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  بۇخارا ياكى ماۋەرائۇننهھر تارىخى
  

  ھېرمان ۋامبىرى
  

  باۋۇدۇن نىياز: نهشرگه تهييارلىغۇچى 
  

  ئىستىقبال يول كۆرسهتكۈچىلىرىدىن بىرى
  
ئۆتمۈشى ئۇنتۇلغان مىللهتنىڭ ئىستىقبالىمۇ زۇلمهت پهردىسىنىڭ ئارقىسىدا «
  ».بولىدۇ
  

امبىرىنىڭ ئۆمۈشى ئۇنتۇلغان مىللهت ئالىمى ھېرمان ۋ) ۋېنگرىيه(ماقار 
ھهققىدە ئېيتقان سۆزلىرىنى بۈگۈن پۇقرا ۋە ئۆلىمالىرىمىزنىڭ يېقىنقى ۋە قهدىمكى 
تارىخىمىز ھهققىدە ناھايىتى يۈزەكى تهسهۋۋۇرغا ئىگه بىر دەۋىردە ئهسلهش 

 ئۆتمۈشتىن خهۋەرسىزلىك تۈنۈگۈنكى ۋە بۈگۈنكى .ناھايىتى ئورۇنلۇق ئىشتۇر
 ئىستىقبالىغا ، مىللىتىگه، يۇرتىغا، روھسىز،ى مهنىۋى جهھهتتىن قاششاقئهۋالدن

 ، ئېلىمىز بۈگۈنكى كۈندە، ۋاھالهنكى.بىپهرۋا قارايدىغان قىلىپ قويغانىدى
 – ياش .باشقىالرغا بېقىنىدىغان قورقۇنچلۇق روھى مۇھىتتىن قۇتۇلۇشقا ئېرىشتى

ەنىيهتكه زوقمهن كىشىلهرگه  مهد، ئىقتىسادقا،قېرى ھهممىسى بىردەك سىياسهتكه
 . بايلىق توغرىسىدا قىزىقىپ ئويالشقا باشلىدى، ئادەت– مىللىي ئۆرپ .ئايالندى

بهزىلهر بولسا كېلهچهككه زۇلمهت پهردىسى قاپلىغان تۈن كهبى مهجهۇل بىر 
 .بوشلۇققا قامىلىپ تىكلگىنىچه ھازىرمۇ كارامهت كۆرسىتىشكه ئۇرۇنماقتا

هممهل بىلىمگه ئىگه بولماستىن تۇرۇپ ئىستىقبالنى ئهپسۇسكى ئېنىق ۋە مۇك
 بۈگۈنكى جۇمهۇرىيىتىمىزدە ، دېمهكچىمىزكى.تهسهۋۋۇر قىلىش مۇمكىن ئهمهس

 مهدەنىيهتكه ئىگه ، بوۋىلىرى ئالته مىڭ يىللىق تارىخقا–ياشاۋاتقان ئهۋالدنىڭ ئاتا 
مرانلىق ؛ ئهجدادلىرىمىز ئۆتكهن دەۋرلهردە ھۆكۈمرانلىقمۇ قىلغان ۋە ھۆكۈ

) ئارقىغا قاراپ چېكىنىش(ئاستىدىمۇ بولغان ؛ مىللىي راۋاجلىنىش ۋە نهتهزۇل 
 قوشنا ، ئېلىمىزنىڭ نوپۇزى، چېگرالىرىمىز، يهر بايلىقلىرىمىز.پهيتلىرىمۇ بولغان
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 مهشهۇر ،مهملىكهتلهر بىلهن بولغان سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي مۇناسىۋىتى
مىقياسىدا شانۇ شۆھرەتكه ئىگه قىلغان  مىللهتنى جاھان ،شهخسلىرى بولۇپمۇ

 كېلهچهكتىكى ،بۈيۈك شهخسلىرى ھهققىدە ئاساسلىق بىر قارارغا كهلمهي تۇرۇپ
   .ھاياتىمىزنىڭ قانداق بولۇشنى بهرىبىر تهسهۋۋۇر قىاللمايمىز
 ئۇ يول بۈگۈنكى دەۋرنى .مېنىڭچه كېلهچهككه پهقهت ئۆتمۈش يول كۆرسىتىدۇ

 ئۆتمۈش ، بۈگۈنىمىز كۈچلۈك ۋە مۇستهھكهم بولسا.هسبېسىپ ئۆتمهي مۇمكىن ئهم
 خهلقىمىزنىڭ پۈتۈن ئۆمرى .ۋە كېلهچهكنىڭ ئېغىر كۆۋرۈكىنى كۆتۈرەلهيدۇ

بېسىپ ئۆتىدىغان ئاشۇ كۆۋرۈكنىڭ بارلىققا كېلىشى ۋە ئۇنىڭغا ئىگه بولۇش 
 تارىخ ھهققىدە بىلىمگه ئىگه بولۇش .ئۈچۈن يول كۆرسهتكۈچىلهر بولۇشى الزىم

 —ۋېنگرالر ( ئهسلى ئانا يۇرتلىرى كونا تۈركىستان بولغان مهجارالر .ۆرۈرز
بۇخارا ياكى «ئالىمى ھېرمان ۋامبىرىنىڭ )  ق. ت. ھون ئهرلهر—ھۆنگىرالر 

ناملىق كىتابىمۇ شۇنداق يول كۆرسهتكۈچلهرنىڭ بىرسى » ماۋەرائۇننهھر تارىخى
   .ھېسابلىنىدۇ

وۋسكىي تهرىپىدىن تهرجىمه قىلىنغان بۇ كىتابنىڭ رۇسچىسىغا ئاركادى پاۋل
نۇسخىسى تاشكهنتتىكى ئهلىشىر ناۋائىي ناملىق كۇتۇپخانىدا ساقلىنىۋاتقان 

 بىز ژۇرنالدا . جىلدلىرىدىن ئورۇن ئالغان– 71 ،- 70نىڭ »تۈركىستان توپلىمى«
 – 20 ئاساسهن .ئېالن قىلىنغان پارچىالرنى تهييارالشتا شۇ كىتابتىنمۇ پايدىالندۇق

لالردا بۇخارا خهلق مائارىپ نازارىتى نهشرىياتىنىڭ تهشهببۇسىغا ئاساسهن مۇشۇ يى
رۇسچه تهرجىمىدىن فاتىخ كهرىمى ۋە بۇرھان شهرەپ تۈركچىلهشتۈرگهن ئىككى 

   .تايىنىدۇ)  كونا ئىماليىمىزدا، يىل– 1924 ،موسكۋا(جىلدلىققا 
سالمغا ئائىت  ھېرمان ۋامبىرىنىڭ تۈركى خهلقلهرنىڭ ھاياتى ئى،مهلۇمكى

 . تارىخىي تېمىغا ئائىت يىگىرمىدىن ئارتۇق ئهسىرى بار، سىياسىي، ئهدەبىي،ئىلمىي
ئىكهنلىكى ھهققىدە » ئىنگلىز جاسۇسى« بىز بۇ ئورۇندا ۋاقبىرنىڭ ،قىسقىسى
 ئارتۇقچه دەپ قارايمىز ۋە فاتىخ كهرىمنىڭ تۆۋەندىكى سۆزلىرىنى .سۆزلهشتى

سىياسىي پىكرى جهھهتتىن ناھايىتى « بۇ ئالىم .زتهكىتلهش بىلهن كۇپايىلىنىمى
) قارشى چىققۇچى( روسىيه مۇخالىپى ، ئىنگلىز تهرەپدارى،ئېنىق تۈرك مۇخلىسى

 شۇنىڭغا ئاساسهن پادىشاھ روسىيىسىنىڭ قارىشىچه غهيرى مهقبۇل .ئىدى
ئهمما ئالىمغا نىسبهتهن شۇنداق » كىشىلهرنىڭ جۈملىسىدىن ھېسابلىناتتى

بۇخارا ياكى ماۋەرا ئۇننهھر « ئۇنىڭ ،ڭ مهۋجۇتلۇقىدىن قهتئىينهزەرقاراشالرنى
 يىلىدا ئهۋلىيا پېتىر شهھىرىدە تهرجىمه قىلىپ – 1873ئهسىرىنى » تارىخ

 .تارقىتىلغانلىقى ۋە بىزنىڭ دەۋرىمىزگىچه يېتىپ كهلگهنلىكى ھهممىگه مهلۇمدۇر
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:  ھهقىقهتكه ئۇيغۇن دىكى پىكىرلىرى»كىرىش سۆز« پاۋلوۋسكىينىڭ .تهرجىمان ئا
 بۇ ئهسىر ياۋروپالىق مهلۇماتلىق ئهمما ئۈچۈن ،مۇئهللىپ ۋامبىرىنىڭ ئېيتىشىچه«

بىرىنچى تارىخ بولۇپ »  ماۋەرا ئۇننهھر مهملىكىتى ھهققىدىكى—ترانسۇكسانىيه 
 ، موغۇل، تۈرك، چۈنكى ۋامبىرى بۇ كىتابنى يېزىشتا ئهسلى مهنبهلهردىن،قالىدۇ
ىدىكى تارىخ كىتابلىرى بۇ ئۆلكىگه قىلغان ساياھهتلىرى داۋامىدا  پارىس تىل،ئهرەب

 تهرجىمان بۇ ئۆلكه .كۆرگهن ۋە ئۆزى توپلىغان قوليازمىلىرىدىن پايدىالنغان
 كېيىن ئون ،تېمۇرىيىلهر سهلتهنىتىنىڭ يىمىرلىشىغىچه ماۋەرا ئۇننهھر دەپ ئاتالغان

   .ەپ شۆھرەت تاپقانلىقىنى ئېيتىدۇئالتىنچى يۈز يىللىقتىن باشالپ بۇخارا خانلىقى د
بۇ كىتابنىڭ پايدىلىق تهرەبلىرى ھهققىدە كۆپ نهرسىلهرنى ئوتتۇرىغا قويۇش 

 ئېنىقكى بۇ . ئۇنىڭدا مهلۇم قىسمهن نۇقسانالرمۇ يوق ئهمهس، ئهمما.مۇمكىن
 مۇئهللىپ نهچچه مىڭ يىللىق تارىخىي كىتابالردىن ، چۈنكى.تهبىئىي ھالدۇر

باشقا بىر مىللهتكه ۋە باشقا بىر مىللىي كۆزقاراشقا ئىگه بولغىنى  ئۆزى ،ئۆگىنىپ
ھالدا ھۆكۈمران بىر مۇھىتنىڭ ۋەكىلى بولغاچقا بۇ ئهسهرنى ئۆز ئهھۋالىغا يارىشا 

 ئهسهرنى نهشرگه تهييارلىغۇچى سىراجىدىن ئهخمهتمۇ ۋە مهنمۇ ئۇنى .يازغان
ش جهريانىدا مهنمۇ  رۇسچه نۇسخىلىرىغا سېلىشتۇرۇ،تهھرىرلهش ۋە تۈركچه

 كىتابخانىالرنىڭ .ئىمكانىيىتىمىزنىڭ يېتىشىچه شۇ جهھهتلهرگه ئېتىبار بهردۇق
 ئىبارە ۋە جۈملىلهرنى ،مىللىي ھېسسىياتى ۋە ئىززەت ھۆرمىتىگه تېگىدىغان بهزى

 .ئهتهي چىقىرىۋەتتۇق بهزىلىرىنى ئىلمىي ئاساسقا ۋە مهنتىقىغه تايىنىپ ئۆزگهرتتۇق
» ئهرەبلهرنىڭ ھۇجۇمى ۋە ئىسالمنى قوبۇل قىلىش«چه نۇسخىدىكى  تۈرك،مهسىلهن

ئۇلۇغ ئىسالم يۇرتىنىڭ تايانچلىرى غهربىي ئاسىيادا «: بابى مۇنداق باشلىنىدۇ 
تىكلهنگهندىن كېيىن ئىنشا قىلىنغاندىن ئهرەب ئهمهلدارىنىڭ غالىب قوشۇنلىرى 

  ».لدىئىسكهندەرى كهبىر يولى بىلهن ماۋەرائۇننهھرگه كىرىپ كه
قهھرىمان «تۈركچه نۇسخىدا بۇنىڭدىن كېيىن كۆپ ئورۇنالردا ئۇچرايدىغان 

دېگهنگه ئوخشاش ئومۇمهن ئهرەبلهرنىڭ ئۇلۇغاليدىغان ئىبارىلهر رۇسچه » ئهرەب 
 مهن ۋامبىرىنىڭ كىتابىنىڭ ئهسلى نۇسخىسىنى ئوقۇيالمىغانلىقىم .نۇسخىدا يوق

ۋامبىرى ئۆز كىتابىنى : لهن چهكلىنىمهن ئۈچۈن ئهينى ۋاقىتتا پهقهت بىر پهرەز بى
يېزىشتا ئهرەب مۇئهللىپلىرىنىڭ ئاساسهن مۇسۇلمان شهرقىي مۇئهللىپلىرىنىڭ 
ئهسهرلىرىدىن پايدىالنغان ۋە ئۇنىڭدىكى ئهرەبلهر مهدھىيىلهش مهزمۇنلىرىنى 

 شۇ سهۋەبتىنمۇ رۇسچه ۋە تۈركچه نۇسخىلىرىدىمۇ ماۋەرا .سىڭدۈرۈۋالغان
 بۇ ،دەپ» قهھرىمانالر« تورانغان باستۇرۇپ كىرگهن ئهرەبلهر —ئۇننهھرگه 

 .دەپ ئاتالغان» دۈشمهن«يۇرتنىڭ ئۆز ئېگىلىرى ۋە يۇرت ھىمايىچىلىرى بولسا 
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 ئۇ سهھرا ئىچىگه .ئهڭ ئاۋۋال بايكهند شهھىرىگه قارشى يۈرۈش قىلدى«قوتهيبه 
 .ۇچراتتىكىرگهندىن كېيىن شۇ يهردە دۈشمهن ئهسكهرلىرىنى تاسادىپىي ئ
 رۇسچه .دۈشمهن ئهسكىرى سان جهھهتته قۇتۇيبه ئهسكهرلىرىدىن بهك كۆپ ئىدى

  »:نۇسخىدىمۇ بۇ مهنتىقى خاتالىقنىڭ تهكرارالنغانلىقىنى كۆرىمىز 
سۆزى ئورنىغا بهزى ئورۇنالردا تورانلىقالر ۋە » دۈشمهن«شۇنىڭغا ئاساسهن بىز 

   .تۈركلهر دېگهن ئىبارىنى قولالندۇق
 ئۇ ئهمىر تېمۇرنىڭ ،ىڭ كىتابىدىكى مۇھىم مهلۇماتالردىن بىرى شۇكىۋامبىرىن

ۋەيلىنىڭ ئوقۇغىنىغا «:  ۋە ئىزاھتا .ئاتىسىنىڭ ئىسمى تورغاي ئىكهنلىكىنى ئېيتىدۇ
 ، چۈنكى. ھهقىقهتهنمۇ ۋامبىرىنىڭ پىكرى توغرا.دەيدۇ» ئوخشاش تاراغاي ئهمهس

 .ئىكهنلىكىنى ئىزاھالپ بهرمىگهنتورغان ياكى تاراغاي سۆزىنىڭ مهنىسىنىڭ نېمه 
 قهدىمىي .ۋامبىرىمۇ بۇ يهردە نېمىشقا تورغاي ئىكهنلىكىگه ئىزاھات بهرمىگهن

 بوۋىلىرىمىز ئىسالمىيهتتىن ئىلگىرى بۇددا – ئاتا ،تۈركلهر تارىخىدىن مهلۇمكى
  ئۇالرنىڭ تۇتىملىرى ھايۋانالر ۋە.غا ئېتىقاد قىلغان) شامانىزم( كۆپ دىنىي ،دىنىغا

 شۇ جهھهتتىن قارىغاندا شۇنداقال تېمۇرىيىلهر دەۋرى ۋە .قۇشالر بولغانلىقى مهلۇم
ئۇنىڭدىن كېيىنكى ۋاقىتالردىمۇ ئىسالمدىن ئاۋۋالقى قهدىمىي تۈرك ئادەت ۋە 

 خۇسۇسهن ئىسالمالشقان تۈركلهر ،ئهنئهنىلىرىنىڭ ساقلىنىپ قالغانلىقىنى
بىرەر قهدىمكى تۈركچه ئىسمىنىمۇ بىلله ئۆزلىرىگه بىر ئهرەبچه ئىسىم بىلهن بىرگه 

 . نېمىشقا تورغاي دەپ ئاتالغانلىقى ئېنىق بولىدۇ،قويغانلىقىنى ئهسلىسهك
 كۆرەگان ،سۆزى گۈزەل مهنىسىنى بىلدۈرۈشنى» كوراگان«ۋامبىرىنىڭ بىر ئىزاھىدا 

تېمۇرنىڭ ئورۇقى بارالس «:  مۇئهللىپ . كۆركهم ئىكهنلىكىنى ئېيتىدۇ، كۆركىلى—
 ئهمىر تېمۇر بارالس ، دېمهك.دەيدۇ»  ئائىله تارمىقى كۆرەگاندۇر، ئهمما.لغانبو

 ھازىرمۇ شهھرىسهبز ۋە باشقا . كۆركهم ئۇرۇقىدىن بولغان–قهبىلىسىنىڭ كۆرەگان 
يهرلهردە ياشىغۇچى بارالس قوۋمىگه مهنسۇپ كىشىلهرنىڭ كۆركهم ئىكهنلىكىمۇ 

ن سۆزىنى موڭغۇلچىغا باغلىغۇچىالرنىڭ  كۆرەگا.ئالىمنىڭ بۇ پىكرىنى تهستىقاليدۇ
 مۇنچه – تېمۇر سهلتهنىتى ۋە يۈرۈشلىرى دەۋرىدە ئانچه ،تايانغىنى مېنىڭچه

ئوڭۇشسىزلىقالرغا دۇچار قىلىنغان ئهللهرنىڭ ۋەكىللىرى بولمىش خۇسۇسهن ئهرەب 
ۋە پارس مۇئهللىپلىرى ۋە ئۇالرنىڭ ئهسهرلىرىنىڭ تهرجىمىسى ۋاسىتىسى بىلهن 

موغۇل « ئهمىر تېمۇرنىڭ .اغىمۇ ئۆتكهن بىر تهرەپلىمه خاتا مهلۇماتالردۇرياۋروپ
 ھاممىر ، ۋەيل، شهرەپىددىن ئهلى يهزدىي،نهسلىدىن ئىكهنلىكى ھهققىدە مىرخاند

ۋامبىرى » ۋە باشقا شهرقشۇناسالرنىڭ رىۋايهتلىرى ئىككى قېتىم ئۆزىنى كۆرسهتتى
» سلىدىن بولۇشى ئاساسسىز ھېكايهتېمورنىڭ قاراچار نويان نه«بۇ پىكىرنى ۋە 
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 چاغاتاينىڭ ئۇنىڭغا ئوخشاش ۋەزىرىنىڭ بولغانلىقى توغرىسىدىكى ،ئىكهنلىكىنى
 مىرخاند ۋە ، ئهمما رەشىدىددىن،دا يوق ئىكهنلىكى»تارىخى جاھان كۇشاي«سۆز 

دىن ئالغانلىقلىرىنى »تارىخى جاھان كۇشاي«باشقىالرنىڭ بۇ مهلۇماتالرنى 
 تېمۇرنىڭ نهسلىنى موغۇلالرغا باغلىغان زامانىمىز .تهكىتلهيدۇئېيتقانلىقىنى 

تارىخچىلىرىمۇ ئاشۇ ئادىشىشنىڭ ئىختىيارسىز قۇربانلىرى بولغان ئاساسسىز 
 . دەپ ئوياليمهن،سۆزلهرنى تهكرارالپ يۈرگهنلىكلىرىنى مانا ئهمدى چۈشهنسه بوالر

ىر ئىزاھاتمۇ دىققهتقه ھهققىدىكى ب» تېمۇر تۈۈكلىرى«ماجار ئالىمى ۋامبىرىنىڭ 
 ،بولۇپ» تۇتسۇق«سۆزنىڭ ئهسلى قهدىمكى تۈركچىدىكى » تۈزۈك«: سازاۋەردۇر 

 ، بۇ سۆزگه ئهرەبچه كۆپلۈك قوشۇمچىسى قوشۇپ.نىزام دېگهن مهنىدە: ئهرەبچه 
نىڭ »تېمۇر تۈزۈكلىرى« ئالىم يهنه بىر ئىزاھاتىدا .سۆزى ياسالغان» تۈزۈكات«

ى يهمهن ۋالىيسى جهپهرنىڭ كۇتۇپخانىسىدا ئهسلى چاغاتايچه نۇسخىس
   .ساقلىنىۋاتقانلىقىنى ئېيتىدۇ

تېمۇر چىڭگىزخاننىڭ « ئىبنى ئهرەبشاھنىڭ ،ۋامبىرى تهرەپبازلىق قىلماستىن
دەپ ئهمىر تېمۇرنى ھهقسىز » دىن يۇقىرى كۆرەتتى› قۇرئان‹ياساقلىرىنى 

ىالتىنىڭ لهشكىرى ئىدارە  ئىسالم تهشك،ئهيىبلىگهنلىكىنىمۇ تهكىتلهيدۇ ؛ ئهسلىدە
 موغۇل ، روھانىي ئىدارىگه تهتبىق قىلىنىپ ياسالغانلىقىنى،بولۇشتىن كۆرە

 مۇستهھكهملهشته كۈچلۈك ، دۆلهتنى تۇتۇپ تۇرۇشتا،ياساقلىرى بولسا
 مېنىڭچه ۋامبىرىنىڭ بۇ قارشى بۈگۈنكى .جهڭگىۋارلىققا ئىگه ئىكهنلىكىنى ئېيتىدۇ

دىنىي بولۇشى كېرەكمۇ ياكى لهشكىرىي بولۇشى دۆلهت تهشكىالتى «كۈندىمۇ 
 مۇنازىرە قىلىشىۋاتقان كىشىلهر بىلىپ قويسا ئهرزىيدىغان –دەپ بهس » كېرەكمۇ؟

 ھهقىقهتهنمۇ بىر دۆلهت روھانىي تهرەققىيات ئاساسىدا جهمئىيهت .مۇھىم پىكرىدۇر
امائهتتىن  ئۇنىڭ ئىلكىدىكى دۆلهت قوشۇنى لهشكىرى تهرەققىياتقا ئىگه ج،قۇرسايۇ

ئىبارەت بولسا روھانى تهشكىالتلىق دۆلهت ئۆزىنى قانداق ھىمايه قىلىدۇ ؟ ئهمىر 
تېمۇر بۇ مهسىلىلهرنى ئۆز دەۋرىدە چوڭقۇر ئويلىغان ۋە ئۆز سهلتهنىتىنىمۇ قهدىمكى 

 شۇنداقال ھۆكۈمران روھانىي ،تۈرك دۆلهتچىلىكىگه ئوخشاش لهشكىرى تهرتىپلهرگه
   .ىپ قۇرغانتهشكىالتىغا ئاساسلىن

 ۋامبىرىنىڭ بۇ كىتابى ئوقۇرمهنلهر ئارىسىدا كهسكىن مۇالھىزىلهرنى ،قىسقىسى
   . ئۇنى ئىلمىي تهدبىقالش بولسا ئالىملىرىمىزغا ھاۋاله.ئويغىتىشى تهبىئىي

  تاھىر قاھهار   —
  

   ئىسالمنى قوبۇل قىلىش،ئهرەبلهرنىڭ ھۇجۇمى
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   يىللىرى– ) 714 – 666مىالدىيه  (96 – 46ھىجرىيىنىڭ 

بۈيۈك ئىسالمىيهتنىڭ تايانچلىرى غهربىي ئاسىيادا بارلىققا كهلگهندىن كېيىن 
ئهرەبلهرنىڭ غالىب قوشۇنلىرى ئىسكهندەرنىڭ يولى بىلهن ماۋەرا ئۇننهھرگه 

 يىلىدا –) 666مىالدىيه  (46 زىيادبىن ئهبۇسوفيان ھىجرىيه .كىرىپ كهلدى
 .ىراقتىن خۇراسانغا يۆتكهپ كهلدىلهشكهر بېشى رابىئه بىننى ئهل ھارسىنى ئ

ساسانىيالرنىڭ ئهڭ ئاخىرقى پادىشاھىنىڭ پاراكهندىچىلىكى بىلهن پهيدا بولغان 
 ئهرەبلهر شهرقىي ئىراندا ئۆز يولىدىكى ھهرقانداق ،پهرىشانلىقتىن پايدىلىنىپ

 . غهلىبه بايرىقى بىلهن بهلخقه يېتىپ باردى،توسقۇنلۇقالرنى جايىدىال تارمار قىلىپ
 بۇ .بۇ شهھهر ماۋەرا ئۇننهھرىنىڭ جهنۇبىي دەرۋازىلىرىدىن بىرى ھېسابلىناتتى

 غهلىبه ۋە ، سوغدىياننىڭ بايلىقى ھهققىدىكى خهۋەرلهرنى ئاڭلىغان،يهردە تۇرۇپ
ئولجىغا شۇنچه زوقمهن بولغان ئهرەبلهرنىڭ بۇنىڭغا كۆز تىكىشى تهبىئىي ئهھۋال 

ش پىالنلىرى بىلهن سىر دەرياسى بويلىرىغا  ئۇالر ئالدى بىلهن پهتهى قىلى.ئىدى
   .قهدەر يېتىپ كهلدى

بۇالرنىڭ مۇۋەپپهقىيهتلىرىنىڭ قانچىلىك چوڭ ۋە قولغا كىرگۈزگهن 
 زىياد ،ئولجىلىرىنىڭ نهقهدەر كۆپ ئىكهنلىكىنى شۇنىڭدىن بىلىش مۇمكىنكى

ا ۋاپات  يىلىد– 670 مىالدىيه ،- 50ئۇ ھىجرىيه (ۋاپات بولۇپ تۆت يىلدىن كېيىن 
 بۇ .ئۇنىڭ ئوغلى ئۇبهيدۇلال مۇئاۋىيه بۇخاراغا يهنه قوشۇن تارتتى) بولدى

 ئۇبهيدۇلالبىن زىيادە ئهڭ .ئىككىنچى قېتىملىق ھۇجۇم جىددىي ھالهتته بولدى
قهدىمكى سودا مهركىزى ۋە ناھايىتى باي بولغان پايتهخت بايكهند شهھىرىگه 

 قىلغاندىن كېيىن بېسىپ ئالدى بۇ  ئۇنى ئۇزۇن مۇددەت قامال،تاجاۋۇز قىلىپ
 ئايال پادىشاھ . يىلنىڭ ئاخىرقى مهزگىللىرى ئىدى–) 672مىالدىيه  (53ھىجرىيه 

تاش ( ئهرەبلهر ئۆزلىرىنىڭ مهنچاناق .تۈرك ئهسكهرلىرىنى ياردەمگه چاقىردى
لىرى بىلهن شهھهرنى پۈتۈنلهي قامال قىلغاندىن كېيىن بۇخارا )ئاتقۇچى قورال

ا ياردەمگه كهلگۈچى تۈركلهر ئۇبهيدۇلال بىن زىيادقا ئارقا تهرەپتىن پادىشاھىغ
 – ئۇبهيدۇلال مۇداپىئه ھالىتىدە تۇرۇپ بۇ يۇرتلۇقالرغا كۆپ زىيان .ھۇجۇم قىلدى

 ، بۇخارانى قامال قىلىشتىن ۋاز كېچىپ،زەخمهتلهرنى يهتكۈزگهندىن كېيىن
 ئۇبهيدۇلال تاشكهنتكىچه ،ىچهتهبهرىينىڭ يېزىش (.مهرۋىگه قايتىشقا مهجبۇر بولدى

  ).كهلگهن
 ئالتۇن ، كېچهك– كىيىم ، قورال،مۇسۇلمانالر بۇ يهردىن ناھايىتى كۆپ خهزىنه

 بۇالر ئارىسىدا ئايال پادىشاھنىڭ ئاجايىپ . كۈمۈش قاتارلىقالرنى ئولجا ئالدى–
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ۇ  كېچهكلىرى سهھرالىق ئهرەبلهرنى بهكم–جاۋاھىرالر بىلهن زىننهتلهنگهن كىيىم 
 ئۇالر ئارقىغا .  باھاالنغانىدى1 بۇ يىگىرمه مىڭ دىرھهمگه.ھهيرەتته قالدۇردى
 ، ئۆچ ئېلىش ئۈچۈن ناھايىتى نۇرغۇن ياشانغانالرنى ئۆلتۈرگهن،چېكىنىش ۋاقتىدا

 ئهرەب تارىخچىسى مۇنداق دەپ . دەرەخلهرنى كېسىپ تاشلىغان–ھهتتاكى دەل 
ى خاراب بولۇشتىن ۋە خهۋپتىن ئايال پادىشاھ بۇخارا ئۆلكىسىن «.يازىدۇ

 ئۇنىڭغا ھهر يىلى بىر مىليون ،قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن ئۇبهيدۇلال بىلهن سۇله تۈزۈپ
   .ئىدى» دىرھهم تۆلهم تۆلهشكه ۋەدە بهرگهن

 ئۆتمهي ئهرەبلهر سهئىد – بىز كۆرەلهيمىزكى بۇ ۋەقهدىن ئۈچ يىل ئۆته ،لېكىن
 ئايال . قارشى تهكرار ھۇجۇم باشلىدىبىن ئوسمان قوماندانلىقىدا ئايال پادىشاھقا

 ئهرەب قوماندانىغا ،پادىشاھ ئۇبهيدۇلال بىلهن تۈزگهن سۇلهىگه ئهمهل قىلىپ
 سهئىد . ئۇنىڭ تهدبىرلىرى ھېچقانداق نهتىجه بهرمىدى.خىراجهت ئهۋەتىپ كۆردى

 ئهۋەتىلگهن خىراجهتلهرنى قايتۇرۇۋەتتى ھهم .ئۆز ۋەدىسىگه ئهمهل قىلمىدى
 ئۆز قول ئاستىدىكىلهرنىڭ . ئاساسسىز ھالدا بۇخاراغا باردىھېچقانداق

ئىتائهتسىزلىكى سهۋەبىدىن سادىر بولغان كۆپلىگهن ماجراالر نهتىجىسىدە زەئىپ 
 ،ھالهتكه چۈشۈپ قالغان ئايال پادىشاھ بۇ قېتىم دۈشمهنگه قارشى جهڭ قىاللماي

 ئۈچۈن گۆرۈ  سهئىد ئۆزى كهتكهن ۋاقىتتا ئىشهنچلىك بولۇش.سۇلهى تۈزدى
 . ئايال پادىشاھ ئادەملىرىدىن سهكسهن كىشىنى ئۇنىڭغا كۆرۈگه بهردى.سورىدى

بۇ ئارقىلىق ئۆزىنىڭ ئهڭ خهۋپلىك تاشقى دۈشمهنلىرىدىن خاالس بولغاندەك 
 ئايال پادىشاھنى ، سۇلهى تۈزۈلگهندىن كېيىن مهغرۇر ئهرەب.ھېس قىلدى

 پهۋقۇلئاددە گۈزەل بولغان ئايال .ىئۆزىنىڭ لهشكهر گاھىغا كېلىشنى تهلهپ قىلد
 شهۋكهتلىك ھالدا ئهرەب ،پادىشاھ ئاجايىپ زىننهتلىك كىيىملهر بىلهن ياسىنىپ

 ئۇنىڭ يۈرىكى . ئۇ ئهرەبنى قاتتىق ھاياجانغا سالدى.لهشكهرگاھىغا يېتىپ كهلدى
 بۇھال ئۇالر ئوتتۇرىسىدىكى ئاالھىدە مۇناسىۋەتكه .ئىشق ئارزۇسى بىلهن سوقتى

 بۇ بۇخارا خهلقى ئارىسىدا بىرنهچچه ، بۇ ۋەقه ناخشىالردا كۈيلىنىپ.ەب بولدىسهۋ
   .ئهسىرلهر مابهينىدە ئېيتىلىپ يۈردى

 سوغدىيانغا ، سهئىد شهرق تهرەپكه،بۇخارا شۇ يول بىلهن ئېلىنغاندىن كېيىن
 بۇ چاغدا سهمهرقهندنىڭ پادىشاھى .ھهم سهمهرقهند شهھهرلىرىگه ھۇجۇم قوزغىدى

 . ئۇنى سوغدىدىن تهيىنلهنگهن تۈرك تارخانى ئىدارە قىلىپ كېلىۋاتاتتى.ىدىيوق ئ
   .ئهرەبلهر ھۇجۇم قوزغاپ سهمهرقهندنىمۇ ئىشغال قىلىۋالدى

                                                 
  . پۇل بىرلىكى، كۈمۈش تهڭگه— دىرھهم  1
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 بۇخاراغا كىرگهندىن كېيىن بۇخارالىقالر ، خۇراسانغا قايتقاندا،سهئىد ئارقىغا
دەرياسىنىڭ نېرىقى  سهئىد ئامۇ .گۆرۈگه ئېلىنغانالرنى قايتۇرۇپ بېرىشنى سورىدى

 ئۇنىڭدىن كېيىن .تهرىپىگه چىقىۋالغاندىن كېيىن قايتۇرۇپ بېرىشكه ۋەدە بهردى
 ئاخىرىدا گۆرۈگه ئېلىنغانالرنى .بۇ ئىشنى مهرۋىگه يېتىپ بارغۇچه كېچىكتۈردى

 نىشاپۇردا بولسا كۇفهدە ئازاد قىلىمىز .نىشاپوردا ئازاد قىلىشنى ۋەدە قىلدى
ىپ ماۋەرا ئۈننهھرىنىڭ مۆتىۋەرلىرى زەرەپشاننىڭ گۈزەل  شۇنداق قىل.دېيىشتى

 .ساھىللىرىدىن ئهرەبىستان سهھرالىرىغا غهنىيمهت ئولجا بولۇپ ئېلىپ كېتىلدى
 كىيىملىرىنى ، كىيىم ۋە جاۋاھىراتلىق كهمهرلىرىنى،سهئىد مهدىنهدە ئۇالرنىڭ قىلىچ

 بۇ ۋەقه ئۇالرنى قاتتىق .ى بۇ مهغرۇر بهگزادىلهرنى قۇلالرغا ئايالندۇرد،تارتىۋېلىپ
غهزەپلهندۈرگهنلىكى ئۈچۈن ئۇالر قىساس ئېلىش ئۈچۈن سهئىدنىڭ سارىيىغا 

 ئۇنىڭدىن كېيىن ئۆزلىرىنىمۇ ، ئۇنى ئۆز سارىيىدا قهتل قىلدى،ھۇجۇم قىلىپ
   . بۇ ۋەقه يهزىد بىن مهرۋان خهلىپىلىكى زامانىدا يۈز بهردى.ئۆلتۈرۈۋېلىشتى

رەبلهر يىراق سوغدىنىڭ ئاجايىباتلىرى ھهققىدىكى باي بولۇپ قايتقان ئه
 بۇخارادا ئهرەب ھاكىمىغا قارشى ،سۆزلىرىنى ئۆز قوۋملىرىگه ئېيتىپ تۈگهتكۈچه

 سهئىد ئورنىغا خۇراساندا ئهمىرلىككه تهيىنلهنگهن مۇسلىم .ئىسيان كۆتۈرۈلدى
هجبۇر بىن زىياد نۇرغۇن ئهسكهر بىلهن ئامۇ دەريا ساھىلىغا سهپهر قىلىشقا م

 تۈركىستاننىڭ . ئايال پادىشاھ يهنه تۈرك قوشۇنلىرىنى ياردەمگه چاقىردى.بولدى
 ئهرەبلهر ، لېكىن.شىمالىدىن بىريۈز يىگىرمه مىڭ تۈرك ياردەمگه يېتىپ كهلدى

تۈركلهرنىڭ سانى ۋە ۋەزىيىتىنى ئىگىلهپ بولغۇچه ھۇجۇمنى كېچىكتۈرگهندىن 
نلىرىدىن ئهسكهر بېشى مهھلهبكه كېيىن مۇسلىم بىن زىياد ئۆزىنىڭ يېقى

 مهھلهب بۇ ئىشقا ئانچه چوڭ ئهمىلى يوق .تۈركلهرنى رازۋېدكا قىلىشنى تاپشۇردى
 مۇسلىمنىڭ ئىككىنچى قېتىم ، لېكىن.باشقا بىرسىنى ئهۋەتىشكه مهسلىههت بهردى

 ھهربىر قىسىمدىن .چۈشۈرگهن پهرمانىدىن كېيىن بۇ ئىشنى بېجىرىشكه كىرىشتى
 .ىن ئهسكهرنى ئېلىپ يېرىم كېچىدە يوشۇرۇن رەۋەشته يولغا چىقتىبىر نهپهرد

ئىككىنچى كۈنى ئهتتىگهندە مۇسلىم ئۆز ئهسكهرلىرىگه مهھلهبنى چارالشقا 
سهن «:  ئهرەبلهر بۇ ئىشتىن تهشۋىشكه چۈشۈپ .ئهۋەتكهنلىكىنى ئېالن قىلدى

لىشقا توغرا  ئهگهر جهڭ قى،ئهمىر مهھلهبنى ئولجىالرنى ئېلىش ئۈچۈن ئهۋەتتىڭ
 ناھايىتى كۆپ كىشىلهر .دېيىشتى»  ئالدى بىلهن بىزنى ئهۋەتكهن بوالتتىڭ،كهلسه

 .ئىنتىزامسىزلىق بىلهن مهھلهبنىڭ كهينىدىن ئهگىشىپ ئۇنى قوغالپ يهتتى
 بىز بۇ يهرگه .سىلهر بىزنى يامان ئهھۋالغا چۈشۈرۈپ قويدۇڭالر«: مهھلهب ئۇالرغا 

 سىلهر بىزنى دۈشمهنگه سهزدۈرۈپ ، كهلگهنىدۇقپهقهت ئهھۋال ئىگىلهش ئۈچۈن
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 شۇنداق بولۇشىغا .دېدى»  ئهمدى ئىشلىرىمىز يامان بولۇشى مۇمكىن،قويدۇڭالر
 ئۆز يېنىدىكى ئهسكهرلهرنى قوشۇپ .قارىماي مهھلهب خاتىرجهملىكىنى يوقاتمىدى
لۇشى  بو، ئهسكهرلهر سهپكه تىزىلىپ.توققۇز يۈز ئادەم بولغانلىقىنى ساناپ چىقتى

 ئۇالر دەرھال .بىلهنال  تۈركلهر تهرىپىدىن جهڭگه ئاتلىنىش بۇرغۇسى چېلىندى
 قالغانلىرىنى . ئهرەبلهردىن تۆتيۈز كىشىنى قېلىچتىن ئۆتكۈزدى،ھۇجۇمغا ئاتلىنىپ

 مهھلهب ئۆزىنىڭ بىر قىسىم كىشىلىرى تهرىپىدىن ئوراپ .قېچىشقا مهجبۇر قىلدى
 نار . بىر ئاۋازدا قاتتىق نهرە تارتىپ ۋارقىرىدى ئۇ ناھايىتى قورقۇنچلىق.ئېلىندى

خشاھىنىڭ رىۋايهت قىلى  يىراقلىقتىكى 2شىچه ئۇنىڭ ئاۋازى يېرىم فهرسه
 شۇ ھامان ئابدۇلال بىن جهدان قۇماندانلىقىدا بىر .ئهرەبلهرلهشكهرگاھىغا ئاڭالنغان

 مهھلهب ۋە ئۇنىڭ .قىسىم ئهسكهرلهر ياردەمگه كېلىپ جهڭگه ئاتالنغان
 يهنه ، ئاخىرقى كۈچىنى توپالپ،سهپداشلىرى ئۆز ئهسكهرلىرىنى كۆرۈش بىلهنال

 تۈركلهر مهغلۇپ قىلىنغاندىن كېيىن ھهربىر ئهرەب .جهڭنى داۋامالشتۇرغان
 بۇ خىل ئهھۋالدا ئايال پادىشاھقا .ئهسكىرىگه ئون مىڭ دىرھهمدىن پۇل بېرىلگهن
غانلىقتىن سۇله تۈزگهن ئهرەبلهر تهسلىم بولۇشتىن باشقا ھېچقانداق ئامال قالمى

   .مهرۋىگه قايتىپ كهلگهن
 بۇ قايتىپ كېتىش خاراب بولغان ماۋەرا ئۇننهھرىنى تىنچالندۇرۇش ،ئهمما

 بهلكى بۇ تۆت قېتىملىق ھۇجۇمدىن كېيىن يهنه تهكرار ھۇجۇم ،ئۈچۈن ئهمهس
 ، بۇ قېتىمقى ھۇجۇمدا ئهمىر ئۆزىنىڭ تهدبىرچانلىقى.قىلىش ئۈچۈن ئىدى

 ،غهيرەتلىكلىكى بىلهن كونا ئىران مهدەنىيىتى بۆشۈكىنى پۈتۈنلهي سۇندۇرۇپ
مۇھهممهد پهيغهمبهرنىڭ تهلىماتىنى ئهڭ يىراقتىكى تهڭرى تاغلىرىغىچه تارقىتىشقا 

   .مۇۋەپپهق بولدى
) 705مىالدىيه  (86 ھهججاج ھىجرىيه . قۇتهيبه ئىبن مۇسلىم ئىدى—بۇ ئهمىر 

 – ئهمدىكى مهقسهت .نى ئىشغال قىلىشنى تاپشۇردى يىلدا ماۋەرا ئۇننهھرى–
 ، چېكىنىش ھهققىدە ئويلىماستىن، تاراج قىلىش–تۈركلهرنىڭ بۇ ئۆلكىسىنى تاالن 

 قۇتۇيبه بۇ يولدا .مهملىكهتنى تامامهن بويسۇندۇرۇش ۋە مۇسۇلمان قىلىش ئىدى
 .قىلدى بهلخنى ئىشغال قىلىشقا قارار —ئاۋۋال جهنۇبتىكى ئهڭ بىرىنچى قهلئه 

 نهسىههت ۋە قۇرئان –ئۆزىنىڭ مهرۋىدە يىغىلغان ئهسكهرلىرىنى قۇتهيبه ۋەز 
 مۇنبهردىن چۈشۈپ توغرى ،تىالۋىتى بىلهن تېگىشلىكىچه ھازىرلىغاندىن كېيىن

 ئۇ قهدىمكى باكتېرىيىگه . جهڭگه ئاتالندى، دە–ئۆزىنىڭ سهپهر ئېتىغا مىندى 
 ئېهتىرام – ھۆرمهت ، ئالدىغا چىقىپ يهتمهستىن بهلخ ئاھالىسى ئۇنىڭ–يېتهر 

                                                 
  .كىلومېتىرغا تهڭ سهككىز –يهتته  ئۇزۇنلۇق بىرلىكى، بىر فهرسهخ تهخمىنهن  2
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 ئۇ شهھهردە خهلىپىنىڭ ھاكىمىيىتىنى .بىلهن ئۆز شهھهرلىرىگه باشالپ كىردى
 كېيىن ئامۇ دەريا ئارقىلىق ئايلىنىپ ھازىرقى چارجۇيدىن ئۆتۈپ .قارارالشتۇردى

 يىلىدا ماۋەرا –) 750مىالدىيه  (87 شۇ يهردىن ھىجرىيه .مهرۋىگه قايتتى
 ئۇ ئهڭ ئاۋۋال بايكهند شهھىرىگه قارشى . ئىستېال قىلىشقا باشلىدىئۇننهھرىنى

 ئۇ سهھرادا مهلۇم مهنزىلىگه يهتكهندىن كېيىن تۈرك ئهسكهرلىرى .يۈرۈش قىلدى
 تۈرك لهشكهرلىرى سان جهھهتتىن قوتهيبه .بىلهن تاسادىپىي توقۇنۇشۇپ قالدى

ىن قاتتىق مۇھاسىرە  شۇنىڭ ئۈچۈن تۈركلهر تهرىپىد.لهشكهرلىرىدىن كۆپ ئىدى
 . نهتىجىدە بىرنهچچه ئايغىچه ئۇنىڭدىن ھېچبىر خهۋەر بولمىدى.قىلىندى

 خهۋپلىك ھالغا چۈشۈپ قالغان ،ھهججاج ئهئالئى كهلىمهتۇلال ئۈۈن جىهاد قىلىپ
مۇجاھىرالر ئۈچۈن نىجات تىلهپ دۇئا قىلىشقا پۈتۈن ئهھلى ئىسالمنى دەۋەت 

 تۈركلهرنىڭ نهقهدەر كۆپلۈكى ھهم .لدى قۇتهيبه ھاالكهتتىن قۇتۇ.قىلدى
 –ھهججاجنىڭ ۋاپاتى ھهققىدە يالغان گهپ تارقاتقان بۇخارالىقالرنىڭ ھىيله 

 ئۇ تۈركلهر بىلهن .مىكىرلىرى ھهم ئۇنىڭ تۆمۈردەك ئىرادىسىنى بوشىتالمىدى
 ئۇالرنىڭ بىر . ئۇالرنى يهڭدى،جهڭگه كىرىپ بىر كۈنلۈك ئېلىشىشتىن كېيىن

 بىر قىسمى خۇددى مىيتندەك قاتتىق بولغان بايكهندكه .قىسمى قاچتى
 بۇ قامال نهتىجىسىدە ئهرەبلهر كۆپ . بۇ چاغدا قهلئه قامال قىلىندى.يوشۇرۇندى

 . ئۇالرنىڭ ئون بهش كۈن قىلغان جهڭلىرى بىكارغا كهتتى.رىيازەت چهكتى
ى  قۇتهيبه قهلئهگه بىرىنچ.شۇنىڭدىن كېيىن قهلئهنىڭ سېپىللىرى تېشىلدى

 چاقىلىرىغا نۇرغۇن –بولۇپ بارغان ۋە بۇ جهرياندا شېهىد بولغان كىشىلهرنىڭ باال 
 ئهرەبلهر ئاخىر قهلئهنى ، بۇ ۋەدە چوڭ تهسىر قوزغاپ.مۇكاپات بېرىشكه ۋەدە قىلدى

   .ئىشغال قىلدى
 بايكهند ئاھالىسىنىڭ ئىسيان ، قۇتهيبه شهھهردىن كهتكهندىن كېيىن،لېكىن

 ئۇ يهرگه ۋالى قىلىپ .ىدىكى خهۋەرنى تاپشۇرۇۋالدىكۆتۈرگهنلىكى ھهقق
قالدۇرغان ۋەرقهبىن نهسرۇلبهھالى ھهم ئۇنىڭ يېنىدىكى مۇھىرالر ئۆلتۈرۈلگهن 

 ۋەرقه بايكهند بىر . ئهرەبلهر بۇ باالنى ئۆز بېشىغا ئۆزلىرى ئېلىپ كهلگهنىدى،بولۇپ
ەم خورالنغان قىزلىرى  بۇ ئاد.ئادەمنىڭ ئىككى نهپهر گۈزەل قىزىغا ھاقارەت قىلغان

 شۇنداق بولسىمۇ .ئۈچۈن قىساس ئېلىش مهقسىتىدە ۋەرقهنى قىلچ بىلهن چاپقان
 كىشىلهرنىڭ غهليانىغا ھهققانى مۇناسىۋەتته بولماي ،قۇتهيبه غهزەپكه كېلىپ

 .شهھهرگه قايتىپ كېلىپ ھهممه ياقنى بۇزۇپ ۋەيران قىلىشقا بۇيرۇق قىلغان
 – خوتۇن ،ركهكلهرنىڭ ھهممىسىنى ئۆلتۈرۈشقىلىچ تۇتااليدىغانلىكى ئه

 ھهتتا تۈركلهرنىڭ بىر كۆزى ،قىزالرنىڭ ھهممىسىنى ئهسىر قىلىشقا بۇيرۇغان
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قارىغۇ سهردارنىڭ ئۆز خۇنى ئۈچۈن پۇل تۆلهپ تىرىك قىلىش ھهققىدىكى 
 كۆپرەك باي ، رىۋايهت قىلىنىشىچه بايكهند ئاھالىسى.تهلىپىنىمۇ رەت قىلغان

چىن ۋە پۈتۈن دۇنيا بىلهن سودا قىلغۇچىالر بۇ ئۇرۇش ۋاقتىدا  ،سودىگهرلهر
 خوتۇن قىزلىرىنى ئهرەبلهرگه ھهق – ئۆز ، ئۇالر قايتىپ كېلىپ.شهھهردە بولمىغان

 يهنه تىزدىن ئهرەب . شهھهر بىر قهدەر تىنچالنغان.تۆلهپ قايتۇرۇپ ئېلىشقان
ۈزەل بىر شهھهر پهيدا ئىستېالسى ئاستىدا قالغان خارابىلهر ئىچىدە ناھايىتى گ

 بايكهند پۈتۈن ماۋەرا ئۇننهھرىنىڭ غهربىي جهنۇبىي دەرۋازىسى .بولغان
 .بولغانلىقتىن ئۇنى بويسۇندۇرۇش ئهرەبلهر ئۈچۈن مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه ئىدى

سوغدا ۋە رامىتهندىن كېيىن قالسا ئهڭ تهرەققىي تاپقان بۇ شهھهردە 
 بىر بۇتخانىدا ، مهسىلهن.رغا ئېرىشكهنىدىبويسۇندۇرغۇچىالر ھېسابسىز بايلىقال

قىرىق مىڭ دىرھهم مىڭ ئېغىرلىقتا ساپ ئالتۇندىن ئىشلهنگهن بۇتالر بولۇپ 
 قۇتهيبه .ھهربىرىنىڭ كۆزى ئورنىدا كهپتهر تۇخۇمىچىلىق ئىككى گۆھهربار ئىدى
 ھهججاج .بۇالرنى ئولجىالرنىڭ بىر قىسمى بىلهن بىرگه ھهججاجغا ئهۋەتىپ بهردى

ۇنىڭغا نىسبهتهن ئۆز تهشهككۈر نامىسىدا ئۆزىنىڭ ھهيران قالغانلىقىنى ب
 ئهرەبىستان بهدەۋىيلىرىنىڭ مهغلۇپ قىلىنغانالر تهرىپىدىن .ئىپادىلىگهن

توپالنغان خهزىنىلهرگه نهقهدەر ئاچ كۆزلۈك ۋە ھېرىس بىلهن توختاۋىسىز ھۇجۇم 
ڭ ئهڭ ئارزۇ قىلغان  بهدەۋىيلهرنى.قىلىنغانلىقلىرىنى چۈشىنىش تهس ئهمهس

 ئاسىيانىڭ بۇ ئۆلكىسى قهدىمدىن بۇيان قورالنى ئىنتايىن .نهرسىسى قورال ئىدى
 گهرچه ئهسكهرلهرگه .پۇختا ھهم گۈزەل قىلىپ ئىشلهش بىلهن مهشهۇر ئىدى

 سوۋغا ،بايكهندته ئىشلهنگهن قورالالرنىڭ ئاساسىي بىر قىسمى تهقسىم قىلىپ
 كۆپلىكىدىن قورالالرنىڭ نهرخى شۇ قهدەر  خېرىدارنىڭ،قىلىنغان بولسىمۇ

 تۆمۈر ساۋۇت ئىككى يۈز دىرھهم قالقان ،يۇقىرىلىدىكى بىر سۈپهر يهتمىش دىرھهم
 ماۋەرا ئۇننهھر ، چۈنكى. ئهسكهرلهر ئاز ئىدى.ئۇنىڭدىنمۇ قىممهترەك بولدى

 ئابدۇلقهيس ، بهكرى،جهڭلىرىدە ئهڭ مۇھىم ئورۇنغا ئېرىشكهن بهنى تهسىم
ھهممىسى بولۇپ قىرىق (لىرىنىڭ ئۆزىال ئهسكهرلىككه يىگىرمه بىر مىڭ ئادەم قهبىلى

 ئهرەبلهر ، ئادەم سانى جهھهتتىن كهمچىلىك بولمىسىمۇ.بهرگهنىدى) بىر مىڭ
 .ھهربىي قورالنىڭ كۆپلۈكى جهھهتتىن پهخىرلهنگۈدەك دەرىجىدە ئهمهس ئىدى

ۋىاليهتلىرىنىڭ جهنۇبىي  بولۇپمۇ تۈركىستان سهھرا ،قۇتهيبهنىڭ ئىستېالسىدىن
 .تهرەپلىرىنى ئشىغال قىلغاندىن كېيىن باشقا جايالرغا ھۇجۇم ئازراق ئۇيۇشتۇرۇلدى

 بۇخارا بىلهن . دەرۋەقه. باسقۇنچىالرغا ھىلىههم قورال يېتىشمهيتتى،چۈنكى
 .دۈشمهنلىك ۋەزىيىتىنىڭ شهكىللىنىشىگه قۇتهيبهنىڭ ئۆزى سهۋەبچى بولدى
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 مۇداپىئه ئۈچۈن قۇاليسىز بولغان بۇ شهھهرنى ئهڭ ئاۋۋال ئۇنىڭ ھهربىي پىالنى
شىمالدىن ھهم شهرقتىن كېلىدىغان ياردەمچى تۈرك ئهسكهرلىرىدىن مهھرۇم 

 رامىتهن ھهم ،)ھازىرقى ۋەردانزى( كېيىن بولسا ئهڭ ئالدى بىلهن ۋاردون ،قىلىش
 .ىدىسوغدىدىكى كىچىك مۇستهقىل خانلىقالرنى تارمار قىلىشتىن ئىبارەت ئ

 87 قۇتهيبه ھىجرىيه .ئۇنىڭغا ھهججاج شۇنداق ھهرىكهت قىلىشنى تاپشۇرغانىدى
نى )قهرشى(ھهم نهخشهب ) شهھرىسهبز( يىلى كىش – ) 707مىالدىيه (

 يىلى ۋەردانغا يۈرۈش قىلىشنى –) 708مىالدىيه  (90 ئۇ ھىجرىيه .بويسۇندۇردى
 ئۆزى ئويالپ ،ى بولغاندا بۇ نىيهتنى ئهمهلگه ئاشۇرماقچ، لېكىن.نىيهت قىلدى

 تۈرك خاقانلىرى ئۇنىڭغا قارشى تهدبىر .باقمىغان قارشىلىققا دۇچ كهلدى
 ئۆزئارا بىتىم تۈزۈشتى ھهم بىرلهشكهن كۈچلىرى بىلهن قۇتهيبهنى يولدا ،قوللىنىپ

 پۈتۈن ماۋەرا ئۇننهھر ھهم سوغدى ، بۇ قېتىم بۇخارا ئهتراپىدىكى.توختىتىپ قويدى
 فهرغانه پادىشاھى ھهم يىراق شهرقتىن خىتاي خاقاننىڭ .ندىخانلىرى توپال

 ئۇالر گويا ئومۇمىي .دېگهن بىر كىشى ئۇالرغا قوشۇلدى» كورىمغان«ئىنىسى 
تهھلىكىنى ھېس قىلىپ بىرلهشكهن كۈچلىرى بىلهن ئهرەب ئىستېالسىنى 

ئۇالر  بۇ پهيتته ۋەردانغا يېتىپ كهلگهن قۇتهيبه .توختىتىشقا قارار قىلىشقانىدى
 بۇنى تهبهرىنىڭ ناھايىتى ياخشى تهسۋىرلهپ .تهرىپىدىن ئۇچرىدى

 تارىخچىنىڭ رىۋايهت قىلىشىچه ھهر .بهرگهنلىكىدىن ئېنىق كۆرۈش مۇمكىن
 قهتئىي مهغلۇبىيهت تهھلىكىسىنى ،تهرەپتىن قىسىپ قويۇلغان ئهرەبلهر

 يۈزلىرىنى ،لىپ ئۇالرنىڭ ئاياللىرى سهت ئاۋازلىرى بىلهن غوۋغا قى،سهزگهنلىكتىن
 قۇتهيبهنىڭ تهسىرلىك نۇتۇقلىرى ئهرەبلهرنىڭ روھىنى ، لېكىن.تاتىالشتى

» !بۇ تۈركلهرنى سىلهر تارمار قىلىشىڭالر كېرەك ! ئوغۇللىرىم ئالغا «: ئۆستۈردى 
 ئۇنىڭ چاقىرىقىغا ئالدى بىلهن تهمىم .دەپ تۈرلۈك قهبىلىلهرگه خىتاپ قىلدى

رنىڭ ئهسكهر بېشى جهۋەنغار زەيىم قهبىله رەئىسى  ئۇال.قهبىلىسى ئاۋاز قوشتى
 .ۋەقىئى بىن ئهبۇ ئهسۋەدنىڭ ئهمرى بىلهن بىرىنچى بولۇپ مهيدانغا چۈشتى
 .تهبهرى ئېيتقاندەك ئهرەبلهرنىڭ بۇ جهڭدە غهلىبىگه ئېرىشىشى شۇبهىلىك ئىدى

 شۇنىسى ئېنىقكى ئهرەبلهر بۇ قېتىم تۈركلهرنىڭ سهپلىرىنى بۇزۇشقا ،لېكىن
 . ئۇالر بۇ ئىشنى سىياسىي ھىيله بىلهن ئهمهلگه ئاشۇردى.ۇۋەپپهق بواللىدىم

جهڭدە غهلىبه قازىنالىشىغا كۆزى يهتمىگهن قۇتهيبه بىرلهشكهن تۈركلهرنىڭ 
 ، چۈنكى.ئىتتىپاقىنى بۇزۇشقا قهست قىلدى ھهم بۇنىڭغا ئېرىشهلمىدى

 .تى ھېسابلىنىدۇئىتتىپاقلىققا ساداقهتمهنلىك تۈركلهرنىڭ مىللىي خۇسۇسىيى
ئىتتىپاقچىالر قوشۇنى ئارىسىدىكى ئهڭ كۆپ ساندىكىسى سوغدى پادىشاھى 
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 سوغدى قوشۇنىنى باشقىالردىن ، شۇنىڭ ئۈچۈن.قويغان ئهسكهرلهر ئىدى
 قۇتهيبه بۇ سىياسىي .ئايرىۋېتىش ۋە ئۇالرنى جهڭدىن توختىتىش الزىم ئىدى

 ئۇ بىر جهڭ .ىشىگه تاپشۇردىپىتنىنى ئىشلهشنى ھهييان نهباتى ناملىق بىر ك
ئىتتىپاقچىالر سېنى «مهزگىلىدە ئىنتايىن مهخپىي ھالدا سوغدى پادىشاھىغا 

 ۋە بۇ ئىشنى .دېگهن خهۋەرنى يهتكۈزدى» تهختتىن مهھرۇم قىلىشقا قارار قىلدى
 .ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن قۇتهيبهنىڭ بۇ تهرەپتىن كېتىشىنى كۈتمهكته دېدى

بىز بۇ يهردە يىلنىڭ ئىسسىق ۋاقىتلىرىدىال «: ىزاھات بېرىپ مهككار ئهرەب يهنه ئ
 .تۇرااليمىز قىش ۋاقتى كېلىشى بىلهن ئىسسىق تهرەپلهرگه كېتىشكه مهجبۇر بولىمىز

 ئۇالرنى . سهن ئۆزۈڭنىڭ شىمالدىن كهلگهن ئىتتىپاقداشلىرىڭنى ئۇنتۇما،ئهمما
ېتىش ئاسانغا چۈشمهيدۇ  قايتۇرۇپ ك،سوغدىياننىڭ گۈزەل پاراۋانلىقىدىن ئايرىپ

 ئهمما ئىتتىپاقداشلىرىڭغا ، سهن بىز بىلهن سۇله تۈزگىن،ئهڭ ياخشىسى شۇكى
ھهججاج  ئهرەبلهرگه كىش ۋەنهخشهب ۋە نهخشهب ئارقىلىق ناھايىتى كۆپ ياردەم «

 بۇ قىلغان ئىشىڭغا ،دېسهڭ»  مهن شۇ ئىشتىن ئهنسىرەپ سۇله تۈزدۈم،ئهۋەتىپتۇ
 بىز توغرۇلۇق سهن تامامهن ،ق سورىغانلىقىڭ بولىدۇماس ھالدا ئۆزرىخاھلى

 بۇ ، بۇ سۆزلهر سوغدى خانىغا تهسىر كۆرسىتىپ.دېدى» خاتىرجهم بولغىن
تۈركلهرنىڭ خىيانهتكارلىقىمۇ ياكى باشقا بىر مۇھىم سهۋەب بارمۇ دېگهن مهسىلىنى 

گه  مىكىر– ئويالپ ئاخىر بىر پىكىرگه كېلهلمىدى ئاقىۋەتته ھىيله –ئويالپ 
 ئۇالرغا يىلىغا . پهيمان قىلىشتى– ئهرەبلهر بىلهن مهخپىي ئهھدۇ .مهغلۇپ بولدى

ئىككى مىليون خىراجهت تۆلهشكه ۋەدە بهردى ھهم دەرھال ئۇرۇش ھهرىكهتلىرىنى 
 قۇتهيبه تۆت . باشقا ئىتتىپاقچىالرنىمۇ ئۆز جايىغا قايتىشقا مهجبۇر قىلدى.توختاتتى

   .شۇ تهرىقىدە قۇتۇلۇپ قالدىئاي داۋامالشقان تهھلىكىدىن 
 مىكرىنىڭ – بۇ سىياسىي ھىيله ،ئهمدى تهكرارالشنىڭ ھاجىتى يوقكى

 سۇلىهى ئهھدى قىلىشقا .جازاسىنى ھهممىدىن كۆپرەك سهمهرقهند تارخانى تارتتى
 ئهھدىنامىغا مۇۋاپىق بۇ يهردە سېلىنىدىغان مهسچىت قۇرۇلۇشنى ،قارىماي

هھهرگه خىش پىشۇرغۇچىالر ئورنىغا تۆت مىڭ تىزلهشتۈرۈش باھانىسى بىلهن ش
 تارخان بۇ خىيانهت ئۈچۈن ئىنتىقام ئېلىشنى .قوراللىق ئهرەبنى كىرگۈزدى

 ئۇنى پۈتۈن تهرەپدارلىرى بىلهن بىلله .كۆزلىگهنلىكتىن ئهرەبلهر ھۇجۇم قوزغىدى
 ساسانىيالرنىڭ ئهڭ ئاخىرقىسى . تاراج قىلىندى– سهمهرقهند تاالن .ئۆلتۈردى

 ئۇ خهلىپه ۋەلىگه ئهۋەتىپ  .زدىگهردنىڭ قىزى ھهم ئهسىرلهر ئارىسىدا ئىدىيه
 غهنىيمهت ئېلىنغان ئالتۇن بۇتالر ۋە ئۇالرنىڭ جاھازلىرى ئهللىك مىڭ .بېرىلدى

 ئهرەب ئهسكهرلىرىگه بىرقانچه ۋاقىتقىچه دەم ئېلىشقا .مىسقال ئېغىرلىققا يېتهتتى
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 پۈتۈن قىش مهۋسۇمىنى .رۋىگه قايتتى شۇنىڭ ئۈچۈن قۇتهيبه مه.توغرا كهلدى
 ئاخىر ئىراق ھهم خۇراساندىن زور مىقداردا ياردەمچى .ئىستىراھهتته ئۆتكۈزدى
 يىلدا بۇخاراغا –) 709مىالدىيه  (91 ياز كۈنى ھىجرىيه ،ئهسكهر ئېلىپ كېلىپ

 بۇخارا ئۈچۈن بولىدىغان يۈرۈشلهرگه — بۇ سهپهردىن مهقسىتى .سهپهر قىلدى
 ئۇ ۋاقىتتا ، نارشاھنىڭ رىۋايهت قىلىشىچه.رىشتىن ئىبارەت ئىدىخاتىمه بې

 ،زەرەپشان پايتهختنىڭ ئىدارە قىلىنىشى ئايال پادىشاھىنىڭ ئىلكىدە ئىدى
 بۇ پهيتلهردە ئۇ ناھايىتى قېرى بولغانلىقى ئۈچۈن بۇ گهپلهر ئانچه ، ئهمما.دېيىلىدۇ

 پادىشاھمۇ قايسى بولمىسۇن  ھهرھالدا ئايال پادىشاھمۇ ياكى باشقا.توغرا ئهمهس
 ئۈچ قېتىم .ئهرەبلهرگه يهنه قارشىلىق كۆرسىتىشنى پايدىسىز دەپ بىلىشهتتى

 ھهر قېتىم ، ئۈچ قېتىم ئىسالم دىنى قايتىدىن قوبۇل قىلدۇرۇلغان،بويسۇندۇرۇلغان
 – 4يوشۇرۇن ھالهتته ئۆزىنىڭ كونا دىنىغا قايتقان بۇخارا ئهمدى دەرۋازىسىنى 

 بۇ يۇرت ئاۋۋال غهيرى بىلىنگهن دىننى بېسىپ كىرگهنلهر بىلهن .قېتىم ئاچتى
 كېيىنچه شۇ دىننىڭ ئهڭ ئهشهددىي مۇجاھىرلىرىنىمۇ ،بىلله قوبۇل قىلىپ

 بىر قىتئهسىدە ئىسالم گوياكى ئارقىغا قاراپ – ھازىر ئاسىيانىڭ ھهر .يېتىشتۈردى
 –نىڭ ئهسىرىدىكى قائىدە  يالغۇز بۇخارادىال خهلىپه رەشىد،كېتىۋاتقان بىر ھالهتته
   .يوسۇنالر داۋام قىلماقتا

) خان(قۇتهيبه شهھهرنى بېسىپ ئالغاندىن كېيىن ئۇنىڭ پادىشاھى خۇدات 
 ئۇنىڭ يېنىغا خهلىپه تهرىپىدىن تهيىنلهنگهن ، لېكىن.ئۆز مهنسىپىدە قالدۇرۇلدى

  خۇداتنى بىر، ئۇ ھاكىم مۇتلهقلىق يۈرگۈزۈپ،بىر مهمۇرىي شهخس قويۇلۇپ
 ئۇنىڭ ئۈستىگه خۇداتنىڭ خهلىپىگه يىلىغا يىگىرمه .قونچاققا ئايالندۇرۇپ قويدى

 خۇراسان ئهمىرىگه ئون مىڭ دىرھهم خىراجهت پۇلى تۆلهپ ،مىڭ دىرھهم
 يهنه بۇخارادا قالدۇرۇلغان ئهرەبلهرگه شهھهردىكى .تۇرىدىغانلىقى بهلگىلهندى

مى بېرىلىشى كېرەكلىكى ئومۇمىي ھاممامالرنىڭ ساپ خىراجىتىدىن بىر قىس
 ئهلۋەتته بۇ ئىشالر ئاخىر ئىسالم مهملىكىتىگه ئايالندۇرۇلغان بۇخارا .تهيىنلهندى

 باشقا ئىسالم مۇستهملىكلىرىدە قوللىنىلغان سىياسىي تهدبىرلهرگه ئوخشاش ،ئۈچۈن
 ئىسالمنى تارقىتىش يولىدىكى بهزىبىر سىرلىق ئۇسۇلالرنى ، لېكىن.ئېغىر ئىدى
 ئهرەبلهرگه مهلۇم بولۇشىچه ئىسالم ،خارالىقالر چوڭقۇر ھېس قىلىشتىمهغرۇر بۇ

 لېكىن ئۇنىڭدىن ئىككىلهنگۈچى كىشىلهر ،دىنىنى قوبۇل قىلغان بولسىمۇ
 شۇ سهۋەبتىن .يوشۇرۇن ھالدا كونا مهبۇدلىرىغا ھامان ئىبادەت قىلىپ تۇرۇشقان

 ئۇ .بېرىش بۇيرۇلغانىدىھهربىر بۇخارالىققا ئۆز ھويلىسىنىڭ يېرىمىنى ئهرەبلهرگه 
ئهرەبلهر ئۆي ئىگىلىرىگه ئىسالم شهرىئهتلىرىدىن تهلىم بهردى ھهم ئۇالرنىڭ 
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 ئهگهر ئۇالر .ئىسالم ئىبادەتلىرىگه رىئايه قىلىش ئهھۋالىنى كۆزىتىپ تۇرۇشتى
ئىسيان كۆتۈرۈش ئهھۋاللىرىنى سىزىپ قالسا دەرھال ئهرەب مهمۇرلىرىنىڭ يېنىغا 

 جۈمه كۈنى قۇتهيبه مهسچىتىگه نامازغا كهلگهن  كىشىلهرگه .بېرىپ چاقار ئىدى
 رېگىستاندا بىنا قىلىنغان بۇ مهسچىتته .ئىككى دىرھهمدىن مۇكاپات تارقىتاتتى

 . يهنى ئىمامغا تايىنىپ ئېلىپ بېرىالتتى، سهجدىلهر ئهركانى ئىبادەتكه، رۇكۇ،قىيام
 كونا دىن . پارىسچه ئوقۇالتتى قۇرئان ئايهتلىرى ئهرەبچه ھهتتا،ئىبادەت دۇئالىرى

 مۇشۇ .تهرەپدارلىرى ئۆزلىرىگه تېڭىلغان دىنغا بىرقانچه ۋاقىتقىچه قارشى تۇرۇشتى
 بۇخارا مۇسۇلمانلىرى ئون يىل ،زامانغا ئائىت ئهيىبلىگۈچى مهلۇماتالرغا قارىغاندا

هرگه  يهرلىك خهلقل.مابهينىدە مهسچىتكه بارغاندا يانلىرىغا قورال ئېلىپ يۈرۈشكهن
 قورال ئېلىپ يۈرۈشكه رۇخسهت ،بولسا ئىسالمنى قوبۇل قىلىشقان بولسىمۇ

 بهزى . پات كېلىشمهسلىكلهر چىقىپ تۇرغان– ئىككى ئارىدا پات .قىلىنمىغان
مهنبهلهردە بۇخارانىڭ سهھرالىقلىرى كۆپرەك قارشىلىق قىلغانلىقلىرى 

 .ىلهن جاۋاب بېرىشكهن ئۇالر مهسچىتكه تهكلىپ قىلىنغاندا تاش ب.تهسۋىرلىنىدۇ
بۇ مۇئامىله ئهرەبلهرنى غهزەپلهندۈرگهن شۇ سهۋەبتىن ئۇالر سهھراالرغا ھۇجۇم 

 . تاراج قىلىشقان– مۈلۈكلىرىنى تاالن – ئۆيلىرىنى ۋەيران قىلىپ مال ،قوزغاپ
 ئۈسكۈنىلىرىنى مهسچىتلهرنى تهمىنلهشكه ئېلىپ –ئۆيلىرىدىكى ئهسۋاب 

يهت قىلىشىچه مهسچىتلهرنىڭ ئىشكلىرى تۈرلۈك  نارشاھىنىڭ رىۋا.كېتىشكهن
 بۇنىڭدىنمۇ ئهجهبلىنهرلىكى شۇكى بۇ .رەسىملهر ۋە بۇتالر بىلهن زىننهتلهنگهن

 ئۈچيۈز يىلغىچه ،تهسۋىرلهر بۇ ئىشالر سونني مۇسۇلمانلىرىغا تهشۋىش سېلىپ
  يۇقىرىدا ئېيتىلغان تهدبىرلهر كۈتكهندەك نهتىجه بهرمىگهنلىكى.داۋامالشقان

 ئۇنى ،ئۈچۈن بۇخارا شهھىرىنى يهرلىك ئاھالىنىڭ قولىدىن پۈتۈنلهي تارتىۋېلىپ
 شهھهرنىڭ دەرئهتتاران بىلهن قهلئهدە .ئهرەبلهر ئۆزئارا بۆلۈشۈۋېلىپ باشقۇرۇشقان

 . يهمهنىيالرگه بېرىلگهن— ئىككىنچى قىسمى ،دەرۋازىسىنىڭ ئارىلىقى ناسرىالرغا
 مهسچىت سۈپىتىدە قايتا .رىدىن ئورۇن بېرىلگهنباشقىالرغا بولسا قهلئهنىڭ تاشقى

   .مۇشۇ يهردە بولغان) چىركاۋى(قۇرۇلغان ناسارا كالساسى 
ئهرەبلهر سهمهرقهنددىمۇ ئهلگه نىسبهتهن ئاشۇنداق شىددەت بىلهن مۇئامىله 

 ئهسلىههلىرىنى تاپشۇرۇشقا مهجبۇر – بۇ يهردىمۇ خهلقنى ئۆزىنىڭ قورال .قىلدى
ڭ رىۋايهت قىلىشىچه ئهجنهبىيلهر ھهم سىرتتىن كهلگهن  تهبهرىينى.قىلدى

 كېچىدە .كىشىلهرنىڭ قوللىرىنى مهلۇم ۋاقىتقىچه مۆھۈرلهپ قويىدىغان بولۇشقان
 قۇتهيبه توغرۇلۇق .رۇخسهتسىز چىققان كىشىلهرنى ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلغان

لىشىشىنى كۈتۈپ  ئۇ بۇخارادا يېڭى تهرتىپلهرنىڭ قاتتىق ئۆز،سۆزلهيدىغان بولساق
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 –) 711مىالدىيه  (93 ھىجرىيه . شهرقنى ئىستېالھ قىلىشنى داۋامالشتۇردى،تۇرماي
 قهدىمقى . ھازىرقى قوقهند خانلىقىغا ھۇجۇم قىلىپ ئۇنى ئىگىلىدى،يىلى فهرغانىغا

 تۈركىستاننىڭ شهرقىغه بىزنىڭ ،يول بىلهن چوڭقۇر كېچىكتىن ئۆتۈپ
 بۇ يهردە كىچىك ئۇيغۇر خانلىرى . سهپهر قىلدىئېيتىشىمىزچه تۈركىستان چىنىغا

 گهرچه ئۇالرنىڭ .بىلهن توقۇنۇشۇپ ئۇالر ئۈستىدىن ئاسانال غهلىبه قازاندى
بهزىلىرى شىمالىي جۇڭغارىيىدىن قالماق ئهسكهرلىرىنى ياردەمگه دەۋەت قىلغان 

نزۇ  ئهرەبلهر خه، رىۋايهتلهرگه قارىغاندا.بولسىمۇ قۇتهيبهگه قارشى تۇرالمىدى
   .ۋىاليهتلىرىگىچه ھۇجۇم قوزغىغان

 تۇرپانالردا ئهرەب پهيغهمبىرىنىڭ تهلىماتى خېلى كېچىكىپ ، خوتهن،قهشقهر
 بۇددا ۋە نهسرانىيهت نهچچه ئهسىرلهردىن كېيىنمۇ ئىسالمىيهت بىلهن .تارقالغان

 شۇنىسى ھهقىقهتكى ، ئهمما.تهڭ ھالدىكى ئۆز قوۋملىرىنى تاپالمىغان
شهرقىدىكى ئاھاله ئهرەبلهرنىڭ بىرىنچى پهيدا بولغان دەۋرىدە تۈركىستاننىڭ 

تهڭرىتاغلىرى ئهتراپى بۇددا ئۇگىسى بولغان ئهسىردە يۇقىرىدا ئېيتىلغان 
   .شهھهرلهردە ئىسالمنى قوبۇل قىلدۇرغانلىقى بىلهن پهخىرلهنگهنىدى

بولغان بۇ يهردىن ) چېگرىسى(ئىسالمنىڭ شهرقته ئهڭ ئاخىرقى سهردى 
 ئۇنىڭ بۇنداق قىلىشىغا خهلىپه .به پهرغانه ئارقىلىق مهرۋىگه كهتتىقۇتهي

 ئۇنىڭ يېڭى خهلىپه .ۋەلىدنىڭ ۋاپات بولغانلىقى ھهققىدىكى خهۋەر سهۋەب بولدى
 ئۇ خهلىپىنىڭ .سۇاليمان بىن ئابدۇلمهلىكتىن خهۋپسىرىشىگه ئاساسى بار ئىدى

نىيهت قىلدى ھهم ئاشكارا  ئۆز تهدبىرىنى كۆرۈشكه ،قىساس ئېلىشىدىن ئهنسىرەپ
 دەرۋەقه بۇ ئىشقا قۇتهيبه ئىشهنچلىك بىلهن .ھالدا ئىسيان كۆتۈردى

 يېڭى خهلىپىگه بوي سۇنۇشتىن باش تارتقانلىقى ئۈچۈن ، لېكىن.كىرىشهلمىدى
 ،چۈشهندىكى خۇراساننىڭ بهختلىك ئهمىرى بىلهن ئاشكارا ئۇرۇش قىلىش ئورنىغا

وللىغۇچىالرنى مهخپىي ھالدا تهييارالش ئىشى ئهسكهرلهر ئارىسىدىكى ئۆزىنى ق
 . قۇتهيبه بۇ ئىشقا ناھايىتى ئېهتىيات بىلهن مۇئامىله قىلدى.بىلهن شۇغۇلالندى

خهلىپىگه ئۇنىڭ ئىسيانىنى مهلۇم قىلغۇچى ئهلچىگه بۇ خهۋەردىن تاشقىرىقى 
ىلىق  بىرىنچى مهكتۇپتا سۇاليمانغا ئىتائهت قىلىشقا قارش.ئىككى مهكتۇپ ئهۋەتتى

 ئهگهر ئۇنى ، ئىككىنچى مهكتۇپتا يهزىد بىن مهھلهپنى ھاقارەتلهپ.بىلدۈرۈلدى
 .خۇراسانغا ئهمىر قىلىپ بهلگىلهنسه ئىسيان كۆتۈرىدىغانلىقىنى مهلۇم قىلدى

 ئۇنىڭدىن بهكمۇ ،قۇتهيبه يهزىد بىن مهھلهپنى ئۆزىگه قارىتا رەقىپ ھېسابالپ
ىڭ يېنىدا تۇردىغانلىقىنى پهرەز قىلىپ  يهزىدنىڭ ھهر دائىم خهلىپىن.قورقاتتى

 ،ئالدى بىلهن خهلىپىگه بىرىنچى مهكتۇپنى تاپشۇرغىن«: قۇتهيبه ئهلچىگه بۇيرۇپ 
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 يهزىد ، ئىككىنچى مهكتۇپنى تاپشۇرغىن،ئهگهردە مهكتۇپنى ئىبن مهھلهپكه بهرسه
ا  ئهلچى خهلىپىنىڭ ھۇزۇرىد.» شۇ ھامان ئۈچىنچى مهكتۇپنى بهرگىن،ئۇنى ئوقۇسا

 سۇاليمان ھېچ ئىش .ئىبن مهھلهپنى كۆردى ۋە بۇيرۇق بويىچه ھهرىكهت قىلدى
 ئهلچى قايتىپ . ئهلچىنى ھۆرمهت بىلهن كۆزەتتى،بولمىغاندەك سۈكۈت قىلىپ

 ئۇنىڭدىن خهۋەر ،كهلمهستىن بۇرۇن قۇتهيبه ئىشنىڭ نهتىجىسىنى بىلىپ
ه شانلىق غهلىبىلهرنى  قۇتهيبه ئۆزىگ، لېكىن.تاپقانلىقتىن ئىسيان ئېالن قىلدى

 . نۇرغۇن بايلىق توپالپ بهرگهن ئهسكهرلىرى ئۈستىدە خاتاالشتى،كهلتۈرۈپ بېرىپ
ئهگهر ئۇ ئۆز بۇرادىرى ئابدۇراخماننىڭ مهسلىهىتىگه ئاساسهن ماۋەرا ئۇننهھرىگه 

 بۇ جايالردا ھۆكۈم سۈرۈۋاتقان ، مۇستهقىل پادىشاھلىق قۇرغان بولسا،كېتىپ
ماجرالىرىدىن پايدىلىنىپ ئهلۋەتته مۇۋەپپهقىيهت قازانغان  خوتۇن پهرەستلىك 

 ئېغىر . قۇتهيبه بولسا ئۆز ئهسكهرلىرىگه ئىشىنىپ مهرۋىدە تۇرۇپ قالدى.بوالتتى
 ئۇ ئۆزىنىڭ . نۇتۇق سۆزلىدى،شارائىتتا ئۇ ئهسكهرلىرىگه مۇراجىئهت قىلىپ

 خهلىپه ،ىخۇراسان ئهمىرلىكىنى مۇۋەپپهقىيهتلىك باشقۇرۇپ كهلگهنلىكىن
زامانىدىكى تهرتىپسىزلىكلهر ۋە بهختسىزلىكلهرنىڭ كېلىپ چىقىدىغانلىقىنى 

 ئۇ ئۆزىنىڭ ئهسكهرلهرگه باشلىق قىلىپ تهيىنلهنگهن چاغدا ئۇالرنىڭ .ئېيتتى
ناھايىتى قاششاق ھالدا ئىكهنلىكى كېيىن ئېران ۋە توران خانلىقلىرىنىڭ 

 ئۇنىڭ .كهنلىكلىرىنى سۆزلىدىخهزىنىلىرى بىلهن ئۇالرنىڭ باي بولۇپ كهت
 ۋەقىئ بىن ئهبۇ ئهسۋەت ھهمدە . نهسىههتلىرى نهتىجه بهرمىدى–قىلغان ۋەز 

ھىيان بىن ئىياس رەئىسلىكىدىكى ئۇنىڭغا قارشى ئىسيان قىلىش ھهرىكىتىنى 
 ، ئۇ ئۆزىگه قارشى ئىسيان كۆتۈرۈلۈشىنى بىلگهندىن كېيىن. خاالس،تىزلهشتۈردى

 شۇ ھامان ھهممىسى ئۇنىڭغا قارشى ، لېكىن.قارار قىلدىھىيانى ئۆلتۈرۈشكه 
 . نهتىجىدە ناھايىتى چوڭ ئېلىشىشالردىن كېيىن ئۇنى ئۆلتۈردى.ھۇجۇم قوزغىدى

 ئۇنىڭغا سادىق ۋە ساراينى ھىمايه قىلغان كىشىلهرنىڭ ،ئۇنىڭ قېرىنداشلىرىدىن
يىتى زور ۋە  ئىسالم دىنى ئۈچۈن يىراق شهرقته ناھا. قهتل قىلىندى،كۆپچىلىكى

قۇدۇسسىيه ۋە ( زەرش دىنىگه ،كۈچلۈك مهملىكهتنى بارلىققا كهلتۈرگهن
 بۇ يهرلهردە ،ئهڭ ئاخىرقى زەربىنى بهرگهن) نهھراندىكى جاراھهتلهر بهدىلىگه

ئىسالمنى يهرلهشتۈرگهن بىر مۇجاھىد ئۆزىنىڭ قهھرىمانلىقى بىلهن تونۇلغان 
 يىلى قهمهرىيه يىلىنىڭ – ) 714مىالدىيه ( 98ھاياتىنى قىرق يهتته يېشىدا ھىجرىيه 

  . ئېيىدا شۇ تهرىقىدە ئاياغالشتۇردى– 12
   

  موغۇلالر ئىستېالسى
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  يىللىرى) - 1226 – 1218مىالدىيه  (– 624 – 615ھىجرىيىنىڭ 

شهرقىي ئاسىيادا تۈرك ئهللىرىنىڭ ياشايدىغان يهرلىرى شىمال مۇھىتىنىڭ بۇز 
ىك قىرغاقلىرىدىن شهرىققه سوزۇلىدۇ ۋە غۇبى  ئادىريات،ساھىللىرىدىن جهنۇبقا

 شۇ ئورۇندا تارىخ ئىستېال .چۆلگه تۇتۇشىدۇ) دېگهن مهنىدە» سهھرا«موغۇل تىلىدا (
 ئۇالر قىياپهت ۋە تىل .قىلمىغان قهدىمدىن بۇيان موغۇل قوۋمى ياشاپ كهلگهنىدى

   .جهھهتتىن تۈركلهرگه قېرىنداش ئىدى
تهبىئىتى ئىچىدە نامراتلىق بىلهن ھايات موغۇلالر چۆلنىڭ ئۆزگىرىشچان 

 ئۇالرغا ، ئهمما. پۈتۈن دۇنيادىن يىراق ۋە خهۋەرسىز ھالدا ياشايتتى.كهچۈرەتتى
تۈركلهر بىرنهچچه ئهسىرلهردىن ) كېلىپ چىقىشى ئوخشاش بولغان(ھهمجىنىس 

   .بېرى غهربىي ئاسىيانىڭ ھاياتىغا ناھايىتى كۈچلۈك تهسىر كۆرسىتىپ كهلدى
يىلىدا ) - 1154مىالدىيىنىڭ  (– 549هلق ئارىسىدا ھىجرىيىنىڭ مۇشۇ خ

 تۆمۈرگه ، بۇ قهھرىماننىڭ ئىسمى تېمۇرچىن بولۇپ.دۇنياغا بىر قهھرىمان تۇغۇلدى
 شۇ . قهتئىي باتۇر ۋە ئىنتايىن شۆھرەتپهرەس ئىدى،ئوخشاش مۇستهھكهم

دائىي تهبىئىتىدىن ئاالھىدىلىكلىرى بىلهن ئۇ ۋەتهنداشلىرىنىڭ توپالنغان ۋە ئىپتى
 قهدىردان يايالقلىرىدىن سىرتقا قاراپ شىددەت بىلهن ، كۈچ توپالپ،پايدىلىنىپ
 ئۇنىڭ ياشلىق دەۋىرلىرى . ئۈستۈن قىلدى– پۈتۈن ئاسىيانى ئاستىن ،ئىنتىلىپ

 ئۇ جاھان .ھهققىدىكى رىۋايهتلهر بهزى غارايىپ قىسسىلهردە ساقلىنىپ كهلدى
 ئۆزىنىڭ قوۋمداشلىرى بىلهن كۈرەش .ېشىدا چىقتىتارىخى مهيدانىغا قىرىق ي

 تۈرك خانلىرى بىلهن بولغان ئۇرۇشالردا غالىبانه ھهرىكهت قىلىپ ،قىلىپ
 تازا دېگهن مهنىلهرگه ئىگه ، چىڭگىز بهقۇۋۋەت.چىڭگىزلهقىمىگه ئىگه بولدى

   .ئىبارىدۇر
 چىڭگىزنىڭ دەسلهپكى قېتىم كۆزگه كۆرۈنگهن ئاساسىي دۈشمىنى ئوڭخان

 – 599 چىڭگىز ھىجرىيىنىڭ . ئۇ كېرەيىت قهبىلىسىنىڭ خانى ئىدى،بولۇپ
 شۇنىڭ بىلهن .يىلىدا ئۇنىڭ ئۈستىدىن غهلىبه قىلدى )- 1202مىالدىيىنىڭ (

 قونغىرات ھهم نايمان قهبىلىلىرىنى ئۆزىگه ،بىرگه تۈرك قهبىلىلىرىدىن ئويرات
 قىسمهن بۇددا ۋە ،ىدە ياشاپ بۇ قهبىلىلهر موغۇلالنىڭ غهربى تهرىپ.بويسۇندۇردى

ناسىراتىيالر قىسمهن مۇسۇلمانالر بىلهن ئۆزئارا ئاالقىلىشىپ تۇرغاچقا مهدەنىيهت 
 لېكىن ھهربىي جهھهتته موغۇلالردىن ،جهھهتتىن موغۇلالردىن يۇقىرىراق ئىدى

 ،چىڭگىز نىزامى بىلهن مهشىق قىلدۇرۇلغان ئهسكهرلهردىن كۆپ ئارقىدا قالغانىدى
مهغلۇپ : تىترەتكهن موغۇلنىڭ ئاساسىي سىياسىتى شۇنداق ئىدىكى دۇنيانى 
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ياساق  «،قىلىنغان قهبىلىلهرنىڭ ھهممىسىنى ئۆز ئهسكهرلىرىگه قوشۇۋېلىش
نى تهتبىق قىلىپ ئۇنى ئۆز ئىشىنى ئهمهلگه »)قانۇنالر مهجمۇئهسى(دەپتىرى 

بىلهرنى ئاشۇرۇشتىكى قورال قىلىش ھهممه ئىشتا غهلىبه قىلىش ۋە يېڭى غهلى
 ، لېكىن مۇستهھكهم، ئازدىن ئېرىشسىمۇ– مۇۋەپپهقىيهتلهرگه ئاز ،ئىزدەش

 – 603 شۇنداق قىلىپ ئۇ ھىجرىيه .ئىشهنچلىك بولۇشقا كاپالهتلىك قىلىش
يىلىغىچه غۇبى سهھراسىدىكى ھهممه قهبىلىلهرنى قولغا ) - 1206مىالدىيه (

 شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا  قارا قۇرۇم قهلئهسىنى پايتهخت قىلدى ۋە،كىرگۈزۈپ
 بۇ قوۋمنىڭ شهرق تارمىقىدىن چىڭگىز ئۆز .ئۇيغۇرالر بىلهن مۇناسىۋەت ئورناتتى

 چىڭگىز ۋە ئۇنىڭ .بهدەۋلىرىگه دىن ۋە ئۇالرنىڭ تىلى ئۈچۈن يېزىق قوبۇل قىلدى
 مىرزىلىرى ۋە باشقا مولكى مهمۇرلىرى ئۇيغۇرالردىن ،يېقىنلىرىنىڭ سۆھبهتداشلىرى

 يهنى سائادەتبېك ،»ئىدىقۇت«ۇ شهرقىي ئۇيغۇرالرنىڭ خانى ئۇيغۇرچه  ب.ئىدى
 چىڭگىز خىتايغا قارشى سهپهردە ئۇنىڭ ساداقهتمهن دوست .دەپ ئاتىالتتى

 . ئۇنىڭغا ناھايىتى چوڭ ھۆرمهت كۆرسهتتى،ئىكهنلىكىنى سىناپ كۆرگهنلىكتىن
 بۇالرنىڭ .دىالندىماۋەرا ئۇننهھرگه يۈرۈش قىلغاندىمۇ ئۇالرنىڭ خىزمىتىدىن پاي

 چىڭگىزنىڭ غهربىي ، ئهمما.كۆپچىلىك خهلقى تېخى مۇسۇلمان ئهمهس ئىدى
 .ئۇيغۇرالرغا يهنى قهشقهر ھهم خوتهن تۈركلىرىگه مۇناسىۋىتى باشقىچه ئىدى

 ئۇالر قاراخانىيالرنىڭ كۈچلۈك ئىدارە قىلىشى ئاستىدا ،غهربلىكلهر مۇسۇلمان بولۇپ
 ، لېكىن.ز ئۇالرغا ھۇجۇم قىلىشقا پېتىنالمىدىبىرلهشكهنلىكى ئۈچۈن چىڭگى

الردىن كۈچلۈك خان )  قارا خىتاي،كىدان(قاراخانىينىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن قىتان 
تهختىگه چىقىپ ئۆزىنىڭ ئىسالمغا قارشى ھهرىكهتلىرى بىلهن مۇسۇلمانالرنىڭ 
ن نهپرىتىنى قوزغىغانلىقتىن يېقىندىال خىتاي سهپىرىدىن زەپهر قۇچۇپ قايتقا

چىڭگىز ئۆزىنىڭ نهزىرىنى غهربكه قارىتىشقا پۇرسهت پىشىپ يهتكهنلىكىنى ھېس 
   .قىلدى

 چايۇلال رەھبهرلىكىدىكى موغۇل ئهسكهرلىرى كۈچلۈك خانغا ھۇجۇم —سهردار 
 ئۇ يېڭىلىپ . خاننىڭ ئىتتىپاقچىلىرى ئېغىر مېنۇتالردا ئۇنى تاشالپ قويدى.قىلدى

 . تهسلىم بولدى،بولسىمۇ ئاخىر قولغا چۈشۈپبهدەخشان تاغلىرىغا پاناھالنغان 
  ئۇمۇ .شىمالدا ئالمالىق ئېلهتنىڭ خانى ئارسىالنخان كۈچلۈككه دۈشمهن ئىدى

 چىڭگىز غوبى سهھراسىنىڭ شهرقى .موغۇلالغا تهسلىم بولغانلىقىنى بىلدۈردى
 .چېگرىسىدىن تهڭرى تېغى تىزمىلىرىنىڭ غهربىي ئېتهكلىرىگىچه ھاكىم ئىدى

 كۆپلىگهن ۋەھشىي ئۇرۇشقاق كىشىلهر ، نۇرغۇنلىغان دېهقانالر،ه شهھهرلهربىرقانچ
 ئهگهردە ئۆتكهن بابتا سۆزلهنگىنىدەك خارەزمشاھ .ئۇنىڭ خوجايىنلىقىدا ئىدى
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سۇلتان مۇھهممهت بىلهن ئوتتۇرىدا ئاداۋەت پهيدا بولۇنمىغان ھالهتتىمۇ چىڭگىز 
 .كلىنىپ قالمىغان بوالتتىئۆزىنىڭ مۇۋەپپهقىيهتلىك غهلىبىلىرى بىلهن چه

 يۈكسهكلىكى بىلهن شۆھرەت ، بايلىقى، ئۇ ئهمدىلىكته ئۆزىنىڭ مهدەنىيىتى،چۈنكى
 ئۇنىڭ ھۆكۈمدارى .قازانغان مهملىكهتنىڭ دەرۋازىسى ئالدىدا تۇرماقتا ئىدى

   . الياقهتلىك دۈشمهن ئىدى،قۇدرەت ۋە شهۋكهت بابىدا چىڭگىزگه تهڭ رەقىپ
يىلى موغۇل جاھانگىرى  ) - 1218مىالدىيىنىڭ  (– 615ىڭ ئاقىۋەتته ھىجرىيىن

 ئوقتاي ۋە جۇجى ، چاغاتاي–ئۆزىنىڭ ئوغۇللىرى ھهم ئهسكىرىي باشلىقلىرى 
 ئومۇمىي ئهسكىرى ئالته يۈز مىڭغا .بىلهن خارەزمشاھقا قارشى يۈرۈش قىلدى

ناق  يهنه ئۇنىڭغا ئۇيغۇر خانى ئىدىقۇت ۋە ئالىملىق ھۆكۈمدارى سىغ.يېتهتتى
 ئۇ قهدىمقى يول بىلهن ئىلى .تىگىن ئۆز ئهسكهرلىرى بىلهن قوشۇلغانىدى

 ئوترار ئۈستىگه يۈرۈش ، شىمالىي پهرغانىدىن ئۆتۈپ،جىلغىسى بويىدىن مېڭىپ
 – ئۇالرنى تهرەپ ، بۇ شهھهر ئالدىدا پۈتۈن ھهربىي كۈچلىرىنى توپالپ.قىلدى

 ئوغۇللىرى چاغاتاي ھهم ئوقتاي بىر قىسمىنى: تهرەپكه ئهۋەتىش مهقسىتىدە بولدى 
 ئىككىنچى .رەھبهرلىكىدە بۇ يهردىكى خهلقنى بېسىپ تۇرۇش ئۈچۈن قالدۇردى

 ئۇ قىزىلقۇم سهھراسى ئارقىلىق جاندكه .ئوردىغا جۇجى باشلىق قىلىندى
 ئۈچۈنچى قوشۇن بهش مىڭ كىشىلىك ئاالقنويان ۋە سىنتوبۇقا .ئهۋەتىلدى

ىقىدا سىر دەريانىڭ ئوڭ تهرەپ قىرغىقى بىلهن بېند نامىدىكى سهرھهڭلهر قوماندانل
 چىڭگىزنىڭ ئۆزى مۇنتىزىم ئهسكهرلىرى بىلهن .كهنتكه قاراپ ھهرىكهت قىلدى

 بىز ئوتتۇرا . بۇخاراغا قارشى ھهرىكهت باشلىدى—ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ مهركىزى 
ۇن ئاسىياغا خۇددى شىددەتلىك بوراندەك ھهرىكهت باشلىغان بۇ تۆت فىرقه قوش

   .تهۋسپنى ئۇتراردىن باشاليمىز
 قهلئه نائىبى قائىرخان رەھبهرلىكىدە ئهللىك مىڭ .ئوترار چېگرا قهلئهسى ئىدى

 سۇلتان مۇھهممهتنىڭ يوشۇرۇن ۋەزىرى .كىشىلىك ئاتلىق قوشۇن بار ئىدى
 شهھهردە .قاراجى قۇماندانلىقىدا بوالرغا يهنه ئون مىڭ كىشىلىك قوشۇن قوشۇلدى

 شۇنداق بولسىمۇ تارىخچىالرنىڭ نهقىل .ىمايىچى كۈچى بار ئىدىقۇدرەتلىك ھ
 موغۇلالر شهھهرنى قامال قىلىشى بىلهن مۇسۇلمانالر ،كۆرسىتىشىگه قارىغاندا
 بۇ دەسلهپكى تهسىراتالرغا قارىغاندا شهھهرنى بهش ئايغىچه .ساراسىمىگه چۈشكهن

ككى قوشۇن باشلىقى  ئهگهر ئى.مۇداپىئه قىلىپ تۇرۇش ئهجهبلىنهرلىك ئىش ئىدى
ئوتتۇرىسىدا ئىختىالپ پهيدا بولمىغاندا قامال قىلىشقا نىسبهتهن قارشىلىق يهنىمۇ 

 قائىرخان ئۆزىنى چىڭگىزنىڭ پۇقرالىرىنى ئۆلتۈرۈشته .داۋام قىلىشى مۇمكىن ئىدى
 . چىڭگىز بىلهن سۆھبهت ئۆتكۈزۈشكه مايىللىق بىلدۈردى،جاۋابكار ھېس قىلىپ
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 كېچىدە ئۆز ،اشقا كۆز قاراشتىكى شېرىكلىرىدىن ئايرىلىپشۇنىڭ بىلهن ئۇ ب
 ئىككىنچى كۈنى كېچىدە ئۇ چىڭگىز .قوشۇنى بىلهن موغۇلالرغا تهسلىم بولدى
 ئۇالر بۇنىڭ ئۆز ۋەزىپىسىنى ئادا .ئوغۇللىرىنىڭ ھۇزۇرىغا ئېلىپ كىرىلدى

 ،سهن ئۆزۈڭنىڭ پادىشاھىڭنى«:  ئۇنىڭغا ،قىلمىغانلىقى ئۈچۈن ئهيىبلهپ
 بىز سېنىڭدىن قانداق ساداقهت ،  خائىنالرچه تهرك ئهتكهن تۇرساڭ3لىنېمتىڭنىۋە

   . ئۇنى بارلىق تهرەپدارلىرى بىلهن بىرلىكته قهتل قىلدى.دېيىشتى» كۈتهلهيمىز
 ، ئۇنىڭ ئهسكهرلىرى ئهللىك.قائىرىخان ئۈمىدسىز ئارسىالندەك داۋامالشتۇردى

 قائىرىخان .ۇش قىلىپ ھاالك بولدى قهلئهدىن چىقىپ ئۇر،ئهللىكتىن بولۇپ
يېنىدىكى ئاخىرقى ئىككى نهپهر مۇھاجىددىن ئايرىلغاندىن كېيىن قهلئه 

 ئۇ يهردىن غىشتىالرنى ،تاملىرىنىڭ ئۇستىدىن ئۆيلهرنىڭ ئۈستىگه چىقىپ
 دۈشمهنلهر . قىساسكار دۈشمهنگه قارىتا ھۇجۇمنى داۋامالشتۇردى،قومۇرۇپ ئېلىپ

 ئاخىر ئۇنىڭ .ن ئۇنى تىرىك قولغا چۈشۈرۈشكه قارار قىلدىقانداق قىلىپ بولمىسۇ
 ئۇ . ئۇ دۈشمهن تهرىپىدىن قورشىۋېلىپ قولغا چۈشتى،ئوقلىرى تۈگىدى

 ئوقتاي ئۇنى ئهسىرگه ئېلىپ ئۆزى .دا ئولتۇرۇلدى»كۆك ساراي«سهمهرقهندتىكى 
ان  ئۇنىڭ مالغا ھېرىسمهنلىكى سهۋەبىدىن قۇرب.بىلهن بىرگه ئېلىپ كهتكهنىدى

 قۇالقلىرىغا ئېرىتىلگهن كۆمۈش ،بولغان بىچارە سودىگهرلهرنىڭ ئۆچى ئېلىنىپ
    .قۇيۇلۇپ ئۆلتۈرۈلدى

شۇنداق قىلىپ تۈركىستاننىڭ شهرقىي شىمال قهلئهسى ئوترار موغۇلالرنىڭ 
 ئاھالىسىنى . موغۇلالر بۇ شهھهرنى يهر بىلهن يهكسان قىلدى.قولىغا ئۆتتى

   .جهنۇب تهرەپكه سهمهرقهندگه قاراپ يۈرۈش باشلىدى ئاخىر .قىلىچتىن ئۆتكۈزدى
جهندقا قارشى جۇجىمۇ شۇنداق مۇۋەپپهقىيهتلىك ھهرىكهت باشالپ ئالدى 

 ئۇ جهندتىن ، بۇ شهھهر سهھرانىڭ غهربىدە ئىدى.بىلهن سىغناققا ھۇجۇم قىلدى
 موغۇلالر ئۇ يهرگه ھهسهن ھاجى .ئېقىپ چىققان دەريا سۈيى بىلهن سۇغىرىالتتى

 شهھهر . تهسلىم بولۇشقا دەۋەت قىلدى،ېگهن بىر كىشىنى ئهلچى قىلىپ ئهۋەتىپد
 بۇنىڭدىن جۇجى قاتتىق . ئۇنى ئۆلتۈرۈۋەتتى،كىشىلىرى ئهلچىگه ھۇجۇم قىلىپ

 شهھهرگه دەرھال ھۇجۇم قىلىشنى ۋە ئهڭ ئاخىرقى ئادىمىگه قهدەر ،غهزەپلىنىپ
هسهن ھاجىنىڭ ئوغلىنى  سىغناق خارابىسىدە ھ.ئۆلتۈرۈشنى بۇيرۇق قىلدى

 بۇ شهھهر ئىختىيارىي رەۋىشته تهسلىم بولغاندىن . ئۆز كهنتكه كهتتى،قالدۇرۇپ
 ئۇنىڭدىن كېيىن جهندگه يۈرۈش .كېيىن ئهشنازغا يول ئالدى ۋە ئۇنى ئىگىلىدى

                                                 
رنى ، ه قاراشلىق كىشىلهزىگۆنىسى ئه ، ئىككىنچى بىر خىل مەنىسىدهم مەخى ئادېتلىك ، سه  ئالىي ھىمم 3

  .خسهچى شۈرگهت بهمېالرغا نۇچى ، ئۇرغۇپ تهمىنلهتتىن تهھهماددىي ج
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 – 4يىلى سهپهر ئېيىنىڭ ) - 1219مىالدىيىنىڭ  (– 616 ھىجرىيىنىڭ ،قىلىپ
 موغۇلالرنىڭ يېقىنالپ .ىپىدە لهشكهرگاھ قۇردىكۈنى شهھهرنىڭ قارشى تهر

 جهندنائىبى .كېلىشى شهھهر ئاھالىسىنى چوڭ تهشۋىشكه سېلىپ قويدى
 شهھهرنى پۈتۈنلهي باشباشتاقلىق ،قۇتلۇقخان قورققىنىدىن خارازمغا چېكىنىپ

 ، جۇجىنىڭ ئهلچىسى چىن تېمىر شهھهر سېپىلى يېنىغا كېلىپ.ھالىتىدە قالدۇردى
 مۇداپىئهنىڭ پايدىسىزلىقى ۋە ئۆزلىرى ئۈچۈن ،ئهھۋالنى چۈشهندۈرۈپئاھالىغا 

 لېكىن ئۆزى ھهسهن ،پۈتۈنلهي خهۋپلىك ئىكهنلىكىنى چۈشهندۈرگهن بولسىمۇ
 ئۇ ئۆزىنىڭ .ھاجىنىڭ ئاقىۋىتىدەك كۈنگه چۈشۈپ قېلىشقا ئاز قالدى

هرلىرى  ئۇ كهتكهندىن كېيىن موغۇل ئهسك.تهدبىرچانلىقى بىلهنال ئامان قالدى
سېپىل ئۈستىگه چىقىشتا (نهرۋانالر ) تاش ئاتىدىغان قورال(مهنچاناقالر 

بىلهن كېلىپ شهھهرگه ھۇجۇم قىلىشقا ) ئىشلىتىلىدىغان شۇتا ئورنىدىكى قورال
 شهھهردىكى لهشكهرلهر مۇداپىئهگه شۇنچىلىك ، ھېكايه قىلىنىشچه.ھازىرالندى

 موغۇل ئهسكهرلىرى سېپىل ،رىپپايدىسىز ئهھۋالدا پاسسىپ ھهرىكهت ئېلىپ بې
ئۈستىگه چىقىپ بولغان ۋاقىتتا خۇددى تاماشا كۈرگۈچىلهردەك ئهھۋالغا چۈشۈپ 

 يوشۇرۇنۇپ ھۇجۇم قىلغۇچى موغۇلالر توپلىشىپ كېلىپ ئهسكهرلهرنى .قالدى
 تاراج قىلىپ خارابىلىككه – شهھهرنى تاالن .غهپلهت ئۇيقۇسىدىن ئويغاتتى

 سۇلىه تۈزۈشنى . قورالالنغان قىسىملىرىنى قىرىپ تاشلىدى ئاھالىنىڭ.ئايالندۇردى
تهلهپ قىلغان ئاھاله ۋەكىللىرىنى شهھهر سىرتىدا توققۇز كۈن قاماپ قويغاندىن 

   .كېيىن چىقىرىۋەتتى
جۇجى ماۋەرا ئۇننهھرنىڭ غهربىي قىسىمىنى ئامۇ ۋە سىر دەريا بويلىرىدىكى 

 ،لهردىن ئايرىپ تاشلىغان ۋاقىتتاسۇلهىچى ئاھالىنى خارەزمدىكى ماھىر ھهربىي
ئاالق نويان ۋەسنتۇ بۇقا قاتارلىق سهردارالر بهش مىڭ كىشىلىك بىر كىچىك 

 بۇ چاغدا بىنكهنه .قوشۇن بىلهن بىنكهنى ھهم خوجهند ئۈستىگه يۈرۈش قىلدى
 ئۇ قاڭقىل قهبىلىسىدىن توپالنغان ئهسكهرلىرى بىلهن تۆت .ئهمىرى ئېلىرخۇ ئىدى

 جهندته يۈز بهرگهن .دە تۇرغاندىن كېيىن ئاخىر تهسلىم بولدىكۈن مۇداپىئه
 يهنى ئۇنىڭ قوراللىق ئاھالىسى قېلىچتىن .پاجىئه بۇ شهھهردىمۇ يۈز بهردى

   . قالغانلىرى قۇل قىلىندى ياكى موغۇل ئهسكهرلىرىگه قوشۇۋېلىندى.ئۆتكۈزۈلدى
ڭ ئىككى  بۇ قهلئه سىر دەريانى.ئۇنىڭدىن كېيىن خۇجهندكه نۆۋەت كهلدى

 ئۆزىنىڭ تهبىئىي جايلىشىشى قهلئه ھاكىمى .تهرىپىگه بۆلۈنگهن جايىغا قۇرۇلغان
تېمۇر مهلىكىنىڭ قهھرىمانلىقى بىلهن خوجهندلىكلهر موغۇلالرغا كۈتۈلمىگهن 

 ئهللىك مىڭ قۇل ، قامال قىلىشقا يىگىرمه مىڭ موغۇل.قارشىلىقالرنى كۆرسهتتى
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لهردە ئىشلىتىلگهندىن كېيىن بىرەر موغۇلنىڭ  بۇ قۇلالر ئېغىر ئهمگهك.قاتناشتى
 ئۇالر تاغدىن ئۈچ مىل .ۋاسىلىقىغا تاپشۇرۇپ بېرىلگهن كىشىلهردىن ئىبارەت ئىدى

 قهلئهنى قامال قىلغۇچىالرغا ئاالنقۇ .مۇساپىگىچه تاش توشۇشقا مهجبۇر قىلىندى
هلىك  تېمۇر م. ئۇ قهتئىيلىك بىلهن بىرەر ئىش قىاللمىدى.باشچىلىق قىالتتى

 ،ئهگهر رۇستهم تىرىك بولغىنىدا ئىدى«: توغرىسىدا تارىخچىالر ھهقلىق رەۋىشته 
تېمۇرنىڭ قول ئاستىدىكى ئهسكهرلهر » مهلىكىگه خادىم بولۇشقىال يارىغان بوالتتى

 كېمىلهرنى . ئۇ ئون ئىككى كېمه تهييارالشنى بۇيرۇدى.ناھايىتى ئاز ئىدى
ئۈچۈن يۇڭدىن نهمهت كېگىزلهر بىلهن دۈشمهننىڭ ئوتى ھهم ئوقىدىن ئاسراش 

 ئۇنىڭ بىلهن ساھىلغا خهۋپسىز .قاپالپ سىركىلىك الي بىلهن سۇۋاپ چىققانىدى
 تېمۇر شهھهرنى شۇ تهرىقىدە ئۇزۇنغىچه .يېتىۋېلىپ دۈشمهنلهرنى ئوققا تۇتااليتتى

 دۈشمهن بىلهن ئۇزۇنغىچه قارشىلىشىش پايدىسىز ، لېكىن.مۇداپىئه قىلدى
 ئېقىمغا ، مۈلكىنى يهتمىش كېمىگه قاچىالپ– مال ،گه كۆزى يېتىپئىكهنلىكى

 جهند ئارقىلىق سهھراغا ۋە ئۇيهردىن خارەزمىگه بارماقچى .قارشى ئۈزۈپ كهتتى
 ساھىلدىن موغۇلالرنىڭ تهقىپى ئاستىدا ئاجايىپ ھالدىكى دەريا سهپىرىنى .بولدى

ىدىن بۇ ساھىلىغا زەنجىر  بىكهند توغرىسىدا دەريانىڭ ئۇ ساھىل.داۋام قىلدۇردى
 شۇنىڭدىن كېيىن . تېمۇر ئۇنى بىر زەربه بىلهن ئۈزۈپ تاشلىدى.قارىتىلغانىدى

 ئۇنىڭ ساھىلىدىكى جهڭلىرى .قابىلدە ساھىلغا چىقتى» بار قايىق كهتتى«
 ئېسهن – ئاخىر خارەزمگه ئامان .ھهققىدە ئاجايىپ ھېكايىلهر مهيدانغا كهلدى

   .يېتىپ باردى
موغۇل سهركهردىلىرى بولسا خوجهندنى بېسىۋېلىپ سهمهرقهنتكه يۈرۈش 

 قىلىنىدىغان ئىشالر ھهققىدە ، ئاساسىي ئوردىغا بېرىپ، ئۇ يهردىكى.باشلىدى
 چىڭگىزخان ئوغلى تۇلىخان بىلهن بىرگه مۇۋەپپهقىيهتلىك .بۇيرۇق تاپشۇرۇۋالدى

 ئۇنىڭ ئوتراردىن بۇخاراغا . بولغانىدى نۇرغۇن غهلىبىلهرگه ئىگه،جهڭلهرنى قىلىپ
 بىز پهقهت ئۇنىڭ بىرىنچى توختىغان ،قايسى يول بىلهن بارغانلىقى ئېنىق ئهمهس

 بۇ شهھهر بۇخارانىڭ شىمالىغا .ئورنى سهرتاق شهھىرى ئىكهنلىكىنى بىلىمىز
 – ئۇالر . سهھرالىق موغۇلالر بۇ شهھهر ئاھالىسىغا غهيرىي كۆرۈندى.جايالشقان

 لېكىن موغۇلالرنىڭ ئادىتى بويىچه ،ه خهۋپسىرىمهي جهڭگه تهييارالندىئانچ
 ئۇ ئاھالىگه ئوت ۋە قان دەرياسى بىلهن ،شهھهرگه ئهلچى ئهۋەتىپ
 نهتىجىدە شهھهر ئاھالىسى تهسلىم بولغانلىقىنى .ئوينىشىۋاتقانلىقىنى ئېيتىشتى

لىرىگه خىزمهتكار  ئاھالىنىڭ قورال تۇتااليدىغان قىسمى موغۇل ئهسكهر.بىلدۈردى
 شهھهردىن ئېشهك ۋە . شهھهر بولسا پۈتۈنلهي خاراب قىلىندى،سۈپىتىدە قوشۇلدى
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خېچىرلىرىغا مىنىپ ئامانلىق تىلهپ چىققان ئاھالىگه ئۆز ئورۇنلىرىغا قايتىشقا 
دەپ نام ) بهخت شهھىرى(» قۇتلۇغ بالىخ« موغۇلالر سهرتاققا .ئىجازەت بېرىلدى

 ئۇ . نۇر بولدى–ە چىڭگىز ۋەيران قىلغان ئىككىنچى شهھهر  بوخارا ئېلهتىد.بهردى
بۇ يهرگه تۈركمهن قۇالۋۇزلىرىنىڭ ياردىمى بىلهن يېڭى يول ئارقىلىق كهلگهندىن 

 قهلئهگه ھۇجۇم .دەپ ئاتالدى» خان يولى«كېيىن بۇ يول كۆپ ۋاقىتالرغىچه 
ئىسىملىك  يا تۈركلهردىن بولغان تاھىر باھادىر ،قىلىش ئۈچۈن يا مۇسۇلمان

 .كىشىنىڭ رەھبهرلىكىدە نۇر ئهتراپىدىكى ئورمانالردا ئۇزۇن شوتىالر ياسالدى
 .شوتىالرنى ئات ۋە قول ئارقىلىق كۆتۈرۈپ كېلىپ شهھهر دەرۋازىسىغا قويدى

 قىسمهن سولتان مۇھهممهد ،قهلئهنىڭ دەرۋازلىرى قىسمهن چىڭگىزنىڭ كۈچىگه
ھهقىقهتهنمۇ كۈچ «:  باھادىر ئۇالرغا  تاھىر.ياردىمىگه ئىشىنىپ يېپىپ قويۇلدى

 ئهگهر شهھهر ئاھالىسى قارشىلىق .قۇدرەتلىك موغۇل خانى كېلىۋاتىدۇ
 شۇنىڭدىن .دېدى»  ئۇ شهھهردە پهقهت بىرنهچچه كۈنال تۇرىدۇ،كۆرسهتمىسه

 ئۇالر بۇيرۇققا بىنائهن شهھهرگه .كېيىن نۇر شهھىرىنىڭ دەرۋازىلىرى ئېچىلدى
 .ن كېرەكلىك ئهسۋابالر ۋە ھايۋانالرنى قالدۇرۇپ چىقىپ كهتتىيېزا ئىگىلىكى ئۈچۈ

 لېكىن ، تالىدى— ئاھالىنى بۇالپ ،شۇنىڭ بىلهن موغۇلالر شهھهرگه كىردى
 ئاھاله نامىدىن چىڭگىزخاننىڭ ئالدىغا بارغان .ئادەملهرنى ئۆلتۈرمىدى

چىلىك ھازىرغىچه قان«: سۆھبهتچىلهر ھهيئىتى ئىلتىپات بىلهن قوبۇل قىلىندى 
 ، دىنار دەپ جاۋاب بېرىشتى1500دەپ سورالغان سوئالغا ئۇالر » سېلىق تۆلىدىڭالر؟

شۇنىڭدىن كېيىن چىڭگىزخان بۇ پۇلنى قوشۇن مهھكىمىسىگه بېرىشنى ئهمىر 
   . ھهيئهتنى خۇشاللىق بىلهن قايتۇرۇۋەتتى،قىلىپ

 يىل) -1200مىالدىيه  (617 ھىجرىيه .چىڭگىز نۇردىن بۇخاراغا كهتتى
مۇھهررەم ئېيىنىڭ بېشىدا ئۇ ئۆزىنىڭ قارارگاھىنى بۇخارا سېپىللىرى يېنىغا 

 ئۇنىڭ ھازىرلىنىپ تۇرغان ئهسكهرلىرى شۇ ھامان شهھهرنىڭ .ئورۇنالشتۇردى
 بۇخارا خهلقى ئىلگىرى يۈز .شهرقىي بۇرجهكلىرىگه ھۇجۇم قىلىشقا باشلىدى
 شۇ سهۋەبتىن ئۇالر ئۆز بېشىغا .بهرگهن قانلىق ۋەقهلهردىن ئهلۋەتته خهۋەردار ئىدى

 قهلئه تاملىرى .كهلگهن بااليىئاپهتلهرنى بىر تهرەپ قىلىشقىمۇ تهييار ئهمهس ئىدى
 ، بۇ قوشۇنغا سېۋىنچخان. مىڭ كىشىلىك قوشۇن يوشۇرۇنغانىدى20ئارقىسىدا 
 كېيىنكىسى موغۇلالردىن قېچىپ كهلگهن . كۆكخان باشلىق ئىدى،قۇشلىخان

 كۈچ جهھهتتىن بىر نهچچه ھهسسه ئارتۇق بولغان موغۇلالرغا .ىئۇيغۇرالردىن ئىد
 شۇنداق ،قارشى بۇخارا ئهسكهرلىرىنىڭ قارشىلىق كۆرسىتهلىشىمۇ ناتايىنراق ئىدى

 . كۆپ قىرغىنچىلىقالرغا ئۇچرىدى،بولسىمۇ ئۇالر موغۇلالرغا قارشى ھۇجۇم قىلىپ
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ر ئاھالىسى ۋەھىمىگه  شهھه.ئۇالرنىڭ ئاز قىسمى شهھهر ئىچىگه كىرىپ قۇتۇلدى
 موڭغۇل .چۈشۈپ ئۆز ۋەكىللىرىنى چىڭگىزنىڭ ئالدىغا شهپقهت تىلهپ ئهۋەتتى

 ئهڭ ئالدى بىلهن چىڭگىزنىڭ كۆزى .خانى ئۇالر بىلهن بىرگه شهھهرگه كىردى
ئۇلۇغ سامانى تهرىپىدىن ئاجايىپ بېزەكلهر بىلهن ياسىتىلغان جامىئه مهسچىتىگه 

هن ئاتتىن چۈشمهي مهسچىتكه كىرىپ مېهراب ئالدىدا  ئۇ ئوغلى تولى بىل.چۈشتى
بۇ «:  چىڭگىز . مۇنبهر ئالدىدا تۇرۇپ قالدى، تولى ئاتتىن چۈشمهي.توختىدى

دەپ » بۇ خۇدانىڭ ئۆيى« ئۇنىڭغا .دەپ سورىدى» سولتاننىڭ ئۆز سارىيىمۇ ؟
 شۇنىڭدىن كېيىن ئۇ ئاتتىن چۈشۈپ مۇنبهرنىڭ بىر نهچچه .جاۋاب بېرىلدى

:  ئارقىدا تۇرغان موغۇلالرغا ۋارقىرىدى ،پىيىگه كۆتۈرۈلگهندىن كېيىنپهلهم
 تاراج قىلىشقا –بۇ تاالن » ! خهشهك بېرىڭالر– ئاتالرغا يهم ،ئوتالق ئورۇلدى«

 ۋەھشىي موغۇلالرنىڭ بهختسىز بۇخاراغا .رۇخسهت قىلىنغانلىقىنىڭ بېشارىتى ئىدى
 زىننهتلىرىگه كۆزى –يتهختىنىڭ زىبۇ  ئوتتۇرا ئاسىيا پا،قانداق ھۇجۇم قىلغانلىقى

تورالشقان سهھرالىقالرنىڭ قانداق ئاچ كۆزلۈك بىلهن تاشالنغانلىقىنى پهرەز قىلىش 
 . ھهممه ساندۇقالر چېقىلدى. بارلىق ئۆيلهر ۋەيران قىلىندى.تهس ئهمهس

 كۆرۈنۈشىدىن ھېچبىر قىممىتى . تاراج قىلىندى–ھېسابسىز خهزىنىلهر تاالن 
 ، كىتابالر يىرتىلىپ.مۇقهددەس نهرسىلهرنىمۇ ئاياپ قويۇشمىدىبولمىغان 

 مۇقهددەس كىتابالر ساقالنغان . ئاستىغا ساماندەك چېچىلدى–ھايۋانالرنىڭ ئاياغ 
 ئىلىم . خهشهك بېرىدىغان ئوقۇرالر ئورنىدا ئىشلهتتى–ساندۇقالرنى ئاتالرغا يهم 

نىدا مۆتىۋەر جهڭچىلهرگه  شهيىخلهر قۇلالر ئور،يۇلتۇزلىرى بولغان موللىالر
 بهزىلىرى بولسا موغۇل باشلىقلىرىغا مهسخىرە قىلىش .خىزمهتكار قىلىپ بېرىلدى

 كۆپلىگهن مۇتىۋەر قازىالر ئېشهك ۋە خېچىر بېقىشقا مهجبۇر .ئۈچۈن تاپشۇرۇلدى
 دىنىي . مۇسۇلمان تارىخچىسى تۆۋەندىكىلهرنى ھېكايه قىلىدۇ.قىلىندى

 موغۇلالرنىڭ ،گهنلىكى ھهققىدە بىر ئاز مۇبالىغه بولسىمۇھېسسىياتنىڭ ھاقارەتلهن
مۇشۇ بىرىنچى ھۇجۇمىدىن كېيىن شۈبهىسىزكى بۇخارا ناھايىتى كۆپ زىيان 

   .تارتتى ۋە نۇرغۇن دەھشهتلىك ئىشالرنى ئۆز بېشىدىن ئۆتكۈزدى
 كېيىن شهھهر سىرتىدىكى .چىڭگىزخان شهھهردە بىر نهچچه سائهت تۇردى

 . پۈتۈن خهلق شۇ يهرگه يىغىلغانىدى.قۇلىدىغان مۇسهلالرغا باردىھېيت نامىزى ئو
 نهپهر 280 بۇنىڭغا ، بايالرنىڭ كىملهر ئىكهنلىكىنى سورىدى،موتىۋەر كىشىلهر

 كىشى 90 قالغان ، كىشى بۇخارالىق بولۇپ190بۇنىڭدىن  (.كىشى كۆرسىتىلدى
 ۋە سولتان  چىڭگىز ئۇالرغا خىتاپ قىلىپ.)چهت ئهللىك سودىگهرلهر ئىدى

 سىلهر ئېغىر گۇناھ ،ئهي ئادەملهر«مۇھهممهدنىڭ زۇلۇمى ھهققىدە ئىشارەت قىلىپ 
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 سهن ئۆزۈڭ كىمسهن . بۇنىڭ ئاساسىي سهۋەبكارى سىلهرنىڭ خانىڭالر،قىلدىڭالر
 بىلىڭالركى مهن ،؟ بىز بىلهن نېمىشقا بۇنداق سۆزلىشىۋاتسهن ؟ دەپ سورىساڭالر

ردە سىلهر گۇناھكار بولمىساڭالر تهڭرى سىلهرنىڭ  ئهگه.تهڭرىنىڭ پهرزەنتىمهن
 ئهمدى سىلهرنىڭ يهر ئۈستىدىكى .جازايىڭالرنى بېرىشكه مېنى ئهۋەتمهس ئىدى

 سىلهر يهرگه .بايلىقلىرىڭالر توغرىسىدا ئېنىق مهلۇمات سورايمىز
 .دېدى» يوشۇرغانلىرىڭالرنىمۇ ئېيتىشىڭالر ۋە ئۇالرنى چىقىرىپ بېرىشىڭالر كېرەك

مۇشۇ پهيتته شهھهردىن سايالنغان كىشىلهرنى ھۇجۇم ۋە مهسخىرىدىن ساقالش ئۇ 
 ئىشالر شۇ .ئۈچۈن موغۇل ۋە تۈركلهردىن ساقچى قويۇشنى ئۇنتۇپ قالمىدى

 سۇلتان مۇھهممهدنىڭ شهھهر يوشۇرۇنغان ، لېكىن.تهرىقىدە ئېلىپ بېرىلدى
انلىقى ئۈچۈن ئهسكهرلىرى چىڭگىزنى كېچىدىكى ھۇجۇملىرى بىلهن بىزار قىلغ

 ، بۇخارالىقالر ئۇنىڭ بۇيرۇقىنى ئىجرا قىلماي.ئۇالرنى تۇتۇپ بېرىشنى تهلهپ قىلدى
 .بهلكى ئهسكهرلهرنى ئاسرىدى ۋە ئۇالرنىڭ كېچىدىكى ھۇجۇملىرىغا ياردەم بهردى

 شهھهرگه ئوت قويۇپ كۆيدۈرۈشكه بۇيرۇق .بۇنىڭغا چىڭگىز قاتتىق غهزەپلهندى
ياسالغان ھهربىر ئۆيلهردىن قۇرۇلغان ئىمارەتلهر پۈتۈنلهي  ياغاچ ئارقىلىق .بهردى

 سارايالرال قاراتاش ۋە ، پهقهت تاش ۋە خىشتىن ياسالغان مهسچىت.كۈلگه ئايالندى
 زەرەپشان ئۈستىدىكى مهمۇرچىلىققا تولغان بۇ .چېكىتلهردىن ئىبارەت بولۇپ قالدى

ر كۆكخان رەھبهرلىكىدە  قهلئه ئىچىدىكى ئهسكهرله. تالقان بولدى–شهھهر كۇكۇم 
 ئۇنىڭ قهھرىمانلىقى ھهقىقهتهن كىشىنى قايىل .مۇداپىئهنى داۋامالشتۇردى

 موغۇلالر بۇ قهلئهنى ۋەيران قىلىش ئۈچۈن بارلىق تهدبىرلهرنى قوللىنىپ .قىلىدۇ
 لېكىن ، ھهتتا ھۇجۇم سېپىنىڭ ئالدىغا بۇخارالىقالرنى قويۇپمۇ كۆردى.كۆردى

 قهلئه ئىچىدىكى بارلىق چوڭقۇرلۇقالر ئادەم ۋە ھايۋان .ىھهممىسى بىكارغا كهتت
 قهھرىمان مۇداپىئهچىلهر ئۆز جېنىنى پىدا ،جهسهتلىرى بىلهن تولۇپ تاشقاندا

ئاندىن ئۇالرنىڭ قارارگاھلىرى ئىشغال قىلىندى بۇ ،قىلغاندىن كېيىنال
ن  مىڭدى30: جاسارەتلىك قارشىلىق ئۈچۈن شهھهر ئاھالىسى قۇربان قىلىندى 

 تهبىقىلىرىگه ، قالغانلىرى بولسا.ئارتۇق ئاھاله جالالت قولىدا ھاالك قىلىندى
 نازۇك ، مهرىپهتلىرى– ئىلىم ، ئۆزلىرىنىڭ سهنئهتلىرى.قارىماي قۇل قىلىندى

تهبىئهتلىرى ۋە ئهخالقلىرى گۈزەل بولغان بۇخارا ئاھالىسى بهختسىز ھالهتكه 
 قېچىپ .ئهل شامالدەك تارقاپ كهتتى بۈيۈك بىر . مهسخىرە قىلىندى،چۈشۈرۈلۈپ

 ئۆز ۋەتىنىنىڭ ئهھۋالى ھهققىدە كهڭ ،كهتكهنلهردىن بىرسى خۇراسانغا كېلىپ
  : شۆھرەت قازانغان مۇنۇ بېيتنى ئېيتقانىدى 
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   ، كۆيدۈردى، يىمىردى،كهلدى
   . ئۆلتۈردى ۋە كهتتى،تالىدى

  
تهن دەھشهتلىك بۇ ھهقىقه«: تارىخچى ئىبىن ئهتتار مۇنداق ھېكايه قىلىدۇ 

 ، خوتۇنالرنىڭ، ئهڭ مۇشهققهتلىك كۈنگه قالغان ئهرلهرنىڭ.كۈن بولدى
 – ۋەھشىيلهرچه خوتۇن .بالىالرنىڭ ئېچىنىشلىق ئاۋازلىرى ئاڭلىنىپ تۇردى

 ئۇالر بۇ خورلۇققا كۆز .قىزالرنى ئۆز بۇرادەرلىرىنىڭ كۆز ئالدىدىال خورلۇققا ئۇچراتتى
 بهزىلىرى بۇ دەھشهتلىك مهنزىرىدىن ئۆلۈمنى ،ىيېشىدىن باشقا چارە قىاللمىد

 ئىمام رۇكنىددىن ۋە ئۇنىڭ ئوغلى بۇ نومۇسسىز ، قازى بهدرىددىن.ئهۋزەل كۆردى
مهنزىرىگه قاراپ چىداپ تۇرالماي ئۆزلىرى ئهسال تهڭ كېلهلمهيدىغان دۈشمهنگه 

   .»ھۇجۇم قىلىپ ھاالك بولدى
 سهمهرقهنت بۇ ۋاقىتتا .بۇخارادىن كېيىن سهمهرقهنتكه نۆۋەت كهلدى
 شهھهرنى مۇداپىئه قىلىش .ماۋەرائۇننهھرنىڭ ئهڭ مۇھىم بۈيۈك بىر شهھىرى ئىدى

 50 ، مىڭى تۈرك60 بۇالردىن . مىڭ كىشى قالدۇرغانىدى110ئۈچۈن خارەزمشاھ 
 چىڭگىزخان بۇالرنىڭ . ئۇالرنىڭ قولىدا نۇرغۇن پىل بار ئىدى.مىڭى تاجىك ئىدى

 بىلىۋالغاندەك دۈشمهننىڭ سابىق پايتهختىنى ئىگىلهش ھهممىسىنى ئالدىنئاال
 ،ئۈچۈن جهڭنىڭ ئوتراردىكىدىنمۇ قاتتىقراق بولۇشىنى ھېس قىلىپ

  شۇ سهۋەبلىك ئالدى بىلهن .ئهسكهرلىرىنىڭ ھهممىسىنى توپالشقا كىرىشتى
 ، چۈنكى.سهمهرقهنت ئهتراپىدىكى قهلئهلهرنى ۋەيران قىلىشقا قارار قىلدى

 ئۆزئارا بىرلىشىۋالماستىن بۇرۇن ئۇالرنى ، بىرىگه خهۋەر بېرىپ–هر بىر ئهتراپتىكىل
 شۇ چاغدىال غهلىبه ئاسانراق قولغا ، دەپ ھېسابلىدى،بىر تهرەپ قىلىۋېتىش الزىم

 چىڭگىزخان . ئۇنىڭ بۇ نىيىتىمۇ مۇۋەپپهقىيهتلىك ئهمهلگه ئاشتى.كېلهلهيتتى
 سهمهرقهنتنى . يۈرۈش قىلدىخارەزمشاھنىڭ گۈزەل پايتهختىگه شىددەت بىلهن

 ئۇالرنىڭ ئاجىزلىرى ،ئىشغال قىلىش ئۈچۈن بۇخارادىن قۇلالرنىمۇ ئېلىپ كهلدى
 چىڭگىزخان شهھهر ئهتراپىغا شۇ قهدەر .يولدىال شهپقهتسىزلهرچه ئولتۈرۈۋېتىلدى

 30 سۇلتان مۇھهممهدنى تۇتۇش ياكى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن ،كۆپ ئهسكهر توپلىدىكى
 بۇ .ۇننى ئاجرىتىش ئۇنىڭ ئۈچۈن ھېچ گهپ ئهمهس ئىدىمىڭ كىشىلىك قوش

 ئۇالرغا سۇلتان ،قوشۇنغا سهردارالردىن چاپار ۋە سۇتناي قوماندان بولۇپ
بۇيرۇقى ) قوغالش(مۇھهممهدنى تېز ۋاقىت ئىچىدە تهھقىپ قىلىش 

 چىڭگىز ئىلگىرى سهمهرقهنتنى بىرنهچچه يىل قامال قىلغاندىن .چۈشۈرۈلگهنىدى
 ئۇ ئۈچ كۈنلۈك جهڭدىن ، ئهمما. دەپ ئويلىغانىدى،شغال قىلىشقا بولىدۇكېيىنال ئى
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 ، شهيىخخان، مۇھاپىزەتچىلهر ئالىپخان.كېيىن شهھهرنى قولغا كىرگۈزدى
 ، ئهمما.بېرباالزخان رەھبهرلىكىدە موغۇلالر سېپىنى شىددەت بىلهن بۇزۇپ ئۆتتى

ئۆتۈپ شهھهر ئۈچىنچى كۈنى چىڭگىزنىڭ ئۆزى قوشۇننى باشالپ ھۇجۇمغا 
 شۇنىڭغا قارىماي خارەزملىكلهر .دەرۋازىلىرىنى تېزلىك بىلهن ئىشغال قىلىۋالدى

 كهچقۇرۇن ئۇالرنىڭ .ئۆلۈمگه تىك تۇرۇپ پايدىسىز بولغان جهڭنى داۋامالشتۇردى
 – بهزى كىشىلهر شهيخۇلئىسالمنى سهپداش .ئۆز ئىچىدە ئىختىالپ چىقتى

 جان ساقالپ قېلىشقا ،گىزگه تاپشۇرۇپ بېرىپقېرىنداشلىرى ۋە ماللىرى بىلهن چىڭ
 قالغانالر ئىچكى قهلئهگه يوشۇرۇنۇپ كۈرەشنى يهنه بىر كۈن .مهسلىههت بهردى

 ، بۇ ئارىدا موغۇلالر نامازگاھ دەرۋازىسىدىن شهھهرگه بۆسۈپ كىرىپ.داۋامالشتۇردى
 تاراج بىلهن شۇغۇللىنىش ئۈچۈن ئاھالىنىڭ ھهممىسىنى –تىنچقىنا تاالن 

 مىڭ 50 پهقهت شهيخۇلئىسالم ۋاسىتىلىق ھالدا ئۆز قول ئاستىدىكى .هيدىدىھ
 ئىچكى قهلئه مۇداپىئهنى .كىشى بىلهن بىرىنچى ھۇجۇم ۋاقتىدا شهھهردە قالدى

 . ئۇنى ھۇجۇم بىلهن ئىگىلهش ئۈچۈن كۆپ كۈچ سهرپ قىلدى.داۋامالشتۇردى
 1000 ،قىنى ھېس قىلىپئالىپخان مۇسىبهتلىك مهغلۇبىيهتنىڭ يېقىنلىشىۋاتقانلى

 پۈتۈن ، موغۇلالرنىڭ سهپلىرىنى يېرىپ.نهپهر قهھرىمان بىلهن ھۇجۇمغا ئۆتتى
 پهقهت قاڭقىلى ۋە تۈرك . ئېسهن چىقىۋالدى–قوشۇن ئارىسىدىن ئامان 

 ، موغۇلالر ئۇالرنى قوۋمداش ھېسابالپ.قهبىلىسىنىڭ ئهسكهرلىرى تهسلىم بولدى
ۋەدە بهرگهنىدى ھهم ئۇالرنى تىنچالندۇرۇش ئۆزرىخاھلىقىنى قوبۇل قىلىشقا 

 كۈن پېتىشى بىلهنال ، لېكىن.ئۈچۈن چاچلىرىنى موغۇل ئادىتى بويىچه ياساتقۇزدى
 مىڭ كىشى بىر 30 — ئۇالرنىڭ ھهممىسى .ئۇالرنىڭ ھايات يۇلتۇزلىرى ئۆچتى

 سهرزىقخان ، بوغان، ئۇالرنىڭ خانلىرىدىن ئۇلۇغ بارۇشماس.كېچىدىال ئۆلتۈرۈلدى
 شۇنىڭدىن كېيىن . نهپهر گېنېرال شۇ ئۆلتۈرۈلگهنلهرنىڭ ئىچىدە ئىدى20ھهم 

 .سهمهرقهنت ئۆزىنىڭ قهلئهسى بىلهن بىرلىكته يهر بىلهن يهكسان قىلىندى
 بۇخارالىق قېرىنداشلىرىنىڭ ، مۈلكىدىن مهھرۇم قىلىنىپ–ئاھالىسى پۈتۈن مال 

   .كهچۈرمىشلىرىنى كۆردى
هرنى يالغان ۋەدىلهر بىلهن شهھهرگه قايتۇرۇپ  قورقۇپ قېچىپ كهتكهنل...

