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 مولال مۇسا سايرامى

 تارىخى ههمىدى

 ئهنۋەر بايتۇر : نهشرگه تهييارلىغۇچى

 باسمىسىغا ئاساسهن تورغا  2 نهشرى  1 يىلى مىللهتلهر نهشرىياتى تهرىپىدىن نهشر قىلىنغان  1988 بۇ ئهسهر

 يولالندى

 بسم الله الر خمن الرخيم

 ) مى بىلهن باشاليمهن ئالالنىڭ ئىس ناهايتى شهپقهتلىك ۋە مېهرىبان (

 بولغان ئالال  ههمدۇ ! ئهي مهۋجۇتلۇغى زۆرۈر  تهڭداشسىز  ۋە  مهخلۇقلىرىڭغا  چهكسىز  ههممه  خاسدۇركى،  ساڭا  سانا

 ههممه سۈپهتلىرىڭ پاك ۋە ئهيىپسىز، . يىگانىدۇر  سېنىڭ ئۇلۇغ زاتىڭ يهككه . كهڭرى رىزقى ۋە ئېهسان سهندىندۇر

 ۇلۇغ بولۇپ، مهرتىۋەڭ ئالى، پادىشالىغىڭ ئ

 تۇرىدۇ  ئاستىدا  سىياسىتىڭنىڭ  قههرى  ۋە  ئىلكىڭدە  سېنىڭ  پهقهت  مهخلۇقالر  ههممه  ئىچىدىكى  زىمىن  ۋە  . ئاسمان

 پادىشادۇرسهن  باقى  ۋە  بولغۇچى  ههمىشه  سهن  خاسكى،  پهقهت ساڭىال  پادىشالىق  مهخلۇقلىرىڭ . ههقىقى  ياراتقان

. بولسا ههممىسى فانىدۇر
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 خالىسا،  ئهگهر  يهنه ئالال  تاجىنى  بۇ  خالىسا،  ئهگهر  كىيدۈرەلهيدۇ،  بېشىغا  كىشىنىڭ  بىر  ههر  تاجىسىنى  سهلتهنهت

 كىشىنىڭ  پهس  خالىسا،  ئهگهر  ياندۇرااليدۇ؛  يولدىن  توغرا  يهنه  ئۇنى  خالىسا،  ئهگهر  ئاالاليدۇ؛  ئۇنىڭدىن

 ئۇ ههر قانداق ئىشنى . قىالاليدۇ دەرىجىسىنى مهرتىۋىلىك قىالاليدۇ، خالىسا، مهركىۋىلىك كىشىنىڭ دەرىجىسىنى پهس

 . قىلىشقا قادىر ۋە تاۋاندۇر

 قۇدرىتىڭ بار ! ئهي قۇدرەتلىل ئالال  شۇنى قىلىشقا  قىالي دىسهڭ،  هۆكۈم  نىمه  سهن ياراتقان مهخلۇقلىرىىڭغا  . ئهگهر

 مبهر ئهلهيهىسساالم مۇرسهل، نهبى، ئهنبىيا، پهيغه . سېنىڭ هۆكۈمىڭنى كېچىكتۈرۈپ ئىجرا قىلىشقا، ياندۇرۇشقا بولمايدۇ

 بۇالر ) ت _ قۇرئاندا ( ئۆز كىتاۋىڭدا . لهرنى بىزگه ئۇلۇغ پادىشا قىلىپ ئىبهردىڭ ) ئۇالرغا خۇدانىڭ رەهمىتى بولسۇن (

 ههققىدە قىسسه ۋە هىكايىلهرنى سۆزلىدىڭ، بۇرۇنقى زامانالردا ئۆتكهن خااليىقالر، ئادىل ياكى زالىم پادىشاالر ۋە شۇ

 ئۆتكهن ۋ  بهردىڭ  ەقه زامانالردا  ههققىدىمۇ خهۋەر  ئۆزۈڭ ياراتقان مهخلۇقىرىڭغا . هادىسىلهر  سېنىڭ ئۆز  بولسا،  بۇ

 ۋەقه  ۋە  ئالسۇن  ئىبرەت  ئىشالردىن  ئۆتكهن  تېپىپ،  خهۋەر  هىكايىلهردىن  ۋە  قىسسه  بۇ  ئۇالرنىڭ   كۆيۈنۈپ،

 . ئىشارەت ۋە ئىبارەتتۇر هادىسلهرنى مۇالهىزە قىلىپ، ئۇالرنى ياد ئېتىپ ئهسلهپ تۇرسۇن دىگهنلىگىڭدىن

 ئهسهر  بىرىدىن ياخشىلىق ياكى يامانلىقنىڭ بىرەر  ئالهمدىن كهتكهن خااليىقنىڭ ههر  ساقلىنىپ  بۇ  ئاالمىتى باقى

 ئهسهر . قالىدۇ  ئالهمدىن ئۆتكهنلهرنىڭ ۋەقهلىرىنى،  دەل ئهنه شۇ  بولسا  ئاالمهتلىرىنى رەتلهپ،  تارىخ كىتاپلىرىدا

 . ۇالرنىڭ تۇرمۇش ياكى هاياتىدىن قىسسه ۋە خهۋەر بېرىدۇ، خاالس قايتا ئىلغاپ چىقىپ، ئ

 زاكىيات  ۋە  تهرىپ ( ساالۋەت  قىلىندىغان  بىلهن  زىكىر  ۋە  ئۇ ) ت _ ناماز  بولسۇنكى،  پهيغهمبهرگه  ئاخىرقى  شۇ

 ە كهلگۈسى ئالال ئۇنى ئۆتكهن زامان ۋ . پهيغهمبهر بۇ دۇنيا ۋە ئاخىرەت ئىككى ئالهمنىڭ ئىلغانغىنى ۋە ياخشىسىدۇر

 ئۇ زاتنىڭ ئۇلۇغ مۇبارەك ئىسمى مۇههممهت سهللهلالهۇ ئهلهيهى . دەۋرانغىچه هۆججهت ۋە گۇۋاچى قىلىپ ئهۋەتكهن

 ( 1 [ ۋەسهللهم  بولسۇن ]  ساالمهتلىرى ئۇنىڭغا  ۋە  پهيغهمبىرى ۋە ) ئالالنىڭ رەهمىتى  ئالالنىڭ بهندىسى،  ئۇ  بولۇپ،

 دوستىدۇر  نهسهپلىرى . يېقىن  ۋە  ههسهپ  يېتىدىغان ( ئۇنىڭ  بىلهن  شۆهرەت  بهلكى  ئهمهس  بىلهن  نهسىل  ئۇنىڭ

 خهلىلۇلالغىچه ) ت _ نهسهپلىرى  ئىبراهىم  ههزرىتى  ئۇلۇغلۇغى  ئۇالشقان ] 2 [ ،  ۋە . مههكهم  پادىشالىق  ئۇنىڭغا  ئالال

 مههمۇت  مهقامى  ۋە  مهرتىۋە  ئۇلۇغ  قىلىدىغان  ۋاستىچىلىق  بىلهن  ئىنسانالر  ئ ] 3 [ پهيغهمبهلىكنى،  الى ئۇلۇغلۇق

 بهردى  پارچه . دەرىجىسىنى  پهيغهمبهرلهرگه  ئۆتكهن  بۇرۇن  ئۇلۇغ  ئالال  ههمه  قىلغان  تهقدىم  قىلىپ پارچه
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 ئالال ئۆزىنىڭ ئۇلۇغ نامىنى ۋە هۆكۈملىرىنى بۇ زاتنىڭ نامى ۋە . پهزىلهتلهرنى جهم قىلىپ، پهقهت ئۇنىڭغىال بهردى

 قىلدى  بىلله  بىلهن  ئه . هۆكۈملىرى  ئالالنى  قوشۇپ شۇڭالشقا،  بىله  رەسۇلۇلالنىمۇ  مۇههممهت  هامان  كىشى  سلىگهن

 هازىرقى چاغدىمۇ خۇددى ئۇنىڭ هايات ۋاقتىدىكىدەكال جارى . ئهسلهيدۇ  مۇههممهت رەسۇلۇلالنىڭ شهرىئهتلىرى تا

 بولمايدۇ . قىلىنىدۇ  قىلىشقا  ئىجرا  كېچىكتۈرۈپ  ياكى  ئۆزگهرتىشكه  قالدۇرۇشقا،  ئهمهلدىن  شهرىئهتلىرىنىمۇ  . بۇنىڭ

 . چۈنكى ئۇ ئهڭ ئۇلۇغ ئهخالق ۋە يۈكسهك مهرتىۋىنىڭ ئىگىسىدۇر

 بۇرادەرلىرى  ئهلهيهىساالمنىڭ  مۇههممهت  يهنه  دۇرۇتلهر  ئۇلۇغ  ئهلهيهىسساالمالرغا،  غايهت  مۇرسهلىن  ۋە  ئهنبىيا

 ئههلى  ئۆز  ئهلهيهىسساالمنىڭ  ساهابىلىر  مۇههممهت  ئۇلۇغ  بارلىق  رەقىپىلىرىگه،  پاك  بولسۇن ئهۋالتلىرىغا،  . ىگه

 ئهششهرەئه  ئههلىگه ] 4 [ مۇبهششهرلهرگه  بولۇپمۇ  بهدرە  ئههلىگه ] 5 [ ،  ئۇهۇد  ئههلىگه ] 6 [ ،  ئهقهبه  سۇففه ]. 7 [ ،

 ئهگهشكۈچىلهرنىڭ ] 8 [ ئههلىگه  ۋە  ئهگهشكۈچىلىرى  قېرىنداشلىرى،  ئۇالرنىڭ  ۋە  ساهابىلهرگه  بارلىق  ههم

 ئهنهۇم  رەزىيهالهۇ  ئۇالردىن ( ئهگهشكۈچىلىرى  بولغاي ئالال  ئۆتكهنكى ) رازى  ئهمىرلهر،  پادىشاالر،  خهلىپىلهر، ، 

 يۇرتنىڭ ههم ئهگىشىشىگه اليىم بولغان ياخشى  ئىمام پىشىۋاالر،  قازى ۋە  دىندار  ئۆلىماالر،  شهرىئهتشوئار  سۇلتانالر،

 ههممىسىال  بۇالرنىڭ  چۈنكى  بولغاي،  رازى  ئۇالردىن  ۋە  قىلغاي  رەهمهت  ئالال  ههممىسىگه  ئالالنىڭ بهندىلهرنىڭ

 ئىدى  بهندىلىرى  ياخشى  ۋە  كېيىن . ئهگهشكۈچىلىرى  بۇنىڭدىن  ۋە  ئۆتكهن  زامانغىچه  بۇ  زاماندىن  قهدىمقى

 ماڭغۇچىالرغىمۇ  يولدا  توغرا  بىلهن  ئىخالسى  چىن  تۇتۇپ،  يولىنى  يۇقۇرقىالرنىڭ  قىيامهتكىچه  ههتتا  ئۆتىدىغانالرغا،

 . چه بولغاي مهڭۈگى  كۆپ، مهڭگۇدىن  ئالالنىڭ رەهمىتى كۆپتىن

 بهئدۇ  ههمدۇ ( ئهمما  دۇرۇت _ ئالالغا  ساهابىلىرىگه  ئهۋالتلىرى،  ئۇنىڭ  ۋە  پهيغهمبهر  كېيىن، ) ت _ سانا،  دىن

 ئېتىۋارسىز بۇلۇڭ  بىينىشانلىق كوچىسىدا مهستۈرە  بىينىشانلىق كوچىسىدا  ) ت _ يۇشۇرۇن ( پۇچقاقدىن ماكان تۇتقان،

 يىپلىك مولال مۇسا ئبىنى مولال مولال ئهيسا خوجا سايرامىنىڭ ئاجىزلىق ۋە ياشايدىغان كهمبهغهل ۋە كهمتهر، كۆپ ئه

 پېقىرلىق بىلهن قىلغان ئهرزى مهلۇماتىم، شۇ جاهان پازىللىرى ۋە ئاقىللىرى، ساغالم تهبىئهتلىك دانىشمهنلهر، دەۋران

 يېتىپ ئا  زىهىنلىرىگه  توغرا  ۋە  دىلىغا  يۇرۇق،  كامىللىرىنىڭ قۇياش نۇرىدەك  موغۇلىستان ئالىم  بۇ  بولغايكى،  شكارە

 تهۋە ۋە بوي سۇنغۇچى ] 10 [ قهدىمقى زامانالردا مۇسۇلمان خانلىرىنىڭ هۆكۈمرانلىغىدىن كېيىن فهۇفۇرچىنغا ] 9 [ يۇرتى

 مۇتلهق هۆكۈمى ۋە  تهقدىرى ئىالهنىڭ ئارزۇسى،  يىگىرىمه ئىككى يىل ئۆتكهندىن كېيىن،  يۈز  ئارىدىن بىر بولۇپ،
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 موغۇلىستان ئاهالىسىنىڭ پىشانىسىگه چۈشۈپ،  لهن ئۇلۇغ ئىسالم قۇياشىنىڭ نۇرى بۇ يهتته شهههر ئىرادە تهقدىرى بى

 يۇشۇرۇندى  كهينىگه  پهردىسىنىڭ  يوقلۇق  ۋە  ئاجىزلىق  بۇلۇتلىرى  مهمىلكىتىدىن . قاراڭغۇلۇق  كۇچار  بىلهن  ئالدى

 تائىپلىرى  تۇڭگانى  ۋە  هاجى  ههبىبۇلال  مولال  خوتهندىن  ئالدىغا راشىدىن خوجام،  ئۆز  قايسىسى  قاتارلىقالرنىڭ ههر

مۇستهقىل پادىشا بولۇپ، كاپىرالر ئۈستىدىن غهلبه قىلىپ، ئۆز هۆكۈملىرىنى جارى قىلىپ، جهڭ ۋە غازاتقا كىرىشىپ،

 ئىبارەت بىلهن تۇرغان بىر پهيتته، فهرغانه ۋىاليىتىدىن مۇههمهت ياقۇپ بهگ  تاتىش قىلىپ، دۇئا  ئارا تاالش  ئۆز

 هۆكۈمرانلىق قۇشب  قىلىپ كىرىپ،  ئىستىال  زىمىنالرغا  بۇ  كىشى  دەرىجىلىك بىر  ئالى  باهادىر،  تهدبىرلىك،  ناملىق  ېگى

 ئارىدىن ئالته يىل ئۆتكهندىن كېيىن، يهنى تارىخ هىجرى بىر مىڭ ئىككى يۈز سهكسهن ئالتىنچى . قىلىشقا باشلىدى

 ئىدرىگى ئۇنىڭ خۇلقى نهپسانىدىن غالىپ كېلىپ،  ل ياقۇپ بهگنىڭ ئهقى ) ت _ يىلى  1870  1869 مىالدى ( يىلى

 خهلىپىلىگى  ئۇلۇغ  زاماننىڭ  ۋە  زىمىن  ئاهالىسىنى  شهههر  يهتته  ۋە  دۆلىتىنىڭ _ ئۆزىنى  ئوسمانىيه  ] 11 [ بۈيۈك

 جۈملىدىن ئوسمانىيه دۆلىتىگه ئىتائهت ۋە ئىناۋەت قىلىشنى شۆهرەت هىساپالپ، پهخىر . هىمايىسىگه شهرتسىز تاشلىدى

 سوغا دەپ  نۇرغۇن  ئارقىلىق  ئۈمىگى  ئهلچى  بىر  باشچىلىغىدىكى  تۆرەم  ياقۇپخان  قازى  بىلهن  بىلىپ،  ساالمالر

 بىلدۈردى  قىلىدىغانلىغىنى  بهيئهت  دۆلىتىگه  ئوسمانىيه  ئۆزىنىڭ  ئهۋەتىپ،  بۇ . ئىتائهتنامه  تۆرە  ياقۇپخان

 شېرىپ  ههرەمهيىن  خادىمى  ۋە  خاقان  بىننى  خاقان  خادىمى ئۇل ( ئىتائهتنامىنى  ههرەمنىڭ  ئىككى  ) ت _ ۇغ

 ئابدۇلمهجىدىنخان  بىننى  پايتهختىگه ] 12 [ ئابدۇلئهزىزخان  ئىگه  ئېهتىرامغا  ئالى  جهننهتتهك  تۇرۇپ ئىشلهيدىغان

 ئۇنىڭ ياتقان جايى ( ئابدۇلئهزىزخاننىڭ ) ت _ يۈكسهك مهرتىۋىلىك ( بۇ هال جانابى پهلهك ئاشيان . يهتكۈزدى ] 13 [

 پىكىرگه مۇۋاپىق ۋە مۇناسىپ كېلىپ، بۇ مۇغۇلىستان يۇرتى ۋە پۇقراسىنى  لۇق ۋە يۈكسهك ئوي نۇر ) جهننهتته بولسۇن

 ئالى دۆلهت هىمايىسىگه ۋە بېقىندىلىغىغا ئېلىپ، ئۇالرنى ئۆز يولىغا باشالپ، مۇههممهت ياقۇپ بهگ ئاتالىق غازىغا

 ئاتىسى (  باشى ” ) ت _ غازاتچىالرنىڭ  ئىلتى “ مىراخور  مهنسهپ  ئالى  ههم دىگهن  شاهانىلىق  ئۆزىنىڭ  ۋە  قىلدى  پات

 ئنايهتلىك مهرهىمهتلىرى بىلهن ، ئوسمانىيه ئۆز بېقىندىلىرىغا تهقدىم قىلغان شاهلىق تاجىسىنى، ئوسمانى دۆلىتىنىڭ

 . ئهلهملىرىنى بهرگهنلى ههققىدە يارلىق چۈشۈردى  بايراق

 خهلق، كهمتهردىن خىزمهتكارالر ۋە بارلىق  ، پۇقرا نهتىجىدە ، يهتته شهههر ئههلىدىن بولغان بىزدەك نهۋكهر، غۇالم

 يهتته يىل مىقدارى خاتىرجهم ۋە تىنچ، پاراۋانلىق تۇرمۇش ئامما ئوسمانىيه دۆلىتىنىڭ سىياسى ۋە هىمايىسى ئاستىدا
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 يتته، دەل مۇشۇنداق په . كهچۈرۈپ، ئۆز ئادىتىمىز بويىچه كۈچلۈك ۋە قۇدرەتلىك ئالالغا دۇئا ئىلتىجا قىلىپ ياشىدۇق

 ئۇزۇن ئۆتمهي ئۇلۇغ . سۇلتانلىقنىڭ غهلبه تهختىگاهىغا ئورۇنالشتى ] 15 [ سۇلتان بىننى سۇلتان مۇههممهت مۇرادىخان

 مۈلكىنىڭ پادىشاسى ئۇلۇغ ههرەم ] 17 [ ، ئهجهم ] 16 [ ئالالنىڭ ئۈمهتلىرىگه چۈشۈرگهن سايىسى، بۈيۈك رەهبهر، ئهرەپ

 خۇدا ئۇنىڭ دۆلىتىنى ] ( 18 [ ىڭ تاجى گههىرى بولغان ئابدۇلههمىد خان خادىمى، ئۇلۇغ شۆهرەتلىك ئوسمانالر ئهۋالدىن

 بهخت  يېقىن،  نۇسرەتكه  قىلسۇقن،  قىلسۇن  مهڭگۈ  دوست  بىلهن ) سادەتكه  شهرەپ  ۋە  غهلبه  ئېكراملىرى  ئالى

 باشلىدى  سۈرۈشكه  سهلتهنهت  مۇستهقىل  ئورۇنلىشىپ،  مۇستههكهم  تهختىگه  ئابدۇلههمىدخان . خهلپىلىلىك  لېكىن،

 ئاراملىق  تېنچلىق ۋە  يۇرتىمىزدا  باشالپ،  تۇرمۇشىمىزنى پاراۋانلىققا  ئېتىۋارىنى تاشالپ،  ئۆز  پۇقراالرغا  بىزدەك كهمتهر

 تۈزۈملهرنى ئورناتقىچه، مۇههممهت ياقۇپخان غازى بۇ پانى ئالهمدىن مهڭگۈلۈك باغچىسىغا  ههم تېگىشلىك قائىدە

 قىلدى  بىزدەك باشپاناهسىز ۋە زەئىپ ناچار دەل مۇشۇنداق بىر پهيتته، فه . سهپهر  غۇرچىننىڭ مهنسهپدارلىرى كېلىپ،

 . جۇدەڭگۈ پۇقراالرغا ئىگىدارچلىق قىلدى

 ئىككى يىل بولدى  ئۆتكىنىگه تېخى ئهمدىال ئوتتۇز  ۋەقهلهر  بۇ . بۇ  زامان داناسى ياكى دەۋران پازىلى،  لېكىن بىرەر

 ئىچىدىكى ئههۋ  قالدۇرۇشقا پاراكهندىچىلىك بىلهن ئۆتكهن دەۋر  ياكى يادىكار  نهمۇنه  بىرەر  بىزگه  الالرنى يېزىپ،

 جانابى مىرزا “ قىلىچ بىلهن قهلهمنى بىرلهشتۈرگهن ” بۇنىڭدىن تۆت يىل ئىلگىرى . جۈرئهت قلىشقانلىغىنى بىلمهيمىز

 » ى رەشىدى تارىخ « بۇ موغۇلىستان يۇرتىدا هۆكۈم سۈرگهن خان ۋە پادىشاالرنىڭ ئههۋالىدىن ] 19 [ ههيدەر كوراگانى

 توپالپ،  قىلىپ  هىكايه  ۋە  قىسسه  ۋەقهلهرنى  ئۆتكهن  بولۇپ  زامانالردا  شۇ  باشقا،  يازغاندىن  ئهسهرنى  بىر  ناملىق

 . نهمۇنه ياكى نىشان قالدۇرۇشنى مهقسهت قىلغان بىرەر زامان رىسالىچىسى ياكى داناسى ئۆتمىدى

 ياردا ئىسالم ئېچىشقا سهرپ بولغان كۇچارلىق خوجىالرنىڭ شۇڭالشقا، بهزى كۆڭلى يېقىن ۋە ئىشهنچىلىك دوستالر، بۇ دى

 تولۇق  ۋەقهلهرنىڭ  بولغان  بولغىچه  مۇنقهرز  باشلىنىشىدىن  هۆكۈمرانلىغىنىڭ  بهگ  ياقۇپ  غازى  ئاتالىق  غازاتلىرى،

 سېيىتالرنى  غازات قىلىپ ئۆتكهن،  دەپ ئىلتىماس قىلىپ،  كىتاۋى جهملهپ يازساڭ،  تارىخ  بىرەر  ههققىدە  ڭ جهريانى

 ئۇرۇش  ئۈچۈن،  كىرگۈزۈش  قولغا  شهههرلهرنى  ئۇالرنىڭ  ۋە  ۋەقهلىرى  قالمىسا،  غازاتلىرىنىڭ  ئۇنتۇلۇپ  جهڭلىرى

 جىدەللىرىنى ۋە دۆلهت هۆكۈمرانلىغى قاتارلىق مهسىلىلهر  ئاتالىق غازىنىڭ قوشۇن باشالپ كىرىپ، پهيدا قىلغان جهڭ

 ئ  ۋەقهلهرنى  بۇ  قالمىسا،  مهخپى  نهزىرىدىن  بىز خااليىق  ۋە  سىز  بولغان  گۇۋاهچى  ۋەقهلهرگه  شۇ  بىلگۈچىلهر، وقۇپ
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 ياخشىلىققا ” كىتاۋىدا “ ههدىس ” ئۇالر يهنه پهيغهمبهرنىڭ . تهشهككۈر قىلىشسا دەپ ئىلتىماس قىلىشتى  ئۈچۈن دۇئا

 سىز يازغان ” دىگهن سۆزنى نهقىل قىلىپ، “ دااللهت قىلغۇچىالر بولسا، شۇ ياخسى ئىشنى ئۆزى قىلغانلىق بىلهن باراۋەر

 تهشهككۈرلىرىمىزنى  بۇ ئهسهرنىڭ بهرىكهتلىرىدىن، ئوقۇغۇچىالرنىڭ سىزگه ۋە بىزدەك ئاسى گۇناكارالرغا قىلغان دۇئا

 . دەپ خىتاپ قىلدى “ ئهپۇ قىلىپ، ئهيىۋىمىزنى كهچۈرۈشىگه سهۋەپ بولسا ئهجهپ ئهمهس

 بۇ سىيادات پانا غازىال  لېكلىن، مهندەك بىر خارۇ  ئههۋاللىرى، ) غهلبىگه ئىگه غازاتچىالرنىڭ ــ ت ( رنىڭ زار بىچارە

 شهۋكهتلىرى، هۆكۈمرانلىغى قاتارلىق مهسىلىلهرنى توپالم  غازاتلىرى، ئاتالىق غازىنىڭ پادىشالىق شان  غهبىلىك جهڭ

 ئېچى  سۆز  پېتىنىپ  قانداقمۇ  ههققىدە  ئىگىلىرى  دۆلهت  بۇ  قىالاليمهن؟  جۈرئهت  قانداق  چىقىشقا  يېزىپ  شىم قىلىپ

 نىشانسىز بىچارە ئۇالرغا ئوخشاش ئورۇن ۋە مهرتىۋىسى پهلهككه يهتكهن ئالى پادىشاالرنىڭ  مۇمكىن؟ مهندەك نام

 قىسسه ۋە داستانلىرىنى قانداق يول ۋە مۇناسىۋەت بىلهن توپلىيااليمهن ۋە قانداق قىلىپ ئۇالرنىڭ ئۆز مهرتىۋىسىگه

 اليىق تىل بىلهن قهلهم سۈرەلهيمهن؟

 دەس  ئاشتى ئهڭ  يىلدىن  قىرىق  كۈنگىچه  بۇ  باشالپ،  ئېچىلغاندىن  ئىسالم  ئۈستىدە . لهپكى  ۋەقهلهر  چاغدىدىكى  شۇ

 بۇ چاغدا ئۆتكه ۋەقه . تۇرغان ياكى ئۇالرنى ئۆز كۆزى بىلهن ئۇچۇق كۆرگهنلهرنىڭ تولىسى ئالهم باقىغا سهپهر قىلدى

 ئۇ  كۆتىرىلىپ  خاتىرسىدىن  كىشلهرنىڭ  ئاستىالپ،  هادىسىلهر  باشلىدى ۋە  ۋە . نتۇلۇشقا  ۋەقه  بۇ  ئۈچۈن،  شۇنىڭ

 بىر  قىيىن  ۋە  مۇشكۈل  ئۆزى  يېزىشنىڭ  ئهسهر  رەتلهپ  قايتا  تهكشۈرۈپ،  ئىنچىكىلهپ  قايتا  هادىسىلهرنى

 تهرىپىدىن قۇبۇل قىلىنغۇسىدۇر  ياخشىالردىن سورالغان ئۆزرە ” . ئىش  ياخشىالر  شۇ  ئهلۋەتته يهنه  دىگهن “ . خالىق،

 بوي  باشلىدىم هىكىمهتلىك سۆز  سۆز  توغرىسىدا  ۋەقلهر  چاغدىكى  شۇ  قوشۇپ،  بىلله  ئۆزرەمنى  بىلهن  ئېهتىرام  بۇ . ىچه،

 كېلىپ،  دوستلىرىم  كونا  سهمىمى  نهچچه  بىر  يهنه  غازىلىق ” چاغدا،  ئۇرۇپ،  قىلىچىنى  ئىسالم  ئايىماي  كاپىرالرغا

 رازىلىغىنى  خۇداۋەندەكېرىمنىڭ  تىكلىگهنلهر،  مهرتىۋىسىنى  ۋە  قىلىپ دەرىجىسىنى  پىدا  جانلىرىنى  ئهزىز  ئىزدەپ،

 داۋامالشتۇرغايسىز،  تېز  بىلىپ  غهنىمهت  ۋاقىتنى  تۇتۇپ،  چىڭ  نامىڭىزنى  يادىگار  باشلىغان  شههتلهر  بولغان  قۇربان

 ماختاپ  بىلهن  سۆزلهر  شىرىن  ئېلىپ،  ئهسكه  ئۇالرنى  مۇزاكىرىلىرىدە  ۋە  سۆهبهت  ئۆزىنىڭ  ئهۋالتالر  كېيىنكى

 ئۇالر  دۇئا مهدىهىيلهپ،  مۇكاپاتقا  ئۈچۈن  ئهجرى  ئالالئالدىدا  سىزمۇ  چاغدا،  كۆتهرگهن  قول  تهشهككۈرگه

 قالدۇراليسىز  خاتىرىلهرنى  گۈزەل  خااليىققىمۇ  ئههلى  جۈملىدىن  بېرىشكه “ . ئېرىشهلهيسىز،  مهدەت  ۋە  ئىلهام دەپ
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 . باشلدى

 دوستلىرىم يهنه  ه ” بۇ  ئۇ  ئىلىم بولۇپ،  بىر  هممه پهنلهرنىڭ ئالدىنقى قاتارىدىن ئورۇن تارىخ ئىلمى ناهايتى زۆرۈر

 ئىشتۇر . ئاالاليدۇ  بىر  مۇهىم  نىسبهتهن ناهايتى  ئىنسانغا  بولۇش،  تارىختىن خهۋەردار  ئوقۇش ۋە  ئىلمىنى  بۇ . تارىخ

 ئىگه  يۇقىرى مهرتىۋىگه  مۇزاكىرىلهردە  سۆهبهت ۋە  هىساپلىنىپ،  ئۇلۇغ  خااليىق نهزىرىدە  بولسا  پهننى بىلىدىغانالر

 تارىخ ئىلمىنى بىلمهيدىغانالر، ياكى ئۇنىڭدىن بى خهۋەر كىشلهر گهرچه قانچه يۇقىرى كامالهتكه يهتكهن . اليدۇ بوال

 تارىخنىڭ پايدىسى توال، مهنپهئهتى كۆپ . بىلهنمۇ، ئۇالر دانا ئالىمالرنىڭ ئالدىدا يهنىال نهزەر ۋە ئېتىۋاردىن يىراقتۇر

 تهبهقهلىرى، ئۇالرنىڭ سهرگۈزەشتىلىرى، خۇلقى ئهخالقى، ياشايدىغان جاي چۈنكى ئادەملهرنىڭ دەرىجه ۋە . بىر ئىلىم

 بىلهنال  ياردىمى  ئىلمىنىڭ  تارىخ  پهقهت  مهسىلىلهرنى  قاتارلىق  زىمىنلىرى  ۋە  شهههر  قىلغان  ئاۋات  ماكانلىرى،  ۋە

 . دىيىشتى “ . بىلگىلى بولىدۇ

 يهنه  زامانال ” ئۇالر  بۇرۇنقى  بولمايدىكهن،  ئىلمى  تارىخ  خهلقنىڭ ئهگهر  ياشىغا  شارائىتلىرىدا  تار  ۋە  ئۇزاق  رنىڭ

 بولمايدۇ  بىلگىلى  سهفيولال . ئههۋالىنى  ههرزىرى ئادەم  زاماندىكى  قهدىمقى  مۇههممهت ] 20 [ هالبۇكى  دىن ههزرىتى

 شۇ زاماندىن باشالپ بىزنىڭ دەۋرىمىزگىچه بولغان ئارلىقتا، بىرمۇنچ  ه مۇستاپا سهللهلالهۇ ئهلهيهىسساالمغىچه، ههتتا

 ماشايىخالر،  ئۇلۇغ  قىلغان  سهرپ  كۈچىنى  ئۆز  يولىدا  دىن  ئهۋلىيالىرى،  ۋە  ئۆلىمالىرى  ئىسالم  مۇرسهلىن،  ئهنبىيا،

 قاتارلىق ئۇلۇغ مهرتىۋە ۋە يۈكسهك ئېهتىرامغا ] 24 [ ، نهمرۇد ] 23 [ ، فهغفۇرچىن، پىرئهۋىن ] 22 [ ، كىسرا ] 21 [ قهيسهر

 باشق  بۇالردىن  پادىشاالر،  ۋە  خان  خاقان،  ئىسالم ئىگه  دەرىجىلىك  يۈكسهك  پادىشالىرى،  ئهجهم  ئهرەپ،  يهنه  ا

 ئىدى  ئۆتكهن  زالىمالر  كاپىر  كىرمىگهن  ئىنتىزامىغا  ئىسالم  ۋە  ئىنتىزامغا . پادىشالىرى  ئالهمنى  بهزىلىرى  بۇالرنىڭ

 ىنى، تۇتقان يولى ئهگهر تارىخ ئىلمى بولمايدىكهن، ئۇالرنىڭ ئههۋال . باشالپ، پۇقراالرنى پاراۋان تۇرمۇشقا يىتهكلىدى

 . دىيىشتى “ ۋە شۇئارلىرىنى ههم ههر قايسى دەۋرىدە ئۆتكهن ۋەقه ياكى هادىسىلهرنى زادىال تولۇق بىلگىلى بولمايدۇ،

 يهنه  بهرگهن ” ئۇالر  يۈز  زاماندا  بىر  ههر  ياشايدىغان بىرمۇنچه قهبله ۋە گورۇهالرنىڭ پازىللىرى،  ئهجهمدە  ئهرەپ،

 توپالپ،  ۋەقه  كهلدى  تهكشۈرۈپ هادىسىلهرنى  يېزىپ  ئهسهرلهرنى  بىرمۇنچه  هامان  قىلىپ،  ئۇالرنىڭ . تهتقىق

 بهزىلىرى پهقهت ئۇزۇن ۋە چوڭ ئهسهرلهرنى يازغان بولسا، يهنه بهزلىرى پهقهت ئۆز قهۋمى ياكى ئۆز يۇرتىدا ئۆتكهن

هالبۇكى، سىز بولسىڭىز بۇرۇنقى . ىدى پادىشاالرنىڭ ئههۋالىنىال بايان قىلىپ، قىسقا ياكى تالالنما ئهسهرلهرنى يازغان ئ
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 تارىخلىرىنى كۆپ ئوقۇغان، ) ت – موغۇل ( زاماندىن بۇ زامانغىچه يېزىلغان تارىخ كىتاپلىرىنى، بولۇپمۇ تۈرك، موغۇل

 هاسىل  بېشىڭىزدىن زاماننىڭ ئىسسىق  يامان ئىشالرنى كۆپ كۆرۈپ تهجىرىبه  ۋە  ياخشى  سوغاقلىرى توال ئۆتكهن،

 بىلهن ههمسۆهبهت بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئىش ههركهتلىرى، خۇلقى قىلغان، ئهمىرل  مىجهزى،  هر، ۋەزىرائىلهر ۋە هاكىمالر

 ئادەم  بىر  بىلىدىغان  مهسىلىلهرنى  قاتارلىق  دەرىجىلىرى  ۋە  ئاجايىپ . تهبهقه  بهرگهن  يۈز  دەۋرىدە  شۇ  شۇڭالشقا،

 ئهۋالتال  كېيىنكى  ئۇنى  يېزىپ،  كىتاۋى  تارىخ  بىر  توپالپ  يېشىڭىزمۇ ۋەقهلهرنى  قىلسىڭىز،  نهمۇنى  ۋە  نىشان  رغا

 . دەپ ئىلتىجا ۋە ئىلتىماس قىلىشتى “ ئاالمهت قالسا،  بىرەر ئهسهر . يهتمىشتىن ئاشتى

 ئۇنچه  تىزىلغاندەك  كىتاپقا  خۇددى  بۇرادەرلىرىمنىڭ  تۇپرىغىغا  مهن  خارلىق  قىلىشىنى،  رەت  سۆزلىرىنى  مارجان

 ئېتىۋارسىز  گهپلهرگه  بۇ  چوڭ ئىشنى كىتاپ قىلىپ تۈزۈپ تاشالشنى ۋە  ئامالسىزلىقتىن بۇ  قاراشنى مۇناسىپ كۆرمهي،

 قاراپ  چىقىشقا، يهنى دوستالرنىڭ ئهمىرىگه ئاساسهن بۇ كىتاپقا تۇتۇش قىلىپ، ئۆزەمنى كىنايه ئوقلىرىنىڭ نىشانىغا

 بولدۇم  مهجبۇر  يا . ئېتىشقا  خاتارلىقالر  مهقسهتسىز  ياكى  مهقسهتلىك  بىرەر  ئهسهردە  بولسا، بۇ  سادىر  سهۋەنلىك  كى

 تۈزىتىپ،  دوست  بىلهن  قهلهمتۇراچلىرى  خهيرىخاهلىق  يۇشۇرۇپ،  بىلهن  ئېتهكلىرى  كهچۈرۈم  ئۇنى  يارەنلىرىمنىڭ

 تهشهككۈرلىرىگه ئىگه  مۇۋاپىق ئۆزگهرتسه، ئۇالر ئهلۋەتته ئۇلۇغ ئالالنىڭ ئهجرى مۇكاپىتىغا ۋە خااليىقنىڭ رەهمهت

 . بولغۇسىدۇر

 كىت  بۇ  يازدىم مهن  پايدىلىنىپ  مهزمۇنىدىن  تالالنغان  كىتاپلىرىنىڭ  تارىخ  پايدىلىق  قىسىمىنى  دەسلهپكى  . اپنىڭ

 باغالپ،  يىپىغا  تههرىر  ئۇالرنى  بىلىپ،  سوراپ  بىلگهنلهردىن  ياكى  كۆرگهن  ۋەقهلهرنى  شۇ  بولسا  قىسىمىنى  كېيىنكى

 دەپ ئات قويدۇم ۋە ئۇنى بىر مۇقهددىمه، “ همىدى تارىخ ه ” بايان سههپىسىگه ئورنىتىپ، قىسقىچه بۇ تارىخ كىتاۋىغا

 . ئىككى داستان، بىر خاتىمه بىلهن تامامىغا يهتكۈزدۇم

 كىتاپنى  سهۋەپ بار “ تارىخ ههمىدى ” بۇ  مۇنداق بىرقانچه  موغۇلىستان يۇرتى ۋە : دەپ ئاتاشتا  بۇ  بۇنىڭ بىرى شۇكى،

 زامان ۋە  دۆلىتىنىڭ خهلىپىسى،  ئۇلۇغ ههرەمهينىڭ ئاهالىسىنىڭ ئالى ئوسمانىيه  بىننى خاقان ۋە  زىمىننىڭ خاقانى،

 خادىمى ئابدۇلههمىد خان بىننى ئابدۇلمهجىد خانغا بهيئهت ۋە ئىتائهت قىلىش شهرىپىگه ئىگه بولغانلىغى ۋەقهسىنى،

 ۋەقهلهرنىڭ ئۇشتۇمت  كېلىۋاتقان  داۋاملىق  پاراكهندىچىلىك ياكى  بېرىدىغان  يۇز  جهريانىدا  ۇت زامانالرنىڭ ئۆتۈشى

ئۈزۈلۈپ قېلىشى تۈپهيلىدىن، خااليىقنىڭ خۇددى ۋەهشىلهرنى كۆڭۈلدىن يىراق قىلغاندەك، شۇ چاغدىكى ۋەقهلهرنى
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 ئۆز كۆڭۈل ئهينىگىدىن چهتته قالماسلىغى، بهلكى بۇ ۋەقهنىڭ بۇنىڭدىن كېيىنمۇ جاهان سههپىسىدىن تېخىمۇ ئاشكارا

 . دەپ ئاتىدىمم “ تارىخ ههمىدى ” ى مهقسهت قىلىپ، بۇ كىتاپنى ئورۇن ئېلىپ، ئۇنتۇلۇپ كهتمهسلىگىنى مۇددىئا ياك

 – يىلى  1545 مىالدى ( يهنه بىرى شۇكى، ئاۋالقى زاماندا، يهنه تارىخ هىجرىنىڭ توقۇز يۈز ئهللىك ئىككىنچى يىلى

 كوراگانىمۇ ) ت  هۈسهيىن  مۇههممهت  مىرزا  بىننى  كوراگانى  ههيدەر  مىرزا  ئهمىرى  ئۇالرن ( ئهمىلهرنىڭ  ههر ئالال  ىڭ

 ئهينى زاماندىكى ئاجايىپ ۋەقهلهر توغرىسىدا بىر جانلىق تارىخ تۈزۈپ، ئۆز ) ئىككىسىنىڭ قهۋرىسىنى نۇرلۇق قىلغاي

 يهنى شىرىن  ئالى مهرتىۋىلىك ئابدۇل رەشتىخان  زامانىنىڭ پادىشاسى سۇلتان بىننى سۇلتان،  بىننى ] 25 [ سۆزلۈك،

 سهئىدىخاننىڭ  بېغىشالپ ] 26 [ سۇلتان  رەشىدى ” ، نامىغا  ئىدى “ تارىخ  قويغان  ئات  دەرۋىدىكى . دەپ  بۇ  مهنمۇ

 بىنىى  ههمىدىخان  ئابدۇل  خادىمى  ههرەمهيننىڭ  ئۇلۇغ  ۋە  سۇلتان  بىننى  سۇلتان  خهلىپىسى،  دۆلىتىنىڭ  ئوسمانىيه

 . دەپ ئات قويدۇم “ تارىخ ههمىدى ” ئابدۇل مهجىتخان نامىغا بېغىشالپ

 خۇددى  سهۋەپ،  بىر  كىشى ئىلىمنى ” دا كىتاۋى “ ههدىس ” يهنه  ئۇ  بىرسىدىن ئىلىم سورىسا،  كىشى يهنه  بىرەر  ئهگهر

 كېرەك  سېلىنىشى  ئوتتىن نوختا  بۇنىڭ بوينىغا  مهنمۇ “ . بىلىپ تۇرۇپ سورىغۇچىدىن يۇشۇرسا،  دەپ كۆرسهتكهندەك،

 بۇرۇنقى  بىلىدىغان  ئۆزەم  ئاۋال  سۆزنى  قانچه  بىر  ئۈچۈن،  قۇتۇلدۇرۇش  قورقۇنچتىن  مۇنداق  يۇقىرى ئۆزەمنى

 . تهكرار قهلهم سۈردۇم  نهسهپلىرى ههققىدە باشالپ، بۇنىڭغا تهكرار  مهرتىۋىلىك ۋە ئالالغا يېقىن پادىشاالرنىڭ نام

 چۈنكى، بۇ موغۇلىستان يۇرتى ۋە ئاهالىسى ئهل خاقان هىمايىسى ۋە ئىتائىتىگه كىرگهنلىگى، ئۇالرنىڭ ئۇلۇغ ئوسمانىيه

 دۇنيادىن ئىبارەت ئىككى دۆلىتىنىڭ تهۋەلىگىدىكى پۇقراالر  بۇ  كىتپالردىن ئورۇن ئالغانلىغى،  هىساپلىنىپ،  قاتارىدا

 . ئالهمدە پهخرلىنىشكه تېگىشلىك شۆهرەت بولۇپ هىساپلىنىدۇ

 ههر قانداق بىر ئادەم ئۆز دەۋرىنىڭ پادىشالىرىنى بىلمىسه ياكى تونۇمىسا، ئۇنداق ” كىتاۋىدا يهنه “ ههدىس ” ئۇلۇغ

شۇڭالشقا، بارلىق پۇقراالر، ههر خىل ئىنسانالر ۋە . دەپ كۆرسىتىلگهن “ . لهن ئۈلۈمگه گىرىپتار بولىدۇ ئادەم جاهىللىق بى

 شهرت  بىلىشى  تونۇپ  ياخشى  پادىشالىرىنى  دەۋرىنىڭ  ئۆز  ئاخىرەت . گوروهالر  ئۇالرنىڭ  ههتتا  قىلىش  بۇنداق

 تارىخ ” ە ۋە مهقسهت بىلهن بۇ ئهسهرگه مهنمۇ خۇددى شۇنداق چىڭ ئهقىد . ئازاۋىدىن قۇتۇلۇشىغىمۇ ياردەم بېرىدۇ

 . دەپ ئات قويدۇم “ ههمىدى

 دوست  مۇناسىۋەتلىك  تۇتقان  يولنى  ۋە  توغرا  خار  بىر  مهندەك  تاشلىغاندا،  نهزەر  مهجىمۇئهگه  بۇ بۇرادەرلىررىم
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 الردىن دۇئا ۋە بىئېتىۋارنى، ئۆزلىرىنىڭ ئىجابهتلىك ۋە تهسىرلىك دۇئالىرىدىن چهتته قويماس دىگهن ئۈمىد بىلهن، ئۇ

 بۇ ئهسهرگه قهدەم باشالپ، قهلهم سۈردۈم  ئالال بۇ ئىشىمغا رەهمهت ۋە شهپقهت قىلىپ، مېنى . پاتىهه تهلهپ قىلىپ،

 توغرا يولغا باشالپ، ياردەم بېرىشىنى ۋە بۇ ئىشىمنىڭ مۇۋەپپهقىيهتلىك بولۇشىغا ئوڭايلىق تۇغدۇرۇپ بېرىشىنى ئۈمىد

 . ن قىلىمهن ۋە ئۇنىڭغا ئىشىنىمه

 مۇقهددىمه ئىپتىداسى

1 

 غان ئههۋاللىرى ههم ۋەقهلىرى قىسسىسى، بۇ زىمىنغا نىڭ زامانىمىزغىچه بول ] 27 [ موغۇلىستان يۇرتى ياكى يهتته شهههر

 دەپ ئاتىلىشىنىڭ سهۋەپلىرى، مۇسۇلمان خانلىرىنىڭ ] 29 [ “ موغۇللىيه ” قايسى تايىپىلهرنىڭ هۆكۈمرانلىق قىلغانلىغى،

 چىنىنىڭ  خاقانى  نهسهپلىرى،  قىسقىچه ] 30 [ ئهسلى  ۋە  سهۋەپلىرى  قاراتقانلىغىنىڭ  ئۆزىگه  شهههرنى  يهتته  بۇ

 بايانى  نلىرى جهريا

 بۇرادەرلهرنىڭ ناهايتى سهزگۈر قۇالقلىرىغا يېتىپ روشهن ۋە  هۆرمهت ۋە ههشهمهت ئىگىلىرىدىن بولغان يېقىن دوست

 شهههر  يهتته  بۇ  كىتاپلىرىدا،  تارىخ  ۋە  زامانالردا  قهدىمقى  بولغايكى،  ئاتالغان “ موغۇلىستان ” ئاشكارە  كونا . دەپ

 جا  بۇ  هۆججهتلهردىمۇ،  قىلىنغان “ موغۇللىيه ” ينىڭ ئىشهنچىلىك  قهيت  بولغانلىغى  . تهۋەلىگىدە

 دىگهن سۆزنىڭ مهنىسى نىمه؟ بۇ يهتته شهههر دەسلهپ قايسى دەۋرىدىن باشالپ دىننىڭ دۆلهت “ موغۇللىيه ” ئهمدى

 شېرىپىگه ئىگه بولغان؟ ئۇنىڭ پادىشالىرى قايسى مهزههپ ۋە مىللهتكه مهنسۇپ؟ خاقانى چىنىنىڭ بۇ جايغا قاچان

 ىگىدارچىلىق قىلغانلىغىغا قانچه يىل بولدى؟ ئ

 يۇقىرقى مهسىلىلهرنى تهپسىلى يېشىپ بېرىش ۋە تهتقىق قىلىشتا بۇ قىسقىچه تارىخچىدا، ئالدى بىلهن بۇرۇن ئۆتكهن

 تارىخچىالرنىڭ ئهۋالتالرغا تهقدىم قىلىپ قالدۇرۇپ كهتكهن ئۇلۇغ كىتاپلىرىدىكى ئىبارىلهرنى نهمۇنه ئورنىدا بايان

 ئهگهر سۆزلىگۈچى سۆزىنىڭ ئهۋۋىلىنى باشلىماي تۇرۇپ ئاخىرىدا . قىلماي تۇرۇپ، ئهسلى مهقسهتكه يهتكىلى بولمايدۇ

 ئۇنى بېشى يوق گهپ دەپ نهزەر  ئاڭلىغۇچىالر  ئالمايدۇ  كۈچهپ كهتسه، ] 31 [ “ رەۋزەتۇسسافا ” شۇڭالشقا . ئېتىۋارغا
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 ۋە باشقا تارىخ “ تارىخ رەشىدى ” ، ) ت – رىخالرنىڭ تالالنغىنى تا ( » ] 32 [ مۇنتهخهببۇتتاۋارىخ « ، ) ت – ساپالىق باغ (

 . كىتاپلىرىنىڭ مهزمۇنىدىن تالالنغان بىرقانچه مهلۇمات بۇ ئهسهردە ئالدى بىلهن قىسقىچه بايان قىلىنىدۇ

 ، تۈرك ئهلقىسسه، ئۆتكۈر كۆزلهر ئههلى ۋە داناالرغا مهخپى قالمىغايكى، بۇ تارىخنى يېزىشتىكى ئهسلى مهقسهت بولسا

 ئهمىر  ۋە  پادىشا  ۋە  قهبىلىلىرىنىڭ ئههۋالى،  دۆلهتكه هۆكۈمران بولۇپ سۆلهت ۋە سهلتهنهت تاپقانالر  ئهمىرالىرى،

 قان  ياكى  شۆهرەت  مهنزىللىرى،  ئۇالرنىڭ  ئورۇن  ۋەتهنلىرى،  ئهسلى  نهسهپلىرى،  نامى  جهههتتىكى  قېرىنداشلىق

 بۇ . ماقالىلىرى قاتارلىقالرنى بايان قىلىشتىن ئىبارەت  المهتلىرى، سۆز ئا  يوسۇنلىرى، نىشان  يۇرتى، ئۇالرنىڭ قائىدە

  نىڭ زىكىرىنى ئارزۇ ) ت – ئىككىنچى ( ۋەقهلهرنى بايان قىلىش ئۈچۈن، يهنه ئالدى بىلهن نوه بىننى ئادەم سانى

 گۇرۇهلىرىنى  قهۋم  ئۇنىڭ مۆجىزلىك ۋەقهلىرى،  بولۇپمۇ  تهبرىك بىلهن باشلىماي تۇرۇپ،  ڭ ئههۋالىدىن سۆز تىلهك ۋە

 . ئاچماي تۇرۇپ، مهقسهت ۋە مۇددىئاغا يهتكىلى بولمايدۇ

 پهيغهمبهرلىكته ئولتۇرۇپ، ئۆز قهۋملىرىنى ) ت – يىلى  950 مىالدى ( نوه ئهلهيهىسساالم ئهللىك كهم بىر مىڭ يىل

 قىلدى  دەۋەت  قىلمىد . دىنغا  قۇبۇل  دەۋەتلىرىنى  ئۇنىڭ  بولۇپ،  يامان  قهۋملىرى  ئۇنىڭ  يولغا لېكىن  توغرا  ۋە  ى

 قۇرئان ( » كىتابى مۈلكولئهئاالم « . كىرمىدى  ئىگىسىنىڭ كىتاۋى يهنه  ئهجهم خهلقىنىڭ ) ت – ئالهم  ئهرەپ،  ۋە  دە

 ئارىسىدا، خۇدا ئۆز قههرى بىلهن ئۇالرنى هاالك قىلىپ دوزاققا تاشلىغانلىغى ههققىدە تهپسىلىي مهلۇماتالر ۋە مهشهۇر

 قا، ئۇالر ههققىدىكى قىسسىلهرگه ۋە نوه ئهلهيهىساالمنڭ سام، هام ناملىق ئىككى ئۇلۇغ شۇڭالش . رىۋايهتلهر ساقالنغان

 . ئوغلى ۋە نهۋرىلىرى توغرىسىدىكى مهسىلىلهرگه ئاالهىدە توختالمىدىم

 تۇتقان  ۋەتهن  تهرەپتىن  شىمال  ۋە  شهرق  ئۇنىڭ  گهرچه  بولۇپ،  يافهس  ئوغلى  ئۈچىنچى  ئهلهيهىسساالمنىڭ  نوه

 ن، تۈرك، موغۇل قاتارلىق قىبىلىلهرنىڭ نهسهپلىرىنى، شۇنداقال، ئۇنىڭ بۇ جايالردىكى باشقا قىبىلىلىرىنىڭ ئهۋالتلىرى هى

 لېكىن بۇالرنىڭ ههممىسىنى تهپسىلىي بايان قىلىش  ههممىسىنى تهپسىلىي بايان قىلىشنى مهقسهت قىلغان بولساممۇ،

 پهقهت يافهسنىڭ بىر ئوغلى تۈر ۋە ئۇنىڭ ئهۋالتلىرى، ئهندىشه بىلهن،  ئۈچۈن ئۆمرۈم يهتمهسمىكىن دىگهن خىيال

 قهۋمى  نهۋرە  قىلدىم  چهۋرىلىرى،  بايان  قىسقىچه  ئىنساننىڭ ئۆمرى . قېرىنداشلىرىنىال  بىر  ههر  ياشقا 80 چۈنكى،

 كۆپىيىدىكهن  نوقسانلىرى  قىسقىرىپ،  قهدەملىرى  ئۇنىڭ  تهنه . يېقىنالشقاندا،  يازغانلىرىمنى  تۆۋەندە   شۇڭالشقا،

. تهئهررۇز قىلماسلىغىڭىزالرنى ئۈمىدت قىلىمهن
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 پهرۋەردىگارنىڭ ئهمرى بويىچه ) ت – تۇپان سۈيى باالسىدا ( خۇالسه قىلىپ ئېيتقاندا، نوه ئهلهيهىسساالم ئاب ئازاپىدا

 تېغىنىڭ  ئهڭ ئاخىرى كېمىنى جۇد  جۈپ سېلىپ،  مهخلۇقتىن بىر  تۈرلۈك  ههر  كېمىگه  ياساپ،  كېمه  ئۈستىگه ] 33 [ بىر

 چىقتى  چىقتى . ئېلىپ  ساالمهت  كىشى  سهكسهن  نهسلىدىن  ئهلهيهىسساالم  داۋاملىق . ئادەم  سۈيىنىڭ  دەريا  لېكىن

 ئاپهتلىرى تۈپهيلىدىن ئۇالرمۇ هالهك بولۇپ، ئاقىۋەت نوه ئهلهيهىسساالم ۋە ئۇنىڭ ئۈچ ئوغلى، ئۈچ ئايال جهمئىي

 قالدى  ساالمهت  كىشىال  ئىنسان . يهتته  پۈتۈن  يۈزىدىكى  نوه يهر  شۇ  دەل  جىنسى،  ئادەم  ياكى  گۇرۇهى ىيهت

 » ئادەم سانى « شۇ سهۋەپتىن، نوه ئهلهيهىسسالم . ئهلهيهىسساالمنىڭ بۇ ئۈچ ئوغلىدىن تارالغان ئهۋالتالردىن ئىبارەت

 رىۋايهتلهرگه قارىغاندا، شۇ چاغدا يهر يۈزىدە بۇالرنى باشقا . دەپمۇ ئاتىلىدۇ ) ت – ئىككىنچى ئادەم ئهلهيهىسسالم (

 . هايات ۋە ئىنسان قالمىغان ئىكهن

 بۇالر يهنه پهيغهمبهر مۇرسهل . شېرىپلىرى سام، هام ۋە يافهس ئىدى  نوه ئهلهيهىسساالمنىڭ بۇ ئۈچ ئوغلىنىڭ ئىسىم

 بار  ساپ پاراسهتلىك . ئىدى دىگهن رىۋايهتلهرمۇ  ۋە  دانا  ئهقىللىق،  قارىغاندا  ئوغۇللىرىغا  باشقا  نوهنىڭ يهنه  سام

 باشقا پهرزەنتلىرىنى بولسا . هلهيهىسسالم ئهنبىيالىق ۋە ئهلچىلىكنىڭ ئىچكى سىرىنى ئۇنىڭغا تاپشۇرغان نوه ئ . ئىدى

 روبئى مهسكۇن . ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلىشقا بۇيرىغان ئىدى  يهر ( ئالهمنىڭ ئهڭ ئاۋات ۋە ياخشى جايلىرىنى، بولۇپمۇ

 اتى مۆتىدىل، هاۋاسى ياخشى يهرلىرىنى مهخسۇس نىڭ كىلىم ) ت – يۈزىنىڭ ئادەملىرى ياشايدىغان ئاۋات قىسىمى

 ئىدى  بهرگهن  قىلىپ  تهقسىم  هۆكىما . پهرزەنتىگه  ئهۋلىيا،  ئهنبىيا،  ئهمىراالرنى ) ت – پهيالسوپالر ( شۇنىڭدەك،  ۋە

 ئۇنىڭدىن . سام بهش يۈز يىل ئۆمۈر كۆردى . سامنىڭ نهسلىدىن بولسۇن دەپ دۇئا قىلغان ئىدى ) ت – ئهمىرلهرنى (

 پ  كهلدى توققۇز  دۇنياغا  يۇر . هرزەنت  لهدىم،  ئهلهم،  الد،  الۋاج،  يهقىن،  ئاسۇر،  كىيومرىس،  ئهرفههشهغ،  بۇالر

 . ئهرفههشهد پهيغهمبهرلهرنىڭ ئاتىسى، كىيومرىس بولسا پادىشالرنىڭ ئانىسى ئىدى . قاتارلىقالردىن ئىبارەت

 بۇيرىدى  تهرەپكه  قايسى  ههر  پهرزەنتىنى  بىر  ههر  سۆزلىشىدىغان ئۇالرنىڭ ئهۋال . سام  تىلدا  خىل  توققۇز  ئون  تلىرى

 قاتارلىق جايالردا ] 39 [ ، پارىس ] 38 [ ، ئىراقهيىن ] 37 [ ، ئومان ] 36 [ ، ههزەرمۇت ] 35 [ ، يهمهن ] 34 [ بولدى ۋە بابىل

 بىلهن يافهسنىڭ ئهۋالدىغا . ياشايدىغان بولدى  هام  بېرىپ،  جهنۇپ تهرەپلىرىگه  زىمىننىڭ شهرق ۋە  بهزىلىرى يهر

 . ئىمارەتلهرنى بىنا قىلىپ ئاۋات قىلدى  ، نوپۇسى ناهايىتى كۆپىيىپ، شهههر ئارىلىشىپ

 ياشايدىغان بولدى، خۇداۋەندەكېرىم ئۇنىڭغا توققۇز پهرزەنت بهردى  ۋادىلىرىدا . هام جهنۇپ تهرەپكه بېرپ، دەريا
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 بهربه  قىمىت،  كوش،  زەنج،  كهنئان،  نۇبه،  سىند،  هىند،  ـ ت ( ئۇالر  سۇدان يۇرتىنىڭ . اتالدى ههبهش دەپ ئ ) بهربهر

 تىل  خىل  بۇالرنىڭ پهرزەنتلىرى ئون سهككىز  هامنىڭ ئههۋالدى،  هىندىستان خهلقى  ههبهس،  زەنگىبار،  ئادەملىرى،

 . ئۇالرمۇ نۇرغۇن شهههر ۋە ئىمارەتلهرنى بىنا قىلدى . بىلهن سۆزلىشىدىغان بولدى

 ئۆز پهرزنهتلىرىگه زىمىن ئايرىپ رۇخسهت بهرگهن بۇرۇن نوه ئهلهيهىسسالم كېمىسىنى جۇد تېغىغىا سۆرەپ چىقىپ،

 دەپ “ ماڭا دۇئا ئۈگهتسىڭىز، مهن خالىغان چاغدا دۇئا قىلىپ، يامغۇر ياغدۇرغان بولسام ” چاغدا، يافهس دادىسىدىن

 قىلدى  ئىلتىجا  دەرگاهىغا  ئالالنىڭ  بۇنى  دادىسى  ئىدى،  قىلغان  قىلىپ، . ئىلتىماس  قۇبۇل  تهلىۋىنى  ئۇنىڭ  ئالال

 ئهۋەتتى جهب  ئايهتنى  دىگهن  ئهززەم  ئىسمى  ئارقىلىق  ئهلهيهىسساالم  تاشقا . رائىل  ئۇنى  ئهلهيهىسساالم  جهبرائىل

 بهردى  ئۇيۇپ  قىلىپ  ئهرەپچه . نهقىش  تاشنى  تاش ( “ هىجىرىلمهتلهر ” بۇ  ياغدۇردىغان  . دەيدۇ ) ت – يامغۇر

 . دەپ ئاتايدۇ “ جادا تاشى ” ياكى “ يادا تاشى ” تۈركله

 دۇنيانىڭ  ئىدىل يافهس  تهرەپلىرىدىكى  شىمالىي  ۋە  بولغان ) ت – ۋولگا ( شهرقىي  ۋادىلىرىغىچه  دەريا  ئىرىتىش

 ياشايتى  بىر شهههر بىنا  ياخشى قائىه . جايالردا  يوسۇنالرنى ئورناتتى ۋە دۇنيانىڭ شهرقىدىكى بېيجىڭ مهمىلكىتىدە

 ساقالپ، گۇمادى، تۈرك، خهلهج، خهرىز، رۇس، ئۇالر چىن، . قىلدى، خۇداۋەندەكېرىم ئۇنىڭغا ئون بىر پهرزەنت بهردى

 يۇرتۇڭالرنى ” ئۇالرنىڭ ههر بىرىگه ئۆز ئهۋالدىدىن قىز ئېلىپ بېرىپ، . سهدسان، غهربا، رۇج، مۇنشهج دەپ ئاتالدى

 دەپ ۋەسىيهت قىلىپ “ ئاۋات ۋە باي قىلىڭالر، ههق تائاالنىڭ بهندىلىرىگه ئوبدان تهربىيه بېرىڭالر، ئۇالر كۆپهيسۇن

 . الهمدىن ئۆتتى ئ

 تۈرك دىگهن ئوغلى باشلىق بولدى  ئهقىللىق باال . يافهسنىڭ ئهۋالدىغا  هۈنهرۋەن،  مهردانه،  ناهايتى غهيرەتلىك،  ئۇ

 . دەپ ئاتايتى “ سهيلۇك ” بۇ جاينى . ئۇ ئالهم ئهتراپىنى سهيله قىلىپ يۈرۈپ بىر كىچىك دەريا ۋادىسىغا باردى . ئىدى

 . پ، چىرايلىق سايرايدىغان ههر تۈرلۈك قۇشالر ياشايدىان خۇش هاۋالىق بىر جاي ئىدى بۇ ئېقىن سۇلىرى، بۇالقلىرى كۆ

 ماكان قىلدى  ئۆزىگه  ياقتۇرۇپ،  جاينى كۆڭلىگه  ئالدى بىلهن ئوت . تۈرك بۇ  قومۇشالردىن ئۆي ياساپ  ئۇ  ۋە  گىيا

 ئۇنىڭغا . اق تهييارالپ كهيدى ئۆيلهرنى پهيدا قىلدى، چارۋا تېرىسىدىن تون، تۇم  ئاندىن كېيىن چېدىر . ئولتۇردى

 هىمايىسىگه  ئۆز  بهندىلىرىنى  تائاالنىڭ  ههق  ئۇ  بولۇپ،  قىلىنغان  بهخشهندە  پادىشالىق  سېخى  ۋە  ئادىل  ناهايتى

” ئۇ ئوغۇللىرىنىڭ بىرىگه . ئېلىپ، ئۇالرنى قاتتىق تهربىيه ئاستىغا ئالدى، ههم ناهايتى ياخشى پهرزەنتلهرنى كۆردى
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 قو “ فۇدەك  ناهايتى ئامراق ئىدى . يدى دەپ ئىسىم  قىلىشقا  كىيىك گۆشىنى كاۋاپ . فۇدەك ئوۋ  كۈنى سههرادا  بىر  ئۇ

 فۇدەك بۇنى يهردىن دەرهال ئاغىزىغا سالدى . قىلىپ يهپ ئولتۇرغاندا، بىر پارچه كاۋاپ قولىدىن يهرگه چۈشۈپ كهتتى

 كاۋاپنىڭ لهززەتلىك ئىكهنلىگىنى سهزدى  باشالپ تاماقن  ۋە  شۇنىڭدىن  پهيدا دە،  بىلهن يهيدىغان ئادەتنى  تۇز  ى

 . ئىنسانالر بۇنىڭدىن ئىلگىى بۇنداق ئادەتنى بىلمهيتى . قىلدى

 يافهسنىڭ ئوغلى خهرىز شىمال تهرەپتىكى مهمىلكهتلهردىن سۇ بويلىرىغا كېلىپ، بۇ جايالرنى مۇناسىپ كۆرۈپ ئۆزىگه

 ئ . ماكان قىلدى  سۈلۆسۈن  تۈلكه،  بىلله  پهرزەنتلىرى بىلهن  بولدى ئۆز  قىلىپ كىيىدىغان  كىيىم  تېرىسىنى  قىلىپ،  . وۋ

 غهرق بولۇپ ئۆلۈپ كهتكهن ئىدى  پهرزەندى دەرياغا  ئۇنىڭ بىر  سۇنىڭ زىددى . خهرىزنىڭ هايات ۋاقتىدا  خهرىز

 تهمبۇر ) ت – قارىشىسى (  داپ،  قىلىپ،  هازىر  قهۋمىنى  ئههلى  راسالپ  ئوتۇن  نۇرۇغن  هېساپالپ  دەپ  ئىكهن  ئوت

 ناۋا بىلهن، ئوغلىنىڭ جهسىدىنى دەريادىن سۈزۈپ چىقىرىپ ئوتتا  ۇ ئهسۋاپلىرىنى تهييارلالپ، نهغمه قاتارلىق چالغ

 كهلمهكته  ساقلىنىپ  ئارىسىدا  قهبىلىلهرنىڭ  بهزى  هازىرىغچه  تا  ئادەتلهر  يامان  ۋە  شۈم  بۇنداق  . كۆيدۈردى،

 غارلىرى  تاغ  يهنه  ئهۋالتلىرى  ئۇنىڭ  قارىغاندا،  ئېيتىشىغا  پهيدا بهزىلهرنىڭ  قىلىشنى  هالۋا  تېپىۋېلىپ  ههسهل  دىن

 . قىلغان ئىكهن

 يېقىن  يۇرتىغا  رۇس خهرىزنىڭ  ئوغلى  يافهسنىڭ  بىرىدە  كىرگۈزۈپ، . كۈنلهرنىڭ  ئهلچى  خهرىزگه  كېلىپ،  كۆچۈپ

 ۋە خهرىز ناهايتى خۇشال بولۇپ، ئۇنىڭغا پاكىز . ئۆزىگه يېقىنراق بىر جايدىن ئورۇن بېرىشىنى تهلهپ قىلغان ئىكهن

 . ئۇنىڭ ئهۋالتلىرى بۇ جايدا ئورۇنلىشىپ قالدى . هاۋالىق بىر ماكاننى كۆرسىتىپ بهردى

 قىلدى  ياخشى ئىمارەتلهرنى بىنا  كېلىپ ئورۇنالشتى،  دىگهن زىمىنغا  بۇلغار  ئوغلى غار  لېكىن ئۇ . يافهسنىڭ يهنه بىر

 مهككار  ج  ناهايتى  قاتتىق  بىلهن  تۈرك  قېرىندىشى  ئۆز  ۋە  ئىدى  تۇراتتى  هڭ هىلىگهر  قىلىپ  بۇنىڭ . جىدەللهرنى

 سهۋىۋى شۇكى، بىر كۈنى يافهس بىننى نوه دەرياغا چۈشۈپ ئۆلگهندىن كېيىن، يۇقىرىدا بايان قىلىنغان يادا تاش غهر

 شۇ چاغدا يافهسنىڭ ههر قايسى ئوغۇللىرى بۇ يادا تاشقا مهن ههقلىق دەپ دەۋا . بىننى يافهسنىڭ قولىغا چۈشۈپ قالدى

 ئوخشاش قىلىپ، . قىلىشتى  ئۇنىڭغىمۇ  تاش تېپىپ،  بىر  ئوخشاش يهنه  بۇنىڭغا  خۇددى  هىلىگهرلىك ئىشلىتىپ،  غهر

 چهك تارتىپ باقساق، چهك قايسىمىزغا چىقسا يادا تاش شۇنىڭغا ” ئاندىن ئۇ . ئىسمىنى نهقىشلهپ تهييارالپ قويدى

 بولسۇن  تاشالشتى . دىدى “ مهنسۇپ  چهك  قىلىشىپ  قارار  بۇنىڭغا  چىقتى . ئۇالر  يافهسكه  بىننى  تۈرك غهر . چهڭ
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 تۈرك بۇ تاشنى ئېلىپ ههرقانچه يامغۇر تهلهپ . ئىالجىسىزلىقتىن ئۆزى تهييارلىغان يالغان يادا تاشنى تۈرككه بهردى

 ياغمىدى  يامغۇر  هىيله . قىلسىمۇ،  غهرنىڭ  بىلىپ،  قويغانلىغىنى  ئېلىپ  ئۇقۇشماي  تاشنى  يادا  يالغان  مىكىر  ئۇ

 سېزىپ، لهشكهر يىغىپ، ئۇرۇشقا تهييارالندى ۋە يالغان يادا تاشنىڭ ئورنىغا راست يادا تاشنى بېرىشنى قىلغانلىغىنى

 بىلهن جهڭگه ئهۋەتتى . تهلهپ قىلدى  چوڭ ئوغلى بىيۇدنى لهشكهر  بىيۇد جهڭدە . غهرمۇ  قاتتىق جهڭ بولۇپ،  ئارىدا

 قايتتى . ئۆلدى  قىلىپ  غهلبه  تۇققان . تۈرۈك  بىر  باشالپ  جهڭ شۇنىڭدىن  ئارىسىدا  بولۇپ  الر  ئادەت  باقى  ماجىراالر

 . ساقلىنىپ قالدى

 ئهۋالتلىرىمۇ  ۋە  ئىدى  ئورۇنالشقان  قىلىپ  بىنا  ئىمارەتلهرنى  تهرەپلهردە  غهرپ  ساقالپ  ئوغلى  بىر  يهنه  يافهسنىڭ

 ئۆلۈپ كهتكهن . كۆپهيگهن ئىدى  تۇغۇتتا  تۇغۇپ،  ئوغۇل  بىر  ئۇنىڭ خوتۇنى  ۋاقىتتا  يه . بىر  چاغدا  ئۇنىڭ بىر شۇ  نه

 ئىدى  كۈچۈكلىگهن  توساتتىن  قىلدى . ئىتىمۇ  پهرۋىش قىلىپ چوڭ  ئىمىتىپ،  ئىتقا  ئوغۇلنى  بۇ  ئىتقا . ساقالپ  باال  بۇ

 بۇنىڭغىمۇ بىر خوتۇن ئېلىپ بهردى ۋە ئۇنىڭدىن تۇغۇلغان بىر . ئوخشاش ئادەملهرنىڭ يۈزىنى چىشلهيدىغان بولدى

 ال بىرقانچه ۋاقىتتىن كېيىن پهرزەنتلىرى ۋە تهۋەلىگىنى باشالپ رۇس دىيارىغا بۇ با . ئوغۇلغىمۇ ساقالپ دەپ ئات قويدى

 بۇ زىمىن بهك تار، سىزلهرگه كهڭ بىر جاي ” بېرىپ، ئۆزىگه اليىق بىر زىمىن بېرىشنى تهلهپ قىلغاندا، رۇس ئۇنىڭغا

 ە خهرىزنىڭ يېنىغا بېرىپ، ساقالپ ئۇنىڭدىن يېنىپ گۇمادى ۋ . دەپ، ئۇنىڭ ئىلتىماسىنى رەت قىلدى “ الزىم ئىكهن

 ماجىراالر پهيدا  ئارا جهڭ  يهنه شۇ تهلهپنى ئوتتۇرغا قويدى ۋە ئۇالردىنمۇ ئوخشاش جاۋاپ ئالدى، نهتىجىدە ئۆز

 باردى . بولدى  جايغا  جاي . ساقالپ قېچىپ بىر  يهتته ئىقلىمنىڭ سىرتىدىكى بىر  دائىرىسى ئالتىمىش ۋە  بولسا  يهر  بۇ

 . لغانلىغى ئۈچۈن، ئۇالرنى يهر تېگىدىن ئۆي ياساپ ئولتۇراتتى سوغاق قاتتىق بو . ئىدى

 ئهيشى  ئوغلى  بىر  ئىدى  يافهسنىڭ گۇمادى دىگهن يهنه  كىشى  بىر  ئامراق  ئوۋچىلىققا  قىلىپ . ئىشرەت ۋە  ئوۋ  ئۇ

 تىرى  جاينى تېپىپ، شۇ جايدا  كچىلىك يۈرۈپ، ئۇشتۇمتۇت بۇلغارنىڭ ئهتىراپىدا مۆتىدىل خۇش هاۋالىق ۋە پاكىز بىر

 ئۇنىڭ بىرىگه بۇلغار، يهنهبىرىگه بهرتاس دەپ . خۇداۋەندەكېرىم ئۇنىڭغا ئىككى پهرزەنت بهردى . قىلىدىغان بولدى

 ، سهمۇر ) ت – سۈلۆسۈن ( ئۇالرنىڭ ههر قايسىسى ههر تهرەپكه بېرىپ، ئىمارەت سېلىپ، تۈلكه، سىنجاپ . ئات قويدى

 بۇ . الرنىڭ تېرىسىدىن كىيىم قىلىپ كىيىدىغان ئادەتنى پهيدا قىلدى ئوۋالپ، هايۋان ) ت – قۇش ( ، تاقىم ) ت – قۇندۇز (

. ئادەت شۇ زاماندىن بۇ زامانغىچه جامائهت ئارىسىدا ساقلىنىپ كهلمهكته
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 ۋە تهدبىرلىك كىشى ئىدى  هۇشيار  زېرەك،  قىلىپ، . يافهسنىڭ ئوغلى چىن ناهايتى ئهقىللىق،  بىنا  شهههر  دادىسى بىر

 ئۇ نهققاشلىق، . چىن يهنه تهبئىتى ئۇستان ۋە هۈنهرۋەر كىشى ئىدى . بىلهن چىن دەپ ئاتىدى ئۇنىمۇ ئوغلىنىڭ نامى

 قىلدى  پىلىچىلىك هۈنهرۋەرچىلىگىنى كهشهپ قىلىپ، بۇنى ئۆز . رەسسامچىلىق ۋە گۈللۈك كىيىم تىكىپ كىيىشنى پهيدا

 ئىدرەككه ئىگه  بۇ چىننىڭ پاك زېهىن . ر بۇ هۈنهرۋەنچىلىك هازىرمۇ كۆپرەك بېيجىڭدا مهشهۇ . پهرزنهتلىرىگه ئۈگهتتى

 ئالال چىنغا خۇش چىراي ۋە شوخ بىر پهرزەنت بهردى، بۇنىڭغا ماچىن دەپ ئات . بولغانلىغىنىڭ ئىپادىسى  بۇ چاغدا

 ئۆي  ئۇنى  ۋە  مهسلىههت  قويدى  دادىسىغا  ئۇ  كۈنى  بىر  بولدى،  پهرزەتلىك  كۆپ  ماچىنمۇ  قىلدى،  ئوچاقلىق

 پهرزەنت ” سېلىپ،  يهتتىم مېنىڭ  هالهتكه  سىغمايدىغان  زىمىنغا  بۇ  كهتتى،  كۆپىيىپ  بولسا . لىرىم  رۇخسهت  ئهگهر

 قىلپ ئولتۇرسام  بىنا  شهههر  بىر  ئۇنى . دىدى “ يېقىنراق  قىلىپ،  بىنا  شهههر  بىر  بولۇپ  ماقۇل  بۇنىڭ تهلىۋىگه  چىن

 باال  ماچىننىڭ  بولدى،  ئاتايدىغان  بىلهن  نامى  ك  ماچىننىڭ  تېخىمۇ  قوينىڭ . ۆپهيدى پهرزەنتلىرى  بالىلىرىغا  ئۇ

 ئۈگهتتى  ئوۋالشنى  ئوۋ  بۈركۈت بىلهن  قىلىپ كىيىشنى،  يىپ ئىگىرىپ كىيىم  قۇش جانىۋارالرنىڭ ئىچىدە . يۇڭىدىن

 قاتارىدا  بۇيۇمى  زىننهت  قاناتلىرىنى  قۇشنىڭ  ئۇ  ئىدى،  بار  قۇش  بىر  سۈرەتتهك  چىرايلىق  ناهايتى  دىگهن  ئهنقا

 بولدى  قىسىدىغان  دەستار . باشلىرىغا  باتۇرالرنىڭ  كۈنلىرىدە  جهڭ  قاناتلىرىنى  قۇش  بۇ  ئوق ( داۋۇلغا  ماچىن

 ت  ـ  كىيىم  باش  ئىشلهنگهن  پوالتتىن  ياكى  تۆمۈر  قىياپهتكه ) ئۆتمهيدىغان  باتۇرانه  ههيۋەتلىك  بېكىتىپ،  لىرىغا

 . ماقتا بۇ ئادەت مهنساپدارالر ئارىسىدا تا هازىرقى دەۋرىگىچه ساقالن . كىرىشكه بۇيرۇق قىلدى

 خىل خۇش پۇراق قان  بىر  كىيىكنىڭ كىنىدىگىدىن  تۇتقان ئىدى،  كىيىكنى  بىر  چىقىپ،  ماچىن ئوۋغا  قېتىم  بىر  يهنه

 قۇرۇغانسېرى بۇ قاندىن تېخىمۇ بىر خىل خۇشپۇراق پهيدا . ماچىن بۇ قاننى ئېهتىيات قىلىپ ساقالپ قويدى . ئېقىپ چىقتى

 باشالپ . بولدى  شۇنىڭدىن  ئېهتىيات ههرقاند ” ماچىن  كىندىگىنى  ئۇنىڭ  بولسا،  ئوۋاليدىغان  كىيىكنى  بۇ  كىشى  اق

 ساقلىسۇن  ئېلىپ “ قىلىپ  كىندىگىنى  ئۇنىڭ  ئوۋاليدىغانالر  كىيىكنى  بۇ  كېيىن  شۇنىڭدىن  چۈشۈردى،  بۇيرۇق  دەپ

 بولدى  مىشكى . ساقاليدىغان  كۆپهيدى ) ت – ئىپار ( بۇ  بارغانسېرى  قولىدا  ئادەملهرنىڭ  ئاتىلىپ،  هال بۇ . دەپ

 بايلىق  پهرزەنتلىرىگه يىلدىن  ماچىننىڭ باال  چىن ۋە ماچىننىڭ هايات ۋاقتىدىال . بهرىكهت ئېلىپ كهلدى  يىلغا

 . ئهۋالتلىرى ئوتتۇزئالته خىل تىلدا سۆزلىشهتتى  ئۇالرنىڭ پهرزەنت

 ئىككى  يهتمىش  نهۋرىلىرى  ۋە  پهرزەنت  قېرىنداشنىڭ  ئۈچ  بۇ  يافهس  هام،  سام،  قىلىپ،  بىلهن شۇنداق  تىل خىل
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 بىرى  بۇ قهبىلىلهر بىر . سۆزلىشىدىغان بولدى، ئۇالرنىڭ ههر قايسىسى بىر تايىپه ياكى بىر قهبىله بولۇپ شهكىللهندى

 ههر بىر تايىپه ياكى قهبىله ههر تهرەپكه تارقاپ، ئۆز ئالدىغا . ئارقىلىق سۆزلىشهتتى ) ت – تهرجىمان ( بىلهن تىلماچ

 بىنا  شهههر  بولدى ئىمارەتلهرنى  مهئجۇج . قىلىپ ياشايدىغان  ۋە  يهئجۇج  قارىغاندا،  دىگهن ] 40 [ رىۋايهتلهرگه

 . تايىپه ۋە قهبىلىلهرمۇ يافهسنىڭ ئوغلى مىنشهجىنىڭ ئهۋالدى دەپ بايان قىلىنىدۇ

 بىر  ئوغلىنى  بىر  ئهلهيهىسساالمنىڭ ئون  نوه  يافهس بىننى  ئۇزۇنغا  ئهگهر  گهپ  بولساق،  قىلىدىغان  بايان  بىرلهپ

 قىسقىچه تارىخنىڭ يۈكى ئېغىراليدۇ  بۇ  پهقهت ئايرىم تۈرك ئهۋالتلىرىنىال تهپسىلىرەك . سۇزۇلۇپ،  بۇنىڭ ئىىچىدە بىز

 . بايان قىلىشنى مهقسهت قىلىپ، ئۇنىڭغا قهلهم سۈردۇق

 بايان بىلهن زامانداش دەپ ] 41 [ بهزى تارىخىي كىتاپالردا، تۈركنى يافهس ئوغالن دەپ ئاتايدۇ ههم ئۇنى كيومرىس

 موغۇل . قىلىدۇ  داچىڭ، ) ت – موڭغۇل ( ئومۇمهن تۈرك،  چىركهس،  نايمان،  مانجۇ، ،   ئۇيغۇر  قىپچاق،  قىرغىز،  تاتار، ، 

 يهئجۇج  جۇرجۇت،  دىلىم،  جااليىر،  جوراس،  بارالس،  نوغاي،  تۇرغوۋت،  مىڭ  داغىستان،  قاتارلىق نهچچه  مهئجۇج

 . تۈرك بىننى يافهسكه يېتىدۇ قهبىله ۋە نهچچه مىڭ تايىپىنىڭ نهسهپلىرى تولۇق

 ، ئۇنىڭ ] 42 [ يۇقىرىدا بايان قىلىنغاندەك، يافهس نوه ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۈچىنچى ئوغلى بولۇپ، ئۇنىڭ ئوغلى تۈرك

 ئىدى  خان  ئهلهنجه  ئۇنىڭ ئوغلى  كۆيۈكخان،  ئۇنىڭ ئوغلى  زىپ باتۇيخان،  ئۇنىڭ ئوغلى  ئهبىلخان،  بۇ . ئوغىلى

 . بىرسىنىڭ ئېتىنى موغۇل، يهنه بىرسىنىڭ ئېتىنى تاتار دەپ قويدى . وغۇل دۇنياغا كهلدى ئهلهنجه خاندىن قوشگېزەك ئ

 ئۇلۇغ شان  بهخت  ئهلهنجه خان بولسا  چهكسىز  ۋە ههددى  شهۋكهتكه،  مال  دۆلهتكه  مۈلۈككه ئىگه  هىساپسىز

 يولدىن ئېزىپ ئۆز ئه . بولۇپ، ئۇ ئۇزۇن زامان پادىشالىق قىلدى  جداتلىرى ئىچىدىكى خانالر شۇ سهۋەپتن ئۇ توغرا

 ئارىسىدا ئهسلىدىكى دىنىي ۋە مىللىي ئادەتلىرىنى تاشالپ، يامان يولنى باشالپ، ههممىدىن بۇرۇن كۇفرۇ شىرىكلىك

 ئىدى ) ت – مۇشىرىكلىك (  بىرى  خانالرنىڭ  تۇتقان  قاراشلىق . يولىنى  ئۆزىگه  ئاخىرىدا  هاياتىنىڭ  خان  ئهلهنجه

 تهقس  ئوغلىغا  ئىككى  چېگرا جايالرنى  ئۇالراغا  بېرىپ،  قىلىپ  بهردى  ىم  بهلگىلهپ  تهۋە . پاسىل  خانغا  موغۇل

 جايالرنى “ موغۇلىستان ” جايالرنى  يېقىن  تاتارخانغا  بولدى “ تاتارىستان ” ،  ئاتايدىغان  بىلهن . دەپ  خان  موغۇل

 ئۆتتى  بولۇپ  كاتتابېشى  زىمىنالرنىڭ  تهۋە  ئۆزىگه  جايالر – تاتارخان  بۇ  زاماندىن  ، “ ستان موغۇلى ” شۇ

 كهلمهكته “ تاتارىستان ” ۋە  بولۇپ  مهشهۇر  بىلهن  نام  كىتاپنىڭ . دىگهن  مهزكۇر  پاسىلى  ۋە  دائىرە موغۇلۇستاننىڭ
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 ! ئىنشا ئالال  ئالال ئۇنى يېزىشقا ئىمكانىيهت بهرگهر . خاتىمه قىسىمىدا بايان قىلىنىدۇ

 ئوغلى  ئۇنىڭ  قاراخان،  ئوغلى  ئۇنىڭ  موغۇلخان،  ئوغلى  خاننىڭ  ئىدى ئهلهنجه  ئۆز . ئوغۇزخان  قاراخان  لېكىن،

 جىسمىغا اليىق قارانىيه، مۇشرىكلىك ۋە كاپىرلىق مهزهىپىنىڭ يولىدا قهتىي تۇرىدىغان، كۆرگهنال مۇسۇلماننى  ئىسمى

 بۇ يۈزى . ئىسالمغا ئاداۋىتى كۈچلۈك بۇ كاپىرىدن بىر ئوغۇل دۇنياغا كهلدى . زادىال تىرىك قويمايدىغان بىر خان ئىدى

 . بۇ ئوغۇل ئۈچ كۈنگىچه يا ئانىسى ياكى بىرەر ئايالنىڭ سۈتىنى ئاغىزىغا تهككۈزمىدى . يتى نۇرلۇق ئوغۇل ئىدى ناها

 ئهگهر مۇسۇلمان ! ئهي ئانا ” : ئانىسى بۇ ئوغلىنىڭ ئههۋالىدىن ناهايتى غهمكىن بولۇپ تۇرغاندا، چۈشىدە بالىسىنىڭ

 . دىگهن سۆزى ئايان بولدى “ ، بۇ سىرنى زادى كىشىگه دىمه بولساڭ سۈتۈڭنى ئىمهي، مۇسۇلمان بولمىساڭ ئهممهيمهن

 مىجهزىنى بىلگهچكه، بۇ  ئانىسى ئېرىنىڭ خۇلقى . باال سۈتنى ئهمدى . ئۇ ئۇيقۇدىن تۇرۇپ ئىسالم دىنىنى قۇبۇل قىلدى

 بىر ياشقا ئادىتى بويىچه، باال تۇغۇلۇپ  موغۇلالرنىڭ ئۆرپ . ئههۋالنى ئۇنىڭغا دىمهي، ئۆز ئىمانىنى مهخى ساقلىدى

 يۇرتنىڭ چوڭ  قوي ئۆلتۈرۈپ،  كاال،  ئات،  قىالتتى  كىرگهن چاغدا،  ئات توي مهرىكىسى  چىلالپ،  شۇ . كىچىكلىرىنى

 پهيتته دادىسى بىلهن ئانىسى مهرىكىگه تهرەدۇت قىلىپ، بۇ خۇش پېئىللىك، گۈزەل ئوغلىغا نىمه دەپ ئات قويساق

 دەپ تىلغا “ مېنىڭ ئېتىم ئوغۇز بولسۇن ” بىر ياشقا كىرگهن بۇ زەكي باال بوالر دەپ مهسلىههتلىشىۋاتقاندا، تېخى ئهمدىال

 . دادىسى بۇنىڭغا ههيران بولۇپ، خوشاللىقتىن ئۇنىڭ ئېتىنى ئوغۇز دەپ قويدى . كىردى

 ئىنىسىنىڭ قىزىنى ئېلىپ بهردى  ئۆز  قاراخان ئۇنىڭغا  يهتكهندە،  باالغهتكه  تهكىيگه . ئوغۇز  ئۇنىڭ بىلهن بىر  ئوغۇز

 قويمىدى يات  سېلىپمۇ  نهزەر  ئۇنىڭغا  ههتتا  چۈشكهندە . مىدى،  ئۆيىگه  تاغىسىنىڭ  بىر  يېنىپ  ئوۋدىن  كۈنى  بىر  ئۇ

 ئهگهر مۇسۇلمان بولسىڭىز، مهن ” ئوغۇزخان . دەپ تهلهپ قويدى “ مهن سىزنىڭ خىزمىتىڭىزدە بولسام ” تاغىسىنىڭ قىزى

 ئههد  ههر ئىككىسى ئۆمۈرۋايهت بىلله ئۆتۈشكه ۋەدە . دىگهندە، ئۇ قىز مۇسۇلمان بولدى “ ئهقىدەمگه ئاالي  ئهمىر

 دادىسىمۇ سىرنىڭ تېگىگه يهتمهيال ماقۇل بولۇپ، بۇ قىزنى ئېلىپ . بىر كۈنى ئوغۇز بۇ سىرنى ئانىسىغا ئېيتتى . قىلىشتى

 . خوتۇنلۇق مۇههببىتى ناهايتى چوڭقۇر ئىدى  ئۇالرنىڭ ئهر . بهردى

 قارا  كهتكهندە،  ئوۋغا  ئوغۇز  كۈنى  خوتۇنىدىن بىر  چوڭ  ئوغۇزنىڭ  مۇههببهت ” خان  ئۈچۈن  نىمه  سىزگه  ئوغلۇم

 ئۇ “ باغلىمىدى  بولۇپتۇ، ” دەپ سورىغاندا،  مۇسولمان  خوتۇنىمۇ  ئۇنىڭ توقال  كىرىپتۇ،  مۇسۇلمان دىنىغا  ئوغلىڭىز  ئۇ

دەپ “ رى بولمىدى مهن ئهجداتلىرىمىزنىڭ دىنىي ۋە مىللىي ئادەتلىرىدىن يانمىغانلىغىم ئۈچۈن، ئۇنىڭ مهن بىلهن كا
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 بولدى . جاۋاپ بهردى  ئهۋەتمهكچى  لهشكهر  ئوغۇزنىڭ ئۈستىگه  . بۇنى ئاڭالپ قاراخاننىڭ غهزەپ ئوتلىرى ئۆرلهپ،

 قىلدى  خهۋەر  ئاڭالپ ئوغۇزغا  بۇنى  تۈزۈپ تهييارالندى . ئوغۇزنىڭ مۇسۇلمان خوتۇنى  لهشكهر  قاتتىق . ئۇمۇ  ئارىدا

 دۈشمه  قىلىپ،  غهلبه  ئوغۇز  سۈرۈپ كهلدى جهڭلهت بولۇپ،  جايغىچه  بىر  يېقىن  داداىسىنىڭ قارارگاهىغا  بۇ . نلىرىنى

 ئۇرۇشتا دادىسى ۋە ئۇنىڭ نۇرغۇن ئادەملىرى يوق . چاغدا دادىسى لهشكهرگه ئۆزى قوماندالىق قىلىپ ئۇرۇشقا چىقتى

 ۇلمانلىغىنى ئاشكارە نهتىجىدە ئوغۇز تامامهن غهلبه قىلىپ، دادىسىنىڭ پايتهختىنى ئىگهللهپ، ئۆزىنىڭ مۇس . قىلىندى

 بىر يۈز يهتمىش . تۈزۈملهرنى ئورناتتى  ياخشى قائىدە . قىلىپ، يۇرت ئىچىگه ئادالهت ۋە پاراۋان تۇرمۇش تىكلىدى

 يىل پادىشالىق قىلىپ، ئهرەپ زىمىنلىرى ههتتا رۇبئى مهسكۇننىڭ كۆپ قىسىمىنى ئۆز قولىغا كىرگۈزۈپ، بۇ يۇرتالردىمۇ

 مهمۇرچىلىق ئ  پهرزەنت بهردى . ورناتتى ئاۋاتلىق ۋە  ئالته  ئۇنىڭغا  تۆتتىن . خۇداۋەندەكېرىم  يهنه  پهرزەنتى  بىر  ههر

 بولدى  پهرزەنتلىك  تۆت  يىگىرىمه  ئايرىلىپ، . جهمئىي  تارماققا  تۆت  يىگىرىمه  ئهۋالدى  ئۇنىڭ  قىلىپ،  شۇنداق

  خهلهج دىگهنگه ئوخشاش ئايرىم يىگىرىمه تۆت قهبىلىنى تهشكىل قىلىپ، ههر بىرى ئۆز ئالدىغا ئۇيغۇر، قانلى، قاي،

 . ئايرىم نام لهقهملهر بىلهن ئاتىلدىغان بولدى

 . ئوغۇزخان قوشۇن باشالپ ئهرەبىستان تهرەپكه يۇرۇش قىلغان چاغدا، ئۇنىڭ باتۇرلىرىدىن بىرى جهڭدە ۋاپات بولدى

 ۋاقتى  تۇغۇت  بولۇپ،  هامىلدار  خوتۇنى  باتۇرنىڭ  كۆرۈنمه  بۇ  كىشىگه  توشۇپ،  جاي قارارىغا  خالى  بىر  يدىغان

 ئادالهتپهرۋەر ئوغۇزخان بۇنىڭدىن خهۋەر . تاپالماي، بىر دەرەخىڭ كاۋىكىنى پانا قىلىپ، شۇ جايدا بىر ئوغۇل تۇغدى

 ههرەمگه  بىلله  بالىسى  ئايالنى  ئۇ  ئوردىسىغا ( تېپىپ،  ئىچىدە . ئالدۇرۇپ پهرۋىش قىلدى ) ت – ئۆز  دەرەخ  باال  بۇ

 دەپ “ قىپچه ” چۈنكى دەرەختىن يېڭى ئۈنۈپ چىقق نوتىنى . دەپ ئاي قويدى “ قىپچه ” ا تۇغۇلغانلىغى ئۈچۈن، ئۇنىڭغ

 بۇ باال . دەپ ئۆزگىرىپ مۇقىمالشتى “ قىپچاق ” دىگهن نام “ قىپچه ” كېينچه سۆزلهرنىڭ ئۆزگىرىشى تۈپهيلىدىن . ئاتايتى

 باشالپ خهزەر  لهشكهر  ئوغۇزخان ئۇنى  بولغاندا،  كۆلى ( چوڭ  س ) ت – كاسپى  يولغا  جايالرنى . الدى تهرەپكه  شۇ  ئۇ

 . قىپچاق قهبىلىرى بۇ ئوغۇلنىڭ نهسلى دەپ رىۋايهت قىلىنىدۇ . ئىگهللهپ ماكان قىلدى

 ئۇنىڭدىن . قىلىپ بهلگىلىگهن ئىدى ) ت – مىراسخر ( ئوغۇزخان يهنه بىر ئوغلى كۈن خان دىگهننى ئۆزىگه قايىم ماقام

 ان، ئۇنىڭ ئوغلى دېڭىز خان، ئۇنىڭ ئوغلى مهڭلى خان، كېيىن كۈن خاننىڭ ئوغلى ئاي خان، ئۇنىڭ ئوغلى يۇتۇز خ

 كهينى بهزى راۋايهتلهرگه قارىغاندا، ئېل خان بىلهن . كهينىدىن پادىشا بولدى  ئۇنىڭ ئوغلى ئېل خان قاتارلىقالر
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 بهزىدە خهت  ئارىسىدا بهزىدە قارىمۇ ] 44 [ ئوغلى تۇر ] 43 [ پادىشا فهردۇننىڭ  ه ۋە ئاالق  قارىشىلىق ئاداۋاتلىرى،

 ئىدى  برىش  تۇرغان  بولۇپ  بىلهن . كېلىشلهر  ئۇنىڭ  ۋە  ئۆتكهن  دەۋرىدە  تۆرىنىڭ  خان  ئېل  قارىغاندا،  بۇنىڭا

 . زامانداش بولغان

 . موغۇل خانلىرىنىڭ ئهۋالتلىرى ئىچىدە سهككىز نهپهر خان ناهايتى شهۋكهتلىك ۋە ههشهمهتلىك پادىشا بولۇپ ئۆتتى

 ە، تاتارالر موغۇل خانالر ئۈستىدىن غهلبه قىلىپ، ههممه موغۇلالرنى قىرغىن قىلىپ، ئۇالرنىڭ توققۇزىنچىسىغا يهتكهند

 قىلدى  ئۇرۇق  يوق  تامامهن  يۈزىدىن  يهر  تېپىپ . ئهۋالدىنى  پۇرسهت  بىر  قىنانخان  ئوغلى  خاننىڭ  ئېل  پهقهت

 چاقىلىرىنى ئېلىپ، بىر مۇنچه  تاغىسىنىڭ ئوغلى تهكۇز بىلهن بىلله تاتارالنىڭ قىرغىنچىلىغىدىن قېچىپ، خوتۇن، باال

 كىرىپ ياشايدىغان بولدى  پىنهان تاغنىڭ ئىچىگه  بىر  تاغنىڭ پهقهت بىرال دەرۋازىسىدىن . چارۋىسىنى ههيدەپ،  بۇ

 باشقا چىقىدىغان ئاغىزى يوق ئىدى، ئۇالر بۇ دەرۋازىنى مههكهم بېكىتتى ۋە بىر قانچه ئهۋالتقىچه بولغان نهچچه مىڭ

 ئۇالر  ئىچىدە،  كهلدى يىل  ياشاپ  ئارىسىدا  تاغ  كۆپهيدى . شۇ  ناهايتى  چارۋىسىمۇ  ۋە  قىنانىڭ . ئهۋالتلىرى

 بۇالر كېينچه تېخىمۇ كۆپىيىپ، بىر . دەپ ئاتايدىغان بولدى “ ئۆكۈش ” ، تهكۇزنىڭ ئهۋالتلىرىنى “ قىيات ” ئهۋالتلىرىنى

 لىدە ئاسماننىڭ تېگىدە بۇ جايدىن باشقا ئۇالر ئهس . قانچه قهبىلىگه ئايرىلىپ تاغ ئىچىگه سىغمايدىغان هالهتكه يهتتى

 بۇ  ئۆزىنىڭ  ههم  هىساپاليتى  دەپ  يوق  مهخلۇقمۇ  ياكى  ئىنسان  باشقا  بىزدىن  ۋە  يوق  زىمىن  بىر  يهنه

 ئېچىپ . دەپ ئاتايتى “ ئهرگىنهقۇن ” ماكانىنى  ئۇنى  كۆرۈپ،  ئهجداتلىرى بېكىتىپ قويغان دەۋازىنى  ئۇالر  كۈنى  بىر

 . سىرتقا چىقىشقا باشلىدى

 هسلىدە موغۇل خانلىرىدىن سهككىز خان دۆلهت ۋە ئىززەت بىلهن غۇغۇلۇپ، هۆكۈمهت ۋە ههشهمهتلهر بىلهن ئۆتكهن ئ

 بولدى . ئىدى  نابۇد  نىيىتى  ئۇالرنىڭ  يهتكهندە،  زامانى . توققۇزىنچىسىغا  خاننىڭ  سهككىز  بۇ  كېيىنكىلهر  شۇڭالشقا

 ئارا توققۇز توققۇزدىن  ۋكهت ۋە ئۇلۇغ مهرتىۋە ئىگىلىرى ئۆز مۇبارەت ۋە خوشلۇق هىساپاليدىغان، پادىشاالر ئۇلۇغ شه

 خان ۋە . دەپ ئاتايتى “ بىر توققۇز ” لېكىن، ئۇالر بىر سهككىزنى . ساالم قىلىشىدىغان ئههۋال ئادەت بولۇپ قالدى  سوغا

 بولسا پهقهت سهككىز ناننى كۆتىرىپ بېرپ، ئۇنى توققۇز دەپ هىساپاليت  بۇنداق ئادەت . ى پادىشاالر، ههتتا پۇقراالر

 . موغۇلىستان يۇرتىدا تا هازىرغىچه داۋاملىشىپ كهلمهكته

 ئىدى  خان پادىشا  ئېل خان ئهۋالدىدىن يۇلتۇز  چاغدا،  دادىسى . ئۇ  ئىككىسىال  ههر  بولۇپ،  ئوغلى ئۇنىڭ ئىككى
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 ئۆلۈپ كهتتى  ۋاقتىدا  ئى . هايات  كهلگهن  دۇنياغا  قىز  بىرسىدىن  يهنه  ئوغۇل،  بىرسىدىن  بىر . دى ئۇالرنىڭ   بۇالرنى

 ئۇزۇن . بۇ چاغدا يۇلتۇز خانمۇ ۋاپات بولدى . بىرىگه نىكا قىلىپ قويغان ۋە بۇالردىن بىر ئوغۇل دۇنياغا كهلگهن ئىدى

 بۇ خوتۇن يۇلتۇز . ئۆتمهي ئۇنىڭ ئوغۇل نهۋرىلىرىمۇ ۋاپات بولۇپ، پهقهت ئاالنقۇۋا دىگهن بىر خوتۇنال يالغۇز قالدى

 ئۇسۇلل  ۋە  بولدى خاننىڭ خهلقى  ئىگه  ئىدى . ىرىغا  تهگمىگهن  ئهرگه  باشقا  كېيىن،  ئۆلگهندىن  ئېرى  بىر . ئاالنقۇۋا

 بولدى  كۆرۈنگهندەك  نۇر  بىر  ئاپتهپتهك  خۇددى  تۈڭلۈگىدىن  ئۆينىڭ  ئاق  يىگىت . كېچىسى  بىر  ياش  يهنه  نۇر  بۇ

 للىق پهيدا بولۇپ هامىلدار بولۇپ بولدى، ئۇنىڭدا بىر خوشا ) ت – بىلله ( سۈرئىتىگه كىرىپ ئاالنقۇۋا بىلهن ههمبهستهر

 ئهركانلىرى . قالدى  تهئهررۇز ) ت – ئهرباپلىرى ( دۆلهت  ئاڭالپ  كىرىشتى  بۇنىڭ  قىلىشقا  چاغدا . مهسخىرە  بۇ

 ئۆي ” ئاالنقۇۋا  ئاق  قىلمايمهن،  يامانلىق  ۋە  پاهىشه  بولۇپ،  راستچىللىق  نومۇسلۇق،  پاكلىق،  ئادىتىم  مېنىڭ

 دەپ هىكايه “ هامىلدار بولۇپ قالدىم . رىپ، ياش يىگىرت سۈرىتىدە بولۇپ بىلله بولدى تۈڭلۈگىدىن بىر نۇر ئۆيگه كى

 جهبرائىل ئهلهيهىسساالم دەپ قىياس قىلىشتى . قىلدى  ۋە  ۋەجهۇ  نۇرنى ههرزىتى ئهلى كېرەمولال  بۇ  مۇنداق . بهزىلهر

 كۈچ  خۇداۋەندەكېرىمنىڭ  بولغان  ئههۋالالر  رەزىيهلال . قۇدرىتىدىن  مهريهم  ئهنهۇ بۈۋى  رازى ( هۇ  ئۇنىڭدىن  ئالال

 دىن ههزرىتى ئهيسا ئهلهيهىسساالممۇ ئاتىسىز تۇغۇلغان، بۇنداق ئاجايىپ ۋە غارايىپ ئىشالرنى خۇداۋەندە !) بولغاي

 بىر  خالىغالن نهرسىنى قىالاليدىغان ۋە ئۆز خاهىشى بويىچه هۆكۈم قالاليدىغان بىردىن . ئالال ئاسانال پهيدا قىالاليدۇ

 بهزىلهر يهنه ئاستىرونۇم ۋە پهيالسوپالرنىڭ، ئهگهر كۈن . قهت رەهىمدىل ئالالغىال خاس دەپ پهتىۋا قىلىشتى سۈپهت په

 بىر ) ت – كۈنىگىچه بولغان مهزگىل  22 ئاينىڭ  4 كۈنىدىن  22 ئاينىڭ  3 مىالدى ( بىلهن ئاي ههمه بۇرجىدا

 شۇنداق  ئۇچۇراشسا،  دەرىجىدە  ئالتىنچى  كېلىپ،  توغرا  دەلىل سىزىققا  سۆزلىرىدىن  دىگهن  بولىدۇ  پهيدا  ۋەقهلهر

 ئوتتۇرغا  تهكلىپنى  ۋە  سهۋەپ  قانچه  بىر  تهستىقالپ،  ۋە  ئىسپاتالپ  راستلىغىنى  هىكايىسىنىڭ  ئاالنقۇۋا  كهلتۈرۈپ،

 تۇسسافا ” . قويدى  قارىشى “ رەۋزە  ئهيىپلهشلىرىگه  ۋە  مهسخىرە  قىلغان  ئاالنقۇۋاغا  باشقىالرنىڭ  كىتاپتىمۇ  دىگهن

 . ئىسپاتالر كهلتۈرۈلگهن  نچه دەلىل بىرمۇ

 كهمىنه مهندەك كۆپ نوقسانلىق بىر قهلهم تهۋرەتكۈچىنىڭ كۆڭلىدە، بۇ رىۋايهتلهرنىڭ ئهكسىچه بولغان مۇنداق بىر

 ئاجايىپ  بۇ  كهلگهن  بولۇپ  مهخپى  يۇشۇرنۇپ،  ئىچىگه  پهرىدىسىنىڭ  نىقاپ  ئۆزىنىڭ  سۆز  مهندىكى  قارىشى

 ۋاراق  يازدىم رىۋايهتنى ئېنىقالپ،  رىۋايهتنى مۇنداق بايان قىلىش كېرەك . سههپىسىگه  بۇ يهنى ئاالنقۇۋا . مېنڭچه،
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 ۋە  كوراگانى  تۆمۈر  ئهمىر  تۆمۈرخان،  پادىشاالرنىڭ تۇغلۇق خان،  كىرگهن خان،  نهسلىدىن مۇسۇلمانىلىق گۇرۇهىغا

 ئۇالر . نسۇپ ئىكهنلىگىنى ئىسپاتاليدۇ ئهۋالدىغا مه  ئۇالرنىڭ ئهۋالت جهمهتى ئۆزلىرىنىڭ ئىپپهتلىك ئاالنقۇۋا نهسىل

 ئاالنقۇۋا پهقهت نۇردىن هامىلدار بولۇپ نهچچه ئاي ۋە . يهنه ئاالنقۇۋاغا ئادەم ئهۋالدى قول تهككۈزۈپ باخمىغان

 ۋە  بولساق ئهنه شۇنىڭ ئهۋالدى دەپ پهخىرلىنىدۇ  بىز  بۇزەنجىرخاننى تۇققان،  نهچچه مۇددەت ئۆتكهندىن كېيىن،

 ئۇ كۆرۈنگهن نۇرنى ههزرىتى ئهلى كىرەمولال ياكى جهبرائىل ئهلهيهىساالمنىڭ قىياپىتى . ىك هىساپاليدۇ ئۆزىنى شۆهرەتل

 . دەپ يۇقىردىكى رىۋايهتكه ئهقىدە ۋە ئىخالس قىلىدۇ

 بۇنداق پايدىسىز ئهقىدە  ۋە ئېتىۋارغا ئالغىلى بولمايدىغان بىر خىل  مېنىڭ قارىشمچه،  ئېتىقات ۋە هىكايىلهر نهزەر

 بهلگىسى قۇر  كاپىرلىقنىڭ  ئىشىنىش  ئۇنىڭغا  ههتتا  گهپ،  هىجىرىنىڭ . ۇق  بولسا  كېرەمولال  ئهلى  ههزرىتى  چۈنكى

 يىلى  ئىدى ) ت – 660  660 مىالدى ( قىرىقىنچنى  بولغان  دەۋر . ۋاپات  ئاالنقۇۋا  قارىغاندا،  مهلۇماتالرغا  تارىخىي

 ئۆتكهن  كېيىن  ئهلىدىن  شه . ههزرىتى  قارا  ئاالنقۇۋا  قهۋمى شۇنىڭدەك،  ئۆز  تهۋەسىدىكى  مهمىلكىتى  مىللىتى  ههر

 بولۇپ تۇرغان ئىدى  قالماقالرنىڭ كاتتىسى  ئۇنىڭ ئۇلۇغ . بولغان  ۋە  پهيغهمبهرلهرنى  خۇدايتائاالنى،  ههقىقىي  ئۇالر

 بىلمهيتى  ئىسىم . ساهابلىرىنى  ساهابىالرنىڭ  ۋە  پهيغهمبهر ،   خۇدايتائاال  ههتتا  كهلتۈرمىگهن،  ئىمان  ئۇالر   بهلكى

 باقمىغان  ئاڭالپمۇ  كىرىپ . شېرىپلىرىنى  كهينىگه  شهيتانالرنىڭ  جىن،  قىلىدىغان،  ئىبادەت  كۈنگه  ۋە  ئاي  ههم  بۇ

 . قاراڭغۇلۇق ۋە زۇلمهتته ياشاشنى ئادەت قىلىپ، ئاالتائاالنىڭ مۇنداق نۇر ئىلهامىنىڭ بىشارىتىگه ئىگه بۇالاليدۇ

 تاي  موغۇل  ئىنسانالرغا  كىتاپلىرىدا  تارىخ  يۈزىنچى مهشهۇر  ئالته  هىجرى  دەسلهپ  ئهڭ  شهرىپىگه  ئىسالم  ىپلىرىنىڭ

 شۇنىڭدەك . كېيىن ئىگه بولغانلىغى ههققىدە ئېنىق مهلۇمات بېرىدۇ ) ت – يىللىرى  1204  1203 مىالدى ( يىللىرىدىن

 بىر مۇشرىك ) ت – مۇقهددەس دىنىي كىتاپ ئهۋەتىلگهن بىېرەر پهيغهمبهرنىڭ قهۋمى ئهمهس ( ئههلى كىتاپ ئهمهس

 كهلمهيدۇ  توغرا  شهرئىتىگه  نىكاسى  مۇشرىك . خوتۇننىڭ  بۇ  بىلهن  كارامهت  ۋەجهۇ  كېرەمولال  ئهلى  ههزرىتى  ئهگهر

 خوتۇننى مۇسۇلمان قىلىپ، ئاندىن ئۇنىڭ بىلهن يېقىنالشقانلىغىنى ئېهتىمالدىن يىراق ئهمهس دەپ پهرەز قىلىنسا، بۇ

 گۇمان بىلهن بىرەر نهرسىگه هۆكۈم قىلغىلى . ن كهلتۈرگهنلىك بولىدۇ شۆبهه ۋە گۇما  ههزرىتى ئهلىنىڭ پاكلىغىغا شهك

 . ههتتا گۇماننىڭ ئۆزى شهرىئهتته هۆججهت ۋە دەلىلىمۇ بواللمايدۇ . بولمايدۇ

ئهگهر بۇ ئۇلۇغ زات ئۆز قهۋرىسىدىن . شۇنىڭدەك، ههزرىتى ئلى ئىراق زىمىندىىن باشقا ۋىاليهتلهرگه ئۆتمىگهن ئىدى
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 لىنىپ، ئاندىن ئىنسان سۈرىتىگه كىرىپ، بىر كاپىر خوتۇن بىلهن يېقىنلشىپ بىر ياستۇقتا ياتتى دەپ چىقىپ نۇرغا ئاي

 . تهرەپدارلىرىنىڭ كۆز قارىشى بولۇپ قالىدۇ ] 45 [ سۆزلهنسه، بۇ تاناسخىيه ۋە هۇلۇلىيه

 يۆتك  تهنگه  بىر  يهنه  ئاجراپ  تېنىدىن  ئۆز  هامان  روهى  ئىنساننىڭ  مهزههپلىرى  دىگهن موغۇلالرنىڭ  ىلىپ يۈرىدۇ

 . چىن ئههلىنىڭ بهزلىرى ۋە بارلىق هىندىالرمۇ شۇ مهزههپنىڭ تهرەپدارلىرى . ئهقىدىگه ئىتائهت قىلىدىغان بىر مهزههپ

 ئېتىقات بولسا كاپىرلىقتىن باشقا  هالبۇكى، بۇنداق ئهقىدە . مهزهىپىنىڭ بهزى سوپىلىرى شۇ مهزههپكه مايىل ] 46 [ شىئه

 . نهرسه ئهمهس

 نهههل مىلله «  ۋە  مهزههپلهر ( » ل  ۋە  ئهلزاهىرى ) مىللهتلهر  بىننۇلههزم  مۇههققهق  ئىمام  كىتاپنىڭ مۇئهللىپى  دىگهن

 شۇنىڭدەك، ئهر . ۋە باشقا ئالىمالر ئۆز كىتاپلىرىدا، يۇقۇرقىدەك ئهقىدىگه ناهايتى قاتتىق رەدىيه بهرگهن ئىدى ] 48 [

 باال  خوتۇنالرنىڭ  يېقىنالشمىغان  تۇغ  بىلهن  ماقۇل پهرزەنت  ئىچىدە  جامائهت  بۇ  ههم  ئهمهس  مۇمكىن  ۇشى

 بىرى  ئىشالرنىڭ  ئايالالر . كۆرۈلمهيدىغان  باشقا  ئهنهۇدىن  رەزىيهلالهۇ  ۋە  ئهمران  بىنت  مهريهم  هادىسه،  بۇنداق

 . تايىپىسىدە سادىر بولمىغان، ههزرىتى ئهيسا ۋە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمال بۇۋى مهريهمدىن ئاتىسىز دۇنياغا كهلگهن

 شۇڭالشقا، بۇنداق مۆجىزىلىك هادىسه پهقهت ههزرىتى ئهيسا ئالهيهىسساالمغىال خاس بولۇپ، ئۇالردىن باشقا ئىنسانغا

 . رۇخسهت قىلىنمىغان ئىدى

 ئىدى  پهيغهمبهر  مهريهمنى  بۈۋى  ئىماملىرى  تهتقىقاتچى  بهزى  دىنىنىڭ  بولمىغان . ئىسالم  پهيغهمبهر  ئۇ  ئهگهر

 ئۆز  تائاال  ههق  كىتاپلىرىدا تهقدىردە،  قۇرئاندا ( ىنىڭ قهدىمقى  ۋە  تهۋرات  قىلىپ ) ت – ئىنجىل،  خىتاپ  ههقته  بۇ

 ههقىقهتهنمۇ ههزرىتى ئادەم ئهلهيهىسساالم بولسا خۇداۋەندەكېرىمنىڭ كۈچلۈك . سۆزلىمىگهن بوالتتى دەپ بايان قىلىدۇ

 ئانىسى يوق يارىتىلغان مهخلۇق  ۋە  ئهل . قۇدرىتى بىلهن ئاتا  ئانىسىدىن دادىسى ههزرىتى ئهيسا  بولسا  هيهىسساالم

 بۇ ئككىسىدىن باشقا ئىنسان ياكى باشقا هايات ئىگىسىنىڭ ئاتا ۋە ئانىسى يوق ۋۇجۇتقا كېلىشى . يوق ۋۇجۇتقا كهلدى

 ئهمهس  ياخشى . مۇمكىن  ههم  ئېهسانلىرى  ۋە  ئىلهام  ئۆزىنىڭ  ئالال  ياراتقۇچىسى  ههقىقى  ئىشالر  ئالهمنىڭ  يامان

 كۈچ يېزىلغان كىتاپل  رەۋىش ۋە بىر خىل يولدا – ىرى ئارقىلىق،  قۇدرىتىنى نامايهن قىلىپ، ئالهمنىڭ ئىنتىزامىنى بىر

 كهلدى  قىلىپ ساقالپ  ئادەت  ئادەم . ئىزچىل  خىل  بۇ  ئالالنىڭ  ئاۋاندا  بىر  ههر  ياكى  زامان  ههرقانداق  شۇڭالشقا،

 نىزام  ۋە  تۇس  ئۆلچهملىرى  ياكى  بولمىغان  مۇۋاپىق  ۋەقهلهرنىڭ يۈز  تهرتىپلىرىگه  غهيرى  ئۆزگهرتكهن شهكلىنى
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 قىسقىسى، ئالال تهرىپىدىن هۆكۈم قىلىنمىغان بىرەر يېڭى ۋەقهلهرنىڭ پهيدا بولۇشى مۇمكىن . بېرىشى مۇمكىن ئهمهس

 كېرىمدىكى . ئهمهس  تاپالمايسهن ” قۇرئانى  ئۆزگىرىشىنى  هىچقانداق  قانۇنىدىن  بۇنى “ ئالالنىڭ  ئايهت  دىگهن

 چىقىرىلغان شۇ . ئىسپاتاليدۇ  ئويدۇرۇپ  هالدا  خىالپ  شهرىئهتكه  هىكايىسىنىڭ  ئاالنقۇۋا  مهزكۇر  بولغاچقا،  نداق

 گۇمان يوق  ئىكهنلىگىدە  بايىل هىكايه  بىر  ئېتىقادىنى ئىسپاتالش . ئاساسسىز  ئۆز  شۇنى كۆرسىتىپ ئۆتۈش كېرەككى،

 ئىشهنگۈچىله  ئۇنىڭغا  ياكى  قىلىپ يۈرگۈچلهر  رىۋايهت  هىكايىنى  بۇ  مهلئۇندۇر ئۈچۈن،  ۋە  كاپىر  بولسا  چۈنكى، . ر

 . ههزرىتى جهبرائىل ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهنبىيا، مۇرسهلىنلهردىن باشقا كىشلهرنىڭ قېشىغا چۈشۈشى مهنئىي قىلىنغاندۇر

 دىن كېيىن هىچقانداق ئىنسان ياكى بىرەر هايات ) ت – مۇههممهت ئهلهيهىسساالم ( شۇنداقال رەسۇل خاته مۇلنهبىن

 ئاالنقۇۋانىڭ ئاق ئۆي تۈڭلۈگىدىن بىر نۇر پهيدا بولۇپ، مهندە . همبهرلىك دەرىجىسىگه ئېرىشهلمهيدۇ ئىگىسى پهيغ

 كهلدى دىگهن سۆزلىرىنى يۇقىرىقى  خان ۋۇجۇتقا  بۇزەنجىر  نهتىجىدە  بولدۇم،  هامىلدار  خوشاللىق هاسىل بولۇپ،  بىر

 . پ بولىدۇ قاراشالر بىلهن ئىسپاتالشنىڭ ئۆزى تامامهن ئاساسسىز، بهۇدە گه

 موغۇلالرنىڭ ئادىتى بويىچه، ئهگهر ئهرگه . موغۇلالر زىنا قىلىشنى ئهيىپلىمهيدۇ، بهلكى ئۇنى هاالل دەپ هىساپاليدۇ

 بهرمهكچى بولغان قىز ياكى سىكىلهك خوتۇننى ئالدى بىلهن ئۇالرنىڭ الماسى يهنى نىكا قىلىدىغان موللىسى بىر كېچه

 تۇرغۇز  ئىلكىدە  ئۆز  قىلىپ،  بېرىدۇ خوتۇن  تاپشۇرۇپ  ئىرىگه  ئۇنىڭ ئۆز  ئاندىن  ئادەتلىرى . ۇپ،  ئۇالرنىڭ نىكا  بۇ

 هىساپلىنىدۇ  بار . بولۇپ  مهلۇماتالر  دىگهن  ئالمايدۇ،  خوتۇن  زادىال  الماسى  ئۇالرنىڭ  كىتاپلىرىدا . شۇڭالشقا،  تارىخ

 ئهمىرى  ئۆز  خوتۇنلىرىنىمۇ  دادىسىنىڭ  موغۇلالر  يهنه  ئالىۋې  يېزىلىشىچه  خان . رىدۇ ئهقىدىگه  چىنگىز  مهسلهن،

 . ئۆلگهندىن كېيىن، ئۇنىڭ بىر خوتۇنىنى ئوغلى تولى خان ئالغان ۋە ئۇنىڭدىن ئىككى باال تاپقان دەپ زىكىر قىلىنىدۇ

 جۈملىدىن، بۇ ئاالنقۇۋامۇ زىنا بىلهن هامىلدار بولۇپ قالغاندا، موغۇلالر بۇ ئاتىسى يوق بالىنى قانداق قىلىپ ئولۇغىمىز

  ئۇالر يهنه بۇ نارازلىقنى بېسىش ئۈچۈن، نۇرغۇن هىله . هىساپاليمىز دەپ ئار نومۇس قىلىپ نارازى بولۇشقان قاتارىدا

 ئىسپاتالرنى ئىزدەپ، ئۆزلىرىنى  مىكىرلهرنى ئىشلىتىپ، يالغانچىىلىق قىلىپ، دىنىي كىتاپالردىكى ئايهتلهردىن دەلىل

 بولۇشقان  قۇتۇلدۇرماقچى  نومۇستىن  ت . بۇنداق  ئۇلۇغالرغا ههتتا  ۋە  پادىشاالرغا  دەۋرىدىكى  ئۆز  يازغۇچىالرمۇ  ارىخ

 خوشامهت قىلىپ، جانابىڭىز شۇنداق ئۇلۇغ پادىشادۇرسىزكى، ئۇلۇغ نامىڭىز نۇردىن هامىلدار بولۇپ ۋۇجۇتقا كهلگهن

 بوالاليس  غالىپ  پادىشاالردىنمۇ  غالىپ  قانداق  ههر  شۇڭالشقا  ئهۋالدىدىندۇرسىز،  خانالرنىڭ  ۋە  دەپ پادىشا ىز
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 قىلىشقان  بايان  دىققهت . خوشامهت سۆزلىرىنى  چوڭ  رىۋايهتلهرگه  بۇنداق  موغۇلالر  بىلهن  شۇنىڭ ئۈچۈن،  ئېتىۋار

 ئۆزلىرىنىڭ نىسبهت  ههم  پهرخىرلىنىدۇ  ئۆزلىرىنىڭ غورۇرى دەپ  ئۇنى  باغاليدۇ  قاراپ،  بىلهن  شۇالر  . نهسهپلىرىنى

 . شنىڭ ههقىقىتىنى بىلىدىغان ئالالغا مهلۇم بۇنىڭ راست ياكى يالغانلىغىنى پهقهت ههممه ئى

 بىر  كهنجىسىگه . ئاالنقۇۋادىن ئۈچ ئوغۇل ۋۇجۇتقا كهلدى . بىرلهپ بايان قىاليلى  ئهمدى ئهسلى سۆزىمىزگه يېنىپ،

 قويدى  ئات  دەپ  ئىدى . بۇزەنجىر  پادىشا  دۆلهتمهن  ۋە  ئادالهتلىك  دانا،  هۇشيار،  ئىشالرنى . ئۇ  ياخشى  نۇرغۇن

 قىلدى  ئىدە ۋەئوبدان قا  مۇسىلىم مهرۋىزى . تۈزۈملهرنى پهيدا  بابا  بىلهن دوستلۇق قىالتتى دەپ بايان ] 49 [ ئهمىر

 بۇزەنجىر خاننىڭ ئوغلى بۇقا خان، ئۇنىڭ ئوغلى . مهلۇمكى، ئۇ ئهمىر ئابا مۇسىلىم بىلهن بىر زاماندا ياشىغان . قىلىنىدۇ

 بايى  ئۇنىڭ ئوغلى  خان،  قايدۇ  ئۇنىڭ ئوىغل  دۇمىناي خان ئىدى دومىن خان،  ئۇنىڭ ئوغلى  دۇمىناي . سىنقىرخان،

 تۇغۇلدى  ئوغۇل  ئىككى  قوشكېزەك  قويدى . خاندىن  ئات  دەپ  خان  قاچۇلى  بىرىسگه  يهنه  قۇبۇلخان،  . بىرسىگه

 چىنگىزخاننىڭ نهسهبى قۇبۇل خان بىننى دۇمىناي خانغا، ئهمىر تېمۇر كوراگاننىڭ نهسهبى بولسا قاچۇلى بىننى دۇمىناي

 . يېتىدۇ خانغا

 قىلىپتۇ  بايان  مۇنداق  دادىسىغا  چۈشىنىڭ مهزمۇنىنى  ئۇ  مۇنداق چۈش كۆرۈپ،  كېچىسى  بىر  قۇبۇل ” . قاچۇلى  ئاكام

 خاننىڭ ئېتىگىدىن بىر كۈن پهيدا بولۇپ، ئاسماننىڭ ئۈستىگه چىقىپ، ههممه ئالدەمدە روشهنلىك پهيدا قىلىپ پېتىپ

 كهينى . كهتتى  كۈنمۇ  قانچه  بى  پېتىپ كهينىد  يهنه  بىرى  بىرىنىڭ كهينىدىن  قىلىپ،  روشهنلىك پهيدا  ىن چىقىپ،

 ئاخىرى يۇلتۇزغا ئوخشاش بىر روشهنلىك پهيدا بولغاندا، مېنىڭ ئىتىگىمدىنمۇ بىر كۈن چىقىپ پۈتۈن جاهاننى . كهتتى

 . رەپنى يۇرۇتتى ئۇنىڭ كهينىدىن يهنه بىر نهچچه كۈن چىقىپ، ههر قايسىسى ههر بىر ته . يۇرۇتۇپ، بۇمۇ پېتىپ كهتتى

 دادىسى . دادىسىمۇ خۇددى شۇنداق بىر چۈش كۆرگهن ئىدى “ . ئويغانسا چۈشۈم ئىكهن . بۇ هالهتته ئۇزۇن ۋاقىت ئۆتتى

 بۇنى ئويالپ مۇالهىزە يۈرگۈزۈپ، دۆلهت ئهركانلىرى ۋە ههر قايسى جايالرنىڭ دانالىرىنى يىغىپ، ئوغلىنىڭ كۆرگهن

 تهپهككۈردىن كېيىن، قۇبۇل خان ئهۋالدىدىن شهۋكهتلىك بىر  ركانلىرى پىكىر دۆلهت ئه . چۈشىنى تولۇق بايان قىلدى

 بولىدىكهن  دۆلىتى زىيادە  بوي سۇنىدىكهن ۋە  ئۇنىڭ ئىتائىتىگه  پۈتۈن ئالهم  چىقىپ،  كېيىن چىققان كۈن . پادىشا

 باال  ئۇنىڭ  تهرەپك . پهرزەنتلىرىدۇر  بولسا،  ههر  بىرى  ههر  كېيىن  كهلگهندىن  دۇنياغا  بولۇپ بۇالر  هۆكۈمرۈن  ه

) ت – شاهالرنىڭ شاهى ( ئۇنىڭدىن كېيىن، بۇ چۈشنى كۆرگهن قاچۇلى نهسلىدىن بىر ئۇلۇغ شائان پادىشا . ئۆتىدىكهن
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 كېلىدىكهن  توشۇپ . دۇنايغا  مهمۇرچىلىققا  ئاۋات ۋە  يۈزى  ئالهم  بهرىكهتلىرىدىن  ئهۋالتلىرىنىڭ قهدەم  ئۇنىڭ ۋە

 خان يارلىق قلىپ، ئۇشبۇ مهزمۇندا بىر خهت . ممىسىال ماختاپ ئاپرىن ئوقۇشتى ئۆتىدىكهن دەپ تهدبىر بېرىشتى ۋە هه

 بۇيرۇدى  ئهۋالتتىن ” خهتكه . پۈتۈشنى  خان  قۇبۇل  كېيىن  تۇرۇپ،  مهندىن  دەرىجىسىه  ۋەزىرلىك  ئهۋالتقىچه

 ئالغاي  بىر “ يۇردارچىلىقتىن خهۋەر  پايدىلىق سۆزلهر  قانچه  بىر  خان . يېزىلدى بىرلهپ تىزىلىپ  دىگهن مهزمۇندا

 بۇ يارلىق خهت خانالرنىڭ غهزنىسىدە تاكى . باشلىق دۆلهت ئهركانلىرى ئۆز مۆهرىنى بېسىپ، خهتنى غهزنىدە قويدى

 قىلىنىپ ] 50 [ سۇلتان ئهبۇ سهئىد مىازا  يارلىق دەستۈرى بويىچه خهتنىڭ هۆكۈمى ئىجرا  شۇ  ساقالندى ۋە  زامانغىچه

 . كېيىن قۇبۇل خاندىن بهرتان خان تۇغۇلدى . دەپ ئاتايتى “ فارامىن ” تىلىدا موغۇلالرنىڭ  بۇ خهتنى قالماق . كهلدى

 . ئۇنىڭ ئوغلى سېسۇ باهادۇر، ئۇنىڭ ئوغلى تېمۇچىن باهادۇر بولۇپ، بۇنىڭ لهقىمى چىنگىز قائان ئىدى

 موغۇل خانلىرىنىڭ سهردارى، ئهرەپ، ئهجهمدىن شهرىققىچه بولغان جايالردىكى

 اهانگىر چىنگىزخاننىڭ غهلبىلىك ئىستىاللىرى، هۆكۈمرانلىغى، خانالرنىڭ خانى پادىشا ج

 ئهمىر، نويانلىرىنىڭ ئىستىقاللى ههققىدە قىسقىچه نهمۇنه بايانى

 تاالنتلىق مۇئهللىپ  مۇئهررىخلهر،  سىلىق سۆزلۈك  تىللىق ۋە  ئىشتىياق  گۈزەل  ۋە  شۇنداق يول  بۇالرغا  ۋە  ئهفزەللهر

 ئۇلۇغ  مۇسۇلمان بىلهن بايان قىلىپدۇركى،  بهزىدە  بويىچه،  خاهىشى  ئىرادىسىنى ۋە  ئالالنىڭ ئۆز  پادىشا  ههقىقى  ۋە

 دىنسىزالرنى  ياكى  مۇشرىك  كاپىر  بهزىدە  ۋە  قىلغان  غالىپ  ئۈستىگه  مۇشرىكلهر  كاپىر  دىندارالرنى  ياكى  مۆمىن

 ىبرەت قىلىش ئۈچۈن، هىكايه مۇۋەههىدلهر ئۈستىگه غالىپ قىلغان ۋەقهلىرىنى تالالپ، ئۇالرنى كىشلهرگه ئ  مۇسۇلمان

 . قىلىپ، ئۆز تارىخ ۋە ئسهرلىرىگه يازغان ئىكهن

 قىرىق توققۇزىنچى يلى  تارىخ هىجرىيىنىڭ بهش يۈز  قارىداندا،  هۆججهتلهرنىڭ مهزمۇنىغا  يازما   1154 مىالدى ( بۇ

 ئاندىن ئۇ ئانىسىنىڭ . ئون ئىككى يېشىدا دادىسى ئۇ ئالهمگه كهتتى . تېمۇچىن باهادۇر دۇنياغا كهلدى ) ت – يىلى

 تهربىيسىىدە ئۆسۈپ، شهرق ۋە شىمال تهرەپلهردىكى جۇرجۇت، نايمان، تۈركىستان ئۇلۇغلىرىدىن ئوڭخان، تايانخان،

قاتارلىق چوڭ دۆلهت ئىگىلىرىنىڭ ئۈستىگه ئىستىال قىلىپ، قهۋم ۋە قهبىله، ) ت – مېركىت ( گورخان، توقابېك، مېكرىت
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 ب  ئىگه  كىردى . ولدى يۇرت ئايماقلىرىغا  ياشقا  قىرىق توققۇز  تېمۇچىن باهادۇر  جهريداندا  دۆلىتى ناهايتى زىيادە . شۇ

 يىلى . بولدى  سهككىزىنچى  توقسان  يۈز  بهش  هىجرى  موغۇلالر ) ت – يلى  1202  1201 مىالدى ( تارىخ

 چىنگىز ” ىگه چىقىرىپ، تهخت تهييارالپ، تېمۇچىننى پادىشا قىلىپ ئۈست ) ت – قهۋەت ( ئىتتىپاقلىلشىپ، توققۇز پايهلىق

 قويدى “ قائان  لهقهم  موغۇلچه . دەپ  خانى ” بۇ  بولىدۇ “ شههنىشاه ” ياكى “ خانالرنىڭ  ئۇ . دىگهن  باشالپ  شۇنىڭدىن

 بهلكى  قائان ” تېمۇچىن دەپ ئاتالماي،  بولدى “ چىنگىز  بىلهن مهشهۇر  نام  سۆزى ئادەتته “ قائان ” كېينچه . دىگهن

 قىلىدىغان  تهلهپپۇز  غهلىته  تىلىنى  تىلدا ئهسلى  مۇقىمالشتى “ خاقان ” ئاممىۋى  ئۆزگىرىپ  سۆزگه  ئۇنىڭ . دىگهن

 ئىدى  كىلوران دەرياسىنىڭ بويىدا  دىگهن جايدىكى  قاراقۇرۇم  ئورنى . پايتهختى  جاينىڭ ئېنىق نىشان ۋە  بۇ  هازىر

 . قالماقالردىن باشقىالرغا مهلۇم ئهمهس

 ] 53 [ “ جۇدو ” خىتاي تىلىدا خانبالىقنى . ى خانبالىق ئىدى بولۇپ، پايتهخت ] 52 [ خانى ئالتانخان ] 51 [ بۇ چاغدا خىتاي

 خانبالىقنى پايتهخت قىلىپ، دۆلهتكه ئىگىدارچىلىق قىلىدىغان خانالرنىڭ ههممىسىال ئالتانخان دىگهن . دەپ ئاتايتى

 ئىدى  ئاتالغان  بىلهن  نۇرغۇن . نام  بېرىپ،  باشالپ  چىرىك  ئۈستىگه  ئالتانخاننىڭ  خانبالىقتكى  قائان  چىنگىز

 چۈنكى، خىتاي خانلىرى بىلهن موغۇل خانلىرىنىڭ ئارىسىدا، قهدىمدىن . شهههرلهرنى بېسىۋېلىپ، خانىۋەيران قىلدى

 ئاداۋەتلىرى كۈچلۈك ئىدى  بۇيانال ئۆز  . نهتىجىدە ئالتانخان تهڭ كېلهلمهي، دوستلۇق مۇناسىۋىتىنى ئورناتتى . ئارا

 چىنگىز قائان . سۇنۇپ، ئۆز قىزىنى ئۇنىڭ ئهقىدىسىگه تهقدىم قىلدى ههتتا چىنگىز قائاننىڭ پهرمان ۋە ئىتائىتىگه بوي

 ئۆز  ئۇالرنىڭ يۇرتىنى تىنچالندۇرۇپ،  قوشۇپ،  خوتۇنلىرىنىڭ قاتارىغا  ئالتانخاننىڭ قىزىنى ئۆز  رازى بولۇپ،  بۇنىڭغا

 شىمالدا قازان شههىرىگه شۇنىڭ بىلهن چىنگىز قائانغا قاراشلىق جايالرنىڭ چېگىرسى شهرقته خانبالىق، . يۇرتىغا ياندى

 . تۇتاشتى

 چۈنكى چىنگىز قائان قازان شههىرىنى بېسىۋالغاندا، تاتارالردىن لهشكهرئېلىپ، . دەپمۇ ئاتىلىدۇ “ تاتار ” قازان شههىرى

 بهرگهن  قىلىپ  ۋەتهن  ئۇالرغا  قالدۇرۇپ،  جايدا  شۇ  قىسىمىنى  بىر  ئۇالرنىڭ  ۋە  بارغان  باشالپ  جايغا  بۇ  . ئۇالرنى

 بولغان بولسا كېرەك “ تاتار ” بۇ جاي شۇڭالشقا،  كوراگانى بۇ جاينى . نامى بىلهن مهشهۇر  تېمۇر  ئهمىر  كېينكى زامانالردا

 ئومۇمهن، چىنگىز . بېسىۋېلىپ، مهزكۇر تاتارالرنى زورلۇق بىلهن ئۆز يۇرتىغا كۆچۈرۈپ كهلدى دىگهن رىۋايهتلهرمۇ بار

) ت – شهرىقىي تهرىپىدە كىچىك ئاسىيا ( ، روم ) ت – ئىراق ( ات ، باغد ) ت – سۈرىيه ( قائان غهربى چېگىرسى مىسىر، شام
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 – شهرقىي تهىپى كىچىك ئاسىيا ( ، رۇم ) ت  ئىراق ( غىچه، جهنۇبى چېگىرسى ئهزەر بهيجان، سند دەرياسى ، باغدات

 مهمىلكىتىگىچه ) ت  ئۇيغۇر  تىبهت،  دەرياسى،  سىند  ئهزەربهيجان،  جهنۇپ چېگىرىسى  ى بولغان جايالرن ] 54 [ غىچه،

 شارى قۇرۇقلۇغىنىڭ كۆپ قىسىمىغا  يهر  قهدەر  يىگىرىمه بهش يىلغا  كۆرۈپ،  يهتمىش ئۈچ يىل ئۆمۈر  كىرگۈزۈپ،  قولغا

 . مۇستهقىل پادىشا بولۇپ هۆكۈمرۈنلىق قىلىدى

 ئاجىزلىق  قهلهم  يېزىشقا  بۇنى  يهتتىكى،  دەرىجىگه  شۇنداق ئېغىر  قائاننىڭ خانىۋەيرانچىلىغى  چىنگىز  جهرياندا،  بۇ

 خۇددى قالقاغا ئوخشاش كهڭ يۈزلۈك ۋە مهڭزىگه ” ته بۇ ههقته » ههدىس شېرىف « . لىدۇ، سۆزلهشكه تىل يېتىشمهيدۇ قى

 دەپ “ بىر نهرسه يېپىشتۇرۇپ قويغاندەك بىر قهۋم قىرغىنچىلىق ئۇرۇشلىرىنى قوزغاپ چىقمىغۇچه قىيامهت قايىم بولمايدۇ

 ئىدى  كۆرسىتلگهن  موغۇل . ئالدىنئاال  سۆز  كۆرسهتتى تاتار  بۇ  ۋەهىالكۇنى  ۋە  قائان  چىنگىز  چىققان  . تايىپىسىدىن

 ئىسىم  مۇسته  خهلىپه  ئىستىالسى  قىلغان  دىيارىغا  يۈز ] 55 [ موغۇلالرنىڭ ئىسالم  ئالته  هىجرى  تارىخ  يهنى  زامانىدا

 يىلى  قائاننىڭ باش كۆتۈرۈپ چىق . تامامالندى ) ت – يىلى  1256 مىالدى ( ئهللىك تۆتىنچى  چىنگىز  هال  ىشى، بۇ

 غهۋغاسى قاتارلىق ئىشالرنىڭ مۇقهررەر  مهئجۇجلهرنىڭ پىتنه  هىالكۇنىڭ ۋارىسلىق قىلىپ هۇجۇم قىلىشى ۋە يهئجۇج

 . دەپ كۆرسىتىلگهن “ بىننى قهنتۇرا ئهۋالدى كهلگهن چاغدا ئاخىر زامان بولىدۇ ” ته يهنه » ههدىس شېرىف « . نهتىجىسى

 كۆرسىتى  ئهۋالدىنى  تۈرك  بولسا  قهنتۇرا  بىر . دۇ بىننى  هىساپالنغان  مومىسى  ئۇلۇغ  ئهڭ  تۈركلهرنىڭ  بولسا  قهنتۇرا

 ياماننىڭ ئايرىش ئۆلچىمى « ( » مهشكىۋات شېرىف « . ئايالنىڭ نامى  هىججاز ” « دىگهن كىتاپتا ) ت  » ياخشى ۋە

 دەپ “ سائهت ئىچىدە دۇنيانىڭ دەۋرى تۈگهپ، قىيامهت قايىم بولىدۇ  شۇ ۋاقىت . تهرەپتىن بىر ئوت كۆيۈپ چىقىدۇ

 بۇ ئوت ئالته يۈز ئهللىك تۆتىنچى زاهىر ” دىگهن كىتاپتا ) ت  » ئۆرلهش باسقۇچىلىرى « ( » مىرقات « يهنه . يېزىلغان

 يىلى . دەپ يېزىلغان “ بولىدۇ  يۈزئهللىك تۆتىنچى  هىالكۇنىڭ هىجرى ئالته  ئىسالم ) ت – يىلى  1256 مىالدى ( بۇ

 تۆگه بويناق دىگهن بىر تاغ ” يهنه . انلىق ئىدى دىيارىغا ئىستىال قىلىدىغانلىغىنى ئىشارەت قىلغ  بهسىر دىگهن جايدا

 بولمايدۇ . بار  قايىم  قىيامهت  كۆركۈنمىگىچه  ئۇچۇق  تاغلىرى  بويناق  تۆگه  چىقىپ،  ئوت  زىمىنىدىن  دەپ “ هىججاز

 . ئىدى بۇ چىنگىز ۋە هىالكۇنىڭ قىرغىنچىلىق ئۇرۇشى ئوت ئاپهتلىرىدىن كىنايه ۋە ئىشارەت . ئىزاهات بېرىلگهن

 ئاپهتلىرى ۋە خانۋەيرانچىلىغى ههزرىتى نوه بىننى  ئههلى تارىخچىالر ئۆز تارىخ كىتاپلىرىدا چىنگىز قائاننىڭ بااليى

 ئىدى  ئېغىر  باالسىدىنمۇ  تۇپان  ئىدى . دەپ يازىدۇ . زامانىدىكى  ئېغىر  باالسىدىنمۇ  تۇپان  دەۋرىدە  نوه بۇ . چۈنكى
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 . ماددى مهئىشهتلهرمۇ ناهايتىى ئاشقان ئاۋات مهنزىرە بارلىققه كهلگهن ئىدى دەۋرىگه كهلگهندە ئادەملهر كۆپىيىپ،

 . شۇنىڭدەك، نوه دەۋرىدە ئادەملهرنىڭ كۆپ قىسىمى ئالالنى بىر دەپ تونۇيدىغان دىنىي ئىشهنچىدىن مههرۇم ئىدى

 سادىق مۇجت  دىنغا  بولۇپ،  ئادەملهرنىڭ كۆپ قىسىمى مۇسۇلمان دىندار  كهلگهندە  زامانغا  ئۆلىماالر، بۇ  ئۇلۇغ  ههىد

 ئىدى  كۆپ  ماشايىخالر  بولغان  سازارۋەت  كهبىرى . هۆرمهتكه  ههفزى  ئهبۇ  ئىمام  شېرىفتا  بۇخارايى  ] 56 [ مهسلهن،

 ئىدى  بار  پىشىۋاالر  يېتىشكهن  مۇجتههىد  ئۇلۇغ  يۈز  قانچه  بىر  مۇرىدى . قاتارلىق  ئارتۇق  مىڭدىن  ئاتمىش  ئۇنىڭ

 ساهىبى  ههممىسىال  ئۇالرنىڭ  دااليهت بولۇپ،  ۋە  ئىگىلىرى ( كارامهت  هۆججهت  ۋە  ئىدى ) ت – كارامهت  . كىشلهر

 بۇ زات ئۆزىنىڭ بىر قانچه شاگىرتىغا . دەپ ئاتايتى ) ت – ئۇستىالر ئىگىسى ( “ ۋەلى تاراش ” شۇڭالشا، بۇ ئۇلۇغ زاتنى

 بېرىپ،  كهلمهكت ” رۇخسهت  كۆيۈپ  ئوت  بىر  تهرەپتىن  شهرق  چۈنكى  كېتىڭالر،  جايغا  باشقا  تا . ه سىلهر  ئوت  بۇ

 كۆيدۈرمهكچى  زىمىننى  بولغان  كهلمىگۈسى . هازىرىغچه  قايتىپ  يهنه  بېشىغا  بهزى “ ئۈممهتلهرنىڭ  دىگهندە،

 مۇمكىن ” ئهزىزلهر  قايتىشى  كهينىگه  ئاپهت  بۇ  كېلىۋاتقان  قىلسىال  دۇئا  قىلىشتى “ ئهگهر  ئىلتىماس  جانابى . دەپ

 يهنه باشقا شهههرلهردىمۇ بۇ زاتقا . دەپ جاۋاپ بهردى “ يى ئاپهتتۇر بۇ دۇئا بىلهن قايتۇرغۇلى بولمايدىغان باال ” شهيىخ

 ئوخشاش تهرىپ ۋە ماختاشتىن تاشقىرى نۇرغۇن هۆرمهتلىك ماشايىخالر، ئۇلۇغ ئۆلىماالر قاتارلىق ساهىپ دۇئاالر بار

 . ىشكه مهجبۇر بولدى بۇالرنىڭ ههممىسىال چىنگىز قائاننىڭ قىرغىنچىلىغى تۈپهيلىدىن شېهىتلىك شهرۋەتلىرى ئىچ . ئىدى

 قائىدە  پادىشالىق  قهدىمقىسىدىكى  زاماننىڭ  قهدىمقى  جهمشىت  لېكىن،  پادىشا  قىلغان ] 58 [ قانۇنلىرىنى  بهرپا

 زامانىدىن كېيىن پادىشالىق رەسمىيهتلىرىنى، تارىخ كىتاپلىرىدا ئۇنىڭ ) مۇههممهت ئهلهيهىسساالم ( بولسا، پهيغهمبهر

 ياسا  قاتار  بىر  بۇ  يارغۇ  ق ئهۋالتلىرى  ۋە  تېگىشلىك  يۇسۇنالر  قىلىشقا  ئهمهل  بېرىپ،  ئېتىۋار  ئاالهىدە  قانۇنالرغا

 قوالنما ( دەستۇرۇل ئهمهر  ئۇنى يۇرت سوراسنىڭ هۆججهتلىرى قىلىپ كهلگهنلىگىنى ) ت – سىياسىي  دەپ هىساپالپ،

 قىلىدۇ  هۆكۈم . بايان  ئۇنىڭ  ۋاقتىدىال  هايات  قائاننىڭ  بويىچه  چىنگىز  نويان، پهرمانلىرى  قاراچار  موغۇلدىن ، 

 . ئۇنىڭغا ۋەزىر بولۇپ تۇرغان ئىدى ] 59 [ مۇسۇلماندىن ماهمۇدبېك ياالۋاچ

 تولۇيخان دىگهن تۆت ئوغۇل قالدى  ئوكتايخان،  چاغاتايخان،  قائاندىن جۇجىخان،  خاندىن ئالته . چىنگىز  چىنگىز

 خوشالشتى  بىلهن  جاهان  بۇ  بۇرۇن  ئوغۇل . ئاي  سهككىز  ئون  قالدى ئۇنىڭدىن  دەشتى . يادىكار  تۈركستان،  پۈتۈن

 بولدى  تهئهللۇق  جۇجىخانغا  ئىدى . قىپچاق  تۇرغان  سۈرۈپ  هۆكۈم  ۋاكالىتهن  دادىسىغا  خان  بهركه . ئۇنىڭ ئوغلى
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 چىنگىز . ههر ئون مىڭ ئات بىر خىل رەڭدە ئىدى . چىنگىز قائان ساماالردىن بۆلهك يهنه يۈز مىڭ ئات تارتۇق قىلدى

 ئو  ئۈچىنچى  كهلدى قائان  قىلىپ  ۋارىسى  ئۆزىنىڭ  ئوكتايخاننى  ئهمىر . غلى  ئۇنىڭ  نهۋرىلىرىنى  ئوغۇل   بارلىق

 فارامىن ۋە دەستۇرۇل ئهمهل خهتلىرىنى  بوۋىلىرىدىن قالغان تهۋەرۈك يارلىق  ئاتا  ئهجدات . ئىتائىتىگه تاپشۇردى

 . سۇنالر ئارقىلىق چاغاتايغا تاپشۇردى يو  ۋە قائىدە ) ت – توختام ( ههم قاراچار نويانى، ئاالهىدە ئههدە فهيمهن

ئوكتاي قائان بۇ . تولۇيخاندىنمۇ مهنگۇ قائان، قۇباليخان، هىالكۇخان، ئارتىق بوكاخان دەپ تۆت ئوغۇل قالغان ئىدى

 ئۇ ههر ئون . پايانسىز جاهان بىلهن خوشالشقاندىن كېيىن، چىنگىز قائاننىڭ پايتهختى مهنگۇ قائاننىڭ قولىغا ئۆتتى

 ئۇالرغا كىشىنى  تهييارالپ،  مىڭ كىشلىك قوشۇن  يىگىرىمه  يۈز  بىر  ئېلىپ،  لهشكهرلىككه  كىشىنى  ڭ ئىچىدىن ئىككى

 قۇباليخان بۇ زور ئالتانخان ئۈستىگه يۈرۈش قىلىشقا باستۇرۇپ كىردى ۋە بهزىدە غهلبه . قۇباليخاننى قوماندان قىلدى

 . ى قىلىپ، بهزىدە مهغلۇپ بولۇپ، ئاخىرى تامامهن غهلبه قىلد

 چىنىنىڭ  بۇ » كاڭجاڭ « خاقانى  بولۇپ،  كىتاۋى  تارىخ  بىر  تارىخى ” دىگهن  بولىدىكهن “ خانالرنىڭ  سۆز  . دىگهن

 باشاليدۇ  ئهۋالدىدىن  فۇڭ  تارىخىنى  ئههلى  ئهۋالدىدىن . خىتايالر  ئىدى “ تهيخۇفۇس ” فۇڭ  بار  كىشى  بىر  . دىگهن

 ئهلهيهىسسا  ئادەم  ههزرىتى  ۋاقتى  قىلغان  هۆكۈمرانلىق  ۋە بۇنىڭ  كېيىن  يىل  يۈز  يهتته  مىڭ  ئىككى  المدىن

 كېلىدۇ ) ت – يىلى  622 مىالدى ( پهيغهمبهرنىڭ هىجرەت يىلىدىن  . ئۈچ مىڭ تۆت يۈز يىل ئاۋالقى دەۋرىگه توغرا

 كېرەك  بولسا  ئادەم  دىگهن  فۇدەك  تارىخىمىزدىكى  بىزنىڭ  بولسا  ئادەم  دىگهن  فۇدەك . فۇڭ  تارىخىمىزدا  بىزنىڭ

 ت  ئوغلى،  قىلىنىدۇ تۈركنىڭ  بايان  دەپ  ئوغلى  يافهسنىڭ  بولسا  ئادەمنىڭ . ۈرك  بىر  فۇدەك  بلهن  فۇڭ  شۇڭالشقا،

 . ئوخشىمىغان تىلالردىكى ئىككى خىل نامى بولسا كېرەك

 تهيخۇفۇس  مۇشۇ  دەل  ئىپتىداسى  ئهڭ  تارىخىنىڭ  بار – خىتايالر  گهپلهر  دىگهن  باشالنغان  ئهۋالدىدىن  . فۇدەك

 ق  بىر  خانلىقلىرى  بولۇپ ئۇالرنىڭ  قولىدا  بهش نهسىلنىڭ  يىگىرىمه  جهمئىي  يۆتكىلىپ،  قهبىلىگه  بىر  يهنه  هبىلىدىن

 بولغان ) ت – يىلغىچه  1907 مىالدى ( هالبۇكى بۇ يىلقى هىجرى بىر مىڭ ئۈچ يۈز يىگىرىمه بهشىنچى يىلغىچه . كهلگهن

 پ، تۆت مىڭ سهككىز يۈز نهچچه يىل ئارلىقتا، ئۇالرنىڭ ئىچىدىن جهمئىي ئىككى يۈز ئهللىك تۆت ئادەم خانلىق قىلى

 ههزرىتى نوه ئهلهيهىسساالمنى . هۆكۈم سۈرۈپتۇ  ۋە “ لوۋاڭ ” يهنه ئۇالرنىڭ تارىخى كىتاپلىرىدا  هازىر ” دەپ يازىدۇ

 قىلمىغان  قۇبۇل  دىنالرنى  باشقا  ئېتىقات قىلىمىز،  لوۋاڭنىڭ دىن شهرئىتىگه  چىڭ “ خىتاي ئههلى  ئېتىقاتىدا دەپ ئۆز
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 كېهك ئۇالر . تۇرىدۇ  بولسا  دىمهكچى  نهبىئۇلالنى  نوه  بىننى  يافهس  ئېهتىمال  دەپ  ئۇالر . تهيخۇفۇس  شۇڭالشقا،

 قىلىپتۇ  تهقسىم  بهش سۇاللىگه  يىگىرىمه  شۇنىڭدىن باشالپ،  تارىخىنى  ئۆز  ۋە  ههر . تهيخۇفۇسنى فۇماڭ دەپ ئاتايدۇ

 . ئالته نهپهر كىشى خانلىق قىلىپ ئۆتۈپتۇ  هش ئوتتۇز نهپهر، بهزىدە ب  سۇاللىدىن يهنى ههر بىر ئهۋالتتىن يىگىرىمه

 قهبىلىنىڭ بهزىلىرى بولسا يهتته  ئوتتۇز يىل  ئۈچ يۈز يىل، بهزىلىرى يىگىرىمه  سهككىز، بهزىلىرى ئىككى  ههر بىر

 سۈرۈپتۇ  هۆكۈم  سالىس . ئهتىراپىدا  زۇڭ  سۇاللىدىن  ئىككىنچى  يىگىرىمه  ئۈچىنچى ( مهسلهن،  ئهۋالدى ) ت – زۇڭ

 شېڭدىن بولسا ئون يهتته يىل خانلىق قىلدى پادىشا ت  بىلال . هيزۇ  بىلهن ) 60 ( بۇ ئابباسىيه خهلپىلىگى خهلىپه قادىر

 قىلدى . زامانداش ئىدى  خانلىق  يىل  بىر  يىگىرىمه  يۈز  ئۈچ  كىشى  نهپهر  سهككىز  ئون  ئهۋالتتن  ئاخىرى . بۇ  ئهڭ

 كې  ئۆتكهندىن  يىل  چىقىپ ئىككى  تهختىگه  خۇئاڭدى  شېڭدىن  بىننى جۇۋادى  قۇباليخان  خانلىرىدىن  موغۇل  يىن،

 جاينى تامامهن غهلبىلىك بېسىۋالدى  ئۇ  قىلىپ،  هۇجۇم  بېڭجىڭغا  قوشۇن باشالپ،  خان زور  . تولۇيخان بىننى چىنگىز

 . پادىشا جۇۋادى شېڭدى قۇباليخانغا تهڭ كېلهلمهي بىر جايغا يۇشۇرۇندى كېيىنچه ئۆزىنى يوق ئىدى

 بېيجىڭنى پايتهختى . دەپ ئاتىدى “ ئهيۋاڭ ” بىجىن ئههلى قۇباليخاننى  ئۈچىنچى سۇاللىنى تهشكىللهپ،  يىگىرىمه  بۇ

 قىلىپ ئولتۇرۇپ، ئون بهش يىل هۆكۈمرانلىق قىلىپ، ئادالهتلىك ئىشالرنى قىلدى ۋە بارلىق چىن ئۆلكىلىرىنى زەبىت

 قويدى  يولغا  هۆكۈمرانلىغىنى  ئۆز  جايالردا  بۇ  كىرگۈزۈپ،  ئهۋالدى « هۋالتلىرى ئۇنىڭ ئ . قىلىپ قولغا  دەپ » ئهيۋاڭ

 . شۇنداق قىلىپ، ئهيۋاڭ ئهۋالدىدىن توققۇز كىشى سهكسهن سهككىز يىل خان بولۇپ ئۆتتى . ئاتالدى

 بولدى  خان  كۆتىرىپ  باش  خۇاڭدى  زۇڭ  تهي  ئهۋالدى  مىڭ  كهلگهندە،  سۇاللىگه  تۆتىنچى  خاننىڭ . يىگىرىمه  بۇ

 كورا  تېمۇر  ئهمىر  كېلىدۇ ناهايتى كۈچهيگهن ۋاقتى،  توغرا  چاغلىرىغا  ئۇرۇقتىن ئون يهتته . گانى دۆلىتىنىڭ ئوتتۇرا  بۇ

 . لېكىن، ئۇالر موغۇل خانلىرىغا باش ئىگىپ خىزمهت قىالتتى . نهپهر كىشى ئىككى يۈز يهتمىش يىل هۆكۈمرانلىق قىلدى

 ئه  موغۇل  بېسىۋېلىپ،  بېيجىڭ شههىرىنى  ئىتتىپاقلىشىپ،  بىلهن تاتارالر  نهسلىدىن ئاخىرى موغۇلالر  مانجۇ  ۋالدى ۋە

 ئولتۇرغۇزدى  تهختكه  بېيجىڭدا  كىيدۈرۈپ،  سهلتهنهت  تاج  كىشىگه  دىگهن  زۇڭ  تهي  بىننى  شۈنجىر  تا . بولغان

 مهنسۇپ  ئۇرۇققا  بولغان خانالرنىڭ ههممىسى بۇ  تايىپه . هازىرغىچه  كاڭ « خىتايالرنىڭ . دەپ ئاتالدى “ داچىڭ ” بۇ

 يىگىرىم » جاڭ  تارىخدا،  خانالر  باشالپ، دىگهن  شۇنجىردىن  ئهۋالدى  داچىڭ  قىلغان  تهشكىل  سۇاللىنى  بهشىنچى  ه

هازىرقى ئهسىردىكى كاڭشۈي خانىغىچه بولغان ئارلىقتا، توققۇز نهپهر كىشى ئىككى يۈز ئاتمىش ئىككى يىل خانلىق
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 بار  مهلۇماتالر  خانالرنىڭ . قىلغانلىغى ههققىدە  ئۇالرنى چۆچهكلىك مولال قۇربان ئهلى هاجى ئهپهندى بۇ  تارىخى ۋە

 خىتاي  دانىشمهن  بىلىدىغان  ياخشى  تارىخىنى  خىتاي  ئىكهنلىگىنى  مهنسۇپ  مهزههپكه  قايسى  مىللهتكه،  قايسى

 موللىرىدىن سوراپ تهرجىمه قىلىپ، لوۋاڭ يهنى ههزرەت بىننى نوه زامانىدىن بۇ زامانغىچه ئۆتكهن ناملىرىنى، هۆكۈم

 بۇ  ۋاقىت هۆكۈمرانلىق سۈرگهن دۆلهتلىرىنى بايان قىلىپ،  قانچه  كىشى،  قانچه  بىرىدە  بهش سۇاللىنىڭ ههر  يىگىرمه

 ئادەم  هۆكۈمرانلىغى  ئۇالرنىڭ  ئاياقالشقانلىغىنى،  قاچان  باشلىنىپ،  قاچان  هۆكۈمرانلىغى  ئۇالرنىڭ  قىلغانلىغىنى،

 يغهمبهرلهرنىڭ قايسى ئهلهيهىساالمدىن نهچچه مىڭ يىل ئىلگىرى ياكى كېيىن ئۆتكهنلىگى، دۇنياغا ئهۋەتىلگهن په

 بىرى قانداق ناملىق خانالر بىلهن زامانداش ۋە يانداش ئۆتكهنلىگى، قايسى پادىشا قاچان ۋە قايسى خاننىڭ ۋاقتىدا

 تىرىشىپ تهتقىق  ۋاقىت  كۆپ  سېلىشتۇرۇپ،  تارىخىنى  ئىسالم  بىلهن  بېيجىڭ تارىخى  تهكشۈرۈپ،  كهلگهنلىنى  توغرا

 كىتاپ يازغان  توپالم  بىر  [ ئىدى قىلىپ،  راقىم ] 63 .  تهۋرەتكۈچى ( مهنكى كهمىنه  كىتاپتىن بىر ) ت – قهلهم  مهزكۇر

 . قانچه سۆزنى تالالپ ئېلىپ ئۆز كىتاۋىغا كىرگۈزدۇم

 ئۆز  يهنه  كېيىن،  سالغاندىن  يولغا  تهرەپكه  شهرق  قۇباليخاننى  قائان  مهنگۇ  كېلهيلى،  سۆزگه  ئهسلى  يهنه  ئهمدى

 يۈز  بىر  خاننى  هىالكۇ  غهرپ تهرەپتىكى قېرىندىشى  قوماندان قىلىپ،  قورالالنغان قوشۇنغا  مىڭ مۇكهممهل  يىگىرىمه

 قاتارلىق ] 66 [ خوراسان ] 65 [ هىالكۇخان ماۋارائۇننههرى، . يۈرۈش قىلىشقا يارلىق قىلدى ] 64 [ ئابباسىيه خهلپىلىگىگه

 مهالهىدىلهر  بېسىۋېلىپ،  ئازغانالر ( جايالرنى  بېرىپ، ] 67 [ قههىستانغا – تى مهمىلكى ) ت – ههقىقىي دىن يولىدىن

 بۇ چاغدا مهۋالنه نهسىرىددىن . بوي سۇندۇرۇپ، ئىراق، ئهرەپ تهرەپلىرىگه يۈرۈش قىلدى ] 68 [ رۇكىندىن خورشاهنى

 ئاسمان جىسىملىرىنى ( ئۇنىڭغا رەسهت . هىالكۇ ئۇنى ئۆز خىزمىتىدە ئالدۇردى . دىگهن بىر ئالىم بار ئىدى ] 69 [ تۇسى

 دەپ نام ) ت – ئىلخانىيه كالىندار هىساپالش ئورنى ( » زىججۇ ئىلخانىيه « اغالتقۇزۇپ، بۇنىڭغا ب ) ت – كۈزىتىش ئۆيى

 يهنه ههر قايسى شهههردىكى مولال، فازىل، . هىالكۇ مهۋالنه نهسىرىددىن تۇسىغا نۇرغۇن ئىنئام تهقدىم قىلدى . قويدى

 – خىرىستىيان « ههتتا نىسارا . رنى بېرىپ تۇراتتى ئۆلىما ۋە هۆكۈماالرنى ئالدۇرۇپ، قېشىدا تۇرغۇزۇپ، ئىنئام ئېهسانال

 ۋە فهغغۇرچىنى دانالىرىنى ئالدۇرۇپ ۋە فۇرقانى مهجىد ۋە ئىنجىلنى ههم بېيجىڭ ئههلى پهيغهمبهر دەپ ئېتىقات ) ت

 ل دىگهن بىر ئاتاقلىق كىتاپنى موغۇ » شىڭۋۇيه « تهرىپىدىن توپالپ يېزىلغان ) ت – شاكىيا مۇنى ( قىلىدىغان شاكىمۇنى

 قىلدۇردى  تهرىجىمه  لېكىن بىر . تىلىغا  ئۇنىڭدىن بههرمهن بواللمىسىمۇ،  ئېتىقات قلىپ،  دىنىغا  ئىسالم  گهرچه هىالكۇ
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 . مۇنچه ئىشالرنى پهيدا قىلدى

 بۇ جايدا . ئومۇمهن، هىالكۇخان بىننى تولۇيخان بىننى چىنگىز قائاننىڭ ۋەقه ههم شۆهرەت، جاسارەتلىك ئىشلىرى كۆپ

 ۋە پهقهت موغۇلى  قۇباليخاننىڭ قىسسه  هىالكۇخان ۋە  ئۈچۈن،  ستان خانلىرىنىال بايان قىلىشنى مهقسهت قىلغانلىغىمىز

 هىالكۇخان ئىراق زىمىنىدىكى باغداتنى قولغا كىرگۈزۈپ، ئابباسىيه خهلپىلىگىنىڭ . داستانلىرىغا تهپسىلى توختالمايمىز

 ئىككى ئوغلىنىڭ ئاغىزىغا ئالتۇن، كۈمۈشنى ئېرىتىپ قويۇپ ئوتتۇز ئالتىنچى خهلىپىسى مۇسته ئىىسم بىلال ۋە ئۇنىڭ

 ئۆلتۈردى، نهتىجىدە بهش يۈز يىگىرمه ئىككى يىل هۆكۈمرانلىق قلىغان ئابباسىيه خهلپىلىگىنىڭ دۆلهت سهلتهنهتى ۋە

 رغا ئۇال . تاالپ ۋەيران قىلدى  چىت قىلىپ، بۇالپ  توزاڭدەك بىت  ههشهمهتلىرىنى تامامهن خۇددى چاڭ  سۆلهت

 ئىدى  ئهمهس  مۇمكىن  قىلىش  يامان  ۋە . بۇنىڭدىنمۇ  يۇرت  غهزنىلىرىگه،  مۈلۈك،  ئاشكارە  ۋە  مهخپى  ئۇالرنىڭ

 مىالدى ( بۇ ۋەقهلهر تارىخ هىجرى ئالته يۈز ئهللىك ئالتىنچى يىلى . مهمىلكهتلىرىگه ئىگه بولۇپ، هۆكۈمرانلىق قىلىدى

 اسالر ئهۋالدى قايسى جايدا بولسا، ئۇالرنىڭ ههممىسىنى تېپىپ هىالكۇخان ئابب . يۈز بهرگهن ئىدى ) ت – يىلى  1258

 قىلدى  يوق  خهلىپىلىككه . تامامهن  مىڭ ئابباسالرنى  قانچه  بىر  خهلىپىلىگىدىكى  ئۆز  خهلىپىلىرى  ئابباسىيه  ئىلگىرى

 تۈرمىلهرگه تاشلىغان  بىلهن زىندان ۋە  دىگهن باناالر  ياكى خهلىپىلىك دەۋاسىنى قىلىدۇ  بهلكى . ئىدى زىيان سالىدۇ

 هىالكۇخان ههتتا بۇالرنىڭمۇ ههممىسىنى پۈتۈنلهر . ئۇالرنىڭ بىرمۇنچىسى زىنداندا تۇغۇلۇپ، شۇ جايدا ئۆسكهن ئىدى

 ئۇ ئهرەبىستاننىڭ مىسىر، شام، ههلهپ قاتارلىق زىمىن ۋە شهههرلىرىنىڭ كۆپ قىسىمىنى بوي سۇندۇرۇپ، . يوق قىلدى

 ئىران زىمىنىنى پايتهخت قىلىپ، توققۇز . ، ئهزەربهيجان تهرەپكه يۈرۈش قىلدى ئۆز تهۋەلىگىگه ئۆتكۈزگهندىن كېيىن

 . يىل هۆكۈمرانلىق قىلىپ، شۇ ئىراننىڭ ئۆزىدە ۋاپات بولدى

 ئولتۇردى  تهختته  ئاباقاخان  ئوغلى  ئۇنىڭ  كېيىن،  ئۆلگهندىن  ئوغلى . هىالكۇخان  ئاباقاننىڭ  كېيىن  ئۇنىڭدىن

 بۇ مۇسۇلمان دىيانهتلىك . ىن كېيىن ئهخمهتچان بىننى هىالكۇخان تهختكه چىقتى ئۇنىڭد . ئارغۇنخان تهختكه چىقتى

 كىشى بولۇپ، ئۈچ يىلدىن كېيىن بااليى ئالهمگه پهرۋاز قىلدى  بىر  ( ۋە دىندار  ئاندىن كېيىن ). ت – ۋاپات بولدى .

 چىقتى  هىالكۇخان تهختكه  بىننى  تاپتى . كهنقاتۇ  راۋاج  يهنه  شرىپى  بايد . ئىسالم  بىننى ئاندىن  تاراغاي  بىننى  ۇخان

 مىندى  تهختكه  ئىدى . هىالكۇخان  كىرمىگهن  دىنىغا  ئىسالم  تېخى  ئارغۇن . بۇ  بىننى  نورۇز  ئهمىر  ئۇلۇغى  هىراتنىڭ

ئۇ ئىسالم دىنىنى قۇبۇل . تهشهببۇسى بىلهن غازانخان بىننى ئارغۇنخان خانلىقىغا كۆتىرلدى ) ت – ئاباقنىڭ ( ئاقانىڭ
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 دىن . قىلدى  ئىسالم  نۇر يهنه  بولدى  ىنىڭ  ئاشكارە  ۋە  زاهىر  پىشانىسىدە  ئۇنىڭ  ئوغلى . شولىسى  كېيىن  ئۇنىڭدىن

 ئۇنىڭدىن كېيىن ئوغلى سۇلتان سهيىد غازى باهادۇرخان تهختته . ئولجايتۇ سۇلتان مۇههممهت خۇدابهندە خان بولدى

  1336 – 1335 مىالدى ( ى يىلى ئولتۇرۇپ، ئون سهككىز يىل هۆكۈمرانلىق قىلىپ، هىجرى يهتته يۈز ئوتتۇز ئالتىنچ

 – ئىسىل جهننهت باغچىسىغا ( ئۇ دۇنيانىڭ رەياز جاۋدانىغا ) ت – ئالهم يۈزىدىن ( بۇ ئالهم خاكىدانىدىن ) ت  يلى

 شۇڭالشقا، ههر قايسى يۇرتالرغا ئهۋەتىلگهن ئهمهلدارالر ئۆز . ئۇنىڭ ۋارىسلىق قىلغۇدەك ئوغلى يوق ئىدى . كهتتى ) ت

 خىل مۈلكى تاۋايىپ  بىرىنىڭ ئهمىر  بىر بېشىمچىلىق قىلىپ،  ههر  ئۆزىگه تهۋەلىك  ئۆز ( ئىتائىتىگه بوي سۇنماي،

 . پهيدا قىلدى ) ت – دۆلهت

 ئومۇمهن گهپنىڭ خۇالسىسى شۇكى، چىنگىز قائان خىتاي مهمىلكىتىنىڭ شهرىق تهرىپىدىكى خانبالىقتىن، غهرپته مىسىر

 . ىند دەرياسى، تىبهت، ئۇيغۇرغىچه بولغان جايالرنى قولغا كىرگۈزگهن ئىدى ۋە شام، شىمالدا قازان شههىرى، جهنۇپتا س

 ئىچىدىكى  دائىرە  بۇ  كىشى  نهپهر  بهش  يىگىرمه  ئارلىقتا  بولغان  تېمۇرخانىغىچه  جاهان  ئهۋالتلىرىدىن  ئۇنىڭ

 يىل هۆكۈمرانلىق قىلىپ ئۆتتى  قىرىق سهككىز  يۈز  بىر  چىنگىز . مهمىلكهتلهرگه  بۇنىڭ ئىچىدە  باشالپ يهنه  خاندىن

 موغۇل  كىرمهي،  دىنىغا  ئىسالم  تۇرۇپ،  چىڭ  كاپىرلىقتا  يىل  بهش  توقسان  جهمئىي  ئهۋالدى  نهپهر  توققۇز   ئۇنىڭ

 هۆكۈمرانلىق قىلدى  مۇتهۋەلى بولۇپ،  ۋە  ۋالى  بۇالردىن . قالماقالرنىڭ ياساق تۈزۈملىرىنى ساقالپ،چوڭ شهههرلهرگه

 دىگهن سۆزى بويىچه، “ سۆهبهت ئادەمگه تهسىر قىلىدۇ ” ته » ههدىس « ۇلۇغ كېيىنكىلهر مۇههممهت ئهلهيهىسسالمنىڭ ئ

 مۇسۇلمانچىلىق شهرىپىگه ئىگه بولۇپ، ئۆزىنىڭ هۆكۈم ۋە يارلىقلىرىنى مۇسۇلمانالرنىڭ نۇرلۇق شهرىئهت ۋە گۈلدەك

 تايىپىالرنى تىكلىگهن كېيىنچه ههر قايسى ئورۇنالردىكى مۈلكى . مىللهت هۆكۈملىرىگه ماسالشتۇرۇپ هۆكۈمرانلىق قىلدى

 ئهمىر  ۋەزىر  نويانالر،  خوراسان  ئهمىراالر،  مۇزەپپهر  ئال  پارىس مهمىلكىتىگه،  ئىسهاق  ئهبۇ  شهيىخ  ۋەزۇراالردىن

 زىمىنىغا، ئهبۇ ئىسهاق پارىس مهمىلكىتىگه، ئال مۇزەپپهر خوراسان زىمىنىغا، ئهمىر چوپان بىننى ئهمىر تۆلهك توران،

 دەمهشىق، شام ئهتىراپىغا، ئهمىر ههسهن بۈزرۈك بىننى ئهمراق بۇقا بىننى ئهمى ئىلكانى باهادۇر سۇلدۇز، روم تهۋەسى،

 پادىشالىرىنىڭ ئۆزلىرىمۇ موغۇل نهسلى ۋە قالماق تايىپىسىگه ] 71 [ ئىلكانى . ئىراق تهرەپ ۋە باغداتتا هۆكۈم سۈردى

 ئىدى  دىندارلى . تهئهللۇق  مۇسولمان  ئۆزىنىڭ  تارىختا  يهنه  ۋە بۇالر  ئىنسانپهرۋەرلىگى  شهرىئهتپهرۋەرلىگى،  غى،

. ئادالهتپهرۋەرلىگى بىلهن مهشهۇر
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 مۇستهقىل  قىلىپ،  پادىشالىق  مۇستهقىل  قهدەر  يىلغا  يۈز  ئىككى  مهمىلكهتلهرگه  ئۇلۇغ  بۇ  سۇلتانلىرى  موغۇل

 لېكىن بۇ . ن ئاياقالشتى ئۇنىڭدىن كېيىن چىنگىزىيه ئهۋالدىنىڭ هۆكۈمهتلىرى بۇ مهمىلكهتلهردى . هۆكۈمرانلىق قىلدى

 سانىغا  ئادەملهرنىڭ  ئۆلگهن  تۈپهيلىدىن  ۋەيرانچىلىغى  ۋە  قىرغىنچىلىغى  هىالكۇخاننىڭ  ۋە  چىنگىزخان  جهرياندا،

 باشقا، هىچقانداق ئاقىلالرنىڭ ئهقلى تهسسهۋۇرى ۋە هۆكۈماالرنىڭ پىكىرى ۋە ) ئالالدىن ( غايىپنى ۋە هازىرنى بىلگۈچى

 يهتمهيدۇ  خالىسا ئگ . تهپهككۈرى  بىلىشنى  ئههۋالالرنى  بۇ  كىشى  بىرەر  تۇسسافا « هر  رەۋزە  مۇراجهت » تارىخى  غا

 نهسلىدىن ] 72 [ لېكىن چىنگىزىيه ئهۋالدىنىڭ مۇغۇلىستانغا بولغان هۆكۈمرانلىغى تاكى تۇغلۇق تېمۇرخاننىڭ . قىلسۇن

 شۇنىڭدىن كېيىن بۇ ] 75 . [ امالشتى داۋ ) يىلغىچه  1708 مىالدى ( ۋە مۇههممهت ئىمىن مىنچى يىلغىچه ] 73 [ ئىسمائىل

 ئاياقالشتى  ۋە . هۆكۈمرانلىغىمۇ  بولوسىالر  كهڭ  تهۋەسىدىكى  ئورۇسىيه  ۋە  تۈركىستان  قىپچاق  دەشتى  بهزىلهر  لېكىن،

 ئهۋالىغا  چىنگىز  ئهمىراالرمۇ  مهرتىۋىلىك  ئۇلۇغ  ئۆتكهن  قىلىپ  ۋاڭلىق  خانالر  ئايال  تهۋە  فهغۇفۇرچىنغا  قالماقالر،

 . ىكايه قىلىدۇ مهنسۇپ دەپ ه

 ئالتىنچى يىلى  ئوتتۇز  يۈز  تارىخ هىجرىنىڭ يهتته  ئاساسالنغاندا،  هىكايىلهرگه  ۋە   1336  1335 مىالدى ( قىسسه

 باهادۇرخان ) ت – يىلى  سهئىد  كهلدى . ۋاپات بولدى ] 76 [ سۇلتان  ۋۇجۇتقا  كوراگان  تېمۇر  ئهمىر  يلى  تارىخ . شۇ

 . بهلخدە تهخت سهلتهنهتته ئولتۇردى ) ت  يىلى  1370  1369 ىالدى م ( هىجرى يهتته يۈز يهتمىش بىرىنچى يىلى

 ئاناتولى،  ههمىس بهئهلبېك،  ههتتا  دەمهشىق،  شام،  مىسىر،  توم،  باغدات،  پارىس،  توران،  ئىران،  ماۋارائۇننههرى،

 رو  بولغان  شههىرىگىه  قازان  تۈركىستان،  چېگىرىسى  شىمالى  هىندىسان،  چېگىرسى  جهنۇبىر  بئى ئىسپاهانغىچه،

 يوق  هۆكۈمرانالرنى  بولۇۋالغان  مۇستهقىل  ئالدىغا  ئۆز  جايالردىكى  ئۇ  كىرگۈزۈپ،  يولغا  مهسكۇننىڭ كۆپ قىسىمىنى

 . قىلىپ، ههممىنى بىر مهركهزگه ياكى بىر دىۋانغا بوي سۇندۇردى

 كى قالماقالر ئهۋالدى بىل  يهنه . هن بىر ئىدى ئهمىر تېمۇر كوراگاننىڭ ئهسلى نهسلى چىنگىز قائاننىڭ ئهجداتلىرى تا

 ئهمىر تېمۇرنىڭ دادىسى ئهمىر تاغاتاي، ئۇنىڭ دادىسى ئهمىر توكهل، ئۇنىڭ دادىسى ئهمىر ئىلىنگىز نويان باهادۇر،

 ئىرۇمچىن  ئۇنىڭ دادىسى ئهمىر  نويان باهادۇر،  قاراار  ئۇنىڭ دادىسى ئهمىر  ئېچىل باهادۇر،  ئۇنىڭ دادىسى ئهمىر

 ق  دادىسى  ئۇنىڭ  باهادۇر،  ئىدى باالس  دومنايخان  دادىسى  ئۇنىڭ  باهادۇر،  كوراگاننىڭ . اچۇلى  تېمۇر  ئهمىر

 تۇققان ئىدى  بىر  دادىسى  قائاننىڭ تۆتىنچى  بىلهن چىنگىز  دادىسى  خانلىق . سهككىزىنچى  بويىچه قارامىن هۆكۈمى
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 نچه ئۇلۇغ پادىشالىق قۇبۇل خانغا ، ۋەزىرلىك تاچۇلىغا تهيىن بولغانلىغى ئۈچۈن، ئهمىر تېمۇر كوراگانى گهرچه ههرقا

 نۆۋكهرلىك  ياكى  ۋە  خىزمهتكارلىق  ياكى  ۋەزىرلىك  خانغا  يهنىال  ئۇ  لېكىن  بولسىمۇ،  ئىگه  ” مهرتىۋىسىگه

 ئولتۇراتتى ) ت  دەرىجه ( “ جهرەكه  ئۆزگهرتىش كىرگۈزۈلمهيتتى . سىدە  باشقىچه  بىر . فارامىنىنىڭ هۆكۈملىرىگه  ههتتا

 تېمۇر كوراگاننىڭ . ئۆزلىرىگه خان ياكى پادىشا دەپ لهقهم قويالمىدى . قانچه ئهۋالتقىچه شۇ تهرىقىدە ئۆتتى  ئهمىر

 . پهيتهختى سهمهرقهنت شههىرى ئىدى

 توقتامىش خاننىڭ  خانلىرىدىن  قىپچاق  باشالپ دەشتى  شكهر  مىڭ له  توقسان  كوراگانى  تېمۇر  ئهمىر  چاغدا  ] 77 [ بۇ

 باردى ئۇ، . ئۈستىگه يۈرۈش قىلىپ، جهڭ ۋە قىرغىنىلىق باشلىدى  تومۇز . توقتامىش خاننى قوغداپ بىر جايغا  بۇ جايدا

 بۇ جايدا ههزرىتى ئىمامهيىننىڭ . ئايلىرى كۈن ئولتۇرۇپ شهپهق يۇقالغىچه قالمايال دىگۈدەك سۈبهى تاڭ يۇرۇپ قاالتتى

 ىۋېلىپ، ئۇنىڭدىن ئهمىر تېمۇر كوراگانى بۇ جاينىمۇ بېس . مهزههپلىرى بويىچه ناماز خۇپتهننى ئوقۇمىسىمۇ بوالتتى ] 78 [

 تاراجالرنى  كېيىن، دەمهشىق، شام، ئىسپاهان قاتارلىق جايالرنىمۇ ئىگهلهپ، قىرغىنچىلىق ۋە ئېيتىپ تۈگهتكۈسىز تاالن

 ئۇ ئۆزىگه تهۋە بولغان بۇ جايالرنى ئوتتۇز ئالته . ئۇنىڭدىن كېيىن هىندىستان شهههرلىرىنىمۇ ئۆزىگه قاراتتى . قىلدى

 پ، ئۆزىنى غالىپ ۋە مۇغرۇر دەپ هىساپاليدىغان بارلىق پادىشاالر ۋە ئهمىرائىلهرنىڭ ئۈستىدىن يىل هۆكۈمرانلىق قىلى

 ياشقا 71 ئهبجهتچه يىل هىساپالش ئۇسۇلى بويىچه ( “ ا لىم ” تارىخى كىتاپالردا ئهمىر تېمۇر كوراگانى . غهلبه قىلدى

 ۋاپات ) يىلى  1405  1404 مىالدى ( نچى يىلى يېشىغا يېتىپ، تارىخ هىجىرى سهككىز يۈز يهتتى ) ت – توغرا كېلىدۇ

 يازىدۇ  دەپ  قىلىنىدى  دەپنه  شههرىدە  سهمهرقهنت  ۋە  مۇههمهت . بولدى  يهنه  ئاساسالنغاندا،  مهلۇماتالرغا

 زاماندىن باشالپ تا بۇ دەۋرىگه يهتكىچه، موغۇل ) ت – ئاخىرقى پهيغهمبهر ( ئهلهيهىسساالم پهيغهمبىرى ئاخىر زامان

 ئىچىدە  ئۆتمىگهن خانلىرى  پادىشا  كاتتا  ۋە  ئۇلۇغ  دىندار،  مۇسولمان  كورانگاندەك  تېمۇر  ناهايتى . ئهمىر  ئۇ

 شۇنداقال ئۇ يهنه جهسۇرلۇق . ، كۈرەشچان، قههىرى قاتتىق، تېز غهزەپلىك بىر پادىشا ئىدى ) ت – باتۇر ( شىجائهتلىك

 ئىدى  بىرلهشتۈرگهن پادىشا  ۋاپات بولغان چ . بىلهن كهشپىياتچىلىقنى  باهاۋىدىن ئۇ  ههزرىتى  ئهزىز  ۋە  ئۇلۇغ  اغدا،

 دىگهن ئاۋاز “ تېمۇر ئۆرلهپ كهتتى، ئۆزىنىڭ ئىمانىنىمۇ بىلله ئېلىپ كهتتى ” نهپهسلىرىدىن ] 79 [ نهقشه بهندىنىڭ

 ئهمىر سهيىد . خۇدانىڭ سۆزىدۇر  ئهۋلىياالرنىڭ سۆزى . چىققان ئىدى  كوراگانىنىڭ مۇبارەك زامانلىرىدا،  ئهمىر تېمۇر

 ب  ئهلههمهدانى، ئهلى  مۇههممهت  شىرازى، ] 80 [ ىننى  هافىز  خوجا  بهندى،  نهقشه ] 81 [ باهاۋىددىن
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 ئهالمهجورجانى ] 82 ] ئهلالمهتهفتازانى  شهرىق  سهيىت  مىر  ۋە ] 83 [ ۋە  ئىزام  ئۆلمائى  پهزىلى،  ئههلى  قاتارلىق

 . ماشايىخى كىرامالر نۇرغۇن ئىدى دىگهن مهلۇماتالر بار

 روم  شام،  ئهرەپ تارىخچىلىرى لېكىن دەمهشىق،  ههلهپ ئههلىنىڭ ئۇلۇغ ئۆلىمالىرى،  باغدات،  بارلىق ئهرەبىستان، ، 

 قىلسۇن (  پاك  ئۇالرنىڭ سىرلىرىنى  يهنى ) ت – ئالال  گهردىرى ” ،  ئىمام  ئىبىنى ” ، ] 84 [ “ تارىخى  ئهلالمه  تارىخى

 ئهرەبشاه ” ، ] 85 [ “ خهلدۇن  ئىبنى  بۇخارى ” ] 86 [ “ تارىخى  ئه ] 87 [ “ تارىخى  كىتاپلىرىنىڭ قاتارلىق  تارىخ  رەپچه

 ۋە  مهزههپ  ئىسالمنىڭ  ئههلى  كوراگانى  تېمۇر  ئهمىر  كىتاپلىرىدا،  تارىخ  ئهرەپچه  بۇ  ئۆزلىرىنىڭ  مۇئهللىپلىرى،

 چۈنكى ئهمىر تېمۇرنىڭ . مىللهتلىرىدىن سىرتتا دەپ هىساپالپ، ئۇنى شىئه مهزهىپىدە ياكى كاپىر دەپ هۆكۈم قىلىدۇ

 جهڭ  قىرغىن جىدەللىرى ئىس  ههممه  ئاكابىرالرنى  ئۆلىمائى  رايۇنالردىكى  بۇ  ئاساسهن  ئۇ  بولۇپ،  بىلهن  دىيارى  الم

 بۇ هال ئۇنىڭ زالىمالر ئىچىدىكى ئهڭ يامان زالىم ۋە پاسىقالر ئىچىدىكى ئهڭ يامان پاسىق تهبئىتىنى . قىلغان ئىدى

 هىساپلىنىدۇ  بولۇپ  هۆججهت  ۋە  دەلىل  ب . ئىپادىلهيدىغان  شامنى  تېمۇر  مۇهاسىرە ئهمىر  دەمهشىقنى  ويسۇندۇرۇپ،

 ئهسكهرلىرىنىڭ ههر بىرى ئىككى نهپهر مۇسۇلماننىڭ بېشىنى كېسىپ كېلىپ، ” قىلىپ، قىرغىنچىلىق باشلىغان چاغدا،

 ” بۇ جايدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ بېشىدىن بىر يۈز يىگىرمه تۆت . دەپ يارلىق قىلدى “ مېنىڭ كۆز ئالدىمدىن ئۆتكهزسۇن

 ئۇنىڭدىن كېيىن روم . توققۇز مىڭ ئادەمنىڭ بېشىدىن تهييار بولدى “ كالال مۇنارە ” ههر بىر كالال . تتى ياسا “ كالال مۇنارە

 ئىلىدىرىم بايزىدنى  پادىشا  خۇتبىنى ] 88 [ تهۋەسىدىكى ئاناتولنى بېسىۋېلىپ،  پۇل سوقتۇرۇپ،  نامىغا  ئۆز  يېقىتىپ،

 ر ۋە ئاياللىرىنى، ههتتا ياش ۋە قېرىلىرىنى تامامهن يوق ئۇنىڭدىن كېيىن ئىسپاهاننىڭ بارلىق ئه . ئۆز نامىغا ئوقۇتتى

 . قېرىالر ئۇنىڭ تىخ سىياسىتىدىن ئۆتتى  ئوغۇلالر، ياش  هىساپسىز پاك ۋە نارسىدە قىز  ههددى . قىلىشقا يارلىق قىلدى

 كېلىپ،  ئالدىغا  ئهمىرىنىڭ  يېقىن  شىر  تېمۇرنىڭ  ئهمىر  بىرى  پازىللىرىنىڭ  زامان  چاغدا  ئالى پادىشا ” بۇ

 يوق  خهۋىرى  ئىشتىن  نارسىدىلهرنىڭ هىچقانداق  بۇ  قىلىمىزكى،  ئۈمىد  شۇنى  بىگۇناالرغا . جاناپلىرىدىن  مههرەم  بۇ

 دەپ “ بۇنى يهتكۈزۈپ قويۇشلىرىنى سورايمىز . شهپقهت قىلىشنى سوراپ، ئهرز قىلدۇق  شاهانه ئىلتىپات قىلىپ، رەهىم

 ۇ ئهمىر مۇاليىم ۋە شىرىن سۆزلهر بىلهن بۇ نارسىدىلهرنىڭ قانلىرى بكار ئارىدا ۋاستىچىلىق قىلغان ب . ئىلتىماس قىلدى

 يهتكۈزدى  دەپ ئهرزنى  بولۇپ كهتمىسه  ئىلتىپات قىلمىدى . زايه  بۇنىڭغا  تېمۇر  ئهمىر  توپ  ئۆزىنىڭ توپ . لېكىن

 تۇرغ  كۈتۈپ  مهرههممهت  بىلهن  تهققازالىق  پادىشادىن  قىلىپ،  يارلىق  ئهسكهرلىرىگه  تۇرغان  نهچچه بولۇپ ان
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 نارسىدىلهرنىڭ ههممىس ئات ئايىغىدا يوق بولدى . ئوغۇلالرنى باسۇرۇق قىلدى  مىڭلىغان پاك قىز  بىگۇنا  ئهمىر . بۇ

 . تېمۇرنىڭ رەهىمسىز ۋە تاش يۈرەك بىر ئنسان ئىكهنلىگىنى ئهنه شۇنىڭدىن ئۇچۇق بىلگىلى بولىدۇ

 تۈرك تايىپلىرىنىڭ كۆزلىرى كىچىك، ” غان ئالته كىتاۋىدا مۇههممهت ئهلهيهىسساالمنىڭ سههى ههدىسلىرىنى بايان قىل

 بولىدۇ  نهرسه يېپىشتۇرۇپ قويغاندەك ئىگىز  يۈزلىرى كهڭ تاۋاقتهك ۋە ئككى مهڭزىگه بىر  دەپ “ بۇرۇنلىرى ياپىالق،

 رەسۇلىلال بۇ سۆز . قهۋملىرىنىڭ شهكلىگه ماس كېلىدۇ  بۇنداق ئوخشىتىش موغۇل پادىشالىرى ۋە قهبىله . يېزىلغان ئىدى

 ئول پهيغهمبهر يالغاننى ” كېرىمدىكى “ قۇرئان ” ئالالتائاالنىڭ . كېرەم سهللهلالهۇ ۋەسسهلهمنىڭ مۆجىزىلىرىدىندۇر

 دىگهن ئايىتىدە رەسولى ئهكرەمنىڭ راست سۆزلهيدىغانلىغى “ سۆزلىمهيدۇ، ئالالدىن ۋەهى قىلىنغان ۋەهىنى سۆزلهيدۇ

 جىدەل  ىشا ئىسالم رايۇنلىرىنى چىنگىزخان، هىالكۇ ۋە ئهمىر تېمۇردەك ئۇرۇش هىچقانداق پاد . ههققىدە خهۋەر بهرگهن

 ئهمىر تېمۇر شام ۋە دەمهشىقنى مۇهاسىرە قىلىپ، ئادەملىرىگه قىرغىنچىلىق قىلىشنى قهست . قىلىپ ۋەيران قىلمىغان ئىدى

 ههسنۇ « ن جايغا قېىچىپ بېرىپ، بىر يۇشۇرۇ ] 89 [ دىگهن كىتاپنىڭ ئاپتورى ئىمام جهزىرى » ههسنۇ هۈسهيىن « . قىلدى

 دىن مهدەت ۋە ئۈمىت ) ت – مۇههممهت پهيغهمبهر ( دىگهن كىتاپنى يازدى ۋە جانابى سهيدۇلمۇرسهلىن » هۈسهيىن

 شۇغۇلالندى » ههدىسته « كۈتۈپ  ئوقۇش بىلهن  دۇئاالرنى  كهلتۈرۈلگهن  بولسا . ته  مۇسۇلمانلىرى  دەمهشىقنىڭ ههممه

 نىڭ مهلۇماتىغا قارىغاندا، » ههسنۇ هۈسهيىن « . زارە بىلهن قاخشايتى  بېكىتىپ يىغا دەرۋازىالرنى تاش بىلهن مههكهم

 ئهلهيهى  باشپاناسى مۇههممهت سهللهلالهۇ  مۇسۇلمانالرنىڭ شۇ  هالهتت ئىمام جهزىرى ئالالنىڭ ئۇلۇغ ئهلچىسى،  شۇ

 بىز ئۈمهتلىرى ئۈچۈن دۇئا . ه قىلدى يارەسۇلىلال، بۇ دۈشمهنلهر بىزنىڭ ئۈستىمىزدىن غهلب « ۋەسهللهمنى چۈشىدە كۆرۈپ،

 دەپ ئىلتىماس قىلغاندا، پهيغهمبىرىم ئىككى قولىنى ئىككى قولتۇغىدىكى ئاق بهدىنى كۆرۈنگىچه ناهايتى » قىلمامال

 مۇسۇلمانالردا . دۈشمهنلهر ئۈچ كۈن ئۆتمهستىنال شامنىڭ مۇهاسىرسىنى تاشالپ قېچىپ كهتتى . ئىگىز كۆتۈرۈپ دۇئا قىلدى

 . املىق پهيدا بولدى خور  شادى

 سىيوتى  ئهلالمه  دۈشمهنلىك ] 90 [ يهنه  ئىسالمغا  دىنى  ئۇنىڭ  ئىشلىرىنى،  بۇ  تېمۇرنىڭ  ئهمىر  ئالىم  دىگهن

 قىلغانلىغىنىڭ دەلىلى ۋە ئىشارىتى، ئهگهر ئۇنداق بولمىسا، پهيغهمبهر قوللىرىنى كۆتۈرۈپ، بۇ تايىپىلهر ههققىدە دۇئا

 قولل  پهيغهمبهر  بولسا،  ئىدى قىلمىغان  بۇالر  قىلمىغان  دۇئا  ههققىدە  تايىپىلهر  بۇ  كۆتۈرۈپ  شهرىئهتته . ىرىنى  چۈنكى،

 قىلپ كېلىپ،  ئهمهس ئىدى دەپ مۇالهىزە  قىلىش توغرا  يۈز ” مۇسۇلمانىڭ زىيىنى ئۈچۈن دۇئا تارىخ هىجرى سهككز
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 يىلى  قىلغۇچى ) ت  يىلى  1046 – 1405 مىالدى ( سهككىزىنچى  ئاسىيلىق  دىنىغا  ئۆلدى، ئىسالم  لهڭ  تېمۇر

 ماۋارائۇننهههرىدىكى ئۇلۇغ ئۆلىماالردىن تۆت . جهههننهمگه كهتتى ۋە ئاخىرەتلىگى يامان بولدى، دەپ بايان قىلىدۇ

 قوشۇلىدۇ  مۇالهىزىلهرگه  بۇ  كىشمۇ  بار “ يۈز  گهپلهرمۇ  ئىلىم . دىگهن  ههقىقىي  پهقهت  يالغانلىغى  ياكى  راست  بۇنىڭ

 . بىلهنال بىلهلهيدۇ ) قۇرئان ( هلۇم بولۇپ، ئالال ئۇنڭ ئۆز ئىلمى قېدىمى ئىگىسى بولغان ئالالنىڭ ئۆزىگه م

 دىگهن كىتاپنىڭ مهلۇماتىغا قارىغاندا ئهمىر تېمۇر تارىخ هىجرى يهتته يۈز يهتمىش بىرىنچى » مۇنتهخهببۇتتاۋارىخ «

 چىققان ) ت  يىلى  1370 – 1369 مىالدى ( يىلى  ئ . تهختى سهلتهنهتكه  كىشى ئۇنىڭ ئهۋالتلىرىدىن  ون سهككىز

 ئۇنىڭدىن كېيىن . جهمئىي بىر يۈز ئاتمىش يىلچه ئهمىر تېمۇر ئىگهللىگهن مهمىلكهتلهرگه هۆكۈمرانلىق قىلىپ ئۆتكهن

 تېمۇرىلهردىن كېيىن ئۆزبېك قهبىلىسىگه ۋە جۇجى نهسلىگه مهسنۇپ بولغان مۇههممهتخان . بۇ سۇالله مۇنقهرز بولغان

 . نلىق قىلىشقا باشلىدى بۇ جايالغا هۆكۈمرا ] 91 [ شهيبانى

 ئىدى  قائاننىڭ تۇنجى ئوغلى جۇجى خاننىڭ ئون ئوغلى بار  چىنگىز  كهلگهك،  . ئهمدى ئۆزبېك شهيبانىنىڭ بايانىغا

 نهۋرىسىگه  تۆتىنچى  شهيبانىنىڭ  ئىدى،  شهيبانى  ئىسمى  ئوغلىنىڭ  قويدى “ ئۆزبېك ” ئالتىنچى  ئات  باال . دەپ  بۇ

 دۆلهت  بولۇپ،  چوڭ  يېتىپ،  ئىستىال باالغهتكه  ماۋارئۇننههرىنى  ۋە  ۋىاليىتى  فهرغانه  بولۇپ،  ئىگه  هۆكۈمهتكه  ۋە

 قىلدى  هۆكۈمرانلىق  ئادالهتپهرۋەرلىك، . قىلىپ،  ئىنسانپهرۋەرلىك،  مۆمىنچىلىك،  مۇسۇلمانچىلىق،  ئۇنىڭ

 راالر ئاممىىسدا پۇق . شۇ هالهتته، ئۇ ئهللىك تۆت يىل هۆكۈمرانلىق قىلدى . پۇقراپهرۋەرلىكته باشقا تهڭدىشى يوق ئىدى

 قىلدى  تىنچ تۇرمۇش پهيدا  خهلق ئىچىدە . ناهايتى پاراۋانلىق،  بىلهن باقى “ ئۆزبېك ” شۇنىڭ ئۈچۈن،  دىگهن نام

 دەپ . قالدى  شهيبانى  ئۆزىگه  ئۈچۈن،  بولغانلىغى  نهسلىدىن  خان  جۇجى  بىننى  شهيبانى  مۇههمهتخان  لېكىن

 تايىپىسى “ ئۆزبېك ” ېك خانغا تهئهللۇق قهبىلىلهردىن بولغاچقا پۈتۈن ئۆزبېكلهر يۇقىرىدىكى ئۆزب . تهخهللۇس قويدى

 . دىگهن نام بىلهن ئاتىلىدىغان بولدى

 ئىدى  بار  ئوغلى  تۆت  ئۇنىڭ  چاغدا،  تۇرغان  ئۈستىدە  سهلتهنهت  كوراگانى  تېمۇر  ئىسمى . ئهمىر  ئوغلىنىڭ  تۇنجى

 بو  ۋاپات  يىلى  چىققان  تهختكه  تېمۇر  ئهمىر  بۇ  ئىدى،  مىرزا  باهادۇر . لدى جاهانگىر  شهيخ  ئۆمهر  ئوغلى  ئىككىنچى

 بۇمۇ ئهمىر تېمۇرنىڭ هايات ۋاقتىدىال ئۇرۇشتا ئوق . بولۇپ، بۇنىڭغا پارىس مهمىلكىتىنى تهقسىم قىلىپ بهرگهن ئىدى

 ئىدى . تىگىپ ئۆلگهن ئىدى  مىرزا  ئىراقى ئهجهم . ئۈچۈنچى ئوغلى مىرانشاه ۋە ] 93 [ ئىراقى ئهرەپ ] 92 [ بۇنىڭغا
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 ب  ئىدى شامغىچه  بهرگهن  قىلىپ  تهقسىم  رايۇنالرنى  مهمىلكهتلهرگه . ولغان  بېسىۋالغان  دادىسى  ئوغلى  تۆتىنچى

 سىياسهت  ئادالهتلىك  قىلىپ،  پادىشالىق  مۇستهقىل  يىل  ئىككى  قىرىق  ئۆزى  ۋە  يىل  ئالته  ۋاكالىتهن  دادىسىغا

 قىلىپ ئۆتتى  ئهتىرام  هۆرمهت ۋە  قازىالرغا  ۋە  ئۆلىما  بېك شاهروهقا ئۇنىڭدىن . يۈرگۈزۈپ،  ئۇلۇغ  كېيىن ئوغلى مىرزا

 پادىشاالر . بۇ دادىسىنىڭ هايات ۋاقتىدا سهمهرقهنتكه هاكىم ئىدى . ۋارىسلىق قىلىپ، سهمهرقهنتنى پايتهخت قىلدى

 دىگهن » جامىئول رەمۇز « مىرزا ئۇلۇغ بېك . ئىچىدە مىرزا ئۇلۇغ بىكتهك مولال، فازىل ۋە ئۆلىما ئادەم ئۆتمىگهن ئىدى

 مۇههممهت كىتاپن  شهمسىدىن  ئۇ  بىلهن ههمدەرس ] 94 [ ىڭ ئاپتورى مهۋالنه  بار  ساۋاقداش ئىدى دىگهن گهپلهر

 ئالىم ئىدى  ۋە ههممه پهن بىلهن شۇغۇللىنىدىغان تولۇق بىلىملىك بىر  ئۇ . ههرقانداق پهنگه ئههمىيهت بېرىدىغان،

 ۋە كىتاپ يازغۇچىالرنى ) ت – ه ئىلىمىنىڭ ئالىمى ئاستىرولىگىي ( ، ئهختهرشۇناس ) ت – گېئومېتىرىيه ( سانسىز مۇههندەس

 ئىگىز  قىياپىتى،  شهكلى،  سهييارىلهرنىڭ  يۈرگهن  كېزىپ  ئاسماندا  ئۇالرنى  ۋە  يىغىپ،  چوڭ  ههرىكهتلىرى،  پهس

 كىچىكلىگى، ياخشىلىق ئاالمهتلىرى، يامان سائهتلىرى قاتارلىق مهسىلىلهرنى ئوبدان مۇالهىزە قىلىپ ۋە ئىنچىكىلهپ

 رەسهت تهكشۈ  قىلىپ،  دەۋەت  قىلىشقا  ههل  قىلىپ،  تهتقىق  بۇ . باغالتقۇزدى ) ت _ ئوبىسېرۋاتورىيه ( رۈپ

 بۇ جايدا ئىشلهيدىغان ئالىمالرغا . دەپ ئات قويدى ) ت – كوراگانى كالىندارخانىسى ( “ زىججۇ كوراگانى ” رەسهتكه

 . هىساپسىز ئىنئام ۋە مۇكاپات تهقدىم قىلدى  ههددى

 ئۇل  مىرزا  چاغدا  هۆكۈمهت ئىشى بىلهن ئىراق بۇ  ئوغلى ئابدۇللهتىپ مىرزىنى قۇيۇق دۆلهت ۋە  ئورنىدا  بېك ئۆز  ۇغ

 ئاخىرالشتى . تهرەپكه ئاتالندى  ئۇرۇش ئىككى يىلدا  دۆلهتنىڭ بايلىغى ۋە . بۇ  ئابدۇللهتىپ مىرزا  بۇ مهزگىل ئىچىدە

 هۆكۈمران  ۋە  دۆلهت  قىلىپ،  نىيهت  بولۇشنى  ئىگه  ئابرويىغا  بۇزۇپ، هۆكۈمرانلىق  دىمىغىنى  ئۇنىڭ  غورۇرى  لىق

 قىلدى  جۈرئهت  قىلىشقا  پادىشالىق  مۇستهقىل  ئالدىغا  ئۆز  تارتىۋېلىپ،  تهختنى  تهييارالپ، . دادىسىسىن  لهشكهر

 ههپىسىگه  ئۇنى  قىلىپ،  غهلبه  ئۇچۇق . تاشلىدى ) ت – تۈرمىگه ( دادىسىنىڭ ئۈستىدىن  ئاشكارە  ئۇنىڭ لهشكهر،

 هرىئهتنىڭ توغرا هۆكۈملىرىدىن يۇشۇرۇن ئىش قىلمايمهن، شهرىئهت قائىدىلىرىگه دادام ش ” غهزنىلىرىگه ئىگه بولۇپ،

 يۇز  ئۇالرغىمۇ  بولسا،  خىالپلىق قىلىدىغان  باالم  قىلمايمهن  بىلهن  هۆكۈمىنى جارى “ خاتىرە  ئۆز  قىلىپ،  دەپ ئېالن

 . قىلدى

. ىز ۋە بىگۇنا ئۆلتۈرگهن ئىدى دەپ ئهرز قىلدى بۇ چاغدا، ئابباس دىگهن بىر ئادەم مېنىڭ دادامنى ئۇلۇغ بېك سهۋەپس
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 مهزمۇنىنى  پهتىۋانىڭ  ئېلىپ،  پهتىۋا  اليىق  قىساسقا  دادىسىنى  بۇيرۇپ،  شهرىئهتكه  ئىشنى  بۇ  مىرزا  ئابدۇللهتىپ

 دادىسىغا مهلۇم قىلىپ، داداڭنىڭ قىساسىنى ئال دەپ ئابباسقا بۇيرۇق قىلدى ۋە ئۇنى بىر كېچىدە مهخپى جايغا ئېلىپ

 ئۇنى . ىپ ئۆلتۈردى بېر  ئالته ئاي . دەپ يازىدۇ “ ئابباس ئۆلتۈرگهن ” تارىخچىالر ئههلى ئۆزىنىڭ تارىخ ۋاراقلىرىدا

 . ئۆتكهندىن كېيىن، ئابدۇللهتىپ مىرزىمۇ ئۆز ئادەملىرى تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلدى

 ئۇلۇغ بېك زامانىدا، ئۇۋەيس خانىنىڭ  ئولجىغا چۈشۈپ، شىرازغا ئوغلى يۈنۈسخان دىگهن كىشى ئۇرۇشتا ] 95 [ مىرزا

 ئىدى  تاشالنغان  تۇرمۇشقا  مۇساپىرچىلىق  كامالهتكه . ئهۋەتىلىپ،  شۇغۇللىنىپ،  بىلهن  كهسپلهر  ئىلمىي  شىرازدا  ئۇ

 ئارىدا ئوتتۇز يىل ئۆتكهندىن كېيىن، سۇلتان ئهبۇ سهئىد . دىگهن نام بىلهن شۆهرەت قازاندى “ ئۇستا يۇنۇس ” يېتىپ،

 ۇههممهت مىرزا بىننى مىرانشاه بىننى ئهمىر كهبىر تېمۇر كورگانى دەۋرىگه كهلگهندە، سۇلتان بىننى سۇلتان م ] 96 [ مىرزا

 سهمهرقهنتتىكى  ئالدۇرۇپ،  يۇنۇسخاننى  ئهۋەتىپ،  كىشى  شىرازغا  سهئىد  زاغان ” ئهبۇ  باغى ( “ باغى  ) ت – قارغىالر

 قويدى  ئارىدا  گهپلهرنى  جىق  ئولتۇرغۇزۇپ،  تهختته  بىر  جايدىكى  س . دىگهن  ئارىالپ ئۇ  ۋە ” ۆز  خىزمهتكهر  مېنى

 نهۋكهرلهر قاتارىدا كۆرمهي، دوست دەپ بىلسىله، ئۆزلىرىنى پۇقرالىق كوچىسىدىن ئېلىپ چىقىپ، ئۆز يۇرتلىرىغا خان

 تارتمىسىال . قىلىپ ئهۋەتتىم  بىزنىڭ ئۈستىمىزگه لهشكهر  ئات “ شۇڭالشقا  ئۇالقالر  دەپ موغۇل قهۋملىرىدىن ياراق ۋە

 سالدى بىلهن مۇكهممه  يولغا  موغۇلىستانغا  قىلىپ،  يۇنۇسخاننى . ل قورالالنغان ئون ئىككى مىڭ لهشكهرنى ههمرا  ئۇ

 مهنمۇ ئۆز ئالدىمغا بىر پادىشا، بايام ئهمىر تېمۇر كوراگانى دەۋرىدىمۇ بىرەر جاننى نهزەربهنت ” ئۇزىتىۋېتىپ، يهنه

 نىشانالرغىمۇ بۇ  نى تهييارالپ بېرىدىكهن، يارلىق كېچهكلهر  ئىچمهك ۋە كىيىم  تهرىقىسىدە ساقالپ، ئۇنىڭ يىمهك

 دەپ يېزىلىدىكهن  كوراگاننىڭ سۆزى،  تېمۇر  كىبىر  ئهمىر  مهمىلكهت . پاالن خاننىڭ يارلىغى،  ئۇنداق قىلمىسا  ئهگهر

 بۇنداق ئههۋال دەل بۇ سۇلتان ئهبۇ سۇلتان . دەپ ئهسكهرتتى “ ئهييانلىرى ئۇنىڭا بوي سۇنمايدىكهن  ئهمىلىيهتته،

 زامانىغىچه دەستۇر ئ  مىرزا  يۇنۇسخان بىلهن . تۈزۈم بولۇپ كهلمهكته  هبۇ سهيىد  نهتىجىدە سۇلتان ئهبۇ سهئىد مىرزا

 ئورناتتى  مۇناسىۋىتىنى  سهئىد . دوستلۇق  ئهبۇ  سۇلتان  قىزىنى  بىر  ئۆزىنىڭ  قىلىپ،  ئادىمىگهرچىلىك  يۇنۇسخانمۇ

 تهقدىم  مىرزىغا  شهيخ  ئۆمهر  ئوغلى  شاه . قىلدى ) ت – ياتلىق ( مىرزىنىڭ  بابۇر  مۇههممهت  زاهىرىدىن،  بۇالردىن

 . بابۇر شاهنىڭ ۋەقهلىرىنى كېيىنچه بايان قىلىشىم مۇمكىن . ۋۇجۇتقا كهلدى

 بولسا غهيرەت . شىجائهت، هىممهت ۋە ساخاۋەتلىك بهخشهندە قىلىنغان بىر پادىشا ئىدى  سۇلتان ئهبۇ سهئىد مىرزا
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 كۇپايه ) ت – بىرال هۆكۈمران ( نكى، بهزىلهر خۇددى بۇ ئالهمگه بىر كهد خۇدا ئۇنىڭ هىممهتلرى شۇ دەرىجىگه يهتكه

 قىلىنغىندەك، يهر يۈزىدىكى بارلىق زىمىنغا ئىككى پادىشا هاجهت ئهمهس، بهلكى سۇلتان ئهبۇ سهئىد مىرزىدەك بىرال

 ئۇنىڭدىن كېيىن، . رانلىق قىلدى پادىشا كۇپايه قىلىدۇ دەيتى ئۇ تېمۇرىيه تهختى ۋە مهمىلكىتىگه ئون ئالته يىل هۆكۈم

 فهرغانه ۋىاليىتى ۋە ماۋارائۇننههىر مهمىكهتلىرىگه ئىگىدارچىلىق قىلدى  ئۇنىڭدىن كېيىن، . ئوغلى ئۆمهر شهيىخ مىرزا

 ۋارىسلىق قىلدى  تهختكه  فهرغانه . ئىنىسى مۇههممهت مىرزا  ئىككى يىلدىن كېيىن ئۆزبېك تايىپلىرى ئىستىال قىلىپ،

 . ۋارائۇننههرىگه ئىگه بولدى ۋىاليىتى ۋە ما

 بىننى ئۆمهر شهيخ باهادۇر بىننى ئهمىر  بايقارا  بىننى مىرزا  زامانىدا، سۇلتان هۈسهيىن مىرزا  سۇلتان ئهبۇ سهئىد مىرزا

 بۇ چاغدا تېمۇرىيه تهختى سۇلتان هۈسهيىن مىرىزا قارار تاپتى . كهبىر تېمۇر كوراگانى خوراسان مهمىلكىتىگه هاكىم ئىدى

 ئىراق، ئهجهم، ئىسپاهان، پارىس، ئهزەربهيجان قاتارلىق جايالردىكى تۆت يۈز قىرىق . راتنى پهيتهخت قىلدى ۋە هى

 بىرمۇنچه فازىل . تۆت چوڭ شهههرنى مۇستهقىل ئوتتۇز سهككىز يىل پادىشالىق قىلىپ هۆكۈم سۈردى  بۇنىڭ دەۋرىدە

 بولۇپ ئۆتكهن ئىدى  جهم  شائىرالر  ئۆلىماالر،  كاشفى مه . يازغۇچىالر،  ۋائىز  هۈسهيىن  موئىنددىن ] 97 [ ۋالنه  مهۋالنه

 جامى ] 98 [  ئىدى ] 99 [ مهۋلىۋە  كۆپ  تاشقىرى  هىساپتىن  ئۆلىماالر  مۇههققىق  ۋە . قاتارلىق  تهرپلهشكه  بۇالرنى

 تارىخ هىجرى توققۇز يۈز ئون ئىككىنچى . هۈسهيىن مىرزا يهتمىش ئىككى يىل ياشىدى . تهسۋىرلهشكه تىل يهتمهيدۇ

 خوراسان ” تارىخچىالر ئههلى . بۇ ئالهمدىن ئۇ ئالهمگه ئۇچۇپ كهتتى ) ت – يىلى – 1508 – 1507 ىالدى م ( يىلى

 دىگهن سۆزنى ئاالهىدە ئۇنىڭ ۋاپات يىلىغا تهخلىت قىلىپ ) ت – يىلى – 912 ئهبجهت هىساۋى بويىچه هىجرى ( “

 . يازىدىكهن

 قالدى  يادىكار  ئوغۇل  بىر  ئون  زام . ئۇنىڭدىن  بهدىئۇز  شىرىك ئۇنىڭ  ئوغلى  ئىككى  دىگهن  مۇهسىن  مىرزا  ۋە  ان

 قىلدى  تۇرلمايدۇ  قارىمۇ ” . پادىشالىق  ئورۇندا  بىر  نهرسه  ئىككى  شىرىك “ قارىشى  ئۇالرنىڭ  دىگهندەك،

 بۇزۇلدى  ئىككى پىرقىگه بۆلۈندى . هۆكۈمرانلىغىمۇ  قائىدە . ئهمىرائلىرىمۇ  هال مهمىلكهت نىزامى ۋە  تۈزۈملىرىدە  بۇ

 پا  ۋە  قىلدى سۇستلۇق  پهيدا  بولغان . راكهندىچىلىك  نهسلىدىن  خانالر  چىققان  بۆلۈنۈپ  خاندىن  جۇجى  نهتىجىدە

 ئۆزبېك خان ئهۋالدى مۇههممهت شاه بهخت خان ياكى شاهى بېك خان ۋە ياكى مۇههممهتخان شهيبانى دىگهن ههر

هداغ بىننى ئابۇلخهيىر خان بىننى نامالر بىلهن ئاتىلىدىغان ۋە ئهسلىدە مۇههمهت شهيبانى بىننى شاه ب  خىل لهقهم
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 بۇ ئۆزبېكيه . توختامىش خان دىگهن نام بىلهن مهشهۇر بولغان ئادەم خوراساننى ئىستىال قىلىپ، دۆلهتنى يوق قىلدى

 مهلىكىلىرىگه،  ۋە دەشت قىپچاقىيىلهر دۆلهتنىڭ غهزنه بايلىغىغا، ئهسكهرلىرىگه، يهر  زىمىنىغا، ههتتا ئىپهتلىك قىز،

 ئايىم ئىنساپلىق  بۆشۈگىنىڭ  تېمۇرىيه  شاهزادىلىرىگه،  پاكىز  جاهاننىڭ  ۋە  نازىنىنلىرى،  دەۋرنىڭ  ئاغچىلىرىغا،

 ئهر  بولدى  ئىپپهتلىك  ئىگه  هايا . ئاياللىرىغا  ۋە  نىيهت  يۈرلىرىدىكى  نۇرسىمان  ئۇالرنىڭ  قىپچاقالر  ۋە  ئۆبېك  بۇ

 ئ  يامان  خىل  ههر  خىالپ  شهرىئهتكه  تاشالپ،  يىرتىپ  باشلىدى پهرىدىسىنى  قىلىشقا  پهيدا  بۇالرنى . ىشالرنى

 . تهسۋىرلهشكه قهلهم ئاجىزلىق قىلىپ، تىل يېتىشمهيدۇ

 ئۇالرنىڭ . سۇلتان هۈسهيىن مىرزىنىڭ ئوغۇللىرى ئۆز جېنىنى ساقالش ئۈچۈن، ههر قايسى مهمىلكهتلهرنى بايان قىلدى

 ئۆزبېكله  پهرزەنت قېرىنداشلىرىنىڭ كۆپ قىسىمى  قىزلىرى ۋە  چۈشتى خوتۇن،  بولۇپ ئهسىر  ئولجا  تهتۈر . رنىڭ قولىغا

 تهتۈرلىگىنى كۆرسهتتى  ئۆز  پهلهك ئۇالرغا  مۇههممهتخان شهيبانى . ماڭىدىغان بۇ  بۇنىڭدىن ئون ئىككى يىل كېيىن،

 ئۆلتۈرۈلدى ] 100 [ سهفهرۋىلهردىن  قولىدا  باش ئىسمائىل  بولدى . قىزىل  ئىگه  باشالر  قىزىل  دۆلىتىگه  بۇ . خوراسان

 ماۋارائۇننههرىگه قانائهت قىلىپ هۆكۈمرانلىق ] 101 [ ۈجهم خان بىننى مههمۇتخان بىننى ئۇبۇلخهيىر خانالر چاغدا ك

 ئۇنىڭ ئورنىغا ئهبهيدۇلال خان، ئابدۇل ئهزىز خان، ئابدۇلال خان، ههيدەر مۇههممهت خان ئىمام قۇلى خان . قىلدى

 سهمهر  بۇخارا،  قاتارلىقالر  خان،  مۇههممهت  ئوغلى  ئۇنىڭ  بىلهن ۋە  نۆۋەت  شهههرلهرگه  قاتارلىق  ئۆرگهنچ  قهنت،

 . هۆكۈمرانلىق قىلىپ ئۆتتى

 بىننى  مىرزا  سهئىد  ئهبۇ  سۇلتان  بىننى  باهادۇر  ئۆمهت شهيخ  بىننى  پادىشا  بابۇر  مۇههممهت  زاهىرىددىن  چاغدا  بۇ

 ماۋارائۇننهه  كوراگانى  تېمۇر  ئهمىر  بىننى  مىرزا  مىراشاه  بىننى  مىرزا  مۇههممهت  تۇرالماي، سۇلتان  فهرغانه  ۋە  رى

 ئىسمايىل سهفهۋىگه ئۆزىنى تاشالپ، قىزىل باشالرنىڭ ياردەم ۋە مهدەتلىرى ئارقىسىدا، فهرغانه ۋە ماۋارائۇننههرىگه

 بولدى  غهزنهۋىلهرنىڭ . ئىگه  ۋە  كابول  تۇرالماي،  جايالردىمۇ  بۇ  ئۇ  تا ] 102 [ لېكىن  كىرىپ،  باستۇرۇپ  ئۈستىگه

 ئۇ تارىخ هىجرى توققۇز يۈر . نى ئىگهللهپ، بۇ جايالردا ئوتتۇز ئىككى يل هۆكۈمرانلىق قىلدى دېهىلغىچه بولغان جايالر

 تهختكه چىققان، تارىخ هىجرى توققۇز يۈر ئوتتۇز يهتتىنچى يىلى ) ت  يىلى  1500  1499 مىالدى ( بهشىنچى يىلى

 ئوغلى . ۋاپات بولغان ئىدى ) ت – يىلى  1530  1530 مىالدى (  هۇمايۇن پادىشالىق تهختىگه ئۇنىڭدىن كېيىن،

ئۇنىڭ ئهۋالدى ئهكبهر شاه پادىشا، ئالهمگىر . ۋارسىلىق قىلىپ، هىندىستاننىڭ نۇرغۇن شهههرلىرىنى قولغا كىرگۈزدى
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 پادىشا، ئهۋرەڭزىپ پادىشادىن باشالپ، تا ئهخمهت شاه پادىشاغىچه بولغان ئارلىقتا، ئون يهتته نهپهر كىشى بهش

 تارىخ هىجرى بىر مىڭ ئىككى يۈز ئاتمىش ئىككىنچى . مىلكهتلهرگه هۆكۈمرانلىق قىلىپ ئۆتتى يۈز ئاتمىش يىل بۇ مه

 ئۆچتى ) ت – يىلى  1846 مىالدى ( يىلى  چىرىغى  دۆلهت  نۇرغۇن . ئۇالرنىڭ  پادىشاالردىن  بۇ  مهرتىۋىلىك  ئالى

 قالدى  يادىكار  ۋە  نهمۇنه  ئىشالر  ئىنقىرا . ياخشى  تا  نامىنى  ئۇالرنىڭ ياخشى  تۈگىگىچه ( زى ئالهمگىچه ئالال  ئالهم

 ! مههكهم ۋە ئۇزۇن ساقلىغاي، ئامىن ) ت –

 ئاتامىراس  قىلىپ،  هۆكۈمرانلىق  ۋىاليىتىگه  فهرغانه  بوتاخانالر  نار  ۋە  بى  جهمىش  ئهۋالتلىرىدىن  پادىشا  بابۇر

 . رچىلىققا يهتكۈزدى يۇرتلىرىنى ئۆزبېكلهردىن تاپشۇرۋېلىپ، قوقاننى پايتهخت قىلىپ، بۇ مهمىلكهتنى ئاۋات ۋە مهمۇ

 ئۇالرنىڭ ئهۋالدى تا مهللهخان ۋە خۇدايارخانغىچه يهنى تارىخ هىجرى بىر مىڭ ئىككى يۈز سهكسهن ئالته يىلغىچه

 سۈردى ) ت – يىلى  1870  1869 مىالدى (  هۆكۈم  ۋىاليىتىدە  ئورۇسىيه . فهرغانه  دۆلىتى  ئۇنىڭدىن كېيىن فهرغانه

 ئۆتتى  شېرىپ . تهۋەلىگىگه  كابۇل خۇدايارخان  بهندىچىلىگىنى  چىقىپ،  يولغا  قىلپ  تهلهپ  بېرىشنى  زىياپىتىگه

 تۈگهتتى  ( شههىرىدە  بولسا ). ت  ۋاپات بولدى .  خان  مۇههممهت ئهلى  بىننى  خان  ئهۋالدىدىن مۇزەپپهر  تېمۇرىيه

 ىن باش كۆتىرىپ ئۇالردىن كېيىن تېمۇرىيه ئهۋالدىد . ياقۇپ بهگ ئاتالىق غازىنىڭ پهرمانى بىلهن كورلىدا ئۆلتۈرۈلدى

 . ، قالدىسىنى خۇدا ئۆزى بهكرەك بىلىدۇ ) ئۇالرنى ئالال ئۆزىگه يېقىن تۇتقاي ( چىققانلىرى ئانچه مهلۇم ئهمهس

 قهلهم تىزگىنىنىڭ تېز قېقىلىشى ۋە خۇشخهتلهرنىڭ بىئىختىيار ئالغا يۈرۈشى تۈپهيلىدىن، پادىشا ۋە شاه دەپ قوش نام

 ئىران  يهنى  چىققانالر  داڭقى  تۈركىستان بلهن  ئهرەبىستان،  هىندىستان،  ئهرەپ،  ئىراقى  ۋە  ئهجهم  ئىراقى  تۇران، ، 

  قاتارلىق جايالرنىڭ چوڭ شهههرلهرىگه ئۇزۇن زامان مۇستهقىل هۆكۈمرانلىق ۋە ئىگىدارچىلىق قىلغان موغۇل قهۋمى

 كىتاپنىڭ مۇقهددىمسىدە توال قىسسه ۋە ئاجايىپ هىكايىلهر  قهبىلىلىرى ههم ئۇالرنىڭ ئهۋالتلرى ههققىدىكى ئاز  بۇ

 . تىزىلىشى اليىق ۋە مۇناسىپ كۆرۈلۈپ، مهزمۇنلىرى قىسقىچىال بايان قىلىندى ) ت  شىرىن سۆز يىپلىرىگه ( توتىيهزىلىگه

 بولسا  خااليدىغانالر  بىلىشنى  تهپسىلى  مهسىلىلهرنى  تۇسسفا « بۇ  رەشىدى « ۋە » رەۋزە  كىتاپالرغا » تارىخى  قاتارلىق

 . مۇراجهت قىلسۇن

 بايان  ئهسهرلهرنى  ئۇلۇغ  شهۋكهتلىك  پادىشا،  خان،  سۈرگهن  هۆكۈم  يۇرتىدا  موغۇلالر  بولسا  مهقسىدىمىز  بىزنىڭ

 ئىبارەت  داستانلىرىنى . قىلىشتىن  ۋە  ئۆتكهن ئۇلۇغالرنىڭ قىسسه  چۇلۋۇرى موغۇلىستاندا  قهلهمنىڭ گۈزەل شۇڭالشقا،
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 . ەپكه قهدەم تاشلىدى بايان قىلىش تهرەپكه مايىل بولۇپ، ئهسلى مهقسهت تهر

 قىلىپ بهردى دىگهن ئىدۇق  تهقسىم  تۆت ئوغلىغا  پۈتۈن مهمىلكهتنى  دەۋرىدە  قائان ئۆز  چىنگىز  چىنگىز . يۇقىرىدا

 ۋىاليىتى،  فهرغانه  ماۋارائۇننههرى،  تهرىپىدىكى  شهرق  دەرياسىنىڭ  ئامۇ  خانغا  چاغاتاي  ئوغلى  ئىككىنچى  قائان

 ئۇيغۇر  يۇرتى،  تاتارالر  بهرگهن موغۇلىيه،  قىلىپ  تهقسىم  جايالرنى  تهۋە  قهۋملىرىگه  نايمان  قهدىمقى  ۋە  زىمىنى  الر

 جۈملىدىن دوغالت قهبىلىسىدىن بابداغان . چاغاتايخانمۇ ئۆز ئهمىرئلىرىگه بۇ يۇرتالرنى تهقسىم قىلىپ بهردى . ئىدى

 جۇ  مهنسهپنى  ئۈچ  ئۇنىڭغا  يهنه  تهڭ،  قىلىش بىلهن  ئىنئام  سۈيهنى  ماڭالي  قىلىپ ) ت – مىراس ( لىدۇ دوغالتىگه

 بۇ . دىگهن مهنىدە ئىكهن ) ت – شهرقى تهرەپ ( “ ئاپتاپ تهرەپ ” دىگهن سۆز موغۇل تىلىدا “ ماڭالي سۈيه ” . بهردى

 جهنۇپتا  داۋان،  كاتتا  ۋە  تاغلىرى  ئاالي  غهرپته  مۇزتاغ،  تهرەپته  شىمالى  كورال،  باغراش،  چېگىرسى  زىمىننىڭ شهرقى

 قاراڭ  ۋە  بهدەخشان  ئىبارەت لهئلى كان،  تاغىن  زىمىن . غۇ  بۇ  قىلىنغان  ئىنئام  زامان  بابداغاننىڭ ئهۋالتلىرى ئۇزۇن

 ئۆتتى  قىلىپ  هۆكۈمرانلىق  سۆز “ دوغالت ” . ئىچىگه  مهنىدە “ ئاقساق ” ، “ توكۇز ” دىگهن  چىنگىز . دىگهن  چۈنكى

 ئىدى  بار  ئوغلى  خاننىڭ سهككىز  قۇبۇل  ئاكىسى  ئوغلىنىڭ ئىس . قائاننىڭ ئۈچىنچى  بۇ ئالتىنچى  بولۇپ،  بۇلجار  ىمى

 ئهۋالدى بولۇپ  دوغالت تايىپىلىرى بۇنىڭ نهسىل . دەپ لهقهم قويۇلغان ئىكهن “ دوغالت ” شۇڭالشقا . ئاقساق ئىكهن

 . هىساپلىنىدۇ

 ئهمىرۇلئهمرائى يهنى ئهمىر خۇدايهت بىننى ئهمىر بوالجى دوغالتىنىڭ قىسسه ۋە ۋەقهلىرى

 نهۋرىلىرىنىڭ ۋە باشقا مىرزا بهگلهرنىڭ بۇ  ههم سهرگۈزەشتىلىرى ماقاالتى، پهرزەنت

 يهتته شهههرگه هۆكۈمرانلىغى ههم ئاقىۋەتلىرى بايانى

 بولغايكى،  روشهن  پېتىپ  تهبىئهتلىرىگه  مۇاليىم  بۇرادەرلهرنىڭ  زېهنىلىك  توغرا  يارەنلهرنىڭ  تهبىئهتلىك  ساغالم

 كاشىغهردە،  دوغىالتى  تۇلهك  بۇ بابىداغاننىڭ نهۋرىلىرىدىن ئهمىر  هۆكۈمران ئىدى،  ئاقسۇدا  دوغىالتى  بوالجى  ئهمىر

ئۇنىڭ ئىككى خوتۇنى بولۇپ، . چاغدا چىنگىزخاننىڭ ئالتىنچى نهۋرىسى ئىسهن بۇقاخان دىگهن تهختته ئولتۇراتتى
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 كۈنلهرنىڭ بىرىدە ئىسهن بۇقا خان ئاۋغا . كىچىك خوتۇنى بولسا خاندىن هامىلدار ئىدى . چوڭ خوتۇنى تۇغماس ئىدى

 بۇ چاغدا دوختىۋى قهبىلىسىنىڭ . كېتىپ، ئۇزۇن مۇددەت تۇرۇپ قاپتۇ ) ت – ئۇرۇشقا ( ياكى ياۋغا ) ت – قىلىشقا ئوۋ (

 دە، خاننى كۈتۈپ بىر قانچه كۈن  شىراۋۇل دىگهن بىر كاتتا ئهمىراسى توقسهن تارتۇق بىلهن خانغا كۆرۈنۈشكه كهپتۇ

 قاپتۇ  كهلمهپتۇ . تۇرۇپ  يهنىال  خوتۇ . خان  چوڭ  خاننىڭ خاننىڭ  سېزىپ،  بولغانلىغىنى  هامىلدار  كۈندىشىنىڭ  نى

 موغۇنالرنىڭ . ههسهت قىلىپ، ئۇنى شىراۋۇلغا ئىنئام قىلپ يولغا سېلىپتۇ  كهلمىگهنلىدىن پايدىلىنىپ، ئۇنىڭغا زىشكى

 . رەسمى بويىچه، چوڭ خوتۇنى كىچىك خوتۇننى خالىسا ساقاليتى ياكى خالىمىسا باشقا ئهرگه بېرەتتى  قائىدە

 دەپ “ نهگه كهتتى ” دىن ياكى ياۋدىن قايتىپ كېلىپ، كىچىك خوتۇنى مهڭلىكنى يوقالپ، ) ئوۋ ( بىر كۈنى خان ئاۋ

 دوختىۋى شىراۋۇل تارتۇق ئېلىپ كهلگهن ئىكهن، مهڭلىكنى شىراۋۇلغا ئىنئام قىلىپ يولغا ” سورىغاندا، چوڭ خوتۇنى

 دە، ئارتۇقچه تهئهررۇز  دىدى “ ىدى، ئوبدان بولماپتۇ مهڭلىك مهندىن هامىله ئ ” خان . دەپ جاۋاپ بهردى “ سالدىم

 نهتىجىدە موغۇل قهۋمى . ئاز پۇرسهتتىن كېيىن، خان بۇ جاهان بىلهن خوشالشتى . خاننىڭ ئوغلى يوق ئىدى . قىلمىدى

 بىرىدىن  جىدەللهر تۈپهيلىدىن بىر  ئارا جهڭ  چۈنكى چاغاتاي ئهۋالدى بىلهن تولۇي ئهۋالدى ئۆز . خانسىز قالدى

 ئىدى  كهتكهن  يىغىپ، . بۆلۈنۈپ  ئهمىرالىرىنى  دوغالت  بوالجى  ئهمىر  ئاقسۇدىكى  چاغدا،  ئهۋالدىدىن ” بۇ  خان

 بىرەرسىنى تېپىپ، ئۇنىڭ ئىتائىتىدە بولساق، خان ئۆز ئۇرۇغىدىن بولمىسا پۇقراالرغا پاراۋانلىق، يۇرتقا تىنچلىق بولۇشى

 ىك خوتۇن هامىله ئىدى، ئۇ شىراۋۇلغا ئىنئام قىلىپ بېرىلگهن ئىسهن بۇقا خاندىن مهڭل ” : دىگهندە، ئۇالر “ مۈشكۈل

 كۆتۈرسهك  خان  كېلپ  ئېلىپ  بولسا  تۇققان  ئوغۇل  ئۇ  ئهگهر  بۇالجى “ ئىدى،  ئهمىر  قىلىشقاندا،  مهسلىههت  ” دەپ

 غدا بۇ چا . دىدى “ مهنزىلى ئۇزۇن، ئۇزۇق ۋاپا قىلمايدۇ، بېرشقا مۇمكىن ئهمهس  جاي ) ت  شىراۋۇلنىڭ ( شهغاۋۇلنىڭ

 ئىدى  بار  ئهمىراسى  بىر  دىگهن  مىرزا  يۇز ” ئۇ . تاش تېمۇرا  ئۈچ  ماڭا  لېكىن  راست،  قىلمايدىغانلىغى  ۋاپا  ئۇزۇق

 تېپىپ  خاننى  ۋە  بارسام  قىلىپ  ئۇزۇق  سۈتىنى  ۋە  ئۆزىنى  ئۇالرنىڭ  مهن  بېرىلسه،  تېپىپ  ئۆچكه  ئوغالقلىق

 ئۇ بۇنى ئۇزۇق قىلىپ، ئاخىرى . ىق ئۆچكه تېپىپ بهردى ههممهيلهن بۇنىڭغا قوشۇلۇپ ئۈچ يۈز ئوغالقل . دىدى “ كهلسهم

 بارلىق ۋەقهنى . ۋە بىر بانا قىلىپ مهڭلىك خوتۇن بىلهن كۆرۈشتى . بىر ئۆچكه قالغاندا شىراۋۇلنىڭ جاي ماكانىغا يهتتى

 تۇغۇپ، ئۇ تهكشۈرۈپ قارىسا، مهڭلىك خوتۇن خاندىن بولغان هامىلىسىدىن بىر ئوغۇل . ئۇنىڭغا تولۇق بايان قىلدى

 قويۇپتۇ  مۈلۈك دەپ ئات قويۇپتۇ . ئۇنىڭ ئېتىنى تۇغلۇق تېمۇر  ئوڭچه  ئوغۇل تۇغۇپ،ئۇنىڭغا  بىر  شىراۋۇلدىنمۇ . يهنه
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 بىر قانچه كۈن تۇرۇپ ، تۇغلۇق تېمۇرنى ئېلىپ قاچتى  بىر قانچه مۇدەتتىن . شۇنداق قىلىپ مىرزا تاش تېمۇر بۇ جايدا

 . تاش تېمۇر مىرزا بۇنىڭدىن بىخهۋەر ئىدى . اپ يۈرۈپ هاڭغا چۈشۈپ كهتتى كېيىن مۇزات داۋىنىغا كهلدى، خان ئوين

 باشلىغىنىڭ ئېتى . سهرگهردان بولۇپ تۇرغان چاغدا، يهتته نهپهر سودىگهر يېتىپ كهلدى  ئۇ خاننى ئىزدەپ ههيرانۇ

 باشقىلىرىغىمۇ . دى بۇالر كېيىنچه خاس بهگلهر قاتارىدىن ئورۇن ئال . ئۇ خاننى هاڭدىن ئېلىپ چىقتى . بهگچهك ئىدى

 ئالى مۇقام خاننى تاش تېمۇر مىرزا ئاقسۇغا ئېلىپ كېلىپ، ئهمىر بۇالجىنغا تاپشۇرۇپ . ئۆز اليىغىدا مهنسهپ بېرىلدى

 . بهر دى

 ئهمىر بوالجى يۇرت بهگلىرىنى هازىر قىلىپ، ئوبدان سائهتته ئۇنى . ئون بهش ياشالردا ئىدى  بۇ چاغدا خان ئون تۆت

 ئۇنىڭ يهنه . خان ئهمىر بوالجىنىڭ بۇ قىلغان خىزمىتى ئۈچۈن، ئۇنى بهگلهر بېگى قىلىپ تهيىنلىدى . تهختكه چىقاردى

 قولىغا  ئهجداتلىرىدىن مىراس بولۇپ كهلگهن ئۈچ مهنسهپكه يهنه ئۈچ مهنسهپ جۇلدۇر  ئابائى  جاساق قىلىپ،

 بهردى  ئورۇن  يۇقۇرى  ناهايتى  ئۇنىڭغا  بېرىپ،  نىشانه  قانچه . يارلىق  بۈيۈكلۈك بىر  بوالجى  ئهمىر  كېيىن  كۈندىن

 قىلدى  پهرۋاز  ئۇنى . ئالىمىگه  بېرىپ،  خۇدايدادقا  ئهمىر  ئوغلى  ئۇنىڭ  مهنسىۋىنى  بوالجىنىڭ  ئهمىر  ” خان

 قىلدى “ جايساڭ  ئهمىرى  ئهمىرلهرنىڭ  تىلىدا . دىگهن  ئۆزبېك  بېگى ” بۇ  تىلىدا “ بهگلهر  قازاق  قىزغىز،  ئېل ” ،

 . دىگهن سۆز بولىدۇ ) ت – ههربى قوماندان ( “ ئهمىرۇلجهيس ” ەپچه ، ئهر “ ئۇلۇس بېگى ” ياكى “ بېگى

 . ئهمىر بوالجى بىر ئاتىدىن ئهمىر تۆلهك، ئهمىر بوالجى، ئهمىر قهمهرىددىن، ئهمىر شهمسىددىن دەپ تۆت ئوغۇل ئىدى

 م، ئاكامنىڭ ئاكامنىڭ ئوغلى يهتته ياشتا تېخى كىچىك، بۇ مهنسهپكه مهن اليىق ئىدى ” بۇ چاغدا ئهمىر قهمهرىددىن

 . دەپ ئهرز قىلدى “ بۇ مهنۋىسىنى ماڭا مهرههمهت قىلسىال، ههق ئۆز ئورنىنىڭ مهركىزىدىن ئورۇن ئالغان بوالر ئىدى

 ئوغۇل ئۈچۈن قىلىدۇ ” خان  بوالجىنىڭ ئۆتكهنكى خىزمهتلىرىنى ” دەپ ئىلتىپات بىلهن يارلىق قىلدى ۋە “ ئاتا  ئهمىر

 ئهجداتلىرىنىڭ مهنۋىسىنى  ۇدايداد گهرچه كىچىك بولسىمۇ، ئۇنىڭ ئابائى قايتا ئهسلىگه كهلتۈرۈپ تۇرۇپ، ئهمىر خ

 لېكىن ئهمىر قهمهرىدىدىن بۇنىڭغا هىچنىمه دەپ جاۋاپ بېرەلمىگهن . دەپ داۋاملىق يارلىق قىلدى “ بۇنىڭغا بهردىم

 بولۇپ، مىجهزى باشقىچه بولۇپ، ئۆزگىرىپ قالدى  بولسىمۇ، ئۇنىڭ دىلىدا كىنه  ئاز ۋاقىتتىن كېيىن . ئاداۋەت پهيدا

 . خان ۋاپات بولۇپ، گۇنانى ئهپ ئهتكۈسى قادىر ئالالنىڭ رەهمىتىگه سازاۋەر بولدى

شۇڭالشقا ئۇ قارىشلىق ناغىرىسىنى ئاشكارە چالدى . ئهمىر قهمهرىددىن بولسا بۇنداق پۇرسهتكه ناهايتى ئىنتىزار ئىدى
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 ئهمرائ  كاتتا  نهچچه  بىر  بىلهن  شاهزادە  سهككىز  ئون  قىلدى ۋە  يوق  ئاشكارە . لهرنى  يۇشۇرۇن  يۇرتى،  خاننىڭ

 زامانىسى ئون ئىككى يىلدا تاماملىنىپ  ئۇنىڭ هۆكۈم سۈرگهن دەۋرى . جاپدۇقلىرىغا ئىگه بولدى  غهزنىلىرى، ياراق

 كوراگانى بىلهن ههمئهسىر ئىدى . ئاخىرالشتى  جهمئىي يهتته قېتىم قاتتىق جهڭ . ئۇ ئهمرى تېمۇر   ئۇالرنىڭ ئارىسىدا

 ئاخىرى ئهمىر قهمهرىددىن باراۋەرلىك قىاللماي قېچىپ كېتىپ، بىر . جىدەللهر بولۇپ، نۇرغۇن ئادەمنىڭ قېنى تۆكۈلدى

 بولدى  جهزىر  يوق  تېپىلمىدى . دەشتىدە  ئۈلۈگىمۇ  خالىسا، . ئۇنىڭ  بىلىشنى  كۆڭلىدە  قىسسهنى  بۇ  كىمكى  ئهگهر

 . غا نهزەر سالسۇن “ رەۋزە تۇسسافا ” ئهلۋەتته

 رەهمهتلىك خان ئۇ ئالهمگه سهپهر قىلغاندىن كېيىن، خىزىر خوجا ) ت – گۇنايى كهچۈرۈلگهن (  سه، مهغفۇر ئهلقىس

 ئوغلى ئامان قالمىغان ئىدى  باشقا  ناهايتى كىچىك . خاندىن  بولۇپ،  خان ئارانال ئىككى ياشتا  خوجا  لېكىن خىزىر

 ههتلىك، زىيادە تهدبىرلىك ۋە ئهقىللىق بىر ئانىسى بۇ چاغدا ئهمىر خۇدايدادىنىڭ مىر تاغا دىگهن ساپ مهسلى . ئىدى

 ئىدى  ئۈزۈلۈپ قالمىسۇن ” ئۇ . بار  قاچۇردى “ خان نهسلى  خاننى  خوجا  قوشۇپ خىزىر  ئون ئادەمنى  مهزكۇر . دەپ،

 ۋاقىت بهدەخشان،  نهچچه  بىر  ئىچىدە،  تاغلىرى  ئاالي  زامان  ئېلىپ قېچىپ بىرقانچه  خاننى  خوجا  خىزىر  ئادەملهر

 قول  كهچۈردى سېرىق  هايات  جاڭگاللىرىدا  چهرچهن  لوپ،  مۇددەت  نهچچه  بىر  ۋە  قهمهرىددىدن . جهزىرىلهردە

 قهمهرىددىن يۇقالغاندىن كېيىن، ئهمىر خۇدايداد خىزىر خوجا . ئۇالرنى خېلى تهكشۈرۈپ ۋە تهپتىش قىلىپ تاپالمىدى

 ئۇنى ئابائى  ئۇنىڭ بۇ خىزمىتى . دى ئهجداتلىرىنىڭ پايتهختىگه ئولتۇرغۇز  خاننى تېپىپ كېلىپ،  خوج خانمۇ  خىزىر

 ئۇنىڭ شىرئهلى خانغا . جاساق قىلىپ، جهمئىي توققۇز مهنسهپكه ئىگه بولدى  ئۈچۈن، يهنه ئۈچ مهنسهپ ۋە جۇلدۇ

 قىلىپ بهردى ] 103 [  ئۈچ مهنسهپ جۇلدۇ  يهنه  قېتىم خىزمهت كۆرسهتكهنلىگى ئۈچۈن،  ئهمىر . بىر  شۇنداق قىلىپ،

 . لۇپ ئون ئون ئىككى مهنسهپكه ئىگه بولدى خۇدايداد ههممىسى بو

 مۇنداق  مهنسهپ  ئىككى  ئون  سۈيهنىڭ : بۇ  ماڭالي  ئىككىچىنىسى  ئهمىرى؛  ئهمىرلهر  يهنى  جايساڭ،  بىرىنچىسى

 تامغىسى بېسىلغاندىن باشقا، يهنه ئهمىر  نىشانالرغا خانالرنىڭ ئۇلۇغ مۆهۈرى  هۆكۈمرانلىغى؛ ئۈچىنچىسى، يارلىق

 مۆه  يارلىق  ۈرى خۇدايدادنىڭ  قىلىنمىسا  مۇنداق  ئهگهر  بېسىش،  قوشۇپ  بىلله  ئىناۋەتكه  تامغىسىنى  نىشانالر

 قېمىز  چاي ۋە  خانغا  بهشىنچىسى،  مىقدارى يېقىن ئولتۇرۇش؛  يا  بىر  خۇدايداد خانغا  ئهمىر  تۆتىنچىسى،  ئېلىنماسلىق؛

ئۇل بولۇپ، چاي، قېمىز قويۇش؛ ئالتىنچىسى، قويۇشقا ئىككى مههرەم مهسئۇل بولسا، ئهمىر خۇدايدادقا بىر مههرەم مهس
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 توققۇز گۇنا سادىر قىلمىغۇچه گۇناغا اليىق قىلماسمىش؛ يهتتىنچىسى، توققۇز گۇنا سادىر بولسا ۋە ئۇنى ئۆزى ئىتىراپ

 قىلغان تهقدىردە، ئهمىر خۇدايدادنى قىزىل كىگىز ئۈستىدە ئولتۇرغۇزۇپ، سورىغىنى بىر تهرەپ قىلىش؛ سهككىزىنچىسى،

 ئولتۇرغۇزۇپ  ئۈستىگه  ئۇنى  سېلىپ،  كىگىز  قىزىل  ئۈستىگه  كۇرسا  تهقدىردە،  بولغان  اليىق  سوقماقلىققا  تاياق  ئهگهر