 قورال كۆتۈرۈشكه چامى يېتىدىغانالرنىڭ ھهممىسى موغۇلالرنىڭ زۇلمى .كهلدى
 چېۋەر باغۋەنلهر يىراق شهرققه .ئاستىدا ئهسكىرىي خىزمهتكه مهجبۇر قىلىندى

پ  خىتاي پايتهختىدە بۈيۈك خانالرنىڭ ئاجايى– موغۇل ، ئۇ يهردە.ئېلىپ كېتىلدى
 بولۇپمۇ ماھىر ، ماھىر ھۈنهرۋەنلهرنى.باغلىرىنى سهمهرقهنت ئۇسلۇبىدا ياساتقۇزدى

 ئوغۇللىرىغا ، قېرىنداشلىرىغا،يىپهكچىلهرنى قۇل سۈپىتىدە خان ئۆز خوتۇنلىرىغا
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 ۋە بىر قىسمىنى ئۆزى بىلهن بىرگه .چاغاتاي بىلهن ئوكتايغا ھهدىيه قىلدى
چاغاتاي بىلهن ئوكتاي خارەزمگه يۈرۈش  بۇ دەۋردە .خۇراسانغا ئېلىپ كهتتى

 پۈتۈن ، ئهرەب جۇغراپىيهشۇناسىنىڭ تهسۋىرلىشىگه قارىغاندا.باشلىغانىدى
) 1221مىالدىيىنىڭ  (618 ئهڭ گۈزەل شهھىرى ھىجرىيىنىڭ ،دۇنيانىڭ ئهڭ مهمۇر

 يىلىدا ئهنه شۇ تارىخىي شارائىتقا بهرداشلىق بېرەلمهي شۇ تهرىقىدە خاراب –
  .بولدى
 سهمهرقهنتنىڭ .نىڭ بىلهن بىرگه پۈتۈن ماۋەرائۇننهھر بهربات قىلىندىشۇ

 كۆپ مېڭىپ ، ئهسكهرلهرنى دەم ئالدۇرۇپ.جهنۇبىدا بىرنهچچه شهھهر قالغانىدى
 ، خهشهك بېرىپ– ئۇالغالرغا زەرەپشان بويلىرىدا يهم –ھارغان ئات 

لهرنى ئۇزۇقالندۇرغاندىن كېيىن چىڭگىزخان ئۆزى شهخسهن قالغان شهھهر
 شهھهر .كه باردى)قارىشى( ئۇ ئاۋۋال نهخشهب .بويسۇندۇرۇشقا يۈرۈپ كهتتى

 بۇ ماكان چىڭگىزگه يايالق ئورنىدا .دەرۋازىلىرى ئۆزلۈكىدىن ئېچىپ بېرىلدى
 ئۇ چاغالردا تېرمىز بهلخ ۋە . ئۇنىڭدىن كېيىن تېرمىزغا ماڭدى.خىزمهت قىلدى

 .ىق ئۆتىدىغان ئاساسىي ئورۇن ئىدىھىندىستان يوللىرىدىكى ئامۇ دەريا ئارقىل
تېرمىز ئۆزىنىڭ ئامۇ دەريا بىلهن چېگرىلىنىدىغان قهلئهلىرىگه تايىنىپ چىڭگىزگه 

 موغۇلالر . بۇ ئهلۋەتته قىسقا مۇددەتلىكال قارشىلىق ئىدى.قارشىلىق كۆرسهتتى
ا  تامالر ئالدىد، ئۆز بهختلىرىنى مېتىن،ئهمدى ئۆز غهلىبىلىرى بىلهن پهخىرلىنىپ

 ئۇنىڭ . پۈتۈن شهھهر ھۇجۇم بىلهن مهغلۇپ قىلىندى.سىناپ باقماقچىدى
ئاھالىسى سىنالغاندىن كېيىن ئاندىن ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن ئهسكهرلهرگه تهقسىم 

 بىر خۇتۇن ئۆلۈم ئالدىدا ئۆزىنىڭ ، جۇۋەينى ھېكايه قىلدۇكى.قىلىپ بېرىلدى
ئۆزى يۇتۇۋالغان  ، ئۇنىڭغا يېلىنىپ يالۋۇرغان،قاتىلىدىن شهپقهت تىلهپ

 موغۇل شۇ ھامان ، گۆھهرنى ئۇنىڭغا بېرىشكه ۋەدە قىلغان–قىممهتلىك دۇرى 
 . گۆھهرنى كۆرگهن–ئۇنىڭ قارنىنى يېرىپ راستتىنال ئۇنىڭ ئىچىدىكى دۇرى 

شۇنىڭدىن كېيىن بارلىق مېيىتلهرنىڭ قارنىنى يېرىپ تهكشۈرۈشكه پهرمان 
   .چۈشۈرۈلگهن

 تاراج قىلىشقا كونكۇرت ھهم سامان – تاالن تىرمىزدىن كېيىن بۇزۇش ۋە
 ئۇنىڭدىن كېيىن جهيهۇن ۋەسهيهۇن .ناھىيىلىرىگه نۆۋەت كهلدى) شهھىرىسهبز(

 بۇ يهرلهر ئىسالم مهدەنىيىتىنىڭ .بويلىرىدىكى يهرلهر تامامهن خاراب قىلىندى
 بايلىققا ئاچ كۆزلۈك بىلهن تىكىلگهن .يىراقتىكى بۇرجهكلىرى ھېسابلىناتتى

 موغۇلالر ئالدى بىلهن .ھشىيلهر باسقۇنچىلىق سهپىرىنى داۋامالشتۇردىۋە
 مهسچىتى بار 1200دەپ ئاتالغان » قۇببهتۇل ئىسالم«پارسالرنىڭ مهككىسى 
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 مهدرىسلىرى ، ھىرات ۋە بۈيۈك سودا شهھىرى مهرۋەلرودنى، ئاخىرى تولقان،بهلخنى
 موغۇلالرنىڭ ، ئهلۋەتته.بىلهن مهشهۇر مهرۋىنى مهغرۇر نىشاپورنى خاراب قىلدى

 ئىسپاھاندىكى ۋەھشىيانه ئىشلىرىنىڭ ھهممىسى بۇخارا ، شىراز،بۈيۈك رەيدىكى
 ئهمدى بىز ئاخىرقى خارەزمشاھنىڭ ھاالكىتىنى بايان .تارىخىغا تهئهللۇق ئهمهس

 ئۇنىڭدىن كېيىن چىڭگىز زوراۋانلىقىنىڭ ئاقىۋىتى توغرىسىدا ھهم ، دە–قىلىمىز 
   .اش سهۋەبلىرى ھهققىدە مۇالھىزە يۈرگۈزىمىزغهلىبىلىرىنىڭ ب

سۇلتان قۇتبىددىن مۇھهممهد موغۇلالر ھىمايىسىدىكى سودىگهرلهرنى قهتل 
 ئۆزىنىڭ ئۇزاق . خارەزمگىمۇ كېلىدىغان بولۇپ قالدى،قىلىشقا بۇيرۇغاندىن كېيىن

 داۋام قىلغان ھۆكۈمدارلىقى ۋە مۇۋەپپهقىيهتلىرى بىلهن مهستخۇش بولغان ھالدا
 – ئۆمرىنى ئهيش .گىدىيىش ۋە غهپلهت بىلهن پهقهت مهئىشهتكىال بېرىلدى

 شهئباننىڭ ، يىلى–) 1215مىالدىيه  (612ئىشرەت بىلهن ئۆتكۈزۈپ ھىجرىيىنىڭ 
 بۇ يهردە يېشىل چىمهنزارغا چېدىر قۇرۇپ مهۋسۈمنىڭ . كۈنى بۇخاراغا كهلدى– 8

 دۈشمهننىڭ تاجاۋۇزى .ه ئۆتتى كېيىن بۇخارادىن سهمهرقهنتك.لهززىتىگه بېرىلدى
 يهنى جۇجى قوماندانلىقىدىكى ئوتراردىن جهندكه ھۇجۇم باشلىغان ،ھهققىدە

 ئۇ دۈشمهننىڭ ئهھۋالىنى بىلىش ئۈچۈن جهندكه .قوشۇن ھهققىدە خهۋەر ئالدى
 ئۇ شۇ يهردە جوجىنىڭ ئارقىدىن موغۇل پادىشاھى .قاراپ يولغا چىققانىدى

 بۇنىڭغا قارىماي سولتان . كېلىۋاتقانلىقىنى ئاڭلىدىچىڭگىزخاننىڭ قوشۇن بىلهن
 بىرىنچى توقۇنۇشتىال قارشى تهرەپتىكى .مۇھهممهد جوجى بىلهن جهڭ قىلدى

 . ھادىسىلهرگه ئىشهندى–دۈشمهننىڭ قهھرىمانلىقى توغرىسىدىكى بهزى ۋەقه 
ئهسكىرىنىڭ كۆپلۈكىگه قارىماي ئۇ پهقهت ئوغلى جااللىدىننىڭ قهھرىمانلىقى 

 يېقىنلىشىۋاتقان . سهمهرقهنتكه يېتىپ كهلدى،ايىسىدە مهغلۇبىيهتتىن قۇتۇلۇپس
خهۋپتىن تهشۋىشكه چۈشكهن سولتان مۇھهممهدنىڭ ئاۋۋالقى گىدىيىشلىرى 

 ئۇ خهۋپسىرىگهن ھالدا جهيهۇن . قورقۇنچقا ئايالندى،تېزدىن ئۈمىدسىزلىككه
يايلىقىدا بۇرۇنقى  نىشاپورنىڭ مهشهۇر .ئارقىلىق خۇراسانغا ئۆتۈپ كهتتى

 بهختكه .مهئىشهتلىرىنى داۋامالشتۇرۇش ئۈچۈن بىر نهچچه كۈن تۇرماقچىدى
 ، دە–قارشى سۇنتاي بىلهن چاپا ئۇنى تهھقىپ قىلىپ كېلىۋاتقانلىقىنى ئاڭلىدى 

 ئۇ ئالدى بىلهن ، موغۇل سهردارلىرىنىڭ تهھقىبىي ئاستىدا.دەرھال يولغا چۈشتى
ەندىراننىڭ ئۆتكىلى بولمايدىغان تاغلىرى ئارقىلىق  ئۇنىڭدىن كېيىن ماز،رەيگه

 ئۇ يهردىن . نىجادلىق تاپتى،ھازىرقى ئاستىراباد يېنىدىكى ئابىشىسۇكۇنغا بېرىپ
 بۇ يهر ئۇنىڭ .يېتىپ كهلدى) ئوغۇرچهلى بولسا كېرەك(ھهزەر دېڭىزىدىكى ئارالغا 

 ،ىن لېك.ئۈچۈن ۋەھشىي دۈشمهننىڭ ئىنتقام ئېلىشىدىن خهۋپسىز ئىدى
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 بۇ جايدا .موغۇلالرنىڭ قولىغا ئهسىرگه چۈشكهن ئائىلىسىنىڭ ئهلىمىنى تارتتى
) 1220مىالدىيه  (617ھهممه خهلق تهرىپىدىن كهمسىتىلگهن ھالهتته ھىجرىيىنىڭ 

 ئۇ شۇ قهدەر غېرىبانه ھالهتته . كۈنى ۋاپات بولدى– 22 يىلى زۇلههججه ئېيىنىڭ –
ىغانلىقى ئۈچۈن ئۆزى كىيىپ يۈرگهن لىباسى ئىدىكى كېپهن ئېلىشقىمۇ پۇلى بولم

   .بىلهن دەپنه قىلىندى
ئۇ ئاۋۋال سهلتهنهت ۋارىسى دەپ بهلگىلهنگهن ئهفالكشاھ ئورنىغا ئۆزىنىڭ 

 ئۇ پادىشاھلىقىنى قولغا ، لېكىن.قهھرىمان ئوغلى جااللىدىننى تهيىنلىگهنىدى
 ئۇ .بۇر بولدىكىرگۈزگۈچه ئۆزىنى ھىمايه قىلىش ئۈچۈن قىلىچ تۇتۇشقا مهج

 بۇ يهردە كۈچلۈك ئهسكىرى قوشۇن توپلىدى .خارەزمدىن ھىرات ۋە غهزنىگه باردى
 . ئۇالرغا چوڭ تاالپهت كهلتۈردى،ۋە ئىككى قېتىملىق جهڭدە موغۇلالرنى يېڭىپ

چىڭگىزخان تولقان شهھىرىنى قامال قىلغانلىقى سهۋەبىدىن يولدا توختاپ 
اتتىق غهزەپلهندى ۋە باميان ھهم كابۇل ئارقىلىق  بۇ مهغلۇبىيهتتىن ئۇ ق.قالغانىدى

 موغۇلالرنىڭ ئاش پىشۇرۇشىغىمۇ ۋاقىت ،غهزنىگه قاراپ شۇ قهدەر تېز يۈردىكى
 كۈن ئاۋال 15 ئۇ غهزنىگه كهلگهندىن كېيىن جااللىددىننىڭ ، لېكىن.بولمىدى

لىبه  موغۇلالر سهپىرىنى تېزلهشتۈرۈپ غه.ھىند ساھىللىرىغا كهتكهنلىكىنى بىلدى
 ئۇنىڭغا ئهبلهخانه غهزەپ بىلهن .قىلغان شاھزادىنىڭ ئارقىسىدىن يۈرۈپ كهتتى

 جااللىددىن ئادەتتىكىدەك قهھرىمانلىق كۆرسىتىپ مۇداپىئه .ھۇجۇم قىلدى
 گاھى سول ، ئۇ غهزەپلهنگهن ئارسالن كهبى دۈشمهنگه گاھى ئوڭ.ھالىتىدە تۇردى

 ئاخىر موغۇلالر ئۇنى قورشاپ .ىلدىتهرەپتىن بهزىدە دەل ئوتتۇرىسىدىن ھۇجۇم ق
 ئۈچىنچى قېتىم ئاتقا ، ئۇنىڭ ئىككى ئېتى چېپىپ ئۆلتۈرۈلگهنلىكتىن.ئالدى

 ئارشىنلىق 10 ئۇ ھىندى دەرياسىنىڭ .مىنىۋاتقاندا موغۇلالر ئۇنىڭغا يېتىشىۋالدى
 قارشى ، دە–بۈيۈك ساھىلىدىن سۇغا سهكرەپ چۈشتى ) ئۇزۇنلۇق ئۆلچىمى(

 بۇنى كۆرگهن موغۇلالر ئۇنىڭ كهينىدىن سۇغا ،مهت يېتىۋالدىقىرغاققا ساال
 ، لېكىن جااللىددىننىڭ قهھرىمانلىقىغا ھهيران قېلىپ،تاشالنماقچى بولۇشقانىدى

قاتتىق تهسىرلهنگهن چىڭگىزخان بۇنىڭدىن كېيىن ئۇنى تهھقىپ قىلىشنى 
بۇنى «: ى قوغالشنى مهنئى قىلدى ۋە ئۆز ئوغۇللىرىغا خىتاب قىلىپ مۇنداق دېد

 ئاخىر چىڭگىزخان تهرىپىدىن .» ئاتنىڭ بالىسى شۇنداق بولۇشى كېرەك،قاراڭالر
 ،يۈكسهك پىكىردە بولغان سولتان مۇھهممهد جااللىدىننىڭ بۇرادەرلىرى ئۆلتۈرۈلدى
 .ھىند دەرياسىغا تاشالنغان خهزىنىلىرى غهۋۋاسالر تهرىپىدىن سۈزۈپ ئېلىندى

 شهپقهتسىز ۋە مهرھهمهتسىز .غا ئېلىپ كېلىندىئۇنىڭ ئائىلىسى چىڭگىز ھۇزۇرى
غالىب ئۇالرنىڭ ئهركهكلىرى ۋە ئاياللىرىنى ۋە ئايالالرنىڭ قولىدىكى بوۋاق 
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 ئهڭ ئاخىرقى خارەزمشاھنىڭ .بالىلىرىنىمۇ جالالت قىلىچى ئاستىغا ئالدى
 يىلى –) 1221مىالدىيىنىڭ  (618ھۆكۈمرانلىقى شۇ تهرىقىدە ھىجرىيىنىڭ 

 يىللىق ھۆكۈمرانلىق دەۋرىدە سالجوقىيالردىن 140 شۇنىڭ بىلهن .ىئاياغالشت
شهۋكهت ۋە سائادەتمهنلىكى جهھهتته كهم بولمىغان بىر خاندانلىق ھاالك 

  ...!بولدى 
 بىر ئاز ۋاقىت سهمهر . چىڭگىز ماۋەرائۇننهھرگه قايتتى،شۇنىڭدىن كېيىن

 ھىجرىيىنىڭ . كهتتىقهنتته تۇرغاندىن كېيىن ئۆزىنىڭ ئهسلى ۋەتىنىگه يۈرۈپ
 يىلى چاقىرىلغان قۇرۇلتايدا ئىمپېرىيىسىنى –) 1224مىالدىيىنىڭ  (621

 جۇڭگو ۋە موغۇلىستان ئوكتايغا .ئوغۇللىرىغا تۆۋەندىكىچه تهقسىم قىلىپ بهردى
 . چۈنكى چىڭگىزخان ئۇنى ئۆزىگه ۋارىسلىق قىلىپ تهيىنلىگهنىدى،بېرىلدى

 تۈركىستان ۋە .ەزمگىچه بولغان جايالرنى ئالدىچاغاتاي ئۇيغۇرالر ماكانىدىن خار
 ، جۇجى ۋاپات بولغانلىقى ئۈچۈن باتۇ خارەزم.ماۋەرائۇننهھرمۇ ئۇنىڭغا بېرىلدى

 تولى بولسا .دەشتى قىپچاق ۋە دەربهندكىچه بولغان ئۆلكىگه ھۆكۈمران بولدى
   . ھىندىستاننى ئالدى، ئېران،خۇراسان

 .ىماي تاڭغۇتقا قارشى ھهرىكهت باشلىدى ياشقا كىرگهنلىكىگه قار70چىڭگىز 
 چىڭگىزخان ئهنه شۇ يۈرۈش ئۈستىدە . ئۇ ئىسيان كۆتۈرگهنىدى،چۈنكى

 ئۇ ئۆزىنىڭ . يىلى ۋاپات بولدى–) 1226مىالدىيىنىڭ  (624ھىجرىيىنىڭ 
ۋەھشىيانه ئۇرۇشقا ھهۋەس قىلغان ئىزلىرىنى قىلىچ ۋە ئوت يالقۇنلىرى ۋاسىتىسى 

 خۇسۇسهن ماۋەرائۇننهھر ئۈچۈن .دا مهڭگۈ قالدۇردىبىلهن پۈتۈن ئاسىيا
 . ئۇنىڭ ئاھالىسىنى قىرىپ تۈگهتتى.ھېچقاچان ئۇنتۇلمايدىغان ئىزالرنى قالدۇردى

كۆپ ئهسىرلهر مابهينىدە ئۆزىنىڭ مهدەنىيىتى ۋە تۇرمۇش ئادەتلىرى بىلهن 
 بۇ ،ردىكىشۆھرەت قازانغان شۇنداق بىر زېمىننى شۇنداق بىر ۋەيرانه ھالهتكه چۈشۈ
   .ۋەيرانلىق ئۇنىڭ شانلىق ئۆتمۈشىنى ۋە ئىستىقبالىنى ۋەيران قىلىۋەتتى

 ئاسىيانىڭ ھېچبىر يېرى موغۇل باسقۇنچىلىرىنىڭ بۇزغۇنچىلىقلىرىنى ،دەرۋەقه
جهيهۇن ۋە سهيهۇننىڭ ئارىلىقىدىكى ئهللهرگه ئوخشاش دەھشهتلىك دەرىجىدە 

ارا ۋە سهمهرقهنت قاتارلىق  بۇخ، جهند، قوقهنت، بىنكهند.ھېس قىلمىدى
شهھهرلهرگه گۇبى چولى ۋەھشىيلىرىنىڭ بىرىنچى قېتىملىق تاجاۋۇزى ئىنتايىن  

 تىجارەت ۋە يېزا ، بۇ ۋەھشىيلهر ماۋەرائۇننهھردە سانائهت، چۈنكى.پاجىئهلىك بولدى
ئىگىلىكىنى كهسىپ قىلغان ئورۇنالرنى ئىدارە قىلىشنىڭ ئاجايىپ ئۇسۇللىرىنى 

 تاراج قىلىش ۋە زورلۇق – شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر تاالن .تىم كۆرگهنىدىبىرىنچى قې
 بۇنىڭغا ئىالۋە سۈپىتىدە .قىلىشقا نىسبهتهن چاڭقاقلىقىنى ئهنه شۇ يهردە قاندۇردى
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 ھىندى ئۆلكىسىگه ھهم بهسرە ، پورت ساھىللىرىغىچه،بويلىرىغىچه) ۋولگا(ئىدىل 
نهچچه ئون يىلالر مابهينىدە داۋام كۈرپىزىگه يىرىتقۇچ مۇغۇل سهردارلىرىنىڭ بىر

 بهش .قىلغان ئىستېاللىرىدا ماۋەرائۇننهھر بۈيۈك يول بولۇش ۋەزىپىسىنى بىجىردى
 ، ياۋرۇپاغا— بۈيۈك سودا يولى ،يىل مابهينىدە ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ ناھايىتى باي

غهربىي ئاسىياغا خىتاي ۋە ھىندىستاننىڭ مال ۋە گهزلىمىلىرى تۇشۇلىدىغان 
 .ۇر سودا يولى پۈتۈنلهي يوقىتىلدى دېيىلسه ئهجهبلىنهرلىك بولمايدۇمهشه

ئۆزىنىڭ مهھسۇالتلىرى بىلهن شۆھرەت قازانغان مۇنبهت تۇپراقلىق جايالر 
 پۈتۈن ئىسالم ئالىمىدە داڭ چىقارغان .پۈتۈنلهي يارامسىز جايالرغا ئايالندۇرۇلدى

 زىننهت شېشه ،انائىتى ئېسىل يىپهكچىلىك س، ئهسلىههلىرى سانائىتى–قورال 
 شهھهرلهر .ئىشلهش سانائىتىنىڭ پۈتۈنلهي يوقىتىلغانلىقى ھهيران قاالرلىق ئهمهس

 دېهقانالر ئۇرۇشتا ئۆلگهن موغۇل .پۈتۈنلهي خارابىلىككه ئايالندۇرۇۋېتىلدى
 ھۈنهرۋەنلهر غالىب موغۇلالرنىڭ بوش قالغان .ئهسكهرلىرىنىڭ ئورنىغا سهپلهندى

 ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ . يىراق شهرققه ئهۋەتىلدى، مهجبۇرلىنىپۋەتىنىنى بېزەشكه
 پهنگه نىسبهتهن قىلىنغان زىيانكهشلىكمۇ ئاز –ۋەيران قىلىنىشى بىلهن ئىلىم 

 ئۇنىڭ مهھسۇالتى ،ئىلىم دەرىخىنىڭ ئاساسىي مهككىدە بولسىمۇ «.بولمىدى
سىر  ئوتتۇرا ئه. تهمسىلى بار–دېگهن ئهرەب ماقال » خۇراساندا پىشىدۇ

 ، لېكىن.دۇنياسىدىكى بۇ ماقال ھازىرقى كۈن ئۈچۈن غهيرىي تۇيۇلۇشى مۇمكىن
 ماۋەرائۇننهھر موغۇل تاجاۋۇزچىلىقىغا دۇچ كهلگۈچه ،شۇنى ئۇنتۇماسلىق كېرەككى

مۇسۇلمان ئاسىياسىنىڭ مهمۇرچىلىق دەۋرىدە ئۆزىگه خاس مۇھىم ئورۇن 
 .زىللىرى توپالنغان جاي ئىدى نىشاپور مۇشۇ دەۋرلهردە ئىراننىڭ فا.تۇتقانىدى

 ، لېكىن.مهرۋى مهدرىسلىرى يىراقتىن كهلگهن تالىپالر بىلهن تولغانىدى
 مهدەنىيهت – بوخارا ھهم ئۆرگهنچلهر كۆپ ۋاقىتالردىن بېرى ئىلىم ،سهمهرقهنت

 – سهرف ، ماۋەرائۇننهھر شهھهرلىرى باالغهت.بابىدا ئۆزئارا مۇسابىقه قىلىشاتتى
شېئىرىيهت ۋە گۈزەل سهنئهت جهھهتلهردە ) ىيه ۋە سىنتاكسىسمورفولوگ(نهھۋى 

 مهنىۋى ھايات ، موغۇل ئىستېالسىدىن كېيىن، ئهپسۇسكى.ئىلگىرىلهپ كهتكهنىدى
 ئىران ۋە باشقا غهرب ئۆلكىلىرى چىڭگىزنىڭ .كۆپ زىيان زەخمهتكه ئۇچرىدى

 ھهتتا .شتىھىمايىسى ئاستىدا مهدەنىيهت جهھهتته ئازراق تهرەققىياتالرغا ئېرى
 بۇخارا ۋە سهمهرقهنت قاتارلىق ، ئهمما.ئۇالردا يېڭى مهدەنىيهت بارلىققا كهلدى

 ئۇالرنىڭ .جايالر ئۆزلىرىنىڭ بۇرۇنقى مهنىۋى ھاياتىنى ئازراقمۇ تىكلىيهلمىدى
 تهسهۋۋۇپچىلىق ۋە دىنغا ئىنتىلىش بىلهن ،مهنىۋى ھاياتى قازىلىق ئىشلىرى

 ئۇالر بۇ ئورۇنالرغا ، سهۋەبكارى موغۇلالر بولۇپ بۇ بهختسىزلىكنىڭ باش.بولدى
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 سانائهت ۋە مهدەنىيهت – سودا ، پهن–باستۇرۇپ كىرگهندە شهھهرلهردىكى ئىلىم 
 .ئۈچۈن خىزمهت قىلىدىغان كىشىلهرنى ئۆلتۈرۈپ ئۇالرنى بهكمۇ ئازايتىۋەتكهنىدى

ۈرك  ساپ ت.بۇالرنىڭ ئىچىدە تۈركلهر كۆپچىلىك نىسبهتنى تهشكىل قىالتتى
 مهسىلهن ھازىرقى خىۋا ۋە قوقهنتته سالجۇقىيالر ئهسىرىدە خهلق تىلى ،يهرلىرىدە

 گهرچه ئاھاله ئۈستىگه سهھرادىن باستۇرۇپ كهلگهن مهرىپهت .پارسچه ئىدى
 ،دۈشمهنلىرىنىڭ تۈرك مىللهتلىرىنى يوقىتىش غهرىزى ئهمهلگه ئېشىۋاتقان بولسىمۇ

قىلماي بۇ ھهرىكىتىنى يهنىمۇ لېكىن ئۇالر بۇنىڭدىن قانائهت ھاسىل 
 مانا شۇنىڭ ئۆزى چىڭگىزخاننىڭ جهيهۇن بويىدىكى يهرلهرگه .تېزلهشتۈردى

   .كهلتۈرگهن ئهڭ چوڭ زىيىنى ھېسابلىنىدۇ
 ئۇ جهھهتته ،موغۇل ئىستېالچىلىرىنىڭ مۇۋەپپهقىيهتلىرىگه كهلسهك

 ئۇنىڭ خهلقىنىڭ ئىجتىمائىي ،چىڭگىزخاننىڭ شهخسىي خۇسۇسىيهتلىرى
 جۈملىدىن ماۋەرائۇننهھر ، موسۇلمان ئاسىياسى،ئهھۋالىغا ئىككىنچى تهرەپتىن

مهملىكهتلىرىنىڭ ئاالھىدىلىكلىرى ۋە ئۇالرنىڭ ئۆزئارا مۇناسىۋەتلىرىگه باغلىق 
 مۇسۇلمان ، چىڭگىزنىڭ شهخسىي خۇسۇسىيهتلىرى ھهققىدە سۆزلىنىدىكهن.ئىدى

ېالچىلىققا ھهۋەس قىلغان ماھىر ئهسىرداشلىرى ئۇنىڭ قانچىلىك ۋەھشىي ۋە ئىست
 ئهسلىدە ئۇ تهلتۆكۈس .بىر سهركهردە ئىكهنلىكىنى تهكىتلهشمهي تۇرالمايدۇ

 قانۇنالر توپلىمىنى – ئۇ ئۆزىنىڭ ياساق .مهنىدىكى ئىستىالچى ۋە قانۇنچى ئىدى
 بۇ ئىسالم .ۋۇجۇدقا كهلتۈرۈش بىلهن بىرگه ھهربىي كېڭهشنى بارلىققا كهلتۈردى

 شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ . نىسبهتهن ئېيتقاندا  پۈتۈنلهي يات نهرسه ئىدىئاسىياسىغا
خارەزمشاھالرنىڭ تهشۋشلىك ئىدارە قىلىش ئۇسۇللىرىدىن ئۈستۈن ئورۇندا 

 ئۇنىڭدىن تاشقىرى ئۇنىڭ راۋاجلىنىشىدا دىنىي تهبىقىلهرنىڭ تهڭلىكى .تۇردى
 40نى ئۈچۈن جۇۋەينى چىڭگىزخان بىر مۇسۇلماننىڭ قې (.دىققهتكه سازاۋەردۇر

 ئهمما بىر خىتاينىڭ بېشى ئۈچۈن بىر ئۇزۇن ،)خۇن پۇلى(مىڭ مىسقال دىيهت 
 بۇ رىۋايهت .قۇالقلىق ھايۋان تۆلهشنى قارار قىلغانلىقى ھهققىدە ھېكايه قىلىدۇ

 باشقا رىۋايهتلهر پۈتۈنلهي بۇنىڭ ، چۈنكى.بهلكىم ئورۇنسىز بولۇشى مۇمكىن
 موسۇلمان ،ۇنىڭ خانلىرىدىن بهزىلىرى ناسرانىي چىڭگىز ۋە ئ.ئهكسىنى كۆرسىتىدۇ

 ماۋەرائۇننهھردە ، مهسىلهن. بىردىن پهرقلهندۈرمىگهن–ۋە بۇددىستالرنى بىر 
بۇتقا ( كۆپلىگهن ئۇيغۇر .ناھايىتى كۆپ مۇسۇلمان نائىبلىرى تهيىنلهنگهنىدى

 ھهتتا قۇبالي تهرىپىدىن بىر .راھىبالر ئۇنىڭ خىزمىتىدە ئىدى) چوقۇنغۇچى
هجنهبى ناسرانىي بولغان ماركوپولۇ مۇھىم بىر ۋەزىپه بىلهن كىرمانغا ئهلچى قىلىپ ئ

  .ئهۋەتىلگهنىدى
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 شهرق ، شۇنى ئېيتىش كېرەككى،موغۇلالرنىڭ ئىجتىمائىي ئهھۋالىغا كهلسهك
 ، ۋەھشىي،تارىخىي ئهسهرلىرىنىڭ ھهممىسىدە موغۇلالر ئىنتايىن قاتتىق كۆڭۈل

 ئۇرۇش ،موغۇلالر بهزمه يىغىلىشالردا يىغاليدىغان «: كۆرسىتىلىدۇ ،تهلۋە قىلىپ
 ئاچلىق ۋە ، باشلىقلىرىنىڭ كهينىدىن قاتراپ يۈرىدىغان،ۋاقتىدا كۈلىدىغان

 ئهلهمگه سهۋرچان – دەرد ، ئۇرۇشتا چىداملىق،سوغۇققا قانائهت قىلىدىغان
للىرىنى  موغۇلالر قورا.تىنچلىق ۋە راھهتنىڭ لهززىتىنى چۈشهنمهيدىغان خهلقلهردۇر

 ئۇالرنىڭ ھهممىسى روھ ۋ . ئۆزلىرى بىلهن بىلله ئېلىپ يۈرىدۇ.ئۆزلىرى ياسايدۇ
 . كېچهكته تهكهللۇپسىز كىشىلهردۇر– تاماق ۋە كىيىم ،قهلب جهھهتته بىر خىل

.  ھهتتا ئايالالرنىڭ ھامىلىسىنىمۇ سويۇپ تاشاليدۇ، شهپقهتنى بىلمهيدۇ–رەھىم 
الرنىڭ ياردىمى بىلهن ياكى ئاتالرنىڭ دۈمبىسى ۋە دەرياغا توغرا كهلسه كۆن تاغار

  »يايلىسىغا ئېسىلىۋېلىپ ئۈزۈپ چىقااليدۇ ۋە ھاكازا
چۈشىنهلهيمىزكى ماۋەرائۇننهھرنىڭ شۇ چاغالردىكى ئهھۋالى بايان قىلىنغاندا 

 ھهرھالدا .يۇقىرىقىالرنى ئهمهلىيهتتىن ئۇنچىۋاال يىراق ئهمهس دەپ ئويالشقا بولىدۇ
 بهلكى ئاھالىنىڭ ھهرب بىلهن ،كى ئىران ئۇنسۇرلىرىال ئهمهسشهھهرلهردى

 بۇنىڭغا .شۇغۇللىنىدىغان قىسمى موغۇلالرغا نىسبهتهن بهكمۇ زەئىپلهشكهنىدى
 ئىرانىيالر بىلهن ھېچقاچان ئهستايىدىل قوشۇلمىغان —يهنه بىر بهختسىزلىكنى 

كىل قىلغىنى تۈركلهر سولتان مۇھهممهد لهشكهرلىرىنىڭ ئاساسىي قىسمىنى تهش
 تۈركۈملهپ چىڭگىز تهرىپىگه ئۆتكهنلىكىنى –ھالدا ئۆزلىرى كۆپىنچه تۈركۈم 

 بۇنىڭغا خارەزمشاھنىڭ ئىستېبداتلىقىغا قارىتا نارازىلىقى .ئىالۋە قىلىش كېرەك
 بهلكى قهبىلىداشالر ، تاراج قىلىشقا ھهۋەس قىلغانلىقى ئهمهس–ياكى تاالن 

   .سهۋەبچى بولغان
 ئىنقىرازغا ئۇچرىغان ماۋەرائۇننهھر ئۈستىدىن ،ق ئىكهنئهھۋال شۇندا

موغۇلالرنىڭ شۇنچىلىك شانلىق غهلىبه قازانغانلىقىغا ئهجهبلىنىپ كهتمىسىمۇ 
   .بولىدۇ

  
  ئهمىرتېمۇر

   يىللىرى–) 1405 – 1333مىالدىيىنىڭ  (807 – 736ھىجرىيىنىڭ 
  

رنىڭ ھاياتى ئوتتۇرا ئاسىيادا موغۇلالر ئىستېالسىنىڭ ئاقىۋىتىدە قوۋمال
 . ماۋەرائۇننهھرنىڭ ھهممه جايلىرىدا تۈرك ئهللىرى تېخىمۇ كۆپهيدى.ئۆزگهردى

 ئالتاي تاغلىرىدىن تۈركلهر موغۇلالرنىڭ ئىتتىپاقچىلىرى ،تهڭرى تېغى دااللىرىدىن
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 ئۇالر جهيهۇن ساھىلىدا ئۆزلىرىنىڭ .ۋە ياردەمچىلىرى بولۇپ كېلىشكه باشلىدى
 ئىلگىرىكى ۋاقىتالردا كېلىپ ئورۇنلىشىپ –داشلىرى قهبىلىداشلىرى ۋە قېرىن

 شۇ سهۋەبتىن بۇ يهرلهرگه كېلىپ ئاسانال . بىلهن تېپىشتى–قالغان تۈركلهر 
 ئۇالر ناھايىتى تهجرىبىلىك جهڭچىلهردىن بولغانلىقى ئۈچۈن .ئورۇنلىشىۋالدى

اتاي  قهتل قىلىش ۋەيران قىلىش ئىشلىرىدا چاغ،ساراي تهنتهنىلىرىگه قاتناشتى
 چاغاتاي  تهرەپدارلىرى كونا ئىران .تهرەپدارلىرىغا يېقىندىن ياردەمدە بولدى

مهدەنىيىتىگه نهپرەت بىلهن قارىغانلىقتىن مهملىكهتلىرىنى يىراق شهرقتىن يىراق 
 تۈرك قهبىلىلىرىنىڭ ، شۇ سهۋەبتىن.شىمالغىچه بولغان جايالرغا كېڭهيتتى
اياغ ئۇالرنىڭ ئهمىرلىرى ۋە ۋەكىللىرى باشلىقلىرى ماۋەرائۇننهھردە باشتىن ئ

 كېيىنرەك ئۇالر چاغاتايالرغا نىسبهتهن غهيرىي رەسمىي .ئورنىدا تهيىنلهندى
 ھهتتا ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ موغۇل تىللىرىنىمۇ ئۇنتۇپ .خاجايىن نوپۇزىغا ئىگه بولدى

 ...تۈركچه تىلنى ساراي تىلى ۋە جانلىق تىل ئورنىدا ئىستېمال قىلىشقا باشلىدى
چاغاتاي پادىشاھلىقى پارچىلىنىپ كهتكهنلىكى ئۈچۈن سهمهرقهنتنىڭ شىمالىدىكى 
 .جايالردا سولدۇز قهبىلىلىرى بىرىنچى بولۇپ ھاكىمىيهتنى ئۇز ئىلكىگه ئالدى

) نهخشهب ۋە كېشته(جهنۇبى تهرەپته بولسا موغۇل ھاكىمىيىتى خارابىلىرى ئورنىدا 
   .نى تىكلىدىبارالس قهبىلىلىرى ئازادلىق بايرىقى

بارالس ئۇرۇقىنىڭ كۆرەگان تارمىقىدىن تېمۇر بهگنىڭ مهيدانغا چىقىشى 
 بۇ شهخس ياۋرۇپادا تهمۇرلهن ياكى تېمۇرلهڭ نامى بىلهن .بۈيۈك بىر ۋەقه بولدى

 يىلى شهئباننىڭ –) 1333مىالدىيهنىڭ  (736 ئۇ ھىجرىيىنىڭ .مهشهۇر ئىدى
ڭ بىردىنبىر كۆكلهمزار جايى بولغانلىقى  قىشنى، سهيشهنبه كۈنى كهچقۇرۇن،بېشىدا

 .دېگهن نام بىلهن ئاتالغان مهھهللىدە دۇنياغا كهلگهن» شهھرىسهبز«ئۈچۈن 
 تېمۇرنىڭ ئاتىسى تورغاي بارالس .كېيىن پۈتۈن شهھهر شۇ نام بىلهن ئاتالدى

 شۇ مۇناسىۋەت بىلهن ئهمىر قازغاندىن كىش ۋە .ئۇرۇقىنىڭ باشلىقى ئىدى
 . ئۇ ئۆلگهنگه قهدەر شۇ جايغا مۇخلىس بولۇپ قالدى.تلىرىنى ئالدىنهخشهب ۋىاليه

ئۇنىڭ ئوغلى تېمۇر بولسا بالىلىق چېغىدىن تارتىپ مۇسۇلمانچىلىق روھ بىلهن ھهم 
 . موغۇلالرنى تارمار قىلىش پىكرى بىلهن چوڭ بولدى،ئات ئۈستىدە تهربىيىلىنىپ

 ،نچ بىلهن قارىمىساقمۇتارىخچى ۋە مهدھىيىچى شهرەفىددىنگه تامامهن ئىشه
 نهپىسلىك بولغانلىقىنى ئۇنىڭ ،تېمۇرنىڭ ياشلىقىدىن تارتىپ ئىززەت

 تېمۇر ئۆزىنىڭ .كېلهچهكتىكى بۈيۈكلىكىنىڭ بېشارىتى دەپ چۈشىنىشكه بولىدۇ
 ۋە ، يېشىمدىال ئۆزۈمدە پهۋقۇلئاددە ھۆكۈمرانلىق10مهن «: تهرجىمىهالىدا 

 ئۆزۈمنىڭ ئالدىغا كهلگهن ھهربىر كىشىنى .ىمبۈيۈكلۈك ئاالمهتلىرىنى ھېس قىلد
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 يېشىمدا 18 .بىلىنهرلىك دەرىجىدىكى غۇرۇر ۋە الياقهت بىلهن قوبۇل قىلدىم
 ئۆمۈرۈمنى .ئۆزۈمنىڭ ئات مىنىش ۋە ئوۋچىلىق ھۈنىرىم ھهققىدە كۆپ ئويالندىم

»  ئات مېنىش مهشىقلىرى بىلهن ئۆتكۈزدىم، شاھمات ئويناش،قۇرئان ئوقۇش
 دەپ ھېسابالپ بىر . ياشقا كىرگهندە ئاتىسى ئۇنى باالغهتكه يهتتى20 ئۇ .دەيدۇ

 كېيىنرەك تېمۇرگه ھهربىي تهلىم ۋە جهڭ قىلىش .كهنتنى ئۇنىڭغا تاپشۇردى
 بۇ كىشى يۇقىرىدا .ماھارىتىنى ئۆگىتىش ئۈچۈن بىر كىشىگه مۇراجىئهت قىلىدۇ

مىالدىيىنىڭ  (758يىنىڭ  ئاتىسى تېمۇرنى ھىجرى،ئاتالغان ئهمىر قازغان بولۇپ
 ئهمىر قازغان تېمۇرنى شۇنچىلىك . يىلىدا ئۇنىڭ ئالدىغا ئېلىپ بارىدۇ–) 1356

 ئولجاي — ئوغلى سهلهيخاننىڭ قىزى —ياقتۇرۇپ قالىدۇكى ئۇ ئۆزىنىڭ نهۋرىسى 
 ھۈسهيىن كهرراتقا ، كېيىن ئۇنى خۇراسانغا.تۇركان خاتۇننى ئۇنىڭغا ياتلىق قىلىدۇ

بۇ . دە ئۆزى بىلهن باراۋەر ئورۇندىكى مىڭبېشى قىلىپ تهيىنلهيدۇقارشى سهپىرى
 قازغان شۇ تۈپهيلىدىن ، لېكىن.يۈرۈش ناھايىتى مۇۋەپپهقىيهتلىك ئاياغلىشىدۇ

 بۇ چاغالردا تېمۇرنىڭ ئاتىسىمۇ ۋاپات .ئۇزۇن ئۆتمهي قاتىل قولىدا ھاالك بولىدۇ
 ھهسرەتكه –تىق قايغۇ  بۇ ئىككى قېتىملىق مۇسبهت تېمۇرنى قات.بولغانىدى

 تېمۇر ئۆلتۈرۈلگهن ئهمىر قازغاننىڭ مهرىكىسىدە ئهمىر .چۆمدۈرگهنىدى
ھۈسهيىننىڭ دوستلۇق تهكلىپىنى قوبۇل قىلغاندىن كېيىن ئۇنىڭ بىلهن 
بىرلىشىپ ئۆزىنىڭ غهمخۇرچىسى بولغان كىشىنىڭ قاتىلىدىن قىساس ئېلىشقا 

 يۈز بهرگهن ئۇرۇشالر نهتىجىسىدە  مۇشۇ قاراردىن كېيىن.قهتئىي بهل باغاليدۇ
 .ماۋەرائۇننهھردە ھۆكۈمهتسىزلىك ۋە باشباشتاقلىق بهكمۇ كۈچىيىپ كهتكهنىدى

ئولۇسنىڭ مۇۋەققهت ھۆكۈمدارى تۇغلۇق تېمۇر ئۆز سۇاللىسىنى ھاالكهتتىن ھىمايه 
 سهمهرقهنتكه قارشى ،قىلىش ئۈچۈن ئاخىرقى پۇرسهت كهلگهنلىكىنى بىلىپ

 ئۇ ئاسىيا ئهمىرلىرىنى سىقىپ .پلىگهن لهشكهر ئارقىلىق يولغا چىقتىئالمىلىقتىن كۆ
 . ئۆز ئهجدادىنىڭ پايتهختىنى قايتۇرۇپ ئېلىشقا قهتئىي بهل باغلىدى،چىقىرىپ

 مهسىلهن تورغاينىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن بارالس ئۇرۇقىنىڭ ، بهزى كىشىلهر،ئهمما
 ياش تېمۇر ، لېكىن.هتتىباشلىقى بولغان خوجا سهيپىددىن بارالس خۇراسانغا ك

 ، ئۇالرنىڭ سارىيىغا خىزمهتكه كىرىپ،چاغاتايزادىلهر تهرىپىدىن اليىق كۆرۈلۈپ
 تۇغلۇق تېمۇر .ئۆزىگه شهخسىي مۈلكى سۈپىتىدە كىش ۋىاليىتىنى ئالدى

 ئهمما ئۇ ،ماۋەرائۇننهھردە تۇرغان پهيتته تىنچلىق ئورنىتىلغاندەك كۆرۈنسىمۇ
 تىنچ بولمىغان ئهمىرلهر يهنه باش كۆتۈرۈپ  يېڭى شهرققه كهتكهندىن كېيىن

 ئىستىقبالى جهھهتتىن .ئۇرۇشالرنىڭ بارلىققا كېلىشىگه سهۋەبچى بولدى
 تۇغلۇق .ئاسىيانىڭ ئىگىسى بولماقچى بولغان كىشى بۇ شارائىتتا جىم تۇرۇۋالدى
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 بۇ يهرگه ئوغلى ،تېمۇر لهشكهرلىرى بىلهن سهمهرقهنتكه كهلگهندىن كېيىن
 تېمۇرنى ئۆزىگه ئهڭ سادىق كىشى .اس خۇجىنى ئهمىر قىلىپ تهيىنلىدىئىلي

 موغۇل شاھزادىسىگه . ئوغلىغا مهسلىههتچى قىلىپ قالدۇردى،ھېسابالب
 ئۇ بۇ .مهسلىههتچىلىك ۋەزىپىسى تېمۇرگه ياقمىغانلىقىنى چۈشىنىش تهس ئهمهس
مكانىيهت ئىشالرغا نىسبهتهن پهقهت كېيىنكى چوڭ مهقسهتكه يېتىش ئۈچۈن ئى

 شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ شاھزادىنىڭ ۋەزىرى بىلهن .ھازىرالش دەپ قارايتتى
جاڭجاللىشىپ سارايدىن يوشۇرۇن رەۋىشته چىقىپ كهتتى ھهم ئۆزىگه ساداقهتمهن 
بولغان بىرنهچچه كىشى بىلهن بۇخارا ۋە خىۋا مهملىكهتلىرى ئوتتۇرىسىدىكى ھهزەر 

مانا مۇشۇ ۋاقىتالر ئۇنىڭ جهڭ بىلهن  .دېڭىزىغىچه سوزۇلغان چۆلگه قاراپ ماڭدى
 قاقاس چۆللهردە قاششاقلىق ۋە ھهممىدىن ،ئۆتكهن ھايات يولىنىڭ باشلىنىشى

 چېنىققان دەۋرى ،مهھرۇم بولغان ھالدا ئېغىر سىناقالرنى ئۆز بېشىدىن ئۆتكۈزۈپ
 تېمۇر ئۆز خاتىرىسىدە ۋاپادار خوتۇنى ئولجاي بىلهن بىلله نهچچه .ھېسابلىنىدۇ

 بۇنداق ، سوسىز ئۆتكۈزگهنلىكىنى، تاماقسىز– كۈندۈزلهرنى ئاش – كېچه
سهرسانلىقىنىڭ بىرنهچچه ئايغىچه داۋامالشقانلىقىنى ئاخىر تۈركمهنگه ئهسىرگه 

 تۈركمهن ئۇنىڭ سۆيۈملۈك خوتۇنىنى ئهسىر سۈپىتىدە ئېغىلغا ،چۈشكهنلىكىنى
تولغانلىقىنى ناھايىتى  قوڭغۇزالر بىلهن – بۇ جاينىڭ قۇرت ،سوالپ قويغانلىقىنى

 بۇ ئۇرۇشالردا ئهمىر ھۈسهيىنمۇ ئۇالر بىلهن .تهسىرلىك ھالدا بايان قىلىپ بېرىدۇ
 تېمور ئۇالر بىلهن يولدا تاسادىپىي ئۇچرىشىپ قالغاندىن كېيىن .بىلله ئىدى

بىرلىكته ئاسىيانىڭ يېرىمىنى دېگۈدەك ئىگىللهش جهريانىدا ھهقىقهتهن چوڭ بىر 
 تېمۇر شۇ چاغالردىكى بهختسىزلىكلهر جهريانىدا .تكهندەك بولىدۇمهكتهپنى تۈگه

 ئۇ . كېيىن ناھايىتى شانۇ شهۋكهتلىك ئىستىقبالغا ئىگه بواللىدى،تاۋلىنىپ
يېقىنلىرى بىلهن بىرگه ئهسىرلىكتىن قۇتۇلغاندىن كېيىن يوشۇرۇن ھالهتته 

لىلىق چاغلىرىدىكى  ئۇ جايدا ئۆزىنىڭ يېقىن بۇرادەرلىرى ۋە با.كېشىكه كهلگهنىدى
 ئاخىر . ئامۇ دەريا ساھىللىرىدا قاراقچىلىق قىلىپ يۈردى،دوستلىرىنى توپالپ

 ، بهزىدە مهغلۇپ بولۇپ، بۇ يهردە بهزىدە غهلىبه قىلىپ.سهيىستانغا ھۇجۇم قوزغىدى
 مانا مۇشۇ . بهزىدە يهنه تارتقۇزۇپ قويدى.بىلوژالردىن بىر ئىككى قهلئهنى ئالدى

 بىرىدە تېمۇر ئېغىر دەرىجىدە يارىلىنىپ ئۆمۈرلۈك ئاقساق بولۇپ خىل جهڭلهرنىڭ
 ئۇ . يهنى ئاقساق تېمۇر دەپ ئاتايدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن پارسالر ئۇنى تېمۇرلهڭ.قالىدۇ

جاراھىتىنى داۋاالش بىلهن بولۇپ ماجراالردىن چهتته تۇرغان ۋاقىتلىرىدا ئۇنىڭ 
لىك بىلهن ئۇنىڭ ئالدىغا  تېمۇر تېز.دوستى ھۈسهيىن بهلخنى ئىشغال قىلدى

 تېمۇر تهرەپدارلىرىنىڭ سانى .باردى ۋە ئىككىسى بىرلىشىپ ئادەم توپالشقا كىرىشتى
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 ئۇ ئهمدى ئىلياس خۇجا تهرىپىدىن . كىشىگه يهتتى1500تېزلىك بىلهن كۆپىيىپ 
 765 ھىجرىيىنىڭ .ئۆزىگه قارشى ئهۋەتىلگهن قوشۇنغا تاقابىل تۇرااليتتى

 يىلىدا جهيهۇننىڭ سول تهرىپىدىكى قۇندۇز شهھىرىنىڭ –) 1363مىالدىيىنىڭ (
 . بۇ جهڭدە تېمۇر غالىب كهلدى،يېنىدا ئۇالرغا قارشى بىرىنچى جهڭ بولۇپ

 شۇنىڭغا قارىماي تېمۇر .دۈشمهن ئهسكهرلىرىنىڭ سانى بهش ھهسسه كۆپ ئىدى
  ئۇنىڭ ئهسكهرلىرىنى جهيهۇنىڭ ئىككىنچى تهرىپىگه،ئىلىياس خۇجىنى يېڭىپ

 شۇنىڭدىن باشالپ جىتېالرنى توختىماي تهھقىپ قىلىش قوغالش .قوغلىدى
   . نهتىجىدە چاغاتايالر ماۋەرا ئۇننهھردىن پۈتۈنلهي قوغالندى.باشالندى

 ئۇنىڭ ئوغلى سهيهۇننىڭ ،بۇ چاغالردا تۇغلۇق تېمۇرخان ۋاپات بولغانلىقتىن
ش مهقسىتى بىلهن  ئالمىلىققا ئاتىسىنىڭ تهختىنى ئىگىله—نېرىقى تهرىپىگه 

 ئهڭ ئاخىرقى . بۇ ھال تېمۇرگه ئوڭايلىق شارائىت يارىتىپ بهردى.كهتكهنىدى
 ئاھاله .موغۇلالر ماۋەرائۇننهھردىن كهتكهندىن كېيىن تېمۇر سهمهر قهنتكه كىردى

 خۇشاللىق ۋە بايرام تهنتهنىسى باشلىنىپ .ئۇنى سهمىمىيلىك بىلهن كۈتۈۋالدى
ه يوشۇرۇنۇپ ياشاۋاتقان خوتۇنى كېلىپ ئۇنىڭغا  ئۇنىڭ شۇ ۋاقىتقىچ،كهتتى

 ئۇنىڭغا شۇ . ئهمدى تېمۇر ئانا خهلقىنىڭ ھهقىقىي پادىشاھى بولدى.قوشۇلدى
 ئۇ ، لېكىن.چاغدىال تهختىگه ئولتۇرۇشقا تامامهن مۇمكىنچىلىك بار ئىدى
 كۆپلىگهن ،مهقسىتىگه يېتىش ئۈچۈن يهنه كۆپ توسالغۇلۇقالرنى يېڭىشى

 خانلىق ئۇنۋانى ئېلىش . ھاالكهتكه ئۇچرىتىشى كېرەكلىكىنى بىلدىرەقىبلىرىنى
 ئىلىياس خۇجا ،بىلهن دۈشمهنلهرنىڭ سانىنى كۆپهيتىشنى خالىمىغانلىقى ئۈچۈن

تهرىپىدىن قالدۇرۇلغان چاغاتاي تهختىگه بۇ ئۇرۇشنىڭ ئىككىنچى تارمىقىنىڭ 
شۇرۇش ئۈچۈن  بۇ مهقسىتىنى ئهمهلگه ئا.ۋەكىلىنى ئولتۇرغۇزماقچى بولدى

 بۇنىڭ بىلهن ئۆز . قابۇلشاھنى ھۆكۈمدار قىلىشنى بۇيرۇدى،قۇرۇلتاي چاقىرىپ
 ئۆزىنىڭ كېلهچهكتىكى مهقسىتىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ،ئابرۇيىنى ئاشۇرۇپ
   .ئاساسىنى پۇختىلىدى

 . جىتېالر ماۋەرائۇننهھرنى ئاسانال قولىدىن بېرىپ قويۇشنى خالىمايتتى،توغرا
مهر قهنتته ئۆتكۈزۈۋاتقان ۋاقىتتا جىتېالرنىڭ ئىلياس خۇجا تېمۇر قىشنى سه

 .قوماندانلىقىدا تاجاۋۇز قىلىشنى باشلىغانلىقى ھهققىدىكى خهۋەرنى ئاڭلىدى
 ئۇ كۈچلۈك قوشۇنى بىلهن كېلىپ ،دەرھال دوستى ئهمىر ھۈسهيىنگه خهۋەر بهردى

 ئوتتۇرىسىغا  تېمۇر قارار گاھىنى چىناز بىلهن تاشكهنتنىڭ.تېمۇرگه قوشۇلدى
 . ھۈسهيىن سىر دەريانى كېچىپ تاجاۋۇزچى دۈشمهنگه قارشى سهپ تارتتى.قۇردى

 .تېمۇر قوماندانلىقىدىكى ئوڭ قانات قوشۇن دۈشمهننى يېڭىشكه مۇۋەپپهق بولدى
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 . ھۈسهيىن رەھبهرلىكىدىكى سول قانات قوشۇن چېكىنىشكه مهجبۇر بولدى،ئهمما
ۋە ئېهتىياتچانلىقى ئۇنى مهغلۇبىيهتتىن پهقهت تېمۇرنىڭ ھهربىي ماھارىتى 

 بۇ ھال ئىككى دوست ئارىسىدا نىزا پهيدا قىلىپ ئۇالر رەقىبلهرگه .قۇتقۇزۇپ قالدى
 نهتىجىدە بوالر ئوتتۇرىسىدا ئۇزۇن يىلالرغىچه توقۇنۇش بولۇپ .ئايلىنىپ قېلىشتى

نداق  بۇ ئىش مۇ. تېمۇر غهلىبه قىلدى، ئاخىر ئهمىر ھۈسهيىن يېڭىلىپ.تۇردى
 ئهسكهرنى قالدۇرۇپ ھهر ئىككى سابىق 3000جهڭ مهيدانىدا ئۆلتۈرۈلگهن : بولدى 

 ھۈسهيىن سىر دەريانىڭ ئىككىنچى .ئىتتىپاقداشالر قوشۇنى ئۆز ئورنىغا چېكىندى
 . ئۆزىنىڭ پايتهختى سالسارايغا قايتتى تېمۇر قارشىغا چېكىندى،قىرغىقىغا چىقىپ

 سهمهر قهنتنى قامال ،جهنۇبقا ھهرىكهت قىلىپجىتېالر بولسا مهنىسىز رەۋىشته 
 ئهگهر ئۇالر شهھهرنى ئېلىۋالسا موغۇلالرنىڭ بۇزغۇنچىلىقىنى .قىلىۋالدى

پارس (» ئات ئۆلهتى« بۇ ئورۇندا كهڭ تارقالغان ، ئهمما.تهكراراليتتى خاالس
  بۇ، تاقلىرىنى يهلكىلىرىگه زورىغا يۈدۈپ–كېسهللىكى سهۋەبى بىلهن يۈك ) ۋاباسى

 شۇنداق ئهھۋال ئاستىدا تېمۇر ئىككىنچى قېتىم .يهردىن كېتىشكه مهجبۇر بولدى
ئىتتىپاق تۈزۈپ ھۇجۇم قوزغىغان بولسا موغۇل ھاكىمىيىتى ئۇزاق مۇددەتكىچه ياكى 

 كونا سهپداشالر ، لېكىن.پۈتۈنلهي مهغلۇبىيهتكه ئۇچرىشى مۇمكىن ئىدى
 767 ھىجرىيىنىڭ .تتىئوتتۇرىسىدا دۈشمهنلىشىش ناھايىتى كۈچىيىپ كه

 يىلىدا تېمۇر ھۈسهيىنگه قارشى تۇرۇشقا ۋە شىمالدىكى –) 1365مىالدىيىنىڭ (
 ھۈسهيىن ئىگىلهپ .جىتېالرنىڭ ھهرىكىتىنى كۈزىتىپ تۇرۇشقا مهجبۇر بولدى

 . ئاھالىسى تېمۇرنىڭكىدىن كۆپرەك ئىدى،تۇرغان مهملىكهت چوڭراق بولۇپ
 – ئالدى بىلهن شاۋقۇن .ئاجىز دەپ ئويلىمىدىشۇنداق بولغاچقا تېمۇر دۈشمهننى 

 تېمۇر دۈشمىنىنى بۇ .سۈرەن ۋە تهھلىكه سېلىش ئارقىلىق ھهرىكهت قىلىپ كۆردى
يول بىلهن توزاققا چۈشۈرەلمهيدىغانلىقىنى پهملىگهنلىكتىن جهيهۇننىڭ نېرىقى 

 قېچىشقا  لېكىن ئۇالر بېرىپال،ساھىلىغا ئهمىر موسىي قوماندانلىقىدا لهشكهر ئهۋەتتى
 شۇنىڭدىن كېيىن ھۈسهيىننىڭ ئۆزى سالىسارايدىن ھهرىكهت .مهجبۇر بولدى

 دەريا ساھىلىدىكى . بارلىق لهشكهرلىرى بىلهن جهيهۇننى كېچىپ ئۆتتى،باشالپ
 تېمۇر دۈشمهن ئهسكهرلىرىنىڭ .بىتىك چاكچاك دېگهن جايدا قارارگاھ قۇردى

 بۇ يهردە .يىن بۇخاراغا چېكىندى ئاۋۋال قارشىغا كې،سانىنى بىلگهندىن كېيىن
 تېمۇر .ئىتتىپاقچىلىرىنىڭ ئهھۋالى بىلهن ياخشىراق تونۇشماققا قارار قىلدى

 بۇ جايدىكى ئىتتىپاقچىلىرىنىڭ ناھايىتى ئاجىز .ئۇالردىن ياردەم تهمه قىالتتى
 ماۋەرائۇننهھرنى ۋاقىتلىق ھۈسهيىنگه قالدۇرۇپ ئۆزى ،ئىكهنلىكىنى بىلگهچكه
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راسانغا ھۇجۇم قىلىش باھانىسىدا دۈشمهن تهھقىبىدىن قۇتۇلۇشقا غهربىي خۇ
   . ھۈسهيىن شۇ سائهتتىال بۇخاراغا يۈرۈش قىلدى.ئۇرۇندى

 ھۈسهيىننىڭ .  ئۇالر قوراللىنىپ ھۈسهيىن ئهسكهرلىرىگه قارشى چىقتى...
 يېڭىدىن ھۇجۇم . مهغلۇبىيهتكه ئۇچراتتى،ئاتلىق قوشۇنى ئۇالرنى ئورىۋېلىپ

 ھۈسهيىن ئهسكهرلىرى ماۋەرائۇننهھرنى ئورۇنسىز . ئىمكانىيهت قالمىدىقىلىشقا
 تېمۇر پۈتۈن قىش بويى ،ۋەيران قىلىش بىلهن ئاۋارە بولۇپ يۈرگهن بىر ۋاقىتتا

 قهھرىمانالرچه ، بۇخارادا جهيهۇننى كېچىپ ئۆتۈپ.ئۇرۇشقا تهييارلىق قىلىۋالدى
 لېكىن ،شكهنت يولىدا ناھايىتى ئاز سهمهرقهنت ئهتراپىدا ۋە تا،ھۇجۇم بىلهن قارشى

 بۇ .غهيرەتلىك كىشىلهر بىلهن دۈشمهن ئهسكهرلىرىنىڭ سېپىنى بۇزۇپ تاشلىدى
 ئۇ ، چۈنكى.جهڭلهردە ئۇنىڭ ئوغلى جاھانگىر چوڭ جاسارەت كۆرسهتتى

ئىتتىپاقچىلىرى كهيخۇسراۋ جاالئىرىيالرنىڭ ياردىمىنى كۈتكهن ۋە ئۇنىڭغا 
 تېمۇرنىڭ ئۆزىگه . ئۆزىنىڭ قىزىنى جاھانگىرگه بهردى كهيخۇسراۋ.ئېرىشكهنىدى

 تېمۇر ئاشۇ قوشۇن بىلهن ھۇجۇمغا .بولسا ياردەمچى ئهسكهر قوشۇنىنى ئهۋەتتى
 ۋە .ئۆتۈپ دۈشمهننى جهيهۇننىڭ نېرىقى تهرىپىگه ئۆتۈشكه مهجبۇر قىلدى

 رەقىبىنى بويسۇندۇرۇش ئۈچۈن مۇشۇ غهلىبه .سهيهۇن تهرەپكه قاراپ قىستىدى
 جاالئىر ئۇرۇقى بىلهن بولغان ئىتتىپاق ھۈسهيىنگه چوڭ ، ئهمما.يېتهرلىك ئىدى
 ھۈسهيىن ئوتتۇرىدىكى ئىختىالپنى سۈلهى ئارقىلىق بىر ، شۇڭا.خهۋپ كهلتۈردى

 . تېمۇر ئۇنى مهمنۇنىيهت بىلهن قوبۇل قىلدى.تهرەپ قىلىشنى اليىق كۆردى
كۈچ بىلهن ئارىلىشىشىنى مۇۋاپىق سهۋەبى ئۇ ماۋەرائۇننهھرىنىڭ تاشقى ئىشلىرىغا 

كۆرمهيتتى ياكى تېمۇر مهدھىيىچىلىرىنىڭ تهبىرى بىلهن ئېيتقاندا مومىنلهر 
) ياغمىنىڭ( بىرىنى ئۆلتۈرۈش ۋە پاراكهندىچىلىكلهرنىڭ –ئارىسىدا بىر 

 ھهتتاكى . قانداق بولۇشىغا قارىماي سۈلىه تۈزۈلدى.داۋاملىشىشىنى خالىمايتتى
ن كۆتۈرگهن بهدەخشان ئهمىرىنى بويسۇندۇرۇش ئۈچۈن ھۈسهيىننىڭ ئىسيا

 سۈلهىنى مۇستهھكهملهش كابولنى .تېمۇرنىڭ ئۆزى جهيهۇننىڭ بۇ تهرىپىگه ئۆتتى
ئىگىلهش بىلهن مهملىكىتىنى كېڭهيتىش مهقسىتىدە ھۈسهيىن بىلهن تېمۇردىن 

   . بىرىگه قارشى ھهربىي يۈرۈشكه ئىشتراك قىلدى–ئىبارەت ئىككى رەقىب بىر 
 ئۇالر ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت ئۇزۇن ۋاقىت ،شۇنداق بولسىمۇ

 جىتېالر يۇقىرى سهيهۇنغا تاجاۋۇز قىلىپ يهنه تهھدىتىنى .داۋاملىشالمىدى
 تېمۇر ئۇالرنى تهھقىپ قىلىپ بهدەخشاندىن كهتتى ۋەجىتېالرنى .باشلىدى
 ،هيتىپ شۇنداق پهيىتته ھۈسهيىن ئىختىالپنى توختىماي كۈچ، لېكىن.قوغلىدى

 تېمۇر بهلخقه يۈرۈش قىلغاندا .رەقىبىنى يهنه قولىغا قورال ئېلىشقا مهجبۇر قىلدى
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 ئۇالر .ئۇنىڭ بايرىقى ئاستىدا ھۈسهيىننىڭ ئهڭ ئىشهنچىلىك ئادەملىرىمۇ بار ئىدى
شهرەپىددىننىڭ رىۋايهت قىلىشىچه ھۈسهيىننىڭ دائىملىق ۋەسىۋەسىلىرىدىن 

 ئېهتىمالكى ئۇالر تېمۇرنىڭ ، ئهمما. قىلغانىدى ئۇنىڭغا خىيانهت،نارازى بولۇپ
ئامىتى كهلگهنلىكى ئۈچۈنال ئۇنىڭ تهرىپىگه ئۈتۈۋالغانمىدۇ؟ ھۈسهيىن بۇنىڭغىمۇ 

 ئۇنىڭ ئاخىرقى مهنزىلى شۇ .ئېتىبار قىلماي جان جهھلى بىلهن مۇداپىئهگه ئۆتتى
 بۇ .رۈلدى بهلخ كۈچ بىلهن ئىشغال قىلىنغاندىن كېيىن ھۈسهيىن ئۆلتۈ،بولدىكى

 غالىب رەقىبىنىڭ ، ئۇ باش ئېگىپ قهلئهدىن چىقىپ.ئهھۋال مۇنداق يۈز بهردى
 ئۆز ئىشلىرى ئۈچۈن تۆۋا قىلغانلىقىنى .لهشكهرگاھىغا كهچۈرۈم سوراپ باردى

 مىرخاندنىڭ رىۋايىتىگه . ئۆزىنىڭ ھايات قالدۇرۇلۇشىنى تىلىدى،بىلدۈرۈپ
بارماقچى ۋە ئۇ يهردە ئۆز گۇناھلىرىنى  كهئبىگه ،ھاجى بولۇش ئۈچۈن «،قارىغاندا

 تېمۇر بۇنىڭغا نىسبهتهن ئالىيجانابلىق .ئىدى» كۆز ياشلىرى بىلهن يۇيماقچى
 ئۇنىڭ ، لېكىن. سۆيۈملۈك خوتۇنىنىڭ ئاكىسىنى ئهپۇ قىلدى،كۆرسىتىپ

 ئوقۇبهتلىرى ۋە –سارىيىدىكى تۆرىلهر ھۈسهيىننىڭ سهۋەبى بىلهن تارتقان ئازاب 
 ئاخىر ئۇالر ھۈسهيىننىڭ ھاياتىغا .نغانلىقىنى ئۇنتۇپ قالمىغانىدىتهھقىپ قىلى
 ، تېمۇر بۇنىڭغا ئۇزاق مۇددەت قارشىلىق كۆرسهتكهن بولسىمۇ.قهست قىلدى

 ئۇنىڭ ياشلىقىدىال بىلله قورال .كېيىنچه رازىلىق بىلدۈرگهن بولۇشى مۇمكىن
 ئۇ .تىپ تاشالندى بهختسىز رەقىبى مۇناردىن ئهنه شۇنداق ئىرغى،تۇتقان دوستى

 771 بۇ ۋەقه ھىجرىيىنىڭ .ئاخىرقى مىنۇتالردا ئهنه شۇ جايغا قېچىپ كهلگهنىدى
   . يىلى سادىر بولدى–) 1369مىالدىيىنىڭ (

 ئۇنىڭ تاشقى دۈشمهنلىرى جۈملىدىن .ئهمدى تېمۇرنىڭ رەقىبى قالمىدى
ق  تېمۇر ئهمدى پهقهت نامىال بار قورچا.شهرقتىكى جىتېالرمۇ قوغالندى

 ماۋەرائۇننهھرنىڭ شانۇ شهۋكهتلىك ،پادىشاھنىڭ ھاكىمىيىتىگه خاتىمه بېرىپ
 ئۇ بۇ ئهال ، ئهمما.شاھلىق تاجىسىنى كېيىشنى ئويالشقا تامامهن ھهقلىق ئىدى

 قۇرۇلتىيىنىڭ سايلىمى ئارقىلىق – مىللهت مهجلىسى ،شهرەپكه ئۆز يولى بويىچه
هچچه ئهسىر ئۆتكهندە تېمۇرگه  چىڭگىزخاندىن كېيىن ن.ئېرىشىشنى خااليتتى

خىيالىنى شهرققه خاس مۇراسىمال ) سىزارلىق(نېسىپ بولغان بۇ نادىر قهيسهرلىك 
 مۇشۇ مهقسهت ئۈچۈن بهلخته ئۆتكۈزۈلگهن قۇرۇلتايدا .ئهمهلگه ئاشۇرااليتتى

 تېمۇرنىڭ ياشلىق دەۋرىدىكى بىلله قورال ،قهدىمكى چاغاتاي خانلىقىنىڭ تۆرىلىرى
 ئۇالرنىڭ . تېمۇرنىڭ بۇرۇنقى دۈشمهنلىرىمۇ ھازىر بولغانىدى،داشلىرىتۇتقان سهپ

 ، ئهمىر ئۇلجايتو، بايان سولدۇزى،ئارىسىدا ئهمىر شهيىخ مۇھهممهد
 ئهمىر ، ئهمىر ساربۇغاي جااليىر، ئهمىرداۋۇد دوغالت،كهيخۇسراۋخهتتهالنى
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 تېمۇر قهدىمكى .ىدى ئهمىر زىدە ھاشىم ۋە باشقا مۆتىۋەر  تۆرىلهر بار ئ،جاقوبارالس
 يۇقىرى ،تۈرك ئادەتلىرى بويىچه ئاق كىگىزنىڭ ئۈستىگه ئولتۇرغۇزۇلۇپ

 تېمۇرنىڭ پىرى ھېسابالنغان سهئىد بهراكه دۇئايى فاتىهه قىلغاندىن .كۆتۈرۈلدى
 – 771 بۇ ھىجرىيىنىڭ . ئۇ ماۋەرائۇننهھرنىڭ ئهمىرى دەپ ئېالن قىلىندى،كېيىن

 تېمۇر .ئىدى)  ئاپرىل– 8 يىلى – 1369مىالدىيىنىڭ  ( كۈنى– 10يىلى رامىزاننىڭ 
 يىراقتا . ساالمالرنى ھهدىيه قىلدى–ئۆز يېقىنلىرىغا قىممهتلىك سوۋغا 

 . مۇھهببهت بىلهن ئۆز تهرىپىگه جهلپ قىلدى–تۇرۇۋاتقانالرنى چوڭقۇر مېهىر 
  سهمهر قهنتنى،جهيهۇننىڭ بۇ تهرىپىدە ھاكىمىيهتنى تىكلىۋالغاندىن كېيىن

 ، شۇنىڭدىن باشالپ.پايتهخت قىلىش ئۈچۈن دەريانىڭ ئۇ ساھىلىغا ئۆتتى
سهمهرقهنت شهھىرى تېمۇر ۋاپات بولغانغا قهدەر ئۇنىڭ سهپهر مۇشهققهتلىرىدىن 

 ئاسىيا دۇنياسىنىڭ تۈرلۈك .كېيىنكى ئىستراھهت قىلىدىغان جايى بولۇپ قالدى
هنىيمهتلهرنىڭ ھهممىسى ئهنه مهملىكهتلىرىدىن ئۇنىڭ قولىغا چۈشىدىغان بارلىق غ

   .شۇ شهھهرگه توپالندى
 ئىنتايىن ھالىدىن ،تېمۇر باشقۇرۇش ئىشلىرىنى ئۆز قولىغا ئالغاندىن كېيىن

 ئۇ .كهتكهن بۇ مهملىكهتته قانۇن ۋە تهرتىپ ئىشلىرىنى قانات يايدۇرۇشقا كىرىشتى
ى ھۆرمهت بىلهن  چىڭگىز نىزاملىرىغىمۇ ناھايىت،ئىسالم مۇخلىسى بولۇشىغا قارىماي

 بۇ قانۇنالر توران ھاكىمىيىتىنىڭ ھېكمهتلىرى بولغانلىقى ئۈچۈن ۋە تۈرك .قارايتتى
 تېمۇر ئۇنى ،خهلقلىرىنىڭ ئىجتىمائىي ۋە سىياسىي ئهھۋالىغا مۇۋاپىق بولغانلىقتىن

   .اليىق تاپقانىدى
ى ئۆزى ھۆكۈمرانلىق قىلىۋاتقان ئورۇنن،تېمۇرنىڭ قانۇنغا بولغان ئىنتىلىشى

 بۇ .مۇسۇلمان روھانىيلىرىدىن ھىمايه قىلىشنىڭ مۇھىم سهۋەبى ئىدى
مهملىكهتنىڭ ھهربىيلىرى ئارىسىدا ئىنتىزام جهھهتته موغۇل جاھانگىرىنىڭ 

 شۇ سهۋەبتىن تۆۋەندىكىدەك .ئالىيجانابلىقىغا تهقلىد قىلىناتتى) چىڭگىزخاننىڭ(
 ، مىڭبېشى،)ڭبىشىئون مى( تۈمهن ئاغاسى .مهنسهپلهر تهسىس ئېتىلگهنىدى

 پهقهت سېلىق . سىياسىي مهمۇرىيهتمۇ بۇرۇنقى بويىچه بولدى. ئونبېشى،يۈزبېشى
 تۈرلۈك .سېلىش قائىدىسى قۇرئان تهلىماتلىرىغا ئاساسهن ئېلىپ بېرىلدى

 ساراي مۇراسىملىرىنىڭ ئۆتكۈزۈلۈشى پۈتۈنلهي ،مهنسهپلهرنىڭ ئاجايىپ پهرقلىرى
 .نىڭ تهرتىپ قائىدىلىرىگه ئاساسهن ئۇيۇشتۇرۇلدىسالجۇقىيالر ۋە خارازمشاھلىرى

 بۇ ،بهگلهر بېگى ياكى ئهمىرول ئومهرە مهنسهپلىرى ئهنه شۇالرنىڭ جۈملىسىدىندۇر
دېگهن ھهربىي ئۇنۋانغا باراۋەر » گېنېرال لىسمۇس «،بىزنىڭ سهردارى ئهكرەمگه

 باغالنغان  ئات يايلىسى بىلهن، چوڭ قىزىل بايراق ئۇنىڭ ئاالمىتى ئىدى.كېلىدۇ
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 ئىككى تهرىپىگه كوكوال ئېسىلغان ناغرا ،ئۇزۇن نهيزە ئون مىڭبېشىنىڭ تۇغى
 پۈتۈن ئىگهرلهرنىڭ ھهممىسىنىڭ ئىككى .يۈزبېشىنىڭ ئاالمىتى ھېسابلىناتتى

 سهلتهنهت مهمۇرلىرى ئادالهتلىك بىلهن ،تهرىپىگه ئىككى تهبىل ئېسىپ قويۇلۇشى
 سودىغا ئاالھىدە ئهھمىيهت ،هتلىك بولۇشى دېهقانالرغا شهپق،ھۆكۈم يۈرگۈزۈشى

 تۈلۈك بىلهن – قوشۇن مهمۇرىلىرىغا ئاھالىنى ئۇزۇن .بېرىشى تهكىتلهندى
 ، ھهربىر ئاتلىقنىڭ ئىككىدىن ئېتى بولۇشى،تهمىنلهش تاپشۇرۇلغاندىن سىرت

 10 ھهرىسى ۋە ، جهڭ پالتىسى، قىلىچى،ساداقلىرىنىڭ ئوقلىرى تولۇق بولۇشى
 ئوفېتسىرالرنىڭ ھهربىي تاكتىكىنى پىششىق ،ىسىنىڭ بولۇشىدانىدىن يىڭن

 بۇ بهلگىلىمىلهر ھازىرمۇ ئۆزبىك .بىلىشنىڭ شهرت ئىكهنلىكى ئېنىق بهلگىلهندى
 ئاددىي .سىپاھلىرى ۋە تۈركمهن سهردارلىرى ئۈچۈن پهرھىز ھېسابلىنىدۇ

بۇر ئهسكهرلهرنىڭ ھهممىسى ئهسكىرى نىزامالرنى قهتئىي ئىجرا قىلىشقا مهج
 ھاياتلىق تهلهپ ، جهڭدە ھېچنېمىدىن قورقمايدىغان دىۋە يۈرەك بولۇشى،بولۇشى

قىلغان دۈشمهن ئهسكهرلىرىگه يۇمشاقلىق بىلهن مۇئامىله قىلىشى الزىم دەپ 
 ئهمهلىيهتتىمۇ تېمۇر ئۆزىنىڭ دۈشمهنلىرى تهسۋىرلهپ .بهلگىلىمه چىقاردى

دىكى مهلۇماتالر ۋە » ۈملىرىتېمۇر تۈز «.كۆرسهتكىنىدەك ۋەھشىي ئهمهس ئىدى
مهملىكهتنى مهمۇرىي جهھهتتىن باشقۇرۇش تهرتىپلىرى بۇ پىكىرىمىزنىڭ ئېنىق 

 ،)باش مىنىستىر( مهمۇرىيهت بېشىدا دىۋان بېگى .دەلىلى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ
 .ۋە تۆت ۋەزىر قويۇلىدۇ) مۇراسىمالرنى باشقۇرغۇچى(ئۇنىڭ يېنىدا ئهرك بېگى 

 بولۇپمۇ چېگرا بېجىنى يىغىش ، يهرگه سېلىنىدىغان سېلىقالر،ىبۇالرنىڭ بىرىنچىس
 ئوزۇق ، ئهسكهرلهرنىڭ مائاشى، ئىككىنچىسى.ۋە مىرشاپلىق ئىشلىرىنى باشقۇرىدۇ

 ئهسكىرى ، ئۈچىنچىسى. تۆلۈكى ۋە باشقا تهمىناتلىرى بىلهن شۇغۇللىنىدۇ–
ش ھهم ئۇالرنىڭ  ئۇالرنى مهنسهپلهرگه تهيىنله،شهخسلهرنىڭ ھهرخىل الۋازىمىتى
 ئاساسلىقى خاقان سارىيىنىڭ ، تۆتىنچىسى.مىراس ئىشلىرىغا مهسئۇل بولىدۇ

 يۇقىرى دەرىجىلىك ئهمهلدارالر ئۆز ۋەزىپىسىنى ئىجرا .خىراجهتلىرىنى باشقۇرىدۇ
 كىشىلهرگه ناھايىتى ، ھهرخىل سېلىقالرنى يىغىش ۋاقتىدا،قىلغان پهيىتلهردە

 قامچا قاتارلىق جازا قوراللىرىنى ،ت دەپ بهلگىلىنىپسىلىق مۇئامىلىدە بولۇشى شهر
:  بۇ توغرۇلۇق تېمۇرنىڭ ئۆزى مۇنداق دەيدۇ .ئىشلىتىشى قهتئىي مهنئى قىلىنغان

 ئۇ تۆرىلىك ،ھهربىر ۋالى ئۆزىنىڭ قامچىسىغا ئوخشاش ئهھمىيهتكه ئىگه بولمىسا«
   .»الياقىتىگه اليىق ئهمهس

شتاقلىق ھۆكۈم سۈرگهن مهملىكهتته  يىلغا يېقىن باشبا100 ،ھهقىقهتهن
 بىرلهپ ئهمهلگه – ئۇنى بىر .قانۇننى جارى قىلدۇرۇش ئاسان ئىش ئهمهس ئىدى
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 ئاياغ ئىشغالىيهت ھهۋىسىگه – تېمۇر باشتىن ، لېكىن.ئاشۇرۇشقا توغرا كېلهتتى
 كۆرۈنۈشته قانۇننى ئىجرا قىلىش بىلهن ، ئادەتلهنگهنلىكى ئۈچۈن،بېرىلىپ

 ئهمهلىيهتته  مهملىكهتنىڭ چېگرىسىنى ،تقاندەك كۆرۈنسىمۇمهشغۇل بولۇۋا
 ئۇ ئالدى بىلهن خهۋپلىك دۈشمهنلىرىنى يوقىتىش .كېڭهيتىشكه كىرىشىپ كهتتى

 ئۇالرنىڭ ھهقىقى . بۇ خهۋپلىك دۈشمهن جىتېالر ئىدى.نىيىتىگه كهلدى
 .ۋەتىنىدىكى كۈچلىرى تېخى ھازىرمۇ مهلۇم دەرىجىدە قۇدرەتكه ئىگه ئىدى

 .ۇالرنىڭ ماۋەرائۇننهھرنى باشقىدىن ۋەيران قىلىش نىيىتى سېزىلىپ تۇراتتىئ
شۇنىڭ ئۈچۈن ۋاقىتنى چىڭ تۇتۇپ تېمۇرنىڭ ئۆزى ئالدى بىلهن ھۇجۇم 

 يىلى تېمۇرنىڭ بىرىنچى –) 1370مىالدىيىنىڭ  (772 ھىجرىيىنىڭ .باشلىدى
 تېمۇر سهمهرقهنتكه .قېتىملىق ھۇجۇمىدىال جىتېالر ئۆز ئىختىيارسىز تهسلىم بولدى

 كۆپ ۋاقىت ئۆتمهيال يېڭى ۋالى كېبىكتېمۇر پاراكهنچىلىك پهيدا ، لېكىن.قايتتى
 ئۇالرنىڭ سولىه تۈزۈش ، سهمهرقهنتتىن ئهۋەتىلگهن قوشۇن غالىب كېلىپ.قىلدى

 يېڭىدىن ، تۆمۈر ئۆز قوماندانىنىڭ ئىشىدىن نارازى بولۇپ،تهلىپىگىمۇ قارىماي
 ، تاراج قىلىپ–شلىۋەتتى ھهم ئۇالرنىڭ مهملىكىتىنى تاالن ئۇرۇش ھهرىكىتىنى با

 ئارىدىن تۆت يىل . ئۆز جايىغا قايتتى،نۇرغۇن غهنىيمهتلهرنى قولغا كىرگۈزۈپ
 ، جىتېالرنىڭ خانى قهمىرىددىن كۆكتۆپه ئهتراپىدا نۇرغۇن قوشۇن توپالپ.ئۆتتى

ە جىتېالر  نهتىجىد.تېمۇرنى كۆچلۈك قوشۇن بىلهن كېلىشكه مهجبۇر قىلدى
 ئۇنىڭ ھهرىمى ۋە . قهمىرىددىن ئارانال قېچىپ قۇتۇلدى.يهكسان قىلىندى

 ھهرەم ئىچىدە ئۇنىڭ دىلشات ئىسىملىك .خهزىنىسى غالىبالرنىڭ قولىغا ئۆتتى
 . تېمۇر بۇ قىزنى ئۆزىنىڭ خوتۇنلىرى قاتارىغا قوشۇۋالدى.گۈزەل قىزىمۇ بار ئىدى

چاغاتاي ئۇلۇسنىڭ شهرقىي تهرىپىنى ئۆز  — ئۇ ئۆزىنىڭ ئهسلى مهقسىتى ،لېكىن
دۆلىتىگه قوشۇۋېلىش نىيىتىگه پهقهت بهشىنچى قېتىملىق يۈرۈشى ئارقىلىقال 

 ، شۇنىڭدىن كېيىن قهمىرىددىن پۈتۈنلهي ئۈمىدسىزلىنىپ.ئېرىشهلىدى
 تېمۇرنىڭ بۇ نىيىتى ھىجرىيىنىڭ .مهملىكهتنى تاشالپ كېتىشكه مهجبۇر بولدى

 بۇ ئىشتىن كېيىن بىزنىڭ . يىلى ئهمهلگه ئاشتى–) 1376 مىالدىيىنىڭ (– 778
 تېمۇر ئۇنى ئۆزىگه قوشۇۋېلىشىنى .قهھرىمانىمىزنىڭ نهزەر كۆزى خارەزمگه چۈشتى

 خىۋاك ھهتتا پۈتۈن خارازم ئىلگىرى چاغاتاي ،قارار قىلىپ ھۇجۇمغا ئۆتتى ۋە كات
جايالرنىڭ ھاكىمى  بۇ . دەپ دەۋا قىلدى،ئۇلۇسىنىڭ ئايرىلماس بىر قىسمى ئىدى

 تېمۇر ئۆزىنىڭ .ھۈسهيىن سوپى قوڭىرات تېمۇرگه باج تۆلهشكه مهجبۇر قىلىندى
بۇ دەۋاسىغا نىسبهتهن ئاالھىدە ئهھمىيهت بهرگهنلىكى ئۈچۈن ئۇ جايغا تاۋاچى 

   .ئهلقهمهنى ئهۋەتتى
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 شۇنىڭ .مهن مهملىكهتنى قىلىچ بىلهن ئىگىلىدىم«: ھۈسهيىن ئۇنىڭغا 
 دېگهن جاۋابىنى يهتكۈزۈپ .»لىچ بىلهن قولغا كىرگۈزگىلى بولىدۇئۈچۈن ئۇنى قى

 بۇ جاۋاب جهڭگه ئامراق مهغرور تېمۇرنى قورال ئىشلىتىشكه .قويۇشنى بويرۇدى
 ، لېكىن. ئۇ دەرھال خىۋاك ئۈستىگه باستۇرۇپ كىرمهكچىدى.مهجبۇر قىلدى

باقماقچى كىشىلىك شهيخ جااللىددىن بۇ مهسىلىنى تهجرىبه سۈپىتىدە كۆرۈپ 
 بۇ تهقۋادار كىشىنىڭ . يهنه بىر قېتىم سۈله تۈزۈشكه مهسلىههت بهردى،بولۇپ

   .مهسلىهىتى بۇرۇنقىدەكال ھېچقانداق نهتىجه بهرمىدى
 يىلىنىڭ باھار مهزگىلىدە –) 1371مىالدىيىنىڭ  (773تېمۇر ھىجرىيىنىڭ 

چاغدا ئۇنىڭ  شۇ .ناھايىتى نۇرغۇن لهشكهر بىلهن خارەزمگه قارشى يۈرۈش قىلدى
ئالدىغا تهبرىكنامه ۋە كۆپلىگهن مهدھىيلهرنى ئېلىپ ھىرات خاقانىنىڭ ۋەكىللهر 

ناملىق بىر » كۆك ئوغالن« قىممهتلىك سوۋغاتالر ئىچىدە .ھهيئىتى يېتىپ كهلدى
 . شهرق تارىخچىلىرى بۇ ئاتنى مهدھىيىلهپ بواللمايتتى.جهڭ ئېتىمۇ بار ئىدى

 ئىنتايىن . جهزىرە ئارقىلىق باشلىناتتى–بۇخارادىن كېيىنكى يول چۆل 
 ھازارەسىپ يېنىدىكى كات مۇشهققهتلىك قامالدىن ،مۇشهققهتلىك قامالدىن كېيىن

 ھۈسهيىن سۇپى . تېمۇر بۇ يهردىن خارەزمگه يول ئالدى.كېيىن ئىشغال قىلىندى
 كهيخۇسراۋ ۋە خهتتهالنىينىڭ خىيانىتىگه قارىماي ، بۇ شهھهر.ئاشۇ يهردە ئىدى

رەزملىقالر ئوچۇق مهيداندا ئاشكارا جهڭ قىلىشنى خالىمىغاندىن كېيىن ئىشغال خا
 ئۇنىڭ قېرىندىشى يۈسۈپ . ھۈسهيىن مۇھاسىرە ۋاقتىدا ۋاپات بولدى.قىلىندى

 تېمۇر بۇ سۈلهىنى مۇستهھكهملهش ئۈچۈن ئۆزىنىڭ ئوغلى .سوپى سۈلهى تۈزدى
ۈننى سوراپ تهكلىپ جاھانگىرگه يۈسۈپنىڭ قېرىندىشىنىڭ قىزى گۈزەل سۈي

 تېمۇر بۇ . يۈسۈپ سوپى بۇ تهكلىپكه خۇشاللىق بىلهن رازىلىق بىلدۈردى.سۇندى
 .سهپهرنىڭ مۇۋەپپهقىيهتلىك ئاياغالشقانلىقىدىن شادلىنىپ ئارقىغا قايتىپ كهتتى

 ئۇ خارەزمدىن كېتىش بىلهنال يۈسۈپ سۈپى كهيخۇسىراۋ ۋە خهتتهالنيىنىڭ ،لېكىن
 ئهكسىچه ، گۈزەل سۈيۈن توغرىسىدىكى ۋەدىسىگه ۋاپا قىلمىدىقۇتراتقۇلۇقى بىلهن

 –) 1372مىالدىيىنىڭ  (774 تېمۇر ھىجرىيىنىڭ .تېمۇرگه قارشى ئۇرۇش قوزغىدى
 . بۇ قېتىممۇ غهلىبه قۇچۇپ قايتتى،يىلى ئىككىنچى قېتىملىق يۈرۈش باشالپ

ئوغلىنىڭ قېشىغا گۈزەل سۈيۈننى نۇرغۇن بايلىق ۋە تويلۇق بۇيۇملىرى بىلهن بىلله 
 توي مۇناسىۋىتى بىلهن سهمهرقهنتته ئۆتكۈزۈلگهن بايرام ئىنتايىن .ئېلىپ كهلدى

 جاھانگىر بۇ ئىشتىن كېيىن پهقهت ئىككى يىلغىچىال ، لېكىن.تهنتهنىلىك بولدى
 تېمۇر خارازەمگه قارشى . تۈزۈلگهن سۈلهىمۇ ئۇزاق داۋاملىشالمىدى.ياشىيالىدى

 شۇ چاغدا يۈسۈپ سوپىنىڭ .ىلىشقا مهجبۇر بولدىئۈچىنچى قېتىم يۈرۈش ق
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 ئۇ ھهر ئىككى تهرەپ كىشىلىرىنىڭ قېنى .كاللىسىغا قىزىق بىر ئوي پىكىر كهلدى
 ئۆزى تېمۇر بىلهن يهككىمۇ يهككه تۇتۇشۇش ،بىهۇدە تۆكۈلمهسلىكى ئۈچۈن
ئىككى ئادەم سهۋەبىدىن «:  دۈشمىنىگه قارىتا ،ئىستىكىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ

 ئىنسانىيهت ۋە ، جاپاغا مۇپتىال بولىدۇ–نغىچه پۈتۈن خهلقىئالهم جهبىر قاچا
مهملىكهتنىڭ خهيرلىكى ئۈچۈن بۇ ئىككى ئادەمنىڭ مهيداندا بىرمۇ بىر 

 تېمۇر بۇ تهكلىپتىن بهكمۇ .دەپ خهت يازدى» ئېلىشىشلىرىنى تهكلىپ قىلىمىز
ك ھاياتىنى  سهيپىددىن بارالس تېمۇرگه ئۆزىنىڭ قىممهتلى.خۇشال بولدى

 تېمۇر ئۇنىڭ ،تهھلىكىگه سالماسلىقىنى تهۋسىيه قىلىپ كۆرگهن بولسىمۇ
 ناھايىتى ، دە– جهڭ مهيدانىغا بىرىنچى بولۇپ كهلدى ،مهسلىهىتىگه قارىماي

 يۈسۈپ سۇپى مهيدانغا ، لېكىن.يۇقىرى ئاۋاز بىلهن دۈشمىنىنى چاقىردى
 .ىڭ تهكلىپىدىن ۋاز كهچتى ئۇ خهۋپسىرەش ۋە قورقۇنچ ئىچىدە ئۆزىن.چىقمىدى

 شۇنىڭدىن كېيىن ھىجرىيىنىڭ .ئومۇمىي يۈزلۈك ئۇرۇش قىلىشنى تهلهپ قىلدى
 يىلى خارەزم قهلئهسى تېمۇر تهرىپىدىن قامال –) 1379مىالدىيىنىڭ  (781

 غالىب تېمۇر ناھايىتى نۇرغۇن .قىلىنغان پهيتته يۈسۈپ سۇپى ۋاپات بولدى
ۇ بايلىقالرنى ئۆلىماالر ۋە ماھىر ھۈنهرۋەنلهر بىلهن  ئۇ ب.خهزىنىنى قولغا چۈشۈردى

 شهرىپى ئۈچۈن  بىر – بۇ غهلىبىنىڭ شان .بىرگه كېش شهھىرىگه ئېلىپ كهلدى
 ئانا شهھىرىنىڭ يېنىدا قىش پهسلىنى .چوڭ ساراي بىنا قىلىشقا بويرۇق چۈشۈردى

   .ئۆتكۈزۈپ ئىستىراھهت قىلدى ۋە ئوۋ ئوۋالش بىلهن مهشغۇل بولدى
 قېيىنئاتىسى ئهمىر ھۈسهيىن بىلهن ئۇرۇشۇش ۋە جىتېالرنى –مۇر دۈشمىنى تې

 غهربىي ، لېكىن.شهرقىي شىمالغا كۆچۈرۈش ئۈچۈن كۆپ شىجائهت كۆرسهتتى
 ، چۈنكى.خارازەمدىكى دۈشمهن ئۈستىدىن غالىب كېلىش بهكمۇ قىيىن توختىدى
 ئالتۇن ،ئىككى سۇپىنىڭ مهخسۇس ئهسكهر كۈچلىرىدىن باشقا قىپچاق خانى

ئورداخانى جۇجى ئۇلۇسىغا تهۋە بولۇش بىلهن ئۇالرغا يېقىن ياردەمچىلهردىن 
 خارازم ۋە ساراي ھۆكۈمرانلىرى ئۇزۇن ۋاقىتالردىن بېرى تېمۇرگه قارشى .ئىدى

 بۇ ئىتتىپاقداشالردىن بىرىنىڭ ھاالكىتى ئىككىنچى .يوشۇرۇن بىتىم تۈزۈشكهنىدى
 ، تېمۇر خارازمدىن غهلىبه بىلهن قايتىپ.ولدىئۈچۈنمۇ پاجىئهنىڭ مۇقهددىمىسى ب

 سهيهۇن ۋە جهيهۇن ،پۈتۈن توراننى ئۆز قول ئاستىغا بىرلهشتۈرگهندىن كېيىن
 ئۇ ئۆزى .ئارىلىقىدىكى ئورۇن ئۇنىڭغا تارلىق قىلىشى تهبىئىي ئهھۋال ئىدى

ئۈچۈن ئۆرنهك ھېسابلىنىدىغان جاھانگىر چىڭگىزخاننىڭ ئىزىنى بويالپ مېڭىشى 
 پۈتۈن جاھاننى ئۆز ، بۇ بهختىيار توران قهھرىمانى ئۆز يۇلتۇزىغا قاراپ.زىم ئىدىال

قانداقال « ئۇ ئۆز ئهسىرىدە .قولىغا كىرگۈزۈشگه ئىمكانىيهت تۇغۇلغاندەك سهزدى
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 ئاممىنىڭ تىنچلىقى ۋە ،بولمىسۇن بىر مهملىكهتته زۇلۇم ۋە ناھهقچىلىق كۈچهيسه
 ھهرقانداق پاراكهندىچىلهرنى ۋە قانۇننى ،ۈچۈنئاسايىشلىقىنى مۇھاپىزەت قىلىش ئ
 ھهقىقىي ، ئۇ دۆلهتكه ھۇجۇم قىلىش كېرەك،بۇزغۇنچىالرنى يوقىتىش ئۈچۈن

ھۆكۈمدار ھهربىر قوۋم ۋە قهبىلىنى ئۇالرغا زۇلۇم سالغۇچىالردىن ئازاد قىلىشقا 
 ،رس پا. مهن خۇراساننى ئىگىلىدىم، مۇشۇ خىل نۇقتىئىينهزەردىن قاراپ.ھوقۇقلۇق

 ئۇنىڭ تهرجىمىهالىنى .دەپ يازغان»  شام مهملىكهتلىرىنى بويسۇندۇردۇم،ئىراق
 – تېمۇر شائىرنىڭ تۆۋەندىكى سۆزىنى قايتا ،يازغان كىشىنىڭ رىۋايهت قىلىشىچه

 پادىشاھمۇ بىرال ، بىرال بولغىنىدەك،ئالالھ پهقهت يالغۇز«: قايتا تهكراراليدىكهن 
لۇغ خاننىڭ يهككه ھۆكۈمرانلىقىغا ئىتائهت قىلىشى  پۈتۈن دۇنيا ئۇ.بولۇشى الزىم

 جاھانگىرلىك ۋەزىپىسىنى بېجىرىش ئۈچۈن تېمۇرنىڭ تاكتىكا جهھهتتىكى .»الزىم
 جهڭ قىلىش ، ئۆزىگه خاس شهخسىي خۇسۇسىيهتلىرىدىن تاشقىرى،ماھارىتىدىن

 قول ئاستىدىكى ئۇنىڭغا قهتئىي ،جهريانىدا توپلىغان تهجرىبىسى ۋە مۇھىمى
 ئۇنىڭ بايرىقى .ۇيسۇنىدىغان لهشكهرلىرى ماھىر سهركهردىلىرى بار ئىدىب

ئاستىدىكى چېرىكلهرنىڭ ھهممىسى جهڭ ماجرالىرىدا ئاجايىپ قهھرىمانلىق 
 ئۇنىڭ .نهمۇنىلىرىنى كۆرسهتكهن ئۆزىنىڭ قورالداش دوستلىرى ئىدى

 ،ن ئابباس ئوسما، ئاقبۇغا، سهيپىددىن بارالس،سهرھهڭلىرىدىن جاھانگىر بارالس
 ، پىرھۈسهيىن بارالس، ئورۇسبۇغا، تىبان باھادىر، قهمهرىيه،مۇھهممهد سولتانشاھ

 سارىق ئهتكه ۋە مۇزەپپهر ئۇچقۇرا ، مۇھهممهد قازغۇن، ئهمىر مورىزادە،ھهمزە
قاتارلىقالر ئۆز ماھارەتلىرىنى گاھىدا تېمۇر تهرىپىدە تۇرۇپ گاھىدا ئۇنىڭغا قارشى 

 ئالدى بىلهن شۇ ، تېمۇرگه ئۆز مهقسىتىگه يېتىش ئۈچۈن.ىتۇرۇپ نامايان قىلىشت
 كېيىنچهرەك بولسا ،ۋاقىتالردىكى ئاسىيانىڭ پهرىشان ھالى مۇۋاپىق كېلهتتى

 موغۇل ھۆكۈمرانلىقىنىڭ .تۈركىستاننىڭ جاھانگىرلىك روھى ياردەم بهردى
هر ئىنقىرازىدىن كېيىن ھۆكۈمهتنىڭ بىرلىكى ۋە مۇستهھكهملىكىدىن قىلچه ئهس

 . ھاكىمىيهت ناھايىتى كۆپ خانلىقالر ۋە بهگلىكلهرگه بۆلۈنۈپ كهتتى.قالمىغانىدى
 بىرىگه ياردەم بېرىشنىڭ ئورنىغا ئۆزئارا دۈشمهنلىك ۋە –ئۇالر ئۆزئارا بىر 

 كۈچلۈك ۋە ، بۇنداق ھالهتته تېمۇرنىڭ تهشهببۇسكارلىقى.تاجاۋۇزچىلىق قىلىشتى
 – گۇبى سهھراسىدىن مهر ، گانگ دەرياسىغىچهئامهتلىك قولى ئهلۋەتته ئېرتىشتىن

   . يېگانه ھۆكۈمرانلىق تهسىس قىلىشقا يېتهتتى–مهر دېڭىزى بويلىرىغىچه يهككه 
 ئۇنىڭ ،ئهمدى تېمۇرنىڭ ئۆز ۋەتىنىدىكى ئىشلىرى توغرىلىق تهپسىلى سۆزلهپ

 .قىسقىچه توختىلىپ ئۆتىمىزبۇنىڭدىن كېيىنكى ئىشغالىيهت يۈرۈشلىرى ھهققىدە 
بۇ كېيىنكى ۋاقىتالردا ماۋەرائۇننهھر تارىخىنىڭ ئهڭ شهۋكهتلىك ۋاقىتلىرى 
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  شۇنىڭ ئۈچۈن ھازىر بۇ توغرىلىق تهپسىلى توختىلىپ ئۆتۈشكه .ھېسابلىنىدۇ
 بىراق ئهسىرىمىزنىڭ تار سهھىپىسىدە ئۇالرنىڭ نهتىجىلىرىنىال .توغرا كېلهتتى

 تېمۇر ۋە ئۇنىڭ شۇ چاغدىكى ھاياتى . كۇپايىلىنىمىزسۆزلهپ ئۆتۈش بىلهن
تهپسىلى بايان قىلىنغان بهزى مهنبهلهر ياۋرۇپالىق ئوقۇغۇچىالر ئۈچۈن ياخشى 

   .تونۇشلۇق
 يهنى ،تېمۇرنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا چېگرىسىدىن سىرتقا تاجاۋۇزى دەسلهپ شىمالغا

هتىجىسىدە بۇ ئۇلۇس  ئۆزئارا قاتتىق توقۇنۇشالر ن.جۇجى ئۇلۇسىغا قارىتىلدى
 .ئهھلىنىڭ كۆكرەكلىرىدە تاجاۋۇزچىالر قىلىچىنىڭ ئىزلىرى قېپقالدى

ئۇرۇسخاننىڭ زەبهردەستلىكى بىلهن تهختامىش ئۆز ئاتىسىنىڭ تهختىدىن 
 تهختامىش . تېمۇرنىڭ يېنىغا ھامىيلىق تهلهپ قىلىپ كهلدى،چۈشۈرۈلۈپ

هرگه قارشى ئۇرۇشقا  يىلى جېتېل–) 1375مىالدىيىنىڭ  (777ھىجرىيىنىڭ 
 ئۇنىڭ بۇ چاغدىكى ئىشلىرى تېمۇرنىڭ كۆڭلىگه ناھايىتى بهك ياققان .ئهۋەتىلدى

 ئۇ توختامىشنى دوستانه ھالهتته ئۆز ھوزۇرىدا قوبۇل قىلىپ ،بولسا كېرەك
 ئۇنىڭغا نۇرغۇن سوۋغاتالرنى تهقدىم قىلدى ۋە .سهمهرقهندگه ئېلىپ كهتتى

 ۋە سهبران ۋىاليهتلىرىنى ئۇنىڭ مۈلكى قاتارىدا ھازىرقى تۈركىستاندىكى ئوترار
 ئۇنى ئۆز رەقىبىگه قارىشى تۇرااليدىغان ئىقتىدارغا ئىگه قىلىپ .ئۆتۈنۈپ بهردى

 ئۇرۇسخان شۇ چاغدا ئوغلى توختاقاينى لهشكهرلهر بىلهن توختامىشنى .يېتىشتۈردى
يىنمۇ يار  توختامىشقا تهلهي ئىككى تهجرىبىدىن كې، لېكىن.قوغالشقا ئهۋەتتى

 ئۈچىنچى ، جاراھهتلىنىپ يېرىم يالىڭاچ ھالهتته قېچىپ. ئۇ يېڭىلدى.بولمىدى
 شۇ سهۋەبتىن تېمۇر مېهماننىڭ كۆڭلىنى .قېتىم تېمۇردىن پاناھلىق تىلىدى

ئېلىش زۆرۈرۈيىتى بىلهن ئۆزى لهشكهر بېشى بولۇپ ئۇرۇسخانغا قارىشى ئۇرۇش 
دىكى سوغۇق ۋە يامغۇر جهڭ قىلىشقا  بۇ مهملىكهتنىڭ سهھرالىرى.ئېالن قىلدى

 ، ئىككى قوشۇن بىر نهچچه ئايغىچه ئۇرۇش قىاللماي.قهتئىي ئىمكانىيهت بهرمىدى
 778 تېمۇر ھىجرىيىنىڭ .ھهرىكهتسىز ھالهتته تۇرۇپ قىلىشقا مهجبۇرى بولۇشتى

 يىلى باھار مهزگىلىدە يهنه ئۆز مىللىتىنى ھىمايه قىلىشنى –) 1376مىالدىيىنىڭ (
 بۇ چاغدا ئۇرۇسخانمۇ ۋە ئۇنىڭ ، چۈنكى.ىغانلىقتىن بۇ ئىش يهڭگىل چۈشتىخال

 توختامىشقا رەقىب سۈپىتىدە پهقهت .ئوغلى توختاقايمۇ ۋاپات بولۇپ كهتكهن ئىدى
 ئهلۋەتته ئۇ .ئۇرۇسخاننىڭ كىچىك ئوغلى تېمۇرمهلىكىال قالغان ئىدى

ۇر قارا تال يېنىدا ئۇالر  تېم.ئىتتىپاقداشالرنىڭ لهشكهرلىرىگه قارشى تۇرالمىدى
 توختامىش ئازراق ھاللىنىپ .ئۈستىدىن غهلىبه قىلدى ۋە ئۇنى ئهسىرگه چۈشۈردى

 پۈتۈن قىپچاق ، ئۆزىنىڭ غالىبانه تاجاۋۇزىنى داۋام قىلدۇرۇپ،قالغانلىقى ئۈچۈن
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 ۋەھشىيانه ھۇجۇم ئوتلىرىنى يهنىمۇ ، ماماينى يېڭىپ.خانلىقىنى ئىگىلىدى
مىالدىيىنىڭ  (786 ھىجرىيىنىڭ .ىيه زېمىنىگه قهدەر كېڭهيتتى روس—ئۇزۇنراققا 

 قورال كۈچى بىلهن مهستانه بولغان . يىلىدا موسكۋا شهھىرىنى كۆيدۈردى–) 1384
 ئۇ .بۇ ئادەم ئۆز ھامىيسىغا الزىم بولغان مىننهتدارلىقنى تېزال ئۇنتۇپ كهتتى

مىالدىيىنىڭ  (789 ھىجرىيىنىڭ ،پۈتۈنلهي جاھانگىرلىك ۋەسىۋەسىگه چۆمۈپ
 يهنى تېمۇر ئهزەربهيجاندا تۇرۇۋاتقان پهيتته ھهزەر دېڭىزى ، يىلى–) 1387

 تېمۇرنىڭ ئوغلى مىرانشاھ كۇر .ساھىلىدىكى غهربىي ۋىاليهتلهرگه تاجاۋۇز قىلدى
 توختامىشنىڭ .دەرياسىنىڭ بۇ تهرىپىگه قاراپ ئۇنىڭغا قارشى يۈرۈش باشلىدى

 تېمۇر مۇشۇنداق ھالهتتىمۇ كهڭچىلىك . قاچتى ئۇ چېكىنىپ،ئىلغارى يېڭىلدى
پاراكهندىچىلىك باشلىغۇچى ئالالنىڭ  «،رازىمهنلىك ئاالمىتىنى كۆرسىتىپ

 ئۇنىڭ بىلهن سۈلهى ،دېگهن ھهدىسنى نهزەرگه ئېلىپ» نهپرىتىگه ئۇچرايدۇ
 ئۇ بۇ ئىشنى مۇۋاپىق پۇرسهتنى قولغا ، توغرا.تۈزۈشكه رازىلىق بىلدۈردى

 ئىككى يىلدىن كېيىن ئۆزىنىڭ ھهقلىق رەۋىشتىكى .ۈنال قىلدىكهلتۈرۈش ئۈچ
 يىلى قىش –) 1389مىالدىيىنىڭ  (791 ھىجرىيىنىڭ ،غهزىپىنى ئىپادىلهپ

 قار ئاتنىڭ كۆكرىكىگه قهدەر ياغقان مهزگىلىدە سهمهرقهنتتىن —پهسلىدە 
  شىمالدىن ھۇجۇم قوزغىغان توختامىشنى سهيهۇن بويلىرىدا.ھهرىكهت باشلىدى

 باھار پهسلىگه يهتكهندە ئىككىنچى قىرغاقتا يهنه بىر قېتىم .مهغلۇب قىلدى
 ھىجرىيىنىڭ . يهنىال ئۇنىڭ غهزىپى بېسىلمىغان ئىدى، لېكىن.غهلىبىگه ئېرىشتى

 يىلى قىشتا تېمۇر مهخسۇس مۇنتىزىم قورالالنغان –) 1391مىالدىيىنىڭ  (793
 جهنۇبىي .ىز جهڭگه ئاتالندىلهشكهرلىرى بىلهن توختامىشقا قارىشى ئۈزلۈكس

 ئۇنىڭ چۆلدىكى بۇ .سىبىرىيهنىڭ ئادەمسىز چۆللىرىدە ئالته ھهپتىگىچه يۈردى
 زەخمهتلهر بىلهن تولغانىدىكى بۇنى ئهڭ –سهپىرى شۇ قهدەر قىيىنچىلىق ۋە زىيان 

 چارچاش .ئېگىز تاغالرنىڭ ئۈستىدىن بېسىپ ئۆتكهنلىككه تهڭلهشتۈرۈش مۇمكىن
 ئهلىمىگه يولۇققان لهشكهرلهر دۈشمهننى ئۇزاق ۋاقىتالرغىچه –دەرد ۋە ئاچلىقنىڭ 
 يېشىل –دەرياسىنىڭ ياپ ) ئورال( ئاخىرى ئۇنى ماي ئېيىدا يايىق .ئىزدەپ يۈردى

 . جهسۇر ۋە شانلىق ئاتلىق قوشۇنالر كۆرىشى باشالندى.ساھىللىرىغا كېلىپ تاپتى
 ئاجايىب ، جهڭ قىلىشتىھهر ئىككى قوشۇن ئۈچ كۈنگىچه قهھرىمانلىق بىلهن

 ئهمما توختامىش ئۆز قېرىنداشلىرىنىڭ . شىجائهت كۆرسهتتى–غهيرەت 
 ئازادلىقنى قېچىش ئارقىلىق ،خىيانهتكارلىقى سهۋىپىدىن مهغلۇب قىلىنىپ

 تېمۇر ئوقتهك تېزلىك بىلهن ئۇنى روسىيه تهرەپكه .ئىزدەشكه مهجبۇر بولدى
 ئهگهردە ماۋەرائۇننهھر قهھرىمانى . موسكۋاغىچه بېرىپ يهتتى،قوغالپ سۈرۈپ
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 موسكۋا ئاھالىلىرى ،ئېهتىيات بىلهن ئورتا دەرىجىدىكى يولنى تۇتمىغاندا ئىدى
گىبىبۇننىڭ تهبىرىچه بۈۋى مهريهمنىڭ مۆجىزەنهما سۈرىتىدىن باشقا ھېچ بىر 

 ئايلىق سهپهردىن كېيىن ئىنتايىن كۆپ ئهسىرلهر 11 .ھامىي تاپالماس ئىدى
 .ىيمهتلهر ۋە شىمالنىڭ جاۋاھىراتى بىلهن ئۆز پايتهختىگه قايتتىبولۇپمۇ غهن

 ئۇ .ئهسىرلهرنىڭ ئىچىدە دۈشمهننىڭ ئائىله تاۋابىئاتلىرى ۋە ئايالىمۇ بار ئىدى
بۇرۇنقى چىڭگىز مهملىكىتىنىڭ ئهڭ چوڭ ئىككى قىسمىنى ئۆز ھاكىمىيىتى ئاستىغا 

همدى ئۇنىڭغا سهلتهنهتنىڭ  ئ.ئااللىغانلىقى بىلهن پهخىرلىنىشكه ھهقلىق ئىدى
 ھىندىستاننىڭ بىر قىسمىال ، ئهرەبىستان،بارلىقى ئۈچىنچى بىر قىسمىال يهنى ئىران

 ئۆز نهزەرىنى غهرب ، ئۇ ئهينى زاماندا شىمالغا خاتىمه بېرىپ.نۇقسانلىق بىلىنهتتى
   .تهرەپكه توسقۇنسىز قارىتااليتتى

ى ئىگىلهشنى توختامىشنى تېمۇر پارس يهرلىرىنى يهنى ئىران ۋە خۇراسانن
) 1380مىالدىيىنىڭ  (783 ئۇ ھىجرىيىنىڭ .يهڭمهستىن بۇرۇن باشلىۋەتكهن ئىدى

 يىلىدا ئوغلى مىرانشاھ مىرزىنى بىر قانچه يېتىشكهن سهركهردىلهرگه قوشۇپ –
 ياش ۋە قهھرىمان ئوغلىنىڭ ئىزى .خۇراساننى ئىشغال قىلىش ئۈچۈن ئهۋەتتى

 يېڭى جاھانگىر بۇ يهردە .زلىك بىلهن ئۆزىمۇ يېتىپ باردىبىلهن ئېچىلغان يولغا تې
 شىمالدا سهربهدارىالر .ئىككى خانىدان بىلهن جهڭ قىلىشقا مهجبۇر بولدى

 تېمۇر ئۆزىنىڭ كۈچسىز ۋاقتىدا ئۇالر بىلهن ياخشى .سۇاللىسى ھۆكۈم سۈرەتتى
 .دۇرۇلدى بۇالر ئهمدى ھېچقانداق قىيىنچىلىقسىزال بويسۇن.مۇئامىله قىلىشاتتى

 بىزنىڭ قهھرىمان ياشلىقىدىن تارتىپ .جهنۇبتا كارت ئائىلىسى ھۆكۈم سۈرەتتى
 بۇ ئىش ئۇنچىلىك ئاسانغا ،ئۇالر بىلهن كۈرەش قىلىپ كهلگهنلىكى ئۈچۈن

 بۇ ئائىلىنىڭ رەئىسى غىياسىدىن پىرئهلى ئۆزىنىڭ تهقدىرىنى بۇ تۈرك .چۈشمىدى
 ئۇ .ىچ تىغىغا تاپشۇرۇشنى ئهۋزەل كۆردىئىشغالىيهتچىسىگه تاپشۇرۇشتىن كۆرە قىل

شهرقته ھىندىقۇش تاغلىرىدىن شىمالدا مۇرغالىبتىن تاكى شاھرۇد چۆللىرىگىچه 
 ئۇنىڭ .تارقالغان مهملىكىتىنى ئاجايىب غهيرەت بىلهن مۇداپىئه قىلىشقا كىرىشتى

ن  پايتهخت شهھرى ھىرات ئىنتايى.قارشىلىقلىرى ئۆلۈم بىلهن ئېلىشىشقا ئايالندى
:  مهسىلهن ، ئهمما باشقا شهھهرلىرى.قاتتىق جهڭدىن كېيىن ئىشغال قىلىندى

 سهبزەۋار قاتارلىق مهشهۇر ئىلىم ۋە سهنئهت مهركهزلىرى ، نىشاپۇر، تۇس،قابۇشان
 ئۇالر ئۆز شهھهرلىرىنىڭ .ئۆز دەرۋازىلىرىنى ئىختىيارلىق بىلهن ئېچىپ بهردى

 ئۇنىڭ تېمۇر ئهسكهرلىرىنىڭ ،دىن كۆرەخاراب قىلىنغان تاغالرغا ئايالندۇرۇلۇشى
 ، غالىب تېمۇر خۇراسانغا ئافغانىستاننى.ئۆتهر يولى بولۇشىنى ئهۋزەل بىلهتتى

) 1386مىالدىيىنىڭ  (787 ھىجرىيىنىڭ ،سېيىستاننى ۋە بىلوجىستاننى قوشۇۋېلىپ
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 يىلى ئهرەبىستانغا ۋە مهخسۇس پارس ئىگىدارلىقىدىكى يهرلهرگه يۈرۈش قىلىشقا –
 ئىراننىڭ بۇ جايلىرىدا ئهينى ۋاقتىدا ئىككى سۇالله ھۆكۈم .ىمكانىيهت ياراتتىئ

 ، ئهمما ئىراق. ئىسپاھاندا مۇزەپپهرىيلهر ھاكىم ئىدى، جهنۇبىي فارىستا.سۈرەتتى
 بىرىنچى سۇاللىنىڭ .ئهرەب ھهمدە ئهزەربهيجان ئېلخانىيالرنىڭ قولىدا ئىدى

 ئۇ جهنۇبتىكى نازۇك .ئادەم ئىدىباشلىقى شاھشۇجا ئاقىل ھهم تهدبىرلىك 
ئوغالنالر بىلهن ماۋەرائۇننهھرنىڭ تهجرىبىلىك جهڭچىلىرىگه قارشى تۇرۇشنى 

   .مۇۋاپىق كۆرمىدى
 ھهم ئۆزىنىڭ قىزىنى مهرھۇم جاھانگىر .ئۇ ئۆز ئىختىيارى بىلهن تهسلىم بولدى
ملهشكه  سۈلهىنى نىقاب بىلهن مۇستهھكه،مىرزىنىڭ  ئوغلى پىرمۇھهممهدكه بېرىپ

 ئهمما شهيخ ئۇۋەيس جااليىرنىڭ ئوغلى سۇلتان ئهھمهد باشقىچه پىكىردە .ئۇرۇندى
 ئۆزىنىڭ كورد ئاتلىق قوشۇنلىرىنى ھهم ئهزەربهيجان ھهربىلىرىنى تېمۇر .ئىدى

 . قۇدرەتكه ئىگه دەپ ھېساباليتتى–ئهسكهرلىرىگه تاقابىل تۇرااليدىغان كۈچ 
 .دەرھال مۇۋاپپهقىيهتسىزلىككه دۇچ كهلدى ، دە–نهتىجىدە ئۇ جهڭگه كىرىشتى 

دەرھال ئۆزىنىڭ غايهت گۈزەللىككه ئىگه شۆھرەتكه اليىق سۇلتانىيه ناملىق 
 ، ئهمما ئۇنىڭ رەقىبى ئهرەكىسنى بېسىپ. باغدادقا چېكىندى،تهختىگاھىنى تاشالپ

 ، ناخچهۋانغا.بىر زەربه بىلهن پۈتۈن كافكازنى ئۆزىنىڭ قول ئاستىغا كىرگۈزدى
 ئۆزىنىڭ قوراللىقالر . تىبلىستقا ھهم شىرۋانغا پادىشاھ بولۇپ كىردى،ورىيانغائ

 پايانسىز كهتكهن پاتقاق ۋە سازلىقلىرى بىلهن شۇ چاققىچه ،كىرمىگهن ئۆيلىرى
 ئاخىرى بويسۇنۇپ تهسلىم بولۇشتىن باشقا ،دۈشمهننى توختىتىپ كهلگهن گىالن

ىرجاننىڭ مهشهۇر ۋان قهلئهسى  ئهرمهنىستان پادىشاھى تاھ.چارە تاپالمىدى
ئىگهللهنگهندىن كېيىن يىراق شهرقتىكى شهۋكهتلىك خاقاننىڭ ئهمىرى سۈپىتىدە 

 ،  شۇنى ئېيتىش مۇمكىنكى.ئۆز ھۆكۈمرانلىقىنى داۋامالشتۇرۇشقا مهجبۇر بولدى
خاندانلىقى ) قارا قوزى(تۈرك خاقانىنىڭ بۇ غهزىپى سهپهردە پهقهت قارا قويۇنلۇق 

 بۇ خانىدانلىق .يانكار ئىسپاھان شهھرىنىڭ دەل ئۈستىگه قارىتىلدىبىلهن ئىس
 ئادىل ۋە جۇۋاز قاتارلىق ئهڭ مۇستهھكهم قهلئهلىرىنى ساقالپ ،ئۆزىنىڭ ئهخالت

 3000 ئۇنىڭ ، ئىسپاھان تېمۇر بىلهن ئهھدىنامىسىنى بۇزۇپ.قااللمىدى
 .ى قۇربان بهردى كىشن70 .000 شهھهر ئاھالىسى ،ئهسكىرىنى يوقاتقانلىقى ئۈچۈن

 شاھشۇجانىڭ ئوغلى زەينهلئابىددىننى .بۇ ئىنتايىن چوڭ قۇربان بېرىش بولدى
 ئۇ تارتىۋېلىنغان تهۋەلىكىنى قايتۇرۇۋېلىش مهقسىتىدە قايتىپ .تهھلىكىگه سالدى

 تېمۇر شىرازىدىكى مۇزەپپهرىيلهرنىڭ تهختىنى رەسمىي قولغا .كهتتى
 يىلىدا تهنتهنه –) 1389مىالدىيىنىڭ  (791 ھىجرىيىنىڭ ،كىرگۈزگهندىن كېيىن
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 ئۇ ئادىتىگه ئاساسهن بوش .بىلهن شهۋكهتلىك ھالدا سهمهرقهنتكه قايتىپ كهتتى
 . ئىشرەت بىلهن ئۆتكۈزۈپ ئىستىراھهت قىلدى–ۋاقتىنى ئوۋ قىلىش ۋە ئهيشى 

 يهنه ئۆز ، يېڭىدىن كۈچ توپالپ،سهپهر ھاردۇقلىرىنى چىقارغاندىن كېيىن
 يۇقىرىدا سۆزلهنگىنىدەك ، دەل شۇ ۋاقىتتا.ئهمهلگه ئاشۇرۇشقا كىرىشتىمهقسىدىنى 

 تېمۇر ، شۇنىڭدىن قايتقاندىن كېيىن.توختامىشقا قارشى يۈرۈش باشالنغان ئىدى
 بۇ .نامى بىلهن داڭ چىقارغان ئۇرۇشقا كىرشتى» بهش يىللىق ئۇرۇش«غهربته 

 ، ئىغۋا–پىتنه  ئۆز دائىرىسى ئىچىدە قوزغالغان ،سهپهردىكى مهقسىدى
ئىسىيانكارلىق ئىشلىرىنى باستۇرۇش باھانىسى بىلهن ئىران ۋە ئهرەبىستاننى 

 ئاۋالقى سهپهرلىرىنىڭ ھهقىقىي نهتىجىلىرىنى كۆرۈشتىن ،پۈتۈنلهي بويسۇندۇرۇپ
 يىلىدا ساالمهتلىكى –) 1392مىالدىيىنىڭ  (794 ھىجرىيىنىڭ .ئىبارەت ئىدى
 ئۆزىنىڭ مهخسۇس مۇنتىزىم ،ىق تاپقاندىن كېيىن داۋالىنىپ شىپال،ياخشى بولماي

 ئىراننىڭ شىمالى .ئهسكهرلىرى بىلهن ھهمۇيه يېنىدا ئامۇ دەرياسىنى كېچىپ ئۆتتى
 تاغلىق ئىراننىڭ . ئاسىي مازاندىرىغا باردى،ناھىيىسىنى بويالپ ئاستىرابادقا

ئاساسىي شهھرى ھېسابلىنىدىغان ئامۇل ھهم مۇتهئهسسىپ ھهشاشينالر 
 شىددەتلىك جهڭدىن .نىڭ ياكى پىدائىالرنىڭ قارار گاھى ئىدى)ساسىنالرئا(

 جهسۇر مۇداپىئهچىلهرنىڭ مهرتلىكى بىلهن شۇنچىلىك .كېيىن شهھهر ئىگىلهندى
 شهرق تارىخچىلىرى بۇنى سۆز بىلهن ئىپادىلهشكه ئاجىز ،قان تۆكۈلدىكى

رۇشتىن كېيىن  بۇ خىل قاتتىق باستۇ، ئهلۋەتته.ئىكهنلىكلىرىنى بىلدۈرۈشتى
 ئهمدى تېمۇر قانغا تويغان ئهسلىههلىرى بىلهن لۇرىستان ۋە .سۈكۈت تۈگىدى

 بهرۇجادقا دىزپۇلغا گويا ئۇچقاندەك ، ھهمهدانغا.خوزىستان ئۈستىگه يۈرۈش قىلدى
 ، مۇستهھكهم تاغ قهلئهسى قهلئهئى سهفىدنى ئىگىلىگهندىن كېيىن.يېتىپ باردى

 بۇ شاھ تېمۇر .مهنسۇر مۇزەپپهرىيگه ھۇجۇم قىلدىئادەتتىكى تېزلىكى بىلهن شاھ 
 ئۆزىنىڭ قول ،كهتكهندىن كېيىن مۇزەپپهرىيلهرنىڭ بهش خانلىقىنى بىرلهشتۈرۈپ

 غهلىبه ئارقىلىق روھلىنىپ ، لېكىن.ئاستىغا مهخسۇس كۈچ توپلىغان ئىدى
ش  پاتىل دېگهن جايدا ناھايىتى قاتتىق ئۇرۇ.كهتكهن تۈركلهرگه قارشى تۇرالمىدى

 شاھ مهنسۇر ئۆز ئاتلىق قوشۇنلىرى بىلهن بىرلىكته تۈركىستان .بولدى
 خۇددى ئارسالن كهبى ھهممىسىنى .قوشۇنلىرىنىڭ سېپىنى يېرىپ كىردى

 15 – 14 تېمۇرنىڭ يېنىدا پهقهت . تېمۇرنىڭ يېنىغىال يېتىپ باردى،يىمىرىپ
ىلىق قىلىۋاتقان  ساقچ، لېكىن. ئاجىز ھالهتته ئىدى،نهپهرال كىشى قالغان بولۇپ

شاھرۇخ مىرزا شاھ جهنىسه تهرەپتىن قاچقان لهشكهرلهردىن بىر قىسمىنى توپالپ 
 مۇۋەپپهقىيهتلىك ئېلىشقاندىن كېيىن شاھ ، دە–ھۇجۇمچىالرنىڭ يولىنى كهستى 
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مهنسۇرنىڭ بېشىنى كېسىپ ئادەتتىكى تهبرىكلهش شهكلىدە ئۇنىڭ ئېتىنىڭ 
ارلىق دۈشمهنلىرىڭىزنىڭ كاللىسى ئېتىڭىزنىڭ ب«:  دە –تۇيىقى ئاستىغا تاشلىدى 

 شۇنىڭدىن كېيىن .دېدى» !تۇياقلىرى ئاستىغا مانا مۇشۇنداق چۈشسۇن 
 مۇزەپپهرىيلهرنىڭ خاندانلىقى تامامهن .دۈشمهنلىرى پۈتۈنلهي مهغلۇب بولدى

 سهمهرقهندگه ، بۇ سۇاللىدىن پهقهت ئىلگىرى كور قىلىنىپ.قىرىلىپ تۈگىدى
 تېمۇر مۇزەپپهرىيلهرنىڭ .رزەنتلىرىدىن بىر كىشىال تىرىك قالدىئهۋەتىلگهن په

مهغلۇب قىلىنغان مهملىكهتلىرىنى ئۆزىنىڭ سهردارلىرىغا تهقسىم قىلىپ بهرگهندىن 
 –) 1393مىالدىيىنىڭ  (795 ھىجرىيىنىڭ ، ئۇالرنىڭ خهزىنىلىرىنى ئېلىپ،كېيىن

 ئېلخانى ئهھمهد .هر قىلدىيىلىدا ئهرەب ۋە ئىراقنى ئىگىلهش ئۈچۈن يېڭىدىن سهپ
 تېمۇر .جااليىر بۇ ئىككىنچى ھۇجۇمدا ھاالكهتتىن قۇتۇلۇپ قااللمىدى

 كوردىستاننى ئۆز تهختىنىڭ ئىتائىتىگه ئالغاندىن ،ئهزەربهيجاننى قايتا ئىگىلهپ
كېيىن سۇلتاننىڭ مهخسۇس كېمىسىگه ئولتۇرۇپ دىجله دەرياسىدىن كېچىپ 

 ئۇنىڭ ھۆكۈمدارى پاجىئهلىك كهرباال .لىم قىلىندى باغداد ئۇرۇشسىزال تهس.ئۆتتى
 پهقهت ئهرەب ئېتىنىڭ تېزلىكى سايىسى بىلهنال ئۆزىنىڭ جېنىنى ئامان ،چۆلىدە

 بۇ . ئهمما ئوغلى ۋە خوتۇنلىرى غالىب تېمۇرنىڭ قولىغا چۈشتى.ساقالپ قااللىدى
 قېتىم  شۇ دەرىجىدە مۇقهررەر خهلىپىلىك ئۈچىنچى.ئهھمىيهتسىز كۈرەش بولدى

) دىجله ۋە ئىفرات ئارلىقى( مۇبايىنىلنهھرنىڭ .تۈرك ساھىبقىراننىڭ قولىغا چۈشتى
 دىيارى بهكرى ھهم تهخرىت كۆپ قۇربان بېرىشلهر ، ماردىن—باشقا شهھهرلىرى 

 تېمۇرنىڭ غهلىبه ، شۇنداق بولۇشىغا قارىماي، لېكىن.بهدىلىگه قولغا كىرگۈزۈلدى
 غهلىبه بايراملىرىنىڭ .رجىستان ئۈستىگه ئۆتتىبايراقلىرى ئهرمهنىستان ۋە گو

 ئىككى يىل ،شادىيانه ئاۋازلىرى گۈزەل موڭغۇل داالسىدا تېخى پهسهيمهي تۇرۇپال
ئىلگىرى ئىستقات ئېتىلگهن توختامىشنىڭ يهنه يېڭى كۈچ بىلهن دەربهند يېنىدا 

تىپ كافكازغا تاجاۋۇز قىلىش ئارقىلىق تهھدىت سالغانلىقى ھهققىدە خهۋەر يې
 تېمۇر قولىدىكى كۆپۈكلۈك كاسىلىرىنىڭ ئورنىغا يېڭىدىن قورال ئېلىشقا .كهلدى

 دۈشمهننىڭ يهنىمۇ يېقىنراق كېلىشى ۋە ، تاقهت قىلىپ– ئۇ سهۋىر .مهجبۇر بولدى
ئوۋنىڭ «: ئۇ ھهر دائىم شۇنداق دەيتتى .ئۇرۇشنى ئۆزى باشلىشىنى كۈتۈپ تۇردى
 ئوۋ قىلىش ، ئۇنى ئىزدەپ يۈرسهڭ.قاپقانغا ئۆزى كېلىپ چۈشكىنى ياخشى

 ئهگهر . قېرى توخۇ قارچىغىدىن قورقمايدۇ.پۇرسىتى ئۇزاق سوزۇلۇپ كېتىدۇ
 .» ئۇ ھهر قهدەمدە ئۆزىنى قاغىدىن ھىمايه قىلىدۇ،چېكهتكىدە قىزىل قانات ئۆسسه

ئاخىرقى قېتىمدا ھهزەر دېڭىزىنىڭ شهرقىي ساھىلىدا بولغىنىغا ئوخشاش بۇ قېتىم 
 .ېڭىزىنىڭ غهربىي قىرغىقىدا غهلىبه بايرىقى تېمۇر تهرىپىگه ئۆتتىھهزەر د
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 غالىب تېمۇر . سىبرىيهنىڭ جهنۇبى دااللىرىغا قېچىپ كهتتى،توختامىش يېڭىلىپ
 – موسكۋا شهھرىنى تاالن . روسىيهنىڭ ئىچكىرىسىگه كىردى،ئۇنى تهھقىپ قىلىپ

 ، قوۋۇرچاقنى قالدۇرۇپ ئوردىغا ئهمىر قىلىپ ئورۇسخاننىڭ ئوغلى.تاراج قىلدى
 . سوۋۇپ قالغان غهلىبه تويلىرىنى يهنه داۋامالشتۇردى.گورجىستانغا قايتتى

شۇنىڭدىن كېيىن ئاۋۋالقى تۈركىستان سهھراسىنىڭ سهرگۈزەشتپهرەستى بولغان 
 ئۇنىڭ پادىشاھلىق تاجىنى .تېمۇر شىمالىي ۋە غهربىي ئاسىيانى ئىگىلىدى

 باي مهملىكهتلهرنىڭ ئادەملىرى زىننهتلهپ ،ەلقهدىمدىن تونۇشلۇق بولغان گۈز
 ئامۇ دەريا ۋە سىر دەريا بويلىرىدىكى كۈچلۈك جهڭگىۋارالر ، ئىسسىق كۆل.چىقتى

 قىممهت باھالىق ئهشيالىرىنى سهمهرقهنتكه ،غهربىي ئاسىيانىڭ پۈتۈن غهزىنىلىرىنى
غرۇر  ئهلچىلهر ھهيئهتلىرى مه، بارلىق مهملىكهتلهرنىڭ ئهلچىلىرى.توشۇدى

جاھانگىرنىڭ ئايىقى ئاستىغا قىممهتلىك سوۋغىالرنى دۆۋىلىۋەتتى ۋە ئۇنى 
 تېمۇر جاھانگىرلىك شۆھرىتىدىن ، شۇنداق بولسىمۇ.تهبرىكلهپ تهقدىم قىلىشتى

 . دەھشهتلىك يۈرۈشلهرگه نىسبهتهن ھهۋىسى پهسهيمىدى.قانائهتلىنىپ قالمىدى
 –) 1396مىالدىيىنىڭ  (799ىڭ بهش يىللىق ئاسايىشلىقتىن كېيىن ئۇ ھىجرىيىن

 ، ئامۇ ساھىلىدا ئۇنىڭ خوتۇنلىرى.يىلى يهنه يۈرۈش قىلىشقا نىيهت قىلدى
 يوسۇن رەسمىيهتلىرىنى – گۈزەل قائىدە ،قىزلىرى ۋە ساقچىلىرى ئۇنىڭغا ئاتاپ

 ئۇنىڭ ئۈستىگه ئاقچىالر ، يوسۇنى بويىچه– بۇ يهرنىڭ قائىدە .ئۆتكۈزگهن ئىدى
 ئاجايىب بېزەلگهن مىڭالرچه ئاتالر ۋە . ۋە جاۋاھىراتالرنى چاچتى ئالتۇن پۇلالر—

 ئۇ ئاتىسىنىڭ .خېچىرالر ئۇنىڭغا تهبرىك ھهدىيهسى سۈپىتىدە تهقدىم قىلىندى
 ھهم ئۆزى يوق ۋاقىتالردا .قهبرىسىدە شۈكرانه پاتىهه بىلهن تىالۋەت قىلدى

نىلىك دەبدەبىلهر  شۇنداق تهنته.قۇرۇلغان گۈزەل بىناالرنى كۆزدىن كهچۈردى
 63 . ئۇنى تهسۋىرلهشكه قهلهم ئاجىزلىق قىلىدۇ،بىلهن سهمهرقهنتكه كىردىكى

 بۇ جايدا ياش مهلىكه ،ياشلىق ساھىبقىران ئىنتايىن كۆپ غهلىبىلهردىن كېيىن
 — يېڭى بىنا قىلىنغان گۈزەل ساراي .توقال خوتۇنىنى قۇچىقىغا ئالدى

 ، ناھايىتى كۆپ قېتىملىق تويالر.ۇردىنى ئۇنىڭ ئىختىيارىغا تاپش»دىلكۇشا«
 ئىشرەتنىڭ شاۋقۇن – بۇ ئهيشى . ئات ئويۇنلىرى ئۆتكۈزۈلدى، بهيگىلهر،بايرامالر

 ياراق تاۋۇشلىرىنىڭ ھهۋىسىنى قوزغاتقان بولۇشى – سۈرەنلىرى تېمۇردە قورال –
 ئۇ ئىگهللهنگهن يهرلهرنى پايتهختىدە ئوغۇللىرىغا تهقسىم قىلىپ ،ئېهتىمال

 لهشكهرلىرىنى يىراقراق مهملىكهتلهرگه ،رگهندىن كېيىن يهنه جهڭ ئېتىغا مىنىپبه
 ئۇنىڭغا ، جاھانگىر دېگهن نامغا مۇكهممهل ئىگه بولۇش ئۈچۈن.ئېلىپ كهتتى

 ھىندىستان دېگهندە .ئازلىق قىالتتى) ۋىزانتىيه( غهرىبته رۇم ،جهنۇبتا ھىندىستان
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 رۇم ،قى توپالنغان مهملىكهتلىرىنىمۇسۇلمان ئاسىياسىنىڭ ئهڭ نۇرغۇن بايلى
 شۇ سهۋەپلىك تېمۇر بۇ .دېگهن ئهڭ بۈيۈك شانۇ شهۋكهتنى پهملىگهن ئىدى

 ئۇنىڭ ئاساسىي مهقسىدى گانگ .جايالرنى ئۆزىگه قوشۇپ ئالماستىن تۇرالمايتتى
 ئۇنىڭ نهۋرىسى .ۋە ھىندى دەريالىرى ئارىلىقىدىكى جايالرنى ئىگىلهش ئدى

 . مولتاننى ئىشغال قىلدى، بىلهن ھىرات يولى بىلهن مېڭىپپىرمۇھهممهد ئالدى
لهشكهرلهر بۇ سهپهرگه تېمۇرنىڭ ئۆز قوماندانلىقى ئاستىدا بهكمۇ كهڭ كۆلهملىك 

 ئۆزى بهلخ ئارقىلىق ھىندىقۇشنىڭ قارلىق .ۋە دەھشهتلىك ھالدا ئاتالندى
 تاغلىقالر ،ر ئادەمنىڭ ۋۇجۇدىنى تىترىتىغان سوغۇقال.چوققىلىرىنى بويالپ ماڭدى

بىلهن شىددەتلىك توقۇنۇشالرنىڭ ھېچقايسىسى تېمۇرنىڭ سهپىرىگه دەخلى 
 . ئۇ ئېگىز قىياالردىن ئارغامچىغا ئېسىلىپ چۈشۈشكه بۇيرۇق قىلدى.قىاللمىدى

 تېمۇر كابۇل ئارقىلىق . دۈشمهنلىرىگه دەھشهت سالدى،ئۆزىمۇ شۇنداق چۈشۈپ
ىق يىل ئۆتكهندە ئۇ يۈرگهن تاغ  ئارىدىن قىر.ھىندىستانغا كىرىپ كهلدى

 ئۇ جايدىكى ،قاپتاللىرىغا ياۋرۇپانىڭ چوڭ دۆلىتىنىڭ ئهسكهرلىرى كېلىپ
 ھىجرىيه     . قانلىق مهغلۇبىيهتكه ئۇچرىدى،قهبىلىلهر بىلهن توقۇنۇشۇپ

 تېمۇرنىڭ قول ئاستىدىكى .ئهسىرنىڭ ھارپىسىدا ھىندى دەرياسىنى كېچىپ ئۆتتى
 ، دېهلىگه،ىرىدا ئوغلىنىڭ ئهسكهرلىرى بىلهن قوشۇلۇپقوشۇن سىتىلىج ساھىلل

 قولغا چۈشكهن ئهسىرلهرنىڭ .سۇلتان مۇھهممهدنىڭ پايتهختىگه سهپهر قىلدى
ئىنتايىن كۆپلۈكى سهپهرنىڭ سۈرئىتىگه تهسىر كۆرسهتكهنلىكى ئۈچۈن ئۇ يۈز 

 . ئىدى بۇ ئىنتايىن يامان بۇيرۇق.مىڭالپ ئهسىرلهرنى قهتل قىلىشقا بۇيرۇق قىلدى
 تارىخچىالر .ھهربىر ئهسكهر مۇشۇ بۇيرۇقنى ئىجرا قىلىشقا ئىشتىراك قىلدى

 نهپهر ھىندى قۇلنى ئۆز 15ناھايىتى يۇمشاق كۆڭۈللۈك ئهلالمه نهسرىددىننىڭ 
خوجايىنىغا نىسبهتهن نهقهدەر نهپرەتلىك كۆز قارىشى بىلهن دەھشهتلىك ھالدا 

 تېمۇر ئىلگىرى ئۆز . كهلتۈرىدۇقهتل قىلىشقا مهجبۇر بولغانلىقىنى نهقىل
دۈشمهنلىرىنى ئۇرۇشقا قاتناشتۇرۇشنى ئۆزىنىڭ كۈچسىزلىكىنىڭ بىشارىتى دەپ 

 . بۇ ئىستراتېگىيه ھىيلىسىگه بۇ يهردىمۇ ئهمهل قىلدى.ھېساباليتتى
ھىندىستانلىقالر ناھايىتى تېزلىك بىلهن ئۇنىڭغا ھۇجۇم قوزغىغان بولسىمۇ لېكىن 

 ھىندىستاننىڭ بايلىق ۋە سانائهت .لۇبىيهتكه ئۇچرىدىئۇالر پۈتۈنلهي مهغ
مهركىزى ھېسابالنغان دېهلى شهھرى ئۆزىنىڭ غهزىنىلىرى ۋە ھۈنهرۋەن ئاھالىسى 

 مۇقهددەس شهھهر .بىلهن بىرلىكته تۈرك ئىشغالىيهتچىلىرىنىڭ قولىغا چۈشتى
 دەھشهتلىك قورقۇنچ .ھېسابالنغان مىترانىڭ قىسمىتىمۇ شۇنداق بولدى

 . ئۇالرغا قىلچىمۇ نىجاتلىق بېرىلمىدى.شىلهرنى ئۈمىدسىزلىككه چۆمدۈردىكى



www.uyghurweb.net 

 57

 تېمۇر گانگ . بۇتلىرى چېقىلدى،ئۇالرنىڭ مۇقهددەس سهنئهتلىرى خاراب قىلىندى
 ھهربىر جايدا ئۆلۈم ۋە خارابه ئىزلىرىنى ،دەرياسىنىڭ باش ئېقىمىغىچه بېرىپ

 يىلىنىڭ ئاپرېل ئېيىدا –) 1399مىالدىيىنىڭ  (801 ئۇ ھىجرىيىنىڭ .قالدۇردى
 ، ئۆزى بىلهن بىرگه كۆپلىگهن ھىندىستان پىللىرى.سهمهرقهنتكه قايتتى

   .رەسساملىرى ۋە باشقا ئهسىرلهرنى بىرگه ئېلىپ كهتتى
 ئۇنىڭغا ئىلگىرى ئۆتكهن موغۇل ،تېمۇرنىڭ ھىندىستانغا سهپىرى

ىندىگه جاھانگىرلىرىنىڭ ۋە ئۇنىڭدىن كېيىن ئۆتكهن نادىر شاھنىڭ ھ
يۈرۈشلىرىگه ئوخشاش ئىنتايىن تهنتهنىلىك ھهربى قهھرىمانلىق ۋە ئولجىغا ئىگه 

 ئهمما ھىندى ۋە گانگ بويلىرىدا تېمۇرىيلهر بايرىقىنى .بولۇشتىن ئىبارەت بولدى
 بۇنىڭغا .تىكلهش يۈز يىل ئۆتكهندىن كېيىن داھى بابۇر مىرزىغا نېسىپ بولدى

 ئۇنىڭدا .ه تېمۇرنىڭ ئابرۇيىنى يهنىمۇ كۆتهردىقارىماي ۋاقىتلىق بولسىمۇ غهلىب
 گهرچه ئۇنىڭ .كۈچلۈك روم پادىشاھلىقى بىلهن جهڭ قىلىش ھهۋىسىنى ئويغاتتى

 ئهمما ،غهربتىكى ئىلگىرىكى مۇۋەپپهقىيهتلىرىنىڭ تهسىرى ھامان مهۋجۇت بولسىمۇ
ھايىتى ئىستىالچىلىق زېمىنىگه قۇرۇلغان پادىشاھلىق بىناسى نۇرغۇن جايالردا نا

 بۇ جهھهتتىن قارىغاندا ئۇنىڭ .زەئىپلهشكهن ۋە قاششاقلىققا چۈشۈپ قالغان ئىدى
ئوغلى مىرانشاھنىڭ ئاجىز باشقۇرۇشى ئهزەربهيجاندا ھهقلىق نارازىلىق ۋە 

 قىسقىسى تېمۇر ئۆزىنىڭ .ئىسيانالرنىڭ كېلىپ چىقىشىغا سهۋەبچى بولدى
ئاسىياغا قارىشى يېڭى سهپهرگه  غهربىي ،پايتهختىدە قىسقا مۇددەت دەم ئېلىپ

 ئۇنىڭ ، تېمۇر گۇناھكار ئوغلىغا شهپقهت قىلىپ.ھازىرلىق كۆرۈشكه باشلىدى
 ھىرات ۋە قهزۋىن ئارقىلىق ،دوست ۋە مهسلىههتچىلىرىنى يوقاتقاندىن كېيىن

 ئهڭ ئالدى بىلهن گورجىستاننىڭ ئاسىي كىنهزى .ئهرەكىسگه يۈرۈش قىلدى
 بۇ بىچارە تېمۇردىن .ابلىشىشنى نىيهت قىلدىمالىك گىئورگىي بىلهن ھېس

 . ماڭغىلى بولمايدىغان تاغ كامارلىرىدىن ۋە قهلئهلهردىن پاناھلىق ئىزدىدى،قېچىپ
 ئۇنىڭ قهلئهلىرى ۋە .ئۇنىڭ ئهسكهرلىرى ھهممىال يهردە دەككىگه ئۇچرىدى

  تېمۇر قىسقا لېكىن مۇشهققهتلىك سهپهردىن.پايتهختى تىفلىس ئىشغال قىلىندى
 تۈركىستان .كېيىن ئۆزىنىڭ لهشكهرگاھىنى قاراباغنىڭ گۈزەل داالسىغا قۇردى

چۆلىنىڭ ھهربىيلىرى بۇ مۇشهققهتلىك سهپهردىن كېيىن دەم ئېلىش 
 لېكىن ئۇالرنىڭ ئۇلۇغ باشلىقلىرى ئۆزىنىڭ ،ئىمكانىيىتىگه ئېرىشكهن بولسىمۇ

زىتقا ئۇرۇش ئېالن  يهنى سۇلتان بايه،مۇبارەك قېرىندىشى ئوسمانلى سۇلتانىغا
ئالدى بىلهن شهۋكهتلىك رۇمانىڭ ۋارىسى :  بۇنىڭ سهۋەبى مۇنداق .قىلىپ قويدى

ھېسابلىنىدىغان بۇ سۇلتاننىڭ ھاكىمىيىتى ئۇنىڭغا توسالغۇ بولىدىغاندەك 
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 يهنه كېلىپ بايهزىت تۈركمهنلهرنىڭ قارا قويۇنلۇق خانىدانى بىلهن .بىلىنهتتى
ۈرك قهبىلىلىرىنىڭ مۇستهقىل ھاكىمى بولغانلىقى  ئۇ پۈتۈن ت.ئىتتىپاق ئىدى

ئۈچۈن سالجۇقىيالرنىڭ پۈتۈن ئهمىرلىرىنى ئىتائهت قىلدۇرۇشنى ئهمهلدە 
 شۇنىڭ ئۈچۈن تېمۇرنىڭ ئۇنىڭغا نهپرىتى . دەپ بىلهتتى،كۆرسىتىشىم كېرەك

 شۇڭا ئاسىيانىڭ غهربىدىكى ھهم شهرقىدىكى تۈرك ھۆكۈمدارلىرى .چهكسىز ئىدى
 ئۇنىڭ تهپسىالتى توغرىسىدا .ا دەھشهتلىك ۋە ۋەھشىيانه ئۇرۇش باشلىدىئارىسىد

مۇسۇلمان ھهم ناسرانىي تارىخچىلىرى كىشىلهرنى ئاجايىب دەھشهتكه سالىدىغان 
 ئاخىرى بۇ ئۇرۇشمۇ تۈرك جاھانگىرىنىڭ .ھېكايىلهرنى خاتىرىلهپ قالدۇرغان

   .پايدىسىغا ھهل بولدى
 .فىروج بىلهن ھېسابلىشىشنى ئويلىغان ئىدىئىلگىرى تېمۇر مىسىر سۇلتانى 

 شۇنىڭ . ئۇنىڭ ئاتىسى تېمۇرنىڭ ئهلچىسى ئهلالمه ساۋەنى قهتل قىلغان،چۈنكى
 . ساۋەنىڭ ئوغلىمۇ ئۇنىڭدىن قىساس ئېلىشنى كۆڭلىگه پۈككهن ئىدى،ئۈچۈن

 ئۇنىڭ ئاۋات شهھهرلىرىنى خاراب ،تۈركلهر توساتتىن سۈرىيىگه ھۇجۇم قىلىپ
رىيىدىكى بۇ غهلىبه تۈركلهر بىلهن ئهرەبلهر ئوتتۇرىسىدىكى چوڭ نىزا  سۈ.قىلدى

 –) 1403مىالدىيىنىڭ  (805 ھىجرىيىنىڭ ، ئهنه شۇنىڭدىن كېيىنال.تۇغدۇردى
 قۇدرىتى جهھهتتىن – بايهزىت كۈچ . بايهزىتكه قارشى يۆنهلدى،يىلىنىڭ باھارىدا

 سهۋەبىدىن ئۇ ئۆزىنىڭ  مانا مۇشۇ باراۋەرلىك.تېمۇردىن ئانچه قېلىشمايتتى
 ئۆزئارا ئىختىالپنى بىتىم بىلهن ھهل .دۈشمىنىنى يوقىتىشقا تۇتۇش قىلدى

 لېكىن تېمۇر ھهم ئۇرۇشنى بهكمۇ ئىلتىماس قىلىدىغان ،قىلىشنىمۇ ئىستىمىدى
 دەل شۇ . ئۇ سىۋاستتىن قارا شهھر ئارقىلىق ئهنقهرەگه يۈردى.ئادەم ئهمهس ئىدى

 ئوسمانلىالر پۈتۈنلهي .ۇرىسىدا قانلىق جهڭ بولدىجايدا ئىككى قوشۇن ئوتت
 سۇلتان بايهزىت ئۆزىنىڭ ھهرىمى بىلهن غالىب تۈركنىڭ قولىغا .يېڭىلدى

 تېمۇر بۇ شهۋكهتلىك مۇھىم غهلىبه بىلهن كىچىك ئاسىيا .ئهسىرگه چۈشتى
 ئهگهر . شۇ يۈرۈش بىلهن ئىزمىرگه يېتىپ باردى.نى ئىگىلىدى) ئاناتولى(

 ئۇ ياۋرۇپاغىمۇ بىر زىيارەت ،ورلۇق سۈيى توسقۇنلۇق قىلمىغان بولسادېڭىزنىڭ ش
 خارابىلىققا ، تاراج قىلىپ– ئۇنىڭ لهشكهرلىرى ئهلنى تاالن .قىلغان بوالتتى

 يىلىدا –) 1405مىالدىيىنىڭ  (807 ئۇ ھىجرىيىنىڭ ،ئايالندۇرغاندىن كېيىن
پ كېلىش مۇراسىمىنى سهمهرقهنتكه توققۇزىنچى قېتىملىق تهنتهنه بىلهن قايتى

   .ئۆتكۈزدى
 بۇ شادىيانه . تويالر ۋە تهنتهنىلىك يىغىلىشالر باشالندى،يهنه شىكارالر

يىغىلىشقا پۈتۈن ئاسىيا مهملىكهتلىرىنىڭ ئهلچىلىرى بىلهن بىرگه ياۋرۇپا 



www.uyghurweb.net 

 59

 جۈملىدىن ئهڭ ناسرانىي ھېسابالنغان ئىسپانالر دۆلىتىدىن ،ھۆكۈمدارلىرىدىن
 ئۇ .ىيوئى گونزالىس دې كىالۋىخو ھهم ئىشتراك قىلدىۋەكىل بولۇپ دون پ

ئىسپانىيه كارولى ھىنرىخ    تهرىپىدىن تېمۇرگه دوستلۇق ئىپادە قىلىش ئۈچۈن 
 ساراي تهنتهنىسى ئىچىدە ھايات ، تېمۇرنىڭ بهزمىلهردە.ئهۋەتىلگهن ئىدى

ەمنىڭ  بۇ ئاد،لهززىتىگه شۇ قهدەر ئىشتىياق بىلهن بېرىلگهنلىكىنى كۆرگهن كىشى
 لېكىن ئۇنىڭ بۇ قىسقا .ھارماس ھهربىي ئادەم ئىكهنلىكىنى زادى بىلهلمهس ئىدى

 ئۇنىڭ قېرىغان چاغلىرىدا ئىستالچىلىق ئىشلىرىنى ،ۋاقىتلىق ئىستراھهتلىرى
تېخىمۇ كېڭهيتىشنى ئويالش ۋە غهلىبه تاجىلىرىنى يىغىش مهشغۇالتىدىن ئىبارەت 

ۇل قىلىش يىغلىشىدىمۇ تېمۇر خىتاي  تۈرلۈك ئهلچىلهرنى رەسمىي قوب.ئىدى
ئىمپىراتورىنىڭ ئهلچىسىگه ئۆزىنىڭ قوبۇل قىلىش نىيىتىنىڭ يوقلىقىنى 

 پۈتۈن ئاسىيانىڭ يېرىمىنى ئىگىلىگهن شهۋكهتلىك ، چۈنكى.بىلدۈرگهن ئىدى
ھۆكۈمدارنىڭ ئهلچىسى ئۇنى يىللىق خىراجهت تۆلهپ تۇرۇشقا ) خىتاي(كهمباال 

 . تېمۇر غهزەپتىن چىداپ تۇرالماي قالغان ئىدى،كۆندۈرمهكچى بولغاندا
 ئۇرۇش .ھاقارەتلهنگهن ئىززەت ھۆرمىتى ئۇنىڭغا ھېچبىر ئاراملىق بهرمىدى

 ماھىر ھهربىي قاتتىق قىشنىڭ ئوتتۇرىسىدا ناھايىتى .بولىدىغانلىقى مۇقهررەر ئىدى
 قارشى غا»ساماۋى چېچهكلهر پادىشاھلىقى«ياخشى قورالالنغان كۆپ لهشكهر بىلهن 

مىالدىيىنىڭ  (807 ھىجرىيىنىڭ . سهمهرقهنت ئارقىدا قالدى.سهپهرگه چىقتى
 ئۇنىڭغا قاتتىق سوغۇق ،يامان ھاۋانىڭ سهۋەبىدىن، يانۋاردا– 4 يىلى –) 1405

 فېۋرالدا . ئۇ بۇنىڭغا پهرۋا قىلماي سىر دەريانى كېچىپ ئۆتتى.تېگىپ قالدى
ۇ جايدا ئۇنىڭ كېسىلى شۇ قهدەر  ب،ئوترارغا يېقىن جايدا ئوردۇگاھ قۇردى

 ساراي تىۋىپى مهۋالنا پهزلۇلالھ بىمارنىڭ ئهھۋالى ئۈمىدسىز ،ئېغىرالشتى
 ئۆلۈم بىلهن يۈزلهرچه قېتىم يۈزمۇيۈز .ئىكهنلىكىنى توختىماي سۆزلهپ تۇردى

تىركىشىپ كېلىۋاتقان تېمۇر ھاياتىنىڭ بۇ ئاخىرقى دەقىقىلىرىدىمۇ ئۆزىنىڭ 
 ، ئۇنى قورشىۋالغان بالىلىرى.پىسىگه سادىق بولۇپ قالدىقهھرىمانلىق ۋەزى

نهۋىلىرى ھهم قورالداش دوستلىرى دۇنيادىن كۆز يۇمۇۋاتقان ئالى ھۆكۈمدار 
ئۈچۈن ئاچچىق كۆز ياشلىرىنى تۆكۈۋاتقان پهيىتته ئۇ ھهممىسىنىڭ ئۆزئارا 

قىلىپ  ئۆزىگه ۋارىس ،ئىتتىپاق ۋە دوستانه ھايات كهچۈرۈشلىرىنى ئۈمىد قىلىپ
 ئۇنىڭ ھوزۇرىغا .تهيىنلىگهن پىرمۇھهممهدكه ئىتائهت قىلىشنى ۋەسىيهت قىلدى

نهۋرىسى مىرزا خهلىل سۇلتاننى ۋە باشقىالرنى چاقىرىش ئۈچۈن ئىجازەت سوراشقان 
 ئۇ ئۆز ھاياتىنىڭ ناھايىتى ئاز قالغانلىقىنى ئېيتىپ بۇنىڭغا سهلبى جاۋاب ،چاغدا
ى شاھرۇخ مىرزىنى كۆرۈپ ئااللمىغانلىقىغا  ئۆزىنىڭ سۆيۈملۈك ئوغل.بهردى
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 شۇنىڭدىن كېيىن ناھايىتى تېز ھالىدىن .ئهپسۇسلىنىدىغانلىقىنى بىلدۈردى
 ئىشارەت بىلهن مولال ھهيبهتۇلالھنىڭ قۇرئاندىن بىرەر سۈرە ، دە–كهتتى 

 – 17 يىلى –) 1405مىالدىيىنىڭ  (807 ھىجرىيىنىڭ .ئوقۇشىنى ئىلتىماس قىلدى
 ئۇنىڭ جهسىدى . كۈنى كهچقۇرۇن جان تهسلىم قىلدى– 7شهئباننىڭ فېۋرالدا 

 بۇ يهردەئۆزى ئىخالس قىلغان سهئىد بهرەكه .سهمهرقهندكه ئېلىپ كېلىندى
 سهئىد .ئۈچۈن قۇردۇرغان ھهشهمهتلىك بىنادىكى مهقبهرەگه دەپىن قىلىندى
ر بهرگهن بهرەكه تېمۇرگه ئۇنىڭ ئىستىقبالىدىكى شانۇ شهۋكهتنى غايىبتىن خهۋە

 ئهمدىلىكته بۇالرنىڭ ھهر ئىككىسى بىر گۈمبهز ئاستىدا مهڭگۈلۈك .كىشى ئىدى
   .ئىستىراھهتته ياتماقتا

 ئۇ ئۆمرىنىڭ يېرىم مهزگىلىدە .ۋاپات بولدى) 1405 – 1333( يېشىدا 72تېمۇر 
 ئاخىرى پۈتكۈل مۇسۇلمان .ماۋەرائۇننهھردە مۇستهقىل ھۆكۈمرانلىق يۈرگۈزدى

 ھهربىيلهرگه خاس پهۋقۇلئاددە زېهىن ۋە ، يېگانه شۆھرەت.ىم بولدىشهرقىغه ھاك
قهتئىيلىك خۇسۇسىيهتلىرى بىلهن ئۇ ناھايىتى ھهقلىق رەۋىشته ماكىدۇنىيهلىك 

 چىڭگىز ۋە ئۇنىڭدىن كېيىن ئۆتكهن ناپالىئون بىهلن تهڭ ، سىزار،ئىسكهندەر
   .ئورۇندا تۇرااليدۇ

 قىلغان ئىشلىرىنى تارىخ تهرتىپى ،ىرى تېمۇرنىڭ ھاياتى ۋە پائالىيهتل...
 كېيىنكى بابتا قىسقىچه ، كىتابنىڭ ھهجىمى كۆتهرگىنىچه ھېكايه قىلىپ،بويىچه

 تېمۇرنىڭ ، چۈنكى. پايتهختىنى تهسۋىرلهپ ئۆتىمىز،بولسىمۇ ئۇنىڭ سارايلىرىنى
 تۈرك خهلقى ئۈچۈن ،تۈزۈمى ماۋەرائۇننهھر ئۈچۈن ئهڭ دەبدەبىلىك دەۋر بولۇپ

اق نۇر بېغىشلىدىكى بهزى قهۋملهر ۋە ئهللهر ھازىرغا قهدەر ئۇنىڭدىن ھارارەت شۇند
 جهيهۇن ۋە سايهۇن دەريالىرىنىڭ نېرىقى تهرىپىدىكى يهرلهر تېمۇرنىڭ .ئالماقتا

 يۈز .ئۆلۈمى بىلهن تهڭ ئۆزلىرىنىڭ پۈتۈن جاھان ئۈچۈن ئهھمىيىتىنى يوقاتتى
ىيهت بۆشۈكى سانالغان ئوتتۇرا  ئىنسان،مىڭلىغان تۈرك ھهربىيلىرى ئۈچۈن

ئاسىيادىن غهربىي ئاسىياغىچه سوزۇلغان ئۆلكىلهر ۋايىغا يهتكۈزگهن 
 ئۇنىڭ بهختلىك تهلىيى بىلهن .قهھرىمانالرنىڭ ئهڭ ئاخىرقىسى تېمۇردۇر

 كېيىن ئىستىالچىلىق قىلىچ ئارقىلىق جهيهۇننى كېچىپ ئۆتكهنلهرنىڭ ،ئالدىنىپ
هڭگىۋار ۋەتىنىدە ئۇنىڭدىن ئۇرۇش مهبۇدىسىنى ھېچبىرى ئىنسانىيهتنىڭ بۇ ج
   .كۆرۈشكه مۇۋەپپهق بواللمىدى

 ئهمدى ئىران ۋە ئاسىيانىڭ جاھانگىر ساھىبقىرانلىرى ئۈچۈن ،دەرۋەقه
 شايبانىي ۋە نادىر شاھ بۇ مهملىكهتنىڭ ، چۈنكى.ئاۋالقىدەك قواليلىق يوق ئىدى

 كۈچلۈك دولقۇنلۇق ئوتتۇرا  ياۋرۇپانىڭ.غهربىي جېگرالىرىنى تار دەپ بىلهتتى
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 ئۇندىكى يورۇق زاماننىڭ زىيالىلىرى گهرچه .ئهسىرلىرى ئهمدى تۈگىگهن ئىدى
  .ققه كېلىپ يهتتى يىراق شهر،باشقىچه يول بىلهن بولسىمۇ

  
   سارىيى ۋە تۇرالغۇ جايى،تېمۇرنىڭ خۇسۇسىيهتلىرى

  
ھىبقراننىڭ مۇخلىسلىرى ئۇنى ئهڭ شهھىرى سهبزدە تۇغۇلغان شهۋكهتلىك سا

 ئۇنىڭ دۈشمهنلىرى ئۇنى شۇنچىلىك ،گۈزەل بىر ئىنسان سۈپىتىدە تهسۋىرلىسه
 ئۆزىنىڭ . قۇتسىز قىلىپ تهسۋىرلهيدۇ، نهپرەتكه اليىق، شۇنچىلىك يۈزسىز،چىركىن

ۋەتهنداشلىرى ئارىسىدا ھازىرغا قهدەر ئېغىزدىن ئېغىزغا ئۆتۈپ كېلىۋاتقان 
 ، ئاق بهدەنلىك كىشى بولۇپ، تېمۇر ئوتتۇرا بويلۇق، قارىغانداھېكايىلهرگه

 ، جېدەللهردە ئۆتكۈزگهنلىكىگه قارىماي–زەخمهتلىك ھاياتىنى دائىم جهڭ 
 گهرچه .ئۆمرىنىڭ ئاخىرقى مىنۇتلىرىغىچه بهدىنىنىڭ قۇۋۋىتىنى ساقالپ قااللىغان

ۇخىل ئهيىبى ئانچه  ئۇرۇش پهيتلىرىدە ئۇنىڭ ب،ئۇنىڭ بىر پۇتى ئاقساق بولىسمۇ
 جهڭگه چاقىرىشلىرى ناھايىتى يىراقالرغا ، ئۇنىڭ ياڭراق ئاۋازى.بىلىنمهيتتى
 ئۇ . پهقهت يېشى يهتمىشكه يهتكهندىال كۆزلىرى ئازراق خىرەلهشتى.ئاڭلىناتتى

 ئۇالر يېقىن كهلگهن ،سهمهرقهندته ئىسپانىيه ئهلچىلىرىنى قوبۇل قىلغان ۋاقتىدا
 ئۇ دەۋردە تۈرك ئىرقى ئىرانلىقالر بىلهن ئازراق .نىدىچېغىدىال تونۇيالىغا

 ئۇنىڭ .ئارىالشقانلىقى ئۈچۈن تېمۇرنىڭ يۈزىدە ساپ موغۇل سىماسى بار ئىدى
 ، ئۆز قهھرىمانىنىڭ رەسىمىنى تهۋسىيه قىلغاندا،تهرجىمىهالىنى يازغان بىر تارىخچى

 تۈرك .ئالغانئۇنىڭغا ئاالقىسىز بولغان ئىران گۈزەللىكىنى نهمۇنه قىلىپ 
 ئۆزىنى ئاق تهنلىك قىلىپ ، مهڭزىنى قىپقىزىل،ساھىبقىرانىنىڭ ساقىلىنى ئۇزۇن

 شۇنىڭ ئۈچۈن تېمۇرنىڭ پهقهت لىباسىال ئىران ياكى غهربىي .تهسۋىرلىگهن
 ئۇ چاغالردا جهيهۇن ساھىلىدىكى يهرلهردە . خاالس،ئاسىيالىقالرنى ئهسلىتىدۇ

 ۋە ئىسالم مۇراسىملىرىنىڭ يىغىلىشى ئاساسىدا  مۇئامىله بۇددا،ئهدەپ ۋە ئهخالق
 ئادەتلىرى ۋە قىياپهتلىرىمۇ – كىشىلهرنىڭ تۇرمۇش ئۆرپ .ئېلىپ بېرىالتتى
 بىز تېمۇرنىڭ توقۇنۇشالر پهيتىدە قىممهت باھالىق ئىپهكتىن كهڭ .شۇنداق ئىدى

ئاشۇنداق  ھازىرقى ۋاقىتتا ئوتتۇرا ئاسىيالىقالر .كىيىملهرنى كهيگهنلىكىنى كۆرىمىز
 بۇ كىيىملهر شۇ زاماندا مۇسۇلمان ئاسىياسىدا مهكروھ .كىيىملهرنى كىيىشىدۇ

 ، ئۇ باش كىيىمىدە موغۇل خىتاي قىياپىتىگه تهقلىد قىلغان بولۇپ.ھېسابلىناتتى
ياراشقان سهللىنى ) . ئا. س– ئهلى يهزدىنى دېمهكچى .تارىخچى ش(شهرەفىددىنگه 

 بۆك ئۇچىغا .ئۇچلۇق كىگىز بۆك كىيىپ يۈردى ئۈستى ، بهلكى ئۇزۇن،ئورىمىدى
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 گۆھهرلهر ۋە ناياب جاۋاھىر – ئۇنىڭ ئهتراپى دۇررى ،ئۇزۇنچاق ياقۇت قادالغان
 ئۇنىڭ چوڭ ۋە قىممهت باھالىق زىرەك تاقاش ئادىتى .بىلهن بېزىتىلگهنىدى

 ئۇ ئۇمۇمهن زاھىرى زىننهتلهرگه ۋەچوڭ سۈپهت .موغۇلالرغا خاس ئىدى
 ئۇ ئۆزىنىڭ ئۇزاق داۋام قىلغان ساھىبقىرانلىق .ېتىبار بهرگهنكۆرۈنۈشكه ئ

 يوقىتىشالرغا بهرداشلىق بهرگهن ۋە دائىم ،ھاياتىدا ناھايىتى كۆپ ئوڭۇشسىزلىقالرغا
 ئۇنىڭ تهبىئىي .سىپارتالىقالرغا ئوخشاش ساددىلىقىغا سادىق بولۇپ ئۆتكهن

   .سۈپهتلىرىدىكى بۈيۈك قىرالر شۇنىڭدىن ئىبارەت
ياشلىقىدا ئاتىسىنىڭ ياكى دىنىي ئۆلىماالرنىڭ تهلقىنلىرىنىڭ تهسىرى ئۇ 

 ئۇنىڭ قهتئىي .بىلهن ھاياتقا ئىسالم ۋە تهسهۋۋۇپ نهزەرىدىن قارىغانىدى
 چېگراسىز يېگانه رىياسىتى ھهمىشه بۇ سۈپهتلىرى بىلهن – چهك ،جهڭگىۋار روھى

 ئۇ ،ن بولسا كېرەك ئاخىرقى سۈپهتلىرى غالىب كهلگه.يوشۇرۇن كۈرەشته ئىدى
ھاكىمىيهتنى پهقهت قىلىچ ئارقىلىقال تۇتۇپ تۇرغىلى «: ئۆزى شۇنداق دەيدۇ 

 تاراج قىلىشىغا رۇخسهت بهرگهن – ئۇ ئهسكهرلىرىنىڭ ئىسفاھاننى تاالن .»بولىدۇ
 ئۆلىماالر مهھهللىسىگه شهپقهت قىلىشنى ئهمىر قىلغان ؛ ھىرات ۋە ھهلهب ،ۋاقتىدا

 ئۆزىگه ئوخشاش قاراشتا . دىنىي مۇنازىرىلهر ئۆتكۈزگهن،ولسائۆلىمالىرى بىلهن ب
 .كىشىلهرگه شاھانه ھهدىيىلهر بهرگهن) باشقىچه پىكىر يۈرگۈزىدىغان(بولمىغان 

مهلۇمكى تېمۇر ئهلالمه شهرەفىددىن ھهلهبى بىلهن ناھايىتى كهسكىن مۇنازىرە 
 مۇرىتلىرىغا ئۆزى ۋە ئۇنىڭ، ئاخىر ئۇنى ھىمايىسى ئاستىغا ئېلىپ.قىلغان

 ئۇالرنىڭ سانى ئىككى مىڭغا يېقىن ،قىممهتلىك سوۋغىالرنى بېرىشنى بۇيرۇغان
 ، ئۇ ئېسىل تون ۋە باشقا سوۋغىالر بىلهن ئهلالمه شهمسىددىن قازىنى.ئىدى

 .جهزىرىيىنى ۋە مهشهۇر شهيخ بۇخارىينى ئۆز تهرىپىگه جهلپ قىلىشقا ئىنتىلگهن
 ئۇ قايسى مهملىكهتنى . دۈشمهنلىرى ئىدىھالبۇكى ئۇالر تېمۇرنىڭ ئاشكارا

 ماھىر ئۇستىلىرى ، شۇ ئۆلكىنىڭ رەسساملىرى— ئۇنىڭ ناياب ئولجىسى ،ئىگىلىسه
 ئۇ بۇرسا كۇتۇپخانىسىدىكى كىتابالرنى .ھېسابالنغان كىشىلهردىن ئىبارەت ئىدى

 ئاشۇنداق . سهمهرقهندگه ئېلىپ كهتكهن،يۈك توشۇيدىغان ھايۋانالرغا ئارتىپ
ىنىمۇ ۋەھشىي ۋە مهرھهمهتسىز دەپ ئېيتىشقا بوالمدۇ ؟ بولۇپمۇ تېمۇرنى كىش

 قاراقچى دەپ ئاتىغان ، زالىم، ئۇنى ۋەھشىي،چىڭگىز بىلهن بىر قاتارغا قويۇپ
 ئۇ ئالدى بىلهن ئاسىيا .كىشىلهرنىڭ پىكىرلىرى ئىككى تهرەپتىن خاتا ھېسابلىنىدۇ

 ۋە قوراللىرىدىن ئۆز دەۋرىنىڭ  ئۆزىنىڭ غالىب ئهسكهرلىرى.سهركهردىسى ئىدى
 بولۇپمۇ دۈشمهنلىرى تهرىپىدىن ، ئۇنىڭ پائالىيىتى.ئېهتىياجى بويىچه پايدىالنغان

 دائىم بىرەر جىنايهتكه جازا بېرىش يۈزىسىدىن ئېلىپ ،گۇناھ دەپ قارالسا
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 لېكىن ، جازا قاتتىق بولسىمۇ، توغرا.بېرىلغانلىقىنى چۈشىنىش تهس ئهمهس
 ئىسپاھان ۋە شىرازدا ساتقىنلىق سهۋەبى بىلهن قهتل قىلىنغان .لغانئادالهتلىك بو

   .ئهسكهرلىرى ئۈچۈن ئىنتىقام ئالغان
 تۈرك ۋە ئهرەب قوۋملىرىدىن بولغان بارلىق جاھانگىرالر ۋە پاتىهالرغا ...

ئوخشاش تېمۇردىمۇ ئۆز ۋەتىنىگه نىسبهتهن ئۆزىگه خاس تهرەپدارلىق ئۇرغۇپ 
 شۇنىڭ ، غهربىي ئىسالم دۇنياسىنىڭ سىياسىي مهركىزىنى شۇنىڭ ئۈچۈن.تۇرىدۇ

بىلهن بىرگه ئهمدى ئاجىزلىشىپ قېلىۋاتقان ئىسالم مهدەنىيىتى ئاساسىنى 
 .تۈركىستان چۆللىرىنىڭ يۇمشاق تۇپراقلىرىغا كۆچۈرۈشنى مهقسهت قىلغانىدى

 لېكىن ئۇنى جىنايهت دەپ ،بۇنىڭغا تهئهججۈپ بىلهن قاراش مۇمكىن
   .سلىق كېرەكھېسابلىما

تېمۇرنىڭ ئاشۇ مهسلىكى ئۇنىڭ قهدىردان ۋەتىنى ئوتتۇرا ئاسىيا ئۈچۈن 
ناھايىتى مۇھىم ۋە ئۇزاققىچه مېۋە بهرگهنلىكىنى سۆزلهپ ئولتۇرۇشنىڭ ھاجىتى 

 بۇخارا سارايلىرىدا ۋە باشقا سۇاللىلهرنىڭ پايتهختلىرىدە ، غهزنه، كهمباال.يوق
 بۇ يهردىكى .ەك دۆلهت ۋە بايلىق توپالنمىدىھېچقاچان سهمهرقهند سارىيىدىكىد

 تېمۇرنىڭ بايلىقى ۋە تويلىرى توغرىسىدا .دۆلهت ۋە شهۋكهت ئىسراپ قىلىنمىدى
) . ئا. س–چىنگىز (شهرەفىددىننىڭ ھېكايه قىلغانلىرى ئالدىدا تاتار ئىمپېراتورى 

  خرىستىئان.سارىيىنىڭ كۆز قاماشتۇرىدىغان گۈزەل لهۋھهلىرى ئاجايىپتۇر
ئهلچىسى دون رىيوئى گونسالىس كىالۋىخۇ ئۇ لهۋھهلهرنى ئاجايىپ گۈزەل 

 ئۇ ھهممه . ئۇ ناھايىتى كۆپ نهرسىلهرنى ئۆز كۆزى بىلهن كۆرگهن.تهسۋىرلهيدۇ
 ئۇنىڭغا . چۈنكى ئۇ تېمۇرنىڭ چهكسىز ھۆرمىتىدە بولغان،نهرسىنى كۆرگهن

ۇرنىڭ رەسمىي قوبۇل نىسبهتهن بۇنداق يۈكسهك ئىلتىپات كۆرسهتكهنلىكىنى تېم
 تېمۇر ئۆز ۋەزىرلىرىگه خىتاب .پهيتىدە سۆزلىگهن تۆۋەندىكى سۆزىمۇ تهستىقاليدۇ

 ئىسپانىيه — ئوغلۇم ، مانا،قاراڭالر«:  ئىپتىخارلىق بىلهن مۇنداق دېگهن ،قىلىپ
 دۇنيانىڭ ،ئۇ ئىسپانىيه كارولى! كارولىنىڭ ماڭا ئهۋەتكهن ئهلچىلىرىنى كۆرۈڭالر 

 — ئۇالر .ە تۇرىدۇ ۋە پۈتۈن پهرەڭنىڭ ئهڭ بۈيۈكى ھېسابلىنىدۇئهڭ چېتىد
 مهنمۇ ئىسپانىيه پادىشاھىغا ئۆز ، ئوغلۇم.پهرەڭلهر ھهقىقهتهن ئۇلۇغ خهلق
   .»ئېهتىرامىمنى بىلدۈرۈشنى ئىستهيمهن

 ئالىيجاناب ، ئۆزىمىزگه ھۆججهت قىلىپ،بىز سهمهرقهند سارىيىنى تهرىپلىگهندە
 ساراي ،ىنى تاللىدۇق ۋە ئۇنىڭ خاتىرىلىرىگه سۆيۈنۈپئىسپانىيه بهگزادىس

 تېمۇر ئۆز . مۇراسىملىرى ۋە نهپىس ئهسهرلىرى ھهققىدە سۆز يۈرگۈزىمىز،ئادەتلىرى
سهلتهنهت تهختىنى قانچىلىك مۇنقهرزلىككه ۋە خارابىلىققا ئۇچرىغان خاندانالر 
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 –دىكى ئۆرپ  ئۇالرنىڭ ھهممىسى،ھهمدە مهملىكهتلهر زېمىنىغا قۇرغان بولسا
 ساراي .ئادەتلهر ۋە مۇراسىمالرنى ئۆز سارىيىدا توپلىدى ۋە تهرەققىي قىلدۇردى

 – دۇخاۋا ۋە ئهتلهس كىيىملىرى مۇسۇلمانالرنىڭ قائىدە ،ئهئيانلىرىنىڭ يىپهك
 سارايدىكى ئايالالرنىڭ لىباسى خۇسۇسهن .يوسۇنلىرى ئاساسىدا تىكلىگهنىدى

 ئۇ .كىيهتتى) . ئا. س—قهبا (ىزىل كىيىم  شاكىال قهدىمكى خارەزم ق،بۆرك
 ئۇنىڭ ئارقا ئېتىكى . يهڭسىز ئىدى،كىيىمنىڭ ياقىسى بوينىنى قىسىپ تۇرىدىغان

 .ناھايىتى ئۇزۇن بولغانلىقتىن مهخسۇس مۇالزىمالر كۆتۈرۈشۈپ يۈرۈشهتتى
 . يۈزىگه ھىجاپ تۇتاتتى،ئۇالرنىڭ سانى بهزىدە ئون بهش كىشىگه يېتهتتى

 توزاندىن ۋە ھاۋانىڭ تهسىرىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن يۈزىگه ئاق –ڭ سهپهردە چا
 قىزىل موۋۇتتىن دۇبۇلغىغا . ئهڭلىك سۈركهيتتى–قوغۇشۇن شهكىلدىكى ئۇپا 

 ، زەبهرجهت، قالپاق ئۈستى قىزىل ياقۇت.ئوخشاش ئۇچلۇق قالپاق كىيىشهتتى
ن گويا ئاق  ئۇنىڭدى، ئهتراپىدا چىشلىق قاش بولۇپ،دۇرالر بىلهن بېزىتىلگهن

 ماڭغان ، بۇالرنىڭ بهزىلىرى تاكى كۆزلىرىگىچه چۈشۈپ.تۇراتتى» تۆكۈلۈپ«پهرلهر 
 تېمۇر .چېغىدا ھهرىكىتى بىلهن يۈزىگه ئاالھىدە گۈزەللىك بېرىپ تۇراتتى

سارىيىنىڭ سىرتىدىكى نۇرغۇنلىغان ئايالالرمۇ كىچىك ئاسىيانىڭ ناھايىتى 
 ، بۇرسا، دەمهشىق، گهنج، مولتان،انقىممهتلىك جاۋاھىراتلىرى ھهم ئىسفاھ

 .ۋېنىتسىيه زەرگهرلىرىنىڭ نهفىس بۇيۇملىرى بىلهن ئۆزلىرىگه زىننهت بېرەتتى
 كۆز –ئهرلهرمۇ ئېسىل تاشالر بىلهن زىننهتلهنگهن قورالالر ۋە كهمهرلىرىنى كۆز 

 ئالتۇن ۋە ، خۇددى چۆچهكلهردىكىدەك كۆپ بايلىق. كۆزنى قاماشتۇراتتى،قىلىشىپ
 كىالۋىخۇ چېدىر ئىچىدە كۆرگهن چوڭ بىر .مۈش ساۋۇتالر بىلهن يۈرۈشهتتىكۆ

ئۇنىڭ ياپىالق قاپقىقىنىڭ يېشىل ۋە : ئالتۇن ساندۇقنى تۆۋەندىكىچه تهسۋىرلهيدۇ 
كۆك مىنو ئىمالدىن ئىشلهنگهن كىچىك قۇببىلىرى ئاجايىپ جاۋاھىرالر ۋە ئۈنچىلهر 

 ئىچى بىرنهچچه .ى ئىشىككه ئوخشاش ئۇنىڭ قاپقىق،بىلهن زىننهتلهنگهن بولۇپ
 ۋە ، ئالته دانه ئالتۇن يامبۇ. گهۋھهرلهر بىلهن ياسالغان–قهۋەت قىلىپ دۇررى 

 بۇ ساندۇقنىڭ يېنىدا ئېگىزلىكى بىر .باشقا قىممهتلىك تاشالر بىلهن بېزىتىلگهن
 ئۇنىڭ ئهتراپى جاۋاھىرالر بىلهن .مېتىرچه كېلىدىغان ئالتۇن خانتاختا بار

 ئۇ پۈتۈن ، ئۈستىدە ئىككى مېتىر ئۇزۇنلۇقتا بىر زەبهرجهت بولۇپ.گهنبېزەل
 ئۇنىڭ ئالدىدا ئهمهن شهكلىدە ياسالغان بىر ئالتۇن .خانتاختىنى ئىگىلىگهنىدى

 ئهتراپقا يېيىلغان ،دەرەخ بولۇپ ئۇنىڭ چوڭلۇقى ئادەمنىڭ ئايىغى چوڭلۇقىدا
 ،ېۋىسى ئورنىدا ناھايىتى كۆپ بۇ دەرەخنىڭ م.شاخلىرى يېشىللىق بىلهن قاپالنغان

 گۆھهرلهر – سافىر ۋە ئاجايىپ ئېسىل دۇررى ، زەبهرجهت فىروزە،قىزىل ياقۇت
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 ، يوپۇرماقلىرى ھهرخىل رەڭلهردىكى مىنو بىلهن ئىشلهنگهن.شاخالرغا ئېسىلغان
 شاھزادىلهرگه بېرىلىدىغان سوۋغاتالر .پۇتاقلىرىغا ئالتۇن قۇشالر قوندۇرۇلغان

 شاراب يىغىلىشلىرىغا كۆپىنچه .تاۋاقالرغا سېلىنىپ تهقدىم قىلىنىدۇيوغان كۈمۈش 
 شارابالر ئالتۇن لېگهنلهرگه قويۇلغان تىلال قهدەھلهر ،مىڭالرچه كىشىلهر قاتنىشىپ

 تېمۇر سارىيىدا پهۋقۇلئاددە تهنتهنه بىلهن ئۆتكۈزۈلىدىغان بۇ .ئارقىلىق سۇنىلىدۇ
تى ھهققىدە بىزنىڭ تهسهۋۋۇرىمىزغا مۇراسىمالر تېمۇرنىڭ سهلتهنهتلىك دۆلى

   .يېتهرلىك دەرىجىدە مهلۇمات بېرەلهيدۇ دەپ ئوياليمىز
تېمۇر سارىيىنىڭ ئۇلۇغۋارلىقىنى ئهۋج ) . ئا. س—كىالۋىخو (بىزنىڭ راۋىيمىز 

 شهمهرقهند ئهتراپىدىكى ،ئېلىپ كامالهتكه يهتكهن دەۋردە زىيارەت قىلغان بولۇپ
دا توي ئۆتكۈزۈلىۋاتقان پهيىتلهردە كۆرگهن  چېدىرگاھى،كانىگۇل چۆلىدە

 .ئاجايىباتالرنىڭ ھهممىسىنى تهسۋىرلهشكه ئاجىز ئىكهنلىكىنى بايان قىلغان
 شۇڭا ئۇالرنىڭ ،تۈركلهر ھهر دائىم يهڭگىل چېدىرالردا ھايات كهچۈرەتتى

  شۆھرەتلىرى زىبۇ زىننهتلىرى بۇ كۆچمه يۇرتالردا كۆزگه ئېنىقراق– نام ،بايلىقلىرى
 ئهڭ ، تېمۇر پۈتۈن يهر يۈزىدىكى تۈركلهرنىڭ ئهڭ بۈيۈكى.كۆرۈنهتتى

شهۋكهتلىكى بولغانلىقى ئۈچۈن بۇ چېدىرالردا شۇ چاغقا قهدەر كۆرۈلمىگهن شانۇ 
 شهھهرنىڭ شهرقىي شىمالىدىكى ،شهۋكهتلىك ھهقىقىي زىننهت ۋە ھهشهمىتىنى

 سۇغۇرۇلىدىغان چۆلدە بىر مىلچه سوزۇلغان زەرەپشان ۋە سانسىز ئېرىقالر بىلهن
ئۆتكۈزۈلگهن توي مهنزىرىسىنى تهسۋىرلهش ئۈچۈن كىشى ئۇنى ئۆز كۆزى بىلهن 

 ئۇالردا ، ئونبهش مىڭدىن ئىبارەت بولۇپ– بۇنداق چېدىرگاھ ئون .كۆرۈشى كېرەك
 ئاھالىنىڭ تۈرلۈك تهبىقىلىرىمۇ ، ۋۇزۇراالردىن باشقا– ۋەزىر ،ساراي ئهھلى
 شهھهرلىك بارلىق ھۈنهرۋەنلهرنىڭ نامايهندىلىرى ھازىر  بۇ يهردە.ئورۇنلىشاتتى
 ھۈنهرۋەنلهر ئۇ يهرگه ئۆزىنىڭ . ئهڭ مالدار دۇكانالر ئېچىالتتى،بولغان بولۇپ

 ئاۋۋال . ھهتتا ھاممامالرغا ئوخشاش مۇنچىالر ياسىالتتى.ئۇستىخانلىرىنى قۇراتتى
چۇق سايىۋەن  چېدىرگاھ ئو،پادىشاھ سارىيى ئۈچۈن چېدىر قۇرۇلغان بولۇپ

 ئۇنىڭ .شهكىلدە ياسالغان ۋە ساراي چېدىرلىرىنىڭ مهركىزى قىسمىغا ئورنىتىلغان
 ھهربىر ۋەزىر ۋە ھهربىر تۈمهن غازى ،ئهتراپىغا باشقا چېدىرالر تىكلهنگهن بولۇپ

 ئۇنۋانىغا قاراپ –ئۆزىنىڭ چېدىرىنىڭ قهيهرگه ئورۇنلىشىشىنى ئهمهل 
 گۈزەل كانىگۇل چۆلى .نىقلىققا يول قويۇلمايدۇ ھېچقانداق نائې.ئورۇنالشتۇرىدۇ

قىسقا بىر مۇددەتته ئۆزىنىڭ چېدىرلىرى ئۈستىدىكى بايراقچىلىرى بىلهن بىپايان 
اللىزارلىققا ئوخشاش ئهل ۋە ئولۇسى بىلهن ياشناپ تۇرغان ئاجايىپ كاتتا گۈل 

يلىق  چېدىرالرنىڭ كۆپ قىسمى دائىرە شهكىللىك چىرا.باغچىسىغا ئايالنغانىدى
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 ئۇ تهرەپلهردە ھازىرمۇ ئاشۇنداق چېدىرالر ،كىگىزلهردىن ياسالغان بولۇپ
 يۇقىرىقى چېدىرالردىن باشقا ئارىالپ ئۆزىگه خاس ئاالھىدىلىككه .ئىشلىتىلىدۇ

) ھىجابى سارىيى( ئىرانىي ئهال سهراپهردىلهر ،ئىگه ئهرەبى ئىبراھىمى چېدىرلىرى
اب مېهمان ئاشۇ چېدىرالرنىڭ بىرىنى كۆرۈپ  كاستىلىيهلىك ئالىيجان.ھهم ئۇچرايدۇ

 تۆت بۇرجهكلىك شهكىلدىكى بۇ چېدىرنىڭ كهڭلىكى يۈز .ھهيران قالغانىدى
 كۆشۈك شهكىلدىكى ئوتتۇرا قىسمى . ئېگىزلىكى ئۈچ نهيزە بويى كېلهتتى،قهدەم

كۆك رەڭلىك ۋە ئادەم بهدىنى چوڭلۇقىدىكى ئون ئىككى دانه ئالتۇن تۈۋرۈكنىڭ 
 ئۈستىگه ، چېدىر تۆپىسىدە يېرىم چهمبهر شهكىلدىكى رام بولۇپ.تۇراتتىئۈستىدە 

تارتىلغان گۈزەل يىپهك پهرىلهر شامالدا يهلپۈنۈپ ئاجايىپ گۈزەل مهنزىرىلهرنى 
 كۆشۈكنىڭ ھهممه ، بۇنىڭغا شۇنى ئىالۋە قىلىش مۇمكىنكى.شهكىللهندۈرەتتى

ېشىكىكه بهش يۈزدىن  ئۇنىڭ ھهربىرى مهخسۇس ك،تهرىپىدە چوڭ ئىشىك بولۇپ
 كۆشۈكنىڭ تاشقىرى تهرىپىگه .ئارتۇق يىپهك يىپالر بىلهن مهھكهم باغالنغانىدى

 ئاق رەڭ بېرىلگهن ؛ ئۇ خۇددى چوغدەك قىزىل گىلهم ۋە ھهرخىل ، سېرىق،قارا
 يان تهرەپلىرىدىكى يېرىم قوۋۇقنىڭ .رەڭدىكى يىپهك گۈللهر بىلهن بېزەلگهنىدى

 تۆت .رجىكىدە قارا قۇشالر قاناتلىرىنى كېرىپ ئۇچماقتائوتتۇرىسىدا ۋە تۆت بۇ
 .بۇرجهكتىكى تۈۋرۈكلهر مهلۇم دائىرە ۋە يېڭى ئاي رەسىملىرى بىلهن بېزىتىلگهن

بهشىنچى مهركىزى تۈۋرۈككىمۇ ناھايىتى چوڭ ھهجىمدىكى شۇنداق بېزەكلهر 
بىلهن  يىراقتىن خۇددى سارايغا ئوخشايدىغان بۇ كۆشۈك مۇنارالر .ئىشلهنگهن
 – پادىشاھنىڭ خوتۇن . ئېگىز تامالر بىلهن ئىهاته قىلىنغانىدى،زىننهتلىنىپ

 ئۇالر سېرىق .قىزلىرى ئۈچۈن ئاالھىدە ئالىي دەرىجىلىك چېدىرالر تىكىلگهنىدى
 تاشقى تهرىپىگه بولسا ، ئالتۇن نهقىشلهر بىلهن يىپهكتىن تىكىلگهن بولۇپ،رەڭدە

 ئىچىگه ئات ، ئىشىكلىرى ناھايىتى چوڭ بولۇپ ھهممىسىنىڭ.ئۇقىالر تۇتۇلغانىدى
 چېدىرنىڭ ، چېدىرالرنىڭ ھهممىسى دېرىزىلىك بولۇپ.مىنىپ كىرىشكىمۇ بولىدۇ

ھاۋاسىنى ئالماشتۇرۇش ئۈچۈن يىپهك تارتقۇچىالر بىلهن دېرىزىلهر ئېچىلىپ 
  دېرىزە پهردىلىرى ئاجايىپ پۇختا ۋە گۈزەل يىپهك رەختلهردىن تىكىلگهن.يېپىلىدۇ

 بۇالر پهقهت گۈزەللىك .ۋە ئىنتايىن ئالىي دەرىجىلىك ماتېرىيالالردىن تهييارالنغان
ئۈچۈنال بولۇپ قالماي مۇھىمى قۇياش تازا قىزىغان مهزگىلدە چېدىرنى كۈن 

 ھازىرقى ، ئهڭ ئهل سۈپهتلىك نهرسىلهر، توغرا.نۇرىدىن مۇھاپىزەت قىلىپ تۇرىدۇ
 .الر ۋە ئىشكلهردىكى بېزەكلهر ئىدىزاماندىكىگه ئوخشاش قۇتىالردىكى خال

 كۈمۈش ۋە ،بۇالرنىڭ ئالدىنقىسى ئاجايىپ ماھارەت بىلهن ئىشلهنگهن بولۇپ
 تېمۇرنىڭ بۇرسادىن ئهكهلتۈرگهن بىر .ئالتۇن نهقىشلهر بىلهن زىننهتلهنگهن
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 .پېتىر ۋە پولنىڭ رەسمى بار ئىدى) ئاپۇستولالردىن(دەرۋازىسىدا خاۋەرىيلهردىن 
رى بولسا قىممهت باھالىق تاشالر بىلهن بېزەلگهن ئېغىر ئالتۇن ۋە كېيىنكىلى

   .كۈمۈش سىمالردىن ئىبارەت ئىدى
ھېكايىلىرىنى ئهسلىتىدىغان بۇ چېدىرالردا » مىڭ بىر كېچه«ئوقۇرمهنلهرگه 

 بىزدە تۈرك تائاملىرىنىڭ .شاھانه مېهماندارچىلىق ۋە شارابخورلۇقالر ئۆتكۈزۈلهتتى
 ، لېكىن ئۇنىڭغا تهئهللۇق ئايرىم رىۋايهتلهرگه قارىغاندا. يوقتهپسىلىي رويخېتى

 ، ئات گۆشى، قوي گۆشىدىن تهييارالنغان قورۇمىالر—ئهڭ ئهتىۋارلىق تائامالر 
ۋە ) مېۋىلىك تورت( فهۋا ، خېمىر تائاملىرى،ھازىرقىغا ئوخشاش ئېتىلىدىغان پولۇ

الغان سان گۆشى  ئهڭ لهززەتلىك غىزا ئاتنىڭ توغر.چۈچۈك الچىرە ئىدى
 ماھىر ئۇستىالر . ئۇنى ئالتۇن ۋە كۈمۈش لېگهنلهردە ئېلىپ كىرەتتى.ھېسابلىناتتى

 پادىشاھ بىرىنچى .تهرىپىدىن ھازىرالنغان قورۇمىالر چهرم دەستۇرخانالرغا قويۇالتتى
 توغرالغان .لوقمىنى ئالغاندىن كېيىن ئاندىن ئهتراپتىكىلهرگه رۇخسهت قىلىناتتى

 ئادەتته تاماق ، ياز پهسلىدە.رەت غىزا ئهتتىگهنلىك تاماقتا بېرىلهتتىگۆشتىن ئىبا
 ئوتتۇرا ئاسىيا . كېيىن شاراب تارتىلىدۇ،بىلهن بىلله قوغۇن ۋە ئۈزۈم قويۇلىدۇ

 شارابخورلۇق پادىشاھنىڭ بىۋاسىته رەھبهرلىكىدە ئېلىپ ،ئادەتلىرىگه ئاساسهن
 ئۆي ئهزالىرى ھهتتا مېهمانمۇ ، ئۇنىڭ رۇخسىتىسىز ھېچقانداق كىشى.بېرىالتتى

 شېكهرلىك قايماق ۋە ، بوزا، چاغىر، شاراب.شاراب ئىچىشكه جۈرئهت قىاللمايتتى
 شاراب .قىمىز قاتارلىقالر ئۇالرنىڭ ئهتىۋارلىق ئىچىملىكلىرى ھېسابلىناتتى

 . بهزمىنىڭ باشلىنىشىدا ساقىيالر شاراب ئۇزۇتىدۇ.ھهممىدىن بۇرۇن تارتىالتتى
 ئىككىنچى ،لىنىپ تۇرۇپ بىر قولىدىكى لېگهن بىلهن قهدەھ تهقدىم قىلىدۇئۇالر تىز

 مېهماننىڭ لىباسىغا شاراب تۆكۈلۈپ كېتىشىدىن ،قولىدا يىپهك ياغلىق تۇتۇپ
   .ساقاليدۇ

 تهكلىپ ، قهدەھلهر بىر قانچه قېتىم تۇتۇلغاندىن كېيىن،ئادەت بويىچه
 بۇ قهدەھلهرنى تېمۇرنىڭ .توختىتىلىدۇ ۋە چوڭ قهدەھلهر قولغا ئېلىنىدۇ

ساالمهتلىكى ئۈچۈن كۆتۈرىدىغان ئادەم ئاخىرقى تامچىسىنىمۇ قالدۇرماي ئىچمىكى 
 ئاسىيادا شۇ چاغالردىمۇ شاراب ئىچىشتىن مهقسهد ھازىرقىغا ئوخشاش كهيپ .الزىم

 پهقهت تېمۇرنىڭ تهڭداشلىرى ۋە ياكى زامانداشلىرى تاماق .قىلىش ئۈچۈن ئىدى
 كىم بولۇشىدىن قهتئىينهزەر .ب ئىچىشته ئاجايىپ ماھارەتلىك ئىدىيېيىش ۋە شارا

 ئۇنى ، ياكى غهلىته قىلىقالرنى قىلىشقا باشلىسا،مهست بولۇپ يهرگه يىقىلسا
 كهڭ مهيداندا بولغانغا ،مهست كىشىلهر بولسا» تونۇشلۇق «.مهسخىرە قىلىشاتتى

تىغا پهقهت چوڭ  تۈركلهرنىڭ ھېسسىيا.ئوخشاش باتۇر نامىغا ئىگه بوالتتى
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 دوستۇرخانغا پۈتۈن قورۇلغان ئاتالر ۋە ،نهرسىلهرال تهسىر قىلىدىغانلىقى ئۈچۈن
ناھايىتى يوغان چاغىر كۈپلىرى قويۇلغاندىن كېيىنال بهزم يىغىلىشى ئهڭ ئهال 

 كىالۋىخونىڭ رىۋايهت قىلىشىچه ئۈچ چېلهك چاغىر .بولغان ھېسابلىناتتى
 ناھايىتى كۆپى تېمۇر چېدىرىنىڭ ئالدىدا تىزىلىپ سىغىدىغان بۇ يوغان كۈپلهرنىڭ

 باشقا چېدىرالرنىڭ تۈرلۈك جايلىرىدا شاراب ياكى شېكهرلىك سۈت بىلهن .تۇراتتى
 مۇئهييهن ۋاقىتالردىال ئۇالرنى .لىق تولدۇرۇلغان كۈپلهرنى كۆرۈش مۇمكىن ئىدى

   .ئىچىش ئۈچۈن كىشىلهر تهكلىپ قىلىناتتى
 . داۋازالر دېيهرلىك ئاز ئىدى، كۆز باغلىغۇچىالر،قچىالر بۇ يهردە قىزى،مهلۇمكى

 تويالرغا قاتناشقان . كهشمىردىن كېلهتتى،بۇالرنىڭ كۆپچىلىكى ھىندىستاندىن
 مهلىكىلهر ئاممىغا رۇخسهت قىلىنغان .خانىمالرنىڭ ھهممىسى ھىجابسىز ئىدى

 .هرمۇ قاتنىشاتتى ھهتتا نهسرانىي ئهلچىل، ئۇنىڭغا ئهرلهر.بهزمىلهرنى ئۇيۇشتۇراتتى
ئىسالم ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا تۇرمۇشى بىلهن تونۇش كىشىلهرگه بۇ غهيرىي تهبىئىي 

 بىز مىرانشاھنىڭ ، ئىسپانىيه ئهلچىلىرىنىڭ رىۋايهتلىرىگه قارىغاندا.تۇيۇلىدۇ
خوتۇنى كاتتا مېهمانالرنىڭ ئومۇمىي يىغىلىشىدا بهرگهن بىر زىياپهت ئهھۋالىنى 

 تۈرك گۈزەللىرى بۇ يىغىلىشتا .ياشلىق سېمىز بىر خانزادە ئىدى ئۇ قىرىق .بىلىمىز
 بۇ زىياپهتته .شاراب تهسىرى بىلهن ناھايىتى خۇش چاقچاق سۆھبهت قۇرۇشتى

 باشقا بىر چاغدا .ياش يىگىتلهر ۋە چوڭ باھادىرالر ساقىي بولۇپ خىزمهت قىلدى
 ،ر بىلهن ئورالغان يهنى تېمۇرنىڭ چوڭ خوتۇنى موۋۇت تامال،يهنه پادىشاھ ئايىم

ئالتۇن نهقىشلهر ۋە يېزىقالر بىلهن زىننهتلهنگهن ئالىي دەرىجىلىك چېدىردا كاتتا 
 بىرى ئالتۇن . خوتۇنالرغا شاراب تۇتۇش يهنىمۇ نازاكهتلىك بوالتتى.توي قىلدى

 ئۇالر ئۈچ قېتىم تىز . باشقىسى ئالتۇن قهدەھ ھهم ئالتۇن دەسته تۇتاتتى،كوزا
 خوتۇنالر يېقىن كېلىشهتتى ؛ ساقىي بېشى مهلىكىلهرگه تېگىپ چۆككهندىن كېيىن

 ، لېكىن بۇ قىسمهن تهكهللۇپ.كهتمهسلىكى ئۈچۈن قوللىرىغا رومال ئوراپ ئاالتتى
تېمۇر سارىيىدىكى التاپهتلىك جىنىسنىڭ بهزمه يىغىلىشىدىن مهست بولۇش 

كهتلىك خانىملىرى  ئىراننىڭ نازا، نىهايهتكى.ھالىتىگه يېتىشىگه چهك قويۇلمايتتى
   .ھازىرقى زاماندىمۇ شۇنداق قىلىشىدۇ

 ھهربىر خۇشاللىق ۋەقهنى مېمارچىلىق ئهسىرىنى ،تېمۇر ھهربىر مۇۋەپپهقىيهتنى
 شۇ مهقسهتته .ۋۇجۇدقا چىقىرىش بىلهن خاتىرىلهشنى قارار قىلغانىدى

 ئىسپاھان ۋە ، شىرزا،ھىندىستاننىڭ يۈزلهرچه ماھىر خىش پىشۇرغۇچىلىرىنى
 ئۇالر ،دەمهشىقنىڭ مهشهۇر ھۈنهرۋەنلىرىنى ماۋەرائۇننهھرگه ئېلىپ كهلگهنىدى

 مۇسۇلمان ئاسىياسى ئىككى يۈز يىل مابهينىدە تۈرك .گۈزەل ئىمارەتلهرنى قۇردى



www.uyghurweb.net 

 69

 تېمۇر سهلتهنهتىدە ئهسهرلىرى — بۇ قىتئهدە ،قوشۇنلىرىغا لهشكهرگاھ بولغىنىغا
 مېمارالر ۋە باشقا سهنئهت ئهھلى دائىم ،بىلهن بىزنى ھهيرەتكه سالغان رەسسامالر

 شۇقهدەر ۋەھشىي قىلىپ .ئىجاد قىلغانلىقىغا مهزكۇر ئىمارەتلهر گۇۋاھدۇر
تهسۋىرلهنگهن جاھانگىرنىڭ قهلبىدە گۈزەللىك ۋە يۈكسهكلىككه نىسبهتهن 

 بۇنىڭغا ئۇنىڭ دەۋرىدە يارىتىلغان ،مۇھهببهت شۇنچىلىك كۈچلۈك ئىدىكى
 تېمۇر گهرچه ئۆز .لىق ئهسهرلىرى دەلىل بوالاليدۇسهنئهت ۋە مېمارچى

 مهسىلهن ،مهملىكىتىنىڭ باشقا شهھهرلىرىدە بىناالر قۇرۇشقا ئهمىر قىلغان بولسىمۇ
 ھهزرەت تۈركىستاندا مهشهۇر ، باغدادتا مهدرىسه، شىرازدا ساراي،تهبرىزدە مهسچىت

 لېكىن ،مۇشهيخ ئهخمهت يهسهۋى قهبرىسى ئۈستىدە مهقبهرە بىنا قىلدۇرسى
ئۆزىنىڭ بۈيۈك ساخاۋەت ۋە ھىممىتىنى كىش ۋە سهمهرقهندته ئالىي ئهسهرلىرىنى 

 ئۆزىنىڭ ئانا ۋەتىنى ۋە ئۆزىنىڭ مهڭگۈ ئىستىراھهتگاھى .قۇردۇرۇشتا كۆرسهتتى
 ئاتىسىنىڭ قهبرى ئۈستىدە ئالىي ،بولۇشقا تايىن قىلىنغان بىرىنچى شهھهردە

غلى جاھانگىرگه مهقبهرە بىلهن بىرگه مهسچىت  تۇنجى ئو.مهقبهرە بىنا قىلدۇردى
 مهرھۇمالرنىڭ ، بۇ مهسچىتنىڭ كهڭ ھويلىسىدا موللىالر پاراۋان ياشاپ.قۇردى

 كۈندۈز قۇرئان تىالۋىتى بىلهن مهشغۇل –روھىنى شاد قىلىش ئۈچۈن كېچه 
 تېمۇر غهلىبىلىرى ۋە بهختىنىڭ دەسلهپكى دەۋرلىرىدە كىش شهھىرىگه .بولدى

 ئۇنى ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ مهنىۋى مهركىزىگه ، ئهھمىيهت بېرىپئاالھىدە
ئۇنۋانىغا » قۇببهتۇل ئىلمۇل ئهدەب« شۇ سهۋەبتىن بۇ شهھهر .ئايالندۇرغانىدى

 بۇخارا ۋە پهرغانه ، خارەزمدىكى مهشهۇر مهدرىسلهرنىڭ مۇدەررىسلىرى.ئىگه بولدى
 تېمۇر ئۆزىنىڭ .ئۆلىمالىرى ئۇنىڭ تاملىرى ئارقىسىدا ھىجرەتته ياشايتتى

 . گۈزەل ئاقساراينى بىنا قىلدۇردى،پايتهختىنى شۇ يهردە قۇرۇشنى نىيهت قىلىپ
ئون ئىككى يىلدىن ئارتۇقراق ۋاقىتتا بىنا قىلىنغان بۇ ساراي ئىران مېمارلىرىنىڭ 

 ، ئۇالر بۇ يهردە ئۆزلىرىنىڭ مىللىي ئۇسلۇب مېمارچىلىقىغا.خالىس ئىشىدۇر
 ئىمارەت پهشتىقىغا دائىر ۋە ،الم ئۇسلۇبىغا سادىق بولۇپئېنىقراقى غهربىي ئىس

 شۇنىڭ بىلهن تۇران ئىشغالىيهتچىسىنىڭ .قۇياش ئاالمىتىنى ئىپادىلىدى
 .ئىقامهتگاھى ئىران شاھلىرىنىڭ ئاالمهت بهلگىلىرى بىلهن بېزىتىلگهنىدى

ارەت قويۇلغان ئۈچ ھالقىدىن ئىب(  ) تېمۇرنىڭ ئاالمهت بهلگىسى مۇنداق تهرزدە 
دېگهن مهنىنى »  ئادالهتته–كۈچ « بۇ ئىبارە .» راستى–رۇستى « شوئارى .ئىدى

 جهنۇب ۋە غهربته ھاكىم ، يهنى شىمال، بۇ ئاالمهت ئۇنىڭ ئۈچ ئىقلىمدا.بىلدۈرىدۇ
ئهڭ ) شۇ دەۋرلهردىكى باشقا ئىمارەتلهرنىڭمۇ( بۇ ساراينىڭ .ئىكهنلىكىگه ئىشارەتتۇر

 پهشتاق پۈتۈن .ئۇنىڭ پهشتىقى تهشكىل قىلىدۇكۆركهم ۋە ئالىي مهقامىنى 
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 . چوڭ شهكلى يېرىم ئايغا ئوخشايدۇ،ئىمارەتنىڭ يۇقىرى قىسمىنى ئىگىلىگهن
 . گۈللهر ۋە ئويمىكارلىق بىلهن زىننهتلهنگهن، ئهرەبى نهقىشلهر،خىتاي كاھىشلىرى

بۇ كاھىشالر كاشان شهھىرىدە ياسالغانلىقى ئۈچۈن كاھىشى دەپ ئاتالغان ۋە 
 تامنىڭ سىرتقى تهرىپى كۆك ۋە ئالتۇن .ھازىرمۇ مۇشۇنداق دەپ ئاتىلىدۇ

 بۇالرنىڭ ھهممىسى .رەڭگىدىكى ئهرەبى نهقىشلىك كاھىشالر بىلهن زىننهتلهنگهن
 بۇ بىنا كىشىنى ھهيران قالدۇرىدىغان .ئالى دەرىجىلىك كاھىشالردىن ئىبارەت

   .دەرىجىدە گۈزەلدۇر
 سهمهرقهند ، دەرۋەقه. كىشكه تهڭ كېلهتتىمهرۋى زامان بىلهن سهمهرقهند

 ئهھمىيىتى ۋە گۈزەللىكى بىلهن ،تېمۇرنىڭ پايتهختى بولدى ۋە ئۆزىنىڭ كهڭلىكى
 ، ئىسپانىيه ئهلچىلىرىنىڭ رىۋايىتىچه.بۈيۈك شهھهرلهر دەرىجىسىگه كۆتۈرۈلدى

 لېكىن بۇنىڭدا ئارك بىلهن .دىن كهڭرەك ئىدى) سىۋىلىيه(سهمهرقهند ئىشبىليه 
 ئهمما شهھهرنىڭ ئهڭ . يهنى شهھهرنىڭ ئىچكى قىسىمىال ئېتىبارغا ئېلىنغان،قهلئه

 بىر يېرىم ۋە ئىككى مىلغا ،گۈزەل ۋە ھهشهمهتلىك قىسمى تاشقىرىدا بولۇپ
 كۈلكه قىلىدىغان – ئۇالردىكى سهيلىگاھالر ۋە خاقان ئويۇن ،سوزۇلىدىغان باغالر

سارىيى بار » دىلكۇشا« شهرق تهرەپته .ھېسابقا ئېلىنمىغان) ئىشرەتخانا(جايالر 
دېگهن خهت ھهل بىلهن » دەرۋازەئى فىروزە« شهھهرگه قارىغان ئىشىكىگه ،بولۇپ

 چوڭ ئاسمان ۋە يۇلتۇزلۇق ، بۇ ساراينىڭ كهڭ.ئىنتايىن چىرايلىق يېزىلغان
 ساراينىڭ .كاھىشالر بىلهن بېزەلگهن پهشتىقى ناھايىتى يىراقتىن يالتىراپ تۇراتتى

 . بۇنىڭدا قورالالنغان ئهسكهرلهر تۇرىدۇ،تقى ھويلىسىدا خاقان سارايلىرى بارسىر
ئىچكى ھويلىدا بولسا بايراق ۋە تۇغالر بىلهن بېزەلگهن ئالته پىل سېپى 

 ئۈچىنچى ھويلىدا —زىيارەتچىلهرنى ھهيرەتكه سالىدۇ ؛ پهقهت ئهڭ ئىچكىرىكى 
 بۇ .تچىلهرنى قوبۇل قىلىدۇ زىيارە،تېمۇر ئالتۇن نهقىشلىك تهختته ئولتۇرۇپ

ھويلىالرنىڭ تاشقىرىسىدا ھازىرقى ئىراندىكىگه ئوخشاش ئالما ۋە چىنار دەرەخلىرى 
 كۆلدىكى سۇالردا قىزىل ۋە سېرىق ئالمىالر ،بىلهن ئىهاته قىلىنغان كۆللهر بار

   .لهيلهپ ئويناپ تۇرىدۇ
ارچىلىق  ئۇ گۈزەل مېم،سارىيى بار بولۇپ» باغى بىهىش«جهنۇب تهرەپته 

 شهرەفىددىننىڭ رىۋايهت .ئۇسلۇبىدىكى شادلىقنى ئاشۇرىدىغان بېغى مهشهۇر
 خهندەك بىلهن ئورالغان سۈنئىي تۆپىلىك ئۈستىگه تهبرىزنىڭ ساپ ئاق ،قىلىشىچه

 تۆپىلىكنىڭ ،مهرمهرلىرىدىن ياسالغان بىرنهچچه كۆرۈكلهر شۇ باغقا تۇتاشتۇرۇلغان
 تېمۇر بۇ ساراينى ئۆزىنىڭ ۋارىسلىرىدىن .ىمۇ باربىر تهرىپىدە ھايۋاناتالر باغچىس

 ئۇ بۇ نهۋرىسىنى ئىنتايىن ياخشى . مىرانشاھنىڭ قىزىغا ھهدىيه قىلغانىدى–بىرى 
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كۆرگهنلىكى ئۈچۈن بوش ۋاقىتلىرىنىڭ ھهممىسىنى ئۇنىڭ خىلۋەتخانىسىدا 
 .مۇ شهھهرنىڭ شۇ قىسمىدا ئىدى» باغى چىناران «.ئۆتكۈزەتتى) ئېرمىتاژىدا(

 . بۇ يولالرنى گۈزەللهشتۈرۈپ تۇرغان كۆركهم چىنارلىرى بار ئىدى،گۈزەل يوللىرى
ئۈستىدە سهلب شهكىلدىكى قهسىر قهد ) تاغ(بۇ باغ ئىچىدىكى سۈنئىي تۆپىلىك 

 ئۇنىڭ سىرتى شام نهققاشلىرىنىڭ ماھىرلىق بىلهن ياراتقان ئىجادىيىتى .كۆتۈرگهن
 قىممهت ،ھهلهر بىلهن زىننهتلهنگهن ئىچكىرىسى گۈزەل سۈرەت ۋە لهۋ،بىلهن

 ،ئېغىر كۈمۈش قۇببىالر:  مهسىلهن .باھالىق بۇيۇمالر بىلهن لىق تولدۇرۇلغانىدى
   .تهختلهر ۋە باشقا قىممهت باھا ئهشياالر چۆچهكلهردىكى ئاجايىباتالرنى ئهسلىتهتتى

  بۇ.سارايلىرىنى تىلغا ئېلىپ ئۆتىمىز» باغى نهۋ«بىلن » باغى شامال«يهنه 
 ھهربىر تهرىپى بىر يېرىم مىڭ ،سارايالر توغرى تۆت بۇرجهكلىك شهكىلدە بولۇپ

 يهر يۈزى قارىياغاچ ۋە ، ئۇنىڭ مهرمهر گۈللىرى ئاجايىپ ھهيۋەتلىك بولۇپ.قهدەم
   .پىل چىشىدىن ئىشلهنگهن كاھىشلىق ئىدى

سهمهرقهندنىڭ شهۋكهتلىك دەۋرىدىن قالغان ئاسار ئهتىقىلىرى ھازىرقى 
 بۈگۈنكى ھهيۋەتلىك بىناالرنىڭ ،ھالىتى بىلهن قىياس قىلىنسازەئىپ 

 سۇلتان خۇداۋەندە تهرىپىدىن سۇلتانىيهدە يۈز .تهۋسىيهلىرى مۇبالىغىلىق تۇيۇلمايدۇ
يىل ئىلگىرى قۇرۇلغان مهسچىتنىڭ گۈزەللىكى تېمۇر تهرىپىدىن بىنا قىلىنغان 

نىڭ »مهسجىد شاھ«گهن ھازىرقى سهمهرقهندنىڭ خارابىلىرى ئۈستىدە قهد كۆتۈر
 ئۇنىڭ ، بابۇرنىڭ تهۋسىپىگه قارىغاندا.گۈزەل كۆرۈنۈشى بىلهن تهڭلىشهلمهيدۇ

 ئۇنى ،پهشتىقىغا قۇرئان ئايهتلىرى شۇنچىلىك يىرىك ھهرپلهر بىلهن پۈتۈلگهنلىكى
   . ھهتتا ئىككى مىل يىراقلىقتا تۇرۇپ ئوقۇغىلى بوالتتى،بىر مىل

 ،بىدا كېيىنرەك قۇرۇلغان بىناالر مهسىلهنمېمارچىلىقنىڭ ئاشۇنداق ئۇسلۇ
 قۇم ۋە مهشههتتىكى زىيارەتگاھالر ،ئىسپاھان ۋە مهيدانشاھتىكى مهسجىدى كهبىر

تېمۇرنىڭ ھىممىتى بىلهن مهيدانغا كهلگهن ئىمارەتكه نىسبهتهن پهقهت ئۇنىڭ 
 كېيىنكىلهرنىڭ زامانىدا يهنى شاھرۇخ ۋە .تهكرارلىنىشىدىن ئىبارەتتۇر

سهيىن بايقارا دەۋرىدە ئوتتۇرا ئاسىيادا ئىمارەت سېلىش ھهۋىسى يهنه مىرزاھۈ
 ھىراتتىكى مۇسهلال مهيدانىنىڭ خارابىلىرىدا ۋە مهشههدتىكى مهلىكه .كۈچهيدى

 بۇ .گهۋھهرشاد بېگىمنىڭ گۈزەل مهسچىتلىرىدە بۇنىڭ نىشانلىرى كۆزگه چېلىقىدۇ
 –ۋەھشىي ۋار «مۇر زامانىدا ھهۋەسنىڭ ئهڭ ئالىي مهقامغا كۆتۈرۈلۈشى پهقهت تې

   .ئاتالغان تېمۇر دەۋرىدە بولدى» ۋار
 تېمۇرنىڭ ئهمرى بىلهن .سانائهت ھهققىدە تۆۋەندىكىلهرنى سۆزلهش مۇمكىن

 ھهلهبنىڭ مهشهۇر پاختا ئىگىرىش ،دەمهشىقنىڭ ئهڭ ماھىر توقۇمىچىلىرى
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رجىستاننىڭ  تۈركىيه ۋە گو، ئهنقهرەنىڭ موۋۇتچىلىق كارخانىلىرى،كارخانىلىرى
 ھهممىسى ، ئىشقىلىپ سانائهتته قانچه ماھىر ئىشچىالر بار بولسا،زەرگهرلىرى

 سهمهرقهندته بارلىق دىن ۋە مىللهت كىشىلىرى .سهمهرقهندگه كۆچۈپ كېلىشتى
 130 .000 ، كىالۋىخۇ بۇ يهردە ياشىغۇچى ئاھالىنى ساناپ.جهم بولۇشقانىدى

 سهمهرقهندنىڭ پۈتۈن ،هھۋالغا ئاساسهن مۇشۇ ئ.دېگهنلىكى خاتا بولمىسا كېرەك
 .ئاسىيا سودىسىدا مال ئامبىرى ئورنىنى ئالغانلىقىنى ناھايىتى ئاسانال پهملىيهلهيمىز

 چوڭ ئهھمىيهتكه سازاۋەر ،خۇسۇسهن بۇنىڭدا ئىچكى سودا ياخشى تهرەققىي قىلىپ
  بۇ يهرگه ھىندىستاندىن.بولدى ۋە ناھايىتى بۈيۈك مىقدارغا ئېرىشكهنىدى

 خىتايالر .ناھايىتى نۇرغۇن ئهتتارلىق ۋە بوياق تىجارىتى كارۋانلىرى كېلىپ تۇراتتى
 – مۇشىك ، قهدەھلهر،) قۇچىالر–قاچا ( چىنى كاساالر ،بۇ يهرگه يىپهك گهزلىمىلهر

 مهملىكهتنىڭ شىمال تهرىپىدىن . قىممهت باھالىق تاشالرنى ئهۋەتهتتى،ئهنبهرلهر
 مۇشۇنداق تۈرلۈك ئىقلىمالرنىڭ ماللىرى .ر كېلهتتىقىممهتلىك تېرە ماتېرىيالال

 ئاسىيانىڭ ئهڭ چوڭ ، تاي قىلىپ باغلىنىپ–سهمهرقهند بازارلىرىدا تاي 
 سودىگهرلهر .شهھهرلىرىگه ۋە بۈيۈك يول ئارقىلىق غهربىي ياۋرۇپاغا ماڭغۇزۇالتتى

ن گهنزە  موسكۋا يولى بىله، نىژني نوۋىگورت، ئاستىراباد،بىر يول بىلهن خارەزم
 ترابزۇن يولى ئارقىلىق ، تهبرىز، قهزۋىن، ھىرات، ئىككىنچى.كۆلىگه باراتتى

 ، پىزالىقالرنىڭ سودا كېمىلىرىگه چۈشۈپ، ۋېنىتسىيىلىكلهرنىڭ،گىنۇيىلىكلهرنىڭ
 تېمۇر ، تىنچسىز زامانالر بولۇشىغا قارىماي، ناھايىتى قورقۇنچلۇق.ياۋرۇپاغا يېتهتتى

ۈشكهن يهرلهرنىڭ ھهممىسىدە سودا ناھايىتى جانلىق ۋە ھاكىمىيىتىنىڭ سايىسى چ
 قايتا سۆزلهپ ئۆتكهن ئىسپانىيه ئهلچىلىرى بۇ – بىز قايتا .ئاالھىدە خهۋپسىز ئىدى

 بۇ ئهلچىلهر ھهيئىتى ترابزۇندىن .ئىشالرغا ئهڭ ئىشهنچىلىك شاھىتالر ھېسابلىنىدۇ
 ئهتراپىدا .قهندكه بارغان بهزى دۈشمهن ۋىاليهتلىرى ئارقىلىق سهمهر،يولغا چۈشۈپ

ھېچقانداق ساقچىلىرى بولمىغان ھالدا شهرقنىڭ ناياب ئهشيالىرى يۈكلهنگهن 
 بۇ ۋەقه ئهنقهرەدىكى .كاجۋىلىق كارۋاننى ئۇالر ئۆز مهنزىلىگه بىخهتهر يهتكۈزگهن

قهتئىي توقۇنۇشالردىن كېيىن ۋە غهربىي ئاسىيادا باشباشتاقلىق ھۆكۈم سۈرگهن 
   .دىر بولغانىدىۋاقىتالردا سا

تېمۇرنىڭ تهدبىرى بىلهن ئوتتۇرا ئاسىيادا مهنىۋى تهرەققىياتنىڭ قانداق 
 چۈنكى بۇ تهرەققىيات .بولغانلىقى ھهققىدە بىز ئالدىنقى بابتا توختالغان ئىدۇق

تېمۇرنىڭ ئهۋالد ۋە ئهجدادلىرىنىڭ يهنى تېمۇرزادىلهرنىڭ خىزمهتلىرىگه 
 چۈنكى .سلى تۈركلىك دەۋرى تېمۇردىن باشالندى ئوتتۇرا ئاسىيادا ئه.مهنسۇپتۇر

 ، گهرچه مهئىشهت شهكلى جهھهتتىن تۈرك بولسىمۇ،خارەزمشاھالر ۋە سالجوقىيالر
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 ئۇالر تۈرك مىللىتىنىڭ . ئىران مهدەنىيىتىگه مۇخلىس ئىدى،ئۇالر غهربىي ئىسالم 
ھازىرقى  ، ئهجهبلىنهرلىك ئهمهسكى.تهرەققىياتى ئۈچۈن ناھايىتى ئاز ئىش قىلدى

 تېمۇر ئۆز تۈركلىرىنىڭ موغۇل . قاجار خانىدانىمۇ شۇنداق ئىدى–ئىراندىكى تۈرك 
 ئۇ دائىم ۋە . خىتاي دۇنياسىنىڭ ئۈستىدىن غهلىبىسىنى مۇجهسسهم قىلدى–

 گهرچه ئۇنىڭ .ھهرجهھهتتىن تۈركلهرگه بىرىنچىلىكنى تهمىن ئېتىشكه تىرىشتى
 ، تاشقان بولسىمۇ–ەنلىرى بىلهن تولۇپ سارىيى ئهجنهبىي ئۆلىمالىرى ۋە ھۈنهرۋ

 ئۇيغۇر – ھهتتا موغۇل .مهملىكهتنىڭ رەسمىي تىلى ھهرقاچان تۈركچه يۈرگۈزۈلدى
 مۇتهئهسسىپ ، مهجۇسىيلىق دەۋرى دەپ قارىلىپ، بۇددىيلىق،يېزىقى ناسرانىيلىق

 .مۇسۇلمانالر تهرىپىدىن ناھايىتى يامان كۆرۈلگهن ھالهتتىمۇ مۇھاپىزەت قىلىندى
 بۇ يهردە زىكرى قىلىنغان .تېمۇرنىڭ ئۆزىمۇ ساپ ۋە ئېنىق تۈرك شېۋىسىدە يازاتتى

 ئۇ ئۆز زامانىسىدىكى ، شۇنداق بولسىمۇ.بۇ پىكرىمىزنى ئىسپاتلىيااليدۇ» تۈزۈكات«
 ئۇالرنىڭ قهتئىي ۋە تهكلىپ ،رەسمىي مۇھهررىرلهر ۋە شائىرالر بىلهن ئۇچراشقاندا

اسىيانىڭ يېرىمىنى تىترىتىپ تۇرغان تهختى ئاستىدا  ئ.سۆزلىرىگه قۇالق ساالتتى
 ئۆزىنىڭ سىياسىي ئهھدىلىرىنى ،قانچه خانىدانالرنى يهكسان قىلغان بۇ ئادەم

مهن تهڭرىنىڭ قۇلى «: ناھايىتى ساددا ئىبارىلهر ئارقىلىق تۆۋەندىكىچه باشاليتتى 
ۇخارا كېيىنكى خانالرنىڭ ياكى كهمبهغهل ب» ... شۇنى ئېيتىمهنكى،تېمۇر

پادىشاھلىرىنىڭ تهكهللۇپلۇق لهقهملىرى بىلهن بۇنىڭ ئارىسىدا شۇ قهدەر پهرق 
   .چوڭ

 دائىملىق ئۇرۇش ۋە ، تېمۇر ئۆلكىسىنىڭ شهرقىي قىسمىدا،دەرۋەقه
 ، جاھانگىرنىڭ تىرىكلىكىدە تهرەققىيات،ماجىراالرنىڭ بولۇپ تۇرغانلىقىغا قارىماي

 تارىخ بىزگه .ز يولى بويىچه ئېلىپ بېرىلىۋەردىدىنىي ئىلىمالر ۋە دۇنياۋى پهنلهر ئۆ
 ئىمام زەينۇلئابىددىن سۇاللىسىدىن بىر بۆلىكى يهنى شهيخ ،ھېكايه قىلىدۇكى

 – ۋەز ، توغرا يول كۆرسىتىپ،سهئىدئهلى ھهمهدانىي جاھاننى ئۈچ قېتىم ئايلىنىپ
ا ئامۇ  يىلىد–) 1384مىالدىيىنىڭ  (786 ئۇ ھىجرىيىنىڭ .نهسىههت قىلىپ يۈرگهن

 ئهخالق ۋە تهسهۋۋۇپقا دائىر كۆپ . خۇتتهالندا ۋاپات بولغان،دەريانىڭ بۇ تهرىپىدە
 نهقشىبهندىيه تهرىقىتىنىڭ ئاساسچىسى شهيخ خوجا .ئهسهرلهرنى يېزىپ قالدۇرغان

 يىلىدا –) 1389مىالدىيىنىڭ  (791 ھىجرىيىنىڭ ،باھاۋىددىن تېمۇر زامانىدا ياشاپ
 بۇخارانىڭ ،ماندا بۇخارادىكى ئهڭ ھۆرمهتلىك كىشى بولۇپ ئۇ شۇ زا.ۋاپات بولغان

 ئۇنىڭ شهھهردىن چارەك سائهتلىك .مىللىي ئهۋلىيالىرىدىن ھېسابلىناتتى
 ئۇزاقتىكى كهبىگه ھهج ،ئارىلىقتىكى زىيارەتگاھىنى ئۈچ قېتىم زىيارەت قىلىش

ېلىشقا  دۇنياۋى ئىلىملهر ئىچىدە تىلغا ئ.قىلىش بىلهن باراۋەر ھېسابلىناتتى
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 شائىر لۇتپۇلال نىشاپۇرىي ساراي شائىرى .ئهرزىيدىغانلىرى يۇقىرىقىالردىن ئىبارەت
 ھهۋەس قىلغۇدەك مهنسهپته . شاھزادە مىرانشاھنىڭ مهدھىيىچىسى ئىدى،بولۇپ

 پاسىقلىقى سهۋەبىدىن ، دىتسىز، چۈنكى بۇ شاھزادىنىڭ شارابخور.ئهمهس ئىدى
ن خۇددى بىر ھايۋاننى ماختاشقا مهجبۇر شائىرنىڭ دۇردانه قهسىدىلىرى بىله
 ئۇنىڭ شېئىرلىرى دائىم ، شۇنداق بولسىمۇ.ئىكهنلىكىنى چۈشىنىۋالغىلى بوالتتى

 ئۇ . تېمۇرمۇ ئۇنى ناھايىتى ئالىي دەرىجىدە مۇكاپاتاليتتى.تهقدىرلىنهتتى
   . يىلى ۋاپات بولدى–) 1384مىالدىيىنىڭ  (786ھىجرىيىنىڭ 

 ئۇنىڭ .دى قهسىدىلهر يېزىش بىلهن مهشهۇر ئىدىشهيخ كامالىددىن خۇجهن
 .دوستى كامالىددىن ئىسپاھانى بولسا ئۆزىنىڭ غهزەللىرى بىلهن شۆھرەت قازاندى

 غالىبنىڭ پهرمانى ، توختامىشخان ئىگىلىگهندىن كېيىن،ئۇنىڭ ۋەتىنىنى
تۈپهيلىدىن بۇ شائىر ئىدىل ساھىلىدىكى پايتهختكه كۆچۈپ كېتىشكه مهجبۇر 

 لېكىن ئارىدىن تۆت يىل . ئىلگىرى بۇ جاي ئۇنىڭغا ناھايىتى ياققان ئىدى.بولدى
 ئۇنى سۇلتان ھۈسهيىن ئېلخانىي تهكلىپ . ئۇ تهبرىزگه كهتتى،ئۆتكهندىن كېيىن

 ھىجرىيىنىڭ ، بۇ يهردە ئۇ ئۆزى ئۈچۈن بىنا قىلىنغان خانىقادا ياشاپ.قىلغانىدى
 شۇندىن بىر يىل ئۆتۈپ .تتى يىلى ئالهمدىن ئۆ–) 1390مىالدىيىنىڭ  (792

مىالدىيىنىڭ  (722 بۇ ھىجرىيىنىڭ .سهمهرقهندته ئهلالمه تهفتهزانى ۋاپات بولدى
بىرەر نهرسىنى ئىزاھالش ( ئون ئالته يېشىدا شهرھ ، يىلىدا ئىراقتا تۇغۇلۇپ–) 1322

 ، سهمهرقهند، سهراخس، جام، ئۇ ھىرات.يازغان) ئاساسىدا يېزىلغان كىچىك ئهسهر
 ،)قانۇنشۇناسلىق( فېقهه ، ئۇ كاالم. تۈركىستان ۋە خارەزمدە ياشىدى،ۋانغىژدۇ

 ئۇنىڭ كىتاب ۋە ،ۋە تهفسىر ئىلمىدە شۆھرەت قازانغان بولۇپ) مورفولوگىيه(نهھۋى 
   .رىسالىلىرىنىڭ سانىنى ئۆمرىنىڭ سانىدىنمۇ جىقراق دېيىشكه بولىدۇ

 ،نى يازغان بولۇپ»تېمۇرنامه «—شائىر ئهھمهد كىرمانىي تېمۇر تارىخى 
 شۇنداق بولۇشىغا .ئۇلۇغۋار ساھىبقىران بىلهن ناھايىتى يېقىن مۇناسىۋەتته ئىدى

 .قارىماي ئۇ تېمۇرغا قارشى ئايرىم ھهجۋىيلهرنى يېزىشقىمۇ جۈرئهت قىلغانىدى
تېمۇر بىر قېتىم تېمۇر كىرمانىي ۋە ئۆز زامانىسىنىڭ باشقا ئهدىبلىرى بىلهن (

 ئادەملهرنىڭ شهخسىي خۇسۇسىيهتلىرى ھهققىدە  گهپ.ھاممامدا ئىكهن
ئهگهر مېنى سېتىشقا توغرا كهلسه قانچه «: بولۇۋاتقاندا تېمۇر شائىرغا سوئال قويۇپ 

:  شائىر كىرمانىي ئۇنىڭغا جاۋاب بېرىپ .دەپ سورىغان» باھا قويار ئىدىڭ ؟
كى مېنىڭ بېلىمدى «، تېمۇر ئېتىراز بىلدۈرۈپ.دېگهن» يىگىرمه بهش دىنار«

مهن پهقهت «: كىرمانىي ،دېگهندە» كهمهرنىڭ ئۆزىال يىگىرمه بهش دىنار ئهمهسمۇ؟
دېگهن »  بولمىسا ئۆزۈڭ بىر تىيىنغىمۇ يارىمايسهن.شۇ كهمهرنى ھېسابالۋاتىمهن
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 ھازىرقى ئاسىيانىڭ بىرنهچچه نادان پادىشاھلىرى بۇنداق .)جاۋابنى بهرگهنىكهن
تېمۇرنىڭ ھىمايىسى ۋە !  بوالر ئىدى جۈرئىتى ئۈچۈن شائىرنى قهتل قىلغان

مۇرۇۋۋىتىدىن پايدىالنغان ئهجنهبىي ئۆلىما ۋە شائىرالرنىڭ سانىمۇ ئاز ئهمهس 
 باال دەشتىدىن ماۋەرائۇننهھرگه ئۆزى ئېلىپ كهلگهنلهرنىڭ ھهممىسىگه .ئىدى

 ، ئىستېداتلىق بولغانلىرى.ساھىبقىران مهردلىك بىلهن ئىنئام ۋە ئېهسان قىالتتى
 ئهڭ بۈيۈك ئهرەب قامۇسىنى يازغان جهزىرى ناھايىتى چوڭ مهنسهپكه ،ىلهنمهس

 ، بۇخارا، خارەزمنىڭ ئۆلىما ۋە مۇدەررىسلىرى، مهرۋى، باغداد، نىشاپور.ئېرىشتى
سهمهرقهند ۋە كىش مهدرىسلىرىدە ئىلگىرىكىدىن كۆپ ئارتۇق مائاش ۋە ئىش 

دەۋرىدە نۇرغۇنلىغان  ئومۇمهن تېمۇر دۆلىتىنىڭ قۇدرەتلىك .ھهققى ئالدى
 ساخاۋەت تۈپهيلىدىن كهڭ كۆلهمدە – بۇالر خهير .مهدرىسلهر تهسىس قىلىندى

تهرققىي قىلدى ؛ ھازىرقى كۈندىمۇ بۇخارانى زىيارەت قىلغان كىشىلهر بۇ ئاسار 
 تېمۇر بۇ ئىشنىڭ تهشهببۇسكارى بولغانلىقى .ئهتىقىلهرگه ھهيران قېلىشىدۇ
 ۋەزىرلىرى ھهم مهملىكهتنىڭ بايلىرى بارلىق ،ىرىئۈچۈن ئۇنىڭ خانىدان ئهزال

 قىرائهتخانىالر ۋە كېسهلخانىالرنى تهسىس قىلىش ، مهدرىسلهر–ياخشىالر مهسچىت 
 شۇ سهۋەبتىن ئوتتۇرا .ھهم ئۇالرغا ئېهسان بېرىشته ئۆزئارا مۇسابىقه قىلىشاتتى

همىر تېمۇرنىڭ  ھهر ھالدا ئ، بىۋاسىته بولمىسىمۇ،ئاسىيانىڭ مهنىۋى تهرەققىياتى
   .خىزمىتى ۋە ھىممىتىگه چهمبهرچاس باغالنغانىدى

  
  تېمۇرىيىلهر

   يىللىرى–) 1500 – 1405مىالدىيىنىڭ  (906 – 807ھىجرىيىنىڭ 
  

تېمۇر ئۆزىنىڭ ۋارىسلىرى بىلهن جاھانگىرلىك مهيدانىدا ئۆزىدىن بۇرۇنقى 
 موغۇلالر .ھۆكۈمرانلىق قىلغان موغۇلالرغا ئوخشاش بهختلىك بواللمىدى

 ئوغۇللىرى ۋە ۋارىسلىرىنىڭ .ھۆكۈمدارى چوڭ بىر مهملىكهتنىڭ ئاساسىنى قۇردى
 تېمۇر بولسا ھاكىمىيهت بىناسىنى .ۋاسىتىسى بىلهن ئۇنى كۈچهيتتى ۋە كېڭهيتتى

ئېگىز كۆتۈردى ؛ ئهمما پهرزەنتلىرى ئۇنىڭ داۋامالشتۇرغۇچىسى بولۇش ئورنىغا 
ىلىشالر نهتىجىسىدە بۇ بىنانىڭ زەئىپلىشىشى ۋە نائهھلىلىك ۋە ئۆزئارا ئۇرۇش ق
 چىڭگىزىيلهر ئوتتۇرا ۋە غهربىي ئاسىيادا ئىككى .يىمىرىلىشىگه سهۋەبچى بولدى

 تېمۇرىينىڭ ۋارىسلىرى گهرچه ئۆز ئارىسىدا ،ئهسىرگه يېقىن ھۆكۈم سۈرگهن بولسا
قى بىلهن  پارالق ئىستېداتى ۋە ئالىيجانابلى،ھاكىمىيهت ئىشلىرىدىكى ماھارىتى
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 سهلتهنىتىنى بىر ،كهلگۈسى ۋارىسلىرىنى ھهيرەتكه سالىدىغان زاتالر بولسىمۇ
   . خاالس،ئهسىرگه يېقىن داۋامالشتۇرالىدى

 –مهرھۇم بۈيۈك تېمۇرنىڭ سهمهرقهندته دەپنه ۋە ماتهم مۇراسىمى تامام بوال 
 .باشالندى ۋارىسالر ئوتتۇرىسىدا دەرھال تاجۇ تهخت تالىشىش ئىشلىرى ،بولماستىن

 ئاقىل ۋە تهدبىرچان شاھرۇخ مىرزىدىن باشقا —تېمۇرنىڭ خۇراسان ھاكىمى 
   .ئوغۇللىرى ئۆزىدىن بالدۇر ۋاپات بولۇپ كهتكهنىدى

 ،تېمۇر ئۆزىگه تهخت ۋارىسى قىلىپ قهھرىمانلىقىغا قاتتىق ئىشهنگهن نهۋرىسى
   .نلىگهنىدىشۇ چاغدىكى ھىندىستان ۋە كابۇل ھۆكۈمدارى پىر مۇھهممهدنى تهيى

ياشلىقىنى جهڭ مهيدانلىرىدا ئۆتكۈزگهن پىر مۇھهممهدخان كېيىنكى ۋاقىتالردا 
 ھۆكۈمهتنى باشقۇرۇش ئىشىنى ھىلىيگهر ۋە ئاچكۆز ،ئهيش ئىشرەتكه بېرىلىپ

 پىر مۇھهممهدخان بوۋىسى تېمۇرنىڭ .ۋەزىرى پىرئهلى تازغا تاپشۇرۇپ قويغانىدى
 . بهزمه ئۈستىدە تاپشۇرۇپ ئالدى–رنى ئىشرەت ۋاپات بولغانلىقى ھهققىدىكى خهۋە

بۇ ۋاقىتتا سهمهرقهندتىكى ساراي دائىرىسىدە بىقارارلىق ۋە پاراكهندىچىلىك ھۆكۈم 
 قولىغا ، ئهگهر پىرمۇھهممهدخان شاراب قهدەھلىرىنى قويۇپ.سۈرمهكته ئىدى

 ،دە دەرھال ئهسكهر توپالپ سهمهرقهند ئۈستىگه كهلگىنى،ئۇرۇش قورالىنى ئېلىپ
   .بوۋىسىنىڭ تهختىگه ئىگه بوالر ئىدى

 مىرانشاھنىڭ تاشكهنتته ياشاۋاتقان ئون ئىككى ياشلىق .لېكىن ئۇ كېچىكتى
 ئۇ بۇ يهردىكى بىرقانچه ئابرۇيلۇق .ئوغلى سۇلتان خهلىل مىرزا ھهرىكهت باشلىدى

 ،ھۆكۈمدارالرنىڭ قوللىشى بىلهن بۈيۈك بوۋىسىنىڭ تهختىگه دەۋاگهرلىك قىلىپ
   .سقۇنچىلىقسىزال سهمهرقهند ئۈستىگه يۈرۈش قىلدىتو

ئۇ ئۇلۇغ بوۋىسىدىن قالغان خهزىنىلهر ۋاسىتىسى بىلهن ھۆكۈمهت بېشىغا 
كهلدى ۋە پىر مۇھهممهدخاننى تهختكه ئولتۇرغۇزۇش تهرەپدارلىرىنى ئۆز تهرىپىگه 

   .ئۆتكۈزۈپ ئېلىشقا قارار قىلدى
دخاننى تهختكه ئولتۇرغۇزۇش تېمۇرنىڭ ۋەسىيىتىگه ئاساسهن پىرمۇھهممه

 ئهمما خېلىل مىرزا ئاتنى بۇرۇنراق قامچىالپ ،تهرەپدارلىرى كۈچلۈك بولسىمۇ
 ئامۇ دەريانىڭ ئوڭ ، ئۇ پىرمۇھهممهدخاننىڭ پىالنلىرىنى بۇزۇپ.بولغانىدى

   .تهرىپىدىكى يهرلهرنى ئۆز ھاكىمىيىتىگه قوشۇۋېلىشقا ئېرىشتى
 خىيالپهرەس ، ئۇ ئۆزىنىڭ يۇمشاق.دى بۇنىڭدىن بىرەر نهپ چىقمى،لېكىن

 .تهبىئىتى بىلهن ھۆكۈمدارغا قارىغاندا كۆپرەك شائىر بولۇش ئۈچۈن يارىتىلغانىدى
 تۈگىمهس خهزىنىلىرىنى –خهلىل بىر تهرەپتىن بۈيۈك بوۋىسىنىڭ پۈتمهس 

 ئالىي تهبىقىدىكىلهردىن بىر ، نوپۇزلۇق يۇقىرى مهنسهپدارالردىن،ئىسراپ قىلىپ
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 ئىككىنچى تهرەپتىن بوۋىسىغا ساداقهتمهن ،ىشىنى ئۆز تهرىپىگه ئۆتكۈزۈپقانچه ك
كىشىلهرنى بىزار قىلدى ۋە قىسقا ۋاقىت ئىچىدە خېلى كۆپ دۈشمهنلهرنى بارلىققا 

   .كهلتۈردى
 خهلىلىنىڭ شادىمۇلىك ئىسىملىك بىر ئايالنى قاتتىق ،رىۋايهتلهرگه قارىغاندا

 .الرنىڭ كېلىپ چىقىشىغا سهۋەبكار بولغانياخشى كۆرۈپ قالغانلىقى نارازىلىق
 خهلىل تهختكه .شادىمۇلىك ئهۋۋەل ھاجى سهيپىددىننىڭ كېنىزىكى ئىدى

 تېمۇر ھايات ۋاقتىدا بۇ جهزبىدار . ئۇنىڭغا ئۆيلهندى،ئولتۇرغاندىن كېيىن
 ئهمما . خهلىلنىڭ ئىشىق ئوتىنى ئۆچۈرمهكچى بولغانىدى،كېنىزەكنى ئۆلتۈرۈپ

 ئاخىر شادىمۇلىك ھۆكۈمدارنىڭ خوتۇنى .ن قېچىپ قۇتۇلدىكېنىزەك جازادى
 ئېرىنىڭ بۇرۇنقى ئۆزىگه سادىق تهرەپدارلىرىنى ئۇنىڭغا قارشى ،سۈپىتىدە

   .قورالالندۇردى
بىرىنچى بولۇپ تۈركىستان ۋىاليىتىگه ھهم پهرغانىنىڭ بىر قىسمىغا ھاكىم 

خهلىلگه قارشى ئىسيان قىلىپ تهيىنلهنگهن ئهمىر خۇدادات بىلهن شهيخ نۇرىددىن 
 ئامۇ ، ئهگهر پىرمۇھهممهدخان مىراس دەۋاسى بىلهن چوڭ قوشۇن توپالپ.كۆتهردى

 ئۇ ھامان سهمهرقهندته ، خهلىلنى كۈچلۈك تهھلىكىگه سالمىسا،دەرياغا يېقىنلىشىپ
   . گۈزەل مهھبۇبىسى شهنىگه غهزەل يېزىش بىلهن بهنت بولۇپ يېتىۋېرەتتى،ياشاپ

 مىرزا سۇلتان ھۈسهيىن بولسا ئامۇ دەريانىڭ سول قىرغىقىدا خهلىلنىڭ ئۇكىسى
 شۇ سهۋەبتىن خهلىل ئاۋۋال .ئۆز ھاكىمىيىتىنى قۇرۇش قهستىدە ئىسيان كۆتۈردى

 كېيىن مىرزا سۇلتان ھۈسهيىنگه ،ئۆزى ئهۋەتكهن ئهسكهر بىلهن جهڭ قىلدى
 ئۇرۇشتا  كىش ۋىاليىتىنىڭ جىگدىلىك دېگهن جايىدىكى،قارشى ئهسكهر ئهۋەتىپ

   .غهلىبىگه ئېرىشتى
 تهختنىڭ ئىككى دەۋاگىرى ئوتتۇرىسىدىكى مۇزاكىرە ،ئهنه شۇنىڭدىن كېيىن

 شۇ سهۋەبتىن ئۇرۇش . لېكىن بۇنىڭدىن ھېچقانداق نهتىجه چىقمىدى.باشالندى
 ئامۇ دەريانى كېچىپ ئۆتكهن .باشقىدىن يهنىمۇ كۈچلۈكرەك تۈس ئالدى

 – ئوردىگاھى ۋە مال .هغلۇبىيهتكه ئۇچرىدىپىرمۇھهممهد نهسهپ ئهتراپىدا م
   . ئاران قېچىپ قۇتۇلدى،دۇنياسىنى تاشالپ

 ئهمما بۇ .پىرمۇھهممهدخان يهنه بىر قېتىم ئۆز بهختىنى سىناپ كۆردى
 ئۇ پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلهن مهيخورلۇق ۋە نادانلىققا .سهپهردىمۇ غهلىبه قىاللمىدى

 قهھرىمانلىقالردىن ئهسهرمۇ بېرىلگهنلىكى سهۋەبىدىن ئۇنىڭدا بۇرۇنقى
 شۇنىڭدىن كېيىن ئارىدىن كۆپ ئۆتمهي پىرمۇھهممهد شىبورغان .قالمىغانىدى

 ئۆزىنىڭ چېدىرىدا ، يىلىدا–) 1407مىالدىيىنىڭ  (809يېنىدا ھىجرىيىنىڭ 
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 ھالبۇكى پىرمۇھهممهد خان .مهشهۇر ۋەزىرى پىرئهلى تاز تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلدى
ئافغانىستان ۋە  (.قتىن ۋەزىرلىك دەرىجىسىگه كۆتۈرگهنىدىپىرئهلىنى خىزمهتكارلى

شىمالى ھىندىستان ھۆكۈمدارى بولۇشنى نىيهت قىلغان پىرئهلى بهگلهرنىڭ 
 شاھرۇخ ئۆز قېرىندىشىنىڭ ،ئىسيانى سهۋەبىدىن ھىراتقا قېچىپ بارىدۇ

   .)ئىنتىقامىنى ئېلىپ ئۇنى قهتل قىلىدۇ
 بىراق شىمال ،ىككه ئىگه قىلغان بولسىمۇشۇ تهرىقىدە خهلىل جهنۇبىي بىخهتهرل

 چۈنكى ئىسيانچى خۇدادات ۋە .تهرەپلهر ھاياجانلىق ۋە تهھلىكىلىك ئىچىدە ئىدى
 نوپۇز ،شهيخ نۇرىددىن قاتارلىقالر ئهمىرلهر ۋە باشقا بهگلهرنى ئۆز تهرىپىگه تارتىپ

تىگه دائىرىسىنى كېڭهيتمهكته ھهم چوڭ قوشۇن بىلهن توپتوغرا سهمهرقهند ئۈس
   .كهلمهكته ئىدى

خهلىل ئارغۇنشاھ ۋە ئهمىر ئالالدات رەھبهرلىكىدە ئاسىيالرغا قارشى لهشكهر 
 . بۇ ئىككى زات دۈشمهن بىلهن مهخپىي ئىتتىپاق تۈزگهنىدى، ۋەھالهنكى.ئهۋەتتى

 سادىق ھېسابالنغان ،ئالىيجاناب لېكىن بهختسىز خهلىل ئۆزىنى قوغدىغۇچى
 ئهسكهرلىرى ئۇنىڭغا خائىنلىق ،ىشىدە قالغان پهيىتتهكىچىك بىر گۇرۇھنىڭ كۆزىت

قىلدى ۋە شىرار قهلئهسى خارابىلىرىدە خۇدادات لهشكهرلىرىنىڭ تاجاۋۇزىغا دۇچ 
 ئۇ بۇ . ئهسىرگه چۈشۈپ قالدى ھهم ئۆزىنىڭ سابىق تهۋەلىكىگه ئهۋەتىلدى،كېلىپ

ن قهشقهر يهردە تاجۇ تهختتىن ۋاز كېچىشكه ئىسيانچىالر تهرىپىدىن بېرىلگه
 شۇنىڭ بىلهن تهڭ ئۇنىڭ چوڭ .ھاكىمىيىتىنى قوبۇل قىلىشقا مهجبۇر بولدى

 بهلكى پۈتۈن قهلبىدىن ، تهقدىرنىڭ كۈتۈلمىگهن زەربىسىدىن ئهمهس،پاالكىتى
 شۇ سهۋەبلىك ئۇ ئۆزىنىڭ .سۆيگهن مهھبۇبىسى شادىمۇلىكتىن ئايرىلىشى ئىدى

شلىرى ئارىالش شىكايهت بىلهن  غۇسسىلىرىنى كۆز يا–كۆڭلىدىكى بارلىق غهم 
 ھهقىقهتهنمۇ پۈتۈن . يهڭگىللىتىشكه ئۇرۇندى،تولغان غهزەللهرنى يېزىپ

 ، ئۇنى تهھقىپ ۋە مهسخىرە قىلغان،خهزىنىلىرى بىلهن سهمهرقهندنى ئىگىلىگهن
ھهتتا مهلىكه شادىمۇلىكنى ئاۋامنىڭ ئهڭ رەسۋا ھاقارىتىگه دۇچار قىلدۇرغان 

 تېمۇرىيىلهرنىڭ ئهڭ چوڭى مىرزا شاھرۇخ .اققا بارمىدىخۇداداتنىڭ بهختى ئۇز
مۇشۇ پهيتته ھىراتتا ياشاپ نوپۇز ۋە ئۇلۇغۋارلىقى ئهڭ يۈكسهك مهقامغا 

   . ئۇ ماۋەرائۇننهھردىكى بۇ ھادىسىلهرگه ئېتىبارسىز قارىيالمىدى.يېتىشكهنىدى
 ،ۇپشاھرۇخ تېمۇرىيىالرنىڭ ئهڭ مهشهۇر ۋە ئالىيجاناب بىر شاھزادىسى بول

 خۇراساننىڭ مائارىپقا مايىل .ئۇنىڭ سارىيى زاماننىڭ پهن ۋە مائارىپ ئوچىقى ئىدى
 شۇ .ئىران ئېلېمېنتلىرى ئارىسىدا ئۇ ئۆزىنى ناھايىتى بهختلىك ھېساباليتتى

تۈپهيلى ماۋەرائۇننهھردە ھاكىمىيهت مهسىلىسى ۋە ئاتىسىنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىنكى 



www.uyghurweb.net 

 79

 لېكىن سۇالله مهنپهئهتى تهھلىكىگه . تارتقانىدىۋەقهلهر ئۇنىڭ دىققىتىنى قاتتىق
 ئۇرۇشنى ئانچه خالىمىسىمۇ ئۆزىنى تۇتۇپ ،چۈشكهنلىكىنى كۆرگهندىن كېيىن

   .تۇرالمىدى
قېرىندىشى خهلىلنىڭ پاالكهتكه يولۇققانلىقى ھهققىدىكى خهۋەرنى 

ت  دەرھال ئۆزىنىڭ لهشكىرى بىلهن خۇداداتغا قارشى ھهرىكه،ئاڭلىغاندىن كېيىن
 خۇدادات ئۇرۇش قىلىشقا تهييار بولمىغانلىقتىن ئۇنىڭغا ئىتائهت .باشلىدى

 سهمهرقهندگه يۈردى ۋە ، شاھرۇخ بۇنىڭغا قارىماي.قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى
 خۇدادات .شهھهر خهلقى تهرىپىدىن ئاجايىپ تهنتهنه بىلهن كۈتۈۋېلىندى

ن باشپانالىق تهلهپ تاشكهنتكه قېچىپ كهتتى ۋە موغۇل خانى مۇھهممهدخاندى
 لېكىن مۇھهممهدخان شاھرۇخقا ئوخشاش ئىقتىدارلىق بىر زاتقا قارشى .قىلدى

 ئهكسىچه ئۆزىنىڭ بۇرادىرى شهمئىجاھانغا بۇ ئاسىي .تۇرۇشقا جۈرئهت قىاللمىدى
 خۇداداتنىڭ ، ئارىدىن كۆپ ۋاقىت ئۆتمىدى.قاچقۇننى تۇتۇۋېلىشنى ئهمىر قىلدى

خانىنىڭ ساداقىتىنىڭ نىشانى سۈپىتىدە شاھرۇخقا  موغۇل ،كاللىسى ئېلىنىپ
   .تهقدىم قىلىندى

 مىرزا خهلىلنى ، ماۋەرائۇننهھردە بىر ئاز تىنچلىق ئورنىتىلىپ،شۇنداق قىلىپ
 خۇدادات ئۆلتۈرۈلگهندىن كېيىن خهلىل ئۇنىڭ بۇرادىرى تهرىپىدىن .ئهسكه ئالدى

) گېنېرالى(ڭ توقسابهسى  شاھرۇخ ئۆزىنى.ئاال تاغدىكى قهلئهگه كۆچۈرۈلگهنىدى
 ئېهتىمال مىرزا خهلىل ئاسىي .شاھمهلىكنى ئۇنى ئازاد قىلىش ئۈچۈن ئهۋەتتى

 ئۇ .بهگلىرىدىن ئۆزىنى ئازاد قىلىشقا كهلگۈچىلهردىن كۆپرەك قورققان بولسا كېرەك
ئۆزىنىڭ خهۋپسىزلىكى ئۈچۈن ئىناۋەتلىك بىر ساقچى تهلهپ قىلدى ۋە ئۇنىڭ 

 .يانىڭ سول قىرغىقىدا تۇرغان شاھرۇخنىڭ يېنىغا كهتتىھىمايىسىدە سىر دەر
 ھهرخىل سهمىمىي دوستلۇق ئاالمهتلىرىنى .شاھرۇخ ئۇنى قۇچاقالپ قارشى ئالدى

 ھهتتا ئۇنىڭ چىن دىلىدىن سۆيگهن مهھبۇبى شادىمۇلىكنى ئۆزىگه ،كۆرسهتتى
بىر ئاز  شاھرۇخ ئۇنى . ئۇ پهقهت تاجۇ تهختتىن مهھرۇم قىلىندى.قايتۇرۇپ بهردى

 مىرزا خهلىل ئۇ يهرگه .تهسهللى تاپسۇن دەپ ئىراق نائىبى قىلىپ تهيىنلىگهنىدى
 . يىلى يولدا ۋاپات بولدى–) 1409مىالدىيىنىڭ  (812 ھىجرىيىنىڭ ،كېتىۋېتىپ

 مهھبۇبىسى شادىمۇلىكمۇ ئۆزىنى ، ئۇنىڭ ئۆلۈمىدىن كېيىن،رىۋايهتلهرگه قارىغاندا
   . ئۇ ئېرى بىلهن بىر قهبرىگه كۆمۈلگهنىكهن، ئېيتىشلىرىچه.ئۆلتۈرۈۋاپتۇ

 ئامۇ دەرياسىنى كېچىپ ،شاھرۇخ ئىككىنچى يىلى يهنه بىر قېتىم قوراللىنىپ
 ، ماۋەرائۇننهھردە ھاكىمالرنىڭ ئالمىشىپ تۇرۇشى.ئۆتۈشكه مهجبۇر بولدى

 تېز – بهگلهرنى ھهددىدىن ئارتۇق جۈرئهت بىلهن تېز ،خهلىلنىڭ يۇمشاقلىقى
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 ئهمىر نۇرىددىن شۇالرنىڭ .لىپ تۇرۇشقا ئادەتلهندۈرۈپ قويغانىدىغهليان قى
 .بېشىدا تۇرغانلىقى ئۈچۈن تهختىنى ئېلىشقا قهست قىلىپ ئۇرۇش باشلىدى

 . تاشكهنتكه قاچتى،ئۇرۇشنىڭ بېشىدىال توقسابه شاھمهلىكتىن يېڭىلگهنلىكتىن
   .ر بولدىئۇنىڭ شېرىكلىرى قىلغان جىنايهتلىرى ئۈچۈن ئېغىر جازاغا دۇچا

شاھرۇخ مىرزا ئاتىسىنىڭ سۈرىيه بىلهن ئهرەبىستاندىن باشقا ھهممه جايلىرىنى 
 ماۋەرائۇننهھر تهختىنى تۇنجى ئوغلى ،ئۆز قول ئاستىغا ئالغاندىن كېيىن

 ئۇلۇغبهك ئاتىسىغا ئوخشاش باشقىالر بىلهن .ئۇلۇغبهككه تاپشۇردى
 مائارىپقا – بهلكى پهن ،مىدىئىتتىپاقلىشااليدىغان كىشى بولۇش بىلهنال چهكلهن

 تېمۇر سۇاللىسىدىن نامى .ئالىيجانابالرچه مايىل بولۇشتا ئۇنىڭدىن ئېشىپ كهتتى
غهربتىكى خىرىستىئان دۇنياسىدىمۇ بىرنهچچه ئهسىر مابهينىدە ھۆرمهت بىلهن ياد 

 ئۇنىڭ ئهسلى ئىسمى مۇھهممهت .ئېتىلگهن مهشهۇر بىر زاد ئۇلۇغبهك ھېسابلىنىدۇ
 چوڭ بوۋىسى ئهمىر تېمۇر ۋاپات بولغان چاغدا ئون بهش ياشتا ، بولۇپتورغاي
 ئۇ ماۋەرائۇننهھرنى باشقۇرۇشتهك ئېغىر ۋەزىپىنى تاپشۇرۇۋالغان چاغدا ئون .ئىدى

 ئهمما ئۇنىڭ خېلى ۋاقىتقىچه داۋام قىلغان پادىشاھلىق .توققۇز ياشقا كىرگهنىدى
   .دەۋرى ھېسابلىنىدۇدەۋرى تېمۇرىيالر سهلتهنىتىنىڭ سائادەتلىك 

ئۇنىڭ ئاتىسى ئاھالىنىڭ يۈكسهك ھۆرمىتى ۋە مۇھهببىتىگه سازاۋەر بولغانلىقى 
 ، گهرچه موغۇلالر كۆپ قېتىم ئۇرۇش قىلىپ.ئۈچۈن تۇراندىكى تىنچلىق بۇزۇلمىدى

 ھهتتا ئۇ بىر قېتىم ئاقسۇغىچه بېرىشقا مهجبۇر بولغان ،ئۇنى جهڭگه دااللهت قىلىپ
 ھاكىمىيىتى ۋاقتىدىكى ئۇرۇشالردىن پهقهت شىمال تهرەپتىكى بىر  ئۇنىڭ،بولسىمۇ

 چۈنكى بۇ تاجاۋۇزنىڭ .تاجاۋۇزچىلىقىنى سۆزلهپ ئۆتۈش كۇپايه قىلىدۇ
   .پاالكهتلىك ئاقىۋىتى ماۋەرائۇننهھر ئۈچۈنمۇ خېلى كۆپ زىيانالرنى كهلتۈردى

وغلى باراق تېمۇر تهرىپىدىن قىپچاق خانى قىلىپ تهيىنلهنگهن قوۋۇرچاقنىڭ ئ
ئوغالن دۈشمهنلهرنىڭ كۈچ بىلهن بېسىقتۇرۇشىغا ئۇچرىغانلىقى سهۋەبىدىن 

 سىغناق ئهتراپىغا ، يىلىدا تۈركىستانغا–) 1424مىالدىيىنىڭ  (828ھىجرىيىنىڭ 
 بۇ قهلئهنىڭ قوماندانى ھهر ۋاقىت .كېتىشكه مهجبۇر بولدى

ئۆزبېك ئاتلىق  قىپچاق ۋە ،ساھىبىنىڭ تهبىرىچه» ...مهتلهئهسسهئدەين«
قوشۇنلىرىنىڭ تاجاۋۇزىدىن شىكايهت بىلهن ئهشۇ باراق ئوغالنغا مۇراجىئهت 

   . شۇ سهۋەبتىن بۇ قهلئهدە ئۆزىنىڭ ھهققى بارلىقىنى مهلۇم قىلدى.قىالتتى
 ئاتىسى .ئۇلۇغبهك بۇنىڭغا قارشى شهخسهن ئۆزى بېرىشقا قارار قىلدى

انچه ئىشهنمىگهنلىكى ئۈچۈن ئۇلۇغبهكنىڭ لهشكهر بېشىلىق ئىقتىدارىغا ئ
 لېكىن ئۇلۇغبهك . ئىككىنچى ئوغلى مۇھهممهد جۇگىنى ئهۋەتتى،ياردەمچى قىلىپ
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ئۇنىڭ يېتىپ كېلىشىنى كۈتمهستىن ئۇرۇش باشلىۋەتتى ۋە باراق ئوغالننىڭ ئاز 
مىقداردىكى مۇنتىزم ئاتلىق قوشۇنى تهرىپىدىن دەھشهتلىك رەۋىشته پاراكهندە 

 بۇ پهيتته مۇۋەپپهقىيهت ۋە .كهرلىرىمۇ كۆپ زىيانغا ئۇچرىدى جۇگى لهش.قىلىندى
 تاالڭ بىلهن خۇجهندكىچه كېلىشى –غهلىبه قازانغان قىپچاق ئوردىسى بۇالڭ 

 – بۇ پاالكهتتىن كېيىن ياش ۋە نازۇك تهبىئهتلىك شاھزادە جهڭگى .مۇمكىن ئىدى
 .ه بېرىلىپ كهتتى پهنگ– ئىلىم ، ئۆلىماالر مهجلىسىگه،جېدەلدىن ئۆزىنى تارتىپ

 پايتهختنى ، مائارىپنى راۋاجالندۇرۇشقا–بۈيۈك بىر ئهركىنلىك بىلهن پهن 
 شهھهرنىڭ ھازىرقى خارابىلىرى .مېمارچىلىق سهنئىتى بىلهن بېزەشكه كىرىشتى
 سهنئهت ساخاۋىتىدىن دېرەك بېرىپ ،ھامان قۇرغۇچىالرنىڭ نازۇك ھېسسىياتىدىن

   .تۇرماقتا
هرقهند ھهققىدە ئۆز خاتىرىلىرىدە بىر قهدەر توغرا مهلۇمات ئاشۇ ۋاقىتتىكى سهم

) 1: بهرگهن بابۇر ئۇنىڭ چوڭ بىنالىرىدىن تۆۋەندىكىلهرنى زىكرى قىلىدۇ 
 ئالهمدە ئۇنچىلىك ئۇلۇغ گۈمبهز ،خانىقانىڭ گۈمبىزى غايهت ئۇلۇغ گۈمبهزدۇر«

 بىلهن  ئۈستى ھهشهمهت،غايهت گۈزەل كۆل ) 2  .»يوق دەپ نىشان بىرۇرلهر
 بۇ مهدرىسه ھىجرىيىنىڭ .بېزەلگهن شاھانه كۆرۈنۈشلىك مهدرىسه بىننا قىلىنغان

 – لېكىن ئىككى يۈز يىل ئۆته . يىلىدا ياسالغان–) 1424مىالدىيىنىڭ  (828
ئۆتمهستىن ئۇنىڭ بۇرۇنقى گۈزەل ھۇجرىلىرىنىڭ خارابىلىرىدا غهيرەتلىك 

 بۇ جهھهتتىن .مۇقهتته مهسجىدى) 3 .تالىپالرنىڭ ئورنىدا ھۇقۇشالر ماكان تۇتتى
 841ھىجرىيىنىڭ ) »كورگان جهدۋىلى«(سى ›زىجى كۆرەگانىي‹مۇقهتته 

تهقۋىمىنى ) باتلىمۇس( ئۇلۇغبهك پتولومېي . يىلىدا تۈزۈلدى–) 1438مىالدىيىنىڭ (
 ئۆلىماالرنىڭ ياردىمى بىلهن ئۇنى .سهمهرقهند شهھىرىگه مۇۋاپىق ئىشلىدى

تهرجىمىدە ‹ تۈرك ، شۇ تهرىقىدە يۇنان ھهكىمىنىڭ ئهسىرى.تۈزىتىشكه كىرىشتى
ئالىمىنىڭ تۈزىتىشى بىلهن يېڭى بىر دۇنياغا ). ئا. س–دېيىلگهن » تاتار«

يازغان ئابدۇرەزاق سهمهرقهندته ئۆزى كۆرگهن » مهتلهئهسسهئدەين «.يۈزلهندى
ىكى ھهققىدە تهرەققىيات ۋە دەرىجىلهرنىڭ بېرىلىشى ۋە بۇ ئاالمهتلهرنىڭ مۇكهممهلل

 كۆك گۈمبىزىدىكى سهييارە ۋە تۇرغۇن يۇلتۇزالرنىڭ .بىرنهچچه قېتىم توختالغانىدى
 تاغ ۋە ، دېڭىزالر،ھهرىكهت مهۋقهلىرى يهر يۈزىدىكى پۈتۈن قۇرۇقلۇقالر

سهھراالرنىڭ شۇنچىلىك توغرا كۆرسىتىلگهنلىكىدىن ھهيران قالغانلىقى ۋە بۇنى 
   . يازىدۇتهسۋىرلهشكه ئاجىز ئىكهنلىكىنى

 بۇنى .ھهقىقهتهنمۇ بۇ رەسهتخانه يهر يۈزىنىڭ بىر مۆجىزىسى ھېسابلىناتتى
مىالدىيىنىڭ  (823كۆرۈش ئۈچۈن ھهتتا ئانىسى گۆھهرشات بېگىم ھىجرىيىنىڭ 
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 پهن – ئۇلۇغبهك پهقهت ئىلىم ، يىلى ھىراتتىن سهمهرقهندكه كهلگهندە-)  1420
 بهلكى باشقا پهن ،ئهمهس)  ماتېماتىكىغىالئاسترونومىيه بىلهن(بىلهن رىيازىيهتكه 

 – ئالىمالر مهملىكهتنىڭ تهرەپ ، شائىرالر.ۋە ئىلىمالرغىمۇ قاتتىق بېرىلگهنىدى
 ئايرىم ئالىمالر ياكى رەسسامالرنى جهلپ .تهرەپلىرىدىن كېلىشكه باشلىغانىدى

تلىشىش  بالىالر ئوتتۇرىسىدا رىقابه–قىلىش جهريانىدا ھهتتا بهزى چايالردا ئاتا 
 ئۇلۇغبهك ھۆكۈمىتى دەۋرىنى ئۇلۇغ سامانىيالر دەۋرى .ئىشلىرىمۇ پهيدا بوالتتى

 ئهپسۇسكى بۇ ھالهت پهقهت شاھرۇخ .بىلهن بىر قاتاردا قىياس قىلىش مۇمكىن
 يىلىدا ئۇ –) 1447مىالدىيه  (850 ھىجرىيه .مىرزىنىڭ ۋاپاتىغا قهدەر داۋام قىاللىدى

ۇرا ئاسىيانىڭ ساپ ۋە ئوچۇق تۇرغان ئاسمىنىنى ۋاپات بولغاندىن كېيىن ئوتت
 تىنچلىق تۈپهيلىدىن بارلىققا كهلگهن سۈلهى ۋە .قويۇق قارا بۇلۇتالر قاپلىدى

   .سائادەتنىڭ قىممهتلىك مېۋىلىرى قانلىق ئۇرۇشالر سهۋەبىدىن بهربات بولدى
 ئۇلۇغبهك تۇنجى ئوغۇل بولغانلىقى ئۈچۈن ئاتىسى شاھرۇخنىڭ پۈتۈن مۈلكىگه

 لېكىن . خۇراسانغا بېرىش ئۈچۈن يولغا چىققانىدى،ئۆزىنى ۋارىس ھېسابالپ
 ئۇلۇغبهكنىڭ ،جىيهنى بايسۇنقۇر مىرزىنىڭ ئوغلى ئاالئۇددەۋله ھىراتنى ئىگىلهپ

   .ئوغلى ئابدۇللهتىپنى ئهسىرگه ئالغانلىقى توغرىسىدىكى خهۋەرنى ئاڭلىدى
ماتىنى قولىدا تۇتۇپ تۇرغان  ما–مهرھهمهتلىك ئۇلۇغبهك ئۆز ئوغلىنىڭ ھايات 

 ، ئابدۇللهتىپنى ئازاد قىلىش ئۈچۈن.دۈشمهن بىلهن ئۇرۇش قىلىشنى خالىمىدى
خهزىنه بىلهن ئهسىرلهرنى ئالماشتۇرۇش شهرتى بىلهن سۈلهى تۈزۈشكه ماقۇل 

 ، ئاالئۇددەۋله شهرتنىڭ بىرىنچى قىسمىنى بېجىرگهن بولسىمۇ.بولدى
 خهزىنىنى قايتۇرۇش ھهققىدە ،ۈرۈۋەتتىئهسكهرلهرنىڭ كۆپىنچىسىنى ئۆلت

 . شۇ سهۋەبتىن ئۇلۇغبهك ئۇرۇش قىلىشقا مهجبۇر بولدى.سۆزلىشىشنى خالىمىدى
   .ھهر ئىككى تهرەپ ئۇرۇش قىلىشقا قاتتىق تهييارلىق قىلدى

ئاالئۇددەۋله شاھرۇخ ئهللىك يىلدىن بۇيان توپلىغان خهزىنىنىڭ كۆپ 
 ئۇلۇغبهك مهسىلىنى ئۇرۇشسىز . توپلىدى جهڭگه ئهسكهر،قىسمىنى سهرپ قىلىپ

 ھىراتتىن . بىرەر نهتىجىگه ئېرىشهلمىدى،ھهل قىلىش ئۈچۈن ھهرقانچه تىرىشسىمۇ
 ئۇلۇغبهك تهنتهنه بىلهن ،تۆت مىل نېرىدىكى تۇرناب دېگهن جايدا ئۇرۇش قىلىنىپ

ىرى  ئاالئۇددەۋلهنىڭ تاجۇ تهختى ۋەيران بولدى ۋە ئۇنىڭ ئهسكهرل.غهلىبه قازاندى
 ھىرات ئۆزىنىڭ بارلىق خهزىنىلىرى بىلهن .مهشههدكه قېچىشقا مهجبۇر بولدى

 شۇنىڭدىن كېيىن ئۇلۇغبهك دۈشمىنىنى قوغالپ .قانۇنىي ۋارىسنىڭ قولىغا ئۆتتى
 ، بۇ يهردە قېرىندىشى ئوبۇلقاسىم مىرزا بىلهن بىرلىشىپ.غهربىي خۇراسانغا باردى

 بۇ ۋاقىتتا ناھايىتى ئېچىنىشلىق ۋەقهلهر  لېكىن.بىرقانچه شهھهرلهرنى ئىگىلىدى
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 تۈركمهن ، ئۇلۇغبهك تۈرمىدە ساقلىغان قارا قۇيۇنلۇق قهبىلىسىدىن.يۈز بهردى
 تېمۇرىيالرغا قارشى قهدىمدىن ساقلىنىپ كهلگهن .رەئىسى ئىرالىبهك قېچىپ كهتتى

 –الن  ئۇنى تا،سۇالله ئاداۋىتى يېڭىدىن قايتا باشالندى ۋە ھىراتقا ھۇجۇم قىلىپ
 ، شاھرۇخ مىرزا دەۋرىدىن بۇيان ساقلىنىپ كېلىۋاتقان ئالىي بىناالرنى.تاراج قىلدى

   .قىممهتلىك سهنئهت ئهسهرلىرىنى ۋەيران قىلدى
ئهينى ۋاقىتتا شۇنداق ئهپسۇسلىنارلىق ھال ئۇلۇغبهكنىڭ پايتهختى 

قىلدى  بىر گۇرۇھ ئۆزبېك ئاتلىقلىرى باسقۇنچىلىق .سهمهرقهندتىمۇ سادىر بولدى
 سهمهرقهندنىڭ ، تاراج قىلىپ–ۋە يولدا دۇچ كهلگهنلىكى نهرسىنى تاالن 

 ئۆزلىرىنىڭ ، شهھهر سىرتىدىكى سارايالردا.دەرۋازىسىغا قهدەر يېتىپ كهلدى
 چىندىن ، ئابدۇرەزاقنىڭ رىۋايهت قىلىشىچه.ۋەھشىيلىكىنى تولۇق نامايان قىلدى

زبېكلهرنىڭ توقماقلىرى بىلهن مهخسۇس ئالدۇرۇلغان ھهشهمهتلىك رەسىملهر ئۆ
 چىنى نهقىشلهر پارچىلىنىپ تامالردىن قۇمۇرۇپ ، پارچه قىلىۋېتىلگهن–پارچه 

 ئالتۇن بىلهن نهقىشلهنگهن مۇكهممهل ھهيۋەتلىك ئايۋانالر قىرىپ ،تاشالنغان
 قىسقىسى كۆپ يىلالر مابهينىدە ۋۇجۇدقا كهلتۈرۈلگهن گۈزەل سهنئهت ،بۇزۇلغان

   .نهچچه سائهت ئىچىدە ۋەيران قىلىپ تاشالنغانىدىئهسهرلىرى بىر 
 ئهمما .ئالىيجاناب ئۇلۇغبهك ئۈچۈن بۇالر تولىمۇ ئهپسۇسلىنارلىق ئىشالر ئىدى

 ئۇلۇغبهك پهقهت ، ئۇ بولسىمۇ. ئېچىنارلىق بىر ۋەقه يۈز بهردى،بۇنىڭدىنمۇ ئېغىرراق
 قايغۇرۇپ كهلگهن  باالم دەپ دائىم،ئۇنىڭ مهنپهئهتى ئۈچۈن ئۇرۇش ئېلىپ بارغان

 ئاتىسىنىڭ شۇنچىلىك چوڭقۇر مۇھهببىتىگه كۇپرانىي نېمهت ،ئوغلى ئابدۇللهتىپ
   .كۆرسىتىپ ئۇنىڭغا تۇزكورلۇق قىلدى

 توال قهھرىمانلىق كۆرسهتكهنلىكى –ئابدۇللهتىپ تۇرنابتىكى جهڭدە ئاز 
 .ئۈچۈن غهلىبه شهرىپىنى ئۆزىگه مهنسۇپ قىلىش مهقىسىتىدە دەۋا قىلدى

 ئۇلۇغبهك مۇۋەپپهقىيهت شهرىپىنى ئابدۇللهتىپنىڭ ئۇكىسى ،البۇكىھ
 ئىختىيارىددىن سارىيىدىن تېپىلغان ، بۇنىڭدىن تاشقىرى.ئابدۇلئهزىزدىن كۆرەتتى

خهزىنىلهرنى ئابدۇللهتىپ ئۆز مۈلكى دەپ ھېسابلىغانلىقى ئۈچۈن ئۇلۇغبهك ئۇ 
   .مۈلۈكلهرنى مۇسادىرە قىلغانىدى

بدۇللهتىپ كۆپ يالۋۇرۇشالر ئارقىلىق ئاتىسىدىن شۇنىڭدىن كېيىن ئا
 دەرھال ئىسيان كۆتۈردى ۋە ئامۇ دەرياسىغا يۈرۈش ،بهلىخنىڭ نائىبلىقىنى ئېلىپال

 ئوغلىنىڭ بۇ ھاقارىتىدىن ئاچچىقالنغان ئۇلۇغبهك قارشى ھهرىكهت .باشلىدى
 . لېكىن بىرىنچى توقۇنۇشۇشتىال يېڭىلىپ قالدى.قىلىشقا مهجبۇر بولدى

 .قورغىنىغا قېچىپ قۇتۇلدى) سابىق بىناكهت(هملىكىتىگه قاراشلىق شاھرۇخىيه م
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ئۇ بۇ جايدا كهنجى ئوغلى ئابدۇلئهزىز بىلهن بىرگه قولغا ئېلىندى ۋە شهپقهتسىز 
ئوغلى ئابدۇللهتىپنىڭ ئهمرى بىلهن ئىرانلىق ئابباس ئىسىملىك بىر خىزمهتكار 

   .تهرىپىدىن قهتل قىلىندى
ارقىن پىكىرلىك ھۆكۈمدارلىرىدىن بىرى ئهنه شۇ تهرىقىدە يوق شهرقنىڭ ئهڭ ي

 ئۆزى ، ئۇلۇغبهك ئاتىسىنىڭ نائىبى سۈپىتىدە ئوتتۇز سهككىز يىل.قىلىندى
مۇستهقىل ئىككى يىل سهككىز ئاي ماۋەرائۇننهھردە ۋە شهرقىي شىمال 
چېگراسىدىكى يهرلهرگه ھۆكۈمرانلىق قىلغاندىن كېيىن پاجىئهلىك رەۋىشته 

   .ياتنى تهرك ئهتتىھا
 ئۆز ئاتىسىنى ئۆلتۈرگهن تۇزكور ئابدۇللهتىپمۇ ،شۇنىمۇ ئېيتىش كېرەككى

 شۇ دەۋردە .بۇنداق جىنايهتكارانه ھهرىكهت بىلهن ئۆزىنىڭ مهقسىتىگه يېتهلمىدى
سهمهرقهندتىكى ھاكىمىيهتنى مىرانشاھنىڭ نهۋرىسى ئهبۇسهئىد مىرزا ئىگىلهپ 

 –ىيىغا دەسلهپته بىر قاچقۇن سۈپىتىدە يېلىنىپ  ئۇ ئۇلۇغبهك سار.ئالغانىدى
 . كېيىن ئۇلۇغبهك ئۇنى ئۆزىگه كۈيئوغۇل قىلىپ ئالدى،يالۋۇرۇپ كهلگهنىدى

لېكىن بۇنىڭغا قارىماي ئۇلۇغبهك ئۆزىنىڭ ئاسىي ئوغلىنى جازاالش ئۈچۈن 
پايتهختتىن كهتكهندە ئهبۇ سهئىد ئۆزىگه شهپقهت كۆرسهتكۈچىگه قارىتا 

 ئۇلۇغبهك ئورنىدا . ئىختىالپ بايرىقىنى كۆتىرىپ چىقتى، يامانلىق قىلىپياخشىلىققا
پايتهختته قالغان ئوغلى ئابدۇلئهزىز ئهبۇ سهئىدنىڭ كۈچلۈك ئهسكهرلىرىگه قارشى 

 شۇ تهرىقىدە ئهبۇسهئىد مىرزا سهمهرقهند ھاكىمىيىتىنى .تۇرۇشقا ئاجىزلىق قىلدى
ئابدۇللهتىپ ئاتىسىنى مهغلۇپ  شۇنىڭ ئۈچۈن .ئۆز قولىغا ئېلىۋالغانىدى

   . ئهشۇ ئهبۇسهئىد بىلهن جهڭ قىلىشقا مهجبۇر بولدى،قىلغاندىن كېيىن
 ئهبۇسهئىد مهغلۇپ .جهڭ پهرىسى تۇزكور ئوغۇلغا تهبهسسۇم بىلهن باقتى

 . كېيىن بۇخاراغا قېچىپ قۇتۇلۇپ قالدى،بولۇپ ئهسىرگه چۈشكهن بولسىمۇ
 يىلىدا ئۇلۇغبهكنىڭ –) 1450ىالدىيه م (854ئابدۇللهتىپ بولسا ھىجرىيه 

ئىلگىرىكى خىزمهتچىسى بابا ھۈسهيىن تهرىپىدىن خوجايىننىڭ ئۆچىنى ئېلىش 
 ئاتىسى بىنا قىلغان ، ئابدۇللهتىپنىڭ كاللىسى كېسىلىپ.ئۈچۈن ئۆلتۈرۈلدى

 چۈنكى شۇ .دەرۋازىسىنىڭ پهشتىقىغا ئېسىپ قويۇلدى» ئۇلۇغبهك مهدرىسهسى«
ە قوللىنىلىۋاتقان بارلىق قانۇنالردا ئۆز ئاتىسىنى ئۆلتۈرگهن دەۋرلهردە ئهمهلد

قاتىلنىڭ ھېچقاچان تهختكه ئىگه بواللمايدىغانلىقىنى ھهم ماۋەرائۇننهھرنىڭ 
بېشىغا كهلگهن كۈلپهتلهردە ئهشۇ ھۆكۈمراننىڭ جىنايىتى ئىنتايىن چوڭ 

ىتىدىغان بايانالر ئىكهنلىكىنى ھهم ئۇنىڭغا ئىالھى جازا بېرىلىشى الزىملىقىنى كۆرس
   .بار ئىدى
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 .ئابدۇللهتىپتىن كېيىن تهخت شاھرۇخنىڭ نهۋرىسى ئابدۇلال مىرزىغا ئۆتتى
ئۇمۇ ئۆز ۋاقتىدا ئۇلۇغبهكنىڭ سارىيىغا سهمىمىي رەۋىشته قوبۇل قىلىنغان ۋە 

 ئهبۇسهئىد ناھايىتى تېزلىكته ئۇنىڭ بىلهن تهخت تالىشىش .كۈيئوغۇل بولغانىدى
 سىر دەرياسىنىڭ نېرىقى تهرىپىدىكى ، لېكىن يېڭىلىپ،دىئۇرۇشىنى باشلى

 ئوبۇلخهيرى ئۇنىڭغا ئازراق ئهسكهر بېرىپ .ئوبۇلخهيرى ھۇزۇرىغا قېچىپ كهتتى
 ھهم ئۇنىڭ ، ئهبۇسهئىد ئابدۇلال مىرزا ئۈستىگه قوشۇن تارتىپ.ياردەم قىلدى

 پهقهت بىر يىلال  ئابدۇلال مىرزا مهملىكهتنى. ھهم تهختىگه خاتىمه بهردى،ھاياتىغا
 يىلىنىڭ ئاخىرىدا –) 1451مىالدىيه  (855 ئهبۇسهئىد ھىجرىيه .باشقۇرالىدى

 لېكىن بۇ غهلىبه ناھايىتى .تېمۇرىيىلهرنىڭ پايتهختى سهمهرقهندنى ئىشغال قىلدى
 سهھرادىن كهلگهن ۋەھشىي ئهسكهرلهر شهھهرلهرنى ئىككىنچى .قىيىنغا چۈشتى

 ھهتتا تاالنغان نهرسىلهر بىلهن قاپ ۋە . تاراج قىلدى–قېتىم خانىۋەيران ۋە تاالن 
خۇرجۇنلىرى توشقۇزۇلغاندىن كېيىنمۇ ئۇالر ئۆز ۋەتهنلىرىگه ئېلىپ كېتىش ئۈچۈن 

 ئهبۇسهئىد تېمۇر ۋارىسلىرى . نهيرەڭ ۋە زورلۇق قىلىشنى توختاتمىدى–ھىيله 
بۇ جاھان «الغان  بوۋىلىرىدىن ق– ئۇ ئاتا .ئارىسىدىكى يېگانه مهنسهپپهرەس ئىدى

دېگهن سۆزلهرنى » ئهينى ۋاقىتتا ئىككى ھۆكۈمدار ئۈچۈن ناھايىتى تارلىق قىلىدۇ
 تۇران ، شۇ سۆزگه مۇۋاپىق ھهرىكهت قىلىپ.تهكرارالشنى ياخشى كۆرەتتى

 ئۇ مهملىكهت دائىرىسىنى .ئۆلكىلىرىنىڭ چېگراسىنى كېڭهيتىشنى خااليتتى
   . ئىران تهرىپىگه كېڭهيتىشكه باشلىدىماۋەرائۇننهھردىن خۇراسان ۋە غهربىي

 ئهركىن ، تېمۇر ئهۋالدلىرى كۆپلىگهن تهبىقىلهرگه بۆلۈنۈپ،بۇ ۋاقىتقا كېلىپ
 ئهبۇسهئىد مهقسىتىگه يېتىش ئۈچۈن .ھاكىمىيهت قۇرۇش ھهۋىسىگه چۈشتى

 .قورقۇنچلۇق رەقىبلىرىنىڭ كۆپچىلىكىنى بىر تهرەپ قىلىشقا مهجبۇر ئىدى
 ئالدى بىلهن ئوبۇلقاسىم بابۇر ،هندنى ئىشغال قىلغاندىن كېيىنئهبۇسهئىد سهمهرق

 ئوبۇلقاسىم بابۇر مىرزا شاھرۇخنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن .مىرزا بىلهن جهڭگه كىرىشتى
ئۇلۇغبهكنىڭ ياردىمى بىلهن خۇراسانغا كهلگهن ۋە تۈركمهن خانى ئىرالىنىڭ 

نىتى بىر ئاز نۇرانه  ئۇنىڭ سهلته. ھىرات تهختىگه چىققانىدى،قهتلىدىن كېيىن
 ئۇ باي خۇراسان ئۆلكىسىنىڭ يارىلىرىنى بىر .ئىكهنلىكىنى تهۋسىپ قىلماقچىمىز

 ئۇ ئهبۇسهئىدنىڭ ئۆزىگه .ئاز ساقايتىش مهقسىتىدە ئىش ئېلىپ بارغانلىقى مهلۇم
لېكىن سهمهرقهندنى قىرىق .كۈچلۈك رەقىب ئىكهنلىكىنى ياخشى چۈشىنهتتى

يىن غهلىبىگه ئېرىشهلمهي سۈلهى تۈزۈشكه مهجبۇر كۈنچه قامال قىلغاندىن كې
   .بولدى
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ئابدۇللهتىپنىڭ ئوغۇللىرى ئهھمهد ۋە مۇھهممهت جۇگىالرمۇ ئاتىسىنىڭ 
 ئهبۇسهئىدكه خېلى زىيان ،تهختىنى ئىگىلهش ئۈچۈن ئۇرۇشقا قوشۇلۇپ

) 1455مىالدىيه  (859 ئهبۇ سهئىد شاھزادىلهرنىڭ لهشكىرىنى ھىجرىيه .يهتكۈزدى
 ئهھمهد شۇ يهردە ھاالك ،لى بهلىخ ئهتراپىدا مهغلۇپ ۋە پاراكهندە قىلدى يى–

 ئۇ سىر دەرياسىنىڭ نېرىقى تهرىپىگه . مۇھهممهد جۇگى قېچىپ قۇتۇلدى،بولدى
 ، ئهبۇسهئىدكه ئوخشاش ئۆزبېك خانى ئوبۇلخهيرىگه مۇراجىئهت قىلىپ،ئۆتۈپ

ھرا ۋىاليىتى ئهسكىرىي  ماۋەرائۇننهھرنىڭ شىمالىدىكى سه.ياردەم تهلهپ قىلدى
   .كۈچ توپالش ئۈچۈن ئهڭ ياخشى بىر خهزىنه ھېسابلىناتتى

ئوبۇلخهيرىخان ئۆزىنىڭ ئالدىنقى ئىلتىماسچىسى ئهبۇسهئىدنىڭ يۈز خاتىرىسى 
 مۇھهممهت جۇگىغا ئۆزى ئهسكىرىي جهھهتتىن ،ئۈچۈنمۇ ياكى باشقا سهۋەبتىنمۇ

 .اردەم كۈچلىرىنى تېپىپ بهردى خۇشاللىق بىلهن چهتتىن ي،ياردەم بهرمىسىمۇ
 ئهبۇلغازى .ئۇنىڭ يېنىدا سهھرا قهھرىمانى دەپ ئاتالغان بۈرگه سۇلتان بار ئىدى

گويا ئۇنىڭ كۆكرەك قوۋۇرغىسى ئورنىدا : ئۇ ھهقته تۆۋەندىكىدەك ھېكايه قىلىدۇ 
 ئوبۇلخهيرىخان بۈرگه .يهخلىت سۆڭهكتىن ئىبارەت تاختا ئورۇنالشقاندەكال ئىدى

كۆزدە تۇتۇلغان مهقسهت ئۈچۈن مېنىڭ ئائىلهمدە ھېچكىم «: ننى چاقىرىپ سۇلتا
 مهن ، ئۆزۈڭنىڭ ئادەملىرىنى ئال، مېنىڭ ئوغلۇم ئورنىدىسهن، سهن بۈرگه،يوق

»  بېرىپ تېمۇر ئهۋالدىنى باالدىن قۇتۇلدۇرغىن.ساڭا ياردەمچى ئهسكهر بېرىمهن
   .دېگهن

 تاشكهندكه يۈرۈش ،وبۇل قىلىپبۈرگه سۇلتان ئوبۇلخهيرىنىڭ تهكلىپىنى ق
 بۇ يهردە ئۇنىڭغا ئىلگىرىكى ئۆزبېك تهرەپدارلىرى ۋە چىغاتاي .باشلىدى

 ئۇالر تېزلىك بىلهن شاھرۇخىيىنى .قوۋملىرىدىن نارازى كىشىلهرمۇ قوشۇلدى
 توغرى سهمهرقهندكه يول ، كېيىن سىر دەريانى كېچىپ ئۆتۈپ.بېسىپ ئالدى

 جۇگى .مهجىد ئۇالرغا قارشى چىقىپ ئۇرۇش قىلدى شهھهر ھاكىمى ئهمىر .سالدى
لهشكهرلىرىنىڭ ئوڭ قانىتىغا باشلىق بولغان ئوبۇلخهيرى ياردەمچى لهشكهرلىرىنىڭ 

 . سول قاناتتا چىغاتايالر بىلهن بۈرگه سۇلتان تۇراتتى،رەئىسى پىشكهند ئوغالن
ن تېزلىك  مهجىدخا.ئۇرۇش سهمهرقهندلىكلهر ئۈچۈن مۇۋەپپهقىيهتسىز ئاياغالشتى

 تهخمىنهن پۈتۈن ماۋەرائۇننهھرنى ، جۇگى بولسا.بىلهن قهلئه چېگراسىغا چېكىندى
   .ئىگىلىدى

 ئۆزىنىڭ ئهۋالد ،ئهبۇ سهئىد بۇ ۋەقه توغرۇلۇق خهۋەرنى ئالغان ۋاقىتتا
ئاھالىلىرىدىن سانالغان رەقىبى ھۈسهيىن بايقارا بىلهن خۇراساندا ئۇچراشماقتا 

 . ئامۇ دەرياسىنىڭ نېرىقى تهرىپىگه ئۆتۈشكه تهييارالندى ئۇ تېزلىك بىلهن.ئىدى
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 يهنى خېتى ،بۇ پهيتته ئۇنىڭ ئوڭ ساھىلىدا بۈرگه بىلهن جۇگى مۇداپىئه سىزىقى
 بۈرگه ئۆز . بىرى بىلهن كېلىشهلمهي جاڭجالالشماقتا ئىدى–ھهققىدە بىر 

 جۇگى ،قىلسا مۇداپىئه خېتى قىلىپ ئامۇ دەريانى تهكلىپ ،ئۆزبېكلىرىگه تايىنىپ
   . سىر دەريا بولۇشنى اليىق كۆرەتتى،چىغاتايلىقالرنىڭ ساداقىتىگه شۈبهىلىنىپ

 چۈنكى ئهبۇسهئىد . جۇگىنىڭ بۇ ھهقتىكى پىكرى توغرا ئىكهن،مهلۇمكى
 توپى بىلهن –ماۋەرائۇننهھر ئۆلكىسى نام قازانغاچقا چىغاتايلىقالر ئۇنىڭغا توپ 

هر ۋە چوڭ زەخمهت بىلهن شاھرۇخىيه  جۇگى ئازغىنه ئهسك.تهسلىم بولدى
 يولدا دۇچ كهلگهن نهرسىنى ۋەيران ، بۈرگه بولسا.قهلئهسىگه يالۋۇرۇپ كىردى

   . ئۆزىنىڭ ۋەتىنىگه سهھراغا چېكىندى،قىلىپ
 ئېهتىمال ئۇ .ئهبۇسهئىد شاھرۇخىيه قهلئهسى ئهتراپىدا تۆت ئاي تۇردى

سهيىن تهرىپىدىن يېڭىدىن  ئهمما ئۇ مىرزا ھۈ.قهلئهنى ئىگىلهپ ئاالاليتتى
 يارىشىش ئهھدى .باشالنغان تاجاۋۇز تۈپهيلىدىن يارىشىش ئېالن قىلدى

 رەقىبىنى خاراب ،تۈزۈلگهندىن كېيىن ئهبۇسهئىد جورجان ئۈستىگه يۈرۈش قىلىپ
 شاھرۇخىيىنى ، يىلىدا قايتىپ كېلىپ–) 1463مىالدىيه  (867 ھىجرىيه .قىلدى

دىن كهتكهن ۋە ئاخىرقى ئهمىرلىرىگىچه يوقىتىلغان  ھالى.ئون ئاي قامالدا تۇتتى
 ھهر ئىككى تهرەپ .جۇگى مهمنۇنىيهت بىلهن سۈلهى مۇنازىرىسىنى باشلىدى

 ،ئۈچۈن ئۇلۇغ بولغان شهيخ خوجا ئۇبهيدۇلال ئهبۇسهئىدتىن ۋاكالهت ئېلىپ
 – خوجا ئۇبهيدۇلالدىن قۇرئان ھۆرمىتى ئۈچۈن بۇ يهردىن ساق .قهلئهگه كهلدى

 جۇگى ئهبۇسهئىدكه ،مهت چىقىپ كېتىشىگه دائىر ۋەدىنى ئالغاندىن كېيىنساال
 لېكىن ئهبۇسهئىد ئۆز ۋەدىسىنى بېجىرىشكه .تهسلىم بولغانلىقىنى بىلدۈردى

 بىچارە جۇگىنى تهھقىپ ، شاھرۇخىيه ئىگىلهنگهندىن كېيىن.ئهھمىيهت بهرمىدى
   . يهردە ۋاپات بولدى ئۇ ئهشۇ. ئىختىيارىددىن قهلئهسىگه سوالپ قويدى،قىلىپ

ئهبۇسهئىد شۇ تهرىقىدە ماۋەرائۇننهھرنى قورقۇنچلۇق بىر دەۋاگهردىن خاالس 
 تۇران ھاكىمى بولۇش ئۈستىگه سهمهرقهندنى ئوغلى سۇلتان ئهھمهدكه ،قىلىپ

 ، ئۆزى ھۆكۈمرانلىقنى مۇستهھكهملهش ۋە كېڭهيتىش ئۈچۈن ئىراق،قالدۇرۇپ
   .نى ئىستېال قىلىش مهقسىتىدە خۇراسانغا كهتتىئهرەبىستانىنىڭ ئىچكى تهرەپلىرى

 يالغۇز ماۋەرائۇننهھرنىڭ ۋە ئوغلى ،مىرزا ھۈسهيىن بايقارانى بۇ يهردىن ھهيدەپ
 ، ئافغانىستان، بهلكى خۇراسان،ئۇمهر شهيخ باشقۇرۇۋاتقان پهرغانىنىڭ ئهمهس

 شۇنداق قىلىپ ئۇنىڭ . كىرمان ھهم فارىسنىڭ ھاكىمى بولدى،سىيىستان
 ھىجرىيه . ئهزەربهيجاننىڭ سهھرالىرىغا يول ئالدى،ستېالغا ھهۋىسى كۈچىيىپئى

 يىلى بۇ يهردە تۈركمهن ئاق قويۇنلۇق سۇاللىسىنىڭ –) 1465مىالدىيه  (870
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 خۇراسان .رەئىسى غازانبېك نامى بىلهن يېڭى بىر قهھرىمان مهيدانغا چىقتى
 ئهبۇسهئىد .ماقتا ئىدىئۇزاقتىن بۇيان كۈتكهن تىنچلىق بىلهن بهختلىك ياشى

بولسا كىچىك ئوغلىنىڭ سۈننهت تويى مۇناسىۋىتى بىلهن بهش ئايدىن بېرى داۋام 
 مۇزىكا ۋە شهھهر ئايدىڭلىقى ، شېئىر، زىياپهتلهر،قىلىۋاتقان ئومۇمىي تاماشىالر

 شۇ پهيتته قارا قويۇنلۇق تۈركمهن .كهبى تهنتهنىلهرنى ئۆتكۈزمهكته ئىدى
 ھهسهنبېك ياكى ئۇزۇن ،هسهن ئهلى مهرۋىدە سارايغا كېلىپسۇاللىسىنىڭ خانى ھ

ھهسهن بىلهن ئۇرۇشتا ھاالك بولغان ئاتىسى شاھجاھاننىڭ دۈشمىنىگه قارشى 
   .ئهبۇسهئىددىن ياردەم تهلهپ قىلدى

 چوڭ ۋە كۆپ . قايتا يېلىنىشقا ھاجهت قالدۇرمىدى–ئهبۇسهئىد بۇ ھهقته قايتا 
 يىلىدا مهرۋىن ھهرىكهت –) 1467مىالدىيه  (872سانلىق قوشۇن بىلهن ھىجرىيه 

   . توپتوغرا ئهزەربهيجانغا يول سالدى،باشالپ
 ، ئۇنىڭغا ۋەكىل ئهۋەتىپ،باشقىچه بىر مهقسىتى بولغان ئۇزۇن ھهسهن بولسا

 لېكىن مۇۋەپپهقىيهتلىرى تۈپهيلىدىن ئۆزىگه .سۈلهى تۈزۈشكه تهكلىپ بهردى
 ئۇزۇن ،ئىد سۈلهىدىن باش تارتىپئىشىنىپ مهغرۇرلىنىپ كهتكهن ئهبۇسه
 بۇ ئىشنىڭ نهتىجىسى ئۆزىگه نىسبهتهن .ھهسهننى قورال ئېلىشقا مهجبۇر قىلدى

 چۈنكى قارا باغ ئۈستىگه قىيىنچىلىق بىلهن تاجاۋۇز .قىممهتكه توختىدى
قىلىۋاتقان ئهسكىرى دائىم ھاياجاندا بولغانلىقى ئۈچۈن بارغانچه كېمىيىپ ھالى 

 شۇنداق قىلىپ ئهبۇسهئىدنىڭ ئۆزى قاتتىق ھۇجۇمغا .ئىدىخارابالشماقتا 
ئهبۇسهئىد  (. ئهسىرگه چۈشۈپ قېلىپ تېزلىك بىلهن قهتل قىلىندى،ئۇچراپ

ھىراتنى بىرىنچى قېتىم ئىگىلىگهندە شاھرۇخ مىرزىنىڭ خوتۇنى مهلىكه گهۋھهر 
سىرگه  ئۇزۇن ھهسهن ئۆز قولىغا ئه، شۇنىڭغا ئاساسهن.شاتنى قهتل قىلدۇرغانىدى

 ئۇ ئهشۇ قانلىق .چۈشكهن ئهبۇسهئىدنى شاھرۇخنىڭ ئوغلى يادىكار مىرزىغا بهردى
  .)قىساسنى ئېلىش ئۈچۈن ئۇنى دەرھال قهتل قىلدۇردى 

 قىرغىز ، تهڭرىتاغدىن باغدادقا قهدەر،ئون سهككىز يىلچه ھۆكۈمرانلىق قىلىپ
ۇرا ئاسىيا خهلقىنى سهھرالىرىدىن ھىندىستان ۋە ئىران كورپىزىگىچه سوزۇلغان ئوتت

 تېمۇرنىڭ ئهڭ ئاخىرقى ،بىر تاجۇ تهخت ئهتراپىغا توپالشقا ئېرىشكهندىن كېيىن
 ئهگهر ئهھۋال .ئهۋالدى بولغان ئهبۇسهئىدنىڭ تهقدىرى ئهنه شۇنداق ئاياغالشتى

بۇنىڭدىن ھهم قۇاليراق ۋە ئهبۇسهئىدنىڭ روھىي ھالىتى باشقىچىرەك بولغىنىدا 
ارالق ئهسكىرى ماھارىتىنىڭ سايىسىدە كۆپ ئۇلۇغ  ئۇ شۇنچىلىك پ،ئىدى

   .ئىشالرنىڭ ھۆددىسىدىن چىقالىغان بوالر ئىدى
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ئهبۇسهئىدنىڭ ئوغلى ھهم تهخت ۋارىسى سۇلتان ئهھمهد مىرزا ئاتىسىنىڭ 
 بۇ ھهقته .مىراسىدىن يالغۇز ماۋەرائۇننهھر ھاكىمىيىتىنىال ئۆز قولىدا ساقالپ قالدى

 كۈنگه كۈچىيىپ – بۇ ۋاقىتالردا كۈندىن .ىتى يوقسۆزلهپ ئولتۇرۇشنىڭ ھاج
سۇاللىسى تېمۇرىيالر ھېسابىغا غهربته )  ئا. س–سهفهۋىيلهر (كېتىۋاتقان سهفىدلهر 

 جهنۇبتا .ئۆزلىرىنىڭ ئىستىقبالىدىكى شانۇ شهۋكهتلىرىگه ئاساس سالماقتا ئىدى
دەۋرىنى ھاسىل  ھۈسهيىن بايقارا ئاخىرقى قېتىم كونا خۇراساننىڭ پارالق ،بولسا
 ، ئۇ چارەك ئهسىر مابهينىدە شىمالىي ئىراندا. ھىرات تهختىگه ئولتۇردى،قىلىپ

 ئۇنىڭ شهرق تهرىپىدە ئۇمهر .ئافغانىستان ۋە سىيىستاندا ھۆكۈمرانلىق قىلدى
 شۇنىڭ بىلهن بىرگه .شهيخ ئۆزىنى مۇستهقىل ھۆكۈمدار دەپ ئېالن قىلدى

سۇاللىسىغا مهنسۇپلۇقىنى دەۋا قىلغان  چىنگىز ،چىغاتاي تارمىقىدىن بولۇپ
يۇنۇسبهك سىر دەرياسىنىڭ شىمالى ۋىاليىتىدە ئۆزىنىڭ ياردەمچى موغۇل ئهسكىرىگه 

 شۇنداق بىر ئهھۋال ئاستىدا . ئۇمهر شهيخقه بويسۇنۇشتىن باش تارتتى،تايىنىپ
 ،سۇلتان ئهھمهدكه ئوخشاش بىر تهرەپتىن ناھايىتى دىندار ۋە ساپ قهلبلىك

نچى تهرەپتىن دۇنيا قارشى ئىنتايىن چهكلهنگهن كىشىنىڭ قولىدىن نېمه ئىككى
   .كېلهتتى

ئهمما تارىخالردا سۇلتان ئهھمهدنىڭ شهخسىي باتۇرلۇق قابىلىيىتىمۇ ئىنكار 
ئۇنۋانىنىڭ ) ئۆلۈم قاتىلى(» ئۇالدىشا« موغۇلالر تهرىپىدىن ئۇنىڭغا .قىلىنمايدۇ

ىڭ تهبىئىتىدە بۈيۈك كهشپىيات ۋۇجۇدقا  ئهمما ئۇن.بېرىلىشى بۇنىڭ دەلىلىدۇر
كېلىشى ئۈچۈن شۇ زامان تهقهززاسى بىلهن بېرىلگهن ساختا دىنىي تهربىيه 

 ئۇ بىر تهرەپتىن ئۆزىنىڭ شهيخى خوجا ئۇبهيدۇلالغا .توسقۇنلۇق قىالتتى
 ئۇنىڭ ھۇزۇرىدا يۇقىرى دەرىجىدىكى كهمتهرلىك ،شۇنچىلىك ھۆرمهت قىالتتىكى

 ھهتتا تهسادىپىي ھالدا تىزىغا ئۇچلۇق .هن تېز چۆكۈپ ئولتۇراتتىۋە مۇھهببهت بىل
 ئۇنى ئېلىپ تاشالشقا جۈرئهت قىاللماي قاتتىق ئاغرىققا ،سۆڭهك كىرىپ كهتسىمۇ

 ئىككىنچى تهرەپتىن بولسا شۇنداق دىندار . ئىمكانىيهت كۈتۈپ ئولتۇراتتى،چىداپ
 ، ئىشرەتته ئۆتكۈزۈپ–كۈننى ئهيش  ئوتتۇز – يىگىرمه ،ۋە تهقۋادار بىر ئادەم ئادەتته

   .كهيپ ھالهتته ناماز ئوقۇشنىمۇ ئۇنتۇپ قالمايتتى
 ،ھاياتنى سۆيمهيدىغان شۇنداق بىر ئادەمنىڭ يۇنۇسبهككه ئۇرۇش ئېالن قىلىپ

 سايرام ھهتتا تۈركىستان ۋىاليىتىنى ئىگىلىشى ھهقىقهتهنمۇ ناھايىتى ،تاشكهنت
ئۇكىسى ئۇمهر شهيخنى ئىتائهت قىلىشقا  ئۇ ئۆزىنىڭ .ئهجهبلىنهرلىك ئىشتۇر

 بۇ ئىككى قېرىنداش ئارىسىدىكى ئىختىالپالر بىرنهچچه قېتىم .تهشهببۇس قىلدى
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 لېكىن زاھىتالردىن مهشهۇر خوجا ئهھرار .ئۆزئارا جهڭ قىلىشقا بېرىپ يهتتى
   .ھهزرەتلىرى سۈلهىگه دەۋەت قىلىپ بىتىم تۈزۈلدى

 ماۋەرائۇننهھر سۇلتان ئهھمهد ھۆكۈمىتى ،دامۇشۇ ۋەقهلهر نهزەرگه ئېلىنمىغان
 مىرزا ، شهخسهن.دەۋرىدە خېلى ئۇزۇن مۇددەت تىنچلىق ۋە سائادەتته ياشىدى
 گهرچه باشقا بىر ،ھۈسهيىن بايقارا سارىيى دائىرىسىدىكى مائارىپ يورۇقلۇقى

  زەرەپشان ساھىللىرىنى يورۇتماسلىقى، بۇ تهرەپلهرنى،جهھهتكه باغالنغان بولسىمۇ
   .مۇمكىن ئهمهس ئىدى

 ئاممىۋى مۇنچىالرنى قۇرۇش ھهققىدە ، مهدرىسلهر، ئىبادەتخانىالر،سارايالر
سۇلتان ئهھمهد تهرىپىدىن كۆرسىتىلگهن پىكىرگه مۆتىۋەر بايالر ئارىسىدىن 

 ئهنه شۇالرنىڭ نهمۇنىسى سۈپىتىدە دەرۋىش .چىققان تهشهببۇسكارالرمۇ قوشۇلدى
نى » ساپ ھاۋالىق چاھار بېغى،گۈزەل«ندتىكى مهھمۇد تارخاننىڭ سهمهرقه

 پهلهمپهيلهر بىلهن كۆتۈرۈلگهن ۋە ئىچىدە ناھايىتى گۈزەل .كۆرسىتىش مۇمكىن
   .چىمهنزار بولغان بۇ ساراينىڭ پهۋقۇلئاددە ئىكهنلىكىنى بابۇر بايان قىلغانىدى

خۇراساندا سۇلتان ھۈسهيىن مىرزىنىڭ ئىدارە قىلىش ئۇسۇلىنىڭ 
 ماۋەرائۇننهھردە جىددىي رەۋىشتىكى تهرتىپسىزلىكلهرنىڭ ،كىمۇستهھكهملى

 ماۋەرائۇننهھر خهلقى ئۇنىڭ ۋە سۇلتان .چىقىشىغا ئىمكانىيهت بهرمىدى
 قىممىتىنى ئۇ يىگىرمه يهتته يىل مابهينىدە مهملىكهتنى –ئهھمهدنىڭ قهدىر 

 ،ىن يىلى ۋاپات بولغاندىن كېي– ) 1494مىالدىيه  (899 ھىجرىيه ،باشقۇرۇپ
   .ئورنىغا ئۇكىسى سۇلتان مهھمۇد ھۆكۈمران بولغاندىن كېيىنال ئېنىق كۆرەلىدى

 كېيىن .سۇلتان مهھمۇد ئاتىسىنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن بىر ئاز بوشاڭلىق قىلدى
 ئۇنىڭ ، ناھايىتى ياخشى قوبۇل قىلىشقا ئېرىشىپ،قېرىندىشىنىڭ ھۇزۇرىغا كېلىپ

 كۈنلهرنىڭ بىرىدە سۇلتان مهھمۇد ئوۋ .بىلهن بهكمۇ ياخشى مۇناسىۋەتته ياشىدى
 ئامۇ دەريانىڭ نېرىقى قىرغىقىغا ،ئوۋالش باھانىسى بىلهن سهمهرقهندتىن كېتىپ

 ئاخىر ئاكىسىنىڭ ۋاپاتى مۇناسىۋىتى .ئۆتۈشى بىلهن بهدەخشاننى ئىگىلهپ ئالدى
 ۋاپات بولغان ، ئۇنىڭ بىرىنچى ئىشى.بىلهن ئۆزىچه بهختكه ئېرىشكهندەك بولدى

ېرىندىشىنىڭ كۆكساراي ناملىق سارىيىدىكى تۆت گۆدەك ئوغلىنى تۈرمىگه سوالپ ق
 ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇنىڭ ئهمهلدارلىرىنىڭ قانۇنسىز ھهرىكهت .قهتل قىلىش بولدى
) ئىلگىرى باسماسلىق( سودا ۋە تىجارەت ئىشلىرىدا تۇرغۇنلۇق .ۋە زۇلۇمى قوشۇلدى

 مۆتىۋەر كىشىلىرى چارسۇغا چىقىشقا  سهمهرقهند خهلقنىڭ، خۇسۇسهن.پهيدا بولدى
   .جۈرئهت قىاللماي قالدى
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سوپىلىق تهلىمىنىڭ ( بهلكى فهنا .بۇ ھۆكۈمدار جاھىل ئادەم ئهمهس ئىدى
 لېكىن دائىملىق . شېئىرمۇ يازاتتى،بولۇپ)  ئا. س–يهتتىنچى مهقامىغا ئېرىشكهن 

ئايه قىلىش بىلهن  ئىبادەت قىلىش ۋە دىنغا رى، ئىشرەتكه بېرىلگهن بولۇپ–ئهيش 
 شۇنداقال ناھايىتى ئۇلۇغ ھېسابلىنىدىغان خوجا ئۇبهيدۇلال ،مهشغۇل بولمايتتى

   .ئهھرار ۋەلىگىمۇ ھۆرمهت ۋە ئىلتىپات كۆرسهتمهيتتى
 چۈنكى تهختكه .سۇلتان مهھمۇدنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ناھايىتى قىسقا بولدى

ىن بۇرۇن يىغلىغىنىغا  ئۇنىڭ ۋاپاتىد.چىقىپ ئالته ئايدىن كېيىن ۋاپات بولدى
 ئۇنىڭ ئۆلۈمىنى .قارىغاندا ئۆلۈمنىڭ مهجبۇرەن بولغانلىقىنى پهرەز قىلىشقا بولىدۇ

 .نوپۇزلۇق ۋە ھىيلىگهر ۋەزىرى خىسراۋ شاھ بىر نهچچه كۈنگىچه مهخپىي تۇتتى
 ، خهزىنىنى كۆپرەك ئېلىۋالماقچى ئىدى،بۇنىڭدىن مهقسىتى پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ

 پهقهت ھۆكۈمراننىڭ ۋاپات بولغانلىق خهۋىرى تارقىلىشى .ېرىشتىئۇ بۇنىڭغا ئ
 خىسراۋ شاھ .بىلهن خهلق ئارىسىدا شىددەتلىك غۇلغۇال ۋە ھاياجانلىق كۈچهيدى

   .ئاران قېچىپ قۇتۇلۇۋالدى
ماۋەرائۇننهھردىكى تېمۇر ئهۋالدى ئارىسىدا مانا شۇنىڭدىن كېيىن ھهقىقىي 

ۇالرنىڭ تامامهن ئىنقىرازغا يۈزلىنىۋاتقانلىقى ئوچۇق  ئ.نىزا ۋە توقۇنۇشالر باشالندى
 — سۇلتان مهھمۇدتىن قالغان بهش ئوغۇلنىڭ ئۈچىلىسى .كۆرۈنۈشكه باشلىدى

 ئۇالرنىڭ ، سۇلتان ئهلىلهر تهخت ئۈچۈن ئۆچمهنلىشىپ، بايسۇنقۇر،مهسئۇد
   .ئارىسىدا كهسكىن دۈشمهنلىك پهيدا بولدى

ڭ ئهڭ چوڭى مهسئۇد ئاتىسىنىڭ كۈچلۈك ۋەزىرى خىسراۋ شاھ بىلهن ئۇالرنى
 ، قۇندۇز، ئۇ ئامۇ دەريانىڭ سول تهرىپىدىكى ھىسار.بىرلىشىپ ھهرىكهت قىلدى

 ، ئهگهر سۇلتان ھۈسهيىن مىرزا ئىستىال ئۈچۈن ئهمهس.بهدەخشاننى بېسىۋالدى
زىدىن مۇداپىئه بهلكى مهملىكهتنىڭ شىمالىي چېگرالىرىنى باشقىالرنىڭ تاجاۋۇ
 مهسئۇد بىلهن ،قىلىش مهقسىتىدە ئۇالرغا قارشى ھهرىكهت باشلىمىغان بولسا

خىسراۋ شاھ ماۋەرائۇننهھر تهختى ئۈچۈن بولغان جهڭگى جىدەللهردە ئۆز 
 لېكىن سۇلتان ھۈسهيىن مىرزىنىڭ ھهرىكىتى .مهقسىتىگه ئېرىشهلىگهن بوالتتى

   .ىسىنى يوققا چىقاردىمهسئۇدنىڭ تهختكه ۋارىسلىق قىلىش مهسىل
ئاتىسى ھايات ۋاقتىدا بۇخارا ھۆكۈمدارى بولۇپ تۇرغان بايسۇنقۇر مىرزا 

 ، ئۇ بۇ يهردىن سهمهرقهندكه دەۋەت قىلىنىپ.تهرەپدارلىرى خېلى كۈچلۈك ئىدى
 قىياپهت جهھهتتىن .ئادەتتىكى تهرتىپ ۋە ئېهتىرام بىلهن تهختكه ئولتۇرغۇزۇلدى

 ، ياشلىق بۇ يىگىت18مما دۇنيا قارىشى تار دائىرىلىك تۈركمهنلهرگه ئوخشاش ئه
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 مهھهللىۋى قۇدرىتى بار ئۇلۇغالرغا ۋە نوپۇزلۇق روھانىيالرغا قارشى ،ئۆزى خالىسىمۇ
   .ھېچ نهرسه قىاللمىدى

 نازاكهتلىك ،ئۇ ھىسارغا نائىب ۋاقىتىدىال تهۋازۇ قىلىشنى ياخشى كۆرىدىغان
ى ئۆزىنىڭ مهقسىتى ئۈچۈن ئۇنىڭ خىزمهت كۆرۈنگهن ياۋۇز نىيهتلهرنىڭ ھهممىس

 شۇ سهۋەبتىن ئۇالرنىڭ ھهممىسى دېگۈدەك .قىلىپ بېرىشىنى ئىستهيتتى
 ئۇنىڭ . ئۇنى تهختتىن چۈشۈرۈشكه قارار قىلدى،بايسۇنقۇردىن نارازى بولۇپ

سهمهرقهندكه كهلگهندىن كېيىن ئۆزىنى چوڭ تۇتۇشى ئۇالرغا ھاقارەتتهك 
) جاي ئىسمى(ۇالر ئۇنىڭ ئۇكىسى سۇلتان ئهلىنى قارشى  ئهمهلىيهتته ئ.تۇيۇلدى

 يازلىق بېغى نهۋ سارىيىدا ئۇنىڭغا ساداقهتمهن بولۇش ،دىن سهمهرقهندكه چاقىرىپ
 تايانچلىرى تهرك قىلىنغان بايسۇنقۇر شۇ سارايدا خۇددى .ئۈچۈن قهسهم ئىچتى

 خىل  ئومۇمهن ھهر ئىككى شاھزادە ئوخشاش بىر.مهھبۇسقا ئوخشاش ياشىدى
 بىر كۈنى كهچقۇرۇن بايسۇنقۇر ھاجهتكه چىقىش .ھالهتكه چۈشۈپ قالدى

 تار ئېرىق يولى بىلهن ،باھانىسى بىلهن ساراي ھويلىسىنىڭ ئارقا تهرىپىگه ئۆتۈپ
قېچىشقا مۇۋەپپهق بولدى ۋە شۇ چاغدىكى چوڭ ھۆرمهتكه ئىگه خوجىغا ئىلتىجا 

كېيىن ئاھاله دەرھال خوجىنىڭ  ئۇنىڭ قاچقانلىق خهۋىرى تارقالغاندىن .قىلدى
 لېكىن ھېچكىم خوجىنىڭ ھويلىسى ئىچىگه كىرىشكه ،ھويلىسى ئهتراپىغا تويالندى

 شۇ ئارىدا سۇلتان .جۈرئهت قىاللمىدى ؛ نهتىجىدە بىر نهچچه كۈن ئۆتۈپ كهتتى
بايسۇنقۇرنىڭ تهرەپدارلىرى ئابۇلمهكارىم باشچىلىقىدا ئۇنى مۆكۈنگهن جايىدىن 

نه تهختكه ئولتۇرغۇزدى ھهم ئۆزلىرى ئىسياننى باستۇرۇش ئۈچۈن  يه،چىقىرىپ
 ئۆزىنىڭ ئاساسىي ، سۇلتان ئهلى بولسا. تهدبىر قولالنماقچى بولدى–چارە 

 ئۇالر .تهرەپدارى دەرۋىش مۇھهممهد تارخان بىلهن بىرگه ھهپسىگه ئېلىندى
ئۇالر  ئاخىرى . مهقسىتىگه ئېرىشهلمىدى،قېچىشقا ئۇرۇنۇپ كۆرگهن بولسىمۇ

 ، ئۇ دەرۋىش مۇھهممهدنى قهتلى قىلىشقا.بايسۇنقۇرنىڭ ھوزۇرىغا ئېلىپ كېلىندى
 .قا ئهمىر قىلدى)كۆرمهس قىلىۋېتىش(سۇلتان ئهلىنىڭ كۆزىگه مىل تارتىش 

 لېكىن ،ئاسىي تارخان شۇ يهرنىڭ ئۆزىدىال دەرھال قهتلى قىلىنىشى كېرەك ئىدى
غلىرى بىلهن يېپىشىپ قارشىلىق ھويلىنىڭ ئالدىدىكى ئېگىزلىككه قول ئايا
   . پارچه قىلىپ تاشلىدى–كۆرسهتكهنلىكى ئۈچۈن ئۇنى شۇ جايدا پارچه 

 چۈنكى ،سۇلتان ئهلىنىڭ تهقدىرى ئۇنىڭغا قارىغاندا ئوڭۇشلۇقراق بولدى
نهشتهر ) ياكى تىۋىپ(ئۇنىڭ كۆزىگه مىل تارتىش بۇيرۇقىنى ئالغان سهتراچ 

هنلىكى ئۈچۈن ئاسىي شاھزادىنىڭ كۆزىگه زىيان ئۇرۇشنى ئهمىلى رەۋىشته بىلمىگ
 خاتىرجهم – چۈنكى ئۇ ئۆزىنى تامامهن تىنچ ، بايسۇنقۇرنىڭ ئۆزى ئۆلدى.يهتمىدى
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ھېس قىلىۋاتقان بىر ۋاقىتتا سۇلتان ئهلى بۇخاراغا قېچىپ كهتتى ۋە 
 گهرچه .ئىلگىرىكىدىنمۇ كۆپرەك كۈچ توپالپ ئاكىسىغا قارشى ئىسيان كۆتهردى

 قوغلىغان بولسىمۇ سۇلتان ،قۇر تېزلىكته ئۇنىڭ ئارقىسىدىن ئهسكهر ئهۋەتىپبايسۇن
 ئىككى ئوتتۇرىدا ئۇرۇش .ئهلىنىڭ بۇخارادا كۈچلۈك تهرەپدارلىرى بار ئىدى

   . بايسۇنقۇر يېڭىلىپ مهجبۇرىي رەۋىشته سهمهرقهندكه قاچتى.باشالندى
ىن ئۇ ئۈچ تهرەپلىمه نهتىجىسى بايسۇنقۇر ئۈچۈن پاالكهتلىك بولغان بۇ ئۇرۇشت

 جهنۇبتىن مهسئۇد ، يهنى بۇخارادىن سۇلتان ئهلى، غهربتىن.قىسىلىشقا ئۇچرىدى
 يهنى ھازىر خۇقهند دەپ ئاتىلىۋاتقان ئهنجاندىن ئۇمهر شهيخنىڭ ، شهرقتىن،مىرزا

   .ئوغلى بابۇر مىرزا ھۇجۇم باشلىغان ئىدى
زا مۇشۇ ۋاقىتتا ياش بۈيۈك بوۋىسىنىڭ تهختىنى دەۋا قىلىۋاتقان بابۇر مىر

 ئۇنى ھهقلىق رەۋىشته . شاھزادىلهرنىڭ ئهڭ ئهقىللىقلىرىدىن ئىدى،يىگىت بولۇپ
 شۇ .شهرق ۋە غهربنىڭ ئهڭ شهرەپلىك شاھزادىلىرىدىن بىرى دېيىشكه ئهرزىيتتى

دەپ زىكىر ) سىزارى(دەۋر شهرقشۇناسلىرىنىڭ خاتىرىلىردە ئۇ شهرق قهيسىرى 
   .قىلىنغان

ۆتكۈر نهزىرى بىلهن ماۋەرائۇننهھردە تېمۇر ئهۋالدى ئۇ ئۆزىنىڭ ئ
ھاكىمىيىتىنىڭ زاۋاللىق ۋاقتى يېقىنلىشىۋاتقانلىقىنى بىرىنچى بولۇپ چۈشهنگهن 