 ئاندىن تاياق سوقۇش؛ توققۇزىنچىسى، توققۇز گۇنا سادىر بولمىغىچه ئۆلۈم جازاسى بېرىلمهسلىك؛ ئونىنچىسى، ئهگهر

 ي  تاياق  گۇرۇهى  ئىنسان  بولغاندا،  اليىق  بىرىنچىسى، ئۆلۈمگه  ئون  ئۆلتۈرمهسلىك؛  ئېسىپ  ياكى  بىلهن  قىلىچ  اكى

 ئات  كۆندۈرۈلمىگهن  بېرىپ،  ئېلىپ  يهرگه  يوق  كىشى  ئۇنى  بولسا،  اليىق  ئۆلۈمگه  سۆرىتىپ  ئهگهر  تايچاققا

 باشلىق  خان  كېيىن،  تاپشۇرغاندىن  ئهرۋاهقا  ئالىدىغان  جان  جېنىنى  ئۇنىڭ  ئىككىنچىسى،  ئون  ئۆلتۈرۈش؛

 يىغا مهمىلكهتنىڭ  بولۇپ،  ئهئيانلىرى ماتهمدار  قىلشى  ههممه  كۆتىرىپ ئېلىپ بېرىپ دەپىنه  بىلله  قىلىشىپ،  زارە

 زادىال سادىر بولمىغان بولسا كېرەك . قاتارلىقالردىن ئىبارەت ئىدى  هالبۇكى بۇ پهقهت خانلىقنىڭ . بۇ گۇناالر ئۇنىڭدا

 . سۆلهت ۋە شهۋكهتىدىنال ئىبارەتتۇر

 نهۋرىلىرىمۇ خانالرنىڭ ئالدىدا خۇددى يۇقۇرقىدەك  ، بۇ ئالى ماقالىق ئهمىرائلهرنىڭ ئهۋالت سۆزنىڭ هاسىلى شۇكى

 ئهمىر خۇدايداد بولسا توقسان يهتته ياشقا . ئىززەت ۋە هۆرمهت ههم يۇقۇرى دەرىجىلىك مهرتىۋە بىلهن ئۆتكهن ئىدى

 توقسان يىل هۆكۈمرانلىق قىلغان ئىدى  خاننى ئ ” : ئۇ . كىرگهن ۋە  بىلهن كۆتىرىپ خانلىق تهختىگه يهتته  قولۇم  ۆز

 مۇئهززەمهگه بولغان مۇههببىتى ۋە مهدىنهئى مۇنهۋۋەرگه  ئاخىرقى ئۆمرىدە مهككه . دەپ زىكىر قىلىدۇ “ ئولتۇرغۇزدۇم

 ئۇ خاندىن رۇخسهت سورىدى، لېكىن . بولغان ئىشتىياقى ئۇنىڭ يۈرەك قاتالملىرىدا جۇش ئۇرۇپ ئۆرلهشكه باشلىدى

 ج  ئااللمىدى هىچقانداق  بولمىدى . اۋاپ  رۇخسهت  خاندىن  ئۇ  يهتسهم . ئاندىن  مۇرادىمغا  بىلهن  تهدبىر  بىر  باشقا

 . ههجهپ ئهمهس دىگهننى كۆڭلىگه پۈكتى

 ئۇلۇغ  ئىرزا  ئهزەربهيجهن قاتارلىق جايالر  ئىراقهيىن،  پارىس،  خوراسان،  ماۋارائۇننههىر،  ۋىاليىتى،  فهرغانه  چاغدا  بۇ

 تۇراتتى  بېك كوراگانىنىڭ ئهمىر  ئۇيۇلغان . پهرمانىدا  تاشقا  خۇددى  بولسا،  كىرگۈزۈش قهستى  قولغا  موغۇلىستاننى

 ئىدى  ئورۇنالشقان  قاتلىمىغا  يۈرەك  ئۇنىڭ  كىشى . نهقىشتهك  مهخپى  بېككه  ئۇلۇغ  مىرزا  خۇدايداد  ئهمىر  چاغدا  بۇ

 تۆت ! مىرزا ” ئهۋەتىپ،  مۇش  تاشكهنتتىن  تهرەپكه  موغۇلىستان  يۈرۈپ  مهن بهش مهزىل  قويسىال؛  هققهتلىك قهدەم

 ئۇلۇغ بېككه تهۋە قىلىپ بهرسهم  ئۇلۇغ بېك بۇ خوش خهۋەرنى . دەپ خهۋەر بهردى “ موغۇلىستان يۇرتىنى مىرزا مىرزا
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 موغۇلىيه يۇرتىدىنمۇ . ئاڭالش بىلهنال سهمهرقهنتتىن ئاتلىنىپ، تاشكهنتكه كېلىپ، بۇ جايدىن لهشكهر تارتىپ چىقتى

 باشل  خان  خوجا  چىقتى خىزىر  يولغا  تهرەپكه  تاشكهنت  ئېلىپ  لهشكهر  قاتارلىقالر  خۇدايداد  ئهمىر  بۇ . ىق  ئاخىرى

 ئهمىر  قالغاندا،  مۇساپه  كهمرەك  مهنزىلدىن  بىر  ئارىسىدا  قوشۇنالر  خۇنخۇۋار  ئىككى  ئاققان  دەريادەك  خۇددى

 دەپ “ رسام، ناههق خۇنالر تۆكۈلمىسه مىرزا ئۇلۇغ بېك ئالدىغا ئۆزەم بېرىپ، ئۇنىڭ رائى نۇرلىرىنى قايتۇ ” : خۇدايداد

 خۇدايداد ئۇنىڭ . خان بۇنىڭغا ماقۇل بولۇپ، ئهمىر خۇدايدادنى مىرزا ئۇلۇغ بېككه ئهۋەتتى . خانغا ئىلتىماس قىلدى

 ئۇچۇرىشىپ  بىلهن ” : بىلهن  تهدبىر  مهن  يانسىال،  تهختگاهلىرىغا  ئۆز  ئهمدى  بولدى،  هاسل  مۇددىئا  مىرزا  ئهي

 ئېلىپ كه  بولماس ئۆزلىرىنى  هاسىل  مۇددىئالىرىم  مېنىڭ مهقسهت ۋە  كهلمىگىچه  يهرگه  بۇ  ئۆزلىرى  تا  لگهن ئىدىم

 مىرزا ئۇلۇغ بېك تهبهسسۇم ۋە ياخشى مۇئامىله قىلىپ، . دەپ بارلىق ۋەقهنى تولۇق سۈرەتلهپ ئاشكارە قىلدى “ ئىدى

 كه  قايتىپ  سهمهرقهنتكه  تهختىگاهى  ئوخشاش  جهننهتكه  دىگهن  پىردەۋىس  ئامىر . تتى ئۆزىنىڭ  جۈملىدىن

 . خۇدايدادمۇ خىزىر خوجا خاننىڭ هۆكۈمىتى ۋە زىمىن دائىرىسىدىن چىقتى

 ئاتنىڭ يېنىدا پىيادە ( مىرزا ئۇلۇغ بېك كوراگانى ئهمىر خۇدايدادنىڭ ئىستىقبالىغا چىقىپ، بىر نهچچه قهدەم جۇالۋىدا

 ئىز ) ت –  زىيادە  چۈشۈرۈپ،  ئاتتىن  كۆتىرىپ  قولتۇغىدىن  ۋە  كهلتۈردى مېڭىپ  بىجا  هۆرمهت  ۋە  ئهمىر . زەت  ئۇ

 ۋە  قويمىدى  ئىلگىرى  ئۇنىڭدىن  زادىال  قهدىمىنى  ئۆز  تۇرغۇزۇپ،  ئۈستۈن  ئۆزىدىن  چاغدا  ههرقانداق  خۇدايدادنى

 ئالدى . بىرنهچچه كۈن ئۇنىڭ خىزمىتىدە بولۇپ، هۆكۈمهت ئىشلىرى توغرىسىدا ئۇنىڭدىن كۆپ نهرسىلهرنى سورىدى

 پادىشاهى  ئۇ  قائىدە بىلهن  قائاننىڭ  ياساق  چىنگىز  سۇئال  قانۇنلىرى،  ههققىدە  يارغۇتورىلىكلىرى  يوسۇنلىرى،

 شهرىپىگه ئىگه بولغاندىن  ئهلههمدۇلىالر ۋە ئهلمىنه بۇدۇركى، ئىسالم دىنىنىڭ دۆلهت ” سورىغاندا، ئهمىر خۇدايداد

 بولمىدى  كېيىن خانالرنىڭ قائىدە  بېك بۇنداق سۇئال . بهردى دەپ جاۋاپ “ يوسۇنلىرى بىلهن كارىم  ئۇلۇغ  مىرزا

 سورىغانلىغىغا ناهايتى خىجالهت بولۇپ قاتتىق پۇشايمان قىلدى، ههتتا ئۆمۈر بويى بۇنداق خىجالهتچىلىكته ئۆتتى ۋە

 كامىل كىشى ئىدى . كۆپ ئىبرەتلهندى  ۋە  ئۇلۇغ بېك ههممه ئىلىمدە ماهىر  مىهماندارچىلىق  ئۆز . چۈنكى مىرزا  ئارا

 تارتۇق قائىدىلىرى ئادا قىلغاندىن كېيىن، مىرزا ئۇلۇغ بېك ئۆز ئادەملىرىنى خىزمهتكه قوشۇپ، ئهمىر  پىشهشهكهش

 . خۇدايدادنى ههرەمهيىن شرىپىن زىيارىتىگه يولغا سالدى

 رەشىدى «  ۋە » تارىخى  ههجنىڭ روكىنلىرىنى  بېرىپ،  مۇئهززەمگه  مهككه  خۇدايداد  ئهمىر  قارىغاندا، مهلۇماتلىرىغا
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 ىرىنى تولۇق بهجا كهلتۈرۈپ، مهدىنهئى مۇنهۋۋەرگه بېرىپ، مۇههممهت ئهنههزرەتنىڭ باغ قهۋرىسىگه زىيارەت شهرتل

 ئىستىغپارغا شۇغۇللىنىپ تۇرغان بىر هالهتته كېسهلگه دۇچار بولدى ۋە بۇ قاراڭغۇ تۇپراقتىن ئاخىرەت  قىلدى ۋە تۆۋە

 تۈركىستان تهرەپتىن مېنىڭ ” ئۇ چۈشىدە ئهنههزرەتنىڭ . ردى شۇ كېچىسى ئهنههزرەت چۈشىگه كى . باغچىسىغا يۆتكهلدى

 دەپ هاسسا بىلهن بىر “ بىر مههبۇبه مهشۇغۇم مېنى دەپ كېلىپ ۋاپات بولدى، ئۇنى ئابباسنىڭ ئايىغىدا دەپىنه قىلىڭالر

 سىگه بارسا، ئۇ ئۇيقۇدىن تۇرۇپال ئابباس رەزىيهلالهۇ ئهنهۇنىڭ قهۋرى . يهرنى سىزىپ كۆرسهتكهنلىگى نامايهن بولدى

 كىم بولغىيدى ) ت – ئادەم ( ئۇ، بۇ ئهجهپ سائادەتمهن مهردا . هاسسا بىلهن سىزىلغان يهر ناهايتى ئوچۇق كۆرۈندى

 . دەپ هاجىالرنى تههقىق ۋە تهپتىش قىلىپ كۆرسه، بۇ چاغدا ئهمىر خۇدايداددىن باشقا هاجى ۋاپات بولمىغان ئىكهن

 . ۇرۇپ، بىشارەت بېرىلگهن يهرگه دەپنه قىلدى غۇسۇل قىلد  ئۇنى قائىدە بويىچه سۈنئهت

 مۇههممهت پارسا  نهسىر  ئهبۇ  يىلى خوجا  بارغان ] 104 [ شۇ  ههرەمهيىن شېرىفىن زىيارىتىگه  ئهلئهزىزمۇ  قۇددۇسسىرە

 ئۈستىگه . ئىدى  قهۋرىسى  خۇدايدادنىڭ  ئهمىر  بىرى  مۇرتىلىرىدىن  خۇدايدادنىڭ ” ئۇنىڭ  ئهمىر  قهۋرە  ههززا

 ت ( “ تۈركىستانى  قهۋرىسى بۇ  خۇدايدادنىڭ  ئهمىر  قىلىپ ) ت – ۈركىستانلىق  نهقىش  تاشقا  سۆزى  دىگهن

 خوجا مۇههممهت پارسانىڭ . هىكايه قىلغان ئىكهن  تۇرغۇزۇلغانلىغىنى ئۆز كۆزۈم بىلهن ئاشكارە كۆردۇم دەپ نهقلى

 يىگىرىمه  يۈز  ئىككىنچى يىلى زۇلههججه ههرەمهيىن شېرىفىن زىيارىتىگه بېرىپ ۋاپات بولغان ۋاقتى هىجرى سهككىز

 توغرا كېلىدۇ ) ت – كۈنى  16 ئاينىڭ  1 يىلى  1420 مىالدى ( نىڭ يىگىرىمه توققۇزىنچى كۈنىگه ) ت – ئاي  12 (

 . بلهكى ئهمىر خۇيدادمۇ دەل مۇشۇ يىلى ۋاپات بولسا كېرەك . دەپ هىكايه قىلىشىدۇ

 سهيى  بىنى  ئهلى  سهيىد  نهۋرىسى  ئۇنىڭ  كېيىن  خۇيداددىن  ئابائى ئهمىر  بولۇپ،  ئهمرى  مىرزا  ئهخهت   ن

 ئاندىن كېيىن چوڭ . ئهجداتلىرىدىن مىراس قالغان مهنسهپلهر بويىچه بۇ يهتته شهههرگه هۆكۈمرانلىق قىلىپ ئۆتتى

 يىل يۇرت سورىدى  هۆكۈمران بولۇپ سهككىز  مىرزا  مۇههممهت . ئوغلى سانسىز  ئاندىن كېيىن كىچىك ئوغلى ههيدەر

 بولد  هۆكۈمران  مۇههممهتخاننىڭ . ى مىرزا  دوست  چاغدا  نىكاهىدا ] 105 [ بۇ  ئهمىرنىڭ  سانسى  ئاغچا  جىماك  قىزى

 سانسىز مىرزا ۋاپات بولغاندىن . بۇنىڭدىن ئابابهكرى مىرزا ۋە ئۆمهر مىرزا دەپ ئىككى ئوغۇل دۇنياغا كهلدى . ئىدى

 ئۆز ئهقىدىگه ئالدى  مۇههممهت مىرزىدىنمۇ مۇههممهت ههيدەر . كېيىن، ئۇنى يهڭگه دەپ ههيدەر مۇههممهت مىرزا

 كهلدى  ۋۇجۇتقا  ئوغۇل  ئىككى  دەپ  مىرزا  سهئىد  مۇههممهت  ۋە  يهتته . هۈسهيىن  بۇ  مىرزا  هۈسهيىن مۇههممهت
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 . شهههرنىڭ هۆكۈمىتىنى پىسهن قىلماي، تاشكهنتكه بېرىپ، يۇنۇسخاننىڭ ئوغلى مۇههممهتخاننىڭ خىزمىتىدە بولدى

 بىلهن  يارلىغى  مۇههممهتخاننىڭ  قىلدى ئۇ  هۆكۈمرانلىق  يىل  توققۇز  ههمشىرىسىنى . ئوراتۆپهگه  بىر  مههمۇتخان

 كوراگانلىق  ئۇنى  باغالپ،  ئهقىدىگه  مىرزىنىڭ  هۈسهيىن  كۈيوغۇل ( مۇههممهت  ئۇلۇغلىدى ) خانغا  بىلهن  . مهنسىۋى

 هسلىكلهر تۈپهيلىدىن، لېكىن ئۇ زامانه هادىسلىرى ۋە بهزى كېلىشم . ئوراتۆپهدە بۇالردىن مىرزا ههيدەر ۋۇجۇتقا كهلدى

 ئوراتۆەپدە تۇرالماي، پهرزەنتى مىرزا ههيدەرنى ئېلىپ هىراتتىكى سۇلتان هۈسهيىن مىرزا بىننى بايقارا مىرزا خىزمىتىگه

 . باردى

 سۇلتان هۈسهيىن مىرزا ئۇنى مۇههممهت . بۇ چاغدا هىراتتا ئهمىر بۇرۇندۇق دىگهن بىر مۆتىۋەر قېرى ئهمىرائى بار ئىدى

 جاي هۈسهيى  مۇناسىپ  ۋە  چىقاردى  ئىستىقبالىغا  كوراگاننىڭ  چۈشۈردى  ن  بلهن . ماكانغا  مىرزا  هۈسهيىن  سۇلتالن

 قىلىشتى  مهسلىهىتىنى  كۆرۈشۈشنىڭ  بۇرۇندۇق . قانداق  ئولجاپ ” : ئهمىر  بولسىمۇ  پادىشاالرنىڭ ( ههرقانچه  خان،

 مۇههممهت هۈسهيىن . دىدى “ ى بولۇر ئىدى كۆرۈشكهن ياخش ) ت – قوللىرىنى باشلىرىغىچه يهتكۈزۈپ كۆرۈشۈش ئادىتى

 تۇتمىدى  ماقۇل  بۇنى  ئىدى . مىرزا  نهسلىدىن  دوغالت  مىرزا  هۈسهيىن  مۇههممهت  مىرزا . چۈنكى،  هۈسهيىن  سۇلتان

 دوغالت قهبىلىسىنىڭ مهرتىۋە دەرىجىسى بولسا بارالس تائىپىلىرىدىن نهچچه دەرىجه . بولسا، بارالس نهسلىدىن ئىدى

 ئىدى  بولدى ئاخ . ئارتۇق  كۆرۈشىدىغان  ئۇالر  مىرزا . ىرى  هۈسهيىن  قائىدە  ئابائى ” : سۇلتان   ئهجداتلىرىنىڭ

 ئولجاپ  مهن  كۆرۈشمىسه  ئولجاپ  ماڭا  مىرزا  هۈسهيىن  مۇههممهت  كهتمىسۇن،  بولۇپ  يوق  رەسمىيهتلىرى

 كۆرۈشتى “ كۆرۈشىمهن  ئولجاپ  كۆرۈشتى . دەپ  ئولجاپ  باراۋەر  ئىككىسىال  ئىزز  بىر . ههر  هۆرمىتىنى  ەت بىرىنىڭ

 لېكىن بۇ چاغدا سۇلتان هۈسهيىن مىرزىنىڭ ئۆمۈر ئاپتىۋى پېتىش ۋاقتىغا يهتكهن، ئوغالنلىرىنىڭ . ئاشۇرۇپ قىلىشتى

 پىتنه  جايدا  ههممه  چىققان،  ئهۋجىگه  ههرىكهتلىرى  ئىدى  قارشىلىق  قوزغالغان  مۇههممهت . پاساتالر  شۇڭالشقا

 پهرزەنتى ههيدەر . ىپ كۆرمهي، ههرەمهيىن شېرىفىن زىيارىتىگه سهپهر قىلدى هۈسهيىن مىرزا بۇ يهردە تۇرماقنى مۇناس

 مهۋالنه مۇههممهت قازى . ئۇنى مهۋالنه مۇههممهت قازىنىڭ خىزمىتىگه تاشلىدى . مىرزا بۇ چاغدا سهككىز ياشتا ئىدى

 . ىرلىرىدىن بىرى ئىدى پ ] 107 [ مۇرىدى مهخدۇم ئهززەمنىڭ ] 106 [ ئهررەهمه خوجا بولسا خوجا ئههرار ۋەلىلۇلالنىڭ

 سۇلتان سهئىد خان بىننى ئهخمهت خان  مىرزا ههيدەر كوراگانى يىگىرىمه ئىككى ] 108 [ كېيىنكى زاماندا  دەۋرىدە،

 تۇردى  بولۇپ  ئهمىرى  ئهمىرلهر  ياركهنتته  توال . يىل  بېرىپ،  تارتىپ  لهشكهر  جايالردا  قاتارلىق  بولۇر تىبهت،
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 باشالپ، ئۇالرنى ئالالنىڭ ) ت – گۇرۇهىغا ( ئادەملهرنى ئىسالم دىنىغا زۇمرەسىگه شهههرلهرنى ئىشغال قىلىپ، نۇرغۇن

 مۇسۇلمان  ئىشهنگهن  قىلدى  بىرلىگىگه  تهرغىپ  يولىغا  ئۇ . مۆمىندارچىلىق  تۈپهيلىدىن،  ئىنقىالۋى  زامانه  لېكىن،

 ههيدەر كوراگانىنىڭ ئانىسى بىر بابۇر پادىشانىڭ ئانىسى بىلهن مىرزا . كابۇلغا بېرىپ، بابۇر پادىشا خىزمىتىگه كىردى

 ئۇ بابۇر پادىشا تهرىپىدىن كهشمىرگه ئهۋەتىلىپ، بۇ جاينى تۆت يىل . تۇققان بولۇپ، ئۇالر يۇنۇس خاننىڭ قىزى ئىدى

 قىلدى . سورىدى  بهرپا  ئىشالرنى  ياخشى  سۇندۇردى . نۇرغۇن  بوي  شهههرلىرىنى  نۇرغۇن  ئاخىرى . هىندىستاننىڭ

 ئۆز  تاشالپ،  قىلدى سهلتهنهتنى  سهرپ  ئىبادەتكه  رەشىدى «” ئۇ . ئۆمىرىنى  توپالم “ تارىخى  يېزىپ  كهشمىردە  نى

 ئهقىدە نىكا ئۈچۈن تهڭداش ( خانالرنىڭ قىزلىرى ئهمىر خۇدايدادنىڭ ئهۋالتلىرىغا كوفو . دەپ هىكايه قىلىدۇ » قىلدىم

 ساالهىيىتى  قىلىنىپ، . بولىدىكهن ) ت – بولۇش  كۈيوغۇل  خانغا  ئۇالر  سهۋەپتىن  مهنسىۋى “ كوراگان ” شۇ  لىق

 – پادىشا كۈيوغۇلى ( “ دامادى پادىشا ” يهنى “ خانغا كۈيوغۇل ” دىگهن سۆز مۇڭغۇل تىلىدا “ كوراگانى ” . بېرىلىدىكهن

 . يهنه بۇ مىرزىالرنىڭ قىزلىرىمۇ خانزادىلهرگه كوفۇ قىلىنىدىكهن . دىگهن مهنىدە بولىدىكهن ) ت

 بولۇپ،  ئابابهكرى  مىرزا  ئوغلى  مىرزىنىڭ  ههممىسىنىڭ سانسىز  بار،  يهنه  ئۇرۇقلىرىدىن  مىرزا  شهههردە  يهتته  بۇ

 باغلىنىدۇ  بوالجىغا  ئهمىر  خۇدايدادنىڭ بىننى  مىرزا . نهسهپلىرى ئهمىر  نهسهپلىرىنى  ئۆز  بېگىممۇ  ئههمهت ۋاڭ  مىرزا

چاغاتاي خان بۇ سۆزنى تهپسىلى ۋە ئۇزۇن بايان قىلىشتىن مهقسهت ۋە تهلهپ شۇكى، . ئابابهكرىگه ئاپىرىپ باغاليدۇ

 ئۆتۈپتۇ  ۋاقىت  ئارتۇق  يىلدىن  يۈز  ئۈچ  زامانىغىچه  خان  سهئىد  سۇلتان  زامانىدىن  چىنگىزخان  بابداغان . بىننى

 نهۋرىلىرى ئهمىر خۇدايدادبىننى ئهمىر بوالجى نهسلىدىن نهسلىگىچه، زاماندىن زامانغىچه، ئۇ – دوغالتىنىڭ ئهۋالدى

 بۇ ئههۋال ئهڭ ئاخىرى . ه هۆكۈمران بولۇپ، يۇقۇرى مهرتىۋە تۇتۇپ كېلىپتۇ پۇشتىدىن بۇ پۇشتىغىچه بۇ يهتته شهههگ

 ئابابهكرى دەۋرىگه كهلگهندە تامامغا يهتتى  ئابابهكرىنىڭ بۇرادەر زادىسى مىرزا ههيدەر . مىرزا  ئاندىن كېيىن مىرزا

 بۇ دوغالت . ۋە مۇتهۋەللى بولدى كوراگانىنىڭ تهشهببۇسى ۋە دااللىتى بىلهن سۇلتان سهئىد خان بۇ يهتته شهههرگه ۋالى

 يهنه  مۇههممهت ئىمىن خان زامانلىرىغىچه  ئىسمائىل خان ۋە  تا  بولۇپ،  ۋەزىر  ئهمىرى ههم  خانىدانلىرى ئهمىرلهر

 ئۆتۈپتۇ  بولۇپ  هۆكۈمران  ۋاقىت  كۆپرەك  يىلدىن  يۈز  مالك . ئىككى  شهههرگه  يهتته  بۇ  ئههلى  چىن  خافانى  ههتتا

 . ى جارى بولۇپ كېلىپتۇ بولغۇچه ئۇالرنىڭ هۆكۈملىر

 قىلىشىدىكهن  ئابابهكرىگه يېتىپتۇ دەپ هىكايه  مىرزا  ئههمهت ۋاڭ بېگىمنىڭ نهسهپلىرىمۇ لېكىن قانداق يول . مىرزا
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 رىۋايهتلهرنىڭ مهزمۇنىغا قارىغاندا، ئۇالرنىڭ بۇ . بىلهن ئۇنىڭغا باغلىنىدىغانلىغى بۇ مهنكى كهمىنىگه مهلۇم ئهمهس

 بولغا  شهههرگه  يىلغىچه يهتته  ئالتىنچى  يىگىرىمه  يۈز  مىڭ ئۈچ  هىجرى بىر  تاكى   1909 مىالدى ( ن هۆكۈمرانلىغى

 بېگم ياركهنتنى سوراپ ئۆتۈپتۇ . جارى بولغان ئىكهن ) ت – يىلغىچه  . چۈنكى ئۇالرنىڭ ئهۋالدى مىرزاهىدى بهيسه

 ئۆتۈپتۇ  سوراپ  كاشىغهرنى  بېگىم  بهيسه  ئوسمان  مىرزا  ئوغلى  كېيىن  كاشىغهرى مهۋال . ئاندىن  مۇههمهت سادىق  نه

 مهسائىل « ئهلهيهىررەهىم ] 109 [  تۇل  مهسىلىلهر ( » زۇبدە  بهيسه ) تالالنغان  ئوسمان  مىرزا  مهزكۇر  كىتاۋىنى  ناملىق

 ئىكهن  يازغان  بېغىشالپ  ئۇلىشىپ . بېگىمنىڭ نامىغا  مهنسىۋىگه  ۋاڭلىق  بېگىم  ئىسهاق  مىرزا  ئوغلى  كېيىن  ئاندىن

 ئاندىن كېيىن ئوغلى مىرزا مههمهت ۋاڭ بېگىم ئاقسۇغا هاكىم بولۇپ، يىگىرىمه سهككىز يىل . كاشىغهرنى سوراپ ئۆتۈپتۇ

 دىگهن ) ت – ئهقىدىىلهر ( » ئاقايىد « بۇخارالىق موال ئابدۇلكېرىم دامولالم . سوراپتۇ، ياركهنتنى سهككىز يىل سوراپتۇ

 تىلىغا  بېغىشالپ تۈرك  بېگىمنىڭ نامىغا  ئههمهت ۋاڭ  مىرزا  تهرىپ كىتاپنى  توال  ئۇنى  قىلىپ ۋە  تهسۋىف  تهرجىمه

 توشقۇزۇپتۇ ) ت – سۈپهت (  بىلهن  هۇشيار، . لهر  زېرەك،  ئىقبالمهن،  دۆلهتمهن،  بولسا  بېگىم  ۋاڭ  ئهخمهت  مىرزا

 مۇستههكهم  هۆكۈمهتدارلىق قائىدە  قۇللۇقتا  بىر  ۋە  سۆز  بىر  پۇقراپهرۋەرلىك يول كۆرسهتكۈچ دەستۇرىدا  قانۇنلىرىدا،

 ئىد  رەسمى  پېئىل . ى كىشى  پادىشالرنىڭ  ئۆتكهن  بۇرۇن  خهلقپهرۋەرلىكته  ئهخالقى،  ۋە  ئادەتلىرىگه،  ئهتىۋارى

 قارىماققا ئۇ خاقانى چىنگه تهۋە ههم ئىتائهت قىلىدىغان بولسىمۇ، لېكىن . مىجهزىگه ناهايتى ئوخشاش ئىدى  خهلق

 ئىدى  هاكىم  مۇستهقىل  ۋە  پادىشا  ئالدىغا  ئۆز  ئهمىلىيهتته  شهرىئهتنىڭ  رقانداق دەۋا هه . ئۇ  ئاق ۋە  دەستۇرالرنى

 توغرا  ۋە  نازۇك  شهرىئهتنىڭ  سېلىپ،  پهتىۋا  ئۆلچىمىگه  ۋە  ئېلىپ  پهتىۋا  مۇۋاپىق  قولىغا  ئىماملىرىدىن  يوللۇق

 قىالتتى  شهرئى شېرىپنىڭ خاتىرە ۋە رىئايهلىرىگه قاتتىق ئهمهل . هۆكۈملىرى بويىچه ئۆز هۆكۈملىرىنى جارى ۋە ئىجرا

 ئوتتۇرا ( سىزىق بويىچه ۋاسته مهقام  سىزىغىدىن چىقماي، هۆكۈمدارلىقنى شۇ چېگرا  ىپ، ئالالنىڭ شهرىئهت چېگرا قىل

 ئىدى ) ت – دەرىجىدە  ئورناتقان  ههممىسىال . دەرىجىسىدە  باشلىق  ئامبال  خان،  مهنسهپدارلىرىدىن  خاقانى  شۇڭا

 هۆرمه  ئىززەت ۋە  تولۇق  ئېهتىيات قىلىپ،  ناهايتى  قىالتتى ئۇنىڭدىن  مۇئامىله  بوزا  هاراقۇ . ت بىلهن  بهڭ،  شاراپ،

شۇڭالشقا پۇقرائى . قاتارلىق شهرىئهت تهرىپىدىن مهنئى قىلىنغان ۋە بىهۇدە ئىشالردىن ئۆزىنى ئىهتىيات قىلىپ ساقاليتى

 زادىال  قىلىنغان ئىچىملىكلهرنى  مۇنداق مهنئى  بهگزادىلهرمۇ  ئهشرەپ بهگلهر،  ئاكابىر  ياكى  ياكى رەئىيهلهر  مهخپى

 قىاللمايتى  ئېلىپ، . ئاشكارە  تاهارەت  تۇرۇپ،  ئورنىدىن  دەرهال  بارماي،  ئۇيقۇغا  كۆزلىرى  كېيىن  كېچىدىن يېرىم
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 تهههججۇتنى  كىرىپ ناماز  ههززەتلهردىن ) ت – كېچىلىك ناماز ( ئىبادەتخانىلىرىغا  ئىشان،  قىلغاندىن كېيىن،  ئادا

 ئىبادەتخانىسىدا بىر پارچه بورىدىن باشقا . ۋە تهكبىر بىلهن شۇغۇللىناتتى ئالغان تهلىمى ههم ۋەزىپىلىرى بويىچه دۇئا

 ئىدى  يوق  بىساتى  دۇئاي . كىگىز  بولۇپ،  ئېسىقلىق  ئارقان  قارا  بىر  بولغاندا،  تۇرۇسقا  مهشغۇل  ۋەزىپىسىگه  تهكبىر

 دا، مىچىتكه چىقىپ، ههر ۋاقىت ناماز ۋاقتى توشقان . مهزكۇر ئارقاننى بوينىغا ئېسىپ ئاندىن ۋەزىپىگه مهشغۇل بوالتتى

 قىالتتى  ئادا  بىلهن  ئالدى  ئهڭ  بولۇپ  جامائهت  بىلهن  ئادەم  ئاتمىش  ئهللىك،  دىگهندىمۇ  ئاز  ئۆز . نامازنى  ئۇ

 ئاينىڭ بېشى ۋە ئون بهشىدە ئادەت بويىچه . ئۆمرىدە جامائهت بىلهن ئوقۇيدىغان نامازنى پهقهت تاشلىغان ئهمهس

 . ققاندا، خىتايچه جۇڭيى ئوتاغات ۋە مهنسهپ كىيىم ئاياقلىرىنى كىيىپ ئاندىن چىقاتتى شاڭتاڭ ۋە شاڭ يامۇلىغا چى

 سهلله  ههمىشه  بولسا  چاغالردا  ۋە  باشقا  مۇۋپىق كىيىملهرنى كىيهتتى  قاتارلىق شهرىئهت شهرىپىگه  پېرىجه  ساالهى،

 ئىخالسلىرى زىيادە، كۆڭلى ۋە  غان ئهقىدە ئۆلىماالر، ئىشانالر، ئهپهندىلهرگه بول . باشقىالردىنمۇ شۇنى تهلهپ قىالتتى

 شۇڭالشقا، بهدەخشان، هىندىستان، بۇخارا ۋە تۈركىستان قاتارلىق ئهتىراپتىكى جايالردىكى . مۇئامىلىسى ئىللىق ئىدى

 شۆهرىتىنى ئاڭالپ، بۇ  تۈرلۈك نېئمهتلىرى، ئىنئام ۋە ئېهسانلىرى، نامى  ههزىرەت ئىشانالر، بۇ ۋاڭ بېگىمنىڭ تۈرلۈك

 دۆلهتلىرىنى قىلىپ،  يهرگه كېلىپ، بىر نهچچه كۈن تۇرۇپ، بههرە ۋە پايدىغا مۇيهسسهر بولۇپ، ۋاڭ بېگىمنىڭ دۇئاي

 مۇخلىسالرمۇ  ئىخالسلىرى پاكىز مۇرت  ۋاڭ بېگىم باشلىق بىر قانچه ئهقىدە . ئۆزى ئۆسكهن ۋەتىنىگه قايتىپ كېتهتتى

 سۈلۈككه  ، نهقشهبهندىيه تهرىقه ] 110 [ بۇالرمۇ قادىرىيه . ىپ قاالر ئىدى پايدا ئېل  ئۆز ئىخالسلىرى باراۋېرىدە بههرە

 چاقىرىپ، ههر ) ت – دىنىي ئهقىدىلهردە پهرز تۇتقۇچىالرنى ( ۋاڭ بېگىم مولال، فازىل ۋە پهرهىزكارالرنى . كىرگهن ئىدى

 مى شېرىپنى خهتمه قىلدۇرار دۈشهنبه ۋە پهيشهنبه كۈنلىرى تهرىقهتچىلهر گۇرۇهىنىڭ ئىبادەت قائىدىسى بويىچه كاال

 تارتۇق . ئىدى  ئۇنىڭ . ههدىسلهرنى بېرەتتى  مهزكۇر فازىل قارىالرنىڭ ههممه ۋاقىت هاجهتلىرىدىن چىقىپ، ئۇالرغا

 چىراق، خهيرىخاهلىق ۋە سهدىقىلىرى كۆپ  رابات، مهدرىسه، مىچىتلهرگه قىلغان نهزىر  بۇالردىن باشقا يهنه لهنگهر

 ئهجداتلىرىدىن مۈلكى مىراس  سهدىقىلهرنىڭ خىراجهت سهرپىياتىنى تامامهن ئۆز ئابائى  ر ئىدى، ئۇ بۇ خىل نهزى

 بۇ زامان ئاخىرىدا ئهمىر خۇدايداد . بولۇپ قالغان زىمىنلىرىنىڭ مههسۇالتى ۋە باشقا چاهار پايلىرىدىن سهرپ قىالتتى

 ئهلغۇفۇران  ۋە  رەهىم  بولسۇن ( ئهلهيهۇ  مهغپىرىتى  ۋە  رەهمىتى  ئهۋالت ) خۇدانىڭ  ۋاڭ  نىڭ  ئىچىدە،  ئىخپاتلىرى

 ئۆتمىگهن ئىدى  كىشى  ئۇلۇغ  پۇقراپهرۋەر  دوست،  بىلىدىغان ئۆلىما  ياخشى  شهرىئهتنى  فازىل، خۇدانىڭ . بېگىمدەك
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 ئۇ بۇ . ئاالمهتلىرى تا بۈگۈنگىچه خااليىق ئارىسىدا مهشهۇردۇر  بهندىلىرىگه قىلغان ياخشىلىق، نهتىجىلىرى ۋە ئهسهر

 ئۇ . مهرتىۋىسىنى تاپتى  سلىرىنىڭ ساپلىغى بهرىكىتىدىن، ئهڭ ئاخىرقى ئۆمرىدە شاهادەتلىك دەرىجه ئىخال  ئهقىدە

 دەپ هۆكۈم قىلىپ، ناههق تۆكۈلگهن قانلىرى بىلهن، غۇسال قىلماي “ ئهال شههىت ” چاغدىكى ئىسالم ئۆلىمالىرى ئۇنى

 قىلدى  دەپنه  ئوقۇپ  جىنازىسىنى  ( ناماز  بولغ .  شېهىت  دىنىدا  بىلهن ئىسالم  كىيىملىرى  قانلىق  قىلىنماي  غۇسلى  انالر

 ئاندىن كېيىن ئوغلى مىرزا هامۇت بېگىم ۋاڭلىق مهنسىۋىگه يېتىپ، ئاقسۇ، خوتهنگه هاكىم بولۇپ ). ت – كۆمۈلىدۇ

 ئاندىن ئوغلى مىرزا مۇههممهت بېگىم ئاتا مىراسى ۋاڭلىق مهنسىۋىدە ئولتۇرۇپ، دۆلهت ۋە ئىززەت . ئالهمدىن ئۆتتى

 . مهرۇپ بولدى  دىگهن نام بىلهن مهشهۇر “ ۋاڭ غوجام ” ن بىله

 يىلى  ئالتىنچى  ئون  يۈز  ئالته  هىجرى  شهههرگه  يهتته  بۇ  قائان  چىنگىز  خانلىرىدىن  موغۇل  شۇكى،  سۆزنىڭ هاسىلى

 تاپتى ) ت – يىلى  1219 مىالدى (  قهدەملىرى . ئىستىال  ئىستىال  باشقىالرنىڭ  جايغا  بۇ  كهمگىچه  بۇ  زاماندىن  شۇ

 ئىكهن يهتم  پايتهختى . ىگهن  ماڭغاندا،  تارتىپ  لهشكهر  تهرىپىگه  ئىراق  كوراگانى  تېمۇر  كىبىر  ئهمىر  لېكىن

 شهيخ  ئۆمهر  بىننى  سۇلتان  ئىسكهندەر  نهرۋرىسى  بىر  يهنه  ۋە  مۇههممهتنى  سۇلتان  نهۋرىسى  بىر  سهمهرقهنتكه

 تېخى ئون ئۈچ ياشتا كىچىك بولغانلىغى ئهمما ئىسكهندەر سۇلتان . باهادۇرنى ئهنجانغا هاكىم قىلىپ كهتكهن ئىدى

 بېسىۋالدى  كاشىغهرنى  قېچىپ  ئېلىپ  دەپ  چىقىمىز  ئىشكارغا  ئهمىرلىرى  قولغا . ئۈچۈن،  ياركهنتنى  ئۆتۈپ  ئاندىن

 بېسۋالدى  جايالرنى  قاتارلىق  كۆلى  زالى  كهللىن،  قۇمۇش،  سېرىق  كېيىن  ئۇنىڭدىن  ۋە  كېيىن . كىرگۈزدى  ئاندىن

 قا  كۈن  قىرىق  قىلىپ تاالن ئاقسۇنى  قىلدى  مال  كۇچار . تارج  بېسىۋېلىپ،  كۇچارنى  ئارقىلىق  باي  ئۆتۈپ  ئاندىن

 بۇ جايدا بىر قانچه . بۇ جايدىن ئۆتۈپ تاۋم ئارقىلىق خوتهننى بېسىۋالدى . مېهنهتلهرگه دۇچار قىلدى  ئههلىنى بااليى

 تېمر  ئهمىر  چىقىپ،  ئېلىپ ئهنجانغا  بالىنى  قىز  توققۇز  نهچچه  تۇرۇپ،  سۇلتان كۈن  قىز،  توققۇز  ئىككى  كوراگانىغا  ۇ

 لېكىن بۇ جايغا تاغىلىرىدىن بىجاۋاپ چىققانلىغى ئۈچۈن، بهد گۇمان . مۇههممهت مىرزاغا بىر توققۇز قىز تارتۇق قىلىپتۇ

 ئۆتكۈزدى  سىياسهتتىن  تىغ  ئهمىرنى  سهككىز  يىگىرىمه  نهزەربهت قىلدى . بولۇپ،  سۇلتاننى  ئههۋالالر . ئىسكهندەر  بۇ

 بايان قىلىنغان » ۋزە تۇسسافا رە «  زالى كۆلى، تاۋم دىگهن جايالر قايسى . دا  لېكىن بۇ جايدا سېرىق قۇمۇش، كهللىن،

 مهزكۇر ئىسكهندەر سۇلتاننىڭ كېلىپ كهتكهن ۋاقتى بىر . ماكاندا ۋە قايسى يهرلهرنىڭ نامى ئىكهنلىگى مهلۇم ئهمهس

 كېرەك  بولسا  كۆپرەك  يهتت . يىلدىن  بۇ  كېيىن  نهۋرىلىرىگه ئۇنىڭدىن  خۇدايدادنىڭ  ئهمىر  يهنه  هۆكۈمىتى  شهههر ه
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 . تهئهللۇق تاپتى

 خۇدايدادنىڭ  ئهمىر  ئۇلۇغ  قهشقهر  كوراگانى  بېك  ئۇلۇغ  مىرزا  نهۋرىسى  كوراگاننىڭ  تېمۇر  كىبىر  ئهمىر  شۇنىڭدەك

 بېسىۋېلىپ تۆت يى  قهشقهرنى  ئهۋەتىپ،  بولۇپ ئهسكهر  ئهخمهت مىرزىدىن خاپا  قۇل  قارا  ئۆز نهۋرىسى  سوراپ،  ل

 ئىكهن  كىرگۈزگهن  ئىتائهتلىرىگه  ئهمرى  جاينى  بۇ  قىلىپ،  جارى  ئاتالىق . هۆكۈملىرىنى  بهگ  ياقۇپ  مۇههممهت

 شهههرنى  يهتته  بۇ  كېلىپ،  ئۇلۇغلىرىدىن  ئهرەبىستان  ياكى  ۋىاليىتى  فهرغانه  ماۋارئۇننههرى،  باشقا  غازىدىن

 سورىغ  مىقدارى  ئاي  ئالته  ياكى  يىل  بىر  مهلۇم بېسىۋېلىپ،  ۋە  كۆرۈلمىدى  كىتاۋىدىن  تارىخ  هىچقانداق  انلىرى

 هۆكۈم . بولمىدى  يىل  يۈز  نهچچه  كىرگۈزۈپ،  قولغا  شهههرلىرىنى  ئهرەبىستان  قېتىم  نهچچه  تايىپلىرى  موغۇل  ئهمما

 ) ۇر خۇدا ههممىدىن بهكرەك بىلگۈچىد . ( سۈرۈپ، ۋەتهندار بولغانلىغى ههممه تارىخ كىتاۋىدا ئاشكارە بايان قىلىنغان

 ئالال ئۇنىڭ ياتقان جايىنى نۇرلۇق جهنهتته ( موغۇلىستان پادىشاسى تۇغلۇق تېمۇرخان

 نهۋرىلىرىنىڭ زىكرى ۋە سانلىرى،  نىڭ ئېسىلزادە نهسهپلىرى، ههر بىر ئهۋالت ) قىلسۇن

 ئۇالرنىڭ دەسلهپكى ۋە ئاخىرقى ۋەقهلىرى بايانى

 لىك تهبىئهتلىرىگه ههم سۆزىنى گۈزەل سۆزلهيدىغان سۆزمهنلهرنىڭ تارىخ بىلگۈچىلهرنىڭ نازۇك ۋە كېلىشكهن ئۆلچهم

 ئۇ  ئوغلى،  بۇقاخاننىڭ  ئىسهن  بولسا  تېمۇرخان  تۇغلۇق  قالمىغايكىم،  بىئهالن  ۋە  مهخپى  زېهىنلىرىدىن  چوڭقۇر

 بولۇپ، داۋاچىچهن خاننىڭ ئوغلى، بۇ بۇراق خاننىڭ ئوغلىدۇر، بۇراق خاننىڭ مهشهۇر ئىسىملىرى سۇلتان غىياسىددىن

 بۇ سىسسۇ قارانىڭ ئوغلى، بۇ مامۇكباينىڭ ئوغلى، بۇ چاغاتاي خاننىڭ ئوغلى، بۇ . مۇسۇلمان ۋە دىندار ئادەم ئىدى

 . چىنگىز قائاننىڭ ئوغلى ئىدى

 تۇغلۇق تېمۇرخان ئون بهش ياشالرغا كهلگهندە، ئهمىر بوالجى دوغالتىنىڭ يارەم دااللىتى ئارقىسىدا، ئاقسۇدا خانلىق

 ئولتۇردى تهختىگ  ئىدۇق . ه  توختالغان  يۇقىرىدا  ههقته  ئهرشىدىن . بۇ  مهۋالنه  چاممىسىدا  ياشالر  تۆت  يىگىرىمه ئۇ
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 بولسۇن ( ۋەلىلۇلال  مۇبارەك  ۋە  پاك  سىرى  بولدى !) ئۇنىڭ  ئىگه  شهرىپىگه  سائادەت  دىنىنىڭ  ئىسالم  قولىدا  . نىڭ

 !) ىلغۇچىالرغا يېقىندۇر ئالال سهۋىر ق ! ( ئىنشا ئالال – ۋەقهسىنى كېيىن بايان قىلىمىز

 تۇغلۇق تېمۇر ئىككى قېتىم لهشكهر . بۇ چاغدا ماۋارائۇننههرى شهههرلىرى ئۆز بېشىمچىلىق ۋەزىپىسىگه چۈشكهن ئىدى

 بۇ چاغدا ئهمىر تېمۇر كوراگانى شههىرى . تارتىپ بېرىپ، تا قۇندۇزغىچه بولغان جايالرنى ئۆز قولىغا كىرگۈزۈپ ياندى

 فارامىن دەستۇرى بويىچه، ئۇ . ساالمالرنى تهقدىم قىلدى  ئىستىقبالغا چىقىپ، ناهايتى توال سوغا . سهبىزگه هاكىم ئىدى

 ئۇنىڭغا ئىلتىپات قىلىپ سهمهرقهنتتىكى . ئهجداتلىرىدىن مىراس قالغان ۋەزىرلىك مهنسىۋىگه اليىق ئىدى – ئابائى

 ئىلىغ  پهيتهختى  ئۆزى  قويۇپ،  خىزمىتىدە  خوجانىڭ  ئىلياس  ئوغلى  قايتتى چوڭ  ئىلياس . ا  كېيىن  پۇرسهتتىن  ئاز

 بۇ چاغدا . تۇغلۇق تېمۇر بۇ جاهاننى مېهنهت غورۇرىدىن سارايى جهننهت شاتلىغىغا كۆچتى . خوجاخان بىر تهرەپ بولدى

 ئىدى  تۆت ياشتا  ئوتتۇز  دەپنه قىلىندى . ئۇ  ۋەقه هىجرى يهتته يۈز . ئىلىدا  قويغان بۇ  جاهان ئههلىنى ئوت ئازاۋىدا

 يىلى ئاتمىش  ئىدى ) ت – يىلى  1365  1364 مىالدى ( ئالتىنچى  بهرگهن  ئىلى . يۈز  بولۇپمۇ ،   ئارىسىدا  خهلق

 . شههىرى ۋە ئهتىراپتىكى جايالردا شۇ زاماندىن باشالپ ئىسالم دىنى شهراپىتى ئاشكارە بولدى

 943 مىالدى ( ىككىنچى يىلى لېكىن بۇ يهتته شهههر خۇسۇسهن كاشىغهرنىڭ ئههۋالىغا كهلسه، هىجرى ئۈچ يۈز ئوتتۇز ئ

 سامانى ) ت – يىلى  944 –  نهسىر  ئهبۇ  ئهلهيهى ۋەسسهالمنىڭ بىشارىتى ئارقىسىدا،  جانابى ئهنههزرەت سهلىلۇلال

 كهلدى ] 111 [  نهسلىدىن هارۇن بۇغراخان . كاشىغهرگه  خانالر  بۇغرا  كاشىغهردە  چاغدا  سۈرۈۋاتقان ] 112 [ بۇ  هۆكۈم

 يولغا . سۇلتان ساتۇق ئون ئۈچ ياشتا ئىدى بۇ چاغا ئوغلى . مهزگىل ئىدى  ئۇ ئالالنىڭ تهۋپىق هىدايهت بېرپ توغرا

 ئالدى  ئورۇن  ئىچىدىن  گۇرۇهىنىڭ  مۇسۇلمانالر  بىلهن  دااللىتى  ياردەم  ساماننىڭ  نهسىر  ئهبۇ  سۇلتان . باشلىشى،

 . مۇسۇلمانچىلىق ئاشكارە بولدى ساتۇقنىڭ دااللىتى بىلهن بۇ يهتته شهههرمۇ مۇسۇلمان بولۇپ، ههر قايسى شهههرلهردە

 پهقهت خوتهن ئۇلۇغىال ئۇنىڭغا بوي سۇنماي هىجرى ئۈچ . ههر قايسى يۇرتالرنىڭ هۆكۈمهتلىرىمۇ بۇنىڭغا تهۋە بولدى

 مۇشۇ . ئاران ئىسالم دىنى شهراپىتىگه ئىگه بولدى ) ت – يىلى – 983 – 982 مىالدى ( يۈز ئاتمىش ئىككىنچى يىلى

 بهلكى  تهئهللۇق ئىكهن ۋاقىتتىن باشالپ،  خانالرغا  هۆكۈمرانلىغى بۇغرا  شهههر  يهتته  بۇ  بۇرۇنال  تا . ئۇنىڭدىن خېلى

 سۇلتان ساتۇق . ئهۋالدىدىن ئىدى دىگهن رىۋايهتلهر بار ] 113 [ چىنگىزخان زامانىغىچه بۇغا خانالرنى ئهفراسسىياپ

. مازارى هازىر ئاتۇش دىگهن جايدا  بۇغرا خاننىڭ قهۋمى
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 ئهس  مىراسى پايتهختىگه ئهمدى يهنه  ئاتا  خوجا  خاندىن كېيىن ئوغلى خىزىر  تۇغلۇق تېمۇر  كهلسهك،  لى سۆزىمىزگه

 بولدى  ئىدى . ئىگه  كىشى  يوق  تهڭدىشى  باتۇرلۇقتا  شىجائهتلىك ههم  دىيانهتلىك،  شهرىئهت شوئار،  خهلقنىڭ . بۇ

 ر كوراگانى بىلهن دوستلۇق ئورنىتىپ، ئۆز ئهمىر تېمۇ . راهىتىنى ئوياليدىغان ۋە پۇقراپهرۋەرلىكته باراۋىرى يوق ئىدى

 يۇرتالرنى . قىزى تۇكهل بېگىمنى ئهمىر تېمۇرنىڭ ئهقىدىسىگه سۇنۇپ، ئۇنى كوراگانلىق مهنسىۋى بىلهن ئۈستۈنلىدى

 بۇ چاغدا تۇرپان، قاراخوجا، قۇمۇل ئههلى دىنى ئىسالمدىن . تهرەپكه غازاتقا ئاتالندى ] 114 [ خاتىرجهم قىلىپ، بىجىن

 ئىدى بىبهه  بولدى . رى  مۇيهسسهر  شهراپىتىگه  دىنى  ئىسالم  بىلهن  قولى  جوجا  خىزىر  جايالر  كۆپ . بۇ  بىجىننىڭ

 ئاخىرى شاهادەت شهرۋىتى ئىچتى  دەپنه . شهههرلىرىنى بېسىۋېلىپ،  جهسىدىنى ئېلىپ كېلىپ يهمشى دىگهن جايدا

 دىن كېيىن ئوغلى مۇههممهت خان تهختكه ئۇنىڭ . ئاندىن كېيىن ئوغلى شهمئى جاهان خان تهختىدە ئولتۇردى . قىلدى

 قىلدۇردى . چىقتى  بىنا  تاش راباتنى  ئاتۇش ئۈستىدا  بېك رەسهت باغلغانلىغىنى ئاڭالپ،  ئۇلۇغ  مىرزا  ئۇ  چاغدا  بۇ . بۇ

 ئۆتتى  ياش ئالهمدىن  ۋە  ئىدى  كىشى  بىر  مۆمىن دىندار  قىلىندى . مۇسۇلمان،  دەپنه  ئاندىن . دادىسىنىڭ ئايىغىدا

 بىلهن توال غازاتالرنى قىلىپ، ئاخىرى بۇ جاهان بىلهن ۋىداالشتى . لى خان تهختكه چىقتى كيدىن شىر ئه  . بۇ قالماقالر

 ئۇنىڭ ئوغلى يۇنۇس خان ئون ئۈچ ياشتا بولۇپ، تېخى كىچىك . ئاندىن كېيىن ئوغلى ئۇۋەيسى خان تهختكه مىندى

 مىرەك تۈركمهنله . ئىدى  بىلهن بىلله ئوۋەيسى خاننىڭ ئهمىرلىرى ئىرزان بايرىن،  مىڭ لهشكهر  ئوتتۇز  باش بولۇپ،  ر

 باستۇرۇپ كىردى  بېكتنىڭ ئۈستىگه  ئۇلۇغ  مىرزا  سهمهرقهنتتىكى  قاتتىق جهڭ . ئېلىپ قېچىپ،  قېتىم  نۇرغۇن   ئارىدا

 بولۇپ ئۆتتى  تۈركمهن قاتارلىقالرنى ئوتتۇز . جىدەللهر  مىرەك  ئىرزان بايرىن،  قىلىپ،  بېك غهلبه  ئۇلۇغ  ئاخىرى مىرزا

 ئۆتكۈزدى مى  سىياسهتتىن  تىغ  بىرقانچىسىنى  قىلىپ،  ئهسىر  قىلىپ ئولجا  باسرۇق  بىلهن  يۇنۇس خاننى . ڭ ئهسكىرى

 مهۋالنه  سېلىپ،  يولغا  شىرازغا  يهنه  جايدىن  بۇ  ۋە  ئهۋەتتى  قېشىغا  مىرزىنىڭ  شاهرۇه  دادىسى  هىراتتىكى  بولسا

 . ۆزلىگهن ئىدۇق بۇ ههقته يۇقۇرىدا س . تاپشۇردى ] 115 [ شهرىپىدىن ئهليهزىدىگه

 ئىدى  كىشى  دىندار  ۋە  مولال  ئۆلىما،  بېكتىن قالسا، . يۇنۇس خان بولسا،  ئۇلۇغ  مىرزا  خانالرنىڭ ئىچىدە،  ۋە  پادىشا

 قىلىنىدۇ  رىۋايهت  دەپ  كېرەك  بولسا  ئۆتمىگهن  پادىشا  فازىل  ئۆلىما،  باشقا  خاندىن  پايتهختى . يۇنۇس  ئۇنىڭ

 ئىدى  ۋەلىلۇلال . تاشكهنتته  ئههرار  مۇرىت خوجا  بهزى . مۇخلىس ئىدى  غا  ئادەملىرىنى  موغۇلىيه  يۇرتالردا  چاغدا  بۇ

” : جانابى ئههرارى ۋەلىيۇلال . باشباشتاق ئادەملهر ئېلىپ قېچىپ بېرىپ، ههر قايسى يۇرتالردا ساتىدىكهن  ئهۋباش
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 هت ئهمرى بويىچه يۇرت دەپ شهرىئ “ بۇنداق مۆمىن، مۇسۇلمان پادىشا ئىسالم پۇقرالىرى سېتىلمىسۇن ۋە ئېلىنمىسۇن

 شۇنىڭدىن باشالپ پۇقراالرنى سېتىش ۋە . ئۇلۇغلىرىغا ئۇقتۇرۇش چىقىرىپ، بۇ ئههۋالالرنى قاتتىق چهكلهپ نامه بهردى

 . سېتىۋېلىش ئىشلىرى ئاياقالشتى

 يىل بۇ ئون ئىككى . ئاندىن كېيىن چوڭ ئوغلى مههمۇت خان تهختكه ئولتۇردى . يۇنۇس خان تاشكهنتته ۋاپات بولدى

 شاهى . بۇ ئۆزبېك ئهۋالدىدىن شاهى بېك خان يهنى مۇههممهتخان شهيبانى بىلهن ئۇرۇشقان ئىدى . خانلىق قىلدى

 ] 116 [ خوجهندتىكى شهيخ مۇسلىهىددىن شىرازنىڭ . بېك خان غالىپ كېلىپ، ئۇنى بهش ئوغلى بىلهن شېهىت قىلدى

 بۇنى قالماقالر ئاالجهخان دەپ . چان تهختته ئولتۇردى ئاندىن كېيىن كىچىك ئوغلى ئهخمهت . ئايىغىدا دەپنه قىلىندى

 . بۇ تاشكهنتته تۇرالماي كاشىغهردىكى مىرزا ئابابهكرىنىڭ ئۈستىگه كهلدى، ئۇرۇشتا يېڭهلمهي ئاقسۇغا باردى . ئاتايتى

 پۇرسهت  ئهجهل  تۇرغاندا،  قىلىپ  تهرەدۇت  دەپ  ئالساق  كاشىغهرنى  چىقىپ،  يولغا  پهسلىدە  باهار  يىغىپ  لهشكهر

  مىرزا ئابابهكرى كېلىپ ئاقسۇ خهلقىنى ئهخمهت خانغا ار بولدى دەپ قهتلىئام، تاالن . بهرمهي ئاقسۇدا ۋاپات بولدى

 ئۇشبۇ سهۋەپلهر تۈپهيلىدىن ئاقسۇ ئون ئالته . تاراج قىلىپ، ئامان قالغانلىرىنى كۆچۈرۈپ ئالته شهههرگه تارقىتىۋەتتى

 ئهخمهت خاننىڭ جهسىدىنى ئالتۇن . پىرىلهرنىڭ ماكانىغا ئايالندى  دىۋە يىل ۋەيران بولۇپ، هۇقۇشالرنىڭ ئۇۋىسى،

 ئاتىدى  ئىزەتلهپ . دەپ  جهسهتلىرىنى  خانالرنىڭ  موغۇلالر  ئاتايدىكهن “ ئالتۇن ” چۈنكى  خانالر، . دەپ  ههتتا

 ىڭ تاغىسى ئهخمهت خانن . دەپ ئاتايتى “ ئالتۇن دەستهك ” ، “ ئالتۇن نىشان ” هاكىمالرنىڭ بۇيرۇق نىشانه خهتلىرىنىمۇ

 ئىدى  يهردە  ئىككى خاننىڭ قهۋرىسى بىر  قويۇلغان بولۇپ،  جايغا  بۇ  خاننىڭ ئالتۇن جهسىدىمۇ  خوجا . ئىسهن بۇقا

 دەپ “ خانالرنىڭ ئايىغىدا دەپنه قىلىڭالر ” ئۇنى ] 117 [ شههباز خوجام ۋاپات بولغاندا، بىننى خوجا ئىسهاقى ۋەلىلۇلال

 ئىكهن  قىلغان  م . ئهمىر  ئۇنىڭ  چاغدا  قىلىمىزمۇ ” مۇخلىسلىرى  ۇرىت بۇ  دەپنه  تهرىپىدە  ئۈستۈن  دەپ “ خاننىڭ

 دىگهن “ خوجا شههبازنىڭ بېشى خاننىڭ كۆكرىگى بىلهن تهڭ بولسۇن، چۈنكى خانالرنىڭ هۆرمىتى زىيادە ” سورىغاندا

 رزدە ياسالغان نهتىجىدە خوجا ئىسهاقى ۋەلىلۇلالنىڭ ئىلتىپاتى بىلهن خوجا شههبازنىڭ قهۋرىسى دەل مۇشۇ ته . ئىكهن

 . ئىكهن

 چوڭ ئوغلى مهنسۇرخان بولۇپ، قۇمۇلدىن كورلىغىچه بولغان . ئهخمهت خاندىن ئون سهككىز ئوغۇل يادىكار قالدى

 ئىدى  تهئهللۇق  ئۇنىڭغا  ئىدى . جايالر  قېشىدا  شاهنىڭ  بابۇر  كابۇلدا  بولسا  سهئىدخان  سۇلتان  ئوغلى بۇ . كىچىك
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 ئاندىن كېيىن يهتته . ى ئىلكىگه ئېلىپ، بۇ جايدا ئۈچ يىل هۆكۈمرانلىق قىلدى بىرمۇنچه ئادەم بىلهن كېلىپ ئهنجانن

 جوراس قاتارلىق توققۇز  بارالس،  دوختىۋى،  دوغالت،  بارساق ئوبدان بوالرمىكىن دەپ مهسلىههت قىلىشىپ،  شهههرگه

 باهادۇر  نامدار  نهپهر  مىڭ  تۆت  ئۇرۇغىدىن  چۈشتى  تهبهقه  كاشىغهرگه  بىلهن  ئهمىر ب . مهردانىلهر  چاغدا  ۇ

 يىل  سهككىز  قىرىق  بولغانلىغىغا  پادىشا  شهههرگه  يهتته  ۋە  كاشىغهر  ئابابهكرى  مىرزا  نهۋرىلىرىدىن  خۇدايدادنىڭ

 ئۆز . بولۇپ قالغان مهزگىل ئىدى  ئابابهكرى باراۋەرلىك  بۇالر ئارىسىدا  ئارا جهڭ قىرغىنچىلىق بولۇپ، ئاخىرى مىرزا

 قارار . يوق بولدى قىاللماي قېچپ بهدەخشان تاغلرىدا  سۇلتان سهئىدخانغا  سهلتهنهتى  شهههرنىڭ تهختى  يهتته  بۇ

 . تاپتى

 ۋارانلىرى ههددىدىن زىيادە توال  جابدۇق، چاهارپاي ۋە باغۇ  مىرزا ئابابهكرىنىڭ يۇشۇرۇن ۋە ئاشكارە غهزنه، ياراق

 ئهيىپ ئۆتسه ئۇ  ادەمدىن سهلال گۇنا ئهگهر بىر ئ . خهلققه قىلغان زۇلۇم جهبرىسى بۇنىڭدىنمۇ دەهشهت ئىدى . ئىدى

 مال  بارلىق  ئۆلتۈرۈپ،  ئىدى  ئادەمنى  ئاالر  غهزنىگه  ئۇرۇق . مۈلكىنى  ئۇنىڭ  ئېلىپ  بهلكى  قاياشىلىرىنى

 قىلدى ” كېلىپ  ئىشالرنى  يامان  مۇنداق  ئادەم  بۇ  بار “ سېنىڭ ئۇرۇغۇڭدىن  قويۇپ،  بانا  بىر  تامامهن  دەپ  يوقىنى

 ئىدى  ئاالر  كىتاۋىدا مىرزا . بۇالپ  تارىخ  هىچقانداق  توغرىسىدا  ئۆتكهنلىگى  پادىشا  زالىم  پادىشادەك  ئابابهكرى

 ئابابهكرىنىڭ ئههۋالىنى بىلهي دىسه . مهلۇمات يوق ئىدى  مىرزا  تۇغۇلۇپ،  كىمنىڭ ههۋىسى  ههر  تارىخى ” ئهگهر

 . گه نهزەر سالغاي “ رەشىدى

 خ  سهئىد  سۇلتان  ۋەزىيهتته  مۇشۇنداق  دەل  شهههر  يهتته  تاپتى بۇ  قارار  مهيلى . انغا  شهههرلهردىكى،  قايسى  ههر

 . ئاقسلۇق ياكى باشقا شهههرلىك ئارزۇمهنت ئادەملهرنى كۆچۈرۈپ ئاقسۇدا ئورۇنالشتۇردى ۋە بۇ جاينى ئاۋات قىلدى

 ە چۈنكى ئۇالر يۇقىرقىدەك چاچقۇن ۋە پاراكهند . بىرى بىلهن ئىتتىپاق ئهمهس  شۇ سهۋەپتىن ئاقسۇنىڭ ئادەملىرى بىر

 سۇلتان سهئىدخان مىرزا ئابابهكرىنىڭ غهزنه بايلىغىنى ئهسكهرلىرىگه تهقسىم قىلىپ . ئادەملهردىن جهم بولغان ئىدى

 مال . بهردى  ئادەم  بولدى  ههممه  بىنىياز  ۋە  بىهاجهت  رەشىدى « . دۇنياغا  مىرزا » تارىخى  مهرهۇم  مۇئهللىپى  نىڭ

 كوراگانى  ئۇنىڭ ياتقان جايىنى نۇرلۇ ( ههيدەر  كىتاۋىدا ) ق قىلسۇن خۇدا  مهن ئون ئالته ياكى ئون ” ئۆز  چاغدا  ئۇ

 شۇنداقتىمۇ تهقسىماتتا ماڭا نهق دۇنيادىن باشقا . پۇل ۋە دۇنايغا ئانچه ههۋىسىم يوق ئىدى . يهتته ياشالردا ئىدىم

ۋە غهنىمهت دۇنياغا ههۋىسى بار ئادەملهرگه قانچىلىك تهككهنلىگىنى  يهنه ئون يهتته مىڭ قوي تهگدى، لېكىن مال
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 . دەپ يازغان ئىدى “ مال ههم ئولجىنىڭ قانچىلىك كۆپ ئىكهنلىگىنى بۇنىڭدىن قىياس قىلىپ بىلگىلى بولىدۇ

 سهئىدخان  كهچۈرگهي ( سۇلتان  گۇناسىنى  ئۇنىڭ  ۋە !) ئالال  بىلىپ  بولغانلىغىنى  خاراپ  ۋە  ئاجىز  مۇسۇلمانالرنىڭ

 مال  بولغانلىغىنىم  ئهسكهرلىرىنىڭ  بىهاجهت  باج دۇنياغا  يىللىق  ئون  شهههرنىڭ  يهتته  بۇ  سېزىپ،  خىراجىتىنى  ۇ

 قىلىپ  ئېهساپ  ۋە  ئىنئام  پۇقراالرمۇ ” : پۇقراالرغا  سالماڭالر،  ئالماڭالر،  نهرسه  بىر  پۇقراالردىن  يىلغىچه  ئون

 غىچه بهش يىل . دىگهن مىسلى كۆرۈلمىگهن ۋە ئالهمنى قايىل قىلدۇردىغان ئىتائهت يارلىغىنى جاكارلىدى “ بهرمىسۇن

 ئهسكهرلهرنىڭ ئههۋالى ياخشى ئۆتكهن بولسىمۇ، لېكىن كېيىنچه ئۇالر خاراپ ۋە ۋەيرانچىلىققا يۈزلهندى، ههتتا ئۆتنه

 بولدى  مهجبۇر  ئۆتكۈزۈشكىمۇ  ئۆتكۈزدى . ئېلىپ كۈن  يىلنىمۇ  ئالتىنچى  قىلىپ ئۇالر  نىمه . شۇنداق  بىر  يۇرتتا  ئۇالر

 جاهان پانا، ” ئاخىرى دۆلهت ئهركانلىرى مهسلىههتلىشىپ، . غىدىن يانمىدى خان بولسا يارلى . دىيىشكه يول تاپالمىدى

 بهقهر  شهههرگه  يهتته  كهلگىلى ئون يىل بولدى ) ت – كاال ( بۇ  بىز  ئات يىلى كىرىپ،  هازىر  . يىلى كهلگهن ئىدۇق،

 باج  بوالرمىكىن  پۇقراالردىن  يارلىق  ئالساق  ئون “ خىراجهت  يىلنى  ئالته  تاشالپ،  يىلنى  تۆت  دەپ دەپ  يىل

 مهلۇم قىلدى  يارلىق  شهرىئهتكه مۇۋاپىق باج . خان ماقۇل بولۇپ يارلىق قىلدى . هىساپالپ خانغا   خىراج ئالدى،

 باشقا شهههرلهردىن بۇ يهتته شهههرنىڭ . پۇقراالرمۇ شۇ يىلنى هىساپقا ئالدى . نىشانلىرىغىمۇ پاالنى يىلى دەپ يازدى

 سۇلتان . سهۋەپمۇ دەل مۇشۇنىڭدا، ئهمما تارىختىكى يىلنامىلىرى ئوخشاش يىل هىساۋى تۆت يىل ئهۋۋەل بولۇشىدىكى

 بۇ هىجرىنىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز . قىرىق توققۇز يېشىدا ئالهمدىن ئۆتتى . سهئىدخان يىگىرىمه ئىككى يىل خانلىق قىلدى

 . بولۇپ، ياركهنته دەپنه قىلىندى ) يىلى – 1533 – 1532 مىالدى ( توققۇزىنچى يىلى

 چىقتى ئاندىن  تهختكه  خان  ئابدۇلرەشىت  ئوغلى  دىيانهته . كېيىن  ۋە  ساخاۋەتلىك  يوق،  تهڭدىشى  شىجائهتته  بۇ

 ئىدى  نهزمىلهرنى ياخشى ئېيتار  تۈركچه  پارىسچه،  بولۇپ،  شائىر  فازىل،  مولال  بولۇپ،  پادىشا  . ناهايتى ئۈستۈن بىر

 گوياگى فىساغورۇس  ئىلمىدە  گورۇس ( مۇزىكا  قىلدى دىگهن بىر ) ت – پىپا  ئىختىرا  ۋىاليهت . مۇقام  بۇنىڭ دەۋرىدە

 سۇلتان . كهلدى !) ئالال ئۇنىڭ سىرىنى پاك ۋە مۇبارەك قىلسۇن ] ( 119 [ تهرەپتىن خوجا مۇههممهت شېرىپ بۇزرۇكۋار

 ئابدۇلرەشىت خان بۇ زاتقا ئىرادە ۋە ئىشهنچ باغالپ، بىر مۇنچه ياخشى ئىشالرنى قىلدى، مىرزا ههيدەر كوراگانى بىننى

 بېغىشالپ تارىخ يېزىپ،  نامىغا  مۇههممهت هۈسهيىن كوراگانى ئالى دەرىجىلىك ئابدۇلرەشىت خاننىڭ مهشهۇر  مىرزا

يىگىرىمه يهتته يىل خانلىق . ئابدۇلرەشىتخان قىرىق توققۇز يىل ئۆمۈر كۆردى . دەپ ئاتىدى » تارىخى رەشىدى « ئۇنى



 تولۇق  ئوتتۇرا  ئوقۇغۇچىالر كۇلۇبى http://xjtoluk.cn/  http://irlan.cn 

63 

 ۋاپات بولۇپ، ياركهنتته دەپنه ) ت – يىلى – 4562 – 1562 مىالدى ( هىجرى يۈز ئاتمىش توققۇزىنچى يىلى . قىلدى

 ئولتۇردى . قىلىندى  تهختكه  خان  ئابدۇلكېرەم  ئوغلى  كېين  قىلدى، . ئۇنىڭدىن  ئاۋات  يۇرتالرنى  بىلهن  ئادالهتلىك

 ئوتتۇز ئۈچ يىل . دەپ شۆهرەت تاپتى “ ئابدۇلكېرىم ئادىل ” يامان ئادەملهرنى بهربات قىلدى ۋە . زۇلۇمنى يوق قىلدى

 . ۋاپات بولۇپ، ياركهنتته دەپنه قىلىندى ) ت _ يىلى – 1562  1561 مىالدى ( هىجرى مىڭىنچى يىلى . خانلىق قىلدى

 . يهنه بىر ئىنىسى مۇههممهت سۇلتان ئاقسۇغا هاكىم ئىدى . ئۇنىڭ بىر ئىنىسى سوپس سۇلتان كاشىغهرگه هاكىم ئىدى

 ئېلىپ كېلىپ خان كۆتهردى  دەرۋىش كىشى ئىدى . بۇنى ئاقسۇدىكى ياركهنتكه  ههم  پادىشا،  ههم  خان بولۇپ . بۇ

 سهككىزىنچى يىلى ۋىاليهت تهرىپىدىن مۇرشىتلىكنىڭ ههقىقىي ۋارىسى ۋە اليىغى بولغان خوجا ئىسهاق بىننى مهخدۇم

 پ، مۇههممهت سۇلتان بۇنىڭغا ئىرادەت ۋە ئىشهنچ باغال . كهلدى !) ئالال ئۇنىڭ سىرىنى پاك ۋە مۇبارەك قىلسۇن ( ئهززم

 قىلدى  پهيدا  ئىشالرنى  يىراقاليدۇ . نۇرغۇن ياخشى  مهقسهت تهرەپتىن  سۆزىمىز  قىلساق  بايان  مۇههممهت . تهپسىلى

 ئاندىن ئوغلى زىيائىدىدىن ئهخمهت خانلىققا . ئون سهككىز يىل خانلىق قىلدى . سۇلتان يهتمىش يىل ئۆمۈر كۆردى

 دەپ مهشهۇر “ خان شېهىت ” ۋە . شېهىت قىلدى ) ت – مارالبېشىدا ( ئۈچ يىلدىن كېيىن ئۆز ئادەملىرى بارچۇقدا . ئولتۇردى

 يىگىرىمه ئالته . ئۇ ئون ئىككى يىل خانلىق قىلدى . ئاندىن كېيىن ئوغلى ئابدۇللهتىپ سۇلتاننى خان قىلدى . بولدى

 بولدى  ۋاپات  ئۆز . يېشىدا  بولۇپ،  خان  بويىچه  ئههۋالى  ئۆز  خانالر  مههمۇت  خان،  پوالت  كېيىن  ئارا  ئاندىن

 . ماجراالرنى باشلىدى

 ئهلقىسسه، مۇندىن كېيىن ئابدۇلرەشىت خاننىڭ توققۇزىنچى ئوغلى ئابدۇلرەهىم خان مهنسۇر خاننىڭ دەستۇرى بويىچه

 خان ئىدى  بولغان جايالرغا  خانلىق . قۇمۇلدىن كورلىغىچه  ئابدۇلرەهىم خاننىڭ بىرىنچى ئوغلى ئابدۇلخانغا  مهركۇر

 ئىگ  سهلتهنهتكه  بولدى تېگىپ تهختى  تارىخ هىجرى مىڭ قىرىق سهككىزىنچى يىلى . ه  چاغدا  – 1638 مىالدى ( بۇ

 ئابائى ) ت – يىلى  1639  يىل  ئىككى  ئوتتۇز  ئۇ  ئولتۇردى  بولۇپ،  پايتهختىدە  ئابدۇلالخان . ئهجداتلىرىنىڭ

 ئىدى  شىجائهت  پادىشا  قوللۇق  كهڭ  ساخاۋتته  هىممهت ۋە  تهڭداشسىز،  رە . باتۇرلۇقتا  يهنه  زالىم، لېكىن  هىمسىز،

 ئىدى  ئادەم  گۇمانخور  ئاداۋەتچى،  جاهىل،  يامان،  ياخشى . پهيلى  ئىشهنچلىك،  قالغان  خانالردىن  بۇرۇنقى  ئۇ

 . نىيهتلىك، دۆلهتخۋار بهگزادە ۋە مىرزىالر ههتتا ئۆزىگه باش ئهككهنلهردىمۇ گۇمانلىنىپ، ئۇالرنى يۇرتىدىن قوغلدى

. بىر ئىنىسىنى ئۆلتۈۋەتتى . ى ئىسمائىل سۇلتالن، ئىبراهىم سۇلتانالرنىمۇ قوغلىدى ههتتا ئۆز ئىنىس . بهزىلىرىنى ئۆلتۈردى
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 ئىشهنمىدى  ئادەمگه  گۇمانالندى . هىچقانداق  پهرزەنتلىرىدىنمۇ  ئۆز  خاتىرجهم . بهلكى  دادىسىدىن  پهرزەنتلىرىمۇ

 قىزغىزالرنى هاكىم قىلدى . بواللمىدى  يۇرتالرغا  بىيىنى . گه هاكىم قىلدى قوي سارى بىيىنى كاشىغهر . قىسقىسى،  ئولجاتار

 بىيىنى بۈگۈرگه، ) چىرىكچى ( خوجايار بىيىنى كۇچارغا، ئالته قۇرۇتقا بىيىنى ئۇچتۇرپانغا، چىرىكى . ئاقسۇغا هاكىم قىلدى

 ئاخىرى قىرغىزالر . مهنسهپنىڭ تولىسىنى قىرغىزالرغار بهردى . ئالال يار بىيىنى بىننى ساتىم بىيىنى خوتهنگه هاكىم قىلدى

 گۇمان قىلدى  يۇرتالردىنمۇ  مهككه مۇەززەمگه . ۋە  ئىالجىسىز  بواللماي،  ئۆزىدىن خاتىرجهم  ناههق قانالرنى تۆككهچ،

 بۇ ۋاقىتتا تارىخ هىجرىنىڭ بىر . يۇرتنى ئوغلى يولباس خانغا تاپشۇردى . بارىمهن دەپ ۋىدالىشىپ يولغا راۋان بولدى

 بىر . موغۇلىيه پايتهختى يولباس خانغا تهئهللۇق تاپتى ) ت – لى يى – 1670  1669 مىالدى ( مىڭ سهكسهنىنچى يىلى

 بولدى  تهرەپ  بىر  بۇمۇ  كېيىن  يىلدىن  خان . نهچچه  ئابدۇلرەهىم  بىننى  خان  ئىسمائىل  ئهمهكلىرى  كېيىن  ئاندىن

 شقا ئىگه ههممه پۇقرا خاتىرجهم بولۇپ، يۈكسهك تۇرمۇ . پۇقراالرنىڭ ئۈستىگه ئادالهت نۇرىنى چاچتى . تهختته بولتۇردى

 . بولدى

 ئۇنىڭ  ۋە  يۈۈپ خوجام  نهۋرىسى خوجا  ۋىاليهت تهرىپىدىن مهخدۇمى ئهزەمنىڭ پهرزەنتى ۋە  خاننىڭ زامانىدا  بۇ

 ئىسمائىل ] 120 . [ قاتارلىق ئىككى ئادەم كاشغىرەگه كهلدى ) مهشهۇر ئىسىملىرى خوجا ئافاق ( ئوغلى خوجا هىدايىتۇلال

 بىر بانا بىلهن سهيىدلهر ئارىسىدا ۋە مۇرىتلهر ئىچىدە، يۇرتالر . ئىرادە باغلىدى خان خوجا يۈسۈپ خوجامغا ئىناۋەت ۋە

 قارىمۇ  جىدەل  ئوتتۇرسىدا  ۋە  بولدى  قارىشلىق  پهيدا  ئىسمى . ماجراالر  ئهزەم،  مهخدۇمى  سهيىد  جانابى  چۈنكى،

 روكىن تهرىقهتته تۆت ئوغۇل دىن !) ئالال ئۇنىڭ سىرىنى پاك ۋە مۇبارەك قىلسۇن ( شېرىپلىرى خوجا مۇههممهت خوجهكى

 . بۇالر خوجا كاالن، خوجا مۇههممهت ئىمىن ۋە خوجا دوستى، خوجا ئىسهاقالردىن ئىبارەت . يادىكار قالغان ئىدى

 غازىنىڭ  بۇغراخان  ساتۇق  سۇلتان  بولغان  ئولۇغلىرىدىن  ئهتىۋارلىق  كاشىغهرنىڭ  ئهسلى  ئانىىس  ئىسهاقنىڭ  خوجا

 هزەمنىڭ خوتۇنلىرى ئىچىدە ئهڭ كىچىگى بولۇپ، فازىل ۋە كامالىتى زىيادە ئايال ئهۋالدىدىن ئىدى ۋە مهخدۇمى ئ

 بۇ چاغدا مۇههممهت خان . بۇ يهتته شهههر زىمىنىغا ئالدى بىلهن ئىسهاقى ۋەليۇلال قهدەم تهشرىپ قىلغان ئىدى . ئىدى

 شۇڭالشقا . كامالهت هاسىل قىلدى  مۇخلىس بولۇپ، مهرتىۋە  ئۇ خوجا ئىسهاققا مۇرىت . تهختىدە تۇرغان مهزگىل ئىدى

 مۇرىت  ئۇنىڭ يۇرت  خوجا ئىسهاقتىن كېيىن ئىسهاقنىڭ . مۇخلىس بولۇپ كهلگهن ئىدى  پۇقرالىرىمۇ خوجا ئىسهاققا

مۇخلىس بولغان زامانالردا، خانلىق نۆۋىتى ئىسمائىل  نهۋرىلىرى خوجا شۇئهييۇپ خوجا ۋە دانىيال خوجامغا مۇرىت
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 . خانغا كهلگهن ئىدى

 بۇ كۈنلهردە ۋىاليهت تهرەپتىن مۇههممهت ئىمىن خوجامنىڭ پهرزەنتلىرى خوجا يۈسۈپ خوجام، نهۋرسى خوجا ئافاق

 خوجا شۇئهييۇپ بىلهن خوجا دانىيال ئىككى پىرزادەمىز بولسا تېخى ” : ئىسمائىل خان . ئىككىسى كاشىغهرگه كهلدى

 ههمم  ئىكهن،  چوڭ  يېشى  خوجامنىڭ  يۈسۈپ  خوجا  كىچىك،  ۋە  مىۋىسى ياش  ۋە  شېخى  دەرەخنىڭ  بىر  ىلىرى

 قىلدى “ ئىكهنسىلهر  ئىناۋەت  خوجامغا  يۈسۈپ  خوجا  زادىلهر . دەپ  خوقا  ئىككى  ئاتا ” : مهزكۇر  خان   ئهي

 ئهمدى بىزنى تاشالپ . مۇخلىس بولۇپ كهلگهن ئىكهنال  بوۋىلىرىمىزغا مۇرىت  بوۋىلىرىمىزدىن تارتىپ بىزنىڭ ئاتا

 پىر زادىلىرىمىزنىڭ كۆڭلى ” : خان دىدىكى . دەپ خاپا بولۇپ خانغا ئهرز قىلدى “ ت قىپال خوجا يۈسۈپ ئاغىمىزغا ئىناۋە

 ههزرەتلىرىگه  ئهرۋاهى  ههممىمىزگه  باش،  بىزگه  ئۆزلىرى  هىلىمۇ  ئىكهنمهن،  قىلغان  خىيال  دەپ  رەنجىمهسمىكىن

 قىلساق ) ت – ههزرەتلىرىنىڭ روهلىرىغا (  تهۋەججۇ  قىلىپ باقساق ( يۈزلىنىپ،  قانداق ) ت – ئىستىخارە  ئۇنىڭدىن ، 

 . كېچىسى ئىسمائىل خان چۈش كۆردى . دەپ پۇرسهت ئىجازەت بهردى “ ئىجازەت بولسا شۇنىڭغا قاراپ ئىش تۇتساق

 قوغالپتۇ  تايالقنى  ئىككى  تۆگه  چوڭ  بىر  بىلهن . چۈشىدە  تۆگه  يېنىپ بۇغرا  ئۇشتۇتۇت ئارقىغا  تايالق  ئىككى  مهزكۇر

 چ . ئېلىشىپتۇ  ئۆزىنى  ئاپتۇ ئاخىرى تۆگه  ئىسمائىل خان ئويغىنىپ كېتىپتۇ . هتكه  جايدا . نهتىجىدە  يۈسۈپ بۇ  خوجا

 ئۇزۇن ئۆتمهي ئۇنىڭ روهى قۇشلىرى ئالهم  ئوغلىنى ئېلىپ كاشىغهرگه راۋان بولدى ۋە  تۇرۇشنى مۇناسىپ كۆرمهي،

 قىلىندى  دەپنه  كاشىغىرەدە  كهتتى،  ئۇچۇپ  سهپهرن . باقىغا  تۇرالماي  جايدا  بۇ  ئافاقمۇ  ئىلى خوجا  قىلىپ  ئىختىيار  ى

 . شههىرىگه كهتتى

 دىگهن بىر مۇناپىق قالماق بارلىق قالماقالرغا، ] 121 [ بۇ چاغدا ئىلى شههىرىدە جوراس نهسلىدىن بوالن قۇن تهيجى

 تۆرە  ۋە  قىالتتى  بىلهن  هۆكۈمىنى  ئۆز  جايالرنى  بولغان  تۈركىستانغىچه  رايۇنلىرىدىن  بهزى  چىنىنىڭ  خاقانى  ههتتا

 نا  ئوخشاش مۇستهقىل هۆكۈمرانلىق قىالتتى دىگهن  پادىشاالرغا  بىلهن خۇددى خان ۋە  قولغا . م  شهههرنى  يهتته  ئۇ

 دەل مۇشۇنداق ۋەزىيهتته خوجا . كىرگۈزۈش ئۈچۈن ههر دائىم چىشلىرىنى بۈلهپ، ئىشتىهاسىنى توغرالپ تۇرماقتا ئىدى

 تاشالپ  ئۆزىنى  تهيجىگه  قۇن  ئا ” : ئافاق  بهرسىڭىز،  چېرىك  ئىلكىڭىزگه ماڭا  قىلىپ  تهۋە  سىزگه  شهههرنى  لته

 ئافاق خوجا . قۇن تهيجى ناهايتى خوشال بولۇپ بىر مۇنچه چېرىك قوشتى . دىگهن مهزمۇندا ئهرز قىلدى “ ئۆتكۈزسهم

نىڭ مۇددىئا ۋە ياردىمى ئارقىسىدا، يهتته شهههرنى ) ت – خۇداغا شېرىكلىك قىلغۇچى ( قالماق قۇن تهيجى مۇشىرىك
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 كىگۈزۈ  كۆچۈرۈپ چىقتى قولغا  تاۋابىئاتلىرى بىلهن قوشۇپ ئىلىغا  ئىسمائىل خاننى ئائىله  مىڭ . پ،  هىجرىنىڭ بىر  بۇ

 ]. 122 [ ئىدى ) يىلى – 1613 مىالدى ( يىگىرىمه ئىككىنچى يىلى

 بولۇپ هۆكۈمرانلىق قىلدى  بۇ شهههرگه ئىگه  كىشىگىمۇ ] 123 [ قالماقالردىن غالدان سىرىن . ئافاق خوجا  دىگهن بىر

 ئالىدىغان چو  ئىشلىرىدىن خهۋەر  شهههر  يهتته  قىلىپ،  ۋە ههمدەم  قانچه قالماقنى يار  يهنه بىر  ڭ مهنسهپ بېرىپ،

 يانىدىغان بولدى . قىلدى  ئىلىغا  بولسا  يۇرت . قالغان قالماقالر  قۇرۇق يېنىشنى مۇناسىپ كۆرمهي،  يۇرتالردىن  بۇالر

 لېكىن بۇ چاغالردا يهتته شهههردە پۇل . ه تهقدىم ۋە ئىنئام قىلدى خام يىغدۇرۇپ، قالماقالرغا ئههۋالىنىڭ يېتىشىچ  بۆز

 بۆز . يوق ئىدى  يىلى بۇنداق بۆز . خامنى ئىشلىتهتتى  پۇلنىڭ ئورنىدا  ههر  قىالتتى  قالماقالر  بهرمهي . خامنى تهمه

 سېلىق . بولمايتى  يىلدىن  بۇ  مىقدارى  كۆپهيدى  تۆلهملهرنىڭ  ۋ . يىلغا  يامان  مۇنداق  زاماندا  نااليىق ئۇ  ە

 . مهجبۇرىيهتلهر مۇسۇلمانالرنىڭ زىممىسىگه چۈشهتتى

 يارەنلهر  ئهزىز  دىسنسىز ! ئهي  ئۈچۈن  هۆكۈمرانلىغى  ئۆز  باشالمچىلىرى  ۋە  پىشىۋالىرى  سهيىد  زاماننىڭ   ئۇ

 زغاندىن مۈشىرىكالرنىڭ خىزمىتىنى الزىم تۇتۇپ، ئىسالم پادىشالىرى ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ ئۈستىگه كاپىرالرنى ئولتۇرغۇ

 مال  ۋە  مۇسۇلمانالرنىڭ پۇل  قىلىپ،  ئىشالرنى پهيدا  قهبىه  زۇلۇم،  يهنه  ئېلىپ بېرىپ،  باشقا،  كاپىرالرغا  دۇنياسىنى

 بولۇپ ئۆتۈپتۇ  مهغرۇر  توڭچى . بهش كۈنلۈك دۇنياغا  بهگلىرى،  زاماننىڭ قاراچۇق ئاۋام  تىلماچ ئهمهلدارلىرىنى  بۇ

 خۇداۋەندەكېرىم ئۇالرنىڭ ئىنساپ ۋە دىيانهتلىرىنى . ېغىز ئاچقىلى بولسۇن شىكايهتكه قانداقمۇ ئ  يامهن دەپ شهك

 ! پاكىز ۋە زىيادە قىلغاي، ئامىن

 يىلىغىچه  بىرىنچى  سهكسهن  يۈز  ئىككى  مىڭ  بىر  هىجرى  تا  ئىشالر  نااليىق  يامان  بۇنداق  شۇكى،  هاسىلى  سۆزنىڭ

 زا ) ت – يىلغىچه  1865 – 1864 مىالدى (  يهنى راشىدىن خوجام  جارى بولۇپ كهلدى ،  ۋە  باقى  خوجا . مانىغىچه

 ئاندىن ئوغلى خوجا ئهخمهت خوجام ئۇنىڭ ئورنىغا دەسسهپ . ئافاق بىر نهچچه يىل هۆكۈم سۈرۈپ ئالهمدىن ئۆتتى

 بۇ زاماندا ئىسمائىل خاننىڭ ئىنىسى مۇههممهت ئىمىن خان باش كۆتىرىپ، خوجا ئهخمهت خوجا . هۆكۈمران بولدى

 بۇ چاغدا قون تهيجى چېرىك ئهۋەتىپ، . لۇپ، قۇن تهيجىنىڭ ئىتائىتىدىن چىقىپ هۆكۈمران بولدى بىلهن ئىتتىپاق بو

 مۇههمهت . خوجا ئهخمهت خوجامنى ئىلغا ئېلىپ چىقىپ كهتتى . بۇ يهتته شهههرنى ئىككىنچى قېتىم قولغا كىرگۈزدى

 جايدىك  بۇ  ۋە  ئالدى  تهرەپكه  ئاالي  ئۆزىنى  تۇرالماي  جايدا  بۇ  خانمۇ  شاهادەتلىككه ئىمىن  ئۇنى  قىرغىزالر ى
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 . يهتكۈزدى

 . بۇنىڭدىن كېيىن بۇ يهتته شهههر هۆكۈمىتى خوجا ئىسهاقى ۋەلىيۇلالنىڭ نهۋرىسى خوجا دانىيال خوجامغا تاپشۇرۇلدى

 خوجا دانىيال خوجام ئالهمدىن ئۆتكهندىن كېيىن ئوغلى خوجا . بۇ قالماقالر بىلهن بىرلىشىپ يۇرت سورايدىغان بولدى

 ئولتۇردى ئاب  توال ئوبدانلىق بولدى . دۇلال خوجام تهختته  خوجامنىڭ دەۋرىدە  چاغدا . بۇ  شىرىف « بۇ  » ] 124 [ سېيهر

 . ئاندىن كېيىن ئۇنىڭ ئوغلى خوجا ياقۇپ خوجام تهختته ئولتۇرى . خوجا ئابدۇلال خوجامنىڭ تىلىغا تهرجىمه قىلىندى

 يهنه . ئىنىسى خوجا يۈسۈپ خوجام كاشىغهرگه هاكىم بولدى يهنه بىر . دىگهن لهقهم بىلهن ئاتالدى “ خوجا جاهان ” ۋە

 قالماقالر ههر قايسى . خوجا ئهبهيدۇلال خوجام خوتهندە ئىدى . بىر ئىنىسى خوجا خامۇش خوجام ئاقسۇغا هاكىم ئىدى

 ئىدى  قىلىپ ساقالر  بارىمتاي  ئىلىدا  ئوغۇللىرىنى  بىردىن  ئىك . خوجامنىڭ  ياكى  نۆۋەت  بىر  يىلدا  ههر  كى خوجامالر

 ههدىسلهرنى ئېلىپ ئىلىغا چىقىپ، مهزكۇر تۆرەگه تازىم ساالمالرنى قىلىپ كۆرۈنۈپ بېرىپ، جاۋاپ  نۆۋەت تارتۇق

 . ماكانلىرىدا تۇراتتى  بولغاندا يېتىپ كېلىپ، ههر قايسىسى ئۆز جاي

 تهدبىرلىك كىشى ئىدى  ئىلىغا چىقىپ، قۇن ساالمالر بىلهن  توال سوغا . خوجا يۈسۈپ خوجام ئۇچۇق كېڭهشلىك، تازا

 هىله  ئۆتۈپ،  نهزىرىدىن  بىلهن  تهيجىنىڭ  سۈرئهت  تېز  ناهايتى  ئاجىرتىۋېلىپ،  خوجازادىلهرنى  بىلهن  تهدبىرلهر

 بولدى  راۋان  خوجاالرنى . يۇرتىغا  يېنىپ،  يارلىغىدىن  قىلىپ،  پۇشايمان  تۆرە  كهلگهندە،  يېتىپ  داۋىنىغا  مۇزات

 خوجاالرمۇ بۇ كهلگهن ئادەملهرگه بوي سۇنماي، داۋاننى مههكهم . ىكهن ياندۇرۇپ كهلسهن دەپ كىشى ماڭدۇرغان ئ

 ئۆتكهن ۋەقهلهرنى شهههر  كېلىپ،  ئاقسۇغا  قىلىپ،  ئېتىپ،  خهۋەر  شههىرىڭالردىكى ” شهههرلهرگه  بىر  بىرىڭالر  ههر

 ئايىما  قىلىچىنىڭ تىغىنى  ئىسالم  گهدەنلىرىگه  قىلىپ،  يىراق  زىمىندىن  پاك  بۇ  نىجىسالرنى  ئۇرۇڭالر قالماق  دەپ “ ي

 ئهۋەتتى  قىلىپتۇ . خهت  يوق  بىلهن  تاۋابىئاتلىرى  خانالرنى  قارا  ههممه  هامان  بارغان  يېتىپ  زاماندا . خهت  ئۇ

 خان ” قالماقالرنى  مۇسۇلمانالرنى “ قارا  شهههرلهردىكى كاپىرالرنى . دەپ ئاتايدىكهن “ ئاق خان ” ،  شۇنىڭ بىلهن بۇ

 ئىس  چىقىپ،  ئىتائىتىدىن  ئهمىر  قىلىپ،  قىلدى يوق  ئاشكارە  يېڭىۋاشتىن  شېرىپىنى  راستىنال . الم  ئۆزىنى  تهيجى  قۇن

 . ئىنتىقام ئالغىچه يوقلۇق خهلۋەتخانىسىدىن ماكان تۇتتى

 بۇنىڭ جامائهت ۋە . ئۇنىڭ كىچىك خوتۇنىدىن بىر ئوغلى بار ئىدى . قۇن تهيجىنىڭ ئورنىغا ئوغلى داباجى تۆرە بولدى

 قىلماقچى بولۇپ تۇرغاندا، توستتىن جىدەل ئۇ كىچىك ئ . ئۇلىسى كۆپ ئىدى  ئهل  بولدى  وغلىنى تۆرە . ماجرا پهيدا
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 جىدەل  ئىچىدە  قالماقالر  بولۇپ،  پىرقه  ئىككى  ئهركانلىرىمۇ  باشالندى  دۆلهت  ئامۇرسانا . ماجرا  ئىچىدە  ئۇالرنىڭ

 ئىدى  بار  باهادۇر  قالماق  بىر  شۆهرەتلىك  بىر  خاقانى . ناملىق  بىلىپ،  غهنىمهت  ۋاقىنى  بېرىپ ئۇ  مىتىگه  چىننىڭ

 دەپ ئهرز قىلغاندا، “ موغۇلىستان يۇرتىنى ئۇلۇغ خانغا تهۋە قىلىپ بهرسهم ، ماڭا چېرىك ياردەم بېرىلسه ” : خاقانغا

 قوشتى  چېرىك  بولۇپ  خوشال  كهلدى . خاقان  يېتىپ  چېگىرسىغا  ئىلى  قىاللماي، . ئۇ  باراۋەرلىك  بۇنىڭغا  داباجى

 غهزنىلىرىنى  بېرىچه  قېچىپ ئىمكانىيهتنڭ  قىلىپ  ههمرا  ئادىمىنى  ئىشهنچىلىك  يىگهن  تۇزىنى  نهچچه  بىر  ئېلىپ،

 بهلگىلهنگهن . كهتتى  قىلىپ  هاكىم  ئۈچتۇرپانغا  تهرىپىدىن  تهيجى  قۇن  بۇرۇن  ئاخىر  بىلمهي،  بېرىشنى  نهگه  ئۇ

 كهلدى  ئۈمىت ئىزدەپ ئۈچتۇرپانغا  ۋە  كىشىدىن ۋاپا  مۆتىۋەر  بىر  بېك دىگهن  بېك . خوجهسى  ئىستىقبالغا خوجهسى

 چۈشۈردى  ئوردىسىغا  ئۆز  كېيىن  هۆرمهتلهردىن  ۋە  ئىززەت  تارقىتىپ . چىقىپ  جايغا  بىر  ههر  ئادىمىنى  ئۈچ  ئۇنىڭ

 . ئورۇنالشتۇرۇپ، ياخشى زىياپهتلهرنى ئۆتكۈزدى

 هىله  بېكنىڭ  ئىدى  خوجهسى  كىشى  زىيادە  چۈشكهن . تهدبىرى  ئادەملىرىنى  ۋە  ئالدى  باغالپ  ئوردىسىغا  تۆرەنى

 بولدى ج  ئىگه  بايلىقلىرىغا  ئۇنىڭ غهزنه  باغالپ،  ئاڭالنغان . ايلىرىدا  كهلگهنلىگى  چېرىگى  خىتاي  ئىلىغا  چاغدا  بۇ

 ئۇ بۇ كاپىر نىجىسىنى كهلمهكچى كاپىر ناپاكقا سوغا قىلىپ ئېلىپ بارسام، مۇندىنمۇ ياخشى ئىش بوالمدۇ دەپ . ئىدى

 ئۇ تىكهسكه يېتىپ بارغاندا خىتاي چېرىگىنىڭ ئۇلۇغى . اۋان بولدى قارار قىلىپ، داباچىنى ئۆزى بىلله ئېلىپ يولغا ر

 ئهي خوجهسى بېك، بۇ تۆرەلهر ئۇلۇغ ” خىتاي چېرىگىنىڭ ئۇلۇغى . بىرلهپ بايان قىلدى  بىلهن كۆرۈشتى ۋە ۋەقهنى بىر

 گه ئېلىپ بېرىپ، ياخشى ۋاقتىدا ئېلىپ كېلىپسىز، ئهمدى ئۆزىڭىز ئۇلۇغ خاننىڭ خىزمىتى . خاننىڭ چوڭ دۈشمىنى ئىدى

 ئۇلۇغ خان . دەپ ئاالهىدە ئهرز يېزىپ بېرىپ ئادەم قوشۇپ بېيجىڭغا ماڭدۇردى “ ئۆزىڭىزنى مهلۇق قىلىپ يانغايسىز

 جاساق قىلىپ يارلىق  خوجهسى بېكنىڭ بۇ خىزمىتى كۆڭلىگه ياققانلىغى ئۈچۈن، ئۇنى ۋاڭلىق مهنسىۋى بىلهن جۇلدۇر

 . قىلدى

 : نهزم

تۇتتىلهر داباچىسىنى تارتىق قىلىپ قىلىبان خوجهسى،
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 . ئانداق ئىش قىلغانغا مۇندىن كېيىن كېرەكدۇر جۇلدۇسى

 چىن خاقانى ئالدىدا جۇڭتاڭ ۋەزىرلىرى . ى ئاندىن كېيىن خوجهسى بېكنىڭ ئوغلى قادىر بېگىم ۋاڭلىق مهنسىپىگه ئۆتت

 ئالدى  ئورۇن  ۋاڭلىق . قاتارىدىن  بېك  كۇچى  ئىسىملىرى  مهشهۇر  يهنه  ئابدۇلمۆمىنبېك،  ئوغلى  كېيىن  ئاندىن

 قىلغانلىغى ئۈچۈن، ئۇلۇغ . مهنسىۋىگه يهتتى  بۇ خاننڭ ئوغلى بىلهن ئهپيۈنگه مۇپتىال بولۇپ نااليى ئىشالرنى پهيدا

 بولۇپ  خاپا  سالدى خان  غهزنىگه  ههققىنى  قىلىپ،  بىكار  قايتا ” ۋە . ۋاڭلىغىنى  فايۇەن ( “ لى  . تاپشۇردى ) ت – لى

 قهدىمدىن بۇيانقى  ۋايهن ” شۇنداقال  ۋاڭنىڭ ) ت – لى پهنيۇەن ( “ لى  خوجهسى  رەسمىيهتلىرى بويىچه  ۋە  قائىدىسى

 ب  قويۇپ،  غهزىنىدە  ههققىنىمۇ  ۋاڭلىق  ههسسه  ئۈچ  قىلىپ،  ههسسه  تۆت  ئۆمهكزادىلىرى ۋاڭلىغىنى  ههسسىنى  ىر

 . ئابدۇلرەهمان بېگىمگه يارلىق قىلغان ئىكهن

 ياركهنتنى سوراپ ئۆتۈپتۇ  توال ياخشى ئىشالرنى بهرپا . ئابدۇلرەهمان بېگىم ۋاڭلىق مهنسىۋىگه ئۇالنغاندىن كېيىن،

 ئهقىدە . قىلىپتۇ  كىشىنىڭ  ئىدى  بۇ  زىيادە  ئېهسانلىرى  ۋە  ئىنئام  پاكىز،  ئههلىنىڭ بى . ئىخالسلىرى  تهرىقهت  قېتىم  ر

 نهزىر ] 125 [ غهۋسىيه  ۋە  يامبۇ  يۈەن  يۈز  بىر  قېتىمدىال  بىر  ئىشانغا  بىر  ئىكهن  فۇرۇهىدىكى  بهرگهن  . ههدىيه

 ئامبال ۋە  ههممه خان،  سوراق ئىشى بولۇپ،  كاتتا  بىر  ياركهنتكه هاكىم بولغان چاغدا  باشقىالرنىڭ نهقىل قىلىشىچه،

 بېك،  خىتايالر،  ئىكهن مهنسهپدار  تۇرغان  يىغىلىپ  يامۇلغا  مهۋسۇمى . ئاخۇنالر  سوغاق  ناهايتى  هاۋا  كۈنلهردە  بۇ

 بههمهن  شىۋىرغانلىرى،  شىددەتلىك  قىشنىڭ  ۋە  تۇرغان  بۇرچىدا  دەلۋە  ئاپتاپ  – ئاي  11 شهمسىيهت ( بولۇپ،

 ئىدى ) ت  مهزگىل  بىر  قوزغالغان  قاتتىق شامالالر  سوراق . ئېيىدىكى  ئامبالالر  خان،  هايال مهزكۇر  چىقالماي،  ئورنىغا

 بولۇپ تۇرغان بىر هالهتته، ئهسلىدە هامان مهدىرىسدىن چىقماي ئىلىم ئۆگىنىش بىلله شۇغۇللىنىپ، شېئىرىيهتچىلىكته

 ناخشىالرنى پهيدا قىلىپ يۈرگهن مۇههممهت نىياز ئاخۇنۇم دىگهن بىر كىشى  ئىدرەكلىرىنى ئوينىتىپ، غهزەل  زېهنى

 سىز ” : بۇ كىشىنى ۋاڭ بېگىم كۆرۈپ چاقىرتىپ  بۇنى . ىلىپ كۆڭۈل ئېچىش ئۈچۈن كهلگهن ئىدى بۇ سوراقنى تاماشا ق

 بۇنداق يهرگه نىمه ئۈچۈن چىقتىڭىز  دەپ سىياسهتكه ئالدى ۋە زاڭلىق قىلغان “ مهدىرىسته ياتقان تالىپ بولسىڭىز،

 قىلىپ،  بىلهن يۇمشاققىنه  دەپ ئاڭلىد ” ئاهاڭ  ئېيتىدۇ  شېئىر  ئوبدان  نهرسه سىزنى  سوغاق توغرلىق بىر  بۇ  قېنى ىم،
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 : دەپ مىهرىبان بولغاندا، ئۇ هىچ هايال قىلمايال بۇ نهزمىنى ئوقۇدى “ دىسىڭىز

 مۇزالدى كهشمى قولىدا كاڭكىرە كاڭدا ختاي،

 . بېككه تىترەك چۈشتى ئاخۇن مۇزالدى، گاه توڭالدى

  بېك ناهايتى خوش بولۇپ، تههسىن . كهينىدىن توختاتماي ئېيتقهن ئىكهن  ئۇ بۇ ئۇسلۇپتا ئون نهچچه بېيتنى كهينى

 جابدۇق،  ئاتنىڭ ئۈستىدىكى ئىگهر . دەپ ئېتىنى ئىنئام قىلىپتۇ “ مېنىڭ ئېتىمنى مىندۈراۈپ قويۇڭالر ” ئاپرىن ئوقۇپ

 شائىر . مهرتىۋىسىگه اليىق ئىدى  قۇشقۇن قاتارلىقالر ناهايتى تولۇق بولۇپ، ۋاڭلىق جهرەك  نوختا ۋە يوپۇق  جۈگهن

 ئىگهر  ۋە  ئات  كىرىپ  مهدرىسىگه  مىنىپ  شۇغۇلالنغان  ئاتنى  بىلهن  ئىلىم  يهنه  سېتىپ،  قىممىتىگه  جابدۇقلىرىنى

 . نىشانلىرى ههققىدىكى مهدىهىيىلهر توال ئىدى  ى سۈپهتلىرى ۋە نامى دىمهك، ۋاڭ بېگىمنىڭ بۇ خىل ياخش . ئىكهن

 ئۆتۈپتۇ  سوراپ  خوتهننى  يېتىپ،  مهنسىۋىگه  ۋاڭلىق  بېگىم  ئېزىز  مۇههممهت  كېيىن  بېگىمدىن  ۋاڭ  . ئابدۇلرەهمان

 نى بۇ ۋاڭ » ەشىدى تارىخى ر « ! ئالال ئۇنىڭغا رەهمهت قىلسۇن ( يۇقىرىدا بايان قىلىنغان مولال مۇههممهت نىياز ئاخۇنۇم

 بۇ ۋاڭ بېگىمدىن . بېگىمنىڭ نامىغا بېغىشالپ تۈركى تىلىغا تهرجىمه قىلىپ، نۇرغۇن لهقهم ۋە سۈپهتلهرنى بايان قىلىپتۇ

 قالدى  يادىكدار  ئوغۇل  ئىدى . ئىككى  بېگىملهر  ئابدۇلۋاهاپ  ۋە  بېگىم  ئىمىن  مۇههممهت  مۇههممهت . بۇالر

 ئۆتتى  مهنسىۋىگه  ۋاڭلىق  ئابدۇلقادىر . ئابدۇلۋاهاپ  ئوغلى  بېگىمنىڭ  خان  ئابدۇلۋاهاپ  بولغانلىقتىن  يوق  ئوغلى

 . بۇنىڭ مهشهۇر ئىسىملىرى ۋاڭ غوجامدۇر . بېگىمگه ۋاڭلىق مهنسىۋى يهتتى

 كىرگۈزدى  قولغا  تهۋەسىنى  ئىلى  ئاستىدا  ياردىمى  ۋە  مۇددىئا  چىننىڭ  خاقانى  ئامۇرسانا  خاقان . ئهلقىسسه،

 قالماقىستا  ئىختىيارىغا مهنسهپدارلىرى  ئامۇرسانانىڭ  تامامهن  هۆكۈمرانلىغىنى  مهمۇرىي  ۋە  ههربى  يۇرتلىرىنىڭ  ن

 كىرىشتى . تاپشۇردى  كىرگۈزۈش تهرەددۇتىغا  قولغا  شهههرنى  يهتته  بۇ  ئهۋاالدىدىن . جۈملىدىن  ئافاق  خوجا  ئىلىدا

 پىش  ئۇلۇغ  تاغلىقالرنىڭ  ئاق  ۋە  ئىدى  بار  كىشى  سهيىد  بىر  دىگهن  بۇرهانىدىن  ئىدى خوجا  تاغلىقالر . ىۋاسى ئاق
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 ئۇنۇتمىغان ئىدى  يىگهنلىگىنى  ئازار  تهئهددىسىدىن  ۋە  ئىسهاقنىڭ نهۋرىلىرى  خوجا  ئامۇرسانا . تايىپىسى  شۇڭالشقا

 چۈشهمدىكىن ” قاتارلىقالر  جاي ئاسان قولغا  بۇ  ئهۋەتسهك،  شهههرگه  يهتته  بۇرهانىدىننى باش قىلىپ،  دەپ “ سهيىد

 نۇ  ئۇنى  سالدى مهسلىههت قىلىشىپ،  بىلهن يولغا  ئىستىقبالغا . رغۇن قوشۇن  ئاق تاغلىقالر  بىلهنال  كېلىشى  ئاقسۇغا  بۇ

 . بۇالر بۇ جايدىن ئۆتۈپ ئۈچتۇرپاننى ئىگهللدى . چىقىپ، ئاقسۇنى ئۆتۈنۈپ بهردى

 . خوجا يۈسۈپ خوجام بۇ ئههۋالنى ئويالپ، كاشىغهردىكى ئوغلى خوجا سىدىق خوجامنى باش قىلىپ لهشكهر ماڭدۇردى

 توال جهڭگه  كاشىغهرگه قاراپ . جىدەل بلدى  ئۈچتۇرپاندا  بولۇپ،  ئىچىدىن پاراكهندە  ئاقىۋەت ئىسالم چېرىگى ئۆز

 لهشكهر يېتىپ بارغىچه ئۇنىڭ روهى تۇتى قۇشلىرى بۇ تار قهپهزدىن ئالهمنى باالغا . خوجا يۈسۈپ بىتاپ ئىدى . ماڭدى

 ئالهمگه (  قىلدى ) ت – ئۈسۈنتىكى  ئالدى كاپىرالر . پهرۋاز  كاشىغهرنى  بېرىپ  كهينىدىن  كېيىن . ئۇالرنىڭ  ئاندىن

 قانچه قېتىم غهلبه ۋە مهغلۇبىيهتلهر يۈز بهردى . ياركهنت ئۈستىگه باردى  بىر  ئاخىرى خوجا جاهان خوجام . بۇ جايدا

 ئالدى  چهتكه  ئۆزىنى  قوش . ئۇرۇشتا  بىلهن  تاۋابئاتلىرى  تهئهللۇق  كېلىپ،  تۇتۇپ  ئهۋەتىپ  ئادەم  ۇپ ئارقىسىن

  بۇ تهتۈر ماڭدىغان پهلهك چهرخى خوجا ئىسهاقى ۋەلىيۇلالنىڭ ئهۋالدىغا قانداق هادىسه . شاهادەتلىككه يهتكۈزدى

 ئاندىن كېيىن خوتهننىمۇ . ۋەقهلهرنى كهلتۈرگهنلىگىنى بايان قىلىشقا ئىككى تىللىق قهلهم ۋە ئهقىل ئاجىزلىق قىلىدۇ

 . ئۆزىگه تهۋە قىلدى

 بۇ ئالته شهههر هۆكۈمىتىنى ) ت – يىلى  1837  1836 مىالدى ( ۈز ئهللىك ئىككىنچى يىلى هىجرى بىر مىڭ ئىككى ي

 تاپشۇردى  خوجامغا  [ بۇرهانىدىن  قىسىمى ]. 126 .  ئاز  قايتىپ،  مهنزىلىگه  ماكان  ئۆز  چېرىكلىرى  قالماق  ۋە  خىتاي

 بىر قىسىمى توخ . قالىدىغان بولدى  شۇنىڭ بىلهن . تايدىغان بولدى ئىلىدىكى خىتاي چېرىكلىرىمۇ ئۆز يۇرتىغا يېنىپ،

 بولدى  پهيدا  ۋەزىيهت  تىنچىلىق  غورۇرى . يۇرتتا  بولغان  هۆكۈمهتكه  ۋە  دۆلهت  دىمىغىنى  ئامۇرسانانىڭ  چاغدا  بۇ

 بۇزۇپ، ياخشىلىق قىلغانغا شۈكرى قىلماي، ئىلىدىكى بېيجىڭ ئههلىنى تامامهن يوق قىلىپ، ئۆز ئالدىغا تۆرە بولۇپ

 قىلدى  جارى  نىسيان بۇ . هۆكۈمنى  بهلۋېغىنى  ئىتائهت  ئاڭالپ،  خوجام  بۇرهانىدىن  شهههردىكى  ئالته  خهۋەرنى

 يارلىق . تهكچىسىگه ئېلىپ قويۇپ، مۇستهقىل پادىشا بولۇپ، باغالنغان ئىتائهت يىپىنى لهقهپ قويدى ) ت – ئۆتۈنۈش (

 . ۋە پهرمانالرغىمۇ بۇ لهقهپنى يازدى

 ئىككىنچ  ئاڭالپ،  ئههۋاالرنى  بۇ  يارلىق قىلدى فهغفۇرچىسىنى  چېرىن ماڭدۇرۇشقا  قېتىم  تهۋەسىگه . ى  ئىلى چېرىكلهر
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 قىلدى  قاتتىق جهڭلهرنى  بىلهن  ئۆزىنى . كېلىپ ئامۇرسانا  جايغا  دىگهن  سىنبىرىيه  باراۋەرلىك قىاللماي،  ئامۇرسانا

 . ئالدى ۋە مۇشۇ تهرەپته هاالكهتكه ئۇچۇردى

 . جىدەللهر ۋە ئاداۋەتلهر بولۇپ تۇراتتى  قهدىمدىن بۇيانالر جهڭ قالماقالر ئوتتۇرسىدا،  خاقانى چىن بىلهن موڭغۇل

 سالدى  ئىچىگه . خاقانى چىن ئىلى ئههلىنى قىرغىنچىلىققا  قىرغىزالر  جېنىنى ساقالش ئۈچۈن قىپچاق،  ئادەم  مۇنچه  بىر

 خوجام پادىشا بۇ چاغدا خان . ئىلىنى سهرەنجام قىلغاندىن كېيىن، ئىككى مىڭ چېرىكنى كۇچارغا ماڭدۇردى . كهتتى

 كاشىغهر، ياركهنت، خوتهندىن ئون مىڭ لهشكهر راسالپ، ئاقسۇ ئارقىلىق كۇچارغا كېلىپ، بېيجىڭ ئههلىنىڭ ئالدىغا

 كېلىپ قالدى . بېرىپ يولىنى توساپ تۇرغان ئىدى  ئىلىدىن ئىككى مىڭ لهشكهر  قاتتىق جهڭ . ئۇشتۇمتۇتال   ئارىدا

 بولدى  بو . مۇهارىبىلهر  ئاز  ئههلى  خاقانى بېيجىڭ  مىڭ  ئون  پهيتته،  تۇرغان  قىاللماي  باراۋەرلىك  ئۈچۈن  لغانلىغى

 يېتىپ كهلدى  ئاخىرى غالىپ كهلدى  توال مۇهارىيه . چېرىگى تۇرپان يولى ئارقىلىق كۇچارغا  بۇالر  بولۇپ،  . جهڭلهر

 لى ۋە جاڭگال ئىچى ئىسالم چېرىگى زىيانغا ئۇچراپ، بۇرهانىدىن خان خوجام پادىشا باراۋەرلىك قىاللماي، مۇقۇر يو

 قاچتى  قاراپ  ياركهنتكه  قىلدى . بىلهن  هاالك  ئادەمنى  كۆپ  ئىگهللهپ،  كۇچارنى  ئههلى  ئۆتۈپ . بېيجىڭ  ئاندىن

 جهڭلهرنى  خان خوجام پادىشا توال ئۇرۇش . ئاقسۇنى قولغا كىرگۈزۈپ، ناهايتى تېز سۈرئهت بىلهن ياركهنتكه باردى

 خان خوجام پادىشا بۇ يهردىمۇ . كاپىرالر خوتهنگه باردى . هن تهرەپكه قاچتى قىلىپ، يهنه باراۋەرلىك قىاللماي، خوت

 خىتاي لهشكىرىنىڭ ئۇلۇغى بۇنىڭدىن خهۋەر تېپىپ بهدەخشان . باراۋەرلىك قىاللماي بهدەخشان تهرەپكه يۈزلهندى

 پ ئېلىپ كېلىپ بىر نهچچه نهسلى يامان ئهسكى ئادەم خان خوجام پادىشانىڭ بېشىنى كېسى . ئۇلۇغىغا خهت يازدى

 تاپشۇردى  ۋە . مهنسهپدارالرغا  باردى  خاننىڭ ئالدىغا  بېيجىڭدىكى  سۇالپ،  قهپهزگه  تۆمۈر  ئۇنى  مهنسهپدارالر  بۇ

 . تاماشا قىلدۇرۇپ نامىنى چىقاردى  شهههرلهرگه ئهۋەتىپ، كىشلهرگه سهيىر  شهههر

 لېكىن . ىڭ چېرىك تۇرغۇزۇشقا هۆكۈم قىلدى بۇ يهتته شهههرنى سهرەنجان قىلغاندىن كېيىن، يهتته شهههردە قىرىق م

 قىلغان ئىدى  مىليۇندىن ئارتۇق ئادەمنى هاالكهتكه گىرىپتار  بىر  تهرەپ . ئىلىنى ئىگهللىگهن چاغدا   نۇرغۇن ئادەم

 شۇڭالشقا، ئالته شهههردىن ئادەم كۆچۈرۈپ كېلىپ . تهرەپكه قېچىپ، ئىلى ئهتىراپىدا ئادەم گۇرۇهى ئاز قالغان ئىدى

 دىگهن نام “ تارانچى ” بۇ تايىپىلهر ههر قايسى شهههر ۋە كهنتلهردىن ئېلىپ بېرىلغانلىغى ئۈچۈن، . ئورۇنالشتى ئىلىدا

 بۇ ئادەملهرمۇ كۇپايه قىلماي، بېيجىڭ تهرەپتىن نۇرغۇن ئادەم كۆچۈرۈپ كېلىپ بۇ جايالرغا بىلهن مهشهۇر بولدى ۋە
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 . ئورۇنالشتۇردى

 ب  كېرەككى،  ئۆتۈش  كۆرستىپ  شۇنى  ئهمىر يهنه  چىننىڭ  خاقانى  خهلقى  ئىلى  كېيىن،  پاراكهندىچىلىكتىن  قېتىمقى  ۇ

 ئىدى  بېسۋالغان  ئۇرۇسىيه  زىمىنىنى  ئىلى  چاغدا،  چىققان  ئىلى . ئىتائىتىدىن  كهلگهندە،  يېتىپ  ئههلى  بېيجىڭ

 لى زىمىنى خالى ئى . ئادەملىرى قورقۇپ، ئۆزىنى ئۇرۇسىيه هىمايىتىگه تاشالپ، تامامهن ئورۇس ئىچىگه كۆچۈرۈپ كهتتى

 بولۇپمۇ كاشىغهر ئههلى ئۆز ئىختىيارى بىلهن كۆچۈپ بېرىپ، تېرىقچىلىق . قالدى  شۇڭالشقا، ئالته شهههر ئادەملىرى،

 . قىلىپ، بۇ جاينى يهنه ئاۋات قىلدى

 چه ههممه ئهتىۋارلىرىغا سىناق كۆزۈڭالر بىلهن قاراپ كۆرۈڭلهركى، گهر  بۇ زامانه ئههلىنىپ پېئىل ! ئهي زامانه ئههلى

 بىر  بۆلۈنۈپ،  تايىپىلهرگه  قانچه  بىر  ههتتا  ئىككى پىرقه،  لېكىن ئۇالر  بولسىمۇ،  مهزههپته  بىر  دىن ۋە   مۇسۇلمان بىر

 ئىتائهت قىلىشپ، يهنه بىر سهيىدكه ئىنكار ۋە  ئاداۋەت قىلىشىپ، بىر تايىپه بىر سهيىدكه ئىناۋەت  بىرىگه ههسهت

 تاغلىق ” ئاداۋەت كۆرسىتىپ،  ەپ ئات قويۇپ، ئۆزلىرىنى هاالكهت زااللهتكه سېلىپ، ئىتتىپاقسىزلىق قىلىپ، بۇ د “ قارا

 ههتتا بۇنداق ئهقىدە ۋە نااليىق ئىشالرنى . يۇرتالرنى ۋە يۇرت ئادەملىرىنى قالماققا ياكى خىتايغا تهۋە قىلىپ بېرىپتۇ

 ئااللماپتۇ، بهلكى بۇ جاهىل ، ۋاپاسىز ۋە ئۆزىگه اليىق ۋە مۇناسىپ كۆرۈپ، بۇ ئىشالرنىڭ يامان ۋە شۇملىغىنى ئايرىپ

 لېكىن بهزى مهخدۇمزادىلهرنىڭ ئهسلى . مهككار سوپىالر ئۆزىنىڭ بۇ قىلغان ئىشلىرىدىن هايا ياكى نومۇسمۇ قىلماپتۇ

  بۇ ئىشالر ئۇالرنىڭ خام ۋە ئهقلى كهم مۇرىت . بىرىگه بولغان دۈشمهنلىك ياكى ئاداۋەت يوق ئىدى  تهبئىتىدە بىر

 كېرەك مۇخلى  بولسا  بولغان  پهيدا  شۇملىغىدىن  ههممىسىنىال . سلىرىنىڭ  زاتالرنىڭ  نهسهپىلىك  ساغالم  بۇ  شۇڭالشقا

 مۇناپىقلىق قىلمىغانالرنىمۇ مۇناپىقلىق قىلدى دەپ ئېغىز . ئوخشاش كۆرۈپ، ئاداۋەت ۋە ئۆچمهنلىك قىلماسلىق الزىم

 كىشىن  بهلكى  قالماستىن،  بولمايال  توغرا  ئهلۋەتته  قىلىدۇ ئېچىش،  گىرىپتار  ئازاۋىغا  ئالالنىڭ  شېرىپ « . ى  » ههدىس

 . دىگهن سۆز بار “ . ئېتىقادىمىزنىڭ بۇزۇلۇشىدىن خۇدادىن پانا تىلهيمىز ” دىمۇ

 ئافاق خوجام ئهۋاالدىدىن بۇرهانىدن خوجام شاهادەتلىككه يهتكۈزۈلگهندىن كېيىن، ئۇنىڭ پهرزەنتى خوجا سالىخ

 ب  مهلۇماتى  بهزىلهرنىڭ  يهنى  فهرغانه خوجام  كىشى  بۇ  بولۇپ،  ئاتالغان  دەپ  خوجام  سامساق  يهنه  ئۇ  ويىچه،

 دادىسىنىڭ قىساس . ۋىاليىتىگه قېچىپ كهتكهن ئىدى  نهچچه قېتىم كاشىغهرگه كهلدى،  بۇ  قىلىپ،  ئىنتىقامىنى تاما

بۇنىڭ . دىغا يهتتى بۇنىڭ پهرزەنتى خوجا جاهانگىر خان تۆرەم بىر نىمه قىلىپ مۇرا . لېكىن مۇرادىغا يېتهلمهي ياندى
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 ئاق تاغلىقالرنىڭ جاهان ئاپتىۋى . زىكىرى كېيىن كهلگۈسىدۇر  كهلسه ،  ئهنجان تهرەپتىن خوجامالر  ئهگهر  چاغدا  بۇ

 خوشال  بولۇپ،  كېتهتتى  چىققاندەك  بولۇپ  نهزىر . خورام  خوجامالرغا  بېيجىڭدىكى  بولسا  تاغلىقالر  ههدىيه  قارا

 كېلهتتى  ردىن كۆك چاي تهۋەرۈك قىلىپ سوغا بۇ خوجامال . ئهۋەتىپ مهدەت تىلهيتى  بۇالرنى بۇنى تهۋۋەرۈك . خالتا

 بۇ ۋەقهلهرنى كېيىن يهنه ئۈچتۇرپان زىكىرىدە بايان قىلىمىز ئىنشا . ئېتىۋار بىلهن قارايتى  چاي دەپ ناهايتى ئهزىز

 سهۋر قىلغۇچىالرغا يېقىندۇر ( ئالال  بۇ زاماندىمۇ دىمهك، ئاق تاغلىق ئههلى بىله !) ئالال بولسا  تاغلىق ئههلى تا  ن قارا

 . بۇ تايىپىلهر كاشىغهردە ناهايتى كۆپ، ههر ئىككى تايىپىنىڭ ئېتىقادى خاتا ۋە بىهۆدىدۇر . بىرىگه قارىشى ئىدى  بىر

 : نهزم

 شۈكۈۈلال فارىخ ئولدۇم مهن قارا، ئاق تاغىدىن،

 . نه ئۈچۈنكىن مىۋە يهپدۇرمهن شهرىئهت باغىدىن

 ئهلقىسسه، خانالرنىڭ دۆلهت چىرىغى ئۆچكهن، قالماقالرنىڭ ياردىمى ئاستىدا خوجامالرنىڭ دۆلهت چىرىغى يانغان

 يولى بىلهن  پىكىر  تهرىقهتنىڭ زىكىرى ۋە  بهزىدە  بۇ خوجامالر  ئالالدىن مهدەت زاماندىن باشالپ،  ئىبادەت قىلىپ،

 ناۋا ۋە چاي بىلهن بهزمه قىلىپ،نهپىسپهرۋەرلىپ، شۇغۇللىنىپ  ئىشرەت، نهغمه  تىلهشكه شۇغۇلالنسا، بهزىدە ئهيشى

 غهيۋەت  ئۈچۈن،  ئۇالرغا  كهتكهنلىرى  ئادەملهر  سۈپهتلىك  شهيتان  يامان  ئىچىدىن  ۋە  سۇخهنچىلهر  شىكايهتچى

 ناها  ئۆزىنى  شهكلىگه يېقىنلىشىپ،  بۆرە  ئاچ  خۇددى  بىرى  ههر  بىلهنال  چىقىش  تاشقىرغا  كۆرسىتىپ،  ئىخالسلىق  يتى

 پۇقراالرنىڭ مال  چاپقاندەك،  قويغا  بۆرە  ئۇالرنىڭ جان  كىرىپ،  ههتتا ،   سېلىشقا  مۈلكىگه  زۇلۇم  قاتتىق  ئىمانىغا

 تايىپىلهر . باشلىدى  ئىبادەت  امازدىن قوپماي سهجىدە بابالىرىدىن تارتىپ جهين  ئاتا . دەپ ئاتالدى “ ئۇششاق ” بۇ

 شۇڭالشقا، . بىلهن ئۆمۈر ئۆتكۈزۈپ كهلگهن خوجامالرمۇ يۇرتدارلىق ئىشىدىن ۋە سىياسهت رەۋىشىدىن خهۋەرسىز ئىدى

 يۈزلهندى  ۋەيرانچىلىققا  ئۆي . پۇقراالرنىڭ ئههۋالى خاراپ ۋە  ئۇالر  تۇرالماي  ههتتا  ئااللماي ۋە  ئارام ماكانلىرىدا
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 يهتتى جهزى  جاڭگال  دەرىجىگه  ئۆتكۈزدىغان  كۈن  كېتىپ  قېچىپ  كېلىپ، . رلهرگه  ئۆيلىرىگه  مهخپى  كېچىلىرى

 غىزا  قازان  تاپقانلىرىنى  يهپ،  قىلىپ  ئهسال  تاماق  تاشالپ،  يهرلهرگه  چوڭقۇر  ۋە  بۇالق  ساقلىيالماي،  تاۋاقلىرىنى

 تلىرى تاق بولۇپ، چىداشقىمۇ هىچ دەرمان يۇردارلىق ئىشلىرىدىن تاقه . كىشىگه كۆرۈنمهي جېنىنى ساقاليدىغان بولدى

 . قالمىدى

 سۈرۈپ دۆلهت  دەۋر  ئىلگىرى  ههم  كۆرگۈچى  يىراقنى  نهچچه  بىر  ۋەزىيهتته،  بىر  مۇشۇنداق  تۇتۇپ،  دەل  مهنسهپ

 كېيىنچه خار ۋە بى ئېتىۋار بولۇپ، پۇقرالىق كوچىسىغا كىرىپ قالغان ۋە ئاددىي خهلق قاتارىدىن تۆۋەن ههم قهدىرسىز

 ئۆز ئو  ئهۋالدى  بهگلهرنىڭ  قهدىمقى  بهزى  ئالغان  قىلىشىپ،  رۇن  مهسلىههت  سوراپ ” ئارا  يۇرت  بۇيان  قهدىمدىن

 بۇلۇڭ  ئولتۇردىغان بولدى  كهلگهن خانالر  خان بولدى  بۇلۇڭ . پۇشقاقالرغا  بولسا  ئولتۇرۇپ كهلگهنلهر  . پۇشقاقالردا

 بولدى  سهرسان  ههيران ۋە  مهسلىههت ش . پۇقراالر  ياخشى  بارساق، ئهڭ  خاقاننىڭ خىزمىتىگه  كىشى  نهچچه  بىر  ۇكى،

 يىراق  بولۇپ،  تهۋە  ئىقلىمغا  شۇ  بىز  بهرسه،  چېرىك  ئهگهر  قىلساق،  تهلهپ  چېرىك  ئېيتىپ  يېقىن  ئهرزمىزنى

 باال . دۈشمهنلهردىن قۇتۇلساق  ئاۋات،  بولماي تۇرۇپ يۇرتىمىز  تهۋە  ئىقلىمغا  بىر  تىنچ  تاكى  ئامان  پهرزەنتلىرىمىز

 كىيىپ يولغا راۋان بولدى “ لمايدىكهن بوال  بىر . دەپ قارار توختىتىپ، ئالته ياكى يهتته جان كىشى كىپىشلىنى تهتۈر

 ئۇچراشتى  قاۋاۋۇلالرغا  كېيىن  ۋاقىتتىن  بېرىپ، . نهچچه  ئېلىپ  قاراغا  بىر  يهنه  قارادىن  بىر  ئۇالرنى  قاۋاۋۇلچىالر

 كۆرۈشتى  بىلهن  خاقان  ئه . فهغفۇرچىن  ئۇالرنىڭ  بهردى خاقان  قوشۇپ  چېرىك  نۇرغۇن  كۆرۈپ،  ماقۇل  ئۇالر . رزىنى

 خاقانى چىن بۇ ئالته . ئىتائىتىگه كىردى  جىدەلسىزال خاقانى چىننىڭ ئهمىر  كهلگهندىن كېيىن بۇ يهتته شهههر جهڭ

 جۇلدۇر  مهنسهپلهرنى  چوڭ  قاتارلىق  بهيلى  گۇڭ،  ۋاڭ،  بىرىگه  ههر  كىشىنىڭ  بىرىنىڭ  جان  ههر  قىلىپ،  جاساق

 ۋەزىپه خى  يىلى غهزنىدىن كۈمۈش،  مائاش بېرىدىغان بولۇپ، ههر  زمىتىگه بىر نهچچه ئۆيلۈك ئادەم تهينلهپ، ههر

 قىلىپ توختاتتى  هاكىم  شهههرگه  قايسى  ههر  بۇ . بىىرنى  هۆمرانلىق قىلغان چاغدا،  مۇقىم  زىمىنغا  بۇ  ئىلگىرى خاقان

 بهگلهرنىڭ ئهجاتلىرى  ئادەملهرگه ناهايتى كهمدىن يهتته شهههرنىڭ هاكىملىغى مهزكۇر  كهمدىن نسىپ  دىن باشقا

 . بوالتتى

 بېك ئىكهن  بهيسى  هدى  كىشىنىڭ بىرى مىرزا  جان  ئۇالنغان ئالته  دۆلهتكه  خهۋەرلىرى يۇقىرىدا  بۇنىڭ ۋەقه . بۇ

 بهيسىلىك نېسىپ بولغان ئىكهن . بايان قىلىندى  كىشىگىمۇ  بۇ  بىرى چېرىكچى بېك بولۇپ، الدى ئۇنىڭ سېتىۋ . يهنه
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 ئىدى  بار  ئوغلى  بېك دەپ ئىككى  ئاق  سوراپ . بېك ۋە  ياركهنتنى  يېتىپ،  بهيسىلىك مهنسىۋى  بېككه  سېتىۋالدى

 ئۆتۈپتۇ . ئۆتتى  سوراپ  ياركهنتنى  ۋە  ئاقسۇ  يېتىپ،  بهيسىلىككه  بېك  ئابدۇلال  مۇههممهت  ئوغلى  بۇنىڭ . ئاندىن

 زىمىنىدىكى ئاقيا  بهيسى بېك ئاقسۇ  مۇههممهت مۇسا  ئابائى نهۋرىسى  ۋە  تۇرىدۇ  دىگهن جايدا  ئهجداتلىرىنىڭ  ر

 ئاق بېك ئىلىغا هاكىم بولۇپ، ئاقسۇ، ياركهنت قاتارلىق جايالرغىمۇ هاكىم بولۇپ . مهنىسۋىنى تېپىپ ئااللماي يۈرۈپتۇ

 ئۆتۈپتۇ  ئاخىرىدا . سوراپ  ۋە  ياركهنتكه  ئاندىن  ئىلىغا،  بىلهن  ئالدى  بېگىم  يۈسۈپ  مۇههممهت  ئوغلى  ئاندىن

 ئۆتۈپتۇ ساي  بولۇپ دۇنيادىن  هاكىم  بىلهن ئۆتتى . رامغا  بېك ئىشىك ئاغالىق مهنسىۋى  مۇههممهت ئابدۇلال  . ئوغلى

 ئىكهن  دۆلهت . بۇنىڭ ئهۋالدى كۆپ  بايلىق گاداي مۇههممهت گۇڭ  بىرى  ئېرىشكهنلهرنىڭ يهنه  بۇ . مهنسهپكه

 ئوغلى ئىبراهىم بېك ههم ئىنىسى مۇههممهت مۇسا . ئالدىدا كاشىغهرنى، ئاندىن ئۈچۇرپاننى سوراپ ئالهمدىن ئۆتۈپتۇ

 ئۆتۈپتۇ  يېىتپ شههيار . بېككه  مهنسىۋىگه  مۇههممهت تالىپ بېك گۇڭلۇق  ئوغلى  سوراپ ) ت – شايار ( ئاندىن  نى

 ئاندىن ئوغلى ئههمهت بېك گۇڭ بولدى، ئاندىن ئوغلى مۇههممهت سىدىق بېگىم گۇڭلۇق مهنسىۋىدە ئىززەت . ئۆتتى

 بولدى ۋە هۆرمهتلهرگه  نام . سازاۋەر  بۇ جايدا  قالغانلىرىنىڭ ئهۋالدى ۋە  نهسهپلىرى روشهن مهلۇم بولمىغانلىقتىن،

 . بايان قىلىنمىدى

 خاقان بۇ ئالته جان بهگنىڭ سۈرىتىنى قىلدۇرۇپ، ئۇششاق تالدا بىر كاتتا بۇتخان بىنا قىلدۇرۇپ، ئۇالرنڭ سۈرەتلىرىنى

 شهههرن ” قويدۇرۇپ،  يهتته  بهگلهرنى  بهردىم بۇ  مهنسهپ  قىلىپ  ساقلىغۇچىسى  ۋە  تهربىيىگهردارى  ئىگىسى  . ىڭ

 بهگلهرنى يوقالپ ئۆتسۇن  بۇ  – دەپ يارلىق قىلغان ئىكهن “ مۇندىن كېيىن يهتته شهههرگه ئۆتكهن مهنسهپدارالر

 تۇپراق تولسۇن  تاش ساپال  قانداق مهنسهپ ! ئاغىزىغا  بېيجىڭ تهرەپتىن ههر  زاتالر  بۇ  بولغىچه  ئىسالم  ياكى تا  دار

 ئۆتىدىكهن  ئۇرۇپ  باش  قېتىم  نهچچه  ۋە  كۆيدۈرۈپ  قهغهزلهرنى  مهيمهيچىلهر  بۇتخانىنى . سودىگهرلهر  ئۇلۇغ ” بۇ

 بهگلهرنىڭ ئهۋالدىمۇ . دەپ ئاتايدىكهن “ ئۆي  بۇتخانىنى  ئۆي ئادەملىرىنىڭ ئهۋالدىدىن بولىمىز ” بۇ  ئۇلۇغ  بىزلهر

 . دەپ پهخىرلىنىپ ماختىنىدىكهن “

 ئون تۆت يىلدىن . بهگلهر يهنه پۇقرالىق كوچىسىغا كىرىپ قالدى . اندىن كېيىن بۇ بۇتخانىالر بۇزۇلدى ئىسالم ئېچىلغ

 ساهىپ بولدى  مالىك ۋە  يهنه  يۇرتلىرىغا  خاقانى ئههلى ئاتا  بوۋىلىرىمغا  مېنڭ ئاتا ” فهغفۇرچىندىن . كېيىن يهنه

 ئىدى  بار  ئادەملهر  كهلگهن  قىلىپ  ئ . خىزمهت  ياكى  سۆزى  تهكشۈرۈپ بۇالرنىڭ  سوراپ  بۇنى  بارمۇ، هۋالتلىرى
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 ئاساس . دەپ يارلىق كهلدى “ بىلىندۈرۈلسۇن  هۆججهت ۋە  بهرگهن يارلىق،  بۇرۇنقى خانالر  بهگلهرنىڭ ئهۋالدىمۇ  بۇ

 ئىكهن  ساقلىغان  تابائى . خهتلهرنى  قىلىپ،  مهلۇم  هۆججهتلهرنى  بۇ  قالغان  بۇالر  مىراس  ئهجداتلىرىىدىن

 ه ئۇالر يهنه نهچچه ئۇشتى ۋە نهچچه يۈز يىلالرغىچه ئۇلۇغ خانغا بىرەر خىزمهت قىلغانلىغى گهرچ . مهنسهپلهرنى تاپتى

 ههر ئۈچ يىلدا . مهلۇم بولسىمۇ، لېكىن خانالر تهرىپىدىن بۇرۇن بهلگىلهنگهن مائاشلىرىنى ههر يىلى ئېلىپ تۇرىدىكهن

 نهۋرىلىرىمۇ  ئۇالرنىڭ پهرزەنت . ۈرۈپ تۇرىدىكهن ئېهتىرامالرنى بهجا كهلت  بىر قېتىم خاننىڭ خىزمىتىگه بېرپ، تازىم

 تىنچ  بويان  ئېلىپ  ئهسىرىدىن  مائاشلىرىنى  بهلگىلهنگهن  بىلهن  خاتىرجهملىك  ۋە  دۆلهت “ تارخان ” ئامان   لىق

 بىر قېتىم قىلىنغان . فهغفۇرچىننىڭ ئۇلۇغ ۋە كاتتىلىغىنى شۇنىڭدىن قىياس قىلش الزىم ئىكهن . ئىززىتى بىلهن ياتىدىكهن

 . ىزمهت بىالنال بۇنداق مهنسهپ ۋە مهنپهئهتكه يهتكىلى بوالر ئىدى خ

 مۈلۈك  مالىكۇل  خاسدۇر ! ئهي  ساڭا  ههققىلىغى  پهقهت سهندۇرسهن . پادىشالىق  پادىشا  بهندىلىرىڭنىڭ . ههقىقى  بۇ

 قۇبۇ  ئهللىك  بولسىمۇ  قېتىم  بىر  دەرگاهىڭدا  ئۇلۇغ  بهندىچىلىك خىزمىتىنى  قىلغان  ئىچىدە  ئهيلهپ، ئاتمىش يىل  ل

 باشتىن  ئۇالرنىڭ گۇناهىغا  قىلىپ،  هاسىل  كۆرۈش دۆلىتى  جامالىڭنى  بېرىپ،  ئورۇن  جهننىتىڭدىن  ئاخىر  پۇقرالىق

 ئهمهس  ئهپۇ  ئهجهپ  هىچقانچه  ئالدىدا  كۈچۈڭ  يېتىشكهن  ۋە  قۇدرەتلىك  سېنىڭ  بۇ  سۈرسهڭ،  سهن . قهلىمىڭنى

 كهلتۈرەلهيسه  شهپقهتلىك  ۋە  مېهربانلىق  قىالاليسهن بهندىلىرىڭگه  ئۇلۇغلۇق  قىلغۇچىالرنىڭ . ن،  رەهىم  ئهي

 ! رەهىملىكرەگى ۋە ئۇلۇغالرنىڭ ئۇلۇغراغى، يا ئهررەهىمه ئهر راهمان، ئامىن

 خوجا جاهانگىر خان تۆرەمنىڭ بۇ يهتته شهههرگه ئىستىال تاپقان ۋەقهلىرى، مۇههممهت

 غۇن قارا چېرىكلهر ئهلى خاننىڭ كاشىغهرگه كېلىشى، كاشىغهرنىڭ پهتهى بولۇشى، نۇر

 كېلىپ ئىككىنچى قېتىم يهتته شهههرنى ئىگهللىشى، جاهانگىر خان تۆرەمنى تۇتۇپ

 ئهسىر قىلىپ، خىتاي  بېيجىڭغا ئېلىپ ماڭغىنى ۋە كۆپ مۇسۇلمانالرنى ئولجا

 ئالال ئۇنىڭ گۇناهىنى ( مهمىلكىتىگه ئېلىپ كهتكىنى، مۇههممهت ئهلى خان

 ىر چۈشكهن مۇسۇلمانالرنى فهغفۇرچىندىن ئهلچى ئهۋەتىپ ئهس !) كهچۈرگهي

بايانى – تىلهپ ئېلىشى قاتارلىق ۋەقهلهرنىڭ سۆز
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 يازغۇچىالر ( رىۋايهت ئاسار  ناقىالن ئهخبار ) ت  رىۋايهتلهردىن ئهسهر  بهرگۈچىلهر ( ۋە  قىلىپ خهۋەر  ) ت – نهقىل

 ۋە مهزمۇن بولدىكى، تارىخ هىجرى بىر كهينىدىن بهرگهن رىۋايهت ۋە خهۋەرلىرىدىن مۇنداق مهلۇم  لهرنىڭ كهينى

 مۇههممهت ئالى خان بىننى ئۆمهر خان بىننى ) يىلى  1834 – 1823 مىالدى ( مىڭ ئىككى يۈز ئوتۇز توققۇزىنچى يىلى

 قوقهنت ۋىاليىتى ۋە فهرغانه ئاهالىلىرىغا هۆكۈمران !) ئالال ئۇنىڭ گۇنالىرىنى كهچۈرۈپ رەهىم قىلغاي ( شىر ئهلى خان

 ئول  يىلى . تۇردى بولۇپ  تۆتىنچى  قىرىق  يۈز  ئىككى  مىڭ  بىر  هىجرى  خوجا ) يىلى  1829  1828 مىالدى ( تارىخ

 قېچىپ  ۋىاليىتىدىن  فهرغانه  توپالپ،  ئادەم  مۇنچه  بىر  ئهقىدەتمهنلىرىدىن  كاشىغهر  قوقهنتته  تۆرەم  خان  جاهانگىر

 ئۇنىڭ ئهتىراپىدىك  كېلىپ،  موغۇلىستان شهههرلىرىدىن كاشىغهرگه  خىتاي چىقىپ،  قىلىپ،  تهۋە  ئۆزىگه  جايالرنى  ى

 شههىرىنى پهتهى قىلىش ئۈچۈن جىددى تهييارلىق قىلىپ تۇرغان كۈنلهردە، مۇههممهت ئهلى خاننىڭ غهيرەت تومۇرى

 ئهركانلىرىغا  دۆلهت  قىلىپ،  جهمئىي  لهشكهر  قېلىپ  بۇ ” : جۇشقا  خۇداۋەندەكېرىم  بولغان  ئىگىسى  ئالهمنىڭ

 ئاتا  بىزگه  سۇسلۇق . قىلىپتۇ پادىشالىقنى  بىز  كۆرسهك،  ئهگهر  راۋا  ۋە  الزىم  ئۆزىمىزگه  غهپلهتنى  ۋە  بۇشاڭلىق

 دائىرە جامائهت ئاساسىدىن يىراقاليدۇ  پادىشالىق ئۆز  نهچچه لۈكچهك ۋە . هۆكۈمهتدارلىق ۋە  بىر  ئهسكى خوجا  بىر

 ئىگه  ۋىاليهتلهرگه  قىلىپ،  مۇهاسىرە  شههىرىنى  كاشىغهر  توپالپ،  خانلىق باشباشتاقالرنى  قىلىپ،  دەۋاسىنى  بولۇش

 قىلىپتۇ  نىسبهت  ئۆزىگه  قۇرۇشنى  مهمىلكهت  چېلىپ،  بولمايدۇ . ناغىرسىنى  قويغىلى  يول  ئىشلىرگه  بۇ  – ئۇالرنىڭ

 غهزنبه . ئهلۋەتته  توپلىغان  مابهينىدە  يىل  نهچچه  خىتايالرنىڭ  بولسا،  قىلىدىغان  پهتهى  شهههرنى  بۇالر   ئهگهر

 ئهگهر بۇ چاغدا . خاقانى چىن بولسا كاتتا ۋە زور پادىشالىقتۇر . الرنىڭ قولىغا چۈشۈپ زايا بولىدۇ بايلىقلىرى بۇ باشباشتاق

 ئهگهر كاپىرالر . بېيجىڭ تهرىپىدىن كۇفارالر يهنه كېلىپ ئىستىال قىلسا، ئۇالر يهنه غهزنه سهرپ قىلماي باشقا ئىالج يوق

 پاراكهند  يهنه  لهشكهرلهرنى  پاراكهندە  بۇ  قىلىپ،  يوق غهلبه  ۋىاليهتلىرىنىڭ غهزنىىسى  ئىسالم  بولسا،  قىلىدىغان  ە

 يهنه بىرى شۇكى، جاهانگىر تۆرە يۇرتنى باشقۇرۇشقا ئاجىزىق قىلىپ، خىتاي چېرىگى بۇ جايالرغا . بولۇش ئېهتىمالى بار

 كېلىدۇ  قېچىپ  يهرگه  بۇ  نائىالج  خوجا  جاهانگىر  بولسا،  ئىگه  گهپ . يهنه  خىتايالرنىڭ  بىزگه سۆزلى  هالبۇكى،  رى

 چۈشسه . تاقىلىپ مۇئامىله يامانالناليدۇ  قولىمىزغا  كاشىغهر  بارساق،  كاشىغهرگه  بىز ئهمدى ئوبدان مهسلىههت شۇكى،
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 ياخشى  مهنسۇپ . تېخى  بىزگه  يهنىال  ساۋابى  غازات  بولمىسا  بۇنداق  مىڭ “ ئهگهر  ئۈچ  ۋە  بهردى  مهسلىههت  دەپ

 بىرى بىلهن ئات  رەم بىر مۇنچه ئادەم بىلهن ئالدىغا چىقىپ، بىر جاهاگىر خان تۆ . لهشكهر بىلهن كاشىغهرگه كهلدى

 تازىملىرىنى بهجا كهلتۈرۈپ، مۇههممهت ئهلى خاننى بىر كاتتا هويلىغا  ئۈستىدە كۆرۈشۈپ، پادىشاالرغا خاس هۆرمهت

 . چۈشۈردى

 جاهانگىر خان تۆرەم ئالى شۇ كۈننىڭ ئهتىسى . ئۇ چاغدا كاشىغهردىكى خىتاي مۇسۇلمانالر شههىرىنىڭ ئىچىدە ئىدى

 كهمتهرلىك بىلهن، مۇهاسىردىكى جهڭنى ئۇلۇغ مهرتىۋىلىك خانغا ئۆتۈنۈپ، ئۆز  مۇقامىلىق خانغا هۆرمهت ۋە ئهدەپ

 . خاننىڭ يارلىغى بىلهن قوقهنت لهشكهرلىرى ئاشكارا ۋە شىددەتلىك مۇهاسىرىگه ئۆتتى . ئادەملىرىنى قايتۇرۇپ كهلدى

 دورا قويۇپ ۋە لهخمه كوالپ ئوت قويدى، شهههرنىڭ بىر تهرىپىنى هاۋاغا كۆتۈرۈپ، ئالهم خىتاي شههىرىنىڭ تۈۋىگه

 بۇ چاغدا ئهسكهر نۇسرەت . توزاڭالرنى چېچىپ، كۈننىڭ كۈندۈزى گويا قاراڭغۇ كېچىگه ئايلىنىپ كهتتى  يۈزىگه چاڭ

 الر بۇ تامنىڭ بۇزۇلغان تهرىپىدىن هۇجۇم كاپىرالر، بهلكى مۇسۇلمان . ئىچىدە خۇددى پهرۋانىدەك ئۆزىنى سېپىلغا ئۇردى

 زەمبىرەك، جهزايىل  شهههرنىڭ ئىچىدىن توپ . مۇهاسىرىگه كىرىشتى  قىالرمىكىن دەپ، تۆشۈك يولىنى توساپ، جهڭ

 تۇتاشتۇردى  ئوت  توپ . قاتارلىقالرغا  تۇرۇپ  تاشقىرىدا  بهردى  مۇسۇلمانالرمۇ  ئوت  بىلهن . زەمبىرەكلهرگه  كاپىرالر

 قاتتىق جهڭ قىلىشتى  ئۆز مۇسۇلمانالر  ئارلىشىپ گىرەلىشىپ،  قايسى . ئارا  شهههرنىڭ ههر  راسالپ،  شوتا  مۇسۇلمانالر

 قىلدى  ئۇرۇش  چىقىپ،  ئۈستىگه  سېپىلنىڭ  داۋازالردەك،  خۇددى  كۆرسىتىپ، . تهرەپلىرىدىن  كۈچ  كاپىرالر  لېكىن

 چۈشۈردى  ههيدەپ  ئۈستىدىن  سېپىل  قېتىم  ئۈچ  ك . مۇسۇلمانالرنى  كۆپلىگى، تۆتىنچى  شېهىتلهرنىڭ  كهلگهندە  ۈنىگه

 بارىدىغان يول ئېتىلىپ قالدى  خان قازى مۇههممهت ئهلى خان بۇ ئههۋالالرنى . يارىدارالرنىڭ تولىلىغىدىن سېپىلغا

 يىغالپ  ئاغىرىپ،  ئىچى  قىلدۇردى  كۆرۈپ،  دەپنه  مازىرىغا  ئافاق  ههزرەت  ئالدۇرتۇپ،  ئۆلۈكلهرنى  . يىغالپ،

 دە، نائىالج مۇهاسىرىدىن قولىنى ئۈزۈپ، بىر ههپته دەم ئالغاندىن كېيىن، – الشقا يارلىق قىلدى زەخمىدارالرنى داۋا

 . پهته بېرىپ، قوقهنتتىكى دار سهلتهنهتكه قايتتى  جاهانگىر خان تۆرەمگه دۇئا

 قىيى ئىشالرنىڭ دەرۋازىسىنى ئاچقۇچى ئالالنىڭ يارىدىمى بىلهن خىتاي شههىرى په  ئايدىن كېيىن،  . تهى بولدى بىر

 خهۋەرنى ئالى دەرىجىلىك مۇههممهت ئهلى خانغا  جاهانگىر خان تۆرەم پهتهىنامه يېزىپ، ئۇرۇش ههققىدىكى خوش

 سوغا  نۇرغۇن  ئۆزىنىڭ ئىشنچىلىك ئادەملىرىنى  ئهۋەتتى  يهتكۈزۈش ئۈچۈن،  قوقهنتكه  بىلهن كهينىدىنال . ساالمالر
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 لېكىن، . خوتهننى مۇهاسىرىگه ئالدى . ارلىق جايالرنى قولىغا كىرگۈزدى كاشىغهر، يېڭى هىساي، مارابېشى، ياركهنت قات

 بهزىلىرى دەريادىن ئۆتۈپ،  ئىككى تاش مىقدارى يېقىن كېلىپ،  بهزى ئهسكهرلىرى ئاقسۇغا  تۈگىمهيال،  مۇهاسىرە  بۇ

 كهل  ئاقسۇغا  چېرىكلىرىنىڭمۇ  خىتاي  چاغدا،  ياتقان  دەپ خاتىرجهم  قىلىمىز  پهتهى  ئاقسۇنى  مهلۇم ئهتىسى  گهنلىگى

 جاهانگىر خان تۆرىنىڭ ئهسكهرلىرى بۇرۇلۇپ ئارقىغا . بۇالر شهههردىن چىقىپ، زور كۈچ بىلهن هۇجۇم قىلدى . بولدى

 . يېڭى هار، ياركهنتلهرنىمۇ قولىغا كىرگۈزدى . قارا چېرىكلهر قوغلىغانلىرىچه بېرىپ كاشىغهرنى ئالدى . قاچتى

 يى  ئون تۈمهن ئىدى دەپ رىۋايهت قىلىدۇ خىتاي چېرىگىنىڭ كۆپلىگىنى بهزىلهر  بهزىلهر  تۈمهن،  چاغدا . گىرىمه  ئۇ

 داۋۋاڭ خان  بۇ دۆلهتلىك خان ئۇ . دىگهن خان ئولتۇرغان ئىكهن ) ت – داۋگۇاڭ خان ( فهغفۇرچىننىڭ تهختىگاهىدا

 دۈشمهننىڭ ئهسىرى يوق ئىكهن  هىچ تهرەپته  ناهايتى قۇۋەتلىك بولۇپ،  قورال . چاغدا  چېرىك،  باشقا يار  بۇ  اق ۋە

 ماڭدۇرغان  قورۇپ  ياغدا  ماياقلىرىنى  قوي  ۋە  تۆگه  هارۋىدا  يۈز  ئىككى  يهنه  باشقا،  قوراللىرىدىن  جهڭ  هېساپسىز

 غىزا قىلىپ يهيدىغان ئوتۇن تاپالماي قالغان كۈنلهردە، بۇ  چېرىكلىرى يول بويى قار، يامغۇردا قېلىپ، ئاش . ئىكهن

 ئاش  قاالپ،  ئورنىدا  ئوتۇن  قارا  ماياقالرنى  ئالدى  ماياقنىڭ  ماڭدۇرۇپ،  قىلىپ  يارلىق  دەپ  يىسۇن  قىلىپ  غىزا

 ياندۇرۇپ  ماياقالرنى  ئاڭالپ،  كىرگهنلىگىنى  قولغا  يۇرتالر  بۇ  كۈنلهردە،  يېتىپ كهلگهن  تۇرپانغا  كهينى  شهههرگه،

 ئىكهن  كۈچ . كهتكهن  خاننىڭ  ۋە  توللىغى  چېرىكنىڭ  ئ  دىمهك،  زىىيادە  قانچىلىك  ىكهنلىگىنى قۇدرەتلىرىنىڭ

 قىياس  بىلگهيسىزلهر  بۇنىڭدىن  قىلىپ  تهرىپىنى . پهم  زور  ۋە  چوڭ  تۆرەمنىڭ  خان  جاهانگىر  خىتايالرمۇ  شۇنداقال،

 . دىگهن ئىكهن ) “ ت – جاهانگىر مىدىرلىسا، زىمىنمۇ مىدىراليدۇ ” يهنه ( “ جاهانگىر زۇڭ تهن، دى دۇڭ تهن ” قىلىپ،

 كۇچارلىق مىرزا . دىگهن ئىكهن ] 127 [ رىگىنىڭ سهردارى ئاي خاڭۈن ئهمدى ئهسلى سۆزىمىزگه كېلهيلى، خىتاي چې

 بېرىپتۇ  كاشىغهرگه  چېرىك باشالپ  ئادەم  بېك دىگهن  ئىسهاق  مىرزا  ئوغلى  بهگنىڭ ئىككىنچى  بهيسى  بۇ . ئوسمان

 هي ئىسهاق ئ ” جاهانگىرخان تۆرىنىڭ كهينىدىن قوغالپ ئاالي دىگهن ۋاقىتتا مهنزىلگه بارغاندا، تۆرەم نائىالج بولۇپ،

 ئېلىپ بېرىڭ  خىتايالرنىڭ ئۇلۇغىغا  مېنى باغالپ،  نائۈمىت بولماڭ،  بېك “ بېك،  دەپ “ ههددىم ئهمهس ” دىگهندە،

 خالىق ۋە ئېهتىرامدىن سۆز ئېچىپ، تهقسىر دەپ تۇرغاندا، جاهانگىر خان تۆرەم مۇبارەك روماللىرى بىلهن ئۆز  ئۆزرە

 باغالپ،  ئۆزى  ئۇ ” قولىنى  ياغلىقنىڭ  بېرىڭ ئهمدى  ئېلىپ  تۇتۇپ  بوي “ چىدىن  ئالىلىرىغا  ئهمىر  بېك  دىگهندە،

ئۇلۇغ خاننىڭ ” ئاي جاڭجۈن بولسا . سۇنۇپ، جانابى خان تۆرەمنى خىتايالرنىڭ ئۇلۇغ ئالدىغا ئېلىپ بارغان ئىكهن
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 بېيجىڭغ ” دەپ مهلۇم قىلىپ، “ دۈشمىنىنى ئىسهاقباك تۇتتدى  ئهمدى بۇ خوجانى ئۆزىڭىز  ئېلىپ ئهي ئىسهاق بېك،  ا

 قىلىپ يانغايسىز  مهلۇم  خانغا  ئۇلۇغ  ئهۋەتىپتۇ “ بېرىپ،  بېيجىڭغا  قوشۇپ  ئادەم  قانچه  بىر  خان . دەپ  جاهانگىر بۇ

 ئېلىپ بېرىپتۇ  بىلهن بېيجىڭغا  ياخشى سۆزلهر  خان . تۆرەمگه ناهايتى ياخشى ئىززەت ۋە هۆرمهت قىلىپ ۋە  بهزىلهر

 سوراق قىلىپ شېهىت قىلدى دەيدۇ  ئۆز . بۇنى كۆرۈپ،  قويغاندا،  بهلكى مهخپى جايغا  بۇنى كۆرمىدى،  خان  بهزىلهر

 . مهسۇلىيهت ئهلۋەتته رىۋايهت قىلغۇچىدا بولىدۇ . تهبئىتى بىلهن ئۆلدى دەيدۇ  ئهجىلى

 قىلغان  خىزمهت  تۇتۇپ  ئىشىنى  تۆرەمنىڭ  ياكى  بولغان  يار  تۆرەمگه  شهههردە  يهتته  بۇ  مهنسهپدارلىرى  خاقان

  تېپىپ ئۆلتۈرۈپ، ئۇالرنىڭ چارۋا مال ۋە زىمىنلىرىنى ئولجا قىلىپ، ئون مىڭدىن كۆپرەك خوتۇن ئادەملىرىنى ئىزدەپ

 رىسىدە  ئوغۇل  ۋە  ئولجا  قىز  بالىالرنى  ئىلى،  نارسىدە  تهرەپ،  بۇ  ئۆلكىسى،  لهنجۇ  تهرەپ  ئۇ  قىلىپ،  ئهسىر

 بهردى  تۇتۇپ  خىزمىتىگه  ۋە  تاپشۇرۇپ  خىتايالرغا  بېرىپ،  ئېلىپ  ۋە . چۆچهككىچه  ئهبۇلمۇزەپپهر  ئههۋالنى  بۇ

 ئاڭالپ، بۇنڭغا !) ئالال ئۇنىڭ ياتقان جايىنى نۇرالندۇرۇپ، گۇنايىنى كهچۈرگهي ( ئهلمهنسۇر مۇههممهت ئهلى خان

 ساالمالرنى راسالپ، ئالىم بايۋەچچه مىڭبېشىنى باش  دەپ خاقانى چىنغا ناهايتى كهڭرى سوغا “ بىز سهۋەپ بولۇپتىمىز

 ئ  نهچچه  بىر  مۇددىئانى قىلىپ،  قانچه  بىر  بېرىپ،  يېزىپ  ئهرز  چىنغا  خاقانى  تهيىنلهپ،  ئۇنىڭ خىزمىتىگه  ادەمنى

 سالدى  يولغا  ئهرىزدە . تىزىپ  ئ ” ئۇ  ئىچىدە  بۇالرنىڭ  شۇكى،  قولىدىن . مهسىله  خوتۇنالرنىڭ  ئاجىز  ۋە  خانغا  ۇلۇغ

 گۇناكارالرنىڭ گۇناسىنى ئۇلۇغ خاند  بۇ  بولسا، هىچقانداق يامانلىق ئۆتمىسه كېرەك،  مهسله  يهنه بىر  ىن تىلهيمهن،

 يهتته شهههردىكى ئهنجانلىقالر ئۈستىدە بىر ئاقساقال توختاتسام، يامان ئادەم كىرىپ قالسا خهۋەر ئېلىپ تۇتۇپ ماڭا

 ئىشالر  رەنجىيدىغان  كۆڭلى  خاننىڭ  ئۇلۇغ  كېيىن،  بۇنىڭدىن  بهرسهم،  مهن  جازاسىنى  ئۇالرنىڭ  بهرسه،  چىقىرىپ

 بۇ ئهلچىلهر ناهايتى . مهزمۇندا بىر قانچه ماقۇل سۆزنى يېزىپ، ئهلچىلهرنى يولغا راۋان قلغان ئىكهن دىگهن “ بولمىسا

 خاقان ئهرزنى كۆرۈپ، كامالىسى ئىنساپنى ماقۇل تۇتۇپ، ههممه . ئىزەت ۋە ئابرۇي بىلهن پايتهختكه يېتىپ بېرىپتۇ

 . ىنلهپ، ئۆزىنىڭ ئهسلى ۋەتىنىگه قايتۇرۇپتۇ تاماق تهي  ئۇالق، ئۇزۇق  ئهسىرگه يولدىن يولغىچه ئات  ئولجا

 پهرزەنتلرىنىمۇ  ئۇالرنىڭ بۇرمۇنچىسىنى خىتايالر ئىلكىگه ئېلىۋېلىپ، باال . لېكىن، بۇ ئارىدا تۆت يىل مىقدارى ئۆتۈپتۇ

 قۇتۇلۇپ، مۇساپىرچىلىقتىن  پهرزەنتلىرى بىلهن ياندۇرغان چاغدا، ئۇالر بۇنداق غېرىپ  ئۇالرنى بۇ باال . تاپقان ئكهن

 جاي  چوڭ  ئۆز  خوش بولۇپ،  يانغانلىغىغا  ئاۋاز  ماكانلىرىغا  بىلهن  ئاۋاز  غهمكىن  ۋە  مۇڭلۇق كىچىك ههممىسىال



 تولۇق  ئوتتۇرا  ئوقۇغۇچىالر كۇلۇبى http://xjtoluk.cn/  http://irlan.cn 

82 

 مۇقام ئىختىرا قىلىپ، چوڭ يول بىلهن ئۆتكهن چاغدا، خااليىق  دەپ غهزەل “ ۋاي نازۇگۇم  ۋاي ! نازۇگۇم ” كۆتىرىپ،

 مۇ  ئۇالرنىڭ  كېلىپ،  كۆرگىلى  يهرلهرنى  يىغا  ڭ ئۇزۇن  قىاللماي،  تاقهت  ئاڭالپ  ئىكهن  زارىنى  قىلىشقان  . زارە

 شۇنداقال، بۇ يهتته شهههردكى ئهنجانلىق . غهزەل ساداسى ئهل ئىچىدە تا بۈگۈنگىچه ياڭرىماقا “ نازۇگۇم ” شۇڭالشقا،

 . ۇت بۇمۇ تا هازىرغىچه مهۋج . دىگهننىڭ ههممىسىنىڭ ئۈستىگه ئاقساقال تۇرغۇزۇش يارلىغى بولغان ئىكهن

 كۆچتى !) ئۇنىڭ گۇناهىنى كهچۈرگهي ( مۇههممهت ئهلى خان  ئالهمدىن خوشاللىق سارىيىغا  پايدىسىز  . ئاقىۋەت بۇ

 خۇدايارخاندىن . ئۇنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن خۇدايارخان تهختكه چىقتى ] 128 [  ۋاقىتتىن كېيىن ئاالمانچىالر  قانچه  بىر

 قىرغىز مولال . خۇدايارخان ئۆزىنى بۇخارايى شهرىپىگه ئالدى . يۈز ئۆرۈپ، ئۇنىڭ ئاكىسى مهلله خاننى خان كۆتۈردى

 بۇ چاغدا تاشكهنت . بۇ ئاران تۆت يىل هۆكۈمرانلىق قىلدى . ئهلهم قۇلنىڭ ئىغۋاسى بىلهن مهلله خاننى شېهىت قىلدى

 پ، يهنه خان هاكىمى قانائهتشا غازى تاجىكنىڭ مهسلهههتى ۋە دااللىتى بىلهن، بۇخارادىن خۇدايارخاننى ئېلىپ كېلى

 ئهمما ئهقىلسىز قىرغىز مولال ئهلىم قۇل بىرنهچچه بۆلۈنگۈچى لۈكچهك ۋە باشباشتاقنى توپالپ، هۆكۈمهت توتۇش . قىلدى

 ياڭرىتىپ سوقتى  قارىشلىق ناغىرىسىنى ئاشكارە  خۇدايارخانغا  فهرغانه ۋىاليتىنىڭ دۆلهت شاراپىتى . ئارزۇسى بىلهن،

 . يۈزلهندى كۈنگه زەئىپلىككه قاراپ  كۈندىن

 يىلى  سهككىزىندى  يهتمىش  يۈز  ئىككى  مىڭ  بىر  هىجرى  خۇدايارخان ) يىلى – 1862 – 1861 مىالدى ( تارىخ

 ئولتۇردى  تهختته  قېتىم  ۋە . ئىككىنچى  قىشالق  قىلىپ،  مۇهاسىرە  شههىرىنى  كاشىغهر  تۆرەم  خان  ۋەلى  ئارلىقتا  بۇ

  الىم جهۋىرلهرنى قهتلى قىلىپ، جهسسهتلىرىنى ئىت ۋە قارغا بۇزۇق ۋە ز  كهنتلهرنى قولغا كىرگۈزۈپ، نۇرغۇن پاسىق

 تاشالپتۇ  ئهر . قۇزغۇنالرغا  ئىچىدىكى  مۇسۇلمانالر  پاسىقالر  يامان  ۋە  كېسىپ – كاپىر  بېشىنى  پاشىۋازالرنىڭ  ئايال

 لېكىن . ەيدۇ مۇنارنىڭ ئىگىزلىگى ئون ئىككى گهز مىقدارى كېلهتتى د . ئارىالشتۇرۇپ ، تۆت كالال مۇنارىسى ياساپتۇ

 ئېهتىيات ،   تارتىپ  ئۆزىنى  هىچقانداق  تۆكۈشتىن  قان  ۋە  قىلىش  ئىشالرنى  هاياسىز ،   چېكىش  بهڭ  ئۆزى  ئۇنىڭ

 قايماقالرنى ئېلىپ ، تۆرەمنىڭ – توقاچ ۋە قېتىق – قىلمايدىكهن ، كۈنلهرنىڭ بىرىدە سههرالىق بىر قېرى مهزلۇم نان

 خوجامدىن ئىمان تىلهپ ” دەپ سورىغاندا ، ئۇ “ ئانا ، نىمه ئهرزىڭىز بار ؟ ئهي ” ياساۋۇل بېشى . ئوردىسىغا كىرىپتۇ

 يوق  ئهرزىم  بۆلهك  بۇنىڭدىن ،   بېشى . دەپتۇ “ كهلدىم  كهلگهن ” ياساۋۇل  ئېلىپ  ئهنجاندىن ،   ئانا  ئهي

 ق  ئىمان  بىزدە  ياكى  خوجامدا ،   هالبۇكى ،   بهردۈك  قىلىپ  ئىنئام  ئادەملهرگه  تامامهن . المىدى ئىمانلىرىمىزنى
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 ئات چىقاردۇق  قىالي . ئهنجاندىن ئىمان ئېلىپ كىلىش ئۈچۈن نهچچه  مهن خهۋەر  چاغدا . ئىمان كهلگهندە  شۇ

 . دەپ ، ئۆز زامانىغا اليىق ۋە ئاقىلالرچه ئاجايىپ ياخشى جاۋاپ بېرىپتۇ “ كېلىپ ئىماننى ئېلىپ كېتىڭ

 نۇرغۇن ناههق قانالر تۆكۈلۈپ ، توال . ۋەرلىك قىاللماي قاچتى تۆرەم بارا . كېيىنچه يهنه نۇرغۇن قارا چېرىكلهر كهلدى

 شاخكهر تۆمۈرچى  بىر  رىۋايهت بار ، يهنى كۈنلهرنىڭ بىرىدە  قىلچ ( ئادەم هاالكهتكه ئۇچرىدى ، يهنه مۇنداق بىر

 ئۇستات  بىرزىيار ) ياسايدىغان ،   ئېلىپ  دۇئالىرىنى ،   بېرىپ  كۆرۈنۈش  تۆرەمگه ،   تهييارالپ  قىلىچ  قىلىپ بىر  ەت

 يهتته  ئون  ئارزۇدا  ۋە  نىيهت  دىگهن  ، – كهلسهم  قىلىپ  ههمرا  ئوغۇلىنى  بىر  تېپىلماس  ياشالردىكى  سهككىز  ئون

 ئهي ئۇستا ، بۇ قىلىچىڭىز ” بۇچاغدا تۆرەم . تۆرەمنىڭ هۇزۇرىغا ئېلىپ كىرىپ ، كۆرۈنۈش بېرىپ ، نهزەردىن ئۆتۈپتۇ

 ئهي ئوغۇل ، ماڭا يېقىن كهل ” تۆرەم . دەپ جاۋاپ بىرىپتۇ “ ى كېسىدۇ بهك ياخش ” دەپ سورىغاندا ئۇستا “ كېسهمدۇ

 ئىكهن “  بېشى . دىگهن  بالنىڭ ،   ئىكهن  ئۇرغان  گهدىنىگه  بالىنىڭ  ئۇ  بىلهن  قىلىچ  بىلهنال  بېرىشى  يېقىن  باال  بۇ

 . چىقىرىۋېتىپتۇ دەپ بىر چىت تون بېرىپ “ كېسىدىكهن ، ئۇستىغا تون ئېلىپ چىق ” تۆرەم . سهكرەپ يهرگه چۈشۈپتۇ

 كېيىنچه يهنه كاتتاخان تۆرەم ، كىچىك خان . يىغالپ بالىسىنىڭ جهسىدىنى كۆتىرىپ ئۆيىگه كېتىپتۇ – ئۇستا يىغالپ

 ۋەتهن  ئۆز ،   يېتهلمهي  مهقسىدىگه ،   قىلىپ ئااللماي  قامال  ئاي  ئۈچ  كاشىغهرنى  كېلىپ ،  يۇرتلىرىغا – تۆرەملهر

 ئهپسانىلىرىنى تهپسىلى بايان قىلسام ، ئوقۇغۇچى ۋە ئاڭلىغۇچىالرغا ماالل كهلتۈرۈپ بۇالرنىڭ قىسه ۋە . قايتىپ كهتتى

 خۇش گۈزەل  قهلهمنىڭ ،   بىلهن  ئېتىراز  ئېهتىمال  دىگهن  كېتهرمىكىن  چۈشۈپ  يىراققا  تهرەپتىن  مهقسهت  سۆزىمىز ، 

 تارتتىم  يولىغا  مهقسهت  تىزگىنىنى  قايتت . يۈرۈش  هىكايلىرىدىن  ۋە  قىسسه  بىلهن بۇالرنىڭ  قۇدرىتى  ئالالنىڭ ،   ىم

 . سۆزۈمنى تۈگهتتىم

6 

 خاقانى چىننىڭ ئاۋالقى زامانىدا مۇسۇلمان بولغانلغى، تۇڭگانى

تايىپىلىرىنىڭ مهمىلكىتىدە ۋەتهن تۇتقانلىغى، ئۇالرنىڭ خىياتالر
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 ماجرالىرىنىڭ پهيدا بولۇشى ۋە خاقانى  بىلهن بولغان جىدەل

 ۈپ بۇزۇشى قاتارلىق ۋەقلهرنىڭ چىنى مهمىلكىتىنى زەئىپلهشتۈر

 ئاخىر تهپسىلىي بايانى  باشتىن

 راس سۆزلۈك رىۋايهتچىلهر ۋە پاراسهتلىك بۇرادەرلهرنىڭ قىسسه ۋە ئېالن قىلىشلىرىدىن

 سهكسهن  يۈز  ئىككى  مىڭ  بىر  هىجرى  تارىخ  بولدىكى،  مهزمۇن  ۋە  مهلۇم  نهرسه  شۇ

 يىلى  1864 مىالدى ( ڭ بىرىنچى كۈنى بىرىنچى يىلى يهنى يىالن يىلى ماهى مۇههررەمنى

 پهسلىنىپ ئاخىرىدىكى ) ئهرەندىز ياكى گىزەك يۇلتۇزى ( جهۋزا ) كۈنى  6 ئاينىڭ  6

 شهمشىدىن  مالۇڭ  ئاخۇن،  ماشۇر  تۇڭگانى  ئولتۇرۇشلۇق  كۇچاردا  كېچىسى  شهنبه

 خهلىپىلهر باش بولۇپ، كۇچارنىڭ ۋەيشاڭ بازارلىرىغا ئوت قويۇپ، مهنسهپدار، چىرىك

 ئهمىر  خاقاننىڭ  ئۆلتۈرۈپ،  مهيمهيچىلهرنى  سهۋەپ  ۋە  چىقىش   ئىتائهتىدىن

 ئىدى  الزىم  قىلىش  بايان  خىل . ئىللهتلىرىنى  ههر  كىشلهر  خىل  ههر  ههقته  بۇ  لېكىن

 قىلىشىدۇ  سهۋەپ  رىۋايهت  خىل  ههر  كۆرسىتىپ،  يهنه . پاكىتالرنى  سۆزى  بىرىسنىڭ

 هل نهقىل قىلغۇچىالرنىڭ ئاغىزىدىن چىققان بۇ مۈجىم . بىرىسنىڭ سۆزىگه مۇخالىپ كېلىدۇ

 الزىم كۆرۈلگهن بولسىمۇ،  ئورنىتىش اليىق ۋە  ۋاراق سههپىسىگه  خىل سۆزلهرنى بۇ  ههر

 كېرەكلىگىنى  قىلىشى  ئهمهل  هىكايىلهرگه  بولدىغان  ماقۇل  ئهقلىغه  ئاقىلالرنىڭ  لېكىن

 ئازرا  ۋە  قىسقىچه  رىۋايهتلهر  بهزى  بۇنىڭ ئىچىدىكى  كۆرۈپ،  بايان ماقۇل  نهقىلهن  ق

 . قىلىندى

 بىر  ئهڭ بۇرۇن فهرغۇچىنى مهمىلكىتىدە  قارىغاندا،  توغرىسىدىكى رىۋايهتلهرگه  ۋەقهلهر

 تاۋاڭ خان  ئهندىشه  پۇقرا  ۋە  ئىكهن ] 129 [ ئادالهت سۈيهر  خان بار بۇ . دىگهن بىر



 تولۇق  ئوتتۇرا  ئوقۇغۇچىالر كۇلۇبى http://xjtoluk.cn/  http://irlan.cn 

85 

 تۈۋرۈككه  بولۇپ،  پهيدا  ئوردىسىدا  خان  ئهجدىهانىڭ  بىر  چۈشىدە  كېچىسى  بىر  خان

 يېشىل چاپان كىيگهن . رمىشىپ، خاننى دەم تارتقىلى تۇرغانلىغىنى كۆرۈپتۇ چى  بۇ چاغدا

 بىلهن  هاسىسى  كېلىپ،  ئادەم  بىر  ههيۋەتلىك  يۆگىگهن  نهرسه  ئاق  بىر  بېشىغا  ۋە

 ئۇرۇپتۇ  ئۆلۈپتۇ . ئهجدىهانى  بۆلۈنۈپ  پارچىگه  ئىككى  قورقۇپ . ئهجدىها  خان

 ۈش ئۆرۈيدىغان مۇئهبىرلىرىنى هازىر قىلىپ، ئۇيقۇسىدىن ئويغىنىپ، ۋەزىر، ئهمىر ۋە چ

 سوراپتۇ  تهبىرىنى  قىلىپ،  بايان  چۈشىنى  مۇئهبىرلهر . كۆرگهن  قىبله ” دانا  زاماندا  بۇ

 قىالرمىش،  داۋاسىنى  پهيغهمبهرلىك  بولۇپ،  پهيدا  ئادەم  بىر  سۈەتلىك  ئۇشبۇ  تهرەپته

 كۆرگهندۇرسىز  كىشىنى  شۇ  قىلدى “ بهلكى  مهلۇم  تېپىپ مهزكۇر ” خان . دەپ  ئادەمنى

 قىلدى “ ئېلىپ كهلسۇن  سوغا ” ۋەزىرلىرى . يارلىق  بولسا  راسالپ  ئۇنداق  ساالمالرنى

 ههدىيه “ بهرسهك  تاۋار  چىنه،  چاي،  ئىشهنىلىك ئادەملىرىدىن  دىگهندە،  قىلىپ،  سوغا

 سالدى  كىشىنى باش قىلىپ يولغا  كىشى شهههرمۇ . قابىلىيهتلىك بىر  يۈرۈپ،  بۇ  شهههر

 سۈپهتلىك مهزكۈر ئادەمگه، يهنى پهيغهمبىرى ئاخىر زامانغا ئۇچراشتى ۋە ئاخىرى مۇشۇ

 ئههۋالىنى بىر  ئۇنىڭ  ئهرز  قىلىپ،  چىنىلهرنى سوغا  تاۋار،  چاي،  بىرلهپ مهلۇم قىلىپ،

 ئۆتكۈزدى  قىلدى . نهزىرىدىن  دۇئا  بولۇپ  خوش  چىنه، . پهيغهمبهر  چاي،  شۇڭالشقا

 . ىۋار دەيدىكهن ئېت  تاۋارالر ههممه مهمىلكهتته ئهزىر

 بېرىپ،  ئهلچىگه  قىلىپ  خهت  پهيغهمبهر  كېيىن  كۈندىن  نهچچه  سىزگه ” بىر  ئهمدى

 مهن ئۆزلىرىنى تهكلىپ قىلغىلى كهلگهن ئىدىم ” ئهلى . دەپ جاۋاپ بهردى “ رۇخسهت

 ئۇشبۇ خهتنى ئېلىپ بېرىڭ، ئۇلۇغىڭىز ئۆزى ” دەپ ئهدەپ بىلهن تۇرغاندا، پهيغهمبهر “

 . دىدى “ بۆلهك كىشى ئاچمىسۇن، مهنمۇ شۇ ۋاقىتتا هازىر بولىمهن قولى بىلهن ئاچسۇن،

 شهيتاننىڭ . ئهلچى يولغا راۋان بولۇپ، بىر نهچچه مۇدەتتىن كېيىن بىر مهنزىلگه كهلدى

 قىلىپ ئاچتى  ئىختىيار  ئاچماقنى  بىلهن خهتنى  كىشى . ۋەسۋەسى  بىر  خهتنىڭ ئىچىدىن

 پۇشايمان قىل  چىقمىدى . دى چىقىپ كهتكهندەك مهلۇم بولدى، . لېكىن ئۇنىڭدىن پايدا
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 . خهتنى بۇرۇنقىدەك يهملهپ، خاننىڭ هوزۇرىغا بېرىپ، ههممه ئههۋالنى سۆزلهپ بهردى

 بۇ ” تهئهججۇپ قىلىپ . خان خهتنى ئېچىپ كۆردى، بۇ خهت بېجىنچه پۈتۈلگهن ئىكهن

 پۈتتى  كىم  ئهلچى “ خهتنى  سورىغاندا،  بىلمىدىم ” دەپ  بهردى “ مهن  جاۋاپ  . دەپ

 ئىدى چۈن  بىلمىگهن  ۋە  كۆرمىگهن  ۋەقهنى  ئهسلى  ئۇ  ئاچتى؟ ” خان . كى  كىم  خهتنى

 دەپ “ ئهگهر راست ئېيتساڭ گۇنايىڭنى ئهپۇ قىلىمهن، يالغان ئېيتساڭ تىرىك قويمايمان

 ۋەقهنى مهلۇم قىلدى  ئهلچى يالغانچىلىق قىاللماي،  . سوراپ سىياسهت يارلىق قىلغاندا،

 گۇناهىنى  بۇنىڭ  شوئارخان  قىلىپ، ئادالهت  يۇيۇش ” ئهپۇ  گۇناهىڭنى  قىلغان  ئهپۇ

 دەپ يارلىق قىلىپ “ ئۈچۈن، ئىككىنچى قېتىم بېرىپ، ئۆزىنى ۋە خېتىنى ئېلىپ كهلگىن

 . بۇيرۇدى

 بهركهتلىك زاتنىڭ  مۇشهققهت بىلهن بۇ  مىڭبىر  مۇددەت يول يۈرۈپ،  قانچه  بىر  ئهلچى

 باردى  ۋەتىنىگه  بىلهنال . ئالى  كۆرۈش  ئۇنى  كىرىپ ” پهيغهمبهر  كهينىگه  شهيتاننىڭ

 دىمىدىممۇ  ئاچمىغىن  خهتنى  قىلدىڭ،  ئۇلۇغىڭغىمۇ  قىلدىڭ،  دەپ “ ئۆزەڭگىمۇ

 ساهابىلىرىدىن ۋەقاس، ئاس، ئهككاش دىگهن ئۈچ كىشىنى بۇيرۇپ، يهنه يهتته ئادەم

 سالدى  يولغا  بىلهن  ئهلچى  مهزكۈر  كىشىنى  ئون  بۇ  مهنزىلمۇ . قوشۇپ،  مهنزىل  بۇالر

 بۇنىڭ . گه يېقىنالشقاندا، ئۇنىڭ بىرسى ۋاپات بولدى ) ت – جايۇيگۇەن ( يۈرۈپ، جايۇەن

 ئهلچى قالغان سهككىز كىشىنى خان . دىگهن نام بىلهن مهشهۇر “ ۋەققاس بوۋام ” مازىرى

 شههىرىگه يېقىن ئېلىپ بارغاندا، خان ئۇالرنىڭ ئىستىقبالىغا ئادەم چىقىرىپ ۋە ئۆزىمۇ

 ئىززەت  چۈشۈردى هۆرمهت رەسمىيهتلىر  چىقىپ،  پايتهختىگه  كېيىن  مهن ” خان . ىدىن

 كهلمهپتۇ  كىشى  كۆرگهن  بولدى “ چۈشۈمدە  غهمكىن  كۆڭلى  ئىمانى . دەپ  ئۇ  لېكىن

 ئون ئىككى ۋەزىرى . شېرىپنى ئادا قىلىدىغان چاغدا ۋەزىرلىرى بىلهن مهسلىههت قىلىشتى

 ئىدى  تۇتمىدى . بار  بهزىلىرى ماقۇل  بولۇپ،  ۋ . بهزىلىرى ماقۇل  ەزىرلىرىنى لېكىن خان

. مهخپى ئىسالم دىنى شهراپىتىگه ئىگه بولدى دىگهن گهپلهر بار
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 بېيجىڭ ئههلىمۇ بۇالرنىڭ . لېكىن، بۇ سهككىز كىشى بېيجىڭ ئههلىنىڭ سۆزىنى بىلمهيتى

 قالدى  ناهايتى كۆپ تهڭلىكته  ئۇالر  يهردە ” خان . تىلىنى ئۇقمايتى،  بۇ  مۇسۇلمانالر  بۇ

 ب  بۇالر  ئۈلپهت قىلىشىدىغان ئادەم تېپىپ  ىلهن سۆزلىشىپ، مۇڭ غېرىپ بولۇپ قالدى،

 قىلدى “ كېلىنسۇن  يارلىق  پۇقراسىنى . دەپ  ئۆيلۈك  سهكسهن  ئادىمى  بىر  ئىشهنچىلىك

 باردى  مهمىلكىتىگه  سهمهرقهنت  ئادەم . ئېلىپ،  قىرىق  سهمهرقهنتتىن  ئادەملهرگه  بۇ

 . سهككىز ئادەم بولدى بۇ مۇسۇلمانالرنىڭ سانى جهمئىي قىرىق . تېگىشىپ ئېلىپ كهلدى

 . دىگهنلىرىگه سهۋەپ مۇشۇ بولسا كېرەك “ بىز سهمهرقهنتتىن بولىمىز ” تۇڭگانى تايىپلىرى

 يايالقالرنى  ۋە  زىمىن  كهڭرى  ئادەمگه  ئۆيلۈك  سهكسهن  بۇ  پادىشاسى  سهمهرقهنت

 خىتاي ” . ئهۋالتلىرىمۇ كۆپهيدى . بۇالر مۇشۇ جايدا ۋەتهن تۇتۇپ قالدى . كۆرسىتىپ بهردى

 دىگهن تايىپىلهرنى ئۇشبۇ ئۇرۇغىدىن بولىدۇ دەپ رىۋايهت ۋە هىكايىلهر نهقىل “ چاق قىپ

 . قىلىنىدۇ

 بىر  ئاخىرقى  قارىغاندا،  مهلۇماتالرغا  كىتاپلىرىدىكى  تارىخى  ئىناۋەتلىك  بهزى  لېكىن،

 ئىگه  شهرىپىگه  دىنى  ئىسالم  تېخى  ئههلى  سهمهرقهنت  دەۋرىدە  پهيغهمبىرى  زامان

 ئىكهن  يهنه ب . بولمىغان  كىتاپلىرىدا  تارىخ  ئۇ ” ۇ  ياكى  يازدى  نامه  بىرەر  بېيجىڭ

 كهلدى  ئهلچىلهر  كۆرۈلمىدى “ تهرەپتىن  سۆزمۇ  ئاخىرقى . دىگهن  ئىلگىرىكى  لېكىن

 كېرەك  بولسا  ئۆتكهن  ئىگىسى  كارامهت  شهرىئهتپهرۋەر  تۇڭگانى . پهيغهمبهرلهر

 دەۋرىدە بولغان ئىش دەپ، تايىپىلىرى بۇنى بىلمهي، بۇ ۋەقه پهيغهمبىرى ئاخىرقى زامان

 شۇڭالشقا، ههممه تۇڭگانالر . ئۆزلىرىنىڭ نهسهپلىرىنى شۇ ئادەمگه باغلىغان بولسا كېرەك

 بار  گهپهر  دىگهن  ئهۋالدىدۇر  مۇسۇلماننىڭ  سهككىز  قىرىق  شهههر . مۇشۇ   لېكىن،

 مهزههپلىرىنى  دىن،  تۇڭگانالرنىڭ  تېپىپ،  يول  توغرا  ئههلى  خىتايالر  شهههرلهردىكى

 تۇڭگان ئههلى بولسا، ئۆز دىن ۋە مىللىتىنى تاشالپ . ختىيار قىلىپ، مۇسۇلمان بولۇپتۇ ئى

 بولماپتۇ  دىننىڭ ئاسىسى  ۋە  بايان . كاپىر  دەپ  كۆپىيىپتۇ  بارغانسېرى  گۇرۇهى تۇڭگان
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 . قىلىنىدۇ

 بولغان  ئىگه  دىنىنىڭ دۆلهت شهرىپىگه  يول ئارقىلىق ئىسالم  توغرا  كۈنلهرنىڭ بىرىدە،

 ئىسالم دىنى مهنپهئهتلىرىدىن بههرمهن بولغان ههرقانداق ئادەم ” يۇرتىرىغا خان ئۆز

 ساقلىنىدۇ ) ت – ئهركىن ( تارخان  ئامان  ۋە  ئابائى . بولىدۇ  ئهجداتلىرىنىڭ  ئهگهر

 بولىدۇ  قائىدە  ئۆزىدە  ئىتىيار  دىسىمۇ  چىقمايسىز  يارلىق “ رەسمىيهتلىرىدىن  دەپ

 بۇيا . چۈشۈردى  چىننىڭ قهدىمدىدن  قائىدە خاقانى  پۇقراالر  نقى  بويىچه،  رەسمىيهتلهر

 ئىدى  يوق  كارى  كىمنىڭ  هىچ  بۇنىغا  كىرسه،  مهزههپكه  قايسى  ۋە  دىن  ئۆز . قايسى

 تهكلىپ قىلمايتى  تهرغىپ ۋە  دىن ياكى مهزههپكه  كىم ئۆز . دىنىدىكىلهرنى باشقا  ههر

 يهنه مۇساپىر خان . دىنىدە ۋە مىللىتىدە مۇستههكهم بولسا، ياخشى ئىش دەپ قارىالتتى

 ههر  تۇرۇشىغا  ئۇالرنىڭ بېيجىڭدا  تۇتۇپ،  يېقىن  ئۆزىگه  مۇسۇلمانالرنى  بولۇپ كهلگهن

  رەسمىيهتلىرى بويىچه چاڭشىله يهنى ئويۇن  سهۋەپلهرنى قىلىپ، ئۆز قائىدە  خىل بانا

 ئۆتكۈزمهكچى بولۇپ،  ئويۇنغا ” تاماشا  قېرىالرنىڭ ههممىسى بۇ  ياش ۋە  ۋە ئايال،  ئهر

 بول  بۇ جهم  قىزالر  كىچىك  ياكى  خوتۇنالر  ياش  كهلگهن  تاماشىغا  بۇ  ئهگهر  سۇن،

 مۇسۇلمانالرنىڭ تهبئىتىگه ياقسىال، مهن ئۇالرنى بۇيرۇپ بېرىمهن، ئهگهر بۇالرنىڭ ئېرى

 . دەپ يارلىق قىلدى “ ياكى پهرزەنتى بولسىمۇ، مهن ئۇنىڭغا رىئايه قىلمايمهن

 خالىغا  تهبئىتى  ۋە  كۆڭلى  مۇسۇلمانالر  تۇتتى بۇ  ئۇالرنى . نالرنى  بىلهن  خاننىڭ يارلىغى

 مۇستاپاۋىيه  شهرئىتى ( شهرئىتى  ئهمىر ) ت _ پهيغهمبهر  بويىچه  ئهقىدىگه  قائىدىسى

 ئۆي  قالدى  ئېلىپ،  تۇتۇپ  ئاتالدى “ تۇگانى ” بۇالر . تهئهللۇق  ئۇالر . دەپ  لېكىن،

 قىز  ۋە  خوتۇنالر  بار  ئېرى  جايالردىمۇ  ههرقانداق  باشقا  ئىگهللهپ يىغىلغان  بالىالرنى

 يىراقالشتى  نهزىرىدىن  پۇقراالرنىڭ  ئۇالرنى . ئېلىپ،  پۇقرالر  خوي ” شۇڭالشقا  سوخهي

 ئىكهن ” بۇ . دىيىشتى “ ئىكهن  يوق  بولىدىكهن “ يۈزى  سۆز  بىلهن . دىگهن  خىتايالر

 جىدەل  ئۇالرغا  تۇڭگانالر  خىتايالر  قالسا،  قىلىپ  خوي ” ماجرا  دەشنهم “ سوخهي دەپ
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 قوياتتى لېكى . بېرىدىكهن  بىلهن تهڭ  تۇڭگانى  بىر  خاقان ئهللىك خىتاينى  ئهللىك . ن،

 تۇڭگانالرنى سياسهتتىن ئۆتمۈزمهيتى  ئۆتمىگىچه  بۇنىڭغا . خىل گۇنا  تۇڭگانالر  دىمهك،

 يۈز  ئىشتا  قانچه  بىر  كۆڭلى  ئوخشاش  ئۇالرنىڭ  كهلگهنلىكتىن،  قىلىنىپ  خاتىرە

لدى، شهرىئهتنىڭ دوستى بولغان خان بىر كۆتىرىلىپ، خىتايالرنى كۆزىگه ئىلمايدىغان بو

بىر . ئۇنىڭ ئورنىنى ئوغلى ئىگهللىدى . نهچچه يىلدىن كېيىن باقى ئالهمگه پهرۋاز قىلدى

 دىنىلىرىغا  ئۆز  چىقىپ،  يولدىن  توغرا  يهنه  ئۇالر  كېيىن،  ئۆتكهندىن  ئهۋالت  قانچه

 مهڭگۈلۈك باغچىسىغا . ياندى دەپ رىۋايهت قىلىنىدۇ  چىرايلىق يۈرۈپ ۋەققاس بوۋاممۇ

 . ئۇنىڭ مازىرى تا هازىرغىچه مهشهۇر دەپ هىكايه قىلىنىدۇ ] 130 . [ كهتتى

 يۈز  قانچه  بىر  ۋە  ئهسىر  قانچه  بىر  شۇنداق  ئهنه  تايىپىلىرى  تۇڭگان  قىلىپ،  شۇنداق

 ئۆتتى  ئهركىن  فۇ . يىلالرغىچه  نهن  شى  ئۇالر  شهههردە ] 131 [ ئاقىۋەت  بىر  دىگهن

 نا قىلىپ، بىر مۇنچه بىنهم زىمىن خاندىن تىلهپ سۇ چىقىرىپ، مهدرسىدەك بىر خانىقا بى

 مههسۇالتنى خانىقاغا ۋەخپه قىلىپ، مهدىرىسىدە تۇرىدىغان تالىپ ۋە ئهلهم ئاخۇنالرنى

 ئىكهن  كهلگهن  ياشاپ  خىتايالرنىڭ . تهيىنلهپ  ئاشلىققا  ۋەخپه  بىرىدە  كۈنلهرنىڭ

 جىدەل بىرقانچه ئادەم ههيدەپ چىقىرىپ . تۇڭگۇزى كىرىپتۇ  بولۇپتۇ  ، ئارىدا  . ماجراالر

 كىرىپ يهپ  تۇڭگۇز  يهنه  بۇغدايغا  چهچ  چاغدا،  قىلىۋاتقان  خامان  بۇغداينى  ئاخىرى

 بىر . كېتىپتۇ  قىلىپ  ماجرا  بىلهن  خىتاي  ئىگىسى  ئۇرۇپتۇ  تۇڭگۇزنىڭ  خىتايالر . بىرىنى

 بولۇپتۇ  هامى  تۇڭگانالرغا  تالىپالر  ياتقان  مهدىرىسىدە  ماجرا  جىدەل . خىتايغا،

 ئۆزىنىڭ  قويۇپ،  پهسهيتىپ  جىدەلنى  ئاڭالپ،  ئۇلۇغى  شهههرنىڭ  بۇنى  ئۇلغىيىپ،

 يېزىپ  خهت  تىكىپ ” ئۇلۇغىغا  بۇيان  يىلدىن  نهچچه  تۇڭگانالر  زىمىننى  ۋەخپه   بۇ

 ئالدى  هۇسۇلنى  خىته . تېرىپ،  يهرنى  بۇ  ئىختىيارىغا ) ت – دۆلهت ( ئهمدى

 غهزنى  يهرنى سېتىپ پۇلىنى  تاپشۇرساق تاپشۇرۋېلىپ،  ئۇلۇغىنى “ گه  قىلىپ،  دەپ مهلۇم

 نهرقىنى . ماقۇل قىلىپتۇ  يهرنى چىزىالپ،  كېلىپ ئادەم چىقىرىپ، يهرنى سېتىش قارارىغا



 تولۇق  ئوتتۇرا  ئوقۇغۇچىالر كۇلۇبى http://xjtoluk.cn/  http://irlan.cn 

90 

 ساتقىلى  يهر  قىلىپ،  غهلۋە  تۇڭگانالر  ۋە  موللىالر  مهدرىسىدىكى  قىلىۋاتقاندا،  تهيىن

 قوغالپتۇ  شهههرگه  ئۇرۇپ  ههيدەپ  مۇالزىمالرنى  كىرىپال بۇالر . چىققارن  شهرههرگه

 تۇڭگانالر گورۇهىمى ناهايتى . مۇهارىبهرگه كىرىشىپتۇ  دەرۋازىنى مههكهم قىلىپ، جهڭ

 ئىچىدىن ماخالۇڭ مولال  ئۆز  ئۆلىمانى خان كۆتىرىپ، ) 132 ( كۆپ بولۇپ،  دىگهن پىر

 سهلتهنهت ] 133 [ چىڭ جۇفۇ  شهههردە  بۇ  خاننى  قىلىپ،  بىنا  شهههر  كاتتا  بىر  دىگهن

 . لتۇرغۇزۇپتۇ تهختىدە ئو

 ئهنگىلىس  جايالرغا  بىرمۇنچه  چىنگه  خاقانى  چاغدا  بۇ  ) ت – ئېنگىلىز ( لېكىن

 ۋەيران  ۋە  خاراپ  شهههرنى  قانچه  بىر  دىگهن  بېرما  كېلىپ،  غالىپ  خىرىستىيانلىرى

 دىگهن تايىپىلهر خانلىق ] 134 [ يهنه بىر تهرەپتىن ئۇسۇڭكۇي يهنى جهن مۇزا . قىلىپتۇ

 ئاقىۋەت تۇڭگانالر . ماجراسى بولدى  تهرەپتىن تۇڭگانالرنىڭ جىدەل تاالشتى ۋە يهنه بىر

 چىڭ فۇدا تۇرالماي، ئۆزىنى بىر ياقا يۇرتقا ئالماقنى غهرەز قىلىپ، غهرپ تهرەپكه قهدەم

 ۋىاليهتلهرنىڭ چوڭلىرىغا . قويۇپتۇ  يهردىكى  بۇ  ئاڭالپ،  خهۋەرنى  بۇ  خان  بىر ” ئۇلۇغ

 ئهمىر  تۇڭگانىالر  تهشۋىق ئىتائىتى  نهچچه  بۇالر  ئىكهن،  چىققان  ههم  دىن  نهسىههت

 قىلىپ  ئهندىشه  قورقۇپ  ئهيىپلىرىدىن  ئۆزلىرىنىڭ  ئاڭلىماي،  قىلساقمۇ  ۋەدىلهرنى

 يۈزلىنىپتۇ  تهرەپكه  غهرەپ  ئۇ . تۇرالماي،  بولسا،  بارىدىغان  تهرەپكه  ئۇ  بۇالر  ئهگهر

 يار  بۇالرغا  تۇڭگانالر  پۇقراال  جايدىكى  ئۇششاق  بولۇپ،  پاراكهندە ههمدەم  رنى

 بار  ئېهتىمالى  شهههرلهردىكى . قىلىدىغان  قايسى  ههر  هامان  كۆرگهن  يارلىقنى  بۇ

 يهتكۈزۈلسۇن  خانغا  ئۇلۇغ  مهنكى  ئۇچۇر  قىلىپ،  يوق  تامامهن  دەپ “ تۇڭگانالرنى

 . يارلىق بېرىپتۇ

 ئىكهن  كهلگهن  جانڭجنىگىمۇ  ئىلى  يارلىق  بولۇپ، . بۇ  ههيران  جاڭجۈنى  بۇ ” ئىلى

 ئهگهر بۇالر بۇ ئههۋالدن . خۇيلىرىمۇ باشقىچه  ر توال خهلقتۇر ، ئۇالرنىڭ پېئىل تۇڭگانىال

 تايىپىلهرنىڭ ناشتىلىق قىلىش ئېهتىمالى  بۇ  بىز ئاخشاملىق قىلغىچه، ئازال پۇراق سهزسه،
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 بۇ . بار  ئۇنىڭغىچه  ئۇزۇن،  تېخى  مهنزىلى  تۇڭگانالرنىڭ  كېلىدىغان  ئىچكىرىدىن

  نهسىههت قىلىپ، ئههدى  ، مۇاليىم سۆزلهر بىلهن تهشۋىق تۇڭگانىالرنى ئېلىپ كىرىپ

 ۋە  كهسپ  ئۆز  بولۇپ،  خاتىرجهم  بۇالرمۇ  قويساق،  قىلىپ  مههكهم  پهيمانالرنى

  دەپ بىر نهچچهر تۇڭگاننى ئېلىپ كىرىپ، ئههدى “ هۇنهرلىرىنى، پۇقراچىلىغىنى قىلدۇ

 قىلىپ چىقاردى  نهسههت  بىلهن  ئانت ئىمانالر  ۋە  خاتىرجهم ئهمم . پهيمان  تۇڭگانالر  ا

 نهزىر  تۈنهپ،  مازارالردا  مىچىت،  بارالماي،  كېچىلىرى ئۇيقۇغىمۇ  چىراقالرنى  بۇاللماي،

 نۆۋەت تهرەت ئالمايدىغانالرمۇ ههر كۈنى نهچچه نۆۋەت غۇسۇل  بىر  بىر ئايدا   قىلىپ،

 بولدى  قىلىدىغان  كۈچهيدى  غهم . تهرەت  كۈنىگه  كۈندىن  جاڭجۈن . ئهندىشىسى

 پېئىل تۇڭگانال  ئۆز  رنىڭ  ۋە  بىلىپ  ئههدى  ئهتىۋارىنى  قىلىپ،  ئهندىشه   ئۆزىدىن

 شهههرلهرگه ئۆز  پهيمانلىرىنى يىرتىپ تاشالپ، خاننىڭ يارلىغىنى جارى قىلىپ، شهههر

 قىلىپ،  ئىجرا  قىرىپ ” هۆكۈمىنى  تايىپلىرىنى  تۇڭگانى  سائهتته  پاالنى  كۈنى،  پاالنى

 دىگهن بىر تۇڭگاننى ] 135 [ ۈرۈمچىدە سودالويه ئهمما ئ . دەپ خهت ئهۋەتتى “ تشالڭالر

 ئىدى  مهنسهپدار  ئىچىدە  جام . خىتاي  بىر  بولسا  سىيه  ئوغلى  چهك  خهت ( ئۆتهڭدە

 مهزكۈر سىيه بۇ قىرغىنچلىق يارلىغىنىڭ مهزمۇنىدىن . ئىكهن ) ت – باشقۇردىغان ئهمهلدار

 قويۇپتۇ  دەپ  دادىسىغا  بولۇپ،  شهههر . ۋاقىپ  تۇڭگانالرنىڭ شهههردىكى  دادىسى

 سۈرەت  يېزىپتۇ  چوڭلىرىغا  خهت  قىلىپ  ئىزهار  بولسا . ۋەقهنى  خېتىنى  جاڭجۈننىڭ

 سودالويهنىڭ خېتى كېلىشى بىلهنال، كۇچاردىكى تۇڭگانالر بىر كېچىدىال . بېسىپ قويۇپتۇ

 قهتئى  ئۆلتۈرۈپ،  خىتايالرنى  ئۇچىرغان  قويۇپ،  ئوت  ۋەيشاڭالرغا  بازار  بۇزۇلۇپ،

 چىقى  هىچقانداق . پتۇ ئىتائهتتىن  بولسا،  قىلىش  جاۋاپكار  گۇناغا  ئۆتكۈزۈلمىگهن  تېخى

 . دە ، جازاسىنى تاپتى  شۇڭالشقا، بۇالر ئۇنى قىلدى . مهزههپته دۇرۇس ئهمهس ئىدى

 كېلهيلى  قىسسىمىزغا  ئۆز  باش . يهنه  چىقىپ،  مۇسولمانالرنىڭ ئىتائىتىدىن  ۋە  تۇڭگانى

يهنى ئاۋالقى زاماندا فهغفۇرچىنى چىرىك . ئىدى قايتۇرۇشىغا يهنه مۇنداق بىر سهۋەپ بار
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 ئىلتىپات  خان  چاغدا،  ئىگهللىگهن  قېتىم  تۇنجى  شهههرنى  يهتته  بۇ  ئهۋەتىپ،

 قائىدە ” بىلهن  قانداق  بۇيان  قهدىمدىن  پۇقراالر  تۇتۇپ،  مۇسۇلمانالر  رەسمىيهتلهرنى

 سا  پىشقهدەم  ئۇالرنىڭ  كهلگهنلىگىنى  شۇغۇللىنىپ  بىلهن  ئىشالر  ۋە قانداق  لنامچىلىرى

 بېرىڭالر  ئۇچۇر  ماڭا  بىلىپ  سوراپ  ئادەملىرىدىن  ئىكهن “ دانا  قىلغان  يارلىق  . دەپ

 مهنساپدارالر يۇرتنىڭ دانا پازلىللىرىنى يىغىپ، خاننىڭ يارلىغىنى ئۇقتۇرۇپ سورىغاندا،

 بىنائى ” : بۇالر  يهنى  پهرزنى  بهش  بىزگه  خۇداۋەندەكېرىم  مۇسۇلماندۇرمىز،  بىز

 قىلغان ئىدى مۇسۇلمانچىل  قىلىپ كهلدۇق . ىقنى ئهمىر  ئادا  بهش پهرزنى  بۇ  دەپ “ بىز

 بېرىپتۇ  يهنه . جاۋاپ  خاندىن  ئۇلۇغ  ئۇششاق ” ئۇچۇرىنى  مهنمۇ  بولسا  ئانداق

 بۇيرۇدۇم  ئىشنى  بهش تۈرلۈك  دەيهك . پۇقرالىرىمغا  ئاشلىقلىرىدىن  ئۇالرتېرىغان  يهنى

 خىزمهت قىلىپ ، قارادىن قاراغىچه خهت ، بهرسۇن ، ئۆتهڭدە ) ت – ئوندا بىر خىراج (

 – خامنى بۇرۇنقى قائىدە – شاڭ بۆز . ئهرز ئېلىپ بارسۇن ۋە قارارالردىن خهۋەر ئالسۇن

 تۇرسۇن  تۆلهپ  بويىچه  توختىتىپ . رەسمىيهت  تهيىنلهپ  ئالۋاڭنى  تۈرلۈك  بهش  بۇ

 بهلگىلهنگ . بهردىم ،   ئېلىنمىسۇن  ۋە  بېرىلمىسۇن  نهرسه  ئارتۇق  مهزكۇر مۇندىن  هن

 قىلسۇن  پۇقراچىلىغىنى  ئۆز  بىلهن  تېنچلىق ،   تۆلهپ  قىلماي  ئارتۇق  ۋە  كهم  ئالۋاڭنى

 زېمىن ۋە ئادەملهرنى . مهنسهپدارالرغىمۇ ئههۋالغا قاراپ كۈمۈش . دەپ يارلىق قىلىپتۇ “

 ئهمهل يهنى ئهن – كۇلهن بهلگىلهپ ، ههر قايسى يۇرتالرغا دەستۇر – تهيىنلهپ مائاش

 يارلقنى . هرنى توختىتىپ بهرگهن ئىكهن قائىدىل –  ئۇزۇن زامانغىچه بۇ  مهنسهپدارالر

 . ئىش قىلپتۇ ) يولدىن چىقماي ( چىڭ تۇتۇپ ، كهم ياكى زىيادە قىلماي

 خىل  ههر  ئاشقان  چېكىدىن  يارلىقالرغا  بۇ  ئۆتكهنسېرى  ۋاقىتالر  مهنسهپدارالر ،   لېكىن

 خىل يامان قائىدە  ههر  جهۋرى – بهلگىمىلهرنى قوشۇپ ،  قىلپ ،  – يۇسۇنالرنى پهيدا

 شۇڭالشقا ، پۇقراالر بۇ ئههۋالالرغا تاقهت قىاللماي ، ئهرز ئههۋالىنى . زۇلۇمنى كۈچهيتىپتۇ

 قىلدى  مهلۇم  هاكىمالرغا  ۋە  دالويه ،   باي . ئامبان  تهۋەسدىكى  ئاقسۇ ،  مهسلهن



 تولۇق  ئوتتۇرا  ئوقۇغۇچىالر كۇلۇبى http://xjtoluk.cn/  http://irlan.cn 

93 

 باش  دىگهن كىشلهر  بۇغرا  مۇههممهت ئهلى ،   گۈنبهز  باي زىمىندىن ئهيسا  چىلىغىدىكى

 قىلىپ  ئهرز  ئهن ” خهلقى  قىلىپ توختىتىپ بهرگهن بهش تۈرلۈك – خان بىزگه  قائىدە

 ئالۋاننى بېرىمىز ، لېكىن ، مهنسهپدارالر مۇندىن ئارتۇق ئالمىسۇن ۋە بهرمىسۇن دىگهن

 يارلىق بېرىلگهن ئىدى ههم مهنسهپدارخىتاي ۋە يهرلىك ئهمهلدارالرغىمۇ ئۆز مائاشىنى

 مائاشىنى يهپ ئۇششاق پۇقرالىرىمدىن . پ بهرگهن ئىدى توختىتى  مهنسهپدارلىرىم ئۆز

 ئهمما بىزنىڭ ئۇلۇغ خان بىزنىڭ . تىنچلىق بىلهن خهۋەر ئالسۇن دەپ يارلىق بېرىلگهن

 . بۇ ئالۋانالر خاننىڭ غهزىنىسىگىمۇ كىرمهيدۇ . ئارتۇق بهرگهن ئالۋانلىرىمىزنى بىلمهيدۇ

 ىدىن چىقمايمىز ، لېكىن بهلگىلهنگهن بۇ بهش تۈرلۈك ئالۋاندىن بىز ئۇلۇغ خاننىڭ يارلىغ

 ئاجىزدۇرمىز  بېرىشكه  قىلدى “ ئارتۇق  مهلۇم  تۈرلۈك . دەپ  بهش  خىل  بۇ ،   لېكىن

 ۋاقىت  نهچچه  بىر  يهنه  قىاللماي ،  تاقهتمۇ  ئۇنىڭغا  ئالۋانالرنى تۆلهشنى توختاتماي ۋە

 ن . ياشىدى  بىر  مهنسهپدارالر  يهرلىك  ۋە  چارىسىز خىتاي  بېرەلمهي  جاۋاپ  دەپ  ىمه

 بىر نهچچه ” تىلماچالر مهسلىههت قىلىشىپ ، – ئاقىۋەت يۇرت بهگلىرى ۋە تۇڭچى . قالدى

 خاننىڭ ئهمىر  ئۇلۇغ  بولۇپ – ئادەم  تاغى  مالىمان ( ئىتائهتلىرىدىن چىقىپ باغى ۋە

 غا مهلۇم دەپ ئامبان “ ، چوماق ، كالتهكلهرنى كۆتىرىپ توپىالڭ كۆتهردى ) ت – بولۇپ

 هىساپقا . قىلدى  بهگلهرنىڭ ئهرزىنى  بۇ ،   بولۇپ  كىشى  بىلمهيدىغان  مهنسهپدارالرمۇ

 ئهيسا گۈنبهز باشلىق ئون . ئېلىپ ، چېرىك ئهۋەتىپ ، ئۇالرنى باغالپ تۇتۇپ كهلدى

 ئاستى  دارغا  ئادەمنى  قىلدى . يهتته  نهزەربهنت  مههكهم  قانچىسىنى  بهزلىرىنى . بىر

 قو  ئاچ  ۋە  هاكنى دوغاپ قىلىپ بېرىپتۇ ئۇسسۇز  ئورۇندىال . يۇپ ،  شۇ  ئىچكهنلهر  ئۇنى

 قاپتۇ  قىلىپ . قېتىپ  مهلۇم  دەپ  ئۆلدى  بولۇپ  كېسهل  مهنسهپدارالرغا  بۇالرنى

 . كۆمدۈرۈۋېتىپتۇ

 ئالۋاڭ  بۇنداق زىيادە  ئادەملىرىمۇ  كۇچار  نۇرغۇن – يهنه  تاقهت قىاللماي ،  ياساقالرغا

 مۇههممه ،   توپالپ  باشچىلىقىدا ئادەمنى  ئىمامالر  مۇسا  مولال ،   شهيخ  ئهلى ت
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 سۇنۇپتۇ  ئهرز  ئهن . مهنسهپدارالرغا  ئهرزلهر  بۇ  ئاڭلىماي دىسه،  قائىدە  مهنساپدارالر

 ئىدى  راست  بولۇپ، . بويىچه  يهتكهن  ئههۋالىغا  دادى  پۇقراالرنىڭ  ئۇالر  شۇڭالشقا،

 ۋەدە  چىخماسلىققا  پهس  چهكتىن  ئۇالرنى  بېرىپ،  ئۇالر . هيتتى ئههدىلهرنى  لېكىن،

 پېئىل  مازارالردا  مهنسهپدارالرنىڭ  بۇاللماي،  خاتىرجهم  بېقىپ،  قاراپ  ئهتىۋارىغا

 نهزىر  خهتمه  قونۇپ،  ئىبادەت قىلىشىپ،  چىراق،  زىكىر  ۋە  دىگهن “ سوپىالر ” قۇرئان

 بىر نهچچه ئادەم ئۇلۇغ خانغا دۈشمهن ” نام بىلهن ئاتىلىپ قالغان بىر هالهتته، بهگلهر

 ئهمىر بول  بۇنى بانا . دەپ ئامبانىغا مهلۇم قىلدى “ ئىتائىتىدىن چىقىپ قارىشالشتى  ۇپ،

 ئهرباپ  ئىبراهىم  شهيىخ،  ئهلى  مۇههممهت  كېلىپ،  ئهۋەتىپ ئالدۇرۇپ  قىلىپ چىرىك

 بىر . بېكلهر باشلىق ئون نهچچه ئادەمنى بهدىنىنى تېنىدىن ئاجىرىتىپ چاناپ ئۆلتۈردى

 ى ئىلىم كۆكباشى، تهلهي كۆكباشى، توختى . تىن چىقارد نهچچىسىنىڭ پېيىنى كېسىپ ئىش

 كىشهن سېلىپ، ئۇالرنى دېڭىزىغا  كۆكباشى باشلىق قىىرق نهچچه ئادەمگه ئېغىر زەنجىر

 . تاشلىدى ) ت – تۈرمه (

 ئىلىدىكى  ۋە  ئامبانىغا  خان  كهنتتىكى  يار  ئادەملهرمۇ  شهههرلهردىكى  باشقا  يهنه

 ئۇالر بۇ ئهرزلهرنى ئۇالرنىڭ ئۆز يۇرتىدىكى . ۇندى داتلىرىنى س  جاڭجۈنگه بېرىپ ئهرز

 قايتۇردى  ئۇلۇغى . ئۇلۇغالرغا  ئۆز  شهههرنىڭ ” ئۇالرنىڭ  باشقا  قىلماي،  ئهرز  ماڭا  سهن

 سىقىمالرغا  زۇلۇم ئىسكهنجه  ئۇقىبهت ۋە قهبرى  دەپ ئازاپ “ ئامبانىغا ئهرز قىلدىڭمۇ

 داتلىرىنى ئاڭالپ بىلىپ، ئۇالرغا  پۇقراالرنىڭ ياخشى ياكى يامان ئهرز . مۇپتىال قىلدى

 بوينىدىكى  رەهىم  ئۇلۇغالرنىڭ  قىلىدىغان  باشچىلىق  پۇقرالرغا  بولسا،  قىلىش  شهپقهت

 . ئۇالرنىڭ ئهرزىنى ئاڭلىمىدى . لېكىن، ئۇالر مۇنداق قىلمىدى . ۋاجىپ ههتتا پهرز ئىدى

 ئهرزدارالرنىڭ راستىن . بهلكى ئۇالرنى يوق قىلدى  ئۇلۇغ خان بۇ  ى ئاڭالپ بىلسه ئهگهر

 تاشقىرى، . ئىدى  ئايرلغاندىن  مهنسىۋىدىن  ئۆز  مهنسهپدارالر  يهرلىك  ۋە  خىتاي

چۈنكى مهنسهپدارالر ئۆز . مۈلكىمۇ ئاسان قۇتۇلماس ئىدى  تېنى ۋە مال  ئۇالرنىڭ جان
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 مهنسىۋى، پۇل ۋە جېنىنى ساقالش ئۈچۈن، رست ئهرزنى يالغان ۋە يالغان ئهرزنى راست

 خ  ئۇلۇغ  خۇن قىلىپ،  مۇسۇلمانالرنىڭ  قىلىپ،  مهلۇم  زامىن  انغا  تۆكۈلىشىگه  قېنىنىڭ

 ئىدى  چىقىپ، . بولغان  يارلىغىدىن  خاننىڭ  ئۇلۇغ  باشالپ  ئۆزى  ئۇالرنىڭ  بولۇپمۇ

 پهيمانالرنى  قائىدىلىرىنى بۇزۇپ، شههدى  قهدىمدىن بويان كېلىۋاتقان داۋلى ۋە ئهن

 ت قىلماي، تۈزۈمگه خىالپلىق قىلىپ، يهنه يىرتىپ تاشالپ، بهلگىلهنگهن مۇئاشقا قانائه

 مال  زۇلۇم  پۇقراالرنىڭ  ئۇزارتىپ،  قول  زىيادە  مۈلكىگه  ههددىدىن  سهتهملهرنى

 پۇقراالرغا . ئېغىرالشتۇردى  ههرىكهتلىرىنى  ۋە  مهقسهت  نااليىق  ئۆزىنىڭ  ئۇالر  يهنه

 ە تاغى بولۇپ، ههتتا ئۇالرنىڭ ئۆزى باغى ۋ . تېڭىپ، ئۇالرنى تۆهمهت ۋە بۆهتانغا قويدى

 قىلدى  اليىق  ئۆزلىرىنى  قىلىچىغا  خاننىڭ  ئاتا . ئۇلۇغ  پۇقراالر  بوۋىلىرىدىن  شۇڭالشقا،

 تارىسىنى  تىغ  بوينىغا  مهنسهپدارالرنىڭ  بۇ  كهلگهن  بولۇپ  ئۇلۇغ  ئۈستىگه  تارتىپ

 سالدى  ( تارتىنماستىن  بهرگهي .  پانا  ئۇالرغا  بۇ !). خۇدا  قىلغان  غازات  هالبۇكى،

 . ازى ۋە شېهىت دىمهلىككه يهنه قانداق سهۋەپ بولۇشى مۈمكىن ئىدى ئادەملهرنى غ

 قىلىپ  ئۇلۇغ  بىلهن  قهدىملىرى  ئىلمى  ئۆز  خۇداۋەندەكېرىم  بولغان  ئىگىسى  ئالهمنىڭ

 شانۇ  بهرگهن  ئورۇن  يۇقىرى  بىلهن  مهنسىۋى  ئاللىق  ۋە  ئۇلۇغ  بهرگهن  شهۋكهتلىك

 نهۋكهرلهرگه  تهئهللۇق  ئۇالرغا  ههم  ئهمىر پادىشاالرغا  ئۇالرنىڭ  تارتىپ،   تىغ

 مىللهت  ۋە  مهزههپ  هىچقانداق  بولسا،  چىقماسلىق  قائىدە  ئىتائىتىدىن   قهۋملهرنىڭ

 كۆرۈلمهيدۇ  راۋا  ۋە  توغرا  زۇلۇم . رەسمىيهتلىرىدە  ههممه  سىرلىرى،  مهخپى   ئالهمنىڭ

 پېئىل  يامان  مهخلۇقلىرىنىڭ  نىيهتلىرىن  خورلۇقلىرى،  شۈم  نااليىق  ههم  ى، ئهتىۋارى

 بىلىدۇ  ئۆزىال  ئالالنىڭ  بولغان  داناسى  ئالهمنىڭ  ( پهقهت  ۋە .  ههقىقهتنى  بولسا  خۇدا

 ). ئىنچكه سىرالرى ههممىدىن بهك بىلگۈچىدۇر

 ئهزر  پۇقراالرنىڭ  ئۇلۇغالر  ئۈستىدىكى  پۇقراالرنىڭ  شۇكى،  هاسىلى  داتلىرىنى  سۆزنىڭ

 دۆلهت  ئۇلۇغ  بۇنداق  قىلىپ،  بىپهرۋالىق  قىلماستىن مهنپهئ  ئاڭلىماي،  شۈكرى هتكه
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 ئۆزلىرىنىڭ دۆلهت  ئۈچۈن،  قىلغانلىغى  ئۇلۇغ  شۇملۇق  ههتتا  ئاجراشقا،  مهنپهئهتىدىن

 نوقسان يهتكۈزۈشكه سهۋەپ بولدى  بۇنداق زۇلۇم . خاننىڭ دۆلهت ئابرۇيىغا   پۇقراالر

 قۇدرەتلىك ههقىقىي ئالال يهنى ئۇلۇغ سۇلتان دەرگاهىغا  سهتهملهرگه چىداش بېرەلمهي،

 بىلگۈچى تا  هالىنى  ههممىنىڭ  يالۋۇرۇپ،  قاخشاپ  تۆكۈپ،  ياشلىرىنى  كۆز  قىلىپ،  ۋاپ

 بۈيۈك قۇدرەتلىك ئالالنىڭ مۇقهددەس دەرگاهىدىن قانداق ئههۋالالر كېلهر ئىكهن دەپ

 ئۆرلهپ،  تېخىمۇ  ئىچىدە  ئۇالرنىڭ  قېنى  ئادەملهرنىڭ  ئۆتكهن  ناههق  بۇ  تۇرغاندا،

 قىلغ  پۇقراالرغا  زۇلۇم مهنسهپدارالرنىڭ  ئۆزىگه  ان  ئۇالرنىڭ  مۇكاپاتى  جهۋرىلىرىنىڭ

 قازا . قايتتى  ئالالدىن  ۋە  كهلگهن  باال  ئاسماندىن  خۇددى  تۇڭگانالر  كۇچاردىكى

 تارتتى  تىغ  بېشىغا  كاپىرالرنىڭ  بۇزۇلۇپ،  كېچىدىال  بىر  تهلهي . كهلگهندەك،  مهزكۇر

 ئىككى  ياتقىنىغا  دېڭىزدا  ئادەم  نهچچه  قىرىق  قاتارلىق  ئاشتى كۆكباشى  . يىلدىن

 ئالدى  ئاجىرىتىپ  گۇناكارالرنى  چېقىپ،  دېڭىزنى  بىلهن . تۇڭگانىالر  تۇڭگانىالر

 ئىناق  تىغ ئۇردى  مۇسۇلمانالر  بۇنىڭ ۋەقهسىنى كېينرەك . ئىتتىپاق بولۇشۇپ، خىتايالرغا

 . ئىنشائالال ) ئالال سهبىر قىلغۇچىالرغا يېقىندۇر . ( سۆزلهيمىز

 ئۆتۈپ  يىل  تۆت  ئون  هال . كهتتى بۇنىڭدىن  پۇقراالرنىڭ  ئههۋالىنى  مهنسهپدارالر

 ئۇلۇغ خان پۇقراالرنىڭ گۇنايىنى ئهپۇ قهلهملىرىنى . خانغا راستلىق بىلهن مهلۇم قىلدى

 يوقلىدى  ئۇالرنى  بۇ . سۈرۈپ چېرىك ئهۋەتىپ،  قويۇپ،  مهنسهپدارالرغا  گۇنانى  لېكىن

 بۇ . دى دەپ سورىمىدى مهنسهپدارلىرىم ۋە چېرىكلىرىم نهگه كهتتى ۋە نىمه بول  مۇبادا

 بۇ يهتته شهههردىكى يهتته نهپهر چىڭ چهي  ئۇ چاغدا  ئىدى،  بولسا  ئههۋالنى سورىغا

 خان ئامبانىنىڭ ههر بىرسىنىڭ قېنىنى بىر شهههر ئادەملىرىنىڭ خۇنىغا ) ت – چېن چهي (

 ئىدى  بوالر  بۇيرۇغان  ئۆلۈمگه  ئۇالرنى  قىلىپ،  مهنسهپدا . تهڭ  هاكىم،  ۋاڭ،  ر، باشقا

 . چېرىكلهرنىڭ خۇنلىرىغا يهنه نىمه قىلشى الزىملىغىنى خان ئۆزى بىلگهن بوالر ئىدى

ئهلقىسسه، فهغفۇرچىنىنىڭ دۆلىتىگه بۇزۇلۇشى ۋە زەئىپلىك كهلمهكنىڭ يهنه بىر سهۋىۋى
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 خانلىق نۆۋىتى شهنفۇڭ خانغا  بۇ چاغدا  خاقانى چىننىڭ دۆلهت ] 136 [ شۇكى،  يېىتپ،

 ناهايتى  يۈزلهندى ئۈستۈنلىگى  قاراپ  كۆپ ] 134 [ پهرەڭلهر . تۆۋەنلهشكه  ناهايتى

 تاالن  قىلىپ،  ئىستىال  قىلدى  شهههرلهرنى  ئىگىدارچىلىق  قىلىپ،  بىر . تاراج  يهنهن

 تاالشتى  خانلىق  تايىپىلهر  دىگهن  مۇزا  چهن  ۋە  جهڭ . تهرەپتىن،  كۈچهيتى  جىدەللهر

 ئىچىدىن خان كۆتۈرۈ  ئۆز  تهرەپتىن تۇڭگانالر  بىر  ئهمىر يهنه  . ئىتائىتىدىن چىقتى  پ،

 تىكلهپ،  ئهلهملىرىنى  پادىشالىق  پادىشالىرى  كېنىزەكلهرنىڭ  ئهتىراپىدىكى  يهنه

 قويمىدى  ئورنىدا  ئۆز  خاننى  ئۇلۇغ  قىلىپ،  پهيدا  سۆز  خىل  ههر  بىرى  ههر  . ئۇالرنىڭ

 كۆتۈرۈلدى  پۇقرالىرىنىڭ بېشىدىن  خاننىڭ مهمىلكهت ۋە  ئاراملىق ئۇلۇغ  . تىنچلىق ۋە

 ئىچكىرىنىڭ تېشىدىكى تهرەپ  كۇۋەي ( “ كۇبهي ” اقانى چىنى بۇ تهرەپتىكى شهههلهرنى خ

 ئاتايدىكهن ) ت –  بولمىدى . دەپ  پۇرسهت  ئېلىشقا  خهۋەر  . كۇبهيدىن

 نهچچه . كۇبهيگه تهئهللۇق مهنسهپدار، چېرىكلهرگه مۇئاش ئهۋەتهلمهيمهن ” شۇڭالشقا

 . مهنسهپدار، چېرىكلهرنى باقتىم يىلدىن بۇيان غهزنىدىن كۈمۈش ئهۋەتىپ، كۇبهيدكى

 غهزنىلهرنى سهرپ قىلدىم  كهلمىدى . توال  نهرسه  بىرەر  ئۇالر . لېكىن كۇبهيدىن غهزنىگه

 لېكىن بۇ تهرەپتىكى خىتايالر . دەپ يارلىق چۈشۈردى “ كۇبهينى تاشالپ يېنىپ كهلسۇن

 م باشلىق ئۇلۇغى جاڭجۈن، خان، ئامبان ۋە مۇسۇلمانالر ئۇلۇغى مىرزا ئههمهت ۋاڭ بېگى

 بۇ شهههرلهرگه غهزنىدىن ” : ههممه هاكىمى ۋىاليهتلهر مهسلىههت قىلىشىپ، ئۇلۇغ خانغا

 مىس،  كولهن  كۈمۈش،  ئالتۇن،  تېپىپ،  كان  شهههرلهردىن  بۇ  بىز  مۇئاش كهلمىسىمۇ،

 قوغۇشۇن، تۆمۈر، گۇڭگۇرت قاتارلىق كانالرنى ئۆز كۈچىمىز بىلهن ئېچىپ، ئۇلۇغ خاننىڭ

 ب  ئاتا . اقااليمىز چېرىكلىرىنى  بولساق  خاننىڭ  بىز  ئۇلۇغ  تارتىپ  بوۋىلىرىمىزدىن

 دۆلىتىنى كۆرۈپ كهلگهن ئىدۇق  بولۇپ،  يهرنى . خىزمهتلىرىدە  بۇ  بوي سۇنۇپ،  يارلىققا

 ئۇلۇغ خاننىڭ شان  دىگهن “ شۆهرىتىگه مۇناسىپ ئىش بولماسمىكىن  تاشالپ كهتسهك،

 بىرقانچه ماقۇل سۆزنى مۇندەرىجه قى  بهرگهن ئىكهن مهزمۇندا  ئۇلۇغ . لىپ ئهرز بۇ ئهرز
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 ئۇ  چۈشۈپ،  ماقۇل  چېرىكلهرنى ” خانغا  تېپىپ،  كان  ئۆزەڭلهر  بولسا  ئانداق  ئهگهر

 قىلماڭالر  ئهسال  ئىشالرنى  بولىدىغان  ۋابال  ئۇششاق پۇقرالىرىمغا  دەپ يارلىق “ بېقىڭالر،

 تاغمۇ . ئهۋەتىپتۇ  مهنسهپدارالر  بىلهنال،  كۆرۈش  دەشت  يارلىقنى  ۋە  مۇ تاغ،  دەشت

 ئېتهكلىرىنى گويا  تاغ  قىلىپ ههيدەپ،  هاشار  خهلقىنى  پۇقرا  كان ئىزدەپ،  جهزىرلهردە

 هۆتمه  ئۇۋۇسىدەك  قىلىۋەتتى  چاشقان  تاپالمىدى . تۆشۈك  پۇقراالرغا . كانمۇ  تاپقاندىمۇ

 چىققان كانمۇ يوق . مهنسهپدارالر ئۆز قولىدىن پۇل بهرمىدى . زۇلۇم كۆپ بولدى  جهبرى

 ك  قىلدى بولۇپ  پهيدا  باجنى  تۈرلۈك  نهچچه  يهنه  ۋە  ئايدا . هتتى  ههر  پۇقراالردىن

 . دەپ ئاتايتى “ چوقا بېشى ” ئالىدىغان بىر خىل پۇل بولۇپ، بۇنى
 چۈشكهن ئالۋاڭ  پۇقراالرنىڭ ئۈستىگه  بارغانسېرى ئېغىرالشتى  ئومۇمهن،  قۇشنىڭ . ياساقالر  ئهنقا  ئاراملىق خۇددى

 پۇلى بار ئادەملهر . ق بولسا خۇددى سۇمرۇغ قۇشىدەك كۇيپاقنىڭ ئىچىدىن ۋەتهن تۇتتى تىنچلى . تۇخۇمىدەك يوق بولدى

 يۇرتنىڭ ههممه ئېغىرچىلىغى پۇلى يوق بىچارە، . خىتايغا ۋە كاتتا بهگلهرگه پۇل بېرىپ، ئۇالرنڭ هىمايىسىگه كىردى

 ۋاپلىرى، تۇرمۇش بۇيۇملىرىنى خىتايالرغا ئۇالر بۇنىڭغا چىدىماي، يهر، سۇ، چاهار پاي ۋە ئهس . غېرىپ يىتىمالرغا قالدى

 يىغا  قىلىپ،  ياشلىرىنى تۆهپه  كۆز  دەرگاهى ئىالهىغا  قويۇپ،  تولدى  گۆرۆگه  قايسى . زارىگه  ههر  كۈنلهرنىڭ بىرىدە

 داقا  چېرىكلهر  كېلىپ،  شهههردىكى  دەرۋازلىرىغا  مهنسهپدارالرنىڭ  كۆتىرىپ،  بهنسى ” دۇمباقلىرىنى  بىزنىڭ

  بهرسۇن، بولمىسا يۇرتىرىمىزغا قايتىپ كېتىمىز ياكى مهنسهپدارالرنىڭ ئۆي ) ت – ئىش ههققىمىزنى ( كولهنلىرىمىزنى

 بۇالپ  ئالىمىز  تهئهللۇقاتلىرىنى  بهرمىدى “ تاالپ  ئارام  هىچ  قىلىپ،  غهلۋە  غهم . دەپ  ئۆزىدىن   مهنسهپدارالر

 قىلىپ  جىنله ” ئهندىشه  كۈمۈش  چېرىكلهرگه  ئادەم  قانداق  مهنسهپ ) ت – ههدىيه ( ههر  ئۇنىڭغا  قىلسا،

 ئېالن چاپالپ، كۇسى خهت  دەپ بازار “ بېرىمىز  بۇنى كۆرگهن بهزى پهس . تارقاتتى ) ت  گۇڭسى خهت ( كوچىالردا

 زۇلۇم  بولغان  پۇقراالرغا  ۋە  سېتىۋالدى  مهنسهپنى  بېرىپ،  پۇل  قىلىپ،  تاما  مهنسهپنى  ئادەملهر   تهبىئهتلىك

 ۋە نىشانسىز ئوغرى، قىمارۋاز، سهرگهردان بولسىمۇ، . سهتهملىرىنى كۈچهيتكىلى تۇردى  ههر قانداق جايدىكى نامسىز

 بوالاليتى  ئىگه  مهنسهپكه  بهرسه  بولىدىغان ئىشالرنى . پهقهت پۇلال  ۋابال  پۇقراالرغا  بولسا  ئادەملهر  تايىپىدىكى  بۇ

هنتو پۇقراالرنىڭ ئهرزىنى هاكىم بىلىدۇ پۇقراالر خىتاي مهنسهپدارلىرىغا ئهرز بهرسه، ئۇالر چ . ههتتا ئويالپمۇ قويمىدى
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 بۇنى بىلگهن پۇقراالر . جهۋرىلىرىنى ئۆزى خالىغانچه قىالاليتى  هاكىمالر بولسا باقى قالغان زۇلۇم . دەپ تاشالپ بهردى

 قىلمايتى  ئهرز  زادىال  ئۇالرغا  قورقۇنچىدىن  توڭچى . بولسا  مهنسهپنى  ههتتا  بولۇپ،  تهرىقىدە  دەلالل  تىلماچالرمۇ

 ئال خۇ  بولدى  ددى  ساتىدىغان  پۇلغا  ئاشكارە  ئاتا . ساتچىالردەك  ئهسلىدە  ئۇلۇغ  نهتىجىدە  بويان  بوۋىلىرىدىن

 يېڭى  خاننىڭ  بولسا  بهگزادىلهر  ۋە  بهگلهر  كهلگهن  قىلىپ  ياخشىلىق  سوراپ،  يۇرت  قىلىپ،  خىزمىتىنى  خاننىڭ

 . ىۋارسىز ئورۇنغا چۈشۈپ قالدى ئهمهلدارلىرى ۋە مهنسهپنى سېتىۋالغانالرنىڭ ئالدىدا خار ۋە ئېت

 مۇههممهت ۋاڭ . شۇنى ئاالهىدە كۆرسىتىپ ئۆتۈش كېرەككى، تۇرپانلىق ئهپرىدۇن ۋاڭ بېگىم ياركهنتكه هاكىم ئىدى

 قىلدى  هاكىم  ياركهتكه  ئۇنى  ئېلىپ،  مىڭ يامبۇ  بېك دىگهندىن ئىككى  خوتهنلىك رۇستهم  قىلىپ،  بىكار  . بېگىمنى

 ئهسلىدە  بېك بولسا  يۈگۈرۈپ يۈرۈپ رۇستهم  يېتىلهپ،  ئېتىنىڭ تىزگىنىنى  بېگىمنىڭ ئالدىدا  ۋاڭ  مۇههممهت ئىمىن

 ئىپتىخار دەپ بىلىپ كهلگهن  بۇنى ئۆزىگه پهخرى . ئېكراملىرىنى قىلىپ  خىزمهت قىلغان ۋە نهۋكهر مۇقامىدا ئىززەت

 ڭ كىشىنىڭ ئۈستىگه هاكىم قىلىپ، مۇههممهت ئىمىن ۋاڭ بېگىم بۇنداق بىر ئادەمنى پۇل بهردى دەپ ۋا . ئادەم ئىدى

 قىلىپ،  نومۇس  ۋە  ئار  قويغانلىغىنى  خىزمىتىگه  ئۇنىڭ  تۇرغۇزۇپ،  مهنسىۋىدە  ئاغالىق  ئىشىك  يهنىال  كىشىنى  ۋاڭ

 هىكايه  دەپ  يهتكۈزدى  هاالكهتكه  ئۆزىنى  دەپ،  ياخشى  مهرتىۋە  مىڭ  ئۆلگىنىم  ياشىغىنىمدىن  يۈرۈپ  مۇنداق

 ئىسهاق ۋاڭ بېگىم ۋە مىرزا ئههمهت ۋاڭ بېگىملهرگه نهۋكهر بولۇپ كهلگهن كۇچارلىق يهنه كۇچارلىق مىرزا . قىلىشىدۇ

 . ئۇنىڭ ئىنىسىنى سهئىد بېك بهش يۈز يامبۇ بېرىپ ئاقسۇغا هاكىم بولدى . قۇتلۇق بېك قهشقهرگه هاكىم بولدى

 بولدى  بىكار  بهگ بولدى . شۇنداق قىلىپ، بۇرۇنقى بهگلهر  . پازىللىرىنى كۆزگه ئىلمىدى يۇرت ياخشى . بىكار پۇقراالر

 قىلمىدى  ئېهتىيات  ههرگىز  ياشلىرىدىن  كۆز  ۋە . پۇقراالرنىڭ  ئارزۇسى  مهنسهپ  قويمىدى،  ئويالپمۇ  دىگهننى  ۋابال

 كهچمىدى  زادىال  دىلىغا  ئۇالرنىڭ  غهم  باشقا  كۈمۈشلهردىن  پۇل،  قىلىپ، . بهرگهن  خىزمهت  خانغا  كۆرۈنۈشته  ئۇالر

  ىرىنى ساقلىدۇق دىگهن بولسىمۇ، ئهمىلىيهتته ئۇالر ئۇلۇغ خان ئىلكىدىكى دۆلهتنىڭ بىخ چېرىكلىرىنى يىغىپ، يۇرتل

 بولدى  سهۋەپ  قۇرۇشىغا  كېسىلى  بۇلۇڭ . نوتىلىرىنىڭ  بهگزادىلهر  بۇرۇنقى  ۋە  پازىلالر  ئىختىيار  ياخشى  پۇشقاقالرنى

 ۋە . قىلدى  قوشماي  ئاتىغا  بالىن  بالىغا،  ئاتىنى  بولسا  پۇقراالرنى  ئالۋان ئاجىز  ههيدىدى  ئۇالشتۇرماي،  . ياساققا

 مهدەت  دەرگاهىدىن  ئالالنىڭ  ياراتقان  ئۇ  ئاچچىغىدا  پۇل  ۋە  ئاچچىغى  جان  بولۇپ،  تاق  تاقهتلىرى  پۇقراالرنىڭ

 تامچا  كۆزلىرىدىن  دەريا  تىلهپ،  ههتتا  ئاققۇزدى  تامچا،  ياشالرنى  دۆلهت . دەريا  خاننىڭ  ياشالر  ئاچچىق بۇ
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 يىلتى  بولدى دەرەخلىرىنىڭ  سهۋەپ  قۇرۇماقلىققا  قىلىپ،  تهسىر  يهرلىك . زىغا  ۋە  خىتاي  بارلىق  ئۆتمهي  ئاز

 بولدى  يهكسهن  بىلهن  يهر  بولۇپ،  يوق  ههممىسىال  قۇددۇسرە . مهنسهپدارالرنىڭ  رومى  جااللىدىن  مهۋالن  ههزرەت

 : مۇنداق بىر ماقاله يازغان ئىدى ] 138 [

 هرەرد، تادىلى مهردمۇدا يهر ب

 . هىچ مهردى رامۇدا رەسۋانهگهرد

 . دىمهك، بۇ ماقاله ئهنه شۇنداق ئىشنىڭ شاهىدىدۇر

 : تهرجىمىسى ①

 خۇدانىڭ بىرەر بهندىسىنڭ دىلى ”

 رەنجىمىگىچه، خۇدا هىچقانداق

 “ ندىسىنى رەسۋا قىلمايدۇ به

 نالىسى بهلكى ئۇ قۇدرەتلىك ۋە هىممهتلىك ئالالنىڭ  بىر دىلى ئويغاق كشىنىڭ سهههردە تۇرۇپ قىلغان ئاهۇ

 شۇڭالشقا، ئۇ بۇ . مۇقهددەس دەرگاهىدا قۇبۇل قىلىنىپ، ئالالنىڭ ئىجاۋەتلىك دۆلىتىگه ئېرىشكهن بولسا كېرەك

 ئالهمنىڭ قۇدرەتلىك ئىگىسى بولغان . شانسىزالرنىڭ قولىغا بهرگهن بولسا كېرەك موغۇلىستان يۇرتلىرىنى نام ۋە نى

 . دىگهن سۈپىتىنى ئاشكارە كۆرسهتتى “ كىمنى خالىسام ئهزىز قىلمهن ۋە كىمنى خالىسام خار قىلىمهن ” خۇداۋەندە كېرىم

 ىرىنى ئوينىتىپ، ههر زاماندا بىر بۇ تىل رەڭلىك تهتۈر چۆگىلهيدىغان پهلهك چاقى بولسا ئۆزىنىڭ نهيرەڭبازلىق ئويۇنل

ئهقىل ئىگىلىرى شۇنى بىلىشى الزىمكى، بۇ . تايىپىنى پهس ۋە زەئىپ ۋە يهنه بىر تهبىقىنى يۇقىرى ۋە ئۈستۈن قىلىدۇ
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 ئاجايىپ ئىشالردىن تهجىرىبه ئېلىپ، ههممىگه بىردەك سىناق نهزىرى بىلهن قاراپ، ئىبرەت ئېلىپ، زۇلۇم چهككهن

 پهرياتلرىىغا يېتىپ، بۇ ئۇلۇغ تهجىرىبىگه ۋە  ياشلىرىدىن قهتئىي ئېهتىيات قىلىپ، ئۇالرنىڭ دات ئاجىزالرنىڭ كۆز

 ته بىر سائهت ئادالهتلىك قىلغانلىق » ههدىس شېرىپ « . خهلق ئالدىدا چىرايلىق نامغا ۋە ماختاشقا ئىگه بوالاليدۇ

 بۇ خىل دۆلهت ۋە ئىبادەتكه پهقهت . لغان بولسا، ئىنسان ۋە جىنالرنىڭ ئىبادەتلىرىدىن ئهۋزەلدۇر دەپ يېزى

 پادىشاالر، هاكىمى ۋىاليهتلهر، دادخۋاالر، ئهمىرى مهمىلكهتلهر ۋە شهرىئهت قازىلىرىدىن باشقا ئىنسانىيهت

 ئۆز كامالى قۇدرىتىڭ بىلهن ههممه هاكىم، دادخۋا، شهرىئهتپانا باشلىقالرغا، ! ئهي ئىالهىم . تايىپىلىرى ئىگه بوالاليدۇ

 ارالرغا توغرا يول كۆرسىتىپ، يۈزىگه ئادالهت ئىشىگىنى ئېچىپ، زۇلۇم ۋە جهۋرىڭنىڭ ئىشىكلىرىنى ئهمهلد

 ! ئهتكهيسهن، ئامىن

 گهپنىڭ خۇالسىسى شۇكى، بۇ خوش يۈرۈشلۈك قهلهم ئالى دەرىجىلىك خان، پادىشا ۋە ئېهتىرام ئىگىلىرىنىڭ تۈگىمهس

 اسىغا نهچچه قېتىم شۇڭغۇپ، يهنه ئۇنىڭدىن چىقىپ، مۇرات هىمايه ۋە نهسهپ مهرتىۋىلىرىنىڭ پايانسىز دەري

 گۆهىرىنى مهقسهت ئالقىنىغا كهلتۈرۈپ، ئۇالرنى تههرىر يىپىغا تىزىپ، بايان قاتارىغا قويدى ۋە بۇ كىتاپنىڭ

 مۇقهددىمه قىسىىمىنى تۈگىتىپ، خوش يۈرۈشلۈك قهلهم تىزگىنىنى ئهسلى مهقسهت بولغان قىسه ۋە داستان تهرەپكه

 زامان خااليىقلىرىنىڭ دىل ئهينىگىدىن . ارتىپ، كهڭ مهيدان ۋە ئىگىز جهۋالن ئۈستىدە ئات چاپتۇرغىلى ماڭدى ت

 چىقىپ ئۇنتۇلۇپ يوق بولغان ۋە زامان ئوغالنلىرىنىڭ ئېسىدىن چىقىپ، ياۋايى هايۋانالر ۋە قۇشالردەك ئۇچۇپ

 شۇڭالشقا، . سىنىڭ دىلىنى يۇرۇتۇپ، جاهاننى كۆيدۈرەتتى ئهپسانىلهر، بۇ قهلهم ئىگى  كهتكهن قىسىلهر، يۈرەكتىكى سۆز

 بۇالرنى توپالپ ۋە رەتلهپ، بۇ ۋاراق بهتلىرىنىڭ قهلئهسىگه مههكهم بېكىتىپ، ئۇالرنى، كېينكىلهرگه نهمۇنه ۋە

 بىلهن ئالالنىڭ پهزىلىتى ۋە كهرەمى . يادىكار قىلىشنى مهقسهت قىلىپ، شهرهىنى باشالشقا قهلهم قويۇپ قهلهم سۈردۈم

 ئالال بۇ ئىشىمغا مهدەتكارلىق قىلغۇچىدۇر . سۆزۈمنى باشاليمهن

. 