 لېكىن . بۇنى چهكلهش ئۈچۈن ئىمكانىيهتنىڭ بارىچه قارشىلىق كۆرسهتتى.ئىدى
لۈپ كېلهچهكته بېشىغا كېلىدىغان تهشۋىشلهر سهۋەبىدىن تهلهي ئۇنىڭغا كۈ

   .باقمىدى
 يىلىدا سهمهرقهندكه ئۈچ تهرەپتىن ھۇجۇم –) 1498مىالدىيه  (903ھىجرىيه 

 ، لېكىن بايسۇنقۇرنىڭ بهختىگه قارشى قىش يېقىنلىشىپ قالغانلىقتىن.قىلىندى
 بابۇر پهيتى كهلگهندە ماۋەرائۇننهھرنى ئۆزئارا بۆلۈشۈپ ئېلىش .سوغۇق باشالندى

  . هشتى ۋە ئۇالر ئارقىغا چېكىندىئۈچۈن سۇلتان ئهلى بىلهن بىرل
شۇ ۋاقىتتا مهسئۇد مىرزىنىڭ شهيخ ئابدۇلال بارالسىنىڭ قىزىغا يېڭى 

 نهپىس مهسىلىسىنى بىر چهتكه قايرىپ –ئۇ ئىززەت . ئۆيلهنگهن ۋاقتى ئىدى
 ئۆزىنىڭ چىن يۈرەكتىن سۆيگهن مهھبۇبىسىنىڭ يېنىغا قايتىپ كېتىشنى ،قويۇپ

 چۈنكى .سۇنقۇر بۇنىڭ بىلهن قىستىلىشتىن قۇتۇاللمىدىلېكىن باي. اليىق كۆردى
 غهربتىن يېڭىدىن ، ئىتتىپاقچىالر شهرق. ھاۋا ئىللىشقا باشلىدى،ياز يېقىنلىشىپ

   . سهمهرقهندنى يهتته ئاي قاتتىق قامال قىلدى،ھۇجۇم ئۇيۇشتۇرۇپ
 .بۇ ۋاقىت ئىچىدە بايسۇنقۇر ياردەم سوراپ ھهر تهرەپكه مۇراجىئهت قىلدى

 ئۈمىد بېغىشلىغان جايالرغا بېرىشقا ، تاراج قىلىشنىال ئوياليدىغان–قهت تاالن په
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 بابۇر ، لېكىن.تهييار تۇرغان ئۆزبېكلهرال سىر دەريانىڭ تۆۋەن تهرىپىدىن كهلدى
بىلهن سۇلتان ئهلىنىڭ بىرلهشكهن قوشۇنىغا قارشى ئۇرۇش قىلىشقا جۈرئهت 

   .قىاللمىدى
مىالدىيه  (903قالمىغان بايسۇنقۇر ھىجرىيه قارشىلىق كۆرسىتىشكه چارىسى 

 يىلىدا مهخپىي رەۋىشته پايتهختىنى تاشالپ كهتتى ۋە تېرمىز يېنىدىكى –) 1498
 ئاكىسى مهسئۇد مىرزا ھوزۇرىغا قېچىپ بېرىشقا مهجبۇر ،ئامۇ دەريانى كېچىپ ئۆتۈپ

 ، ۋەقهلهرنى بېشىدىن كهچۈرۈپ، ئۇ شۇنچه كۆپ جهڭگى جېدەللهرنى.بولدى
ئۇ توغرىلىق دۈشمىنى بابۇر مىرزا . ياشتا ئىدى22هختتىن ۋاز كهچكهندە ئهمدىال ت
دەپ »  خۇش تهبئى ۋە پهزىلهتلىك پادىشاھزادە ئىدى،ئادالهت پىشه ۋە ئادەمىي«

 دېگهن ئهيىپ ، ئۇنىڭغا مهخپىي شىئه مهزھىپىگه مهنسۇپ ئىدى.زىكىر قىلىدۇ
)  ئا. س–ه ئولتۇرغاندىن كېيىن سهمهرقهند تهختىگ( لېكىن كېيىنچه .يۈكلهندى

 –) 1500مىالدىيه  (905 بايسۇنقۇر ھىجرىيه .ئهھلى سۈننهت مهزھىپىگه قايتقان
   .يىلىدا قهتلى قىلىندى

بايسۇنقۇر قاچقاندىن كېيىن ماۋەرائۇننهھردە ھاكىمىيهت ئىتتىپاقچىالرنىڭ 
ا شهرق تهرەپلهر  بابۇر بولس،سۇلتان ئهلى مىيهنكۆل بىلهن بۇخارانى: قولىغا ئۆتتى 

 لېكىن بۇالرنىڭ ھهر ئىككىلىسى ئۇزاققىچه ،بىلهن بىرگه سهمهرقهندنى ئالدى
 چۈنكى سۇلتان ئهلى ئۆزىگه تهۋە بهگلىكلهرنىڭ .ھۆكۈمرانلىق قىاللمىدى

 سۇلتان ھۈسهيىن بايقارانىڭ ھوزۇرىغا ، ھىراتقا،باشباشتاقلىقىدىن زەئىپلىشىپ
 بىر تهرەپتىن تاالنغان ۋە ئاچ قالغان ،سا بابۇر بول.قېچىشقا مهجبۇر بولدى

سهمهرقهندته ئۆزىنىڭ ئهسكىرىي كۈچى يېتهرلىك دەرىجىدە ئوزۇق 
 ئانىسىنىڭ ئېهتىياج ۋە تهلىپى بىلهن ئۆز ، ئىككىنچىدىن،تاپالمىغانلىقىدىن

   .ۋەتىنىگه قايتىپ كېتىشنى الزىم تاپتى
قورچاق ھۆكۈمهت  بۇالرنىڭ ھۆكۈمىتى ،شۇنى ئىنكار قىلماسلىق كېرەككى

 سهمهرقهندته بولسا خوجا ، بۇخارادا پۈتۈن كۈچ ۋە نوپۇز ئابدۇلئهلى تارخاندا.ئىدى
 ئۇنىڭ ھوزۇرىدا ، بۇخارانىڭ ئۆزىگه كۆرە، پهقهت.ئابدۇلمهكارىم قوللىرىدا ئىدى
 يىللىق تهختى 140 ئۇ بولسىمۇ تېمۇر سۇاللىسىنىڭ .ئهڭ مۇھىم بىر نهرسه بار ئىدى

 لېكىن بۇنىڭ .ستهھكهم كىشىنىڭ قولىغا ئۆتمىگهنلىكى ئۈچۈن ئىدىمۇقىم بىر مۇ
 ياشلىق 19نېمه پايدىسى بار ؟ تېمۇر سۇاللىسىنىڭ پېتىپ كېتىۋاتقان يۇلتۇزىنى 

بابۇرنىڭ قولى بىلهن ھېچ يهردە بولۇپمۇ خۇسۇسهن ماۋەرائۇننهھردە بابۇرنىڭ 
 –تىن تېمۇر ئهۋالدلىرى بىر  بىر تهرەپ.قولىدا تۇتۇپ تۇرۇشقا ئىمكانىيهت يوق ئىدى

 ئىككىنچى تهرەپتىن ،بىرىنىڭ قېنىنى ئىچىپ ئۆزئارا نىزاالرنى كۈچهيتمهكته
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چىڭگىز سۇاللىسىنىڭ جۈجى خانىدانىغا مهنسۇپ شايبانى مۇھهممهدخان ئىستىال 
ھازىرلىقىنى قىلماقتا ۋە ماۋەرائۇننهھرنىڭ بىرنهچچه مۇھىم نۇقتىلىرىنى ئۆز 

 شايبانى مۇھهممهد ئۆزىنىڭ باھادىر ئاتلىق .ا تۇتماقتا ئىدىھاكىمىيىتى ئاستىد
 يىلى سهمهرقهند –) 1500مىالدىيه  (905قوشۇنلىرىنىڭ ياردىمىدە ھىجرىيه 

   . تېمۇر ئهۋالدلىرى ھۆكۈمرانلىقىغا يهكۈن چىقاردى،تهختىنى ئىگىلهپ
 ،بۇ سۇالله ئالمىشىشنىڭ تهپسىالتىنى كېيىنكى پهسىلگه قالدۇرۇپ

بزدىن چىققان ئاقساق جاھانگىر تېمۇر سۇاللىسى ۋاقتىدىمۇ مهزكۇر شهھرسه
سۇاللىنىڭ ياردىمى بىلهن ئىسالم دۇنياسىنىڭ شهرقىي قىسمىدا مهيدانغا كهلگهن 

 تهرەققىيات ۋە مهدەنىيهت ھهققىدە بىر قهدەر يېزىپ قويۇش —مهنىۋى ھهرىكهت 
ه ئاسىيا تارىخىدا ئۇلۇغ بىر  دەرۋەقه تىمۇرىيلهر بۇ ھهقت.مۇناسىپ ئىش ھېسابلىنىدۇ

   .مهۋقهنى ئىگىلهيدۇ
شۇنىڭ بىلهن باراۋەر ئامۇ دەريانىڭ نېرىقى تهرىپىدە مهدەنىي ھايات يۆنىلىشى 
ھىراتتىكى شاھروخ مىرزا ۋە سۇلتان ھۈسهيىن مىرزا بايقارا سارىيىدىكى يۆنىلىشتىن 

 ، شېئىرىيهت،ىرى بۇ يهردە دىنىي ئېتىقاد ئىلىملىرىدىن تاشق.باشقىچىرەك بولدى
 ھوقۇق قاتارلىق دۇنياۋى پهنلهرگه ۋە گۈزەل سهنئهتكه ئورۇن ، تېبابهت،تارىخ

 ئۇلۇغبهك ۋە ئهبۇسهئىد دەۋىرلىرىنى ھېسابقا ، ئهمما ئۇ يهردە بولسا.بېرىلدى
   . پهقهت دىنىي ئىلىم ۋە تهسهۋۋۇپ بىلهنال شۇغۇللىنىلدى،ئالمىغاندا

ارىسىدا قهتئىي بىر پهرق چېگرىسىنى بۇ ئىككى ئۆلكىنىڭ ئهدەبىياتى ئ
 گهرچه مهنىۋى ھاياتنىڭ گۈزەل مهنبهسى ئېران .بېكىتىش خېلى قىيىنغا چۈشىدۇ

 تۈرك ئالىملىرى كۆپ ، ئۇنىڭدىن چاغاتاي،ئۇنسۇرلىرىدىن باشالنغان بولسىمۇ
 شۇنىڭدەك تۈرك خانلىرى ھهم ئهدەبىيات ۋە گۈزەل سهنئهت ئهھلىگه .پايدىالندى
 بهزىدە ئۆزلىرىمۇ شۇالر بىلهن بىر .م بېرىش بىلهنال چهكلىنىپ قالمىدىچوڭ ياردە

   . ھهتتا ئۇالر ئارىسىدا كېيىنكى ئورۇندا تۇرۇشتىن تارتىنمىدى،سهپته تۇردى
ناملىق ئهسىرىدە تېمۇر خاندانىنىڭ » مهجالسۇپ نهفائىس«مىرئهلىشېر ئۆزىنىڭ 

   .النغانلىقىنى كۆرسهتتىتۆۋەنكى شاھزادىلىرىنىڭ شېئىر يېزىش بىلهن شۇغۇل
 مهزمۇنى تۆۋەندىكىدەك .شاھروخ مىرزا تۈركىي ۋە پارسىي شېئىرالرنى يازغان

   .مىسرالىرى بىلهن ئاالھىدە مهشهۇر ئورۇننى ئىگىلهيدۇ
  

   ،ئهركىرەك ئۆرتهنسه يانسه يالىنه
   .يارا يهپ ياتسه ئاتىنىڭ يالىنه

   ،ئىت ئۆلۈمى بىرله ئول نامهرد ئۆلهر
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   .نىپ دۈشمىنىگه يالىنهئهر ئاتا
  
 بۇ تۇيۇق ئابۇبهكر مىرزىغا تېگىشلىك ،ھهزرەت نهۋائىنىڭ سۆزىگه قارىغاندا(

مهجهلىسۇن  «. شاھروخقا تېگىشلىك دېگهن،بولۇپ ۋامبىرى ئۇنى يېڭىلىشىپ
  ) ئا. س–قا قارالسۇن »نهفائىس

 .كۆردىبۇ ئىشقى مۇھهببهتكه دائىر ئهدەبىياتقا نىسبهتهنمۇ ئۆز كۈچىنى سىناپ 
چىن قهلبىدىن سۆيگهن رەپىقىسى گۆھهرشاد توغرىسىدىكى ناھايىتى ھېسسىياتقا 

 ئۆمهر .باي بهزى تهبىرلىرىنى ھىرات خهلقى ھازىرمۇ ھىكايه قىلىشىپ يۈرمهكته
شهيخنىڭ ئوغلى سۇلتان ئىسكهندەر شىرازىمۇ تۈركچه ۋە پارسچه شېئىرالرنى 

ردىن ئىبارەت بىر دىۋاننى يېزىپ  خېلىل مىرزا بولسا تۈركچه شېئىرال.يازغان
 مهشهۇر شائىر خوجا ئىسمهت بۇخارى ئۇنىڭ نامىنى چوڭ ھۆرمهت .قالدۇرغان

 ئىلمىي ھهيئهت بىلهن رىيازەت ئىستىداتى يۇقىرىدا تىلغا .بىلهن تىلغا ئالىدۇ
 ، بۇ خىل پهنلهردىن تاشقىرى گۈزەل ئهدەبىيات،ئېلىنغان ئۇلۇغبېك بولسا

 . قاتارلىق ساھهلهر بىلهنمۇ جىددىي رەۋىشته شۇغۇلالنغان ئىدى مۇزىكا،رەسساملىق
 بۇ ئۇنىڭ .ئۇلۇغبېك قۇرئاننىڭ يهتته خىل قىرائىتىنى يادقا ئوقۇپ بېرەلهيتتى

 ئاتىسى ھايات .خاتىرە قۇۋىتىنىڭ ئىنتايىن كۈچلۈك ئىكهنلىكىنىڭ دەلىلى
 – 1433 (– 836شاھروخنىڭ ھىجرىيه (ۋاقتىدىال ۋاپات بولغان بايسۇنقۇر 

 ،ھهر ۋاقىت شائىرالر)  كۈنى ۋاپات بولغان ئوغلى– 6جۇمهدىل ئهۋۋەلنىڭ 
 ئۇنىڭ كۆپ . مۇزىكاشۇناسالر بىلهن ھهمسۆھبهتته بوالتتى، رەسسامالر،خهتتاتالر

ئىچىپ مهس بولۇشى تۈپهيلىدىن ئۆلۈپ كهتكهن ئوغلىغا بابۇر مىرزىدىن 
 مىرانشاھنىڭ ئوغلى . قالغان)مۇستهقىل كىچىك شېئىرالر(كۆپلىگهن فهردلهر 

 .ناملىق دىۋانى ۋە مهسنهۋىيلىرى قالغان» لهتاپهتنامه«سهئىد ئهھمهد مىرزىنىڭ 
)  ئا. س–بابۇرىيالر ( مهزكۇر رويىخهتكه ھىندىستاندا موغۇل ،بۇالردىن تاشقىرى

 ئۇ ئۆزىنىڭ .سۇاللىسىنىڭ ئاساسچىسى بابۇر مىرزىنى كىرگۈزۈش مۇمكىن
ىلىرىدە يازغان ئهسهرلىرى ئارقىلىق بىزنىڭ كۆز ئالدىمىزدا خاتىر» بابۇرنامه«

 سىياسىي ئهرباپ ۋە پهيالسوپ سۈپىتىدە ،ھهيران قاالرلىق دەرىجىدىكى شائىر
   .نامايان بولىدۇ

 ،تېمۇرىيالر دەۋرىدىكىگه ئوخشاش مهدەنىيهتكه ھهۋەس باغالش ئاندالوسىيه
بىستاندىكى ئابباسىيالرنىڭ ئۇمهرۋىيلهر دۆلىتىنىڭ پارالق دەۋرى بىلهن ئهرە

 ئىسالم دۇنياسىنىڭ باشقا بىرەر يېرىدىمۇ ،ھۆكۈمرانلىق دەۋرىنى ئىستېسنا قىلغاندا
» ئهلهنناس ئالى دىنه مۇلكهھۇم« شهرقنىڭ .بۇنداق ئهھۋال سادىر بولغان ئهمهس
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 ،دېگهن قائىدىسى خاتىرىگه ئېلىنغاندا) خهلق ئۆز  پادىشاھىنىڭ دىنىغا ئهگىشىدۇ(
النىڭ ھېچقانداق ئهجهپلىنهرلىك يېرى يوق ئىكهنلىكىنى چۈشىنىش تهس بۇ ھ

   .ئهمهس
گهرچه تېمۇرىيالرنىڭ تهرەققىيات دەۋرىگه ئىراندىكى موغۇل ھۆكۈمرانلىرى 
دەۋرىدىكى پىكرى ئويغىنىشنىڭ داۋاملىشىشى دېگهن نهزەر بىلهن قاراش الزىم 

لتانىيه سارايلىرىدا ھىچقاچان  سو، تهبرىز، ئهمما پهن ۋە سهنئهت مهراغه،بولسىمۇ
ھىرات ۋە سهمهرقهندتىكىگه ئوخشاش كۆپ ۋە تۈرلۈك شهكىللهردە پارالق 

   .نهتىجىلهرگه ئېرىشهلمىدى
 .ئاشۇ زاماننىڭ شائىرلىرىدىن يهنه تۆۋەندىكىلهرنى تىلغا ئېلىشقا ئهرزىيدۇ

ت قازانغان  رەببانى ياكى ئىالھىي ئۇنۋانى بىلهن شۆھرە،مهۋالنا ئابدۇراخمان جامى
 ، ئىزاھ،بۇ زات نهزىم ۋە نهسىرنىڭ ھهر ئىككىلىسىدە ناھايىتى ماھىر ؛ فىقىه

 مورفولوگىيىگه ئوخشاش بىرقانچه ئىلىملهردە ناھايىتى ، پهلسهپه،ئهخالق
 ئارۇز سهنئىتىنىڭ ھهربىر بهھرىدىن مۇكهممهل خهۋەردار ،قابىلىيهتلىك
ۇھهيلى بىلهن ئهبۇسهئىد مىرزا  سۇھهيلى ياكى ئهمىر شهيخىم س.ھېسابلىناتتى

 يىلغىچه مىرزا ھۈسهيىن بايقارا سارىيىدا ياشىغان بۇ زات 20سارىيىدا كېيىن 
 .مهسهللىرىنى ئاجايىپ گۈزەل رەۋىشته تهرجىمه قىلغان» توتىنامه«ھىندىستاننىڭ 

ئۆز زامانىسىنىڭ بۈيۈك تهسهۋۋۇپ ) ئهسلى ئىسمى مۇئىنىددىن ئهلى(قاسىم ئهنۋەر 
 كېيىن سهمهرقهندكه . ئۇ ئاۋۋال شاھروخ سارىيىدا ياشىدى.ھېسابلىنىدۇشائىرى 

 خوجا ئابدۇلال . يىلى ۋاپات بولدى–) 1433مىالدىيه  (837ئهۋەتىلدى ۋە ھىجرىيه 
ياكى تېمۇرنىڭ تهرجىمىهالىنى شېئىرىي شهكىل بىلهن يازغان » تېمۇرنامه «،ئاتىف

 بۇزاتمۇ سۇلتان ،سمهت بۇخارىي خوجا ئى.دەپ ئاتالدى» مهسنهۋى پىرى«بۇ زات 
 ئۇلۇغبهككه ئارۇز ئىلمىنى ،خهلىل ھهم ئۇلۇغبهكنىڭ ساراي شائىرى بولۇپ

 مهۋالنا ھۈسهيىن . يىلى ۋاپات بولدى–) 1442مىالدىيه  (845 ھىجرىيه ...ئۆگهتتى
 ئۆرگهنچته موغۇلالر تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگهن ئۆلىماالردىن ،كۇبرايىي

اگىرتى مهشهۇر نهجمىدىن كۇبرانهسلىدىن بولغان بۇ زات ئهبولۋەپاخارەزمىنىڭ ش
 جااللىدىن رۇمىينىڭ ،تهسهۋۇپقا دائىر شېئىرلىرى بىلهن شۆھرەت قازانغان بولۇپ

 خوجا ئابدۇلال مهرۋارىد بايانى نامى بىلهن .مهسنهۋىيلىرىگه شهرھى يازغان
ىر دىۋان ۋە ناملىق ب» مونىسۇل ئهھباب «،بىرقانچه غهزەل ۋە مهدھىيىلهر يېزىپ

 مولال بىنايى ھىراتلىق بىر مىمار .ئىنشا ئۇسلۇبىغا ئائىت بىر تهزكىرە قالدۇرغان
 مىر ئهلىشىر بىلهن ئايرىلغىچه مىرزا ھۈسهيىن بايقارا ،ئۇستىنىڭ ئوغلى بولۇپ

 ، كېيىنرەك ماۋەرائۇننهھرگه كېتىپ،سارىيىنىڭ ئىلتىپاتىغا سازاۋەر ھالدا ياشىغان
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 ئاخىرى شايبانى .ىيى دائىرىسىدە ئېتىبارغا ئىگه بولغانسۇلتان مهھمۇد سار
) 1517مىالدىيه  (922 ھىجرىيه .مۇھهممهدخان ئۇنى ساراي شائىرى قىلىپ ئالغان

 مۇھهممهد سالىه ئىنتايىن گۈزەل شېئىرىي ئۇسلۇپ بىلهن . يىلى ۋاپات بولدى–
غا »هجنۇنلهيلى ۋە م«نىڭ مۇئهللىپى »شايبانىينامه «—يېزىلغان زەپهرنامه 

 بابۇر ئۇنىڭ ئهدەبىي .ئوخشاش گۈزەل تۈركىي غهزەللهر ۋە مهسنهۋىيلهر يازغان
 بۇنىڭغا مۇھهممهد سالىهنىڭ شايبانىغا .ئهسهرلىرىنىڭ قىممىتىنى ئىنكار قىلىدۇ

مهقبۇل كىشى ئىكهنلىكى ۋە ئۆزبېك خانىنىڭ سارىيىدا ياشىغانلىقى سهۋەب بولغان 
   .بولسا كېرەك

  
  شايبانى مۇھهممهدخانئۆزبېكلهر ۋە 

   يىللىرى–) 1510 – 1500 (916 – 906ھىجرىيىنىڭ  
  

ئهگهر ھۆكۈمدارالردىن بىرى : ە قهدىمدىن قالغان بىر ئادەت بارتۈرك خهلقىد
مهملىكهتنى ياخشى ئىدارە قىلسا ياكى مهملىكهتنى باشقۇرۇشتا يېڭىچه ئۇسۇل 

نى مهڭگۈلۈك قالدۇرۇشقا  ئۆزىگه خاس خىزمهت كۆرسهتسه ئۇنىڭ نامى،قوللىنىپ
 شۇنداق قىلىپ ئۇ بىر تهرەپتىن ئۆزىنىڭ ھۆكۈمدارىنى قهۋم باشلىقى .ئىنتىلىدۇ

 بۇنىڭ بىلهن بىرلىكته ھۆكۈمهتنىڭ تهرەققىيات يولىغا ۋە ، دە–ئورنىغا قويىدۇ 
  . پۈتۈن دۇنيا تارىخىغا كىرگۈزۈشنى ناھايىتى گۈزەل رەۋىشته ئىپادە قىلىدۇ

 ھالنى سالجۇقىيالرنىڭ چوڭ كۈچ ۋە شىددەت بىلهن غهربىي  بىز بۇ،مهسىلهن
ئىمپىراتورلۇقى ) ۋىزانتىيه(ئاسىياغا كىرگهن ۋاقتىدا ۋە كېيىن قهدىمكى شهرق 

 ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ .ئورنىدا ئۆزلىرى ھۆكۈمهت تهسىس قىلغان تۈركلهردە ئۇچرىتىمىز
 ،ن دەپ يۈرگۈزۈپ قانۇنچى بولغان پادىشاھلىرىنى ئوسما،بىرىنچى ئىسالھاتچى

 ۋولگا بىلهن ، خۇددى شۇ ھال كۆك ئوردىنىڭ شهرقىدە.ئوسمانلى دەپ ئاتاشقان
 موغۇل قهبىلىرىدىمۇ مهۋجۇت ؛ ئۇالر –ئورال دېڭىزى ئارىسىدا ياشىغۇچى تۈرك 

جۇجى سۇاللىسىدىن توققۇزىنچى ھۆكۈمدار بولغان ئۆزبېك خان ئىسمىغا 
 . ئۆزبېك نامىنى قوبۇل قىلغان—ما نام  ئۆزلىرىگه بىر سىياسىي قوش،ئوخشىتىپ

 ئهركىن دېگهندىن ، خوجايىن، ئۆزىگه مۇستهقىل،شهخسهن: ئۆزبېكنىڭ مهنىسى (
 شۇنىسى دىققهتكه سازاۋەركى بۇ سۆز مۇھىم مهنىلىك ئۇنۋان ئىسمى .ئىبارەت
 يىلالرغا – 1150 شۇ مهزمۇندا .دىمۇ ئۇچرايدۇ) ۋىنگىرالر( كونا ماجارالر ،بولۇپ
شهجهرەئى « ئهبۇلغازى ئۆزىنىڭ .) ۋ. ھ–ت ھۆججهتلهردىمۇ بۇ ئىبارە مهۋجۇت ئائى
ھهر )  ئا. س–ئۆزبېكخان (ئۇ : ئهسىرىدە بۇ ھهقته مۇنداق نهقىل قىلىدۇ » تۈرك
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 ئۇ ئۆزىنىڭ خهلقىنى ئىسالم دىنىغا .كىمنى خىزمىتىگه قاراپ تهقدىرلهيتتى
 شۇ .م دىنىغا مۇشهررەپ بولدىكىرگۈزدى ۋە شۇ ئارقىلىق نۇرغۇن ئادەملهر ئىسال

 بۇ نام ئۇنىڭغا .سهۋەبتىن جۇجى خهلقى ئۆزىگه ئۆزبېك ئىسمىنى قوبۇل قىلدى
 ھاممېر ھهقلىق رەۋىشته .نىسبهتهن ئاخىرقى دەۋرگىچه ساقلىنىپ قالدى

 بهلكى قىپچاق ،ئېيتقاندەك ئۆزبېكخان ئۆز خهلقىنىڭ مهدھىيىسىگىال ئهمهس
 ، بهركه،كېيىنكى ئۈچى باتۇ( ئۇلۇغ ھۆكۈمدارنىڭ تهختىگه زىننهت بهرگهن تۆت

 ئهرەب سهيياھى ئىبن بهتتۇته تهرىپىدىن تىلغا .ئۈچىنچىسىدۇر) توختامىش
ئېلىنغان ھهم تېمۇرىيالر ھاكىمىيىتى ۋاقتىدا بارلىققا كهلگهن بۇ نام ئۆزبېكخاننىڭ 

ھۆكۈمرانلىق ئۆز دەۋرىدە ھهم ئۇنىڭدىن كېيىنكى يىلالردا يهنى ئۇنىڭ ئهۋالدلىرى 
 يىلدىن كېيىن 150 پهقهت .قىلغان پهيتلهردىمۇ بىر مۇھىم ۋەزىپىنى بېجىرمىدى
 رۇسىيىنى تاتار ھاكىمىيىتى ،كۈچلۈك ئالتۇن ئوردا دۆلىتى تۆت قىسىمغا بۆلۈنۈپ

ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدىن خاالس قىلغان ئىۋان ۋاسلىۋىچنىڭ كۈرىشى نهتىجىسىدە 
 شۇنىڭدىن كېيىن .نىڭ ھۆكۈمرانلىقى تۈگىتىلدىيۇقىرى ۋولگىدا جۇجى ئهۋالدى

بىز ئۆزبېكلهرنىڭ ھاكىمى ئهبۇلخهيرىخاننىڭ ساراي ھاكىمىيىتىگه ئىتائهت 
 خانلىق ئالىي ھوقۇقىدىن پايدىالنغۇچى ،قىلىشتىن باش تارتقانلىقىنى

   .شاھزادىلهرمۇ تهۋەلهر ئارىسىدا بولغانلىقىنى كۆرىمىز
 ئىسالم ھۆكۈمىتى ئۈستىگه تاجاۋۇز قىلغان شىمالدىكى خىرىستىئان دۇنياسى

 –ۋاقتىدا ئهبۇلخهيرىخان ئۆزىنىڭ چىدىرلىرى ۋە كۆچمهنچى خهلقى بىلهن ئاستا 
 كۆك .ئاستا شهرقىي سهھرا ۋىاليهتلىرى ئىچىگه چېكىنىشكه مهجبۇر بولدى

ئوردىنىڭ ئاخىرقى خانى كىچىك مۇھهممهدنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ۋاقتىدا ئۇ خېلى 
 ، تېمۇرىيالردىن ئهبۇسهئىد،ىك ئىش قىلىپ شۇ دەرىجىگه يهتتىكىئهھمىيهتل

 ئۇنىڭدىن ھىمايه ، ھۇسهيىن بايقارا يۇقىرىدا بايان قىلىنغىنىدەك،مۇھهممهد جۇگي
 كىچىك مۇھهممهدنىڭ ئىنقىدازىدىن كېيىن قىپچاقتا جۇجى تهختى .سورىدى

   .پۈتۈنلهي يىمىرىلدى
 راۋاجالنغان ئىسالم ،كى ماۋەرائۇننهھردەئۆزبېكلهر غهربتىكى ساراي ۋە جهنۇبتى

 ، ئۇالر ئورتاق ھاياتقا بۇرۇندىن كۆنۈپ.مهدەنىيىتىدىن يىراقتا ياشايتتى
 كونا ،تېمۇرىيالرنىڭ يۈكسهك مهدەنىيهتكه ئىنتىلىشلىرى تۈپهيلىدىن نازۇكلىشىپ

تۈركلهرگه خاس جهڭگىۋارلىقى سۇسلىشىپ قالغان قېرىنداشلىرىغا نىسبهتهن 
 .هشكىرىگه خاس قاتتىق قوللۇقلۇقىنى ئۆزلىرىدە كۆپرەك ساقلىغان ئىدىتوران ل

 ئۆزبېك خهلقىنىڭ ئۆزىگه .ئىسالم دىنى بۇالر ئارىسىدا نام ئۈچۈنال تارقالغان ئىدى
 – موغۇل خهلقىنىڭ كىرىشىپ كهتكهن ئۆرپ –ئوخشاش تۇرمۇش ئادىتىمۇ تۈرك 
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ويلىرىدىكى تۈركلهر تهدرىجىي تىل  ئامۇ ۋە سىر دەريا ب.ئادەتلىرىدىن ئىبارەت ئىدى
ۋە ئهدەبىيات بىرلىكى ۋە ئىران ھاياتىنىڭ نازۇك تهرەپلىرى بىلهن تونۇش بولغان 

) ناخشىچى(بىر پهيتته ئۆزبېكلهر يهنه قوي ۋە ئات تېرىلىرىگه ئورالغان ھالدا ھاپىز 
النغان  مىللىي ئهۋلىيالىرى ھېساب، مهنىۋى ھاياتىدا بولسا.لىق بىلهن مهشغۇل ئىدى

 دەرۋىش خوجا ئهھمهد يهسهۋىينى ئۆزىگه پىر تۇتقان دەرىجىدىال ،ساختا كارامهتچى
   . خاالس،تهرەققىي قىلغان ئىدى

ئۆزبېكلهر دائىملىق ئورتاق ياشاشقا باشلىغىنىدىن كېيىنال ئۆزلىرىنىڭ بۇرۇنقى 
 بولۇپمۇ چاغاتاي نامى بىلهن ماۋەرائۇننهھرنىڭ .قوپاللىقلىرىنى تاشلىدى

 – ئۆزبېك نامى بىلهن بولسا شىمال ، ئولتۇراق تۈركىي خهلق،دەنىيهتلىكمه
 بۇ مۇناسىۋەت كېيىنچه .غهربتىكى مهدەنىيهتسىز سهھرا ئاھالىسى ئاتىالتتى

 ئۆزبېك ،پۈتۈنلهي ياكى يېڭى زامانغا قهدەر ئهكسىنچه ئاڭلىنىدىغان بولدى ؛ يهنى
زاق دەپ مهدەنىيهتسىز تۈركلهرنى  قىرغىز ياكى قا،بۇرۇنقى چاغاتاي ئورنىنى ئېلىپ

   .ئاتايدىغان بولدى
 .ئهبۇلخهيرىخان ئۆزى ياشاپ تۇرغان دەۋر ئهھۋالىنى ناھايىتى ياخشى بىلهتتى

ئۇ مهركىزىي ئاسىيانىڭ ئاشۇ ۋاقىتتىكى ئهھۋال شارائىتىنى ئېتىبارغا ئالغانلىقى ۋە 
 .رىگه بېرىلمىدىئىمكانىيىتى يوقلۇقىنى بىلگهنلىكى ئۈچۈن ئىستىال قىلىش پىك

 جاڭجاللىشىۋاتقان تېمۇر ئهۋالدلىرىغا ، بىرىنىڭ قېنىغا پېتىپ– بىر ،ئهكسىچه
 ئۇ پهقهت ئهبۇ شهئىدنىڭ پايدىسى .بهزىدە ياردەم بېرىش بىلهن قانائهتلهندى

 . مانۇچېهر مىرزا ۋە سۇلتان ھۈسهيىن بايقارانى قۇۋۋەتلىدى.ئۈچۈن قاراشمىدى
 ئۇنىڭ قىرىق .ىرى دائىم كۆپ ئولجىالر بىلهن قايتاتتىئابۇلخهيرىخاننىڭ ئۆزبېكل

يىلغا يېقىن ھۆكۈم سۈرگهن ھاكىمىيىتى سهھرا خهلقىنىڭ ئهڭ شانلىق دەۋرى 
   .ھېسابلىنىدۇ

 ئهمما .سهھرا قهۋمى غايهت تېز تارقىلىپ كېتىدۇ«: تۈركمهنلهردە بىر ماقال بار 
 –بۇلخهيرىخاننىڭ شانۇ  ئه.»ئىنسانالرنىڭ بهختى ئۇنىڭدىنمۇ تېز تارقىلىدۇ

شهۋكىتى دۈشمهن ۋە ھهسهتچىلهرنىڭ ئۇنىڭغا قارشى سۈيىقهستلىرىنى بارلىققا 
 ھهتتا . قوشۇنى ئىچىدىكى سهھراخانىلىرى ئۇنىڭغا قارشى بىرلهشتى.كهلتۈردى

يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان بۈرگه سۇلتانغا ئوخشاش ئۆزىنىڭ يېقىنلىرىمۇ بۇالرغا 
 سهنمۇ ئۇالرغا قوشۇلۇپ ،ۇرتىغا دۈشمهن ھۇجۇم قىلسائاتاڭنىڭ ي «.قوشۇلدى
دېگهن تاتار ماقالىغا مۇۋاپىق ئۇالرنىڭ ھهممىسى بىرلىكته ئۇنىڭغا » بىرگه تاال

 ئۇنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن كۆپ . نهتىجىدە ئۇ كۈچسىزلهندى،قارشى ھۇجۇم قىلدى
 ئۆزىدىن .نوپۇزلۇق ئائىله ئهزالىرى سهھرانىڭ ھهر تهرىپىگه تارقىلىپ كهتتى
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كېيىن قالغان ئون بىر ئوغلىدىن يالغۇز بهشىنچى ئوغلى شهيخ ھهيدەر سۇلتانال ئۆز 
 ئهمما ئۇنىڭمۇ قۇرۇق ئىسمىدىن باشقا ھېچنهرسىسى يوق .ئورنىدا قالغان ئىدى

 . شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ ئۇنىڭ نوپۇزى ۋە ھاكىمىيىتىمۇ ناھايىتى قىسقا بولدى.ئىدى
ۋە ئىشهنچلىرىنى ئهبۇلخهيرنىڭ نهۋرىسى شاھزادە ئۆزبېكلهر ئۆزلىرىنىڭ ئېتىبار 

 بۇزات . ئۇنى شاھبهخت دەپ ئاتىشاتتى.مۇھهممهد شايبانىغا قاراتقان ئىدى
ئۆزىنىڭ ياشلىقىغا قارىماستىن ئىستىقبال ئۈچۈن ئهڭ پارالق ئۈمىدلهر پهيدا 

   .قىلغان ئىدى
تان بىلهن ئانىسى  ئاتىسى بۇداق سۇل، بىز ئۇنى شۇ نام بىلهن ئاتايمىز،شايبانىي

 ئۇكىسى بىلهن بىلله ئاتىسىنىڭ سادىق ،قوزبىگىمدىن ياش ۋاقتىدىال يىتىم قېلىپ
 قاراچابېك بۇ شاھزادىگه يۇقىرى .خىزمهتكارى قاراچابېكنىڭ ھىمايىسىدە ياشىدى

 ، شهيخ ھهيدەرنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن.ساداقهتمهنلىك بىلهن خىزمهت قىلدى
 ئهبۇلخهير ،الغان بۇ يېتىم شاھزادىلهرنى ئېلىپقاراچهبېك خېلى چوڭ بولۇپ ق

ئائىلىسىنىڭ دۈشمهنلىرىدىن چهتتهرەك بولغان سىر دەريانىڭ تۆۋەن ئېقىنلىرىغا 
   .قېچىپ كېتىشكه مهجبۇر بولدى

 چوڭ بوۋىسى ئوردىسىنىڭ ،شايبانىي بۇ يهردىن قايتىپ كهلگهندىن كېيىن
رقىلىپ كهتكهن كىشىلىرىنى مۇقهددەس قان قىساسىنى تۈرلۈك تهرەپلهرگه تا

 ،ئېلىش مهقسىتىدە ئۆز ئهتراپىغا توپلىدى ۋە خېلى كۆپ تهييارلىقتىن كېيىن
 بولۇپمۇ . شهۋكىتىنى قايتۇرۇپ ئېلىشقا بهل باغلىدى–سۇاللىنىڭ يوقالغان شانۇ 

ەريانىڭ ئهبۇلخهيرىخانغا يۈزسىزلهرچه خىيانهت قىلغان ۋە ئهينى ۋاقىتتا سىر د
يۇقىرى ئېقىمى تهرىپىدىكى بىر ئورماننىڭ ئېتىكىدە ياشاۋاتقان بۈرگه سۇلتاندىن 

  .قىساس ئېلىش قهستىگه چۈشتى
 تهييارلىق كۆرۈپ بۈرگه سۇلتان بىلهن رىياكارانه ،شايبانىي  كۈچ توپالپ

 سهھراغا ئىنساندىنمۇ ، تهييارلىق تولۇق پۈتكهندىن كېيىن.تهرىزدە دوست بولۇشتى
 ،اسكارراق ھهقىقىي بىر دەھشهت سالغۇچى ئۇزۇن قىش كېچىلىرىنىڭ بىرىدەقىس

 ئۇنىڭ .سهمىمىي ئۈچ باتۇرى بىلهن دۈشمىنى بۇرگىنىڭ سارىيىغا ھۇجۇم قىلدى
 قېچىپ .ئائىله ئهزالىرى ۋە قېرىنداشلىرىدىن نۇرغۇن كىشىنى قهتلى قىلدى

 شايبانىي ئۇنى .ىكهتمهكچى بولغان بۈرگه سۇلتانمۇ ھاالكهتتىن قۇتۇاللمىد
 شۇ مۇۋەپپهقىيهتلىك ھۇجۇمدىن كېيىن ياش .تاپقۇزۇپ كېلىپ قهتلى قىلدى

 ئۇالرنىڭ .شاھزادە خېلى كۈچهيگهن ئۆزبېك سۇۋارىيلىرىغا باشلىق بولدى
   .پاناھلىقىدا چوڭ جهڭلهرگه قاتنىشىش ئىمكانىيىتى تۇغۇلدى
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تېمۇرىيالر بىلهن  ئهمدىلىكته ،مهركهزدىكى ئهھۋال شۇ تهرىقىدە بولغاچقا
 بۇ دەۋردە سهمهرقهند تهختىنىڭ ئىگىسى .توقۇنۇشماسلىققا ئىالج يوق ئىدى

 مهملىكهتنىڭ شىمالىي چېگرىسىنىڭ .ئهبۇسهئىدنىڭ ئوغلى سۇلتان ئهھمهد ئىدى
   .نائىبى قۇشلىقخان ئوغلى مهجىد تارخان ئىدى

 مهجىد .لدىشايبانىي ئۇنىڭدىن ئۆزىنى ئۆز خىزمىتىگه ئېلىشنى ئىلتىماس قى
 ئۆزبېك ، لېكىن مهجىد. مائاشىنىمۇ بهلگىلىدى،تارخان رازىلىق بىلدۈردى

 خهۋپتىن ،باشلىقلىرىنىڭ يهلكىسىگه چىقىۋېلىشنى ھېس قىلغاندىن كېيىن
 بۇخارانىڭ .ساقلىنىش ئۈچۈن ئۇالرنى بۇخارا ھاكىمى ئابدۇلئهلى تارخانغا ئهۋەتتى

رىيى زىننهت ۋە ھهشهمهت جهھهتتىن مۇتلهق ھاكىمى ئابدۇلئهلى تارخاننىڭ سا
 ئۇ ئۆزبېكلهرنى ياخشى قوبۇل .ئۆزى تهۋە ھۆكۈمدارنىڭ سارىيىدىن قېلىشمايتتى

   .قىلدى ۋە مۇغۇلالر شهرقىي شىمالدىن ھۇجۇم قىلغاندا ئۇالردىن پايدىالندى
) تهۋەلهر(تۈركىستاننىڭ شىمالىي ۋىاليهتلىرىدىكى ئىمتىيازلىق ھاكىمالر 

 ئهبولخهيرنىڭ ۋارسلىرىدىن ئىسياننى باستۇرۇش ئۈچۈن ،هن پهيتتهئىسيان كۆتهرگ
 لېكىن ئۆزبېك شاھزادىلىرى بۇ يهرنى ئۆز ۋەتىنىدەك ھېس قىلغانلىقى .پايدىالندى

 ھهرقانداق ، ئىش قىلىپ،ئۈچۈنمۇ ياكى توپلىغان كۈچلىرىنىڭ تهسىرى بىلهنمۇ
 شۇ .ئهت ھاسىل قىلمىدىقوراللىق خىزمهت ئۈچۈن توپالنغان ئاددىي مائاشقا قانا

 رازى قىلىش الزىم ، سىغناق شهھهرلىرىنى ئۇالرغا بېرىپ، سهۋران،سهۋەبتىن ئوترار
 كېيىنچه ناھايىتى كېڭىيىپ كهتكهن شايبانىي مهملىكىتى شۇ تهرىزدە .كۆرۈلدى

   .تهسىس قىلىندى
ئۆزبېك شاھزادىلىرىگه ئۇالرنىڭ كۆپلىگهن تهرەپدارلىرى ۋە باتۇرلۇق 

 ،لىرىنى سۆيگۈچى سهھرا پهرزەنتلىرى ئارقا تهرەپتىن ياردەم قىلغانلىقتىنھهرىكهت
يېڭىدىن مهيدانغا چىقىپ كېلىۋاتقان شايبانىيالر بىلهن ئىنقىرازغا ئۇچراۋاتقان 
تېمۇرىيالر ئوتتۇرىسىدىكى تىنچ مۇناسىۋەتنىڭ ئۇزاق داۋام قىاللماسلىقى تهبىئىي 

 سۇلتان ئهھمهدنىڭ ھايات . تېپىلدى توقۇنۇشۇشنىڭ سهۋەبى تېز.ئهھۋال ئىدى
ۋاقتىدىال شايبانىي كېلهچهكنى ئويلىغان ۋە نائىب مهجىد تارخانغا قاراشلىق سىر 

 ئهمدىلىكته ئاۋۋالقىدەك مائاشقا خىزمهت قىلىشتىن ۋاز ،دەريانى تارتىپ ئالغان
 شۇندىن بېرى تېمۇر سۇاللىسىنىڭ قورقۇنچلۇق دۈشمىنىگه ئايالنغان ،كهچكهن

 ياش كۆچمهنچى خانالرنىڭ ناھايىتى كۈچهيگهن جهڭگىۋار ئهسكهرلهرگه .ئىدى
 بۇنىڭدىن ،خاس روھى ئۇالرنىڭ ئۆزئارا نىزا جهڭلىرى ئۈچۈن كۇپايه ئىدى

 شۇ زاماندا ماۋەرائۇننهھرنىڭ بهكمۇ چۇۋالچاقلىشىپ كهتكهن سىياسىي ،تاشقىرى
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ايبانىينىڭ مهملىكهتنى  بهگلهرنىڭ باشباشتاقلىقلىرىغا ئوخشاش ھالهتلهر ش،ھاياتى
   .ئىستىالھ ئېتىشىگه سهۋەبچى بولدى

 يىلىدا بىرىنچى قېتىم سهمهرقهندكه –) 1500مىالدىيه  (905ئۇ ھىجرىيه 
 سۇلتان مهھمۇد ،مۇئهللىپىنىڭ بايانىغا قارىغاندا» شايبانىينامه «.تاجاۋۇز قىلدى

 چوڭ ،ھۇجۇم قىلىپبايسقۇر زامانىدىمۇ شايبانىينىڭ قېرىندىشى جىزاخ ئهتراپىغا 
 ئۇشتۇمتۇت ھۇجۇم .تاالپهت بىلهن چېكىنىشكه مهجبۇر بولغان ئىكهن

باشلىغانلىقى ئۈچۈن شايبانىي قېرىندىشىغا تهنبىه بهرگهن ۋە مهغلۇپ 
بولغانلىقىنىڭ ئىنتىقامىنى ئېلىش ئۈچۈن مىڭ نهپهر يىگىتى بىلهن دەرھال سىر 

ى ئهسكهرلىرىنىڭ خىيانهتكارلىقى  ئهمما ئۇنىڭ بۇ يۈرۈش.دەريانى كېچىپ ئۆتكهن
   . شايبانىي مهجبۇرىي ئارقىغا قايتقان.تۈپهيلىدىن مۇۋەپپهقىيهتسىز بولغان

 ،ئوتتۇرىسىدىن ئهمهس«:  ئۇ پىرىنىڭ .شهيخ مهنسۇر شايبانىينىڭ پىرى ئىدى
 ،دېگهن كۆرسهتمىسىگه ئاساسهن» چهت تهرەپلىرىدىن باشالش الزىم

 ئاۋۋال ئۇ ئهتراپتىكى تۈرك .ش پىكرىگه كهلگهنمهملىكهتلهرنى ئىستىال قىلى
 ئۇالرنى تېمۇرىيالر ھاكىمىيىتىنى پۈتۈنلهي ،بهگلىرىگه مۇراجىئهتنامه ئهۋەتىپ

   . بۇنىڭغا دەل پهيتى كهلگهنلىكىنى ئۇقتۇردى.تۈگىتىشكه دەۋەت قىلدى
تېمۇرىيالر ھاكىمىيىتىنىڭ تايانچلىرى نهقهدەر چىرىگهن ۋە ئاساسى بوشىشىپ 

 سهمهرقهند ھۆكۈمدارىغا سادىق تۈركلهر ھامان كۆپ ساننى ،كهنلىكىگه قارىمايكهت
 شايبانىي ھهر ھالدا ئۇالرنى ئۆز تهرىپىگه جهلپ قىلىشنى الزىم تاپتى .ئىگىلهيتتى

 سۇيۇنچخۇجا ، بۇالر ئارىسىدا ئهڭ مۇھىملىرى كۆچىم سۇلتان.ۋە بۇنىڭغا ئېرىشتى
 ئهنه شۇنىڭدىن .انالردىن ئىبارەت ئىدى ھهمزە سۇلتان ۋە سهئىد سۇلت،سۇلتان

 كۈچلۈك قىلىپ ،كېيىن ئۇ ئۆزىنىڭ ئاۋۋالقى مهقسىتىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇپ
   .تهييارالنغان قوشۇن بىلهن سهمهرقهندئۈستىگه يۈرۈش قىلدى
 دۆلهت بېشىدا قالغان ،بابۇر بۇ يهردىن ئهنجانغا قايتىپ كهتكهندىن كېيىن

 يىلدىن بۇيان سهمهرقهندته 400 چوڭ بوۋىلىرى .دىسۇلتان ئهلى نامدىال ھاكىم ئى
ئهسلى نامى (تهشهيخۇلئىسالملىق قىلىپ كېلىۋاتقان قازى كاالن ئابۇلمهكارىم 

 لېكىن ئۇالرنىڭ ھهر ئىككىسى رەھبهرلىك .ھهقىقىي ھاكىم ئىدى) خۇجايهھيا
 ئون كۈنلۈك قامالدىن كېيىن شهيخزادە ،ئىشلىرىغا مۇكهممهل ئهمهس ئىدى

 ، قىلىنغان ھۇجۇم مۇۋەپپهقىيهتلىك قايتۇرۇلغاندىن كېيىن،ىدىن چىقىپئىشىك
 باغى نهۋگه يېتىپ باردى ۋە دۈشمهن ،شايبانىي جهرراخ دەرۋازىسىدىن كىرىپ

   .لهشكهرلىرىنى ئىسكهنجىگه ئالدى
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 ئۇرۇشقا ، شايبانىي ئۆلۈمگه تىك تۇرۇپ.ئۇرۇش كۈن چۈش بولغاندا باشالندى
 پۈتۈن تۈن بويى ھهر ئىككى تهرەپتىن قىرىلىش داۋام .شهخسهن ئۆزى قاتناشتى

 ئهتىسى شايبانىيغا خىزمهت قىلغان ئابدۇلئهلى تارخاننىڭ ئوغلى باقى .قىلدى
 ئۇنىڭ دابۇسىيه ئىستىهكامىنىڭ يېنىدا ،تارخان سهمهرقهندكه ياردەمگه كهلدى

 بىلهن  ئۆزبېكلهر شۇ مۇناسىۋەت.قارارگاھ قۇرغانلىقى ھهققىدە خهۋەر ئېلىندى
 ئۆزىنىڭ . تېز سۈرئهتته بۇخاراغا چېكىندى،سهمهرقهندنى قامالدىن بوشىتىپ

پۈتۈن ياردەمچى ئهسكهرلىرىدىن ئايرىلىپ قالغان بۇخارا ئۈچۈن ئۆزبېكلهرگه 
 شايبانىي بۇخارانى ئۆزىنىڭ .شهرتسىز تهسلىم بولۇشتىن باشقا چارە قالمىغانىدى

ئىلىسىنى شۇ يهردىكى سارايغا  ئانىسى بىلهن ئا.باش قارارگاھى قىلدى
 . لهشكهرلىرى بىلهن قارا كۆل ئۈستىگه يۈرۈپ كهتتى،ئورۇنالشتۇرغاندىن كېيىن

چۈنكى بۇ يهر بىرىنچى قېتىم ئىگىلهنگهندىن كېيىن باباي سۇلتان رەئىسلىكىدە 
 شۇ .قالدۇرۇلغان مۇھاپىزەت قىسىملىرى شىددەت بىلهن ئاغدۇرۇپ تاشالنغانىدى

 ھالبۇكى ئۆزبېك ھهربىي . يېڭىدىن ئىگىلهشكه ئېهتىياجلىق ئىدىسهۋەبتىن ئۇنى
قانۇنىنىڭ پۈتۈن شىددىتى بىلهن ئىسيانكارالرغا جازا بېرىلگهندىن كېيىنال 

   .سهمهرقهندنى قايتا قامال قىلىش مۇمكىن بوالتتى
 شهھهردىكىلهر توققۇز ئاي قاتتىق .سهمهرقهند يېڭىدىن قامالغا ئېلىندى

 ئهگهر ئهمهلپهرەست ئابۇلمهكارىم بىلهن خان سۇلتان ئهلى .تتىقارشىلىق كۆرسه
ئوتتۇرىسىدىكى ئىختىالپ ئوچۇقتىن ئوچۇق دۈشمهنلىك دەرىجىسىگه بېرىپ 

 مۇستهھكهم بۇ قهلئهنى ئىگىلهش مۇددىتى يهنىمۇ ئارقىغا ، ئېهتىمال،يهتمىسه
بولغان  بۇ زىددىيهتلىك ئهھۋالدىن ياخشى خهۋەردار .سۈرۈلۈشى مۇمكىن ئىدى

خۇجاۋاسىيلىقىدا ياشاشتىن «: شايبانىي سهمهرقهند ھۆكۈمدارى سۇلتان ئهلىگه 
 ئهبۇلخهير خانىدانىدىن ئىنايهتى رەببانىيه بىلهن ،ھازىرغىچه تويمىدىڭمۇ

 ھاياتىڭنى ئۇنىڭ بىلهن دوستلۇق يولىدا ئىزلهشكه ،تۇغۇلمىش يۇلتۇزنى تهبرىكلهپ
 شايبانىي ئۆزىنىڭ .زمۇندا مهكتۇپ ئهۋەتتىدېگهن مه» ھازىرمۇ ۋاقىت يهتمهمدۇ ؟

بۇ دوستلۇق تهكلىپىنىڭ ياخشى نىيهتته يېزىلغانلىقىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن سۇلتان 
 سۇلتان ئهلىنىڭ ئانىسى بۇنىڭغا .ئهلىنىڭ ئانىسىنى ئۆزىگه خوتۇنلۇققا سورىدى

كۈنى  بىر جۈمه ، بۇ ئىشالر شۇ قهدەر مهخپىي ئېلىپ بېرىلدىكى.رازىلىق بىلدۈردى
شايبانىي مۇھهممهدخان قامالىدىكى سهمهرقهند شهھرىگه بىر تهرەپتىن كىرىپ 

 بۇنىڭدىن مۇتلهق خهۋەرسىز خوجا ئابۇلمهكارىم شهھهرنىڭ ئىككىنچى .كهلدى
 يىلىدا –) 1500مىالدىيه  (906 بۇ ۋەقه ھىجرىيه .تهرىپىدىكى مهسچىدته ئولتۇراتتى

   .سادىر بولدى
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 ئۆزبېك .ند ئاھالىسى ئۆز تهقدىرىگه تهن بهردىتېڭىرقاپ قالغان سهمهرقه
خانى بىلهن سۇلتان ئهھمهدنىڭ تۇل خوتۇنى زوھرا بېگىم ئوتتۇرىسىدا نىكاھ 

 لېكىن بابۇرنىڭ ھېكايىسىغا قارىغاندا ئۇنىڭغا ئاددىي ئاق چاچالرغا .ئوقۇتۇلدى
لى  شۇنىڭدىن كېيىن سۇلتان ئه.مۇئامىله قىلغانغا ئوخشاش مۇئامىلىدە بولغان

 ئۇنىڭ ئۆلۈمىنىڭ مهجبۇرىيهت ئاستىدا بولغانلىقى .ئۇزۇن ئۆتمهي ۋاپات بولغان
 دەرۋەقه بۇ ۋەھشىي ۋە يىرىتقۇچ سهھرا خهلقىنىڭ .ھهققىدىكى گهپلهرمۇ بار

ھاكىمىيىتى سهمهرقهند ۋە ئۇنىڭ ئهتراپىدىكى ئهللهر ئۈچۈن ناھايىتى ماالل 
رلۈك يولالر بىلهن بۇ مهھكۈملۇق  شۇ سهۋەبتىن سهمهرقهندلىكلهر ھهر تۈ.كهلدى

 ئالىيجاناب ،زەنجىرىدىن قۇتۇلۇش چارىسىنى ئىزدەشكه باشلىدى ۋە نىهايهت
   .بابۇرمىرزىنى ئۆز بوۋىلىرىنىڭ پايتهختىنى ئازاد قىلىشقا دەۋەت قىلدى

يۇقىرىقىالردىن مهلۇم بولغان ۋە ئۆز سۇاللىسى مهنپهئهتىگه غايهت سادىق 
دە ئۆزىنىڭ بىرقانچه ساداقهتلىك تهرەپتارلىرى بىلهن بولغان بابۇر بۇ دەۋىر

زەرەپشاننىڭ يۇقىرى جايلىرىدا قوشۇن توپلىماقتا ۋە خوجا ئابۇلمهكارىممۇ ئۇنىڭ 
 يىلى كۈز پهسلىنىڭ قاراڭغۇ بىر –) 1500مىالدىيه  (906 ھىجرىيه .يېنىدا ئىدى

لهن خهلق ئۇالرغا كېچىسىدە قوقهندلىقالر سهمهرقهند دەرۋازىسىغا يېقىنلىشىشى بى
 شۇنچه ئاسان ، شايبانىي سهمهرقهندنى قانچىلىك ئاسان ئالغان بولسا.قول ئۇزاتتى

 ئۆزبېكلهرنىڭ كۆپىنچىسى قارا كۆل چۆلىدىكى قارارگاھتا ، چۈنكى.قولدىن بهردى
   . شۇ سهۋەبتىن بىرلىكته ھهرىكهت قىلىشقا ئهسال مۇمكىنچىلىك يوق ئىدى.ئىدى

 ئهتىسى ئۆز ،ه يېقىن ئهسكهردىن ئايرىلغاندىن كېيىن گ400بىرىنچى جهڭدە 
ئهھۋالىنىڭ پاالكهت بىلهن تۈگىشىنى سهزگهن شايبانىي تېز قۇتۇلۇش ئۈچۈن 

   . بۇخاراغا چېكىنىشتىن باشقا چارە تاپالمىدى، تهدبىرلهرنى كۆرۈپ–بارلىق چارە 
 لېكىن ئۇنىڭ بۇ يهردىكى .بابۇر سهمهرقهندنى يېڭىدىن ئىشغال قىلدى

 تالماي تۇرغان ئۆزبېك خانىنىڭ يېتهرلىك – يهنى ھارماي ،ھاكىمىيىتى باھارغىچه
 . يېڭىدىن ھۇجۇم باشلىغان دەۋرىگىچه داۋام قىلدى،دەرىجىدە ئهسكهر توپالپ

 شىددەتلىك ھۇجۇمالر ۋە شۇ پهيتته ھهر ئىككى تهرەپ نامايىش قىلغان ،ئاڭسىز
ۆپلىگهن ئومۇمىي ئۇرۇشالر بۇخارا ھهمدە ھهيرەتكه سالىدىغان قهھرىمانلىقالر ك

 بابۇر بۇ ئۇرۇشتا پۈتۈن . سارەپول يېنىدا سادىر بولۇپ تۇردى،سهمهرقهند ئارىسىدا
 كۆپ قىيىنچىلىقالر بىلهن سهمهرقهند قهلئهسىگه .غهيرەتلىرى زايا كېتىپ يېڭىلدى

   . ئامالسىز تهھدىتدىن قېچىپ قۇتۇلدى،مهجبۇرىي قېچىپ كىرىپ
ى پاالكىتىنىڭ ئاساسىي سهۋەبىنى ياردەمچى موغۇل بابۇر بۇ چاغدىك

 بۇنىڭدىن باشقا سهۋەبلهرنىڭمۇ بارلىقى ،ئهسكهرلىرىنىڭ خىيانهتلىرىدىن كۆرسىمۇ



www.uyghurweb.net 

 106

)  ئا. س–بابۇرىيالر ( كېيىنرەك ھىندىستان موغۇل  .ئىنكار قىلىنماسلىقى الزىم
 شۇ بۈيۈك مهملىكىتىنى بهرپا قىلغان بابۇر ھهم ئۇنىڭ سهركهردىلىرىنىڭ مانا

جهڭدە كۆرسهتكهن ماتانهت ھهم قهھرىمانلىقلىرى ھهر جهھهتتىن تهقدىرلهشكه 
مۇئهللىپىنىڭ » شايبانىينامه «، ئهمما بابۇر لهشكهرلىرىنىڭ سانى. ئهلۋەتته،اليىق

 ماۋەرائۇننهھردە ۋە ئهنجاندا تىنچ ھايات ، مىڭغا يهتكهن بولسىمۇ40رىۋايىتىگه كۆرە 
ڭ جهڭگىۋار لېكىن شهپقهتسىز ئۆزبېكلهرنىڭ تاجاۋۇزىغا كهچۈرگهن ئهسكهرلهرنى

   .قارشى تۇرۇشى ئۈچۈن ئىمكانىيهت يوق ئىدى
ئىبراھىم ( ئۇرۇش جهريانىدا ئۈچ ئىبراھىم .بۇ ئۇرۇشتا بابۇر چوڭ زىيان تارتتى

 ھهرقانچه مۇنهۋۋەر .ھاالك بولدى)  ئىبراھىم جانىي، ئىبراھىم سارى،تارخان
يىنچىلىق ھهم خۇراپاتلىققا ئىشىنىشتىن خالى بواللمىغان  قى،پىكىرلىك بولسىمۇ

 ئۇ .بابۇر ئۈچۈن بۇ مهشئۇم ۋەقه بىر پالغا ئوخشاش ھهر ۋاقىت كۆز ئالدىدا تۇراتتى
ئۇرۇشنى ئاۋالقى غهيرىتى بىلهن ھهرقانچه داۋام قىلدۇرۇش ئۈچۈن سهمهرقهندته 

ىتىنى بۇنىڭدىن كېيىن ئۆز  ماۋەرائۇننهھردە تېمۇرىيالر ھاكىمىي،تهييارلىق كۆرسىمۇ
ئهكسىگه قايتۇرۇپ بولماسلىق پىكرىگه ئهپسۇسلۇق ئىچىدە قانائهت ھاسىل قىلىشقا 

   .مهجبۇر ئىدى
 رەقىبلىرىنى تېزلىك بىلهن ،شايبانىي ئۆزىنىڭ غهلىبىسىدىن پايدىلىنىپ

 تۆت ئاي سوزۇلغان .تهقىپ قىلىشقا باشلىدى ۋە سهمهرقهندنى قاتتىق قامال قىلدى
 قامال .قامال تېمۇر پايتهختى تارىخىدىكى ئهڭ ئېغىر مىنۇتالردىن ئىدىبۇ 

قىلغۇچىالر گۈزەل پايتهختى ئهتراپىدىكى بايلىق ۋە نېمهتلهردىن خالىغانچه 
 تۈلۈك – ئهمما قامال ئىچىدىكى چاغاتايلىقالر بولسا ئوزۇق .پايدىالندى

 ھېسابلىنىدىغان ئات ۋە يېتىشمهسلىكتىن مۇسۇلمانالر ئارىسىدا پهۋقۇلئاددە يامان
 ئاتلىرىغا .ئېشهك گۆشلىرى ھهتتا ئۆسۈملۈك يىلتىزلىرىنى يېيىشكه مهجبۇر بولدى

 بۇنىڭ ئۈستىگه تهرتىپسىزلىك ۋە .بولسا ياغاچ قېرىندىلىرىنى بهردى
 قۇرۇق قهلئه ئىچىدە – شۇنداق قىلىپ بابۇر قۇپ .ئىتائهتسىزلىكلهر قوشۇلدى
 مىڭ تۈرلۈك تهھلىكه ۋە قورقۇنچ ئىچىدە ھېچ ،ى كۆرۈپئۆزىنىڭ يالغۇز قالغانلىقىن

بولمىسا ئۆز ھاياتىنى ساقالپ قېلىش خىيالىدا بىر كېچىدە شهيخزادە دەرۋازىسىدىن 
 ، چوڭ ئاپىسى خانزاد بېگىم بولسا ئهسىرگه چۈشۈپ. قهلئهنى تهرك ئهتتى،چىقىپ

   .شايبانىينىڭ نىكاھىغا ئېلىندى
رگه تېمۇرىيالر ھاكىمىيىتى شۇ تهرىقىدە سهمهرقهند ۋە ئۇنىڭ بىلهن بى

 ئىنتىقام ھېسسىي جۇش ئۇرغان ئۆزبېكلهر شهھهردە بار .ئىنقىرازغا ئۇچرىدى
 شهھهر ئاھالىسى غالىپالرنىڭ . تاراج قىلدى–بولغانلىكى ھهممه نهرسىنى تاالن 
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 بۇالر ئارىسىدا شايبانىينىڭ . قېچىپ قۇتۇلۇش يولىغا چۈشتى،جازاسىدىن قورقۇپ
 ئۇ .تايىن خهۋپلىك دۈشمىنى مۇۋەققهت ئاقساقال خوجا يهھيامۇ بار ئىدىئىن

ئۆزىنى تونۇتماسلىق ئۈچۈن مۇسۇلمانالرنىڭ نهزەرىدە ناھايىتى يامان كۆرۈلىدىغان 
 لېكىن بۇنىڭ بىلهن قۇتۇلۇپ . ساقىلىنى قىرىپ تاشلىدى،بىر ئىشنى قىلىپ

يبانىينىڭ ھۇزۇرىغا  شا، دە– ئاخىر تونۇلۇپ قېلىپ تۇتۇلدى .قااللمىدى
 شايبانىي نېمىشكه بۇنداق ئىشقا جۈرئهت قىلغانلىقىنى سورىغىنىدا .كهلتۈرۈلدى

خۇدا ياندۇرغان شامنى ئۆچۈرۈش ئۈچۈن ئۇنى پۈۋلىگهن ئادەم «: يهھيا ئۇنىڭغا 
دېگهن مهزمۇندا پارسچه بىر شېئىر ئارقىلىق جاۋاب » ئۆزىنىڭ شاقىلىنى كۆيدۈرىدۇ

 يهنى شايبانىي ئۇنىڭ بۇ خىل سهمىمىيلىكىگه ،دانىڭ شامى خۇ، لېكىن.بهرگهن
 ئارزۇسى بىلهن ئىش – خوجا يهھيا جامائهتنىڭ تهلهپ .قىلچه ئهھمىيهت بهرمىدى

   .قىلغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭ بېشىنى جالالتقا تاپشۇردى
شايبانىي بۇرۇنقى سۇالله تهرەپدارلىرىغا ئىنتايىن قاتتىق قول ۋە مهرھهمهتسىز 

 بۇنىڭ ياردىمىدە ئۆرەتۆپه . ئادەملهرنى دەھشهت ۋە خهۋپكه سالدى،ه قىلىپمۇئامىل
ئهتراپىدا ئۆزىگه قارشى خهۋپ ۋە تهشۋىش پهيدا قىلغان قېرىندىشى بىلهن بىتىم 

 قول ئاستىدىكى ئازغىنه لهشكهر بىلهن ئامۇ دەريانى كېچىپ ،تۈزگهندىن كېيىن
 ،ك فهتهىنىڭ قانائىتى ئۆزبې. ھهرىكهت باشالشقا ئىمكان تاپتى،ئۆتۈپ

   . سهبرۇ قهھرىمانلىق دەرىجىسى ناھايىتى تهئهججۇپلىك ئىدى،كهمتهرلىكى
سهمهرقهند تهختىنى ئىگىلهش بىلهنال شايبانىينى خۇراسان يايالقلىرى ئۆزىگه 

 لېكىن ئۇ يهردىكى ھىرات تهختىدە كۈچلۈك ۋە .جهلپ قىلىشقا باشلىدى
 شايبانىي ئۇنىڭ ھالىدىن تولۇق .لتۇراتتىشهۋكهتلىك مىرزا ھۈسهيىن بايقارا ئو

 توغرا دۈشمهنلىك – شۇ سهۋەبتىن ئۇ بايقاراغا توغرىدىن .خهۋەردار ئىدى
 خۇراساننىڭ مىرزا ھۈسهيىن ھاكىمىيىتىگه ،ھهرىكىتىنى باشالشتىن تهپ تارتىپ

 ، بۇالرنىڭ بىرىنچىسى بهلخ ئىدى. لېكىن زەئىپ جايلىرىغا تاجاۋۇز باشلىدى،تهۋە
هردە شاھزادە بهدىئۇززامان مىرزا ھۇسهيىنگه قارشى ئىسيان بايرىقىنى ئۇ ي

 ئىككىنچىسى سۇلتان ئهھمهدنىڭ سابىق ۋەزىرى خىسراۋ .كۆتهرگهن ئىدى
 شايبانىي ئۆز ھامىيىسىنىڭ ئوغۇللىرىنى ،شاھنىڭ مۈلكىگه قاراشلىق يهرلهر ئىدى

 ، قۇندۇز، خهتالن،ر ھىسا،ئىنكار قىلىش يولى بىلهن چهتلهشتۈرۈلگىنىدىن كېيىن
   .بهدەخشاننى ئۆز مهملىكىتىگه قوشۇۋالدى

شايبانىي مىرزا ھۇسهيىن بايقارا بىلهن ئۇرۇشقا كىرىشىشتىن بۇرۇن يۇرتنىڭ 
 يهنى بابۇرنىڭ موغۇل قېرىنداشلىرى ،ئارقا تهرەپلىرىنى تهھلىكىدىن ئاسراش

 يېڭىشنى الزىم  ئۇالرنى،خانىكه سۇلتان ۋە ئاالچه سۇلتانالر بىلهن جهڭ قىلىپ
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 شاھروخىيه ۋە تاشكهنت ئهتراپلىرىدا ئۇالرنىڭ ، سىر دەريانىڭ ئوڭ ساھىلىدا.تاپتى
 قىسمهن .موغۇل ۋە قالماقالردىن ئىبارەت خېلى كۆپ لهشكهرلىرى مهۋجۇت ئىدى

ھهسهت قىسمهن ھىممهتسىز قېرىنداشلىرى بابۇرنىڭ ئۆچىنى ئېلىش ئۈچۈن ئۇالر 
   .ئۆزبېكلهرگه زەرەر كهلتۈردىھه رتۈرلۈك يولالر بىلهن 

 .بۇالرغا قارشى بىرىنچى يۈرۈش سهمهرقهندنى ئىگىلىگهن يىلىدىال باشالندى
ناھايىتى سوغۇق قىش كۈنى شايبانىي ئاشالنغان تېرىلىرىگه ئورالغان قوشۇن 

 تېمۇر سۇلتان ، قېرىنداشلىرى سۇلتان مهھمۇد.بىلهن شىمالغا قاراپ يۈرۈش قىلدى
جهسۇر ئۆزبېكلهردىن ئىبارەت ئالته مىڭ كىشىلىك بىر ئىلغار بىلهن بىرلىكته 

 ئېهتىمال بۇالردىنمۇ ، ئهمما قاتتىق سوغۇق،قوشۇن تۈزگهن بولسىمۇ) ئاۋانگارت(
 ھېچ نهرسىگه ،جهڭگىۋار موغۇلالر ئۇالرنىڭ ھهرىكىتىگه توسقۇن بولغانلىقى ئۈچۈن

كى ۋەھشى ئۇرۇشقاقلىق  سهھراالردا شايبانىينىڭ قهلبىدى–ئېرىشهلمىدى ۋە بوز 
 موغۇلالر ئۆرەتۆپىگىچه قوغالپ . سهمهرقهندكه قايتتى، ئارقىغا،ھارارىتى سۇنۇپ

 خانىكه سۇلتان بىلهن بېتىم ، گهرچه بۇ شهھهر بۇلتۇر يازدا قايتا ئىگىلىنىپ.كهلدى
 چۈنكى . ھهقىقهتته بۇ سۈله ئهمهس بهلكى تهدبىر ئىدى،تۈزۈلگهن بولسىمۇ
 موغۇلالر يهنه شايبانىيغا ،شاھنىڭ مۈلكىگه باستۇرۇپ كىرگهندەكشايبانىي خىسراۋ 

 بۇ قېتىم ئۇالر چېگرىدىكى جايالرغا .قارشى دۈشمهنلىك ھهرىكىتىنى باشلىدى
 بهلكى شايبانىينىڭ خوقهندتىكى نائىبى تهنبهل سۇلتاننىڭ يېرىگىمۇ ،ئهمهس

   .ھۇجۇم قىلدى
 چۈنكى ئۇ .لىق ئىدىتهنبهل بولسا شايبانىيدىن ياردەم كۈتۈشكه ھهق

 ئۆزىنىڭ پىتنىسى بىلهن بابۇر تهختىنىڭ يوقىلىشىغا سهۋەبچى ،بىرىنچىدىن
 ئۆزبېك ھۇجۇمىغا قارشى تۇرىدىغان ، ئىككىنچىدىن،بولغان بىر كىشى ئىدى

 شايبانىينىڭ ھۇزۇرىغا سىرتتىكى تاجاۋۇزلىرىدىن ۋاز .كۈچكه ئىگه ئهمهس ئىدى
ران ئىچىدىكى ئۆز دۈشمهنلىرىگه قارشى  قۇۋۋىتىنى تۇ–كېچىپ پۈتۈن كۈچ 

 شايبانىي ئۆز تهبىئىتىگه كۆرە .قويۇش ئۈچۈن باشقا سهۋەبلهرمۇ يوق ئهمهس ئىدى
 ئهگهردە سىر دەريا بىلهن گوبى چۆلى ئارىسىدا ،جهسۇر ۋە شۆھرەتپهرەس ئىدى

ياشىغۇچى موغۇل ۋە قالماقالرغا تايانغان خانىكه بىلهن تېمۇرىيالر بىر ئىتتىپاق 
 .تۈزسه ئۆزبېكلهرنىڭ پۈتۈن مهقسهتلىرىنى بهربات قىلىشى تۇرغان گهپ ئىدى

مىالدىيه  (911شايبانىي بۇنى ناھايىتى ياخشى پهرەز قىاللىغانلىقى ئۈچۈن ھىجرىيه 
 يىلى ئۆزىنىڭ پۈتۈن ھهربىي كۈچى بىلهن ئاۋۋال شاھرۇخىيه ئۈستىگه –) 1505

 ، كېيىن سىر دەريا بويىغا يۈرۈپ.ىلدى ئۇنى قامال قىلىشنى ئهمىر ق،يۈرۈش باشالپ
 ئۇنىڭدىن ئون بهش مىل مۇساپىدە موغۇلالرنىڭ .ئهخسىگه قهدەر باردى
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مۇئهللىپى ھهر » شايبانىينامه «.بىرلهشكهن ۋە جهڭگه تهييار لهشكهرلىرى تۇراتتى
ئىككى تهرەپ لهشكهرلىرىنىڭ ئۆزىگه خاس ئايرىم بهلگىلىرىنى ھهم ئۆزبېكلهرنىڭ 

بىلهن تۈگىگهن بۇ قانلىق جهڭلهرنىڭ ئهڭ چوڭىنى غايهت جانلىق ۋە غهلىبىسى 
   .زوق بىلهن تهسۋىرلهيدۇ

 ،خانىكه قېرىندىشى بىلهن ئهسىرگه چۈشتى ۋە شايبانىي ھۇزۇرىغا كهلتۈرۈلدى
ئۇالر ھېچ شۈبهىسىز ھالدا ئۆلۈمنى كۈتكهن ھالدا تۇرغىنىدا شايبانىي ئۇالرغا 

 ھهتتا بهزىبىر نهرسىلهرنى ھىكايه .جاناپلىق كۆرسهتتىئامانلىق ئاتا قىلدى ۋە ئالىي
 ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىگه . پاالكهتكه ئۇچرىغانلىقلىرى ئۈچۈن تهسهللى بهردى،قىلىپ

 .ھهم مۈلۈكلىرىگه تهگمهسلىك ھهققىدە سۆزلهپ ئۇالرنى خاتىرجهم قىلدى
تهسلىم شايبانىي ئۇالرنىڭ ئانىلىرى قۇماندانلىق قىلغان شاھروخىيه قهلئهسىنىڭ 

 ، ئۆزىنىڭ بالىلىرىغا ئالىيجاناب مۇئامىله كۆرسىتىپ.بولۇشىنى تهلهپ قىلدى
 قهلئهلنى ئۆز . بۇ ئايالنىڭ كۆڭلى يۇمشىدى،شهپقهت كۆرسهتكهنلىكىنى ئاڭالپ

   .ئىختىيارى بىلهن تاپشۇرۇپ بۇنىڭ بهدىلىگه سۇله تۈزۈشكه ئېرىشتى
 ئهمدى ھۇجۇم ،لغاندىن كېيىنشايبانىي ئارقا تهرەپتىكى مۇخالىپلىرىدىن قۇتۇ

 لېكىن بۇ ،نهزەرىنى ئامۇ دەريانىڭ سول تهرىپىدىكى رەقىبلىرى ئۈستىگه قاراتتى
 بهدەخشان ھاكىمى ، خهتالن، قۇندۇز، ھىسار.ئورۇندا ئهھۋال بىر ئاز ئۆزگهردى

خىسراۋ شاھ بىلهن سۇلتان ھۇسهيىن مىرزىنىڭ قول ئاستىدىكى بهگلهرنىڭ 
 ئۇالر ، كهلتۈرۈش ئۈچۈن ھهر قانچه ئۇرۇنۇشلىرىغا قارىمايئهركىنلىكىنى قولغا

 ئومۇمىي بىر تهھلىكنىڭ پهيدا ،ئارىسىدىكى زىددىيهتلهر شىددەتلىك داۋامالشسىمۇ
 . شايبانىيغا قارشى تۇرۇش ئۈچۈن ئىتتىپاق تۈزدى ۋە بىرلهشتى،بولۇشىنى بايقاپ

 ،ى ئهمهلدە قوللىسىمۇلېكىن بۇ ئىتتىپاقچىالر ئۆزلىرىنىڭ بارلىق تهدبىرلىرىن
   .ھېچقانداق مۇۋەپپهقىيهتكه ئېرىشهلمىدى

 لېكىن ،شايبانىي ئالدى بىلهن خىسراۋ شاھقا ئۇرۇش ئاچقان بولسىمۇ
تهنبهلخان ئۆز شهپقهتچىسىگه قارشى ئىسيان كۆتهرگهنلىكى ئۈچۈن شايبانىي 

غهربىي  شۇ سهۋەبتىن ئۆز مهملىكىتىنىڭ .يېڭى ئۇرۇشتىن ئۆزىنى توختاتقان ئىدى
 ئىسيان تۇزكور تهنبهلخان .شىمال چېگرىسىغا يېڭى كۈچ ئهۋەتىشكه مهجبۇر بولدى

 ئۇكا قېرىنداش ۋە سىڭىللىرى بىلهن ھاياتىدىن ئايرىلىش بهدىلىگه –ئۈچۈن ئاكا 
   .ئاياقالشتى

 .شايبانىي شۇنىڭدىن كېيىن تېزلىك بىلهن ئامۇ دەريانىڭ سول ساھىلىغا ئۆتتى
ىن مۇخالىپلىرىنىڭ بىرلهشكهن لهشكهرلىرى دەرھال خهتالنغا ئۇنىڭ بۇ ھهرىكىتىد

 شۇ پهيتته . بۇ دەۋردە بابۇر خهتالندا ئهڭ كۆپ تونۇلغان ئادەم ئىدى.چېكىندى
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شايبانىينىڭ قېرىندىشى سۇلتان مهھمۇد قۇندۇزنى ئىگىلىدى ۋە شۇ جايدا كېسهل 
ىرزىنىڭ ئهڭ سادىق  ئهينى ۋاقىتتا سۇلتان ھۇسهيىن م.سهۋەبى بىلهن ۋاپات بولدى

 .تهرەپدارلىرىدىن خارەزم ھاكىمى چىن سوپىغا قارشى شايبانىي ھهرىكهت باشلىدى
 قوغدىغۇچى ۋە .لهشكهرلهرنىڭ ئىلغارلىرىغا شايبانىينىڭ ئۆزى قوماندانلىق قىلدى

 ئۇرۇش ،قاراۋۇل ئورنىدا ئون تۆت كۈنلۈك ياش رەپىقىسىنىڭ باغرىدىن ئايرىلىپ
   .ن ئۈبهيدۇلال رەھبهرلىكىدىكى لهشكهرلهرمۇ بارماقتا ئىدىمهيدانىغا ئاتالنغا

ئهسكهرلهرنىڭ ئامۇ دەريادىن كېچىپ ئۆتۈشى قاتتىق قىش ۋاقتىغا توغرا 
 ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمهي چىن سۇپى ئوردىسىنىڭ ، شايبانىينىڭ قوشۇنى.كهلدى

 .ئهڭ مۇھىم ئهسكىرى ھېسابالنغان تۈركمهنلهرنىڭ قارشى تهرىپىدە جايالشتى
 ، شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ. بىرىگه تهڭ دىيهرلىك ھالدا ئىدى–تهرەپلهرنىڭ كۈچلىرى بىر 

ھازىرقى خىۋا بىلهن ھازارەسىپ ئارىلىقىدىكى خارەزم قهلئهسىنى قامال قىلىش 
 قهلئهدىكىلهر تهرىپلهشكه سىغمايدىغان دەرىجىدە .ئۇزۇن ۋاقىتقا قهدەر داۋامالشتى
ن سۇپىنىڭ چهتتىن ياردەم ئېلىش ئۈمىدىنى  چى.پهۋقۇلئاددە قارشىلىق كۆرسهتتى

 .يوقىتىش ئۈچۈن شايبانىي ئالدى بىلهن خىسراۋ شاھنى يوقىتىشنى اليىق تاپتى
ئامۇ دەريانىڭ يۇقىرى تهرىپىدە ناھايىتى كۈچلۈك ھېسابالنغان خىسراۋ شاھ 

 . مهغلۇبىيهتكه ئۇچرىدى،شايبانىي قوشۇنىنىڭ زەربىسىگه بهرداشلىق بېرەلمهي
 نهپهر ئادىمى بىلهن 700 ئۆزىنىڭ سادىق ،كېتىۋاتقان پهيتته قولغا چۈشۈپقېچىپ 

 بۇ چاغدا چىن . ئۇنىڭ بېشى كېسىلىپ چىن سۇپىغا ئهۋەتىپ بېرىلدى.ئۆلتۈرۈلدى
سۇپى ئاچ قالغان ئهسكهرلىرىنىڭ ھىمايىسى ئاستىدا ناھايىتى خاراپ ھالهتته 

 .ۇپىنى دەھشهتكه سااللمىدىقهھرىمان چىن س» تۆھپه« لېكىن بۇ .تۇرماقتا ئىدى
ئۇ دۈشمهننىڭ بارلىق ھۇجۇملىرىغا ئاجايىپ غهيرەت بىلهن ئالته ئايغا قهدەر 

 چىن ، ئىچهن قهلئهسى قولدىن كهتكهندىن كېيىن، پهقهت.قارشىلىق كۆرسهتتى
سۇپى ئاشۇ قهلئهنىڭ خارابىلىرى ئارىسىدا ئۆز ئادەملىرىنىڭ ئوقلىرى بىلهن 

   .ھاياتىدىن ئايرىلدى
سهمهرقهند ئېلىنغاندىن كېيىنكى بهش يىل ئىچىدە ئاشۇ كېيىنكى 

 ئۇنىڭ .مۇۋەپپهقىيهت تۈپهيلىدىن پۈتۈن توران شايبانىينىڭ قول ئاستىغا ئۆتتى
 شىمالدا شاھرۇخىيه ،ئۇرۇشالر نهتىجىسىدە پارلىغان يۇلتۇزىنى شهرقته ئهنجان

 .م تهبرىكلىدى بهلخ ۋە خارەز، بهدەخشان، جهنۇبتا ھىسار،بىلهن تاشكهنت
سهمهرقهندنى بېسىپ ئېلىش ھارپىسىدا قوي تېرىلىرىگه ئورالغان ئۆزبېكلهر ئهمدى 
ماۋەرائۇننهھرنىڭ بايلىق ۋە پاراغهتلىرىگه كۆمۈلدى ؛ ئهبۇلخهير ۋارسلىرىنىڭ 

   .شهۋكهت ۋە قۇدرىتى ھهققىدىكى خهۋەرلهر ئۇزاق مهملىكهتلهرگه يېيىلدى
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ىرزىغا قارشى ئاساسلىق ھهرىكىتى ئهنه شايبانىينىڭ سۇلتان ھۇسهيىن م
 بولۇپمۇ ئۆزبېكلهر بىلهن تېمۇرىيالر ئارىسىدىكى .شۇنىڭدىن كېيىن باشالندى

 ھهر ئىككى تهرەپ ، شۇنىڭغا ئاساسهن.قهتئىي كۈرەش پهيتى يېتىپ كهلگهنىدى
كۈرەش مهيدانىغا ئۆزلىرىنىڭ پۈتۈن كۈچلىرى بىلهن چىققانلىقى ھهققىدە ئارتۇقچه 

 شايبانىي ئۆزىنىڭ جهڭگىۋار ھهرىكهتلىرى .پ ئولتۇرۇشنىڭ ھاجىتى يوقسۆزله
بىلهن ئامۇ دەريا ۋە سىر دەريا ئۆلكىلىرىدىكى بارلىق جهڭگىۋار ئۇنسۇرلىرىنى ئۆز 

 بهلكى ئهڭ مهشهۇر تهرىقهت ،بايرىقى ئاستىغا توپالش بىلهن كۇپايىلىنىپ قالمىدى
 ئامۇ دەريا قىتئهسىدىكى .ت كۆرسهتتىئهھلىلىرىمۇ ئۇنىڭ پايدىسى ئۈچۈن پائالىيه

 ھهر تۈرلۈك ،ئىران قهۋمى ئۇزۇندىن بېرى ئۆز ئهھمىيىتىنى يوقاتقانلىقى ئۈچۈن
 تاراجغا ئېلىپ بارغۇچى بۇ يېڭى تېمۇر ئهتراپىغا يۈكسهك –تۈرك قهبىلىلىرى تاالن 

   .زوقمهنلىك ۋە ھاياجان بىلهن توپالندى
ئۇ مهملىكهتنى تهھلىكىگه ئېلىپ كېلىش  ،سۇلتان ھۇسهيىن مىرزىغا كهلگهندە

 ئوغۇللىرىغا ۋە قېرىنداشلىرىغا پهرمان ،ئېهتىمالى بولغان خهۋپنى ئېتىبارغا ئېلىپ
 ئۆز ئهسكهرلىرى بىلهن تهخت ئهتراپىغا توپلىنىشقا  ۋە مهملىكهتكه ،چۈشۈرۈپ

باستۇرۇپ كىرگهن ئۆزبېك قوشۇنىغا قارشى ھهرىكهت ئېلىپ بېرىشقا ئهمىر 
 ، سىيىستان، شۇ سهۋەبتىن ھىراتنىڭ شىمال تهرىپىدە ئافغانىستان.قىلدى

 فارس ۋە جۇرجان خهلقلىرىدىن ئىبارەت كۈچلۈك لهشكىرى قوشۇن ،خۇراسان
 ئوتتۇرلىرىدا بىرلىك ۋە ئىتتىپاق يوق — بۇالرنىڭ بىرال كهمچىلىكى .توپلىدى
ن بولۇپ قالغان  تېمۇرىيالر ئۆزئارا ئۇششاق جاڭجال ۋە ئىختىالپالر بىله.ئىدى

 يىلىدا شايبانىي كىركه يېنىدا ئامۇ دەريانى –) 1505مىالدىيه  (911ۋاقىتتا ھىجرىيه 
 ، ئوڭ تهرەپتىن ئۇالرنى تامامهن پاراكهندە قىلىپ،كېچىپ ئۆتكهندىن كېيىن

 . شۇ پهيتته سۇلتان ھۇسهيىن مىرزا ۋاپات بولدى.ئاخىرى مهغلۇبىيهتكه ئۇچراتتى
نقىرازىنى كۆرمهي تۇرۇپ ئۆلۈشى ئۇنىڭ ئۈچۈن قانچىلىك ئۆز سۇاللىسىنىڭ ئى
 بىرى بىلهن نىزا ۋە غهۋغا ئىچىدە ياشىغان ئوغۇللىرى – بىر ،بهختىيارلىق بولسا

 ئۇالر ئۈچۈن .ئۈچۈن ئۇنىڭ ۋاپاتى شۇنچىلىك بهختسىزلىك ھېسابلىناتتى
ن بىلهن ئىتتىپاق ۋە ئابرۇينىڭ ئهڭ ئاخىرقى كۆلهڭگىسىمۇ سۇلتان مىرزا ھۇسهيى

 بولۇپمۇ بۇنىڭدىن كېيىنكى مۇۋەپپهقىيهت ئۈمىدى .بىرگه گۆرگه كىرىپ كهتتى
   .پۈتۈنلهي يوققا چىقتى

 قېرىنداشلىرىنى –سۇلتان ھۇسهيىننىڭ ۋارىسى بهدىئۇززامان قوۋم 
 مۇشۇ ۋاقىتتا كابۇل ھاكىمى بولغان بابۇر مىرزىمۇ ئۆز ،مهسلىههتكه چاقىردى

 ئهمما ئوتتۇرىسىدا سهمىمىيلىك .سلىههتكه قاتناشتىۋەزىرى جاھانگىر بىلهن مه
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 بۇ چاغدا مۇرغاپنىڭ ئوڭ . بۇنىڭدىن ھېچقانداق نهتىجه چىقمىدى،بولمىغانلىقتىن
ساھىلىغا يېتىپ كهلگهن شايبانىي ئېرىشمهكچى بولغان مۇۋەپپهقىيهتلىرىگه 

 ۋەكىل  شۇ سهۋەبتىن تېزلىك بىلهن بهدىئۇززامانغا.ناھايىتى قاتتىق ئىشىنهتتى
 ئۆزلۈكىدىن تهسلىم بولۇشقا دەۋەت قىلدى ۋە مهرھۇم ھۇسهيىن مىرزىنىڭ ،ئهۋەتىپ

   .چوڭ بوۋىسى ئهبۇلخهيرگىمۇ چوڭقۇر ھۆرمهت كۆرسهتكهنلىكىنى ئهسلهتتى
 يهنى بهدىئۇززامان شايبانىينىڭ ۋەكىلىگه ھاقارەتلىك جاۋاب ،مهغرۇر تېمۇرىي

 ،ەرھال مهرۋىدىن ھهرىكهتلىنىپ بۇنىڭ ئۈچۈن ئۆزبېكلهر قوشۇنى د.بهردى
 .مهرۋىچاق شهھهرچىسىگه كهلدى ۋە تېمۇرىيالر لهشكىرىنى جهڭگه چاقىردى
 ،ئۆزبېكلهر ئوردىسىدا ھهركىم ئالغا ئىنتىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشتى ؛ تېمۇر سۇلتان

 مهخمۇت سۇلتانغا ئوخشاش قهھرىمان جهڭچىلهر سهپنىڭ بېشىدا ،ئابدۇلالخان
 ئۆزى ،ردىن پهقهت قېرى گېنىرال زۇنۇن شىجائهت كۆرسىتىپ تېمۇرىيال.ئىدى

 تېمۇرىيالر . ھاالك بولدى، ئهمما ناھايىتى تېزال يېڭىلىپ.ھۇجۇم باشلىدى
 ھاياجانلىقنىڭ باشلىنىشىغا پهقهت شۇ بىر –لهشكىرى ئىچىدە ئومۇمىي بىر خهۋپ 

هشههدكه قېچىپ  سهئىد ئابدۇلال مىرزا م، شۇنىڭدىن كېيىن.ئىشال كۇپايه قىالتتى
 بهدىئۇززامان ۋە ، ئابدۇلباقى ۋە ئهمىر مۇھهممهد بورۇندۇق سهبزىۋارغا.قۇتۇلدى

 لېكىن ئارقىسىدىن ئۆزبېك ئهسكهرلىرى ،مۇزەپپهر ھۇسهيىن بولسا ھىراتقا قاچتى
 شهۋكهتلىك . ئۇالر بىر نهچچه سائهتال تۇرالىدى،قوغالپ كهلگهنلىكى ئۈچۈن

 بايلىقلىرىنى ،ارىسى بهدىئۇززامان ئۆز ئائىلىسىنىسۇلتان ھۇسهيىن مىرزىنىڭ ۋ
 ئايدا – 5 يىلى -) 1507مىالدىيه  (913 ھىجرىيه .تاشالپ كېتىشكه مهجبۇر بولدى

ھىرات ئىختىيارىي ھالدا دەرۋازىلىرىنى ئۆزبېك ئهسكهرلىرىگه كهڭرى ئېچىپ 
غاندا چوڭ  ئۇ ئهڭ قهدىمكى ئىستېالچىالرغا قارى. شايبانىي شهھهرگه كىردى.بهردى

 شۇ دەۋردە پهن ۋە سهنئهت مهركىزى ھېسابالنغان ،ئالىيجانابلىق كۆرسىتىپ
 تاالن ۋە بۇزغۇنچىلىق ھهۋەسكارى بولغان ئۆزبېكلهرنىڭ ۋەيران –ھىراتنى بۇالن 

 پهقهت يۈز مىڭ تهڭگه سېلىق تۆلىتىش بىلهن ،قىلىشىغا ئىمكانىيهت بهرمىدى
 ناھايىتى ، تاراج قىلىنىپ–دا شهھهر تاالن بابۇرنىڭ خهۋىرىگه قارىغان(چهكلهندى 

  .) ئا. س–كۆپ زىيان سېلىنغان 
شايبانىينىڭ ئۆزى شهھهرنىڭ سىرتىغا ئورۇنالشتى ۋە قېچىپ كهتكهن 

 ئۇ مۇزەپپهر ھۇسهيىن مىرزىنىڭ .بهدىئۇززاماننىڭ ئائىلىسىنى ئۆز ئالدىغا كهلتۈردى
ھالهتته ئۇنى ياخشى كۆرۈپ  شۇ ھامان ئهقلى ھوشىنى يوقاتقان ،خوتۇنىنى كۆرۈپ

 يېشى ئهللىك سهككىزگه كىرگهنلىكىگه قارىماي ئۇنىڭغا نىسبهتهن .قالدى
 ئۇنى پىكرىدىن قايتۇرۇشقا ئۇرۇنۇشالرنىڭ ،مۇھهببىتى شۇ قهدەر كۈچلۈك بولدىكى
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 ئۇنىڭ بىراۋنىڭ شهرىئهتلىك ئايالى ئىكهنلىكى .ھهممىسى بىكارغا كهتتى
 .ڭ ھېچقايسىسى ئۇنىڭ قۇلىقىغا زادىال كىرمىدى سۆزلىرىنى–ھهققىدىكى گهپ 

 ، قىممهتلىك تاشالر، كۆمۈش، ئالتۇن.ئاخىرى شايبانىي ئۇنى ئۆز نىكاھىغا ئالدى
 مارجان ۋە ئالماسالردىن ئىبارەت خهزىنه شۇ يهرگه ئۇنىڭ ، گۆھهرلهر–دورى 

كارانه  شايبانىي بهدىئۇززاماننىڭ ئائىلىسىگه نومۇس.قارارگاھىغا ئېلىپ كېلىندى
 ئۆزبېكلهردىن قورقۇپ تاغالرغا قېچىپ كهتكهن .ھۆرمهت بىلهن مۇئامىله قىلدى

   . بۇرۇنقى ھاياتىنى باشلىدى،ئادەملهر كۆپ ئۆتمهستىن ئۆز جايلىرىغا قايتىپ
 ،شايبانىي سهرەپۇل جېڭى بىلهن ماۋەرائۇننهھر تهختىنى ئىگىلىگهن بولسا

 قېچىپ .ۆز ئىلكىگه كىرگۈزدىمهرۋىچاق ئۇرۇشى بىلهن پۈتۈن خۇراساننى ئ
 ئهمما غهربىي خۇراساندىكى .قۇتۇلغان تېمۇرىيالر قارشىلىق كۆرسىتىشكه باشلىدى

قهدىمكى موغۇل ئهسكهرلىرىگه ئوخشاش ئۆزبېكلهرمۇ تېزلىك بىلهن ئۇالرغا يېتىپ 
 مهشههدتىكى .ئاالاليتتى ۋە ئىسيان كۆتهرگهن قهلئهلهرنى قايتىدىن ئىگىلهيتتى

ىن مىرزا مهرۋىچاق پاالكىتىدىن خهۋەر تېپىپ ئىراقتا بىر ئاز ئهسكهر ئابۇلمۇھس
 لېكىن ئۆزبېكلهر شايبانىينىڭ ئوغلى مۇھهممهد تېمۇر سۇلتان ھهم .توپلىغان ئىدى

جىيهنى ئۇبهيدۇلالخان قوماندانلىقى ئاستىدا جام ناھىيىسىنىڭ يېنىدا توساتتىن 
 –ۇالر قارارگاھىدا تۈن بويى ئهيشى  بۇ چاغدا ئ.تېمۇرىيالر ئۈستىگه ھۇجۇم قىلدى
 بىرىنچى توقۇنۇشۇشتىال ئهبۇلمۇھسىن مىرزا .ئىشرەت بىلهن مهشغۇل ئىدى

 پىرەڭ بولۇپ – ئهسكهرلىرى تېرە .ئۆزىنىڭ تهرەپدارلىرى بىلهن تاالپهتكه ئۇچرىدى
   .قېچىپ كهتتى

يار خۇراساننىڭ غهربىي چېگرىسىدىكى سهبزىۋاردا ئۇرۇش ئامىتى ئۆزبېكلهرگه 
 ئۇرۇشتا قوماندانلىق قىلغان ئىبىن ھۇسهيىن مىرزا تېمۇرىي .بولدى

 ئۆزبېكلهر شهھهرنى .ئهسكهرلىرىنىڭ قالدۇقى بىلهن سهبزىۋارغا چېكىنگهنىدى
 ئهبۇلباقى ۋە بۇرۇندۇق ، ئهبۇلمۇھسىن گهرچه قېچىپ قۇتۇلغان بولسىمۇ.ئىگىلىدى

ۇرىيالردىن ئون ئىككى شاھزادە  تېم.شاھزادىلهر مۇداپىئه ۋاقتىدا تاالپهت چهكتى
 شايبانىي بۇنىڭ بىلهن قانائهت ،ئۆزبېكلهر قىلىچىدا ھاالك بولغان بولسىمۇ

 ئۆزى ، ھىراتنى ئىگىلىگهندىن كېيىن ئوغۇللىرىنى خۇراساندا قالدۇرۇپ.قىلمىدى
 . ئۇنى بۇخارادا تهنتهنىلىك قارشى ئېلىشتى.ئامۇ دەريانىڭ نېرىقى تهرىپىگه كهتتى

 بهلكى ئۇنىڭدىنمۇ ئۆتۈپ كېتىش ،ۇنىڭ مهقسىتى بۇخاراغا كېلىش ئهمهسلېكىن ئ
 ئۇنىڭ ئهسلى نىيىتى سهپهردە ۋاقتىدا ئىسيان كۆتهرگهن موغۇل يۇنۇسنىڭ .ئىدى

 شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ سىر دەريانىڭ .ئوغلى مۇھهممهدخاننى ئۆزىگه تهۋە قىلىش ئىدى
   .شىمالىي ۋىاليىتىگه يول ئالدى
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 ئىستىال ئىشىنى تامامالش ، تىنچلىق ئورناتقاندىن كېيىنشايبانىي بۇ يهردە
 يىلىدا جۇرجان –) 1508مىالدىيه  (914 ھىجرىيه .ئۈچۈن يهنه خۇراسانغا قايتتى

 تېمۇر ئهۋالدىنىڭ بارلىق مهملىكهتلىرىنى دېگۈدەك ئۆز .ۋىاليىتىمۇ ئۇنىڭغا ئۆتتى
باشقۇرۇشنى مۇكاپات  شۇنىڭدىن كېيىن ئۇالرنى .ئىگىدارچىلىقىغا ئۆتكۈزۈۋالدى

 ھىرات .سۈپىتىدە ئۆزىنىڭ ئهڭ ياخشى ھهربىلىرىگه تهقسىم قىلىپ بهردى
 ھىسار ئهتراپى ، بهلخ خارەزملىق سۇلتانشاھقا، مهرۋى قۇبىزنايمانغا،جانۋاپابايغا

 تاشكهنت ، قۇندۇز ئهھمهد سۇلتانغا،بىلهن بىرلىكته مهھدى ۋە ھهمزە سۇلتانالرغا
 خارەزم ، ئهنجان مهھمۇدشاھ سۇلتانغا،اخسى جانىي بېككه ئ،سۇيۇنچى خۇجاخانغا
 بۇخارا ۋە قاراكۆل . تۈركىستان كۆچكۈنچى خانغا بېرىلدى،قوشچى كوپهككه

 ، ئۇ ۋاپات بولغاندىن كېيىن،نائىبلىقى شايبانىينىڭ ئۇكىسى سۇلتان مهھمۇدقا
 .ندىتۇنجى ئوغلى ۋە تهختنىڭ ۋارىسى مۇھهممهد تېمۇر سۇلتانغا تهقدىم قىلى

 ئايالىتى ،پۈتۈن مهملىكهتنىڭ جاۋاھىرى سهمهرقهند بىلهن كېش ۋە مىيانكهل
   .بىلهن بىرلىكته ئاشۇ مهھمۇد تېمۇرنىڭ سهلتهنىتىگه بېرىلدى

چىڭگىز بىلهن تېمۇرغا تهقلىد ئاساسىدا شايبانىي ئۆزىگه ئالىي باش 
ۇ ئادەم قورال  ئىلگىرى چۆللهردە سهرسان بولغان ب.قوماندانلىق مهنسىپىنى ئالدى

كۈچى بىلهن يهنىمۇ ئىلگىرى بېسىشقا قۇدرىتى يېتىدىغانلىقىنى ھېس قىلماقتا 
 ئۇنىڭغا ئوخشاش ، ئېهتىمال يېقىن زاماندا ئۇنىڭغا ئوخشاش شۆھهرتپهرەس.ئىدى

غهيرەتلىك قهھرىمان ھهم مهلىكهتنىڭ چېگرىسىنى غهربكه كېڭهيتىش يولىدا 
 شايبانىيدەك مهملىكهتنىڭ دائىرىسىنى ،چىپۈتۈن كۈچى بىلهن غهيرەت كۆرسهتكۈ

شهرق تهرەپكه كېڭهيتىشكه ئىنتىلىدىغان باشقا بىر زات ئۇرۇش مهيدانىغا 
 شايبانىي تېمۇرغا ئوخشاش يېڭى بىر غارايىپ ، كىم بىلىدۇ دەيسىز،چىقمىغان بولسا

  يارىتىلغۇچى سۈپىتىدە كۆرىنهتتىمىكىن ؟ 
لىقى ۋە تهقۋادارلىقى سهۋەبلىك ئىران بۇ يېڭى جهڭگىۋار شهخس ئۆزىنىڭ زاھىت

تۈركلىرى نهزىدا مۇھتهرەم سانالغان شهيخ سۇفى ئائىلىسىنىڭ پهرزەندى شاھ 
 شهيخ سوفى .) ئا. س–تارىختا سهفهۋىيلهر دەپ ئاتىلىدۇ (ئىسمايىل ئىدى  
 مهقبهرىسى ئىرانىيالر ئارىسىدا ھازىرمۇ ناھايىتى مۇبارەك ،ئهردەبىللىك بولۇپ

 ياشقا تولغان ۋە ئۆز تهرىپىدىكى سىياسهتته دۈشمهنلىرىنى 14 ئهمدى .دۇھېسابلىنى
مهغلۇپ قىلغان شاھ ئىسمايىل دىن نۇرىنىڭ دەبدەبىسى سايىسىدە ئۆز 
ئائىلىسىنىڭ ئاددىيغىنه جاينىمىزىنى پۈتۈن ئىراننىڭ ئالىي تهختىگه ئايالندۇرۇشقا 

   .مۇۋەپپهق بولدى
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 گهرچه مهدداھلىرى ئۇنىڭ .ابلىنىدۇئىسمايىل نهسىل جهھهتتىن تۈرك ھېس
دىنىي شۆھرىتىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن سوپى نهسلىنىڭ يهتتىنچى ئىمامى بولغان 
مۇسادىن باشالنغانلىقىنى سۆزلىسىمۇ ھهزەر دېڭىزنىڭ غهربىي تهرىپىدە ياشىغۇچى 
يهتته تۈرك قهبىلىلىرى ئادەت بويىچه ئۇنى ئىالھ دەرىجىسىگه كۆتۈرۈپ ھۆرمهت 

   .قىالتتى
ئىسمايىل ھهربىي مۇۋەپپهقىيىتى سايىسىدە ئىران بىلهن ئهرەبىستاننىڭ چوڭ 

 ئۇنىڭ ئهڭ چوڭ خىزمىتى ۋە ، خۇسۇسهن.قىسمىدا ھاكىمىيهت ئورناتتى
 بوۋىلىرىنىڭ ئهنئهنىسى بويىچه – ئاتا ،شۆھرىتىنى ئاشۇرغان نهرسه شۇكى

هرغىبات  مهزھىپىنى قاتتىق سۈرئهتته ھىمايه قىلدى ۋە ت،ھهرىكهت قىلىپ
ۋاسىتىسى بىلهن تۆتىنچى خهلىپه ھهزرەت ئهلى ئهۋالدىغا بولغان ھۆرمىتىنى مىللىي 

 ئىسالم دىنىنىڭ ئۆزىگه ئوخشاش قهدىمىي بولغان .ئىبادەت دەرىجىسىگه كۆتۈردى
شىئه مهزھىپىنىڭ سۈلۈكلىرى ئىسالم دۇنياسىنىڭ باشقا تهرەپلىرىگه قارىغاندا ھهر 

 شىئهلىك سام قوۋمىدىن .ىسىدا كۆپرەك تارقالغانۋاقىت ئىران خهلقلىرى ئار
تهرىپىدىن ھهر ۋاقىت مهغلۇپ ۋە ئاجىز ئىران ) ئهرەبلهر(چىققان ئىشغالىيهتچىلهر 

 مهيىللىرىنىڭ جاراھهتلىنىشىگه سهۋەب بولماقتا –ئهۋالدلىرىنىڭ ھېسسىيات 
   .ئىدى

كى ئهرەبلهرنىڭ يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان بايسۇنقۇر مىرزىغا ئوخشاش شىئهلهر يا
بۇخارانى ئىگىلىشى ۋاقتىدا شهرىك بىن شهيخ ئهل مهھدىينىڭ غهليانىدىن پهيدا 
بولغانغا ئوخشاش يوشۇرۇن رەۋىشته شىئهلىك بهزەن فىرات دەرياسىنىڭ نېرىقى 

ئۇنىڭ ھهقىقىي مهركىزى ھهر دائىم ئىران ،تهرىپىدە ۋە ماۋەرائۇننهھردە بولسىمۇ
   . ئهڭ چوڭ نهپرىتى ئۇنىڭغا قارىتىلغانىدىئىكهنلىكىدىن سۇننىيلهرنىڭ

 رەقىبلىرى ئېتراز ۋە ئىستېهزا بىلهن ،بۇ مهزھهپ يوشۇرۇن تۇتۇلغان ۋاقىتتا
 سوپىالر ئۇنى ئۆزلىرىنىڭ بايراقلىرىغا يېزىپ چىقىشلىرى بىلهنال .قانائهتلىنهتتى

نىڭ  كېيىن سۇننىيالر.سۇننىي خانلىرىنىڭ زىيىنىغا ھهرىكهت قىلىشقا باشلىدى
غهزىپىنى ناھايىتى كۈچهيتتى ۋە ھهر ئىككى تهرەپ باراۋەر ھالهتته دىننى 

 بۇ مهزھهپ .ئۆزلىرىنىڭ دۇنياۋى مهقسهتلىرى يولىدا باھانه قىلىشتى
دۈشمهنلىكنىڭ نهتىجىسى ئاسىيانىڭ غهربىدە ئۇزۇن ھهسهن بىلهن ئىستانبول 

شنىڭ كۈچىيىشىگه فاتىهى ئوتتۇرىسىدىكى ئۇرۇشالر ۋاقتىدا كۆرۈندى ۋە ئۇرۇ
دېگهن تاۋۇشلىرى » ! ئهلى،يا«سهۋەبچى بولدى ؛ شۇ پهيتلهردە ئىران تۈركلىرىنىڭ 

   .ئاڭلىناتتى
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ئهمما شهرقته بۇ مهزھهپ دۈشمهنلىكى بىر مۇنچه ۋاقىت كۈل ئاستىدىكى 
 .چوغدەك كۆمۈلۈپ ياتتى ۋە مهدەنىي ھاياتتا نازۇك بىر سۈرئهتته مهيدانغا چىقتى

 ،ن مىرزىنىڭ بۇ ۋاقىتتىكى ساراي ئهھۋالىدىن مهلۇم بولىدۇكىسۇلتان ھۇسهيى
ھىرات ۋە ماۋەرائۇننهھرنىڭ ئىرانلىق سۇننىي ئهرەبلىرى ئىران مهدەنىيهت ۋە 

 بىر ئاز .مائارىپنىڭ يالغۇز شىئهلهرگه مهخسۇس بولمىغانلىقىنى ئىسپات قىلىدۇ
ورناتقان ئۇزۇن كېيىن خۇراساندا تېمۇرىيالر بىلهن دوستلۇق مۇناسىۋىتىنى ئ

 بۇخارادا يۇقىرى دەرىجىدە ، خۇسۇسهن،ھهسهن دەۋرىدە بۇ مهسىله ئوتتۇرا ئاسىيادا
 ، بۇنىڭ سهۋەبلىرىدىن بىرى ئهبۇسهئىدنىڭ.ئهھمىيهتكه ئىگه بولدى

   .سۇننىيلهرنىڭ ھهق يولىدا قۇربان بولۇشى ھېسابلىنىدۇ
هلقلىرىنىڭ بۇ غهيرىي شىئهلىك ئىراندا كهڭ تارقىلىشى بىلهن ئوتتۇرا ئاسىيا خ

 سۇلتان ھۇسهيىن مىرزىنىڭ ھايات .ئېتىقادقا نهپرىتى كۈچىيىشكه باشلىدى
 سهمهرقهند ئۆلىماسى شىئهلهرگه ئهبلهخلىق ۋە ، بۇخارا،ۋاقتىدىمۇ ھىرات

 مۇسۇلمان بولمىغانلىرى ئۈچۈن دەپ ئۇالرنىڭ ،نومۇسسىزلىق تامغىسىنى بېسىپ
ىشىغا ئىمكانىيهت يارىتىپ بهردى ۋە ئۇالر ئومۇمىي رەۋىشته قۇل قىلىپ سېتىل

   .بىلهن نىكاھلىنىشنى مهكرۇھ دەپ ئېالن قىلدى
 ،شايبانىي مۇھهممهدخان ئۆزىنىڭ خۇراساندىكى مۇۋەپپهقىيهتلىرىدىن كېيىن

 سۇننىي ۋە شىئه ،ئىستىال يولىدا ئىراق چېگرىسىغا يېقىنلىشىپ كهلگهن مهزگىللهردە
 شاھ ئىسمايىل .ىۋەت ئهنه شۇنداق ھالهتته ئىدىمهزھهپلىرى ئارىسىدىكى مۇناس

:  تۈركلهر .بىلهن ئىككى ئوتتۇرىدا توقۇنۇش كېلىپ چىقىشى تهبىئىي ئىدى
قىلىچىنى چىقارغان ئادەمگه ئۇنىڭدىن پايدىلىنىش ئۈچۈن سهۋەب ئىزلهشكه «

 شايبانىي شۇنىڭغا بىنائهن ھهرىكهت ئېلىپ بېرىشى .دېيىشهتتى» ئېهتىياج قالماس
 لېكىن ئۇ قهھرىمان سوپىغا قارشى جهڭنى مۇقهددەس دىن روھى .كىن ئىدىمۇم

 يهنىمۇ كۈچلۈكرەك ھاياجان ھاسىل قىلىش ئۈچۈن ،بىلهن جانالندۇرۇپ
 –) 1508مىالدىيه  (914ئهۋالدىنىڭ بىر ۋائىزى سۈپىتىدە يۈزلهندى ۋە ھىجرىيه 

ماڭا ! ۆكۈمدارى ئهي ئىران ھ«: يىلى ئۇالرغا مۇنداق مهزمۇندا مهكتۇپ يازدى 
 شهيتاننىڭ ئىغۋاسىغا ، سهن زااللهت يولىغا ئهگىشىپ،كهلگهن مهلۇماتقا قارىغاندا

 بۇ ، سېنى ئاالھىدە ئاگاھالندۇرىمهنكى. شىئه مهزھىپىنى تارقىتىۋېتىپسهن،بېرىلىپ
 ، ئهھلى سۈننهت جامائهسىگه قايتقىن، شهرئىي مهزھهپتىن ۋاز كېچىپ،غهيرى

 سهن پۈتۈنلهي خاتا ،انىڭنىڭ يالقۇنى ئۆزەڭنى كۆيدۈرىدۇبولمىسا ياققان ئىسي
 شهيتاننىڭ كاساپىتىدىن مهڭگۈ قۇتۇلۇش ئۈچۈن بۇ زااللىتىڭدىن ۋاز .يولدىسهن
 ئهگهر مېنىڭ بۇ سۆزلىرىم سهن تهرەپتىن ئېتىبارغا . ھهق يولىغا قايت،كېچىپ
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مهن ۋە ئۆتكۈر  بهلكى ھېسابسىز كۆپ لهشكهرلىرىم بىلهن ئىراققا كىرى،ئېلىنمىسا
 ، سېنىڭ ئىسپاھان سارىيىڭ ھهرقانچه گۈزەل،قىلىچىمنى قولۇمغا ئېلىپ

 . ئۇنى يهر بىلهن يهكسان قىلىۋېتىمهن،گۈمبهزلىرى ھهرقانچه ئېگىز بولسىمۇ
مېنىڭ جازايىم ئىراق ئهھلى ئۈچۈن قىيامهتكىچه ئۇنتۇلمايدىغان دەرىجىدە 

   .»شىددەتلىك بولىدۇ
 شايبانىي بۇ ،ۇپنى جاۋابسىز قالدۇرغان بولۇشى مۇمكىنشاھ ئىسمايىل بۇ مهكت

 قول ئاستىدىكى كهڭرى مهملىكهتنى يهنىمۇ ،ئىشنى ئۇنىڭ ئاجىزلىقىغا تاقاپ
 خۇراساننىڭ جهنۇبىدىكى شهپقهتسىز ئۆزبېك .كېڭهيتىش نىيىتىگه چۈشتى

ن  ئۇالر شۇ تهرىقىدە كىرما.ئوردىسى قهندىهارنىڭ نېرىقى تهرىپىگه كېچىپ ئۆتتى
ئۈستىگه ھۇجۇم قىلىشقا ھازىرلىق قىلىۋاتقان پهيتته شاھ ئىسمايىل ھۇجۇمنى 

 شايبانىي يهنه دوق قىلىش ۋە .توختىتىش قهستى بىلهن شايبانىيغا ۋەكىل ئهۋەتتى
سوپىغا قهلهندەرلهر مهخسۇس سهدىقه ئىشلىتىغان : پوپوزا بىلهن جاۋاب بهردى 

بۇ «: ىدەك مهكتۇپنى يازدى ۋە ھاسا ئهۋەتتى ۋە تۆۋەنك) كاسا(كاسكۇل 
 . بۇالر سېنىڭ ئاتاڭدىن قالغان مىراس ئاالمهتلىرىدۇر.ھهدىيىلهرنى قوبۇل قىلغىن

 مهن مهشهۇر ئۇلۇغ بوۋام چىڭگىزدىن مىراس بولغان قىلىچى ۋە ھاكىمىيهتنى ،ئهمما
 ئۆز ، ئهگهر سهن ئۆزۈڭنىڭ تىلهمچىلىك ئۇنۋانىڭدىن رازى بولمىساڭ.ئالدىم

   .» ئۆزۈڭدىن رەنجىگىن،ىن كۆرۈپمۇئامىلهڭد
 ،خوپ«:  شاھ ئىسمايىل بۇنىڭغا قارشى ،مىرخاندنىڭ رىۋايىتىگه قارىغاندا

 ئۇلۇغ ئىمام رىزانىڭ قهبرىنى زىيارەت قىلىش ئۈچۈن ،ئهگهر مهن دەرۋىش بولسام
 شاھ .دېگهن»  سهن بىلهن شۇ يهردە ئۇچرىشىمىز.مهشههدكه بېرىش پىكرىدىمهن

 تىك قىياالر ، شايبانىي بولسا.سهپىرىگه تامامهن تهييار ئىدىئىسمايىل ئۇرۇش 
ئارىسىدا جايالشقان فىروز كوھى قهبىلىسىنىڭ ئىسيانى سهۋەبىدىن جهنۇبقا 

 ئۇالرنى جازاالش بىلهن ئاۋارە .ھهرىكهت قىلىشنى توختىتىشقا مهجبۇر بولدى
شههد تهرەپكه  شاھ ئىسمايىلنىڭ كۈچلۈك بىر قوشۇن بىلهن مه،بولۇۋاتقان پهيتته

 يهنه سىر دەريادا قىرغىزالرغا ، بۇنىڭ ئۈستىگه.بېرىشى ھهققىدە خهۋەر ئېلىندى
قارشى كۈرەش قىلىۋاتقان ئوغلى مۇھهممهد تېمۇرنىڭ مويۇنسىز ھهسهننىڭ 
ھۇجۇمىغا ئۇچراپ دەھشهتلىك ھالدا يېڭىلگهنلىكى ھهققىدە ماۋەرائۇننهھردىن 

 شۇ .ق ئىككىنچى بىر خهۋەر يېتىپ كهلدىپهۋقۇلئاددە تهئهججۈپلۈك ۋە قايغۇلۇ
 ئۆتكۈر كۆزىگه ئهينى ۋاقىتتا ئۈچ تهرەپتىن ،تهرىقىدە شايبانىينىڭ كۈچلۈك قولىغا

 ئۇزاق سهپهر مۇشهققهتلىرى بىلهن ئۇنىڭ ، بۇنىڭدىن تاشقىرى.زەربه سېزىلدى
 ، شايبانىينىڭ ئۆزىمۇ مهرۋىدە.لهشكهرلىرى چارچىغان ۋە بوشىشىپ قالغان ئىدى
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ئامۇ دەريانىڭ نېرىقى تهرىپىگه كېتىش ياكى دۈشمهننى چۆلنىڭ ياقىسىدا كۈتۈش 
 ، ھالبۇكى بۇ پهيتته شاھ ئىسمايىل دامغان.توغرىسىدا قهتئىي بىر قارارغا كېلهلمىدى

 ، نىشاپۇرنىڭ ساقچى ئهسكهرلىرى بولغان ئۆزبېكلهرنى قوغالپ،سهبزىۋار
شماقتا ۋە دەھشهتلىك قوشۇن پهۋقۇلئاددە سۈرئهت بىلهن مهشههدكه يېقىنال

   .گۇرۇھلىرى بىلهن تاجاۋۇزنى داۋام قىلدۇرماقتا ئىدى
شۇنداق ئهھۋالدا شايبانىي ھېچقانداق جايدىن ياردەم ئېلىشقا ئىمكانىيهت 

 ۋاقتى يېتىپ ياردەم كېلىپ – نهتىجىدە ئۇنىڭ ئۈچۈن يىگانه چارە .قىاللمىدى
ىدى بىلهن مهرۋى قهلئهسىنىڭ  قامالدىن قۇتۇلۇپ چىقىپ كېتىش ئۈم،قالسا

   .تاملىرى ئىچىدە ئۆزىنى ھىمايه قىلىشتىن ئىبارەت بولدى
 ۋاقىتتىن ئۇتىۋېلىشنى بىلگهن شاھ ئىسمايىل ،شايبانىي مهرۋىگه كىرىۋالسا

 ئۇ شايبانىيگه قېيدىغان ھالهتته تۆۋەندىكى مهزمۇندا .ھىله كۆرسىتىشكه ئۆتتى
 .هيجاندا زىيارەت قىلىشقا ۋەدە بهرگهنىدىڭسهن مېنى ئهزەرب«: مهكتۇپ ئهۋەتتى 

 شۇنىڭ . شهخسهن مهن ئۆزۈم خۇراسانغا كهلدىم.لېكىن سۆزۈڭدە تۇرمىدىڭ
 مۇساپىرنىڭ ئالدىدا .ئۈچۈن سهن مېنى قوبۇل قىلىشنى خالىمايسهن

 ھازىر سهن بۇ يهردە يوشۇرۇنۇپ ، مهلۇم بولدىكى.دەرۋازىلىرىڭنى يېپىۋالدىڭ
 ئىران ۋە ئهزەربايجاندىكى مهلۇم ۋەقهلهر مېنىمۇ قايتىشقا .ئېلىشنى خالىمايسهن

 . شۇ سهۋەبتىن مهن بۇ يهردىن ئهسكهرلىرىمنى ئېلىپ كېتىمهن.مهجبۇر قىلدى
   .»كۆرۈشۈشىشىمىزنى تهقدىرگه ھاۋاله قىلىشقا قارار قىلدىم

 ھىيلىگهر ئىران ھۆكۈمدارىنىڭ ئهسكىرى .سۆز ئاخىرىدا ئىشمۇ بېجىرىلدى
 چارچىغان ۋە ئاز مىقداردا قالغان . قايتۇرما ھۇجۇم باشالندى.باشلىدىقايتىشقا 

ئۆزبېك ئهسكهرلىرى شهخسهن شايبانىينىڭ قوماندانلىقىدا چېكىنگۈچى 
 ئۇالرنى مۇرغاپنىڭ نېرىقى ،ئهسكهرلهرنىڭ ئارقا تهرىپىدىن ھۇجۇم قىلىپ

 ،قىنى كۆرۈپ شۇ چاغدا ئارقىسىدىكى كۆۋرۈكنىڭ بۇزۇلغانلى.تهرىپىگىچه قوغلىدى
 مىڭغا قهدەر ئىرانلىق 17 .ئۆزلىرىنىڭ ھىيله قۇربانى بولۇشقانلىقىنى چۈشهندى

 دەھشهتلىك سۈرئهتته ،ئۆزبېكلهرنى بىر دائىرە ئىچىگه ئوراپ ئالغاندىن كېيىن
 دۈشمهنلىرى . شايبانىينىڭ ھاالكىتى بىلهن ئاياقالشتى،قانلىق جهڭ باشلىنىپ
ر ھاالكىتىنىڭ مۇقهررەر ئىكهنلىكىنى بىلىپ  ئۆزبېكله،ئېتىراپ قىلغىنىدەك

 ، ئۆزبېكلهرنىڭ يېرىمى ھاالك بولۇپ.ھهقىقىي قهھرىمانلىق بىلهن قارشى تۇردى
شايبانىي بىرنهچچه سادىق ۋە قهھرىمان تهرەپدارلىرى بىلن ئىرانىيالرنىڭ زىچ 

 ئۆزىنىڭ ،سهپلىرىنى بۇزۇپ چىقىپ جهڭنى ئاخىرغىچه داۋامالشتۇرۇش ئۈچۈن
 ناھايىتى تېزال تۇتۇلۇپ ، لېكىن.ي دائىرىسىگه كېتىشكه ھهرىكهت قىلدىسارا
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 ئۇنىڭ نۇرغۇن .قالدى ۋە پۈتۈن تهرەپدارلىرى بىلهن بىرلىكته قهتلى قىلىندى
يېرىدىن يارىالنغان گهۋدىسى مۇشۇ خارابه ئىچىدە ئۆلتۈرۈلگهنلهر ئارىسىدىن 

   .تېپىلدى
 شاھ ئىسمايىل . ياشتا ئىدى61قتىدا شايبانىي قهھرىمانالرچه ھاالك بولغان ۋا
 ئىككىنچى . قاچا ئورنىدا پايدىالندى،ئۇنىڭ باش چانىقىنى ئالتۇن بىلهن قاپلىتىپ

 . سۇلتان بايهزىدقا ئهۋەتكهن ئىمىش، ئۇنى ئىستانبولغا،بىر رىۋايهتكه قارىغاندا
چۈنكى ماۋەرائۇننهھر ھۆكۈمدارى بىلهن سۇلتان بايهزىد ئوتتۇرىسىدا ھهربىي 

تۆۋەندىكى ، شايبانىينىڭ ئوڭ قولى گهۋدىسىدىن ئېلىنىپ.ئىتتىپاق بار ئىدى
 ،مهزمۇندا مهسخىرىلىك بىر خهت بىلهن ئۆزبېكلهرنىڭ تهرەپدارى  بولغان

سهن «:  خهتته مۇنداق سۆزلهر يېزىلغان .مۇزاندىران ھاكىمىغا ئهۋەتىلگهن ئىكهن
 پهقهت ئۇنىڭ .ىڭھهر ۋاقىت شايبانىينىڭ تهرىپىنى ئېلىشنى ئىستهيتت

 شۇ تىلىكىڭ ئهمهلگه ئاشسۇن دەپ شاھ .تىرىكلىكىدە بۇ ساڭا نېسىپ بولمىدى
 بۇنى ئىران تارىخچىلىرى .»ئىسمايىل ھازىر ساڭا شۇ ھامىيىڭنىڭ قولىنى بهردى

 ئۇنىڭ ، ئوتتۇرا ئاسىيا تارىخچىلىرىنىڭ ئېيتىشلىرىغا قارىغاندا.نهقىل كهلتۈرگهن
سهمهرقهندته بىنا قىلىنغان گۈزەل بىر مهدرىسه ئىچىدە مىيىتى ئۆزى تهرىپىدىن 

 ئۇنىڭ ۋاپاتى ھهم . يىلىدا دەپنه قىلىنغان ئىكهن–) 1510مىالدىيه   (916ھىجرىيه 
 شۇنىڭدەك مهقبهرسىمۇ بىر شېهىتنىڭ زىيارەتگاھى سۈپىتىدە ئامما ،تارىخى

   .تهرىپىدىن ئهزىزلهنمهكته
 خۇسۇسهن تارىخىي .ه بىر زات ئىدىشايبانىي مۇھهممهد ھهقىقهتهن ئۆزگىچ

جهھهتتىن مهشهۇر ماۋەرائۇننهھرنىڭ سىياسىي جهھهتتىن ئهھمىيهتسىز بىر مۈلكى 
 بۇخارا خانلىقىدىكى ئىنقىالب نۇقتىسى دەل ئۇنىڭ دەۋرىدە باشالنغىنى –

   .شايبانىينىڭ شهخسىيىتىنى ھۆرمهتكه سازاۋەر قىلىدۇ
 ئۇ .ا سازاۋەر ئاالھىدە ئۈچ مۇھىم نۇقتا بارشايبانىينىڭ ھايات تارىخىدا ئېتىبارغ

ئالدى بىلهن ئوتتۇرا ئاسىيالىقالرنىڭ ئىچكى كۈچلىرىگه تايىنىپ ھهربىي 
يۈرۈشلهرنى قىلغان ۋە ئاخىرى چېگرىسى ئامۇ دەريا دائىرىسىدىن ناھايىتى ئۇزاققا 

 .ىسوزۇلغان بىر مهملىكهتنى بهرپا قىلغان بۈيۈك ساھىپقىراننىڭ ئاخىرقىسى ئىد
 ماھارەت ۋە ھىرىسمهنلىكى قانچىلىك ،بۇنىڭدىن كېيىنكى جهڭگىۋار يولباشچىالر

 ئىچىدىن . ئامهتكه ئېرىشهلمىدى– بۇ جهھهتتىكى بهخت ،چوڭ بولسىمۇ
 ،كۈچهيگهن ئىران غهربتىكى بۇخارا ۋە سهمهرقهند ئهللىرى ئۈچۈن يېڭىلمهس

 بۇندىن كېيىن ئوتتۇرا ،ن ئىككىنچىدى.يۈكسهك ۋە مېتىندەك بىر تام ھالىغا كهلدى
 ئۆزبېكلهر توران يايلىقىدىن .ۋە غهربىي ئاسىيادا قهبىلىلهر ئۇرۇش قهتئىي تۈگىدى
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 .غهربىي جهنۇبقا چۈشكهن قهۋملهرنىڭ ئهڭ ئاخىرقى قهبىلىسى بولىدۇ
 سىر دەريالىرىنىڭ نېرىقى تهرىپىدىكى مۇسۇلمانالر بىلهن ، ئامۇ،ئۈچىنچىدىن

 ،قېرىنداشلىرى ئوتتۇرىسىدا ناھايىتى يېقىن بولمىسىمۇغهربىي ئاسىيادىكى دىن 
 تېمۇرىيالرنىڭ ئىنقىرازى ۋە ھاالكهتلىرى بىلهن بۇ .دائىمىي بىر ئاالقه بار ئىدى

 سهپهۋىيلهرنىڭ شىئهلىكلهرنى قۇۋۋەتلىشى ، خۇسۇسهن.ئاالقه تامامهن يوقالدى
مچىلىق ۋە  بۇ ئايرى،سهۋەبىدىن ئاالقىنىڭ ئۈزۈلۈشى يهنىمۇ جىددىيلهشتى

مهزھهپچىلىك بىلهن سهپهۋىيلهر ئىسالم گهۋدىسىنى ئىككىگه ئايرىپ تۇرىدىغان 
   .بىر قوزۇق قاقتى

شايبانىينىڭ كۆچمهنچى قوۋملىرى بىلهن بۇ ئۆلكىنىڭ شىمالىي تهرىپىگه 
 ئىجتىمائىي ئۆزگىرىش قىلىنغان ، بۇ يهردە تامامهن مهلۇم دىنىي،يۈرۈش قىلىشى

 ۋاقتىغا توغرا كهلگهنلىكى ئۈچۈن ماۋەرائۇننهھر تېخىمۇ )شىئهلىك تارقىلىشى(
ناھايىتى قهدىمكى زامانالردىكىگه ئوخشاش : تېزرەك مۇستهقىل بولۇۋالدى 

ماۋەرائۇننهھرنىڭ سۇ چىگرىسى تۇران بىلهن ئىران ئارىسىدا ئاساسىي بىر چېگرا 
   .ھالىنى ئالدى

: نى ئېيتىش مۇمكىن شايبانىينىڭ شهخسىي خۇسۇسىيهتلىرى توغرىسىدا شۇالر
 ، تهسۋىرلهنگىنىدەك، ھهر ھالدا ئۆزىنىڭ ئىرانلىق دۈشمهنلىرى تهرىپىدىن،ئۇ

 . شۇنى ئىجرا قىلىشقا تىرىشىدىغان ۋەھشى بىر ئادەم ئهمهس ئىدى،نېمىنى خالىسا
 ھهتتا بالىالرچه ئىتائهت ، ئۇ زاماننىڭ روھانىي ئۆلىمالىرىغا چوڭ ھۆرمهت،مهسىلهن
ئۇرۇش سهپلىرىدە ئۆزى بىلهن بىلله كىچىككىنه بىر  بارلىق ،قىلىپ

 تېمۇرگه ئوخشاش بۇ ھهم دەمهشق ۋە ھهلهپ .كۇتۇپخانىسىنى ئېلىپ يۈرەتتى
 قۇرئاننىڭ بهزىبىر ئايهتلىرى .ئۆلىماسى بىلهن دىنىي مۇنازىرىلهرگه قاتناشقان

ممهد ھهققىدە ھىراتنىڭ پىشقهدەم تهفسىرچىلىرى بولغان قازى ئىختىيارى ۋە مۇھه
 بابۇر شايبانىينىڭ مهنىسىز ۋە لهززەتسىز .يۈسۈپكه ئېتىراز بىلدۈرگهن ئىدى

 ئۇالرنى مۇنبهردە ئوقۇشقا ئهمىر قىلغىنىنى ئىستېهزا بىلهن ،شېئىرالرنى يازغانلىقىنى
 بۇ ئۇرۇش ئادىمى مائارىپ ۋە مهدەنىيهت ھهققىدە ئۆز ، ئهسلىدە بولسا.بايان قىلىدۇ

ق خهۋەردار ۋە زامانىسىدىكى شائىرالرنىڭ كۆپىنچىسىدىن دەۋرىنىڭ روھىدىن تولۇ
 چۈنكى ئۇنىڭ شېئىرلىرى دۈشمهنلىرىنىڭ .ئارتۇق دەرىجىدە قهلهم ئىگىسى ئىدى

 بۈيۈك بىر ئىقتىدار ۋە گۈزەل تهبىئهتكه تهئهللۇق ،پىكرىنىڭ ئهكسىچه بولۇپ
ۇ خهۋەردار  ھهم ئهرەبىي تىلالردىنم، ھهم فارسىي، ئۇ ھهم تۈركىي،ئىكهنلىكىنى

 بىر سىقىم ، سۇلتان ھۈسهيىن مىرزىنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن.ئىكهنلىكىنى كۆرسهتتى
 ئۇ .دانغا مۇھتاج بولۇپ قالغان كۆپلىگهن ئۆلىماالر شايبانىيدىن ھىممهت كۆردى
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 ، بۇخارا. تېگىشلىك ئورۇنغا ئىگه قىلدى،ئۆلىماالرنى خىزمهتكه ئورۇنالشتۇرۇپ
 ھهتتا ھهربىي .ىسه ۋە مهسچىتلهر سېلىشقا ئهمىر قىلدى تاشكهنتته مهدر،سهمهرقهند

يۈرۈشلهردىمۇ ئۆز ئهتراپىدا بىر نهچچه ئۆلىماالر بولۇپ بۇالر ئۇنىڭغا ھۆرمهت ۋە 
 گهرچه ئۆزبېك نامى ئۆزىنىڭ پهيدا بولۇش .ساداقهت كۆزى بىلهن تىكىلهتتى

امانلىق ۋەھشىيلىك  ھهتتا ھازىرمۇ ھهم ئىرانىيالر نهزەرىيه ي،ۋاقتىدا ۋە كېيىنرەك
 بۇ سۆزلهر بىر تهرەپلىمه ۋە شايبانىيغا نىسبهتهن ،بىلهن بىر مهنىدە قوللىنىلسىمۇ

 ئالدىنقى تېمۇر شاھزادىلىرىنىڭ ، چۈنكى ئۇ مائارىپ جهھهتتىن.توغرا ئهمهس
    .كۆپىنچىسىدىن تۆۋەن ئهمهس ئىدى

 2 يىللىق – 2001 قولىمىزدا بولمىغاچ ۋاقتىنچه  سان – 1 يىللىق – 2001ژۇرنىلىنىڭ » بۇالق«مهزكۇر ئهسهر نهشىر قىلىنغان 

   .چوقۇم تۇلۇقالپ قايتا ئېالن قىلىمىزكېيىن . غا ئۆتۈپ كهتتۇق سان–
هن ئهبدۇلالنىڭ ھاكىمىيىتى ئۆزىنىڭ پارالق باسقۇچىغا خۇراساننىڭ ئىشغال قىلىنىشى بىل

 ئۇزۇن مۇددەت جهڭلهردە بولۇشىغا ۋە ماۋەرائۇننهھرنىڭ ، شۇنىسى ئهجهبلىنهرلىككى.يهتتى
 مهملىكهت ، بىرلىرى ئۈستىدىن دھاۋام ئهتكهن مۇۋەپپهقىيهتلىرىگه قارىماستىن–سىرتىدا بىر 

 يۇقىرىدا بايان .غۇز مۇشۇ ۋاقىتالردىال باشلىنىدۇئىچىدە ئۇنىڭ مۇستهقىل ھۆكۈمرانلىقى يال
 ئۇ ئۆزىنىڭ بىرىنچى مۇۋەپپهقىيىتىدىن كېيىن مهملىكهتنى ئىدارە قىلىش ،قىلىنغىنىدەك

 بۇ زات تهختته ئۇزاق مۇددەت تۇرۇپ ، لېكىن.ئىشىنى ئاتىسى ئىسكهندەر خانغا تاپشۇردى
 يىلىدىال ۋاپات –) 1083مىالدىيه  (991 گهرچه ئۇ ھىجرىيه ، چۈنكى.قااللمىغان بولسا كېرەك

ئۇالرنىڭ ئادەتلىرىگه بىنائهن ، بۇ ئىككى ئارىدا بىرنهچچه ھۆكۈمدارالر كېلىپ،بولغان بولسىمۇ
 يهنى پۈتۈنلهي مۇستهقىل ،سوقتۇرۇش بىلهن) پۇل(ئۆز ئىسىملىرىغا خۇتبه ئوقۇتۇش ۋە ئاقچه 

  . ھوقۇق بىلهن تهختكه ئولتۇردى
 يىلىدا –) 1567مىالدىيه  (975ھىجرىيه ،بىرى خۇسرەۋ سۇلتان بولۇپشۇالر جۈملىسىدىن 

تاشكهنتلىك باباخاننىڭ ماۋەرائۇننهھرگه ھۇجۇم قىلغان ۋاقتىدىكى جهڭدە يېڭىلىپ ئهسىر 
 كۆچكۈنچى ، ئاندىن كېيىن تهختكه ئهبۇ سهئىدنىڭ ئوغلى.ئېلىندى ۋە ئۆلتۈرۈلدى

 بهش يىلچه ھۆكۈم سۈرگهن بۇ زات ئالىمالرنى .سۇلتاننىڭ نهۋرىسى سۇلتان سهئىد ئولتۇردى
 خۇسۇسهن سهمهرقهندنىڭ ئىمارەتلىرى ۋە بۇ شهھهرنى زىننهتلهش ئىشلىرىغا .ھىمايه قىلدى

 ئۇنىڭ . يىلى ۋاپات بولدى–) 1572مىالدىيه  (980 ئۇ ھىجرىيه .كۆپ كۈچ سهرپ قىلدى
 ئۇنىڭ زامانىدا ئهبدۇلالخان .ئورنىغا قېرىندىشى جهۋانمهرد ئهلى باھادىر تهختكه ئولتۇردى

:  بۇنىڭ سهۋەبى مۇنداق ئىدى .سهمهرقهندنىڭ ھۆكۈمهت ئىشلىرىغا ئارلىشىشقا باشلىدى
 – بۇالر بىر ، مۇزەپپهر سۇلتان ئاتلىق ئىككى ئوغلى بولۇپ،جهۋانمهردنىڭ ئهبۇلخهير سۇلتان

ۇلتان ئۆزىگه ياردەم  ئهبۇلخهير س.بىرى بىلهن پهۋقۇلئاددە سۈرەتته دۈشمهنلىشىپ ياشايتتى
 ئهبدۇلالخان بولسا مۇزەپپهر سۇلتان .قىلىش ئۈچۈن تاشكهنتتىن باباخاننى چاقىرىۋالدى
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 لېكىن ئاتىسى جهۋانمهرد ئاشۇ يېڭىلگهن ئوغلى . ئهبۇلخهير مهغلۇپ بولدى.تهرەپته تۇردى
 ،ئۈچۈنئابدۇلالخان بۇ ئىسياننى پۈتۈن تومۇرى بىلهن يوقىتىش .ئهبۇخهير تهرەپته تۇردى

 . ئاندىن ئوغۇللىرىنى يوقىتىشنى توغرا تاپتى،ئالدى بىلهن مويسىپىت جهۋانمهردنىڭ ئۆزىنى
 ئاندىن .ئالدى بىلهن سهمهرقهندته جهۋانمهرد بىلهن مۇزەپپهر تۇتۇلۇپ قهتلى قىلىندى

مىالدىيه  (986 شۇنداق قىلىپ ھىجرىيه .ئهبۇلخهيرمۇ شۇ خىل قىسمهتكه دۇچار قىلىندى
 ئهبدۇلال پۈتۈن ،يىلىدا ماۋەرائۇننهھردە ھۆكۈمهت ئىختىالپلىرىغا خاتىمه بېرىلىپ –) 1578

  .تۇراننىڭ مۇستهقىل ھۆكۈمدارى سۈپىتى بىلهن ھهممىنى ئۆزىگه بهيئهت قىلدۇردى 
 يول قويۇش سىياسىتىگه نېمه مهجبۇر قىلدى ؟ ،ئۇ نېمه ئۈچۈن بۇ ئىشنى بالدۇر قىلمىدى

 شهرق ۋە غهرب تهرەپلىرىدە غهلىبه ، ماۋەرائۇننهھرنىڭ شىمال.بۇنىڭغا جاۋاب تېپىش قىيىن
 پۈتۈن خۇراسان ۋە تهبهرستاندا دېگۈدەك ھۆكۈمهت سۈرگهن بۇ زات ئهلۋەتته يالغۇز ،قازانغان

 بۇ ئىشنى ، دېمهك.ئۆز باشقا قالغان كىچىككىنه سهمهرقهندنى قولغا ئااللىغان بوالتتى
 تۇغقانلىرىنىڭ ئهھۋالىغا – بهلكى ئۇرۇغ ،همهسقىلمىغانلىقى ئۇنىڭ ئاجىزلىقىدىن ئ

 شۇنداقال تۇغقانالر ئارىسىغا ئىختىالپ ۋە زىددىيهت چۈشۈرۈشنى ،ئىشهنگهنلىكىدىن
 ئۇنىڭ ئۆز قېرىندىشى پىرمۇھهممهد . دەپ ھېسابالشقا توغرا كېلىدۇ،خالىمىغانلىقىدىن بولغان

مۇھهممهد خان جانىبېكنىڭ ئوغلى  پىر.خان بىلهن بولغان مۇئامىلىسىمۇ مۇشۇنداق بولغان
 974 شۇنداقال ھىجرىيه . بهلخنى ئىدارە قىلىشقا باشلىدى،كىستهن قارا سۇلتاندىن كېيىن

 ئهگهردە . يىلىغا قهدەر مۇستهقىل خان سۈپىتى بىلهن شۇ ئورۇندا تۇردى–) 1566مىالدىيه (
 يامانلىقى ھهققىدە يۇقىرىدا ئۇنىڭ پانىيلىق تهبىئىتى ۋە(ئهبدۇلالنىڭ ئۆز ئوغلى ئهبدۇلمۇئمىن 

ئامۇ دەريانىڭ نېرىقى تهرىپىدىكى ۋىاليهتلهرنى ئىدارە قىلىش ھوقۇقىنى ) بايان قىلىندى
 ئۇ قېرىندىشى پىرمۇھهممهدنىڭ ئورنىغا ،ئاتىسىدىن قهتئىي رەۋىشته تهلهپ قىلمىغان بولسا

ۇرۇشقا رازى بولغان ئۇنىڭ ئوغلى دىنمۇھهممهدنى شهرىئهت بويىچه تهخت ۋارىسى قىلىپ قالد
 ئهبدۇلمۇئمىن ھۆكۈمهت بېشىغا چىققان مهزگىلدە دىنمۇھهممهد تهرىپىدىن ئىختىالپ .بوالتتى

 دىنمۇھهممهدنى ، شۇنىڭغا ئاساسهن ئهبدۇلمۇئمىن بهلخنى ئالغاندىن كېيىن.سادىر بولدى
ڭ بۇ خىل  ئهبدۇلمۇئمىننى.كاتتا قوماندانلىرى بىلهن بىرلىكته ئۆلتۈرۈشكه پهرمان قىلدى

 خۇسۇسهن ئهبدۇلمۇئمىننىڭ ئهخالق .مۇئامىلىسى ئاتىسىنىڭ قاتتىق نهپرىتىگه سهۋەب بولدى
ۋە تهبىئىتى كۆپىنچه قويۇق بۇلۇتالرنى ھاسىل قىلىپ ئومۇمىي جهھهتتىن بهختلىك بولغان 

ىقى  بىردىن بىر ئوغلى بولغانل.شهيبانىيالرنىڭ روھىيهت ئۇپۇقلىرىنى قاراڭغۇالشتۇرماقتا ئىدى
 ئهبدۇلالخان ئۇنى ناھايىتى سهمىمىيلىك بىلهن سۆيهتتى ۋە ئۇنىڭ ھهددىدىن ،ئۈچۈن

 تهخت ۋارىسى سۈپىتى بىلهن ئۇنىڭغا ،تاشقىرى شۆھرەتپهرەس ئىكهنلىكىنى بىلگهندىن كېيىن
   .ئۇنۋانىنى بېرىشنى مۇۋاپىق تاپقانىدى»  خان«يالغۇز تۈرك ھۆكۈمدارلىرىغىال خاس بولغان 
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 ئهبدۇلمۇئمىن ، لېكىن. ئوغلىنى بولسا كىچىك خان دېيىشهتتى،ئۇلۇغ خانئاتىسىنى 
 ھاكىمىيهت بېشىغا چىققان دەسلهپكى يىللىرىدا بىر توپ .بۇنىڭ بىلهنال قانائهتلهنمهيتتى

 ، شىمالدا،چاپقۇن ۋە بۇالڭچى ئاتلىقالر گۇرۇھى بىلهن بىز ئۇنىڭ تاغلىق يهرلهردە ۋە سهھراالردا
 بۇ دائىملىق جهڭلهر ئاتىسىنىڭ .هردە كېزىپ يۈرگهنلىكىنى كۆرىمىزجهنۇبتا ۋە غهربل

 ئهبدۇلال ئۆز ئوغلىنىڭ بۇ ،خۇراساندىكى سىياسىتىگه ياخشى خىزمهت قىلغانلىقى ئۈچۈن
 ئهكسىچه ئوغلىنىڭ قهھرىمانلىقى تۈپهيلىدىن ،ھهرىكهتلىرىگه چهك قويۇش بۇياقتا تۇرسۇن

   .ھېس قىالتتىئۆزىدە ئىپتىخارلىق ۋە ئۇلۇغۋارلىق 
 ئارىدىن ئۇزاق ئۆتمهي ئهبدۇلمۇئمىن ئۆزىنىڭ ھهربىي مۇۋەپپهقىيهتلىرى بىلهن ،لېكىن

 كېيىن ئۇنىڭغا ئوچۇقتىن ئوچۇق ،مهستخۇش بولدى ۋە ئاتىسى بىلهن رىقابهت يولىغا كىرىپ
   .دۈشمهن بولدى

ىنىڭ ئامۇ ئهبدۇلمۇئمىننىڭ شهيبانىيالر مهملىكىت: بۇنىڭ سهۋەبلىرىدىن بىرىنچىسى 
دەرياسىنىڭ نېرىقى تهرىپىدىكى قىسمىنىڭ ھهممىسىنى ئۆز ئىدارىسى ئاستىغا ئېلىشنى تهلهپ 

 ھهربىي ، شۇ مهقسهتكه ئېرىشىش ئۈچۈن ئۇ ئاتىسىنىڭ سادىق خىزمهتكارى.قىلغانلىقى بولدى
  قورال كۈچى بىلهن ئۇنىڭ زورىيىشىغا كۆپ ياردەملهرنى قىلغۇچى،جهھهتتىكى ئارقا تىرىكى

 ئهبدۇلالخان بۇنىڭغا قهتئىي .قۇلبابا كوكهلتاشنى ھىراتتىن يوقىتىشنى تهلهپ قىلدى
 ئۇنىڭ ئۈستىگه ئهبدۇلمۇئمىن خارەزم شاھزادىسى نۇرمۇھهممهدخان  نى مهغلۇپ .قوشۇلمىدى

 ئۆز بايرىقى ئاستىغا يىگىرمه مىڭدىن ئارتۇق ئاتلىقالرنى توپالپ قۇلبابا ،قىلغاندىن كېيىن
 قۇلبابا ئهبدۇلالخاندىن بۇ ئاسىي شاھزادىگه بولغان ھهر . قارشى ھهرىكهت قىلدىكوكهلتاشقا

 باشقا بىر ئاسىي دۈشمهنگه قانداق قارشى تۇرۇش ،تۈرلۈك ھۆرمهت ۋە ئېهتىرامدىن ۋاز كېچىپ
 ئاسىي ئوغلىنىڭ ئۆز . شۇنداق قارشى تۇرۇش توغرىسىدا بۇيرۇق تاپشۇرۇۋالدى،الزىم بولسا

ئوچۇقتىن ئوچۇق دۈشمهنلىك ھهرىكىتىنى باشلىشى ئۈچۈن مۇشۇ ئهھۋال ئاتىسىغا قارشى 
   .يېتهرلىك بولۇپ قالدى

 يىلىدا ئهبدۇلالخان ئامۇ دەرياسىنىڭ يۇقىرى –) 1595مىالدىيه  (1004ھىجرىيه 
 ئهبدۇلمۇئمىن خىزمىتىدىكى ،تهرەپلىرىدە ئوۋچىلىق تاماشاسىغا بېرىلگهن بىر ۋاقىتتا

 ئۆز ھۆكۈمدارىنىڭ دۈشمهنلىك قهستى بىلهن ئهسكهر ،هممهد كېلىپخادىمالردىن شاھ مۇھ
 ئهبدۇلال غهزەپ ۋە دەھشهتتىن . بۇ تهرەپكه يېقىنلىشىۋاتقانلىقىنى خهۋەر قىلدى،باشالپ

 ئېهتىمال ئهبدۇلال ئۆزىنىڭ ھهرىكىتىدىن ، لېكىن.ئالدىراپ قالدى ۋە دەرھال بۇخاراغا كهتتى
 شۇنىڭ بىلهن تهڭال كېيىنچه .يهنه دەررۇ بهلخكه قايتتى ،پۇشايمان قىلغان بولسا كېرەك

 ئۆزىنىڭ تۇزكور ئوغلى .بۇالرنىڭ ئارىسىدىكى ئىختىالپ قانلىق جهڭلهرگه بېرىپ يهتتى
تهرىپىدىن ھاقارەتلهنگهن ئۇلۇغ شهيبانىي ھۆكۈمدارى ئهبدۇلال ئاخىر مۇنداق ئهپسۇسلىنارلىق 

 شىمالىدا ئۇنىڭ ئۇزۇن مۇددەت داۋام قىلغان ئالدى بىلهن مهملىكهتنىڭ: پىكىرگه كهلدى 
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 ئۆزىنىڭ ئهڭ ، چۈنكى.ئېغىر ۋە مۇشهققهتلىك جهڭلىرىدىن ھېچ نهتىجه ھاسىل بولمىغان
ئالىي سهركهردىلىرىدىن بىرىنىڭ كۈچلۈك بىر قالماق پىرقىسى تهرىپىدىن پۈتۈنلهي مهغلۇپ ۋە 

 كۆپىنچه مهغلۇپ قىلىنغان ،ىن ئىككىنچىد.ۋەيران قىلىنغانلىق خهۋىرىنى تاپشۇرۇۋالدى
 ئىرانلىقالر بولسا ئۇنىڭ غهربتىكى مۇۋەپپهقىيهت مېۋىلىرىنى تىزلىكته —دۈشمهن 

   .يوقىتىۋېتىشى مۇمكىن
خارەزم خانلىرى بىلهن ئىران ھۆكۈمدارلىرى ئارىسىدا ئىتتىپاقلىق بارلىقى يۇقىرىدا بايان 

لىش سىياسهتلىرىنىڭ بىر تهبىئىي  بۇ بولسا شهيبانىيالرنىڭ تاجاۋۇز قى.قىلىنغانىدى
 گهرچه ھهر ئىككى مهملىكهتته ھۆكۈمران سىنىپ ئۆزبېكلهردىن ، چۈنكى.نهتىجىسىدۇر

 كۈچلۈك ۋە ،  ئامۇ دەريانىڭ تۆۋەندىكى كىچىك بىر پارچه زېمىن بۈيۈك،ئىبارەت بولسىمۇ
 شهيبانىي .ار بوالتتى تېز ۋە قاتتىق ھۇجۇمالرغا دۇچ–نوپۇزلۇق بۇخارا تهرىپىدىن ناھايىتى تېز 

خانلىرى پۈتۈن كۈچلىرى بىلهن ئۇنىڭ ئۆزلىرىگه بىرلهشتۈرۈشكه تىرىشاتتى ۋە قوللىرىدىن 
 ئۆرگهنچ قاتارلىق ، ۋەزىر، كهت،)ھازىرقى خىۋا( خىۋەق ، بىرلهپ ھازارەسب–كېلىشچه بىر 

   .شهھهرلهرگه ھۇجۇم قىالتتى
ۇ يهرلهردە بولغان مۇددەتلهرگه قهدەر داۋام  ئۇالرنىڭ ھاكىمىيهتلىرى ئۆزلىرى ئاش،ئهلۋەتته

 زۇلۇملىرى بۇ يهردىكى ھاكىم – ئاخىر ئهبدۇلالخاننىڭ چىدىغۇسىز دەرىجىدىكى جهبىر .قىلدى
ھاشىمخاننى شاھ ئابباسنىڭ قۇچىقىغا ئۆزىنى ئېتىشقا مهجبۇر قىلغاندا بۇخارانىڭ 

 شاھ ئابباس خارەزمنىڭ ، چۈنكى.خۇراساندىكى ھاكىمىيىتى تېزلىك بىلهن يوقىلىشقا يۈزلهندى
تۈركمهن تهۋەلىرىدىن ئۆزى ئۈچۈن شۇ قهدەر كۈچلۈك بىر ياردەمچى قوشۇن تهشكىل 

 ھهتتا ئۇالرنىڭ سايىسىدە ، ئۇالر ماۋەرائۇننهھر ئۆزبېكلىرىگه پۈتۈنلهي تاقابىل تۇردى،قىلدىكى
 يىلىدا شاھ ئابباس –) 1595مىالدىيه  (1004 يهنى ھىجرىيه ،ئهبدۇلالخاننىڭ ھايات ۋاقتىدىال

   . ھىراتتىن باشقا يهرلىرىنى دېيهرلىك ھالدا ئىشغال قىلدى، مهرۋ،خۇراساننىڭ مهشههد
 تۇزكور ئوغلى ، ئىككىنچىدىن، پىالنلىرىنىڭ مۇۋەپپهقىيهتسىزلىكى،بىرىنچىدىن

  ئهبدۇلالخان ئېغىر،تهرىپىدىن كهلگهن ھاقارەتلهرنىڭ يۈرىكىگه تهسىر قىلىشى تۈپهيلىدىن
بولۇش ) سهۋدا خاراكتېرلىك كېسهللىك( مالىخۇلىيا ،ھالدا ۋىجدان ئازابىغا دۇچار بولۇپ

 ئۇ بهزىدە ماۋەرائۇننهھرنىڭ ھۆكۈمدار ئورۇن باسارى بهزىدە مۇستهقىل .دەرىجىسىگه يهتتى
 ئاز مۇددەت ،ھۆكۈمدارى سۈپىتى بىلهن قىرىق يىلدىن ئارتۇق ھۆكۈمهت تۇتقاندىن كېيىن

 – 6 يىل – 1597مىالدىيه ( يىلى رەجهپ ئاينىڭ ئىككىنچى كۈنى – 1006ىيه  ھىجر،ئاغرىپ
 ، ئۇ ئۇزۇن ۋاقىتقىچه شۇنداق بىر ئىسىمنى قالدۇردىكى. يېشىدا ۋاپات بولدى66دە )فېۋرال

   .ھازىرغا قهدەر ھهربىر بۇخارالىقنىڭ ئاغزىدىن ئۇنىڭ ئىسمى ئاڭلىنىپ تۇرىدۇ
 ، سۇ ئىنشائاتلىرى، كۆۋرۈكلهر،ئالىي كارۋان سارايلىرى: ھازىرقى زاماننىڭ ئىرانلىقلىرى 

تاغ ئارىلىرىدا سۈنئىي ئىشلهنگهن يولالر ۋە باشقا ئومۇمنىڭ مهنپهئهتى ئۈچۈن سېلىنغان 
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 قهدىمدىن قالغان ياكى قىسمهن خارابى ھالهتته كهلگهن ھهرقانداق ،بىناالرغا ئوخشاش
 ھازىرقى ، شۇنىڭغا ئوخشاشال.ا ئۇنى بۈيۈك شاھ ئابباس ئهسىرى دەپ قارايدۇئىمارەت بولس

 ئهتىقه ۋە –زامان بۇخارالىقلىرىنىڭ نهزەرىدە قهدىمىي ئهسىرلهردىن قالغان ھهرقانداق ئاسارە 
 ئهتىقىلهرگه بولغان مۇھهببىتى ۋە –ئىمارەتلهر بولسا ئۇنى ئهبدۇلالخاننىڭ نهپىس ئاسارە 

بىر : ىسىدە ۋۇجۇدقا كهلگهن دېيىشىدۇ ۋە مۇنداق رىۋايهتلهرنى نهقىل قىلىشىدۇ مهردانلىقى ساي
ۋاقىت مهملىكهتنىڭ بىناكار ئۇستازىدىن ئهبدۇلالخاننىڭ پهرمانى بىلهن ئىشلهنگهن 

 بىناكار ئۇنىڭ پهرمانى بىلهن ئۆزى .بىناالرنىڭ سانى نهچچىگه بارغانلىقىنى سورىغان
 ، سۇ ئامبارلىرى، كارۋان ساراي، شىپاخانا، ھاممام، مهسچىت،تهرىپىدىن ئىشلهنگهن مهدرىسه

 شۇ ۋاقىت .كۆۋرۈك قاتارلىق بىناالرنىڭ سانى بىر مىڭ بىرگه يهتكهنلىكىنى بايان قىلغان 
   .ئهبدۇلالخاننىڭ سهلتهنهت دەۋرى تېخى يېرىمالشقان مهزگىلى ئىدى

ڭ ھهر ۋاقىت داۋام قىلغان  ئهبدۇلالخان ئۆزىنى،ھهرھالدا شۇنىسى ئهجهبلىنهرلىكتۇركى
جهڭلىرى ئارىسىدا مهملىكهتنىڭ ئىچكىي ئىشلىرى بىلهن شۇغۇللىنىش ئۈچۈنمۇ يېتهرلىك 

 بۇخارالىق ۋە سهمهرقهندلىكلهر تهرىپىدىن ئۇنىڭ شاھانه ، چۈنكى.دەرىجىدە ۋاقىت تاپقان
 ،  تىجارەت،نپهزىلهتلىرىگه نىسبهت بېرىلگهن نهرسىلهر ھهرقانچه مۇبالىغىلىق بولسا بولسۇ

 ئۆز ،زىرائهت ۋە مائارىپنىڭ ئۇنىڭ تهرىپىدىن كۈچلۈك ۋە سهمىمىي تۈردە ھىمايه قىلىنغانلىقى
خهلقىنىڭ كۈچىيىشى ۋە روناق تېپىشى ئۈچۈن شهيبانىيالرنىڭ ھېچ بىرىنىڭ ئهبدۇلالخاننىڭ 

   .دەرىجىسىدە جىددىي غهيرەت كۆرسىتهلمىگهنلىكى شۈبهىسىزدۇر
لهن تهسىس قىلىنغان مهدرىسىلهرنىڭ كۆپىنچىسىدىن ھازىرقى ئۇنىڭ ساخاۋىتى بى

 ئهال دەرىجىدىكى يولالر بىلهن ئۇنىڭ ، سايىۋەن دەرەخلهر.كۈندىمۇ تالىبالر پايدىلىنىۋاتىدۇ
 كهرمىنه ۋە مهشههدته  ۋۇجۇدقا كهلتۈرۈلگهن چاھار باغالر ، سهمهرقهندته،تهرىپىدىن بۇخارادا

 .ئهال دەرىجىدىكى ئىستراھهت قىلىندىغان ئورۇنالردىندۇرھازىرمۇ ئىسسىق كۈنلهردە ئهڭ 
بۇخارادا ئهڭ ياخشى ساقالنغان نهرسىلهرنىڭ بىرى بازارنىڭ ئهبدۇلالخان ئهمىرى بىلهن 

 كېيىن كهرمىنهدە زەرەپشان . يىلى سېلىنغان قىسمىدۇر–) 1582مىالدىيه  (990ھىجرىيه 
 ،ىڭغا ئوخشىغان بىناالرنىڭ بىرى بولۇپدەرياسىغا سېلىنغان تۆت مۇنارلىق كۆۋرۈكمۇ شۇن

ھازىرقى كۈندىمۇ دەريانىڭ بىر تهرىپىدىن ئىككىنچى بىر تهرىپىگه ئۆتۈش ئۈچۈن بىردىنبىر 
 ئۇنىڭ پهرمانى بىلهن سېلىنغان ، چۈنكى.ۋاسىته دېسه ئهرزىگۈدەك دەرىجىدىكى ئىمارەتتۇر

ه بهزىلىرى تهبىئهت تهرىپىدىن  يهن،باشقا كۆۋرۈكلهردىن قىسمهنلىرى ئىنسانالر تهرىپىدىن
 . ئۇنىڭ زامانىدا ماۋەرائۇننهھردىكى ھهممه يولالردا تاشباغانىالر بولغان.خاراپ قىلىنغان

 تىجارەت ۋە .ۋاسىتىسى بىلهن يۈرگۈزۈلگهن) يام(مهنقۇالتلىرى ئهال دەرىجىدە تۈزۈلگهن پوچتا 
ۈلمىگهن دەرىجىدە پاراۋانلىققا مۇناسىۋەت ئهمىنلىگى خهلق ئارىسىدا كۆپتىن بېرى مىسلى كۆر

سهۋەب بولغان   شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇنىڭ شۆھرىتى ئهڭ ئۇزاق مهملىكهتلهرگه قهدەر تارقالغانلىقى 
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 ئۇنىڭ ھوزۇرىغا چىن  دىن قىممهتلىك ھهدىيهلهر بىلهن ۋەكىللهر .ئهجهبلىنهرلىك ئهمهس
 بىلهن ئىتتىپاقداش  ئىستانبولدىن سۇلتانمۇرات    ئۇنىڭ.كېلىپ دوستلۇق ئىزھار ئهتتى

 ئۇنىڭغا ۋەكىللهر ،بولۇش ئارزۇسىنى بىلدۈردى ۋە قىرىم مۇۋەپپهقىيهتلىرى بىلهن تهبرىكلهپ
 بۇنى ئۇنىڭ ئىرادىسىگه ھهقلىق ھالدا بۇنىڭدىن كېيىن ماۋەرائۇننهھر تهختىدە .ئهۋەتتى

   .كۆرۈلۈپ باقمىغان ئايدىڭلىقنىڭ ئهڭ ئاخىرقى نۇرى دەپ قاراش مۇمكىن
 بولغان ئاتىسىنىڭ تهختىنى ئىنساپسىز ئوغلىنىڭ نهقهدەر تېزلىك بىلهن ئىشغال ۋاپات

قىلىدىغانلىقى ۋە ئۆزىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىنىڭ قانداق ھهرىكهتلهر بىلهن تۇرغۇزۇلىدىغانلىقى 
ھهققىدە بىر پىكىر ھاسىل قىلىش ئۈچۈن ئهبدۇلمۇئمىنگه دائىر يۇقىرىدا بايان قىلىنغانلىرىمىز 

   .لسا كېرەكيېتهرلىك بو
ئۇنىڭ بىرىنچى ئىشى ئۆزىنىڭ ئائىلىسىگه نىسبهتهن زور خىزمهتلهر كۆرسهتكهن ھهم 
ياخشىلىقلىرى ئۈچۈن ھهر ئادەمنىڭ نهزەرىدە مۆھتهرەم ۋە مۆتىۋەر بولغان قۇلبابا كۆكهلتاشقا 

  بوينىغا ئىككى قات، ئهبدۇلمۇئمىن ئۇنى ھىراتتا تۇتتۇرۇپ.قارشى ئىنتىقام يۈرۈشى بولدى
 ياالڭئاياق ھالدا ئۆزىنىڭ ئارقىسىدىن ،زەنجىر باغالتتى ۋە ئاياغلىرىنىمۇ زەنجىرلىتىپ

 ، كۆپ ئادەملهر ئۇنىڭدىن قورققانلىقى ئۈچۈن. ئۇ شۇ يوسۇندا بۇخاراغا كىردى.كهلتۈردى
 بۇ .ناھايىتى ئاز بىر قىسمى ئۇنىڭغا ئېهتىرام بىلدۈرگهنلىكى ئۈچۈن ئۇنى تهبرىكلهشتى

 قايسى ،هرقهندتىكىدەك ئاتىسىنىڭ خهزىنىلىرىنى مۇسادىرە قىلغاندىن كېيىنيهردىمۇ سهم
يهرلهردە ئاتىسىنىڭ سادىق مهمۇرىلىرى بار بولسا ساداقهتلىرى ئۈچۈن ئۇالرغا جازا بېرىش 

 خوجهنتته ، شۇنداق جازاالرنى ئۇ ئۆرە تۆپهدە. شهخسهن ئۆزى شۇ يهرلهرگه كهتتى،مهقسىتىدە
بۇ يهردە ئىختىيار ۋە كۆكهلتاش ئۆزىنىڭ يېقىن قېرىنداشلىرى بىلهن  .ۋە تاشكهنتته بهردى

   .بىلله يوقىتىلدى
بىرنهچچه يىلالردىن بېرى ھۆكۈمهت ئورۇن باسارى بولۇپ تۇرغان نهۋرە تۇغقىنى ئۆزبېك 

  ئۆزبېك خان . ئۇ بۇ يهردىن ئهندىجان ۋە ئاخسىغا كهتتى،خان  نى تۇتۇۋېلىش ئۈچۈن
 شۇنىڭ . لېكىن مۇھاسىرىنىڭ بىرىنچى كۈنلىرىدىال ۋاپات بولدى.رسهتتىئۇنىڭغا قارشىلىق كۆ

 ئۇ ئۆزىنىڭ قانلىق .بىلهن مهقسىتىگه يهتكهن ئهبدۇلمۇئمىن يهنه قايتىپ كهتتى
 گويا ئاتىسىنىڭ سادىق مهمۇرىلىرى ۋە ،مهقسهتلىرىدىن ھېچبىرىنى يوشۇرۇن تۇتمىغانلىقتىن

هتمىگۈچه ئۇنىڭ تىنىم تاپمايدىغانلىقى ھهققىدە تېزدىن تهرەپدارلىرىنى پۈتۈنلهي يوقىتىپ تۈگ
   .خهۋەر تارالدى

 بۇ دىنسىز مۇستهبىتنىڭ ،بۇالر ئۆزلىرى ھهققىدىكى پاالكهتنى ئوچۇق ھېس قىلغانلىقتىن
 ئۇنى . ئۇنىڭ ئۆزىنى يوقىتىشنى قارار قىلىشتى،شهيتانى پىكرى ۋە ئىشلىرىنى بۇزۇش ئۈچۈن

رنىڭ بېشىدا قازاقالر نهسلىدىن قېرى ئهسكهر ئهبدۇلههيبېك ئۆلتۈرۈشكه قهست قىلغۇچىال
 ئهبدۇلمۇئمىننى ،دەپ»  ئىشلهش كېرەك،بۇ يهردە سۆزلهشتىن پايدا يوق«: تۇردى ۋە 
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 مهخپىي بىر مهجلىسته ئهبدۇلمۇئمىننى .ئۆلتۈرۈشتىن باشقا چارە يوقلۇقىنى ئاڭالتتى
ىي بىر مهجلىسته مهسلهكداشالرنىڭ بۇ  مهخپ.ئۆلتۈرۈشتىن باشقا چارە يوقلۇقىنى ئاڭالتتى
 ئۇالرنىڭ ئوچۇق كۆكرەكلىرىگه قولىنى باستى ۋە ،ھهقتىكى پىكىرلىرىگه قانائهت ھاسىل قىلىپ

 بۇ ۋاقىت ئىيول ئايلىرى .ئۇنى ئۆلتۈرۈشنى كىمنىڭ ئۈستىگه ئېلىشىنى پال سېلىپ كۆرسهتتى
 سۈيقهستچىلهر ئۇنىڭ .التتىبولۇپ ئىسسىق سهۋەبىدىن ئهبدۇلمۇئمىن كېچىلىرى سهپهر قى

 .سهمهرقهندتىن قايتىشىدا ئۆرەتۆپه بىلهن زەمىن ئارىسىدىكى تار بىر ئۆتكهلدە كۈتۈپ تۇردى
 ئاخىر خان ئۆزىنىڭ چىراغچى ۋە .ئهسكهرنىڭ كۆپ قىسمى بۇ ئۆتكهلدىن ئۆتۈپ كهتتى

مۇمكىن بولمىغان  يانلىرىغا ئىككى ئاتلىقتىن ئارتۇق ئادەم ئۆتۈش –مهشئهلچىلىرى بىلهن يان 
 خان جانسىز . ئۇنىڭ ئۈستىگه تۇنجى بولۇپ بىر قانچه ئوقالر ئېتىلدى،بىر يهرگه كهلگىنىدە

 ئۆزىگه پال چىققان ئادەم بىر پهس ئىچىدە ئۇنىڭ ئۈستىگه .جهسهت بولۇپ يهرگه چۈشتى
 بېشىنى كېسىۋالدى  ھهم ئۇنىڭ ئارقىسىدىن كېلىۋاتقان مۇشاۋۇرىنى ،ئېتىلىپ بېرىپ

 ئارقىسىدىن كېلىۋاتقان ئهسكهرلهر ، بۇ ئىشالر شۇ قهدەر تېزلىك بىلهن ئىشلهندىكى.لتۈردىئۆ
 يهردە ياتقان جهسهتلهرنى كۆرۈپ ئۆزلىرىنىڭ ھۆكۈمدارى ئىكهنلىكىنى ،تاڭ ئاتقان پهيتته
   . ئاندىن خاننىڭ ئۆلتۈرۈلگهنلىك ۋەقهسى مهلۇم بولدى،تونۇغاندىن كېيىنال

ە شۇ قهدەر ئىستېبدات  بولغان ئهبدۇلمۇئمىن خان ئالته ئايچه  رەھىمسىز ۋ،يىرىتقۇچ
 ئهبدۇلالخاننىڭ . ئهنه شۇنداق يوقىتىلدى،مهملىكهت ھاكىمىيىتى بېشىدا بولغاندىن كېيىن

 ئهبدۇلمۇئمىن بىلهن تهڭال ،ئۇنىڭدىن باشقا ئهرلهردىن ھېچبىر ۋارىسى قالمىغانلىقتىن
   .ھۆكۈم سۈرگهن شهيبانىي سۇاللىسىمۇ مۇنقهرز بولدىماۋەرائۇننهھر تهختىدە تولۇق يۈز يىل 

بۇ ۋەقهنىڭ ئومۇمىي بىر تهرتىپسىزلىك پهيدا قىلغانلىقىنى سۆزلهپ ئولتۇرۇشنىڭ ھاجىتى 
 تامامهن ئارزۇ قىلىنغان ھالهتتىمۇ ئۇنىڭغا مۇۋاپىق بىر ئىزباسار تېپىش مۇمكىن ئهمهس .يوق

رلىق ئهركهكلهرنىڭ ھهممىسىنى ئۆلتۈرۈپ  ئۇ ئۆز پهمىلىسىگه مهنسۇپ با، چۈنكى.ئىدى
 رىۋايهتلهرگه قارىغاندا ئهبدۇلالخاننىڭ خوتۇنلىرى ئىچىدە .يوقىتىپ تۈگهشتۈرۈپ بولغانىدى

ئۇزۇن چاچلىق قىلىپ يوشۇرۇن رەۋىشته ساقالپ ئۆستۈرگهن ئىككىنچى ئوغلىنى 
هر تهرىپىدىن بۇ ئهبدۇلمۇئمىننىڭ ئورنىغا تهختكه تهكلىپ قىلىنغان ۋە بىر گۇرۇھ كىشىل

 لېكىن مهملىكهت كۆپ گۇرۇھالرغا بۆلۈنۈپ ،ھۆكۈمدار قوبۇل قىلىنغان بولسىمۇ
   . بۇ ئىش ئاخىر ۋۇجۇدقا چىقالمىدى،كهتكهنلىكتىن

 بهزىلهر ئهبدۇلالخاننىڭ يالغۇزال ھايات ،بهزىلهر ئهبدۇلمۇئمىننىڭ ئىككى ياشلىق ئوغلىنى
 يهنه بهزىلهر بولسا ،ىندىشى قېرى پىرمۇھهممهدخاننىقالغان ۋە ئهپيۇن بىلهن زەھهرلهنگهن قېر

 بىرلىرى بىلهن بوغۇز – ئۇالر بىر .ئۇنىڭ قېيىن ئىنىسىنى تهختكه چىقىرىشنى ئارزۇ قىلىشتى
 چېگرا ئۈستىدە ، بوغۇزىغا كېلىپ جاڭجاڭالشقان ۋە ھهممه نهرسىنى خاراب قىلغان بىر ۋاقىتتا–

 ئهبدۇلال ،ىرى ئۈچۈن ئهڭ ئهپلىك بىر پۇرسهت بىلىپكۆزىتىپ تۇرغۇچى دۈشمهنلهر بۇنى ئۆزل
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 بۇالر .تهرىپىدىن ئېلىنغان يهرلهرنى قايتۇرۇۋېلىش كۈرەشلىرىگه تهييارلىق قىلىۋاتاتتى
   .ئارىسىدىن ئهڭ ئالدى بىلهن شاھ ئابباس قوزغالدى

ئۇ ئۆز مۇنهججىمىنىڭ خهيرلىك پال بىلهن خهۋەر بهرگهنلىكىدىن جاسارەتلىنىپ ھهم 
 تاجاۋۇز قىلىشنى ،تىقام ھېسسىياتى بىلهن تولغان قىرىق مىڭ ئهسكهرنىڭ كۈچىگه تايىنىپئىن

 .باشلىدى ۋە بىرىنچى ھۇجۇمدىال سهبزىۋار بىلهن مهشههد شهھهرلىرىنى ئىشغال قىلدى
ئىككىنچى ھۇجۇمدا ھىراتنى ئالدى ۋە ئۇنىڭ يېنىدا توپالنغان ئۆزبېكلهرنى قانلىق جهڭلهردە 

 شىمالدا تاشكهنتتىن قازاقالر خانى تهۋكهل .ته مهغلۇپ قىلىپ ۋەيران قىلدىقهتئىي سۈرئهت
 قالماق ۋە قىرغىزالردىن ئىبارەت كۆپ خهلق بىلهن مهملىكهت ،توقال سۇلتانخان   موغۇل

 گهرچه شهيبانىي ئائىلىسىدىن .ئۈستىگه بېسىپ كىردى ۋە سهمهرقهندكه قهدەر يېتىپ كهلدى
ىي سۇاللىسىنىڭ كۆپ تهرەپدارىنى قهتلى قىلىپ ئۈلگۈرگهن بۇ تۆت شاھزادىنى   ۋە شهيبان

دۈشمهننى سهمهرقهندته قوماندانلىق قىلغۇچى ئېشىمبېكنىڭ غهيرىتى سايىسىدا توسۇش 
 لېكىن شهيبانىي سۇاللىسىنىڭ نهسلى يوقىتىلغانلىقى سهۋەبىدىن ،مۇمكىن بولغان بولسىمۇ

   .نىغا كهلتۈرۈش مۇمكىن بولمىدىبۇزۇلغان تىنچلىقنى تېزلىك بىلهن يېڭىدىن ئور
ماۋەرائۇننهھردە ھۆكۈم سۈرگهن ۋە سان ئېتىبارى بىلهن توققۇزىنچى سۇاللىنىڭ بايانىغا 
كىرىشتىن بۇرۇن ئوقۇغۇچىالرنى شهيبانىيالر  دەۋرىدىكى مائارىپ ۋە مهدەنىيهت ئىشلىرى 

ى ھاياجانلىق ئۆتكهن  بۇ خېل.بىلهن بىر قهدەر تونۇشتۇرۇپ ئۆتۈش پايدىسىز بولمىسا كېرەك
شهيبانىيالر دەۋرىدە شهرقىي ئىسالم دۇنياسى غهربىي ئىسالم دۇنياسىدىن ئايرىلىپ ھازىرقى 
كۈندە ئىراننىڭ شهرق چېگرىسىدىن تاكى چىنگه قهدەر بولغان ئىسالم دۇنياسى ۋۇجۇدقا 

   .كهلدى
هدەنىيهت ھهققىدە  شهيبانىيالر ۋاقتىدا تېمۇرىيالر دەۋرىدىكىدەك مهنا بىلهن م،ئهلۋەتته

   .سۆزلهش مۇمكىن ئهمهس
 كېسهللهرنى ،تاش  نىڭ كۈچى بىلهن تهبىئهتنى يېڭىشنى) مۆجىزىلىك(سېهىرلىك 

 ئۇرۇشالردا غهلىبه قىلىشنى تىلىگۈچى بۇ قاتتىق ۋە يامان جهڭگىۋارالر ئهڭ بۈيۈك ،ساقايتىشنى
ر تهرىپىدىن مهملىكهتلهر ئىشغال  موغۇلال.ئهھمىيىتىنى دىنغا ۋە ئۇنىڭ نامايهندىلىرىگه بېرەتتى

قىلىنغان ۋاقىتتا سىرتىدىن قارىغاندا ۋەيرانه قىياپهتلىك بهزىبىر مهشهۇر موللىالر مهملىكهتنىڭ 
ھهقىقىي ھاكىمى بولغانلىرى ۋە ناھايىتى كۆپ ۋاقىتالردا ئۆزلىرىنىڭ كۈچلۈك سۆزلىرى بىلهن 

 ،لىرىگه توسالغۇ بولغىنىغا ئوخشاشبىرقانچه مۇستهبىت ھۆكۈمدارالرنىڭ نااليىق ھهرىكهت
 بۇ ئىلىم .بهزىبىر ئىستىسناالر بىلهن بۇ ھالهت شهيبانىيالر ۋاقتىدىمۇ ئهينهن تهكرارالندى

 بهلكى ئۇالرنىڭ ،ئاۋام كۆرسهتكهن ئىتائهت بىلهنال چهكلىنىپ قالماي) موللىالرغا(ئادەملىرىگه 
 بىرى بىلهن -رنىڭ ئۆزلىرىمۇ بىر   خانالر ۋە ھۆكۈمدارال،ھېس تۇيغۇلىرىغا يېقىش ئۈچۈن

 بۇنىڭ سهۋەبى ئۇالرنىڭ خۇراپاتلىققا ئىشهنگهنلىكىدىن بولدىمۇ ياكى بولمىسا .رىقابهتلىشهتتى
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 لېكىن . بۇ نامهلۇم،موللىالرنىڭ ئاۋام خهلق ئىچىدىكى تهسىرىدىن قورققانلىقىدىن بولدىمۇ
غان ئېتىبارلىرى ھهيران قاالرلىق دەرىجىدە ھهرھالدا بۇالرنىڭ دىنغا ۋە دىن نامايهندىلىرىگه بول

 ھهتتا بۇ سۇاللىنىڭ ئهڭ شهۋكهتلىك خانلىرىدىن بهزىلىرى موللىالر ئالدىدا ،چوڭ بولۇپ
   .ئىنتايىن ئىتائهتلىك بىر ۋەزىيهتته تۇرۇشتىنمۇ ئۇيالمىدى

ىال خۇسۇسهن بۇالر ئارىسىدا ئىككى زات غايهت مۆتىۋەر ۋە ئۆزلىرىنىڭ ھايات ۋاقىتلىرىد
   .كارامهتلىرى بىلهن مهشهۇر ئىدى

 ئۆزىنىڭ ئهسلى ئىسمى مهۋالنا خاجهكى قازانى دەپ .مهخدۇم ئهزەمدۇر: ئۇالردىن بىرى 
 زاھىدلىق ۋە ،ئاتالغان بۇ زات تېمۇرىيالر زامانىدىكى مهشهۇر خاجه ئهھرارنىڭ مۇرىدى بولۇپ

 جۈملىسىدىن ھېسابالندى ۋە خانالر  ئۆزىنىڭ ھايات ۋاقتىدىال ئهۋلىيائۇلال،تهقۋادارلىقى ئۈچۈن
 ھهتتا خهۋپ ۋە دەھشهت دەرىجىسىگه ،ھوزۇرىدا شۇ قهدەر ھۆرمهت ۋە ئېتىبار قازاندىكى

)  يىلىدا- 1542مىالدىيه ( مۇھهررەمدە – 21 يىلى – 949 بۇ زات ھىجرىيه .يېتهتتى
ىد دېگهن جايدا  قهبرى سهمهرقهندتىن بىر سائهتلىك يولدا دەھب.سهمهرقهندته ۋاپات بولدى

   . ھازىرقى كۈندىمۇ غايهت مۆتىۋەر بىر زىيارەتگاھتۇر،بولۇپ
 بۇمۇ ئالدىنقىسىغا ،خۇدادادنىڭ مۇرىدى قاسىم شهيخ ئهزىزان بولۇپ: ئىككىنچىسى 

   .ئوخشاش ئۆزىنىڭ ئىلمى بىلهن ئهمهس بهلكى زاھىدلىقى ۋە تهقۋادارلىقى بىلهن مهشهۇر
ر بولغانلىقىنى بىلىش ئۈچۈن تۆۋەندىكى ھېكايه ئۇنىڭ نهقهدەر ھۆرمهتكه سازاۋە

 سهمهرقهندلىك .قاسىم شهيخ ئهزىزان كهرمىنهدە ئىستىقامهت قىلىۋاتاتتى: يېتهرلىكتۇر 
جاۋانمهردئهلى بىلهن ئىتتىپاقلىقى بۇزۇلغان ئهبدۇلالخاننىڭ ھهر ئىككىلىسى بىر كۈندە ئۆزى 

 – ئۇ ھۆكۈمدارغا ئىززەت .هۋەر تاپتىبىلهن كۆرۈشۈشنى ئىزدىگهنلىكىدىن شهيخ ئهزىزان خ
ھۆرمىتى بولغانلىقتىن ئۇنى قارشى ئېلىش ئۈچۈن شهھهرنىڭ مهلۇم مۇساپىدىكى سىرتىغا 

 جامائهتنىڭ ئهڭ ئالدىدا بېشى ئوچۇق .چىقتى ۋە تېزدىن بىرقانچه خهلق كهلگهنلىكىنى كۆردى
 يىپنىڭ بىر ئۇچىنى بىر ئاتلىق ، ئۇنىڭ بوينىغا بىر يىپ باغالنغان.بىر پىيادە ئادەم بار ئىدى

 شهيخ ئهزىزان بۇ پىيادە كىشىنىڭ شۇ قهدەر مهملىكهتلهرنىڭ ھۆكۈمدارى بولغان .تۇتقانىدى
شهۋكهتلىك ئهبدۇلالخان ئىكهنلىكىنى كۆرۈپ ھهيران قالدى ۋە نېمه ئۈچۈن بۇنداق بىر توۋا 

مهن «: ان جاۋاب بېرىپ  ئهبدۇلالخ،قىلغۇچى گۇناھكار سۈپىتىدە كهلگهنلىكىنى سورىغىنىدا
 .دېدى» رەباتى خاندىن شهيخنىڭ دەرگاھىغا قهدەر  ئاشۇنداق كېلىشنى نىيهت قىلغان ئىدىم

 ئۇنى شهخسهن ئۆز قوللىرى بىلهن تۇتۇپ ئاتقا ،شهيخ ئهزىزان بۇنىڭدىن ئىنتايىن تهسىرلىنىپ
 شۇنداق .ىمىندۈردى ۋە شهخسهن ئۆزىنىڭ ئۈستىدىكى رىداسىنى ئېلىپ ئۇنىڭغا كىيدۈرد

 ئهبدۇلالخان شهيخكه بۇ قهدەر ئىتائهت ۋە ، ئهلۋەتته.قىلىپ ئۇالر كهرمىنىگه قهدەر بىرگه باردى
ھۆرمهت ئىزھار قىلىپ ئۆزىنىڭ سهمهرقهند ھهققىدىكى مهقسىتى ئۈچۈن ئۇنىڭدىن ياردەم 
 .ئېلىشنى ئىزدىگهنىدى ھهم ئۇ شۇنىڭغا مۇۋەپپهق بولۇپ سهمهرقهندنى ئىشغال قىلدى
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 يىلىدا قاسىم شهيخ ئهزىزان –) 1581مىالدىيه  (989 يهنى ھىجرىيه ،ندىن ئۈچ يىل كېيىنشۇ
 شهيبانىيالر دەۋرىدە تهبىئىي ھالدا ئىالھىي ، ئهھۋال شۇ ھالهتته بولغاندىن كېيىن.ۋاپات بولدى

 بۇ ساھهدە شۆھرەت قازانغان كىشىلهرنىڭ يهنه بىرى ئهرەب شاھ ئوغلى .ئىلىملهر راۋاج تاپتى
 . ئۇ دەسلهپته سۇلتان ھۇسهيىن مىرزا دەۋرىدە ھىراتتا ياشىدى،مهۋالنا ئهسامىددىن بولۇپ
 ئۆزىنىڭ . ئۇبهيدۇلالخاننىڭ مهخسۇس ئېتىبارىغا ئېرىشتى،كېيىن بۇخاراغا كېلىپ

 ئۆزىمۇ بىرنهچچه .جهڭگىۋارلىقى بىلهن تونۇلغان بۇ خاننىڭ شېئىرغا مهيلى بار ئىدى
 سهيىد راقىمنىڭ بايان . بىر چاغدا تۆت مىسرالىق ئىزاھات سورىغان.ىشېئىرالرنى يېزىپ كۆرد

 ئهسامىددىن چۈشىنىلمهي تۇرغان ئۇ شېئىرنىڭ ھهربىر مىسراسى ھهققىدە بىر ،قىلىشىچه
 943 ئهسامىددىن ھىجرىيه .نهچچه سائهت ئىچىدە ئالته يۈز ئهللىك ئالته تۈرلۈك ئىزاھ بهرگهن

:  ئۇنىڭ ئهڭ مهشهۇر ئهسهرلىرى .قهندته ۋاپات بولدى يىلى سهمهر–) 1536مىالدىيه (
   .دۇر» نىڭ ھاشىيهسى› شهرھى جامى «‹،»شهرھى› تهپسىرى قازى«‹

 سهمهرقهندلىك مۇھهششا مهۋالنا سادىق بولۇپ بۇ زات ئىككى نۆۋەت ھهجگه ،ئىككىنچىسى
 مهنىسى يوشۇرۇن  دىنىي كىتابالرغا ناھايىتى كۆپ ۋە ئىنتايىن قىممهتلىك شهرىهلهر ۋە.بارغان

 ، ئۇ قېرىغاندا ھېكىم شاھ ھۇزۇرىدا.بولغان شېئىرىي ئهسهرلهرگه شهرىه ۋە ھاشىيلهر يازغان
   . يىلى شۇ يهردە ۋاپات بولدى–) 1597مىالدىيه  (1006كابۇلدا تۇردى ۋە ھىجرىيه 

لهن  يىلى ۋاپات بولغان دىنىي ئالىم مولال زىيائىددىن بى–) 1565مىالديىه  (973ھىجرىيه 
 .مهخدۇم ئهزەمنىڭ شاگىرتى خاجه جهالل جۇيبارمۇ بۇ دەۋرنىڭ مهشهۇر ئادەملىرىدىن ئىدى

   . بهلكى تهپسىرشۇناس ۋە دىنىي ئالىم ئىدى،كېيىنكى كىشى يالغۇز زاھىدال ئهمهس
 چۈنكى ئۇ .بۇ دەۋرنىڭ مهشهۇر شائىرلىرى قاتارىدا يالغۇز تۈركلهرنىال ساناش مۇمكىندۇر

 بۇالر ئارىسىدا خېلى تونۇلغانالردىن بىرى . مهقبۇل تىل تۈركىي تىل ئىدىۋاقىتالردا ئهڭ
 ئۇنىڭ ئاتىسى تېمۇرىيالرنىڭ ۋاسىتىسى بىلهن .ئۆزبېك شاھزادىسى مۇھهممهد سالىهدۇر
 شۇ سهۋەبتىن تاشكهنتته شهيبانىيالرنىڭ خىزمىتىگه .خارەزم ھاكىمىيىتىدىن مهھرۇم قىلىنغان

ىسىدە ئىنتايىن گۈزەل بايان قىلىنغان مهشهۇر ئهسهر  رىۋايهت تهرىق.كىرگهنىدى
 ئۇ بۇ ئهسىرى بىلهن ئۆزىنى ،ئاشۇ مۇھهممهد سالىهنىڭ ئهسىرى بولۇپ» شهيبانىينامه«

   .نهۋائىدىنمۇ ئۈستۈن تۇتىدۇ
 بهلكى قاپىيهچى ۋە ،بۇالرنىڭ كۆپىنچىسى شائىر ئهمهس(بۇ دەۋرنىڭ باشقا شائىرلىرىدىن 

 ،ئهمىر ئهلى كاتىپ: تارىخ تۆۋەندىكىلهرنى كۆرسىتىدۇ ) ىلهر ئىدى قوشاق تۈزگۈچ–ناخشا 
 مولال مۇشفىقى . بۇالرنىڭ بىرىنچىسى شهيبانىيالرنىڭ ساراي خىزمهتچىسى ئىدى.مولال مىر ئهكه

 بۇ زات ئهبدۇلالخاننىڭ كۆپ بىنالىرىغا تارىخ قوشاقلىرىنى يېزىپ تۇردى  ھهم بىرنهچچه —
 –) 1586 – 1585مىالدىيه  (994 ئۇ ھىجرىيه .قا ھهجىۋىلهر يازدى قىس، قهسىدىلهر،غهزەللهر

 بۇنىڭ . ئۆز نۆۋىتىدە قازى پايهندە ئايرىم بىر سۆز ئۇستازى ھېسابلىنىدۇ.يىلى ۋاپات بولدى
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ئهسهرلىرىدىن بىرى قۇلبابا كوكهلتاش ھهققىدە يېزىلغان ئون سهككىز قىتئهلىك مهنقهبهت 
 ياۋرۇپا ، مهسىلهن. دانىمۇ چېكىتلىك ھهرپ كىرگۈزۈلمىگهن ئۇالرنىڭ ھېچبىرىگه بىر،بولۇپ

 ش  ھهرپلىرىنى ، چ ، خ، ف ، ت، پ، ن، ق، ي، ز، ب،تىللىرىدىن خالىسا قايسىسىدىن بولسۇن
   .كىرگۈزمهستىن شېئىر يېزىشقا ئوخشايدۇ

  ئۇبهيدۇلال زامانىنىڭ شائىرى شىرىن خاجه بىلهن ئهبدۇلالخان سارىيىنىڭ قابىل،ئاخىردا
 بۇ كېيىنكىسى .ناخشىچىسى ۋە نهغمىچىسى غهيرى ھاپىزنى ئهسكه ئېلىشقىمۇ توغرا كېلىدۇ

   . يىلىدا ۋاپات بولدى–) 1573مىالدىيه  (981ھىجرىيه 
ئهبدۇلالخاننىڭ ئومۇمىي خهلققه مهنپهئهتلىك خىزمهتلىرىدىن بىرقانچه بىنا ۋە 

ۋە تهسهۋۋۇپ مهسلىكىگه  بۇالردىن ئۇنىڭ دىن .ئىمارەتلهرنى كۆرسىتىشكه بولىدۇ
 ،كۇتۇپخانا، ئىستىراھهتخانا، ۋۇجۇدقا كهلتۈرگهن مهسچىت ۋە مهدرىسه،مۇناسىۋەتلىك بولۇپ

 بۇ بىناالر ئارىسىدا .زىيارەتگاھ دېگهندەك ئىمارەتلهر شهيبانىيالر دەۋرىگه ئائىت بىناالردۇر
همىرى بىلهن ھىجرىيه  ئهلهيك كوكهلتاش ۋەزىرنىڭ ئ.مهشهۇرلىرى تۆۋەندىكىلهردىن ئىبارەت

 بۇ يهردە ، يىلى سهمهرقهندته سېلىنغان بىر مهسچىت بولۇپ–) 1567مىالدىيه  (974
 ئهبدۇلالخان تهرىپىدىن .كۆچكۈنچى خان تهرىپىدىن ئاق مهرمهردىن قۇيۇلغان بىر مۇنبهر بار

ىڭ  بۇنىڭ بۈيۈك چوڭ دەرۋازىسىن،سېلىنىپ ھازىرغا قهدەر ساقلىنىپ كهلگهن بىر مهدرىسه
 ئۇنىڭ .ئۈستىدە پىششىق خىشالردىن كىرىشتۈرۈپ ھاسىل قىلىنغان قۇرئان ئايهتلىرى بار

ھهرپلىرى ئىككى فوتتىن ئارتۇق چوڭلۇقتا بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇنى خېلى يىراق ئارلىقتىنمۇ 
 بۇخارادىن بىر ، سابىق ئىرانلىقالرنىڭ قۇللىرىغا سالدۇرۇلغان مهسجىدى مهئاك.ئوقۇشقا بولىدۇ

 يىراقلىقتا خوجا بهھائىددىننىڭ قهبرىسى ئۈستىگه ئهبدۇل ئهزىزخان تهرىپىدىن سېلنغان مىل
 ئهبۇ سهئىد تهرىپىدىن سهمهرقهنتته سېلىنغان مهدرىسه ۋە ھازىرقى كۈندىمۇ ئوتتۇرا ،زىيارەتگاھ

ئاسىيانىڭ بۈيۈك دارىلئۇلۇملىرىدىن ھېسابلىنىدىغان بۇخارادىكى مىر ئهرەب مهدرىسىسى 
   .ىقالر مۇشۇ دەۋرگه ئائىت بىناالردىندۇرقاتارل

 يهنى ھىندىستاندىكى ،تۇران نهسلىدىن بولغان ئىككىنچى بىر ھۆكۈمدارنىڭ
 مائارىپ ۋە ، ماددىي بايلىقلىرى،تېمۇرىيالردىن بولغان ئهكبهر شاھنىڭ تهرەققىيات

نى كۆرسىتىپ مهدەنىيهتلىرى بىلهن خىرىستىئان تهلىماتىغا ۋە بىراھمانىزمغا ئۆز گۈزەللىكى
ھىند ۋە گانگ   دەريالىرى بويىدا ئهللىك يىلالپ ئۇلۇغ شهۋكهت ۋە بۈيۈكلۈك ئۈستىدە 
مهملىكهت سورىغانلىقى بىلهن سېلىشتۇرۇلسا شهيبانىيالر دەۋرىنىڭ نهقهدەر سۇنۇق ۋە روھسىز 

   .بولغانلىقى ئوچۇق كۆرۈنىدۇ
  

  بىرىنچى ئاشتهرخانىيالر
   يىلغىچه–) 1680مىالدىيه  (1091 يىلىدىن ھىجرىيه –) 1597مىالدىيه  (1006يه ھىجرى
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 ئىككى يۈز يىل ،شهيبانىي ئائىلىسىدىن كېيىن ماۋەرائۇننهھر تهختىنى ئىشغال قىلىپ

ھۆكۈمهت سورىغان ئاشتهرخانىيالرنىڭ ئهھۋالىغا ئائىت بىر قهدەر مهلۇماتالرنى بىلىش ئۈچۈن 
 ئهمىر تېمۇر سهمهرقهند .ئىلگىرىكى تارىخقا نهزەر تاشالشقا توغرا كېلىدۇئۈچ ئهسىردىن ئارتۇق 

 موغۇل ھاكىمىيىتىگه تېخى يېڭىال خاتىمه بېرىپ ،تهختىدىكى چاغاتاي ئۇرۇقىنى قوغالپ
 جۇجى نهسلىدىن بولغان ئىككىنچى بىر كىشى ئۇنىڭ كهينىدىن دەل ،تۇرغان بىر زاماندا

 ، ئۇرۇسخانمۇ. بويىدىكى موغۇل ئۆلكىسىگه يۈرۈش قىلدىشۇنداق  بىر خىزمهت ئۈچۈن ۋولگا
ئۇنى ئوغۇللىرى بىلهن شىددەتلىك رىقابهتلىشىۋاتقان توقتامىشمۇ ئېهتىمال ئۆزىگه مۇنداق بىر 

 تېمۇر .ياردەم ئېلىشنىڭ ھاالكهتلىك نهتىجىسىنى ئالدىن كۆرەلمىگهن بولسا كېرەك
 ئاندىن كېيىن ئۇنىڭ ئۆزىگه قارشى تۇرۇش ،ئهسكهرلىرى ئالدى بىلهن ئۇنىڭغا ياردەم ئۈچۈن

 خېلى كۆپ بهختسىزلىك ۋە پاالكهتلهردىن ، بۇنىڭ نهتىجىسى شۇ بولدىكى.ئۈچۈن ئۇرۇشتى
 ئۇرۇسخاننىڭ ئىز باسارلىرى ئۆزلىرىنىڭ ھاكىمىيهت . توقتامىش قهتلى قىلىندى ،كېيىن

قلىق ئاالقىسى تېمۇرنىڭ  دەسلهپتىال زەئىپ بولغان ئىتتىپا.نوپۇزلىرىنى يوقىتىپ قويدى
 جۇجى سۇاللىسىنىڭ تهۋەلىكلىرى تۈرلۈك ،دەخلىسى بىلهن پۈتۈنلهي ئۈزۈلگهندىن كېيىن

   .تهرەپلهرگه تارقىلىپ كهتتى
مۇشۇ ئىنقىالبالر سهۋەبىدىن ئۆز قهۋملىرىنىڭ بېشىدا تارىخىي خاراكتېرلىك رول ئوينىغان 

 802 ھىجرىيه ،ئىتتىپاقدىشى سۈپىتى بىلهنشاھزادىلهرنىڭ بىرى سهمهرقهند ئىمپىراتۇرىنىڭ 
 يىلىدا كىيېف يېنىدىكى توقتامىش ۋە ئۇنىڭ بىلهن بىرلهشكهن پولهك –) 1399مىالدىيه (

 .ئهسكهرلىرىگه قارشى ئۇرۇشتا مۇۋەپپهقىيهت قازىنىپ شۆھرەت قازانغان قۇتلۇق تېمۇردۇر  
ن ياكى ئاشتهرخان خانلىقلىرىغا  توغرىسى ئاستهرخا،لېكىن بۇنىڭ ۋارىسلىرى ۋولگا تهۋەسىگه

 كېيىن . بۇالر دەسلهپكى مهزگىللهردە نامهلۇم بىر رەۋىشته ياشىدى.چېكىنىشكه مهجبۇر بولدى 
   .مۇشۇ ئۆلكىنىڭ كۆچمهن قهبىلىلىرى تهرىپىدىن خان قىلىپ سايالندى

يالرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ تۇرۇۋاتقان يېرىگه تهۋە قىلىنىپ ئاشتهرخانىيالر دەپ ئاتالغان چىڭگىزى
 يهنه ئهڭ توغرىسى بۈيۈك ،بۇ تارمىقىنىڭ ئۆز ئارىلىرىدا ئىختىالپالر كۆرۈلۈشكه باشلىغانغا قهدەر

رۇس كېنهزلىكىنىڭ ھاكىمىيىتىنىڭ كۈچى سهۋەبىدىن باشقا ۋەتهن ئىزدەشكه مهجبۇر 
ر  ئاخى.قىلىنغانغا قهدەر بۇالر مۇشۇ چهت يهردە ئىككى ئهسىر تىنچ رەۋىشته ھايات كهچۈردى

   .يارمۇھهممهد خان   ئۆزىنىڭ ئوغلى جانىخان بىلهن ماۋەرائۇننهھرگه كۆچتى
بۇ ۋاقىتالردا سهمهرقهندته ھاكىمىيهت يۈرگۈزۈۋاتقان شهيبانىيالردىن ئىسكهندەرخان 

 شهيبانىيالر ئۆزلىرىنىڭ چىڭگىز .بۇالرنى ناھايىتى چىرايلىق قوبۇل قىلىپ قارشى ئالدى
 بۇ چهتتىن كهلگهن قېرىندىشىغا تولۇق .ھهر دائىم پهخىرلىنهتتىنهسلىگه مهنسۇپلۇقى بىلهن 

 ئىسكهندەرخان ئۆزىنىڭ قىزى يهنى مهشهۇر ،مېهماندارچىلىق كۆرسىتىش ئۈچۈن
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 ئۆزىنىڭ ياشىنىپ .ئهبدۇلالخاننىڭ ھهمشىرىسى زۇھرەخانىمنى جانىخانغا خوتۇنلۇققا بهردى
تالغان يارمۇھهممهد ماۋەرائۇننهھرگه كۆچۈپ  قېرى يارمۇھهممهد دەپ ئا،قالغانلىقى تۈپهيلىدىن
 جانىخان ئۇزۇن مۇددەتلهرگىچه ، ئهمما. ئۇزۇن ئۆتمهي ۋاپات بولدى،كهلگهندىن كېيىن

 شۇ . ئهبدۇلالخان ئۇنىڭدىن مىننهتدار بولدى،ئهبدۇلالخاننىڭ ھهربىي ئىشلىرىغا قاتناشتى
 خۇسۇسهن ، چوڭىغاسهۋەبتىن ئهبدۇلالخان ئۆز ھهمشىرىسىنىڭ ئوغۇللىرىدىن ئهڭ

ئهبدۇلمۇئمىننىڭ ئىرانلىقالر بىلهن بولغان جېڭىدە كۆزگه كۆرۈنگهنلىكى ئۈچۈن نىشاپۇرنىڭ 
 ۋەلىيمۇھهممهد ئاتلىق ئۈچ ، باقىيمۇھهممهد،جانىخاننىڭ دىنمۇھهممهد(نائىپلىقىنى بهردى 

   .)ئوغلى بار ئىدى
لىك ئىچىدە قالغاندىن  مهملىكهت تهرتىپسىز،ئهبدۇلمۇئمىن زەمىندە قهتلى قىلىنىپ

 نوپۇزلۇق دۆلهت چوڭلىرىنىڭ بىر قىسمى تهختنى مويسىپىت جانىخانغا تهكلىپ ،كېيىن
 ،گهرچه مهنمۇ پهخىرلىنىش ئېتىبارى بىلهن چىڭگىزىيلهردىن بولساممۇ«:  ئۇ .قىلدى

ماۋەرائۇننهھرنىڭ ھاكىمىيىتىگه ئولتۇرۇشقا شهيبانىيلهرگه قېرىنداش بولغان كىشى تېخىمۇ 
 ئۇ بۇ سۆزلهر بىلهن ئۆزىنىڭ ئوغۇللىرى .دەپ بۇ شهرەپنى رەت قىلدى» مۇناسىپراق بولىدۇ

 شۇنىڭغا ئاساسهن ئۇنىڭ چوڭ ئوغلى دىنمۇھهممهدخان خان قىلىپ .ھهققىدە ئىشارەت قىلدى
 . ھهممه كىشى ئۇنىڭ خۇراساندىن قايتىشىغا تاقهتسىزلىك بىلهن ئىنتىزار ئىدى.تىكلهندى

 ،دا بايان قىلىنغان بىرنهچچه ۋىاليهتته شۇنداق ۋەقهلهر يۈز بېرىۋاتاتتىكى يۇقىرى،لېكىن
ھهرقانچه خالىغان تهقدىردىمۇ دىنمۇھهممهد ئۈچۈن ئۇالرنى تاشالپ كېتىشكه ئىمكان يوق 

   .ئىدى
چۈنكى شاھ ئهبباس ئۆزىنىڭ ئهڭ چوڭ دۈشمهنلىرى بولغان ئهبدۇلال بىلهن 

 ئۆزبېكلهرنى خۇراساننىڭ پۈتۈن مۇستهھكهم ،دىلىنىپئهبدۇلمۇئمىننىڭ ۋاپاتلىرىدىن پاي
 ئۇالرنى دەھشهتلىك ،ئورۇنلىرىدىن قوغلىدى ھهم تېزلىكته بىر ئومۇمىي ئۇرۇش قوزغاپ

 يهنه بىر رىۋايهتته قېچىپ كېتىۋاتقان ، دىنمۇھهممهد مۇشۇ جهڭدە.سۈرئهتته مهغلۇپ قىلدى
خهزىنىلىرى غالىپالرنىڭ قولىغا غهنىيمهت  ئۇنىڭ پۈتۈن ئوردۇگاھى ۋە .ھالهتته  نابۇت بولدى

 بۇ جهڭدە يېڭىلىپ قاچقان ئۆزبېكلهرنىڭ ئومۇمىي پاراكهندىچىلىكى شۇ دەرىجىدە .چۈشتى
 ھهتتا دىنمۇھهممهدنىڭ خوتۇنى ھهققى ياساۋۇل ناملىق سادىق بىر ،دەھشهتلىك بولدىكى

 ھهققى ياساۋۇل .قااللىدىخىزمهتكارىنىڭ مهردانىلىك ۋە پىداكارلىقى سايىسىدىال قۇتۇلۇپ 
 ئىمام قولى بىلهن نهدىرمۇھهممهد ناملىق .ئۆزىنىڭ مهلىكىسىنى دەرھال بىر ئاتقا مىندۈردى

ئىككى شاھزادىلىرىنى ئىگهرنىڭ ئىككى تهرەپلىرىگه ئېسىلغان قاپچۇقلىرىغا يوشۇردى ۋە 
هدىرمۇھهممهد  شۇنىڭ بىلهن تهڭال بىر مىلتىقتىن ئېتىلغان ئوق ن.دەرھال ئاتنى ھهيدىدى

 شۇ سهۋەبتىن ئۇ پۈتۈن ئۆمۈر بويى .يوشۇرۇنغان قاپقا تېگىپ ئۇنىڭ ئايىغىنى يارىالندۇردى
   .ئاقساق بولۇپ قالدى
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 بۇخارا يېڭى سايالنغان ھۆكۈمدارىدىن يهنه ، بۇ پاالكهت نهتىجىسىدە،شۇنداق قىلىپ
 قۇتۇلۇشقا ،ئۆتۈپ پهقهت نهدىرمۇھهممهدنىڭ قېرىندىشى ئامۇ دەريادىن .مهھرۇم قالدى

 1007 بۇالرنىڭ چوڭى بولغان باقىيمۇھهممهدخان ھىجرىيه ،مۇۋەپپهق بولغانلىرىدىن كېيىن
 كىچىكى بولغان ۋەلى . يىلىدا ماۋەرائۇننهھر تهختىگه ئولتۇرغۇزۇلدى–) 1598مىالدىيه (

تنى مۇھهممهدخان ئۆز ھهسسىسىگه بهلخ بىلهن ئامۇ دەرياسىنىڭ بېرىقى تهرىپىدىكى ۋىاليه
 ئامۇ بويى ئۆلكىسىدە بهزىبىر ئهھۋالالر يۈز بهرگهن ۋاقتىدا ئۇ كۆرۈنۈشته قىسمهن شاھ .ئالدى

ئهبباس تهرىپىدىن ۋە قىسمهن ئۆزىگه تهۋە بولمىغان ئۇلۇغالر تهرىپىدىن تهھدىت 
شهكىللهندۈرگهن قىسىنچىلىق تهھلىكىسىدىن خاالس بولۇشنى مۇشۇ ئىككى قېرىنداش 

   .لغان سۈلهىنىڭ نهتىجىسى دەپ قاراشقا توغرا كېلىدۇئارىسىدا داۋام قى
 ئهسلى ماۋەرائۇننهھرنىڭ ئۆزىدە ،قازاقالرنىڭ خانى تهۋكىلخاننى قوغلىغاندىن كېيىن

 ئهمما ئامۇنىڭ بېرىقى تهرىپىدىكى ۋىاليهتلهردە يېڭى سۇاللىنىڭ .تېزدىن تىنچلىق ئورۇنالشتى
 ئۇ .ايهت خهتهرلىك بىر دۈشمهننى كۆردىمۇئهسسهسىلىرى ئۆزلىرىنىڭ قارشى تهرىپىدە غ

 بهلخ بىلهن تۇخارستان ۋىاليىتىنىڭ .بولسىمۇ شۆھرەتپهرەس بۈيۈك سهپهۋى ھۆكۈمدارى ئىدى
ھهم سامانىيالر دەۋرىدىن بېرىقى بۇخارانىڭ ئايرىلماس بىر قىسمى بولغان بهدەخشاننىڭ 

ڭ قهبىلىداشلىرىدىن كۆپىنچىسى  چۈنكى ئۇالرنى.ئۆزبېكلهر نهزىرىدە ئايرىم ئهھمىيهتلىرى بار
 ئانداخۇت   قاتارلىق جايالردا ، شىبۇرغان، ئاقچى،دەريانىڭ بۇ تهرىپىدىكى قۇندۇز

 ئىسالم ھهربىي دۇنياسى ساھهسىدە غايهت مۆھتىرەم بىر ۋەلىي ، ئىككىنچىدىن.ئورۇنالشقانىدى
   .زىم ئىدىسانالغان ئهلىنىڭ قهبرىسىنى  شىئهلهرنىڭ ئىستىالسىدىن قۇتۇلدۇرۇش ال

بۇ ۋاقىتالردا شاھ ئهبباسنىڭ دىققىتى مهملىكهتنىڭ ئىچكى ئهھۋالىغا ھهمدە دۆلهتنىڭ 
بۇ قېتىم ، ھىرات ئىشغال قىلىنغاندىن كېيىن،غهربىي شىمال چېگرالىرىغا قارىتىلغانلىقتىن

   .بهلخكه ئىرانلىقالر تهرىپىدىن پهقهت ۋاسىتىلىق ھالدا ئاز بىر قىسىم كۈچ ئاجرىتىلغانىدى
تۇغۇلۇش ئېتىبارى بىلهن شهيبانىيالرغا مهنسۇپ بولغان ھهم شاھ ئهبباسنىڭ ھىمايىسىدە 

 ئىرانلىقالرنىڭ ياردىمى سايىسىدە بهلخنى ئىشغال قىلغان مۇھهممهد ئىبراھىم ئۆزىنىڭ ،بولۇپ
 بهلخلىقالرنى ئۇ شۇ دەرىجىدە بىر .بهتئهخالقى بىلهن دەسلهپته ئىرانلىقالرغا مايىل بولغان

 ئۇالر ئۆزبېك ھاكىمىيىتىگه نهپرەتلىنىۋاتقان ھالهتتىمۇ ،هليانغا كهلتۈرگهنىدىكىغ
دەپ ئاتالغان بهلخنى ئىشغال قىلىش » شهھهرلهر ئانىسى «،ۋەلىيمۇھهممهدكه قول سوزۇپ

   .ئۈچۈن ياردەم بېرىشكه ۋەدە بهردى
براھىم  مۇھهممهد ئى،قهلئه ۋەلىيمۇھهممهد تهرىپىدىن ئىشغال قىلىنغاندىن كېيىن

 پهقهت ئۇنىڭ بۈيۈك مهرتىۋىگه ئىگه قوماندانلىرى ئىسپاھانغا قېچىپ قۇتۇلۇپ .يوقىتىلدى
 ئۆز ۋاقتىدا ، ئۇالر ئىران ھۆكۈمدارىنىڭ مهرھهمىتىنى جهلپ قىلىش ئۈچۈن.قالدى

ئهبدۇلمۇئمىن تهرىپىدىن ئىمام مۇسا رىزا زىيارەتگاھىدىن ئېلىنغان ئالماسنى ئۇنىڭغا تهقدىم 
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 بۇ قىممهت باھا ئالماس تهنتهنىلىك رەۋىشته قايتىدىن خۇراسان ۋالىيسىنىڭ .قىلدى
 لېكىن بۇندىن كېيىن يهنه ماجىرا . ئۆزبېكلهر قهزۋىنگه يهرلهشتۈرۈلدى.خهزىنىسىگه قويۇلدى

 –) 1602مىالدىيه  (1011 پهقهت ھىجرىيه .يۈز بېرىشته بهلخ خهلقى ھېچبىر سهۋەبكار بولمىدى
 بۇنىڭغىمۇ باقىي مۇھهممهدخان .ر بىلهن خېلى مۇھىم بىر ماجىرا بولدىيىلىدا ئىرانلىقال
   .سهۋەبچى بولدى

 قېچىپ بارغان ۋاقتىدا قارايى قهبىلىسى تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگهن ،رىۋايهتلهرگه قارىغاندا
 ئۇالر . ئۇ ئاشۇ قهبىله ئۈستىگه تاجاۋۇز قىلدى،قېرىندىشىنىڭ ئىنتىقامىنى ئېلىش ئۈچۈن

 قارايى ياكى قارا تۈركمهنلهر   ھازىرقى كۈندىمۇ ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ مهزكۇر .ياشايتتىقۇندۇزدا 
 ئۇالر ھازىرقى كۈندىمۇ ، شۇنىسى ناھايىتى دىققهتكه سازاۋەردۇركى.رايونىدا ياشاۋاتىدۇ

   .ئۆزلىرىنىڭ كۈشهندىسى بولغان ئۆزبېكلهر بىلهن دائىم ئاداۋەتته ئۆتۈۋاتىدۇ
 كهسكىن رەۋىشته ، ئۇالر تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگهنلىكىگهرچه دىنمۇھهممهدنىڭ

 ئۇالر شىئه مهزھىپىدىكى ئىرانلىقالر بىلهن دوستانه مۇناسىۋەتته ،ئىسپاتالنمىغان بولسىمۇ
 باقىي مۇھهممهد بىلهن ئۇنىڭ قېرىندىشىنىڭ ئۇالر ئۈستىگه .بولغانلىقلىرى شۈبهسىز ئىدى

رسىنىڭ رەھىمسىز سۈرئهتته يوقىتىلىشلىرىغا ھۇجۇم قىلىشىغا ۋە قوللىرىغا چۈشكهن ھهربى
 قارايىالرنىڭ قورال كۆتۈرۈشكه ئىقتىدارى .شۇنىڭ ئۆزىال يېتهرلىك سهۋەب ئىدى

بولغانلىرىنىڭ ھهممىسى قۇندۇز ئىستىهكامىغا كىرىپ دۈشمهنگه قارشى شىددەتلىك رەۋىشته 
اسىرە ئاستىدىكى يۈزلهرچه  پهقهت ئىستىهكام تاملىرىنىڭ مۇھىم بىر قىسمى مۇھ.تاقابىل تۇردى

كىشىلهر بىلهن بىلله ھاۋاغا ئۇچرۇلغاندىن كېيىن ئاندىن قهلئهنى ئىشغال قىلىش مۇمكىن 
 تۈركمهنلهرنىڭ قارايى قهبىلىسى بۇ .بولدى ۋە ئهسىرلهردىن ھېچكىم ساالمهت قۇتۇلمىدى

ەر قېتىممۇ  تاكى شۇ ۋاقىتتىن بۇيان بىر،جهڭدە شۇ دەرىجىدە زەئىپلىككه دۇچار بولدىكى
   .تۈزۈلۈشكه مۇۋەپپهق بولمىدى

بۇخارا ھۆكۈمدارىنىڭ بۇ ئىنتىقام ھهرىكىتى شاھ ئهبباسنى ھهممه كىشىدىن زىيادە 
 ، ئۇ ئۆز ئىتتىپاقداشلىرىنىڭ مهنپهئهتىنى ھىمايه قىلىپ.غهليانغا كهلتۈرىدىغانلىقى مهلۇم ئىدى

ىن ئامۇ دەريا ئارقىلىق بۇخاراغا  ئاند،ئالدى بىلهن بهلختىكى ئاشتهرخانىيالرنى جازاالش
 ئهسكهرلىرى بىلهن مهرۋىدىن ئاقچىغا قاراپ ھهرىكهت قىلدى ۋە ،تاجاۋۇز قىلىش ئۈچۈن

 ئىران .جهڭگه ھهپسىلىسى بولغان ئۆزبېك ئهسكهرلىرىنى ئۇزاق كۈتۈشكه مهجبۇر قىلمىدى
قتىدا ئۇالرنىڭ ئهسكهرلىرى بهلخكه يېقىن جايدىكى بابا ئابدال زىيارەتگاھىغا يهتكهن ۋا

 شۇنداق بىر ھالهتته ھهر .يېرىمىدىن كۆپرەكى ئېغىر ھالدىكى بىر كېسهل بىلهن ئاغرىدى
ئىككى تهرەپتىن ھۇجۇمغا ئۇچرىغانلىرىدا ئۇالرنىڭ ئهجهللىك رەۋىشته مهغلۇپ بولىدىغانلىقى 

ىق  شاھ ئهبباس ئۆزىنىڭ بىرنهچچه مىڭ ئهسكىرى بىلهن كۆچ باال  ئارقىل.تهبىئىي ئىدى
 بۇ باقىيمۇھهممهدنىڭ ئۆز ھۆكۈمرانلىقى ۋاقتىدا يۈز بېرىۋاتقان ئهڭ .قېچىپ قۇتۇلۇپ قالدى
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 1101 باقىيمۇھهممهدنىڭ قېرىندىشىنىڭ ئوغلى بهدىئۇززامان ھىجرىيه .مۇھىم بىر جهڭ ئىدى
 پاسات – ئۇ يهردە ئۇ بىر ئاز پىتنه . يىلى تاغلىق تىكىنگه كهتكهنىدى–) 1602مىالدىيه (

 مۇستهھكهم مهسجه قورغىنى ئېلىنغاندىن كېيىن بۇ ،ىرىشقا تهشهببۇس قىلغان بولسىمۇچىق
 دادىسى بهدىئۇززاماننى يوقىتىشقا بۇيرۇق بهرگهن بهدەخشان . پاساتقا خاتىمه بېرىلدى–پىتنه 

 ئومۇمهن ئالغاندا .نائىپى مۇھهممهد زامان پىتنىسىمۇ شۇنىڭغا ئوخشاشال تېزلىكته باستۇرۇلدى
 باقىيمۇھهممهدخان .مۇھهممهدخان دەۋرىنى تىنچلىق بىلهن ئۆتتى دېيىشكه بولىدۇباقىي

 بۇ . يىلىدا ئاغرىدى– 1014 ئۇ ھىجرىيه ، چۈنكى.تهختنى يالغۇز يهتته يىل ئىلكىدە تۇتتى
 دەھشهتلىك ۋەيرانچىلىقالرنى پهيدا ،خهۋەر تارقىلىش بىلهنال مهملىكهتكه قازاقالر تاجاۋۇز قىلىپ

شۇ قااليمىقانچىلىقالر دەۋرىدە ھهممه ئادەمنىڭ ئۈمىد نهزىرى ئهۋلىياالردىن شهيخى  مۇ.قىلدى
 ئۇنىڭ كارامىتى سايىسىدە ئۆز ھۆكۈمدارىنىڭ ساالمهتلىكىنىڭ .ئالهم ئهزىزانغا تىكىلدى

 شهيخ ئۇنىڭغا ئامۇ دەريانىڭ ساپ ھاۋاسىنى يهپ كېلىشكه .ئهسلىگه كېلىشىنى ئۈمىد قىلىشتى
 سىۋەت بىلهن قېيىققا ، شۇنىڭغا ئاساسهن باقىيمۇھهممهدخاننى كۆتۈرۈپ.تهۋسىيه قىلدى

 لېكىن كېسهلنىڭ مىجهزىنى شهيخنىڭ ياخشى . ئۇ قانچه كۈنلهرگىچه شۇ يهردە يۈردى.سالدى
 1014 چۈنكى ئارىدىن ئۇزاق ئۆتمهستىن ھىجرىيىنىڭ .كهشىپ ئېتهلمىگهنلىكى مهلۇم بولدى

   .ئاينىڭ ئاخىرىدا باقىيمۇھهممهد ۋاپات بولدى يىلى رەجهپ –) 1650مىالدىيه (
بۇ ۋاقىتالردا كېسهل قېرىندىشىنىڭ ئهھۋالىنى بىلىش ئۈچۈن بهلختىن كهلگهن 
ۋەلىيمۇھهممهدخان مهملىكهت ھوقۇقىنى ئۆز قولىغا ئالدى ۋە ئۆلۈپ كهتكهن قېرىندىشىنىڭ 

   . مهغلۇپ قىلدىئۆزىگه قارشى تهربىيىلىگهن ئىككى ئوغلىنى تېرمىز يېنىدىكى جهڭدە
 ،ۋەلىيمۇھهممهد ئۆزىنىڭ تهبىئىتى جهھهتتىن ياخشى كۆڭۈللۈك بىر زات بولغان بولسىمۇ

 ئۇنىڭ ئهمهلدارلىرىنىڭ زۇلۇم ۋە ، ئىشرەتكه زىيادە بېرىلىپ كهتكهنلىكى ئۈچۈن–لېكىن ئهيش 
ته ۋالىي  ئۇنىڭ بهلخ. باشتىال ھهممه ئادەمنى نهپرەتلهندۈردى،بىپهرۋالىقلىرى تۈپهيلىدىن

ئۇ : قىلىپ قالدۇرغان ۋەزىرى شهھبال كۆكهلتاش ھهققىدە مۇنداق نهقىل كهلتۈرۈلىدۇ 
 ياكى ، بېشىنى گهۋدىسىدىن ئۈزدۈرىدىكهن،ئادەملهرنىڭ بوينىدىن ھۆكۈزلهرگه چىگىپ

ئىچىگه سېلىپ پىشۇرغۇزۇدىكهن ياكى ئادەملهرنىڭ تېرىلىرىنى ) ياغ(كىشىلهرنى قاينىغان ماي 
 مۇشۇنىڭغا ئوخشىغان .قى بىلهن باشتىن ئاياغلىرىغىچه سويدۇرىدىكهنيۇڭ تارغى

يىرگىنىشلىك ئهھۋالالر ھهمدە كېيىنكى ھۆكۈمدارنىڭ ئۈچ ۋەزىرىنى  ناھهق ھالدا يوقىتىش 
 .مهسىلىسى ۋەلىيمۇھهممهدكه قارشى كۈچلۈك بىر گۇرۇھنىڭ مهيدانغا كېلىشىگه سهۋەب بولدى

   .ىلغا ئېلىنغان ئىككى شاھزادە تۇرۇۋاتاتتىبۇ گۇرۇھنىڭ بېشىدا يۇقىرىدا ت
بۇ گۇرۇھ تهرىپىدىن ئىمامقۇلىخان ھۆكۈمدار قىلىپ سايالندى ۋە قارشى تهرەپته ئوۋغا 
 .چىقىپ كهتكهن ۋەلىيمۇھهممهدخاننىڭ تهختتىن چۈشۈرۈلگهنلىكى ئېالن قىلىندى

چىسىز ھالهتته بۇخاراغا ۋەلىيمۇھهممهدخان ئۈچۈن بۇ ۋاقىتتا ھېچ ئهسكهرسىز ھهم باشقا ياردەم
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 ئۇ يهردە ئۆز رەقىبىنىڭ تهختته ئولتۇرغانلىقى ھهم ئۆز ۋەزىرىنىڭ ،قايتىش مۇمكىن بولسىمۇ
ئادەتته ئۆزى تهرىپىدىن باشقىالر ئۈستىدە ئىجرا قىلىنغان ئۇسۇل بويىچه دەھشهتلىك ئازابالر 

ا ئىرانغا قېچىپ ئۆز  شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇنىڭغ.ئىچىدە يوقىتىلغانلىقى ھهققىدە خهۋەر ئالدى
ئهجدادىنىڭ كونا دۈشمىنى بولغان شاھ ئهبباسنىڭ ھىمايىسىگه ئىلتىجا قىلىشتىن باشقا چارە 

 بۈيۈك سهپهۋىينىڭ قېرىنداشالر ئارىسىدىكى بۇ نىزادىن پايدىلىنىشقا نهقهدەر .قالمىدى
اشتهرخانىيگه  قېچىپ كهتكهن بۇ ئ.تىرىشقانلىقىنى سۆزلهپ ئولتۇرۇشقا ھاجهت بولمىسا كېرەك

 ئۇنىڭ ئىستىقبالى ئۈچۈن .شاھ ئابباس پهۋقۇلئاددە بىر سۈرئهتته چىرايلىق مۇئامىله كۆرسهتتى
 .شهخسهن ئۆزى ئىسپىهاندىن دۆلهت ئاباتقا قهدەر ئۈچ سائهتلىك يولغىچه قارشى ئېلىپ باردى

  يىگىرمه مىڭغا يېقىن ئىران.ئۇنى قۇچاقالپ كۆرۈشۈپ بۈيۈك ئىلتىپات كۆرسهتتى
 بازاردا . سهپ بولۇپ ئېهتىرام بىلدۈردى–مىلتىقچىلىرى يولنىڭ ئىككى تهرىپىدە سهپ 

بۇالرنىڭ ئۆتىدىغان يوللىرىدىكى ئۆي ۋە دۇكانالر قىممهتلىك گىلهم ۋە پاياندازالر بىلهن 
 شائىرالر ئۇنىڭ كېلىشى ھهققىدە قهسىدىلهر ئېيتىپ ن شادلىق ئىزھار .زىننهتلهندۈرۈلدى

ىڭغا قاراپ ئېهتىمال ئۆزبېك شاھزادىسى بۇ تهنتهنىلهر ئىچىدە ئۆز  شۇن.قىلىشتى
   .ھاكىمىيىتىنىڭ قايتىپ كېلىش خىيالىنى كۆز ئالدىغا كهلتۈرگهن بولسا ئهجهب ئهمهس

 ئۆز مهملىكىتىگه قوشۇشنى ،شاھ ئهبباسنىڭ ماۋەرائۇننهھرنى ئىستىال قىلىش ئارقىلىق
ۇ پهقهت ئۇنىڭ ھۆكۈمدارى بىلهن چىرايلىق  ئ.تىلهيدىغانلىقى ئېهتىمالدىن يىراقراق

 ئىراننىڭ شىمالىي چېگراسىنى ھهر دائىم دېگۈدەك بولۇپ تۇرغان ،مۇناسىۋەت باغالپ
 ئاز بىر مۇدەتتىن كېيىن شاھ ئهبباس سهكسهن .تاجاۋۇزچىلىقالردىن ساقالش پىكرىدە ئىدى

 بۇ قېتىمدا بۇخارانىڭ .ۋەتتىمىڭ ئىرانلىق  بىلهن ۋەلىيمۇھهممهدخاننى كىر ۋە ئامۇ بويىغا ئه
 .بۈيۈك روھانىيلىرىنىڭ پهۋقۇلئاددە بىر نوپۇزغا ئىگه بولغانلىقلىرى دىققهت قىلىشقا ئهرزىيدۇ

 بۇ قېتىمدا بولسا ئۇالر .ئېغىر كېسهللىكلهر ۋاقتىدا ئۇالردىن تېببىي ياردەم سورىشاتتى
   .ئهسكىرىي ياردەم كۆرسىتىشكه تهۋسىيه ئېتىلدى

 پهۋقۇلئاددە ،ن دۈشمهن ئهسكىرىنىڭ كۆپلۈكى ھهققىدە خهۋەر ئېلىپئىمامقۇلىخا
خهۋپسىرەش ئىچىدە قالدى ۋە بۇ خۇسۇسىدا مهسلىههت سوراپ مهخدۇم ئهزەمنىڭ نهسلىدىن 

 لېكىن ئىمامقۇلىخان تهۋەلىكىدىكى .بولغان خاجه مۇھهممهد ئهمىنگه مۇراجىئهت قىلدى
 ئۇ شهخسهن ئۆزى .رۋەر زات ئهسال قايغۇرمىدىئهسكهرلهرنىڭ ئازلىقى ئۈچۈن بۇ دىيانهتپه

 .تاقىدى) ئوق ساۋۇتى( مۇقهددەس لىباسىغا ئوق ۋە ئوقلۇق ،جهڭگه ئارىلىشىشنى قارار قىلىپ
 ئۇالر ئۈستىدە ،بىرىنچى ئوقنى ئۆزى ئاتتى ھهم دۈشمهن ئۈستىگه بىر ئوۋۇچ تۇپراق تاشالپ

 ئىككى ئارىدا . ئۈچۈن ئىشارەت بهردى ئومۇمىي ھۇجۇم،قاراڭغۇلۇق ھاسىل قىلغاندىن كېيىن
ناملىق كىتابتا چوڭ » تارىخى مۇقىم خانىي« مهن پايدىالنغان .ۋەھشىيانه ئۇرۇش باشالندى

 قاراڭغۇلۇق جهڭچى ئۆزبېكلهرنى خۇددى بىر ،ئهھمىيهت بىلهن بايان قىلىنىشقا قارىغاندا
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ا ھهر تۈرلۈك مۇداپىئه تامدەك قورشاپ ئالغان ھهم دۈشمهن ئوردىسى ماھىيان كۆلى يېنىد
   .ئىمكانىيىتىدىن مهھرۇم قالغان

ئىمامقۇلىخان : ئهمدى بۇ جهڭنىڭ تارىخىي جهھهتتىكى ھهقىقىتىگه قارايدىغان بولساق 
مىالدىيه  (1020 ھىجرىيه ، لېكىن.باشتا قورققىنىدىن پايتهختنى دۈشمهنگه قالدۇرۇپ چىقتى

 تىلغا ئېلىنغان ئورۇندىكى  جهڭدە غالىبىيهت  يىلى رەجهپ ئېيىنىڭ بېشىدا يۇقىرىدا–) 1611
 ساالمهت ھالدا ئۇنىڭ قولىغا ئهسىر بولۇپ – ۋەلىيمۇھهممهد ساق .ئۇنىڭ تهرىپىدە بولدى

 بۇ ۋاقىت ئۇنىڭ . مۇۋەپپهقىيهت قازانغان شهيخنىڭ ئهمرى بىلهن بېشى كېسىلدى،چۈشۈپ
بىلهن ماۋەرائۇننهھر ئارىسىدا ئۇزۇن  بۇندىن كېيىن ئىران .سهلتهنىتىگه ئالته يىل بولغان ئىدى

 تۈركلهر ئۈستىدىن قازانغان زور غهلىبىسى .مۇددەت سۈلهى ۋە تىنچلىق دەۋرى داۋام قىلدى
 شۇ جۈملىدىن ئۆزبېكلهر نهزىرىدە كاتتا ،تۈپهيلىدىن شاھ ئهبباس ئۆزىنىڭ بارلىق دۈشمهنلىرى

ىلغان ئاددىي كىچىك تاجاۋۇزالر  شۇنىڭغا ئاساسهن ئىرانغا قارىت.بىر ئورۇنغا ئىگه بولدى
 ئۇنىڭ ئۈستىگه يهنه بۇ ۋاقىتالردا ئاندىخۇي يېنىدا سهھرا .پۈتۈنلهي ئۈزۈلۈپ قالدى

تهرىپىدىن كاسپىي دېڭىزىنىڭ شهرق ساھىلىغا قهدەر بىر زەنجىر ھاسىل قىلغان تۈركمهنلهر 
   .شاھتىن ياكى ئۇنىڭ ئىتتىپاقداشلىرىدىن مائاش ئېلىپ تۇرۇۋاتاتتى

مامقۇلىخان تۈركىستاننىڭ شىمالىدىكى قازاق ۋە قالماق باسمىچىلىرىغا قارشى يالغۇز بىر ئى
 بىز بۇنى مۇسۇلمان رىياكارلىقىنى ئوچۇق كۆرسهتكهن بىر ھالهت .كىچىك ئۇرۇش قوزغىدى

يۇقىرىدا زىكىر قىلىنغان :  بۇ ۋەقه مۇنداق .تۈپهيلىدىن بۇ ئورۇندا بايان قىلىپ ئۆتىمىز
 يىلى ھهممه –) 1612مىالدىيه  (1021لىلهردىن ئىبارەت كۆپ بىر خهلق ھىجرىيه كۆچمهن قهبى

 ئۇالر بۇنىڭ ئۈچۈن ئىمامقۇلىخان . تاالڭ قىلىپ سهمهرقهندكه بېسىپ كىردى–نهرسىنى بۇالڭ 
 يهنه مۇشۇنداق پاالكهتلىك ۋەقهلهرنىڭ .تهرىپىدىن تېگىشلىك بولغان جازاغا دۇچار قىلىندى

 ئىمامقۇلىخان چېگرادىكى تاشكهنت شهھىرىنى ئۆزىنىڭ ئوغلى ،بولماسلىقى ئۈچۈن
 تاالنغا ئىشتىراك – ئېهتىمال تاشكهنت شهھرى ئۆزىمۇ مهزكۇر بۇالن .ئىسكهندەرگه بهردى
 شۇ مهزگىلدە ، قوزغىالڭ يۈز بېرىپ. ئىسكهندەر بۇ يهردە ئۇزاق تۇرالمىدى.قىلغان بولسا كېرەك

 بۇ ھهقته خهۋەر ئالغان ئىمامقۇلىخان دەرھال تاشكهنت .ىئاسىيالر تهرىپىدىن قهتلى قىلىند
ئۈستىگه يۈرۈش قىلدى ۋە ئاسىيالرنىڭ قېنى ئىگهرنىڭ ئۈزەنگىسىگىچه يهتكهنگه قهدەر 

   .ئىنتىقامنى داۋام قىلدۇرۇشقا قهسهم ئىچتى
 ئۇنى ئۇزۇن مۇددەت مۇھاسىرە ۋە ،تاشكهنت مۇستهھكهم بىر قهلئه بولغانلىقى ئۈچۈن

 ئاخىر قهلئه ئېلىندى ۋە خهلق دەھشهتلىك .ن كېيىنال ئىشغال قىلىش مۇمكىن ئىدىئۇرۇشتى
 لېكىن ئىمامقۇلىخان . يالغۇز قېرىالر بىلهن بالىالرال ساالمهت قالدى،سۈرئهتته قهتلى قىلىنىپ

 ،ئۆزىنىڭ قهسىمىنى يادىغا ئېلىپ ئۆلتۈرۈلگهنلهرنىڭ قېنى ئىگهرنىڭ ئۈزەنگىسىگىچه ئهمهس
 ،ۇز ئېتىنىڭ تۇياق سۆڭهكلىرىگه قهدەر يهتكهنلىكىنى كۆرگهندىن كېيىنبهلكى يالغ
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قهسىمىدىن يانغان بولۇپ قالماسلىق ئۈچۈن قالغان كىشىلهرنىمۇ قهتلى قىلىشقا پهرمان 
بىر :  بۇ چارە مۇنداق . بهرىكهت تاپقۇر ئۆلىماالر بۇنىڭغا قارشى چارە تاپتى.بهرمهكچى بولدى

 ئىمام قۇلى ئات ئۈستىدە .گهنلهرنىڭ قېنى بىلهن تولدۇرۇلدىچوڭقۇر ئورەك قېزىلىپ ئۆل
 شۇ چاغدا كىشىلهرنىڭ قېنى ئۇنىڭ ئۇزەنگىسىگىچه . شۇ ئۆرەككه كىردى،ئولتۇرغان ھالدا

 ،)قهسهمنى بۇزغانلىق گۇناھىدىن(ھۆكۈمدار ھانىسلىقتىن » دىيانهتپهرۋەر« شۇ ئۇسۇلدا .يهتتى
 چۈنكى ئىمامقۇلى شۇندىن كېيىن ئۆلتۈرۈشنى .قۇتۇلدىقېرىالر ۋە بالىالر بولسا ئۆلۈمدىن 

 ئهخالق ۋە دىننى شۇ قهدەر خاتا ، شۇنىسى ئهجهبلىنهرلىككى.توختىتىشقا پهرمان قىلدى
 جېدەلسىز ھالدا – بۇ ئىمامقۇلىخان ھېچبىر ئىشغالىيهت ۋە جهڭگى ،چۈشهنگهنلىكىگه قارىماي

 ئۇ .ىلغان بىردىنبىر ماۋەرائۇننهھر خانىدۇر گۈزەل ۋە ئاۋات ق،ئۆزىنىڭ ئۆلكىسىنى بهختىيار
ئىالھىي ھۆكۈملهرنىڭ ھهممىسىنى پۈتۈنلهي ئهمهلىيلهشتۈرۈشكه سهۋەب بولغان ئىسالم 

 ئۇنىڭ ئوتتۇز سهككىز يىللىق ھۆكۈمرانلىق .ھۆكۈمدارلىرىنىڭ پىرى سۈپىتىدە تهسۋىرلىنىدۇ
 ئهدىبلهر ۋە شائىرالر ، ئۇ ئالىمالر.ولغان ئامان ب–دەۋرىدە يولالر پهۋقۇلئاددە بىر سۈرئهتته تىنچ 

بىلهن ئارىلىشىپ كۆپ لهززەت تاپاتتى ۋە كۆپ ۋاقىتالردا ھۆكۈمدارلىق لىباسىنى تاشالپ 
 ھهممه ئىشالرنى شهخسهن ئۆزى بىلىش ئۈچۈن ۋەزىرى نهزەر دىۋان .دەرۋىشلهرچه كىيىنهتتى

 ئۆز دەۋرىنىڭ .كېزىپ يۈرەتتىبېگى ۋە يېقىن كۆرگهن كىشىسى ئهبدۇلۋەسى بىلهن شهھهردە 
 شائىرالر .ئۆلىمالىرىدىن ئهڭ كاتتىسى بولغان مولال يۈسۈپ قاراباغىي بىلهن ئارىلىشاتتى

 بىر .ئارىسىدىن مولال تۇرابى بىلهن مولال نهخلىنى ئايرىم تهقدىرلهپ ۋە ھۆرمهتلهپ كهلگهنىدى
 ئىمامقۇلىنىڭ . ئالتۇن بهردىچاغدا بۇ كېيىنكى شائىرنىڭ بىر قهسىدىسىنىڭ ئېغىرلىقىغا تهڭ

   .ئۆزىنىڭمۇ غايهت گۈزەل شېئىرلىرى بار ئىدى
ئۇنىڭ پۇقراچه كىيىنىپ يۈرگهنلىكىگه ئائىت كۆپ ۋەقهلهردىن تۆۋەندىكىسىنى ئايرىم 

مهدرىسىلهرنىڭ بىرىدىكى بىر دامولال بىر گۈزەلگه ئاشىق : بايان قىلىش الزىم كۆرۈندى 
سهمىمىي بولغانلىقىنى بىلىش ئۈچۈن گۈزەل ئۇنىڭدىن بىر  ئۇنىڭ مۇھهببىتىنىڭ ،بولغان

 ئالدىدىكى بايرام ئۈچۈن ئۆزىگه يېڭى بىر قۇر كىيىم ھهدىيه ،ئىسپات كۆرسىتىشنى تىلهپ
 دامولال بولسا پېقىر بولغانلىقى ئۈچۈن بۇنى بېجىرىش قولىدىن .قىلىشنى تهلهپ قىلغان

مۆمىنلهر «ئاددە ئىزتىراپقا چۈشكهن دامولال  مهيۈسلهنگهنلىكى تۈپهيلىدىن پهۋقۇل.كهلمىگهن
 جاۋاھىر ساتقۇچى بىر ھىندى ،دېگهن ماقالنى ئېسىگه ئېلىپ»  ئۈچۈن كاپىرنىڭ مېلى ھااللدۇر

 ئاخىر .مهجۈسىنىڭ دۇكىنىغا چۈشۈشكه ۋە ئۆزىگه يېتهرلىك ئهشيانى ئوغرىالشقا ھازىرالنغان
ن دۇكانغا چۈشكهن ۋە ئىچىدە جاۋاھىراتالر بىر كېچىسى مولال ئۆزىگه سادىق ئىككى كىشى بىله

 دۇكان ئىگىسى ھىندى ئويغىنىپ ،بولغان بىر ساندۇقنى ئېلىپ كوچىغا چىقىدىغان ۋاقتىدا
 دەل شۇ پهيتته قولىدا چىرىغىنى .قېلىپ ۋارقىرىغان ۋە دەرۋازىنىڭ يېنىدا موللىنى تۇتقان

 مولال دەرھال ئۇنىڭ قولىدىكى .كېلىپ قالغان) مىرشهب(كۆتۈرگهن ھالهتته كېچه ساقچىسى 
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 سهن ،ئاھ نهزەر دىۋان بېگى«: چىراغنى بىر ئۇرۇپ چۈشۈرگهن ۋە قاراڭغۇلۇقتىن پايدىلىنىپ 
 مهن ،ئهي شهۋكهتلىك ئىنسان«:  بۇنىڭغا قارشى .دەپ ۋارقىرىغان» بىر پانادا ئويۇن ئوينىدىڭ
 ئىمامقۇلىنىڭ .اب بېرىلگهندەپ جاۋ»  كۆرۈپ قالغۇچى ئابدۇلۋەسى،نهزەر دىۋان بېگى ئهمهس

نهزەر دىۋان بېگى ۋە ئابدۇلۋەسى بىلهن قىياپىتىنى ئۆزگهرتىپ يۈرۈشى خهلق ئارىسىدا 
 ساقچى ھۆكۈمدارنىڭ بىر لهتىپىسىنى ،ھهممىگه مهلۇم بولغان بىر ئهھۋال بولغانلىقى ئۈچۈن

 ئوغرىلىغان  جاۋاھىرنى.بۇزدۇم دەپ تهنه قىلغان ۋە قورقۇنچىدىن دەرھال قېچىپ كهتكهن
:  ھىندى سودىگهر .موللىمۇ ئۆزىنىڭ مۇشۇ ھىيلىسى تۈپهيلىدىن ساالمهت قېچىپ قۇتۇلغان

دەپ ساقچى ئۈستىدىن شىكايهت قىلغاچقا مهسىلىنىڭ » ئۆز ۋەزىپىسىنى ئورۇنلىمىدى«
 مولال ئۆزىنىڭ ئوغرىلىغان نهرسىسىنى ئىگىسىگه قايتۇرۇشقا ھۆكۈم ،ماھىيىتى ئاشكارىلىنىپ

 خان ئۇنى كهچۈرۈم قىلىپ ھهدىيه ، كېيىن مولال خاننىڭ ھۇزۇرىغا چاقىرىلغان.ىلغانچىقىر
   .بىلهن خۇشال قىلغان

سىياسىي ئهھۋالنىڭ ئازلىقى تۈپهيلىدىن ئاشتهرخانىيالرنىڭ تارىخچىلىرى 
ئىمامقۇلىخاننىڭ زامانىسىدىكى ئاشتهرخانىيالر ھۆكۈمىتىنى بىر قاتار سهرگۈزەشتىلهر ۋە 

 بىزمۇ بۇالرنىڭ بهزىلىرىنى بۇ يهردە بايان قىلىپ ئۆتۈشنى .ەقهلهر بىلهن زىننهتلهيدۇتارىخىي ۋ
 چۈنكى بۇالر شۇ ۋاقىتتىكى ئوتتۇرا ئاسىيا ئهھۋالىنىڭ قانداق روھتا .مۇناسىپ كۆرىمىز

 شۇالر جۈملىسىدىن ھىندىستاندىكى موغۇل دۆلىتى .بولغانلىقىنى ئوچۇق كۆرسىتىپ بېرىدۇ
ارىلىقىدىكى بولغان سىياسىي مۇناسىۋەتلهر ھهققىدە دىققهتكه سازاۋەر بولغان بىلهن بۇخارا ئ

   .كۆپ ۋەقهلهر بايان قىلىنىدۇ
 ،ئىمامقۇلى ئۆزىنىڭ تهختكه ئولتۇرغانلىقىنى رەسمىي رەۋىشته ئېالن قىلىش ئۈچۈن

كى  ھىندى ھۆكۈمدارى جاھانگىر ھۇزۇرىغا بىر ئهلچىلهر ئۆمى،تاشكهنتتىن قايتقاندىن كېيىن
 يهنى ئۆز ئاتىسىنىڭ شىمالىي تهرىپىدە ئۆز ، بۇ ۋاقىتتا ھىندىستاننىڭ يېرىمىدا.يوللىدى

تهختىگه ئولتۇرغان جاھانگىرخان ئۆزىنىڭ تاجىدار ئۆزبېك قېرىنداشلىرىنىڭ ئهلچىلهر 
 ھهتتا بهزى چاقچاقالرنىمۇ .ھهيئىتىنى پهۋقۇلئاددە ياخشى بىر مۇئامىله بىلهن قارشى ئالدى

   .قىلىشتى
دېگهن مهنىدە بولغان جاھانگىر شۇ ۋاقىتتا ئۆزىنىڭ » جاھاننى ئىشغال قىلغۇچى«ئىسمى 

ئىنتايىن يېقىملىق ۋە گۈزەل خوتۇنى نۇرى جاھاننىڭ مۇھهببىتىگه ئهسىر بولغان ۋە يالغۇز 
 ئهلچىلهردىن ئىمامقۇلىنىڭ مهھبۇبىلىرى ،شۇنىڭ ئىشقى ھهققىدە تهپهككۇر يۈرگۈزۈپ

 ئىسالمىيهت ئهدەبلىرىگه خىالپ بولغان بۇ ئىش  .رۇشقا باشلىدىھهققىدە سوراشتۇ
مېنىڭ ھۆكۈمدارىم دۇنياۋى «:  شۇڭا ئۇالر .ئهلچىلهرنىڭ ھاقارەت ھېسسىياتىنى ئويغاتتى

 .دەپ جاۋاب بهردى»  ئۇ ھېچقاچان دۇنيا نهرسىلىرى ھهققىدە ئويلىمايدۇ،لهززەتلهردىن ئازادتۇر
سېنىڭ ھۆكۈمدارىڭ قاچانالردا ئۆزىدە ئۇنىڭغا «: سۇم قىلىپ بۇنىڭغا قارشى جاھانگىر تهبهس
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 ئهلچى قايتقاندىن كېيىن بۇ .دېدى»قارشى نهپرەت ھاسىل قىلغۇدەك بىرەر دۇنيانى كۆردى؟
 بىر . ئۇمۇ بۇ تۈپهيلىدىن ئۆزىدە بىر ھاقارەت ھېس قىلغان.سۆھبهتنى ئىمامقۇلىغا بايان قىلغان
 ئىمامقۇلىنىڭ نازاكهت كۆرگۈزگهنلىكىگه قارشى جاۋابهن ئاز ۋاقىتالردىن كېيىن جاھانگىر

 . ناھايىتى ئۆتكۈر ۋە ھىيلىگهر بىر تېۋىپنى يوللىغان،ئۇنىڭ ھۇزۇرىغا بۇخاراغا ئهلچى ئهۋەتىپ
بۇنىڭ ئىمامقۇلىغا ئېلىپ كهلگهن كۆپ قىممهتلىك ھهدىيىلىرى ئارىسىدا ئالماس ۋە قىممهت 

 بۇنىڭ باھاسى . ئوچۇق قىزىل رەڭدە بىر چېدىر بولغانباھالىق تاشالر بىلهن زىننهتلهنگهن
 شۇنداق بولغان .پۈتۈن ھىندىستاننىڭ بىر يىللىق باج خىراجىتىنىڭ قىممىتىدە ئىكهن

 ئىمامقۇلى جاھانگىر تهرىپىدىن سادىر بولغان ئۆزى ھهققىدىكى ھاقارەتنى ئېسىدە ،بولسىمۇ
 دىۋان بېگى .اي ئالته ئاي كۈتكۈزگهن ئۇنىڭ ئهلچىسىنى ئۆز ھۇزۇرىدا قوبۇل قىلم،تۇتۇپ

:  ئىمامقۇلى ،ۋاسىته بولۇپ ئهلچىنىڭ پايدىسى ئۈچۈن ھهرقانچه ھهرىكهت قىلغان بولسىمۇ
 ئهگهر ، مىننهتدار بولۇش الزىم بولىدۇ،ئهگهر مهن ئۇنىڭ ھهدىيهلىرىنى قوبۇل قىلسام«

 .كهت قىلغان بولىمهن ئهخالق مىزانىغا خىالپ ھهرى– ئهدەپ ،مىننهتدارلىق كۆرسهتمىسهم
 شۇنىڭ ئۈچۈن ئهڭ ياخشىسى ئۇنى ھۇزۇرۇمدا ئهسال .بۇالرنىڭ ھهر ئىككىلىسىنى خالىمايمهن

   .دېگهن سۆزلهرنى تهكرارلىغان» قوبۇل قىلمىغىنىم تۈزۈك
ئاخىر دىۋان بېگىنىڭ يېڭىدىن تۈزگهن پىالنى بىلهن ئىمامقۇلى ئهلچى بىلهن يالغۇز 

 شۇنىڭغا بىنائهن .ئوۋدا كۆرۈشۈشكه رازىلىق بىلدۈرگهن: ه مهسىلهن ھالهتته تاسادىپىي رەۋىشت
 ئېلىپ كهلگهن ،ھىيلىگهر تېۋىپ ئۆزىنىڭ چېدىرىنى ئىمامقۇلىنىڭ ئهۋ دائىرىسىدە قۇرۇپ

 لېكىن ئىمامقۇلى ئۆز ۋاقتىدا چېدىرنىڭ يېنىدىن .ھهدىيىلىرىنى شۇنىڭ ئىچىدە قويغان
 ئۆزىنىڭ يېنىدىكى بىر ،تهي ئىككىنچى تهرەپكه بۇراپئۆتكهندە ئۇنىڭغا قارىماي يۈزىنى ئه

 ،)ئالهملهرنىڭ قىبلىگاھى(ئهي قىبلهئى ئالهمىيان «:  تېۋىپ .ئادەم بىلهن سۆزلىشىپ ماڭغان
دېگىنىدە ئىمامقۇلى ئۇنىڭ ئۈستىدىن بىر كۆز سېلىپال »  ھېچبولمىسا بۇ تهرەپكه نهزەر سالسىڭىز

 ئهلچى .دېگهن»  ھهممىسىنى ساڭا ھهدىيه قىلدىم،ئال«:يېنىدىكى رەھىم پهرۋانىچىگه 
 لېكىن ئۇ ئېلىپ كهلگهن ھهدىيهلىرى ئارىسىدا ئىنتايىن ئالىي بىر قىلىچنى .تېڭىرقاپ قالغان

 شۇنى تهقدىم قىلىش ئۈچۈن ئىككىنچى كۈنى ئىمامقۇلىنىڭ ،چېدىرغا قويماي قالدۇرغانىكهن
ئهكبهر «: يىن ئۇنىڭغا تهقدىم قىلىپ  كىرگهندىن كې.ھۇزۇرىغا كىرىشكه رۇخسهت سورىغان

 ھۆكۈمدارىم شۇالرنىڭ بىرىنى ئۆزىگه ئېلىپ .شاھتىن ئىنتايىن نادىر ئىككى قىلىچ قالغانىدى
 ئۆزبېك خانى بۇ .دېگهن»  ئىككىنچىسىنى دوستلۇق بهلگىسى سۈپىتىدە سىزگه ئهۋەتتى.قالدى

لىدىغان چاغدا قىلىچ باشتا  لېكىن قىلچنى قېنىدىن تارتىپ ئا.ھهدىيهنى رەت قىاللمىدى
 ئىمامقۇلى جاھانگىرنىڭ بهدەخشاننى ئىشغال قىلىشتا .قىنىدىن چىقماي بىر ئاز تۇرۇپ  قالدى

 سىزنىڭ قىلىچلىرىڭىز ،بهللى«: تهلهپكه مۇۋاپىق بواللمىغانلىقى بىلدۈرۈش قهستى بىلهن 
يالغۇز مۇشۇ  «: زېرەك تېۋىپ مهقسهتنى ھېس قىلىپ .دېدى» قىنلىرىدىن تهسته چىقىدۇ
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 ئهگهر ئۇ جهڭ قىلىچى بولسا تېز چىققان ، چۈنكى بۇ سۈلهى قىلىچىدۇر،قىلىچال تهس چىقىدۇ
 ئىمامقۇلىنىڭ ۋە ئۇنىڭ ئهتراپىدىكىلهرنىڭ ھۆرمهت .دەپ جاۋاب قايتۇردى» بوالر ئىدى

الر  شۇ.ئېهتىرامالر بىلهن ئۇزاتقانلىقى بۇ تېۋىپتا تېخىمۇ كۆپ ئهستىلىكلهرنى قالدۇرغان
بىر كۈنى بۇخارا ھۆكۈمدارىنىڭ سارىيىدا شائىرالردىن نهخلى بىلهن : جۈملىسىدىن بىرى 

سىزنىڭچه بۇالردىن «: شۇ ۋاقىتتا بۇ ئهقىللىق تېۋىپتىن .تۇرابى شېئىر مۇسابىقىسى ئۆتكۈزگهن
 خورما يهردىن ، ھهممىگه مهلۇمكى،ئهي ھۆكۈمدار«: ئۇ ،دەپ سورىغاندا» قايسىسى ئۈستۈندۇر؟

   . شۇ ئېتىبار بىلهن تۇرابى  ئايرىم بىر ئېهتىرام دەرىجىسىگه ئىگه بولغان.دېگهن» ۆسىدۇئ
 يىلىدا –) 1626مىالدىيه  (1036جاھانگىرنىڭ بۇ ئهلچىلهر ئۆمىكى ھىندىستانغا ھىجرىيه 

 ئۇنىڭ ئورنىغا ئوغلى شاھى جاھان ، شۇندىن بىر يىل كېيىن جاھانگىر ۋاپات بولۇپ.قايتتى
 بۇ ئۆزىنىڭ ئىستىال ھىرىسمهنلىكىنى بهلخنى ئېلىش بىلهن تهسكىن .لتۇردىتهختكه ئو

 لېكىن ئىمامقۇلى ناھايىتى ئهپچىل سۈرئهتته بۇنىڭغا قارشى .تاپقۇزۇش يولىغا كىرگهنىدى
 مهسىلىنى ، شۇنىڭ بىلهن شاھى جاھان ئۆزىنىڭ ھهرىكىتىدىن پۇشايمان قىلىپ.چىقتى

 بۇخارا ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن ئهلچى قىلىپ ،نسۈلهى يولى بىلهن ھهل قىلىش ئۈچۈ
 بهلكى چوڭ بىر ،ئهۋەتىلگهن دادخا ھاجى مهنسۇرغا  ئۆزىنىڭ مهقسىتى ئىستىالچىلىق ئهمهس

   .ئوۋ قىلىشتىن ئىبارەت ئىكهنلىكىنى بىلدۈردى
 ئۇنىڭ سايىسىدا بۇ سۈلهى ئۇزۇن .ئىمامقۇلى سۈلهىنى قوغداشقا چوڭ ئهھمىيهت بېرەتتى

 گهرچه بۈيۈك . ئىران بىلهنمۇ سۈلهىدە ياشىدى.ىچه داۋام قىلىشى مۇمكىن ئىدىمۇددەتلهرگ
ئهبباسنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن بهلخ نائىپىنىڭ قېرىندىشى نهدىر مۇھهممهد سهۋەبىدىن ئىران 
 .بىلهن ئىككى ئارىدا قىسقا بىر مۇددەت   سۈلهى بۇزۇلغان بولسىمۇ ئۇ ئۇزاق داۋام ئهتمىدى

زىنىڭ ئىمام رىزانىڭ نهسهبىدىن ئىكهنلىكى مۇناسىۋىتى بىلهن بىر ۋاقىتالر نهدىر مۇھهممهد ئۆ
 لېكىن ئىمامقۇلى .ئىران ھهم شاھ ئهبباس ھهققىدە دۈشمهنلىك ھهرىكىتىنى باشلىغانىدى

 –) 1621مىالدىيه  (1031 شاھقا ئهلچىلهر ئهۋەتتى ھهم ھىجرىيه ،دوستانه مۇناسىۋەتنى يېڭىالپ
 شۇالر ،سى پايهندە مىرزىنىڭ ۋاسىتىسى بىلهن ئۇنىڭغا كۆپ ھهدىيىلهرنىيىلىدا ئۆزىنىڭ ئهلچى

   .جۈملىسىدىن ئهللىك تۈركىستان ئېتىنى يوللىدى
: نهدىر مۇھهممهدنىڭ ئىمام رىزاغا بولغان نهسهب باغلىنىشى مۇنداق ئىزاھلىنىدۇ 

ھازىر بولغانالرنىڭ ھهممىسىنى ئومۇميۈزلۈك ئهبدۇلمۇئمىن مهشههدنى ئالغان ۋاقىتتا ئۇ يهردە 
 شۇ ۋاقىتتا ئىمام رىزا ئهۋالدلىرىنىڭ رەئىسى بولغان ئهبۇ تالىب .قىرغىن قىلىشقا پهرمان بهرگهن

 ھېچبولمىغاندا ئۇنىڭ ،كوچىالردا ئايلىنىپ يۈرگهن دىنمۇھهممهدكه مۇراجىئهت قىلىپ
 شۇ .ە ئۇنى زىياپهتكه تهكلىپ قىلغان شهپقهت كۆرسىتىشنى ئۆتۈنگهن ۋ–ئائىلىسىگه رەھىم 

ۋاقىتتا دىنمۇھهممهد ئۇنىڭ خانىسىدا مېهمان بولغان ھهم شهيخنىڭ قىزى زۇھرابانۇ بېگىمنى  
 شۇنىڭغا ئاساسهن ئۇ . بۇ نىكاھتىن كېيىن نهدىرمۇھهممهد دۇنياغا كهلگهن.نىكاھىغا ئالغان
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 بۇنداق بىر .ولۇپ ھېسابلىنىدۇنهسهب ب) ئالىي( ھهتتا ئۇلۇۋۋى ،نهسهبى جهھهتتىن سهيىد
 .ئالىي نهسىلگه ئۇلىنىش دىيانهتپهرۋەر ئاسىيالىقالرنىڭ نهزەرىدە بۈيۈك بىر پهزىلهت سانىلىدۇ

شۇنىڭ بىلهن بىلله يهنه نهدىرمۇھهممهدته بۇنداق بۈيۈك بىر ساالھىيهتنىڭ بولۇشى ئىككى 
ۇ سهمىمىيهتنىڭ قايسى  ب.قېرىنداش ئارىسىدىكى سهمىمىيهتكه ئهسال توسالغۇ بولمىدى

دەرىجىلهرگه يهتكهنلىكى ئىمامقۇلىنىڭ نهدىرمۇھهممهد تهرىپىدىن بهلخته قارشى ئېلىنىش 
   .ۋەقهسىدە كۆرۈلدى

 ئىمامقۇلى ،شاھىجاھاننىڭ بهلخ ئۈستىگه قىلغان تاجاۋۇزىنى تارمار كهلتۈرۈش ئۈچۈن
ىڭ ئون ئىككى ئوغلى بىلهن ئهسكهرلىرى بىلهن بهلخكه كهلگهن ۋاقتىدا نهدىرمۇھهممهد ئۆزىن

سهن «: ئىمامقۇلى . ئۇنى قارشى ئېلىشقا باردى،شهھهردىن يېرىم مىل مۇساپىغىچه پىيادە يۈرۈپ
 نهدىر ،دېگهن بولسىمۇ»  پىيادە يۈرۈش سېنىڭ شهنىڭگه مۇناسىپ ئهمهستۇر،سهيىدسهن

 ھهتتا . ئىدىمۇھهممهدنىڭ ئۆز ھۆكۈمدارىغا قۇللۇق بىلدۈرۈشى ۋە ئىتائهتچانلىقى چهكسىز
بهلخته ماۋەرائۇننهھرنىڭ بارلىق بۈيۈك مهمۇرلىرى يىغىلغان بىر زاماندا نهدىرمۇھهممهد 
ئىمامقۇلىغا ئادەت بويىچه توققۇز ھهدىيهنى تهقدىم قىلىشقا پهرمان قىلدى ۋە توققۇزىنچى 

   .قىلىپ سهككىز قۇلغا   ئۆزىنىمۇ قوشۇپ ھهدىيه قىلدى
 يهنه كۆپ يىلالرغىچه سۈلهى ۋە تىنچلىق ئىچىدە ،ىن كېيىنئىمامقۇلى بۇخاراغا قايتقاند

 ئۇنىڭ سهلتهنهت زامانىسىنى ئوتتۇرا ئاسىيالىقالر ھېراتتىكى سۇلتان ھۇسهيىن مىرزا .ياشىدى
 يىلىدا –) 1640مىالدىيه  (1050 ھىجرىيىنىڭ ، دېمهك.بايقارا دەۋرىگه ئوخشىتىپ تهرىپلىشىدۇ
نهتپهرۋەر مۇسۇلمان سۈپىتى بىلهن ئۆمرىنىڭ كېيىنكى ئۇ كېسهلگه دۇچار بولدى ۋە دىيا

كۈنلىرىنى پاك زىيارەتگاھ بولغان ھهزرىتى پهيغهمبهرنىڭ قهبرىسىدە   تامام قىلىشنى 
 تاج ۋە تهختىنى ئۇنىڭغا تاپشۇرۇپ . بهلختىن قېرىندىشىنى چاقىرتتى،ئىستىگهنلىكى ئۈچۈن

   .ئۆزى ھهجگه كېتىشنى قارار قىلدى
ولغاندىن كېيىن يهنه بىر ھهپته بۇخارادا تۇرۇپ قالدى ۋە بىر جۈمه كۈنى ئۇ كهتمهكچى ب

مهسچىتته ئۇنىڭ كۆز ئالدىدا بىرىنچى قېتىم نهدىرمۇھهممهدنىڭ نامىغا خۇتبه ئوقۇلغان ۋاقتىدا 
 شۇندىن كېيىن ئۇ تېزدىن ئۆزىنىڭ .پۈتۈن جامائهت تهسىرلىنىپ يىغالپ كېتىشتى

ىنى ھهم سۆيگهن ۋە ھهقىقهتهن بهختىيار قىلغان خهلقىنى  ئۆزىنىڭ مهملىكىت،پايتهختىنى
 سهپهر ۋاقتىدا ئىران ھۆكۈمدارى تهرىپىدىن .تاشالپ ئىران ئارقىلىق مهككىگه سهپهر قىلدى
 مهدىنىدىمۇ ئۇنىڭ تهسىس قىلغان خهيرلىك .شاھانه بىر ئېهتىرام بىلهن قارشى ئېلىندى

 ئۇ ئاتمىش ئىككى .ھازىرغا قهدەر ساقلىنىپ تۇرۇپتۇئىمارەتلىرىدىن ئومۇمىي باغچا ۋە ھاممامالر 
 ئىسالمنىڭ مۇبارەك شهھىرىدە خهيرلىك ، ئىمامقۇلى تېخى ساالمهت تۇرۇپ.يېشىدا ۋاپات بولدى

ئىشالر بىلهن شۇغۇللىنىۋاتقان ۋاقىتالردىال ئۇنىڭ سهلتهنهت زامانىدا ھاسىل بولغان تىنچلىق 
 جېدەل ھهم قېرىنداشالر ئارىسىدا بولغان قانلىق –گى  جهڭ، سۈلهى ئورنىغا ئىختىالپ،بۇزۇلۇپ



www.uyghurweb.net 

 144

 يىلىدا تهختكه –) 1642مىالدىيه  (1052 نهدىرمۇھهممهد ھىجرىيه .ماجىراالر ئورۇن ئالدى
 لېكىن ئۆز قېرىندىشىنىڭ ،ئولتۇرغان ۋاقتىدىال ئۆزىنىڭ سهلتهنهت ۋارىسى بولغانلىقىنى

 ئۇ مهردانىلىك بىلهن .شى مۇمكىن ئىدىدەرىجىسىدە ھۆرمهتكه ئېرىشهلمىگهنلىكىنى سېزى
 ئۇ غايهت ئۇلۇغ بىر ، چۈنكى.خهلقنىڭ مۇھهببىتىنى ئۆزىگه جهلپ قىلماقچى بولدى

 ئاشتهرخانىيالر ئارىسىدا ئهڭ باي بىر شاھزادە ، شهيبانىيالر،ئىقتىسادنىڭ ئىگىسى بولۇپ
ر  تۆگىنى ئىشقا  ئۆزىنىڭ خهزىنىلىرىنى كۆچۈرۈش ئۈچۈن ئالته يۈز قاتا.ھېسابلىناتتى
 بۇالردىن باشقا يالغۇز .  نهدىرمۇھهممهدنىڭ نۇرغۇن ئات فېرمىلىرى بولغان.سالغانىدى

 كۆك ، ئۇنىڭ يهنه سهكسهن مىڭ قويى بولۇپ.ئۆزىنىڭ ئاتخانىسىدا سهككىز مىڭ ئات بولغان
سوز  تۆت يۈز ساندۇققا لىق تولغان قىممهتلىك ئهشيالىرى ۋە فران.قوزىالرنى يېتىشتۈرەتتى
 ئۇنىڭ ھاكىمىيىتىنىڭ كۈچىيىشى ئۈچۈن بۇالرنىڭ تهسىرى ئاز ، لېكىن.لىباسلىرى بار ئىكهن

   .كۆرۈلگهن
خىۋە ھۆكۈمدارى ئىسپهندىيارخان ۋاپات بولغاندىن كېيىن بۇ مهملىكهتنى ئىستېال قىلىش 

ى  ئامۇ ئۆلكىسىدىكى تىنچلىقنىڭ بۇزۇلۇشىغا ئۇنىڭ ئۆزى سهۋەبچ،ئۈچۈن ئهسكهر ئهۋەتىپ
 بۇنىڭدىن باشقا تېز ئارىدا مهملىكهتنىڭ شىمال تهرىپىدە باقىيۈز ناملىق بىر كىشى .بولدى

 بۇ دۈشمهنلىكنى باستۇرۇش ئۈچۈن .تهرىپىدىن دۈشمهنلىك بايرىقى كۆتۈرۈلدى
 ئۇ ئاشۇ يهردىكى .نهدىرمۇھهممهد شۇ ۋىاليهتكه ئۆزىنىڭ ئوغلى ئهبدۇلئهزىزنى ئهۋەتكهنىدى

 ئاتىسى ئورنىغا ئۆزىنى ھۆكۈمدار سايالشقا ئۇالردىن ياردەم ،ه قوشۇلۇپدۈشمهنلهر تهرىپىگ
   .تىلىدى

 شۇنداقال ئهسكهرلىرى بىلهن بۇخاراغا ،ئاسىي ئوغلىنىڭ بۇ نهپرەتلىك ھهرىكىتىنى
 ئوغلىنىڭ .كېلىۋاتقانلىقىنى ئىشىتكهن ۋاقىتتا نهدىرمۇھهممهد قارشى دېگهن جايدا ئىدى

 ھېچبولمىسا مهملىكهتنىڭ ئامۇ دەرياسىنىڭ بۇ ،ىكى ئۈچۈنجاسارىتىنى ياخشى بىلگهنل
 شۇنىڭغا ئاساسهن مهملىكهتنى پهقهت .تهرەپتىكى قىسمىنى قۇتقۇزۇپ قېلىشنى ئارزۇ قىلدى

بهش يىل ئىدارە قىلغاندىن كېيىن بهلخكه چېكىنىپ ئاھاله تهرىپىدىن ياخشى كۈتۈۋېلىندى ۋە 
خۇسرەۋ : رى ئارىسىدا مۇنداق تهقسىم قىلدى مهملىكهتنى ئۆزىگه سادىق بولغان ئوغۇللى

 بهھرام . ئۇنىڭ ئوغلى قاسىم سۇلتانغا مهيمهنه بىلهن ئهنداخۇي بېرىلدى،سۇلتانغا غور ۋىاليىتى
ھازىرقى كۈندە ئامۇ ئارقىلىق ( سۇبهانقۇلى سالچاھاريهك .سۇلتان كۇلهبكه تهيىنلهندى

   .تهيىنلهندى قۇتلۇق سۇلتان قۇندۇزغا ،كه)چىقىدىغان خاجه سالى
بۇ ۋاقىتالردا ئهبدۇلئهزىزخان تهختكه ئولتۇردى ۋە ئۆزىنىڭ جىنايهتكارانه ھهرىكىتى بىلهن 

 قېرىنداشلىرى ئارىسىدىكى ئهڭ ئىستېداتلىرى بولغان بىرىنى جىنايىتىگه ،قانائهت قىلماستىن
چۈن  بۇنىڭ ئۈ.شېرىك قىلىش سۈپىتى بىلهن ئۆز تهرىپىگه جهلپ قىلىش يولىغا كىرىشتى

 ئۆزىنى گويا پۇشايمان قىلغاندەك ھالهتته كۆرسهتتى ۋە جىنايهتكارانه ،ئاتىسىغا مهكتۇپ يېزىپ
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 بۇ توغرىدا تېخىمۇ ياخشى ئىزاھات بېرىپ ،ھهرىكىتى ئۈچۈن ئهپۇ قىلىشنى ئۆتۈندى  
ئۇقۇشماسلىقنى تۈگىتىش ئۈچۈن بۇخاراغا قېرىندىشى قۇتلۇق سۇلتاننى ئهۋەتىشنى ئىلتىماس 

   .قىلدى
 قۇتلۇق سۇلتان بۇخاراغا يېتىپ ، لېكىن.نهدىرمۇھهممهد ئۇنىڭ تهلىپىنى ئورۇندىدى

ئهمدى نهدىرمۇھهممهد .كېلىش بىلهنال ئهبدۇلئهزىز ئۇنىمۇ غهليانغا شېرىك قىلىپ چىقاردى
قۇتلۇق سۇلتان يېنىغا سۇبهانقۇلىنى ئهۋەتتى ۋە ئهگهر قېرىندىشىنى ئىسيان قىلىش پىكرىدىن 

دەرىجىسى بىلهن مۇكاپات ) كىروپوس قوماندانلىقى(ه كۆندۈرەلىسه قهلئه خانلىقى ۋاز كېچىشك
 قۇتلۇق سۇلتاننىڭ جهڭ تهييارلىقى بولمىغانلىقى ئۈچۈن قۇندۇز قهلئهسى .بېرىشكه ۋەدە قىلدى

 سۇبهانقۇلى ئۇنى مۇھاسىرە قىلىپ ئىشغال قىلدى ۋە ئىسياننى .ئىچىگه كىرىپ بېكىندى
 ئۇنىڭ بۇ ھهرىكىتى ، لېكىن. ئۆزىنىڭ قېرىندىشىنى ئۆلتۈردى،ئۈچۈنتۆلتۆكۈس باستۇرۇش 

مهن سېنى قېرىندىشىڭنى «: نهدىرمۇھهممهد سۇبهانقۇلىغا .ئاتىسىنىڭ غهزىپىنى كهلتۈردى
 شۇنداقال ۋەدە ،دەپ كايىدى»  ئهدەپلهش ئۈچۈن ئهۋەتكهنىدىم،ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن ئهمهس

 ئاخىر ئۈچىنچى ئوغلى سۇبهانقۇلىمۇ ،ىكتىنقىلىنغان مۇكاپات بېرىش كېچىكتۈرۈلگهنل
   .ئاتىسىغا قارشى ئىساين كۆتۈردى

 –ئىتائهتسىز ئوغۇللىرى بىلهن ئىككى ئارىدا ھهر دائىم داۋام قىلىۋاتقان جهڭگى 
 ئۆزبېكلهرنىڭ ساداقهتسىزلىكى سهۋەبىدىن مهيۈسلۈككه چۆككهن ،جېدەللهردىن ئاجىزالشقان

دەم سوراپ ھىندى ھۆكۈمدارى شاھىجاھانغا مۇراجىئهت بهختسىز نهدىرمۇھهممهدخان يار
 جاھانگىرنىڭ بۇ مهنسهپپهرەس ئوغلى ئۆزىنىڭ ھېرىسمهنلىك كۆزلىرىنى ، لېكىن.قىلدى

 بۇ ئىشنىڭ نىجاتلىق ئورنىغا ، پۇرسهت كۈتۈپ تۇرغانلىقتىن،كۆپتىن بېرى بهلخكه تىكىپ
 يۈز بهرگهن .هد خهۋەرسىز ئىدىپۈتۈنلهي ھاالكهت ئېلىپ كېلىدىغانلىقىدىن نهدىرمۇھهمم

 شاھىجاھاننىڭ ئهۋرەڭزىب ھهم مۇرادبهخش ئاتلىق ئىككى .ۋەقهلهر بۇنى ئوچۇق كۆرسهتتى
 ئۇالرغا قارشى تۇرغان خۇسرەۋ سۇلتان ئهسىرگه .ئوغلى كىلىتلىق ئهسكهرلهر بىلهن كهلدى

سورىغان  نهدىرمۇھهممهد بولسا ئۆزلىرى ياردەم .چۈشتى ۋە ھىندىستانغا ئهۋەتىلدى
 ،ئادەملىرىنىڭ يامان مهقسهتلىرىنى ئۇالر بهلخ يېنىغا كېلىپ يهتكهندىن كېيىنال بىلگهنلىكتىن

 شۇنداقال ، خهتهرنىڭ يۈزلهنگهنلىكىنى نهزەرگه ئېلىپ–ھاياتى ئۈچۈن چوڭ خهۋپ 
 شىبۇرغان ۋە مهرۋى ئارقىلىق ئىرانغا قېچىپ ،ئۆزبېكلهرنىڭ يامان مۇئامىلىلىرىدىن رەنجىپ

 ئۇ يهردە ئۇ بۈيۈك شاھ ئهبباسنىڭ ئىز باسارلىرىدىن بولغان ئىككىنچى .ۇلۇپ قالدىقۇت
   .ئهبباسنىڭ ھۇزۇرىدا ياخشى قوبۇل قىلىنىشنى ئۈمىد قىالتتى

 ئۇنىڭ ئادەملىرى بىلهن . نهدىرمۇھهممهد بۇ ئۈمىدىدە ئالدانمىدى،ۋەقهلهرگه قارىغاندا
لهنال ئىككىنچى ئهبباس ئۇنىڭ يول سهرپىياتى ئىسپاھانغا يېقىنالشقانلىقى مهلۇم بولۇش بى

 يولدا ھهر جايغا .ئۈچۈن مىڭ ئالتۇن ئهۋەتتى ۋە ئۇنى ئۆزىنىڭ پايتهختىگه تهكلىپ قىلدى
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 ئىسپاھان .كهلسه ئۇنىڭغا شاھانه ئېهتىرامالر كۆرسىتىش ھهققىدە پهرمان چۈشۈردى
مهت بىلهن قارشى ئېلىش دەرۋازىسىدىن ئۈچ مىل مۇساپىغىچه بولغان ئارىلىقتا ئۇنى ھۆر

 بۇ مۆھتىرەم مۇساپىرنى قارشى ئېلىش ئۈچۈن . مهخسۇس ئهسكهر ۋە ساقچىالر قويۇلدى،ئۈچۈن
شاھ ئهبباس شهخسهن ئۆزى پۈتۈن كاتتا مهمۇرلىرىنىڭ ھهمراھلىقىدا شهھهردىن ئىككى 

مهتلىرى  ئۇنى قۇچاقالپ كۆرۈشتى   ۋە ئۇنىڭ يول زەخ.سائهتلىك يولغىچه ئىستىقبالغا باردى
 شهھهرگه كىرگهندىن .بىلهن چارچىغان ئېتىنىڭ ئورنىغا غايهت ئهال بىر ئاتنى تهقدىم قىلدى

 زىننهت ۋە داغدۇغىالرنىڭ – شهھهردىكى زىبۇ ،كېيىن ئۇنىڭ شهرىپىگه ياسالغان بايرامالر
   . ھىسابى يوق ئىدى–ھهددى 

كېيىن شاھ ئهبباس ئۇنى نهدىرمۇھهممهد ئىككى يېرىم يىلغا قهدەر ئىراندا تۇرغاندىن 
 . ئۆز مهملىكىتىگه يوللىدى،كېلهچهكته بهختىيار قىلىش نىيىتى بىلهن ياردەمگه ئهسكهر بېرىپ

 بۇ تهرەپلهر ھىندىستانلىقالر ، لېكىن.بۇ ئهسكهرلهر ئۇنىڭ بهلخنى ئېلىشىغا ياردەم قىلدى
 –لهن بولغان جهڭگى  تاراج قىلىنغانلىقى ھهم ئهبدۇلئهزىزنىڭ ئۇالر بى–تهرىپىدىن تاالن 

 ،جېدەللىرى تۈپهيلىدىن شۇ دەرىجىدە ۋەيران ۋە پاراكهندە بىر ھالغا كهلتۈرۈلگهنىدىكى
 بۇ ۋاقىتتا بهلخته شۇ قهدەر .نهدىرمۇھهممهد ئۇ يهردە بىر چۆللۈكتىن باشقا نهرسه كۆرەلمىدى

 ئۇنىڭ .دى بىر ئېشهك يۈكى ئۇننىڭ باھاسى مىڭ روپىيهگه چىققانى،ئاچارچىلىق بولدىكى
 يىلنىڭ قىش مهۋسۈمىدە شۇ قهدەر قاتتىق سوغۇق –) 1650مىالدىيه  (1060ئۈستىگه ھىجرىيه 

 ئۆزبېك ئهسكهرلىرى . شۇ ۋاقىتالرغا قهدەر بۇنداق سوغۇق كۆرۈلۈپ باقمىغانىدى،بولدىكى
 تهرىپىدىن قوغلىنىپ قايتقان ھىندىستانلىقالر بۇ ئاچلىق بىلهن سوقۇقتىن پهۋقۇلئاددە زور

 شۇندىن بىر يىل كېيىن . مىڭالرچه ئادەم تاغ ئارىلىرىدا قېتىپ قالدى،زىيانغا ئۇچراپ
سۈپىتى بىلهن بارغان ) ۋەقهلهرگه قاراپ ماڭغۇچى مهخپىي ئهمهلدار(ھىندىستانغا ۋەقهنىگار 

ناملىق كىتابنىڭ ئاپتورى يول بويىدا ئادەم سۆڭهكلىرىنىڭ ياتقانلىقىنى » تارىخى مۇقىمخانىي«
   .كۆزى بىلهن كۆرگهنلىكىنى بايان قىلىدۇئۆز 

 قازا ۋە پاالكهتلهردىن باشقا نهدىرمۇھهممهدخان –ھهر تهرەپتىن ھۆكۈم سۈرگهن باال 
 .ئۆزىنىڭ ئوغۇللىرى تهرىپىدىن ئاۋۋالقىدىنمۇ كۆپرەك نهپرەت ۋە ئوچۇق دۈشمهنلىكنى كۆردى

 بهك ئۇزاق مۇددەت داۋام ،كىن لې.بهلخ ئاھالىسى كۆپ زامانالرغىچه ئۇنىڭ تهرىپىدە تۇردى
 شۇنىڭغا ئاساسهن ئهبدۇلئهزىز ئۆزىنىڭ .قىلغان جېدەل ۋە ئىختىالپالردىن ئۇالرمۇ چارچىدى

قېرىندىشى سۇبهانقۇلىنى زور بىر توپ ئهسكهر بىلهن ئاتىسىغا قارشى ئهۋەتكهن ۋاقتىدا 
 ئاخىر نهدىرمۇھهممهد .ئاھالىنىڭ ھهممىسى بۇخارا ھۆكۈمدارى ئهبدۇلئهزىز تهرىپىگه قوشۇلدى

 كېيىنكى كۈنلىرىنى تىنچلىقتا ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن ،مهيداننى ئۆزىنىڭ بالىلىرىغا قالدۇرۇپ
 ئۇ ئۆزىنىڭ ئوغۇللىرى بىلهن سۈلهى قىلىپ ھهم ئۇالرغا .مهدىنىگه كېتىشنى قارار قىلدى

سسىياتىنى  لېكىن سۇبهانقۇلى ئۇنىڭ بۇ ئاتىلىق ھې،ياخشى دۇئا بېرىپ كېتىشنى تىلىگهنىدى
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 شۇڭا نهدىرمۇھهممهد ئۆزىنىڭ چۈشكۈن روھى ۋە سۇنۇق قهلبى بىلهن دىنىي .رەت قىلدى
 تهلهي ئۇنىڭغا قېرىندىشى ئىمامقۇلى دەرىجىسىدە كۈلۈپ ، لېكىن.ساياھىتىگه قاراپ يۈزلهندى

 پهقهت ئۇنىڭ جهسىتىال ئهرەبىستان ، ئۇ يولدا سىمناندا ۋاپات بولۇپ، چۈنكى.باقمىدى
 ئۇنىڭ ۋاپات بولغانلىق خهۋىرى ماۋەرائۇننهھرگه يهتكهندە ئۇنىڭ .قىغا ئېرىشهلىدىتۇپرى

 بهلكى غايهت ،ئوغۇللىرى گوياكى ئۆزلىرىنىڭ دائىمىي بىر نهپرەتلىك رەقىبلىرىنى ئهمهس
سهمىمىي رەۋىشته سۆيگهن ئاتىلىرىنى يوقاتقان كىشىلهرگه ئوخشاش ئومۇمىي ماتهم ئېالن 

 كۈندۈز – شۇنداقال قارىيالرغا كېچه .ىغا سهدىقه ۋە خهيراتالر تارقىتىشتى ئۇنىڭ روھ.قىلىشتى
 نهدىرمۇھهممهدنىڭ ۋاپاتى بىلهن ماۋەرائۇننهھردە تېزدىن .قۇرئان ئوقۇشقا پهرمان بېرىشتى

 ، ئهبدۇلئهزىز سۇبهانقۇلىنىڭ ئۆزىگه بولغان رىقابىتىدىن قورقۇپ.تىنچلىق ھاسىل بولمىدى
 شۇنداقال قانۇن بويىچه تهيىنلهنگهن ماتهم .ى ئېلىشنى اليىق تاپتىئۇنىڭ قولىدىن بهلخن

مۇددىتى توشماستىنال مۇشۇ مهقسهت ئۈچۈن ئۆز قېرىندىشى قاسىممۇھهممهد سۇلتاننى 
 سۇبهانقۇلى بىلهن ، لېكىن.ئهسكهرلىرى بىلهن ئامۇ دەرياسىنىڭ نېرىقى تهرىپىگه ئهۋەتتى

 خۇسۇسهن بۇ ئىش شائىرانه تهبىئهتكه ئىگه .ىھېسابالشماق ئۇ قهدەر ئاسان ئهمهس ئىد
 ئۇزۇن .بولغان قاسىممۇھهممهد سۇلتاندەك بىر كىشىنىڭ قولىدىن كېلىدىغاندەك ئهمهس ئىدى

مۇددەتلهر داۋام قىلغان نهتىجىسىز مۇھاسىرىدىن كېيىن قاسىممۇھهممهد سۇلتان ھىسارغا 
يىچه بىر ۋارىسنى ئېالن قىلىش  سۇبهانقۇلى تهختكه شهرىئهت بو.چېكىنىشكه مهجبۇر بولدى

 قاسىم بىلهن سۇبهانقۇلى ئارىسىدا دوستانه بېرىپ .شهرتى بىلهن ئىككى ئارىدا سۈلهى تۈزۈلدى
 بىر ۋاقىتتا سۇبهانقۇلى تهرىپىدىن قاسىم . كېلىش ئۈزۈلمهستىن داۋام قىلىپ تۇرماقتا ئىدى–

 باھانىسى بىلهن قاسىمنى تهرەپكه كهلگهن ئهلچىلهردىن بىرى مهخپىي بىر سۆزنى سۆزلهش
 ئاشتهرخانىيالرنىڭ تارىخچىسىنىڭ .چهتتىكى ئۆيلهردىن بىرسىگه باشالپ كىرىپ ئۆلتۈردى

 قاسىمنىڭ بۇنداق ۋاقىتسىز ۋاپات بولۇشى بىلهن بۇ ئائىلىگه مهنسۇپ ،بايان قىلىشىغا قارىغاندا
رس تىللىرىدا يازغان مىڭ  ئۇنىڭ تۈركىي ۋە پا.بولغان ئهڭ مۇنهۋۋەر بىر شاھزادە يوقالغانىدى

 ئۇ شېئىرىيهت ساھهسىدىكىگه ئوخشاشال نهسىردىمۇ ماھىر .مىسرادىن ئارتۇق دىۋانى قالدى
 سۇبهانقۇلى خېلى كۈچلۈك بولغان بۇ رەقىبىدىن قۇتۇلغاندىن كېيىن ئهبدۇلئهزىز بىلهن .ئىدى

 شۇنداقال ئامۇ ، قىلغاندا ھهتتا ئهبدۇلهزىز خارەزم بىلن جهڭ.دوستانه مۇناسىۋىتىنى داۋام قىلدى
دەرياسىنىڭ تۆۋەن تهرىپىدىكى ئۆزبېكلهر بۇخارانىڭ غهربىگه جىددىي تهھدىد سېلىشقا 

   .باشلىغان ۋاقىتتا سۇبهانقۇلىخان ئهبدۇلئهزىزگه ياردەم قىلدى
 بۇ زاتنىڭ كۆپ .بۇ ۋاقىتالردا خارەزمدە ئهبۇلغازى باھادىرخان ھۆكۈمرانلىق قىلىۋاتاتتى

 خىۋە خانلىقى ئۆزىنىڭ .شىگه زەھىرىددىن مۇھهممهد بابىرنى ئهسلىتىدۇئىشلىرى كى
ناملىق تارىخ ئهسىرى ئۈچۈن » شهجهرەئى تۈرك« جاھان بولسا ئۇنىڭ ،مۇستهقىللىقى ئۈچۈن
   .ئۇنىڭغا مىننهتداردۇر



www.uyghurweb.net 

 148

 خۇسۇسهن ئۆزىنىڭ بوۋىلىرىغا ،ئهبۇلغازى باھادىرخان ماۋەرائۇننهھر ھۆكۈمدارلىرىغا
 خارەزمدىكى ،مۇئامىله قىلغان ئهبدۇلالخانغا پۈتۈن روھى بىلهن دۈشمهن بولۇپۋەھشىيانه 

ئهجنهبىي ھۆكۈمدارالرنى يوقىتىشنى ھهمدە ئامۇ دەرياسىنىڭ تۆۋىنىدىكى بۇخارالىقالرنى ئۇ 
يهردىن قوغالشنى ناھايىتى كىچىك يېشىدىال ئۆزىگه بىر ئالىي مهقسهت ھهم يالغۇز ئۆزىگىال 

   .لىپ تاللىۋالغان ئىدىئائىت بىر ئىش قى
 يىلىدا –) 1646مىالدىيه  (1054ئۇنىڭ تارىخىدا بايان قىلىنغىنى بويىچه ھىجرىيه 

قاسىممۇھهممهد سۇلتان خىۋەنىڭ نائىبلىق مهنسىپىدىن ئېلىنىش بىلهنال ئۇ بۇ شهھهرنى 
 ئهبۇلغازى باھادىرخاننىڭ بىرىنچى قېتىملىق ئۇرۇشى بهزىدە خىۋەنىڭ .ئىشغال قىلدى

 بهزىدە بولسا قالماقالرنىڭ بۇالڭچىلىقلىرىغا قارشى ئېلىپ بېرىلغان ،ىچىدىكى تۈركمهنلهرگهئ
 ئۇنىڭ بۇخاراغا قارشى تاجاۋۇزى ئۆزىنىڭ قېرىندىشى ئهبدۇلئهزىزخان بىلهن جهڭ ،بولۇپ

   .باشلىغان سۇبهانقۇلىخاننىڭ ياردەم سوراپ ئۇنىڭغا مۇراجىئهت قىلغىنىدىن كېيىن باشالندى
 بۇخارا مهملىكىتىگه ، ئىككى قېرىنداش ئارىسىدا تېزدىن سۈلهى تۈزۈلگهن بولسىمۇگهرچه

ئائىت بولغان كۆك يۇرتلۇق  قا بىر قېتىم تاجاۋۇز قىلغان ئهبۇلغازى ئۆزىنىڭ كۆپ يىلالردىن 
 تاكى قارا كۆلگه قهدەر تاجاۋۇز قىلىپ .بېرى ساقالپ كهلگهن ئىنتىقامىدىن ۋاز كېچهلمىدى

 . كهرمىنهگه قهدەر كهلدى، ئىككىنچى يىلىدا يهنه بىر قېتىم ھۇجۇم قىلىپ.قىلدىئۇنى ئىشغال 
  .ئهبدۇلئهزىز ئۇنىڭغا يىگىرمه مىڭ ئهسكهر بىلهن ھۇجۇم قىلدى

 مۇھاسىرىگه چۈشۈپ قالغانلىقى ، ئهبۇلغازى ئۆزىنىڭ ئادەملىرىدىن ئايرىلىپ،لېكىن
خاننىڭ قهھرىمانلىقى سايىسىدە  ئهگهر ئۆزىنىڭ ئون تۆت ياشلىق ئوغلى ئهنۇشى،ئۈچۈن

 بۇخارالىقالر بۈيۈك مهغلۇبىيهتكه . ھاياتىدىن ئايرىلىپ قالغان بوالتتى،قۇتۇلۇپ قالمىغان بولسا
 ئامۇ دەريا ئارقىلىق ئۈزۈپ ئۆتۈپ قۇتۇلۇشقا مهجبۇر ، ئهبدۇلئهزىز يارىلىنىپ.دۇچار بولدى

 ئىنتىقام ، لېكىن.الر بىلهن قايتتى ئهبۇلغازى خىۋەگه ئهسىرلهر ۋە قىممهتلىك ئهشيا.بولدى
 ، ئۆزىنىڭ ھۇجۇملىرىنى تهكرار داۋامالشتۇرۇپ.ھېسسىياتى بۇنىڭ بىلهنال تهسكىن تاپمىدى

 . ئىككىنچى قېتىمدا تاكى بۇخارانىڭ دەرۋازىلىرىغا قهدەر كهلدى،بىرىنچى قېتىمداۋاردانزىگه
ىق غوۋغاالر يالغۇز ئاتمىش ياشقا  قېرىنداشالر ئارىسىدا داۋام قىلغان بۇ قانل–دىن ۋە قان 

 ئاخىر ئۇ .يهتكهن ۋاقتىدىال ئهبۇلغازىدا ئادىللىق ۋە مهرھهمهت ھېسسىياتىنى ئويغىتالىدى
 –) 1663مىالدىيه  (1074ئهبدۇلئهزىز بىلهن سۈلهى تۈزدى ۋە تېز ۋاقىت ئىچىدىال ھىجرىيه 

   .يىلى ۋاپات بولدى
 تاتار ،نائهت ھاسىل قىلغىنىدەكئوقۇغۇچىالرنىڭ قانچه قېتىمالپ كۆرۈپ قا

جهڭگىۋارلىرىنىڭ ئىنسانىي ھېسلىرى ئادەتته بۈيۈك بىر قېرىلىق ھېسلىرى ئادەتته بۈيۈك بىر 
 ئۇرۇش خۇمار ئوغلى ھهم ، شۇڭا.قېرىلىق ۋاقتىغا يهتكهندىن كېيىنال ئويغىنىشقا باشاليدۇ

مىسىگه كۆپ ئهھمىيهت ۋارىسى ئهنۇشىخان   ئاتىسى تهرىپىدىن تۈزۈلگهن سۈلهى ئهھدىنا
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 خاجهجۇيبار دېگهن جايغا قهدەر كهلدى ۋە بۇ ، بۇخاراغا يېڭىدىن ھۇجۇم باشالپ.بهرمىدى
 دەرھال بۇخاراغا . بۇ ۋاقىتتا ئهبدۇلئهزىز كهرمىنهدە ئىدى. تالىدى–مۇقهددەس يهرنى بۇالپ 

بدۇلئهزىز ئۆزىنىڭ  ئه. شهھهر دەرۋازىلىرى خىۋەلىكلهر تهرىپىدىن ئىشغال قىلىنغانىدى.قايتتى
 ،قىرىق نهپهر پىداكار تهۋەلىرى بىلهن تۈن نىسپىدە ئۇ يهرگه كېلىپ ساقچىالرنى ئۆلتۈرۈپ

 – شهھهرگه كىرگهندىن كېيىن توختاۋسىز ھالدا ئۇرۇشا .شهھهرگه كىرىشكه مۇۋەپپهق بولدى
ۈچۈن پۈتۈن ئۇرۇشا قهلئهگه بېرىپ يهتتى ۋە ئاندىن بۇ كېچه خارەزملىكلهرنى قىرغىن قىلىش ئ

 تاجىكالر ۋە ئهجنهبىي سودىگهرلهر ئارىسىدا قورال تۇتۇش ، ئۆزبېكلهر.ئاھالىنى دەۋەت قىلدى
ئىقتىدارى بولغانلىكى ئادەم ھهممىسى تۈن نىسپىدە بىرىدىن بىرى ئالدىرىشىپ قالغان 

 ئهنۇشى ، ئۇرۇش شۇ دەرىجىدە دەھشهتلىك بولدىكى.دۈشمهن ئۈستىگه ھۇجۇم قىلدى
 بۇ پاالكهت ئۇزاق مۇددەتلهرگه .ڭ ئاز بىر قىسمىال خاالس بولۇپ خىۋەگه كېتهلىدىئهسكىرىنى

   .قهدەر خىۋەلىكلهرنىڭ سۈلهىنى بۇزۇش ھهۋەسلىرىنى يوقاتتى
بىلهن بولغان دائىملىق جهڭلهر ۋە قېرىنداشلىرى ئارىسىدا ) كۇرشىالر(ئاخىر قۇمشۇالر 

 .خاننىڭ ھۆكۈمهت ئىشلىرىدىن كۆڭلى سوۋۇدى ئهبدۇلئهزىز،داۋام قىلغان نىزاالر تۈپهيلىدىن
 ،ئۆزىدىن ئىلگىرىكى ماۋەرائۇننهھر ھۆكۈمدارلىرىنىڭ گۈزەل بىر ھهرىكهتلىرىگه تهقلىد قىلىپ

ئۆز ئىختىيارى بىلهن تهختنى سۇبهانقۇلىغا تاپشۇرۇشنى ۋە ئۆزى دەرۋىش ھاسىسىغا تايىنىپ 
) ھۆكۈمدارلىقنى(لى ئالىي ھاكىمىيهتنى  سۇبهانقۇ.مهككه سهپىرىگه يۈزلىنىشنى قارار قىلدى
 ئۇ ئاتالىق ئىمامقۇلى ھهم پهرۋانىچى تهڭرىبهردى ،قوبۇل قىلىش ئۈچۈن بۇخاراغا چاقىرتىلغاندا

 ،ۋاسىتىسى بىلهن ھۆكۈمدارنىڭ مۇددىئاسىغا مهمنۇنىيهت بىلهن ئىتائهت قىلىدىغانلىقىنى
كهتكهندىن كېيىنال بېرىشنى لېكىن پايتهختكه پهقهت ئهبدۇلئهزىز ئۇ يهردىن چىقىپ 

 بۇ خهۋەر ئهبدۇلئهزىزگه ياخشى تهسىر بهرمىدى ھهم .تىلهيدىغانلىقىنى خهۋەر قىلدى
 ئهگهر بۇ پىكىردىن ، شۇڭا.بۇخارالىقالرمۇ ئۆز ھۆكۈمدارىنىڭ بۇ پىكىرىدىن قايتىشىنى تىلهيتتى

لدىدىن ئۆتكۈزگهن قايتىپ قالسا ئۆز ھۆكۈمدارى ئۈچۈن زىيانلىق بولىدىغانلىقىنى كۆز ئا
: تهڭرىبهردى پهرۋانىچى ئابدۇلئهزىزخاننىڭ ھۇزۇرىغا چىقتى ۋە ئۇنىڭغا مۇنداق خىتاب قىلدى 

 تاسادىپىي ھالدا ئېسىمگه كهلگهن بىر ۋەقهنى نهقىل ، ئهگهر اليىق تاپسىڭىز،ئهي ھۆكۈمدار«
ىشاپوردىن بهلخلىق سۇلتان ئىبراھىم ئۆزىنىڭ مهككىگه بېرىش سهپىرىدە ن: كهلتۈرسهم 

ئۆتكهن چېغىدا زامانىسىنىڭ بىرىنچى ھهكىمى بولغان پهرىدىددىن ئهتتارنى   زىيارەت قىلدى 
 بۇ مۆھتىرەم زات ھهممهيلهنگه مهلۇم بولغىنىدەك ئىنتايىن ، لېكىن.ھهم ئۇ يهردە قونۇپ قالدى

نال  بىردى، مۆجىزىگه قاراڭ. ئۇ خۇداغا يالۋۇرۇشقا باشلىدى. كهچ بولدى.نامرات ئىدى
 ھهم مۇساپىرغا تويغۇچه ،داستىخاندا بىر تاۋاق تولۇق شېرىن تائام زاھىر بولدى ھهم ئۆزىگه

 ئىككىنچى كۈنى سۇلتان ئىبراھىم بۇ مۆھتىرەم زاتنى ئۆز ھۇزۇرىغا .يېيىشكه يېتىپ ئاشاتتى
  بۇ قېتىم بىرنهچچه تاۋاقالردا لىق.تهكلىپ قىلدى ۋە ياردەم سوراپ ئۇمۇ خۇداغا يالۋۇردى
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تولغان تاتلىق تائامالر زاھىر بولدى ز ئىككى زاتقا نېسىپ بولغان تهڭرىنىڭ رەھمىتى 
 نېمىشقا ،ئهي تهڭرىم‹: گهن پهرىدىددىن ئهتتار ھهيران قالدى ۋە «ئارىسىدىكى بۇ پهرقنى كۆ

  بۇنىڭغا.دېدى›  ئهمما سۇلتان ئىبراھىمغا كۆپ تاۋاقالردا نېمهت بېرىلدى؟،ماڭا يالغۇز بىر تاۋاق
 ئىبراھىم مهن ،گهرچه ھهر ئىككىڭال مېنىڭ ئهزىز بهندىلىرىم بولساڭالرمۇ‹: جاۋابهن غايىبتىن 

 سهن بولساڭ پهقهت دوراپۇرۇشلۇق دۇكىنىڭنى .ئۈچۈن ئۆزىنىڭ تاج ۋە تهختىنى پىدا قىلدى
 شۇڭا مۇكاپاتىمۇ چوڭراق بولۇشقا تېگىشلىك . ئهمهلى چوڭراق– ئۇنىڭ ئىش ،پىدا قىلدىڭ

 . ئهي ھۆكۈمدار سېنىڭ ئهھۋالىڭمۇ خۇددى شۇنىڭغا ئوخشايدۇ. بىر سادا كهلدىدېگهن›
 بۇ باشقىالرغا قارىغاندا ، چۈنكى. زەخمهتلىك بىر ئىش–سېنىڭ ھهج سهپىرىڭمۇ كۆپ زىيان 
   .»مىڭ مهرتىۋە بۈيۈك بىر پىداكارلىقتۇر

ئاددە ھىيلىگهر پهرۋانىچى تهڭرىبهردىنىڭ بۇ ئىشارەتلىك سۆزلىرىدىن پهۋقۇل
 ھهجگه كېتىشنى قارار ،تهسىرلهنگهن ئهبدۇلئهزىز ئۆزىنىڭ ئىلگىرىكى پىكرىدە چىڭ تۇرۇپ

 ئۇنىڭ كارۋىنىغا ئۈچ مىڭدىن ئارتۇق ھاجىالر قوشۇلغاندىن كېيىن ئهرەبىستاننىڭ .قىلدى
) 1680مىالدىيه  (1091مۇقهددەس شهھىرىگه ئىران ئارقىلىق كېتىش ئۈچۈن ھىجرىيىنىڭ 

 بۇندىن ئىلگىرىكى ھۆكۈمدارالرغا ئوخشاشال بۇنىڭغىمۇ .خارادىن قوزغالدى يىلىدا بۇ–
 ئىككىنچى ئهبباسنىڭ ئوغلى شاھ سۇاليمان .ئىراندا بۈيۈك مېهمانپهرۋەرلىك كۆرسىتىلدى

ناملىق » چىهىل سۇتۇن« ئىسپاھاندا ئۇ .ئۇنى شاھانه بىر ئېهتىرام بىلهن قوبۇل قىلدى
   .ن بولۇپ تۇردىغايهت گۈزەل بىر سارايدا مېهما

 ئادەت بويىچه ئىراندا مهخسۇس تهنتهنىلىك ،بۇ ۋاقىتالردا نورۇز بايرىمى بولۇپ
 شۇنىڭغا بىنائهن ئۆزبېك خانىغا ئىسپاھاننىڭ باھار زىننهتلىرى .مۇراسىمالر ئىجرا قىلىناتتى

 –بىلهن زىننهتلهنگهن باغچىلىرى ۋە ئىران سارايلىرىنىڭ پۈتكۈل يۈزىنى قاپلىغان زىبۇ 
 سائادەتلىرى بىلهن –زىننهتلىرى ئارىسىدا تهبىئهتنىڭ التاپىتى ۋە بۇ دۇنيانىڭ بهخت 

 چۆل ، ئۇ بۇ يهردىن ھهمهدان ۋە باغداد يانلىرىدىن ئۆتۈپ.ۋىدالىشىشقا توغرا كهلدى
 يولدا ئۆزلىرىگه چوڭ بىر توپ قاراقچى بهدىۋىيلهر ھۇجۇم .ئارقىلىق سهپهر قىلغانىدى

ئالتۇن ئاقچا تهلهپ قىلدى ۋە بېرىلمىگهن تهقدىردە قورال  قىرىق مىڭ ،قىلىپ
 دىنىي بىر سهپهر ۋاقتىدا قولىنى قان بىلن بۇلغاشنى .ئىشلىتىدىغانلىقىنى بىلدۈردى

 ، لېكىن.خالىمىغان ئهبدۇلئهزىز ئۇالر تهلهپ قىلغاننىڭ يېرىم مىقدارىنى بېرىشكه قوشۇلدى
مهن «: ئهبدۇلئهزىز بۇنىڭغا قاتتىق ئاچچىقلىنىپ  ،بهدىۋىيلهر بۇنىڭغا رازى بولمىغانلىقتىن

ئهمدى يول توسار قاراقچىالر ماڭا بۇيرۇق بېرىشكه جۈرئهت ! قىرىق يىل سهلتهنهت سۈردۈم 
 خۇدا يولىدا شېهىت ،ئهگهر مهن بۇ يولدا ئۆلسهم! قورالنى ئىشقا سېلىڭالر ! قىلىۋاتىدۇ 

دىن ئۇرۇش بۇ ھاجى ھۆكۈمدارنىڭ  ئويلىمىغان يهر.دەپ ۋارقىرىدى» بولغان بولىمهن
 ، ساالمهت ئۆزىنىڭ مهقسىتىگه ئېرىشىپ– كېيىن ئۇ ساق .غهلىبىسى بىلهن نهتىجىلهندى
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 مهدىنىدە ئۆزىنىڭ ئاتىسى ۋە .ئۇزۇن ئۆتمهستىن يهتمىش تۆت يېشىدا ۋاپات بولدى
   .ھاممىسىنىڭ ئوغلى يېنىدا دەپنه قىلىندى
 ، ئۇ پهۋقۇلئاددە سېمىز بولۇپ،يدىغان بولساقئهبدۇلئهزىزنىڭ قىياپىتىنى تهسۋىرله

 تارىخچىالرنىڭ بايانىغا .ھهتتاكى ئۇنى زامانىسىنىڭ ئهڭ يوغان كىشىسى دېيىشكه بوالتتى
 ئۇنىڭ ئۆتۈكىنىڭ ئىچىدە تۆت ياشلىق كىچىك بالىنى بىماالل ئورۇنالشتۇرۇش ،قارىغاندا

ىر ئاز ھهزىل قىلىشقا جۈرئهت  بىر شائىر ئۇنىڭ بۇ سېمىزلىكى ھهققىدە ب.مۇمكىن ئىدى
 . ئۇنى ئىشىتكهندىن كېيىن ئهبدۇلئهزىز ئۇ شائىرنى ھوزۇرىغا چاقىرىتقان.قىلغان ئىكهن

 .شائىر ئۆزىنىڭ ھاياتىدىن خهۋپسىرەپ تىترىگهن ھالدا ئهبدۇلئهزىزنىڭ ھۇزۇرىغا كهلگهن
ئىر يازغانلىقىڭىزنى  مهن توغرىسىدا ھاقارەت ئارىالش شې،ھه مولالم«: ئهبدۇلئهزىز ئۇنىڭغا 

 .دېگهن»  بولمىسا ئۆزىڭىز ئۈچۈن سهت بولىدۇ، باشقىالر ھهققىدە بۇنداق قىلماڭ.ئىشىتتىم
 كېچهك بېرىشكه –ئاندىن ئهبدۇلئهزىز ئۇنىڭغا ئون مىڭ دىنار ئاقچا ھهم بىر قۇر كىيىم 

ىلهن مېنى بۇ  ئالىي جانابلىقىڭ ب،ئهي ھۆكۈمدار«:  شائىر بۇنىڭغا جاۋابهن .پهرمان قىلغان
 گهۋدەمنى ئون مىڭ پارچىغا ئايرىپ پارچىالپ تاشالشقا ئهمىر ،قهدەر ھاقارەت قىلغۇچه

دېگهن ھهم دەرھال بۇخارادىن ھىندىستانغا »  ياخشىراق بولغان بوالتتى،قىلغان بولساڭ
   .كۆچۈپ كهتكهن

هزىز باشقا ئۆزىنىڭ ئاتىسىغا نىسبهتهن شۇ دەرىجىدە رەھىمسىز مۇئامىله قىلغان ئهبدۇلئ
 ، ئۇ خېلى دەرىجىدە مهلۇمات ئىگىسى بولۇپ.كۆپ تهرەپلهردە ئالىيجانابلىقالر كۆرسهتكهن

 ھهتتا ھهج سهپىرى ۋاقتىدىمۇ غايهت گۈزەل بىرنهچچه .چىرايلىققىنا شېئىرالرنى يازاتتى
 بولۇپمۇ مهشهۇر بۇخارىينىڭ ئهسىرىنى ناھايىتى ياخشى .ئىالھىينامىلهرنى ئىجاد قىلدى