ئاۋالقى داستان
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 ئىنايىتى بىلهن  مىننهتدارلىق، پهزىلهت، ئېهسان مۈلۈك ئىگىسى بولغان ئالالنىڭ پهزىل

 ئۇلۇغ ئىسالمنىڭ دۇنيانى يۇرۇتىدىغان ئاپتىۋى كۇچار شههىرى ئۈستىگه چۈشىشى،

 امنىڭ ئۇلۇغ خانلىق تهختىدە ئولتۇرۇشى ۋە شهرق بىلهن غهرپ چېگىرلىرىغا راشىدىن غوج

 لهشكهر

 ماڭدۇرۇشى ههم بۇ ۋەقهلهر ئارىلىغىدا بولغان ئىشالرنى بايان قىلىدۇ

 غارايىپ قىسىلهر، ئاجايىپ هىكايىلهر ۋە دىلنى ئالدايدىغان چۆچهكلهر شۇنىڭدىن ئىبارەتكى، بۇ ئويۇنچى پهلهك ۋە

 ئۈستۈن قىلىدۇ، ههتتا بۇ  چاقى، ههر زاماندا هامان تهتۈر چۆگىلهپ، تاماشا پهيدا قىلىپ، جاهاننى ئاستىن ئىقلىمنىڭ

  هۆكۈمىتىنى پاراكهندە قىلىپ، پۇقرا  شهۋكهتلىك پادىشاالرنىڭ دۆلهت  زاماندىمۇ ئاجايىپ تاماشىالر باشالپ، شانۇ

 ل بولسا ۋاپاسىز نائههلى ئالهمنىڭ ئهزەلدىن قىلىپ كهلگهن كونا بۇ ها . خااليىقنىڭ تىنچىلىغىنى، جهمئىيىتىنى بۇزىدۇ

 . ئادىتى بولۇپ هېساپلىنىدۇ

 مىڭ ئالهمنى ياراتقان بۈيۈك  هىكىمىتى بىلهن ئون سهككىز  چوڭقۇر  ۋە  ئۆزىنىڭ چهكسىز  شۇنى ئاڭلىماق كېرەككى،

 بۇ يهته شهههر  ەت ئالالنىڭ ئۆز پهزلى ۋە كهرەمى بىلهن مۇقهددەس ئهرۋاهالرنىڭ مهد  سۇلتان  ياردىمى ئاستىدا،

 قهدىمقى سۇلتان خانلىرىنىڭ قولىدىن ئۆتۈپ، بىر يۈز ئون سهككىز يىل مىقدارى خاقانى چىنىگه تهۋە بولۇپ، خانقان

 بۇ دەۋر بولسا، پۇقراالرنىڭ يۇرتدارلىق ئىشلىرىدىن خار ۋە زار بولۇپ، . هۆكۈمىتى تهختى سهلتهنهتى ئاستىدا ياشىدى

 خى  زۇلۇم زالىم  بهگلهرنىڭ  ۋە  ئىالهى  تاي  بىلهن  ئىخالسى  چىن  ئۇالر  تۆۋەنلهپ،  بېشى  تۈپهيلىدىن  جاپالىرى

 يىغا  تىلهپ،  مهدەت  خانى  دەرگاهىدىن  زالىمالرنىڭ  كاپىر  ۋە  يېتىشى  نىجاتلىققا  مۇسۇلمانالرنىڭ  قىلىشىپ،   زارە

 ئى  مهزگىل  بىر  تۇرغان  قىلىپ  ئىلتىجا  ۋە  دۇئا  ئۈچۈن  بولۇشى  ئۇشتۇمتۇت . دى ۋەيران  پهيتته  بىر  مۇشۇنداق دەل
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 شههىرىدىكى ۋەيشاڭ  كۇچار  بۇزۇلۇپ،  كېچىدىال  بىر  تۇڭگانى  قانچه  بىر  كهلگهندەك  خۇدادىن قازا  ئاسماندىن باال،

 بۇ چاغدا يېڭى هىسار هاكىمىنىڭ ئوغلى ئالال يار بېك . بازارلىرىغا ئوت قويۇپ ۋە كۆزگه كۆرۈنگهن كاپىرالرنى ئۆلتۈردى

 قانچه دەرتمهن مۇسۇلماننى باشالپ، يار ۋە ههمداستان بولۇپ، ههممه يهكدىل ۋە بىر تهرەپ، بىر ئىتتىپاقتا بولغان بىر

 كاپىرالرنى يوق قىلدى  توال  تاڭ ئاتقۇچه  ئوت قويۇپ،  ئامبانالرنىڭ يامۇنلىرىغا  مهنسهپدار  كۈن چىققاندىن . هالدا

 مهغلۇپ  ئېلىپ  چېرىكلىرىنى  مهنسهپدارالر  قاچتى كېيىن،  قىلدى . بولۇپ  غهلبه  ئۇلۇغ . مۇسۇلمانالر  ۋەقه  بۇ

 پهيغهمبهرنىڭ هىجرەت تارىخ يىلىنىڭ بىر مىڭ ئىككى يۈز سهكسهن بىرىنچى يىلى ماهى مۇههررەمنىڭ بىرىنچى كۈنى

 . يۈز بهرگهن ئىدى ) كۈنى  6 ئاينىڭ  6 يىلى  1864 مىالدى ( يهنى شهنبه كېچىسى، جهۋزا جهسلى ۋە يىالن يىلىدا

 بىلهن بىكار قىلىنىپ، خاننىڭ يارلىغى بىلهن ئۆزىنىڭ  بۇ چاغدا ئههمهت ۋاڭ بېگىم ياركهنت هاكىملىرىدىن بىر گۇنا

 تۇراتتى  ساقالپ  يارلىق  كۇچاردا  بولغان  ۋەتىنى  ئىلتىجا . ئهسلى  بېگىمگه  ۋاڭ  ئههمهت  مۇسۇلمانالر  ۋە  تۇڭگانىالر

 ئابائى ” قىلىپ،  يۇ  سىلهر  تارتىپ  ۋە ئهجداتلىرىدىن  ئاساسىنى  هۆكۈمهتدارلىق  بولۇپ،  كهلگهن  سوراپ  رت

 چوڭ  بىزدەك  شۇڭالشقا،  بىلىسىله،  ئوبدان  رەۋىشىنى  ئۆز  سىياسهتدارلىق  قىلىپ،  ئاتىدارلىق  مۇسۇلمانالرغا  كىچىك

 بهج  پهرمانچىلىق يولىنى  ۋە  بىلهن خىزمهتكار  جان دىلىمىز  سىلىگه  بىز  بولسىال،  ا هۆكۈملىرىنى جارى قىلىپ بهرگهن

 مۇقامىدا  خان  بىلىپ،  پىشىۋا  ۋە  مۇقهددەم  سىلىنى  ئىشلىرىدا  مهمىلكهتدارلىق  مهمۇرى  بىلهن  ههممه  كهلتۈرۈپ،

 ئىلتىماس قىلدى “ كۆرسهك  ۋە  ناهايتى ” ئههمهت ۋاڭ بېگىم . دەپ ئىلتىجا  خىتاي گورۇهى بولسا  ئادەم،  ئاز  سىزلهر

 نهچچه ئاتا بوۋامدىن تارتىپ ئۇلۇغ خاننىڭ خىزمىتىنى قىلىپ، توال، بۇالرغا باراۋەرلىك قىلغىلى بولماس، مهن بولسام

 پۇشتۇمدىن پۇشتۇمغىچه  ئېرىشىپ،  ئىلتىپاتىغا  ئۆيلۈك ئادەم  زىمىن بهلكى نهچچه  سۇ،  يهر،  چوڭ مهنسهپ تېپىپ،

 بىلهن كۆرگهن  جۇلدۇ  كۆزۈم  يهنه نهچچه نۆۋەت ئۇلۇغ خاننى ئۆز  ۇغ مهن ئۇل . جاساقدارلىق بولغاندىن تاشقىرى،

 ئابائى  بولسىمۇ،  دىنسىز  ۋە  كاپىر  ئۇ  گهرچه  قىالاليمهن؟  قىلىپ يامانلىق  قانداق  تارتىپ  خانغا  ئهجداتلىرىمدىن

 ۋە  پهرەز  گۇرۇهىغا  ئىنسان  ههممه  ساقالش بولسا  ههققىنى  تۇز  ئۆرمهيمىز،  يۈز  ئۇلۇغىمىزدىن  بهرگهن  ئۇنىڭ تۇزىنى

 كىمنى ئىختىيار قىلىپ . لۇغ بولۇپ ئۆزەمنى هاالكهتكه تاشلىمايمهن سىزلهرنىڭ سۆزلىرىڭىزگه كىرىپ ئۇ . ۋاجىپ بولىدۇ

 قىلىڭالر  شۇنى  دىسهڭالر،  قىلىمهن  يهتتى . باشلىق  يهتمىشكه  يېشىم  كۆرۈپ . هازىر  ئىززەتنى  ۋە  دۆلهت  كۆرىدىغان

 ههۋەس قالمىدى . بولدۇم  ۋە  بۇنداق ئارزۇ  ئى . دەپ جاۋاپ بهردى “ ئهمدى مهندە  بىر  پۇقراالر  چاغدا  بىر بۇ تتىپاق،
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 ئۆرۈپ،  يۈزىنى  بىردەكال  بولۇپ،  بارمۇ ” نىيهتته  ئۈمىدىڭىز  خىتايلىرىڭىزدىن  كۆتۈرۈپ، “ هىلىمۇ  چوقان  دەپ

 . ئوردىسىدىن ئېلىپ چىقىپ شاهادەتلىككه يهتكۈزدى

 دۇئا  مازىرىدا  ۋەلىنىڭ  ئهرشىدىن  مهۋالنا  دىگهن  خوجام  راشىدىن  خوجىلىرىدىن  كۇچار  چاغدا  بىلهن  بۇ  تهلهپ

 ههممه مۇسۇلمان . اتقان، هىچ كىشىگه ئارالشمىغان ۋە دەرۋىش تهرىقىسىدە ئۆمۈر ئۆتكۈزۈۋاتقان بىر ئادەم بار ئىدى ي

 مۇرىت  ئۇنىڭغا  تايىپىلىرى  تۇڭگانى  ۋە  ئېگهتتى  گورۇهى  باش  ئادەمگه  بۇ  بولۇپ،  ئادەمنى . مۇخلىس  مهزكۈر

 ۇرۇنمۇ پىشىۋا ۋە يولباشچى ئىدىله، ئهمدىمۇ بىزگه پىشىۋا سىله بىزگه ب ” ئىپادەتخانىدىن ئىختىيارسىز ئېلىپ چىقىپ،

 قىلىپ بهرسىله  بىزگه باش بولۇپ، هۆكۈملىرىنى ئىجرا  ئولتۇرۇپ،  دەپ، ئۇنىڭ “ ۋە يولباشچى بولۇپ، خانلىق ئورنىدا

 يىچه خانلىق خالىغان ياكى خالىمىغانلىغىغا قويماي، ئاق كىگىز ئۈستىدە ئولتۇرغۇزۇپ، بۇرۇنقى سۇلتانلىق قائىدىسى بو

 ئولتۇرغۇزدى  قىلىپ تهيىنلىدى . تهختىدە  بېكنى ۋەزىر  هاكىمى . توختى ئىشىك ئاغا  نىيهت بىلهن كۇچار  ههممىسى بىر

 مال  تهئهللۇق  ئۆلتۈرۈپ،  بهگنى  نهپهر  سهككىز  باشلىق  بېك  قىلدى  قۇربان  تاالن  باشقا . مۈلكىنى  نهتىجىدە

 تىترەك  ۋە  قورقۇچ  چ  مهنسهپدارالرمۇ  ئهمىر دەهشهتكه  خوجامنىڭ  راشىدىن  خان  مهزكۈر  تهۋە  ۈشۈپ،  ئىتائىتىگه

 ئهگهر بۇ مهنسهپدارالر قهدىمىدىن بۇيان يولغا قويۇلۇپ كهلگهن الۋايىن . بولۇپ، بۇيرۇغىغا بوي سۇنۇپ باش ئهگدى

 ئههدى  ئ  قائىدىلىرى ۋە  پاالكهتكه تاشلىمغان بولسا  ۋە  ئۆزىنى مۇنداق هاالكهتكه  ئالال ( ىدى پهيمانالرنى بۇزۇپ،

 ساقلىغاي  مۇيهسسهر !) ئۇالرنى  غازىلىققمۇ  ههم  بۇزۇلمايتى  بولۇپ  تاغى  ۋە  باغى  پۇقراالرمۇ  ئېهتىمال  چاغدا،  ئۇ ، 

 ). ئالال ههممه ئىشنىڭ ههقىقىتىنى ئوبدانراق بىلگۈچىدۇر . ( بواللمايتى

 وجامنى ئهمىر لهشكهر تهرىقىدە بۇ ۋەقهنى ئىككى كۈن كېيىن بۇرهانىدىن خوجامنى يهنى مهشهۇر ئىسىملىرى خېتىپ خ

 يۈز  بىر  قىلىپ،  قازى ئهسكهر  ئوسمان ئاخۇنۇمنى  مولال  قىلىپ،  خوجامنى ههمرا  مههمۇد  كىچىك ئوغلى  باش قىلىپ،

 نهچچه ئهسىر ” : ئهللىك لهشكهر، ئون سهككىز تۇڭگاننى ئون زەمبىرەك بىلهن غهرپ تهرەپكه يولغا سالدى ۋە ئۇالرغا

 سىز كاپىرالرنىڭ ۋە زالىم زۇلۇمخورالرنىڭ ئىشىگىدە خار ۋە ئېتىۋارسىز بولۇپ، خىزمهتكارچىلىق ئۆتتى، مۇسۇلمانالر دىن

 تۇرۇپ كهلدى  بالىلىرىدىن ئايرىلىپ، باال . قىلىپ، بوينىنى تۆۋەن قىلىپ، پهس ئورۇندا   ئۇالرنىڭ ئهرلىرى خوتۇن،

 بىچارىلىق ب  پهرزەنتلىرى ئاتا  ۋە  ئاجىز  بولۇپ،  نه كىيمهكته راههت ئانىلىرىدىن جۇدا  ىلهن نه يىمهكته لهززەت ۋە

 ئىدى  ئۆتكۈزگهن  ئۆمۈر  قىلىپ  ئالبانكهشلىك  مهرههمهتلىك . كۆرمهي،  ۋە  رەهىمدىل  ههممىگه ئهمدى
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 كۈچ  بىزگه  بولۇپ،  ههمدەم  ۋە  يار  مۇسۇلمانالرغا  بىز  بهردى  خۇداۋەندەكېرىم  ئىسالم . قۇدرەت  بېشىغا  كاپىرالرنىڭ

 ئۇنى غازات . دۇق قىلىچىنى ئايىماي ئۇر  بىزلهر  ۋە  سىزلهر  ئهمدى بۇنىڭ شۈكرانىسى ئۈچۈن جان تېنىمىزدىال بولسىال،

 مۇهىمدۇر  ههممىدىن  قىلىشىمىز  سهرپ  پهيغهمبهر . يولىغا  بۇ  بولۇپ،  پهرز  ههممىدە  بولسا  قىلىش  غازات  ئۇلۇغ

 خۇداۋەندەكېرىم ئۆزىنىڭ چوڭقۇر . دۇ ئهلهيهىسسالمنىڭ كهسپ ۋە هۈنهرلىرى ههتتا مۇهىم سۈننهتلىرى بولۇپ هېساپلىنى

 ئهمدى ئۆزىنىڭ كامىل قۇدرىتى  بولسا،  قىلغا  سىرلىق هېكىمىتى بىلهن بۇرۇن مۇسۇلمانالرنى كاپىرالرنىڭ قول ئاستىدا

 تۆۋەن قىلدى  ۋە  كاپىرالرنى خار  قىلىپ،  ئېتىۋار  ۋە  كىمنى . بىلهن مۇسۇلمانالرنى ئهزىز  ئهزىزلهيدۇ،  بۇ كىمنى خالىسا

 كۆرسهتتى خالىسا  سۈپىتىنى  دىگهن  قىالاليدۇ  بۇ . خار  قىلىپ،  تهۋە  سايرامنى  باي ۋە  سىزلهر  شۇكى،  سۆزنىڭ هاسىلى

 جايدىن بىر مۇنچه ئهسكهر ئېلىپ ئاقسۇغا بېرىڭالر، ئۇ تهرەپته مۇسۇلمان توال، كاپىر ئاز، سىزلهر بارغۇچه تۇڭگانى ۋە

 ئالدىڭىزالرغا  قىلىپ،  يوق  كاپىرالرنى  مۇمكىن مۇسۇلمانالر  جهڭ . چىقىشى  قىلىپ،  هۇجۇم  كاپىرالر  جىدەلگه  مۇبادا

 كاپىرالرنى نهدە كۆرسهڭالر ئۆلتۈرۈپ، ههممىسنى يوق قىلىڭالر دىگهن ئۇلۇغ ئهمىر بويىچه، ” : تهييار بولسا، ئالالنىڭ

 جهنهنت قىلىچ ” هن شېرىپىدە كۆرسهتك » ههدىس « پهيغهمبهرنىڭ . هايال قىلماي ۋە ئايىماستىن كاپىرالرغا تىغ ئۇرۇڭالر

 ئاقسۇ، قهشقهر، ياركهنت ئىشلىرىدىن بىكار بولغاندىن . دىگهن سۆزىدىن ۋاقىپ ۋە ئاگاه بولۇڭالر “ سايىسىنىڭ تېگىدە

 ئىناۋەت قىلىپ باش ئېگىشنى ئۆزلىرىگه  كهلتۈرۈپ،  ئۇلۇغلىرى ئاشناچىلىق قائىدىسىنى بهجا  بۇخارا  قوقهنت،  كېيىن،

 ئىش تېخ  كۆرسه،  راۋا  ۋە  ياخشى بولىدۇ الزىم  توسقۇنلۇق قىلىدىغان . ىمۇ  بۇنى اليىق كۆرمهي باش ئهگمهي،  ئهگهر

 ئهۋەتىمهن  كۈچ  قىلىپ  ياردەم  يهنه  سىزلهرگه  قولغا . بولسا  يۇرتالرنى  تهرەپتىكى  غهرەپ  بېرىچه  ئىمكانىيهتنىڭ

 بۇ جايدىكى مهمىلكهت ۋ . كىرگۈزۈڭالر  ۋەكىل قىلىپ،  ئۆزەمگه  ە هۆكۈمهت ئىشلىرىنىڭ سىزلهرگه ئىشهنچ باغالپ ۋە

 تۇتقازىم  تىزگىنىنى  ئىختىيار  يولغا “ ههممه  غازاتچىالرنى  قىلىپ،  مۇبالىغه  ئارتۇقچه  يارلىغىنى  نۇرلۇق  قۇياش  دەپ

 . سالدى

 شۇنداقال، ئىسهاق خوجامغا سىدىق دادخۋا، مهمۇر باهادۇر، توختى مۇههممهت يۈز بېشى قاتارلىقالرنى قوشۇپ، بىر يۈز

 خېتىپ سهكسهن مۇسۇلما  يۇقىرىدا  سېلىپ،  ئهللىك تۇڭگاننى ئون ئىككى زەمبىرەك بىلهن شهرىق تهرەپكه يولغا  ن،

. بۇ باپ ئالالنىڭ قۇدرىتى بىلهن تۈگىدى . ئايهتلىرىنى ئوقۇپ، دۇئا قىلىپ يولغا سالدى
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 جانابى راشىدىن خان خازى خوجامنىڭ پاك نهسهپ ئهسلى توغرىسىدا ئاشكارە بايان ۋە

 زىكرى

 قىلماقنىڭ الزىملىغى

 ۋە مۇههببهتلىك بۇرادەرلهرنىڭ پاك زېهىنلىرىگه روشهن ۋە ئاشكارە بولغايكى، راشىدىن خوجام  ئهقىدىلىك يارەنلهر

 ئىدى  ئوغلى  نىزامدىن خوجامنىڭ ئۈچىنچى  شهيىخ  ئهرشىدىن ۋەلىيۇلالنىڭ . بولسا  مهۋالنه  بولسا  نىزامدىن خوجام

 ئالال ئۇنىڭ سىرىنى پاك ۋە مۇبارەت ( هۋالنه ۋەلىيۇلال بولسا مهۋالنه جااللىدىن كىتىكى م . ئهۋالتلىرىدىن ئىدى  نهۋرە

 ئالال ئۇنىڭ سىرىنى پاك، ] ( 139 [ مهۋالنه جااللىدىن خوجا بولسا ئهبۇ ههفىس كهبىر بۇخارى . نىڭ پهرزەنتى !) قىلسۇن

 قىلسۇن  ئهزىز  ئون يهتتىنچى يىلى تارىخ هىجر . نىڭ ئهۋالدى بولۇپ هىساپلىنىدۇ !) مۇبارەك ۋە  مىالدى ( ى ئالته يۈز

 قىلغا ) ت – يىلى  1221  1220  قىرغىن  شهرىپىنى  خارائى  بۇ  چىقىپ،  تهرەپكه  بۇ  چىنگىزخان  جاهانگىر  پادىشا

 قىلىپ، ئۆز ) ت – سۈرگۈن ( چاغدا، خوجا ههفسى كهبىر بۇخارىنى شاهادەتكه يهتكۈزۈپ، ئههلى ئهۋالدىنى ئاق ئۆيلۈك

 ئالته ياكى يهتته ئهۋالت ئۆتكهندىن كېيىن، . ا قۇرۇم ۋە كىلوران دىگهن جايغا ئېلىپ كېلىپ قويدى يۇرتى بولغان قار

 كهلدى  كۆچۈپ  جايغا  دىگهن  كىتىك  شههىرى  ئۇالر  كهلگهندە،  دەۋرىگه  جااللىدىن  بىرىدە . مهۋالنه  كۈنلهرنىڭ

 مهۋالنه جااللىدىن يهنه ئالالنىڭ . لدى ئاپهت بو  ئالالنىڭ غهزىۋى تۈپهيلىدىن كىتىك شههىرىگه قۇم يېغىپ، بااليى

 ئاقسۇ  كۈندىن كېيىن،  نهچچه  بىر  مېڭىپ،  بىلله  مۇرىتلىرى بىلهن  نهچچه  ئۇخلىماي بىر  كېچىسى  ئارقىسىدا  ئىلهامى

 چۈشتى  دىگهن يهرگه  ئايكۆل  خانلىق تهختىدە . تهۋەسىدىكى  يېڭىدىنال  تۇغلۇق تېمۇرخان تېخى  ئاقسۇدا  چاغدا  بۇ

 ئون ئالته ياكى ئون يهتته ياشلىق توغلۇق تېمۇرخان مهۋالنه جااللىدىن بىلهن كۆرۈشۈپ، بىر . ىكهن ئولتۇرغا ۋاقتى ئ

 يۇمشاپ،  كۆڭلى  ئاڭالپ  نهسىههتنى  پهندى  ۋە  ۋەز  تاجىكنىڭ ” مۇنچه  ياخشى ] 140 [ بۇ  ناهايتى  قۇلىغىمغا سۆزى
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 بۇ ك  ئولتۇرغاندىن كېيىن،  بېرىپ پايتهختته  مهن ئىلى شههىرىگه  كىشىنىڭ ئاڭالندى،  مهن بۇ  يېتىپ بارسۇن،  ىشىمۇ

 يوق  سهركهردىلىرىم  ئهمىرائى  كاتتا  بىلهن  كىرگىنىم  يهردە  بۇ  كىرىمهن،  مهزهىپىگه  ئىلىدا، . دىن  تولىسى  يۇرتنىڭ

 . دەپ يارلىق قىلىپ ههم مهۋالنه جااللىدىنغا ۋەدە ۋە ئىنئامالرنى قىلىپ ياندۇردى “ ياخشى بولمايدۇ

 لېكىن مهۋالنه . بۇ مهسىله يۇقىرىدا بايان قىلىنغان . نگىز قائاننىڭ يهتتىنچى نهۋرىسى ئىدى تۇغلۇق تېمۇرخان بولسا چى

 دەپنه  جايدا  دىگه  ئايكۆل  تهۋەسىدىكى  ئاقسۇ  پۇرسهت بهرمهي،  ئهجهل  بارغىچه،  ۋاقىت تېپىپ ئىلىغا  جااللىدىن

 مهشۇر . قىلىندى  هىلىمۇ  مازىرى  مهۋالنه . ئۇنىڭ  ئوغلى  ئاخىرىدا  ئۆمرىنىڭ  ۋەسىيهت ئۇ  ۋەلىيۇلالغا  ئهرشىدىن

 ئىدى ” قىلىپ،  پىلىك سېلىپ تهييارلىغان  قويۇپ،  ياغ  چىراققا  بىر  پۇرسهت . مهن  تۇتاشتۇرۇشقا  ئوت  ئۇنىڭغا  لېكىن

 شايىتىكى، بۇ چىراققا مهن ئۈچۈن سىز ئوت ياقىسىز، بۇ چىراقتىن شهرق تهرىپىگه روشهنلىك چۈشسه ئهجهپ . بولمىدى

 . هتتى دەپ ئالهمدىن ك “ ئهمهس

 بىلهن  بېرىپ خان  ئىلىغا  بويىچه،  دادىسىنىڭ ۋەسىيىتى  ۋەلىيۇلال  ئهرشىدىن  مهۋالنه  كېيىن،  مۇددەتتىن  نهچچه  بىر

 قېنى؟ ” : خان . كۆرۈشتى  سورىدى “ دادىڭىز  بىلهن ” ئۇ . دەپ  ۋەسىيىتى  شۇ  دادامنىڭ  مهن  كهتتى  ئالهمدىن

 بۇنى قۇبۇل قىلىپ، ئىسالم دىنىنىڭ شهرىپىگه ئىگه بولدى دىگهندە، بهختى ئويغاق، دۆلىتى يار بولغان خان “ كهلدىم

  بىرلهپ ئېلىپ كېلىپ، ئۇالرغا پهندى  ۋە قول ئاستىدىكى ئهل بهگلىرى، جايساڭ قاتارلىق كاتتا ئهمىرائىلىرىنى بىر

 قىلىپ  دااللهت  دىنغا  ئېيتىپ،  ۋەزلهرنى  تاتلىق  ۋە  ئىش بولمايدىكهن ” نهسههت  ياخشى  بۇنىڭدىن  پ دە “ دۇنيادا

 رىۋايهتلهرگه قارىغاندا، شۇ كۈنى يهتمىش مىڭدىن ئارتۇق دىنسىز موغۇلالر ئىسالم دىنىغا كىرىپ، . مۇسۇلمان قىلدى

 بۇ ۋەقه ئالى مۇقام خاننىڭ يىگىرىمه تۆت يېشىدا، يهنى تارىخ . ئالالنىڭ بىرلىگىنى تونۇپ مۇسۇلمان بولغان ئىكهن

 ئىسالم دىنى شۇ كۈندىن باشالپ . يۈز بهرگهن ئىدى ) يىلى  1355 دى مىال ( هىجرى يهتته يۈز ئهللىك ئالتىنچى يىلى

 . موغۇلالر ئىچىدە ئاشكارە ۋە روشهن بولۇپ قارارالشتى

 ۋەلىيۇلالغا  ئهرشىدىن  مهۋالنه  تۇرۇشنى ” : خان  شهههردە  قايسى  ئۆزلىرىدە،  ئىختىيار  ئهمدى  مولالم،  ئۇلۇغ  ئهي

 مهۋ “ ئۆزلىرى بىلسىله  ۋەلىيۇلال دەپ يارلىق قىلغاندا،  ئهرشىدىن  تۇرسام ” النه  كۇچاردا  قىلدى “ مهن  . دەپ ئىختىيار

 كهدخۇدا  بېرىپ،  كۇچارغا  بىلهن  ساهىبى ( رۇخسهت  تۇتتى ) ت – يۇرت  ئىچېرىق . بولۇپ ۋەتهن  كۇچاردىكى  خان

 قىلىپ بهردى  جۇلىدۇ  ئىنئام  ئۇنىڭغا  جاينى  بويىچه . دىگهن  يارلىغى  ۋاقىتتىكى  خاننىڭ شۇ  هازىرمۇ  يهر ۋەخپه بۇ
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 تۇرماقتا  قولىدا  ئهۋالتلىرى  مولالمنىڭ  ئۇلۇغ  غورۇرىدىن . تهرىقىسىدە  ئالهم  تۇپراق  پايانسىز  بۇ  مولالم  ئاخىرى

 كهتتى  قىلىندى . مهڭگۈلۈك شاتلىق سارىيىغا  دەپنه  ئالى مازار . كۇچاردا  بۇ  مولالم ” هازۇر  بىلهن “ ئۇلۇغ  دىگهن نام

 . مهشهۇر

 ئهرشىدىن ۋەلىيۇلالنىڭ  ئۇنىڭ تۇنجى ئوغلى راشىدىن مهۋالنه  بولۇپ،  ئهۋالدى نىزامىددىن شهيىخ خوجام  بىۋاسته

 خېتىپ خوجام بىلهن ئىسهاق . خان خوجام، تۆتىنچى ئوغلى پهخىردىن خان، بهشىنچى ئوغلى جااللىدىن خوجا ئىدى

 بولۇپ  ئوغۇللىرى  تاغىلىرىنىڭ  ۋە  تۇققانلىرى  بىر  خوجامنىڭ  نىزامىددىن  شهيخ  بولسا  بىر خوجامالر  ههممىسىال ، 

 . دەرەخنىڭ شېخى ۋە مىۋىسى بولۇپ هىساپلىنىدۇ

3 

 سهيىت خېتىپ خوجام ۋە كۆز قارچۇغى مههمۇددىن خوجامالرنىڭ ئاقسۇ شههىرىنى پهتهى

 قىلىش غازاتىغا ئهۋەتىلىشى ۋە مهقسىدىگه يېتهلمهي ئۆز يۇرتىغا قايتىشى،

 مۇسۇلمانالرنىڭ

 ىچىشى قاتارلىق ۋەقهلهر بايانى ئىالجىسىز شېهىتلىك شهرۋىتىنى ئ

 مۇههببهت شۇئارلىق دوستالر ۋە ئهقىدىلىك ئهسهرلهرنى يازغۇچى بۇرادەرلهرنىڭ گۈلدەك كۆڭۈللىرىگه يېتىپ روشهن

 ئېلىنغايكى، راشىدىن خان خوجام خېتىپ خوجامنى غهرپ تهرەپكه يۈرۈش قىلىشقا رۇخسهت بېرىپ  بولۇپ ئېتىۋارغا

 ئىدى  چۈشتى خې . خوشالشقان  مهنزىلگه  دىگهن  قىزىل  چىقىپ  كۇچاردىن  خوجام  ئىلكىگه . تىپ  سايرامنى ئاندىن
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 ئاندىن ئۆتۈپ بايغا كېلىپ، ئىككى كۈن تۇرۇپ، . ئېلىپ، تۆت ئادەمنى سىياسهتتىن ئۆتكۈزۈپ دارغا ئاستى ۋە چاپتى

 ئادەملهر بولغانلىتقىن، ئۆز جاجىسىنى بۇ ئادەملهر بولسا بۇزۇق ۋە ئهسكى يولالردا يۈرگهن . ئالته ئادمنى دارغا ئاستى

 ئاندىن يۈرۈپ ياقېرىق دىگهن جايغا . ئهكرەمشاه ئالهم ئاخۇننى سايرامغا، مولال ئاخۇننى بايغا هاكىم قىلدى . تاپتى

 ۋە  سالدى  يولغا  داۋانغا  مۇز  بىلهن  كىشى  ئهللىك  يۈز  ئادەمنى  دىگهن  تۆرەم  رۇزى  ئۆتهڭلهردىكى ” چۈشۈپ،

 خىتايالرنى ئۆلتۈرۈپ، چارشهنبه كۈنى جامغا كېلىپ هازىر بولغىن، بىز بۇ ) ت – ش ۋە قاراۋۇلچى پوشتىكه ( سىيهنويان

 قىاليلى  ئېلىپ يوق  ئوتتۇرغا  خىتايالرنى  ياتقان  سۇقۇپ  يىڭفهن  كېلىپ جامدا  تهرەپتىن  ئۇ  سهن  دەپ “ تهرەپتىن،

 باي، سايرام ۋە تاغ ئېتهكلىرىدىكى ئادەملهر هه . بۇيرۇق بهردى  كالتهك ئېلىپ، بۇ چاغدا  قارا  ” ممىسى بىردەك قولىغا

 ئېيتىپ، “ ! ئالال ! ئالال  بىلهن تهگبىر  زۇلۇم ” دەپ يۇقىرى ئاۋاز  بېرىپ،   خوجامالرنىڭ كهينىدىن ئهگىشىپ ئاقسۇغا

 ئهگهر ئهجهل يهتكهن بولسا . سهتهم قىلغان كاپىارالردىن ئىنتىقام ئېلىپ، غازىلىق دەرىجه ۋە مهرتىۋىسىنى تاپىمىز

 دىگهن مۇددىئا ۋە ئۈمىت بىلهن، “ لىك شهرۋىتىنى ئىچىپ، ئالى جهنهتنىڭ ئهڭ يۇقىرى جايىدىن ئورۇن ئالىمىز شېهىت

 هاياتلىق دۆلىتىنى تاشالپ، ئهجهل شهرۋىتىنى ياخشى كۆرۈپ، ئاتىسى بالىسىغا، بالىسى ئاتىسىغا قارىماي، پىيادە ۋە

 چىقتى  يولغا  بولۇپ خوجامالرنىڭ كهينىدىن  سىزلهر ” مالر خوجا . ئاتلىق  تۇرۇڭالر،  تۇرۇپ  ۋاقىت توختاپ  قانچه  بىر

 . سهتهمگه تاقهت قىاللماي، نائىالج هالغا يهتتۇق  بىز زۇلۇم ” : دەپ نهسىههت قىلسىمۇ، ئۇالر “ ئۈچۈن بىز غازات قىاليلى

 ياكى جان ئااليلى  بېرەيلى،  قان  ياكى  يىغالپ “ مۇنداق ياشىغىچه  جېنىدىن كېچىپ،  ئۆزىنىڭ ئهزىز  يىغالپ  دەپ،

 بىلله راۋان بولدى  كهينىگه يېنىشقا ئۇنمىدى ۋە ئۆزلىگىدىن ئۇزۇق  بۇالرنىڭ . تالقان، چۇماقلىرىنى كۆتىرىپ، يولغا

 . سانى تهخمىنهن يهتته مىڭ ئادەمگه يهتكهن ئىدى

 هندە، پۇقراالر جهۋرىلهر ئۆتك  ئهي ئهزىز يارەنلهر، ههرقانداق پادىشا ياكى ۋىاليهت هاكىملىرىدىن پۇقراالرغا زۇلۇم

 ئۆزىنىڭ شىرىن جېنىدىن كېچىپ، ئالالنىڭ دەرگاهىغا يۈز كهلتۈرۈپ، كۆز ياشلىرىنى تۆهپه قىلىپ، چىن ئىخالسى بىلهن

  يىغلىسا، خۇداۋەندەكېرىمنىڭ رەهمهت دەريالىرى جۇش ئۇرۇپ دولقۇن بولۇپ، ئاجىز ۋە كۈچسىز بهندىلىرىنى قۇرال

 دەپ دەۋا “ مهندىن غهيرى پادىشا يوق ” پادىشالرنىڭ ئۈستىدىن غالىپ قىلىپ، شهۋكهتلىك ئۇلۇغ  ياراقسىزال شان

 ۋە  ئاجىز  ئۇالرنىڭ تۆهپىسىنى كۆككه تۇزىتىپ،  سائهتته مهغلۇپ قىلىپ يوقىتىپ،  قىلىدىغان زالىم تهكهببۇرالرنى بىر

 بهندە  پىشانه  شور  ههتتا  تهخت  كۈچسىز  ئۇالرنى  مهخلۇقلىرىغا  ئهيلهپ،  ئاتا  شانۇ سهلتهنهت  دەرىجىسىنى  ڭ
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 ئهجهپلىنهرلىك  ۋە  كهم  هىچ  ئالالنىڭ هۇزۇرىدا  بۇ  يۇقىرى قىلسا،  ئارتۇق ۋە  پادىشاالرنىكىدىنمۇ  شهۋكهتلىك ئۇلۇغ

 ئالهمنىڭ ئىگىسى بولغان خۇدايىم بولسا ههممىگه ئوخشىمايدىغان ۋە ههممىدىن قۇدرەتلىك ههم ههممىنى . ئهمهس

 قىالاليدۇ دى “ قۇرئان ” . دەرهال ياراتقۇچىدۇر  هۆكۈم  ۋە  خالىغىنىنى ئىرادە  ئالال خالىغىنىنى قىالاليدۇ،  ههممىنى . مۇ  ئۇ

 . قىلىشقا قۇدرەتلىك دەپ يېزىلغان

 : نهزىم

 ، )* قورقماي ( گادانى شاه ئىتهر يوق ههراسان

 اداي قىلماق ههم ئاسان ئاڭا شاهنى گ

 يۇلغۇنغا كهلدى  قارا  ناماز بامدات ۋاقتىدا  ) ت – قاراۋۇلچى ( بىر نهچچه ئىراۋۇلچى . خوجامالر ياقېرىقتىن ئاتلىنىپ،

 بۇ كۈننىڭ ئهتىسى بولسا خېتىپ خوجام بىلهن رۇزى تۆرە ئۇچىرىشىشقا ۋەدە قىلىنغان . خىتايالرنى تۇتۇپ يوق قىلدى

 ئىدى  شىۋرىغان جامدىكى . كۈنى  ۋە  ياغدى  يامغۇر  بۇزلۇپ  هاۋا  تۇرغاندا،  بولۇپ  بارماقچى  ئۈسىتىگه  چېرىكلهر

 ئۆي . قوزغالدى  ئادەم  ههممه  باشلىق  كهتتى  خېتىپ خوجام  كىرىپ ئۇيقۇغا  تام . ئۆيىگه  ۋە  دەەخ  لهشكهرلىرىمۇ

 قويۇپ، خاتىرجهم ئۇيقۇغ  دەل مۇشۇنداق پهيتته . ا كهتتى قاتارلىق نهرسىلهرنى پانا قىلىپ، ئات ئىگهرلىرىنى بېشىغا

 ئوت  زەمبىرەكلهرگه  كېلىپ،  باستۇرۇپ  چېرىكلهر  نۇرغۇن  باشلىق  بېك  سهئىد  هاكىمى  ئاقسۇ  ۋە  خىتايالر  جامدىكى

 ئۇالر دەرهال تۇرۇپ، بهزىلىرى . بۇالر ئويغىنىپ قارىسا، قارا چېرىكلهر ئاللىقاچان قورشاپ بولغان ئىكهن . تۇتاشتۇردى

 . ا، بهزىلىرى يايداق ئاتقا مىنىپ، بهزىلىرى پىيادە بولۇپ، قورقۇنچ ۋە زىزىله ئاستىدا ئارقىغا قاچتى ئىگهرلىك ئاتلىرىغ

 چاپ  چېرىكلىرى  قىلدى  خىتاي  هاالك  ئادەمنى  نۇرغۇن  قىلىپ  دىگهنلهرنىڭ . چاپ  ئىچسهك  شهرۋىتىنى  ئهجهل

 نهچچه ئادەم چۆلگه كىرىپ، ئۇسسۇزلۇقتىن . ئارزۇسى، خۇداۋەندەكېرىمنىڭ هىكىمهتلىك مىهىربانلىقىغا سازاۋەر بولدى

. ئىككى مىڭ سهككىز يۈزدىن كۆپرەك ئادەم ۋاپات بولدى . ئۆلدى
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 قااليمىقانالشتى  لهشكهرلىرى  ئىسالم  چىقتى . ئومۇمهن،  يولغا  قاراپ  كۇچارغا  بېك . خوجامالر  سهئىد  هاكىمى  ئاقسۇ

 ) ت – قائىدە ( قاچقان دۈشمهننى قوغالش لى ” دا، خىتايالر بۇالرنى تۇتماقچى بولۇپ، ئالته پوتهي يهرگه قوغالپ بارغان

 يېنىپ كېلىڭ . ئهمهس  دەرهال  كهتتى،  قولدىن  قىلدى “ جاممۇ  خهۋەر  دەهشهتلىك خهۋەرنى . دەپ  بۇ  بېك  سهئىد

 قوشچى،  قالغان پىلتىرىچ،  يهردە  بۇ  كېلىپ،  جامغا  ۋاقتىدا  قىلىنغان  ۋەدە  رۇزى تۆۋە  كهلسه،  جامغا  ئاڭالپ دەرهال

 ئۆلتۈرۈپتۇ مۇر  تامامهن  خىتايالرنى  بىر . اخور  ئۆلتۈرۈپ،  ۋە  قاچۇرۇپ  مۇسۇلمانالرنى  يۇلغۇندىكى  قارا  بۇ  لېكىن

 مۇنچىسىنى ئهسرى قىلىپ كېلىۋېتىپتۇ دىگهن خهۋەرنى ئاڭالپ، جامدا تۇرالماي، ئۆستهڭبوي دىگهن كهنتكه قېچىپ

 . نغان ئىكهن بارغاندا، تۇتۇلۇپ قېلىپ، خىتايالرغا تاپشۇرۇلۇپ يوق قىلى

 سۆزلىمهي  بۇنى ،   كهلدىكى  شۇنداق ئاجايىپ ئىشالر  مۇئهللىپنىڭ يادىغا  تىزغۇچى  ههرپلهرنى  بۇ  مهنكى  يهردە  بۇ

 خۇددى قۇياش نۇرىدەك ئايدىڭ . بولمىدى  كاتتىلىغى ههممه ئىنسان گۇرۇهىغا  ۋە  كۇچار . يهنى خاقانى چىننىڭ زور

 چوڭ  بۇ  بولۇپ،  قهلئه  بىر  كىچىككىنىال  نام بولسا  هىچقانداق  قارىغاندا،  يوق  شهههرلهرگه  هالبۇكى، . نىشانىسى

 شۇنچىلىك بىر يهردىن ئازال مۇسۇلمان باش كۆتۈرۈپ، چوڭ بىر ئىلىمغا باراۋەر كهلگهن كىشى بولۇپ، خېتىپ خوجام بىر

 ئۆزى  قىلىپ،  قانائهت  ئۆزى  ئۆزىگه  چىقىرىپ،  مهپىگه  بىر  ئاخۇنۇمنى  ئوسمان  مولال  چۈشۈپ،  ئۆزى مهپىگه  دىن

 ۋە  ههممىدىن بىغهم  قىلىش بىلهنال،  تهۋە  ئىككى راباتنى ئۆزىگه  باي بىلهن سايرامدەك  خوشال بولۇپ،  خۇرسهن ۋە

 كېچهكلىرىنى سېلىپ، خاتىرجام بولۇپ ئۇخالپ،  خاتىرجهم بولۇپ، تېخى بهش مهنزىل يهرگه كهلمهي تۇرۇپال، كىيىم

 دۈشمهننى  يا  ئالماي،  خهۋەر  ئهسكهرلىرىدىن  زامىن يا  مۇسۇلمانالرنىڭ قېنىغا  يېتىپ،  غهپلهتته  بىلمهي  ڭ خهۋپىنى

 ! تهئهررىزدىن تىلىڭنى يىغ  ئىنساپ قىل، تهنه ! ئهي مۇتهللىپ مولال مۇسا . بولدى

 : نهزىم

 قادالسا بىر تىكهن، ياچۈشسه بىر قىل،

. ئىرادىسىز ئهمهس هىچ ئىش يېقىن بىل
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 دا “ قالۇبهلال ” . كىچىك ئىش ۋە هادىسىنىڭ ههممىسى ئالالنىڭ ئىرادە تهقدىرىدىن تاشقىرى ئهمهس  ههرقانداق چوڭ

 بۇ ئالهم يۈزىدە، ئۇنى . ئالهم ئىگىسىنىڭ قۇدرەتلىك قهلىمى بىلهن شۇنداق يېزىلغان ) ت – قۇرئاننىڭ بىر سۈرىسى (

 . كۆرمهسلىككه ئهسال ئىالج ۋە چارە يوق

 سهئىد بېك ئهسلىدە ئۇنىڭ شاگىرتى . شۇنداق قىلىپ، قازى ئهسكهر مولال ئوسمان ئاخۇنۇم قارا يۇلغۇندا ئولجا چۈشتى

 ئۆتكۈزۈپ، . ئىكهن  ماقۇللىغىدىن  مهنسهپدارلىرىنىڭ  خىتاي  ئۇ  باشلىغى ” شۇڭالشقا،  تايىپىلهرنىڭ  مۇشۇ  ئادەم  بۇ

 بولىدۇ بۇ . ئىكهن  الزىم  بىلىشكه  قىلغانلىغىنى  بىلهن  سهۋەپ  قانداق  ئىشالرنى  ئۇ  ساقالپ . ئادەم  ئۆلتۈرمهي  بۇنى

 بوالرمىكىن  ئىكهن “ قويساق  يازغان  خهت  ئامبانىغا  ئاقسۇنىڭ  ئۇنى . دەپ  چۈشۈپ،  ماقۇل  ئامبانىغا  ئاقسۇ  بۇ

 بېرىپ، يهنه لهشكهر باشالپ، خېتىپ خ . ئۆلتۈرمهي تۈرمىگه تاشالپ، نهچچه خىتاينى ساقالشقا قويۇپتۇ  وجام كۇچارغا

 قىلدى  پهتهى  ئاقسۇنى  كېيىن  ئايدىن  ئۆتۈپ . بىر  تهرەپكه  بېك  سهئىد  ئاخۇن  ئوسمان  مولال  خوجامالر  ئۇنىڭغىچه

 ئۇنى ئهيىپلهپتۇ  خىتايالرنى . كېتىپتۇ دەپ گۇمان قىلىپ،  نهچچه ئهسكهر  بىر  ئاقسۇ شههىرىنى پهتهى قىلغان چاغدا،

 بى  ئاخۇنۇمنىڭ قول ئۆلتۈرۈپ  ئوسمان  مولال  كىرسه،  ئۆيگه  سېلىپ سوالپ  ر  زەنجىر  ۋە  ئىشكهل  مههكهم  پۇتلىرىغا

 ئىكهن  ئىشكهل . قويغان  كهلتۈرۈپ،  ئالدىغا  خوجامالرنىڭ  بويىچه  هالىتى  شۇ  ئاخۇنۇمنى  ئوسمان  مولال   ئۇالر

 لېكىن بۇنى ساقلىغان . ىمۇ ساالمهت قالدى جېن . زەنجىرلهرنى چېقىپ ئاجراتتى ۋە شۇنىڭ بىلهن ئۇ ئهيىپتىنمۇ قۇتۇلدى

 ئۆلتۈردى  ئېسىپ  ئۆزى  ئۆزىنى  بىالنال  بولۇش  پهتهى  شهههر  بهزىلىرى  بىلهن . خىتايالرنىڭ  ئۇسۇل  باشقا  بهزىلىرى

 بۇنى يېزىشتىكى مهقسهت شۇكى، خىتاينىڭ ئۇلۇغلىرى . بىراق، ئۇالر مولال ئوسمان ئاخۇنۇمغا دەخلى قىاللماپتۇ . ئۆلۈپتۇ

 ههرقانداق بولسىمۇ بىر مۇسۇلمان دۈشمهننى ئۆلتۈرۈپ، ئاندىن كېيىن ئۆلهي . بايراقنى ناهايتى چىڭ تۇتىدىكهن  سۆز

 خېتىپ . مولال ئوسمان ئاخۇنۇمنى بهلكى ههقىقى مۇهاپىزەتچى ۋە ئهيپىسىز ئالالنىڭ ئۆزى ساقلىغاندۇر . دىمهيدىكهن

 زامان تهجىر  رەهىمدىل ۋە  ناهايتى ساددا،  بولسا  كىشى ئىدى خوجام  بىر  مۇسۇلمان . ىبىلىرىدىن خهۋەرسىز  لېكىن ئۇ

 شۇڭالشقا، ئۇ ئۆتكهندىكى مهغلۇبىيهت . مۆمىنچىلىگىدە ئېتىقادى ناهايتى كۈچلۈك ۋە ناهايتى ئىنساپلىق كىشى ئىدى

. خىجالهتچىلىگىدىن بېشىنى زادىال ئۈستۈن قىاللمىدى
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 ئاقسۇ غازاتىغا يارلىق سۈرۈلگىنى ۋە جامالىدىن خوجامنى باش قىلىپ ئىككىنچى قېتىم

 ئاقسۇنى پهتهى قىلىشقا مۇيهسسهر بولۇپ، مۇرات باغچىسىدىن گۈللهنى ئۈزگىنى ۋە

 گۈللهر بىلهن

 كۆڭۈلدىكى مهقسهت هاسىل بولغىنى قاتارلىق ۋەقهلهرنىڭ ئومۇمنى بايانلىرى

 بۇنداق هىكايه ۋە قىزغىن  ۋە سهمىمى يولداشالر  قىسسه قىلىدۇركى، بۇ ياخشىلىق بىلهن قوشكېزەك پىشقهدەم يارەنلهر

 بولغان زاماندا، جانابى سهيىد راشىدىن خان خوجام سهلتهنهت تهختىدە ئولتۇرپ، بهدەن قامهتلىرىگه هۆكۈمرانلىق

 يارلىق ۋە . كىچىكلىرىگه يارلىغىنى يۈرگۈزدى  كىيىملىرى ۋە بېشىغا سهلتهنهت تاجىسى يارىشىپ، يۇرتنىڭ ههممه چوڭ

 ئۇنۋانلىرىغا نى  ئهۋالدرەسۇلىلال ” شان،  ئهۋالدى ( زۇبدەئى  تالالنغان  ئهلمهنسۇر ) پهيغهمبهرنىڭ  ۋە  ئهبۇلمۇزەففهر ، 

 ئاتىسى (  نۇسرەتچىلهرنىڭ  ۋە  خوجام ) ت – زەپهر  خان  خوجام  راشىدىن  غازى  يازاتتى “ سهيىد  خېتىپالر . دەپ

 خان خوجام خاقانى . لىرى بىلهن بېزەپ زىننهتلىدى مۇنبهرلىرىنى بۇ خان خوجامنىڭ ئىسمى شهرىپلىرى ۋە گۈزەل لهقهم

 كۇچار ” ۋە يهنه بىر تهرىپىگه “ راشىدىن خان غازى ” پۇلنىڭ يۈزىگه . چىنىنىڭ پۇلىغا ئوخشاش قىلىپ پۇل قۇيدۇردى

 . بۇ پۇل هازىرمۇ داۋاملىق خهجلهنمهكته . دەپ خهت ئويدۇردى “ سهلتهنهتىنىڭ سوققان پۇلى

 وجامنىڭ قارا يۇلغۇندا شىگهست يهپ قېچىپ كهلگهن قورقۇنچلۇق خهۋىرىنى ئاڭالپ، راشىدىن خان خوجام خېتىپ خ

 تهن  ئۇالرنىڭ  ئېسىپ،  دارغا  قىلىپ  سىياسهت  گۇناسىزنى  قانچه  بىر  ئۆرلهپ،  ئوتلىرى  خامىنىنى  غهزەپ  ۋۇجۇت

 ئىتائهت هالقىسىنى كىچىكلهر گۇنادىن ئۆتۈشنى تىلهپ ۋە يالۋرۇپ، توۋا قىلىپ، ئىناۋەت ۋە  سورىدى، ههمدە چوڭ

 ئۆزرە  ئىتائهت قىلىپ،  چىن ئىخالسى بىلهن بوي سۇنۇپ ۋە  ئاچتى  يېڭىۋاشتىن بېكىتىپ،  چاغدا . ئىززەتتىن ئېغىز بۇ
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 قابىلىيهتلىك  ناهايتى  پۇقراپهرۋەرلىكته  سىياسهتلىك ۋە  ئاكىسى جامالىدىن خوجامنىڭ قىياپىتىدىن لهشكهركهشلىك،

 زەمبىرەكلهر بىلهن ئاقسۇغا يولغا  يارلىق قىلىپ، ئۇنى سهككىز يۈز لهشكهر ۋە توپ خان خوجام . ئىكهنلىگى بىلىندى

 تىبابهتچىلىك ئىلمىدە . سالدى  شىجائهتلىك،  دۆلهت ئىشلىرىدا  تهدبىرلىك،  كۆرەلهيدىغان،  يىراكنى  بولسا  كىشى  بۇ

 ە بايغا قهدەر ههممه جاينى قولغا كۇچاردىن تارتىپ سايرام ۋ . ناهايتى ماهىر، دىلى قاتتىق ۋە غهيرەتلىك كىشى ئىدى

 قۇدرەتلىك، پالۋان ۋە جۈرئهتلىك ئادەملهرنى تېپىپ تالالپ، ئىككى مىڭچه  كىرگۈزۈپ، ئىشقا يارايدىغان ياش، كۈچ

 ئىلى  تاشالپ،  يولنى  هۇشيارلىق بىلهن چوڭ  تولۇق ئېهتىيات ۋە  قويۇپ،  قاراۋۇلچىالرنى  تهييارالپ ئىراۋۇلچى،  ئادەم

  بۇ جايدا لهشكهرلىرىنى كۆزدىن كهچۈرۈپ، ئات . ن بولۇپ، بۇ يولدىكى ئاراشۇر دىگهن يهرگه چۈشتى تهرەپكه ماڭغا

 ئۇالقلىرىدىن خهۋەر ئېلىپ، خىتاي چېرىكلىرىنىڭ ئههۋالىنى تهكشۈرۈپ بىلىپ، ياخشى ۋە يامان كۈنلهرنى مۇالهىزە

 . مه كۈنچه تۇرۇپ قالدى ۋە سىناق قىلىپ، يۇلتۇز ۋە پهلهكلهرنىڭ بهلگىلىرىگه قاراپ يىگىرى

 خىراجىالر مۇزارت داۋىنىغا  بۇ كۈنلهردە كاشىغهر، ياركهنت، خوتهن قاتارلىق شهههرلهردىن ئىلىغا ئهۋەتىدىغان شاڭ

 قالغان ئىكهن  توختاپ  يولدا  بولۇپ،  يۇرت پاراكهندە  تهقسىم . بارغاندا،  ئهسكهرلىرىگه  ئۆز  شاڭالرنى  بۇ  خوجامالر

 بۇ سۆزنىڭ تهپسىالتلىرىغا كهلسهك، بۇرۇنقى . دىگهن سۆز بولىدىكهن “ خام  بۆز ” هن سۆز دىگ “ شاڭ ” . قىلىپ بهردى

 زامانه  خاننىڭ  ئىسمائىل  خانلىرىدىن  مۇسۇلمان  ئهززەمنىڭ  زاماندا  مهخدۇم  تهرەپتىن  ۋىاليهت  ئهسىرلىرىدە

 ئافاق بىلهن ياركهنت تهۋەسىگه كهلدى ۋە  ئىسمائىل خاندىن خاپا نهۋرىلىرى خوجام يۈسۈپ خوجام ئوغلى خوجا

 مېنى ههيدەپ چىقاردى، ” هالىنى بايان ئهيلهپ،  بولۇپ، ئىلىغا چىقىپ، قۇن تهيجى تۆرىگه ئۆزىنى تاشالپ، ئهرز

 دەپ ئىلتىجا قىلغاندا، قۇن تهيجى بىر مۇنچه قالماقنى ههمرا قىلىپ بېرىپتۇ، بۇالرنىڭ ياردىمى “ يار مهدەت بهرسىڭىز

 بولۇپ  ئىگه  يۇرتقا  كېتىپتۇ بىلهن  ئىلىغائېلىپ  قىلىپ  ئهسىر  بىلهن  تهئهلالقاتى  ئائىله  خاننى  ئىسمائىل  قالماقالر . ،

 بۆز  مۇنچه  بىر  شهههردىن  يهتته  بۇ  دەپ،  ئهمهس  مۇناسىپ  يېنىشى  قۇرۇق  بۇالرنىڭ  بولغاندا،  خام  يانماقچى

 قىلدى  ئېهسان  ۋە  ئىنئام  يارىشا  ئههۋالغا  بۇندا . يىغىۋېلپ،  يىلى  ههر  بۆز قالماقالر  قىالتتى،  ق  تهمه  خامنى

 چۈنكى . دىگهن تهمسىل شۇ چاغدىن قالغان ئىدى “ قالماققا بۆز، خىتايغا سۆز ” . بهرمهسلىككه مۇمكىن ئهمهس ئىدى

 . خام ئىشلىتىدىكهن  سېتىق ئىشلىرىدا پۇل ئورنىدا بۆز  سودا . بۇ چاغالردا بۇ دىياردا خامدىن باشقا نهرسه يوق ئىدى

 يۇرتالر  بۇ  ئىكهن كېيىنچه  قالغان  باقى  ئههۋال  بۇ  كېيىنمۇ  بولغاندىن  تهۋە  چىنغا  خىايچه . خاقانى  بۇ ” شۇڭالشقا
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 . دەپ ئادەتلهنگهن ئىكهن “ شاڭ

 ۋاقىت ئۆتۈپتۇ  يىلدىن كۆپرەك  يۈز  ئىككى  زامانىغىچه  راشىدىن خان  زاماندىن  باشلىقلىرى . ئۇ  ۋە  يۇرت هاكىملىرى

 بۆز  ئى  مهزكۈر  بېرىپتۇرغان  ئىلىغا  بۆز . كهن خامنى  بۇ  يىلدىن  لېكىن  مىقدارى  كۆپىيىپ تۇراتتى  خامنىڭ  . يىلغا

 خامالرنى ئهسكهرلهرگه تهقسىم قىلىپ بهرگهندىن كېيىن، ئۇالر بۇنى كېپهن ۋە ئېهرامدەك قىلىپ  خوجامالر مهزكۈر بۆز

 ۋە سهلله قىلىپ يۆگهپ   سى تېخىمۇ بىر نىيهت دەپ ههممى “ ئهمدى كېپهنلىگىمىز مۇشۇ بولىدۇ ” يۆگىنىپ، بېشىغا پارا

 بىر دىل بولۇشۇپ، يىغالپ قاخشاپ، ئىالهى دەرگاهىغا ئاجىزلىغىنى بىلدۈرۈپ، خوجامالر بارلىق ههممىسىال ئاق ماتاغا

 يۆگىنىپ، گويا ئاق قويدەك بولۇپ، هىممهت ۋە جۈرئهت كهمىرىنى بېلىگه باغالپ، بىر كېچىدە ئاراشۇردىن ئاتلىنىپ،

 كې  بىلهن  يولى  باال مۇزداۋان  كهلگهن  تۇيۇقسىز  خۇددى  چېرىكلهرنىڭ ئۈستىگه  ياتقان  سوقۇپ  قورغان   لىپ جامدا

 ياتقان ئىكهن . قازادەك ئۆزىنى ئۇردى  تېخى غهپلهت ئۇيقۇسىدا  كاپىرالر  چاغدا  مهيلى خىتاي بولسۇن . بۇ  شۇڭالشقا،

 . ىتىدىن ۋە غههرىيهتتىن ئۆتكۈزدى ياكى ياردەم ئۈچۈن كهلگهن مۇسۇلمان چېرىكلىرى بولسۇن، ههممىسىنىال تىغ سىياس

 . پهقهت ناهايتى ئازدىن ئاز قىسىمىال جېنىنى جايالپ، ئۆزىنى ئاقسۇ شههىرى ئىگه ئالدى

 ئوق  ۋە  بۇ كۈنلهردە ئىلىدىن كاشىغهرگه بېرىپ شهههر ساقاليدىغان بهش يۈز سولۇن، قالماق ئوقيا، ساغداق،  دورا

 كاشىغهر  كېلىپ،  بۇالرنى كاشىغهرگه ياراقلىرى بىلهن ئاقسۇغا  كۇچارنىڭ بۇزۇلغانلىغى خهۋىرى كېلىپ،  ماڭغىچه،  گه

 ئېلىپ چىققان ئىكهن  بىلله  جامغا  سوكۇ . ماڭدۇرماي،  ئادەم  يهنه  مىڭچه  بىر  سهرگهردانالردىن  قىمارۋاز،  سالتاڭ،

 بۇالرنىڭ ههممىسىال . ئاياق كىيدۈرۈپ، ئۆزىگه ياردەمچى قىلىپ جامغا ئېلىپ بارغان ئىكهن  يىغىپ، خىتايچه كىيىم

 جام ۋە ئاقسۇدا بولۇپ، خىتاي، قالماق، مۇسۇلمان مۇناپىقالردىن تۆت مىڭدىن ئارتۇق كىشى . تىغ سىياسىتىدىن ئۆتتى

 خوجامالر . باي هاكىمى تېمۇر غهزنىچى بېك خوتهنگه كهتتى . ئاقسۇ هاكىمى سهئىد بېك قهشقهرگه قاچتى . يوق قىلىندى

 ئاق  قوغلىنىغىچه  ئورۇنالشتى خىتايالرنى  سهلتهنهتىگه  دار  جاينىڭ  بۇ  كىرىپ،  سهپهر . سۇغا  ماهى  هىجرى  تارىخ

 ئاقسۇنىڭ چىڭچهي ئامبانى باشلىق ههممه ) كۈنى ـ ت  17 ئاينىڭ  7 مىالدى ( مۇزەپپهرنىڭ ئون ئىككىنچى يىلى

 ئىش  بۇ  خوتۇن  مهنسهپدارلىرى  پهرزەنتى،  باال  بارلىق  كۆرۈپ،  ئۆز  ئههۋالنى  يىغىپ، تهيتهيلىرىنى  ئوردىسىغا

 بىلهن بىرنىمىلهرنى دەپ يىغالپ  يىغالپ  ئهتىراپىغا دورىالرنى قويۇپ، بېيجىن تهرەپكه قاراپ ناهايتى يۇقىرى ئاۋاز

. ههممىسىال دەرهال يوق بولۇپ، جهههننهمگه كهتى . تاماكىسىنى چېكىپ، غاڭزىسىدىكى ئوتنى دورىغا تاشلىغان ئىدى
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 ساداسى ئاسمهن پهلهكنىڭ  مۇبارەكباتلىق ئۈن . ئهلهمگه تولدى  ى، مۇناپىقالر غهم خورام بولد  موسۇلمانالر شادى

 ياڭرىدى  خىتايالردىن . ئۈسىدە  ئولتۇرۇپ،  جامالىدىن خوجام ئاقسۇ تهخت سهلتهنهتىدە  نۇسرەتتىن كېيىن،  غهلبه ۋە

 بهردى  قىلىپ  ئىنئام  ئهسكهرلهرگه  ئولجىالرنى  كۈچ . ئېلىنغان  ئۆز  كىشى  ۋە قۇدرىتى  ههر  ئولجا  بېرىچه  نىڭ

 ئاقسۇلۇق قاسىم قازى بېكنى . كۇچارلىق ئابدۇلراخمان دوپ بېگىنى دادخۋا قىلىپ تهينلىدى . غهنىمهتلهرگه ئىگه بولدى

 تهيىنلىدى  قىلىپ  لهشكهر  مهنسهپلىرىنى . ئهمىر  ئۆز  قويۇپ،  ئورۇنلىرىدا  ئۆز  قازىالرنى  مۇپتى،  ئهلمه،  بۇرۇنقى

 قىلدى  د . مهرههمهت  كىمگه  دەرىجىسىدە  ەخلى هىچ  ۋە  ئورۇن  ئۆز  ئىلگىركىدەك  ئادەم  ههممه  قىلىنماي،  تهئهرۇز

 . قالدى

 بىلهن  لهشكهر  خېتىپ خوجامنىڭ چوڭ ئوغلى هامىددىن خوجامنى يۈز  ئاتالنغان چاغدا،  جامالىدىن خوجام ئاقسۇغا

 بىر نهچچه كۈن ت . مۇز داۋاندىن خهۋەر ئالدۇرغىلى ماڭدۇرغان ئىكهن  ۇرۇپ، ئاقسۇ پهتهى بولغاندىن ئۇ مۇز داۋاندا

 كۆرۈشتى  بىلهن  كېلىپ دادىسى  ئاقسۇغا  قويۇپ،  ئادەم  ئورنىدا  ئۆز  ئاقسۇ . كېيىن،  جاڭجۈن  ئىلىدىكى  كۈنلهردە  بۇ

  دورا ۋە قورال  ئامبانىغا يار ۋە مهدەت بولۇش ئۈچۈن يهتته مىڭ خىتاي چېرىگى ، ئۈچ مىك قالماق چېرىگىنى ئوق

 ئادەم توسۇپ ياتقانلىغىنى بىلىپ، ئهللىك كۈنچه تۇرۇپ . ڭدۇرغان ئىكهن ياراق بىلهن ئاقسۇغا ما  داۋاندا  بۇالر مۇز

 كېتىپتۇ  ئىكهن . يېنىپ  بولغان  خاتىرجهم  ئىشلىرىدىن  ئاقسۇنىڭ  خوجامالر  ئېيتقاندا،  قىلىپ  كاشىغهر، . ئومۇمهن

 ئىدى  ئهمهس  خاتىرجهم  تېخى  تهرەپتىن  ئۈچتۇرپان  شههى . ياركهنت،  ۋە ئۈچتۇرپاننىڭ  مۇستههكهم  بولسا  رى

 ئىدى  كۆپ  ئىدى . چېرىكلىرى  قىلماقتا  تهييارلىق  جىددى  ئويالپ،  بېرىشنى  غازاتىغا  ئۈچتۇرپان  خوجام  – خېتىپ

 . ۋەساالم

5
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 ۇنىڭ كۆز قارىغۇچى هامىددىن خوجامالر ئۈچۇرپاننى پهتهى ۋە . سهيىت غازى خوجام ۋە ئ

 مهقسهتنىڭ قولغ كهلگىنى ۋە باشقا  تهسخىر قىلىشقا ماڭغىنى، ئېچىلىپ، مۇرات

 هادىسه ههم ۋەقهلهر بايانى

 سهپهر  ماهى  بولغايكى،  مهلۇم  ۋە  روشهن  يېتىپ  زېهىنلىرىگه  توغرا  بۇرادەرلهرنىڭ  مۇۋاپىق  ۋە  دوستالرنىڭ  سادىق

 وڭ ئوغلى سهئىد غازى خېتىپ خوجام ۋە چ . ئىدى ) – كۈنى  19 ئاينىڭ  7 مىالدى ( مۇزەپپهرنىڭ ئون تۆتىنچى كۈنى

 توپ  لهشكهر،  يۈزچه  ئالته  باش بولۇپ،  ئىش بىلهرمهن ۋە  هامىددىن خوجامالر  قانچه  بىر  بىلهن بىلله،  زەمىرەكلهر

 قىلىپ، ئاقسۇلۇق مولال ئابدۇلال فازى ئاخۇنۇمنى قازى ئهسكهر  بهگزادىلهرنى ههمرا  هۆرمهتلىك ئهمهلدار بهگلهر ۋە

 تاغ  ئاچا  تهۋەسىدىكى  ئۈچتۇرپان  چۈشتى قىلىپ،  يهرگه  توختى . دىگهن  هاكىمى  ئۈچتۇرپان  خىتايلىرى  ئۈچتۇرپان

 ئىكهن  قىلىپ قويغان  قاراۋۇلچى  تاغدا  ئاچا  بىلهن  ئادەم  نۇرغۇن  بىالنال . بېكنى  خوجامالرنىڭ يېتىپ كېلىشى  بۇالر

 مۇقامىدا  خالىماس تۈركۈم  خاالر  غوالم  ۋە  خىزمهتكار  كېلىپ،  بېلىنى مههكهم تۈركۈملهپ خوجامالرنىڭ خىزمىتىگه

  بۇنىڭ كهينىدىن ههممه ئۈچتۇرپان ئههلى توپ . ئىتائهت يولىنى ئۆزىگه پهرز ۋە ۋاجىب دەپ بىلىشتى  قىلىپ، ئهمىر

 ئاتاق دەپ بىلىشىپ، خىتاي  گورۇه بولۇپ كېلىپ، خوجامالرنى زىيارەت قىلىشنى ئۆزلىرىگه پهخرى  توپ ۋە گورۇه

 خوجامالر باشلىق ههممىسى بىر نىيهت . ىلىشىپ، شۇنىڭ تهرەددۇتلىرىغا چۈشتى شههىرىنى پهتهى قىلماقنى مهسلىههت ق

 بولدى  تهييار  قورشاپ جهڭگه  شههىرىنى  خىتاي  ئادەمنى . بولۇپ،  بوال  ئېتىپ،  زەمبىرەك  مىلتىق،  سېپىلدىن  خىتايالر

 يه . نابۇت قىلدى  باغلىتىپ،  شاخاپچىلىرىنى  هۇجۇم  تهرەپتىن ئىگىز  لهشكهرلىرى بىر  تهرەپتىن مهلجهر ئىسالم  بىر  نه

 ئوت تاشلىدى  ئۇشتۇمتۇت دورىخانىغا  خىتايالر  هالهتته،  بىر  كولىتىپ تۇرغان  لهخمه  ئوت . دىگهن تاغنىڭ كهينىگه

 جابدۇقالر، بۇتخانىالر ۋە مهلجهر تېغى خۇددى تۇزاڭدەك كۆككه  كهتكهن هامان مهيلى خىتايالر ياكى تامالر، قورال

 بىر . دى كىشى كىشىنى تونۇمى . ئۇچتى  . كۈندىزى كۈن گۇياكى كېچىنىڭ قاراڭغۇسى ئىدى . بىرىنى كۆرەلمهيتى  ههتتا

 پۇت  كېتىپتۇ  كاپىرالرنىڭ  ئۇچۇپ  يهرگه  مىقدارى  تاش  ئىككى  ياكى  تاش  بىر  بىلهن  كۈچى  دورىنىڭ  . قوللىرى

پۈتۈن ئهلته شهههرنى ئۈچتۇرپاندىكى بۇ دورىخانا . دەرەخلهرگه ئېسىلىپ قاپتۇ  بهزىلهرنىڭ باش ياكى بهدىنى دەل
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 . قامدايدىغان چوڭ دورىخانا ئىكهن

 قىلىندى  بىلهن پهتهى  ئۇسۇلالر  ئۈچتۇرپان يۇقارقى  غهلبىلهردىن كېيىن، . گهپنىڭ قىسقىسى،  ۋە  زەپهر  خېتىپ خوجام

 ايرىپ، بىرلهپ ئ  يامان ياكى ههزەرلىك ئادەملهرنى بىر  ئۆزىنىڭ بارگاهى ياكى ئارامگاهلىرىدا ئولتۇرۇپ، ياخشى

 كىرگۈزدى  خوسرەۋانىلىق مهرههمهتلهر  ۋە  شاهانىلىق ئىنئام  بهزىلىرىگه  قهلىمىنى سۈرۈپ،  ئهپۇ  . ئۇالرنىڭ گۇنالىرىغا

 پېئىل  كاپىرالرنىڭ  ۋە  خوتۇنالرنى  پاهىشۋاز  ۋە  جاالپ  بهزى  ۋە  ئامما  يۈرگهن  كاپىرچه  قىلىپ  كهسپ  خۇيلىرىنى

 ئۈ  ئىبرەت  پاسىقالرنى  باشلغىغان  سىياسهتلىدى يامانلىققا  ئۆتكۈزۈپ  سىياسهتتىن  تىغ  بۇرۇنقى . چۈن  ئۈچتۇرپاننىڭ

 قىلدى  ئهلهم  يهنه  ئاخۇننى  ئاتاۋۇلال  مولال  ۋە . ئهلىمى  هاكىم  بويىچه  دەستۇرى  قهدىمقى  يهنه  بېكنى  هاكىم  توختى

 قىلىپ تهيىنلىدى  خۇرس . باي مۇههممهت قازى بېكنى يهنه قازى بېك قىلپ تهيىنلىدى . دادخۋا  هن ۋە شات، دوستالر

 . مۇبارەك بادلىق ساداسى گۈمبهزدەك بۇ يېشىل ئاسمانىن هالقىق كهتتى . دۈشمهنلهر غهمكىن ۋە پهرىشان بولدى

 ئىشهنچىلىك ئادەمنىڭ ئارقا  مۇنچه  بىر  قارىغاندا،  ئهلقىسسه،  رىۋايهتلىرىگه  ۋە  ئارقىدىن بهرگهن نۇرغۇن خهۋەر

 شهههرنى تهسهۋۋۇر قىلغان چاغدا، جامالى جاهان ئارا ئاپتاپ نۇرىدەك بۇرۇنقى زامانداد يهنى فهغفۇرچىنى بۇ يهتته

 قىز  بىر  ياشلىق  ئالته  ئون  گۆههردەك  يهككه  يوق  تهڭدىشى  قاپتۇ ] 141 [ ۋە  چۈشۈپ  . مهنسهپدارالرنىڭ نهزىرىگه

 قىلغۇدەك مههبۇب سوغا ” ئۇالر  بۇنىڭدىن ئارتۇق ئازرۇ  تۆهپه بولماس  ئۇلۇغ خانغا  ۋە  ف “ ساالم  هغفۇرچىننىڭ دەپ،

 قىلىپ ئېلىپ بارغان ئىكهن  تۆهپه  ۋە  تارتۇق  كىرسه، . خىزمهتلىرىگه  تۇرغان هۇجىرىغا  قىز  بۇ  خان  كۈنى  بىر  ئهمما

 ئۈچۈن  نىمه  بولمىسا،  خان  ئۇلۇغ  چوڭ  مهندىن  يۈزىدە  يهر  قىلىپ،  خىيال  كۆرۈپ  ئولتۇرغانىغىنى  يىغالپ  ئۇنىڭ

 مېنىڭ يۇرتۇمدا مىۋىلىك بىر ” ىزغا سۇئال قويغاندا، قىز سۆز تاپالماي، يىغاليدۇ، بۇنىڭ سوراپ راستىنى بىلهي دەپ ق

 بار  كېلىپ . دەرەخ  يادىمغا  شۇ  ئىدى،  ئهتتىردىن  يىلىمى  كۆمۈشتىن،  يۇپۇرماقلىرى  ئالتۇندىن،  مىۋىسى  ئۇنىڭ

 قىلىپ، . دەپتۇ “ يىغاليمهن  يارلىق  بىله ” خان  تېزلىك  ئۇ  ئىمىش،  بار  دەرەخ  بىر  بۇنداق  يهتكۈزۈپ ئۈچۇرپاندا  ن

 ئىكهن  اليىق  باغلىرىمغا  مېنىڭ  دەرەخ  بۇ  بېرىپتۇ “ كېلىنسۇن،  يارلىق  مهنسهپدارالر . دەپ  بىالنال  كېلىشى  يارلىق

 بېك  رەهمىتۇلال  هاكىمى  قىلىپ، ] 142 [ ئۈچتۇرپان  ئاگاه  بېيجىڭغا ” دىگهننى  قىلىپ  كۆچهت  دەرەخنى  خىل  بۇ

 يانىسىز  كۆرۈپ  ئىلتىپات  خاندىن  ئۇلۇغ  كۆچىتىنى “ يهتكۈزۈپ،  جىگدە  قىاللماي،  رەت  هۆكۈمنى  بۇيرىغاندا،  دەپ

 زۇلۇم  كۆچهت كۆتهرتىپ،  قىلىپ،  ئادەملهرنى هاشا  كۆچهت  ئېلىپ،  يهتكدەندە،  تۆت پوتهي يهرگه  قىلىپ، جهۋر
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 ئىتتىپاقلىشىپ،  بۇزۇلۇپ  كېچىدىال  بىر  ئادەملهر  ئادەم ” كۆتهرگهن  تۇال  بارغۇچه  ئېلىپ  بېجىنگه  كۆچهتلهرنى  بۇ

 سۆز ه  بىلهن بىر  بىز  قىلساق،  ئىزهار  بېككه  ئههۋالنىڭ سىرىنى رەهمىتۇلال  بۇ  ئۇچرايدىغاندەك،  نىيهتته  االكهتكه  بىر

 ناهايتى ياخشى، ئهگهر سۆزىمىزگه كىرمهي قارىشلىق قىلسا بۇنى ئۆزى بىلهر  دەپ ئههۋالنى رەهمىتۇلال بېككه “ بولسا

 قىلىشتى  ماقۇل . بايان  بېكمۇ  رەهمىتۇلال  ماڭغان بۇنى  بىلله  كۆتۈرۈپ،  قىلىپ  كالتهك  كۆچهتلهرنى  مهزكۈر  كۆرۈپ،

 ئۆلتۈرۈپ،  چېرىكلهرنى  ۋە  مهنسهپدار  باشلىق  ئامبال  خان،  كىرىپ،  باستۇرۇپ  شهههرگه  ئۆلتۈرۈپ،  خىتايالرنى

 . رەهمىتۇلال بېكنى ئۆزىگه مۇستهقىل هاكىم قىلىپ، ئۈچتۇرپاننى توققۇز ئاي سوراپتۇ

 ۋەقه  بى  بۇ  توال ئۇرۇش هادىسه  كېلپ،  چېرىكلهر  تهرىپىدىن ناهايتى كۆپ قارا  سڭنىڭ بۇ  لهنجۇ  جىنگه ماڭغاندا،

 ئىكهن  قىلغان  قىرغىن  ئادەملىرىنى  قىلىپ،  تهسهررۇف  قېتىم  ئىككىچى  ئۈچتۇرپاننى  ئېشىپ . بولۇپ،  تىغدىن

 ولغان ههر قايسى ئۆتهڭلهردە تۆت قالغانلىرىنى ئۇ تهرەپ قامۇلدىن، بۇ تهرەپ ئىلىغىچه، ههتتا كاشىغهر، خوتهنگىچه ب

 بۇ . ئۆيلۈكتىن ئادەم تهيىن قىلىپ، خهت توشۇيدىغان ۋە خىتايالرغا خىزمهتچى قىلىپ بهلگىلهپ تارقىتىۋەتكهن ئىكهن

 لېكىن، ئىلى تهرىپىگه بارغان ئادەملهر . دىگهن نام بىلهن ئاتايدۇ “ تۇرپانلىق ” ئادەملهرنىڭ ئهۋالدىنى تا هازىرمۇ

 . ئادەتلىرىنى قۇبۇل قىلىپ، قالماققا ئوخشاش بولۇپ كېتىپتۇ  چچه ئهۋالتتىن كېيىن، قالماقلىرىنىڭ ئۆرۈپ بولسا بىر نه

 بۇ ۋەقه خاقانى چىنى يهتته شهههرنى تهسهررۇف . دەيدىكهنمىش “ بىز مۇسۇلمان قالماق بولىمىز ” بۇالر هازىر ئۆزىنى

 . يۈز بهرگهن ئىكهن ] 143 [ قلىپ ئون يهتتىنچى يىلى

 بىر قانچه كونا كىتاپنىڭ ۋارقلىرى، قورال بۇ ق   ياراقالر، ئىگهر  ېتىم ئۈچتۇرپان ئېلىنىپ دورىخانىغا ئوت كهتكهندە،

 چېچىلىپ يېتىپتۇ  قاتارلىق نهرسىلهر  ئارا  بوقۇسا،  لىڭىرچاق،  بىلهن . تۇقۇم،  كۆزۈم  نهرسىلهرنى مۇئهللىپ ئۆز  مهن بۇ

 ئۇال  سورىسام،  سهۋەپلىرىنى  ۋەقه  كۆرۈپ،  ئىگىلىرىنى ” ر ئۇچۇق  ئهساۋاپالرنىڭ  بۇ  قوزغىلىڭىدا  بېكنىڭ رەهمىتۇلال

 ئىكهن  قىلىپ ساقلىغان  گۇناكار  نهرسىلهرنى  بۇ  كۆيۈپ كۈل . ئۆلتۈرۈپ،  نهرسه  ههممه  ئوت كهتكهندە،  دورىخانىغا

 دىن ئېشىپ بولمىسا بۇنداق نهرسىلهر تېخىمۇ كۆپ ئىدى، كۆرگهنلىرىڭىز بولسا پهقهت ئۇالر . بولۇپ ئۆچۈپ كهتكهن

 . مهن ئۇالرنىڭ بۇ جاۋاپلىرىغا قانائهت قىلىپ بهس دەپال قويدۇم . دەپ توال هىكايه قىلىشتى “ قالغانلىرى

 ئىلگىرى خاقانى چىنى بۇ يهتته شهههرنى ئالغاندا، ئۈچۇرپاننى پايتهخت ئورنىدا قىلىپ، خان، ئامبانىنى ئۈچتۇرپاندا

 ههم  ۋە  مهنسهپدار  شهههرنىڭ  ئالته  ئىكهن توختىتىپ،  قويغان  قىلىپ  قاراشلىق  ئۈچتۇرپانغا  ئهمهلدارلىرىنى . مه
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 ئالته  تامامهن يوق قىلىپ،  ئادەملىرىنى قىرغىن قىلىپ،  يۇقارقى ۋەقهدىن كېيىن ئۇلۇغ خان ئۇچتۇرپاندىن كايىپ،

 ئىكهن  ئولتۇرغان  قىلىپ  كۆچمهن  كېلپ،  كۆچۈرۈپ  ئادەم  نامى . شهههردىن  جاينىڭ  بۇ  بۇرۇن  ۋەقهدىن  ” بۇ

 سۆز “ چ ئۈ  ئۈچتۇرپان “ تۇرپان ” دىگهن  قۇشۇلۇپ  بىلهن  ئۈشتۇرپان “ سۆزى  ئىكهن “ ياكى  ئاتالغان  قېتىمقى . دەپ  بۇ

 ۋە  قىلىنغان  بىرى  شهههرلهرنىڭ  كىچىك  ئهڭ  ئىچىدىكى  شهههر  يهتته  ئۈچتۇرپان  بولسا  كېيىن  ۋەقهدىن

 پهسهيتىلگهن ئىكهن  يار . مهنساپدارلىرىنىڭ دەرىجىسىمۇ  بولسا  ئامباننى  يارلىق قىلغان خان،  تۇرسۇن دەپ  كهنتته

 . دىگهن نام بىلهن مهشهۇر “ كۆچمهن ” شۇڭالشقا، ئۈچتۇرپان خهلقى هېلىمۇ . ئىكهن

 ئۆتۈپتۇ  ۋاقىت  ئارتۇق  يىلدىن  يۈز  ئىككى  شۇكى،  هاسىلى  بۆلهك . سۆزنىڭ  كۆچمهندىن  ئالال  پادىشا  ههقىقىي  ئۇ

 ددى ئۈچتۇرپان مۇسۇلمانلىرىنىڭ بېشىغا كهلگهن ۋەقهلهرگه شهههرلهرنى ئۆز مۇهاپىزىتى ئىچىدە ئاسراپ، ئۇالرنى خۇ

 ئهي ئىالهى پادىشا، ههر يۇرت ۋە ههر شهههرنىڭ ئادەملىرىنى، سېنى نىقاپ قىلىپ . ئوخشاش هادىسىلهردىن ساقلىدى

 زۇلۇم  ئوتلىرىدىن  غهزەپ  ئادەملهرنىڭ  مهجازى  كىيگهن  تونىنى  پانايىڭدا  پادىشا  ئۆز  ساقالپ،  جهۋرىلىرىدىن

 ! ئامىن – ئاسىرغايسهن

 بابىنى  تاقاپ،ئادالهت  ئىشىگىنى  زۇلۇم  قىلىپ،  پهتهى  ئۈچۇرپاننى  خوجام  خېتىپ  غازى  سهئىد  نۆۋەتته  بۇ  لېكىن،

 ۋە  راۋاجىالندۇرۇپ  كۈچلۈك  تههىييهلىرىنى  ناماز  ۋە  نىزاملىرى  شهرىئهت  مۇستافاۋىيهننىڭ  شهرىئهت  ئېچىپ،

 پۇقرا  ياخشى  گۈللهندۈرۈپ،  قىلىپ خااليىقنى  پىداكارلىق  ئۈچۈن  ساقالش  ئامانلىغىنى  ئۇالرنىڭ  باشالپ،  يولغا

 خوجا ۋەسىيهتلهرنىڭ ههممىسى دىن هۆكۈمرانلىغى مهيدانى ۋە ئادالهت سههنىسىنى ئىگهللهپ، توغرا يولنى . تىرىشتى

 شۇڭالشقا، . دە ئىدى چۈنكى، خوجامالرنىڭ ههممىسىال ياشتا چوڭ ۋە ئابرۇيدا زىيا . قولىدا مههكهم تۇتۇپ ئىلگىرلىدى

 ئۇالر گهرچه پهلهتكنىڭ كاجلىغى ۋە نهسلىگىگه ئۇچۇرغان بولسىمۇ، لېكىن ئۇالر يهنه ناهايتى تېزال يۇقۇرى سائادەتكه

 يوللۇق ئهۋلىياالرغا،  ئهگهر خۇداۋەندەكېرىم شهرىئهت پانا ئهنبىيا . ئېرىشتى  مۇرەسسهلهرگه، پهزىلهتلىك ۋە توغرا

 قۇدرەت  ۋە  شانۇ رەهىمدىللىق  پادىشاالرغا  دەرىجىلىك  ئالى  ئېرىشكهن  رازىلىغىغا  ئالالنىڭ  ههم  ماشايىخالرغا   لىك

 ئېغىر  بىلهن  ئالدى  ئۇالرنى  ئارقىلىق  ئۆزىنىڭ هىكىمىتى  بولسا،  قىلماقچى  تهقدىر  ۋە  ئىرادە  قىلىشىنى  شهۋكهت ئاتا

 نى كۆرسىتىپ، مېهنهت ۋە مۇشهققهتلهرنىڭ ئهلهمگه مۇپتىلال قىلىپ، جاهاننىڭ ئىسىق ۋە سوغاقلىرى  هىجران ۋە خارۇ

 ئاهۇ  ۋە  نادامهت تۇزاق  قايغۇسىنى تېتىتىپ،  خار  پۇشايمان ئوتى بىلهن پۇششۇرۇپ، تۇپراقلىرى بىلهن يۇغۇرۇپ،
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 قهدەم  دەرىجه ئىززەت ۋە هۆرمهت ئهۋجىگه قهدەممۇ  بىئوېتىۋار كوچىالردىن ئايالندۇرۇپ، ئاندىن كېيىن دەرىجىمۇ

 قۇبۇل تۇتقان بهندىسى ئېلىپ چىقى  ئۆزىنىڭ مههبۇبى ۋە  كۆتۈرۈپ،  ههقىقى يېقىن دەرىجىگه  بهزىلىرىنى ئۆزىگه  پ،

 تهخت . قىلىدۇ  بولسا  قهدىر  بهزىلىرىنى  ئولتۇرغۇزۇپ،  يۇقىرى  سهلتهنهتته  دەرىجىسىدىنمۇ  پهلهك  مهنزىلىنى

 پادىشالىق  ههقىقىي  يايدۇرۇپ،  سايىسىنى  سۈپىتىنىڭ  ئۇلۇغلۇق  قىلىپ، ئۆرلىتىپ،  ئىلتىپات  دۆلىتىنى  ۋە  دەرىجىسى

 چىقىرىپ،  تارتىپ  ئاجىزالرنى  زۇلۇمكهش  چۆككهن  قۇدۇقىغا  زۇلۇم  بىلهن  ئاغامچىسى  سولىشىنىڭ  ئاپتىۋى  دۆلهت

 بىلهن پهرۋىش قىلدۇرىدۇ  خۇددى قويچىغا ” ته » ههدىس شېرىپ « شۇڭالشقا، . ئۆزىنىڭ دۆلهت سايىسى  پادىشاالر

 خ  ئۆز  ۋە  الزىم ئوخشاش بولۇشى  بولۇشى  مهسئۇل  يېزىلغان “ هلقىگه  بېقىپ، . دەپ  ئوبدان  قوينى  قويچى  ههرقانداق

 ئهگهر قويدىن ئوبدان خهۋەر . قويچىنىڭ مهرتىۋىسىمۇ ئاشىدۇ . ئوبدان خهۋەر ئالسا، قويالر سىمىز بولىدۇ، قوي كۆپۈيىدۇ

 قويچ  ئوبدان  باشقا  يهنه  قويلىرىنى  ئىگىسى  قوي  قىلسا،  بىپهرۋالىق  قويىچىنى ئالماي،  ئىلگىركى  تاپشۇرۇپ،  ىغا

 جۈملىدىن، ئهگهر ههرقانداق پادىشا پۇقرالىرىنىڭ ئههۋالىدىن ئوبدان خهۋەر ئالسا، ئۇنىڭ . ئالدىدىن ههيدىۋېتىدۇ

 قىلىدىكهن  بىپهرۋالىق قىلىدىكهن، . دۆلىتى ئارتۇق، مهرتىۋىسى يۇقىرى قىلىپ، يۇرتلىرىنى ئاۋات ۋ مهمۇر  ئهگهر ئۇ

 . ڭ قۇدرەتلىك ئىگىسى بولغان ئالال، ئۇنىڭ مهمىلكىتىنى يهنه بىر پۇقراپهرۋەر مهخلۇققا تاپشۇردىكهن مۈلكى ئالهمنى

  مهمىلكهت بولسا ئادالهتلىك بىلهن ئاۋات ۋە زۇلۇم بىلهن خاراپ . چۈنكى، بىر زالىم مىڭ بۆرىدىن بهتتهر ياماندۇر

 . ۋەيران بولىدۇ

 كاشىغهردە سىدىق . ام ئۈچتۇرپاندا ئۈچ ئاي مىقدارى تۇرۇپ قالدى سۆزنىڭ هاسىلى شۇكى، سهئىد غازى خېتىپ خوج

 . بېك قىپچاق دىگهن باش كۆتىرىپ ئىستىال تاپتى دىگهن خهۋەر ئاڭالندى ۋە كاشىغهرگه بېرىشنى پىالنلىدى

6 

 سهئىد غازى خېتىپ خوجام ۋە توغرا يوللۇق پهرزنهتى هامىدىدىن خوجامالر كاشىغهرنى

 قىلىشنى تاما قىلىپ لهشكهر تارتقىنى ۋە يولدا بولغان ۋەقلهر پهتهى ۋە تهسهررۇف

ئههۋاالتى، خوجامالر ساددىىلق قىلىپ، سىدىق بېككه گىرىپتار بولۇشى ۋە ئۇالرنىڭ
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 دۆلهت خاالسلىغىغا مۇيهسسهر بولۇپ، ئۆز ماكانىغا مۇراجهت

 قىلغانلىغى ۋەقهلىرى بايانى

 ۋە بىلم خاتىرىلىك دوستالرنىڭ يۇرۇق دىللىرىغا روشهن ۋە ئايدىڭ بولغايكى، دىل كۆزى بىلهن كۆرىدىغان ئهرباپالر

 يىلى جامادىلئاخىرنىڭ ئون ئىككىنچى كۈنى  ) ت – كۈنى  17 ئاينىڭ  7 مىالدى ( سهئىد غازى خېتىپ خوجام شۇ

 بهرگاهلىرىنى  خهرگاهلىرىنى ۋە چېدىر  كاشىغهرنى پهتهى ۋە تهسهررۇف قىلىشنى مهقسهت قىلىپ يولغا چىقىپ، ئۆز

 . لهشكهر بىلهن چاپاۋۇل قىلىپ ئالدىدا ئهۋەتتى ) مىڭ ( ئوت بېشى دىگهن جايغا تىكىپ، هامىددىن خوجامنى ئىككى

 مهنزىل يۈرۈپ، قارا  ئىككى كۈنىدىن كېيىن، بىر مىڭ بهش يۈز مههرەم، ياساۋۇل بىلهن زەپهرگه ئاتلىنىپ، مهنزىلمۇ

 . ئهسىر قىلىپ، جازاسىنى بهردى  ىتى بۇزۇلغان بىرقانچه باشباشتاق قىرغىزنى ئولجا بۇالق دىگهن مهنزىلگه بارغاندا، نىي

 بېكنىڭ  قۇتلۇق  ئاكىسى  قېچىپ،  كاشىغهرگه  ساقالپ،  جېنىنى  جېڭىدىن  جام  بېك  سهئىد  هاكىمى  ئاقسۇ  چاغدا،  بۇ

 ئىدى  بارغان  ئىدى . ئالدىغا  هاكىم  كاشىغهرگه  چاغدا  بۇ  بېك  ئاكىسىنى . قۇتلۇق  بېك  ۋە سهئىد  مهسلهههتى  ڭ

 چىرىك  ياردەمچى  خهت ئېلىپ،  جاڭجۈنىگه  ئىلى  بويالپ،  يولىنى  قاخشال  بىلهن  ئامبانالرنىڭ كېلىشى  مهنساپدار

 هامىدىن خوجام . بۇنى بىر قانچه قىرغىز تۇتۇپ كهلدى . ئېلىپ كېلىشىنى نىيهت ۋە مهقسهت قىلىپ يولغا چىققان ئىكهن

 ماقچى بولۇپ تهييارالنغاندا ، قول ئاستىدىكى دۆلهت ئهركانلىرى سهئىد ۋۇجۇت خامىنىنى كۆككه سورى  ئۇنىڭ تهن

 قىلدى  ئىلتىماس  ۋە  ئىلتىجا  تىلهپ  قېىنىنى  ئهپۇ . بېكنىڭ  گۇنالىرىغا  بارلىق  ئۆتمۈشتىكى  ئۇنىڭ  خوجام  هامىدىن

 ئهماراتلىك  سۈرۈپ،  بېكنىڭ توڭچىس ) ت – ئهمىرلىك ( قهلىمىنى  سهئىد  بېرىپ،  ئهمىرلىك مهنسىۋىنى  ئىسمائىل ،  ى

 قىلدۇرۇپ،  قان  تۇغقا  كىشىنى  بىر  ناملىق  ئىچكۈزۈپ ( كۇتۋال  كاشىغهرگه ) ت – قهسهم  بولغان  مهنزىلى  مهقسهت ، 

 بىر . ماڭدى  بىلهن  بىز  ۋە  مۇسۇلمان  بېك بولسا  قۇتلۇق  كىرىمىز،  كاشىغهرگه  ئهتىسى  بېرىپ،  ئاتۇشقا  ئۈستۈن  بۇالر

ۇ تهرەپتىن بىز هۇجۇم قىلىپ، سىدىق بېك قىپچاقنى ئوتتۇردىن كۆتۈرىمىز يهرلىك، شۇڭالشقا ئۇ تهرەپتىن قۇتلۇق بېك، ب
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 دەپ خام خىيالنى ئوت قالىماي پۇشۇرۇپ، بۇنى چىشسىز، ئېغىزسىز نادان دىل تهسهۋرۇىدا چايناپ لهززەتلىنىپ خوش

 رىدىىن سىنچالپ قارىسا، يۇقى . بولۇپ تۇرغان بىر هالهتته، ئۇشتۇمتۇت كاشىغهر تهرەپتىن بىر ئۇلۇغ تاغ نامايهن بولدى

 كىرىشتى . تۇغنىڭ كهينىدىن نۇرغۇن قوشۇن ئۇچۇق كۆرۈندى  جهڭگه  ئىالجىسىز  كېلىپ، . بۇالر  تهرەپتىن قىپچاقالر  ئۇ

 باشالندى  ئۆز  جهڭ  بولدى . ئارا  زىيان  ئادەم  مۇنچه  بىر  تهرەپتىن  ئادەم . ئىككى  بېك تهرەپتىن  سىدىق  چاغدا  بۇ

 ئۇنىڭ  بىله ” كېلىپ،  ههر خوجامالر  كېلىڭالر،  تهكلىپ قىلىپ  شهههرگه  بىلهن  ياخشىلىق  ۋە  تىنچلىق  ئۇرۇشماي،  ن

 مېهمىنىمىزدۇر  كهلگهن  يۇرتىمىزغا  ۋە  غازىالردۇر  سهئىد  ئاچقان  ئىسالم  ئۇالر  بولسىمۇ،  خهۋىرىنى “ قانچه  دىگهن

 هۆرمهت بى  ئىززەت ۋە  ئىلتىماس قىلىپ،  ۋە  چىقىرىپ ئىلتىجا  ئادەم  ئالدىغا  چۈشۈردى يهتكۈزدى ۋە  . لهن شهههرگه

 ئۆزرە  تۇرۇپ  ئورنىدا  خىزمهتكار  قىلىپ،  زىياپهتلهرنى  نۇرغۇن  بىلهن  مۇاليىملىق  قويدى  ياخشى  . مۇئهززىرەتلهر

 بارگاهلىرىدىن ئايرىپ،  ئۇالغ ۋە چېدىر  خوجامالرنىمۇ ئات . ئۇالغلىرىنى تارتىۋالدى  لېكىن، لهشكهرلهرنىڭ ئات

 هوي  بىر  خوش هاۋالىق  ۋە  بهردى كهڭرى  تهييارالپ  ماكان  ئۇالرنىڭ ههممه . لىدىن  قويۇپ،  ئادەملهرنى  خىزمىتىگه

 جان  قىلدى  ئېهتىياجىنى  ئادا  بىلهن  بلهنمۇ . دىلى  كىشلهر  ۋە  قويمىدى  يول  چىقىشقا  ئاتلىنىپ  ئۇالرنى  ئهمما،

 ئۆتتى . كۆرۈشتۇرمىدى  كۈن  توققۇز  رەۋىشته  ۋە  هالهت  ك . شۇ  يهنه  كۆرگىنىچه  شۇ  بېكنى  ۋە سىدىك  ۆرمىدى

 . كۆرۈشهلمىدى

 قىلىپ،  مۇرەسسه  سۈلهى ۋە  ئۇالرنىڭ ئارىسىدا  چۈشۈپ،  ياخشى ئادەملىرى ئارىغا  نهچچه  ئاقىۋەت كاشىغهرنىڭ بىر

 ئۈچتۇرپان  ۋە  ئاقسۇ  بېكنىمۇ  سىدىق ،   ئارالشمايدىغان  ۋە  قىلمايدىغان  دەخلى  ئىشلىرىغا  قهشقهرنىڭ  خوجامالرنى

 ئ  قىلىپ،  بارمايدىغان  ئانىت  ههىدى تهرىپىگه  ۋە  قائىدىلىرى  قىلىپ،  مۇستههكهم  پهيمان  ئىمانالرنىڭ چىڭ ۋە

 ئىتتىپاقلىق قائىدە  بىرلىك ۋە  قۇچاغلىشىپ  قىلىپ،  قوش باغلىشىپ،  ئاالهىدە  رەسمىيهتلىرىنى يېڭىۋاشتىن چىڭىتىپ،

 بىر  قىلىشىپ،  ۋەدىلهرنى  كۆپ ياخشى  دوستلۇ  كۆرۈشۈپ،  ماقۇل بولۇپ،  ق قائىدىسىنى باشقىدىن بىرىنىڭ تهلىۋىگه

 ياراق ۋە چېدىر . تىكلىدى  توال ئۆزرە  خوجامالرنىڭ ئات،  مۇناسىپ  ئۆيلىرىنى بېرىپ،  خالىقالرنى قويغان بولۇپ،

 ئۆتمهيدىغان  تون  مارالۋېشىدىن  قايتۇرۇپ،  ئۆزىگه  ياراقلىرىنى  ئات،  لهشكهرلهرنىڭمۇ  كىيدۈرۈپ،  سهرپايالرنى

 ته  بىلهن ئاقسۇ  يول  چوڭ  راۋان قىلدى قىلىپ،  ئۆزلىرىنىڭ ئامان . رەپكه  ئۈچۈن  خوجامالرمۇ  ئېسهن قۇتۇلغانلىغى

) ت – كۈنى  27 ئاينىڭ  12 مىالدى ( ناماز ئوقۇپ شۈكرى قىلىپ، ماهى رەجهپ ئېيىنىڭ يىگىرىمه سهككىزنچى كۈنى
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 يۇرتدارلىق . ئۆتكۈزدى قىشنى ئۈچتۇرپاندا . بۇ ئهقرەپ پهسلى ئىدى . مهلۇپى ئۈچتۇرپانغا يېنىپ كهلدى  ئۆز ۋەتهن

 ئىبادەت بىلهن  كۈننى  ئارالشماي،  ئىشقا  هىچقانداق  ئۆزى  تاپشۇرۇپ،  خوجامغا  مههمۇندىن  كىچىك ئوغلى  ئىشىنى

 . ئۆتكۈزۈپ باهارغا ئۇالندى

7 

 سهئىد غازى خېتىپ خوجام ۋە ئۇنىڭ كۆز قارچۇغى هامىددىن خوجام ههم شهيخ

 ات پهتهىنى قارار قىلىپ ئاتالنغىنى ۋە مهقسهت نهزەرىددىن خوجامالر ياركهنتنىڭ غاز

 گۈلى ۋە ئۆز جامالىنى كۆرسهتكىنى، لېكىن زامان هادىسىلىرىنىڭ توسقۇنلىغى

 يۇرتلىرىغا قاتقانلىغى  تۈپهيلىدىن بىرمۇ گۈل ئۈزۈلمهي ئۆز ۋەتهن

 قاتارلىق ۋەقهلهرنىڭ بايانى

 ىۋىسىنى يىگهن بۇرادەرلهرنىڭ ههققانى كۆڭۈللىرىگه ئاشكارە مهقسهتكه يهتكهن دوستالر ۋە مهقسهتنىڭ لهززەتلىك م

 شهيخ نهزىرىدىن  ئهپسانىلهرنىڭ بايان قىلىشىچه،  ۋە  قىسسه  مۇنداق بىر  قالمىغايكى،  ئېتىۋارسىز  مهخپى ۋە  بولۇپ،

 بهش خوجام كۇچاردىن تۆت مىڭ بهش يۈز ئهسكهر بىلهن بىلله ياركهنت غازاتىغا يولغا چىقىپ، ئاقسۇدىن بىر مىڭ

 خېتىپ خوجام ئۈچتۇرپاندىن بىر مىڭ بهش يۈز لهشكهر بىلهن كهلدى، جهمئىي يهتته مىڭ لهشكهر . يۈز لهشكهر ئالدى

 توپ  ئوق  ۋە  مهنزىلمۇ  زەمبىرەك،  ئاتلىنىپ،  بىلهن  باردى  دورىالر  مارالبېشىغا  يۈرۈپ،  مارالبېشىدىكى . مهنزىل

ياراقلىرىنى ئېلىپ چىقىپ تهسلىم  بۇالرنىڭ ههممىسى قورال . هن خۇيجاالر بار ئىك  ئىككى مىڭچه خىتاي، تۇڭگانى
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 ئىمان  ئۆزىرىنى  تۇردى  بولۇپ،  تهييارلىنىپ  قىلىشقا  سازاۋەر  ۋە  اليىق  ههممىسىگه . شېرىپىگه  ئۇالرنىڭ  خوجامالر

 قىلدى  تهلقىن  ئىگه  شېرىپىگه  ئىسالم  ئا  ئۇالرىڭ قورال . شاهادەت ئۈگىتىپ،  ساڭدىكى  ۋە  شلىقلىرىنى ياراقلىرىنى

 چوڭ  دىگهننى  مادالويىه  تۇڭگانالرغا  ۋە  خىتايالرغا  بۇ  بولغان  مۇسۇلمان  يېڭى  قىلىپ بېرىپ،  تهقسىم  ئهسكهرلهرگه

 . قىلىپ، تىنچلىق ئورنىتىپ، خاتىرجهم بولۇپ ياركهنت تهۋەسىگه يېتىپ باردى

 هۆكۈم  بولۇپ،  تهرەپ  بىر  ههزرىتىم  راخمان  ئابدۇل  ياركهنتته  چاغدا  بۇ  بىر لېكىن  يهنه  ۋە  تۇرغان  قىلىپ  رانلىق

 ۋەزىيهت شهكىللهنگهن ئىدى  بىر  پهرمانلىرىنى يۈرگۈزىۋاتقان ههم خىتايالر  بىر . تهرەپتىن تۇڭگانالرنىڭ ئىمامى ئۆز

 جهڭ  ئوتتۇرسىدا  راخمان ههزرىتىم  بىلهن ئابدۇل  كۈندىن كېيىن خوجامالر  بولدى  نهچچه  پهيدا  ئاقىۋەت . جىدەل

 ههزرەت چهت  تۇتتى جانابى  الزىم  ئارالشماسلىقنى  ئىشالرغا  بۇ  چىقىپ،  بهزىدە . كه  تۇڭگانالر  بىلهن  خوجامالر  لېكىن

 قانچه  بىر  بولۇپ،  باش  بېك  ئىشكائى  نىياز  ياركهنتلىك  هالهتته،  بىر  تۇرغان  بولۇپ  نائىتتىپاق  بهزىدا  ئىتتىپاق،

 . ى ياركهنتكه تهكلىپ قىلىپ خهت ئهۋەتتى ئادەمنىڭ ئىسىمىنى غايىپتىن يېزىپ، كاشىغهردىكى ياقۇپ بېك قۇشبېگىن

 . نى ئېلىپ ياركهنتكه كهلدى ) ئهسكهر ( ياقۇپ بېك قۇشبېگى خهتنىڭ مهزمۇنى بويىچه ئۈمىد بىلهن بىر قانچه يىگىت

 بۇالر بهزىدە غهلبه قىلىپ، بهزىدە مهغلۇپ . خوجامالر بىلهن تۇڭگانىالر ئىتتىپاقلىشىپ، ئۇنىڭغا قارىشى جهڭ باشلىدى

 ئۇرۇپ بولۇپ  قىلىچ  دولىسىغا  ئۆتۈپ،  كهينىگه  خوجامنىڭ  خېتىپ  قىپچاق  مۇناپىق  بىر  هالهتته،  بىر  تۇرغان

 ئههۋالنى . خوجام ئارامسىزالندى . زەخمىلهندۇردى  ههمىددىن خوجام بۇ  ياقۇپ بېك غهلبه قىلىپ ياركهنتنى ئالدى،

 سهۋرى  شهههرن  كۆرۈپ  كۆرسىتىپ،  شىجائهت  ۋە  هىممهت  قىاللماي،  ئېتىپ تاقهت  مههكهم  دەرۋازىلىرىنى  ىڭ

 قۇشبېگىنىڭ سىپاهلىرى بۇنىڭغا بهرداشلىق بېرەلمهي، . ئۇرۇشۇپ، ياقۇپ بېكنىڭ نۇرغۇن ئادىمىنى هاالكهتكه يهتكۈزدى

 ۋە  قاچتى  تاشالپ  يهرگه  ئۆزىنى  چۈشۈپ،  سهكىرتىىپ  ئات  سېپىلدىن  قورقۇپ،  ئهندىشىلىرىدىن  ۋە  غېمى  جان

 پۇت  بولدى قوللىر  بىرقانچىسىنىڭ  يارىدار  سۇنۇپ  ئىكهن . ى  قالغان  ئۇچۇق  دەرۋازا  بىر  جېنىنى . لېكىن  قۇشبېگى

 ئون ( جايالپ قېچىپ چىقىپ، قاراڭغۇدا خهندەككه چۈشۈپ كېتىپ، ئاتتىن ئاجراپ قالغاندا، مۇههممهت بابا دەهباشى

 – ئۆزىنى چهتكه ئالدى دىگهن ئادەمگه ئۇچراپ، ئۇنىڭ ئېتىغا مىنگىشىپ، ناهايتى مۇشهققهت بىلهن ) ت – بېشى

 كهتتى  كاشىغهرگه  باراۋەرلىك قىاللماي قېچىپ كىتىۋېتىپ، . دە،  هامىددىن خوجامغا  ئاتىدىن ” ياقۇپ بېك قۇشبېگى

هامىددىن . دەپ، ئۇنىڭ شىجائهت ۋە هىممىتىگه ئاپرىن ئوقۇدى “ ئوغۇل تۇغۇلساد هامىددىن تۆرەدەك تۇغۇسا ئىكهن
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 مىنىدىغان  قۇشبېگى  بولسا  ئىگهر خوجام  ئېتىنى،  ئېلىپ ئۈچتۇرپانغا  ئارغىماق  ئولجا  جابدۇغىنى  ههممه  ۋە  تۇقۇم

 . كهلدى

 شهههر . ئاخىرى خوجامالر بىلهن تۇڭگانالر ئىتتىپاقلىشىپ، ياركهنت شههىرىنى تامامهن قولغا كهلتۈرشۈكه تهييارالندى

 قالسى  كۆرۈنۈپ  كۆزگه  ۋە  چىقارغۇزمايتى  باش  ئادەمگه  هىچ  خىتاي  زايه ئىچىدىكى  زادىال  ئوقى  قىالتتى،  ئوق  ال

 قاالتتى . كهتمهيتى  چارىسىز  بولۇپ،  سېپىلنىڭ قوقتىلىرى دالدا  بولسا،  ئوق ئاتىدىغان  مۇسۇلمانالر  شۇڭالشقا، . ئهگهر

 كېلىپ،  كهستۈرۈپ  مهجبۇرىي  ههممىسىنى  دەرەخلهرنىڭ  مىۋىسىز  ۋە  مىۋىلىك  ئهتىراپىدىكى  شهههرنىڭ  ئۇالر

 بىر نهچچه يهردىن لهخمه كوالپ، . رىپىگه ئىگىز ياغاچ پوتهي باغالپ كۈزىتىش ئورنى ياسىدى شهههرنىڭ بىر قانچه ته

 تۇتاشتۇردى  ئوت  قويۇپ  دورا  توغرىسىغا  ئاستىدىن  پوتهيلهرنىڭ  ۋە  سېپىل  كىرىپ  بىلهن  ئاستى  كۈچى . يهر  دورا

 تاشلىدى  لهشكهرلىرى قوم، تۇپراقالرنى قاپ، خىتاي . سېپىلنىڭ ئون غۇالچ ۋە يىگىرىمه غۇالچ يېرىنى كۆتۈرۈپ هاۋاغا

 سېلىپ تهييارالپ قويغان ئىكهن  تاغارالرنى سېپىلنىڭ بۇزۇلغان . تاغارالرغا  ئىسالم لهشكهرلىرى يېتىپ بارغۇچه قاپ،

 شۇنداق قىلىپ . شهههر پهتهى بولمىدى . يهرلىرىگه تىزىپ، بۇرۇنقىدەك قىلدى ۋە مۇسۇلمانالرنى توال زىيانغا ئۇچراتتى

 ئاي ئۆتتى ئارىدىن  ئۇزۇق  خىتايالرنىڭ ئوق . سهككىز  ۋە  تهڭلىك قىلغىلى . تۈلۈكلىرى كۆپ ئىكهن  دورا  ئۇالرغا

 . قۇۋۋەت بىلهن چىقىپ ئۇرۇش قىالتتى  ئۇالر ههر كۈنى دىگۈدەك تىمهن چېرىك ۋە كۈچ . بولمايتى

 لهرنىڭ رىۋايهتلىرىگه قارىغاندا، بىر نهچچه كۆڭۈل ئهينىگى بىلهن يىراقنى كۆرەلهيدىغان، دانا ۋە ئىشهنچىلىك كىش

 شهههر ئادەملىرىنى هىساپالپ، ئۇالرنىڭ سانىنى  ئىلگىرى خاقانى چىنى بۇ يهتته شهههرنى تهسهررۇف قىلىپ، شهههر

 كۇچاردا ئۈچ  ئالته مىڭ،  كىشلهر ئوتتۇز مىڭ، ئاقسۇدا  ئالغان چاغدا، ياركهنتته ئىشقا يارايدىغان تىمهن ياش ئهر

 ياركهنتتىكى . ون ئالته مىڭ، خوتهندە يىگىرىمه ئىككى مىڭ ئىكهن دەپ دەپتهرگه ئېلىنغان ئىكهن مىڭ، قهشقهردە ئ

 خىتايالرمۇ ئوتتۇز ئىككى مىڭ مۇسۇلماننى، بهلكى بۇنىڭدىنمۇ كۆپرەك ئادەمنى يوق قىلىپ، ئاندۇن ئۆزى يوق بولغان

 . خۇدا ههققى بهلكى بۇ راست گهپتۇر . ئىكهن دەيدىكهن

 ه  بولدى گهپنىڭ  ههل  بىلهن  يولالر  قىيىن  شۇنداق  ئهنه  مهقسىدى  قىلىش  پهتهى  ياركهنتنى  شۇكى،  . اسىلى

 قورال  ئاشلىق،  ساڭ  نهچچه  ئوق  شهههردىكى  چۈشتى  ياراق،  مۇسۇلمانالرنىڭ قولىغا  قاتارلىقالرنىڭ ههممىسى  . دورا

 كاناي ئاۋازى ئاسمان  تهرەپتىن تۇڭگانالر لې . پهلهككه يهتتى  مۇبارەك بادلىق ساداسى ۋە ناغرا،  بىر كىن بۇ چاغدا،
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 تهرەپتىن قاغىلىقتىكى جامالىدىن  يهنه بىر  تهرەپتىن ئابدۇل راخمان ههزرىتىم ۋە  يهنه بىر  بىلهن مۇرەسسه پۈتمهي،

 خوجا، ههتتا ياركهنتتىكى ههممه ههزرەت ئىشان ۋە ساهىپجامالالرنىڭ ههر قايسىسى باش كۆتۈرۈپ چىقىپ، ياركهنت

 ئۆز هۆكۈمرانلىغ  قىلىپ،  تهمه  بواللمىدى  ىدىن  ئىتتىپاق  ۋە . ئارا  تۇتالمىدى  ئىلكىدە  ئۆزىلىرىنىڭ  ياركهنتى  ههتتا

 ئىشان مىرغىياسىددىننىڭ نهۋرىسى مىرزا . ئېهتىيات قىلىپ ساقلىيالمىدى  خېتىپ خوجام  مۇشۇنداق ۋەزىيهت ئاستىدا

 ئۈچتۇ  قاچۇرۇپ،  ههزرەتلهردىن  باشقا  ئۇنى  دەپ،  پىرزادەم  ئهۋەتتى جاننى  مهخپى  قىلمىغان . رپانغا  بۇنداق  ئهگهر

 ئىدى  بوالر  تۆكۈلگهن  قان  ناههق  مۇنچه  بىر  يهنه  خاننىڭ . بولسا،  مۇههمهت ئهلى  چاغدا  بۇ  بايان ( يهنه  بۇرۇن

 پادىشاسى  خانلىغىنىڭ  قوقان  كهلدى ) ت – قىلىنغان  ياركهنتكه  كهشمىردىن  خان  مۇزەپپهر  ئىلگىرى . ئوغلى  بۇ

 ياشايدىكهن ت ] 145 كوهىستان  جىدەل . هرەپته  تهرەپتىكى  بۇ  ئۇ  چاغدا  غهنىمهت  بۇ  ۋاقىتنى  ئاڭالپ  ماجراالرنى

 كهلدى  ئارقىلىق ياركهنتكه  تىبهت داۋىنى  نام . بىلىپ،  ۋە  ئىكهنلىگىنى  قىلدى  ئۆزىنىڭ كىم  ئىزهار  . نهسهپلىرىنى

 مائاش ماك  هۆرمىتىنى بهجا كهلتۈرۈپ، مۇناسىپ جاي  خېتىپ خوجام ئۇنىڭ ئىززەت   انغا چۈشۈرۈپ، ئۆز اليىغىدا

 بۇنىڭ ههركهت . تهمىنات بهلگىلىدى  بىلىپ،  لېكىن،  ئىكهنلىگىنى  باشقىچه  كۇچاردا، ” تهرەددۇتى  بىزنىڭ ئۇلۇغىمىز

 قىلسىال  قۇبۇل  يارلىغىنى  بېرىپ  كۇچارغا  سالدى “ شۇڭالشا  يولغا  كۇچارغا  قوشۇپ،  ئادەم  خان . دەپ  كۇچاردىكى

 شۇڭالشقا، ئۇ . ىنى قىلىپ، تېگىشلىك تهمىنات بهلگىلهپ، مۇۋاپىق يهردىن خوتۇن ئېلىپ بهردى خوجاممۇ ئۇنىڭ ئىززىت

 تاماشا قىلىپ، بۇ جايدا بىر نهچچه ۋاقىت ئىستىقامهت  كوڭلى خاتىرجهم بولۇپ تىنجىپ، ئۆزى خالىغان يهردە سهيلى

 رۇخسهت بىلهن كورلىغا . قىلىپ ياتتى  بارسام  كورلىغا  ياقۇپ بېك غازى كۇچارنى ئالغان . باردى كۈنلهرنىڭ بىرىدە

 قىلدى  سهپهر  تهرەپكه  تۇرپان  قىلىنىدۇ . چاغدا  بايان  داستاندا  كېيىنكى  ۋەقهسى  ( بۇنىڭ  قىلغۇچىالرغا .  ئالالسهۋىر

 ماڭدۇردى !) يېقىندۇر  خوجامنى كۇچارغا  جامالىدىن  مهزكۈر  يهنه  بىلهن . خېتىپ خوجام  تۇڭگان  ئاقىۋەت خوجامالر

 بوال  ۋەتهن ئىتتىپاق  ئۆز  قىاللماي،  مۇهاپىزەت  تۇتۇپ  قولىدا  ياركهنتنىمۇ  قايتتى  لماي،  يۇرتىغا . يۇرتىغا  بۇالرنىڭ

 قانچه سهۋەپ بار  يهنه بىر  قورال . يانمىغىنىدا  تۇڭگانالرنىڭ سانى يىگىرىمه بهش مىڭ بولۇپ،   بۇنىڭ بىرى شۇكى،

 كۆپ ئىكهن  بىلهن . ياراقلىرىمۇ  ئادەم  ئاز  خوجامالر  قىلىپ كهلگىنىمىز شۇڭالشقا،  جابدۇق  ئېغىر  ئىكهنمىز،  كهلگهن

 ئىدى  يانغان  دەپ  ئىكهن  ئهمهس . تۈزۈك  تۇراقلىق  ۋە  مۇقىم  خوجامنىڭ مىجهزى  شهيخ  نهزەرىددىن  بىرى،  يهنه

ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇ گويا ئۆزىنى ئىككىنچى ئهمىر كىبىر تېمۇر كوراگانى دەپ چاغالپ، ياركهنتتىكى كاتتا ههزرەت . ئىدى
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 بۇ ئۇالر بىلهن ئىتتپاقالشماسلىققا . نالرنى، تۇڭگانى ئىماملىرى باش يۇرت ئىسىلزادىلىرىنى ئادەم ئورنىدا كۆرمىدى ئىشا

 مىجهز . سهۋەپ بولدى  شېرىپلىرى نهپىس ۋە خۇش خۇي، خۇش پىئېللىق، خۇش  لېكىن سهئىد خېتىپ خوجام بولسا

 ئارا مۇههببهت ۋە يېقىن مۇناسىۋەت  دان كۆرۈشۈپ، ئۆز ياقۇپ بېك قۇشبېگى بىلهنمۇ ئوب . مۇئامىلىلىك كىشى ئىدى

 . نهتىجىسىنى كۆردى  يىپىنى باغلىدى ۋە ئاخىرىدا ئۇنىڭ ئهسهر

 : نهزىم

 ئهگهر پادىشا بولسا مۇاليىم سۇخهن،

 . كى مۈشكۈلنى ئاسان ئهلىگهى هاپىزى ههي

. 

8 

 – پادىشانىڭ يار كهنت ۋە كاشىغهرنى ئېلىش ئارزۇ سهئىد جاملىددىن خوجام

 تهقهززاسى بىلهن بىر سهپهردە ئىككى شهههرنى ئېلىش تهمهنناسىنى يهنى ئىككى

 دۇمباق ئۇرۇپ مهغرۇرلىنىپ ئات چاپقىنى ، بىرىنى – كىيىكنى ئوۋالش قهستىدە داقا

 هر ئىككى ئوۋالش يهنه بىرىنى ئوۋالپ يهنه بىرىنى قهستلهپ ئات چاپتۇرۇپ ، ه

 كىيىكتىن خاالسلىق دۆلىتىنى هاسىل قىلىپ ، بىردىنال ئىگىزدە پهرۋاز قىلىپ ئۇچۇۋاتقان

 يامان بۈركۈتنىڭ يىرتقۇچ چاڭگىلىغا گىرىپتار بولغىنى ۋە ههر ئىككى كىيىك مهشۇغىدىن

 خورام – مههرۇم قېلىپ كۆڭلى ماالل ۋە يېرىم بۇلۇپ ئۆزىنىڭ گۈزەل ۋە شادى

ا قايتىشى قاتارلىق ۋەقهلهر يۇرتىغ – ۋەتهن
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 هىكايىلهرگه  ۋە  نهقىل ،   قالمىغايكى  يېپىق  ۋە  مهخپى  ئهرباپالرغا  بىلىملىك  چوڭقۇر  ۋە  دوستالر  كۆڭۈللۈك  ئاق

 ئاساسالنغاندا ، شهيخ نهزەرىددىن خوجامالر يار كهنتنى مۇهاپىزەت قىلىپ تۇتۇپ تۇرالماي يېنىپ كهلگهندىن كېيىن

 جا  هاكىمى  ئاقسۇ  شىجائىتى ،  ۋە  غهيرەت ،   ئۇرۇپ  جۇش  جۈرئىتى  ۋە  هىممهت  پادىشانىڭ  خوجام  مالىددىن

 قۇشبېگى دىگهننى تىرىك ” قوزغىلىپ  تهسهررۇف قىلىپ ،  كاشىغهرنى پهتهى ۋە  كهنت ۋە  ئاتلىنىپ چىقىپ يار  ئۆزەم

 يهتكۈزۈپ ، ئېتىمنىڭ ئالدىدا تۇتۇپ باغالپ قۇل ئهسىر قىلىپ ، ئۇنى ئىنسان گۇرۇهى كۆرمىگهن خارلىق ۋە زارلىقالرغا

 بىكار  سهيىتلگىممۇ  ۋە  قاالي  بولماي  ئوغلى  شهيخنىڭ  خوجا  نىزامىددىن ،   يوقاتمىسام  ههيۋىسىنى  ههيدەپ  پىيادە

 بىلهن قهسهم ئىچتى “ بولسۇن  ئاچچىق سۆزلهر  ئۇنىڭ ههممه دۆلهت ئهركانلىرى ۋە . دەپ چوڭ گهپلهرنى قىلىپ ،

 تۇزكۇرالرمۇ  ئېتىۋارى ئهلۋە ” خۇشامهتچى  نىمه  ئادەملهرنىڭ  ئىگىز  كهلگهن  قېچىپ  يۇرتىدىن  ئۆز  شۇنداق،  تته

 ياراقالرنىڭ تهرەددۇتى ۋە – پۈتۈن قىش بويى قورال . دەپ ههددىدىن ئارتۇق خۇشامهت سۆزلهرنى قىلىدى “ بولسۇن

 ئۇالشتى – ئات  يۈزىدىن ئوت . ئۇالقالرنىڭ غېمىنى قىلىپ باهارغا  بىخ ئۇرۇپ – يهر  باش كۆتىرىپ چىققان گىياالر

 باهار پهسلى كهلگهندە ، ئۆز ئىنىسى جااللىدىن خوجامنى ئۇرنىغا ئولتۇرغۇزۇپ ، ۋاكالىتهن ئاقسۇ زىمىنىنى باشقۇرۇشقا

 بۇ چاغدا كۇچار خوجىلىرىنىڭ بۇرۇنقى ئهلىمى ۋە سهئىدلهرنىڭ ئۇلۇغ پىشۋاسى بولغان ئاخۇن . قويۇپ تهييار بولدى

 بۇ كىشى ئهللىك يىل ئهلهملىك مهنسىۋىنى ئۆتهپ ، شهرىئهت شېرىپىنى . كىشى بار ئىدى خوجام ئهلهم دىگهن بىر

 بۇ كىشى باش بولۇپ كۇچار ، . راۋاجالندۇرغان ۋە خاس ئاممىنىڭ مۇراجىئهتچىسى بولغان بىر مويسىپىت كىشى ئىدى

 ئۈچتۈرپان ئهسكهرلىرىنى ئېلىپ سهئىد خېتىپ خوجام ۋە هامىددىن خوجامالر . شههيار لهشكهرلىرىنى باشالپ كهلدى

 . كهلدى

 ، غهلىبه ئۈزەڭگىسىگه ئاياق قويۇپ ،  سهئىد جامالىددىن خوجام پادىشا سائادەتلىك زامان ۋە شهرەپلىك دەۋراندا

 ئاقسۇدىن مولال ئابدۇل باقى مۇپتى ئاخۇنۇم ، قاسىم قازى بېك ، باقىش مىراپ بېك ۋە مۇههممهت شېرىپ بېكلهرنى ،

 بهگل  ئۈچتۈرپان كۇچار ،   مىراپالرنى  ئاقمۇلال  مولالش مىراپ ،  ياقۇپ دىۋان بېك ،  بېك ،  غهزنىچى  ىرىدىن ههججى

 ئىشنىڭ  ۋە  يارايدىغان  كارغا  قاتارلىق  بېگى  مىڭ  ئىبراهىم ،   مىراپ  قۇربان ،   بېك  مۇسا ،   بېك  ئاق بهگلىرىدىن
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 بهگ ۋە  بار  غهيرىتى  ۋە  هىممهت  ۋۇجۇدىدا ،   چىقااليدىغان  كهنتكه ئههدىسىدىن  قىلىپ يار  ههمرا  بهگزادىلهرنى

 ئالدى . ئاتالندى  مىڭ دەپ دەپتهرگه  ئالته  يىگىرمه  سانىنى  بۇ . ئهسكهرلهرنىڭ  قۇشچىالر ،   پىلىترچى ،   بازارچى

 ئىدى  سىرتىدا  مهنزىل . هىساپنىڭ  ئۈچ  كهنتكه  يار ،   بېسىپ  يولالرنى  بىلهن  سۆلىتى  ۋە  دەبدەبېسى  دۆلهت  بۇالر

 كىچىك ئۇلۇغالر ، – هنتنىڭ ۋالى ۋە ئاهالىلىرى ، ههزرەت ئىشانالر ، تۇڭگانى ئىماملىرى قاتارلىق چوڭ قالغاندا ، يارك

 ساالمالرنى ئېلىپ ئالدىغا چىقىپ ، زەپهر ئۈزەڭگىلىرىگه – گۇرۇه بولۇپ ، سوغا – توپ ، گۇرۇه – مۆتىۋەر زاتالر توپ

 ئالال دەرگاهىنى  قوللىرىنى كۆتىرىپ ،  قىلىشىپ ، يۈزىنى سۈرتۈپ ،  ۋە سۇنۇقلۇغىنى ئىپادىلهپ دۇئا  ئاجىز  ڭ ئالدىدا

 پهتهى ئايهتلىرىنى ئوقۇپ ، خوجامالرنىڭ ئۆمۈر دۆلهتلىرىگه دۇئاالرنى قىلىپ ، بېشىنى تۆۋەن سېلىپ ، خىجالهتنىڭ

 پ شاهانه ئىنئام خوجامالر بۇنى بىلى . قارا تهرلىرىگه غهرق بولۇپ ، ئىلگىرى قىلغان ئىشلىرىغا پۇشايمان قىلىپ تۇردى

 بىلهن ئۇالرنىڭ گۇنالىرىنى كهچۈرۈپ ، دىل  كۆڭلىنى كۆتىرىپ ، ئالال دەرگاهىنىڭ – ۋە پادىشاالرچه مهرههمهتلهر

 ئالدىدا ئاجىز ۋە سۇنۇقلۇغىنى ئىپادىلهپ دۇئا قىلىشىپ ، پهتهى ئايهتلىرىنى ئوقۇپ ، خوجامالرنىڭ ئۆمۈر دۆلهتلىرىگه

 ت  بېشىنى ،   قىلىپ  ئىشلىرىغا دۇئاالرنى  قىلغان  ئىلگىرى ،   بولۇپ  غهرق  تهرلىرىگه  قارا  خىجالهتنىڭ ،   سېلىپ  ۆۋەن

 تۇردى  قىلىپ  ئۇالرنىڭ . پۇشايمان  بىلهن  مهرههمهتلهر  پادىشاالرچه  ۋە  ئىنئام  شاهانه  بىلىپ  بۇنى  خوجامالر

 دىل  كهچۈرۈپ ،  دەبد – گۇنالىرىنى  ههممىسىنى خوش قىلىپ ئۇلۇغالپ ،  كۆتىرىپ ،  داغدۇغىالرنى كۆڭلىنى  ۋە  ەبه

 قىلىپ ، خوشاللىق بىلهن يار كهنت پايتهختىگه كېلىپ ئورۇنالشتى ، مهيلى تۇڭگانالر بولسۇن ياكى ههزرەت ئىشانالر

 كۈچ  ئويالشقا  ئويالرنى  غهيرى  بىرەر  نىسبهتهن  خوجامالرغا  كۆڭلىدە  ئادەمنىڭ  هىچقانداق  ئومۇمهن ،   – بولسۇن

 – هممه ئهئيانى ئهشرەپلهر ئىتائهت بهلۋىغىنى مههكهم باغالپ ، خوجامالرنى قۇت ه . قۇۋۋەت ياكى مادار يوق ئىدى

 ههر . مۇبارەكلهپ ، شاهانه ناغرا ، كانايلىرىنى ۋە سۇناي ، دۇمباقلىرىنى چېلىپ ، شادىيانه سادا ئاۋازلىرىنى ياڭراتتى

 ئاۋازى بۇ خۇددى كۆك گۈمبهزدەك توپ بولۇپ مۇبارەكلهشكه كهلگهن خااليقنىڭ شاۋقۇن – قايسى يۇرتالردىن توپ

 چىرماشتى  راۋىقىغا  يايدى . ئاسمان  ئادالهت كىگىزىنى  ئېچىپ ،  ئىشىگىنى  ئىنئام  بىر . خوجامالر  بۆرە  بىلهن  قوي

 ئىچتى  سۇ  چىقاردى . كۆلچهكته  چۈجه  ئۇۋىدا  تاكچه  بىر  كهپتهر  بىلهن  ههممه . الچىن  بهلكى  ۋە  گۇرۇهى  ئىنسان

 د  ئاداۋەت مهدەن مهخلۇقات ئارىسىدىكى  يوقالدى – ۈشمهنلىك ۋە  يۇشۇرنۇپ  ئۈلپهت ۋە . جىسىمالرنىڭ كهينىگه

 قائىدە  چاچتى – مۇههببهت  نۇر  ئاپتىۋىدەك  قۇياش  خۇددى  يۇقۇرى . يۇسۇنلىرى  رەۋىشلىرى  هالى خوجامالرنىڭ
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 . اتىرجهم ئولتۇردى كۆپ ئىنئام ۋە ئېهسانالرنى قىلىپ ، هۆكۈمرانلىق ئورنىدا خ  ئۆرلهپ ، خااليىققا كۆپتىن

 بۇ مهقسهتكه يېتىش . سۆزنىڭ هاسىلى شۇكى، ئهمدى ئۇالرنىڭ ئارۇز ۋە مهقسهتلىرى قهشقهرنى پهتهى قىلىش ئىدى

 ئۇزۇق  قورال  ئۈچۈن،  لهشكهر،  تهييارالش،  دىل  تۈلۈك  ئۇالرنىڭ  ئىشتىياقى  ۋە  ئارۇز  راسالش ئىشلىرىنىڭ  ياراق

 چۈشتى  زاماندا ياركهنت . ئهينهكلىرىگه  سائادەتلىك  ۋە  دەۋران  شهرەپلىك  يىغىپ،  ئهسكهرنى  كۆپ  تهۋەسىدىن

 يۈرۈشنى پىالنلىدى  مهملىكهتنىڭ بارلىق . قهشقهرگه  تاپشۇرۇپ،  ئاخۇن غوجامغا  ئهلهم  ياركهنت هۆكۈمىتىنى مهزكۇر

 بهلگىلىدى  قىلىپ  مۇتلهق  هاكىم  ئۇنى  هېساپلىدى . ئىشىدا  سانىنى  پىلتى . لهشكهرلهرنىڭ  بازارچى، قۇشچى،  رچى،

 يهتمىش ئىككى مىڭ مۇسۇلمان ۋە تۇڭگانالرنى دەپتهرگه ئالدى  ئهسكهرلهرنىڭ كۆپلىكىدىن . مىراخورالردىن باشقا

 بازارالدا تاماشا قىلىپ چۆرىدەپ ساقالپ تۇرغۇچىالر ۋە ئهسكهرگه ماڭغۇچىالرنىڭ  پوش دىگهن ئاۋازالر، كوچا  پوش

 تۇغقانلىرنىڭ  بولسۇن ” ئۇرۇق  كاناي دېگه “ يول  ساداسى،  پاتىهه  داقا  ن  ئاۋازى،  سۇناي،  پهريات  دۇمباقالرنىڭ

 ناله جان سۆزلىرى ۋە ئوتلۇق غهزەل، مۇقام جىگهر سۆزلىرى، يهنه بىر  مۇغهننىلهرنىڭ ئايرىلىش ئالدىدا ئوقۇغان ئاه

 ىدىن ئاسمانى پهلهككه تۇپراق ئالهم  تۇزانالر بولسا بۇ چاڭ  تهرەپتىن لهشكهرلهرنىڭ ئات ئاياقلىردىن چىققان چاڭ

 ئهقىل . ئۆرلىدى ،   گاس قىلدى  ئاڭلىغۇچىالرنىڭ قۇالقلىرىنى ،   كور  كۆرگۈچىلهرنىڭ كۆزىنى  گويا  هال  ئىدرەك – بۇ

 هىسسىياتلىرى ئۆزىنىڭ هىسسى قۇۋۋەتلىرىدىن ئاجراپ چىقىپ توختاپ قالدى ، گۇياكى قىيامهت كۈنىدىكى يىغىلىش

 . غهۋغالىرىدىن بىر نىشانه ئاشكارە پهيدا بولغاندەك بولدى مهيدانىدىن بىر نهمۇنه ۋە ئهرسات

 كۈنى  ئىككىنچى  ئاۋالنىڭ  جامادىيهل  يىلى  ئۈچىنچى  سهكسهن  يۈز  ئىككى  مىڭ  بىر  هىجرى  مىالدى ( تارىخ

 ياراقتىن باشقا يهنه ئىككى يۈز هارۋىدا غول – خوجامالر قورال . ئىدى ) ت – كۈنى  12 ئاينىڭ  9 يىل  1866

 كاشىغهرگه بارىمىز ۋە بۇ جاينى ئالىمىز ، قىپچاق ، ئهنجانلىقالرنى قۇل ئهسىر قىلىپ ، غول ” زەنجىر كىشهنلهرنى ئېلىپ

 دەپ خام تاماالرنى ئوت ياقمىغان قازانغا سېلىپ تهييارالپ پىشۇرۇپ، “ زەنجىرلهر بىلهن مههكهم باغالپ ئېلىپ كېلىمىز

 ئهمما خوجامالر هۆكۈمرانىلىق قىلغان . ىنىپ، خوش بولۇپ ماڭغان ئىدى چىشى يوق قۇرۇق ئاغزىدا چايناپ لهززەتل

 توپلىنىپ ئاتالنغان ئهمهس ئىدى  بۇنداق كۆپ ئهسكهر ،   زاماندا  ۋە  قانداق دەۋر  كېيىنكى . ههر  ئههۋال  بۇ  ههتتا

 جامالىددىن خوجام ئالهمنى ياراتقان هىممهتلىك ئالالنىڭ فهزىل ئىنايىتى بىلهن سهئىد . كۈنلهردىمۇ بولۇپ باقمىدى

 رەڭمۇ  قىلىچىنى – پادىشا  ئىسپان  ۋە  قويدى  بېشىغا  تاجىسىنى  شاهى ،   كىيىپ  ئۇچىسىغا  كىيىمنى  شاهانىلىق رەڭ
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 يولغا . قۇۋۋەتلىك بېلىگه باغلىدى  چوڭ سۆلهت ۋە تهكهببۇرلۇق بىلهن جابدۇنۇپ تهييارلىنىپ،  مىنىپ،  ياخشى ئاتقا

 چېدىر  ۋە  زەربگاه  ئۆي  چۈشتى بار – تىكىلگهن  ئېلىپ . گاهلىرىغا  ئارام  كۈن  ئىككى  يهردە  كىچىك – چوڭ . بۇ

 كىيىملهرنى بېرىپ ، ئۈچىنچى كۈنى ئارزۇ ۋە مهقسهت تهرەپكه قهدەم – ئهسكهرلهرگه ئۆز اليىغىدا خراجهت ۋە تون

 رقا ۋە ئالدىنى ئاستا يۈرۈپ خانېرىق تهۋەسىگه پادىشاهانه بارگاهىنى تىكلهپ، ئهسكهرلهرنىڭ ئا – تاشالپ ، ئاستا

 قىلىپ  ئىختىيارسىز ” رەتلهپ مۇالهىزە ،   بىلسه  بۇنچىلىك نۇرغۇن ئهسكهرنىڭ كهلگىننى  بېك قۇشبېگى  ياقۇپ  ئهگهر

 بار  ئېهتىمالى  قېلىشى  ئاتنىڭ ئايىغىدا  ئههلى  كاشىغهر  ۋە  ئېلىشى  تهرىپىگه  تاغنىڭ ئۇ  ئۆزىنى  تۇرالماي  كاشىغهردە

 تهكيه “  كۆپلۈگىنى  ئهسكهرنىڭ  قىلدى – دەپ،  خۇداۋەندەكېرىمنىڭ . يۈلهنچۈك  بولغان  ئىگىسى  مۈلۈك ،   لېكىن

 بۇ . خىل خىيالىنى ئويالپمۇ قويمىدى – ههتتا بۇ پهلهكنىڭ خىلمۇ . قۇدرىتىنى تهكيه قىلىشنى ئۇنتۇپ قالدى – كامالهت

 . ئهڭ بۈيۈك ئالهم ئىگىسىنىڭ زاۋال ئاقىۋەتكه يهتكۈزۈشىدىن تامامهن خهۋەرسىز ئىدى

 يېڭى هىسار تهرەپتىن بىر تۇغ نامايان بولدى  بايراقالر – تۇغ ئىچىدىن ههر خىل ئهلهم . دەل مۇشۇنداق چاغدا

 سهپسېلىپ قاراپ تۇرسا ، كۆرۈنگهن بۇ تۇغ ئهلهملهرنىڭ ئىچىدىن قۇشبېگىنىڭ قوشۇنى ئايان ۋە ئاشكارا . كۆرۈندى

 قاراۋۇلچى  ۋە  ئىراۋۇلچى  قويغان  تهرەپكه  ههر ،   ، بولدى  قىلدى  مهلۇم  بىلگهنلىرىنى  ۋە  كۆرگهن  كېلىپ  يېتىپ  الر

 بولساق كۆپ ” جامالىددىن خوجام  بىز  بۇيرۇپ “ قۇشبېگىنىڭ يىگىتى ئاز،  سولغا  ئىككى ” دەپ لهشكهرلىرىنى ئوڭ ۋە

 سېپلىدەك  تاش  ئۇالرنى ،   ئېلىپ  ئوتتۇرغا  يىگىتلىرىنى  قۇشبېگىنىڭ ،   تارتىپ  باش  ئهجدىهادەك  خۇددى  تهرەپتىن

 دەپ پهرمان ۋە هۆكۈم قىلىپ “ اسىرىگه ئېلىپ سهپنى ئۇيۇشتۇرۇڭالر ، ههر كىم قولغا چۈشسه تىرىك ئېلىپ كېلىڭالر مۇه

 دەرۋەقه بۇ قوشۇنغا قارايدىغان بولسا ، قۇشبېگىنىڭ يىگىتلىرى گويا ئاسماندىكى . ، ئۆزى ئوتتۇرىدا خاتىرجهم تۇردى

 توپ فهرۋىن  ئوخشا ) ت – ئۇكهر ( بىر  قات ئاسماندىكى ههممه . يتتى يۇلتۇزغا  يهتته  خوجامالرنىڭ يىگىتى بولسا

 ئىدى  كۆپ  باراۋىرىدەك  سانى  ئهللىك . يۇلتۇزنىڭ  يۈز  ئىككى  دىگهن  ههمراخان  ئۇلۇغى  گوالپنىڭ  كۈنلهردە  شۇ

 ياردەمگه كهلگهن ئىدى  ئادىمى بىلهن خوجامالرغا  مى بىزگه غهيرى يۇرتالرنىڭ ئادى ” خوجامالر . كۈچلۈك جهڭگىۋار

 . ههمراخان نائۈمىت بولۇپ قۇشبېگىگه ياردەم قىلىپ ، نۇرغۇن ئىشنى قىلىدى . دەپ چهتكه قاقتى “ كېرەك ئهمهس

 لېكىن ، قۇشبېگى خوجامالرنىڭ يىگىتىنىڭ كۆپلۈگىگه قاراپ ئهندىشه قىلىپ ، ئۆز ئادەملىرنىڭ ئازلىغنى ، پهملهپ

 يىگىتلى  قىلىپ ،  تهۋەككۈل  دەرگاهىغا  ئالال  توپ ،  قۇشلىدى – رىنى  تهرەپكه  ناملىق بىر . توپ قىلىپ ههر ئابدۇلال
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 قازا ياغدۇرىدىغان قىياپهتته كېلىپ ، خوجامالرنىڭ لهشكىرىگه ئۆزىنى – پانسهت باهادۇرلىرىنى باشالپ ، خۇددى باال

 تۇرغان تۇڭگانالرنىڭ زەمبىرەكلهر بىلهن توپلىشىپ – خوجامالرنىڭ ئىككى قانات قوشۇنلىرى ئارلىغىدا توپ . ئۇردى

 يهنه بىر تهرەپتىن غازىبېك پانسهت ، ئهزىز بېك جالالتالر چهپ تهرەپتىن ئات . يېنىغا كىلىپ ، يهنه كهينىگه ياندى

 يهتكۈزدى  ئهۋجىگه  مهرىكىسىنى  قىرغىنچىلىق  ۋە  جهڭ  مهيدانىدىكى  ئۇرۇش  كېلىپ  پانسهت . ئوينىتىپ  ئابدۇلال

 قىلىپ ئارقىغا چېكىنىپ تۇرغان بىر هالهتته ، خوجامالرنىڭ لهشكهرلىرى چهپ قول ئۈچ نۆۋەت جهۋالنبازلىق – ئىككى

 چېكىندى  ئارقىغا  ئۇچراپ  زەربىگه  ئۈچۈن . تهرەپتىن  بولغانلىغى  هاالك  ئادەم  مۇنچه  بىر  ئارىلىقتا  ئارقىغا ” بۇ

 كۈچى ” ته كۆرسهتكهن » ههدىس شېرىپ « خوجامالر ئىالجسىز بۇلۇپ ۋە . دىگهن ئاۋازنىڭ ساداسى كهلدى “ يېنىڭالر

 دىگهن سۆزىنى ئۆزلىرىگه الزىم ۋە “ يهتمهي چىداشلىق بېرەلمىگهن چاغدا، قاچماقلىق بولسا پهيغهمبهرنىڭ يولىدۇر

 قورال  پىلتىرلىق  قوش  هىساپالپ،  دەپ  چېدىر  ۋاجىپ  ههم  قورال  جابدۇقالر  باشقا  ۋە  ياراقلىرى،  بارگاه

 مال  يىمهك  قات  ئىچمهكلىرى،  غهزىنه  خىلمۇ دۇنيا  مهغلۇبىيهتكه  ارلىق  قامچىسنى  ئات  قارىماي،  ئهشيالىرىغا  خىل

 . ئۇرۇپ، ئاقسۇ يولىغا قاراپ مېڭىشنى ئىختىيار قىلدى

 : نهزىم

 پاراكهندە لهشكهرلهر قولدىن ئىش كهلمهگهي،

 . ئىككى يۈز مهردانه جېڭى ياخشىراق يۈز مىڭدىن

 ئالالنىڭ ياردىمى ئاستىدا ئاز سانلىق قۇشۇن هامان ئۆزىدىن كۆپ « نى كېرىمىدە يېزىلغان بۇ هال ئالالنىڭ قۇرئا

 مۇۋاپىق كېلدۇ » سانلىق بولغان قۇشۇننى يېڭهلهيدۇ  بهكمۇ  ئىككى يىل ئىچىدە . دىگهن ئايىتى مهزمۇنىغا  غوجامالر

 بولغان يۇرتالرنىڭ خىراجىت  كورلىغىچه  ئۈچتۇرپان ۋە  ياركهنت،  كۇچار،  جېنى ئاقسۇ،  ههم  مۇسۇلمانالرنىڭ پۇل  ۋە  ى

 ياراقالرغا ئىگه بۇلۇپ تۇرۇپ، ئهقهللى ئىككى سائهتمۇ باراۋەرلىك قىاللماي،  بىلهن تهييارالنغان ئۈسكۈنه ۋە قورال

: قىتئه . تۇزاڭدەك تۇزۇپ كهتتى  خۇددى چاڭ
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 خۇدايكىم ئىرۇرلهر مالىكۇل مۈلك،

 . مۈلك كى ههركىمگه بهرسه تۇتىۇل

 نهههددى بولغاي كىشىغه مۈلك ئالماق،

 . شههىنشاهىكى ئولدۇر تهنزۇلمۈلك

 ئىدى  قىلغان  گهپلهرنى  خىل  ههر  ههققىدە  قۇشبېگى  كهلدى . غوجامالر  قايرىلىپ ئۆزلىرنىڭ بېشىغا  ههدىس « . بۇ

 دىگهن سۆز دەل “ رى بۇ ئورىغا ئۆزى چۈشىدۇ بىر تۇغقان بۇرادىرىگه ئورا كولىغان ئادەم، ئاخى ” ته يېزىلغان » شېرىپ

 بىر مۇنچىسى . غوجامالرنىڭ ئىچىدە بىر قانچه ياخشى ئادەم بىهۆدە ئۆلۈپ كهتتى . بۇالرنىڭ ئههۋالىغا مۇۋاپىق كېلىدۇ

 ئات  مۇنچىسى  بىر  چۈشتى،  كىيىم  ئهسىرگه  سۇ  ئۇالقلىرى،  يه  ۋە  تائام  يه  بۇلۇپ،  كىچهكلىردىن ئايرىلىپ يالىڭاچ

 قايتىپ . جهزىرىلهردە يوقاپ كهتتى  اي ئاچ قېلىپ، چۆل تاپالم  بهزىلىرى يېرىم جان بۇلۇپ، ئۆزنىڭ ئهسلى يۇرتىغا

 دەپ “ مهن ۋە مهندىن غهيرى ئادەم يوق ” . مهغلۇبىيهت كۈنى گويا ئۇالرغا قىيامهت قايىم بولغاندەك بولدى . كهلدى

 ىدە هوشغا كېلىپ، بهزىدە هوشنى يوقىتىپ، بىخۇت بولۇپ، ناغرا چالغان غوجامالر بولسا ئۆز جېنىدىن بىزار بۇلۇپ، بهز

 چۈش كۆردۈممۇ ياكى شۇنداق بىر خىيال بۇ ئههۋالالرنى ماڭا كۆرسهتتىمۇ؟ مېنىڭدە قانداق ئههۋالالر يۈز بهردى؟ مهن

 چۈشۈپ  خىيالغا  ئهپىيۇن چېكىپ كۆڭلى  ياكى  ئايالنغان بهڭگىلهردەك،  چېكىپ كاللىسى  دەپ نهششه  بولدۇم  نېمه

 بۇلۇپ،  جان  يېرىم  بۇلۇپ ياكى  چىققۇدەك  جېنى  كالۋالىشىپ،  تىلى  ئايلىنىپ،  كۆڭلى  ئهپىيۇنكهشلهردەك،  كهتكهن

 ئېهتىمال . مۇشهققهتچىلىك ۋە ئاۋارىچىلىق بىلهن ئاران دىگهندە تۇرماقچى بولغان ئارامگاهقا كېلۋالدى  نۇرغۇن جاپا

 . ئۇيۇنلىرىنى كۆرسهتتى بولغاي بۇ كۆك ئاسمان ۋە كاج شۈم پهلهك ئۆزىنىڭ سېهىرلىك

 بۇ  كهلگهنلهردىن  قېچىپ  خانئېرىقتىن  خوجام  ئاخۇن  ئهلهم  سهئىد  تۇرغان  پايتهختىدە  ياركهنت  چاغدا  بۇ

 تاقىتى تاق بولۇپ ئولتۇرالماي،  بارىدىغان بولۇپ قالدىم ” ئههۋالالرنى ئاڭالپ،  بىلهن “ مهن كاشىغهرگه  دىگهن بانا

 قۇتۇلد  ياركهنتتىن  بولدى ئۆزىنى  راۋان  تهرەپكه  ئاقسۇ  ئىككى . ۇرۇپ  دودا  بىر  قىلىپ  شۇنداق  خوجامالر  دىمهك،

نهتىجىدە ئۇالر ئاران دىگهندە هۇشىغا . كاشىغهرنى ئالىمهن دەپ ياركهنتىنمۇ قۇرۇق قالدى . شهههرگه ئاياق تاشلىدى
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 تۇتمايلى، ئۇ تهرەپنى ههرگىزمۇ ئارزۇ ۋە كېلىپ، كاشىغهر بىلهن ياركهنتتىن تهمه قىلىپ، بۇ جايالرنى زادىال كۆڭلىمىزدە

 دىيىشتى  قىلمايلى  كېلهلمىدى . ههۋەس  جايالرغا  بۇ  دەرۋەقه  كېيىن  بولسا . ئۇالر  چىققان  نىمه  ئاغىزىدىن  ئۇالرنىڭ

 . ئۆزلىرىمۇ نهتىجىنى كۆردى

 : نهزىم

 خۇدا بهرگهن سهن ههرگىز ئۆچهشمه،

 . داۋاندە ئاتا ئهيلهپ ئۆزى بهردى خۇ

 ئىدى  ئارتۇق  كىشىدىن  مىڭ  ئىككى  ئون  تۇڭگانىالر  چاغدا  بۇ  بولۇپ، . لېكىن  توپ  يۇلتۇزدەك  ئۈكهر  گۇيا  ئۇالر

 قۇشبېگىنىڭ يىگىتلىرىنى يېقىن كهلتۈرمىدى  نۇرغۇن ئادەمنى زەخمه قىلىپ تاكى نامازشامغىچه  . توپلىرىنى پىلتىرالپ،

 ئاقىۋەت تۇڭگانىالر بىلهن سۈلهى شهرتلىرىنى تۈزۈپ، ئۇالرنى . نسىزالندى قۇش بېگى بولسا يوتىسىغا ئوق تېگىپ دەرما

 ۋە  ئىنئام  مۇۋاپىق  بويىچه  مهرتىۋىسى  ئۆز  بىرىگه  ههر  ئاپىرىپ،  كاشىغهرگه  بىلله  بىلهن  خانلىرى  توپ  ۋە  توپ

 ياراقلىرىنى  قورال . قهسهملهرنى بېرىپ، داغدۇغا قىلىپ كۆڭلىنى خاتىرجهم قىلدى  ئېهسانالرنى قىلىپ، ههر خىل ۋەدە

 ئهمهل  خىل  ههر  كىيدۈرۈپ،  تون  قۇشاليدىغان  ئېلىۋېلىپ،  قۇش  ۋە  رام  ئۆزىگه  ئۇالرنى  بېرىپ،  مهنسهپلىرىنى

 قىلىۋالدى

9 

 سهئىد خېتىپ خوجامنىڭ ۋۇجۇت باغىستانىنىڭ غۇنچه نهۋ باهارى ۋە قهلبى

 ىڭ هۆكۈمرانلىغى ۋە سهدەپلىرىنىڭ تېپىلماس گۆهىرى، يهنى مههمۇدىن خوجام پادىشان

 مهنكى كهمىنه بۇ ئهسهر ئىگىسى مولال مۇسانىڭ سهرگۈزەشته ماقاالتلىرى، بىر قانچه

سۈرلۈك پىرقهلىرىنىڭ ئېتىقادى قاتارلىق ئههۋالالر بايانلى
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 قالمىغايكى،  سهئىد هۆرمهتكه ئىگه يارەنلهر، پهملىك بۇرادەرلهرنىڭ ئالى مۇقام زېهىنلىرىگه مهخپى ۋە ئېالنسىز

 مهمىلكىتىنىڭ  ئۈچتۇرپان  قىلىپ  ۋەكىل  يۇرتىغا  ئۆز  خوجامنى  مههمۇت  ئوغلى  كىچىك  خوجام  خېتىپ  بۇرهانىدن

 هۆكۈمرانى قىلىپ، ئۈچتۇرپان هاكىمى توختى بېك ۋە كۇچارلىق تهلهي دادخۋانى ئۇنىڭ خىزمىتىگه بهلگىلهپ غازاتقا

 ته » ههدىس شېرىپ « ىنىڭ ئالى هۆكۈمرانى بولغاندىن كېيىن، بۇ پادىشا خوجام ئۈچتۇرپان مهمىلكىت . ئاتالنغان ئىدى

 دىگهن مهزمۇن بويىچه، ئىلگىركى مهنساپدار “ ) ت – ئىسالم دىنى ئۆزىدىن بۇرۇنقى ههممىنى يوق قىلىدۇ ” يېزىلغان

 ىنىڭ يوسۇنلىرىنى يوق قىلىپ، سهلتهنهت رەۋىشى ۋە يۇردارلىق ئىشلىر  كاپىرالر، زالىم جهۋرىكهشلهرنىڭ رەسمىىيهت

 شهههردىكى چوڭ بۇتخانىنى بۇزۇپ، . ههممىسىنى شهرىئهتنىڭ ئىنچكه هۆكۈملىرى بويىچه ئۆلچهپ بىر تهرەپ قىلدى

 مال  باشقا  ۋە  ۋەخپه  ئۇنىڭغا  قىلىپ،  بىنا  جامه  مهسچىت  كاتتا  بىر  ئورنىغا  تهيىنلىدى  ئۇنىڭ  بۇ . مۈلۈكلهرنى

 ئايدەك هۆكۈمرانلىق قى  دەخلى خوجامنىڭ ئومۇمهن ئۈچ يىل بىر  ئۇنىڭ ئىشلىرىغا  هىچقانداق ئادم  لغان دەۋرىدە،

 لېكىن پهم . قىلىپ ئارىلىشالمىدى  خوجامالردىن كىچىك بولسىمۇ،  باشقا  خوجام گهرچه  بۇ  پاراسهتلىك ۋە  چۈنكى،

 يوسۇنلىرى  ئۇزۇن مۇددەتتىن بۇيان، كاپىرالرنىڭ قائىدە . كامالهتته ههممىدىن چوڭ ئىدى  دىيانهت، پهزىل  ئىلىم

 زۇلۇم  رەسمىيهت  ۋە  قىلغان  پهيدا  بهگلهرنىڭ ئۆزىچه  قهدىمقى  يولغا  جاپالىرى،  ئىشلىرى  ئهسكى  ۋە  تۈزۈملىرى

 خوجام  مهزكۈر  شهههرلهردە،  بۇ  كهلگهن  شېرىپ « قويۇلۇپ  ئېيتىلغان » ههدىس  قىلىدۇ ” ته  تهسىر   سۆهبهتداشلىق

 ئۆزى “ ت  ۋە  قىلىپ  ئهمهل  مهزمۇنىغا  ههدىسنىڭ  مۆجىزىلىك  خۇي دىگهن  توغرىالپ،  نىڭ  بۇنىڭغا  مىجهزىنىمۇ

 دىل  ۋە  خااليىقنىڭ  مېرەز  ئهسكى  ئايرىمايدىغان  ياخشىدىن  ياماننى  ۋە  مۇقىملىشىپ كهتكهن  ئورناپ  كۆڭلىگه

 سۈننهتلىرى ۋە  بىدئهت ئىشالرنى قىلىش ۋە نهيزە ئۇچى بىلهن يوق قىلىپ، ئۇنىڭ ئورنىغا پهيغهمبهرنىڭ شهرىئهت

 پهرۋىش قىلىپ كۆكهرتىپ، هۆرمهت پهزىلهتلىر  بىله  تۇپرىغى  ۋە  سىياسهت شهمشىرىنىڭ سۈيى  ئۇنى  تۇرغۇزۇپ،  ىنى

 دەپ “ جهننهت قىلىچىنىڭ سىياسى ئاستىدا ” تىمۇ » ههدىس شېرىپ « چۈنكى، . پۇراقلىق مايسا رەيهان گۈلىنى ئۆستۈردى

 . كۆرسىتىلگهن مهزمۇن بۇ ئىشالرغا گۇۋالىق بېرىپ تۇرىدۇ

 يهنه شهههر، سههراالردىكى مهسچىت، خانىقاالرغا ئىمام، مۇئهززىنلهرنى توختىتىپ، بهش ۋاقىت مههمۇدىن خوجام

 قىلدۇردى  قائىدە . نامازنى جامائهت بىلهن ئۆتهشنى بهرپا يوسۇنلىرىنى رەسۇلىلالنىڭ سۈننهت  شهرىئهتنىڭ ههممه
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 سۆز ) ت – ههدىسىگه ( كىتاۋىغا  ئۆلىماالرنىڭ  يوللۇق  توغرا  قىلدى پىكىرلىر  ۋە  هۆكۈم  ئاساسلىنىپ  ئۇلۇغ . ىگه

 يۈز  ئادەمگه  هىچقانداق  چىققان  شهرىئهتتىن  قىلىپ،  ئهمهل  قاتتىق  هۆكۈم  شهرىئهت قائىدىسىگه  قىلماي،  خاتىرە

 ههتتاكى، قىمارۋاز، كهپتهرۋاز، كهكلىكۋاز، توخۇمباز قاتارلىق ههممه بازارالرغا قهتئىي ئهدەپ بېرىپ يوق . جارى قىلدى

 شۇنداق بولسىمۇ ئۇ ئۇلۇغ شهرىئهتنىڭ قائىدىلىرىنى مههكهم هىمايه قىلىپ، . ىن، ئۆزى شاخماتچى ئىدى لېك . قىلدى

 ئهندىشه ۋە راهىتىنى ئىستىگهنلىكتىن، چوڭ ۋە كىچىكلهرنىڭ ههممىسى ئۇنىڭدىن رازى ۋە خوشال  خااليىقنىڭ غهم

 . ئىدى

 مهز  مۇسا  كهمىنه  مهنكى،  تهۋرەتكهن  قهلهم  ئهسهرگه  ۋە بۇ  ئۈلپهتداش  هوزۇرىدا  پادىشانىڭ  خوجام  كۈر

 ئىدىم  مهندىن . سۆهبهتداش  بولسۇن،  دادخوۋاالر  ههم  هاكىم  ياكى  ۋە  بولسۇن  پازىلالر  ياكى  ئۆلىما  بىرەر  مهيلى

 قىاللماس ئىدى  ئىشنى  بىرەر  بىر . مهسلىهتسىز  مىقدارى  يىل  يهتته  كۇچاردا  بىلهن  پادىشا  خوجام  بۇ  مهن  چۈنكى،

 بى  دوست مهدرىس ۋە  قۇرداش ۋە  ساۋاقداش،  تۇرۇپ،  بىلله  هۇجىرىدا  ئىدىم  ر  كۈنلهرنىڭ . ئاداش بولۇپ كهلگهن

 قونۇپ قۇنۇپ ” بىرىدە ئۈچتۇرپانلىق باي مۇههممهت قازىبېك مهن پېقىرنى ئىپتارغا تهكلىپ قىلدى ۋە  ئىپتار قىلىپ،

 چۈنكى، ئۇ كىشىنىڭ . ەپ تهكىد قىلدى د “ ئهته كىرسىله، پادىشا خوجامدىن مۇشۇنداق دەپ رۇخسهت ئېلىپ چىقسىال

 . مهن بولسام بىرەر كىچىمۇ خوجام پادىشادىن بىجاۋاپ باشقا يهرگه بارماس ئىدىم . هويلىسى شهههرنىڭ تېشىدا ئىدى

  مهخپى گهپ . چۈنكى، مهن خوجام پادىشا قاتنىشىغان بهش ۋاقىت نامازغا ئىمام ۋە مهسچىت جامهگه خېتىپ ئىدىم

 قاراۋۇلالرنىڭ . توققۇز قاراۋۇلدىن كىرگهن ۋە چىققان ئادەملهرگه مهن مهسئۇل ئىدىم . رداش ئىدىم سۆز ۋە خهتلهرگه سى

 . هىچقانداق كىشى مهندىن بىجاۋاپ قاراۋۇلدىن زادى ئۆتهلمهيتى . يول خېتىمۇ مېنىڭ قولۇمدا ئىدى

 مۆهۈرنى . الزىم بولۇپ قالدى يهنه بىرى شۇكى، خوجام پادىشا پادىشالىق ئورنىدا تۇرغان چاغدا، ئۇنىڭغا بىر مۆهۈر

 بىر . قانداق ئويدۇرۇش ههققىدە ههر كىم ههر خىل قاپىيهلىك سۆزلهرنى تۈزگهن ئىدى  مهنمۇ شۇ كىشلهرنىڭ قاتارىدا

 ئۇلۇغ ( “ يافهت ئىززىتى زى ههرزرىتى مهئۇبۇد، ئىبىنى بۇرهانىدىن خوجهمههمۇد ” تۈزۈپ، ) ت  قاپىيهلىك سۆز ( سهجئى

 مههمۇت ئالالنىڭ دەرگاهىدىن  ئوغلى  خوجا  بۇرهانىدىن  سهجئىنى . دىدىم ) ت  ئىززەت تاپقان  بۇ  پادىشا  خوجا

 نىڭ ئالدىدا ) ت  تامغا ئويغۇچى ( مۆهۈركهند . ناهايتى ياقتۇرۇپ ماقۇل كۆرۈپ، مېنى مۆهۈر ئويدۇرۇشقا تهيىنلىدى

 كۆرسهتتىم  ئۇنىڭغا  راسالپ،  مۆهۈرنى  تۇرۇپ  خۇرسه . قاراپ  ناهايتى  پادىشا  قىلىپ، خوجا  مۆهۈردار  مېنى  بولۇپ، ن
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 بۇيرۇيتى . مۆهۈرنى تاپشۇردى  كهلسه ماڭا  بېسىش توغرا  دەستهككه مۆهۈر  مۆهۈر . ههرقانداق نىشان ۋە  مهن ئۇالرغا

 . يهنه خىتايالردىن قالغان بىر بۇغداي ئۇنى سېڭى، بىر بۇغداي سېڭى ۋە بىر ئارپا سېڭى بار ئىدى . بېسىپ بېرەر ئىدىم

 ب  ساڭنى  ئۈچ  ئىدى بۇ  تاپشۇرغان  ماڭا  يىمهك . اشقۇرۇشنىمۇ  مههرەملهرنىڭ  ۋە  ئاتخانا  ئاشخانا،  ئوردىنىڭ   ئالى

 قىلىناتتى  سهرپ  ساڭدىن  مۇشۇ  چىقىملىرى  باشقا  ۋە  ئىنىم . ئىچمهك  ئۆز  باشقۇرۇشنى  ۋاكالىتهن  ئىشالرنى  بۇ  مهن

 بۇرچىخانىغا كېرەكلىك . قنى سهرپ قىالتتى ئۇ بۇيرۇق ۋە نىشانالر بويىچه ئاشلى . مۇههممهت خهلپىگه تاپشۇرغان ئىدىم

 ئارقىلىق  سېتىش  ئاشلىغىنى  ساڭنىڭ  مهزكۈر  ههممىسى  نهرسىلهرنىڭ  بولغان  پىيازغىچه  ۋە  سهۋزە  گۈرۈچ،  گۆش،

 بۇ ساڭدىكى شۇنداق هىساپسىز كهڭرى ئىدىكى، ئىككى يىلدىن . كۈندىلىكنى كۈندىلىك بازاردىن ئېلىپ بېرىلهتتى

 لېكىن ئۆزەمگه تهسقىم قىلىنغان ئۇن ۋە . اشلىقنىڭ تۆتتىن بىر قىسىمىمۇ تېخى سهرپ بۇلۇنماپتۇ كېيىن ساڭغا كىرسهم ئ

 ئالمىغان ئىدىم  سهرمۇ  جىڭ ياكى بىر  تۇراتتىم . بوغۇزدىن ئهقهللى بىر  هويلىدا  بهزىدە . مهن ئىنىم بىلهن بىر  ئهگهر

 نهرسه ئې  ساڭدىن بىرەر  ياغ ياكى شام الزىم بولۇپ قېلىپ،  نهرقى بىلهن هىساپالپ پۇلنى چىراققا  بازار  لىپ چىقسام،

 هارامدىن ساقالنغىلى ياكى تهقۋادارلىغىمدىن ئهمهس . بىرەتتىم  مېنىڭ ههرگىزمۇ  بولسا  بهلكى مېنىڭ ئىنساپ ۋە . بۇ

 سى بۇالرنىڭ ههممى . لىق ئاشلىق بار ئىدى  بۇنىڭدىن باشقا يهنه توققۇز ساڭدا لىپمۇ . ئېهتىيات قىلغانلىغىم ئۈچۈندۇر

 چۈشتى  مۇههممهت ياقۇپ بېك قۇشبېگى ئاتالىق غازىنىڭ قولىغا  ئاشلىقنى ياكى كهڭرى . كېيىنكى كۈندە  بۇ  بولسا  بىز

 . سهرپ قىلمىدۇق ياكى پۇل قىلىپ ههمرا قىلمىدۇق

 گهپنىڭ هاسىلى شۇكى، باي مۇههممهت قازى بېكنىڭ دىگهن گېپى بويىچه خوجام پادىشادىن رۇخسهت ئېلىپ

 باردىم ئىپت  ئېيتىپ . ارغا  سۆزلهرنى  دىل  ۋە  نهغمه  كىرپ  ئېلىپ  ئۆيگه  بىر  كېيىن،  قىلغاندىن  ئادا  تاراۋىنى  ناماز

 يېرىم كېچىدىن ئۆتكهندە مېنى مهجلىسى مهشرەپته ئولتۇرغان خاس ئاممىدىن ئايرىپ، يالغۇز يهنه . مهشرەپ قىلدى

 كىردى  ئېلىپ  مېخمانخانىغا  مهخسۇس  ئۈچتۇرپا . بىر  ئۆيدە  ئىسمائىل بۇ  غهزنىچى،  قۇربان  بهگلىرىدىن  كونا  ننىڭ

 ئىكهن  بار  ئادەم  يېقىن  بهشكه  ئون  قاتارلىق  نۇر  مولال  شهيخ،  ئىمىن  مولال  زىياپهت . باجگهر،  ياخشى  ئۆيدىمۇ  بۇ

 ئۇالر . ئۆتكۈزدى  كېيىن  هامىددىن ” تائامدىن  ئادەم،  مۇاليىم  يۇمشاق،  كۆڭلى  ۋە  ياشانغان  بولسا  خېتىپ خوجام

 . پادىشا خوجام بولسا يۇرتنى ناهايتى ئوبدان سورىدى . اهايتى غهيرەتلىك ۋە غهززەپلىرى ئارتۇق ئادەمدۇر خوجام ن

خېتىپ خوجام بىلهن هامىددىن خوجام يۇرت ئىشلىرىغا ئارالشسا ئوبدان . كىچىكلهر بۇالردىن رازىمىز  بىز ههممه چوڭ
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 بوالتتى  ئاقىۋەت پهيدا  يامان  بهلكى  بولماستىن،  بوالرمىكىن . ئاقىۋەت  ئىشالر  يامان  بولمىسا  بۇنداق  دەپ “ ئهگهر

 ئاياقالشتۇردى  بىر . سۆزلىرىنى  خوجامغا  پادىشا  مۇددىئاسىنى  بۇالرنىڭ  كىرىپ  شهههرگه  مهلۇم  ئهتىسى  بىرلهپ

 لهن بۇ سۆزنى ياكى دادام ياكى ئاكامغا زادىال ئىزهار قىلمىسىال، مهن بۇنى ئۆزەم بىر يول بى ” پادىشا خوجام . قىلدىم

 كالتهك . ئۇنىڭغىچه ئۈچ كۈن ئۆتۈپ كهتتى . دىدى “ ئېيتىپ ماقۇل قىلسام  تۆتىنچى كېچىسى ئۈچتۇرپان ئههلى قارا

 قايتۇردى  باش  ئىتائهتتىن  مۆتىسىپ . بولۇپ،  توختى  مولال  كۇچارلىق  بىلهنال،  ئاڭالش  خهۋەرنى  بۇ  خوجام  خېتىپ

 بىز ئىككىمىز ئهلچى بولۇپ شهههردىن . چى قىلىپ تهيىنلىدى دىگهن بىر قېرى ئادەمنى، پادىشا خوجام بولسا مېنى ئهل

 باردۇق . چىقتۇق  جايغا  دىگهن  تېرەك  مازار  مهههلدە  چىققان  بولۇپ . كۈن  تاغى  ۋە  باغى  ئادەم  ههممه  جايغا  بۇ

 ههممه ئادەم هۆكۈمهتتىن يۈز ئۆرۈپ، مىرزاجان ههزرەت دىگهننى ئۆزلىرىغا ئۇلۇغ قىلىپ، ئۇنىڭ . توپالنغان ئىكهن

 سۇنۇپتۇ  ئهمىر  بوي  ئىدى . پهرمانلىرىغا  كۈنلهر  سوغاق  ناهايتى  كىردى . هاۋا  باشالپ  ئهلچىلهر . ئۆيگه  بىز

 چوڭ ” تهرىقىسىدە  قول  ههممه  قايسى ئىش بهجا  كىچىك بۇ  يۇرتدارلىق ئىشلىرىدا  ئهگهر  پئېىللىرىدىن يانسۇن،

 چارىسىنى  ئۇنىڭ  بىز  بولسا،  ئورۇندالمىغان  ياكى  تون قىلىنمىغان  بولسا،  ئاغىرغان  كۆڭۈللىرى  ئهگهر  قىاليلى،

 چىقاردى  يهرگه  بۇ  بىزنى  دەپ  ئااليلى  قويۇپ كۆڭۈللىرىنى  چاي  تۈگهتتۇق “ كىيدۈرۈپ،  ههزرەت . دەپ سۆزىمىزنى

 چوڭ  دىگهن  باشلىق  شهيخ  ئىمىن  هالهتته،  بىر  تۇرغان  بولۇپ  ههيران  قىلىپ  تۆۋەن  بېشىنى  كىچىكلهر

 ئۆز ” ئادەم  ئۆزى سوراپ تۇرۇپتۇ قازاقالرمۇ  ئهمهس . يۇرتىنى  ئادەم  كهم  قازاقالردىن  قىرغىز،  قانچه . بىزمۇ  خوجامالر

 ياراقلىرىدىن باشقا  قورال . مېهنهت ۋە مۇشهققهت تارتقان بولسا، بهلكى ئۇنىڭ ئهجىرىمۇ شۇنچىلىك قولغا تهككهندۇر

 بىز ئات  سالساق، ئهمدى ئۇالغ ب  نهرسىلىرى بولسا، ئۆزى بىلهن بىلله ئېلىپ كهتسه،  ېرىپ، ئوبدان جابدۇپ يولغا

 قالدى  بولۇپ  كېپهن  بولسا  تونىمىز  كىيىدىغان  شهربىتى،  ئهجهل  بولسا  چايلىرىمىز  ئىچىدىغان  سۆزىمىز . بىزنىڭ

 . مولال توختى مۆتىسىپكه ئهۋەتكهن ئهلچى ئورنىدا بارىمتاي تۇتتى . دىدى “ تۈگىدى

 ههممه ئادەم بۇ يهرگه يىغىلىپ ناماز جۈمه . ەكته بىر مهسچىت بار ئىكهن مازار تېر . شۇ كۈنى جۈمه كۈنى ئىدى

 زارە  ههممىسىال يىغا . ئاداسىدىن كېيىن، ههزرەتنى ئاق كىگىز ئۈستىدە ئولتۇرغۇزۇپ كۆتۈرۈپ، ئۆزلىرىگه پادىشا قىلدى

 بۇ . لنىڭ شۈملىغىغا ئۆرىدى بۇنى پا . ئهمما ههزرەت كىگىز ئۈستىدىن يىقىلىپ كهتتى . قىلىشىپ شهههرگه قاراپ ماڭدى

ئاالمانچىالر بارغانلىرىچه شهههرنىڭ دەرۋازىسىنى ئېچىپ كىرىپ، يهنه بىر دەرۋازىنى ئاچقان هامىددىن خوجام توپ
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 ئۈستىگه  سېپىل  قىلىپ،  مههكهم  دەرۋازىنى  ئۆلتۈرۈپ،  ئادەملهرنى  بېرىپ  ئوت  چىقىپ،  ئېلىپ  زەمبىرەكلهرنى

 كۈندۈزگىچه جېنىنىڭ  ئاالمانچىالر بولسا ئالته كېچه . ، ئۇالرنى يېقىن كهلتۈرمىدى يىگىتلىرىنى چىقىرىپ ئوق ئېتىپ

 بولدى . تهرەددۇت قىلىپ، هىچ نهتىجه چىقىرالمىدى  بېرىچه ههرىكهت  بىر . بهلكى نۇرغۇن ئادىمى زايا  مېنى بولسا

 قويدى  كۈزەتچه  ئادەمنى  نهچچه  قويۇپ،  قاماپ  بۇ . ئۆيگه  بولغاندا  كېچىسى  ئېلىپ يهتتىنچى  ههزرەت  پېقىرنى

 خوجامالر ” چىقىپ،  كىرىپ،  بولۇپ شهههرگه  تهرەپتىن ئهلچى  ئهمدى بىز  ئۆزلىرى ئهلچى بولۇپ كهلگهن ئىدىله،

 قويسىال  قىلىپ  خوپ  ياخشى  يۇرتنى  كېلىشتۈرۈپ،  بىزنى  قىلدىم  چوڭ . بىلهن  نهسههت  يۇرتقا  يۇرت . كىچىك

 بو  ۋە خوجامالر پادىشا  مېنىڭ . دەپ بىر نهچچه گهپنى قىلىپ مېنى يولغا سالدى “ لىدىغان بولدى ئىلگىركىدەكال پۇقرا

 ئالغان ئىكهن  بېگى دىگهن ئولجىغا  ” تۆت بهگنى قوشۇپ . تاپتۇرۇپ كېلىپ ئۆزەمگه قايتۇردى . ئېتىمنى سابىت يۈز

 . ۇق قىلدى دەپ بۇير “ زەخمهت قىلىپ قويمىسۇن  تۇمشۇق تېغىدىن ئۆتكۈزۈپ قويۇپ قايتىڭالر، ئادەم كۆپ، زىيان

 خوجامالر مهندىن كېيىن يهنه سهمهرقهنتلىك مولال قهلهندەر ئاخۇن دىگهن بىر مۆتىۋەر، ئهزىز ۋە سودىگهر كىشىنىمۇ

 قامالغان ئىدى . ئهلچى قىلىپ ئهۋەتكهن ئىكهن  ئۆيدە  كىشى بىلهن بىر  ههمرا . بۇ  سوراپ ئېلىپ،  كىشىنىمۇ  مهن بۇ

 كىردىم  شهههرگه  ئىد . قىلىپ  كاراڭغۇ  بىلمهپتىمهن . ى كېچه  بارلىغىنى  مهزكۈر . چېرىك  كهلگىنىمدە،  تاققا  تۇمشۇق

 ئاستا  ماڭا  بىرى  كىرىپ ” بهگلهردىن  شهههرگه  بىلله  ئىكهنمهن،  قالغان  قوشۇلۇپ  بۇالرغا  بېسىپ  پاالكهت  مېنى

 ىڭ بېگى ئاكا، ئهي نۇرۇز م ” مهن ئههۋالنى چاغالپ بىلىپ ئاشكارىال . دەپ ئىزهار قىلدى “ كهتسهم، مېنى يوق قىالرمۇ

 مهن كېپىل  ههقته  بۇ  قىلىپ قۇتۇزۇپ ئاالي،  مهن هىمايه  بولسا  ههرقانداق مهسىله  كىرسىله،  مېنىڭ بىلهن شهههرگه

 دىيىشتى . دىدىم “ بوالي  كىرىپ كهتسهك  بىزمۇ  ئاڭالپ،  بۇنى  كاپالهتلىك قىلىپ شهههرگه . باشقىالرمۇ  ههممىسىگىال

 . بىلله ئېلىپ كىردىم

 چاغ  ئىكهن بۇ  دەرۋازىدا  ئۈچ خوجام  ئېلىپ كىرىپ، . دا  بىلهن شهههرگه  دەرۋازا  بار  هامىددىن خوجام  مېنى

 ئۇ ناهايتى خوش بولۇپ، ماڭا سهلله، كۇاله . بىرلهپ مهلۇم قىلدى  ئۆتكهن ۋەقهلهرنى بىر . ئۇنىڭ بىلهن كۆرۈشتۈردى

 دەرۋازا تېشىدا ” مهن . دەپ سورىدى “ ق بهگلهر قېنى؟ مولال قهلهندەر ئاخۇن باشلى ” ۋە تون قاتارلىق ئىنئامالرنى بېرىپ

 ئۇ “ توختىتىپ قالدى  كۈن چىختى . دەپ بۇيرۇدى “ كىرسۇن ” دىسهم،  كېلىپ . ئۇنىڭغىچه  خېتىپ خوجامدىن ئادەم

 ئههۋالنى بىر . مېنى ئېلىپ باردى  ههددىدىن زىيادە خوشال ۋە خۇرسهن . بىرلهپ مهلۇم قىلدىم  بۇ خوجامغىمۇ بۇمۇ
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 كۆز  نىسياندەك بولۇپ،  ئابى  تۆكۈپ يىغالپ دۇئا  تامچا ) ت  ئاينىڭ بهركهت يامغۇرىدەك  4 ( ياشلىرىنى  تامچا

 چۈنكى، ئالته كۈننىڭ ئىچىدە بۇ خوجامالر شهههرگه سۇلىنىپ، تاقىتى تاق بولۇپ، شهههردىن چىقىپ كېتىشنىڭ . قىلدى

 خۇدانىڭ قازا ۋە هۆكۈمىگه رازى بولۇپ، گهدىنىنى ئىالجىنى تاپالماي ياكى بۇ ئاالمانچىالرنىڭ ئههۋالىنى بىلهلمهي،

 لېكىن شۇ كۈنى ئىپتارغا يېقىنالپ قالغان مهزگىلدە، هامىددىن خوجام . قازا جازىسىغا سۇنۇپ تۇرغان بىر هالهتته ئىكهن

 تهرەپتىن زەمبىرەك، مههرەم، سهرۋازلىرىنى بىلله ئېلىپ، مازار تېرەككه بېرىپ، ههزرەتلىرىنىڭ هويلىسنى ئىككى  توپ

 بۇالرنى . بۇ چاغدا ئۇ يهردىكىلهرنىڭ ههممىسى ئىپتار بىلهن مهشغۇل ئىكهن . قورشاپ زەمبىرەككه ئوت بهرگهن ئىكهن

 ئېلىپ كىردى  چاپ  تىرىك تۇتۇپ شهههرگه  ههزرەتنى  بېك ۋە . چاپ قىلىپ ئۆلتۈرۈپ،  توختى  ئۈچتۇرپان هاكىمى

 قا  قازىبېك  مۇههممهت  باي  بېك،  ئاق  ئىنىسى  چۈشتى ئۇنىڭ  قولغا  تىرىك  ئادەممۇ  كۆپ  تاڭ . تارلىق  كېچىسى  شۇ

 يهتكۈزدى  هاالكهتكه  ههممىسىنى  ئادەملهرنىڭ  يامان  ۋە  ياخشى  ئۈچتۇرپان  قانچه . ئاتقىچه  بىر  باشزلىق  قىرغىزالر

 ج قىلىپ تارا  ياماننى پهرق ئهتمهيدىغان قىرغىزالر تاالن  بهزىلىرىنى بولسا ياخشى . ئادەم قېچىپ كاشىغهرگه بېرىپتۇ

 ئىمىن شهيخ . جهزىرلهردە ۋە سوغۇقتا هاالكهتكه ئۇچراپ ئهجهل شهرۋىتىنى ئىچىپتۇ  بهزىلىرى بولسا چۆل . يوق قىلىپتۇ

 ئىكهن  قاچقان  تهرىپىگه  ئىلى  ئادەم  بىرقانچه  چۆل . باشلىق  بىر  دىگهن  سىرت  كېپهنمۇ  بۇالر  ۋە  ئۆلۈپتۇ  دەشتته

 بۇالرنىڭ جهسهتلىرى چۆل  قارغا جهزى  تاپالماي،  بولۇپتۇ  ردىكى  تائام  بالىسى . قۇزغۇنالرغا  ۋە  بالىسىدىن  ئاتىسى

 بىر  ئاتا  ۋە  ئااللماي  خهۋەر  ههممه  ئانىسىدىن  يۇلۇققاندەك،  سههراسىغا  قىيامهت  گوياكى  قىلماي،  پهرۋا  بىرىگه

 ڭدىن ئارتۇق دەپ ئۆلگهنلهرنىڭ سانى ئىككى مى . ئادەم ئۆز ئههۋالى ۋە جېنى بىلهن سهرسان ۋە سهرگهردان بولدى

 خوجامالر . هاۋا ناهايتى سوغاق كۈنلهر ئىدى . جهزىرلهردە ئۆلگهنلهرنىڭ سانى تېخىمۇ كۆپ  دەشت . هىساپقا ئېلىندى

 ئۇنى قولتۇقمازار  چۈشۈرۈپ،  چوڭ قازىنىنى ئولجىغا  شوپاڭخانىنىڭ هاراق قاينىتىدىغان بىر  شهههرنى پهتهى قىلغاندا

 ئاالمانچىالر بۇ قازاننى ههزەتنىڭ هويلىسىغا ئېلىپ بېرىپ، ئىپتارلىق . بهرگهن ئىكهن دىگهن بىر مازارغا ۋەخپه قىلىپ

 قازاندىن ئۇماچ ئۇسۇپ بېرىۋاتقان ئىككى ئاالمانچى . ئۇماچ قىلغان ئىكهن  ئوت بهرگهندە،  زەمبىرەككه  خوجامالر

 كېتىپتۇ  چۈشۈپ چۆكۈپ  ئۇماچقا  هامى . قازاندىكى  بولسا  تىرىك چۈشكهنلهرنى  ههر قولغا  سوراپ،  سۆز  خوجام  ددىن

 شۇنداق قىلىپ يهتته قۇدۇق ئادەم ئۆلۈگى بىلهن تولدى، بۇنى . كېچىسى نهچچه ئادەمنى ئۆلتۈرۈپ قۇدۇققا تاشلىدى

. كۆيدۈرۋەتتى



 تولۇق  ئوتتۇرا  ئوقۇغۇچىالر كۇلۇبى http://xjtoluk.cn/  http://irlan.cn 

142 

 كۆچمهنلهر دەپ هېساپالنغان ئۈچتۇرپانلىقالرغا مۇنداق پاالكهت ۋە هاالكهتنىڭ بولۇشىغا بىر مۇنچه سهۋەپ بار

چۈنكى، ئهسلىدە ئۈچتۇرپانلىقالر ئههلى مۇسۇلمانچىلىق ۋە ئۇلۇغ . سهۋەپسىز مۇنداق ئىشالرمۇ سادىر بولمايتى . ى ئىد

 ئىدى  خهلق  تۇتۇدىغان  چىڭ  قائىدىلىرىنى  بولۇپ، . شهرىئهت  ئاجايىپ ئهقىدىلىرىمۇ  باشقا  يهنه  ئۇالرنىڭ  لېكىن

 ] 150 [ دەۋانىيه ] 149 [ رەبۇرىيه، ] 148 [ نهئمهتىيه، ] 147 [ ئىسهاقىيه، ] 146 [ ئۇالرنىڭ بهزىلىرى ئۆزىنى كۇبرەۋىيه،

 بولسا  بهزىلىرى  ۋە  دەپ هىساپاليدىكهن  تهرىقهت سۈلۈكلىرىدەدۇرمىز  خاس ” قاتارلىق  خوجامالرغا  خاسلىغى  ئالال

 ئۇالرنى ههممىدىن يۇقىر “ ئالال خوجام ” ياكى “  ئىخالس قىلىپ،  ۋە  ئهقىدە  ههددىدىن زىيادە  ى دەپ خوجامالرغا

 يۇقىرى مهرتىۋىلىك  بىرەر  تۇرىدىغان هىچقانداق  بىلهن خوجامالرنىڭ ئارىلىغىدا  ئالال  مهرتىۋىلىك دەپ هىساپالپ،

 شۇڭالشقا، خوجامالر ئۈچتۇرپانغا . ئىنسان ياكى جاننىڭ بولۇشىنى ئىتىراپ قىلمايدىكهن ۋە بۇنىڭغا يولمۇ قويمايدىكهن

 دەپ، ئۇالرغا ناهايتى يۇقىرى “ ىلىگهن ۋە ئارزۇ قىلغان خوجىمىزنى تاپتۇق ئهمدى بىز ت ” يېڭى بارغان چاغالردا، ئۇالر

 ئهقىدە باغالپ، ئاتلىرىنى يىلقا ئۇيۇرى بىلهن، كالىلىرىنى ئېغىلى بىلهن، قويلىرىنى قوتىنى بىلهن ۋە قىزلىرىنى قىزلىق

 ” ههدىيه قىلىپ،  تارتۇقالپ، نهزىر ئىپپهتلىرى بىلهن، سىكىلهك بولسا سىكىلهكلىگى بىلهن ئېلىپ كېلىپ، خوجامالرغا

 . دەپ تۇرغان ئىدى “ ئالال خوجام ” دەپ ئۇالرنىڭ دۇئاسىنى ئېلىپ، “ ئهمدى بىزگه هىچقانداق نهرسه الزىم ئهمهس

 بولسا  خوجامالر  ئادەم ” لېكىن  بىر  ئوخشاش  ئورنى  مۇسۇلمانالرنىڭ  پۇقرا  نهزەر “ ههممه  ههدىيىلهرگه  بۇ  دەپ،

 بىز دىگهن خوجىمىز بۇالر ” شۇڭالشقا، بۇ تايىپىلهر بۇ ئههۋالنى كۆرۈپ، . تهڭ كۆرگهن ئىدى  ەر سالماي، ههممىنى باراۋ

 . كهينىدىن بۇالردىن يۈز ئۆرىدى  دەپ، كهينى “ ئهمهس ئىكهن

 ئهر  تايىپىلهر  بۇ  سهۋەپ شۇكى،  بىر  جىق چاي  يهنه  قازانغا  چوڭ  يىغىلىپ،  ئۆيگه  چوڭ  خوتۇن ئارىالش بىر

 ن  مۇئهككهل سېلىپ،  كىشىنى چايغا  مۆتىۋەر  بىر  قويۇپ قاينىتىپ،  قازانغا  قايماق چاي ئېلىپ كېلىپ،   هچچه تاۋاققا

 غۇسۇل  توپالنغان ئادەملهرگه  ۋەكىل قىلىپ،  تهۋەرۈك كۆك چاي ” تاهارەتتىن كېيىن چۆمۈچنىڭ دەستىسىنى تۇتۇپ،

 تازىم بىلهن، ههتتا رۇكغا ئېگىلگهندەك ئېگىلىپ ئازدىن يېتىشىچه بېرىدىكهن ۋە چاينى ناهايتى تۆۋەن  دەپ ئاز “

 بىرىگه  خوتۇنالر ۋە باشقىالرمۇ بىر  ناۋا ساداسى ئىچىدە ئهر  ئاندىن كېيىن نهغمه . تۇرۇپ قولىغا ئېلىپ بېرىدىكهن

 شاۋقۇن  چۈشۈپ،  ساماغا  رەقسى  بهزىدە  ئارىالش هالدا  ئورنىدىن تۇرۇپ،  بهزىدە  يىقىلىپ،  بهزىدە  سۈرەن قىلىپ،

 ههم م  كېلىشىدىكهن  هالىتىگه  بىهۇزۇر  هۇزۇرلۇقتىن  چىقىرىپ،  كۆپۈك  ئېغىزىدىن  بولۇپ،  بىخوت  غهرق ” هسلهرچه
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 نهغمه مۇقام ئىجات قىلغان ئىكهن “ هۇزۇرۇم  تايىپه سۈلۈكلىرىدە كۆپ ئېيتىلىدۇ . دەپ بىر  نهغمه ئهنه شۇ  بهزى . بۇ

 . ئىچىگه قىستۇرۇپ ئېيتاتتى يىغىنالردا ئۆز نهغمىلىرىنىڭ  مۇغهننىلهرمۇ بهزى مهجلىس

 سائهت هۇشسىز  نهچچه  بىر  شۇنداق  يهنه  ئۇالر  شۇكى،  قىلىپ ياتقان  گهپنىڭ هاسىلى  مهقسهت  بىخۇتلۇقنى

 ئېچىپ ئولتۇردىكهن  دەپ كۆزلىرىنى  ئۇه  كېلىپ،  هۇشىغا  يهنه  ” مۇنداق ئىش بىلهن شۇغۇلالنغۇچالرنى . هالىتىدىن

 ئاتا “ كۇبرەۋىيه  دەپ  قىلىدىكهن سۈلۈكى  ئهقىدە  ئىكهن . پ  خىالپ  تامامهن  شهرىئهتكه  قىلىغى  بۇ  بۇ . ئۇالرنىڭ

 چاي تىلهپ  تهۋەرۈك  كېلىپ،  خوجامنىڭ ئالدىغا  كۈنى  بىر  خهلپىسى  پىشۋاسى  قىلىپ ” پىرقىنىڭ ئۇلۇغ  دۇئا  بىزگه

 دۇئاگۇي تىلهيمىز  بىر  مهرههمهت قىلىپ مهن كهمىنىن “ بېرىشكه  خوجام  قىلغاندا،  بۇيرۇدى دەپ ئهرىز  ئۇالرنىڭ . ى

 ئۇالرنىڭ پائالىيىتىنى كۆزۈم بىلهن ئېنىق كۆردۈم  مېنى . ئۈستىگه بېرىپ،  بىلهن بىلله ” ئالدى بىلهن ئۇالر  خوتۇنالر

 چۈشۈپ بهرسىله  ساماغا  ياش ” مهن . دەپ ئىلتىماس قىلدى “ رەقسى  ئۆزەم  ئۆزەمگه “ تېخى  قېرى ئادمنى  دەپ بىر

 چۈشۈردۇم  قىلىپ مهيدانغا  مهندىن . ۋەكىل  ئۇالر  كهم ” پائالىيهت تۈگىگهندىن كېيىن،  بىلهن  سۈرلۈك  بۇ  ئۆزلىرى

 مهلۇم  سورىدى “ شۇغۇلالنغانلىقلىرى  ئۇالرغا . دەپ  تېخى ” مهن  سۈلۈكلىرىنى  شهرىئهت  ياش،  مهن  هېلى

 سۈلۈك بىلهن شۇغۇلالنسام دەپ  شهرىئهت سۈلۈكىنى تاماملىغاندىن كېيىن ئاندىن بۇ  نىيهت قىلىپ تاماملىيالمىدىم،

 مېنىمۇ . دەپ جاۋاپ بهردىم “ تۇرۇپتىمهن  قىلغان ۋە  دەپ ئىزهار  بىزنىڭ خوجىمىز  خوجامالرنى بىلمهي تۇرۇپ،  ئۇالر

 ئېلىپ چىققان ئىدى  قىلغان . تۇنۇماي تۇرۇپ تهۋەرۈك چايغا  دەپ،  بۇنىڭ ههممىسىنى قىلغان ئۆزىمىز  كېيىنچه ئۇالر

 . لېكىن پايدا بهرمىدى . دى ئهقىدىلىرىگه گۇمان قىلىپ پۇشايمان يى

 بۇ يولدىن ئاداشقان گۇرۇهالرنىڭ زاالالت يولىنى توغرا يول دەپ، يامان  لېكىن شهرىئهت پانا خوجام پادىشا بولسا

 يۈرگهنلىگىنى  ئايرىيالماي  قىلىپ  پهرق  سۈننئهتنى  ئىشالردىن  يامان  بواللماي،  ئىگه  ۋە  بواللماي  جۇدا  ئىشالردىن

 مۇست  پهيغهمبهر  سىراجىدىيه بىلىپ،  مىللهت  ۋە  شهرئىتى  يول ] 151 [ افاۋىيهنىڭ  ۋە  قائىدىلىرى  هۆكۈم  چىرىغىنىڭ

 ئېالن قىلىپ،  ههق يولىنى  توغرا  ئىزامالرنىڭ پهتىۋالىرى بويىچه،  ئۆلىمايى  ئىمامالرنىڭ پىكىرلىرى،  ” كۆرسهتكۈچى

 دىگهن “ تۇتۇشنىڭ ئۆزى دىن دىمهكتۇر ههممه ئىشتا نهسىههت ۋە توغىرلىقىنى ” ته بايان قىلىنغان “ ههدىس شېرىپته

 نهسههت ههم تهشۋىقاتالرنى قىلىپ،  ماقالالر بىلهن پهندى  سۆزلىرىگه ئهمهل قىلىپ، مۇاليىم مىجهز ۋە شىرىن سۆز

. نهسههتنىڭ مهجۈنى شهرۋىتى ۋە باشقا مهنىۋى دورىالر بىلهن داۋاالپ باقتى  ئۇالرنىڭ مۇخالىپ كېسهللىرىنى پهندى
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 ئۇالر  بهرمىدى لېكىن  پايدا  دورىالر  بۇ  قهلبىگه  كهتكهن  بېسىپ  قهساۋات  يهرگه  پهردە . نىڭ  بىر  پهرەنجىسىز

 بۇ . توپالنغىنىنى بىلىپ ئالدۇرتۇپ كېلىپ، شهربهت قامچىسى ۋە دورىلىرى بىلهن قاتتىق ئهدەپ ۋە ئېهتىساپ بهردى

 ئ  ئۇالر  ئۈچۈن،  كهلمىگهنلىگى  ماس  مىجهزلىرىگه  خاس  ئۇالرنىڭ  دۈشمهنلىك ئۇسۇلالر  چېچىپ،  ئۇرۇغىنى  اداۋەت

 ئاخىرى بۇ سهرەنجامسىزالر . تىكهنلىرىنى كۆكهرتتى ههم باغى ۋە تاغلىق دۇمباقلىرىنى جېنىنىڭ بېرىچه ئاشكارە سوقتى

 نهتىجىدە، ئۆزىنى خۇددى شامغا ئوخشاش يېنىپ تۇرغان ئوت . ئىشنىڭ يولىنى ئۇرۇش ۋە قان تۆكۈش تهرەپكه تارتتى

 . نىدەك ئۇردى ۋە هاالكهت مهنزىلگاهىدىن جاي ماكان تۇتتى ئاتهشكه پهرۋا

 : نهزىم

 چىرغنىكى ههق ياندۇردى، قويدى،

 . كىشىكىم پۇۋ دىدى سهقالى كۆدى

 ئالال خوجام دەپ ” ئهگهر ئۇالردىن . بۇ شېئىرنىڭ مهزمۇنى دەل مۇشۇ يولدىن ئازغانالرنىڭ ئههۋالىغا مۇۋاپىقتۇر

 بولىدۇ  كىم  شېرىپلىرى  ئىسمى  كىشىنىڭ  ئۇ  دەيسىلهر؟  ماشايىخلىرىمۇ “ كىمنى  خهلىپه،  ئۇالرنىڭ  سورىسا،  ” دەپ

 ئاتا  ئااللمايمىز،  ئاغىزىمىزغا  شېرىپلىرىنى  ئىكهن،  خوجامالرنىڭ ئىسمى  دەپ كهلگهن  خوجام  ئالال  بوۋىلىرىمىزمۇ،

 دەپ “ دۇ، بهلكى ئىسمى شېرىپلىرىنى ئهسال ئاڭلىمىغان ئىدۇق بىزمۇ ئالال خوجام دىسهك، خوجىمىز ئۆزى تېپىپ ئاالالي

 بېرىدۇ  سوپۇم . جاۋاپ  يار  ئالال  ئاجىزىن « ] 152 [ جانابى  زىكرى » سۇبباتىل  مهسنىۋىنى  مۇنداق  كىتاۋىدا  دىگهن

 : قىلىپ

 بولۇپتۇر ههم تهقى بىر فىرقه پهيدا،

 . ئاتى مۆمىن ۋەلى نهفىسىگه شهيدا

غارالر پارە ۋە بوينى يوغاننى، يى
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 . جۇۋاننى  سالۇرالر ئوتۇراغا قىزۇ

 ئالىپ بارسا كىشى ئههلى ئايالىن،

 . كۈتهرۇر بىهىممهتلىك ۋەبالىن

 هارام ئىشنىكى تائهت بىلسه ئىنسان،

 . ئىرۇر بۇل ئېتىقادى نامۇسۇلمان

 لى مۇزىلىدۇر، بۇ ئايغان فىرقه كىم زال

 . شهرىئهت ئههلى بۇ ئهلدىن خىجىلدۇر

 . بۇ مهسنىۋىنىڭ مهزمۇنى دەل مۇشۇ تايىپىلهرنىڭ شهنىگه ناهايىتى مۇۋاپىق كېلىدۇ . دەپ يازغان ئىدى

 بولس  پىرقىلهرمۇ مۇشۇ تايىپىلهرگه ئوخشاش ياكى بۇالردىنمۇ بهتتهر  ههر . ا كېرەك ئىسهاقىيه، نهئمهتىيه قاتارلىق باشقا

 ئهقىدە  ئۆز  تايىپىلهر  ئىكهن  قايسى  مۇستههكهم  ناهايتى  نهزىر  توي . سۈلۈكلىرىدىنمۇ  ئامما  مهرىكه،  ۋە  چىراق

 ئارىشىدىكهن  بىلهن  بىرى  بىر  مهخپى . ئولتۇرۇشلىرىدا  ناهايتى  سۈلۈكلىرىنى  قىلىپ ساقاليدىكهن  لېكن   بىر . سىر

 ئهگهر ئارلىشىپ قالسا چىكىپ . بىرىنى چىللىمايدىكهن  مايدىكهن ۋە بىر بىرىنىڭ تهۋەرۈك چاي ۋە نهزىرلىرىگه بار

 چىقىرۋېتىدىكهن  ياكى  نهزىر . كېتىدىكهن  پىرقىلهر  خۇدايىم  بهزى  نان،  بىر  دەپ چوڭ  ههققى  خوجامالر  چىراقالردا

 ههققىدە  پهيغهمبىرىم  ناننى  بىر  كىچىك  ئۇنىڭدىنمۇ  ۋە  نان  بىر  كىچىگرەك  ئۇنىڭدىن  دەپ  ئوبدان يولىدا  دەپ

 ياغالپ، ئۈستىگه نوكچا شامالرنى قاداپ يۇرۇتۇپ، ئۇ نانالرنى نامازشام ۋاقتىدا  پۇشۇرۇپ، ناننىڭ يۈزىنى سۇ يېغىدا

 دۇئا  قۇرئان قىلىپ،  ئوقۇپ خهتمه  پاتىهه  دۇرۇت ۋە  ئېلىپ چىققاندىن كېيىن،  پاتىهىلهرنى تۈگهتكهندىن  ئوتتۇرغا

 بۇ نانالرنى ئۇششاق  دەپ “ تهۋەرۈك ” كىچىك ههممه ئادەمگه  قىلىپ پارچىالپ، توپالنغان چوڭ ئۇششاق  كېيىن،

 . نهقىللهرمۇ بار  بېرىدىكهن دىگهن گهپ

 ” يهنه . بۇ تايىپىلهر ئۈچتۇرپان كۆچمهنلىرىگه خاس بولۇپال قالماستىن، بهلكى يهتته شهههرنىڭ ههمه جايىدا بار

 دەيسىلهر  تهرىقهتنى  قايسى  دەپ  بۇنىمۇ “ كۇبرەۋىيه  ئۇالر  سورىسا،  بېرىدىكهن “ بىلمهيمىز ” دەپ  جاۋاپ  . دەپ

بۇالرنىڭ سۆزلىرىگه قارىغاندا، بۇ مهزههپ شهيخ نهجمىدىن تامىتىلكۇبراغا مهنسۇپ ئىكهنلىگى مهلۇم ههم كۇبرەۋىيه
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 . ۋەتته دەيدۇ تهرىقهتنىڭ سهرههلقىسى شهيخى نهجمىدىن كۇبرا بۇ ئۇلۇغ زات دەل شۇ رەقىسى ساماغا قايىل ئىدى ئهل

 بۇالر . ۋاهالهنكى، شهيخ نهجمىدىن تاممىتىلكۇبرانىڭ تهرىقهتلىرى بۇالرنىڭ يامان تهرىقهتلىرىگه ههرگىز ئوخشىمايتى

 ئۆزىنى خىيالىچه ئۇ زاتنىڭ تهرىقهتلىرىگه تهقلىد قىلىپ، ئۆزىچه بىر سۈرلۈك پهيدا قىلپ، خوتۇنلىرى يۈزىنى ياپماي

 بىلهن رەقسى بىلهن ساماغا چۈشۈپ، ئۆزىنى ئاشكارە هالدا چوڭ باشقا يات ئهرلهر بىلهن ئارل  ىشىپ ئولتۇرۇپ، ئۇالر

 بېرىشى،  نهسىههت  دەپ  تهۋرەتتۇق  تهرىقىتىنى  كۇبرەۋىيه  ۋە  قىلدۇق  سۈلۈك  گۇنالىرىنى  بۇ  قىلىپ،  گىرىپتار  گۇناغا

 باشقا  چىققانلىغىدىن  يولدىن  توغرا  نادانلىغى،  ۋە  جاهىللىغى  ناهايتى  ئهمهس ئۇالرنىڭ  شهيخ . نهرسه  چۈنكى،

 شهرىئهت ( نهجمىدىن كۇبرا بولسا كۇمرەۋىيه تهرىقهت ئههلىنىڭ ئهڭ ئۇلۇغى ۋە ماشايىخلىرىنىڭ سهردارى، ئىلمى قال

 ناهايتى كامالهتكه يهتكهن بىر ئادەم بولۇپ، ئۇ كىشىنى يهنه تهربىيلهپ ) ت – تهرىقهت ( ۋە ئىلمىي هال ) ت –  دا

 ئاجىزلىق  تىل  ئايهت . قىلىدۇ سۈپهتلهشكه  نهس ۋە  بولسا  يېپىش پهرزلىگى  ئهۋرەتلىرىنى  ئايالالرنىڭ يۈز،  ئهمدى

 ئىدى  چهكلهنگهن  قاتتىق  مۇستهههب . بىلهن  سىرتىدىكى  قائىدىلىرىنىڭ  شهرىئهت  ههتتا  زات  ئۇلۇغ  ۋە ( بۇ  پهرىز

 دى پهرزىنى تهرك ئېتىش ئهم . ئاددى ئىشىرىگىمۇ هىچقاچان خىالپلىق قىلغان ئهمهس ) ت – ۋاجىب هىساپالنمايدىغان

 بولسا، بۇ كىشىدىن قانداق سادىر بولۇشى مۇمكىن؟ ئىالهىم، بهلكى ههمه مهخلۇقلىرىڭنى راست يولغا باشالپ، تهۋپىق

 ! ئهي توغرا يول كۆرسهتكۈچى ئالال، يولدىن ئازغانالرغا توغرا يول كۆرسهتكهيسهن، ئامىن . ۋە هىدايهت بهرگهيسهن

10 

 امنىڭ خوتهن ۋە ئىلىغا ماڭدۇرغان ئهسكهر ۋە ئهلچىلىرىنىڭ خوجا ئىسهاق خان خوج

 ئاالقه مۇراسىله قاتارلىق  ۋەقهلىرى ۋە ئهلچى بولۇپ كهلگهنلهرنىڭ خهت

 ئىشالرنىڭ قىسقىچه بايانى

 سهزگۈر  چاققان،  بۇرادەرلهرنىڭ  بولغان  ئىگىسى  ئىدرەك  ۋە  يارەنلهر  ئىگه  تهربىيىسىگه  ئالى  پهلهكنىڭ

 رىگه مهخپى ۋە خهۋەرسىز قالمىغايكى، نهقىل ۋە هىكايىلهرگه ئاساسالنغاندا، كۇچار شههىرى بۇزلۇپ، خوجا تهبىئهتلى

ئىسهاق خان خوجام خانلىق تهختىدە ئولتۇرۇپ، ئىسالم قىلىچىنى كاپىرالرنىڭ بېشىغا ئاشكارە تارقاتقانلىغىنىڭ خوش
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 شهههرن  يهتته  تهنتهنىسى  چوڭ  مۇبارەكباتلىق  ۋە  ئاڭالندى خهۋەرلىرى  ئاهالىسىگه  ۋە  ۋالىلىرى  ههر . ىڭ  بهلكى

 تارقالدى  شهههر . تهرەپكه  شهرىپىنى  نهتىجىدە  ئىسالم  ئىتتىپاقلىشىپ،  تۇڭگانىالر  ۋە  مۇسۇلمان  شهههرلهردىكى

 كۇچارنىڭ كهينىدىن ئىلىدىكى  ئىشتىياق قىلىپ،  تىغ چاپماقنى مهقسهت ۋە  كاپىرالرنىڭ بېشىغا  زالىم  ئاچماقنى ۋە

 مولال شهۋكهت ئاخۇننى ئۆزىگه يهتته  ئهلهم  تارانچىلىرى كاپىرالرنىڭ ئىتائىتىدىن چىقىپ،  ۋە  شهههرنىڭ تۇڭگانى

 جۈملىدىن خوتهن ئههلىمۇ خىتايالرنىڭ . بۇ ناهايىتى پازىل ۋە دىندار كىشى ئىدى . باشلىق ۋە مۇستهقىل هاكىم قىلدى

 پ . ئىلكىدىن چىقتى  ئىتائهت ۋە  خهلقىمۇ  كاشىغهر  شهههرگه . هرماندارلىق يىپىنى ئۈزدى ياركهنت،  ئالته  بۇ  چۈنكى،

 باشقا  تۇرۇپ،  باسماي  ئالدى بلهن كۇچارنى  بېيجىڭدىن كهلگهن چېرىكلهر  بولۇپ،  ئورنىدا  دەرۋازا  بىر  گۇيا  كۇچار

 رى كهينىدىن بۇزۇلۇپ، ههر قايسى شهههرنىڭ ئادەملى  بۇنى بىلگهن يهتته شهههر ئادەملىرى كهينى . يهرگه بارالمايتى

 . قۇردى ) ت – تهۋەلىك ( بىر ئادەمنى سهردار قىلىپ، يهنه بىر ئادەمگه پهرماندار بولۇپ ئۆز ئالدىغا مۈلكى تاۋايىف

 تهقۋادار  بىر  دىگهن  هاجى  مۇپتى  ههبىبۇلال  مولال  خوتهندە  دىن  خۇسۇسهن  شهرىئهتشوئار،  ۋە   پهرزگار

 بىر ئىتتىپاق بولۇپ، بۇ كىشىنى ئۆزىگه سهردار قىلىشنى اليىق ۋە ههممه خوتهن ئههلى . دىيانهتلىك بىر كىشى بار ئىدى

 سازاۋەر بىلىپ، بېشىدا كۆتۈرۈپ، خوتهن كاپرىلىرىنىڭ ئۈستىگه تىغ تارتىپ، تۇڭگانى تايىپىلىرىنىمۇ كاپىرالرغا قوشۇپ

 ى سهلتهنهتته ئولتۇرغۇزى، تامامهن يوق قىلىپ، يۇرتنى پهرزگار ۋە تهقۋادارالرنىڭ دىلىدەك پاكىز ۋە ساپ قىلىپ، تهخت

 . بۇ چاغدا شهيخ نهزەرىدىن خوجام ياركهنتنى پهتهى ۋە تهسهررۇف قىلىشنى نىيهت قىلىپ، ئاتلىنىپ ياركهنتكه باردى

 شهيخ نهزەرىدىن خوجام ياركهنتكه بارغاندىن كېيىن، هاجى . بۇنىڭ بىلهن هاجى غهزنىچى بهگمۇ بىلله بارغان ئىدى

 مىڭ ي  بىر  بهگنى  ئۇنىڭغا غهزنىچى  سېلىپ،  يولغا  بىلهن خوتهنگه  چېرىگى  تۇڭگانى  يۈز  ئۈچ  مۇسۇلمان،  يۈز  ” هتته

 ئىپتىخار دەپ بىلىپ، ئىتائهت كهمىرىنى  سىلىنىڭ خوتهنگه بارغانلىرىنى مولال ههبىبۇلال هاجى پادىشا ئۆزىگه پهخرى

 ە هۆرمهتلىرىنى بهجا كهلتۈرۈپ، سىلىنى بېلىگه مههكهم باغالپ، گهدىنىنى تۆۋەن قىلىپ ئالدىلىرىغا چىقىپ، ئىززەت ۋ

 ياخشى  ناهايتى  بولسا  ئۆتهيدىغان  رەسميهتلىرىنى  خىزمهتدارلىق  ئۆزى  ئولتۇرغۇزۇپ،  سهلتهنهتكه  ئهگهر . تهختى

 دىلى بىلهن  سىلىدىن يۈز ئۆرۈپ قارىشلىق قىلسا ياكى سىلىگه بوي سۇنۇشتىن باش تارتىدىغان بولسا، ئۇنىڭغا جان

 خ  كۆرسىتىپ،  ئهۋەتسىله كۈچ  هۇزۇرۇمغا  مېنىڭ  بىلهن  ئهۋالدى  پادىشانى  هاجى  كىرگۈزۈپ،  قولغا  دەپ “ وتهننى

هاجى غهزنىچى . مهزىسىز ۋە ئاچچىق سۆزلهرنى قىلىپ يولغا سالدى  قاپ، تۈزسىز  بىرقانچه سىياسىي تههدىت ۋە الپ
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 قىل  بېك مهنزىلمۇ  خهتنى كۆرۈپ مۇالهىزە  بارغاندا،  سانجۇغا  خهتتىن ئاشنا ” ىپ، مهنزىل يۈرۈپ،  دوستلۇقنىڭ  بۇ

 كۆرۈنۈپ تۇرۇپتۇ . پۇرىغى كهلمهيدۇ  خۇسۇمهت ئاشكارە  خهتتىن دۈشمهنلىك ۋە  بۇ  ئهڭ ياخشىسى مهن . ئهكسىچه،

 چىقىراي  كىشى  ئىش . ئۇنىڭ ئالدىغا  نىمه  غايىپ پهردىسىدىن  ئىكىن  قېنى،  كۆرۈنهر  ئوغلى “ ئههۋالالر  دەپ چوڭ

  زاۋا دىگهن شهههردە ئىككى تهرەپ جهڭ . ، ئۈچ مىڭ لهشكهر بىلهن ئالدىغا چىقاردى ئىبراهىم سۇدۇرنى باش قىلىپ

 كىرىشتى  بولدى . قىرغىنچىلىققا  هاالك  ئادەم  سهپهر . نۇرغۇن  باقىغا  ئالهم  تىگىپ،  ئوق  سۇدۇرغا  خان  ئىبراهىم

 ياركهنت ] 153 .[ قىلدى  بولۇپ  مهغلۇپ  قىاللماي،  باراۋەرلىك  بهگمۇ  غهزنىچى  هاجى  كهتتى ئاقىۋەت  هاجى . كه

 . غهنىمهتلهرنى ئېلىپ، قايغۇ ۋە ماتهم بىلهن خوتهنگه باردى  پادىشانىڭ مۇالزىملىرى بولسا غالىپ بولۇپ، ئولجا

 كۇچارنىڭ  هاجى غهزنىچى بېك ئهسلىدە  ئىتائهت قىلماسلىغىدىكى سهۋەپ شۇكى،  پادىشانىڭ ئىناۋەت ۋە  هاجى

 تهرەپتىن خ . بهگزادىلىرىدىن ئىكهن  ئىدى ئانا  تۇققانلىغى بار  خىزمهت قىلىپ كهلگهن . وجامالرغا  خىتايالرغا  لېكىن،

 ئۇ بۇ ۋەقه بولۇشتىن بىر يىل ئىلگىرى خان، ئامبانغا تۇڭچى بولۇپ، ياركهنتكه بېرىپ . بۇرۇنقى بهگزادىلهردىن ئىدى

 . اسىنىپ كهلگهن ئىدى ي  كېچهكلهرنى كىيىم  مهنسهپ ئىشىنى تۇتۇپ، خىتاي تىلى بىلهن سۆزلهپ، خىتايچه كىيىم

 پادىشا  هاجى  بىرسىنى ” شۇڭالشقا،  خوجامالردىن  ئىش؟  قانداق  ئهۋەتكىنى  دىگهننى  بېك  هاجى  ئۈستۈمگه  مېنىڭ

 ئهگهر ئۇنداق قىلمىغاندىمۇ ئۇالرغا شهرىئهت ئىچىدە بولغان، شهرىئهت كىيىمىنى كىىيىپ ئۆمۈر . ئهۋەتمهك الزىم ئىدى

 دەپ “ دەم تېپىلمىغاندىمۇ؟ مېنىڭ ئۈستۈمگه بىر خىتاي يىتىمنى ئهۋەتكىنى نىمىسى ئۆتكۈزگهن بىر مۇسۇلمان مۆمىن ئا

 . ئۆز يۇرتىغا مههكهم ۋە ئۆز ئىشىغا پۇختا بولۇپ تۇردى

 چوڭ  بېرىچه  ئىمكانىيهتنىڭ  ئۆرۈپ،  يۈز  كاپىرالردىن  تارانچىلىرىمۇ  ئىلى  چاغدا  بۇ  قىرغىنچىلىققا  شۇنداقال،

 قىل  تهرەددۇت  ۋە  كۆرسىتىپ، ههرىكهت  تىرىشچانلىقالرنى  زور  ناهايتى  ئۇلىنىپ،  مهرتىۋىسىگه  غازىلىق  ” ىپ،

 تۆكتى “ جانپىدارالر  قېنىنى  قىلىپ،  پىدا  جېنىنى  بىلهن  نىيهت  توغرا  ئادەم  نۇرغۇن  ئېرىشىپ،  نامغا  لېكىن، . دىگهن

 ە سائادەتلىك ۋە ئىنتىزاملىق بۇ دەۋرد . كاپىرالرنىڭ ئۇلۇغى جاڭجۈن تۇرغان كۈرە شههىرى تېخى پهتهى بولمىغان ئىدى

 مهسلىههت قىلىپ،  باشقىالرغا  شهۋكهت ئاخۇن  مولال  ئۇرۇشۇپ كۆپ ئادەم ” مۇسۇلمانالرنىڭ ئۇلۇغى  بىلهن  كاپىرالر

 يوق قىلىندى . زىيان بولدى  قىلىپ بېرىدىغان پهيغهمبهر . كۆپ كاپىرالرمۇ  تۇرۇپ دۇئا  بىزنىڭ ئۈستىمىزدە  شۇڭالشقا،

بىز ئۇالرنىڭ . ئهڭ دەسلهپته كۇچاردا ئىسالم ئېچىلغان ئىدى . ىر ساهىپ دۇئا ئادەم كېرەك ئىدى ئهۋالدىدىن بولغان ب
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 ئىدۇق  تارتقان  تىغ  كاپىرالرغا  ئىلىدىكى  ئېلىپ،  قۇۋۋەت  مهدەتلىرىدىن  ۋە  خان . يۆلهك  ئىسهاق  خوجا  شۇڭالشقا،

 كىرگۈزسهك،  ئىتائىتىگه  ۋە  ئۇنىڭ پهرمان  ئۆزىمىزنى  مۇبارەكلهپ،  مىللهت خوجامنى  بىر  مهزههپ ۋە  بىر  ههممىمىزال

 بىر  ئىش كهلگهندە  مۈشكۈل  بېشىمىزغا  چىقىرىپ،  ياقىدىن  بىر  بېشىنى  ئىتتىپاقلىق  ئۈچۈن،  بىرىمىزگه  بولغانلىغىمىز

 يۇرتالرنىڭ ئاۋاتلىغى ئۈچۈن تىرىشساق  مۇسۇلمانالرنىڭ راهىتى ۋە  كۆرسىتىپ،  ياردەم  گپنى . دىدى “ دوستلۇق ۋە  بۇ

 ئادەم تهلهپ ههممه ئاكا  بىر ساهىپ دۇئا  بىر ئهشرەپلهر ماقۇل تۇتۇپ، ئىتتىپاق بىلهن بىر پارچه بهيئهتنامه يېزىپ،

 مۇۋاپىق سوغا  قوشۇپ،  ئادەمنى  قىرىق نهچچه  ئۇنىڭغا  باش قىلىپ،  قۇربان خېتىپ ئاخۇننى  مولال  ساالمالر  قىلىپ،

 ماڭدۇرغان ئىكهن  ئىلىدىن چىق . بىلهن ئهلچى  ئهلچىلهر  ئۈچتۇرپانغا مهزكۈر  سىرت دىگهن داۋاندىن ئېشىپ،  ىپ،

 بولمايتى . كهلدى  ئۆتكىلى  بىلهن  مۇزداۋان  چاغدا  بۇ  ئالدىغا . چۈنكى،  ئهلچىلهرنىڭ  خوجامالر  ئۈچتۇرپاندىكى

 جاي  اليىق  سۈرەت  چىقىپ،  بىلهن  بهيئهتنامه  چۈشۈرۈپ،  سۇندى  ماكانغا  خوجامغا  خان  نهچچه . ۋەقهنى  بىر

 خ  خان  كېيىن،  كهلدى كۈندىن  يارلىق  دىگهن  كهلسۇن  بىلهن  يارلىغى  ئۆزىنىڭ  ئهلچىلهر  خوجامالر . وجامدىن

 ماڭدۇردى  كۇچارغا  ئهلچىلهرنى  مهزكۈر  قوشۇپ،  بىلله  كۇچاردا . ئىشهنچىلىك خىزمهتكارالرنى  بۇالرنى  خوجام  خان

 . ئىككى ئاي مىقدارى توختىتىپ، ئىنئام ئېهسانالرنى قىلىپ قايتىشقا جاۋاپ بهردى

 خان خوجام يهنه باهاۋىددىن خوجامنىڭ ئوغلى سهئىد خوجامنى باش قىلىپ، يۈز ئهللىك لهشكهر، ئهلهم، تۇغ،

 داقا  قورال  بايراق،  ئوق  دۇمباق،  سالدى  يراق،  يولغا  ئىلىغا  بىلهن  ياساپ، . ساغداقالر  يولىنى  مۇزداۋان  بۇالر

 ساناالرنى بهجا  ۆتۈپ، تهڭداشسىز ئالال دەرگاهىغا شۈكرى مۇشهققهت ۋە مېهنهتلهر بىلهن داۋاندىن ئ  ناهايتى قىيىن

 قالماقالرنىڭ زىيان  ئۇچراشتىن غهم  كهلتۈرۈپ،  نهچچه  زەخمىتىگه  بىر  يېتىپ بارغاندا،  قىلىپ تېكهسكه  ئهندىشه

 كېلىپ  ئالدىغا  بۇالرنىڭ  چىقىپ،  توغرىسىدىن  يولنىڭ  قالماق  ئالدامچى  قايسى ” ئاتلىق  ئادەم؟  قانداق  سىزلهر

 بۇ يهردە ههر ” كۆپلىگىنى بىلىپ، بۇالرغا  دەپ سوراپ، بۇالرنىڭ ئاز “ جايدىن كهلدىڭىزلهر ۋە قايسى جايغا بارىسىزلهر

 ئامان ئۆتكۈزۈپ قويسا، بۇ ماڭىمۇ  مهن ئادەم قوشۇپ بهرسهم، سىزلهرنى تىنچ . خىل باشباشتاق يامان ئادەملهر بار

 بۇ خوجا كىشلهرنى پاالنى يهرگىچه ئاپىرىپ ئۆتكۈزۈپ ” قنى قوشۇپ، تۆت قالما  دەپ، ئۈچ “ بىر خىزمهت بولۇپ قاالر

 زىيان  ئادەم  بىرەر  بۇالرغا  يېنىڭالر،  ئوبدان  قويۇپ  بىزگىمۇ  بولسا  بۇنداق  ئهگهر  قويمىسۇن،  قىلىپ  زەخمهت

. دەپ مۇناپىقالرچه مۇبالىغه سۆزلهرنى تهكىتلهپ ئادەم قوشتى “ بولمايدۇ
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 ئۈچ  دەپ، ئىككى “ خۇدانۋەندە كېرىم بۇ ئهندىشىلىرىمىزنىمۇ ئاسان قىلغۇدەك ” ادەملهر سهئىد خوجام باشلىق بۇ ئ

  تاماققا تهييارلىنىپ، غىزاالرنى يهپ  ئۇالقلىرىنى ئوتالققا قويۇپ، خاتىرجهملىك بىلهن غىزا  مهنزىلگه بېرىپ، ئات

 ئۇشتۇمتۇت خۇددى . ى قالماقالرغا خهۋەر بېرىپتۇ مهزكۈر قالماقالر ۋاقتىنى غهنىمهت بىلىپ، بايىق . ئىچىپ ئۇيقۇغا كېتىپتۇ

 باال  تاالن  ئاسماندىن چۈشكهن  نۇرغۇن قالماق كېلىپ،  ئۆلتۈرۈپ  قازادەك،  بۇالرنىڭ بىرقانچىسىنى  قىلىپ،  تاراج

 قىلىپتۇ  قىلىپتۇ . نابۇت  ئهسىر  ئولجا  قاتارلىق . بىرنهچچىسىنى  كۆل  ئىسسىق  ئۆزلىرىنى  قېچىپ،  بهزىلىرى  بۇالرنىڭ

 سهرگهردان بولۇپ،  لېكىن سهئىد خوجام ئانىدىن تۇغۇلما يالىڭاچ، يېرىم جان، ئاچ ۋە سهرسان . لهرگه ئېلىپتۇ يهر

 بېرىپتۇ  كهنتلهرنىڭ بىرىگه  ئىگىن . ئىلىدىكى  بۇنىڭغا  كهنتنىڭ ئۇلۇغى  بىلهن  بۇ  ئىلىنىڭ سۇلتانى  بېرىپ،  ئاياق

 يار . كۆرۈشتۈرۈپتۇ  ئالال  مولال  يهنه  پادىشا  ماڭدۇرغان ئىكهن خان خوجام  شاگىرتى بىلهن . ئاخۇنۇمنى ئىلىغا  بىر  بۇ

 كىرىپتۇ  تىنچ  ئىلىغا  مهلۇم . ئامان  سۇلتانىغا  ئىلىنىڭ  هادىسىلهرنى  كهلگهن  بېشىغا  ئۆز  بولسا،  خوجام  سهئىد

 جاي  ئوبدان  تهيىنلهپ،  تهمىنات  كىيدۈرۈپ،  تون  اليىغىدا  ئۆز  ئۇنىڭغا  سۇلتان  كېيىن،  قىلى  قىلغاندىن  پ ماكان

 . دىگهن نام بىلهن داڭقى چىقىپتۇ “ يالىڭاچ خوجام ” شۇڭالشقا، ئۇ . لېكىن ئۇنىڭغا بهيئهت ۋە ئىناۋەت قىلماپتۇ . بېرىپتۇ

 قاپقا  قىلىپ،  بىلهن بىكار  گۇنا  بىر  شهۋكهت ئاخۇننى  مولال  جانپىداالر  ۋە  ئاالمانچىالر  بارغىچه  خوجامالر  بۇ  چۈنكى،

 تاشالپتۇ  دەرياغا  تىرىك پېتى  قىلىپ سايالپتۇ – سوالپ،  ئۇلۇغ  ئۆزىگه  ئادەمنى  بىر  باشقا ،   ئۇلۇغنىڭ سهئىد . دە  بۇ

 بىلهن كارى بولماپتۇ  قاتارلىقالر  دەۋرى زامان مۇههممهت ياقۇپ بېك . خوجام  ئىستىقامهت قىلىپ تاكى  ئىلىدا  بۇالر

 . ئاتالىق غازىسىنىڭ قولىغا ئۆتكهندىن كېيىنال ئۆز يۇرتى كۇچارغا قايتىپ كېلىپتۇ

 ههرقانداق بولسىمۇ، بۇ ياخشى ” بۇ چاغالردا هاجى پادىشا هاجى بېك غهزنىچىنى باسۇرۇق قىلىپ يانغاندىن كېيىن،

 ئهندىشه قىلىپ، بۇ ئههۋالنى بىر نهچچه كۈن  دەپ، بىر تهرەپتىن شاتلىق ۋە يهنه بىر تهرەپتىن غهم “ ئىش بولمىدى

 قىلىپ،  ب ” مۇالهىزە  بىلهن  بولساق خوجامالر  ئۇالر بىز  بولسىمۇ،  ههرقانچه  دىندىكى مۇسۇلمانالرمىز،  بىر  مهزههپ،  ىر

 الزىم ئىدى  مال “ بىلهن كېلىشىپ ئوبدان ئۆتۈشىمىز  كېلىشكهن زىلچىلىرى،  خوتهننىڭ ئوبدان ۋە  ماتالىرى،  دەپ،

 سوغا  ئات  قاتارلىق  پۇل  نهقدىنه  ۋە  ه  ياراقلىرى  باغالپ،  رىشتىنى  دوستانىلىق  راسالپ،  ئىتائهت ساالمالرنى  هتتا

 هاجى ” خالىق قويۇپ، ئىنساپ ماقامىغا كېلىپ،  تۈزۈمىگه كىرپ، زاۋا شههىرىدە بولۇپ ئۆتكهن يامان ئىشالرغا ئۆزرە

 خىزمهتكارلىق قائىدە  ئىتائهت قىلىپ،  ئادەم كهلسه ئىناۋەت ۋە  بىر  ئىدىم  بېكتىن باشقا . رەسمىيهتلىرىنى كهلتۈرەر
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 چىننىڭ  ئۆزلىرى خاقانى  بىلهن شۇنداقال  يامان ئادەملهر  ئۆلتۈرۈپ،  قۇللۇق ئوبدان ئادەملىرىنى  بىر  ۋە  سۆزلۈك  بىر

 ئهگهر  بولۇپال،  ئىتتىپاق  بىلهن  تۇڭگانىالر  ئۆلتۈرۈپ،  خىتايالرنى  يهنى  قىلىپال،  پادىشالىق  بولۇپ  ئىتتىپاق

 ئ  ئىتائهت قىالر  ئىناۋەت ۋە  مهن ئهلۋەتته  ئىدى،  بولسىال  يوق قىلغان  ئۆزلىرى بىزدىن . ىدىم تۇڭگانىالرنىمۇ  هېلىمۇ

 ئولتۇرغان  الزىم . بۇرۇن پايتهختته  مۇاليىم ياخشى سۆزنى “ بىزنىڭ ئىتائهت قىلىشىمىز  نهچچه  دىگهن يۇسۇنلۇق بىر

 بهتكه تىزىپ خهت يېزىپ، ئهخمهت مىراپ بېك دىگهن ئادەمنى باش قىلىپ، ئهللىك نهچچه ئادەم قوشۇپ ئهلچى

 . ۈر ئهلچىلهر ئاقسۇغا كېلىپ، بىر نهچچه كۈن توختاپ، ئاندىن كۇچارغا راۋان بولدى مهزك . قىلىپ كۇچارغا ماڭدۇردى

 بىر مهنزىل قالغاندا، خان خوجام ئالدىغا ئادەم ئهۋەتىپ، بۇالرنىڭ سوغا  . ساالملىرىنى ئېلىپ كهتتى  بۇالر كۇچارغا

 رنىڭ ههر بىرىنى سايرامدىكى ئۆز ئۇالغ، سهرەمجانلىرىدىن ئايرىپ، ئۇال  ئهخمهت بېك باشلىق ههممه ئهلچىنى ئات

 ئورنى بىلهن تهڭ ئادەملهرگه چۈشكۈن ئورنىدا تۇتقۇن قىلىپ بېرىپ، بۇالرنى مۇهاپىزەت قىلىپ تۇرسۇن دەپ قاتتىق

 بىر يىلچه تۇرۇپ، كۆرسىتىپ بهرگهن جايلىرىدىن ۋەتهن تۇتتى . يارلىق قىلدى  ئاتالىق . ئهلچىلهر سايرام كهنتلىرىدە

 جايغا  بۇ  كۆرۈشۈشكه غازى  بىلهن  ئاياللىرى  ئههلى  ۋە  يۇرتى  ئهسلى  ئۆزىنىڭ  بۇالرمۇ  كېيىن،  كهلگهندىن  يېتىپ

 . ئهي ئالال، چېچىلغانالرنى جهم قىلغۇچىدۇرسهن . مۇيهسسهر بولۇپ قايتىپ كهلدى

11 

 ئۇ ئالهمنى ياراتقۇچى ۋە ساقلىغۇچى ئالالنىڭ لۇتفى ئىنايىتى بىلهن سهيىد خوجا

 ي تهرەپكه يۈرۈش قىلغىنى ۋە ئۇششاقتالدا نۇرغۇن پهتهى قىلىپ ئىسهاقنىڭ شهرىقى

ئىگهللهشكه مۇيهسسهر بولغانلىغى ههم بهزى باشقا ۋەقهلهر بايانى
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 ئاقىۋەتنى ئوياليدىغان يارەنلهر، دەۋرىدىن ئهندىشه قىلغۇچى بۇرادەرلهرنىڭ كۆڭۈل ۋە كۆزلىرىدىن مهخپى ههم

 قى  بۇنداق  قالمىغايكى،  نهقىل  سسه يۇشۇرۇن  ۋە  خوجام  هىكايه  خان  راشىدىن  قارىغاندا،  ئالال ( ئهپسانىلهرگه

 قىلغاي  ئاتا  نۇرسهت  غهلبه  قاتارلىق !) ئۇنىڭغا  تۇرپان  شهههر،  قارا  تهرەپتىكى  مهشرىق  ئولتۇرۇپ،  ئورنىدا  تهختى

 سېلىپ،  قىلىپ جار  كاپىرالردىن ئهندىشه  رەسۇلىلالنىڭ ههق يولىدا ” جايالردىكى  ۋە  تهقدىم خۇدا  ۋە  پىدا  جېنىنى

 دىنسىز ۋە مۇشرىك زالىمالر بىلهن غازات قىلىپ، غازىلىق مهرتىۋىسىنى خوش كۆرىدىغان ۋە شاهادەتلىك  قىلىپ، كاپىر

 دىگهن چاغدا، توختى مۇههممهت يۈز بېشى دىگهن بىر ئادەم “ دەرىجىسىنى ئىزدىگهن بىر مهرت باهادۇر بارمىكىن؟

 ئۇشبۇ ” كېلىپ،  بولىمهن،  ئىدىم مهن  قىلغان  ههۋەس  ۋە  ئارزۇ  دەرىجىلهرنى  بۇ  كهلتۈرۈپ،  بهجا  دەپ “ خىزمهتنى

 خان خوجام ئىلتىپات قىلىپ، يۈز ئادەم تهيىنلهپ، باهاۋىددىن خوجام بىلهن ئايدىن خوجامنى باش . ئوتتۇرغا چىقتى

 يارلىق قىلدى  قىرغىنچىلىققا  قىلىدىغان ئۇرۇش ۋە  بىلهن  كاپىرالر  بۈگۈر . قىلىپ،  يۈزگه بۇالر  جايدىكى  ئۇ  بېرىپ،  گه

 بۇ چاغدا بۈگۈردە سۇمۇلال دىگهن بىر . يېقىن كاپىرنى ئۆلتۈردى ۋە ئۇ جايدىن بىر مۇنچه ئادەم ئېلىپ كورلىغا ماڭدى

 خان خوجام ئۇالرنىڭ كهينىدىن خوجا ئىسهاق خوجام يهنه سىدىق . ئۇ تۇڭگانالرغا باش بولدى . تۇڭگان بار ئىدى

 بۈگۈرلۈك دۇئايى خهلپه يهنه بۈگۈردىن يۈز ئادەم . ر باشلىق بىر يۈز ئهللىك ئادەم ماڭدۇردى دادخۋا، مهمۇر خهلپىله

 بېسىۋالدى . ئالدى  كورلىنى  بولۇپ  ئىتتىپاق  ههممىسى  سانىنى . بۇالرنىڭ  ئېلىپ،  ئادەم  كورلىدىنمۇ  يهنه  ئۇالر

  دۇمباق، ئوقيا  ايرام، ئهلهم، دەهۇل ب  نهتىجىدە تۇغ . كۆپهيتىپ، قارا شهههرگه قاراپ قهدەم تاشالپ راۋان بولدى

 قورال  مىلتىق،  زەمبىرەك،  كاناي  ساغداق،  داقا  ياراق،  ۋە  بىلهن  سوناي  ساداسى  ياڭرىغان  دۇمباقالرنىڭ

 ياڭرىدى  مهيداندا  پادىشالىق داغدۇغىسى  ۋە  خوشال . لهشكهركهشلىك دەبدەبىسى  ئادەم  بىلهن  ههممه  خوراملىق

 . اتنى نىيهت قىلىپ، مهقسهت تهرەپكه قاراپ دەريا لېۋىگه باردى بېلىنى مههكهم باغالپ، غاز

 ئۆتكىلى  ئۇالرنى  ئېتىپ،  ئوق  مىلتىقالردىن  زەمبىرەك،  چىقىرۋېلىپ،  كېمىلهرنى  دەريدادىكى  كاپىرالر  چاغدا،  بۇ

 دىگهن ئ . قويمىدى  باتۇرلىرىدىن ئىسالم خهلپه  كورال  هالهتته،  بولۇپ تۇرغان بىر  ئامالسىز  چوڭ يول ” ادەم ئۇالر  بۇ

 بىلهن قارا شهههرگه كىرگىلى بولمايدىغاندەك، شۇڭالشقا باغراش كۆلىنىڭ ئايىغى بىلهن ئايلىنىپ ئۆتۈپ، ئۇششاقتالغا

 دەپ خۇددى ههق تائاال ئىلهام بهرگهندەك، ناهايتى ياخشى “ بېرىپ،ئاندىن ئارقىمىزغا يېنىپ قارا شهههرنى ئالساق

 نۇرغۇن مهسلىههت  يېنىپ . رنى كۆرسهتتى كېڭهشله  ۋە  كورلىغا  كېڭهشنى ههممه ئادەم قۇبۇل تۇتۇپ قۇبۇل قىلىپ، بۇ
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 كېلىپ  ئۈرۈمچىدىن  يهردە  ئۇ  بارسا،  ئۇششاقتالغا  كۈندە  توققۇز  ئايلىنىپ،  بىلهن  ئايىغى  كۆلىنىڭ  باغراش  كېلىپ،

 ڭ ههممه ئهسۋاپلىرى هۆل شۇ كۈنى يامغۇر يېغىپ چېرىكلهرنى . ياتقان ئون سهككىز مىڭ خىتاي چېرىگى بار ئىكهن

 ياراقلىرىنىمۇ هۆل بولمىسۇن دەپ، ئۇالرنى قۇمغا كۆمۈپ بىپهرۋا  بولۇپ كهتكهنلىگى ئۈچۈن، ئۇالر زەمبىرەك، مىلتىق

 . كۆپ ئۇرۇش بولدى . غازاتچىالر بارغان هامان جهڭ باشالندى . ياتقان ئىكهن

 غان چاغدا، بېيجىڭ تهرەپتىن كهلگهن چېرىكلهرنىڭ باشلىقى ئىلگىرى خوجا جاهانگىر تۆرەم بۇ يهتته شهههرنى ئال

 شهههرنىڭ  بۇ  ئۇنى  خاقان  ئۈچۈن،  خىزمىتى  تارتىۋالغان  تۆرەمدىن  شهههرلهرنى  بۇ  ئادەم  دىگهن  جاڭجۈن  ئاي

 تهييارالپ،  بۇتخانا  كاتتا  بىر  يهردە  بۇ  بېغىشالپ،  نامىغا  ئۇنىڭ  دەپ،  ئىگىسى  ساقاليدىغان  ۋە  تهربىيهتگهردىسى

 ئۇالرنىڭ ئاغىزىغا تاش ساپال ۋە قارا تۇپراق  نىڭ سۈرەتلىرىنى قويۇپ، ئهقىدە قىلىدىغان بىر بۇتخانىسى بار ئىكهن ئۇ

 كىرىۋېلىپ كۆپ ئۇرۇش قىلدى ! تولسۇن  بۇتخانىنىنىڭ ئىچىگه  شۇ  كاپىرالرل  قېتىم  ئاقىۋەت ئۇالرنىڭ ههممىسىال . بۇ

 س  ئۆتۈپ،  سىياسهتتىن  تىغ  بولۇپ،  مهغلۇپ  تاپتى قاتتىق  ئاز . هرەنجان  قاچالمىدى،  كاپىرمۇ  بىرەر  تهرەپكه  بېجىن

 بۇ چاغدا تۇرپان تهرەپتىن ئىككى نهپهر ئاتلىق خىتاي بىپهرۋا ۋە بىغهم چىقىپ . قىسىمى ئۆزىنى قارا شهههرگه ئالدى

 ڭ يېنىدىن خهت تهكشۈرۈپ كۆرسه، ئۇالرنى . قالماقالر بۇالرنى تۇتۇپ كېلىپ خوجامالرنىڭ هۇزۇرىغا كهلتۈردى . كهلدى

 بېرىلدىغان خهت ئىكهن . چىقىپ قالدى   خهتته بىر قانچه كاتتا مهنسهپدارنىڭ نام . بۇ خهت قارا شهههر ئامبانىغا

 يېزىپ،  مىڭ ” نهسهپلىرىنى  يىگىرىمه  ئۈچۈن  بولۇش  مهدەت  ۋە  يار  سىزلهرگه  بىلهن  يارلىغى  خاننىڭ  ئۇلۇغ  بىز

 چېرىك، تۆت يۈز يهتمىش زەمبىرەك، ئىككى ) ت – دەپ بايان قىلىنىدۇ “ يىگىرىمه تۆت مىڭ ” كېيىنكى مهزمۇنالردا (

 بىزگه كهڭرى . يهنه ئۈچ كۈندىن كېيىن ئۇششاقتالغا بارىمىز . ياراق بىلهن كهلدۇق  دورا ۋە قورال  يۈز هارۋىدا ئوق

 ئوت  چىقارسۇن  ئۇزۇق ۋە  ئاد . دىگهن مهزمۇندىكى خهت ئىكهن “ بۇغۇز  ههممه  ئههۋالنى  بۇ  ئېالن خوجامالر  ەمگه

 تۇغ ئىچىدىن . دەپ تۇرغان بىر پهيتته، ئۇ تهرەپتىن تۇغالر نامايان بولدى “ ئۇالردىن ۋاقىپ بول، هازىر بول ” قىلىپ،

 ئىسالم لهشكهرلىرى بۇ چاغدا چۆلنىڭ ئاغىزىنى ۋە سۇنىڭ ياقىىسنى قولدا تۇتۇپ . قارا چېرىكلهرنىڭ قارىسى كۆرۈندى

 ئىدى  بىپ . ياتقان  چېرىكلهر  هالدا مهزكۈر  بىخهۋەر  ئادەملهر ” هرۋا،  چىققان  ئېلىپ  ئۇزۇق  ئالدىمىزغا  بىزنىڭ

 قازاسى كهلگهندەك، بىر تهرەپتىن باهاۋىددىن  بۇ چاغدا خۇددى ئالالنىڭ باال . دەپ تېخىمۇ يېقىن كهلدى “ ئوخشايدۇ

 ۋە يهنه بىر تهرەپتىن ئايدىن خوجام، دۇئاي خهلپه سۇمۇالالر يۇقىر  بىلهن خوجام، مهمۇر خهلپىلهر ئالالهۇ ” ى ئاۋاز
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 لېكىن، توساتتىن قارا چېرىكلهر ئايدىن خوجامنى . دەپ تهگبىر ئېيتىپ، ئات چاپتۇرۇپ قىرغىنچىلىققا ئۆتتى “ ئهكبهر

 چېكىندۈردى  ماڭدى . كهينىگه  قاراپ  نهتىجىگه  ئهكسى  قولىنى . ئىش  دۇئاغا  خوجام  ئىسهاق  ئاستىدا  ئههۋال  بۇ

 ئاجىز  دەرگاهىغا  ئالال  جهڭ كۆتۈرۈپ،  ئۇالرنى  قاراپ،  لهشكهرلىرىگه  تىلهپ،  بىلدۈرۈپ شىپا  تهرغىپ  لىغىنى  غازاتقا

 يىغا . قىلىپ رىغبهت قىلدى  بىردىنال  قىلىپ،  ئۇالرنىڭ ههممىسى  تهۋەكۈل ” زارىلهرنى  جان “ ئالالغا  دىلى  دەپ،

 ا يۆتكهپ، ئهتىگهندىن كهچكىچه ئوڭ قاناتنى سول قاناتقا، سول قاناتنى، ئوڭ قاناتق . بىلهن ئۇرۇش ۋە سۇقۇشقا تۇردى

 چاپ  ئارلىقتا  بولغان  پىشىنگىچه  چۈشتىن  ههتتا  ئاتقىچه،  تاڭ  كهچتىن  ئاۋازالر،  ۋە  بول ” چاپ دىگهن  ” ، “ هازىر

 بول  توپ “ ۋاقىپ  ۋە  ساداالر  ئۆرلىدى  دىگهن  پهلهكتىن  يۇلتۇز  پىغانى  پهريات  پهتهى . زەمبىرەكلهرنىڭ  ئاقىۋەت

 تهرەپ  ئىسهاق خوجام  ئۇالرنى . تىن ئېچىلدى ئىشىگى  بىلهن ئۇرۇشۇپ،  كاپىرالر  كۈچلۈك  ئىككى كۈندۈز  ۋە  كېچه  بىر

 ئۇالر . ئۇالرنىڭ بهشىنى ئۆلتۈرگىچه ئونى ۋە ئونىنى ئۆلتۈرگىچه ئوتتۇزى ئۆزىنى ئۆزى هاالكهتكه يهتكۈزدى . تازىلىدى

 ۆزى هاالكهت قىلىشىپ بهرمىگهن بولسا، ئهگهر ئۇالر ئۆزىنى ئ . دۈشمهن قولىدا ئۆلۈشنى ئار ۋە نومۇس دەپ بىلىدىكهن

 بهش كېچه  بولماس ئىدى  بۇ  ئۆلتۈرۈپ تۈگهتكىلى  ئۇالرنى  مىڭغا . كۈندۈزدە  ئىككى  لهشكهرلىرى  ئىسالم  چۈنكى،

 ئىدى . يهتمهيتى  ئارتۇق  ئۇنىڭدىنمۇ  بهلكى  مىڭ  تۆت  يىگىرىمه  بولسا  جېنىنى . كاپىرالر  ئادىمىال  مىڭ  پهقهت

 . تامامهن يوق بولدى قالغانلىرى . جايلىيالىدى

 بۇ ئارلىقتا ئىسالم لهشكهرلىرى ياكى سۇ ئىچىشكه پۇرسهت بولمىدى ۋە ياكى تائام يىيىشكه ئارام ۋاقىت چىقمىغان

 غىزا . ئىدى  بولۇپ،  سهرەنجام  ئاز  بىر  شهههردىن يهتته مىڭ  ئۇالر  قارا  هالهتته،  مهشغۇل بولۇپ تۇرغان بىر  تاماققا

 زەمبىرەك ۋە ئىككى يۈز ئهللىك  دورا، توپ  ىڭ قالماق چېرىگى ئهللىك ئالته هارۋىدا ئوق خىتاي چېرىگى، ئۈچ م

 تۆگىگه ئۇزۇق ههم جهڭ ئهسۋاپلىرىنى يۈكلهپ، قارا شهههرىن چىقىپ تېۋىلغۇ دىگهن مهنزىلگه كېلىپ چۈشتى دىگهن

 ههممىسى بىر . ىشقىمۇ پۇرسهت بولمىدى ئۇالرنىڭ گېلىدىن يا تاماق ئۆتمىدى ۋە يا باشقا ئىشالرنى قىل . خهۋەر كهلدى

 نىيهت، بىر ئىتتىپاق بولۇپ، غازات قىلىپ، جاننى مۇهاپىزەت قىلىش ۋە كاپىر ههم قالماقالر بىلهن ئۇرۇشۇشنى نىيهت ۋە

 شهههرگه قاراپ راۋان بولدى  خىتايالر بىلهن . مهقسهت قىلىپ، قارا  ئوتتۇز يول مىقدارى يۈرۈپ چۇقۇر دىگهن جايدا

 باشالندى . ى ئۇچراشت  قىرغىنچىلىقى  جهڭ  ئېلىپ، . ئارىدا  قولىغا  چومىغىنى  ئۈژمه  خوجام  ئىسهاق  خوجا  ئاقىۋەت

 چاپتۇردى  ئات  ئۈستىگه  چېرىكلىرىنىڭ  كاپىر  بىلله  بىلهن  باتۇرلىرى  تۆگىلىرىنى . شۆهرەتلىك  كاپىرالر  چاغدا بۇ
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 قىلىپ،  پانا  ۋە  دالدا  تىزىپ،  قىلىپ  قاتار  هارۋىلىرىنى  ئىدى چۆكتۈرۈپ،  ئاتماقتا  چاپتۇرغاننى . ئوق  ئات  ئۇالر

 دەپ تۆگىلىرىدىكى دورىغا ئوت قويدىمۇ، ياكى خۇداۋەندەكېرىمنىڭ پهزىل “ ئهمدى ئىشىمىز يامان بولدى ” كۆرۈپ،

 ئوت كهتتى  نۇرغۇن دورىغا  ئىش قىلىپ،  بىلهن ئۆزى ئوت كهتتىمۇ،  قورال . ئىنايىتى  ۋە  ئاسمان  تۆگه   ياراقالرنى

 كۆتۈر  دورىالرنىڭ ئىس پهلهك  ئاتالرنىڭ ئايىغىدىن چىققان چاڭ  ۈپ،  تۇزاڭلىق زىمىن  تۈتۈنلىرى ۋە  بۇ  توزانالر،

 قىلدى  ئاپتاپ يۈزىنى سۇسالشتۇرۇپ خىرە  قىلىپ،  قاپالپ قاراڭغۇ  نۇرى . يۈزىنى  هىچقانداق ئىنسان گۇرۇهىنىڭ كۆز

 گويا ئالهمدە قىيامهتنىڭ جازا مهيدانىدىن . ىدى كۈندۈز بىلهن كېچىنى ئايرىپ پهرقلهندۈرۈشكه مۇمكىنچىلىك تاپالم

 . خوجامالر قوغلىدى . كاپىرالر قاچتى . بىر نهمۇنه ۋە ئاخىرەت كۈنىدىن بىر نىشانه ئاشارە بولدى

 قارا  باشلىتىپ،  يول  قالماقالرغا  ئهتىسى  ئېلىپ،  ئارام  بېرىپ  مهنزىلگه  دىگهن  تېۋېلغۇ  خوجامالر  قىلىپ،  شۇنداق

 يهتكه  يېقىن  چۈشتى شهههرگه  قولغا  خىتاي  ئىككى  خىتايالردىن  ئىراۋۇلچى  سوراقتا . ندە،  تهيپو « بۇالر  يولغا   چوڭ

 سول . دىدى » زەمبىرەكلهرنى قۇرۇپ تهييارالپ قويدى  تاشالپ،  چوڭ يولنى  بويىچه  قالماقالرنىڭ مهسلىههتى  خوجامالر

 قاراپ، قارا شهههرنىڭ كۈن يۈرۈشى تهرىپىدىن ئۆتۈپ، شهههرنىڭ قىبله  تهرىپىدىكى تېرەكلىك دىگهن يهرگه قولغا

 ئىدى  ئۆستهڭ  چوڭقۇر  تهرىپى  بىر  ۋە  تاغ  تهرىپى  بىر  دەريا،  تهرىپى  بىر  يهرنىڭ  بۇ  شهههرنىڭ . چۈشتى،  كۈنى  شۇ

 قاتتىق جهڭلهرنى  ئوت قۇيۇپ كۆيدۈرۈپ،  ئۆلتۈرۈپ،  تامامهن  كاپىرالرنى  تۇرغان  بازارلىرىدا  شاڭ  ۋەي  تېشىدىكى

 ئۆ . قىلدى  تېپىلمىدى كاپىرالرنىڭ  يول  ماڭغىلى  كۆپلۈكىدىن  كاتتا . لۈگىنىڭ  ئىككى  يهردە  قىلغان  ئۇرۇش  لېكىن،

 ئىكهن  ئىدى . ئۆستهڭ بار  مىقدارى بار  كاپىرالرنىڭ ئۆلۈگى بىلهن تۇشۇپ، . چوڭقۇرلىقى ئىككى نهيزە  ئۆستهڭلهر  بۇ

 رەڭگى قىزىل قانغا بويىلىپ، سۇدىن ئۆستهڭ سۈيىنىڭ . سۈيى تولغىنىپ تېشىپ چىقىپ، ههر تهرەپكه ئېقىشقا باشالپتۇ

 . قىزىل قان ئاقاتتى  قارىماققا قىپ . قانغا ئايلىنىپ كهتتى

 . جهڭلهردىن كېيىن، سېپىل ئىچىدىكىلهردىن باشقا جايدا كاپىر قالمىدى  سۆزنىڭ هاسىلى شۇكى، مۇشۇنداق ئۇرۇش

 تاشال  خودەن  ئېتىپ،  ئوق  سېپىلدىن  كاپىرالر  ئىچىدىكى  سېپىل  كهلتۈرمهيتتى لېكىن،  يېقىن  ئهسال  هالهتته . پ،  شۇ

 خوجامالر هارۋىالرنى ئېلىپ كېلىپ قاتار قىلىپ، تۆگىلهرنىڭ جازىسىنى سۇغا چىالپ هۆل قىلىپ، هارۋىالرنىڭ ئۈستىنى

 ئوت  بېرىپ  ههيدەپ  دەرۋازىغا  ماڭدۇرۇپ  هارۋىنى  كىرگۈزۈپ،  ئاستىغا  هارۋىنىڭ  باتۇرنى  قانچه  بىر  توشقۇزۇپ،

 هۇش كا . قويدى  كۆرۈپ  كۆيگهنلىگىنى  دەرۋازىنىڭ  كهتتى  پىرالر  تامامهن  ئوي . كاللىسىدىن سهزگۈلىرىدىن
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 پۇتلىرى . ياراقالر چۈشۈپ كهتتى  قوللىرىدىن قورال . ئايرىلىپ، يۇرۇق جاهان ئۇالرنىڭ كۆزىگه گويا قاراڭغۇ كۆرۈندى

 بولۇپ هاڭۋېقىپ  ئۆلۈك . ههرىكهتتىن توختىدى  بىخهۋەر  دىڭ تۇرۇپ قالدى تىرىكلىگىدىن  قالماقالرغا . ،  چاغدا  بۇ

 سىلهر خوجامالرغا ئوق چىقارماڭالر، ئهگهر ئۇالر بىرال دۇئا « ئۇ قالماقالرغا . خوجهك قازى دىگهن تۇڭچى بولغان ئىكهن

 نگىر بىز خوجا جاها « بۇ سۆز قالماقالرغا ماقۇل چۈشۈپ، بۇالرمۇ خىتايالرغا . دەپتۇ » قىلسا ههممه نهرسىگه ئوت كېتىدۇ

 بىزگه  ئۇرۇشتۇق،  بىلهن  خوجامالر  بېرىپ  كاشىغهرگه  بىلهن  يارلىغى  خاننىڭ  قېتىم  نهچچه  تارتىپ،  زامانىسىدىن

 چارۋا ماللىرىمىزغا چېچهك چىقىپ . ياخشىلىق كهلمىدى، ئارىمىزدا كېسهل پهيدا بولۇپ نۇرغۇن ئادىمىمىز ئۈلۈپ كهتتى

 ئوق ئاتمايمىز . قالدى  خوجامالرغا  ئوق چىقارمىدى دەپ ئۆ » بىز  زادىال  ۋە  ئالدى  ياقىغا  ئىسالم . زلىرىنى  چاغدا  بۇ

 شهههرنىڭ ئىچىنى ۋەيران  تهرەپتىن قىرغىن قىلىپ،  بىر  يهنه  تهرەپتىن ئوت قويۇپ،  بىر  كىرىپ،  لهشكىرى شهههرگه

 دۆ  ۋە  قۇشالرغا  شۇم  شهههرنى  قارا  جاي  قىلىپ،  كاپىرالرنىڭ جېنىنى  پهرىلهرگه  قىلىپ بېرىپ،  جهههننهم ماكان

 . تهرەپكه يولغا سالدى

 : نهزىم

 شاهقا ئهگهر بولساالر بهختى يار،

 . بولۇپ پهتهى نۇسرەت شاهالرغا دۇچار

 بولۇپ چوڭ  خۇيجاالر  ۋە  مهيمهنچىلهر  چېرىكلهر،  ئۆلگهن مهنسهپدارالر،  ئىچىدە  ههپته  بىر  كىچىگى  نهتىجىدە

 كا  مىڭدىن زىيادە  مۇشرىك نىسىت نابۇت بولدى ئىككى يۈز  مۇسۇلمانالردىن شاهادەتلىك دەرىجىسىگه . پىر  لېكىن،

 سهيىد غازى خوجا ئىسهاق ياراتقۇچى . ئۈچ يۈزگه يېقىن ئادەم يارىدار بولۇپتۇ . ئېرىشكهنلىرى ئىككى يۈزگه يهتمهپتۇ

 ىپ غهلبىگه ئېرىشىپ، ياراتقۇچى ۋە ئالالنىڭ لۇتپى ئىنايىتى بىلهن ههممه ئهسكهرلىرى ۋە باشقىالرغا يىتهكچىلىك قىل

 نامىزى  تهشهككۈر  كهلتۈررۈپ،  بهجا  ساناالرنى  ۋە  شۈكرى  مۇبارەكلىرىگه  پاك  دەرگاهىنىڭ  ئالال  ساقلىغۇچى

ههممه ئادەم مۇبارەكباتلىق ساداسىنى كۆك رەڭلىك پهلهكتىن، ههتتا يهتته قات ئاسماندىن . ئىبادەتلىرىنى ئادا قىلدى
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 . مهالئىكه گۈزەللهرنىڭ ئىچىگه غۇلغۇال ۋە پهرىشانلىق سالدى  ئۆتكۈزۈپ، پهرىشته

 دەرۋەقه، بۇ يۇرتالردا، بهلكى ههممه ئادەم ئهلهيهىسساالمدىن بۇ دەۋرىگىچه بولغان يهر يۈزىدە، مۇنداق نۇرغۇن

 انالر تهرىپىدىن ئاز مۇسۇلم  كهم ۋە ئازدىن  ياراقلىرى ئۆزىدىن كهمدىن  دىنسىز چېرىكلهرنىڭ جهڭ غازاتتا قورال

 نابۇت قىلىنغانلىغى ههققىدە هىچقانداق تارىخ كىتاۋىدا بىرەر مهلمۇمات يېزىلمىغان  بىرال ۋاقىتتا ۋە بىرال جايدا نىسىت

 دىگهن كىتاپالر ۋە يهنه باشقا كىتاپالردا ) ت – ئوتخانا ( » ئاتهشكىدە « ۋە » رەۋزە تۇسسافا « لېكىن . ۋە ئاڭالنمىغان

 ب  قىلىنىشىچه،  كاپىر بايان  ۋە  يهتكهنلىگى  شاهادەتلىككه  بولۇپ  هالهك  مۇسۇلماننىڭ  كۆپ  بۇنىڭدىن  ۋاقىتتا   ىرال

 مهلۇم  بولغانلىغى  غالىق  كاپىر . مۇشرىكالرنىڭ  بولۇپ،  غالىپ  مۇسۇلمانالر  غازاتتا  قېتىمقى  بۇ  مۇشرىكالر  لېكىن

 ئۇچرىدى  ئىنتىلگه . مهغلۇبىيهتكه  قۇتۇلۇشقا  ماالللىقتىن  ۋە  غهمكىن  كاپىرالرنىڭ بىراق  يۈزلىنىپ،  مۇسۇلمانالرغا  ن

 ئۈستىدىن ئىستىال تېپىشقا سهۋەپچى بولغان بۇ غازات خوشاللىغىنى بۇ زامان كۆزى ۋە دەۋران قۇلىغى تېخى كۆرمهپتۇ ۋە

 . ئاڭلىماپتۇ

 ه ۋە نۇسرەت ئالال ئۇنىڭغا غهلب ( سۆزنىڭ هاسىلى شۇكى، بۇ رەسۇلىلال ئهۋالدى بولغان سهيىد غازى خوجا ئىسهاق

 قىلغاي  ئىتتىپاققا !) ئاتا  بىر  نىيهت،  بىر  شۇنىڭدەك  باتۇرالر،  خهلىپه،  ههممه  چوماقنى  قورال  ياراق ههم  ساهىبى  يهنى

 داقا  ۋە  كاناي  ناغرا،  چىقىرىپ،  قول  يهڭدىن  بىر  بىرلىشىپ،  قالماقالر  ۋە  تۇڭگانى  مۇسۇلمان،  دۇمباق  ئۇيۇشقان

 ئهم  ۋە  چوڭ  ئۆزلىرىگه  بىلهن  خىزمهتكارلىق تهنتهنه  ۋە  پهرمانبهردار  بولغان  ئۇنىڭغا  قىلىپ سايالپ،  لهشكهر  ىرى

 ئورنىنى ئۆزلىرىگه پهخىر ۋە ئىپتىخار بىلىشىپ، بوينىنى تۆۋەن ئېگىپ، تازىم ۋە هۆرمهت قوللىرىنى كۆكسىگه قۇيۇپ،

 . كۆڭۈللۈك ۋە دۈشمهنلىكتىن خاالس بولدى  قارا

 : نهزىم

 ئولتۇردى سائادەت كۈنلهرى، مهسنهدى شاهلىقتا

. تهخىتكه چىقتى ئاچىلىپ غۇنچه يهڭلىغ باغالرى
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 ياغاچتىن  تۇقۇپ،  ئىگهر  ئوخشاش  لىڭگىرچاققا  ئاتقا  ئۇرۇق  سۈپهتلىك  جىنازە  بۇيان  پۇشتىدىن  يهتته  ئهسلىدە

ىن كېيىن قالماق ئاتلىرى ۋە قازاق ئۈزەڭگه ۋە شوينىنى قۇشقۇن قىلىپ كهلگهن بۇ سههرالىقالر بۇ قېتىمقى غازات جهڭد

 ئالتۇن  توقۇپ،  ئىگهرلىرىنى  بىجىن  ئهرزىيدىغان  كۈمۈشكه  سهر  يۈز  قىلىپ  توپچاقلىرىغا  سۇۋارى  بىلهن  كۈمۈش

 قۇشقۇنالرنى سېلىپ ئاتلىق بولدى  ئىسىق . بېزەلگهن ئۈزەڭگه،  سوغاق ۋە  بۆك كىيمىگهن،  ئوڭلۇققىنا  بېشىغا  ئهسلىدە

 تامبال قىلىپ كۈنلهردە كىيىشكه تۇم  اق تاپالمىغان ههم ئىككى يېرىم باغلىق بۆز خامنى مېهمانلىق تون، كۆينهك ۋە

 كىيگهن، بهش تهڭگه پۇلنى خىراجهت ئۈچۈن يېنىغا سېلىپ باقمىغانالر، ئهمدىلىكته كهشته قۇيۇلغان تۇماق ۋە تۈلكه

 تاۋار  كىيىپ،  جۇۋا  تىكىلگهن  شوين  سۆلۆسۈندىن  قىلىپ،  پايتىما  پار دۇردۇننى  تولغان  خۇرجۇنالرغا  ئالتۇن،  ا  پۇر

 ۋاهالهنكى، پانسهت، يۈز بېشى، . دۇردۇن قاتارلىق نهرسىلهرگه ئىگه بولدى  كۈمۈش ۋە لوپ تاغارلىرىغا تولغان تاۋار

 ئولجا  چۈشكهن  باهادۇرالرنىڭ قولىغا  قىياس  خهلىپه،  بۇنىڭدىن  قانچىلىك كۆپ ئىكهنلىگىنى  غهنىمهتلهرنىڭ يهنه

 . سىزلهر قىلىپ بىلگهي

 زەمبىرەك،  ئهلقىسه، قارا شهههر پهتهى بولۇپ يۇرتنى سهرەنجام قىلغاندىن كېيىن، خوجامالر ئوتتا كۆيمهي قالغان توپ

 ياراقالرنى ۋە غهنىمهت ئېلىنغان غهزنه مۈلۈكلىرىنى يىغىش ههم جان تاالشقان ياكى يېرىم جان  مىلتىق ۋە باشقا قورال

 يهنه ئۆلگهنلهرنىڭ قاتارىغا قوشۇش ئۈچۈن، ئۇششاقتالغىچه بولغان جايالردىن خهۋەر بولۇپ ياتقان قارا چېرىكلهرنى

 كىگىز  قىزىل  گويا  بىلهن  قېنى  كاپىرالرنىڭ  ساي  قارا  تاشلىق  شهرىقىدىكى  ئۇششاقتالنىڭ  بارسا،  تهكشۈرۈپ  ئېلىپ،

 ت  تۈۋرۈكسىز  ئۈستىدىكى  قهۋرىسىنىڭ  پهرهات  ههم  ئايلىنىپتۇ  سايغا  قىزىل  دەشتىدىكى يايغاندەك  ئۇنىڭ  بولسا  اغ

 رەڭگا  كېتىپتۇ  اللىزارلىقتىنمۇ  بولۇپ  قهۋرىسىنىڭ . رەڭ  پهرهات  بولسا  اللىزارلىق  تاغ  يېڭى  سوقمىسىز  بۇ  ئهمدى

 بهس  بىلهن  اللىزارلىق  قاپتۇ  ئهتىراپىدىكى  بولۇپ  نىشان  ۋە  نهمۇنه  بىر  قىزىللىغىدىن  ئۇششاقتال  قىلىپ،  . بهس

 تاماشا قىلىپ، خۇداۋەندەكېرىمنىڭ تولۇق ئىلتىپاتىغا شۈكرى ساناالرنى بهجا كهلتۈرۈپ،  ر خوجامالر بۇ جايالرنى سهيى

 بهخت  ئهمدى بۇ پهتهى تهلهي . كۆمۈشلهرنى ئېلىپ ياندى  ئۇالغ ههم ئالتۇن  تۇقۇم ۋە ئات  ياراق، ئىگهر  قورال

 بولدى خوش خهۋىرىنى پهتهىنامه قىلىپ، كۇچار دار سهلتهنهتىگه ئهۋەتىش الزىم ۋە  قورال . زۆرۈر  ياراق،  خوجامالر

 ئالتۇن  توپ  چىرايلىق چىنه  زەمبىرەك،  خۇش پۇراقلىق چاي،  ۋە  پاكىز  يېقىملىق تاۋار  كۆمۈش،  كۆزگه  ۋە   قاچا

. ساالمالرنى راسالپ، توختى مۇههمهت يۈز بېشىنى باش قىلىپ، كۇچارغا ماڭدۇردى  دۇردۇن قاتارلىق سوغا
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 هادىسىلهرنى قهغهز  بۇ كۇچاردا بولغان ۋەقه . ۇلغان كۈنلهردە ئهخمهت ۋاڭ بېگىم كۇچاردا ئىدى لېكىن، كۇچار بۇز

 بىرلهپ تىزىپ، ئۇلۇغ خانغا ئهرز قىلىپ، ئوغى هامىت تاجى هاكىم بېگىمگه ئۈچ نهپهر ئىشهنچىلىك ئادەم  بېتىگه بىر

 شهههر  قالماقالرنىڭ ئارىسى بىلهن قارا  تاغالرنىڭ ئىچى ۋە  ئۈرۈمچىگه ماڭدۇرغان ئىكهن قوشۇپ،  تاجى . ۋە  مهزكۈر

 بېرىپتۇ  شهههرگه  بىلهن مېڭىپ قارا  قارا  ئهرزنى ئۆتهڭ . بېك مالماقالرنىڭ ئىچى  ئهۋەتىپ،  ئارقىلىق خانغا  پوچتا

 ئىكهن  قالغان  تۇرۇپ  ئىسالم . شهههردە  ئېلىپ  جېنىنى  بېگىم  تاجى  مهزكۈر  كېيىن  بولغاندىن  پهتهى  شهههر  قارا

 ئۆزرە لهشكهرلىر  قىلىپ،  مهلۇم  ئۆزىنى  توۋا  ىگه  قىلىپ تۇرۇپتۇ  خالىقتىن گهپ ئېچىپ،  پهتهى . ئىستىخپار  مهزكۈر

 ئويالپ  ئىكهنلىگىنى  يۇرتداش  بىر  ۋە  ئۇلۇغلۇغى  بۇرۇنقى  ئۇنىڭ  خوجام  ئىسهاق  غازى  سهيىد  بولغان  ئىگىسى

 ئۇشب  ههم  سۈردى  قهلمىنى  ئهپۇ  قىلىپ،  خوشال  كۆڭلىنى  ئۆتۈپ،  سهۋەپلىرى گۇناهىدىن  خوشلۇقنىڭ  ۋە  بانا  ۇ

 تۈپهيلىدىن راشىدىن خان خوجامدىن ئۇنىڭ گۇناهىدىن تىلهپ، ئاالهىدە ئهرز قىلىپ، ئۇنى توختى مۇههممهت باتۇر

 ماڭدۇردى  قوشۇپ كۇچارغا  بېشىغا  كېلىپ، . يۈز  چىقىپ كۇچارغا  شهههردىن  قارا  بېشى  يۈز  مۇههممهت باتۇر  توختى

 بىلهن قوشۇپ . خان خوجام ئالىيلىرىنىڭ نهزەرىدىن ئۆتكۈزۈپ تهبرىكلىدى ساالم تارتۇقالرنى  سوغا  جۈملىدىن ئهرز

 خان خوجاممۇ شاهانىلىق ئىلتىپات ۋە ئۇلۇغ . تاجى بېگىمنىمۇ خان خوجام ئالى مۇقاملىرىنىڭ نهزەرلىرىدىن ئۆتكۈزدى

 خوجا  قهلىمىنى سۈرۈپ،  ئهپۇ  ئۇنىڭ بۇرۇنقى گۇنايىغا  ئىسهاق خوجامنىڭ ئىلتىماسىنى قۇبۇل مهرههمهتلهرنى قىلىپ،

 . لېكىن، ئىككى ئادىمىنى سىياسهتتىن ئۆتكۈزۈپ دارغا ئاستى . قىلدى

 تاجى بېگىم خوجا ئىسهاق خوجامنىڭ بۇ قىلغان ياخشىلىقلىرىنى ئادىمىگهرچىلىك ياخشىلىقلىرى بىلهن قايتۇرۇپ،

 شۇڭالشقا، ئۇ نومۇس پهرىدىسى ئىچىدىكى قىممهت باها بىر . تۇققانچىلىق مۇناسىۋىتىنى تىكلهشنى قارار قىلدى  ئۇرۇق

 نۇرنى  ئاي نۇرىدىن باشقا  كۆزنىڭ كۆزى چۈشمىگهن ۋە  ئاپتاپ كۆزىدىن باشقا  خۇش مۇئامىله،  يهككه گۆههردەك،

 ئىدى  بار  قىزى  بىر  يالغۇز  يۇلتۇزدەك  چولپان  دەۋران،  ياخشى  زامان،  ئىپپهت  ئىسهاق . كۆرمىگهن،  قىزىنى  بۇ  ئۇ

  بۇ خوجام سهيىد بولغىنى بىلهن، پۇقرا . نىكاهىغا سۇندى  جامنىڭ كۆز نۇرى بولغان پهررۇخشاه خوجامنىڭ ئهقىدە خو

 بوۋىلىرىدىن تارتىپ يۇرت  بۇ ۋاڭ بېگىملهر بولسا ئاتا . بوۋىلىرىدەك دۇئاگۇيلۇق ئورنىدا ئىدى  خااليىققا بولسا ئاتا

 ئهگهر خۇداۋەندەكېرىم مۇشۇنداق يولالر بىلهن مۇيهسسهر . دە ئىدى سوراپ كهلگهن پادىشالىق مۇقامى ۋە جهرە كهسى

 مۇيهسسهر  سۈرۈشكه  تىل  خاندانلىرىغا  مهرتىۋىلىك  يۇقىرى  ئۇلۇغالرنىڭ  ئۇ  خوجامالر  بۇ  ئىدى،  بولسا قىلمىغان
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 . بۇ سۆزىمىزنىڭ توغرلىقىنى ۋەقهرنىڭ كېينكى نهتىجىسى تولۇق ئىسپاتلىدى . بواللمايتى

 نى چىن ئههلى كېلىپ بۇ يهتته شهههرنى ئىتائهتكه كىرگۈزگهن چاغدا، مهزكۈر تاجى بېگىمنى كاشىغهرگه يهنه خاقا

 قىلدى  بارلىق . هكىم  خوجام  ئىسهاق  خوجا  بويىچه  غازىنىڭ پهرمانى  ئاتالىق  دەۋرىدە  ئىسالم  ئىلگىركى  بۇنىڭدىن

 ىرى بىلهن چېرىكلىرى بۇ يهرگه كهلگهندە، خوجام خاقان مهنسهپدارل . ئائىله تاۋابىئاتلىرى بىلهن ياركهنتته تۇراتتى

 باال  قىلىپ،  ئهندىشه  قورقۇپ  شهههردە  ئۇالردىن  دىگهن  ئوش  چىقىپ،  ۋىاليىتىگه  فهرغانه  ئېلىپ  پهرزەنتلىرىنى

 بۇ ئوشتىكى ئىسهاق خوجامغا . تاجى بېگىم دەل مۇشۇ كۈنلهردە كاشىغهرگه هاكىم بولغان ئىدى . تۇرۇپ قالغان ئىدى

 سېگىندىم دىگهن بانا بىلهن خهت يېزىپ، قىزىنى ئهۋەتىشنى سورىدى ۋە ئالدۇرغاندىن كېيىن ئۇنى چىقىرىپ قىزىمنى

 « ئىسهاق خوجام ئوغلى پهررۇخشاه خوجامغا بارلىق ئائىله تاۋابىئاتلىرى ۋە يهنه بىر ئوغلىنى قوشۇپ، . ئالماقچى بولدى

 ئاپىرىپ قويۇپ بۇالرنى تىنچ  كىرمهڭالر ئامان قارا  قاراۋۇلغىچه  كاشىغهرگه  قايتىپ كېلىڭالر،  » ۋۇلدىن ئۆتكۈزۈپ ،

 ئهگهر خوجامالر قاراۋۇلغا « لېكىن، تاجى هاكىم بېگىم ئاللىقاچانالر قاراۋۇلچىلىرىغا . دەپ كۆپ تهكىتلهپ يولغا سالدى

 بۇ خوجىالر . دەپ هۆكۈم قىلغان ئىكهن » كهلسه، مهيلى قانداق قىلىپ بولسىمۇ ئۇالرنى تۇتۇپ كاشىغهرگه ئهۋەتكىن

 بازارالردا  تۆت كۈن كۇچا  خوجامالر ئۈچ . قاراۋۇلغا كېلىشى بىالنال ئۇالرنى تۇتۇپ، دەرهال كاشىغهرگه ئېلىپ كهلدى

 بېك  تاجى  كېيىن،  كېلىپتۇ ” يۈرگهندىن  ئهنجهندىن  يهنه  خوجىالر  كۇچارلىق  بۇزغان  يۇرتنى  دەپ لوشهي “ ئىلگىرى

 ئۇالرنى ] 154 [ دارېنغا  قىلىپ،  چۈشتى مهلۇم  چىقىرۋېلىشنىڭ كۇيىغا  قىزىنى  نهزەربهنت قىلىپ،  قىزىمۇ . دېڭىزدا  بۇ

 بۇنىڭغا ههيران بولۇپ تۇرغان كۈنلهردە، لوشهي دارىن بۇ خوجازادىلهرنى يوقالپ  نهچچه بالىلىرىم بار ئىدى دەپ،

 جىالرنىڭ ئوغانالنلىرى كۇچارلىق خو « سوراپ، بىر مهنسهپدارى بىلهن بىر تۇڭچىسىغا ئىككى يۈز سهر كۆمۈش بېرىپ،

 كهتكهن ئىكهن  ئهنجانغا  كهلسهك دەپ، . بىزنى كهلدى دەپ قورقۇپ ئهندىشه قىلىپ،  ئهمدى يهنه ئۆز يۇرتىمىزغا

 كهلدى دەپ ناههق مهلۇم  ئهنجاندىن  بېك خوجىالر  هاكىم  سېغىنىپ كهلگهن چاغدا،  خاننىڭ كهڭچىلىگىنى  ئۇلۇغ

 يارلىق قىلغان ئىدىم، سهنلهر بۇ كۆمۈشنى ئېلىپ بېرىپ، خوجىالر ياتقان قىلغاندا، مهن ئۇالرنى سوالپ قويسۇن دەپ

 كىگىز  كۆمۈشنى  ئۆيگه  ئاشقان  بېرىپ،  راسالپ  نهرسىلهرنى  الزىملىق  قاتارلىق  چىنه  چۆگۈن،  قازان،  كېرەكلهر،

 بېرىڭالر  خىراجىتىگه  ئهۋەتتى » خوجىالرنىڭ  قىلىپ  يارلىق  الزىمهتلى . دەپ  بويىچه  بۇيرۇق  نهرسىلهرنىڭ بۇالر  ك

 قىلدى  مهلۇم  بېرىپ ئۇچۇرىنى  تهييارالپ  خوجازادىلهرگه  ئاي . ههممىسىنى  ئالته  ئون  خوجازادىلهر  بىلهن شۇنىڭ
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 بۇ خوجىالرغا ئۇزۇن بولدى، « ئاخىرى لوشهي دارېىن تاجى هاكىم بېگىمگه يارلىق قىلىپ، . مىقدارى نهزەربهنتته ياتتى

 ئالسىڭىز  تىلهپ  ئۇالرنى  ئۆزىڭىز  تۇتتى . دىدى » يهنه  ئهرز  تىلهپ  بېگىم  هاكىم  ئىككى . تاجى  بۇ  دارېن  لوشهي

 ئۇلۇغ خانغا چوڭ خۇدانىڭ ئاچچىغى كېلىپ كايىپ كېتىپ، بۇ يۇرتالرنى سىزلهرنىڭ « خوجازادىنى ئالدۇرۇپ كېلىپ،

 ئۇلۇغ خان . ردى ئهمدى چوڭ خۇدا ئاچچىغىدىن يېنىپ يۇرتالرنى ئۇلۇغ خانغا تاپشۇ . دادىڭىزالرغا تاپشۇرغان ئىكهن

 ئىدى  ئۆتكهن  گۇناسىدىن  ئادەمنىڭ  ههرقانداق  گۇنا . بۇرۇن  بىر  يهنه  سىزلهردىن  كېيىن  كهلگهندىن  بىز  ئهمدى

 ، تىنچ ) ت – كېرەك يوق ( ئىلگىرى قىلغان گۇنايىڭالرغا بۇيۇجىڭ ). ت – جازا بېرىمىز ( ئۆتسه، قائىدە بويىچه بهنلهيمىز

 . يۇپ بهردى دەپ قو » بولۇپ پۇقراچىلىق قىلىڭالر

 خاندىن  ئۇلۇغ  كۈنلهردە  شۇ  الزىم « يهنه  قويۇپ بهرمهسلىگى  ئالغان خوتۇنلىرىنى  خوتۇنىنى . پۇقرالىرىم  ئهگهر

 گۇنايىدىن  بۇ  تاشقىرى،  بهرگهندىن  جازا  قاتتىق  ئۇالرغا  ئهرلىرىدىن چىقىپ كهتسه،  خوتۇنالر  ياكى  قويۇپ بهرسه،

 بازار  بۇ يارلىقنى شهههر . گهن ئىدى دەپ يارلىق كهل » ئۆمۈر باقى ئۆتمهيمهن  گۈزەرلهرگه  شهههرگه ئېالن قىلىپ،

 بۇنى كۆرگهن تاجى بېگىم كۆڭلىدىكى مهقسهت مۇددىئالىرىنى ئاشكارە . چاپلىدى ) ت – گۇڭسى خهت ( كوسى خهت

 . قىاللمىدى

 مىج  ساددا  ئوبدان ۋە  كۆڭلى  خۇش خۇي،  مۇاليىم،  بولسا  غازى ئىسهاق خوجام  خۇش مۇئامىلىلىك، سهيىد  هز،

 ئادالهتلىك كىشى ئىدى  ئىش هۆكۈمدە  ئهندىشه،  پۇقرا  ئهمهل بولسا » ههدىس شېرىپ « خۇددى . شىجائهتلىك،  ته،

 قول  ئۇنىڭ  بولغانلىقتىن،  توغرا  ۋە  راست  نىيىتى  خوجامنىڭ  ئىسهاق  سهيىد  يېزىلغاندەك،  دەپ  باغلىق  نىيهتكه

 ئهگهر پهرەز، ۋاجىپ ۋە سۈننهتنى تۇتقۇچىالر ياكى پهرز . ئىگه بولدى ئاستىدىكى ههممه ئادەم غازىلىق دەرىجىسىگه

 ۋە سۈنهتتىن تاشقىرى ياخشى ئىشنى تۇتقانالرنىڭ نىيىتى توغرا بولمايدىغان بولسا، ئۇالر ساۋاپ ۋە ياخشى نهتىجىگه

 بواللمايدۇ  ئىشتۇر . ئىگه  پهرز  ئۇلۇغ  نىيهت كېر . غازات ئهلۋەتته  توغرا  ئۇنىڭغا  بىرەر . ەك شۇڭالشقا،  چاغدا  چۈنكى بۇ

 ئولجا ياكى بۇ بانا بىلهن بىرەر شهههرگه هاكىم بوالي ۋە ياكى باتۇر دەپ نام قازىناي دىگهن يامان خىيال ۋە كاسات

 ئۇالرنىڭ ههممىسىدە بىر ئىتتىپاق ۋە بىر نىيهت بىلهن كاپىر ۋە . سهۋدالىغى ئۇالرنىڭ كۆڭلىگه كىرىپ باقمىغان ئىدى

 قىلىپ قۇربان بېرىشتىن باشقا قالماقالرنىڭ ئۈ  جېنىنى پىدا  يولىدا  خۇدا  ئهجهل يهتسه  تىغىنى تارتىش،  ئىسالم  ستىگه

ئۇ هاكىم مۇتلهغ ئۇلۇغ سۇلتان ئالال ئۆزىنىڭ ياخشى پهزىلىتى بويىچه، بۇالرنى . مهقسهت ۋە مۇددىئاسى يوق ئىدى
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 مهرتىۋى  ۋە  دەرىجه  ئالى  شاهادەتلىك  مهنسىۋى،  ۋە  دۆلىتى  قىلدى غازىلىق  ئىگه  كىتاۋى، . لىرىگه  ئالالنىڭ

 رەسۇلىلالنىڭ سۈننهتلىرى ۋە ماشايىخ، ئالىمالرنىڭ يوليورۇق ۋە كۆرسهتمىلىرىگه اليىق غازات قىلغان تايىپىلهر بولسا،

 ئادەملهردىن ئىبارەت  ئىشنىڭ ههقىقىتىنى ئوبدانراق بىلگۈچىدۇر . دەل مۇشۇ  ئۆزى قىلغان ههممه  ئهي خۇدا، . خۇدا

 پهزىلىتىڭ ۋە كامىل قۇدرىتىڭ بىلهن ههممىگه مۇۋاپىق توغرا يول، راست نىيهت ۋە خالىس ئهقىدە بهخش ئاتا ئۇلۇغ

 . بۇ مهزمۇنالر ئۇلۇغ پهزىلهت ئىگىسىنىڭ فهزلى ۋە كهرەمى بىلهن ئاياقالشتى ! ئامىن – قىلغايسهن

12 

 هاق تۇرپان غازاتىغا قۇدرەتلىك ئالالنىڭ فهزلى ئىنايىتى بىلهن سهيىد غازى خوجا ئىس

 بارغىنى، پهتهىگه مۇيهسسهر بولۇپ، نهچچه بازارالرنىڭ ئاسانال كېلىشى، قارا خىتاي

 ئههلىنىڭ چېكهتكه ۋە چۈمۈلىدەك يوقىتىلغانلىغى ۋە بۇ

 ئارىلىقتا يۈز بهرگهن ۋەقهلهر بايانى

 رگۈچى كۆزلىرىگه يېتىپ مهلۇم ۋە يېقىن بولغايكى، دۆلهتكه يېقىن دوستالر ۋە مۇههببهتپهرۋەر ئاغىنىلهرنىڭ يىراقنى كۆ

 بولغان  نامايهندىسى  ئهخالقنىڭ  گۈزەل  ۋە  ۋارىسى  ههقىقهتنىڭ  ئاساسالنغاندا،  ئهپسانىلهرگه  ۋە  قىسسه  شۇنداق

 كاپىر  شهههردىكى  قارا  ئىسهاق  خوجا  غازى  كونا  سهيىد  بولۇپ،  خاتىرجهم  كېيىن،  جېڭدىن  قالماقالر  ۋە  مۇشرىك

 باتۇرالرنى يىغىپ، مهسلىههت تۇرپاننى  كېڭهش  پهتهى ۋە ئىتائهت قالدۇرۇشنى مهقسهت قىلىپ، دادخۋا، خهلىپه ۋە

 تۇرپان يولىنىڭ قاتتىقلىغى تهرىپى « ئۇالرنىڭ ههممىسى بىر نىيهت ۋە بىر ئېغىزدىن . قىلىپ، مهسىلىنى ئوتتۇرغا قويدى

 بۇ يول مۇشهققهت ۋە قاتتىق بولغانلىغى ئۈچۈن، بۇ . ن بولسا ههممه ئىنسان گوروهىغا خۇددى قۇياش نۇرىدەك روشه

 ئىكهن  چوڭ خهت بار  بىر  ئۇيۇپ يېزىلغان  بىلهن تاققا  مىتىن  دىگهن جايدا  بۇالق  ئايغىر  بۇ . يولدىكى  خهتته، بۇ
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 ئۆتىدۇ  نادانلىغىدىن  ناهايتى  ۋە  بىلمهسلىگى  ئۆزىنىڭ  بولسا  ئۆتكهنلهر  نۆۋەت  بىر  مهرتىۋە . يولدىن  ئىككىنچى

 ئۆتىدۇ ئۆت  زۆرۈريىتىدىن  ئايال  ئههلى  نهپسهقه،  تىجارەت،  ئويالپ،  قىلىشنى  زىيارەت  مازارالرنى  بولسا  . كهنلهر

 بولسا، ئۆزى كاپىر، خوتۇنى تاالق بولىدۇ دىگهن گهپلهر يېزىلغان ئىكهن  بۇ خهتنىڭ . ئۈچىنچى مهرتىۋە ئۆتكهنلهر

 ئۇالغ ۋە  تاماق، ئات  شۇڭالشقا، يىتهرلىك ئۇزۇق . مهيدۇ قايسى زامان ۋە قايسى دەۋراندا يېزىلغانلىغىنى كىشى بىل

 بوالرمىكىن  قورال  قويساق  قهدەم  ئاندىن  قىلىپ،  تهييار  راسالپ  قىلدى » ياراق  بۇ . دەپ مهسلىههت بېرىپ ئهرز

 نهچچه  چۈشۈپ،  ماقۇل  ئىسهاق خوجامغا  غازى خوجا  ئىشهكلهرگه  مهسلىههت سهيىد  ئات ۋە  تۆگه،  هارۋا،  نهچچه

 زەمبىرەك ۋە قورال  ئوق  بۇغۇزالرنى يۈكلهپ، سائادەتلىك زامان ۋە ياخشى بىر  تۈلۈك، ئوت  ياراق، ئۇزۇق  دورا،

 ئاتالندى  قويۇپ  ئاياقلىرىنى  ئۆزەڭگىسىگه  غهلبه  توختاپ، . ۋاقىتتا  يۈرىگه  ئۆلتۈرۈپ،  خىتاينى  كۆپ  لهشكهرلىرى

 با  كۈچلۈكلىرى  بولۇپ،  ئاجىزلىرى كۈچلۈك  قىزىرىپ،  ئىسپهندىيارى كۆزىرى  ئۆزىنى  گويا  قايسىسى  ههر  بولۇپ،  تۇر

 ئارتۇق ] 158 [ بهرزۇدىن ] 157 [ باتۇر چاغالپ، رۇستهم  پالۋان ] 156 [ ، دەالۋۇرى تۆهمىتهندەك ] 155 [ رويىنتهندەك

 ، بىلىپ، خۇداۋەندەكېرىمنىڭ لۇتپى ئىنايىتىگه يۆلىنىپ، ههممىسى بىر نىيهتته، بىر دىل، بىر جهههت ۋە خالىس نىيهت

 ئېلىپ،  ئالال تهۋەككۈلنى تىلىغا  بىلهن ،  نۇسرەت بهر، ! ئهي ئىالهىم « خالىس ئهقىدە  نۇسرەت بهرگۈچىلهرگه  دىنغا

 دىگهن دۇئانى ههممىسى بىرلىكته يۇقىرى ئاۋاز بىلهن ئوقۇپ، مهقسهت تهرەپكه » دىننى خار قىلغۇچىالرنى خار قىلغىن

 بولدى  توپ  كاناي . راۋان  ساداسى،  غهۋغاسى  سۇنايالرنىڭ  مىسرا » هۇزۇرۇم « زەمبىرەكلهرنىڭ  دىل  نهغمىسىنىڭ

 تام  ههشهممهت  كۆركهم  لهشكهرلىرىنىڭ  ئىسالم  ههم  ئوق  ئاۋازلىرى  ئوتتهك  تاماشىسى،  قىلىچالرنىڭ  نهيزە،

 جامائهتنىڭ پوش  سىقىلغان  تىقىلغان،  پهلهك  پارقىراشلىرى  گۈمبهزدەك  كۆك  بۇ  ئاۋازلىرى  ئاسمانغا  پوش دىگهن

 . تى چۈش

 بارسا، كاپىرالرنىڭ نىجىس تهنلىرى توپ   خوجامالر ئاخىرى تېۋىلغۇ دىگهن يهردە قونۇپ، ئهتىسى ئۇششاقتالغا

 يولنىڭ بىر تهرىپى تاغ . ئۆلۈكلهرنىڭ كۆپلىگىدىن يولدىن ئۆتكىلى بولمايتى . دۆۋە بولۇپ ياتقان ئىكهن  توپ، دۆۋە

 ئىكهن  لېۋى  دەريا  تهرىپى  بىر  يهنه  ههر . ئىتىگى،  تهنلىرىنى  نىجىس  كاپىرالرنىڭ  ئارقىلىق  مهدىكارالر  ۋە  هاشار

 باياۋاندىكى ئۆلۈكلهر خۇددى دىخان ئهشرەپلهرنىڭ ئېتىزىدىن  بۇ دەشت . تهرەپكه تارتىپ، يولالرنى ئېچىپ ئاتتى

ر ئىككىنچى خىتايال . ئۇرۇپ ئالغان بۇغداي ئهنجۇسىدەك، ههتتا قاراساي تاشلىرىدەك قۇرۇپ، چىرىپ كهتكهن ئىكهن
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 ئىكهن  ياتقان  قۇرۇپ  ئۈستىدە  يول  سۆڭهكلىرى  ئۆلۈكلهرنىڭ  بۇ  كهلگىچه  بۇ . قېتىم  تهپتىدىن  ئىسسىق  هاۋانىڭ

 بولۇپ ئالدىغا ئېڭىشكهندەك ۋە بهزىلىرى » چهنكهن « ئۆلۈكلهرنىڭ بهزىسى باش ئۇرۇپ چوقۇنغاندەك، بىر قانچىسى

 قالغ  بولۇپ  ئولتۇرغاندەك  ئالدىدا  ئىكهن سوراقچىالرنىڭ  سودىگهر . ان  ۋە  مۇسۇلمان  مۆمىن  قانداق  ههر  كېيىنچه

 ئهشرەپلهر بۇ يولدىن ئۆتكهن هامان تههسىن ۋە ئاپرىن ئوقۇپ، خوجامالرغا ۋە غازات قىلغان ئهرلهرنىڭ هىممهت ۋە

 . شىجائهتلىرىگه دۇئا پاتىهه قىلىپ ئۆتىدىكهن

 رگه يهتكهندە، چوڭ گۈمبهزلهرنى ياسىتىپ، ئۇستىخانالرنى كېينكى كۈنلهردە خاقان لهشكهرلىرىنىڭ قهدىمى بۇ يه

 ئىدى  ئهتكهن  مههكهم  ئاغىزىنى  سوالپ،  ئىچىگه  گۈمبهزنىڭ  بېك . جۇغالپ  ياقۇپ  مۇههممهت  ئىلگىرى  بۇنىڭدىن

 شاغاۋۇلغا  يۇنۇسجان  مۇههممهت  ئهۋەتىپ،  ياركهنتكه  كېلىپ  ئېلىپ  كۇچاردىن  خوجامنى  ئىسهاق  غازى  ئاتالىق

 ۈنلۈك تهمىناتىغا بىر قىزىل تىلال، ههر جۈمهدە بىر قېتىم مۇناسىپ تون، ههر يىلدا ئىككى مىڭ چارەك غهلله تاپشۇرۇپ، ك

 مۇههممهت . ۋەزىپه بهلگىلهپ، قولىغا ئالى مۇبارەكنامه بېرىپ، مىهربانلىق قىلغان ئىكهن  ئاشلىق قاتارلىق تهمىنات

 گانلىرىغا دەشنهم بېرىشنى مهقسهت قىلىپ تۇرپانغا بارغاندا، ياقۇپ بېك ئاتالىق غازى كېينچه ئۈرۈمچى، تۇربان تۇڭ

 الزىملىغى  بېرىش  ياردەم  جهههتتىن  ههر  نهمۇنىالرغا  نۇسرەت  بۇ  سهركارلىرى  ئهمهلدار،  شهههرلهرنىڭ  قايسى  ههر

 هچچه ئۆزلىرىنىڭ مهرههمهتلىرى بويىچه ن « بولۇپ، مۇههممهت يۇنۇسجان شاغاۋۇل ئاتالىق غازىغا ئىلتىماس قىلىپ،

 تهينلهنگهن تهمىنات  تۆرەرگه  بۇيان ئىسهاق  بېرىپ تۇردۇم  ۋاقىتتىن  خىزمهتلهرنىڭ . ۋەزىپىسىنى  ئهمدى هازىرقى

 ئېهتىياجىنى كۆزدە تۇتۇپ، بهلگىلهنگهن تهمىناتنىڭ يېرىمىنى ئهمهلدىن قالدۇرۇپ، بۇنى زەپهر نهمۇنه قوشۇنالرنىڭ

 جانابى ئاتالىق . دەپتۇ » انچىلىق، تهمىناتنىڭ يېرىمى ئۆزىگه يېتىدۇ چۈنكى، ياركهنت ئىچى ئهرز . تهمىناتىغا بهرسهم

 ئىنايهتنامه  ئالى  خۇش پۇراقلىق  قىلىپ،  خىتاپ  قايتا  رەنجىپ ئاچچىغالپ  بىلىپ،  مۇددىئاسىنى  شاغاۋۇلنىڭ  غازى

 هاق تۆرەگه ئاز مهن ئۆزەمنىڭ ناهايىت بېجىل ۋە پهسكهشلىگىمدىن ئىس « ۋەئهنبهرنامه بېرىپ، مېهربانلىق كۆرسىتىپ،

 ئىكهنمهن  تهينلىگهن  نىشان . تهمىنات  ئالى  بۇ  تهينلهنگهن  شۇڭالشقا،  بۇرۇنقى  كېيىن،  كۆرگهندىن  بۇيرۇقنى

 ئۈچۈن ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئالغايسىز  ئالى دۆلىتىمىز  ئىسهاق تۆرەنىڭ . تهمىناتنى ئىككى ههسسه قىلىپ بېرىپ،  ئهگهر

 اپىرالرنىڭ ئۇستىخانلىرىنى ئۆز كۆزىڭىز بىلهن ئۇچۇق كۆرسىڭىز ههم مېنىڭ غازاتلىرىنى ۋە ك  ئۇششاقتالدا قىلغان جهڭ

ئورنۇمدا سىز بولۇپ ئىش باشقۇرغان بولسىڭىز ئىدى، ئىسهاق تۆرەنىڭ داستىخىنىغا پۈتۈن ياركهنتنى ئۆز تهۋەسى بىلهن
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 هن ئىسهاق تۆرەگه تههسىن ۋە دەپ چوڭ ئىنساپ ۋە دىيانهتلهر بىل » ئهلۋەتته  ئىنئام قىلىپ بهرگهن بۇالر ئىدىڭىز

 بېرىپتۇ  ئىنايهتنامه  ئالى  ئوقۇپ،  ئىلهام . ئاپرىنالرنى  قۇۋۋەت  بۇ  غازىنىڭ  ئاتالىق  شۇئار  ئىنساپ  ۋە  دىيانهتكهر

 . سۆزلىرى بولسا، ئىسهاق تۆرەمنىڭ شىجائهتلىك ۋە جهسۇرلۇق شهنىگه نهق گۇۋادۇر

 ن  باشچىلىغىدىكى ههممه  ئىسهاق تۆرەم  قوش ئات قوشۇپ تهييارالپ، ئهلقىسسه،  ۋە  پىلتىر  ئهسكهرلهر  ۇسرەتچى

 شۇ كۈن دۆڭ دىڭزا . تۇقاز ۋە تالقانالرنى راسالپ، ئۇششاقتالدىن مهقسهت تهرەپكه راۋان بولدى  بوغۇز، نان  ئوت

 بۇ . ئاندىن ئۆتۈپ كۈمۈش ئۆتىڭىدە كېچىلىدى . ئاندىن يۈرۈپ قارا قېرىن دىگهن جايدا ياتتى . دىگهن جايدا قوندى

 ئوت  بولسا  ئىكهن  جايالر  تېپىلمايدىان يهرلهر  چىش كواليدىغان ياغاچمۇ  ههتتا  لېكىن كۈمۈش . خهشهك ياكى سۇ

 كىشى باال  جېنىدىن قىينالغان يىگىرىمه ياكى ئوتتۇز  بولۇپ،  ئازراق سۇ  چاقىسى بىلهن تۇرمۇش كهچۈرسه  ئۆتىڭىدە

 ئىكهن  جاي  بىر  ئۈژمهدۆ . بولىدىغان  يهردىن  بۇ  باردى ئۇالر  جايغا  دىگهن  ئايغىر . ڭ  يهتتى  ئاندىن  بۇ . بۇالققا

 ئىكهن  نۆۋەت بىلهن ئات سۇغۇرغىچىلىك ئازراق سۈيى بار  باردى . يهردىمۇ  توخسۇنغا  بېشى،  يهردىن ئۆتۈپ سۇ  . بۇ

 الر خوجام . بۇ جايدىن ئۆتسه تۇرپانغا بارىدىكهن . توخسۇن خېلى كاتتى يۇرت ئىكهن ۋە بازار ۋەيشاڭلىرى بار ئىكهن

 بۇ نۇسرەتلىك ئهسكهر يېتىپ بارغۇچه، بۇ جايدا ئىستىقامهت قىلىپ تۇرغان . شۇنداق قىلىپ، تۇربان تهۋەسىگه كهلدى

 سايرام خوجىلىرىدىن مهسۇمخان خوجام دەپ بىر سهيىد ئادەم ، تۇرپانلىق قاسىم چاڭگا، ۋايىت خهلپه، زايىت خهلپه،

 هت پهيدا قىلىپ، تۇرپان سههرالىرىدىكى چېرىك، مهنمهنچى، خۇيجا هاجى باقى خهلپه دىگهن ئادەملهر بىلهن جامائ

 شهههرگه  خىتايالر  ۋە  قىلغان  غهلبه  تۇتۇشۇپ  بىلهن  خىتايالر  شههىرىدىكى  تۇرپان  ئۆلتۈرۈپ،  خىتايالرنى  قاتارلىق

 ازار ۋەيشاڭالردا تۇرپانغا قاراشلىق ئون توققۇز يهردىكى ب . كىرىپ دەرۋازلىرىنى مههكهم قىلىپ سوالقتا تۇرغان ئىكهن

 نۇرغۇن ئىكهن  ناهايتى  يهنى دىخان خىتايالر  خۇيجا  بالىلىرىغىچه . مهيمهنچى،  ئۇالرنىڭ ههممىسىنى نارسىدە  بۇالر

 سهككىز مىڭ، بهزى بازارالردا  بهزى بازارالردا يهتته . يوق قىلىپ، ئۆيلىرىگه ئوت قويۇپ ۋەيران قىلىپ تۇرۇپتىكهن

 بۇالرنىڭ ههممىسىنى نابۇت قىىپ، شهههر ئىچىدىكى خىتايالرغا قاراپ تۇرغان . ىكهن ئۈچ مىڭدىن خىتاي بار ئ  ئىككى

 . بارگاهلىرىنى تىكتى  بىر پهيتته، ئىسهاق خوجام غهلبىچى ئهسكهرلىرى بىلهن يېتىپ كېلىپ، شهههرنىڭ يېنىغا چېدىر

 ب . ههر تهرەپكه قاراۋۇلچى، ئىراۋۇلچىالرنى قويۇپ، جهڭگه هازىرلىق قىلدى  ولسا مۇستههكهم، خىتايلىرى كۆپ شهههر

 قورال . ئىكهن  زەمبىرەك،  بىرىدە  كۈننىڭ  يهنه  ئىككى  قىاللماي،  باراۋەرلىك  ئۇرۇشۇپ،  چىقىپ  ئېلىپ ياراقلىرىنى
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 كېتىدىكهن  كىرىپ  شهرۋىتىنى . شههىرىگه  شاهادەت  مۇسۇلمانالردىنمۇ  بولدى،  يوق  كاپىرالر  نۇرغۇن  ئارىدا  بۇ

 ئاقىۋەت خوجامالر نهچچه يهرگه شىبهلهرنى تهييارالپ، باتۇر، پالۋانالر . پهتهى بولمىدى شهههر . ئىچكهنلهر بار ئىدى

 . كاپىرالرنىڭ ئوقى تامغا تېگهتتى . بۇنىڭ ئۈستىگه چىقىپ، شهههر ئىچىدىكى كاپىرالرنىڭ بېشىنى چىقارغىلى قويمىدى

 . مۇسۇلمانالرنىڭ ئوقى بولسا ههرگىز زايا كهتمهي كاپىرالرغا تېگهتتى

 سودالويه  ئۈرۈمچىدىكى  چاغدا  داۋۇت ] 159 [ بۇ  ئۇالرنىڭ ئۈرۈمچى ] 160 [ ۋە  كېلىپ،  ئهلچى  خهلىپىلهردىن

 ۋە  قىلدى  خهۋەر  قىلغانلىغىنى  قامال  شهههرگه  خىتايالرنى  ئېلىپ،  يار « ۋەيشاڭلىرىنى  بېرىپ،  بىزگه  مهدەت

 ئهۋەتسىڭىزلهر  لهشكهر  قىلىپ  باش  بىرىنى  ئه » خوجامالردىن  سۇندى دىگهن  باهاۋۇددىن . رزىنى  خوجام  ئىسهاق

 ۋە  خهلىپه  زايىت  خهلىپه،  ۋايىت  لهشكهر،  مىڭ  بىر  خوجامغا  مهسۇمخان  لهشكهر،  مىڭ  بىر  باش قىلىپ،  خوجامنى

 ئۇدۇل  تاپشۇرۇپ،  لهشكهر  يۈز  سهككىز  يهتته،  بىرىگه  ههر  قاتارلىقالرنىڭ  خهلىپه  ئهلى  نۇراخۇن،  تۇڭگانىالردىن

 ئۇالرنىڭ كهينىدىن يهنه رەهمهت باهادۇر، هاجى باقى خهلىپىلهرگه مىڭ ئادەم بېرىپ يولغا . ئۈرۈمچىگه ماڭدۇردى

 بېرىپ جهڭ . سالدى  ئۈرۈمچىگه  كۈندىن كېيىن شهههرنى پهتهى قىلدى  بۇالر  نهچچه  بىر  ئوتتۇز . غازاتالرنى قىلىپ،

 ئاندىن گۇچۇڭزىغا . ىنى نابۇت قىلدى ئاندىن جىمسار ئالدى ۋە ئهلته مىڭچهس . مىڭدىن زىيادىرەك كاپىر يوق بولدى

 . لېكىن گۇچۇڭزىنىڭ شههىرى ناهايتى كاتا ۋە ههممىسىال خىتاي بولۇپ، بۇ يهردە پهقهت مۇسۇلمان يوق ئىكهن . باردى

 ۋەيشاڭ بازارلىرىمۇ . دىگهن سۆز بولىدىكهن » هىساۋى يوق « يهنى » ئىتنىڭ قۇرتى « گۇچۇڭزا دىگهن سۆز خىتاي تىلىدا

 ۋ  كاتتا  قىلىشىدۇ ناهايتى  تۆت پوتهي كېلىدىكهن دەپ نهقىل  ههتتا  ئۈچ پوتهي،  ئۇزۇنلىغى  بولۇپ،  زور  بۇنىڭغا . ە

 ] 161 [ ههممىسى بولۇپ تهخمىنهن ئىككى يۈز ئائىلىدىن ئارتۇق . قاراسلىق يهنه بىر قانچه جايدا بازارلىرى بار ئىكهن

 ياشايدىكهن  قىرىپ . ئادەم  ئۆلتۈرۈپ  ههممىسىنى  بۇالرنىڭ  جهزىرلهرگه . تاشلىدى غازاتچىالر  تاغ،  بهزىلىرى  لېكىن

 . قېچىپ جانلىرىنى قۇتقازدى

 ئاندىن يۈرۈپ فۇكانغا . بۇ يهردىمۇ ئون بهش مىڭنى يوق قىلدى . غازاتچىالر بۇ جايدىن ئۆتۈپ سىنتهنىگه باردى

 سهككىز مىڭچه ئادەم . ى ئاندىن ئۆتۈپ جىبهركۇغا بارد . بۇ يهردىمۇ ئون مىڭ ئادەم يوق بولدى . باردى ) ت – فۇكاڭ (

 باردى . نابۇت بولدى  باردى . ئون مىڭدىن توالراق ئادەم يوق بولدى . ئاندىن ئۆتۈپ قاراباسۇنغا  . ئاندىن ماناسقا

يىگىرىمه مىڭدىن توالراغى . ئاندىن ئۆتۈپ جىڭخۇغا باردى . ئهللىك مىڭچه ئادەم يوق بولدى . كۆپ ئۇرۇش بولدى
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 بىر . خۇداۋەندەكېرىم ئۆز مهرهىمىتى بىلهن ئاسانلىق ئاتا قىلدى . تىق ئۇرۇشالر بولدى بۇ يهردە ناهايتى قات . يوق بولدى

 شىۋىرغان دەهشىتى  بۇ چاغدا سوغاق شىددىتى ۋە قار . ئولجىغا ئىگه بولدى  نهچچه خهلىپه، باتۇرالر مال غهنىمهت

 قاتتىق بولدى  يېنىپ چۈشتى . قاهايتى  تۇرپانغا  نائالج  شهههرلهرنى ئىككى ئاي . غازاتچىالر  ۋە  بازار  مهزكۈر  ئىچىدە

 . ماكان قىلدى  پهرىلهرگه جاي  قۇزغۇنالرغا ئۇۋا، دىۋە  سهرەنجام قىلىپ، ههممه جاينى ۋەيران قىلىپ، قاغا

 هىدايهت  تۇڭگانى خهلىپه،  باهادۇر،  ههسهن قاسىم  باش قىلىپ،  ئايدىن خوجامنى  ئىسهاق خوجام  كۈنلهردە  بۇ

 مىڭ بېگ  مۇسا  شايارلىق خهلىپه،  مۇههممهت خهلىپه،  توختى  كۇچارلىق  قۇربان خهلىپه،  خهلىپه،  قهشقهرلىك مۇسا  ى

 سهككىز  ئوسمان شهيىخ باهادۇر، يولداش مىرزا، ئىدىرىس خهلىپه، ئاقسۇلۇق هۇشۇر خهلىپهلهرنىڭ ههر بىرىگه يهتته

 الر بىلهن ئون ئىككى مىڭ ئهسكهرنى ياراق  دورا ۋە قورال  بهش يۈزدىن لهشكهر تهيىنلهپ، ئوق  يۈز، ئهقهلى تۆت

 ئهۋەتتى  تهرەپكه  بېرىپ، . مورخۇ  ئۆتهڭگه  بازارلىق  دىگهن  چىقتىم  بهش مهنزىلدە  يۈرۈپ،  بىلهن  يول  چوڭ  بۇالر

 . ئاندىن چوڭ يولنى تاشالپ سول قولغا قاراپ، تاغنىڭ ئىچى بىلهن داۋاندىن ئۆتۈپ تاز بوالق دىگهن يهرگه باردى

 خىتايالر بىلهن ئۇرۇشۇپ ئون . بۇ كاتتا بازارلىق ۋەيشاڭ ئىكهن . چهنزە دىگهن جايغا باردى ئاندىن ئۆتۈپ يهسانگه

 قىلدى  نابۇت  ئادەمنى  باردى . مىڭچه  چهنزىگه  يهبا  يۈرۈن  بولدى . ئاندىن  يوق  ئادەم  يېقىن  مىڭغا  ئىككى  . ئو

 . لى يوق چوڭ بازارلىق جاي ئىكهن بۇ سېپى . بۇ جايدا كۆپ سوقۇش بلدى . ئاندىن تاللىق بىلهن ئۆتۈپ موخۇرغا باردى

 باتۇر  ههممىسىال  ۋە  كۆپ  ئىكهن  خىتايلىرى  بولدى . غهيرەتلىك  يوق  قىسىمى  كۆپ  قىسىمى . بۇالرنىڭ  ئاز

 بۇ يهرنىڭ . ئاندىن ئۆتۈپ دۇڭچىنغا باردى . مۇسۇلمداندارچىلىققا مۇيهسسهر بولۇپ، ئامانلىق دۆلىتىگه ئىگه بولدى

 خىتايلىرى  مۇستههكهم،  قاتتىق جهڭ . كۆپ ئىكهن سېپىلى  دىنسىز  ناهايتى  يېقىن  مىڭغا  قىرىق  بولۇپ،  مۇهابىرلهر

 . ئاقىۋەت كاپىرالر غهلبه قازاندى . لېكىن، كاپىرالرنىڭ كۆپلىگىدىن بۇ يهر زادى پهتهى بولمىدى . مۇشرىك يوق بولدى

 قار  ئۈستىگه  تا  ئۇنىڭ  بۇنىڭغا  لهشكهرلهر  بولۇپ،  جۇدۇن  قاتتىق  چىقىپ  يېنىپ شىۋىرغان  تۇرپانغا  قىاللماي  قهت

 . چۈشتى

 پۈتۈن موغۇلىستان مهمىلكىتىگه ئىگه  ههتتا  يهتته شهههرنى تهسهررۇف قىلىپ،  فهغفۇرچىنى بۇ  بۇرۇنقى زامانالردا

 بولغان چاغدا، بۇ يهتته شهههردىكى قهدىمقى مۇسۇلمان خانلىرى، يهنى چىنگىز قائان ئهۋالتلىرىدىن بولغان موغۇل

 قالغان ساۋۇت خانلىرى  زامانىدىن نهمۇنه  خانالر  بۇغرا  بۇرۇنقى  ئۇنىڭدىنمۇ  دەۋۇلغا  ۋە  نهيزە،  ئولپاق، قالپاق،
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 قىلىز، ئوقيا، ساغداق ۋە ئىچىگه پوالت سالغان مهشۇت چاپانالر ۋە تۆمۈر زىرەدە نىمچه تونالر، مىلتىق، گۈرزە ئايپالتا،

 قورال  قاتارلىق  مۇسۇلمانالر  نهيزە  ساقلىغان جابدۇقالرنى  شههىرىدە  دۇڭجىن  ههممىسىنى  تارتىۋېلىپ،  نىڭ قولىدىن

 ههتتا خاقانى چىن بۇ غهزنىدىن جابدۇقالرنىڭ باراۋېرىدە، بهلكى بۇنىڭدىنمۇ كۆپ جابدۇقنى ئېلىپ كېلىپ، . ئىكهن

 دىن كېيىن، كېيىن دۇڭجىن شههىرى پهتهى بولغان . دۇڭجىن شههىرىدە غهزنه قۇرۇپ، چېرىكلىرى بىلهن ساقلىغان ئىكهن

 بۇ يهردە ساقالنغان ههر خىل ۋە ههر رەڭدىكى قورال ۋە جابدۇق بويۇمالرنى، پارچه تۆمۈرلهرنى بۇ يهتته شهههرنىڭ

 ئۇنىڭغىچه خاقانى چىن ئههلى يېتىپ كېلىپ بۇ بۇيۇمالرغا ئىگه . ههممه كىراكهشلىرى يهتته يىلغىچه توشۇپ بواللماپتۇ

 . بولدى

 بۇ ۋەقهلهرنىڭ بىرى . ئارلىقتا بىرمۇنچه ۋەقه بولۇپ ئۆتتى . ىرى تېخى پهتهى بولمىغان ئىدى بۇ چاغدا تۇرپان شهه

 تۇرپاننىڭ  كېلىپ،  يېتىپ  كهينىدىن  خوجامالرنىڭ  تۇڭگانى  دىگهن  سۇمۇلال  قالغان  بۈگۈردە  بۇرۇن  بولسا،

 ى ئىمان قىلىپ، قهسهم ئىچتى دەپ ئههد » تۇرپاننى پهتهى قىلمىغۇچه هىر نهرسه يىمهيمهن « ئېلىنمىغانلىغىنى كۆرۈپ

 نهچچه كاپىرنى . بارغانلىرىچه خىتايالرنى قوغالپ شهههرگه كىرىپ قالدى . ههم ئادەملهرنى باشالپ شهههرگه چاپتى

 پۇت  بېشىنى،  كاپىرالرنىڭ بېشىنى  ناهايتى  ئۆلتۈرۈپ،  تاشالپ،  سېپىلنىڭ تېشىغا  ئهزاسىنى  ههممه  ههتتا  قوللىرىنى،

 جېنىنى جان ئالغۇچى ئهرۋاهقا . بۇ پهيتته ئۇنىڭ كۆزىگه بىر ئهجهل ئوقى كېلىپ تهگدى . تتى چوڭ قههرمانلىق كۆرسه

 بۇنىڭ كىيىم . تاپشۇردى  چىقتى  كاپىرالر  مۆهۈرى  بىر  يۈنچۇغىدىن  سالدۇرغاندا،  غازاتچىالرنىڭ . كېچهكلىرىنى  بۇنى

 نكى، شۇ يىلى باهاردا ئۇالر ساڭدىكى چۈ . چوڭ باشلىغى ئىكهن دەپ، ئۇنى ئوتتا پۇشۇرۇپ كاۋاپ قىلىپ يهپ كهتتى

 ئىدى  بهرگهن  ئۆتنه  پۇقراالرغا  ئىشكه، . ئاشلىغىنى  ئىت،  كېتىپ،  تۈگهپ  تامامهن  ئاشلىغى  ئۇالرنىڭ  ئهمدى

 قېرىلىرىدىن  ههتتا  ئىدى  مۈشۈكلهرگىچه،  بولغان  تاق  تاقىتى  ئۆلتۈرۈپ يهپ،  بولماي . ياشلىرىغىچه  پهتهى  شهههر

 ئايدىن ئاشتى  بول ئېرىق تهرەپنى توسىغان لهشكهرلىرىنى ياندۇرۇپ كېلىپ، بۇ . سهككىز  خوجامالر  ئهمدى « چاغدا

 بۇنى ئاڭلىغان ههممه . دەپ ئېالن قىلدى » خىتايالر بېجىن تهرەپكه كهتسۇن، شهههرنى بىكار قىلسۇن، بىز يول بېرىمىز

 چاپ  بارغاندا،  ئېرىققا  چىقىپ بول  شهههردىن  قىردى  خىتاي  قىلىپ ههممىنى  ئاشقانلىرىنى . چاپ  سىياسهتتىن  تىغ

 زەمبىرەك قاتارلىق پادىشالىق  ياراق، توپ  شهههر ئىچىدىكى قورال . بولسا ئىسالم لهشكهرلىرىنىڭ خىزمىتىگه سالدى

ئىشلىرىغا كېرەكلىك جابدۇق ۋە سايمانالرنى تاپشۇرۇپ ئېلىپ، مۇسۇلمانالر شات خانىدان، كاپىر مۇناپىقالر غهم بىلهن
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 شۇنداق قىلىپ، تۇرپان شههىرىدىكى مهنسهپدار، چېرىك، مهيمهنچى، خويجا ۋە ئون . هرگهردان بولدى ههيران ۋە س

 نابۇت بولدى  ئهللىك مىڭدىن ئاردۇق كاپىر  يۈز  جهمئىي بىر  بولۇپ،  ۋەيشاڭدىكى خىتايالر  مۇسۇلمانالردىن . توققۇز

 يهتتى  شاهادەتلىككه  كىشى  يۈزچه  يهتته . تۆت  بۇ  ئاي  ئومۇمهن  تهرەپ سهككىز  بۇ  باشقا  تۇرپاندىن  ئىچىدە

 ئارتۇق كاپىر ) ت – مىڭ 50 بىرلهك ( ئۈرۈمچى، ئۇ تهرەپ مورخو ۋە دۇڭجىندىن بولۇپ جهمئىي بهش يېرىم لهكدىن

 بۇنىڭ ئېنىق هىساۋىنى ئۇ ئالهمۇل غهيىپ ۋەششههادەت . بهلكى بۇنىڭدىنمۇ كۆپتۇر . مۇشرىك هاالكهتكه يهتكهندۇر

 بىرەر  باشقا  تهكتىگه ئالالدىن  هىساپالپ  ئويالپ  ئېنىق  تهسهۋۇرى  پىكىر  ۋە  ئىدىرىگى  ئهقى  ئىنساننىڭ  ئههدى

 . خۇدانىڭ ئۆزى ههددىدىن بهك بىلىدۇ – يېتهلمهيدۇ

 پهل مۇبالىغه تهرەپكه مايىل قىلىپ، بۇ  ئهمدى بۇ قهلهمنىڭ خۇش يۈرۈشى ۋە خۇش تېزگىنىنى ۋە چۇلۋۇرىنى سهل

 قىل  بايان  تهپسىلىنى  دەپ، سۆزلهرنىڭ  يېتهمدىكىن  مااللىق  ئاڭلىغۇچىالرغا  ۋە  ئوقۇغۇچى  قىلساق،  جۈرئهت  ىشقا

 ئۆتكهن ۋەقهلهرنىڭ مىڭدىن يۈزنى، يۈزدىن ئوننى ۋە ئوندىن بىرنى ئىلغاپ قىسقارتىپ تالالپ، بۇ ۋاراق سههپىىسگه

 سىياهى تارقىلى . ئورناتتىم  پ، ههممىنى قاراڭغۇ ۋە زۇلمهتته گهپنىڭ قىسقىسى، بۇ موغۇلىستان يۇرتىغا كاپىرلىقنىڭ قارا

 نۇسرەت ۋە خاتىرجهملىك، . كېينچه يېڭىۋاشتىن روشهنلىك بېغىشلىدى . تۇتقان ئىدى  پهتهى ۋە  ئىالهىم مۇسۇلمانالرغا

 قىلغايسهن  ئاتا  خاتىرجهملىك  بىزگه  بېرىپ،  رەنجىشلهرنى  ۋە  خارلىق  » ياسىن « ۋە » تاها « ! ئامىن . كاپىرالرغا

 . زلىك بولمىسۇن سۈرىلىرىگه هۆرمهتسى

13 

 ياخشى ئهخالقلىق سهيىد غازى خوجام ئىسهاقنىڭ مورخۇغا ئىككىنچى قېتىم لهشكهر

 ] 162 [ ماڭدۇرغىنى ۋە مهقسهتكه يېتهلمهي قايتىپ كهلگىنى، قامۇل ۋاڭ خانلىغىدىن

 ئهلچى ۋە مهرغۇپ ههدىيىلهر كهلگىنى، لۈكچىن شههىرىنىڭ ئىككىنچى

قهلهرنىڭ بايانى قېتىم ئېلىنىشى قاتارلق ۋە
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 ئاشكارە  ۋە  روشهن  يېتىپ  دىللىرىغا  ساپ  بۇرادەرلهرنىڭ  نىيهتلىك  ياخشى  ۋە  يارەنلهر  تهبىئهتلىك  ياخشى

 دۇڭجىن  بىلهن  لهشكهرلىرى  ئىسالم  خوجامنى  ئايدىن  ئاساسالنغاندا،  هىكايىلهرگه  ۋە  نهقىل  شۇنداق  بولغايكى،

 شىددەتلىك سوغاق  ئۇ  ئهۋەتكهندە،  يېنىپ كهلگهن ئىدى تهرىپىگه  تۇرپانغا  تهييارالپ . تۈپهيلىدىن  لهشكهر  يهنه

 بهش  ئون  باشچىلىغىدىكى  خهلىپىلهر  مۇههممهت  توختى ،   خهلىپه  خو  تۇڭگنى  قىلىپ،  باش  خوجامنى  باهاۋۇددىن

 بىلهن ئىككىنچى قېتىم م  زەمبىرەك قاتارلىق قورال  باتۇرنى توپ  مىڭدىن ئارتۇق داڭلىق پالۋان  ۋە ياراقالر  وخۇر

 قىشالقالردا بۇرۇن  بۇ ئهتىراپتىكى يېزا . مهنزىل يۈرۈپ مورخوغا يهتتى  بۇالر مهنزىلمۇ . دۇڭجىن غازاتىغا يولغا سالدى

 كاپىر ۋە مۇسۇلمان ئىككى تهرەپتىن نۇرغۇن ئادەم . تىغدىن ئېشىپ قالغان كاپىرالر يهنه جهم بولۇپ جهڭگه كىرىشتى

 ئاقىۋەت كاپىرالر يهنه غهلبه قىلىپ، ئىسالم لهشكهرلىرى تۇرپانغا . تى قاتتىق بولدى زىيانغا ئۇچىرىدى ۋە جهڭمۇ ناهاي

 بېك دىگهننى . يېنىپ كهلدى  ئهۋەتكهن سۈپۈرگه  ئاشلىققا  گۇچۇڭغا  قۇمۇل ۋاڭلىغىنىڭ ئاشلىغى تۈگهپ ،  چاغدا  بۇ

 بۇالرنى سوراق قىلىپ كۇچارغا خوجا ئىسهاق خوجام . ئهللىك هارۋا ۋە يۈز تۆگىسى بىلهن يولدىن تۇتۇپ ئېلىپ كهلدى

 سۈپۈرگه بېك بولسا قۇمۇلنى مهن . راشىدىن خان خوجام سۈپۈرگه بېككه ناهايتى توال ئىلتىپاتالرنى قىلدى . ماڭدۇردى

 ئاڭغىچه قامۇلنىڭ . شۇڭالشقا، ئىسهاق خوجامنىڭ ئالدىغا قايتۇرۇلدى . ۋەئىيهتلهرنى قىلدى  ئېلىپ بهرسهم دەپ ۋەدە

 بىر  ئهلهمى  ۋاڭلىقنىڭ ئهۋەتكهن سوغا بىر  قىلىپ،  ئادەمنى ههمرا  ئېلىپ كهلدى  قانچه  ئهلچىلهر . ساالملىرىنى  بۇ

 بولۇپمۇ، . ساالمالرنىڭ ئىچىدە ههر خىل ۋە ههر تۈرلۈك قىممهت باها ۋە ياخشى بۇيۇمالر بار ئىدى  ئېلىپ كهلگهن سوغا

 ا چۈشكهندە ئۆزى كىيگهن بىر زەررە داۋۇدى تون بار بۇ بۇيۇمالرنىڭ ئىچىدە جاهانگىر خان تۆرەم خىتايالرنىڭ قولىغ

 بۇ توننىڭ ئىككى مۈرىشى، ئىككى جهينىگى، كۆكرىگى ۋە ) ت – داۋۇت ئهلهيهىسساالمنىڭ تونىغا ئوخشاش . ( ئىدى

 » تههنا  ئىنناپه « بۇنىڭ ئۈستىگه . ئىككى تىزىغا خۇددى چىنىنىڭ ئاغىزىدەك دۈگلهك ئالتۇن قۇببه تىكىلگهن ئىدى

 بۇ قۇببىلهرنىڭ ههر بىرى جاهان . سۈرىسى ئالتۇن سۈيى بىلهن يېزىلغان ئىدى ) ت – سۈرىسى » غهلبه « اندىكى قۇرئ (

 بۇ بۇيۇمالرنىڭ ئىچىدە يهنه جاهانگىر خان تۆرەمنىڭ ئوقيا، ساغداقلىرى، ههتتا ئۆزى . ئاپتىۋىدەك پالىلداپ تۇراتتى

 ئارتۇق  ئۇنىڭدىن  ئهينهكلىرىمۇ  پادىشالىق  ئىدى ئىشلىتىدىغان  بېرىلگهن  ههل  ئالتۇندىن  ههممىسىال يهنه . ۋە
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 ئىگهر،  ۋە  تىكىلگهندەك  يېڭى  خۇددى  جابدۇقلىرى  ههممه  ئۇنىڭ  بولۇپ،  مهپىسى  بىر  تۆرەمنىڭ  خان  جاهانگىر

 ئالتۇندىن ههل بېرىلگهن ئىكهن  تهۋەررۇك قىلىپ ساخالڭ « بۇنى تۆرەم . كۆيچهكلىرىگىمۇ  دەپ ۋاڭ خانلىغىغا » سىز

 ساقلىغان ئىكهن . لىپ بهرگهن ئىكهن ئىلتىپات قى  بۇنى تهۋەرۈك قىلىپ غهزنىدە  بىلهن ياراق . ۋاڭمۇ  مهپه   ۋاڭ بۇ

 ئىكهن  ماڭدۇرغان  دارسهلتهنهتىگه  خوجامنىڭ  خان  دەپ،  اليىق  خوجامالرغا  سوغا . جابدۇغالرنى  بۇ   ئهلچىلهر

 تۆت كۈن ئارام ئالدۇرۇپ، ههممه  دە ئۈچ خوجام ئۇالرنى بۇ يهر . ساالمالرنى ئېلىپ ئىسهاق خوجامنىڭ ئالدىغا كهلدى

 ساالم  بۇ ئهلچىلهر كۇچارغا كېلىپ، ههممه سوغا . ساالم تارتۇغى بىلهن يهنه ئادەم قوشۇپ كۇچارغا ماڭدۇردى  سوغا

 نهزەرلىرىدىن ئۆتكۈزۈپ ۋە ئۇنىڭ قۇبۇل شهرەپلىرىگه  ۋە تهۋەرۈك تارتۇغىنى خان خوجامنىڭ مۇبارەك ئالى مهنزۇر

 خان خوجام ئهلچىلهرنى بىر قانچه كۈن دەم ئالدۇرۇپ، ۋاڭ خانلىغىغا ئالتۇن تااللىق سهلله، كىمخاپ تون، . ئېرىشتى

 تون  شاپ  اليىغىدا  ئۆز  ئهلچىلهرگه  ئاخون باشلىق ههممه  ئهلهم  ئالى يارلىقالرنى مهرههمهت قىلىپ،  ۋە   خهنجهر

 . نئام قىلىپ قايتىشقا رۇخسهت قىلدى كىيىم، سهلله، كۇال ۋە خهشلهيدىغان تىلال قاتارلىقالرنى ئى

 بۇ ئارىلىقتا ئىسهاق خوجام مولال تۆمۈر خهلىپه، توختام باهادۇر باشلىق ئون مۇسۇلمان ۋە ئالته تۇڭگانىنى ئهلچى

 ئهلچىلهر قامۇلغا كېلىپ، ۋاڭلىق خانلىغى بىلهن يۈز . قىلىپ قامۇلغا ماڭدۇرۇپ، سۈپۈرگه بېككه ههم رۇخسهت بهردى

 كهلتۈردى كۈرۈش  بهجا  يوللىرىنى  ئهلچىلىك  ئىچى . ۈپ،  شهههر  ۋە  مهنسهپدارالرغا  قامۇلدىكى  تېشىدىكى  لېكىن،

 دەپ ۋاڭلىق » قامۇلدىكى كاپىرالرى بىز پهتهى قىلساق « مولال تۆمۈر خهلىپه . خىتايالرغا هىچكىم دەخلى قىلمىغان ئىدى

 قىلدى  مهلۇم  بولۇ . خانلىغىغا  كىشى  بىلمىگهن  بۇنى  خان  كىشلىك قورال ۋاڭ  بهش يۈزلۈك  ،  پ،  تون  زىرە  ياراق،

 الزىملىق نهرسىلهرنى بهردى  بايراق قاتارلىق جهڭگه  ئهلهم،  ساغداق،  ئوقيا،  مىلتىق،  ئولپاق،  ئادەم . ساۋۇت،  بۇالر

 . جهملهپ ئۇرۇشۇپ پهتهى قىلدى

 لۈكچ  كېيىن،  كهلگهندىن  قايتىپ  قېتىم  ئىككىنچى  ئهسكهر  دۇڭجىندىن  بېكزادە ئهلقىسسه،  ۋە  خوجا  ىننىڭ

 ئىسىللىرىدىن بولغان ئىبراهىم خان، هىپزۇلالخان، يولباس خان، شاه مههرەم قاتارلىق بىر نهچچه ئاكابىرى ئهشرەپلهر

 تهرەپتىن تۆت  مورخو  ئىبراهىم  بىرلىشىپ،  يهردە مهخپى توختىتىپ،  بهش مىڭ خىتاينى مهخپى ئېلىپ كېلىپ بىرەر

 خوجا زايىت خهلىپه، ۋايىت خهلىپهلهرنى . لىك ۋە قارىشلىق ناغرىسىنى ئاشكارە سوقتى خاننى خان كۆتۈرۈپ، دۈشمهن

ئۇنى خوجا زاهىد خهلىپىگه تارتۇق . ۋاڭ بېگىمنىڭ بىر نهۋرىسى بار ئىكهن . ئۆزىگه تارتىپ يۈلهنچى مههرەم قىلدى
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 ولسۇن، مهن ئۇالرنى بوي سۇندۇرۇپ قانچه ئېتىۋارى ب ] 163 [ بۇ دوالنالرنىڭ « زاهىت خهلىپه بۇنىڭ خوشلۇغىدا . قىلدى

 ئىسهاق خوجام ناسىرىددىن خوجامنى باش . دەپ ۋەدىلهرنى بېرىپ جهڭگه تهييارالندى » بېرىمهن  خوجا  چاغدا  بۇ

 خهلىپه،  ئهلى  مۇههممه  سايراملىق  خهلىپه،  بهختىمهن  باهادۇر،  شهيىخ  ئوسمان  مولال  مۇههممهت،  توختى  قىلىپ،

 بان خهلىپه، ئاقسۇلۇق هىدايهت خهلىپه، نىياز خهلىپىلهر باشلىق سهككىز مىڭ باتۇر ۋە كاشىغهرلىك مۇسا خهلىپه، قۇر

 ههر ئىككى تهرەپ ئۇرۇشقا كىرىشىپ، ئارىدا قاتتىق جهڭلهر بولدى ۋە كۆپ ئادەم . قههرمانالرنى ئۇرۇشقا يولغا سالدى

 . ئاقىۋەت خوجامالر مهغلۇپ بولۇپ تۇرپانغا قايتتى . زىيانغا ئۇچرىدى

 ئهگهر  سورىساق،  يۇرتالرنى ئۆزىمىز  خوجىالرنى تۇتۇپ ئالساق،  كۇچارلىق بۇ  بولسا  لۈكچىنلىك خوجىالر  لېكىن،

 ئىچكىرىدىن خىتايالر چىقىپ قالسا، بىز بۇ خوجىالرنى ئۇالرغا تارتۇق قىلىپ مهنسهپ تاپساق دىگهن خام خىيالالرنى

 مۇسۇلمانال  مۇشهققهتلهرنى تارتىپ،  بىهۇدە  زامىن بولدى  رنىڭ خۇن ئويالپ،  لۈكچىندە تۆت يۈز . قانلىرىغا  چاغدا  بۇ

 ئىدى  بار  تۇڭگانى  ئارتۇق  ئۆي . ئۆيلۈكتىن  بۇالرنىڭ  خوجامالر  نارسىدە  لۈكچىنلىك  قويۇپ،  ئوت  ماكانلىرىغا

 نىنى هىممهتلىرى ئۆرلهپ، ئۈچ مىڭ تۇڭگا  بۇنى ئۈرۈمچىدىكى سودالويه ئاڭالپ، غهيرەت . بالىلىرىغىچه يوق قىلدى

 قوش شاتلىق زامانىدا، شههرىيارى ئافاق سهئىدئهئنى سهيىد غازى خوجا  بۇ قوشمۇ . بۇ تۇڭگانىالرغا ياردەمگه ئهۋەتتى

 ئىسهاق ئۆزى باش بولۇپ، بىر نهچچه تهڭداشسىز باتۇر بىلهن بىلله ئىككىنچى قېتىم لهشكهر تارتىپ، ئون بهش مىڭ

 نگه ماڭدى ۋە ئاۋات دىگهن جايغا چۈشۈپ، بۇ جايدا ئاۋاتلىق پهيدا قان خۇمارى ئهسكهرلهرنى ههمرا قىلىپ لۈكچى

 ئىدى . قىلدى  تۇرغان  تىنچ  ئوتتۇرىدا  بهرمهي  ياردەم  تهرەپكه  ئىككى  ههر  تۇرپانلىقالر  چاغدا  بولسا . بۇ  لۈكچىنلهر

 كېلىپ ئۇرۇش قىلدى  تهييارالپ  ئادەم  م . نۇرغۇن  قېىم  نهچچه  بىر  ۋە  قىلدى  غهلبه  قېتىم  قانچه  بولدى بىر  . هغلۇپ

 ئىقبال  ۋە  دۆلهت  بۇ  بولۇپ،  نامايهن  تهرىپىدىن  لهشكهرلهر  ئهسهرلىك  نۇسرەت  شامىلى  زەپهر  پهتهى  ئاقىۋەت

 باياۋان  خهشهكتهك ئوتتۇردىن كۆتۈرۈپ ئۇچۇرۇپ، دەش  شاماللىرى دۈشمهنلىكته ۋەدە تۇتقانالرنى خۇددى خهس

 تىقتى  ئىچىگه  ئهكسىگ . غارىنىڭ  ئىشنىڭ  خهلىپه  خوجامالرنىڭ ۋايى  لۈكچىنلىك  بىلىپ،  ماڭغانلىغىنى  قاراپ  ه

 خوجامالر ئۇنىڭغا ئهپۇ قهلىمىنى سۈرۈپ . كاتتىلىرىدىن بىرقانچىنى باغالپ تۇتۇپ كېلىپ خوجامالرغا كۆرۈنۈش بهردى

 يهتكۈزدى . گۇنايىدىن ئۆتتى  نۇرغۇن ئادەمنى هاالكهتكه  دەرۋازىلىرىنى ئېچىپ كىرىپ،  ۋە . ئاندىن شهههر  شهههر

. تاراج قىلدى ۋە ئۇالرنىڭ كاتتىلىرىدىن بىر قانچىسىنى سىياسهتتىن ئۆتكۈزدى ياكى دارغا ئاستى  سههراالرنى تاالن
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 قىسقىسى، ئۇالر . قاتارلىق جايالرغا قېچىپ جېنىنى جايلىدى ) ت – بارىكۆل ( بۇالرنىڭ بهزىلىرى قامۇل ياكى بالهكۆل

 تۇرپانغا . ولۇپ، لۈكچىنلىك هاشىر تاجى بېكنى لۈكچىنگه هاكىم قىلدى لۈكچىن ئىشلىرىنى سهرەنجام قىلىپ خاتىرجهم ب

 سهدىقه  قاسىم چاڭگانى هاكىم قىلدى ۋە ئۆزى مازارى ماشايىخالرنى زىيارەت قىلىپ، خهتمه قۇئارن قىلدۇرۇپ، نهزىر

 كۈنلهرد  تۇرغان  بىلهن  ئىلتىجاالر  ۋە  دۇئا  قىلىپ،  ساناالرنى  شۈكرى  بېرىپ،  خهيرىيهتلهرنى  قىلىپ ۋە  تهكلىپ  ە

 . ئىسهاق خوجام قامۇلغا ئاتلىنىشقا قارار قىلدى . قامۇلدىن كىشى كهلدى

14 

 شههرىيارى ئافاق ئهئنى سهيىد غازى خوجا ئىسهاق قامۇلغا ماڭغىنى ۋە بېجىن تهۋەسىگه

 ئات سۈرگىنى، چۈن ۋاڭ خان ئۇنىڭ ئالدىغا چىقىپ، قامالنىڭ بوي سۇنغىنى ههم

 نسىز يارلىق پهرمانلىرى هۆكۈمى بويىچه قايتىپ ۋاقىتسىز ۋە ئۇرۇ

 كهلگهنلىگى ۋەقهلىرى بايانى

 كونا يارەنلهر، سهمىمى دوستالرنىڭ زېهنى ۋە ئهقىللىقلىرىدىن يۇشۇرۇن ۋە مهخپى قالمىغايكى، بۇنداق بىر نهقىل ۋە

 ي  ئىككىنچى  سهكهن  يۈز  ئىككى  مىڭ  بىر  هىجرى  تارىخ  قارىغاندا،  ئون ئهپسانىلهرگه  مۇههررەمنىڭ  ماهى  ىلى

  دىكى بىر ئۇلۇغ دەۋران ۋە ياخشى ۋاقىت ) ت – كۈنى  13 ئاينىڭ  6 يىلى  1865 مىالدى ( سهككىزىنچى كۈنى

 قورال  ۋە  بايراق  ئهلهم،  ئىسهاق ئهسكهر،  غازى خوجا  سهيىد  ئهخالقلىق  ياخشى  كاناي  زاماندا،  سۇناي،  ياراق،

خورام ۋە بىغهم ئۆزى باش بولۇپ، نۇسرەتلىك ئون ئالته مىڭ لهشكهر بىلهن  شادى دۇمباقالرنى ئېلىپ، بۇالرغا  داقا



 تولۇق  ئوتتۇرا  ئوقۇغۇچىالر كۇلۇبى http://xjtoluk.cn/  http://irlan.cn 

174 

 قويدى  قهدەم  مهقسىتىگه  ئېلىش  ئادەملهر . قامۇلنى  باشلىق  خهلىپه  تۆمۈر  مولال  بارغان  بۇرۇن  قامۇلغا  چاغدا  بۇ

 . دى تهشرىپ قىلىشىنى كۈتۈپ تۇرغان ئى  قامۇلدىكى خىتايالرنى تازىالپ، خوجامالرنىڭ قهدەم

 تۇرپاندىن ئون ئىككى مهنزىل يول ئىكهن  ئوت . قامۇل بولسا  ناهايتى قاتتىق بولۇپ،  يولالر  ئاش  بۇ   بوغۇز،

 مهنزىل يۈرۈپ، قامۇلغا بهش مهنزىل قالغاندا، ۋاڭ خانلىغىدىن نهچچه  خوجامالر مهنزىلمۇ . تاماق تېپىلمايدىكهن

 ۋە تۆگىدە كهڭرى چۈشكۈن، قۇنئالغۇ، قوي  . يىمىشلهر يېتىپ كهلدى  توقاچ ۋە يهل  بوغۇز، نان  ، قوي، ئوت هارۋا

 ههممه ئهسكهرلهرگه . بۇنىڭ كهينىدىن ۋاڭ خانلىقمۇ كېلىپ خوجامالر بىلهن يۈز كۆرۈشۈش شهرىپىگه مۇيهسسهر بولدى

  بۇ سوغا . هردى ساالمالرنى ب  ئاندىن ئۇالرغا ناهايتى مول سوغا . توقاچ، چاي ۋە ئاشالرنى تارتىپ هال سورىدى  نان

 . بهرگهن قويالرنىڭ بولسا هىساۋى يوق ئىدى . ساالمالرنىڭ ئىچىدە تۆت يۈز يامبۇ، سهككىز مىڭ ئاختا ئات بار ئىدى

 سوغا  قىياس قىلىپ بىلگهيسىلهر  باشقا  پهقهت مۇشۇنىڭدىن  قانچىلىك ئىكهنلىگىنى   سوغا . ساالمالرنىڭ قانداق ۋە

 زىياپهت  ۋە  ئادەم مېهماندارچىل  ساالمالر  يول باشالشقا  ىق ئاياقالشقاندىن كېيىن ۋاڭ خان ئالدى بىلهن ياندى ۋە

 مهنزىلمۇ . تهييارلىدى  باشالپ،  ئهسكهرلىرىنى  نۇسرەتلىك  يۇلتۇزدەك  خوجام  شهههرگه  جانابى  يۈرۈپ  مهنزىل

 ئوردىغا  ئالى  بىر  چوڭ  باشالپ كىرىپ،  چىقىپ شهههرگه  ئۇنىڭ ئالدىغا  يهنه  ۋاڭ  باشقا . چۈشۈردى يېقىنالشقاندا،

 هازىرلىدى  ئورۇن  بويىچه  دەرىجىسى  ئۆز  ۋە  اليىغىدا  ئۆز  باتۇرالرغىمۇ  سهرەمجان . خهلىپه،  ئورۇنلىشىپ  ههممىسى

 ساالمالرنىڭ ئىچىدە سهككىز مىڭ يامبۇ،  بۇ سوغا . ساالمالرنى تارتۇق قىلدى  بولغاندىن كېيىن، يهنه ئاالهىدە سوغا

 راق سايمانلىرى، تۇرمۇش بويۇملىرى، چىرايلىق كىمخاپ قاتارلىق ناهايتى كهڭرى يا  سهككىز مىڭ ئاختا ئات، قورال

 ههر تۆت كۈندە تۆت . ساالم بهردى  خهلىپه ۋە باتۇرالرغىمۇ ئۆز اليىغىدىن ئاشۇرۇپ سوغا . كېرەكلهر بار ئىدى  نهرسه

 كېمهيتم  ئىككى جىڭ كۆك چاي قاتارلىق تهمىناتالرنى ئاشۇرماي ۋە  قوي،  بىر  چوڭلىرىغا . هي بېرىپ تۇردى كىشىگه

 بهردى  كۆپ  كۆپ تۇردۇق . بۇنىڭدىن  بۇنىڭدىنمۇ  ياكى  ئاي  ئۈچ  قامۇلدا  بىر  بارغانالر  يهرگه  يهنىال . بۇ  تهمىناتنى

 تۇردى  بېرىپ  ئىكهن . شۇنداق  هىساپسىز  ۋە  كۆپ  دۇنياسى  چوڭ،  مهنسىۋى  ۋاڭلىغىنىڭ  مهزكۈر . قامۇل  خوجامالر

 لېكىن قاراپ باقساق، ههممه ئاتلىرى قېرى بولۇپ، يىگىرىمه ياشتىن كهم ئات . ىلدى ئاتالرنى ئهسكهرلىككه تهقدىق ق

 چىشى يوق ئىكهن . زادى يوق ئىكهن  ئاغىزىدا  ۋاڭ خانلىغىنىڭ . قويلىرىنىمۇ  ئۇالر  بۇنىڭ سهۋىۋىنى سورىساق،  بىز

ههر بىر قوتان قوي يهتته يۈزدىن قويلىرى بولسا ئىككى يۈز ئاتمىش قوتان، . يىلقىلىرى ناهايتى كۆپ، سانىنى بىلمهيمىز
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 مىرزا  ئۈچ  بىلهن  بېك  بىر  چاغدا،  كىرگهن  پهسلى  باهار  ئهمهس،  ئارتۇق  يۈزدىن  ئىككى  مىڭ  بىر  ئهمهس،  كهم

 بۇالر بهش ئاي ياكى ئالته ئايدا . بىر بېك بىلهن ئۈچ مىرزا قويلىرىنى خهتلىگىلى بارىدۇ . ئاتلىرىنى خهتلىگىلى بارىدۇ

 مهلۇم قىلىدۇ ساناپ دېر  خهتلهپ  ۋە  يايالق . ىگىنى ئېلىپ ۋاڭ خانغا  ئاران بارغىلى بولىدۇ  ئايدا  بىر  قىشالقلىرىغا

 . ئۇنىڭ قانچىلىك كۆپلىگىنى بىز بىلمهيمىز دەپ جاۋاپ بهرگهن ئىكهن

 يهنشهي  سۇ  هىكايىلهرگه قارىغاندا،  دايهنشهيلهر ] 164 [ ) ت – يۈەنشۈەي ( نهقىل،  مىڭ تۇڭ ] 165 [ ۋە  گانى ئوتتۇز

 بېرىپ تاالن  بىردىن  بىلهن قامۇلغا  مىڭ تۇڭگانىغا  ئوتتۇز  ۋاڭ ئهلچى چىقىرىپ،  قامۇل  بولغاندا،  تاراج قىلماقچى

 تۇڭگانىالر . تاراج قىلمىسا دەپ تهلهپ قىلدى  ئاختا ئات، بىردىن تاختا يامبۇ بهرسهم، چوڭلىرىغا كۆپ بهرسهم، تاالن

 تاالن  دىمهي،  ماقۇل  قىل  بۇنىڭدا  يهتكۈزدى تاراج  شاهادەتلىككه  ۋاڭنى  قامۇل  قولىغا . ىپ،  ۋە  كۆرۈنگهن  كۆزىگه

 تاالپ، ئادەملىرىنى ئۆلتۈرۈپ ياكى ئولجا قىلىپ ياكى ئهسىرگه ئېلىپ ئۈرۈمچىگه ههيدەپ  چىققانال نهرسىنى بۇالپ

 . كهلدى

 قام  ۇل ۋاڭ خوتۇنىنىڭ بىر ههمبىلى بۇ ئهسهرنىڭ مۇئهللىپى بولغان مهن ئۆزەمنىڭ كۆرگهنلىرىگه ئاساسالنغاندا،

 ياقۇت، يېشىل رەڭلى ئىسىل تاش، ئالماس قاتارلىق قىممهت  بۇ ههمبهل تامامهن مهرۋايىت، زۇمرەت، لهلى . بار ئىدى

 تاشالرنى تىزىپ توقۇپ تهييارالنغان ئىكهن  پاكىز  چۈشكهن ئىكهن . باها  ئۇ . بۇ كۇچارلىق ئاق مولال باينىڭ قولىغا

 ئېلى  ئاقسۇغا  ساتتى بۇنى  يامبۇغا  ئون يهتته  مههمۇت بايغا  مهرغىالنلىق بىر  چۈنكى . پ كېلىپ زاكاتچىنىڭ ئالدىدا

 . قالغان ئهشياالر قانچىلىك ئىكهنلىگىنى بۇنىڭدىن بىلگهيسىزلهر . ئولجىغا چۈشكهن مال بولغانلىقتىن، ئهرزان سېتىلدى

 ئا  ئارتۇق  ئۆيلۈكتىن  مىڭ  بهش  ئون  قامۇلدا  شۇكى،  هاسىلى  ئىدى گهپنىڭ  بار  ۋاڭ « بۇالر . دەم  قامۇل  ههممىمىز

 ئهگهر خىتايالر قامۇلغا تهئهللۇق . خانلىغىغا ئىشلهيمىز، مهيلى قىش ياكى ياز بولسۇن، خىتايالرغا بىر نهرسه بهرمهيمىز

 كهتمهن توپا  ۋاڭ خانلىغىنىڭ غهزنىسىگه كۈمۈش بېرىپ ئاندىن ئاالاليدۇ  زىمىندىن بىر  . تۇپراق ئالماقچى بولسا،

 خىتاي مهنسهپدارلىرى . قامۇل ۋاڭ خاقانى چىنىنىڭ ئۇلۇغ خانىدىن باشقا مهنسهپدارالرغا تازىم قىلىپ باش ئهگمهيدۇ

 كېلىپ  ئوردىسىغا  خانلىغىنىۇڭ  ۋاڭ  بهلكى  قىلماي،  يامۇنلىرىدا  ئۆزىنىڭ  ئىشلىرىنى  يامۇن  شاڭ  ۋە  شاڭتاڭ  بولسا

 ىن بېرى ئۇلۇغ خان بىزنى قامۇلنىڭ زىمىنى بىلهن قوشۇپ قامۇل ئون بهش ئهۋالت بهلكى بۇنىڭدىنمۇ ئۇزاقت . بېجىرىدۇ

 جۇلدۇ  ئىكهن  ۋاڭغا  بهرگهن  قىلىپ  ئىشلهيمىز . جاساق  قاتارىدا  قۇل  بىز  دىگهننىڭ  جۇلدۇ . شۇڭالشقا، جاساق
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 قوغۇن، ۋاڭ خانلىق بولسا ئۇلۇغ خانغا ههر يىلدا ئۈچ يۈز ئاتمىش . دەپ ئۆتكهن ۋەقهلهرنى بايان قىلدى » مهنىسى شۇ

 ئۇلۇغ خاندىن نۇرغۇن ئىنئام ئاالتتى . توققۇز بىلهي تاش تارتۇق قىالتتى  يهى ۋاڭ خانلىق ههر . ئۇ بۇنىڭ هىساۋىدا

 يىلى ئۇلۇغ خاننىڭ غهزنىسىدىن يهتمىش تۆت يامبۇ، خان ئاغچا پۇچۇن خانىم ئوتتۇز بهش يامبۇ ۋە بىر نهچچه توپ

 ئاالتتى  تاۋار  يىل . دۇردۇن  ئۈچ  ۋاڭ  بېرەتتى قامۇل  كۆرۈنۈش  خانغا  بېرىپ  بېجىنگه  قېتىم  بىر  كهلگهن . دا  بېرىپ

 بېرەتتى  غهزنىسىدىن  خاننىڭ  ههممىسىنى  ئاز . چىقىملىرىنىڭ  كهلگهندە،  بېرىپ  بېجىنگه  قېتىم  ههر  ۋاڭ  قامۇل

 قىلىشىدۇ  تهرپلهرنى  ۋە  هىكايه  دەپ  كېلهتتى  ئېلىپ  پايدا  يامبۇ  يۈز  بهش  به . دىگهندىمۇ  پايدىسى  لكى ۋاڭنىڭ

 . بۇالرنىڭ دىگىنىدىنمۇ ئارتۇق بولسا كېرەك

 ئىدى  يوق  ئۇلۇغ  كاتتا  ۋاڭدەك  قامۇل  ئىچىدە  مۇسۇلمانالرنىڭ  قارايدىغان  چىنغا  قهدىمىدىن . خاقانى  ئۇنىڭ

 ئادەت  بويانقى قائىدە  ئۇلۇغ ئىدىكى،  قانۇنلىرى ۋە  قهدەر  شۇ  كامالى دۆلهتلىرى شۇنداق ۋە  رەسمىيهتلىرى ههتتا

 ۋە مهي  ههزىرەت  ئىشان  ئۆلىما،  پازىل،  مولال،  ياكى  بولسۇن،  مهنسهپدارالر  كاتتا  قاتارلىق  گۇڭ  ۋاڭ،  باشقا  لى

 . سۆزلىرىنىمۇ بىۋاسته ئاڭلىمايتى  ئۇالرنىڭ گهپ . سۆز قىلمايتى  ئهپهندىلهر بولسۇن، ۋاڭ ئۆزى ئۇالرغا بىۋاسته گهپ

 گهپ  بۇ  تهغدىردىمۇ  قۇلىقىغا  ئاڭلىغان  ئۇنىڭ  كىرەلمهيتى سۆزلهر  ئىككى . بىۋاسته  ياكى  بىر  ئۇنىڭ

 ئىدى » مهلۇمچى « نهپهر  بار  بېكلىرى  يارلىق . دىگهن  بۇ  خانلىغىنىڭ  ۋە « بۇيرۇقلىرىنى  ۋاڭ  يارلىغى  خاننىڭ  ۋاڭ

 ئۇ مۇنداق بىر تهرىقىدە ئهرز « سۆزلىرى بولسا، مهلۇمچىالر  ئهگهر باشقىالرنىڭ گهپ . دەپ ئېالن قىلىدىكهن » بۇيرۇغى

 قىلىدىكهن “ قىلىدۇ  جاي . دەپ مهلۇم  بىر  ۋە  ئۆي  بىر  بىلهن  خان  ۋاڭ  ئادەم  بىرەر  سورۇندا  ئهگهر  بىر  ماكاندىكى

 بىلهن سۆزلىشىدىكهن  مهلۇمچىالرنىڭ ۋاستىسى  ناهايتى . ئولتۇرۇپ سۆزلهشسىمۇ،  يارلىقلىرىنى  زور،  خان ئۆزىنى  ۋاڭ

 چىدى  ئادەملهرنىڭ ۋۇجۇدى  ئۇششاق  سۆزلهرگه  ئۇلۇغ  بۇ  ۋە  مهلۇمچىالرنىڭ ئۇلۇغ  ئۇالرنىڭ  هىساپالپ،  دەپ  مايدۇ

 ئىكهن  قىلغان  يارلىق  يهتكۈزۈشنى  ئۇالرغا  ئاندىن  پهسهيتىپ  دەرىجه  بىر  بىلهن  بولسا . ۋاستىسى  مهلۇمچىالر

 باشقىالرنىڭ سۆزلىرىنى ناهايتى تۆۋەن دەرىجىدە دەپ بىلىپ، بۇنىڭ ۋاڭ خانغا ئۆز پېتىچه يهتكۈزۈشكه الياقىتى يوق

 هىسا  اليىق دەپ  ئاڭلىشىغا  خاننىڭ  ۋاڭ  قىلىپ،  پهيدا  دەرىجه  ئارىدا  بىلهن  ئهقىدىسى  يامان  ئۆزلىرىنىڭ  پالپ،

 كېرەك  بىلسه  مهنسهپ دەپ  بىر  ئاالهىدە  قىلىشنى  مۇنداق  ئۇالر  يهتكۈزۈدىكهن ياكى  ئاندىن  بىر . قىلىپ،  مۇنداق

 شه  قاتارلىق  ئۈرۈمچى  تۇرپان،  خوجام  ئىسهاق  باركى،  ۋە ئاجايىپ رىۋايهت  چېرىكلهر  مهنسهپدارالر، ههرلهردىكى
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 نهچچه تۈمهن، نهچچه مىليۇن كاپىرنى ئۆلتۈرۈپ، بوي سۇندۇرۇپ، ئاندىن قامۇلنى بوي سۇندۇرماقچى بولۇپ، نهچچه

 ئاتلىنىپ،  بىلهن  ئهسكهر  خۇمار  ئۇنىڭ مال « مىڭ قان  ئىتائهت قىلسا،  ئىناۋەت ۋە  ۋاڭ  يۇرت  ئهگهر  ۋە  جېنىنى

 ئىتائهتتىن باش تارتسا، ۋاڭ باشلىق ههممىسىنى ئۆلتۈرۈپ . نئام قىلىپ، ئامانلىق بېرىمهن ئههلىنى ئۆزىگه ئى  مۇبادا

 بىلهن » تۈگىتىمهن  خوجام  خان  چىقىپ،  ئالدىغا  ئۇنىڭ  خان  ۋاڭ  چاغدا،  بارغان  تارتىپ  تىغ  بېشىغا  ۋاڭلىق  دەپ

 خوجامالرنىڭ ئىسالم « شۇ چاغدا ۋاڭ خان . ئىككىسى بىر يا مىقدارى يېقىن بولغان ئىككى سهندەلدە ئولتۇرغان ئىكهن

 دەپتۇ، مهلۇمچى بۇ سۆزنى ۋاڭ خانلىق بۇ تهرىقىدە يارلىق قىلدۇ “ تهشرىپ قىلغانلىرىغا مۇبارەك بولغاي  ئېچىپ قهدەم

 دەپ ئىسهاق خوجامغا يهتكۈزۈپتۇ ۋە ئىسهاق خوجامنىڭ سۆزلىرىنى بولسا خوجام بۇ تهرىقىدە ئهرز مهلۇم قىلىدۇ دەپ

 ئىسهاق خوجام . يهتكۈزۈپتۇ ۋاڭغا  باشلىغاندا،  بېرىڭ « مهلۇمچى يهنه سۆز  جايىڭىزغا  ئۆز  ۋاڭ . ئهي مهلۇمچى بېك،

 بىلىمهن  مهن  پهملىيهلهيدۇ . خاننىڭ تىلىنى  خان  ۋاڭ  سۆزلىشىپتۇ » مېنىڭ سۆزۈمنى  بىۋاسته  ئۆزلىرى  دىمهك، . دەپ

 دۇنياسىنىڭ كۆ  پۇل  ۋە  چىننىڭ ئارتۇق ئىلتىپاتى  خاقانى  ئۆزىنىڭ بىغهم قامۇل  تۈپهيلىدىن  پلىگى،  خاتىرجهملىگى

 . مۇشۇنداق مهغرۇر ۋە مهپتۇن بولغان ئىكهن

 ئهسلىنى  ۋە  ئۆزىنىڭ نهسهپ  ۋاڭلىرى  بېك « قامۇل  باغاليدىكهن » تارىخان  زەفهرنامه « . لهرگه  ] 166 [ » تارىخىي

 نايماننىڭ ئۇلۇغى بىلهن ئۇرۇشۇپ، ئۇنىڭ دىگهن كىتاپتا يېزىلىشىچه، چىنگىز قانا يېڭىدىن باش كۆتهرگهن زاماندا،

 لېكىن، ئۇنىڭدىن ئهندىشه . قولىغا چۈشتى ۋە ئهپۇ قىلىپ ئۆز تهربىيىسىگه ئالدى ههم قىزىنى بېرىپ كۈيۇغۇل قىلدى

 بولدى  ئۆلتۈرمهكچى  چۈشۈپ  كهينىگه  بواللماي  ئۆلتۈرمهكچى « خاننىڭ ۋەزىرى . قىلىپ خاتىرجهم  خان  تېمۇچىننى

 ئېيتىپ قويدى دەپ خوت » بولدى  تېمۇچىنغا . ۇنىغا  ئاڭالپ،  گهپنى  بۇ  مههرىمى  ئىككى  تۇرغان  ئۆينىڭ تېشىدا  ئاق

 قىلدى  سائادىتىگه . خهۋەر  خاالسلىق  قۇتقۇزۇپ،  ئورنىدىن  هاالكهت  بۇ  ئۆزىنى  ئاڭالپ،  خهۋەرنى  بۇ  تېمۇچىن

 ئىدى . ئۇالشتۇردى  تېمۇچىن  ئىسىمى  بۇرۇنقى  قائاننىڭ  پادىشا . چىنگىز  كاتتا  مههرەم ئۇ  ئىككى  يۇقارقى  بولغاندا،

 قويۇپتۇ  ئۈستۈن  يېقىنلىرىدىنمۇ  ئۆز  تاپشۇرۇپ،  قىلىپ يارلىق  تارخان  ئهۋالتقىچه  ئهۋالتتىن  قائان . ئوغۇلنى  چىنگىز

 ئهسىرلىرىدىمۇ بۇ تارخان بهگلىرىنىڭ ئهۋالدى ناهايتى  ئههۋالتلىرى زامانىدا، ههتتا ئهمىر تېمۇر كوراگاننىڭ زامان

 ۋ  جۈملىدىن ئىبارەت ئىدى مۆتىۋەر  باتۇرالر  نامدار  ئهزىز  بۇ . ە  نهسهپلىرىنى  بارلىق تارخان بهگلىرى ئۆز  ئومۇمهن،

 بار  دىگهن رىۋايهتلهر  باغاليدۇ  ئوغۇلغا  شهرىئهت . ئىككى مههرەم  ئىخالسلىرى زىيادە، بۇالرنىڭ ئهقىدىلىرى پاكىز،
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 فۇزۇالال  ۋە  ئۆلىما  راۋاجىالندۇرۇشتا  ئۇنى  ۋە  مهدرىسه، ) ت – پهزىلهتلىكلهرنى ( رنى ئههكاملىرى  يېتىشتۈرۈش،

 ههتتا  جهههتلهردە  تهربىيلهش قاتارلىق  تالىپالرنى  ئۆگهنگۈچى  ئىلىم  ئېچىپ گۈللهندۈرۈش،  خانىقاالرنى  مهكتهپ،

 ئىدى  بار  تهرەپلىرى  ئۇلۇغ  تاشقىرى  سۈپهتتىن  ناهايتى  راۋاجىالندۇرۇشتا  تىرىشپ  ئىشلىرىنى  تىبابهتچىلىك  . ئىلمىي

 ئۇنى ئۆگىنىشته، ش  ۋە  قىلىشتا  شهرىئهت مهسىلىلىرىنى ئادا  پهرزلىرى،  قامۇل ئههلى ئالالنىڭ ههممه  ههممه  ۇڭالشقا،

 . تۈركلهر ناهايتى كهم  ئۇالرنىڭ ئىچىدە ئىلىمسىز . ههتتا تىبابهتچىلىك بابىدا ناهايتى دانا خهلق بولۇپ هىساپلىنىدۇ

 تۇرغان چاغدا، ساجۇ خوجا ئىسهاق خوج . سۆزنىڭ هاسىلى شۇكى  « تۇڭگانىلىرى ئهلچى ئهۋەتىپ، ] 167 [ ام قامۇلدا

 لېكىن خىتايالر . خىتايالر بىلهن ئۇرۇشۇپ، ئۇالرنى ئۆلتۈرۈپ ۋە قوغالپ شههىرىگه كىرىپ قالدۇق ۋە شهههرنى ئالدۇق

 دەرۋرازىدىن چىقىپ بىزنى شهههرگه قورشاپ ئالدى  شهههرگه سولىنىپ قالدۇق . يهنه بىر  يار شۇڭ . بىز  مهدەتته  الشقا

 قۇتقۇزۇپ ئالسىڭىزلهر  ئهۋەتىپ بىزنى  لهشكهر  تاپشۇردى » بولۇپ،  خهتنى  تۇرپان، . دىگهن ئهرز  بالهكۆلگه  لېكىن،

 ئۈرۈمچىدىن قېچىپ بارغان خىتايالر ۋە ئۆز شههىرىنىڭ خىتايلىرى بولۇپ، جهمئىي بىر لهكتىن ئارتۇق خىتاي توپالنغان

 بارغان خىتايالرنى شهههرگه كىرگۈزمهي، شهههردىن بىرمهنزىل يىراقتا يىڭپهن سوقۇپ، بالهكۆلدىكىلهر قېچىپ . ئىكهن

 توختىتىپ قويغان ئىكهن  ئاش  تهرىقىسىدە  قاراۋۇلچى  ئۇالرنى  يهتكۈزۈپ،  ئىسهاق خوجام . ئۇرۇقلىرىنى  چاغدا،  بۇ

 كۆلگه يېتىپ بېرىپ، بىر نهچه قېتىم بۇالر باله . خهلىپه باتۇرالرنى باش قىلىپ، ئون مىڭ لهشكهرنى بالهكۆلگه بۇيرۇدى

 باردى  شهههرگه  سۇندۇرۇپ،  بوي  خىتايالرنى  يىڭپهندىكى  يېڭىلىپ،  قېتىم  نهچچه  بىر  ۋە  بىر . يېڭىپ  شهههرنىڭ

 ئىكهن  بار  شهههر  قىلغان بىر  بىنا  قالماقالر  يامان ئىكهن . تهرىپىدە  ۋە  ئۇرۇشقا . بالهكۆلنىڭ خىتايلىرى ناهايتى باتۇر

 نهچچه  ئىگهر چىققان  خىتاينىڭ  كۆرپىچه  مىڭ  ههتتا  ئىكهن  جابدۇقلىرى،  ئهنجانچه  ههممىسىال  . يۇپۇقلىرىغىچه

 . دەپ جاۋاپ بهردى » بۇ خىتايالر كاشىغهرگه ئۇرۇشقا بارغان ۋە توال ئۇرۇش كۆرگهن « بۇنىڭ سهۋىۋىنى سورىساق، ئۇالر

 ج  جانالرنى بېرىپ،  انالرنى ئېلىپ تۇرۇشقان ههم شهههرنى پهتهى بالهكۆلدىكى ئۇرۇش بازىرى ناهايتى قىزىپ،

 مۇرات  يېقىنالشقان،  ئېچىپ  چىراينى  مهۋسۇمى  خوشاللىق  ئۈزىدىغان  قىلىشنىڭ  گۈللهرنى  باغچىلىرىدىن  مهقسهت

 كۈندىن  مهرتىۋىسى  لهشكهرلىرىنىڭ دۆلهت ئىقبالى  ئىسالم  يېتىپ كېلىپ،  تهرەققىي  كۈنلهر  ۋە  يۇقىرىالپ  كۈنىگه

 ئۇالرنى  سائادەتمهنلىك قىلىپ،  ۋە  ئاسانلىق  جهههتتىن  ههممه  ئۇلغىيىپ،  ۋە  كۆتىرىلىپ  شولىسى  نۇر  ئىقبال  ڭ

 كهلدى  يارلىق  بىر  خوجامدىن  خان  راشىدىن  پهيتته،  بىر  تۇرغان  كاشىغهرنى « يارلىقتا . يهتكۈزۈپ  قىپچاقالر قىرغىز،
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 ياراق ۋە  توال لهشكهر، قورال . ىپ كهلدى بۇ تهرەپتىكى خوجىالرنىڭ ههممىسى قېچ . ئالدى ۋە ياركهنتنىمۇ بېسىۋاپتۇ

 ئۆزلىرى دەرهال لهشكهر باشالپ كېلىپ، ئهنجانلىق ۋە قىپچاقالردىن بۇ شهههرلهرنى ئاجىرىتىپ . غهزنه زىيان بولدى

 چۈنكى، بۇالر بىزگه يېقىن كېلىپ قالغان . ئالمىسىال، بۇ دۈشمهنلهر كۈچىيىپ كهتكهندىن كېيىن ئىش ياخشى بولماس

 يامان  تامام ئهڭ  ئىكهن » دۈشمهندۇر،  يېزىلغان  تارالدى . دەپ  ئارىسىغا  لهشكهر  خهۋەر  ئۇالرنىڭ . بۇ  چاغدا  بۇ

 ئاتا  ئۇرۇق  ههممىسىال  باال  ئانا  خوتۇن  قاياشلىرىنى،  ئىتىپ  پهرزەنتلىرى،  ياد  قېرىنداشلىرىنى  ۋە  ئاياللىرى

 تۇراتتى  هالهتته  خهۋەرنى ئاڭالپ . سېغىنىپ تۇرغان بىر  بۇ  يۇرتىغا ئۇالر  ئۆز  سوۋۇپ،  جهڭ غازاتتىن پۈتۈنلهي كۆلى

 ههۋەس  چۈشتى  يېنىش  چوڭ . ئارزۇسىغا  ئىتتىپاق  ئۇالرنىڭ  بىر  ههممىسىال  كېلىپ،  كىچىك  نىيهتكه  ئۆز « بىر

 قىلساق؛دەپ خوجامالرنىڭ ئاياقلىرىغا  پهتهى  قالغان شهههرلهرنى  كېلىپ يهنه  ئايرىم  ئاالهىدە  قايتىپ،  يۇرتىمىزغا

 خوجامالر بۇنىڭغا بىر نهرسه دىيىشكه ههيران بولۇپ، . ىنى سۈرۈتۈپ يىغلىشىپ پاراكهندە ۋە بىسهرەنجان بولدى يۈزلىر

 . ساراسىمىدە قالدى

 قهدىمقى  بولسا،  تۆۋەنلىشى  ئۆرلىگهننىڭ  ۋە  يىقىلىشى  تۇرغاننىڭ  تىك  قانداق  ههر  شۇكى،  هاسىلى  سۆزنىڭ

 ئۇنىڭ . م دەۋرىگىچه داۋاملىشىپ، ۋەقه ۋە جارى بولۇپ كهلگهن بىر ئههۋالدۇر زاماندىن بۇ بىئىنىتىزام ۋە بىسهرەنجا

 تىرىشچانلىق  بىلهن  ۋۇجۇدى  پۈتۈن  نۇسرەتكه  لهشكهرلهر  سۆلهت  سائادەت  ۋە  ئىنتىزام  دۆلهت  مۇنداق  ئۈستىگه

 خارابىلىقتا هۇقۇش كۆرسىتىپ تۇرغان بىر هالهتته، مۇنداق مهههلسىز ۋە پايدىسىز يارلىقنىڭ كېلىشى ، خۇددى ۋەيران

 چىرىغىنىڭ  شام  ئىقبال  بولۇشى،  جهمئىيهتنىڭ پاراكهندە  چىللىغاندەك،  خوراز  ۋاقتىدا  زاۋال  قاتتىق  ۋە  سايرىغاندەك

 سهۋەپ  قىلىشىغا  خىرە  بۇلۇتلىرىنىڭ  زۇلمهت  ئاپتىۋىنى  دۆلهت  ئۆچۈرۈلۈشى،  تهرىپىدىن  بورانلىرى  بهختىسىزلىك

 بال . بولدى  ئىسهاق خوجا  قاتارلىق ئاقىۋەت،  ئۈرۈمچى  بېغىشالپ،  قامۇلنى چۈن ۋاڭ خانلىغىغا  تاشالپ،  چاال  هكۆلنى

 سۇ  بىلهن  خوجام  ئايدىن  تۇرپاننى  قىلىپ،  مهرههمهت  سودالىيهگه  بىلهن  خهلىپه  داۋۇد  شهههرلىرىنى  تۇڭگانى

 بۈگۈرگه تاهىر قازى يۇەنشۇەيگه ئىنايهت قىلىپ، كورلىنى ئۆزىنىڭ كۆز نۇرى بولغان پهررۇخشاه خوجامغا تاپشۇرۇپ،

 بېكنى سۇيۇرغال قىلىپ، خۇداۋەندەكېرىمنىڭ ئىلتىپاتى ههم دۆلهت ئىقبال ئۇلۇغ مهرتىۋىلىرى بىلهن ئۆز ئهسكهرلىرىنى

 نهغمه  كاناي،  سۇناي،  ساداسى،  دەبدەبه  هاي  باشالپ  بىلهن  كۇچار  ناۋاسى  سهلتهنهت  دارۇل  قىلىپ،  هۇيالرنى

 يېتىپ باردى  ئاتا ئالدىغا . زىمىنىغا  شاهادەت شهرۋىتىنى  چىققانالرنىڭ كۆپلۈگى،  قېرىنداشالرنىڭ كۆرۈشۈشى، باال
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 هۇي دىگهن  پىغانى، تاماشىبالرنىڭ هاي  زارى ۋە ئاهۇ  بالىلىرىنىڭ يىغا  ئانىلىرى، خوتۇن  ئىچكهنلهرنىڭ ئاتا

 يىكلهر قۇددۇس گۇرۇهىنىڭ ئىچىگه ماال  غۇلغۇال ئاۋازى پهلهكتىن ئۆتۈپ پهلهككه چىقىپ، توققۇز راۋاقتىكى پهرىشته

 سالدى  كهڭ . قوزغىالڭ  چۈشۈپ،  كۇچارغا  ئىچىدە  داغدۇغا  مۇشۇنداق  جاي  خوجامالر  اليىق  كۆڭۈلگه  ۋە   كۇشادە

 ئهقرىبالىرى، دوست جامائهتلىرى  ماكانالرغا ئورۇنلىشىپ، دۆلهت ئىقبالى ئۇلۇغ مهرتىۋىلىرى بىلهن ئۆزلىرىنىڭ خىش

 چىراقالرنى قىلىپ،  ىلهن كۆرۈشۈپ، بۇ يهردە بىرنهچچه كۈن تۇرۇپ، غېرىپ ۋە ئاجىزالرغا نهزىر ۋە ئههلى ئاياللىرى ب

 . كېچهك، خىراجهت تىلال قاتارلىقالرنى ههدىيه ۋە ئېهسان قىلىپ، كۆڭلى خاتىرجهم بولدى  ئهقرىبالىرىغا كىيىم  خىش

 . ئالالنىڭ بهرگهن مهرههمهت ۋە ههممه هالىغا شۈكۈر

15 

 خالقلىق سهيىد خوجا ئىسهاقنىڭ ياركهنت ۋە كاشىغهر غازاتىغا قهتئى نىيهت ياخشى ئه

 باغلىشى ۋە ئاتالىق غازى مۇههممهت ياقۇپ بېك قۇشبېگى بىلهن سۈلهى شهرتىنى تۈزۈپ

 ئۆز ۋەتهن ئهسلىگه قايتقانلىغى قاتارلىق ۋەقهلهرنىڭ بايانى

 دەرلهرنىڭ دىللىرىغا ئاشكارە ۋە مۇئهييهن بولغايكى، كۇچار مۇههببهتلىك خالىس يارەنلهر، ئىخالسلىق خاس بۇرا

 مۇشتىرى  گويا  سهلتهنهتىدە  ئۇچراشقاندەك، ) ت – ۋېنېرا ( بىلهن ناهىد ) ت – يوپتىر ( دار  سىزىقتا  سهييارىلىرى بىر

  ، سوغا راشىدىن خان خوجام بىلهن ئىسهاق خوجام بىر بىرى بىلهن كۆرۈشۈپ، مۇڭدىشىپ سهرگۈزەشتىلىرىنى ئېيتىشىپ

 زىياپهت  ۋە  غهلبه  ساالم  خوجام  ئىسهاق  كېيىن،  قىلىنغاندىن  ئادار  ياخشى  مېهماندارچىلىقالر  ۋە  نۇسرەتلىك

 تارىخ هىجرى بىر . مهقسهتنىڭ غهلبه ۋە ئۆزەڭگىسىگه ئاياغلىرىنى تاشلىدى  ئاقىۋەتلىك لهشكهرلىرىنى باشالپ، مۇرات

 سهكسهن ئىككىنچى يىلى ماهى با   1865 مىالدى ( ئىككىنچى كۈنى ) ت – ئاي  8 هىجرى ( راتنىڭ مىڭ ئككى يۈز

 مهنزىلمۇ ) ت – كۈنى  21 ئاينىڭ  12 يىلى  چىقىپ،  كۇچاردىن يولغا  ئاقسۇغا  ئىسهاق خوجام  مهنزىل يۈرۈپ،

 كهڭ  دەرىجىلىك،  ئالى  ۋە  چۈشتى  باردى  باققا  خانلىق  تۇغلىرىغا . كۇشادە  خوجامنىڭ  ئىسهاق  قامۇلدىن  لېكىن،

ئىسهاق خوجام بولسا ئۆزىگه خاس مههرەم ۋە . كهلگهن لهشكهرلهرنىڭ كۆپ قىسىمى كۇچاردا تۇرۇپ قالدى ئهگىشىپ
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 ۋە ياساۋۇل باتۇرلىرى بولۇپ جهمئىي ئۈچ مىڭدىن كۆپرەك ئادەمنى باشالپ كهلگهن ئىدى  چۈنكى . مۇالزىم، دادخۇا

 دىگهن يار  باشالپ بارىدۇ  ئىسهاق خوجام ئاقسۇدا . لىق چۈشكهن ئىدى ئۈچتۇرپان لهشكهرلىرىنى هامىددىن خوجام

 غېرىپ  زىيارەت قىلىپ،  ماشايىخالرنىڭ مازارلىرىنى  نۇر  تۇرۇپ،  كۈنچه  نهزىر  ئون  خهير  بىچارلهرگه  ۋە   چىراق

 سهدىقىلهرنى بېرىپ، ئۇالرنىڭ پهته ۋە دۇئالىرىنى ئېلىپ، توختى مۇههممهت باتۇر، ئىبراهىم باتۇرالرنى باش قىلىپ،

 ئىسهاق خوجام بولسا ئۆزىگه بىۋاسته قاراشلىق مههرەم، دادخۇا . لهشكهرنى بىر كۈن بۇرۇن يولغا سالدى ئىككى مىڭ

 چىقتى  يولغا  كهينىدىن  باتۇرالرنىڭ  قورال . ۋە  دەبدەبىلىرى،  بۇ  بۇالرنىڭ  ئههۋا  سۆلهتلىرىدەك  ههم  ياراقلىرى

 بولۇپ باقمىغان بولس  كېرەك موغۇلىستان يۇرتىدىكى هىچقانداق پادىشادا  ئىككى ئاتلىق . ا  بولۇپمۇ سهپنىڭ ئالدىدا

 لهشكهر لهئلۇجههۋەر، ئالماس، ياقۇت قاتارلىق قىممهت باها بۇيۇمالردىن كۆز قويدۇرۇپ ياسالغان قالماقچه كاناينى

 ئىدى  ماڭغان  ئىدى . چېلىپ  ماڭغان  ناغرىچى  ئاتلىق  ئالته  سۇنايچى،  ئاتلىق  ئىككى  كهينىدىن  ئۇنىڭ . ئۇنىڭ

  بۇ ئون ئىككى ئاتلىق كانايچى ۋە سۇنايچىالرنىڭ كانات . يهنه ئىككى ئاتلىق كانايچى ماڭغان ئىدى كهينىدىن

 ئۈنچه  ياقۇت ۋە  خۇددى لهلۇ  بىرىدىن ئارتۇق بولۇپ،  ئون ئىككى . زۇمرەتتهك پارقىراپ تۇراتتى  سۇنايلىرى بىر  بۇ

 مهنزىلمۇ  ئادەم  ئالدىدىكى بىر جۈپ . يېتىلهپ ماڭغان ئىدى مهنزىل  ئادەم مىنگهن ئاتالرنى ئون ئىككى پىيادە

 جۈپ كاناينىڭ ئاۋاز  بىر  ئۇنىڭ كهينىدىكى  پهس،  بىراز  كاناينىڭ ئاۋازى  كانايالرنىڭ ئاۋازى  باشقا  ۋە  ساداسى

 ئارقىسىدىكى سۇنايالرنىڭ مۇڭلۇق غهزەل  بوم جىگهر  مۇقاملىرى،كىشىنى مهپتۇن قىلىدىغان زىل  پهسلىشى بىلهن،

 يۇلتۇزى » زۇرۇم هۇ « سۆزلىرى،  هالقىپ ئۆتۈپ،  گۈمبىزىدىن  ئالهم  كۆك  بۇ  بېيىتلىرى  ئاچقۇچى  دىلىنى  نهغمىسىنىڭ

 . پهلهككه چىرماشتى

 قىزىل گۈل  باغ سهيلىسى ۋە  باش ئهگمهي،  ئانىسىنىڭ پهرمانىغا  بوي سۇنماي،  ئاتىسىنىڭ ئهمىرىگه  چاغدا،  بۇ

 هۋەر ئالماي ياكى خوتۇن، بالىسى بىلهن كارى بولماي، بىهۇش ۋە ئانىسىدىن خ  تاماشىسىنى خىيال قىلىپ ياكى ئاتا

 ئۆزىنى يوقاتقان ئۈچ مىڭ ياكى تۆت مىك ياش يىگىت ئۇالرنى ئهگىشىپ ئىككى ئۈچ مهنزىل يهرگه  بىخوتالرچه

 لالر بىلهن بهزىلىرى ئۆزىنى توختىتالماي، يۇقارقىدەك شىرىن خىيا . بارغاندا، بهزىلىرى ئۆزىنى توختىتىپ كهينىگه ياندى

 ماڭدى  ئاتا . ياركهنتكه  بولسا  كهلدى  بهزىلىرىنى  ياندۇرۇپ  ئاتا . ئانىلىرى  بارغان  بهزىلىرى  مىنىپ  ئانىلىرى

ئىسهاق خوجا ئهنه شۇنداق ئههۋال ئاستىدا ياركهنت تهۋەسىگه باردى . ئاتالرنى مىنىپ، قوشۇننىڭ كهينىدىن يهتتى
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 تپى ئىنايىتى بىلهن ياركهنت شههىرىگه كىرىپ تهينلهنگهن زىننهتلىك، ههم ياراتقۇچى ئالالنىڭ خهيرخاهلىغى ۋە لۇ

 چۈشتى  هويلىغا  بىر  بىرەر . كهڭ  لهشكهرلىرىدىن  ياكى  هىچقانداق خهۋەرنىڭ ئهسىرى  خوجامدىن  هامىددىن  لېكىن

 مۇههممهت ياقۇ . نهمۇنه بولمىدى  نىشان  پ بېك بۇنىڭدىن بۇرۇن جامالىددىن خوجام خانئېرىقتىن قاچقان چاغدا،

 ئىسهاق خوجام ياركهنتكه . قۇشبېگى ياركهنتنى بوي سۇندۇرۇپ، كىچىك خان تۆرەمنى ياركهنتكه هاكىم قىلغان ئىدى

 قىلىپ زادىال سىرتقا  ههمرا  ئۆزىگه  ئېلىپ كىرىپ،  كىچىك خان تۆرەمنى يېڭى شهههرگه  تۇڭگانىالر  بىلهنال،  بېرىشى

 . خوجامالر، يهنه بىر قىسىمىغا تۇڭگانىالر هۆكۈمرانلىق قىلدى نهتىجىدە ياركهنتنىڭ بىر قىسىمىغا . هىقارمىدى

 هۈنىرىنى  شاخماتۋازلىق  ئۆزىنىڭ  ئاڭالپ،  قۇشبېگى  ئولتۇرغانلىغىنى  تهختىدە  ياركهنت  خوجامنىڭ  ئىسهاق

 ئۇنىڭ . كۆرسىتىپ، نۇرغۇن قوشۇن بىلهن مارالۋېشىغا كېلىپ، تۇڭگانىالر بىلهن ئۇرۇش قىلىپ، بۇ جاينى بويسۇندۇردى

 ئويۇنىنى  ئۆلتۈرۈش  قىلىپ  مات  بىلهنال  سهكرەتمهكلىك  ئات  بىر  مۇمكىنكى،  كۆرۈش  شۇنىڭدىن  شاخماتۋازلىغىنى

 بۇ چاغدا، قۇشبېگى ياركهنتكه بېرىپ، . يهنى ئىسهاق خوجام ياركهنتكه سولىنىپ قالدى . ئويناپ، شاهنى بهنت قىلدى

 ت  بارگاهلىرىنى  چېدىر  مازىرىدا  مۇههممهدان  شهههردە، . ىكتى ههفتى  كونا  خوجامالر  تېشىدا،  شهههرنىڭ  قۇشبېگى

 بۇ ئۈچ تهرەپ بىر نهچچه كۈنگىچه ئۇرۇش . تۇڭگانالر بولسا كىچىك خان تۆرەم بىلهن يېڭى شهههر ئىچىدە تۇراتتى

 تۇردى  تىنچ  ماراپ  بىرىنى  بىر  جىدەلگه . قىلماي،  جهڭ  مهسلىههتلىشىپ  بىلهن  خوجام  ئىسهاق  تۇڭگانىالر  ئاقىۋەت

 قۇشبېگىگه . تهييارالندى  تېپىپ،  خهۋەر  ئههۋالدىن  بۇ  بېك  ئىشكاهى  نىياز  چاغدا  مىڭ « بۇ  توققۇز  كېچىسى  پاالنى

 بۇنىڭدىن  قىلسىال،  تهدبىر  بۇنىڭغا  قوزغىماقچى،  كېچىلىك هۇجۇم  چىقىرىپ،  مىڭ يهرلىك كىشى  ئىككى  ۋە  تۇڭگانى

 ېگى بۇ خهۋەردىن ۋاقىپ بولۇپ، شۇ كېچىسى لهشكهرلىرىنى قۇشب . دەپ خهۋەر قىلدى » باشقىغا قولۇم كهلمهيدۇ، تامام

 چېدىر  چىقىرىپ،  تهرەپكه  توپ  تۆت  تۇڭگانىالر  تۇرسا،  قاراپ  بىلهن  دىققهت  بوشىتىپ،  زەمبىرەك،  بهرگاهلىرىنى

 پهرۋانىدەك  قورال  خۇددى  بارگاهقا  باشالپ،  كېچىلىك هۇجۇم  قوشۇنىغا  قۇشبېگىنىڭ  كۆرسىتىپ چىقىپ،  ياراقلىرىنى

 هىچ ئادەمنىڭ نىشان ياكى ئهسىرى يوق ئىدى . ئۆزىنى ئاتتى  يهردە  بۇ  قاراپ باقسا،  چېدىر . لېكىن ئۇالر   ههممه

 بولسا ئۆز جايىدا خالى تۇرۇپتۇ  پهيتته قۇشبېگىنىڭ قوشۇنلىرى خۇددى بااليى ئاپهتتهك چۇقان . بارگاهالر  قىقاس  شۇ

 ت  كېلىپ،  يېتىپ  تهرەپتىن  تۆت  ياڭرىتىپ،  چاپ ساداسىنى  ئېلىپ،  ئارىغا  ئۇالرنىڭ  ۇڭگانىالرنى  قىلىپ،  چاپ

 مۇسۇلمان جېنىنى جايالپ ئامان قالدى . نابۇت قىلدى  ههممىسىنى نهس  يۈزچه  سهككىز  ۋە  تۇڭگانى  يۈزچه . ئالته
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 . قههريهت ۋە تىغ سىياسهت ئاستىدا هاالك بولۇپ يوقالدى  قالغانلىرى بولسا غهزەپ

 شۇڭالشقا، ئۇالر سۈلهى قىلىشتىن باشقا يول . جىدەلگه مادارى قالمىدى  گانىالرنىڭ جهڭ ئىسهاق خوجام بىلهن تۇڭ

 قىلدى  قارار  تۈزۈشكه  سۈلهى  ئامالىسىزلىقتىن  ئىدى . تاپالماي،  بولغان  هاالك  لهشكهرلهرنىڭ كۆپ قىسىمى  . چۈنكى،

 ئۈچۈن بارغانالرنىمۇ كۆپ قىسىمى نابۇت بولدى  ئهسىرگه چۈشتى بۇنىڭدىن كۆپ قىسىمى ئ . تاماشا  قۇشبېگىنىڭ . ولجا

 تۆۋەنچىلىك بىلهن يېتىپ بېرىپ سۈلهى تۈزۈشتى  ئىسهاق خوجام قۇشبېگىنىڭ چېدىرىغا  قۇشبېگى . ئىلتىماسى بويىچه،

 چېدىرىغا  قۇشبېگىنىڭ  ئههمهت  مىرزا  ئۇنى  ۋە  قويدى  ئوتتۇرغا  سۆزلهرنى  كۆپ  قىلىپ،  زىياپهتلهرنى  كاتتا

 كېچه  ئۈچ  مېهرىۋانلىق كۈ  ئورۇنالشتۇرۇپ،  چاقىرىپ،  ئالدىغا  يهنه  ئۇنى  ههم  ئايرىپ قويدى  لهشكهرلىرىنى  ندۈز

 ئهگهر مۇشۇنداق يول بىلهن بىز « قىلغاندەك بولۇپ، ئىسهاق خوجامنىڭ خاپا بولغانلىغىنى سېزىپ، چاقچاق تهرىقىدە

 ڭ قولۇمغا چۈشكهن بولسىڭىز مۇبادا سىز مېنى « خوجام . دەپ سورىدى » ئۆزلىرىنىڭ قولىغا چۈشسهك نىمه قىالر ئىدىله

 بۇ كهمگىچه سىز مارالۋېشى ئهتىراپىغا يهتكهن . ئىدى، سىزنىڭ ئاتقا تېڭىپ مههكهم باغالپ، كۇچارغا ماڭدۇرار ئىدىم

 ئىدىڭىز  ناهايتى ماقۇل چۈشتى . دەپ جاۋاپ بهردى » بۇالر  ئاتالىق غازىغا  سۆز  خوشال بولۇپ، . بۇ  ئهي تۆرەم، « ئۇ

 . دەپ كۆپ ياقتۇرۇپ ئاپرىن ئوقۇدى » ئۆزلىرى بولسا راست سهيىد ئىكهنال، مهن تهستىق سالدىم راست سۆزنى ئېيتىلال،

 يهنه  ئۆز « قۇشبېگى  مارالۋېشىنىڭ  تۇرۇپ  ئاقسۇدا  ئۆزلىرى  بهرسۇن،  ئۆزلىرىگه  ئاقسۇنى  خوجا  خان  راشىدىن

 الر بىلهن كۆپ غازات قىلىپ، غازىلىق تهرىپىگىچه بولغان جايالرنى سورىسىال، بىز بۇ تهرەپنى سورىساق، ئۆزلىرى خىتاي

 ئاالقه ئىشلىرىنى قىلىپ تۇرساق، مۇبادا  دەرىجىسىگه مۇيهسسهر بولۇپتىال، ئهمدى بىز ئىتتىپاقلىشىپ، ئارىمىزدا خهت

 مهدەت بهرسهك، ئهگهر خان خوجا ئاقسۇنى  بىر بىرىمىزنىڭ بىرسىگه بىر تهرەپتىن دۈشمهن كهلسه، بىر بىرىمىزگه يار

 تارتىپ بېرىشىم مۇمكىن ئۆزلىر  مهن ئۇنىڭ ئۈستىگه لهشكهر  ئالهمنىڭ قۇدرەتلىك ئىگىسى . ىگه بهرمىسه،  چاغدا  ئۇ

 » تهلىيىدىن كۆرسهك  بولغان ئالال پهتهى غهلبىنىڭ ئىشىگىنى قايسىمىزغا قارىتىپ ئاچسا، بىز بۇنى ئۆزىمىزنىڭ بهخت

 تون  ياخشى  اليىغىدا  ئۆز  با  دەپ،  ۋە  كۇال  سهلله،  تهييارالپ، كېچهك،  ئات  ئارغىماق  بىلهن  جابدۇقلىرى  رلىق

  ئهسىرلهرگىمۇ ئىلتىپاتالرنى قىلىپ، يول خىراجىتى ۋە ئۇزۇق  خوجامنىڭ قولتۇغىدىن يۆلهپ ئاتقا مىندۈرۈپ، ئولجا

 . ئۇالغالرنى بېرىپ، ئۇلۇغالپ، كۇچارغا يولغا سالدى  تۈلۈك، ئات

 تهرە  كۇچار  ياركهنتتىن ئاقسۇ،  چاغدا  ئۆتهلمهي ۋە بۇ  ئادەم  كۇچاردىن ياركهنت تهرىپىگه بىرەر  ئاقسۇ، پىگه ۋە
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 بۇ كۈنلهردە خان خوجام يارلىق قىلىپ، هامىددىن . نىمه ئىش بولغانلىغىنىمۇ بىلگىلى بولماي تۇرغان بىر ۋاقىت ئىدى

 بۇال  ههم  ئىدى  ماڭدۇرغان  ماراۋېشىغا  قىلىپ  باش  لهشكهرلىرىگه  ئۈچتۇرپان  ۋە  ئاقسۇ  بىلهن خوجامنى  ئالدى  ر

 . مارالۋېشىنى ئېلىپ، ئاندىن يارتكهنتكه بېرىپ، ئىسهاق خوجامغا مهدەت ۋە ياردەم بهرسۇن دەپ ئويلىغان ئىدى

 تۆرەمنىڭ  خان  هېكىم  تۇرغان  ئۆتىڭىدە  باغ  چار  ئاتلىنىپ،  بىلهن  لهشكهر  مىڭ  بىر  جهمئىي  خوجام  هامىددىن

 بهزىلىرى قېچىپ بېرىپ هېكىم خان . بهزىلىرىنى يوق قىلدى . ئالدى ئهسىرگه  ئىراۋۇلچىلىرىنى تۇتۇپ باغالپ، ئولجا

 . كۈندۈز قاتتىق جهڭ بولدى  ئۈچ كېچه . تۆرەم لهشكهرلىرىنى باشالپ كېلىپ جهڭگه كىرىشتى . تۆرەمگه خهۋەر قىلدى

 چېكىندى  ئارقىغا  شىكهستىلك يېتىپ،  خوجامغا  هامىددىن  يهتكهنلىرى كهتتى . ئاخىرى  نلىرى تىرىك قالغا . ئهجهل

 يالىڭاچ ئاۋارىچىلىكلهرنى تارتىپ، ههر قايسىسى ئۆز ماكانلىرىغا جېنىنى ئېلىپ،  بولسا پىيادە ۋە ئاتلىق بولۇپ، ئاچ

 . ساناالرنى قىلىشتى  ئامان كهلگهنلىكلىرىگه ناماز شۈكۈر ۋە ههمدۇ

 مهنزىل  غهمكىن هالدا مهنزىلمۇ چاڭگىلىدىن تىنچ ئامان قۇتۇلۇپ، ماالل ۋە  ئىسهاق خوجام قۇشبېگىنىڭ دەستى

 لېكىن، ئاقسۇدا خوجامالر يارتكهنتنى بىر ئاتقا سېتىپ كېلىپتۇ دىگهن تهنه گهپلهر تارقالغان . يۈرۈپ ئاقسۇغا كهلدى

 كۇچاردا . ئىدى  لهشكهرلهرنى  كهلگهن  ئهتىراپلىرىدىن  تۇرپان  قامۇل،  بىلهن  خوجام  ئىسهاق  خوجام  خان  بىراق

 خوج  ئىسهاق  ئىدى قالدۇرۇپ،  ماڭدۇرغان  ياركهنتكه  بىلهن  ئادەم  ئاز  ئىدى . امنى  قوشمىغان  چېرىك  . ئاقسۇدىنمۇ

 دەپ يارلىق قىلغان ئىدى  بارىدۇ  ئهۋەتمىدى . هامىددىن خوجامنى  بولسا . لېكىن ئۇنى  خان خوجامنىڭ نىيهتلىرى

 ئىدى  ئۆزگهرگهن  بولۇپ،  چوڭ . باشقىچه  ههممه  ههممه  چۈنكى،  ههتتا  ئاغىزىدا  ئىسهاق كىچىكنىڭ  شهههردە

 شۇنداقال . خوجامنىڭ نامى شۆهرەت تېپىپ، ههممه لهشكهر ۋە پۇقراالر ئىسهاق خوجام تهرىپىگه مايىل بولغان ئىدى

 تۇرغانلىغى  ئېرىشىپ  غهلبىگه  ئېچىلىپ،  ئىشىگه  زەپهر  جايدا  شۇ  قويسا،  قهدەم  شهههرگه  قانداق  خوجام  ئىسهاق

 كاشىغهرنى  ۋە  ياركهنت  خوجام  خان  قورال ئۈچۈن،  لهشكهرلىرى،  ئۇنى  قىلىپ،  سۆلهت  بانا  ۋە  ياراقلىرى

 ئىدى  بولغان  ئايرىماقچى  يهتتى . شهۋكهتلىرىدىن  مهقسهتكه  بۇ  ئاقىۋەت  خوجام  خوجام . خان  خان  شۇنىڭدەك،

ئىسهاق خوجامنى ئاز ئادەم بىلهن كۆپ دۈشمهن ئۈستىگه بېرىشنى يارلىق قىلغان ئىدى ههم دۈشمهنلهر مارالۋېشىنى

 يېتىپ بارالمىدى قول  ۋاقتىدا  مهدەت ئۆز  ۋە  ياردەم  ئىسهاق خوجامغا  ئېتىلىپ،  يولالر  كىرگۈزۈپ،  بۇ . غا  خان خوجام

گهرچه ئىسهاق خوجامنىڭ كهينىدىن . ئهيىپنى ۋە بىخهستهلىگىنى ئۆزىدىن كۆرمهي، بهلكى ئىسهاق خوجامغا قويدى
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 ئهۋەت  مهههلسىز  بولسىمۇ،  ئهۋەتكهن  لهشكهر  يۈز  بهش  ئاقسۇدا بىرمىڭ  بارالماي،  ياركهنتكه  لهشكهرلهر  بۇ  ىلگهن

 بۇ لهشكهرلهر بولسا قامۇل، تۇرپان قاتارلىق جايالردا ئىسهاق خوجامنىڭ خىزمىتىدە بولغان لهشكهرلهر . تۇرۇپ قالدى

 اقسۇدا ئىسهاق خوجام بۇ ئههۋالالردىن خاپا بولۇپ كۇچارغا قاراپ يولغا چىققاندا، بۇ لهشكهرلهر بىلهن بۇرۇن ئ . ئىدى

 خالىغانچه  ئۆزى  جايدىن  بۇ  ۋە  چىقتى  يولغا  ئهگىشىپ  خوجامغا  ئىسهاق  ههممىسىال  لهشكهرلهرنىڭ  تۇرغان

 . ئايرىلماقچى بولدى

 خالىق سوراپ، بارلىق  بۇ چاغدا، ئاقسۇدىكى جامالىددىن خوجام ئىسهاق خوجامنىڭ ئالدىغا ئۆزى كېلىپ، ئۆزرە

 بۆلۈم . ساالمالرنى بېرىپ، زىياپهت ۋە مېهماندارچىلىقالرنى قىلدى  هىدە سوغا گۇنانى ئۆز ئۈستىگه ئالدى ۋە ئاال  بىر

 خۇش پېئىل ۋە . ئهسكهرلهرنىڭ ئاقسۇدا تۇرۇشىنى تهلهپ قىلىپ، ئىتتىپاق ۋە ئىناقلىقنىڭ يېپىنى يېڭىۋاشتىن باغلىدى

 كۆرۈپ،  ماقۇل  جامالىددىن خوجامنىڭ ئىلتىماسىنى  مۇقاملىق ئىسهاق خوجا  بويىچه ئالى  ئهسكهرلهرنىڭ مهسلىهىتى

 لهشكهرنى  مىڭ  بىر  قىلىپ،  باش  بېكلهرنى  ئهيسا  بېك،  ئابدۇلۋايىت  غهزنىچى،  هولالش  خوجام،  تاهىرىددىن

 ئۆتكۈزۈپ بهردى  مهزكۈر . جامالىددىن خوجامغا  جامالىددىن خوجام ناهايتى خوش بولۇپ مىننهتدارلىق بىلدۈرۈپ،

 لېكىن، لهشكهرلهرنىڭ ئىتتىپاق ۋە ئىناقلىق يېپى بوشاپ، دۆلهت ۋە . ال قىلدى كېچهك بېرىپ خوش  لهشكهرلهرگه تون

 قاراپ يۈزلهندى  بوشاپ سۇسلۇققا  بىلهن . هۆكۈمهت ئهندىزىسى  دۆلهت ئىقبالى  بولسا  غازى ئىسهاق خوجام  سهيىد

 كىن دىگهن خىيالالر بىلهن ئاتلىنىپ، كۇچار شههىرىگه كېلىپ، قۇدرەتلىك ئالال دەرگاهىدىن قانداق ئىشالر يۈز بېرەر ئى

 كهلتۈردى  يۈز  ئۇنىڭ مهرههمهتلىرىگه  نهزىر . يالۋۇرۇپ قاخشاپ،  تولۇق ئۆتهپ،  چىراقالرنى  بهش ۋاقىت نامازنى

 كېچهك، تىلال قاتارلىقالرنى  شهپقهتلهرنى كهلتۈرۈپ، كېيىم  بۇرادەرلىرىگه رەهىم  ئهقرىبا ۋە دوس  ئۆتكۈزۈپ، خىش

 . تامام – ۆتۈرۈپ ياتتى ئىنئام قىلىپ كۆڭلىنى ك

16
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 كۇچارلىق خوجامالرنىڭ ئىتتىپاقسىزلىغى ۋە ئۇالرنىڭ بۇرۇنقى هالهتلىرى، ئېرىشكهن بۇ

 ئۇلۇغ دۆلهتكه شۈكرى قىلماي، دۆلهت ۋە هۆكۈمهتتىن تامام ئايرىلىشى، كۈتۈلمىگهن

 ى، ئاتالىق مۇههممهت ياقۇپ بېك غازىنىڭ ئىستىالسى ۋە بهزى ۋەقهلهرنىڭ يۈز بېرىش

 هۆكۈمرانلىغى قاتارلىق ۋەقهلهرنىڭ بايانى

 زېهىنلىرىگه  لهززەتلىك بۇرادەرلهرنىڭ ئالى مۇقام  ئاقىۋىتى خهيرىيهتلىك ۋە  يارەنلهر،  ياخشى ئاقىۋەتلىك ئهزىز

 ئهپسانىلهر  ۋە  هىكايه  مۇنداق  بولغايكى،  ئاشكارە  ۋە  بىردىن روشهن  ئاساسالنغاندا،  ۋە  گه  قۇدرەتلىك  بىر

 مهرههمهتلىك ئالالنىڭ لۇتپى ئىنايىتى بىلهن، سهيىد غازى خوجا ئىسهاق ياركهنتته ئاتالىق غازى بىلهن سۈلهى تۈزۈپ،

 ۋەدە  پۇقراالرنىڭ راهىتىنى ئىزدەپ،  يۇرت،  تۇتۇپ،  ئانىت  خااليىقنىڭ رىقابهتلىرىنى كۆزدە  ى ئىمانالرن  قهسهملهر،

 كېلىپ  يېنىپ  كۇچارغا  سهرەمجانالشتۇرۇپ،  ئىشلىرىنى  تهرەپنىڭ  ئۇ  چېڭىتىپ،  بىلهن  شهرتلىرى  پهيمان  ئههدى

 ياتتى  قىلىپ  ئاكا . ئىستىقامهت  خوجام  جامالىددىن  ۋە  خوجام  خان  راشىدىن  جامالىددىن  لېكىن،  بىلهن  ئۇكىالر

 چوڭ  باشلىق  خوجام  يههيا  پهرزەنتى  خوجامالر  خوجامنىڭ  قائىدە كىچىك  مىللهتلىرىنىڭ  ۋە  مهزههپلىرى   ئۆز

 يوسۇنلىرى ههم تهختى سهلتهنهت تۈزۈملىرىگه قارىشى بولغان بهدخۇي ئهخالق ۋە قىلىقالرنى قىلىپ، بهزى اليىق ياكى

 نهچچه يىلالر مابهينىدە ياركهنت، كاشىغهردىكى « هامىددىن خوجام بولسا . نااليىق ئىشالرنى پهيدا قىلىشقا باشلىدى

 تارتتىم دۈشم  مۇشهققهت  كۆپ  قېچىپ،  يهپ  زەربه  دۈشمهنلهردىن  ۋە  بهردىم  زەربه  جاينى . هنلهرگه  دىگهن  ئاقيار

 قىلسام  الزىم  خېنىمغا  قىلدى » دەستۇر  ئهرز  خوجامغا  كۆرمىدى . دەپ جامالىددىن  ماقۇل  بۇنى  . جامالىددىن خوجام

 ۋە دەستهك بىلهن ئاقيارنىڭ كۆپ قىسىمىنى ئۆزىگه قۇۋۋىتىگه يۆلىنىپ، نىشان  ئاقىۋەت ئۇ ئۆزىنىڭ غهيرىتى ۋە كۈچ

 بارغانالرنى بولسا قاتتىق جازا . ئاقسۇدىن ئاقيارغا هىچقانداق دورغا ياكى مۇالزىمالر بارالمىدى . تهۋەپ قىلىپ بېكىتتى

 بېرىشقا جۈرئهت قىاللمىدى . بېرىپ ياندۇردى   غۇن هىله ئاقىۋەت نۇر . شۇڭالشقا، هىچبىر دورغا ياكى مۇالزىم ئاقيارغا

 چېچىپ،  ئۇرۇغىنى  يالغانچىلىق  قۇرۇپ،  توزاقلىرىنى  مهككارلىق  ئويالپ،  ئۇسۇلالرنى  مۇناپىقالرچه  ۋە مىكىرلىك
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 خهت يازدى  خهتته . ئۈچتۇرپاندىكى خوجامالرغا  مۇشهققهت تارتتى « بۇ  توال مېهنهت ۋە  دەرۋەقه  . هامىددىن خوجام

 خىيال قىلسام، . دىگهن سۆزى ماڭا ئانچه ماقۇل كهلمىگهن ئىدى ئۇنىڭ ئاقيارنىڭ مههسۇالتىنى مهن سهرپ قىلسان

 ئۇكام بۇ يهرگه بىر كېلىپ كهتسه، مهن ئۇنى بۇ يهردە بىر نهچچه كۈن تۇرغۇزۇپ . بۇ ئوبدان ئىش بولمىغان ئىكهن

 ىپاقسىزلىغىمىز زىياپهت قىلىپ، بۇ يهرنى ئۆز قولۇم بىلهن بهرسهم، ئهگهر ئۇ ئۆزىچه بۇ يهرنى تهۋە قىلسا، بىزنىڭ ئىتت

 . دەپ يېزىلغان ئىكهن » بۇ ئوبدان بولماسمىكىن . يىراق ۋە يېقىن دۈشمهنلهرگه ئاشكارە بولۇپ قالىدىغان ئېهتىمال بار

 دوستانه  خهتنى  بۇ  يېزىلغان  مۇناپىقالرچه  ئۈچۈن،  پهزىلهتلىك بولغانلىغى  توغرا  راست ۋە  بولسا  هامىددىن خوجام

 مه  ئالدىنىپ ۋە  بۈلهپ، خهت دەپ چاغالپ،  چىشلىرىنى  پاكىزلهپ،  ئىشتىهالىرىنى  قىلىپ،  تاما  ئاقيارنى  غرۇرلىنىپ،

 قاراپ ماڭدى  ههشهمهت بىلهن ئاقسۇغا  ۋە  داغدۇغا  باشالپ،  دادخۋالىرىنى  ۋە  مههرەم  جامالىددىن . يېقىن مۇالزىم،

 مالر بىلهن ئۇنى ئۆزىنىڭ ئىكرا  خوجام بۇنىڭغان ناهايتى خوشال بولۇپ، ئالدىغا ئادەم چىقىرىپ، ناهايتى ئىززەت

 زىياپهتتىن . ئادەملىرىنىمۇ ئۆز اليىغىدىكى اليىغىدىكى جايالرغا چۈشكۈنگه بهردى . ئهمىرلىك مههكىمىسىگه چۈشۈردى

 سىلهر ئارام ئېلىڭالر، بىز ئاكا ۋە ئۇكا ئۇزۇن مۇدەتتىن بۇيان ئهسال « كېيىن جامالىددىن خوجام مههرەملىرىگه قاراپ،

 بولۇپ  يهردە  هال بىر  گهپ  كۆرۈشهلمىگهن،  ئاندىن ئارام  ئههۋاللىرىمىزنى بايان قىلىپ،  سۆزلىرىمىزنى تۈگىتىپ،

 بهردى » ئاالرمىز  رۇخسهت  سىزىقتا . دەپ  بىر  يۇلتۇزى  زۆهرە  بىلهن  مۇشتهرى  ئهمدى  ههممىسى  مههرەملىرىنىڭ

 ر نهچچه ئادەمنى بىر يهردە مهخپى جامالىددىن خوجام بى . ئۇچراشقاندەك بولدى دەپ خاتىرجهم بولۇپ ئۇيقۇغا كهتتى

 ئىكهن  قويغان  مهزكۈر . تهييارالپ  تهييارالنغان  مهخپى  بىلهن،  بېرىشى  ئۇيقۇغا  كۆزى  خوجامنىڭ  هامىددىن  دەل

 خوجامنى . ئۆيدە مېهمان بولغان يهرلىرىدە تۇتۇپ باغلىدى  ئۇنىڭ ئادەملىرىنىمۇ ئۆي . ئادەملهر چىقىپ باغلىۋالدى

 قوش  بىلهن  ئادىمى  كېچه ئۈچ  بىر  باغالپ،  مههكهم  مىندۈرۈپ  ئاتقا  نهزەربهنت  ۇپ  يهتكۈزۈپ  كۇچارغا  كۈندۈزدە

 دىمهك، هامىددىن خوجام گويا ئۆز قولى . ئاقسۇلۇق مۇسا بېك دىگهن ئادەمنى قۇمغا باستۇرۇپ هاالك قىلدى . قىلدى

 . نىشانىسى ئىدى بۇ ئۇنىڭ دۆلهت چىرىغى ئۆچكهنلىگىنىڭ . بىلهن ئۆز پۇتىغا كهكه چاپقاندەك بولدى

 يهتكۈزدى  قۇشبېگىگه  بېرىپ،  كاشىغهرگه  تېىپىپ،  خهۋەر  ئاجايىپ ۋەقهدىن  بۇ  خهۋەرنى . قىرغىزالر  بۇ  قۇشبېگى

 ئهلههمدۇلىلال، ئهمدى ئاقسۇ، « كىيىم ۋە ئات بېرىپ،  ئاڭالپ ناهايتى خوشال بولۇپ، خهۋەر بهرگهن قىرغىزالرغا تون

 جهڭ  قۇلۇمغا  كۇچار  ئۈچتۇرپان . دەپ خۇرسهن بولدى » كىرىدىكهن جىدەلسىز  بولۇپ،  ۋەقه بۇنىڭدىن ئىلگىرى بىر
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 ئههلى يۇرتىمىزنى ئۆزىمىز سورايمىز دەپ بىهۇادە ئىشالرنى قىلىپ، كۆپ ئادەم جېنىنى ئېلىپ پانا ئىزدەك كاشىغهرگه

 بارغانالر بولسا ئۆزىنى قۇشبېگىنىڭ كاشىغهرگه قېچىپ . بۇ ۋەقه يۇقىرىدا تهپسىلىي بايان قىلىنىدۇ . قېچىپ بارغان ئىدى

 ئهرز  تاشالپ،  ئىدى  هىمايىسىگه  تۇرماقتا  كۈتۈپ  بىلهن  تهقهزالىق  بېرىشنى  باشالپ  يول  قىلىپ،  مهلۇم  . هالىنى

 ئهسلىدە  قاتارلىقالر  بېگى  دىۋان  ئابدۇلال  ئاقسۇلۇق  دادخۋا،  ئابدۇراخمان  كۇچارلىق  ئاقسۇدىكى  يهنه  شۇنىڭدەك

 پا  خوجام  ئىدى جامالىددىن  خىزمىتىدە  راي . دىشانىڭ  بۇالرنىڭ  ئىشلىرى  مهمىلكهت  باغلىق  پۈتۈن  ئىپتىخارىغا

 كۈزلهپ، . ئىدى  مۇهاپىزىتىنى  جان  ئۆزلىرىنىڭ  كۆرۈپ،  چاغالپ  ۋەزىيهتلىرىنى  ۋە  ئههۋال  خوجامالرنىڭ  بۇالر

 كۇچاردىكى . هخپى خهت ئهۋەتتى قۇشبېگىنىڭ دۆلىتى ئۇلغۇيۋاتقانلىغىنى كۆرۈپ، قۇشبېگىنى تهكلىپ قىلىپ بىر پارچه م

 . دەپ ۋەدە قىلىپ ئهرز ئهۋەتتى » بۇ يۇرتالرنى ئۆزەم ئېلىپ بهرسهم « ۋەزىر جۈمله تولىمۈلك توختى ئىشىك ئاغا بېكمۇ

 بىرلهپ كۆرۈپ، غهيرەت تومۇرى جۇش ئۇرۇپ  ئهرزلهرنى بىر  ئاتالىق غازى مۇههممهت ياقۇپ بېك قۇشبېگى بۇ خهت

 . سى تېخىمى شاۋقۇنغا كهلدى مهمىلكهت تاما . سوقتى

 ئهمما، ئهسلىدە كۇچاردىكى مهۋالنه ئهرشىدىن ۋەلىيۇلالرنىڭ نۇرلۇق مازىرىدا شهيىخلىق دەرىجىسى ۋە ئورنىنى

 سىغىپ كهلگهن خوجامالر ئهمدى بۇ يهتته شهههرگه،  ئۆزلىرىگه پهخرى ئىپتىخار بىلىپ، بۇ مازارنىڭ بېغىغا پېتىپ

  ئهقرىبالىغى ۋە ئىتتىپاقلىقى بولسا ئۆز  ئۇالرنىڭ بىر تۇققان . پاتماي قالدى  لكىسىگه سىغماي ههتتا موغۇلىستان ئۆ

 ئۆز  بۇ  ۋە  ئايالندى  مۇناپىقلىققا  ۋە  قارىشلىق  قارىمۇ  ئارا  ۋە  ئارا  دۈشمهنلىك  بولسا  مۇناپىقلىق  ههم  قارىشلىق

 ئايالندى  بىلمىدى . ئاداۋەتكه  قهدرىنى  دۆلهت  ئۇلۇغ  بۇ  قىلمىدى ئۇ . ئۇالر  شۈكرى  كاپىرالرچه . نىڭغا  بۇنى  بهلكى

  بۇنىڭغا ئهپسۇس ۋە مىڭ . دە، ههممىنى قولىدىن بېرىپ قويدى – نېئمهت دەپ بىلىپ مهغرۇرلىنىپ، ئىپتىخار قىلدى

 يهنه شۇنىمۇ تهكىتلهش كېرەككى، ئهسلىدە مازارى شېرىپالرنىڭ ۋەخپه ئهشايلىرىغا ! مىڭالرچه ئهپسۇس ۋە نادامهت

 دىخان ئهشرەپلهرنىڭ ئۆشرە قانائهت  نهزىر  قىلىپ،  شېرىپلىرىدىن  زاكات ۋە  مازار  مۇهتاج بولۇپ،  سهدىقىلىرىگه

 ماكان تۇتۇپ، هۇجرا ئىچىگه بورا سېلىپ تائهت ۋە ئىبادەت بىلهن كۈن ئۆتكۈزگهن، بىر جۈپ قۇرۇق نان ۋە بىر تاۋارق

 مهرههمهتلىك  خوجىالر  بۇ  بولۇپ كهلگهن  خۇرسهن  قاققا  رىسىق بهرگۈچى گۈله  ههم  كۆرسهتكۈچى  يول  ههممىگه  ۋە

  ئۇالرنىڭ ئهۋالتتىن . ئالالنىڭ لۇتپى ئىنايىتى بىلهن بىردىنال پادىشالىق تهختى ۋە هۆكۈمرانلىق ئورنىغا چىققان ئىدى

 ئادەم بوۋىلىرى ئۆز هاياتىدا، بهلكى بۇ موغۇلىستان شهههرلىرى ئىچىدىكى هىچقانداق بىر  ئهۋالتقىچه بولغان ئاتا
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 لېكىن بۇنىڭغا دەل مۇشۇ خوجامالر مۇيهسسهر . ئىنسان بۇنداق دۆلهت ۋە ئىززەتكه مۇيهسسهر بولمىغان بولسا كېرەك

 . بواللىدى

 : قىتئه

 تهكيه قىلما ئهي ئهزىزلهر دۆلىتى يىلدا مىنى،

 . باش يانىڭدىن پات ئالۇرلهر دۆلىتى ئىقبالىنى

 جىسمى لهتفىڭنى بۇ تهرەپاك ئۇزە، ياتقۇزۇپ

 . يوق ئېتىپ دۆلهت ههشهمنى بهس قىلۇرلهر نايىتى

 خوجامالرنىڭ ههر قايسىسى ئۆزىنىڭ ئهتىگهنلىك ناشتىلىرىنى ههر خىل هالۋا، مهۋىز قهنداالت، ههر خىل مۇراببا،

 گۆشىن  پاخالن  يۇمشاق  ۋە  تائامالر  كهيپلهندۈرگۈچى  شهرۋەت،  ههم مهجۈنى،  بۇفا  تاڭ  خوشاڭ،  كاۋاپلىرى،  ىڭ

 قىزالر  پهرىلهردەك خوتۇن  نىمهتلهرنى يىگهنلىگى، هۆر  لهززەتلىك ۋە شىرىن بىجىنچه تائامالرنى، ههر تۈرلۈك نازۇ

 ئۇنتۇدى  تامامهن  هالهتلىرىنى  بۇرۇنقى  ئۇالر  ئۈچۈن،  تۇرغانلىغى  تهييار  بىلهن . ئالدىدا  كۈچىمىز  ئۆز  ئۇالر  بولۇپمۇ

 پادىشالىق تۇغ ئىسالم  ئهتىراپىغا  ئۇالندۇق دەپ،  كهتمهس دۆلهتكه  ئهلهملىرىنى  ئېچىپ پادىشالىقنى تاپتۇق ۋە

 ئۆتمىدى  ياخشى  بىلهن  پادىشاالر  ئىلمىدى . كۆتهرگهن  كۆزگه  ههتتا  شىرزاتنىڭ . چىقىشالمىدى،  هاپىز  ئالال ( خوجا

 قىلسۇن  جهنهتته  جايىنى  ياتقان  سۆزى غالىپال ( » لىسانۇلغايىپ « !) ئۇنىڭ  نهقىل ) ت – رنىڭ  كىتاۋىدا  دىگهن

 . كهلتۈرگهن مۇنداق ئىبرەتلىك ماقالىلىرىغا رىئايه قىلمىدى

 : هاپىز

ئاسايىش دوگىتى تهفسىرى ئىندۇ ههر پهسىت،
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 ]. 167 [ بادۇستان مۇرەۋۋەت بادۇشىمنان مادار

 ئۇكىلىرى  ههتتا ئۆز قېرىنداشلىرى، ئاكا . رنى نهزەرگىمۇ ئالمىدى خوجامالر ههممىدە قائىدە بولۇپ قالغان بۇ سۆزله

 تۇتمىدى  يولىنى  ئىتتىپاقلىق  بىر  ۋە  نىيهت  بىر  رەهىم . بىلهن  بىرىگه  قىلمىدى  بىر  ههممه . شهپقهت  دۇنيادىكى

 خ  بى  ههر  تهكبۇرلىشىپ،  ناهايتى  قىلىپ،  تهسهۋۇرالرنى  ۋە  خىيال  دىگهن  بولدۇق،  هاجهتسىز  وجىنىڭ ئېهتىياجدىن

 دىگهن ناغرىسىنى ئاالهىدە » مهندىن باشقا هىچنىمه يوق « ئىچىدىن ئۆرلهپ  ئهسلى تهبىئىتىدىكى مهغرۇرلۇقى ئىچ

 دەپ » ئىنسان پۇل ۋە بايلىق بىلهن يامان يولغا كىرىدۇ « دە » قۇرئان كهرىم « خۇددى . ياڭرىتىپ چېلىشقا باشلىدى

 . تىدىكى يۇشۇرۇن تهكهببۇرلىغى ئاشكارە بولۇشقا باشالندى كۆرسىتىلگهندەك، ئۇالرنىڭ ئهسلى ئىنسانى تهبىئى

 : نهزىم

 ئۆزىگه سازاۋەردۇر كىبىرىيا ئۇ مېنى،

 . كى مۈلكى قهدىمدۇر زاتى غهنى

 باالسى  ئاسماننىڭ  ۋە  قازاسى  ئالالنىڭ  خۇددى  غازى  ئاتالىق  ياقۇپ  مۇههممهت  چاغدا،  بىر  مۇشۇنداق دەل

 شاهانه كهلگهن  بىر  بۈركۈتتهك  ئۇچقان  ئىگىز  ۋە  ئالغاندەك  قۇشقاچ  قۇرغۇي  كۆتهرگهندەك،  چاشقان  مۇشۈك  دەك،

 قهدەم  جايغا  بۇ  بىلهن قوشۇپ خۇددى چاڭ . تهشۋىق قىلدى  قىياپهتته  ئۆزلىرى  توزاندەك  خوجامالرنىڭ دۆلىتىنى

 . قهدىمقى ئادىتىنى يهنه تهكرارلىدى بۇ رەهمىسىز ئالدامچى پهلهك چاقى تهتۈر چۆگىلهپ، ئۆزىنىڭ . تۇزۇتتى

 : نهزىم

تهختىنى قويۇپ،  بىرىنىڭ باشىغا تاجۇ
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 . بىرىنى تاجۇپ تهختىدىن ئالىپ يهرگه ئۇرۇپ

 ئۇلۇغلۇققا  ۋە  ئىشلىرىنىڭ دۆلهت ئىقبالىغا  دۇنيا  بۇ  دانالر  ۋە  ئاقىل  كۆرسىتىپ ئۆتۈش كېرەككى،  ئاالهىدە  شۇنى

 ش بىلهن، ئاياق ئاستى قىىپ تۆۋەنلهشتۈرۈش ئويۇنلىرىنى كۆزگه ئىلماي، ئۇنىڭ غهم ۋە خوشاللىقىغا باراۋەر يهتكۈزۈ

 . ۋە بىردەك قاراشلىرى الزىم

 : قىتئه

 قهنى ئول كهسرائى گۆر خهۋەر نهق،

 . بۇ ئالهمدىن ئۇچۇپ كهتتى هاۋالىق

 ئهگهرچه ياخشىلىققا يوق ۋافائى،

 . ۋەرەق ئىچرەسۇخهن باردۇر ۋەفالىق

 ئهللىك  يۈز  ئىككى  دىگهننى  خهلىپه  توختى  يايدى قاتارلىق جايالرغا  چىالن ۋە  جامالىددىن خوجام  ئهلقىسسه،

 ئىدى  قويغان  قىلىپ  قاراۋۇلچى  قىلىپ  باش  بۇ . ئهسكهرگه  كېلىپ  يىگىتلىرى  قۇشبېگىنىڭ  ئهتىگهندە  كېچىسى  بىر

 ئات سۇغۇرغىلى چىققان بىر يىگىت بۇ هادىسىنى كۆرۈپ، كهينىگه قېچىپ جامالىددىن خوجامغا . ۋالدى جايالرنى بېسى

 ئاندىن ئۇالر . ئهسىر قىلىپ كاشىغهرگه ئېلىپ ماڭدى  قۇشبېگىنىڭ يىگىتلىرى بولسا قالغانلىرىنى ئولجا . خهۋەر قىلدى

 ن دىگهن جايدىن خوجا نهزەر بېك دىگهننى باش قىلىپ ئاتالىق غازى چىال . سايئېرىقتىن قونالغۇ قىلىپ ئاقسۇغا ئۆتتى

 بۇ قۇرۇق ئۈزۈم يولى بىلهن ئاچا . مۆمىن يۈز بېشى باشلىق ئوتتۇز توققۇز يىگىت بىلهن ئۈچتۇرپانغا بۇيرۇغان ئىكهن

 قىلىپتۇ  خهۋەر  تېپىپ شهههرگه  خهۋەر  يولىچىالر  بارغاندا،  ن . تاققا  خوجا  بولۇپ،  خهۋەردار  بۇنىڭدىن  هزەر خوجامالر

 ياقۇپ خوجا  قىلىپ،  مۇبارەكبادلىق  ئاڭالپ،  غازىنىڭ كهلگهنلىگىنى  ئاتالىق  ۋە  چىقاردى  قۇنئالغۇ  چۈشكۈن  بېككه

 سوغا  غازىغا  ئاتالىق  ئارقىلىق  دادخۋاالر  ئهلى  مۇههممهت  ئىتائهت  ئىشان،  ئهۋەتىپ  ئىناۋەتنامه  بىلهن ساالمالر
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 بىلدۈردى  ب . قىلىدىغانلىغىنى  نهزەر  خوجا  چۈشتى ئهتىسى  جايغا  دىگهن  تۈگمهنبېشى  شىمالىدىكى  شهههرنىڭ  . ېك

 ياراق ۋە غهزنىنىڭ ئاچقۇچلىرىنى بهرسۇن، ئۆزلىرى  ئىككى يىگىتنى خېتىپ خوجامنىڭ ئالدىغا كىرگۈزۈپ ساڭ، قورال

 ئاتالىق تاۋابىئاتلىرى بىلهن جانابى ئاتالىق غازى بهدۆلهتنىڭ خىزمهتلىرىگه بېرىپ، دۇئا قىلىپ كۆرۈشۈپ يانسۇن،

 . غازىنىڭ ئالى پهرمانىمۇ مۇشۇنداق ئىدى دىدى

 بولدۇق  چىقىدىغان  شهههردىن  كهلدۇق . ههممىمىزال  ئالدىغا  دەرۋازا  ۋاقتىدا  پىشىن  ئىككى . ئاقىۋەت  ئۇالر

 چىقاردى،  دەرۋازىدىن  بىلهن  مىراخۇر  بىر  يازغۇچىنى  ئهسهرنى  بۇ  مهنكى  ۋە  مۆتۈسۈپنى  توختى  مولال  خوجامنى،

 زەمبىرەكلهرگه  دەپ جار سېلىپ، توپ » بۇ زاماندا زامان، زامان ئاتالىق غازىنىڭ زامانى « . انالرنى توساپ قالدى قالغ

 ئېلىپ  بېكنىڭ ئالدىغا  نهزەز  خوجا  بهش كىشىنى  بىز  كۆتۈرۈپ،  كۆككه  ساداسىنى  ناغرا  شادىيانه  ئوت تۇتاشتۇرۇپ،

 ياڭخى دىگهن قىشالقتا قونۇپ، ئهتىسى يولغا . ا ماڭدۇردى بىزگه يىگىرىمه بهش ئاتلىق ئادەم قوشۇپ ئاقسۇغ . كهلدى

 كهلدۇق  دەرياسىغا  يولۇقتى . چىقىپ توشقان  بېشى  يۈز  بابا  مۇههممهت  يهردە  ئاقسۇغا . بۇ  غازى  ئاتالىق  بۇنىڭغىچه

 مېهرىۋان يارلىق قىلىپ ماڭدۇرغان ئىك  قىلىپ خېتىپ خوجامغا  توقسابه  بېشىنى ئۈچتۇرپانغا  يۈز  مهزكۈر  هن، كېلىپ،

 توقسابه ئۈچتۇرپانغا . يارلىق مهزمۇنىدىن ۋاقىپ بولۇپ، ئاتالىق غازى تهرەپكه قاراپ دۇئار قىلدۇق . يارلىقنى بهردى

 قاراپ ماڭدۇق . كهتتى  ئاقسۇغا  ئۆز . بىز  تهۋەرۈك ئورنىدا  قىلماي،  زىيادە  ۋە  يارلىق مهرههمهتنامىسىنى كهم  مهن بۇ

 . ه ئورناتتىم ئهينى بىلهن كۆچۈرۈپ، بۇ ۋاراق سههپىسىگ

 : پاناهى بۇرهانىدىن خوجا ئىشان زاد ئىززە ① سىيادەت

 ⑥ ۋە زەمبىر مۇنىرالرىغه ⑤ خهتىر  سۇڭرە، خاتىرە ④ ئىبالغىدىن ③ ۋە تهسلىمات مۇتهكاسىرە ② دەئۋات مۇتهۋاففىرە

 ⑩ تهئالهنى ئهۋنى نىشاندە ههزرىتى ههق سۇبهانهۋە ⑨ مهيمهنهت ⑧ بۇ ئاۋان : ئۇلغايكىم ⑦ رەۋشهن ۋە مۇبهرههن

 غهررا  شهرىئهتى  ۋە  ئاچماق  شىرىف  ئىسالم  بىرله  تههتى « قىلچىنى ⑿ نهبهۋەىيه ⑾ ئىنايهتى  تۇ  ئهلجهننه

 ⒁ مهزمۇنى شىرىفچه چافماق نىييهت خهيرىييهسى ⒀ » زىاللهسسىيۇف

__________ 

 . سهيتلىك، ئۇلۇغلۇق  سىيادەت ①

. كۆپ دەۋەت  كۆپتىن  دەئۋات مۇتهۋاففىرە ②
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 . ناهايتى تۆۋەنچىلىك  تهسلىمات مۇتهكاسىرە ③

 . يهتكۈزۈش – ئىبالغ ④

 . كۆڭۈل خاتىرى – خهتىر  خاتىرە ⑤

 . نۇرلۇق دىللىرىگه – زەمبىر مۇنىرالرىغه ⑥

 . ئېنىق – مۇبهرههن ⑦

 . ۋاقىت، زامان – ئاۋان ⑧

 . سائادەتلىك  بهخت – مهيمه نهت ⑨

 . ياردەم – ئهۋن ⑩

 . پالىلداق – غهررا ⑾

 . پهيغهمبهرلهر – نهبهۋەىيه ⑿

 . ياخشى – خهيرىييه ⒁ جهننهت قىلىچنىڭ  » ئهلجهننه تۇ تههتى زىاللهسسىيۇف « ⒀

 ئابدانه  بهلكى  تۈشىدى ① بىرله  نهسهبهمىز  دىيارالرغه  بول  بىرله  ئىالها  كاالم – تهقدىر  مۇههررەمه . هاسىلۇل

 ⑤ كىرگۈزۈپ تۇرغان ۋەقتىمىزدە، كامالى خولۇس ④ نۇزۇل ئىجالل ③ ئاقسۇ مهسهندىدە ② ئهلههرەمه يىگىرىمه بهشىدە

 يۈزىدىن يهئقۇپ خوجا ئىشان ۋە مۇههممهت ئهلى دادخۋاالر قولىدىن ⑥ يولدىن ۋە ناهايهتى مۇههببهت خۇسۇس

 چه رۇقئه فههۋاسى شىرىفىغه ئامىل بولۇپ بىر فار ⑧ » ئهتىئۇ ئۇلۋەلهلىئهمرى « ئهيلهپ ⑦ ئىزهار ئىتائهت ۋە ئىنقىياد

 ئىكهنلهر ⑨ ئىرسال  ۋارىد . ئهيلهگهن  سائهتدە  مهفهۇم ⑩ ياخشى  مهزمۇنى  هاسىل ⑾ ئولۇپ،  خۇرسهندى  بولپۇ،

 تههاببۇ . ئۆلدى  ۋە  كاالمى شىرىف ههدىيه ئىبهرگهن ⑿ تههاددۇ  بىر  لىباس ۋە  نهچچه  بىر  مهزمۇنىچه تۆت ئات ۋە

 بى كهم  جامالىد . كېلىپ تهگدى ⒀ كاس  ئىكهنلهر،  بهئىزى ئىشالردىن ۋەهشهت قىلىپ قاچقان مۇندا  دىن خوجه

 . ئىكهن

__________ 

 . تاپشۇرۇق – ئابدانه ①

كۈنى  25 هىجرى بىرىنچى ئاينىڭ – مۇههررەمه ئهلههرەمه يىگىرىمه بهشىدە ②
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 ئورۇن، جاي – مهسهند ③

 نۇرالندۇرۇش، رەۋشهنلىك چۈشۈرۈش – نۇزۇل ئىجالل ④

 لۇق خالىسلىق، توغر – خولۇس ⑤

 مهخسۇس – خۇسۇس ⑥

 بوي سۇنۇش – ئىنقىياد ⑦

 ئهمىرگه بوي سۇنۇش  » ئهتىئۇ ئۇلۋەلهلىئهمرى « ⑧

 خهت ئهۋەتىش – رۇقئه ئىرسال ⑨

 كېلىش، تېگىش – ۋارىد ⑩

 چۈشۈنۈش  مهفهۇم ⑾

 سوغا ۋە ساالم – تههاددۇ ۋە تههاببۇ ⑿

 كۈتسىز، تولۇق  كهم  كاس  بى كهم ⒀

 ① » ۋەلىكازىمىنهلغهيزە ۋەلئافىن ئهنناس « بىزمۇ . بهئزى ئۆتكهن ئىشالردىن تهۋبه قىلدى . ئالىپ كېلىدۇ يىگىتلهر

 ماتهقهددەالرىغه  جهرايىم  مهرفۇئ ② مهزمۇنچه  سۈرۈپ  قهلهمنى  بېرىپ ③ ئهفۋە  مۇناسىپ  سهپايى  ۋە  قىلدۇق

 ئۆزلهرى ۋە تهۋابىئات . نىيهتلىرىمۇ سافدۇر ④ ئۇزلهرى بولسالهر بۇ تهرەفدەكى سهئئىدلهر زۇبدەسى . مهرههمهت قىلدۇق

 قىلدۇق ⑤ ههرزىلىك ) الرىدا (  ئهفۋە  گۇناهىنى  بولسا  بارە . خۇلۇق  كېلمهسۇن ⑥ بۇ  نىمه  بىر  كۆڭىللهرىفه  بىز . دىن

 ههراس  مۇتلهقهن ۋەهشهت ۋە  ئهال مانهققهلۇشههىد، ⑦ بولساق ههممهدىن ئىلگىرى تانىغان،  ۋەللههۇ  قىلماسۈنلهر

 . » سىننهت  1284 . ۋەسساالم

 كهلدۇق  كۈنى ئاقسۇغا  خهتنى ئېلىپ شۇ  چۈشۈردى . بۇ  ئۆتهڭگه  باتۇر . بىزنى كونا  سائهت ئۆتمهيال ههمدەم  بىر

 ئېلىپ كېلىپ  نهرسىلهر  قهنداالت قاتارلىق  منىر  بادام،  پىسته،  ناۋات،  قهن،  پهتنۇستا  نهچچه  ئادەم  دىگهن  بېشى

 بىر چوڭ قازان گۈرۈچ ئاشنى قازىنى بىلهن كۆتۈرۈپ كېلىپ، خوجامالرنىڭ ئالدىدا دەستۇرخان سالدى ۋە هايال بولماي

 تۆتىنچى . شۇنداق قىلىپ، ئۈچ كۈنگىچه كېمىتمهي داستىخان سېلىپ زىياپهت قىلدى . ئاغىزىنى ئېچىپ ئاشنى تارتتى

لىگهنلهپ  كۈنى سارايالردىن تون، نىمچه، قهن، ناۋاتالرنى لىگهن
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__________ 

 » ئۆز گۇناهىغا تولۇق تۆۋە قىلغانالر كهچۈرىمىگه سازاۋەردۇر «  » كازىمىنهلغهيزە ۋەلئافىن ئهنناس ۋەلى « ①

 بۇرۇن ئۆتكۈزگهن گۇنالىرى – جهرايىم ماتهقهددە ②

 ئورنىنى كۆتۈرۈش  مهرفۇئ ③

 ياخشى، ئىسىل  زۇبدە ④

 يامان، پايدىسىز – ههرزى ⑤

 سهۋەپ  بارە ⑥

 قورقۇنچ  ههراس ⑦

 قىلدۇ  تارتۇق  بېرىپ  ئېلىپ  ئالىلىرىغا  بارگاه  يېتىلهپ  ئاتلىرىمىزنى  كهلگهن  مىنىپ  ۋە  چىقىپ  ئىككى . ئېلىپ

 باشالپ كىرىپ زىياپهت بهردى  چېدىرىغا  بىزنى بارگاه ئىچىگه ئولتۇرغۇزۇپ داستىخان . خوجامنى ئاتالىق غازى ئۆز

 تون . سالدى  قاتارلىقالرنى  مۇنسىپ  كۇال  سهلله،  قىلدى كىيىم،  شههىرىنى . مهرههمهت  ئاقسۇ  بويىچه  پهرمان

 . پهته قىلىدىغان يهرلهرگه بېرىپ پهته قىلىپ، ئۆز جايىمىزغا كېلىپ ئارام ئالدۇق . ئايالندۇق

 راشىدىن خان خوجام كۇچاردىن ئىبراهىم باهادۇر، يۈسۈپ باهادۇر، . بۇ كۈنلهردە كۇچار تېخى پهتهى بولمىغان ئىدى

 چىقارغان ئىكهن تهلهي باهادۇر،  قارىشى ئۇرۇشقا  قۇشبېگىگه  . ياقۇپ باهادۇرالرنى تۆت مىڭ لهشكهرگه باش قىلىپ،

 ئۇرۇش قىلىپ،  كۆپ  بهرمهي،  سۇ  توساپ،  يولنى  چۈشۈپ،  جايغا  دىگهن  چوغا  كېلىپ،  تهۋەسىگه  ئېرىق  ياقا  بۇالر

 جا  قاتارلىق  چوغا  ۋە  ئېرىق  ياقا  قۇشتام،  قىستاپ،  يىگىتلىرىنى  زىيان قۇشبېگىنىڭ  كۆپ  سېلىپ،  يالردا  زەخمهتكه

 قازاندى  غهلبه  قىلىپ  باتۇرلۇق  ئاقىۋەت . ناهايتى  كىرمىدى؛  هىساپقا  باتۇرلىغى  مهههلسىز  بۇ  ئۇالرنىڭ  لېكىن

 . قۇشبېگىنىڭ يىگىتلىرى غهلبه قىلىپ، ئۇالرنى تىغ سىياسهتتىن ئۆتكۈزدى

 قوزغ  ئاداۋىتى  كونا  لۈكچىنلىكلهرنىڭ  بۇرۇن  قىلىپ، بۇنىڭدىن  ههمرا  ئۆزىگه  تۇڭگانىنى  مۇنچه  بىر  ىلىپ،

 تۇرپاندىكى ئايدىن خوجامنى لهشكهر بىلهن قوشۇپ ههيدەپ چىقىرىپ، تۇرپاننى ئۆزى سوراپ، كۇچار تهرەپكه قهدەم

 ئىدى  كهلگهن  يېتىپ  بۈگۈرگه  قىلىپ . قويۇپ  هاكىم  ئاالهىدە  كورلىغا  خوجامنى  ئىسهاق  خوجام  خان  چاغدا  بۇ

ئىسهاق خوجام يېتىپ بېرىپ غهلبه قىلىپ تۇرغان پهيتته، خان خوجام ئۇنىڭ كهينىدىن هامىددىن . ى ئهۋەتكهن ئىد
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 خالىق سوراپ، كۆپ ئىلتىپاتالرنى قىلىپ، تۆت مىڭ  خوجامنى هىمايه ئۈچۈن ئهۋەتمهكچى بولۇپ، ئۇنىڭدىن ئۆزرە

 ئىسهاق . الرغا قارىشى تۇرۇشقه ئهۋەتكهن ئىدى ياراق، ئهلهم، تۇغ، بايراقالر بىلهن تۇڭگانى  لهشكهر، توپخانا، قورال

 خوجام، هامىددىن خوجامالر تۇڭگانىالر بىلهن ئۇرۇشۇپ، ئۇالرنى قوغالپ قارا شهههردىن ئۆتكۈزۈپ تۇرغان كۈنلهردە،

 خان خوجام هامىددىن خوجامنى قارا . قۇشبېگىنىڭ ئاقسۇغا كهلگهنلىگى توغرىسىدىكى دەهشهتلىك خهۋەر ئاڭالندى

 تىلال قاتارلىق ئىنئام ۋە ئېهسانالرنى  كېچهك، پۇل  خالىقنى قويۇپ، كىيىم  ن قايتۇرۇپ كېلىپ، يهنه ئۆزرە شهههردى

 بۇ كۇچاردىن چىقىپ بايغا كېلىپ، . چهكتىن ئاشۇرۇپ قىلىپ، لهشكهرلىرى بىلهن قۇشبېگىگه قارىشى ئۇرۇشقا ماڭدۇردى

 دەپ » ئىختىيار ئۆزەڭلهردە « لهشكهرلىرى بىلهن كارى بولماي ماكان قىلىپ،  چۆپلۈك يايالقنى جاي  بههۇزۇر بىر ئوت

 سۈرەت  ئهۋەتتى  جاۋاپ بېرىپ،  ئهرز  قىلىپ،  مهلۇم  ئېرىققا . ۋەقهنى قۇشبېگىگه  خهت جانبى ئاتالىق غازى ياقا  بۇ

 بىز تاق « قۇشبېگى بۇ خهۋەرنى ئاڭالش بىلهنال . كهلگهن چاغدا تهگدى  هتسىز هامىددىن تۆرە دەرهال يېتىپ كهلسۇن،

 ماڭدۇردى » كۈتىمىز  قايتىپ بېرىپ كۆرۈشتى . دەپ مههرەم  ئۆتكهندىن  تهبرىك . هامىددىن تۆرەم  مۇبارەكلهشلهر

 قۇشبېگى  تۆرەم « كېيىن،  بارمۇ ! ئهي  ئادەم  ئۇرۇشىدىغان  بىلهن  بىز  تۆرەم » يهنه  هامىددىن  سورىغاندا،  دەپ

 ئىدىم «  مهن  ئۇرۇشىدىغان  بىلهن  ك . جانابىڭىز  يوق . هلدىم خىزمىتىڭىزگه  ئادەم  ئۇرۇشىدىغان  دىمهك، . ئهمدى

 ئۆتتى دىگهن سۆز  قول ئاستىڭىزغا  قۇشبېگى ناهايتى خوش بولۇپ، . دەپ جاۋاپ بهردى » مۇبارەك بولسۇن . كۇچارمۇ

 بىز « كېچهكنى ئىنئام ۋە ئېهسان قىلىپ،  دەپ نهچچه قهۋەت كىيىم » باراۋەر ئوتتۇرغا بولسۇن  بىر نان تاپساق تهڭ «

 هامىددىن خوجام . دەپ كاشىغهرگه يولغا سالدى » ن يېنىپ بارغىچه ئۆزلىرى كاشىغهردە دۇئار قىلىپ تۇرسىال كۇچاردى

 ئاتالىق غازى دۆلهت سۈرگهن زاماندا، بىر نهچچه مۇددەت ئۇنىڭ تۆرىلىرى قاتارىدىن ۋە كاتتىلىرىنىڭ سورۇنلىرىدىن

 غهلله  ئېلىپ،  كىيىم  ئورۇن  بىلهن  تهمىنات ۋە  بىلهن ئوخشاش كېچهكلهر  تهمىنلهنگۈچلهر  قاتاردا  ئالدىنقى  ئهڭ

 . تهمىنلىدى

 مهنزىلمۇ  ئاتلىنىپ چىقىپ،  ئېرىقتىن  ياقا  كهلدى  قۇشبېگى  يۈرۈپ كۇچارغا  يىگىت كىرىپ . مهنزىل  قانچه  بىر

 ق سۆز قىلىپ، لېكىن، خان خوجام بىر تهرەپتىن بىر نهچچه ئېغىز تهنه ۋە ئاچچى . راشىدىن خان خوجامنى ئېلىپ چىقتى

 تهرەپتىن تون  باشالپ كىردى  يهەن بىر  بۇالرنى ئوردىسىغا  بىردىنال . كىيىملهرنى بهرگهن بولۇپ،  بىراق خان خوجام

قولىغا قىلىچ ئېلىپ، ئاتالىق غازىنىڭ بىر مههرىمىنى چاپتى ۋە قولىغا قورال ئېلىپ سېپىلنىڭ ئۈستىگه يۈگۈرۈپ چىقىپ،
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 كه «  قاياققا  باتۇرلىرىم  ههيدەپ مېنىڭ  شهههردىن  ئۆلتۈرۈپ  ئۇرۇپ  ئهنجانلىقالرنى  قىپچاق،  بۇ  تكهن،

 خان » ! چىقارمامسىلهر  كېلىپ،  كىشى  ئىككى  غازىدىن  ئاتالىق  پهيتته،  تۇرغان  ۋارقىراپ  بىلهن  ئاۋاز  يۇقىرى  دەپ

 . خوجامنى تۇتۇپ باغالپ بارگاهقا ئېلىپ كىردى

 ىرى بويىچه شهرىئهتكه خىالپ بىر قانچه يامان ئىشنى ئۆزىگه ۋە راشىدىن خان خوجام بولسا ئۆزىنىڭ خاتا خاهىشل

 بىلگهن ئىدى  دەپ  راۋا  ۋە  الزىم  مۇهاپىزەت . لهشكهرلىرىگه  شهههرنى  ۋە  تۆرىنى  خان خوجام  بولسا،  ئۇنىڭ بىرى

 سهگهك  ئويناپ  قىمار  ئۇخلىماي  كېچىلهردە  سهرۋازلىرىنىڭ  يىگىت،  مههرەم،  خاس  ئۆزىگه  ئۈچۈن،  ساقالش  قىلىپ

 تامامهن  شهرىئهتكه  قوللىنىپ،  پاسىبانلىق قىلىش دىگهن تهدبىرلهرنى  ئارقىلىق شهههرگه  شۇنداق يولالر  تۇرۇش ۋە

 ههتتا قىمارۋازالرغا غهزنىدىن پۇل ئاجىرىتىپ . خىالپ بولغان بۇ خىل يامان ئىشالرغا يول قويدى ۋە رۇخسهت قىلدى

 كۈش  راۋاجىلىنىشىغا  ئىشالرنى  بۇ  ئوينىتىپ،  قىلدى  قىمار  غازى . كۈش  ئاتالىق  جانابى  پانا  شهرىئهت  شۇڭالشقا

 ته قاتتىق چهكلهنگهن بۇنداق بىشهرئهت ئىشالرغا » ههدىس شېرىپ « ۋە » قۇرئانى كهرىم « شهرىئهت ئالىملىرىدىن

 داق مهمىلكهتكه ئۇلۇغ بولغان ئادەملهر ئۆزى خىالپلىق قىلسا ۋە ئۇنى چهكلىمهي راۋاجىالندۇرسا، نازۇك شهرىئهت قان

 ئېلىپ، پهتىۋانىڭ مهزمۇنلىرىنى ئاشكارە ئېالن قىلىپ، خان خوجامنىڭ  هۆكۈم قىلىدۇ دەپ سوراپ، ئۇالردىن پهتىۋا

 خان خوجامنىڭ نىمه بولغىنىنى ۋە قايسى جايغا دەپنه . شهرىئهتكه خىالپ گۇنالىرىنى ئۆز بوينىغا ئارتىپ يوق قىلدى

 ۋەقه تارىخ هىجرى بىر مىڭ ئىككى يۈز سهكسهن تۆتىنچى يىلى ماهى بۇ . قىلىنغانلىغىنى كىشى كۆرمىدى ۋە بىلمىدى

 خان خوجام . يۈز بهردى ) ت – كۈنى  17 ئاينىڭ  6 يىلى 1867 مىالدى ( سهپهر مۇزەپپهرنىڭ ئون تۆتىنچى كۈنى

 شادە، بېشى بولسا ئاتمىش ياشقا يېقىنالشقاندا، سېرىق چىراي، بۇغداي ئۆڭلۈك، ئوتتۇرا بوي، كۆزلىرى چوڭ چىشلىرى كۇ

 ئۇنىڭ بىر ئىنىسى پهخرىدىن خوجا شهرىئهت ئههكاملىرىغا بويسۇنماي، . يوغان ۋە كهينى دوقىسى چوڭ كىشى ئىدى

 يهنه بىر ئىنىسى جااللىدىن . قازى، مۇپتىالرنى ههتتا ئۇلۇغ شهرىئهتنى هاقارەتلهپ، كۆزگه ئىلمايدىغان بىر ئادەم ئىدى

 ئىددەت ساقل  ئىرىگه  ئۆز  بولسا،  ئۇنىڭ ئهمىر خوجا  تېخى  ۋە  ئهمىر  ىغان  ئۆز  خوتۇننى  بىر  چىقمىغان  ئىتائىتىدىن

 دىگهن ) ت – ئۆلىماالرنىڭ توغرا هۆكۈمى ئالال ۋە ههممىنى رازى قىالاليدۇ « ئاتالىق غازى . ئهقىدىسىگه ئالغان ئىكهن

 خوجىالرغا ئېالن قىلىپ، ئۇالرنى پهتىۋا هۆكۈمى ۋە ئۇلۇغ ئۆلىماالرنىڭ پهتىۋاسى بويۇىچه بۇ پهتىۋە مهزمۇنىنى مهزكۈر

 ئۆلتۈردى  قىلىپ  ئىبرەت  قىلدى . ئاممىغا  يوق  ياركهنتته  خوجىنى  ۋە . جامالىددىن  خوجا  باهاۋىدىن  خوجا، شهيخ



 تولۇق  ئوتتۇرا  ئوقۇغۇچىالر كۇلۇبى http://xjtoluk.cn/  http://irlan.cn 

198 

 تىغ سىياسهتتىن ئۆتكۈزدى  ئوغلى مههمۇدىن خوجامالرنى كاشىغهرگه ئېلىپ . ئىبراهىم تۆرىلهرنىمۇ  خېتىپ خوجام ۋە

 ههز  خوجا  مههمۇت  تاپشۇردى بېرىپ،  ئاش . رىتىمگه  ئاشخانىسىدىن  ههزرەتنىڭ  كىيىم  بۇالر  تون،  يهپ،   تاماق

 بىجىن ئههلى بۇ جايالرغا ئىككىنچى قېتىم ئىگه بولغاندا ، بۇالرمۇ ئاتا . كېچهكلهرنى كىيىپ، ئون بىر يىلنى ئۆتكۈزدى

 قههمى  قايتىپ،  ئۇرۇق  يۇرتلىرىغا  ئۆتكۈزدى قاياشلىرى بىلهن كۆرۈشۈ  قېرىنداشلىرى ۋە  بۈگۈنكى كۈندە . پ ئۆمۈر

 . ئىسهاق خوجام، هامىددىن خوجام، مههمۇدىن خوجامالر ئهنه شۇ جايدا خاتىرجهم هايات كهچۈمهكته

 راشىدىن خان خوجام شۇنداق قىلىپ تولۇق ئۈچ يىل ۋە بىر ئاي يهنه ئوتتۇز ئالته ئاي پادىشالىق قىلىپ، شهرىقىي

 بالهكۆلگىچه،  قامۇل،  قالمۇقىستانغىچه هۇدۇدى  هۇدۇدى  ماراۋېشى، ] 169 [ شىمالىي  ياركهنت،  هۇدۇدى  غهربى ، 

 قىلدى  هۆكۈمرۈنلىق  جايالرغا  بولغان  چهرچهنگىچه  لوپ،  هۇدۇدى  كاپىرلىرىنى . جهنبۇبىي  بىجىن  بولۇپمۇ  ئۇالر

 يهتكۈزدى  هاالكهتكه  شهههرلهردىكى غهزنه . ههددىدىن زىيادە  قورال  بۇ  ئىگ  مۈلۈك،  بولدى ياراقالرغا  ناهايتى . ه

 توپالندى  غهزنه  چۈشتى . كۆپ  قولىغا  غازىنىڭ  ئاتالىق  بېك  ياقۇپ  مۇههممهت  تولۇق  ههممىسى  ئۇالر . بۇالرنىڭ

 مال  نۇرغۇن  بولۇپ،  ئىگه  هۆكۈمهتكه  دۆلهت  ئۇرۇق  شۈنچىلىك  بىرەر  ئۆزىىڭ  يا  چاغالردا،  توپلىغان   مۈلۈك

 ي  رەهىم ۋە شهپقهت قىلىپ باقمىدى،  دۇئاگۇي ئههلى پهزىل ۋە هۈنهرۋەنلهرگه كهڭرى ئىنئام ۋە قاياشلىرىغا  بىرەر  ا

 بىرەر دەريا . دۇنياغا بولغان ئېهتىياجىدىن چىقمىدى  ئېهسان قىلىپ، ئۇالرنىڭ مال  ئۆستهڭگه كۆۋرۈك سالدۇرۇپ  يا

 ۋەخپه ئهشياالرنى . ياخشىلىق قىلمىدى  قۇدۇقالرنى كولىتىپ،  قىلىپ، كۆل،  بىنا  خانىقا  مىچىت،  ههتتا . توختاتمىدى يا

 ئانا قهۋرىلىرىنى يېڭىۋاشتىن ئىساله  ياكى ئاتا . ئىككى ئېغىزلىق مېخمانخانا تهييارلىمىدى  ئۆزلىرى ئولتۇردىغان بىر

 قالمىدى  ئىش باقى  ياخشى  ياكى  يادىكار  نهمۇنه  بىرەر  ۋە . قىلىپ،  ئهمىرا  هاكىم،  يۇرت سورىغان  ئىلگىرى  بىراق،

 لهرمۇ ئۆز ئههلۋاىغا قاراپ، بۇ پانى ئالهمگه بىرەر يادىكار ۋە نهمۇنه قالدۇرۇشنى مهقسهت بېكلهر، ههتتا باي سودىگهر

 ئىدى  كهلگهن  قىلىپ  بىنا  مهدرىسلهرنى  مىچىت،  قىلىپ،  كۈمۈش سهرپ  پۇل،  يېنىدىن  ئۆز  خىتاي، . قىلىپ،  ههتتا

 مهدرىسه،  مىچىت،  قىاللمىغان  مۇسۇلمانالر  مۇشرىكلهرمۇ  قاتارلىق  پهرەڭ  قىلدۇرۇپ، ئۇرۇس،  بىنا  كۆۋرۈكلهرنى

 . مازارلىرىنى تۈزىتىپ، نامىم قالسۇن دىگهن ئۈمىت بىلهن كۈمۈش، ئاقچىالرنى سهرپ قىلىپ كهلگهن ئىكهن

 قويمىغانلىغىنى قانداق يول  يادىكار  نهمۇنه  ئېرىشكهن خان خوجامنىڭ بىرەر  شۇنداق ئۇلۇغ مهرتىۋىگه  لېكىن،

 بولىدۇ بىلهن ۋە قانداق ئهيىپكه بۇيرىس بۇ لهنهت ئىسهاق . مۇسۇلمانالرغا لهنهت ئوقۇش ياخشى ئهمهس . اقمۇ توغرا
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 خىش  ئۇالرنىڭ  ۋە  خوجىالر  باشلىق  خوجا  سارىمىساق  ئههلى  خوجابىنىنى  ئىلمىي  ئهقرىبالىرى،  ئايماقلىرىنىڭ

  مقى پادىشاالرنىڭ ئهمهل ئۇالر ههرقانداق ئىشنى قهدى . هىكىمهتلىرىنى ۋە ئهمىلىيهتلىرىنى بىلهلمىدى ۋە قىاللمىدى

 شۇڭالشقا، . دەستۈرلىرى ياكى ئۇلۇغ شهرىئهتنىڭ رىئايىلىرى بىلهن ئهمهس، بهلكى ئۆز خىيالى ئىجادى بويىچه قىلدى

 ئۇالر . ياكى پۇقراالرغا ئاراملىق بولمىدى . پاراغهت كۆرەلمىدى  ياكى ئۆزلىرى راههت . ئۇالر نامسىز ۋە نىشانسىز كهتتى

 الردا ههممه پۇقراغا تهڭلىك ۋە تارلىق يۈز كهلتۈرگهنلىگى ئۈچۈن، هىچبىر ئادەم ئۇالر كهتكهندىن دۆلهت سۈرگهن يىل

 . قېرىنداشلىرى ۋە يۇرت ئههلىمۇ نارازى بولمىدى  قاياشلىرى، قهۋمى  كېيىن، ئۇالرنى سېغىنىپ ياكى ئارزۇ

 ئىالهىم  ئىشالرنى ! ئهي  نااليىق  بىلهن  يول  بۇ  بولغانالرنى  خااليىق ئۇلۇغ  نارازلىغىنى  قىلىپ،  پۇقراالرنىڭ

 ئامىن  تۇتقايسهن،  ئامان  ساقالپ  بىلهن  قۇدرىتىڭ  ئۆز  سۆز ! قوزغاشتىن  بىلهن  رىغبىتى  پهيغهمبهرنىڭ  سائادەتلىك

 ئهمدىكى سۆزىمىزنىڭ خۇالسىسى شۇكى، بۇ كاژ پهلهكنىڭ چاقى ۋە . دېڭىزىدىن چىقىپ، بۇ باپنى تامامىغا كىرگۈزدۇق

 د  پېئىل پايدىسىز  خوجامالرنىڭ  بىۋاپالىق  ۇنيا  قهدىمقى  ئۆزىنىڭ  قىلماي،  مۇۋەپپهقىيهت  ۋە  رەهىم  ئهتىۋارلىرىغا

 سهلتهنهتىنى جانابى مۇههممهت ياقۇپ بېك  بۇ يهتته شهههرنىڭ دۆلهت ۋە هۆكۈمرانلىغى، ئىززەت . يولىنى كۆرسهتتى

 ئامانهت تاپشۇردى  غازىنىڭ پهزىلهتلىك ۋۇجۇدىغا  خ . ئاتالىق  كۇچارلىق بۇ  ئۆزىنىڭ تىزگىنىنى  قهلهممۇ  ۇش خۇي

 ئهپسانلىرىدىن تارتىپ، شههرىيارى ئاتالىق غازىنىڭ قىسسه ۋە داستانلىرى تهرەپكه يۆتكهپ،  خوجامالرنىڭ قىسسه

 . ئۇنىڭ كهڭ مهيدانلىرىدا تىرىشىپ ئىلگىرلهپ ئات چاپتۇرۇپ، بۇالرنى شهرهىلهشكه قهدەم قويدى

 . اردەم بهرگۈچىدۇر ئالال مۇۋەپپىقىيهت ۋە ي

 ئىككىنچى داستان

1
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 ئالهم ۋە شۈكرى مىننهت ئىگىسى بولغان ئالالنىڭ ئىرادە ۋە تهقدىرى بىلهن مۇههممهت

 موغۇلىستان مهمىلكىتىگه ئىستىال قىلىشى،  ياقۇپ بېك ئاتالىق غازىنىڭ بۇ يهتته شهههر

 تى سهلتهنهتىگه ئۇنىڭ ۋەقه ۋە سهرگۈزەشتىلىرى، بۈزرۈك كخان تۆرەمنىڭ تهخ

 ئولتۇرۇشى قاتارلىق ۋەقهلهرنىڭ بايانى

 هۆرمهتلىك ئۇلۇغ ئهركانالر، يۇقىرى مهرتىۋىلىك ئۇلۇغ زاتالرنىڭ ئالى مۇقام زېهىنلىرىگه يېتىپ روشهن ۋە ئاشكارە

 يۇر  بېك قۇشبېگىنىڭ ئهسلى  مۇههممهت ياقۇپ  قارىغاندا،  هىكايىلهرگه  ۋە  قىسسه  شۇنداق  تاشكهنت بولغايكى،  تى

 باشالپ  كىچىگىدىن  ۋە  ئىكهن  ئۆسكهن  تۇغۇلۇپ  يهردە  شۇ  ئۇ  بولۇپ،  جايدا  دىگهن  پىسكهنت  تهۋەسىدىكى

 نار مۇههممهت قۇشبېگى دىگهن بىرسى تاشكهنتكه هاكىم . سىپاۋەرلىك ۋە باتۇرلۇقنى ئادەت قىلغان ئىكهن  ئۇ ۋاقىتتا

 ئهقىدىگه  ئهمرى  ههمشىرىسىنى  بېكنىڭ  ياقۇپ  بۇ  ئىكهن بولۇپ،  ئۇنىڭ . ئالغان  بېك  ياقۇپ  سهۋەپتىن،  شۇ

 كۈندىن  ئورنى  قىلىپ،  خىزمهت  قاتارىدا  غازى  مههرەملىرى  شاه  قانائهت  مهزگىلدە،  بىر  ئۆرلهۋاتقان  كۈنىگىچه

 بولۇپتۇ  هۆكۈمران  تاشكهنتكه  بىرسى  بېشى . دىگهن  يۈز  مههرەملهر  كېيىنچه  بولۇپ ئىشلهپ،  مههرەم  بېك بۇنىڭغىمۇ

 شهههرلىرىدىن بولغان ئاق مىچىتكه هاكىم قىلىپ تهيىنلىنىپتۇ ئ . بولۇپتۇ  دەشتى قىپچاقنىڭ مهشهۇر  بۇ . ۇندىن كېيىن،

 كېلىدىكهن  مهنزىل  يول  ئىككى  ئون  تاشكهنتكه  يۈز . شهههر  ئىككى  مىڭ  بىر  هىجرى  تارىخ  تهخمىنهن  ۋەقه  بۇ

 . ئارلىغىغا توغرا كېلىدۇ ) ت – يىلى  1854  1844 مىالدى ( ئاتمىشىنچى ياكى يهتمىشىنچى يىللىرى

 مۇناسىۋەتلىرىنى  دوستلۇق  ئۇنىڭ بىلهن  بېرىپ،  بېكنىڭ قېشىغا  ياقۇپ  ئادىمى  قانچه  ئۇرۇسنىڭ بىر  چاغدا بۇ

 دېڭىز « تىكلهپ  ئىچىكى ) ت – دەريا ( ئۇشبۇ  قىلىپ  قاق  تۇتۇپ  ئۇنى  بىز  بهرسىڭىز،  سېتىپ  بېلىقالرنى  دىكى

 ئېلىپ كهتسهك  كهلتۈرۈپتۇ » شهههرلىرىهمىزگه  ماقۇل  مىڭ سومغا . دەپ  قىرىق  بېلىقلىرىنى  دەريانىڭ  بېك بۇ  ياقۇپ

 ئۇالرنىڭ تىلىدىن ئىشهنچ  كېلىپ ئۇ . هۆججهت ئېلىپتۇ  سېتىپ،  ۋىاليىتىگه  قىلىپ فهرغانه  بېلىقنى بانا  بۇ  ئوروسىيه

 بېسىۋاپتۇ  تۆ . جاينى  بۇرۇندىن  قىرغىزالر  قازاق،  ئهتىراپىدىكى  مىچىت  ئاق  زاكار شۇنىڭدەك  كېلىۋاتقان  لهپ
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 ئولجا  ئۇرۇپ،  چىققان ئادەملىرىنى  زاكاتقا  باش تارتىپ،  قىلىپتۇ  سېلىقالردىن  مۇههممهت ياقۇپ بېك . ئهسىر  بۇنى

 ماللىرىنى غهنىمهت  ئاڭالپ، نۇرغۇن قوشۇن بىلهن ئۇالرنىڭ ئۈستىگه باستۇرۇپ بېرىپ قىرغىن قىلىپ، نۇرغۇن چارۋا

 . كۈنىگه يۇقۇرالپتۇ  شۇنىڭ بىلهن ئۇنىڭ دۆلىتى ۋە ئىقبالى كۈندىن . ايتىپ كېلىپتۇ ئېلىپ ئۆزى تۇرغان يهرگه ق

 بېرىپ،  ئهرز  دارسهلتهنهتىگه  بېك قوقهند  مۇههممهت ياقۇپ  كۈنلهردە  خان « شۇ  قۇللىرى  كهمتهردىن  كهمىنه

 قىلىپ ] 170 [ ههزرەتكه  تۇتىيا  ئوخشاش  سۈرمهگه  ئاستانىلىرىنى  يۈكسهك  قىلىپ،  سۈرىتىپ، دۇئا  كۆزلىرىمگه ، 

 ئۈمىتدۇركى، . ههۋىسىمنى مۇبارەك ئالىلىرىغا مهلۇم قىلدىم  خىزمهتكارچىلىغىمنى مهلۇم قىلىپ يانسام، دىگهن ئارزۇ

 دەپ » كهلسۇن « بۇنىڭ بهرگهن ئهرزى خان ههزرەتكه ماقۇل چۈشۈپ، . دەپتۇ » قۇبۇللۇق دەرىجىسىگه مۇيهسسهر بولسا

 سوغا مۇههممهت ي . يارلىق قىلىپتۇ  هامانال  قازاق قىزلىرىنى  اقۇپ بېك شۇ  قىرغىز،  توققۇز  ساالمالرنى تهييارالپ توققۇز

 رەڭگا  ئۇچرايدىان  كهم  كىيىم  ناهايتى  ئىسىل  بىساقال  رەڭ  توققۇز  توققۇز  كىيىدۈرۈپ،  بىزەپ  بىلهن  كېچهكلهر

 بىلهن كىيىندۈرۈ  كېلىشكهن ياش باال  كىيىملهر  توقۇلما  خىل  ههر  بىلهن مۇكهممهل يىگىتلهرنى  شاپ خهنجهرلهر  پ،

 بۇنىڭدىن باشقا يهنه . جاپدۇقلىرى بىلهن تولۇقالپ تهييارلىدى  توققۇق توققۇز قازاق، قالماق ئاتلىرىنى ئىگهر . قىلدى

 مال  خىل  تهپىس جاپدۇق  ههر  قوقهندىنىڭ  ماتا،  سائهتته  ياخشى  ۋە  ۋاقىت  سائادەتلىك  تهييارالپ،  ياراقالرنى

 سوغا گۈزەل تهختى سه  خان . ساالملىرىنى خان ههزرەتنىڭ مۇبارەك كۆزلىرىدىن تامامهن ئۆتكۈزدى  لتهنتىگه كېلپ،

 خوش  ناهايتى  خىزمهتكارچىلىقىغا  بۇنداق  ئۇنىڭ  پادىشا  ههزرەت  ۋە  ئىلتىپات  شاهانه  بولۇپ،  خۇرسهن

 ئهمىر  ۋە  ۋەزىر  ههممه  ئۆزىنىڭ  قىلىپ،  قو  مهرههمهتلىرىنى  ئۈستۈن  قايتىشقا سهركهردىلىرىدىن  ئورنىغا  ئۆز  يۇپ،

 ساالمالر  دەشتى قىپچاق تهرىپىدىن ياكى باشقا سهركهردىلهر تهرىپىدىن تا بۇ كهمگىچه بۇنداق سوغا . رۇخسهت بهردى

 . كهلمىگهن ئىدى

 ئهمىراالرنىڭ ئاچچىق ههسهت تومۇرلىرى  ۋە  ۋەزىرا  كهتكهندىن كېيىن،  بېك ئاق مىچىتكه  مۇههممهت ياقۇپ

 تىرىشتى ههركهتكه  ياقۇپ بېكنى سۇندۇرۇپ ئاياق ئاستى قىلىشقا  خىل سوغا . كېلىپ،  ساالمالرنى  ياقۇپ بېكنىڭ بۇ

 قىلىشتىكى مهقسىسى بولسا تاشكهنتكه ئوخشاش بىرەر چوڭ يۇرتقا هاكىم بولۇش ۋە تاشكهنت قولغا كهلگهندىن كېيىن،

 هپ ئهمهس دىگهن خىيالالر خۇددى تاشقا ئۇيۇلغان ئىالهى غايىپ ئۇنىڭغا قوقهند پايتهختىنى مۇيهسسهر قىلسا ههج

 ئىدى  ئورۇنالشقان  ئىكهن . نهقىشتهك  ياراتقان  بىلهن  ئىززەت  كۆڭلىنى  يۇقىرى،  ئۇنىڭ هىممهتلىرىنى  ئالال . چۈنكى
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 ئۆزلىرىنىڭ غهيۋەت  ئهمىراالر  يهتكۈزۈپ،  مهزكۈر  مۇههممهت « شىكايهتلىرىنى خان ههزرەتنىڭ مۇبارەك قۇالقلىرىغا

 يۈزدىن بىرىنى تارتۇق قىلدى ياقۇ  ههتتا   ئۇنىڭ ئالغان ئولجا . پ بېك ئۆزى توپلىغان دۇنيانىڭ ئوندىن بىرىنى،

 ئۇنىڭ تاشكهنتكه هاكىم بولۇش . غهنىمهتلىرىنىڭ ناهايتى كۆپلىكىگه تهرىپ ۋە سۈپهت ئاجىزلىق قىلىدۇ دەيدىكهن

 ئىكهن  بار  بىرەر . تاماسى  باشقا  ياكى  تاشكهنت  ئۇنىڭغا  تېز ئهگهر  ناهايىتى  ئۇ  قىلسىال،  ئىلتىپات  شهههرنى  كاتتا

 بۇنداق غهرەز ئۇنىڭ قىياپهت . پۇرسهتته بۇ دۆلهتنىڭ ئۇلىنى خاراپ ههم ۋەيران قىلىشقا ئهيمهنمهي قهدەم قويااليدۇ

 ەت بۇالرنىڭ غهيۋ . بىرلهپ ئهرز تۇتتى  كهينىدىن بىر  دەپ كهينى » ئاشكارە كۆرۈنۈپ تۇرۇپتۇ  ئهسهرلىرىدىن ئاپ

 ياقۇپ بېكنى تۇتۇپ، ئۇنىڭ ههممه نهرسىسىنى يىغىشتۇرۇپ كېلپ، پادىشاهى « شىكايىتى خان ههزرەتكه تهسىر قىلىپ،

 دەپ يارلىق چۈشۈرۇپ قىرىق ياساۋۇلنى » يهتكۈزۈلسۇن ) ت  غهزنىگه ( ئاسمان پهلهك ۋە ئالى مۇبارەك دۆلهتخانىغا

 . يولغا سالدى

 ههزرەتن  بېك خان  ياقۇپ  خاس مههرەملىرىدىن بىراق،  ئېهساننىڭ قۇلى « ىڭ ئالدىدىكى  دىگهندەك » ئىنسان

 تارتىپ،  مهيلىنى  ئۇالرنىڭ  قىلىپ،  ئېهسانالرنى  ۋە  ئىنئام  كۆپ  مههرەمگه  قانچه  بىر  قاتارلىق  بېشى  يۈز  ئابدۇلال

 يامان گهپ « ئىخالسىنى باغالپ يېقىن قىلىپ،  ههرقانداق ياخشى ۋە  خان ههزرەتنىڭ ئالدىدا  بولسا  ئهگهر  سۆزلهر

 قاتتىق ئىخالس باغلىغان ئابدۇلال يۈز بېشى باشلىق بۇ مههرەم . دەپ تاپشۇرغان ئىدى » ماڭا خهۋەر قىلىڭالر  ئۇنىڭغا

 ۋەدىسىگه ۋاپا قىلىڭالر دىگهن تهمسىلگه ئاساسهن، ئۆز ۋەدىسى بويىچه بۇ پىتنه خهۋەرنى مۇههممهت  نامههرەملهر

 يهتكۈزدى  بېككه  ئاڭالپ، مۇههممهت ي . ياقۇپ  خهۋەرنى  بېك بۇ  كېلىدۇ « اقۇپ  مېهمان  . دارسهلتهنهت قوقهنددىن

 چىقىپ باشالپ  ئالدىغا  ئۆزەم  بېرىڭالر،  ئۇچۇر  ماڭا  بېرىپ،  توختىتىپ زىياپهت  يهردە  ئۇچرىغان  بېرىپ،  ئالدىغا

 ئهۋە » كېلىمهن  تهيىنلهپ  ئادەم  يهرگه  بولغان  مهنزىلگىچه  ئۈچ  سېلىپ،  يولغا  ياساۋاۇللىرىنى  بارغان . تتى دەپ

 يىگىتلىرىنى بۇ  قالغان ئهمىرا  ياقۇپ بېك يهنه  ئۇچۇرىنى بهرگهندىن كېيىن،  بىلهن كۆرۈشۈپ،  ياساۋۇلالر  مۇالزىمالر

 كونا  قىلىپ،  خالى  بارىمهن دەپ شهههرنى  ئاتلىنىپ ئارقاڭالرىن  كېچىدە  مهن يېرىم  بېرىپ تۇرۇڭالر،  ياساۋۇلالرغا

 قىل  نهقدىنلهرنى يهكدانالرغا قاچىالپ، كېچه بىلهن يولغا چىقىپ، بۇخارا  ىپ، پۇل خىزمهتچىسى ئاالش بىيىنى ههمرا

 بولدى  راۋان  دەپ . شېرىپىگه  بولغاندۇر  هادىسه  نىمه  چقخماپتۇ،  بېك  ياقۇپ  ياساۋۇلالر  ئهۋەتكهن  ههزرەت  خان

 ئهسهر  ئۇنىڭدىن  كهلسه،  يوق  شهههرگه  قورقۇ . نىشانمۇ  غهزىۋىدىن  ههزرەتنىڭ  خان  بېكنى ياساۋۇلالر  ياقۇپ پ،
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 ياقۇپ بېك بىر نهچه ئۆشكىنى تۇلۇمدەك قىلىپ سويۇپ تهييارلىغان . قوغالپ سىر دەرياسىنىڭ بويىدا كهينىدىن يهتتى

 ئۇ بۇ تۇلۇمالرنى پۈدەك ئىچىگه يهل توشقۇزۇپ، ئاغىزىنى مههكهم قىلىپ ئېتىپ، ئۈستىگه چىقىپ، ئاتلىرىنى . ئىكهن

 خهتهرلىك دەريادىن خهت  ئۆتۈپ كېتىپتۇ ئۈزدۇرۇپ،  نائىالج كهينىدىن . هرسىز  دەريادىن ئۆتهلمهي،  بولسا  ياساۋۇلالر

 . ئامان بۇخارا شېرىپىگه بېرىپتۇ  ياقۇپ بېك تىنچ . قاراپ يېنىپ كهپتۇ

 قازالىرىدىن  قوقهنددىن بۇخاراغا بارغان بولۇپ، زامان هادىسلىرى ۋە دەۋران باال ] 171 [ بۇ چاغدا مهلله خانمۇ

 ئهمىرىنىڭ هىمايىسىگه كىرگهن ئىدى قۇتۇل  ئامان مهههلله خان بىلهن بۇخارادا  بىر نهچچه كۈن تىنچ . ۇپ، بۇخارا

 كهلدى . تۇردى  قوقهندگه  سهلتهنهت  دار  بىلهن  خان  مهلله  يهنه  ئۆتمهي  زاماندا، . ئۇزۇن  نىشانلىق  ئادالهت  بۇ

 مهلله خاننىڭ ئاي نۇرى كۈنچىقىش تهرەپتىن خۇدايار خاننىڭ دۆلهت ئاپتىۋى كۈن پېتىش تهرەپكه قهدەم قويۇپ،

 ئۇ بۇ . بۇ كۈنلهردە ياقۇپ بېك خوجهند هاكىملىقىغا مۇيهسسهر بولدى . كۆرۈنۈپ، جاهان يۈزىنى نۇرالندۇرۇشقا باشلىدى

 ناهايتى خاتىرجهملىك بىلهن هۆكۈمرانلىق قىلىپ تۇرغان كۈنلهردە، ئۇنىڭ رەقىپلىرى يهنه مهلله خانغا گهپ  جايغا

 قىلدى يهت  ماقۇل  قىلىپ ئادەم . كۈزۈپ  نىيهت  ئولتۇرغۇزۇشنى  ئېلىپ كېلىپ سىياسهتته  بېكنى  ياقۇپ  ههزرەت  خان

 ئهمما سهگهك، بهختلىك، يولى دۆلهتلىك ياقۇپ بېك بۇنىڭدىن ئالدىن خهۋەر تېپىپ، مهزكۈر ئادەملهرنىڭ . بۇيرۇدى

 . ريادىن بىخهتهر ئۆتۈپ، يهنه بۇخارا شېرىپكه كهتتى شهههرگه كىرىشى بىلهنال، ئارقا ئىشىك بىلهن قېچىپ چىقىپ، دە

 ۋاقىت  ههممه  تهجىرىبىلىرىدىن  زامان  بېك بولسا،  ياقۇپ  ئۆتكهپ  سىناقلىرىدىن  دەۋر  ۋە  پىشقان  ئىشالرغا  چۈنكى

 ئىدى  قهلئهسى . خهۋەردار  شهههرنىڭ ئىچكى  بولۇپ،  تۇتاشقان  دەرياغا  تهرتىپى  شههىرىنىڭ بىر  خوجهند  غدا  چا  بۇ

 ئۇ يهنه بۇخارا تهرەپتىكى يولالرغا ئات ۋە ئادەم قويۇپ باقتۇرۇپ . لېۋىدىكى ئىگىز بىر جايغا ئورۇنالشقان ئىدى دەريا

 راۋان . قويغان ئىدى  تهرەپكه  مهقسهت قىلىنغان بۇخارا  مىنىپ،  ئاتالرغا  دەملهپ سوۋۇتقان تهييار  بۇ  ئۇ  شۇڭالشقا،

 ئ . بولدى  ئۈمىت  بىلهن  مهيۈسلۈك  ئادەملهر  يېنىپ كهلگهن  قوقهندگه  دارسهلتهنهت  يېتهلمهي،  مهقسىدىگه  ۈزۈپ،

 بىر  ههزرەتكه  خان  ئههۋالنى  ئۆتكهن  قىلدى  كېلىپ،  مهلۇم  چاقناپ، . بىرلهپ  ئوتلىرى  غهزەپ  ههزرەتنىڭ  خان

 ياقۇپ بېك دىگهن بىر پىسكهنتلىك گۇنا ئۆتكۈزۈپ، بۇخارا « ناهايتى ئاچچىق بىلهن بۇخارا ئهمىرىگه خهت يېزىپ،

 ئۇنى ههپسىگه ئېلىشقا پهرمان بهرگهيال، . بۇنىڭ يامان ۋە بهدنىيهتلىگى ههممه ۋىاليهتكه مهشهۇر . پىگه قېچىپتۇ شېرى

 ياخشى  دۆلهتلىرىگىمۇ  قىلىش ئۆز  تاشالشقا . دىدى » بۇنداق  زىندانغا  بېكنى  ياقۇپ  كۆرۈپ،  ئهمىرى خهتنى بۇخارا



 تولۇق  ئوتتۇرا  ئوقۇغۇچىالر كۇلۇبى http://xjtoluk.cn/  http://irlan.cn 

204 

 . پهرمان بهردى

 قېتىمقى بۇخارا  بىلله ئىكهن ياقۇپ بېكنىڭ بۇ  مۇههممهت باباالرمۇ  ئاالش بىي،  ياقۇپ بېك زىندانغا . سهپىرىدە

 ئۇزۇق توشۇپ بېرىپ، نهرنهچچه ۋاقىت ئۇنىڭ ئههۋالىدىن خهۋەر ئېلىپتۇ ۋە  چۈشكهندىن كېيىن، ئۇالر بۇنىڭغا ئاش

 ز ئاي ئۆتكهندىن كېيىن، بۇخارا شۇنداق قىلىپ، يهتته، سهككى . تهڭگه بېرىپ دوستلۇق ئورنىتىپتۇ  زىندانبانالرغا تىلال

 ئهمىرى شههىرى سهبىزگه لهشكهر تارتىپ بارىدىغان بولۇپ، زىنداندىكى گۇناهكارالرغا ئهپۇ قهلمىنى سۈرۈپ، ئۇالرنى

 قىلىپ بېكىتىپتۇ  قارار  ئېلىپ بېرىشنى  بىلله  بىلهن  ئهمىرنىڭ ئىلگىرى . نۇسرەت ئهسهرلىك قوشۇنالر  بۇخارا  چاغدا  بۇ

 ئۇنىڭ ياخشى سۈپهتلىرى ۋە ياقۇپ بېك بىل  قانچه يېقىنى ياقۇپ بېكنىڭ تهرىپىنى ئېلىپ،  هن دوستانه ئۆتكهن بىر

 بارگاهىغا ئالدۇرۇپ، تۇرقىدىن  بۇ ئهمىرگه ماقۇل چۈشۈپ، ئۇنى ئوردا . كارغا يارايدىغانلىغىنى ئهمىرگه مهلۇم قىلىپتۇ

 ياقۇپ . ياراق ۋە بايراق بېرىپ، خىزمهتكه تهيىنلهپتۇ قابىلىيهتلىك ئىكهنلىگىنى چاغالپ، پانسهد دەرىجىسىدە ئات ،

 بۇنىڭغا ههممه ئادەم خوش بولۇپ . جهڭلهردە مهردانهت باتۇرالردەك نۇرغۇن خىزمهت كۆرسىتىپتۇ  بېك بولسا، ئۇرۇش

 نىدىن لېكىن بۇ كۈنلهردە، مهلله خان ئور . قىممىتى ئۆرلهپ، خاتىرجهم بولۇپتۇ  ياقۇپ بېكمۇ قهدىر . ئاپرىن ئوقۇپتۇ

 ئىدى  ۋاقتى  بىر  چىققان  سهلتهنهتىگه  دار  پايتهختى  قوقهند  قېتىم  ئىككىنچى  خۇدايارخان  يۇرتنى . چۈشۈپ،  بىراق،

 ئىدى  قولىدى  قىرغىزنىڭ  قۇل  ئالىم  بېرىپ، . باشقۇرۇش هوقۇقى  سهمهرقهنتكه  بىلىپ،  غهنىمهت  ۋاقىتنى  بېك  ياقۇپ

 سهدىقه بېرپ، خان  ان قىلدۇرۇپ، ئاجىزالرغا ئۆز اليىغىدا نهزىر ماشايىخالرنى زىيارەت قىلسام، خهتمهن قۇرئ  مازار

 سهمهتقهنتكه  سوراپ  رۇخسهت  ههزرەتلىرىدىن  خان  بۇخارا  دەپ  كهلسهم  ئېلىپ  دۇئاسىنى  بولغان  ههزرەتلىرىگه

 ه كېلىپ ئۈچ كۈن تۇرۇپ، ئاتلىرىنى دەم ئالدۇرۇپ، بىر كېچىدە قاچتى ۋە فهرغانه ۋىاليىتىگ  بۇ جاىدا ئىككى . كهلدى

 . مولال ئالىم قولىغا چۈشتى

 ئهلقىسسه، بۇ كۈنلهردە كۇچار شههرى بۇزلۇپ، راشىدىن خوجامنىڭ خانلىق تهختىدە ئولتۇرغانلىغىنى ههر قايسى

 كىچىكلىرىگه ئاڭالنغان ۋە كاشىغهردە سىدىق بېك دىگهن قىپچاق باش كۆتۈرۈپ، جهمئىيهت پهيدا  شهههرنىڭ چوڭ

 خىتايالر  سهلتهنتىگه قىلىپ،  دار  قوقهند  بولۇپ،  ئىگه  كاشىغهرگه  قاماپ،  شهههرگه  ۋە  ئۆلتۈرۈپ  تۆرەملهردىن « نى

 بىرسىنى تىلهيمهن، بۇ يهرگه كېلىپ دۇئا قىلىپ بهرسه، مهنكى كهمىنلىرى كاشىغهرنى قوقهند دار سهلتهنهتىگه ئىتائهت

. دىگهن مهزمۇندا ئهرز ئهۋەتتى » ۋە ئنئام قىلدۇسام
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 ئۇنىڭغا ههمدەم . الىم قۇل بۇ ئهرزىنىڭ مهزمۇنىدىن ۋاقىپ بولۇپ، بۈزرۈك خان تۆرەمنى قهشقهرگه بۇيرۇدى مولال ئ

 بېشى قاتارلىق يۈزدەك ئادەمنى قوشتى  بۇالر . باتۇر بېشى، تۇراپ خوجام ياساۋۇل بېشى، ئابۇدلال يۈز بېشى، غازى بۈز

 . اشلىق يهنه يۈزدەك ئادەم قوشۇلدى ئوش دىگهن جايغا كهلگهندە ئهزىز جاالت، ياقۇپ كاناي ب

 پىسكهنتلىك ياقۇپ بېك بىرسى مهلله خانغا « يارلىقتا . بۇ ئارىدا مولال ئالىم قۇلغا بۇخارا ئهمىردىن يارلىق كهلدى

 ئۇنى بىر قانچه ۋاقىت ههپىسىدە تۇتتۇم ۋە يهنه مۇساپىر ئىكهن دەپ . باش ئهگمهي، بۇ جايغا قېچىپ كهلگهن ئىكهن

 . لېكىن، ئۇ ماڭىمۇ هىيله ئىشلىتىپ قېچىپ كېتىپتۇ . هت شهپقهت قىلىپ، ئۆز يېنىغا يېقىن جايدىن ئورۇن بهردىم مهرههم

 شۇڭالشقا، ئۇ بارغان هامان دەم قىلىچىنىڭ تىغىدىن ئۆتكۈزگهيال مۇبادا يارلىقنى كېچىكتۈرسىله ياكى ئىجرا قىلمىسىال،

 ئهگهر ئاجىز . هسكهرلىرى بىلهن فهرغانه ۋىاليىتىنىڭ ئۈستىدە كۆرگهيال بۇخارا ئهمىرىنى ئۆزىنىڭ نۇسرەت قىياپهتلىك ئ

 ۋەسساالم  بولسۇن،  گهدەنلىرىدە  سىلىنىڭ  ۋابالى  بۇنىڭ  بولسا،  قالىدىغان  ئايىغىدا  ئاتالرنىڭ  دەپ » بىچارىلهر

 كېچىد . يېزىلغان ئىكهن  بىر  ئالىم قول ههيران بولۇپ،  مولال  تههدىت يارلىغى كهلگهندىن كېيىن  ياقۇپ بېكنى بۇ  ە

 ۋە  كۆرسهتت  يارلىقنى  كهلگهن  ئهمىرىدىن  بۇخارا  كېلىپ،  ئېلىپ  تۇرۇشلىرى « ئالدىغا  ۋىاليىتىدە  فهرغانه  ئهمدى

 ماڭدۇردۇم  كاشىغهرگه  خان تۆرىنى  بۈزرۈك  ئهسكهرلىك . مۇناسىپ ئهمهس،  ۋە  يۇرداشلىق رەۋىشى  خوجا  لېكىن ئۇ

 ئادەم  ناهايتى چاپسان مېڭىپ بۈزرۈك خان تۆرىنىڭ ئارقىسىدىن يهتسىله، سىله . ئىشلىرىدىن خهۋەرسىز بىر بىپهرۋا

 ئۇنىڭ قولىغا مۇبارەكنامه بېرىپ، بۈزرۈك خان . دەپ يولغا سالدى » مهن سىلىنى ئۇنىڭغا قۇشبېگى قىلىپ تهيىنلىدىم

 ئۇنىڭ بىلهن خان تۆرەم . ياقۇپ بېك بۈزرۈك خان تۆرەمگه داۋان ئۈستىدە يېتىشىپ كهلدى . تۆرىگىمۇ مهلۇم قىلدى

 تاپشۇردى  قۇشبېگىگه  مهزكۈر  يىگىتلىرىنى  ههممه  بىلىپ،  ئىپتىخار  بولۇپ  خوشال  ناهايتى  كهلگىنىگه  . كۆرۈشۈپ،

 مهنزىلمۇ  تۇرۇپ،  قۇشبېگى خىزمهتكارلىق دەرىجىسىدە  تۆرىلىك مهنسىۋىدە،  بۈزرۈك خان تۆرەم  مهنزىل  نهتىجىدە

  1864 مىالدى ( ىخ هىجرى بىر مىڭ ئىككى يۈز سهكهن بىرىنچى يىلى بۇ تار . يۈرۈپ، كاشىغهر تهۋەسىگه يېتىپ كهلدى

 . پهسى ئىدى ) ت – ئوغالق ( جهددى ) ت – يىلى  1864

 كىشى  خان تۆرەمنىڭ ئالدىغا  ئىالجىسىز  پۇشايمان بولۇپ،  ۋە  خاپا  سىدىق بېك ئۆزى قىلغان ئىشىغا  چاغدا،  بۇ

 توپ بولۇپ تۆرەمنىڭ ئالدىغا چىقىپ  كىچىك كاشىغهر ئههلى توپ  چوڭ . كهينىدىن نائىالج ئۆزىمى چىقتى . چىقاردى

 شادى  بېكنىڭ جاي  زىيارەت قىلىپ،  سىدىق  باشالپ كىرىپ،  بلهن شهههرگه  چۈشۈردى  خوراملىق دەل . ماكانىغا
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 ۋاز ئىخالس قىلىدىغان بىر ئادەمنىڭ ناهايتى يۇقىرى ئا  مۇشۇ چاغدا، كاشىغهر ئههلىنىڭ ئىچىدىكى تۆرەمگه ئهقىدە

 قىپچاقالرنى ئۇرۇپ ههيدەپ چىقىرىش كېرەك « بىلهن  كهلدى،  كاشىغهر . ساداسى ئاڭالندى  دىگهن ئۈن » خوجامالر

 قىرغىز  باشلىدى  ئاالمانچىلىرى  ئۇرۇشقا  بىلهن  چوماق  تاياق،  قىرغىز . قىپچاقالرنى  زەربىسىدىن  تاياق   شىددەتلىك

 . تۇرالماي ئۆزىنى چهتكه ئېلىپ، ئۆز يۇرتى بولغان پاراشقا باردى بۇ چاغدا سىدىق بېكمۇ . قىپچاقالر قېچىشقا باشلىدى

 بۈزرۈك خان تۆرەم . يهتته مىڭ ئادەمنى توپالپ، ئۇرۇشقا تهييار قىلىپ، شهههرنى قامال قىلدى  بۇ يهردە يهنه ئالته

 بۇ . ۇرۇشقا كىرىشتى بىلهن قۇشبېگىمۇئۆزىنىڭ يىگىتلىرىنى ئېلىپ، شهههردىكى نۇرغۇن باشباشتاق ئادەملهرنى توپالپ ئ

 يىقىلدى  تېگىپ  ئوق  بېككه  سىدىق  بولدى . چاغدا،  پارانكهندە  ئىگه . لهشكهرلىرى  غهنىمهتكه  ۋە  ئولجا  تۆرەملهر