 ئۇ خهتتاتالرنى . ئۆلىماالر ھهرۋاقىت ئۇنىڭ ھۇزۇرىغا ئۈزۈلمهي كىرىپ تۇراتتى.لهتتىبى
 مهشهۇر خهتتات مولال ھاجى شائىر ھافىز شىرازىنىڭ ، مهسىلهن.ناھايىتى قهدىرلهيتتى

 ئۇنىڭدىن ھهر .پهقهت بىر نۇسخا دىۋانىنى كۆچۈرۈپ يېزىش بىلهن يهتته يىل شۇغۇلالندى
   . مىسرا شېئىر يازاتتىكۈنى پهقهتال ئىككى

ئهبدۇلئهزىز ئىران ئارقىلىق سهپهر قىلغاندا ھافىز دىۋانىنىڭ بۇ نۇسخىسىنى ھهدىيه 
 ماۋەرائۇننهھرنىڭ بۇ سابىق ھۆكۈمدارىنىڭ ئۆزىگه .سۈپىتىدە شاھ سۇاليمانغا بهرگهنىدى

ۇقراق بۇ كهلتۈرگهن قىممهتلىك ماتالىرى ۋە باشقا ئهزىز نهرسىلهرنىڭ ھهرقايسىسىدىن ئارت
 ، جهڭ پهيتىدە جاسارەتلىك.ھهدىيه شاھ سۇاليماننىڭ مهمنۇنىيىتىگه سهۋەب بولدى

 غهيرەتلىك بولغان ئهبدۇلئهزىز كۆپىنچه ھالدا كۈن بويى تاشقىي –ھاالكهت ۋاقتىدا چىدام 
 كۆپ كىشىلهر بۇنى ئۇنىڭ ئۇزۇن مۇددەتلهرگىچه .دۇنيانىڭ تهسىراتىدىن ئايرىلىپ تۇراتتى

   .غا تولۇپ ئۆمۈر ئۆتكۈزگهنلىكى بىلهن مۇناسىۋەتلىك دېيىشىدۇتهپهككۇر
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 بۇخارا خانلىرى شهخسهن ئۆزلىرى قانلىق ئۇرۇشالرغا ،ئومۇمهن ئالغاندا
قاتناشقانلىقىدىن ۋە دۇنياۋى ھاكىمىيهت ئۈچۈن ئۆزلىرىنىڭ قېرىنداشلىرى ۋە ئاتىلىرى 

ھهببىتىنى ئۆزلىرىگه جهلپ قىلىش  ئومۇمنىڭ مۇ،بىلهن جهڭ قىلغانلىقلىرىدىن قهتئىينهزەر
 سائهتلهپ ئۆلىما ۋە ئهزىزلهر سۆھبىتىدە ۋاقىت – كۆپىنچه ۋاقىتالردا سائهت ،ئۈچۈن

 دۇنياۋى ئارزۇ ۋە ، تهڭرى قۇدرىتىنىڭ ئۇلۇغلۇقى ھهققىدە پىكىر يۈرگۈزۈشنى،ئۆتكۈزۈپ
ىلىشنى الزىم مهقسهتلهرنىڭ ھهممىسى بىهۇدە ۋە مهنىسىز نهرسىلهر ئىكهنلىكىنى ئېالن ق

   .كۆرەتتى
  سۇبهانقۇلىخان ۋە ئاشتهرخانىيالرنىڭ ئاخىرلىشىشى

   يىلالر–) 1737 – 1680مىالدىيه  (1150 – 1091ھىجرىيه 
  

ئامۇ دەريا بويىدىكى كىچىككىنه بىر مهملىكهتنىڭ ئىجتىمائىي ۋە سىياسىي ئهھۋالى 
خۇنۇك بىر مهنزىرە بارلىققا كېلىشكه باشلىغانلىقىغا  ئىنتايىن ،بارغانسېرى ئاجىزلىشىپ

 قېرىنداشالر ئارىسىدىكى قانلىق ،ھهمدە ئهھمىيهتلىك ۋەقهلهر ئورنىغا ئۆزئارا نىزاالر
 .جهڭلهرگه ئوخشاش ئىچكى بۇزغۇنچىلىقالرنىڭ كۆرۈلگهنلىكىگه ئهجهبلهنمهسلىك كېرەك

 ،رنىڭ زاۋاللىققا يۈزلهنگىنىدىن بېرى تېمۇرىيالرنىڭ يوقىلىشى بىلهن ماۋەرائۇننهھ،چۈنكى
    .بىز ئهمدى ئىككى ئهسىرنى ئارقىغا قالدۇرۇپ كهتتۈك

) 1680مىالدىيه  (1091غا سهپهر قىلغاندىن كېيىن ھىجرىيه )مهككه(قېرىندىشى ھىجاز 
 يىلى مۇھهررەم ئېيىنىڭ باشلىرىدا بۇخارا تهختىنى ئىشغال قىلغان سۇبهانقۇلىخان ئۆزى –

ا قارشى قانداق پاراكهندىچىلىكلهرنى كهلتۈرۈپ چىقارغان بولسا يهنه شۇنداق قېرىندىشىغ
 بهزىدە ، يهنى بهزىدە غهربتىكى تىنچسىز قهۋملهرگه قارشى،ئىشالر بىلهن شۇغۇللىنىشقا

شهخسهن ئۆز قول ئاستىدىكى نائىپلىرىغا قارشى ۋە بهزىدە پهقهت ئۆزىنىڭ ئوغۇللىرىغا 
 . ئىشنىڭ باشلىنىشى ئادەتتىكى بويىچه بهلختىن چىقتى.ولدىقارشى جهڭ قىلىشقا مهجبۇر ب

 ئۇ ، لېكىن.سۇبهانقۇلى ئۇ يهرگه ئۆز ئوغلى ئىسكهندەرخاننى نائىپ قىلىپ تهيىنلىگهنىدى
 قېرىندىشى ئهبۇلمهنسۇر ئۆز ، چۈنكى.بۇ مهنسهپته ئىككى يىلدىن ئارتۇق تۇرالمىدى

دەرخاننى زەھهر ۋاسىتىسى بىلهن يوقاتتى ۋە  ئىسكهن،ئهتراپىغا كۈچلۈك بىر گۇرۇھنى توپالپ
 سۇبهانقۇلى بۇ قهھرىلىك ۋە قاتىل ئوغلىنىڭ .ئۇنىڭ ئورنىنى ئۆزى ئىشغال قىلدى

 شۇڭا كىچىك ئوغلى ئهبدۇلالنى بهلخ نائىپى قىلىپ .ھهرىكىتىدىن نارازى بولدى
ىڭ سۆزىگه كىم  بۇ ۋاقىتالردا كۈچلۈك قورالغا تايانمىغاندا ھۆكۈمدارن، لېكىن.تهيىنلىدى

ئهھمىيهت بېرەتتى ؟ بهلخلىقالر قان بهدىلىگه بولسىمۇ ئۆز مهقسهتلىرىنى ئهمهلگه 
 ئهبۇلمهنسۇر بهلخ ھۆكۈمرانلىقىنى ئۆز قولىغا .ئاشۇرىدىغانلىقى بىلهن تهھدىت سالدى

 ئۇ ئۆز قېرىندىشى ، چۈنكى. ھاكىمىيهت بېشىدا پهقهت تۆت ئايال تۇرالىدى، لېكىن.ئالدى
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 ئۇنىڭ بۇ ، ئۇنى قهتلى قىلدۇرغان ئىدى،النىڭ دۈشمهنلىك قىلىشىدىن قورقۇپئهبدۇل
 ئۇالرنىڭ ئۆزىگه قارشى ،قىلمىشى بولسا ئۆز تهرەپدارلىرىنىڭ مۇھهببىتىنى سۇندۇرۇپ

 ئاخىر بىر كۈنى ھاممىسىنىڭ يېنىغا كهتكهن ۋاقىتتا .سۈيقهست ھازىرلىشىغا سهۋەب بولدى
   .ئۆزىنى ئۆلتۈردى
 بۇمۇ .نىدا سۇبهانقۇلىنىڭ سىددىقمۇھهممهدخان ئاتلىق ئوغلى نائىپ بولدىئۇنىڭ ئور

 بىر تهرەپتىن .ئۆزىدىن ئىلگىرىكى نائىپقا يېتىدىغان دەرىجىدە بىر بۇزغۇنچى ئىدى
 ئۇنىڭ قاتىللىرىنىڭ تېرىلىرىنى تىرىك ،قېرىندىشىنىڭ ئىنتىقامىنى ئېلىش ئۈچۈن

 بىرىنىڭ ئارقىسىدىن ئىككىنچىسىنى تۇرغۇزۇپ سويدۇردى ۋە بهدەن ئهزالىرىنى
 ھهتتا . ئىككىنچى تهرەپتىن ئۆز ئاتىسىغا ئىتائهت قىلىشتىن باش تارتتى.كهستۈردى

 .خىۋەدىن ئانۇشاخان ماۋەرائۇننهھرگه ھۇجۇم قىلغان ۋاقتىدىمۇ ئاتىسىغا ياردەم قىلمىدى
ى  ئوغل،سۇبهانقۇلىخان ھاالكهتلىك تهھدىتنى بىر تهرەپ قىلغاندىن كېيىن

 جاۋابكارلىققا تارتماقچى ،سىددىقمۇھهممهدخاننى ئۆز ۋەزىپىسىنى ئورۇندىمىغانلىقى ئۈچۈن
 بۇ ، لېكىن ئۇنىڭ بۇ ھهرىكىتى يامانلىق قهستى بىلهن بولغانلىقىنى بىلىپ،بولغان ئىدى

 ئهسكهر ،پىكرىدىن ياندى ۋە ئۇنى قورال كۈچى بىلهن ئهدەبلهشكه تېگىشلىك دەپ قاراپ
 بۇ ۋاقىتتا سىددىقمۇھهممهدخان ئاتىسىغا ئوچۇقتىن .ئۈستىگه يۈرۈش قىلدىبىلهن ئۇنىڭ 

 سۇبهانقۇلى كېيىن يهنه ئاتىلىق شهپقىتىنى .ئوچۇق قارشىلىق كۆرسىتىپ بهلخكه بېكىندى
 ئۇنىڭغا مهكتۇپ ئهۋەتىپ . زۇلۇم تهدبىرلىرىگه كىرىشمىدى– بىردىنبىر جهبىر ،كۆرسىتىپ

لىدى ۋە ئهگهر ئىتائهت بايانقىلىپ ئاتىسىنىڭ ھۇزۇرىغا تۇزكورلۇقى ئۈچۈن ئۇنى ئهيىپ
 . بۇ ھهرىكهت ياخشى بىر نهتىجه بهردى. ئهپۇ قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى،كېلىدىغان بولسا

 ئاتىسىنىڭ ھۇزۇرىغا كهلدى ۋە ،سىددىقمۇھهممهد خاتالىقلىرىغا پۈتۈنلهي پۇشايمان قىلىپ
   . يىلى ۋاپات بولدى–) 1684مىالدىيه  (1096 يهنى ھىجرىيه ،تېزال

سۇبهانقۇلى ئهھمىيهتلىك مهنسهپلهرنىڭ ئۆز بالىلىرىغا بېرىلىشى نهقهدەر خهتهرلىك 
 بهلخنىڭ نائىپلىقىنى ئۆز ،بولىدىغانلىقىنى تهجرىبىدىن ئۆتكۈزۈپ ھېس قىلغاندىن كېيىن

ا ئۇ ۋاپات  يىلىد–) 1687مىالدىيه  (1099مۆتىۋەرلىرىدىن خادىمبهي ئاتالىق  قا ۋە ھىجرىيه 
 بۇ كېيىنكىسى .بولغاندىن كېيىن قوڭرات قهبىلىسىدىن مهھمۇدبهي ئاتالىققا تاپشۇردى

 مهقسهتكه ،ئالدىنقىسىدىن قېلىشمايدىغان دەرىجىدە ساداقهتمهن ۋە الياقهتلىك بولۇپ
 ئۆزبېكلهرمۇ ، چۈنكى بۇنىڭ تهيىنلىنىش سهۋەبى بىلهن.تېخىمۇ مۇۋاپىقراق ئىدى

 ئاڭالشالرغا قارىغاندا بۇ ۋاقىتالردا .هنلهرمۇ ئۇزۇن مۇددەت تىنچالندىئهتراپتىكى تۈركم
 بۇ زاماندىكى پاراۋانلىق ۋە ، چۈنكى.بهلخته مهمۇرچىلىق ھاسىل بولغان بولسا كېرەك

قىرىق ) ئاشلىقنىڭ( بىر ئېشهك يۈكى غهلىنىڭ ،بايلىقنىڭ دەرىجىسىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن
 كۆكتات ۋە باشقا ئوزۇقالرنى .انلىقى بايان قىلىنىدۇبولغ) بىر ئېنگلىز ئالتۇنى(تهڭگه 
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 ، مهھمۇدبهيگه ئوخشاش ساداقهتلىك مهمۇرالر بولسىمۇ.پۈتۈنلهي بىكارغا بهرگهن ئىكهن
ئۆزبېك قهبىلىلىرىنىڭ توپىالڭچى سهركهردىلىرى ئۇالرغا نىسبهتهن قىياس قوبۇل 

 ئۆزلىرىنىڭ ،قى تۈپهيلىدىن تاشقىي دۈشمهننىڭ يوقلۇ،ئهتمهيدىغان دەرىجىدە كۆپ بولۇپ
 . بهزىدە ئۆز ئارا جهڭ قىالتتى،ئۇرۇش ھهۋەسلىرىنى مهملىكهتنىڭ ئىچىدە تهسكىن تاپقۇزۇپ
 بۇالر ئارىسىدا ، خۇسۇسهن.بهزىدە ئۆزلىرىنىڭ ھۆكۈمدارلىرىغا قارشى توپىالڭ چىقىراتتى

ىسىنىڭ خانى  بايات ئىسىملىك ئۆزبېك قهبىل.بايات قارا ئىسىملىك بىرى داڭ چىقاردى
 .بولغان بۇ كىشى تاغلىق ھىسار ئۆلكىسىدە تۇردى ۋە توپىالڭنى يهتته يىل داۋام ئهتتۈردى

 تۇرۇۋاتقان ،مهھمۇدبهي بۇنىڭغا قارشى سهھرادا بىرنهچچه نۆۋەت ھۇجۇم قىلغان بولسىمۇ
 .ئورنى مۇستهھكهم بولغان نايمان قهلئهسىدىن ئۇنى يوق قىلىش ئاسان ئهمهس ئىدى

 پۈتۈنلهي ئاجىز .ئۇنىڭ بىلهن سۈلهى قىلىپ ئهھدىنامىلهر تۈزۈشكه توغرا كهلدىبهزىدە 
 يهنى توۋا ،قالغان ۋاقىتالردا بايات قارا كېپهنگه ئورۇنۇپ بوينىغا ئوق بىلهن قىلىچ ئېسىپ

 ، لېكىن ھېچ ۋاقىت بۇ ۋەدىسىنى ئىجرا قىلماي.قىلغان قىياپهتته كېلىپ ۋەدىلهر قىالتتى
 . توپىالڭ چىقىرىشقا سهرپ قىالتتى،لگهن مۇددەتنى يېڭىدىن كۈچ يىغىپئهكسىچه شۇ بېرى

 كېسىلگهن بېشى بۇخاراغا ئهۋەتىلگهنگه قهدەر ئۇنى سهككىز ،ئاخىر ئۇ ئۆزى ھاالك بولۇپ
ناملىق ئۆزبېك » مىڭ« ئوڭ تهرەپ ئهندىخۇيدا ياشىغۇچى .قېتىم قىستاشقا توغرا كهلدى

ياشىغۇچى قىپچاقالر ئارىسىدىكى ئۇرۇشالرمۇ خېلى ئۇزۇن قهبىلىلىرى بىلهن بهلخ ئهتراپىدا 
 چۈنكى . خۇسۇسهن بۇ ئۇرۇشالرنىڭ ئايرىم بىر پاالكهتلىك تهرىپى بار.مۇددەت داۋام قىلدى

 پاساتالردىن پايدىلىنىپ بۇخارانىڭ غهرب قوشنىسى بولغان خىۋە –بۇ ئىچكى پىتنه 
ۇزلىرىنى تهكرار داۋام قىلىشقا كۆپ  تاالن قىلىش خاراكتېردىكى تاجاۋ–ئۆزىنىڭ بۇالن 

 يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ئهبۇلغازىنىڭ جهڭگىۋار ئوغلى ئانۇشاخان .مۇمكىنلىك بار ئىدى
تاكى ئهبدۇل ئهزىز زامانىدىمۇ ئۆزىنىڭ بۇالڭچىلىق ھهرىكهتلىرىنى بۇخاراغا قهدەر 

لى تهختكه  سۇبهانقۇ. لېكىن چوڭ بىر مهغلۇبىيهتكه دۇچار بولغانىدى.كېڭهيتكهن
ئولتۇرغاندىن كېيىن ئۇ ئۆزىنىڭ تاجاۋۇزلىرىنى يهنه تهكرارالشقا باشلىدى ھهم ھىجرىيه 

 يىلىدا ھهتتا بىردىنبىر شهھهر بولغان سهمهرقهندكه ھۇجۇم –) 1683مىالدىيه  (1095
   .قىلدى

 چۈنكى ئۆرگهنچ پۈتۈنلهي .بۇ ۋاقىتالردا سۇبهانقۇلى زور مۈشكۈالت ئىچىدە قالدى
 ئۆزىنىڭ قول ئاستىدىكى مهغرۇر خانلىرى ئۇنىڭغا ياردەم ،ن قىلىنغان بولۇپۋەيرا

 ئۆز ھۆكۈمدارىنى ، يالغۇز بىرال مهھمۇدبهي خاس ساداقهت بىلهن.كۆرسهتمهس ئىدى
ھىمايه قىلىش ئۈچۈن مهيدانغا ئاتالندى ۋە غىجدىۋان يېنىدىكى بىر ئۇرۇشتا ئانۇشاخاننى 

 لېكىن بۇ ھال يهنه . ھهتتا خارەزمگه قهدەر قوغلىدى،ىلىپپۈتۈنلهي مهغلۇب ۋە پاراكهندە ق
بىر يىلى سۇبهانقۇلىنىڭ بهلخته بولغان مهزگىلىدە تىنچسىز ئانۇشاخاننىڭ يېڭىدىن بۇخاراغا 
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 ئۇ بۇ قېتىمدىمۇ زىيان تارتىپ مهغلۇبىيهت بىلهن .ھۇجۇم قىلىشىغا توسالغۇ بواللمىدى
 قايتقان ۋاقتىدا يولدا شهخسهن ئۆز ،ېيىنئارقىغا چىكىنىشكه مهجبۇر بولغىنىدىن ك

 ئۆرگهنچلىكلهر ئاق كىگىز ئۈستىدە ئۇنىڭ ئوغلى .ئادەملىرى تهرىپىدىن قهتلى قىلىندى
   .ئهرناق  نى كۆتۈردى

 . ھهتتا ئۆزىنىڭ ھىمايىسىگه ئالدى،سۇبهانقۇلى باشتا ئاڭا سىلىق مۇئامىله قىلدى
تىسىنىڭ يولىغا چۈشۈپ بۇخاراغا تاجاۋۇز لېكىن شۇنىڭغا قارىماستىن ئهرناق تېزدىن ئا

 يىلىدا پايتهختنىڭ –) 1686مىالدىيه  (1098 يهنى ھىجرىيه ، ھهتتا بىر قېتىم.قىلدى
 بۇنىڭغا قاراپ بۇ پاالكهتنى پۈتۈنلهي تۈگىتىش الزىم .دەرۋازىسى ئالدىغا قهدەر كهلدى

م ئۈستىگه ھۇجۇم  مهھمۇدبهي خېلى كۆپ ئهسكهر توپالپ ئۆزى خارەز،كۆرۈلگهنلىكتىن
  كۆپلىگهن مۆتىۋەرلهر ئۇنىڭ تهرىپىگه ، ئهرناقنىڭ ئهسكىرى يوقىتىلغاندىن كېيىن.قىلدى
 ئهرناقخان ئۆزى زەھهر ۋاسىتىسى بىلهن بۇ دۇنيادىن يوق ئېتىلدى ۋە خىۋە .ئۆتتى

 بۇ ئهھۋال ئىككى يىلدىن ، لېكىن.يېڭىدىن بۇخارانىڭ ئالىي ھاكىمىيىتى ئاستىغا ئېلىندى
 شۇ قهدەر سىياسىي پاالكهتلهر ئىچىدە تۇرۇۋاتقانلىقى ھهم .ارتۇق داۋام قىاللمىدىئ

 بۇخارا شۇ ،ھۆكۈمهتنىڭ ھاالكىتىنىڭ ئوچۇق ئاالمهتلىرى كۆز ئالدىدا تۇرۇۋاتقان ھالهتتىمۇ
ۋاقتىدىكى سۈننىي مهزھىپىدىكى ئىسالم خانلىرىنىڭ ئېتىبار ۋە ئېهتىراملىرىنى ئۆزىگه شۇ 

لپ ئېتهر ئىدى ۋە بۇخارانىڭ ئۆتكهنكى داغدۇغىلىرى ئۇالرنىڭ كۆزلىرىنى شۇ دەرىجىدە جه
 ئۇالر ئۇنىڭ ھازىرقى ئاجىز ۋە زەئىپلىكىنى كۆرۈشنى ئهسال ،دەرىجىدە قاماشتۇرار ئىدىكى

 ،سۇبهانقۇلىنىڭ ھۇزۇرىغا يىراق يهرلهردىكى خوتهندىن:  مهسىلهن .ئىستىمهيتتى
ىندىستاندىن مهخسۇس ھهيئهتلهر كهلگهنلىكى  ھهتتاكى ھ، قىرىمدىن،قهشقهردىن

مىالدىيه  (1096 ھىندىستاندىن ئۇنىڭغا مهغرۇر ئهۋرەڭزىب ھىجرىيه .كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ
يىلىدا بىر نهچچه پىلالر ۋە باشقا ھهدىيهلهر بىلهن بىلله ئۆزىنىڭ مۆتىۋەرلىرىدىن –) 1684

ىگه قارشى ماۋەرائۇننهھر ئىران شىئىلىر:  ئۇنىڭ مهقسىتى .زەبهردەست خاننى ئهۋەتتى
 مهغرۇر ھىندى ئىمپىراتۇرى ئۇ ۋاقىتتا .ھۆكۈمرانى بىلهن ئىتتىپاق تۈزۈشتىن ئىبارەت ئىدى

سۇاليمان تاغلىرىنىڭ نېرىقى تهرىپىدىكى ئاۋغان قهبىلىلىرىنىڭ دائىمىي سۈرەتته ئىسيان 
 لېكىن ئۇ .تىقىلىپ تۇرۇشلىرىنى ئىراننىڭ قول تىقىشى بىلهن بولغان دەپ گۇمان قىالت

ۋاقىتتىكى ئىران ھۆكۈمرانى ئهبباس    نىڭ ئوغلى شاھ سۇاليمان بىلن ئوچۇقتىن ئوچۇق 
 شۇنىڭغا ئاساسهن ئۇ ئۆزىنىڭ دۈشمىنىنى  خۇراسان ئۈستىگه .تۇتۇشۇشنى ئىستىمهيتتى

 ئۆزبېكلهرنىڭ خۇراسان .ئۆزبېكلهرنى ھۇجۇم قىلدۇرۇش ئارقىلىق يېڭى پىكىرگه چۈشتى
جۇم قىلىشى بولسا قهدىمدىن بېرى ئىران ئۈچۈن ئومۇمىي بىر ئاپهت ھېسابىدا ئۈستىگه ھۇ

ئوسمانلى تارىخچىلىرى يازغىنىدەك مۇھهممهد ( بۇخارادىن سۇبهانقۇلى تهرىپىدىن .ئىدى
تۈركىيىگه ئهۋەتىلگهن تهبرىككه جاۋابهن ئوسمانلى ) بهھادىر تهرىپىدىن ئهمهس
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ىدىن مۇستاپا چاۋۇش ناملىق بىرەيلهننىڭ  تهرىپھۆكۈمدارى سۇلتان ئهھمهد
رىياسهتچىلىكىدە ئىستانبۇلدىن سۇبهانقۇلىغا ئىككىنچى بىر ھهيئهتنىڭ ئهۋەتىلىشىمۇ 

 –) 1690مىالدىيه  (1102 ھىجرىيه .شۇنىڭغا ئوخشاش سهۋەبلهردىن خالىي ئهمهس ئىدى
له بىر سىياسىي يىلىدا ماۋەرائۇننهھرگه كهلگهن بۇ ئهلچىلهر ھهيئىتى ئۆزى بىلهن بىل

 بۇ مهكتۇپ بابىئالى مهمۇرلىرىنىڭ نهقهدەر ماختانچاقالرچه ۋە .مهكتۇپنى ئېلىپ كهلدى
 ، مهلۇم بولۇشىچه.رىياكارالرچه سۆزلهرنى ئىشلهتكهنلىكىنى ئوچۇق كۆرسىتىپ بېرىدۇ

  ئاق، سۈرىيىدە، دالماتسىيىدە، لوھىستاندا،سۇلتان ئهھمهد    ئۇ ۋاقىتالردا ماجارىستاندا
 شۇنداق . دېمهك ھهممه يهردە خېلى بىر مهغلۇبىيهتلهرگه دۇچار بولغان ئىدى،دېڭىزدا

بولغان ھالهتتىمۇ ئۇ ئامۇ دەريا بويىدىكى تاجدار قېرىندىشىغا ئۆزىنىڭ پارالق 
 قارا كۇپپار ئۈستىدىن قازانغان شانلىق غهلىبىلىرى ئۈستىدە خهۋەر ،مۇۋەپپهقىيهتلىرى

 بۇالرنى ئوقۇغاندا ئىختىيارسىز ھالدا كىشىنىڭ .ۋەت قىلىدۇ ئۇنى ياردەمگه دە،بېرىپ
دېگهن »    سهالتىن—مۇنشىئاتۇس «بابىئالىنىڭ باش كاتىپى پهرىدۇن بهگنىڭ : ئهقلىگه 

مهجمۇئهسىدىن سۇلتان پاتىه مۇھهممهد ياكى سۇلتان سهلىم    دەۋرىگه ئائىت 
 دېگهن گۇمان ،ۇشى مۇمكىنمۇۋەپپهقىيهتلهرنى كۆچۈرۈپ سۇبهانقۇلىغا ئهۋەتكهن بول

   .كېلىدۇ
دا ئهسلى ئوسمانلىيچه بېرىلگهن دىققهتكه سازاۋەر بۇ »تارىخى مۇقىم خانىي«

  : مهكتۇپنىڭ مهزمۇنى تۆۋەندىكىلهردىن ئىبارەت 
 تىنچلىق ، سهلتهنهت ۋە سائادەت تهختىنىڭ ۋارىسى. رەھىم– رەھمانىر –بىسمىلالھىر «

 سېنى ، ھاكىمىيىتىنىڭ ئىپتىخارى سهيىدسۇبهانقۇلىخانغا دۆلهت،ۋە ئهمىنىيهتنىڭ ھامىيسى
ئهبهدىي دوستلۇق ئىتتىپاقلىققا تولغان چهكسىز ساالمالر بىلهن تهبرىكلهيمىز ھهم سۈلهى ۋە 

 ھېسابسىز بهخت سائادەت – تاشقان قهلبىمىزدىن ساڭا ھهددى –مۇھهببهت بىلهن تولۇپ 
بىلهن سورالغان ۋە قىممهتلىك ئىپارنىڭ  سېنىڭ سهمىمىي دوستلۇق ھېسسىياتى .تىلهيمىز
 پۇرىقى تارقىلىپ تۇرغان مهكتۇبىڭ ئهڭ ياخشى ۋاقىتتا ۋە ئهڭ خهيرلىك سائهتته –خۇش 

 بىزنىڭ مۇبارەك ، ئۇنىڭ مهزمۇنى يوشۇرۇنلۇق پهردىسى ئاستىدىن چىقىپ.بىزگه يهتتى
زگه سېنىڭ  ئۇنىڭ خۇش مهزمۇنىدىن بىزنىڭ ئهقلىمى،نهزىرىمىزگه يهتكهندىن بېرى

ئاجايىپ ۋاپادارلىق ۋە ساداقهت بىلهن تولغان ئېهتىرامىڭ ۋە باشقا ئهھۋالالر ھهم ۋەقهلهر 
   .مهلۇم ۋە روشهن بولدى

 بىز ئۆزىمىزنىڭ مۇبارەك ،ئهمدى ئوچۇق پهمىڭگه ۋە مۇبارەك ئهقلىڭگه مهلۇم بولسۇنكى
ادلىرىمىز ۋە شادلىق خاتىرىلىرى مهڭگۈلۈك ئهال ۋە ئهبهدىي باقىي بولغان بۈيۈك ئهجد

 بوۋىلىرىمىز زامانىدىن –بېغىشلىغۇچى روھلىرى ئالىي جهننهتلهردە ئارام ئېلىۋاتقان ئاتا 
باشالپ تاكى ھازىرقى بهختىيار ۋە سائادەتلىك سائهتلهرگه قهدەر پايدىلىق بولغان 
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هرنىڭ  كۇپپا پهرەڭل، خۇسۇسهن.مۇقهددەس جاھات يولىدا تىرىشچانلىقنى داۋام ئهتمهكتىمىز
ۋە بهدبهخ مۇئتهزىله قىزىل باشالرنىڭ يهر يۈزىدىن سۈپۈرۈپ تۈگىتىلىشى تهڭرى ھۇزۇرىدا 

 ھهر نهرسه ئۈچۈن ئۆزىنىڭ ۋاقتى بار .ئهجرى ئهڭ زىيادە ۋە مهقبۇل بىر ئىش دەپ تونۇيمىز
دېگهن ماقالىغا بىنائهن بۇ ئىش بهزىبىر توسالغۇالرنىڭ پهيدا بولۇشى سهۋەبىدىن كېيىنگه 

 بىز ئالدى بىلهن كۇپپا پهرەڭلهرنى يوقىتىشنى مهقسهتكه ، بۇنىڭ سهۋەبى شۇكى.رۈلدىسۈ
 ئاراملىق بىلهن بهدبهخ قىزىل – ئاندىن كېيىن پۈتۈنلهي تىنچ .مۇۋاپىقراق دەپ قارىدۇق

 ئهمدى يۇقىرىدىكى زىكرى قىلىنغان .باشالر ئۈستىگه بىراقال ھۇجۇم قىلىش مۇمكىن بولىدۇ
 زەبۇن گۇرۇھنى پۈتۈنلهي ، بۇخار،بىلهن بولغان جهڭلىرىمىزگه كهلسهككۇپپا پهرەڭلهر 

 ، لېكىن ناھايىتى شىددەتلىك جهڭلهر بولۇپ،يوقىتىش ئىمكانىيهتنىڭ سىرتىدا بولسىمۇ
 كۇپپار ھۆكۈمدارلىرىدىن ۋە .تهڭرىنىڭ ياردىمى بىلهن بىز بۇ جهڭلهردە غهلىبه قازاندۇق

 . ئېلىندى ۋە باشقىلىرى ئهتراپالرغا تارقىلىپ كهتتىرەئىسلىرىدىن بىر گۇرۇھلىرى ئهسىر
 .شۇنىڭ بىلهن تهڭ پهرەڭ رەئىسى تېزدىن سۈيقهست پىالنالپ نۇرغۇن ئهسكهر توپلىدى

 مۈلكىگه –ئۇرخان ۋىاليىتىدىن تاجاۋۇز بىلهن ئىسالم ئهھلىنىڭ مۇداپىئه قىلىۋاتقان مال 
كى ئۈچۈن بىزمۇ ئورنىمىزدىن دەس  جاپا كۆرسهتكهنلى– ئۇالر كۆپ جهبىر .ھۇجۇم قىلدى

 بىزنىڭ ھېسابسىز كۆپ ئهسكىرىمىزگه قارشى .تۇرۇپ ئۇالر ئۈستىگه ھۇجۇم قىلدۇق
 .تۇرۇشتىن ئاجىز قالغان پهرەڭلهر دەھشهتلىرى تۈپهيلىدىن ئۆز ۋەتهنلىرىگه قېچىپ كهتتى

مهنلىك  بۇندىن كېيىن دۈش،ئۇ يهردىن بىزگه ئۆزلىرىنىڭ مۆتىۋەر كىشىلىرىنى يولالپ
 بۇندىن ، قۇلىقىغا قۇللۇق ھالقىلىرىنى سېلىپ.ھهرىكهتلىرىنى توختىتىشقا ۋەدە بهردى

كېيىن ئىتائهت دائىرىسى ئىچىدىن چىقماي پهرمانغا بويسۇنۇپ تۇرۇشنى بىلدۈردى ۋە 
   .شۇندىن بېرى ساداقهت ۋە ئىتائهت بىلهن ياشىماقتا

 بولۇپ ھايۋان تهبىئهتلىك بۇندىن باشقا يهنه ئهسكىرىنىڭ كۆپلىكىگه مهغرۇر
 ،ئىككىنچى بىر پهرەڭ تهبىقىسىنىڭ قوشۇنلىرى مهملىكىتىمىزگه ھۇجۇم قىلغان ئىدى

 ئۇالر بېرىپ بولغۇچه چېگرادىكى ، لېكىن.بۇالرغىمۇ قارشى دەرھال ئهسكهر ئهۋەتىلدى
 بىر ھۇجۇم بىلهنال ئۇالرنىڭ بىر توپ ،ئاھالىلىرىمىز دۈشمهنگه قارشى جهڭ باشالپ

 . ھهربىي مۇزىكا ئهسلىههلىرىنى قولغا چۈشۈرۈپتۇ، بايراقلىرىنى.تىۋەرلىرىنى ئهسىر ئېلىپتۇمۆ
پهقهت بىرنهچچه مۆتىۋەرلىرىال تهرتىپسىز ھالهتته قېچىپ قۇتۇلۇشقا ۋە ئۆز مهملىكهتلىرىگه 

 شۇنىڭ بىلهن تهڭ بىز تهرەپتىن ئهۋەتىلگهن ئهسكهرلهر .بېرىۋېلىشقا مۇۋەپپهق بوپتۇ
 كۇپارالرنى ئۇالرنىڭ ئۆز زېمىنلىرىگه قهدەر كىرىپ ،كى ئهسكهرلهر بىلهن بىرلىشىپچېگرادى
 – پهقهت ئاز قىسىملىرىال پۈتۈن مال . كۆپىنچىسى تاالپهت يهپ يوقىتىلدى.قوغلىدى

 ئۆزلىرىنىڭ مۇستهھكهملىكىسى .مۈلۈكلىرىدىن ئايرىلىپ جانلىرىنى قۇتقۇزۇپ قااللىدى
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 مۈلۈكلهر – بولغان كۆپلىگهن قهلئهلهر ۋە نۇرغۇنلىغان مال بىلهن پۈتۈن جاھانغا مهلۇم
   .تهڭرىنىڭ ياردىمى بىلهن ئاسانال قولىمىزغا چۈشتى

 تهلهي – بهخت ،بۇ تهرەپتىكى كۇپپارالردىن كۆڭلىمىز تىنچالنغاندىن كېيىن
 كۈنگه ئېشىپ بۇنىڭ شۈكرانىسىنى پۈتۈن ئالهمنىڭ –يۇلتۇزىمىزنىڭ پارالقلىقى كۈندىن 

 ئاندىن پۈتۈن كۈچ ۋە قۇۋۋىتىمىز بىلهن ،ۋىشچىسى بولغان تهڭرىگه بايان قىلىشپهر
 شۇڭا تهڭرىنىڭ ئىنايىتىگه ۋە ھهزرىتى .دىنسىز قىزىل باشالرنى يوقىتىشقا كىرىشكهيمىز

 بىز ئۆزىمىزنىڭ غالىپ ئهسكهرلىرىمىزنى شۇالرنىڭ ،مۇھهممهدنىڭ شاپائىتىگه يۆلىنىپ
 چېگرادىن ئۆتۈش .غا قارشى بۈيۈك جهڭگه ئهۋەتىش نىيىتىدىمىزقهلئهلىرىگه ۋە سارايلىرى

 سهن ماۋەرائۇننهھرنىڭ .ۋاقتىدا بۇ ھهقته سېنى مهكتۇب بىلهن خهۋەردار قىلىمىز
 ، سېنىڭ مهزكۇر ھۆكۈمىتىڭ قهدىمدىن بېرى شۇ قهدەر كۆپ بۈيۈك ئۆلىما.پادىشاھىسهن

 شۇڭا تهڭرى ھۆكمىنىڭ .هشهۇردۇردىيانهتپهرۋەرلهر ۋە شهيخلهر ماكانى بولۇش بىلهن م
 سائادىتىگه ياردەم بېرىش سېنىڭ بۇرچۇڭ –قۇۋۋەتلىنىشى ۋە ئىسالم ئهھلىنىڭ بهخت 

 ئاشۇ بهدقىلىق دۈشمهنلهرنى ، مهنمۇ غالىپ ئهسكهرلىرىم بىلهن بىرلىشىپ.بولسا كېرەك
 ،كالش ئۈۈنيوقىتىش ۋە گۈزەل ئىراق ۋادىلىرىنى ئۇالرنىڭ نىجاسهت ۋە شانائهتلىرىدىن پا

 باشقا ئىشالر توغرىلىق .سهنمۇ ئۆزۈڭنىڭ ئۆزبېكلىرىڭگه پهرمان بېرىشكه تېگىشلىكسهن
 بۇ مهكتۇپ پهقهتال ساڭا دىنىي ، چۈنكى.يېزىپ ساڭا ماالللىق يهتكۈزۈشنى ئىستىمهيمىز

جهھهتته ئۆزۈڭنىڭ مۇقهددەس ۋەزىپهڭنى ئورۇنداش ئۈچۈن بىر پۇرسهت كۆرسىتىپ 
   .»ىلهنال يېزىلدىبېرىش مهقسىتى ب

ھهر ھالدا بىر دىيانهتپهرۋەر مۇسۇلمان بولۇش سۈپىتى بىلهن سۇبهانقۇلىنىڭ خهلىپىگه 
يىراق ئاسىيا مۇسۇلمانلىرى تۈركىيه ( قهيسهرى رۇمنىڭ ،چهكسىز ئېهتىرامى بولسىمۇ

يۇقىرىدا زىكرى قىلىنغان دەبدەبىلىك مهكتۇبىغا ) سۇلتانلىرىنى شۇنداق دەپ ئاتايتتى
بهن ئۇ ئۆزىنىڭ بىهىساپ ئۆزبېك ئهسكهرلىرىنى ئامۇ دەرياسىنىڭ نېرىقى تهرىپىگه جاۋا

 خۇسۇسهن سۇبهانقۇلى غهۋغا ۋە جاڭجالالردىن لهززەت ئالغۇچىالردىن ئهمهس .ئهۋەتهلمىدى
 پاسات چىقىرىپ –ھېچ توختاۋسىز پىتنه ) ۋاسساللىرى( سۇبهانقۇلىنىڭ نائىپلىرى .ئىدى

 ، سهۋەبى ئۇنىڭ مهھمۇدبهي ھهققىدىكى گهرچه ھهقلىق بولسىمۇ بۇنىڭ قىسمهن.تۇراتتى
 پاساتالر ۋاقتىدا ئادەتته – بۇ ئىسيان ۋە پىتنه .چهكسىز ئىشهنچ ۋە خاتىرجهملىكى ئىدى

 كۈچ ۋە قۇرال ،سۇبهانقۇلى ئهڭ ئاخىرقى مهجبۇرىيهت ۋە زۆرۈرىيهت كۆرۈلگهندىال
   .ئىشلىتىشكه يۈزلىنهتتى

 ئۇ يهرگه ئۆزىنىڭ ئوغلى ،ۇشالرغا خاتىمه بېرىش ئۈچۈنبهلختىكى ئۆزئارا ئۇر
:  بۇنىڭغا ئۇ .مۇقىمخاننى نائىپ قىلىپ تهيىنلهش ھهققىدە مهسلىههت بېرىلدى

 مهشغۇلىيهت جهھهتتىن تېخى مهملىكهتنى ئىدارە ،ئوغلۇمنىڭ يېشى كىچىك بولغانلىقتىن«
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 ياردەمچى تهيىنلهش دەپ ئۇنىڭغا كۈچلۈك»  شارائىتى تولۇق ئهمهس–قىلىشقا شهرت 
   .شهرتى بىلهن رازىلىق بهردى

 ھهتتا ياشىنىپ قالغان چاغلىرىدىمۇ .سۇبهانقۇلى ئۆزى ئىلىم سۆيهر كىشى ئىدى
دېگهن تهخهللۇس بىلهن » نىشانىي «.مهشهۇر ئۆلىماالردىن دەرس ئېلىشتىن تارتىنمىدى

اۋى بىلىملهر ئىچىدە ئۇ  دۇني.ناھايىتى يېقىملىق ۋە چوڭقۇر مهنىلىك شېئىرالرنى يازاتتى
 ئۇنىڭ تهرىپىدىن تۈزۈلگهن بىر تېبابهت كىتابى .تېبابهت ئىلمىگه بهكرەك قىزىققانىدى

 مهن بۇ كىتابنىڭ گۈزەل بىر قوليازما نۇسخىسىنى ھىراتتا ئۆزۈمگه .بۇنىڭغا ئوچۇق دەلىلدۇر
 –مىسىدە ئىلىم  بۇ كىتابنىڭ قىسقا بىر مۇقهددى.ئاتاپ سېتىۋېلىش بىلهن بهختىيار بولدۇم
  : مهرىپهت سۆيگۈچى بۇ خان مۇنداق دەيدۇ 

 پارس ، ئىلگىرىكى تېبابهت ئالىملىرى ئهرەب،شۇنىسى دىققهتكه سازاۋەردۇركى«
 ئهمما تۈركىي تىلدا يېزىلغان .تىللىرىدا ئۆزىدىن كېيىنكىلهرگه ئهسهرلهر قالدۇرغان

ۇنىڭغا ئاساسهن مهن خارۇزار بهندە  ش.تېبابهت كىتابى بولسا ھازىرغا قهدەر ماڭا ئۇچرىمىدى
ئالالھ ئۇنىڭغا رەھمهت (سهيد مۇھهممهد سۇبهانقۇلىخان ئىبنى سهيد نهدىر مۇھهممهدخان 

 ھه رتۈرلۈك كېسهللىكلهر ئۈچۈن بۇ كىتابتا داۋاالر .بۇ كىتابنى يازدىم) قىلسۇن
ىرىنىڭ  ئۆز تهۋەل. كۆپ كىشىلهر ئۇنىڭدىن پايدىالنسا ئهجهب ئهمهس  .كۆرسىتىلدى

 پىشقان بىر ھۆكۈمدار ئۈچۈن بۇ ھهقىقهتهن گۈزەل بىر –ساالمهتلىكى ئۈچۈن كۆيۈپ 
 ئاخىر . يېشىغىچه ساالمهت تۇردى80 يهنى ، سۇبهانقۇلى قېرىغان مهزگىللىرىگىچه.نهمۇنه

 ئۆزىنىڭ ئهجىلى يېقىنالشقانلىقىنى ھېس قىلغاچقا ،قىسقا بىر مۇددەت كېسهل بولۇپ
ى يېنىغا توپلىدى ۋە شىكايهت قىلماستىن خۇدانىڭ تهقدىرىگه بوي مۆتىۋەر كىشىلىرىن

 ئۆزىنىڭ كۆپتىن بېرى ۋەلى ئهھدى قىلىپ تهيىنلىگهن .سۇنۇشنى تهۋسىيه قىلدى
سۆيۈملۈك ئوغلى مۇقىمخان بىلهن ۋىدالىشالمىغانلىقى ئۈچۈن ئهپسۇسلىنىدىغانلىقىنى 

قتا ئۇنىڭ ئورنىغا نائىپ قىلىپ چوڭ  ئۇ باالغهتكه يهتكۈچه بولغان ئارىلى.ئىزھار قىلدى
 يىلى –) 1702مىالدىيه  (1114 ھىجرىيه ،قېرىندىشى ئۇبهيدۇلالنى تهيىنلىگهندىن كېيىن

 يىل داۋام قىلغان 55 ئۇنىڭ ھهممه ھۆكۈمرانلىقى .رەببىيهلئاخىرنىڭ باشلىرىدا ۋاپات بولدى
 ،ك نائىپ سۈپىتى بىلهن بهزىدە كۈچلۈ. يىل بۇخارادا ئۆتتى24 ، يىل بهلخته31 ،بولۇپ

   . دۆلهتنى ئىدارە قىلدى،بهزىدە مۇستهقىل ھۆكۈمدار بولۇپ
تهختكه ئىز باسار تهيىنلهش مهسىلىسىدە سۇبهانقۇلىنىڭ كېيىنكى پهرمانى 

 بۇ .دىن ئېلىپ يازدۇق»تارىخى مۇقىم خانىي«يۇقىرىدىكىدەك رەۋىشته بولغانلىقىنى بىز 
پتورالر ئۆز ھۆكۈمدارىنىڭ مهنپهئهتىنى كۆزدە تۇتۇپ ھهقىقهتهن شۇنداق بولدىمۇ ياكى ئا

 ئاتىلىرىنىڭ ۋاپاتىدىن ، شۇنىسى مهلۇمكى. بۇ تهرىپى بىز ئۈچۈن پۈتۈنلهي قاراڭغۇ،يازدىمۇ
كېيىن ئىككى قېرىنداش ئارىسىدا دەرھال ئۇرۇش باشالندى ۋە بىر نهچچه يىلالر داۋام 
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ىمخان ئۆزىنىڭ قېرىندىشىغا ئالدى  ۋاپات خهۋىرى بهلخكه يېتىش بىلهنال مۇق.قىلدى
   . بىر ئازدىن كېيىن تهختكه ئولتۇرۇش بىلهن تهبرىكلىدى.بىلهن تهزىيهنامه ئهۋەتتى

قېرىندىشىنىڭ بۇ مۇئامىلىسى سهمىمىي ئهمهس ئىكهنلىكىنى بىلگهن ئۇبهيدۇلالخان 
كى  شۇندىن كېيىن مهملىكهتنىڭ ئىك.ئۇنىڭ ئهۋەتكهن ھهيئىتىنى سوغۇق قوبۇل قىلدى

 يهنى ئامۇ دەرياسىنىڭ نېرىقى تهرىپى بىلهن بېرىقى تهرىپى ئارىسىدا دەرھال ئۇرۇش ،قىسمى
 . مۇقىمخان تهرىپىدىن يۇقىرىدا زىكىر قىلىنغان مهھمۇدبهي ئوتتۇرىغا چىقتى.باشالندى

ئۇبهيدۇلال ئۆز ئارزۇسىنىڭ مۇداپىئهسىنى مانغىت قهبىلىسىنىڭ رەئىسى رەھىمبهي ئاتالىققا 
 ئهسلىدە بۇ جهڭ تهخت ئۈچۈن ئىككى قېرىندىشنىڭ غهۋغاسىدىن بهكرەك بىر .ردىتاپشۇ

 . بىرىگه دۈشمهن بولغان ئىككى ئۆزبېك قهبىلىسىنىڭ ماجىراسىدىن ئىبارەت ئىدى–
چۈنكى ھۆكۈمهت خانىدانىنىڭ ئېتىبارى كۆپتىن بېرى يوقالغان ۋە خۇسۇسهن 

نسهپكه ھېرىسمهن بهگلهرنىڭ قولىدىكى  شاھزادىلهر مه،سۇبهانقۇلىنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن
   .ئويۇنچۇق بولۇپال قالغانىدى

 . ئاخىر ئۇبهيدۇلال غهلىبه قازاندى،بهش يىلغا قهدەر داۋام قىلغان ئۇرۇشتىن كېيىن
 يهنى تهخمىنهن ،ئىنتايىن نوپۇزلۇق بولغان رەھىمبهي ئاتالىق تهلهپ قىلغان مۇددەتكىچه 

 چۈنكى ئۆزى .ىلىغا قهدەر مهملىكهتنى ئىدارە قىلدى ي–) 1718مىالدىيه  (1130ھىجرىيه 
ئۈچۈن ئىنتايىن ئېغىر بولغان سىياسهت ئاستىدىن بىر يوشۇرۇن گۇرۇھنىڭ ياردىمى بىلهن 

 ئۇبهيدۇلال ئۆلتۈرۈلدى ۋە ئۇنىڭ ئورنىغا ،قۇتۇلۇشنى ئىستىگهنلىكى سېزىلىپ قالغان ھامان
   .هيزخان ئولتۇردىماۋەرائۇننهھر تهختىگه ئۇنىڭ قېرىندىشى ئهبۇلف

دەپ »  ئېهتىراملىق ۋە دەرۋىش تهبىئهتلىك،مۇاليىم«ئوتتۇرا ئاسىيالىقالر تهرىپىدىن 
سۈپهتلهنگهن بۇ خان باشقىالرغا ئهڭ كهڭ دائىرىدە يول قويۇش سايىسىدە ھۆكۈمدارلىق 

 چۈنكى ھهقىقىي ھاكىمىيهت رەھىمبهي .نامى بىلهن قىرىق يىلغا قهدەر ساقلىنىپ تۇردى
   . ئۇنىڭ قهبىلىسىنىڭ قولىدا ئىدىھهم

 يهنى بهدەخشان ھهم بهلخ بۇ ،ئامۇ دەرياسىنىڭ بېرىقى تهرىپىدىكى ئاھالىلهر بولسا
 يهنى نهدىرمۇھهممهدخاننىڭ قىزىنىڭ ،خانىداننىڭ ئىككىنچى بىر تارمىقىنىڭ قولىغا

ھايات ۋاقتىدىال بۇ  سۇبهانقۇلىنىڭ . ئۇالر بۇ يهرلهرنى پۈتۈنلهي بىلهتتى.ئهۋالدلىرىغا ئۆتتى
ئائىلىنىڭ رەئىسى سالىه خوجا بهلخنى ئېلىش ئۈچۈن مۇقىمخان ھهم مهھمۇدبهي قاتارلىقالر 

 بۇالر جهڭ مهيدانىنى ئۇنىڭغا تاشالپ .بىلهن قانلىق جهڭلهرنى باشلىۋەتكهن ئىدى
 چۈنكى ئۇنىڭ . ئۇ ئۆزىنىڭ مهقسىتىگه ناھايىتى ئاسان ئېرىشتى،بهرگهندىن كېيىن

ى ئهتراپىغا توپالنغان دىنىي ئهھۋالالرنىڭ ياردىمىدە بهلخلىكلهر كۆپتىن بېرى مهقسىت
 لهبئاب   ياكى ئهرسارى تۈركمهنلىرى ، مهيمهنه، پهقهت ئهندىخۇي.ئۇنىڭ تهرەپدارى ئىدى

 لېكىن .ئامۇ دەريانىڭ بېرىقى تهرىپىدە بۇخارا ھاكىمىيىتىنى مهلۇم دەرىجىدە ئېتىراپ قىالتتى
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 پاساتالرنى توختىتىشقا بۇنىڭ ياردىمى ناھايىتى ئاز –قان پارچىلىنىش ۋە پىتنه داۋام قىلىۋات
 چۈنكى بۇ ۋاقىتالردا ئاشتهرخانىيالرنىڭ ئاخىرقى سهھىپىلىرى بولغان .ئىدى

ھاكىمىيهتلىرىنى يىقىتىش ئۈچۈن تاشقىرىدىن كهلگهن ئهڭ يهڭگىل بىر كۈچمۇ يېتهرلىك 
 ئۇ .ندىن شىددەتلىك بىر دۈشمهن ھۇجۇم قىلدى ئهينى زاماندا ئىرا، ھالبۇكى.ئىدى

   .بولسىمۇ نادىر شاھ ئىدى  
ئاسىيانىڭ كېيىنكى جاھانگىرى بولغان بۇ زات تهختكه تولۇق ئولتۇرۇپ بولغاندىن 

 بۇنىڭ سهۋەبى ئۇ ۋاقىتالردا . ئاندىن ئۆزىنىڭ كۈچلۈك قورالىنى بۇ تهرەپكه قاراتتى،كېيىنال
اننىڭ ھهم شۇنداقال ماۋەرائۇننهھرنىڭ زەئىپ ۋە ئىراننىڭ شهرقىدىكى ھىندىست

 نادىر ئالدى بىلهن غهربتىكى كۈچلۈك دۈشمىنى .ئهھمىيهتسىز ئىكهنلىكى بولسا كېرەك
 شۇنىڭ ئۈچۈن .بىلهن بولغان شىددەتلىك جهڭدە غهلىبه قازىنىشنى ئارزۇ قىلغان ئىدى

اندا مهغلۇب بولغاندىن  ئوسمانلىيالرنىڭ قوشۇنى گۇرجىستان ۋە ئهرەبىست،بولسا كېرەك
 .ئۇ ئۆز مهملىكىتىنىڭ شهرقىي چېگرالىرىدا تاجاۋۇزچىلىق ھهرىكهتلىرىنى باشلىدى،كېيىنال

ئۆزى قهندىهارنى مۇھاسىرە قىلىشقا باشلىغان ۋاقتىدىال ئوغلى رىزاقۇلى كۈچلۈك بىر توپ 
 1139ه ئارقىلىق ھىجرىي) سابىق مهرۋىچاك(ۋە مارچا ) بادگىس(قوشۇن بىلهن بادغىس 

 ئۇنىڭ مهقسىتى گوياكى . يىلى ئهندىخۇي ئۈستىگه يۈرۈش قىلدى–) 1736مىالدىيه (
   .ئهندىخۇي ھاكىمى ئهلىمهردانخاننى ئهدەبسىزلىكى ئۈچۈن جازاالشتىن ئىبارەت ئىدى

ئۇ تهرەپتىكى قارا ۋە جاالير ناملىق تۈركىي قهبىلىلهر كۆپ مائاشالرنىڭ ۋەدە قىلىنىشى 
 ئۇالرنىڭ .ن ئىران قوشۇنى تهرىپىگه جهلىپ قىلىنغان بولسا كېرەكنهتىجىسىدە تېزدى

ياردىمىسىز مۇۋەپپهقىيهتلىك رەۋىشته دۈشمهنگه قارشى تۇرۇشنى تهسهۋۋۇر قىلىش مۇمكىن 
 نادىرنىڭ ھۇزۇرىغا ، شۇڭا ئهلىمهردانخان مهغلۇب بولدى ۋە ئهسىر ئېلىنىپ.ئهمهس ئىدى
 پهقهت .ۈشمهنگه ناھايىتى ئاسانال تهسلىم قىلىندى ئاقچى بىلهن شىبۇرغانمۇ د.ئهۋەتىلدى

يۇقىرىدا مهزكۇر بولغان خوجا سالىهنىڭ ئوغلى ئهبۇلههسهن تهرىپىدىن ئىدارە قىلىنىۋاتقان 
 .بهلخال بۇ كۈچلۈك دۈشمهنگه جىددىي بىر قارشىلىق كۆرسىتىشكه جۈرئهت قىلدى

ن يولالرغا خهندەكلهر بولغان بۇ قهدىمىي شهھهرگه كېلىدىغا»   شهھهرلهر ئانىسى«
 دۈشمهننىڭ يېقىنلىشىشىغا بۇالر توسقۇن ، لېكىن. مۇداپىئه قىلىنغان ئىدى،قېزىلىپ

 رىزاقۇلى بىلهن كهلگهن كۈچلۈك توپچىالر پىرقىسى توپا تام بىلهن ئىهاته .بواللمىدى
ر  بهلخنىڭ ئېلىنغىنى ئۈچۈن نادى.قىلىنغان قهلئهنى تېزدىن تهسلىم بولۇشقا مهجبۇرلىدى

 قۇر 300 ،)دوقات( مىڭ ئالتۇن 12پهۋقۇلئاددە مهمنۇن بولدى ھهم مۇكاپات قىلىپ ئوغلىغا 
 قىممهتلىك تاشالر بىلهن زىننهتلهنگهن ئالتۇن ئىگهرلىك نهجىپ ،قىممهت باھا كىيىم

   .ئاتالرنى ئهۋەتتى
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نىڭ  بۇ ۋاقىتالردا ئۇ.بۇ مۇكاپاتالر رىزا قۇلىدا يېڭىدىن جهڭ ھهۋەسلىرىنى ئويغاتتى
 ئايرىم گۇرۇڭالرغا بۆلۈنگهن ھالدا ئامۇ دەرياسىنىڭ نېرىقى تهرىپىدە –قوشۇنلىرى ئايرىم 

 ئۇ تېزدىن ئۆزىمۇ ھهممه ئهسكىرى بىلهن . تاالن قىلىشنى باشلىغان ئىدى–بۇالن 
 لېكىن ئۇ .شۇالرنىڭ ئارقىسىدىن بېرىپ ئهبۇلفهيزخان بىلهن جهڭ باشالشنى قارار قىلدى

 يۇمشاقۋاش ئاشتهرخانىي ئهبۇلفهيز بۇ قېتىم .ىڭ پىكرىدە خاتاالشقان ئىدىبۇ نۆۋەت ئۆزىن
 ئۇ ئۆزىنىڭ باھادىر .جهڭگىۋار ۋە غهيرتلىك خىۋە خانى يولبارسخاندىن ياردەم سورىدى

 .ئۆزبېك ئهسكهرلىرى بىلهن ئىرانلىقالرنىڭ قارشى شهھىرىگه كېلىدىغان يوللىرىنى كهستى
ىرىگه يېقىن يهردىكى سالجۇق قهلئهسىنى ئىشغال قىلىشقا ئىرانلىقالر گهرچه قارشى شهھ

 رىزاقۇلى بىرلهشكهن تاتار قوشۇنى ، شۇنىسى مهلۇمدۇركى،مۇۋەپپهق بولغان بولسىمۇ
 شۇڭا تېخىمۇ چوڭراق .تهرىپىدىن بۇ يهردە شىددەتلىك بىر مهغلۇبىيهتكه دۇچار قىلىندى

 – بىر ،لى رىزاقۇلىنى چاقىرتىپپاالكهتلهرگه ئۇچرىماسلىق ئۈچۈن نادىر ئۆزىنىڭ ئوغ
بىرلهپ چېكىندۈرۈۋالدى ھهمدە ئوتتۇرا ئاسىيا خانلىرىغا ۋە ئۆزبېك مۆتىۋەرلىرىگه قىلىنغان 

 ئۇنىڭ ئهكسىچه ئۆزىنىڭ ،بۇ تاجاۋۇز ھهرىكىتى ئۆزىنىڭ رازىلىقىسىز ئېلىپ بېرىلغانلىقىنى
 چىڭگىز خان ،نلىقىنىئۇالر بىلهن سۈلهى تۈزۈپ تىنچلىق ئىچىدە ياشاشنى تىلهيدىغا

 بوۋىلىرىدىن مىراس بولۇپ قالغان –نهسلىنىڭ ۋە بۈيۈك تۈركمهن خانلىرىنىڭ ئاتا 
   .مهملىكهتلىرىنى تىنچسىزالندۇرۇش خىيالىدا بولمىغانلىقىنى بىلدۈردى

ناملىق كىتابىدا نادىرنىڭ بۇ ھهرىكىتى ئوغلىنىڭ »  ئىران تارىخى«مالكولىم ئۆزىنىڭ 
 بهلكى ، كېتىۋاتقان شۆھرىتىگه ھهسهت قىلىش يۈزىسىدىن ئهمهسبارغانسېرى ئېشىپ

ئۆزىنىڭ مهقسهتلىرىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئىشلهنگهن ئاقىالنه بىر تهدبىردىن 
 ، بۇخارا ھۆكۈمدارلىرى ھهرقانچه كۈچسىز بولسىمۇ.ئىبارەت ئىكهنلىكىنى بايان قىلىدۇ

ا ھهرىكهت قىلىۋاتقان نادىرغا چوڭ ئۆزبېكلهرنىڭ بىرلىشىپ ھۇجۇم قىلىشلىرى جهنۇبت
 شۇڭا ئۇ ئاشۇنداق ئېهتىماللىقالرنىڭ يولىنى .زىيانالرنى كهلتۈرۈشى مۇمكىن ئىدى

دوستلۇقى سايىسىدە بۇخارا بىلهن ) ساختا(توسۇشنى ئىزدىدى ھهم ئۆزىنىڭ كۆرۈنۈشتىكى 
   .خىۋە ئارىسىدىكى ئىتتىپاقلىقنى بۇزۇشقا مۇۋەپپهق بولدى

  
 يولبارس خۇراساننى بۇالپ ،ارىنىڭ ئۇ يهردە بولمىغانلىقىدىن پايدىلىنىپئىران ھۆكۈمد

 ، زەخمهتلهرنى سالغان بىر زاماندا– تالىغان ھهم ئۇنىڭ ھاكىمى رىزاقۇلىغا كۆپ زىيان –
بۇخارانىڭ رەھىمبهي ئاتالىق باشلىق ئۆزبېك مهمۇرىيلىرى ئىراننىڭ ئالتۇنلىرى ھهم 

 بۇنىڭ باشقا .رىتىن نادىر تهرىپىگه جهلپ قىلىنغان ئىدىۋەدىلىرى ۋاسىتىسى بىلهن ئاستى
 ئۇ بولسىمۇ خىۋە بىلهن ئىتتىپاق بولۇش ئهشتهرخانىيالرنىڭ ،بىر سهۋەبىمۇ بار بولۇپ
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مهنپهئهتلىرىگه مۇۋاپىق بولمىغانلىقى ۋە شۆھرەتپهرەس مانغىت قهبىلىسىنىڭ مهقسهتلىرى 
   .ئۈچۈن زىيانلىق بولغانلىقى ئىدى

هن خىۋە ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتنىڭ ئۈزۈلگهنلىكىنىڭ تهپسىالتى ھهققىدە بۇخارا بىل
 يىلى نادىر ئۆزىنىڭ –) 1740مىالدىيه  (1153 ھىجرىيه ، لېكىن.مهلۇماتىمىز يوق

 رەھىمبهي تهرىپىدىن ئهھۋال ئۇنىڭ ،ھىندىستان سهپىرىدىن غهلىبىلىك قايتقان چېغىدا
 ھهتتا ، ھىچ بىر قورال ئىشلهتمهستىن،ىدىكىپايدىسىغا شۇ قهدەر ياخشى ھازىرالنغان ئ

 ئامۇ دەرياغا يېقىنالشماق ئۇنىڭ ئۈچۈن پۈتۈنلهي مۇمكىن ،ئېهتىرام بىلهن قارشى ئېلىنىپ
 ھېسار ۋە قارشى قاتارلىق جايالرنىڭ نائىپلىرى ئۇنىڭغا ئېهتىرام بىلدۈرۈش ئۈچۈن .ئىدى

تهرىپىدىن ئىنتايىن نازۇك قىلىپ  ئۇ بۇخارانىڭ ماھىر سهنئهتكارلىرى .كهركىغىچه باردى
ئىشلهنگهن ۋە ئهتىۋارلىق تۆشهكلهر بىلهن جابدۇلغان قېيىقتا ئىران بىلهن تۇران 

 ساسانىيالردىن پىروزنىڭ ماۋەرائۇننهھر .ئارىسىدىكى قهدىمىي چېگرادا ھهرىكهت قىلدى
ۇمانلىق  لېكىن ئۇنىڭ راست ئىكهنلىكى گ،سهپىرى شائىرانه بىر سۈرەتته تهسۋىرلهنسىمۇ

بولغانلىقى ئۈچۈن رۇداكىي  نىڭ تهبىرى بويىچه ئامۇنىڭ قارشى قىرغىقىدىكى قهدىفهگه 
ئوخشىغان يېشىل ساھىلغا بىر ھۆكۈمدار سۈپىتى بىلهن بىرىنچى قېتىم ئاياغ باسقان كىشى 

   .نادىر بولدى
ۈرەتته بۇخارادىن تۆت مىل يىراقلىقتىكى يهردە ئۇ ئۆزىنىڭ بارىگاھىنى قۇردى ۋە ئهال س

 ئاشتهرخانىيالرنىڭ .زىننهتلهنگهن چېدىردا ئهبۇلفهيزخاننىڭ بهيئهت قىلىشىنى كۈتتى
 ھىيلىگهر رەھىمبهي ،ئاخىرقىسى بولغان بۇ زاتنى بهيئهت قىلىشقا كۆندۈرۈش ئۈچۈن

 . بۇ ئىش ئۇنىڭ ئۈچۈن بهك مۇرەككهپ بولمىدى.ئاتالىق بۇرۇنال بۇخاراغا ئهۋەتىلگهنىدى
 ساپ چىڭگىز نهسلىدىن ،خانىيالرنىڭ ئۆز تهبىرلىرى بويىچه ئېيتقانداچۈنكى ئۇ ئاشتهر

بولغان ئهبۇلفهيزخاننى بۇ جاھاننىڭ ۋاقىتلىق ئىكهنلىكى ھهققىدە تهپهككۇرغا چۆمۈپ 
   .ئولتۇرغان زاھىدالرنىڭ مهجلىسىدە ئۇچراتتى

) 12  ئاينىڭ– 9 يىل – 1740مىالدىيه  (19 يىل جهمادىيهلئاخىرنىڭ – 1153ھىجرىيه 
 كۈنىدە ئهبۇلفهيزخان بىر توپ موللىالر بىلهن بىرلىكته بۇخارادىن چىقىپ ئىران –

 ئهتىسى نادىرغا .بارىگاھىغا باردى ۋە بۇرۇنال ئۆزىگه ئاتاپ تهييارالنغان چېدىردا ئورۇنالشتى
تهۋەلىك بىلدۈرۈپ بهيئهت قىلدى ۋە نادىر تهرىپىدىن ئۇنىڭغا قىممهتلىك تاشالر بىلهن 

 نادىر . ئالتۇن ئىگهرلىك ئهرەب ئېتى ۋە باشقا ھهدىيىلهر بېرىلدى،لهنگهن بهلباغزىننهت
 ئهبۇلفهيز ئامۇ ، لېكىن.ئۇنىڭغا تاجدار بىر قېرىنداشقا تۇتقان مۇئامىلىسىنى كۆرسهتتى

دەرياسىنىڭ بېرىقى تهرىپىدىكى تهۋەلىكىنى چاھارجۇي شهھىرى بىلهن بىلله ئىرانغا 
ڭ ئۈستىگه ئۆزبېكلهر ۋە تۈركمهنلهردىن ئىران ھۆكۈمىتىگه بىر ئاز تاشالپ بېرىشكه ۋە بۇنى

 بۇ دوستلۇق مۇناسىۋىتىنىڭ كۈچىيىشى ۋە داۋام قىلىشى .ئهسكهر بېرىشكه مهجبۇر بولدى
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بۇخارا ھۆكۈمرانىنىڭ قىزى بىلهن » ئالىيجاناب«ئۈچۈن نادىرنىڭ قېرىندىشىنىڭ ئوغلى 
   .نىكاھالندۇرۇلدى

ھۆكۈمدارى يالغۇز قالغان يولبارس بىلهن ھېسابلىشىش ئۈچۈن شۇندىن كېيىن ئىران 
 ئاندىن قايتىش ۋاقتىدا چاھارجۇيدا بۇخارا خانى .خارەزمگه كهتتى ۋە مهقسىتىگه يهتتى

 نادىر تولۇق غهلىبه بىلهن .ئۇنىڭغا يېڭىۋاشتىن تهۋەلىك ۋە ساداقهت ئىزھار قىلدى
» ئىران ھامىيسى«ىڭ شۈكرانىسى سۈپىتىدە  بۇ مۇۋەپپهقىيىتىن،مهشههتكه قايتقاندىن كېيىن

 بۇ .ئىمام رىزانىڭ زىيارەتگاھىدا قىممهتلىك تاشالر بىلهن زىننهتلهپ بىر گۈمبهز ياساتتى
بۈيۈك گۈمبهزنىڭ يۇقىرى   ئىستراھهتگاھ ئهتراپىنى ئىهاته قىلغان ساپ كۈمۈش پار 

 تۇران .ى زىننهت بولۇپ تۇردىمىخلىق رىشاتكىالر ئۇزاق زامانالردىن بېرى ئالدىنقى قاتاردىك
ياردەمچى ئهسكهرلىرىدىن بولسا ئاخىرى ئافغانلىقالر بىلهن بىرلىكته ئىران شىئىلىرىگه 

   .دەھشهتلىك زەربه بهرگهن پىرقىلهر تهشكىل قىلىندى
نادىرنىڭ ماۋەرائۇننهھرگه قاراتقان ھهرىكهتلىرى سهۋەبىدىن ئىراننىڭ قازانغان 

 ئۇ ساالمهت .ىماننىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن ناھايىتى تېزال يوقالدىمهنپهئهتلىرى شانلىق قهھر
 توزانالر قانداق –ۋاقتىدا قوشۇنلىرىنىڭ ھهرىكىتى سهۋەبىدىن ھاۋاغا كۆتۈرۈلگهن چاڭ 

 مهنپهئهتلىرىمۇ ئهنه شۇنداق تېز – ئۇنىڭ قازانغان پايدا ،تېزلىك بىلهن يوق بولغان بولسا
لهن تهڭ ئهبۇلفهيزخان ئۈستىگه يۈكلهنگهن خارلىق  شۇنىڭ بى.سۈرئهت بىلهن يوق بولدى

 چۈنكى ئۇ نادىرغا بهيئهت .ماۋەرائۇننهھردىكى ئالىي ھاكىمىيهتكه كهسكىن بىر زەربه بهردى
 ، كۈنگه ئىناۋەت ۋە ئېتىبارىنى يوقىتىپ–قىلىش ۋەقهسىدىن ئېتىبارەن كۈندىن 

 ئاخىر ئهنه شۇ ۋەزىرى .پ قالدىمهنسهپپهرەس ۋەزىرلىرىنىڭ قولىدىكى بىر قونچاققا ئايلىنى
 رەھىمبهينىڭ قىزىغا ئۆيلهنگهن ئوغلى ۋە ۋەلى .تهرىپىدىن قولغا ئېلىنىپ ئۆلتۈرۈلدى

 گهرچه بۇندىن كېيىن ماۋەرائۇننهھر تهختىدىن .ئهھدىگىمۇ ئهنه شۇنداق مۇئامىله قىلىندى
ىر كىشى ھوقۇقلۇق بىر خان قىلىپ ئاشتهرخانىيالر خانلىق دەۋاسىدىكى ئۈچىنچى ب

 ئهمهلىيهتته بۇ سۇاللىگه مهنسۇپ ئاشتهرخانىيالرنىڭ ھۆكۈمدارالر ،ئولتۇرغۇزۇلغان بولسىمۇ
 ئامۇ دەرياسى بويىدىكى كىچىككىنه بىر ئۆلكىنىڭ .سۇاللىسى ئهبۇلفهيزخان بىلهن ئۈزۈلدى

سىياسىي ۋە ئىجتىمائىي جهھهتلهردىن بولغان ئهھمىيىتى بىلهن ئىسالم ئاسىياسىنى 
پ تۇرغان ئاخىرقى بىر نۇرمۇ يۈز ئهللىك يىلغا قهدەر داۋام قىلغان مۇشۇ سۇاللىنىڭ يورۇتۇ

   .ھۆكۈمرانلىقى ۋاقتىدا تامامهن ئۆچتى
 بۇ دەۋردىكى تهرەققىيات ۋە ،يۇقىرىدا سۆزلىنىپ كهلگهن مهزمۇنالردىن كېيىن

 ھىندى ، ئىران، بۇ ۋاقىتالردا ئوسمانلىي.مهدەنىيهت ھهققىدىمۇ سۆز ئېچىشقا ئېهتىياج بار
 ئىسالم مهدەنىيىتىگه ،مهملىكهتلىرى غهربىي ياۋرۇپادىكى يېڭىلىقالر ھهققىدە مهلۇمات ئېلىپ

 ، ئىستانبۇل.باشقا كۈچلۈك بىر مهدەنىيهتنىڭ تارقىلىدىغانلىقىنى كۆرۈشكه باشلىغان ئىدى
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كى خۇسۇسىي  مىسيونىرالر يا، الھۇر ھۆكۈمهت دائىرلىرى ياۋرۇپالىق سىياسىئونالر،ئىسپاھان
 خالىمىسۇن غهربىي ياۋرۇپادىكى يېڭى ھايات – خالىسۇن ،سودىگهرلهر بىلهن كۆرۈشۈپ

 كۆچمهن قهبىلىلهر ھهم مېهمانپهرۋەر بولمىغان ، ھالبۇكى.بىلهن تونۇشۇشقا باشلىغان ئىدى
 چۆللىرى بىلهن قورشىلىپ ياشىغان ماۋەرائۇننهھر بولسا ئۆتكهن ئهسىرلهرنىڭ –قۇم 

 ھهتتا دىنىي پهزىلهت خۇسۇسىدا پارالق .ىمۇ سادىق ۋە ئېتىقادمهن بولۇپ تۇراتتىروھىغا تول
   . يېڭى مهدەنىيهت بىلهن رىقابهتلىشىشكه تىرىشاتتى،نهمۇنىلهرنى كۆرسىتىپ

 دىنىي ،نى»قۇرئان« زەرەپشان بويىدا پهن نامىدا ،يۇقىرىدىمۇ بايان ئېتىلگىنىدەك
سان كامالىتىنىڭ غايىۋى ئىستهكلىرى سۈپىتىدە  ئىن.ئىلىملهر ۋە ئېتىقادنى تونۇيتتى

 ئىنسان ئارزۇلىرىنىڭ ۋە پۈتۈن دۇنياۋى مهقسهتلىرىنىڭ ھهممىسى .تهسهۋۋۇپنى تونۇيتتى
   .سوفىزمدا مۇجهسسهملهشكهن دەپ قارايتتى

 بۇ يهردىمۇ قۇرئان ، دەمهشىقته ۋە باغدادتا بولغىنىدەك،ئهگهر ئۆز ۋاقتىدا قاراتۆپىدە
 تهتقىق قىلىشقا كۆڭۈل ، تهكشۈرۈش، يهنه مائارىپقا،رىئايه قىلىش بىلهن بىللهھۆكۈملىرىگه 

 ئېهتىمال قهدىمدىن ، بۇ ئىشالرغا ئازراق ھهۋىسىنى قوشۇمچه قىلغان بولسا ئىدى،قويۇپ
بېرى سوزۇلۇپ كهلگهن ئىسالم مهدەنىيىتى دەۋرى يهنىمۇ بىر ئاز ۋاقىتالرغىچه داۋام ئهتكهن 

 بۇنىڭغا بىر تهرەپتىن تۈركىيلهرنىڭ جهڭگىۋارلىق تهبىئهتلىرى ۋە ، لېكىن.بوالر ئىدى
 ئىككىنچى بىر تهرەپتىن ،شۇنىڭ نهتىجىسى بولغان مائارىپقا قىزىقماسلىق خۇسۇسىيهتلىرى

ئامۇ دەرياسى بويىدىكى تۈركىستان ئۆلكىسىنىڭ ئايرىم بىر مهۋقهدە بولغانلىقى توسقۇن 
نالر ھارۇن رەشىدنىڭ ياكى ئهندولوسىيىدىكى  زەرەپشان بويىدىكى خا، شۇڭا.بولدى

 .ئهبدۇرەھمان   نىڭ خۇسۇسىيهتلىرىدىن پهقهتال دىننى ھىمايه قىلىش نېسىۋىسىنىال ئالدى
 ئهخالقىي .تهۋەلىكلىرى نامازنى تهك ئهتمىسه ۋەزىپىلىرى ئادا ئېتىلگهنگه ھېساب ئىدى

   .ىرىشاتتىجهھهتته ئۆزلىرىنى گويا سائادەت دەۋرىدىكىدەك تۇتۇشقا ت
ئاشتهرخانىيالر سۇاللىسىنىڭ دەسلهپكى ھۆكۈمدارلىرى ۋاقتىدا شهيبانىيالر دەۋرىدىن 

 . نهزمىي شهكىل بىلهن تارىخ بايان ئهتكۈچىلهرمۇ كۆرۈلىدۇ،قالغان بىر نهچچه شائىرالرمۇ
 شاھزادە ،ئىمامقۇلى:  مهسىلهن ،شۇنداقال بۇ سۇاللىلهرنىڭ خانلىرىدىن بهزىلىرى

ممهد سۇلتان ۋە بولۇپمۇ سۇبهانقۇلى مهملىكهتنى ئىدارە قىلىش ئىشلىرىدا قاسىممۇھه
 بۇالر .ناھايىتى ياخشى ماھارىتىنى ۋە مائارىپقا بولغان سهمىمىي مۇھهببىتىنى ئىپادىلىدى

 يېرىم ۋەيرانه ،بىرىنچىسىنىڭ يهر ئىسالھاتى ھهققىدىكى غهيرىتى نهتىجىسىدە چېپىلىپ
 ئىككىنچىسىنىڭ شائىرانه ،هلگهن ئۆز ئىسمىدىكى قانالالردىنھالهتته بۈگۈنگىچه يېتىپ ك

 ئۈچىنچىسىنىڭ پهنگه .تهبىئىتى نهتىجىسىدە ئۆزىدىن كېيىن قالغان دىۋانىدىن مهلۇمدۇر
بولغان مۇھهببىتى يۇقىرىدا ئۇ تهرىپىدىن تۈزۈلگهن تېبابهت كىتابى ھهققىدە 

   .سۆزلىگىنىمىزدە مهلۇم بولغان ئىدى
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 ھېچ .بۇالرال ئۇ دەۋرنىڭ روھىنى ئۆزگهرتىشكه يېتهرلىك ئهمهس ئىدى يالغۇز ،لېكىن
 بىرىنىڭ ئارقىسىدىن ئۈچ ھۆكۈمدارنىڭ پارالق –ۋاقىتتا بىرەر يهردە بۇنىڭغا ئوخشاش بىر 

 ، ئهزىز ئۆمۈرلىرىنى پهيغهمبهرنىڭ قهبرىسى يېنىدا ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن،تهختلىرىنى تاشالپ
 . ھهجگه كېتىدىغان ئىشالر كۆرۈلۈپ باقمىغان ئىدى،ېلىپقوللىرىغا دەرۋىش ھاسىلىرىنى ئ

 بۇنى .ھېچ بىر ئىسالم مهملىكىتى تارىخىدا بۇنداق مىسال كۆرۈلۈپ باقمىغان ئىدى
 ، مۇتهئهسسىپلىك،ئويلىغىنىمىزدا شۇ ۋاقىت شۇ زاماندا ھۆكۈم سۈرگهن روھنىڭ جاھالهت

 بىلهن بىلله يهنه ئاشتهرخانىيالر  شۇنىڭ. شۈبهه قالمايدۇ–رىياكارلىق ئىكهنلىكىدە شهك 
 مهدرىسىلهرگه ئوخشىغان دىنىي ، مهسچىتلهر،دەۋرىدە دىنىي ئىلىملهرنىڭ تارقىتىلىشى

 .مۇئهسسهسهلهرنىڭ قۇرۇلۇشى ئالدىنقى سۇاللىلهرنىڭ ۋاقتىدىكىگه نىسبهتهن ئازراق بولدى
ىڭ تولىمۇ بۇنىڭ سهۋەبىمۇ بۇ سۇالله ۋاقتىدا ماددىي ۋە ئىقتىسادىي جهھهتلهرن

 سهمهرقهند ۋە بۇخارادا ، سهيىد راقىمنىڭ بايانىغا قارىغاندا.چېكىنگهنلىكىدىن بولسا كېرەك
 يىللىرىدىال كېيىنكى ئهسىرلهردىكىدەك ھهشهمهتلىك –) 1611مىالدىيه  (1030ھىجرىيه 

ەيرانه قىلىنمىغانلىقى سهۋەبىدىن ۋ) رېمونت( تهئمىر ، ئاسرالمىغانلىقى، لېكىن.بىناالر بولغان
 ئهمما ئاشتهرخانىيالر دەۋرىدىن يېڭى زامانغا قالغان بىناالر پهقهتال .ھالهتكه كهلگهن ئىدى

ۋەيران بولۇشقا يۈزلهنگهن ئۇلۇغبهك مهدرىسىسىنىڭ ئۇدۇلىدا : تۆۋەندىكىلهردىن ئىبارەت 
 1029 يىلى قۇرۇلغان ياالڭتۆش مهدرىسىسى ؛ ھىجرىيه –) 1611مىالدىيه  (1020ھىجرىيه 

 يىلىدا نهدىر دىۋان  بېگى ناملىق بىر باي تهرىپىدىن بۇخارادا قۇرۇلغان –) 1619مىالدىيه (
مىالدىيه  (1014 بۇالرنى ھىجرىيه .بىر مهدرىسه ھهم مهسچىت ۋە پهقهت ئىككى كۆرۈنۈشخانه

 . يىلى بۇخارادا ۋە سهمهرقهندته باقىيمۇھهممهدخان قۇردۇرغان ئىدى–) 1605
شىدا نائىپالر تهرىپىدىن تۈرلۈك ۋاقىتالردا ھهزرىتى ئهلى زىيارەتگاھى ماۋەرائۇننهھرنىڭ تې

 شۇ ،دەپ گۇمان قىلىنغان ئورۇنالردا ياسالغان ئىمارەتلهرنىڭ بىرىنچىسى بهلخته بولۇپ
   .زاماننىڭ تارىخلىرى بۇالرنى ئالهمگه تونۇتقان ئىدى

 كېيىن ئۇنىڭ .ئىدىئۆز ۋاقتىدا سۈننىي مهزھىپىدىكى ئۆلىماالرنىڭ مهركىزى ھېرات 
 بىرىگه قاتتىق – مهشههدنىڭ شىئه مهزھىپىدىكى موللىلىرى بىر .ئورنىغا بهلخ قالدى

 . مهرھهپلهر ئارىسىدىكى ئىختىالپلىق مهسىلىلهرنى بۇ يهرگه ئهۋەتىشهتتى،دۈشمهن بولۇپ
 گهرچه .ھهر ۋاقىتتىكىگه ئوخشاش بۇ قېتىممۇ تهشهببۇسكارلىق ئىران تهرەپتىن بولدى

ىمخان زامانىدا بهلخ ئالىمى مهۋالنا ئهمرۇ تهرىپىدىن تۈزۈلگهن سۈننىلهرنىڭ جاۋابى مۇق
 قۇرئاننىڭ بهزى ئايهتلىرىنىڭ ،ياخشى ۋە قانائهتلىنهرلىك دەرىجىدە دەپ قارالغان بولسىمۇ

تهپسىرى ھهققىدىكى ئىختىالپالر بۇ ئىككى مهزھهپ ئارىسىدىكى قهدىمدىن بېرى سوزۇلۇپ 
 سۈلهىگه مۇھتاج بولغان ئىران مهسىلىسىنى قهلهم .ىقنى تۈگىتهلمىدىكهلگهن ئايرىمل

 ئهمما غهنىمهت ۋە ئهسىر ئېلىشنى .ۋاسىتىسى بىلهن ھهل قىلىشنى ئارزۇ قىالتتى
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ئىستهيدىغان سۈننى مهزھىپىدىكى ئۆزبېكلهر قورال كۈچى بىلهن جاۋاب بېرىشنى ئهالراق 
 چۈششهك نهرسىلهر ئۈچۈن – ئهڭ ئۇششاق  ئىنساننىڭ ئهڭ ئالىي ھېسسىياتىنىڭ.كۆرەتتى

  ...!قۇربان قىلىنغانلىقىغا بۇ پهقهتال بىرىنچى مىسالمىدۇ ؟ 
  

  مانغىت خانىدانلىقى ۋە ئهمىر مهئسۇم
   يىلالر–) 1826 – 1784مىالدىيه  (1242 – 1199ھىجرىيه 

  
ئهھۋالى ھهققىدە كۆپرەك ۋە ئاسىيادىكى باشقا مهملىكهتلهرنىڭ كېيىنكى ئهسىردىكى 

دۇرۇسراق مهلۇمات ئېلىنغان ھالدا ماۋەرائۇننهھر ھهققىدە بۇنىڭ ئهكسىچه ئهھۋال 
 ئۇ يهردىكى مهۋھۇم ئهھۋالالرنى ئوراپ تۇرغان تۇمان ھازىرقى زامانغا .كۆرۈلمهكته

غۇدەك  ماۋەرائۇننهھر ھهققىدە ئىشهنچلىك ۋە ئاساسالن.يېقىنالشقانسېرى قويۇقلىشىپ بارىدۇ
 ياۋرۇپا ،بىرەر مهلۇمات قوشنا مهملىكهتلهرنىڭ تارىخىدا كۆرۈلمىگىنىگه ئوخشاش

 ، شۇڭا.سهيياھلىرىمۇ بۇ ۋەھشىيلهشكهن ئۆلكىگه كىرىشكه جاسارەت كۆرسىتهلمىدى  
 كهچكهنلهرنىڭ نۇتۇقلىرىدىن تارالغان –بۇنىڭغا ئاساسهن بىز بۇ ھهقته ئۆتكهن 

 بۇ يهرنىڭ ئهھۋالىنى قاپلىغان بۇ .لىنىشكه مهجبۇرمىز   يورۇقلۇقالر بىلهنال  قانائهت
 مانغىت ،قاراڭغۇلۇق ھهممىدىن بهكرەك ئاشتهرخانىيالرنىڭ پۈتۈنلهي يوقىلىپ

بۇنىڭ دەسلهپكى سهۋەبى .قهبىلىسىنىڭ كۆتۈرۈلۈشى ھهققىدىكى تهپسىالتىنى قاپلىماقتا  
   . لېكىن بىرقهدەر تهپسىالتقا مۇھتاج،مهلۇم بولسىمۇ

ۋەرائۇننهھردە ياشىغان بىرقانچه ئۆزبېك قهبىلىلىرى ئارىسىدا پهقهت مانغىتالرنىڭ ما
 ، بهلكى.ئاشتهرخانىيالردىن ھاكىمىيهتنى ئۆز قوللىرىغا ئېلىشى تهسادىپىي بىر ۋەقه ئهمهس

 .بۇ قهبىلىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادا پهيدا بولغاندىن بېرى قازانغان ئهھمىيىتىنىڭ نهتىجىسىدۇر
نىڭ بىرىنچى ۋەتهنلىرى موغۇلىستاننىڭ شهرقىي شىمالىدىكى بىر ئورمانلىق مانغىتالر

 چىڭگىزخان ئۇنى شۇ يهردىن ئامۇ دەريانىڭ سول قىرغىقىدىكى يهنه بىر .ئۆلكىدە ئىدى
 مانغىتالر بۇ . ھازىر ئۇ يهردە خىۋەلىك قارا قالپاقالر ياشايدۇ.ئورمانلىق ئۆلكىگه كهلتۈردى
 چىڭگىزخان ۋاقتىدىال خېلى كۆپهيدى ھهم خىۋە خانلىرىغا ،يهرگه كهلگهندىن كېيىن

 قوڭراتالر بىلهن بىر دەرىجىدە ئۇالر ئهڭ مۇھىم بىر قهبىله ۋە .مۇھىم خىزمهتلهرنى كۆرسهتتى
 شهيبانىي مۇھهممهدخان ، شۇڭا.تۈرك قهبىلىلىرى ئارىسىدا ئهڭ جهسۇر بىر خهلق ئىدى

 ئۇالرنىڭ بىر قىسمىنى ۋەزىپه بىلهن ئۆزىنىڭ ئۆزىنىڭ بىرىنچى قېتىم كۆتۈرۈلۈش ۋاقتىدا
 قارشى ئهتراپىدىكى سهھرادا ئورۇنلىشىپ ، كېيىن بۇالر بۇخارا خانلىقىدا.خىزمىتىگه ئالدى

 ئىككىنچى تهرەپتىن بۇخارا ،قالدى ھهم بىر تهرەپتىن ئۆزلىرىنىڭ جهڭگىۋار روھلىرى
 .ىدە خېلى نوپۇزغا ئىگه بولدىخانىدانلىقىغا بولغان ئاالقىلىرى بىلهن بۇخارا ھۆكۈمىت
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 قۇۋۋەتكه ئىگه بولغان –كېيىنكى خانىدانلىقنىڭ ھۆكۈمدارلىرى ھهقىقىي بىر كۈچ 
ئۆز ھۆكۈمدارىنىڭ ئهڭ سادىق بهندىسى ) بايى بېي(ۋاقىتالردا مانغىت قهبىلىسىنىڭ بېگى 

ېي بۇ خىل  ئهبۇلفهيز زامانىدىال رەھىم ب، يۇقىرىدا سۆزلهپ ئۆتكىنىمىزدەك، لېكىن.ئىدى
 ، ئۇ ۋەزىرلىك ئۇنۋانى ئاستىدا ھهقىقىي ھاكىمىيهتنى قولغا ئېلىپ.ۋەزىيهتنى ئۆزگهرتتى

 بهلكى ئۆزىنىڭ قىزىنى ئالغان ئۆزىنىڭ ئوغلىنىمۇ ،يالغۇز ئهبۇل فهيزىنىال ئهمهس
 رەھىم بېيدىن كېيىن ۋەزىرلىك مهنسىپى يهنىال مانغىت قهبىلىسىنىڭ رەئىسى .ئۆلتۈرگۈزدى

 ئېهتىمال . بۇ زات ئانىسى تهرەپتىن ئاشتهرخانىيالرغا مهنسۇپ ئىدى.ل بېيگه قالدىدانىيا
 ئۇ ئهبۇلفهيزىنىڭ ئىز باسارى شاھزادە ئهبۇلغازىنى ،شۇنىڭ ئۈچۈن بولسا كېرەك

كۆرۈنۈشتىكى بىر خان قىلىپ قويدى ۋە شۇ ئارقىلىق ئۆزىنىڭ ھاياسىز بۇالڭچىلىق ۋە 
 ماۋەرائۇننهھرنىڭ كېيىنكى ھۆكۈمرانى بولغان .ئىستېداتلىقىغا كهڭ يول ئاچتى

 ،ئهبۇلغازىخان گهرچه ئۆزىنىڭ تومۇرلىرىدا تېخى چىڭگىز قېنىنىڭ ئېقىۋاتقىنىغا قارىماي
ئۆزىنىڭ ۋەزىرى ھهم ئهمىرلهر ئهمىرىنىڭ ئالدىدا شۇ قهدەر دەھشهت ۋە قورقۇنچ ئىچىدە 

 پۈتۈن .هت قىاللمايتتى ئۇنىڭ رۇخسىتىسىز خانىسىدىن چىقىشقىمۇ جۈرئ،ياشىدىكى
 ئىنئام ۋە ئېهسان ھىمايىچىسى بولغان روھانىيالرمۇ دانىيال بېي تهرەپته ،سىپاھلىرىال ئهمهس

 . مۇستهقىل خان بولۇش ئۇنىڭ ئۈچۈن ھهرقانداق ئىشتىن ئاسان ئىدى،بولغانلىقتىن
ىجىدە  بۇ بولسا ئىشنى شۇ دەر. ئۇ بۇنى ئۆزىنىڭ ئوغلى مهئسۇمگه تاشالپ بهردى،لېكىن

 ھۆكۈمهتسىزلىكتىن تويغان بۇخارالىقالر زورالپ ،ھىيله ۋە ماھارەت بىلهن يۈرگۈزدىكى
   .ئۇنىڭ بېشىغا تاج كىيگۈزدى

 شاھ مۇرات دەپ ،كىچىك ۋاقتىدا ئاتىسى تهرىپىدىن بېگىجان   چوڭ بولغاندىن كېيىن
تكارلىق روھىنىڭ ئاتالغان ئهمىر مهئسۇم ئۆز دەۋرىنىڭ رىياكار سۇفىيلىق ۋە ساختا دىيانه

 ئۇنىڭ بۇ خىل خۇسۇسىيهتلىرىنىڭ ياردىمىدە بۇ خىل روھ .مۇجهسسهم نهمۇنىسى ئىدى
  ئۇ ئۆزىنىڭ ياشلىق ۋاقتىدىال  . ئهڭ يۇقىرى دەرىجىگه يهتتى،تېخىمۇ زىيادە تهرەققىي قىلىپ

 ، ھهتتا كۆرۈنۈشتىكى قىياپىتىنىمۇ ئۆزگهرتىپ.دىنىي جامائهتكه مايىللىقىنى كۆرسهتتى
 بهزىدە پۈتۈن كۈنلهر ۋاقتىنى خانىقاالر   ۋە مهسجىدلهردە .دەرۋىشلهرچه خىرقىلهرنى كىيدى

 بۇ ۋاقىتالردا ھېچكىم ئۇنى . زىكرى ۋە دىنىي تهپهككۇرالر بىلهن مهشغۇل بوالتتى،ئۆتكۈزۈپ
 شۇ ۋاقىتالردا ئۇنىڭ ، ھالبۇكى. دېيىشكه جۈرئهت قىاللمايتتى،بىمهززىلىك قىلىۋاتىدۇ

 – مهنسهپلهر ئۈچۈن بىر – تۇغقانلىرى بۇ دۇنيادىكى ئهمهل –نداشلىرى ۋە ئۇرۇق قېرى
 ھهتتا ئۇ ئۆز ھهسسىسىگه تهگكهن .بىرى بىلهن ۋەھشىيانه دۈشمهنلىكته ياشىماقتا  ئىدى

 ساخاۋەت –بۇنى ئومۇمنىڭ خهير «: ئاتىسىنىڭ مىراسىنىمۇ ئېلىشتىن باش تارتىپ 
 مىراس مېلى بىلهن قولۇمنى كىر قىلىشنى ،شۇرۇڭئىشلىرىنى باشقۇرغۇچىالرغا تاپ
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 مۇمكىن بولغان ، شۇالرغا قايتۇرۇلۇپ، بۇ مالالر كىملهردىن يىغىلغان بولسا،خالىمايمهن
   .دېدى» دەرىجىدە مۇكاپات بېرىلسۇن

 ئىستىغپار –ئۆلۈپ كهتكهن ئاتىسى زامانىدا قىلىنغان ئادالهتسىزلىكلهرگه تۆۋە 
 بوينىغا قىلىچ ئاستى ۋە شۇ ،ۆۋە قىلغۇچىالر لىباسىنى كىيىپيۈزىسىدىن ئۈستۋېشىغا ت

 ئاتىسىنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ۋاقتىدىكى پاالكهتلهر ، ۋاھ بىلهن كوچىالردا يۈرۈپ–ھالهتته ئاھ 
 ئۇنىڭ بۇ ھهرىكىتى مهيلى ئاھالىنىڭ ياكى .ئۈچۈن پۈتۈن ئاھالىدىن ئهپۇ سورىدى

ىللىقىنى جهلپ قىلغانلىقىنى بايان قىلىپ روھانىيالرنىڭ بولسۇن  چوڭ ھۆرمىتى ۋە ماي
 ئهگهر ئهمىر مهئسۇم ئۆزىنىڭ بۇ ھهرىكهتلىرىنىڭ ياردىمى .ئولتۇرۇشنىڭ ھاجىتى يوق

 – بىر ،بىلهن قازانغان ھۆرمهت ۋە مۇھهببهتلىرىدىن پايدىلىنىشنى ئىزدىسه تهخت ئۈچۈن
ىپلىرى ئۈستىدىن غهلىبه  باشتاق نائ–بىرى بىلهن غوۋغا قىلىۋاتقان قېرىنداشلىرى ۋە باش 

 ئۇ ئۆزىنىڭ كهلگۈسىدىكى ، لېكىن.قىلىش ئۇنىڭ ئۈچۈن ناھايىتى ئاسان بولغان بوالتتى
 –ئىشلىرىنى مۇستهھكهم بىر ئاساسقا قويۇش مهقسىتى بىلهن تاغالردا بىر مهزگىل سهۋر 

ادەت  بىر يىل مۇددەتكىچه ئىب، بۇ ۋاقىتالردا مهسجىد ھويلىسىغا بېكىنىپ.تاقهت قىلدى
»  ھىكمه–ئهينۇل «بىلهن مهشغۇل بولدى ھهم ئۆزىنىڭ ئهڭ ياخشى ئهسىرى بولغان 

 توپ بولۇپ ئۆيگىه – ئۇنىڭ مۇخلىسلىرى توپ .نى شۇ يهردە يازدى  )ھېكمهت بۇلىقى(
 ئۇ بولسا ئىخالسمهنلىرىگه دۇئايى پاتىهه . ئۇنىڭ ئارقىسىدىن كوچىالردا كېزەتتى،كېلهتتى

 شۇ ۋاقىتالردا مهملىكهتنىڭ ھهر تهرەپلىرىدە ، ھالبۇكى.نهپسىنى ھۈرەتتىبېرەتتى ۋە مۇبارەك 
باش كۆتۈرگهن ئىسيانالر بارغانچه كۈچىيىپ ھهتتا پايتهختنىڭ  ئۆزىدىمۇ گۇرۇھالر 

 ئۇالرنىڭ بىرىدە مىڭغا يېقىن كىشى ۋە .ئارىسىدا شىددەتلىك ئۇرۇشالر يۈز بېرىپ تۇراتتى
   .پهتكه ئۇچرىدىقېرىنداشلىرىدىن بهزىلىرى تاال

بۇنىڭ ئۈستىگه بۇ پاالكهتلهرنى بىر تهرەپ قىلىشقا ئاجىز كهلگهن ئهبدۇلئهزىزخان 
 ئۇ ئۆزىنىڭ بىرنهچچه مۆتىۋەرلىرى بىلهن .ئهمىر مهئسۇمنى ئىزدەپ مهسجىدكه كهلدى

 بۈيۈك مۇۋەپپهقىيهت بىلهن ، ئهبدۇلئهزىز بۇندىن كۆپ يىلالردىن بېرى.سۆھبهتلهشتى
ال تهرىپىدىن ئىشغال قىلىنغان ۋەزىرلىك مهنسىپىنى قوبۇل قىلىشنى ئۆتۈندى ۋە ئهمىر دانىي

 تهختنىڭ سۇنغان نۇرلىرىنى ،ئۆزىنىڭ ئۇلۇغلۇقى سايىسىدە سۈلهىنى ئارىغا سېلىپ
 كېيىنكى ۋاقىتالردا مىڭلىغان .يېڭىدىن يورۇتۇشقا سهۋەب بولۇشىنى ئىلتىجا قىلدى

ىكهتنىڭ خاراب بولۇشىغا رەھبهرلىك قىلغان بۇ كىشىلهرنىڭ ئۆلۈمىگه ۋە پۈتۈن مهمل
 .مۆھتىرەم زات بۇ دۇنيالىق ھېچقانداق نهرسىگه قول ئۇزىتىشقا پهقهت بىر قارارغا كېلهلمىدى

 . مهسلىههتلهر بىلهن ياردەم كۆرسىتىشكه ۋەدە قىلدى،ئالدى بىلهن ئىش ئارقىلىق ئهمهس
ڭ تاجاۋۇزلىرى سهۋەبىدىن پهقهت شهھرىسهبزىنىڭ ئاسى رەئىسى نىيازئهلى بهگنى

 ئهمىر مهئسۇم ئۆزىنىڭ ،مهملىكهتنىڭ خهتهرلىك ھالدا قالغانلىقىنى كۆرگهندىن كېيىنال
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 لهشكهر بېشىغا كهلدى ۋە ،بۇنداق چهتته تۇرۇشىنىڭ خهتهرلىك بولىدىغانلىقىنى سېزىپ
بىلهن  ھهتتا نىياز ئهلى بهگنىڭ دەسلهپته زورلۇق .ئاسىيالرنى چېگرا سىرتىغا قوغلىدى

 شۇ يوسۇندا .ئىستېال قىلغان ھىسار ۋە قارشى قاتارلىق جايالرنى يېڭىۋاشتىن قايتۇرۇۋالدى
   .مهملىكهتته بىرقهدەر تهرتىپ ۋە ئىنتىزام ئورناتتى

 ئهمىر مهئسۇمنىڭ سىياسىي نوپۇزى ئاشقانسېرى ئىچكى ،ناھايىتى تهبىئىيكى
ن قالغان ئىسالم ئهھكاملىرىغا ھۆكۈمهتنىڭ ھهممه شۆبىلىرىدە بارلىق ئىشالر كونىدى

 بۇخارا ھهر دائىم بۇنىڭغا مايىللىق قىلىپ كهلگهن .مۇۋاپىق يۈرگۈزۈلۈشكه باشلىدى
 كېيىنكى خانالرنىڭ كۈچسىز ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدا بۇنى ئهمهلىيلهشتۈرۈش ،بولسىمۇ

غا بولغان  بۇ تهقۋادار زاھىد ھۆكۈمدار ئۆزىنىڭ ئىسالم ئهھكاملىرى.مۇمكىن بولمىغان ئىدى
 ئهبدۇلئهزىزگه ئهسلىدە ھېچ ،ئېهتىرامىنى تهكىتلهش بىلهن مهشغۇل بولغان ۋاقىتالردا

 بىر .ئهھمىيىتى بولمىغان خانلىق ئۇلۇغلۇقى بىلهن لهززەتلىنىپ تۇرۇشقا ئىختىيار بهردى
 ، ئىككىنچى تهرەپتىن،جهھهتتىن ئۆزىنىڭ زاھىد ۋە تهقۋادارلىقىنى مىسال كۆرسىتىپ

 .دبىرلهر بىلهن مهقسهتكه ئېرىشكهندىن كېيىن نۆۋەت ئهبدۇلئهزىزگه كهلدىكهسكىن ته
 شۇنىڭغا .ئهمىر مهئسۇم ئۇنىڭ ھاياتىدىن نېمىال بولسا شهرىئهتكه خىالپ ئىشالرنى تاپتى

 ئۆزى بولسا قىيامهت  . ئازراق تهمىنات تهيىنلىدى،ئاساسهن پهخرى ئىستىراھهتكه چىقىرىپ
 1199ۇناسىۋىتى بولمىغان ئىشالرنى ئىشلهش ئۈچۈن ھىجرىيه دەرۋىشلىكى   بىلهن ھېچ م

   . يىلىنىڭ شهئبان ئېيىدا ماۋەرائۇننهھر تهختىگه ئولتۇردى–) 1784مىالدىيه (
ماۋەرائۇننهھر چېگرىسىنىڭ سىرتىدا ئۇنىڭ ئۈچۈن بىرىنچى ئىش مهيدانى تهبىئىي 

 .ىمال ۋىاليهتلىرىدە بولدى تېخىمۇ ئېنىقراق ئېيتقاندا ئىراننىڭ شهرقىي ش،ھالدا ئىران
بىتئهتچىلهر ئۆلكىسى دەپ تونۇلغان بۇ يهرگه ناھايىتى قهدىم زامانالردىن بېرى بىرقانچه 

 . تاراج قىلىش ھهۋەسلىرىنى قاراتقان ئىدى–مۇتهئهسسىپ يول باشچىالر ئۆزىنىڭ تاالن 
ردە كۆرۈشنى ئارزۇ ئهمىر مهئسۇممۇ بىرىنچى قېتىملىق غازىلىق   مۇۋەپپهقىيهتلىرىنى مۇشۇ يه

 تۇران تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ بۇ مىڭ يىللىق قهدىمىي پاراكهندىچىلىك يوللىرى ، لېكىن.قىلدى
 مهرۋى سهرەخسكه ئوخشاش ، چۈنكى.ئۇ ۋاقىتالردا ھازىرقىدەك مۇداپىئهسىز ئهمهس ئىدى

تكار  ئۇالر كۆپىنچه بۇ دىيانه،بهزى مۇستهھكهم ئورۇنالر جهسۇر شىئېلهرنىڭ قولىدا بولۇپ
 ،ئۆزبېك تاجاۋۇزچىلىرىنى توختىتااليتتى ۋە ئۇالرنىڭ سۈننىلىك ۋەزىپىسىنى ئىپادىلىشىگه

» مال« تاالڭ قىلىش بىلهن بۇخارانىڭ ئهسىرلهر بازىرىغا ئۇ يهردىن –يهنى خۇراساننى بۇالڭ 
   .كهلتۈرۈشلىرىگه جىددىي قىيىنچىلىقالرنى تۇغدۇراتتى

 ئىران مۇئهللىپلىرىنىڭ تهبىرىچه بېگىجاننىڭ شۇنىڭ ئۈچۈن ئهمىر مهئسۇمنىڭ ياكى
بۇ ئهسكهر ھازىرقى تۈركمهن ئاالمانىنىڭ زور بىر (ئۆزىنىڭ مىڭ ئاتلىقتىن ئهسكىرى بىلهن 

 يهنى يول ئېچىشى ،بۇ مۇخالىپهتنى يوقىتىشى) مىقدارىدىكى نهمۇنىسى ئىدى 
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مهرۋىگه ئۈستىگه  ئهمىر مهئسۇم تهختكه ئولتۇرغان شۇ يىلىال .ئهجهبلىنهرلىك ئهمهس
 مهرۋى سهپهۋىيلهر دەۋرىنىڭ بېشىدىن باشالپال قاجار خانىدانلىقىنىڭ .يۈرۈش قىلدى

 قاجار .قولىدا ئۇنىڭ بىر شۆبىسى بولغان ئىززىدىنلىق رەئىسلهرنىڭ ھۆكۈمرانلىقىدا ئىدى
قىنى خانىدانلىقىنىڭ بۇ تارمىقى ئاشتهرخانىيالر بىلهن قېرىنداشلىق   مۇناسىۋەتته بولغانلى

 شۇنداق بولغان ھالهتتىمۇ مهزھهپ جهھهتتىكى .يۇقىرىدا بايان قىلىپ ئۆتكهن ئىدۇق
 ئهمىر مهئسۇم مهرۋىگه .ئىختىالپ بۇالرنىڭ ئارىسىغا دەھشهتلىك دۈشمهنلىكلهرنى سالدى

 تاراج قىلغۇچى ئوردىلىرىنى – ئۇنىڭ مۇھاپىزىتى ئاستىدىكى تاالن ،ھۇجۇم قىلغان ۋاقتىدا
 .الردىن بېرى دەھشهتلىك قورقۇنچ ئاستىدا تۇتقان كىشى بايرامئهلىخان ئىدىبىرنهچچه يىل

 شۆھرەتپهرەس بولغانلىقى . ئۇ ھازىرقى دۈشمهنگه قارشى مۇداپىئهدىن ئاجىز قالدى،لېكىن
 چارچاشنى بىلمهيدىغان مىللهتدىشى ئاغامۇھهممهدخان بۇ ۋاقىتالردا –ئۈچۈن ھېرىش 

 .ۈچۈن جهسۇر لۇتفئهلىخان بىلهن جهڭ قىلىۋاتاتتىجهنۇبىي ئىراندا گىالن تهختى ئ
خۇراسان بولسا ھهرقايسىسى ئۆز ئالدىغا مۇستهقىل بولۇشنى ئارزۇ قىلغان ۋە شۇنىڭ ئۈچۈن 

 . بىرى بىلهن دائىمىي ماجىرادا بولۇۋاتقان خانالر تۈپهيلىدىن بۆلۈنۈپ كهتكهن ئىدى–بىر 
ل ھېسابالنغان ھىرات نادىر شاھنىڭ ئىز تۇران تاجاۋۇزلىرىغا قارشى مۇستهھكهم بىر سېپى

 بوۋىلىرى بىلهن ئهبۇلفهيزىخان ئارىسىدا – ئۇ بولسا ئاتا ،باسارى شاھرۇخنىڭ قولىدا بولۇپ
 شۇنىڭغا ئاساسهن ئۆز خانىدانلىقىنىڭ ئهبهدىي .تۈزۈلگهن ئهھدىنامىگه سادىق ئىدى

   .ناھايىتى مهمنۇن ئىدى ،دۈشمىنى بولغان قاجارالر ئۈستىگه پاالكهت كهلگهنلىكى ئۈچۈن
 ئهسكهرلىرىنىڭ ،بايرامئهلىخان ھهرقانچه قهھرىمانلىق بىلهن قارشى تۇرغان بولسىمۇ

كۆرسهتكهن جاسارەت ۋە قهھرىمانلىق تاكى ھازىرغا قهدەر تىلالردا داستان بولۇپ 
سۆزلهنسىمۇ ۋە ھهتتاكى قهلئه سىرتىغا چىقىپ ھۇجۇم قىلغۇچى ئهسكهرلهرگه بهزى قوراللىق 

 لېكىن ئاخىر مهرۋى سېپىللىرىنىڭ يېنىدا ، قىزالرمۇ ياردەملهشكهن بولسىمۇ–خوتۇن 
 پۈتۈن . ئۆزبېكلهر بۇ شهھهرنىڭ ھهممه ئهتراپىنى ۋەيران قىلدى.تاالپهتكه ئۇچرىدى   

 ھهتتا كېلهچهكته بۇ مهملىكهتته زىرائهت تېرىشقا .ئاھالىسىنى ئهسىر قىلىپ ئېلىپ كهتتى
 يهر سۇغۇرۇشقا ئىشلىتىلىدىغان ۋە كۆپ ئهسىرلهردىن بېرى ،لىقى ئۈچۈنئىمكانىيهت قالماس

 بۇندىن كېيىن .ئىشلىتىلىپ كېلىۋاتقان مهرۋى سۇ ئامبىرىنى ۋەيران قىلدى  
 بۇ بىرىنچى تاجاۋۇز .ئۆزبېكلهرنىڭ دىيانهتپهرۋەر ۋە تهقۋادار رەھبهرلىرى بۇخاراغا قايتتى

لغان ھۆكۈمىتى ۋاقتىدا ئىران ئۈستىگه يۈرگۈزگهن ئهمىر مهئسۇمنىڭ كۆپ يىلالر داۋام قى
 تاراج قىلىش خاراكتېرىدىكى ھۇجۇملىرىنىڭ پهقهت باشلىنىشىدىنال ئىبارەت –تاالن 

 مهرۋىدە بىر ئاز ۋاقىت ئۇنىڭ جهسۇر ئوغلى ، بايرامئهلىنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن.ئىدى  
 ئاخىر بۇ .اردەم كۆرسهتتى ئافغانلىق تېمۇر شاھ ئاڭا ي.مۇھهممهد ھۇسهين ھۆكۈم سۈردى

 ئاھالىسىدىن تۈرك خهلقى .شهھهرلهرمۇ ئۆزبېكلهر تهرىپىدىن پۈتۈنلهي ۋەيران قىلىندى  
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زورلۇق بىلهن بۇخاراغا كۆچۈرۈلدى ۋە ئۇالر ئۇ يهردە ھازىرغا قهدەر مهرۋىلىك نامى بىلهن 
ى ئۇنىڭ  شۇ ۋاقىتتىن بېرى قهدىمدىكى مهرغىيان ئورنىدا گوياك.يۈرۈتۈلمهكته   

 قاقاس سهھرادا بىرنهچچه تۇپراق ، شهۋكىتىنىڭ گۇۋاھچىسى بولۇپ–ئۆتمۈشتىكى شان 
 يىلىدا –) 1790مىالدىيه  (1205ھىجرىيه .ئۆيلهرنىڭ خارابىلىرىال ساقلىنىپ قالدى  

سارقىيالر ۋە ئۇالردىن كېيىن دەسلهپته بىرئاز غهرب تهرەپتىكى ئاخالدا ياشىغۇچى تىكه 
 شۇ . يىلىدا بۇخارابىالرنى ئىگىلىدى–) 1834مىالدىيه  (1250جرىيه تۈركمهنلىرى ھى

ۋاقىتتىن بېرى بىر زامانالر ئىران مهدەنىيىتى ۋە ئىران سانائىتى تهرەققىي قىلغان بۇ 
يهرلهردىكى تۈركمهن چېدىرلىرى ئاستىدا مهيۈس ۋە ئىزتىرابلىق كۆزلىرىنى ئۆزلىرىنىڭ 

ىران ئهسىرلىرىنىڭ زەنجىرلىرىنىڭ ئاۋازىغا قوشۇلغان يېقىن ۋەتهنلىرىگه تىككهن بىچارە ئ
  .  ۋاھلىرىنىڭ ئۈنىال ئاڭلىناتتى–ئاھ 

 ئۇنىڭ قهلئهلىرى بۇ ، لېكىن.بۇنىڭ ئىككىنچى يىلىدا نۆۋەت مهشههدكه كهلدى
 ،ھۆكۈمراننىڭ ئارزۇسىغا قارشى ھالدا ھهيۋەتلىك گهۋدىسىنى كۆرسهتكهنلىكى ئۈچۈن

 مهشههدكه ۋە ئۇنىڭ ،ەئىس ئۆزىنىڭ چۈشىگه ئىمام رىزا كىرىپدىيانهتپهرۋەر لهشكهرىي ر
 ئىمام رىزا ،بىلىمهن«: ئهتراپىغا تاجاۋۇز قىلماسلىققا ئهمىر قىلغانلىقىنى ئېالن قىلدى ۋە 

 شۇنىڭ بىلهن .دېدى»  ئۇنىڭ تىنچلىقىنى بۇزغىنىم ئۈچۈن ماڭا غهزەپلهنمىسۇن.ھاياتتۇر
   . تاالپ قايتىپ كهتتى–ۇالپ يهنه يېقىن ئهتراپتىكى كهنتلهرنى ب

ئىراننىڭ شهرقىي شىمال تهرىپى شهيبانىي ھهم ئهبدۇلمۇئمىن كىرگهن ۋاقىتتىن بېرى 
ھېچبىر زاماندا بۇ قهلهندەر سۈپهت خاننىڭ دەۋرىدىكىدەك تۇران ئوردىلىرىنىڭ كۆپ ۋە 

 – بۇ بۇالڭ ،دا مىرزا سادىقنىڭ بايانىغا قارىغان.قاتتىق تاجاۋۇزلىرىغا دۇچار بولمىغان ئىدى
تاالڭ خاراكتېردىكى تاجاۋۇزغا قاتناشقۇچى ئۆزبېك ۋە تۈركمهنلهرنىڭ سانى ھېچ ۋاقىت 

 بۇخارانىڭ ئهسىر بازىرى شۇ قهدەر ، رىۋايهتلهرگه قارىغاندا.يىگىرمه مىڭدىن كهم بولمىغان
تهڭگه ( ياخشىغىنه بىر شىئي ئهسىرىنى بىرنهچچه تهڭگىگه ،تولۇپ كهتكهن ئىدىكى  

 دەرۋىشلىك ھاياسى بىلهن ئۆزىنى .سېتىشقىمۇ مۇمكىن بولمىغان) انىكتىن بىرئاز كهمفر
 دۇنيانىڭ داغدۇغا ۋە زىننهتلىرىگه ھاقارەت كۆزلىرى بىلهن باققانلىقىنى ،پهردازلىغان

 ئهسكى ، ئهرزان لىباسالرنى كىيىپ، ناچار ئاتقا مىنىپ يۈرگهن،كۆرسىتىش ئۈچۈن
 سائهتلهپ دىنىي –ئۈستىدە ياتقان ۋە بهزىدە سائهت ) پاالس(چېدىرالردا كىرلىق گىلهم 

 ،تهپهككۇرغا تولغان بۇ كىشى تۈپهيلىدىن نهقهدەر كۆپ ئائىلىلهرنىڭ خاراب بولغانلىقىنى
 ئاچچىق كۆز ياشلىرىنىڭ ، سائادەتلىرى يىمىرىلىپ–قانچىلىغان ئائىلىلهرنىڭ بهخت 

اھ ھۆكۈمدار ئۆزىنىڭ شۇنداق يامان  بۇ بهدخ، ھالبۇكى.تۆكۈلگهنلىكىنى كىم بىلسۇن
   .مۇئامىلىسىنى ئىرانغا نىسبهتهن ئون ئىككى يىل داۋام قىلدى
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 يىلىدا ھازىرقى ئىران سۇاللىسىنىڭ –) 1797مىالدىيه  (1212ئاخىر ھىجرىيه 
قۇرغۇچىسى بولغان ئاغامۇھهممهدخان پارس ۋە ئازەربهيجاندا بىرئاز تىنچلىق ھاسىل 

 دەھشهتلىك پاالكهتلهرگه خاتىمه بېرىش مهقسىتى بىلن خۇراسانغا  بۇ،قىلغاندىن كېيىن
 ئۆز مهملىكىتىنىڭ ئىچكى ئهھۋالى ئارزۇ قىلغاندەك دەرىجىدە مۇستهھكهم .كهلدى

 ئامۇ دەرياسىنىڭ نېرىقى قىرغىقىدا لهشكىرىي ھهرىكهت قىلىشنى اليىق ،بولمىغانلىقى ئۈچۈن
 ئۇ ئالدى بىلهن ، شۇڭا.شقىمۇ ئىشىنهلمىدىكۆرمىدى ۋە ئۇنىڭدىن مۇۋەپپهقىيهت قازىنى

ئۆزبېكلهرنى سىياسىي يول بىلهن چېكىندۈرۈشنى تهشهببۇس قىلىپ كۆردى ۋە 
 بۇ مهكتۇب .ئىززىدىنلىق مۇھهممهد ھۇسهين ۋاسىتىسى بىلهن ئۇنىڭغا مهكتۇب يوللىدى

ىنىڭ مىللىي  بۇنىڭدا بىرىنچى قېتىم تۈرك خهلق، چۈنكى.ناھايىتى دىققهت قىلىشقا ئهرزىيدۇ
دا بايان قىلىنغان بۇ مهكتۇبنىڭ » سهفا–رەۋزەتۇس  «.بىرلىكىگه ئىشارەتلهر كۆرسهتتى  
  : مهزمۇنى تۆۋەندىكىلهردىن ئىبارەت 

سهپهۋىيلهرنىڭ ھهم مۇھهممهد شهيبانىي خان ئهسىرداشلىرىنىڭ نادىر شاھقا  «...
اھايىتى ياخشى بىلىمهن ۋە  مهن ن.قهدەر بولغان تارىخلىرىنى تهكرارالشنىڭ ھاجىتى يوق

 قهندىهار ۋە كابۇل قاتارلىق جايالر ، سىيستان، زەمىندار، مهرۋى، بهلخ،ساڭىمۇ مهلۇمكى
 ئهمدى قانداق بولۇپ بهلخ بىلهن .ھهرقاچان ئىران مهملىكىتىنىڭ بىر قىسمى بولۇپ كهلدى

مهرۋىنى ئىشغال قىلىپ ۋە بۇ كېيىنكى شهھهردە بىزنىڭ ئېسىل ۋە مۇنهۋۋەر 
خانىدانلىقىمىزغا مهنسۇپ بولغان بايرامئهلىخاننى ئۆلتۈرگۈزۈش سېنىڭ ئهقلىڭگه سىغدى 

ياكى سهن ئىران بىلهن تۇران ئوتتۇرىسىدىكى قهدىمىي دۈشمهنلىكنى يېڭىدىن ! ؟
ئارسالننىڭ . بۇنىڭ ئۈچۈن سهن تېخى ئۈلگۈرەلمهيسهن  ،لېكىن! باشلىماقچىمۇ ؟

 پۈتۈن .ىدىقالش ئهقىللىق ئادەمنىڭ ئىشى ئهمهسقۇيرۇقىنى ئويناش ياكى قۇلىقىنى غ
 ئهگهر سهن ئۆزۈڭنىڭ .ئىنسانىيهتنىڭ ئادەم بىلهن ھاۋادىن ۋۇجۇدقا كهلگهنلىكى مهلۇم
 بىلگىنكى مهنمۇ شۇالرغا ،تۇران خانىدانلىقىغا مهنسۇپلۇقۇڭ بىلهن پهخىرلىنىدىغان بولساڭ

انغىت ۋە قوڭرات ئائىلىسىگه  قاجار نوياننىڭ   شهۋكهتلىك نهسىللىرى م.مهنسۇپمهن
 بهلكى سهلتهنهت جهھهتته مهشهۇر ،قارىغاندا ئېسىل ۋە شهۋكهتلىك بولۇپال قالماستىن

 قىتان ۋە ھىند ، رۇس، رۇم، تۇران، ئىران.سۇلدۇز ۋە جهالھىر خاندانلىرىغىمۇ  يېقىندۇر  
 بىز ،ئۈچۈنمهملىكهتلىرىنى ئالىي تۈرك خانىدانلىقلىرىنىڭ باشقۇرۇشىغا بهرگهنلىكى 
  ھهربىرى .مۇتلهق قۇدرەت ئىگىسى بولغان تهڭرى تهئاالغا تهشهككۇر ئېيتىشقا تېگىشلىكمىز

 ھېچبىرى ئۆز مهملىكىتىنىڭ سىرتىغا قول .ئۆز مهملىكىتى بىلهن قانائهت قىلسۇن
 مهن ئىراننىڭ قهدىمىي چېگرىسى ئىچىدە تىنچ ياشاشنى تىلهيمهن ۋە بىزدىن .سوزمىسۇن

  »... دەريانى كهچمىسۇنھېچكىم ئامۇ
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 بۇ مهكتۇب پۈتۈنلهي ،ئىككىنچى بىر ئىران تارىخى مهنبهسىنىڭ بايانىغا قارىغاندا
 ، ئهگهر ئهمىر مهئسۇم ئىران ئهسىرلىرىنى دەرھال قويۇۋەتمىسه.باشقىچه مهزمۇندا يېزىلغان

 .گهن ئهمىر مهئسۇمنىڭ جاۋابىمۇ شۇنىڭغا مۇۋاپىق بېرىل.ئۇنىڭغا تهھدىت كۆرسىتىلگهن
 يهنى پىچىلغان خان دەپ ،ھهتتا ئۇ قاجارالرنىڭ ئهڭ ئۇلۇغى بولغان ئاغاخاننى ئاختاخان

 ئهسىرگه ،تا بايان قىلىنىشىچه» تهۋارىخ–نۇزھهتۇت  «.ھاقارەتلهشكه جۈرئهت قىلغان
 ئهگهر شۇ ۋاقىتالردا رۇسىيه ئىمپېراتورى .چۈشكهن ئىرانلىقالرنى ئهسال قايتۇرۇپ بهرمىگهن

نا   ئۆزى ھىمايه قىلىۋاتقان گروزىنالرنىڭ ئىران ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن كۆرگهن يىكاتىرى
 ئاغامۇھهممهدخانغا قارشى تاجاۋۇز قىلغانلىقى ،زۇلۇملىرىنىڭ ئىنتىقامىنى ئېلىش ئۈچۈن

سهۋەبىدىن بۇمۇ ئۆزىنىڭ دىققىتىنى ھهم ئهسكىرىي كۈچىنى ئارقىس دەرياسى بويىغا 
 شۇ ۋاقىتتىكى ئوتتۇرا ئاسىيا ئىسالم ، بولمىغان بولساقارىتىشقا مهجبۇر) كاپكازغا(

 يهنه بىرى تىلهمچى ، يهنى بىرى پىچىلغان،دۇنياسىنىڭ ئىككى بۈيۈك ئاجايىپ ئادىمى
 جاھان ،قىياپهتلىك دەرۋىش ئىككى ھۆكۈمدارى ئارىسىدا شىددەتلىك ئۇرۇش باشلىنىپ

 بۇالرنىڭ ئارىسىغا ، لېكىن.تىئهھلى ئالدىدا ئاجايىپ بىر مهنزىرە پهيدا بولغان بوالت
 گهرچه كېيىن ئۇالرنىڭ . يهنى رۇس قوشۇنى قىستىلىپ كىردى،ئۈچىنچى بىر كۈچ

 نىيىتى يامان ئۆزبېك ،ئىككىسىال بىرى ئارقىسىدىن يهنه ئىككىنچىسى قايتۇرۇلغان بولسىمۇ
 تاالڭ –ڭ ھۆكۈمدارىغا ئۆز ھىمايىسىدىكىلهرنى باشالپ ئىرانغا يېڭىدىن تاجاۋۇز بىلهن بۇال

   .يۈرگۈزۈشكه ئىمكانىيهت يارىتىپ بهردى
ئهمىر مهئسۇم دىن تهرىپىدىن پهرمان قىلىنغان جهڭگىۋارلىق ھهۋىسىنى يالغۇز شىئېلهر 

 ئۇ بۇ ، لېكىن. سۈننىلهر بىلهنمۇ جهڭ قىلدى،ئۈستىگه ھۇجۇم قىلىش بىلهنال قاندۇرالمىدى
ڭ ئىستېالچىلىق پىكىرلىرىنى پايدىسىز جهھهتته غازىلىق ئۇنۋانىنى ئااللمىدى ۋە ئۆزىنى

 ئارىيان ئىرقىغا .ئورۇنغا چۈشۈپ قالغاندا دەرۋىشلىك ھاياسى ئاستىدا يوشۇرۇشقا تىرىشتى
 سۇاليمان ،مهنسۇپ بولغان ئافغانلىقالر مهھمۇد غهزنهۋى ۋاقتىدا كىچىك بىر قهبىله بولۇپ

 ھازىر ئۇالر ئامۇ دەرياسى بىلهن .ى كېيىن ئۇالرمۇ كۆپىيىپ تارالد.تاغ تىزمىلىرىدا ياشايتتى
ھىندىستان ۋە ئىران يايالقلىرى بىلهن پامىر ۋە سىيستان ئارىسىدىكى ھهممه يهرنى 

 ئهمىر مهئسۇم زامانىدىمۇ ئۇالر ئوتتۇرا ئاسىيا تارىخلىرىدا خېلى .دېگۈدەك ئىشغال ئهتتى
  .مۇھىم تهسىرگه ئىگه بولغان ئىدى

 – 18 ئۇالر مىالدىيه ھېسابىدا تاكى ،تۇلۇش ئۈچۈنئۆزبېكلهرنىڭ ئىشغالىيىتىدىن قۇ
 بهزىدە ئىران ،ئهسىرنىڭ باشلىرىغا قهدەر دېگۈدەك ھالدا بهزىدە ھىندىستان ئىمپېراتورلىرىغا

 ئىراندا سهپهۋىيلهر خانىدانلىقىنىڭ شهۋكىتى ، لېكىن.ھۆكۈمدارلىرىغا ئۇلپان تۆلهپ تۇردى
بىلىسىدىن مهھمۇد ناملىق كىشىنىڭ باشلىقىدا ئۆچكهندىن كېيىن ئافغانالرنىڭ گىلزاي قه

 گهرچه نادىر ئۇالرنى ئىران چېگرىسى ئىچىدىن .ئىسپاھان تهختىنى پۈتۈنلهي غۇالتتى
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 بۇ مهشهۇر جهڭچىنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن بىر ،پۈتۈنلهي ھهيدەپ چىقارغان بولسىمۇ
رەپتىن ئامۇ  ئىككىنچى ته،تهرەپتىن ھىندىستاندا موغۇل مهملىكىتىنىڭ ئاجىزلىشىشى

دەرياسى بويىدا ئۆزبېك ھاكىمىيىتىنىڭ زەئىپلىشىشى ئافغانالرنىڭ نادىر مهملىكىتىنىڭ 
 .ھىندى بىلهن ئامۇ دەرياسى قىسمىدا ئۆز ھاكىمىيهتلىرىنى مهيدانغا چىقىرىشقا يول ئاچتى
 دەۋرانىي تارمىقىدىن ئهھمهد شاھ نادىرنىڭ ئىز باسارى شاھرۇخ بىلهن ئىتتىپاق تۈزدى ۋە

 يىلىدا بۇخارا خانلىقىدىن ئامۇنىڭ پۈتۈن بېرىقى –) 1757مىالدىيه (1166ھىجرىيه 
 ، بهدەخشان، خولۇم، سهرىپۇل، شىبۇرغان، ئاقچى، ئهندىخۇي، مهيمهنه.تهرىپىنى تارتىۋالدى

بهلخ ۋە باميان قاتارلىق جايالرنىڭ ھهممىسىدە ئىستېال ئۈچۈن ئهۋەتىلگهن ھهم ھهربىي 
لىك ئۇنۋانى ئالغان گېنېرال بېكىخانغا   )باش ۋەزىر( بىلهن سهدرى ئهئزەم مۇۋەپپهقىيهتلىرى

 باشباشتاق نائىپالر ھۆكۈم سۈرۈۋاتقان بۇ .ئىتائهت قىلىشنى ئىلتىماس قىلدى
 تېخىمۇ توغرىراقى ئۇنىڭ ،ۋىاليهتلهرنىڭ يوقىلىشى ئۇ ۋاقىتتىكى زەرەپشان ھۆكۈمدارىغا

   .ۋاتقان ۋەزىرى دانىيال بهگكه كۆپ تهسىر قىلمىدىپۈتۈن كۈچىنى ئۆز قولىدا تۇتۇپ تۇرۇ
 بۇ خىل ئهھۋال ئۇنىڭ ئوغلى ئهمىر مهئسۇمنىڭ روھىغا بىردىنال خۇش ،لېكىن
 ئافغانالر ھاكىمىيىتىنىڭ كېڭىيىشى كۆپتىن بېرى ئۇنىڭ كۆزىگه چوكا بولۇپ .ياقمىدى

 1203 ھىجرىيه  شۇنىڭ ئۈچۈن ئهھمهد شاھنىڭ ئىز باسارى تېمۇر شاھ.چوقۇلۇۋاتاتتى
 يىلى بهھالپورغا قارشى ھهربىي يۈرۈش ئۈستىدە بولۇۋاتقاندا ئۆزبېك –) 1788مىالدىيه (

 يېڭىدىن ئامۇ دەريانى كهچتى ۋە يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ۋىاليهتلهرنى ،خانى كېلىپ
 تېمۇر شاھ بۇنىڭدىن خهۋەر تېپىپ . كۆپ قىسمىنى بېسىۋالدى،ھهممىسىنى بولمىسىمۇ

 مۇخالىپهتچىسىگه خهت ئهۋەتتى ۋە ئهمىر مهئسۇمنىڭ دىن پهردىسى ئاستىدا ئۆزىنىڭ
 دەۋرانى خانىدانلىقى بىلهن ،ھاكىمىيهت ۋە شۆھرەت ئۈچۈن كۈرەش قىلىۋاتقانلىقىنى

 ،ئۆزبېك ھۆكۈمدارلىرى ئوتتۇرىسىدا دوستانه مۇناسىۋەتنىڭ داۋام قىلىپ كېلىۋاتقانلىقىنى
ھۆكۈمدارنىڭ ئىككىنچى بىر مهملىكهت خهلقى بىلهن جهڭ دىنىي  سهۋەبلهر ئۈچۈن ھېچبىر 

 ھالبۇكى ئهمىر مهئسۇمنىڭ ھهق دىنغا كىرگۈزۈش باھانىسى ،قىلىشقا ھهققى يوقلۇقىنى
 ئاھالىسىنى ئهسىر قىلىپ كهتكهنلىكىنى ئهگهردە ئۇنىڭ ،بىلهن مهرۋىنى بېسىۋېلىپ

ېمه ئۈچۈن ئافغانالرغا قارشى  ن،باشقىالرنى ھهق دىنغا كىرگۈزۈش ئارزۇسى سهمىمىي بولسا
ئۇرۇش باشلىغانلىقىنى ۋە شۇ ئارقىلىق ئۇالرنىڭ ھىندىستانغا ھۇجۇم قىلىپ ئۇ يهردىكى 

 خىرىستىئان ۋە يهھۇدىيالرنى يوقىتىشىغا توسقۇنلۇق ،شۇ قهدەر كۆپ كۇپپار مهجۇسى
  خۇجهند، ئاخىر پۈتۈن خهلقى سۈننى مهزھىپىدە بولغان شهھرىسهبز،قىلغانلىقىنى

ئاھالىسىنىڭمۇ تۈركمهنلهر بىلهن جهڭ قىلىۋاتقانلىقىنى قانداق مهنىدە چۈشهندۈرۈش 
 ئۇالرنىڭ ئۆزىدىن ياردەم سورىغانلىقىنى ۋە ئۇالرغا ياردەم قىلىپ تېزدىن ،كېرەكلىكىنى

   .تۈركىستانغا قارشى ھهربىي يۈرۈشكه چىقىدىغانلىقىنى بايان قىلغان
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ىلى تېمۇرشاھ ياخشى قورالالنغان كۆپ  ي–) 1789مىالدىيه  (1204ھىجرىيه 
 ئالدى بىلهن ،مىقداردىكى ئهسكهرنىڭ   بېشىدا بولغان ھالدا ئامۇ دەريا بويىغا يېتىپ كېلىپ

 شهھهرنىڭ ئۆزبېك رەئىسى رەھمهت بېي دۈشمهن كۈچىنىڭ .ئاقچىغا ھۇجۇم قىلدى
   .اچتى كىلىف يېنىدىكى ئۆز ھۆكۈمدارىنىڭ ئوردىگاھىغا ق،ئۈستۈنلۈكىنى كۆرۈپ

ئهمىر مهئسۇم بۇ ۋاقىتتا كۆپلىگهن ئهسكهرلىرى بىلهن خۇراسانغا ھۇجۇم قىلىشقا 
 ئافغانالرنىڭ ھۇجۇم قىلغانلىق خهۋىرى ئۇنىڭغا بهكمۇ يامان تهسىر .ھازىرلىنىۋاتاتتى

 دۈشمهن ، لېكىن. ساال يولىغا كىرىشكه ھازىرالندى–قىلدى ۋە ئۇالر بىلهن دەرھال سۈلهى 
 رەھمهت بېينى سۇلتان مۇراد بېي ھهم بىر بۆلۈك ،لىق كۆرسهتمهسلىك ئۈچۈنئالدىدا ئاجىز

 نهتىجىدە ئافغانالر بىلهن ئىككى ئارىدا ئازراق .ئهسكهر بىلهن قايتىدىن ئاقچىغا ئهۋەتتى
 ئهمىر مهئسۇم تېمۇر شاھنىڭ بۇ جهڭنى باشلىشى بىر ھهۋەس ئۈچۈنال ، لېكىن.جهڭ بولدى

 ئۇنىڭ ھۇزۇرىغا بۇخارانىڭ ،كېيىن سۈلهىگه تهكلىپ قىلىپبولمىغانلىقىنى بىلگهندىن 
 ئۇ الزىم كهلگهندە .ئهڭ مۆتىۋەر موللىرىدىن تهشكىللهنگهن بىر ۋەكىللهر ھهيئىتىنى ئهۋەتتى

ۋە پايدىلىق ۋاقىتتا ھهر زامان ئىشلىتىدىغان ئۇسۇلى بويىچه ھازىرمۇ ئۆزىنى يۇقىرى 
 ئافغان ھۆكۈمدارى يۇقىرىدا .لىپ  كۆرسهتتىدەرىجىدە سۈلهى ۋە تىنچلىق تهرەپدارى قى

 ئاخىر ،بايان قىلىنغان مهكتۇبتا ئۇنى ھىيلىگهرلىك ۋە رىياكارلىقتا ئهيىبلىگهن بولسىمۇ
 قورال كۈچى ، سۈلهى تۈزدى ۋە بۇنىڭ بىلهنال قالماستىن،يهنىال ئۇنىڭ دامىغا چۈشۈپ

   .يتۇرۇپ بهردىبىلهن ئىشغال قىلغان شهھهرلهرنىمۇ يېڭىۋاشتىن ئۇنىڭغا قا
 ،تېمۇر شاھ ساالمهت ۋاقتىدا ئهمىر مهئسۇم ئىككى ئارىدىكى ئهھدىنامىگه رېئايه قىلىپ

 ، يىلى ۋاپات بولۇپ–) 1793مىالدىيه  (1208 ئۇ ھىجرىيه .ئۆز ئورنىدىن قوزغالمىدى
ئورنىغا ئۇنىڭ ئوغلى شاھىزامان قالغىنىدا ئهمىر مهئسۇم دەرھال بهلخكه تاجاۋۇز قىلدى ۋە 
پىستۇرما ۋاسىتىسى بىلهن ئۇنىڭ نائىپىنى ئهڭ ياخشى تۆت مىڭ ئهسكىرى بىلهن قوشۇپ 

 ئۇالرنىڭ رەئىسلىرىنى كۆرگهن باشقا .ئهسىرگه ئالدى ۋە دەرھال بهلخنى قورشىدى
 لېكىن ئۇ بۇ ھېساباتىدا ، دەپ ئۈمىد كۈتكهن ئىدى،ئهسكهرلىرىنىمۇ تهسلىم بولىدۇ

 بۇنىڭغا قارشى ئۇ ئهگهر ئافغانالر قارشىلىقنى .دى ئۇالر تهسلىم بولمى.يېڭىلىشتى
 ئهسكهرلهرنىڭ كۆز ئالدىدا رەئىسلىرىنى ئۆلتۈرىدىغانلىقى ،داۋامالشتۇرۇۋېرىدىغان بولسا

 ، ئافغانالر زادى تهسلىم بولماستىن، لېكىن.بىلهن تهھدىت سالدى ھهم شۇنداق قىلدى
ىدىن كابولغا قايتقانغا قهدەر شاھىزاماننىڭ مۇۋەپپهقىيهتلىك ھالدا خۇراسان سهپىر

 ئهمىر مهئسۇممۇ بۇ .بهرداشلىق بېرىشنى قارار قىلدى ۋە تېزدىن قۇتۇلۇشنى ئۈمىد قىلدى
 بۇ ئىش بىر ئاز ئۇزىراپ ، لېكىن.خىل ئېهتىماللىقنى كۆزدە تۇتۇپ تهييارلىق كۆرۈۋاتاتتى

 بۇ ،زۇش ئۈچۈنكهتكهنلىكتىن ئهمىر مهئسۇم بىر تهدبىر بىلهن ئۆزىنى ساالمهت قۇتقۇ
 بهلخ ۋە ئۇنىڭ ئهتراپىدىكى رايونالرغا بولغان .پۇرسهتتىن پايدىلىنىشنى قارار قىلدى
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دەۋاسىدىن ۋاز كېچىشكه ۋە بۇندىن كېيىن تېمۇر شاھ بىلهن ئىككى ئوتتۇرىدا تۈزۈلگهن 
 كابۇلغا شاھىزاماننىڭ ھۇزۇرىغا بىر ۋەكىللهر ،ئهھدىنامىگه رىئايه قىلىشقا ۋەدە بېرىپ

 ئۆزىنىڭ ھىندىستاندىكى ئىستېاللىرى بىلهن بهكمۇ زىيادە چارچىغان .هيئىتىنى ئهۋەتتىھ
 شۇنداق قىلىپ ئهمىر مهئسۇم يهنه .شاھىزامان بۇ سۈلهىگه خۇشاللىق بىلهن رازى بولدى

 .ئۆزىنىڭ ھىيلىگهرلهرچه سىياسىتىنىڭ ياردىمىدە تېگىشلىك پاالكهتتىن قۇتۇلۇپ قالدى
كى ئافغان ھۆكۈمرانىغا قارشى دۈشمهنلهرچه مۇئامىلىسى بۇنىڭ بىلهنال  كۆز ئالدىدى،لېكىن

 شاھىزاماننىڭ قېرىندىشى ۋە دۈشمىنى بولغان شاھ مهھمۇد تهخت دەۋاسى .تۈگهپ قالمىدى
 مۇۋەپپهقىيهت قازىنالماي ئاخىر ھىجرىيه ،بىلهن بىرنهچچه قېتىم كۆتۈرۈلگهن بولسىمۇ

 ئۇنىڭغا بۇخارادا پانالىق ، كېتىشكه مهجبۇر بولغىنىدا يىلى قېچىپ–) 1799مىالدىيه  (1214
 مېهمان دوستلۇق قانۇنىغا قارشى ھالدا شاھىزاماننىڭ .بهرگۈچى كىشى ئهمىر مهئسۇم بولدى

 ، لېكىن. ئوچۇق بىرەر ھهرىكهت قوللىنىشى مۇمكىن ئهمهس ئىدى  –بۇ ھهقته ئوچۇقتىن 
ى مهخپىي ھالدا قايتۇرۇپ كېلىشكه  ئاقچىالرنى بېرىش بهدىلىگه ئۇن،نۇرغۇن مهبلهغ

 ئهگهر شۇ مهزگىللهردە ئافغان ھۆكۈمدارى قاجار ھۆكۈمرانى ئاغا مۇھهممهدخان .تىرىشتى
 بۇخارانىڭ قېرى تىلهمچى خانى شۈبهىسىزكى ،بىلهن  مهخپىي ئىتتىپاق تۈزمىگهن بولسا
ەس قانۇنلىرىنىمۇ  ئاسىيالىقالرنىڭ ئهڭ مۇقهدد،ھېچبىر ۋىجدان ئازابىغا دۇچار بولماستىن

 قېچىپ كهتكهن بۇرادىرىنىڭ . ئۇ بۇ نۆۋەت يۇمشىمىدى، لېكىن.بۇزغان بوالتتى
 شاھىزامان  تهرىپىدىن ، قاتتىق نازارەت ئاستىدا بولۇشىنى تهلهپ قىلىپ،ھېچبولمىسا

 بۇنىڭ ئۈچۈن .مهھمۇد بۇخارادىن كهتمهيدۇ«: كهلگهن ئهلچىلهر ھهيئىتىگه ئهمىر مهئسۇم 
 ئهگهر كۆرۈنۈشته بىر ئابرۇيلۇق ئۆزبېك .دېدى» ى بىلهن كاپالهت بېرىمهنئۇنىڭ بېش

 شاھ مهھمۇد ،ئۇنىڭغا خىۋەگه قېچىپ كېتىشكه ئىمكانىيهت تۇغدۇرۇپ بهرمىگهن بولسا
 ئۇ . ساالمهت ھالدا بۇخارادىن قېچىپ كېتهلمهيتتى– ساق ،بېشى گهۋدىسى ئۈستىدە بولغان

ڭ ھۆكۈمرانى مۇھهممهدرەھىمخان تهرىپىدىن دوستانه خىۋەگه بارغاندىن كېيىن ئۇ يهرنى
   .قوبۇل قىلىندى

 1217ئهمىر مهئسۇم ئون سهككىز يىل مهملىكهتنى ئىدارە قىلغاندىن كېيىن ھىجرىيه 
 ئۇنىڭ ھۆكۈمرانلىق زامانىنى بۇخارالىقالر يېقىنقى . يىلى ۋاپات بولدى–) 1802مىالدىيه (

 ئۇنىڭ ھۆكۈمرانلىق زامانى ھازىرقى ئهۋالدالرنىڭ .ۇ دەپ قارايد،دەۋردىكى سائادەت دەۋرى
 ئۆزبېكلهر ۋە تاجىكالر ئۇ ھهقته سۆزلهشكه ، شۇڭا.يادىدىن تېخى چىقىپ ئۈلگۈرمىگهن

 ئىسالمىيهتنىڭ تىپىك نهمۇنىسى بولغان بۇ ھۆكۈمدارنىڭ .باشلىسا ھېچ سۆزلهپ تويمايدۇ
ىرى قاتارلىق تهرەپلىرىنى مهدھىيلهپ  ياخشى باشقۇرۇش چارىل، دىيانهتپهرۋەرلىكى،ئادالىتى

 تهبىئىي ھالدا ھهممىدىن بهكرەك ئۇنىڭ ھۆكۈمرانلىق ئۇسۇلىنىڭ ئىنتايىن .تۈگىتهلمهيدۇ
 شهرىئهت رەئىسى دېگهن مهنسهپنى ئۇ يېڭىدىن .دىيانهتكارانه بولغانلىقىنى مهدھىيىلهيدۇ
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لهي ئۇنتۇلغان  بىر ۋاقىتتا تهسىس قىلغان ھهمدە ئىسالم دۇنياسىنىڭ باشقا يهرلىرىدە پۈتۈن
 شهرىئهت رەئىسى تۆت تارماقلىق قامچا بىلهن قورالالنغان بىرنهچچه ياردەمچى .يولغا قويغان

 دىن جهھهتته نۇقسان سادىر قىلغان ،كىشىلهر بىلهن ھهر كۈنى كوچىالردا يۈرۈپ
نى ئهرەبچه  يه، پهرىزلهرنى تهرك قىلغان.ئادەملهرگه ئاممىنىڭ كۆز ئالدىدا جازا بېرەتتى

بىرنهچچه ئايهتلهرنى بىلمىگهن ۋە ئىجرا قىلمىغان ياكى ئاب دەستىخانىسىدا كېسهك   
بولمىغان كىشىلهرگه شۇ جايدىال بىرنهچچه قامچا ئۇرۇالتتى ۋە ياكى بىرنهچچه كۈنگىچه 

 جامائهت نامازلىرىدا مهسجىدكه بارمىغان ياكى پهرز قىلىنغان ئىبادەتنى .قاماپ قويۇالتتى
 ئىككىنچى قېتىمدا .ك ئهتكهنلهرگه بىرىنچى قېتىمدا قاتتىق تهن جازاسى بېرىلهتتىتهر

 تاماكا چهككۈچىلهرمۇ  شۇ خىل جازاغا دۇچار ، ھاراق ئىچكۈچىلهر.ئۆلۈم جازاسى بېرىلهتتى
   . ئوغرىالر ۋە زىناخورالر توپتوغرا جالالتقا تاپشۇرۇالتتى، يول توسار بۇالڭچىالر.قىلىناتتى   
هت ھۆكۈملىرىنى مۇشۇنداق ئىجرا قىلىش ھۆكۈمهت ئىدارىلىرىنىڭ ھهممه شهرىئ

 ئهمما . مۇسۇلمانالردىن يالغۇز زاكات بىلهن ئۆشرىال ئېلىناتتى.ساھهلىرىدە جارى ئىدى
 ئهمىر مهئسۇم . يهھۇدىي ۋە خىرىستىئانالردىن جىزىيه ئېلىناتتى،مۇسۇلمان بولمىغان ھىندى

مۇ بۇرۇنقى خهلىپىلهرگه ئوخشاش باشقىالرغا مىسال بوالرلىق ئۆز سارىيىنىڭ خىراجهتلىرىنى
نى )خهزىنه( خهلىپه ئۇمهرنىڭ بهيتۇل مال .دەرىجىدە دىنغا مۇۋاپىق تۇتۇشقا تىرىشاتتى

ئىسراپ قىلىشتىن پهۋقۇلئاددە ئېهتىيات ئهتكهنلىكىنى مهدھىيىلهش يۈزىسىدىن ئۇنىڭ 
لىكى ۋە يىلدا بىر قېتىمال يېڭى كىيىم  ئىچمهك بىلهنال قانائهتلهنگهن–ئاددىي يېمهك 

 شۇنىڭغا ئوخشاش بۇخارا ھاكىمىمۇ شهخسىي سهرپىياتى .كىيگهنلىكى بايان قىلىنىدۇ
ئۈچۈن خىزمهتچىسى ۋە ئاشپىزى بىلهن ئۆزىگه تۆۋەن مىقداردا كۈنىگه بىر تهڭگه 

وتتۇز مىڭغا  بۇخارامهدرىسلىرىدە دىنىي ئىلىم تهھسىل قىلىۋاتقان ئ، ھالبۇكى.تهيىنلىگهن
   .يېقىن شاگىرتالرغىمۇ ھهربىرىنىڭ كۈنلۈك سهرپىياتى ئۈچۈن بىر تهڭگىدىن بېرىلهتتى

 ئۇنىڭ بۇ ھهرىكهت ۋە تهدبىرلىرى ئهسكهر ۋە قوماندانلىرى ئارىسىدىكى ،لېكىن
 ئهمىر . پاراغهتپهرەسلىكنى تۈگىتىش ئۈچۈن تهسىر قىاللمىدى–ئىسراپچىلىق ۋە راھهت 

 تۆگه يۇڭىدىن توقۇلغان بىر ،ا ۋە ئادەتتىكى ۋەيرانه بىر ئۆيدە ياشاپمهئسۇم ئۆزى كون
 بىر قاچىدىن ئاددىي تاماقنى يېگىنى بىلهن ئۇنىڭ ئهسكهر ۋە ،چهكمهن چاپاننى كىيىپ

 ھهتتا . زىننهت ئهسلىههلىرىنى تاقايتتى– زىبۇ .قوماندانلىرى يىپهك كىيىملهرنى كىيهتتى
 كۈمۈش قهدەھلهرنى –بىلهن زىننهتلهنگهن ئالتۇن ئوردىلىرىدا قىممهتلىك تاشالر 

 ئېهتىمال ئهتراپىدىكى ئادەملهرنىڭ پارالق ۋە ھهشهمهتلىك ھاياتلىرى بىلهن .ئىشلىتهتتى
ئۆزىنىڭ دىيانهتچىلهرگه خاس بولغان دەرۋىشلهرچه ھاياتى ئارىسىدىكى چوڭ پهرق ئهمىر 

 ياردىمىدە ئۇ ئهزىز ۋە ئهۋلىيا  شۇنىڭ.مهئسۇمنىڭ قهلبىنى باشقىچه ھوزۇرالندۇرغاندۇر
ئۇنۋانىنى ئېلىپ مهملىكهتنى ئون سهككىز يىل باشقۇردى ۋە تىنچسىزلىقتا ياشاۋاتقان بىر 
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توپ ئۆزبېك ۋە تۈركمهن قهبىلىلىرىنى شۇ ئۇنۋاننىڭ سايىسىدە ئۆز مهقسىتىگه خىزمهت 
   .قىلىدىغان قورال قىاللىدى

 ،شكىرىي يۈرۈشلهرنى جارى قىلىپ تۇرسىمۇگهرچه ئهمىر مهئسۇم ھهر يىلى دېگۈدەك له
 –ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇنىڭ كۆز ئالدىدىكى خىۋە ۋە خوقهند  خانلىرى بىلهن ئوچۇقتىن 

 شۇنىڭ بىلهن بىلله يهنه بۇخارا خانلىقى ئۇنىڭ زامانىدا ،ئوچۇق دۈشمهن بولۇپ تۇرسىمۇ
 بۇخارا خهلقى ئۇنى .مىسلى كۆرۈلمىگهن دەرىجىدە سائادەتلىك ۋە بهختىيار بولۇپ ياشىدى

 ھهققانىيىتى بىلهنمۇ ئهسكه ، باشقۇرۇشىنىڭ يۇمشاقلىقى،يالغۇز دىنىي جهھهتتىنال ئهمهس
 بىزنىڭ ئۈچۈن ئهمىر مهئسۇم دەۋرىنىڭ ئهھمىيىتى ئىران بىلهن تۇران .ئېلىشىدۇ

ئارىسىدىكى ئهزەلدىن بېرى داۋام قىلىپ كهلگهن كونا ئاداۋەتنىڭ كېسىلگهنلىكىدە 
 ئۇ قوراللىق كۈچ بىلهن ئىرانغا ھۇجۇم قىلغۇچى بۇخارا ، چۈنكى.ۇكۆرۈلىد

   .ھۆكۈمدارلىرىنىڭ ئهڭ ئاخىرقىسى بولدى
ئۇنىڭ ئوغلى ۋە ئىز باسارى سهئد ھهيدەر تۆرە ئهمىرى سهئىد ئۇنۋانى بىلهن ھىجرىيه 

 دىنىي جهھهتتىكى . يىلى ماۋەرائۇننهھر تهختىگه ئولتۇردى–) 1803مىالدىيه  (1218
 بۇزۇق ئېتىقاد ۋە مۇتهئهسسىپلىك جهھهتلىرىدە ئۇ ئاتىسى دەرىجىسىدىال ،كىنلىككهس

 ئاتىسىنىڭ دۆلهت باشقۇرۇش ، لېكىن. بهلكى ئۇنىڭدىنمۇ ئاشۇرۇۋەتتى،توختاپ قالماي
جهھهتتىكى ماھارىتى ۋە ھهربىي ئىشالرغا بولغان ھېرىسمهنلىكى ئۇنىڭغا مىراس بولۇپ 

 يهنى كونا ،ۆمرىنى ھهقىقىي مهنىسى بىلهن بىر مهنال ئۇ ئۆزىنىڭ پۈتۈن ئ.كۆچمىدى
 ئۇنىڭ بۇ ھالىتى خۇدا تهرىپىدىن ، لېكىن.ئۆزبېك تهبىرىچه يېرىم كىشى   بولۇپ ئۆتكۈزدى

ئۇنىڭغا نېسىپ قىلغان تهختىنىڭ ئۇلۇغلۇقىنى ھۆكۈمرانلىقىنىڭ باشلىنىشى بىلهنال قان 
ندىشى ناسىرىددىن تۆرىگه ئاتىسى  قېرى.بىلهن مۇقىمالشتۇرۇشىغا توسالغۇ بولمىدى