 . دۈشمهنلهردىن خاتىرجهم بولدى  بولۇپ، غهلبه بىلهن ئۆز تهختى بهرگاغىغا قايتىپ ئارام ئالدى ۋە يهك

 تۆر  ئىشنى  ههرقانداق  قۇشبېگى  چاغدا  قىلمايتى بۇ  بىجاۋاپ  ئارامگاه . ەمدن  ۋە  بارىگاه  تۆرەمگه  ئوردىنى  چوڭ

 كېچه . قىلىپ تهيىنلهپ بهردى  ئويناپ، شادى  كۈندۈز نهغمه  تۆرەم بولسا   كۈلكه، هاي  خوراملىق، ئويۇن  ناۋا

 بىغهم  بىلهن  دادخۋا  هۇيلىرى  ياكى  ئىشى  يۇرتدارلىق  ياكى  بولۇپ،  هال  خاتىرجهم  هۋالىنى ئه  ئهسكهرلهرنىڭ

 سوراش ۋە ياكى بىرەر ئىشقا تهدبىر ياكى مهسلىههت قىلىپ بىر تهرەپ قىلىش قاتارلىق ئىشالرنى زادىال ئۆزىنىڭ دىل

 چۈشۈرمىدى  مىسكىن . ئهينهكلىرىگه  ئۆزىگه  بېك دىگهننىڭ مهدىرىسىنى  هاكىم  لېكىن قۇش بېگى كۇچارلىق ئۆمهر

 ياراق راسالش ههرىكهتلىرى بىلهن مهشغۇل  ش تهرەدۇتلىرى، قورال ماكان قىلىپ، تىنماي ۋە هارماي يىگىت تهييارال

 يىمهك  ئااللمىدى ياكى  ئارام  تۈزۈككىنه  بولمىدى  بولۇپ،  بىلهن پهرۋاسى  ئۇيقۇ  ياكى  ۋە  سىدىق بېكنىڭ . ئىچمهك

 قۇساپىر بايالردىن ئۇ بۇ جايالردا يهرلىك ۋە . پاراقنى يىگىتلهرگه سهرپ قىلدى  غهزنىسى ۋە يۇرتالردىن ئېلىنغان غهلله

 ئويالپ  زادىال  ههۋەسنى  ۋە  مهقسهت  باشقا  تهييارالشتىن  يىگىت  توپالپ،  ئىئانه  ۋە  قهرز  كۈمۈش  پۇل،  خالىغانچه

 يېزىپ، . قويمىدى  نامىنى  غايىبانه  كاتتىسىنىڭ  ياركهنت  بىرقانچه  بېك  ئىشكائى  نىياز  ئىچىدە  كۈنلهرنىڭ  شۇ

 خوجاالر، تۇڭگانىالر ۋە ههزرەتلهر « ئۇ خهتته . هتكه تهكلىپ قىلغان ئىدى ياركهنتتىن قۇشبېگىگه خهت ئهۋەتىپ، ياركن

 جىدەل ۋە تاالش  قالدى  ئوتتۇرسىدا  ياركهنت شههىرى بىكار  بولۇپ،  پهيدا  ئادەم بىلهن  تۆت . تارتىشالر  بهش يۈز

 بىلهن دۈشمهننى سهل قۇشبېگى ناهايتى چوڭ ئۈمىت . دەپ يازغان ئىدى » كهلسىله بۇ يهرنى تهسهررۇف قىلغىلى بولىدۇ

. جهڭگه كىرىشتى  چاغالپ، ياركهنتكه بارغان چاغدا، هامىدىن خوجام بىلهن تۇڭگانىالر بىر ئىتتىپاق بولۇپ، ئۇرۇش
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 چېدىر  قىاللماي،  باراۋەرلىك  ئۇلىشىپ،  قۇشبېگى  ئاران  ئاتقا  يايداق  جايالپ،  جېنىنى  ئۆز  تاشالپ،  بارىگاهلىرىنى

 بۇ ۋەقه ئاۋالقى داستاندا زىكرى . بىئات ۋە تهئهللۇقاتلىرى هامىدىن تۆرە قولىغا چۈشتى ههممه تاۋا . كاشىغهرگه قاچتى

 ئىدى  ساالمغا . قىلىنغان  ئۇ  بىلىپ،  ۋاپاسىزلىغىنى  ههم  مهككار  بېكنىڭ  ئىشكائى  نىياز  تۆرەم  هامىددىن  ئىلگىرى

 دادىسى  ئېسىپ قويغان چاغدا،  تېرەككه  يالىڭاچ قىلىپ،  تۇتۇپ باغالپ،  خېتىپ خوجام بۇنىڭدىن خهۋەر كهلگهندە

 ئىدى  ئالغان  ئاجىرىتىپ  ئىكهن . تېپىپ  ئهۋەتكهن  خهت  قۇشبېگىگه  ئاچچىغىدا  مۇشۇ  دەل  بېك  ئىشكائى  . نىياز

 كهينىدىن بېرىپ كۆپ ئۆزرە  خىجالهت بولۇپ،  خالىقالرنى قويۇپ يهنه ياركهنتكه قېچىپ  قۇشبېگى قاچقان چاغدا،

 . ىز قالدى بۇنىڭدىن خوجامالر خهۋەرس . كهلدى

 مۇهاسىرسىگه تهينلىگهن ئىدى  بېك جالالتنى يېڭى هىسار  قۇشبېگى ئهزىز  كۈنلهردە،  شهههرنىڭ « ئۇنىڭدىن . بۇ

 يېقىنالشتى  جاناپالرنىڭ قهدەم . پهتهى  بىز  تهشرىپ كهلتۈرسه،  قهدەم  ئۇلۇغ  بىرەر  باشلىق  تهشرىپ قىلىشىغا  تۆرەم

 خان تۆرەملهر بۇ خۇش خهۋەرنى ئاڭلىغان هامان ههشهمهت ئنتىزام بىلهن بۈزرۈك . دەپ ئهرز يازدى » قاراپ قالدۇق

 ئاتالندى  هىسارغا  ئىكهن . يېڭى  قويغان  تهييارالپ  قويۇپ  دورىالرنى  كولىتىپ،  لهخمىلهرنى  جالالت  بېك  . ئهزىر

 ت نهمۇنه قوشۇنالر نۇسرە . سېپىل پوتهيلىرى بىلهن هاۋاغا كۆتۈرۈلدى . تۆرەملهر بارغان هامان دورىغا ئوت تۇتاشتۇردى

 تۇپراقالر قايتىپ چۈشۈپ،  تېزلىك بىلهن شهههرگه يۈگۈرۈپ كىرگىچه، دورىنىڭ كۈچى بىلهن هاۋاغا كۆتۈرۈلگهن توپا

 قىلدى  نابۇت  كىشىنى  مىڭدەك  خىتايالردىن  ۋە  تۇڭگانى  مۇسۇلمان،  ئىچىدىن . شهههردىكى  تۇپراق  مۇنچىسىنى  بىر

 بىر قىسىمى مۇسۇلمان . دۈشمهنلهرنىڭ كۆپ قىسىمى هاالك بولدى . پهتهى بولدى شۇنداق قىلپ شهههر . تارتىپ چىقاردى

 غهنىمهتكه ئىگه  قوشۇنالر نۇرغان ئولجا . ئهندىشىگه چۈشتى  دۈشمهنلهر غهم . خورام بولدى  دوستالر شادى . بولدى

 ۇلنىڭ مۇبارەت قۇالقلىرىغا بۈزرۈك خان تۆرەم بۇ ئۇرۇشنىڭ پهلهكهكه يهتكهن بهخت خوشاللىقىنى مولال ئالىم ق . بولدى

 ماچىن  مۇۋاپىق  دىلىغا  پاكىز،  توققۇتز  بىر  زەمبىرەكلىرى،  خىتاي  توققۇ  توققۇز  ۋە  تاپتى  دەپ  الزىم  يهتكۈزۈشنى

 بىر قانچه توققۇز بېجىن يامبۇ، كۈمۈشلىرى، توققۇق توققۇز جانان چىنه،  بىر توققۇق قازاق ۋە قالماق ئېتى،  يىگىتلىرى،

 تاۋار  چاي قاتارلىق دۇر  خهسه،  ياقىدىغان خۇش پۇراق  كۆڭۈلگه  ۋە  مالالر  ئۇچرايدىغان يېڭى  قاتارلىق كهم  دۇن

 . ساالمالرنى راسالپ، قوقهند دار سهلتهنهتىگه ئۆزىنىڭ ئىشهنچىلىك خىزمهتچىلىرى بىلهن يولغا سالدى  نۇرغۇن سوغا

ولال ئالىم قۇلغا كۆرۈنۈش پۇرسىتىگه ئىگه بۇ خىزمهتچلهر خوپ ۋاقىت ۋە ياخشىى سائهتته قوقهندگه يېتىپ بېرىپ، م
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 كېچهك،  سالمالرنى كۆرۈپ ناهايتى خۇرسهن بولۇپ ، بارغان خىزمهتچىلهرگه تون  مولال ئالىم بولسا بۇ سوغا . بولدى

 قورال  ناهايتى قىممهت  خهجلهيدىغان تىلال،  بۈزرۈك خان تۆرەمنى خان كۆتىرىپ،  ئىنئام قىلىپ،  ياراق ئېهسان ۋە

 تا  شالر بىلهن بېزەلگهن ئالتۇن تاج، ههممه ئىگه جابدۇقلىرى تامامهن ئالتۇندىن يېرىم چهمبىرەك قىلىپ بېزەپ باها

 ئىگهر  خهسه،  تون،  نىمچه  توققۇز  توققۇز  شاتىر،  ياخشى  ئاۋازى  ۋە  كۈچلۈك  نهپهر  ئىككى  ئات،  نهقىشلهنگهن

 ساالمالرنى ئهۋەتىپ مۇبارەكلهپ،  تىق قاتارلىق سوغا جابدۇقلىرىغا ئالتۇن ههل بېرىلگهن توققۇز ئات ۋە بىر توققۇز مىل

 بۇ خىزمهتچىلهر شهرەپلىق ۋاقىت . ههددىدىن زىيادە مهرههمهت ئىلتىپاتالرنى قىلىپ، ناهايتى زور مېهرىبانلىق قىلدى

 . قويدى ۋە گۈزەل سائهتته يېتىپ كېلىپ، بۈزرۈك خان تۆرەم بىلهن كۆرۈشتى، تۆرەم شاهلىق تاجىسىنى مۇبارەك بېشىغا

 كىچىكلهر مۇبارەكبادلىق ساداسىنى ۋە خۇشلۇق ئاۋازىنى بۇ  ههممه چوڭ . ياراقالرنى قولغا ئالدى  ئاتقا مىنىپ، قورال

 ئۆتكۈزدى  پهلهكتىن  رەڭلىك  قائىدە . كۆك  پادىشالرنىڭ  تهختىگه  سۇلتان،  پادىشالىق  بويىچه  ئوسلۇبلىرى

 ل قىلىپ تهينلىدى ۋە باشقا هۈدەيچى، پهرۋانىچى، ئىشىك ئاغىسى ئۇ ئاتۇشلۇق مههمۇت خاننى شاغاۋۇ . ئورۇنالشتۇردى

 ! ئامىن – ئىالهىم ئۇنىڭ ئاپتاپ دۆلهتلىرى سايىسىنى ئۈستۈن قىلغايسهن . قاتارلىق مهنسهپدارالرنى بهلگىلىدى

2

 تۆرەمنىڭ هۆكۈمرانلىغى ۋە كۇچارلىق زەفهر ئاتىسى جانابى سهئىد بۈزرۈك خان

 ئىستالسى، فهرغانه ۋىاليىتىدىن قېچىپ كهلگهن كاتتىالرنىڭ خوجامالرغا قلغان

 ئههۋالى، مۇههممهت ياقۇپ بېك قۇشبېگىنىڭ ماقالىلىرى، قىپچاق

بۇزغۇنچىلىرىنىڭ ۋەقهلىرى بايانى
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 باتۇر خىسلهتلىك دوستالر، يېقىن مۇههممهتلىك سۆهبهتداشالرنىڭ ئۇچۇق كۆڭلىگه مهلۇم ۋە يېقىن بولغايكى،

 داق قىسسه ۋە ئهپسانىلهرگه قارىغاندا، ئۇلۇغ پهيغهمبهر ۋە سهئىد ئههۋالى بۈزرۈك خان تۆرەم بولسا جاهانگىر بۇن

 خان تۆرەم بولسا سالىه خان تۆرەمنىڭ ئوغلى، بۇ بولسا بۇرهانىدىن خان خوجام پادىشانىڭ ئوغلى، بۇ ئهخمهت خان

 بۈزرۈك خان تۆرەم تهخت سهلتهنهتىدە ئولتۇرۇپ، . ئىدى تۆرەمنىڭ ئوغلى، بۇ بولسا سهيىد ئاپاق خوجامنىڭ ئوغلى

 كېچهكلهرنى  كهشىغهر، يېڭى هسار تهۋەسىگه مۇناسىپ ئادەملهرنى تهيىنلهپ، ههر قايسىسىغا ئۆز اليىغىدا تون

 ر قااليمىقان ۋە بىسهرەمجان كۈنله . بېرىپ، شاهانىلىق مهرههمهت ۋە پادىشالىق ئىنايهتلىرىنى قىلىپ خاتىرجهم بولدى

 . ئۆتۈپ، ئىنتىزام ئورنىتىلدى

 ياقۇپ بېك قۇشبېگى بولسا لهشكهر تهييارالشنىڭ ههرىكهت ۋە تهرەددۇتلىرىگه چۈشتى ۋە جانابى تۆرەمگه ئهرز

 جانابى تۆرەم پۇقراالرغا زۇلۇم بۇالرمىكىن . دىدى » پۇقرالىرىدىن نهرسه ئېلىپ يىگىت تهييارلىساق  يۇرت « . سۇنۇپ

 قۇشبېگى خاپا بولۇپ، ههر كۈندىكى ۋەزىپه ساالمغا كهلمهي، بهلكى كېتىمهن دەپ، . دى دەپ ئانچه ماقۇل تۇتمى

 بۇ چاغدا، كاشىغهر . سهرمهن دىگهن جايغا چىققاندا، تۆرەم كىشى ئهۋەتىپ، ئىلتىجا بىلهن ياندۇرۇپ كهلدى

 ىبراهىم قاتارلىقالر ئهرز تهۋەسىدىكى مۇغال تېرىملىق مۇنهررەپ شابېك، غازى پانسهت ، ئهززى بېك جالالت، مولال ئ

 قۇشبېگىنىڭ نىيىتى باشقىچه، دۆلهت ئالىلىرىنى دەپسهندە قىلىپ، ئۆزى مۇستهقىل هۆكۈمران بولۇش « قىلىپ،

 جاهانشۇمۇل هۆكۈم يارلىقلىرى بىز كهمىنىلىرىنىڭ . ئهگهر . تهقهززاسىدا ههرىكهت قىلىپ، دىمىغىنى بۇزۇپ تۇرۇپتۇ

 . دىدى » ى كېلىپ كېلىپ، ئاستانه پهلهك ئالى بارگاهلىرىنىڭ ئالدىغا تاشلىساق قولىغا چۈشسه، قۇشبېگىنىڭ بېشىن

 قهسهملهر  ئهيمانالر ۋە ئانت  سهۋرى قىلىڭالر، بىزنىڭ ئوتتۇرمىزدا ئههدى « بۈزۈرۈك خان تۆرەم مېهرىۋان بولۇپ،

 ۇشبېگىگه خهۋەر يهتكۈزۈپ، لېكىن بىر مههرەم بۇ سىردىن ۋاقىپ بولۇپ، بهختى ئويغاق ق . دەپ، ماقۇل تۇتمىدى » بار

 پاساتچىالرنى تۇتۇپ سىياسهتتىن  قۇشبېگى ۋاقىتنى غهنىمهت بىلىپ، مهزكۈر پىتنه . ئۇنى غهپلهتتىن ئويغاتتى

 ئۆتكۈزمهكچى بولغاندا، كاتتا خان تۆرەم باشلىق كاتتىالر ئارىغا چۈشۈپ، بۇالرنىڭ گۇنا قىلمىشلىرىنى تىلهپ،

دەپ تۇرغاندا، قۇشبېگى ئۇالرنى ئىالجىسىسز ئهپۇ قىلىپ، » ئورنىغا بىزنى قىلسىال ههرقانداق قىلسىلىمۇ بۇالرنىڭ «
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 بهلكى . پۇشايمان قىلغاندىن كېيىن، يهنه مهرههمهتكه ئېرىشتى  ئۇالر ئۆز گۇنالىرىغا توۋا . ههپسىگه بۇيرۇدى

 رتىغا قايتىپ، بىر مىڭدىن مۇقهررەپ بېك بۇ ئههۋالنى چۈشىنىپ، ئۆز يۇ . ئوتتۇردا يهنىال زىددىيهت پهيدا بولدى

 بۈزرۈك خان تۆرەم، قۇشبېگى قاتارلىقالر ئۇنىڭ ئۈستىگه لهشكهر . ئارتۇق ئادەمنى توپالپ، ئۇرۇشقا تهييارالندى

 بۇ . مۇقهررە بېك باراۋەرلىك قىاللماي، كۇچار خوجىلىرىنىڭ هىمايىسىگه كىردى . تاراج قىلىپ ياندى  تارتىپ، تاالن

 ئۇالرنىڭ قۇشبېگى بىلهن ئۇرۇشۇش مۇددىئاسى يېڭىۋاشتىن . پ بېكنى ئۆزىگه يېقىن هىساپلىدى خوجامالر بولسا مۇقهررە

 بۇ ۋەقه . ئهنه شۇنداق هالهتته كۇچار خوجىلىرى نۇرغۇن پاراكهندە لهشكهر بىلهن خان ئېرىققا كهلدى . ئويغاندى

 . تىپ قالىدۇ يهنه تهكرارالنسا ئوقۇغۇچىغا مااللىق يې . ئاۋالقى داستاندا يېزىلغان ئىدى

 لېكىن قۇش بېگى خوجامالرنىڭ كهلگهنلىگىنى ئاڭالپ ۋە لهشكهرلىرىنىڭ كۆپلىگىنى بىلىپ، ئالال دەرگاهىغا ئىلتىجا

 ئهي ئالهم سىرىنى ۋە مهخپىيهتلىكلىرىنى « قىلىپ، يالۋۇرۇپ مۇناجهت قىلىپ، هاجهتلىرىدىن چىقىشنى تهلهپ قىلىپ،

 ئهگهر ههق . ىلىدىكى يۇشۇرۇن سىرالر سېنىڭ دەرگاهىڭدا روشهن ۋە ئاشكارىدۇر بۇ كهمىنهنىڭ د ! بىلگۈچى ئالال

 خوجاالر تهرىپىدە بولسا، ئۇالرغا پهتهى نۇسرەت ئاتا قىلغايسهن ۋە ئهگهر ههق بهندەڭ تهرىپىدە بولسا زىمىن

 ى جىن ۋە دىۋە يۈزىدىكى بارلىق بهختى قۇتۇپ يۇلتۇزىدەك ئهۋلىيا ئهزەملهر، ئۇلۇغ پهرىشتىلهر ههتتا ئىنس

 دەپ سۇبهان ئالال تائالالدىن نۇسرەت ۋە زەپهر ئۈمىت » مهدەت ۋە يۆلهكچى قىلغايسهن  پهرىزاتالرنى ماڭا يار

 لېكىن ئۇنىڭ ئهسكهلىرى . قىلىپ، ئهسكهرلىرىنى تهييارالپ، بۈزرۈك خان تۆرەمنى باش قىلىپ، جهڭگه يولغا چىقتى

 تىزارلىق زاماندا، گۇالپ هاكىمى ههمراخان دىگه ئىككى يۈز ئهللىك نهپهر بۇ سائادەت ۋە ئىن . ئىككى مىڭغا يهتمهيتى

 خوجامالرنىڭ . بۇالرنىڭ كېلىشى مۇبارەك بالىنىڭ ئالدى دەپ هىساپلىدى . تهييار ئادىمى بىلهن ياردەمگه كهلدى

 اتۇر ۋە قهيسهر بىرقانچه ب . ئىككى تهرەپنىڭ لهشكهرلىرى جهڭگه كىرىشتى . لهشكهرلىرى بولسا ئىنتايىن كۆپ ئىدى

 كۇچار لهشكهرلىرى بىرقانچه . نۇرغۇن ئادەم نابۇت بولدى . يۈرەكلهر ئوتتۇرغا ئات سېلىپ كېلىپ، ئۇرۇشقا كىرىشتى

 ئاخىرى ئابدۇلال پانسهت ۋە غازى پانسهتلهر خوجاالر . قېتىم غهلبه قىلىپ، قۇشبېگىنىڭ لهشكهرلىرىنى ئارقىغا ياندۇردى

 ئۇ ناهايتى بىهۇزۇر بولۇپ، . بۇ چاغدا قۇشبېگىنىڭ يوتىسىغا ئوق تېگىپ توختاپ قالدى . سېپىنىڭ بىر تهرپىنى بۇزدى

 دەپ ئهمدىال ئېغىز ئېچىشى بىلهن، » ئاتقا ئولتۇرالماتدىغان هالهتكه يهتتىم . ماڭا ئوق تهگدى « ئابدۇلال پانسهتكه

زلهر كىم ئۈچۈن جان بېرىپ ۋە بى . مۇشۇنداق چاغدىمۇ بۇنداق گهپنى قىالمدىكهن ! ئهي نامهرت « مهزكۈر پانسهت
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 جان ئېلىپ تۇرۇپتىمىز؟ قانداق پادىشا ئۇلۇغالر بۇنداق جهڭ مهيدانىغا هازىر بولغان؟ ههر نىمه بولساڭمۇ ئات

 دەپ بىر تهرەپتىن ئىچى ئاغىرىپ، يهنه بىر تهرەپىن دۆلهتخالىق يولىنى قىلىپ، قاتتىق سۆزلهر » چۈشىمهن دىمىگىن

 ئهنه شۇندانق پهيتته ئۇرۇشنىڭ غهلبه شامىلى قۇشبېگى قۇشۇنلىرى . نه جهڭگه كىرىپ كهتتى بىلهن دەشنام بېرىپ، يه

 بۇالر ئىككى تاش ياكى ئۈچ تاش مىقدارى كهينىدىن . كۇچار لهشكهرلىرى ئارقىغا يېنىپ قاچتى . تهرەپكه يۈزلهندى

 . ئهسىرلهرنى ئېلىپ ياندى  قوغالپ بېرىپ، ئولجا

 : قىتئه

 دا ۋە شاهقا كهلسه قازادىن چارە يوق، گهر گا

 تارتماي بولماس ئىالج دەفىغه ئانىڭ چارە يوقل

 سهختىلىغىنى ئههلى دۇنياغا مۇقهررەر قىلدىلهر،

 . باشقا كېلسه بىنا گاهى سهبىر قىلماي چارە يوق

 : نهزىم

 لهكهرى فهراكهندەدىن ئىش كهلمهي،

 . مهدانه جهڭچى ياخشىراق يۈز مىڭدىن ئىككى يۈز

 بۇالرنىڭ ههممىسى توپ، زەمبىرەكلهرگه ئوت بېرىپ، تا . لېكىن بۇ چاغدا ئون مىڭ تۇڭگانى تايىپىلىرى بار ئىدى

 فهيمانالرنى قىلىشىپ،  بۇ چاغدا ئىككى تهرەپ ئهلچىلىشىپ، ئههدى . نامازشامغىچه ئورنىدىن زادىال يۆتكهلمىدى

 قۇشبېگىنىڭ ئۇالرنى كاشىغهر دار سهلتهنهتىگه ئېلىپ ماڭدى ۋە توپ، زەمبىرەك، . نامىلهر بىلهن ياراشتى سۈلهى شهرت

بۇ ۋەقه تارىخ هىجرى بىر . غهنىمهتلهرگه ئىگه بولدى  دوراق قاتارلق ئولجا  كۆمۈش، ئوق  ياراق، ئالتۇن  قورال
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  11 يىلى  1865 مىالدى ( ىرىمه ئىككىنچى كۈنى مىڭ ئىككى يۈز سهكسهن ئىككىنچى يىلى جامادىل ئاخىرىنىڭ يىگ

 . يۈز بهرگهن ئىدى ) ت – كۈنى  12 ئاينىڭ

 قۇشبېگى قهشقهرگه قايتقاندىن كېيىن، زامان سىناقلىرىدىن ئۆتكهن تهجىرىبىلىك جاراههتلهرنى هازىرالپ، ئۇستۇرا

 تچى بهدۆالەت ئالىلىرىنىڭ يولتىسىنى تىغ رىۋايهتلهرگه قارىغاندا، جاراهه . بىلهن يوتىسىنى يېرىپ ئوقنى ئالدى

 بىلهن يېرىپ ئوقنى ئېلىۋاتقان چاغدا، ئۇ بىر مىرزىنى ئالدىغا ئېلىپ كېلىپ، ئىنايهتنامىلهر يېزىشقا سۆز سۆزلهپ

 چىرىيى ئۆزگهرمهپتۇ ۋە بۇنىڭغا پهرۋا  بۇ چاغدا ئۇنىڭ ياكى رەڭ . مىرزا بولسا ئۇنىڭ سۆزىنى پۈتۈپ تۇرۇپتۇ . تۇرۇپتۇ

 دىمهك، قۇشبېگىنىڭ غهيرەت ۋە جۈرئهتلىرىنى بۇنىڭدىن قىياس . پهرمانلىرىدىن ئازماپتۇ  ياكى بۇيرۇق . ىلماپتۇ ق

 . قىلىپ بىلگهيسىزلهر

 بۈزرۈك خان تۆرەم، قۇشبېگىلهر غهلبه بىلهن دارسهلتهنهت كاشىغهرگه بارغاندىن كېيىن، مۇاليىم سۆز ۋە شىرىن تىلالر

 ياراقلىرىنى جهڭ  ئېهسانالرنى قىلىپ، ئۇالرنى ئۆزىگه قارىتىپ، قولىدىكى قورال  ۇرغۇن ئىنئام بىلهن تۇڭگانىالرغا ن

 لېكىن، بۇ . جىدەلسىز قولىغا ئېلىپ، ۋەدىلهرنى بېرىپ، ئۇالرنىڭ كۆڭلىنى تىنچالندۇرۇپ، قورقۇنچىن خاالس قىلدى

 ئۇزۇقلىرى تۈگهپ، ئاچلىق دەردىدىن  اش خىتايالرنىڭ بولسا ئ . چاغدا خىتايالر شههىرى تېخى ئېلىنمىغان ئىدى

 قېرىدىن قېرىلىرىنى ۋە كىچىك نارسىدە بالىلىرىدىن ئىت، مۈشۈكلىرىگىچه ئۆلتۈرۈپ يهپ تۈگىتىپ، گويا ههر بىرى

 خۇددى بىر پانۇستهك بولۇپ، ئۆز جېنىغا رازى بولۇپ، دەرۋازىنى ئېچىپ چىقىپ، خۇددى شاهادەت ئېيتقاندەك

 بۇ . دەسلهپكى مۇهاسىردىن بۇ دەمگىچه تولۇق ئون ئۈچ ئاي ئۆتكهن ئىدى . رنى دەپ تۇردى ئاغىزىدا بىر نىمىله

 شهپقهتلهرنى قىلىپ، ئۇالرنى  پادىشاهى بهختىيار ۋە سائادەت ئهسار بۈزرۈك خان تۆرەم بارلىق خىتايالرغا رەهمى

  ۇالرنىڭ ههر بىرىگه تېگىشلىك ئىنئام ئ . ههممىسىال شاهادەت ئېيتىپ بۇسۇلمان بولدى . ئىمان شېرىپىگه دااللهت قىلدى

 . ئېهسانالرنى قىلىپ ئورۇنالشتۇردى ۋە خۇدالويه دىگهن باشلىغىنى يهنه چوڭ قىلىپ، بۇالرنى خادالويهگه تاپشۇردى

 ئۇنى . خۇدالويه دىگهننىڭ خۇددى يهككه ئۈنچىدەك، گۆههر قىياپهتلىك، پهردە نومۇسلۇق گۈزەل بىر قىزى بار ئىدى

 ناهايتى زور مهرههمهت ۋە ئىلتىپاتالر بىلهن ئۇالرنىڭ ههممىسىنى . گه ئېلىپ، نىكا رىشتىسىگه ئالدى ئۆز ئهقىدىسى

 . مهمنۇن قىلىپ ئورۇنالشتۇردى

تاشكهنتنىڭ مىڭ ئۈرۈك دىگهن جايىدا . ئهقىسسه، كاشىغهر شههىرى پهتهى بولۇپ تېخى ههپته ئۆتمىگهن ئىدى



 تولۇق  ئوتتۇرا  ئوقۇغۇچىالر كۇلۇبى http://xjtoluk.cn/  http://irlan.cn 

213 

 ئۇنىڭ ههممه نۇسرەت . لغان ئۇرۇشتا ئوق تېگىپ، شاهادەتلىك شهرۋىتىنى ئىچتى مولال ئالىم قۇل ئوروسىيه بىلهن بو

 ئاالمهت ئهسكهرلىرى خۇدايارخاننىڭ ئالدىغا بېرىشقا جۈرئهت قىاللماي، تېزال پارچىلىنىپ، ههر تايىپه ههر تهرەپكه

 ئالدىنىپ، ئارقىسىغا كىرىپ ئېهسانلىرىغا مهغرۇرلىنىپ ۋە  چۈنكى، بۇالر مولال ئالىم قۇلنىڭ ئىنائام . يۈزلهندى

 . بۇالرنىڭ بىر قانچه كاتتىسى جان ساقالشنىڭ هههىمىسى ۋە قايغۇسىدا كاشىغهرگه قاراپ راۋان بولدى . كهتكهن ئىدى

 كهلگهنلهرنىڭ ئىچىدە كاتتا . بۇ ۋەقه بۈزرۈك خان تۆرەم كاشىغهرگه كېلىپ يهتته ئايدىن كېيىن يۈز بهرگهن ئىدى

 تۆرە، ۋەلى خان تۆرەم، ئىسرائىل خان تۆرەم، مۇههممهت رىهىم خان تۆرەم ، هېكىم خان خان تۆرەم، كىچىك خان

 تۆرەم، مىرزا مۇههممهت قۇشبېگى، مۇههمهت نهزەربېك، قادىر قۇلى بې ك، خۇدايقۇلى بېك، ئۆمهر قۇل باهادۇر بېشى،

 دخۋا، پهيزۇلال دادخۋا، تاشباي مىر بابا دادخۋا، تۇردى قۇل دادخۋا، باقى بېك ، بېك مۇههممهت قۇرچى، تاش دا

 دادخۋا، ئاۋغان جامىدار دادخۋا ۋە خهيىر مۇههممهت توپچى، دار بوخچه بهردار قاتارلىق بىر قانچه زامان ئىشلىرىدىن

 چاقىلىرى بولۇپ، يهتته مىڭدىن كۆپرەك باتۇر ۋە تهييار ئادەمنىڭ كاشىغهرگه  تهجىرىبىلىك باتۇرالر ۋە باال

 بۈزرۈك خان تۆرەم، قۇشبېگىلهر ئاڭالپ، ئىككى پانسهتنى يىگىتلىرى بىلهن ئالدىغا . ئاڭالندى كهلگهنلىگى خهۋىرى

 ئهگهر ئۇالر ئىتائهت ۋە فهرماندار بولۇپ كهلگهن بولسا، بىزگه ئۇچۇرىنى بېرىپ، يول باشالپ « چىقاردى ۋە بۇالرغا

 تهرەپكه ئۆتكۈزمهي، بىرگه خهۋەر بېرىپ، توساپ كېلىڭالر، مۇبادا باشقا غهرەز مۇددىئارلىرى بولسا، قاراۋۇلدىن بۇ

 مهزكۈر پانسهتلهر ئۇالر . دەپ بۇيرۇق بېرىپ يولغا سالدى » مهدەت بېرىمىز  ئۇرۇشۇڭالر، ئۈستۈڭلهرگه بېرىپ، يار

 كاتتا خان تۆرەم، مىرزا ئهخهت قۇشبېگىلهر پانسهتلهر بىلهن كۆرۈشۈپ، . بىلهن قىزىل سۇپىنىڭ لېۋىدە ئۇچراشتى

 مىزنى ئورۇسىيه بېسىۋالدى، بىز جاننى مۇهاپىزەت قىلىش ئۈچۈن ههرقانچه بولسىمۇ ههمىدىيارلىق رىئايه يۇرتى «

 ئهگهر . ئهگهر خىزمهتكه سالسا بهقهدەر ئههۋال خىزمهت قىالرمىز . ئۇنىڭ ئۈستىگه ئىسالم ئېچىپتۇ . شهپقىتى بار

 شهرتلهرنى تهكىتلهپ  دەپ قاتتىق قهسهم » پ كهلدۇق خىزمهتكه سالمىسا، بىر نىمه قىلىپ كۈن ئاالرمىز دەپ باشپاناقا

 . پانسهتلهر بۇنى ئاڭالپ، بۈزرۈك خان تۆرەملهرگه ئۇچۇرىنى بېرىپ، باشالپ كېلىپ ئۇچراشتۇردى . قاراپ تۇردى

 قهسهملهر ئادا قىلىنغاندىن كېيىن، خان تۆرەم ئۇالرنىڭ ههممىسىگه  پهيمانالر ۋە ئانىت  ئوتتۇردا باشقىدىن ئههدى

 . ماكان تهيىنلهپ ئورۇنالشتۇردى  كېچهك كىيدۈرۈپ، جاي  ز اليىغىدا تون ئۆ

زاماننىڭ زامانى ۋەلىخان تۆرەمنىڭ « لېكىن، ۋەلىخان تۆرەم كاشىغهر شههىرىگه كىرىشى بىلهنال، هىچ تارتىنماستىن
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 ۇ ئههۋالدىن خهۋەر تېپىپ، قۇشبېگى ب . دەپ كوچىالردا جار سېلىپ، ناغرا، كانايالرنى شادىيانىگه سوقتى » زامانى

 ئىككى پانسهتنى دەستهسى ياردەمچىلىرى بىلهن بۇيرۇپ، ۋەلىخان تۆرەمنى باگاهىغا ئېلىپ كېلىپ، غهزەپ بىلهن

 مۇشهققهتنى چېكىپ، ههر نىمه  بىزلهر بۇ يهردە خىتاي شههىرىنى ئاالالماي بىر مۇنچه جاپا « قاتتىق ئهيىپلهپ،

 ز بولسىڭىز بهش، ئوندەك باشباشتاق ئادەمنى تېپىپ، ئۆزىڭىزگه بۇ يۇرتالرغا سى . ئىشالرنى قىلىپ يۈرۈپتىمىز

 ئىگىدارچىلىق ئىشتىياقىنى قىلىپ يۈرىسىز، ئىلگىرى كېلىپ كاشىغهرنى ئااللماي مۇسۇلمانالرنى ئۆلتۈرۈپ، ئۇالرنىڭ

 ڭ خۇنىغا زامىن بولۇپ جهسهتلىرىدىن كاال مۇنارالرنى ياساپ، كۆپ ناههق قانالرنى تۆكۈپ، نهچچه مىڭ ئادەمنى

 مۇشهقهتلهرنى تارتىپ تۇرغان ۋاقتىمىزدا، سهن نىمه  ئهمدى بىز بۇ خىتايالر بىلهن ئۇرۇشۇپ، جاپا . قېچىپ كهتتىڭىز

 دەپ قاتتىق سۆزلهرنى قىلىپ، غهزەپ » ئادەم دىيىشكه ئاغىزىڭىز بارماي، شهههرنى ئۆزىڭىزنىڭ قىلغىلى قهست قىلىسىز

 ىرىنى سۇغۇرۇپ ئېلىپ چاپقىلى تهمشهلگهندە، كاتتا خان تۆرەم باشلىق چوڭالر ئارىغا ئاتهشلىرى ئۆرلهپ، خهنج

 لېكىن، ئىككى ناغىرچىسى ئۈچ ئادىمىنى دارغا ئېسىپ . چۈشۈپ، ئۇنىڭ قولىنى تۇتۇۋېلىپ، گۇناسىنى تىلهپ ئالدى

 . ىشى كۆرمىدى ههم بىلمىدى ئۇنىڭ نىمه بولغانلىغىنى هىچ ك . ۋەلىخان تۆرەمنى يېڭى هىسارغا ئهۋەتتى . ئۆلتۈردى

 ياركهنت قۇشبېگىنىڭ . گهپنىڭ هالسىلى شۇكى، كۇچارلىق خوجامالر خان ئېرىقتىكى جهڭدە شىكهست يهپ قاچتى

 ياركهنتتىكى خوجامالرمۇ ئهندىشه قىلىپ قورقۇپ، بۇ جاينى قۇشبېگىگه قوشۇپ بېرىپ يانغان . چاڭگىلىغا چۈشتى

 رنىڭ دۆلتىدە مۇالهىزە قىلىپ تاماشا قىلماق الزىمكى، ئۇ بىر تال ئوق بىلهن بۇ سائادەت يار ۋە دۆلهت ئاسا . ئىدى

 قۇشبېگى ياركهنتنىڭ بوش قالغانلىغىنى بىلىپ، . بىر هۇجۇم بىلهن ئىككى شهههرگه ئىگه بولدى . ئىككى كىيىكنى ئاتتى

 ئۆزىنى مۇستهقىل هۆكۈمرانلىغى بۈزرۈك خان تۆرەم باشلىق كاتتىالرنى ههمرا قىلىپ ياركهنتكه بېرىپ، بۇ جاينى رەسمى

 . لېكىن، ياركهنتتىكى تۇڭگانىالر ئىتائهت قىلماي، شههىرىنى مههكهم ساقالپ دەرۋازىنى ئاچمىدى . دائىرىسگه ئالدى

 تۆرەم باشلىق ههممه قوشۇنالر ياركهنتتىكى تۇڭگانىالر شههىرىنى مۇهاسىرە قىلىپ تۇرغان بۇ كۈنلهرنىڭ ئىچىدە بېك

قۇرچى بىر قانچه بۇزغۇنچى قىپچاق ئههلى بىلهن ئىتتپاق تۈزۈپ، توغرا ئىتتىپاق يولدىن چىقىپ، شهيتان مۇههممهت

 ياراقسىز ئېلىپ  پاساتالرنىڭ ئىشىگىنى ئېچىپ، بۈزرۈك خان تۆرەمنى توغرا يولدىن ئازدۇرۇپ، قورال  سۈپهتلىك پىتنه

 قۇشبېگى . رىشلىق ۋە ئۇرۇش دۇمبىغىنى سوقۇشقا باشلىدى قېچىپ، كاشىغهرگه ئاپىرىپ، يېڭى شهههرگه ئېلىپ كىرىپ قا

. بۇ پىتنه خهۋىرىنى ئاڭالپ، كاتتا خان تۆرەم بىلهن جامىدار دادخۇانى بىر قانچه يىگىت بىلهن كاشىغهرگه ماڭدۇردى
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 ئهلچىلىك . بۇالر كېلىپ بۈزرۈك خان تۆرەمنىڭ قايسى جايدا ئىكهنلىگىنى ئېنىقالپ ئهلچى كىرگۈزدى

 ئارىدا يهنه ئون كۈن . شۇڭالشقا، ئىككى تهرەپ جهڭگه تهييارالندى . هيهتلىرىدىن ئهسهرمۇ بولمىدى مۇۋەپپهق

  ئارىدا ههر كۈنى دىگۈدەك جهڭ . ئۆتمهيال، قۇشبېگى كىچىك خان تۆرەمنى ياركهنتته قالدۇرۇپ كاشىغهرگه كهلدى

 چى سۈبهان ئالالنىڭ مۇقهددەس درگاهىدىن بۇ كۈنلهردە ياراتقۇ . جىدەللهر يۈز بېرىپ، نۇرغۇن ئادەم زىيان بولدى

 شىۋىرغان سوغاقلىرى دوست بىلهن  زىمىنىستان هاۋاسى ۋە دەهشهتلىك قار  چۈشكهن دەلۋە پهسلىدىكى قىش

 ئاخىرى ئۇزاق تهدبىرلىك، نازۇك تهمكىنلىك ۋە . شۇنداق قىلىپ، ئاتمىش كۈن ئۆتتى . دۈشمهنگه باراۋەر تهسر قىالتتى

 شبېگى غازى ئاتالىق ئۆزىنىڭ كاتتىلىرىدىن بىرىنى چىقىرىپ سۈلهى يولى بلهن بۇ پاالكهتتىن قاتتىق دۆلهتلىك قۇ

 مهزكۈر ئهلچى مهقسهت . پاساتچى بېك مۇههممهت قۇرچنىڭ ئالدىغا ئهلچى كىرگۈزدى  قۇتقۇزۇشنى ئويلىدى ۋە پىتنه

 ئهمدى . ئىتتىپاقلىق كۆتىرىلدى ئهمدى بىزنىڭ ئارىمىزدىن « مۇددىئاسىنى سۆزلىگهندىن كېيىن، قۇرچى  مهقسهت

 ياخشى مهسلىههت شۇكى، قۇشبېگى جاۋاپ . ئىككىنچىلهپ مۇرەسسه قىلىپ يالغان دوست بولۇشنىڭ ئېهتىمالى يوق

 » چاقىلىرىمىزنى ئېلىپ يۇرتىمىزغا چىقىپ كهتسهك  زەخمهت قىلمىسا، بىز بارلىق قىپچاقالر باال  بېرىپ بىزگه زىيان

 قۇشبېگىمۇ ماقۇل بولۇپ جاۋاپ . بىرلهپ قۇشبېگىگه مهلۇم قىلدى  لچى قۇرچىنىڭ جاۋابىنى بىر ئه . دەپ جاۋاپ قايتۇردى

 قىپچاق گوروهى ئۆزلىرىنى جابدۇپ، ئىككى يۈزدەك كاتتىلىرى دەرۋازىدىن چىقىشى بىالن، قۇشبېگى دەرۋازىنى . بهردى

 قۇچى باشلىق يولغا . نلىرى شهههردە قالدى قالغا . چىققانلىرى چىقىپ كهتتى . مههكهم ئېتىپ قالغانلىرىنى چىقارمىدى

 بهزىلىرىنى . ئۇالرنىڭ بهزىلىرىنى تىغ سىياسهتتىن ئۆتكۈزدى . بالىلىرى قۇشبېگىنىڭ قولىغا چۈشتى  چىققانالرنىڭ خوتۇن

 . پاساتالر بىر تهرەپ بولۇپ، يۇرتقا تىنچلىق هاسىل بولدى  پىتنه . نهزەربهنت قىلدى

 شۇنداق هالهتته قۇشبېگى ئۇنىڭ يىگىت، . خىجالهتچىلىكتىن بېشىنى ئۈستۈن ئااللمىدى لېكىن، بۈزرۈك خان تۆرەم

 ههممه قوشۇن . تهڭگىلهرنى چاچت  تىلال . كېچهكلهرنى ياپتى  مههرەملىرىگه ئىنئام ئىشىكلىرىنى ئېچىپ، ئۇالرغا تون

 ئۇالرنىڭ ههممىسىال قۇشبېگىنىڭ دىگهندەك، » ئىنسان ئېهساننىڭ قۇلىدۇر « خۇددى . يىگىتلىرى قۇشبېگىگه ئۇالشتى

 ئېهسانالرنى كۆرۈپ  بۇالرمۇ ئىنئام . بۈزرۈك خان تۆرەمنىڭ ئالته يۈزچه خاس يىگىتلىرى بار ئىدى . كهينىگه ئهگهشتى

 ئاخىرى قۇشبېگى تۆرەمنى بهش نهپهر يىگىتى . تۆرەم پهقهت ئهللىكچه يىگىتى بىلهنال قالدى . قۇشبېگى تهرەپكه ئۆتتى

غا ئهۋەتتى ۋە بۇ بهش نهپهت يىگىتتىنمۇ ئايرىپ تهنها تۇتۇپ، ئۆز يىگىتلىرى ۋە خىزمهتچىلىرىنى بىلهن يېڭىسار
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 . تۆرەمنىڭ خىزمىتىگه قويۇپ، ئۇنى نهزەربهنت ئورنىدا مۇهاپىزەت قىلدى

 ار بولۇپ بۇ چاغدا بېك مۇههممهت قۇرچى قوقهندگه بارغاندىن كېيىن، ئالى مۇقاملىق خۇدايارخان ئالىلىرى خهۋەرد

 سهن قىپچاقالر بۇ شهههرلهرنى بىسهرەمخان قىلىپ ئۇرۇسالرغا بهردىڭ، ئاندىن كاشىغهرگه قېچىپ بېرىپ «

 دەپ غهزەپ ئاتهشلىرى ئۆرلهپ، قۇرچى باشلىق قىپچاقالرنى دەم تىغىدىن » كاشىغهرنىمۇ سهرەمجان قىلدىڭ

 ۇپ كهتكهن كارۋانالرنىڭ ئارقىسىدىن ناهايتى تېز ئۆتكۈزۈپ، بۇرۇنقى پانا يولىغا قهدەم قويۇپ، كهتسه كهلمهس بول

 مهزكۇر قۇرچى بولسا قهدىمقى ئابائى . شۇنىڭدىن كېيىن، قىپچاقالر كاشىغهردىن قېچىپ بارالمىدى . يولغا سالدى

 ] 172 [ ئهجداتلىرىدىن تارتىپ يۇرت سوراپ كهلگهن ۋە دەشتى قىپچاقالر ئىچىدە ئۇلۇغلۇق بىلهن ئۆتكهن گۆز ئوغلى

 ئهنه شۇ كۈندىن باشالپ بارلىق قىپچاقالر گهدەنلىرىنى تۆۋەن قىلىپ، بوينىنى سۇنۇپ، . نىڭ نهۋرىلىرىدىن ئىدى باتۇر

 بۇمۇ قۇشبېگىنىڭ دۆلهت ئىقباللىرىنىڭ . ئهمىر ئىتائهت ۋە پهرماندارلىقنى ئۆزلىرىگه الزىم ۋە راۋا دەپ بىلدى

 . ئۆرلىشىگه سهۋەپ بولدى

 : نهزىم

 ئهگهر بولسهلهر دۆلهت بهختى يار، شاهقا

 . بولۇر شاالرغا پهتهى نۇسرەت دۇچار

3 

 ياراتقۇچى سۈبىهان ئالال ئىگهمنىڭ پهزىل ئىنايىتى بىلهن مۇههمهت ياقۇپ بېك قۇشبېگى

 غازىنىڭ تهختى سهلتهنهتته ئولتۇرغانلىغى، مۇخاپىالر سهرەمجانى ۋە قهشقهركهشلىك

 ېشى، ياركهنتنىڭ ئېلىنىشى، خوجا ئىسهاق تۆرەنى تهرتىپلىرى، ماراۋ  قانۇن

ئىستىال تاپقىنى قاتارلىق ۋەقلهرنىڭ بايانى
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 ۋە مۇاۋپىق مۇههببهتلىك دوستالرنىڭ توغرا سهۋىيىلىرىگه يېتىپ ئۇچۇق  ئاشكارە  ئهقىدىسى سادىق بۇرادەرلهر

 هممهت ياقۇپ بېك ئاتالىق بارلىق سهرەمجان ۋە ئهپسانىلهرگه قارىغاندا، مۇه  بولغايكى، نهقلى هىكايه ۋە قىسسه

  باشباشتاقلىقالرنى ئۆزى كۆزلىگهن مهقسهت ۋە نىشانى بويىچه تىنجىتىپ ۋە ئىنتىزامغا سېلىپ، ئۇ مېهرىبان ههم قههرى

 ر غهزەپلىك ئۇلۇغ ئالالنىڭ ههممىگه تېگىشلىك لۇتپى ئىنايهتلىرىگه پۈتۈنلهي تهۋەككۈل قىلىپ، كاشىغهر، يېڭى هىسا

 كهنت  قاراشلىق  ئۇنىڭغا  بولدى  ۋە  هۆكۈمران  ئىختىيارەن  ۋە  مۇستهقىل  ئۆزى  هاكىم،  جاي . زىمىنالرغا  جايالرغا

 دۆلهت ئىقباللىرى بويىچه بارلىق يىگىتلىرىگه لۇتپى ئېهسانالرنى قىلىپ، كۆڭلى كۆتۈرلۈپ، . سۇيۇرغالالرنى تهيىنلىدى

 بولدى  جااللهتلىك خۇدانىڭ پهزىل . خاتىرجهم  ياندى ئۇ  بۇرچىدا  يۇرۇقلۇق  يۇلتۇزلىرى  بىلهن  چاغدا . ئىنايىتى  شۇ

 جهڭ قورال  ئۇنىڭ كۆڭۈل ئهينىكىگه كېچه  تهييارالش،  سهرۋاز  يىگىت راسالش،  سوقتۇرۇشتىن ياراقلىرىنى  كۈندۈز

 . باشقا خىيال ياكى ئىشتىياق چۈشمهيتى

 خوجىلىرىد  كۇچار  تهرەپتىكى  شهرق  كۈنلهردە  مۇشۇ  قىيامهت ئهسرلىك لهشكهرلىرى دەل  تۆرە  ئىسها  بولغان  ىن

 قۇالقلىرىغا  مۇبارەك  قۇشبېگىنىڭ  خهۋەر  يامان  دىگهن  ئولتۇردى  كىرىپ  شههىرىگه  ياركهنت  ئاتلىنىپ،  بىلهن

 نهتىجىدە ئون ئىككى مىڭ ئاتلىق . بۇ يىگىت ۋە سهرۋازلىرىنىڭ سانىنى خهتلهپ تىزىمغا ئالدى . ئاڭالنغىلى تۇردى

 چۈشتى يىگىت ۋە  دەپتهرگه  سهرۋاز  قىلىپ، . ئۈچ مىڭ پىيادە  ئهمىرى لهشكهر  ئۈچ مىڭ سهرۋاز  دادخۇانى  جامىدار

 داقا  توپ  بايراق،  ئهلهم،  تۇغ،  پانسهتنى  زەمبىرەرك،  سهككىز  ئاستىغا  قول  قىلىپ،  تهقسىم  قاتارلىقالرنى  دۇمباق

 يهنه  ئۇنى يارلىق جاهاننامه بىلهن ئورنىنى كۆتۈردى؛  قىلىپ، تهيىنلهپ،  ئههمهت قوشبېگىنى ئهمىرى لهشكهر  مىرزا

 ئۇنى قۇياش نۇرىدەك يارلىق بىلهن مهمنۇن ۋە ئۈستۈن قىلدى؛ ئۆمهر قۇل باتۇر بېشىنى ئهمرى لهشكهر قىلىپ، سهككىز

 پانسهت تهينىىلهپ، مىڭ يىگىت، تۇغ، بايراق، ئهلهم بىلهن مېهرىبانلىق كۆرسىتىپ، ئۇنىڭغا مۇبارەك يارلىق بويىچه

 ئاالهىدە ئورۇن بهردى؛ ئابدۇلال پانسهتنى ئهمرى لهشكهر قىلىپ، سهككىز پانسهت بىلهن ئۈچ مىڭ يىگىت ئايرىپ،

 قۇشبېگى جانابى يىگىتنى . تۇغ، بايراق، ئهلهملهرنى ئىنايهت قىلىپ، ئۇنى ئالهم ئىتائهت يارلىغى بويىچه ئىززەتلىدى

 كاتتا تۇغ تاپشۇردى امان ئىنتىزامىنىڭ هۆسنى نىشانى بولغان مىرزا ئههمهت قۇشبېگىنى بۇ ز . خاس قالدۇرۇپ ئۇالرغا
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 قالغان ئهمىرى لهشكهرلهرنى . چاپاۋۇل قىلىپ يىگىتلىرى بىلهن مارالۋېشىنى مۇهاسىرە قىلىشقا چوڭ يارلىق چۈشۈردى

 كهينى  قىلىپ،  قۇيرۇق  سهلته  قىل  ۋە  دەبدەبىسى  پادىشالىق  ئۆزى  ئاخىرىدا  ئهڭ  ماڭدۇرۇپ،  نهت كهينىدىن

 داغدۇغۇسىنى نامايىش قىلىپ، دۆلهت ئهركانلىرى ۋە بۇرۇندىن بىلله بولغان هۆكۈمرانالرنى باشالپ غهلبه ئۆزەڭگىسىگه

 . بارگاهلىرىنى تىكتى  مهنزىل يۈرۈپ مارالۋېشىغا كېلىپ چېدىر  ئاياق قويدى ۋە مهنزىلمۇ

 بۇ جايدكى تۇڭگانىالر كۇچارلىق . ڭ ئادەم بار ئىدى مارالۋېشى شههىرىدە تۇڭگانى ۋە مۇسولمانالر بولۇپ، ئۈچ مى

 تىرىكچىلىگى بىلهن كۈن ئېلىپ  ئۆز  گۇرۇهىدىن ئورۇن ئېلىپ،  مۇسۇلمانالر  ئىتائهت قىلىپ،  ئىناۋەت ۋە  خوجامالرغا

 سېپىلنىڭ . تۇرغان ئىكهن  ئېتىپ،  دەرۋازىالرنى مههكهم  تېپىپ،  قوشۇنلىرىنىڭ كهلگهنلىگىدىن خهۋەر  قۇشبېگى  بۇالر

 ئادىن ئىككى تهرەپ بىر ههپته جهڭ قىلىشقاندىن كېيىن، قۇشبېگىنىڭ قوشۇنلىرى . ئۈستىگه چىقىپ جهڭگه تهييارالندى

 ئاندىن . بۇ سېپىلنىڭ بىر تهرىپىنى بۇزۇپ ئاسمان قههرىگه كۆتهردى . لهخمه كوالپ، دورا قويۇپ، ئوت قويۇپ بهردى

 ئهجهل يهتمىگهنلهر ساق . هجهل بىلهن ۋەدىلهشكهنلهر كهتتى ئ . لهشكهرلهر چاپسان يۈگۈرۈپ شهههرنى پهتهى قىلدى

 تۇڭگانىالرنى . قالدى  ههممه  قىلىپ،  باش  دىگهنى  مادالويه  مۇسۇلمانالرغا  ۋە  تۇڭگانىالر  قالغان  ساق  قۇشبېگى

 سالدى  يولغا  قىلىپ . كاشىغهرگه  بېشى  باتۇر  باتۇرنى  مىڭبېشى  تاپشۇردى ههمدە  تۆرەمگه  خان  هېكىم  مارالۋېشىنى

 بۇ ۋەقه تارىخ هىجرى بىر مىڭ ئىككى يۈز سهكسهن . هيىنلهپ، مۇبارەكلهش يۈزىسىدىن قولىغا مۇبارەكنامه تاپشۇردى ت

 . يۈز بهردى ) ت  كۈنى  15 ئاينىڭ  7 يىلى  1866 مىالدى ( ئۈچۈنچى يىلى رەبىئول ئاۋلىنىڭ ئىككىنچى كۈنى

 بىر ئات سهكرىتىش بۇ پادىشانىڭ شاخماتۋازلىغىنى ش ! ئهي جان يارەنلهر  قىلىپ بىلىڭالركى، ئۇ  ۇنىڭدىن تاماشا

 ئاقسۇ، كۇچاردىن ياركهنتكه . يهنى ئۇ ئىسهاق خوجامنى ياركهنتكه بهنت قىلىپ قويدى . بىلهنال شاهنى مات قىلدى

 هه  ئۆتهلمىدى ۋە  يولدىن ئادەم  بۇ  ههتتا  بارالمىدى،  هىچقانداق كىشى  تهرىپىگه  كۇچار  ياركهنتتىن ئاقسۇ،  ر ياكى

 بهختى تهلهيلىك بۇ جهڭ ئاياقالشقاندىن كېيىن، قۇشبېگى غازى . قايسى تهرەپته كىم قانداق بولغانلىغىنىمۇ بىلهلمىدى

 ئاتالندى  بىلهن جهڭ قىلىشقا  ياركهنتتىكى ئىسهاق خوجام  قىلىپ،  بۈزرۈك . نۇسرەت ئهسهرلىك ئهسكهرلىرىنى ههمرا

 بىلهن  قوشۇنلىرى  ئۈلگۈلىك  نۇسرەت  تۆرەمنى  مهنزىلمۇ خان  قىلىپ،  ههمرا  ئورنىدا  يۈرۈپ  نهزەرنهت  مهنزىل

 تهنتهنه قىلىپ ،كونا شهههر بىلهن يېڭى شهههرنىڭ ئالدىدىن قورقماي ئۆتۈپ، ههقىقىي  ياركهنتكه بېرىپ، شۆهرەت

ارگاه ب  تۈر كهتكهن بىر پارچه كهڭ ۋە ئىگىز مهيدانغا چېدىر  مۇههممهدان دىگهن بىر ئۇلۇغ مازارنىڭ ئالدىدا تۈپ
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 . تىكىپ ئورۇنالشتى

 يېڭى شهههرگه هۆكۈمرانلىق قىالتتى  تۇڭگانىالر  چاغدا،  شهههرگه ئايرىم پهرمان . بۇ  كونا  بولسا  ئىسهاق خوجام

 هۆكۈمرانلىغنى جارى قىلدى . قىالتتى  جايدا  بۇ  تۇڭگانىالر . ئاتالىق غازىمۇ  بارغان چاغدا،  ياركهنتكه  ئىسهاق خوجام

 راشىدىن . يېڭى شهههرگه ئېلىپ كىرىپ، دەرۋازىنى مههكهم سوالپ، ئۇنى تاشقىرىغا چىقارمىدى كىچىك خان تۆرەمنى

 لهشكهر  مىڭ  بىر  خوجامغا  هامىددىن  ئاڭالپ،  ئالغانلىغىنى  مارالۋېشىنى  غازىنىڭ  ئاتلىق  چاغدا  بۇ  خوجام  خان

 ئىدى  ماڭدۇرغان  مارالۋېشىغا  بول . تاپشۇرۇپ،  ۋاقىپ  بۇنىڭدىن  تۆرەم  خان  چىقىپ هېكىم  ئالدىغا  چارباغ  ۇپ،

 بهزىدە غهلبه قىلىپ، بهزىدە مهغلۇپ بولۇپ تۇرغان چاغدا، ئاخىرى . شۇنداق قىلىپ، ئون نهچچه كۈن ئۆتتى . ئۇرۇشتى

 غهنىمهتلهرگه ئىگه بولدى ۋە  قۇدرەتلىك غۇپۇر ئالالنىڭ پهزلى ئىنايىتى بىلهن هېكىم خان تۆرەم غهلبه قىلىپ، ئولجا

 بىلهن قوغۇپ، ئاتالىق غازىنىڭ پهلهككه ئوخشايدىغان بارگاهىغا  ىرىنى نۇرغۇن سوغا بۇ ئىقبال خۇش خهۋ  ساالمالر

 بۇ خهۋەر سائادەتلىك ۋاقىت ۋە شهرەپلىك سائادەتته يېتىپ بېرىپ، ئاتالىق غازىنىڭ ئۇلۇغ نهزەر ۋە بۈيۈك . ئهسهتتى

 هن ۋە مىنهتدارلىق بىلدۈرۈپ، خهۋەر يهتكۈزگهن ئاتالىق غازى بۇنىڭغا ناهايتى خۇرس . نىشانلىرىنىڭ ئالدىدىن ئۆتتى

 قورال  خىزمهتچىلهرگه تون  ئىنئام  خهجلهيدىغان تىلال،  هېكىم خان  ياراق قاتارلىقالرنى ئاالهىدە  ئېهسان قىلىپ،

 قورال  بايراق،  تۇغ،  ئات،  تون،  خهسسه  ساالمالرنى مۇكهممهل تهييارالپ  ياراق قاتارلىق نۇرغۇن سوغا  تۆرەمگىمۇ

 . ۋەتىپ، شاهانىلىق ئىلتىپات ۋە پادىشالىق مهرههمهتلهرنى قىلدى ئه

 تۇڭگانىالر بولسا ههرقانداق چارە . بۇ چاغدا، ياركهنت تېخى قولغا كىرمهي، مۇهاسىرىسى ئۇزۇنغا سۇزۇلغان ئىدى

  رتۇق بولۇپ، قورال چۈنكى، بۇ تايىپىلهرنى سانى يىگىرىمه بهش مىڭدىن ئا . سۈلهىگه مايىل بولمىدى  بىلهنمۇ شهرت

 ئاقىۋەت تۇڭگانىالر بىلهن ئىسهاق خوجام ئىتتىپاقلىشىپ، يهتته مىڭ تۇڭگانى، ئىككى مىڭ . ياراقلىرىمۇ كۆپ ئىدى

 توپ  قهلالپ قاتارلىق قورال  مۇسۇلمان ۋە  خودەن،  جهزايىل،  چىقىپ  زەمبىرەك،  مهخپى  كېچىدە  بىر  بىلهن  ياراقالر

 تهييارال  قىلىشقا  هۇجۇم  بىلهن . ندى كېچىلىك  ئىمالسى  بېكنىڭ  نىياز  غازى  ئاتالىق  بىلله  دۆلىتى  ئۇچۇق،  بهختى

 بارگاهلىرى ۋە تۇرار جايلىرىنى  بۇنىڭدىن خهۋەردار بولۇپ، شۇ كېچىسى قوشۇنلىرىنى تۆت تهرەپكه پارچىالپ، چېدىر

 چىكهتكىدەك ئۇشتۇمتۇت يېتىپ خالى قىلىپ، ئالال دەرگاهىغا يالۋۇرۇپ تۇرغان بىر هالهتته، تۇڭگانى گۇرۇهى خۇددى

 كېلىپ قارىسا،  كېلىپ چېدىر  يۈگۈرتۈپ  ئات  ئاندىن  كۆرسىتىپ،  ئېتىپ كۈچ  زەمبىرەك  تهرەپتىن  ههر بارگاهالرغا
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 جىنالرنىڭ ماكانىغا ئوخشاپ، ئۇنىڭ ئىچىدە هىچقانداق ئىنسان خىلى ياكى ئادەم  بارگاهاالر خۇددى دىۋە  چېدىر

 يوق ئىكهن  خۇددى . گۇرۇهىدىن ئهسهر  بولۇپ تۇرغان هالهتته،  چۈشۈپ ههيران  كۆرۈپ ساراسىمىگه  ئههۋالنى  بۇالر

 قازادەك ئۇشتۇمتۇت تۆت تهرەپتىن نۇسرەت بىشارەتلىك قوشۇنالر يۇقىرى ئاۋاز بىلهن تهگبىر  ئاسماندىن كهلگهن باال

 قىقاس  ئاسمان  ئېيتىپ،  ساداسىنى  شۇنداق  سۈرەن  كېلىپ،  يېتىپ  كۆتىرىپ  قىلدىكى،  چاپ پهلهككه  چاپ

 توپ  يۈزىدە  يهر  ئۆنجىلهردەك  دىخانالرنىڭ زىرائهتگاهىدىكى  توپ ۋە  گۇڭگانىالرنىڭ جهسهتلىرى خۇددى ئۇلۇغ

 يېتىپ قالدى  دۆۋە  بولۇپ  ئۆسكهن . دۆۋە  داالدا  دەستى  خۇددى  يۈزى  تۇپراقالرنىڭ  قارا  بىلهن  قانلىرى بۇالرنىڭ

 ئايالندى  كېچه . اللىزاردەك قىزىل گۈلىستانغا  ۋاقتىغىچه  شۇنداق قىلىپ بىر  بهلكى ئىككىنچى كۈنى چاشكا  كۈندۈز،

 تۇردى  كۈيۈپ  ئوتلىرى  قىرغىنچىلىق  باال . ئۇرۇش  كهلگهن  ئۇشتۇمتۇت  بۇ  ئادەم  ئاز  ناهايتى  قازادىن  نهتىجىدە،

 ئالدى  شههىرىستانىغا  نىجات  ئۆزىنى  ئولجا . قۇتۇلۇپ،  مۇنچىسى  سىياسهت  بىر  تىغ  چۈشۈپ  غهزەپ ئهسىرگه   ۋە

 ئۆتتى  ئالىلىرى . قههرىيهتتىن  غازى  ئاتلىق  پهيتته،  بىر  ئىلگىرلهۋاتقان  ئالغا  غهلبىسى  نهپهر « ئۇرۇش  مىڭ  ئىككى

 شهههرنى پهتهى قىلىپ قىرغىنچىلىق قىلسۇن  يۈگۈرۈپ چىقىپ،  يالىڭاچ بولۇپ سېپىلغا  ۋاقىتتا  بىرال  پىدائىالر  » سهرۋاز

 ئهمرى . يارلىق قىلدى  ۋە كاتتا ئهمىرائىالر ئارىغا چۈشۈپ، لهشك  بۇ چاغدا  مهرههمهتپانا سهرۋازالر يۈگۈرۈپ « هرلهر

 كىرگۈزۈپ  ئهلچى  بىلهن  ئالدى  شۇڭالشقا  تۆكۈلهرمىكىن،  قېنى  ئادەمنىڭ  كۆپ  كېيىن  ئالغاندىن  شهههرنى  بېرىپ

 . دەپ ئهرز مهلۇم قىلدى » كۆرۈسله، ئهگار ئۇالر ماقۇل بولمىسا، ئاندىن سېپىلغا يۈگۈرۈپ شهههرنى ئالغىلى بۇلىۋېرىدۇ

 بۇ كۈنى . ئاتالىق غازى بۇنىڭغا ماقۇل بولۇپ، ئابدۇخالىق نىشاننى ئهلچى قىلىپ، خوجاالر ۋە تۇڭگانىالرغا كىرگۈزدى

 ئىدى  ئالى پهرماندا . جۈمه  بىزنىڭ « شۇڭالشقا  تۇتۇپ،  الزىم  سۈلهى شهرتلىرىنى ئۆزلىرىگه  نامىزىغىچه  بۈگۈن جۈمه

 قو  بىشارەتلىك  مال نۇسرەت  ۋە  ئۆزلىرى  چىقىڭالر،  بارگاهلىرىنىڭ ئالدىغا  تهئهللۇق  شۇنالرنىڭ مۇبارەت  جانلىرى،

 چوڭ  كۆنمىسىله،  شهرتكه  قىلىپ  قارىشلىق  ئهگهر  قىلىمىز،  كېپىللىك  ئامانلىقىغا  ياش  تاۋابىئاتلىرىنىڭ  ۋە  كىچىك

 تاالن  ئۇچراپ،  هاالكهتكه  ئات ئاياقلىرىدا  بااليى  نارسىدىلهر  ۋە  ئولجا  تاراج  بولۇپ،  دۇچار  ئهسىر  ئاپهتلهرگه

 . دەپ يېزىلغان ئىدى » ۋەسساالم  بولغۇسىدۇر

 غازى  ئاتالىق  بىلله  بىلهن  تاۋابىئاتلىرى  بارلىق  تاپالماي،  چارە  كۆنمهسلىككه  شهرتكه  بۇ  تۇڭگانىالر  ۋە  خوجا

 توپ . ادىشاهنامه ئىلتىپاتالرغا ئېرىشتى گۇمانى پهلهكنىڭ بارگاهىغا كېلىشكه مهجبۇر بولدى ۋە شاهانه مهرههمهت، پ
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 قورال  ئىمارەتكه  زەمبىرەك،  غهزنه  ۋە  دۆلهتخانا  ئالى  كېرەكلىك نهرسىلهرنى  قاتارلىق پادىشالىق ئىشلىرىغا  ياراق

 يانمۇ . تاپشۇردى  بىلهن  خوجام  ئىسهاق  غازى  سېلىپ،  ئاتالىق  ئارىغا  گهپلهرنى  نۇرغۇن  ئولتۇرۇپ،  يېقىن  يان

 قاتتىق قهسهم دوستانىلىق ق  ئۇنى  باغالپ،  ئاشنادارچىلىق يىپىنى  تۈزۈپ،  ئههدى كېپىللىك  ائىدىلىرىنى  ۋە  شهرتلهر

 ئۆزى مىنىدىغان . تونالرنى ياپتى  بىلهن مۇستههكهملهپ، ئىززەت ۋە هۆرمهتلهرنى بهجا كهلتۈرۈپ، مۇناسىپ كىيىم

 ئىگهر  بارلىق  ئاتنى  ئارغىماق  م  چوڭ  بىلهن  جابدۇقلىرى  ۋە  يۆلهپ تۇقۇم  ئاتقا  بىلهن  قولى  ئۆز  قىلىپ،  هرههمهت

 سالدى  يولغا  تهرەپكه  كۇچار  تون . مىندۈرۈپ،  اليىغىدا  ئۆز  ئهسكهرلهرگىمۇ  تىلال،  قالغان  خهجلهيدىغان  كېچهك،

 ئات  ئۇزۇق  سالدى  تۈلۈك،  يولغا  بېرىپ  كۆرسىتىپ، . ئۇالقالرنى  شهپقهتلهرنى  كۆپ  تايىپلىرىگىمۇ  تۇڭگانى

 ئۆزىگ  تاپشۇردى ههممىسىنى  ئهۋەتىپ مادالويهگه  كاشىغهرگه  قانچىسىنى  بىر  قىلىپ،  فهرمانبهردار  ئىتائهتمهن ۋە  . ه

 قىلدى  كهچۈرۈم  سۈرۈپ  قهلىمىنى  ئهپۇ  گۇنالىرىغا  شاغاۋۇلغا . قالغانلىرىنىڭ  يۇنۇسجان  مۇههممهت  ياركهنتنىڭ

 قىل  تهرەپ  بىر  مۇستهقىل  ئىشلىرىنى  ههممه  مهمىلكهتنىڭ  ئۇنىڭغا  بهردى تاپشۇرۇپ،  ئورۇن  يۇقىرى  نىياز . ىدىغان

 بېشى، قازى زىيائىددىن دامولالمنى قازى . ئىشكائى بېكنى شاغاۋۇلغا شاغاۋۇل قىلىپ تهيىنلىدى  كېپهك الۋۇرنى باتۇر

 بۇ يهردە بىر نهچه كۈن تۇرۇپ بهختى . يۇرتقا تىنچلىق ئورناتتى . كاالن قىلىپ ئاالهىدە يارلىق ۋە مهنسۇرنامه بهردى

 رەبىئولسانىنىڭ دۆلهتتىن  يىلى  ئۈچىنچى  سهكسهن  يۈز  ئىككى  مىڭ  بىر  هىجرى  تارخ  بولۇپ،  خوشال  ۋە  خۇرسهن

 يهنى قوي يىلى دار سهلتهنهت كاشىغهرگه قايتتى ) ت  كۈنى  6 ئاينىڭ  9 يىلى  1866 ( يىگىرىمه بهشنىن كۈنى

4 

 تهدبىرلىرى، هاجى  ه جانابى بهدۆلهت ئاتالىق غازىنىڭ خوتهن ئۇرۇشىغا ماڭغىنى ۋە هىل

 پادىشانىڭ قۇياش ئاپتىۋى پېتىپ تامامهن يوق بولۇشى، مهقسهتتىكى ئاهۇ كىيىكنىڭ

خوتهن زىمىنىدا جىلۋە قىلىشى ۋە مههبۇبىنىڭ
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 مۇراد قۇچىغىدا گىرەلىشىشىقاتارلىق ۋەقهلهرنىڭ بايانى

 ۆڭۈللىرىگه يېتىپ روشهن ۋە مۇئهييهن بولغايكى، مۇۋاپىق رەۋىش دوستالر، ساداقهتلىك ئهرباپالرنىڭ ئايدىڭ ك

 قىسسه  ۋە  هىكايه  نهقلى  ۋە  شۇنداق  تاپقان  تهجىرىبه  زاماندىن  بهختلىك  پادىشادەك  قارىغاندا،  ئهپسانىلىهرگه

 دار  كاشىغهر  ئاياقالشتۇرۇپ،  ئۇرۇشىنى  ياركهنت  غازى  ئاتالىق  بېك  ياقۇپ  مۇههممهت  يهتكهن  پهلهككه  مادارى

 جهۋرى سهلتهنهتىگه  ئېچىپ،  ئىشىكلىرىنى  ئادالهتلىك  پۇقراپهرۋەرلىك  قايتىپ،  ئاياقالشتۇرۇپ،  بابىنى  زۇلۇم

 ئېهسان  خاسلىرىنىڭ دىل ئۇچار قۇشلىرىنى ئىنئام  يۇرت ياخشلىرى ۋە چوڭلىرى، بهلكى ئامما . تۈزۈملىرىنى ئورناتتى

 . ئۆزىنى دۈشمهن رىقابهتلىرىدىن ئامان ساقلىدى يىمهكلىكلىرى بىلهن ئۆزىگه تارتىپ، كىيىك ئوۋالشقا باشالپ،  دان

 بازارى ماشايىخالردىكى ئهرۋاهالرنىڭ روهىغا خهتمه قۇرئان قىلدۇرۇپ خهيرى ساخاۋەت تىلهپ، دۇئا ۋە پهتىههلهرنى

 ئاجىز  ئىسىتىپ،  سۇ  قولى بىلهن ئوت قاالپ ۋە  ئۆز  داشقازانالرغا  قىلىپ،  خهيرى  ئادا  كهڭرى نهزىر،   بىچارىلهرگه

 بۇالرنىڭ ههممىسى ئاتالىق غازىنىڭ دۆلهتلىرىگه . خورام ۋە پاراۋان قىلدى  هدىقىلهرنى بېرىپ، ههممه ئادەمنى شاد س

 . بى ئىختىيار قوللىرىنى كۆتۈرۈپ، دۇئار قىلىشقا مهشغۇل بولدى

 كۈندىن  داغدۇغىسى  ئېلىش  مهمىلكهت  ۋە  ههۋەسلىرى  كېڭهيتىش  يۇرتالرنى  غازىنىڭ  ئاتالىق  چاغدا  ۈنىگه ك  بۇ

 يېپىشتى  مههكهم  ئۇنىڭ خىيالىغا  ۋە . ئۇلغىيىپ،  بىئارام  ئۇنى  بوي سۇندۇرۇش مۇددىئاسى  خوتهننى  گۈزەل  بولۇپمۇ

 باشلىدى  قىلىشقا  قىالتتى . بىقارار  ئىخالس ئهقىدە  قاتتىق  ناهايتى  پادىشاغا  هاجى  پۇقرالىرى  خوتهن  يهتته . لېكىن،

 چوڭ  ههممه  بولغان  يهتمىش ياشقىچه  جانپىدا كى  ياشتىن  بولۇپ  لهشكهر  پادىشغا  بىلهن  ئىختىيارلىقى  ئۆز  چىكلهر

 ئهركانلىرىغا . ئىدى  مۆلچهرلهپ،  ئوبدان  ناهايتى  بۇنى  غازى  ۋە « ئاتالىق  ئىشهنچىسى  پادىشانىڭ پۇقراغا  ئهگهر

 سۇندۇرۇپ،  سېلىپ بوي  يىگانهنىڭ قول  بىر  ئاندىن شهههرگه  مۇۋاپىق بولسا،  ئىتتىپاقى  مۇرات ئۇقرانىڭ پادىشاغا

 ۋە  كۆرۈلمىگهن  كىتاۋىدا  تارىخ  بىرەر  ياكى  زاماندا  هىچقانداق  ئۈزگهنلىگى  غۇنچىلىرىنى  مهقسهت  باغچىلىرىدىن

 بار . سۆزلهنمىگهن  دۆلهتمۇ  جايدا  بار  تهيياردۇر . مۇۋەپپهقىيهتلىك  مۇۋەپپهقىيهت  ئهلۋەتته  يهردە  بار  . دۆلهت

 تهرەپكه كېت  بىر  ئادەم  بىر  قارىغاندا،  ئۇچراپ نهگه بارىسى ۋە . ىپ بارغان ئىكهن ئېيتىشالرغا  ئادەم يولدا يهنه بىر
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 كىم دەپ سوراپتۇ  ئېتىىز  ۋە  مۇۋەپپهقىيهتلىك بولسا، . نهندىن كهلدىڭىز  قايسى مهمىلكهتته  مېنىڭ ئېتىم دۆلهت،  ئۇ

 ىن ئۆزەمنى باشقا مهن شۇ جفيغا بارىمهن ۋە قايسى مهمىلكهتتىن مۇۋەپپىقىيهت ۋە ئىتتىپاق كۆتۈرۈلسه، مهنمۇ ئۇ يهرد

 زور  ئۇ جاينى زورمۇ . دىمهكچىمهنكى، خوتهندە مۇۋەپپهقىيهت ۋە بىرلىك بار . تهرەپكه ئالىمهن دەپ جاۋاپ بېرىپتۇ

 لېكىن هاجى پادىشانىڭ يېشى يهتمىشكه . زەمبىرەك، تهيپو ۋە قىلىچ، گهرزۇ بىلهن بوي سۇندۇرىشىمىز مۇمكىن ئهمهس

 ئاجى  ئهقىل . يهتتى  بولسا  تاپتى پىكرى  يېقىنالشتى . زلىق تهرەپتىن يول  قايتىش مهههلىگه  ئاپتىۋى غهرپكه  » ئۆمۈر

 هىساپقا  بىلهن ۋەزىيهتنى  خىيال  چوڭقۇر  قويۇپ،  تىزىغا  خىيال  بېشىنى  تهپهككۈر  يېتهلمهي،  ئىشنىڭ تېگخگه  دەپ،

 هقدىرىگه مۇۋاپىق چۈشۈپ قالسا، تىزىپ، ئىمتىهان كۆزى بىلهن قاراپ، بىرەر تهدبىر قىلسام، بۇ ئۈمىت تهدبىرىم ئالال ت

 ئويلىدى  دەپ  ئهمهس  يىراق  ئىمتىهانىدىن  كىرگۈزۈش  قولغا  قويۇپ،  هىله . خوتهننى  قهدەم  تهدبىرىگه  مىكىر

 دەۋرنىڭ  ئوينىتىپ،  هۈنهرلىرىنى  چېچىپ نهيرەڭلىق  دانلىرىنى  ئۇرۇق  يالغانچىلىق  يېيىپ  توزاقلىرىنى  مهككارلىق

 قى  ئهندىشه  ئاقىۋىتىدىن  پىكىر ئۇزۇن  بولدى  لىپ،  غهرق  دەرياغا  چهكسىز  چۆمگهن . خياللىرىنى  دەرياغا  ۋە

 مۇرات  ئىچىدە  كۆردى  تهپهككۈرى  جىلۋىسىنى  تهسهۋۋۇر  گۈلىنىڭ  قىلىپ . مهقسهت  ئۈستۈن  بېشىنى  ئۇ  ئاندا  شۇ

 ىرىپ زىيارىتىگه راسلىنىپ تهييار بولۇڭالر، مازارى ش « دە – كۆتۈرۈپ، نۇسرەت قىياپهتلىك قوشۇنلىرىغا نهزەر سالدى

 الۋۇر، . دەپ ئالى پهرمان قىلدى » بارىمىز  سهرجاڭ،  قىرىق پانسهت،  ئهمرى لهشكهر،  بىلهن تۆت نهپهر  چوڭ تۇغالر

 ههمرا  تۆرەمنى  خان  بۈزرۈك  ئاتلىنىپ،  بىلهن  جانبازالر  سهرۋاز،  بهش مىڭ ئهسكهر،  ئون  بولۇپ،  قاتارلىقالر  توپچى

 ماهى بارات ئېيىنىڭ سهككىزىنچى كۈنى ) قوي يىلى ( ۈز سهكسهن ئۈچىنچى يىلى قىلىپ، تارىخ هىجرى بىر مىڭ ئىككى ي

 . كۈنى ياركهنتكه يېتىپ كهلدى  16 ئاينىڭ  12 يىلى  1866 مىالدى (

 تون  ئۇالرغا  كهچۈرۈپ،  كۆزدىن  سهرۋازلىرىنى  يىگىت،  تۇرۇپ،  كۈن  بىر  ياركهنته  غازى  كېچهك،  ئاتالىق

 جۈملىدىن، بۈزرۈك خان تۆرەمنىڭ نامىدا هاجى . ياراقالرنى بېرىپ تهييارالندى  ورال خهجلهيدىغان تىلال، ئات ۋە ق

 يازدى  خهت  خهتته . پادىشاغا  بولدى « بۇ  ئۇزۇن  كهلگىلى  زىمىنىغا  مازارى . كاشىغهر  مهمىلكهتلهردىكى  بۇ

 قىلدى  ئادا  يېتىشىچه  ئىماكىيهتنىڭ  زىياتىرىنى  ئارزۇ . ماشايىخالرنىڭ  شۇكى  ئهمما  جهپىر ههۋىسىم  ئىمام  بابام ، 

 ئىدى ] 173 [ سادىق ههزرەتلىرىنىڭ  غهرىزىم بار  ۋە  زىيارەت قىلىپ يانسام دىگهن مۇددىئا  ئهگهر . مازارلىرىنى بىر

ئىجازەت قىلسا، بۇ مازارى ماشايىخنى زىيارەت قىلغات، هاجى پادىشا ئاغام  هاجى پادىشا ئاغام يول بېرىپ، ئهزەن
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 ن تهلىۋىمنى مۇبارەك قۇالقلىرىغا ئىزهار قىلىپ، ئهرز ئىخالسىمنى مهلۇم قىلىپ مهكتۇپ بىلهنمۇ كۆرۈشۈپ يانسام دىگه

 ئاتالىق . دەپ يېزىلغان ئىدى » ۋەسساالم – قۇالقلىرىغا ئىزهار قىلىپ، ئهرز ئىخالسىمنى مهلۇم قىلىپ مهكتۇپ يازدىم

 هىله  م  غازى  تۆرەمنىڭ ئۇلۇغ  خان  بۈزرۈك  خهتنى  بۇ  يېزىلغان  بىلهن  ئىشهنچىلىك مىكىر  مۆهۈرلهپ،  بىلهن  ۆهرى

 ئهۋەتتى  زىمىنىنىڭ . خىزمهتچىسىنى  خوتهن  ۋە  ئاخىرى  زىمىنىنىڭ  ياركهنت  چىقىپ،  يولغا  ئۆزىمۇ  كهينىدىن

 . بارگاهلىرىنى تىكتى  باشلىنىدىغان بىر يېرىگه ئۆز چېدىر

 ساالمالر بىلهن ئالدىغا  ا الزىملىق سوغا هاجى پادىشا بۇنىڭدىن خهۋەردار بولۇپ، ئوغلى نهمىتۇلال خاننى قونئالغۇغ

 كىشى ئهۋەتىپ، ئىززەت . چىقاردى  بىلهن باشالپ كېلىپ،  ئاتالىق غازىمۇ بۇالردىن خهۋەر تېپىپ ئالدىغا  ئىكرامالر

  ئاندىن كېيىن، ئالتۇن سهلله، تهتۇلال تون، ههممىسى ئالتۇن بىلهن نهقىشلهنگهن قورال . ياخشى زىياپهتلهرنى قىلدى

 ئىگهر جابد  كۈمۈش بىلهن بېزەلگهن ئارغىماق ئات قاتارلىقالرنى  ۇق،  جاپدۇقلىرى تامامهن ئالتۇن،  باشقا  ۋە  تۇقۇم

 كېچه، خهجلهيدىغان تىلال قاتارلىقالرنى ئىنئام قىلپ،  يىگىت، مههرەملىرىگه تون . ئېهسان قىلىپ تارتۇقلىدى  ئىنئام

 زادەمنى . ئهلههمدۇلىلال بۇ يهرگه كهلدىم «  ڭ جاهان ئارا جامالىنى كۆرۈپ، كۆزۈمنى روشهن ۋە نۇرلۇق قىلىپ پادىشا

 يهتتى  ئارزۇ . مۇرادىمغا  دىگهن  بوالمدىكىن  مۇيهسسهر  كۆرمهسكه  بىر  دادامنى  پادىشا  هاجى  ههۋەسنى  ئهمدى

 پادىشا بۇ كهمىنه كهمبهغهل خىزمهتكارلىرى پادىشا ئاتامنىڭ ئوردا هۇزۇرىغا بېرىشقا مۇيهسسهر بولسام ۋە . قىلىمهن

 دەيمهن  سۈپۈرسهم  بىلهن  ساقىلىم  تۇغلىرىنى  ئۆزىنىڭ كهمتهردىن . ئاتامنىڭ ئاياقلىرىنى،  غۇالمنى  نادان  بۇ  ئهگهر

 چاكارلىرى قاتارىدا كۆرۈپ، مۇبارەك نهزەرلىرى بىلهن مهرههمهت قىلىپ، يارلىقنامه ۋە ئالى نىشاننامه بىلهن  غۇالم

 تۇپرا  قارا  بۇ  بېشىمنى ئاسمان قۇتۇپتىكى فهرقهدان مېهرىبانلىق كۆرسهتسىله،  ئېتىۋاسىز  ۋە  شىمالى ( ق ئۈستىدىكى خار

 . يۇلتۇزىلىرى بىلهن تهڭ قىلغاندەك بوالتتىم ) ت – قۇتۇپ يۇلتۇزىنىڭ يېنىدىكى ئىككى يۇرۇق يۇلتۇزنىڭ ئورتاق نامى

 ئهگهر پادىشا . مهقسهت يوق بۇ كهمىنهنىڭ ساددا كۆڭلىدە ئهنه شۇ ههۋەسلهردىن باشقا يهنه هىچقانداق مۇددىئا ۋە

 ئۇلۇغ  دادامنىڭ  پادىشا  بېرىپ،  ئۆزەم  مهن  خالىمىسا،  كېلىشىنى  يهرگه  بۇ  ئاياپ  قهدەملىرىنى  شهرەپلىك  دادام

 جان  خىزمهتكارچىلىقمنى  سۈرتۈپ،  يۈزۈمنى  دۆلهتلىرى  ئاستانىلىرىگه  ئاپتاپ  ئۇنىڭ  قىلىپ،  مهلۇم  بىلهن  دىلىم

 شولىسىدىن ب  قهترە  جامالى بىلهن كۆزۈمنى روشهن قىلىشىدىن باشقا نۇرىنىڭ بىر  ئۇنىڭ جاهان ئارا  ههرمهن بولۇپ،

 قالمىدى  زادى  ئىالجىم  پادىشا » تاقهت  بىلهن  تهدبىرلهر  نهيرەڭ  ۋە  سۆزلهر  پىتنه  گهپلهر،  خوشامهت دىگهندەك
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 سا قارارسىز ئاشىقالردەك قهلبىنى بول  زادىنىڭ كۆڭلىنى ئىتائهتمهن بۇركۈتتهك ئوۋغا سالدى ۋە هاجى پادىشانىڭ دىل

 قىلدى  پىتنه . بىئارام  ئېغىز  نهچچه  بىر  سېهىرگهردەك  قوشۇپ،  لهشكهر  ئهمىرى  ئابدۇلال  زادىگه  پادىشا   شۇنداقال،

 ئاسقان مۇنچاقتهك بىر  خىشنى  ئهپسۇن سۆزنى قۇالققا  پۇختا  پارچه  بىر  » كاالمى شېرىف « بىرلهپ تىرزىپ بېكىتىپ،

  چه قهۋەت تهتۇلال، تاۋار، ئهتلهسلهر بىلهن ئوراپ، لىپاپىدەك قىلىپ تهييارالپ، ئىززەت دەك قىلىپ ياساپ، ئۇنى نهچ

 ئۇنىڭغا  ۋە  بهردى  بىلهن ئهمىرى لهشكهرگه  ۋە « ئىكرام  ئهقىدە  بېرىپ،  دادامنىڭ خىزمىتىگه  مېنىڭ ئۈچۈن هاجى

 سه ئۇشبۇ قۇرئانى كاالمنى مېنىڭ ئۈچۈن ئهگهر ئىشهنمى . بىرلهپ مهلۇم قىلىڭ  ئىخالسىمنى ئۇنىڭ ئۇلۇغ قۇالقلىرىغا بىر

 كۆتۈرۈپ قاتتىق ئههدى  ئانىت  ئىگىز  كاپالهتلىك  پهيمان ۋە  مۇستههكهملهپ،  تهكتىنى  سۆز  قىلىپ،  قهسهملهرنى

 بولۇپ باشالپ چىقىڭ  هاجى دادامنىڭ خىزمهتلىرىدە  بىلهن . قىلىپ،  زادەم  پادىشا  بۇ  ئىخالسىمنى بولسا  قالغان ئهرز

 . دەپ يولغا سالدى » لىتهن ئهرز ئهيلهيدۇ قۇللىرىغا ۋاكا

 زىياپهتلهر . نهمىتۇلال خان زادە بىلهن ئابدۇلال ئهمىرى لهشكهر هاجى پادىشانىڭ هۇزۇرىغا يېتىپ كېلىپ كۆرۈشتى

 ئۇنىڭدىنمۇ  ههتتا  ئاتالىق غازىنىڭ دىگهنلىرىنى ئهسلى پهرماندەك،  ئهمىرى لهشكهر  مهزكۈر  ئاياقالشقاندىن كېيىن،

 ۇرۇپ هاجى پادىشانىڭ مۇبارەك قۇالقلىرىغا مهلۇم قىلىپ، ئىككى قولىنى كۆكسىگه ئېلىپ قوۋۇشتۇرۇپ، پادىشانىڭ ئاش

 تۇردى  تىك  پهگادا  بولۇپ،  ئىتائهتمهن  قاتارىدا  ئاجىراتقىلى . مۇالزىملىرى  ئارىالشسا  سۇ  بىلهن  سۈت  لېكىن،

 تاڭ بولۇپ ئوغلىدىن  نى پهرق قىلىپ ئايرىيالماي، هاڭ بولمىغاندەك، هاجى پادىشا بۇ سۆزنىڭ راست ياكى يالغانلىغى

 . سورىدى

 زامانه تهجىرىبه  بۇ پهلهك ئىقلىمنىڭ هىلىگهرلىكىنى كۆرمىگهن،  بولسا  ساۋاقلىرىنى تېتىمىغان ۋە  ئوغلى پادىشا زادە

 پادىشانىڭ ئاتالىق شۇڭالشقا، مهزكۈر ئهمىرى لهشكهر هاجى . توشقان ئۇيقۇسى غهپلىتىدىن تېخىچه ئويغانمىغان ئىدى

 تهرغىپ  مهرتىۋە  ئوبدان دەپ بىر  چىقىشنى  ئاتالىق غازى ئالدىغا  هاجى  ئهمىرى لهشكهر  چىقىرىشنى  غازى ئالدىغا

 قلدى  تهرغىپ  مهرتىۋە  مىڭ  بىلهن  سۈپهتلهر  ۋە  تهرىپ  خىل  ههر  ئىشنى  بۇ  شاهزادە  نادان  ياش  مهزكۈر  . قىلسا،

 . اتالىق غازىنىڭ ئالدىغا بېرىشقا قارار تاپتى نهتىجىدە هاجى پادىشانىڭ نۇرلۇق پىكىرى ئ

 ئهگهر خۇداۋەندەكېرىم ئالىمىيان بهندىلىرىنىڭ يۈزىگه دۆلهت ئىشىكلىرىنى ئاچماقنى ئىرادە ۋە تهقدىر قىلسا، ئۇ

قدىرى دىمهك، قۇشبېگىنىڭ تهدبىرى بۇ ته . ههر خىل بانا ۋە سهۋەپلهر بىلهن ئۇنىڭغا دۆلهت ۋە ئىززەت بېغىشاليدىكهن
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 چۈشتى  مۇۋاپىق  بېغىشلىدى  هىله . سۈبنهانىگه  نهتىجه  ئهسىراتى  دۆلهت . ئهپسۇنلىرىنىڭ  بولسا  پادىشاغا  هاجى

 پادىشازادە بىلهن ئهمىرى لهشكهر ئىككىسى . زۇلمهت دەرىزىسى ئېچىلدى ۋە ئهقلى كۈزى يېپىلدى . ئىشىگى ئېتىلدى

 هايداقچىس  ئىككى  قۇدرەتلىك  جازاسىنىڭ  تهقدىر  جاهالهت گوياكى  پادىشانى  هاجى  هااللهت  ىدەك  ۋە  زۇلمهتكه

 ههيدىدى  بولدى . تهرەپكه  دۇچار  ئارسىالنغا  ئۇسسىز  ۋە  ئايىغى بىلهن ئاچ شىر  ئۆز  هاجى پادىشا  . شۇنداق قىلىپ،

 غايىپ ئۆز پهرىدىسىدىن يهنه قانداق ئىشالرنى كۆرسىتهر دەپ ئېهتىيات . بىراق، هاجى پادىشا چۈشۈم بۇزۇلغان ئىدى

 چېدىر ق  كېلىپ  يېتىپ  ۋە  بولدى  راۋان  تهرەپكه  مهقسهت  ئېلىپ  ياساۋۇلىنى  يىگىت،  مههرەم،  مىڭ  بىر   ىلىپ،

 كۆزى چۈشتى   قۇشبېگىمۇ يىراقتىن كۆرۈپ ئالدىغا يۈگۈرۈپ كېلىپ، هاجى پادىشانىڭ ئۆزەڭگىسىگه يۈز . بارگاهالرغا

 چۇلۋۇ  بهزىدە  ئېلىپ،  قولغا  چۇلۋۇرىنى  ئاتنىڭ  سۈرتۈپ،  تهرەپتىن كۆزىنى  تۆت  پانسهت  تۆت  سېلىپ،  بوينىغا  رنى

 كىرىپ  ئېلىپ  بارگاهقا  يۆلهپ  قولتۇقلىرىدىن  چۈشۈرۈپ،  كۆتۈرۈپ  ئاندىن  كهلگهندە  ئالدىغا  بارگاه  يۈگۈرۈپ،

 مىڭ پهيغهمبهرنى « ههدىس شېرىپته  سېلىپ كۆرۈشسه،  قول  قۇچاغالپ بوينىغا  غازاتچىنى  ياكى  هاجىمنى  بىر  كىمكى

 كۆرۈشك  بولدىۇ قۇچاغالپ  بويىچه، » هندەك  سۆزى  بۇ  پهيغهمبهرنىڭ  سېلىپ « دىگهن  قول  بويۇنلىرىغا  ئۆزلىرىنىڭ

 بۇالرمىكىن  مۇمكىن  تۇردى » كۆرۈشۈشكه  قاراپ  تىك  تۇرۇپ  ئورنىدىن  تۇرۇپ . دەپ  ئورنىدىن  پادىشامۇ  هاجى

 بۇ ئۆيگه ئادەم . ېلىپ كىردى قۇشبېگى هاجى پادىشانىڭ بوينىغا قول سالغانچه كۆتۈرۈپ يهنه بىر ئۆيگه ئ . قۇچاغلىدى

 ئاندىن . ئاياقلىرىنى سالدۇرۇپ ئالدى  باغالپ ئىگىن . دە، يىقىتتى – ئۇالر هاجى پادىشانى . تهييارالپ قويغان ئىكهن

 ئادەم جىنسى ۋە ئىنسان گۇرۇهىنىڭ ! ئىسىت ! ئىسىت . كېيىن ئۇنىڭ نىمه بولغانلىغىنى هىچكىم كۆرمىدى ۋە بىلمىدى

 . ئهلۋەتته – بىرلىرىنى ئهنه شۇنىڭدىن كۆرۈپ تاماشا قىلىش كېرەك مىكىرلىك تهد  هىله

 : نهزىم

 ئهغىز، * ئىنسان ئهگهر ئاچسه تهلبىسىغه

*. بي تهمىز * بىچارە بولۇر ئىبلىس لهئىن
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 مهي، هاجى پادىشانى چۈش ئاتلىرىدىن بۇ چاغدا هاجى پادىشاغا قاراشلىق يىگىت، مههرەملهر ئىتائهت بىلهن

 مۇهاپىزەت قىلىپ

_________ 

 . مىكىر، نهيرەڭ  هىله – تهلبىس *

 . مهلئۇن، لهنهت – لهئن *

 . قارىنى پهرق ئهتهلمهيدۇ  ئاق – بي تهمىز *

 ئىكهن  تۇرغان  قاراپ  كۆرۈپ  پادىشانىڭ نامىدىن . ئهمىر  هاجى  دەرهال  قۇشبېگى  غازى  ئۇكام « ئاتالىق  مهن

 كېچه مۇڭدىشىپ بىلله قونۇپ، ئهتىلىكه يول باشالپ شهههرگه كىرىمهن  سىلهر خاتىرجهم بولۇپ . قۇشبېگى بىلهن بىر

 دىگهن بىر » ئهتلىكه نهمىتۇلال خان ئالدىمىزغا چىقسۇن . شهههرگه قايتىپ ههر بىرىڭالر ئۆز ئىشىڭالرنى قىلىپ تۇرۇڭالر

 ئوتتۇز  قا يارايدىغان ۋە بىرەر ئىشنىڭ هۆددىسىدىن چىقااليدىغان يىگىرىمه جۈملىدىن، ئىش . پارچه خهت چىقاردى

 تىزىپ،  نامىنى  باتۇرنىڭ  چىقىڭ « نامدار  ئالغاچ  بىلله  چىقاردى » ئهتىلىكه  بىلله  خهتنى . دەپ  بۇ  ئهسكهرلهر

 مۇشتهرى  سائادەت يۈزلهندى،  ئۇلۇغ  – ۋىنرا ( يۇلتۇزى بىلهن ناهىد ) ت – مارس ( كۆرۈپ،ئهمدى شۇملۇق كهتتى،

 بولدى ) ت – زۆهرە  تهڭداش  بۇرجىدا  بىر  قاراپ دەپ يۇلتۇزى  شهههرگه  چۈشمهيال  ئاتلىرىدىن  بولۇپ،  خوشال

 . چاپتى

 قاراپ ئاتالندى  ئاتالىق غازى شهههرگه  پادىشازادە . ئهتىسى ئهتىگهندە  بارغاندا  ئىككى پوتهي مىقدارى يهرگه

 يارايدىغان يىگ  قىلىپ ئهبىدى دۆلهت ئىگىسى ئاتالىق  ىرىمه نهمىتۇلال خان ئىشقا  چوڭ ئهمىرانى ههمرا  ئوتتۇزچه

 هاجى پادىشا دادام كهينىمىزىدن كېلىۋاتىدۇ، « ئاتالىق غازى ئۇالر بىلهن ناهايتى ياخشى كۆرۈشۈپ، . غازىغا ئۇچراشتى

 بارگاهالرغا  ه قوشماي چېدىر بىرىگ  بىراق، ئۇنىڭ ئادەملىرىنى بىر . دەپ يولغا سالدى » سىلهر بىلله بېرىپ كهلسىله

 ئېلىپ كىرىپ يوق قىلدى ۋە هاجى پادىشانىڭ غهزنه بايلىغىنى بىر تهرەپ قلىش ئۈچۈن ئهزىز بېك جالالتنى يىگىتلىرى

 قىلىپ ماڭدۇردى  ههيدەپ چىقىرپ، . بىلهن چاپاۋۇل  تهرەپكه  بىر  پادىشانىڭ بالىلىرىنى  كىرىپ هاجى  شهههرگه  بۇ

 غهزنىلىر  ئىچى ۋە جانابى ئالى بهدۆلهت ئىقبالى سهلتهنهت بىلهن كهينىدىن يېتىپ بېرىپ، . ىگه ئىگه بولدى ئوردا
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 بىرىنىڭ كهينىدىن قىل قۇيرۇق  ئاندىن ئهمىر لهشكهر، سهرچهڭ الۋۇر، ياساۋۇللىرىنى بىر . بارگاهلىرىنى تىكتى  چېدىر

 . ىنى نهزەربهت قىلدى تىغ سىياسهتتىن ئۆتكۈزدى ۋە بهزىلىر قىلىپ شهههرگه كېلىپ، بهزىلىرىنى

 خوتۇن  پادىشانىڭ  هاجى  چاغدا،  بىر  بۇ  پۇقرالىرى  ۋە  ئهسكهر  قاراپ  بالىلىرى،  پادىشاهىم « بىرىگه  هاجى

 كهلدىمۇ؟ نهدە قاپتۇ؟ نىمه ئۈچۈن شهههرگه كىرمىگهندۇ؟ بۇ قىپچاق ئهنجانلىقالر شهههر بىسىۋالدى، نىمه هادىسه ۋە

 ەپ ئىشنىڭ ماهىيىتىنى بىلهلمهي، ههيران ۋە سهرگهران بولۇپ، هاڭ قېتىپ دىڭ تۇرۇپ د » نىمه ۋەقهلهر بولغاندۇر؟

 ئاندىن كېيىنال ئۇالر ۋەقهتنىڭ قانداقلىغىدىن ۋاقىپ بولۇپ، . كۈندۈز ئۆتۈپ كهتتى  بۇنىڭغىچه ئىككى كېچه . قالدى

 تهرەپلىرىدىن  هههرنىڭ تهرەپ كالتهكلىرىنى كۆتۈرۈپ، ش  ياراق، چوماق  ئون مىڭ ۋە ئون بهش مىڭ ئادەم قورال

 بازارالردا ئۇچرىغانالر يىگىت،  دەپ، قۇشبېگىنىڭ كوچا » پادىشا زادىمىز قېنى؟ « ، » هاجى پادىشاهىم قېنى؟ « كلىپ،

 خىل قاتتىق گهپلهرنى قىلدى  ههر  قوغالپ،  ئۆلتۈرۈپ،  بىلهن يازغىلى بولمايىغان . سهرۋازلىرىنى ئۇرۇپ،  قهلهم  ههتتا

 دەشنا  ۋە  قىلدى هاقارەت  ئاڭلىمىدى . مالرنى  قىلسىمۇ  تهرغىباتالرنى  نهسىههت،  ئادەملىرى . ههرقانچه  قۇشبېگىنىڭ

 بولدى  نائىالج  تاقىتى  چىداشقا  هاقارەتلىرىگه  بىرمۇنچه . بۇئاالمانالرنىڭ  پادىشانىڭ  هاجى  چاغدا،  مۇشۇنداق  دەل

 دىگه ئالى » ئۇرۇڭالر، ئۆلتۈرۈڭالر « غازىدىن شۇ ئاندا ئاتلىق . چۇماقلىرىنى كۆتۈرۈپ بارگاهقا چاپتى  ئادىمى كالتهك

 ئونىنى ئۆلتۈرسه يهنه ئوتتۇزى كېلىپ . يارلىق كهلدى  بۇ « لېكىن بىرنى ئۆلتۈرسه ئونى ۋە  بۇالر ( » غۇلى نىمه دەيدۇ

 يېتىپ كهلدى ) ت – نىمه دەيدۇ  ئۆلۈكلهرنى دەسسهپ ئۆتۈپ بارگاهقا  ئىلگىرلهپ،  ئاتالىق . دەپ تېخىمۇ  چاغدا  بۇ

 يارلىق قىلدى غازىمۇ  مىنىپ قىرغىن قىلىشقا  چاپ . چىداپ تۇرالماي ئاتقا  چىقىپ،  قىرغىنغا  چاپ  ههممه ئهسكهرلهر

 قىلدى  جانسىز  ئۆلتۈرۈپ  جانلىقلىرىنى  بولغان  مۈشۈكلىرىگىچه  ئىشهك،  ئىت،  ئۇالرنىڭ  ههتتا  ئون . قىلىپ،  ئهتىسى

 چوماق  ئاالمانالر  چوماقچى  ئارتۇق  كۆتۈ  مىڭدىن  سېلىپ، تاياقلىرىنى  تالقانلىرىنى  ئۇزۇق  تۇلۇمغا  بىردىن  رۈپ،

 ئاتالىق غازى بۇالرنىمۇ . ئاغىزىنى بۇغۇپ مههكهم قىلىپ، گهدەنلىرىگه ئېسىپ قارا كالتهك بولۇپ قارا قاشتىن كهلدى

 لىرىنى ئاندىن كېيىن چىرەلىكلهر قىل قۇيرۇق بولۇپ، چوماق، ئۇزۇق . قىرغىن قىلىپ، ئىلگىرى ئۆلۈمگه ماڭغانالرغا قوشتى

 كۆيۈپ تۇرغان ئوت ئاتهشكه خۇددى پهرۋانىدەك ئۆزىنى ئاتتى  ئههۋالنى كۆرۈپ،  هاالكهت . ئېلىپ كېلىپ،  بۇالرمۇ

 . مهنزىلىدىن ئورۇن ئالدى

ههر قايسى شهههرنىڭ ئادەملىرى بهش مىڭ ياكى ئون مىڭدىن . بۇ چاغدا، خوتهن تهۋەسىدە ئالته شهههر بار ئىدى
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 بىر  ئۇالشتى بىرىدى  بولۇپ،  خوتهنگه  خهۋەرسىز  بىر . ن  بۇالرنىمۇ  غازى  كهتكهنلهرنىڭ  ئاتالىق  قوشماي،  بىرىگه

 دەپ بىر ئىشنى ئويالپ ئاسانلىقچه » غۇلى نىمه دەيدۇ بۇ « خوتهن خهلقى . كهينىدىن كهلمهس يولغا سېلىپ ۋىداالشتى

 قوپمايدىكهن  قىلما . ئورنىدىن  تهرەپ  بىر  ئىشنى  بۇ  تۇرسا،  ئورنىدىن  قويمايدىكهن ئهگهر  قېتىم . ي  بۇ  دىمهك،

 بۇ ئىشنى ئويالپ ئورنىدىن قوپقانلىرى بولسا شهههرگه . ئورنىدىن قوپماي تىنچ تۇرغانلىرى ساالمهت ۋە ئامان قالدى

 پادىشاهىم « كېلىپ،  ئاه  پادىشاهىم،  زاز » هاجى  يىغالپ  دەپ  تىرىك « زار  ئايرىلىپ  پادىشاهىمىزدىن

 چۈنكى، خوتهن ئههلى . دەپ ئۆزىنى ئۆزى هاالكهتكه تاشلىدى » ڭ مهرتىۋە ياخشىراق قالغانلىغىمىزدىن ئۆلگنىمىز مى

 تاپمايدىكهن  راۋا  كۆرۈپ  الزىم  قېچىشنىمۇ  ۋە  قاچمايدىكهن  هاالكهتتىن  دەپ  ساقاليمهن  كامانى . جان  ئۇالرنىڭ

 . جاهىللىغىنى ئهنه شۇ مىجهزىدىن ئۇچۇق كۆرگىلى بولىدۇ

 سهرۋا  چارچىدى قۇشبېگىنىڭ يىگىت،  ئۆلتۈرۈشتىن  ئادەم  ئهرز . زلىرى  غازىغا  ئاتالىق  بۇنى  ۋە  قاپاردى  قوللىرى

 مۇساپىر . قىلدى  بىلله  بىلهن  قوشۇنلىرى  قىياپهتلىك  نۇسرەت  قاسساپالرنى  خوتهنلىك  كهلگهن  بازارغا  غازى  ئاتالىق

 بۇالر خهندەكلهرنىڭ لىۋىدە . ردى قاسساپالرنى نۇسرەت قىياپهتلىرى بىلهن بىلله تۇرۇپ ئادەم ئۆلتۈرۈشكه پهرمان به

 خهندەك ۋە باشقا چوڭقۇرلۇقالر جهسهت . تۇرۇپ ئادەم ئۆلتۈرۈپ، ئۆلۈكلهرنى خهندەككه ۋە چوڭقۇر يهرلهرگه تاشلىدى

 لىقمۇ  تولدى  بىلهن  ئۆلۈمگه . لىق  تۇتۇلغانالرنى  قويۇپ،  سهرۋازالرنى  پانسهتلهر،  ۋە  لهشكهر  ئهمرى  دەرۋازىالرغا

 بىر « بارغىچه . بىرىدىن يېتىلهپ، ئۆلتۈردىغان يهرگه ئېلىپ ماڭدى  بۇالر ئۇالرنى بىر . الرغا تاپشۇردى بۇيرۇپ ، سهرۋاز

 بېرەي  قويۇپ  ئۆلتۈرمهي  بهرگىن،  ماڭا  بولسا  ۋە » نهرسهڭ  اليىق  ئۆلۈمنى  كۆرمهي،  ماقۇل  بۇنى  بهزىلىرى  دىسه،

 ه پۇل بېرىپ ئۆزىنى ئۆلۈمدىن قۇتقۇزۇپ، جېنىنى بهزىلىرى يۈز ئهقهللى بىر تهڭگىگىچ . سازاۋەر كۆرۈپ ئۆلۈپ كهتتى

 بهزلىرى قولۇمدا هازىر پۇل يوق ئىدى، تېپىپ بهرسهم ياكى ئهكىلىپ بهرسهم دىسه، . ۋەتىنىگه قايتتى  جايالپ، يۇرت

 قىلىپ قويۇپ بهردى  يىراققا . نهسىيه  تېخىمۇ  ههتتا  يهرلهرگه  بهش تاشقىچه  ئاتالىق غازىنىڭ ئادەملىرى تۆت ياكى

 ئۆلۈم بازىرى ناهايتى قىزىپ . كۈندۈز ئۆتۈپ كهتتى  شۇنداق قىلىپ، بهش كېچه . تاراج قىلىپ ياندى  رىپ، تاالن بې

 يۈزلهندى  پۇقرا . كهتتى  ۋەيرانچىلىققا  پهقهت شۇنىڭدىن كېيىنال جانابى ئاتالىق غازى پهرمان . خااليىق خاراپ ۋە

 توختاتتى  قىرغىنچىلىقنى  كىتاپلىرىدا . بېرىپ  قولىنى « تارىخ  مۇردا  بىر  بولسا،  يهتكهن  هاالكهتكه  ئادەم  تۈمهن  بىر

ئۈستۈن كۆتۈرىدۇ، ئىككى تۈمهن ئادەم هاالكهتكه يهتكهن بولسا، ئىككى ئۆلۈك قولىنى كۆتۈرىدۇ، ئهگهر ئون تۈمهن
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 تۇرىدۇ  بىرئۆلۈك ئۆرە  خوتهندە بهش ئۆلۈك قولىنى كۆتهرگ . دەپ يېزىلغان » ئادەم هالهك بولسا،  چاغدا  . ه ئىكهن بۇ

 مهلۇم  بولغانلىغى  هاالك  ئادەم  مىڭ  ئهللىك  قارىغاندا  ههيۋەتلىك . بۇنىڭغا  پهلهك  ۋە  دۆلىتىبار  ئويغاق،  بهختى

 مىكىرلهرنى قىلمىغان بولسا ئىدى، ئۇ خوتهننى  مۇههممهت ياقۇپ بېك ئاتالىق غازى ئهنه شۇنداق تهدىبر ۋە هىله

 بواللمايتى  مۇيهسسهر  كىرگۈزۈشكه  پۇقرا چۈنك . قولغا  ئهقىدە  ى،  بولغان  پادىشاغا  ئىخالسلىرى،  خااليىقنىڭ هاجى

 . ههتتا ئهڭ يۇقىرى تهسهۋۇر چېكىدىنمۇ ئاشتى

 هاجى پادىشانىڭ غهزنه  بولۇپ،  قېتىمقى ئومۇمىي قىرغىنچىلىقتىن بىكار  ئاتالىق غازى بۇ  سۆزنىك هاسىلى شۇكى،

 . ياراقلىرى ناهايتى مۇكهممهل ۋە تولۇق ئىكهن  ئۇنىڭ قورال . پشۇردى بايلىغىنى تىزىمغا ئېلىپ، ئالى دۆلهتخانىغا تا

 ئىكهن  توپلىغان  ئالتۇن  ساپ  ۋازىغا  چوڭ  قاپتهك  ئالته  ئون  يهنه  باشقا  پۇلىدىن  ۋە  تىال  بۇنىڭدىن . كۈمۈش

 ندىن سهرپ ئىسراپ بولىدۇ دەپ ئۆزى ۋە ئههلى ئاياللىرىغىمۇ بۇ ئالدۇ . يىگىتلىرىگه تۈزۈك بىر نهرسه بهرمهپتىكهن

 ئىلهن  ئهجداتلىرىدىن . قىلمىغان  ئابائى  ئاشخانىسىغىمۇ  ئۆز  ههتتا  ئىچىدە،  مهزگىل  قىلغان  پادىشالىق  ئاي  ئوتتۇز

 ئىكهن  ئىشلهتكهن  مههسۇالتىنى  زىمىنلىرىنىڭ  قالغان  قىلىدىكهن  كېيىم . مىراس  سهرپ  شۇنى  . كېچهكلىرىگىمۇ

 دۇنيانىڭ ههممىسىنى  ايالر ياكى بهگلهردىن ئولجا چۈشكهن مال شهرىئهت بويىچه يۇرتتىن كهلگهن نهرسىلهر ۋە خىت

 ئىكهن  ساقلىغان  غهزنىدە  قىلماي  زايا  ئېلىپ،  دەپتهرگه  بويىچه  پېتى  كۆرۈپ . ئۆز  بۇنى  ئالىلىرى  بهدۆلهت  جانبى

 ىلىپ دەپ تهبهسسۇم ق » بۇ راستىنال مېنىڭ دادام ئىكهن . مهن بۇرۇن دادام دەپ يۈرگهن ئىدىم « بىلگهندىن كېيىن

 يوللىرىنى، بولۇپمۇ ئۇمهييه خهلىپىلىگىنىڭ  هاجى پادىشا بولسا بۇرۇن ئۆتكهن سۇلتانالرنىڭ قائىدە . ئاپرىن ئوقۇدى

 خهلىپه ههزرەتلىرىنىڭ ] 174 [  بىننى ئابۇلئهزىز  [ ئالال ئۇنىڭ مهرتىۋىسىنى يۇقىرى قىلغاي ( خهلىپىسى ئۆمهر (! 175 [ 

 ئىكهن  تۇتقان  رەۋىشىنى  ۋە  پۆپۈكلىرى بولۇپمۇ . يول  بوينىدىكى  ۋە  نوقتا  ماۋۇتتىن،  چوڭ  يهلپۈشلىرى  جازا  ئۇنىڭ

 قاتار  مهشۇت  پۆپۈكلىرىگه  بۇ  جهرس  يىپهكتىن ئىشلهنگهن،  قوڭغۇراقالرنى ئېسىپ بېزىگهن تۆت چوڭ نار  قاتار

 نار تۆگىلهر بارلىق بۇ . بۇ زاماندا هىچقانداق جايدا تۆگىلهرنى بۇنچىلىك بېزەپ ياسىمىغان ئىكهن . تۆگىسى بار ئىدى

 تۆگىلهرنىڭ ههممىسىال ئاتالىق غازىنىڭ . تاماشىچىالرنىڭ ئهقلىنى ههيران، كۆزلىرىنى خىرە قىلىپ قاماشتۇرغان ئىكهن

 سايمانلىرىنى بۇ تۆگىلهرگه  ياراقلىرى، ئهسۋاپ  ئاتالىق غازى هاجى پادىشانىڭ غهزنه بايلىغى، قورال . قولىغا چۈشتى

. سهلتهنهتىگه ئېلىپ ماڭدى يۈكلهپ، كاشىغهر دار
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 : نهزىم

 شاهقا ئهگهر بولسالهر دۆلهت بهختى يار،

 . بولۇر پهتهى نۇسرەت شاهالرغا دۇچار

 ئىنئام  سهرۋازلىرىغا  يىگىت،  ههممه  باشلىق  ئهمىرالىرى  پانسهت،  لهشكهر،  ئهمىرى  غازى  ئېهسانالرنى  ئاتالىق

 مهمۇن ق  بېرىپ،  قوي، . ىلىپ هاجهتتىن چىقاردى يهتكهنچه  شههىدان ئىمامالرنىڭ مازارلرىىغا  ئاندىن خوتهندىكى

 غېرىپ  تهيىنلهپ،  مۇالزىمالرنى  ئىشهنچىلى  جايالرغا  بۇ  ئهۋەتىپ،  تون  پۇل،  گۈرۈچ،  كهڭرى  كاال،  بىچارىلهرگه

 ماشايىخالرنىڭ روهىغ  قۇرئان قىلدۇرۇپ ساۋابىنى ئېلىپ،  خهتمه  دۇئاگۇيالرغا نهزىرلهرنى ئۆتكۈزۈپ،  ئاتاپ بىچارە  ا

 پۇل  تون  ئىشكائى  كىيىم،  ياركهنتلىك نىياز  كېيىن،  بولغاندىن  ئېلىپ خاتىرجهم  دۇئاسىنى  قىلىپ،  سهدىقه  تىلال

 بېكنى خوتهنگه هاكىم ۋە مۇستهقىل سۇيۇرغال قىلىپ، مهمىلكهت ئىشلىرىنى ئۆزى خالىغانچه بىر تهرەپ قىلىش، مۇهىم

 ئۆزى خالىغا  مۇهىم ئىشالرنى  قالدۇرۇش قاتارلىق  ئورۇندىن  ئىختىيارى تىكلهش ۋە  ئهمهلدارالرنى  قىلىش،  ههل  نچه

 يهنه خوتهندىكى ئالته شهههرنىڭ قىرىق كۈنلۈك تهۋەسىگىچه بولغان جايالرنى يارلىق بويىچه . هوقۇقالرنى تۇتقازدى

 . ئۇنىڭ باشقۇرۇشىغا قوشۇپ بېرىپ، ئورنىنى كۆتۈردى

 نىياز ئىشكائى بېككه مۇنچىلىك ئاالهىدە مهرههمهت ۋە مېهرىبانلىق قىلىشىدا بىرمۇنچه سهۋەپلهر ئاتالىق غازىنىڭ

 ئۇنىڭ بىرسى، جانابى ئاتالىق غازى ئىلگىرى نىياز بېكنىڭ ئىلتىماسى بويىچه ياركهنتكه كهلگهن ئىدى ۋە . بار ئىدى

 ا، نياز بېك كهينىدىن يېتىپ بېرىپ، ئىككى تاش هامىددىن تۆرە بىلهن ئۇرۇشۇپ، باراۋەرلىك قىاللماي قاچقان چاغد

 ئۆزرە  ۋە مهسلىههتلهرنى ئوتتۇرغا  يولغىچه ئۆزەڭگىداش بىلله مېڭىپ،  نۇرغۇن سۆز  خالىق ئېيتىپ تهسهللى بېرىپ،

 لېكىن ئۇ ئېتىنى . شۇ چاغدا قۇشبېگى بۇنى كاشىغهرگه بىلله ئېلىپ كهتمهكچى بولغان ئىدى . قويۇپ مۇڭدشقان ئىدى

 بىر قامچا ئۇرۇپ، تېزلىك بىلهن ياركهن تهرەپكه قېچىپ، ئۆزىنى بىر دالدىغا سۇغار  ئېتىغا  غان بولۇپ ئارقىغا يېنىپ،

 ناهايتى هۇشيار ئادەم ئىكهن، بىزنىڭ يۈز « بۇ چاغدا قۇشبېگى ئۇنىڭ كهينىدىن ناهايتى زور ئاپرىن ئوقۇپ، . ئالدى
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 چاقىلىرىدىن ئهندىشه  دە ياركهنتتىكى باال – بۇ يهرگه كهلدى خاتىرىمىز ۋە رايىمىزنى قىلىپ مۇۋەپپهقىيهت بىلهن

 يهنه بىر سهۋەپ شۇكى، . دەپ كۆڭلىدە ئۇنىڭغا ماقۇل بولدى » قولىدىن ئىش كېلىدىغان ئادەم ئىكهن . قىلىپ ياندى

 ندا، نىياز ياركهنتتىكى ئىسهاق خوجام تۇڭگانىالر بىلهن توققۇز مىڭ چېرىك چىقىرىپ كېچىلىك هۇجۇم قىلماقچى بولغا

 تهدبىر ۋە مهسلىههتته بولغايال، بۇنىڭدىن ئارتۇق ئىش . بۇ كېچه نۇرغۇن چېرىك چىقىدۇ « بېك مهخپى ئادەم ئهۋەتىپ

 كهلمهيدۇ  ئىدى » قولۇمدىن  بهرگهن  خهۋەر  بولۇپ، . دەپ  خهۋەردار  بۇنىڭدىن  قۇشبېگى  زېرەك  توخۇدەك  سهگهك

 يهتكهن ئىدى  قىلىپ مهقسهتكه  ۋەقهل . ئامالىنى  قىلىندى بۇ  زىكى  داستاندا  ئاۋالقى  بېك بىلهن . هر  نىياز  بىر،  يهنه

 ئۇسۇل  غازى  ئىش  ئاتالىق  ئىدى  تهدبىردە،  ههمساۋاق  هىلىگهرلىكته  ۋە  ئوخشاش . كهسپته  ههرپلىك،  بى  ئۇالر

 بهخت  كۆرۈنگهن،  بۇرجىدا  يۇلتۇزلىرى مۇۋەپپهقىيهتلىك بىر  ههتتا  بىر  قاپىيىلىك،  خانىدىن تهلهيلىرى باراۋەرلىكته

 شۇڭالشقا، ئاتالىق غازى ئۇنىڭغا خوتهندەك ئالته شهههرنى قىرىق كۈنلۈك تهۋەسى بىلهن قوشۇپ، . ئورۇن ئالغان ئىدى

 زەخهتلىرى قانداق بولغاندۇر دەپ ئاغىزىغا ئالمىدى،  ئۇ بىرەر قېتىممۇ خوتهننىڭ زىيان . پۈتۈنلهي مهرههمهت قىلدى

 لېكىن، ئۇنىڭ ئاتالىق غازىغا . بولسا ههرقانداق ئىشنى ئۆزى خالىغانچه قىالاليتى نىياز بېك . ههتتا ئويالپمۇ قويمىدى

 ئاخىرى ئاتالىق غازىنىڭ قۇتۇلماس ۋەقهگه دۇچار بولۇشىغا دەل مۇشۇ نىيىتى . بولغان نىيىتى زادىال راست ئهمهس ئىدى

 . شۇ ۋەقه ئىنشائالال كېيىن چكىر تاپقۇسىدۇر . يامان نىياز بېك سهۋەپ بولدى

 خالمان پانسهتنى ئهمىرى . شۇنداق قىلىپ، ئاتالىق غازى نىيىتى بۇزۇق نىياز بېككه خوتهننى ئوڭچه تاپشۇردى

 لېكىن ئۇزۇن ئۆتمهي يهنه . مهنسۇر بىلهن مېهرىبانلىك قىلدى  لهشكهر، هاجى تۇراپنى قازى ئهسكهر قىلىپ، يارلىق

 قىستاقالر بىلهن  زۇلۇم ۋە زەههرلىك قىيىن  ىتىپ، ئۇنى جهۋرى ئهمىرى لهشكهرنى بوشاتتى ۋە قازى ئهسكهرنىمۇ بوش

 تارىخ هىجرى بىر مىڭ ئىككى يۈز سهكسهن ئۈچىنچى يىلى ماهى شهۋۋال ئېيىنىڭ يىگىرىمنه سهككىزىنچى . ئازاپلىدى

 دار ) ت – كۈنى  5 ئاينىڭ  3 يىل  1867 مىالدى ( كۈنى  بىلهن  هۆكۈمرانلىرى  ئهركانى  دۆلهت  غازى  ئاتالىق

 ياندى  تۇتۇپ يوق قىلدى . سهلتهنهتىگه  بېك جالالتنى  ئهزىز  قالغاندا  ههممىدىن بۇرۇن . تۆت مهنزىل  ئۇ چۈنكى،

 لېكىن، ئۇ ئهسكهرلهرنىڭ . خوتهن شههىرىگه كىرىپ، هاجى پادىشانىڭ غهزنىسىنى مۇهاپىزەت قىلىشقا قويۇلغان ئىدى

 خىيانهت قىلغان ئىكهن  يامبۇغا  ئارتتى گۇن . ههققىدىن ئىككى يۈز  يهنه بۇنىڭدىن بۇرۇن ئاتالىق . اسىنى بوينىغا  ئۇ

» جالالت « بۇنى . بۇ ۋەقه يۇقىرىدا بايان قىلىندى . غازىغا نىيىتىنى بۇزۇپ، بۈزرۈك خان تۆرەمگه يېقىنلىق قىلغان ئىكهن
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 مهت قىلغان دەپ ئاتاشتىكى سهۋەپ شۇكى، ۋەلىخان تۆرەم ئىلگىرى كاشىغهرگه كهلگهندە، ئۇنىڭغا جالالت بولۇپ خىز

 دە، جازاسىنى – بۇ تۇزبهرگهن نىيىتىنى بۇزۇپ خىيانهت قىلدى . ئهسلىدە بولسا يېڭى هىسارلىق ئادەم ئىكهن . ئىكهن

 بىباقى . تاپتى  بۇ  هامان  ئۇ  چاچسا،  يامانلىق ئۇرۇغىنى  ياخشىلىق ياكى  زىرائهتگاهىغا  ئالهم  بۇ  قانداق ئادەم  ههر

 ئىلهاهىم ئۇ ئۇلۇغلۇغۇڭ . تىنى تېتىماي تۇرۇپ، ئۇ ئاخىرەت ئالمىگه كهتمهيدۇ ئالهمدە ئۇنىڭ هۇسۇلىنى كۆرمهي، لهزى

 ئهگرى  باشالپ،  راستلىق دەرىجه  بىلهن ههممه بهندىلىرىڭنى راست يولغا  ئادىللىق ۋە   توقاي يولالردىن ساقالپ،

 ! ئامىن – مهرتىۋەڭ بىلهن ههممىنى ئۆز ئادالهت سايهڭدە ساقلىغايسهن

5 

 دۆلهت  هئنى مولال ههبىبۇلال خاننىڭ ياخشى ئهزىلهتلىرى، سهلتهنهت هاجى پادىشا ئ

 هۆكۈمرانلىغى ئههۋاللىرىنىڭ قىسقىچه بايانى

 ئۈلهپتداش يارەنلهر، ههمسۆهبهت بۇرادەرلهرنىڭ قىممهتلىك زېهىنلىرىدىن يۇشۇرۇن ۋە بىخاتىر قالمىغايكى، قىسسه

 بوۋىلىرىدىن تارتىپ خوتهن ۋىاليىتىدە  ڭ بۇرۇن مۇفتى ئىكهن ۋە ئاتا ۋە هىكايىلهرگه قارىغاندا، هاجى پادىشا ئه

 ئۇلۇغ شهرىئهت خىزمهتلىرىدە ئهمهلدار بولۇپ، شهرىئهتنى راۋاجىالندۇرۇشقا تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ، ئۇلۇغ شهرىئهت

 قىلىپ كهلگهن ئىكهن  قاتتىق ئهمهل ئۇ ناهايتى پهتىۋاچى، دىندار ۋە پهرز ئىش . هۆكۈملىرىنى جارى ۋە ئىجرا  لىرىغا

 تۇردۇن ياكى سهپهردە  يهردە  مهيلى بىر  قويمىغان،  قهدەم  يهرگه  تاهارەتسىز  ئۆمىرىدە  ئۆز  بولۇپ،  قىلىدىغان ئادەم

 تهرك قىلمىغان، يېرىم كېچىدىن كېيىن كۆزى ئۇيقۇغا ) ت – كېچىسى ئوقۇيدىغان ناماز ( بولسۇن، ناماز تهههججۇدنى

 تلرىىدىن مىراس قالغان زىمىننىڭ بىر پارچسىغا ئۆزى ئىشلهپ كهتمهن چېپىپ، قوشنى ئهجا . بارمايدىغان ئادەم ئىدى

 ئۆزى ههيدەپ، ئومىنى ئۆزى ئۇرۇپ، ئۆز قولى بىلهن ئىشلهپ، پىشانىسىدىن تهر تۆكۈپ، بىر پارچه نان بولسىمۇ هاالل

 . هاجىتىدىن ئۆزى چىقاتتى يهردىن چىققان هوسلنى ئۆزى يهپ، ئۆزى ئىچىپ، ئۆز . يهيمهن دەپ ههرىكهت قىالتتى

 نان  چايلىرنى،  ئاش،  ئۇالرنىڭ  بارسا،  ئۆيىگه  مۇسۇلماننىڭ  قايسى  ههر  ههتتا  ئاخۇىالر،  ۋە  بېكلهر  ئهمهلدار
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 ئىچمهيدىكهن  ۋە  يىمهيدىكهن  چېيىنى . توقاچلىرىنى  ئۆز  جايدا  بارغان  كۆتهرتىپ،  چاي  چايجۇستا  ئادىمىگه  بىر

 . ئىچىپ، دۇئا قىلىپ يانىدىكهن

 بۇ  ۋە  بېرىپتۇ  پهتىگه  ئاخۇنالرنىڭ ئۆيىگه  بېك،  كېلىپ،  ئىش بىلهن ئاقسۇغا  مۇفتى ههبىبۇلالخان بىر  زاماندا  بۇ

 بۇ چاغدا ئاقسۇدا ئىشانجان ههزرىتىمگه . جايالردا ئۆزى چايجۇشتا ئېلىپ بارغان چېيىنى ئىچىپ، دۇئا قىلىپ يېنىپتۇ

 نهشىنلىكته  سهججادە  بولۇپ،  قىلىدىغان تهرىقهتچ ( خهلىپه  باشالمچىلىق  هادى ) ت  ىلهرنىڭ سهجىدىسىگه  تۇرغان

 مۇفتى بۇ ئادەمنىڭ ئۆيىگه بارغاندا، ئۇنىڭ چېيىنى . خهلىپه دىگهن ئاقسۇلۇق بىر پىشىۋا تهرىقهت ئۇستازى بار ئىكهن

 پهرزگار ئادەم تۇرسا، نىمه « بهزىلهر . ئىچمهي، ئۆز چېيىنى ئىچىپ يېنىپتۇ  سهۋەپتىن ئۇنىڭ هادى خهلىپىمۇ دىندار،

 لېكىن، ئۆزى ئۆزى ئهمگهك . ههقىقهتهن دىندار ۋە ئىقتىدارلىق ئادەم ئىكهن « دەپ سورىسا ئۇ » چېيىنى ئىچمىدىله

 زاكات دەپ بهرگهن نهرسىلهرنى  قىلىپ، پىشانىسىدىن تهر ئاققۇزۇپ هوسۇل ئېلىپ يىمهيدىكهن، نهزىر ياكى ئۆشرە

 سهرپ قىلىدىكهن  تامادىن خالى ئهمهستۇر . ئۆزىنىڭ ئاشخانىسىغا  ئهلۋەتته  تۇتقان ئادەم  كۆز  . كىشىنىڭ نهزىرىگه

 ئىكهن  ئادەم  تېگىشلىك  بېرىشكه  زاكات  ئۆزىمۇ  ئۈستىگه  زاكات . ئۇنىڭ  ئادەمنىڭ  تېگىشلىك  بېرىشكه  زاكات

 ئهمهس  هاالل  شهرىئهتته  ئىچىپ ياندىم . يىگهنلىگى  چېيىمنى  ئۆز  ئىچمهي،  ئۇنىڭ چېيىنى  پ دە » شۇنىڭ ئۈچۈن،

 بېرىپتۇ  ئوقۇپتۇ . جاۋاپ  ئاپرىن  ماختاپ،  ئادەم  ئۆشرە . ههممه  ئاققۇزۇپ،  تهرلىرىنى  پىشانه  ئۆز  زات  بۇ   لېكىن،

 ئاش  ئۇالنىڭ  بارسا،  ئۆيىگه  ئهشرەپلىرىنىڭ  دېهقان  قىلىدىغان  ئادا  مۇۋاپىق  شهرىئهتكه  نان  زاكاتنى   تاماق،

 . توقاچلىرىنى توختماي يهيدىكهن

 ال مۇفتلىق ئهمهلدىن بىكار بولۇپ، ههرەمهيىن شېرىپكه زىيارەتكه باردى ۋە مهددە مۇكهررىمه بىلهن مۇفتى ههبىبۇل

 ئېرىشىپ،  دەرىجىسىگه  مۇجاۋۇرلۇق  قىلىپ،  ئىستىقامهت  مىقدارى  يىل  يهتته  ههرەمدە  مۇنهۋۋەرەئىككى  مهدىنهئى

 قىلدى  هاسىل  مۇنهۋۋەرنىڭ دۆلهتلىرىنى  مهدىنهئى  ۋە  مۇئهزەمه  ۋەتهن  ۇرات م . مهككه  يېتىپ ئۆز  مهقسهتلىرىگه

 دەل مۇشۇ كۈنلهردە، كۇچار خوجىلىرى ئىسالم ئېچىپ، جامدا بولغان جهڭدە خاقانى ئههلىگه . ئهسلىگه قايتىپ كهلدى

 بېك مهرهۇمنىڭ ئوغلى تۆمۈر  هاكىم  خوتهن هاكىمى ئهلشىرە  باراۋەرلىك قىاللماي جېنىنى جايالپ قاچقان كۈنلهردە،

 بايغا  ئىدى غهزنىچى  ئۈچ . هاكىم  تهۋەسىدە  ئاقسۇ  غهزنىچى  تۆمۈر  چاغدا،  ۋەقهنى  بۇ  تۇرۇپ،  مهخپى  كۈن  تۆت

 باردى  تۇرغاندا، . كۈزىتىپ خوتهنگه  بولۇپ  سوراپ خهۋەردار  ۋەقهلهرنىڭ ماهىيىتىنى  جايدىكى  بۇ  ئامبانى خوتهن
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 . ىپ، خىتايالرنى يوق قىلماقچى بولۇپتۇ خوتهن ئههلىمۇ كۇچار ۋەقهسىدىن خهۋەردار بولۇپ، داغدۇغا بىلهن ئىسالم ئېچ

 ههبىبۇلالخان هاجىغا  ئاخىرى مهسلىههتلىرى مۇفتى  دەپ مهسىلههت قىلىشىپ،  قىلىمىز  باشلىق  يۇرت پۇقرالىرى كىمنى

 رەسمىيهتلىرى بويىچه هاجى  ههممىسى بىر ئىتتىپاق ۋە بىر نىيهت بىلهن بۇرۇن ئۆتكهن پادىشاالرنىڭ قائىدە . توختاپتۇ

 قىلىپتۇ ههبىبۇ  ئۆزلىرىگه پادىشا  ئولتۇرغۇزۇپ كۆتۈرۈپ،  ئۈستىدە  قول سېلىپ، . لالخاننى ئاق كىگىز  ئاندىن كاپىرالرغا

 قىرغىن قىلىپتۇ  مهيلى خىتاي ياكى تۇڭگانى بولسۇن  بىلهن يهكسان ۋە  بالىلىرىغىچه . ههمىسىنى يهر  نارسىدە  ههتتا

 هۆكۈمرانلىغىنى  چىقىپ  سهلتهنتهتكه  تهختى  مول ئۆلتۈرۈپ،  مهئىشهتلىرىدە  پۇقراپهرۋەرلىك  قىلدۇرۇپ،  جارى

 . سهپهرلهرنى قىلغان ئىكهن

 ياركهنتتىن هاجى غهزنىچى بېك دىگهننى باش قىلىپ،  كۇچارلىق نهزەرىدىن شهيىخ خوجا  كۈنلهردە،  دەل مۇشۇ

 نامۇال  ئهۋەتىپ،  ئۈستىگه  پادىشا  هاجىغا  ئهسكهرنى  مىڭ  ئۈچ  تۇڭگانىالردىن  ۋە  سۆزلهرنى مۇسۇلمان  ئهسكى  يىم

 بۇ ئههۋال هاجى پادىشانىڭ كۆڭلىگه ئېغىر كېلىپ، ئوغلى ئاغۇراخمان سۇدۇرنى باش قىلىپ، . تىزىپ خهت ئهۋەتتى

 ئهۋەتتى  ئالدىغا  بىلهن  ئهسكهر  جهڭ . بىرمۇنچه  يهپ  ئارىدا  شىكهست  لهشكهرلىرى  كۇچار  بېرىپ،  يۈز  قاتالالر

 كۆپ ئادىمىدىن ئايرىل  ۋە  قاچتى  ئوق تېگىپ ئالدەمدىن كهتتى . دى كهينىگه  يۈز . سۇدۇرخانغا  ئههۋال  بۇ  گهرچه

 بىزنىڭ ئىسالمى شېرىپ ۋە ئهززەمنى دۆلهتكه مۇيهسسهر « بهرسىمۇ، هاجى ههبىبۇلال خان يهنىال كامالى ئىنساپ بىلهن

 بولدى  سهۋەپ  خوجامالر  كۇچارلىق  يهنىال  بىز . بولۇشىمىزغ  بولسا،  ئاچمىغان  ئىسالم  بۇالر  يهردىكى مۇبادا  بۇ  نىڭ

 ئىدى  يوق  ههددىمىز  قىلىشقا  ئوبدان . ئىشالرنى  قۇلۇق  بىر  ۋە  سۆزلۈك  چىنىنىڭ بىر  خاقانى  ئۇالر  شۇكى،  بىرى  يهنه

 بۇ ۋەجىدىن . ئادەملىرىنى ئۆلتۈرۈپ، ياما ئادەملرى، يهنى تۇڭگانىالر بىلهن شىرىك ۋە ئىتتپاق بولۇپ يۇرت سوراپتۇ

 ئىتائهت قىل  ئىناۋەت ۋە  مايىل بولۇپ، ئۇالرغا  كۆڭلىدە  يېزىپ،  ماقول سۆزىنى خهتكه  مۇنچه  مىغان كىم دىگهن بىر

 سوغا  اليىق  باش قىلىپ،  بېكنى  مۇراپ  بوي  ئههمهت  پهرمانلىرىغا  قىلىپ،  ئىتائهت  ئۆزىنىڭ  راسالپ،  ساالمالرنى

 كىشلىك ئهلچى ئهۋەتتى  ئهللىك نهچچه  راشىدىن خان خوجامغا  خان خوجام ل . سۇنىدىغانلىغىنى بىلدۈرۈپ،  ېكىن،

 . بۇ ۋەقه ئاۋالقى داستاندا زىكىر قىلىندى . بۇالرنى قۇبۇل قىلمىدى

 بۇ ۋەقهدىن كېيىن، مۇفتى ههبىبۇلالخان قوقهنت دار سهلتهنهتىدىن مهدەت ۋە ياردەم تىلهپ، بهلكى ئىتائهتلىرىگه

 ئىدى  ئهۋەتكهن  خاننى  ئابدۇراخمان  ئوغلى  بولۇپ،  بى . كىرمهك  ئۇنىڭ  كۈن پادىشا  نهچچه  بىر  كۆرۈشۈپ، لهن
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 تون  ياراق،  ئات،  بېرىپ،  سۇدۇرلۇق مهنسىۋىنى  ئۇنىڭغا  زىياپهت بېرىپ مېهمان قىلىپ،  كېچهكلهرنى  تۇرغۇزۇپ،

 تون . بېرىپ ئۇلۇغلىدى  تهڭگه  ئادەملهرگىمۇ  كۆرسهتتى  كېچهك،  مېهرىۋانچىلىق  ئهيلهپ  ئاتا  قاتارلىقالرنى  . تىلال

 اليى  ئۆز  پادىشادىمۇ  تون هاجى  قورال  غىدا  كۇال،  ئهۋەتتى  كېچهك،  تهۋەررۇكلهرنى  سوغات  قاتارلىق  نار . ياراق

 بۇالر كاشىغهرگه . مۇههممهت پهرۋانىچىنى ئهمىرى بېشى قىلىپ، ئهللىك يىگىت مۇكهممهللهر بىلهن سۇدۇرخانغا قوشتى

 ئۇرۇش قىل  بىلهن ياركهنتته  هامىددىن تۆرە  مۇههممهت ياقۇپ بېك قۇشبېگى  قۇشبېگى . ىۋاتقان ئىكهن كهلسه،  بۇالر

 بېكنىڭ ئادىمى بىلهن . بىلهن ياركهنتته كۆرۈشتى  بابا  قۇشېگى نار مۇههممهت پهرۋانىچىنى يىگىتلىرى بىلهن ۋە مىرزا

 ياراق قاتارلىق  يېنىدا قالدۇرۇپ، مىرزا بابا بېكنى پهقهت ئىككىال ئادىمى بىلهن سۇدۇرخانغا قوشۇپ، يارلىق ۋە قورال

 ماڭدۇردى ساال  سوغا  خوتهنگه  بىلهن  مۇناسىپ جاي . مالر  بېككه  بابا  مىرزا  پادىشا  ههر  هاجى  تهيىنلهپ،  ماكان

 ئىززەت  توختىتىپ،  تهمىنات  ئۆزىگه  كۈنلۈكىگه  ئۆيلهندۈرۈپ،  يهردىن  ئوبدان  كهلتۈرۈپ،  بهجا  ئىكراملىرىنى

 . ئۈلپهتداش ۋە سۆهبهتداش قىلدى

 قهدىمقى خىتاي شههى  خانا « رىنى هاجى پادىشا  سالدۇردى » ئهسكهر  بىنا  كاتتا  جامه ۋە . دەپ ئاتاپپ،  مىچىت،

 قىلدۇردى  بىنا  چوڭ . خانقا  سههرادىكى  ۋە  شهههر  ئههلىنىڭ  ئهر  خوتهن  شهرىئهت  كىچىك  خوتۇنالرغا

 قىلدى  جارى  قائىدىلىرىنى  شهرىئهت  بېرىپ،  تهلىم  بېكىتىپ، . ئههكاملىرىدىن  خهلپهت  بىر  ئادەمگه  ئون

 يول مۇسۇلما  ۋە  سۈپىتى  بىرلىك  ئالالنىڭ  سۈبهان  بويىچه  توزا،  نچىلىق  ناماز،  پهرز  توققۇز  توقسان  تهرىقهتلىرىنى،

 ههيىز  ئۆشرە  ئىلمى  ههج،  ئىلىم ( زاكات،  قىلىدىغان  تهتقىق  كېلىشىنى  ئادەت  زۆرۈر ) ت – ئايالالردىن  قاتارلىق

 يهتته . قۇتۇپ، ياماندىن ساقلىنىشنىڭ ئالدىنى ئالدى مهسىلىلهردىن ههممه كىشىگه تهلىم بېرىپ، يادى ئالدۇرۇپ ئو

 ئهر  ههممه  بولغان  يهتمىش ياشقىچه  بۇ  ياشتىن  ئېلىپ،  ئوخشاش ساۋاق  ئوقۇغۇچىلىرىغا  مهكتهپ  خۇددى  خوتۇن

 نامازغا تۇرغاندا . ههر جۈمه كۈنى چوڭ مىچىتكه ئۆزىنى جوۋدا كۆتهرتىپ باراتتى . مهسىلىلهرنى ئۆگىنىپ تهكراراليتى

 يانلىرىدا ئالتىدىن ئون ئىككى ئادەم چوڭ قىلىچلىرىنى يالىڭاچالپ، خۇددى هازىرال بىر چاپىدىغان  ىڭ كهينى ئۇن

 تۇراتتى  يېقىن ئۆرە  ئۇنىڭغا  بولۇپ،  رۇكۇ . قىياپهتته  ئىما . سۇجۇت قىلماس ئىدى  نامازدا  ئىشارەت بىلهن  بهلكى

 كېرەك  بىر . ئوقۇسا  كهلگهنلهرنىڭ ئچىدە  نامازغا  زىيان چۈنكى،  دۈشمهننىڭ قهستلهپ،  زەخمهت يهتكۈزۈشىدىن  ەر

 كېرەك  قىلسا  غازىنىڭ . ئېهتىيات  بېك  ياقۇپ  يهتكهندە،  تهقدىر  ۋە  قازا  پادىشا  بىر  قىلىدىغان  ئېهتىيات مۇشۇنداق



 تولۇق  ئوتتۇرا  ئوقۇغۇچىالر كۇلۇبى http://xjtoluk.cn/  http://irlan.cn 

237 

 بۇ ۋەقه يۇقىرىدا زىك  بولمىدى؟  رى بارگاهىغا ئۆز پۇتى بىلهن قهدەم دەسسهپ بېرىپ، نىمه بااليى ئاپهتلهرگه دۇچار

 مىسىر . قىلىندى  گويا  خوتهننى  پادىشا  ئوقۇدى . دەپ بىلدى ] 176 [ هاجى  رەكهت جۈمهنى  ئېهتىيات – ئىككى  دە،

 . ئۈچۈن نامازنىڭ پىشىن ۋە سۈننهتلىرىنى ئوقۇتمىدى

 بىر مىسقاللىق شهرئى ئاق تهنگه سوقتۇردى  ، الئىالهه ئىلال لال « ئۇنىڭ بىر يۈزىگه . هاجى پادىشا يهنه خوتهندە

 رەسۇلىلال  ئهلچىسىدۇر ( » مۇههممهدۇن  ئۇنىڭ  بولسا  مۇههممهت  يوق،  ئىاله  باشقا  بىر ) ت – ئالالدىن  يهنه  دەپ،

 ئۆزىنىڭ مۆهۈرىگه . دىگهن خهتلهرنى ئويدۇردى ) ت – گۈزەل خوتهندە سوقتۇرۇلدى ( » زەربى خوتهن لهيىف « يۈزىگه

 دوستى، ئۇنىڭدىن شىپائهت ئۈمىت قىلىنىدۇ  لالنىڭ ههبىب پهيغهمبهر بولسا ئا ( » هۇۋالههبىبۇللهزى تۇرجا سىغائهتهۇ «

 نهقىش قىلدۇرۇپ ئويدۇرغان ئىدى ) ت –  قىمارۋازالرنى . دىگهن سۆزنى  ئوغرى،  ههبىبۇلالخان ئهگهر  پادىشا  هاجى

 ئوغىرلىغان ئېيتىشالرغا قارىغاندا، بىر ئادەم سههرادا ئېتىزلىقتىن بىر كهتمهن . تاپسا، هايال قىلماي دەرهال ئۆلتۈرەتتى

 ئىكهن، ئۇ ئىقرار قىلغاندىن كېيىن بىر چوڭ توپىنى يهرگه كۆمۈپ، ئاغىزىنى ئۈستۈن قىلىپ، دورا سېلپ پۇختا بېكىتىپ،

 دورا ئوغرىنىڭ بهدىنىنى تۆت پارچه قىلى . مهزكۈر ئوغىرىنى توپىنىڭ ئاغىزىغا ئولتۇرغۇزۇپ، دورىغا ئوت تۇتۇشتۇرۇپتۇ

 بۇ ئىشنى شۇ كۈنى جۈمه نامىزىدىن . يىقنىڭ كۆزىدىن غايىپ بولۇپ، يهنه يهرگه چۈشۈپتۇ دە، خاال – هاۋاغا كۆتۈرۈپتۇ

 توپ بولۇپ تۇرغان خااليىق بۇنى كۆرۈپ، يۈرەكلىرى ئورنىدىن قوزغىلىپ، لهرزىگه كېلىپ  توپ . كېيىن قىلغان ئىكهن

 ئۇ . تىترەپتۇ  قوناقنى  چۈرۈش  باش  ئالته  قوناقلىقتىن  سههرادا  ئادەم  بىر  ئىكهن يهنه  ئالغان  ئالدىغا . رۇپ  ئۇنى

 ئاسقان ئىكهن  قىلدۇرۇپ دارغا  ئىقرار  سوراق قىلىپ،  ئادەمنىڭ خۇنىنى . كهلتۈرۈپ،  ئۈچۈن بىر  سهلال گۇنا  ئومۇمهن،

 ناهايتى قېرى ئادەم . ئۇنىڭ قههرى سىياسىتى ناهايتى چېكىگه يهتكهن ئىدى . تۆكۈپ ئىبرەت قىالتتى  هاجى پادىشا

 چى  ئاغىزىدا  قانداق ئادەمنىڭ ۋۇجۇت خامىنىنى كۆككه . شى قالمىغان ئىدى بولۇپ،  ههر  لىۋىنى چىشلىسه،  ئۇ  ئهگهر

 دېهقانچىلىق . سورۇالتتى  ئهسۋاپلىرىنى  باشقا  ۋە  ئورغاقلىرى  كهتمهن،  ئادەملهر  قىلىدىغان  دېهقانچىلىق  سههرادا

 بېرىپ  ئهتىسى  قونۇپ،  كېلىپ  ئۆيگه  ئۆزىنى  تاشالپ،  قىشالقالردا  ئىشىك قىلىدىغان  قىلسۇن،  ۋە  ئىشنى  دەرۋازا

 ئهگهر تهپسىلىي بايان . دۇكانلىرىنى ئۇچۇق قويۇپ ياتسۇن دەپ يارلىق قىلىپ، قههرى سىياتىنى ئهۋجىگه چىقاردى

 . قىلىنسا، ئوقۇغۇچى ۋە ئاڭلىغۇچىالرغا مااللىق بولغۇسىدۇرۇ

 ئاي ئىلگىرى ه  كهلتۈرۈشتىن ئىككى  يۈز  هادىسىلهر  بۇزۇلۇپ ئهندىشه خوتهن ئههلىگه  پادىشانىڭ چۈشى اجى
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 – چۈش ئۆرىگۈچلهرنى ( قىلىپ، ئورنىدىن تۇرۇپ ساالمدىن كېيىن ئۆلىمارالر، مۆتىۋەرلهر، پازىلالر ۋە مۇئهببىرلهرنى

 قىلىپ ) ت  بايان  چۈشىنى  كۆرگهن  چۈش « هازىالرپ،  يوق  باشلىرى  بار،  تهنلىىر  ئههلىنىڭ  خوتهن  ئۇيقۇدا،  مهن

 چۈ . كۆرۈپتىمهن  نهرسه . دەپ سوراپتۇ » شنىڭ تهدبىرى نىمه؟ بۇ  بىر  قىلىپ،  تهپهككۈر  بولۇپ،  كىشى ههيران  ههممه

 هاجى پادىشانىڭ ئۆزى  چۈشنىڭ تهبىرى بهلكى خوتهن ئهتىراپىدىكى بارلىق مىۋىلىك ۋە « ئېيتالماي تۇرغاندا،  بۇ

 . دەپ تهدبىر بهردى » بولسا كېرەك مىۋىسىز دەرەخلهرنى ئادەم بويى مىقدار قىلىپ كېسىپ باش ياسالسۇن دىگهنلىك

 ئاپرىن ئوقۇدى  تههسىن ۋە  پازىلالر  ۋە  ئۆلىما  مىۋىسىز . ههممه  مىۋىلىك ۋە  خوتهن ئهتىراپىدىكى ههممه  شۇڭالشقا،

 ۋە تهدبىر تهقدىر سۇبهان . دەرەخلهرنى ئادەم بويى مىقدارى قويۇپ، باشتهك قىلىپ كېسىلگهن ئىكهن  بۇنداق تهدبىر

 ئاقىۋە هاجى پادىشانىڭ بېشىغا ۋە پۇقراالرنىڭ كاللىسىغا تهقدىرىن قازا ۋە هادىسىلهر يۈز . ۈشمىدى ئالالغا مۇۋاپىق چ

 . بۇ ئههۋال يۇقىرىدا بايان قىلىندى . بهردى

 بوۋىلىرىدن تارتىپ، بولۇپمۇ ئۆزى دەرۋىشلىكنى كهسپ قىلىپ، دىندار دىگهن ئاتاق  هاجى پادىشا گهچه ئاتا

 پىشى  ههممىگه  سىپاۋەرلىكنىڭ نازۇك بىلهن  ۋە  ئىشلىرى  يۇرتدارلىق  لېكىن  بولسىمۇ،  بولۇپ كهلگهن  يولباشچى  ۋە  ۋا

 ئىكهن  بىخهۋەر  هىكىمهتلىرىدىن  سىپاۋەرلىك بىر . ئىلمى  بىلهن  دەرۋىشلىك  قارىغاندا،  تهرەپتىن  بىر  بىرىگه  يهنه

 بول . ماسالشمايتى  پادىشانىڭ خىزمىتىدە  ئالى  بىرەر  بۇرۇندىنال  ئۇ  سىپاۋەرلىك ئىلىملىرىنى كهسپ قىلىپ، ئهگهر  ۇپ،

 ئۇ ئهلۋەتته بۇ هادىسىلهردىن ساقلىنىشقا بىرەر . مهرتىۋىلىك ئورۇن پهيدا قىلىپ، تهجىرىبه هاسىل قىلغان بولسا ئىدى

 بوالتتى  قولالنغان  تهدبىر  ياكى  بۇرۇنقىالر . چارە  قارىغاندا،  مهلۇماتالرغا  يېزىلغان  كىتاپلىرىدا  تارىخ  شۇڭالشقا،

 ئاتا  ئورۇن  ئهزەلدىن بۇيان،  بىلهن يۇرتدارلىق هۆكۈمرانلىغىنى قىلىپ  بوۋىلىرىدىن بۇيان ئۇلۇغ بولۇپ،  مهرتىۋە

 كهلگهن ئادەملهرنى ياكى ئۇالرنىڭ ئهۋالتلىرىنى تېىپىپ تهختى سهلتهنهتته ئولتۇرغۇزۇپ، ئۇالرغا ئىنايهت ۋە بهيئهت

 شېرىپلى . قىلىپ كهلگهن ئىكهن  جامائهت بۇالرنىڭ قهدەم  يۇرتقا  تىنچلىق ۋە  پۇقراالرغا  ئىتتىپاقلىق  رى بهركىتىدىن

 بولىدىكهن  سهۋەپ  بولۇشىغا  مهڭگۈ  ۋە  ئۇزۇن  هۆكۈمرانلىغىنىڭ  دۆلهت  بولۇپ،  ئۆتۈشى . هاسىل  زامانالرنىڭ  ههتتا

 ۈمهت ئۈستىگه بىلهن بۇ هۆكۈمرانالرىىڭ ئهۋالتلىرى ئۇزۇن مۇددەت يوقسۇزلۇق كوچىسىغا كىرىپ، يهنه دۆلهت ۋە هۆك

 مۇقام بىلهنال  چىقىپ، يۇرتدارلىق ئىشىنى ئالى دەرىجىگىمۇ كۆتهرمهي، تۆۋە دەرىجىگىمۇ چۈشۈرمهي، پهقهت ئوتتۇرا

 قىاللىغان  مهركىزىدە  ۋە  جاي  ئۆزىنىڭ  نهق  پۇقراپهرۋەرلىكنى  تاپلىسىال،  چارىسىنى  ئىشلىرىنىڭ  هۆكۈمهت تۇتۇپ،
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 ههممه مهقام ئۈچۈن بىر « هۆكۈماالرنىڭ . ئهسلى يولىنى تېپىپ كېتهلهيدىكهن بولسىمۇ، ئۇالر يهنىال ئۆز ئهجدادىنىڭ

 . دىگهن سۆزىلىرى بۇ تايىپهلهرنىڭ شهنىگه مۇۋاپىق ۋە ماس كېلىدۇ » ماقال ۋە ههممه ئهمهل ئۈچۈن بىر ئهر كېرەك

 لىالرمۇ ئۆز ئويۇنلىرىدا كىچىك با . دىگهن مهسهللىرى بار » ئوۋ ئوۋلىسا، قهدىمقى ئوۋچى بىلهن « يهنه ماشايىخالرنىڭ

 بېرىپ تۆمۈرچىلىك « دەپ جاۋاپ بېرىدۇ ۋە شۇ چاغدا يهنه بىرى » ئاتام تۈمۈرچى « دەپ سورىسا » ئاتاڭ نىمىچى «

 بۇ گهپلهر زادى بىكار سۆز . دەپ ئوينايدۇ » بېرىپ دېهقانچىلىقىڭنى قىل « دىسه » ئاتام دېهقان « ئهگهر . دەيدۇ » قىل

. ئهمهس

 : نهزىم

 ئاتا قىلماقنى قالماق الزىم ئېرمىش،

 . خۇدايىم رىزقىنى ئىبهرمىش

 ئاتا  ئادەم  قانداق  ههر  مهلۇمكى،  بۇنىڭدىن  اليىق  دىمهك،  ۋە  ئۆگىنىپ  هۈنهرلىرىنى  كهسپ،  بوۋىلىرىنىڭ

 مهقاملىرىدىن زىيادە، نېئمهتلهتگه شۈكۈر قىلىپ، ئۆز مهرتىۋە ۋە  كۆرۈپ، خۇداۋەندەكېرىم ئاتا قىلىپ بهرگهن نازۇ

 ئالالنىڭ پهرز  قهدەم قويۇش ياكى كۈچهشكه ئورنۇشتىن تامامهن ئېهتىيات قىلىشى،  ئۆلچهملىرىدىن ئارتۇق ئىشالرغا

 الزىم  قلىشى  ئهمهل  هالهتلىرىنى . سۆزلىرىگه  بۇرۇنقى  قويۇپ،  قهدەم  ئۈستۈن  مهرتىۋىسىدىىن  دەرىجۋە  ئهگهرئۆز

 . ادىشانىڭ بېشىغا كهلگهن كۈنلهر كېلىدۇ ئۇنۇتسا، ئۇنداق ئادەمگه هاجى پ

 : نهزىم

 ئۆرگهنهي دەپ قارغا كهكلىك ماڭىشىن،

ئۆرگهنئهلمهي ئۇنۇتتى ئۆز ماڭشن،
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 ئاتا  بۇرۇنقى  پادىشانىڭ  سۈپهت  هاجى  دەرۋىشلىك  دەرۋىشلىك  كېلىۋاتقان  قىلدۇرۇپ  داۋام  بوۋىلىرىدىن

  قىممىتىنى بىلمىدى  ئۇ ئۆز قهدىر . ىڭ ئۈچۈن كهتمهس دۆلهت ۋە تۈگىمهس راههت ئىدى رەۋىشلىرىنىڭ ئۆزىمۇ، ئۇن

 قىلدى  پۇشايمان  ئهۋالتلىرىغا  ۋە  ئۆمرى  ئۆتكه  ئار . دە،  قىلدى  ههتتا  تاپالمىدى . نومۇس  ئىزدەپ  ئۇنى  . لېكىن

 ئىدى  بىۋاپا  بولسا  پادىشالىق  ۋە . كېيىنكى  اليىق  ئىستهكلىرىگه  قامهت ۋە  ئۆز  ۋە بۇنى  كۆرۈپ سۈيۈندى  مۇۋاپىق

 دەپ مهغرۇرلىنىپ ئالداندى  ئۇالندىم  چوڭ . كهتمهس دۆلهتكه  ئاياللىرى،  ياش  ئۇنىڭ ئههلى  قېرىالر،  كىچىك،

 قېرىنداشالر، ههتتا پۇل، جان باشالر، ئومۇمهن خوتهن ئالته شهههر، قاراقاشالرغىچه بولغان پادىشالىغى چوڭ  قهۋمى

 ههممىسىنىڭ جان ماللىرى، يامان نىيهتلىك قههرى . غى ئازاپ ۋە ئهلهم ئاقىۋەت بولدى ئاپهت، هۆكۈمرانلى  بااليى

 . غارىغا دۇچار بولۇپ، يوق بولۇپ كهتتى

 : نهزىم

 دۆلهت يىلدامىغا يوقتۇر باقا،

 . ئات، زەن، شهمشهرگه يوقتۇر، ۋاپا

 م ۋەسساال

6 

 جانابى بهدۆلهت ئاتالىق غازىنىڭ ئاقسۇ، كۇچارنى ئېلىشنى مهقسهت ۋە نىيهت قىلىپ

ئات چاپتۇرغىنى ۋە بىر هۇجۇمدا نهچچه شهههرنىڭ پهتهى نامايهت ۋە هۇۋەيدا بولۇپ
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  قولغا كىرىشى، ئۇنىڭ مۇرات باغچىلىرىدىن غۇنچىالرنى ئۈزۈپ، مهقسهت

 ئۆز مۇقهررەر گاهىغا قايتىشى، بۇ ئارلىقتا يۈز بهرگهن مۇددىئالىرىنى قولغا كهلتۈرۈپ،

 هادىسىلهرنىڭ بايانى قااليمىقانچلىق ۋەقهلىرى قاتارلىق

 بولغايكى،  ئۇچۇق  ۋە  روشهن  يېتىپ  قايناملىرىغا  دىل  بۇرادەرلهرنىڭ  قۇللۇق  سادىق  ۋە  دوستالر  زېرەك  ئهقلى

 جانابى بهدۆلهت ئالىلىرى خوتهن، ياركهنت، ماراۋېشى، يېڭى هىسار شۇنداق رىۋايهت قىسسه هىكايىلهرگه قارىغاندا،

 مۇههممهت  ياركهنتنى  بېككه،  ئاغا  ئىشكائى  نىياز  خوتهننى  سۇندۇرۇرپ،  بور  بىلهن  تهۋەسى  ئۆز  قاتارلىق جايالرنى

 خان تۆرەمگه يۇنۇسخان شاغاۋۇلغا، كاشىغهرنى ئاالش بىيىگه، يېڭى هىسارنى كامىلخان تۆرەمگه، ماۋالۋېشىنى هېكىم

 يىگىت،سهرۋازالر  كېيىن،  بولغاندىن  خاتىرجهم  تهيىنلهپ  قىلىپ  سۇيۇرغال  هۇقۇقلۇق  ئالدىغا  ئۆز  ئۇالرنى  بېرىپ،

 بۇ خوشال ئىنتىزارلىق چاغالردا، ئۈچتۇرپاندىن . ياراق تهييارالش ئىشلىرى بىلهن بولدى  ههرىكهت تهرەددۇتى، قورال

 خوجامالرن  كۇچارلىق  ئادەم  قانچه  كىرىپ،  ىڭ ئهمىر بىر  غازىنىڭ هىمايهتلىرىگه  ئاتالىق  چىقىپ،  ئىتائهتلىرىدىن

 ئاقسۇدىن ئابدۇراخمان دادخۇا، ئابدۇلال دىۋان بېگى . ئاقسۇ تهرەپكه ئاتالنماققا تهرغىپ قىلىپ ههرىكهت باشلىدى

 يهتتى  خهتلىرى ئاتالىق غازىغا  توخ . قاتارلىقالرنىڭ تهكلىپ بىلهن يازغان ئهرز  بۇ كۇچارلىق  بېكمۇ  ئىشىك ئاغا  تى

 كۇچارلىق خوجامالر بۇنداق شاتلىق مۇۋەپپهقىيهتلىك . شهههرلهرنى مهن ئېلىپ بېرىمهن دەپ هۆددە قىلىپ ئهرز تۇتتى

 يۈزلهندى  قارىمۇ  يهتتى . قارىشلىققا  قۇالقلىرىغا  سائادەتلىك  غازىنىڭ  ئاتالىق  خهۋەرلىرى  شاتلىق  كۆڭۈل . بۇنداق

 . وزغىلىشقا باشلىدى ئهينهكلىرىدە باشقىدىن ق

 بولۇپ ئۈچ مىڭ  پانسهتلهر  ياساۋۇل،  خاس مههرەم،  بهدۆلهت ئالىلىرى ئۆزىگه  جانابى  شۇنداق هالهتته  ئهنه

 كاناي  نهپهر يىگىت، سهرۋاز، جانباز داقا  بايراق،  سۇنايچىالر، توپ، جهزائىل زەمبىرەكچىلهر،  دۇمباقچىالر، ئهلهم،

 هئهللۇق ئۈچ مىڭ نهپهر مۇكهممهل قورالالنغان يىگىتلهر، ئابدۇلال ئهمىرى لهشكهرگه ئۆمهر قۇل ئهمرى لهشكهرگه ت

 قىلىنغان ئۈچ مىڭ يىگىت  مۇقهررەر  ئههمهت قۇشبېگىگه  مىرزا  يۈرەكلىك باتۇرالر،  قىلىنغان ئۈچ مىڭ نهپهر  تهقسىم

 ل  ئهمىرى  دەۋراندا،  گۈزەل  ۋە  شهرەپلىك زامان  تهييارالپ،  جهڭگىۋارالرنى  كهلتۈرۈپ، تهييار  ئالدىغا هشكهرلىرىنى
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 تۇرۇپ قالدى «  تۈزۈتۈپ يانساق قانداق بوالركىن . ماراۋېشىنىڭ قورغىنى بۇزۇلغىنىچه  قوشۇن بىلهن بېرىپ،  » ههممه

 دىلى بىلهن قۇبۇل قىلىپ  دەپ جان » ناهايتى ياخشى بولىدۇ « ههممىسىال بىر نىيهتته . دەپ، ئارىغا مهسلىههت سالدى

 . تهييار بولدى

  5 يىلى  1867 مىالدى ( ىخ هىجرى بىر مىڭ ئىككى يۈز سهكسهن تۆتىنچى يىلى ماهى مۇههررەمنىڭ تۆتىنچى كۈنى تار

 جهۋزا پهسلىنىڭ ئاخىرى، يهنى مايمۇن يلى، ئاتالىق غازى دۆلهت ئىقبال ۋە ئۇلۇغ ههشهمهت ) ت – كۈنى  8 ئاينىڭ

 بۇ جهرياندا هىچقانداق پهرمان . تىكىپ، تۆت كۈن تۇردى بارگاهلىرىنى  بىلهن ئاتلىنىپ، مارالۋېشىغا كېلىپ چېدىر

 ماشايىخالرنى زىيارەت  ئاقسۇ، كۇچارغىچه بېرىپ، مازار « بهشىنچى كۈنى بولغاندا، ئۇ ئهمرى لهشكهرگه . چۈشمىدى

  جان پارمانبهرداردۇرمىز، خىزمهتكارچىلىقىمىزنى « دىگهندە، ههممىسىال بىر نىيهتته » قىلىپ يانساق، نىمه دەيسىزالر

 كۆرسىتىمىز  بىلهن  بېرىشتى » دىلىمىز  جاۋاپ  قىلىپ . دەپ  چاپاۋۇل  قۇشېگىنى  ئهخمهت  مىرزا  لهشكهر  ئهمىرى  ئاقىۋە

 غازى پانسهتلهرنى پىش جهڭ  بېشىنى،  باتۇر  بىر . قىلدى ) ت – ئالدى هۇجۇمچى ( ئىلگىرى ماڭدۇردى ههمدەم  ههر

 باي  تۇغ،  تهينلهپ،  پانسهت  سهككىزدىن  لهشكهرگه  ئهمىرى ئهمىرى  بىر  ههر  قىلپ،  ئىنئام  ئهلهملهرنى  ۋە  راق

 ئات مهرههمهت قىلدى  ئالتىدىن كۈمۈش جابدۇقلۇق تۆگه،  ئات ۋە  . لهشكهرگه ئىككدىن ئالدۇن جابدۇقلۇق تۆگه،

 ئهمىرى لهشكهر ۋە پانسهتلهرنىڭ ئالدىدا مهزكۈر . ههر بىر پانسهتكه ئىككىدىن كۈمۈش جابدۇقلۇق ئات سوغا قىلدى

 جا  يېتىلهپ يۈرەتتى ئالتۇن  ههشهمهت ئۈچۈن  سۆلهت ههم  ئاتالرنى  كۈمۈش جابدۇقلۇق  ۋە  ئهمىرى . بدۇق  بىر  ههر

 ئوخشايتى  پادىشاالرغا  شاهى  ئۇلۇغ  گويا  بىر . لهشكهرنىڭ داغدۇغۇسى  گويا  بولسا،  پانسهتنىڭ داغدۇغۇسى  بىر  ههر

 تهڭ ئىدى  ۋ . ۋىاليهت هاكىمىنىڭ ههشهمهتلىرىگه  ئهمىرى لهكشهر  بىر  قىلىنغان ههر  مۇقهررەر  تهيىن ۋە  پانسهتكه  ە

 . قارى مۇرەتتىپ، ئىمامالر بولسا رەتلىك تىزىلىپ، يولدا قۇرئان تۇتۇپ ئالدىدا ماڭاتتى

 سۆلهت  شۇنداق زور  كهلدى  ئاتالىق غازى ئهنه  ئاتلىنىپ چىالنغا  ههشهمهت بىلهن مارالۋېشىدىن  ۋە  . داغدۇغا

 يايدى تهرەپته ئىككى يۈز چېرىگى « دەپ سورىسا، ئۇ » خوجاالرنىڭ چېرىگى بارمۇ يولدا « دوالنلىق بىر كىىشنى تۇتۇپ

 بار . بار  ئهللىك چېرىگى  قىلدى » سايئېرىقتا  تهرىپىدىن . دەپ مهلۇم  يايدىنىڭ ئاياق  ئۇقۇپ،  بۇنى  غازى  ئاتالىق

 ياتكان  بىخهۋەر  تهرەپكه ئۆتۈپ،  ياتقان جايدىن ئاقسۇ  سهههردە چېرىكلهر  چېرىكلهرنى باغالپ، كېچىلهپ يۈرۈپ،

 ماڭدۇردى  ئولجا  مارالۋېشىغا  قىلىپ،  ئۆتكۈزدى، . ئهسىر  سىياسهتتىن  تىغ  دىگهننى  خهلپه  توختى  چوڭى ئۇالرنىڭ



 تولۇق  ئوتتۇرا  ئوقۇغۇچىالر كۇلۇبى http://xjtoluk.cn/  http://irlan.cn 

243 

 ئىكهن  چىققان  سۇغارلغىلى  ئات  بىرى  چېرىكلهرنىڭ  بۇ  جامالىدىن . لېكىن،  ئاقسۇدىكى  تېپىپ،  خهۋەر  بۇنىڭدىن

 كېلىپ  چېرىكلهرنى « خوجامغا  قىلدى سايئېرىقتىكى  ئهسرى  قۇل  قىلدى » تۇتۇپ  خهۋەر  دەريا . دەپ  غازى  ئاتالىق

 مىڭ  ئۈچ  باش قىلىپ،  خوجامنى  يههيا  ئوغلى  خوجام  جامالىددىن  كهلگهندە،  يېقىن  تاش مىقدارى  ئىككى  لىۋىگه

 ۋە  چىقاردى  لىۋىگه  دەريدا  بىلهن  تهرەپ « لهشكهر  بۇ  دەريادىن  قىلىپ ئۇرۇشۇپ،  هازىرلىق  تارتىۋېلىپ،  كه كېمىنى

 لېكىن ئاتالىق غازىنىڭ يىگىتلىرى زادىال نهزەر . دەپ تهكىت مۇبالىغه سۆزلهرنى قىلىپ يولغا سالدى » ئۆتكۈزمهڭلهر

 قىلمىدى  كېمىنى زادىال الزىم  جايدىن ئات بىلهن ئۆتۈپ،  شۇ  كهلسه،  ئۇتتۇر  ۋە  قانداق جاي توغرا  كۇچار . سالماي،

 بىلهنال كهينىگه قاچتى  هۇجۇم  قاچتى . لهشكهرلىرى بىر  تهرەپكه  جېنىنى جايالپ ههر  بولۇپ،  . لهشكهرلىرى پاراكهندە

 چىقىپ،  ئوردىغا  كىرىپ،  شههىرىگه  ئاقسۇ  قوغلىغانچه  ئۇالرنى  پانسهتلهر  غازى  ۋە  بېشى  باتۇر  زاماننىڭ « ههمدە

 زامانى  ئاتالىق  بېك  ياقۇپ  مۇههممهت  بولسا  كهلتۈ » زامانى  شادىيانغا  ساداسىنى  ناغرا  سېلىپ،  جار  بۇ . ردى دەپ

 تاشلىدى  پهسكه  ئۆزىنى  ياردىن  كهينىدىكى  ئوردىنىڭ  بىلهن  ئاغچىسى  خوجام  جامالىددىن  كۆرۈپ  . ئههۋالنى

 ئاغچىسىنىڭ پۇتى چىقىپ كېتىپ، بىر ئادەمنىڭ ئۆيىگه . جامالىددىن خوجام پهخرىددىن مازارىغا بېرىپ يۇشۇرۇندى

 ئالدى  قوشۇنالنىڭ  توپ . ئۆزىنى  نۇسرەت قىياپهتلىك  داقا  كاناي توپ  نۇسرەتلىك  سۇناي،  ۋە  ساداسى  دۇمباق

 هاي  سهرۋاز  قوشۇنالنرىڭ  دۆلهت  هۇيتلىرى،  ئۆزىنىڭ  غازى  ئاتالىق  ئىچىدە،  تاماشىسى  مهشق  جانبازالرنىڭ

 كېلىپ ئورۇنالشتى  سهلتهنهتىگه  دار  ئاقسۇ  قىلىپ،  سهلتهنهتلهرنى  ئهمهلدارلىرى بىلهن داغدۇغا،  ئهنه . ئهركانلىرى،

 جامالدىدىن خوجامنى تۇتۇپ كهلدى شۇنداق  قانچه قههرى . پهيتته يىگىتلهر  بىر  غهزەپلىك  ئاتالىق غازى ئۇنىڭغا

 كىيىملهرنى بېرىپ ياركهنتكه ئهۋەتىپ، هاجى  سۆزنى قىلىپ، يهنىال گۇناسىغا ئهپۇ قهلىمىنى سۈرۈپ، مۇنسىپ تون

 سال  ئۇيقۇغا  مهڭگۈ  بىلله  ماكاندا  بىر  ئۆي،  بىر  بىلهن  قولغا . دى پادىشا  قىشالقلىرىنى  شهههر،  ههممه  ئاقسۇنىڭ

 . كىرگۈزۈپ خاتىرجهم بولدى

 بۇنىڭدىن ئىلگىرى چىالندا تۇرغان چاغا، ئاتالىق غازى بۇ يهردىن خوجا نهزەر بېك هىسارنى باش قىلىپ، مۆمىن

 ردىن، خوجىالر بولسا ئۈچتۇرپان ئۈچتۇرپان ئههلى خوجىال « يۈز بېشى بىلهن ئوتتۇز توققۇز يىگىتنى ئۈچتۇرپانغا بۇيرۇپ

 بولۇپ زېرىكىدىكهن  ئىكهن . ئههلىدىن بىزار  خوجىنى ئوغلى . بۇرهانىددىن خوجىنىڭ بىزگه ئىشهنچىسى بار  مهزكۈر

. دەپ يولغا سالغان ئىدى » بىلهن ئازار بهرمهي ئالى دۆلهتخانا ئوردىمىزغا ئهۋەتىپ، يۇرتتىن خهۋەر ئېلىپ تۇرۇڭالر
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 ئۈچتۇرپانغا  قورال بۇالر  ئاچقۇچ  كېلىپ،  ساڭالرنىڭ  غهزنه،  بۇرهانىدىن  ياراق،  ئېلىپ،  تاپشۇرۇپ  كىلىتلىرىنى

 بۇ ۋەقه ئاۋالقى داستاندا . خوجامنى ۋە ئوغلى بىلهن يهنه ئۈچ ئادىمىنى مۆمىن يۈز بېشىغا قوشۇپ، ئاقسۇغا ماڭدۇردى

 . زىكىر قىلىنغان ئىدى

 رەمنى ئاقسۇغا هاكىم قىلىپ، باي، سايرام ئهتىراپىنىمۇ قوشۇپ مهرههمهت ئهلقىسسه، ئاتالىق غازى هېكىم خان تۆ

 باتۇر . قىلىپ، بۇ جايالرغا سۇيۇرغال ۋە مۇستهقىل هۆكۈمران قىلىپ تهيىنلىدى  بېشىنى ئۇنىڭغا ئاالهىدە  ههمدەم باتۇر

 بهردى  قىلىپ  ي . بېشى  ئاالهىدە  قىلىپ،  كاالن  قازى  ئاخۇنۇمنى  ئابدۇلال  مولال  بىلهن  ارلىق خوتهنلىك  مهنسۇرلهر

 كۆتۈرۈپ مهمنۇن قىلدى  بىلهن چاپاۋۇل . ئورنىنى  ئهللىك يىگىتى  يۈز  ئىككى  پانسهتنى  كېيىن تاش خوجا  ئاندىن

 ماڭدۇردى  دىگهن مهنزىلگه يېتىپ . قىلىپ كۇچارغا  يېرىم تاش مىقدارى كېلىدىغان سايهنلهر  بىر  باي شههىرىگه  بۇ

 ئىبر  غوجامالر  كۇچارلىق  باش بارغاندا،  باهادۇرالرنى  تهلهي  باهادۇر،  ياقۇپ  باهادۇر،  يۈسۈپ  تۆرە،  باقى  تۆرە،  اهىم

 بۇالر قوشتام دىگهن جايدا خوقا پانسهتنى تۇتۇۋېلىپ، ئۇنى بىر . قىلىپ، تۆت مىڭ لهشكهر بىلهن ئالىدىغا چىقاردى

 ىخىنى بىلهن، بىلله ئۆلتۈرگهن ئىككى ئايدىن كېيىن، تاش خوجا ئىشاننىڭ ئۇست . يۈز يهتمىش يىگىتى بىلهن ئۆلتۈردى

 ئىككى ئادەمنىڭ ئۇستىخانلىرىنى  بۇ  سۈيىگه باغالپ تازىالپ ۋە  دەريا  ئۇستىخانلىرىنى ئېچىۋېلىپ،  مۆتىۋەر  يهنه بىر

 قىلدى  دەپنه  ههززەت ئاپپاق مازىرىدا  ئېلىپ بېرىپ،  كاشىغهرگه  قاچىالپ،  ئهزىز . خالتىغا  ۋە  مۆتىۋە  بۇالر  چۈنكى،

 . لىسىدىن ئىكهن ئادەملهرنىڭ جۈم

 سۆزنىك هاسىلى شۇكى، كۇچار لهشكهرلىرى يۇقىرىدا بايان قىلىنغاندەك، بهدۆلهت غازىنىڭ قانخۇمار لهشكهرلىرىنى

 ماكان قىلىپ، سۇنى توسىۋېلىپ  قوغالپ ئارقىغا ياندۇرۇپ، جوغا دىگهن جايدىن ئۆتكۈزۈپ، جۇغىنى ئۆزلىرىگه جان

 قىلىپ قويۇپ، يول بهرمهي تۇردى ۋە كۆپ ئادى  بولۇقتۇرما  مىنى ياقئېرىقتا توختىتىپ، تاغ ئىچىدىكى غارپ ئېغىزالرغا

 تىرىك قولغا چۈشكهنلىرىنى قولغا چۈشكهنلىرىنى تىرىك پېتى ئېسىپ، تېگىدىن ئوت . نۇرغۇن ئادەمنى نابۇت قىلدى

 قىلىۋەتتى  كاۋاپ  كۆيدۈرۈپ،  ئوتل . قاالپ  غهزەپ  ئاڭالپ  ئههۋالنى  بۇ  غازى  سهرۋاز ئاتالىق  نۇرغۇن  چاقناپ،   ىرى

 ئارقىدىن جانابى بهدۆلهت ئاتالىق غازى زەپهر ئۈزەڭگىسىگه . جانبازالرنى قىل قۇيرۇق قىلىپ، هۇجۇمغا پهرمان بهردى

 ههممىسى بىردەك ئات . ئاياقلىرىنى قويدى  جانابى ئالىنىڭ غهزەپ ئوتلىرىدىن قورقۇپ،  پانسهتلهر  ئهمرى لهشكهر،

 ئېل  جوغىنى  كۆرۈپ، چاپتۇرۇپ،  ئۇچۇق  هادىسىلهرنى  كهلگهن  بېشىغا  لهشكهرلهرنىڭ  بېرىپ،  يېتىپ  ياقئېرىققا ىپ،
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  قىرغىنچىلىقالرنى قىلدىكى، ئۆلگهنلهرنىڭ ئۆلۈك  تاق بولۇپ، غهزەپلىرى ئۆرلهپ، ساي لىۋىدە شۇنداق جهڭ  تاقىتى

 تاشلىرىدەك يېتىپ كهتتى  نۇسرەت ق . مۇردىلىرى خۇددى ساينىڭ قارا  غالىپلىق قىلدى ئاخىرى بۇ  . ىياپهتلىك قوشۇنالر

 قاچتى  جايالپ  جېنىنى  ئادەم  ئاز  باشلىق  تۆرە  ئىبراهىم  لهشكهرلىرىدىن  غهزەپ . كۇچار  سىياسهت ۋە  تىغ  باشقىلىرى

 كۇچار لهشكهرلىرىدىن ئۈچ مىڭغا يېقىن . ئهسىر قىلىپ ئاقسۇغا ئېلىپ كهلدى  بهزىلىرىنى ئولجا . قههىرىيهتتىن ئۆتتى

 يۈزدىن كۆپرەك ئادەم زىيان بولۇپتۇ . تۇ نابۇت بولۇپ  كۇچاردىن هامىددىن . ئاتالىق غازى تهرەپتىن سهككىز  چاغا  بۇ

 چىقتى  تۆت مىڭ لهشكهر  باشلىق يهنه  ئىتائهت قىلىشنى . تۆرە  قاراپ ئهل بولۇپ،  تهققازاسىغا  زامان ۋەزىيىتى ۋە  بۇ

 ۇنىڭ بىلهن ياقئېرىقتا ئۇچرىشىپ، ئۇنىڭ قۇبۇل قىلىش الزىم كۆرۈپ،ئاتالىق غازىنىڭ خىزمهتلىرىگه ئۆزىنى باغالپ، ئ

 كېچهك ۋە جهرجى تىال  ئاتالىق غازى هامىددىن تۆرەندىن ناهايتى خوش بولۇپ، تون . دۆلهتلىرىگه مۇيهسسهر بولدى

 تاپساق بىزلهر كۇچاردىن يېنىپ بارغىچه كاشىغهرگه بېرىپ دۇئار قىلىپ تۇرسىال، بىر نان « ئېهسان ئاتا قىلىپ،  ئىنئام

 يهيمىز  بىلله  بۆلۈپ  تهڭ  ئههدى » ئوتتۇردىن  ۋە  دەپ  سالدى  يولغا  قوشۇپ  مۇالزىمالرنى  قىلىپ،  پهيمانالرنى

 شېرىپ «  قىلڭالر « نىڭ » ههدىس  ۋاپا  تۆرىلهر » ئههدىگه  قىلىپ،  ۋاپا  ۋەدىسىگه  ئۆز  بويىچه،  مهزمۇنى  دىگهن

 ئىككى يىلدىن . كېچهكلهرنى بهردى  ىالر قاتارىدا تون ئالدى ئالدى تهمىنات ئالغۇچ . قاتارىدىن كاتتا ئورۇن بهردى

 . كېيىن، ئۇنىڭدىن كايىپ ههززەت ئاپاق مازىرىغا تاشلىدى

 ئاتالندى  كۇچارغا  ياقېرىقتىن  بىلهن  سهلتهنهت  ههشهم  ۋە  سۆلهت  دەبدەبه  كېيىن  ئاندىن  غازى  ئاتالىق  . جانابى

 قوندى  جايدا  دىگهن  قىزىل  يۈرۈپ،  مهنزىل  بىلهن خهيى . مهنزىلمۇ  يىگىتلىرى  پانسهتنى  توپچىدار  مۇههممهت  ر

 بۇالرنى بىر هۇجۇم بىلهنال . بۇ چاغدا راشىدىن خوجىمۇ بىرمۇنچه ئهسكهرنى چىقارغان ئىكهن . چاپاۋۇل قىلىپ ماڭدۇرى

 قاچۇردى  ئالىلىرىنىڭ . كهينىگه  جانابى  قىلىپ،  مهنزىل  دىگهن جاينى  شامالباغ  كىرگۈزۈپ،  قولغا  ئاندىن كۇچارنى

 ماڭدۇردى خى  شامالۋاغ . زمىتىگه ئهرز  كېلىپ،  جانابى غازى بهدۆلهت مهڭگۈلۈك ئىقبال ۋە ههشهمهت بىلهن كۇچارغا

 خان خوجىنى ئېلىپ چىقىپ دۇئا قىلدۇرۇپ، غهزەپ . بارگاهىنى تىكلهپ ئورۇنالشتى  ئاستىدىكى بۇالق بېشىدا چېدىر

 قىلىش بىلهن  قاتتىق سۆزلهرنى  قانچه  بىر  مۇناسىپ ئوتلىرى ئۆرلهپ،  سۈرۈپ،  قهلىمىنى  ئهپۇ  گۇنالىرىغا  يهنه  تهڭ،

 خان خوجا ئوردىغا كىرپ بىر مههرەمنى چېپىپ . كېچهكلهرنى بېرىپ، مههرەم قوشۇپ، ئۆز ئوردىسىغا قايتۇردى  تون

 ق مېنىڭ لهشكهرلىرىم نهگه كهتكهن، بۇ قىپچا « ياراق ئېلىپ سېپىلنىڭ ئۈستىگه چىقىپ  ۋە قولىغا قوراق . يوق قىلدى
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 چىقارمامسىلهر  قوغالپ  شهههردىن  ئۆلتۈرۈپ،  ئۇرۇپ  قىقاس » ئهنجانلىقالرنى  مهس  دەپ  سېلىپ،  شاۋقۇنالرنى

 بۇ چاغدا ئۇنىڭ لهشكهرلىرىدىن بىرىمۇ يوق بولۇپ، ههر قايسىسى جېنىنى جايالپ ههر . دىۋانىلهردەك يۈگۈرۈپ يۈردى

 ئۇنىڭ . مۇالزىمالر كېلىپ ئۇنى تۇتۇپ باغالپ ئېلىپ چىقتى بۇ چاغدا ئاتالىق غازىدىن . تهرەپكه قېچىپ كهتكهن ئىدى

 ۋە  كۆرمىدى  كىشى  هىچ  قىلىنغانلىغىنى  دەپنه  جايدا  قانداق  ۋە  تۇرغانلىغىنى  ۋە  بارغان  نهگه  بولغانلىغىنى،  نىمه

 يوقالدى . بىلمىدى  بىئهسهر  بىخهۋەر،  دەرەك،  بىر  زىكر . ئۇ  ئاخىرىدا  داستاننىڭ  ئاۋالقى  ئههۋالالرمۇ  بولۇپ باشقا  ى

 . بۇ جايدا قايتا تهكرارالنمايدۇ . ئۆتتى

 ياراق، توپ، زەمبىرەك قاتارلىق  ئاتالىق غازى ئىشهنچىلىك مۇالزىمالرنى تهيىنلهپ، خان خوجامنىڭ غهزنه، قورال

 ئهشيا  الزىملىق  ئالدى  پادىشالىققا  غهزنىسىگه  ئۆز  خهتلهپ،  شهههر . كىنىزەكلهرنى  ئالته  بۇ  تارتىپ  قامۇلدىن

 قورال  غهزنىلىرى،  ئىكهن  خىتايلىرىنىڭ  توپالنغان  غهزنىسىگه  خوجىنىڭ  خان  تامامهن  بۇالرنىڭ . ياراقلىرى،

 ماڭدۇردى  سهلتهنهتىگه  دار  كاشىغهر  ئۆتكۈزۈپ،  دۆلهتخانىسىغا  ئالى  ئالىلىرىنىڭ  بهدۆلهت  جانبى  . ههممىسىنىال

 خوج  ئىسهاق  قىلىپ،  تهرەپ  بىر  كۇچارنىڭ ئىشلىرىنى  ئۇ  كۇچار،شاهيار، ئاندىن  ئالدۇرتۇپ كېلىپ،  كورلىدىن  امنى

 بۈگۈر، كورلىغىچه بولغان جايالرنى مهرههمهت قىلىپ، مۇستهقىل هاكىم قىلىپ تهينلهپ، ئالى يارلىق بىلهن ئورنىنى

 قويدى . كۆتۈردى  خىزمىتىدە  خوجامنىڭ  ئىسهاق  بىلهن  دەرىجىسى  بېشى  ياساۋۇل  بېكنى  ئاغا  ئىشىك  مولال . توختى

 يارلىق يۈسۈپ ئ  تهيىلىدى  اخۇنۇمنى قازى كاالن قىلىپ،  بىلهن ئىشقا  ئىككى ئاي مىقدارى . مهسۈرە  غازى كۇچاردا

 سهدىقه بېرىپ، ئهرۋاهالرنىڭ روهىغا  تۇرۇپ، نۇرلۇق مازارى ماشايىخالرنى زىيارەت قىلىپ، غېرىپ ههقدارالرغا نهزىر

 سائاد  ۋە  ئالدى  ساۋابىى  قىلدۇرۇپ  قۇرئان  خهتمه  سهلتهنهت بېغىشالپ  دار  سائهتته  شهراپهتلىك  زامان،  ەتلىك

 ئاي مىقدارى تۇرۇپ قالدى  بىر  ئاقسۇدا  چىقىپ،  ئاقسۇنىڭ چوڭلىرىدىن مولال ئابدۇل باقى مۇفتى . كاشىغهرگه يولغا

 ئاخۇنۇم، مۇههممهت ئابدۇلال ئىشىك ئاغا بېىك ئابدۇلال قازىم، قاسىم قازى بېك باشلىق ئون يهتته ئۆيلۈك ئادەمنى

 ههيدىدى ج  قىلىپ ياركهنتكه  ئاق ئۆيلۈك  قالغان . ازاالپ،  بۇرۇن كهم  ههققىدە  مازارى مۇتهبىرىكاتلهر  ئاقسۇدىكى

 تولدۇرۇپ،غېرىپ  قۇرئاننى  ئىنئام  خهتمه  خىل  ههر  قاينىتىپ،  ئاش  بېرىپ،  سهدىقه  كهڭرى   هاجهتمهنلهرگه

 بۇ يهردە . ىگه ئاياقلىرىنى قويۇپ، ئۈچتۇرپانغا باردى ئېهسانالرنى قىلىپ، ئۇالرنىڭ دۇئالىرىنى ئېلىپ، زەپهر ئۆزەڭگىس

 بهردى  قىلىپ  سهركار  توقسابىيىگه  بابا  مۇههممهت  بېكنى  ئاالۋىدىن  تۇرۇپ،  مىقدارى  كۈن مازارى . يىگىرىمه
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 كهڭرى نهزىر  قاقشال ئىچى ۋە  ماشايىخالرغا  بولغاندىن كېيىن،  دۇئالىرىنى ئېلىپ خاتىرجهم  نىيازالرنى ئۆتكۈزۈپ،

 بولدى قىر  راۋان  دارسهلتهنهتىگه  كاشىغهر  بىلهن  ئارىسى  ئىككى  مهنزىلمۇ . غىزالرنىڭ  كاشىغهرگه  يۈرۈپ،  مهنزىل

 ئوتالق  ئېغىزنى  سۇ  بىر  جايدىكى  دىگهن  قاراۋۇلى  ساغۇن  كېلىدىغان  جايغا  مهنزىل  بۇ  دەپ،  ئىكهن  يهر  يايالق

 چېقىلغان ئاۋازىنىڭ ساداسى . كېچىسى هاۋا بۇزۇلدى ئهمما . نۇسرەت قىياپهتلىك قوشۇنلىرى بىلهن چۈشۈپ ئورۇنالشتى

 . جىلۋىگه كهلدى

 قىلماي تۇراتتى  پهرۋا  بۇنىڭغا  ياغدى ئۇالر  ئازراق يامغۇر  يېرىم . كهينىدىنالر  تاغنىڭ ئاغىزىدىن لېكىن،  كېچىدە

 نا، بازارچى، پىلتىرچىلهرنىڭ ياراق، تۆگه، ئات، ئارغىماق، سهرۋاز، توپخا  باالدەك بىر كهلۈكۈن چىقىپ، غهزنه، قورال

 . نابۇت بولدى  ئۇالرنىڭ كۆپ قىسىمى بۇ پاالكهت ۋە هاالكهتكه غهرق بولۇپ، نهس . كۆپ قىسىمىنى كۆتۈرۈپ ماڭدى

 . زايا بولغان غهزمه . كهلكۈن باالسى تهسىر قىاللماپتۇ . لېكىن جانابى ئهلىنىڭ بارگاهىنى ئىگىز يهرگه تىككهن ئىكهن

 يىگى  قورال  تېپىپتۇ ياراق،  ئىزدەپ  يهرلهردىن  كۈنلۈك  ئىككى  ياكى  كۈنلۈك  بىر  بهزىسىنى  سهرۋازالرنىڭ  كۆك . ت،

 كېچهك،  هادىسىنى زادىال ئىزهار قىلماي ۋە بىلىندۈرمهي، قاالنلىرىغا تون  بۇ ۋەقه . قىسىمىنى تاپالماي يېنىپ كېلىپتۇ

 كاشىغهر تهرەپتىن نۇرغۇن ئىشهكته قوغۇن، . ى ئىدى مىزان پهسل . ئېهسان قىلىپ خوش قىلىپتۇ  ئات، ياراقالرنى ئىنئام

 قاتارلىق يهل  ئهنجۈر  ئۈزۈم،  شاپتۇل،  يېتىپ كهلدى  تاۋۇز،  قولى بىلهن . يىمىشلهر  جانابى ئالىلىرى قوغۇنالرنى ئۆز

 هپلهر كىچىك سهرۋازالرغىچه ئوبدان مۇئامىله، تهسىرلىك گ  قالغىنىنى چوڭ . تىلىپ، ههر قوغۇندىن ئۆزى بىر تىلىم يهپ

 بىلهن تارقىتىپ بېرىپ، ئۇالرنىڭ كۆڭلىنى ئاالهىدە رام ۋە سايياد قىلدى  ئاندىن ئۆتۈپ ئاتۇشتا . ۋە مۇاليىم سۆزلهر

 كېلپ ئورۇنالشتى  تهختىگه  سهلتهنهت  دار  كاشىغهر  سهكسهن . قونۇپ،  يۈز  ئىككى  مىڭ  بىر  هىجرى  تارىخ  كۈنى  بۇ

 ما ) ت – يىلى  1867 مىالدى ( تۆتىنچى يىلى  ئىككىنچى كۈنى يهنى  يمۇن يىلى ماهى جامدىلئاخىرىنىڭ يىگىرىمه

 سهدىقىلهرنى ئۆتكۈزۈپ، غېرىپ  ئاندىن كاشىغهردىكى مازاردا نهزىر . ئىدى ) ت – كۈنى  21 ئاينىڭ  10 مىالدى (

 يىتىم  پانسهت  بىچارىلهر،  لهشكهر،  ئهمىرى  كېيىن،  بولغاندىن  خاتىرجهم  ئېلىپ،  دۇئاگۇيالرنىڭ دۇئاسىنى  ، ئاجىز

 كېچهك، خهرجى تىلال  كىچىك جانبازالرغا ئۆز اليىغىدا مهنسهپ، يارلىق، تون  يهككه يىگىت، سهرۋازالر، ههممه چوڭ

 بۈزرۈك خان تۆرەمگه . ئهمىرى لهشكهر مىرزا ئههمهت قۇشېگىدىن كايىپ، ئۇنى يوق قىلدى . قاتارلىقالرنى ئىنئام قىلدى

شۇنداق قىلىپ، ئون . ئارقىلىق ههرەم شېرىپ زىيارىتىگه يولغا سالدى ئون مىڭ قىزىل تىلال بېرىپ، بهدەخشان يولى
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 يهنه . ئاي ئىچىدە ياركهنت، خوتهن، ئۈچتۇرپان، ئاقسۇ، كۇچار، كورلىغىچه بولغان جايالرنى قول ئاستىغا كىرگۈزدى

 . م ۋەسساال  موغۇلىستان مهمىلكىتىگه ئىگه بولۇپ، ههممىنى يهك قهلهم بۇيرۇقىغا ئىتائهت قىلدۇردى

7 

 ياراتقۇچى ئالالنىڭ لۇتپى ئىنايىتى بىلهن بۇ زىمىننىڭ ئۇلۇغ شاهى جانابى مۇههممهت

 موغۇلىستان يۇرتىغا ئىستىالسى ۋە  ياقۇپ بېك خوش ئهخالقنىڭ بۇ يهتته شهههر

 ئادالهت گىلهملىرىنى يايغىنى، بىر نهچچه پاراكهندىچىلىك ۋەقهسىنىڭ يۈز

 نىڭ بايانى بېرىشى قاتارلىق هادىسىلهر

 ئهقىدەتكهش ئههبابالر، خهيرىيه ئهندىشه دوستالرنىڭ دانا كۆڭۈللىرىدىن مهخپى ۋە يېپىق قالمىغايكى، ئۇستا

 قارىغاندا، ئاقسۇ، كۇچار شهههرلىرى قولغا كىرىپ  ۋە تاالنتلىق ۋەزىنچىلهرنىڭ شۇنداق قىسه داستانلىرىغا  گهپچىلهر

 نابى ئاتالىق غازى دۆلهت ئهركانلىرى ۋە ئهمهلدارلىرى بىلهن دارسهلتهنهتته تهختى بوي سۇندۇرۇلغاندىن كېيىن، جا

 هۆكۈمدارالرغا بوي . موغۇلىستان تهۋەسىدىكى دۈشمهنلهر بىر تهرەپ قىلىندى . كاشىغهرگه كېلىپ خاتىرجهم ئارام تاپتى

 ئاتالىق . هلۋېغىنى مههكهم باغلىدى سۇنۇڭالر دىگهن ئايهتنىڭ مهزمۇنىچه، بۇ زىمىندىكىلهرنىڭ ههممىسىال ئىتائهت ب

 قىشنى تىنچ  ئهيشى  غازى بۇ  كۈنلىرى كهلدى . ئىشرەت بىلهن ئۆتكۈزدى  راههت ۋە  باهار  . ئاخىرى يىل ئۆرۈلۈپ،

 كۆتهردى  گۈل  باش  يۈزىدىن  گۈل  خوتهندە . رەيهانالر  ياركهنت،  كاشىغهر،  غازى  ئاتالىق  هالهتته  شۇنداق ئهنه
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 ق  پهرمان  قۇرۇشقا  قۇشقان، . ىلدى ئىشخانا  يۈگهن،  تىردان،  كهمهر،  كهسسه  كۈمۈشتىن  ئالتۇن،  زەرگهرلهر  شۇڭالشقا،

 قىلىچ، ئۆزەڭگه قاتارلىق پادىشاهقا الزىمهتلىك  تۆمۈرچىلهر شاپ . پۇشتان قاتارلىق جابدۇقالرنى تهييارالشقا باشلىدى

 بولدى  مهسئۇل  راسالشقا  ئوق . نهرسىلهرنى  چاچما  ۋە  توپ  كاتتا  قىلىندى قازانچىالر  تهيىن  ياساشقا  كىيىم . الرنى

 شايى  بهقهسهم،  تاۋار،  تهتۇلال،  كىمخاپ،  خهيياتالر  خهسسه  تىكىدىغان  ۋە  چهكمهن  چىت  بىنارەس،  ئهدرەس،

 سۈلهسۈن،  قۇندۇز ) ت – جۇۋىچىالر ( پوسىتىندۇزالر . يهكتهكلهرنى تهييارالش ئىشلىرى بىلهن قىزىپ كهتتى  بۇلغۇن،

 تېرىسىدىن تۇيۇق  تۇماقالرنى تىكىشكه تۈلكه  تهلپهك،  شىم،  نىمچه،  رۇمچه  تون،  كىيىدىغان جىبىيه  ئۇرۇشتا  كۆرپه،

 بولدى  راسالشقا  موزدوز . مهشغۇل  يۈگهنلهرنى  بېغى،  ئۆزەڭگه  پۇشتان،  تىردان،  كهمهر،  خىل كهسسه  ههر  ساراچىالر

 چېدىرچ . كىرىشتى  زەردۇز،  ئىلمهدۇز،  قۇيماگهر،  مىخگهر،  قونداقچى،  ئههلى  ى ياغاچچى،  ههممه  قاتارلىق  خىمهگهر

 بولدى  پاتپاراق  كىرىشىپ،  هۈنهرلىرىگه  ئۆز  قايسىسى  ههر  هۈنهرمهنلهرنىڭ  ۋە  سهلتهنهتىنىڭ . كهسپ  دار  قوقهند

 مهلله . ئىشخانىلىرىدىن چققان ئۇستا ۋە ماهىر ئۇستىالرنى ئالدۇرۇپ كېلىپ، بۇ يهردىكى ئۇسىتىالرغا ئۇستا بېشى قىلدى

 ههممه ئۇستا بېشىالرنىڭ ئۈستىدە . فهرغۇچىننىڭ پۇلىغا ئوخشىتىپ مىل پۇل قويدۇردى . تىلال سوقتۇردى خاننىڭ نامىدا

 هىچقانداق ئادەمگه زورلۇق ياكى . يهنه ئىش بېشىالرنى تهييارالپ، ههممه هۈنهرۋەنلهرگه ئايلىق تهمىنات بهلگىلىدى

  هۈنهرلىرىنى قىلىپ، قىلغان خىزمىتىگه اليىق ههق ههرقانداق ئادەم ئۆزى خالىغانچه كېلپ، ئۆز . تههدىت سالمىدى

 . ئهجىرىنى ئالدى

 ئهلهملهر خۇددى سۇمرۇغ قۇشىدەك كۈيقاپ ئىچىدىن  زۇلۇم ۋە دەرت . ئاتالىق غازى ئادالهت ئىشىگىنى ئاچتى

 قوللىر . ۋەتهن تۇتتى  بىئىختىيار  خااليىق ئاتالىق غازىنىڭ دۇئاي دۆلهتلىرىگه  ۋە  پۇقرا  مىچىت ههممه  ئېچىپ،   ىنى

 مهسچىتلهردە بهش ۋاقىت نامازنى ئۆتىگهندىن كېيىن، ئاتالىق غازىنىڭ ئۆمۈر دۆلهتلىرىنىڭ زىيادىلىكىگه دۇئاالرنى

 ۋە خااليىقنىڭ پۇل ۋە جېنىغا ئهسكهرلهرنىڭ . قىلىشتى  ئادالهت سىياسىتىنى ناهايتى ئېهتىيات بىلهن يۈرگۈزۈپ، پۇقرا

 قىلماس  ئۇزۇتۇپ دەخلى  قهيت قىلىپ بېكىتتى قول  قهتئىي  ياركهنتتىن . لىغىنى  نۇسرەت قىياپهتلىك قوشۇنالر  كۈنى  بىر

 تاۋاق  نهچچه  بىر  مهزلۇم  كهمپىر  بىر  هالهتته،  بىر  چىقىپ تۇرغان  ئاۋادانلىققا  چۆلدىن  كېلىپ،  ئهمدىال  كاشىغهرگه

 ئاڭغىچه ئاتالىق غازى كېلىپ . چىپ كېتىپتۇ بىر يۈز بېشى بىر تاۋاق پۇل بهرمهي ئى . قېتىقنى يولغا ئېلىپ چىققان ئىكهن

ئاتالىق . دەپ ئهرز قىلىپتۇ » بىر سىپاهى بىر تاۋاق قېتىغىمنى ئىچىپ، پۇل بهرمهي كهتتى « كهمپىر مهزلۇم ئۇنىڭغا . قاپتۇ
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 قوشۇن ئىچىگه . دەپتۇ » تونۇيمهن « دىگهندە ئۇ » قېتىق ئىچكهن سىپاهنى تۇنۇمسىز « غازى ناهايتى مېهرىبانلىق بىلهن

 ئهي ئانا، بۇ يىگىتنىڭ « ئاتالىق غازى پهرمان بىلهن . دەپ كۆرسهتكهن ئىكهن » مانا مۇشۇ سىپاه شۇ « كىرگۈزسه ، ئۇ

 بولمايدۇ  ۋابال  سويسام  سىزنى  چىقمىسا،  قېتىق  ئىچىدىن  قېتىق  ئهگهر  كۆرىمهن،  يېرىپ  ئۇ » قورسىغىنى  دىگهندە

 بولمايدۇ «  ئىكهن » ۋابال  دەرها . دىگهن  يىگىتنى  تېخى ئاندىن  قېتىق  مهزكۈر  كۆرسه،  يېرىپ  قارنىنى  سويۇپ  ل

 يىگىتنىڭ تون . ئۆزگهرمىگهن ئىكهن  بېرىپتۇ  بۇ  كهمپىرگه  مهزكۈر  غازى تۇنجى . كىيىملىرىنى  ئالى  جانابى  شۇنداقال

 بهرمهي زورلۇق قىلىپ ئېلىپ ئېتىغا  پۇل  بىدىسىنى  باغ  بىدىچىنىڭ ئىككى  يىگىت بىر  بىر  كهلگهندە،  ئاقسۇغا  قېتىم

 قىلىپتۇ . بېرىپتۇ  ئهرز  ئىگىسى  زورلۇق قىلغاننىڭ سازايى . بىدە  تېپىپ،  ئالغان يىگىتنى  ئاتالىق غازى تههققلهپ بىدە

 ئىبرەت ئۈچۈن سويۇپ تاشلىدى  ئاممىغا  قىلمىشىنى ئېالن قىلىپ،  ئادەمنىڭ . دەپ،  بىرەر  شۇنىڭدىن باشالپ يىگىتلهر

 يىرىك سۆزلهرنى قىلىشقا ههددى بولمىدى ۋە  رقىدىن كهم سوراپ قاتتىق بىرەر نهرسىسىگه زورلۇق قىلىشقا ياكى بازار نه

 تامامهن يوقالدى  تىنچ  ئالماق . بۇنداق ئىشالرمۇ  بولۇپ،  شىرىن سۆز  ۋە  مۇاليىم  ئادەم  ههممه  ساتماق ئىشلىرىدا

 ۋېشىدىن ئۆتكهندە، يهنه بىر قېتىم جانابى ئاتالىق غازى ئاقسۇغا كهلمهكچى بولۇپ مارال . مۇئامىله قىلدىغان بولدى

 ئېتىپتۇ  ئوق  نهرسىگه  بىر  پهرزەندى  ئىكهن . ئۆز  يۈرگهن  ئوتالپ  ئىشهك  بىر  تهرەپته  تېگىپ . ئۇ  بېرىپ خاتا  ئوق

 دەپ ئهرز قىلىپ، » ئۇشبۇ يىگىت ئىشىگىمنى ئېتىپ ئۆلتۈرۈپ قويدى « ئىشهكنىڭ ئىگىسى . ئىشهكنى ئۆلتۈرۈپ قويۇپتۇ

 ئىكهن  كۆرسهتكهن  ئۆز . يىگىتنى  تۇتۇپ، . پهرزەندى قارىسا  تاياققا  قىلماي  رىئايه  كهلتۈرۈپ،  ئالدىغا  سىز « ئۇنى

 دەپ غهزەپ » ئاتلىق غازىنىڭ ئوغلى بولىمهن دەپ پۇقرانىڭ ئىشىگىنى ئاتسىڭىز ۋە سهۋەپسىز ئوق چىقارسىڭىز بۇالمدۇ

 ئىكهن  بهرگهن  ئهدەپ  قاتتىق  ئۆرلهپ،  كېتىپتۇ . ئوتلىرى  ئۆلۈپ  بىلهن  سهۋەپ  شۇ  باال  ئهمىرى ب . بۇ  كۆرگهن  ۇنى

 زىل  ۋە  قورقۇنچ  كۆڭلىگه  سهرۋازالر  ئهمىرائى،  پانسهت،  ۋەهشهت  لهشكهر،  ههممىسىال  زىله،  چۈشۈپ،  لهرزەلهر

 . ئىستىخپار بىلهن ياقىلىرىنى تۇتۇپ، تېخىمۇ چوڭقۇر ئىتائهت ۋە ئىناۋەتكه بهل باغلىدى – يېڭىۋاشتىن تۆۋە

 مۇالزىم  پادىشاال  ۋە  ئهلۋەتته،  غاپىل  گۇنالىرىغا  چاغالپ،  سهل  تهئهددۇتلىرىنى  زۇلۇم  خىزمهتكارلىرىنىڭ

 ۋاكالىتهن  ئىشالرنى  مۇهىم  ياكى  بولغان  مهسئۇل  ئىشالرغا  مۇهىم  باشقا  ئولتۇرغۇزمىسا،  سىياسهتته  قىلىپ،  سۇسلۇق

 هۆكۈمهت شىراز  ئېلىپ،  ئۆرنهك  بۇنىڭدىن  ئهمىرلهر،  ئۇلۇغ  ۋە  ئهمهلدار  سۇسلۇققا،  ى باشقۇردىغان كاتتا  ئىنتىزامى

 كهتسه،  قوزغىلىپ  ئىنتىزامى  ئهسكهرلهرنىڭ  قايتىپ،  رايى  خااليىقنىڭ  يۈزلىنىپ،  بۇشاشقا  ئۆلچهملىرى يۇرتدارلىق
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 ئومۇمهن قىلىپ ئېيتقاندا، . مهركىزىگه ئېلىپ كېلىشكه تهدبىر ئاجىزلىق قىلىدۇ ياكى يېتىشمهيدۇ  كېيىن بۇنى ئۆز جاي

 ۋە دۆلهت ئىنتىزامى كۈچهيگهن زامانالرغا، بىر كىشى يهنه بىر كىشىگه خالىغانچه زورلۇق ۋە بۇ خهيرىيهتلىك كۈنلهر

 كۆتۈرۈلدى  تامامهن  ئارىسىدىن  يىگىتلهر  ئىچىدىنياكى  ئهل  مهيلى  ئههۋالالر،  قىلىدىغان  ئالى . تهئهددى  جانابى

 دىيىشىپ، ههر » كېچهپ كۈندۈز دۇر « ، » ر يىراق يېقىندۇر، غايىپ هازىردۇ « غازىنى ههمىسىال هازىر تۇرغاندەك كۆرۈپ،

 ئۇ مهيلى . بهلكى بۇنى ئويالشقىمۇ جۈرئهت قىاللمىدى . قانداق كىشى سهۋەپسىز ۋە ئورۇنسىز بىر ئىشقا قهدەم قويالمىدى

 يېقن  ياكى  بىلىپ  غايىپ بولسۇن  شۇنداق  ئۇنى  ۋە  كۆردى  تۇرغاندەك  قاراپ  هازىر  خۇددى  ئۇنى  بولسۇن،  يىراق

 ئهمما ۋەقهنى خهتلهپ تۇرىدىغان ماراقچىالر ههر زامان، ههر ماكان ۋە ههر جايدا هازىر بولۇپ تهييار . ى ئېتىقات قىلد

 . بۇ تايىپىلهرنى هىچبىر كىشى زادى بىلمهيتى ۋە تونۇمايتى . تۇراتتى

  ردا ئايىلىق ئىشخانىال . ئهلقىسسه، ئاتالىق غاز مۇههممهت ياقپ بېكنىڭ يىگىتىلىرى سانى ئهللىك مىڭدىن ئاشتى

 يېقىنالشتى  ئهللىك مىڭغا  بوشاپ قالدى . تهمىنات ئالىدىغانالرنىڭ سانىمۇ  خېلى  بايلىغىمۇ  ئاتالىق . غهزنه  چاغدا  بۇ

 غهرىبىي  زەۋقى،  ۋە  مۇزتاغ  تهرەپته  شىمالى  ئۇششاقتال،  باغراش ۋە  تهرەپته  شهرقىي  هۆكۈمرانلىغى  دۆلهت  غازىنىڭ

 . ىي تهرەپته قاراڭغۇ مۇز تاغ، لوپ، چهرچهنگىچه بولغان جايالرغا سۇزۇلغان ئىدى تهرەپته ئاالي ۋە بهدەخشان، جهنۇب

 تاغ  ئىچىدىكى  هۇدۇت  بۇ  چىقىرىپ  مۇالزىمالرنى  غازى  تاشالق  ئاتالىق  ۋە  جاڭگال  قىشالق،  ۋە  يايالق  جهزىر،

 ، باغالر، شهههر، سههرا ) ت – ن خان ياكى دۆلهتكه تهۋە زىمى ( بولۇپمۇ، ئولجا ۋە خىنىيه زىمىنالر ) ت – ئىگىسىز جايالر (

 جۈملىدىن ئاقسۇغا مۇههممهت نهزەر قۇشبېگى، مىرزا قاسىم مۇهتهر، . قىشالقالرنى ساتماققا تهرەددۇت قىلدى  ۋە كهنت

 مۇباسىركار  بېكنى  دىۋان  ئابدۇلال  ئاقۇسلۇق  چىقىرىپ،  قاتارلىقالرنى  بۇخارى  ئابدۇلئهزىز  قىلىپ  مىرزا  مهسلىههتچى

 خىت  بىنهم تهيىنلهپ،  زىمىن،  باغ،  قالغان  تۇڭگانىالردىن  خىنىيهلهرنى  اي،  ۋە  قىشالقالرنى  ۋە  يايالق  جاڭگال،

 . ساتماقچى بولدى

 بۇرۇنقى چاغالردا خاقانى چىنى ئههلى بۇ يهتته شهههرگه ئىگه بولۇپ ۋالىلىق قىلغاندا، ئاقسۇدىكى هاكىم ئىشىك

 بىرىگه  بېكنىڭ ههر  باشلىق قىرىق ئالته  بېرىدىغان مائاش ئاغا  ئۈچۈن خىنيهدىن  كولهن كۈمۈش  قىلغان خىزمىتى

 تهييارالپ بهرگهن ئىكهن  ئادەم  زىمىن ۋە  ئازراق بېرىدىكهن . ئورنىغا  كىچىكلىرىگه  كۆپىرەك،  مهسلهن . چوڭلىرىغا

ىچىكلهرگه ئاقسۇغا هاكىم بولغان كىشىگه بىر يۈز ئۆيلۈك، ئىشىك ئاغا بولغان كىشىگه ئاتمىش ئۆيلۈك، مهرتىۋىسى ك
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 تۆت ئۆيلۈكتىن ئادەم ۋە شاڭالپ زىمىن بهرگهن ئىكهن ۋەن بۇ ئادەملهر تهيىنلهنگهن شۇ بهگلهرنىڭ دېهقانچىلىقىنى

 تا ئىسالم بولغىچه ههر قانداق ئادەم . جاساق قىلىپ يارلىق بهرگهن ئىكهن  قىلسۇن، خىزمىتىنى ئۆتىسۇن دەپ جۇلدۇ

 يارلىق هۆكۈم  بۇ  يهتسه،  مهنسهپكه  ئادەملىرىنى قايسى  تېرىپ،  زىمىننى  قىلىپ بېرىلگهن مهزكۇر  جۇلدۇ  بويىچه،  ى

 ئون يهتته شهههرنىڭ ههمىال جايىدا بۇرۇندىن بۇيان جارى  بۇ قائىدە . ئىشىلتىپ، خىزمىتىگه سېلىپ كهلگهن ئىكهن

 ئىكهن  كهلگهن  مۇلىكى . بۇلۇپ  سېتۋالغان  خۇددى  ئۇالرنى  بولسا  بهگلهر  ئۈستىدىكى  ئادەملهرنىڭ  ئالتۇنغا بۇ  ۋە

 تىگىشكهن قۇلالر ياكى ئاتا مىراسى قۇللىردەك كۆرۈپ، مهزكۈر ئادەملهرنى خالىغانچه پۇل، ئوتۇن، ياغاچ قاتارلىق ههر

 خىل نهرسىلهرنى ئالغانلىغىنى ۋە يهر تېرىتىپ غهلله هاسىل تاپقانلىغىنى ئۆزىگه هاالل دەپ قاراپ، بۇ ئىشقا ئهقىدە

 يۇر . قىلىدىكهن  ئادەملهر  بېشى، بۇ  ئون  ئهقهللى  بېرىپ،  پۇل  قانچه  ههر  ياكى  ئارالشمايدىكهن  خااليىققا  ت،

 دەپ ئېتىۋارغا » قوڭى تامغىلىق ياچى « بۇالر يۇرت ئىچىدە، . مۇئهززۇن، جارۇپ قاتارلىق ئهمهللهرنىمۇ ئااللمايدىكهن

 . ئېلىنمايدىكهن

 خىتايالرمۇ  قارىغاندىن كېيىن،  خىتايالرغا  شهههر  يهتته  دەپ يهنه  خىنىيه  چىقىرىپ ئاۋات قىلغان زىمىنممۇ،  سۇ

 يېقىن . ئاتايتى  ئولتۇرۇشلۇق ياكى ئۇنىڭغا  شۇ جايدا  قىشالقالرنى،  خىنىيه زىمىنىدكى يايالق ۋە  ئاتالىق غازى مهزكۈر

 تا ئاقسۇ تهۋەسىدىكى ئاقيار، كهلپىن، . كهنت، مهههللىلهردىكى كىشلهرگه سېتىپ بېرىپ، پۇلنى دۆلهتخانىغا ئالدى

 باي، سايرام قاتارلىق جايالر . قوشتام، ئونباشقىچه بولغان زىمىنالرنى بهش لهك ئهللىك ئالته مىڭ تهڭگه پۇل بهردى

 ئالته شهههرنىڭ قالغان جايلىرىدىكى ئههۋالنى مۇشۇنداق . بولسا ئهڭ كهم دىگهندىمۇ تۆت لهك تهڭگه پۇل بولدى

 ئىمتىهان  ۋە  بىلسه  دەپ  ئارتۇق  بۇنىڭدىنمۇ  بولىدۇ بهلكى  بىر . قىلىپ كۆرسه  سىپاهى  كاتتا  بىر  يىلدا  ههر  شۇنداقال،

 پادىشالىق زىمىن سېتىلماي قالغان ئىكهن  بىلهن كېلىپ،  مىرزا  كهلدۇق دەپ تههقىقلهپ، . نهچچه  تهكشۈرۈشكه  بىز

 ئاالتتى  دۆلهتخانىغا  پۇلنى  تهڭگه  مىڭ  نهچچه  دەپ،  تولدۇرىمىز  كهمنى  كۆرسىتىپ،  كۈر مهز « يهنه . بانىالرنى

 پۇلىنى مهن ئالدىم  چهك يېزىپ، ئۆز مۆهرىنى ۋە  دەپ خهت » زىمىنالرنى جانابى بهدۆلهت ئاتالىق غازى سېتىپ،

 بېرەتتى  ئۆلىمائى  باستۇرۇپ  مۆهۈرلىرىنى  چوڭ  پۇلىنى . ئهززەملهرنىڭ  مۆهۈر  زىمىنالرنىڭ  ساتقان  يهنه  كېيىنچه

 گىگه زىمىن ئالغان ئادەمگه تۆت تهڭگىدىن مۆهۈرانه پۇل بهرمىگهن ئىكهن دەپ، بىر تهڭگىگه بىر داچهن، يۈز تهڭ

. قويۇپ، يهتته شهههردىن نهچچه لهك تهڭگه پۇل ئالدى
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 ههجهپ تىنچىلىق « بۇ كۈنلهردە كاشىغهردە پۇقراالر جهم بولغان بىر مهجلىسته، بىر ئادەم ئۇستىلىق، بهلكى تهنه بىلهن

 ئۇگ  تورغاي  ئۇچۇسىدا  قوينىڭ  بولدى،  زامان  بولدى ئوبدان  زامان  سالدىغان  تالىپلىرىنىڭ » ا  كاشىغهر ،   دىگهندە

 تورغاي ئۇگا سالىدىغان جايمۇ . جانابى ئالىلىرى يهتته قهۋەت زىمىننى تۈگهتتى « ئهلهملىرىدىن بولغان مولال زەرىپ

 . دەپ ئۇستىلىق بىلهن جاۋاپ بهرگهن ئىكهن » قالمىدى، ئهمدى قوينىڭ ئۇچىسىغا ئۇگا قىلماي نهگه قىلسۇن

 رىۋايهتلهرگه قارىغاندا، كۇچارلىق خوجىالر زاماندا، كهشمىر تهرەپتىن مۇههممهت ئهلىخاننىڭ ئوغلى مۇزەپپهرخان

 ياركهنت مهمىلكىتىگه كېلىپ، ئاندىن كۇچارغا بېرىپ، كۇچاردىن كورلىغا كهلگهندە، ئاتالىق غازى ئۆزىنىڭ نۇسرەت

 كهلگهنل  كۇچارغا  بىلهن  قوشۇنلىرى  بېرىپتۇ قىياپهتلىك  ئۈرۈمچىگه  كورلىدىن  ئاڭالپ،  ۋاقىت . ىگىنى  نهچچه  بىر  ئۇ

 سودىگهر  بهزى  ۋىاليىتىنىڭ  فهرغانه  بارغان  تهرەپتىن  ئىلى  كۈنلهردە،  تۇرغان  كهچۈرۈپ  ئۆمۈر  بىلهن  غۇربهتچلىك

 داۋۇد خهلپه بۇنى تۇڭگانىالرنىڭ ئۇلۇغى . ئىكراملىرىنى قىلىپتۇ  بايلىرى مۇزەپپهر خاننى تونۇپ قېلىپ، ئۇنىڭ ئىززەت

 كۈمۈش بېرىپتۇ  ساندۇق چاي ۋە  نهچچه  ئۇنىڭغا  قىلىپ،  ئارتۇق ئىززەتلىرىنى  نهزىر . ئاڭالپ،  تۇڭگانىالرمۇ   باشقا

 بۇ كۈنلهردە قوقهنددىن . قولىغا پۇل كىرگهنلىكتىن ئۇنىڭ ئهتىراپىغا بىرمۇنچه ئادەم جهم بولۇپتۇ . سهدىقىلهرنى قىلىپتۇ

 ت ئهلىخاننىڭ خىزمىتىدە بولغان كونا ۋە چوڭ سىپاهالردىن مىرزا ئههمهت قۇشبېگى، نار قېچىپ كهلگهن ۋە مۇههممه

 خانغا  مۇزەپپهر  قاتارلىقالر  پانسهت  غازى  دادخۇا  مىربابا  پهرۋانىچى،  تهرەپكه، « مۇههممهت  ئاقسۇ  بولسا  ئىالجى

 قهدەم  تهۋەسىگه  كۇچار  ي  ئهقهللىسى  كۆتۈرۈپ،  خان  ئۆزلىرىنى  قىلسىال،  قىلىپ، تهشرىپ  خان  شهههرگه  هتته

 . كهينىدىن خهت يېزىپتۇ  دەپ كهينى » خىزمهتكارچىلىق قىلساق، سىلى ههممىمىزنىڭ ئۇلۇغ خانزادىمىز ۋە خوجىمىز

 بوۋىلىردىن تارتىپ يۇرت سوراشنى كهسپىي هۈنهر قىلىپ كهلگگن مۇزەپپهر خاننىڭ ئۇلۇغ بولۇپ، سهلتهنهتته  ئاتا

 ئارزۇ  ئ  ئولتۇرۇش  باشلىدى ئىشتىياقى  قىلىشقا  بىئارام  ۋە  بىقارار  كۆڭلىنى  دىل  تۇڭگانىالردىن . ۇنىڭ  پاراكهندە

 قىلدى  پهيدا  جهمئىيهت  بولۇپ  جهم  نهمهنگانىالر  مۇساپىر  ۋە  تاماسىدا . بىرقانچىسى  هۆكۈمهت  بايالر  نهچچه  بىر

 ياراق، بايراقالرنى هازىرالپ،  ل ئات، قورا . قولىدىكى دەسمايىلىرىنى قهرز بهردى ۋە باشقىالردىنمۇ قهرز ئېلىپ بهردى

 قىلدى  كورلىنى ئىشغال  كانايالرنىڭ ساداسىنى ياڭرىتىپ،  ناغرا،  بېك كۇچارغا . شاپاشالپ،  كورىلىنىڭ هاكىمى هاجى

 ۋەقه  بىر  قېچىپ كېلىپ،  بىر  سۈرەتلهرنى  يۈرۈشلۈك  تېز  چېقىلغاندەك  قاماشتۇردىغان  كۆز  خۇددى  بىرلهپ تىزىپ،

. دارسهلتهنهتكهر ئىلدام يولغا سالدى ئهرزىچىنى كاشىغهر
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 ئهندىشه  ساهىپىلىرىدىن  كاتتا  ۋە  كونا  ئاڭالپ،  كىرگهنلىگىنى  خاننىڭ كورلىغا  مۇزەپپهر  غازى  ئاتالىق  جانابى

 ئىدى . قىلدى  خانزادىسى  ۋە  ئۇلۇغى  ههممىسىنىڭ  بۇالرنىڭ  ئۇ  نامىغا . چۈنكى،  خوجام  ئىسهاق  دەرهال  شۇڭالشقا،

 مۇزەپپهر خاننىڭ ئۈستىگه ئۆز يىگىتلىرىڭىزنى ئېلىپ بېرىپ، ئىالجى بولسا مۇزەپپهر خاننى تىرىك « پهرمان چۈشۈرۈپ

 كهلتۈرۈڭ  مهلۇم . قولغا  خىزمهتكارچىلىغىڭىزنى  كۆتۈرۈپ،  ئوتتۇردىن  قىلىپ  قانداق  ههر  بولمىسا  مۇيهسسهر  ئهگهر

 ئىسهاق خ . دىدى » قىلغايسىز  ئىتايهتنامه يېتىپ بېرىشى بىالنال،  قول ئاستىدىكى ئىككى مىڭ يىگىتى بىلهن بۇ  وجام

 مۇزەپپهر خان ئاز ئادەم بىلهن قېلىپ، باراۋەرلىك قىاللماي بىر . كورلىغا يېتىپ بېرىپ، مۇزەپپهر خان بىلهن ئۇرۇشتى

 يۇشۇرۇندى  ئىدى . چېدىرغا  تۈزگهن  ئىتتىپاق  بىلهن  قالماق  ئهسكى  بىرمۇنچه  ئىلگىرى  ئۇ  ئىسهاق . چۈنكى،  بۇالر

 ئىسهاق خوجام چېدىرنى قورشاپ، . خوجامنىڭ نۇسرەتلىك ئهسكهرلىرىنى كۆرۈش بىلهنال ئۆزلىرىنى ياقىغا ئالغان ئىدى

 ئۇنىڭ چېدىر ئوق زەربىسىدىن گويا غهلۋىردەك . تهرەپتىن ئوق ئېتىپ، مۇزەپپهر خاننى هاالكهتكه يهتكۈزدى  تهرەپ

 يهنى مۇرغ ) يىلى ت  1868 مىالدى ( بىر مىڭ ئىككى يۈز سهكسهن بهشىنچى يىلى بۇ ۋەقه تارىخ هىجرى . بولۇپ كېتىپتۇ

 يىلى (  بهرگهن ئىدى ) ت – توخۇ  يۈز  قىزىل . مىزان پهسلىدە  بويىچه  ئالى پهرمان  هاكىمى هېكىم خان تۆرەم  ئاقسۇ

 قىلىپ تۇرغان ئىدى  هىمايه  كۆرسىتىپ،  قارا  نامىدىكى پانسهت، . دىگهن يهردە  يىگىت قاتارلىقالرنى لېكىن مۇساپىر

 كىرگۈزمىدى  ئىدى . كۇچارغا  بېرىلگهن  پهرمان  شۇنداق  توغرىسىدا  قىلىش  ئېهتىيات  ناهايتى  ئۇالردىن  . چۈنكى،

 مۇزەپپهر خان بىر تهرەپ قىلىنمىغۇچه بۇ خهۋەرنى كاشىغهردىكى ئهمىرى لهشكهر، پانسهتلهرگه زادى ئىزهار قىلمىغان

 هن نهمانگانى مۇسا كاالل باينى ۋە ئۇنىڭ ئۈچ ئادىمىنى كاشىغهرگه ئاپىرىپ يوق ئهمما بايالر قاتارىدا كهلگ . ئىدى

 بولدى . قىلدى  خاتىرجهم  قىلىپ كۆڭلى  زەپهر  خاننىڭ ئۈستىدىن  ۋىاليىتىدىن . مۇزەپپهر  فهرغانه  كۈنلهردە  شۇ  يهنه

 قاتارل  دامولالم  ئهردىلهرنى  سهيىد  ۋە  تۆرەم  ئههرارخان  بولغان  پازىلالردىن  ۋە  كهلدى سهيىد  كاشىغهرگه  بۇ . ىقالر

 بولدى  ۋەقه  يهنه بىر  يهنى ئىراق تهرەپتىن شهيىخ مۇههممهت ۋە شهيىخ ئهخمهت دىگهن ئىككى ئادەم . كۈنلهردە

 ئۆزلىرىنىڭ  مۇبارەكلهپ،  غازىنى  بېك ئاتالىق  ياقۇپ  تۇرۇپ،  كۈن  كېلىپ بىرنهچچه  بهدەخشانغا  ساياههت قىلىپ،

 قىلىپ خهت  ئىزهار  بهرگهن ئىكهن  پهزىلهتلىرىنى  خهتته . ئهرز  مهككه " بۇ  شېرىپلىرىنىڭ ساپ  بىزلهر  مۇئهززەمه

 رىسقىمىز  باغىستانلىرىدىن بىشارەت بولۇپ، نېسىپ  پهيغهمبهر ههزرەتنىڭ قهۋرە . نهسهپلىك ئههالتلىرىدىن بولىمىز

 چۈشتى  دىيارغا  بۇ . بۇ  بىلهن  ئىلتىماسى  ئۇلۇغلىرىنىڭ  بهدەخشان  بويان  مۇدەتتىن  قالدۇق خېلى  تۇرۇپ . جايدا
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 جاناپلىرىنىڭ ئىسالم ئېچىپ پادىشا بولغانلىرىنى خۇداۋەندەركېرىم مۇبارەك قىلغاي، ئهمما ئۆزلىرىگه دۇنياۋىلىق ۋە

 كۆرۈلدى  زۆرۈر  ۋە  قىلىش الزىم  سۆز  ئېغىز  نهچچه  بىر  شۇ . ئاخىرەتلىك توغرىسىدىن  ئالهمۇلغايىپتىن  بهزىلهر  هازىر

 ئۆ  بولدىكى،  مهلۇم  چۈشۈپ نهرسه  ئاپهت  ئاسماندەك  بىر  بىلهن  قازاسى  ئىالهى  يۇرتلىرىغا  جهمئىي  باشلىق  زلىرى

 كىچىك  جاناپلىرى باشلىق ههممه چوڭ . بىر ئىالجى قىلىپ ۋەقه يۈز بېرىشتىن بۇرۇن بۇنىڭدىن قۇتۇلۇش الزىم . تۇرۇپتۇ

 ۋە خااليىق، ئاتا  ئۇلۇغ ئهرۋاهالرغا سېغىنىپ، يېڭىۋاشتىن تۆۋە بوۋا،  ئۆلىما ۋە پهزىالالر، ئهمىر ۋە ئهمىراىالر، پۇقرا

 سهدىقىلهرنى ئادا ئهيلهپ، بۇ بااليى ئهززەمدىن ئامان ۋە  نىياز، خهير  زارە قىلىپ، نهزىر  قىلىپ، يالۋۇرۇپ يىغا

 . كهن دىگهن سۆزلهر يېزىلغان ئى " كۈندۈز دۇئاغا مهشغۇلدۇرمىز  بىزمۇ كېچه . نىجات بولۇشقا دۇئا ۋە ئىلتىجا قىلغايال

 خهت  ئهمىرى  بۇ  پهزىالالر،  ۋە  ئۆلىما  قازى  سهيىدلهر،  چوڭ  غازى  ئالى  جانابى  هامان،  يېتىپ كهلگهن  ئهرز

 بايان قىلىپ، ئۆزى باشلىق ههممىسىال  بۇ خهتنىڭ مهزمۇنىنى ئايان ۋە  لهشكهر، پانسهت، ئهمىراالرنى هازىر قىلىپ،

 قىلىپ، يۇرت، ۋىاليهتل  ههر بىرىڭالر " خااليىققا ئېالن چىقىرىپ،  هرنىڭ هاكىملىرىغا ۋە پۇقرا يېڭىدىن ئاالهىدە توۋا

 دەپ ئالى ئىنايهتنامه " سهدىقىلهرنى بېرىڭالر  مهنئىي قىلىنغان يامان ئىشالردىن يېنىپ، توۋا قىلىپ يالۋۇرۇپ، نهزىر

 يالۋۇرۇپ  شهههر . چۈشۈردى  قهلبىدىن  چىن  ههممىسىال  ۋاقىپ بولۇپ،  قىلىشىپ،  يىغا شهههرنىڭ ئادەملىرى  زارە

 ههدىيه ئهۋەتىپ،  ئاتالىق غازى مهزكۈر شهيخلهردىنمۇ ئامانلىق سوراپ، تۆهپه . ئىستىخپار بىلهن شۇغۇلالندى  توۋا

 مهزكۈر ئىككى شهيخ بۇنى ئاڭالپ بىلىپ، بىزنىڭ دىگهنلىرىمىز ياقۇپ بېك باشلىق يهتته شهههر . ئىنايهتنامه بهردى

 قىلىپت  تهسىر  فهزىل . ۇ ئادەملىرىگه  بېرىپ  ئۆزىمىز  كۆرەيلى  ئهمدى  قىلىپ  چىقىدۇ . كارامهت  نهدىن  ئىشىمىز  قېنى

 هىله  چېچىپ،  دانلىرىنى  يالغانچىلىق  يېيىپ،  هىلىنى  رام  يالغان  دىيىشىپ،  ئىشلىتىپ  نهيرەڭلهرنى  ۋە  مىكىر

 مۇههممهت ئۆزىنى  شهيخ  تهييارالپ،  زامان " دەۋاالرنى  ب ] 177 [ مههىدى ئاخىر  شهيخ " ولىمهن دىگهن مهن  دەپ،

 نهچچه كۈندىن كېيىن  بىر  كهلدى ۋە  ياركهنت زىمىنىغا  بولۇپ،  ۋەزىر  مهن سىزلهرنى بهيئهت ۋە " ئههمهت ئۇنىڭغا

 . دەپ ئىمام مههىدىلىك دەۋاسىنى قىلدى " ئىناۋەت قىلدۇرتۇپ، راست يولغا تهكلىپ قىلىش ئۈچۈن كهلدىم

 ئى  هوقۇقالر  دىنىي  زمان  ئهينى  چاغدا،  ۋە بۇ  كاالن  قازى  ياركهنتته  دامولالم  زىيائىددىن  قازى  ئالىمى  لمنىڭ

 تۇراتتى  بولۇپ  باشالمچىسى  شهيخلهرگه . شهرىئهت  بۇ  ئهسهبىلهردەك " ئۇ  ساراڭ  قىلىپ،  دەۋالرنى  مهنىسىز  بۇ

 بۇزماڭالر  پهند " كالالڭالرنى  كۆرسىتىپ،  يوللىرىنى  شهرىئهت  قىلدى  دەپ،  يول . نهسىههت  خىل  ئۇ  بۇ دىن لېكىن،
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 قازى كاالن بۇ ئههۋالنى بهدۆلهت ئالىلىرىغا ئهرز . ئازغان يامان نىيهتلىك شهيخلهرنىڭ قارا كۆڭلىگه تهسىر قىلمىدى

  شهرىئهت ۋە مىللهتنىڭ توغرا ۋە پاك هۆكۈم " ئاتالىق غازى ئهرز مهزمۇنىدىن ۋاقىپ بولدى ههم ئۇنىڭدىن . قىلدى

 قازى كاالن . دىگهن ئىنايهتنامه كهلدى " اساپىتىدىن ئامان قالغايسىزلهر يوللىرى بويىچه، بۇ دەۋاگهر كاززاپالرنىڭ ك

 يۇقارقى  ئۇالر  چۈشهندۈرسه،  هۆكۈملىرىنى  شهرىئهت  يهتكۈزۈپ،  ئالدامچىالرغا  ئۇ  مهزمۇنىنى  ئىنايهتنامىنىڭ  بۇ

 ئېچىپ،  ئېغىز  ئاجايىپ دەۋاالردىن  ۋە  چوڭ  ۋە " دەۋالىرىدىنمۇ  ئىرادىسى  ئۆز  ئالمىيان  بويىچه خۇداۋەندە  تىلىگى

 بۇنى سىزلهر . هالبۇكى، بۇ زىمىن يۈزىنىڭ خۇداسى ياقۇپ بېكتۇر . شهكىلىدە كۆرسهتكهن  ئۆزىنى ياقۇپ بېكنىڭ ۋۇجۇت

 بىزنى ياقۇپ بېك ئهۋەتكهن، بۇنى ئۆزى بىلىدۇ، مۇبادا بىزنى ئۆلتۈرسهڭال، بىزنىڭ ههر بىر قهترە . بىلىشىڭىزلهر كېرەك

 ۋەيران  ال قېنىمىزدىن نهچچه مىڭ قور  زىمىن يۈزىنى خاراپ ۋە  ههتتا  يهتته شهههرنى،  تۇغۇلۇپ،  ياراقلىق ئهسكهر

 بۇنى يېزىشقا . دەپ يهنه بىمهنه دەۋاالرنى قىلدى " قازاغا مۇپتىال بولماڭالر  بىزنى سهل چاغالپ، بىرەر چوڭ باال . قىلىدۇ

 ! خۇدا ئۆزەڭ پانا بولغايسهن – قهلهم تهۋرىمهيدۇ ههم ئېغىز بارمايدۇ

 دىن  چىقىرىپ،  قول  يهڭدىن  بىر  نىيهتته  بىر  ئۆلىمارالر  شهرىئهتشوئار  ههممه  يهتكهندە،  يهرگه  بۇ  ئههۋال

 كىچىك مهمىلكهت  مۇجتههىدلىرىنىڭ قوللىرى بىلهن، بۇ يالغانچى ئازغۇنالرنى ئۆلۈم هۆكۈمىگه بۇيرۇپ، ههممه چوڭ

 بىر كهڭرى مهيدانغا ئېلىپ چىقىپ، يهرگه بېلىگىچه كۆمۈپ، ئالدى خااليىق هازىر بولۇپ، ئۇالرنى  ئهئيانلىرى، پۇقرا

 تاش ئاتتى  بويىچه  هۆكۈم  مهزكۈر  قازى كاالن،  چوڭ . بىلهن  تاش  ئاندىن  ئۆلگىچه  ئۇالرنى   كىچىك ههممهيلهن

 . كېسهك قىلىپ يوقىتىپ، بۇ پاكىز زىمىننى ئۇ كاپىر بۇزۇقالرنىڭ يامانلىغىدىن تازىلىدى

 بۇ چاغدا بىر قانچه سودىگهرلهرگه هىندىستان تهرەپكه بېرىشقا رۇخسهت . دە يهنه بىر ۋەقه يۈز بهردى بۇ كۈنلهر

 ئىدى  ئولجا . بېرىلگهن  بۇالپ،  سودىگهرلهرنى  بىر  يولدا  قاراقچىلىرى  ئاتالىق  شۇغنان  خهۋىرى  قىلغانلىغى  ئهسىر

 ئۆرلهپ، يهتته مىڭ لهشكهر تهييارالپ، ئابدۇلال ئۇنىڭ غهزەپ ئوتلىرى . غازىنىڭ سائادەتلىك قۇالقلىرىغا ئاڭالندى

 ئهمىرى لهشكهر بىلهن هاجى مىرزا بېشىنى باش قىلىپ، يىگىرىمه پانسهت ۋە ئىشقا يارايدىغان بىر قانچه ئهمرائىلهرنى

 ۈلۈك ت  جابدۇق، ئۇزۇق  ياراق ۋە ئون مىڭ قوي قاتارلىق قورال  ئۇزۇق، قورال  ههمرا قىلىپ، ئالته يۈز تۆگىدە ئاز

 سالدى  يارلىق بىلهن يولغا  ئهلى خان ئۈستىگه  بېرىپ شۇغنان " يارلىقتا . بىلهن شۇغنان تهرەپتىكى ئهسقهر  سىزلهر

ئۇ ئهگهر بىزگه ئىناۋەت ۋە ئىتائهت قىللسا، . ماللىرىنى تامامهن ئېلىپ بېرىڭالر  ئۇلۇغىغا دەپ سودىگهرلهرنىڭ پۇل
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 م  ئههدى  كېلىڭالر،  توختىتىپ  تاالن پهيمانالرنى  ئۇرۇشۇپ  كۆرمىسه،  باش تارتىپ قۇبۇل  ۋە  ۇبادا  قىرغىن  تاراج،

 قىلىڭالر  ئولجا  دەشت . دەپ يېزىلغان ئىدى " ئهسىر  مهنزىلمۇ  بۇالر  مهنزىل يۈرۈپ،  جهزىرلهرنى بېسىپ ئۆتۈپ،

 بۇنى ئاڭال ئهسقهر ئهلى خان . شۇغنانغا بېرىپ، ئهسقهر ئهلى خانغا سىياسهت قىلىپ خهت يېزىپ، ئهلچى كىرگۈزدى

 ئاندىن . ماللىرىنى تامامهن قايتۇرۇپ، ئۇالرنى خوش ۋە رازى قىلدى  سودىگهرلهرنىڭ پۇل . هۇش كاللىسىنى يوقاتتى

 بۇ " خهتته . خهت چىقاردى  دوستانىلىق رەسمىيهتلىرىنى تۈزۈپ، ئىتائهت ۋە پهرمانغا بوي سۇنۇپ، ئهلچى بىلهن ئهرز

شتاق پۇقراالر قىلغان ئىكهن، ئۇالرنىڭ قاتتىق جازاسىنى بېرىپ، ئۆزەم باشلىق ئىشتىن مېنىڭ خهۋىرى يوق، ئۇنى باشبا

 تاالڭ قىلىمهن دىسه، بۇ ياقۇپ بېك خاننىڭ  ئهگهر قىرغىنىچلىق ۋە بۇالڭ . ههممىمىز بۇ نااليىق ئىشالردىن توۋا قىلدۇق

 ۈپ مهرههمهت قىلسا، مهنكى قېرى قۇل ئۆز ئىختىيارىدا، ئهگهر ئىلتىپات قىلىپ،بىزنى قۇل ۋە خىزمهتكار ئورنىدا كۆر

 قىلىمهن  زۆرۈر . چاكارلىق  ۋە  ئورنىتىش الزىم  دوستلىق  قىلىپ،  مۇبارەكبادلىق  ئهۋەتىپ،  ئهلچى  بىلهن  ئهرز  بۇرۇنال

 قائىدە . ئىدى  دوستانىلىق  هېلىمۇ  ئۆتۈپتۇ،  بىلهن  ئهيىپ مهندىن  ئىمانالر  قهدەم،  ئۇنى  تۇرغۇزۇپ،  رەسمىيهتلهنى

 بار مۇستههكهملىسه  باهارىم  نهۋ  غۇنچه  بىر  يۇشۇرۇنغان  ئىچىگه  پهردىسى  نومۇس  ئۈستىگه  ئۇنىڭ  بۇنىڭغا . ك،

 . ئانارىستانىغا هىچكىم قول ئۇزاتمىغان  پۇراقلىرىمۇ تهگمىگهن، ئۇنىڭ باغىستان  هىچقانداق سهههر شامىلىنىڭ بۇي

 دىگهن بىر " ۆرىلىرى قاتارىدا تارتۇق قىلسام چ  ئهگهر جانابى ئالىنىپ پاك تهبىئهتلىرى خااليدىغان بولسا، ئۇنى قۇل

 " خهتنى ياقۇپ خاننىڭ سائادەتلىك قۇالقلىرىغا ئىزهار قىلىپ قويسىال  بۇ ئهرز " ئۇ يهنه . قانچه سۆز يېزىلغان ئىدى

 . دەپ ئۆتۈنگهن ئىدى

 . ئالىلىرىغا ماڭدۇردى ئهرزنى يېتىپ كهلگهن هامان جانابى غازى  ئابدۇلال ئهمىرى لهشكهر قاتارلىقالر بۇ خهت

 جانابى ئالىلىرى خهتنىڭ مهزمۇنىدىن ۋاقىپ بولۇپ، خۇرسهنلىك بىلهن ئهسقهر ئهلى خاننىڭ قىزىنى ئۆز ئاياللىرىنىڭ

 ئادەم  قىلىپ  باش  ئايىمىنى  خان  توختى  پانسهت  بىلهن  جابدۇقالر  كهڭرى  قىلىپ،  ئىختىيار  قوشماقنى  قاتارىغا

 ئهلى خان بىلهن . ماڭدۇردى  قىلدى  دوستلۇق قائىدە ئهسقهر  ۋە سۆلهت بانىسى . رەسمىيهتلىرىنى ئادا  ئۇشبۇ ههيۋە

 سالدى  بوينىغا  رىشتىسىنى  ئىناۋەت  ۋە  ئىتائهت  خانمۇ  ئهلى  سهفىدەر  ئۇلۇغى  كانجۇت  ئۇلۇغىمۇ . بىلهن  ۋاجاقنىڭ

 قىلدى  بهرپا  رىشتىنى  كوهىستان . پهرمانبهردارلىق  ئهتىراپتىكى  ئۇ  باشالپ  ههممه تاغلى  شۇنىڭدىن  رايۇنالرنىڭ  ق

 ئالىلىرىنىڭ قهيد  كىردى  ئۇلۇغلىرى جانابى  خاتىرجهملىك . ئىتائهتلىرىگه  ۋە  تىنچلىق  يولالرغا  ئاراملىق، يۇرتالرغا
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 . پهيدا قىلدى

 يېقىنلىشىپ،  پهسلى  جهددى  [ توقسان " بۇنىڭغىچه  باشلىدى ] 178 "  تهۋەسىدىكى . كىرىشكه  ئالىلىرى  جانابى

 قهدىمقى ئالى دەرىجىلىك ئهمىرى هۆكۈمرانلى  ئىش باشقۇرغۇچىالر،  ئهمهلدارالر،  ئىگه بارلىق ۋىاليهت هاكىملىرى،  ققا

 رەسمىيهتلىرىنى يېڭىۋاشتىن ئىزىغا  قانۇنلىرى، يول  خان ۋە قائان، ئېهتىراملىق پادىشاالر، ئۇلۇغ سۇلتانالرنىڭ قائىدە

 ئۇالرنىڭ ههر بىرسى ئۆزىدە بولغان . تهرەددۇتىغا چۈشتى چۈشۈرۈپ ۋە شۇ بويىچه توقسان تارتۇق قىلىش ههرىكىتى ۋە

 جان  نهرسىنى  قانداق  سوغا  ههر  ئېلىپ،  قهرز  ئۈستىگه  يهتمىسه  قىلىپ،  تهييار  بىلهن  تۆهپه  دىلى  ۋە   ساالم

 جۈملىدىن، خوتهن هاكىمى نىياز بېك . تارتۇقلىرىنى تىرىشچانلىق بىلهن راسالپ، دارسهلتهنهت كاشىغهرگه ماڭدۇردى

 جابدۇقلىرى، ههتتا  هككىز چارەك ساپ ئالتۇن، مىڭ دانه يامبۇ، تۆت يۈز ئات، بۇنىڭ ئىچىدە ئىككى يۈزى ئىگهر س

 بىلهن  كۆرپىچىلىرى  يالپۇش،  نوختا،  يۈگهن،  يۈزى  ئىككى  يهنه  تهييارالنغان،  قىلىپ  مۇكهممهل  قامچىلىرىغىچه

 ئىدى  يۈكلهنگه . راسالنغان  تهييارلىنىپ  ئاتقا  يۈز  تۆت  كۆرپىسىدىن يهنه  پاخالن  ۋە  تېرىسى  تۈلكه  سۈلهسۈن،  ن

 شايىم،  بهقسهم،  تاۋار،  كىمخاپ،  تهتۇلال،  چاپان،  نىمچه  رۇمچه  تهلپهك،  شىم،  مىيانهجۇۋا،  تىكىلگهن

 بىنارەس،ئهدرەس، قارامتۇل توق يېشىل رەڭلىك چهكمهن تولن، ئاالهىدە رەختتىن ئىشلىنىپ، بوققۇش، يانقۇچلىرىغىچه

 راسالنغا  يهنه بىلله  ئۆتۈك،  راسالنغان  بىلله  پايتىمىلىرىغىچه  پاكىز  ۋە  تىكىلگهن  كۆندىن  خۇرۇم،  نهق  ئىشتان،  ن

 ۋە  ئاپتۇۋا  توققۇز  توققۇز  چۆمۈچ،  كهپكۈر،  مىس قازان،  توققۇز  توققۇز  چاي چۆگۈنى،  توقۇز  نهقىشلهن توققۇز  ئاالهىدە

 ر، الهۇردا ئىشلهنگهن توققۇز توققۇز چىرايلىق قىرما، ههر چىالپچىن قاتارلىق قاپ، غىالپلىرى بىلهن تهييارالنغان بۇيۇمال

 ههددى  ئهرزىيدىغان  كۆڭلىگه  قاتارلىق  زىلچه  توققۇز  توققۇز  تهييارالنغان  بىلهن  نۇسخلىرى  گۈل  هېساپسىز  خىل

 كۆز  تۆهپه  ئاتالىق غازىنىڭ مۇبارەك  كېلىپ،  ئېلىپ كاشىغهرگه  ن  تارتۇقالرنى  بىر  ئۆتكۈزۈپ،  هچچه نهزەرلىرىدىن

 تۇردى  ئىگهر . كۈن  بۇيۇمالر،  نهپىس  بوخچه  توققۇز  بىر  يامبۇ،  توققۇز  بۇر  ۋاقتىدا  ناشتا  كۈنى  ههر  جابدۇقلىرى  ئۇ

 ئېهتىرامالرنى بىلدۈرۈپ، دۆلهت مۇددەتلىرىنىڭ مهڭگۇ  مۇكهممهل بىر توققۇز ئار ئېلىپ كىرىپ، ئاتالىق غازىغا تازىم

 ئولتۇرۇپ،  بىلله  قىلىپ،  دۇئا  ياناتتى بولۇشىغا  قىلىپ  تههسىن . ناشتا  ئهركانلىرى  دۆلهت  ئوقۇپ،  ههممه  ئاپرىن

 چىشلهيتى  بارماقلىرىنى  بولۇپ  ههيران  شۇنداق . كۆڭلىدە  خۇددى  قاراپ،  ئههۋالىغا  ئۆز  هاكىلىرىمۇ  ۋىاليهت  باشقا

 ئاتالىق غازىنىڭ مۇبارەك نهزەرلىرىدىن  تارتۇقلىرىنى كهينى  تۆهپه ئاتالىق . ئۆتكهزدى كهينىدىن ئېلىپ كېلىپ،
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 كىيىم،  غازى ههممه سهركهردىلىرىدىن خۇرسهن ۋە مىننهتدار بولۇپ، ههر بىرىگه نهچچه قهۋەت ۋە نهچچه قاتار تون

 قورال  كۇال،  نىشان  سهلله،  ئاالهىدە  ۋە  كۆرسهتتى  ياراق  شاهانىلىق  مهرههمهت قىلىپ،  ئۇالرنىڭ . ئاالمهتهلهرنى

 تون  مۇقهررەرگاهلىرىغا كىيىم،  خىزمهتكارلىرىغىمۇ  ئۆز  بىرسىنى  ههر  بولۇپ،  مېهرىبان  بېرىپ  تىلال  خهجلهيدىغان

 ئىالهى ئۇنىڭ ئاپتاپ دۆلهتلىرىنى بۇ دۇنيا ۋە ئاخىرەتته مهڭگۈ . قايتىشقا رۇخسهت قىلىپ، تارتۇقالپ مهمنۇن قىلدى

 ! ئامىن – ۋە دائىم قىلغايسهن

8 

 ى، مۇسۇلمان مۆمىنلهرنىڭ ئهمىرى، يهر ئاتالىق غازىنىڭ ههرمهيىن ئهشرەفىننىڭ خادىم

 يۈزىنىڭ خهلىپىسى، ئىسكهندەر قۇۋۋەت ئابدۇلئهزىزخانغا ئىناۋەت ۋە ئىتائهت قىلىپ

 سوغا ۋە بهيئهتنامه ئهۋەتكىنى، بۇ يهر يۈزى خهلىپىسىنىڭ  ئهرز بىلهن ئهلچى ههدىيه

 هىدە تاج ۋە ئاال  مهنسه  نۇرلۇق تهبىئهتلىرىگه قۇبۇل چۈشۈپ، يارلىق، دەرىجه

 تهۋە قىلغانلىغى ۋەقهلىرى بايانى ] 179 [ ئهۋەتىپ، ئۆز هىمايهتلىرىگه ئېلىپ، رۇمغا

  تهبئىتى ساغالم ئههباپالر، توغرا زېهىنلىك ئهرباپالرنىڭ ئالىجاناپ دىللىرىغا روشهن، ۋە ئاشكارە بولغايكى، نهقىل

 . يۇرت هاكىملىرىنى ئۆز يۇرتلىرىغا رۇخسهت بېرىپ ماڭدرۇدى ئاپسانىلهرگه قارىغاندا، ئاتالىق غازى  هىكايه، قىسسه

 زىمىن يۈزىدىن . باهار كۈنلىرى كهلدى . يېڭى يىل ئۆرۈلدى . قىش پهسلىنىڭ سوغاق هاۋاسى ئۆز ۋەتهن ئهسلىگه ياندى

 كۆتهردى  گىياه  باش  كهلدى  پاختهك . ئۈسۈملۈكلهر  ساداغا  قۇشلىرى  ناله . قۇمرى  بۇلبۇلالرنىڭ  ناۋالىق   خۇش

 قايناتتى  پىغانلىرىنى  ئهينهكلىرىدىكى  دىل  ئاشىقالرنىڭ  كۆرۈشكهن  ئهمدىال  بولسا  رەيهانالر  گۈل . پىغانلىرى

 رەڭ گۈللهر ئۆزىنىڭ گۈل ئاپتىۋى بىلهن بۇ زىمىن يۈزىنى خۇددى تۆتىنچى پهلهكنىڭ يۇرۇقلىغىدەك  ئېچىلىپ، رەڭمۇ

تاماشا ۋە كۆڭۈل شاتلىغى بىلهن، ياراتقان ئالال  شۇنداق ئهيشى مۇ . نۇرالندۇردى ۋە ناهايتى زور خوشاللىق بېغىشلدى
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 شاتلىقالرنى ئادا قىلىپ، دۇئا پاتىهىلهر بىلهن تهلهپ، ئىلتىجا  سانا ۋە چهكسىز شۈكرى  دەرگاهى ئهزىز ئۇلۇغقا ههمدۇ

 . كاشىغهرگه كهلدى قىلىپ تۇرغان هالدا، تاشكهنتلىك ياقۇپ خان قازى تۆرەم ههرەمهيىن شېرىپ زىيارىتىدىن يېنىپ

 سۆز  توغرىسىدا  مهسله  ههر  باپ،  ئاخىرى جانابى ئالى بهدۆلهتنى  ئاتالىق غازى بىلهن ههر  سۆهبهتلهرنى قىلىشىپ،

 مۇسۇلمان مۆمىنلهرنىڭ ئهمىرى يهنى ئابدۇلئهزىزخان بىننى  ههرەمهيىن شىرەفىننىڭ خادىمى،،  زىمىننىڭ خهلىپىسى،

 هۇزۇرىغا ئهلچى ئهۋەتىپ، رۇمغا تهۋە بولۇپ،  ى ۋە دۆلىتىنى ههمىشه قىلسۇن خۇدا ئۇنىڭ مۈلك – ئابدۇلمهجىدخان

 قىلدى  دااللهت  تهرغىپ ۋە  سۇنۇشقا  بىلهن . بوي  مۇاليىملىق  ناهايتى  تۆرەمگه  قازى  ياقۇپ خان  زات " جانابى  ئۇ

 قانچىلىك ئا  مهن ئۇنىڭ ئالدىدا  يۈزىنىڭ خهلىپى تۇرسا،  يهر  قانداق قىلىپ مۇسلمان مۆمىنلىرىنىڭ ئهمىرى،  دەم؟

 بۇ هالدا قازى خان . دەپ نهپسى سۇنۇقلۇق بىلهن ئۆزرە ئېيتتى " ئۇنىڭغا ئهلچى ئهۋەتىپ، سالىمىمنى يهتكۈزەلهيمهن؟

 قىلىپ،  ئهرز  كىبىرا " تۆرەم  سهيىد  پهزىالالر،  ئۆلىما  بېسىۋالغاندىن كېيىن،  ئوروسىيهلهر  ئهمدى  تاشكهنتنى  رىساالر

 ب  هارام  يۇرتالر  بۇ  پهيغهمبهر بىزگه  تارتىپ،  باش  قىلىشتىن  ئىنايهت  ۋە  ئىتائهت  ئوروسىيىگه  دەپ،  ولدى

 سۈننهت  ئىختىيار  ئهلهيهىسساالمنىڭ  هىجرەتنى  قىلىپ،  تهقلىت  پهيغهمبهرنى  ۋە  قىلىپ  جارى  يولىنى  شهرىئهت

 گىتىپ رۇمغا كېلىپ، بىر جۈملىدىن، مهنمۇ هىجرەتنى ئىختىيار قىلىپ، ئىككى ههرەم ئالىلىرىنىڭ زىيارىتىنى تۈ . قىلىشتى

 ئىستىقامهت قىلدىم  كۈن  مۇيهسسهر . نهچچه  سۆهبهت قىلىشقا  ئۈلپهت ۋە  بىلهن  ئهئيانالر  ۋە  ئهركان  جايدىكى  بۇ

 لېكىن خاقان ۋىاليهتلىرىدىكى بىر . ئۇالرنىڭ سۆزىگه قارىغاندا، ئۇالر فهرغانه ۋىاليىتىنى ئوروسىيه بېسىۋاپتۇ . بولدۇم

 ئىتائه  مۇسۇلمان  قىلىپتۇ نهچچه  غهلبه  ئېچىپ  ئىسالم  چىقىپ،  مهسچىت . تتىن  ئاڭالپ،  ههزرەت  خهلىپه   جانابى

 ئۈچۈن دۇئار  ئاچقان مۇسۇلمانالرنىڭ راۋاجى  ئىسالم  شهرق تهرەپته  بهش ۋاقىت نامازدىن كېيىن،  مهسچىتلهردىكى

 قىلىپتۇ  دۇئا  تهرەپكه  شهرق  باشالپ  ئۆزى  قىلىپ،  يارلىق  دەپ  ئېچىپ . قىلىنسۇن  ئۇلۇغنىڭ ئىسالم  بولغان  باشلىق

 سوراپتۇ  ئىسمى  هاجىالردىن  دەپتۇ . نامىنى  پادىشا  هاجى  خوتهنلىك  خهۋەر . بهزلهر  خوجىالرنى  كۇچارلىق  بهزىلهر

 قىلىپتۇ . قىلىپتۇ  مهلۇم  سۇلتانىنى  ئىلى  بىلهلمهپتۇ . بهزىلىرى  ئېتىنى  نهق  كىشىنىڭ  ئاچقان  ئىسالم  . خهلىپه

 پۇشتى  ب  مۇسۇلمانالرنىڭ  دۆلىتى پاناهى  ئوسمانىيه  يۈزىدىكى – ولغان  يهر  كېيىن،  قۇرلغاندىن  خهلىپىلىگى  رۇم

 مۇسۇلمانالر باش كۆتۈرۈپ راۋاج تاپسا، ههر زاماندىكى رۇم خهلىپىلىرى خوشال بولۇپ، ئۇالرنىڭ راۋاجى ئۈچۈن دۇئا

غهمكىن بولۇپ، ئوڭۇشلۇق ئهگهرئۇالرنىڭ شىكهسته يهپ مهغلۇپ بولغانلىغىنى ئۇقسا، كۆڭلىل يۇمشاپ، . قىلىدىكهن
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 ئهتىراپتىكى باش كۆتۈرگهن مۇسۇلمانالرنىڭ ههرقانداق ئىشلىرىنى ئاڭلىسا، ئۇنى دەپتهرگه . تىلهپ دۇئا قىلىدىكهن

 ۋەزىپىسى  خهلىپىلهرنىڭ  زاماندىكى  قانداق  ههر  بولسا،  قىلىش  ئىگه  شۆهرەتكه  قىلىپ،  ئاشكارە  ئالهمگه  ئېلىپ،

 " ئۆزىڭىزنى خهلىپىگه مهلۇم قىلىشىڭىز ئهلۋەتته زۆرۈر ۋە الزىمدۇر . ى جانابىڭىزغا قاراپتۇ بۇ موغۇلىستان يۇرتلىر . ئىكهن

 . دەپ مهلۇم قىلدى

 خاقانى  ماقۇل چۈشۈپ،  بهختى ئۇچۇق مۇههممهت ياقۇپ بېك غازىغا  ۋە دۆلهت يار،  سائادەت ئهسهر  سۆزلهر  بۇ

 دۇردۇن، خۇش بويلۇق چايالر، جانان  ۋە پاكىز ماللىرى، تاۋار چىنىنىڭ كۆڭلىدىكىدەك ئارزۇغا اليىق تۈرلۈك چىرايلىق

 ئالتۇن  غۇالملىرى  چىنىلهر،  بېجىن  بويلۇق  زىبا  ۋە  جۇۋان  يېڭى  توققۇز  توققۇز  ئاتلىرى،  قازاق  ۋە  قالماق  كۆمۈش،

 خان تۆرەمنى ساالم ۋە تارتۇق ههدىيىلهرنى راسالپ، سائادەتلىك زامان، شهرەپلىك سائادەتته، قازى  قاتارلىق سوغا

 سالدى  يولغا  تهيىنلهپ  ئىشهنچىلىك مۇالزىمالرنى  خىزمىتىگه  مهنزىلمۇ . باش قىلىپ،  خوپ،  بۇالر  يۈرۈپ،  مهنزىل

 يۈزىنىڭ  يهر  ئهمىرى،  مۆمىنلىرىنىڭ  مۇسۇلمان  بېرىپ،  يېتىپ  دارىلخىالپهتكه  رۇم  سائهتته  كۆڭۈلدىكدەك  ۋاقىت،

  سوغا . ۇزۇرىغا كېلىپ، ئېهتىرام بىلهن كۆرۈشۈش شهرىپىگه ئىگه بولدى خهلىپىسى، ئوسمانىيه دۆلىتىنىڭ پادىشاسى ه

 . يۇسۇنلىرىنى بهجا كهلتۈردى  ساالم تارتۇقلىرىنى ئۇنىڭ ئالى نهزەرلىرىدىن ئۆتكۈزۈپ، ئهلچىلىك قائىدە

 لئهزىزخان بۇ مۇسۇلمان مۆمىنلىرىنىڭ ئهمىرى، ههرەمهيىن شىرەفىننىڭ خادىمى، ئالالنىڭ مهڭگۈ بهندىسى ئابدۇ

 قازى خان تۆرەم باشلىق  سوغا  ئهلچىلهرگه ههددىدىن زىيادە خۇرسهن ۋە مهمنۇن بولۇپ،  ۋە  ئهرز  ساالم تارتۇقالر،

 ئارتۇق ئابرۇيالرنى قىلدى  تولۇق ئىززەت ۋە  نۇرغۇن ئىنئام . ههممه مۇالزىمالرغا  ئاتا  ئۇالرغا  ئېهسانالرنى بهخش ۋە

 تۇرغۇز  مۇددەت  نهچچه  بىر  قىلدى قىلىپ،  يارلىق  قايتىشقا  قىلىپ،  زىياپهتلهرنى  بهدۆالەتكه . ۇپ،  غازى  ئاتالىق

 باشى "  كاتتا " مىراخور  ئۇنى  ئېلىپ،  هىمايىسىگه  ئۆز  قىلىپ،  تهۋە  رۇمغا  شهههرنى  يهتته  بۇ  بېرىپ،  ئهمهل  لىق

 گهن بىر كاتتا ئالتۇن پادىشاالرنىڭ دەرىجىسىدە كۆرۈپ، مهرۋايىت، ئالماس، ياقۇت، گۆههر تىزىپ كۆز قويدۇرۇپ بېزى

 شاه ئالى تۇماق ۋە جىيهك، ئېتهكلىرىدىن، كۆكرەكلىرىدىن، ئىترەك ئهتىراپدىدىن ياقىلىرىغىچه ئالتۇن بىلهن _ تاج

 بىلهن قاتار  پۇر ئالماس، لهلى  پار  كۆز قويۇپ بېزەلگهن رۇمچه نىمچه،  ياقۇت قاتارلىق قىممهت باها تاشالر  قاتار

 شاپ  ياقۇت  لتۇن بىلهن ئالماس، لهلى ههممه قاپ، باغلىرى ئا  سۈزۈك گۆههر، يېشىل زۇمرەت بىلهن راسالنغان بىر

كۈمۈش بىلهن سۇۋاد قىلىنغان بىر دانه  كۈمۈش بىلهن راسالنغان ياكى ئالتۇن  قىلىچ، ههتتا سۇمبۇللىرىغىچه ئالتۇن
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 تاماشىبىنالرنىڭ  خىرە،  كۆزلىرىنى  سالغۇچىالرنىڭ  نهزەر  قاتارلىق  كۆڭۈلدىكىدەك مىلتىق  قاماشتۇردىغان  نهزەرلىرىنى

 . چىرايلىق چىرايلىق نهرسىلهرنى جاهان ئالى ئالهم يارلىغى ۋە شاهانىلىق ئىنايهتنامه بىلهن ئهلچىلهرنى ياندۇردى

 تۆهپه  يېتىپ كېلىپ،  كاشىغهرگه  زاماندا  گۈزەل  ۋە  شهرەپلىك دەۋران  ئاتالىق  ئهلچىلهر  جانابى  ههدىيىلهرنى

 جانابى ئاتالىق غازى گۈل غۇنچه ئىچىگه سىغماي ئېچىلغاندەك خوش بولۇپ، تاجى . ىڭ نهزەرلىرىدىن ئۆتكۈزدى غازىن

 مىلتىق ناياپنى قوللىرىغا ئېلىپ، . قىلىچ ئالىنى مۇبارەك بېلىگه تاقىدى . تۇماق ئالىنى دۆلهتلىك بېشىغا كىيدى  شاهى

 ۋۇجۇدىدا پالىلداپ جىلۋە  گويا ياقۇپ بېك غازىنىڭ تهن . قىلدى رۇم تهرەپكه قاراپ ئهدەپ بىلهن تازىم قىلىپ، دۇئا

 بولدى  ئۆتكۈزدى . قىلغاندەك  گۈمبىزىدىن  پهلهك  ساداسىنى  شاۋقۇن  كۈن . مۇبارەكبادلىق  نهچچه  بىر  غازى  ئاتالىق

 لهشكهرله  توي  ئهمىرى  سهيىدلهر،  هۆرمهتلىك  پازىلالر،  ئېهتىراملىق  ئهززەملهر،  ئۆلىما  ئۆتكۈۈپ،  ر،ئالى تاماشا

 ۋە چوڭ  تون  دەرىجىلىك ئهسىلهر  قىلدى  كىچىك ئهمهلدارالرغا  بىنياز  ههممىنى مهمنۇن ۋە  . كېچهك بهخش قىلىپ،

 تهڭگه ۋە چاقا پۇل قويدۇرۇپ، ئۇنىڭ هۆكۈملىرىنى جارى قىلىپ، بۇ  ئاندىن كېيىن ئابدۇلئهزىز خاننىڭ نامىدا تىلال

 بۇ ۋاقىت تارىخ هىجرى بىر مىڭ ئىككى . نىڭ تهۋەلىگى دەپ ئاتىدى دۆلهت ئوسمانىيه  يهتته شهههرنى خهلىپه رۇم

 . ئىدى ) ت _ يىلى  1869 مىالدى ( يۈز سهكسهن ئالتىنچى يىلى

 بوۋىلىرىنىڭ نهسهپ ئالى ئېكراملىرىمۇ  ئهلقىسسه، بۇ ئوسمانىيه سۇلتانلىرىنىڭ ئهسلى نهسهپلىرى ۋە ئۇلۇغ ئاتا

 ئهله  نوه  بىننى  يافهس  بىننى  قىلىنىدۇ تۈرك  زىكرى  دەپ  باغلىنىدۇ  باشقا . يهىسساالمغا  بولسا  تايىپىلىرى  تۈرك

 شىجائهت  ههم  كۆپ  تايىپىدۇر  قهبىلىلهردىن  يوق  تهڭدىشى  هىمهتته  ۋە  ساخاۋەت  يهكتا،  تارىخ . غهيرەتته  بهزىر

 ههق تائ  بولغان چاغدا،  شېرىپ يېڭى ئاشكارە  ئىسالم  قارىغداندا،  فۇرقانى ئهزىمنى كىتاپلىرىدىكى مهلۇماتالرغا  الال

 ئاندىن تۇركىستانغا . ئۇالر هۆرمهتلىك قىلىپ، ئۇنى يهرگه تاشالپتۇ . هىندىستانغا ئهۋەتكهن ئىكهن ) ت _ قۇرئانى (

 شۇ . بىر ۋاقتىدا بۇ خهۋەر ئهرەپ ئۇلۇغلىرىغا يېتىپتۇ . تۈركلهرنىڭ سهردارى ئۇنى بېشىدا كۆتۈرۈپ ئۇلۇغالپتۇ . ئهۋەتىپتۇ

 ئۇالرنىڭ هىچقانداق شهەر ۋە سههراالردا . هىندىالر ههمىشه خار ۋە بى ئهتىۋار بولىدۇ " الرنىڭ يېرى زاماندىكى ئهۋلىيا

 بولمايدۇ  غالىپ . ئىززىتى  ۋاقىت  ههممه  بولۇپ،  هۆرمهتلىك  ههم  ئهزىز  ئۈستۈن،  دەستى  ۋە  ئۇلۇغ  ههمىشه  تۈركلهر

 ئهۋلىياالرنىڭ . ى نهسهپلىرىدىن چىقارغان ئىدى دىگهن گهپن " كهم غالىپ بوالاليدۇ  بۇالرغا كىشلهر كهمدىن . بولىدۇ

. ئهۋلىياالرنىڭ سۆزى ههممه ۋاقىت زاهىر ۋە ئاشكارە بولۇپ كهلگهن . سۆزى خۇدانىڭ سۆزىدۇر
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 . بولسا ناهايتى ئۇلۇغ، ناهايتى كهڭرى ۋە ئاجايىپ شهههردۇر ] 180 [ دۆلهت ئوسمانىيىنىڭ پايتهختى قۇستهنتىيه

 س  شههىرىنى  قىلغان قۇستهنتىيه  بىنا  ئادەم  ئۇلۇغ  بىر  دىگهن  قۇستهنتىيه  ئهلهيهىسساالمنىڭ نهۋرىسى  نوه  بىننى  . ام

 بۇ شهههر قهدىمقى زاماندا قهيسهرلهر ۋە نىسارىلهرنىڭ تهختىگاهى ۋە تايانچ . پۈتۈن يهر يۈزىدە بۇنداق شهههر يوق

 ئالى ئوسمانىيه سۇلتانلىغى . نىشانگاهى بولۇپ كهلگهن ئىدى  دىگهن نام بىلهن " ئىستانبول " دەۋرىدە ۋاههلهنكى،

 بولدى  نهسلىدىندۇر . مهشهۇر  خان  ئوغۇز  بىننى  خان  كۈن  بىننى  خان  قاي  بولسا  ئوسمانىيىلهر  تارىخ . دۆلهت  بهزى

 يېزىلغان  قهۋاي ئهۋالدى دەپمۇ  ئۇالرنىڭ نهسلىنى قالى ۋە  قاراخاننىڭ ئوغلى، . كىتاپلىرىدا  ئوغۇزخان بولسا  ئهمما

 . موغۇلخاننىڭ ئوغلى ۋە تۈرك بىننى يافهسنىڭ نهۋرىسى قاراخان بولسا

 خۇددى ئىلگىركى مۇقهددىمىدە زىكىر قىلىنغاندەك، قاراخان كاپىر مۇشرىكتىن ئالالنى بىر دەپ تونۇغان ئوغۇزخان

 ۆپ قىسىمىغا بىر يۈز يهتمىش يىل قورۇقلىرىنىڭ ك ) ت _ تۇغما ئهۋلىيا ئىدى ( بۇ ئۇۋەيىسى . مۇسۇلمان ۋۇجۇتقا كهلدى

 ههر . ههر ئوغلىغا خۇداۋەندە كېرىم تۆتتىن ئوغۇل ئاتا قىلدى . ئۇنىڭ ئالته ئوغلى بار ئىدى . پادىشالىق قىلىپ ئۆتتى

 قويدى  ئات  بىردىن  ئوغلىغا  بولدى . بىر  شاخا  تۆت  يىگىرىمه  يهنى  شۆبه،  تۆت  يىگىرىمه  بۇالر  بىر . نهتىجىدە  ههر

 بوۋىلىرىنىڭ  ه، يهنى بىر ئۇرۇق بولۇپ، بىز پاالنى ئۇرۇقدىن بولىمىز دەپ، ئاتا پهرزنهتلىرى بىر قهبىل  شاخنىڭ باال

 . ئىشارەت قىلغان ئىدۇق  ئىسىمىغا نىسبهت قىلدى دەپ ئىما

 چىنگىزخان غهرپ تهرەپكه سهپهر قىلغان ) يىلى  1225 مىالدى ( تارىخ هىجرى ئالته يۈز يىگىرىمه ئىككىنچى يىلى

 ئۇ ئۆزىگه تهۋە ئهللىڭ مىڭ . دەگهن ئادەم ئىكهن ] 181 [ هبىلىسىنىڭ ئۇلۇغى سۇاليمان شاه قاي زاماندا، ئۇشبۇقاي ق

 ئهل  بېرىپتۇ  ئۆيلۈك  تهرەپكه  رۇم  دەريالىرىدىن ئۆتۈپ،  دەجله  فهرات ۋە  قاي . ئۇلۇسنى كۆچۈرۈپ،  سۇاليمان شاه

 ئۇنىڭ ئهسلى يۇرتى تۈركى  بولۇپ تۇرغان چاغالردا،  بېك ۋە سهردار  ئىدى بۇالرغا  ئۇ . ستاننىڭ ماهان دىگهن يېرىدە

 ئۆتكۈزۈپتۇ  ئۆمۈر  قۇتۇلۇپ  ئامان  تىنچ  ئاپهتلىرىدىن  ۋەيرانچىلىق  بااليى  ئارتۇغرۇلبېك . يۇقارقىدەك  ئوغلى  ئۇنىڭ

 ئۇنىڭ يېشى يۈزگه . پاراسهتلىك ۋە ئهقى پاكىز ئاەم بولۇپ، ئاتىىسنىڭ ئورنىدا ئولتۇرۇپ بهگلىك قىلىپتۇ  پهم ] 182 [

 ] 183 [ بۇ ئوسمان بېك سۇلتان ئاالئىددىن سهلجۇقنىڭ . شقاندا، ئۇنىڭ ئوسمان بېك دىگهننى ئورنىغا دەسسىتپتۇ يېقىنال

 ئۈچۈن،  قىلغانلىغى  پهتهى  شهههرنى  نهچچه  قىلىپ،  غازاتالرنى  توال  ئۇرۇشۇپ،  بىلهن  نىسارىلهر  قىلىپ،  خىزمىتىنى

 سۇلتانلى  ئۇنىڭغا  خوش بولۇپ،  ئاتلىنىدىغان ۋە ئاالئىددىن سهلجۇقى پادىشا  ئاش يهيدىغان، ق مهنسهپ بېرىپ،
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 بىر كۈنى ئوسمان سۇلتانىنىڭ . ئاتتىن چۈشۈدىغان چاغالردا ناغرا چېلىشقا بۇيرۇق چۈشۈرۈپ، ناغرا ئهۋەتكهن ئىكهن

 ۇقى سۇلتان بۇ نىمه ئاۋاز دەپ سورىغاندا، مۇالزىملىرى پادىشا ئاالئىددىن سهلج . دەرۋازىسىدىن ناغرا ئاۋازى چىقىپتۇ

 سۇلتان پادىشالىق ناغرىنىڭ ئىززەت ۋە هۆرمىتىنى . بۇ شۇنىڭ ئاۋازى دەپ مهلۇم قىلىپتۇ . نۆۋەت ناغىرىسى ئهۋەتىپتۇ

 هالبۇكى، ههر قاچان نۆۋەت ناغرا . قىلىپ، ئورنىدىن قوپۇپ ئۈچ قهدەم مېڭىپ، ههر قهدەمدە بىر تازىم قىلغان ئىكهن

 بۇ زامانغىچه  قهدەم يۈرۈپ، ئۈچ تازىم قىلىدىغان قائىدە ئاۋازىنى ئاڭلىغاندا، ئورنىدىن تۇرۇپ ئۈچ  رەسمىيهت تا

 . جارى ۋە باقىدۇر

 بۇ ئوسمان بېك زامانغا كهلگهنه، سهلجۇقى . بۇنىڭدىن ئىلگىرى، بىر قهۋمگه بىر كاتتا ئهمىر باشچىلىق قىلىدىكهن

 تاما  تارقاقلىغى  قهۋملهرنىڭ  كېلىپ،  بىرلىككه  دۆلىتى  يهتتى پادىشاالرنىڭ  ۋە . مىغا  زۇۋال  شېرىپنىڭ  ئىسالمى  ئۇالر

 سۇلتانغا  ئوسمان  تىزگىنىنى  هۆكۈمهتنىڭ  ئهمىرلىگى  ئىسالم  ئههلى  جهمهۇر  قىلىپ،  ئهندىشه  بولۇشىدىن  زەئىپ

 ئۇ سهلتهنهت تهختىدە ئولتۇرۇپ، هۆكۈمهت . تاپشۇرۇپ، ههممىسى ئىتتىپاق بىلهن ئۇنىڭغا بهيئهت ۋە ئىناۋەت قىلىپتۇ

 دىمهك، بۇ ئوسمانىيه دۆلىتىنىڭ . دەپ لهمهم قويۇپتۇ " ئوسمانخان " امامهن قولغا ئالغاندىن كېيىن، ئۆزىگه ئىشىنى ت

 قۇرغۇچىسىدۇر  ئۇنىڭ . ئهسلى  ئۈچۈن،  ئاتالغانلىغى  بىلهن  نامى  ئوسمانخاننىڭ  سۇلتان  پادىشالىق  ئاۋالقى  ئهڭ

 سۇلتانلىغى " خانلىق ئهۋالدىمۇ  بۇ " ئوسمانىيه  ۋە  ۋاقتى دەپ ئاتالغان  ئهرەپلهرنىڭ ئهبجهت . دۆلهتنىڭ قۇرۇلغان

 نامىدا پۇل . يىلىدىن باشالپ هىساپالنغان ئىكهن " ئوسمانىيه " هىساۋى بويىچه  ئوسمانجانمۇ شۇ يىلدىن باشالپ ئۆز

 ئۇرۇشالرنى كېڭهيتىپ،  كۈنىگه زىيادە بولۇپ، پهيهى  ئۇنىڭ دۆلهت سهلتهنهتى كۈندىن . چىقىرىپ، خۇتبه ئوقۇتۇپتۇ

 كىرگۈزۈپتۇ نهچ  ۋىاليهتنى قولغا  پۇقراپهرۋەرلىك تۈزۈمى توغرلۇق . چه  مهمىلكهت ئىشلىرى ۋە  يۇرتدارلىق نىزاملىرى،

 ماقۇل يول  قانۇنالرنى تۈزىتىپ،  ۋە  قائىدە  دەستۈرى  جهمهۇرى داناالرنىڭ مهسلىههتلىرىنى ئېلىپ،  سېلىپ،  ئۇسلۇپقا

 ئورناتتى  بۈ . ئهمهل  ئۇنىڭ  قانۇنالر،  ۋە  قائىدە  قىلىنماقتا بۇ  جارى  ههمىشه  هازىرغىچه  تا  ئىچىدە  ئهۋالتلىرى  . يۈك

 شۇنىڭ ئۈچۈن، ئۇالرنىڭ . ئوسمانخان توختاتقان بۇ قائىدە ۋە قانۇنالر، قىلچىلىكمۇ بۇۇزلماي ۋە ئۆزگهرتىلمهي كهلدى

 كۈنىگه زىيادە – ئىستىقالىرى كۈندىن  ، مهرتىۋىلىرى، بايلىق ههشهمهتلىرى ۋە ئۆز ئالدىغا هوقۇق  ئۇلۇغ مهنسهپ

 . ۋە ئارتۇق بولۇپ كهلمهكته

ئالته يۈز . دۇنياغا كهلدى ) ت _ يىلى  1257 مىالدى ( ئوسمانخان تارىخ هىجرى ئالته يۈز ئهللىك بهشىنچى يىلى
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 يهتته . يىگىرىمه يهتته يىل هۆكۈمرانلىق قىلدى . تهختكه چىقتى ) ت _ يىلى  1300  1299 ( توقسان توققۇزىنچى يىلى

 يهتمىش يىل ئۆمۈر . ئۇلۇغلۇق ئالىمىگه سهپهر قىلدى ) ت _ يىلى _ يىلى  1326  1325 ( يىگىرىمه ئالتىنچى يىلى يۈز

 ئاندىن كېيىن، ئۇنىڭ . ئوتتۇز بهش يىل هۆكۈمرانلىق قىلدى . ئاندىن كېيىن ئوغلى ئۇزخان تهختته ئولتۇردى . كۆردى

 خۇداۋەندە " ئۇ ئۆزىگه . ، شىجائهتلىك، يۈرەكلىك كىشى ئىدى بۇ ناهايتى باتۇر . ئوغلى مۇرادخان ئاۋال تهختكه چىقتى

 ئاندىن كېيىن سۇلتان بايزە . رۇم سۇقۇشىدا شېهىت بولدى . دەپ لهقهم قويدى ) ت _ خۇدانىڭ ئىشىنى قىلغۇچى " ( كار

 . ان ئىدى بۇالرنىڭ ئارىسىدا نۇرغۇن جهڭلهر بولغ . بۇ ئهمىر تېمۇر بىلهن زامانداش ئىدى . يىلدەرەم تهختته ئولتۇردى

 يېزىلغان  كىتاپلىرىغا  تارىخ  ئههال  ئولتۇردى . بۇ  تهختته  ئاۋال  مۇههممهت خان  ئوغلى  كېيىن،  يىل . ئاندىن  ئالته

 ئىستانبۇلنى پهتهى قىلدى . ئوتتۇز يىل هۆكۈم سۈردى . ئاندىن كېيىن، مۇرادخان سانى تهختكه چىقتى . هۆكۈمران قىلدى

 فاتىه " ۋە  خان  ئاتالدى " مۇههمهت  ئىدى نا . دەپ  كىشى  مهشهۇر  ۋە  داڭدار  زامانغىچه . هايتى  بۇ  ئىستانبۇل

 ئىدى  تهسهررۇفىدا  ئهبجهتچه . نىسارىلهرنىڭ تهختى  " تهيييهبهتهن – بهلدەتهن " ئىستانبۇلنىڭ بوي سۇندۇرۇلۇشى

 . ى بۇ مۇههمهمت خان فاتىه بولسا ئۇلۇغ ئوسمانالرنىڭ يهتتىنچى سۇلتانى ئىد . يىلدىن باشالپ هىساپالندى ] 185 [

 ئوسمانىيه سۇلتانلىرىنىڭ ئىپتىداسى بولغان ئوسمانخان ئاۋالدىن تا بۇ  سۆزنىڭ هاسىلى شۇكى، بۇ ئۇلۇغ دۆلهت

 ئېهسانى بولغان سۇلتان ئابدۇلههمىد خان بىننى ئابدۇلمهجىد  ئىتائهتچىسى ۋە  زاماندىكى ئالالنىڭ باقى بهندىسى،

 ئ  خهلىپه  بىر  ئوتتۇز  جهمئىي  ئولتۇرۇپ كهلدى خان دەۋرىگىچه  سهلتهنهتته  سۈرۈپ،  هۆكۈم  يىل  قىرىق بىر  يۈز  . الته

 خۋارەزىم شاهىيه، ] 187 [ غهزنهۋىيه، سامانىيه، ] 186 [ ئىسالم پادىشالىرىدىن بولغان ئومهييه، ئابباسىيه، سهلجۇقىيه،

 ئىسالمالر ] 190 [ تېممورىيه ] 189 [ چىغتائىيه، ] 188 [  پادىشاهى  نۇرغۇن  قاتارلىق  ئۇالرنىڭ . ئۆتۈپتۇ ئهۋالتلىرى

 ئىشرەتلهرنى كۆپ قىلىپ،  زۇلۇم، ئهيشى  چۈنكى، بۇ پادىشاالر جهبرى . هىچبىرىنىڭ دۆلىتى ئالته يۈز يىلغا يهتمهپتۇ

 . شۇڭالشقا، ئۇالرنىڭ دۆلهت سهلتهنهتلىرى ئىنقىرازغا دۇچار بولۇپ، تېزال زۇۋالىققا يېتىپتۇ . نۇرغۇن غهپلهتكه يۇلۇققان

 مهزهىپىنىڭ يولىنى تۇتۇپ، خهلققه ) ت _ سۈننى ( سۇلتانلىغىنىڭ ههممىال ئهۋالتلىرى ئههلى سۈننهت لېكىن، ئوسمانىيه

 ئورۇنمۇ  بۇنىڭغا  ۋە  كۆرمىدى  راۋا  سۇسلۇقنى  ۋە  غهپلهت  پهرۋەرلىكته  پۇقرا  قىلىپ،  پهيدا  تىنچىق  ۋە  پاراۋانلىق

 دۆلهت سايىسىنى ههمىشه بارلىق ئههلى ئىسالمنىڭ ئىالها بۇ . شۇڭالشقا، ئۇالرنىڭ مهرتىۋىسىگه ئىگه بولدى . بهرمىدى

! بېشىغا تىكلهپ، بۇ دۆلهتنىڭ ئاياقلىرىنى پۈتۈن قوشۇنلىرىغا ئۆز قۇدرىتىڭ بىلهن نۇسرەت ئاتا قىلغايسهن
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 پىكىر  مهقسهتكه كهلسهك، رۇم ئانداق ئۇلۇغ شههركى، ئۇنىڭ تهرىپىنى قىلىپ، سۈپهتلهپ بايان قىلىشقا ئهقىل

 قهلهمنىڭ يۈرۈشى ئاجىزلىق قىلىدۇ . دۇ يهتمهي  بىننى ئهيىس بىننى ئىسهاق ئهلهيهىسسالم . خوش،  رۇم شههىرىنى رۇم

 قىلغان دەپ قىلىنىدۇ ] 191 [  خاس ئىسم ئهمهس . بىنا  مهمىلكهتكه  بىر  بولسا  ۋە . رۇم  نهچچىلىگهن كاتتا  بهلكى ئۇ

 ىڭ ئهتراپى ئون ئۈچ تاش مىقدارى قاتارلىق قۇش شهههرن . كهڭرى ئۇلۇغ مهمىلكهتته ۋە ئىقلىمدىن تهركىپ تاپقان

 . قالغان ئههۋالنى بۇنىڭدىن قىياس قىلغايسىزلهر . بازىرى بىر تاش مىقدارى كېلىدۇ

 دانىشمهن ئهرباپالرغا مهخپى قالمىغايكىم، بۇ تارىخچىدا كاشىغهر ۋە ئۇنىڭ ئهتىراپىدىكى يۇرتالرنى زىكىر قىلىش

 قۇستهنتىي  يهنه  توغرا بىلهن تهڭ،  بايان قىلىشنى  سۈپهتلىك نهسهپ دانالىرىنىڭ ئههۋالىدىنمۇ  ياخشى  زىكىرى ۋە  ه

 بۇنداق قىلىشتىكى مۇددىئا ۋە غهرەز شۇكى، يهر يۈزىنى ۋە ئىقلىمالرنى ئۆلچهپ، تههقىق ۋە تهپتىش قىلغۇچى . تاپتۇق

 ئالتىنچ  شهههرلهرنى  نۇرغۇن  قاتارلىق  قۇستهنتىيه  ۋە  رۇم  هۆكۈماالر،  ئىقلىم قهدىمقى  دەپ ] 192 [ ى  جۈملىدىن

 ئالتىنچى ئىقلىمدا بولسا . سهييارىسىگه مىسبهت قىلىپتۇ ) ت _ مىر كۇرى ( هىساپالپ، يهتته شهييارە ئىچىدىكى ئاتارىد

 دەپ هىساپالپتۇ  بىرىدە  ئۇنىڭ تۆتتىن  ۋە  بهش دەرىجه  قىرىق  موغۇلىستان . قۇتۇپنىڭ ئىگىزلىگى  بىلهن  قۇستهنتىيه

 ئۇنى  ۋە  تهۋە شهههرلىرى  ئىقلىمغا  بۇ  ئهتىراپى  رەڭگى . ڭ  خۇي  ئادەملىرىنىڭ  كېچه  رويى،  كۈندۈز  پېئىلى،

 شۇنداقال، بۇ موغۇلىستان شهههرلىرىدىن بولغان كاشىغهر . ئوخشاش ئىكهن  قىسقىلىغى بىردەك  سائهتلىرىنىڭ ئۇزۇن

 شاهىنشاهى مۇئهززەملىرىنىڭ ئهمىر  رۇم خاقانى ئهززەملىرى ۋە  هىمايهتلىرىگه كىرگهن  ئهتراپى بولسا،  ئىتائهت ۋە

 . شۇڭالشقا، رۇم ۋە قۇستهنتىيه زىكىرىنى بۇ ۋاراقچىغا كىرگۈزۈش الزىم بولدى . ئىدى

 بهردى  يۈز  ۋەقه  بىر  يهنه  كۈنلهردە  كهلدى . بۇ  ئهلچى  پادىشادىن  ئاق  ئىقلىمى  ئوروسىيه  كۈنلهردە  بۇ  . يهنى

 بۇ ئهلچىلهرنىڭ كېلىشىدىكى مهقسىدى شۇكى، . نى قىلىپ، ئوبدان ئۇزاتتى ئىكراملىرى  ئاتالىق غازى ئۇالرنىڭ ئىززەت

 ئۇالر ئاتالىق غازى بىلهن دوستلۇق مۇناسىۋىتىنى ئورنىتىش، ههتتا ئۆزىگه ئىتائهت ۋە پهرمانبهردار قىلىپ، بۇ يهتته

 ئىدى  ئىبارەت  بولۇشتىن  ئىگه  هۆكۈمىتىگه  قې . شهههر  نهچچه  پادىشادىن  ئاق  قىلىپ،  كهلدى شۇنداق  ئهلچى  . تىم

 بېلىق . ئوبدان خىزمىتىنى قىلىپ، جاۋاپ بېرىپ قايتۇردى  ئۇالر يهنه خۇددى ئاق مىچىت هىلىسىنى يهنه تهكرارالپ،

 بولغىلى  ئىگه  بىلهن  سهۋەپ  ۋە  بانا  بىر  شهههرگىمۇ  يهتته  بۇ  بولغاندەك،  ئىگه  ۋىاليىتىگه  فهرغانه  بىلهن  بانىسى

بهلكى، ئۇالرنى كىشلهرگىمۇ . ئاتالىق غازى ئۇالرغا زادى سىر بهرمىدى . غان ئىدى بوالمدىكىن دىگهن مهقسهتنى ئويلى
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 . مهخپىيهتلىك بىلهن يولغا سالدى  كۈرۈشتۈرمهي ، ناهايتى ئېهتىيات

 فهرەڭ  ئارلىقتا  بۇ  ئاتالىق غازى ] 195 [ مهلىكىسى فۇرسهت سائىپ ] 194 [ يهنه  ئهلچى ئهۋەتتى ۋە  دىگهن بىر

 باشقا دۆلهتلهر بىلهن دوستلۇق قىلماي، بىزگه دوستلۇق " خهتته . ۇناسىتىنى پهيدا قىلىپ خهت يازدى بىهن دوستلۇق م

 قورال  ئهگهر  قوراللىق  قىلسىال،  مىڭ  يىگىرىمه  ئون،  بىلهن  كونسۇل  بىر  كاشىغهردە  بولسا  الزىم  ئهسكهر  ۋە  ياراق

 كۆپ  يهنه  بولسا،  قىلماقچى  غهلبه  دۈشمهن  ئهگهر  توختاتسام،  ئىنايهت ئهسكهر  ۋە  هىمايهت  ئهۋەتىپ،  ئهسكهر

 يهتكۈزسهم، ئهسكهرلهرنىڭ تهمىناتىنى تهڭ تۆلىسهك، شۇنداق قىلىپ ئاتمىش يىل ئۆتسه، ئاتمىش يىل ئۆتكهندىن

 نهۋرىلىرىگه تهربىيه ۋە  كېيىن يهتته شهههرنى بىزگه تاپشۇرۇپ بهرسله، ئاندىن بىز سورىساق، شۇ چاغدىمۇ ئهۋالت

 پهيمانلىرىمىزنى قاتتىق شهرتلهر بىلهن مۇستههكهم  ئىمان ۋە ئههدى  بۇ ههقته ئانىت . ئايىمايمىز شهپقهتلىرىمىزنى

 رەسمىيهتلىرىنى ئادا قىلغاندىن  ئهلچى يېتىپ كېلىپ، ئهلچىلىك قائىدە . دىگهن مهزمۇنالر يېزىلغان ئىدى " قىلساق

 ىپ، بىر نهچچه كۈن مېهمان قىلدى ۋە مهلىكىنىڭ بۇ كېيىن، ئاتالىق غازى ئوبدان خىزمهت ۋە ياخشى زىياپهتلهرنى قىل

 بىلهن دوستلۇق قائىدە  گهپلهر  ئاشكارە  ۋە  سىلىق سۆزلهر  كۆرمهي،  قىلىپ،  مۇددىئالىرىنى ماقۇل  قانۇنلىرىنى بهرپا

 . خهت ۋە ئهرز بىلهن ئهلچىلهرنى يولغا سالدى

 ۆكۈمىتىدىن تاما تۇتقان، يهنه بىر تهرەپتىن مهلىكه بىر تهرەپتىن ئاق پادىشا ئهلچى ئهۋەتىپ، بۇ يهتته شهههر ه

 بۇ  فهغفۇرچىنى  ئهۋەتكهن كۈنلهردە،  ئهلچى  دەپ خهت يېزىپ،  توختىتىپ ئىنايهت قىلسام  بىلهن ئهسكهر  كونسۇل

 ئاڭالندى  ئاتالىق غازى . قهدىمقى مۈلكىنى يوقالپ تېپىپ ئالماق ئۈچۈن چېرىك ماڭدۇرۇپتۇ دىگه خهۋەر  چاغدا  بۇ

 ئ  ئهىيالىرىغا دۆلهت  سهلتهنهت  بۇ  خهلىپىسى، " هركانلىرى  يۈزىنىڭ  يهر  شاهنىشاه،  ئۇ  شۇكى،  مهسلىههت  ياخشى

 مۇسۇلمانالرنىڭ ئهمىرى بولغان دۆلهت ئوسمانىيه خىزمهت ئالىلىرىغا ئهلچى ئهۋەتىپ، ئهرز مهلۇم قىلسام، بىر پادىشا

 يىگىرىمه  شهههرنى  بىلهن  يهتته  ئهۋەتسه،  ئهسكهر  مىڭ  ئۇلۇغ ئوتتۇز  بۇ ،   تاپشۇرۇپ  دۆلىتىگه  ئوسمانىيه  ئۇلۇغ

 شاهنىشاهنىڭ تۇزىنى يىگهن كىچىك بىر خىزمهتچىسى بولۇپ، ئۇنىڭ پهلهك ئاستانه بارگاهىنىڭ بۇسۇغۇسىنى كۆزۈمگه

 سۈرمه تۇتىيا قىلىپ سۈاۈپ، ههرەمهيىن شېرىپىنىڭ زىيارىتىگه مۇيهسسهر بولسام دىگهن نىيهت ۋە ئارزۇدىن باشقىنى

 دىگهندە، ههممه دۆلهت " ئهگهر ۋاقىت پۇرسهت تۇغدۇرسا ئۇشبۇ مۇرادىمغا يهتسهم دەيمهن . غا سىغدۇرالمايمهن دىل

 ئهئيانلىرى  سهلتهنهت  ۋە  بولىدۇ " ئهركانلىرى  ئوبدان  ئوقۇدى " توال  ئاپرىن  بولۇپ،  رازى  بېجىن . دەپ  چاغدا بۇ
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 ق  چىرىكلىرىنىڭ  قارا  نۇرغۇن  چۈمۈلىدەك  قارا  خۇددى  ئاڭلىنىشقا تهرەپتىن  خهۋەر  دىگهن  كۆرۈندى  قامۇلدا  ارىسى

 ئاتالندى . باشلىدى  تۇرپانغا  بىلهن  تهقدىرى  ۋە  ئىرادە  ئالالنىڭ  قادىر  غازى  ئهلچى . ئاتالىق  دۆلىتىگه  ئوسمانىيه

 ا بۇنداق ئالىى دەرىجىگه ئىگه بولغان ئاتالىق غازى بولس . ئهۋەتىپ، مۇراد ۋە تهلهپلىرىگه يېتىشىگه پۇرسهت بولمىدى

 ئاجىزلىق قىلىپ يوق  بارگاهىنىڭ مۇقهددەسلىگى ئالدىدا  تهقدىر  ۋە  قازا  ساهىبىنى ئىختىيارالرنىڭ تىزگىن ئىختىيارى،

 ! ههممىگه ئالال تائالال ئۆزى قادىر ۋەسساالم . بولدى

9 

 ئۈرۈمچى تۇڭگانىلىرىنىڭ كورال، كۇچار ئههلىنى ئۆز يۇرتىدىن بهجا قىلىشى، جانابى

 تالىقنى زەپهر قىياپهت قوشۇنالر بىلهن شهرىقىي تهرەپكه ۋە تۇڭگانىالر بهدۆلهت غازى ئا

 ئۇرۇشىغا بهل باغالپ ئات چاپتۇرغىنى ۋە مۇرات باغچىلىرىدىن مهقسهت گۈللىرىنى مۇرات

 ۋە مهقسهتتىكىدەك ئۈزگىنى ۋە باشقا هادىسىلهرنىڭ بايانى

 سۈپهتلىك بۇرا  ياخشى  زاتالر،  يارەن ۋە  هىكايه ههمدەقهم  روشهن ۋە  دەرلهرنىڭ خاس دى مهۋجۇدىيهتلىرىگه

 ئاتالىق  جانابى  قارىغاندا،  ئهپسانلىرىگه  ۋە  قىسسه  ئهخبارالرنىڭ  قىلغۇچى  نهقىل  خهۋەرلىرىنى  زامان  بولغانكى،

 ئىككىنچى ئهمىر . كۈنىگه تهرەققىي قىلپ يۈكسهلدى  غازىىنىڭ دۆلهت ئىقباللىرى كۈندىن  دۆلهت سهلتهنهتته گويا

 بولدى ت  كوراگانى  كهلدى . ېمۇر  كۈنلىرى  باهار  ئۆرۈلۈپ،  يىل  قىلىپ  ئىدى . شۇنداق  ئاخىرى  پهسلىنىڭ  . سهۋىر

 مهن چاپاي دىگهن يىگىرىمه  ئۇشتۇمتۇت تۇرپان تهرەپتىن ئۆزى يهنشهي دىگهن ئۈرۈمچى تۇڭگانلىرى سهن تۇر،

 بولدى  نامايهن  تهۋەسىدە  كورال  كېلىپ،  بولۇپ  باش  تۇڭگانىغا  يۈز بۇ . مىڭ  ئىككى  مىڭ  بىر  هىجرى  تارىخ  چاغ

 . ئىدى ) ت _ يىلى  1870 مىالدى ( سهكسهن يهتتىنچى يىلى

 بۇنىڭدىن ئىلگىرى، ئاتالىق غازى مىر بابا دادخۋا، هاجى مىرزا بېشىنى كورلىغا بۇيرۇپ، هاجى مىرزىنى كورلىدا بىر

 يه  بىر  ئۇششاقتالدەك  دادخۋانى  مىربابا  سېلىشقا،  جايدا زاكاتخانا  بۇ  تهيىنلهپ،  قىلىشقا  بىنا  قاراۋۇلخانا  چوڭ رگه
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 ئىدى  قىلغان  مهقسهت  ئايرىشنى  پاسىل  بىلهن  تۇڭگانىالر  توختىتىپ،  يىگىتلهرنى  بىلهن  بېگى  لېكىن، . قاراۋاۇل

 باشلىق ههممىسى  بهك  هاجى  بېگى  كورال  باراۋەرلىك قىاللماي،  بىلهن  تۇڭگانىالر  ئازلىق قىلىپ،  ال ئهۋەتكهن يىگىتلهر

 بىر  ئايدەك  قىلىدىغان  سهيىر  يۈرۈپ  تېز  ئاسماندا  بىرىنچى  خۇددى  خهۋەرنى  ۋەهشهت  بۇ  قېچىپ كېلىپ،  كۇچارغا

 . پهلهكتهك بارگاهىغا يولغا سېلىپ، ئاتالىق غازىغا مهلۇم قىلدى  ئىلدام يۈرۈشلۈك ئهرزىچى ئارقىلىق گۇمانى ئاسمان

 خان تۆرەمنىڭ ئىككى مىڭ لهشكىرى بىلهن تۇڭگانىالرغا قارىشى بۇ خهۋەر يېتىپ بارغان هامان ئاتلىق غازى هاكىم

 ئۇ يارلىقنى كۆرۈش بىلهنال، ئاقسۇنى مىرزا بابابېك زاكاتچى بىلهن مۇههممهت سهيىد . جهڭ قىلىشقا يارلىق چۈشۈردى

 دى  قاراياغاچ  پوتاي  بىر  شههىرىدىن  كۇچار  ئېلىپ،  زەمبىرەكلهرنى  توپ،  سهرۋاز،  تاپشۇرۇپ،  بېشىغا  يهردە قۇر  گهن

 ئۇچراشتى  بىلهن  باغنىڭ ئىچىگه . تۇڭگانىالر  بىر  جانازالر  سهرۋازالر  قاچتى،  يىگىتلهر  ئاتلىق  باشلىنىپ،  جهڭ  ئارىدا

 . كىرىپ، پاناقاپ ئوق ئېتىپ، تۇڭگانىالرنى يېقىن كهلتۈرمهي تۇران چاغدا، ئۇالرنىڭ دورىلىرى تۈگهپ نائىالج بولدى

 هۇجۇ  تهرەپ  تۇڭگانىالر  بېسىۋالدى تهرەپتىن  شههىرىنى  كۇچار  قىلىپ،  نابۇد  ئېلىپ  ئوتتۇرغا  بۇالرنى  قىلىپ،  . م

 هېكىم خان تۆرەم، ئىسهاق تۆرەم باشلىق ئاتلىق يىگىتلهر . نهتىجىدە ئىككى مىڭغا يېقىن يىگىت، سهرۋاز زىيان بولدى

 چاقىلىرىنى ئېلىپ  ئههلى باال بۇ چاغدا نۇرغۇن كۇچار . باي تهۋەسىدە تۇرۇپ قالدى . قېتىپ چىقىپ ئاقسۇغا كېلهلمهي

 كهلدى  ئاقسۇغا  بىلهن  يولى  مۇقار  غ،  با  ئىدى . يۇلتۇز  قالمىغان  سهرۋاز  يىگىت،  زاكاتچى . ئاقسۇدا  بابابېك  مىرزا

 قورال  ئاقسۇدىكى ياقا  بهچچىلهرنى ئېلىپ كېلىپ،  ۋە سودىگهر  بايالر  ياراق بېرىپ،  يۇرتالردىن كهلگهن مۇساپىر

 ك  كۇچاردىن بولۇپ، نهچچىسىنى نهزەربهنت . كۈندۈز شهههرنى ساقالپ، يۇرتتىن خهۋەرئالدى  ېچه يىگىتلهر قاتارىدا

 ئاقسۇدىكى تۇڭگانىالردىن كۆپ خهۋەر ئېلىش كېرەك، بىر " شۇ ئارىدا بىرسى . ئاقسۇ ئىچىمى ساراسىمىگه چۈشتى . قىلدى

 ههر قانداق جايدىكى تۇڭگانىالرنى " ۇيرۇپ، مىرزا بابابېك زاكاتچى يىگىتلهرنى ب . دىدى " ئىش پهيدا قىلىپ قويمىسۇن

 كهسپلىرىنى قىلىپ تۇرغان ۋە تىرىكچىلىك بىلهن  ئامان ئۆز هۈنهر  بۇالر بېرىپ تىنچ . دەپ چىقاردى " تۇتۇپ كېلىڭالر

 تهكشۈرۈپ كۆرسه، بۇالر تىنچ . سهرگاردان بولۇپ يۈرگهن ئون توققۇز گۇناسىز تۇڭگانىالرنى تۇتۇپ كېلىپ قاماپ قويدى

 تۇتۇپ كهلمىسهك بولۇپتىكهن دەپ . ئهمدى سوالپ قويۇپ يهنه قويۇپ بېرىشتىن ئېهتىيات قىلدى . ۇڭگانىالر ئىكهن ت

 قىلدى  ئىككى . پۇشايمان  سېلىپ،  هارۋىغا  ئىككى  ئۇالرنى  ئهۋەتىپ،  كاشىغهرگه  ئېهتىيات ئۈچۈن  بولسىمۇ  شۇنداق

 ماڭدۇردى  جانابى ئاتال . يىگىت قوشۇپ كاشىغهرگه  ۋاقىتتا  چىققان كۈنلىرى بۇ ىق غازى كاشىغهردىن ئاتلىنىپ يولغا
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 . ئاتالىق غازىنىڭ غهززەپ ئوتلىرى ئۆرلهپ، قاراقچىن دىگهن جايغا كهلگهندە، بۇالر يېتىپ بېرىپ دۇئا قىلىپتۇ . ئىكهن

 غازى  ئىكهن " ئاتالىق  تۇڭگانىالر  نىمه  سورىغاندا، " بۇ  ئهۋەتتى " دەپ  قۇلىڭىز  زاكاتچى  ئهرز " ئاقۇسدىكى  نى دەپ

 هارۋىدىكىلهرنى يولنىڭ ئۇ تهرىپىگه تارتىپ  بىر هارۋىدىكىلهرنى يولنىڭ بۇ تهرىپىگه، يهنه بىر  " تۇتۇپ بهرگىچه،

 تاشال  سۇيۇپ  تاشالپتۇ " بۇالرنى  سويۇپ  تۇڭگانىنى  بىگۇناه  توققۇز  ئون  ۋە  قىلىپتۇ  پهرمان  جالالتقا  ئهرزنى . دەپ

 ئالماپتۇ . كۆرمهپتۇ  قولىغىمۇ  هىكاي . ههتتا  ئهلههزەر . ىنى تونۇشتۇرۇشتىن ئىبارەت بۇ  ،  ئهي يارەن ئهزىزلهر،  ئهلههزەر

 ئىشالرنىڭ  ئههمىيهتلىك  ۋە  مۇهىم  ئهلۋەتته  بولسا،  تىلىمهكلىك  پانا  قىلىپ  باس  غهزىۋىدىن  پادىشانىڭ

 . جۈملىسىدىندۇر

 بۇالڭ  تۇرۇپ،  كۈن  توققۇز  كۇچاردا  تۇڭگانىالر  ئىچىدە  كۈنهرنىڭ  مۇسۇلمانچىلىق تاالڭچىلىق  بۇ  ئىبارەت  تىن

 چىقىپ  قاراپ  تۇرپانغا  كېچىدىال  بىر  بىلىپ،  دەپ  راۋا  ئۆزلىرىگه  ئىشالرنى  قاناههت  بولغان  تاشقىرى  دائىرسىدىن

 كورلىدىىمۇ شۇنداق ئىشالرنى بهلكى ئۇنىڭدىمۇ ئارتۇق ئىشالرنى قىلىپ، بۇ يهردىنمۇ ئۆتۈپ كېتىپتۇ دىگهن . كېتىپتۇ

 كهلدى  چاغد . خهۋەر  باشىنى يىگىتلىرى بىلهن هېكىم خان بۇ  ئاتالىق غازى مارالۋېشىنىڭ هاكىمى دەرۋىش مىراخور  ا

 ئهۋەتكهن ئىدى  مارالۋېشىنىڭ هاكىمى . تۆرەمنىڭ كهينىدىن ياردەمگه  ۋە  بىلهن ئىسهاق تۆرەم  خان تۆرەم  هېكىم

 كۇچ  قىلدۇرۇپ  دەپنه  يىگىتلهرنى  بولغان  ۋاپات  بېرىپ،  كۇچارغا  يىگىتلهر  تۇردى باشلىق  جانابى . اردا  ئهسنادا  بۇ

 ۋە  چۈشتى  سارىيىگه  ئاقسۇدىكى  كېلىپ،  بىلهن  ئهسكهرلهر  قىيامهت  لهشكىرى  غازى  ئاتالىق  يارى  شههىرى

 جانلىرىغا  لېكىن، مۇسۇلمانالرنىڭ مال . تۇڭگانىالرنىڭ يېنىپ كهلگهنلىگىنى ئاڭالپ غهزەپ ئوتلىرى خېلى پهسهيدى

 ئاقسۇلۇق شهمشىدىن ئهلهم ئاخۇنۇم ئوغلى باۋاهىدىن ئوغلى ۋە هادى خهلپهم، . دى ئىچى ئاغىرىپ ناهايتى خاپا بول

 ههيدىدى  قىلىپ قهشقهرگه  ئۆيلۈك  ئاق  ئاخۇنالرنى  ئهيسا  مولال  خېتىپ ئاخۇن،  مولال . مۇههممهت خوجا  ئاقسۇنى

 جايدا ئون كۈندەك تۇرۇپ، بۇ . جىيهن مىرزا بېشىغا مهرههمهت قىلىپ، ئاقسۇدا كاتتا ئودا بىنا قىلىشقا پهرمان بهردى

 . ئهمرى لهشكهرلهرنى قىل قۇيرۇق قىلىپ ماڭدۇرۇپ، كهينىدىن غهلبه ئۆزەڭگىسىگه ئاياقلىرىنى قويۇپ كۇچارغا باردى

 بىلله ئېلىپ ماڭدى  تۇرپانغا  مىر بربا دادخوۋاالرغا كايىپ مهخپى . هېكىم خان تۆرەمگه كايىپ،  بېشى،  باتۇر  ههمدە

 . ه بارغانلىگىنى ۋە نىمه بولغانلىغىنى كىشى كۆرمىدى ۋە بىلهلمىدى بۇالرنىڭ نهگ . يۇقاتتى

ئاندىن جانابى ئالىلىرى سهككىز ئهمىرى لهشكهرگه سهككىزدىن پانسهت ۋە ههر بىر پانسهتكه بهشتىن يۈز بېشى
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 ت، سهرۋاز قاتارلىق تهيىن قىلىپ، ئۆزىگه خاس مههرەم، ياساۋۇلالر بولۇپ دەپتهرگه ئېلىغان يىگىرىمه بش مىڭ يىگى

 بولدى  راۋان  بىلهن  تهييارىالر  قورالالنغان  هىساپ دەپتهردىن تاشقىرى . مۇكهممهل  بۇ  بازارچىالر  پىلتىرچى،  قۇشچى،

 پانسهتلهرنىڭ سۆلىتى بولسا گويا . ههر بىر ئهمىرى لهشكهرنىڭ شهنى گويا پادىشاهى ئهزەملىرىگه ئوخشايتى . ئىدى

 زىيادە  ۋىاليهتلهردىن  قىلىندى . ئىدى هاكىمى  زىكىر  ئورنىدا  ئۆز  بولسا  ههشهمهتلىرى  سۆلهت،  بۇالرنىڭ . قالغان

 كهينىدىن بىر پانسهت ئارلىغى مىقدارى قۇر بېشى، جالالتالر ۋە مۇرشاپ غهزەپخۇۋاالر بىلهن نهچچه هارۋىدا گۇناكارنى

 بهزىلى . ماڭدۇردى  بېكىتىلگهن،  زەنجىر  غول  بوينىغا  بهزىلىرى  گۇناكارالرنىڭ  هارىۋىغا بۇ  بىلهن  هالقا  تۆمۈر  رى

 مۇستههكهم ئىشكال بىلهن بهنت قىلىنغان ئىدى  ئىچىدە  بهزلىرى هارۋا  سىم بىلهن . باشالنغان،  تۆمۈر  بولسا  هارۋىالر

 ئىدى  هازىر  جالالتالر  كۆتهرگهن  دىۋەيلهپ  پالتىالرنى  كىچىك  ۋە  ئايپالتا  ئهتىراپىدا  بولۇپ،  بىر . تورالنغان  يهنه

 قهلهندەر پانسهت ئارلىغى  توپ  مىقدارى بهڭگه،  باكارچىالر  بايراقلىرىنى كۆتۈرۈپ،  دىۋانه،  ئهلهم،  توپ بولۇپ،

 چهت  دائىم  مهنزىللهردە  چۈشكهن  يۈرۈپ،  ئاتلىق  ياكى  پىيادە  كهينىدىن  قوشۇنالرنىڭ  قىياپهتلىك  ياقا  نۇسرەت

 ئارىالپ  كىرىپ  ئىچىگه  قوشۇنالرنىڭ  ئهتىگهندە  ههر  چۈشۈپ،  بېرىڭالر خۇ " جايالرغا  نهرسه  بىر  ههققى  دەپ " دا

 نهزىر  قىلى،  ئاقساقال  تىلهمچىلىك  قايتىپ،  قارارگاهلىرىغا  ئۆز  ئېلىپ،  بولسا  ئهمىرى  سهدىقىلىرى  بوۋىلىرىنىڭ

 تۇراتتى  ئۆز . ئىتائىتىدە  قىلىپ،  بهخش  تىالالرنى  تهڭگه،  كۇال،  بۇالرغىمۇ  چاغدا،  تارقاتقان  كىيىم  ئالىلىرى  جانابى

 يا  ئىدى اليىغىدا  قىالر  مىننهدار  خۇش ۋە  ئۇالرنى  ئېلىپ،  دۇئالىرىنى  ئۇالرنىڭ  قىلىپ،  مۇئامىله  بۇالر . خشى  ئهمما

 هىساپ  ۋە  تهپتىش  ئىدى  مهمۇرى  خالى  ۋە . هۆكۈمدىن  سۆلهت  ئهسكهرلهرنىڭ  قىياپهتلىك  نۇسرەت  باشقا

 . ههشهمهتلىرىنى بۇنىڭدىن قىياس قىلىپ مۇالهىزە قىلغايسىزلهر

 ياش،  بازار قىلدۇرۇپ، گۆش  بارگاهلىرىنى تىكىدىغان جايغا ئىككى كۈن ئىلگىرىال رەسته  ق غازى چېدىر ئاتالى

 نان  بۇغۇز،  يهل  گۈرۈچ،  هالۋا،  مىۋە،  كۆكتات،  خىل  ههر  ۋە  ئوتۇن  ئوت،  خىل  تۇقاچ،  ههر  قهندەلهت،  يىمىش،

 تېپىلمايد  قاتارلىق شهههردە  خوش كهيىپ دورىالر  مۇراببا،  قوشۇن بازارلىرىدا مهئجۈن،  ىغان نهرسىلهرنى كهلتۈرۈپ،

 قىلدۇرۇپ تۇراتتى  هامان مۇشۇنداق بولۇپ . تهييار  ئههۋال  بۇ  تاغالردىنمۇ  ۋە  چۆل  ياكى  ئىچى  يۇرتالر  مهيلى كۆل،

 ههر زامان ۋە ههرقانداق سهپهرگه ئاتالنسا، بىلله ماڭىدىغان ئهللىك هارۋىدا تىلال، ئاق تهڭگه، كۈمۈش ۋە . تۇراتتى

يهنه ئهللىك هارۋىدا قىزىل پۇل، چاقا پۇل، ئىككى يۈز نار تۆگىدە ههر خىل خاس توان، جۇۋا، شىم، تهلپهك ۋە ئۆتۈك،
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 ئىككى يۈز تۆگىدە مۇكهممهل ئىگهر، توقۇم قاتارلىق ئات جابدۇقلىرى، بهش يۈزى مۇكهممهل ئىگهر، جابدۇقالر بىلهن

 كۆرپىچىلهر  يهلپۈش،  بهش يۈزى  ۋە  ئېلىپ تهييارالنغان  بىلله  مىڭ ئاتنى  جهمئىي  ئات،  يايداق  راسالنغان  بىلهن

 ئۆزىگه خاس . بۇ ئاتنى ئېتى ئۈلۈپ پىيادە يىگىتلهرگه ئىنئام قىالتتى . ههر بىر ئاتنى بىر قول يىتىلهپ ماڭاتتى . ماڭاتتى

 هارۋىدا قوي يېغى، سېمىز قازاق ۋە هىسارى قويلىرى، نهچچه هارۋىدا توخۇ، تۇخۇم، نهچچه  نهچچه هارۋىدا بورداق

 سۇ يېغى ، نهچچه هارۋىدا كوالل تونۇر، نهچچه هارۋىدا كهتمهن، پالتا، چوتڭ، چىراق، شامدان ۋە نهچچه هارۋىدا

 چوڭ تۇغلۇق ئهمىرى لهشكهر، پانسهتلهرنىڭ بولۇپ جهمئىي بهش يۈزدىن زىيادە . كىچىك سۈپۈرگه هازىر ئىدى  چوڭ

 مهيلى كۆلدە بولسۇن ياكى چۆلدە بولسۇن . دۇرۇپ، ئاتلىق كۆتۈرۈپ يۈرەر ئىدى مىشكاپچىالر مهشلهرگه سۇ تول  سۇچى

 دەريالىق مهههللىلهردە بولسۇن، ياكى بىر جايدا تۇرغاندا ياكى سهپهردە بولسۇن، مهشلىرىدىن زادى سۇ كهم  ۋە سۇ

 ئاشقان سۇالردىن بارگاها . بولمايتى  ئىدى بارگاه ئالىلىرىنى قاچان قهيهرگه تىككهن بولسۇن،  سىپهر  يهنه . ئالدىغا

 ئېلىپ ماڭاتتى  توپاقالرنى بىلله  سېغىن ئىنهك،موزاي،  بهشمىڭ قوي،  چوڭالر . تۆت مىڭ ياكى  كۈنى ئهتىگهندە  ههر

 شىرە  ناشتىلىق  بىلهن  قايماق  يېڭى  ئالدىغا  يىگىتلهرنىڭ  ههممه  گۈلچه،  باشلىق  نان،  ئىسسق  ۋە  يۇمشاق  چاي،

 لهززەتلىك هالۋا،  قهن،  خۇش پۇراق تۇقاچ،  پاكىز،  بىلهن  تاماقالر  قاتارلىق  شوۋاگۈرۈز  شويال،  شىرىن  تهمى  رىشاله،

 چىقاتتى  ئېلىپ  نۆۋەت . چايالرنى  قاتارغا  بىر  كۈنى  ههر  بولۇپ،  قاتاردىن  ئىككى  بورچىخانىلىرى  قىلىدىغان  ئاش

 بىر مهنزىلگه يهتكهندە ئاشالرنى تهييارالپ تۇراتتى . كېلهتتى  كىچىك ئهمىرى لهشكهرلهر،  ڭ هازىر بولغان چو . ههر

 . باراۋەر ئاش تارتاتتى  ئهمىرائىلهر، پانسهت، ياساۋۇل، مههرەم قاتارلىقالرغا بارغان هامان تهڭ

 ئۇچار  ياۋايى  قاتارلىق  قۇشقاش  پاختهك،  قاغا،  ئىدىكى،  كهڭ  قهدەر  شۇ  دەستۇرخانلىرى  ئالىنىڭ  جانابى

 بېر  سهپهردە  ۋە  تۇرغاندا  ئىدى جانىۋارالرغىمۇ  بار  ئاشلىرى  تاۋاق  توققۇز  بىر  ۋە . ىدىغان  مههرەم  نهچچه  بۇنىڭغا

 ئىدى  مهسئۇل  گۆش قويۇپ، . ياساۋۇلالر  ئۈستىگه  ئاش ئۇسۇپ،  تاۋاقالرغا  ئاش تارتقاندا،  يىگىتلهرگه  كۈنلىگى  ههر

 . ئالدىدا قويۇپ بېرەتتى پارچه توغراپ، جانابى ئالىلىرىنىڭ كۆز ئالدىدا، ئوردا ئالى سههنىلىرىدە ياكى بارگاه  پارچه

 رىسقى  ۋە  ياراتقۇچى  مهرتىۋىلىك  ئۇلۇغ  بولۇپ،  سايراپ  قىلىپ  تاما  پاختهكلهر  قاغا،  كۆنگهن  قولغا  ياكى  ئاشقا

 . بهرگۈچى مۇقهددەس ئالال دەرگاهىغا ئۆز تىللىرى بىلهن تهشهككۈر ۋە مهدهىلهرنى ئوقۇپ، ئاندىن ئۇچۇپ كېتهر ئىدى

دىمهك، جانابى ئالىنىڭ دەرستۇرخان ۋە تۈرلۈك نىمهتلىرىدىن بۇ . ەخلى قىلىپ تېگىشمهيتى بۇالرغا هىچقانداق ئادەم د
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 جانابى ئالىنىڭ ئۆزىگه . جاندارالرمۇ پايدا كۆرۈپ، بههرمهن بولۇپ، نائۈمىت ۋە ناماهرەم قالمايتى  خىل مهخلۇق

 قىالتتى  دەرپ  گۈرۈز  چارەك  ئاتمىش  كۈنلىگى  ههر  ئاشخانىلىرغا  بىر . خاس  پانسهتلهرنىڭ ههر  لهشكهر  ئهمىرى

 هاكىمالر يۇرتى ۋە ۋىاليهتلىرىدىن ههر كۈنلىگى . بۇرچخانىلىرىغىمۇ ئهنه شۇنداق ئاالهىدە خىراجهتلهر سهرپ قىلىناتتى

 ئىككى، ئۈچ يۈز ئىشهكته گۈرۈچ، تۆت يۈز ياكى بهش يۈز ئات هارۋىدا ئۇن، بوغۇز كهم بولماي ۋە ئۆكسۈمهي يېتىپ

 . كېلىپ تۇراتتى

 شۇنداق  ئهنه  بېك غازى  قىياپهتلىك مۇههممهت ياقۇپ  پهكهك  ۋە  دۆلهتيار  سائادەت ئۇچار،  قىلىپ،  شۇنداق

 تىكلىدى  تهختىگاهى ئۈستىگه  بارگاهىنى كۇچار  مۇبارەك  مهنزىل يۈرۈپ،  ههشهمهت بىلهن مهنزىلمۇ  ۋە  ئۇ . داغدۇغا

 زرەت ئهلهيهۇسساالت زامانىدىن بۇ زامانغىچه بولغان پهزىلهت ۋە هۆرمهت ئىگىسى بولغان جانابى مۇههممهت ئهنهه

 ئارلىقتا، بۇ موغۇلىستان يۇرتىدا ئىسالم ئهچقان پادىشاالر، مۇههممهت ياقۇپ بېك غازىدەك سۆلهت ۋە ههشهمهت بىلهن

 كۆرمىگهن جهمئىيهت پهيدا قىلىپ، بۇ يولدا ماڭغانلىغىنى هىچ زاماندا بىرەر ئىنساننىڭ قولىغى ئاڭلىمىغان ياكى كۆزى

 شاغاۋۇل . ئىدى  ئهۋەتىپ،  ياركهنتكه  كۆچۈرۈپ،  بىلهن  تهئهلۇقاتلىرى  خوجامنى  ئىسهاق  كۇچاردىن  غازى  ئاتالىق

 مائاش  يىلىق  ۋە  ئايلىق  تاپشۇرۇپ،  تهيىنلىدى  دادخۋاغا  ئېلىپ ، . ۋەزىپه  ئورنىدىن  بېكنىمۇ  ئىشىك ئاغا  توختى

 قىلىپ قويدى  يىگىت قاتارىدا  نار . يهككه  مهرههمهت قىلدى كۇچارنى  ئاندىن كۇچاردىن . مۇههممهت پهرۋانىچىغا

 قىلدى  هاكىم  كورلىغا  بىينى  توقسا  مۇههممهت  نىياز  قىلىپ،  مهنزىل  مهقام  كورلىنى  ئۈستىگه . ئاتلىنىپ،  شاتلىق  بۇ

 بۇالڭ  كۇچاردا  كورال،  زاماندا،  بولغان  پهيدا  پۇل  پاراغهتلىك  يۇلۇقۇپ،  پهق  تاالڭغا  ئاجراپ،  ىر ماللىرىدىن

 مۇجاۋۇر  سهرگهردان  ۋە  ههيران  كىرىپ قالغان،  كوچىلىرىغا  يىغالپ  يوقسۇزلۇق  بايالر  سودىگهر  يىغالپ،  مۇساپىر

 ئهرز  تاشالپ،  يهرگه  قىلدى  ئۆزلىرىنى  مهلۇم  تون . هالىنى  بهزىلىرىگه  مهرههمهت قىلىپ،  غازى  كېچهك،  ئاتالىق

 بولغانلىغىنى ئاڭالپ بىلدىم، ئهمدى پۇلۇڭالرنى غهزنىدىن بهرسهم، سىزلهرگه ۋابال " بهزىلىرىگه پۇل، تىال ئاتا قىلىپ،

 پۇل  قاراپ  شۇنىڭا  بېرىڭالر،  خهتلهپ  بىلهن  راستى  پۇلۇڭالرنى  دەسمايه  چىقىرىمهن،  مىرزا  تۇرۇڭالر،  قىلىپ  دۇئا

 تلهيتى، بهزىلىرى بهزىلىرى راستنى خه . دەپ يارلىق چۈشۈرۈپ، زەينۇلئابىدىن مهخزۇم مىرزا بېشىنى چىقاردى " بېرىمهن

 كۆرسىتهتتى  قىلىپ  ئون  بىرنى  خىيانهت . بولسا  ۋە  يالغان  ئۇالرنىڭ  بىلهن  نۇرى  پاراسهت  بهدۆلهت  غازى  جانبى

گهپنىڭ . دەپ ئىلتىپات قىلدى " قۇرئان پهتهى بولغاندىن كېيىن بېرىمىز، دۇئا قىلىپ تۇرۇڭالر " قىلغانلىغىنى پهملهپ
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 ئېلىنغاندىن  تۇرپان  شكى،  دۆلهتخانا خۇالسىسى  ئىلگىرى  ئۇالرنىڭ  ئېلىپ،  پهتىۋا  ئىسالمالردىن  ئۆلىمائى  كېيىن،

 . ئالىغا تاپشۇرغان زاكاتلىرىنىڭ سانىغا قاراپ، پهتىۋا بويىچه پۇل بهردى

 قۇل  ئۆمهر  ئهمىرى،  قۇل  ئۆمهر  بارغااندا،  قاراقچىنغا  يۈرۈپ  ئۇششاقتالدىن  بهدۆلهت  ئالى  جانابى  ئهلقىسسه،

 لهشكه  بۇيرۇدى ئهمىرى  توخسۇنغا  ئارقىلىق  يولى  پىالنلىق  بىلهن  پانسهتلىرى  لهشكهرلىرىنى . رنى  ئهمىرى  ئابدۇلال

 ههر ئىككى ئهمىرى لهشكهر ئىككى . پانسهت ۋە يىگىتلىرى بىلهن ئايغىر بۇالق يولى ئارقىلىق توخسۇنغا يارلىق قىلدى

 چۈشۈپ  ئۈستىگه  تۇڭگانىالرنىڭ  توخسۇندىكى  باراۋەر  تهڭ  جهڭ تهرەپتىن  بىلهن  ،  غهلبه  قىلىپ،  جىدەللهرنى

 كىرگۈزدى  ئىكهن . توخسۇننى قولغا  ئىككى مىڭچه تۇڭگانى بار  يهردە  ئىككى يۈزچىسى جېنىنى جايالپ تۇرپانغا . بۇ

 بېرىپ، بارگاهى ئالىلىرىنى داداڭ دىگهن . قالغانلىرى تىغ سىياسهتتىن ئۆتتى . قاچتى  شۇ هالدا جانابى ئالى تۇرپانغا

 ئىككى كۈندىن كېيىن، تۇرپان شههىرىدىن يهمشى دىگهن جايغا ئالته مىڭ تۇڭگانى چىقىپ ئۇرۇش . لدى جايغا تىك

 بولدى . قىلدى  جهڭلهر  شهههرگه . قاتتىق  ئۆزىنى  قىسىمى  بىر  ئاز  بولۇپ،  مهغلۇپ  جهڭدە  قاتتىق  تۇڭگانىالر  ئاخىرى

 غهزەپ قههرىيهت بىلهن يوق . ئالدى  تىغ سىياسهت ۋە  شامال . بولدى قالغانلىرى بولسا   دادوڭ دىگهن جاي بولسا

 كان  ئىكهن  بوراننىڭ  چېدىر . مهدەنى  بولماي،  تۇرغىلى  جايدا  تىكتى  بۇ  مهنزىلگه  دىگهن  يار  . بارگاهلىرىنى

ئۈرۈمچدىكى داۋۇد خهلىپه يهنى لورىن جا دىگهننىڭ ئون يهتته مىڭ نامدار تۇڭگانىلىرى تۇرپاندىكى تۇڭگانىالرغا

 تۆت كۈندىن كېيىن يېتىپ كهلدى مهدەت بولۇش  يار  چىقىپ،  بۇنىڭدىن تۇرپاندىكى تۇڭگانىالرمۇ . ئۈچۈن يولغا

 نهتىجىدە سهككىز مىڭ تۇڭگانى شهههردىن چىقىپ قارىسىنى كۆرسىتىپ ئاتالىق غازىنىڭ نۇسرەت . خهۋەردار ئىكهن

 بولدى  ئالماقچى  ئوتتۇرغا  تهرەپتىن  ئىككى  قوشۇنلىرىنى  ئۆ . قىياپهتلىك  چاغدا  بىلهن بۇ  لهشكهر  ئهمىرى  قۇل  مهر

 چىقتى  جهڭگه  تهڭ باراۋەر  ئىككى تهرەپكه  ئهمىرى لهشكهر  پانسهتلهرنىڭ ههر . ئابدۇلال  ۋە  ئهمىرى لهشكهر  باشقا

 . زىيادە باتۇرلۇق ۋە جاسارەتلىك كۆرسهتتى ] 198 [ نهرىماندىن ] 197 [ ۋە سام ] 196 [ بىرىمۇ خۇددى رۇستهمى ساستان

 تۇڭگانىالرنىڭ ئاز بىر قىسىمى جېنىنى . ئىشىگى نۇسرەت قىياپهت قوشۇنالر تهرەپكه ئېچىلدى ئاقىۋەت ئۇرۇشنىڭ غهلبه

 . كهلمهسلهرنىڭ كهينىدىن راۋان بولدى  ئهسىر چۈشۈپ، كهتسه  قالغانلىرى بولسا ئولجا . ئۆز يۇرتىغا ئالدى

 ن شههىرىگه بهش يول مهنزىلى مىقدارى ياتاقلىرىنى تۇرپا  بارگاه ۋە ئۆي  ئاندىن كېيىن، ئاتالىق غازى چېدىر

بىر يهرگه تىكىپ، ئهتىراپىغا خهندەك، سېپىل، قوختا، دەرۋازىالر ۋە پوتهيلهرنى سالدۇرۇپ مۇستههكهملهپ، بىر قوشۇن
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 قىلدى  ههر كېچىدە . كىچىك ئهمهلدارالر، يىگىت، سهرۋازالرنى سېپىلنىڭ ئىچىگه ئالدى  ههممه چوڭ . شههىرى پهيدا

 پانسهت  چۆرىدەپ ساقتالىق بىر  شهههرنى  نۆۋەتلىشىپ بۇ  بىلهن  يىگىتى  ت ( بهش يۈز  پاسىبانلىق ) ساقچىلىق ـ  ۋە

 بازارچالردىن بىرمۇنچىسى بۇ شهههرنىڭ ئىچى ۋە سىرتىدا قار، يامغۇر، شامال، شىۋىرغان، ئىسسىق . قىلىدىغان بولدى

 . ان شههىرى ئېلىنماي، مۇهاسىرسى ئۇزۇنغا سۇزۇلدى لېكىن تۇرپ . ماكان تهييارلىدى  ۋە سوغاقتىن پانا بولغۇداەك جاي

 شهههرگه  يهنه ،   قىاللماي  باراۋەرلىك  چىقىپ ئۇرۇش قىلىپ،  شهههردىن  تۇڭگانىالر  نۇرغان  كۈندە  ئون  ههپته  ههر

 . مۇهارىبىگه تهييارالندى  بۇ چاغدا لۈكچىن تۇڭگانىلىرى گېپىنى بىر قىلىپ، ئىتائهتتىن چىقىپ، جهڭ . كىرىپ كېتهتتى

 يىگىتى بىلهن كۈنچىنگه بۇيرۇدى  ئابدۇلال ئهمىرى لهشكهرلهرنى تهۋە  ۋە  قۇل ئهمىرى لهشكهر  . ئاتالىق غازى ئۆمهر

 ئۇرۇش  يېتىپ بېرىپ،  تېخى ئهمدىال غىزا  بۇالر  كىرگۈزۈپ،  لۈكچىننى غهلبه بىلهن قولغا  تاماققا  جهڭلهرنى قىلىپ،

 يې  دەرههمهل  بولماي  هايال  تۇرغاندا،  ئۇزىتىپ  كهلدى قول  ئالى  ئىنايهتنامه  دىگهن  كېلىڭالر  كهلسه . تىپ  بۇالر

 كهلگهن ئىكهن  مىڭ تۇڭگانى  ئون ئىككى  يهنه  كىرىشتى . ئۈرۈمچىدىن  كهلگهن هامان ئۇرۇشقا  . ئهمىرى لهشكهر

 شۈكرى  تۇڭگانالرنىمۇ ئوتتۇردىن كۆتۈرۈپ، ئالال دەرگاهىغا  ، ساناالرنى بهجا كهلتۈرۈپ تۇرغان كۈنلهردە  ئاخىرى بۇ

 . ئهمىرى لهشكهر ئاۋغان خهيىر مۇههمهت توپچىدار ئالىدىن يۈز ئۆرۈپ، تۇڭگانىالر شههىرىگه قېچىپ كىرىپ كهتتى

 جهڭ  ئهيمهنمهي  ۋە  قورقماي  قىلدى  تۇڭگانىالرنى  ههرىكهتلهرنى  توال  قىلىپ كۈشكۈرتۈپ،  تهرغىپ  بىر . جىدەلگه

 بۇ ئىشتىن جامىدار دادخۋا . قىلىپ قوشۇن شههىرىگه چىقتى كېچىدە خهيىر مۇههممهت نۇرغۇن تۇڭگانىنى ئۆزىگه ههمرا

 ئۆلتۈرۈپ،  بىرمۇنچىسىنى  سېلىپ  پۇاللرنى  چاقا  تهڭگه،  ئاق  زەمبىرەكلهرگه  توپ،  ئالدىراشلىقتا  بولۇپ،  خهۋەردار

 تىرىك چۈشۈرۈپ يوق قىلدى  قولغا  تۇڭگانىال . بىرمۇنچىسىنى  ئۆزىنى  بولۇپ،  زەخمىدار  مۇههممهت توپچىدار  ر خهيىر

 ئالدى  يىگىرىمه . ئىچىگه  پهقهت  يىگىتلهردىن  ئىراۋۇلچى  كۆرسه،  قىلىپ  سهرهىساپ  كېيىن  بولغاندىن   سهرەنجام

 . زەخمهت بولماپتۇ  باشقا زىيان . باشقىلىرى كېلىپ توپقا قوشۇلۇپتۇ . ئوتتۇزىال ئۇخالپ قالغان يېرىدە ئۆلتۈرۈلۈپتۇ

 بۇ قورقۇنچلۇق ۋەقهدىن قانداق يىگىت خهۋەر تېپىپ ئاگاه " خۋادىن جانابى ئالى مېهرىۋانلىق بىلهن جامىدار دا

 ئۇ " قىلدى  سورىغاندا،  قىلدى " دەپ  ئاگاه  يىگىتى  ئاۋغان  قىلدى " ئىككى  مهلۇم  ئاۋغان . دەپ  ئىككى  مهزكۈر

 ىن مهلۇم گۇنايىمىزنى ئهپۇ قىلسىال، ئاند " دەپ سورىغاندا، ئۇالر " قانداق خهۋەر تېپىپ خهۋەر بهردىڭالر " يىگىتتىن

بىز بهڭ تارتماقچى بولۇپ، " دەپ ئىلتىپات كۆرسهتكهندىن كېيىن ئۇالر " ئهپۇ قىلدىم " ئاتالىق غازى . دىدى " قىلساق
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 دە، جامدار – ئوت تاپالماي يېنىپ كېلىۋېتىپ غهيرى مۇخالىق ئادەملهرنى كۆردۇق . ئوت ئىزدەپ چېدىرغا باردۇق

 قىلدۇق  ئاگاه  قىلدى ” دادخۋانى  بهڭ ئ . دەپ مهلۇم  ئىلگىرى  چهككهن ئادەملهرنى  اتالىق غازى بۇنىڭدىن  نهشه

 چۈنكى، . نهشه چىكىشكه ئىجازەت بهردى  بۇ كۈندىن باشالپ بهڭ . ههتتا يوق قىالتتى . ئهلهم قىالتتى  كۆرسه ئازاپ

 ئۇخلىمايدىكهن  خۇمارىدا  بهڭ  يۈز . بهڭگىلهر  توپچىالرغا  ئاۋغاننى  غازى مهرههمهت ئهيلهپ ئىككى  بېشى ئاتالىق

 قىلىپ، ئاالهىدە ئات جابدۇغى، زەر باسقان تون، ئاالهىدە يۈز بېشى قىلىپ، ئاالهىدە چېدىر قاتارلىقالرنى ئىنئام قىلىپ،

 . يارلىق بىلهن ئورنىنى كۆتۈردى

 لهشكىرى  ئۇيقۇ  قوشۇنغا  ئاتالىق غازى باشلىق ههممه  جانابى  بولغان ئىدىكى،  كېچه  ئاجايىپ بىر  كېچىشى  شۇ

 ۋە ههرىكهتلىرىنى تاالن غال  ئۇالرنىڭ تۇيغۇ  قوشۇنالرنى ئوتتۇردىن كۆتۈرۈپ پاراكهندە  ىپلىق قىلىپ،  تاراج قىلىپ،

 ئىكهن  كېچه  بىر  قالغان  تاسال  ساقالپتۇ . قىلشقا  ئىچىدە  مۇهاپىزىتى  ئۆز  كېرىم  خۇداۋەندە  بۇالرنى  شۇڭالشقا، . لېكىن

 ئاۋال نهزىر  شۈكرى سهدىقىلهرنى بېرىپ  ههممىسى قهدىر  ئالالنىڭ ئۇلۇغلۇغىغا  قىلىشتى  ،  ئاندىن . ساناالرنى ئادا

 كېيىن تۇرپاننىڭ چوڭلىرىدىن ئابدۇلقاههار بېك، خوجا ئابدۇلال بېكلهر ئۆز غهلله مههسۇالتلىرىدىن كهڭرى ئاق، قارا

 ئا  جانابى  ۋە  قىلدى  خىزمهتلهرنى  كۆپ  بېرىپ،  يهتكۈزۈپ  قوشۇنالرغا  قىياپهت  غهلبه  مۇبارەك ئاشلىقالرنى  لىنىڭ

 . نهزەرلىرىدىن ئۆتۈپ، بۈيۈك يارلىق ئالىلىرىغا بههرمهن ۋە مهمنۇن بولۇپ كۆتۈرۈلدى

 ياتتى  مۇهاسىرىدە  ئاي  توققۇق  تولۇق  شههىرى  تۇرپان  هاسىلى،  بولمايتى، . گهپنىڭ  مۇيهسسهر  پهتهى  هىچ

 بىر نىيهت بىلهن كاتتا خانىقالىرىغا جهم بولۇپ، بۇالرنىڭ ههممىسىال . تۇڭگانىالرمۇ قامالدا قېلىپ كۆپ تهڭلىك تارتتى

 قىلىپ يالۋۇرۇپ، جان  يېڭىۋاشتىن ئههدى  دىلى بىلهن ئاتالىق غازىنىڭ  پهيمانالرنى مههكهم قىلىپ، ئالالغا توۋا

 خۋا نۇسرەت نىياپهتلىك قوشۇنلىرىغا ئۆزلىرىنى پهرۋانىدەك ئۇرماقچى بولۇپ، مهسلىههتلىرشىپ تۇرغاندا، جامىدار داد

 ئهتىگهنلىگهى تۇڭگان شههىرىگه  بىر  ئوق سېلىپ،  توپنى سىناپ كۆرمهك ئۈچۈن،  بام  كاتتا  قويدۇرغان بىر  تۇرپاندا

 ئىكهن  ئاتقان  ئىكهن . قارىتىپ  بار  قازاندەك  بىر  رەسمىي  ئوقىمۇ  چاچما  بېرىپ تۇڭگانىالر . ئۇنىڭ  ئوق  چاچما  بۇ

 يېرىل  چۈشۈپ،  ئىچىگه  خانىقا  تۇرغان  يوق مهسلىههتلىشىپ  ئۆلتۈرۈپ  تۇڭگانىنى  نۇرغۇن  بولۇپ  پارچه  نهچچه  ىپ

 قىىپتۇ . قىلىپتۇ  زەخمىدار  هههشهت . بهزىلىرىنى  ههم  قورقۇنچ  غايىپتىن  ئالهمنى  كۆرۈپ تۇڭگانىالرنىڭ كۆڭلىگه  بۇنى

 ئۇلۇغ ئىكهن  زىل  پادىشا  الۋ  بۇ  بىزگه ئوق ئ . زىلىسى چۈشۈپ، اتتى بىزنىڭ يامان نىيهت قىلغانلىغىمىزنى بىلىپ،
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 دەپ  قىاليلى  بهيئهت  ۋە  ئىتائهت  چىقىرىپ  كىشى  تىلهپ  ئامانلىق  بولمىدى،  ئهمدى  قىلىپ،  ئهندىشه  دەپ

 غهرەزلىرىنى بىر  ۋە  مۇددىئا  باش ئهگمهكچى بولۇپ  مهسلىههتلىشىپ،  بوي سۇنۇپ،  قىلىپ،  ئىزهار  بىرلهپ بايان ۋە

 چىقاردى  ئىلتىماسل . ئهلچى  ۋە  ئۇالرنىڭ ئىلتىجا  ئالى  مهرههمهت قىلدى جانابى  تۇتۇپ،  كۆرۈپ قۇبۇل  ماقۇل  . ىرىنى

 قورال  تۇڭگانى  ههممه  باشلىق  يهنشهي  سۇ  ئۇلۇغى  پهلهك  تۇڭگانىالرنىڭ  گۇمانى  ئېسىپ،  بوينىغا  ياراقلىرىنى

 مۇالزىم ۋە دۆلهتخۋاالرنى ئېلىپ كېلىپ، دۆلهت ئالىلىرىنىڭ كۆرۈشۈش شهرىپىگه ئىگه . دەرگاهىغا ئۆزلىرىنى تاشلىدى

 تون . دى بول  زىياپهت بېرىپ،  يهنشهينىڭ باشلىق ههممه تۇڭگانىنى مېهمان قىلىپ،  كېچهكلهرنى  ئاتالىق غازى سۇ

 ئهنه  غازى  ئاتالىق  شۇكى،  خۇالسىسى  گهپنىڭ  قىلدى،  پهرمانبهردار  قىلىپ،  خاتىرجهم  ههممىسىنى  قىلىپ،  ئىنئام

 هېكىم خان تۆرەمنى مۇستهقىل هاكىم قىلىپ . ندۇردى شۇنداق يولالر بىلهن مهقسهتكه يېتىپ، تۇرپان شههىرىنى بوي سۇ

 قىلىپ بهردى . مهرههمهت قىلدى  پانسهتنى ئهمىرى لهشكهر  قۇلى  بېكنى سهركار . ههيدەر  ئابدۇلال  . تۇرپانلىق خوجا

 بېكىتتى  بىلهن  نىشانالر  يارلىق  قىلىپ،  كاالن  قازى  بىينى  ئاب  سۇرخ  خاتىرجهم . قازى  ئىشلىرىدىن  تۇرپان  ئادىن

 هاكىم بولغان ۋەييىد خهلىپىلهر بولۇپ  تۇرپانغا  بايان قىلىنغان سايراملىق مهسۇم خان خوجام ۋە  ئاۋالقى داستاندا ، 

 شۇ سهۋەپتىن . تۇڭگانىالر ئىچىدە تۇرۇپ، ئۇالرغا كۆپ خىزمهتلهرنى قىلىپ، كۆپ يىگىتلهرنى زىيانغا ئۇچراتقان ئىدى

 ۋەييىد خهلىپىنى باي هاكىمى ئهخهت بېككه . كورلىدا يوق قىلدى بۇالرغا كايىپ، گۇناهكار قىلىپ، مهسۇمخان تۆەمنى

 لېكىن ئهخمهت بېك كېچىسى ۋەييىد . ئهۋەتىپ، بۇ ئالى ئهمىر بويىچه ئهخمهت بېك ۋەييىدنى ئۆز قولى بىلهن سويدى

 يازخان ئاغاچهسى ن . قولىغا پىچاق ئېلىپ قوغالپ يۈرگهن بىر چۈش كۆركۈپ قورقۇپ كېتىپ، يهتته كۈن يېتىپ ئۆلدى

 ئاي سورىدى  ئالته  سايرامنى  ئىنايهت قىلدى . باي،  مۇههممهت ئىمىن توقسابهغه  سايرامنى  باي،  كېيىن  – ئاندىن

 . ۋەسساالم

10 

 ئاتالىق غازى بهدۆلهتنىڭ ئۈرۈمچىدىكى تهرەپكه ئاتلىنىپ پهتهىگه مۇيهسسهر بولۇشى،

ۋە ئىتائهت قىلىش ههم ، ئىناۋەت ] 199 [ شى گۇڭنىڭ  نهنسهندىكى خىتايالر ئۇلۇغى شى



 تولۇق  ئوتتۇرا  ئوقۇغۇچىالر كۇلۇبى http://xjtoluk.cn/  http://irlan.cn 

278 

 ئىكرام  تۇڭگانىالر بىلهن ئۇرۇشۇپ بۈيۈك غهلبىگهى ئىگه بولۇشى، ئۇنىڭ ئىززەت

 تامامىدىن كېيىن ئۆز تهختىگاهىغا قايتىشى قاتارلىق ۋەقهلهرنىڭ بايانى

 ه روشهن ۋە ئىزهار قۇدرەتلىك ئهزىز يارەنلهر ۋە لهززەت تهمىنى بىلىدىغان بۇرادەرلهرنىڭ يېقىن ئالى كۆڭۈللىرىگ

 غازاتلىرىدىن  لۈكچىن  ئاتالىق غازى تۇرپان ۋە  شههىريار  ئۇ  قارىغاندا،  ئهپسانىلهرگه  ۋە  بۇنداق قىسسه  بولغايكى،

 ئون ئاي مىقدارى ئىستىقامهت قىلدى  جايدا  بۇ  بولۇپ،  داۋۇد . خاتىرجهم  يهنى  لورۇن جا  ئۈرۈمچىدىكى  چاغدا  بۇ

 شهۋكهتلىك ئۇلۇغ  ۇنىڭ ئهتىراپدىكى تهۋە تۇڭگانىالر ئىچىدە گويا بىر شانى خهلىپه دىگهن ئۈرۈمچى، تۇرپان ۋە ئ

 . مۇهارىبه قىلدى  ئۇ نهچچه قېتىم لهشكهر ئهۋەترىپ جهڭ . پادىشا بهلكى مۇستهقىل خانالردەك ئورۇنغا ئىگه بولدى

 چاغدا جانابى ئاتالىق غازى بۇ . كېلىشلهرنى قىلىپ تۇردى  ئاالقه ۋە بېرىش  بهزىدە ئاشناچىلىق يىپىنى باغالپ خهت

 خهلىپىنىڭ  داۋۇت  ئۈرۈمچىدىكى  بىلهن  يىگىت  بهش يۈز  مىڭ  بىر  قوشۇپ،  پانسهتنى  تۆت  يهنه  پانسهتكه  ئهزىم

 ئىدى  ئهۋەتكهن  ئىززەت . ئالدىغا  چىقىرىپ،  كىشى  ئالدىغا  ئاڭالپ،  بۇنى  خهلىپه  بهجا  داۋۇد  ئىكراملىرىنى

 چۈشۈرۈپ،  شهههرىنىڭ ئالدىغا  قىلدى  كهڭرى چۈشكۈن كهلتۈرۈپ،  ئوبدان خاتىرجهم  چىقىرىپ،  لېكىن، . قۇنئالغۇ

 ناماز شام بولغاندا، نۇرغۇن تۇڭگانىنى ئهۋەتىپ بۇشاڭغۇ ۋە بىپهرۋالىق بىلهن تۇرغان يىگىتلهرگه بىرال هۇجۇم قىلىپ،

 الىق غازىنىڭ مۇبارەك مهزكۈر پانسهتلهر تۆت يۈزچه يىگىتى بىلهن جېنىنى جايالپ، ئات . نۇرغۇن يىگىتنى يوق قىلدى

 . بارگاهىغا ئۆزىنى ئالدى

 ئون مىڭ ئۆيلۈكتىن كۆپرەك  جايدا  نهنسهن دىگهن  ئارىسىدىكى  بىلهن يۇلتۇز  ئۈرۈمچى  چاغدا،  بۇ  شۇنداقال،

 شى  ئۇالرنىڭ ئۇلۇغىنى شى . بۇالر ئىسهاق خوجامنىڭ قىرغىنچىلىغىدىن قۇتۇلۇپ قالغانالردىن ئىدى . خىتاي بار ئىدى

 بۇ . بۇالر تۇڭگانىالر بىلهن ئۇرۇشۇپ، بهزىدە غالىپ بولۇپ، بهزىدە مهغلۇپ بولۇپ يۈرگهن ئىدى . ڭ دەپ ئاتايتى گۇ

 قىلغانلىغىنى  يوق  ئۆلتۈرۈپ  تۇڭگانىالرنى  ۋە  كهلگهنلىگىنى  ئهتىراپىغا  تۇرپان  بهدۆلهتنىڭ  ئالى  جانابى  ئۇ  ۋاقىتتا

 قور  تولۇق  قىلىپ،  ههمرا  ماشويهنى  ئىنىسى  باشالپ ئاڭالپ،  لهشكهرلىرىنى  خىتاي  يۈز  بهش  مىڭ  ئىككى  الالنغان

 ۋە  كاال  يۈز  سهككىز  ئات،  يۈز  سهككىز  مىڭ قوي،  سهككىز  تاشالپ،  ئۆزىنى  ئالىنىڭ هىمايهتلىرىگه  جانابى  كېلىپ،

 يۈكلهنگهن ئاش  تۆگىگه  قوي ههم  يۈز  يامبۇ  نهچچه  چايالرنى  ئۇزۇق،  خۇش بۇي پاكىز  ۋە  تاۋار  چىنى كۆمۈش،



 تولۇق  ئوتتۇرا  ئوقۇغۇچىالر كۇلۇبى http://xjtoluk.cn/  http://irlan.cn 

279 

  ئاتالىق غازى بۇ خىتايالرغا ههددىدىن ئارتۇق ئىلتىپاتالرنى كۆرسىتىپ،ئىنئام . تۇق قىلىپ، راسالپ كهلگهن ئىدى تار

 شى گۇڭ بىر نهچچه كۈن تۇرۇپ، ئىنىسى مايشويهنى بىر مىڭ بهش يۈز خىتاي بىلهن خىزمهت  شى . ئېهسانالرنى قىلدى

 نهن  بىلهن  ئادىمى  مىڭ  بىر  ئۆزى  تاشالپ،  دەپ  ياندى قىلسۇن  بىلهن . سهنگه  تۇڭگانىالر  تۇرپاندىكى  خىتايالر  بۇ

 . بولغان جهڭلهردە كۆپ مۇۋاپىق خىزمهت كۆرسهتتى

 جانابى ئالى تۇرپاننى پهتهى قىلىپ . ئاقىۋەت، جانابى ئالى ئۈرۈمچىدە ئاتلىنشىنىڭ تهييارلىغىنى قىلشقا باشلىدى

 زادىال هىساپ ۋە  كىرمهيدىغانلىغىنى نۇرلۇق پانسهتلىرى بىلهن سېزىپ، ،ئۈرۈمچىنىڭ ئېلىنماسلىغى بولسا،  ئېتىۋارغا

 يىلى  1870 مىالدى ( تارىخ هىجرى بىر مىڭ ئىككى يۈز سهكسهن يهتتىنچى يىلى ماهى رەجهپنىڭ ئون تۆتىنچى كۈنى

 ئاتالندى ) ت – كۈنى  10 ئاينىڭ  10  ئۈرۈمچىگه  قهۋس پهسلىدە  يهنى  چاپاۋۇ . ،  لهشكهرنى  ئهمىرى  ل ئابدۇلال

 داۋانچى . ئۇنىڭ كهينىدىن ئۆزى غهلبه ئۆزەڭگىسىگه ئاياقلىرىنى قويۇپ ئۇرۇشقا ماڭدى . قىلىپ ئىلگىرى ماڭدۇردى

 ئىگه  ئامانلىق دۆلهت شهراپىتىگه  ئىناۋەت قىلىپ،  چىقىپ ئىتائهت ۋە  بىلهن ئالدىغا  تۇڭگانىلىرى تارتۇق ههدىيه

 نىڭ ئاغىزىدىن ئۈرۈمچىگه سۇ كىرىدىغان جايغا ئورۇنالشقان ئاندىن ئۈرۈمچى تهۋەسىنىڭ چېتىدىكى بىر تاغ . بولدى

 قىلىپ ياتتى ] 200 [ دەقيانۇس  بىنا  خهندەكلهرنى  سېپىل،  ئورۇنلىشىپ،  جايغا  دىگهن  ئۈرۈمچىگه . شههىرى  يهر  بۇ

 ئايلىرىدىكى قىشنىڭ سوغاق شىددەتلىرى ۋە ) ت – ئاي  11 شهمسىيه ( ئهمما بههمهن . ئوتتۇز يول مىقدارى بار ئىدى

 بىر مۇنچه بازارچى ۋە . شىۋىرغانالرنىڭ قاتتىق سوغاقلىرى يىگىتلهرنىڭ هالىنى خاراپ ۋە زەئىپلهشتۈرۈشكه باشلىدى  قار

 . شى گۇڭ نهچچه يۈز هارۋىدا تاشكۈمۈر يهتكۈزۈپ بېرىپ، كۆپ خىزمهت كۆرسهتتى  بۇ چاغدا شى . پىلتىرچى ئۆلدى

 متۇت لورىنجانىڭ يارلىغى بىلهن ئاتمىش مىڭ تۇڭگانى كېچىلىك ئۇشتۇ . شۇنداق قىلىپ يىگىرىمه يهتته كۈن ئۆتتى

 چىقتى  يولغا  قاراپ  قوشۇنالرغا  قىياپهت  غهلبه  مهههللىدە  شام  ناماز  تهييارلىنىپ،  باشالشقا  هارۋا . هۇجۇم  چاغدا  بۇ

 شىۋىرغان قوزغالدى، تۈن  ۋە قا  بۇزۇلدى، قار ياغدى،  . راڭغۇ بولدى كېچىسىمۇ خۇددى تۇڭگانىالرنىڭ كۆڭلىدەك قارا

 تاغ  كېلىدىغان  تاش مىقدارى  بىر  ئارلىغىدا  قوشىنلىرىنىڭ  تۇڭگانى  بىلهن  شههىرى  ئىدى  ئۈرۈمچى  بار بىر . ئېدىر

 مۇنچه تۇڭگانى بۇ تاغ ئېغىزىغا كىرىپ قالدى ۋە يهنه بىرمۇنچىسى ئېدىرغا كىرىپ قېلىپ يول تاپالماي، ههيران ۋە

 ئوتتۇز . ، بۇالر ئۈرۈمچىدىن ئۈچ بۆلهك ۋە تۆت بۆلهك بولۇپ چىققان ئىكهن گهپنىڭ هاسىلى شۇكى . سهرگهردان بولدى

 بارالماپتۇ  يېتىپ  كېچىدىمۇ  بىر  بۇنداق  بولغان  ئۇزۇن  كېچىسى  يهرگه  مىقدارى  خالىس خۇداۋەندە . يول  بۇ بهلكى
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 اسىدىن كېيىن قاراپ جانابى ئالى ئاتالىق غازى ناماز بامدات ئاد . مهرهىمىتى بولسا كېرەك  كېرىمنىڭ ئۇلۇغ رەهمى

 يۈز ئۇرۇش قىلىپ  ههممىسى بىردەك ئاتلىنىپ، بۇالر بىلهن يۈزمۇ . باقسا، تاغ ئۈستىدە ئهلهم، بايراقالر نامايهن بولۇپتۇ

 كۆرۈنۈپتۇ  بايراق  ئهلهم،  تهرەپتىن  بىر  يهنه  ئۆرلهپ . تۇرغاندا،  قىلىپ ئۇرۇش ئوتىنىڭ شولىسى  جهڭ  بىلهنمۇ  بۇالر

 تۇڭگانىال  ئهلهم تۇرغاندا،  تهرەپتىن  بىر  يهنه  كېلىپتۇ  ر  كۆتۈرۈپ  كهڭ . بايراقلىرىنى  ۋە  قاتتىق  ناهايتى  ئارىدا

 . دائىرىلىك جهڭلهر بولۇپ، ئۇشتۇمتۇت تۇڭگانىالر ئاتالىق غازىنىڭ سهرۋازلىرىغا غالىپلىق قىلىپ كهينىگه قاچۇردى

 . الرنىڭ ههممىسىال جهڭگاهتا ئۇرۇش قىلماقتا ئىدى بۇ . بۇ چاغدا جانابى ئالى بىلهن ئالته مىڭ ئهسكهر ههمرا ئىدى

 پهقهت ئۈچ يۈزچه يىگىت قالغان ئىدى  يهنه بىر . ئاتالىق غازىنىڭ يېنىدا مههرەم، ياساۋۇلالر بولۇپ،  ئۇنىڭ قېشىدا

 ئىلتىپاتال  قىلدۇرتۇپ،  سۇئا  ئاپىرىپ،  تۇرپانغا  ههزرىتىم  مهسۇم  نىسار  بويىچه،  پهرمانى  ئالىنىڭ  جانابى  ر مهزگىل

 بار  ئهخمهت قۇشبېگىمۇ  نهزەربهنتچىلكتىن نىجات تاپقان مىرزا  ئهمدىال  كىرىپ،  قاتارىغا  يىگىتلهر  كۆرسىتىپ يهككه

 قاراپ، . ئىدى  قۇشبېگىگه  ئهخمهت  مىرزا  كۆرۈپ،  كهلگهنلىگىنى  قېچىپ  سهرۋازلىرىنىڭ  ئالى  قاچقان ” جانابى  بۇ

 بۇنى . ئالته سهرۋازنى چاپتى  بۇ يېتىپ بېرىپ بهش . ن قىلدى دەپ ئالى پهرما “ سهرۋازالرنى ئۇرۇڭ، ئۆلتۈرۈڭ، چېپىڭ

 قىلدى  هۇجۇم  يېنىپ بېىپ تۇڭگانىالرغا  كهينىگه  ئۇالرنىڭ . كۆرگهن سهرۋازالر  ياساۋۇلالرنىمۇ  مههرەم،  تهۋە  ئۆزىگه

 پ ۋە بايان شۇنداق قاتتىق جهڭ بولدىكى، بۇنىڭغا تهرى . ئۆزىمۇ ئۈستىگه بېرىپ قاراپ تۇرى . كهينىدىن يولغا سالدى

 ئىكهن . ئاجىزلىق قىلىدۇ  يۈزلهندى . تۇڭگانىالرنىڭ كۆپ قىسىمى پىيادە  . سوغاق شىددەتلىرىدىن ئههۋالى خاراپلىققا

 . تۇڭگانىالر مۇز تاغنىڭ ئۈستىگه چىقىپ ئوق ئاتقىلى تۇردى . لېكىن ئىگىز بىر تاغ بار ئىكهن . نهچچىسى مۇزالپمۇ قالدى

 ت  پهسته  بولسا  سهرۋازالر  قاراپ مۇمۇالپ . ۇرۇپ ئوق ئاتاتتى يىگىت،   تۇڭگانىالرنىڭ ئۈلۈكلىرى يۇقىرىدىن تۆۋەنگه

 ۋە قوقته قىلىپ قارىغا ئېلىپ . يۇمۇالپ چۈشۈشكه باشلىدى  يىگىت سهرۋازالر تۇڭگانىالرنىڭ ئۈلۈگىنى ئۆزلىرىگه دالدا

 هن دۆلهت سۈرگهن دەۋرىدە، بۇنداق جانابى ئاتالىق غازىنىڭ قههرىيهتلىك بىل . ئېتىپ، ئاخىرىدا غهلبه قىلىپ يهڭدى

 قۇدرىتى ۋە تېگىشلىك مهرههمهتلىرى  بهلكى ئۇ قادىر ئالال ئۆزىنىڭ كۈچ . جهڭ زادىال بولۇپ باقمىغان ئىدى  ئۇرۇش

 قههرى  دۈشهمننى  كۈچلۈك  بۇنداق  كېرەك  بىلهن  بولسا  بهرگهن  قىلىپ  مهغلۇپ  قىلىپ،  دۇچار  ئاتلىق . غهزەپكه

 ق  ئازال  ئۇچراشتى تۇڭگانىالرنىڭ  لورىنجاغا  قۇتقۇزۇپ،  جېنىنى  زەربىدىن  ئۇشتۇمتۇت  بۇ  هاالكهت . ىسىمى  قالغانلىرى

بۇ پهتهى پهلهك بهختى يار مىرزا ئهخمهت قۇشبېگىنىڭ . دە ، قالدى – گىردابىغا مۇپتىال بولۇپ، قارنىڭ ئاستىدا قاتتى
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 . ىن زىيادە مهرههمهتلهرنى كۆرسهتتى ئاتالىق غازى بۇ غهلبىدىن كېيىن قۇشبېگىگه ههددىد . نامىغا تۇغۇلدى

 تۇڭگانىالر  چىققان  ئۈرۈمچىدىن  ئۆلتۈرۈپ ئات  بارىمىز « ئهسلىدە  ئالىمىز،  قورال  دە،  جابدۇقلىرىنى،  ئۇالغ،

 قىلىمىز  كۆمۈش ئهسۋاپلىرىنى ئولجا  ئالتۇن  خىيال بىلهن كهلگهن ئىكهن » ئهسىر  ئاتلىنىشتىن . دىگهن خام  ئۇالر

 چىقىڭالر « چاقىلىرىغا  بۇرۇن باال  ئېلىپ ئالدىمىزغا  ئاتالرنى باغلىغىلى ئاغامچا  ئولجا  ئهتىگهندە  دەپ چوڭ » ئهته

 ئاتالىق غازىنىڭ يىگىت، سهرۋازلىرى قاچقان تۇڭگانىالرنى قوغالپ كېتىپ بارسا، . گهپلهرنى تاپشۇرۇپ چىققان ئىكهن

  ئۇالرنىڭ ههر بىرىنڭ قولىدا بىر . ن بالىلىرى ئۇچراشتى ئۇالرغا ئون ياش ياكى ئون ئىككى ياشالردىكى ئونمىڭ تۇڭگا

 بۇالرنىڭ . ئۇالر دادىسى ئولجا ئېلىپ كهلگهن ئاتالرنى باغالپ مىگىلى چىققان ئىكهن . ئىككىدىن ئاغامچا بار ئىكهن

 . كهلمهس يولغا راۋانه بولدى  ههممىسىنى هاالكهتكه يهتكۈزۈپ،دادىلىرىنىڭ كهينىدىن كهتسه

 قېچىپ بارغانالردىن ۋەقهنى ئاڭالپ، ئۆزىگه ۋە شهههرگه بىر ئىالج بۇالرمىكىن دىگهن خام بۇ چاغد  لورىنجىغا  ا

 ئوغۇل  مىڭچه  ئون  بىلهن  بىلهن  خىيال  ئاۋاز  يۇقىرى  كۆتهرتىپ،  شېرىپنى  كاالمى  بالىلىرىغا  تۇڭگانى  نارسىدە  قىز

 ئهسكهرلنىڭ ئال  نۇسرەت نىزاملىق قانخۇمار  چىقاردى قىرائهت قىلدۇرۇپ،  كىرگهن ئابدۇلال . دىغا  قوشۇننىڭ ئالدىدا

 يۈز  پهرۋا  ۋە  قارىماي  بالىالرغا  بۇ  يىگىتلهر  باشلىق  باهادۇرالر  بېشى  يۈز  پهيزى  ۋە  لهشكهر  قىلماي،  ئهمىرى  خاتىر

 هرگه شهه « بالىالرنى باستۇرۇپ، دەسسىتىپ، دەرۋازا ئالدىغا ئېلىپ كېلىپ ئوق چىقىرىپ تۇرغاندا، ئاتالىق غازىدىن

 بولدى » كىرمهڭلهر  ئاتلىرىنىڭ چۇلۋۇرىنى تارتىپ تۇرۇشتى . دىگهن پهرمايىش ئالى سادىر  شهههرگه كىرمهي،  . بۇالر

 ئابدۇلال پانسهتنىڭ شام  لهشكهر  بولدى  ئاقىۋەت ئهمىر  بىئهدەپسىزلىك ۋە . چىرىغى ئۆچۈپ كۆزى كور  بهلكى مۇشۇ

 بۇ ئارىدا بىرمۇنچه . پهيزى يۈز بېشىمۇ تېز سۈرئهتته يوق بولدى . ر هۆرمهتسىزلىك ئۇنىڭ كور بولۇشىغا سهۋەپ بولغاندۇ

 جانابى ئالى بۇنى . ئهسىر قىلىپ ئېلىپ چىققان ئىكهن  قىز بالىلىرىنى ئولجا  يىگىت، سهرۋازالر تۇڭگانىالرنىڭ ئوغۇل

 ەپلىنىپ، ئولجا ئېلىپ دەپ ناهايتى غهز » بۇ دۈشمهنلهرنىڭ بالىلىرىنى نىمه ئۈچۈن تىرىك ئېلىپ چىقتىڭالر « كۆرۈپ،

 چاپتى  بىردەك  بالىالرنىمۇ  ئولجا  ۋە  سهرۋازالرنى  يىگىت،  نارسىدە . چىققان  گۇناسىز  ۋە  گۇنالىق  بىرمۇنچه  نهتىجىدە

 . قىزالر ۋە باشقا تۇڭگانىالر بىردەك يوق قىلىندى  ئوغۇل

 چىقىپ  ئهلچى  لورىنجادىن  خهلىپه  داۋۇت  چاغدا  پادىشا « بۇ  پادىشا ( دا  قوشۇنالر ) ت – چوڭ  باشلىق

بىز ئىتائهت قىلساق، ئهگهر نىمىگه يارلىق قىلسا، . بالىلىرىمىز ناهايتى قورقىدۇ  شههىرىمىزگه كىرمىسه، بىزنىڭ خوتۇن
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 قىلساق  مهلۇم  تۇتۇپ خىزمهتكرچىلىغىمىزنى  قۇبۇل  بهجاندىل  ماقۇل . دىدى » بىز  غازى  ئاتالىق  شههىريارى  جانابى

 داۋۇت خهلىپه نهچچه توققۇز يامۇ، كۈمۈش، ئالتۇن، . ان بولىدۇ دەپ قىرغىنچىلىقنى توختاتتى بولۇپ قۇبۇل تۇتۇپ، ئوبد

 ئات،قورال  چاي،  خۇش بۇيلۇق پاكىز  دۇردۇن،  تاۋار،  ئاالهىدە  ياراق قاتارلىق بېجىندىن چىقىدىغان  جانان چىنه،

 تۇق قىلىپ، ئاتالىق غازىنىڭ گۇمانى پهلهك قىممهت باها ئىسىل مالالر ۋە غهزنىدىكى ههممه بار ئهشيا نهرسىلهرنى تار

 چىقاردى  ئۆزرە . بارگاهىغا  ئارتۇق  چىقماي،  ئۆزى  مههكهم  لېكىن  بېلىگه  بهلبېغىنى  ئىتائهت  قىلىپ،  ئادا  خالىقنى

 يوق بولسۇن، « باغالپ،  ۋە  ئهگهر تىغ سىياسهتتىن ئۆتكۈزىمهن دىسه، جان ۋە تېنىم ئۇلۇغ الۋ پادىشا ههققىدە پىدا

 م  بۇ ئهگهر  كهچۈرۈم قىلسا،  قهلىمىنى سۈرۈپ،  جانابى ئالى ئهپۇ  قولىنى كۆتهرگهندە،  هنكى قېرى كهمتهردىن دۇئاغا

 بولىدۇ  ياخشىلىق قىلغانلىغى  چىقاردى  دەپ خهت » ئۇنىڭ پادىشادەك  ئاتالىق . ئهرز  دۆلهتيار  ۋە  شهپقهت ئهسهر

 اغدا ئاتلىق غازى تۇرپاندىكى تۇڭگانىالرنىڭ ئۇلۇغى بۇ چ . غازى بۇنىڭغا رازى بولۇپ، كۇپايه دەپ ئامانهتنامه بهردى

 ئېلىپ بارغان ئىدى  بىلله  يهنشهينى خىزمهتچىلىرى قاتارىدا  ئىلگىرى قىلغان گۇناسى ئۈچۈن كۆپ خىزمهت . سۇ  بۇ

 كىسه . كۆرسهتكهن ئىدى  ئالتۇن كهمهر،  دايهنشهي قىلىپ،  بۇنى ئۈرۈمچىگه  ئاالهىدە  شۇڭالشقا  مىلتىق،  خهتدان،

 ئالى شانالرنى  ياراقالر پاكىز تۇغ، بايراق، ئهلهم ۋە ئىسل كىمخاپ تون، ئاالهىدە يارلىق نىشان  كلىك قورال پهينه

  بېرىپ، ئۈرۈمچىگه قاراشلىق قۇتۇبى، گومادى، ماناس قاتارلىق ئالته شهههرنى ههممه تهۋەلىگى بىلهن قوشۇپ ئىنئام

 ى خالىغان ۋە اليىق تاپقان تۇڭگانىنى بۇ ئالته شهههرنىڭ ههر ئهمدى بۇ دايهنشهيگه ئۆز . ئېهسان قىلىپ ئۇلۇغلىدى

 قورال  ئات،  ئۇالرغا  بهلگىلهش،  قىلىپ  يهنشهي  شهههرلىرىگه  ئهمىر  قايسى  ئۆزىنىڭ  ئۇالرنى  بېرىپ،   ياراق

 الىرىنىڭ ئىسالم پادىش « لېكىن بۇ چاغدا دايهنشهي ئهرز قىلىپ . ئىتائىتىگه قاراشلىق قىلىش قاتارلىق هوقۇقالرنى بهردى

 دۆلهتخۋالىرىدىن بىر كىشى ماڭا . ئاالقه يوللىرىغا ئاجىزدۇرمهن  خهت . قانۇن ۋە رەسمىيهتلىرىنى بىلمهيمهن  قائىدە

 قائىدە  تىلهيمهن  بۇ  دەپ  ئۆگهتسه  قىلدى » رەسمىيهتلهرنى  مهلۇم  ئهرز  قۇبۇل . دەپ  بۇنى  غازى  ئاتالىق

 . ئاغىسى قىلىپ ئۈرۈمچىدە قويدى قىلىپ،زەينۇلئابىدىن مهخدۇم بىرزا بېشىنى ساالم

 شى گۇڭ نهنسهندىن  ئۈرۈمچىنىڭ سوغاقلىقى ههمه ئىنسان گورۇهىغا خۇددى قۇياش نۇرىدەك ئاشكارە، ئهگهر شى

 ئۇنىڭ ئىنىسى . تاشكۆمۈر يهتكۈزۈپ بهرمىگهندە ئىدى، جاننى مۇهاپىزەت قىلىش ئهلۋەتته مۇشكۈل بولغان بۇالر ئىدى

ههدىيه بىلهن كېلىپ،  شى گۇڭ يهنه كۆپ تارتۇق  بۇ چاغدا شى . ى بىلهن توال خىزمهت قىلدى ماشويهمۇ چېرىكلىر
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 شى  ئاتالىق غازى ناهايتى خۇرسهن بولۇپ، شى . جانابى ئاتالىق غازى بىلهن كۆرۈشۈش دۆلىتىگه مۇيهسسهر بولدى

 ق، ئالتۇن كهمهر ۋە كىسه، جابدۇقلىرى گۇڭغا قاراپۇشقاق كىمخاپ تاشلىق جۇۋا، ئالتۇن سهلله،كۇال، پهينهكلىك مىلتى

 ئىنىسى ماشويهگىمۇ . ئېهسان قىلدى  ئالتۇندىن ياسالغان ئارغىماق ۋە ئىگهر تۇقۇم، كاتتا تۇماق قاتارلىقالرنى ئىنئام

 قالغان چېرىكلىرىگىمۇ ئۆز دەرىجىسىگه قاراپ سۆلهسۈن، تۈلكه، پاخالن . خۇددى شۇنداق ناهايتى ئىلتىپاتالرنى قىلدى

 شى  دايهنشهيدىن شى . تۇماق، تىلال ۋە تهڭگه قاتارلىقالرنى ئاتا قىلدى  ىسىدىن تىكىلگهن جۇۋا، شىم، تهلپهك تېر

 . گۇڭغا ئون مىڭ تاغار ئاشلىق بۇيرۇپ بېرىپ، ئۇنى قايتىشقا رۇخسهت قىلدى

 ئۇنىڭ دا  ئاي تۇرۇپ،  ئۈچ  ئۈرۈمچىدە  مهقام  ئاتالىق ئالى  جانابى  شۇكى،  تهۋەلىگىنى گهپنىڭ هاسىلى  ۋە  ئىرە

 ئىككى ئايدەك تۇرۇپ، . تىنچالندۇرۇپ، نۇسرەت ئىتنىزام ئهسكهرلىرى بىلهن يولغا چىقىپ تۇرپانغا كهلدى  بۇ جايدا

 خوراملىق بىلهن  ئاندىن كېيىن ئۆزى خوشال . بىرمۇنچه تۇڭگانىنى ئاق ئۆيلۈك قىلىپ، ئاقسۇ، ئۈچتۇرپانغا ههيدىدى

 بىر . مهنزىل يۈرۈپ، ههمهل پهسلىدە قارا شهههرگه كهلدى  الپ، مهنزىلمۇ غهلبه ئۆزەڭگىسىگه پۇتىنى تاش  بۇ جايدا

 نهچچه كۈن تۇرۇشنى ئىختىيار قىلىپ، قاراشهههر دەرياسىنىڭ لېۋىدە بىر شهههر بىنا قىلىشقا پهرمان چۈشۈردى ۋە ئۆزى

 قىلدى  خىزمهت  كۆتۈرۈپ  خىش  سوقۇپ،  فاڭ  بولۇپ  لهشكهر . باش  ئهمىرى  كۆرگهن  ئهمىرائىلهر بۇنى  پانسهت، ، 

 ههممه ياش  پهزىالئى ئهكرەملهر،  ۋە  بىنا  ئۆلىمائى ئهززەملهر  شهههر  سېپىل سوقۇش ۋە  تۇرالماي،  ئورنىدا  قېرىالرمۇ

 . تهرەددۇتلىرىغا چۈشۈپ، ناهايتى تېز سۈرئهتته شهههر قۇرۇلۇشىنى تۈگهتتى  قىلىشنىڭ ههرىكهت

 . دىگهن بىر خېنى كورلىغا يېقىن قارا مۇرۇن دىگهن بىر جايغا كهلگهن ئىكهن بۇ كۈنلهردە قالماقالرنىڭ خاتۇن خان

 ئاتالىق غازى بۇ تايىپىلهرنىمۇ ئهمىر ئىتائىتىگه كىرگۈزۈپ بوي سۇندۇۇرشنى نىيهت قىلىپ، ئۇنى تهكلىپ قىلىپ كىشى

 ۋە گىچىل ق . ماڭدۇردى  الما  شهههرگه كىرىشنى رەت قىلىپ،  اتارلىق مهنسهپدارلىرىنى لېكىن خاتۇن خان ئۆزى قارا

 تارتۇق  باش قىلىپ،  بىلهن جانابى ئالىنىڭ خىزمهتلىرىگه كىرگۈزدى  ۋەكىل ۋە  بىلهن بهش يۈزچه . ههدىيىلهر  بۇالر

 ههر كۈنلىگى قهندىن . ئۇالرنى بىر نهچچه كۈن توختىتىپ مېهمان قىلىپ زىياپهت بهردى . قالماق بىلله كىرگهن ئىدى

 قهند  مېغىز،  پىسته،  يىمهك بادم،  قاتارلىق  چاي  پاكىز  بۇي  خۇش  ۋە  شويال  تاتلىق  بهرەنجى،  شىر  مۇراببا،   الهت،

 قىلدى  مېهمان  كهڭرى  ناهايتى  بىلهن  بىلهن . ئىچمهكلهر  يىگىت  بىرمۇنچه  توقسابىيىنى  مۇسا  مۇههممهت  ئارىدا  بۇ

 قالماقالرغىمۇ بىلىندۈرمهي،  شهههرگىمۇ كىرگۈزمهي، باشقا ئهۋەتىپ، خاتۇن خاننى ئۆز ئىختىيارىغا قويماي ۋە بۇ قارا
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 بۇ  ئاندىن  ئولتۇرغۇزۇپ قويۇپ،  ئاخۇن جىيىغان دىگهننىڭ هويلىسىدا  ئاپىرىپ،  بىلهن ئېلىپ مېڭىپ كورلىغا  يول

 . كېچهكلهرنى تىكتۈرۈپ تهييارالپ قويغان ئىكهن  قالماقالرغا سېرىق الڭگا ۋە سېرىق دابا قاتارلىق رەختلهردىن تون

 بۇ قالماقالر . تۈلۈكلهرنى ئىنئام ۋە ئاتا قىلىپ قايتىشقا جاۋاپ بهردى  هرسىلهر ۋە تهڭگه تىلال، ئۇزۇق بۇالرغا بۇ خىل ن

 ئاتالىق غازى مهزكۈر . خورام ئۆز يۇرتىغا چىقىپ كهتتى  بولسا خاننىڭ كورلىغا كهلگهنلىگىدىن بىخهۋەر هالدا خوشال

 . ى مىرزا بېشىغا تاپشۇردى خاتان خانغا ۋەزىپه مائاش تهييارالپ كورال هاكىمى هاج

 شى  نهنسهندىن  ئۈرۈمچىدىكى  ئارىدا  دايهنشهينى  بۇ  كېلىپ،  ئۈرۈمچىگه  بىلهن  چېرىك  نۇرغۇن  گۇڭ  سى

 بۇ خهۋەر . تاالپ چىقىپ كهتتى دىگهن خهۋەر ئاتالىق غازىنىڭ مۇابارەك قۇالقلىرىغا كېلىپ يهتتى  ئۆلتۈرۈپ، بۇالپ

 ساالم  ن مهخدۇم ئوتتۇز نهچچه تۆگىدە يامبۇ، كۆمۈش، چاي، تاۋار، چىنه قاتارلىق سوغا كېلىپ ئارقىدىنال زەينۇلئابىدى

 . بىلهن بىلله ئهللىك نهچچه تۇڭگانىنى ئېلىپ كېلىپ، ئاتالىق غازىنىڭ مۇبارەك نهزەرلىرىدىن ئۆتكۈزۈپ، دۇئا قىلدى

 شىڭ گۇڭ  شى . بولۇپ بارغان ئىكهن شى گۇغا ئهلچى  ئهسلىدە زەينۇلئابىدىن مىرزا بېشى دايهنشهي تهرەپتىن شى

 سوغا . ماقۇل تۇتماپتۇ  كېلىپ،  ئۈرۈمچىگه  بېرىپ دۇئا  ئاندىن ئۇ  ساالمالرنى ئېلىپ جانابى ئالىنىڭ خىزمهتلىرىگه

 ئىكهن  چىققان  يولغا  ئېلىپ  رۇخسهت  دايهنشهيدىن  دەپ  تۇرىدۇ  ياقماي  هاۋاسىمۇ  ئۈرۈمچىنىڭ  يانسام،  . قىلىپ

 بې  مىرزا  ۋەقه  بېرىپتۇ يۇقارقى  يۈز  كېيىن  كۈندىن  چىقىپ ئىككى  يولغا  يوق . شى  بېشىنىڭ خهۋىرى  مىرزا  بۇنىڭدىن

 شى . ئىكهن  ئۈرۈمچىدە  بولۇپ،  مېهرىمان  ئالى  ئۇقتۇرۇپ،  جانابى  مىرزابېشىگه  ۋەقهنى  بولغان  بىلهن  گۇڭ  شى

 مىرزا بېشىنى مۇهاپىزەت قىلىپ، سهۋەپ قىلىپ، سىز  خۇداۋەندە ئالمىيان ئۆزىنىڭ هىكىمهت ئىشارىتى بىلهن بىر بانا «

 ئامان  ئالىغا  يهتكۈزۈپتۇ  بارگاهى  شۈكرى » ئېسهن  تههسىن  دەپ  كهلتۈرۈپ،  بهجا  ئوقۇپتۇ  ساناالرنى  . ئاپرىن

 چۈنكى، بۇ مىرزا بېشى بولسا پهزلهتلىك ئالىم، شائىر ۋە ههممه باپتا يېتىشكهن ئهرباپ، نهچچه خان هۇزۇرىدا مىرزا

 قىسمهتكه ئىگه  كۆپ ئىززەت ۋە ئابرۇي تاپقان، جانابى ئالىنىڭ خىزمهتلىرىدىمۇ زور تهقدىر بېشى بولۇپ ئۆتكهن،

 ئۇ ئۆزىنىڭ تهبئىي ئىدىرىگى، ئۆتكۈر زېهنى . بولغان، مۇنشىلىكته يهكتا، خهت قهلهمدە تهڭداشسسىز بىر زات ئىدى

 . غهزەل يازغان ئىكهن  لدلىك دىۋان نهزمه ئۇسلۇبىدا بىر جى ] 201 [ » دىۋانى فۇزۇلى « قۇۋۋىتى ۋە مۇهاپىزىتى بىلهن

 قالغان « ( » مههجۇرى « ئۇنىڭ تهخهللۇسى  بولغان « ، » چهتته  دىۋاندا . ئىدى ) ت – دىگهن مهنىدە » جۇدا  مهزكۈر

بۇنى ههممه پازىالر . نهسىههت،مائارىپ ۋە ههقىقهتلهرنى ئىما ۋە ئىشارەتلهر بىلهن كۆرسهتكهت ئىدى  كۆپ پهندى
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 ئولتۇرۇش  چىشلىرى بىلهن چىشلهپ قاالتتى مهرى  ئۆز  ههيرانى بارماقلىرىنى تهپهككۈر  ئوقۇپ بېقىپ،  ههر . كىلىرىدە

 ئههدى ئۇنىڭ يازغان كۈي قاپىيىلىرىگه پهقهت يۇقىرى ئىنساپ بىلهنال قارايدىغان بولسا، ئاندىن ئۇنىڭ ماهارىتىنى

 . بۇ ئىككى قىتئه ئۇنىڭ دىۋان جاملىسىدىندۇر . بىلهلهيدۇ

 : زىم نه

 گهر نهسىپ ئولسا بۇ مههجۇرە تاۋافى كهئبه،

 . باش ئۇرۇپ ئۆتكهن ئىشهته ۋبه تهزرئىدە لىم

 گۆههر تىلىدىن شۇنداق شاهانه ئىلتىپاتلىق  سۆزنىڭ هاسىلى شۇكى، جانابى غازى ئاتالىق ئالى مهقامنىڭ ئۈنچه

 قسا، يهنه لهشكهر ئهۋەتىپ، ئىتائهت ۋە پهرمان ئالىغا كىرگۈزگىلى ئهگهر ئۈرۈمچى ئىتائهتتىن چى « سۆز چىقتىكى، ئۇ

 يهنشهي بولۇپ  دا  بهلكى بۇمۇ  تهرەپ قىلساق،  تۇڭگانىنى يارلىق بىلهن بىر  بىر  يهنه  دايهنشهينى ئۆلتۈرسه،  بوالر،

 ئهمما  بولماس ئىدى  كېتهر،  بولغىلى  مۇيهسسهر  تېپىشقا  قېتىم  ئىككىنچى  بېشىنى  مىرزا  مېهرىبانلىق دە » سىزدەك  پ

 جانابى بهدۆلهت غازى كورال، قارا شهههردە بولۇپ، ئۈچ مىقدارى ئىستىقامهت . قىلىپ، ناهايتى كۆپ ئېهسانالرنى قىلدى

 دائىمىي . قىلدى  ۋە  دۆلهت ئهركانلىرى  قوزغاپ،  بىلهن  دۆلهت  تاقاشقان  يۇلتۇرزالرغا  مۇبارەكلىرىنى  باگاهى  ئاندىن

 بارگ  بولسا فهرغانه . اهىغا كېلىپ، يېڭى بىنا قىلىنغان ئالى ئوردىغا چۈشتى ئهمهلدارلىرى بىلهن ئاقسۇ  بۇ يېڭى ئوردا

 جانابى ئالى ئوردىنى . ۋىاليىتىدىكى خانالرنىڭ ئىچكى شهههر ۋە ئوردىلىرىنىڭ شهكلى ۋە سىياقىدا بىنا قىلىنغان ئىدى

 بۇ ۋاقىتتا . ئېهسانالرنى بېرىپ تارتۇقلىدى  ئام ناهايتى ياقتۇرۇپ، ئىش بېشى نىياز باقى ۋە باشقا ئۇستىالرغىمۇ چوڭ ئىن

 ) ت  چاشقان ( يهنى مۇچ ) ت – يىلى  1871 مىالدى ( تارىخ هىجىر بىر مىڭ ئىككى يۈز سهكسهن سهككىزىنچى يىلى

 . يىلى ئىدى
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 ئۇ شههرىيارى ئاتالىق غازىنىڭ ئالى پهرمايىشى بىلهن هېكىم خان تۆرەمنىڭ ئۈرۈمچى

 ه لهشكهر تارتقىنى ۋە توغرا يوللۇق پهرزەنتى بېك قۇلى بېگىمنى تۇڭگانىلىرى ئۈستىگ

  هىمايهت ئۈچۈن كهينىدىن ماڭدۇرغىنى، بهزى هادىسىلهرنىڭ يۈز بېرىشى، مۇراق

 مهقسهتلىرىدەك مۇراق قولىغا كهلتۈرۈپ، يۈزىنى  مهقسهت گۈللىرىنى ئهسلى مۇرات

 بايانى گۈمانى پهلهك بهرگاهىغا سۈرتۈشى قاتارىق ۋەقهلهرنىڭ

 راست كۆڭۈللۈك قهدىمقى يارەنلهرنىڭ رۇلۇق كۆڭۈللىرىدىن يۇشۇرۇن ياكى مهخپى  مۇالىيم تهبىئهتلىك دوستالر،

 ئهپسانىلىگهر قارىغداندا، ئۇ غازى ساهىبى دۆلهت ئاتالىق ئۇلۇغ  قالمىغايكى، مۇنداق بىر نهقلى هىكايه ۋە قىسسه

 بهخ بىلهن ئاقسۇدىكى ئۇلۇغ  بۇنىڭدىن ئىلگىرى ئاتالىق غازى ئاقسۇغا . تهختته مۇقىم بولۇپ ئورۇنالشتى ئىقبال ۋە

 قورال  قالماق  نىيهتلىك  يامان  مىڭچه  ئىككى  مىرزادىن  هاجى  هاكىمى  كورال  قالغاندا،  مهنزىل  ۋە  ئىككى  ياراق

 ي  ئىككى  كىرىپ،  كورلىغا  كېچىدىال  بىر  بولۇپ،  نىيهتته  بىر  ۋە  دىل  بىر  كۆتۈرۈپ،  نابۇت بايراقالرنى  ئادەمنى  ۈزچه

 . قىلىپ، جېنىنى ئېلىپ، يۇلتۇز ئىچىگه قېچىپ كىرىپ كهتتى دىگهن بىر ئهرز كهلدى

 بۇ ۋەقهگه كهلسهك، هاجى مىرزا قالماقالرنىڭ توپىلىڭىدىن خهۋەر تېپىپ، يىگىتلىرى بىلهن قالماقالر كېلىدىغان خال

 كىرىپ خاتۇن . هن خامان دىگهن مهنزىلگه چىقىپ يولنى توساپ ياتقان ئىك  بۇ قالماقالرن باشقا يول بىلهن كورلىغا

 كېتىپتۇ  چىقىپ  ئېلىپ  شى . خاننى  نهنسهندىكى  قۇالقلىرىغا  مۇبارەك  غازىنىڭ  ئاتالىق  يهنه  چاغدا  گۇڭ – بۇ  شى

 . تاالپ چىقىپ كهتتى دىگهن خهۋەر ئاڭالندى  چېرىكلىرى بىلهن ئۈرۈمچىگه كىرىپ، دايهنشهينى ئۆلتۈرۈپ، بۇالپ

 شۇڭالشقا . شى گۇڭنىڭ ئوتتۇرسىد كونا ئاداۋەت بار ئىدى  سۇ يهنشهي بىلهن شى : بۇ ۋەقه مۇنداق بولغان ئىدى

 ساالم ۋە چېرىكلىرى بىلهن كېلىپ خىزمهت قىلغان بۇلۇپ،  مهدەت يهتكۈزۈپ، سوغا  شى گۇڭ جانابى ئالىغا يار  شى

 مۇددىئاسىدەك بولماي، سۇ يهنشهينىڭ ئۈرۈمچىگه دايهنشهي لېكىن بۇ ئۇنىڭ . سۇ يهنشهينى يوق قىلماقچى ئىكهن

 قاتتىق ههسهت قىلىدىكهن  چىدىماي،  بېرىلگهنلىكىگه  چوڭ مهرتىۋە  ۋە  ئاتالىق . قىلىپ بهلگىلهنگهنلىكى  شۇنداقال،

ر شى گۇڭ بۇنى هازى  شى . شى گۇڭغا دايهنشهيدىن ئون مىڭ تاغار ئاشلىق بېرىشكه يارلىق قىلغان ئىدى  غازى شى
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 ئۇ بۇنىڭغا . دايهنشهي بولسا پۇقرانىڭ قولىدا ئاش يوق، خامان ئالغاندا بهرسهم دەپ ئۆزىرە ئېيتىپتۇ . ئالىمهن دەپتۇ

 . ماقۇل بولماي، بانا قىلىپ ئۇرۇش پهيدا قىلىپتۇ

 ئهمى  پهرۋانىچىنى  مۇههممهت  نار  كۇچاردىن  ئالى  جانابى ،   چاغالردا  خهيرىيهتلىك  بىر  شۇنداق رى ئاقىۋەت

 لهشكهر دەرىجىسىگه كۆتىرىپ، ئون ئىككى مىڭ لهشكىرى بىلهن ههممه لهشكهرلهرگه باش قىلىپ، ئۈرۈمچى ئۈستىگه

 پهرمايىش قىلدى  بۇيرۇدى . يۈرۈش قىلىشقا  بىلهن  يىگىتى  بهش يۈز  بېشىنى  مىرزا  هاجى  ئۆز . كورلىدىن  مىرزا  هاجى

 نهتىجىدە هېكىم . ان تۆرەمنى يىگىتى بىلهن پهرمايىش قىلدى تۇرپاندىن هېكىم خ . ئورنىدا تاشالن قازىبهگنى تاشلىدى

 پانسهت  بېك  مههمۇت  لهشكهر،  ئهمىرى  قۇل  ههيدەر  بېشى،  مىرزا  هاجى  پهرۋانىچى،  مۇههممهت  نار  تۆرەم  خان

 باردى  ئۈستىگه  ئۈرۈمچى  بىلهن  سهربازلىرى  يىگىت،  مىڭ  سهككىز  باشلىق  قاتارلىقالر  ئۈرۈمچىدىكى . ئۆرگهنچى

 ر سۇ دايهنشهي ئۆلگهندىن كېيىن، ئوغىلى تالىپ ئاخۇننى دادىسى ئورنىدا بىلىپ دايهنشهي قىلىپ، ئۇنىڭ تۇڭگانال

 جانابى ئالىمۇ بۇ تالىپ ئاخۇنغا تهلهپكار بۇلۇپ، دايهنشهي قىلىپ مۇبارەك يارلىغى . ئهمىرىگه ئىتائهت قىلدىكهن

 تۇڭگا . بىلهن بېكىتكهن ئىدى  هېكىم خان تۆرەملهر  ئهسنادا  شى گۇڭدىن ئىنتىقام  نلالرنىڭ ئىتتىپاقى بىلهن شى بۇ

 كىرىشتى  ئۇرۇشقا  بېرىپ  ئۈستىگه  نهنسهن  باشالپ  ئهسكهرلىرىنى  ئهسهرلىك  نۇسرەت  ئۈچۈن  كاپىرالر . ئېلىش

 تۆرەم باشلىق ههممه قۇشۇن كىچىك نهنسهندە . باراۋەرلىك قىاللماي كىچىك نهنسهننى تاشالپ، چوڭ نهنسهنگه قاچتى

 سۈر  ئهرز  ەت تۇرۇپ،  ئالىغا  جانابى  قىلدى  ۋەقهنى  ئىشىڭالر . مهلۇم  بولسا  قاچقان  خىتايالر  ئالىدىن  جانابى

 . بولمىسۇن، ئهمدى بۇ قىشنى ئۈرۈمچىدە چىقىرىڭالر دىگهن ئالى ئىتايهتنامه بىلهن پهرمايىش سادىر بولدى

 دايهنشهي ت . قهۋىس پهسلى ئىدى  ئۈرۈمچىگه كهلسه تۇڭگانالر  قىلىپ، تۆرەملهر  الىپ ئاخۇننى ئورنىدىن بىكار

 تۆرەملهرنى ئۈرۈمچىگه كىرگۈزمىدى . داۋۇت خهلىپىنى ئۆزلىرىگه چوڭ قىلىۋالغان ئىكهن  هېكىم خان . ئۇالر  هالدا  بۇ

 قول سالدى  مۇهارىبىگه  غالىپلىق قىلدى . تۆرەم  تۇتتى . تۇڭگانالر  ئهرز  بۇنىڭ ئۇچۇرىنى جانابى ئالىغا  لېكىن . تۆرەم

 يانىدا پهيزى يۈز بېشى، ئارسىالنقۇل قىپچاق ۋە تاغاي قۇرشاقالر شۇنداق باتۇرلۇق ۋە قهيسهرلىك قىلدىكى، ئۇرۇش جهر

 ئاشكارە  نهرىمانالر  سام  ۋە  داستان  رۇستهمى  قىلىنغان  قىلىپ بايان  مۇبالىغه  ئاالهىدە  داستانالردا  ۋە  قىسه  خۇددى

 بۇنىڭغا خۇداۋەندەكېرىم ئۆزىنىڭ لۇتپى ئىنايىتى . ق قالدى تۆرەمنىڭ لهشكهرلىرى سا . كېلىپ قالغاندەك بۇلۇپ قالدى

 باشتىن  باهادۇر  بىلهن  بۇ  ههم  مۇهاپىزەت قىلىشى  سهۋەپ  مهرتلهرنىڭ يار  ئاياق  بائىس ۋە  بۇلۇشى يۆلهنچۈك
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 . بولدى

 قسۇدىن ئۆمهر گهپنىڭ هاسىلىغا كهلسهك، تۆرەمنىڭ ئۇچۇر ئهرزى جانابى ئالىنىڭ ئالدىغا بارغان هامان، ئۇ ئا

 قۇل ئهمرى لهشكهر ۋە ئهزىم پانسهتلهرنى باش قىلىپ، بىر مىڭ بهش يۈز ئهسكهر بىلهن تۆرەم ۋە پهرۋانىچىلهرنىڭ

 بۇالر يېتىپ بېرىپ ناهايتى قاتتىق ئۇرۇشالرنى قىلىپ، لورىنجا داۋۇت خهلىپىنىڭ پايتهختى . هىمايىتىگه راۋان بولدى

 شهههر ( لوچىڭ  كىرگۈزۈپ ئورۇنالشتى دىگهن شهههر ) ت  كونا  قولغا  شههىرى ( خهنچىڭ . نى  شههىرىمۇ ) ت  خهنزۇالر

 تۆت پانسهت يىگىتلىرى بىلهن . بۇ هالدا لورىنجامۇ تۇڭگانى بىلهن ماناسقا قېچىپ كهتتى . بۇالرنىڭ تهۋەلىكىگه ئۆتتى

 ئون ئالته پانسهت لوچىڭ شههىرى بىلهن  خهنچىڭ شههىرى ۋە تۆرەمنى مۇهاپىزەت قىلىش خىزمىتىگه تهيىنلهندى،

 تهۋە بولغان تۇڭگانالرنى ساقالپ ماناس تهرەپتىن كېلىدىغان يولالردىن خهۋەر ئېلىپ، هازىرلىق قىلىپ، قاراۋۇلچىالر

 لورىنجا بولسا ماناسقا بارغاندىن . شۇنداق قىلىپ، ئوتتۇز بهش كۈن ئۆتتى . قاتارىدا ساقتالىق قىلىشقا مهسئۇل بولدى

 شى گۇڭ ئىنىسى ماشويه بىلهن  شى . ههمدەملىك ۋە ئىتتىپاق تۈزدى  ى گۇڭ بىلهن يارۇ ش  كېيىن، نهنسهندىكى شى

 تۇڭگانىالر ئون ئالته مىڭ چېرىك راسالپ، جهمئىي يىگىىرمه مىڭ . تۆت مىڭ خىتاينى ههمرا قىلىپ لورىنجاغا قوشۇلدى

 قايتۇ  قوغالپ خهنچىڭ شههىرىنى  پانسهتلهرنى  يولدىكى  مهزكۈر  بولۇپ كېلىپ،  باشلىق ههممه . رۋالدى كىشى  تۆرەم

 . ئىسالم لهشكهرلىرى كامىل تۆت ئايغىچه ئهسال باش چىقىرالمىدى . يىگىت لوچىڭ شههىرىگه قامىلىپ قالدى

 ئاتىلىدىكهن  دەپ  خهنچىڭ  بولسا  شههىرى  قهدىمقى  كۆتۈرۈلگهندە . ئۈرۈمچىنىڭ  خانلىققا  خهلىپه  داۋۇت

 بۇ شهههرگه يېقىن يهنه بىر  لوچىڭ تۇڭگانىالر  ئۇنى داۋۇت خهلىپىگه پايتهخت قىلىپ بېرىپ، ،   قىلىپ،  بىنا  شهههر

 ياراق قاتارلىق جهڭ ئهسۋاپلىرى ناهايهتسىز  دورا، نهيزە، قىلىچ، قورال  بۇ ئىككى شهههردە ئوق . دەپ ئاتاپتىكهن

 ساڭدا بولسا غهلله . يار ئىكهن جۈملىدىن، سهككىز مىڭ كاتتا توپ ۋە تهيپو زەمبىرەك، ئوقتا، ساغداقالر تهي . توال ئىكهن

 ياغلىرىمۇ كوپ ئىكهن  ساراي ۋە . ئاشلىق ۋە  ئېلىپ كېلىپ،  بېجىن تهرەپتىن مهينهنچىلهر  بۇالرنى تىنچلىق زامانىدا

 ههر خىل ۋە ههر قىسىم پاكىز خۇش بۇي چاي چىنه، تاۋار، دۇردۇنالر، بېجىننىڭ ههر . دەڭلهردە ساقالپ ياتقان ئىكهن

 چىر  ۋە  توال ئىكهن  ايلىق نهپىس مال خىل پاكىز  ههددىدىن زىيادە  مال ئىگىلىرى . ئهشيالىرىمۇ  مهزكۈر  تۇڭگانىالر

 ماللىرىغا  ئۆز  قىلىپ،  داخىل  مۇسۇلمانچىلىق تايىپىسىگه  ئۇالرنى  ئۈگىتىپ،  ئىسالم  ئىسمانى  بولغان مهيمهيچىلهرگه

. خالىغانچه ئېلىپ ئىشلىتىپ تۇرىدىكهن ئۆزى ئىگه ۋە پاسىبان قىلىپ قويغان ئىكهن ۋە بۇنى الزىم بولغاندا
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 باقماندىسىنى . شهههر قولغا چۈشكهندە، تۆرەم بىر نهچچه سارايدىكى پۇل، مالالرنى پادىشالىققا خهتلهپ ئالدى

 مال . يىگىتلهرگه ئىنئام قىلدى  مىڭ تهڭگه قىممىتىدە  ئهقهلى ئوتتۇز  ئاددى يىگىتمۇ  بىر  . مۈلۈككه ئىگه بولدى  ههر

 يىگىتلهر . دە، يوق بولۇپ كهتتى  مۈلۈك، بۇنداق قىممهتچىلىك كۈنلىرىدە هىچ نهرسىگه ئهرزىمىدى  بۇ مال لېكىن،

 خامدەك  چۈنكى، بۇنىڭدىن باشقا خهسه چىڭ ۋە بۆز . بولسا تاۋار، دۇردۇننى كۆينهك، باش پايتىما قىلىپ ئىشلهتتى

 كهن ئىدىكى، يىگىتلهر ئاتلىرىغا ئوقۇر ياساش ئۈچۈن بۇ ههر خىل چاينىڭ كۆپلۈگى شۇ مىقدارغا يهت . نهرسه يوق ئىدى

 يهنىال ئۇالر تاختا چايالرنى خام خىش ئورنىدا ئاتبېشى يېتىدىغان جايغىچه تىزىپ، ياغاچ . خىل چايالرنى ئىشلهتكهن

 ىغان كۈنلهردە ئاتالر ئوت تاپالم . ئورنىدا ئۇنىڭدىن تۈرۈك ياساپ، ئۈستىگه الي سۇۋاپ، ئاتلىرىغا ئوقۇر قىلىپ بېرەتتى

 . پارچه قىلىپ ۋە ئاياقلىرىدا دەسسهپ يوق قىلىۋېتهتتى  بولسا، ناهايتى ئاچلىقتىن مهزكۈر چايالرنى پارچه

 بهرگهن ئىدى  يۈز  ئاجايىپ ۋەقه  بىر  يهنه  چاغدا  بۇ  قىلىپ . ئهلقىسسه،  بىنا  شهههر  لورىنجاغا  يهنى تۇڭگانىالر

 دەرۋاز  شهههرنىڭ  بۇ  كېيىن،  جامه بهرگهندىن  مهسچىت  كاتتا  بىر  جايغا  كېلىدىغان  مىقدارى  قهدەم  يۈز  ىسىغا

 مۇئئهززىنه  مۇنارە  قىلىپ كۆتۈرۈپ ياساتقان ئىكهن ) ت – ئهزانخانا ( سالدۇرۇپ،  ئىگىز  ناهايتى  تۆرەملهر . لىرىنى

 دەر  تۇڭگانى مهسچىت جامهنىڭ ئىچىگه كىرىۋېلىپ،  مۇنچه  كېچىسى بىر  بىر  مۇنارە سولىنىپ قالغان كۈنلهردە،  ۋازا،

 چىقارماي،  باش  ئىشىگىدىن  ئههدىنى  هىچ  ئېتىپ،  ئوق  قارىتىپ  شهههرگه  چىقىۋېلىپ،  ئۈستىگه  مۇئهززىنلهرنىڭ

 قويدى  ئههۋالدا  ئامالسىز  يۈزمۇ . ناهايتى  بىلهن  تۇڭگانىالر  بۇ  تاپتىكى،  قارار  شۇنىڭغا  مهسلىههت  يۈز  ئاخىرى

 ئهمه  مۇمكىن  ئىلىشىمىز  يىگىت ئۇرۇشۇپ مهسچىت جامهنى  مۇنچه  بىر  شۇكى،  مهسلىههتنىڭ ياخشىراقى  ئاخىرى  س،

 سهرۋازالرنى يۈگۈرتۈپ ئالمىساق ئهسال ئىالج يوق دەپ، ههممىسى بىر نىيهتكه كېلىپ، ههر پانسهتتىن ئون ياكى ئون

 بىر  ههممىسىنى  ئۇالرنىڭ  تهييارالپ،  ئادەمنى  يۈز  ئۈچ  جهمئىي  تالالپ،  ۋە  ئىلغاپ  تهلهپكارنى  باهادۇر  دەك بهش

 يالىڭاچ تامبالچاق قىلىپ، شاپ خهنجهرلهرنى يالىڭاچ بېلىگه باغالپ، قىلىچالرنى قولغا ئېلىپ، بىرمۇنچه بورىنى ياققا

 . چىالپ ئوت تۇتاشتۇرۇپ، مهسچىت جامهگه يۈگۈردى

 ئىدى  قاپالنغان  بىلهن  مۇز  ۋە  قار  باراۋەر  بىلهن  ئاسمان  سوغۇق،  هاۋاس  پهسلى،  بارغ . دەلۋە  هامان بۇالر  ان

 ياقتى  ئوت  قىلىپ، . دارۋازىغا  غهلبه  قويۇپ،  ئوت  كىرپ  ئىچىگه  جامه  مهسچىت  بۇزۇپ،  تاملىرىنى  تهرەپتىن  ههر

ئۈچ يۈزچه تۇڭگانىنى تىرىك تۇتۇپ، بىرىنى يهنه بىرىگه چېتىپ ياتقۇزۇپ، ئۈستىگه ياغاز، . جامهنى قولغا كىرگۈزدى
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 ي  نۇرغۇن  تاشالپ،  قاتارلىقالرنى  بورا  تۇڭگانىالرنىڭ كىگىز،  بۇ  يهنه  ۋە  كۆيدۈرۋەتتى  يېقىپ  ئوت  چېچىپ  اغالرنى

 گۇنا  ئىلغاپ  ۋە  سىرناپ  ئادەمنى  قىرىق  يۈز  ئۈچ  بىر  يامانلىرىدىن  بىرىنى  ههر  ئارتىپ،  بوينىغا  جىنايهتلىرىنى

 سائهت تۈۋرۈككه باغالپ، ههر بىر پانسهتنىڭ يىگىتلىرىگه بۇ تۇڭگانىالرنىڭ يىگىرىمه ياكى ئوتتۇزىنى تهيى  نلهپ بىر

 ئۇالرنىڭ ئۇستىخانلىرى زىرە ۋە . بۇالر ئىمكانىيهتنىڭ يېتىشىچه بىر سائهت ئوق ئاتتى . ئوق ئېتىشقا پهرمايىش قىلدى

 گۆشلىرى بولسا ئوقنىڭ زەربى ۋە ئهسىراتىدىن ئۇچۇپ يوق بولۇپ . چىيما بولۇپ، گويا خېمىردەك بولۇپ كهتتى  قىيما

 ئېتىشنى توختىتىپ، ئۇالرنىڭ خىش ئهقرىبالىرى كېلىپ، ئۈلۈكلىرىنى دەپنه قىلسۇن دەپ بىر سائهتتىن كېيىن . كېتىپتۇ

 تۇڭگانىالر كېلىپ قارايدىغان بولسا، بۇالرنى ئىگىن، ئاياق ياكى رەڭگى رويىدىن تونۇش مۇمكىن . پهرمايىش قىلدى

 . ر مىڭ بهش يۈز كىشى يوق بولۇپتۇ بۇ جهرياندا تۇڭگانىالردىن بى . ئۇالرنى ئېلىپ بېرىپ دەپنه قىلدى . ئهمهس ئىدى

 . يىگىت، سهرۋازالرنىڭ ئۈچ يۈزدىن زىيادە رەگى زايا بولۇپتۇ

 بۇ  بىلهن كاشىغهرگه ماڭدۇرغان ئىدى،  ئهرزىچىنى ئهرز  ئىالج قىلىپ بىر  بىر  قامىلىپ ياتقان كۈنلهردە،  تۆرەملهر

 با  ئاي تۇرۇپ كاشىغهرگه  توققۇز  ئاتالىق غازى ئهرزىچى يېتىپ . رغان كۈنلىرى ئىدى جانابى ئاتالىق غازى ئاقسۇدا

 بارغان هامان ئههۋالدىن ۋاقىپ ۋە ئاگاه بولۇپ، توغرا يوللۇق پهرزەندى بېك قۇلى بېگىمنى باش قىلىپ، مۇههممهت

 ئهشمۇههممهت  خالمان پانسهت،  پانسهت،  نۇرۇز  پانسهت،  مۇههمهمت سهئىد  بېك پانسهت،  ئهلى  دادخۇا،  كېرىم

 بوخ  رەهىم پانسهت،  مۇههممهت  الۋرۇ،  قۇل  تۆرە  ۋە  يىگىت  مىڭ  بهش  قوشۇپ،  قۇرچىالرنى  كېرىم  بىر  بهردار،  چه

 بايراق ههم ئۆمهر خوجا ئىشانغا تۆت  دۇمباق، ئهلهم  پههلىۋان، خهلىل ئهپهندىلهرگه ئىككى مىڭ سهرۋاز، دەهول

 . هرنى هىمايه قىلىش ئۈچۈن يولغا سالدى دورىلىرى بىلهن ئادەملىرىنى قوشۇپ، تۆرەمل  چوڭ بام توپ ۋە چاچما ئوق

 بېك ( بېك نهچچه  خۇددى ) ت – بېك قولى  قائىدىلىرىنى  لهشكهركهشلىك تهرتىپ،  سهلتهنهتلىرىنى،  سۆلهت ۋە

 بارلىق ههشهمهتچىلىك ئهرباپلىرى بىلهن  جانابى بهدۆلهتنىڭ تهرىقه رەۋىشىگه ئوخشاش خوشامهت بىلهن راسالپ،

 ئا  ئۆزەڭگىسىگه  مهنزىلمۇ غهلبه  قويۇپ،  يېتىپ كهلدى  ياقلىرىنى  توخسۇنغا  كۈندە  ئالته  ئوتتۇز  يۈرۈپ،  . مهنزىل

 جانابى بېك بهچچه بۇ . توخسۇن هاكىمى جاهان دادخۇا بهقهدەر ئههۋالىغا قاراپ خىزمهتكارچىلىغىنى بهجا كهلتۈردى

 قىلىپ  ئىناۋەت  ئاالهىدە  لورىنجاغا  تۇرغانلىغىنى  بۇرۇنقىدەكال  قىلىپ، تهرەپلهرنىڭ  قارشلىق  ئۆرۈپ  يۈز ، 

 قويغان ئىدى  ئهدەپسىزلىك بىلهن يۈز  ئۈرۈمچىگه . مۇخالىبهتلىككه  كىرگۈزمهي تۇرۇپ،  داۋانچىننى قولغا شۇڭالشقا،
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 بولماس ئىدى  مۇيهسسهر  قىرىق كۈندىن كېيىن . بېرىشقا  داۋانچىن شههىرىنىڭ مۇهاسىرسىگه قهدەم قويۇپ،  ئامالسىز

 ئىككى يۈز ئهللىكچه يىگىت . بۇ جهرياندا مىڭدىن زىيادىرەك تۇڭگانى يوق بولۇپتۇ . كىردى ئۇرۇش غهلبىسىنىڭ قولغا

 داۋانچى پهتهىدىن كېيىن تۆرەملهرنى هىمايه قىلىش ئۈچۈن، تېز سۈرئهت بىلهن ئۈرۈمچى ئۈستىگه يېتىپ . زايا بولۇپتۇ

 هه . باردى  نۇرغۇن  شهههرنىڭ تېشىدىن  بېك بهچچه  شهههرنىڭ ئىچىدىن،  قىلدى تۆرەم  تهرەددۇتالرنى  . رىكهت ۋە

 بۇ ۋاقىت تارىخ هىجرى بىر . قاتتىق ۋە زور جهڭلهر بولدى، ئاقىۋەت بۇالر غالىپلىق قىلىپ تۇگانىالرنى بوي سۇندۇردى

 ئون بهش مىڭغا يېقىن تۇڭگانى ۋە . ئىدى ) ت – يىلى  1872 مىالدى ( مىڭ ئىككى يۈز سهكسهن توققۇزىنچى يىلى

 بولدى  يوق  ئېتىپ  ى ش . خىتايالر  مولالق  تۈۋىگه  جهههننهمنىڭ  ئورنى  تهينلهنگهن  ماشويهمۇ  ئىنىسى  گۇڭنىڭ  شى

 بېك بهچچه بۇ پهتهى ئىسقىبال بهختىنى پهتهىنامه قىلىپ . يىگىتلهردىن مىڭدىن كۆپرەگى زايا بولۇپتۇ . چۈشۈپ كهتتى

 ئهۋەتتى  ئهالغا  تۇرغان . بارگاهى  سولىنىپ  شهههرگه  تۆرەملهر  ئىلگىرى  ئههۋالى بۇنىڭدىن  يىگىتلهرنىڭ  كۈنلهردە،

 بىر سهر كۈمۈشكه بىر جىڭ نان تېپىلمايتى . قىممهتچىلىكمۇ ناهايتى قاتتىق بولغان ئىدى . ناهايتى خاراپ بولغان ئىدى

 ههتتا تامالرنى بۇزۇپ، سۇۋاقلىرىنى سۇدا يۇيۇپ، ئۇنىڭ . ۋە نۇرغۇن قىممهت باها ئاتالرمۇ هاالك بولۇپ كهتكهن ئىدى

 . بۇنىڭ بىلهنمۇ ئىش ههل بولمايتى . نى پاكىز قىلىپ ئاتقا بهرگهن ئىدى سامانلىرى

 ئۈرۈمچى پهتهى بولغاندىن كېيىن، بېك بهچچه تۆرەمگه تهۋە يىگىتلىرى بىلهن بىلله تۇرپانغا قايتىشقا رۇخسهت

 پ  لهشكهر،  ئهمىرى  ئاندىن  تۇرۇپ،  ئاي  ئىككى  ئۈرۈمچىدە  بىلهن  يىگىتلىرى  قالغان  ۋە  يىگىت ۋە بهردى  انسهت،

 ئاتالندى  گۇمادىغا  بىلهن  بار . سهرۋازلىرى  تۇڭگانى  تىمهن  يارايدىغان  كارغا  كۆپرەك  مىڭدىن  ئون  گۇمادىدىمۇ

 ئارىدا كۆپ قاتتىق جهڭ مۇهرىبىلهر بولۇپ، ئاقىۋەت تۇڭگانىالر . گۇمادى تۆت ئاي مىقدارى مۇهاسىردە بولدى . ئىكهن

 تارتۇقالر بلهن ئالدىغا چىقىپ، ئامانلىق دۆلهت  كه بويۇنلىرىنى سونۇپ، ههدىيه باراۋەرلىك قىاللماي، ئهمرى ئىتائهت

 خالمان . بىېك بهچچه ئۇالرنىڭ يۇرتىنى ئۆزىگه ئىنئام قىلىپ، بىر نهچچه كۈن تۇرۇپ ياندى . شهراپىتىگه ئىگه بولدى

 . پانسهت بۇ قېتىمقى ئۇرۇشتا شاهادەتلىك شهرۋىتىنى ئىچتى

 جانابى ئالى بهدۆلهت مهرغىنانلىق يههيا يۈز بېشىنى كاشىغهردىن ماناستىكى لورىنجىغا ئالدىغا بۇ كۈنلهردە يهنه

 مهزكۈر يۈز بېشى ماناسقا بېرىپ، . خهت، سوغات ۋە بال، ناۋاتتهك شىرىن گهپلهر بىلهن ئهلچى قىلىپ ئهۋەتكهن ئىدى

رەسمىيهتلىرىنى بهجا كهلتۈرۈپ  لچىلىك قائىدە مهزكۈر يۈز بېسى ماناسقا بېرىپ ئه . ئهلچىلىك قىلىپ ئهۋەتكهن ئىدى



 تولۇق  ئوتتۇرا  ئوقۇغۇچىالر كۇلۇبى http://xjtoluk.cn/  http://irlan.cn 

292 

 خهلىپه  داۋۇد  يهنى  لورىنجا  خهت « تۇرغاندا،  ئهنجانلىقالرنىڭ  ئهلچىنىمۇ  مهن  ۋە  ئاڭلىمايمهن  سۆزلىرىنى

 . ئۇنىڭ ئۈچ ئادىمىنىمۇ يوق قىلدى . دەپ ناهايتى غهزەپ جاهالهتتىن مهزكۈر يۈز بېشىنى دارغا ئاستى » كۆرمهيمهن

 غازى لورىنجانىڭ بۇ خىل نااليىق قىلىش ئىشلىرىنى ئاڭالپ، غهزەپ ئوتلىرى ئۆرلهپ، ئالال بېك پانسهت، جانابى ئالى

 هىسامىدىن پانسهت، ئاخۇن پانسهتلهر باشلىق ئون پانسهت ۋە ئىككى مىڭ نهپهر خۇن ئىچهر ئهسكهرنى تهيىنلهپ

 سالدى  بىلهن كۆرۈشۈپ، . يولغا  بېك بهچچه  يېتىپ بېرىپ جانابى  شهرەپلىك ۋاقىتالردا بۇالر  ۋە  سائادەتلىك زامان

 يېتىپ كهلدى  تهۋەسىگه  مانسا  چىقىپ،  جهڭ . ئاتلىنىپ يولغا  قىلىپ،  كىرىشتى  شهههرنى مۇهاسىرە  بىر . مۇقابىلىگه

 ئۇ ياراتقۇچى غهپۇر ئالالنىڭ فهزلى ئىنايىتى بىلهن ماناس . قانچه قېتىم غهلبه قىلىپ، بىر قانچه قېتىم مهغلۇپ بولدى

 بولدى شه  مۇيهسسهر  ئېلىشقا  يهپ جېنىنى جان ئالغۇچى . هىرىنىمۇ  دورا  ئېلىنىۋاتقان كۈنلىرى لورىنجا  لېكىن شهههر

 مال  ئۈچ  ئهرۋاهقا،  جهرياندا  بۇ  بولدى،  ئامانلىق هاسىل  تاپشۇرۇپ،  نىشانلىق قوشۇنالرغا  غهلبه  بولسا  دۇنياسىنى

 يوق بولدى مىڭدىن ئۇشۇق تۇڭگ . يۈزدىن كۆپرەك يىگىت زايه بولدى  شۇنداق قىلىپ تۇڭگانىالرنىڭ شههىرى . انىالر

 . ئىككىنچى قېتىم جانابى ئاتالىق غازىنىڭ ئهمرى ئىتاتىگه كىردى

 چوڭ  شهههردىكى  ئالته  قاراشلىق  ئۈرۈمچىگه  بهچچه  بېك  كېيىن،  ئۇرۇشتىن  قېتىمقى  ياكى  بۇ  باي  كىچىك ۋە

 ، بايالرغا مىڭ سهردىن، قالغانالرغا ئۆز دەرىجىسى بويىچه سهككىز يۈز كهمبهغهل تۇڭگانىالرنى خهتلهپ تىزىمغا ئېلىپ

 ئالدى  دۆلهتخانىغا  ئهقهلى ئون سهرگىچىلىك كۈمۈش پۇل غهلله قويۇپ،  سهردىن تارتىپ،  ئالته يۈز  يارغۇ . سهر،  بۇ

  نۇپ بىلىپ، ئۆز كهسپى كۈمۈشنى تاپشۇرغاندىن كېيىن، تۇڭگانىالر ئاجىزلىق ۋە زەئىپلىككه يۈز قويۇپ، ئۆز ئورنىنى تو

 كاشىغهردە ساالرلىق . هۈنهرلىرى بىلهن مهشغۇل بولىدىغان بولدى  چاغدا  كهنجى ئاخۇن ) ت – ساالتايىپىسىدىن ( بۇ

 ئىدى  بار  تۇڭگانى  كاتتا  نامدار  بىر  قىلىپ، . بىگهن  دايهنهشهي  تۇڭگانىالرغا  ئۈرۈمچىدىكى  ئۇنى  غازى  ئاتالىق

 ئېهسان  ياراق، ئهلهم، بايراق قاتارلىق ئىنئام  اۋۇل بېشى قىلىپ، ئات، قورال تۇڭگانى يۈسۈپ بېك ياساۋۇلنى ياس

 سالدى  ئۈرۈمچىگه يولغا  ئۈرۈمچىنىڭ چوڭ تۇڭگانىلىرىنى . قىلىپ،  بېك بهچچىمۇ  ئۈرۈمچىگه بارغاندىن كېيىن،  بۇالر

 چۈشتى  يېتىپ  تۇرپانغا  بىلهن  قوشۇنلىرى  نىشانلىق  غهلبه  تاپشۇرۇپ،  ئاخۇنغا  مازار ت . كهنجه  ئۇلۇغ   ۇرپاندىكى

 غېرىپ  قىلدۇرۇپ،  خهتمه  كاالمىنى  ئىگىسىنىڭ  ئالهم  ههققىدە  قىلىپ،  ماشايىخالر  نهزىرلهرنى  كهڭرى  بچارىلهرگه

. سهدىقه بېرىپ، ئۇالرنىڭ دۇئاسىنى ئېلىپ خاتىرجهم بولدى
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 بېشىنى بۇرۇن بىپارۋارلىق قىلىپ خاتۇن خان  كورال هاكىمى هاجى مىرزا  قالماقالرنىڭ لېكىن،  نى قولدن بهرگهن ۋە

 بولغان ئىدى  سهۋەپ  قىلىشىغا  زايا  ئادەمنى  گۇنا . بىرنهچچه  بىكار  بۇنى  ئورنىدىن  قويۇپ،  بوينىغا  جىنايهتلىرىنى

 كورلىنى بولسا نىياز مۇههممهت . نادامهتكه تاشلىدى  قىلىپ، كاشىغهرگه ئېلىپ بېرىپ، ئۈچ يىل ئىستىقامهت ۋە توۋا

 نار مۇههممهت پهرۋانىچىنى بولسا پىشقهدەم ۋە كاتتا سىپاه دەپ، تۆرەم بىلهن بىلله . مهرههمهت قىلدى توقسا بىيىگه

 ههتتا ئۇرۇش ۋاقتىدا تۆرەمنىمۇ . ئۈرۈمچىگه بۇيرۇغان ئىدى ههم ئۇنىڭغا ئهمرى لهشكهرلىك مهنسىۋى بېرىلگهن ئىدى

 لېكىن بۇ . ك يارلىق بېرىپ، ئورنىنى كۆتهرگهن ئىدى بۇ پهرۋانىچىنىڭ ئهمىرى پهرمانىغا بوي سۇنۇش توغرلۇق مۇبارە

 مۇنچه  بىر  مهخپى تۈردە مهرهۇم دايهنشهينىڭ ئوغلى تالىپ ئاخۇندىن مهخپى هالدا  ئۈرۈمچىگه بارغاندىن كېيىن،

 چۈنكى ههممه تۇڭگانىالر . نهق پۇل ئېلىپ، جانابى ئالىغا خهت يېزىپ، تالىپ ئاخۇننى دايهنشهي قىلىپ بېرىلسه

 جانابى ئالىمۇ تالىپ ئاخۇنغا تهلهپكار بولۇپ دايهنهشهي . ئاخۇننىڭ تالىپى ئىكهن دەپ تهلهپ قىلغان ئىدى تالىپ

 لېكىن، تۇڭگانىالرنىڭ چوڭلىرى ههتتا پۇقرا ئاممىسىمۇ تالىپ ئاخۇنغا ئىناۋەت . قىلىپ ئالى يارلىق چۈشۈرگهن ئىدى

 ئۇنىڭ . نچىلهپ لورىنجاغا ئىناۋەت ۋە ئىتائهت قىلغان ئىدى نومۇس بىلىپ، ئىككى  ۋە ئىتائهت قىلىشنى ئۆزلىرىگه ئار

 شى  بايان قىلىنغاندەك  يۇقىرىدا  كونا – ئۈستىگه  يهنشهي ئوتتۇرسىدا  شى گۇڭ بىلهن تالىپ ئاخۇننىڭ دادىسى سۇ

 ئىكهن  بار  كارامهتلى . ئاداۋەت  كهسپى  خهلىپىنى  داۋۇد  ههممىسىال  ۋە  پۇقرالىرى  خاس  تۇڭگانىالرنىڭ  رى شۇنداقال،

 جان  دەپ  ئىگىسى  دەۋەت  قىلىدىكهن  ئاشكارا،  ئىخالس  ئهقىدە  بىلهن  پهرۋانىچى . دىلى  نارمۇههممهت  ئهگهر

 بهلكى مۇبارەك يارلىق . ئىككىنچى قېتىم داۋۇد خهلىپىنى تۇڭگانىالرغا ئۇلۇغ قىلىپ بېرىلسه دەپ ئهرز بهرگهن ئىدى

 ۋە  قىلىنغان  ئۇلۇغ  تۇڭگانىالرغا  خهلىپه  داۋۇد  جىدەل ئارقىلىق  سهرۋازالرنىڭ  ئارىدا  يىگىت،  چىقمىغان،  ماجىرا

 سهۋەپ قىلىپ، نار مۇههممهت پهرمانىچىنى  ئاتالىق غاهى ئهنه شۇ ۋەقهلهرنى بانا . قانلىرىمۇ تۆكۈلمىگهن بۇالر ئىدى

 . قىلدى كۇچاردىكى مهنسىۋىدىن بىكار قىلىپ، كاشىغهرگه ئېلىپ بېرىپ، مۇزلۇق ئۆيگه سۇالپ قويۇپ، مۇزلىتىپ يوق

 كۇچارنى بولسا ئامىلخان تۆرەمگه ئىنايهت قىلدى ۋە ئۈرۈمچى ماناس ئۇرۇشلىرىدا باتۇرلۇق كۆرسهتكهن ئارسالن قۇل

 پهيزى يۈز بېشى ئۆز باشلىقى . تاغاي قۇرشاقنى ياساۋۇلالرغا يۈز بېشى قىلىپ تهينلىدى . قىپچاقنى پانسهتلىككه كۆتهردى

 قى  ئهدەپسىزلىك  پانسهتكه  بېك  قويدى مههمۇت  مۇزداۋاندا  كايىپ  ئۇنىڭدىن  ئۈچۈن،  ئۇ . لغانلىغى  لېكىن،

 كاشىغهرگه ماڭدۇرسا، يولدىن يهنه قاچتى  تۇتۇۋېلىپ، ئۇنىڭ گۇناسىنى گهدىنىگه يۈكلهپ، . مۇزداۋاندىن قاچقاندا
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 يارلىق قىلدى . سۇيۇپ تاشلىدى  مىڭ يىگىت تۇرۇشقا  بىر  شههىرىدە  ئۈرۈمچىنىڭ كونا  دا . يهنه  دخۇانى تۇردى قۇلى

 ئهمىرى لهشكهر قىلىپ، ئۇنىڭغا يهنه تۆت پانسهت تهيىنلهپ، ئۈرۈمچىدە توختاتتى ۋە ههر يىلى تۆت پانسهت نۆۋەت

 . بىلهن ئالمىشىپ تۇرىدىغان بولدى

 توقسان  يۈز  مىڭ ئىككى  بىر  هىجرى  ۋە . ئىدى ) ت – يىل  1872 مىالدى ( تارىخ  غهلبه  بېك بهچچه  جانابى

 كېيىن  دۆلهت نۇسرەتتىن  بېرىپ،  ،  ئاستانىگه  بۈيۈك  قىلىپ،  مۇارجهت  دارۇس سهلتهنهتىگه  كاشىغهر  بىلهن  ئىقبال

 بولدى  مۇيهسسهر  قىلىشىغا  قۇبۇل  ۋە  شهرەپ  ئالىنىڭ  مال . جانابى  ئالغان  قىلىپ  يارغۇ  ۋە  ئولجا  تۇڭگانىالردىن

 ق نهرسىلهرنى بىرمۇ بىر خهتلهپ، ئۇالرنى ياراق قاتارلى  دۇردۇن، قورال  يامبۇ، كۈمۈش، چاي، چىنه، تاۋار  غهنىمهت

 ۋەقه  بولغان  شههىرىدە  تۇڭگانىالر  ۋە  تاپشۇردى  غهزنىسىگه  بايلىق  ئالى  بىلهن  تىزىمى  جانابى  ئۆز  هادىسىلهرنى

 بىر  جانابى ئالى ماختاپ ۋە تهقدىرلهپ، ئۇنى نۇسرەت ئۈلگىسى . بىرلهپ مهلۇم قىلدى  ئالىنىڭ مۇبارەك قۇالقلىرىغا

 ه  ئورنىنى بولغان  مۇكاپاتالپ  بىلهن  مهنسهپ  ئالى  دىگهن  بېشى  لهشكهر  ۋە  ئهمىرى  ئهمىراالر  قوشۇنالرنىڭ  هممه

 مهنسهپ، . كۆتۈردى  اليىغىدا  ئۆز  سهرۋازالرىمۇ  ههتتا  يىگىت ئهمىرالىرى،  يهككه  پانسهت ۋە  ئهمىرى لهشكه،  باشقا

 ۋ  تون  ئىنئام  شاهانه  ئۇالرنى  بېرىپ،  نهرسىلهرنى  قاتارلىق  قىلىپ، كىيىم  مهمنۇن  بىلهن  ئىلتىپاتالر  پادىشالىق  ە

 ههممه . كۆڭلىنى كۆتهردى  ههتتا  سهيىد پۇقراالر،  فهزىال ۋە  ئۆلىما،  توي ئۆتكۈزۈپ،  بۇنىڭ شهرىپىگه كاتتا  شۇنداقال،

 ا ئۆز ئېهسان ئاتا قىلدى ۋە ئۇالرغ  كىيىم، تهڭگه، تىلال بهخش  غېرىباالرغىچه تون  بىچارىلهر، غېرىپ  ئادەم، ئاجىز

 نهچچه قارى مۇرەتتىپلهر ۋە قىرائهتچىلهرگه . سهدىقىلهرنى بېرىپ، ئۇالرنىڭ پهته ۋە دۇئاسىنى ئالدى  اليىغىدا نهزىر

 ئۇلۇغ ئالالنىڭ مۇقهددەس كاالمىنى تامام قىلدۇرۇپ، ساۋابىنى پاك ۋە مۇقهددەس ئهرۋاهالرنىڭ روهىغا بېشىغالپ دۇئا

 . قىلدۇردى

 ئىككىنچى . ئاتالىق غازى ئۈرۈمچىگه بېرىپ، ئۇنى ئۆزىگه بىر قېتىم تهۋە قىلىپ يانغان ئىدى دەسلهپته جانابى

 غهزنه توال سهرپ بولۇپ . بۇ ئارىدا تولۇق ئۈچ يىل ئۆتتى . قېتىم بېك بهچچه بېرىپ ئۇ جاينى ئاالهىدە بويسۇندۇردى

 بۇ يهتته شهههرنى باج . كهتتى  سۇسهن كاتتا قىممهت باها ئارغىماق ئاتاالر خۇ . خىراجهتلىرىمۇ يهتمهي قالدى  ههتتا

 يهتتى  ئىسسىق . هاالكهتكه  بىلهن  سهۋەپ  قويغان  يهپ  گۆشىنى  ئات  سهرۋازالر  يىگىت  كۈنلىرىدە  قىممهتچىلىك

 بولدى  دۇچار  ئوقلىرىغا  ئىچىدىن قان كېلىپ ئالالنىڭ قۇدرەتلىك قازا  بولۇپ،  گىرىپتار  قورساق ئاغىرىقىغا . كۈنلهردە
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 ىغ شههىرى ۋە شاهانه سىياسهت، ههتتا قۇدرەتلىك ۋە ههممىگه ئىگه بولغان ئالالنىڭ قهدىرى بىلهن ئىككى شۇنداقال، ت

 ئاپهتكه ئۇچراپ، يوقلۇق شههىرىستاننى ئاۋات ۋە  يۈز مىڭغا يېقىن تۇڭگان هاالكهت سهيلىسىدە غهرق بولۇپ، بااليى

 قىلدى  قارى . باي  ئۆلگهنلىكىگه  تۇڭگانىنىڭ  مۇنچه  ئىكهن هالبۇكى،  كۆپ  ناهايتى  سانى  ئۇالرنىڭ ،   ههتتا . غاندا

 كىچىك نارسىدە ئوغۇلالر ۋە بويىغا يهتكهن ياكى يهتمىگهن قىز بالىالرنىڭ سانىنى بولسا،  ئۇرۇش ۋاقتىدا ئۆلگهن چوڭ

 قىلى  تهسهۋۋۇر  ئىدرىگى  جاننىڭ ئهقىل  بىرەر  ياكى  ئىنسان  بىرەر  باشقا  ئالالدىن  بولغان  شاهى  غايىپ ئالهم  پ، ئۇ

 . جۈملىدىن، بۇ چاغدا مۇسۇلمانالردىنمۇ ئۆلگهنلهر بار ئىدى . ئۇنىڭ تېگىگه يېتىشى مۇمكىن ئهمهس

 قازاقالرنىڭ  ۋە  تۇڭگان  قالماق،  خىتاي،  زامانغىچه  بۇ  تا  دەۋرىدىن  ئىسالم  شۇكى،ئاۋالقى  هاسىلى  سۆزىمىزنىڭ

  ئۇزۇق، نان  بهزىلىرىنى ئازغىنا ئاش . قىلىپ ئاالتتى بالىلىرىنى ئهسكهر ۋە سودىگهرلهر خالىغىنىچه ئولجا ۋە ئهسىر

 ساتاتتى  ئىگه . توقاچقا  مىننهتدارلىقىغا  ۋە  ئۇالرنىڭ ئازادىلىگى  سېلىپ،  بېقىپ خىزمىتىگه  قوسىغىنى  ئۇالرنىڭ  ياكى

 ئاالتتى . بوالتتى  ئهقىدىگه  ئهمىرى  ئۆز  خالىغانچه  قىلىپ  چوڭ  قىزالرنى  ئه . ياكى  ئادەمنىڭ  بىر  يهنه  مرى ياكى

 . پهرزەنتلىك بولۇپ قاالتتى  بۇالر ئۆي تهئهللۇق بولۇپ، باال . ئهقىدىسىگه مۇستاپانىڭ سۈننهت يولى بىلهن بېرەتتى

 بىلهن  مۇسۇلمانالر  كىرىپ،  قاتارىغا  مۇسۇلمانالر  كىرىپ،  قاتارىغا  ئادەم  بولۇپ  چوڭ  بالىالر  تۇغۇلغان  بۇالردىن

 كېتهتتى  بالى . ئارلىشىپ  ئولجا  مهزكۈر  ئۆگىتىپ، بۇالر  خهت  چىقىرىپ،  ساۋادىنى  ئوقۇتۇپ  بېرىپ  مهكتهپكه  الرنى

 بهزىلىرىنى بولسا قارى مۇرەتتىپ قىلىپ، پهزىلهت . بهزىلىرىنى بولسا هۈنهرۋەر قىلىپ، كهسپ بىلهن شۇغۇلالندۇراتتى

 بىر ئادەمنىڭ ئۆيىدە ئهقهللىسى بىر ئىككى ئولجا مۇسۇ . كامالهتكه ئىگه قىالتتى  . لمان باال بار ئىدى ئۇ زاماندا ههر

 ئۇالرنى بۇ شهههرلهردىن چىقىپ فهرغانه ۋىاليىتى ، . ئۇالرنىڭ ههممىسىال مۇسۇلمانچىلىق دائىرىسىگه كىرەتتى  ههتتا

 ئۇالر تا هازىرغىچه . بۇخارا مهمىلكىتى، تۈركىستان، بهدەخشان بهلكى رۇم، هىندىستان قاتارلىق جايالرغا ئېلىپ باراتتى

 ئىالها ئۆز كامالى . دىسىدە مههكهم تۇرۇپ، يهر، سۇ، جاي ۋە مۈلۈك سېتىۋېلىپ ئۆمۈر كهچۈرمهكته مۇسۇلمانچىلىق قائى

 ۋە  رەسۇلىلال « قۇدرىتىڭ  مۇههمهدۇن  ئىلالال،  قىلغان » الئىالهۇ  جارى  تىللىرىدا  شېرىپنى  كهلىمه  ئۇلۇغ  دىگهن

 زىلىك ههدىس شېرىپىنىڭ بىر مهزمۇنىدا كىچىك گۇنالىرىنى ئهپۇ قىلىپ، خۇددى مۆجى  مۇسۇلمانالرنىڭ بارلىق چوڭ

 » ئالالنىڭ بىرلىگى ۋە مۇههممهتنىڭ پهيغهمبهرلىرىگه ئىشهنمىگهن مۇخلىسالر بولسا جهزمهن جهننهتكه كىرەلهيدۇ «

 جهننىتى  قىلىپ،  نىسىپ  كۆرۈشكه  دىدارىڭنى  ئۇلۇغ  ۋە  جااللهتلىك  ئۆزەڭنىڭ  ئۇالرنى  قىلىنغاندەك،  بايان دەپ
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 ىنى ئۆز ئۇلۇغ سۈپىتىڭ بىلهن بۇ بهندە گۇناهكارالرنىڭ يۈزىگه قارىتىپ ئاچساڭ، بۇ سېنىڭ ئۇلۇغ نىمهتىنىڭ ئىشىكلىر

 . ۋەسساالم – ئۇلۇغلۇغۇڭغا مهرههمهت . دەرگاهىڭ ئالدىدا هىچقانداق بىر ئاجايىپ ئىش ئهمهس

12 

 ئۇ بهدۆلهت ئالى غازى ئهئنى مۇههممهت ياقۇپ بېك ئاتالىقنىڭ ئىككىنچى قېتىم

 انغا يۈرش قىلىش نىيىتى، بهزى پاراكهندىچىلىك ۋەقهلىرىنىڭ يۈز بېرىشى، دۆلهت تۇرپ

 ئىنتىزامىنىڭ ئهينى قىيامىدىن زاۋالغا مايىل بولۇشى، تهلهيگه قارىشى ۋەقهلهرنىڭ

 يۈز بېرىشى تۈپهيلىدىن دۆلهت ئاپىتىنىڭ مهغرىپكه قاراپ پېتىشىنى

 مۇهه  ۋە  ئاشكارە دىيانهت ئهسهرلىك يارەنلهر  ۋە  روشهن  كۆڭۈللىرىگه  بۇرادەرلهرنىڭ ئۇچۇق  ممهت شۇئارلىق

 بۇ تهرىقه قىسسه ۋە خهۋەرلهرگه قارىغاندا، تارىخ هىجرىنىڭ بىر مىڭ ئىككى يۈز سهكسهن سهككىزىنچى  بولغايكى،

 اتالىق غازى ، ئىككى چاشقان يىلى جهۋزا پهسلىنىڭ ئاخىرىدا، جانابى شههرىيارى ئ ) ت – يىلى  1871 مىالدى ( يىلى

 كهلدى  ئاقسۇغا  دارسهلتهنهت  بولۇپ،  خاتىرجهم  غازاتلىرىدىن  تۇرپان  بىكار . ئۈرۈمچى،  بېشىنى  مىرزا  مۇالجىيهت

 ههم  ئاغىسى  ساالم  توخسابىيىنى  مههمۇت مۇسا  ۋە  قىلدى  هاكىم  ئاقسۇغا  دادخۇانى  ئابدۇراخمان  كۇچارلىق  قىلىپ،

 ئاقس  ئاي  توققۇز  تهيىنلهپ،  قىلىپ  قۇلى ئورۇنباسار  ههق  ئوغلى  ئىككىنچى  بېرىپ،  كاشىغهرگه  ئاندىن  تۇرۇپ،  ۇدا

 ئۆزىنىڭ ئاقسۇدىكى ئورۇنباسارى ههم ساالم  ۋە  ئهمىرى لهشكهر  سهرۋازالرغا  يىگىت،  بېگىمنى ئاقسۇدىكى پانسهت،

 . ئاغىسى قاتارلىق مهنسهپلهرگه تهيىنلىدى

 بېك قۇلى بېگىمنى ) ت – يىلى  1872 مىالدى ( يىلى تارىخ هىجرىنىڭ بىر مىڭ ئىككى يۈز سهكسهن توققۇزىنچى

 بهردى  پهرمان  قىلىشقا  تهسهررۇف  قېتىم  ئىككىنچى  ئۈرۈمچىنى  ۋە  قىلىشقا  هىمايه  تۆرەملهرنى  خان  ئۇالر . هېكىم

 يىلى  توقسانىنىچى  يۈز  ئىككى  مىڭ  بىر  هىجرىنىڭ  تارىخ  قىلىپ،  سهرەنجان  ئايدا  تۆت  ئون  تهۋەسىنى  ئۈرۈمچى

سهرەتان پهسىلىدە يېنىپ كېلىپ، جانابى شههرىيار غازى بىلهن كۆرۈشۈش شهرىپىگه ئىگه )  يىلى  1873 مىالدى (
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 بايان قىلىنغان ئىدى . بولدى  يۇقىرىدا  يىلى . بۇ  بىرىنچى  توقسان  مىڭ ئىككى يۈز   تىنچ ) ت – يىلى  1874 ( بىر

 . ئامانلىق بىلهن ئۆتتى

 مىڭ ئىككى  تارىخ هىجرىنىڭ بىر  توقسان ئىككىنچى يىلى لېكىن،  خۇددى بۇ ) ت  يىلى  1875 مىالدى ( يۈز ، 

 دىگهن ئىكى ] 202 [ ئهسهرنىڭ مۇقهددىمه ئاخىرىدا بايان قىلىنغاندەك، قامۇل ۋە لهنجۇ سېڭ تهرەپتىن داخۇ، شوخۇ

 ۋە جهسسۇر تۇڭگانى بىلهن تۇرپان ئىقلىمىغا بېسىپ كىردى  ئۇالرنىڭ . نامدار تۇڭگانى ئوتتۇز مىڭدىن كۆپرەك باتۇر

 ئىسالم ئاچقان پادىشاهى ئىسالم، يهنى مۇههممهت ياقۇپ بېك غازى ئالى خىزمهت كىراملىرىغا ئۆزىمىزنى تاشالپ،

 هىمايهتلىرىگه ئۇلىشىپ، ههممىمىز بىر نىيهتته تۇرۇپ بېجىن مۇشرىك ۋە دىنسىزلىرىغا قارىشى كۈرەشته بىلله بولساق

 ئىكهن  بار  ئهرزىلىرى  ۋە  مۇددىئا  باراۋەرلىك . دىگهن  چېرىكلىرىگه  خىتاي  نۇرغۇن  چىققان  تهرەپتىن  بېجىن  ئۇالر

 ئىكهن  چىققان  قېچىپ  ئاش . قىاللماي  نۇرغۇن  ئالدىغا  ئۇالرنىڭ  ئهۋەتىپ،  ئهسكهر  تۆرەم  خان  ئۇزۇق  هېكىم

 چهت  بىر  كىرگۈزمهي،  تۇرپانغا  چىقىرىپ،  تۇرپانغا  ئۆتك  چىقىرىپ،  ماناس تهرەپكه  ئۈرۈمچى،  بىلهن  ۈزۈپ، ياقا

 بهدى  كۆرسىتىپ،  يايالقالرنى  ۋە  ئوتالق  زىمىن،  كهڭرى  ئااللىغۇدەك  هوسۇق  قىلسا  دېهقانچىلىق . تېرىقچىلىق  ئۇالر

 بولدى  مهشغۇل  بىلهن  تهرەددۇتلىرى  ۋە  بۇالپ . ههرىكىتى  ئههلىنى  قامۇل  تۇڭگانىالر  ئۇ  شهههر،  لېكىن،  تاالپ،

 بالىلىرى بىلهن بىلله كۆچۈرۈپ ئالدىغا  ىرىنى، ئۇالرنىڭ خوتۇن كىچىك ئادەمل  كهنت، ئايماقالرنىك چوڭ  سههرايى

 ئاچ  ۋە  ئاتلىق  بهزىلىرىنى  پىيادە،  بهزىلىرىنى  ئېلىپ  سېلىپ،  بىلله  ههيدەپ،  قىلىپ  ئاۋارە  خېلى  هالدا  يالىڭاچ

 ئىكهن  رەهمى . كهلگهن  بۇالرغىمۇ  تۆرەم  خان  سههرايى  هېكىم  شهههر،  شهههر،  بۇ ،   قىلىپ  كهنت،  شهپقهت

 بۇنىڭدىن ئىلگىرى جانابى ئالى . ئۇزۇق چىقارتىپ، كۆپ مهرههمهتلهرنى قىلدى  ئايماقالردىن كهلگهنلهرگىمۇ ئاش

 قهدەم  ۋاڭ  تۇرپانغا  دايهنشهي،  تۇڭگانى  ئۇنىڭ ئاغچىسى  تهشرىپ كهلتۈرۈشتىن بۇرۇن،  يوق قىلىپ،  خانلىقىنى

 تاالپ تۇرپانغا ئېلىپ كهلگهن  ئهسىر قىلىپ ۋە بۇالپ  ا بىلهن فۇچىن خاننى ئوغلى ۋە بىرمۇنچه ئادىمى بىلهن ئولج

 . بۇ ۋەقه يۇقىرىدا بايان قىلىندى . ئىدى

 ساالم راسالپ، دوستلۇق ئىزهار  يهنه بىر ۋەقه شۇكى، جانابى ئالى بۇنڭدىن بىر يىل بۇرۇن نۇرغۇن ههدىيه ۋە سوغا

 مهلىكه پهرەڭگه ئهلچى قىلىپ ئهۋەتكهن ] 203 [ ى قىلىپ خهت يېزىپ، ئابدۇلسهمهت ئىشىك ئاغىسىنى لهندەندىك

مهلىكه پهرەڭ بۇنىڭا توال ئېتىۋار بىلهن قاراپ، يىگىرىمه مىڭ دانه پىستانلىق پاكىز ۋە قىممهت باها كارخانا . ئىكهن
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 گهن بۇ قورالالر يېتىپ كهلگهندىن كېيىن، ههممهت يىگىت، سهرۋازالرغا تهقسىم قىلىپ بهر . مىلتىغى ئهۋەتكهن ئىكهن

 ساالم بلهن  ئىككىنچى قېتىم يهنه ئههدارخان تۆرەم بىلهن مۇههممهت جانبايالرنى الياقهتلىك نۇرغۇن سوغا . ئىكهن

 قورال  ئهۋەتىپ،  ئهۋەتكهن ئىدى  ئهلچى  تهڭگىلهرنى  ۋە  مهلىكه . ياراق ئېلىپ كېلىش ئۈچۈن نۇرغۇن تىلال  بۇالر

 ومله پاكىز پهرەڭ كالتۇس مىلتىغى ۋە مىلتىق ياسايدىغان ئون پهرەڭ بىلهن ياخشى سائهتته ئۇچرىشىپ، قىرق مىڭ د

 ئىككى نهپهر ماهىر پهرەڭ ئۇستىسى بىلهن بىر بىر شىرىسى يۈز جىڭ كېلدىغان ئىككى يۈز شىرە ۋە خۇش پۇراق چاي

 ئېچىپ، جانابى ئالى بۇ ئىككى يۈز شىرە چاينىڭ شىرىلىرىنى . ئېلىپ كېلپ، جانابى ئالىنىڭ نهزەرلىرىدىن ئۆتكۈزدى

 قىلىپ تۆكتۈردى  خامان  ئالىنىڭ سههنىسىنى  بولدى . ئوردا  بولغاندەك  پهيدا  كۆمۈك  دۆۋە  كاتتا  بىر  گويا  . سههنىدە

 كىچىك ههممه مىراخر پاراشالرغىچه ئون لىگهن  ئهمىرى لهكشكهر، ئهمىرائى پانسهتلهر، يىگىت، سهرۋزالر، ههتتا چوڭ

 چ  لىگهنگه  ئهقهللىسى بىر  قىلدى  اي مهرههمهت ياكى بهش لىگهن،  ئومۇمىي . ئىنئام  مۇالزىم خىزمهتچى بۇ  هىچبىر

 بۇ شۇنداق خۇش پۇراق ۋە پاكىز چايالر ئىدىكى، گويا ئوردا ئىچى، ههتتا . ئىنئامدىن مههرۇم ياكى نائۈمىت قالمىدى

 ياكى مۈشكى ئهزفهردەك ههممه ئادەمنىڭ دىم  تۆكۈلگهندەك،  ئىچىگه خۇش پۇراق ئهتتىر  ىغىنى خۇش پۈتۈن شهههر

 . پۇراقلىق ئهتىر قىلىپ ياراتتى

 دەل . ئىشتىياقى پهيدا بولدى  بۇ كۈنلهردە جانابى ئالى غازىنىڭ دىل ئهينهكلىرىدە يهنه بىر سهپهر قىلىش ئارزۇ

 لهن ئۇ توپ، زەمبىرەك قاتارلىق ياراقالر بى . شۇ چاغدا فهرغانه ۋىاليىتى تهرەپتىن قىپچاق ئاپتابهچىدىن ئهلچى كهلدى

 ئۇالرنىڭ  ۋىاليىتىنى  فهرغانه  قىلىپ،  غازات  بىلهن  دىنسىزالر  ئورۇس  بهرسىله،  تۇڭگانى  مىڭ  ئىككى  قورالالنغان

 دەپ تهلهپ قىلغان ئىكهن  يار . قولىدىن ئاجراتسام  ئۆزىگه  قىپچاقالرنى  مۇنچه  بىر  كۈنلهردە  بۇ  ئاپتابهچى  مهزكۈر

 ئىتائىتىد  ئوروسىيىنىڭ ئىناۋات ۋە  قىلىپ،  كۈن كۆرۈپ تۇرغان ئىكهن ههمدەم  چهت ياقىدا  بىر  جانابى . ىن تارتىپ،

 كۆڭلىگه  خۇددى  سۇبهانى  ۋە  كهلگهن  ئىلهام  ئالالدىن  رەببانى  خۇددى  جاۋابىدا  دەرهال  ئۆزىنىڭ  غازى  ئاتالىق

 ۇرۇپ ماڭا ئۈرۈمچى تهرەپته دۈشمهن پهيدا بولۇپتۇ، مهن بۇنىڭغا ئۆزەم ئاتالنماقچى بولۇپ قوشۇن ماڭد « سالغاندەك

 نۇرغۇن قوشۇن بىلهن چىقىپ يار  پات . تۇرۇپتىمهن  تىنجىتىپ قايتىپ كېلىپ ،  بۇنداق  يېقىندا  مهدەت بهرمىسهم،

 دەپ شىرىن گهپ ۋە تاتلىق سۆزلهر بىلهن بىر بانا » چوڭ دۈشمهننى ئىككى مىڭ تۇڭگانى بىلهن يوقاتقىلى بولمايدۇ

. قىلىپ ئهلچىنى يولغا سالدى
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 ۋاق  بۇ  قاراپ ماڭغان ۋە لېكىن،  قىيامىدىن زاۋالغا  ئۆز  ىت ئاتالىق غازىنىڭ دۆلهت قۇياشىدىن چېچىلغان نۇرالر

 ئامما . يۇقىرىغا قاراپ ئۆرلهۋاتقان، دۆلىتى بولسا ئىگىزلىكتىن پهسكه قاراپ قهدەم قويغان بىر هالهتكه كىرگهن ئىدى

 زۇۋالى گۈزەل ئاتالىق غازى تارىخى هىجرى بىر  ۋە  توقسان ئىككىنچى يىلى زامانى ئۇلۇغ  مىالدى ( مىڭ ئىككى يۈز

 يىلىنىڭ مىزان پهسلىدە، نهههپ ئاغزى تهرەپكه يۈرۈشنى مهقسهت ) ت – ئهجدىها ( يهنى نهههڭ ) ت – يىل  1875

 كهلدى  يېڭىسارغا  تاشالپ،  قهدەم  ئهمىرى . قىلىپ  قۇل  ئۆمهر  دادخۇا،  جامىدار  ئالدىدا  ئاتلىنىشنىڭ  بۇ  لېكىن،

 باشل  قىلىپ، لهشكهرلهر  مهلۇم  ئىلتىماس  ههققىدە  دۆلهتخالىق  ئهرباپ  كاتتا  نهچچه  بىر  بۈيۈك « ىق  ئالى  جانابى

 سهلتهنهتىدىن قوزغالمىسا، ههرقانداق خىزمهت بولسا بىزدەك كهمىنه قۇللىرىغا پهرمان ئالى چۈشۈرسىله، بىز  بارگاهى

 خىزمهتنى قىلىپ بهرسهك  بېهرىب » بېرىپ بۇ  جانابى ئالى  بېك بهچچه « انلىق بىلهن دىگهن چاغدا  قهشقهردە  سىزلهر

 تۇرۇڭالر، ئۆزەم بېرى كېلهي  چۈنكى، جامىدار دادخۇا، ئۆمهر . دەپ، ئۇالرنىڭ ئىلتىماسىنى ماقۇل كۆرمىدى » ئالدىدا

 قۇل ئهمىرى لهشكهر قاتارلىقالرنىڭ بىز بارماي تۇرۇپ هىچقانداق دۈشمهن ئېلىنغان ئهمهس دىگهن گهپلىرى ئۇنىڭ

 بىللىمۇ ئېلىپ ماڭماي، ئۆزى ئاتالنغان . ۇالقلىرىغا چۈشۈپ قالغان ئىكهن مۇبارەك ق  شۇڭالشقا بۇالرنى ئهۋەتمىدى ۋە

 . ئىدى دىگهن گهپلهر بار

 كىرىپتۇ دىگهن  بۇ كۈنلهردە زامان رىۋايهتلىرىنىڭ خاقانى چىنى تهرەپتىن نۇرغۇن قارا چېرىكلهر چىقىپ قامۇلغا

 ياركهنتتىكى قازى رەئىس مولال نهمان . ابى غازى ئالى مهقام ياركهنتكه كېلىپ چۈشتى جان . يامان خهۋەرلىرى كهلدى

 ئىشالرنى  ئارتۇق  بىهۇدە  ئۇزارتىپ،  قول  باشىغا  چهتنهپ،  يولدىن  چىقىپ،  دائىرسىدىند  هوقۇق  تېگىشلىك  ئۆزىنىڭ

 هويال ئىمارەت ب . قىلغان ئىكهن  كاتتا  بىر  سىياقىدا  ئالى ئوردا  قىلدى دىگهن گهپ جانابى خۇسۇسهن خۇددى بىر  ىنا

 ئۇ بىر كېچىدە مهخپى بېرىپ، بۇ هالنى ئۆز كۆزى بىلهن ئهينهن كۆرۈپ، . ئالىنىڭ مۇبارەك قۇالقلىرىغا ئاڭالنغان ئىدى

 مال  ئهيىپلهپ نهزەربهنت قىلىپ،  قازى رەئىسنى  بۇ  بۇيرۇپ ئالدۇرۇپ كېلىپ،  مۇالزىم  ئالى  ئهتىسى  ئهشيالىرىنى

 ئىككى يۈز سهرۋاز بۇيرۇپ ئىمارەتلىرىنى تامامهن بۇزۇپ، ئورنىغا خاال جاي سېلىشقا . ۇپ ئالدى دۆلهتخانىغا تاپشۇر

 جانابى ئالى ياركهنتته يىگىرىمه . ئۇالر بۇ ئىمارەتنى ئون بهش كۈندە بۇزۇپ، ئورنىغا تهرەتخانا سالدى . پهرمان قىلدى

 تهنتهنه ۋە سهۋلهت ههم ناهايتى قاتتىق زىل  سهلتهنهت تهختىگاهىغا زىلىل  كۈن تۇرۇپ،  بىلهن ئاقسۇدىكى دار  هر

. كېلىپ ئورۇنالشتى
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 ئۇنىڭغا جاۋاپ بهرمهي توختىتىپ . بۇ كۈنلهردە خوتهن هاكىمى نىياز بېك توقسان تارتۇق ئېلىپ كۆرۈنۈشكه كهلدى

 كهلدى . قالدى  كۈنلىرى  باهار  ئۇزاپ،  هاۋاسى  ق . قىش  تهرەپلىرىگه  ئۈرۈمچى  تۇرپان،  جهرياندا  قۇيرۇق بۇ  ىل

 توقسان ئۈچىنچى يىلى . لهشكهرلىرىنى ماڭدۇرۇپ تۇردى  مىڭ ئىككى يۈز  بىر  – يىلى  1876 مىالدى ( تارىخ هىجىر

 قىلىپ، زەپهر ئۆزەڭگىسىگه ) ت  جانابى ئالى كۈزلىگهن مهقسهتنى نىيهت قىلىپ، نىياز هاكىم بېكنى ئۈلپهت ۋە ههمرا

 تۇڭگانى  ئهمىرى لهشكهر  يهنه  شاغاۋۇلنىڭ ئوغلى ئاياق قويدى ۋە  كىرىمبايى مىرزا  قۇل دادخۇا،  ههيدەر  ماداويه،

 ئىسهاقجان پانسهت، ئابدۇراخمان دادخۇانىڭ ئوغلى هاپىز بېك پانسهت، قادىر پانسهت، مهمۇر پانسهت، مۇههممهت

 مۇههممهت ئه  كىپهك الۋۇر،  قۇل الۋۇر،  باشلىق ئون مىڭ يىگىت ههم تۆرە  پانسهتلهر  سهپهر  پهندى، ئهلى پانسهت،

  دۇمباق، ناغرا  خېلىل ئهپهندى، مۇههممهت رېهىم پههلىۋان، ئۆمه خوجا ئىشانالر بىلهن ئۈچ مىڭ سهرۋاز ۋە دوهۇل

  ئاستا كۇچار  دۇغا ههشهمهتلهر بىلهن ئاستا  كانات، توپ، جازا يىل، زەمبىرەك، تۇغ، بايراق قاتارلىق سۆلهت ۋە داغ

 كېلىپ چۈشتى  دارۇس  مهنزىل بۇ . سهلتهنهتىگه  مهقامى  كورلىنى  ئۆتۈپ،  ئاندىن  تۇرۇپ،  كۈن  نهچچه  بىر  جايدا

 . بۇ يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ئىدى . قىلدى

 ئۈرۈمچىدىكى تۇڭگانى كهنجى ئاخۇن دايهنشهي تهرەپتىن يۈسۈپ بېك ياساۋۇل باش دىگهن ئادەم  چاغدا  بۇ

 قىلدى  سوغا  دۇئا  كېلىپ  ئېلىپ  ئهزر  بىر  بىلهن  مهزمۇنىدا . ساالمالر  خىتاي « ئهرزنىڭ  بىرمۇنچه  تهرەپتىن  بېجىن

 جانابى ئالى بۇ ئهرزنى كۆرۈپ، يهنىمۇ تههقىق ۋە . دىگهن گهپ بار ئىكهن » چىقىپ، گۇچۇڭزىغا كېلى ئورۇنلىشىپتۇ

 راس  ،ئۇنىڭ  قىلپ  قاتارلىق  تهپتىش  گۇچۇڭزا  ئۈرۈمچى،  بېشىنى  يۈز  تاغاي  ئۈچۈن،  كېلىش  بىلىپ  يالغانلىغىنى

 ماڭدۇردى جايال  يىغىلغان . رغا  پاراكهندىلهردىن  مۇنچه  بىر  كېلىپ،  يېنىپ  بېرىپ  ئۈرۈمچىگه  بېشى  يۈز  مۈزكۈر

 قىلدى  مهلۇم  دەپ  ئىكهن  راست  كهلگهنلىگىنى  گۇچۇڭغا  قوزغىلىپ، . خىتاينىڭ  كورلىدىن  ئالى  جانابى  ئارلىقتا  بۇ

 ئىدى  قىلغان  ئارامگاه  ۋە  قارار  ئۇششاقتالنى  ئۆتۈپ،  مهنزىلمۇ . قهشقهردىنمۇ  چىقىپ،  يولغا  جايدىنمۇ  بۇ   ئهمدى

 . مهنزىل يۈرۈپ توخسۇنغا كهلدى

 نهچچه  بىر  دەپ  كهلسۇن  يېتىپ  دەرهال  بېگىمنى  قۇلى  ههق  ئوغلى  ئاقسۇدىك  چاغدا  كورلىدىكى  ئۇ  لېكىن،

 ن بويىچه مۇههمهت بۇ ئالى پهرما . ئهمىرائى پانسهتنىڭ نامىنى ئالى ئىنايهتنامىگه كىرگۈزۈپ خهت ئهۋەتكهن ئىقدى

 نهچچه  يىگىرىمه  باشلىق  قاتارلىق  بېك پانسهتلهر  ئهلى  پانسهت،  ئالىمباي  پانسهت،  باتۇر  بهچچه  دادخۇا، كېرەم
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 قىلدى  دۇئا  ئالىنى  جانابى  بېرىپ،  توخسۇنغا  ئاتلىنىپ  بىلهن  لهشكهر  مىڭ  ئون  سهرەجهڭلهر  ۋە  بۇالر . پانسهت

 . بېك بهچچىنى يىگىتلىرى بلهن مهزكۈر شهههرگه چۈشۈردى . ئىدى كهلگىچه توخسۇندا بىر شهههر بىنا قىلغان

 ئىدى  پهسلى  تۇڭگانى . ئهسهد  مىڭ بهش يۈز  بىر  مادالويهنى  ئهمىرى لهشكهر  تۇرۇپ،  غازى توخسۇندا  جانابى

 ماڭدۇردى  گۇمادىغا  بىلهن  يىگىتلىرى  قوشۇپ،  پانسهت  تۆت  يهنه  پانسهتكه  قۇل  ئهزىم  بىلهن  بۇالر . يىگىتى

 مادالويه بىلهن قالغان پانسهتلهر . رۈمچىگه بارغاندىن كېيىن ئهزىم قۇل پانسهت ئۈرۈمچىدىن گۇمادىغا ئاتالندى ئۈ

 بۇ چاغدا گۇچۇڭ تهرەپتىن بىر مۇنچه خىتاي چىقىپ، ئهزىم قۇل پانسهت بىلهن جهڭ قىلىپ، ئۇنى . ئۈرۈمچىدە قالدى

 . ئاخىرى قارا چېرىكلهر غالىپلىق قىلىپ، گۇمادىنى ئالدى . بىر نهچچه كۈن شهههرگه سوالپ قىيىن ئههۋالغا چۈشۈردى

 يهتكۈزدى  شاهادەتلككه  بىلهن  يىگىتى  مۇنچه  بىر  پانسهتنى  قۇل  ئېلىپ، . ئهزىم  چېرىكلىرىنى  مادالويه  كهينىدىن

 الرغا بۇ تېخى يېتىپ بارماي تۇرۇپال چىداۋان دىگهن شهههردە خىتاي . ئۇنىڭغا هامى بولۇش ئۈچۈن گۇمادىغا ئاتالندى

 قاتتىق جهڭ قىلدى  بولۇپ،  مادالويه . دۇچار  بىلهن ئۇرۇش قىلماڭالر،  خىتايالر  پهيتته،  بىر  غالىپلىق قىلىپ تۇرغان بۇ

 پهرمان كهلدى  ئنايهتنامه  يېنىپ كهلسۇن دىگهن  يېنىپ كهلگهندىن كېيىن، . چىرىكلىرى بىلهن دەرهال  مادالويه

 شىغهرگه بېرىپ ، تۇڭگانىالردىن بهش مىڭ يىگىت ئېلىپ تهييارالپ يۈزچه تۇڭگانى بىلهن كاشىغهرگه ماڭدۇرۇپ، كا

 لېكىن ئهزىز . تۇرۇڭ، ۋاقتى كهلگهندە ئىنايهتنامه بېرىمهن، شۇنىڭغا قاراپ كېلهرسىز دەپ پهرمان قىلىپ يولغا سالدى

 ئۇچۇردى  زىيانغا  بارغان يىگىتلهرنىڭ تولىسى  پانسهت بىلهن گۇمادىغا  بولغانلىرى . قۇل  ئالىنىڭ زەخمىدار  جانابى

 . لېكىن ئۇالرغا ئىلتىپات قىلمىدى . خىزمىتىگه كهلدى

 بۇ چاغالردا كورال هاكىمى نىياز مۇههممهت توقسابى، ههيدەر قۇل پانسهت، ئهشىمۇ ههممهت پانسهت قاتارلىق يهتته

 . شهههر ناهايتى تېزال پۈتتى . ى پانسهتنى داۋانچىنغا پهرمان قىلىپ، داۋانچىندا بىر شهههر بىنا قىلىشقا تهييارلىق قىلد

 كىرىپ ئولتۇردى  قوشۇن شهههرگه  ئۈرۈمچىدىن كېلىپ، . ههممه  ماناس،  تۇڭگانىالر  دىگه  شوخۇ  داخو،  كۈنلهردە  بۇ

 ئېهسانالرنى بېرىپ، ئۈرۈمچىگه  ئۇالرنى بىر نهچچه كۈن توختىتىپ زىياپهت قىلىپ، ئىنئام . جانابى ئالىغا دۇئا قىلدى

 بىراق، . ئۆزىگه مايىل قىلىپ، كىيىم، تون، خهجلهيدىغان پۇل، تىلالالرنى بېرىپ خاتىرجهم قىلدى ياندۇرپ، كۆڭلىنى

 بىلهن ئۇرۇشماڭالر  بىلهن خهت يېزىپ، خىتايالر  بۇ ههر قايسى ئهمىرى لهشكهر، پانسهتلهرگه تهكىت ۋە مۇبالىغىلهر

. لېكىن، خىتايالر كېلىپ ئۇرۇش باشلىدى . تۇردى يىگىتلهر ئۇرۇشماي تىنچ . دەپ ئالى ئىنايهتنامه ۋە پهرمان ئهۋەتتى
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 تىرىشىپ سهۋەپلهرنى  جېنىنى ساقالشقا  ئۆز  بولدى ۋە  مهجبۇر  يىگىتلهرمۇ جاننى مۇهاپىزەت قىلىش ئۈچۈن ئۇرۇشۇشقا

 بولدى . قىلدى  دەپ بۇنىڭدىن خاپا  جانابى ئالى نىمه ئۈچۈن ئۇرۇشتۇڭالر  جانابى ئالىنىڭ خاقانى . بىراق،  چۈنكى،

 ئىمان بىلهن مۇكهممهل ۋە  پهيمان قائىدىرىلىنى ئانت  شهرتلهر ۋە ئههدى  بىلهن يارىشىپ، ياخشى سۈلهى چىنى

 خىتايالرنىڭ بىر . ئۇنىڭ بۇ مۇددىئاسى ئهمهلگه ئاشمىدى . مۇستههكهم قىلسا دىگهن مۇددىئا ۋە غهرەزلىرى بار ئىدى

 چۈشتى  تىرىك  قولغا  مهنسهپدارى  كاتتا  دەخل . نهچچه  باينىڭ  ى ئۇالرغا  ۋە  كۇچار  ئاقسۇ،  قىلدۇرماي،  تهرزۇ

 . كۈلهنلهرنى تهيىنلهپ، ئۇالرنى بىر نهچچه زامانغىچه ئوبدان ئاسراپ باقتى  هاكىملىرىغا تاپشۇرۇپ، ئايلىق مائاش

 ئۇ يهنه بۇ كۈنلهردە خىتايالرنىڭ ئههۋالىنى . لېكىن بۇ هاكىمالر كېيىن ئىنايهتنامه كهلدى دەپ ههممىنى يوق قىلدى

 ئۇ بېرىپ ئههۋالنى بىلىپ يېنىپ كېلىپ، خىتايالر . بىلىپ كېلىش ئۈچۈن، ئىنئام خوجا ئىشاننى جاسۇس قىلىپ ئهۋەتتى

 ئۇالر فهغفۇرچىننىڭ يارلىغى . ئايىغى كۈرۈنمهيدۇ  ئهلهم، بايراقلىرىنىڭ باش . هىساپسىز توال ئىكهن  گورۇهى ههددى

 ق  مهلۇم  دەپ ئهرز  ئىكهن  چېرىكلهر  چىققان  باقىش مىراپ، . ىلدى بلهن  ئاقسۇلۇق  يىگىتلىرىدىن  تۆرەمنى  چاغدا  بۇ

 باشلىق ئالته شهههر يىگىتلىرىدن بىر نهچچىسى خىتايالر ئىچىگه كىرىپ كهتتى  تۇرپان . سىدىق بېك، يۈسۈپ بېكلهر

 خىتايالرغا خهت بهرگهن ئىكهن  بېشىالر  بېك يۈز  ىڭ قولىغا بۇ خهت جانابى ئالىن . بهگلىرىدىن مۇقبۇل بېك،شاهنىياز

 بالىلىرىنى ۋە يهنه خىتاي تهرەپكه مايىل بولغان  چۈشۈپ قالغانلىقتىن، ئۇالردىن گۇمانلىنىپ بۇ بهگلهرنىڭ خوتۇن

 نهچچه ئادەمنى ئاق ئۆيلۈك قىلىپ،  قىلىپ  ئۆي ( بىر  سېرىق قولغىمۇ . ياركهنتكه ههيدىدى ) ت – ماكانسىز  ههتتا

 بى . ماڭدۇردى  خىتايالر  ئهگهر  ئۇ  ئىش ئهكسىچه شۇنداقال  ئهگهر  قۇنار،  نۇر  ئۈستىگه  نۇر  قىلسام  لهن ئۇرۇشۇپ غهلبه

 نهتىجه بهرسه، مۇنداق كۈنلهردە قهيهرگىمۇ يېتىپ بېرىش مۇمكىن، چۈنكى يول ئۇزۇن ۋە چۆلدۈر، هالبۇكى، بۇنداق

 مال  زامىن بۇلۇشۇم مۇمكىن دىگهن ئهندىشىلهرنى قىلىپ  هالهتته مۇسۇلمانالرنىڭ خۇن ۋە  بىلهن جېنىغا  خىتايالر ، 

 ئۇ توخسۇندا تۆت ئاي مىقدارى . ئۇرۇشىمهن دىمهڭلهر دەپ ئىنايهتنامه بېرىپ، تۇرپاندىن كورىغا يانىدىغان بولدى

 لېكىن، تهدبىرى . ئۇ دەسلهپتىال كورلىدىغان قوزغالماي تۇرغىنى ياخشى ئىدى . تۇرۇپ، ئهقرەپ پهسلىدە كورلىغا كهلدى

 چۈش  مۇۋاپىق  سۈبهانىگه  بارغان . مىدى تهقدىر  ئاغىزىغا  هاالكهت  تاشالپ  قهدەم  مۇشهققهتلىك  بىلهن  ئاياقلىرى  ئۆز

 . ئىكهن

 پادىشانىڭ  دەرىجىلىك  ئالى  بىر  هىچقانداق  ئىدىكى،  قهدەر  شۇ  زېرەكلىگى  پههمى  ۋە  ئهقلى  ئالىنىڭ جانابى
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 ههممه ئىشنى ئۆز . ن تۆت يىل سورىدى ۋۇجۇت زېهنىدە بۇنداق ئههۋال بولمىغان بولسا كېرەك، ئۇ بۇ يهتته شهههرنى ئو

 تهرەپ قىلدى  ئهقىل  بىر  بىلهن  ئىشلهتمىدى . پاراسىتى  دىيانهتلىك ۋەزىر  بىرەر  جهرياندا  بۇ  كىشى . ئۇ  بىرەر  ياكى

 قىاللمىدى  مهلۇم  قۇالقلىرىغا  ئۇنىڭ مۇبارەك  سۆزنى  بىرەر  ههققىدە  اليىق . دۆلهت ئىشلىرى  گۇناغا  كىشى  بىرەر  ياكى

 بىر  ئااللمىدى بولغان  تىلهپ  گۇناسىنى  چۈشۈپ  ئوتتۇرسىغا  ئىشالرنىڭ . ئادەمنىڭ  بۇنداق  قههرىدە  دۆلهت  ئۇنىڭ

 . مهۋجت بولۇش ئهسال مۇمكىن ئهمهس ئىدى

 نادان  سۆزنىڭ هاسىلى شۇكى، دۆلهت ئىقبال يۈز كهلتۈرگهندە ، مهيلى ئۇ ئهقىللىق دانا بولسۇن ياكى ئهقىلسىز

 ئهگهر دۆلهت ئىقبال يانغاندا، . سهۋەپ بىلهن راست ۋە تهييار بولىدىكهن  ئۆزىچه بىر بانا  بولسۇن، ههمه ئىش ئۆز

 دانا ۋەزىر ياكى كاتىپ بولغان بىلهنمۇ، قازا ۋە قۇدرەتلىك ئۆز مۇددىئاسىنى يهنىال ] 204 [ گهرچه ئۇ بۇزۇر جهمهۇردەك

 ن ئالتۇن تۇپراق بولغۇسى، بهخت كېلىپ يار كىشىدىن يانسا دۆلهت، ئالغا « ناۋايىنىڭ . ئۆز خاهىشىدەك قىلىدىكهن

 . دىگهن تهمسىلى بۇ خىل ئىش ۋە ئههۋالالرغا مۇۋاپىق توغرا كېلىدۇ » بولسا، ئالغان گۈلدىن كۈمۈش پۈتكۈسى

 بولدى  يانىدىغان  كورلىغا  ئالى  جانابى  چاغدا،  مىڭ يىگىت، . بۇ  ئون  بېگىمنى  قۇلى  ههق  پهرزەندى  سۈيۈملۈك

 تهكتىلدى  سهرۋازنى قورال  دەپ ئاالهىدە  ئۇق چىقارماڭالر  خىتايالرغا  قويۇپ،  توپخانىلرى بىلهن توخسۇندا  . ياراق،

 جانابى ئالى كورلىغا مېڭىپ، بىر كۈن كېيىن غهزىنلهرنى قوزغاپ، . يېڭى هىسارلىق هۇشۇر مههرەم بولسا غهزنىچى ئىدى

 بىر مۇنچه يىگىت ئارقىدىن . ىتايالرنىڭ ئىچىگه قاچتى بىر مۇنچه نهق پۇلنى ئېلىپ، بىر نهچچه ئادەمنى ههمرا قىلىپ خ

 قوغالپ باغانالر تىلال، تهڭگىگه . لېكىن بۇالر يېقىن يهتكهندە هۇشۇر غهزنىچى تىلال، تهڭگىلهرنى يولغا چاچتى . قوغالشتى

 ئۇچراشتى . ئوالشتى  خىتايالرغا  ئۇزاپ  بولسا  چى . ئۇالر  لهۋلىرىنى  كىشى  ههممه  باشلىق  بهدۆلهت  ۋە جانابى  شلهشتى

 . هۇشۇر مههرەم بۇ خىزمىتى ئۈچۈن كېيىن ياركهنتنىڭ هاكىملىقىغا ئۇالشتى . ئىالجى بولماي ئامالسىزلىقتىن پهسلهشتى

 . نىياز مۇههممهت توقسانى نهچچه كۈن ئوق چىقارماي سهۋر قىلدى . بۇ كۈنلهردە خىتايالر داۋانچىنغا كهلگهن ئىدى

 نىزام  كى ئىككى مىڭچه يىگىت، سهرۋازالرنىڭ ئىچىدىن تۆت يۈزچه كىشى تهرتىپ بۇ يهرىد . ئاخىرى ئىالج بولمىدى

 ئازال مۇددەت ئىچىدە بىر مىڭغا يېقىن كاپىرنى يوق . بويىچه مهشق قىلىپ، دەرۋازىدىن چىقىپ كاپىرالرغا ئوق چىقاردى

 شۇڭالشقا ئهمىرى . ىلى تۇردى كهيندىن كهلگ  لېكىن جانابى ئالىدىن ئوق چىقارماڭالر دىگهن پهرمان كهينى . قىلدى

 دىللىرى غازاتتىن تامامهن سوۋۇدى  ياكى يىگىتلهرنىڭ كۆڭلى بۇزۇلۇپ،  كۆپلهپ كېلىپ، . لهشكهر ئاقىۋەت خىتايالر
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 ياراقلىرىنى تاپشۇرۇپ  ئالته شهههرلىك ئادەملهرنىڭ قورال . توپ، زەمبىرەكلهر بىلهن ئېتىپ داۋانچىنىنى بېسىۋالدى

 لېكىن نىياز مۇههممهت توقسابى باشلىق يهتته پانسهت، بىر نهچچه مۇساپىر يۈز بېشىنى تامامهن . ئېلىپ قويۇپ بهردى

 قالغانلىرىنى بولسا بېجىندىن . نهزەربهنت قىلىپ، بىر نهچچه زاماندىن كېيىن، پانسهتلهرنى شاهادەتلىككه يهتكۈزدى

 ماڭدۇردى  شههىرىگه  خىتاي  بىر  نېرى  ئايلىق  ئىچ . ئۈچ  خىتايالر  ۋاپات بۇالر  بهزىلىرى  تۇرۇپ،  يىل  يىگىرىمه  ىدە

 . بهزىلىرى يېنىپ كېلىپ فهرغانه ۋىاليىتىگه چىقىپ كهتتى . بولۇپتۇ

 بۇالرنىڭ ههممىسىگه . ساڭدىكى ئاشلىق قاتارلىق ئېغىر نهرسىلهر بار ئىدى . بۇ چاغدا ههق قۇلى توخسۇندا ئىدى

 قاچتى  يهمش . ئوت قويۇپ بېرىپ كورلىغا  كېلىپ چۈشتى خىتاي چېرىگى  هېكىم خان . ى دىگهن يهتمىش يول يهرگه

 كهلدى  توخسۇنغا  تۇرالماي  قىلدى . تۆرەم  تهسهررۇف  شههىرىنى  تۇرپان  خىتايالر  كۈنى  بويىچه . شۇ  يارلىق  يىگىتلهر

 ئىدى  چىقارمىغان  ئور  ئىدى . خىتايالرغا  بولسا  چىقىرىپ ئۇرۇشقان  ئوق  يىلدىن . ئهگهر  ئون  يىگىتكه  مىڭ  ئوتتۇز

 . ئوت، ئوتۇن قاتارلىق نهرسىلهر پهقهت تۇرپان، توخسۇنغىال توپالنغان ئىدى  ئۇزۇق، بوغۇز  ۇق يهتكۈدەك ئاش ئارت

 خىتايالر توخسۇننىڭ . تۇرپاندىكى ئاشلىق خىتايالرغا نېسىپ بولدى . توخسۇندىكى ئاشلىق كۆيۈپ كۈل بولۇپ كهتتى

 بۇ چاغدا هېكىم خان تۆرەم بېك بهچچه ۋە ئهمىرى . كهلدى بوشاپ قالغانلىغىنى ئاڭالپ، بهش كۈندىن كېيىن بۇ يهرگه

 ئۇالر . جانابى ئالىدىن ئۇالرغا كورلىغا كهلسۇن دىگهن يارلىق كهلدى . لهشكهر، سهرۋاز، يىگىتلهر قارا شهههرگه كهلدى

 قىلدى  مهلۇم  ئهرز  دەپ  قىلساق  غازات  بولسا  پهرمان  بىزگه  بارالماي،  ئىالجىسىزلىق . قورقۇپ  ئالى  قارا جانابى  تىن

 بۇ شهههر ناهايتى ئاز ۋاقىتتىال پۈتۈپ تامام . شهههردە ئىلگىرى دەريانىڭ ئۇ تهرىپىگه بىنا قىلىڭالر دەپ پهرمان بهردى

 جانابى ئالىنىڭ ئالدىدا بولسا ئۈچ . جانابى تۆرەم ۋە ههق قۇلى بېگىملهرگه ئوتتۇز مىڭ يىگىت ههمرا بولدى . بولدى

 . ۋە يىگىتلهر هازىر بولدى مىڭدىن كۆپرەك مههرەم، ياساۋۇل

 بۇ چاغدا جانابى . تۆرەملهر ئىككى ئاي مىدارى قارا شهههردە ئىستىقامهت قىلدى . دەسلهپكى باهار پهسلى ئىدى

 غهزەپ ئوتلىرى كۈندىن  بىر . كۈنىگه ئۇشتۇمتۇت ئۆرلهپ تاشىدىغان بولۇپ قالدى  ئالىنىڭ مىجهزى ئۆزگىرىپ،  ئۇ

 كام  مولال  تاسادىپى  تۇتتى كۈنى  تاياققا  ئۇنى  كايىپ،  قاتتىق  مىرزادىن  ئۇردى . الدىن  كۈچىنىڭ بېرىچه  . ياساۋۇلالر

 ئۇرۇپ كهتتى  ئۆزىمۇ  چىدىماي  هالسىراپ . غهزىۋىگه  ۋە  چاي « چارچاپ  چاي . دىدى » سوغاق  سوغاق  مههرەم  بىر

 بهردى  ئېلىپ كۆتۈرۈپ ئىچتى . كهلتۈرۈپ  سوغاق چاي ئىچمىدى . قولىغا  ئ . لېكىن ئۇ  ئىچتى بهلكى  شهربىتى . هجهل
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 بىز خۇداغا مۇخسۇسىدۇرمىز ۋە ههممىمىزالر . چاك يېرىلدى  بهدىنى چاك . رەڭگى كۆكهردى . دە، قېتىپ قالدى  يىقىلدى

 بارىمىز  بۇ چوڭ هادىسه يۈز بهرگهندە تارىخ هىجىر بىر مىڭ ئىككى يۈز توقسان تۆتىنچى . ئاقىۋەت ئۇنىڭ دەرگاهىغا

 ر  ماهى  پهسلى  سهرەتان  كۈنى يىلى  تۆتىنچى  ئون  پهسلى ) ت – يىلى  1877 مىالدى ( ەبىئوساتنىڭ  باهار  يىلى

 . ئىدى ) ت – كۈنى  28 ئاينىڭ  4

 ئىدى  گهپ  ئهمهس  ئىمىن  كۆڭلى  بېكتىن  هاكىم  نىياز  ئالى  جانابى  قارىغاندا،  بهك . سۆزلهرگه  هاكىم  نىياز

 يوقىتىش  چۈشۈپ،  پېيىگه  ئۇنىڭ  قىلىپ،  قهست  ئارتۇق  ۋاقتى ئۇنىڭدىن  بىر  تهدبىرنىڭ  نىڭ  ۋە  تاپالماي  ئامالىنى

 » ئىنسان ياخشىلىقنىڭ بهندىسى « ئۇ . ئهمدى ئۇ ۋاقىتنى غهنىمهت كۆردى . كۆپلىگىدىن جېنىنى ساقالپ يۈرگهن ئىدى

 دىگهن مهزمۇن بويىچه، جانابى ئالىنىڭ بىر نهچچه مههرىمىگه تىلال، تهڭگىلهرنى بېرىپ ئۆزىگه رام ئهسرار قىلىپ

 ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى . هن ئىدى كهلگ  ئۇزۇندىن بۇيان » بادزاد « بولۇپمۇ  بولسا  مههرەم  بىر  ئهسلى يامان  ئۇرۇغى ۋە

 ۋەزىپه  بېكتىن  هاكىم  ئىدى  نىياز  كهلگهن  ئېلىپ  كېلىپ، . ئىنئام  ئېلىپ  ئالدىغا  خاس  ئۇنى  بېك  هاكىم  نىياز

بىر « ئههدىلهرنى قىلىپ،  رنى بېرىپ، ئۇنىڭغا ۋەدە نۇرغۇن تىلالال . بهدۆلهتنى يۇقىتىش تهدبىرلىرىدىن تهلىم بهردى

 چىنه چايغا ئۆزىڭىز بىلىدىغان ياكى جانابى بهدۆلهت كىشلهرگه يىگۈزۈپ تهجىرىبه هاسىل ئهتكهن زەههردىن قوشۇپ

 بىلمهي پهرق  ئاچچىغىدا  بۇنى قۇشۇپ ئېىلىپ چىقىپ بهرسىڭىز،  قاتتىق غهزەپكه كهلگهندە  ئۇ  ئارىالشتۇرۇپ قويۇپ،

 مۈزكۈر مههرەم بۇنداق ئىغۋا . دىدى » شايىتكى، بۇ تهدبىر بىلهن ئۇنى بىر تهرەپ قىلغىلى بۇالر . تهلمهي ئىچىۋېتىدۇ ئې

 هىله  ۋەسۋەسه  هىله  ههم  بۇ  ههم  ئۆگىنىپ  ئادەمدىن  شهيتان  ئۇستا  بېكتهك  هاكىم  نىياز  خۇددى   نهيرەڭلهرنى

 ىڭ ئاتهش غهزەپ دۇتلىرى شۇال ئۇرغان چاغدا، بۇ زەههرلىك نهيرەڭلهرنى كهسپ قىلغانلىغى تۈپهيلىدىن جانابى ئالىن

 بهردى  پهرق ئهتمهي ئىچتى . چاينى ئېلىپ چىقىپ ئۇنىڭغا  ئۇنىڭ تهدبىرى ئىالهى تهدىرىگه مۇۋاپىق چۈشۈپ . ئۇ

 بار  گهپلهر  دىگهن  بولدى  ۋە . تامام  ئالغان  قولىغا  چاينى  چاغدا  شۇ  ئالى  جانابى  قارىغاندا،  گېپىگه  بهزىلهرنىڭ

 نى ئۈچ قېتىم ئوقۇپ، ئۇنى بىرال كۆتۈرۈپ » يا رۇسۇلىلال « پارسهت نۇرى بىلهن زەههرنى بىلىپ، قولىدا تۇتۇپ تۇرۇپ،

 ئايرىم . ئىچكهن ئىكهن  چاينى  بويىچه  سۈننهت يولى  ئۇ  چاغالردا  بۆلۈپ ئۈچ مهرتىۋە  ئادەتتىكى  ئۈچكه  ئايرىم

 دىن قهتئىي نهزەر، مهيلى ئالى مىقدار گهردۇن پادىشا بولسۇن دىمهك، قانداق بولۇشى . ئىچهر ئىدى دىگهن گهپلهر بار

ياكى خارالنغان ئاجىز گاداي بولسۇن، ههممىسىال ئهجهل شهربىتىنى ئىچمهي ۋە جان ئاچچىغىنى تېتىماي ئهسال ئىالج
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 يوقتۇر  چارە  يهكسان . ۋە  ئوخشاشال  ۋە  باراۋەر  ئىگىلىرى  جان  ۋە  ئىنسان  ههممه  يهتكهندە  سائىتى  . بولىدۇ ئهجهل

 كېرىمدە  قالمايدۇ « قۇئانى  كېيىن  سائهتمۇ  بىر  ۋە  ئىلگىرى كهلمهيدۇ  سائهتمۇ  بىر  كهلسه  ئهجهل  دىگهن » ئىنسانغا

 قارىغاندا، ههممه ئىنسان ۋە جان ۋاقتى كهلگهندە بىرەر بانا سهۋەپ بىلهن بۇ بىباقى ئالهمدىن . ئايهت بار  بۇنىڭغا