 ئهمىرى .ساالمهت ۋاقتىدىال مهرۋى ۋىاليىتىنىڭ باشقۇرۇش ھوقۇقى تاپشۇرۇلغان ئىدى
 مهخپىي ھالدا ئۇنى يوقىتىشنى قارار ،سهئىد ئۇنىڭ دۈشمهنلىشىشىدىن ئهندىشه قىلىپ

غا  ئۇنى ئۆز ھۇزۇرى،قىلدى ۋە شهخسهن ئۆزى كېلىپ بهيئهت قىلىشىنى تهلهپ قىلىپ
 . قېرىندىشىنىڭ سۈيقهست بىلهن چاقىرتقانلىقى ناسىرىددىنگه ئايان ئىدى.چاقىرتتى

شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ بۇخاراغا ئهمهس ئىرانغا كهتتى ۋە پهتىهئهلى شاھقا ئىلتىجا قىلىپ 
   .ئۇنىڭدىن ياردەم تىلىدى

ر ئهگهر قاجارالر ھۆكۈمىتى كۆرۈنۈشته بوش ۋە كۈچسىز بولۇشنىڭ ئورنىغا ھهقىقىي بى
 تالىغۇچى بۇ – باسقۇنچى ھهم خۇراساننى بۇالپ ، قۇۋۋەتكه ئىگه بولغان بولسا ئىدى–كۈچ 

قارىمۇقارشى خانغا ناھايىتى ياخشى بىر ئىبرەتلىك دەرس بېرىشكه بهكمۇ ئوبدان بىر 
 ياردەم سورىغان شاھزادىنى كۈچسىز ۋەدىلهر بىلهن ، لېكىن.پۇرسهت كهلگهن ئىدى
 مانغىت خانىدانلىقىنىڭ ئهڭ ئاجىزى بولغان ئهمىرى شهئىدمۇ .يوپۇتۇپ ۋاقىت ئۆتكۈزدى
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 پهتىهئهلى ئۆز ساقىلىنىڭ ، چۈنكى.پهتىهئهلى شاھنىڭ ھۇجۇمىدىن ئهسال قورقمايتتى
ھهممه كىشىنىڭكىدىن ئۇزۇنلۇقى ھهم بهلۋېغىدىكى ئالماسنىڭ ئهڭ قىممهتلىك بولۇشى 

 ئهمىرى سهئىد يىگىرمه ئۈچ .دار ئىدىبىلهن ئۆزىنى بهختىيار ھېسابالپ تۇرغان بىر ھۆكۈم
 ھهر كۈنى بىرنهچچه سائهت ۋاقىتنى ئىبادەتخانىالردا .يىل تىنچلىق بىلهن ھۆكۈم سۈردى

 ئىبادەت بىلهن ئۆتكۈزەتتى ياكى مهشهۇر مۇددەرىسلهردىن دىنىي دەرس ئېلىشنى –تائهت 
درەھىمخان ئاتىسى  ئۇنىڭ كۈشهندىسى بولغان خىۋە ھۆكۈمدارى مۇھهممه.داۋامالشتۇراتتى

 تاالڭ قىلىپ –ئېلتازارخاننىڭ ئىنتىقامىنى ئېلىش ئۈچۈن ھهممه نهرسىنى بۇالڭ 
 ھهتتاكى بۇخارانىڭ دەرۋازىلىرىغا قهدەر بېرىپ يهتكهن ۋاقىتتىمۇ ئۇ ، قاراكۆلگه،چاھارجۇي

» ئاخىر رىگىستان ئامانغۇ«: ئۆزىنىڭ خۇداگۇيلۇق پاراغىتىنى ئۆزگهرتمىگهن ھالدا يهنىال 
 ئۇنىڭ باشقا مهدھىيلىگۈدەك جايلىرى .دەپ ئېيتقان) تېخى رىگىستانغا خهتهر يوققۇ(

 زەرەپشان . بۇخارالىقالر ئۇنى مۇشۇ دەرۋىشانه پىكىرى بىلهن ماختىشىدۇ،بولمىغانلىقتىن
بويىدىكى پايتهختنىڭ ئاۋام پۇقرالىرى ئهمىرى سهئىدنىڭ تايىنىشىغا ئېهتىياجلىق 

 ھاسىغا تايىنىپ ۋە بېشىنى ، بهلكى موللىالرغا ئوخشىتىش ئۈچۈن،هسبولغانلىقى ئۈچۈن ئهم
 بۇ .ئېگىپ كوچىالردا ئۆزىنى يۈرگهنلىكىنى كۆرگىنىدە كۆزلىرىدىن شادلىق يېشى تۆكهتتى

 گهرچه بۇ ھايات . ھهتتا ئۇنىڭغا بىر بۆلۈك كارامهتلهرنىمۇ مهنسۇپ قىالتتى.تېخى ئاز
ئهڭ مۇقهددەس سانالغان مېهماندوستلۇق ئادىتىنى ئهۋلىيانىڭ ئاسىيالىقالر نهزىرىدە 

 قېچىپ ئۆز سارىيىغا ئىلتىجا قىلىپ كهلگهن شاھىزاماننىڭ گۈزەل ، مهسىلهن،بۇزۇشى
قىزىنى مهجبۇرالپ نىكاھىغا ئېلىۋېلىشى ۋە ئۇنىڭ ئاتىسى شىكايهت قىلىشقا باشلىغىنىدا 

ئهھۋالالر ئاسىيالىقالرنىڭ  بۇنداق ،ئۇنى ئۆلتۈرۈشكه قهست قىلغانلىقى مهلۇم بولسىمۇ
 ، شۇ ھۆكۈمدارالرنىڭ ھاللىرىغا ۋايكى.نهزىرىدە ئۇنىڭ ئۇلۇغلۇقىغا زىيان يهتكۈزمهيتتى

   .ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ خهلقىنى دىن ۋە ئهنه شۇنداق ئهخالق بىلهن قورقۇتۇپ باشقۇراتتى
تلىك ئورۇنغا  بۇخارامۇ خېلى بۇرۇنال ئهخالقىي جهھهتته ناھايىتى تۆۋەن ۋە نهپرە،توغرا

) قهبىه( مانغىت سۇاللىسىدىن بولغان بۇ توپاس ، لېكىن.چۈشۈپ قالغان ئىدى
 شايبانىيالر ۋە .ئۆزبېكلهرنىڭ ھۆكۈمىتى ۋاقتىدا تېخىمۇ نهپرەتلىك ۋە يامان ھالهتكه يهتتى

ئاشتهرخانىيالر دەۋرىدە بهزىدە ئازراق بولسىمۇ مهدەنىيهت ۋە مائارىپ يالقۇنلىرى كۆرۈنۈپ 
 دۇنياغا تويمايدىغان مهنالالرنىڭ سادىق شاگىرتلىرى – مال ، مهنسهپپهرەس، ئهمما.تتىقاال

 پاسىق پىكىر ۋە مۇتهئهسسىپلىك بىلهنال ،بولغان مانغىتالر ئۆزلىرىنىڭ تهۋەلىرىنى رىياكارلىق
 شاراب ، مهسىلهن. بۇنىڭ يامان نهتىجىلىرى كۆز ئالدىدا تۇرۇپتۇ.تهربىيىلىمهكچى بولدى

ۋە تاماكا چېكىشنىڭ مهنئى قىلىنغانلىقى ئۇالردىنمۇ زىيانلىقراق بولغان ئهپيۇن ئىچىش 
 ئهرلهر بىلهن خوتۇنالرنىڭ كۆرۈشۈشكه بولمايدىغانلىقى .چېكىشكه سهۋەب بولدى

 ئومۇمىي ،ھهققىدىكى دەھشهتلىك قانۇن تېخىمۇ شانائهتلىك قىلىقنىڭ  مهيدانغا چىقىپ
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 بهچچه تۇتۇش ياكى ئۇنى مۈلۈك ھېسابىدا ، چۈنكى.ئادەتكه ئايلىنىشىغا سهۋەب بولدى
ئىككى تهرەپنىڭ رازىلىقى بىلهن قازى مهھكىمىسى ھۇزۇرىدا ھهل قىلىش قاتارلىقالر 

قۇۋۋەتىي « شۇنداق بولغان ھالهتتىمۇ  مهزكۇر بۇخارانىڭ ئۆزى ھهققىدە .مهيدانغا چىقتى
   .پ ئېيتىشقا جۈرئىتى يېتهتتىدەپ ۋارقىرا) ئىسالم ۋە دىننىڭ كۈچى(» ئىسالم ۋە دىنهست

  
  ئهمىر نهسرۇلال

   يىلالر–) 1860 – 1826مىالدىيه  (1277 – 1242ھىجرىيه 
  
 بۇ ماقالغا . دېگهن مهنىدە بىر ماقال بار①» ھۆكۈمدارالر ئۆز زامانىنىڭ ئهينىكىدۇر«

ى ۋە ھېچبىر مهملىكهتته ۋە ئىسالم ئاسىياسىنىڭ ھېچبىر مىللىتىدە ئهمىرى سهئىدنىڭ ئوغل
 يىلىدا بۇخارا تهختىگه ئولتۇرغان –) 1826مىالدىيه  (1242 ھىجرىيه ،ئىز باسارى بولۇپ

 بۇزۇق ، نهسرۇلالخاننىڭ ھاكىمىيىتى.ئهمىر نهسرۇلالدەك مۇۋاپىق مىسال تېپىلماس
 دىنىي جهھهتتىكى مۇتهئهسسىپلىكى ، پهسكهش روھى،چهكسىز ئىستىبداتلىقى،ئهخالقى

 مۇشۇ ، پائالىيهتلىرى ھهققىدە بىر پىكىرگه كېلىش ئۈچۈن–ك ئىش  مىكىر ۋە خۇنۇ–ھىيله 
ناچارلىقالرنىڭ ھهممىسىگه چۆمۈلگهن شۇ ۋاقىتتىكى بۇخارانى كۆز ئالدىمىزغا كهلتۈرسهكال 

 ئۇنىڭ تهختكه ئولتۇرۇش ۋاقتىدىمۇ ئۆز قېرىندىشىنى بىهاياالرچه قهتل .كۇپايه
  .قىلغانلىقىنى كۆرمهكتىمىز

 ۋارىسى – ئۇنىڭ تهخت ،ىنىڭ ئىچىدە كىچىكى بولغانلىقى ئۈچۈنئۇ قېرىنداشلىر
 ئاتىسىنىڭ ساالمهت ۋاقتىدىال قارشى ۋىاليىتىدە رەئىس ، شۇڭا.بولۇشقا ھهققى يوق ئىدى

 – نوپۇزلۇق ئهربابالرنى ئۆز تهرىپىگه جهلپ قىلىش يولى بىلهن ھىيله ،بولۇپ تۇرغان چاغدا
بولدى بۇ نوپۇزلۇق ئهربابالر ئارىسىدا ئهڭ مىكىر باشلىدى ۋە بۇنىڭغا مۇۋەپپهق 
 گهرچه .  ۋە ھىسار ۋالىسى مۇئمىنباي ئىدى②ئهھمىيهتلىكلىرى قوش بېگى ھېكىمباي  
 كېيىن ھۆكۈمدار ئهمىرھۇسهيىننىڭ ئىدارىسىدە ،بۇالر قانۇنلۇق ۋەلىئهھدىنىڭ خىزمىتىدە

غۇچىالرنىڭ  ئۇنىڭ تهختتىن چۈشۈرۈلۈشىگه ھهم ئۆلۈمىگه سهۋەب بول،بولسىمۇ
   .بىرىنچىلىرى ئهنه شۇالردۇر

يالغۇز ئۈچ ئاي مهملىكهتنى ئىدارە قىلغاندىن كېيىن ئهمىرھۇسهيىننىڭ زەھهر 
ۋاسىتىسى بىلهن تهختتىن يوق قىلىنىشى نهسرۇلالنىڭ تهسىرى بىلهن بولغان دېگهن پىكىر 

همىرھۇسهيىننىڭ  ئ— بۇ قاتىللىق سايىسىدا مهيدانغا ئۈچىنچى بىر دەۋاچى ، لېكىن.توغرا
 نهسرۇلال شۇنىڭ بىلهن ئۇچۇقتىن ئوچۇق جهڭگه چۈشۈشكه .قېرىندىشى ئۇمهرخان چىقتى

   .مهجبۇر بولدى
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 ،نهسرۇلال قارشى ۋىاليىتى قازىسىنىڭ پهتىۋاسىنى قولىدا تۇتقان ھالدا كۆپ ئهمهس
رال  سهمهرقهنت ھېچبىر قو.ئهمما پىداكار تهرەپدارلىرى بىلهن سهمهرقهنتكه ئاتالندى

 سهمهرقهنتتىكىلهرنىڭ ③ نهسرۇلال كۆكتاشتا.ئىشلىتىلمهيال ئۇنىڭغا دەرۋازىلىرىنى ئاچتى
 ئىككى .بهيئىتىنى قوبۇل قىلغاندىن كېيىن توپتوغرا بۇخارا ئۈستىگه يۈرۈش قىلدى

پايتهخت ئارىسىغا جايالشقان كاتتا قورغان كهرمىنه ۋە باشقا مۇستهھكهم قورغانالر بىرىنىڭ 
 گهرچه بۇخارا قىرىق كۈنگىچه . ئىككىنچىسى ئۇنىڭغا بهيئهت قىلدىئارقىسىدىن

 – لېكىن كۈندىن ، ئۆزىنى مۇداپىئه قىلغان بولسىمۇ،شىددەتلىك قارشىلىق كۆرسىتىپ
 ئېرىق ۋە قانالالرنىڭ نهسرۇلال تهرىپىدىن ،كۈنگه كۈچىيىپ بېرىۋاتقان ئاچارچىلىق

 بولۇپمۇ ھېكىمباينىڭ ئاھانىتى ، باالسىتىزگىنلىشى سهۋەبىدىن ھاسىل بولغان سۇسىزلىق
 مارتتا – 22 يىلى – 1826 نهسرۇلال مىالدىيه .بۇخارانى تهسلىم بولۇشقا مهجبۇر قىلدى

 خان ئۇنى چىرايلىق . ئۇمهرخان قوقانغا قېچىپ قۇتۇلدى.رىگىستاندىكى سارايغا كىردى
   . بىراق تېزدىن ۋاپات بولدى،قوبۇل قىلغان بولسىمۇ

بويىدا رەھىمسىزلىك بىلهن ئارىدىكى ئۈچ كىچىك قېرىنداشلىرىنىڭ ئامۇ دەريا 
جهسهتلىرى ئۈستىدىن ئاتالپ ھهم ئىلگىرىكى رەقىبلىرىنىڭ كۆپلىگهن تهرەپدارلىرىنى 
يوقاتقاندىن كېيىن نهسرۇلال ھېچكىم تهرىپىدىن قارشىلىققا ئۇچرىمايدىغان دەرىجىدە 

 ئۇ ئاسىيادا بىر ئىسالم .يىل ھۆكۈم سۈردى ئوتتۇز تۆت ،مۇستهھكهم تهختىگه ئىگه بولۇپ
 شۇنداقال ،ھۆكۈمدارىنىڭ نهقهدەر چوڭ ناھهق ئىشالرنى قىلىشقا ھوقۇقلۇق ئىكهنلىكى

ئاسارەتكه چۈشكهن بىر قوۋمنىڭ نهقهدەر قاتتىق ئىستىبداتقا دۇچ كېلىشى مۇمكىن 
   .ئىكهنلىكى ھهققىدە جاھانغا بىر نهمۇنه بولدى

دەسلهپكى يىللىرىدا نوپۇزلۇق ھېكىمباينىڭ تهھدىتى ۋە تهختىگه ئولتۇرۇشنىڭ 
 ئۆزىنىڭ ،تهسىرى بىلهن ئۆزىنى گوياكى ئاتىسىنىڭ ئىزىدىن ماڭغان قىياپهتته كۆرسىتىپ

 سائادىتىدىن ئىبارەت – ئۆز تهۋەسىنىڭ بهخت ،ئهڭ چوڭ مهقسىتى دىننى ھېمايه قىلىش
اراغا بارغان ئالېكساندىر بېرنىس  دەل شۇ ۋاقىتالردا بوخ④ .ئىكهنلىكىنى بايان قىلدى

 ئوسال ۋە بۇزۇق ،ئۇ ئۆزىنىڭ تهختكه ئولتۇرۇشىغا ياردەم قىلغان«: نهسرۇلال ھهققىدە 
 ئۆز تهۋەسىنى ھهققانىيهت ۋە بىتهرەپلىك بىلهن ئىدارە .ئىشالرنىڭ كهپارىتىنى بهرگهن

مكىن بولماس  ئۇ چاغالردا ئۇنىڭ شۇنىڭدەك باشقىچه يېزىشى مۇ.دەپ يازىدۇ» قىلىدۇ
 ئۆز ئورنىنىڭ ، كېيىنكى چاغالردا رەقىبلىرىدىن كېلىدىغان قورقۇنچ تۈگهپ، لېكىن.ئىدى

 قوي قىياپىتىدىكى بۇ جانىۋار يۈزىدىكى ،مۇستهھكهملىكىنى ھېس قىلغاندىن كېيىن
 كۆپىنچه ۋاقىتالردا ئۇ تېرناقلىرىنى ئۆزىنىڭ . يىرتقۇچ يولۋاسقا ئايالندى،پهردىنى يېرتىپ

ىمىيهت ئۈستىگه چىقىشىغا ياردەم بهرگهن كىشىگه يهنى قوش بېگى ھېكىمبايغا بهكرەك ھاك
   .پاتۇردى
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باشتا ھۆكۈمدار تهرىپىدىن كۆرسىتىلگهن ئىززەت ۋە ئىكرام سايىسىدا بۇ كىشى يالغۇز 
 ئۇنىڭ مىڭدىن ئارتۇق . كاتتا بايلىققىمۇ ئىگه بولغان ئىدى،بۈيۈك ھۆرمهتكىال ئهمهس

 پادىلىرى ھېسابسىز ، تۆگه، ئات، قوي،پ ئۆزىنىڭ مۈلۈكلىرىدە ئىشلهيتتىقۇللىرى بولۇ
 سۆزلهرنى – بۇ ھهقته مهن ئهقىلگه سىغمايدىغان دەرىجىدىكى گهپ .دەرىجىدە كۆپ ئىدى

 ھهتتا ئۇ مهخسۇس كارۋان ئهۋەتىپ رۇسىيه بىلهن سودا مۇئامىلىسىمۇ .ئاڭلىدىم
راپ سهمرىگهن بۇ ھاشارەتنى ئۆلتۈرۈشكه قولىنى  نهسرۇلال ئۆزىنىڭ قېنىنى شو.قىلىۋاتاتتى

كۆتۈرگهن ۋاقىتتا بۇ ھاشارەت ئۆزىنىڭ شۇ قهدەر سېمىزلىكى تۈپهيلىدىن يېرىلىپ كېتىش 
   .دەرىجىسىگه يهتكهن ئىدى

مۇستهبىت بىر ھۆكۈمران ئۈچۈن ئۆزىنىڭ بىر ئهمهلدارىغا تۆھمهت قىلىش ناھايىتى 
هسرۇلال قوش بېگى ھېكىمباينى خهزىنه مېلىنى  ن،ئاسان بىر ئىش بولغانلىقى ئۈچۈن

 باشلىدى ۋە مهنسىپىدىن . ھۆكۈم چىقاردى،ئوغرىالش جىنايىتى بىلهن ئهيىبلهپ
 نهسرۇلال ئۇنىڭ . كېيىن نۇرئاتاغا سۈرگۈن قىلدى، دەسلهپته قارشى ۋىاليىتىگه،چۈشۈرۈپ

 ھېكىمباي ،نكۈچلۈك تهرەپدارلىرىنى بىردىنال ئۆزىگه قارشى قوزغاتماسلىقى ئۈچۈ
 تۈرلۈك مهرتىۋىلهر ۋە ئىمتىيازالر بىلهن ⑤قوشبېگىنىڭ قېيناتىسى ياشانغان ئايازباينى 

 ، ھاياجان بىر ئاز بېسىلغاندىن كېيىن ئۇنى ھېچبىر سهۋەبسىزال قاماققا ئالدى.تارتۇقلىدى
   . يىلى ھهر ئىككىلىسى ئۆلتۈرۈلدى– 1840مىالدىيه 

سىدە نهسرۇلال ئۇنىڭ يالغۇز خهزىنىلىرىگه ئىگه ھېكىمباينىڭ ئۆلتۈرۈلۈشى نهتىجى
 بهلكى ئۆزى ئۈچۈن غايهت زور بىر ياشىغان بۇخارا خهلقىگه ئۆزىنى پۈتۈنلهي ،بولۇپ قالماي

 بهلكى ئۆزىگه بىر ، بىر كېڭهشچى بولۇش ئۈچۈن ئهمهس.ئۆز تۈسىدە كۆرسىتىشكه باشلىدى
 رەئىسلىك مهنسىپىگه ،ئۈچۈنكورغا ئوخشاش ئىتائهت قىلىدىغان بىر خادىم بولسۇن 

 بۇ كىشى يالالنغان تۈركمهن بولۇش .ۋىجدانسىز باسقۇنچى رەھمانبهردىنى تهيىنلىدى
 نهسرۇلالنىڭ ئۆز يېنىدا ئۆسكهن ،سۈپىتى بىلهن پۈتۈن گۇناھ ۋە جىنايهتكه قاتنىشىپ

ه بۇالر  كۆپىنچ. ۋەزىرلىك مهنسىپىگىمۇ ئهنه شۇنىڭغا ئوخشاش رەزىللهر تهيىنلىنهتتى.ئىدى
 بىر نهچچىسى ئۇزۇن مۇددەت ، لېكىن.بىر نهچچه سائهتتىن كېيىن ئالماشتۇرۇلۇپ تۇراتتى

 يىلى – 1839 مىالدىيه ،ھۆكۈمدارىنىڭ چىرايلىق مۇئامىلىسىگه ئېرىشكهنلىكى ئۈچۈن
   .جالالت قولىدا جان بېرىشكه مهجبۇر بولدى

ئۆز تهۋەسىنىڭ مال مۈلۈك ۋە مۇشۇ ۋاقىتتىن ئېتىبارەن نهسرۇلال ئۆز مهملىكىتى ھهم 
 بۇ .ھاياتىنى ھېچبىر چهكلىمىسىز ھالدا ئۆزى خالىغانچه تهسهررۇپ قىلىشقا باشلىدى

 پىغانالرنىڭ كۆكلهرگه – ئاھ ،نومۇسسىز زالىمنىڭ ئۆز ھۆكۈمىتىدە تهلۋىلىك قىلىپ
دىن ۈگىتىش كىملهرنىڭ قولىكۆتۈرۈلۈشىگه سهۋەبچى بولغان زۇلۇم ۋە جاپالىرىنى ساناپ ت

 بولۇپمۇ ،ئۇنىڭ ھېچبىر تويۇشنى بىلمهيدىغان نهپسىگه ئاھالىنىڭ ھهربىرى! كهلسۇن
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 كىم بولۇشىدىن قهتئىينهزەر ئۆزىنىڭ بايلىقى .ئهجنهبىي سودىگهرلهر گىرىپتار بوالتتى
 ۋاقتىدا – ۋاقتى ،بىلهن مهشهۇر بىر بۇخارا ھۆكۈمدارىغا ئۆزى تهلهپ قىلىشنى كۈتمهيال

 ئۆزىنى ، ئۇنىڭ ئىلتىپاتىنى جهلپ قىلىپ تۇرمىسا،هلهرنى تهقدىم قىلىپقىممهتلىك ھهدىي
   .دائىم خهتهر ۋە دەھشهت ئاستىدا ھېس قىالتتى

 ، بازاردا⑥ئهقىلگه سىغمايدىغان دەرىجىدە كۆپ بولغان مهخپى كاتىبالر ۋە جاسۇسالر 
چىك ۋە  سهيلىگاھالردا ياكى ھاممامدا بولغان ھهر تۈرلۈك كى، مهسچىتته،مهكتهپته

 مهخپىي ساقچى .ئهھمىيهتسىز ۋەقهلهرگه قهدەر ئۇنىڭغا يهتكۈزۈشكه تىرىشاتتى
 ئۆيۋاقالرنىڭ ئهڭ ئىچكى –ئىدارىسىنىڭ خادىملىرى بولغان بۇ كىشىلهرنىڭ ئائىله 

 دىنىي ئهھكامالرنىڭ ئىجراسىغا .بۇرجهكلىرىگه قهدەر كىرىشكه ھوقۇقلىرى بار ئىدى
ن ئۆز تهرەپدارلىرىنىڭ ھېرىس ۋە زوقىغا خىزمهت قىلىدىغان نازارەت قىلىش باھانىسى بىله

 ئۇ .ھهرقانداق نهرسىنى كۆزىدىن كهچۈرەلهيتتى ۋە ھهممه نهرسه ھهققىدە مهلۇمات ئاالاليتتى
ئۆزىنىڭ جىنايهتكارانه ھاياتىدا نوپۇزلۇق ئهربابالر ۋە دىنىي روھانىيالرنىڭ مهنپهئىتىنى 

 ئۇالر ئهنه شۇنداق ، ئۇنىڭ جىنايهتلىرىگه كۆز يۇماتتى ئۇالرمۇ،كۆزىتىپ قوغدىغانلىقتىن
 مۇستهبىت ، ھالبۇكى.يول بىلهن ئۇنىڭ مهسلىكىگه ئۇچۇق ئاشكارە ياردەم بېرەتتى

ھۆكۈمدارالرنىڭ جىنايهتلىرىگه قارشى ئهڭ تهسىرلىك چارە دىنىي ئۆلهمالهرنىڭ ئىتىراز 
   .بىلدۈرۈشى ئىدى

 بۇنداق ھالهت بۇ يهردىمۇ .قىلىنىپ كهلگهندىن تۈرلۈك مهقسهتلهر ئۈچۈن قورال 
 ، مۈلكىنى– مال ، ئهگهر كىم بولۇشىدىن قهتئىينهزەر بىر ئادەم ئۆزىنى.ئوخشاش ئىدى

 گۈزەللىك بىلهن تونۇلغان قىز ۋە ئهركهك بالىلىرىنى مۇستهبىت ھۆكۈمدارنىڭ ،قۇللىرىنى
مۇسۇلمانالرنىڭ (» ۇئمىنىن م–ئهمىرۇل « ئۇ ئادەم ،پهس قوللىرىدىن  قۇتقۇزۇشنى ئىستىسه

گه ئىتائهتسىزلىك قىلغان )تهڭرىنىڭ يهردىكى سايىسى(» زىللۇلالھ فىلئهرز «،گه)ئهمىرى
 كىشىنى ھهر تۈرلۈك ئازابالش .دېگهن بوھتان بىلهن ئهڭ قاتتىق جازاغا دۇچار قىلىناتتى

هر بويىچه بىلهن تولغان جايدا كۈنل) كانىالر( قوي پىتلىرى ،ۋاسىتىسى بىلهن ئۆلتۈرۈش
 تىرىك تۇرغۇزۇپ ، ئېگىز تام ياكى مۇنارالرنىڭ ئۈستىدىن تاشالش،⑦تۇرغۇزۇپ ئازابالش 

تېرىسىنى سويۇۋېلىش ياكى ئوت كۈيۈۋاتقان پىچالردا كۆيدۈرۈش قاتارلىقالر بۇ قهبىه 
 بهندىدىن ، ئۇ ئۆزى ئالالدىن قورقمايدىغان،مۇستهبىتنىڭ جازالىرى جۈملىسىدىن بولۇپ

   .ايدىغان بىر ھالهتته ھهر تۈرلۈك رەزىللىك دەرياسىدا ئۈزۈپ يۈرەتتىھايا قىلم
ياۋرۇپا كۈچلىرىنىڭ ۋە ياۋرۇپا روھىنىڭ تۇنجى ئاالمهتلىرى ئاسىيا مهملىكهتلىرىنىڭ 

 كېيىنچه نامهلۇم دېيهرلىك دەرىجىسىگه ، كونا زامانالردا تونۇلغان،كۆپ قىسمىغا كىرىپ
ىرىنىمۇ قېقىشقا باشلىغان بىر زاماندا ماۋەرائۇننهھر كهلگهن بۇ مهملىكهتنىڭ دەرۋازىل

 خۇسۇسهن رۇسىيه جهڭگىۋار .تهختىدە ئهنه شۇنداق بىر ھۆكۈمدار ئولتۇرماقتا ئىدى
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 ئهسىرلهر بويىچه شىمالىدىن كهلگهن ،ۋەھشىي كۈچلىرى تىنچسىز چۆللهر ئارقىلىق ئۆتۈپ
بولسا ئۇنىڭ ) ئىنگلىزالر(نىيهلىكلهر  بېرىتا،يول بىلهن سىر دەريا ساھىللىرىغا يېقىنالشقان

جهنۇبىدا بىر ئهسىرمۇ ئۆتمهستىن ئىلگىرىكى ئۆزىنىڭ كىچىككىنه بىر سودا ئورۇنلىرىدىن 
 سۇاليمان تاغ ، غايهت زور بىر ھىندىستان مهملىكىتىنى قولغا كىرگۈزۈپ،پايدىلىنىپ

 ئامۇ دەريانىڭ ،ىپتىزمىلىرىنىڭ ئۈستىدىن جاھانگىرالرچه نهزەرلىرىنى يىراقالرغا تىك
   .بىرنهچچه كۈنلۈك يېرىگىچه يېتىپ كهلگهن ئىدى

ئاسىيا مهملىكهتلىرىنىڭ غهرب بىلهن بىرىنچى قېتىم ئۇچرىشىشلىرى ئۆزلىرىنىڭ 
 سائادەتلىرى ياكى پاالكهتلىرى ھهم ئىستىقباللىرى ئۈچۈن چوڭ بىر ئهھمىيهتكه –بهخت 

مهغرۇرلۇق ھۆكۈم سۈرگهن يهرلهردە  مۇتهئهسسىپلىك ۋە جاھىلالرچه .ئىگه ۋەقهدۇر
 ئۇ ،ئاسىيالىقالرنىڭ ياۋرۇپالىقالر بىلهن چۈشىنىشى ۋە ئارىلىشىشى مۇمكىن ئهمهس بولۇپ

 مهملىكهت ، ئهمما دۇنيانى بىر قهدەر تۇنۇغان،يهردە تېزدىنال پاالكهت ۋە ئىنقىالب باشلىنىدۇ
دە ياۋرۇپالىقالر تهرىپىدىن ۋە جامائهت ھاياتىنى ئىسالھ قىلىشقا ماھىر بولغان يهرلهر

مهرھهمهت ۋە ئىككى ئارىدا ئىختىيارى ھالدا چىرايلىق مۇناسىۋەتنىڭ باشالنغانلىقى 
 ھهتتا پۈتۈن شىمالىي ئافرىقا ساھىلىنى ، مىسىر، ئىران، بۇ كېيىنكىسىگه تۈركىيه.كۆرۈلىدۇ

ۇل مهملىكىتى ۋە  ئالدىنقىسىغا بولسا ھىندىستاندىكى موغ.مىسال قىلىپ كۆرسىتىشكه بولىدۇ
   .ماۋەرائۇننهھر مىسال بولۇشقا يارايدۇ

بۇخارادىكى ئىسالم ئهھكاملىرىنىڭ ئىجرا قىلىنىشى سهھرا جايالر بىلهن چهكلهنگهن 
 شهۋكىتى بىلهن غۇرۇرالنغان ئاھالىسىدىكى نهزەرنىڭ –ياكى مهملىكهتنىڭ كونا شان 

 دۇنياۋى ،ى ھالدا مهيدانغا چىقىپقىسقىلىقى ھهر تۈرلۈك يېڭىلىق ۋە ئۆزگىرىشلهرگه قارش
 غهرب ،يېڭى قاراشالرنىڭ ھهقىقىي پايدىلىرىنى ئىنكار قىلىشقا سهۋەب بولغانلىقتىن

خرىستىئان دۇنياسى بىلهن ھهر تۈرلۈك مۇناسىۋەت ئۇ يهردە ئاساسهن رەت قىلىشقا 
ر  ئهھۋال شۇنداق بولغانلىقتىن نهسرولالدەك بى.تېگىشلىك بولغانلىقى تهبىئىيدۇر

 ئۇ ،ھۆكۈمدارنىڭ رەھبهرلىكى نهتىجىسىدە كىشىلهرنىڭ غهپلهتتىن ئويغىنىش
ىشىشىنى ئۈمىد قىلىشقا يول مهملىكهتنىڭ يېڭىلىق ۋە تهرەققىياتى ھهرىكهتلىرىگه قاتن

  ؟بارمۇ
 ياۋرۇپا ،نهسرۇلالنىڭ غهرب خرىستىئان مهدەنىيىتىنى قانداق قارشى ئالغانلىقى

ت ۋە نوپۇزلىرىدىن نېمىنى ھېس قىلغانلىقى قاتارلىقالرنى  شهۋكه–مهملىكهتلىرىنىڭ شان 
 ئاسىيادىكى باشقا ، ئوقۇغۇچىالر ئۆزلىرى شۇنىڭدىن ھېس قىالاليدۇكى.بىز تۆۋەندە كۆرىمىز

ئىسالم مهملىكهتلىرىنىڭ ئهكسىچه ماۋەرائۇننهھر ئۆزىنىڭ يېڭىلىققا كۆچۈشكه ئهڭ باشتىال 
 ئۇنىڭ كهلگۈسىدە بىر دۆلهت سۈپىتى بىلهن  شۇنىڭغا ئاساسهن.قارشىلىق كۆرسهتكهن

 بهلكى ،مهۋجۇت بواللمايدىغانلىقى رۇسالرنىڭ سهمهرقهنتنى ئىشغال قىلىشى بىلهن ئهمهس



www.uyghurweb.net 

 186

 بۇ نۇقتىنى .ئوتتۇز يىل ئىلگىرى نهسرۇلالنىڭ پىكىرى ۋە مۇئامىلىسى بىلهن بهلگىلهنگهن
شنا مهملىكهتلىرى بىلهن ئىزاھاتقا كىرگۈزۈشتىن ئىلگىرى نهسرۇلالنىڭ ئهڭ يېقىن قو

قانداق سىياسىي مۇناسىۋەتته بولغانلىقى ھهققىدە بىرنهچچه سۆز يېزىپ ئۆتۈشكه 
   .تېگىشلىك

 بۈيۈك جاھانگىرلىك ،بۇزۇق تهربىيلهنگهن نهسرۇلالنىڭ جهڭ ھهۋىسى كۈچلۈك بولۇپ
رىسهبز  ھهممىدىن ئاۋۋال شهھ.رولىنى ئويناشنى ئىستهيدىغانلىقى يۇقىرىدا يېزىلغان ئىدى

بىلهن ئۇنىڭ ئهتراپىدىكى جايالر ئۇنىڭ بۇ خىل ھهۋىسىنى ئورۇنداش ئۈچۈن ناھايىتى 
 ، ئاشامايلى، بۇخارا خانلىقىنىڭ بۇ قىسمىدا ياشىغۇچى مىڭ.اليىق مهيدان تهشكىل قىلدى

قونغىرات قهبىلىلىرىگه مهنسۇپ ئۆزبېكلهر بىرىنچى ئاشتهرخانىيالر دەۋرىدىن تارتىپ 
 بۇ خانىداننىڭ ئهمىرلىرى ،ىي ھاكىمىيىتىگه قارشى كۆپىنچه ئىسيان قوزغاپبۇخارانىڭ ئال

 بۇنىڭدىكى سهۋەب بىر تهرەپتىن .ئۈچۈن چوڭ مۇشهققهتلهرنى پهيدا قىلىپ تۇراتتى
 ، ئىككىنچى تهرەپتىن،ئۇالرنىڭ تۆت مۇستهھكهم قهلئهگه تايىنىشقا ئىقتىدارى بولغانلىقى

 ئهسلى بۇالرنىڭ ، لېكىن.ىئه قىلىنغانلىقى ئىدىۋەتهنلىرىنىڭ اليلىق بىلهن مۇداپ
ئاداۋەتلىرىنى كۈچهيتكهن ئهھۋال كېيىنكى ئهسىردە مۇقىمخان بىلهن ئۇبهيدۇلالخان 

 مانغىت ۋە قونغىرات قهبىلىرى ، تېخىمۇ توغرىسىنى ئېيتقاندا،ئارىسىدا يۈز بهرگهن جهڭدىن
   .ئارىسىدىكى رىقابهتتىن باشلىنىدۇ

 ھهتتا تهختنى ، مانغىت قهبىلىسىنىڭ ئۈستۈنلۈككه ئېرىشىپ،ىدەكيۇقىرىدا كۆرۈلگىن
ئىشغال قىلىشى بۇ ئىككى قهبىله ئارىسىدىكى ئاداۋەتنىڭ تېخىمۇ كۈچىيىشىگه سهۋەب 

 شۇنىڭغا قارىغاندا بىز شهھرىسهبز ئۆزبېكلىرىنىڭ مانغىت .بولىدىغانلىقى تهبىئىي
ۈرەتته شىددەتلىك دۈشمهنلىكلهردە خانىدانىدىن بولغان ھۆكۈمدارالر بىلهن دائىمى س

 ئهمىرى سهئىد . ئهمىر مهئسۇم ئۇالرغا قورال ئىشلىتىپ كۆردى.بولغانلىقلىرىنى كۆرىمىز
 ئهمىر نهسرۇلالمۇ ئۆزىنىڭ بىرىنچى ھهربىي .ۋاقتىدا ئۇالر يىلالر بويى مۇستهقىل ياشىدى
 ئۆز ۋەتهنلىرىنى  بۇ بىر مۇستهبىت بىلهن.يۈرۈشىنى ئاشۇ ئاسىي ۋىاليهتكه قاراتتى

قهھرىمانالرچه مۇداپىئه قىلغۇچىالر ئارىسىدا ئۇزۇن مۇددەت داۋام قىلغان شىددەتلىك 
 ئۇ كۆپ ئايالر مۇھاسىرە بىلهن بۇ شهھهرنى بىر نهچچه قېتىم ئىشغال .جهڭگه ئايالندى

 ئهسكىرىنى ئۇ يهردىن يۆتكىگهن ھامان ، لېكىن. خهلقنى بويسۇنۇشقا مهجبۇر قىلدى،قىلىپ
 بهزىدە ، ئۇ بهزىدە ئۇلهمالهر ۋاسىتىسى بىلهن.قايتىدىن ئىلگىرىكى ھالهت باشلىناتتى

 يهنه بهزىدە ئاقچا ۋاسىتىسى بىلهن ئۆزىگه تهرەپدارالرنى تهييارلىماقچى ،قىرغىنچىلىق بىلهن
 ئاخىر ئاسىيالرنىڭ بېشىدا تۇرغۇچى ۋە ئۆزىنىڭ جان دۈشمىنى ۋەلى نهئىمخاننىڭ .بولدى

 تۆۋەندە بايان . بۇ چارىلهرنىڭ ھېچبىرى پايدا بهرمىدى، لېكىن.يلهندىقىزىغا ئۆ
 شهھرىسهبز بۇ مۇستهبىتنىڭ ۋاپاتىغا قهدەر ئىسيان ۋە غۇرۇرىنى داۋام ،قىلىنغىنىدەك
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 نهسرۇلالنىڭ ئاشتهرخانىيالر دەۋرىدىن بىرى قهدىم پارغانه دەپ ئاتىلىۋاتقان .قىلدۇردى
ېخىمۇ شىددەتلىك بولغانسېرى ئارتۇق مۇۋەپپهقىيهتلىك قوقهنت بىلهن بولغان جهڭلىرى ت

   .بواللمىدى
 بۇ كىچىككىنه شهرق مهملىكىتى ئۆزىنىڭ ،يۇقىرىدىكى باياندىن مهلۇم بولدىكى

 يهنه بىزگه .مۇستهقىللىقىنى بابىرنىڭ پۈتۈنلهي مهغلۇبىيىتىدىن كېيىن يوقىتىپ قويدى
ەر ئىستىقاللىنى شهيبانىيالرنىڭ  بۇ مهملىكهت يېڭىدىن ئۆزىنىڭ بىرقهد،مهلۇمكى

 شهۋكهتلىرىنى – بۇ خانىدان ئۆزىنىڭ شان .ئاخىرلىشىشى بىلهن قايتا ئهسلىگه كهلتۈردى
يوقىتىشقا باشلىغاندا ھازىرقى قوقهنتنىڭ شهرق قىسمىغا ئوشتىن باشالپ خۇجهنتكه قهدەر 

ىتىدە موغۇل  شۇنداقال شهيبانىالرنىڭ رەقىبى سۈپ،بولغان يهرلهردە تهخت دەۋاچىسى
 ئۇالرنىڭ بېشىدا ئانا تهرەپتىن بابىرنىڭ بوۋىسى .نهسلىدىن بىر خانىدانلىق مهيدانغا چىقتى

 شهيبانىينىڭ دەسلهپكى كېڭىيىش ۋە كۈچىيىش دەۋرىدە بۇ .بولغان يۇنۇسخان تۇراتتى
خت  ئۇالر ناھايىتى ئاز ۋاقىتالردىال ته.خانىدانلىق قوقهنتنىڭ شىمالىدىكى تاغلىقتا تۇردى

 گهرچه يۇنۇسخاننىڭ ئوغۇللىرى ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت .دەۋاسى قوزغاشقا جۈرئهت قىالتتى
 شۇنداقال قارا قىرغىز ۋە ، ئهندىجاننى تارتىۋالغان بولسىمۇ⑧باشقۇرۇۋاتقان تهنبهلدىن 

قىپچاقالرنىڭ ياردىمى بىلهن ئۆزىنىڭ نوپۇزى ئۈچۈن خېلى ئۇزۇن مۇددەتلهرگىچه 
 بۇ خانىداننىڭ ئهۋالدلىرى قوقهنتنى ھهقىقىي ، كۆرگهن بولسىمۇشىددەتلىك تهدبىرلهرنى

 شۇنىڭ بىلهن تهڭ بۇ . ۋاقتىدىال ئىشغال قىاللىدى⑨مهنىسى بىلهن پهقهت سۇبهانقۇلىخان 
ۋاقىتتا ئاقچىالردا ۋە خۇتبهلهردە بۇخارا ھۆكۈمدارنىڭ ئىسمى يۈرگۈزۈلگهنلىكى بايان 

   .قىلىنىدۇ
كهمهيگهنسېرى قوقهنت خانلىرى ئۆز مهملىكهتلىرىنىڭ بۇخارا خانلىرىنىڭ نوپۇزى 

 ھهتتا قايدۇ سۇاللىسىنىڭ ئهۋالدى سۈپىتى بىلهن ئۆزلىرىنىڭ .چېگرىلىرىنى كېڭهيتتى
 تۈركىستان ۋىاليىتىگه قهدەر ، ئېنىقىنى ئېيتقاندا،ۋارىسلىق ھوقۇقلىرىنى سىر دەريا بويىغا

رەن ئۆزلىرىنىڭ تهختلىرىگه خۇجهنت ۋە  كېيىنكى ئهسىرنىڭ باشلىرىدىن ئېتىبا.كېڭهيتتى
 ئوكتاينىڭ ئهۋالدى . ھهتتا تېخىمۇ ئالغا ئىلگىرىلهشكه تىرىشتى،تاشكهنتنى قۇشۇشقا

قايدۇخاننىڭ تۈركىستاننى تىزگىنلهش ئۈچۈن چاغاتاي ئهۋالدى بىلهن جهڭ قىلغىنىغا 
بۇ سۇاللىگه مهنسۇپ  ، يازما مهنبهلهر بولمىسىمۇ.بهشيۈز يىلدىن ئارتۇق ۋاقىت ئۆتۈپ كهتتى

موغۇل شاھزادىلىرى ئۆزلىرىنىڭ ۋارىسلىق ھوقۇقىنىڭ داۋام قىلىپ كهلگهنلىكىنى 
 مۇشۇ خىل ئهھۋال ئۇالرنىڭ يېڭىدىن دەۋا قوزغاشلىرىغا سهۋەب .ئهسلىرىدىن چىقارمايتتى

   .بولدى
  ئاشتهرخانىيالر قوقهنت خانلىرىنى،باشقۇرۇش ئۇسۇللىرى يۇمشاق بولغانلىقى ئۈچۈن

 ھۆكۈمهت مانغىت ، ئهمما.پاراكهندە قىلمىدى ياكى ناھايىتى ئاز پاراكهندە قىلدى
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 ئهمىر مهئسۇم خۇجهنت ئۈچۈن قانلىق .سۇاللىسىگه ئۆتكهندىن كېيىن بۇ ئهھۋال ئۆزگهردى
 تاالڭ قىلىش ھهۋىسى بىلهن قوقهنتكه – ئۇنىڭ ئوغلى نهسرۇلال بۇالڭ .جهڭلهرنى قىلدى
 قوقهنت ئهمىرى مۇھهممهد ، يهنه بىر سهۋەبى شۇ ئىدىكى ھۇجۇمنىڭ.ھۇجۇم قىلدى

 پۈتۈن ئىسالم ،ئهلىخان شهرق تهرەپته جۇڭگولۇق مانجۇالر ئۈستىدىن غهلىبه قىلىپ
 ئۇ ھاكىمىيهتنى ياخشى ئىدارە قىلىش ئارقىلىق مهملىكىتىنى .دۇنياسىدا شۆھرەت قازاندى

 ،رمهت ۋە مۇھهببىتىگه ئىگه بولدىكىئاۋاتالشتۇردى ھهم ئۆز پۇقرالىرىنىڭ شۇ دەرىجىدە ھۆ
   .بۇ ئهھۋال تهنتهك نهسرۇلالنى خهۋپ ۋە دەھشهتكه چۈشۈرۈپ قويدى

نهسرۇلالنىڭ ئىستېالچىلىق ھهۋىسىگه ئۆزى بىلهن ئوخشاش ھىيلىگهر ۋە رەزىل 
 ئۆزىنىڭ كالۋالىقى .بولغان ئىران باسقۇنچىسى ئهبدۇسسهمهدخانمۇ كۆپ تهسىر كۆرسهتتى

ىراندا تۇتقۇن بولغان بۇ كىشى تېخىمۇ توغرىسىنى ئېيتقاندا بۇ مهسخىرلىك تۈپهيلىدىن ئ
كىشى ياش ۋاقتىدا ئۆگهنگهن ئىنتايىن قىسمهن ياۋرۇپاچه ھهربىي مهلۇماتى بىلهن ئۇزۇن 

ھېكىمباي )  يىلى– 1835مىالدىيه ( كېيىن .مۇددەت ھىندىستان ۋە ئافغانىستاندا يۈردى
 .زىنىڭ تهلىيىنى سىناپ كۆرۈش ئۈچۈن بۇخاراغا كهلدىئىش بېشىدا تۇرغان ۋاقتىدا ئۆ

 ،بولۇشقا تهيىنلىمهكچى بولغان ئىدى) ئىنىسترۇكتور(قوش بېگى ئۇنىڭ ئهسكىرىي مۇئهللىم 
دېگهن ماقالغا مۇۋاپىق نهسرۇلال ئۇنى باشقىچه بىر » كۆڭۈلدىن كۆڭۈلگه يول بار«لېكىن 

 پۈتۈن ،ېراللېسمۇسلۇق ئورنىغا كۆتۈرۈپياخشى مۇئامىله بىلهن قوبۇل قىلدى ۋە ئۇنى گېن
بىلهن ) زەمبىرەك( ئهبدۇسسهمهتخاننىڭ توپ .قۇشۇننىڭ ئۈستىگه نائىپ قىلىپ بهلگىلىدى

تۇنۇشلىقى ئۆزبېكلهرنىكىدىن كۆپرەك بولغانلىقى ئۈچۈن ھهم قوماندانلىقتا ئېيتىدىغان 
 ھهربىي ،ئۇنى كۆرۈپ يېڭى ھۆكۈمدار ، ئۈچ سۆزنى بىلگهنلىكى ئۈچۈن–فرانسۇزچه ئىككى 

ئىشالرنىڭ بىر ئهلالمىسىگه نائىل بولدۇم دەپ گۇمان قىلدى ۋە ئۇنىڭ ياردىمى نهتىجىسىدە 
 .ئۇنۋانىغا ئىگه بولۇش ئۈمىدىگه تولدى» فاتىه«ئۆزىنىڭ پۈتۈن نىيىتى بىلهن ئىزدەۋاتقان 

هستى بىلهن ئاشۇ فاتىهلىق ئۇنۋانىنى بىرىنچى قېتىملىق قوقهنت ھۆكۈمدارىغا كۆرسىتىش ق
 بۇ جهڭگه سهۋەب . يىلى مۇھهممهد ئهلىخانغا قارشى جهڭ باشلىدى– 1839مىالدىيه 
 يىلىدىال چېگرىدا بىنا قىلىنغان پىشاگىر – 1819 قوقهنتلىكلهر تهرىپىدىن مىالدىيه ،قىلىپ

 رەت قىلىش . نهسرۇلال ئۇنى بۇزۇپ تاشالشنى تهلهپ قىلدى.قهلئهسى مهسىلىسى قويۇلدى
 ئهبدۇسسهمهدخان بولسا . ئالغاندىن كېيىن قوشۇن بىلهن ئۆزى شۇ يهرگه باردىجاۋابىنى

 –نى كۆز »ماھارىتى« ئۆزىنىڭ توپچىلىقتىكى ،تۇنجى قېتىم بۇ توپا تامنى ئۆرۈپ تاشالپ
 نهسرۇلال بۇ ھهربىي يۈرۈشتىن غالىبىيهت ھېسسىياتى .كۆز قىلىش شهرىپگه نائىل بولدى

   .بىلهن خۇشال بولۇپ قايتتى
 مۇھهممهد ئهلىخان ئۆزىنىڭ غهربتىكى ،بۇخارادا ئاڭلىغانلىرىمغا قارىغاندا

كۈشهندىسىنىڭ دۈشمهنلىك پىكرىنى بىلگهندىن كېيىن تۇيۇقسىز ھۇجۇمغا دۇچار 
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 يىلىنىڭ بېشىدا ئۆزى تهشهببۇسكارلىق بىلهن ھۇجۇم – 1841 مىالدىيه ،بولماسلىق ئۈچۈن
 بۇ يهرنى پۈتۈن ئهتراپى ،قوغالپ) گارنىزونىنى(ى  ئۆرەتۆپىدىكى بۇخارا قوشۇنىن،باشالپ

 . ھوقۇقى جهھهتتىن بۇ يهر قوقهنتكه تهۋە ئىدى– ئهسلى ھهق .بىلهن قوشۇپ تىزگىنلىدى
شۇنىڭ بىلهن نهسرۇلال خېلى كۆپ ئۆزبېك ئاتلىق قوشۇنى ھهم يېڭى تهشكىل قىلىنغان 

 .نۆۋەت ھۇجۇم قىلدىبهشيۈز كىشىلىك سهرۋازالر بىلهن ئۇنىڭغا قارشى ئىككىنچى 
سهرۋازالر ئۆزلىرى تهسىس قىلغان رەھبهرلىرى ئهبدۇسسهمهدخاننىڭ رىياسهتچىلىكى 

 ئۈچ ئاي مۇھاسىرىدىن كېيىن ئۆرەتۆپه يېڭىدىن بۇخارالىقالر تهرىپىدىن .ئاستىدا ئىدى
 بۇ ، ئادەت بويىچه بۇ يهردە قانلىق ۋەھشىيلىكلهرنى يۈرگۈزگهنلىكى ئۈچۈن.تىزگىنلهندى

 ئۇ تېخى ، شۇڭا.رنىڭ ئاھالىسى نهسرۇلالغا پۈتۈن قهلبىدىن دۈشمهن بولدىيه
 بۇخارا ، بارمايال ئۆرەتۆپىلىكلهر قوقهنتلىكلهر بىلهن بىرلىشىپ–سهمهركهنتگه يېتىپ بارا 
   . ئهرسكهر ۋە قۇماندانلىرىنى ئۆلتۈردى،قوشۇنىغا ھۇجۇم قىلىپ

ە تېزلىك بىلهن يېڭىدىن ئۆرەتۆپىگه بۇ ۋەقهدىن كېيىن نهسرۇلالنىڭ نهقهدەر غهزەپ ۋ
ھۇجۇم قىلغانلىقىنى بايان قىلىپ ئولتۇرۇشنىڭ ھاجىتى بارمۇ ؟ بۇ ۋاقىتالردا ئۇنىڭ رەقىبى 
ئۆز ئهسكىرىنىڭ خېلى مۇھىم بىر قىسمىنى سىر دەريانىڭ تۆۋەن تهرىپىگه رۇسالرنىڭ 

الغا تاقابىل تۇرۇشقا  نهسرۇل، شۇڭا.ھهرىكىتىنى كۆزىتىش ئۈچۈن ئىشلىتىشكه مهجبۇر ئىدى
 نهسرۇلال ئۇنى قوغالپ ، لېكىن. خۇجهنت يولى بىلهن ئارقىغا چېكىندى،جۈرئهت قىلماي

 بۇ جهڭدە مۇھهممهد ئهلىخان .كېلىپ خۇجهنتنىڭ يېنىدا جهڭ قىلىشقا مهجبۇر قىلدى
 ئۆزىنىڭ قايتىش سهپىرىدە دۈشمهننىڭ قوغالپ كهلگهنلىكى ھهم .مهغلۇب بولدى
 مۇھهممهد ئهلىخان نهسرۇلال ھۇزۇرىغا ،تهر ئاستىدا كۆرگهنلىكى ئۈچۈنپايتهختنى خه

 شۇنىڭغا بىنائهن كانبادام يېنىدا ئىككى ئارىدا . سۈلهى تهلهپ قىلدى،ۋەكىللهرنى ئهۋەتىپ
 بۇ سۈلهى بويىچه مۇھهممهد ئهلىخان بۇخارانىڭ ئالىي ھاكىمىيىتى ئاستىغا .سۈلهى تۈزۈلدى

 .قا كۆپ يهرلهرنى نهسرۇلالغا تاشالپ بېرىشكه مهجبۇر بولدى خۇجهنتنى ۋە باش،كىرىشكه
 ناچار تهبىئهتلىك بۇخارا .بۇنداق سۈلهىنىڭ دوستلۇققا سهۋەب بولمايدىغانلىقى ئېنىق

 يېڭى ئىشغال قىلىنغان ،ئهمىرى ئۆزىگه مهغلۇب بولغۇچىنى تېخىمۇ بهكراق خورالش ئۈچۈن
خت تالىشىپ ئىلگىرى بۇخاراغا قېچىپ ۋىاليهتكه ۋالىي قىلىپ مۇھهممهد ئهلىدىن ته

   .كهتكهن قېرىندىشىنى قويدى
 ئۇ ، چۈنكى. بۇ قېتىم ئۇ  ئۆزىنىڭ بۇ ھېساباتىدا چوتنى خاتا سوققان ئىدى،لېكىن

ۋاقىتتا قوقهنت خانلىرىنىڭ تېخى ھايات ياشاۋاتقان ئانىسى بۇ ئىككى قېرىندىشىنىڭ 
ىدە بۇخارا ئهمىرى تېخى بۇ ئىشنى خهۋەر ئارىسىدا سۈلهى پهيدا قىلدى ۋە شۇنىڭ ياردىم

 .تېپىشتىن بۇرۇنال قوقهنت ۋە باشقا جايالر قايتىدىن قوقهنت خانلىقىنىڭ تهۋەلىكىگه ئۆتتى
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 بۇنى كۆرگهن ئهمىرنىڭ .بۇخارا ئهمىرىنىڭ دۈشمىنى ئهمدى بىرنىڭ ئورنىغا ئىككى بولدى
  .قهھر غهزىپى ھهددىدىن زىيادە ئىدى

 ئوتتۇز مىڭ .ئۇنى پهۋقۇلئاددە سۈرەتته قوراللىنىشقا مهجبۇر قىلدىئىنتىقام ھېسسىياتى 
 تهكه ۋە ، ئۇ يهنه ئۇجىرەت،ئاتلىق ۋە مىڭ سهرۋازدىن ئىبارەت ئادەتتىكى قوشۇنىدىن باشقا

سالۇر قهبىلىرىدىن ئونمىڭ تۈركمهننى ئهسكهرلىككه ئالدى ۋە تېزلىك بىلهن قوقهنت 
 ئۇ ئۆزىنىڭ ، قهدەر تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلدىكى مۇھهممهد ئهلىگه شۇ،ئۈستىگه يۈرۈپ

 لېكىن قوغالپ بارغانالرغا مهرغىالن يېنىدا ،پايتهختىدىن قېچىپ كېتىشكه مهجبۇر بولدى
 ئون ئىككى كۈندىن كېيىن ئۆزىنىڭ پايتهختىدە قېرىندىشى ۋە ئىككى ئوغلى .تۇتۇلدى

سىقىدىكى بالىسىمۇ  ئۇنىڭ ئايالى ۋە ھهتتاكى ئايالىنىڭ قور.⑩بىلهن ئۆلتۈرۈلدى 
 رەھىمسىز ئهمىر مۇھهممهد ئهلىخان تهرەپدارلىرىنىڭ كۆپىنچىسىنى .ئۆلۈمدىن قۇتۇاللمىدى

 . مۈلكىنى مۇسادىرە قىلغاندىن كېيىن بۇخاراغا قايتىپ كهلدى– مال ،جالالتقا تاپشۇرۇپ
ئىشغال قىلىنغان شهھهردە يىگىرمهمىڭ ساقچى ئهسكهر بىلهن ئهسلى مهرۋىلىك 

   .ىمباينى قالدۇردىئىبراھ
بۇخارانىڭ بۇ غهلىبىسىگه بىر تهرەپتىن ھهربىي كۈچ جهھهتتىكى ئۈستۈنلۈك سهۋەب 

 ئۇ . نهيرەڭلىرىمۇ كۆپ ئۈنۈم بهردى– ئىككىنچى تهرەپتىن نهسرۇلالنىڭ ھىيله ،بولسا
كۈچلۈك ۋە نوپۇزلۇق قىپچاق  قهبىلىسىنىڭ ئارىسىغا ئىتتىپاقسىزلىق ۋە ئاداۋەت ئۇرۇقىنى 

 ئۇرۇش مهيدانىدىن چهتته ، بۇ ۋەھشىي ۋە جهڭگىۋار خهلقنى ۋاقتىنچه بولسىمۇ،رىپتې
 بۇخارالىقالرنىڭ تهكهببۇرلۇق ۋە مهغرۇرلۇقلىرى بۇ ، لېكىن.تۇتۇپ تۇرۇشقا مۇۋەپپهق بولدى

 ئۇالر ساقچى ئهسكهرلهرنى ۋە .قهبىلىنىڭ بىتهرەپلىك ھالىتىگه تېزدىن خاتىمه بهردى
 تهختكه مۇھهممهد ئهلىنىڭ ئۆزلىرىگه پاناھلىق تىلهپ كهلگهن ،ۇرۇپشهھهرلهرنى بويسۇند

   .ئوغلى شىرئهلىخاننى ئولتۇرغۇزدى
نهسرۇلالنىڭ ئىنتىقام ئېلىش ئۈچۈن كېلىدىغانلىقى قوقهنتته ھهممه ئادەمگه ئېنىق 

 دەسلىپىدىن باشالپ قهتئىي ، شۇنىڭغا ئاساسهن ئۇنىڭغا تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن.ئىدى
 شۇ مۇناسىۋەت بىلهن قوقهنت تۇنجى قېتىم قېلىن الي سېپىل بىلهن . كۆرۈلدىتهدبىرلهر

 سېپىل تامام بولۇش بىلهنال ئۇنىڭ يېنىدا دەرھال ئون بهشمىڭ كىشىلىك .ئىهاته قىلىندى
 بۇ قوشۇن تاج دەۋاسى بىلهن كۆپتىن بېرى نهسرۇلالنىڭ .بۇخارا قوشۇنى پهيدا بولدى

ئۇنى شۇنداق دەپ ئاتاش ئادەتلىنىپ قالغان (انقۇل ھىمايىسىدە تۇرۇۋاتقان مۇسۇلم
 ئۇ يولدا كېلىۋاتقان ۋاقتىدىال ئۆزىنىڭ .نىڭ قوماندانلىقى ئاستىدا ئىدى)ئىدى

 ئۇ يېتىپ كېلىش ، چۈنكى.ۋەتهنداشلىرى بىلهن چۈشىنىش ھاسىل قىلغان بولسا كېرەك
ئۆزىنى بۇ يهرگه خان  ئۇنىڭ بىرىنچى ئىشى .بىلهنال ئۇنىڭغا شهھهر قوۋۇقلىرى ئېچىلدى
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 ئۇ ۋەتهنداشلىرى .بولۇشقا ئهۋەتكهن نهسرۇلالغا قارشى ئىسيان كۆتۈرۈشتىن ئىبارەت بولدى
   . ئۆزى بىلهن كهلگهن بۇخارالىقالرنى قېچىپ كېتىشكه مهجبۇر قىلدى،بىلهن بىرلىشىپ

ئاچچىقىدىن ئاغرىپ قالغان بۇخارا ئهمىرى قوقهنت ئۈستىگه تۆتىنچى قېتىم قوشۇن 
 ئۇ پهقهت . بۇ قېتىمقى قوشۇن شاھرۇخ مىرزىنىڭ قوماندانلىقى ئاستىدا ئىدى.هۋەتتىئ

 يهنى ، تۆۋەندە كۆرۈلىدىغان سهۋەب تۈپهيلىدىن.ئۆرەتۆپىگه بېرىپال توختاپ قالدى
 بۇ جهڭلهردىن قوقهنت .مۇستهبىت نهسرۇلالنىڭ ئۆلۈمى تۈپهيلىدىن بۇ جهڭ ئاخىرالشتى

 ئۇ بولسىمۇ باشتىال سىر دەريانىڭ تۆۋەن تهرەپلىرىدە ،ىلسهئۈچۈن بىرەر زىيان بار دېي
ھهرىكهت قىلىۋاتقان رۇس ئهسكهرلىرىگه قوقهنتلىكلهرنىڭ ئازراق تاقابىل تۇرغانلىقى 

 قوقهنتته ھهممه نهرسه . ئۇنىڭدىن باشقا ئىشالرنىڭ ھهممىسى ئۆزگهرمىدى.بولدى
   .ئهسلىدىكى پېتىچه قالدى

 يهنى خىۋەخانى بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىمۇ ،رەقىبىنهسرۇلالخاننىڭ غهربتىكى 
 ئىلگىرىدىن بېرى داۋام قىلىپ كهلگهن ئاداۋەت .ماختىغۇدەك بىر ھالهتته ئهمهس ئىدى

 . يهنى مانغىت خانىنىڭ تهختكه چىقىشى بىلهن يېڭى دۈشمهنلىك كۆپهيدى،ئۈستىگه
 پات – بىلهن پات رۇسىيه ئۆز قوشۇنىنىڭ ئالدىن يۈرگۈچى قىسىملىرىنى ئاقرونلۇق

 ئارال كۆلىگه ئۇدۇل ئهۋەتكهن ، سىر دەريانىڭ ئوڭ ساھىلىنى بويالپ،توختىتىپ تۇرۇپ
 رۇس ھاكىمىيىتىگه ھېچقاچان رازى بولغىلى ئۇنىمىغان كىچىك ۋە ئوتتۇرا ،سهۋەبتىن

ئوردىلىق ئايرىم قازاقالر ئاسىيادىكى مۇستهقىل ئىسالم ھۆكۈمهتلىرىنىڭ ھىمايىسىگه كىرىپ 
 تۈركىستان مهملىكىتىنىڭ ئهتراپلىرىدىكى مۇنبهت ۋە ئېكىنززار ،اناھلىنىش ئۈچۈنپ

 ئۇالرنىڭ بۇنداق ھىمايه ۋە مۇداپىئه ئورنىغا پۈتۈنلهي ئۇنىڭ .يهرلهرگه قاراپ چېكىنىۋاتاتتى
 بۇ قازاقالرنىڭ بۇ يهرگه كېلىشى بۇ ، ئهمما.ئهكسىنى كۆرگهنلىكلىرىنى كېلهچهكته يازىمىز

 ، مهيلى خىۋە، چۈنكى.انلىقالرنىڭ ئۆزلىرى ئۈچۈن چوڭ پاالكهتكه سهۋەب بولدىيهردىكى خ
 گهرچه ھهر ئىككى . قازاقالرنى ئۆزىگه تهۋە قىلىپ قوبۇل قىلدى،مهيلى بۇخارا بولسۇن

 لېكىن ئاخىرىدا بۇالر ،ھۆكۈمهت ماددىي جهھهتته بۇالردىن كۆپ پايدىالنغان بولسىمۇ
 ئارىدىن ئون يىل ئۆتمهيال بۇ ، دە–ىددىيهت باشالندى ئۈچۈن ئىككى ئارىدا كۈچلۈك ز

   .قازاقالر جهڭگه سهۋەب بولدى
نهسرۇلال ھۆكۈمىتى ۋاقتىدا بۇخارا بىلهن خىۋە ئوتتۇرىسىدىكى ئاداۋەت ئۈزلۈكسىز داۋام 

 ھهتتا گېنېرال پىروفېسكى قوماندانلىقىدىكى رۇس قوشۇنلىرى ھهيئىتى خىۋە .قىلدى
خاننى ئىنتايىن خهتهرلىك ئهھۋالغا چۈشۈرۈپ قويغان ۋە بۇخارانىڭ ھۆكۈمدارى ئالالقۇلى

ئۆزىنىڭ بۇالڭچىلىق تاجاۋۇزلىرىنى ھهزارەسبگه قهدەر كېڭهيتىش » مۇقهددەس ئهمىرى«
 بهلكى غهربتىمۇ ئۆز مهقسىتىگه ،بىلهن ئومۇمىي دۈشمهننىڭ شهرقىي شىمالدىال ئهمهس

 .دىمۇ بۇ دۈشمهنلىك يۇمشىمىدىيېتىش ئۈچۈن ياردەمگه ئىگه بولغان ۋاقىتالر
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 يىلىغىچه قهدەر بولغان – 1843 يىلىدىن – 1841بۇخارالىقالرنىڭ دۈشمهنلىكى خىۋەدە 
 1843( پهقهت مۇھهممهد ئهمىنخاننىڭ .رەھىمقۇلىخان ھۆكۈمرانلىقى ۋاقتىدىمۇ داۋام قىلدى

چنىڭ تاجاۋۇزىنى كۈچلۈك قوللىرىال زەرەپشان بويىدىكى بۇ ياۋۇز يىرتقۇ)  يىلالر– 1855 –
 شۇنىڭ بىلهن تهڭ ئۇ ئامۇ دەريا بويىدىكى ئۆزىنىڭ قانداش ۋە دىنداشلىرىغا ھهر .توختاتتى

  .ۋاقىت شىددەتلىك دۈشمهن بولۇپ تۇردى
 بولۇپمۇ نهسرۇلالخان ،ئىراننىڭ بۇخاراغا دوستانه مۇناسىۋىتى ھهققىدە ھېچبىر ۋاقىتتا

 ئۇ ۋاقىتالردا بۇخارا خانلىقىدا يىگىرمه . ئهمهسھۆكۈمرانلىقى زامانىدا سۆز بولۇشى مۇمكىن
 بۇالر كۆپىنچه ئىراننىڭ شهرقىي .مىڭدىن ئارتۇق ئىرانلىقالر ئاسارەت ئاستىدا ئىڭراۋاتاتتى

 ، كۆپ قىسمى بۈيۈك مهنسهپلهرگه ئىگه بولغان بولسىمۇ،شىمال ۋىاليهتلىرىدىن بولۇپ
 ،بىلهن خاراب قىلىنغان مهنزىرىسىبىرنهچچه شهھهرلهر ۋە يۇرت مهھهللىلهرنىڭ زۇلۇم 

فهتهىئهلىشاھنىڭ شۇ ۋاقىتتا خوراساندا بولغان جهڭگىۋار ۋە ئىستىبدات ئوغلى ئهبباس 
مىرزىمۇ سهبىر تاقهت قىاللمايدىغان دەرىجىدە دەھشهتلىك ئىدى ۋە ئۇنىڭ بۇ ئىشالرغا 

   .س ئىدىسوغۇق قانلىق بىلهن بىر چهتته تاماشا كۆرۈپ قاراپ تۇرۇشى مۇمكىن ئهمه
بۇ شاھزادە ئۇ ۋاقىتتا تۈركمهنلهرنى مهرۋى بىلهن سهرەخسدىن يېڭىال قوغلىغان ؛ كۆپ 
ۋە كۈچلۈك قوشۇن بىلهن ئۇنىڭ سهرەخسدىكى ۋەزىيىتى بۇخارا ئهمىرىنى ئاساسهن 

 ئهگهردە تۈركمهنلهرنى ھهرۋاقىت ئىرانغا قارشى .قورقىتىدىغان دەرىجىدە ئىدى
رىدىغان خىۋە ھۆكۈمدارى ئالالقۇلىخاننىڭ دۈشمهنلىك ئىغۋاگهرچىلىككه سېلىپ تۇ

 شۆھرەتپهرەس ئابباس مىرزا بۇخارانىڭ پايتهختىگه ،ھهرىكىتى ياردەم بهرمىگهن بولسا
 بۇخارا خانلىقىنىڭ ئهڭ يېقىن شهھهرلىرىگه بىر ھۇجۇم قىلىپ كۆرگهن ،بولمىغاندىمۇ

 .ائهتلىنىشكه مهجبۇر بولدى ئۇ بۇ قېتىم تهھدىت سېلىش بىلهنال قان، لېكىن.بوالتتى
نهسرۇلال بولسا ئۇنىڭ ھۇجۇمغا جاسارەت كۆرسهتمىگهنلىكىنى ئۆزىدىن قورققانلىقى ئۈچۈن 

 ئىرانغا قارشى دۈشمهنلىك ھهرىكهتلىرىنى تېخىمۇ ،بولغان دەپ گۇمان قىلغانلىقتىن
   .جاسارەت بىلهن باشلىۋەتتى

بىتىنىڭ يىرتقۇچلۇق ۋە ئافغانىستان ئهھۋالى ھهم بۇ قانخور بۇخارا مۇسته
 دەۋرانىي .مهنسهپپهرەسلىك ھېسسىياتىنى كۈچهيتىشكه پايدىلىق بىر ھالهتته ئىدى

خانىدانىنىڭ بىرىنچى ئهمىرلىرى تهرىپىدىن قۇرۇلغان ئافغانىستان پادىشاھلىقى ھېچبىر 
 جېدەللهر سهۋەبىدىن پۈتۈنلهي مۇنقهرز بولۇش –ئاخىرى چىقمايدىغان ئۆزئارا جهڭگى 

دەپ ئاتالغان رەنجىت سىنگ ئافغانىستان ئۈچۈن »پهنجاپ ئارسالنى «.ىتىدە ئىدىھال
 ئۆز مهملىكىتىنىڭ چېگرىسىنى ،ئىنتايىن پاالكهتلىك بولغان نهۋچىرەۋ جېڭىدىن كېيىن

 ئىران خوراساننىڭ بىر قىسمىنى ئىستېال قىلىش بىلهن قالماي .پىشاۋۇرغا قهدەر كېڭهيتتى
تان تۇپرىقىنى ئىشغال قىلىش قهستى بىلهن ھىراتقا ھۇجۇم بهلكى ئهسلىدىكى ئافغانىس
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 خىۋەلىكلهر بولسا رەھىمقۇلى ھۆكۈمرانلىقى ۋاقتىدا ئىران نهسلىدىن بولغان .قىلدى
 بۇالر ئۇ چاغدا مۇرغاپنىڭ يۇقىرى تهرەپلىرىدە .جهمشىدىيلهر ئۈستىدىن غهلىبه قىلدى

   .كۆچمهنلىك بىلهن ياشاۋاتاتتى
ن تارتىپ داۋام قىلىپ كهلگهن دەۋاسىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش بۇخارانىڭ قهدىمدى

 ئۆزىنىڭ نۇپۇز ۋە ھاكىمىيىتىنى ،مهقسىتى بىلهن نهسرۇلال مۇشۇ پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ
 ، خۇلم، گهرچه ئۇ بهلخ.ئامۇ دەرياسىنىڭ سول قىرغىقىدىكى جايالرغا قهدەر كېڭهيتتى

 لېكىن ئۇ ،ۋەپپهق بواللمىغان بولسىمۇ مهيمهنهنى ئۆز مهملىكىتىگه قوشۇشقا مۇ،ئهندخۇي
 ئۇالرنى ئۆزلىرىگه ،يهرلهر شۇ دەرىجىدە ۋەيران ۋە پهرىشانلىققا دۇچار قىلىنغان ئىدىكى

 شۇنىڭ بىلهن تهڭ يارمۇھهممهدخاننىڭ .قوشۇۋېلىشقا غهيرەت قىلىشنىمۇ الزىم كۆرمىگهن
غانغا قهدەر ئۇ بۇ ئون لهشكىرىي يۈرۈشى سهۋەبىدىن ئۆزىنىڭ ھېساب ۋە پىالنلىرى بۇزۇل

 ئۇ ۋاقىتتا خېلى .ئىككى خانلىق ئۈستىدە چهكلىمىسىز ئالىي ھاكىمىيهت بىلهن پايدىالندى
 ئافغانالرنىڭ ۋە ،چوڭ ئهھمىيهتكه ئىگه بولغان بۇخارا ئهمىرىنىڭ ھىمايىسىدە بولۇپ

ردا سېلىق  بۇالر ئۇنىڭغا ھهر يىلى ئازراق مىقدا،باشقىالرنىڭ تاجاۋۇزىدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن
   .بېرىپ تۇراتتى

 ئۇنىڭ ،شۇ يول بىلهن نهسرۇلالخان ھهرقانچه مۇۋەپپهقىيهتسىزلىكلهرگه ئۇچرىسىمۇ
 ئۇ ئۆزىنى شاھالر ،تهكهببۇرلۇق خىياللىرىغا ھهرتۈرلۈك ئهھۋالالر پايدىلىق بولغانلىقتىن

انه ۋە  بۇ ئهلۋەتته ئهخمىق. شاۋكهتلىك ھېس قىلىشقا باشلىدى–شاھى دەرىجىسىدە شان 
 شۇنىڭ بىلهن تهڭ بۇ خىيال ھهر تهرەپتىن قۇملۇق سهھرالىرى .كۈلكىلىك بىر خىيال ئىدى

 ،بىلهن قورشالغان ئۇ سهھراالرنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئۆزىنى خېيىمخهتهرلهردىن ئامان دەپ
گۇمان قىلغۇچى ۋە تاشقى دۇنيادىن پۈتۈنلهي بىخهۋەر بولغان بىر ۋەھشىي مۇستهبىتته 

يۈك دۆلهتلىرىگىمۇ قوقهنت بىلهن خىۋە دەرىجىسىدە قارايدىغان تهكهببۇرلۇق ياۋرۇپانىڭ بۈ
   .ۋە مهغرۇرلۇق ھېسسىياتىنى ئويغىتىشقا يېتهرلىك ئىدى

گهرچه ئۇ شىمال تهرەپتىن تۇران ئۈستىدىن چۈشكهن بۈيۈك دۆلهت كۆلهڭگىسىنىڭ 
مهۋجۇتلۇقىنى خهتهر  يېقىن ۋاقىت ئىچىدىال ئۆز خانىدانىنىڭ ،ئۆزىنىڭ يېنىغىچه ئۇزىراپ

 رۇسىيه ،ئىچىدە قالدۇرغانلىقىنى ئازراق پاراسهت بىلهنال ھېس قىلىشقا مۇمكىن بولسىمۇ
بىلهن ئىنگلىزالرنىڭ ماۋەرائۇننهھر چېگرىسىغا يېقىنلىشىشى مۇناسىۋىتى بىلهن ۋۇجۇدقا 

 چېكىدىن ئاشىدىغان ،كهلگهن سىياسىي ئهھۋال نهتىجىسىدە ئۆزىنىڭ ھهددىنى بىلمهي
   .ھهرىكهتلهردە بولۇشقا باشلىدى

بولۇپمۇ رۇسىيه ئۇ ئۆتكهن ئهسىرلهردىن بېرى بۇخارا بىلهن دائىمىي سىياسىي 
 مۇسكۋا ۋە نۇۋىگۇردقا ، ئوتتۇرا ئاسىيادىن ۋۇلگا بويىغىچه.مۇناسىۋەتته بولۇپ كهلگهن ئىدى

 تىجارەت يولى  ھهتتا ئوتتۇرا ئهسىرلهردىن بېرى داۋام قىلىپ كهلگهن،بارىدىغان قهدىمكى
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 بۇ ئىككى ، لېكىن.رۇسىيه بۈيۈك كېنهزىنى بۇخارا خانى بىلهن يېقىنلىشىشقا مهجبۇر قىلدى
ھۆكۈمدارنىڭ تىجارەت يۈزىسىدىن ئورناتقان مۇناسىۋەتلىرى دەسلهپته پهقهت ئاددىي 

 ياۋرۇپادا ئىستېمال قىلىنغان مهنىسى بىلهن .ئاگېنتالر ۋاسىتىسى بىلهن ئېلىپ بېرىلدى
 يىلىدا قۇرۇلدى – 1820نىڭ باش بولۇشى بىلهن »نېگرى«رىنچى سىياسىي ھهيئهت بى

ھهمدە بۇخارا ھهققىدە تۇنجى قېتىم توغرا مهلۇمات مۇشۇ ھهيئهت ئهزاسىدىن بولغان بارون 
 رۇس ئهسكىرىي قوشۇنلىرى قۇملۇق سهھرانىڭ .مهييهندورۇف ۋاسىتىسى بىلهن ئېلىندى

 ، ئۇالر پهقهت قوقهنت،ردا يېڭى كۆرۈنۈشكه باشلىغان بولۇپجهنۇب تهرەپلىرىدە ئۇ ۋاقىتال
 ئهمما بۇخاراغا ،خىۋە خانلىقى بىلهن چېگرا مهسىلىلىرى توغرىسىدا زىددىيهت چىقىرىۋاتاتتى

 بۇنىڭ سهۋەبى رۇسالرنىڭ ئالدى بىلهن بۇ .نىسبهتهن دوستانه مۇئامىله كۆرسىتىۋاتاتتى
ابنى تۈگىتىپ بولغۇچه ئوتتۇرا ئاسىيا خانلىقىنىڭ كىچىك ۋە ئاجىز مهملىكهتلهر بىلهن ھېس

 كۈچلۈكرەكى بولغان بۇخارا بىلهن ياخشى مۇناسىۋەتنى ،نىسبهتهن ئهھمىيهتلىك
   .داۋامالشتۇرۇپ تۇرۇشنى ئىستىگهنلىكىدىن ئىبارەت ئىدى

ئهگهردە ئاسىيانى ئىستېال قىلىشتا رۇسىيىنىڭ رەقىبى بولغان ئىنگلىزالرمۇ بۇخارانىڭ 
 بهلكى ئىستېال قىلىنغان ، يېڭىدىن ئىستېال ئۈچۈن ئهمهس،يىتىنى تۇنۇپ يېتىپئهھمى

 زەرەپشان بويىنىڭ ھۆكۈمدارى بىلهن مۇناسىۋەت ،جايالرنى مۇھاپىزەت قىلىش ئۈچۈن
 پىتېربورگ سارىيى ئۆزىنىڭ ھهر جهھهتتىن ساغالم ،باغالشنى تهشهببۇس قىلمىغان بولسا

غان سىياسىتىنى كېلهچهكتىمۇ شۇنداق داۋام ئهتكۈزگهن بولغان ۋە يۇقىرىدا تىلغا ئېلىن
   .بوالتتى

ئىككى خرىستىئان ياۋرۇپا دۆلىتىنىڭ مهغرۇر ۋە تهكهببۇر نهسرۇلالنى ئهقلىدىن 
 يىلىدا – 1832ئازدۇرىدىغان دەرىجىگه يهتكۈزگهن سىياسىي رىقابهتلىرى مىالدىيه 

 .ن ئىنگلىزالر تهرىپىدىن باشالندىئالېكساندىر بېرنىسنىڭ يېرىم رەسمىي ساياھىتى بىله
 مىالدىيه .رۇسىيه بۇ شوتالندىيىلىكنىڭ ساياھىتىگه ئادەتتىن تاشقىرى ئهھمىيهت بهردى

 – 1835 مىالدىيه . يىلى دېمىزۇن پىتېربورگدىن سهپهر قىلىپ بۇخاراغا كهلدى– 1834
قسهت  بۇالرنىڭ سهپهرلىرىدىن مه.يىلى سىياسىي ئاگېنت بولۇپ ۋېتكوۋىچ كهلدى

بۇخارادىكى رۇس ئهسىرلىرىنى قۇتقۇزۇشقا تېرىشىش ۋە بۇخارادا قۇالققا ياقىدىغان تهبىرلهر 
بىلهن رۇس پادىشاھىنىڭ سهمىمىي دوستلۇقى ھهققىدە ئهمىرنى قانائهتلهندۈرۈشتىن 

 ئېهتىراملىق مۇئامىلىسى نهسرۇلالنىڭ – رۇس ھهيئىتىنىڭ ئىززەت ، چۈنكى.ئىبارەت ئىدى
ۋە ئۇلۇغلۇق ھېسسىياتىنى كۈچهيتكهن  زامانالردا رۇس قوشۇنلىرى بۇ سهھرا ئىپتىخارلىق 

 بۇخارادا بولسا ،مهملىكىتىنىڭ ئېكىنزارلىق قىسمىغا بارغانسېرى توپتوغرا يېقىنلىشىۋاتاتتى
   .رۇس زەمبىرەكلىرىنىڭ دەريا بويىدا ئېتىلغان ئاۋازلىرىغا زەررىچه ئهھمىيهت بېرىلمهيۋاتاتتى
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ىنىڭ رۇسىيىنىڭ ئهلچىلهر ئۆمىكىگه جاۋاب بېرىش ھالىتىدىمۇ رۇس بۇخارا ئهمىر
 ئهگهر . تاقهت كۆرسىتىلدى–ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن ھهيران قاالرلىق دەرىجىدە سهۋر 

نهسرۇلال ئۆزىنىڭ مهھرەملىرىنىڭ بىرىگه ياكى ساراي ئىچىدىكى بىرەر قوماندانلىرىغا 
 .شى ۋەكىل قىلىپ پىتېربورگقا ئهۋەتىلهتتى ئۇ كى،پايدىلىق بىر مهنسهپ بېرىشنى ئىستىسه

 بهزىدە بۇ . ئهمىرىگىمۇ قىممهتلىك ھهدىيهلهر بېرىلهتتى، ئۇ يهردە ئۇنىڭ ئۆزىگىمۇ،چۈنكى
ساختا دىپلوماتقا بۇخارا مهملىكىتى ئۈچۈن رۇس ھۆكۈمىتىدىن لهشكىرىي مۇئهللىم ۋە تهلىم 

 سانائهت ئهھلىلىرىنى سوراشقا –هر  ماھىر مهدەن قازغۇچىالر ۋە باشقا ھۈن،تهربىيهچىلهر
پهرمان بېرىلهتتى ۋە گوياكى بۇخارا ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇنداق كىشىلهرگه ئېهتىياجلىق 

 بۇ ، لېكىن. ئۇالر كهلسه كاتتا ۋەزىپىلهر بېرىلىدىغانلىقى بىلدۈرۈلهتتى،ئىكهنلىكى
 ھېچكىمگه ، چۈنكى.پىكىرلهرنىڭ ھهممىسى غهلىته خىيالدىنال ئىبارەت ئىدى

 بۇنى –ىشهنمهيدىغان ئهمىرنىڭ بىر ئهجنهبىي قوماندانغا ئۆز مهملىكىتىدە يۈرۈپ ئۇنى ئ
  ىشى زادى مۇمكىن بولىدىغان ئىشمۇ؟كۆرۈشكه ۋە بىلىشكه شارائىت يارىتىپ بېر

 ئاندىن ئارتۇق ، تاقىتىمۇ ئۆزىنىڭ بىر چېكىگه يهتتى–ئاخىر رۇسالرنىڭ سهۋر 
ئافغانىستاندا ئهنگلىيىگه قارشى گۇرۇھالر  .داۋاملىشىشىمۇ مۇمكىن ئهمهس ئىدى

 ئۇنىڭ رەھبىرىي دوستمۇھهممهدخان بۇخاراغا قېچىشقا ،مۇۋەپپهقىيهتسىزلىككه ئۇچراپ
 ئىنگلىزالرنىڭ ئالدىن يۈرەر قىسىملىرى ئامۇ دەرياسىنىڭ سول قىرغىقىغا .مهجبۇر بولدى

مىتى بۇخارا بىلهن ئىتتىپاق يېقىنلىشىپ قالغانلىقى ھهققىدە خهۋەر ئېلىنغاندا رۇسىيه ھۆكۈ
 يىلى زەرەپشان – 1840 مايور بوتېنيوفنىڭ باشچىلىقىدا مىالدىيه ،تۈزۈشنى ئىستهپ

 رۇس ھۆكۈمىتىنىڭ ۋەكىلى .بويىدىكى پايتهختكه سىياسىي ۋە ئىلمىي ھهيئهت ئهۋەتتى
ىسالم قا ھهممىدىن ئاۋۋال ئهمىرنى پىتېربورگ سارىيىنىڭ ئ)بوتېنيوف(بولغان بۇ دىپلومات 

مهملىكهتلىرىگه نىسبهتهن دوستانه ۋە خهيرخاھانه ھېسسىياتقا ئىگه ئىكهنلىكىنى ئېيتىپ 
 مىسىرلىق مۇھهممهد ئهلى تهرىپىدىن قىيىنچىلىققا ، مهسىلهن.قانائهتلهندۈرۈش الزىم بولدى

ئۇچرىغاندا رۇسىيه ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن تۈركىيه سۇلتانى مهھمۇد    گه ياكى ئىران شاھى 
 ئهگهر تۆۋەندە يېزىلغان شهرتلهرگه .هممهدكه دوستلۇق ھېسسىياتى كۆرسىتىلگهنمۇھ

 نهسرۇلالنىڭمۇ ئهنه شۇنداق دوستانه ھېسسىياتقا مۇۋەپپهق بولىدىغانلىقى ،ئهمهس قىلىنسا
   .بايان قىلىندى

  : بۇ شهرتلهر تۆۋەندىكىلهردىن ئىبارەت 
س پۇقراسىنىڭ جىسمانىي ھهربىر رۇ) 2رۇسالرنى ئهسىرلىكته تۇتماسلىق ؛ ) 1

بۇخارادا ۋاپات بولغان رۇس ) 3 مۈلكىنى قوغداش ؛ –بىخهتهرلىكى ۋە ئىقتىسادىي مال 
 ھهممىسىنى رۇسىيىگه ئهۋەتىش ؛ ، مۈلكىنى مۇسادىرە قىلماستىن–پۇقرالىرىنىڭ مال 

لۇم  تالىشى ياكى رۇس پۇقرالىرىغا جهۋر زۇ–بۇخارالىقالرنىڭ رۇسىيه پۇقرالىرىنى بۇالپ )4
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 بۇ پهرمانغا خىالپ ھهرىكهتلهردە بولغۇچىالرغا دەرھال ،قىلىشىنى كهسكىن ھالدا چهكلهش
 بۇ باجنىڭ ،رۇس تاۋارلىرىغا مهلۇم مىقداردا رەسمىيهت بېجى قويۇش) 5جازا بېرىش ؛ 

رۇس )6 تىن ئارتۇق بولماسلىق ؛ 5%مىقدارى شۇ مالنىڭ ھهقىقىي قىممىتىگه نىسبهتهن 
 رۇسىيه ،را تۇپرىقىدا ھېچقانداق خېيىمخهتهرگه ئۇچرىماسلىقسودىگهرلىرى بۇخا

مهملىكىتىدىكى بۇخارالىقالر بىلهن ئوخشاش دەرىجىدە مۇداپىئه قىلىنىش قاتارلىقالردىن 
   .ئىبارەت

رۇسالر تهرىپىدىنمۇ مۇشۇ شهرتلهرگه باراۋەر كېلىدىغان مهنپهئهتلهردىن تهمىن 
 ئهگهر رۇس ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ ھهيئىتىنى بۇخاراغا .قىلىنىدىغانلىقى ھهققىدە ۋەدە بېرىلدى
 مۈلۈك ۋە تارتقان مۇشهققهتلىرى ھهمدە قىسمهن –ئهۋەتىش ئۈچۈن سهرپ قىلىنغان مال 

ھهيئهت ئهزالىرىدىن ئايرىم كىشىلهرنىڭ ماھارەت ۋە ئىقتىدارلىرى ئېتىبارغا ئېلىنىدىغان 
 بىلهن ئورىنبورگدىن ھهرىكهت  ئىللىق ماي پهسلىنىڭ تۇنجى ھاياتبهخىش ھاۋاسى،بولسا

قىلغان بوتېنيوفتىن مۇھىم بىر مهسىلىنىڭ ھهل قىلىنىشىنى پىتېربورگنىڭ سهۋرسىزلىك 
   .بىلهن كۈتكهنلىكى ئهجهبلىنهرلىك ئهمهستۇر

 نهسرۇلال بىلهن ، ھهتتا ئاشۇ ئاسىيالىق رۇسىيىمۇ شۇ قهدەر تهجرىبىسىز ئىدىكى،رۇسىيه
 بۇخارا ، لېكىن. بىر خىلدا ئۈمىد ۋە خىيالالرغا بېرىلدىچۈشىنىش ھاسىل قىلىش ھهققىدە

تهختىدە ئولتۇرغان بۇ سهۋدايى تهكهببۇرنىڭ ئاددىي بىر ئاگېنت ئهۋەتىش بىلهن تولۇق 
ھوقۇقلۇق بىر ئهلچىلهر ئۆمىكىنى ئهۋەتىش ئارىسىدىكى پهرقنى زادى چۈشىنىشى مۇمكىنمۇ 

ق ۋەزىرى ئهبدۇلخالىق ئىمپېراتۇرنىڭ ئۆز ؟ ياكى ئۇنىڭ سابىق بهچچىسى ئون توققۇز ياشلى
  قولى بىلهن يازغان خېتى ۋە ياكى گراف نېسلېرودنىڭ سۆزى ھهققىدە ئىزاھ بېرەلهرمۇ ؟ 

دەرۋەقه بۇ رۇس ھهيئىتىگه كۆرسىتىلگهن ئىلتىپات ۋە ئېهتىرام ھهققىدە شۇنىڭدىن 
ۈستىگه كهلگهندە  ھهقىقىي ئىش ئ، ئهمما.زىيادىسىنى تهلهپ قىلىش مۇمكىن ئهمهس ئىدى

 نهسرۇلال نېۋا بويىدىكى تاجىدار .بۇ ھهيئهت قهتئىي ھالدا ھېچبىر نهتىجىگه ئىگه بواللمىدى
دوستىنىڭ ھهدىيهلىرىنى ۋە دوستلۇق ھېسسىياتىنى تولۇق مهرھهممهت بىلهن قوبۇل 

 ئهلچىلهر ئۆمىكى ئهزالىرىدىن بهزىلىرىنىڭ مهدەنلهرنىڭ ئهھۋالى ھهققىدىكى .قىلدى
 رۇسىيه ئۈچۈن كېرەك بولغان ، بىراق.ماتلىرىنىمۇ دىققهت بىلهن ئېتىبارغا ئالدىمهلۇ

دەرىجىدە ئهھدىنامه تۈزۈش ھهققىدە ئۇنى ھېچبىر ئامال بىلهن قىمىرلىتىش مۇمكىن 
 بهزىدە ئۇ ئۆزىنىڭ غالىب ئهسكهرلىرى بىلهن قوقهنت سهپىرىگه يۈرۈشكه .ئهمهس ئىدى
 ، ئهمما.ئىش ياكى ئىككىنچى بىر ئىش بىلهن مهشغۇل بوالتتى يهنه بهزىدە بىر .ئالدىرايتتى

 بۇخارادا سهككىز ئاي .ئهلچىلهر ئۆمىكىنى قوبۇل قىلىشقا زادى پۇرسىتى چىقمايتتى
تۇرغاندىن كېيىن ۋە ئهمىر ھۇزۇرىغا كىرىشكه قانچه تهلهپ قىلغان بولسىمۇ نهتىجىسىز 

 ئاپرىلدا بوتېنيوف ئهمىرنىڭ – 14 يىلى – 1841قالغاندىن كېيىن ئاخىر مىالدىيه 
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 ئۇ بارغاندا ئهمىر .مهرھهممهتلىك سۆزلىرىنى ئاڭالش ئۈچۈن سارايغا كىرىشكه دەۋەت قىلدى
ئۆز سارىيىنىڭ ھويلىسىدا پۇتلىرىغا مهھمۇزلۇق   ئاياغالرنى كىيگهن ۋە قوقهنت سهپىرىگه 

تۇر نىكۇالينىڭ تولۇق  ئىمپېرا.مېڭىش ئۈچۈن ئېتىغا مىنىشكه ھازىرالنغان ھالدا تۇراتتى
ھوقۇقلۇق ۋەكىلىنى ۋە ئۇنىڭ پهۋقۇلئاددە ئهلچىلهر ئۆمىكىنى ئۆزىنىڭ ئىشىك باقار 

 تاپشۇرۇلغانلىقى تېزلىك بىلهن خهۋەر بېرىلدى ۋە شۇندىن كېيىن �دەستۇرخانچىسىگه 
   .خوشلىشىش ئاالمىتى ئۈچۈن نهسرۇلال باش ئىشارىتى قىلىپ ئۇدۇل دەرۋازىغا قاراپ يۈردى

 ئىمپېراتۇرغا نىسبهتهن بۇ ياۋايىنىڭ نهقهدەر ،ئۆزىگه تېخىمۇ توغرىراقىنى ئېيتقاندا
 رۇسالر بۇ .ھاقارەت بىلهن مۇئامىله قىلغانلىقىنى رۇس ئهلچىسى ئهمدى تولۇق چۈشهندى

 مىللهتلهر ئارا مۇناسىۋەتنى بۇنداق ، لېكىن.قهبىه مۇئامىلىگه نهپرەتلىنىشكه ھهقلىق ئىدى
 قوقهنت .ئوچۇق توسالغۇغا ئۇچرىتىش نهسرۇلالنى قىلچه خاپا قىلمىدى –ئوچۇقتىن 

 ئۇ ئۆزىنى .غهلىبىسىدىن كېيىن ئۇنىڭ تهكهببۇرلۇق ۋە مهغرۇرلۇقلىرى تېخىمۇ ئاشتى
 بۇ ئارىدا ئىنگلىزالرنىڭ .ھهقىقهتهن چىڭگىز ۋە تېمۇرالردەك خىيال قىلىشقا باشلىدى

 بۇنىڭ . قوغالنغانلىقى ھهققىدە خهۋەر ئېلىندى ئۇ يهردىن،ئافغانىستاندا مهغلۇب بولۇپ
بىلهن نهسرۇلال ئۆزىنى ئىنگلىز تاجاۋۇزىنىڭ پاالكىتىدىن پۈتۈنلهي قۇتۇلغاندەك ھېس 

 ئۇ ئۆزىنى ئافغانلىقالرغا نىسبهتهن ماكىدونىيىلىك . ئازادە نهپهس ئالدى،قىلىپ
ۇنغا ئىگه مهشهۇر ياۋرۇپا بىر  ئاشۇ ئافغانلىقالرمۇ مۇنتىزىم قوش.ئىسكهندەردەك ھېس قىالتتى

 ئۆزى ئۈچۈن شىمالدىكى دۈشمهننىڭ ھۇجۇمىدىن ،دۆلىتى ئۈستىدىن غهلىبه قازىنىۋاتسا
 يهنه كېلىپ ئۇ دۈشمهننىڭ قوشۇنى .قورقۇشقا ھېچبىر سهۋەب قالمىغانلىقىنى ئويلىدى
   .ئۇنىڭ چېگرىسىدىن ناھايىتى يىراق جايدا ئىدى

قىنىڭ ئاساسىي قائىدىلىرىگه ھهتتا بۇزۇلغان ئاسىيالىقالر بۇنداق ئهھۋالدا ياۋرۇپا ئهخال
بىلهن مۇناسىۋەت قىلغاندىمۇ رىئايه قىلىۋاتقان ئىنگلىزالرنىڭ بۇخارا بىلهن سىياسىي 

 شۇنداقال رۇسالردىنمۇ كۆپرەك ھاقارەتكه ،مۇناسىۋەتتىن رۇسالرچىلىك پايدىلىنالمىغانلىقى
ىكمۇ؟ ئهنگلىيه ھۆكۈمىتىنىڭ بۇخارا بىلهن دۇچار بولۇشلىرى شۇ قهدەر ئهجهبلىنهرل

 بۇ يهردە ، شۇڭا.زىتىلىشىشىغا سهۋەب بولغان ئهھۋالالر بهك يېڭى ۋە ھهركىمگه مهلۇمدۇر
 ئهنگلىيه ۋە ھىندىستان قوشۇنى ھىندى دەرياسىنى .ئۇنى ئىزاھالشنىڭ ھاجىتى يوق

مۇناسىۋەت ھهم ئوتتۇرا كهچكهن ۋاقىتتىن ئېتىبارەن ئوتتۇرا ئاسىيالىقالر بىلهن بولغان 
ئاسىيادا كونا سىياسهتلىك ئىسالم دۇنياسىنىڭ مهركىزى بولغان بۇخارا بىلهن بولغان 

   .ئۇچرىشىش تۆۋەندىكى ئىككى چوڭ سهۋەبتىن زۆرۈر بولغان ئىدى
 بۇخارا ئىنتايىن زەئىپ ۋە چىرىكلهشكهن ھالهتتىمۇ يهنىال ئوتتۇرا ،بىرىنچىدىن

 زەرەپشان . رەھبهرلىك قىلغۇچى بىر دۆلهت ئىدى،بېشىدا تۇرۇپئاسىيادىكى خانلىقالرنىڭ 
بويىنىڭ خانلىرى ھازىرقى كۈندىمۇ ئىلگىرىكى ماۋەرائۇننهھر ھۆكۈمرانلىرىدىن ئازراق 
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 بۇخارا تهرىپىدىن . بهزى بىر ئاالمهتلهرنى كۆرسىتهلهيدىغان بىر ھالهتته ئىدى،بولسىمۇ
ىدىنمۇ مهقبۇل ئىدى ؛ بۇخارا تهرىپىدىن ياخشى قوبۇل قىلىنغان نهرسىلهر باشقىالر تهرىپ

 شۇنىڭغا ئاساسهن ئهنگلىيه .كۆرۈلگهن نهرسىلهر باشقىالر تهرىپىدىنمۇ سۆيۈلمهكته ئىدى
بۇخارانىڭ دوستلۇقىغا ئېرىشىشكه ۋە بۇنىڭ ئۈچۈنمۇ سۇاليمان تاغ تىزمىلىرىنىڭ نېرىقى 

 بۇ ، بهكمۇ ئهپسۇسكى، لېكىن.دىتهرىپىدە ئۆز سىياسىتىگه زېمىن ھازىرالشقا مهجبۇر ئى
 شۇڭا پاالكهت بىلهن ، ۋە ئالدىراشلىق بىلهن كىرىشىلدى�ئىشقا ئۆز ۋاقتىدىن بۇرۇن 

  . ئاخىرالشتى
 ئىككىنچى بىر ياۋرۇپا دۆلىتى بولغان رۇسىيهمۇ بۇخارادا سىياسىي ،ئىككىنچىدىن

ت بۇ ئىككى دۆلهت  زەرەپشان بويىدىكى پايتهخ،مهقسهت قوغلىشىپ تۇرۇۋاتقان بولغاچقا
 دەسلهپكى ۋاقىتالردىكى ئهنگلىيه ئهگهر .ئارىسىدىكى سىياسىي رىقابهتنىڭ مهيدانى بولدى

 ئۆزىنىڭ ئافغانىستاندىكى ئورنىنى يوقىتىپ قويۇشتىن بهكرەك ،بۇ رىقابهتته مهغلۇب بولسا
 ئهنگلىيىنىڭ بۇ .گۈزەل ھىندىستاننىڭ خهتهر ئاستىدا قېلىشىدىن خهۋپسىرەيتتى

ۋپسىرىشى ئاساسى بار بىر نهرسىمىدى ياكى ئازراق خهۋپنى چوڭ خهۋپ دەپ خه
 بۇنى .قارىغانمىدى ؟ بۇ ھهقته ھازىرمۇ كهسكىن بىر پىكىرنى بايان قىلىش قىيىن

 بىز بۇ ئورۇندا شۇنى ۋە شۇنداق خهۋپنىڭ مهۋجۇت بولغانلىقى تارىخىي .كېلىچهكته كۆرۈمىز
 بۇ مهسىلىدە شهخسهن ئۆز .ئۆتۈشكه مهجبۇرمىزبىر ھهقىقهت ئىكهنلىكىنى ئىزاھالپ 

 بۇ قورقۇنچ ھېسسىياتىنىڭ مهۋجۇت �تهرىپىمدىن بايان قىلىنغان پىكىرلهردىن باشقا 
 .بولۇشىنى ئهنگلىيه بىلهن بۇخارا مۇناسىۋىتىنىڭ ئىككىنچى ئامىلى دەپ قارايمهن

 ئۇنىڭ ،ھهت بولۇپ ئالېكساندىر بېرنىسنىڭ ساياھىتى يېرىم رەسمىي بىر سايا،شۇنىڭدەك
 – 1838 پولكوۋنىك ئىستۇددارتنىڭ ، ئهمما.يېگانه بىر سىياسىي كهشپىيات ساناش مۇمكىن

يىلىدا بۇخارادا بولغان ساياھىتى بولسا ئهنگلىيه ھۆكۈمىتىنىڭ بۇخارا بىلهن مۇناسىۋەت 
 نوپۇزى  ئهنگلىيىنىڭ ئافغانىستاندىكى.باغلىشىغا ۋاسىته بولغان تۇنجى ئهلچىلهر ئۆمىكىدۇر

بۇخارا ئۈچۈن ئهسال خهتهرلىك ئهمهسلىكىنى چۈشهندۈرۈش ئۈچۈن ئىستۇددارتقا 
 .مېك نېيل تهرىپىدىن ۋەكىللىك ھوقۇقى بېرىلدى.ئهنگلىيىنىڭ تېهراندىكى ئهلچىسى ژ

ئهنگلىيىنىڭ دوستانه مۇناسىۋەت ئورناتقانلىقى ۋە ئهگهر بىرەر تاشقى دۆلهت تهرىپىدىن 
 ئهنگلىيىنىڭ بۇخارا ئهمىرىگه ياردەم قىلىشقا تهييار ،ىش پىالنالنسابۇخاراغا تاجاۋۇز قىل

   .ئىكهنلىكى بايان قىلىندى
ھهربىر خرىستىئاننى پۈتۈن كۆڭلى بىلهن دۈشمهن كۆرىدىغان نهسرۇلالغا دوستلۇق 

 ئۇنىڭ ئۈستىگه بۇ نازۇك .بايان قىلىش ئاساسهن قوبۇل قىلىنمايدىغان بىر ئىش ئىدى
ۈچۈن ئهۋەتىلگهن كىشىنىڭ تاللىنىشىمۇ ناھايىتى مۇۋەپپهقىيهتسىز ئىشنى بېجىرىش ئ

 پولكونىك ئىستۇددارت ھهرخىل ھهربىي ئىلىم ۋە پهزىلهتلهر بىلهن .بولغان ئىدى
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 خالىس بىر ، ئۇنىڭ ئوتلۇق تهبىئىتى، لېكىن.زىننهتلهنگهن جهسۇر بىر قوماندان ئىدى
كى بىر ئاز كهمچىلىكلىرى ئۆز پولكىنىڭ  مۇاليىملىق جهھهتتى،ھهربىي بولۇشتهك ھهرىكىتى

 سىياسىي ئىشالردا ئۇنداق ،پرونتىدا ئىنتايىن گۈزەل سۈپهتلهردىن بولۇپ ھېسابالنسىمۇ
 ئۆزىنىڭ شۇنداق سۈپهتلىرى بىلهن ئۇ نهسرۇلالدەك بىر مۇستهبىتنىڭ .ئهمهس ئىدى

 مهھهللىۋى .ھۇزۇرىدا ھېچقانداق بىر مۇۋەپپهقىيهتنى كۆرەلىشى مۇمكىن ئهمهس ئىدى
 ئادەتلهرگه ۋە مهلۇم بىر مېهماندارچىلىق ئۇسۇللىرىغا رىئايه قىلماسلىقتا كۈلكىلىك –ئۆرپ 

دەرىجىگه يهتكهن مهغرۇرلۇقى بىلهن ئۇ بۇخاراغا كهلگهن كۈنىدىن ئېتىبارەن ئهمىرنىڭ 
 ئهمىردىن باشقا ھېچكىم ئات ئۈستىدە .نهپرەت كۆزى ۋە غهزىپىنى جهلپ قىلىشقا باشلىدى

 بولۇپمۇ رىگىستاندا بىر يات دىندىكى كىشىنىڭ ئات ،ته»بۇخارايى شهرىف«يۈرمهيدىغان 
 خۇسۇسهن ئۇنىڭ ، مۇئمىنىنگه ھۆرمهتسىزلىك قىلىشى– ئهمىرىل ،مىنىپ يۈرۈپ

تهختىگاھىغا ھهدىيهسىز بېرىشى ئهسهبىي مىجهزلىك بىر مۇستهبىتنىڭ غهزىپىنى قوزغاشقا 
 ئهمىر ھۇزۇرىغا كىرگهندىن كېيىن ئىككى .ھهتتا ئارتۇق ئىدى ،يېتهرلىك بولۇپال قالماستىن

 ئىنتايىن ،كۈن ئۆتۈش بىلهن ئىستۇددارت رەزىللهرچه بىر ئۇسۇل بىلهن تهقىپ قىلىنىپ
 ، يولۋاس ئۆزىنىڭ چاڭگىلىدىكى ئولجىسىغا قانداق مۇئامىله قىلسا.ناچار بىر ئۆيگه قامالدى

بهزىدە ئۇ :  شۇنداق مۇئامىله قىلىشقا باشلىدى ئهمىرمۇ ئهنگلىيه ئهلچىسى ئىستۇددارتقا
 تاقهت قىلغۇسىز دەرىجىدىكى ئازابالر بىلهن قىيناشقا –ئىستۇددارتنى قاماقخانىدا سهۋر 

 ئهمىر . تۈرلۈك ئېهتىرامالرنى كۆرسىتهتتى، بهزىدە قاماقخانىدىن چىقىرىپ،بۇيرۇسا
ۋەپپهقىيهتسىزلىكلىرى ھهققىدە ئىنگلىزالرنىڭ ئافغانىستاندىكى مۇۋەپپهقىيهتلىرى ۋە مۇ

 قانخور .ئۆزى ئېرىشكهن خهۋەرلىرىگه ئاساسهن ئۆزىنىڭ مۇئامىلىسىنى ئۆزگهرتىپ تۇراتتى
 مهككه ،مۇستهبىتنىڭ تىرناقلىرىدىن بۇ قۇرباننى قۇتقۇزۇۋېلىشقا تۈركىيه سۇلتانىمۇ

 رۇسىيه .واللمىدى ھهتتاكى رۇسىيهمۇ مۇۋەپپهق ب، قوشنا ئهمىرلهرمۇ، ئىران شاھىمۇ،شهرىپمۇ
ئۆزىنىڭ يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ئهلچىسى بوتېنيوف ۋاسىتىسى بىلهن سىياسىي 
جهھهتتىكى رەقىبىنىڭ ئهمهلدارى بولغان بۇ قومانداننى دۇچار بولغان بۇ ھاالكهتتىن 

 . مۇۋەپپهقىيهتسىز قالدى، ھهرخىل تهدبىرلهرنى قوللىنىپ باققان بولسىمۇ،قۇتقۇزۇش ئۈچۈن
 لېكىن ئۇ بۇنى ئاشكارا ،دارت ئىسالم دىنىنى قوبۇل قىلىشقا مهجبۇرالنغان بولسىمۇئىستۇد

 تۆت يىلغىچه ھهر ، ئۆزىنىڭ ئىنگلىزالرغا خاس تهبىئىتىنى ساقالپ.ھالدا رەت قىلدى
 ئاخىر يېنىغا ئىككىنچى بىر .تۈرلۈك ئازاب ۋە ھاقارەتلهرگه قهھرىمانالرچه تاقهت قىلدى

 ئوقۇبهتلىرىگه ئورتاقالشقاندىن كېيىن – ئۇنىڭ ئازاب ،پۋەتهندىشى كىرىپ كېلى
 ئۇنىڭ بۇ . يهنى جالالتنىڭ قولىغا تاپشۇرۇلدى،ئىككىسى بىلله كېيىنكى ئهلچىگه

 يىلى ئۈچىنچى سىنتهبىردە – 1840 ئۇ ،ۋەتهندىشى كاپىتان ئارتور كونۋىللى بولۇپ
 لوندون ۋە .گهن ئىدىسىياسىي خىزمهت بىلهن كابۇلدىن ئوتتۇرا ئاسىياغا ئهۋەتىل
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پىتېربورگ ھۆكۈمهتلىرى ئارىسىدىكى سىياسىي مۇزاكىرلهردىن مهقسهتكه مۇۋاپىق بىر 
 ، يهنى بۇخارا،نهتىجىنىڭ چىقمايدىغانلىقىنى ۋە رۇسىيىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئۈچ خانلىق

ى خىۋە ۋە قوقهنت ھهققىدە ئۆزىنىڭ تاجاۋۇزچىلىق سىياسىتىنى داۋام ئهتتۈرگهنلىكىن
 توغرا ئۆزىدىن –كۆرگهن ئهنگلىيه سىياسىئونى بۇ خانلىقالرنىڭ ھۆكۈمدارلىرىغا توغرىدىن 

 ئۈچ خانلىقنىڭ ، ئومۇمىي دۈشمهننىڭ تاجاۋۇزىنى يوقىتىش ئۈچۈن،مۇراجىئهت قىلىپ
ئۆزلىرى تاجاۋۇزچىلىققا قارشى ئىتتىپاق تۈزۈشى كېرەكلىكىنى چۈشهندۈرۈشكه 

 شۇنىڭغا ئاساسهن .ىغانلىقىغا قانائهت ھاسىل قىلغان ئىدىتىرىشىشتىن باشقا چارە قالم
 ئهسىرلهردىن بېرى بىر ، لېكىن.سىياسىي خىزمهت بىلهن ئارتور كونۋىللى ئهۋەتىلگهن ئىدى

 بىرى بىلهن شىددەتلىك دۈشمهنلىكته ياشىغان بۇ ئۈچ خانلىقنىڭ ئىتتىپاقلىقىنى ئۈمىد –
ان ۋە دۇنيادا ئهمهلگه ئاشمايدىغان بىر پىكىر قىلىش ئاخىرقى ھېسابتا ئهمهلگه ئاشمايدىغ

 ئۇ كىشىنىڭ تاللىنىشى تېخىمۇ ، بۇ قورقۇنچلۇق مهسىلىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن،بولسا
   . ئىنتايىن مۇۋەپپهقىيهتسىز بىر ئىش ئىدى،بهك نامۇۋاپىق

 ئۇنىڭ پۈتۈن روھىي ،كونۋىللى ئالىيجاناب ۋە نازۇك ھېسسىياتلىق بىر كىشى بولۇپ
 ئاسىيانىڭ پۈتكۈل ئهسىرلىرىنى قۇتۇلدۇرۇشنى .الىس خرىستىئان بىلهن تولغان ئىدىخ

 . ھهتتاكى پۈتۈن ئىنسانىيهتنى بهختىيارلىققا ئېرىشتۈرۈشنى ئارزۇ قىالتتى،خىيال قىالتتى
 مانا .خۇالسه قىلغاندا پۈتۈن جاھان ئۈچۈن بىر تىنچلىق كهپتىرى بولۇش خىيالىدا ئىدى

ىيا تهختلىرىدە ئولتۇرغان قارىقۇشالر بىلهن مۇزاكىرىگه چۈشۈش توغرا مۇشۇ ئادەمگه ئاس
   .كهلدى

رۇس ئهسىرلىرىنى قۇتقۇزۇشتىن ئىبارەت ئىنسانپهرۋەرلىك مهقسىتى بىلهن خىۋەگه 
 ئۇالردىن كېيىن .دەسلهپ ئىنگلىز قوماندانلىرىدىن ئاببوت بىلهن شېكىسپېر بارغان ئىدى

 ، لېكىن. ئۇ ئالالقۇلىخان تهرىپىدىن ياخشى قارشى ئېلىندى ئۇ يهردە.مۇشۇ كونۋىللى باردى
ئاسىيا ئهسىرلىرىنى قۇتقۇزۇش توغرىسىدىكى غهيرەتلىرىگه ئوخشاشال سىياسىي 

 ئهسىرلهرمۇ يهر سۇغۇرغۇچى ئېرىقالرغا ئوخشاشال .مهقسهتلىرىدىمۇ نهتىجىسىز قالدى
ىم بولغان بىرىنچى ئۆزبېكلهرنىڭ كۈندىلىك مهئىشهتلىرىنى تهيىنلهش ئۈچۈن الز

 بۇخارا بىلهن خىۋە ئارىسىدىكى ئىتتىپاقنىڭ .ئېهتىياجلىرى جۈملىسىدىن ھېسابلىناتتى
 .ئهھمىيىتى ھهققىدە خان باشقىالردىن مهسلىههت ئاڭالشنى ئهسال الزىم كۆرمهيتتى

 ئۇنىڭ بهلگىسى سۈپىتىدە ،شۇنىڭدەك ئهگهر ئهنگلىيه دوستلۇق ئىزھار قىلغان بولسا
   .وڭ ماددىي ياردەم ۋە ئهسلىهه بېرىلىشىنى ئارتۇق كۆرەتتىدەرھال چ
 ئۇنىڭ شىمال تهرىپىدىكى سهھرا ، كونۋىللى پهقهت بۇخاراغا كىرمهستىن،شۇڭا

 بۇ يول جىزاختا ئاخىرالشقان بولۇپ بۇ ، ئاڭلىشىمچه.ۋىاليهتلىرىدىن ئۆتۈپ قوقهنتكه كهتتى
 تۈركىستاننىڭ بۇ شهرق .مىگهن ئىكهنۋاقىتقا قهدەر بۇ يهردىن ھېچبىر ياۋرۇپالىق يۈر
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 قوقهنت ھۆكۈمدارى مۇھهممهد .قىسمىدا كونۋىللى خىۋەدىكىدەكال ياخشى قارشى ئېلىندى
 ياۋرۇپا قوراللىرى ۋە لهشكىرىي ، شۇڭا.ئهلى بۇ ۋاقىتالردا نهسرۇلال بىلهن جهڭ قىلىۋاتاتتى

يدىلىنىش ئۈمىدى بىلهن ئىلىملىرى بىلهن تونۇش بولغان بىر قومانداننىڭ ۋۇجۇدىدىن پا
 .ئهجنهبىي قوماندانغا ھهددىدىن ئارتۇق ئوچۇق چىراي ۋە مېهماندوستلۇق كۆرسهتتى

كونۋىللى بىلهن قوقهنت ئارىسىدىكى سىياسىي مۇزاكىرىنىڭ نېمه بىلهن نهتىجىلهنگهنلىكى 
 .غان كونۋىللىنىڭ قوقهنت خاتىرىلىرىگه دائىر يازغانلىرى غايىب بول، چۈنكى.مهلۇم ئهمهس

ھهر ھالدابۇ سهۋەبىدىن مۈشكىالت ئىچىدە قالغان قوقهنت خانىنىڭ كهلگۈسى ھهققىدىكى 
 بۇ يهردىمۇ ھېچبىر مۇۋەپپهقىيهت .بىرقاتار تهدبىرلهرنى چۈشىنىشكه مايىل بولۇشى يىراقتۇر

ئۈمىدى قالمىغانلىقىنى چۈشهنگهن كونۋىللى بۇنىڭدىن باشقا چوڭ بىر ئېهتىياتسىزلىق 
 ئۇ بولسىمۇ بۇ ۋاقىتالردا بۇخارا ئهمىرى نهسرۇلال قوقهنتتىن يىراق . سادىر قىلدىخاتالىقىنى

 ئۇ كونۋىللىنى ئۆز ھۇزۇرىغا .ئهمهس مهھرەم ناملىق جايدا ئۆزىنىڭ بارگاھىدا ئىدى
 ، دەۋىتىنى قوبۇل قىلىپ، بىچارە قوماندان ئۇنىڭ ھىيلىسىنى سهزمهستىن.چاقىرتتى

 ھهممه نهرسىگه گۇمان بىلهن قارايدىغان نهسرۇلال كونۋىللى .ىنهسرۇلالنىڭ بارگاھىغا بارد
 ئۇنى ئۆز قولىغا ،قوقهنتنى بۇخارا بىلهن جهڭ قىلىشقا قۇتراتقان دەپ گۇمان قىلىپ

 ئۇنى ئهمىرنىڭ ھۇزۇرىغا كېلىشكه دەۋەت ، شۇڭا.چۈشۈرۈشنى بهكمۇ ئارزۇ قىلىۋاتاتتى
 كونۋىللىنىڭ .ارتنى مهجبۇرلىدىقىلىپ خهت يېزىشقا ئۆزىنىڭ ۋەتهندىشى ئىستۇدد

 مىكىرى ۋە –قوقهنتتىكى خهيرىخاھلىق قىلغۇچى كىشىلىرى ئۇنىڭغا نهسرۇلالنىڭ ھىيله 
 ئۇ بۇ ئاگاھالندۇرۇشالرغا ، ئۇنى ئاگاھالندۇرغان بولسىمۇ،دۈشمهنلىكى ھهققىدە سۆزلهپ

 ، تۇتقۇن قىلىنىپ بېرىش بىلهنال دەرھال. نهسرۇلالنىڭ بارگاھىغا بارغان ئىدى،قارىماستىن
 ئاندىن ئىستۇددارتنىڭ ، ئۆزى بۇخاراغائهۋەتىلدى، مۈلۈكى تارتىۋېلىنىپ–پۈتۈن مال 

   . يهنى دەھشهتلىك زىندانغا سوالندى،يېنىغا
بۈيۈك مهلۇماتالر ۋە قهلهمىي ماھارەتلهرنىڭ ئىگىسى بولغان ھىندىستان ئىنگلىز 

 ئهسىرىدە كونۋىللى تهرىپىدىن زىنداندا ناملىق«        »  كهي ئۆزىنىڭ . ۋ.مۇھهررىرى ژ
 گهرچه بۇالردا .يېزىلىدىغان كۈندىلىك خاتىرە دەپتهردىن بهزى يهرلىرىنى نهقىل كهلتۈرىدۇ

 چاۋارالر – ئۈستى ئهخلهت ،پاجىئهلىك ئهھۋال ھهققىدە ئاز مهلۇمات بېرىلگهن بولسىمۇ
 قاراڭغۇ بىر زىنداندا ، زەي ئىچىدە ھاشارەتلهر تولۇپ تورغان سوغۇق ۋە،بىلهن يېپىلغان

ئىنتايىن ناچار تاماقالر بىلهن ياۋرۇپالىق ئىككى قومانداننىڭ ئالته ئاي قهدەر داۋام قىلغان 
 نهقهدەر دەھشهتلىك ،كېيىنكى مهھبۇسلۇق ۋاقىتلىرىدا ھهر كۈنى ئۆلۈم بىلهن قارشىلىشىپ
نىڭ كۆز ئالدىلىرىغا ھالهتلهر ۋە پاجىئهلىك ۋاقىتالرنى ئۆتكۈزگهنلىكىنى ئوقۇغۇچىالر

  . ركهلتۈرۈشكه يېتهرلىكتۇ
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 مهھبۇس بولۇپ ،بوتېنيوف باشچىلىقىدىكى رۇسىيه ئهلچىلهر ئۆمىكى بۇخاراغا كېلىپ
تۇرۇۋاتقان ياۋرۇپالىقالرنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ئىنسانپهرۋەرلهرچه غهيرەت كۆرسهتكهن 

 .ۈمىد شولىلىرى بار ئىدى بىچارە ئىنگلىز قوماندانلىرى ئۈچۈن ئازراق بولسىمۇ ئ،ۋاقىتتا
 ئىنگلىزالرنىڭ كابۇل .ئۇالر كهتكهندىن كېيىن ئهڭ ئاخىرقى ئۈمىد ئۇچقۇنلىرىمۇ ئۆچتى

 ئۆزىنىڭ رەزىل مۇئامىلىسى ئۈچۈن ھېچبىر ،پاالكىتى ھهققىدە ئېنىق مهلۇماتقا ئىگه بولغان
ېيىن ھهر ئىككى  خاتىرجهم بولغاندىن ك،تهرەپتىن ئىنتىقام كۆرمهيدىغانلىقىغا كۆزى يېتىپ

 � يىلى ئون يهتتىنچى ئىيۇندا – 1842 ،مهھبۇسنى جامائهت مهيدانىغا ئېلىپ چىقىپ
 بۇ .تاماشا كۆرۈش ئۈچۈن يىغىلغان خهلقنىڭ كۆز ئالدىدا ئۆلتۈرۈشكه بۇيرۇدى

مهھبۇسالرمۇ ئۆزلىرىنىڭ ئازابتىن قۇتۇلۇشى ئۈچۈن ئۆلۈمنى تىلهۋاتقان ۋە كۈتۈۋاتقان 
   .ئىدى

 . كېيىن نۆۋەت كونۋىللىغا كهلدى.لهن ئىستۇددارتنىڭ بېشى كېسىلدىئالدى بى
 ئهگهر كونۋىللى بهيئهت قىلسا ئۆلۈمدىن خاالس ، چۈنكى.جالالت بىر ئاز توختاپ تۇردى

ئىستۇددارت «:  ئارنومۇسلۇق كونۋىللى ، لېكىن.قىلىنىدىغانلىقى بىلدۈرۈلگهن ئىدى
 مهن ئۆزۈمگه ،ىمۇ سىز ئۇنىڭ ئۆلتۈردىڭىزئىسالمىيهتنى قوبۇل قىلغان ئهھۋال ئاستىد

دېدى ۋە ناھايىتى سوغۇق قانلىق بىلهن ئۆزىنىڭ بوينىنى » ئۆلۈمنى اليىق كۆرىمهن
 جالالت بىر ئۇرۇش بىلهنال بۇ ئالىيجاناب باشنى .جالالتنىڭ قولى ئاستىغا قويدى

ال قېزىلغان  ھهر ئىككىلىسىنىڭ جهسهتلىرى ئۇالرنىڭ كۆز ئالدىدى.گهۋدىسىدىن ئايرىدى
   .بىر قهبرىگه كۆمۈلدى

كالۋىخونىڭ ساياھىتىدىن كېيىن غهربتىكى خرىستىئان دۇنياسىنىڭ تۇنجى 
 بۇالرنى يېڭى .ئهلچىلىرىگه ماۋەرائۇننهھر پايتهختىدە ئهنه شۇنداق مۇئامىله قىلىندى

 ئهنگلىيه دۆلىتىنىڭ ، چۈنكى.دۇنيانىڭ تۇنجى ئهلچىلىرى دېيىش مۇمكىن ئىدى
ۇننهھر بىلهن مۇناسىۋەت ئورنىتىشنى ئىستىگهنلىكى مهيلى قانداق سهۋەب ماۋەرائ

 لېكىن ئهڭ ئاساسىي مهقسهت ئوتتۇرا ئاسىيانى مائارىپ ۋە ،تۈپهيلىدىن بولسا بولسۇن
مهدەنىيهت نۇرى بىلهن يورۇتۇش ئىكهنلىكى ۋە شىمالدىكى رەقىبىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا 

ۇش ئۈچۈنمۇ ئهڭ ئىشهنچىلىك ۋاسىته ئهنه شۇ خانلىقلىرىنى يۇتۇۋېلىشىغا قارشى تۇر
   . دەپ ھېسابالنغانلىقى شۈبهىسىزدۇر.مائارىپ ۋە مهدەنىيهتتىن ئىبارەت

 ھېچقانداق پىداكارلىقتىن تارتىنمايدىغانلىقى ،ئۆز پۇقرالىرىنى مۇداپىئه قىلىش ئۈچۈن
ڭ بۇقهدەر بىلهن مهشهۇر بولغان ئهڭ بۈيۈك بىر ياۋرۇپا دۆلىتىگه قارشى نهسرۇلالنى

 بۇ ،بىرىنچىدىن: ھاقارەتلىك مۇئامىلىگه جۈرئهت قىلىشىنىڭ سهۋەبىگه كهلسهك 
ئهنگلىيىنىڭ ھىندىقۇش ۋادىلىرىدا دۇچار بولغان ئوڭۇشسىزلىقلىرى بىلهن مۇناسىۋەتلىك 

 ئىنگلىزالر كابۇلدا تۇرغان مۇددەتته نهسرۇلال ھهتتا ئىسالم شهرىئىتىگه .بولۇشى مۇمكىن
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شىلىشىش مۇمكىن بولمىغان ھوقۇق بهينهددەۋلهگه قارشى جىنايهتكه جۈرئهت بىنائهن قار
 ئىنگلىزالرنىڭ بهلخ ۋە قارشى ئارقىلىق تاجاۋۇز ، ئهگهر جۈرئهت قىلسا، چۈنكى.قىاللمايتتى

 .قىلىشى بىلهن ئۇ ئۆزىنىڭ تېگىشلىك بولغان جازاسىنى كۆرۈشكه تهخىرسىز دۇچار بوالتتى
 بۇ مۇستهبىت ئۆزىنىڭ بۇ رەزىل مۇئامىلىسى ئۈچۈن جازاغا  بۇخارادىكى،ئىككىنچىدىن

ئوتتۇرىسىدىكى رىقابهتكه ) ئهنگلىيه بىلهن رۇسىيه(تارتىلماي قېلىشتا ئىككى چوڭ دۆلهت 
 ئهمىرگه بۈيۈك بىر ئىبرەت دەرىسى بېرىشكه ئهڭ ھهقلىق بىر .مىننهتدار بولۇشقا تېگىشلىك

 ئۇنىڭ يۈز مىڭالرچه پۇقرالىرى بۇخارادا ،كى چۈن. ئۇ ئىران ئىدى،دۆلهت بار دېيىلسه
 بۇ مهملىكهت ، لېكىن. ئاسارەت زەنجىرلىرى ئاستىدا ئىڭرىماقتا ئىدى،مهھبۇس بولۇپ

 بۇ ئىشنىڭ رۇسىيهگه ،ھېچبىر ۋاقىتتا تاجاۋۇز ئۈچۈن الزىم بولغان ئهسلىههلهرگه ئىگه
ىيه ئۆز ۋەكىلىگه قورال  ئهنگل،ئوچۇق ئاشكارا ئىكهنلىكى ھېسابقا ئېلىنمىغىنىدا ئىدى

  بولىدىغان بىر مهملىكهتكه ماددىي ياردەم كۆرسىتىشى مۇمكىنمىدى ؟ 
ئهنه شۇنداق پايدىلىق ئهھۋالغا ئىگه نهسرۇلال بۇ پاالكهتلىك ھادىسىدىن كېيىنمۇ ئۆزى 
ئىگىلهپ تۇرغان تهختىنى ئۆزىنىڭ پهسكهش ھهرىكهتلىرى بىلهن يهنه ئۇزۇن مۇددەتكىچه 

ئۇنىڭ ئادەم ) 21( يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ئىنگلىزالردىن باشقا .كىن ئىدىساقلىشى مۇم
 فلورېس نازېللى ناملىق ئىتالىيانالر ۋە گىرىتسىيىلىك ،ئۆلتۈرۈش ھهۋىسىگه ژىۋانى ئورالندو

 بۇالردىن بىرىنچىسى ساياھهتكه ھهۋەس قىلىدىغان بىر .يوسىف قاتارلىقالر قۇربان بولدى
ۇلدا خىۋە خانلىقىنىڭ ئهلچىلهر ئۆمىكى بىلهن تۇنۇشقان ۋە شۇنىڭ  ئىستانب،زات بولۇپ

 قوقهنت تهۋەسىدە ئۇ نهسرۇلالنىڭ قولىغا .ياردىمىدە يىراقتىكى قوقهنت سهپىرىگه كهتكهن
 ، لېكىن. ئۇزۇن مۇددەتلهرگىچه ئۇنىڭ سارىيىدا سائهت ئۈستىسى بولۇپ تۇردى.چۈشتى

 ، ئۇ سارايغا چاقىرتىلىپ،ى توختاپ قالغىنى ئۈچۈنكۈنلهرنىڭ بىرىدە بۇ مۇستهبىتنىڭ سائىت
 بىر ، ئىككىنچىسى. جالالت ئۇنىڭ ھايات ماشىنىسىنى توختاتتى، دە–جازاغا تارتىلدى 

 ئېهتىمال ئۇ رەتژىت سىنگىنىڭ خىزمىتىدە بولغان ئۆزىنىڭ ۋەتهندىشى .ھهربىي ئىدى
 ئۇ .ه قاتناشقان بولسا كېرەكگېنېرال ئاۋىتابېلىنىڭ ۋاسىتىسى بىلهن يىراق شهرق سهپىرىگ
 ئۇ ئهمىرنىڭ خىزمىتىدە .بۇخاراغا ئىنگلىزالرنىڭ ئۆلۈمىدىن ئازراق كېيىنال كهلدى

 لېكىن شهرق ،لهشكىرىي مهلۇماتى ئۈچۈن چوڭ مۇكاپاتقا ئىگه بولۇشنى ئۈمىد قىلغان ئىدى
ق دۈشمىنى  ياۋرۇپالىقالرنىڭ قاتتى.تىللىرىدىن تامامهن بىخهۋەر ھالهتته كهلگهن ئىدى

 بۇخاراغا ،بولغان ئهبدۇسسهمهدخان ئۇنىڭ ئۆزى بىلهن رىقابهتلىشىشىدىن خهۋپسىرەپ
 ، ئۈچىنچىسى. ئۆلۈمگه بۇيرۇدى،كهلگهن بىرىنچى ھهپتىسىال ئۇنى جاسۇسلۇقتا ئهيىبلهپ

 ئۆزىنىڭ ، گهرچه ئۇ تۈركىيه پۇقراسى بولسىمۇ.كونۋىللىنىڭ خىزمهتكارى ئىدى
  .لتۈرۈلدىخوجايىنىدىن بۇرۇن ئۆ
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نهسرۇلال تۈرك سۇلتانىدىن نېمىشقا قورقسۇن ؟ ئۇ تۈركىيه سۇلتانىنى بارلىق دىننىي 
 دۇنياۋى ھاكىمىيهت ، ئهمما.مهجبۇرىيهت جهھهتتىنال خهلىپه دەپ تونۇشنى اليىق كۆرەتتى

 ھهتتا تۈركىيه سۇلتانىنىڭ بىر مۇسۇلمان .جهھهتته ئۇنىڭدىن ئۈستۈن تۇرۇشقا تىرىشاتتى
 ، بۇخارا ئهمىرىنىڭ تهلىپىگه ئاساسهن.ى نهسرۇلالنىڭ قانخورلۇقىغا قۇربان بولدىپۇقراس

سۈپىتى بىلهن ) ئىنىستروكتۇر(رەشىد پاشا تهرىپىدىن بۇخاراغا لهشكىرىي مۇئهللىم 
 دىيانهتسىز دېيىلىپ ،ئهۋەتىلگهن مۇستاپا چاۋۇش بۇخاراغا كېلىپ بىرنهچچه ئايدىن كېيىن

 ئۆلۈم ،ىي قانۇن ئۇ ھهقته شىددەتلىك شىكايهت قىلغانلىقى ئۈچۈنقاماققا ئېلىندى ۋە دىن
   .جازاسىغا دۇچار قىلىندى

نهسرۇلالنىڭ قېشىدا ئۇنىڭ ھاۋايى ھهۋىسىنى توختىتااليدىغان ۋە ئازغۇن تهبىئىتىنى 
 ئىنگلىزالر تهرىپىدىن .يهڭگۈدەك دەرىجىدىكى ھېچقانداق مۇقهددەس نهرسه يوق ئىدى

بۇر قىلىنغان دوستمۇھهممهدخان ئۆزىنىڭ ئائىلىسى بىلهن قېچىپ كېتىشكه مهج
 ئۇنىڭ كىچىك ئوغلى سۇلتانجاننىڭ پهۋقۇلئاددە .نهسرۇلالنىڭ سارىيىغا پاناھ تىلهپ كهلدى

 ئهڭ .گۈزەللىكى بىرىنچى قېتىم كۆرۈشۈش بىلهنال ئهمىرنىڭ پهسكهش ھهۋىسىنى ئويغاتتى
ۇزۇلۇشى اليىق كۆرۈلمىگهن مېهماندوستلۇق قاباھهتلىك ئاسىيا ياۋايىلىرى تهرىپىدىنمۇ ب

 نهسرۇلال ئون تۆت ياشلىق بۇ گۈزەل ئوغالننى ئۇنىڭ ،قائىدىسىگه رىئايه قىلماستىن
 دوستمۇھهممهد بۇ پاسىق ئهمىرنىڭ رەزىل .ئاتىسىدىن ھاياسىزلىق بىلهن تهلهپ قىلدى

 .گه چۈشتىمهقسىتىدىن خهۋەر تاپقاندىن كېيىن ئوغلىنى قاچۇرۇپ قۇتقۇزۇش پىكرى
 ئۆزىنىڭ چوڭ قېرىندىشى بىلهن تۇتۇلدى ۋە باشقا . مۇۋەپپهق بواللمىدى،لېكىن

 ئۇنى بۇخارادا قانداق نهرسىنىڭ .دۈشمهنلىرىگه قارشى بۇخاراغا ئېلىپ كېلىندى
 .كۈتكهنلىكىنى بايان قىلىشنىڭ ھاجىتى يوق ھهم بايان قىلىش اليىقمۇ ئهمهس

 كېيىنچه . تىرناقلىرىدىن كۈچ بىلهن قېچىپ قۇتۇلدىدوستمۇھهممهد ئۆزى بۇ يىرتقۇچنىڭ
ئۇ لوۋدىيانادا ئىنگلىز ساقچىسىنىڭ ئۆزىگه قىلغان ئېهتىراملىق مۇئامىلىسى بىلهن ئۆزىنىڭ 
دىندىشى ۋە قوشنا دۆلهت ھۆكۈمرانى بولغان بۇخارا ئهمىرى تهرىپىدىن كۆرسىتىلگهن 

ئىسالم «رىدا ئۇنىڭ سۆزىدىن نى سېلىشتۇرۇپ سۆزلىگهن ۋاقىتلى»مېهمانپهرۋەرلىك«
بولغان بۇخارادىن مهمنۇن بولغۇدەك ھېچ نهرسه قالمىغانلىقىنى » دىنىنىڭ مهركىزى
 يۇقىرىدا كۆرسىتىلگهن سهۋەب تۈپهيلىدىن كېيىنكى ۋاقىتالردا ئۇ ھهتتا .كۆرۈشكه بولىدۇ

تىقام ئېلىش ئۆزىنىڭ قېرىلىق زامانىغا قهدەر ئهمىرنىڭ بۇ نومۇسسىز مۇئامىلىسى ئۈچۈن ئىن
   .پىكرىدە بولدى

 تاشقى دۈشمهنلىرى ئۇنى . نهسرۇلال ئۆزىنىڭ تېگىشلىك جازاسىنى كۆرمىدى،لېكىن
 كېيىنكى سهھىپىلهردە كۆرۈلگىنىدەك .جاۋابكارلىققا تارتقۇدەك ئىقتىداردا ئهمهس ئىدى

  يهنى، ئىچكى جهھهتته.ئۇنىڭ گۇناھلىرى ئۈچۈن ئوغلى بهدەل تۆلهشكه مهجبۇر بولدى
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 ئاتىالر ئۆز قىزلىرىنىڭ .بۇخارادا ھهممه ئادەم خهۋپ ۋە دەھشهت ئىچىدە تىترەپ تۇراتتى
 .ۋەئوغۇللىرىنىڭ مهجبۇرىي ھالدا تۇتۇپ ئهمىر سارىيىغا ئېلىپ كېتىلگىنىنى كۆرۈپ تۇراتتى

 . نارازىلىق تاۋۇشى چىقىرىشقا ئىمكان يوق ئىدى، ئاغىزلىرىدىن بىر ھهرپ بولسىمۇ،ئهمما
 ،موللىالرنىڭ پهتىۋاسىغا قارىغاندا چوپان ئۆزىنىڭ پادىسىغا قانداق مۇئامىله قىلسا ،چۈنكى

   .ئهمىرنىڭ ئۆز پۇقرالىرىغا شۇنداق مۇئامىله قىلىش ھهققى بار ئىدى
خېلى ئهھمىيهتلىك بىر ) ئېنىق تارىخىنى بىلهلمىدىم( يىلالرنىڭ بېشىدا – 40

ڭ بېشىدا نهسرۇلالنىڭ چوڭ ئوغلى  بۇ پىرقىنى.ئۆكتىچىلهر پىرقىسى تهشكىللهندى
 ئۇ چاغالردا ئۇ قانۇنلۇق ۋەلىئهھد سۈپىتى .مۇزەپپهرىددىننىڭ تۇرغانلىقى گۇمان قىلىنىدۇ

 ئازراق بىر گۇمان قىرىقتهك .بىلهن قارشى ۋىاليىتىدە ناھىپلىق مهنسىپىنى ئاتقۇرۇۋاتاتتى
ن دەرھال قارشى  مۇزەپپهرىددى.كىشىنىڭ بېشىنى جالالتقا بېرىشكه كۇپايه ئىدى

 بۇ يهردە ئۇنىڭ دائىرىسى تار ھهم ئاتىسىغا ، چۈنكى.ۋىاليىتىدىن كهرىمىنگه كۆچۈرۈلدى
 ئۇنىڭ ئهھۋالىنى دەھشهتلىك سۈرەتته نازارەت ئاستىدا تۇتۇش ،يېقىن يهردە بولغانلىقتىن

 ، نهسرۇلالنىڭ يېشى چوڭىيىپ قېرىغانسېرى يامان قىلىقلىرى كۆپىيىۋەردى.مۇمكىن ئىدى
 يىلدا ئهجهل بۇالرنىڭ ھهممىسىگه – 1860 ،ئاخىر ئوتتۇز تۆت يىل ھۆكۈمهت سوراپ

 پات كۆتۈرۈلگهن ئىسيانالردىن باشقا ئۇنىڭ پهۋقۇلئاددە – قوقهنتته پات .خاتىمه بهردى
غهزىپىنى قوزغاشقا سهۋەب بولغان نهرسه قېيىنىسى شهھرىسهبزىلىك ۋەلى ئىنئامنىڭ 

 شهھرىسهبزە قهلئهسىنىڭ ئىشغال قىلىنغانلىق .ۇرۇشى بولدىشىددەتلىك سۈرەتته قارشى ت
 ئۇنىڭ .خهۋىرى بۇ قهھرىلىك مۇستهبىتنىڭ ئۆلۈم تۆشىكىدە ياتقان ۋاقتىدا يهتكۈزۈلدى

 جان بېرىشكه يېقىنالشقان شۇ ۋاقىتالردىمۇ ئۆزىنىڭ ،بهدەن ئهزالىرى ھهرىكهتتىن قېلىپ
 ئهڭ كېيىنكى .قوشۇپ ئۆلتۈرۈشكه بۇيرۇدىئىسيانكار قېيىنىسىنى پۈتۈن ئائىلىسى بىلهن 
 ئۆزى جان تالىشىۋاتقان ئهھۋال ئاستىدا ۋەلى ،تىنىقلىرىدىمۇ كۆزى قانغا تويمىغانلىقىدىن

 ئىككى بالىنىڭ ئانىسى .ئىنئامنىڭ ئاچىسى بولغان ئۆزىنىڭ خوتۇنىنى يېنىغا چاقىرتتى
 جان تالىشىۋاتقان مۇستهبىتكه ، لېكىن.بولغان بۇ بىچارە خوتۇن دەھشهتتىن تىترەپ تۇراتتى

 ئۇ ئۆزىنىڭ ياتىقى يېنىدا خوتۇنىنىڭ بېشىنى كېسىشكه بۇيرۇق .بۇ ئهسال تهسىر قىلمىدى
بهردى ۋە ئۆزىنىڭ جان دۈشمىنىنىڭ ئاچىسىنىڭ قېنىغا كۆز تىككهن پېتى نهپرەتلىك 

   .جېنىنى تهسلىم قىلدى
  

  ئىزاھالر
لىرىدا ئۇچرايدىغان بۇ ئۇيغۇر ماقالى بىر يازمى» قۇتادغۇ بىلىگ« قهدىمدىن قالغان ①

  .ئاز ئۆزگىرىشلهر بىلهن ھازىرقى كۈندىمۇ ئۆزبېكلهر ۋە تۈركمهنلهردە ئىشلىتىلمهكته
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 .دېگىنىگه ئوخشاش ئىستېمال قىلىنىدۇ»  بهي،بهگ« ئوسمانلىالرنىڭ — باي ②
   .دەپ ئاتايدۇ» بهي«تاجىكالرمۇ شۇالرغا ئوخشاش بۇخارا ئۆزبېكلىرىنى 

 بۇ تاش . بىز ئۇ ھهقته يۇقىرىدا بايان قىلدۇق—سهمهرقهنتتىكى كۆك تاش  ③
ئۆزىنىڭ دەسلهپكى ئهھمىيىتىنى پهقهت ئاشتهرخانىيالرنىڭ تهختكه ئولتۇرۇش مۇراسىمى 

 شهيبانىالر بولسا تېمۇرىيالر ئائىلىسىدىن قالغان ھهممه .مۇناسىۋىتى بىلهن نامايهن قىلغان
ىتى بىلهن پايتهختنى بۇخاراغا كۆچۈردى ۋە تهختكه ئولتۇرۇش ئهنئهنىلهرنى يوقىتىش مهقس

   .مۇراسىمىنى كۆك تاشتا ئىجرا قىلىش ئادىتىنى ئۇالر قوبۇل قىلمىدى
 ئۇنىڭ ئهخالقى ۋە . دەيدۇ، بۇخارالىقالر نهسرۇلالنى ئۆز ئاتىسىنى ئۆلتۈرگهن④

   .رەكتهبىئىتىگه قارىغاندا بۇمۇ ئېهتىمالدىن يىراق بىر ئىش بولمىسا كې
 . ھېسابسىز كۆپ بايلىققا ئىگه ئىدى، ئايازباي توپچى بېشى مهنسىپىدە بولۇپ⑤

 ، غهزىپىنى بىراقال ئېالن قىلىپ بۇ بايلىقالردىن مهھرۇم قالماسلىق ئۈچۈن–ئۆزىنىڭ قهھر 
 ئۇنىڭغا تون ۋە ناھايىتى ياخشى زىننهتلهنگهن .نهسرۇلال ئۇنى ئۆز ھۇزۇرىغا چاقىرتتى

 ئاياز باي قايتىش ۋاقتىدا نهسرۇلال ئۇنى دەرۋازىغا قهدەر .ىنئام قىلدىتۈركمهن ئېتى ئ
ئۇزىتىشقا بىر كىشىنى بهرگهن ئىدى ۋە ھهتتاكى شهخسهن ئۆزى ئۇنى ئات ئۈستىگه 

 ئاياز بۇ خائىنالرچه سىلىق مۇئامىلىلهرنىڭ ئاستىدا چوڭ بىر .مىندۈرمهكچى بولدى
ىڭ كۆز ئالدىدا تىز پۈكتى ۋە ھازىرال جازاغا  ھۆكۈمدارن،سۇيىقهست بارلىقىنى ھېس قىلىپ

 لېكىن نهسرۇلال ئۇنى يهردىن كۆتۈرۈپ تۇرغۇزدى ۋە .دۇچار قىلىنىشنى ئۈتۈندى
 بىچارە ئاياز باينىڭ ناھايىتى ھهقلىق  بولغان ھېس تۇيغۇسىنى ئهنه شۇنداق .قۇچاقلىدى

   .بىر خائىنالرچه نازاكهت بىلهن يوشۇرۇشقا تىرىشتى
ئاڭلىغانلىرىمغا قارىغاندا بۇ كىشىلهر ھهرقانداق بىر ئادەمنىڭ ئۇدۇلىدا قول  بۇخارادا ⑥

 ئۇزۇن ۋە كهڭ يهڭلىرىنىڭ ، ئاڭلىغانلىرىنى ئهينهن خهۋەر قىلىش ئۈچۈن،باغالپ تۇرۇپ
   .ئىچىدە مهخپىي ھالدا ئۇ ئادەمنىڭ سۆزلىرىنى يېزىۋاالرمىش

 .دېگهن نامالر بىلهن مهشهۇر» كۆھلهخانه «،»سىياھ چاھ« بۇ دەھشهتلىك زىندان ⑦
 ، تىرىك كىشىلهر يېتىشمىگهنلىكتىن.بۇ يهردە پهۋقۇلئاددە كۆپ پىتالر قايناپ تۇرىدۇ

 ئۆزلىرىنى .ئۇالرنى سهمىرتىش ئۈچۈن بهزىدە ئۆلگهن ھايۋان تاپلىرىنىمۇ شۇ يهرگه تاشاليدۇ
اغلىرىنى باغالپ  ئۇ يهرگه جىنايهتكارالرنىڭ قول ۋە ئاي،مۇداپىئه قىاللماسلىقى ئۈچۈن

   .تاشلىشاتتى
 تهنبهل ، بابىر شهيبانىيالرغا قارشى سهمهرقهنتكه كهتكهن ۋاقىتتا، ھهممىگه مهلۇمكى⑧

 ئۇزاق ئۆتمهستىن ، لېكىن.مهخپىي ھالدا ئىسيان قىلىپ ئهندىجاننى ئىشغال قىلدى
   .بابىرنىڭ ئانا تهرەپتىن بىر تۇغقىنى تهرىپىدىن مهغلۇب قىلىندى
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قوقهنتته ساياھهت قىلغان ۋاقتىمدا دوستلىرىمنىڭ بايان قىلىپ بهرگهن  مهن بۇنى ⑨
 قوقهنتنىڭ شۇنچه يېقىنقى ئۆتمۈشى ھهققىدىمۇ ، چۈنكى.مهلۇماتلىرىغا ئاساسهن يازدىم
   .ھېچبىر تارىخىي مهلۇمات يوق

 نهسرۇلال مۇھهممهد ئهلىنىڭ ، ئۆزىنىڭ بۇ جىنايهتلىرىنى ھهقلىق كۆرسىتىش ئۈچۈن⑩
 ،ىسى بىلهن نااليىق مۇناسىۋەتته بولغانلىقى ھهققىدەخهۋەر تارقىتىشنى بۇيرۇدىئۆز ئان

شۇنىڭ ئۈچۈن قۇرئان ھۆكمىگه ئاساسهن ئۇنداق كىشىنىڭ جازاسى ئۆلتۈرۈلۈشتىن 
   .ئىبارەتمىش

 قوقهنت خانلىقىنىڭ شهرقىي شىمال تهرىپىدە ئازراق بىر مىقداردىال ياشاۋاتقان �
 ئهڭ قهھرىمانلىرىدىن ھهمدە يهتته موغۇل ،رىنىڭ ئهڭ جهڭگىۋارقىپچاقالر تۈرك قهبىلىلى

 تېمۇر بىلهن شىددەتلىك جهڭ قىلغان موغۇلالرنىڭ ،ئىسمى بىلهن مهشهۇر بولۇپ
 كېيىن بۇالر يۇنۇسخان ئهۋالدلىرىنىڭ زامانىدا تۈركىستاننىڭ .نهسلىدىن ھېسابالنماقتا

   .مۇشۇ شهرقىي قىسمىنى ئىشغال قىلغان
 ، ئهلىخاننىڭ نهسىل ۋە نهسهبلىرى ھهققىدە مهلۇمات ئېلىش ئۈچۈن مۇھهممهد�
   . بېتىگه قاراڭ– 311ناملىق ئهسىرىمنىڭ » ئوتتۇرا ئاسىيا تارىخى«مېنىڭ 
 بۇخارا بىلهن خىۋەدىكى تۈركىي تىلدىكى خهلقلهرنىڭ ھهممىسىدە ئۆزبېك ۋە �

سىرلهردىن بېرى ئۆزئارا قهبىلىۋى مانغىتلىرى ئومۇمىي ۋە ئورتاق بولغان ھالدا كۆپ ئه
 بۇخارا ئۆزبېكلىرى ئۆزىنىڭ غهربتىكى قانداشلىرىنى .شىددەتلىك دۈشمهنلىكته ياشايدۇ

 خىۋە ئۆزبېكلىرى بولسا بۇخارالىق . مهدەنىيهتسىز ۋەھشىي دەپ قارايدۇ،يونالمىغان
هتلىرى  ساختىپهز ۋە تاجىكالرنىڭ ھهر تۈرلۈك يامان سۈپ، ئالدامچى،تۇغقانلىرىنى ھىيلىگهر

   .بىلهن سۈپهتلهنگهن كىشىلهر دەپ قارايدۇ
 رۇسىيه شهرق ھۆكۈمدارلىرى بىلهن مۇناسىۋەت قىلغان ۋاقىتلىرىدا ھهر دائىم شهرق �

قائىدىلىرىگه ۋە شهرق ئۇسۇلى بىلهن يېزىلغان مهكتۇبالرنىڭ ئوسلۇبىغا رىئايه قىلىپ 
لالردىكى سىياسىي مۇناسىۋەت  يى– 1843 – 1836 رۇسىيه بىلهن بۇخارا ئارىسىدا .كهلگهن

 ،ھهققىدە زالېسىف تهرىپىدىن يېزىلغان بىر ماقالىدە رەسمىي خهۋەرلهردىن نهمۇنه قىلىپ
 ئۇنىڭدا .ئورىنبۇرگ قوشۇنىنىڭ ۋالىيسى گراف پېروفىسكىنىڭ مهكتۇبى كۆرسىتىلىدۇ

 ،ۋانىن ھېكمه ۋەلقه–مۇفهسسىرۇل «: ئهمىرگه مۇنداق ئۇنۋانالر بىلهن خىتاب قىلىنىدۇ 
 ،)...نهسرۇلالغا( بۈيۈك ئهمىرگه ، ئالىيجاناب، خهسائىل– كهماالت ۋە جامىئول –مهنبهئول 
 ھهر تۈرلۈك ، ئۇلۇم ۋەلئىنتىزامغا– مهنبهئۇل ، خهيرات خاقاننىڭ ئائىلىسىگه–جامىئول 

 .سائادەتلهرنىڭ تارقاتقۇچىسىغا بهك سهمىمىي ھۆرمهت ۋە ساداقىتىمىزنى تهقدىم ئېتىمىز
ابىي قادىرى مۇتلهق ئۇنى ئۆزىنىڭ سائادەت تهختىدە داۋاملىق ھهر تۈرلۈك ئاپهتلهر ۋە جان

روبېرت » ...قازاالردىن مۇھاپىزەت قىلسۇن ۋە ئۇنىڭغا ئۇزۇن ئۆمۈرلهر نېسىپ ئهتسۇن
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 – 409ناملىق ئهسىرىنىڭ          » «   ندا نهشر قىلىنغان  يىلى لۇندۇ– 1865مېتشېلنىڭ 
   .ه قاراڭبېتىگ

 مۇشۇنىڭغا ئوخشاش بىر ۋەقه گهرچه بوتېنيۇف ۋاقتىدا سهمهرقهنت تاغلىرىغا كىچىك �
بىر رۇس ئىلمىي ھهيئىتى كېلىپ يۈرگىنىدە ئۇنىڭ ئهزالىرىغا گويا تهھلىكىلىك جاسۇس 

 .ئۇالرنىڭ ھهرىكهتلىرى دائىم شىددەتلىك نازارەت ئاستىدا تۇتۇلدى،سۈپىتىدە قارىلىپ
بىلهن ياكۇۋلېفلنىڭ بۇ ۋاقىتتىكى خىزمهتلىرىگه پهۋقۇلئاددە بىر ئىش دەپ شۇڭا لىبمان 