 كېتىدىكهن  دۇنياسىغا  ش « . ئاخىرەت  قايتىدۇ ههممه  ئهسلىگه  ئۆز  قارىغاندا » هيئى  مهزمۇنىغا  ئايهتنىڭ  دىگهن

 ئالال نىمىنى . ئالالنىڭ ئادىتى شۇ تهرىقه بىلهن بولۇپ كهلگهن ۋە بۇنى ههقىقى ئىجرا قىلغۇچىمۇ دەل ئالالنىڭ ئۆزىدۇر

 . خالىسا، شۇنى قىالاليدۇ ۋە نىمىنى ئىرادە قىلسا شۇنىڭغا هۆكۈم قىالاليدۇ

 : قىتئه

 ، . پادىشاه سايهئى لوتفى ئىاله

 . نۇر شهمئىدىن پهلهك تاپىپ زىيا

 تاتهئى نۇرى تاپىپ ئهپسۇس زۇۋال،

 . ئاه  كهتتى ب فانى جاهاندىن ئاه

 ئهنبىيائى مۇرسهلىن ئهلهيهىم ئهسساالۋات » بارلىق هايات ئۈلۈمىنى تېتىيدۇ « ئالالنىڭ  دىگهن هۆكۈمى بويىچه،

 ئهجهل  ههممىسىال  ئىنسانالرنىڭ  بارلىق  ههتتا  ئهۋلىياالر،  قهدىمقى  ئېرىشكهن  رازىلىغىغا  ئالالنىڭ  ۋە  ئهتتهىيه

 قالمايدۇ  ئىچمهي  يۇقالغۇچىدۇر « . شهرۋىتىنى  ئىنسان  ئهسال » بارلىق  ئالهم  قارارسىز  بۇ  قارىغاندا،  ئايهتكه  دىگهن

 لكى ئادەم ئهۋاالدىنىڭ چۈشهنچىسىگه روشهن ۋە ئاشكارىدۇردىكى، ئۆلىماالر ۋە فازىلالر تايىپىسى به . مۇمكىن ئهمهس

 خىلىدىن  يهتكۈدەك لۇتپى ئارقىلىق ئادەم  ههممىگه  مهرتىۋىسى ۋە  تېگىشلك ئۇلۇغ  ئۆزىگه  هايات ئالال  ههمىشه  ئۇ

 تالالپ،  قىالاليدۇ « بىرنى  ئاتا  مۈلكىنى  ت » ئۆز  زىننهت  ۋە  ئهفسهر  تاج  بويىچه  مهزمۇنى  ئايهتنىڭ  ۇمىغىنى دىگهن

سۇلتان ئالالنىڭ « ئۇنىڭ مۇبارەك بېشىغا اليىق ۋە سازارەر قىلىپ، ئۇنى تهختى سهلتهنت ئۈستىدە مۇقىم قارارالشتۇرۇپ،
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 ئاخىرى يهنه ئېهتىياجسىز هايات . دىگهندەك، ئۇنى ههممه ئادەم گورۇهىغا پادىچى ياكى سۇلتان قىلىدىكهن » سايىسى

 ئارقى  قۇدرىتى  ئۆزىنىڭ كامىل  قۇرئان ئىگىسى  خۇددى  قىلىپ،  قىسقا  ئۇنىڭ قولىنى  مهمىلكهت دۇنياسىدىن  بار  لىق

 ئايهتلىرىدە ئېيتىلغاندەك، ئۇنى يهنه هىچبىر كۆز كۆرمىگهن ۋە مهخسۇس چېدىرالردا ئورۇنالشقان هۆر قىزلىرى بار ئالى

 رهىت  جهننهتنىڭ  تۇرغان  ئېقىپ  سۇالر  ئېرىق  ئاستىلىرىدىن  يۆتكهپ،  جهننهتكه  ۋە دەرىجىلىك  مايىل  تهرىپىگه  ى

 . ئىختىيار قىلدۇردىكهن

 : مهسنىۋى

 . ① ئۆمۈر كۆرمهك ئۇزۇن ئهمرى ماهالىدۇر

 ، ① ئۆمۈر كۆرمهك ئۇزۇن ئهمرى ماهالدۇر

 . پات زۇۋالدۇر ② بۇ دۇنيانىڭ باسى

 ههمىسه بولماغايالر پادىشاهلىق،

 . ئۈمىت يوقمۇ بهلكى دۇنيادىن ۋاپالىق

 ق دۇنيانىڭ نىمهتلىرىگه، ۋاپا يو

 . ③ جاهان فانى دۇرۇر ئهي خاۋاجه زىنهار

 كى سهن باقى تهسهۋرۇ ئېتمه ئهي يار،

 . ④ كى ههق دۇرۇر دۇنيا ئهرۇسى

 كۆرگۈزسه ئانى، ⑤ ئېرۇر فانى ۋەلى

 . ⑥ بىۋاپا دۇر پهلهك كبۇ قهلهمۇن : ههسنىۋى

 ، ⑦ ساز ئاهاڭغا يوق بىر قانۇن

 . ⑧ شهۋكهتكه داغى يوق باقا شهه ئىله

يوق ۋاپا ئۆمۈر ئىله دۆلهتكه داغى،
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 . كۆركى ههر شههكى يۈرۈپ ئالدى جاهان

 ، ⑨ بارچه باردۇرمۇ قارا يهرگه نىهان

______________ 

 . مۇمكىن بولمادىغان ئىش ياكى ئارزۇ – ئهمرى ماهال ①

 . باقى، ههمىشه بار بولغان – باقا ②

 . ههرگىز  زىنهار ③

 . كېلىن، يېڭى توي قىلغان قىزى – ۇسى ئهر ④

 . ۋەلهيكىن – ۋەلى ⑤

 . ههر خىل قىياپهتلىك دەۋر – قهلهمۇن ⑥

 ). چالغۇ ئهۋابى ( قالۇن – قانۇن ⑦

 . يهنه، تېخى – داغى ⑧

 . يۇشۇرۇن – نىهان ⑨

 ؟ ① ههم كيورمىس ئىله هۇشىن قالى

 ؟ ② ئىككىگه تاج ئىله ئهۋرەڭ قانى

 ، ③ دۇن ئاخىر قانى جهمشىت، فهرى

 . قويمادى ئاخىر ④ بىرنى گهردۇن

 ، ⑤ ئهكيانى بار، نهسا سانى

 . ⑥ نه ئىسكهندەر داغى نه ئىشكانى

؟ ⑦ قانى رۇستهم ئىله سام داغى
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 ؟ ⑧ يهزدىجهرد ئوتى جههرام داغى

 قانى خانالر خانى ئول چىنگىز خان؟

 . ئوكتاي خانىكهم ئېرىدى قائان

 ؟ ⑨ اناه قانى تېمۇر شهه ئىسالم پ

 . ⑩ كى جاهان ئالدى چېكىپ خهيلى سىپاه

 تاقهلىك يىلدى تهئهددى فهنىنى،

 . قايسىدىن ئالمادى ئۆز بهرگىنى

____________ 

 ئىران پادىشالىرى،  كيورمىس ئىله هۇشىڭ ①

 . تهخت – ئهۋرەڭ ②

 ئىران پادىشالىرى،  جهمشىت، فهرىدۇن ③

 . زامان، دەۋر – گهردۇن ④

 ئىران سۇاللىرى، – نى ، ساسانى ئهكيا ⑤

 . ئىران سۇاللىسى – ئىشكانى ⑥

 دىكى ئهپسانىۋى قههرمانالردۇر، » شاهانامه «  رۇستهم ،سام ⑦

 . ئىران پادىشاسى نوشىرۋاننىڭ نهۋرىلىرى – يهزدىجهر، بههرام ⑧

 ئهمىر تېمۇر كوراگانى،  تېمۇر شهه ⑨

. كۆپ قوشۇن – خهيلى، سىپاه ⑩
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 ، ① ياش بهردى ئهۋجىگه شهست كىمكى قۇ

 . كىمنى يهنى قىلمادى تۇپراققا پهست

 ، ② كىمگه بىر تۇتاش ئىله يهتكۈزدى بههىر

 . ③ كىم يهنه تۇتمادى ساغىرى زەهىر

 چۇن بۇ مهئىنى بۇ سۈپهت بولدى ئادا،

 . ④ كىمنى شهه قالغۇسى باقى نه گادا

 ، ⑤ لوپتىپ قىلغاي ئاڭا كىم ههييى دەفۇر

 13 ى ئ دۇنيهۋ

 ئهئنى مۇههممهت غازى دىنپهۋەرنىڭ دۆلهت ئىقبالىغا ⑦ ئۇ پادىشاهى ههفته شهههر

 بولغان ياخشى ئهخالقلىرى ۋە دۆلهت ئىقبالىنىڭ زاۋالغا قاراپ

 مېڭىشىغا سهۋەپ بولغان سۈپهتلىرىنىڭ بايانى

 جاهان ئاقىللرىنىڭ ئاق نۇرلۇق كۆڭۈللىرىگه ۋە دەۋران

__________ 

 . ئۇق  شهست ①

 . پايدا – بههىر ②

 . زەههر  زەهىر ③

. يوقسۇل، كهمبهغهل، گاداي – گادا ④
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 ، . گۇناالرنى كېچىرگۈچى دايىمى ئالال – ههييى دەفۇر ⑤

 . باي، ئاۋاتچىلىق – مهئمۇر ⑥

 . يهتته شهههر  ههفته شهههر ⑦

 ن ۋە ئاشكارە بولغايكى، خۇداۋاندەكېرىم ئۆزىنىڭ كامىل قۇدرىتى فازىللىرىنى قۇياشتهك ئۇچۇق نهزەرلىرىگه روشه

 بىلهن ئۇ شهرىئهتكه راۋاج بهرگۈچى ۋە ئۇنى نۇرالندۇرغۇچى، يامان ئادەملهرنى تۈگهتكۈچى، زۇلۇمالرنى يۇقاتقۇچى

 ئۈستۈن يارىلىشىنى  تهبئىتى  مۇههممهت ياقۇپ بېك غازىنىڭ ئهسلى  يهنه  مېهرىبان ئاتا،  ئىززەتلىك شهپقهتلىك ۋە

 ئىدراكتا تهڭداشسىز، قۇۋۋەت مۇهاپىزەتته مىسلىسىز، سىياسهت  پاراسهت ۋە ئهقىل  ئۇ پهم . قىلىپ ياراتقان ئىكهن

 ئىدى  يوق  ئوخشىشى  كېرەك . ئىجراسىدا  بولسا  بولمىغان  ۋۇجۇدىدا  پادىشانىڭ  ههرقانداق  خۇسۇسىيهتلهر  . بۇنداق

 كارا  ئۇنىڭ پاراسهتلىرىنى  خهلق  بىلهتتى كۆپچىلىك ۋە  ۋىاليهتلىرى . مهت دەپ  يهتكهن  قۇۋۋىتى  ۋە  ئۇنىڭ ئورنى

 ئۇنىڭغا قاراشلىق . ههقىقىي ۋەلىلهرنىڭ دەرىجه ۋە مهرتىۋىسىگه يهتسه يهتتىكى، لېكىن ئۇنىڭدىن كهم ئهمهس ئىدى

 قاراڭغۇ تاققىچه شىمال مۇزداۋان ۋە زەۋقى، جهنۇبى . يۇرتالر شهرقته گۇمادى، غهرپته سېرىق قولغىچه يۈز كۈنلۈل ئىدى

 كىچىك  ئۇ بۇ هۇدۇت ئىچىدىكى ئۈرۈمچى تهۋەسى ۋە يهتته شهههر دائىرىسىدىكى چوڭ . سهكسهن كۈنلۈك يول ئىدى

 ۋە ئۆز ئالدىغا مۇستهقىل سۇلتان بولدى  ئۇنىڭ . ئوتتۇز تۆت هاكىملىق شهههرگه ئون تۆت يىل پادىشا  بۇ جهرياندا

 نهپسىنىڭ تۆۋەنلىگى ههم مهنسهپكه بېرىلمهسلىگى . غهيرىلىك بولمىدى توغرا مىجهزىدە هىچقانداق ئۆزگىرىش ياكى

 مۆهۈرنىڭ  بولۇپ،  قويغان  لهقهم  دەپ  خان  ياكى  ۋە  سۇلتان  ياكى  پادىشا،  ئۆزىگه  هىچقاچان  ئۇ  تۈپهيلىدىن،

 . دى دىگهن خهت نهقىش قىلىنغان ئى » مۇههممهت ياقۇپ « چوڭلۇغى پهقهت تاۋۇزنىڭ ئۇرۇغىچىلىكال بولۇپ، ئۇنىڭغا

 مهندىن غهيرىسى يوق دىگهن سازدىن سادا چىقىردىغان ۋە . دەسلهپكى مهنسىۋىگه بهدۆلهت غازى دىگهننى قوشتى

 ئۆزىنىڭ ئىدارە ئاستىغا ] 205 [ ئۆزىدىن ئۆزگه پادىشاالرنى كۆزگه ئىلمايدىغان مهرتىۋىلىك بهش پادىشا ۋە خاننى

 . راسىغا ئىگه بولدى ياراق،ئهسكهر ۋە پۇق  كىرگۈزۈپ، غهزنه بايلىق، قورال

 كىشى  بويلۇق دوغالق  ،ئوتتۇرا  ساقاللىق  يۇمالق  چىراي،  ئىللىق  چىچهكتهك  ئۆڭلۈك،  بۇغداي  ئۇنىڭ قىياپىتىدىن

ئۇ پېئىل ئېتىۋارى ۋە . دەسلهپته ئۇ ئۆزىنى تۇتىۋېلىپ، ئېهتىياتچانلىق بىلهن شهرىئهت ئۆلچىمى ئىچىدە ئۆتتى . ئىدى
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 بىر  ئىش  خۇددى  ئوخشايتى ههرىكهتته  ئهدەپلىك ئۆلىماغا  ئىشان ياكى  كېچهكلىرى خۇددى بىر  كىيىم . تهقۋادار

 قورال  ئىشلىتىدىغان  ۋە  ئات  مىنىدىغان  ئهشرەپنىڭكىدەك،  مىقدارى  سودىگهر  پىنجابېشى  بىر  بولسا  جابدۇقلىرى

 ئولتۇرغاندەك يۈكۈنۈپ ئولتۇراتتى . كېلهتتى  دائىم ئاق جاينامازغا  ىسىنى بېلىدىن يهشكهنلىگى ئۇنىڭ بهل تاسم . ئۇ

 ئىدى  كۆرمىگهن  هىچكىم  ئولتۇرغانلىغىنى  قۇرۇپ  بهدەشقان  ئۈستىدە . ياكى  تهخت  كات  ياكى  يهردە  ئىگىز  ئۇ

 چېدىر . ئولتۇرمايتى  ۋاقىتالردا  كۆپ  ئولتۇراتتى  ئهكسىچه،  پهس جايدا  ۋە  ئۈستىدە  بورا  سېلىنغان  ئالدىغا  . بارگاه

 . ى يهرگه تاهارەتسىز ئاياق قويمايت

 بىلهن «  پادىشاسىنىڭ دىنى  ئۆز  چوڭ » خهلق  ههممه  چاغدا  ئۇ  بويىچه،  ماقال  ههمىشه  دىگهن  كىچىك ئادەم

 ناماز ۋاقتى كهلگهندە، ئالى بارگاه مهسچىتىنىڭ مۇئهززىنى ئهزان ئوقۇش بىالنال، باشقا . تاهارەتسىز مۇئهززىنى يۈرەتتى

 ئوقۇ  ئهزان  باراۋەر  تهڭال  مۇئهززىنلهرمۇ  ئهزان . يتى ههمه  ئادەم  بىر  بىر  دۇكىنىدىمۇ  بىر  ههر  بازارچىالرنىڭ  ههتتا

 تهڭ . ئوقۇيتى  ۋاقىتتا  بىرال  سههراالردىكى مهسچىتلهرنىڭ مۇئهززىنلىرىمۇ  ئهزان ئوقۇيتى  شهههر،   ئىلگىرى . باراۋەر

 شهههرنىڭ  بىر  تاماملىغىچه،  ئوقۇپ  مۇقهررەرىنى  دۇئا  ئهزاننى  مهرتىۋە  بىر  ئوقۇمايتى  مۇئهززىنلىرى كېيىن  ههمه

 ئىدى  كېرەك  بولۇشى  تامامالپ  ئوقۇيدىغان . ئهزاننى  ناماز  ئالى  جانابى  تۇرۇپ  مۇئهززىندە  مۇئهززىنلهر  ههممه

 تۇراتتى  قاراپ  ئوقۇشىغا  ئهزان  مۇئهززىنىڭ  بىلهن . مهسچىت  تاهارەت  قوپۇپ،  سهههر  كېچىلهردە  ئۇالرمۇ  ههتتا

 ئېيتىپ، دۇئا ئىستىخپار بىلهن شۇغۇللىنىپ، مهسچىت ئالىنىڭ ئهزىنىغا مهسچىتلهرنىڭ ئۆگىزىسىگه چىقىپ، ساالۋەت

 تۇراتتى  هازىر  سېلىپ  كوچا . قۇالق  مۇئتىسىپىلهر  ۋە  يۈرۈپ  رەئىس  هازىر « بازارالردا  ئهزانغا  مۇئهززىنلهر،  ئهي

 . دەپ تههقىق ۋە تهپتىشلهرنى قىالتتى » كېيىن بولۇپ قالمىسۇن  بولۇڭالر، ئىلگىرى

 قىالتتى جانا  كىشى بىلهن بىلله ئادا  قېتىملىق نامازنى ئهقهللىسى بهش يۈز  هاكىم بېك ئېلىپ . بى ئالى ههر  نىياز

 ئىدى  مهسچىت بار  كاتتا  بىر  ياساتقان  ئاالهىدە  ئىچى . كهلگهن تارتۇقالرنىڭ ئىچىدە  چهكمهن،  مهلله  ئۇنىڭ تېشى

 ههر قايسى تۈۋرۈكلهر مهشتۇت تازاپ ئارقان . ان ئىدى زەيتۇن چهكمهندىن ئىشلهنگهن بولۇپ، سهككىز تۈۋرۈك قويۇلغ

 بىر  ئىدى  بىلهن  چېتىلغان  پاراش كېچه . بىرىگه  نهپهر  قىرىق  بىلهن  مههرەم  نهپهر  مهسچىتكه  قىرىق  بۇ  كۈندۈز

 ئىدى  بۇالتتى . مهسئۇل  ياردەمدە  ياساۋۇل  نهپهر  يۈز  يهنه  يىغىپ ئالىدىغان چاغدا  تىكىدىغان ۋە  سهپهرگه . بۇنى

ئۇنىڭ ئىچىدە ئون سهپ . اندا بۇ مهسچىتنى يىگىرىمه ئاتقا، جاينىمازالرنى تۆت ئاتقا يۈكلۈپ ئېلىپ ماڭار ئىدى ماڭغ
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 ئوقۇيتى  ناماز  تىزىلىپ تۇراتتى . كىشى  كىشى  ئهللىكتىن يۈز  سهپته  بىر  مهسچىت ۋە . ههر  ههممه  مهسچىت باشقا  بۇ

 ئۇنىڭ تۆت تۈۋرۈگى ئۈستىگه ئادەم ئولتۇرغۇدەك قىلىپ . بهش گهز ئىگىز ئىدى  بارگاهالردىن ئهقهللى تۆت  چېدىر

 بۇنىڭ نۇرىنى . بۇ خۇددى كۈن ۋە ئايغا ئوخشاش نۇر چېچىپ پالىلداپ تۇراتتى . تۆت ئاق قۇببه ئورنىتىلغان ئىدى

 . ئىككى ياكى ئۈچ تاش مىقدارى يىراقتىنمۇ كۆرگىلى بوالتتى

 سكهر ياكى پۇقرا ۋە ئېهتىساپچىالرنىڭ تههقىق ۋە تهپتىشى ناهايتى كىچىك ئه  شۇنداقال، بۇ چاغدا ههرقانداق چوڭ

 ئهگهر ئۇالر تۇماق ۋە دوپپا بىلهن يۈرگهن كىشىنى كۆرسه، ئۇنىڭ تۇماق ۋە دوپپىلىرىنى قايچىدا كېسىپ . قاتتىق ئىدى

 يىرتىپ پارە  قىلىۋېتهتتى  ياكى  بهك  هاراقمۇ . پارە  نهغمه  شاراپ،  تاماكا،  ۋە  بوزا،  قاتارلىق  ئۇسۇل ناۋا  ساما

 قويولمايتى  يول  زادىال  بولۇشىغا  ئاشكارە  ۋە  مهخپى  نهرسىلهرنىڭ  پايدىسىز  قىلىنغان  ئههۋال . مهنئىي  بۇ  ههتتا

 ئىدى  قالغان  ئۇنتۇلۇپ  ئىچىدە  دائىم . خااليىقنىڭ  قارىشى  بېرىشىگه  يۈز  ئىشالرنىڭ  خىالپ  شهرىئهتكه  مۆتىسىپلهر

 تۇراتتى  باشباشت . تهييار  پىتنه يولسىز  ئۇرۇس  اقالر،  ئوغرى،  پاساتچالر،  بۇزغۇنچىالر،  تهلهپ  بىكار  تاالشچىالر،

 ئادەملهرنىڭ ههممىسى جانابى ئاتالىق غازىنىڭ قههرى سىياسىتى ۋە  قاتارلىق بىهۇدە  كهپتارۋازالر  سوكۇ  قىمارۋارزالر،

 ئهگهر . ئىستىخپار بىلهن مهشغۇل بوالتتى ههشهمهتلىرىدىن قورقۇپ، يالۋۇرۇپ توۋا  پالىلداق قىلىچ قههرىيىتى، دۆلهتۇ

 بېشى،  ئۇرۇش  يۈز  دەرهال  ئۇالرنى  قالسا،  چۈشۈپ  ئالدىغا  ئادەملهر  قىلغان  خۇسۇمهت  ۋە  تۆهمهت  تاالش ياكى

 قىالتتى  تاپشۇرۇپ سهرباز  ئادەملهرگه  جالالتتهك  دات . پانسهت ياكى  ئهرزان  قېتىم  ئىككى  كۈنى  ههر  ئالى  جانابى

 يا . سورايتى  بازارالردا يىگىت،  كوچا،  بارمۇ « ساۋۇلالر  داتلىرىڭ  ئېلىپ » ئهرزى  بارالرنى  دەردى  سېلىپ،  جار  دەپ

 ئۇ ئۇالرنىڭ ئهرزى داتلىرىنى ئوقۇتۇپ ئاڭالپ كۆرۈپ، يىگىت قوشۇپ شهرىئهت . كىرىپ، ئۇنىڭ ئالدىغا توغرا قىالتتى

 خۇسۇمهتلهرمۇ ئۇلۇغ شهرىئهت هۆكۈملىرى ههرقانداق چىرماش جىدەل ياكى دەۋا، . قازىلىرىنىڭ هۇزۇرىغا ئهۋەتهتتى

 چۈنكى، ههرقانداق ئادەم جانابى ئالىنىڭ سۆلهت ۋە سىياسهتلىرىدىن قورقۇپ . بويىچه بىر سائهتتىال بىر تهرەپ بوالتتى

 ئىدى  ئااللماس  تىلغا  خۇسۇمهتلهرنى  ۋە  تۆهمهت  قىلىپ،  ئهندىشه  بايان . ياكى  راستىنى  جاۋاپكارالر  ۋە  دەۋاگار

 ئىدى قىلىشنى  تاپالماس  ئىالج  ياكى  چارە  ئىسالم . باشقا  دەۋاالر،  تۈگىمهيدىغان  يىلدا  بىر  چاغدا  هازىرقى

 كېتهتتى  تۈگهپ  كۈندىال  بىر  هۇزۇرىدا  شهرىئهت  ۋە . زامانلىرىدىكى  ئهشرەپلهر  ئهيانى  بهگلهر،  تهكهببۇر  بۇرۇنقى

ئۇ زاماندا بۆرە قوي . ىپ، پهرقىنى يهكسان قىلدى بهگزادىلهر يانچى، كانچى، پۇقرائى خااليىقنىڭ ئورنىنى باراۋەر قىل
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 ئۆتكهن سۇلتانالر . كهپتهر الچىن بلهن بىر شاختا چۆجه چىقاردى دىيىشكه بوالتتى . بىلهن بىر كۆلچهتىن سۇ ئىچهتتى

 سهيىن پادىشا موجازىالرنىڭ ئىش ئىزلىرىنى بايان قىلغاچ تارىخ كىتاپلىرىدا، ئهمىر تېمۇر كوراگانى ، مىرزا سۇلتان هۈ

 ئىكهن  تهربىيلهنگهن  ئولۇغالر  قاتارلىق  بايقارا  مىرزا  كۆپ . بىننى  ناهايتى  ئهسكهرلىرى  ۋە  يۇرت  ئۇالرنىڭ  گهرچه

 شۇنداقال بۇ ئۆتكهن . بولسىمۇ، لېكىن دۆلهت ۋە ههشهمهتته جانابى ئالى بهدۆلهت ئۇالردىن ئهسال كهم ئهمهس ئىدى

 هاراقۇ  قىل  سۇلتانالر  مهنئى  باشقا  ۋە  ئهمهس ئىدى شاراپ  خالى  ئىشالردىن  ئالىنىڭ كۈچلۈك . ىنغان  جانابى  لېكىن

 خااليىق، ههتتا ئۇنىڭ ئومۇمىي تهۋەلىگىدە بۇ خىل مهنئىي قىلىنغان ئىشالرنىڭ بولغانلىغى ياكى  دۆلىتىدىكى پۇقرائى

 ك ۋە مهنئى قىلىنغان خهلپائى بهرههق يهنى خهلىپه ئابباسالرمۇ بۇ خىل ئىچىملى . ئاڭلىغانلىغى ئهسال مۇمكىن ئهمهس

 شۇڭالشقا . ئىشالردىن خالى ئهمهس بولۇپ، ههتتا ئۇالرنىڭ كۆپچىلىگى بۇ ئىشالرنى قىلىشقا ئىهتىهات بىلهن تىرىشاتتى

 . جانابى ئاتالىق غازىنى بۇ ئۆتكهن سۇلتانالردىن ئۈستۈن قويسا ههرگىزمۇ مۇبالىغه بولمايدۇ

 جانابى ئالى مۇقا  يولدىن گهپنىڭ هاسىلى شۇكى،  هارام ئىشالردىن ساقلىنىش ۋە  م شهرىئهت شېرىپنىڭ يوللىرى،

 بېرەتتى  ئههمىيهت  ناهايتى  ئىشالرغا  قاتارلىق  دىنىي . چىقىش  پىشىۋاالر،  ئىمام  ئۆلىمالىرى،  شهرىئهت  شۇڭالشقا،

 لۇق شهرىئهتكه تاجاۋۇز يولباشچىالر، ۋىاليهت ياكى يىگىت ئهمىرائىرى ۋە باشقا ئهمهلدار كاتتا باشالرنىڭ بىرەرسىمۇ زور

 ئىدى  ئازاپ . قىاللماس  ئۇالرمۇ  بولىدىكهن،  سادىر  خاتالىق  ياكى  گۇنا  سهلال  ئۆلىماالردىنمۇ  ۋە  ئهگهر  ئهلهم

 قىلىناتتى  ئىسكهنجه  مۇپتىال  شهرىئهتپهرۋەرال . سىقىمغا  ياكى  مولال  پهقهت  قانداق  ههر  شهههردىكى  قايسى  ههر

 ئاتا  ئۇ  ئه  بولىدىكهن،  ۋە  نهزەر بوۋىسى  قهتئى  بولۇشىدىن  پهس  ياكى  ئۇلۇغ  نهسهپلىرىنىڭ  ئۆلىماالر « جدادى

 ۋارىسى  رەئىس، » پهيغهمبهرلهرنىڭ  مۇفتى،  ئهلهم،  قازى،  هامان  بويىچه،  مهزمۇنى  شېرىپنىڭ  ههدىس  دىگهن

 ئۇلۇغلىناتتى  بىلهن  مهشۇرنامه  ۋە  يارلىق  تهينلهپ،  ئماملىققا  مۇدەررسى،  مولال  نىشا . مۆتىسىپ،  نلىق نۇسرەت

 ماجرا،  جىدەل . ئهسكهرلىرىنىڭ ئىچىدىمۇ قازى ئهسكهر، مۇفتى ئهسكهر، رەئىس، ئېهتىساپچىالر هازىر ۋە تهييار ئىدى

 بۇ زاماندا ئاتالىق غازى بۇ . دەۋاالرمۇ شهرىئهتنىڭ ئادىل هۆكۈم ئۆلچهملىرى بويىچه بىر تهرەپ قىلىناتتى  خۇسۇمهت

 هۆكۈمران ئىدى  شهههرئاهالىسىگه  ئۆزىدىن بۇرۇنقىنى يىقىتىپ ۋەيران قىلىدۇ « ئۇ . يهتته  دىگهن ههدىس » ئىسالم

 بىدئهت  بولۇپ كهلگهن  جارى  ئادەت ۋە  جهريانىدا  ئىستىالسى  خىتايالر  دەۋران  نهچچه  ۋە  زامان  نهچچه  بويىچه،

ىرىگه خۇددى كۆڭۈلل  دىگهندەك خااليىقنىڭ دىل » بىلله بولسا تهسىر قىلىدۇ « يامان ئىشالر، خۇددى ههدىس شېرىپتا
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 سۈننهت قائىدىلىرىدەك ئوبدان كۆرۈنۈپ ياكى ئاڭلىنىپ جارى ۋە رەسىم بولۇپ قالغان يامان ئادەتلهرنى ئالالنىڭ

 . رازىلىغىغا ئېرىشكهن ههممه دىنىي ئۆلىماالرنىڭ پهتىۋالىرىغا سېلىشتۇرۇپ ۋە تهدبىقالپ يوق قىلدى

 بولمى  هاممام  ئىچىدە  شهههر  يهتته  بۇ  ئىدى ئهسلىدە  قىلدۇردى . غان  بىنا  هامما  ئاقسۇدا  ياركهنت،  . كاشىغهر،

 خانا  تهكيه  نامىدا  شهههر  يهتته  بۇ  ئهۋەتىپ،  مۇئهززەمگه  مهككه  قارىنى  قىلىشقا ) ت  مېخمانخانا ( زاكىرجان  بىنا

 قىلمىدى . تهيىنلىدى  باشلىنىپ تېخى پۈتكىچه ئۇنىڭ ئۆمرى ۋاپا  قايسى شه . قۇرۇلۇش ئهمدىال  يهنه ههر  ههرنىڭ ئۇ

 ماشايىخالرنىڭ سهنالىرىنى كېڭهيتىش  ئهمهلدارى ۋە كاتتا باشلىرىغا بۇ يهتته شهههر ئىچىدىكى نۇرغا تولغان مازار

 ئۇ يهنه ئۇستا بېشىالرنى تهيىنلهپ، خانىقا، مهسچىت پهشاتاقلىرىنى . ياكى يېڭىۋاشتىن بىنا قىلىشقا يارلىق چۈشۈردى

 مهرمه  خىش،  تاش  پۇختا  ۋە  سىرالپ ئىگىزلىتىپ  بىلهن  قاتارلىق  گهچ  گىل،  سىر،  زىننهتلهپ،  بىلهن  قاتارلىقالر  ر

 يېڭىلىدى  قىلىپ  ئاالهىدە  تېخىمۇ  قونئالغۇ . پاقىرتىپ،  چىرايلىق  يولالردىكى  قىلىپ،  بىنا  قورغانچه  راباتالرغا

 قلىرىنى يېڭىدىن بىنا جۈملىدىن كاشىغهردىكى ههزرتى ئاپاق خوجامنىڭ خانىقا پهشتا . ئىمارەتلهرنى تهييار قىلدۇردى

 بولۇپمۇ گۈمبىزىنى بۇزۇپ كېڭهيتىپ، پىششىق خىش بىلهن بىر ئالى گۈمبهز بىنا قىلدىكى، بۇ يهتته شهههر . قىلدۇردى

 ئهمهس  قىلىنغان  بىنا  هىچقاچان  گۈمبهز  كۆركهملىك  ۋە  ئالى  بۇنچىلىك  ئۆلكىسىدىنمۇ  موغۇلىستان  بهلكى  . ئىچىدە

 ئىگى  ۋە  خانىقا  تۇرماقتا بۇنىڭ مهسچىت،  مۇستههكهم  ئورنىدا  ئۆز  پهشتاقلىرى هېلىمۇ  ئهسىردىن . ز  نهچچه  بهلكى بۇ

 . جانابى ئالىنىڭ دەبدەبه ۋە سۆلهت يۇلتۇزى، ههشهمهتلىرى كۆزدىن غايىپ بولدى . كېيىنمۇ يهنه شۇنداقال تۇرسا كېرەك

 . لېكىن بىنا قىلىپ ياساتقانلىرى نهمۇنه ۋە نىشانه قالدى

 جا  قهدەم شۇنىڭدەك،  شهههرگه  بىر  بىر  نابى ئالى غازى ههر  مهنزىل قالغاندا،  بىر  شهههرگه  بۇ  تهشرىپ قىلسا،

 كىيىم  موالالرغا  مهكتهپدار  جايدىكى  شۇ  ئارقىلىق  ههدىيه  ئىشهنچىلىك مههرەم  تىلال  قىزىل  بىرەردىن  سوغا  تون،

 قىلدۇر  ئازات  بالىلىرىنى  مهكتهپ  ئېلىپ،  دۇئاسىنى  ئۇالرنىڭ  ئالى ئهۋەتىپ،  جانابى  بالىالردىن  مهكتهپخان  ۇپ،

 ئاالتتى  دۇئا  قىالتتى . ههققىدە  ئېلىپ چىقىپ دۇئا  بالىلىرىنى شهههرنىڭ تېشىغا  موللىالر  مهكتهپدار  جانابى . مهزكۈر

 بىر  ئهقهللىسى  تهڭگه،  بهش  تهڭگه،  ئون  كۆرۈپ  كۆۋرۈك  بالىالرنى  بىلهن  چىراي  مۇاليىم  چۈشۈپ  ئېتىدىن  ئالىمۇ

 ئ  قىالتتى تهڭگىگىچه  ئىنئام  تهڭگه  ئوقۇيدىغان . اق  ههپتىيهك  شېرىپ،  كاالمى  بالىالرغا  شېرىپ ئوقۇيدىغان  كاالمى

. بالىالرغا ههپتىيهك شېرىپ ئېهسان قىلىپ، ئاندىن ئاتقا مىنىپ شهههرگه ياكى ئالى بارگاهلىرىغا بېرىپ چۈشهتتى
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 يغان چاغدا، ئهقهللىسى ئون مىڭ يىگىت، سهرۋاز بىلهن جانابى ئالى يهنه ههر ۋاقىت زەپهر ئۆزەڭگىسىگه ئاياق قو

  ئۇالرنىڭ تهرتىپ . پهس ئاۋاز چىقمايتى  جۇراڭ يۇقىرى  بۇنداق چوڭ قوشۇن ئىچىدىمۇ جاراڭ . بىلله سهپهر قىالتتى

 . يهلمهيتى بهلكى ئاتلىرىمۇ كىشنى . ئىنتىزامى شۇ قهدەر ئىدىكى، يىگىت ۋە مههرەملهر ئاۋازىنى كۆتۈرۈپ، سۆز قىاللمايتى

 . راههت ۋە پاراغهتنى ئۆزىگه ئهسال راۋا كۆرمهيتى . ئۇ يىگىتلىرىنىڭ ئههۋالىدىن بىر دەقىقىمۇ خهۋەرسىز ئهمهس ئىدى

 : نهزىم

 دىگهن گهپلهر بۇ ئاتالىق غازىنىڭ » ئهگهر خۋايىش ئهتسهڭ ئۆز ئاسايىشىڭ، دىيارىڭدا، ئارام ئااللماس كىشى «

 ك  مۇۋاپىق  ئولتۇرغان . ېلهتتى ئههۋالىغا  قويۇپ  باش  سهجىدىگه  بىر  گويا  نىشانلىرى  ۋە  يارلىق  ئۇنىڭ  بولۇپمۇ

 هۆكۈم  مۇجتههىدلهرنىڭ  چىقارغۇچى  هۆكۈم  ههدىسلهردىن  ئايهت  بىر  ياكى  ئىرشادلىرىدەك  ماشايىخالرنىڭ

 للهندۈرۈشكه پايدىلىق نهسىههت ۋە شهرىئهت شېرىپنى راۋاجىالندۇرۇش ههم گۈ  ئاياق تهربىيه  شىرىپلىرىدەك باشتىن

 ئىدى  ئىنايهتنامىلهر  ۋە  نىشان  يېزىلغان  مهزمۇنالر  ئىگه  ئههمىيهتكه  تهربىيىۋى  ياكى  يارلىقلىرى . بولغان  ئۇنىڭ

 ئىچىدىن ئىككى پارچه فارسى ۋە بىر پارچه تۈركى تىلىدا يېزىلغان يارلىقنى تهۋەررۇك ئۈچۈن كهم ياكى زىيادە قىلماي،

 تا كېيىنكى زامانالردا بۇنى كۆرگهن ۋە مۇتالىيه قىلغان دىيانهتلىك . ۈپ بۇ سههپىگه بېكىتتىم ئۆز ئهينى بويىچه كۆچۈر

 . مهنسهپدارالرنىڭ دۇئا قىلىشىغا سهۋەپ بوالرمىكىن دەيمهن

 ئىنايهتنامه ۋە ئهنبهر شهمامه فارىسى

 ! دۇئاگۇي سهمىمى قازى ئهسكهررا

 ئ  نهمۇدە  پهيام  تهبلىغ  مۇئهخخهزات بهئداز  ئانچه  ۋە  بهردادخۇۋاه  مۇكالىمان  ئانچه  ههنگام  دەرىن  هنكى،

 ئهز  مهئرىفهت  ئانچه  ۋە  غهيرىها  ۋە  قهلهمئۇچى  ۋە  ئىقتىناه  زۇلم  كوۋمه  بهتهخمىن  بهسوۋبى  ئىالهه  شهرىئهتى

 ئه  رەسىد  يودەئىد،  داشته  رەۋانه  مهرگهن  بهساهىپ ئهزىز  ساختهن ۋە  بېك رارەۋانه زمهزمۇنهش مۇههممهت ئهزىم



 تولۇق  ئوتتۇرا  ئوقۇغۇچىالر كۇلۇبى http://xjtoluk.cn/  http://irlan.cn 

317 

 خۇرسهندى گهردىد  يۇد  سهۋەپ تهزا  شۇدە  قاهىر . مۇتتهلهئ  ئاالتى زۇلم خۇداۋەند  دۇر  ۋە  زاهىر  دۇنياكى فهنايى ئۇ

 نازىر ئهست  ئهزخاتىر دۇرنه ساختهراستى بهمهشهۇن ههق رۇستى . ئهست، دايىما دەرهال ئهفئال ۋە ئههمال هازىر ۋە

 ۋاه دەريهك نهماندە شهفائهت زۇلم هىچ مهههل ۋەفا نهمىسازەد، ههق كارنهمهيهندىكى كورههق ئهست، مارابا دادخ

 گويى ۋە ههق جويى ۋە ههق پويى كارنهمائىدكى رەددى مهزالىم ئهزههر ئهمۇر ئهتىنابى ئېهتمام تهمام كۈنىد، باقى

 . 1289 . لىسان سىدق ئهست ۋە مۇئهككهد ئهسى ۋەسسالم

 » ڭ تهرجىمىسى نى » خۇش پۇراقلىق ئىنايهتنامه فارىسى «

 ! سهمىمى دۇئاگۇيىمىز قازى ئهسكهرگه

 دادخۋادىن ئۆتكهن مهسىلىلهر، يهنى تهخمىنهن نهرسه ...* ساالمدىن كېيىن يېتىپ مهلۇم بولغايكى، بۇ كۈنلهردە

 باشقا نهرسىلهرنى ئالغانلىغى توغرلىق يازغان مهلۇما  تىڭىز پهقهت ئېلىش، زۇلۇم بىلهن جاپا قىلىش، قهلهم ههققى ۋە

 ئۈچۈندۇر  شهريىتى  ۋە  مهرىپىتى  قىلىپ . ئالالىڭ  ههمرا  مهرگهننى  ئهزىز  بېكه  ئهزىم  مۇههممهت  بازىرىدىن  گۇما

 يېتىپ كهلدى . ئهۋەتكهن ئىكهنسىز  بىزنىڭ خۇرسهن بولۇشىمىزغا . مهلۇماتنىڭ مهزمۇنىدىن ۋاقىپ بولدۇق . بۇالر  بۇ

 ۇلۇم بولسا دۇنيانىڭ فانلىغى زاهىردۇر، ز . سهۋەپ بولدى

 ) ـ يوللىغۇچىدىن _ ئهسلى كىتاپتا مۇشۇنداق ـ ( بۇ يهردە سۆز چۈشۈپ قالغان *

 قىلغۇچىدۇر . ئۆتكۈنچىدۇر  قههرى  بولسا  نازىر . خۇدا  ۋە  هازىر  ئههۋالدا  ههرقانداق  ۋە  ئىشتا  بىر  ههر  دائىم  ههر  ئۇ

 راستلىق . دۇر ) ت – نازارەت (  چىقارمىغايسىزلهر،  خاتىرىڭىزلهردىن  گۆر بۇنى  ئىش قىلغايسىزلهر،  بىلهن  ههقلىق  ۋە

 قويمايدۇ . ههقىقهتهندۇر  بىز بىلهن دادخۇانى بىر جايدا  . زۇلۇمنى هىمايه قىلىش بولسا هىچقاچان ۋاپا بهرمهيدۇ . خۇدا

 ئالالنىڭ خوشنوۋىدلىغى، مۇجتههىتلهرنىڭ خۇرسهندىلىگى . ههقىقهتنى سۆزلهش ۋە ههقىقهتنى ئىستهش الزىم ۋە اليىقتۇر

قالغان ئىشالردا بولسا . زۇلمنى يوقىتىشقا ۋە ههر قانداق ئىشنى قىلىشقا غهيرەت قىلغايسىزلهر . يىچه ئىش قىلغايسىزلهر بو
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 » ). ت – يىلى  1872 مىالدى ( يىلى  1289 هىجرى . راست تىللىق ۋە راست بولۇشىڭىزالرنى تهكىتلهيمىز

 ئىككىنچى ئىنايهتنامه فارىسى

 ! قازى ئهسكهررا فهقاههت پاناهى

 . ⑥ اخىرەتنى نى مهئمۇر

 بهئىداز تهبلىغ پهيام مهرههمهت فهرجام نهمۇدە ئهنكى، دەرىن ههنكان ۋە بههجهت ئىنتىزام ئهزدەست مۇههممهت

 دۇئابه  مۇراسىم  ۋە  دارى  سىياسى  قهۋائىد  ياساۋۇل  ئهزمهسهۇب لۇتفۇلال  رەسىدەن مىالتىغه  مهرگهن ئهزۋەجى  رەسۇل

 دۇئائى پىيالمهبهكۇللى مۇزافات ئهزمىراهىم ئهئالم هىمايۇنى ئاگاه ۋە . تهقدىم رىساندە  ۋە  فۇقرااين گۇماۋەزانگويا

 دادە دۇئاگىرىفتهن ۋە ئهيزەن ئهدەم لىياقهت قازى ئهزەنجابى دەرۋىاليهت گۇما مهئهمۇزافات تههقىقى نهمۇدە هوقۇق

 نهمۇدە دەرگهردەن ئهنهاماندە رەددى هوقۇق بىنهلىههق فۇقرايان بىر زىممهئى دىۋان بىگىيان بۇ دە بئاقساقالن قهمتۇ

 نهمۇدە  بهينهمهۇم  ماهىزا  جخدەل  ۋە  نىزائى  رەفئى  ۋە  خۇسۇمهت  قهتئى  گهردانىدە  ئهههق  تهرەفهيىن  بهرەزائى

 بىلكۇللىيه ئهتىمام رىسانىدىن مۇههمهت كىرىمن مىرزا مهئهلۇتفۇلال ياساۋۇل بىبهلدەئى مههرۇسه ياركهند ئهربابهت

 ياركهند ت  مههرۇدە  ۋىاليهت  ئهزتاۋابىئات  دۇئاب  مىيانه  بىئهزىز . ههققات  نام  ئهزىم  مۇههممهت  ئهربابهن

 جهبرۇ  ئهززۇۋەججه  شۇدەن  شىرىف  ئهرزۇرىسانىدىن  مهزكۇرە  قىرائىنى  بهسۇپ  كار  ئههمهديارسهر  تهئهددى  زۇلۇم،

 ۋە سههپه ئهبۇدىيهتمهندى راۋانه داشته بۇدىد تههقىقى نهمدە بىئهزىز ئهرزى رىسانىدىن شۇدەن ئهزىزە نىيازمهندى

 دەر ئههسهن زامان ۋە ئهشرەف ئاۋان ئامىدە شهرف ۋۇسۇل يافتهمىزامىن مۇندەرەجهئى ئۇمۇبمۇ بۇ ۋەززەۇه پهيۋەسته

 بائىس تهزائىدى خۇاسهندى ۋە سهبهبى فهرههمهندى گهردىد رەفئى تهئهددى ۋە دەفئى زۇلۇم ئهزكاففه ئهنام الزىم ۋە

 كۇشىدكى مۇهه  ئۇجنان  راۋاج  ۋە  شهئىر  ئهمرى  دەربابهت  ئىنكى  سانىيازن  ساخته  خۇۋائىد  چىنن  ئهس  ممات

 نهمايىد،  هىممىتى  شهرف  مهيدانىد  ئهست  شاهادەت  ئۇدەر  خىسلهت  ئائىنه  مۇردەهرى  ئهمرى  دەرىن  ئهگهرمهردە

 ئهزىشى  مارازى نهمشىۋىم ئىجتىناب رىئايه رىئايه ئهئىنى سادىر نهگهردەدكى،ئهزئهۋۋەل ۋە ئاخىردا دەرگى نهمهكرا

 دادە  خهرجى  لىباس ۋە  مهرگهن  رەسۇل  مۇههممهد  هاالمهرههمهت نهمۇدە  سازىد،  شهرئى  ئىكتىساب رىئايه  ئههرى

. 1289 . گهردانىدە ئهيىم ۋە ساالم
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 فارىسى «  ئىنايهتنامه  تهرجىمىسى » ئىككىنچى  ئهسكهرگه « : نىڭ  قازى  ئالىمى  ئىلمىنىڭ  هوقۇق  ! دىنى

 ساالملىرىمىزنىڭ  هرههمهتلىك ساالمىم يېتىپ مهلۇم بولسۇنكى، ئىنتىزاملىق كۈنلهردە خوشاللىق تهقدىم قىلغان سوغا م

 يهتكهنلىگى توغرىسىدا مۇههممهت رۇسۇل مهرگهن نامىدىن لۇتپۇلال ياساۋۇل ئارقىلىق تهشهككۈر بىلدۈرۈپ ئهۋەتكهن

 تهگدى  كېلىپ  قولىمىزغا  م . مهكتۇبىڭىزالر  پۇقراالرغا بىزنىڭ  تهۋەسىدىكى  پىيالما  زانگۇي،  گۇما،  ئېالنىمىز  ۇبارەك

 خاتالىقلىرى  ئۆتكۈزگهن  الياقهتسىزلىگدىن  قازىىسنىڭ  تهرەپ  ئۇ  ههم  ئېلىنغانىغى  دۇئالىرى  ئۇالرنىڭ  ئۇقتۇرۇلۇپ،

 تهكشۈرۈلۈپ  تهۋەلىگىدە  ۋىاليىتى  ه  گۇما  بوينىدىكى  بهگلهر  دىۋان  پۇقراالرنىڭ  يۇرت تههقىقالنغانلىغى،  هققىنى

 يۈز تۇرۇپ، ئىككى تهرەپنىڭ رازىلىغى بويىچه ههق ئىگىلرىگه ئېلىپ بېرىلگهنلىكى  ئاقساقاللىرى بىلهن بىلله يۈزمۇ

 كېرىم  مۇههممهت  تۈگىتىش ئۈچۈن  قهتئى  تېخىمۇ  نىزاالرنى  ۋە  خۇسۇمهت  بهرگهن  يۈز  ئارىسىدا  تهرەپ  ئىككى  ۋە

 ۋىاليىتىدىكى ئىككى سۇ ئارىسىغا تهكشۈرۈشكه ئهۋەتىلگهنلىگى ، ياركهنت مىرزىنى لۇتپۇلال ياساۋۇل بىلهن ياركهنت

 دات  ۋىاليىتى تهۋەسىدىكى ئههمهت يارسهركهرنىڭ مۇههممهت ئىلىم ناملىق كىشىگه زۇلۇم تهئىددى توغرلىق ئهرز

 ههققىدىكى  تهكشۈرۈلگهنلىگى  مۇۋاپىق  شهرىئهتكه  ۋە  بويىچه  يارلىغى  ئالىنىڭ  جانابى  ئۇنى  ئهرز قىلىپ،

 ئۇنىڭ مهزمۇنىدىن  تاپشۇرۇپ ئېلىپ،  شهرەپلىىك چاغدا  ياخشى زامان ۋە  مهلۇماتىڭىزالرنى مهنكى كهمتهرىڭىزلهر

 بۇ . خهلققه قىلىنغان تهئىددى زۇلۇمنى ئهلۋەتته ئاممىنىڭ ئۈستىدىن كۆتۈرۈپ تاشالش كېرەك . بىر ۋاقىپ بولدى  بىرمۇ

 مۇهىم  ئىشتۇر – ناهايتى  خىسلهتلىرى ئىككىنچىس . بىرىنچى  ۋە  شان  ئۇنىڭ  كهتسه،  ئۈلۈپ  ئۈچۈن  شهرىئهت  ى،

 هىممهت كۆرسىتىڭىزلهر . شېهىتتۇر  غهيرەت ۋە  ههقته  بۇ  بىلىڭىزلهركى،  باشتىن . شۇنى  ئىشنى  خىالپ بىرمۇ   شهرىئهتكه

 بولمايمه  رازى  تۇزۇمغا  بهرگهن  قىلسىڭىزالر،  ئىش  بىرەر  قارىشى  شهرىئهتكه  ئهگهردە  قىلىمىڭىزالر،  . ن ئاخىر

 خهلقپهرۋەرلىككه رىئايه قىلىڭالر، شهرىئهتكه رىئايه قىلىڭالر، مهرههمهت قىلىپ مۇههممهت رۇسۇل بهرگهن خىراجهت،

 ). ت – يىلى  1872 مىالدى ( يىلى  1289 هىجىر . ۋەسساالم  كېچهك بىلهن قايتۇرۇلدى  كىيىم

 ئىنايهتنامه ئالى تۈركى

 پانا  كاالمغا ① فۇقاهىيهت  قازى  ئابدۇلال  فهرجام ② پىيام ! مولال  مهفهۇم ③ مهرههمهت  بۇ ④ سۇڭىدە ئولكى،
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 ئهنجام ⑤ ئهييام  فهزىل ⑥ مهيمهنهت  مهئهتتاۋابىات ⑦ دا  ئىسالمىدا  دۆلهت  ۋە  لهيلهن ⑧ خۇداۋەندە

 ئىززەت ⑨ ناهارەن  رەبىۇل  تهمام ⑩ ههرزرىتى  ئىلتىجائى  ئ ⑪ دەرگاهىغه  ئىستىد  مهدام ۋە  دۆلهت ⑫ ايى  سىباتى

 فانۇس ئىسمهت ئىچرە ئهفانى تۇۋەرى ۋە بىللىيات ⑭ جونۇدى مۇنقادى مىللهتنى ⑬

____________ 

 . دىنىي هوقۇق ئىلمىنىڭ ئالىمى – فۇقاهىيهت پانا ①

 . ساالم، خهۋەر – پىيام ②

 . شهپقهتلىك  رەهىم  مهرههمهت فهرجام ③

 . زمۇن مه – سۇڭىدە مهفهۇم ④

 . كۈنلهر – ئهييام ⑤

 . مۇبارەك چاغ  مهيمهنهت ئهنجام ⑥

 . پهزىلهتلىك – فهزىل ⑦

 . تهۋەلىرى بلهن – مهئهتتاۋابىات ⑧

 . كۈندۈز  كېچه – ناهارەن  لهيلهن ⑨

 . تۇنجى ئىززەتلىك – رەبىۇل ئىززەت ⑩

 . تولۇق ئىلتىماس – ئىلتىجا تهمام ⑪

 . داۋاملىق تهلهپ قىلىش – هدام ئىستىد ئايى م ⑫

 . دۆلهتنىڭ مۇقىملىغى – سىباتى دۆلهت ⑬

 . مىللهتكه بوي سۇنغۇچى ئهسكهرلهر – مۇنقادى مىللهت ⑭

 ئاداسىدىن سۇڭرە ⑤ بولماقتىن ساالۋەت خهمسه ④ بىرله مههزۇز ③ ۋە فهتهى زەفهر ئهتاسى ② مههفۇز ① مهئنىۋىدىن

ئاجىز فۇقراالر هاجىتى شهرئى شىرىف هۆكۈمىت بىرله ئىجرا قىلماق بىرله خۇرسهندى ۋە ⑦ غۇربا ⑥ دىل  تىلهپ، شىكهسته
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 زىياسى  دۆلهت  بۇ  ۋە  مههۋى ⑧ ئهيلهپ  باشىدىن  ئىسالم  ئىكهنىڭىزنى ⑨ ئههلى  مهشغۇل  دۇئاسىغه  ئولماسلىغى

 ابدۇلكېرىمنى بىر مهئهلۇم قىلىپ ئىنىڭىز مولال ئ ⑪ بولماقى ئۈمىدىدە ئهرىزە داشىت ⑩ قۇبۇلىيهت شهرىفتىن مۇشهررەف

 سۇڭرە،  ئاداسىدىن  نامازى  جۈمه  بهشى  يىگىرىمه  ئهلههرەم  مۇههررەم  ئىكهنسىز،  ئىبهرتىپ  بىرله  ئات  بىر  بوخچه،

 دەرەجهسىغه ⑭ مۇندەرەجهلهرى مۇبهمۇ ئىتتاله ⑬ مهزامىن . ۋە شهرافىتى قۇبۇلىيهت كۆرگۈزدى ⑫ سائادىتى مۇۋاسىلهت

 . مۇشهررەف تافسىپ بائىس

___________ 

 . مهنىۋى ئاپهت – بىليات مهنىۋى ①

 . ساقالش – مههفۇز ②

 . ئۇرۇش غهلبىسى – فهتهى زەپهر ئهتاسى ③

 . ساقلىنىش – مههزۇز ④

 . بهش ۋاقىت ناماز – ساالۋەت خهمسه ⑤

 . جارائهت دىل – شىكهسته دىل ⑥

 . غېرىپالر – غۇربا ⑦

 . نۇر – زىيا ⑧

 . ىلىش يوق – مههۋى ⑨

 . شهرەب – مۇششهرىف ⑩

 . توغرا قىلغان – ئهرىزە داشىت ⑪

 . ئېرىشىش – مۇۋاسىلهت ⑫

 . مهزمۇنالر – مهزامىن ⑬

. بىر ۋاقىت بولۇش  بىرمۇ – مۇبهمۇ ئىتتىاله ⑭
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 هرىئهت ههزرىتى شامىلۇ هالدۇركىم، ئافتابى ش ③ ئهلتافى خۇدايى ئالمىيان . ئولدى ② ۋە مۇسسهرەت ① ئېهتىياج

 شئائى  پهرتۇ  رەهمان  رەسۇلىر  ۋە  ئهلجان  ۋە  فهرقىدە ④ سهيدىلئىنىس  ئاهالى  شهههر  يهتته  بۇ

 ئىستىدامهت ⑥ مۇشهئئهلداۇر ⑤  ۋە  دۆلىتى شهرىئهتغه دۇئا  ئۇمهت ئۇشبۇ  فۇقهها  ئىلتىزامى ⑦ مۇنىسىف بادىيانهت ۋە

 خاكىراهى ⑨ مهبزۇل ⑧ هىممهت  بۇ  شهرىئهتنى ⑩ ئهتمىشىدۇر،  شىرىف تهرۇيجى ههرزىتى  ئههلى ⑪ ڭ شهرئى  فۇقرائى  ۋە

 بولسۇن ⑫ تهرفىهى  قاچان  مهقسۇت  ۋە  مۇددىئا  ئۆزىگه  مهرام . دىن  مهقسهد  بۇ  هال  شهرىيىتى ⑬ ههممه  دۇركىم،

 ئهال شهرئىها ⑯ مهقسۇد ئېتىپ ئۆمۈر شهرئىيه نهبۇۋىيه ⑮ ساالۋاتۇلال ۋە ئهتتههىيه الۋاسى زىياسىدىن ⑭ خهيرىلبهشهر

____________ 

 . ئېهتىياجىغا سهۋەب – بائىس ئېهتىياج ①

 . خوشال  مۇسسهرەت ②

 ئالهم خۇداسىنىڭ لۇتپى  ئهلتافى خۇدايى ئالمىيان ③

 پارالق نۇرى، روشهن – پهرتۇ شئائى ④

 . پىشانىسىدە – فهرقىدە ⑤

 مهشئهل  مۇشهئئهل ⑥

 . تهلهپ قىلىش  ئىستىدامهت ⑦

 . هىممهتلىك مهجبۇرىيهت – ممهت ئىلتىزامى هى ⑧

 . مول – مهبزۇل ⑨

 . كهمتهر – خاكىراهى ⑩

 . تهرەققىيات – تهرۇيجى ⑪

 . ئۇلغايتىش – تهرفىه ⑫

 . ئارزۇ – مهرام ⑬

. پهيغهمبهر  ئىنسانالرنىڭ ياخشىسى – خهيرىلبهشهر ⑭
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 . نۇر – زىيا ⑮

 . مىرى بولغان ئىشالر شهرىئهت ئه – ئۆمۈر شهرئىيه نهبۇۋىيه ⑯

 مۇجتههىددىن  ئههكامى  ۋە  ئهتتههىيه  ۋە  ئهلهيهىم ① ئهسساالۋات  روۋناقلىسقىغه ② رىزىۋانۇلالر  ۋە  ئهجمهئىن

 شۇغۇل  كېرەك ③ مۇستهدام  قىلسىڭىز  رىئايه . تامام  نهتىجهسى  ۋە  خاسىيهت  ئىزدەپ،  خاسىيهتنى  روۋناق  ۋە  زىيا  بۇ

 قىلىڭ سهۋەبى بولۇشىدىن ئهلتاز ④ رىفاهىتى  فانى ئۆتكۈنچىدۇر ⑤ ام  فهجهىدە ⑥ رۇزى جازا . بهش كۈنلۈك ئالهم  بۇ

 مۇشهققهت ⑦  بىسا  مۇفهۋۋەز . دۇر ⑧ جاۋاپ  سىزلهرغه  ئالدىدا  زىممه  سىزلهر  مۇئهممهل ⑨ ئهمما  ئوقۇبا . دۇر ⑩ ۋە

 تىدامهت ئىس ⑮ دەرگاهى بهههمتا جهههتى ⑭ ۋە ئىلتىجاهى ⑬ بۇكى، دۇئايى بى رىيا ⑫ ئۈمىد رەجا . بولۇڭ ⑪ سهئئىدە

 دۆلهت مۇئهلال زىيادە

____________ 

 ئايهت ۋە ههدىسلهرگه ئاساسهن شهرىئهت قانۇنلىرىنى – مۇجته هىددىنى ①

 . تۈزگۈچىلهر

 رىزىۋانۇلالر ئهلهيهىم ②

 . داۋاملىق – مۇستهدام ③

 . پۇقراالر مهئىشىتى – رىئايه رىفاهىتى ④

 . مهجبۇرىيهت – ئهلتازام ⑤

 . قىيامهت كۈنى – رۇزى جازا ⑥

 . ههققىدە  فهجهى ⑦

 . كۆپ مۇشهققهت – بىسا مۇشهققهت ⑧

 . تاپشۇرۇلغان – مۇفهۋۋەز ⑨

. بېكىتىلگهن – مۇئهممهل ⑩
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 . ئاقىۋىتىگه تىرىشىش – ئوقۇبا سهئئىدە ⑪

 . ئۈمىت  رەجا ⑫

 . راست – بى رىيا ⑬

 سهجىد – ئىلتىجا ⑭

 . تهڭداشسىز – تا بهههم ⑮

 ۋە خهرجى ئىلتىهات ئېتىپ ۋە سىزغه لىباس ۋە سهلال كۇاله،  مولال ئابدۇلكىرىمغه سهرۇپا  ئهلهال ههمزە  قىلىڭ ۋە

 . » ) ت – يىلى  1877 مىالدى ( 1294 . ۋەسساالم  رويمال مهرههمهت ئهيلهپ ئىبهردۇك

 ولۇشىدىكى يهنه بىر سهۋەپ شۇكى، ئىشهنچىلىك ئادەملهر جانابى ئالى بهدۆلهتنىڭ دۆلهت ۋە سهلتهنهتكه ئىگه ب

 كهلتۈرىدۇ  پاكىتالرنى  تۆۋەندىكىدەك  ئادەم  بىر  بولغان  مهلۇم  ئىدۇق . جۈملىدىن  مهغىناندىن  بىز  ئۇ  دادام . يهنى

 ئىدى  كهتتى . سودىگهر  سودىگهرچىلىككه  ئىچىگه  قازاق  قويۇپ،  ئولتۇرغۇزۇپ  هويلىسىدا  باشلىق  ئۇزۇن . ئانام  بىز

 ئولتۇردۇق م  بۇ موماي بولسا قوپسا ياكى ئولتۇرسا، تۇرسا ياكى ماڭسا، ههتتا . ۇددەت بۇ قېرى مهزلۇمنىڭ هويلىسىدا

 تههلىل ئورنىدا  كېچه  ۋە  زىكرى تهسبىه  دىگهندىن باشقىنى » ياقۇپ بېك جېنىنى دۆلهتمهن قىلغايسهن « كۈندۈزمۇ

 تهئهججۇپ قىلىپ ئانامدىن . ون ياشالردىكى كىچىك باال ئىدىم ئ  ئۇ ۋاقىتتا مهن سهككىز . زادىال تىلغا ئالماس ئىدى

 شۇ ئوغلىنى تىلهپ دۇئا قلىدۇ . بۇ موماينىڭ نىمه دىگىنى دەپ سورىسام، ئانام بۇ موماينىڭ ياقۇپ بېك دەپ ئوغلى بار

 چوڭ ئهمهلدار لېكىن بۇ كۈنلهردە ياقۇپ بېك بهزى يۇرتالرنى سوراپ، سهركهردە بولۇپ، يىگىتلهرنىڭ ئۈستىدە . دىدى

 چىقتى . ئىكهن  سهلتهنهتكه  تهختى  كاشىغهردە  ئۆتمهي  ئۇزۇنغا  بىلهن  تهسىرى  دۇئالىرىنىڭ  قىلغان  ئانىسىنىڭ  . ئۇ

 بىر كۈنى بىرسى يهنه بىرسىدىن سۇئال . بۇ ههقىقهتهن راستتۇر . هۆرمىتنىمۇ ئارتۇق قىالتتى دەيدۇ  ئانىسىنىڭ ئىززەت

 نىمه ئۈچۈن ئۇ يهنه كۆپ؟ ئىت بولسا ههر يىلى يهتته، سهككىزنى . ال تۇغىدۇ سوراپ، قوي ههر يىلدا پهكهت ئىككىنى

 ئۇ  دىگهندە،  ئاز؟  ئۇ  ئۈچۈن  نىمه  ئىمىدۇ « كۈچۈكلهيدۇ،  تۇرۇپ  بېسىپ  ئىززەت قىلماي  ئانىسىنى  . ئتنىڭ كۈچۈگى

 ئانىسىنى ئىززەتلهپ بېشىنى تۆۋەن قىلىپ، يۈكۈنۈپ تۇرۇپ ئىمىدۇ  ئۈچۈن قوي كۆپ، شۇنىڭ . قوينىڭ قوزىسى بولسا

 بهرگۈچى، زالىمدۇر ههرقانداق مهخلۇق . ئىت ئاز، يهنه بىرى شۇكى، قوي بولسا يۇۋاش ۋە مۇاليىم، ئىت بولسا ئازار
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 ههرقانداق مهخلۇق يۇۋاش ۋە . پهرزەنتلىرىگىمۇ بهركهت يوق  باال . زالىملىق قىلىدىغانال بولسا، ئۇنىڭغا خارلىقمۇ بار

 خوش مۇبارەك ۋە . دەپ جاۋاپ بهرگهن ئىكهن » ڭغا ياردۇر، بهركىتىمۇ ناهايتى كۆپ بولىدۇ مۇاليىم بولسا، دۆلهت ئۇنى

 بهخت  ئاتا  ئاخىرەتته  جهزمهن  ئادەم  يېتىشكهن  ئادەمدۇر  سائادەتكه  ئالغان  دۇئاسىنى   ئاتا . ئانىسىنىڭ

 ماي، بهلكى ئاخىرەتكه پۈتۈلگهن ئانىسىنىڭ دۇئاسىنى ئالغانالر، پهقهت بۇ دۇنيادا ئىززەت ئابرۇيغا ئىگه بولۇپال قال

 ئانىسىنىڭ دۇئاسىغا  ئىالها ئۆز كارامىتىڭ بىلهن ههر ئههدىنى ئاتا . خوش پۇراقلىق جهنهتتىن ئورۇن ئېلىشى مۇقهررەر

 . ئىگه بولۇشنى نېسىپ قىلغايسهن، ئامىن، پهزىلهت ۋە كارامهت ئۆزەڭگه مهنسۇپ

 توال بايان  ئهخالقلىرى ههققىدىكى بهزى ۋەقه ۋە سۆزلهر يۇقىرىدا ئاز ئهلقىسسه، جانابى ئاتالىق غازىنىڭ ياخشى

 بىرلهپ بايان قىلساق، ئوقۇغۇچى ۋە  چۈنكى، تهپسىلى ۋە بىر . بۇ باپتا تېخىمۇ ئاز قىسىمى كۆرسىتىلدى . قىلىنغان ئىدى

 بىلهن ئېهتىيات قىلىپ،  مااللىيهت يېتىپ قېلىشى مۇمكىن دىگهن ئهندىشه  دىگهن ئاڭلىغۇچىالرغا  شۇنچىلىكال يېتهر

 توختاتتۇق  جايدا  بۇ  سۆزنى  بىلهن  تهييار . خىيال  يامانلىقمۇ  جايدا  بار  ياخشىلىق  زىيانمۇ . لېكىن،  جايدا  بار  نهپ

 ياردۇر  ئهمهس . ئۇنىڭغا  تىكهنسىز  ئهمهستۇر . گۈل  ههرىسىز  خىسلهتلهر . ههسهل  ياخشى  مهخلۇقتا  بىر  قانداق  ههر

  هۆسنى گۈزەللىك بىلهن قهبىه سهتلىك بىر . يامان ۋە قاباههت پېئىلالرغىمۇ دۇچار بولىدۇ لېكىن ئۇ . بولىدۇ، ئهلۋەتته

 قوشكىزەكتۇر  بولمىغان  جۇدا  زادى  كهلگهندۇر . بىرىدىن  بولۇپ  جارى  شۇنداق  بۇرۇندىنال  ئادىتى  قههرى . ئالالنىڭ

 بار  ئادىتى  كېلىدىغان  بىلله  يامغۇرغىمۇ  رەهمهت  بولسا،  نامايهن  يامان هال . چاقماق  ئالىنىڭ  جانابى  بۇكى،

 چۈچۈك تهمى  خىسلهتلىرىنى قىسقىچه ئىندەك بايان قىلساق، سۆزىمى گويا ئىسكهنجىدەك ئۇغۇراپ، ئۇنىڭ ئاچچىق

 ئوقۇغۇچىلرنىڭ تىللىرىغا تاتلىق تېىپ، ئاڭلىغۇچىالرنىڭ قۇالقلىرىغا لهززەت بېغىشالپ، ئۇالرغا ئارزۇلۇق بىر مهرغىبه ۋە

 . ۆرۈنسه ئهجهپ ئهمهس مههبۇبه بولۇپ ك

 يامان  ئۇالرنىڭ ياخشى خىسلهت ۋە  مۇئهللىپلهر  قىلغاندا،  ئۆتكهن سۇلتانالرنى زىكىر  كىتاپلىرىدا  لېكىن تارىخ

 ئۇالرنىڭ بۇنداق يېزىشىدىكى مۇددىئاسى بولسا كېيىنكى زاماندىكى . بىرلهپ بايان قىلغان ئىكهن  سۈپهتلىرىنى بىر

 هاكىمى ۋىاليهت  ئۇالرنىڭ دۆلهتلىرى زىيادە، پادىشا،  بۇنداق ياخشى ئىشالرنى قىلسا،  ئهمهلدارى مهمىلكهتلهر  ۋە

 ئوبدان  ۋە  نام  ياخشى  ئۇالرنىڭ  بولۇپ،  مۇستههكهم  نهۋرىلىرىگىچه  دۆلىتى،  پهرزەنت،  بولۇپ،  ئۇزۇن  ئۆمۈرلىرى

اليىقنىڭ دۇئا قىلىشىغا سهۋەپ سۈپهتلىرى جاهان سههپىسى ۋە ئههلى ئالهم ئارىسىدا باقى قىلىپ، نامى ئۆچمهي، خا
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 قىسقا، . بولىدۇ  ئۆمرى  ئۇالرنىڭ  قىلسا،  جهۋرى  ۋە  زۇلۇم  خهلققه  قىلىپ،  پهيدا  ئىشالرنى  بىدئهت  يامان  مۇبادا

 ئهسرىدىن  خااليىق ئۇنداق ئۇلۇغالرغا  بولۇپ،  يامان سۈپهت بىلهن مهشهۇر  زىمىن يۈزىدە  بولۇپ،   دۆلهتلىرى كهم

 قالىدۇ  باال . ئهسىرگىچه لهننهت ئوقۇيدۇ  بولۇپ خارلىققا  شۇڭالشقا ئۇالر بۇ خىل . پهرزەنتلىرىمۇ ئهسكى كۈنگه دۇچار

 ئههۋالالردىن ئىبرەت ئېلىپ، ئۆزلىرىنى مهجبۇرى ياخشى يول تهرەپكه مايىل قىلىپ، ياخشىالرنىڭ سېپىگه قوشۇلسۇن

 ئىبارەت ئىكهن  ئاتالىق غازىنى . دىگهنلىكتىن  جانابى  جايدا  بۇ  نااليىق ئىشلىرىنىمۇ شۇڭالشقا،  ڭ يامان سۈپهت ۋە

 . قىسقىچه ۋە ئىندەك بايان قىلىش الزىم

 ئىدى  پادىشا  ياكى بىرەر . جانابى ئاتالىق غازى ناهايتى ئۇلۇغ بىر  دىيانهتلىك ۋە  قابىلىيهتلىك،  بىرەر  لېكىن ئۇ

 قىلمىدى  ۋەزىر  ئادەمنى  ئىشلىد . هۇشيار  ئۆزىال  ئىشلىرىنى  ههممه  ئىشهنمىدى . ى مهمىلكهتنىڭ  كىشىگه  ئۇ . باشقا

 ههر ئىشنى كۆپچىلىك « خۇداۋەندەكېرىمنىڭ تىل يهتمهس ۋە كهمچىلىكسىز كاالمى مۇلكۇلئهلاللمىدا كۆرسىتىلگهندەن

 مهسلىههت قىلىشىپ ئىشلهڭالر  قىلدى » بىلهن  خىالپلىق  سۇنماي،  بوي  مهسلىههتلىرىگه  ۋە  شهرت  ئۇلۇغ . دىگهن  ئۇ

 تا خان تۆرەم ۋە كىچىك خان تۆرەملهرگه خۇددى ئۆزىنىڭ ئاخىرقى ئۆمرىدە نېسىپ بولغان سهيىدلهردىن بولغان كات

 بۇ شهربهت ئىچىش بىلهنال تهسىر قىلىپ، ئۇالر بۇ تۇپراق ئالهمدىن مهڭگۈلۈك باغچىسىغا . شهربهتنى ئىلتىپات قىلدى

 باستۇرۇپ يوق قىلدى . ئۇچۇپ كهتتى  تامغا  خان تۆرەمنى  خان تۆر . ۋەلى  قىلىپ، بۈزرۈك  ههمرا  ئۆزىگه  بولسا  ەمنى

 بىلله ئېلىپ يۈرۈپ، بۇ يهتته » تۆرەمنىڭ پهرمايىشى بىلهن كهلدىم «  دىگهن بولۇپ، ئۇنى نهزەربهنت قىلغان هالدا

 . شهههرنى تهسهررۇف قىلىپ تىنجىتقاندىن كېيىن، ئهمدى ئۇ ههج قىلىپ كهلسۇن دە پ يۇرتتىن ههيدىدى

 نهسىههت قىلىپ ئهپۇ قىالتتى ۋە ئازال خىزمهت  بىر گۇنا سادىر بولسا، ئۇنىڭغا تهربىيه ئۇ دەسلهپته بىر ئادەمدىن

 كېيىنكى كۈنلهردە بولسا، كۆپ خىزمهت قىلسا ئاز ئىلتىپات قىلىدىغان، . قىلىپ قويسا توال ئىلتىپاتالرنى قىلىپ كېتهتتى

 سهۋەپ بىلهن قاتتىق ئازاپاليدىغان بولدى  ئۇالرنى بىر  ئاياق قېتىق ئۈچۈن بىر بۇرۇن . ههتتا  ياكى بىر  بىدە  باغ  بىر

 ئىدى  سويغان  بولغانالرنىڭمۇ . ئادەمنى  سهرگهردان  ساهىپخانلىرى  ۋەيران،  خانلىرى  ئادەمنىڭ  نهچچه  ئاخىرىدا

 خۇسۇسهن كېيىنكى . جهۋرلىرىنىڭ ئۇلغۇيىشىغا يول قويدى  باشلىق ۋە هاكىمالرنىڭ زۇلۇم . پهريادىغا يهتمىدى  دادى

 ئهزر سهپهرلى  ئادەمنىڭ  بىرەرىمۇ  ئاتالنغاندا،  مهرتىۋە  ئىككىنچى  تۇرپانغا  بولۇپمۇ  ۋە  رىدە،  يهتمىدى  دادلىرىغا

 قىلمىدى  پهرۋامۇ  مال . بۇنىڭغا  سودىگهرلهرنىڭ  ئالى  كهلگهن  ههممىسىنى  خهتلهپ،  كۆرۈپ  ئېچىپ مۈلكىنى
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 ئاالتتى  مال ئورا . دۆلهتخانىغا  ئېلىپ چىقىپ مال ئىگىلىرى ئېلىپ چىقىپ ئارقان ۋە  كىگىزلهرنىال  پ كهلگهن پارچه

 قوياتتى . كېتهتتى  قوشۇپ  ئادەم  كهينىگه  ئۇالرنىڭ  دەپ  بهرسۇن  شهرئىنى  زاكات  زاكاتچىالر  بايالر . ههتتا  « بۇ

 ئالغان  دۆلهتخانىغا  ئالى  زاكاتچىالر » ماللىرىمىزنى  بۇ  بولسا،  چىققاندا « دەيدىغان  پۇل  دۆلهتخانىدىن  ئهمىسه

 قىلىڭالر پۇلۇڭالرنى ئا  بۇ بايالر جازانغا . دەپ زاكاتنى ئېلىۋاالتتى » لىسىلهر، هازىر زاكات شهرئىنى كېچىكتۈرمهي ئادا

 ئهگهر دۆلهتخانىدىن . پۇل ئېلىپ ياكى قهرز قىلىپ زاكاتنى بېرەتتى ۋە ئۆزىمۇ بۇنىڭغا خىراجهت قىلىپ جان باقاتتى

 ئاالت تى  پۇلنى  چىقىپ قالسا  س . پۇل  قالسا  چىقماي  پېقىر ئهگهر  بىلهن  كىرىپ  هرگهردانلىق  كوچىسىغا  يوقسۇللۇق

 . ئههۋاللىرىمۇ خۇددى شۇنداق، بهلكى ئۇنىڭدىن يامان ئىدى  مىراس تهقسىم قىلىدىغان تهركهچلهرنىڭ هال . قاالتتى

 اكات، ز  يۇرت هاكىملىرى، ۋىاليهت باشلىقلىرىنىڭ ۋەزىپسىنى بولسا سههرايى، كهنت، قىشالقالرغا غهلله خىراج، ئۆشرە

 ئون مىڭ ياكى يىگىرىمه مىڭ تهڭگه پۇلنى كېچىدە بارسا . تاناپ ئۈچۈن ئادەم ئهۋەتىپ پۇل يىغىشتىن ئىبارەت ئىدى

 . كۈندۈزگه ئۇلىماي، كۈندۈزدە بارسه كېچىگه قوندۇرماي ههم پهقهت كېچىكتۇرمهي تېز ۋە ئالدىراشلىق بىلهن ئاالتتى

 ۋ  ئۇنىڭ هۆكۈمىتىنىڭ ناهايتى تېز  بولسا  ئىتتىكلىگىنىڭ نىشانىسى بۇ  ئاقسۇنى . ە  بېك،  هاكىم  خوتهننى نياز  بولۇپمۇ

 قىلدى  ۋەيران  ۋە  خاراپ  دىگهنلهر  توقسابى  ئىمىن  مۇههممهت  سايرامنى  ۋە  باي  دادخۋا،  بىر . ئابدىراخمان  ههر

 مهشهۇر  ناهايتى  مىسال  دىگهن  بىلهندۇر  ئۆزى  پاناسى  ئالدى . ياغۈچنىڭ  پۇقرادىن  پۇلنى  هاكىمالر  ئۇنى . بۇ

 جانابى ئالىنىڭ ئهيىۋى بولسا . لېكىن ئهيپىنى بهدۆلهت ئالىغا قويدى . دۆلهتخانىغىمۇ بهردى، ئۆزلىرىمۇ غهزنه قىلدى

 چىقىمىنى كۆرمىگهنلىگى ههم سورىمىغانلىغىدىن ئىبارەت  ۋە  ۋىاليهتنىڭ بهش يۈز، . يۇرتنىڭ كىرىم  هاكىمى  بىر  ههر

 ئۇالر ههر يىلى ههر قايسى كهنت ئىچىدىن بىر . هكسهن دىۋانلىرى بار ئىدى ئالته يۈز، ئهڭ ئاز دىگهندىمۇ يهتمىش، س

 ئۇنىڭغا نىشان ۋە پهتته بهرگهن . باينى تۇتۇپ، ئۇنىڭ خالىغان ياكى خالىمىغىنىغا قويماي دىۋان قىلىپ بهلگىلهيتى

 باراتتى  ئالغىلى  قوشۇپ پۇل  ئادەم  خااليىقتىن شهرىئهت . هامانال،  توشقىچه  يىل  بىر  ئۆشرە، ئۇالر  مۇۋاپىق زاكات،  كه

 بىر يىل توشقاندىن كېيىن ئۇالرغا قوشۇپ قويۇلغان بۇ خىل جالالت سۈپهت مىرزا . خىراج، تاناپ پۇل يىغىپ تاپشۇراتتى

 تهكشۈرۈپ تهپتىش قىالتتى  پاالكهت باسقان دىۋانالرنى  بۇ  ئهۋەتىپ،  تهبىئهتلىك ئادەملهرنى  زالىم  بىرنى . ۋە  بۇالر

 بۇالر . لىپ خهتلهپ، دىۋانالرنىڭ زىممىسىگه ئون مىڭ، يىگىرىمه مىڭ تهڭگه پۇلنى ئارتىپ قوياتتى ئون، ئوننى يۈز قى

ئهگهر . بىسات، قازان، قۇشلۇقلىرىغىچه سېتىپ پۇل قىلىپ، باشلىقلىرىغا بېرەتتى  چارپاي ۋە ياكى كىگىز  ياكى زىمىن
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 » نى دىۋانىدۇرمهن، ئالى دۆلهتخانىغا قهرزدارمهن مهن پاال « ئهشياسى يهتمهي قالسا،  ئۇالرنىڭ بۇنى تۆلهشكه مال

 كېيىن . بۇرۇن دىۋانالر يۇرت پۇقرالىرىدىن ئالغان پۇلنى شهرىئهت ئۈچۈن دەپ ئاتايتى . دەپ هۆججهت خهت بېرەتتى

 ههقىقهت ئۈچۈن دەپ ئاتايدىغان بولدى  بولسا  تۆلهيدىغان قهرزنى  ئهرز . دىۋانالر  بۇالر  ئۇنى  مۇبادا  دات قىلسا،

 هاكىمى ۋىاليهت باشلىقلىرىنىڭ ئۆزىگه بۇيرۇپ بېرەتتى يهن  قولىدىن . ه شۇ  ئۆزىنىڭ خالىغىنى بويىچه ۋە  بولسا  بۇالر

 ئهگهر خىتايالر بهرگهن ئوتاغات ۋە قالپاقلىرىنى ساقالپ، يهنىال . كهلگىنچه زۇلۇم قىلىپ، گهندىندىكى پۇلنى ئاالتتى

 قهدى  تۇرغان  كۈتۈپ  ئىشهنچه  ۋە  ئۈمىت  دۈشمهنلىككه ئۇالردىن  كۆڭۈللىرى  ياكى  بهگزادىلىرىگه  بهگلهرنىڭ  مقى

 تولغان بهگلهرگه پۈتۈلگهن ئهجهل يهتكهن بولسا، بۇنى جانابى ئالى بهدۆلهت نۇرلۇق پاراسىتى بىلهن كۆرۈپ، زالىم،

 اسىم مۇهتهر ۋە مهسلهن، مىرزا ق . بهدنىيهت تهركه ۋە شۇ تهلئهت مىرزىلىرىنى ئهۋەتىپ، ئۇالرنىڭ مۈلكىنى تاتىۋاالتتى

 مهزكۈر مىرزىالر كېلىپ، . ئابدۇلئهزىز بۇخارى مىرزىالرنى ئاقسۇلۇق ئابدۇلال دىۋان بېكنىڭ مىراس تهقسىماتىغا ئهۋەتتى

 ئۇنىڭ كۆز قويۇلغان پۆپۈكلۈك ئوتاغاتىنى ئون مىڭ تهڭگك، كۆز قويۇلغان خىتايچه قالپىغىنى بهش مىڭ تهڭگه، يهنى

 قالپىغىنى بهش مىڭ تهڭگه دەپ قويۇپ، ئۇنىڭ ئۈستىدىن مىراس تهقدىم قىلىش ههققىنى بىر كۆز قويۇلغان خىتايچه

 مۈلكىنىمۇ مۇشۇنداق باهاالپ، قىرىق تهڭگىدىن بىر تهڭگىنى تهركه ۋە ئهسكهر  باشقا مال . هىساپالپ تهركه ئالدى

 ههققى ئال  قىرىق ئالته مىڭ تهڭگه تهركه ۋە ئهسكهر  ئۇنىڭغا  بارلىق مال . دى ههققى دەپ هىساپالپ،  مۈلكىنى  ئۇ

 قىلدى  پۇل  تهڭگه  مىڭ  سهككىز  يىگىرىمه  دىگهندە  ئاران  ئۇرۇق . سېتىپ،  ۋە  يهتمىگهنلىرىنى  تۇققانلىرى

 تاپشۇردى  تېپىپ  تىلهپ  جانابى . خىزمهتچىلىرىدىن  ئىگىسى  ئوردىنىڭ  ئالى  بولسا  قىزى  ئۆلگۈچىنىڭ  ۋاهالهنكى،

 . االنغان خوتۇنالر قاتارىدىكى بىر خوتۇن ئىدى ئاتالىق غازىنىڭ مۇبارەك ئهقىدىگه نىك

 بۇ چاغدا جانابى ئالىنىڭ ئهمىرى ئهقىدە ۋە ئىلكى مۈلكىدە بولغان مۇسۇلمان، تۇڭگانى خىتاي، شوغنان، قالماق،

 ئېلىنغان جۇۋان، چوكان، كاتتا ئۇلۇغالرنىڭ ئهۋالدى قاتارلىق ئايىم ئاغىچا  سانى خوتۇنلىرىنىڭ  قازاقالردىن ئولجا

 بار  هىكايىلهر  قىسسه  دىگهن  ئىدى  ئارتۇق  يۈزدىن  ئالته  ئايىم . تهخمىنهن  توختىخان  ئىچىدە  خۇتۇنلىرى  ئۇنىڭ

 ئىدى  بار  پانسهت  ئايال  بىر  جانابى . دىگهن  ئهدەپ ئۆگىتىپ،  ۋە  تهلىم  تۇرۇپ،  خوتۇنالرنىڭ ئۈستىدە  ههممه  ئۇ

 نابى ئالى ههر شهههردە بىر كاتتا هويال قىلىپ، ئىچىگه نهچچه جا . بهدۆلهتنىڭ سۆهبهتلىرىگه اليىقالپ تهييار قىالتتى

هۇجرىنى تهينلهپ، ههر بىر هۇجرىغا نهچچه خوتۇننى سۇالپ، ئۇالرنىڭ خىزمىتىگه كىچىك ۋە ياش مههرەم ئوغۇلالردىن
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 ئېلىپال قارىماي ئۇ بهزى خۇتۇنالرنى بىر ئىككى قېتىم ئىلكىگه . بىر قانچىسىنى قويۇپ خهۋەر ئېلىشقا بهلگىلىگهن ئىدى

 ئېسىلىپ، . قوياتتى  ياش بالىالرغا  يهتكهن  باالغهتكه  مۇهاپىزەت قىاللماي،  شۆهرىتىنى  نهپسى  ئۆز  مهزلۇمالر  مهزكۈر

 شۇڭالشقا بۇنداق خۇتۇنالرنىڭ كۆپ قىسىمى ۋە نۇرغۇن ياش ئوغۇل . شهرىئهتته چهكلهنگهن ئىشالرغا خىالپلىق قىالتتى

 قى  نهچچه  قانلىرى  ئازاپ بالىالرنىڭ  ئۆيلىرىگه  سىم  ئولتۇرغان  ئۆزلىرى  ئۇالرنى  تۆكۈلۈپ،  ناههق  بىلهن  ئهلهملهر

 ئالغانالر بولسا ئۆز جېنىدىن ئۈمىت . جانابى ئالى ئۆزى ئالغان خۇتۇننى باشقىسى ئااللماس ئىدى . كۆمدۈرگهن ئىدى

 بهزى خوتۇنلىرىنى ئهمىرائ . كۈتمهس تۇتماس ئىدى  ى پانسهت، يىگىتلهرگه ئىنئام ئهگهر جانابى ئالى ئۆزى خالىسا

 ئۆي . قىالتتى  ئۈستىگه  هارۋىنىڭ  بهش  ئون  ئون،  چىقسا،  سهپهرگه  ئايىملىرىنى  ئهگهر  ئۇنىڭغا  قىلدۇرۇپ،  هۇجرا

 يۈرەتتى  كۆرسهتمهي  كىشىگه  قىالاليتى . سۇالپ،  سۆهبهت  چاغدا  خالىغان  كۆڭلى  بىلهن  نۇرغۇن . ئۇالر  مۇنچه

 . تاڭ  ئهتنىڭ قانداق يولىغا مۇۋاپىق قىلىدىكىن خۇتۇنالرنىڭ ئهقىد نىكايىنى شهرى

 . خۇلقى جهههتتىن ئايغىر ئاتنى ياخشى كۆرىدىكهن  يهنه بىر ۋەقه شۇكى، فهرغانه ۋىاليىتىنىڭ ئادەملىرى مىجهز

 ئاتلىرىنى بىر ۋاقىتتا نىايز هاكىم بېك بىر مۇنچه كاتتا ۋە ياخشى قالماق، قازاق . ئاختا ئاتنى ناهايىتى كهم مىنىدىكهن

 بىر چاغدا بهدۆلهت ئالى ئاتخانىغا كىرىپ نهچچه . بۇ ئاتالر ئاتخانىغا بۇيرۇپ بېرىلگهن ئىدى . تارتۇق قىلغان ئىكهن

 بۇنىڭ ههممىسىال ئاختا قىلىنغان ئاتالر ئىكهن  ئۇنىڭ مىجهزى ئۆزگىرىپ، . ئاتنى ئالدىغا ئالدۇرتۇپ كېلىپ كۆرسه،

 كۇچارلىق يۈسۈپ بېك دەپ ئات « دەپ سورىغاندا ئۇ » داق ئادەم ئاختا قىلغان؟ بۇ ئاتالرنى قان « مىراوخور بېشىدىن

 هازىر بۇ يهرگه . خوتهنگه بېرىپ نىياز بېك هاكىم بېكنىڭ ئاتلىرىنى ئاختا قىلغان ئىمىش . كېسىدىغان بىر ئادەم بار

 كېلىپ، » كېلىپتۇ  ئالدۇرتۇپ  بۇيرۇتۇپ  يىگىت  ئۇ  قىلغاندا،  مهلۇم  كېسى « دەپ  ئات  سىز سىزنى  ئاڭلىدىم،  دەپ  دۇ

 ئۇ » ئوبدان ئۇسىتمۇ  يوق « دەپ سورىغاندا،  ئادەم  ئات كېسىدىغان  مهندەك  شهههردە  قىلىپتۇ » ئالته  . دەپ مهلۇم

 قىلغانسىز؟ «  ئات ئاختا  قىلغاندۇرمهن « دىگهندە، » نهچچه  مىڭ ئات ئاختا  يىگىرىمه  دىگهندىمۇ،  دەپ » ئهڭ ئاز

 قىلىپتۇ  بى « يهنه . مهلۇم  ئۇسۇل  قىلىسىز قانداق  ئاختا  ئوبدان » لهن  ئۇسۇلىنى  قىلىش  ئاختا  ئۇنىڭ  سوراپ،  دەپ

 تۇرۇڭ « كۈرىۋېلىپ،  بېشىغا » چىقىپ  مىراخور  چىقىرۋېتىپ،  سهنمۇ « دەپ  كۆردۇڭمۇ،  يولىنى  كېسىشنىڭ  ئات

 بېشى » كېسهمسهن  مىراخور  ئۇ  كېسىمهن « دەپ سورىغاندا  بولسا  يۈسۈپ « . دىگهن ئىكهن » پهرمان  ئانداق بولسا

 قويغىن كۆر  قىلىپ  ئاختا  بىلهن  ئهسۋاپلىرى  ئۆزى  ئۆزىنى  بويىچه،  يول  بهرگهن  بېرىپ، » سىتىپ  پهرمان دەپ
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 يۈسۈپنى تۇتۇپ كېلىپ، ئاختا قىلغاننىڭ جازاسىمۇ دەپ، ئۆز ئهسۋاپلىرى بىلهن بىر جۈپ . ئاتخانىدىن چىقىپ كېتىپتۇ

 . ئىككى كۈن يېتىپ ئۆلۈپ قاپتۇ بۇ ئادەم . تېشىنى قىسىپ تۇرۇپ، بىرال تولغاپ تارتىپ تاشالپتۇ

  گهپنىڭ هاسىلى شۇكى، دۆلهت ئىقبالى زاۋالىغا قاراپ يۈزلهنگهندە، ئالدى بىلهن پادىشاهى ئۇلۇغالرنىڭ مىجهز

 نىزاملىرىمۇ  پۇقراالر، بهلكى ئهسكهرلهر، خىزمهتچى خادىمالرنىڭ ئههۋالى ۋە تهرتىپ . خۇلقى ئۆزگىرىپ قالىدىكهن

 بولۇپ  جانابى ئالىنىڭ كىيىم . قالىدىكهن باشقىچه  ياكى يىگىت دۆلهتخۇاالر  ئهسكهرلهر  مهيلى ئهمىلهر،  چاغدا   بۇ

 كۆڭلى  ئېلىپ،  خوتۇنلىرىنى  قىلىپ،  خىراجهت  پۇللىرىنى  ۋە  تىلال  مىنىپ،  ئاتلىرىغا  كىيىپ،  پوستىلىرىنى  ۋە  كېچهك

 تاماق  چايناپ  خالىغان  چىشلىرىدا  ۋە  ئېغىز  تهييارالپ،  ئىگىسى غىزاالرنى  دۆلهت  يهنىال  تۇرۇقلۇق،  چىشلهپ  ۋە

 ئاقىۋەت . هىكايىلهردىن تىلىنى زادىال يىغمىدى  ئاستىدە شهك  كاپىرانه نېمهت قىلغانالر  رىئايه قىلماي،  ههققىدە  تۇز

 . ئاقىۋىتىنى ئۆز كۆزى بىلهن كۆردى  نهتىجه ۋە تهسىر . جازاسىنى تاپتى

 پهيزاۋات كهنتىدە بىر ئادەم قوش ههيدەپ، ئۇرۇق چېچىپ تۇرغان چاغدا، نهقىللهرگه قارىغاندا، كاشىغهردىكى

 نىمه تېرىماقچى ئىدىم، خىتاي « دەپ سورىغاندا، ئۇ » ئهي بۇرادەر، بۇ يهرگه نىمه تېرىدىڭىز « يهنه بىر ئادەم كېلىپ

 قىلىپ خوش بولۇپ كېتىپتۇ . دەپ جاۋاپ بېرىپتۇ » تېرىدىم  قال . سوىغۇچى تهبهسۇم  زىمىننىڭ ئالته ئايغا  ماي مهزكۈر

 توشۇپ يىڭپهن سوقۇپ ئولتۇرۇپتۇ  قىلدى دەيدۇ . ئۈستىگه خىتايالر  بىنا  شهههر  بىر  خىتايالر  بۇ جايدا  چاغدا . هازىر  بۇ

 ئۆزلىرىنى  سۆزلهپ توقۇپ،  يالغان  راست ياكى  توغرلۇق  خىتايالرنىڭ كېلىدىغانلىغى  بولسا  يهردە  بىر  ئادەم  ئىككى

 » ! ئۇه ! ئۇه « ە بىر يىغىلىشتا ئولتۇرغان ئادەملهر ئىچىگه يهنه بىر ئادەم كىرىپ ئولتۇرۇپ كاشىغهرد . خوش قىالر ئىدى

 بولدىڭىز » ئۇه؟ « باشقىالر . دەپتۇ  ئۇ » دەپ نىمه  يىل بولۇپ « دەپ سورىغاندا،  بىر  يا  ئاي ۋە  ئىسالم دىگهن ئالته

 سۇزۇلغانلى . كهلگهن ئىدى  ئىسالم ئۇزۇنغا  ئىسالم بۇالمدۇ؟  مهن كۆپ هېرىپ كهتتىم ئون تۆت يىلمۇ  دىگهن » قتىن،

 ۋەقه ئىسىمگه كهلدى . ئىكهن  سۆزنى تهستىقاليدىغان بىر  زامانه زاهىد ۋە دەۋران ئابىدىلىرىدىن : بۇ  زامانه ئاۋالدا

 يول ئۈستىدە ئۇالرنىڭ چىرىگهن، كونىرغان بىرمۇنچه . ئۈچ نهپهر دەۋەتچى ئاغىنه بىر تهرەپكه يولغا چىققان ئىكهن

 چۈشۈپتۇ ئۇستىخانال  كۆزى  بۇنىڭ « بىرسى . رغا  بولغىيدى،  ئۇستىخانلىرى  مهخلۇقالرنىڭ  قانداق  ئۇستىخانالر  كونا  بۇ

 قىلغان ئىدى » ئههۋالىنى بىلسهك  بىر  دەرهال شامال قوزغالدى . دەپ دۇئا  ئۇستىخانالر  يهنه . بىرىگه ئۇالندى  دە،

 يهنه بىرسى دۇئا قىلسا، ئۇتىخانالرغا جان كىردى . ولدى بىرى دۇئا قىلسا، ئۇستىخانالرغا گۆش، پهي، تومۇرالر پهيدا ب
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 سهكرەپ قوپتى  شىر  بىر  زور  ههيۋەتلىك،  ئۇسسۇز،  ئاچ ۋە  ئاچلىق دەردىدىن ئۆلگهن ئىدى . دە،  ئۈچ . چۈنكى ئۇ  ئۇ

 چ هازىر بۇ تىلهپ تاپقان خىتايالرمۇ خۇددى جان كىرگهن بۇ ئا . پارە قىلىپ يهپ كهتتى  نهپهرئابىدنى كۆرۈپ پارە

 . شىرغا ئوخشاش بولدى

 تارىخ كىتاپلىرىدا شۇنداق ئايدىڭ بايان قىلىنغانكى، قهدىمقى پادىشاالرنىڭ سۈپهتلىرى  ئهي يارەن ئهزىزلهر،

 ئىدى  ئىپادىلهنگهن  سىياسهتته  بىلهن  سۈپهت  يۇمشاق  ههم  جااللهت  بىلهن  جامان  قههىرىيىهت،  بىلهن  . لۇتۇپ

 چۈنكى، پادىشا ۋە . مى ۋىاليهتلهردىمۇ دەل ئهنه شۇ سۈپهتلهر جارى بولسا كېرەك بۇنىڭدىن كېيىنمۇ پادىشا ۋە هاكى

 يوق  چارە  باشقا  قىلماقتىن  ئېهسان  لۇتپى  يوق  غهزەپ . هاكىمالرغا  ئىالج  يۈرگۈزمهيمۇ  پادىشاالر . سىياسهت  ئهگهر

 پايدىسى كاپالهتكه ئىگه يۇمشاق سۈپهت بولۇپ، سىياسهت قىلىشنى ئۆزىگه راۋا كۆرسه، پۇقراالرنىڭ مهنپهئهت ۋە

 ئهگهر زۇلۇم ۋە قههىرىيهتلىك سۈپهت بىلهن بولۇپ، ئادىل . يۇرتالر قااليمىقانچىلىق ۋە هاالكهتكه يۈزلىنىدۇ . بواللمايدۇ

 بىرەر زۇلۇمغا ئۇچرىغان ۋە سهههردە . سىياسهتنى ئۆزىگه كېرەك قىلمايدىكهن، پۇقراالرغا تىنچلىق ۋە ئاراملىق بولمايدۇ

 د  ئاهۇ تۇرغان  ۋە  بىرسىنىڭ ناله  سۇنۇق  ئىگه  ىلى  شهرىپىگه  يېتىپ قۇبۇللۇق  دەرگاهىغا  هىممهتلىك ئالال  زارلىرى

 ئاهۇ  ئۇنىڭ  ۋە  ئانداق  بولىدۇ  ئايالندۇرۇپ،  دولقۇنىغا  دەرياسىنىڭ  قات  ياشلىرىنى  كۆز  يىغىلغان  نادامهتىدىن

 با  تۇغ،  ههشهمهتلىك  خادىملىرى،  تهۋە  ئۇنىڭغا  ههتتا  ۋە پادىشانى،  سۇناي  نهي،  دۇماق،  دەهۇل،  ئهلهم،  يراق،

 نابۇت  تهرتىپ  ۋە  ئاجىز  تاشالپ غهرق قىلىپ،  تۈگىمهس ئېقىنغا  ئۇرۇپ،  خورلۇق تۇپرىغى ئۈستىگه  تۈزۈملىرىنى بۇ

 ئۇنىڭدىن . قىلىدىكهن  قىلىپ،  هاسىل  تهجىرىبىلهرنى  پايدىلىق  هادىسىلىرىدىن  پهلهك  بۇ  تۇرىدىغان  ئۆزگىرىپ

 دىگهن ئايهتنى كۆرسهتكهن » ئهي ئهقىل ۋە كۆز ئىگىلىرى ئىبرەتلىك بولۇڭالر « خۇدا قۇرئاندا . ېرەك ئىبرەت ئېلىش ك

 . ئىكهن

 : قىتئه

 ، ① تهكيه قىلماي ئهزىزلهر دۆلىتى يىلدامىغه

. باش يېنىدىن پات ئالۇرلهر دۆلىتى ئىقبالىنى
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 ئۇزە، ③ بۇ تىرە خاك ② ياتقۇزۇپ جىسمى لۇتفىڭنى

 . بهس قىلۇرلهر ناينى ④ يوق ئېتىپ سۆلهت ههشهمنى

 دۆلهت  ئىگىلىرىنىڭ  نېمهت  ۋە  ئىگىسى  دۆلهت  بىر  ههر  بىلهن  هىكمىىتى  چوڭقۇر  ئۆزىنىڭ  كېرىم  خۇداۋەندە

 مىجهزلىرى  ئالدى بىلهن ئۇالرنىڭ ئوبدان خۇلقى  ئۇ  بولسا،  قىلماقچى  تهقدىر  نى ئېلىپ، نېمهتلىرىنى ئېلىشنى ئىرادە

 كهلتۈرۈپ،  نېمهتكه  هارام  نېمهتتىن  هاالل  ئولتۇرغۇزۇپ،  ئهخالقالرنى  يامان  ۋە  قىلمىشالر  نااليىق  ئورنىغا  ئۇنىڭ

 بهخت  قاراڭغۇالشتۇرۇپ،  ئاپتىۋىنى  دۆلهت  بىر  ئاندىن  يهنه  قىلىپ،  يوق  ئۆچۈرۈپ  بهلكى  خىرە،  نۇرىنى  ئىقبال

 يۇقىرىنى  بهختى  ۋە  ئىگىز  دۆلىتى  ساداغا الياقهتلىك  نۆۋىتىنى  نهي  قويۇپ،  تاجىسىنى  سهلتهنهت  بېشىغا  ڭ

 خائى ئالى دەرىجىلىك پادىشاالر بولسۇن، ياكى ئاجىز گاداي ۋە بىئېتىۋارالر بولسۇن، ئۇالرنىڭ بهش . كهلتۈرىدىكهن

 دۇنيادىن  بولۇپ  جۈملىسىدىن  قالدۇرغۇچىالرنىڭ  نام  ياخشى  قىلىپ،  بهرپا  ئىشالرنى  ياخشى  دۇنيادا  كۈنلۈك

 كهتمهكلىگىنى نېسىپ قىلغايسهن

 : قىتئه

_____________ 

 . شامالدەك – يىلدام ①

 . يۇمشاق – لۇقف ②

 . قارا تۇپراق – تىرە خاك ③

 . ههشهمهت – ههشهم ④

 بۇ ئالهم ئىچرە ياخشى ئهت ئىمارەت،

 . ② ههم باقالىق ① كى قالغاي نىك نام

 چرە قالىپدۇر ياخشى ئاتالر، ۋەرەق ئى

. ④ ئوخشه قىلسا شهلق ③ ئهگهر كىسراغا
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 ئالى دەرىجىلىك ئهمىرلهر ۋە ئاقىۋەتسىز قوشۇنالرنىڭ ئىتتىپاقى بىلهن هېكىم خان

 تۆرەمنىڭ خانلىق تهختى ۋە سهلتهنهت ئورنىغا ئولتۇرغۇزغانلىرى، بۇ كاج چهرخى پهلهك

 دىگهن ئىستىگى » سۈيۈمۈلك ۋەتهن ئىماندۇر « ئۇنىڭ مۇۋەپپهقىهيتلىك قىلماي،

 بويىچه ئۆز ئهسلى ۋەتىنىگه قايتقانلىغىنىڭ بايانى

 ئهزىز ئۇلۇغ دوستالر ۋە شىرىن لهتاپهتلىك بۇرادەرلهنىڭ شاراپهتلىك دىللىرىدىن مهخپى ۋە يۇشۇرۇن قالمىغايكى،

 ئا  جانابى  ۋاقىتتا  بۇ  قارىغاندا،  هىكايىلهرگه  باقىنى قىسسه  ئاخىرەت  تاشالپ،  بهدۆلهت دۆلهت خانىنى  غازى  تالىق

 مۈلكى ۋە ئوغالنلىرىنى بىر قىپچاققا ههتتا خىتاي بىلهن قالماققا  ئهزرائىلغا، مال  خوش ئېتىپ، جېنىنى قابىزۇل ئهرۋاه

 نىياز هاكىم بېك ۋە . تاپشۇردى

____________ 

 . ياخشىلىق نام  نىك نام ①

 مهڭگۈلۈ  باقاللىق ②

 . قهدىمقى ئىران پادىشاسى  كىسرا ③

 . شاهلىق  شهقىق ④

 ئههرار خان تۆرەملهر ئۇنىڭ ئالى خىزمهتلىرىنى ئۆينىڭ ئىچىگه ئېلىپ كىرىپ ياتقۇزۇپ، قارا شهههردىكى هېكىم خان

 دەهشهتلىك سۈرەت  بۇ  بېگىملهرگه  قۇلى  بىلهن ههق  با  تۆرەم  تېزلىك بىلهن خهت ماڭدۇردى ۋەقهنى . يان قىلىپ،
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 نىياز هاكىم بېك ئۆزىدىن ئهندىشه قىلىپ، ئهرزى . ئۈچىنچى كۈنى بېك بهچچه يېتىپ كهلدى  بولسا،  ئۇنىڭغا  دار

 جانابى ئالىنىڭ مىجهز شېرىپلىرى « خۇددى بۇرۇنقىدەك بهدۆلهت ئالدىغا ئېلىپ كىرگهن بولۇپ، يهنه يېنىپ چىقىپ،

 ئۆزگىرى  قاپتۇ ئىندەك  چىقماقچى . پ  كۈننى » هىلىال  ئۈچ  بىلدۈرمهي  ۋە  كىرگۈزمهي  كىشلهرنى  بېرىپ،  پهرمان  دەپ

 كهلدى . ئۆتكۈزدى  يېتىپ  سهرۋازالمۇ  يىگىت  لهشكهر،  ئهمرى  باشلىق  تۆرەم  چاغدا  هاكىم، . بۇ  بېك  نىياز  ئاندىن

 تاشباي دادخۇا  توقسابى،  مۇههممهت مۇسا  باي مىرزا،  كېرىم  باشلىق بارلىق ئههرارخان تۆرەم،  ئاتاباي پانسهتلهر ، 

 كېڭهش  بىلله  بىلهن  ئىتتىپاق  ئهسكهرلهر  ئۈستىدە  ئهمىرائى  كىگىز  ئاق  تۆرەمنى  خان  هېكىم  قىلىپ،  مهسلىههت

 قائىدە  سۇلتانالرنىڭ  بۇرۇنقى  قىلدى  ئولتۇرغۇزۇپ،  هۆكۈمران  ۋە  خان  ئۆزلىرىگه  كۆتۈرۈپ،  بويىچه  . رەسمىيهتلىرى

 ۋە  ئىشىكلىرى  چوڭ غهزنه  ههممه  باشلىق  دادخۇالر  ئېچىپ،  ئاغىزىنى  تون،  ساندۇقالرنىڭ  ئهمهلدارالرغا  كىچىك

 شۇنداق قىلىپ يهتته كۈن . ياراق، ئىگهر جابدۇقلىرى مۇكهممهل ئاتالرنى بېرىشكه باشلىدى  كېچهك، پۇل، تىال، قورال

 ئېلىپ ماڭدى . ئۆتتى  ئالىنىڭ جىنازىسىنى  جانابى  بېك بهچچه  كېچىدە  ئهرز د . بىر  كاتتىالر  باشلىق ههممه  ادخۇاالر

 ئاقسۇغا بېرىپ غهزنىلهرنى . بېك بهدۆلهتنىڭ جهسهتلىرىنى ئېلىپ تېز سۈرئهت بىلهن ئاقسۇغا قاراپ مېڭىپتۇ « قىلىپ،

 ئاكا  يىغىشتۇرۇپ،  غهزنىلهرنى  كاشىغهردىكى  بېرىپ،  كاشىغهرگه  ئاندىن  قىلىپ،  تهرەپ  ئىككىيلهن  بىر  ئۇكا

 ئېلىپ، بىزگه قارىماي ئهنجانغا چىقىپ كهتسه، غهزنه بولمىغاندىن كېيىن بىز خىتايالر بىلهن قانداق غهزنىلهرنى قولغا

 كىرگۈزدى » ئۇرۇشىمىز  ماقۇلغا  ئىدى . دەپ تۆرەمنى  چىققان  كورلىغا  دادخۇاالرمۇ  تۇڭگانى  چاغدا  كورلىنى . بۇ  تۆرەم

 تاپشۇردى  توڭچى ئاقسۇلۇق كوچى ۋاڭنىڭ ئوغلى ئاخۇن نىياز . دادخۇاغا  ياساۋۇل بېشى  بېكنى ئۇنىڭغا  تىلماچ ۋە

 ۋە . قىلىپ بهردى  قىالتتى  تىلماچلىق  تۇڭگانىالرغا  خىتاي،  تۇرۇپ،  بهدۆلهتنىڭ ئالدىدا  بۇرۇن  بېك  نىياز  ئاخۇن  بۇ

 باي مۇههممهت جاچى باشىنى بهش يۈز . ياساۋۇلباشى دىگهن دەرىجه بىلهن ناهايتى ئىززەت ۋە ئابرۇيغا ئىگه ئىدى

 ماڭدۇردى يىگىت  قويۇپ كورلىغا  قاراپ . ى بىلهن دادخۇانىڭ ئالدىدا  ئاقسۇغا  قوشۇنالر  باشلىق ههممه  ئاندىن تۆرەم

 بولدى  كهلدى . راۋان  ئاقسۇغا  ئالدىراپ  تېز  سهرەمجان . ناهايتى  غهزنىلهرنى  كېلپ،  ئالدىدا  ئاقسۇغا  بهچچه  بېك

 بېك بهچچه . ئۇنىڭغىچه ئىككى كۈن ئۆتتى . يېتىپ كهلدى قىپچاق ئهسكهرلهرمۇ  قىلىپ تۇرغان هالهتته، بارلىق قىرغىز

 ماڭدى  ئېلىپ كاشىغهرگه  ئالىنىڭ جهسدىنى  بېرىپ، . جانابى  ئېلىپ  كاشىغهرگه  دادامنىڭ جهسىدىنى  ئهسلىدە  ئۇ

 غازات  بىلهن  كېلىپ خىتايالر  مهن  ياكى  ئاكام  ياكى  مهسلىههتلىشىپ،  بىلهن  ئاكام  قىلىپ،  دەپنه  ئاپاققا ههزرىتى
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 . مىز دىگهن ياخشى نىيهت ۋە مهقسهت بىلهن يولغا چىققان ئىدى قىالر

 پاسات ئوتىنى شۇم  پاساتچى، ئۇرۇغى بۇزۇق بهدنىيهتلهر پىتنه  بۇ چاغدا نىياز هاكىم بېك باشلىق بىر نهچچه پىتنه

 خهت يېزىپ،  بېككه  چوڭ  كاشىغهردىكى  تۇتاشتۇرۇپ،  پۈدەپ  بىلهن  خۇي « نهپسى  كهتتى،  بېگىم  پهيلى  كىچىك

 ئېهتىيات قىلغايال  ئهلۋەتته  قىلدى » ۋەسساالم  باشقىچه،  مهزمۇنىدىن ۋاقىپ . دەپ خهۋەر  چوڭ بېك خهتنى كۆرۈپ،

 بۇ ئهنىشىسى يېڭىدىن تېخىمۇ كۆپىيىپ، ياساۋۇلنى . ئۇنىڭ كۆڭلىدە بۇرۇنمۇ كىچىك بېكتىن ئهندىشه بار ئىدى . بولدى

 چىقاردى  مال ههق قۇلى بېكنى « ئۇالرنى . ئالدىغا  يهتكۈزۈپ،  هاالكهتكه  ئهشايلىرىنى ئۆزەڭلهر  ئۇچرىغان يهردە

 بۇالرمۇ لوڭكۇ دىگهن جايدا ههق قۇلى بېك بىلهن ئۇچرۇشۇپ، . قهسهم ئىچكۈزۈپ ماڭدۇردى  دەپ ئانىت » ئېلىڭالر

 بىر  مىنىپ،  ئاتلىرىدىن چۈشۈپ،  ئاتقا  پىيالىدىن چاي ئىچىشىپ يهنه  بىر  ئۆتكهن بىرى بىلهن ئوبدان كۆرۈشۈپ،

 . ئارا بايان قىلىشىپ، بىخهۋەر كىتىپ بارغان چاغدا، قهمبهر مههرەم دىگهن ئۇشتۇمتۇت ئوق چىقىرىپتۇ  ۋەقهلهرنى ئۆز

 ههق قۇلى بېك بۇ نىمه پوق يىگىنىڭ دەپ، قىلىچنى غىالپىدىن تارتىپ ئېلىپ ئۇنىڭغا تهڭلىشىگه . ئوق ئهگىپ كېتىپتۇ

 ئېتىپتۇ  ئوق  مههرەم  بىر  يهنه  ئ . ،  ئۆلۈپتۇ ئۇ  يىقىلىپ  مال  اتتىن  ئۇالرنىڭ ،   كېتىپتۇ  دە  تاشالپ  . ئهشيالىرىنى

 نىشان قاداپ قويۇپتۇ  بىر  قىلىپ،  دەپنه  ئىچىگه  جىلغا  بىر  تېپىپ،  كاشىغهرلىك خهۋەر  نهچه  بىر  جاي . بۇنىڭدىن  بۇ

 ۋەقه تارىخ هىچجرى بىر مى . دىگهن نام بىلهن مهشهۇر » ههق قۇلى بېك جىلغىسى « هېلىمۇ  ڭ ئىككى يۈز توقسان بۇ

  4 ئاينىڭ  6 يىلى  1877 مىالدى ( تۆتىنچى يىلى جامادىلئهۋۋەلىنىڭ يىگىرىمه ئىككىنچى كۈنى يهنى مىزان پهسلى

 . بولغا ئىدى ) ت – كۈنى

 . سۆزلنىڭ هاسىلى شۇكى، جانابى هېكىم خان تۆرەم ئاقسۇ دارسهلتهنهتىدىن ئورۇن ئېلىپ خانلىق تهختىگه چىقتى

 بۇنداق . دەپ ئاتايدىغان بولدى » خان تاالنى « تاراچنى  بۇ تاالن . قىرغىزالر غهزنىنى بۇالپ كهتتى  دا قىپچاق بۇ چاغ

 هېكىم . پاراكدەندە كۈنلهرنىڭ ئىچىدە نىياز هاكىم بېك، يىگىت، مههرەم ۋە مۇالزىملرىنى ئېلىپ خوتهنگه قاراپ قاچتى

 دا  ئابدىراخمان  بويىچه  دەستۇر  بۇرۇنقى  تۆرەم  قىلدى خان  هاكىم  ئاالهىدە  ئاقسۇغا  بىلهن  يارلىق  مۇبارەك  . دخۇانى

 قىلدى  ياردەمچى  پانسهتكه  باقى  مۇههممهت رەهىم  ئېلىپ كېلىپ،  تۆرەمنى  ئالىمخان  سايرامنى . كۇچاردىن ،   باي

 ۇن مۇههممهت مۇسا توخسابى بىلهن ئاتاباي پانسهتنى ههدەيچى قىلىپ، ئالت . بولسا مۇسامىس بېگىگه ئىنئام قىلدى

كېرىم باي . بهچچه باتۇر پانسهتنى ههممه لهشكهر ئۈستىگه ئهمرى لهشكهر قىلدى . يارلىق بىلهن مېهرىبانلىق قىلدى



 تولۇق  ئوتتۇرا  ئوقۇغۇچىالر كۇلۇبى http://xjtoluk.cn/  http://irlan.cn 

336 

 تهيىنلىدى  قىلىپ  لهشكهر  ئهمرى  مىرزىالرنىمۇ  مۇههممهت  شىر  ئوغلى  قۇلىنىڭ  ئالىم  مولال  پانسهتلهرنى . دادخۇا،

 تاپشۇردى  ئۇالرغا  تىزىمنى  ئېلىپ،  ئهپهندىلهرنى كېپهك . دەپتهرگه  مۇههممهت  پالۋان،  رېهىم  مۇههممهت  الۋۇر،

 قورال  دۇمباق،  دۇهۇل،  زەمبىرەك،  توپ،  بارلىق  قىلىپ،  لهشكهر  ئهمىرى  بۇالرغا  سهربازاالرغا  بايراقالرنى  ۋە  ياراق

 قوش . تاپشۇردى  پانسهتكه  بىر  ئۈچ مىڭ يىگىتنى  قىلىپ،  تهقسىم  ئهمىرى لهشكهرگه  ۇپ، قوشۇنالرنى جهمئي سهككىز

 قورال  ئات  يهتكۈدەك  بىلهن مهمنۇن ۋە  ياراق،  ئىلتىپاتالر  شاهانه  ۋە  يارلىق  نۇرانه  بېرىپ،ئۇالرنى  ئارغىماقالرنى

 . خاتىرجهم قىلدى

 باشلىق  ئاالش بىي دادخۇاالر  قۇل ئهمىرى لهشكهر،  ئۆمهر  دادخۇا،  جامدار  كاشىغهردىن قۇلى بېك،  كۈنلهردە  بۇ

 ق  ئاقسۇ  قوشۇنالر  باشلىدى سانسىز  كېلىشكه  دىگهن دەهشهتلىك خهۋەرلهر  چىقتى  يولغا  خان تۆرەممۇ . هستىدە  هېكىم

 قىل  بىرىنى  بىرىنىڭ كهينىدىن  ئهمىرائىالرنى  ۋە  ئهمىرى لهشكهر  قالغان  باش قىلىپ،  بېشىنى  لهشكهر  باتۇر  بهچچه

 مهنزىلمۇ  ئاتلىنىپ،  بىلهن  سهرباز  يىگىت،  مىڭ  بهش  يىگىرىمه  قىلىپ،  تۆت مهن  قۇيرۇق  ئاقسۇدىن  يۈرۈپ،  زىل

 بېك بهچچهنىڭ چاپاۋۇل ئاالس بىي دادخۇا دىگهن بولسا . مهنزىل يىراقتىكى يايدى دىگهن جايغا بېرىپ ئورۇنالشتى

 ئورۇنالشقان ئىكهن  يهرگه  هاپىز . چۆلقۇدۇق دىگهن  پانسهت،  بىلهن مۇههممهت سهيىد  تۆرەمنىڭ پهرمانى  جانابى

 چاپاۋۇل بولۇپ،  كىرشىتى بېك پانسهتلهرمۇ  يېتىپ بېرىپ جهڭگه  يهرگه  ئاالش بىي دادخۇانى يىگىتلىرى بىلهن . بۇ

 ياندۇردى  ئارقىغا  ئولجا . قوشۇپ  يىگىتنى  نهچچه  قىلدى  بىر  دۇئا  تۆرەمگه  جانابى  كېلىپ،  ئېلپ  قىلىپ  . ئهسىر

 ۋە  قىلدى  دۇئا  ئۆتۈپ  قېچىپ  تهرىپىگه  تۆرەم  بىلهن  يىگىتلىرى  ئۆز  پانسهت  ئاخۇن  ههممىگه كاشىغهرلىك

 خۇرسهنلىك ئېلىپ كهلدى  ۋە  دەريادەك . مۇبارەكبادلىق  تهرەپنىڭ خۇددى  ئىككى  ئهتىسى  ئېلىپ،  ئارام  كۈنى  ئۇ

 قوشۇنلىرى بىر  قانخور  قورالالنغان  مۇكهممهل  ۋە  كىرىشتى  ئاققان  قارىشى سهپ تارتىپ جهڭگه  ئۆلتۈرۈش . بىرىگه

 تۆرەمنىڭ باتۇرلىرى . ككى تهرەپمۇ زىيانغا ئۇچراشقا باشلىدى قىرىش ئوتلىرىنىڭ شولىسى جۇش ئۇرۇپ ئۆرلهپ، ههر ئى

 بۇزۇپ،  سهپنى  هۆدەچى  ئاتاباي  هالهتته،  بىر  تۇرغان  ئىگهلهپ  ياندۇرۇپ،  ئارقىغا  يىگىتلىرىنى  بهچچهنىڭ  بېك

 ت نهتىجىدە بېك بهچچه تهرەپكه قۇۋە . يىگىتلىرىنى ئېلىپ، تۆرەمدىن يۈز ئۆرۈپ بېك بهچچه تهرەپكه قېچىپ كهتتى

 مۇشۇنداق هالهتته تۆرەمنىڭ مۇقهررەپلىرىدىن هۈسهيىن مههرەم بېشىغا ئوق . تۆرەم تهرەپ زەئىپلهشتى . هاسىل بولدى

ئهمىرى لهشكهر كېرەم قۇل داخۇا، كېرىم باي مىرزا، ئهلى بېك پانسهتلهرمۇ . تۆرەم ئارقىغا ياندى . تېگىپ جان ئۈزدى
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 ياندى  مۇهه . ئارقىغا  توقسابى،  مۇسا  يىگىت، مۇههمهمت  يۈز  بهش  بىرمىڭ  الۋۇرالر  كىپهك  پههلىۋان،  رېهىم  ممهت

 . سهرۋازلىرى بىلهن كهلپىننى ئارىالپ، قاقشال ئىچى بىلهن ئهنجانغا راۋان بولدى

 ئىدى  ئۇرۇش قىلغان  سائهت  ئالته  تهرەپ  زىيان . ئىككى  سهرباز  يىگىت،  بهش يۈز  مىڭ  بىر  تهرەپتىن  ئىككى

 يايدىدا بىر مۇنچه غهزنه بار ئىدى، زايا « ى بېك بهچچه تهرەپكه ئۆتۈپ دۇئا قىلىپ تۇرۇپ، ئاتاباي هۆدەيچ . بولۇپتۇ

 » ئانداق بولسا سىز ئىلگىرى بېرىپ غهزنىلهرنى ئېلىشقا هازىرلىق قىلىپ تۇرۇڭ « دىگهندە، بېك بهچچه » بۇالرمىكىن

 قىلدى  پهرمان  چاغدا . دەپ  ئېلىۋاتقان  غهزنىلهرنى  بېرىپ،  بىلهن  تېزلىك  يېتىپ كهلدى ئۇ  تۆرە  ئاتاباي . جانابى

 قىلىپ باغالپ  يالىڭاچ  تۇتتۇرۇپ كېلپ،  ئۇنى  بولسىمۇ،  مهن سىنى « قاچقان  كۆردۈڭ؟  يامانلىق  نىمه  مهندىن  سهن

 قىلدىم  ئىلتىپات  قىلىپ  قىلدىڭ . هۆدەيچى  تۇزكورلۇق  ماڭا  بولساڭ  ئات » سهن  يامان  سهركهش  بىر  يامان  دەپ

 غهزنىنى . پارچه بولۇپ يوقالدى  ئۇ پارچه . ڭ قۇيرۇقىغا باغالپ سۆرۈتۈپ قويۇپ بهردى تاپتۇرۇپ كېلىپ، ئۇنى ئاتنى

 . ههممىسىال تاالپ كهتتى . تاالشقا بۇيرۇق قىلدى

 : نهزىم

 ناله قىلما غهيرىدىن ئۆزەڭ ئىشىدىن بول مهلۇم

 كى زەرەرنى تارىپ ئېرىدىڭ ههم زەرەر تاپتىڭ هوسۇل

 : زىم نه

 شهمسى پهرۋانهنى كۆيدۈردى،

 . ههم كۆيگۈسى ئۆز ئاياغى بىلهن

 ئارىالپ  جاينى  بۇ  بېرىپ،  ئارالغا  كېلىپ،ئاندىن  ئايكۆلگه  تۆرەم  خان  هېكىم  جانابى  شۇكى، گهپنىڭ هاسىلى
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 ئۆتتى  جايدى . ئۈچتۇرپانا  بۇ  ۋە  بېرىپ،  ئىسىسقكۆلگه  ئېشىپ  داۋانىنى  بهدەل  فهرغانه ئاندىن  تۇرالماي،  مۇ

 تۆرەم ۋە مۇههممهت مۇسا . بوۋىلىرىنىڭ مهههللىسىگه بېرىپ ئورۇنالشتى  ۋىاليىتىدىكى ئهسكه دىگهن جايدىكى ئاتا

 چىقىپ كهتتى  سهربازالر  يىگىت،  يېقىن  مىڭغا  ئون  بىلله  بىلهن  يىگىت . توقسابىيىلهر  بىرمۇنچه  باشلىق  باتۇر  بهچچه

 بهچچىنى  بهڭ  يهتتى توختاپ قېلىپ،  قىلىپ ئىلتىپاتقا  ئهمهلدار . دۇئا  نهچچه  ئىشهنچىسى يوق بىر   بېك بهچچىگه

 تهرەپ  قاتارلىق  خوتهن  سهربازالر  يىگىت،  ۋە  بولدى  مهنسهپدار  قېچىپ سهرگاردان  جايالرغا  چۈنكى، . تهرەپتىكى

 ئىدى  كهتكهن  راۋاجىمۇ  بىلهن  روۋناقى  ئىسالم  كهتكهندە،  ئۆلۈپ  غازى  ئاتالىق  ئاتالىقنىڭ ج . جانابى  ئالى  انابى

 لهقهملىرى  ئىكهن . ئىدى » بهدۆلهت « ئىسىمى  لهقهم  اليىق  بىلهن  ئىسمى  ئۇنىڭ  دىل . بۇ  مۇسۇلمانالرنىڭ  ئىالها

 كۆڭۈللىرىدىن ئىسالمى شېرىپ نۇرى ۋە مۇههببىتىنى يىراق ۋە يوق قىلمىغايسهن ۋە ئۇنى مۇسۇلمانالر جامائىتى بىلهن

 قىي  ئىالهىم  قويغايسهن،  مىسكىنلهر بىلله  ۋە  مۇسۇلمانالر  بىزنى  قاتارىدا ( امهتته  قىلغىن ) يوقسۇلالر  قىيامهتكه ( ههشىر

 ! نهبى ۋە مۇرەل پهيغهمبهرلهرنىڭ هۆرمىتى بىلهن ئامىن ) ت  يىققىن

15 

 جانابى بېك قۇلى ئىبىنى مۇههممهت ياقۇپ بېك ئاتالىقنىڭ مۇستهقىل هۆكۈمرانلىغى ۋە

 ئېلىشى ههم دۆلىتىنىڭ تامامهن يوق بولۇشى ۋە ئاقسۇ، خوتهننى ئىلكىگه

 ئههۋالالرنىڭ بايانى  بۇ جهرياندا يۈز بهرگهن ۋەقه هادىسه

 ياماننى ئايرىيدىغان كۆڭۈللىرىگه روشهن  ئهزىز تهمكىنلىك يارەنلهر، لهۋزى لهززەتلىك بۇرادەرلهرنىڭ ياخشى

 ۋە قىسسهئى ئهپسانىلهرگه قارىغاندا، جانابى ئاتالىق غازىنىڭ ۋە ئۇچۇق بولغايكى، بۇنداق بىر خىل ئهقلى هىكايه

 ئىنىسى ههق قۇلى بېگىم ئېلىپ كاشىغهرگه ماڭغان ئىدى  نهچچه پىتنه . جهسسىدىنى بېك قۇل بېكنىڭ بۇرادەر  بىر
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 دىرى بىلهن، پاساتچى يامان غهرەز ئادەمنىڭ ئۇستىلىق بىلهن پىالنلىشى، بهلكى ئۇ قادىرى مۇختار ئالالنىڭ ئىرادە تهق

 ۋە  دۇنيا  ۋىدالىشىپ،  ئارقىلىق  قان  ناههم  بىلهن  ئىنىسى  بۇرادەر  ئهيىپسىز  ۋە  بىگۇناه  ئۆزىنىڭ  ئاۋال  ئهڭ  ئۇ

 بولدى  نىشانه  نهپرەتكه  ۋە  هاقارەت  بىلهن . ئاخىرەتتىكى  تۆرەم  خان  هېكىم  سهيىد  جانابى  كېيىن  ئاندىن

 نىيهت قىلدى  قهتئىي  قىلىشىنى  يوق  ئۇنى  دادخۇا، دۈشمهنلىشىپ،  جامىدار  دادخۇا،  قۇل  ئۆمهر  لهشكهر  ئهمىرى  ۋە

 ئاالش بىي دادخۇاالر باشلىق ئون بهش مىڭدىن ئارتۇق سانلىق قوشۇن بىلهن تارىخ چىجى بىر مىڭ ئىككى يۈز توقسان

 ى ناهايت ) ت – كۈنى  26 ئاينىڭ  4 يىلى  1877 مىالدى ( تۆتىنچى يىلى ماهى جامادىلئاخىرنىڭ ئون تۆتىنچى كۈنى

 تۆرەم بىلهن ئۇرۇشتى  يايدى قاتارلىق جايالردا  ئاتلىق يۈرۈپ چۆلقۇدۇق ۋە  مۇههممهت قاۋۇل . داغدۇغىالرنى قىلىپ،

 جامىدار دادخۇانىڭ بهشماداق قولىنى ئوق ئۇچۇرۇپ زەخمىدار قىلىپ، . ياساۋۇلبېشى ۋە پىسهر پانسهتلهر ئوقتا ئۆلتى

 رغاندا، ئۇشتۇمتۇت غهلبه چىرايىنى كۆرسىتىپ، هېكىم خان جانابى بېك ئۇ مهغلۇبىيهتكه يۈزلىنىپ تۇ . كاردىن چىقاردى

 ئاتا  بهچچهئهركانى دۆلهتلىرى بىلهن مهنزىلمۇ  ئورۇنلىشىپ،  رۇس سهلتهنهتىگه  مىراسى  مهنزىل يۈرۈپ ئاقسۇدا

 . ادىسىگه ئۆتتى كۇچار، ئۈچتۇرپانغىچه بولغان جايالرنى بېك بهچچهنىڭ ئىر نهتىجىدە ئاقسۇ، . تهختىگاهىغا چىقتى

 چوڭ  قارايدىغان  تۆرەمگه  ئىلگىرى  بهزلىرىنى  ئۇ  ئهيىپلهپ،  قويۇپ  جازا  پانسهتلهرگه  ئهمىرلهر،  كىچىك

 ئۇ ئاقسۇدىكى ئىشالرنى بىر تهرەپ قىلىپ، ئابدۇلرەخمان . بهزلىرىنى كاشىغهر، ياركهنتكه ههيدىدى . نهزەربهت قىلدى

 مۇههممهت رېهىم خان تۆرەمنى كۇچاردىكى ئورنىدىن ئېلىپ ئامىل خان . ىلدى دادخۇائنى ئاقسۇغا ئاالهىدە هاكىم ق

 قىلىپ بهلگىلىدى  ياردەمچى  ئاپىرىپ . تۆرەمگه  كۇچارغا  قىلىپ،  بىكار  توقسابىينى  بابا  مۇههممهت  ئۈچتۇرپاندىكى

 . كېيىن يهنه ئۇنى ئالدۇرۇپ كېلىپ، ئۆز يۇرتىنى مهرههمهت قىلدى . نهزەربهنت قىلغان ئىدى

 بارغاندىن كېيىن خاتىرجهم يېتىپ بىپارۋالىق قىلدى  ئامىل خان تۆرەم كۇچارغا  دەسلهپته كۇچارلىق . لېكىن،  ئۇ

 بهش  باشلىق  پانسهت  يولداش بىي  ئاالش دادخۇانىڭ ئىنىسى  پانسهت،  مهمۇر  شههرىيارلىق  بېك پانسهت،  قادىر

 قىلىپ قويغان ئىدى  قاراۋۇلچى  يۈگۈرگه  پانسهت . پانسهتنى  نىيهتلىرىنى بۇ  قاراپ،  زامانىنىڭ ئىش ئههۋاللىرىغا  لهر

 كۇچارنى ئهڭ دەسلهپته بىز بۇزۇپ، « مهسلىههت قىلىپ، يامان نىيهت بىلهن  بۇزۇپ، ههممىسى بىلله ئولتۇرۇپ كېڭهش

 ئهته بۈگۈن ياكى . هازىر خىتايالر يهنه چىقىپ تۇرپانغا كىردى . خىتايالرنى ئۆلتۈرۈپ، يۇرتالرغا ئىگه بولغان ئىدۇق

 بار  كېلىش ئېهتىمالى  ئىكهن . كۇچارغا  دىگهنلهر  شوخۇ  داخۇ،  دۈشمىنى  كاتتا  ۋە  چىنىنىڭ زور  كۇچارنى . خاقانى بىز
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 تارتۇق  خىتايالرغا  كهلتۈرۈپ،  قولغا  شوخۇالرنى  داخۇ،  ۋە  باشقۇرساق  ئۆزىمىز  ئاجىرتىۋېلىپ،  سوغا  ئهنجانلىقتىن

 بۇ  بىزنىڭ  چىنى  خاقانى  بلهن  بانا  بۇ  ئهجهپ قىلساق،  قىلسا  كهچۈرۈم  سۈرۈپ،  قهلىمىنى  ئهپۇ  گۇنالىرىمىزغا  رۇنقى

 كۇچارغا بىر مهنزىل كېلىدىغان ياقا . دىيىشىپ، بىر كېچىدە بۈگۈردىن قوزغىلىپ، كۇچارغا قاراپ يولغا چىقتى » ئهمهس

 يۈرۈپ كېچىلهپ توقۇناي دىگهن ئۆتهڭگه كېلىپ، تاغ ئېرىغى كهنتلىرىدىن ئىككى مىڭ توپىالڭچىنى توپالپ، ئاندىن

 قورشىدى  تهرىپىنى  تۆت  شهههرنىڭ  كېلىپ،  ئۇ . كۇچارغا  قىلسا،  مهلۇم  تۆرەمگه  خان  ئامىل  ۋەقهنى  قادىر « بۇ

 كۇچاردا توپ زەمبىرەكلهر . دەپ، پهرۋا قىالمي، يهنه ئۇيقۇغا كهتتى » پانسهتنىڭ ههددى بارمۇ، بىهۇدە سۆزلهرنى قىلما

 مىڭ تۇڭگانى ۋ  ئىدى بىلهن قورالالنغان بىر  بار  ئۇالرنى ئۆزىگه . سهرۋازالر  پانسهت مهخپى ئادەم ئهۋەتىپ،  قادىر

 تاڭ ئاتتى . قاراتتى  بولۇپتۇ . ئۇنىڭغىچه  ئىش ئهكسىچه  ئۇيقىدىن كۆزىنى ئېچىپ قاراپ باقسا،  ههيران . تۆرەممۇ  ئۇ

 دەملىرىدىن ئابدۇلال بېك تۆرەمنىڭ ئا . ئىككى تهرەپمۇ ئوق چىقىرىپ ئۇرۇشقا كىرىشتى . بولۇپ، ئۇرۇشقا تهييارالندى

 سهكسهنچه ئادەم نابۇت بولدى  يۈز  ئالدى . باشلىق بىر  ئۆزىنى ئاقسۇغا  باراۋەرلىك قىاللماي،  پانسهت . تۆرەم  قادىر

 . كۇچارنى ئىگهللدى

 قوزغىلىپ  كورلىدىن  بىلله  بىلهن  ئادەملىرى  ئۆز  شوخۇالرنىڭ  داخۇ،  تۇڭگان  ئۆتمهيال  ئاي  بىر  ئارىدىن

 ئاڭالندى كېلىۋاتقان  دىگهن . لىغى  قارا  ئۈچ  قاراياغاچ،  تهييارالپ،  بهش مىڭ ئادەم  پانسهت ئاڭالش بىالنال  قادىر

 كۇچار لهشكهرلىرى . تۇڭگانىالر غهلبه قىلدى . ئۈچ يۈزچه ئادەم زىيان بولدى . جايغا چىقىپ، ئۇالرغا قارىشى ئۇرۇشتى

 قااليمىقان بولۇپ قاچتى  پانس . باراۋەرلىك قىاللماي،  جېنىنى جايالپ يۇشۇرۇندى قادىر  ئۆز  كۇچارنى . هتمۇ  تۇڭگانىالر

 ئۇ قادىر مۇختار ئالالنىڭ قۇدرەت كۈچىنى شۇنىڭدىن كۆرۈش كېرەككى، كۇچار بىر ئاي ئىچىدە ئامىل خان . بېسىۋالدى

 . رغا ئۆتتى تۆرەمدىن قادىر پانسهتكه ئۆتتى ۋە قادىر پانسهتتىن تۇڭگانىالر ئالدى ههم تۇڭگانىالرنىڭ قولىدىن خىتايال

 ئهمما ئۇ ئۆزىنى گۈزەل جۇۋاندەك ساهىپ جامال كۆرسىتىپ، . گهپنڭ خۇالسىسى شۇكى، بۇ دۇنيا بىر قېرى مومايدۇر

 ئهرنىڭ مېهرى  بىر  دىلىنى  كېچىدە  كۈنى  بېغىشالپ ئۈلپهت بۇالاليدۇ  ههر  ئۆزىنىڭ . مۇههببىتىگه  دۇنيا  بۇ  شۇنداقال

 سهلتهنهت خۇتپىسىنى بولسا ههر جۈمه كۈنى . ى ههر زامان باشقا بىر يهردە ئۇرىدۇ سهلتهنهت شادىيانلىرىن  سائادەت

 بۇ دەهرى ئالهم ۋە بىنىزام دۇناي ئۆزىنىڭ بهش كۈنلۈك نۆۋىتىنى ههر بىر . ناملىرىغا ئۇقۇيدۇ  بىر ئادەمنىڭ ئىسمى

. ئېهتىرام ئىگىلىرىگه ئهنه شۇنداق كۆرسىتىپ كهلگهن
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 هاك  نىياز  قارىشلىق ۋە دۈشمهنلىق نهغمىسىگه كۈچهپ ئهلقىسسه،  ىم بېك ئاقسۇدىن قاشقىنىچه خوتهنگه بېرىپ،

 ئۇنىڭغا  بېرىپ،  يوق « سادا  غهيرى  باشقا  سهككه » مهندىن  بۇنى . چاپلىدى ) ت – پېچهت ( دىگهن  بهچچه  بېك

 هر قۇلى دادخۇا، مىرزا ئهمىرى لهشكهر ئۆم . ئاڭلىغاندىن كېيىن كاشىغهرنىڭ ئىشلىرىنى سهرەمجان قىلىپ تهييارالندى

 مۇههممهت  شىر  ۋە  مادالويه  تۇڭگان  لهشكهر  ئهمىرى  دادخۇا،  بىي  ئاالش  دادخۇا،  جامىدار  بېگى،  قۇش  ئههمهت

 ياراق،  پانسهت، ئاخۇن پانسهت، ئهبۇلقاسىم پانسهتلهر ۋە توپ، زەمبىرەك، دۇهۇل، دۇمباق، ئهلهم، بايراق، قورال

  مۇكهممهل قورالالنغان تهڭداشسىز يىگىرىمه تۆت مىڭ ئهسكهر بىلهن ئاتلىنىپ، زىل ئارغىماق قاتارلىقالر بىلهن  ئات

 قانۇن  مهنزىل يۈرۈپ، جانابى ئاتالىق بهدۆلهتنىڭ تهرتىپ ۋە سۆلهت، قائىدە  زىله ۋە ههشهمهت بىلهن مهنزىلمۇ

 ن شاغاۋۇل دادخۇانى بىر مىڭ دۇغا بىلهن ياركهنتكه قهدەم قويدى ههم ياركهنتتى  ههم سهلتهنهتلىرىگه ئوخشاش داغ

 بۇنىڭدىن نىياز هاكىم بېكمۇ خهۋەردار . يىگىتى بىلهن ههمرا قىلىپ، خوتهن تهۋەسىدىكى زاۋا دىگهن شهههرگه چۈشتى

 جېنىدىن  ۋە  سهرۋاز  مىڭ يىگىت ،  ئون  باش قىلىپ،  ئوغلىنى  ئۆز  بىلهن  لهشكهر  مۇههممهت ئىمىن  ئىنىسى  بولۇپ،

 ههر . ڭچى بولۇپ، جهمئىي ئوتتۇز مىڭ ئادەم بىلهن بېك بهچچهنىڭ ئالدىغا ئهۋەتتى كهچكهن يىگىرىمه مىڭ توپىال

 خوتهن ئادەملىرىنىڭ ئىچىدىكى نۇرغۇن پاراكهندە چۇماقچىالر ئۆلۈپ . ئىككى تهرەپمۇ سهپ تۈزۈپ جهڭگه كىرىشتى

 ئادەملىرى بىلهن پىتراپ مۇههممهت ئىمىن بېك پاراكهندە . ئاقىۋەت بېك بهچچهنىڭ يىگىتلىرى غهلبه قىلدى . كهتتى

  ئوردا ئىچىدىكى غهزنىلهرنى بولسا يىگىت سهرۋاز ۋە توپىالڭچىالرنىڭ تاالن . نىياز هاكىم بېكمۇ تهييار تۇرۇپتۇ . قاچتى

 بېك بهچچه زەپهرگه ئىگه بولۇپ، نياز هاكىم بېكنىڭ قاچقانلىغىنى ئاڭالپ، ئهبۇلقاسىم . تاراج قىلىشىغا هۆكۈم قىلدى

 مىرز  پهرمان پانسهت،  كېلىش ئۈچۈن  تۇتۇپ  بېكنى  نىياز  قوشۇپ،  يىگىتنى  ئىلغار  يۈز  سهككىز  پانسهتلهرگه  ئهلى  ا

 سالى  دىگهن جايدىن يولغا  زاۋا  قۇل دادخۇا، . قىلىپ،  ئۆمهر  ئههمهت قۇشبېگى،  مىرزا  ئۇ  غهلبه قازانغاندىن كېيىن،

 خوتهننى ئالدۇق، ئهمدى « ىدەك مهسلىههت قىلىپ، جامىدار دادخۇا، شاغاۋاۇل دادخۇا باشلىق كاتتىالر بىلهن ئادەتتىك

 بارىمىزمۇ، ياكى ئالدى بلهن  خىتايالر بىلهن غازات قىلساق، ئۇدۇل كهنت يوللىرى ئارقىلىق ئاقسۇغا چىقىپ ئۇرۇشقا

 دەيسسىزلهر  مهسلىههت  قانداق  بارىمىزمۇ،  ئۇرۇشقا  ئاندىن  بېرىپ  تاشلىدى » كاشىغهرگه  ئوتتۇرغا  گهپنى  . دىگهن

 پىكىر ههممىس  سېلىپ،  تۆۋەن  باشلىرىنى  ئېچىپ  ىال  سۆز  دادخۇا  شاغاۋۇل  پهيتته،  بىر  تۇرغان  قىاللماي  تهپهككۈر

بىر نهچچه ياخشى باتۇرالر . دادىلىرىمۇ بۇنى بىلىپ ئۇرۇشمىغان . خاقانى ئىقلىمى بولسا ههممىدىن چوڭ ۋە كاتتادۇر «
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 چىقىپ كهتتى  ئۆلۈپ كهتتى بى . يايدى جېڭىدىن يانغاندىن كېيىن يۇرتىغا  بولسا  باتۇرالر  نهچچه  ئهمدى ياخشى . ر

 قهشقهردىن  بولمىساق،  زامىن  مۇسۇلمانالرنىڭ قانلىرىغا  دىمىسهك،  بىلهن ئۇرۇشىمىز  چىنى  خاقانى  مهسلىههت شۇكى،

 شېرىپنىڭ  ههرەم  ياكى  بارساق  خىزمىتىگه  رۇمنىڭ  خهلىپهئى  چىقىپ،  بىلهن  ياركهنت  كهلسه،  ئېلىپ  ئايىمالرنى

 « دىگهندە، ئۇالرمۇ » سىزلهر نىمه دەيسىزالر » بېك بهچچه باشقىالرغا قاراپ . دەپ مهلۇم قىلدى » ىگه كهتسهك زىيارىت

 ياخشى مهسلىههتتۇر  تاغامنىڭ مهسلىهىتى ياخشى،  ماقۇل . دادخۇا  بىزگىمۇ  ماقۇل بولۇپ، . دىيىشتى » بۇ  بېك بهچچىمۇ

 خوتهندىن يانغىچه ئايىمالرنى يار «  بىزلهر  مۇههممهت سهركانى » كهنتكه ئېلىپ كهلسۇن ئانداق بولسا  دەپ ئۇشۇر

 بۇ  مهرههمهت قىلىپ،  بېككه  سهئىد  كۇچارلىق  خوتهننى  چۈشۈپ،  شههىرىگه  خوتهن  ئۆزى  ۋە  ماڭدۇردى  ئايىمالرغا

 ماهى شهۋۋالىنىڭ ئون  تهرەپ قىلىپ،  خوتهننىڭ ئىشلىرىنى بىر  مهمىلكهتنىڭ بارلىق مهمۇرى ئىشلىرىنى تاپشۇرۇپ،

 . ياركهنتكه قايتىپ كهلدى ) ت – كۈنى  26 ئاينىڭ  10 مىالدى ( چى كۈنى سهككىزىن

 ئىتائهت  ئهمىرى  خۇدالويه  لهشكهر  ئهمىرى  كاشىغهردىكى  هامان،  چىققان  ئېلىپ  ئايىمالرنى  كهشىغهردىن

 تهييارالندى  قىلىشقا  دۈشمهنلىك  ۋە  قارىشلىق  ئۈزۈپ،  ماڭد . رىشتىسىنى  كهينىدىن  بېكنىڭ  هاكىم  ۇرغان نىياز

 كۈنلۈك يولنى تۆت كېچه  بېكنىڭ كهينىدىن قوغالپ ئون ئالته  هاكىم  مېڭىپ،  ئهبۇلقاسىم پانسهت نىياز  كۈندۈزدە

 نىياز بېكنىڭ ئىنىسى مۇههممهت ئىمىن ئهمىرى لهشكهر يىگىتلىرى بىلهن توختاپ . نىيه دىگهن شهههردە قوغالپ يهتتى

 مىرزا ئهلى پانسهتكه ئوق تېگىپ . ۈزگه يېقىن ئادەم زىيان بولۇپتۇ ئىككى تهرەپتىن ئىككى ي . تۇرۇپ جهڭگه كىرىشتى

 ئىچتى  هېرىپ . شاهادەت شهرۋىتىنى  كۆپ يىگىتنىڭ ئاتلىرى قۇملۇقتا  مېڭىپ بارغاچ،  كۈندە  بىر  يولنى  تۆت كۈنلۈك

 ئىدى  قالغان  ياندى . توختاپ  كهينىگه  پانسهتلهر  ئۇ  راۋا . ئاخىرى  قاراپ  تهرەپكه  خىتايالر  بېك  بولدى نىياز  . ن

 ئاقىۋەت . ئهبۇلقاسىم پانسهتلهر خوتهنگه يېنىپ كهلسه، سهئىد هاكىم بېك نىيىتىنى بۇزۇپ، ئۇالرنى تۇتۇشنى قهستلىدى

 ئامان  يىگىتلىرىنى جهملهپ توپ بولۇپ،  پانسهتلهر  قىلدى  مهزكۈر  بېك بهچچىگه دۇئا  . ئېسهن ياركهنتكه كېلىپ،

 ئه  بېكنى  سهئىد  ئهۋەتىپ،  كىشى  بهچچه  قىلدى بېك  بىكار  خىزمىتىدىن  خوتهندىكى  قىلىپ،  گۇناكار  باي . يىپلهپ

 . ئهمدى ئۇنىڭغا خوتهننى مهرههمهت قىلدى . هاكىمى مۇههممهت ئىمىن توقسابىينى قارىقاشقا هاكىم قىلغان ئىدى

 ئهمىرى لهشكهرن  جانابى بېك بهچچه ئاقسۇدىكى بارلىق ئهمىرى لهشكهرلهرگه بهچچه باتۇر  ى چوڭ ئهلقىسسه،

 زەمبىرەك،  توپ،  قىلىپ،  ئهمىرى لهشكهر  بارلىق سهرۋازالرغا  بېشىنى  مىرزا  ئارتۇق  هاجى  ۋە قىلىپ تاپشۇرغان ئىدى
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 بۇ چاغدا كۇچاردكى قادىر . بهش مىڭ يىگىت، سهرۋاز ئاقسۇدا تۇراتتى . ياراقالرنى تاپشۇردى  دۇهۇل، دۇمباق ۋە قورال

 كۇچارن  قېچىپ كهلگهن پانسهت ئهمىرى ئىتائهتتىن چىقىپ،  ئاقسۇغا  ئامىل خان تۆرەم  ۋە  ئىگهللهپ ئولتۇرغان  ى

 شۇڭالشقا تۆرەم بۇ كۈنلهردە ئۈچتۇرپان هاكىمى مۇههممهت بابا توقسابىينى ئاقسۇغا ئهكلىپ، قادىر پانسهتنى . ئىدى

 باش قىلىپ  هىسامىدىن پانسهتنى  بولۇپ،  مهسلىهىتىدە  قايتۇرۋېلىشنىڭ تهرەددۇت ۋە  كۇچارنى  يهنه تۇتۇپ،  ئۇنى ، 

 يهنه بهش پانسهتنى . بۇالر تېجهك يولى بىلهن كۇچارغا كىرمهكچى بولدى . تۆت پانسهت بىلهن قارا يۇلغۇنغا ئهۋەتتى

 ماڭدۇردى  ياقئېرىققا  قولغا . باش قىلىپ  كۇچارنى  تۇتۇپ،  پانسهتنى  قادىر  كىرىپ،  كۇچارغا  بىلهن  يول  چوڭ  بۇالر

 كىرىپتۇ دەل مۇشۇنداق مهسلىه . كىرگۈزمهكچى ئىدى  كۇچارغا  خىتايالر  سايرامغا . هت بولىۋاتقان مهزگىلدە،  تۇڭگانىالر

 كهلدى  خهۋەر  دىگهن  كهپتۇ  كېلىپ، . قېچىپ  ياقئېرىققا  بۇرۇن  تۇڭگانىالردىن  پانسهتلهر  مۇساپىر  كۇچاردىكى

 پانسهتلهر . يولغا كىردى خىتايالر غهلبه قىلىپ چوڭ . ياقئېرىقتىكى پانسهتلهر بىلهن بىرلله تۇرپ خىتايالر بىلهن ئۇرۇشتى

 قىلدى  خهۋەر  قاتارلىقالرغا  تۇلسابىي ئهمىرى لهشكهر  كېلىپ مۇههمهت بابا  ئاقسۇغا  . قىزىلبۇالق يولى بىلهن قېچىپ،

 قىلدى  نهزەربهنت  ئۇنى  قىلىپ،  گۇمان  دادخۇادىن  ئابدۇلراخمان  بولۇپ،ئاقسۇىكى  ههيران  ياساۋۇل . ههممىسىال

 ك  تۇتۇپ،  قويۇپ  گۇنا  ماڭدۇردى بېشىغىمۇ  باش . اشىغهرگه  قىلىشىپ،  مهسلىهتلهرنى  خىل  ههر  ئۇالر   ئاقىۋەت

 هاكىم  خۇپتهن بىلهن مۇقىم جان ئىش بېشىنى ئاقسۇغا  ناماز  ههيران ۋە ساراسىمىگه چۈشۈپ،  ئاياقلىرىنى تاپالماي،

 ئۇالرنىڭ . كېچىچه ئابدۇلراخمان دادخۇانىڭ غهزنلىرىنى خهتلىدى . قىلدى  يىگىتلىرى پاراكهندە لېكىن تاڭ ئاتقاندا

 چىقتى . بولدى  يولغا  دەپ  ئۇرۇشىمىز  بىلهن  تۇڭگانىالر  پانسهتلهر  ۋە  لهكشهر  قېچىپ . ئهمىرى  تۇڭگانىالر  ئهمما

 دۇم  خىتايالر  كهينىدىن  كهينى  كېلىۋاتىدۇ،  خهۋەرلهر  دىگهن  كېلىۋاتىدۇ  قوغالپ  تۇردى  دۇم  كهلگىلى  . كهينىدىن

 چىقىپ قو  يولغا  ئىالجىسىز ئهمىرى لهشكهرلهر  قايتىپ كىرەلمهي،  شهههرگىمۇ  تاقابىل تۇرالماي ۋە  تۇڭگانىالرغا  يۇپ،

 راۋان بولدى  يېقىنالشتى . كاشىغهرگه  ۋاقىت چۈشكه  شهههرگىمۇ . بۇنىڭغىچه  گوياكى چېكهتكىدەك كېلىپ،  تۇڭگانىالر

 يول مىقدارى بىر جايغا چۈشتى  كېچىسى تۇڭگانىالر گورۇهى شۇ . كىرمهى، ئۈچتۇرپان تهرەپكه قاراپ مېڭىپ، ئوتتۇرا

 بولدى  ئۆتۈپ  يالغان . تامامهن  خۇددى  تهرەپتىن  شهرىقىي  تهڭ،  بىلهن  ئېتىشى  تاڭ  كۆتۈرۈلۈپ،  قاراڭغۇسى  كېچه

 نامايهن بولدى  چېرىكلهر  توقسان تۆتىنچى . تاڭدەك نۇسرەت ئهسهرلىك قارا  مىڭ ئىككى يۈز  تارىخ هىجرى بىر  بۇ

 شهۋۋال  ماهى  يىلى  ئات  يهنى  پهسلى يىلى،  ئۇقرەپ  كۈنى  چارشهنبه  يهتتىسى  ئون يىلى  1877 مىالدى ( ىنىڭ
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 ئاقسۇ . ئىدى ) ت  كۈنى  25 ئاينىڭ  10  تۇياقلىرى  قارا  ئاتلىرىنىڭ  قارا  مىنگهن  چېرىكلىرى  قارا  فهغفۇرچىننىڭ

 . زىمىنىغا بېسىپ كىردى

 ئۈ  كۇچاردىن  ۋە  ئاقسۇ  يىگىتلهرمۇ  ۋە  لهشكهر  ئهمىرى  مهزكۈر  مالىكۈلمۈلۈك ئهلقىسه،  ئالال  ئۇ  ئۈزۈپ،  مۈدىنى

 ئهمىرى  كهتتى  ئهلمهنانىنىڭ  تهرەپكه  ئىسسىقكۆل  ئارقىلىق  ئۈچتۇرپان  بهزىلىرى  سۇنۇپ،  بوي  . پهرمانلىرىغا

 بېك بهچچهمۇ هادىسىلهردىن خهۋەردار بولۇپ تۇرغان كۈنلهردە، ياركهنتتىكى . بهزىلىرى كاشىغهر ، ياركهنتكه باردى

 م  ئىچىدە  قاچتى يىگىتلهر  بهزىلىرى يېڭى هىسارغا  بهزلىرى كاشىغهرگه،  بولۇپ،  بېك بهچچىنىڭ غهزەپ . الىمان پهيدا

 نهچچه مههرەم، يىگىتىنى . قاچقانالرنىڭ ئىچىدىن ئاخۇن پانسهتنى چاپتى . ئوتلىرى ئۆرلهپ، يېڭى هىسارغا كهلدى

 ئاستى  قىلدى . دارغا  نهزەربهنت  تۇتق . بهزىلىرىنى  قاتتىق  بىلهن  يول  يىغىلدى مۇشۇ  يهنه  يىگىتلهر  ئۇ . انلىقتىن،

 كاشىغهردىكى يېڭى مۇسۇلمان خۇدالويهنى بىر تهرەپ قىلىپ ئادىن خىتايالر بىلهن غازات قىلسام دىگهن مهسلىههت

 بېك بهچچه . بۇ چاغدا ئۇنى ئاالش دادخۇا مۇهاسىرە قىلىپ تۇرغان ئىدى . بويىچه، تۇركور خۇدالويه ئۈستىگه تاشالندى

 چۈنكى ، بارلىق غهزنه ۋە . تېنى بىلهن كىرىشتى  ه ئهمىرى لهشكهر ۋە يىگىت ئهسكهرلهر جهڭگه جان باشلىق ههمم

 بالىلىرى، ئۆي تهئۇللۇقات ئهسۋاپلىرىنىڭ ههممىسى  كىچىك ئهمىرى لهشكهر، ئهمىرائى پانسهتلهرنىڭ خوتۇن  چوڭ

 . گه بولغان ئىدى بۇالرنىڭ ههممىسىگه خودالويه بىلهن خىتايالر ئى . يېڭى شهههردە ئىدى

 پوتهي  شوتىالردىن  ۋە  ياغاچ  ئۇالر  شۇكى،  هاسىلى  تاقىتىنىڭ  سۆزنىڭ  ۋە  يېتىشى  كۈچىنىڭ  قۇرۇپ،  ئىستىهكام

 قىلىپ باقتى  ههرىكهتلهرنى  خىل  ههر  ئۆتتى . بېرىچه  كۈن  سهككىز  يىگىرىمه  قىلىپ،  ئااللمىدى . شۇنداق  . شهههرنى

 شهههر سېپىل پوتهيلىرىنىڭ تېگىگه لهخمه ) ت  كۈنى  15 ئاينىڭ  12 مىالدى ( زۇلههججه ئېيىنىڭ توققۇزىنچى كۈنى

 كوالپ، تېگىگه دورا قويۇپ تهييارالپ، ئهتىسى ئوت تۇتاشتۇرۇپ شهههرنى ئالىمىز دىگهن چاغدا، شۇ ئهتىسى خىتاي

 ئۇالر ئىالجىسىز ئهنجان . ىدى سېپىلغا ۋە باشقا ئىشالرغا قاراشقا ئهسال پۇرسهت ۋە ئارام بولم . چېرىكلىرى يېتىپ كهلدى

 مىرزا ئههمهت قۇشبېگى بىر مىڭدىن كۆپرەك يىگىت بلهن قۇم دەرۋازىدا تۇرۇپ، يىگىتلهر ۋە . يولىغا قاراپ راۋان بولدى

 ئامان  بايالرنى  سودىگهر  قىلدى  مۇساپىر  ياخشىلىقالرنى  كۆپ  چىقىرىپ،  شهههردىن  چېرىكلىرى . ئېسهن  خىتاي

 كىرگهندىن كېيى  ۋىاليىتى شهههرگه  ئۆزىنى فهرغانه  ئههمهت قۇشبېگى يىگىتلىرى بىلهن شهههردىن چىقىپ،  مىرزا  ن،

بوۋا ئهجداتلىرىدىن بشالپ ئىگهللهپ كهلگهن مىراسىغا يهنه ئىككىنچى قېتىم ئىگه  خىتايالر ئاتا . تهرەپكه ئالدى
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 ڭ نهمۇنه ۋە نىشانلىرىدىن، قىسسه دىمهك جانابى ئاتالىق غازىدەك ئۇلۇغ ۋە شهۋكهتلىك پادىشاهى ئهزەمنى . بولدى

 ساۋاق ۋە ئىبرەت  ئۇ ئاجايىپ ۋەقهلهر بولسا ئهلۋەتته تهجىربه . هىكايىدىن باشقا، بىرمۇ نهمۇنه يادىكارى قالمىدى

 . دىگهن ئهيهتمۇ بار » ئهي ئىبرەت كۆزىنىڭ ئىگىلىرى ئىبرەت ئېلىڭالر « . ئېلىشقا تېگىشلىك ئىشالردۇر

 : قىتئه

 ۇداكىم ئېرۇر مالىكلمۈلك، خ

 . ههر كىمگهكى بهرسه تۇتتى ئهلمۈلك

 ئهههددى بولغايكى كىشىگه مۈلك ئالماق،

 . شههنىشاهكى ئۇل تهنزىئىملمۈلك

 : نهزىم

 ههرچه خالىق خۋائالغانى ئول بولۇر،

 . ئانچه مهخلۇق خۋائالغانى قايدا بولۇر

 قوزالدى گهپن  شامىلى  شهپقهتسىز  ۋە  دايىمى خۇدانىڭ ئېهتىياجىسىسز  ئۇ  شۇكى،  شهههر . ىڭ خۇالسىسى  يهتته  بۇ

 ئۆچۈردى  نۇرىنىڭ چىرىغىنى  چېرىكلهرنىڭ زۇلۇم . ئاهالىسىنىڭ پىشانىسىدىن ئىسالم  قارا  شهرق تهرەپتىن كهلگهن

 دىيانهت نهسپلىك مۇسۇلمانالرغا گويا . ا پاالس ياپتى بورانلىرى ئۆرلىدى ۋە بۇ يهتته شهههر ئاهالىسىنىڭ باشلىرىغا قار

 مهرىكه،  لېكىن مۇسۇلمان سۈرەتلىك ۋە دىلى مۇناپىقالرغا گويا بىر توي . بىر ئهلهم مۇسىبهت ۋە غهم يۈز كهلتۈرلدى

 بىلهن ئۇ ئالال خالىقى مۇختار ئۆزىنىڭ ئىرادە تهقدىرى . خوراملىق ۋە چىن كۆڭلىدە بىپايانلىق هاسىل بولدى  شادى

بۇيرۇغىغا بوي سۇنماي،  قازا هۆكۈمىنى مۇنداق يول بىلهن ئىجرا قىلىپ تۇرغاندا، ئۇنىڭ ئهمىرى ئىتائىتى ۋە پهرمان
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 خۇددى قۇياش نۇرىدەك ئايدىڭدۇر  هىچ چارە  ههممه ئىنسان تىپىغا  ئۆلىمائى . ئىالجىنىڭ يوقلىغى بولسا  شۇڭالشقا،

 ئالى دەرىجىلىك ئ  دىدارالر،  ئۆز ئهززەملهر،  بهللىرىنى مههكهم باغالپ ،  ئىختىيارسىز  ۋە  ئىالجىسىسز  هئيانى كېرەملهر

 . خىزمهتلىرىگه تهييار بولدى

 : بىيىت

 شاهالركهتتى چىقىپ مۈلكى جاهان بهندەنهنكى،

 . ① نهچچه ۋاقىت بولدى هۆكۈمهتنىڭ بارى كهندە نهكى

 ىماڭا، ئهيد ② سورادىم بائىسنى ئههلى خهرد

 . بىلسهڭىز ئۇشبۇ جاهان ههممه شهرمهندە نهكى

 دۇر ئههلى خهردەرلهرنىڭ دىلى غۇسسه بىلهن، ③ رىشه

 . ④ ئىشرە تۇ ئهيشى جاهان ئاغزى تۇال خهندە نهكى

 سىغمادى ئههلى خهردنىڭ باشى ههر يهرگه تۈزۈك،

 . مۈلكى جاي ههممه ئهسۋاپ پاراكهندە نهكى

 باققالى چوپانى خىتاي، ⑤ پۇقرادۇر رەمه قوي

 . ⑥ بۆرىلهرنىڭ يولى بولدى رەمهدە دەرەندە نهكى

 ياشۇنۇپ ئههلى خهرە تارتتى ئۆزىنى پهزلى راسا،

 . ههممه سۆز مهيخۇا رەنهكى ⑦ ئاشكارە بولدى پۇرجۇر

 . قىل فىر دوس ئههلى تهرسهندە نهكى ⑧ گهريه

. سېسىقالرنىڭكى  كهندە نهكى ①
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 . ئهقىللىق – خهرد ②

 . جاراههت – رىشهدۇر ③

 . ۋاالقتهككۈر  خهندە ④

 . قوي پادىسى – رەمهقوي ⑤

 . يىرتقۇچالر  دەرەندە ⑥

 . بۇزۇق – پۇجۇر ⑦

 . زارە  يىغا – گهريه ⑧

16 

 مىجهزلىرى، ئههۋال  قىسسه ۋە هىكايىلىرى، يامان ئىككى يۈزلۈك نىياز هاكىم بېكنىڭ

 ئاقىۋەتلىرى ۋە يوقىلىشى قاتارلىق ۋەقهلهرنىڭ قىسقىچه بايانى

 هىكايه بولغايكى،  كۆڭۈللىرىگه روشهن ۋە  ساداقهتلىك بۇرادەرلهرنىڭ توغرا  مۇههببهت،  ئىنساپ دىيانهتلىك ۋە

 نىياز  قارىغاندا،  رىۋايهتلهرگه  نهقلى  بېك چهت بۇنداق  ئاغا  دېهقان  ئىشىك  بىر  ياركهنتلىك  ياشايدىغان  ياقىدا

 ئىكهن  ههدىس . ئهۋالدى  ئىشلهپ،  بولۇپ  خىزمهتچى  ۋە  مههرەم  مهنسهپدارلىرىغا  خىتاي  باشالپال  كىچىگىدىن  ئۇ

 قىلدۇ « شېرىپته  تهسىر  مىجهز » سۆهبهت  خىتايالرنىڭ  كۆرسهتكهندەك،  قهدەمم  دەپ  تهربىيلىنىپ،  بىلهن   ۇ خۇلقى

 بولدى  پهيدا  مالىمانچىلىق  شهههردە  يهتته  بۇ  چاغدا،  بولغان  ئاغا  ئىشىك،  تېىپىپ،  مهنسهپ  چوڭ  . قهدەم

 مۇههممهت . كۇچارلىق خوجامالر بارغاندا، ئۇالرغىمۇ خىزمهتكار ۋە پهرمانچى بولدى . تۇڭگانىالرنىڭ خىزمىتىنىمۇ قىلدى

 قۇشبېگىن  يېڭىدىن باش كۆتهرگهن چاغدا،  تهرەپ بىلهن ياخشى ياقۇپ قۇشبېگى  قايسى  ههر  قىلىپ،  ىڭ خىزمىتىنىمۇ

 تۇردى  قىلىپ  ئاالقىلهرنى  ئاشكارە  ياكى  مهخپى  بىلهن  ئۇالر  بېگى . چىقىشىپ،  دىۋان  ياقۇپ  كۇچارلىق بۇنىڭدىن
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 بۇ باراۋەر كۆرۈشكهندىال، بىرال ئۇلۇغنىڭ خىزىتىدە بولمايدىكهنال،  ئۆزلىرى ههممىسى بىلهنال تهڭ « خهۋەردار بولۇپ

 . بۇ يۇرت ئۇالرنىڭ قايسىبىرىگه قارار تېپىشىنى بىلمهيمهن « دەپ ئېتىزار بىلدۈرگهندە، ئۇ » ئىشلىرى ئوبدان ئهمهس

 قىلىۋاتىمهن  خىزمهت  باراۋەر  ههممىسىگىال  مۇقىمالشتۇرۇپ . شۇڭالشقا،  بىرەرسىنى  بولسىال  بىلگهن  ئۆزلىرى  ئهگهر

 كىنايه بىلهن جاۋاپ  دەپ چاخچاق » ككه ئهسال بارمىغان بوالتتىم بهرسىله،ئۇ چاغدا مهن بىر ئىشىكتىن باشقا ئىشى

 قهدىمى . بېرىپتۇ  بېكنىڭ ئهسلى يارىتىلىشىنى ئۆز  ئالهمنى ياراتقۇچى ئالال نىياز  ئۇ  بولدىى،  مۇقهددمىدىن مهلۇم  بۇ

 ا، ئۇ تۇزكورلۇقنىڭ شۇڭالشق . ئىلمى ئارقىلىق خۇددى تاغدىن چىقىدىغان تۇزغا ئوخشاش، تۇركور قىلىپ ياراتقان ئىكهن

 ئالال سهۋىر – بىز بۇنى تۆۋەندە يهنه تېزال بايان قىلىمىز . مۇكاپاتىنى بۇ باقى ئالهمدە ئۆز كۆزى بىلهن كۆرۈپ كهتتى

 ! ئىنشىئالال – قىلغۇچىالرغا يېقىندىۇر

 مۇهه  جاينى  بۇ  ئېلىپ،  ئىلكىگه  ياركهنتنى  غازى  ئاتالىق  جانابى  كهلسهك،  سۆزىمىزگه  ممهت يۈسۈچان ئهسلى

 قىلدى  ئىنئام  مهقسهت قىلغان . شاغاۋۇلغا  دىگهننى  ئالسۇن  تهلىم  تهلىماتلىرىدىن  ئىسالم  ئارقىلىق  شۇ  بېكنى  نىياز

 ئاتالىق غازى خوتهننى بېسىۋالغان چاغدا بولسا، نىياز ئىشىك ئاغا بېكنى خوتهنگه ئۆز ئالدىغا مۇستهقىل هاكىم . ئىدى

 مهت ئىمىن بېكنى ئهمىرى لهكشكهر قىلىپ بهلگىلهپ، ئۇالرغا يهنه سهككىز پانسهت قىلىپ تهيىنلهپ ، ئىنىسى مۇههم

 توختاتتى  بولدى . تهيىن قىلىپ خوتهندە  هاكىم  يىل  ئون ئىككى  خوتهنگه  باشالپ ئون . ئۇ  بولغان كۈندىن  هاكىم

 ق  يامبۇلۇق  يىگىرىمه  بىلهن  ئهرىزچى  بىر  كېيىن،  يانغاندىن  جۈمهدىن  ههر  ئۇ  يىلغىچه  ساپ ئىككى  ئىگه  ىممهتكه

 يهنه ههر . ئۇ بۇ ئادتىنى زادىال توختاتمىدى ۋە كهممۇ بهرمىدى . ئالتۇننى ئهۋەتىپ، ئاتالىق غازىغا دۇئا قىلىپ تۇردى

 بۇ جايدا يهنه تهكرارالنمىدى، . بۇ يۇقىرىدا بايان قىلىندى . يىلى ئىككى قېتىم تارتۇق ئهۋەتتى

 مۇهى  بهدۆلهت  ئالى  جانابى  چاغدا  نىياز بىر  ئۈچۈن  مۇددىئا  بىر  ئهۋەتىپ، م  ئىنايهتنامه  بېككه  بۇ « هاكىم

 ئىنايهتنامه تهككهن هامان بىر مههرەم بىلهن ئاتنى قامچىالپ، كىشلهرگه بىلىدۈرمهي، مهخپى هالدا كېچىلهپ مېڭىپ،

 » ايتى تاقهتسىز كۈتمهكتىمىز پاالنى كۈنى كېچىسى ئالى دۆلهتخانىغا كېلىپ، پاالنى ۋاقىتتا دۇئا قىلىپ يانىسال، بىز ناه

 ئۇ ئىنايهتنامه بارغان هامان ئاتنى قامچىالپ، بىر مههرەم بىلهن دىگهن ۋاقىتتا كاشىغهر يېڭى شهههر . دىگهن ئىكهن

 ئىكهن  تۇرغان  دەپ  كېلىدۇ  هىلى  بېك  هاكىم  نىياز  تۇتۇپ،  پانۇس  مههرههم  ئىككى  كهلسه،  ئاتتىن . دەرۋازىسىغا

 ئېلىپ كىرىپتۇ . كۆرۈشۈشكه كىرىپ كېتىپتۇ چۈشۈپ جانابى ئالى بىلهن  ئاتخانىغا ئۇ ئاتالىق غازى . ئاتلىرىنى بولسا
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 ئۇ ئىككى كىچىك ساندۇقچىغا ئۈچ مىڭ سهردىن ئالته مىڭ سهر نهق . بىلهن تۆت سائهتچه سۆزلىشىپ يېنىپ چىقىپتۇ

 نىڭ ئالى نهزەرلىردىن ئۆتكۈزۈپ، كېچىدە ئېلىپ كىرىپ، ئۇنى ئاتالىق غازى . زىقچه ئالتۇن قاچىالپ كهلگهن ئىكهن

 . ئۇنى ئىككى كېچه توختىتىپ خوتهنگه قايتىشقا جاۋاپ بېرىپتۇ . شاهانه مهرههمهتكه ئىگه بولۇپتۇ

 قۇرۇلماقچى بولدى  ئىشخانا  خوتهندە  بۇيرۇغى بويىچه  قېتىمقى  پاراسهتلىرى  چۈنكى ئهقى . جانابى ئالىنىڭ بۇ

 بولۇپمۇ ئۇ زىلچه ئۇستىلىرى ئارقىلىق يىپهك زىلچىلهرنى . ئاتۇقچه تهدبىر قوللىناتتى بىلهن هۈنهرۋەنچىلىك ئىشلىرىغا

 ئىشلهنمىگهن ئىدى . تهييارلىدى  بۇنداق زىلچىلهر  ئۇ جانابى ئالىنىڭ تارتۇقلىرىدىن ئاشۇرۇپ، . هىچقانداق زاماندا

 يهنه تۆت توققۇز مېهراپلىق يىپهك . لدى تۆت توققۇز مېهراپلىق يىپهك زىلچه تهييارالپ، مهككه مۇئهززەمگه ههدىيه قى

 يهنه بىر . ههر بىر زىلچىنىڭ ۋەزنى يۈز جىڭدىن كهم ئهمهس ئىدى . زىلچه راسالپ مهدىنه مۇنهۋۋەرگه ههدىيه قىلدى

 قىلدى  ههدىيه  ەههپكه  ئهسهانبۇل  تهييارالپ،  يىڭ زىلچه  توققۇقز  بىر  ۋە  زىلچه  بارلىق . توققۇق يىپهك  خوتهندىكى

 نۇرلۇ  قىلدۇردى بهركهت  بىنا  يېڭىدىن  ئۇالرنى  كېڭهيتىپ،  ۋە  بۇزۇپ  خانىقالىرىنى  مهسچىت،  مازارالرنىڭ  . ق

 هاك بىلهن پۇختا قىلىپ  شهههردىكى مهسچىت ۋە جامه هېيتكار مهههللىرىدىكى مهسچىتلهرنى پۇختا خىش ۋە گهج

 قۇ . زىننهتلىدى  كۆل كولىتىپ ۋە  مهنزىلگه بىر خوتهنگه تهئهللۇق بارلىق يول قۇنئالۇغىلرىغا  بىر  ههر  دۇق قازدۇرۇپ،

 توققۇزدىن گۈمبهز، هۇجرا، مهسچىت، ئاتخانا، ئاشخانا، مېهمانخانا سالدۇرۇپ، قارايدىغان ئادەملهرنى ئولتۇرغۇزۇپ،

 جانابى ئالىمۇ ئۆز تهۋەسىدىكى بارلىق مهنسهپدارۋە ئهمهلدارالردىن نىياز بېكنى . بۇ جاينى ئاۋات ۋە مهمۇر قىلدى

 هۆرمهت قىالتتى ناهايتى  ئىزەت ۋە  ئۇنۇڭغا  بىلىپ،  ۋىاليىتىدىن مۇههممهت ياقۇپ بېك . چوڭ  فهرغانه  ۋاهالهنكى،

 ئىكهن  تۇغۇلغان  بېك  هاكىم  نىياز  مهملىكىتىدىن  موغۇلىستان  دىنىي . ئاتالىق،  ۋە  كهسىپ  مهسلىههتته،  ۋە  تهدبىر

 بىر  خۇددى  سۈلۈكته  ئىكهن،  ئهمهس  ئارتۇق  ۋە  كهم  قاند ” بىرىدىن  قىلىدۇ ههر  مايىللىق  جىنسىغا  ئۆز  جىنىس  اق

 بىرىنى كۆرگهندە گويا ههسهل بىلهن سېرىق  ئۇالر بىر . دىگهن مهزمۇن بۇالرنىڭ ئههۋالىغا مۇۋاپىق ۋە ماس كېلىدۇ “

 لېكىن، ئۇالر يهنه . بىرىگه ئهبجهش بۇلۇپ ئارلىشىپ كېتهتتى  بىرىگه ئارالشسا ئۆز ئهينىنى يوقاتقاندەك، بىر  ماي بىر

 . بىرىنى يوقىتىشنىڭ تهدبىر ۋە مۆرىتىنى تاپالماس ئىدى  بىرىگه قهست قىلىپ، بىر  بىر

 تاتقان  باشقۇرۇشتا  جاينى  بۇ  ۋە  ئېلىشتا  ئىلكىگه  قىلىپ،  پهتهى  شهههرنى  يهتته  بۇ  بهدۆلهتنىڭ  ئالى  جانابى

ئىشىرەتنى نىياز هاكىم  اغهت ۋە ئهيشى لېكىن، پار . مۇشهققهتلىرىنى يېزىشقا بۇ قهلهم ئاجىز، تىل قىسقا كېلىدۇ  مېهنهت
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 بۇ گوياكى جانابى ئالى بهدۆلهت . بۇنى تهرىپلهپ يېزىپ تۈگهتكىلىمۇ بولمايدۇ . چاقىلىرى كۆردى  بېك ۋە ئۇنىڭ باال

 پىشىق خىش بىلهن  ئۇنىڭ ئىككى جايدا  ئىدى،  بېك ئۈچۈن كهلگهندەك  هاكىم  ۋىاليىتىدىن پهقهت نىياز  فهرغانه

 كۆلنىڭ ئهتىراپلىرى ۋە باغقا سۇ . مارىتى ۋە چوڭ باغچىسى، باغنىڭ ئىچىدە چوڭ كۆللىرى بار ئىدى ياسالغان ئالى ئى

 ئىدى  بېزەلگهن  سۇۋاپ  بىلهن  گهج  ۋە  ياسالغان  بىلهن  خىش  پۇختا  تامامهن  ياقىلىرى  ئېرىق  ئۇ . كىرىدىغان

 سهيرۇ  باال  چىقىپ،  كىمىگه  كۆلدىكى  كۈندە  ههر  بىلهن  نهغ  چاقىلىرى  ۋە  ئېچىپ  مه تاماشا  كۆڭلىنى  بىلهن  ناۋا

 سۈرەتتى  كهيپى  ئۇنى . ساپا  قىلدۇرۇپ،  باغ  بىر  ئۇ  ئاتىدى “ چىكىتلىك ئوردا ” بۇلۇپمۇ  ئۇرۇق . دەپ  تاغار  ئىككى

 باردىغان زىمىننى نهيزە بويى كولىتىپ، ئورنىنى پهسهيتىپ، توپلىرىنى ئېلىپ تاشالپ، ئهتىراپىغا پۇختا خىش بىلهن

 مهزكۈر باغنىڭ زىمىن دائىرسى مىقدارىدا مهشۇت ۋە يىپتهكتىن تور تۇقۇتۇپ، ئىچىگه كىگىز . دۇردى ئىگىز ئىهاته تام سال

 تۈۋۈكتىن  ئولتۇرغۇزۇپ،  تۆت  تۈۋرۈكلهر  ياپتۇرۇپ،  بىلهن  تور  يىهپ  ئۈۋتىنى  تارتىپ،  تاناپالرنى  يىپهك  تۈۋرۈككه

 جانىۋارالردىن بىر جۈپ قىلىپ، يهنه  ىل هايۋان ئاياقلىق ۋە ئىككى قاناتلىق ۋەهشى ۋە ياكى قولىدا بېقىلغان ههر خ

 گىيا، دەرەخلهر،  ههر خىل مىۋىلىك ۋە مىۋىسىز دەرەخللهرنى ههم جاڭگالدا ۋە مهههللىدە، ئۆسىدىغان ههر خىل ئوت

 جاڭگال ۋە سههراالردا تېپىلمايدىغان . قىزىل ياكى سىرىن گۈللهر، ههتتا چىغ ۋە تىكهنگىچه كۆچهت قىلىپ تىكتۈردى

 چۆپ  ەل د  ۋە  تېپىالتتى  دەرەخ  ئىچىدىن  باغنىڭ  بۇ  قۇش . گىياالرمۇ  ئۇچار  ئاشلىقنى  تاغار  نهچچه  كۈنلىگى  ههر

 جانىۋارالرغا چېچىپ بېرەتتى ۋە نهچچه ئىت، ئىشهكنى ئۆلتۈرۈپ، بۆرە، يولۋاس، تۈلكه قاتارلىق يىرتقۇچ جانىۋارالرغا

 نىياز هاكىم . تاماشا قىلىپ، كۆڭلىنى ئېچىپ قايتاتتى  چىقىپ سهيرۇ ئۇ كۆڭلى خالىغان چاغدا بۇ باققا . تاشالپ بېرەتتى

 . بېك نىمىنى خااليدىغان بولسا، دەل شۇنىڭ ئۆزىنىڭ مۇددىئاسىدەك قىالاليتى

 ئۇ خوتهننى شۇنداق باشقۇردىكى، بىرەر ئادەم نىياز هاكىم بېك توغرىسىدا گهپ قىلىشقا جۈرئهت قىاللماي مادارى

 پادىشالىقنىڭ خ . يوق ئىدى  هاكىم بېك ۋە  وتهننىڭ يهتته ياشتىن يهتمىش ياشقىچه بولغان بارلىق ئادەملىرى نىياز

  جهۋرىنى شۇ قهدەر قىلىدىكى، ئۇنىڭدىنمۇ ئارتۇق جهۋرى  زۇلۇم . خىزمىتىدىن زادىال بىكار بولۇپ ئارام ئااللمايتى

 ۆزىمىز ئۇزاققا سۇزۇلۇپ كېتىپ، كۆڭۈل قارىلىغىدىن باشقا بىرلهپ بايان قىلساق، س  ئهگهر بۇالرنى بىر . زۇلۇم بولمايتى

 ئىدى  تاشقىرى  ههم  ئارتۇق  تهپهككۈردىنمۇ  ۋە  پىكىر  بىلهرمهنلىرى . نهرسه  زامان  كۆرەلهيدىغان  يىراقنى  ههرقانچه

 سهكرەپ  چۆمۈپ،  دەرياسىغا  پىكىر  قويۇپ،  بېشىنى خىيال تىزىغا  يهنى  تهپهككۈر ال سهكرەپ چىقىپ جهۋالن قىلسىمۇ
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 ئهگهر  قىلىپ تهڭ كېلهلمهي،  جىلۋە  ئۇنىڭ نهزەرلىرىگه  يېتهلمهيتى ۋە  ئۇنىڭ مۇرات ساهىلى ۋە مهقسهت قىرغىغىغا

 . ئۇنىڭ تهرىپىنى يازماقچى بولغان خوش قهلهممۇ دۆۋەت دەرياسىغا چۆككىنچه بېشىنى ئۈستۈن تارتىپ ئااللماس ئىدى

 ئهقىل  مۇشۇنداق  زىر  دىمهك،  زېهنى  ۋە  پىشانىسىگه پاراسهتلىك  بېكنىڭ  نىياز  ههممىسىال  خىسلهتلىرىنىڭ  ەكلىك

 پۈتۈلگهن بولۇپ، يهنه بۇالرنىڭ ههممىسىال جانابى بهدۆلهتنىڭ ئاپتاپ دۆلهتلىرىنىڭ نۇرى شولىسىدىن پهيدا بولغان

 ئىدى  ئهسهر  زەررىچه  ياكى بىر  نىشانه  ۋە  نهمۇنه  ئۇنىڭدىن ئۆگهنگهن بىر  تهرەپتىن . ۋە  بىر  يهنه  جانابى دىمهك،

 هالبۇكى، شۇنداق تۇرۇقلۇق، نىياز هاكىم . ئاتالىق غازىنىڭ كاتتا ۋە زورلۇغىنى يهنه بۇنڭدىمۇ قىياس قىلىپ بىلهرسىزلهر

 قههرى هىالكهت بىلهن  ئاقىۋەت جانابى بهدۆلهتنى  بېكنىڭ تهدبىرى جانابى ئالىنىڭ تهدبىرلىرىدىن غالىپ كېلىپ،

 مۇقاملىق . مهغلۇپ قىلدى  ئالى  يۇقىرى لېكىن،  ئىلتىپات ئىشهنچىلىرى ناهايىتى  بولغان  ئاتالىقنىڭ ئۇنىڭغا  جانابى

 . مىكىر ۋە خىيانهتلىرى يۈز ههسسه ئارتۇق ئىدى  بولسىمۇ، ئهمما نىياز هاكىم بېكنىڭ ئۇنىڭ بولغان هىله

 خىتا  جايدىكى  ئۇ  بېرىپ،  سېڭغا  لهنجۇ  تاغىسىنى  بېك ئۆزىنىڭ بىر  هاكىم  نىياز  چاغدا  ي مهنسهپدارلىرىن بىر

 ئېسهنلىك سوراپ، بهلكى ئۇالرنى تهكلىپ قىلىپ يول باشالپ كېلىش ئۈچۈن، لوپ ئىچىدىكى بىر جهزىرىدكى  ئامان

 ئىدى  ئهۋەتكهن  بىلهن  مۇددەت چۆل . يول  بىرقانچه  ۋە  ئاي  نهچچه  مۇشهققهت تارتىپ يولسىز  بۇ  جهزىرىلهردە

 ئۇالردىن خهت  ئېلىپ كهپتۇ  بېرىپ،  قۇدۇق كولىتىپ، ئ . خهۋەر  ئۆينىڭ ئىچىگه  وبدان پهملهپ بولغاندىن كېيىن،

 ئاغىزىنى ئهخلهت بىلهن ياپتۇرپ، ئۈستىگه كىگىز بىساتالرنى تاشالپ، بىلدۈرمهستىن مهزكۈر تاغىسىنى شۇ ئۆيگه باشالپ

 دە، نىياز – كېتىپتۇ تاغىسى بۇنى ئۇقماي بىر قهدەمدىال قۇدۇق ئىچىگه چۈشۈپ . كىرىپ، قۇدۇق تهرەپكه تهكلىپ قىلىپتۇ

 بىر مههرەم بۇنى كۆرۈپ . تۇپراق، قۇمالرنى ئالدۇرۇپ، قۇدۇققا توشقۇزۇپ كۆمۈدۈرۋېتىپتۇ  هاكىم بېك زەمبىللهردە توپا

 ئۇ مهلۇماتنى ئوبدان كۆرۈپ بولغاندىن كېيىن، نىياز هاكىم بېككه . ۋەقهنى جانابى بهدۆلهتكه مهلۇم قىلىپتۇ  سۈرەت

 چۈشۈرۈ  ئىكهن « پ، ئىنايهتنامه  بهرگهن  ئهرز  قىلىپ  شىكايهت  سىزدىن  مههرەم  ئهسال . پاالنى  ئۇنىڭغا  مهن

 ئىنايهتنامه تهككهن هامان نىياز هاكىم بېك مههرەمنى . دەپتۇ » ئىشهنمىدىم، مهزكۈر مههرەمنىڭ جازاسىنى بهرگهيسىز

 . يوق قىلىپتۇ

 قىل  سهپهر  ئالهمگه  باقى  ئاتالىق  ئالى  جانابى  بېرىپ، شۇنىڭدەك،  بېك خوتهنگه  هاكىم  نىياز  كېيىن،  غاندىن

 نهغمىسىنى  ئۆزىنڭ تهن  قارىشلىق  دۈشمهنلىك ۋە  قىلىپ،  ئاشكارە  ئاداۋىتىنى  ساقالپ كهلگهن  مهخپى ۋۇجۇدىدا



 تولۇق  ئوتتۇرا  ئوقۇغۇچىالر كۇلۇبى http://xjtoluk.cn/  http://irlan.cn 

352 

 ئۇنىڭ  ۋە  بېك  ئىمىن  مۇههممهت  ئىنىسى  ئادەمگه  مىڭ  ئوتتۇز  بارغاندا،  خوتهنگه  بهچچه  بېك  چالدى،  ئاالهىدە

 باش قى  چىقاردى ئوغلىنى  جهڭگه  جهڭ . لىپ  قاتتىق  شهههردە  دىگهن  قانالرنىڭ  زاۋا  ناههق  بېىپ،  يۈز  جىدەللهر

 نىياز بېك ههممه ئهسكهرلىرىنى توپالپ، . خوتهن لهشكهرلىرى باراۋەرلىك قىاللماي قاچتى . تۆكۈلىشىگه سهۋەپ بولدى

 زەمبىرەكلىرىنى تهييارالپ تۇرغان ئىكهن  زەمبىرەكلىرىگه ئوت ئۇ لهشكهرلىرىنىڭ قاچقا . توپ،  توپ،  نلىغىنى ئاڭالپ،

 قهستلىدى  قىرىشنى  ئهسكهرلىرىنى  ۋە  خهلقىنى  خوتهن  قهبىه . قويۇپ،  بۇ  دۆلهتخانلىرى  مۇهىم  باشقا  ۋە  خىزمهتچى

 بولسۇن، ئوردا « ئىشتىن خهۋەردار بولۇپ يىغالپ تۇرغاندا، بۇ نااليىق پهيلىدىن توختاپ،  مهيلى ئهسكهر ياكى پۇقرا

 غ  ۋە  بۇالپ ئىچى  ئالسۇن  هزنىلهرنى  تاالن » تاالپ  ئىشهنچىلىك  دەپ  خاس  بېرىپ،  بۇيۇرۇق  قىلىشقا  تاراج

 ياخشىلىق  خىتايدىن  ۋە  قاراپ  خىتايغا  بىلهن  يولى  كىرىيه  قاچىالپ،  نهقدىنهلهرنى  نهخدانالرغا  بىلهن  ئادەملىرى

 ب . ئۈمۈت كۈتۈپ، كورلىنى كۆزلهپ راۋان بولدى  ىر مهنزىلدە ئاتالرنى تهييارالپ باقتۇرۇپ ئۇ بۇرۇنال بۇ جايدكى ههر

 بۇ دەملهنگهن ئاتالرنى ئالماشتۇرۇپ مىنىپ داۋاملىق يولغا . تۇرغان ئىكهن  بىر مهنزىلگه يهتكهندە  ئۇ ئهمدى ههر

 شۇنداق قىلىپ ئون ئالته كۈنلۈك . لېكىن، بۇرۇن مىنىپ بارغان ئاتلىرىنىڭ پهيلىنى كىسىپ ئىشتىن چىقاردى . چىقتى

 بېسىپ تۈگهتتى يولنى تۆ  قاتارلىق . ت كۈندە  ياكى سودىگهر  ئۇچرىغانال ئهنجانلىق يىگىت ۋە  قاچقان يوللىرىدا  ئۇ

 قاراۋۇلدا تۇرغان تاش بهچچه دىگهن ئادەم باشلىق ئوتتۇزچه . مۇساپىر نامىدا ياشىغانالرنىڭ ههممىسىنىال يوق قىلدى

 بارئىدى  يىگىت  كۆزلىرىنى . مۇساپىر  ئۇالرنىڭ  بىلهن  قىلدى . ئويدۇردى ئالدى  يوق  ههممىسىنى  كېيىن  . ئاندىن

 چارچاپ  ئاتلىرى  نۇرغۇن  ئۇالرنىڭ  لېكىن،  ئىدى  بارغان  قوغالپ  بىلهن  يىگىت  يۈز  سهككىز  پانسهتلهر  ئهبۇلقاسىم

 قالدى  توختاپ  يهتتى . قۇملۇقتا  ئۇالرغا  شهههردە  دىگهن  نىيه  يىگىت  يۈزچه  تۆت  جهڭ . پهقهت  قاتال  ئارىدا

 بۇ ۋەقه . يىگىتلهر ئازلىق قىلىپ ئۇنى تۇتالمىدى . ى تهرەپتىن ئىككى يۈزگه يېقىن ئادەم زىيان بولدى ئىكك . باشالندى

 . يۇقىرىدا بايان قىلىغان ئىدى

 قوشۇلدى  خىتايالرغا  چىقىپ،  بېك شۇنداق نىيهت بىلهن كورلىغا  قازى كاالن مولال . نىياز  خوتهندىن  چاغدا  بۇ

 شه  ئىسالمى  قاتارلىق  چىقىرىپ، ئوسمان  پهتىۋا  بوييىچه  هۆكۈمى  ئالىملىرىنىڭ  شهرىئهت  ۋە  ئۆلىما  دىنىي  رىئهتپانا

 . ئهئۇزۇبىلال، مۇنداق نىيىتىدىن خۇداغا پانا تىلهيمىز  ئاسى نىياز بېكنى مۇناپىق ۋە كاپىر دەپ هۆكۈم قىلدى

 زۇڭتۇڭ دارېن  خىتايالرنىڭ ئۈلۈمى لڭشهي دارېن بايدا،  كۈنلهردە  ئىدى ] 207 [ بۇ  بېك ئېلىپ . ئاقسۇدا نىياز
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 لوشهي دارېن بىلهن زۇڭتۇڭ دارىنغا نىياز بېكنىڭ كهلگهنلىگى خهۋەر . بارغان ئالتۇن، كۈمۈشلهرنى خىتايالرغا بهردى

 بېك كېلىپ لوشهي داېرىن بىلهن كۆرۈشۈپ، ئاندىن » كهلسۇن « . قىلىندى  دىگهن يارلىق بويىچه، بۇ مۇناپىق نىياز

 . ياركهنتته ئىدى ] 208 [ بۇ چاغدا لوشهي دارېن ئاقسۇدا، زۇڭتۇڭ دارېىن كاشىغهردە، دۇڭ دارېىن . كاشىغهرگه باردى

 خوتهنگه ئون ئىككى يىللىق هاكىم بولدم، « كۆرۈشۈپ ئارام ئالغاندىن كېيىن، بۇ مهنساپدارالرغا ئههۋالنى سۆزلهپ

 بېرىدىغان ئون ئىككى يىللىق مههسۇالتن  مهخپى ساخالپ قويغان ئىدى خوتهن ئههلىنىڭ ئۇلۇغ خانىغا  . ى ئېلىپ،

 ئهگهر يارلىق بولسا، مهخپى ساقالپ ئۇلۇغ خانغا بهرمهكچى بولغان غهزنه ههقلهرنى ئچىپ چېرىكلهرگه تاپشۇرسام،

 مهن « دىگهندە، زۇڭتۇك دارېىن » بۇرۇنقى پادىشاغا بولسا بۇنىڭ ئارتۇق قىسمىنى بېرىپ، ئۇنى ئالدام تۇرغان ئىدىم

 سىنىڭ كۆڭلۈڭ يامان « ئاندىن زۇڭتۇڭ دارېن . دەپ مهلۇم قىلىپتۇ » ىنچى جهرەكلىك ئىشىك ئاغا ئىدىم ياركهنتته تۆت

 ئىكهن،ئىشنى چوڭ قىلىپ بىر چوڭ شهههرگه هاكىم قىلسا، تۈر بهرگهن ئۇلۇغۇغۇڭغا خىيانهت قىلىپسهن، ئانچه ئوبدان

 دەپ پىسهنت قىلماپتۇ  ئهمهس ئىكهنسهن،  ساقلىغان ئاخىرى مهنسهپدارال » ئادەم  مهخپى  ئاپىرىپ،  خوتهنگه  رنى

 . بىرلهپ ئېچىپ، چېرىكلهر ههققى دەپ ئالدىغا قويدى  غهزنىلىرىنى بىر

 ئهسلىدە خوتهن شههىرىدىكى ئوردا بېشىنىڭ بىر تهرىپى پهس، يهنه بىر تهرىپى ئىگىز زىمىن ئىدى، نىياز بېك بۇ

 ئى  ئهتىراپىغا  ئىكهن دەپ ،  بار  شېهىتالر  مېهمانخانا، جايدا  ئههتىكاپخانا،  ئىچىگه قارىخانا،  تامالرنى سالدۇرۇپ،  گىز

 قىلدۇرۇپ، يهنه ئىككى قهۋرە ياساتقان ئىدى  ئۇنىڭ ئىچىگه بىر . ئاشخانا، ئاتخانا، مهسچىت، زىيارەتگاهالرنى بىنا

 تۇغ شادا ۋە ئهلهم، مىڭ بهش يۈزدىن يامبۇ ۋە نهچچه چارەك زىقچه ساپ ئالتۇن كۆمگهن ئىدى ئۇنىڭ ئۈستىگه كاتتا

 ئىدى  قىلغان  پهيدا  زىيارەتگاهالرنى  مازار  ئالى  كاتتا  بىر  ئورنىتىپ،  ئېلىپ،  يهر . بايراقالرنى  دۇكانالرنى  زىمىن،

 بېرەتتى  گۇيالرغا  دۇئا  ئههتىكاپچى  ۋە  قارىالرغا  هوسۇلنى  قىلىپ،  ۋەخپى  مازارغا  پهيشهنبه . مهزكۈر  دۈشهنبه،  ههر

 ق  نهچچه  ۋە  كاال  ئاالتتى كۈنلىرى  دۇئاسىنى  بېرىپ،  بىچارىلهرگه  غېرىپ،  قىلىپ،  نهزىر  كهڭرى  سويدۇرۇپ،  . وينى

 مهزكۈر  ئىشانالرنى  ئهپهندى،  ههزرەت،  كهلگهن  بهدەخشانالردىن  ۋىاليىتى،  فهرغانه  ياكى  تۈركىستان  هىندىستان،

 بۇ مازارى شېرىپنىڭ « ى قۇبۇل قىلىپ، مازاردا بىر ههپته، ئهقهللى ئۈچ كۈن دۇئا ئېهتىكاپتا ئولتۇرغۇزۇپ، ئاندىن ئۇالرن

 ئىكهن  قانداقراق  سىرلىرى  بولدىمۇ . پهيزى  كارامهتلهر  كهشپى  سورايدىكهن » قانداق؟  بىرەر  دۇئاگۇي . دەپ

 بولسا،  شېرىپ ئىكهن « تاماخورالر  مازارى  ئۇلۇغ  بۇنچىلىك پهيزى . ناهايتى  شېرىپته  مازارى  بىر  هىچقانداق بىزگه
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 بۇ مازارى شېرىپ « دىگهندە، ئۇ تهبهسسۇم قىلىپ، » ارامهتنى بۇ مازارى شېرىپتىن كۆردۇق پهيزى ك . بولمىغان ئىدى

 ئىكهن  مهخپى  بولدى . ئىلگىرى  ئاشكارە  ئاندىن  كۈچىدىنالر  دۆلهت  ئالىنىڭ  جانابى  ئادەمنىڭ . پهقهت  نۇرغۇن

 مۇرات  بولۇپ،  راۋا  يهتتى  هاجىتى  كۆمۈلگهن . دەيدىكهن » مهقسهتلىرىگه  جايغا  كۈمۈشلهرنى مهزكۈر  ئالتۇن،

 كۆتۈرۈپ بارغان ياكى يهرنى كوالپ كۆمگهن هاشارچى ۋە ياكى يىگىت مههرەملهرنىڭ بىرىنىمۇ قويماي، غهزنه ئويغان

 جايغا بىلله دەپنه قىلىدىكهن ياكى بۇ سىردىن ئازاقال خهۋىرى بولغان ئادەملهرنىمۇ ههر خىل يولالر بىلهن بىلله يوق

 غ . قىلىدىكهن  بۇ  ئىدى شۇڭالشقا  بىلمىگهن  هىچكىممۇ  بارلىغىنى  باشالپ . هزنىنىڭ  خوتهنگه  خىتايالرنى  ئۇ  ئاخىرى

 ئالتۇن،  ئىچىدكى  ئېچىپ،  قهۋرىنى  تاشالپ  يۇلۇپ  تامامهن  بايراقلىرىنى  ۋە  تۇغ،ئهلهم  مازارنىڭ  مهزكۈر  بېرىپ،

 دەپ تاپشۇردى  چېرىكلهرنىڭ ههققى  ئېلىپ،  كۈ . كۈمۈشلهرنى  ئالتۇن،  بۇ  بولسا  ساقالپ، ئهسلىدە  مهخپى  مۈشلهرنى

 . ئۇنى مازارى شېرىپ دەپ، ههزرەت، ئىشان، دۇئاگۇيالرنى هاماقهت قىلىپ، مۇسۇلمانالرنى ئالداپ يۈرگهن ئىكه

 : نهزىم

ئېغىز، ① ئىنسان ئهگهر ئاچسا تهلبىسغه

 . ② بىچارە بولۇپ ئىبلىس لهئىن بى تهمىز

 . ىڭ شهنى ئههۋالىغا بهمۇ ماس كېلىدۇ دىگهن تهمسىل بۇ بېكن

 قاتارلىق كۆچهتلهرنى  شاپتۇل  ئۈزۈم،  ئانار،  ئۈستىگه  مهخپى كۆمۈپ،  مىڭ يامبۇنى  بىر  يهنه  باغدا  بىر  يهنه  ئۇ

 ئىكهن  قىلغان  باغ  تاپشۇردى . تىكىپ  ئېچىپ خىتايالرغا  يامبۇالرنى  تاشالپ،  يۇالپ  دەرەخلهرنى  بۇ  يهنه . ئهمدى

 كى كۆلنىڭ تېگىگه كۆمگهن ۋە بېجىن ئههلى كۆرسه ناهايتى مهمنۇن بولىدىغان ئىسىل قاش تاشالرنى باغنىڭ ئىچىدى

 قويدى  ئالدىغا  ئۇالرنىڭ ،   دەپ . ئېلىپ  ههققى  چېرىكلهر  ئېلىپ،  ئالتۇننى  بىرمۇنچه  ۋە  يامبۇ  يۈز  يهتته  يهنه

ىرىنى ئۇ ئهنه شۇنداق قىلىپ توال ئالتۇن، كۈمۈش ۋە پاكىز قاش تاشل . تاپشۇردى
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 . مىكىر  هىله – تهلبىس ①

 . لهنهتلىك – لهئىن بىته مىز ②

 ساقلىغان ئىكهن  قويدى . مهخپى  مهنسهپدارالرنىڭ ئادىغا  ئېچىپ،  چوڭ . بۇالرنىڭ ههممىسىنى  كچىك  ههممه

 ڭغا ياركهنت هاكىملىغىنى ئىخالسالر ئۈچۈن ئۇنى  ئاپرىنالرنى قىلىپ، بۇنداق ئهقىدە  خىتايالر بۇنى كۆرۈپ، تههسىن

 . بهردى

 جاساق يهنى مىراسى مهنسهپ بېرىدۇ دىگهننى  لېكىن، نىياز بېك ئۆز كۆڭلىدە مهنساپدارالر ناهايتى چوڭ جۇلدۇ

 تۇتقان ئىكهن  نهزەرگه ئالمىدى ۋە . كۆزدە  ئارزۇ « ياركهنت هاكىملىغىنى بولسا  قىلىپ،  تهلهپ قىلغان  مهن ئهقىدە

 دەپ كۆڭلىنى بۇزۇپ، يهنه بۇرۇنقى ئادىتىنى يېڭىالپ، بۇ خىتايالرغىمۇ نىيىتىنى » تايالر ئهمهس ئىكهن خىتايالر بۇ خى

 قورال . بۇزدى  قىلىپ،  پهيدا  باشلىدى  ياركهنت مهخپى ئىشخانا  سههراالردىكى بۇرۇنقى . ياراق تهييارالشقا  شهههر،

 بىلهن خوش قىلدى بىرلهپ مهخپى چاقىرىپ، ۋەدە ههم ئاي  تۇزكور ئادەملهرنى بىر  ئانىت ۋە  قاتتىق قهسهم . هتلهر

 تارتتى  قىلىپ ئۆزىگه  تهيىنلىدى . شهرتلهرنى  پۇرسهتنى  ۋاقىت ۋە  قىلىپ،  ئۈمىتۋار  لېكىن ههدىس شېرىپته . ئۇالرنى

 چۈنكى، بىر . دىگهن بويىچه ئىش ئۆزىگه ياندى » ههر قانداق ئادەم كىمگه ئورا كولىسا، دەل شۇنىڭغا ئۆزى چۈشىدۇ «

 بېكتىن كۆڭلى ئاغىرغان ئىدى قو  بايان قىلدى . نداقچى ئۇستىنىڭ نىياز  ۋەقهنى  بۇ  دارېن مهخپى . دۇڭ دارىنغا  دۇڭ

 ئهۋەتتى  چېرىك  يىگىرىمه  بىلهن  ئوقى  خان  بىر  ئىشىنىپ،  راستلىقىغا  ئهۋەتىپ،ئههۋالنىڭ  بېك . كىشى  نىياز  ئۇالر

 قاداپ قويدى  ئوقنى  ئۆيگه  خۇدد . ئولتۇرغان  ئۆيى  بولدى ئۇنىڭ ئۆز  ئوخشاش ههپسىخانا  زىندانغا  ياركهنتنى . ى

 بهردى  ئىشىك ئاغاغا  يىگىرىمه كۈن ئۆتتى . كۇچارلىق قادىر  ئارىدا  چېىكلىرى . بۇ  لهڭزە  ئامبان بىر  كاشىغهردىن بىر

 ۋە  خار  ئايالندۇرۇپ،  بازار  ياالپ  كۈندىزى  بېكىتپ،  مههكهم  سېلىپ،  هارۋىغا  قۇرۇق  بېكنى  نىياز  كېلىپ،  بىلهن

 ماڭدى ئېتى  ئېلىپ  كاشىغهرگه  قىلىپ،  شېرىپقا . ۋارسىز  ئىسالم  بهلكى  مۇسۇلمانالرغا،  تهبئىتى  ئهسلى  بېكنىڭ  نىياز

 بىر نازىم مهرهۇم خۇددى بۇنى بىلىپ كارامهت قىلغاندەك، ئۇنىڭ زالىم ۋۇجۇدى بۇ . ئاداۋەت بىلهن تولغان ئىكهن

. ىغان مۇنداق بىر شېئىرنى ئېيتقان ئىكهن دۇنيا نۇرانىغا كېلىشىدىن بۇرۇنال، ئۇنىڭغا اليىق كېلىد



 تولۇق  ئوتتۇرا  ئوقۇغۇچىالر كۇلۇبى http://xjtoluk.cn/  http://irlan.cn 

356 

 : نهزىم

 گهر قارا تۇقۇلسا ئهزەلدىن كىشىنىڭ گىلهمى،

 . بىرله ئاقارماس ههرنهچه يۇيغان گىلهمى ① ئابى زەمزەم

 بول  خىرە  چىراقلىرىنىڭ  دۆلهت  خوجامالرنىڭ  كۇچارلىق  بىلهن  ئالدى  بېك  نىياز  شۇكى،  هاسىلى  ۇپ گهپنىڭ

 ئاندىن جانابى ئاتالىق بهدۆلهتنىڭ ئهمرى پهرمانى بىلهن خوتهندە ئالته هاكىملىق كاتتا . ئۆچۈشىگه سهۋەپ بولدى

 هۆكۈمىنى  مۇستهقىل هاكىم بولۇپ، ئۆز  ئارلىغىدىكى كهڭ زىمىنغا  قىرىق كۈنلۈك مۇساپه  دىۋان،  يهتته يۈز  ۋە  يۇرتقا

 شۇنداق دۆلهت ۋە مهنسهپكه قانائهت . ىگه ئىگه بولدى ئۆزى خالىغانچه ۋە ئۆز مهقسهتلىرىنىڭ بېجىرىش  لېكىن ئۇ

 قهدر  ئۆمرىنىڭ  ئۆتكهن  مۇسۇلمانچىلىقتا  نېمهتنى  قىلماي،  كۇفۇرانه  ئورنىغا  نېئىمهت  شۇكرانه  بىلمهي،  قىممىتىنى

 ولغانلىغى بولسا، ئالماشتۇرۇپ، خىتايالر ۋە دىنسىزالردىن مهنسهپ تاما تۇتۇپ، ۋاپا ئۈمىت قىلىپ، مۇناپىق ۋە كاپىر ب

 . ئۇنىڭ كامالى هاماقهت ۋە بىدۆلهتلىك نىشانىسىنىڭ ئاشكارە بولغانلىغى بولۇپ هېساپلىنىدۇ

 : نهزىم

 نېئمهتنىڭ ئارتار شۈكرانه نېئمهت ئهيلهسهڭ،

 . قولالرىڭدىن پات كېتهر كۇفرانه نېئمهت ئهيلهسهڭ

 . زەمزەم سۈيى – ئابى زەمزەم ) 1 (

 سهۋەپ بولغان ئۇلۇغ نېمهت ئىگىسىگه خىيانهت قىلدى  ئۆزىنىڭ دۆلهتكه ئىگه بولۇشىغا  ئۇ . شۇنىسى ئايانكى،
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 بهلكى ئۇنىڭ يوق بولۇشىغا كۈچلۈك سهۋەپچى بولدى كېچىك بېكنى يوقىتىشنىڭ كويىغا چۈشۈپ، ئۇنى چوڭ بېكنىڭ

 . هندى بۇ ۋەقه يۇقىرىدا سۆزل . ناههق قانلىق ئوقىغا نىشان قىلدى

 ئىكهن  ساقىلغان  كۆزىدە  ئۆزگىنىڭ  قىسىمىنى  بىر  زەههرنىڭ  بهرگهن  ئالىغا  جانابى  بېك  خىتايالرنىڭ . نىياز  ئۇ

 يۇرۇق جاهان ئۇنىڭ كۆزىگه قاراڭغۇ كۆرۈنۈپ، . غهزىۋىدىن قورقۇپ، زەههرنى ئۈزۈك كۆزىدىن ئېلىپ ئاغىزىغا سالدى

 خۇلقىنىڭ جازا مۇكاپىتىنى دەل مۇشۇ ئالهمنىڭ ئۆزىدىنال  تىۋار ۋە مىجهز بۇنداق قهبىه ئه . بۇ جاهان بىلهن خوشالشتى

 كۆردى  خهيرى . ئۇچۇق  ناماز،  ۋە  يۆتكهتمهي  جايدىن  ئۆلگهن  جهسىدىنى  ئۇنىڭ  سهدىقىلهرنىمۇ  مهنسهپدارالر

 هاراق  ئاندىن  توختىتىپ،  كۈن  قىرىق  ق  قىلدۇرماي،  جهسهت  نىجىس  سېستىپ،  يۇيغۇزۇپ،  بىلهن  ىلىپ، شاراپالر

 . چېرىگهندىن كېيىن دەپنه قىلىشقا جاۋاپ بهردى

 : نهزىم

 . يامان قىلماق پهيدا قىلۇر، ياخشى ئىش ياخشى

 . ئارپادىن ئۈنهر ئارپا، كى بۇغدايدىن ئۈنهر بۇغداي

 كۆپرەك مۇستهقىل ئهلقىسسه، ئاڭلىماق كېرەككى، مۇههممهت يۇنۇسجان شاغاۋۇل ياركهنتته ئون ئىككى يىلدىن

 بولدى  ئىدى . هاكىم  ئارتۇق  بېكنىڭ دۆلهت ئابرۇيلىرىدىن  هاكىم  نىياز  يۇرتدارچىلىق، . ئۇنىڭ دۆلهت ئابرۇيلىرى

 قىلمايتى  غهلله  ئىشالرنى  مۇخالىپ  قىلچىمۇ  شېرىپىگه  شهرىئهت  بولسا  ئىشلىرىدا  ئېلىش  قانداق . پاراق  ههر

 ئۆز ۋاقتىدا . نى قاتتىق ئېهتىيات بىلهن ساقاليتى ۋە ئۇنىڭغا رىئايه قىالتتى ئههۋالدىمۇ شهرىئهتنىڭ ئاساسىي قائىدىلىرى

 لېكىن خاقانى ئههلى قهدەم قويغان چاغدا، قورقۇنچىدىن . هىچبىر كىشىگه زۇلۇم تهئهدى قىلىشنى راۋا كۆرمىگهن ئىدى

 كىن، داۋانالرغا قار چۇشۇپ، سوغاق لې . نۇرغۇن ئهمىرائىالر، يىگىت، سهرۋازلىرى بىلهن بىلله سېرىق قول تهرەپكه قاچتى

 يېنىپ كهلدى  ياركهنتكه  بولوپ ئۆتهلمهي،  قالدى  قاتتىق  ئۇچراپ  مهنسهپدارالرغا  ە،  بۇالرنىڭ . د  مهنسهپدارالر

 يهتكۈزدى  شاهادەتلىككه  نهزەربهنت قىلدى . بىرقانچىسىنى  دادخۇاغا . بهزىلىرىنى  شاغاۋۇل  مهنسهپدارالر خۇسۇسهن
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 لېكىن سىزنىڭ ئهيىبىڭىز . سىز ناهايتى ئوبدان ئادەم ئىكهنسىز، مهن ئاڭالپ قالدىم « ام بىلهن ئېكر  قاراپ، ئىززەت

 بولسا، يېرىن يهنى بۆلهك ۋىاليىتنىڭ ئادىمى بولغانلىغىڭىزدا، تۇرىمهن دىسڭىز ئادەم قوشۇپ، يول خىراجىتى بېرىپ

 سالىمهن  ئۇ » يولغا  ئىلتىپات قىلغاندا،  چىقىپ كهتسهم « دەپ  قىلدى » يۇرتۇمغا  مهلۇم  دارېىن . دەپ ئهرز  زۇڭتۇڭ

 فهرغانه ۋىاليىتىگه تاپشۇردى  ئات بېرىپ ئادەم قوشۇپ،  كۆمۈش ۋە  سهر  بهش يۈز  ئۇ . ئاشكارە دۈشمهنلىگى بىلهن،

 . خهلققه قىلغان ياخشىلىغىنىڭ نهتىجىسىنى بۇ ئالهمدە ئۆز كۆزى بىلهن ئۇچۇق كۆردى

 : نهزىم

 ىلغان كىشىنىڭ ئاتى ئۆچمهيدۇ، جاهاندا ياخشىلىق ق

 . يامانلىق قىلغان ئادەمنى قايان كهتتى دىمهس هىچكىم

 بۇ سۆزلهرنى تهپسىلى ۋە ئۇزۇن بايان قىلىشتىكى تهلهپ ۋە مۇددىئا شۇكى، بۇنىڭدىن كېيىنكى هاكىمى ۋىاليهت،

 ل بىلهن نىياز هاكىم بېكنىڭ ۋەقهلىرىدىن مهمىلكهت ئهمهلدارلىرى دىيانهتلىك مهنسهپدارالرنىڭ يۇنۇسجان شاغاۋۇ

 ئىبرەت ئالسۇن دىگهنلىكتىن ئىبارەت، چۈنكى، مۇههممهت يۇنۇسجان شاغاۋۇل بىلهن نىياز هاكىم بېك ههر ئىككىسىال

 ئوخشاشال  شهههرگه  كاتتا  ئىككى  زاماندا  بىر  ئىككىسىال  ههر  بولۇپ،  ئادەملهر  ئىلكىدىكى  هۆكۈم  پادىشانىڭ  بىر

 هاك  بولغان ئىدى مۇستهقىل  چۈشهتتى . ىم  باراۋەر  ۋە  تهڭ  ئىككىسىگىال  ههر  بولسا  پهرمانالر  . سائادەتلىك يارلىق ۋە

 ۋە ياخشى سهيىر قىلىش  بىلهن قاراپ، تاماشا  لېكىن، ئۇالرنىڭ ئىش ئههۋاللىرى ۋە ئاقىۋەت هاللىرىغا چوڭقۇر نهزەر

 د  سهمىمى  دۈشمىنى  بۇرۇنقى  ئۆزىنىڭ  بىرىگه  ئۇالرنىڭ  ۋە كېرەككى،  ئىزەت  ئېلىپ،  هىمايىسىگه  ئۆز  بولۇپ،  وست

 هال  قىلىپ،  ئادا  مهقسهتلىرىدەك  ۋە  خاهىشى  ئۆز  مۇرادىنى  ئۇنىڭ خاهىش ۋە  قىلىپ،  جاهانلىرىغا  هۆرمهتلهرنى

 قوشتى  ئۇالندۇرۇپ  ئهقرىبالىرىغا  خىش  ۋە  ئۈلۈش  ئۆز  قىلىپ،  ئاتا  پۇلالرنىمۇ  نهق  ههتتا  بېرىپ،  يهنه . ئامانلىق

 بول  ئۆز بىرىسگه  ئايلىنىپ،  دۈشمىنىگه  جان  ئۇنىڭ  قېرىندىشى  ئالهملىك  ئىككى  ههتتا  دوستى،  جان  ئۆزىنىڭ  سا

 مال  ۋە  پۇل  چۈشۈرۈپ،  دەرىجىسىگه  بىچارلىك  ۋە  خارلىق  ئايرىپ،  ئېتىۋاردىن  ۋە  ئىززەت  ئالماي،  هىمايىسىگه
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 ئهل  نائۈمىت قىلىپ،  ۋە  بىبههرە  ئارزۇلىرىدىن  مهقسهت ۋە  ئېلىپ،  قهۋمى  جانلىرىنى  قېرىنداشلىرىدىن  ئۇلۇسى،

  دىمهك، پۇقرا . جۇدا قىلىپ، پۇل ۋە ماللىرى، بهلكى شىرىن جانلىرىغىمۇ ئامانلىق بهرمهي، زىمىن قههرىگه تاپشۇردى

 پاراۋانلىغىنى كۆزلهپ، ئادالهت ۋە ئىنساپ يولىنى ئۆزىگه الزىم تۇتقانالر، ئۇنىڭ  خااليىقنىڭ مول ئهئىشىتى ۋە تىنچ

 مۇكاپاتى ئالهمدە ئۇچۇق نهتىجه  ئهسىراتىنى بۇ  ماللىرىنى سهل  پۇقرا . ئاشكارە كۆرەلهيدۇ  ۋە  خااليىقنىڭ پۇل ۋە

 ۋە  ئۇنىڭ نهتىجه  ياشلىرىدىن ئۆزىنى تارتىپ ئېهتىيات قىلغانالرمۇ،  خااليىقنىڭ كۆز  تهئىدى قىلىپ،  زۇلۇم  چاغالپ،

  خشىلىق قىلغانالر بولسا قىيامهت جهننىتى فىر دەۋىسنى جان لېكىن، يا . ئهسراتىنى بۇ رەهىمسىز ئالهمدىن كۆرەلهيدۇ

 مىجهزنى ئۆزىگه ازىم تۇتقانالر بولسا، ئۇالرمۇ خۇددى ئايهت كېرىمدە  مۇبادا يامان خۇلقى . ماكان قىلىش ههقىقهتتۇر

 ئازابۇ  ۋە  سىقىم  دۇزاققا  ئاتلىق  جههىم  ئهبدىل  كۆرسىتىلگهندەك  بولۇپ،  مۇپتىال  جايدا ئهبه  ئهلهملهرگه  بۇ  ت

 . قېلىشىمۇ ههقىقهتتۇر

17 

 ئهسىرلىرىدىكى  يۈكسهك دەرىجىلىك جانابى بهدۆلهتنىڭ زامانه ① ئۇ زۇلههلدەك

  تهربىيىلىك مۇنشى ③ تهلئهتلىك ۋە ساالهىيهتلىك ئۆلىماالت، ئهتارىد ② مۇشتهرى

 سهۋلهتلىك قانخۇمار ئهسكهرلهر بايانى ④ مىرزىالر، بههرام

 رى ۋە گۈزەل سۆزلۈك مهۋزۇن ساز تهبىئهتلىك زامانى دانالى

 . ساتۇرىن – زۇلههل ①

 . يۇپتېرى – مۇشتهرى ②

 . مىركۇزى – ئهتارىد ③

. ئىران ئهپسانىلىرىدىكى قههرمانى – بههرام ④
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 د  ئالى  تهۋەسىدىكى  شهههر  يهتته  بۇ  قالمىغايكى،  مهخپى  زىهىنلىرىدىن  فازىللىرىنىڭ  مازارى دەۋران  ەرىجىلىك

 دۇئاي  پهزىلهتلىك  ۋە  مهدەتلىرى  ئۇلۇغ  روهىنىڭ  ئاسارەتلىرىنىڭ  ماشايىخالر  خهيرات  دۇئاي  ئىگىلىرىنىڭ  دەۋەت

 . ئىجابىتى شاراپهت بهرىكىتىدىن، جانابى ئالى بهدۆلهت بۇ يهتته شهههر ئاهالىسىگه ئون تۆت يىل هۆكۈمران بولدى

 مۇقهددە  ههزىرەتلهرنىڭ  ئهرۋاهى  مهدەت ئهگهر  چىلتهنلهرنىڭ  قۇتىپ،  ئههلى  ۋە  روهى  بولمىسا،  س  ياردەملىرى

 . ئۇنىڭ بۇنداق ئۇلۇغ دۆلهتكه مۇيهسسهر بۇلۇشى مۇمكىن ئهمهس ئىدى

 ئۈستىدىكى ) 209 ( » نهفهاتلئونىس «  زىمىن  ۋە  يېغىشى  يامغۇر  ئاسماندىن  قىلىنىشچه،  زىكىر  كىتاپتا  دىگهن

 بول  گىيا  كۆكۈرىشى  بولغان، ناباتاتالرنىڭ  بهركىتىدىن  شېرىپلىرىنىڭ  قهدەم  ئهززەملهرنىڭ  ئهۋلىيائى  سا،

 مۇسۇلمانالرنىڭ كاپىرالر ئۈستىدىن غالىپ بۇلۇشىمۇ، ئۇ ئهۋلىيائى كېرەملهرنىڭ هىممهت ۋە نۇسىرەتلىرىنىڭ نهتىجىسى

 شۇالردۇر . ئىكهن  ئهنه  ئىگىسى  ئالهمنىڭ  مىڭ،  تۆت  سانى  زاتالرنىڭ  بىر . بۇ  ت  بۇالر  ئۆزىنىڭ بىرىنى  ۋە  ونىمايدۇ

 بىلمهيدۇ  خااليىقتىن مهخپى يۈرىدۇ . ئۇلۇغلىغىنىمۇ  ههرقانداق چاغدا  ۋە . ئۇالر  ئهقىدە مهسىلىلىرىنى يهشكۈچى زاتالر

 يۈزدۇر  ئۈچ  ههقنىڭ ئۇلۇغلىرى بولسا  ئۇالرنىڭ ئىچىدىن قىرىق تهننى . دەپ ئاتايدۇ ” ئهخيار “ بۇالرنى . دەرگاهى

 ۋە ” ئهبدال “  ئاتايدۇ  تهننى دەپ  ئاتايدۇ ” ئهبرار “ يهتته  بولسا . دەپ  تهننى  تهننى ” ئهۋتاد “ تۆت  ئۈچ  دەيدۇ

 ههر بىر ئىشتا ئۇالر . بىرىنى تۇنۇيدۇ  بۇالر بولسا بىر . دەپ ئاتايدۇ ” غهۋس “ ۋە ” قۇتىپ “ بىرىنى بولسا . دەيدۇ ” نۇقۇبا “

 . ئىجازەتلىرىگه مۇهتاج بولىدۇدەپ بايان قىلىنغان  بىرىنىڭ رۇخسهت  بىر

 جانابى ئاتالىق غازى دەۋىردىكى ئۆلماالرنى ۋە ئۇالرنىڭ  بۇ مۇقهددىمىنى يېزىشتىكى تهلهپ ۋە مۇددىئا بولسا

 ئىبارەت  تۇنۇشتۇرۇشتىن  سهيىت . خىسلهتلىرىنى  ئوخشاش  ئۇالرغا  زامانلىرىدا  ۋە  دەۋىرى  غازىنىڭ  ئاتالىق  جانابى

 پهزىلهتلىك  ۋە  ئىزام  ئۆلمائى  كېرەملهر،  كۆپ ئىدى كۇبىرائى  مۇقامالر  ئۇنىڭ نۇسرەت نهمۇنىلىق قۇشۇنلىرى . ئالى

 بۇلۇپمۇ ئۇنىڭ غهلبه ئهسراتلىق قۇشۇنلىرىنىڭ ئىچىدە پهزىلهتلىك بىرنهچچه دىندار . سهكسهن مىڭدىن ئارتۇق ئىدى

 ىنىمۇ بهرپا ۋە ئۇ زاماننىڭ ماشايىخ ۋە ههزىرەتلىرى ئۇالرنىڭ ئىبادەت ۋە رىيازەتلىرىنىڭ ئوندىن بىر . كىشى بار ئىدى

 دىمهك، ساالهىيهتلىك ئۆلمائى ئهززەملهر . ئهمما ئۇالر بىپاك يامان ئادەتلهردىنمۇ خالى ئهمهس ئىدى . ئادا قىاللمايتى

خااليىقنىڭ ئىچىدىكى ئهخيارى كېرەملهر ۋە ئهبرارى ئهززەم ئالى  دائىرسى ۋە غهلبه ئهسراتلىق ئهسكهرلهر ياكى پۇقرا
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 بۇنداق ئىشالردى  كېرەك مۇقامالر  ئىدى . ن خالى ئهمهس بولسا  مهخپى ۋە مهستۇرە  زاتالر  ئهڭ دەسلهپكى . چۈنكى ئۇ

 هايات ئىگىسى بولغان ئالال تائاال بۇ دەرىجه ۋە مۇقامالرغا ههر كىمنى خالىسا يهتكۈزىدۇ، بۇ ئۇلۇغ دۆلهتنى كىمنىڭ

 قىلىدۇ  ئاشكارە  شۇنىڭغا  خالىسا  ئېچىشنى  بول “ ئايهت كېرىمدىمۇ . يۈزىگه  ئۆزى بۇ  ئۇنى  خۇدا  خۇدانىڭ فهزلى،  سا

 . دەپ كۆرسىتىلگهن ” خالىغان كىشىگه بېرىدۇ، خۇدا چوڭ پهزىلهتنىڭ ئىگىسىدۇر

 فۇقۇها  ئۆلمالىرى،  شهرىئهت  ئىگىلىرى،  دۇئا  پهزىلهتلىك  سهيدلهر،  مهنسۇپ  ئهۋالدىغا  پهيغهمبهر  زاماندا  بۇ

 ئاتا . ئىلىمىنىڭ ئالىملىرى كۆپ ئىدى  بولسا  ئىنتىزاملىق مهملىكهت قۇرغان بۇالر  لىق بهدۆلهتنىڭ دۆلهت سۈرگهن ۋە

 بۇالرنىڭ بهزىلىرى شۇ زاماندا ئۆزىنىڭ بۇ دۇنيادىكى هاياتلىق . دەۋىردىكى پهزىلهتلىك ئالىمالر بولۇپ هىساپلىنىدۇ

 لسا بۇ دۇنيادىكى بهزىلىرى بو . ئامانهت كىيىمىنى تاشالپ، ئۇ دۇنيادىكى مهڭگۈلۈك هايات كىيىمىنى كىيىشنى خالىدى

 بىر . بۇنىڭ ئىچىدە بۈزرۈك خان تۆرەم بىننى جاهانگىر خان تۆرەم بار ئىدى . هاياتلىق دائىرسىدە قالدى  ئۇ بۇ جايدا

 يهنه بىرىسى جانابى . بۇنىڭ زىكىرى يۇقىردا بايان قىلىندى . نهچچه يىل تۇرۇپ ئۆزىنىڭ ئهسلى ۋەتهنلىرىگه قايتتى

 دىگهن هۆكۈم ئىشارىتى بويىچه مهڭگۈلۈك ” ئالال ئۆز دوستىغا جهننهت ئاتا قىلىدۇ “ ئۇ . سهيىد كاتتا خان تۆرەم ئىدى

 قىلىندى  دەپنه  كاشغهردە  ۋە  قىلدى  سهپهر  تۆرەم . باغچىسىغا  كىچىك خان  تۆرەمنىڭ ئىنىسى  خان  كاتتا  بىرى  يهنه

 مۇههممهت . پاندا دەپنه قىلىندى يهنه بىرىسى ئىسرائىل خان تۆرەم بۇلۇپ، كونا تۇر . ئىدى، ئاقسۇدا دەپنه قىلىندى

 ساق  خان تۆرەم  چىقىپ كهتتى  رېهىم  يۇرتىغا  خان تۆرەمنىڭ زىكىرى . ساالمهت ئۆز  كاتتا  بىننى  خان تۆرەم  هېكىم

 بىرىنچى  يىگىرىمه  يۈز  ئۈچ  مىڭ  بىر  هىجىرى  تارىخ  قايتىپ،  ۋەتىنىگه  ئۆز  ئۇ  قىلىندى،  بايان  يۇقىردا

 ) ت  يىلى  1904  1903 مىالدى ( يىلى

 بار  خهۋەرلهر  دىگهن  كهتتى  باغچىسىغا  مهڭگۈلۈك  يۈزىدىن  ئالهم  ئۆز . بۇ  ساالمهت  بولسا  تۆرەم  ئههرارخان

 . بۇ پهزىلهتلىك كىشلهرنىڭ ئۇلۇغ پهزىلهتلىرى بولسا خۇددى ئاسماندىكى قۇياشتهك مهلۇمدۇر . ۋەتىنىگه كهتتى

 ئى  بار  ههزىرەتلىرى  خوجا  مههمۇد  تهبهقهلىرىدىن  ئىدى . دى ئىشان  تهڭداشسىز  كامالهتته  پهزلى  يهنه . ئۇ  ئۇ

 دەپنه  جايدا  شۇ  بۇلۇپ،  ۋاپات  كاشغهردە  كىشى  بۇ  ئىدى،  بىرى  پىشۋالىرىدىن  ۋە  بهدۆلهتنىڭ پىر  ئاتالق  جانابى

 ئىدى . قىلىندى  بار  شهيخۇلئىسالم  خوجا  ئهخمهت  تهرىپلهپ . يهنه  ئهخالقىنى  تهبىئهت  ۋە  پهزىلهت  كىشىنىڭ  بۇ

 كىشى ههرەم شېرىپ زىيارىتىگه كهتتى يېزىشنىڭ ه يهنه بىرىسى سهيىد ئهردىالنى بولۇپ، ئۇ مولال، . اجىتى يوق، بۇ



 تولۇق  ئوتتۇرا  ئوقۇغۇچىالر كۇلۇبى http://xjtoluk.cn/  http://irlan.cn 

362 

 ئۇ ههزىرىتى ئاپپاقتا دەرسگۇيلۇق بىلهن شۇغۇللىنىپ، نۇرغۇن تالىپالر بۇ . ئۆلما ۋە فۇقۇها ئىلىمىنىڭ دانا ئالىمى ئىدى

 بولغان ئىدى  ئوقۇپ مهنپهئهتدار  ئىلىم  خۇداۋەندى تۆمۈرنىڭ نهۋرىلىرىدىن ئىشان تاجى يهنه . كىشىدىن  شهيىخ

 خوجاسۇدۇر بار ئىدى، بۇ مهلله خاننىڭ يېنىدىن مهلىكهئى پهرەڭگه ئهلچى بولۇپ بېرىپ خىزمهت قىلغان ئهزىز ۋە

 ەر يهنه هىندىستانلىق دىۋانه ئاتا ناملىق قهلهند . كېيىن يهتته شهههردىن يۇرتىغا چىقىپ كهتتى . مۆتىۋەر كىشى ئىدى

 تهرىقىتىدە رىيازەت قىلىدىغان، ] 210 [ بۇ قادىرىيه . مىجهزلىك لېكىن پادىشا سۆلهتلىك بىر قېرى ئاجىز كىشى بار ئىدى

 ئىدى  ئادەم  سوپىالشقان  شۇغۇللىندىغان  بىلهن  ئادەتلىرى  كارامهت  ۋە . كهشپى  پىرى  غازىنىڭ  ئاتلىق  يهنه  ئۇ

 يۈز ئون سهككىز ياشقا كىرگهن بولسىمۇ، لېكىن يهنىال تىمهن ۋە ئۇ هازىر بىر . ئىشهنچىلىك پىشۋالىرىدىن بىرى ئىدى

 غېرىپ  غهۋسىيه داشلىرىنى قاينىتىپ،  هازىر  ئاجىز  قۇۋۋەتلىك بولۇپ،   بىچارىلهرگه يار  بىچارىلهرگه ئاش بېرىپ،

 . يۆلهك بولۇپ، ئۈچتۇرپاندا ۋەتهن تۇتتى

 يهن  هىساپالنغان  قاتارىدا  مهرتىۋىلىكلهر  چاغدا  ئىدى بۇ  بار  قارى  مۇنچه  بىر  ئهسىردە . ه  ۋە  زامان  هىچقانداق

 بۇالرنىڭ ئىچىدە قارى مولال سالىه دىگهن ئادەم بولسا ئىمام، . بۇنداق بىر جهمئىيهت تهبهقىسى پهيدا بولغان ئهمهس

 خشى ئهمهل دىنگه يا ( » سالىه « پازىل، هاپىزى قۇرئان، خۇش ئاۋاز، مۆمىن دىندار ئادەم بولغانلىغى ئۈچۈن، ئۇنىڭغا

 ئىدى ) ت – قىلغۇچى  بېرىلگهن  ئىسىم  دىنىي  مولال . دىگهن  كاشىغهرلىك  ئۇستازالردىن  ئۆلىما  پهزىلهتلىك  يهنه

 ئۇ ئهللىك يىل، بهلكى ئاتمىش يىل مىقدارى دەرسخۇيلۇق مۇقامدا ئولتۇرۇپ، . مۇههممهت شېرىپ خهلپىتىم بارئىدى

 يهتكۈ  پايدا  ئۇالرغا  ئۆگىتىپ،  ئىلىم  هايات تالىپالرغا  شۇغۇللىنىپ  بىلهن  كهسپ  شۇ  ئهنه  ئۆمىردە  پۈتۈن  زۈپ،

 يېتىشىپ چىقتى . كهچۈردى  شۇنىڭدىن  ئهنه  تالىپالر  ئىلمى  كىشى . توال  قىلغان  كهسپ  ئىلىمنى  بويان  ئۇزۇندىن  ئۇ

 بېرىشكه . ئىدى  دەرس  بۇنىڭدىن  بولۇپ،  ئىگه  الياقىتىگه  خهتمىگهردلىك  تالىپى  يېقىن  يۈزگه  ئۈچ  يهنه  ئۇنىڭ

 ئۇنىڭ ئۆمى سهكسهن بهشكه يېتىپ، تارىخ هىجى بىر مىڭ ئۈچ . ئالدى دەيدۇ ) ت – گۇهاهنامه ( خسهت ۋە ئىرشات رۇ

 ) ت – كۈنى  24 ئاينىڭ  3 يىلى  1894 مىالدى ( يۈز ئونىنچى يىلى ماهى شېرىپ رەمهزانىنىڭ ئون يهتتىنچى كۈنى

 ئۆتتى  قازى . ئالدەمدىن  ئاخۇنۇ  مۇههممدى  بىر  مولال  بىرى  ئالىمى، يهنه  ئىلمىنىڭ  فۇقۇها  ئۇ  بولۇپ،  كاالن

 يهنه مولال ئابدۇلرەشىت ئاخۇنۇم ئهلهم بولسا مولال، دىياناتشۇئار، . شهرئهتشۇناس، دىندار ۋە ئىنساپلىق كىشى ئىدى

 كىشى ئىدى  شېئىر . شهرىپهتۋەر  دەرسىگۇر،  گۈزەل سۆزلۈك،  خۇش خۇي،  ئالىم، يهنه مولال مۇههممهت ئاخۇنۇم بولسا
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 ئىدى مۇئهمم  كىشى  يوق  ئوخىشىشى  ئىلىملهردە  مۈشكۈل  تهڭداشسىز،  بىر . ادا  مولال  بولال  ئىشان  ئابدۇلخالىق  يهنه

 ئىدى  ئىنىسى  تۇققان  بىر  كاالننىڭ  قازى  ئاخۇنۇم  چهشتىيه . مۇههممىدى  ۋە  قادىرىيه  ۋە ] 211 [ ئۇ  سۆزلۈك

 . ۋە ئىشهنچلىك پىشىۋالىرىدىن بىرى ئىدى جانابى ئاتالىق دۆلهتيارنىڭ پىرى . تهرىقهتچىلهرنىڭ چوڭ پىشۋاسى ئىدى

 ئىدى  كاالن  قازى  ئابرۇيلۇق  ۋە  ئۇستازى  ئىلىم  دامولالممۇ  زىيائىددىن  قازى  ۋىاليىتىدىن  ياركهنت  ئۇنىڭ . يهنه

 دىگهن » كىشلهرگه بولغان هۆكۈم ههق بولۇش كېرەك « هۆكۈملىرى ئىسالم پهتىۋا ئىلمىگه، ئهمىرى شېرىپلىرى بولسا

 مۇۋا  ئىدى ئايهتكه  ساق . پىق  چىقىپ كهتتى  بۇ  يۇرتىغا  مولال . ساالمهت ئۆز  ۋە  ئهلهم  ئاخۇنۇم  قاسىم  مولال  يهنه

 . نهئمان قازى رەئىسلهرمۇ دەل ئهنه شۇالرنىڭ جۈملىسىدىن ئىدى

 ب  ار ئىشانالر تهبهقهسىدىن بولسا كىيىر ساهىپ ههزرىتىم، مىسكىن ساهىپ ههزرىتىم ۋە ئابدۇلراخمان ههزرىتىمالر

 ئوخشايتى . ئىدى  هاكىمىغا  دەۋران  ۋە  پادىشاسى  زامان  گويا  بىرى  تهرپلهشنىڭ . ئۇالرنىڭ ههر  ئۇالرنىڭ تهپسىلى

 بۇ ئالىم، دىيانهتلىك، ههق سۆزلۈك، . دىگهن ئادەم بارئىدى ] 212 [ خوتهندە مولال ئىبراهىم قازى كاالن . هاجىتى يوق

 ئىج  هۆكۈملىرىنى  شهرىئهت  بولۇپ،  كىشى  شهرىئهت ههقىقهتچى  غهيرەتلىك،  ۋە  ئۈستۈن  قازىدىن  ههممه  قىلىشتا  را

 ئىدى  كىشى  پهۋقۇلئاددە  ۋە  يۇقىرى  فۇقۇههالردىن  ههممه  قىلىشتا  بهراپ  مولال . رىئايهتلىرىنى  خوتهنلىك  ئاقسۇدا

 ئىدى  بار  قازى كاالن دىگهن ئادەم  ئاخۇنۇم  تهڭداش . ئابدۇلال  دىيانهتته  ئىنساپ ۋە  دىندار،  كىشى مۆمىن،  سىز، بۇ

 بويىچه  مۇجتههىدلهرنىڭ يولى  ۋە  ئىمامالر  بولسا  شهرىئهت ئههكاملىرىنى  يوق،  ئوخشىشى  ئادالهتته  فۇقاهىيهت ۋە

 قىالتتى  خۇسۇمهت قىلىشقا . ئىجرا  ئادىل بولۇپ،  ئىككى كىشىنىڭ دەۋاسى ئوتتۇرسىدا  قاتتىق،  قىلىشتا  هۆكۈمنى ئىجرا

 بۇ زات تارىخ . بولسا بۇ كىشىنىڭ ئۇلۇغ زاتىغا ناهايتى مۇۋاپىق ئىدى قازى كاالنلىق مهنسىۋى . قهتئىي يول قويمايتى

 يهنه مولال مۇههممهت . ۋاپات بولدى ) ت – يىلى  1890  1889 مىالدى ( هىجرى بىر مىڭ ئۈچ يۈز يهتتىنچى يلى

 ئىدى  بار  ئهلهم  بىر  دىگهن  ئاخۇنۇم  پهزىلهتلىك پ . ههسهن  ئهلهم،  ئۆلىمائى  اليىق  مهرتىۋىسىگه  ئۆز  ۋە ئۇ  ازىل

 . ههممهئىلىمگه ماهىر ۋە سهۋىيىسى دېڭىزدەك چوڭقۇ، زېهنى ئىدراكلىرى تېز، مۇئهززىن تهبىئهتلىك نازۇك كىشى ئىدى

  4 يىلى  1893 مىالدى ( تارىخ هىجرى بىر مىڭ ئۈچ يۈز ئونىنچى يىلى ماهى شېرىپ رەمهزىننىڭ يىگىرىمه يهتتىسى

 كۈنى ) ت – كۈنى  15 ئاينىڭ  پهيشهنبه  ئۆتتى يهنه  ئادەم . ئالدەمدىن  دىگهن  ئاخۇنۇم  ئىسمايىل  مولال  يهنه

مۇختى، شهرىئهت قانۇنشۇئاسى، خۇش خۇي، خۇش تىللىق، شىرىن سۆزلۈك، مۇاليىم، ههرقانداق تهبهقهغه ماقۇل كىشى



 تولۇق  ئوتتۇرا  ئوقۇغۇچىالر كۇلۇبى http://xjtoluk.cn/  http://irlan.cn 

364 

 ئىدى . ئىدى  بار  كىشى  دىگهن  ئاخۇنۇم  ئوسمان  مولال  بايلىق  باي . يهنه  داستاندا  ئاۋالقى  زىكرى  كىشىنىڭ  ان بۇ

 ههممىدىن . قىلىندى  تهقۋادارلىقتا  پهرز  مۇستههكهم،  بابىدا  دىيانهت  دىنىي  پىشقهدەم،  ههممىدىن  ۋاقتىدا  ئۆز  بۇ

 ئادەم  كهم  ئاساسى  مۈشكۇالتتا  ئىلمى  لېكىن  بىلىملىك،  ههممىدىن  سهرەپته  ئىلمىي  ۋە  فۇقۇها  ئىشهنچىلىك،ئىلمىي

 ۋاتقان مهنكى مۇئهللىپنىڭ ئۇستازى ۋە پىشقهدەمى ئىدى، يهنه بۇ كىشى بولسا مهزكۈر سۆزلهرنى كۆچۈرۈپ يېزى . ئىدى

 بۇ ئادەم بۇخارائى شېرىپته ئىلمىي تهتقىقات شۇغۇلالنغان، . مولال ئابدۇللهتىپ هاجى ئاخۇنۇم دىگهن ئادەم بار ئىدى

 . هتلىك كىشى ئىدى ئىلمىي پهن، ئىلمىي ئهلهم، دۇئاگۇي، پېقىر ۋە ههر ئىشنىڭ ئاخىرىنى ئوياليدىغان، مۇاليىم، التاپ

 ئاخۇنۇم  ئهلهم  شهمسىدىن  يهنه  كهلگهنلهردىن  بولۇپ  ئىگىسى  شهرىئهت  ۋە  ئاخۇنزادە  ئاقسۇدا  بۇيان  بۇرۇندىن

 ئدى  بار  كىشى  مىجهز،ئىستىخارە . دىگهن  ساددا  دىندار،  مۆمىن  دۇئا ) كېچىلىك ( بۇ  تاشلىمايدىغان،  نامىزىنى

 مۇهاپىزەت قىلىدىغان كىشى  يوق ئىدى ئىجاۋىتىنى كۈچلۈك  تهڭدىشى  ناتىقلىقتىمۇ  مىڭ . بولۇپ،  هىجرى بىر  تارىخ

 بۇ . يهنه هادى خهلىپهم دىگهن ئادم بار ئىدى . ۋاپات بولدى ) ت – يىلى  1878 ( ئىككى يۈز توقسان بهشىنچى يىلى

 نهۋرىسى لىق بىلهن ئۆمۈر كهچۈرگهن ئىشان مىرغىياسىدىن ۋەلىلۇلالنىڭ ) ت – زىكرى تاالۋات ( كىشى شهجقه دەنشىن

 يهنه مولال ئابدۇلباقى هاجى . جانابى ئالى زامانىدا كاشىغهردە ۋاپات بولدى . ئىشانجان ههزرىتىمنىڭ خهلىپىسى ئىدى

 ئهقىل  بۇ  ۋە  مۇفتى دىگهن كىشى بولۇپ،  شائىر  تهڭداشسىز  ئىلمىنىڭ ئهالىمى،  فۇقۇها  دانا، ،   پاراسهتته تهڭداشسىز

 ناۋا ۋە جهزمهدىل ئارالىق  ههممه ۋاقىت نهغمه . ويا بىر ئۇلۇغ پادىشادەك ئىدى كىتاپ يازغۇچى بولۇپ، ئۆز ۋاقىتىدا گ

 شادى . بىلهن ياشايتى  مهي ئىچىپ روهىنى خوشال قىلىپ،  پىياله  بىرەر  قىالتتى  بهزىدە  ئۇ . خوراملىق بىلهن بهزمه