   .قاراشقا توغرا كېلىدۇ
 ئوتتۇرا ئاسىيادا تاماق قاچىسى ئاستىغا سېلىنىدىغان ئاشياغلىقنى ھهمدە مۇساپىر �

 مۇساپىر ئۇ تائامدىن .كهلگهن ۋاقىتتا تهقدىم قىلىنغان تائامنى دەستۇرخان دەپ ئاتايدۇ
 ئۆزىنى ئهنه شۇ خىل خىزمهتكه — دەستۇرخانچى . بولسا بىر نهرسه يېيىشكه مهجبۇردۇرنېمه

   .ئاتىغان كىشىدۇر
 ئهگهر ئىنگلىزالر ئالدى بىلهن — ئۆز ۋاقتىدىن بۇرۇن دېيىشىمىزدىكى سهۋەب � 

 ، ئۆزلىرىنىڭ ھاكىمىيهتلىرىنى پهنجاپتا ئورناتقان بولسا،سۇتلىچ دەرياسىدىن كېسىپ ئۆتۈپ
 توغرا مۇئامىله قىلغان ئۇالرنى ياخشى تونۇغان ۋە – يىلالر ئافغانالر بىلهن توغرىدىن كۆپ

ئافغان ئهلچىسىنىڭ ئهھۋالى بۇنداق پاالكهت بىلهن ئاخىرالشمىغان ۋە بۇ سهپهر 
   .مۇۋەپپهقىيهتلىك بولغان بوالتتى

 – 1867) 1: ( بۇ توغرىدا مېنىڭ نهشر قىلدۇرغان چوڭ ماقالىلىرىم تۆۋەندىكىچه �
ناملىق «          » ) 2(ناملىق ئهسىرىمنىڭ خاتىمه قىسمى «          » يىلى نهشر قىلىنغان 

 يىلنىڭ – 1871 ، نويابىر سانلىرىدا، ماي، يىلىنىڭ فىۋرال– 1870نېمىسچه مهجمۇئهنىڭ 
 ئاندىر تهرىپىدىن نهشر قىلىنىۋاتقان . بۇنىڭدىن باشقا يهنه دوكتۇر ك،نويابىر سانىدا

 بهتلىرىگه – 122 ۋە – 105 ،- 81 جىلدىنىڭ – 20مهجمۇئهسىنىڭ » گلوبوس«ۇغراپىيه ج
   .قاراڭ

 يىلى – 1867ئىككى قىسىمدىن ئىبارەت بۇ ئهسهر ئىسترېن ۋە شىركاسى تهرىپىدىن �
   .لوندۇندا نهشر قىلىندى

نىڭ دېگهن ۋاقتىنى يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان كهي تهرىپىدىن ئۆزى»  ئىيۇن– 17« بۇ �
ناملىق ئهسىرىنىڭ «                »  ئهمما گېنېرال فېررېر ئۆزىنىڭ ،ئهسىرىدە بايان قىلىنغان

 ئۇ بۇنى ئاخۇن . ئىيۇن دەپ كۆرسىتىدۇ– 24 بېتىدە ئۇالرنىڭ ئۆلتۈرۈلگهن ۋاقتىنى – 460
 زادىنىڭ ئۆلتۈرۈلگهن كۈنىنى جامادىيهل ئهۋۋەلنىڭ ياكى جامادىيهل ئاخىرنىڭ ئىككىسىدە

 يىلى تارىخ ئون – 1258 چۈنكى ھىجرىيه . قارىغاندا بۇ توغرا ئهمهس،دەپ بايان قىلىنغان
   .ئىككىنچى مايدا ياكى ئونىنچى ئىيۇندا دەپ تهھلىل قىلىندۇ
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 لېكىن ھهرھالدا قورقۇشنى بىلمهيدىغان مىسسىئونىر ،ئاجايىپ تهبىئهتلىك) 21(
 يىلى لېپسىگدە – 1846امنور تهرىپىدىن دوكتور يوسىف ۋولىف ئۆزىنىڭ دوكتور ئىدىۋارد ئ

ناملىق ئهسىرىنىڭ بىرىنچى » بۇخارا ئهلچىلىك خاتىرىسى«نېمىس تىلىدا نهشر قىلىنغان 
ۋېبورت خىۋە يولىدا ) پاروچىك(مۇالزىم ئۇ «:  بېتىدە مۇنداق دەيدۇ – 294تومىنىڭ 
 يىلغىچه زىنداندا  ئۇ يهردە بىر. تۈركمهنلهر تهرىپىدىن بۇخاراغا كهلتۈرۈلدى.تۇتۇلدى

  .»قامالدى ۋە ئىستۇددارت بۇخاراغا كېلىش ئالدىدا ئۆلتۈرۈلدى
 .بۇ كىشىنىڭ سانى ھهققىدىكى باشقا رىۋايهتلهر ۋولىفنىڭ نهقلىگه مۇۋاپىق كهلمهيدۇ

 تۇران سهھراسىغا ، ئادىتىنى بىلمهي تۇرۇپ–ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ تىلى ۋە ھېچبىر ئۆرپ 
نى تىهراندا  ۋېبورتقا ھهقىقهتهن ئۆلۈمگه قارشى كېتىۋاتقانلىقىكىرىشكه تهۋەككۇل قىلغان

ۆزىنىڭ ساياھهت ھهۋىسىگه  ئ. ئۇ بۇالرنى ئېتىبارغا ئالمىدىلېكىن،. ئاگاھالندۇرغان ئىدى
                                .ئۇ تېخى سهھرادا ۋاقتىدىال ھاياتى پاجىئهلىك ھالدا ئاخىرالشتۇرۇلدى. بېرىلدى

  
  ۇزەپپهرىددىن ۋە رومانوف خانىدانلىقىئهمىر م

   يىلالر–) 1870 – 1860مىالدىيه  (1287 – 1277ھىجرىيه 
  
دېگهن »  بالىلىرىنىڭ چىشلىرى قامىشىدۇ، چۈچۈك ئاش ئىچسه–ئاتىلىرى ئاچچىق «

 قهدىمدىن قالغان بۇ شهرق ماقالىسىنىڭ نهسرۇلالنىڭ ئوغلى .مهنىدە بىر ماقال بار
ددىنخان ھهققىدىكىدەك كىشى ھهيران قالغۇدەك دەرىجىدە ئىنتايىن ۋەلىئهھدى مۇزەپپهرى

 .تېزلىك بىلهن ئهمهلىيهتكه ئۇيغۇن كېلىشى ئاز ئۇچرايدىغان ئىشالردىن بىرى
ئۆزى ساالمهت ۋاقتىدىال تهڭرىنىڭ جازاسى ئۇنىڭ ) نهسرۇلالنىڭ(گۇناھكارنىڭ 

 ئامۇ دەريا ساھىللىرىغا ،ېلىپمهملىكىتىنىڭ شهرقىي شىمال قاناتلىرى ئۈستىگه باستۇرۇپ ك
 ئۇالر شۇ يهرلهرگه چۈشكهن ۋاقتىدا ئۆلۈم ئۆزىنىڭ ئىنتىقام ئورغىقىنى ،يېقىنالشقان بولسىمۇ

 ئهمدى ئاتىنىڭ جىنايىتى ئۈچۈن ، شۇڭا.ئالدىنراق ھهرىكهتلهندۈرۈپ ئۈلگۈرگهنىدى
 .ا مهجبۇر بولدى مهملىكهت ئۆزىنىڭ مۇستهقىللىقىدىن ئايرىلىشق،ئوغۇل ئۆزىنىڭ تاجىدىن

مۇزەپپهرىددىن ئۆزىنىڭ دەسلهپكى ياشلىق ۋاقتىنى مانغىتالرنىڭ جايالشقان ئورنى بولغان 
 ئاتىسىغا ئوخشاش بۇ يهردە ئۆزىنىڭ قهبىلىداشلىرى ئارىسىدا .قارشىدا ئۆتكۈزدى

ياشلىق ۋاقتىدىن باشالپال ئۇ ئۆز . مهملىكهتنى باشقۇرۇش ئۇسۇللىرىنى ئۆگهندى
 بۇ قۇرالرنى يازغۇچى . يۇقىرى ئىستېدات ھاسىل قىلغانىدى،تىرىشچان بولۇپۋەزىپىسىگه 

ئهلۋەتته (بولغان مهنمۇ ئۇنىڭ ئاساسىي جهھهتتىن مائارىپ تهربىيىسى كۆرگهن 
بىر مۇسۇلمان ئىكهنلىكىگه شهخسهن قانائهت ھاسىل ) تۈركىستاندىكى ئهھۋالغا يارىشا

 .ىسىنىڭ كۆزىدە بىر تاياقچه بولۇپ تۇردى شۇنىڭ بىلهنتهڭ ئۇ ھهر ۋاقىت ئات.قىلدىم
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 ئوغلى ،نهسرۇلال ئۆزىنىڭ ئاتىسى سهئىدكه قارشى قانداق ۋىجدانسىز مۇئامىله قىلغان بولسا
 ئۇنى تاج ۋە تهخت ،مۇزەپپهرىددىننىڭمۇ ئۆزىگه قارشى شۇنداق مۇئامىله قىلىشىنى كۈتۈپ

ىدە قارشى ۋىاليىتىدىن ھهر  ئۇنىڭ نهزىر،ئۈچۈن قورقۇنچلۇق بىر رەقىب دەپ تونۇيتتى
 ئۆزىنى دائىمىي سۈرەتته بېسىپ تۇرغان بۇ قارا .ۋاقىت ئىسيان قوزغىلىدىغاندەك كۆرۈنهتتى

 ئۇنىڭ . ئۇ ئوغلىنى كهرمىنهگه نائىب قىلىپ تهيىنلىدى،خىيالدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن
تۇرۇش گۇمانى بويىچه بۇ يېقىن يهردىن ئوغلىنى پۈتۈن دىققىتى بىلهن قاراپ كۆزىتىپ 

 خېلى ، مۇزەپپهرىددىن تاكى ئاتىسىنىڭ ۋاپاتىغا قهدەر شۇ يهردە تۇرۇپ.مۇمكىن ئىدى
 ئاتىسى ئۆلگهندىن كېيىن ئۇ ھهم .دەرىجىدە يهكلىنىش ۋە گۇمانلىنىش ئىچىدە ياشىدى

سامانىيالردىن باشالپ بىرنهچچه سۇاللىلهردىن بېرى داۋاملىشىپ كهلگهن ۋە زەرەپشان 
چه ھۆكۈم سۈرگهن مۇستهقىل ھۆكۈمدارالرنىڭ خاتىمىسى بولۇش سۈپىتى بويىدا مىڭ يىلالر

   . ماۋەرائۇننهھر تهختىدە ئولتۇردى،بىلهن تارىختا بىر كىشىلىك ئورۇن تۇتۇش ئۈچۈن
شۇنىڭ بىلهن تهڭ خانىدانلىقنىڭ بېشىغا كهلگهن پاالكهتتىمۇ تهبىئىي ھالدا 

 .سۈرەتته تهستىقالش مۇمكىن ئهمهسمۇزەپپهرىددىننىڭ ھېچ كهمچىلىكى يوق دەپ قهتئىي 
ھهر زاماندا ۋە ھهر مهملىكهتته ۋەلىئهھدىلهر بىلهن كېيىن شۇالردىن بولغان 
 .ھۆكۈمدارالرنىڭ پۇقرالىرى ئارىسىدا بىر گۇرۇھ مهۋجۇت بولغانلىقى كۆرۈنىدۇ

 ۋاقتىدىكى ① ئاۋۋالقى كاتتا تۆرە ،مۇزەپپهرىددىنمۇ ئهمىر بولغاندىن كېيىن
 ئاتىسىنىڭ ۋاپاتىدىن ،رلهرچه تهبىئهتنى يوقاتتى ۋە تهختكه ئولتۇرۇش بىلهنالسۈلهىپهرۋە

 بۇ .كېيىن يهنه تېزدىن ئىسيان بايرىقىنى كۆتۈرگهن شهھرىسهبز بىلهن جهڭ باشلىدى
 ئاتىسىنىڭ بۇ جهھهتتىكى ، لېكىن.ئۇنىڭ بىرىنچى قېتىم قورال ئىشلىتىشى ئىدى

 ئوغلىنىڭ بۇ غهيرەتلىرىدىنمۇ ھېچبىر نهتىجه ،بولساغهيرەتلىرى قانداق نهتىجىسىز قالغان 
 ئۇ تېخىچه شهھرىسهبز قهلئهلىرىدىن بىرى بولغان چىراغچى ئىستىهكامىنى .چىقمىدى

 قوقهنت ۋەقهلىرى  ئۇنى يېڭى جهڭگه ،مۇھاسىرە قىلىش بىلهن مهشغۇل بولۇپ يۈرگىنىدە
 ئوتتۇرا ئاسىيا مهنپهئىتىگه  ئۇ ئاتىسىنىڭ شهخسهن ئۆز مهنپهئىتىگه ھهم پۈتۈن.چاقىردى

   .قارشى قولالنغان سىياسىتىنى داۋام ئهتتۈرۈشكه مهجبۇر بولدى
 مۇسۇلمانقۇل قوقهنت ھاكىمىيىتىنى ئىشغال ،ئوقۇغۇچىلىرىمىزنىڭ ئېسىدە بولسا كېرەك

 ،قىلغاندىن كېيىن بۇخارا پىتنىسىگه سهۋەب بولغان خهنجهر ئارقىلىق تهختتىن يوقىتىلىپ
 بۇ . يهنى شاھزادە خۇدايارخانغا تهگدى،ى مۇھهممهدئهلىنىڭ ئۈچىنچى ئوغلىغاشاھلىق تاج

روھىي دۇنياسى زەئىپ ۋە قورقۇنجاق شاھزادە شهخسهن نهسرۇلالنىڭ نازارىتى ئاستىدا ۋە 
 ئۇنىڭ ،بۇخارا سارىيىنىڭ ھهر تۈرلۈك قۇسۇر ۋە نۇقسانلىرى ئىچىدە تهربىيىلهنگهن بولۇپ

 لېكىن بۇزۇلمىغان ، ھهتتا ئۇ تهنتهنىسىز،هرسىدىن ئۈستۈن ئىدىنهزىرىدە بۇخارا ھهممه ن
قوقهنت تهختىدە ئولتۇرغان ۋاقىتتىمۇ زەرەپشان بويىدىكى بۇ رىياكار پايتهختنىڭ زوق ۋە 
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 ئهگهر ئۇنىڭغا قهدىم پهرغانىنىڭ ئاق كىگىزى خۇش .ساپالىرىنى سېغىنماقتا ئىدى
پلىرىدىن ئىلگىرىلهۋاتقان رۇسالرغا قارشى  سىر دەريانىڭ تۆۋەن تهرە،كۆرۈنمىگهن بولسا

جهڭگه بېرىش ئۈچۈن ھۆكۈمدارى تهرىپىدىن بېرىلگهن پهرمانالرنى ئىجرا قىلىش تېخىمۇ 
بهك ئېغىر كهلمهكته ھهمدە ئۇ جاسارەتلىك شىمال ئوغۇللىرى تهرىپىدىن مهغلۇبىيهتتىن 

 .هسىنى يوقاتماقتا ئىدى بىرى كهينىدىن ئىككىنچى بىر قهلئ،مهغلۇبىيهتكه دۇچار قىلىنىپ
بۇ ۋاقىتالردا ئاقمهسچىت ئۈستىدە قارا قۇشلۇق سۈرىتى نهقىشلهنگهن رۇس بايرىقى 

 ئۇنى .دەپ ئاتالماقتا ئىدى» پورت پروفىسكى« شهھهر بولسا رۇس تىلىدا ،لهپىلدىمهكته
 ھهر ۋاقىتتىكىگه ئوخشاش بۇ ۋاقىتتىمۇ .رۇسالردىن قايتۇرۇپ ئېلىش الزىم ئىدى

رخان بۇ مۇقهددەس جىهادتىن مۇۋەپپهقىيهتسىز ھالدا قايتقىنىدا پايتهختنىڭ خۇدايا
 ئۇ يوق ۋاقتىدا چوڭ قېرىندىشى ، چۈنكى.دەرۋازىلىرىنىڭ ئېتىكلىك تۇرغانلىقىنى كۆردى

 ئهگهر .مهللهخان ئۇنى تهختتىن چۈشۈرۈش ئارقىلىق بۇخاراغا قېچىشقا مهجبۇر قىلدى
جازا بېرىش باھانىسى بىلهن بۇ مهسىلىگه ئارىالشمىغان مۇزەپپهرىددىن ئادالهتسىزلىككه 

قارارالرنىڭ ئهڭ ياخشىسى سۈلهى يولى بىلهن چىقىرىلغان «:  بهلكى ئهرەبلهرنىڭ ،بولسا
 مۇھهممهدئهلى ئائىلىسى ئارىسىدىكى زىددىيهتنى ،دېگهن سۆزىگه ئهمهل قىلىپ» قاراردۇر

ۋە ئۆزىگه ئىلتىجا قىلىپ كهلگهن سۈلهى يولى بىلهن ياراشتۇرۇشقا تىرىشقان بولسا 
 يالغۇز بىر ، تىنچ تۇرۇشقا پهرمان قىلغان بولسا،خۇدايارخانغا مېهماندارچىلىق كۆرسىتىپ

 باشقا ئاسىيا ، لېكىن. بهلكى بىرنهچچه پاالكهتلهر مهيدانغا كهلمىگهن بوالتتى،ئهمهس
ن پهخىرلىنىشنى ھۆكۈمرانلىرىغا ئوخشاش مۇزەپپهرىددىنمۇ جاھانگىرلىك ئۇنۋانى بىله

   .خىيال قىالتتى
 پۈتكۈل ،شۇنىڭغا ئاساسهن خۇدايارخاننىڭ ياردەم تهلهپ قىلغانلىقىدىن پايدىلىنىپ

ئهسكهرلىرىنى توپالپ قوقهنتنى ئىستېال قىلىش ئۈچۈن تېزلىك بىلهن شهھرىسهبزنى 
 بۇ بىرىنچى سهپهردىال يوشۇرۇن خهنجهر بىلهن ئوچۇق ھهربىي كۈرەش ئۆز .تاشلىدى

مهللهخان بۇخارا تهرەپدارلىرى تهرىپىدىن كېچىدە ئۆزىنىڭ ياتىقىدا : ۈنۈمىنى كۆرسهتتى ئ
 . شۇ تهپرىقىچىلهر ئارىسىدا مهللهخاننىڭ شهخسهن ئۆز خادىملىرىمۇ بار ئىدى.ئۆلتۈرۈلدى

شۇنداقال قوقهنتته ئهڭ يۇقىرى ئورۇن تۇتقان ئۇنىڭ غهيرەتلىك تهرەپدارى قىپچاقالر 
 يهنى خۇدايارخاننىڭ كىچىك ئىنىسىنى تهختكه ،ان شاھ مۇرادنىئۆزلىرىگه ياقق

 مۇزەپپهرىددىن تهختكه قايتىدىن ئۆزىنىڭ ،ئولتۇرغۇزۇشقا ھازىرلىنىۋاتقان بىر زاماندا
 ، لېكىن. بۇخاراغا قايتىپ كهتتى،ھىمايىسى ئاستىدىكى خۇدايارخاننى ئولتۇرغۇزۇپ قويۇپ

 ئۇنى ھىمايه قىلىۋاتقان ، شۇڭا.ايال ئولتۇردىخۇدايارخان قوقهنت كهنتىدە پهقهت تۆت ئ
 تېخىمۇ زور كۈچ بىلهن قوقهنتكه قارشى ،بۇخارا ئهمىرى بۇنى ئۆزى ئۈچۈن ھاقارەت بىلىپ
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 ئۆزىنىڭ ، ئۆزىنىڭ نوپۇزى ۋە ئهھمىيىتىنى قوغداش ئۈچۈن،ئۇرۇش ئېالن قىلىشنى
   .ىلدىباشلىغان سىياسىتىنى ئاخىرغا قهدەر داۋام ئهتتۈرۈشنى قارار ق
 مۇھهممهد ھهسهن بهگنى ئوتتۇز ،سهردارقۇلى شاھرۇخخاننى قىرىق مىڭ ئهسكهر بىلهن

 ئۆزى جۇڭگو چېگرىسىغا قهدەر بولغان جايالرنىڭ .بىلهن ئالدىن ئهۋەتتى) زەمبىرەك(توپ 
 ، بۇرۇن قايتماسلىقنى قارار قىلىپ،ھهممىسىنى تهختى تهسهررۇپىغا كىرگۈزمهستىن

 بۇ ئهھۋالغا قارشى قوقهنت يهنه .ۈركمهنلىرى بىلهن شهرققه كهتتىبىرنهچچه يۈز تهكه ت
   .تېخىمۇ يۇقىرى دەرىجىدە غهيرەت بىلهن قورالالندى

قوقهنت خانلىقىنىڭ ئهڭ جهڭگىۋار قهبىلىسى بولغان قىپچاقالر قوقهنتنى مۇداپىئه 
يان قىلغان قىلىشقا كېتهرلىك ئادەم ۋە ھهممهنهرسىنى پىدا قىلماقچى بولغانلىقلىرىنى با

 لېكىن دۈشمهننىڭ كۈچلۈك ئهسكىرى ۋە خۇسۇسهن مۇزەپپهرىددىننىڭ ئوتتۇرا ،بولسىمۇ
 ئارقىغا چېكىنىشكه مهجبۇر ،ئاسىيادا ناھايىتى مهشهۇر بولغان توپلىرىغا قارشى تۇرالماي

 شۇ باھانىدا ئهمىرنىڭ ئهسكهرلىرى ھېچ توسالغۇسىز ھالدا ئوشقا قهدەر بېرىشقا ،بولدى
 كۆپ تهنتهنه بىلهن ئېالن قىلىنغان بۇ مۇۋەپپهقىيهتنىڭ ،هق بولغان بولسىمۇمۇۋەپپ

بولغان بۇ ئۇرۇشتا ئىككى » دەھشهتلىك« غايهت .ئهھمىيىتى بهكمۇ شۈبهىلىك ئىدى
 ئۆزىنى ئىككىنچى تېمۇر .تهرەپتىن ھاالك بولغانالرنىڭ سانى جهمئىي يۈزدىن ئاشمىدى

 دەرھال ،كىرى قهيهردە بىر شهھهرنى تاشالپ چىقسىالگۇمان قىلغۇچى بۇخارا ئهمىرىنىڭ ئهس
 ئۇ يهردىكى بۇخارا ھاكىمىيىتىنىڭ پۈتۈن ئىزىنى ، دە–ئۇ يهرگه قىپچاقالر كىرەتتى 

 بۇ ئويۇننىڭ ئهڭ ئاخىرقى نهتىجىسى قوقهنت خانلىقىنىڭ ئىككىگه بۆلۈنۈشى .يوقىتاتتى
هرق  تهرىپى قىپچاقالر  ئوشتىن مۇھهررەمگه قهدەر بولغان ش.بىلهن خۇالسىلهندى

 ئۆرەتۆپىدىن تاشكهنتكه قهدەر بولغان شىمالىي قىسمى ،ھىمايىسىدىكى شاھ مۇرادقا
 خۇدايارخان ئۆزىنىڭ ھىمايىچىسىگه مۇمكىنقهدەر يېقىن يهردە تۇرۇش .خۇدايارخانغا تهگدى

   . ئۆزىنىڭ تۇرۇشلۇق ئورنىنى سهمهرقهنتته تهسىس قىلدى،ئۈچۈن
نىڭ بۇ ھىمايىچىلىك ھهم ئىستېالچىلىق سىياسىتىنىڭ ئاستىدا ئهگهر مۇزەپپهرىددىن

 ئىتتىپاق ،سىر دەريانىڭ تۆۋەن تهرىپىدىن كېلىۋاتقان دۈشمهنگه قارشى تۇرۇش ئۈچۈن
 ،تۈزۈش ياكى ئومۇمىي كۈچلهرنى بىرلهشتۈرۈشكه ئوخشاش بىر مهقسهت بولغان بولسا

نى بىر ئاز ھهقلىق دەپ قاراشقا ئۇنىڭ ئۆز قوشنىلىرىغا قىلغان ھۇجۇم ۋە تاجاۋۇزلىرى
 بۇ جهڭنىڭ ، ئۇ بۇنداق ئىستىقبال سىياسىتىدىن ناھايىتى ئۇزاقتا بولۇپ، لېكىن.بوالتتى

 تاالڭ ئارقىلىق بايلىق تهمه قىلىشتىن ئىبارەت – بۇالڭ ،باش سهۋەبىمۇ  سۆھرەتپهرەسلىك
 ئهكسىچه ،اقتا تۇرسۇن بۇ جهڭ ئۇنىڭ ئىستىقبالىنى كاپالهتكه ئىگه قىلىش ئۇي، شۇڭا.ئىدى

 خۇدايارخاننى ھىمايه قىلىش ئۇنى شۇنداق بىر ، چۈنكى.ئۇنىڭ ھاالكىتىنى تېزلهشتۈردى
 ئۇنىڭغا تاقابىل تۇرۇش بۇخارا ،كۈچلۈك دۈشمهن بىلهن قارىمۇ قارشى قىلىپ قويدىكى
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ىغان  بهلكى پۈتۈن ئىسالم دۇنياسىنىڭمۇ ئىقتىدارى يېتىد،ياكى ئوتتۇرا ئاسىيانىڭال ئهمهس
   .ئىش ئهمهس ئىدى

 يىلىدا ئهۋەتكهن پروفىسكى باشچىلىقىدىكى ئهلچىلهر ئۆمىكىنىڭ – 1839رۇسىيهنىڭ 
 سىياسىي مۇناسىۋەت باغالش ئۈچۈن ئهۋەتىلگهن .خىزمىتى پاالكهت بىلهن نهتىجىلهندى

 شۇنىڭدىن كېيىن ئۇ ئۆزىنىڭ قۇرۇقلۇق .سىياسىي ھهيئهت مۇۋەپپهقىيهتسىز قالدى
ى ئارال كۆلىنىڭ شهرقىي جهنۇبىي تهرىپىدىن سىر دەريا ساھىلىغا يۆتكىدى ھهم ھهرىكىتىن

 1843 .شۇ ۋاقىتالردا قوقهنت خانلىقىنىڭ قابىلئهسكهن دېگهن يېرىگهقهدەر كېلىپ يهتتى
 ئۇنىڭ ياندۇرقى يىلىدا ،دەرياسى بويىدا ئورونبورگ قهلئهسى) ئورال( يىلى تورغاي –

 ئهڭ ياخشى قۇرۇقلۇق يولى . سېلىندى②رابوتاق ئىستىهكامى قاربوتاق دەرياسى بويىدا قا
 .③ ئهڭ ئهال سۇ يولى ئامۇ دەريا بولۇشى ھهققىدىكى پىكىر توغرا چىقمىدى،تۈركىستاندا

   .بۇنىڭ ئۈچۈن سىر دەريانى بويسۇندۇرۇش الزىم بولدى
ۈز  يىلى ي– 1847ئورونبورگنىڭ گېنېرال گوبېرناتورى پروفىسكىنىڭ پهرمانى بىلهن 

 بۇ .شولتېز تهرىپىدىن سىر دەريانىڭ بويىدا ئارالچىق قهلئهسى سېلىندى) كاپىتان(بېشى 
 ھهرقانچه غهيرەت قىلىپ كۆرگهن ، لېكىن.خىۋە ئۆزبېكلىرىنىڭ كۆزىگه مىخ بولۇپ قادالدى

 خالىماس سىر دەريانىڭ سول – خاالر . بۇندىن قۇتۇلۇشقا مۇۋەپپهق بواللمىدى،بولسىمۇ
 قارا قۇشىنىڭ قاناتلىرى يېيىلىدىغانلىقىنى ۋە ئۇنىڭ يېقىمسىز كۆلهڭگىسى ساھىلىدا رۇس

بىر ۋاقىتالردا ئۆزلىرىنىڭ ئىستىقبالىنى قاراڭغۇلۇق ئاستىدا قالدۇرۇش ئېهتىمالى بارلىقىنى 
 كېيىنچه ئارالچىق قهلئهسى  .سهۋرچانلىق بىلهن كۆزىتىپ تۇرۇشتىن باشقا چارىسى قالمىدى

 كېيىنكى ھهرىكهت ئۈچۈن بىر ئاساسىي ،قهلئه ئىسمى بىلهن ئاتىلىپبىرىنچى نومۇرلۇق 
 ئۇنىڭ ئارقىسىدىن ئىككىنچى  ۋە ئۈچىنچى قهلئهلهرنىڭ ،نۇقتا قىلىپ بېكىتىلگهنلىكتىن

ۋۇجۇدقا كېلىدىغانلىقى ۋە داۋاملىق ئىلگىرلهۋاتقان رۇس قوشۇنلىرىنىڭ تېزدىن قوقهنت 
ھهتته بولسىمۇ  ئۆز مهملىكىتىدە دەپ سانىغان  شۇنداقال ئۇنى گهرچه ئىسىم جه،بىلهن

   .بىلهن ھهربىي ھهرىكهتلهر مهيدانغا چىقتى) بۇخارا(مهملىكهت 
رۇس ئهسكهرلىرىنىڭ ئالدىن يۈرگۈچى قىسىملىرىغا قارشى تۇرۇشتىن ئىبارەت ئېغىر 

 ئۆز) گارنىزونى(ۋەزىپىنى ئالدى بىلهن قوقهنت قهلئهسى ئاقمهسچىت مۇھاپىزەتچى قوشۇنى 
 بهزىدە بولسا رۇس ھىمايىسى بىلهن كىرگهن ، ئۇالر بهزىدە رۇسالرغا.ئۈستىگه ئالدى

 لېكىن ئۇالرنىڭ ھۇجۇمى ئاالھىدە كۆپ چىقىمالر بهدىلىگه ،قىرغىزالرغا ھۇجۇم قىلماقتا
 قوقهنت كۆپىنچه رۇس . بۇنداق ھالهت بىرنهچچه يىلالر داۋام قىلدى.توختىتىلماقتا ئىدى

 رۇس قوشۇنلىرىنىڭ ،قىسىملىرى بىلهنال ئۇچرىشىدىغانلىقى ئۈچۈنقوشۇنىنىڭ كىچىك 
 رۇسالر بولسا .ئۈستۈنلۈكى ھهققىدە ئۇالر تېخىچه توغرا بىر پىكىر ھاسىل قىاللمىغانىدى

ئۇالرنىڭ ھهربىي ھىيلىلىرى ۋە بۇ ئهتراپتىكى ئۇرۇش ئۇسۇللىرى بىلهن بارغانسېرى ياخشى 
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 ئىستېال قىلىش ھهققىدە تهييارلىق دەرسى  تۈركىستاننى،تونۇشلۇق ھاسىل قىلىپ
مۇ )پاراخوتلىرى( بۇ ۋاقىتالردا دەريادا يۈرۈش ئۈچۈن تهيىنلهنگهن كېمىلىرى .ئېلىۋاتاتتى

 ئۇنى ئارال كۆلىگه قۇرۇقلۇق يولى ئارقىلىق كهلتۈردى ۋە بۇ قهدىم خارەزم .يېتىپ كهلدى
هردە تاشكۆمۈر  ئۇ ي.كۆلىنىڭ ئاسمان رەڭگىدىكى سۈيىگه كېلىپ توختىدى

 ھهر تۈرلۈك توسالغۇالرنى . ئۇنىڭ ئورنىغا سۆكسۆك ئىشلىتىلدى،يېتىشمىگهنلىكى ئۈچۈن
يېڭىپ ئېلىپ كېلىنگهن بۇ بىرىنچى بۇخارا كېمىسى كۆز ئالدىدا تۇتۇلغان مهقسهتلهرگه 

 يىلى پولكوۋنىڭ بېلالر ئىمبىرگ بىر توپ ئهسكهرلهر – 1852 .ناھايىتى مۇۋاپىق چىقتى
 ئۆزىنىڭ بىر ئوچۇم ، ئاقمهسچىت قهلئهسىنى ئېچىش ئۈچۈن ھهرىكهت قىلىپبىلهن

 گهرچه مهجنۇنالرچه .كىشىلىرى بىلهن پۈتكۈل قهلئهنىڭ سېپىللىرىغا قهدەر يېتىپ كهلدى
رۇس چېگرىسىدىن ئىككى يۈز ئهللىك مىل (جاسارەت بىلهن قىلىنغان بۇ ھهربىي يۈرۈش 

 ئۇنىڭ ياندۇرقى يىلىدا بۇ قهلئهگه ،ىقمىغان بولسىمۇتىن ئايرىم بىر نهتىچه چ)يىراقلىقتا
 بۇ قېتىم .جىددىي رەۋىشته قىلىنغان ھۇجۇم ئۈچۈن ئىنتايىن پايدىلىق نهتىجه بهردى

 رۇسالر سىر دەريانىڭ .④لهشكىرىي سهپهر تېخىمۇ كۈچلۈك بىر ھالهت بىلهن باشالندى 
 يازنىڭ ،ىكهت باشالش ئۈچۈن توغرا ھهر–ئوڭ ساھىلىنى بويالپ ئاقمهسچىتكه توغرىدىن 

پهۋقۇلئاددە ئىسسىق بىر ۋاقتىدا ئادەمسىز چۆللهرنى بېسىپ ئۆتۈپ بىرىنچى نومۇرلۇق 
ناملىق كېمه ئۇالرنىڭ ئارقىسىدىن سىر » پىروفىسكى« ئهينى زاماندا .قهلئهگه باردى

 ، دەھشهتلىك دەرىجىدىكى ئىسسىقلىق.دەريانىڭ يۇقىرى تهرىپىدە ھهرىكهت قىلدى
دىن بهزدۈرگۈچى چىۋىن ۋە پاشىالر ۋە سهھرا يانغىنلىرىنىڭ ھېچبىرى بۇ قهيسهر شىمال جان

 ئاقمهسچىت قهلئهسى مۇھاسىرە .ئوغۇللىرىنى ئۆزلىرىنىڭ يوللىرىدىن توختىتالمىدى
 شۇنىڭ بىلهن تۈركىستان تۇپرىقىدا ئىستىهكاملىق مهۋقه ئۈچۈن تۇنجى كۈرەش ،قىلىندى
   .باشالندى

ىسكى دەسلىپىدە قوقهنتلىكلهرگه ئۆز ئىختىيارى بىلهن تهسلىم بولۇشقا گېنېرال پىروف
 ، دورا ئامبارلىرىدا بىر پاي ئوق–ئوق « بۇنىڭغا قارشى قوقهنتلىكلهر .⑤پهرمان بهردى 

 ،قالغان) تاش ئورنىدا دۈشمهنگه ئېتىلىدىغان چالما(شهھهر كوچىلىرىدا بىر دانه كېسهك 
» گهنگه قهدەر قارشى تۇرۇپ مۇداپىئه قىلىش نىيىتىدەقىلىچ ۋە سۆڭهكلىرى سۇنۇپ تۈگى

 شۇنداق قىلىپ ھهر ئىككى تهرەپ ئىنتايىن قاتتىق .ئىكهنلىكىنى بىلدۈرۈپ جاۋاب بهردى
 ، پهقهت كۆپ يهرلهردىكى سېپىلالر رۇس توپلىرى بىلهن يىمىرىپ تاشلىنىپ،ئۇرۇشتى

لئهنى ساقلىغۇچى ئهسكهرلهرنىڭ پاسىلسىز ھالدا داۋام قىلغان توپقا تۇتۇش تۈپهيلىدىن قه
 كۈنى – 8 ئاينىڭ – 8 يىلى – 1853 ،سانى زور دەرىجىدە كېمهيگهندىن كېيىنال

لىق لېيتنانت ئېردېلى قوماندانلىقىدىكى بىرىنچى ھۇجۇمچى ئهترەت )ۋېنگىرىيه(ماجارىستان 
هدۋەلى  قهلئه مۇھاپىزەتچىلىرىنىڭ باشلىقى مۇھهمم.⑥قهلئهگه كىرىشكه مۇۋەپپهق بولدى 
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ئۆزىنىڭ سادىق يولداشلىرى بىلهن بىرلىكته گهرچه جهڭنىڭ باشلىنىشىدىال تاالپهتكه 
 لېكىن قوقهنتلىكلهر زور چىدام ۋە قهھرىمانلىق كۆرسىتىپ مۇداپىئهدە ،ئۇچرىغان بولسىمۇ

 پهقهت ، ئهسكهر قوماندانلىرىنىڭ ھهممىسى دېيهرلىك ھالدا شۇ يهردە ھاالك بولۇپ.تۇردى
 بۇ ھهربىي ۋە سىياسىي جهھهتلهردىن ئهھمىيىتى زور .رىال قېچىپ قۇتۇلدىبهزىبىرلى
 شۇنداقال ، سهھرانىڭ شىمالىدا رۇسالر تهرىپىدىن ئىستېال قىلىنغان بىرىنچى ئورۇن،بولغان

ئۆز ۋەتهنلىرىنى مۇداپىئه قىلىش ئۈچۈن ئوتتۇرا ئاسىيالىقالر تهرىپىدىن كۆرسىتىلگهن 
   . بىر شاھىتى ئىدىپىداكارلىقنىڭ ئهڭ ئاخىرقى

 ⑦ئاقمهسچىتنىڭ قولدىن كهتكىنىگه بىر يىل بولمايال قوقهنتلىكلهر بۇ ئورۇننى 
 لېكىن ،قايتۇرۇۋېلىش ئۈچۈن تهكرار ۋە ئهھمىيهتلىك يۈرۈشلهرنى قىلىپ كۆردى

 يىللىرى ئارلىقى بولغان – 1856 يىلى بىلهن – 1853 گهرچه .مۇۋەپپهقىيهت قازىنالمىدى
 ئۇ ، چۈنكى. قايتۇرۇپ ئېلىش ئۈچۈن ئىنتايىن بىر پايدىلىق پۇرسهت ئىدىبۇ ۋاقىت ئۇنى

ۋاقىتتا رۇسىيه ئۆزىنىڭ بۈيۈك مهملىكىتىدىكى پۈتۈن كۈچلىرىنى قىرىمغا ئهۋەتىشكه 
 ئاسىيانىڭ يىراق جهنۇبىدىكى مۇستهملىكلىرى ھهققىدە قايغۇرۇشقا ۋاقتى ،مهجبۇر بولۇپ

ۇرۇشى ئۆزلىرىگه مهخپىي بولمىغان ئوتتۇرا ئاسىيا يوق ئىدى ؛شۇڭا ئهگهر سۋاستىپول ئ
 قىسقا ،خانلىرى ھهممىسى ئۈچۈن ئورتاق بولغان خهتهر ۋە تهھلىكىنى كۆز ئالدىدا تۇتۇپ

 يالغۇز مۇستهھكهم قهلئهلهرنى ،بىر مۇددەتكىچىال بولسىمۇ بىرلىشىپ ھهرىكهت قىلغان بولسا
ھرانىڭ شىمال چېگرىلىرىغا قهدەر  بهلكى رۇسالرنى سه،ئىشغال قىلىش بىلهنال ئهمهس

 مۇشۇ ۋاقىتالردا ⑧ بولۇپمۇ قىرغىز سهھرا خانى ئىززەت قۇتيار .قوغلىۋېتهلىگهن بوالتتى
   .كىچىك ۋە ئوتتۇرا ئوردىالردا رۇس ھاكىمىيىتىنىڭ ھهيۋىسىنى سۇندۇرغانىدى

 ،ھىيهتسىز ئوتتۇرا ئاسىيا خانلىرى مهملىكهتنى ئىدارە قىلىشتا شۇ دەرىجىدە ساال،لېكىن
 بۇ مۇناسىپ پۇرسهتتىن ئاسانلىق ،خهلقى مۇستهقىل ھاياتقا شۇ قهدەر ئهھمىيهتسىزدۇركى

بىلهن پايدىلىنىشنىڭ ئورنىغا پۈتۈنلهي بۇنىڭ ئهكس تهرىپىدىن چىقتى ۋە شۇنىڭ 
ياردىمىدە رۇسىيه سىياسىتىنىڭ ئهڭ بوھرانلىق زامانلىرىدىمۇ ئامۇ دەريا ئۆلكىسىدە ئهڭ ئاز 

 زور مهبلهغلهر بىلهن ئهۋەتىلگهن خىۋە ۋە بۇخارا .لىكىلىك ھالهت كۆرۈندىبىر تهھ
 ، مهملىكهتلىرىنى،ئۆز ئهللىرىگه قايتۇرۇپ) ئوسمانلى ھۆكۈمىتى(ئهلچىلىرىنى بابى ئالى 

ھهتتا پۈتۈن ئىسالم دۇنياسىنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن پۇرسهتتىن پايدىلىنىش ھهققىدە ئۆز 
لىرىنى جهلپ قىلىشقا بىر يىلغىچه تهشۋىق ۋە تهرغىب ھۆكۈمدارلىرىنىڭ دىققهت نهزەر

   . ئۇنىڭ بۇ تىرىشچانلىقلىرى نهتىجىسىز قالدى، لېكىن.قىلدى
تاجاۋۇز باشلىنىۋاتقان پهيتته خىۋە رۇسىيىگه ئۆزىنىڭ ساداقىتىنى بايان قىلىش ئۈچۈن 

 خان  شۇ ۋاقىتتىكى تهختته مۇزەپپهرىددىن.ئۆز ۋەكىللىرىنى ئاقمهسچىتكه ئهۋەتتى
ئولتۇرغان بۇخارا بولسا ئۆزىنىڭ شهرقتىكى ئاجىزالشقان كۈشهندىسىنىڭ پاالكىتىدىن 
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 ئۇنىڭ بىرى ئارقىسىدىن ئىككىنچى بىر .پايدىلىنىش مهقسىتىدە قوقهنتكه ھۇجۇم قىلدى
 .يىرىنى ئۆز مهملىكىتىگه قوشۇۋېلىش بىلهن پهخىرلىنىپ ئۆزىنى بهختىيار ھېسابالپ يۈردى

 رۇسىيىنىڭ ، پارىژ سۈلهى كېلىشىمى تۈزۈلگهندىن كېيىن،جىدە ئىكهنئهھۋال شۇ دەرى
ئوتتۇرا ئاسىيادا ئۆزىنىڭ ھهربىي ھهرىكىتىنى تېخىمۇ كۆپرەك مۇۋەپپهقىيهت بىلهن 

   .داۋامالشتۇرۇشى تهبىئىيدۇر
 شۇندىن ئىككى يىل كېيىن سىر ، يىلى ئانچه چوڭ بولمىغان چولىق قهلئهسى– 1859

 رۇسالرنىڭ .ڭى قۇرغان ئىستىهكامى رۇسالر تهرىپىدىن ئىشغال قىلىندىدەريا بويىدىكى يې
ئالدىن يۈرگۈچى قىسىملىرى بۇ دەريانىڭ سول قىرغىقىنى بويالپ تهدرىجىي ئالغا 

 ئاخىر قوقهنتته خهلقنىڭ قويۇق ئولتۇراقالشقان يهرلىرىگه قهدەر .ئىلگىرىلىمهكته ئىدى
خاجه ئهھمهد يهسسهۋىنىڭ دەپنه قىلىنغان  يىلى مهشهۇر زاھىت – 1864 .بېرىپ يهتتى

 .تۈركىستان ياكى ھهزرىتى تۈركىستان شهھىرى رۇسالر تهرىپىدىن ئىشغال قىلىندى
كۈچلۈك دىنىي روھ بىلهن سۇغۇرۇلغان تۈركىستان خهلقى ئۈچۈن بۇ ئهھۋال پهۋقۇلئاددە 

هندىدىن  خاجه ئهھمهد يهسسهۋى بولسا خاجه بهھائىددىن نهخشىب.دەھشهتلىك تۇيۇلدى
 بولۇپمۇ قوقهنتته ئۇ ئاالھىدە ،قالسا تۈركىستانلىقالرنىڭ ئىككىنچى مىللىي ئهۋلىياسى بولۇپ

 ئهمدى قىپچاقالر خۇدايارخان بىلهن بىرلىكته ھهرىكهت .مۆھتهرەم زات ھېسابلىناتتى
 ،قىلىدۇ ۋە ئومۇمىي كۈچنى بىرلهشتۈرۈپ كۇپپارالرغا قارشى تۇرىدۇ دەپ ئۈمىد قىلىنغانىدى

لېكىن تۇراندا قهدىمدىن بېرى داۋام قىلىپ كهلگهن ئاداۋەت تۈپهيلىدىن قوقهنتنىڭ 
باشقىالرغا نىسبهتهن ناھايىتى جهڭگىۋار قهبىلىسى بولغان قىپچاقالر رۇسالرنىڭ چىمكهنت 

 سايرام ئارقىلىق تاشكهنت ئۈستىگه ھهرىكهت ،يېنىدىكى مۇۋەپپهقىيهتلىك جېڭىدىن كېيىن
كىستاننىڭ سىياسىي ھهم سودا جهھهتلىرىدە ئهھمىيهتلىك بولغان بۇ قوللىنىشىنى ۋە تۈر

   .شىمال دەرۋازىسىنى ئىشغال قىلىشلىرىنى مهمنۇنىيهت بىلهن تاماشا قىلىپ قاراپ تۇردى
ئۆز ھىمايىسىدە بولغان خۇدايارخاننىڭ ئىشىنى ئۆز قولىغا ئېلىش ئۈچۈن ۋە توغرىدىن 

ۇزىغا قارشى بىر سېپىل ياساش ئۈچۈن ۋاقىت  توغرا بولمىغاندىمۇ رۇسالرنىڭ تاجاۋ–
 يىلى – 1865( ئالدى بىلهن .كهلگهنلىكىنى مۇزەپپهرىددىن خان ئهمدى ئوبدان چۈشهندى

 ، چۈنكى.قىپچاقالرغا جازا بېرىش ئۈچۈن قوقهنت ئۈستىگه يۈرۈش قىلدى)  ئايدا– 5
 ئۈچۈن ياردەم قىپچاقالرنىڭ سۈكۈت قىلىپ تۇرۇشلىرى رۇسالرنىڭ مهقسهتلىرىگه يېتىش

 بۇ خهۋەر يهڭگىلتهكلىك بىلهن ، ھالبۇكى،قىلغانلىق دەپ بۇخارادا بىر خهۋەر تارالغان
 قىپچاقالر پهۋقۇلئاددە قاتتىق قارشىلىق كۆرسهتتى ۋە .⑨چىقىرىلغان بىر گۇمان ئىدى 

ئۇالرنىڭ جاسارەتلىك رەئىسلىرىدىن ئالىمقۇل تاشكهنت يېنىدا ئۆزىنىڭ ھاياتىنى پىدا 
 مۇزەپپهرىددىننىڭ چوڭ كۈشهندىسى بولغان بۇ ئادەم سهھنىدىن يوقالغاندىن  .ىقىلد

 سامساق ئوغلى . قوقهنتنىڭ شهرقىي قىسمىنى ئىستېال قىلىش ناھايىتى ئاسان ئىدى،كېيىن
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 تهختكه . مىرزا سهئىد قاتارلىقالر تۇتقۇن قىلىنىپ بۇخاراغا ئهۋەتىلدى،ئويۇنچاقخان
ىلهشلىرى تۈپهيلىدىن پۈتۈن مهملىكهتنى دېيهرلىك دەرىجىدە رۇسالرنىڭ داۋاملىق ئىلگىر

 ئهمىر بۇ ۋاقىتالردا پىروفىسكىدىن كېيىن رۇس .يوقاتقان خۇدايارخان  ئولتۇرغۇزۇلدى
قوشۇنىغا باش قوماندان قىلىپ تهيىنلهنگهن گېنېرال چېرنايوفقا ھاقارەت ئارىالش بىر 

 رۇسالرنىڭ چىقىپ كېتىشلىرىنى تهلهپ  ئىشغال قىلىۋالغان يهرلهردىن،مهكتۇب ئهۋەتىپ
قىلدى ۋە ئۇنداق بولمىغان تهقدىردە پۈتۈن تۇران مۇسۇلمانلىرىنى رۇسالرغا قارشى 

 ھهمدە بۇ تهلهپكه تېخىمۇ بهك ئهھمىيهت ⑩قوزغىتىدىغانلىقى بىلهن تهھدىت سالدى 
لكىنى  مۈ– بۇخارادا ۋاقىتلىق ياشاۋاتقان رۇس سودىگهرلىرىنىڭ مال ،بېرىشى ئۈچۈن
 رۇسىيه باش ئوردىسى بۇنىڭغا قارشى ئۇرۇنبۇرگدىكى بۇخارالىقالرنىڭ .مۇسادىرە قىلدى

 مۈلۈكلىرىنى مۇسادىرە قىلىش بىلهن جاۋاب بهردى ۋە ئهمىرنىڭ تهھدىتى ئۇالرغا –مال 
 بۇ خهۋەرلهر مۇناسىۋىتى بىلهن ئۇرۇش تېخى باشالنماي تۇرۇۋاتقانلىقىدىن .تهسىر قىلمىدى

 پېتىربۇرگقا ئىمپېراتور ، ئهمىر رۇس گېنېرالى ئۈستىدىن شىكايهت قىلىپ،پپايدىلىنى
 بۇنىڭدىكى .ھۇزۇرىغا خاجه نهجمىددىننى دوستانه مۇناسىۋەت بىلهن ۋەكىل قىلىپ ئهۋەتتى

مهقسهت بىر سىياسىي ئۇستاتلىق قىلىش ئارقىلىق شهھرىسهبزىدىكى قارشىلىقنى 
 خاجه نهجمىددىن يولدا رۇسالر .هكچى ئىدىباستۇرۇش ئۈچۈن ۋاقىتنى قولغا كهلتۈرم

 رۇسالر بۇخارا سودىگهرلىرىنى ئازاد . قازالى قهلئهسىگه قامالدى،تهرىپىدىن تۇتقۇن قىلىنىپ
 ، بۇخارا رۇسىيه سودىگهرلىرىنى يهنىال تۇتقۇن قىلىپ تۇرۇۋاتقانلىقى ئۈچۈن،قىلغان بولسىمۇ

 گېنېرال چېرنايوف ، قىلماقچى بولۇپبۇ مهسىلىنى بىرقهدەر چۈشىنىشىش يولى بىلهن ھهل
 .�بىرقانچه قوماندانلىرى بىلهن پولكوۋنىك ئهستهروۋىنى بۇخاراغا ۋەكىل قىلىپ ئهۋەتتى

بۇ تاجاۋۇزنى داۋام ئهتتۈرۈش ئۈچۈن ئالدى بىلهن گېنېرالنىڭ ئۆزىگه كهڭ ھوقۇق 
ن بېرىلمىگهنلىكى ئۈچۈن ياكى تاجاۋۇزنى داۋامالشتۇرۇش ئۈچۈن الزىم بولغا

 رۇسالر نهجمىددىنگه قانداق مۇئامىله .ئهسلىههلهرنىڭ يېتىشمىگهنلىكىدىن بولسا كېرەك
قىلغان بولسا ئهمىرنىڭمۇ پولكوۋنىك ئهستهروۋىغا شۇنداق مۇئامىله قىلغانلىقىنى سۆزلهپ 

 ، گېنېرال چېرنايوف بۇنى ئۆزى ئۈچۈن ھاقارەت دەپ بىلىپ.�ئولتۇرۇشنىڭ ھاجىتى يوق
 ئايدا سىر – 2 يىلى – 1866رىكىتىنى باشالشنى قارار قىلدى ۋە تېزدىن تاجاۋۇزچىلىق ھه

 چۆل ئارقىلىق بۇخارانىڭ ئۆز ، خوجهنتنىڭ يېنىدىن ئۆتۈپ،دەريانى كېچىپ ئۆتۈپ
.  بۇ قېتىم رۇسالر خاتا قىلدى، لېكىن.تۇپرىقىغا جايالشقان جىززاخ ئۈستىگه يۈرۈش قىلدى

لىق تېزلىك بىلهن يهتته مهنزىل كهلگهندىن كېيىن  ئادەمسىز ۋە سۇسىز چۆل ئارقى،چۈنكى
 بهلكى يىگىرمه ھهسسه ،ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئادىتى بويىچه ئۆزلىرىدىن ئون ھهسسه ئهمهس

 شۇنىڭ ئۈچۈن قايتىشتىن باشقا چارە يوقلۇقىغا قانائهت .كۆپ دۈشمهن ئىچىدە قالدى
ېچىش ۋاقتىدا ئۆزلىرىنىڭ  ھېسابسىز كۆپ دۈشمهن قهبىلىلىرى ئارىسىدىن ق،ھاسىل قىلىپ
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 ئۆز ۋاقتىدا دۇنياغا . تاقهت كۆرسهتتى– چوڭ سهۋر ،تهرتىپ ۋە ئىنتىزاملىرىنى بۇزماي
دەھشهت سېلىپ تۇرغان تۇران جهڭگىۋارلىرىنىڭ ھازىرقى بالىلىرى شۇ قهدەر قورقۇنچاق 

  !ئىدى 
 .نلهندىچېرنايوفنىڭ ئورنىغا گېنېرال مايور دېمتېرىي ئېلئىچ رومانوۋىسكىي تهيى

 ئۇالر ئۆزلىرى ھۇجۇم ،رۇسالرنىڭ مۇۋەپپهقىيهتسىزلىكى ئۆزبېكلهرگه جاسارەت بېغىشالپ
 كۈنى سىر دەريانىڭ سول ساھىلىدىكى كىچىك چىناز – 5 ئاينىڭ – 4 شۇ يىلى .باشلىدى

 ھهتتا ئهمىر مۇزەپپهرىددىن رۇسالرنىمۇ ،ئىستىهكامى يېنىدا ئهھمىيهتسىز بىر ئۇرۇش بولدى
كى قوقهنتلىكلهرنى مهغلۇب قىلغانغا ئوخشاش ئاسانال مهغلۇب قىلىش مۇمكىن ئىلگىرى

 ئون مىڭ ، يىگىرمه مىڭ قىرغىز، بهش مىڭ سهرۋاز،ئىكهن دېگهن خاتا پىكىرگه كېلىپ
تۈركمهندىن ئىبارەت قوشۇنىنى يىگىرمه بىر توپقا بۆلۈپ شهخسهن ئۆزى ئۇرۇش مهيدانىغا 

 تهبىئىيكى .قالردىن تاشكهنتنى قايتۇرۇپ ئېلىش ئىدى مهقسىتى شىمالىي كاپكازلى.چىقتى
 بۇ يۈرۈش .بۇنداق ئهھۋال ئاستىدا گېنېرال رومانوۋىسكىيمۇ ھهرىكهت قىلماي تۇرمايتتى

 گهرچه ئۇ ، بايان قىلىنىشىچه�ھهققىدە ئۆزى تهرىپىدىن نهشر قىلدۇرۇلغان ئهسهردە 
 ئۇنىڭ بىلهن بىرلىكته ۋاقىتتىكى ئون بهش مىڭ كىشىلىك تۈركىستان ئوردىسىدىن

 ئۇالر بۇخارالىقالرنىڭ ھۇجۇمىغا تاقابىل ،جهنۇبقا يالغۇز تۆت مىڭال كىشى بارغان بولسىمۇ
   .تۇرۇشقا مهجبۇر بولغان

 خۇجهنتتىن بىرنهچچه مىل غهربىي شىمالدىكى ئېرجار ،سىر دەريانىڭ سول ساھىلىدا
 .كى ئارىدا كهسكىن جهڭ بولدى كۈنى ئىك– 20 ئاينىڭ – 5 يىلى – 1866ناملىق ئورۇندا 

بۇ جهڭدە رۇسالرنىڭ توپ ئوقلىرى ئۆزبېكلهرنىڭ قويۇق سهپلىرى ئارىسىدىن ئۆزلىرىگه 
 دىنىي ،يول ئاچتى ۋە بىر توپ قهيسهر رۇس ئهسكهرلىرى شۇ يهردە پهيدا بولۇپ

سىل مۇتهئهسسىپلىككه پاتقان بۇخارا قوشۇنى ئارىسىدا پهۋقۇلئاددە دەھشهتلىك كهيپىيات ھا
 بۇخارالىقالرنىڭ .� ئۇالرنى تهرتىپسىز ھالدا جهنۇبقا ئۇدۇل قېچىشقا مهجبۇر قىلدى ،قىلىپ

 مۇزەپپهرىددىننىڭ ئۇ يهردىكى پۈتۈن زىبۇ زىننهتلىك چېدىرلىرى ۋە ،پۈتۈن بارىگاھلىرى
 مۇزەپپهرىددىن ئۆزى پۈتۈن كۈچى بىلهن قېچىپ .توپلىرىنىڭ ھهممىسى شۇ يهردە قالدى

 . بۇ ئۇرۇشتا بۇخارالىقالردىن مىڭدىن ئارتۇق كىشى تاالپهتكه ئۇچرىدى.كېتىۋالدىجىززاخقا 
بولۇپمۇ قوشۇن ئىچىدە كۆزگه كۆرۈنگهن بىر ئهترەتنى تهشكىل قىلغان قارشى ۋىاليىتىدىن 

 رۇسالرنىڭ ئۆلگهن ۋە يارىدار بولغان ، ئهمما.بولغان مانغىتالر چوڭ تاالپهتكه دۇچار بولدى
   .ىكتىن ئارتۇق ئهمهس ئىدىكىشىلىرى ئهلل

 بۇ يهردە ئۇنىڭ مىڭ ،ئېرجار ئۇرۇشى تۈركىستان ئۈچۈن زاۋاللىق نۇقتىسى بولۇپ
 ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ باشقا .يىلدىن ئارتۇق داۋام قىلغان مۇستهقىللىقى ۋە ئهھمىيىتى يوقالدى
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تتۇرا  شۇنىڭ بىلهن تهڭ ئو.خهلقلىرى ئۈستىدىكى ئۇالرنىڭ نوپۇز ۋە تهسىرى يوقالدى
   .ئاسىيادىكى پۈتۈن ئىسالم مهنپهئىتىمۇ زىيانغا ئۇچرىدى

 دەرھال ،رۇس گېنېرالى ئهگهر خالىسا ئۆزىنىڭ مۇۋەپپهقىيىتىگه پۈتۈنلهي ئىشىنىپ
 ئېرجار پاالكىتىنىڭ ئوتتۇرا ، چۈنكى.سهمهرقهنت ئۈستىگه يۈرۈش باشلىشى مۇمكىن ئىدى

 ئۇ بۇ ئىشنى ، لېكىن. ۋە ئومۇميۈزلۈك ئىدىئاسىيالىقالرغا بهرگهن دەھشىتى ناھايىتى چوڭ
 كۈنى – 28 ئاينىڭ – 5 ، كېيىنكى ئىستىهكامدىن بىرئاز قوشۇن ئېلىپ كېلىپ.قىلمىدى

 خوجهنتنىڭ جهنۇبىغا جايالشقان ناۋ .ناۋ قهلئهسىنى ئىشغال قىلىش بىلهن قانائهتلهندى
جايالشقانلىقى ھهمدە قهلئهسى شهرق ۋە شىمالدىن كهلگهن يولالرنىڭ قوشۇلغان يېرىگه 

 بۇ قهلئه ئىستىهكامىنىڭ كۈچىنىڭ تېزدىن ھهل ،بۇخارادىن تارتىۋېلىنغانلىقى ئۈچۈن
 يهنى ، ھهر ئىككى تهرەپتىن سىر دەريا بىلهن، ئهمما.قىلىنىدىغانلىقى شۈبهىسىز ئىدى

 غهربىي جهنۇب تهرەپتىن بىز كىچىك ،شهرقىي جهنۇب تهرەپتىن سىر دەريانىڭ چوڭ ئېقىنى
ارمىقى بىلهن مۇداپىئه قىلىنغان خوجهنت قهلئهسى ئاسىيالىقالرنىڭ نهزىرىدە ھهربىر زاماندا ت

 بۇ شهھهر ئۆزى قوقهنتكه تهۋە بولغان .تاجاۋۇز قىلىش قىيىن دەپ سانىلىپ كهلگهن
 قهلئهنى ، بۇالر رۇسالرغا قارشىلىق كۆرسىتىپ. بۇ يهردە بۇخارا ئهسكهرلىرى تۇراتتى،بولسىمۇ

 ھالبۇكى كۆپىنچىسى سودىگهرلهردىن ئىبارەت شهھهر ئاھالىسى رۇسالرنىڭ .قوغدىدى
 ئۇالر تهسلىم بولۇش ،ھهربىي كۈچىنىڭ ئۈستۈنلۈكىنى ناھايىتى ياخشى بىلگهنلىكى ئۈچۈن

 مۇتهئهسسىپ موللىالر تهرىپىدىن قۇترىتىلغان ئهسكهرلهر غايهت ، لېكىن.تهرەپدارى ئىدى
 رۇسالر قهلئهنى يهتته كۈن مۇھاسىرە ،تكهنلىكى ئۈچۈنجىددىي سۈرەتته قارشىلىق كۆرسه

 شۇنىڭ بىلهن تهڭ بۇنى ئېلىش رۇسالرغا خېلى .قىلغاندىن كېيىنال ئاندىن ئااللىدى
 بۇ يهرنى ئېلىشتا ئېرجاردىكى كهسكىن جهڭدىكىدىنمۇ كۆپرەك ،چۈنكى.  قىممهتكه چۈشتى

الرنىڭ سانى ئىككى مىڭ بهش يۈز  ئۆزبېكلهردىن ئۆلگهن ۋە يارىدار بولغان.تاالپهت يېدى
   .ئهتراپىدا بولغانلىقى تهخمىن قىلىنىدۇ

 ياردەمسىز ۋە .شۇ تهرىقىدە قوقهنتنىڭ ئهڭ مۇھىم ئورۇنلىرى رۇسالرنىڭ قولىغا ئۆتتى
كۈچسىز قالغان ھهم ھۆكۈمرانلىقى قۇرۇق ئىسىمدىنال ئىبارەت بولغان قوقهنت خانى ئۆزىنى 

 بىردىنال رۇسالرنىڭ قارا قۇشلۇق ،ىرىنىڭ قولىدىن چىقىپمۇداپىئه قىلغان بۇخارا ئهم
 ، ئاڭلىغان ئهھۋالدىن قارىغاندا بۇ ھالهتتىن ئۇ رازى بولۇپ.بايرىقىنىڭ ھىمايىسىگه ئۆتتى

   .تېزدىن خۇشىگه كهتتى
ئهگهر قوقهنت تهختىدە خۇدايار ئورنىدا باشقا بىر پائالىيهتچان ۋە غهيرەتلىك ھۆكۈمران 

 ھهمدە بۇ ۋاقىتالردا پۈتكۈل شهرقىي بۇخارادىكىلهر ياقۇپ قوشبېگى ،ائولتۇرغان بولس
بايرىقى ئاستىدا بىرقانچه جهڭگىۋار ئۇنسۇرالر يىغىلىپ قوقهنتنىڭ ئهسلىدىنمۇ ئاز بولغان 

 رۇسالرنىڭ بۇ قهدەر تېز ھهم ئاسان ،كۈچىنى تېخىمۇ زەئىپلهشتۈرمىگهن بولسا
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 بۇقهدەر ئاسان مۇۋەپپهقىيهتكه .هىسىز ئىدىمۇۋەپپهقىيهت قازىنالمايدىغانلىقى شۈب
 خۇدايارخانمۇ ئۆزىنىڭ بۇرۇنقى .ئېرىشكهنلىكىگه رۇسالرنىڭ ئۆزلىرىمۇ ھهيران قالدى

 ئۇ .بابىرنىڭ ئوردۇگاھىدا ئاق پادىشاھنىڭ ھىمايىسىدا قالغانلىقىغا مهمنۇن بولدى
 پۈتۈن ،پ بېرىشكهمۇھهررەمدىن باشالپ پۈتۈن سىر دەريا ۋادىسىنى رۇسالرغا ئۆتكۈزۈ

 مۈلۈكلىرىنى – ئۇالرنىڭ ھاياتى ۋە مال ،شهھهرلىرىنى رۇس گىراژدانلىرىغا ئېچىپ بېرىشكه
 ئۇنىڭ ئۈستىگه رۇس خهزىنىسىگه شۇ قهدەر زور مهبلهغ بېرىشكه ،كاپالهتكه ئىگه قىلىشقا

 كۆپ يىلالرغىچه ئۇ يهردە يېڭىدىن بىر ھهرىكهت پىالنى قوزغاش ،مهجبۇر بولدىكى
   .هۋىسىنى يوقىتىشقا مۇشۇنىڭ ئۆزىال يېتهرلىك ئىدىھ

 ھهر تهرەپتىن ئايرىلىپ قالغان ،بۇ چوڭ پاالكهت سهۋەبىدىن پاتپاراق بولۇپ
 ھهر تهرەپكه ئهۋەتكهن ،مۇزەپپهرىددىن ئهمدى نېمه قىلىشى كېرەك ؟ ئۇنىڭ ياردەم سوراپ

نىڭدەك مهغلۇب بولغان بىر  ئهمهلىيهتته ئۇ.مۇراجىئهتلىرىنىڭ ھهممىسى نهتىجىسىز قالدى
ھۆكۈمران بىلهن شهۋكهتلىك رۇسىيهگه قارشى ئىتتىپاق تۈزۈشكه كىم جۈرئهت قىلسۇن ؟ 
يېقىن قوشنىسى خىۋە بىلهن ئۇنىڭ كۆپتىن بېرى ئارىسى بۇزۇلغان ھهم ئۇنىڭ ياردىمىگه 

ئىچكى  ئۆزى . كېبىر ۋە غۇرۇرىغا تېگهتتى، نهپسىگه–تايىنىش مۇزەپپهرىددىننىڭ ئىززەت 
پىتنىلهر بىلهن چىرىپ  تۈگهشكهن خىۋەدەك كىچىك بىر مهملىكهتتىن قانچىلىك بىر پايدا 
ۋە ياردەم كېلىشى مۇمكىن ؟ بۇ ۋاقىتالردا ئۆزئارا ئۇرۇشۇۋاتقان جهنۇبىي ئىراننىڭ ئۆز ئىشى 

 ئهگهر دوست مۇھهممهدخان ئهۋالدىنىڭ بىر قىسمى بۇخارا ئهمىرىگه .ئۆزىگه يېتهتتى
 بۇخاراغا ،يهت بىلهن ياردەم كۆرسىتىش ئېهتىمالى بار دېيىلگهن تهقدىردىمۇمهمنۇنى

 بوۋىلىرىدىن ئۆزلىرىگه مىراس بولۇپ قالغان ئىككىنچى بىر قىسمى –نهپرەتلىنىش ئاتا 
مهغرۇر ۋە تهكهببۇر بۇخارا ئهمىرىنىڭ كۇپپارالر تهرىپىدىن خار قىلىنغانلىقىغا مهمنۇن 

   .بولۇپ تۇراتتى
 تاالڭ قىلىشقىال بېرىلىپ كهتكهن ئوتتۇرا ئاسىيا خانلىرى –هقهت بۇالڭ ئهسلىدە پ

 ئافغانىستانلىقالرمۇ بۇ ، ئومۇمىي بىر سىياسهت تۈزۈشكه كۆنمىگهنلىكى ئۈچۈن،بىرلىشىپ
زەئىپلهشكهن بۇخارادىن ئامۇ دەرياسى بويىدىكى ئون ئىككى خانلىقنى قايتۇرۇپ ئېلىش 

ۈستىگه كهلگهن پاالكهتكه بىر خىل سۆيۈنۈش ئىچىدە  بۇخارا ئ،مۇمكىنلىكىنى چۈشىنىپ
 ئېهتىمال جۇڭگو شىنجاڭنىڭ يېڭى ھۆكۈمرانى ياقۇپ قوشبېگى .قاراپ تۇرۇشقا باشلىدى

 . بۇخارا ئهمىرىگه ياردەمگه كهلگهن بوالتتى،ئۆز مهنپهئىتى نۇقتىئىينهزىرىدىن چىقىپ
ىن بويىدىكى رۇس  ئۇنىڭ پايتهختىدىن بىرنهچچه كۈنلۈكال يهردە نار،چۈنكى

 ئۇ رۇسالرنىڭ ، لېكىن.قوشۇنلىرىنىڭ كۆلهڭگىلىرى ئۇنى ۋەھىمىگه سېلىپ تۇرۇۋاتاتتى
 شۇڭا ،� قانائهت ھاسىل قىلغانىدى ،ھهربىي ماھارىتىگه دەسلهپكى يىلالردىال قايىل بولۇپ

كهت بۇخارا ئهمىرىگه چىرايلىق مۇئامىله قىلىشتا ئۇ ناھايىتى ئېهتىياتچانلىق بىلهن ھهرى
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 ئۇ ، بۇنىڭدىن باشقا قوقهنت رۇسالر تهرىپىدىن ئىستېال قىلىنغانلىقى ئۈچۈن.قىلدى
 ئۇ ياردەم بېرەي دېسىمۇ ياردەم قولىنى سوزااليدىغان ،بۇخارادىن ئايرىپ تاشالنغان بولۇپ

   .ھالهتته ئهمهس ئىدى
 .ئهمىر ئۈچۈن چهت ۋە يىراق مهملىكهتلهردىن ياردەم كېلىش ئۈمىدى ئاز ئىدى

 ئهنگلىيه ھۆكۈمىتى بۇخاراغا كېيىنكى ،�رۇسىيىنىڭ شۈبهىسىز گۇمانلىرىنىڭ ئهكسىچه 
 . ھېچبىر ياردەم كۆرسهتمىدى،جهڭلهردە سۆز بىلهن بولسۇن ياكى ئىش بىلهن بولسۇن

ئۆزىگه شۇ قهدەر چوڭ سىياسىي ھاقارەت كهلتۈرگهن ھهم ئهلچىلىرىدىن ئىككىسىنى تۈرلۈك 
! ن بىر مهملىكهتكه ئۇنىڭ ياردەم قىلىشى زادى مۇمكىنمىدى ئازابالر بىلهن ئۆلتۈرگه

 ئۇنىڭدىن باشقا ئۆزىنىڭ سىياسىي ،تۈركىيىمۇ يىراق شهرقته بىر بۆلۈك ئىشالرنى قوزغىتىپ
ئوپقۇنىدا يىغىلغان كۆپ پاالكهتلىرى ئۈستىگه يهنه بىر ئاز پاالكهتنى ئاشۇرۇشقا ئانچه 

 تاجىك ۋە بۇ تهرەپتىكى باشقا ،مىتىنىڭ ئۆزبېك  بابى ئالى ھۆكۈ.ھهۋەسكار ئهمهس ئىدى
 ئامۇ ۋە سىر دەرياالر ھهققىدىكى مهلۇماتى تىنچ ، قوقهنت، بۇخارا،قوۋملهر بىلهن خىۋە

 بابى ئالى بىلهن .ئوكياندىكى ھايتى ئارىلى ھهققىدىكى مهلۇماتىدىن زىيادە ئهمهس ئىدى
ۋامالشقان سىياسىي مۇناسىۋەتلهر ئىلگىرىكى شهيبانىيالر ۋە ئاشتهرخانىالر ئارىسىدا دا

 ئهمهلىيهتته ئۆز ھاياتلىرىنى .ھهققىدە يېڭى ئوسمانلىالرنىڭ ھېچبىر مهلۇماتى يوق
مۇھاپىزەت قىلىش ئۈچۈن كۈرەش قىلىۋاتقان ئوسمانلىالر يىراق شهرقته پاالكهت ئاستىدا 

ياكى ! تتىمىدى ؟قالغان دىنداش ۋە مىللهتداشلىرىغا ياردەم قولىنى سوزااليدىغان بىر ھاله
بولمىسا مىڭلىغان پۇقرالىرى ئۆزبېكلهرنىڭ ئاسارىتى ئاستىدا ئېزىلىۋاتقان ۋە قهدىم 
زامانالردىن بېرى تۈركىستان سۆزى دەھشهت ۋە نهپرەتلىك ئاڭلىنىۋاتقان  ئىران 

 قاچارالر بىلهن ،توغرا! شىئېلىرىدىن مۇزەپپهرىددىنگه ياردەم كېلىش ئېهتىمالى بارمىدى ؟
 ئاشۇ ، لېكىن.را ھۆكۈمدارلىرى ئارىسىدا قېرىنداشلىق مۇناسىۋىتى بار ئىدىبۇخا

 ئىران سىر دەريا بويىدىكى ،ئىرانلىقالرنىڭ بۇخاراغا بولغان نهپرەتلىرى شۇ دەرىجىدە ئىدىكى
رۇس مۇۋەپپهقىيىتى ئۈچۈن پۈتۈن كۆڭلىدە سۆيۈنمهكته ئىدى ھهم بۇنىڭدىن كېيىنمۇ ئۇ 

   .ىنى رەنجىتىشتىن ئېهتىيات قىلسا كېرەكئۆزىنىڭ بۇ ۋەلى نېمىت
بۇنىڭدىن باشقا شۇ قهدەر بىر ئومۇمىي ئاجىزلىق ئىچىدە ئهمىر ئۆزىنىڭ سىپاھلىرى 

 تۇغقانلىرى تهرىپىدىنمۇ خارلىنىشقا – ھهتتا شهخسهن ئۆز ئۇرۇق ،)چوڭ ئهمهلدارلىرى(
ىتتا ئۇنىڭدىن يالغۇز  بۇنىڭدىن نهچچه يىلالر ئىلگىرى مهن بۇخارادا بولغان ۋاق.باشلىدى

 ھازىر ئهمدى ئاشۇ زات . بهلكى ئۇنى ھۆرمهتلهيتتى ۋە ياخشى كۆرەتتى،قورقۇتۇپال قالماستىن
 – ئوچۇق سۆزلهنگهن تاپا – رىگىستاندا ۋە باشقا يهرلهردە ئۆزى ھهققىدە ئوچۇقتىن ،بازاردا

 ھهتتا ئېرجار ،بلىشىدۇ ئۇنى قورقۇنچاقلىق بىلهن ئهيى.تهنه ۋە تهنقىدلهرنى ئاڭالشقا مهجبۇر
 ئۇ . توغرا ئۇنىڭ تېزلىك بىلهن قېچىپ كهتكهنلىكىدىن كۆرىدۇ–پاالكىتىنى توغرىدىن 
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 ئهمدى .ئاقچىغا زور ئېهتىياج ھېس قىلغانلىقتىن دەسلهپته خهزىنىدىكى ئاقچىنى ئالغانىدى
ىگه قول  ئهسىرلهردىن بېرى داۋام قىلىپ كهلگهن ۋەخپه مۈلك،ئۇمۇ يېتىشمىگهنلىكى ئۈچۈن

 دەپ ئهيىبلهشكه ، شۇنىڭغا ئاساسهن ئۇنى خهزىنه ۋە ۋەخپه مېلىنى زايا قىلدى.سوزدى
 – دەسلهپكى ئهمىرۇل . ئاخىر ئۇنىڭ توغرىسىدا دەھشهتلىك بىر پىتنه باشالندى.باشلىدى

 بۇخارايى شهرىپنى ئۇالرغا ،بىلهن مهخپىي مۇناسىۋەت باغالپ) رۇسالر(مۇئمىنىن كۇپپارالر 
 موللىالر تهرىپىدىن قۇترىتىلغان ئومۇمنىڭ ھاقارىتىگه ۋە .ساتقان دەپ خهۋەر تارقالدىپۇلغا 

 ئۇ ئۆزىنىڭ سارىيىدا يالغۇز كېچىلىرىدىال ياكى ،خوتۇنالرنىڭ لهنىتىگه ئۇچرىماسلىق ئۈچۈن
   .قىياپهت ئۆزگهرتىپال سىرتقا چىقالىشى مۇمكىن ئىدى
 ،لئاددە يامان تهسىر پهيدا قىلدىرۇسالرنىڭ غهلىبىسى زەرەپشان بويىدا پهۋقۇ

ئۆزلىرىنىڭ ئۇلۇغلۇق ھهققىدىكى خىياللىرىنىڭ يىمىرىلگهنلىكىنى كۆرۈش بۇخارالىقالرنى 
 بۇخارانى ھهمدە جاھىل ۋە مۇتهئهسسىپ بۇخارالىقالرنى .پارتاليدىغان دەرىجىگه كهلتۈردى

بۇخارا ئهمىرى ، دېمهك.�ئىلگىرىدىن تونۇمىغان كىشىلهر بۇنى تهسته چۈشىنهلهيدۇ 
 ئۇنىڭ سهرۋازلىرى قارشىنىڭ مهشهۇر ، يېڭىلمهس بىر كىشىمۇ ئهمهس،تېمۇرمۇ ئهمهس

 بۇخارادا دەپنه قىلىنغان كۆپلىگهن ئهۋلىياالرنىڭ .جهڭگىۋارلىرىمۇ رۇستهم ئهمهس
 تاقهتنىڭ – ئۇنداق بولمىغىنىدا بۇالر سهۋر .نهپهسلىرى كۇپپارالر ئالدىدا تهسىرسىز قالدى

 بۇنداق ئهھۋال ئاستىدا ھهرقانداق بىر كىشىنىڭ جىددىيلىشىپ .ىكى بىر ئىشالردۇرسىرتىد
 ، سودىگهرلهر، دەرۋىشلهر، سوپىالر، شهيخلهر، بهگلهر.قالىدىغانلىقى تهبىئىي ئىدى

 ھهتتا كى قهلهندەرلهرگه قهدەر ھهممه كىشى بۈيۈك ھاياجان ئىچىدە قالدى ۋە ،ھۈنهرۋەنلهر
جهڭنى يېڭىدىن باشالش ۋە پىچاق : ىغا يىغىلغان پىكرى بولسا كۆپىنچىسىنىڭ بىر نۇقت

 ئاخىر .دېگهندىن ئىبارەت ئىدى،سۆڭهككه يهتكهنگه قهدەر داۋامالشتۇرۇشقا تېگىشلىك
 ھېچبىر مهملىكهتته ۋە ئىسالمنىڭ ھېچبىر ھالىتىدە مىسلى كۆرۈلمىگهن ،قهتئىي كۈرەشكه

 بۇ .للىالر ۋە ھهممه كىشى بۇ جىهادقا قاتناشتى مو، قېرىالر، ياشالر.جىهادقا قارار بېرىلدى
 ئۇنىڭ ئۈستىگه ئهمىر جهڭنى يېڭىدىن باشالشقا مهجبۇر .سهۋەبتىن ھاياجان تېخىمۇ ئاشتى

   .بولدى
جىددىيلهشكهن بۇخارالىقالرنىڭ ۋە ئهمىرنىڭ بۇ مهجنۇنالرچه ھهرىكهتلىرىنىڭ 

خوجهنت قولغا ! جىتى بارمۇ رۇسالرنى خۇشال قىلمىغانلىقىنى سۆزلهپ ئولتۇرۇشنىڭ ھا
كىرگۈزۈلگهندىن كېيىن رۇس ئهسكهرلىرى پهقهت ئۆزىگه الزىملىق بولغان ياردەم ۋە 
ئوزۇقلۇقالر ئهۋەتىلگهنگه قهدەر دەم ئالدى ھهم رومانوۋىسكىينىڭ ئورنىغا گراف داشكوف 

 يېڭى باش قوماندان . باش قوماندانلىق ھهيئىتىدە ئۆزگىرىش بولدى،تهيىنلىنىپ
 يىلى – 1866 ،سلىدىكى جهنۇبقا قارىتىلغان مۇۋەپپهقىيهتلىك ھۇجۇمنى داۋامالشتۇرۇپئه

 ئۇنىڭدىن كېيىن .ئۆكتهبىرنىڭ باشلىرىدا مۇھىم بىر قهلئه بولغان ئۆرەتۆپىنى ئالدى
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تېزدىن بۇخارانىڭ قوقهنتكه قارشى شهخسهن ئۆز چېگرا قهلئهسى بولغان جىززاخمۇ 
يهرلهرنىڭ ھهر ئىككىلىسىدە خېلى كۆپ ئوزۇق ۋە قورال  بۇ .رۇسالرنىڭ قولىغا چۈشتى

 بۇ ۋاقىتقا قهدەر بولغان ئۇرۇشالردا . رۇسالر تهرىپىدىن غهنىيمهت ئېلىندى،قالغان بولۇپ
ئهمىرنىڭ قوشۇنى كۆپ تاالپهت تارتقانلىقى ھهمدە بۇندىن كېيىن ئۇالر تار بىر چېگرا 

جهڭ ئاقتاغ ۋادىلىرىدا بىر مهزگىل  ،ئىچىگه كىرىپ سىغدىلىپ تۇرىدىغانلىقى ئۈچۈن
 ھهر ئىككى تهرەپنىڭ ۋەزىيىتىنىڭ ، لېكىن.توختاپ تۇرار دەپ گۇمان قىلىنغانىدى
   .تهقهززاسى بىلهن بۇ ئىش مۇمكىن بولمىدى

 مۇزەپپهرىددىن ئۆز پۇقرالىرىنىڭ قهتئىي تهلىپىگه بىنائهن ،يۇقىرىدا كۆرۈلگىنىدەك
 ئۆزىنىڭ مۇستهقىللىقىنى .ىن باشالشقا مهجبۇر بولدىرۇسالر بىلهن بولغان جهڭنى يېڭىد

كاپالهتلهندۈرۈش شهرتى بىلهن شهھرىسهبزىلىك جۆرە باي جهڭگه قاتنىشىپ 
 خېلى كۆپ مىقداردىكى تۈركمهنلهر ۋە .مۇزەپپهرىددىنگه ياردەم بېرىشكه ۋەدە قىلدى

 تهڭ ئۆز ۋاقتىدىكى  شۇنىڭ بىلهن.ئافغانىستانلىقالرمۇ بۇخارا بايرىقى ئاستىغا توپالندى
موڭغۇلالرنىڭ تاجاۋۇزى ۋاقتىدا خارەزم خانى خهۋپ ۋە ھاياجان ئاستىدا ئۇالرنىڭ 
كېلىشىگه تهقهززا بولۇپ تۇرغىنىغا ئوخشاش ھازىرقى بۇخارا ئهمىرىمۇ ئۆز كۈچىگه 

 رۇسالرنىڭ يېقىنالشقانلىقىنى سهمهرقهنتنىڭ مۇستهھكهم تاش ،ئىشىنهلمىگهنلىكى ئۈچۈن
 رۇسالر ئۈچۈنمۇ جىززاختا بولغان ۋەزىيهتكه .ى ئارىسىدا كۆزىتىپ تۇردىسېپىللىر

 بۇخارالىقالر ، چۈنكى.نىسبهتهن ئالغا ھهرىكهت قىلماي توختاپ تۇرۇش مۈشكۈل ئىدى
 تاالڭ قىلىش ئارقىلىق ئۇالرنى ئاجىزالشتۇرۇشى ۋە – بۇالڭ ،تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلىپ

 يىلى ھهربىي ھهرىكهت – 1867 .ۇمكىن ئىدىجهڭنى يېڭىدىن باشالشقا ئاساس سېلىش م
 شۇنىڭ بىلهن تهڭ باشتا ناھايىتى .ھهر ئىككى تهرەپتىن بىرنهچچه ۋەقه بىلهنال چهكلهندى

ئىستېداتلىق ۋە غهيرەتلىك گېنېرال كائوفمان تۇرغان رۇس ئوردىسى يېڭىدىن قۇرغان 
چى قىسىملىرىنى كىچىك ئىستېهكامىنى ئىشغال قىلىشى بىلهن ئۆزىنىڭ ئالدىن يۈرگۈ

مهزكۇر ئىستىهكام بىلهن سهمهرقهنت ئارىسىدىكى يېرىم يولغا جايالشقان تاش كۆۋرۈككه 
   .قهدەر ئهۋەتتى

 سهمهرقهنت ئۈستىگه � كۈنىدە بولسا – 13 ئاينىڭ – 5ئۇنىڭ ياندۇرقى يىلى 
 ھهممه نهرسه تهق قىلىنىپ ھهرىكهت .ئومۇميۈزلۈك ھۇجۇم قىلىشقا بۇيرۇق بېرىلدى

لىنىدىغان چاغدا زەرەپشاننىڭ ئوڭ ساھىلى بىلهن رۇسالرنىڭ ئالدىن يۈرگۈچى باش
 يهنى ،قىسىملىرىنى ئېلىپ بارغۇچى پولكوۋنىك پېتروشىۋېسكىي بۇخارا ئهمىرىنىڭ ۋەكىلى

 ئهمىر ئۇنى پۈتۈنلهي .ئىسمى يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان نهجمىددىن بىلهن ئۇچراشتى
ىگه تهكلىپ قىلىش ئۈچۈن ئهۋەتكهن ۋە سۈلهى ھهرىكهتكه كهلگهن دۈشمهننى سۈله

 .مۇزاكىرىسى باشالنمىغۇچه تاجاۋۇزچىلىق ھهرىكهتلىرىدىن توختاپ تۇرۇشنى تهلهپ قىلغان
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ئهگهر مۇشۇ ۋاقىتتا قىرىق مىڭ كىشىلىك بۇخارا ئهسكىرىنىڭ مۇھىم بىر قىسمى ساھىلنىڭ 
 سۈلهى تهكلىپىنى زورلۇق بىلهن ،قارشى تهرىپىدە ھهرىكهتكه ھازىر ھالهتته تۇرمىغان بولسا

 بۇنىڭ ماھارەتسىز ، لېكىن. دەپ رۇس گېنېرالىنى ئهيىبلهش مۇمكىن بوالتتى،رەت قىلدى
 .سۈرەتته قىلىنغان بىر ھهربىي ھىيلىدىن ئىبارەت ئىكهنلىكىنى رۇسالر تېزدىن بىلىۋالدى

دىغان جاۋابنى شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ گېنېرال كائوفمان ناھايىتى ھهقلىق ھالدا ئهمىرگه بېرى
   . زەمبىرەك بىلهن بېرىشنى قارار قىلدى،قهلهم بىلهن ئهمهس

 توپچى دىۋىزىيىنىڭ ،پىيادە قوشۇن) روتا(ئۇنىڭغا جاۋابهن يىگىرمه بىر يېرىم بۆلۈك 
 تۆت يېرىم سوتنا قازاقالر بولۇپ جهمئىي سهككىز مىڭ كىشىلىك بىر قوشۇن ،ئون ئالته توپى

 دۈشمهننىڭ كۆز ئالدىدا زەرەپشان دەرياسىدىن ئۆتۈشكه ،يارلىنىپبىر ھهربىي ۋەزىيهتته تهي
 ئهسكهرنىڭ گېنېرال مايور گولوۋاچىف قوماندانلىقى ئاستىدىكى سول قانىتى .باشلىدى

دەريادىن ئۆتۈشكه مۇۋاپىق ئورۇن تاپقانغا قهدەر دۈشمهننىڭ شىددەتلىك توپ ئېتىشى 
 رۇسالرنىڭ .سۇ ئىچىدە يۈرۈش قىلدىئاستىدا چارەك سائهت مىقدارى ۋاقىت بهلگىچه 

سانىغا قارىغاندا بهش ياكى ئالته ھهسسه ئارتۇق بولغان ئۆزبېك قوشۇنى تۈرلۈك 
ئورۇنالردىن ھهم چوڭ قىسىمالر بىلهن رۇس ئهسكىرىنىڭ قارشى ساھىلغا چىقىشىغا 

  رۇس قوشۇنى يېقىنلىشىشى. بۇنىڭ بىرەر پايدىسى بولمىدى، لېكىن.قارشىلىق كۆرسهتتى
 –بىلهن ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئېگىزدىكى ئهھمىيهتلىك ئورۇنلىرىنى تاشالپ ۋە بارلىق توپ 

 بۇ ۋەقه سهمهرقهنتتىن ئانچه يىراق .زەمبىرەكلىرىنى شۇ يهردە قالدۇرۇپ قېچىشقا باشلىدى
 سهمهرقهنت ئاھالىسى شهھهرنىڭ خرىستىئان ،بولمىغان بىر يهردە يۈز بهرگهنلىكتىن

هرىپىدىن ئىشغال قىلىنىشىغا قارىغاندا خهۋپ ۋە دەھشهت ئىچىدە دىنىدىكى دۈشمهن ت
 ۋەتهنداشلىرىغا ،قاچقان ئۆز ۋەتهنداشلىرىدىن كۆپرەك زەرەر يېتىدىغانلىقىنى ھېس قىلىپ

 مۆتىۋەر موللىالر ۋە ئاقساقالالردىن تهشكىللهنگهن ۋەكىللهر ،شهھهر دەرۋازىلىرىنى ياپتى
 ئهتىسى رۇس ئهسكهرلىرىنىڭ بىر .هرگه تهكلىپ قىلدى رۇسالرنى شهھ،ھهيئىتىنى ئهۋەتىپ

 گېنېرال كائوفمانمۇ ئۆزىنىڭ غالىب جامائىتى بىلهن .قىسمى سهمهرقهنتكه كىردى
 ، ئۇنىڭ جامائىتى ئارىسىدا ئافغانىستان شاھزادىسى.تهنتهنىلىك ھالدا شۇ يهرگه كهلدى

ئۇمۇ بۇ شهھهردىكى  .يهنى ھىراتتىن سۇلتانجان ئوغلى ئىسكهندەرخانمۇ بار ئىدى
كه ياردەمگه كهلگهن بولسا »بۇخارايى شهرىپ«مۇسۇلمانالرنىڭ ھالىلىرىغا ئېچىنىپ 

لېكىن ئۆزىگه ۋەدە قىلىنغان ۋەزىپىنىڭ شهرەپلىك بۇخارا تهرىپىدىن كاپالهتكه ئىگه .كېرەك
 ،قۇپ كۆرۈنۈشته پاتىهه ئو، ئۆزىنىڭ جېنىنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن،بواللمايدىغانلىقىنى كۆرۈپال

 بۇ ئىسالم .ئهمهلىيهتته سهككىز بۇرجهكلىك كرېستنىڭ خىزمىتىگه كىرگهن ئىدى
  !مهنپهئىتى ئۈچۈن تىرىشقۇچى ئوتتۇرا ئاسىيالىقالرغا بىر گۈزەل نهمۇنه ئهمهسمۇ ؟
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ئۆز ۋاقتىدا تېمۇرنىڭ ھهشهمهتلىك پايتهختى بولغان ئىسالم دۇنياسىدا غايهت مهشهۇر 
ۇرغان ۋە دەپنه قىلىنغان ئورنى ۋە ھهر زاماندا ئىسالم مائارىپ ۋە بولغان بىر ئۇلۇغ زاتنىڭ ت

 شۇنىڭ بىلهن تهڭ ،مهدەنىيىتىنىڭ مهنبهسى سانىلىپ كهلگهن سهمهرقهنتمۇ
 – 5 يىلى – 1868 ،ماۋەرائۇننهھرنىڭ ئهڭ ئهال بولغان بىر قىسمى ئهنه شۇنداق قىلىپ

 ئۆزبېك مانغىت .تى كۈنى خرىستىئان رۇسىيىسىنىڭ قولىغا چۈش– 14ئاينىڭ 
 . رومانوف خاندانلىقىنىڭ مهملىكىتىگه تهۋە بولدى،سۇاللىسىنىڭ قولىدىن چىقىپ
 بۇ شهھهرنى بىرىنچى قېتىم ئىشغال قىلغۇچى كىشى ،تارىخالرنىڭ بايانىغا قارىغاندا

 ھهم ئهڭ ئاخىرقى قېتىم ،بولغان) ماكىدونىيىلىك ئىسكهندەر(ئالېكساندىر ماكىدونىسكى 
بولۇشقا ) يهنى ئىككىنچى ئالېكساندىر رومانوف(ىلغۇچى كىشىمۇ ئالېكساندىر ئىشغال ق

 بۇنىڭدىن ئىككى مىڭ يىلدىن ئارتۇق ئىلگىرى ياۋرۇپانىڭ .نېسىپ بولغان ئىكهن
گه تهۋە بولۇپ تۇرغان سهمهرقهنت ئهمدى )ماكىدونىيه(جهنۇبىدىكى كىچىككىنه بىر ئۆلكه 

 ئهگهر .ىكى پايتهختنىڭ ھاكىمىيىتى ئاستىغا كىردىيهنه شۇ ياۋرۇپا قىتئهسىنىڭ شىمالىد
 موغۇل ، تۈرك، ئهرەبلهر،بىزدە بۇ شهھهرنىڭ كۆپ ۋە تۈرلۈك سۇاللىلهرگه مهنسۇپ رۇملۇقالر

ۋە ئۆزبېكلهرنىڭ قىزغىن ئۇرۇشلىرى ۋاقتىدا كۆرگهن پاالكهتلىرىنى نهزەرگه ئالىدىغان 
هتلىك كۈنلهرنى ئۆتكۈزگهن باشقا بىر  ئاسىيادا بۇنىڭدەك سائادەتلىك ۋە پاالك،بولساق

 ئۆتكهن ئهسىردە ھهم شهرقنىڭ ئهڭ يىراق ئهڭ .شهھهرنى تېپىش قىيىن بولىدۇ
 بۇرۇنقى جۇڭگودا ۋە زىپانغۇدا .مهملىكهتلىرىدىكى شهھهرلهرمۇ بىزگه مهلۇم بولۇپ تۈگىدى

 . قۇتۇاللمىدىئهڭ كىچىك شهھهرلهرمۇ ياۋرۇپالىقالرنىڭ ئىزدىنىش ۋە دىققهت نهزەرلىرىدىن
 سهمهرقهنت بۇ يېڭى زامانغا قهدەر ئۆزىنىڭ شهھراچه ۋە شائىرانه پاكلىق پهردىسىنى ،ئهمما

 شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ ئۇنىڭ قولغا كىرگۈزۈلۈشى ياۋرۇپا ئۈچۈن كۈتۈلمىگهن بىر .ساقالۋاتاتتى
ڭ ۋەقه بولدى ۋە شۇنىڭ بىلهن تهڭ ھهقىقهتهن ئوتتۇرا ئهسىر ئاسىياسىنىڭ دىققهتنى ئه

   .جهلپ قىلىدىغان ۋە ئهڭ شائىرانه بىر نهمۇنىسى ھاالك بولدى
سهمهرقهنتنىڭ يېنىدىكى پاالكهتلىك جهڭدىن كېيىن ئهمىر ئىنتايىن تېزلىك بىلهن 

 ئۇنىڭ ئون توققۇز ياشلىق ئوغلى كاتتا تۆرە .كهرمىنهگه قېچىشقا مهجبۇر بولدى
 بۇخاراغا كهتكهنىدى ھهمدە ئهبدۇلمهلىك مىرزا جهڭ ۋاقتىدىال قېچىپ) ۋەلىئهھدى(

ئومۇميۈزلۈك چوڭ ھاياجان باشالنغانلىقتىن مىيان قهلئهسىنى ساقالۋاتقان ئاھالىلهر 
 چوڭ كارۋانالر بىلهن قارشى ۋە ئامۇ دەريا ئارقىلىق ، يهرلىرىنى تاشالپ–ئۆزلىرىنىڭ يۇرت 

ىسىدىن بۇرۇن ئۇالر ھهمم:  ئهمدى رۇسالرغا كهلسهك .ئهندىخوي ۋە مهيمهنهگه يول ئالدى
 ئېگىز جايغا قۇرۇلغان ئاچ ،ئۆزلىرىنىڭ يېڭى ۋەزىيهتلهرنى كاپالهتلهندۈرۈش ئۈچۈن

قهلئهسىنى مۇداپىئه ھالىتىگه كهلتۈردى ھهمدە ئهينى زاماندا بىر تهرەپتىن ئهمىرنى تهقىپ 
 ، يهنه بىر تهرەپتىن يېقىن ئهتراپتىكى جايالرنى ئىشغال قىلىش ئۈچۈن،قىلىش ئۈچۈن
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 ، ئون تۆت روتا پىيادە قىسىم.ىڭ تاجاۋۇزچىلىق ھهرىكهتلىرىنى داۋامالشتۇردىئۆزىن
ۋە ئۈچ سوتنا قازاقالردىن ئىبارەت بۇ قوشۇن گېنېرال مايور ) زەمبىرەك(سهككىز توپ  

 بۇ چوڭ .گولوۋاچوف قوماندانلىقى ئاستىدا ھهممىدىن بۇرۇن كاتتا قورغانغا ھۇجۇم قىلدى
 بۇ ، مهن شۇ يهردىن ئۆتكهن ۋاقىتتا ئاڭلىشىمغا قارىغاندا،ۋە مۇستهھكهم قهلئه بولۇپ

قورغان ھۇجۇمدىن خالىي سانىلىپ كهلگهن ۋە خېلى قهيسهر تاشقى تائىپىلهر بىلهن 
خېلى كۆپ ) گارنىزوننىڭ( مۇھاپىزەتچى ئهسكهرلهرنىڭ ، شۇڭا.ئىسكهنجىگه ئېلىنغان

ىقسىز ئۆزىنىڭ دەرۋازىلىرىنى  كاتتا قورغان ھېچبىر قارشىل،بولغانلىقىغا قارىماستىن
   .دۈشمهنگه ئېچىپ بهردى

 قۇردى ۋە شۇ يهردىن � باش ئوردىسىنى مىردە ، ئهمىر ئۆزىنىڭ پۈتۈن كۈچىنى يىغىپ
 ئۇالرنى ،ئايرىم ئاتلىق قوشۇنالرنى كاتتا قورغان يېنىدىكى رۇسالرغا ھۇجۇم قىلىشقا ئهۋەتىپ

ئىشالردىن تويغان گېنېرال كائوفمان زەرەرسىز  ئاخىر بۇ .ھهر ۋاقىت ئاجىزالشتۇرۇپ تۇراتتى
 بۇ دائىملىق ھۇجۇمالرغا بىر خاتىمه بېرىش ۋە ئۆزبېك ئهسكىرىنى پۈتۈنلهي ،بولسىمۇ

 بۇخارالىقالر تېخى . توپتوغرا بۇخارا ئۈستىگه يۈرۈش قىلىشنى قارار قىلدى،يوقىتىش ئۈچۈن
ى بىلهنمۇ ياكى خىيالپهرەس ئاۋام  ئهمىر ئۆز پىكر.پۈتۈنلهي مهيۈسلىنىپمۇ كهتمىگهن ئىدى

 ، ئىشقىلىپ ھهرھالدا تېخىچه قارشىلىق قىلىشقا جۈرئهت قىلىپ،پىكرىگه تهۋە بولدىمۇ
 يىل ئىلگىرى شهيبانى 389 بۇنىڭدىن .رۇسالرغا قارشى ھهرىكهتنى داۋامالشتۇرماقتا ئىدى

 ،ىپۇل يېنىدامۇھهممهدخان بىلهن بابىر ئارىسىدا بۇ سۇالله ئۈچۈن ئۇرۇش بولغان سهر
 ھازىرقى ماۋەرائۇننهھرنىڭ تهختى ۋە تاجى ،ئېهتىمال يىلنىڭ شۇ پهسلى ۋە شۇ كۈنىدە

ئۈچۈن رومانوف خانىدانلىقى بىلهن مانغىت خانىدانلىقى ئارىسىدا كېيىنكى خانىدانلىقنىڭ 
   .زىيىنىغا نهتىجىلهنگهن ئۇرۇش بولدى

 بىلهن يولنىڭ ئىككى رۇسالر جهڭگه كهلگۈچه دەرھال ئادەتتىكىچه جاسارەت
 .ياقىسىدىكى ئۆزبېكلهر تهرىپىدىن ئىشغال ئېتىلگهن ئېگىز ئىستىهكامالرغا ھۇجۇم قىلدى

بۇخارا قوشۇنىنىڭ قېچىسى شۇ قهدەر ئومۇميۈزلۈك ۋە شۇ دەرىجىدە تهرتىپسىز ھالهتته 
 كهرمىنهگه قهدەر بولغان پۈتۈن يول بويى قاچقانالر تهرىپىدىن تاشالنغان ،بولدىكى

 تهقدىرنىڭ ئېلىپ كهلگهن بۇ زەربىلىرى ئىچىدە .ئهسلىههلهر بىلهن تولۇپ كهتتى
 بۇخاراغا كىرىشكه ئىمكان .مۇزەپپهرىددىننىڭ ئۆز ئهھۋالىمۇ ئىنتايىن دەھشهتلىك ئىدى

 چۈنكى ئۆزىنىڭ ھهر ۋاقىت تهتۈر ۋە ئىتائهتسىز بولغان ئوغلى ئهمىردىن نارازى بولغان ،يوق
 ئاتىسىنىڭ يوقىلىشقا باشلىغان سېپىل ،ىپلهرنى ئۆزىگه ئهگهشتۈرۈپبىر قىسىم مۇتهئهسس

 ، ئالدىغا يۈرۈشكه تېخى ئىمكان يوق. تهختىنىڭ دەۋاسىغا كىرىشكهن ئىدى–ۋە تاجى 
نىڭ ئۆزىگه قهدەر )بۇخارايى شهرىپ(چۈنكى رۇسالر ئۆزىنىڭ قارا قۇشلۇق بايراقلىرىنى تاكى 

 ئاخىر گېنېرال .ى جىددىي ھالدا كۆرسىتىپ تۇراتتىئېلىپ بېرىش قهستىدە بولغانلىقلىرىن
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كائوفماننىڭ ئارقا تهرىپىدىن خىيانهتكارالرچه بىر ئۇسۇلدا ھۇجۇم قىلىپ نهتىجه 
 125 ، ئهمىرگه كۈچلۈك ۋە غالىب دۈشمهن بىلهن سۈلهى تۈزۈپ،�چىقمىغاندىن كېيىن 

غا ئولپان ئىسمى  ئۇنىڭ.مىڭ تىلال ھهربىي خىراجهت تۆلهشتىن باشقا چارە قالمىدى
بېرىلمهسلىكىمۇ ئهمىرنىڭ ھېچبولمىسا كېيىنكى كۈنلهردە ھاكىمىيهت كۆلهڭگىسىنى 

 بۇ ئهھدىنامه بويىچه ئهمىر تۆۋەندىكى ماددىالرغا .ھاقارەتتىن قۇتقۇزۇش ئۈچۈنال ئىدى
 بۇخارا ،رۇس پۇقرالىرى ھېچبىر پهرقىگه قارىماستىن) 1ئهمهل قىلىشى كېرەك ئىدى 

 ئۇالرنىڭ مۈلۈكلىرى ، ھهرقانداق يېرىدە تىجارەت قىلىشقا ئىختىيارلىق بولۇشخانلىقىنىڭ
رۇس سودىگهرلىرىگه خانلىقنىڭ ) 2ۋە شهخسىي ئامانلىقلىرى كاپالهتكه ئىگه بولۇش ؛ 

تهسىس قىلىشقا شارائىت ) تىجارەت ۋاكالهتخانىلىرى(ھهرقانداق يېرىدە ئاگېنتىستوۋالىرى 
ققا كىرگهن رۇس تاۋارلىرىنىڭ ئۈستىدىكى قىممىتىدىن ئىككى خانلى ) 3يارىتىپ بېرىش ؛ 

رۇس سودىگهرلىرى باشقا مهملىكهتلهرگه يۈرۈش ئۈچۈن ) 4يېرىم پىرسهنتال باج ئېلىش ؛ 
   .خانلىقنىڭ ھهرقانداق يېرىدىن ئۆتۈپ يۈرۈشكه ئىختىيارلىق بولۇش

رىددىنگه ئۆز  ئهمما شۇ مۇناسىۋەت بىلهن مۇزەپپه،رۇسالر بىلهن سۈلهى تۈزۈلدى
 تهقدىرنىڭ ، شۇ قهدەر چوڭ مهغلۇبىيهتلهر.پۇقرالىرىنىڭ غهزەپ ۋە ئاداۋەتلىرى كۈچهيدى

 ھهتتا ، شۇ قهدەر كۆپ مۇستهھكهم قهلئهلهرنىڭ قولدىن كېتىشى،شۇ قهدەر ئېغىر زەربىلىرى
 بۇالرنىڭ ھېچبىرىمۇ  —ئۇرۇشتا تاالپهتكه ئۇچرىغان كىشىلهرنىڭ پهۋقۇلئاددە كۆپلۈكى 

 يېرىم قۇترىغان ۋە ئۆزلىرىنى ،زەرەپشان دەرياسى بويىدىكى بۇ پايتهختتىكى مۇتهئهسسىپ
 ئىشنىڭ ماھىيىتىنى ،پهۋقۇلئاددە ئۇلۇغ ھېساباليدىغان موللىالرنى ئهقىلگه كهلتۈرۈپ

 بىرنهچچه يىلالر ئىلگىرى بۇخارا ئۆزىنىڭ ھهربىي .دۇرۇسراق چۈشىنىشكه ياردەم قىاللمىدى
تىنىڭ مۇكهممهللىكى سايىسىدە يالغۇز پۈتۈن خرىستىئان دۇنياسى بىلهنال ھهم ئىسالمىيى

 بهلكى ئىستانبۇل سۇلتانى بىلهنمۇ بوي تالىشىشقا قادىر دەپ ئېتىقاد ئهتكهن بۇ ،ئهمهس
كىشىلهرنى ئهمدى بىر ئوچۇم كۇپپار قوشۇنىنىڭ ئۆزىدىن ئون ۋە ھهتتا ئون بهش ھهسسه 

 شهيتان تهرىپىدىن ئىجاد ئېتىلگهن يېڭى ، كۈچلۈكرەككۆپ بولغان مۇسۇلمان ئهسكىرىدىن
ھهربىي قورالىنىڭ ھهم ياۋرۇپا ئۇسۇلىدىكى ھهربىي سانائهتنىڭ بىرمۇنچه دۇئاالردىن ۋە 
ئهزىزلهرنىڭ مۇقهددەس نهپهسلىرىدىنمۇ تهسىرلىكرەك بولغانلىقىغا ئىشىنىدىغان دەرىجىگه 

مان مۇتهئهسسىپلىرىنى ئهقىلگه  ھېچ يهردە بۇ مۇسۇل، ياق.چۈشۈرمهك الزىم ئىدى
   .كهلتۈرۈش مۇمكىن ئهمهستۇر

پاالكهت ۋاقتىدا ھهر يهردە يۈز بهرگىنىگه ئوخشاش بۇ يهردىمۇ ئىش بېشىدىكى ئادەمگه 
ئۆز پاالكهتلىرىنىڭ ئهسلى سهۋەبچىسى .  خىيانهتكارلىق بىلهن تۆھمهت قىلىشقا باشلىدى

تهيىنلهشنى ) ۋەلىئهھدىنى(اتتا تۆرىنى  ئۇنىڭ ئورنىغا ك،بولغان تهختتىن چۈشۈرۈشكه
 قارشى ۋىاليىتىدىمۇ كۈچلۈك ، بۇ پىكىرگه خىزمهت قىلغۇچى بۇخارانىڭ ئۆزىدىمۇ.خااليتتى
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بىر گۇرۇھ بولغاننىڭ ئۈستىگه شهھرىسهبزىدىن جۆرە باي ۋە بابا بايمۇ شۇ گۇرۇھ بىلهن 
 ، نۇرئاتا،لىي غىژدۇۋان بۇنىڭدىن باشقا شىما.بىرلىكته ئىتتىپاقلىشىپ ھهرىكهت قىلدى

 كاتتا ، شۇڭا.خاتىرچى قاتارلىق جايالرمۇ بۇ پىكىرگه ئۆزلىرىنىڭ مايىللىقىنى ئىزھار قىلىشتى
 قارشى شهھىرىگه بېرىش بىلهنال دەرھال خان قىلىپ ئېالن ،تۆرە ئاتىسى يېنىدىن كېتىپ

زىرىدە شۇ قهدەر  بۇ ۋەقه ئاھالىنىڭ نه.قىلىندى ۋە خىۋە خانلىقى بىلهن ئىتتىپاق تۈزدى
 كىشى ھهيران قاالرلىق دەرىجىدىكى ئاز بىر ،ئېتىبارغا ئېرىشىپ مۇۋەپپهقىيهت قازاندىكى

 ئهھۋال بۇ .مۇددەت ئىچىدىال ئۇ ئون مىڭ كىشىلىك بىر ئهسكهرنىڭ قوماندانى بولدى
دەرىجىگه كهلگهندىن كېيىن مۇزەپپهرىددىننىڭ يهنىال يالغۇز تاماشا كۆرۈپال تۇرۇشى 

 ئۇمۇ ئۆزىنىڭ قول ئاستىدا قالغان ئاز مىقداردىكى ئهسكىرىنى .ىن ئهمهس ئىدىمۇمك
 يېرىم ، لېكىن. ئۆزىنىڭ ئاسىي ئوغلىنى ئهدەپلهش ئۈچۈن قارشىغا يۈرۈش قىلدى،توپالپ

يولدىكى ۋاقتىدا خانلىقنىڭ شىمال قىسمىدا ئېهتىمال كاتتا تۆرىنىڭ رازىلىقى بىلهن بولغان 
 قارشى ئىسيان چىققانلىقى ۋە ئۇ تهرەپتىكى ئاسىيالرنىڭ رەئىسى  ئهمىرگه،بولسا كېرەك

 .سىدىق بهگنىڭ توپتوغرا كهرمىنه ئۈستىگه كهلگهنلىك خهۋىرىنى تاپشۇرۇپ ئالدى
شىمالدىكى بۇ دۈشمهننىڭ پهيدا بولۇشى كۈتۈلمىگهن بىر ۋاقىتتا بولغانلىقىدىنمۇ ياكى بۇ 

 ئهمىر تېزلىك بىلهن ئارقىغا ،لىقىدىنمۇتهرەپتىن كۆرۈلگهن خهتهرنىڭ كۆپرەك بولغان
   . ئۆزىنىڭ پايتهختىگه قايتتى،يېنىشقا پهرمان بېرىپ

ئاتىسىنىڭ قايتىپ كهتكهنلىك سهۋەبىدىن جاسارىتى تېخىمۇ ئاشقان كاتتا تۆرە ئۇنى 
 ئهگهر روسالر توسقۇن بولمىغان بولسا ئېهتىمال ئۇ ئۆزىنىڭ زور .قوغلىماقچى بولدى
 .ۈزگهن پىالنىدىن خېلى مۇۋەپپهقىيهتلىك نهتىجىلهرنى كۆرگهن بوالتتىماھارەت بىلهن ت

 يېڭى ئىشغال قىلىنغان بىر ئۆلكىدە تهرتىپسىزلىكلهرنىڭ داۋام قىلىشىنى رۇسالر ،لېكىن
 ئهمىرنىڭ پىالنىغا ئاساسهن پولكوۋنىك ئابراموف قوماندانلىقى ،خالىمىغانلىقى ئۈچۈن

ئىسيانچى شاھزادىنىڭ ئالغا يۈرۈش ) 21(ئاستىدىكى كىچىك بىر رۇس قوشۇنى 
 شۇ ئارىدا ئهمىر شهرقىي شىمال تهرەپتىكى سىدىق بهگ ئىسيانىنى .ھهرىكىتىنى توستى

 ئاسىي ئوغلى بىلهن . كهرمىنه يېنىدا ئۇنى پۈتۈنلهي يوقىتىپ تېرىپىرەن قىلدى،باستۇرۇپ
 جهنۇبتىمۇ شۇنداق ،بىرگه ئۆزىگه قارشى كۆتۈرۈلگهن شهھرىسهبزى ئىسيانىنى باستۇرۇپ

 رۇسالر ئۇنىڭغا . ئهمىر رۇسالردىن ياردەم سورىدى،بىر مۇۋەپپهقىيهت قازىنىش ئۈچۈن
 پولكوۋنىك ئابراموف ئۆزىنىڭ شۇ كىچىك قوشۇنى بىلهن .خۇشاللىق بىلهن ياردەم بهردى

 يهنه بىر ، ئايدا– 10 ئهمىردىن بىر مىل مۇساپه قهدەر ئالدىدا ،جامدىن يۈرۈش قىلىپ
 ئهھمىيهتسىز . ئايدا كاتتا تۆرە ئهسكىرى بىلهن ئۇچراشتى– 11ايهتكه قارىغاندا رىۋ

 رۇسالر قارشى .بىرنهچچه قېتىملىق جهڭدىن كېيىن ئۇنى مهغلۇب قىلىپ قوغلىۋەتتى
 كېيىن ئوتتۇرا ئاسىيالىقالرنى . ئۇنى ئىككى كۈن ئىشغال قىلىپ تۇردى،شهھىرىگه كىرىپ
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قنىڭ ئىككىنچى چوڭ شهھىرى بولغان بۇ يهرنى ھهم ئۇنىڭ  خانلى،قاتتىق ئهجهبلهندۈرۈپ
 ئۈسكۈنىلهرنىڭ ھهممىسىنى بۇخارا – شۇنداقال ئۇ يهردىكى بارلىق قورال ،ئىچكى قهلئهسى

   .ئهمىرىگه قايتۇرۇپ بهردى
 .ئهمىر شهھرىسهبزىگه قارشى يۈرۈشتىمۇ رۇس ياردىمىدىن پايدىالنماقچى بولغانىدى

 ئۆز ئوغلىنى ،سىتى جۆرە باينى يوقىتىشتىن ئىبارەت بولۇپ ئۇنىڭ ئهسلىي مهق،چۈنكى
 گېنېرال كائوفمان بۇ يېڭى ، لېكىن.ئۇنىڭ قولىدىكى بىر قورالدىنال ئىبارەت دەپ بىلهتتى

 قارشىنى قايتۇرۇپ .ئىتتىپاقدىشىغا ھهددىدىن زىيادە ئىلتىپات كۆرسىتىشنى اليىق تاپمىدى
 . ئۈچۈن جامدا ئورۇنالشتۇرۇشقا پهرمان بهردى ئۆز قوشۇنىنى قىشلىق،بهرگهندىن كېيىن

تهخت ۋە تاج دەۋاسى سهۋەبىدىن ئۇ ئۇزۇن : ئهمدى كاتتا تۆرىگه كېلىدىغان بولساق 
 كۆپ ، ئۇنىڭ ھاياتى بىرنهچچه ماجىراالر بىلهن ئۆتۈپ.مۇددەتلهرگىچه تىنچلىنالمىدى

ئۇ ئۆزىگه ئىنتايىن  . رۇسالرنى ھهم ئىنگلىزالرنى تىنچسىزالندۇردى،قېتىم ئاتىسىنى
 چىقىپ –ساداقهتلىك بولغان تېكه ئهرسارى تۈركمهنلىرى بىلهن چۆلدىن كېلىپ 

 بهزىدە خىۋە . يهنه بهزىدە ئىككىنچى بىر يېرىدە پهيدا بوالتتى،خانلىقنىڭ بهزىدە بىر يېرىدە
 بىلهن ئىتتىپاق تۈزەتتى ياكى شىرئهلى خاننى ئهمىرگه قارشى جهڭگه دەۋەت قىلىش ئۈچۈن

 . ئۇنىڭغا ھهر يهردە مېهماندوستلۇق ۋە ئېهتىرامالر كۆرسىتىلهتتى.كابۇلغا بېرىپ كېلهتتى
 ئۇنىڭغا ياردەم بېرىشكه ، لېكىن.ھهتتا شىرئهلى خان ئۇنىڭغا ئۆزىنىڭ قىزىنى بهردى

خىۋەدە ) ئهبدۇلمهلىك( شۇنداق يۈرۈۋاتقان مهزگىلدە كاتتا تۆرە .ھېچبىر جۈرئهت قىاللمىدى
 ئۆزىنى ھهر دائىم پاراكهندە . گۇمان قىلىنىشىچه ئۆلتۈرۈلگهن بولسا كېرەك.دىۋاپات بول

قىلىپ تۇرغان خهتهرلهردىن خاالس بولغانلىقتىن ھهمدە رۇسالرنىڭ مهرھىمىتى سايىسىدا 
 ،خانلىقنىڭ ئۆزىگه قالغان قىسمىنىڭ ئىچكى ئىشلىرىنى بىرقهدەر تىنچالندۇرغاندىن كېيىن

ئهۋەتكهن بهختسىزلىكلىرىگه غايهت ئاچچىق تهجرىبىلهر ياردىمى ئهمىر پهلهكنىڭ ئۆزىگه 
 مهلۇم مۇددەتته رۇسالرغا تۆلهيدىغان . تاقهت قىلىشقا ئۆگهندى–بىلهن تهدرىجىي سهبر 

ھهربىي تهمىناتنى ئۆز ۋاقتىدا تهخىرسىز ھالدا تهڭگه ئارقىلىق سهمهرقهنتته تاپشۇرۇپ 
ايتهختىنىڭ ئىچ قهلئهسى ئارىسىدا مۇنتىزم  بۇخارانىڭ ئهركىسى بىلهن تېمۇر پ.تۇردى

 ئۆزىنىڭ ئالىي ھىمايىچىسى ھۇزۇرىدا ئۆز سهمىمىي .مۇناسىۋەت داۋام ئهتتۈرۈلدى
 مۇزەپپهرىددىن ئۆزىنىڭ ئون ئىككى ياشلىق ئهڭ سۆيۈملۈك ،ساداقىتىنى ئىپادىلهش ئۈچۈن

 .تىرام ھهيئىتى ئهۋەتتىكىچىك ئوغلى ئهبدۇلپهتتاھ مىرزا باشچىلىقىدا پېتروبورگقا بىر ئېه
ئاتىسى تهرىپىدىن ۋەلىئهھدى قىلىپ تهيىنلهنگهن بۇ تۆتىنچى ئوغلى نىۋا دەرياسى 

 تهبىئىيكى بۇ ھازىرغىچه تېخى بهكمۇ .بويىدىنمۇ پاتىهه ئېلىشقا تېگىشلىك ئىدى
   .شۈبهىلىكتۇر
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 11ى  يىل– 1869شۇنىڭ بىلهن تهڭ يىراقتىكى زەرەپشان بويىدىن كهلگهن بۇ ھهيئهت 
 چار . كۈنى رۇسىيه سارىيى تهرىپىدىن تولۇق ئېهتىرام بىلهن قوبۇل قىلىندى– 3 ئاينىڭ –

 توغرىسىنى ئېيتقاندا تۈركىستاندىكى —» ياخشى قهلبلىك بۇرادىرى«پادىشاھ ئۆزىنىڭ 
 ئىمپېراتورلۇق ھۇزۇرىدا .ھىمايه قىلىنغۇچىسى ھهققىدە ھه رتۈرلۈك نازاكهتلهرنى كۆرسهتتى

ناھايىتى چوڭ ئالماس ) 1: ( كهلگهن تۆۋەندىكى ھهدىيهلهرنى قوبۇل قىلدى ئهمىردىن
قىممهتلىك تاشالر بىلهن زىننهتلهنگهن خوتۇنالرغا خاس باش كىيىم ؛ ) 2(قاشلىق ئۈزۈك ؛ 

 پىروزىالر بىلهن زىننهتلهنگهن ،يېقىندا يېتىپ كېلىدىغان تۆت تۈركمهن ئېتى ئۈچۈن) 3(
غايهت ئىنچىكه ۋە نازۇك كهشمىر يىپىكى بىلهن ) 4(دۇقلىرى ؛ كۈمۈشتىن ياسالغان ئات جاب

بۇخارا مهھسۇالتىدىن شال تېرە ) 5(قاپالنغان قارا ئات تېرىسىدىن تىكىلگهن ئۈچ تون ؛ 
بىر توپ ) 7(ئىككى كهشمىر كۆلمىكى ؛ ) 6(بىلهن قاپالنغان ئۈچ كۆك ئهلتېرە تون ؛ 

بۇخارا مهھسۇالتى بولغان ئون ) 8(ىسى ؛ پهۋقۇلئاددە نهپىس ۋە قىممهتلىك كهشمىر شاي
) يېرىم يىپهكلىك ماتا(ئون سهككىز توپ بۇخارا مهھسۇالتى ) 9(سهككىز توپ يىپهك ؛ 

  .)22(ئهدرەس 
 توققۇزدىن ئهدەتلهنگهن ھهدىيهلهرگه –تۈرك ۋە تاتار خهلقىدە ئادەت بولغان بۇ توققۇز 

بېرىلدى ۋە بۇ ھهدىيهلهر ئىككى ئارىدا جاۋابهن مۇناسىپ ھالدا سېخىيلىق بىلهن ھهدىيهلهر 
 مهلۇم مىقداردا مۇۋەپپهقىيهت ھاسىالتىغا ،دوستلۇق ھاسىالتىغا سهۋەب بولمىغان تهقدىردىمۇ

 ، سهمهرقهنت گېنېرال فائوكمان تهرىپىدىن ئىشغال قىلىنغاندىن بېرى.سهۋەب بولدى
ن ھهقىقهتهن ئۆزىنى مۇزەپپهرىددىن رۇسىيهگه قارشى ھهر تۈرلۈك دۈشمهنلىك ھهرىكهتتى

 گهرچه ئۇ تېخى ئۆزىنىڭ ئىلگىرىكى ھاكىمىيىتىنى قايتۇرۇۋېلىش ئۈمىدىدىن .تارتتى
 مهخپىي رەۋىشته جۇڭگونىڭ شىنجاڭدىكى كۈچلۈك ،پۈتۈنلهي ۋاز كهچمىگهنلىكى ئۈچۈن

 ھهتتاكى ئىشتانبۇل ۋە ،ھۆكۈمدار بىلهن ئىتتىپاق تۈزۈش ئىشلىرى بىلهن شۇغۇلالنسىمۇ
 ئېهتىمال بۇالرنىڭ ھېچ ،الرغا مۇراجىئهت قىلىپ بېقىشقا جۈرئهت قىلسىمۇكالكۇتا

 ھازىرغا قهدەر ئاسىيا .بىرسىدىن نهتىجه چىقمىغان ۋە ھهممه تىرىشچانلىقى بىكارغا كهتكهن
 يهنى جهنۇبتىن شىمالغا قارىتىلغان رۇس ئىزى كۆرۈنگىنى ،تۇپرىقىدا ئارقىغا قايتىۋاتقان

  ...يوق
 سهمهرقهنت .تارىخىغا ئائىت ئهسىرىمنى مهن شۇنىڭ بىلهن تاماماليمهنماۋەرائۇننهھر 

ئىچ قهلئهسىدە رۇس بايرىقى كۆتۈرۈلگهندىن ئېتىبارەن بۇ قهدىم ۋە ئۇزاق ئاسىيا ئۆلكىسى 
 غهربىي ياۋرۇپا ئۈچۈن يېپىق ھالهتته بولغان .يېڭى دۇنيا ۋە يېڭى پىكىرلهر مۇھىتىغا كىردى

 ئىلگىرىكى ياۋرۇپا . بۇندىن كېيىن ئهمدى ئېچىلدىشهھهرلهر ۋە مهملىكهتلهر
ساياھهتچىلىرى قىياپىتىنى ئۆزگهرتكهندىال ۋە ئۇ يهردە ھاياتى ئۈچۈن خهتهرگه تهۋەككۇل 
قىلغاندىال يۈرۈشكه مۇمكىن بولغان ئورۇنالر بۇندىن كېيىن ئىختىيارىي ۋە ئوچۇق بولۇشال 
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 ، تاشكهنت.ارىسى ئاستىغا چۈشتى بهلكى خرىستىئانالر ئىگىدارلىقى ۋە ئىد،ئهمهس
 ھهتتا ، خرىستىئان ئىبادەتخانىلىرى سېلىندى، سهمهرقهنتلهردە كۇلۇبالر ئېچىلدى،خوجهنت

بۇ شهھهرنىڭ بىرىنچىسىدە تۈركىستانىسكىي ۋىدومىستى نامىدا بىر گېزىتمۇ نهشر 
لىنىپ  مۇئهززىنلهرنىڭ مۇڭلۇق تاۋۇشلىرى بىلهن رۇس چېركاۋلىرىنىڭ تهكرار.قىلىندى

 ئهلۋەتته بۇ ساداالر مۇسۇلمانالرنىڭ .تۇرىدىغان شادلىق قوڭغۇراقلىرى ئارىلىشىپ كهتمهكته
   .روھلىرىغا ھاالكهتلىك توپ ئوقلىرىنىڭ تاۋۇشلىرىدىنمۇ يامانراق تهسىر قىلماقتا

بىرنهچچه يىلالر ئىلگىرى بۇ قۇرالرنى يازغۇچى مۇئهللىپنىڭ كۆز ئالدىدا يالغۇز 
 ، بۇخارا كوچىلىرىدا ھازىر پاپا،ھىيهتچىلىرىال ئوقۇپ يۈرۈشكه مۇمكىن بولغانمۇسۇلمان ئىال

 تېمۇرنىڭ . سودىگهر قاتارلىقالر غالىب ۋە مهغرۇرانه بىر نهزەر بىلهن كهزمهكته،ئهسكهر
ۋاقتىدىال پهۋقۇلئاددە مۇكهممهل بولغان سارايغا بىر زامانالردا پۈتۈن ئاسىيا خانلىرى 

 ھهتتا تهكهببۇر كاستىلىيه كارولى ئۇنىڭ ،هيئهتلىرىنى ئهۋەتتىئۆزلىرىنىڭ تهبرىك ھ
 تۇران ئهۋالدلىرى تېمۇر تهختىنىڭ .دوستلۇقىنى قولغا كهلتۈرۈشنى زۆرۈر تاپقان ئىدى

 ھازىرقى .نېگىزى بولغان كۆك تاشقا تولۇق مىننهتدارلىق بىلهن يۈزلىرىنى سۈرمهكته ئىدى
ىڭ كېسهلخانىسى ھهم ئوزۇقلۇق ئامبىرى كۈندە بولسا شۇ ساراي رۇس ئهسكهرلىرىن

 بۇ پهۋقۇلئاددە ئىنقىالب ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ بهخت سائادىتىگه سهۋەب بوالرمۇ ؟ .قىلىنغان
 .بولسا نىچۈك ۋە نېمه ئۈچۈن بوالر ؟ بۇ مهسىله بۇ ئهسهرنىڭ دائىرىسى ئىچىدە ئهمهس

 شۇنىڭ . ئهسكه ئېلىش مۇمكىنئۇنىڭغا دائىر باشقا جايالردا بايان ئهتكهن مۇالھىزىلهرنىال
بىلهن بۇ ئورۇندىمۇ ئهڭ يۇقىرى دەرىجىدە مۇھىم بولغان بىر ماددىنى ئهسكه ئېلىپ 

ئوتتۇرا ئاسىيادا :  ئۇ بولسا تۆۋەندىكىلهردىن ئىبارەت .ئۆتۈشنى اليىق دەپ قارايمهن
هدەر تهرىپىدىن شۇ ق) خرىستىئان(رۇسالرنىڭ مۇۋەپپهقىيىتى سهۋەبىدىن ئىسالم كرېست 

 ئۇ ئۆزىنىڭ مىڭ يىللىق كۈرىشى جهريانىدا ھېچبىر زاماندا بۇ ،ھاالكهتلىك زەربه يېدىكى
 كېيىنكى زاماندا غهربىي خرىستىئان دۇنياسىنىڭ .قهدەر قاتتىق زەربىنى كۆرگىنى يوق

 ھهتتا مهككه ۋە مهدىنه كهبى ،نوپۇزى غهربىي ئاسىيا ئىسالم دۇنياسىنىڭ ھهر تهرەپلىرىگه
 بۇ مۇقهددەس ئورۇنالرمۇ مهجبۇرىي ھالدا ئويغىتىلغان . ئورۇنالرغا قهدەر يېيىلدىمۇقهددەس

 يالغۇز ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئىسالمىيهتال ھېچ .يېڭىلىق روھىدىن بىر چهتته تۇرۇپ قااللمىدى
 زىيانغا ئۇچرىمىغان ۋە ئۆزگهرتىلمىگهن ،ۋاقىتتا ۋە ھېچكىم تهرىپىدىن دەخلى قىلىنمىغان

 شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ ئىسالمنىڭ . ھازىرغىچه داۋام قىلىشى مۇمكىن ئىدى،لۇپبىر دىن بو
 ھهم ، دىيانهتپهرۋەر سوپىالر، زاھىتالر.مهنىۋى مهركىزى مهككه ئهمهس بهلكى بۇخارا ئىدى

 ھازىرغا قهدەر مهلۇم بولمىغان بىر ۋەقه شۇكى .روھانىي دىن ئۆلىمالىرى بۇ يهرگه كېلهتتى
 مىسىر ۋە پارس ئۆلكىلىرىنىڭ ھهر تهرەپلىرىدىكى مۇخلىس ، ئوسمانلى مهملىكىتى،)23(

مۇسۇلمانالر ئۆزلىرىنىڭ دىنىي ھېسسىياتلىرى ئۈچۈن الزىم بولغان ھاياتىي قۇۋۋەتنى بۇ 
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 ھهتتاكى .ئهمدى بۇ مۇقهددەس مۇبارەك يهرلهرگه رۇسالر ئاياغ باستى. يهردىن ئاالتتى
دىن ھهرقايسىسىنىڭ دىنىي ھېسسىياتىنى  بۇ ئىسالم مىللهتلىرى.ھاكىمىيهتمۇ سۈرمهكته

دەپ ) ماكانى( ئىسالمنىڭ ئهسلى ئىسنادگهى .دەھشهتلىك ھالدا لهرزىگه سېلىشقا تېگىشلىك
 توزان پاالكهتلىك قارا –ئاتىلىۋاتقان بۇخارانىڭ خارابىسى ئۈستىدە كۆتۈرۈلگهن چاڭ 

مۇددەتلهرگه قهدەر  ناھايىتى ئۇزۇن ،بۇلۇتقا ئوخشاش مهڭگۈلۈك بولمىغان تهقدىردىمۇ
  . كئىسالمنىڭ ئىستىقبال ئاسمىنىنى قاراڭغۇالشتۇرۇپ تۇرسا كېرە

  
  ئىزاھالر

  
 غهربىي ئاسىيا ، بۇ سۆزنىڭ مهنىسى پهقهت كېيىنكى زامانالردىال مهلۇم بولۇپ①

 — كاتتا .مۇسۇلمانلىرىدىكى ۋەلىئهھدى دېگهن مهنىدە ئىستېمال قىلىنغانلىقى سېزىلدى
 . بۈيۈك ياكى ئۇلۇغ شاھزادە دېگهن بولىدۇ،زادە دېگهن مهنىدە بولۇپ شاھ، چوڭ،بۈيۈك
   . ئادەت بويىچه ھهقىقىي ۋەلىئهھدى شۇدۇر–ئۆرپ 
 – 320ناملىق ئهسهرنىڭ «            »  يىلى لوندوندا نهشر قىلىنغان – 1865 ②

  .نبېتىگه قارالسۇ
 بىرىنچى قېتىم ياۋرۇپادا  ئۆتكۈر پىكىرلىك ۋە خېلى مهلۇماتلىق ئالېكساندىر بېرنېس③

 كېيىن .رۇسالرنىڭ تۈركىستانغا قاتنىشىدا ئامۇ دەريادىن پايدىلىنىش پىكرىنى تارقاتتى
 يىللىرى ئارىسىدا ئامۇ دەريانىڭ تۆۋەن – 1858 – 1849ئادمېرال بوتاكوف ئۆزىنىڭ 

دا تهرىپىدە خۇسۇسىي رەۋىشته ئېلىپ بارغان تهكشۈرۈشلىرى نهتىجىسىدە ئاساسلىق ھال
 بۇ دەريانىڭ ، ئۇنىڭ تهكشۈرۈشىدىن ئوچۇق ئايان بولدىكى.بۇنىڭ ئهكسىنى ئىسپاتلىدى

 ئالدى .ئهتراپىدىكى تۆت تارماقتىن ھېچبىرى كېمه بىلهن سهپهر قىلىشقا اليىق ئهمهس
 بهك قۇملۇق ۋە تېيىز ، ئىككىنچىدىن.بىلهن بۇ ئېقىنالر پهسىل خاراكتېرىدىكى سايالردۇر

 پهقهت قونغىرات .ۇنىڭ ئېقىنلىرى ھهر كۈنى دېيهرلىك ھالدا ئۆزگهرمهكته ئ،بولغانلىقتىن
ۋە چورتان كۆلىنىڭ ئارقا تهرەپلىرىدىن قىسمهن تهبىئىي ۋە قىسمهن سۈنئىي بولغان 

 ئامۇ دەريانىڭ قىپچاققا قهدەر ،قانالالرنىڭ بهزىلىرىدىكى سۇالر تولۇپ قاناللىق بولغاندىال
 بۇ مهسىلىگه دائىر .تنىشى ئۈچۈن ئىمكان بولۇش ئېهتىمالى باربولغان يهرلىرىدىال كېمه قا

دا نهشر قىلىنغان ئادمېرال «          »  يىلى – 1867 ،تهپسىلىي مهلۇمات ئېلىش ئۈچۈن
   .بوتاكوفنىڭ ئۆزى تهرىپىدىن يېزىلغان ماقالىگه قارالسۇن

 تۆگه ۋە 2038 ، ئات2442 ، كىشى1168 بۇ گۇرۇھتا قوماندانلىرى بىلهن بىلله يهنه ④
   . ئۆكۈز بار ئىدى2280نهرسىلهرنى يۆتكهش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان 
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 زۆرۈر تېپىلغان چاغدا رۇسالرنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيالىقالر بىلهن خالىس ھالدا ئۆزبېك ⑤
 بۇ ۋەقهگه ئائىت بىر يازما ماتېرىيالدىن تۆۋەندىكىچه ،ئۇسۇلىدا سۆزلىشىشنى بىلىدىغانلىقى

ئورونبورگ گېنېرال گوبېرناتوردىن ئاقمهسچىت قهلئهسى «: مهلۇم بولماقتا 
 پۈتۈن رۇسىيه ئىمپېراتورىنىڭ بۇيرۇقىغا بىنائهن — مهن ھۆكۈمدارىم ،مۇھاپىزەتچىلىرىگه

 ،نبۇ يهردە شهۋكهتلىك ئىمپېراتور پۇقراسى بولغان قىرغىزالرغا زۇلۇم سېلىش ئۈچۈ
ىنغان ئاقمهسچىت قهلئهسىنى ئىشغال قوقهنتلىكلهر تهرىپىدىن رۇس زېمىنىدا تهسىس قىل

 ئاقمهسچىت ئهمدى ئىشغال قىلىنىپ ،گهرچه سىلهر ئۇ يهردە ياشىساڭالرمۇ. لدىمقىلىشقا كه
 مهن ئۆز ئادەملىرىمدىن ھېچبىرىنى چىقىم ، سىلهر شۇنىڭغا ئىشىنىڭالركى.بولغان ھېساب
 رۇسالر بۇ يهردە .گىمهن سىلهرنىڭ ھهممىڭالرنى يوقىتىۋېتىش ئىقتىدارىغا ئى،تارتماستىنال

 ئۇالر ئارقىغا . بهلكى دائىملىق تۇرۇش ئۈچۈن كهلدى،بىر كۈنلۈك ياكى بىر يىللىق ئهمهس
 ئهگهر ئاقمهسچىتته . ئهگهر ياشاشنى ئىزدىسهڭالر بىزدىن مهرھهمهت سوراڭالر،قايتمايدۇ

ق بىر ئىش  مهن ئۈچۈن ھېچقانداق ئالدىراشلى.ئۆلۈشنى تىلىسهڭالرمۇ ئۆز ئىختىيارىڭالر
 بۇ يهردە مهن سىلهر بىلهن جهڭ . مهن سىلهر بىلهن ئىشىمنى ئانچه تېز تۈگهتمهيمهن.يوق

 بهلكى قهلئهنىڭ دەرۋازىلىرىنى ئۆزۈڭالر ئاچقانغا قهدەر سىلهرنى ،قىلىش ئۈچۈن ئهمهس
 ئهگهر مهن قورالسىز ھالهتته سىلهرنىڭ سېپىلىڭالرغا .ئۇرۇش ئۈچۈن كهلدىم

 مهن ، ئاتمىغان بولساڭالر، سىلهر ئهسكهرلىك ھۆرمىتىگه خىالپلىق قىلىپ،يېقىنالشقىنىمدا
 «                  .بۇ سۆزلهرنى بۇ يهرگه كهلگهن  بىرىنچى كۈنىال سىلهرگه بايان قىلغان بوالتتىم

   . بېتىدىن– 348نىڭ »
 .لغاندەپ يېزى(     )  ئىسمى يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان ئىنگلىزچه ئهسهردە ئېردېلى ⑥

دېگهن سۆز چهت ئهلچه ) ئىتالىيانچه    ( ئىككى خىل تاۋۇشلۇق     ،مېنىڭ گۇمانىمچه
 مهنه جهھهتته سېمېگرادلىق دېگهن مهنىدىكى          .بولغانلىقى تۈپهيلىدىن ئۆزگهرتىلگهن

 .دا كۆپىنچه فامىله نامى بولۇپ ئىستېمال قىلىنماقتا)ۋېنگىرىيه(دېگهن سۆز ماجارىستان 
 ئوتتۇرا ئاسىيادىكى تۇنجى قهلئهنى ئىشغال قىلىش ۋاقتىدا بىرىنچى ،دىن قارىغانداشۇنىڭ

   .سهپته مېنىڭ ۋەتهندىشىم بولغان
 – 1853 قوقهنتلىكلهرنىڭ ئهڭ چوڭ ۋە ئهڭ ئهھمىيهتلىك ھۇجۇملىرىنىڭ بىرى ⑦

قهنت  قو12000 بۇ ۋاقىتتا ھۇجۇم قىلغان . كۈنلىرىدە بولدى– 17 ،- 14 ئاينىڭ – 12يىلى 
 بهلكى قېچىشقا ، رۇس ئهسكىرى تهرىپىدىن توختىتىلىپال قالماستىن200ئهسكىرى پهقهت 

  . ر قىلىندىمهجبۇ
 – 1822) بهختىيار( قىرغىز سهھراسىنىڭ خالىس ۋە سادىق قهھرىمانى بولغان قۇتيار ⑧

  دەسلهپته ئۇ رۇسالر. تاالڭلىرى بىلهن شۆھرەت قازانغان–يىللىرىدىال ئۆزىنىڭ بۇالڭ 
كۆپ خىزمهتلىرى .  تالىدى–الپ  قوقهنت ۋە بۇخارانىڭ كارۋانلىرىنى بۇ،پھىمايىسىدە بولۇ
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 . ئۇنىڭغا پېتروبورگدىن ئالتۇن مېدال بېرىلدى،)ئهلۋەتته پهن ۋە سانائهتته ئهمهس(ئۈچۈن 
 ئۇزاق .كېيىن ئۇ ئۆزىنىڭ قوراللىرىنى شهخسهن ئۆزىنىڭ ھىمايىچىلىرىگه قارشى قاراتتى

ئۇنى زىيان سااللمايدىغان بىر ھالهتكه ،كهن قانلىق كۈرەشلهردىن كېيىنالداۋام ئهت
   .كهلتۈرۈشكه مۇۋەپپهق بولۇشتى

 قىپچاقالر ھهققىدە ئهينى بىر بهت ئىچىدىال بۇنداق ئىككى تۈرلۈك يېزىلىشنىڭ ⑨
 رۇسچىدىن — . بۇ قانداقال بولمىسۇن بىر خاتالىق بولسا كېرەك.مهنىسى ئېنىق ئهمهس

   . قىلغۇچىدىنتهرجىمه
 ئاڭالشالرغا قارىغاندا ئهمىر تېخى بۇ ۋاقىتالردا تېخى ئۆز لهشكىرىي ئۈستۈنلۈكى ۋە ⑩

ئومۇمىي مۇسۇلمانالر ئارىسىدىكى مهنىۋى نوپۇزىنىڭ بۈيۈكلىكى ھهققىدە گۈزەل ۋە ئۇلۇغۋار 
 ئون ۋە  سىر دەريا بويىدا رۇسالرنىڭ ئۆزلىرىگه قارىغاندا.خىيالالردا بولغان بولسا كېرەك

ھهتتا يىگىرمه ھهسسه كۈچلۈك بولغان قوقهنت ئهسكىرىنى مهغلۇب ۋە پاراكهندە قىلىشلىرى 
 بۇنىڭغا ئوخشىغان بىر خهۋەرنى سۆزلهشكه .ئۇنىڭ نهزىرىدە ئهسال مهلۇم ئهمهس ئىدى

 جۈرئهت قىلغان تهقدىردىمۇ ئۇنىڭغا ھېچكىم ،بۇخارادا ھېچكىم جۈرئهت قىاللمايتتى
   .ئىشهنمهيتتى

ئىككىنچى بىر ( بۇ ۋاكالهت ھهيئىتى مۇنهججىم نادۋورنى ساۋېتنىك فون ئىستروۋېي �
 بهلكى پولكوۋنىك ،رىۋايهتكه قارىغاندا ئالىمالردىن بولغان مهشهۇر ئىستروۋېي ئهمهس

بىلهن تاغ تهكشۈرۈش ئىنژېنېرى پود پولكوۋنىك تاتارىنوفتىن ۋە ) ئىستروۋېي
ىسكىي بىلهن پراپورچىك كالېسنېكوفتىن ئىبارەت قوماندانالردىن روتمىستىر گلوخوۋ

 – 65 يىلىدا ۋېنادا نهشر قىلىنغان                                             نىڭ – 1869 .بولغان
   .بېتىگه قارالسۇن

 يىلى – 1866 بۇ رۇس ۋاكالهت ھهيئىتى ئۆزىنىڭ بۇخاراغا بارغان كۈنىدىن باشالپ �
 كېيىن . ئۆينىڭ تۆت تېمى ئىچىدە مهھبۇس بولۇپ تۇرۇپ قالدى فېۋرالغا قهدەر بىر– 1

 ھهيئهت بۇنى قهتئىي رەت .شهھهر رەئىسى ئۇالردىن قوراللىرىنى تاپشۇرۇشنى تهلهپ قىلدى
 ئاقساقال ۋە بهش بۇخارالىق قاتتىق ، شۇ تۈپهيلىدىن ئىككى ئارىدا ماجىرا بولۇپ.قىلدى

 مهسلىههتكه بىنائهن ،يلىدىن زىيادە چارچاپ رۇسالر جاسارەت تۈپه.جاراھهتلهندۈرۈلدى
   . بهت– 40 يىل يانۋاردىكى سانى – 1867 ئورونبورگ مهجمۇئهسىنىڭ .تهسلىم قىلىندى

 بۇ كىتاب ماڭا تايمىس گېزىتىنىڭ بېرلىن مۇخبىرى تهرىپىدىن شۇ ئهسهردىن �
 ھهققىدىكى  ئۇنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا سىياسىتى.ئېلىنىپ يېزىلغان نهرسىلىرىدىنال مهلۇم

 يىلى – 1869 مهزكۇر گېزىتنىڭ .خىزمىتىنى پۈتۈنلهي بايان قىلىپ بولۇش مۇمكىن ئهمهس
 بۇ ئهسهر رومانوۋىسكىنىڭ . كۈنىدىكى نۇسخىلىرىغا قاراڭ– 26 ۋە – 16 ئاينىڭ – 3
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ئوتتۇرا ئاسىيا ئهھۋالىغا ئاساسلىق ھالدا خهۋەردار ۋە توغرا مۇھاكىمىلىق بىر زات 
  . كۆرسهتمهكتهبولغانلىقىنى

 ئهرجار كهسكىن جېڭى ھهققىدە ئهڭ ياخشى ۋە ئهڭ تهپسىلىي مهلۇمات يۇقىرىدا �
 ئومۇمىي جهھهتتىن . بېتىدە خاتىرىلهنگهن– 68تىلغا قىلىنغان فون ھىلۋالدا ئهسىرىنىڭ 

   .بۇ ئهسهر ئاساسلىق ھالدا مهلۇمات ۋە ياخشى بايانالر بىلهنال چهكلهنگهن
 خانى ياقۇپ قوشبېگى ئهسكهرلىك دەرسىنى سىر دەريا بويىدا  شىنجاڭنىڭ ھازىرقى�

رۇسالر بىلهن بولغان جهڭدە ئالدى ۋە ئاقمهسچىتنى مۇھاپىزەت قىلغۇچى سۈپىتى بىلهن 
 ئهگهر تۈركىستان خهۋەرلىرىگه .كۆرسهتكهن جاسارىتى تۈپهيلىدىن قهھرىمان دەپ ئاتالدى

پىئه قىلىش ھهققىدىكى قهيسهرلىكى رۇس  ئۇنىڭ قوقهنت ئۆلكىسىنى مۇدا،ئىشهنچ قىلىنسا
 ھهرھالدا ئۇنىڭغا بىرنهچچه قهلئهنى خائىنلىق .ئالتۇنى بىلهن سىلكىشلهنگهن بولسا كېرەك

   .بىلهن تهسلىم قىلغانلىق گۇناھىنى ئارتىشىدۇ
 رۇس جېڭى ۋاقتىدا گويا پايتهخت بۇخارادا ھهر دائىم — رۇس مهتبۇئاتى بۇخارا �

 ئۇالرنى رۇسالر بىلهن ئۇرۇشقا تهشۋىق قىلىپ ،مهۋجۇت بولۇپئىنگلىز سىياسىئونى 
تۇرىۋاتقانلىقلىرىنى ۋە ئۆزبېكلهرگه ئىنگلىز مىلتىقلىرى بېرىلىۋاتقانلىقلىرىنى ئېالن قىلىشقا 

   .تىرىشتى
 بۇخارالىقالرنىڭ ئۆزلىرى ھهققىدە قانداق ئۇلۇغۋار ۋە گۈزەل خىيالالرغا ئىگه �

ئهمىر مېنىڭ : ۆرسىتىش ئۈچۈن تۆۋەندىكى ۋەقه كۇپايىدۇر بولغانلىقلىرىنى بىر ئاز ك
ئىستانبۇل سۇلتانىنىڭمۇ قوقهنتتىن «: ئۆزۈمدىن بۈيۈك بىر پهخىرلىنىش بىلهن 

سهمهرقهنتكه قايتقان ۋاقتىڭىزدا كۆرگىنىڭىزدەك دەرىجىدە كۆپ ۋە ياخشى قورالالنغان 
 بۇنىڭغا قارشى نېمه ،انلىرى ھهي قىرىم جېڭىنىڭ قهھرىم.دەپ سورىدى» ئهسكىرى بارمۇ؟

  !دەپ جاۋاب بېرىش كېرەك ؟
 يىلى لوندوندا نهشر قىلىنغان رۇسىيه بىلهن – 1869 ترىنچنىڭ .  كاپىتان ف�

 بېتىدە رۇسالرنىڭ بۇ – 81ناملىق ئهسىرىنىڭ (                ) ھىندىستان مهسىلىسى 
 ئېهتىمال بۇ .پ كۆرسىتىدۇ ئاپرېل دە– 30تاجاۋۇزچىلىق ھهرىكهتنى باشلىغان كۈنىنى 
 بولمىسا باشقا رىۋايهتلهردىن بۇ قهدەر كۆپ .رۇمى كالىندار ھېسابى بىلهن كۆرسىتىلگهندۇر

   .پهرقلىق بىر ۋاقىتنى كۆرسىتىشىنىڭ سهۋەبىنى چۈشهندۈرۈش مۇمكىن ئهمهس
 بۇخارادىن سهمهرقهنتكه بارىدىغان يولدا كىچىك ۋە ناھايىتى گۈزەل بىر — مىر �

 كهرمىنه بىلهن كاتتا قورغاننىڭ ئارىسىدا تهڭ ئوتتۇرىلىقتىكى مهنزىل ،بولۇپكهنت 
  .) بېتىگه قارىغايسىز– 162مېنىڭ ئوتتۇرا ئاسىياغا ساياھىتىمنىڭ  (.ھېسابالنماقتا

 گېنېرال كائوفمان رۇس ئوردىسىنىڭ مۇھىم بىر قىسمى بىلهن سهمهرقهنتنى �
هلئهسى سهمهرقهنتلىكلهر ۋە شهھرىسهبزىدىن  بۇ شهھهرنىڭ ئىچكى ق،تاشلىغاندىن كېيىن



www.uyghurweb.net 

 236

 مىڭغا قهدەر ئۆزبېكلهر تهرىپىدىن خائىنالرچه بىر ئۇسۇل بىلهن تاجاۋۇزغا دۇچار 25كهلگهن 
 شۇ ۋاقىتتا مايور بارون ئهشتمېۋىل قوماندانلىقى ئاستىدا . خهتهر ئىچىدە قالدى،بولۇپ

 ،سهل ۋە ھهربىي سهپتىن چىققان ئۇالرنىڭ خېلى بىر قىسمى كې، ئادەم بولۇپ685جهمئىي 
قورالنى قولغا ئېلىش ئۈچۈن تېخى ياتاقتىن چىقمىغان رۇس مۇھاپىزەتچى قوشۇنىنىڭ 

 .كۆرسهتكهن قهھرىمانلىقى ئىنتايىن ھهيران قاالرلىق دەرىجىدىدۇر) رۇس گارنىزونىنىڭ(
مئىي  كۈنىگه قهدەر جه– 18 كۈنىدىن – 12 ئاينىڭ – 7ئاشۇ ۋاقىتتىكى قانلىق ئۇرۇش 

 . كىشى يارىدار بولدى172 ، كىشى ھاالك بولدى49 رۇسالردىن ،ئالته كۈن داۋام قىلىپ
 ھېچبىر نهتىجىگه ، سېپىلنى تهشكهن بولسىمۇ،گهرچه دۈشمهن دەرۋازىنى كۆيدۈرۈپ

 كۈندۈز ھۇجۇم – كېچه ، ئۆزبېكلهر ئېغىزدا شهھهر ئالىدىغاندەك ۋارقىرىشىپ.ئېرىشهلمىدى
 ،ه ئېتىالتتى ؛ رۇسالر ئۇالرنى بىر يهردىن ئىككىنچى بىر يهرگه سۈرۈپبىلهن سېپىل ئۈستىگ

 .ئۆزىنىڭ قانلىرىغا چاڭقىغان دۈشمهننىڭ تاجاۋۇزىنى ھهربىر ئورۇندا ياندۇرماقتا ئىدى
 رۇسىيه .ئاخىر كائوفمان بۇ يهرگه كېلىپ رۇس قوشۇنىنى بۈيۈك ھاالكهتتىن قۇتقۇزدى

اقتىدا بولغان بۇ ۋەقه ئاسىيا ئوردىلىرىنىڭ نهقهدەر بىلهن بۇخارا ئوتتۇرىسىدىكى جهڭ ۋ
 نهقهدەر يارامسىز ئىكهنلىكىنى كىشى ھهيران قالىدىغان دەرىجىدە ئوچۇق ،كۈچسىز

  . كۆرسىتىدۇ
 ئالته پهشهڭ توپتىن ۋە ئالته ، ئىككى سوتنا قازاق،بۇ قوشۇن يهتته روتا پىيادە) 21(

  .) بېتىگه قارالسۇن– 85ىڭ  ھىلۋالد ئهسىرىن.ف. (ت ئىدىتوپتىن ئىبارە
 كۈنىدە ئېالن – 11 ئاينىڭ – 3 يىلى – 1872 ھىلۋالدنىڭ .بۇ مهلۇمات ف) 22(

  . لىندىناملىق ماقالىسىدىن ئې«                            » قىلىنغان 
شۇ جۈملىدىن ئوتتۇرا ئاسىيادىن كهلگهن دەرۋىشلهر ھاجىالر ئۈچۈن ئىستانبۇلدا ) 23(

ر ئوسمانلىالرنىڭ ياردىمى بىلهن تهقدىم قىلىنغان تهكىيگاھالرنى كۆرسىتىشى دىيانهتپهرۋە
 .تراپىدا ئهسكىداردا ۋە ئاياسوفىيه ئه، بۇالردىن مۇھىملىرى ئهييۇب مهھهللىسىدە.مۇمكىن

 خېلى ،نكىغهربتىكى مۇسۇلمانالرنىڭ مهنىۋى باغلىنىشلىرىغا كهلگهندە شۇنى بايان قىلىمه
لهر ئۆزلىرىنى بۇخارادا تۇرغۇچى ماشايىخالرنىڭ مۇرىتلىرى كۆپ تۈركلهر ۋە ئهرەب

 ئىرزىرۇمدىن تۈركلهرنىڭ ئهنه ،دىن ئهنقهرە، مهن ئۆزۈممۇ ئىستانبۇلدىن.ھېساباليدۇ
  .ر ئالدىمشۇنداق مهنىۋى رەئىسلىرىگه تهۋسىيهنامىله