 رى بىر مىڭ ئۈچ يۈزىنچى تارىخ هىج . ناهايتى خوش تهبىئهتلىك، خوش مۇناسىۋەتلىك، مهرت ۋە مۇساپىر كىشى ئىدى

 . ۋاپات بولدى ) ت – يىلى  1883  1882 مىالدى ( يىلى

 يهنى ( ۋە مۇجهددىد ئهلىف سانى ههم قۇتبى غهۋىس سهەدانى، ] 213 [ ئىشان تهبهقىلىرىدىن يهنه ئىمام رەببانى

 بۇ كىشى . ىشى بارئىدى نهۋرىلىرىدىن ناسارمهسۇم ههزرىتىم دىگهن ك ] 214 [ جانابى ئههمهت فارۇقى سهههرندىنىڭ

 ئاقسۇدا ۋەتهن تۇتۇپ، هاپىزى كاالم رەببانى زىيارەتلىرى بلهن شۇغۇللىنىپ ۋە ئۇنىڭغا چىن ئىخالسى بىلهن ئىشىنىپ،

 بىلهن شۇغۇلىناتتى  دائىم سهجىد  توقسان ئىككىنچى يىلى . نهقى ئىسپات قىلىپ،  مىڭ ئىككى يۈز  تارىخ هىجرى بىر

يهنه بۇ خاندانالردىن ههزرەت كاالننىڭ . قسۇدا ۋاپات بولۇپ، شۇ جايدا دەپنه قىلىندى ئا ) ت – يىلى  1875 مىالدى (
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 ئىدى  دىگهن ئادەم  ههزرىتىم  سادىق  بولغان  ئالالنىڭ پهزىلهتلىك ۋاستىسى  ۋە  ئۇخلىماي . پهرزەنتى  كېچىلىرى  بۇ

 ئۇچۇق قوللۇق،  زىيارەت بىلهن شۇغۇللىنىدىغان،  دائىم  رەۋىش، كاالمى شېرىپ ئوقۇيدىغان،  قهلهندەر  غېرىپپهرۋەر،

 كېيىن ۋىاليهت تهرەپكه چىقىپ كهتتى . كهمبهغهل ،مىجهزلىك، پادىشا سۈپهتلىك كىشى ئىدى  يهنه ۋىاليهتلىك . بۇ

 مولال ئىبراهىم ئاخۇن قازى ئهسكهر دىگهن ئادەم بولۇپ، ئۇ دىندار، شهرىپهتۋەر، شهرىئهت ئالىمى ۋە پهرزگار كىشى

 قىپچاق مو . ئىدى  سۈپهتلىك يهنه  شىر  نىيهتلىك ۋە  توغرا  بۇ  دىگهن كىشى بولۇپ،  ناقۇلى ئاخۇن مۇفتى ئهسكهر  لال

 يهنه باي سايرادا . يهنه مولال سائادەت ئاخۇن رەئىس دىگهن كىشى هىساپ ئىلمىگه ناهايتى قىزىقاتتى . كىشى ئىدى

 بىلهن ئىشلهپ، تهر ئاققۇزۇپ ئۆزىنىڭ قازلىق ئهمىلىگه نېسىپ بولغان مولال ئهكرەم شاه قازى دىگهن ئادەم ئۆز قولى

 تۇڭگانىالر دەسلهپ كهلگهن چاغدا، تۇڭگانىالرنىڭ . بۇ تهقۋادار ۋە فۇقۇهاشۇناس ئالىم ئىدى . زىمىنىنى تېرىپ ياشايتى

 گۇناسىز ) ت – يىلى  1877 مىالدى ( زۇلمهتلىك ئوقى بىلهن تارىخ هىجرى بىر مىڭ ئىككى يۈز توقسان تۆتىنچى يىلى

 بۇ چاغدا كۇچاردا مولال يۈسۈپ ئاخۇنۇم قازى كاالنلىق مهنسىۋىگه نېسىپ . شېهىتلىك دەرىجىسىگه ئۇالندى ئۆلتى ۋە

 ئۇنىڭ مىخهزى . ئۇ فۇقۇها ئىلمىنى شهرهىلىگۈچى ۋە تهكشۈرگۈچى ههم ئۇستا ناتىقالر قاتارىدكى كىشى ئىدى . بولدى

 ئىدى  تهبىئهتلىك كىشى  سىپايى  يىلدىن كېيىن خى . نازۇك،  بوشىتىلدى بىر  مهرههمهت قىلىپ، . زمىتىدىن  يهنه  كېيىن

 بۇ ئالىم مۆمىن، . كۇچاردا بولسا مولال ئالال يار ئاخۇنۇمنى قازى كاالن قىلدى . ئاقسۇدا قازى مۇتلهقلىق ئهملىنى بهردى

 لىرىهە، ئۇنىڭ قازىلىق هۆكۈملىرى پهيغهمبهر شهرىئهت . دىندار، ساددا، فۇقۇهاچى، دىيانهتشۇئار، تهمكىن كىشى ئىدى

 ئهمىرى شېرىپلهر، ئىمامالرنىڭ تۇتقان يوللىرىغا مۇۋاپىق بولۇپ، ئۆزى ناهايتى غهيرەتلىك كىشى ئىدى ۋە ئۇ مهنكى

 ئۇ تارىخ هىجرى مىر مىڭ ئۈچ يۈز تۆتىنچى . بۇ ههرپلهرنى يازغۇچىنىڭ ئۇستازى ۋە باش قويىدىغان پىشىۋاسى ئىدى

 ۋاپات ههرەم ) ت  يىلى  1887  1886 مىالدى ( يىلى  جايدا  دىگهن  ئهنبهرسهر  يانغاندا  زىيارىتىدىن  شېرىپ

 بولدى . بولدى  ئهلهم  مهزگىل  بىر  ئاخۇنۇم  هاجى  ئهلى  مولال  ئىنىسى  بىر  خۇش . ئۇنىڭ يهنه  خۇشخۇي ۋە  مولال،  بۇ

 شهرىئهتشۇناس، خۇش تهبىئهتلى . سۆزلۈك كىشى ئىدى  ك، يهنه موال ئالدۇلقادىر ئاخۇن مۇختى دىگهن مولال فۇقۇهار

 هازىر ئۇ كىشى هايات بولۇپ، . خۇش مۇئامىلىلىك، شائىرلىق ئىلمىگه مايىل، بهزمه ئارلىققا قايىل بىر كىشى بار ئىدى

 مولال ئهخمهت ئاخۇن دىگهن كىشى قازى كاالن ئىدى . قازى كاالنلىق مهنسىۋىنى ئۆتىمهكته  بولسا  بۇنىڭ . كورلىدا

تۇرپانغا قازى سورخ ئابى دىگهن كىشى قازى كاالن قىلىپ . شى ئىدى ئىلمى ئازراق، ئىنساپ دىيانهتلىرى تولىراق كى
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 چۇس . تهيىنلهندى  غهيرەتلىك ۋە  شېرىپلىرى نازۇك،  مىجهز  بولۇپ،  كىشى  تهقۋادار  ئالىمى،  فۇقۇه  دىندار،  مولال،  بۇ

 ئىدى  قىلىندى . ئادەم  بىكار  تېزال  مهنسىۋىدىن  ئاخ . بىراق،  تۈمۈر  مولال  تۇرپانلىق  قازى كاالن ئۇنىڭ ئورنىغا  ۇننى

 ئۇنىڭ پهرزگارلىغى شۇنچىلىك ئىدىكى، . بۇ مولال، فۇقۇها ئىلىمىنى شهرهىلىگۈچى، دىندار، پهرزگار كىشى ئىدى . قىلدى

 خان  هېكىم  ئۇ  چاغدا،  بىر  پارتلىغان  ئىنقىالپچىالر  قااليمىقان،  زامان  بۇ  بولغان  هاكىم  تۇرپانغا  تۆرەم  خان  هېكىم

 مىڭ بهش يۈز  ئوتتۇردىن ئون . قىزىل تىلال ئامانهت ئالغان ئىكهن تۆرەمدىن بىر  بۇنى قايتۇرغىچه مالىمان بولۇپ،

 ئۆتۈپتۇ  يىل  كاالن . ئىككى  قازى  بۇ « ئاندى  چېغىمدا  هايات  كهلمىدى،  كىشى  ئىزدەپ  ئامانهتنى  بۇ  ۋاقىتقىچه  بۇ

 ىن چىقىپ فهرغانه ۋىاليىتىگه دهپ تۇرپاند » ئامانهتنى تاپشۇرۇپ بهرگاچ، ههرەم زىياىتىگه مۇيهسسهر بولۇپ كېلهي

 بۇ قانداق نىمه؟ « كېلىپ، هېكىم خان تۆرەمنىڭ هۇزۇرىغا كىرىپ، بۇ ئامانهت ئالغان تىلالنى ئالدىغا قويغاندا، تۆرەم

 ئىش ئۇنىڭ ئىسىدىن چىقىپ كهتكهن ئىكهن . دەپتۇ » قاچان ئامانهت ئالغانسىز  بۇ  قازى كاالن ۋەقهنى . چۈنكى،

 ئۆزىنى ت  تههسىن بايان قىلىپ،  تۆرەم ئاندىن قازى كاالننى تونۇپ،  ئۇشبۇ « ئاپرىن ئوقۇپ،  ۇنۇشتۇرغاندىن كېيىن،

 بۇنداق ئىنساپ  ئىكهن،ئېسىمدىن چىقىپتۇ  زاماندىمۇ  بار  بىر » دىيانهتلىك ئادەم  قىلىپ،  دۇئا  دەپ خوش بولۇپ،

 بىلهن فهرغانه ۋىاليىتىنىڭ ئارلىغى تۇرپان . ەچچه كۈن توختىتىپ مېهمان ۋە زىياپهتلهرنى قىلىپ يولغا سالغان ئىكهن

 بۇ چاغدا ئۇنىڭ ئوغلى . ئۇ سهمهركهنتكه بارغاندا كېسهل بولۇپ ۋاپات بولدى . ئهقهللى ئاتمىش كۈنلۈك مهنزىل ئىدى

 مۇبادا مهن ههق تائالالنىڭ هۆكۈمىگه بوي سۇنسام، سهن بۇ جايدىن ههجىگه بارساڭ « ئۇ ئوغلىغا . بىلله ههمرا ئىكهن

 دەپ ۋەسىيهت » تۇرپانغا بېرىپ، سهنمۇ ئۆز ههققىڭنى ئايرىۋېلىپ، ئۆز پۇلۇڭ بىلهن ههج قىلساڭ بولىدۇ . دۇ راۋا بولماي

 ئوغلى دادىسىنىڭ ئهمىرى بويىچه تۇرپانغا قايتىپ كېلىپ، ئۆز ههققى بىلهن ههجنى . قىلىپ ئالهمدىن ئۆتكهن ئىكهن

 كهلدى  قىلىپ  ئۆلىم . ئادا  بىر  دەپ  ئاخۇن  سايىت  مولال  ئىدى يهنه  بار  كىشى  سهۋىيىسى . ا  ماهىر،  ئىلمدە  ههممه

 » بۇ كىشىنىڭ ئىلىمى خۇدا تهرىپىدىن بىۋاسته بېرىلگهن « نۇرغۇن ئىلىملىك تالىپالر بولسا . دېڭىزدىنمۇ چوڭقۇر ئىدى

 ئۆتتى . دەيتى  بىلهن  دەرسگۇيلۇق  بويى  ئۆمۈر  كىشى  پوالت شهيخ . بۇ  مولال  شهيىخلىرىدىن  كهههب  ئهسهابۇل  يهنه

 . ئۇنى ئاق ئۆيلۈك قىلىپ ئاقسۇدا توختاتت . هن ئهزى، مۆتىۋەر ۋە باي بىر كىشى بارئىدى دىگ

 ساالهىيهت ئىگىلرىدىن  ۋە  ئۆلىما  بايان قىلىنغان مهزكار  يۇقىرىدا  شهههردە  يهتته  بۇ  گهپنىڭ خۇالسىسى شۇكى،

 ئىدى  توال  پازىلالر  ۋە  ئالىمالر  ئهتىۋالىق  يهنه  سۆزىمىزنى . باشقا  قىلدۇق لېكىن  كۇپايه  بهس ۋە بۇ . شۇنىڭ بىلهن
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 مۇههممهت  ياركهنتته  داخۇا،  بىي  ئاالش  كاشىغهردە  يهنه  بولغانلىرىدىن  ۋىاليهت  هاكىمى  سوراپ،  يۇرت  زاماندا

 بارئىدى  بېك دىگهنلهر  هاكىم  نىياز  خوتهندە  دادخۇا،  شاغاۋۇل  بايان . يۇنۇسجان  هۆرمىتىدە  ئۆز  بۇالرنىڭ زىكىرى

 هاكىملىق قىلدى ئاقسۇغ . قىلىندى  ئهڭ دەسلهپ هېكىم خان تۆرەم  ئىككى يىلدىن كېيىن مولال جىيهن مىرزابېشىنى . ا

 قىلدى  سورىدى، . هاكىم  يىل  ئىككى  ئون  ئاقۇسنى  قىلدى . بۇ  هاكىم  دادخۇانى  ئابدۇلراخمان  كۇچارلىق  . ئاندىن

 قىلدى  هاكىم  توقسابىينى  بابا  مۇههممهت  مۇههممه . ئۈچتۇرپانغا  سايرامغا  قىلدى باي  هاكىم  توقسانىينى  ئىمىن  . ت

 تۇرپاننى هېكىم خان تۆرەمگه . ئاندىن ئامىل خان تۆرەمگه ئىنايهت قىلدى . كۇچارلىق ئىسهاق خوجامنى هاكىم قىلدى

 . ئۈرۈمچىنى تۇڭگانىكهنجه ئاخۇنغا يارلىق قىلدى . هۆكۈم قىلدى

 يۇرتدارلىق ئىشلىرىنىڭ ههممىسىنى ئۆزى !) لۇق قىلسۇن ئالال ئۇنىڭ ياتقان ئورنىنى نۇر ( ئهلقىسسه، ئاتالىق غازى

 لېكىن، ئۇ مهمىلكهتدارلىق ئىشلىرىنى ههل . دانا ۋە پازىل كىشلهردىن ئاشكارە هالدا بىرەر ۋەزىر تهيىنلىمىدى . قىالتتى

 ئىشال  قاتارلىق  قالدۇرۇش  ئورنىدىن  ۋە  تهيىنلهش  ئهمهلدارالرنى  تهرەپقىلشى،  بىر  مهسىلىنى  قىيىن  رنىڭ قىلىش،

 شۇالرنىڭ  كۆرۈپ،  ئورنىدا  ۋەزىرلهرنىڭ  خۇددى  كىشلهرنى،  تهجىرىبىلىك  ۋە  مىرزىالر  هۇشيار  دىندار،  ههممىسىدە

 تهرەپ قىالتتى  بىر  بىلهن  ئۇالرنىڭ . مهسلىهىتى  پۇقراپهرۋەرلىك ئىشلىرىنىڭ ههممىسىنىال  دۆلهتۋازلىق،  ئهمهلدارلىق،

 قىالتتى  چىقىملىرى، ئهمىرائىالر، لهشكهرلهر سانى، ئات، ياراقالرنىڭ  رلىق كىرىم يۇرتالرنىڭ با . پىكرى بويىچه ئىجرا

 بېرىلگهن  باشقۇرۇشىغا  مىرزىالرنىڭ  ئىشالر  قاتارلىق  سهرپىياتى  خىراجهت  ئاشخانىالرنىڭ  ئىشخانا،  غهزنه،  هىساۋى،

 ئهرزىچىلهر . مهلۇم قىالتتى هۆكۈمدارلىق ئىشلىرىنى ئاساسهن مىرزىالر بىر تهرەپ قىلىپ، ئاندىن جانابى ئالىغا . ئىدى

 ئارقىلىق ههل قىلىناتتى  مىرزابېشىالر  ئهلچىلهرنىڭ ئىشلىرىمۇ  بېشىالرنىڭ . ۋە  مىرزا  جانابى ئالىنىڭ هوقۇقىدىن قالسا،

 بېشىالرنىڭ ئىززەت ۋە هۆرمىتى ناهايتى چوڭ ئىدى . هوقۇقى چوڭ ئىدى  لېكىن ئۇالر غهزەپ سىياسهتتنمۇ خالى . مىرزا

 . ئهمهس ئىدى

 ئۇنىڭ بىلله  دىگهن ئادەم  بېشى  ياقۇپ مىرزا  مولال  دەسلهپ كهلگهن چاغدا،  ئالى  جانابى  خان تۆرەم  بۈزرۈك

 ئىدى  ئهقىل . كهلگهن  ئىدى  ئۇ  يوق  ئوخشىشى  خهتتاتلىقتا  مۇنشى  تهڭداشسىز،  مىقدارى . پاراسهتته  يىل  ئۈچ  ئۇ

 بېشى قىلدى . ى ئاندىن كېسهل بولۇپ ۋاپات بولد . مىرزىلىق ئهمهلنى ئۆتىدى  باراتنى مىرزا  . ئۇنىڭدىن كېيىن مىرزا

ئاقىۋەت كاشىغهرلىق . ئۇ راۋاج تاپالمىدى . ئاندىن مولال ئهيسانى مىرزا بېشى قىلدى . لېكىن ئۇ ئىش ئېلىپ بارالمىدى
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 . ىدى ئۇنىڭ مهشهۇر ئىسىمى مىرزا فهرسهخ ئ . هاجى ئهلهم ئاخۇننىڭ ئوغلى مۇههممىدىن مهخزۇمنى مىرزا بېشى قىلدى

 . تاش توختىتىپ كهلگهن ئىدى ) ت – ئۆلچهپ ( چۈنكى، ئۇ كاشىغهردىن تۇرپانغىچه بولغان يولالرنى فهرسهخ قىلىپ،

 ۋە  دانا  ئىلىمدە  ههممه  يازغان،  رىسالىلهر  مۇنشىىققا  ۋە  قهلهم  تېز  زىرەك،  قاۋۇل،  تهجىرىبىلىك،  ناهايتى هۇشيار،  ئۇ

 ئۇنىڭ يېنىدا يهنه . ئالته تايىپىنىڭ خېتىنى يازاتتى ۋە ئوقۇيتى . لهتتى يهتته خىل تىل بى . ههممىگه ماقۇل كىشى ئىدى

 بۇخارالىق مولال كامال مىرزا، تۇسلۇق كامالىدىن مىرزا، مولال بارات مىرزا، ئهۋلىيا مىرزا، كاتتا خوجا مىرزا، شادى مىرزا،

 بۇ . ابىدىن مىرزا دىگهن كاشىغهرگه كهلدى ئۇنىڭدىن كېيىن مهرغىالنلىق زەينۇلئ . كاشىق خان تۆرە قاتارلىقالر بار ئىدى

 . زاتنىڭ تهرىپى يۇقىرىدا بايان قىلىندى

 خاقانى  بىلهن  يىگىت  ئاتلىق  قىرىق  بېشىنى  مىرزا  مهزكۈر  چاغلىرىدا،  ئاخىرقى  هۆكۈمهتنىڭ  بهچچه  بېك

 مارالۋېشىدىن ئۆتكهندە، ياراق بىلهن كېلىپ  قورال . مهنسهپدارلىرىغا ۋە زۇڭتۇڭ دارىنغا ئهلچى قىلىپ ماڭدۇردى

 بىر  ئۇچراپ،  چېرىكلىرىگه  چاپاۋۇل  دارىننىڭ  تىل  زۇڭتۇڭ  ئۇقۇشماي،  مهقسىدىنى  زۇۋانلىرىنى  بىرىنىڭ

 قورال  چېرىكلىرى  دارىننىڭ  زۇڭتۇڭ  چىقىرىپتۇ  بىلىشمىگهنلىكتىن،  ئوق  كۆرۈپ  ئادەملهرنى  بۇ  مهزكۈر . ياراقلىق

 قىلىپتۇ  يوق  ههممىسنى  قاپتۇ مهخ . يىگىتلهرنىڭ  توختاپ  بوغۇزىدا  تىگىپ،  ئوق  ئاغىزىغا  بولۇپ . زۇمنىڭ  بىهۇش  بۇ

 ئۇنىڭغا جانابى ئالىنىڭ غهزنىچىسى هۇشۇر مههرەم، ئاقسۇلۇق سىدىق بېكلهر . ياتقاندا، زۇڭتۇڭ دارىن يېتىپ كهپتۇ

 ۋە . تىلماچ بولۇپ كهلگهن ئىكهن  قىلىپتۇ  مهلۇم  بۇنى تونۇپ زۇڭتۇڭ دارىنغا  ال « ئۇالر  كىشى  پادىشانىڭ بۇ  كونا ( ۋ

 ئانداق بولسا مهن چۈشكهن يهرگه « دىگهندە، ئۇ » بهك تىنچ ئادەم ئىدى . كاتتا ئادىمى ئىدى ) ت – پادىشانىڭ

 ئېلىپ بارغاندىن كېيىن، جاراههتچى بىر خىتاي هازىر قىلىپ سۆز سورىسا، جاۋاپ . دەپ بۇيرۇپتۇ » تىنچ ئېلىپ بارسۇن

 ئىما  بىلهن  بېرەلمهي،  كېرەك « ئىشارەتلهر  قهلهم  قهغهز،  دۇۋەت،  كېيىن، . دەپتۇ » ماڭا  كهلتۈرگهندىن  بۇالرنى

 يېزىپ بېرىپتۇ  قاراپ تۇرۇپ . مۇددىئالىرىنى خهتكه  چېرىكلىرىنىڭ « خهت مهزمۇنىغا  ۋە  خاننىڭ مهنسهپدار  ئۇلۇغ

 قورال  تۇرۇپ،  بىلىپ  ئاڭالپ،  قانداق  كهلگهنلىگىنى  بولغىنىڭ  دۇچار  ئۇالرغا  بىلهن  ئۇ دەپ » ياراق  سورىغاندا،

 يېزىپ،  بۇيرىغان « خهتكه  قىلىپ  ئهلچى  مېنى  قورقۇپ،  ئۆزىدىن  بهچچه  بېك  يوق،  خهۋىرىم  مېنىڭ

 بېك بهچچه ياش ئىدى، « دىسه، يهنه خهتكه يېزىپ » سېنى ئۆلسۇن دەپ بۇيرىغان ئىكهن « دىگهندە، بۇ » ئىكهن

دەپ قايىل بولۇپ » راستىڭنى ئېيت « بۇ . دەپتۇ » دى ياشلىق قىلىپ بىمهسلىههت مېنى بۇيرۇدى، بارمايمهن دىگىلى بولمى
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 بارغاندا،  كاشىغهرگه  ۋە  قىلدى  كۈمۈش ئىئام  خهجلهيدىغان  يولدا  دەپ،  ئېلىپ بارسۇن  كاشىغهرگه  قوشۇپ،  ئادەم

 ئوبدان جاي  تۆت  ئۇنىڭغا  مۇئاش بهلگىلهپ،  ۋەزىپه  سوراپ ئىلتىپات قىلىپ  ماكان تهيىنلهپ،  سۆز  بهش كۈندە

 . تۇردى

 كهتتى  ماكانىغا  ئۆز  سوغاقلىرى  قىشنىڭ  كهلدى . ئاخىرى  كۈنلىرى  قۇش . باهار  سايراشقا  پاختهك،  قۇمرىلهر

 سۆزگه كىرىپ، . باشلىدى  بېشىمۇ  چىقىپ كهتسهم « مهخزۇم مرزا  مهلۇم قىلدى » ئهمدى يۇرتۇمغا  زۇڭتۇڭ . دەپ ئهرز

 كۆڭلىڭىزگه ئا « دارىن  سىزنى بىلمهي ئېتىپ قويۇپتۇ،  قىلىڭ چېرىكلهر  رازى بولۇپ ئهپۇ  خالىق  دەپ ئۆزرە » لماي،

 بېرىپتۇ  رۇخسهت  كېتىشكه  ۋىاليىتىگه  فهرغانه  بېرىپ،  ئات  ۋە  كۈمۈش  سهر  يۈز  ئىككى  ياخشىلىقنىڭ . ئېيتىپ،  ئۇ

 قۇياشلىرى بىلهن كۆرۈشۈپ، ههرەم شېرىپ  ساالمهت بېرىپ، ئۇرۇق  ئهسراتىنى بۇ ئالهمدە كۆرۈپ، مهرغىنانغا ساق

 . مهقسهتلىرى هاسىل بولۇپ، يهنه يېنىپ كېلىپ مهرغىنانغا ۋاپات بولۇپتۇ  ىگه مۇيهسسهر بولۇپ، مۇرات زىيارىت

 قاتارلىق كۆپ  يهنه نهجمىدىن مىرزا، هاجى ئارتۇق مىرزا، مولال ئهيسا مىرزا، مولال قاسىم مىرزا، مولال كېرەم مىرزا

 ئىدى  بار  غازى ئاتالىقق . مىرزىالر  تاشكهنتته  كېيىنچه يهنه  بولغان ۋە  هاكىم  ئاندىن مهرغىنانغا  بېشى بولۇپ،  مىرزا  ا

 بېشى قىلىپ ئهۋەتكهن ۋە قاغىلىققا هاكىم بولغان  مولال ئالىم قۇل ئهمىرى لهشكهر خوتهندىكى هاجى پادىشاغا مىرزا

 ئاتالىقنىڭ پهرمانى هىسار بېك زادىلىرىدىن مىرزا بابابېك هىسارى بولسا جانابى . قانائهتشاه دىگهن كىشى بار ئىدى

 تهيىنلهندى  قىلىپ  زاكاتچى  ئاقسۇغا  زاكات . بىلهن  يىغىش ۋە  زاكات  جايالردىن  بولغان  كورلىغىچه  ئۈچتۇرپاندىن

 ۋە  بېسىالتتى  مۆهرى  زاكاتچىنىڭ  بۇ  دەل  قاتارلىقالرغا  خېتى  يول  ئۆتىدىغان  قاراۋۇلالردىن  بېرىش،  بۇيرۇق  ئېلىشقا

 ههر ههپتىدە قۇرئانى كېرىمنى . بۇ مۆمىن، دىندار،ئىنساپلىق كىشى ئىدى . قىلىناتتى ئۇنىڭ پهرمانى بىلهن بىر تهرەپ

 قېتىم خهتمه قىلىپ چۈشۈرەتتى  دااليىلنى بىر  كىتاپنى يازغۇچى مهنكى كهمىنه مولال مۇسا ئهيسا . بىر قېتىم ۋە  مهزكۈر

 ئۆمرۈمنى  يىل ئىشلهپ،  يهتته  زاكاتچىنىڭ خىزمىتىدە  مهزكۈر  سايرامىمۇ  يهرگه . ئۆتكۈزدۇم خوجا  ئۇنىڭ تاهارەتسىز

 تاهارەت قىالتتى . قهدەم قويغانلىغىنى كۆرمىدىم  نازۇك شهرىئهتكه قىلىچلىكمۇ تاجاۋۇز . ئۇ قىش ۋە يازدا سوغاق سۇدا

 تهيىنلىگهن ئىدى . ياكى خىالپلىق قىلمايتى  هۇجىرىنى پهقهت تاالۋەت قىلىشقا  ئىككى خام خىش، . بىر  هۇجىرىدا  بۇ

 بىر پارچه دااليىل، بىر دانه رېهىلدىن باشقا هىچ نهرسه يوق ئىدى ئىككى پارچه  بىر پارچه كاالمى شېرىپ،  بۇ . بورا،

 بېرىلمهيتى  ئىجازەت  كىرىشىگه  ئادەمنىڭ  باشقا  مهندىن  ئىش . ئۆيگه  مۇهىم  بىر  بىرىدە،  كۈنلهرنىڭ  سوغۇق هاۋا
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 ئىكهن  ئالغان  تاهارەت  يېڭىال  ئۇ  كىرسهم،  يېنىغا  ئۇنىڭ  قاش، . ئۈچۈن  ۋە  ساقال  بۇرت،  ئۇنىڭ  سۇيى  تاهارەت

 قاپتۇ  مۇزالپ  ئىس . ماقالىلىرىدا  يېقىپ،  ئوت  سېلىپ  كۆمۈر  جىق  خۇفۇڭغا  بىر  چىقىپ  چىقىرىپ،  مهن  دۇتلىرىنى

 ئهي بوتام، بۇ ئوتنى « ئۇ قول ۋە يۈزلىرىنى بىر قاتار ئېتىۋېتىپ، دۇئا قىلىپ تۇرۇپ . كۆتىرىپ كىرىپ ئالدىغا قويدۇم

 چى  قويماڭالر ئېلىپ  قىلىپ  ئادەت  راههتكه  بۇنداق  مېنى  ئىسىنىڭالر،  ئۆزەڭلهر  چىقىرۋەتتى » قىپ  قۇرئان . دەپ  ئۇ

 ۋە  قالىمايتى  ئوت  زادى  ئۆيگه  قىلدىغان  قىلدىم « تاالۋەت  قارا  ئاقنى  يهتتى،  ئاتمىشقا  قىلدى . يېشىم  ئاق  . قارنى

 يۈزۈ  قايسى  ئىالغا  دەرگاهى  ئۆتكۈزدۈم،  غهپلهت بىلهن  ئۇنىڭ جامالىغا ئۆمرۈمنى  بېرپ،  كۆزۈپ بىلهن  قايسى  ۋە  م

 قانداق قارايمهن، ئۆمرۈمنىڭ ئاخىرىدا ئاق ساقلىمنى قىزىل قانغا بوياپ تۆهپه قىلىپ ئېلىپ بارسام، بىر غازات قىلىپ

 مهن كهمىنه ئۆز . تامچه قىلىپ تۆكهتتى  يىغالپ، كۆز ياشلىرىنى خۇددى يامغۇردەك تامچه  دەپ يىغالپ » ئۆتسهم

 كېتهر « ڭلۈمدە كۆ  ئېشىپ  قاراۋۇلدىن  قايسى  ياكى  داۋان  قايسى  ئۈچۈن  ساقالش  جاننى  كهلسه  خىتاي  مۇبادا

 ئۇ توال . ئاخىرى ئۇ ياركهنتته كاپىرالرنىڭ قولىدىن شهربىتىنى شاهادەتنى ئىچتى ۋە مۇرادىغا يهتتى . دەيتىم » ئىكهنسىز

 تاالۋەت بىلهن ئۆتكۈزەتتى  ئىشالرنى كهم قىالتتى تاالۋەتت . كېچىلهرنى ئۇيقۇسىز  قارىغاندا، . ىن باشقا  نهقىل قىلىشالرغا

 خىتايالر قادىر قۇلى بېك، ئامىل خان تۆرە، مۇههممهت ئىمىن توقسانىي، قارى مۇهتهر باشلىق ئون يهتته كاتتا بېكنى

 ا بولۇپ، نهچچه بۇالرنىڭ ئىچىدە مهزكۈر زاكاتچىنىڭ بېشى تېنىدىن جۇد . بىر كۈندە شاهادەتلىككه يهتكۈزگهن ئىكهن

 كۈلۈپتۇ  قاقاهالپ  بىلهن  ئاۋاز  قاتتىق  بارماقلىرىنى . سهكرەپ،  ههيران  ۋە  ئاڭالپ  خااليىق  چىققان  كۆرگلى  بۇنى

 تههسىن  چىشلهپ،  قويۇپ  چىشلىرىغا  ئىكهن  تهپهككۈر  ئوقۇغان  ههيران . ئاپرىنالرنى  كاپىرالرمۇ  جالالت  بۇنىڭغا

 مهندىن ياركهنتتىن ك . بولۇپ قاراپ تۇرغان ئىكهن  سۆزلهپ بهرگهن ئىشهنچىلىك سودىگهرلهر  ۋەقهنى ماڭا  ېلىپ بۇ

 . دەپ ماهىيىتىنى سورىدى » ئۇ قانداقچه مۇنداق بولدى . بۇ زاكاتچىدا قانداق ياخشى كارامهت ۋە خىسلهت بار ئىدى «

 . ئۇالر ئاپرىنالرنى قىلىپ دۇئاغاد قول كۆتۈردى . بىلگهنلىرىمنى بايان قىلدىم

 ئهسهر ۋە دۆلهت يار زاماندا، هۇشيار مىرزىالرنىڭ خۇس ئىنشا ۋە قهلهملىرىنىڭ سۆزلهرنى تهرتىپكه شۇ سائادەت

 ئهررەههمهنىڭ  بىيدىلى  ئابدۇلقادىر  مىرزا  گويا  تىزىش ئۇسۇلى  ئوخشاش ] 215 [ سېلىش ۋە  ئۇسلۇبىغا  سۆز  خهت ۋە

 چېكىتلىرىدىن بىر سۈزۈك لهئىله پهيدا بولۇپ، بولۇپ، ئۇالرنىڭ ههر بىر ههرىپىدىن گۈل يۈزلۈك بىر مههبۇب، ههر بىر

 سهيىر  جاهاندەك  باقى  بىر  گويا  كۆڭۈللىرىگه  ئوقۇغۇچىالرغا  نۇر،  روشهن  كۆزلىرىگه  كۆرگۈچىلهرنىڭ  قىلىپ، تاماشا
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 قىالتتى  ئاتا  ۋە  بهخش  خوشالىق  ئارتۇق  خوش . ههددىدىن  دەپتهرچىلهرنىڭ  ۋە  ساهىپ  مىرزا  تهدبىرچى  بۇ

 ققان گۈزەل ۋە شىرىن سۆزلهرنىڭ ههر بىر ههرىپى بولسا پۇقراالرنىڭ مول مهئىشىتى ۋە پاراۋانلىقىغا قهلهملىرىدىن چى

 ئۇنىڭ ههر بىر چېكىتى بولسا كۆڭۈللهرنىڭ تهشۋىشلىرىنى ئورنىغا چۈشۈرۈپ، خاتىرجهملكنىڭ پهيدا . سهۋەپ بوالتتى

 . بولۇشىغا سهۋەپ بوالتتى

زىالر بار ئىدىكى، ئۇالر بولسا زالىم، خىيانهتچى، ئىنساپسىز ئادەملهردىن ئىبارەت بۇ چاغدا يهنه بهزى بهدبهخ مىر

 بىرنى ئون قىلىشتىن قورقمايتى  جاراههتچىنىڭ . بولۇپ،  بىر  چاياننىڭ چېقىشى ياكى  بىر  گويا  ئۇالرنىڭ قهلىمى بولسا

 . ىدى دىمهك، ئۇ زامان مۇنداقالردىنمۇ خالى ئهمهس ئ . زەههرلىك نهشتىرىگه ئوخشايتى

 ئهلقىسسه، ئۇ ئادالهت ئىنتىزام ۋە ئاقىۋىتى خهيرىلىك زاماندا، جانابى بهدۆلهت غازىنىڭ ئالى دەرىجىلىك ۋە

 بولۇپ،  قۇلى بېك دىگهن ئادەملهر  قادىر  بېك،  مۇههممهت نهزەر  تهبهقىسى ئىچىدە  ئاقىۋەتلىك ئهسكهرلهر  ئىنتىزام

 خۇداي قۇلى . خانلرىنىڭ نهسهپلىرىگه مهنسۇپ ئىدى ] 216 [ كى بابۇرىيه بۇالر نهسهپ جهههتته فهرغىنانه ۋىاليىتىدى

 يهنه ئىلگىركى . بۇنىڭ نامى بولباقچى خان دىگهن ئىسىم بىلهن مهشهۇر . تهختىدە ئولتۇرۇپ، ئاندىن تهختتىن چۈشتى

 نهزەرلىرىدىن ئۆتۈپ يۇرت سوراپ،  خانالرنىڭ مۇبارەك  خىزمهت قىلىپ،  خانلىرى زامانىسىدا  ئىسىلزادىلهر خوقهند

 بابا  مىرزا  دادخۇا،  بېك  باقى  پهرۋانىچى،  مۇههمهمت  نار  قۇشبېگى،  ئههمهت  مىرزا  ئالغانالردىن  ئورۇن  قاتارىدىن

 بېك،  غاپپار  ئابدۇل  بۇخارالىق  مۇهتهر،  قاسىم  مىرزا  بېشى،  باتۇر  ههمدەم  دادخۇا  قوش  دادخۇا،  پهيزۇلال  دادخۇا،

 زەر بېك بوخچه، بهردار هۆدەيچى قاتارلىق ئىسىل كاتتا بېك ۋە بېكزادىلهر هىسارلىق مۇههممهت ئىمىن بېك، خوجا نه

 ئابرۇي بىلهن ئۇنىڭ ئوبدان . توال ئىدى  ئىززەت،  ۋە  خاتىرجهم  جانابى ئالىنىڭ مۇبارەك دۆلهتلىرى سايىسىدە  بۇالر

 ئهمىرائىلىرى بولۇپ ئۆمۈر كهچۈردى

 شۇنىڭ بىلهن . ان، ئهمما تهجىرىبىلىك ئىسىل ئهمىرائىلهرمۇ توالئىدى بۇالردىن باشقا يهنه ئهمىلىدىن بىكار قىلىنغ

 ئۇرۇش كۈنلىرىنى تاماشا ۋە بهزمه قاتارىدا كۆرۈپ، بهلكى ئۇنىڭدىنمۇ ئارتۇق بىلىپ ئىش قىلىدىغان  تهڭ يهنه جهڭ

 بارئىدى  لهشكهرلهرمۇ  بولغان . ئهمىرى  غازىنىڭ پهرزەت رىشتىسى  ئاتالىق  جانابى  بېگىم بۇنىڭ ئىچىدە  بېك قۇلى

 بېشى ئىدى  لهشكهر  ۋە  ئهمىرۇل ئهمىرا  چاغدا  ئۇ  ئىدى . بولسا،  . ئىككىنچى ئوغلى ههق قۇلى بېگىم ئهمىرى لهشكهر

بۇرۇنقى خانالر زامانىدا تاشكهنتنى نهچچه يىل سورىغان ۋە فهرغانه . مىرزا ئههمهت قۇشبېگىمۇ ئهمىرى لهشكهر ئىدى
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 جانابى ئالى بۇ كىشىنى ئهمىرى . بۇ كىشىدەك كاتتا ۋە چوڭ ئهمهلدار يوق ئىدى ۋىاليىتىدىن كهلگهنلهرنىڭ ئىچىدە،

 ئۆزىدىن ئهندىشه قىلىپ، بىر مهزگىل نهزەربهتته تۇتۇپ، يهنه ئۇنىڭغا مېهرىبان بولۇپ،  لېكىن ئۆز . لهشكهر قىلدى

 قۇل دادخۇا دىگهن كىشى بار قىپچاق ئۆمهر . بۇنىڭ زىكرى يۇقىرىدا بايان قىلىندى . ئهمىرى لهشكهرلىككه تهيىنلىدى

 بۇ . بۇ ئهسلىدە فهرغانه ۋىاليىتىدىكى خانالرنىڭ هۇزۇرىدا چوڭ ئهمهلدار ئىدى . بۇنىمۇ ئهمىرى لهشكهر قىلدى . ئىدى

 ئۇنىڭ ئورنىغا ئابدۇلال پانسهتنى . ئون تۆت يىل ئهمىرى لهشكهر بولۇپ، دۆلهت ئىزىتى بىلهن يۇرتىغا چىقىپ كهتتى

 . ئۇ بىر نهچچه يىل خۇددى رۇستىمى داستان ۋە سام نهرىمانلىرىدىنمۇ ئارتۇق ئىشالرنى قىلدى . دى ئهمىرى لهشكهر قىل

 قالدى  نۇردىن  كۆزى  قوشۇپ، . ئاخىرى  ئادەم  قىلىپ،  ئىنئام  يامبۇ  يۈز  ئىككى  ئۇنىڭا  كېيىن  مۇدەتتىن  نهچچه  بىر

 ماڭدۇردى  شېرىپكه  مازارى  پانسهت . بهلخدىكى  باتۇر  بهچچه  قىلدى ئۇنىڭ ئورنىغا  لهشكهر  ئهمىرى  جانابى . نى  بۇ

 ئۆسكهن ئىدى  قىلغان ئىدى . بهدۆلهت غازىنىڭ قول ئاستىدا  كېيىن . يهنه قىپچاق تۇردى قۇلىنى ئهمىرى لهشكهر  بۇ

 تاالۋەتتىن باشقا ئىشالر بلهن كهم شۇغۇللىنىدىغان . ئورنىدىن بوشاپ كۇچاردا تۇردى  بۇ مۆمىن مۇسۇلمان، دىندار ۋە

 ئۆزىنىڭ ئورۇنباسارى قىلىپ تهيىنلهنگهن ئىدى بۇ . كىشى ئىدى  ساالم تاغىسى ۋە  . جانابى ئالى تهرپىدىن ئاقسۇدا

 ئىدى  قويغان  سهرۋازلىرىنىڭ ئۈستىگه  زەمبىرەك  توپ،  قىلىپ،  لهشكهر  ئهمىرى  دادخۇانى  جامىدار  ئاۋغان  بۇ . يهنه

 مۇرادىغا يېتىپ،  غا مۇيهسسهر بولپ، مهقسهت ساالمهت ئۆز يۇرتىغا قايتىپ، ههرەم شېرىپنىڭ زىيارەت ئالىلىرى  ساق

 يهنه كىچهك الۋۇر، ئابدۇلرەهىم پههلىۋان، ئۆمهر خوجا ئىشان، تۆرە، قۇل الۋۇر، مۇههمهت ئهپهندى، . ۋاپات بولۇپتۇ

 . خېلىل ئهپهندى قاتارلىقالرمۇ ئهمىرى لهشكهرلىك دەرىجىسىدە تۇرغان ئىدى

 ئ  جامهسىدىن كاتتا  كۆتۈرۈلگهنلهردىن تۇراپ خوجا ياساۋۇلباشالر  ئهمىرى لهشكهرلىك دەرىجىسىگه  ۋە  همهلدار

 ئىدى  بار  دىگهن  باشى . ياساۋۇلبېشى  ياساۋۇل  بېشىنى  بېك يۈز  مۇههممهت قاۋۇل  ئورنىغا  قىلىنىپ،  بىكار  كېيىن ئۇ

 يهنه كورال هاكىمى . يايدى ئۇرۇشىدا ئوق تېگىپ ئۆلدى . ئۇ ئىسمى جىسمىغا اليىق ناهايتى قاۋۇل كىشى ئىدى . قىلدى

 قويدى  داۋانچىندا  قىلىپ  لهشكهر  ئهمىرى  توقسابىينى  مۇههممهت  ئهشمۇههممهت . نىياز  پانسهت،  قۇلى  ههيدەر

 يهنه . بۇالر خىتايالرنىڭ قولىغا چۈشۈپ، شاهادەتلىككه يهتتى . پانسهت باشلىق ئالته پانسهتنى ئۇنىڭغا ههمرا قىلدى

 ئهزىم  پانسهتلهردىن  ناملىق  ۋە  ئىدى باتۇر  بار  پانسهت دىگهن  بىر . قۇل  ئۇرۇشۇپ،  بىلهن  خىتايالر  گۇمادىدا  ئۇ

 ئۇالندى  شاهادەتلىككه  بىلهن  يىگىتى  پانسهتلهرمۇ . نهچچه  مۇههممهت  شىر  مىرزا،  باي  كېرىم  دادخۇا،  باي كېرىم
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 ولغان، مولال پازىل مىرزا بېشىمۇ پانسهت، ئهمىرى لهشكهر قاتارلىق مهنسهپلهردە ب . ئاخىرىدا ئهمىرى لهشكهر بولدى

 . قارى بولسا كېلىشكهن مۇنشى ئىدى

 شىجائهتته  يهنه ئۆرگهنچ بېكلىرىدىن مههمۇت بېك ئۆرگهنچى بولسا چوڭ پانسهت، مۆمىن، دىندار، غهيرەت

 لهر ئورا تۆپه بهگزادىلىرىدىن ئهلى بېك پانسهت، ۋەلىلۇلال پانسهتلهرمۇ كاتتا ۋە ياخشى ئادەم . بىگۇمان كىشى ئىدى

 بېك . ئىدى  باقى  پانسهت،  مۇههمهت  پانسهت،ئهيت  باي  ئالىم  پانسهت،  ئاسامىدىن  پانسهت،  ئۇبۇلقاسىم  يهنه

 قاتارلىق  پانسهت  نۇرۇز  پانسهت،  ئاخۇن  كاشىغهرلىك  پاراش بېشى،  مۇههممهت  باي  قۇرچى،  كېرىم  مىر  پانسهت،

 ئوقد  ۋە  كهمهر  ئالتۇن  ئومۇمهن  بولۇپ،  سهرجهڭلهر  الۋۇر،  يۈزدىن پانسهت،  ئىككى  ئهمىرائىلالر  پانسهت،  انلىق

 . ئارتۇق ئىدى

 تۇڭگانى . ئالته شهههر ئادەملىرىدىن نىياز هاكىم بېكنىڭ ئىنىسى مۇههممهت ئىمىن بېك ئهمىرى لهشكهر ئىدى

 ئىدى  ئهمىرى لهشكهر  يېڭ مۇسۇلمان خۇدالويهلهرمۇ  م . مااواليه،  بىر  يهنه  مۇسۇلمانالرم،ۇ  يېڭى  ۋە  ۇنچه تۇڭگانى

 ئاقسۇلۇق ئابدۇلراخمان دادخۇانىڭ ئوغلى هاپىز بېك دىگهن پانسهت بار . پانسهت، ئهمىرائى، يۈز بېشىالر بار ئىدى

 ئلىمىي پهزىلهتلهردىن خالى ئهمهس . ئۇ مولال ئۆلىما بولۇپ، شۇ زاماننىڭ ئۆلىمالىرىدىن كهم ئهمهس ئىدى . ئىدى

 دادىسىنىڭ خىزمىتىنى قىلىپ . ئىدى  قىلىپ كهلدى دەسلهپته ئۇ  بىلله ههج ئىسالمىنى ئادا  شېرىپ . ،  ههرەم  يىلمۇ  بۇ

 كهلدى  بولۇپ  مۇيهسسهر  تهبئهت . زىيارىتىگه  هاجىنىڭ  هاپىز  ۋەزىيىتى  پهلهك  مۇۋاپىق  لېكىن  ئىدراكلىرىگه

 ئ  تۈپهيلىدىن،  ياقمىغانلىغى  مىجهزىگه  نۇرلۇق  ئۇنىڭ  ئهتىۋارىمۇ  پېئىل  ئادەملىرىنىڭ  زامانه  ۇ كهلمىگهنلىگى،

 بىر نهچچه مۇددەتتىن كېيىن شهههرنىڭ ئۇلۇغلىرى ئۇنى قايتۇرۇپ كېلىپ، قازى . شهههرنى تاشالپ سههرانى خالىدى

 . يهنه كۇچارلىق قادىر پانسهت دىگهن بارئىدى . هازىرمۇ قازىلىق ئورنىدا تۇرماقتا . كاالنلىق مهرتىۋىسىگه تهينلىدى

 بۇنىڭ . دىن ههرەم شېرىپ زىيارىتىگه سهپهر قىلىپ ۋاپات بولدى ئان . خىتايالر كهلگهندە ئاز ۋاقىت مهنسهپ تۇتتى

 قىلىندى  بايان  يۇقىردا  ۋە . زىكرى  لهشكهرلىرى  چىنى  خاقانى  ئادەم  دىگهن  پانسهت  مهمۇر  شههيارلىق  يهنه

 مهنسهپدارلىرى كهلگهندىن كېيىن، ئهمىرى ئىتائهتتىن چىقىپ، ئۆز بېشىمچىلىق قىلىپ، سۈننهت يولى ۋە رازىلىغىنى

 ساقالپ، هىجرەتنى ئىختىيار قىلى، بىر مۇنچه ئادەملىرى بىلهن كۆچۈپ ههرەم شېرىپ زىيارىتىنى كۆزلهپ، شههياردىن

قوزغىلىپ، ئاقسۇ تهۋەسىدىكى ئاۋات دىگهن جايغا كهلگهندە، زۇڭتۇڭ دارىن بىر كېچىدە لهشكهرلىرى بىلهن بېرىپ،
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 مهنسهپدارالر . ئادىمى بىلهن قېچىپ ياركهنتكه بارغاندا تۇتۇلدى مهزكۈر پانسهت بىر نهچچه . ئادەملىرىنى تۇتىۋالدى

 ئاتالىق غازى « دىگهندەد ئۇ » ئهمدى يهنه نىمه مهقسىدىڭىز بار « ئالدىغا ئېلىپ كىرىپ، نۇرغۇن سۆزلهرنى قىلىپ،

 قورال  ئۇچۇق مهيدان  بهرگهن ئېتىمنى ۋە  كاتتا  بىلهن بىر  چېرىكلىرىڭىز  سىز  چىقسىڭىز، ئۇ ياراقلىرىمنى بهرسىڭىز،  غا

 ئارزۇ  دىگهن  ئۆلسهم  ئۇرۇشۇپ  بىلهن  چېرىكلىرىڭىز  مهن  يوق  يهردە  مهقسىدىم  بۆلهم  بۇنىڭدن  بار،  » ههۋىسىم

 ئاقسۇ، . دەپتۇ  ئىبرەت قىلىش ئۈچۈن، ئۆلتۈرۈپ بېشىنى كېسىپ،  ئاممىغا  مهنسهپدارالرنىڭ ناهايتى غهزىۋى كېلىپ،

 ئاپىرىپ شۆهرەت قىلدى  ئاقس . كۇچارغا  بار يهنه  دىگهن ئادەم  رۇستهم  مولال  بىننى  ئهخمهت ئاخۇن  مۇغهننى  ۇلۇق

 ئايرىلمايدىغان ياردەمچى . ئىدى  جانابى ئالىدىن زادىال  ئۇ  بولۇپ،  مههرەم  يىگىت ۋە  جانابى ئالى بهدۆلهتكه  بۇ

 هقىلى هىكايه ۋە ئۇ ن . ئۇ تۇرپان ۋە ئۈرۈمچى ئۇرۇشلىرىدا جانابى ئالى بىلهن يهتته يىل مىقدارى بىلله بولدى . ئىدى

 ئىدى  ئادەم  ئۇستا  ناهايتى  قىسسلهرگه  سېلىشتۇرۇپ . خهۋەر  دىگهنلىرىگه  باشقىالرنىڭ  ۋە  خهۋەرلىرى  ئۈرۈمچى

 ۋەرەق سههپىسىگه بېكىتتىم  بۇ  بىلهن كۆرۈشى ههم . تههقىقالپ،  بولۇپ كۆز  هازىر  كىشىنىڭ ههممه جايدا  بىر  چۈنكى،

 مۈمكى  بولۇشى  تولۇق خهۋەردار  ئاشكارىدۇر ۋەقهلهردىن  ۋە  روشهن  ئىگىلىرىگه  ئهقىل  ههممه  بولمايدىغانلىغىنى   ن

 . ۋەسساالم

18 

 بۇ مهجۇئه مۇئهللىپنىڭ ئىسىمى نهسهپلىرى، سهرگۈزەشته خهۋەرلىرى قىسسهئى

 ئهپسانلىرى ههم ۋەقهلىرى بايانى

 كۆڭۈللىرىگه روشهن ۋە يېقىن بولغايكى، مۇۋەپپىقىيهتكه يېقىن يارەنلهر ۋە سادىق قىلىقلىق بۇرادەرلهرنىڭ ئۇچۇق

 بۇ كهمىنه مولال مۇسا ئىبىنى مولال ئهيسا خوجا سايرامى زەررىدىن كهم ۋە بى ئېتىۋار بىر ئهرز قىلىدۇكى، ئهڭ دەسلهپته

 يهنى باالغهتكه يهتكهن دەسلهپكى چاغالردا، ئاتام مهرهۇم ئىلىم ئارزۇسى ۋە تهلىۋىدە، مېنى كۇچارغا ئېلىپ بېرىپ،

 قويغان ئىدى  ئهلههىررهمهنىڭ خىزمىتىگه  ئوسمان ئاخۇنۇم  يىل مهدىرسنىڭ . مولال مۇسا  نهچچه  بىر  جايدا مهن بۇ



 تولۇق  ئوتتۇرا  ئوقۇغۇچىالر كۇلۇبى http://xjtoluk.cn/  http://irlan.cn 

375 

 ئايرتىپ  مهنىلىرىنى  ناتوغرىنىڭ  بىلهن  توغرا  ئهمدىال  تېخى  بولۇپ،  دەپسهندىسى  تالىپلىرىنىڭ  ئىلىم  تۇپرىغى،

 كۈچ  كۇچارد  ئىگهللهشكه  چاغدا،  باشلىغان  يېتىشكه  ئىتائىتىدىن قۇۋۋىتىم  ئهمىرى  خاننىڭ  ئۇلۇغ  تۇڭگانىالر  ىكى

 ئاچتى  ئىسالم  يازغۇچى . چىقىپ  ههرپلهرنى  بۇ  كۈنلهردە  ئىدىم  بۇ  سايرامدا  تهرەپتىن . مهن  كۇچار  ئۇشتۇمتۇت

 بۇرهانىدىن خېتىپ خوجام ۋە پهرزەندى مۇههممۇدىن خوجام ههم مولال ئوسمان ئاخۇنۇمالر ئىسالم شېچىپ ئاچماق ۋە

 دىگهن مهزمۇنى بويىچه شهرىئهت قىلىچنى چاپماقنى نىيهت قىلىپ، » جهننهت قىلىچ سايسىنىڭ ئاستىدا « ڭ ههدىسنى

 ئۆز ئىختىيارىمغا قارىماي، بىلله . كهمىنه مهنمۇ ئۇالر بىلهن كۆرۈشتۈم . ئاقسۇ تهرەپكه سهپهر قىلىپ، سايرامغا چۈشتى

 كهلدق  يۇلغۇنغا  قارا  بولۇپ،  هاكىمى سهئىد . ههمرا  نۇرغۇن خىتاي چېرىگىنى ئېلىپ چىقىپ ئاقسۇ  بېك باش بولۇپ،

 جهزىرىلهر  كهمىنه مهنمۇ بىر نهچچه ئادەم بىلهن موقۇر يولىغا كىرىپ، چۆل . باراۋەرلىك قىاللماي قاچتۇق . ئۇرۇشتى

 ايرىپ، ئۇالقلىرىمىزدىن ئ  كېچهك ۋە ئات  بۇ جايدىكىلهر كىيىم . بىلهن كۇچارنىڭ يۇلتۇز باغ دىگهن كهنتىگه چىقتۇق

 تۆهپه  خىتايالرغا  بولدى  مېنى  قىلىپ ئېلىپ ماڭماقچى  ئادەم . سوغا  كۇچارلىق خوجامالر  يهنه  ههپتىدىن كېيىن  بىر

 ماڭغانلىغىنىڭ خهۋىرى ئاڭالندى  تهرەپكه  ئاقسۇ  بوشاتتى . راستالپ،  بىزنى  يالغۇز . ئۇالر  ۋە  باغىدىن پىيادە  يۇلتۇز

 باردىم  تهرەپكه  ئادەملىرىن . كۇچار  كۆرۈنۈپ تۇراتتى كۇچار  قىيامهتنىڭ ئهسىرى ئاشكارە  پانا . ىڭ قىياپىتىدىن گويا

 جاي  تېپىلمىدى  قىلغۇدەك بىرەر  باردىم . ماكانمۇ  بۇ . ئاخىرى مهۋالنه ئهرشىدىن ۋەلىلۇلالنىڭ مازاراتلرىغا  چاغدا  بۇ

 خوجام  بېغىدىكى  مازارنىڭ  ئاخۇنۇمالر  ياسۈپ  مولال  ۋە  ئاخۇنۇم  يار  ئالال  مولال  ئاياقلىرىدا چاغدا  ئهجدادىنىڭ  الر

 دۇئا  بىلهن  نىيىتى  ئىكهن  ئههتىكاپ  تۇرغان  قىلىپ  باشقا . تهلهپ  ۋە  سهرگۈزەشته  كۆرۈشۈپ،  بىلهن  ئۇالر  مهن

 قىلدى  بايان  تۇردۇم . ۋەقهلهرنى  كۈنچه  يىگىرىمه  ئالدىدا  ئاقسۇ . ئۇالرنىڭ  خوجام  مههمۇددىن  ئۇشتۇمتۇت

 ئۇ خوجامالر بىلهن كۆرۈشۈپ، تۆت بهش كۈن تۇرۇپ ئاقسۇغا . كۇچارغا كهلدى ئېلىنغانلىغىنىڭ خوش خهۋىرىنى ئېلىپ

 بۇ . سايرامغا كېلىپ نهزەر سالسام، يۇرتنىڭ ئههۋالى باشقىچه بولۇپ كېتىپتۇ . مهنمۇ بىلله ياندىم . يانىدىغان بولدى

 بىلله ياندىم  ئاقسۇغا  تۇرۇشنىڭ ئىمكانىيىتى بولمىغانلىقتىن،  باردىم ئاندىن ئۈچتۇرپا . جايدا  ئاتالىق . نغا  يۇرتالر  بۇ

 كهچۈردۈم  ئۆمۈر  ئۈچتۇرپاندا  بولغىچه  تهۋە  بهدۆلهتكه  ئىدى . غازى  قىلىنغان  زىكىر  داستاندا  ئاۋالقى  ۋەقهلهر  . بۇ

 ههمپىياله  ۋە  ههمتاۋاق  مىرزىلىق،  ئاستىدا  قول  زاكاتچىنىڭ  قويغان  ئاقسۇدا  بهدۆلهت  ئالى  جانابى  كېيىن  ئاندىن

 خاتىرجهم ۋ  تىنچ كۆڭۈللۈك ئۆتتۈم بولۇپ،  ئۆتتى . ە  تهقدىرى بىلهن ئۆمرىمىز  ئىرادە  ئالالنىڭ جااللىنى ۋە  قادىر . ئۇ
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 ماكان  ئاياققىچه گۇناغا چۆمگهن، هىچنىمىنىمۇ بىلمهيدىغان بىچارە ئاقسۇ ئىچىنى جاي  هازىر بۇ قېرى ئاجىز باشتىن

 كوچىسىد  پۇقرالىق  بىلهن  ئىلتىجا  ۋە  دۇئا  بۇلۇڭدا  بىر  دائىرسىدە تۇتۇپ،  هاياتلىق  پاك  بولۇپ،  خالى  ههممىدىن  ا

 ! ئهڭ ئالى ماختاش ئالالغا مهنسۇپتۇر – ئۆمرىمىز ئۆتۈپ تۇرۇپتۇ

 دىدىم  بولىمهن  سايرامدىن  يۇقىرىدا  مهن  بايان . ئهلقىسسه،  ئىندەك  ئههۋاللىرىنى  ۋەقه  سايرامنىڭ  ئهگهر

 غېرىپ  بۇ  ۋە  قىلمىساق،  دىللىرى  دىلسىزنىڭ  تۇرىدۇ بىچارە  چۈشهنمهيدىغاندەك  مهركىزىگه   بوۋا . جاي

 يۈز ۋە ئىشهنچىلىك مهلۇماتلىرىغا قارىغاندا، بۇنىڭدىن  ئهجداتلرىمىز، ياشانغان باشقا قېرى دانا ئادەملهرنىڭ يۈزمۇ

 ستان نهسلىدىن چىققان قۇنتهيجى دىگهن بىر مۇناپىق قالماق بۇ موغۇلى ] 217 [ ئىككى يۈز يىل ئىلگىرى ئىلىدا جوراس

 ئۇنىڭ شهرقىي هۇدۇدى قۇمۇل، بالهكۆل . يۇرتىغا تهۋە بولۇپ، خان دەرىجىسى بىلهن چوڭ ئورۇنغا ئىگه بولغان ئىكهن

 ، غهربى هۇدۇدىى تاشكهنت، سايرامىغچه، جهنۇبى ) ت – بالىقاش كۆلى ( ، شىمالى هۇدۇدى كاتتا دېڭىزغا ) ت – بارىۆل (

 بۇ چاغدا ئۇ ئۇشتۇمتۇت لهشكهر . مۇشۇ دائىرىدە جارى بولغان ئىكهن هۇدۇدى قاراڭغۇ تاققىچه بولۇپ، ئۇنىڭ هۆكۈمى

 تارتىپ، تاشكهنتنىڭ سايرام دىگهن جايىنى بېسىۋېلىپ، ئهمىرى ئىتائىتىگه كىرگۈزۈپ، ئۆز ئورنىدا بىر قالماقنى چوڭ

 يارۇ  ئۇنىڭغا  قالماقنى  نهچچه  يهنه  سا  قىلىپ،  كهلگهندە،  يېقىن  چېگرىسىغا  ئۆزى  قىلىپ،  ئههلى ههمرا  يرام

 چىقىپتۇ  ئۇنىپ پهرمانىدىن  ئۆلتۈرۈپ،  قالماقالرنى  مهزكۈر  قوزغاپ،  ۋەقه  چىقىپ  قالماق . ئىتائىتىدىن  نهچچهق  بىر

 كىرمهي،  ئىلىغا  قۇنتهيجى  كېيىن،  قىلغاندىن  مهلۇم  يېتىشىپ ئههۋالنى  قۇنتهيجىگه  قېچىپ كېلىپ،  جايالپ  جېنىنى

 قهسهمياتالرنى تىلغا ئېلىپ، سايرامغا يېنىپ بېرىپ، بۇ جاينى ئىككىنچى  ئۆزىنىڭ ئادەت رەسمىيهتلىرى بويىچه قهن

 . تاراج قىلىپتۇ  قېتىم بېسىۋېلىپ، بىر نهچچه ئادەمنى ئۆلتۈرۈپ، تاالن

 بۇ چاغدا سايرام ئههلى خوجا ئۇرۇغى، شاه ئۇرۇغى، ئهمىر ئۇرۇغى دەپ ئۈچ قهبىله ياكى ئۈچ ئۇرۇقتىن ئىبارەت

 ى بۇ ئۈچ ئۇرۇقنىڭ ئىسىل ۋە كاتتىلرىنى ئىلغاپ، ههر ئۇرۇقتىن يىگىرىمه ئۆيلۈكتىن ئاتمىش ئۆيلۈك قۇنتهيج . ئىكهن

 بۇ . پهرزەنتلىرى بىلهن ئاق ئۆيلۈك قىلىپ كۆچۈرۈپ، ئۆز يۇرتى ئىلىغا ئېلىپ كېلىپتۇ  ئادەمنى ئههلى ئاياللىرى ۋە باال

 يوقلۇق ماكانىدىن ئورۇن ئېلىپتۇ ۋە خاقانى . رپانغا ئهۋەتىپتۇ جايدا بىر يىل ئهتىراپىدا تۇرغۇزۇپ، ئاندىن ئۇالرنى تۇ

 بۇ ئاتمىش ئۆيلۈك ئادەم ئهمدى ئۆز يۇرتىمىزغا . لهشكىرى ئىلى بىلهن ئالته شهههرگه كهلگهنلىگى خهۋىرى ئاڭالندى

 ههدىسته  دەپ،  بولىدىكهن  ئىماندۇر « كهتسهك  بىلگهنلىك  دوست  يۇر » ۋەتهننى  ئۆز  كۆرسىتىلگهندەك، تىغا دەپ
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 ئارزۇ  يېتىش  قېرىنداشلىرىغا  قهۋمى  خىتاي  كېتىپ،  كهلگهندە،  مۇزداۋانغا  قوزغىلىپ،  تۇرپاندىن  بىلهن  ئىشتىياقى

 نىمه ئادەم؟ « چېرىگىنىڭ ئۇلۇغى ئۇچراپ،  ئۆزلىرىنىڭ ئهرزى هالىنى بايان قىلىپتۇ » سىزلهر  ئۇالر  . دەپ سورىغاندا،

 يۈزىسىدىن  شهپقهت  ئۇلۇغى  خىتاي  ئۇ  يۇرتالر « ئاندىن  بۇ  قااليمىقان،  يولالر  كهلدى،  چېرىكلىرى  خاننىڭ  ئۇلۇغ

 سهۋەپ كۆرسىتىپ، كېتىشكه جاۋاپ بهرمهي،  دەپ بانا » تىنجىپ بولغىچه دېهقانچىلىق قىلىپ كۈن ئېلىپ تۇرساڭالر

 اي تهۋەسىگه ئۇالر بۇ يهردىمۇ بىر نهچچه يىل تۇرۇپ، ئاخىرى ب . ياقئېرىق دىگهن جايغا ئېلىپ كېلىپ ئولتۇرغۇزۇپتۇ

 تاغنىڭ ئاغىزى ۋە كهڭرى جاي ئىكهن . بېرىپ ئولتۇرۇپتۇ  يهنىال كۆنهلمهي،  نهچچه مۇددەت تۇرۇپ،  بىر  يهدىمۇ  بۇ

 بېرىپ توختاپ قاپتۇ  سايرامغا  ئۇشبۇ  ئهسلى تاشكهنتنىڭ سايرام دىگهن جايدىن كهلگهنلىگى ئۈچۈن، . دەپ،  ئۇالر

 ئۇ چاغدا بۇ يهتته شهههردە ئادەم ئاز، تېخى . ىرى يۇرتالرمۇ خىتايغا قاراپتۇ ئاخ . باشقىالر بۇالرنى سايرامى دەپ ئاتاپتۇ

 خىتاي مهنسهپدارلىرى بۇ سايرام خهلقىنى ئۆزىگه پۇقرا ۋە ئىتائهتمهن قىلىشنى نىيهت . ئاۋات بولمىغان ۋاقتى ئىكهن

 ئاشى . قىلىدىكهن  ئهمهلدارلىققا  ككىشى  بىر  ئۇرۇغىدىن  ئهمىرلهر  سايرامدا  چاغدا  ئىكهن بۇ  جانپىدا  مهنسهپكه  . ق،

 دەپ » ئادەملهر قانداق قىلسا، ئۇالر خانغا تهۋە بولۇپ، خىزمىتىنى قىلىدۇ؟ « خاقانى مهنسهپدارلىرى ئۇ ئادەمدىن بۇ

 بۇيرۇغىمدىن چىقمايدۇ « ئۇ . سوراپتۇ  ۋە  مېنىڭ سۆز  ئادەملهر  ئۇلۇغ . بۇ  ئۇالرنى  مهن  بهرسىڭىز،  مهنسهپ  چوڭ  ماڭا

 قىلىپ بې  تهۋە  قىلىپتۇ . دەپ مهلۇم قىلىپتۇ » رەي خانغا  مهلۇم  خىتاي . خىتاي مهنسهپدارى بۇنى ماقۇل كۆرۈپ خانغا

 بېرىپتۇ  مهنسهپ  جهرەكلىك  ئۈچىنچى  قىلىپ،  ئوخشاش  بىلهن  هاكىملىرى  كۇچارنىڭ  سايرامنىڭ . ئاقسۇ،  شۇڭالشقا

 لېكىن ئۇالرغا قارىغاندا . باراۋەرئىدى هاكىملىرى بۇرۇندىنال ئاقسۇ، كۇچارنىڭ هاكىملىرى بىلهن جهرەكه ۋە مهرتىۋىدە

 . پۇقراسى ئاز ۋە يۇرتى كىچىك ئىدى

 بىرىگه ئارلىشىپ، سىڭىشىپ كهتكهن بولسىمۇ،  سايرامدىكى بۇ ئۈچ ئۇرۇق نهچچه ئهسىر ۋە يىلالر مابهينىدە، بىر

 هىساپاليدۇ  دەپ  ئايرىم  ئۆزلىرىنى  يهنىال  مۇناسىۋەتته  ئۇالر  د . لېكىن  ئۇرۇغى  ىگهنلهرئۆزلىرىنىڭ نهسهپلىرىنى شاه

 پادىشالىرى  كىيان  شاهلىرىنىڭ ] 218 [ قهدىمىقى  تاجىك  ئاپىرىپ باغاليدۇ ] 219 [ ۋە  ئۇرۇغى . نهسهپلىرىگه  ئهمىر

 ئهمما . بولسا ئىلگىرى يۇرت سوراپ، هۆكۈمرانلىق قىلىپ ئۆتكهن ۋەزىرا، ئهمىرا ۋە ئهمىرلهر بىلهن نهسهپداش دەيدۇ

 يهنى ئهلى كىرە مولال ۋەجهۇ بىلهن نهسهپداش دەپ هىساپالپ، بىز ] 220 [ ر ئۆزىنى ئهلهۋىلهر خوجا ئۇرۇشى دىگهنله

بوۋىمىزدىن  ئاتا . كهمىنه مهنمۇ ئۇشبۇ ئۇرۇغدىن بولىمهن . ئۇنىڭ ئههۋالدى بولىمىز دەپ ئىسپات قىلىپ پهخىرلىنىدۇ
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 . ك قىلىپ ساقلىماقتىمهن قالغان خوش مۇبارەك شهجىرە هازىرمۇ مهۋجۇت بولۇپ، مهن ئۇنى تهۋەررۈ

 بۇ مۇقهددىمىنى يېزىشتىن مهقسهت ۋە تهلهپ شۇكى، تامامى دىن ۋە مىللهتته، ئۇلۇغ ئهشرەپلهر ئارىسىدا ياكى

 ئهرەب،ئهجهملهر ئىچىدە تۈرك، تاجىك، موغۇل تايىپىلىرىدە ئۆزىنىڭ نهسهپلىرىنى مۇهاپىزەت قىلىپ، ههر بىر تايىپه

 ئهجداتلىرىنىڭ ئۇستىخان ئۆزىنى قهلبىگه تهسهپ  ۋە  باغالپ كېلىپتۇ  نهسلگه  بىر  سۆڭهكلىرىگه هۆرمهت  داش قىلىپ،

 هازىر خىتاي، قالماق، قىرغىز ۋە قىپچاقالر ئۆز ئهجداتلىرىنىڭ نهسهپلىرىنى . قىلىپ، شۇنىڭ بىلهن پهخىرلىنىپ كېلىپتۇ

 نهسهپلىرى  قىلىپ،  ئاگاه  نهۋرىلىرىنى  ۋە  پهرزەنت  تهڭ،  ئۈگىتىدۇ ساقالش بىلهن  تهكىتلهپ  ئۆز . نى  قهبىله  بىر  ههر

 قىلىدۇ  ئىپتىخار  دەپ پهخرى  بولىمىز  ئۇرۇغدىن  پاالنى  بىزلهر  بىلىپ،  دەپ  ئابرۇي  ئۇنى  ئىسپات قىلىپ،  . ئۇرۇغىنى

 نهسهپلىرىنى بايان قىلىشىپ خۇرسهن بولىدۇ  مىللهت ۋە دىندىن بىگانىالرمۇ ئۆز ئهجداتلرىنىڭ ئۇستىخان ۋە ئىسمى

 شۇڭالشقا كهمىنه مهنمۇ ئهجاتلرىىمنىڭ زىكرى نهسهپلىرىنى ئىزهار قىلىپ بايان قىلىشنى الزىم ۋە زۆرۈر دەپ . بهس –

 . تاپتىم

 خوجامنىڭ  ئهزىزخان  ئۇ  خوجامنىڭ ئوغلى،  ئهيسا  مولال  بولسا،  مۇسا  مولال  مهنكى  بولسا،  مېنىڭ نهسهپنامهم

 سۇلتان خوجامنىڭ ئوغلى، ئۇئىشان پادىشانىڭ ئوغلى، ئۇ ئىشان ئوغلى، ئۇ نىيازخان خوجامنىڭ ئوغلى، ئۇ ئىشان

 شاهى جاهان خوجامنىڭ ئوغلى، ئۇ ئىشان غېرىپ شاهى خوجامنىڭ ئوغلى، ئۇ ئىشان سهئىد جااللىدىن بابىنىڭ ئوغلى،

 ئىشان سهئىد كامالىدىن بابىنىڭ ئوغلى،ئۇ سهئىد ئىبراهى  ئۇ  ئىشان سهئىد جامالىدىن بابىنىڭ ئوغلى،  م بابىنىڭ ئۇ

 ئوغلى، ئۇ سهدى ئابدۇلجاپپار بابىنىڭ ئوغلى، ئۇ سهئىد ئابدۇلكهرىم بابىنىڭ ئوغلى، ئۇ سهئىد ئابدۇلمهجىت بابىنىڭ

 بابىنىڭ  ئارسىالن  سهئىد  ئۇ  ئوغلى،  بابىنىڭ  ئابدۇلئهزىز  سهئىد  ئۇ  ئوغلى،  بابىنىڭ  ئابدۇلۋاهاپ  سهئىد  ئۇ  ئوغلى،

 ئىلياس بابىنىڭ ئوغ  سهئىد  ئۇ ئوغلى،ئۇ  ئىپتىخات بابىنىڭ ئوغلى،  سهئىد  ئۇ  سهئىد مههمۇت بابىنىڭ ئوغلى،  ئۇ  لى،

 ئۇ  ئوغلى،  بابىنىڭ  ئىسهاق  ئۇ  ئوغلى،  بابىنىڭ  ئىسمايىل  ئۇ  ئوغلى،  بابىنىڭ  ئۆمهر  ئۇ  ئوغلى،  بابىنىڭ  ئوسمان

 لى، ئۇ ئابدۇلجهپپار بابىنىڭ ئابدۇلكېرىم بابىنىڭ ئوغلى، ئۇ ئابدۇلجهلىل بابىنىڭ ئوغلى، ئۇ ئابدۇلرەهمان بابىنىڭ ئوغ

 ئوغلى، ئۇ ، ئۇ ئابدۇلفهتتاه بابىنىڭ ئوغلى،ئۇ ئىمام مۇههممهت ههنپهنىڭ ئوغلى، ئۇ ئهلى كىرەمولال ۋەجهۇنىڭ ئوغلى

 بۇ شهجىرەئى مۇبارەك بولسا، سهمهرقهنت ۋىاليىتى ئهبهيدۇلالخان ! بولۇپ، ئالال ئۇالرنىڭ ههممىسىدىن رازى بولغاي

 يىلى زا ] 221 [ غازى  قىرىق بهشىنچى  يۈز  توققۇز  هىجرى  تارىخ  يهنى ) ت – يىلى  1539  1538 مىالدى ( مانىدا،
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 خاننىڭ  بېكىتىپ،  بېسىپ  كېرەملىرىنى  مۆهرى  ئهززەملهرنىڭ  ئۆلىمائى  زاماندىكى  ئۇ  تۇرغۇزۇلۇپ،  يېڭى  ئاالهىدە

 با  كامالىدىن  سهئىد  زىننهتلهپ،  ۋە  توغرالپ  بىلهن  ئىمزاسى  ۋە  مۆهرى  بىلهن يارلىق  نىشان  ئالتۇن  مۆهۈرلۈك  يغا

 ئىكهن  بهرگهن  مهۋجۇت . قوشۇپ  هازىر  يېزىپ . بۇ  بويىچه  ئهينى  ئۆز  نىشاننى  يارلىق  ئالى  بۇ  ئۈچۈن،  تهۋەررۈك

 . بېكىتتىم

 ئالى يارلىق نىشانى

 پهرزەنتلهر ۋە ③ بهختى بهرخوردار ② قېرىنداشالر بىرله جۇۋان ① ئهبۇلغازى ئهبهيدۇلالخان سۆزىمىز، ئهزىز كامگار

 سهدىرلهر  ئاسار  دىيانهت  بىرله  بېكلهر  مۇقدار  بائېتىۋار ④ ئالى  ئهال ⑤ ۋە  ۋەكىللهر  شۇئار  ئامانهت  بىرله  ۋەزىرلهر

 ىرى ۋە يۈز ۋە ماشايىخى قۇززات، مهدرىسه دانىشمهنل ⑥ ئهفۇسۇس سايرام ۋىاليىتىنىڭ هاكىمى ۋە سهججادە نهشنىلىرى

 كاالنتهر  ئهربابى  بېگى  ئون  رەئىيهت ⑦ بېگى،  تۈرك، ⑧ ،خوجاشېرىك  كىچىك  ئۇلۇغ  كهنتنىڭ  ۋە  ئايماق  ئايماق،

 ساكىن  كهدخۇدا  ههممهكى هىممهت شهرىئهت ئايىن ⑩ مۇتهۋەتتهنال ⑨ تاجىك،  بولسۇنكىم،  مهلۇم  ۋەتهنمامى ⑾ رىغه

 رو ⑿ نېئمهت سائادەت قهرنىمىزدىن  لهجىن ئهفزەلۇسسا ئىسالمى شېرىف راۋاجى ۋە  ههزرىتى سهيدىلئنىس ۋە  ۋنهقىغه

 ⒁ مىللهت شهرىئهتنىڭ تهرەۋۋىيهت ⒀ الۋات ۋە ئهكمهلىسالم

__________ 

 . بهختلىك – كامگار ①

 . يىگىت – جۇۋان ②

 . بههرمهن، اليىق – بهرخوردار ③

 . ئالى ئهمهلدارالر – سهدىر ④

 . ۋارلىق ئهتى – ۋە بائېتىۋار ⑤

 . جاينامازدا ئولتۇرغۇچى – سهججادە نهشىن ⑥

. چوڭراق – كاالنتهر ⑦
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 . خااليىق  رەئىيهت ⑧

 . ئۇچاقلىق  ئۆيلۈك – كه خۇدا ساكىن ⑨

 . ۋەتهن تۇتقۇچىالر – مۇتهۋەتتهنالر ⑩

 . گۈزەل – ئايىن ⑾

 . يېقىن – فهرىن ⑿

 . ههممهت پهيشهمبهر مۇ – ئهكمهلىسالم ⒀

 . كۈچهيتىش – تهرەۋۋىيهت ⒁

 سهججادە نهشىنلىك مهنسهبىن ④ بولغانى ئۈچۈن، سايرام تۇمانىنىڭ ③ ۋە مۇتهۋەججه ② مهسىرەف ① ۋە تهمهششغه

 نىساب  ئالى  مۇته  ۋە  جاناپ  ئىسكاب ⑤ ئالى  كامالهت  ئهززام ⑥ ۋە  ئهكابىرى  مهشايىخ ⑧ تۇل  نههمه ⑦ تهئىبىرى

 نىشانه ئالىنى . تۇتۇپ سۇيۇرغادۇق ⑨ ىن بانى سهيىدىمنى شهيخۇل ئىسالملىققا مۇسهللىم ئىكرام كامالىرىد  ئهمدى بۇ

 مۇشارئىلال  ئالىجاناپ  مۇقتىدا ⑩ كۆرگهچ  ۋە  شهيخۇئىسالم  ئىش ⑾ نى  تهئهللۇق  مهنسهبغه  ئالى  بۇ  بىلىپ،

 رۇجۇئ  هىچكىمهرسهن ⑿ كۆرگهچ،ئالىجاناپقا  بىلىپ،  ئىكرامنى الزىم  ئىززەت ۋە  ئۇالرغهشېرىق قىلىپ،  مهنسهپته  ى بۇ

 ⒁ ئۇالرنىڭ مۇههممهتىغه ⒀ بىلمهسۈنلهر ۋە هىچ ئافىرىدە

_________ 

 . ئىلگىرى سۈرۈش – تهمهششيهت ①

 . سهرپ قىلىش – مهسىرەف ②

 . يۈزلىنىش – مۇتهۋەججه ③

 . پىرقه – تۇمان ④

 . ئالى نهسهپلىك – مۇتهئالى نىساب ⑤

 . هاسىل قىلىش، تېپىش – ئىسكاب ⑥

. ئۇلۇغ ئهكابىرالر – ئهكابىرى ئهززام ⑦
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 . مهنه ئېيتقۇچى  نههمه ⑧

 . ئىشىنىش – مۇسهللىم ⑨

 . ئىشارەت بېرىلگهن، مهزكۈر – مۇشارئىلال ⑩

 . رەهبهر – مۇقتىدا ⑾

 . قايتىش – رۇجۇئ ⑿

 . لۇق مهخ – ئافىرىدە ⒀

 . ئېهتىياج – مۇههممات ⒁

 مائارىپى  شهرىئهت  ۋە  قىلمايسۇنلهر  مۇشاتئىلالنى ① دەخلى  ئالىجاناپ  قازىالر  ئۆزىگه  بىرله  فهرىدۇن  قازى

 خۇتۇت  ۋە  بىسلۇنالر  ئۇالرنىڭ تهۋەققىه ② مۇقهددەم  يارلىغىدىن ③ شهرىئىيهنى  يهتكۈزسۈنلهر،  مۆهرى كىرامالرىغه  ۋە

 ئالىجاناپنىڭ سۆزۇ ⑥ مۇاۋۇرۇ مۇتهددىلهرى ⑤ ئىمام، مۇئهززىن ۋە خهير بۇقئهلهرنىڭ ④ لهر ۋە ههففاز خىالپ ئهتمهسۇن

 مۇئاۋىن ⑨ مۇمهددۇ . بولغىسىدۇر، چىقمانسۇنالر ⑧ مۇتابىق ⑦ مهلهههتىكهم شهرئى شېرىفاە مۇۋاپىق ۋە مىللىتى زەهراغا

 تهخالىپ ⑩ بولۇپ ئهكرەم  كهلتۈرۈپ،  تهئهززىمىنى بهجا  تهمهررۇد ⑾ ۋە  نىشانه ⒀ بهل سالۇنىكى . قىلماسۇنلهر ⑿ ۋە

 ⒂ . بىلسۇنلهر ⒁ شىكايهتىنى تابىغايهت مۇئهبىسهر  ئالماسۇنلهر ۋە فهاۋانهچى تىلهمهسۇنلهر ۋە ئول جاناپنىڭ شهك

 ئوسال ۋە تهقسىر

________ 

 . يۆلهنچۈك – مائابى ①

 . خۇتۇت خهتلهر ②

 . تهۋەققىه بېكىتىش ③

 . هاپىرزلهر – ههففاز ④

 . خهيرىيهت ئورنى  خهير بۇقئه ⑤

. راهىت ۋە باشالمچى – مۇاۋۇرۇ مۇتهسهددى ⑥
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 . گۈزەل – زەهرا ⑦

 . مۇتابىق تهدبىق، ئاساسهن ⑧

 . مۇمهددۇ مهدەت، ياردەم ⑨

 . ئهكرەم هۆرمهتلهش ⑩

 . تهخالىپ مۇخالىپ ⑾

 . تهمهررۇد قارىشى ⑿

 – بهل سالۇنىكى ⒀

 . تهسىرلىك – مۇئهبىسهر ⒁

 . يامان ئهيىپ – ئوسال ۋە تهقسىر ⒂

 ) ت – ئايدا  6 يىلى  1538 مىالدى ( بولماسۇنلهر دەپ ئىت يىلى شهفهر ئاينىدە تارىخ توققۇز يۈز قىرىق بهشته

 » ) ت – يىلى  1538 مىالدى ( 945 . ۋەسساالم – مۆهۈرلۈك نىشانه پۈتۈلدى ① سهمهرقهنت بهلدەسىدە

 قىلىپ  مۇندەرىجه  ئىچىگه  ۋاراق  بۇ  يارلىقنى  كهتكهن  تۈزۈپ  كونا  ۋە  ناملىرىنى  ئادەم  ئۆتكهن  ئىلگىرى  بۇ

 تىزىشتىكى سهۋەپ شۇكى، بۇ ئۆتكهنلهرنىڭ شهراپىتى ۋە خانالرنىڭ تهقدىم قىلغان يارلىق ۋە نىشانه ئىشارىتى بىلهن،

 شۇنداقال بۇنى ئوقۇغان . مۇ شهرەپكه ئىگه بولۇپ، قاتارغا كىرىپ قاالرمىكىن دىگهنلىكتىن ئىبارەت بۇ سههپه پارچىلىرى

 ياكى ئاڭلىغانالرنىڭ بۇ يارلىق ئالىنى تهقدىم قىلغان ئهزىز ۋە مۇبارەك خانالر ههققىدە دۇئا ۋە پاتىهه قىلىشقا سهۋەپ

 غهرەز بۇ كهمىنه مۇئهللىپنىڭ دىلىدىن هىچقانداق يول بوالرمىكىن دىگهن تهلهپ ۋە مۇددىئادىن باشقا تهلهپ ياكى

 . تاپقان ئهمهس

 بۇ  بولۇش ئۈچۈنمۇ  ئهمىر  ياكى  سۇلتان  پادىشا،  خاقان،  خان،  قىلىنىشىچه،  بايان  ئۇچۇق  كىتاپلىرىنىڭ  تارىخ

 بولۇپ كهلگهن  مۇهىم  نهسه . نهسهپ ناهايتى  چاغالردا  ههرقانداق زامان ياكى  ئادەملهر  پ ئادەتلىرىگه تارىختىكى

 ئۆزلىرىگه  قىلىپ،  مۇالهىزە  ئاساسلىرىنى  نهسهپ  ئهجداتلىرىنىڭ  ئۆز  قىلىپ،  مۇبالىغه  ۋە  رىئايه  زىيادە  ههددىدىن

 ئهمىرى  ئۇنىڭ  كۆتۈرۈپ،  پادىشا  هاكىمالرنىڭ  ئوبدان  ئىگىسى،  ئۆمۈرلۈك  ۋە  ئۆتۈپتۇ  سۇنۇپ  بوي پهرمانلىرىغا
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 ئىنايىتى بىلهن، ئۇ پادىشاالر بۇنداق ئۇلۇغ دۆلهتكه ۋە ئىززەت هۆرمهتكه هۆكۈمرۈن سۇلتانى بولغان ئالالنىڭ پهزىل

 ئهگهر بۇ ئاتالمىش پادىشاالرنىڭ پۇقرا، خااليىق ئىچىدىكى بىرەر كهمتهر پۇقراسى خىزمهت كۆرسىتىپ، ئۇنىڭ . يېتىپتۇ

 ئاتا  شاهانىلىق ئىلتىپاتالرنى  ئۇالرغا  ئۆتكهنلىك بىلهنال،  قېتىم  بىر  يىللىق مائاش نهزەرلىرىدىن  ئايلىق ۋە   قىلىپ،

 ئهۋالتتىن  بهلگىلهپ،  قىلىپ  تهيىن  كۇلهنلهرنى  ئهسىردىن  ۋەزىپه،  ۋە  جۇلدۇ  ئهۋالتقىچه  جاساقلىق  ئهسىرگىچه

 بېرىدىكهن  نىشان  ۋە  يارلىق  قىلىپ،  ئىگه  دۆلىتىگه  تارخانلىق  خىزمهت . مهنسىۋى،  پادىشاالرمۇ  خانالر،  كېيىنكى

 ئادەمله  ئايلىق كۆرسهتكهن بۇ  ئهجاتلىرىنىڭ مهنسهپ ۋە  ئۇالرغا  ۋەزىپىلىرىنى  رنىڭ ئهۋالتلىرىنى ئىزدەپ سوراپ،

 بىر قېتىم دەرگاهى  يهنه ئىنئام ۋە ئېهسان قىلىپ، ئۇالرنىڭ كۆڭلىنى مهمنۇن ئېتىپ، ئورنىنى كۆتۈرۈپ، نهچچه يىلدا

 . ىياز ۋە هاجهتلىرىدىن چىقىدىكهن بارگاهىغا ئېلىپ بېرىپ، كۆرۈشۈش شهرىپىگه ئىگه قىلىپ، ئۇالرنىڭ ئىمت

 ئهي پادىشاالرنىڭ پادىشاسى، هۆكۈمرانالرنىڭ هۆكۈمرانى، ئۇلۇغالرنىڭ ئۇلۇغى، ههقىقىي پادىشالىق پهقهت ساڭىال

 ئۆز قهدىمى ئىلمىڭ بىلهن مهخلۇق ۋە بهندىلىرىڭدىن بهزى ئىنساننى ئىلغاپ، ئۆز ئىلتىپاتىڭ . تېگىشلىك ۋە خاستۇر

 رغا ئۇلۇغ دۆلهت ۋە كاتتا دەرىجه مهرتىۋىسىنى ئاتا قىلىپ، ئورنىنى كۆتۈرۈپ، يۈكسهك دەرگاهى بارگاهىغا بىلهن ئۇال

 سهۋەپ قىلىپ، ئهۋاالتتىن  ههتتا ئىنقىدازى ئالهمگىچه  يېقىالشتۇرساڭ ۋە ئۇنداق بهندىلىرىڭگه بىرەر  ئهۋاالتقىچه ،

 توغر  دۇنيادا  ئۇالرنى بۇ  قۇدرىتىڭ بىلهن،  كامالى  ئۇالرنىڭ قىيامهت كۈندىكى ئۆز  باشالپ،  راستلىققا  سېلىپ،  يولغا  ا

 شارائىتىگه  چوڭ  دۆلهت  كامالىتىڭنىڭ  سۈپهت  جامال  جاهانۇ  يىگانه  ئۆزەڭنىڭ  قىلىپ،  ئهپۇ  گۇنالىرىنى  كىچىك

 ئۆتكهنكى  هىساپالپ،  قاتارىدا  دەرىجىسى  ۋە  ئۇالرنىڭ دائىرسى  مهن مۇئهللىپنىمۇ  كهمىنه  قىلساڭ ۋە  ۋە مۇيهسسهر

 كېيىنكى خاتالىرىمغا ئهپۇ قهلىمىنى سۈرۈپ، ئۇلۇغ ۋە كهچىرىم قهلهمتۇراچلىرى بىلهن گۇناالر چېىكىتلىرىنى تاراشالپ،

 هىچبىر  دەرگاهىڭدىن  ئهزىمهت  سېنىڭ  بۇ  يېقىنالشتۇرساڭ،  دەرگاهىڭغا  اليىق  ئايالندۇرۇپ،  ياخشىلىققا  ئۇنى

 ئاجايىپ نهرسه ئهمهس  ئايالندۇرغۇچىدۇر ئالال « . يېتىشمهيدىغان ۋە  ئهي « ، » بهندىلىرىنىڭ گۇناهىنى ياخشىلىققا

 قىلغۇچىدۇرسهن  ئىجابىيهت  دۇئاالرنى  بولساڭ  سهن  رەهىدىللىگى،  رەهىمدىللىكلهنىڭ  ئۇلۇغى،   » ئۇلۇغالرنىڭ

 . ۋەسساالم

19
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 فهغفۇرچىنىنىڭ بۈيۈك ئىتائهت يارلىغى بويىچه كاتتا مهنسهپدارالرنىڭ بۇ يهتته شهههر

 نى بهلكى موغۇلىستان تهۋەسىگه ئىككىنچى قېتىم ئىستىال قىلىپ، ئۆزىنىڭ مۈلكى زىمى

 ئههۋاللىرىنىڭ بايانى  مىراسىغا يهنه ئىگه بولغانلىغى ۋەقه

 ئىپتىخارلىق ئهزىزى دوستالر ۋە خۇش لهززەتلىك ئالى مۇقتار بۇرادەرلهرنىڭ قهلبى ئىزهارلىرىغا روشهن ۋە ئېتىۋار

 زاماندا، ] 222 [ نداق قىسسه، ئهپسانه ۋە خهۋەرلهرگه قارىغاندا، خاقانى چىنى ئىقلىمنىڭ خانى داۋاڭ بولغايكى، بۇ

 ئامانچىلىق  ئۇنىڭ ئهتىراپلىرىمۇ  ۋە  مهمۇرچىلىق بىلهن ئۆتكهن  تىنىچلىق،  ناهايتى  مهملىكىتىنىڭ تهۋەسى  خاقانى

 ئاندىن كېيىن شهنفۇڭ خان ئون ئىككى يىل . پتۇ هۆكۈمران بولۇ ] 223 [ ئۇ ئوتتۇز ئىككى يىل . بىلهن ياشىغان ئىكهن

 ئۆتۈپتۇ ] 224 [  بولۇپ  تالىشىپ جهڭ . خان  خانلىق  تايىپلهر  دىگهن  موزا  جهن  كۈنلهردە  قىلىپتۇ  بۇ  پهيدا  . جىدەل

 تۇڭجىرخان  چىقىپتۇ ] 225 [ ئاندىن  يىلى . تهخىتكه  يهتتىنچى  چىقىپ  تهخىتكه  خان  شهههردىكى ] 226 [ بۇ  يهتته

 . بۇ ۋەقهلهر مهزكۇر كىتاپنىڭ مۇقهددىمه ئاخىردا بايان قىلىندى . باش كۆتىرىپ، ئىتائهتتىن چىقتى تۇڭگانى تايىپلىرى

 بولدى  ناهايتى پاراكهندە  خاقانىڭ چىنىنىڭ ئهتىراپىدىكى يۇرتالر  پالچى،  خان قۇرئهنداز . تۇڭجىرخان دەۋىردە

 ، يۇلتۇزالرنىڭ پالغا چۈشكهن ئۇرۇن ۋە دەرىجىسىنى خاننىڭ تهلىينى سىناپ . يۇلتۇزشۇناسالرنى هازىر قىلدى  مۇنهجىم

 بۇ ئۇلۇغ خان خانلىقىنى بېرپ، ” مۇالهىزە قىلىپ، يۇلتۇزالرنىڭ كۆرۈنۈشى ۋە يۆنلىشىنى تهكشۈرۈپ، سىناقالرنى قىلىپ

 كۆتۈرۈلمهيدۇ  زادىال  شۇملۇق  ۋە  يامانلىق  يۇرتىدىن  خاننىڭ  كىرمىگۈچه،  ئاستىغا  ۋ . يهرنىڭ  ۋەزىيتى  ە پهلهكنىڭ

 بۇلىدۇ  كۆرگىلى  بۇنى  دەلىللهردىن  كۆرسهتكهن  قىلىپتۇ “ يۇلتۇزالر  مهلۇم  ئۆز . دەپ  قاراپ،  مهزمۇنىغا  پالنىڭ  خان

 پايتهختىدىن بىر پوتهي يىراقلىقتىكى ئهجدادلىرىنىڭ گۆرۈستانلىغىغا باردىغان بىر لهخمه كولىتىپ، يول پهيدا قىلىپ،

 باشلىرىنى چۈشۈرتۈپ بهرەهمهن ] 227 [ اڭشۈي خانلىقنى ئوغىلى، يهنى خانزادىلهر بولغان ك  ] 228 [ دىگهنگه بېرىپ،

 ئهمدى مېنىڭ يهر يۈزىدە يۈرۈشۈم هارام بولدى دىگهن ئهقىدىسى بىلهن يهر ئاستىغا كىردى ۋە بۇ ” شهكىلىگه كىرىپ،

لىققا باردىغان پايتهخىتتىن گۆرۈستان . دەپ هېكايه قىلدۇ “ گۆرۈستانلىقتىن چىققاندىمۇ، كىشىگه كۆرۈنمهيدىغان بولدى
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 ئهگهر ههر قانداق چاغدا يۇقىرقىدەك ۋەقه يۈز بهرسىال خانالر . بۇ لهخمه ئىلگىركى خانالر زامانىدىن باشالپال بار ئىدى

 . يۇسۇنالرنى قىالتتى دەيدۇ  ئهنه شۇنداق قائىدە

 ا ئهمهلدارلىرى ياكى باش ئورد ( جۇڭتاڭ زۇندۇلىرى . لېكىن، كاڭشۈي خان تېخى كىچىك بولۇپ، ئۈچ ياشتا ئىدى

 خان تۆت ياشلىق . ئۆز قائىدە ۋە نااليىق ئهقىدىلىرى بويىچه ئاسماندىن بىر ياش تىلهۋېلىپ خانغا بېرىپتۇ ) ت  ۋالىالر

 بېرىپتۇ . بۇلۇپتۇ  ئانىسى بىر ياش بېرىپتۇ، خان . خان بهش ياشلىق بولۇپتۇ . زىمىندىن بىر ياشنى تىلهپ ئېلىپ خانغا

 ياش بولۇپت  كىرىپتۇ . ۇ ئالته  ياشقا  يهتته  قىلىپتۇ،  تارتۇق  ياشنى  بىر  ئهمهلدارالر  باشلىق  زۇندۇلىرى  شۇنىڭ . جۇڭتاڭ

 قىلىدىكهن  ئېتىۋار  ئهقىدە  دەپ  ئولتۇردى  تهخىتكه  يېشىدا  يهتته  خانىمىز  ئېلىپ . بىلهن  قۇچاققا  ئانسى  لېكىن،

 دەيدۇ  قىلدىكهن  جارى  هۆكۈمنى  خانلىق  راست . ئولتۇرۇپ،  رىۋايهتنىڭ  هۆددە بۇ  ئۆزىال  رىۋايهتچىنىڭ  پهقهت  لىقىغا

 . قىلىدۇ

 خاننىڭ  تاشالپ،  قۇرئه  قىلىپ،  مۇنهججىملهرنى هازىر  قۇرئهئهنداز  يهنه  زاماندا،  ئادالهتلىك بۇ  ئىنتىزاملىق ۋە

 ۋە ئورنىنى ناباتاتالرغا شاهىت يۇلتۇزالرغا نهزەر سېلىپ، ئۇالرنىڭ ۋاقىت – ئادىمزات، ئۆسۈملۈك  تهلىينى كۆرۈپ، ئانا

 تهلىيى ئوڭ ۋە . هازىر ئۇلۇغ خاننىڭ يۇلتۇزى يۇقىرى دەرىجه ۋە مهرتىۋىگه چىقىپتۇ ” سىناق قىلغاندىن كېيىن  مۇالهىزە

 تۆۋەنلهپتۇ  دۈشمهنلىرىنىڭ يۇلتۇزى  ئىكهن،  يۇلتۇزلىرىنىڭ . ئۈستۈن  ۋە  ۋەزىيتىنىڭ دەلىللىشى  پهلهك  تىنىچ،  يۇرتى

 ئهجدادلىرى  قارىغاندا،  مۈلكى ئههۋالىغا  كىرىپ  نىڭ  ئاستىغا  قول  ئۇنىڭ  قېتىم  ئىككىنچى  يهنه  يۇرتلىرى  مىراس

 قىالاليدۇ . تۇرۇپتۇ  جهزمهن غهلبه  چېرىك ماڭدۇرسا،  قانداق تهرەپكه  ههر  مهلۇم “ شۇڭالشقا  ئهرىز  دىگهن مهزمۇندا

 غهرپ ” ۇلۇغ خانغا قاراپ باشلىق ۋەزىر، باشقا كاتتا ئهمهلدارلىرى ئ ] 229 [ بۇ چاغدا جۇڭتاڭنىڭ لى خۇڭجاڭ . قىلىپتۇ

 خاراپ ۋە  پۇقىراالرنى  يۇرت،  ئىگهللهپ غالىپ بولۇپ،  تۇڭگانالر  لهنجۇسېڭ قاتارلىق كۆپ شهههرلهرنى  تهرەپتىكى

 ئاق ( چهنتۇالرغا ) ت  جهنۇبى ئالته شهههر ( نهنلۇ باچىڭدىكى  ئىلىخونى ئوروسىيهلهر ئىشغال قىلىپتۇ . ۋەيران قىلىپتۇ

 ياكى مۇسۇلم  هۆكۈمرانلىق قىلىپ تۇرۇپتۇ ) ت  انالر داستارالر  بولۇپ،  كېلىپ پادىشا  ئادەم  بىر  ئۇلۇغ . غهرپ تهرەپتىن

 قهدىمكى زاماندىن بۇيان ئۇلۇغ خانالرنىڭ هۆكۈمرانلىغى . خاننىڭ دۆلهتلىرىدە بۇ تهرەپتىكى دۈشمهنلهر يوق بولدى

 ئهۋەتىپ،  چېرىك  يۇرتالرغا  تهرەپتىكى  غهرپ  كهلگهن  بولۇپ  ئاستىدا  قول  پۇقراالرنى ۋە  ئۇششاق  جايدىكى  ئۇ

ئانداق بولسا چېرىك بېرىپ، مهزكۇر شهههرلهرنى تېپىپ ” ئاندىن ئۇلۇغ خان . دەپ مهلۇم قىلدى ] 230 [ “ يوقلىساق
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 بوۋىلىرىمدىن  ئالسۇن، ئهگهر ئۇالر ئۇرۇشقا چىقسا ئۇرۇشۇپ ئالسۇن، ئۇرۇشماي ئهل بولغانالرنى يۇرت قىلسۇن،ئاتا

 پۇڭ زىمىنى  بولسام قالغان بىر  مهن  دۈشمهندىن خالى قىلسۇن،  ئۇرۇشۇپ ئېلىپ،  مىڭ چېرىك يوق بولغىچه  منى بىر

 قىلدىم  ئۇششاق پۇقرالىرىمنىڭ گۇناسىدىن ئۆتۈپ ئهپۇ  چېڭ . دەپ كهڭچىللىك قىلىپ يارلىق قىلدى “ ئۇلۇغ خان،

 مىڭ چېرىك بىلهن نهنلۈ قىرىق مىڭ چېرىك بىلهن ئىلىغا بۇيرۇدى، لوشې دارېننى يىگىرىمه بهش ] 231 [ جاڭجۈننى

 بۇيرۇدى  كهلگهندە، . باچىڭغا  سېڭىغا  بىلهن لهنجۇ  ئهسهرلىك چېرىكلهر  غهلبه  مهنسهپدارالر  نۇسرەت ئهسهرلىك بۇ

 . يىگىرىمه مىڭ چېرىك بىلهن لوشى دارېنغا قوشتى ] 232 [ لهنجۇ سېڭىنىڭ زۇڭدۇسى زۇڭتۇڭ دارېننى

 فه  تۇڭگانالر  كېرەككى،  دىگهن ئهلقىسسه،ئاڭلىماق  ماخالۇڭ  ئىچىدىكى  ئۆز  چىقىپ،  ئىتائىتىدىن  غفۇرچىنىنىڭ

 قىلدى  جارى  هۆكۈملىرىنى  يارلىق  ئۇنىڭ ئاالهىدە  كۆتىرىپ،  خان  كىتاپنىڭ . ئۆلماسىنى  مهزكۇر  يۇقىردا  ۋەقهلهر  بۇ

 بايان قىلىندى  ش . مۇقهددىمه ئاخىرىدا  وخۇ دىگهن مهزكۇر ماخالۇڭ يوقالغاندىن كېيىن، ئۇنىڭ باتۇرلىرىدىن داخۇ،

 داڭلىق ئىككى باتۇر تۇڭگانالرغا باش بۇلۇپ، خىتاي ئههلى بىلهن ئۇرۇشۇپ، بهزىدە غالىپ، بهزىدە مهغلۇپ بولۇپ،

 يىلغىچه  ئىككى  ئون  بهلكى  يىل،  ئون  كهنتلهردە،  سههرايى  ۋە  شهههر  ئهتىراپىدىكى  لهنجۇسېڭ  يۈرۈپ،  قېچىپ

 بۇالپ  ئىدى  خىتايالرنى  ئۆتكهن  چاغ ] 233 [ تاالپ  چېرىكلهرنىڭ بۇ  مهزكۇر  بىلهن  يارلىغى  خاننىڭ  ئۇلۇغ  ئۇالر  دا

 لهنجۇسېڭىغا كېلىپ ئورۇنالشقانلىغىنى ئاڭالپ، بۇ جايالردىمۇ تۇرالماي، قامۇلغا چىقىپ، ئىككى ئايچه تۇرۇپ، قورقۇپ

 ەپ، تۇرپانغا كىچىك ئون مىڭغا يېقىن ئادەمنى ههيد  ئهندىشه قىلىپ، قامۇل ئههلىنىمۇ قورقۇتۇپ، زورلۇق بىلهن چوڭ

 . بۇ ۋەقه بايان قىلىنغان ئىدى . چۈشتى

 . چىڭ جاڭجۈن لهشكهرلىرى بىلهن شىخوغا قاراپ ماڭدى . بۇ كۈنلهردە ئۇلۇغ خاننىڭ چېرىكلىرى قامۇلغا كهلدى

 غان ئۇ تۇرپان تهرەپكه ئاتلىنىدىغان بولۇپ تۇر ] 234 .[ زۇڭتۇڭ دارېن گۇچۇڭغا كهلدى . لوشى دارېن قامۇلغا جايالشتى

 كۈنلهردە، ئاتالىق غازى بهدۆلهت ئوتتۇز مىڭ لهشكهر ۋە توپخانلىرى بىلهن تۇرپانغا كېلىپ چۈشتى دىگهن خهۋەرنى

 الۋ پادىشا ئوتتۇز مىڭ چېرىكى بىلهن ئۆزى باش بولۇپ تۇرپانغا ” ئاڭالپ، ئهندىشه قىلىپ، لهنجۇسېڭ زۇڭدۇسىغا

 قورال  كۈچ . كېلىپ چۈشۈپتۇ  ئارتۇق،  بولىدۇ ياراق  قۇۋۋىتى  مهلۇم  ياماندەك  ۋە  باتۇر  ئادەملىرى  بىر . لىرى توال،  يهنه

 بولسا  ئىلتىپاتى  چېرىك ياردەم  ئهۋەتتى “ مۇنچه  ئهرىز  مهزمۇندا  كۆرۈپ، . دىگهن  ئهرىزنى  گۇڭزۇڭبۇ  مهن ” زۇڭدۇ

 قهدەم  تهرەپكه  مۇددىئا  ،مهقسهت،  قىلماي  ئهندىشه  ئاتالندىم،  بىلهن  چېرىك  مىڭ  ئاتمىش ئۆزەم
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 يارلىق كهلدى “ لهر قويغايسىز  مهزمۇندا  بولۇپ . دىگهن  پهيدا  شىجائهت  قۇۋۋەت ۋە  چېرىكلهردە  ۋە  مهنسهپدارالر

 چىقتى  تۇرغاندۇر . يولغا  ئون ئايغىچه  قامۇلدا  كىردى . ئۇالر  بىلهن تۇرپانغا  زۇڭتۇڭ . ئاندىن لوشى دارېن چوڭ يول

 ئاندىن ئۇالر . ا توققۇز ئايغىچه تۇرغان بولسا كېرەك بۇالر تۇرپاند . دارېن ئۈرۈمچى ماناس يولى بىلهن تۇرپانغا كىردى

 جانلىرىنى  ئۇالر كورلىدىن چىققانچه داخۇ، شوخۇالرنى قوغالپ تۇڭگانالر مۇسۇلمانالرنىڭ مال . ئاتلىنىپ كورلىغا چىقتى

 قول ئۇزارتمى  بۇالپ  پۇقراالرنىڭ جانلىرىغا  توختاپ،  جايدا  بىر  ئۇالر  سۇن دىگهن تاالپ ۋەيرانىچىلىق قىلمىسۇن ههم

 . ياخشى نىيهت ۋە ئوبدان كۆڭلى بىلهن، يىگىرىمه كۈنلۈك يولنى ئون ئىككى كۈندە بېسىپ، كورلىدىن ئاقسۇغا كهلدى

 ۋەهشهت  بىر  غايىپتىن  ئالهمى  كۆڭلىگه  شوخۇالرنىڭ  سالدى  داخۇ،  ئېلىپ . قورقۇنچ  ئارام  يهردە  هىچقانداق  ئۇالر

 كىرەلم  شهههرلهرگىمۇ  قاچقانالرچه  بۇالپ تۇرالماي،  نهرسىلهرنى  چىققانلىكى  قولىغا  ۋە  كۆرگهن  كۆزى  تاالپ  هي،

 شوخۇ ئۆز ئادەملىرىنى باشالپ، چوڭ يول . داخۇ ئۈچتۇرپاننى ئارىالپ، قاقشال ئىچى بىلهن كاشغهرگه كىردى . ماڭدى

 ۆتىنچى يىلى، بۇ تارىخ هىجىرى بىر مىڭ ئىككى يۈز توقسان ت . زۇڭتۇڭ دارېن ئاقسۇغا كهلدى . بىلهن كاشغهرگه كىردى

 كۈنى  شهۋۋالنىڭ ئون يهتتىسى چارشهنبه  ) ت  كۈنى  25 ئاينىڭ  10 يىلى  1877 مىالدى ( يهنى ئات يىلى ماهى

 قىرىق كۈنچه تۇرۇپ، ئاندىن زۇڭتۇڭ دارېن . قهۋىس پهسلى ئىدى  بۇ جايدا  چوڭ يول بىلهن كاشغهرگه ] 235 [ بۇالر

 ئاۋچۇ . ئاتالندى  بېرىپ، ] 236 [ الۋيىڭ  باردى ئۈچتۇرپانغا  كاشغهرگه  بىلهن  ئىچى  بىلهن . قاقشال  دارېن  زۇڭتۇڭ

 بۇ قارا . دۇڭ دارېن بولسا چېرىكلىرى بىلهن ياركهنتكه ماڭدى . الۋيىڭ ئاۋچۇ ئىككىسى كاشغهرگه بىرال ۋاقىتتا كىردى

 ئالدى  تهرەپكه  ئههمهت قۇشبېگى ئۆزىنى فهرغانه  كىرىشى بىلهن مىرزا  كاشغهرگه  كهنتنى دۇڭ دارېن يار . چېرىكلهر

 بولدى  تهۋە  خوتهنمۇ  فهغفۇرچىنى . بېسىۋالدى،  يۇرتىغا  موغۇلىستان  بهلكى  شهههر،  يهتته  بۇ  بىلهن  شۇنىڭ

 بولدى  ئىگه  قىلدى . مهنسهپدارلىرى  قاراڭغۇ  ۋە  خىرە  بۇلۇت  زۇلمهتلىك  بۇ  شولىسىنى  نۇرىنىڭ  خۇددى . ئىسالم

. دىگهندەك ئههۋال پهيدا بولدى “ پلىق هالىتىگه يانىدۇ ئىسالم غېرىپلىق هالهتته باشالنغان، ئۇ يهنه غېرى ” ههدىسته

 ئۇرۇشۇپ  بىلهن  خۇدالويه  بولۇپ،  هامى  بهچچىگه  بېك  بېرىپ،  كاشىغهرگه  تۇڭگانىالر  باشلىق  شوخۇالر  داخۇ،

 يېتىپ كهلدى  چېرىكلهر  قارا  چاغدا،  قا . تۇرغان بىر  ئىچىگه  ئورسىيه  چاقماق قاراۋۇلى ئارقىلىق،  شوخۇالر  . چتى داخۇ،

 بولدى  چۈشۈپ يوق  چېرىكلىرىنىڭ قولىغا  يىگىتلىرى خاقانى  مۇنچه  يېقىن . لېكىن شوخۇنىڭ بىر  قىرىق مىڭغا  داخۇ

ئاق پادىشا ئۇالرنى ئۆز هىمايىسىگه ئېلىپ، ئۆز پۇقرالىرىنىڭ قاتارىدا . تۇڭگانى بىلهن ئوروسىيه هىمايىسىگه يهتتى
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 . اي، ، دۆلهتمهن ههم ۋەلى نېمهتلىك خاتىرجهم بولۇشتى بۇالرنىڭ ههممىسىال ب . يهر، سۇ ئىنئام قىلدى

 قولىغا  جايالرنى  بولغان  كاشىغهرگىچه  چىقىپ  تۇرپاندىن  چېرىكلىرى  ئهسهرلىك  زەپهر  خاننىڭ  ئۇلۇغ  لېكىن

 چىقارمىدى  ئوق  توساپ  يولىنى  ئۇالرنىڭ  ئادەم  بىرەر  مۆتىۋەرلىرى . كىرگۈزگىچه،  شهههرلهرنىڭ  قايسى  ههر  بهلكى

 ئېكراملىرىنى بهجا كهلتۈرۈپ، قولىدىن كېلىدىغانال خىزمهتكارچىلىغىنى  ئيانلىرى ئۇالرنىڭ ئالدىغا چىقىپ، ئىززەت ئه

 كىرگهندە، . كۆرسهتتى  قايسى شهههرگه  خاقانى مهنسهپدارلىرى ههر  چىقىرىپ « لېكىن،  بىزگه  بولسا  يامان ئادەملهر

 سىياسهتت  تىغ  ئىبرەت ئۈچۈن  ئۇالرنى  بىز  ئۆتكۈزىمىز بېرىڭالر،  قىلدى » ىن  يارلىق  ئۇلۇغلىرىنىڭ . دەپ  يۇرت  لېكىن

 تۇرالماي قېچىپ كېتىشتى «  ئۆزىدىن ئهندىشه قىلىپ قورقۇپ،  يامان ئادەملهر  ۋە  ئوبدان . ئهسلى ياخشى ئهرباپالر

 دەپ » يامان ئادەم ئىدى « مۇبادا . دىگهن گهپلىرىنى ماقۇل تۇتتى » ماكانلىرىدىن قوزغالمىدى  ئادەملهر ئۆز جاي

 مۇجاۋۇر ياكى . لېكىن، ئۆزىچه بىرەر ئادەمنى ياخشى ياكى يامان دىمىدى . مهلۇم قىلسا، بۇالرنىڭ جازاسىنى بهردى

 هىچقانداق دەخلى قىلمىدى  ئۇالرغا  بولسۇن،  ياكى ئهسكهر  ياكى پۇقرا  ۋە  تىنچ بولۇپ پۇقراچىلىق « بهلكى . مۇساپىر

 كۆڭلۈڭلهرنى يامان ق  ئوبدان بولۇپ،  ئۇلۇغ خان سىزلهرنىڭ ئىلگىركى گۇنايىڭالرنى قىلىڭالر،  قىلىپ . ىلماڭالر،  ئهپۇ

 چۈشۈرگهن  چاپلىدى » يارلىق  خهتلهرنى  گۇڭسى  كهنتلهرگه  سههرايى  ۋە  شهههر  قايسى  ههر  كىچىك  چوڭ . دەپ،

 بولدى  ئوقۇپ خاتىرجهم  بۇنى  ئادەم  م . ههممه  بېگىمنىڭ ئوغلى  ئههىمهت ۋاڭ  مىرزا  كاشىغهرگه  ىرزا ئاندىن كېيىن،

 قىلدى  باي . ههمتاجى بېگىمنى هاكىم  قاسىم قازىبهكنى،  ئاقسۇغا  يۈسۈپ شاڭ بېگىنى،  مۇههممهت  كۇچارغا  سايرامغا

 بېشىنى  يۈز  توختى نىياز  ياركهنتكه  ئههمهت مۇراپ بېكنى،  خوتهنگه  ئاالئىددىن بېكنى،  ئۈزتۇرپانغا  توختى بېكنى،

 قىلدى  سۇ . هاكىم  بوي  خوتهننى  بهچچه  بدك  دەپ، چۈنكى،  ئۇرۇشىمهن  بىلهن  لهشكىرى  خاقانى  يانغاندا،  ندۇرۇپ

 شۇڭالشقا، ئۇ مهزكۈر . مارالبېشغا ئوت، بوغۇز، ئۇن، گۈرۈچ ماڭدۇرۇڭ دەپ شاغاۋۇل دادخۇاغا پهرمان بهرگهن ئىكهن

 باش قىلىپ ئهۋەتكهن ئىك  بېشىنى  يۈز  توختى نىياز  ماڭدرۇپ،  قاتارلىق ئاشلىقالرنى مارالۋېشىغا  بوغۇز  بۇ . هن ئوت،

 يېتىپ بېرىپتۇ  مارالۋېشىغا  ئۇشتۇمتۇت زۇڭتۇڭ دارىنالر  كېلىپ ساقالپ تۇرغاندا،  بېشى . مارالۋېشىغا  يۈز  توختى نىياز

 ئۇلۇغ خاننىڭ نۇرغۇن چېرىكلىرى ئۇزۇن يهردىن بىز « مهزكۈر ئاشلىقالرنى ئۇلۇغ خاننىڭ چېرىكلىرىگه تهقدىم قىلىپ،

 ت  يوقالپ  پۇقراالرنى  ئۇششاق  قىلىپ قهدىمقى  دېهقانچىلىق  ئۆزەم  دەپ ئاڭالپ،  كهپتۇ  ئاقسۇغا  ېپىپ ئېلىش ئۈچۈن

 تۇرغان  ساقالپ  چىقىپ  ئالدىغا  چېرىكلىرىنىڭ  خاننىڭ  قوشۇپ،ئۇلۇغ  بىلهن  ئۇاقلىرىم  ئۆز  ئاشلىقلىرىمنى ئالغان
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 قىلپتۇ » ئىدىم  ئىكهنسه « زۇڭتۇك دارىن ناهايتى خوش بولۇپ، . دەپ مهلۇم  ەم ماختاپ، د » كۆڭلۈڭ ئوبدان ئادەم

 . مۇشۇ سهۋەپتىن ئۇنى ياركهنتكه هاكىم قىلىپتۇ

 قايسى شهههردىكى ئاشلىق ساڭلىرىدىكى ئاشلىقنى خهتلهپ، دۆلهت خېنىيهسىگه ئالدى  يۇرت ۋە . ئاندىن ههر

 الزىم  گورۇهىغا  ئىنسان  قاتارلىق  ئوت  بېدە،  سامان،  ئوتۇن،  ئاشلىق،  بولغان  تېگىشلىك  ئېلىشقا  پۇقراالردىن

 چىقاردى  سودىگهرلهرگه  ۋە  ئهئيانلىرى  ئۇلۇغ  يۇرتنىڭ  خهتلهپ،  نهرسىنى  ئۇالرغا . بولىدىغانلىكى  خىل « يهنه  بۇ

 تۆلىگهن  پۇقراالر  ئۇششاق  تۇرۇپ،  قاراپ  باهاغا  توختاتقان  بۇ  بىز  بهرسۇن،  توختىتىپ  نهرقىنى  بازار  نهرسىلهرنىڭ

 ۋابالىق يهنه بىزگه يۈ . نهرسىلهرگه ئۇلۇغ هىچ نهرسه ئالمايمىز  ز قاراپ، نهرقىنى ئهزان ياكى كهم باهالپ، پۇقراالرغا

 لېكىن بېكلهر، ئۇلۇغ ئهئيانالنالر ئاشلىقنى . دەپ قاتتىق تهكىتلهپ جاكا چىقاردى » قىلىدىغان ئىشالرنى ئهسال قىلماڭالر

 بۇ نهرقته پۇل « رۈپ مهنسهپدارالر بۇنى كۆ . تارتىپ تىكهن، چىغ، تۇزغىچه نهرق توختىتىپ تىزىمغا ئېلىپ كۆرسهتتى

 ئانداق « . دەپ جاۋاپ بېرىتپۇ » ۋابال بولمايدۇ « دەپ سورىغاندا، ئۇالر » كۈمۈش بهرسهك، پۇقراالرغا ۋابال بولمامدۇ؟

 دەپ كاپالهتلىك قىلىپ چى خهت  ۋابال بولمايدۇ  ئۇشبۇ « بېكلهر . دەپ بۇيرۇدى » بېرىڭالر ) ت – تىل خهت ( بولسا

 دەپ كاپالهت قىلىپ، » ايدۇ، مۇبادا ۋابالى بولسا بىزلهر ههر ئىككى دۇنيادا زامىندۇرمىز نهرقته پۇل بېرىلسه ۋابال بولم

 پۇقرا  كېيىن،  بهرگهندىن  هۆججهت  يهنى  خهت،  بېدە،  چى  ئوتۇن،  ئوت،  ئاشلىق،  قارا  ئاق،  نۇرغۇن  خااليىقتىن

 كېرەكلىك نهرسىلهرنىڭ ههممىسىنى ئالدى  قاتارلىق ئىنسانغا  بادىرا  ياغاچ،  بويىچه . سامان،  توختىتىپ بهرگهن باها

 تۇردى  بۇيرۇپ  بېكلهرگه  توختاتماستىن  قولىدا  كۈمۈشلىرىنىمۇ  پۇل  ئارتۇقمۇ . ئۇنىڭ  ياكى  كهم  ئههۋال  مۇشۇنداق

 . بولماي، بهش يىلغىچه بىر خىل داۋامالشتى

 ۋەقه شۇكى، جانابى بهدۆلهت ئاقسۇ، كۇچارنى ئىگهللىگهندە، كۇچا  رلىق خېتىپ خوجامنى بۇ چاغدىكى يهنه بىر

 ئاپىرىپ قويغان ئىدى  تهرەپكه . ئوغۇللىرى بىلهن قوشۇپ كاشىغهرگه  بىر  ئۇلۇغ خاننىڭ چېرىكلىرى كهلگهندە  بۇالر

 جاي  قايسى  ههر  قېلىپ،  تۇرۇپ  كاشىغهردە  كېتهلمهي،  ۋاقىتنى  قېچىپ  نهچچه  بىر  يۇشۇرنۇپ  مهخپى  ماكانالردا

 كۆپ سۆزلهرنى سوراپ، ئاخىرى زۇڭتۇڭ دارىن ئاڭالپ . ئۆتكۈزدى  ئۈچۈن « چاقىرتىپ كېلىپ،  شهههرلهرنى نىمه  بۇ

 بىز كۇچار شههىرىنىڭ تېشىدىكى مازار باغ دىگهن « دىگهندە، ئۇ » بۇزۇپ، ئامبان دالويه چېرىكلىرىنى يوق قىلدىڭالر

 ئىدۇق  سوكو . يهردە  قىمارۋاز،  چهنتو  تۇڭگانى،  كېچىدە  ئام  بىر  قويۇپ،  ئوت  شهههرگه  چېرىك، سالتاڭالر بان،
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 ئۆلتۈرۈپتۇ  خاننىڭ . مهيمهنچىلهرنى  ئۇلۇغ  مهن  ئۇ  دىسه،  بهرسىله  بولۇپ  چوڭ  بىزلهرگه  بېگىمنى  ۋاڭ  ئههمهت

 يهنه كۇچارنىڭ هاكىمى . ئۇلۇغ بولمايمهن دىسه، توال ئادەملهر ئۇنى چۇماقالپ ئۆلتۈرۈپ قويۇپتۇ . ئىلتىپاتىغا يهتكهن

 ئۈچ كۈندىن كېيىن، بىر مۇنچه تۇڭگانى قىمارۋازال مازار . اتلىرىنى بۇالپ كېتىپتۇ باشلىق سهككىز بېكنىمۇ ئۆلتۈرۈپ، تهلىق

 . بىز ئۇالردىن قورقۇپ ئۇلۇغ بولدۇق . باققا چىقىپ، بىزنى ئۆز ئىختىيارىمىزغا قويماي، ئۆزلىرىگه ئۇلۇغ قىلغانلىغى راست

 بىزدە ئهمهس ئىدى  بۇ يۇرتالرغا ئ . ئهمما ئىختىيار  بىزنى كاشىغهرگه ئېلىپ . ىگىدارچىلىق قىلدى ئاڭغىچه الۋ پادىشا

 . ئاتمىش ئىككى ياشتا ئىدىم « . دەپتۇ » ئۇ چاغدا سىز نهچچه ياشتا ئىدىڭىز « دەپ جاۋاپ بهرسه، » كېلىپ توختاتتى

 كىردىم  ياشقا  سهكسهن بىر  بېگىمگه . دەپ جاۋاپ بېرىپتۇ » هازىر  هاكىمى ههمتاجى هاكىم  خېتىپ خوجامنى كاشىغهر

 توققۇز ئايدىن كېيىن ئۇلۇغ خاندىن . دەپ چىقاردى » ئۇلۇغ خانغا ئهرز بېرىمهن، ئهمدى يارلىققا قارايسىز « تاپشۇرۇپ،

 دەپ » ئۆز يۇرۇمغا كېتىمهن دىسه يول خىراجىتىنى بېرىپ ماڭدۇرۇڭالر . قېرى ئادەم ئىكهن، گۇنايىنى ئهپۇ قىلدىم «

 » ئۆز يۇرتىڭىزغا يېنىپ كېتىڭ . خان ئىلتىپات قىلىپتۇ ئۇلۇغ « يارلىق هۆكۈمى بويىچه ئۇنى چاقىرتىپ، . يارلىق كهلدى

 ئاندىن . دەپ، يۈز سهر كۈمۈش خىراجهت بېرىپ، كۇچارغا ياندۇرۇپ، قولىغا ئاالهىدە يارلىق ۋە ئىجازەت خهت بېرىپتۇ

 ئۇلۇغ  بېرىپ،  كۇچارغا  ئىجازەت خهت ئېلىپ،  هامىدىن خوجامالرمۇ  مههمۇدىن خوجام،  قاياشلىرىغا  كېيىن ئوغلى

 . ئۆزلىرى نىمه خالىسا شۇنداق يۈرىدىغان بولدى . هىچقانداق ئادەم ئۇالرغا ئېغىز ئېچىپ دەخلى قىاللمىدى . قوشۇلدى

 ئىچكى  بولغان  مۇسۇلمانالرغا  مۇستههكهم،  ناهايتى  ئېتىقادىغا  دىنىي  ئۆز  ئادەم  دىگهن  دارىن  دۇڭ  لېكىن،

 سېرىق . ئهزەم ئىى  ا ههممه مهنسهپدارالردىن پىشقهدەم، بااليى ئاداۋىتى كۈچلۈك ۋە مههكهم، غهيرەت ۋە باتۇرلۇقت

 قىلىپ ئۇرۇپ ئۆلتۈردى ] 237 [ قولنىڭ هاكىمى ئهلپ بېك  بانا  گۇنانى  بىر  چوڭ پادىشانىڭ . دىگهننى سهلال  يهنه

 قويدى  تهڭلىكته  قىستاپ  ئههلىنى  كاشىغهر  دەپ،  بهرسۇن  پهرمان  كۆرسىتىپ  كۆرسى . ئۆلۈگىنى  ئىالجىسىز  تىپ ئۇالر

 ئۇنىڭ . بهردى  دۆۋلهپ،  ئورۇنالرنى  نۇرغۇن  ئاچتۇرۇپ،  گۆرىنى  غازىنىڭ  ئاتالىق  چىقىپ،  ئېلىپ  چېرىكلهرنى

 خوشال . هىچ ئىالج بولمىدى . جهسىدىنى كۆيدۈرۋەتتى  ئهسلى زاتى يامان مۇناپىقالر  خورام  بۇنىڭدىن دىنى سۇس،

 ئهندىشلىك خهيرىگاهالر غهمكىن بولۇپ، كۆزلىرى ياشقا لېكىن ، مۇسۇلمان سۈپهتلىك دىيانهتلىك ۋە ئاقىۋەت . بولدى

 ئۇلۇغ ئۆلىماالر بۇ . تولۇپ، بهنىيار ئالالنىڭ دەرگاهى تهقهد دۇسىدىن كهچۈرۈم سوراپ دۇئا ئىلتىجا بىلهن شۇغۇلالندى

 كۆرگهندە  ئۆلۈك « ئاجايىپ ۋەقهنى  قىلىش بولسا  تىرىكلهر  بۇنداق  لېكىن  مهرتىۋە،  ۋە  دەرىجه  ئۈچۈن نىڭ موردا
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 . دەپ ئۆرىدى » ههققى ئۈچۈن زۇلۇم ۋە خارلىققا اليىقتۇر

 ئىلگىركى پادىشا ۋە خولۇپا بهرههقلهردىمۇ . بۇنداق ئاجايىپ ۋەقه ئاتالىق غازى ئۆلگهندىن كېيىن سادىر بولدى

 ئىكهن  بولغان  رەستۇسسافا « . سادىر  قىلىپ، » تارىخ  بايان  خاۋەندىشاه  بىننى  مۇههمهت  كىتاپتا،  ئابباسالر دىگهن

 بىننى، . ئىدى ] 238 [ خهلىپىسىنىڭ دەسلهپكى سهففاه  ئابدۇلال  ئهلى بىننى،  مۇههممهت بىننى،  بىننى،  يهنى ئابدۇلال

 ئولتۇردى  خهلىپىلىك تهختىدە  ئهنهۇ  بىننى ئومهييه يهنى مۇئاۋىيهلهرنىڭ گۆرىنى ئېچىڭالر، . ئابباس رەزىيهلالهۇ  ئۇ

 ئۇالر مۇئاۋىيهنىڭ گۆرىنى . دەپ هۆكۈم يارلىق قىلدى » رىگه دەخلى قىلماڭالر گۆ ] 239 [ لېكىن ئۆمهر ئابۇلئهزىزنىڭ

 توپا . ئاچتى  تاپالمىدى  قهۋرىسىدىن  نهرسه  باشقا  ئۇئاۋىيهنىڭ . تۇپراقتىن  بىننى  ئاچتى ] 240 [ يهزىد  . گۆرىنى

 ىننى ئابدۇلمۈلۈكنىڭ گۆرىدە بولسا بېشى، ههشام ب ] 241 [ ئابدۇلمۈلۈك مهرۋاننىڭ . كۈلدىن بۆلهك نهرسه يوق ئىكهن

 بۇالرنى . بىرىدىن ئاجراپ كهتكهن ئىكهن  گۆرىدە بولسا ئۇنىڭ جهسىدى ۋە ههممه ئهزالىرى پارچىلىنىپ، بىر ] 242 [

 ئۈستىگه ئوت قويۇپ كۆيدۈرۈپ،  ئاندىن كېيىن ئۇالرنىڭ جهسهتلىرىنىڭ ئاستى . ئېلىپ چىقىپ كۆپ قامچىالپ ئۇردى

 ] 244 [ بهسهرەدە ] 243 [ بىننى ئهلى، بىننى ئابدۇلال بىننى، ئابباس تهزىلۇلال ئهنهۇ سۇاليمان . كۈلىنى كۆككه سورىدى

 ئىدى  ههممىسىنى . هاكىم  ئۇالرنىڭ  بېرىپ،  بۇيرۇق  ۋەپ  ئۇرۇڭالر  تىغ  گهدىنىگه  ئۇلۇغلىرىنىڭ  ئۆمهييه  يهنى  ئۇ

 تاشلىدى  يولالرغا  كوچا،  ئۈلۈكلىرىنى  يىرتقۇچ . ئۆلتۈرۈپ،  باشقا  ۋە  ئىت  شهههرنىڭ  ۋە بۇ  گۆش  ئۇالرنىڭ  ىلىرى

 بولدى  كۈن بههرمهن  ئابدۇلمۈلۈك . تېرىلىرىدىن نهچچه  خهلىپىلىرى ئهۋالتلىرىدىن مۇههمهت بىننى  ئۆمهييه  يهنى

 ناهايتى باي ۋە ئهسۋاپ مۈلكى ههددىدىن ] 247 [ ، ئابدۇلۋاهىد بىننى سۇاليمانالر ] 246 [ ، ئۆمهر بىننى يهزىد ] 245 [

 يهنى . مۈلكىگه سۇاليمان بىننى ئهلى ئابباس ئىگه بولدى  ممىسىنىال هاالك قىلىپ، مال ئۇالرنىڭ هه . زىيادە كۆپ ئىدى

 ئۆزلىرىنى ئالهمنىڭ  كىرىپ،  يوقسۇللۇق كوچىلىرىغا  پېكىر  تايىپىلىرىدىن ئهجهل يهتمهي قالغانلىرى بولسا  ئۆمهييه

 لهر، بىلىڭالر ۋە ئاگاه بۇلۇڭالركى، ئۇ ئهي ئهزىز يارەن . بۇلۇڭلىرىغا ئېلىپ، مهخپى كۈن ئۆتكۈزدى دەپ بايان قىلىدۇ

 شۇنداقال بۇ دەۋر بولسا . ئىدى ) ت – يىلى  750  749 مالدى ( ۋاقىت تارىخ چىجرىنىڭ بىر يۈز ئوتۇز ئىككىنچى يىلى

 كۆرگهنلهرمۇ  ساهابىلىرىنى  پهيغهمبهرنىڭ  بهلكى  ئۆتمىگهن،  ئۇزۇن  ئانچه  زاماندىن  ئهلهيهىسساالم  پهيغهمبهر

 ئهنه شۇنداق بىر زاماندا، بىرەر مۇسۇلمان خهلىپه ۋە پادىشانىڭ تهبئىتى . شاۋاتقان بىر زامان ئىدى تېخىچه هايات يا

 ۋە دۇرۇس دەپ كۆرگهن تۇرسا، هالبۇكى، ئۇ يهنه بىر مۇسۇلمان خهلىپىگه مۇنداق ئاجايىپ ۋەقهلهرنى قىلىشنى راۋا
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 كۈندە،  بۇگۈنكى  كېيىنكى  ئۆتكهندىن  زامان  ئۇزۇن  ناهايتى  دىندار چاغدىن  ۋە  دىنسىزنىڭ مۇسۇلمان  كاپىر  بىرەر

 . ئىسالم پادىشالىرىنى يهنه قانداق خار ۋە ئېتىۋارسىزلىقالرغا دۇچار قىلماسلىغى مۇمكىن

 كۆيدۈردى  جهسسهتلىرىنى  غازىنىڭ  ئاتالىق  خىتايالر  چاغدا  بىرەر . ئۇ  ئهگهر  ئېتقادىچه،  خىتايالرنىڭ  چۈكى،

 يامانلىغى ئا  ۋاقىت ياخشىلىغى كۆپ،  تېز  قىلىپ،  پهيدا  ئادەمنىڭ قوسىغىدا  بىر  ئۇنىڭ جېنىنى يهنه  ئۆلسه،  ئادەم  ز

 ئهگهر ياخشلىغى ئاز، يامانلىغى كۆپ ئادەم بولسا، ئۇالر . ئىچىدىال ئۇنى يهنه تۇغدۇرۇپ، بۇ يهر يۈزىگه كهلتۈردىكهن

 كېلىپ خىزمهت قىلىپ، زىمىن يۈزىدىكى ئالدى بىلهن ئىت، ئىشهك قاتارلىق نهرسىلهر بولۇپ تۇغۇلۇپ، زىمىن يۈزىگه

 تۇغۇلۇپ  يهنه  بولۇپ،  پهيدا  قوسىغىغا  ئايالنىڭ  بىر  ئۆلۈپ،  يهنه  ئاندىن  قىلىپ،  ئاداق  ههققىنى  ئادەملهرنىڭ

 تۇغۇپ . كېلىدىكهن  تۇخۇم  ئاندىن تۇغۇلۇپ كېلىپ،  قىلىپ،  ههققىنى ئادا  بولسا،  كىشىنىڭ ئازراقال ههققى  ئۇ  ئهگهر

 پۇل . كىشىنىڭ ههققىنى بهرمهي ئىالجى يوق . دا قىلىپ، ئاندىن ئادەم بولۇپ تۇغۇلۇپ كېلىدىكهن بېرىپ، ههققىنى ئا

 ئىگىسىنىڭ ههققىمۇ ئهسال بىكارغا كهتمهيدۇ دىگهن يامان ئهقىدىلىرى مۇستههكهم ئىكهن، شۇڭالشقا، ئۇالر كىشىنىڭ

 دەيدۇ  قىلىدىكهن  ئهندىشه  قورقۇپ  غازىنى . ههققىدىن  ئاتالىق  ئهقىدىسى ئۇالرنىڭ  كۆيدۈرۈشىدىكى  ڭ جهسىدىنى

 يهنه  قېتىم  ئىككىنچى  كېلىپ،  تۇغۇلۇپ  بولۇپ  پهيدا  قوسىغىدا  ئايالنىڭ  بىر  يهنه  جېنى  پادىشانىڭ  الۋ  بۇ  بولسا،

 راست ياكى يالغانىغىنى . ئۇالر بۇ ئهقىدىسىنى روهنىڭ يۆتكىلىشى دەپ قارايدۇ . بىئاراملىق قىلمىسۇن دىگىنى ئىكهن

 . ئالال بىلىدۇ

 بايان قىلىنغان تۈزۈم بويىچه مۇئامىله قىلدى  . ئهلقىسسه، خاقانى مهنسهپدارلىرى خهققه بهش يىلغىچه يۇقىرىدا

 يهر  كىشىنىڭ  ههرقانداق  بولۇپ،  ئېنىقلىماقچى  ئىشلىرىنى  يۇرتدارلىق  كېيىن  ئاز  ئاندىن  كۆپلىكىگه  زىمىنىنىڭ

 ازغا ئازچه، كۆپكه كۆپچه ئاق ياكى قارا ئاشلىق، سامان قويۇپ قارىماي چىزىالپ ۋە پۇڭالپ ۋە كهملهپ ئۆلچهپ، ئ

 ئۇلۇغ خاندىن . كىرىمىنى خهتلهپ توختىتىپ، ئۇلۇغ خانغا مهلۇم قىلدى  ههر بىر شهههرنىڭ چىقىم . دەپتهرگه ئالدى

 يارلىق چۈشتى » بىلدىم «  قىلىپ توختىتىلغان ئاشلىقنى . دىگهن  تهيىن  شهههرنىڭ مهنسهپدارلىرى  قايسى  كهم ههر

 ئالدى  خېنىيىسىگه  دۆلهت  قىلماي،  ئارتۇق  مۇشۇ . ياكى  يىلغىچه  ئىككى  ئون  ياكى  ئون  ئالۋاڭنى  مهنسهپدارالر

 تۇردى  ئېلىپ  كۆپهيتىۋەردى . تهرىقىدە  بارغانسېرى  ئالۋاڭنى  بۇ  جاينى . بهلكى  بۇ  مهنسهپدارلىرى  خاقانى  هازىر

) ت – يىلىغا  1909 مىالدى ( رى بىر مىڭ ئۈچ يۈز يىگىرىمه يهنى تارىخ هىج . ئىگهللىگهنلىگىگه ئوتتۇز يىلدىن ئاشتى
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 تهرەپكه . يهتتى  ههر  تاشالپ،  مىراس زىمىنلىرىنى  مۈلكى  قالغان  ئهجداتلىرىدىن  يهتتىكى،  دەرىجىگه  شۇ  خااليىق

 مال  هويال . قېچىپ كهتتى  باغلىرى،  ههرەم  دىۋە  ئاراملىرى،  ئاش ،  قۇزغۇنالرغا  هۇقۇش،  بولۇپ،  ۋەيران   مۈلكى

 باشلىدى  پىرىلهرگه جاي  يهر . ماكان بولۇشقا  قېلىپ،  يۇرتدارلىق ئالۋاڭلىرىنى تۆلهشكه ئاجىز  زىمىننى باشقا  ئۇالر

 خاقانى مهنسهپدارلىرىنىڭ ئىچكى كۆڭۈللىرىدىكى مۇددىئا غهرەزلىرى . ئادەمگه بىكارغا بهرسىمۇ ئالمايدىغان بولدى

 شهپقهتلىرىگه سېغىنىپ، خۇداسىدىن باشقا هىچ مهخلۇقتىن ياخشى ۋاپا  بولسا، چهنتو پۇقراالر ۋە خۇداسىنىڭ رەهمى

 ئازرۇ  بىزنال  پهقهت  تۇتمىسۇن،  ئۈمىت  جهۋرى  ۋە  بىهۇدە  زايا  ههۋەس قىلىپ،  ئۆمرىنى  چېكىپ،  مۇشهققهتلهرنى

 ق  ناشۈكۈرچىلىك  بىزگه  قىلىپ،  تهلهپ  پادىشاالرنى  ۋە  تايىپه  باشقا  مهرتىۋە  ئىككىنچى  يهنه  ىلمىسۇن، قىلمىسۇن،

 پهرمانلىرىدىن چىقماي، سهۋر  ئاسمان ۋە زىمىن خۇداسى كىمنى خاالپ ۋە كىمنى ئۇلۇغ قىلىپ بهرسه، شۇالرنىڭ ئهمىر

 خااليىققا  ئهگهر ئۇالرنىڭ يۇرت سورايدىغان مۇددىئاسى بولسا ئىدى، پۇقرا . قىلسۇن دىگهنلىكتىن ئىبارەت ئىكهن

 بهلكى ئۇالر مۇسۇلمان زالىملىرى ياكى خىتاي ئهمهلدارلىرىنىڭ . ۆرمهس ئىدى مۇنچىلىك زۇلۇم قىلىشنى راۋا ۋە اليى ك

 خۇداۋەندە ئۆز رەهمى ۋە پهزىلهتلىرى بىلهن بۇ لهنتى . ئههۋالىدىن خهۋەردار بولۇپ، سىياسهت يۈرگۈزگهن بوالر ئىدى

 . ۋە ئادالهت ئادا قىلسا ههجهپ ئهمهس زالىمالرغا يهنىال ئىنساپ

 بىمادار ئهي نادان ئا  ۋە  خارگۇناكار  بىمىقدار،  ئهتىۋارلىق ساهىبى ! سى،  ۋە  سېنىڭ بۇنداق ئىقتىدارلىق پادىشاالر

 بۇنداق  سهن  مۇناسىۋىتىڭ بار؟  ههققىڭ ۋە  نىمه  ئېچىشقا  سۆز  ههققىدە  ئۇالر  ئارلىشىپ،  يولباشچىلىرىنىڭ ئىشلىرىغا

 ئ  مۇغهننى  ئهي  قىالاليسهن؟  جۈرئهت  قانداقمۇ  قىلىشقا  سۆزلىرىڭالرنى گهپلهرنى  يوغان  ۋە  بىهۇدە  سىلهرمۇ  الىمالر،

 چۈنكى، پادىشا ۋە هاكىمالرنىڭ ههممىسىال ئۆز قۇۋۋەت ۋە شىجائهتلىرىمىز بىلهن شهههر ئالدۇق . ئاۋايالپ سۆزلهڭالر

 قىلىدۇ  ئىشهنچه  ئۆزلىرىگه  ئالالنىڭ . دەپ  ههققى  بولغان  ئىگىسى  هايات  پهقهت  بولسا،  ئايرىغۇچى  ههقىقهتنى

 كاپىر . دۇر ئۆزى  دىنسىز  ياكى  دىنىدىكى  ئىسالم  بىلهن  قهدەملىرى  ئىلمىي  ئۆز  خۇداسى  ئالهمنىڭ  ئۇ  هالبۇكى،

 ! بهس – پادىشاالرنىڭ قايسىبىرى بولسۇن، ئۇالرنىڭ ههممىسىنال بىز مهخلۇقالرنىڭ ئۈستىگه ئىگه قىلىپ ئهۋەتكهن

 هاكىمى  ۋە  پادىشا  قانداق ۋاقىتتا  زامان ۋە ههر  ههر  ئادالهتلىرى شۇڭالشقا،  ئهمهلدارالرنىڭ ئىنساپ ۋە  ۋىاليهتلهر،

 ئهگهر ئۇ ئىسالم پادىشا بولىدىكهن، ئۇنىڭغا دۇئا قىلماق كېرەك ۋە ئۇنىڭ توغرا يولى، . ههققىدە دۇئا قىلماق الزىمدۇر

. چۈنكى، بۇنداق پادىشاالرنىڭ نېئمهت ئىالهى جۈملىدىندۇر . ئىنساپ ئادالهتلىرىنى تىلهش الزىمدۇر
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 : نهزىم

 ههمه هالغا شۈكرى قىلماق الزىم ئېرۇر،

 . كى مۇبادا ئانىڭدىن ئولغاي يامان

 نېئىمهت ئىالهى  قويچى پادىچىالرنىڭ ئىتلىرىمۇ  قويغان تىكهنلىرى،  باغۋەنلهرنىڭ قۇرۇق ئۈستىگه  ئهي ئاقىلالر،

 ئىدى  بولمىسا  قىلىپ ساقلىشى  مۇهاپىزەت  تىكهنلىرى ق . جۈملىسىدىن  قويغان  ئۈستىگه  قۇرۇق  باغچىالرنىڭ  ويلىرىنى

 بۇنىڭدىن مهلۇم بولدىكى، خۇداۋەندەكېىم . مىۋىلىرىنى ئوغۇرالردىن ساقلىشى مۇمكىن ئهمهس ئىدى . بولمىسا ئىدى

 مهخلۇقالرن  بىز  بىرسىنى  نهسلىدىن  ئۇلۇغالر  ئىچىدىكى  خىلى  ئىنسان  قانداق  ههر  ۋاقتىدا  ئۆز  بىلهن  قۇدرىتى  ىڭ ئۆز

 دۇئا  ههققىدە  ئۇالر  قىلپ،  سانا  شۈكرى  ئۇنىڭغا  خااليىقالرنىڭ  ۋە  پۇقراالر  بارلىق  بهرسه،  قىلىپ  ئىگه  ئۈستىگه

 ئىاها ئۇلۇغالرغا ئىنساپ ۋە ئادالهت ، پۇقراالرغا . قىلىشلىرىمۇ الزىم تۇتۇپ بېلىشكه تېگىشلىك ئىشالر جۈملىسىدىندۇر

 ! ئامىن  لمۇرسهلىن ۋە ئهنبىياالرغا مهنسۇپ هۆرمهت سهيىدى . توغرا يول ئاتا قىلغايسهن

20 

  سۈپهتلىرى، زىمىنىنىڭ كهڭرى  فهغفۇرچىننىڭ پۇقراپهرۋەرلىك تهرەپتىكى ئادالهت

 چوڭ ۋە ئۇلۇغلۇغى، زىمىن دائىرسى تهرىپى ههققىدە قىسقىچه ۋە نهمۇنه بايانى

 ە ماقۇل كۆڭۈللىرىدىن مهخپى ۋە نامهلۇم قالمىغايكى، راست سۆزلۈك يارەنلهر، ئهقىللىق بۇرادەرلهرنىڭ روشهن ۋ

 مهنسهپدارالرنىڭ  شهههرلهردىكى  بۇ  خانى  فهغفۇرچىنى  قىلىنغاندەك،  بايان  ئاخىرىدا  مۇقهددىمه  تارىخچىنىڭ  بۇ

 بېشى « بۇنى . ئاي پۇل ئېلىپ تۇردى  گهدىنىدىن ئايمۇ دەپ ئاتىدى ههم تۇزغىچه باج قويدى دەپ بايان » چوقا
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 بۇنىڭ تهپسىلى بايانى بۇكى، ئاقسۇلۇق مولال نىياز ئاخۇن ناملىق زېرەك ههم هۇشيار بىر مىرزا كهمىنه . ئىدى قىلىنغان

 يهنى . مهنكى بۇ ئېتىۋارسىز قهلهم تهۋرەتكۈچىگه ئۆز ئاغىزى بىلهن شۇنداق بىر قىسىنى هىكايه قىلىپ بهرگهن ئىدى

 شهنفىڭ خان دەۋرىدە ) ت – يىلى  1844 الدى مى ( تارىخ هىجرى بىر مىڭ ئىككى يۈز ئاتمىشىنچى يىلى  ئهتىراپىدا

 چاڭ مۇزا دىگهن بىر تايىپه، ئهنگىلىيه نىسارلىرى ۋە بۇزۇلغان تۇڭگانىالر ئۇلۇغ خانغا يۇپۇشقان كۈنلهردە خان ] 248 [

 كۆلهن  ئىلگىركىدەك  تهرەپكه  نهنلۈباچىڭ  بۇ  ماڭدۇرۇپ،  لهشكهر  ئۈستىگه  تايىپىلهر  ئهۋەت  مهزكۈر  ىشىگه ۋەزىپه

 يهتته شهههردىكى مهنسهپدارالر  بۇ  بۇ شهههردىن كان تېپىپ ئۇلۇغ خاننىڭ « پۇرسهت يهتمىگهن زامانالردا،  بىزمۇ

 قىلىپ،  مهلۇم  خانغا  ئۇلۇغ  بۇنى  يىغىۋېلىپ،  باج  قويۇپ  پۇل  گهدىنىگه  پۇقراالرنىڭ  سالساق،  كۈمۈش  غهزنىسىگه

 ۇنىڭ چىڭخهي ئامبانى مهن دارىن دىگهن ئادەم ئاقسۇنىڭ دەپ مهسلىههتلىشىپ، ئاقس » مهنسهپ ۋە ئابرۇي تاپساق

 ئادەمگه  ئۆيلۈك  ههر  خهتلهپ،  نۇپۇسىنى  ئۆي  ۋە  ئادەم  ئاقسۇنىڭ  قىلىپ،  هازىر  مهنسهپدارالرنى  باشلىق  هاكىمى

 شۇنداق قىلىپ، پۇقراالردىن ئون تۆت . دەپ ئاتىدى » چوقا بېشى « بۇنى . ئىككى تهڭگىدىن مىس پۇل قويدى  ئۇالر

بىر . ئۇلۇغ خانغا بۇنىڭ راستى مهلۇم بولماي ۋە سورىغىمۇ قىلىنماي يوقاپ كهتتى . ڭگه چوقا بېشى پۇلنى ئالدى مىڭ ته

 ئۆيلۈك ئادەمنىڭ ههر ههر ئايدا ئىچىدىغان تۇزىغا ئىككى پۇلدىن باج قويۇپ، ئۈچ ئايدا ئۈچ داچهن، يهنهى ئالته

 ۈتۈن ئاقسۇ تهۋەلىگىدىن بىر يىلدا ئون بهش مىڭ نهچچه يۈز بۇنى هىساپالپ كۆرگهندە، پ . پۇل ئېلىشنى قارار قىلدى

 يىغىلىدىكهن  پۇل  يۇرتنىڭ . تهڭگه  كېيىن،  توشقاندىن  ئاي  ئۈچ  بولۇپ،  جارى  هۆكۈم  ئېلىشقا  پۇلنى  بۇ  نهتىجىدە

 ئ  بېكنىڭ ئورىدىسىغا  ئۇنى هاكىم  پۇلالرنى يىغىۋالدى ۋە  بۇ  پۇقراالردىن  بويىچه  ېلىپ ئهمهلدارلىرى يۇقىرقى تۈزۈم

 بۇ پۇلنى تۇرغان كۈنلهردە قهدىمدىن . كېلىپ، بۇ تۇز بېجىنى ساناش ۋە ساقالشقا پېقىر مولال ئاخۇن مىرزىنى تهيىنلىدى

 تۇرۇپ يهر  خانلىغىنىڭ ئاقسۇدا  چىنى  بۇيان فهرغانه  دېهقانچىلىق قىلىپ ئۇلۇغ  بولغان ههم  ئىگه  زىمىن مۈلكىگه

 تۆلهيدىغان  ئاشلىق  ئىدى خاقانىنىڭ ساڭلىرىغا  بار  پۇقراسى  ئۇشۇقراق  ئۆيلۈكتىن  مىڭ بهش يۈز  ئۇالرنىڭ بۇ . بىر

 بارئىدى  ئاقساقالى  بىر  دىگهن  باي  مىرزا  بايغا . كۈنلهردە  مىرزا  هاكىمى  پۇقرالىرىڭدىن « ئاقسۇ  ئاستىڭدىكى  قول

 تاپشۇرىسهن  خېنىيهگه  ئېلىپ  بېجى  تۇز  داچهندىن  بىر  بېرىپتۇ » ههرئايدا  خهت  هۆكۈم  ئاقساقال مهزكۈر . دەپ

 دەپ، بۇ هۆكۈم خېتىنى كاشىغهردىكى » كاشىغهردىكى ئوغلۇمغا مهلۇم قىلىپ، ئاندىن كېيىن تۇز بېجىنى ئېلىپ بېرەي «

چوڭ ئاقاساقال بۇنىڭدىن خهۋەردار بولۇپ، ئهرز قىلىپ، بۇ هۆكۈم خېتىنى ياركهنتتىكى خان . چوڭ ئاقساقالغا ئهۋەتىپتۇ
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 خهتنى ئوقۇپ كۆرۈپ، يهنىمۇ راستىنى بىلهي دەپ ئاقسۇغا مهخپى ئادەم ئهۋەتىپ خان ئامبان بۇ . ئامبانغا ئهۋەتىپتۇ

 . ئۇ ئادەم ياركهنتكه يېنىپ بېرىپ، ۋەقهنىڭ راستلىغىنى خان ئامبانغا مهلۇم قىلىپتۇ . تهكشۈرۈپتۇ

 ئىكهن  بارغان  ياركهنتكه  توغرىسىدىن  مهنسهپ  بېك  قاسىم  هاكىمى  باي  كۈنلهردە  بېكدىنم . بۇ  راستىنى بۇ  ۇ

  ئاقسۇدىكى مهن دارىن دىگهن ئهمهلدار ئۇلۇغ خاننىڭ شانى « ئاندىن ئۇ ئۇلۇغ خانغا . ئېنىقالپ چى خهت ئېلىپتۇ

 يېقىن مهمىلكهتلهرگه ئاڭالنسا ياخشى  بۇ هال يىراق . شهۋكىتىنى سۇندۇرۇپ، خوتۇنالر ئىچىدىغان تۇزدىن باج ئېلىپتۇ

 ئهرز ئه » ئىش بولمايدۇ  دەپ » ۋەتىپتۇ ۋە بۇ ئىشنىڭ راستىنى ئېنىقالشقا ئادەم ئهۋەتىپنى تىلهيمهن دىگهن مهزمۇندا

 . كوي دارىن دىگهن ئامباننى تهكشۈرۈشكه ئهۋەتىپتۇ ) ت – تهستىقلىنىپ ( بۇ ئۇلۇغ خانغا يېتىپ، جۈنله . مهلۇم قىلىپتۇ

 ئ  ئېنقالش ئۈچۈن  ئههۋالىنى  بويىچه  يارلىق  ئۇنىڭ  دىگهن  دارىن  مهن  ئامبانى  كېلىدىغانلىغىنى ئاقسۇنىڭ  اقسۇغ

 كىچىك خىتاي ۋە يهرلىك ئهمهلدارالردىن يهتمىش  ئاڭالپ، ئۆزىندىن ئهندىشه قىلىپ، ئاقسۇ هاكىمى باشلىق چوڭ

 پېقىر مولال ئاخۇن . دەپ چى خهت ئالدى » تۇزغا باج ئالمىدۇق، بۇ بىر يالغان سۆز « ئىككى ئهمهلدارنىڭ تىلىدىن

 ئالمىدىم « مىرىزىدىنمۇ  خهت ئالدى دەپ » پۇل  ئاقسۇغا . تاندۇرۇپ چى  ئامبان  تهكشۈرگۈچى  مهزكۈر  ئۇنىڭغىچه

 . تۇز بېجى ئالغانلىقنىڭ راستىنى پۇقراالردىن ئېنىقالپ بىلدى ۋە كهمىنه مېنىمۇ سۆز ئېلىپ بېرىپ سۆز سورىدى . كهلدى

 بولدى  مۈشكۈل  ئهپكىلىش ناهايتى  جايىغا  سۆزنىڭ  راست  سۆزنى  خاسلىقتۇ « . يالغان  ئهقىدىنى » ر راستلىق  دىگهن

 ئىچىدىغان تۇز بېجىغا ههر ئايدا بىر داچهندىن پۇل ئېلىپ ماڭا « مههكهم تۇتۇپ،  بىر ئۆيلۈك ئادەمدىن بىر ئايدا

 جهمئىي بىر مىڭ ئالته تهنگه ئالته پۇل ئېلىنغاندىن كېيىن، ئۇلۇغ خان بۇ توغرىدىن كايىپتۇ دىگهن گهپنى . تاپشۇردى

 مهن . دەپ سورىدى » بۇ پۇل قۇلۇڭدا هازر بارمۇ « ئۇ . دەپ مهلۇم قىلدىم » ل ئېلىنمىدى ئاڭالپ،ئۇنىڭدىن ئارتۇق پۇ

 بار «  هازىر  ئېلىپ ئىشلهتتى » بهزىسى  ئۆتنه  بېگى  دىۋان  ئۈستۈمدىكى  سېلىپ . بهزىسى  پۇل  ئورنىغا  بۇنىڭ  يهنه

 دەپ ئالغان ئىدى  يېزىقلىق « . قويىمىز  دەپتىرىگه  قىلدىم » بۇ  سۆزۈمن . دەپ مهلۇم  بۇ  ىڭ راستىلىغىنى ئۈچۈن چى ئۇ

 دەپ كايىپ، » مهن ئىقرار قىلما دىسه يهنه نىمه دەپ ئىقرار بولىسهن « ئاقسۇنىڭ ئامبانى بۇنى ئاڭالپ، . خهت ئالدى

 . ئارلىقتا سهكسهن كۈن ئۆتتى . ئىككى جىڭلىق پاالقتا سهكسهن تاياق ئۇردى ۋە دېڭىزدا مههكهم قىلىپ سوالپ قويدى

 پۇلى « ئۇلۇغ خاندىن  دىۋان بېگى مولال هۇشۇرنى تۇز  ۋە  باي هاكىمى قاسىم  هاكىمى هۇشۇر،  ئاقسۇ  تۇتقان موللىنى،

» ئىلىغا ئېلىپ چىقىپ، جاڭجۈن ۋە خان ئامبانىالر ئۆزى سوراق قىلىپ، ۋەقهتنىڭ راست ياكى يالغانلىغىنى ئېنىقلىسۇن
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 بۇ كۈنلهردە ئاقسۇ هاكىمى هامىد . باردى يارلىق هۆكۈمى بويىچه بۇ تۆت كىشىنى ئىلىغا ئېلىپ . دىگهن يارلىق كهلدى

 تاجى هاكىم بېگىم هاكىملىغىدىن بىكار بولۇپ، ئورنىغا هۇشۇر بېك دىگهن كىشى ئارىيهت هاكىم بولۇپ، تامغا تۇتۇپ

 بىزدىن بىر . تۇرغان ئىدى  ئولتۇرۇپ،  قاتار  دەقهمتۇر  مهنسهپدار  كاتتا   جاڭجۈن ۋە خان باشلىق ئون ئىككى نهپهر

 بهزى كۈنلهردە . بهش نۆۋەت سۆز سواريتى  بىر ئايدا تۆت . هايتى نازۇك ۋە ئىنچكىالپ ئالدىرماي سورىدى بىرلهپ، نا

 شۇنداق نۇرغۇن سۆزلهرنى سورىدىكى، بۇنى . شۇنداق قىلىپ سهككىز ئاي سوراق قىلدى . تۆت نۆۋەت سورايتى  ئۈچ

 ۇغ خانغا مهلۇم قىلغاندا، ئۇلۇغ خاندىن چىڭ خان ئاخىرى بۇنىڭ راستىنى ئېنىقالپ، ئۇل . يېزىشقا قهلهم ئاجىز كېلىدۇ

 دىگهنگه  ئۇچۇر « ئامبان  كېلىپ،  قارارغا  بىر  ئېنىقالپ،  سوراپ  پۇقراالردىمۇ  ئۇششاق  ئاپىرىپ،  يېرىگه  ئۆز  بۇالرنى

 كهپتۇ » بېرىلسۇن  يارلىق  مهزمۇندا  كۈنلۈك . دىگهن  ههر  يهنه  قىلىپ،  كۈمۈش يارلىق  سهر  بهش مىڭ  خىراجىتىگه

 مهزكۈر خان ئامبان ئۈرۈمچى، تۇرپان . ى ئۈچۈن ههر ئۆتهڭدىن ئهللىك بىر كۈمۈش ئېلىشقا يارلىق چۈشۈپتۇ خىراجىت

 كهلدى  ههشهمهتلهرنى قىلىپ ئاقسۇغا  هۇشۇر . يولى بىلهن داغدۇغا  بېگىم،  تاجى هاكىم  ئامابانى مهن دارىن،  ئاقسۇ

 ىقالپ سوراپ، راستىنى ئېيتقۇزۇپ، ههممىسىدىن چى هاكىم بېك باشلىق خىتاي ۋە يهرلىك مهنسهپدارالردىن يهنه ئېن

 بۇ پۇلنىڭ هازىرىغا . مهن مولالخۇندىن بىرمىڭ تهڭگه ۋە يهنه ئالته تهڭگه پۇلنىڭ هىساۋىنى سورىدى . خهت ئالدى

 لېكىن بۇ پۇلدىن تۆت پۇل . هازىرچه ۋە يوق بولغان پۇلنىڭ دېرىگىگه پۇل ئالغان ئادەملهرنى تۇتۇپ جاۋاپ بهردىم

 ئۇ ماقۇل . دىدىم » ئېسىمگه ئېلىپ ئاندىن جاۋاپ بهرسهم « دەپ سورىغاندا، مهن » نىمه قىلدىڭ؟ « ئۇ . چىقتى كهم

 . ئاخىرى بۇ ئىككى داچهن يهنى تۆت پۇل ئۈچۈن يهتته نۆۋەت كاتتا سوراقخانىغا ئېلىپ كىرىپ سوراق قىلدى . بولدى

 . دەپ جاۋاپ بهردىم » باغاق هۆججهت قىلىپ بهردىم بۇ تۆت پۇلغا قهغهز ئېلىپ، باج بهرگهن ئادەملهرگه « ئاخىرى

 بېگىمنى ئېلىپ كىرىپ،  تاجى  سۆزۈمنى هۆججهت قىلىپ تۇرۇپ،  بهرگهنمۇ؟ « بۇ  خېنىيىدىن  موللىغا  » باج تۇتقان بۇ

 ئۇنداق بولسا قهغهز بهرمىگهن دەپ « خان ئامبان . دەپ جاۋاپ بهردى » قهغهز بهرمىگهن ئىدى « ئۇ . دەپ سورىدى

 ئاندىن كېيىن مهندىن ئالىدىغان هىساپ سورىغىنى . دەپ چى خهت ئالدى » بېسىپ چى خهت بېرىڭ مۆهرىڭىزنى

 قىلدى  مهلۇم  خانغا  ئۇلۇغ  ئۇچۇرىنى  سوراقنىڭ  بۇ  خاندىن . تۈگىتىپ،  پۇقرالىرىم « ئۇلۇغ  ئۇششاق  مېنىڭ  بىلدىم،

 سايام  ۇ هاكىمى، باي هاكىمى، باي مهن ئۇلۇغ خان ئاقس . زۇلۇم سېلىپتۇ  ئۈستىدىكى مهنسهپدارالر، ئۇالرغا جهۋرى

 ئالدىم  مهنسىۋىدىن  مهنسهپدارنى  ئىككى  يهتمىش  ئهمهلدارالردىن  يهرلىك  خىتاي،  باشلىق بۇالر . هاكىمى
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 ئارالشمىسۇن  ئىشلىرىغا  مهنسهپ  بۇ . هىچقاندادق  كۆرسهم،  ئاختۇرۇپ  ماددىلىرىنى  سېلىپ،  قائىدىسىگه  فا  لى

 ئىكهن مهنسهپدارالرنى بهش مىڭ يوللۇق يهر  بۇغۇپ ئۆلتۈردىغان قانۇن بار  ياالپ،  ئۇلۇغ . گه  بولسام  لېكىن مهن

 ئۇالر . مهن ئۇالرنىڭ گۇناسىنى ئهپۇ قىلدىم . خان، خۇددى ئىگىز بىر تاغ، پۇقرالىرىم بولسا كىچىك دەرياغا ئوخشاش

 يېرىگه بېرىپ پۇقراچىلىغىنى قىلسۇن  قىلدىم بۇالرنىڭ . يهنه بىرى مهن يېڭى تهختهكه چىقتىم . ئۆز  » گۇناسىنى ئهپۇ

 يۈز بېرىپ سوراق قىلىنغان ) ت – يىلى  1860 مىالدى ( بۇ ۋەقه شهنفېڭ خاننى ئونىنچى يىلى . دەپ يارلىق چۈشۈردى

 ئۆتتى . ئىدى  ئالهمدىن  خان  شهنفېڭ  تۈگىگىچه  يىل . سوراق  ئۈچ  تولۇق  ئوتتۇرسىدا  بولۇپ،  خان  تۇڭجر  ئورنىغا

 ئىكهن  رە . ئۆتكهن  ماڭا  خان  بېرىپ،  همى مهزكۈر  شاڭالپ  كۈمۈش  سهر  ئوتتۇز  ماختاپ،  قىلىپ  شهپقهت

 مهنكى كهمىنه قهلهم تهۋرەتكۈچى ئۇ چاغدا . پۇقراچىلىغىڭنى قىلغىن دەپ جاۋاپ بهردى دەپ سۆزلهپ بهرگهن ئىدى

 . مهنمۇ ئهل قاتارى ئۈچ ئايدا ئۈچ داچهن بهرگهن ئىدى . ئۆيلهنگهن ئىدىم

 ر  ئادەملىرىنىڭ  زامانه  ۋە ئهي  ئادالهتلىگى  خاننىڭ  ئۇلۇغ  بۇ  دانالىرى،  ئهقىللىق  دەۋرانىنىڭ  ۋە  ەسالىرى

 هىساۋىدا  خىتاي  پۇلنى  ئالته  تهڭگه  مىڭ  بىر  هىساۋىدا  شهههر  يهتته  بۇ  ئىبارەتكى،  شۇنىڭدىن  پۇقراپهرۋەرلىگى

 تىيىن ئاقچ  نهچچه  ئاتمىش سوم  يۈز  بىر  هىساۋىدا  ئوروسىيه  كۆمۈش،  سهر  يېرىم  هىساپاليدىكهن ئاتمىش ئىككى  . ا

 غهزنىسىدىن  ئۆز  خىراجىتىگه  ئۇلۇغ خان ئىلىدىن خان ئامبانى بۇيرۇپ،  ئاران مۇشۇنچىلىك پۇل ئۈچۈن ،  دىمهك،

 نهچچه مىڭ سهر كۈمۈش بهرگهننىڭ تېشىدا، پارچه خىراجهتلىرى ئۈچۈن يهنه نهچچه مىڭ سهر كۈمۈش تهيىنلهپ،

 مهن «  داچهندىن پۇل مهن ئۇلۇغ خاندىن يارلىق بولماي تۇرۇپ،  بىر  ئايدا  سهپارلىرىم ئۇششاق پۇقرالىرىمدىن ههر

 دەپ تهكشۈرۈپ، چىڭچهي ئامبان باشلىق ئۈچىنچى، تۆتىنچى جهرەكلىك مهنسهپكه يهتكهن » ئېلىپ جهۋرى قىلىپتۇ

 بهلكى تۇز بېجى تۇتقان ياكى ئالغان يۈز . كىچىك يهتمىش ئىككى مهنسهپدارنى مهنسىۋىدىن ئالدى  هاكىم ۋە چوڭ

 قىلدى  بىكار  ئاقساقالالرغىچه  مۇئهززىن،  راستىنى . بېگى،  قىلىپ،  سوراق  كۈن  نهچچه  ئۈچۈن  داچهن  ئىككى  يهنه

 قارىدى  ئىتىهان كۆزى بىلهن  قىياس ۋە  ئهجهپلىنىپ،  ئىشقا  بۇ  ئادالهتلىرىگه . ئېنىقالپ،  ئۇنىڭ بۇنداق ئىنساپ ۋە

 دا ! ئىنساپ قوشۇلسۇن  ئاڭالنغىنى بىر  كۈمۈش سهرپ گهرچه ئۇلۇغ خانغا  غهزنىدىن نهچچه مىڭ سهر  چهن بولسىمۇ،

 ياخشى سوراق قىالتتى  بىر . قىلىپ،  قىلىپ،  ئالۋاڭلىرىنى بازا  خېنىيه  بولسا،  بۈگۈنكى كۈندىكى مهنسهپدارالر  بىراق،

يدۇ ۋە پهريادىنى ئۇلۇغ خانغا يهتكۈزەلمه  پۇقراالر دادى . سهۋەپسىز ئالماقتا  پۇقرادىن بىر مىڭ تهڭگه پۇلنى ئورۇن
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 مهنسهپدارلىرىنىڭ خۇلقى . ئاڭلىتالمايدۇ  چوڭلۇق قىلىپ،  زۇلۇم  ئۇلۇغ خان بولسا  جهۋرىدىن خهۋەر  مىجهزى ۋە

 . بۇ سۆزلهرنى يېزىۋاتقان چاغدا، خۇددى مۇشۇنداق يهنه بىر گهپ ئىسىمگه كهلدى . ئالمايدۇ

 . ئوغا چىقىپ بىر كهنتته قوندى ] 249 [ ۋان ئادىل تارىخ كىتاپلىرىدا بايان قىلىنىشىچه، قهدىمقى زاماندا پادىشا نوشىر

 ئىكهن  تهييارىغان  تۈز  ئاشخانىغا  ئېلىپ ئىشلىتىپتۇ . بورچالر  تۇز  كهنتتىن  مهزكۈر  چاغالپ،  سهل  ئىشنى  ۋەقه . بۇ  بۇ

 ئۇالرنى ئىبرەت ئۈچۈن دارغ  سىايسهت قىلىپ،  باقاۋۇل بېشى باشلىق بورچىالرغا  ئۇ  ئاڭالنغاندىن كېيىن،  ا نوشىرۋانغا

 لېكىن بۇنى يارلىق قىلماي . ئاشخانىنىڭ تۇزى بولسا ئاز ۋە چاغلىق نهرسه، توال ئىشلهتكىلى بولمايدۇ « ئېسىپتۇ ۋە ئۇ

 ئېلىپتۇ  ئۆزىگه  پۇقراالرنىڭ . تۇرۇپ،  بېرىپ،  بهخسهلىك يۈز  مهندىن  چاغالپ ئۆتكۈزۋەتسهم،  ئىشنى سهل  بىراق بۇ

 بولۇپ كهتكهند  جارى  رەسمىي  قائىدە  بۇ  جهۋرى ئۈستىگه  كېيىن،  بولىدۇ  ىن  پهيدا  بىلله  زۇلۇمنىڭ يىلتىزى . زۇلۇم

 ئۇنى كىچىك چېغىدا يۇلۇپ تاشالش ئاسان، مۇبادا ئۇ يىلتىزى چوڭ . كىچىك نهرسه،لېكىن ئۇ پاتال چوڭ بولۇپ كېتىدۇ

 زام قوزغىلىپ كهتسه، بولۇپ، رەسمى قائىدىگه ئايلىنىپ قالغاندىن كېيىن، پۇقراالرغا زۇلۇم پهيدا بولۇپ، يۇرتتىن ئىنتى

 ههر ئىشقا كىچىك ۋاقىتتىال تهدبىر . بىرەر تهدبىر قولالنغىلىمۇ بولمايدۇ . ئۇنى جايىغا ئېلىپ كېلىش ئهلۋەتته تهس بولدۇ

 ئاگاهاالندۇردى  دەپ  الزىم  ئېلىش  ئالدىنى  ئادىل . قوللىنىپ،  نوشىرۋاننى  ئاتىدى » شۇڭالشقا  دەپ . دەپ  بۇنداق

 . پلهر بولسىمۇ، لېكىن بۇمۇ ئۇنىڭ بىر سهۋىۋى ئاتاشقا يهنه باشقا سهۋە

 چهت  بۇ  شۇكى،  مهقسهت  قىلىشتىن  بايان  تهپسىلىي  سۆزلهرنى  بۇ  بولۇپ  ئهلقىسسه،  مهنسهپدار  يۇرتالرغا  ياقا

 راستى بىلهن مهلۇم بولمايدىغان ئوخشايدۇ  كهلگهن ئهمهلدارالرنىڭ جهۋرى  لېكىن ئۇلۇغ . زۇلۇملىرى ئۇلۇغ خانغا

 ۋادا راستىنى ئاڭالپ قالسا، ئۇنى ياخشى تهكشۈرۈپ، تهپتىشلهرنى قىلىپ، پۇقراپهرۋەرلىك سىياسىتىنى ئوبدان خان نا

 يهتكۈزۈپ ئىش كۆرىدىكهن  باراۋەر  ئوخشاش ههممىگه  ئادالىتىنى خۇددى ئاپتاپقا  ههققانى  شۇڭالشقا، . يۈرگۈزۈپ،

 دىن ياكى يهتته مىڭ يىل مابهينىدە چىنى ماچىننىڭ ئۇنىڭ ئادالهت نهتىجىلىرى ۋە خاسىيهت ئهسهراتلىرى بهركىتى

 بهختىگه قۇسۇر يېتىپ، پادىشا ] 250 [  ئهۋالتلىرى بىرىنىڭ كهينىدىن بىرى خان بولۇپ، ئۇالرنىڭ خانلىق دۆلىتى ۋە

 يازغان  ئۇچۇق  كىتاۋىدا  تارىخ  هىچقانداق  قۇرۇلغانلىغىنى  سهلتهنهت  تهختى  باشقا  ئۆتۈپ،  قولىغا  پادىشاالرنىڭ

 . س ئهمه

 رومى  ئهسكهر  پادىشالىرىدىن  دىيان  پىشىدا  قارىغاندا،  بايانالرغا  تىزما  كىتاپلىرىدىكى  تارىخ ] 251 [ لېكىن
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 دىگهن ئادەم ئالهمنى ئۆزىگه قاراتقان بىر پادىشا بولسىمۇ، لكېىن ئۇ ئاقىۋەت فهغفۇرچىنى بىلهن دواتلۇق ئورنىتىپ،

 ر ئاخىر زامان دەۋرىدىكى پادىشاالردىن بولغان چىنگىز قائان بىر مۇنچه يهنه كېيىنكى پهيغهمبه . سۈلهى تۈرۈپ ياندى

 بېرىپ، ئۇنى  يۇرتى ئۆزىگه قاراتقان بولسىمۇ، لېكىن ئۇلۇغ خان سۈلهى تۈزۈشكه مايىل بولۇپ، قىزىنى چىنگىز خانغا

 قىلدى  يۇرتى . كۇيۇغۇل  ئۆز  ئېلىپ،  خوتۇنلىرىنىڭ قاتارىغا  ئۆز  ئۇنىڭ قىزىنى  قائان  زىمىنغا چىنگىز  بۇ  ۋە  ياندى  غا

 ئالال ئۇنىڭ ياتقان جاينى نۇرلۇق ( شۇنىڭدەك ئهمىرتېمۇر كوراگانىمۇ . مۇستهقىل پادىشالىق هۆكۈمىنى جارى قىاللمىدى

 خاقانى چىنى بىلهن غازات قىلىمهن دەپ، ئۆز يۇرتىدا ئۈچ يىل ئهسكهر جهملهپ، ئۈچ يۈز ئاتمىش ئالته !) قىلسۇن

 ئهس  ياراملىق  نهپهر  كونا مىڭ  دىگهن  ئوترار  يۇقىرسىدىكى  تاشكهنتنىڭ  قىلىپ،  مهقسهت  بېجىننى  تهييارالپ،  كهر

 زىمىنىساتانلىغى تۈپهيلىدىن هاۋا ناهايتى سوغاق بولۇپ كېتىپ، بۇ يهردە قىشالپ، باهار  شهههرگه كهلگهندە، قىش

 رى شىددەتلىك سوغاقتا مۇزالپ هاالك ئۇالقلى  كىرگهندە ئاتلىنىمهن دەپ تۇرغان چاغدا، ئۇنىڭ نۇرغۇن ئهسكهر ۋە ئات

 مهسلىههتلىشىپ، . بولدى  دۆلهتخۇالىرى  ئهمىرائى  ئۇنىڭ  چاغدا  كهتتى « بۇ  بولۇپ  يامان  يېنىپ . سوغاق  باهاردا

 قىلدى » چىقساق  مهلۇم  ئهزر  ئۆرلهپ، . دەپ  ئاتهشلىرى  غهزەپ  ئاڭالپ،  بۇنى  كوراگانى  تېمۇر  مۇنچىلىك « ئهمىر

 دەپ، بارگاهنىڭ ئالدىغا ياالڭ كۆينهك بىلهن چىقىپ، ساتراچ چاقىرتىپ » يانغىنىم قانداق؟ سوغاقتىن قورقۇپ ئارقىغا

 ساتراچ بولسا ئۇنىڭ چېچىنى ئېلىشقا باشلىدى؛ . بۇ هاۋا ناهايتى سوغاق دەلۋە پهسلى ئىدى . چاچ ئالدۇرغىلى تۇردى

 دەتلىك سوغاق تۈپهيلىدىن مۇزالپ قېتىپ پادىشا شىد . ئهزرئىل ئهلهيهىسساالم بولسا ئۇنىڭ جېنىنى ئېلىشقا باشلىدى

 يۈرۈپ . قالدى دەپ بايان قىلىنىدۇ  ئالهمگه  كېينكى  يېتهلمهي،  بېرىش مهقسىدىگه  بېجىنگه  سهۋەپ بىلهن  شۇ  ئۇمۇ

 قىلغان . كهتتى  پۇقرالىرىغا  چىنىنىڭ يۇرت،  خاقانى  بىلهن  ئىنايىتى  پهزلى  خالىس خۇداۋەندەكرىمنىڭ ئۆز  بولسا  بۇ

 . اسىتىنى ساقلىغانلىغى بولسا كېرەك ئادالهتلىك سىي

 گهرچه شۇنداق بولسىمۇ، ئهتىراپ ۋە تهرەپلهردە پادىشالىق ئهلهملىرىنى كۆتىرىپ، ئۆزىدىن ئۆزىگه پادىشاالرنى

 قهستلهپ،  چىننى  خاقانى  بولسۇن،  پادىشاالر  باشقا  ۋە  فهرەڭگى  ياكى  ئىتالىيه  گېرمانىه،  ئىلمىغان ئورۇسىيه،  كۆزگه

 ساناشتى نىيهتلىر  قارا  بۇزۇپ،  ئوخشايدىكهن . ىنى  تاققا  بىر  ئىگىز  خۇددى  ئۇالرنىڭ ئالدىدا  خان  ئۇلۇغ  ئۇ . لېكىن

 ئىكهن  ئورۇنالشقان  مۇستههكهم  پايتهختىدە  ئۆز  يهنىال  بىلهن،  كۆرۈنگهن  قىلغاندەك  ههرىكهت  ئۆزىگه . قىمىرالپ

ۈنكى دەريا دىگهن ئۆزىنى ههرقانچه تاققا ئۇرغان چ . پادىشا ياكى ئۇلۇغالر بولسا خۇددى بىر دەرياغا ئوخشايدىكهن
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 ئاقىدىكهن  جايىدا  ئۆز  يهنال  قىاللماي،  باراۋەرلىك  تاققا  مۇستههكهم . بىلهنمۇ،  ۋە  زور  دۆلىتى  چىننىڭ  خاقانى

 بولۇشىدىكى سهۋەپ بولسا، ئۇنىڭ ئادالهتلىگى، لۇتفى سىياسهتلىرىنىڭ نهتىجىسى ۋە خالىسلىغى، كۆڭلىنىڭ كهڭلىگى

 خ  ئىبارەت  ۇي ۋە  نهتىجىسىدىن  ئهسراتىنىڭ  ئېغىرلىغى  كهڭلىگى،  يۇرت . پېئىلنىڭ  ۋە  ئۇنىڭ  كهڭ  زىمىنلىرىنىڭ

 موللىغىنى شۇنىڭدىن بىلىش مۇمكىنكى، ئۇ يۈز مىڭ ئۆيلۈك، ئهقهللىسى ئهللىك ياكى ئاتمىش مىڭ ئۆيلۈك ئادەم جهم

 تۆپىسىدە . ي ئۈستىدە بىر خان ئامبان تۇرىدىكهن سهككىز چىڭچه . بولغان شهههرگه بىر چىڭچهي مهنسهپ قويىدىكهن

 ئىككى جاڭجۈن تۆپىسىدە بىر زۇڭ . تۆت خان ئامبان ئۈستىدە بىر جاڭجان تۇرىدىكهن . بىر خان ئامبان تۇرىدىكهن

 جارى . تۇرىدىكهن  پۇقراالرغا  ئىچىدىكى  زىمىن  زۇڭدۇڭلۇق  بىر  يىگىرىمه  هۆكۈمىنى  ئۆز  خان  قىلىپ،ئۇلۇغ  شۇنداق

 بار قىلىدىكهن  سېڭ . دىگهن هىكايىلهر  قارايدىغان زىمىننى بىر  زۇڭدۇغا  بىر  ههر  . دەپ ئاتايدۇ ) ت – ئۆلدە ( يهنه

 ئالىدۇ  خهۋەر  داتهيه  قارايدىغان زىمىندىن ئىككى  خان ئامبانغا  بىر  كۈندە  بولغاندا، . هازىرقى  بويىچه  هىساپ  بۇ

 بىز مهزكۈر تارىخچه الۋ پادىشا . مىنىرىنىڭ بارلىغى مهلۇم ئۇلۇغ خاننڭ ئىككى يۈز ئوتتۇز ئالته خان ئامبانلىق پۇقرا زى

 تهرپلىدۇق  تهسۋىرلهپ  ههشهمهتلىرىنى  سهلتهنهت  ئاتالىقنىڭ  بېك  ياقۇپ  ئۇ . مۇههمهت  ئېيتقاندا،  بويىچه  قىياس

 ئىكهن  بولغان  هۆكۈمران  ۋە  پادىشا  زىمىنىغىال  پۇقرا  ئامبانلىق  خان  بىر  ئىچىدىكى  زىمىن  كهڭ  بۇنداق  . پهقهت

 ىمهك،ئۇلۇغ خاننىڭ دۆلىتى كاتتا ۋە پۇقرا زىمىنىنىڭ كهڭرى ۋە تواللىغىنى مانا شۇنىڭدىن پىكرى قىياس ۋە ئىمتىهان د

 . قىلىپ بىلگهيسىزلهر

 ئۇلۇغ خاننىڭ ساپ ۋە خالىسلىغى يهنه شۇنىڭدىن ئىبارەتكى، ئۇ قهدىمدىن باشالپ ئۆز ئهجداتلىرىدىن قالغان

 با  زىمىنلىرىنى  ۋە  بهرمىگهن پۇقرا  قويۇپ  پادىشاالرغا  ئۆز . شقا  ههتتا  زىمىنلىرىغا،  پۇقرا،  پادىشاالرنىڭ  باشقا

 مال  پۇقراالرنىڭ  خوتۇن  تهۋەسىدىكى  بۇزمىغان  مۈلكىگه،  نىيهت  ئېچىپ  كۆزىنى  مهنسهپدارالر . بالىلىرىغا  چوڭ

 ىكىر يوق بولۇپ، بىر سۆز ۋە بىر م  مهيمهيچىلهردە بولسا يالغان سۆز ياكى يامان خىيانهت ۋە هىله  ياكى سودىگهر

 ئۇنىڭ كۆڭلىنىڭ كهڭلىگى ۋە ئېغىرلغى يهنه شۇنىڭدىن ئىبارەت ئىدىكى، باشقا ئهتىراپىدىكى . قۇللۇقتا مههكهم ئىدى

 چۈچۈك سۆزلهرنى قىلىپ، ئهلچى كىرگۈزسىمۇ، ئۇ يهنىال ئۇلۇغلۇق ۋە  يىرىك ياكى ئاچچىق  پادىشاالر گهرچه قاتتىق

 ئاشنالىق  يۇمشاق سۆزلهر بىلهن جاۋاپ بېرىپ، دوست  ، بۇنى كۆڭلىگه ئالماي، كهڭلىك ۋە مۇاليىم ئېغىرلىق قىلىپ

 تۇتىدىكهن  مهنسىۋىدىن . يولىنى  بولۇپ،  سادىر  گۇنا  بىرەر  ياكى كىچىك مهنسهپدارالردىن  ههرقانداق چوڭ ئهگهر
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 ياكى  جهرىمانه  ئۇالردىن  كهتسه،  ئالمايدىكهن » بهرغۇ « ئايرىلىپ  پۇل  بىلهن . دەپ  يول  قانداق  ههر  ئۇالرنىڭ

 ئۇ ئۇششاق . ئۇ مهنسهپ ئالغاننى گويا جان ئالغاندەك كۆرىدىكهن . توپلىغان پۇللىرىمۇ يهنىال ئۆزلىرىدە قالىدىكهن

 لى  هۈنهر  پۇقرالىرى  ئۆز  بىلهن  يول  خىل  ههر  چىقماي،  قىلىدىغان  قائىدىدىن  تىرىكچىلىك  قىلىپ  كهسپىنى

  ئهگهر لى . دەپ پۇلمۇ ئالمايدىكهن » هىزانه « ئۇالردىن . ر بىلهن ئهسال كارى بولمايدىكهن بولسا،ئۇلۇغ خاننىڭ ئۇال

 لى  قىلىدىكهن ۋە  ئۇالرنى ئهپۇ  بىلمهيمهن دىسىال،  ئۆگهنگىن ياكى بىزنىڭ رەسىم  قائىدە  قائىدىلىرىمىزگه  قائىدە

 سالمايدىكهن  تههدىت  ياكى  زورلۇق  دەپ  د . كىرگىن  ئۆز  تايىپه  قانداق  تۇتۇپ، ههر  يولىنى  مهزههپلىرىنىڭ  ىنىي

 ئهگهر مهنسهپدارالرنىڭ ئۈستىدىن ئهرز قىلمىسا، . مىللىتىدە مههكهم تۇرىدىغانال بولسا، ئۇالرنى ئوبدان كۆرىدىكهن

 ئهگهر ئهرز قىلىدىغان بولسا، ئۇنى ناهايتى نازۇك ۋە ئىنچكلهپ . ئۇالر ههر قانچه ئىش بولسىمۇ كارى بولمايدىكهن

 بىرلهپ ئايرىپ، ئاندىن ئۇنى  ياكى يالغانلىغىنىڭ سهۋەبىنى تهپتىش قىلىپ، ههق بىلهن ناههقنى بىر سوراپ، راست

 قىلىدىكهن  تهرەپ  بىر  بويىچه  ماهىيىتى  مهسىلىنىڭ  تاتىپ،  سۆزلهرنىڭ . سوراققا  قىلىنغان  بايان  يۇقىرىدا  ئومۇمهن

 هىساپلىنىدۇ  بولۇپ  تهرپلىرى  ئادالهت  خاننىڭ  ئۇلۇغ  قههرى . ههممىسىال  ئادالهت  شۇنداق  ئهنه  ئۆزىنىڭ  ئۇ

 بۇنداق  خاسىيهتلىرى تۈپهيلىدىن،  ئهمهل قىلغانلىغىنىڭ سهۋەپ ۋە  قاتتىق دەرىجىدە  ئۆزى ناهايتى  سىياسهتلىرىگه

 يامان نىيهت بىلهن  ئۇنىڭ هۆكۈمهت سهلتهنهتىگه  شهۋكهتلىك پادىشامۇ  هىچقانداق زور  مابهينىدە  ئۇزۇن زامانالر

 ههر قانداق خان ياكى پادىشا ئۆزىنىڭ ئادالهت ۋە لۇتفى . كېلىپ، نوقسان ياكى ۋەيران قىاللمىغان لهشكهر تارتىپ

 سىياسهتلىرىنى ههممه ۋاقىت ئۆز مهرتىۋە دەرىجىسى بويىچه يولغا قويۇپ، پۇقراپهرۋەرلىگىنى ئوبدان قىلىدىغانال بولسا،

 ئ  ئالال  بولغان  شاهى  ئۇلۇغ  شاهالرنىڭ  ۋە  پادىشا  ههقىقى  پادىشاالرنى ئۇ  ئۇنداق  بىلهن،  قۇدرىتى  كامالى  ۆزىنىڭ

 . ئۆزىنىڭ مۇهاپىزىتى ئاستىدا ئاسراپ، ئۇنىڭ دۈشمهنلىرىنى ههر قانداق چاغدا مهغلۇپ قىلىپ بېرىدىكهن

 باغ،ئىمارەتلهرنىڭ  مهمۇرلىغى،  ۋە  يۇرتالرنىڭ ئاۋات  مهئىشهتلىك بولۇشى،  مول  ۋە  پۇقراالرنىڭ باي  شۇنداقال،

 ئهسكهرلهرنىڭ باي . ىشى قاتارلىقالرنىڭ ههممىسىال پادىشاالر سىياسىتىنىڭ ئوبدان نهتىجىسى بولۇپ هىساپلىنىدۇ كۆپىي

 سىياسهت ئهسراتىنىڭ نهتىجىسى بولۇپ  توغرا  شۇ  ئهنه  تىمهن بولۇشىمۇ  باي ۋە  پۇقراالرنىڭمۇ  قۇدرەتلىك بولۇشى،  ۋە

 پۇقراسىز بولسا يۇرت بولمايدۇ، مالسىز دۇنيا . پۇقراسىز بولمايدۇ يۇرت دىگهن « بۇرۇن ئۆتكهن هۆكۈماالر . هىساپلىنىدۇ

 جهملهيدۇ  مال . بولمايدۇ  قانداق مال جهملهيدۇ . دۇنيانى پۇقرا  پۇقرا دەپ كۆرسهتكهن » ئادىل سىياسهت بولمىسا
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 » ىن ئهۋزەل جىننىڭ ئىبادىتىد  بىر سائهتلىك قىلغان ئادالهت بولسا ئىنىس « ئهنبىيانىڭ ههدىس شېرىپىدىمۇ . ئىدى

 كۆرسىتىلگهن  ئادالهتلىك . دەپ  بىلهن  ئالدى  پادىشاالردىن  ۋە  خان  مهيدانىدا،  جازا  قىيامهتلىك  كۈندىكى  تاڭال

 قۇدرەتلىك . ئهگهر ئادىل بولغان بولسا، باشقا سۇئالالرنىڭ جاۋابىمۇ ئاسان بولىدىكهن . توغرسىدا سوراق قىلىنىدىكهن

 دەۋراننى  ۋە  زاهىدلىرى  زاماننىڭ  رەنجى ئالال  يىل  يهتىش  ئابىدلىرى  قىلىپ  ڭ  ئىبادەتلهرنى  تارتىپ،  مېهنهت

 بېرىدىكهن  قىلىپ  كاراەت  سائهتتىال  بىر  پادىشاغا  ئادىل  بولسا،  خىسلهتهرنى  بولمىغان  ئۇلۇغ . مۇيهسسهر  بۇنداق

 قازى  ۋىاليهتلهر،  هاكىمى  ۋە  ئهمىرلىرى  مهمىلكهت  پادىشا،  خان،  بولسا،  شهرىئهت  دۆلهت  ئىگىلىرىال قۇززاتالر،

 . نهسىپ بوالاليدىغان بولۇپ هېساپلىنىدۇ

 لېكىن، ئايماقالرنىڭ مېڭ بېشى، يۈز بېشى،ئىمام، مۇئهززىن بهلكى ههر بىر ئۆيگه ئۇلۇغ بولغانالردىمۇ، ئهلۋەتته

  رى ۋە باال ئهگهر ئۇالر ئۆزىگه مهنسۇپ ئههلى ئاياللى . بىقهدەر تېگىشلىك قانائهت ۋە ئادىل سىياسهت بولۇشى الزىم

 غۇالم  نهتىجىگه  پهرزەنتلىرى،  ۋە  ساۋاپ  بۇنىڭدىن  ئۇالر  بولسا،  قىلىدىغان  ئادالهتلىك  قاتارلىقالرغا  چاكارلىرى

 بولىدۇ . ئېرىشهلهيدۇ  پهيدا  زۇلۇم  سۇسلۇق قىلسا،  ئادىللىق قىلماي،  سىياسهت . ئادالهتلىك قىلىدىغان جايغا  ئهگهر

 ئادىللىق قانداق ساۋاپ ۋە نهتىجه . پۇ قىلسا يهنه ئوخشاشال زۇلۇم پهيدا بولىدۇ قىلىدىغان جايغا سىياسهت قىلماي، ئه

 مۇيهسسهر  نهتىجىگه  ۋە  ساۋاپ  ئوخشاش  شۇنىڭغا  خۇددى  قىلسا،  جارى  ئورنىدا  ئۆز  سىياسهتنىمۇ  بولسا،  هاسىل

 يوق . بوالاليدۇ  ئىالجى  ئادىللىق قىلماسلىققا  سىياسهت قىلماسلققىمۇ . پادىشالرغا  يوق شۇنداقال  چارە  خۇدانىڭ . ئهسال

 مهنپهئىتىگه  ئاممىنىڭ  كۆپچىلىك  ههممىسى  مۇجتههىدلهرنىڭ  شهرىئهتشۇناس  بارلىق  بولغان  ئىگه  رازىلىغىغا

 مۇناسىۋەتلىك بولغان، لېكىن ئاز ساندىكى كىشلهرنىڭ ئۆزىگه زىيانلىق بولغان بهزى ئىشالرغا رۇخسهت قىلىپ پهتىۋا

 هزى چاغدا شهرىئهت بويىچه ئۆلۈم ۋاجىپ بولمايدىغان جايالردىمۇ ئاممىنىڭ مهنپهئهت شۇڭالشقا پادىشاالر ب . بېرىپتۇ

 كۆرۈپتۇ  راۋا  سىياسىتىنى  ئىبرەت ئۈچۈن قهتلى  كۆزلهپ،  زىيانلىرىنى  يۇرتالرنىڭ . ۋە  خااليىقنىڭ تىنچلىغى،  ۋە  پۇقرا

 ئىگىلىرىنىڭ سائادەتلىك قهدەملى  هامان پادىشاهى ئىقتىدار  ۋە ئاۋاتلىغى بولسا  لۇتفى سىياسهتلىرىنىڭ ئهسهر  رى ۋە

 ههممه جاهان خاقان ۋە دەۋران پادىشالىرى، زامان هاكىملىرىنىڭ ! ئهي ئىالهه كهرىما . خاسىيهتلىرىنىڭ نهتىجىسىدۇر

 قۇدرىتىڭ بىلهن ئىنساپ ۋە تهۋپىغى  كامالى ۋە  ئۆز  ئۇالرغا ،   بولۇشىدىن قهتئى نهزەر  كاپىر  مۇسۇلمان ياكى دىنسىز

كۈنىگه تازا ۋە پۇقراپهرۋەرلىگىنى  ، ساپ نىيهت ۋە خاتىرجهملىك ئاتا ئهيلهپ، ئۇالرنىڭ ئادالىتىنى كۈندىن هىدايهت
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  ئهگهر پادىشا ۋە هاكىمى ۋىاليهتلهر ئادىللىق ۋە سىياسهتلىرىنى ئۇنتۇپ قالسا، پۇقرا ! ئامىن – چهكسىز قىلغايسهن

  دە، بىر مۇنچه نارسىدە – اشۈكرىچىلىك ۋە يامان نىيهت باغاليدۇ خااليىق پادىشاالرغا، هاكىمى ۋىاليهتلهرگه بىرەر ن

 شۇڭالشقا، . رىسىدىلهرنى ئاتالرنىڭ ئايىغىدا هاالكهتكه گىرىپتار بولۇشى ههممه ئىنسان خىلىغا كۈندىنمۇ روشهن ئىشتۇر

 ههممه . ەپ بىلىشى الزىم شهپقهتنى ئۆزىگه ناهايتى كېرەكلىك بىر پهرز د  ههممه پادىشا ۋە هاكىمالر ئادىللىق، رەهمى

 دۇئا  دەپ  قىلغايسهن  ئاتا  هىدايهت  تهۋپىقى  ۋە  ئادالهت  ئىنساپ  ۋاقىت  ههممه  هاكىمالرغا  پادىشا،  ۋە  پۇقرانىڭ

 . قىلماقلىرىمۇ، ئۇالرنىڭ ئۆز بوينىدىكى ۋاجىپ ۋە قهرز دەپ بىلىش الزىم

 نهسههتلهرنىڭ ئاخىرى  ۋەز

 ئهي بۇرادەر ئېهتىرام ئىگىلىرى، زېهنى ئالى، ئاقىۋىتى ياخشى بۇرادەرلهرگه خۇالسه سۆز بولسۇنكى، نىزامىز كاپىرالر

 بىسهرەمجانالرنىڭ جهۋرى  زۇلۇم تهئهدۇتلىرىنى ئاجىز پۇقراالر كۆتۈرەلمهي، ئۇ هايات ئىگىسى بولغان ئالالنىڭ  ۋە

 زارى ئالالنىڭ ئىجاۋىتىگه  ئۇالرنىڭ دۇئاسى، يىغا . ز ياشلىرىنى تۆتى تهقهددۇسىىدن ئىلتىجا ۋە ئۈمىت ئىزدەپ، كۆ

 ئهلهم ۋە  ههمه پۇقراالر گويا ئازابۇ . ئالال بۇ زالىمالرنىڭ ئۈستىگه كۇچارلىق خوجامالرنى تاشلىدى . مۇيهسسهر بولدى

 بېهىشى  دۇزاخ  قۇتۇلۇپ،  ش  جهههننهمدىن  كىرگهندەك  ئالىمىگه  خوشاللىق  باقى  ۋە  بولۇپ،  ادى جهننهت  خورام

 ئىشىگىنى تېزال ئاچتى . مۇبارەكبادلىق ساداسىنى پهلهكنىڭ كۆك گۈمبىزىدىن ئۆتكۈزدى  زۇلۇم  خوجامالرمۇ  لېكىن . بۇ

 ئۇ . زازىغا چۈشتى  خااليىق يهنه ئالال دەرگاهىغا سېغىنىپ، ناله  پۇقرا . بۇالرمۇ ئۆزىنىڭ ئىلگىركى هالىتىنى ئۇنتىدى

 . ۆزىنىڭ پهزىلهت كهرەمى بىلهن ئۇالرنىڭ دۇئاسىنى قۇبۇل قىلىپ، ئىجاۋەتكه مۇيهسسهر قىلدى قۇدرەتلىك ئالال يهنه ئ

 تاشلىدى  غازىنى  ئاتالىق  بېك  ياقۇپ  مۇههممهت  ئۈستىگه  دەستى . بۇالرنىڭ  خوجامالرنىڭ  كۇچارلىق   خااليىق

 دۇئا  ۋە  شۇكرانه  ناماز  قۇتۇلغانلىقىغا  چۈشكۈنچىلىردىن  ئالۋاڭ  ۋە  بىر تهك  ئىلكىدىن  كهلتۈرۈپ،  بهجا   ىبىرلىرىنى

 بىراق، ئاخىرى ئاتالىق غازى بهدۆلهتنىڭ . قولىنى بىر قانچه ۋاقىت كهڭ يايغان بولدى  بىرىنى مۇبارەكلىدى ۋە پۇت

 باشلىدى  مىجهز  قىلىشقا  ئىشالرنى  نااليىق  ئۆزگىرىپ،  يۇرت  پۇقرا . خۇلقى  بولۇپ،  تاق  يهنه  تاقىتى خااليىقنىڭ
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 جا  تويدى ئالۋاڭلىرىدىن  كۆز . ق  سۈرۈتۈپ،  يۈزىنى  دەرگاهىغا  ئالال  ياراتقۇچى  ئالهمنى  شۇ  يهنه  ئۇالر  شۇڭالشقا

 ناله  قىلىپ،  تهلهپ  ۋە  ئارزۇ  چىننى  خاقانى  تۆكۈپ،  ئۆتكۈزدى  ياشلىرىنى  پهلهكتىن  هايات . زارىنى  ئۇ  ئاخىرى

 ئۇالر بۇ . مى بۇ يهتته شهههرگه يهتتى ئىگىسى بولغان ئالالنىڭ ئىجاۋىتى بىلهن فهغفۇرچىنى مهنسهپدارلىرىنىڭ قهدى

 ئۆزىنىڭ ئاتا  كىرگۈزۈپ،  جايدكى تهختى  زىمىننى ئىلكىگه  بهلكى بۇ  ئهجداتلىرىدىن قالغان مۈلكى مىراسىغا،  بابا

 بولدى  ئىگه  ئىككىنچى قېتىم  پۇقرا . مىراسىغا  خۇددى ئۆزىنىڭ خان  ههممه  بۇرۇنقى ئهمهلدارالرمۇ  ههتتا  خااليىق،

 ئاتا تۇققانلىرى –  ئىچ  ياكى  بولۇپ،  خۇرسهن  كهلگهندەك  تىرىلىپ  قېتىم  ئىككىنچى  سىغماي،  ئانىلىرى  ئىچىگه

 . بۇالر ههققىدىكى هىكايه ۋە داستانالر يۇقىرىدا قىسقىچه بايان قىلىندى . خۇددى غۇنچىدەك ئېچىلىپ كهتتى

 پۇقرا  بولسا،  غهرەز  ۋە  مۇددىئا  يېزىشتىكى  سۆزلهرنى  ئالهمنى خااليىقنىڭ،  بۇ  بهرلىق مهخلۇقالرنىڭ ئۇ  بهلكى

 زارە قىلىپ، قول كۆتۈرۈپ قىلغان دۇئالىرى ههرگىزمۇ  ياراتقۇچى قۇدرەتلىك ئالال دەرگاهىنىڭ تهقهددۇسى ئۈچۈن يىغا

 كهتمهيدىكهن  ئىجاۋەت بولىدۇ « قۇرئانى كېرىمدە . بىكار  خااليىق ههرقانداق » قىلنغان دۇئا  دەپ كۆرسىتىلگهندەك،

 هاجهت ئىگىسى بولغان ئالالنىڭ ئىجاۋەت زامان ۋ  ئۇ  قىلىدىغانال بولسا،  پهقهت چىن كۆڭلى بىلهن دۇئا  دەۋردە،  ە

 ههقىقهتتۇر  خۇددى . قىلىشى  دۇئاسىدىن « يهنه  ئۇالرنىڭ  بولسىمۇ  كاپىر  ئىزلىگۈچىلهر  بۇ  ههتتا  ئىزلىگۈچىلهرنىڭ،

 يېقىندۇر ! قورقۇڭالر  ئىجاۋەتكه  بۇنداق دۇئا  رىسىدىلهردىن قورقۇش الزىم دەپ كۆ » چۈنكى،  ئاجىز  . رسىتىلگهندەك،

 ئىرىشهلهيدۇ  ئىجاۋەتكه  بولسىمۇ  كاپىر  ئۇالر  قايسى . چۈنكى  ئىچىدىكى  مهخلۇقلىرى  ئۆز  خۇدانۋەندەكېرىمنىڭ

 دەرگاهى  دۇئالىرى  قايسىبىرىنىڭ  ئۇالرنىڭ  قىلىش ياكى  رەهمى  ئىنسانغا  بىر  قانداق  ياكى  تايىپه  قايسى  مهخلۇق،

 ياكى « يېتىپ، ئىالهىغا  ئىدراكلىرى  ئهقلى  بهندىلىرىنىڭ  بۇ  بولۇشى،  ئىگه  شارائىتىغا  ۋە  دەرىجىسى ئىجاۋەتلىك

 نامهلۇمدۇر  پۇقرا . بهس  كۆزلىرىگه  ئاه  شۇڭالشقا  ۋە  مهخلۇقاتالرنىڭ ناله  بارلىق  بهلكى  زارىدىن – خااليىقنىڭ،

 . ئهلۋەتته ئېهتىيات قىلىش الزىم

 تارىخى  بۈگۈنكى  ئادالهت سىياسهتلىرىنى لېكىن،  كېچىپ،  ۋاز  ئىنساپتىن  يهنه  مهنسهپدارالر  خاقانى  كۈنلهردە

 لههزە  زۇلۇملىرىنى  قويۇپ،  ئېلىپ  تهكچىسىگه  باشلىدى  ئۇنتۇماسلىق  كۈچهيتىشكه  بىچارە . لههزە  ئاجىز

 باشلىدى  تۆكۈلۈشكه  يهنه  ياشلىرى  پا . جاپاكهشلهرنىڭ كۆز  قۇدرىتىڭ بىلهن  كامالى  ئۆز  ئادالهت، ئىالها  دىشاالرغا

بۇ زاماننىڭ ئاقىللىرى، بارلىق مۆمىن مۇسۇلمانالر ۋە ههر قانداق . خااليىققا تهۋپىقى هىدايهت ئاتا قىلغايسهن  پۇقرا
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 ۋە  راست  قىلىپ،  ئهقىدە  ۋە  بىلىپ  ئهمهس دەپ  تاشقىرى  ۋەئىرادىسىدىن  تهقدىرى  ئالالنىڭ  يامانلىق  ۋە  ياخشى

 ئىما  ئۆز  بىلهن،  ئىلتىپات دۇرۇس ئهقىدە  ۋە  مهخلۇقاتالرنىڭ لۇتفى ئىنايىتى ۋە شهپقهتلىرىگه پهرۋا  نلىرىنى توغرالپ،

 الزىم  باشقا . قىلماسلىغى  ئۇنتۇپ،  شهپقهتلىرىنى  ۋە  ئىلتىپات  ئالالنىڭ  ياراتقان  ئادەم  قانداق  ههر  ئهگهر

 رگه مهزكۈر مهخلۇق دۈشمهن مهخلۇقلىرىدىن ۋاپا مهرههمهت ياكى ئىلتىپات، شهپقهت ئۈمىت قىلسا، ئۇنداق ئادەمله

 رەهمى  ئۇنىڭ  بولۇپ،  مايىل  تهرەپكه  ئالال  ياراتقۇچى  ئۇ  زاماندا،  ههرقانداق  ۋە  ئىش  قانداق  ههر   بولۇپ،

 ههدىس  رەسۇلىلالنىڭ نۇرلۇق  قولىغا  بىر  يهنه  كىتاپۋىنى،  قۇرئان  نۇرلۇق  قولىغا  بىر  بولۇپ،  ئۈمىتۋار  شهپقهتلىرىگه

 باال  تۇتۇپ،  بولغان كىتاۋىنى مههكهم  سهلتهنهتى ئۇلۇغ  ئۇ  تالالپ ماڭسا،  يولنى  توغرا  بىر  قازانىڭ ئوتۇرسىدىن  ۋە

 غهزەپ  ۋە  زۇلۇم  پادىشاالرنىڭ  يامان  ئاسراپ،  ئىچىدە  چىرىغىنىڭ  هىمايه  ئۆز  ئۇالرنى  سۇلتان  ۋە  پادىشا  ههقىقى

 خاس بهندىلىرى قاتارىدىن ئورۇن سىياسهتلىرىدىن ههتتا دىنسىزالرنىڭ يامانلىقلىرىدىن مۇهاپىزەت قىلىپ، ئۆزىنىڭ

 قىلىدۇ  كامال قۇدرىتىدىن بههرمهن قىلىپ، ئهڭ ئالى دەرىجه ۋە مهرتىۋە ئاتا  ئهي پهزىلهتلىك ۋە . بېرىدۇ ههم ئۆز

 ! ئامىن – سهن ههممىگه تهۋپىق، مېهرىبانلىق ۋە توغرا يول كۆرسهتككۈچىدۇر سهن ! قۇدرەتلىك ئالال

 خاتىمه

 ئايرىم  نىڭ هۇدۇدى ۋە ئههۋاالتى، بۇ يهتته شهههرنىڭ ئايرىم موغۇلىستان تهۋەلىگى

 قائىدىلىرى، مازارى  ئهتىۋارى ۋە ئادەت  بايانلىرى، ئادەملىرىنىڭ پېئىل

 ماشايىخلىرىنىڭ قىسقىچه زىكرى ۋە ئىندەك نهمنۇنه بايانى

 ئۇ  ئالىملىرىنىڭ  ۋە  فازىللىرى  دەۋران  دانالىرى،  ۋە  ئاقىللىرى  مهخپى زامانه  ۋە  يېپىق  كۆڭۈللىرىدىن  قۇق

 خۇدا ( قالمىغايكى، تارىخ كىتاپلىرىدا، خۇسۇسهن بۇ يهتته شهههردە ۋالى ۋە هۆكۈمهت تۇتقان مىرزا ههيدەر كوراگانى

ناملىق كىتاۋىدا قهدىمقى پادىشاالرنىڭ يارلىق ۋە » تارىخىي رەشىدى « نىڭ !) ئۇنىڭ ياتقان جايىنى نۇرلۇق قىلسۇن
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 ۆججهتلهرگه ئاساسهن، بۇ موغۇلىيه هۇدۇدىنى بايان قىلىپ، ئۇنىڭ بايانىچه، بۇ موغۇلىستاننىڭ شهرىقىي پهرمانلىرى ه

 ، شىمالىي هۇدۇدى كاتتا دېڭىز، غهرىبىي هۇدۇدى تاشكهنت ) ت – قۇمۇل ( ۋە قامۇل ) ت – بارىكۆل ( هۇدۇدى بالهكۆل

 لهلى كانى،  ئۇيغۇر تهۋەسىدىكى چاقىسمان ۋە ئهنجان تهۋەسىدىكى سامىغىر،  تىبهت ۋە  جهنۇبى بولسا  بهدەخشان،

 قهىدمقى هۆججهتلهردە بۇ . ، بۇ هۇدۇد ئىچىدىكى زىمىننىڭ توغرسى ۋە كهڭلىگى ئۈچ ئايلىق يولدۇر ] 252 [ ۋىاليىتىدۇر

 قاتارلىق ] 254 [ ، چۆچهك ] 253 [ رۇمىچه . دەپ ئاتاپتۇ دەپ زىكىر قىلىنىدۇ » موغۇلىستان « هۇدۇد ئىچىدىكى زىمىننى

 يهتته . دەپ ئاتاپتۇ » يهتته شهههر « موغۇلىستان مهمىلكىتى ئىچىدىكى شهههرلهرنى . بۇ هۇدۇد ئىچىگه كىرىدۇ جايالر

 تۇرپان قاتارلىق جايالردىن ئىبارەت  ۋە كونا  كۇچار  ئۈچتۇرپان،  ئاقسۇ،  خوتهن،  ياركهنت،  دىگهن كاشىغار،  . شهههر

 بۇ جهنۇپ تهرەپتىكى سهككىز شهههر دىگهن بۇالر . دۇ دەي » نهنلۇ باچېڭ « لېكىن، خاقانى ئههلى بۇ يهتته شهههرنى

 قهدىمقى مۇسۇلمان خانلىرى دەۋرىدە بۇ يهتته شهههرنىڭ . هالبۇكى، ئۇنىڭ سهككىزىنچىسى كورال بولسا كېرەك . ئىمىش

 . پايتهختى ياركهنت بىلهن تۇرپان ئىكهن

 ئهۋلىيا  ۋە  ئالىماقام  ماشايىخ كېرىم  زىمىنىدا  شهههر  يهتته  لېكىن . ئى ئىزامالرنىڭ زىيارەتگاهى ناهايتى توال بۇ

 ئىسىمى  ئهمهس  كۆپچىلىكنىڭ  مهلۇم  تهزكىرلىرى  نامى  ۋە  مۇۋاپىق . نهسهپلىرى  كىتاپالرغا  قهدىمقى  يهنىال  ئهگهر

 چۈنكى، ههر زاماننىڭ ئادەملىرىدىن بىرسى تارىخ كىتاپلىرىغا قارىماي، ئۆز مۇددىئالىرىدەك تهزكىرە قىلىپ . ئهمهس

 مهسلهن، بهزى بازارالرنىڭ نامىنى قوشقار ئاتا، خوزار ئاتا، توغراق مازار، كۈمۈر كۆزلۈك . ۈتۈپ قويغان بولسا كېرەك پ

 دەپ ئاتايدۇ  ئاتا  بوغرا  ساقال ئاتا،  نامالر . ئاتا،  شۇ  ئهنه  بولغانلىقتىن،  ئۇالرنىڭ ئهسلى ئىسىمى نامهلۇم  چۈنكى،

 بىراق، ئۇالرنىڭ . هزكىرسىمۇ شۇنىڭغا مۇۋاپىق قىلىپ توپالنغان بولسا كېرەك بىلهن مهشهۇر بولۇپ قالغان ۋە ئۇالرنىڭ ت

 ! ئهلغۇفۇر – ئىنشىئالال . بۇالر ئۆز ئورنىدا بايان قىلىنغۇسىدۇر . ئىسىملىرى بۇ نامالردىن باشقا بولسا كېرەك

  دائىرسىنى يهنى جهزىرە گهپنىڭ قىسقىسى شۇكى، ئۆتكهنكى ۋە كېيىنكى هۆكۈمائى مۇههندىسلهر پۈتۈن زىمىن

 ئۇالر ئاسماندىكى . باياۋانلىرى بىلهن ئاۋات يهرلىرىنىڭ دەرىجه دەقىقه جهدىۋەللىرىنى ئۇچۇق تۈزۈپ چىققا ئىكهن

 يهتته يۇلتۇز سهييارلىرى بىلهن قۇرۇقلۇقنىڭ شهرىقىي ئىپتىداسىدىن غهرىبىي تامامغىچه بولۇپ، زىمىن يۈزىنى يهتتىگه

 . ههر بىر ئىقلىمغا يهتته يۇلتۇزنىڭ بىرسىنى مهنسۇپ قىلىپتۇ . بىر تهقسىمنى بىر ئىقلىم دەپ ئاتاپتۇ تهقسىم قىلىپ، ههر

 قىلغان  مهنسۇپ  مىررىخنى  ئىقلىمغا  ئۈچىنچى  مۇشتىرىنى،  ئىقلىمغا  ئىككىنچى  زۇههلنى،  ئىقلىمغا  ئاۋالقى مهسلهن،
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 ههر قايسى ئىقلىمغا تهئهللۇق . سبهتلهشتۈرگهن ئىكهن بۇ قىياس بويىچه يهتته يۇلتۇزنى يهتته ئىقلىمغا نى ..... ئىكهن

 باياۋان ۋە ئاۋات يهرلىرىنى  رويى ۋە مىجهزلىرى ، تهئهللۇق شهههر، دەريا ، جهزىرە  شهههر، پېئىل خۇيلىرى، رەڭگى

 ئههۋا  بىر  بۇ  ئاخىرىدا،  خاتىمه  كىتاپلىرىنىڭ  ئۆز  مۇئهللىپلهر  دانا  توپلىغان  تارىخ  قىلىپ،  بايان  لالرنى بىرلهپ

 مهنكى بۇ نادان ۋە تامامهن يېتهرسىز، ئاجىز،  لېكىن كهمىنه . تهپسىلىي بايان قىلىپ، رىساللىلىرىگه زىننهت بېرىپتۇ

 ئههۋاللىرىنى  بىچارەلىغىم ئۈچۈن، يهتته ئىقلىمنى بايان قىلىشنىڭ ئورنىغا، يهتته شهههرنى ۋە ئادەملىرىنىڭ بهز هال

 ئالال ئۆزى مۇۋەپپهقىيهت ئاتا قىلغۇچى ۋە . الرنى بۇ ۋاراق سههپىسىگه تىزىپ بېكىتتىم بايان قىلىشقا جۈرئهت قىلىپ، ئۇ

 . ياردەم قىلغۇچىدۇر

 كاشىغهر

 . مهزكۈر يهتته شهههرنىڭ ئهڭ ئهال ۋە ئهڭ ئاۋالقى كاشىغهر بولۇپ، بۇ ناهايتى كونا، داڭلىق ۋە مهشهۇر شهههردۇر

 سهپهر ۋە مۇساپىرلىقىنى . ئۇالر ئۆلىم ۋە ياخشى كىشلهرگه دوست ۋە ئامراق كېلىدۇ ئادەملىرىنىڭ ئهلپازىغا كهلسهك،

 مۇاليىم . ههۋەس قىلىدۇ  ههم  دانا  مۇههببهتته  ئۈلپهت ۋە  ئۇالر  ئۇالر  گهرچه  لېكىن،  بولسىمۇ،  چاقچاقچى  سۆزۈلۈك،

 م تالىپلىرىغا راۋاج بېرىش، فۇزىالر ۋە ئهمما، بۇ شهههردىكى ئۆلىماالرنىڭ ئىلى . ئاقىۋەتسىزلىك ۋە نائاشناچىلىق قىلىدۇ

 ئۆشۈر  ئهشرەپلهرنىڭ  دىخان  ۋە  تىجارەتچىلهر  بېرىش،  روناق  دۇئاالرغا  خهيرى  ساهىپ  ۋە  سهدىقه  زاكات

 بېرىشنى،ئههلى كهسپ ۋە هۈنهرۋەنلهرنىڭ تىرىشچانلىغى جهههتته باشقا شهههرنىڭ ئادەملىرىگه قارىغاندا، ئۈستۈن

 ئىككىنچى « ۇسهن، ئۆلىماالر رىۋاجى ۋە سودىگهرلهرنىڭ سودا تىجارىتى بابىدا، ئۇ شهههر گويا خۇس . ۋە زىيادە تۇرىدۇ

 بولمايدۇ » بۇخارا  مۇبالىغه  ئهسال  يهر . دەپ ئاتالسا،  قارىغاندا،  مهئىشهتلىرى ئۆز  ئادەملىرىگه  غهلله  ئاز،  زىمىنى

 . اركهنتتىن كهم بولماي كاشىغهرگه يېتىپ تۇرىدۇ ههر ههپتىدە ئىككى مىڭ ئېشهك ئاشلىق ي . شههىرىگه كۇپايا قىلمايدۇ

 . ئوتالقلىرى ئاز، چارپايلىرى كهمچىل  يايالق

كاشىغهر زىمىنىدا مازارى ماشايىخ كېرەملهردىن ههزرىتى ئافاق دىگهن بولۇپ، ئۇنىڭ ئىسىمى خوجا هىدايتۇلال
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 مهخدۇم  بىننى  خوجا  ئىمىن  مۇههممهت  بىننى  خوجا  يۈسۈپ  بىننى  ئهزىزدۇر خوجا  سىرە  قۇددۇس  بۇالرنى . ئهزەم

 بۇنىڭدىن باشقا يهنه سۇلتان ساتۇق بۇغراخان غازى دىگهن بولۇپ، ئۇنى . تهرەپلهپ سۈپهتلهشنىڭ يهنه هاجىتى يوق

 يىلى  944 مىالدى ( ئۇ تارىخ هىجرى ئۈچ يۈز ئوتتۇز ئىككىنچى يىلدىن . ئهفراسىياپنىڭ ئهۋالدى دەپ زىكرى قىلىنىدۇ

 ئۆ ) ت –  سامانىنىڭ دى  نهسىر  ئهبۇ  دۆلهت ] 256 [ تكهندە،  دىنىنىڭ  ئىسالم  قىلىش ئارقىسىدا  تىرىشىپ دااللهت

 بولۇپتۇ  ئىگه  بهركىتىدىن . شهراپىتىگه  شېرىپلىرى  قهدەم  بهركهتلىك  شېرىپنىڭ  زاتى  بۇ  ئههلىمۇ  شهههر  يهتته  بۇ

 مۇسۇلمانچىلىق دائىرسىن ئورۇن ئېلىپت  ئاتمىشىنچى . ۇ ئىسالمچى شېرىپىنى قۇبۇل تۇتۇپ،  تارىخ هىجرىيىنىڭ ئۈچ يۈز

 ” ههدىس ” . خوتهن ئههلىمۇ ئىسالمى شېرىپنىڭ دۆلهت شهراپىتىگه ئىگه بولۇپتۇ ) ت – يىلى 9891  980 مىالدى ( يىلى

 دىگهن سۆز دەل مۇشۇ زاتنىڭ ” تۈركلهرنىڭ ئىچىدە ئهڭ ئاۋال ئىسالم دىنىغا كىرگۈچى كىشى بولسا ساتۇقدۇر ” شېرىپته

 يهنه سهيىد جااللىدىن باغدادى قۇتبۇلال . بۇنىڭ زىيارەتگاهى ئارتۇش دىگهن جايدا مهشهۇردۇر . هنسۇپدۇر شهنىگه م

 ئارسىالنخان دەپ ئاتالغان مازار  قىزىل  يهنى  پادىشايىم  ئوردا  خوجام  ههسهن پهيزۇلال ،   بار،  خوجام  ماشايىخالر

 تېپىلمىدى  ق . تهزكىرلىرى  ۋە  شېرىپلهر  مازار  باشقا  شۇنچىلىك بۇالردىن  قىسقىچه  توال،  ئالىالر  زىيارەتگاهى  هدەمجاه

 . يېزىلدى

 ياركهنت

 شهههردۇر  كونا  قهدىمقى  خۇلقى . ياركهنت  ۋە  ئادەملىرىنىڭ  پۇختا  ئىشلىرىغا  ئۆز  سۈپهت،  بىچارە  مىجهزى

ئىخالسلىرى ۋە ئۇالرغا ياردەم ۋە راۋاج بېرىشلىرى،  ن ئهقىدە پىششىق، ئىشان، ههزرەت، ئهپهندى ساهىپالرغا بولغا

 بهدەخشى قاتارلىق مۇساپىر تايىپالر توال  . ئۆزلىرى بولسا مۇساپىرەتچىلىككه كهم چىقىدۇ . هىندى، كهشمىرى، ئافغانى،

 بهلكى . قىلىدۇ ههممه ئادىمى دىخان ئهشرەپ بولۇپ، زىمىننى كهڭرى ۋە ياخشى، غهلله هاسىلى ئۆز شههىرىگه كۇپايه

 يىمىشلىرى پاراۋان، غهللىى  يايالق ۋە قىشالقلىرى بىپايان، چارپاي ۋە قوتازلىرى ئىنتايىن كۆپ، يهل . ئېشىپمۇ قالىدۇ

 . كهڭرى ۋە ئهرزان، يۇرتلىرى پايانسىزدۇر

ار بار يهنه ههپته دىگهن ماز ] 256 [ مهشهۇر مازارالردىن مول نۇر چاچقۇچى خوجا مۇههممهت شېرىپ پىر بۈزرۈكۋار
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 ههپته مۇههممهدان دىگىنىگه قارىغاندا، بۇ جايدا مۇههممهت ئاتلىق يهتته . مۇههممهدان دىگهن مازارى شېرىپمۇ بار

 كېرەك  بولسا  ياتقان  بار . ماشايىخ  رىۋايهت  دىگهن  ئىكهن  چىلتهنلهردىن  بىر . ئۇالر  دىگهن  مازار  ئالتۇن  يهنه

 قهدىمقى مۇ  ئۇ  بولۇپ،  ئىسمائىل زىيارەتگاهمۇ  زاماندىن تا  باهادۇر  سۇلمان خانلىرىدىن بولغان سۇلتان سهئىدخان

 بهلكى بۇنىڭدىنمۇ  يىلغىچه،  بولغان ئىككى يۈز  مۇههممهت ئىمىن خان زامانىغىچه  خان بىننى ئابدۇلرەهىم خان ۋە

 موغۇلالر . ۆتكهن ئىكهن كۆپرەك ۋاقىت ئىچىدە، بىر مۇنچه خانالر يهتته شهههرنى سوراپ، ياركهنتنى پايتهخت قىلىپ ئ

 ئىززەتلهپ  ۋە  هۆرمهتلهپ  جهسسىدىنىمۇ  خانالرنىڭ  بهلكى  يهرلهرنى،  بار  جهسىدى  دەپ ” ئالتۇن ” خانالرنىڭ

 خهتلهرنىمۇ . ئاتايدىكه  نىشانه  ۋە  يارلىق  باسقان  تېگىپ مۆهۈرى  قولىغا  ياكى  خانالرنىڭ نهزىرى چۈشكهن  ههتتا

 مازارمۇ . دەپ ئاتايدىكهن ” هك ئالتۇن دەست ” ، ” ئالتۇن نىشان ” ئۇلۇغالپ  بۇ  دىگهن نام ” ئالتۇن مازار ” شۇڭالشقا،

 يهنه مهخدۇم ئهزەمنىڭ ئهۋالتلىرىدىن خوجا شۇئهيىپ خوجام خوجاشادى خوجام . بىلهن مهشهۇر بولغان بولسا كېرەك

 باشلىق خوجا ئىسهاق بىننى مهخدۇم ئهزەمننىڭ بىر نهچچه پهرزنهت  بولغان سهيىد نهۋرىسى  ۋە دانىيال خوجامالر

 . يهنه باشقا مازاراتالرمۇ كۆپ . زادىلهرنىڭ مازار تهۋەررۈكلىرى بار

 خوتهن

 مىجهزىگه قارىغاندا، بىر سۆزلۈك، بىر  ئادەملىرىنىڭ خۇلقى . خوتهن ناهايتى كونا ۋە قهدىمقى مهشهۇر شهههردۇر

 بىر نىيهتلىك  بىنهزەر، بېخىلىققتا مىسلىسىزدۇر . ۋە ئىتتىپاق بولۇپ هىساپلىنىدۇ قوللۇق،  تهقۋاپهرزگارلىرى . پىششىقلىقتا

 هۇنهرۋەن، تهبىئهت ئىدرىگى پاكىز، زېهنى يۈگۈرۈك  ههممه ئادەملىرى كاسىپ . توال، بىپاك يامانلىرىمۇ ئاندىن توال

 پۇلن  نهق  يهتكۈزۈپ،  كامالىغا  ئۆز  هۈنهرنى  ههرقانداق  بار بولۇپ،  كانى  ئېلىشقا  تهييار . ى  تېشىمۇ  سودىگهر . سۇ،

 تهرەپتىن قانچه كۆپ پۇل ئېلىپ كېلىپ مال ئالسىمۇ، پۇلى تۈگهپ كهتسه كېتىدىكىن، لېكىن مال  ئهشرەپلهر تهرەپ

 لېكىن ئالتۇندىن باشقا پۇل ئهسال چىقىپ . خوتهندىن باشقا شهههرلههرگه مال چىقسا چىقىپ كېتىدۇ . تۈگهپ كهتمهيدۇ

 باياۋانلىرى  ياياالق . ئادەملىرىگه قارىغاندا، يهرلىرى ئاز ۋە كۈچسىز، بهلكى كۆپ قىسىمى مول ۋە كۆپ . هتمهيدۇ ك

. ماللىرىمۇ ناهايتى كۆپ  بىپايان، چارۋا
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 بولغان ئىمامى جهفىرسادىق  ناهايتى مهشهۇر  چوڭ . رەزىلۇلالئهنهۇنىڭ قهۋرىسى بار ] 257 [ خوتهن زىمىنىدا  بۇ

 ههممه خااليىق ئىمامى جهفى سادىق رەزىلۇلالئهنهۇنىڭ مۇبارەك جهسهتلىرى . رەتگاهى ئالى بولۇپ هىساپلىنىدۇ زىيا

 ئىخالس قىلىدۇ  دەپ ئهقىدە  بولۇپمۇ . خوتهن دىيارىدا  تارىخ كىتاپلىرىدا،  تۇسسافا ” لېكىن،  دىگهن كىتاپتا، ” رەۋزە

 باقىرنىڭ  مۇههممهت  ئىمامى  بولسا  سادىق  جهفىر  لهمهپلىرى ] 258 [ ئىمامى  يهنه  ئهلى،  بولسائىمامى  ئۇ  ئوغلى،

 ، ئىمامى جهفىر سادىق بولسا خهلىپه ئابباسىيه دۆلىتننىڭ جههىر ] 259 [ زەينۇلئابىدىن بىننى ئىمامى هۈسهيىن ئهنهۇدۇر

 بولدى ۋاپات ) ت – يىلى  765 مىالدى ( دەۋاتىقى زامانىدا، يهنى تارىخ هىجىرىنىڭ بىر يۈز قىرىق سهككىزىنچى يىلى

 زەينۋا  بوۋىسى  باقىر،  مۇههممهت  دادىسى  قىلىندى  ۋە  دەپنه  ئايىغىدا  بهقىىئه . ئابىدىنىنىڭ  جهسهتلىرى  مۇبارەك

 زىكرىقىلىنىدۇ  دەپ  يوللىرىنى . گۆرىستانلىغىدا  سۈننهت  ماشايىخ  مهقام  ئالى  بىر  ناملىق  جهفىر  قارىغاندا،  بۇنىڭغا

 ئۈچۈن،  يهتكۈزگهنلىگى  دەرىجىسىگه  كېرەك كامالهت  بولسا  تاپقان  دەرىجىسىنى  ۋە  مهرتىۋە  پىشىۋالىق  ۋە  . ئىمام

 دەپ ) ت – ئىككىنچى ئىمامى جهفىر ( ” ئىمامى جهفىر سانى ” مۇخلىسلىرى بۇ كىشىنى  شۇنداقال ئۇ زاماندىكى مۇرت

 قالغان دىگهن خاتا سۆزگه ئايلىنىپ ” سادىق ” سۆزى بهلكى ئاممىنىڭ جانىق تىلىدا ” سانى ” . ئاتىغان بولسا كېركه

 بىرىگه  دىگهن سۆز مهيلى ۋەزىن ياكى مهخرەج جهههتتىن بىر ” سادىق ” سۆزى بىلهن ” سانى ” چۈنكى . بولسا كېرەك

 يهتكۈزگهن . يېقىن كېلىدۇ  كامالىغا  ئۆز  سۈننهتنى  بولغان ئالالتائالالنىڭ ئۆزى زىيارەت ۋە  هاجهت ئىگىسى  بهلكى

 سادىق رەزىل  ئىمامى جهفىر  سانىغا  ئهنهۇنىڭ پهزىله ئىمامى جهفىر  ههجهپ ئهمهس  ۇلال  قىلسىمۇ  . پهزايىللىرى ئاتا

 بېرىدۇ ” چۈنكى  شۇنىڭغا  خالىسا  كىمنى  ئۆزى  خۇدا  ئۇنى  ئاتاسى،  خۇدانىڭ پهزىل  بولسا  ئايهت بار ” بۇ  . دىگهن

 قاتارلىق ن  ئىمامى هاشىم  ئىمامى قاسىم،  ئىمامى زەبىهۇلال،  تهران،  ئىمامى جهفىر  يهنه  ۇرغۇن ئالى شۇنداقال خوتهندە

 . دەرىجىلىك زىيارەتگاهالر ۋە تهۋەررۈك جايلىرى بار

 ئىدى  قىلغان  ئام  قهتلى  سالىهلهرنى  پهزلى،  ئههلى  بىرمۇنچه  خان  كۈچلۈك  زالىم  قهۋمى ” بۇالر . شۇنداقال

 مهشهۇر ” شههىدان  بىلهن  نام  زىمىنىمۇ . دىگهن  خوتهن  سهۋەپتىن  خوتهن ” شۇ  ئى ” شههىدانى  ئاتالغان  . كهن دەپ

 تۇرۇپتۇ  بولۇپ  مهلۇم  ئاشكارە  ۋە  زاهىر  كارامهتلىرى  ئادەت  ئىمامالرنىڭ  ئۇ  پىر . لېكىن  بىر  ئىنسان  بىرەر  ئهگهر

 مۇرشىدىنىڭ خىزمهتلىرىنى قىلىپ، پاك سۈننهتنى تولۇق بهجا كهلتۈرسه، ئۇ خۇداۋەندەكېرىمنىڭ پهزىل ئىنايىتى بىلهن

 ش  دۆلهت  مهتىۋە  ئۇلۇغ  دەرىجه،  بۈيۈك  شهك ئۇنىڭ  هىچبىر  بولۇشىدا  ئىگه  مۇمكىن  هراپىتىگه  بولۇشى شۈبهىنىڭ
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 ئهۋلىيالىق قۇۋۋەت بولىدۇ . ئهمهستۇر  لېكىن، ئۇ پهقهت كهسپى شۇغۇل ۋە زىيارەت . ههرقانداق ئىنساننىڭ ۋۇجۇدىدا

 بوالاليدۇ  ئىگه  دەرىجىسىگه  ئهۋلىيالىق  ههقىقىي  قىلىپ،  ئاشكارە  قۇۋۋەتنى  بۇنداق  هايات شۇنداقال . ئارقىلىق  ئۇ ، 

 بىرەر  ئىچىدىن  دەرىجىلهرنىڭ  كېرىملهرگه  ماشايىخ  ياكى  ئهزىملهر  ئهۋلىيائى  خۇداۋەندەكېرىم  بولغان  ئىگىسى

 مهككه  ياكى  ۋە  شېرىپته  شامى  ئۆزىدىال  زاماننىڭ  بىر  ياكى  ۋاقىت  بىر  ئۇالر  قىلسا،  ئاتا  دەرىجىسىنى  ئۇلۇغلۇق

 لېكىن، ئۇ زاتنىڭ ئۆز . ئاشكارە قىلىدىغانلىغىنى كۆردۈق دىگهنلهرمۇ بار مۇئهززەمدە، ياكى باشقا ۋىاليهتلهردە ئۆزىنى

 كىشى  جاي  هىچ  بولغانلىغىنى  غايىپ  كۈن  يېرىم  كۈن،  بىر  ياكى  بارغانلىغىنى،  يهرگه  باشقا  ماكانلىرىدىن

 شۇڭالشقا، . ئىشتۇر بىراق، بۇنداق قىلىش بولسا ياراتقۇچى ئالال دەرگاهىنىڭ ئالدىدا ناهايتى ئاسان بىر . بىلمهيدىكهن

 خوتهندىكى ئىمامالر بولسا خۇددى ئهنه شۇنداق يۆتكىلىپ ياكى غايىپ بولۇپ تۇرغۇچى ئالى دەرىجىلىك تايىپىلهر

 . بۇنىڭ راست ياكى يالغانلىغىنى بىر ئالالنىڭ ئۆزى بىلىدۇ . بولسا كېرەك

 تۇسسافا « ئىناۋەتلىك تارىخىي كىتاپ بولغان  تارىخ دىكى مهلۇماتال » زەۋزە  يهنه  ئاۋالدا  زامانه  قارىغاندا،  رغا

 تاياڭ ) ت – يىلى  1218  1217 مىالدى ( هىجرىيىنىڭ ئالته يۈز ئون تۆتىنچى يىلى  نايمان قهۋمىلىرىنىڭ ئۇلۇغى،

 ئۇنىڭ ئوغلى كۈچلۈك خان . خان دىگهن كىشى چىنگىز قائان بىلهن ئۇرۇشۇپ، باراۋەرلىك قىاللماي يوق بولغان ئىكهن

 بىر مۇنچه ئادىمى بىلهن قهشقهرگه كېلىپ، بۇ جاينى ئىتائهت ۋەە  ۋە ئهل ئۆز يۇرتى  ئۇلۇسىنىڭ ئىچىدە تۇرالماي،

 قىلغان ئىكهن  ئهمىرى پهرمانىغا كىرگۈزۈپ، جهۋرى  پايلىرىغا دەسسىتىپ يوق  ئۇ زىرائهتلهرنى چار . زۇلۇم پهيدا

 زالىمنىڭ چېرىكلىرى بىرەر هۆرمهتلىك كىشىنىڭ ئۆيىگه بۇ . قىلىپ، ههتتا ئوت قويۇپ كۆيدۈرۈپ، نابۇت قىلغان ئىكهن

 ئۇنىڭ خوتۇن  كىرىپ،  ئۆيىدەك  ئۆز  ئولتۇردىكهن  خۇددى  ئىختىيارى  ئالدىدا  زادىال . بالىلىرى  بولسا  ساهىپخاننى

 شۇڭالشقا، ئۇ ههممه خهلقنى ئۆز . كۈچلۈك خان ئۆزى ئاتهشپهرەس، خوتۇنى بولسا نىسارا ئىكهن . كۆزگه ئىلمايدىكهن

 سالىدىكهن  تههدىت  ۋە  زورلۇق  قىلىپ،  تهكلىپ  مىللىتىگه  ۋە  ئىختىيار . دىنى  مىللىتىگه  ۋە  دىن  خاننىڭ  كۈچلۈك

 سىقىمالرغا  ئهگهر قارىشلىق قىلغانالر بولسا، ئۇالرنى ههر خل ئهلهم ۋە ئىسكهنجه . قىلغانالر بولسا ئامان قالىدىكهن

 ههر قانداق ئههلى ” ههلىنىمۇ ئۆز دىنىغا تهكلىپ قىلىپ، بىر كۈنى ئاندىن ئۇ خوتهن ئ . مۇپتىال قىلىپ يوق قىلىدىكهن

 ئهمامه  ئههلى  بولغان ههممه ) ت – داستارلىق كىشلهر  سهلله ( ساالهىيهت ئىگىلىرى ۋە  دىن تارتىپ پۇقراالرغىچه

ىڭدىن كۆپرەك بۇ جايدا ئۈچ م . ههممه ئامما كهڭرى بىر جايغا چىقىپتۇ . دەپ جار سالغان ئىكهن ” ئامما هازىر بولسۇن



 تولۇق  ئوتتۇرا  ئوقۇغۇچىالر كۇلۇبى http://xjtoluk.cn/  http://irlan.cn 

413 

 بولۇپتۇ  هزىر  ئامما  باشقا  كۈچلۈك خان . ئههلى ئهمامه ۋە  چاغدا  قورقماي ۋە ” بۇ  ئىچىڭالردىن ههق سۆزنى ياپماي،

 بۇ چاغدا خوتهنلىك مهۋالنه . دىدى ” راستلىق بىلهن دىن ۋە مىللهت ههققىدە بهس مۇنازىرە قىلىدىغان كىم چىقىدۇ؟

 ئۆلىما ۋە جۈرئهتلىك بىر كىشى ههقىقهت ۋە راستلىق كهمهرىنى بېلىگه باغالپ، ئهالئىددىن مۇههممهت ناملىق بىر مولال

 دىنىي مۇههممهتنىڭ ئۈستۈنلىگىنى ئىسپاتالپ دەلىللىدى  كېلىپ،  بىپاك كاپىرنىڭ ۋۇجۇدىنى . كۈچلۈكنىڭ ئالدىغا  ئۇ

 كۈچلۈكنىڭ تىلى . غالىپ كهلدى تىترەك باستۇرۇپ قورقۇنچقا سالدى ۋە بۇ ههقىقهتنى بۇزغۇچى ئالهم جاهىلى ئۈستىدىن

 بولدى  يېڭىلىش ۋە خىجالهتچلىك پهيدا  مۇههممهت . تۇتۇلۇپ،  ئاندىن ههسرەت ۋە خىجالهتته غهزەپلىرى ئۆرلهپ،

 جۈرئهت قىلدى  بىئهدەپلىك قىلىشقا  ئېلىپ،  ئهلهيهىسساالمنىڭ شهنى ههققىدىكى يامان سۆزلهرنى تىلغا  بۇ . مۇستاپا

 ۋە پاك ئىتىقاتلىق مهۋالنا ئاالئىددىن مۇههممهت ئۆزىنىڭ كامالى غهيرىتى ۋە هىممىتىنىڭ چاغدا ئۇ ياخشى تهبئهتلىك

 كۆتىرەلمهي،  گهپلهرنى  بىهۇدە  بۇ  قارا ” ئارتۇقچىلىغىدىن،  ئاغىزىڭغا  تۇپراقتهك  قارا  كۈچلۈك،  ئهي قاغىش تهپهككۈر

 ئىمامنى ههپىسىگه سالدى ۋە ئىسالمدىن كۈچلۈك بۇ سۆزنى ئاڭالپ، ئۇ دىندار . دەپ دەشنام بهردى ” تۇپراق بولسۇن

 قىلدى  هۆكۈم  تۇتۇپ تۇرۇشقا  ئۆتكىچه  دىنىي ئاتهشپهرەسلىككه  دىنىي مۇههممهتتىن يانمىدى . يېنىپ،  ئاقىۋەت . ئۇ

 كېچه  نهچچه  مىخالپ،  بىلهن  مىخ  تۆت  يهنى  قىلىپ،  چاهارمىخ  مهدرىسىگه  قىلغان  بىنا  ئۆزى  ئىمامنى   ههقگۇتي

 سالدى  ئازاپقا  نهسىههت . كۈندۈز  خااليىققا  ئېلىپ،  تىلغا  شاهادەتنى  كهلىمه  قىلماي،  پىسهن  بۇنىڭغا  ئىمام  ئۇ

 ئۇقىبهتلىرىدىن قورقۇپ، دىنىي مۇههممهتنى قولدىن بهرمهڭلهر، بۇ فانى دۇنيانى دەپ،  بۇ دۇنيانىڭ ئازاپ ” قىلىپ،

 كهتمىسۇن  بىكارغا  دەرەجات ئائىلىهر  ئويۇن ” ئايهت كېرىمدە . دىدى ” ئاخىرەتتىكى  ئىش ۋە  ئورۇنسىز  دۇنيا   بۇ

 چۈشهنمهيدۇ؟  بۇنى  ئولهر  ئاخىرەت ياخشىراق،ئايا  دارى  قورققانالرغا  خۇدادىن  ئهمهس،  نهرسه  باشقا  ” تاماشادىن

 شۇنداق قىلىپ، ئاالئىددىن مۇههممهت خوتهننى شاهادەتلىككه يهتكۈزدى ۋە نۇرغۇن ئههلى ئۆلىما . دىگهن سۆز بار

 قىلدى  يوق  ئاممىنى  ئىشلىرى . ۋە  جامائهت  ۋە  جۈمه  ناماز  ساالۋەت،  تهكبىر  ۋە  ئاقامهت  ئهرزان  ۋىاليهتلهردە  بۇ

 قىلىندى  يوق  پىتنه . تامامهن  ۋە  بىداد  ئېچىلدى  زۇلۇم  ئىشىكلىرى  تهلهپكه . پاسات  دۇئاي  پهرزگارالر  ۋە  ئاجىز

 . دۇئالىرى ئىجاۋەتلىك نىشانىسىگه تهگدى . قوللىرىنى كۆتهردى

 چاغدا  بۇ  بولۇپ تۇرغان چۈنكى،  خاتىرجهم  يېنىپ،  تهختىگاهىغا  ئۆز  ئىگهللهپ،  شهههرلىرىنى  قائان خىتاي  چىنگىز

جهۋههرلهرنى قىلىپ، كۆپ ئادەملهرنى ۋەيران  بۇ چاغدا ئۇنىڭغا كۈچلۈك كاشىغهر ۋە خوتهنگه بېرىپ، زۇلۇم . ئىدى
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 ) ت  جهبه نوياننى ( رىدىن جهته نوياننى چىنگىز قائان ئامرائى نويانلى . ۋە نابۇت قىلدى دىگهن خهۋەر ئاڭالندى

 جهته نويان بارغان هامان، كۈچلۈك باراۋەرلىك . نهچچه تۈمهن ئادىمى بىلهن تېزلكته كۈچلۈكنىڭ ئۈستىگه ئهۋەتتى

 . ئۇنىڭ بېشىنى كېسىپ، چىنگىز قائانغا ئهۋەتتى . قىاللماي ، بهدەخشهن تهرەپكه قاچتى ۋە شۇ چۆلدە هاالكهتكه يهتتى

 ق  قىلدى شۇنداق  هۆكۈمرانلىق  ۋاقىت  كۆپرەك  يىلدىن  تۆت  شهههرگه  يهتته  ئۇ  نويان . ىلىپ،  جهته  چاغدا  ” بۇ

 دەپ بۇيرۇق ئېالن ” ههرقانداق ئادەم ئۆز ئهجداتلىرىنىڭ رەسمى قائىدىسى بويىچه، ئۆز مىللىتى ۋە خاهىشىدا بولۇسن

 زا . قىلدى  بۇ  قارىغاندا،  ئههلى خااليىق بۇرۇنقى زامانغا  بولدى دەپ بىر شۇڭالشقا  زامانى  ئىسالم  بىرىنى  مان گويا

 . ۋاهاالنكى، نويان ههممه دىندىن بىگانه قىلماقچى ئىدى دەپ بايان قىلىنىدۇ . قۇتلۇقالپ مۇبارەكلهشتى

 كهلگهن  شۇنداق هادىسىلهر  ئهنه  ئههلىگه  شهههر  يهتته  بۇ  ئىلگىركى زاماندا  دىمهك،  شۇكى،  گهپنىڭ هاسىلى

 هىك . ئىدى  ئابائى بۇ  زامانالردا  بۇرۇنقى  شۇكى،  مۇددىئا  ۋە  مهقسهت  يېزىشتىن  سههپىگه  مهزكۈر  ايىنى

 زۇلۇمالرغا چىداپ ،  ئهجداتلىرىمىزنىڭ باشلىرىغا بۇ خىل هادىسىلهر كهلگهن بولسىمۇ، لېكىن ئۇالر بۇ قىسىم جهۋرى

 پهرماندىن چىقماپتۇ  ئىتائهت ۋە  رەسۇلىلالنىڭ ئهمىر  ۋە  قايتماپتۇ دىگهننى دىنىي مۇههم . خۇدا  ههم  مهتىن يانماپتۇ

 بولىۋاتقان ئىشالرغا شۈكرى سانا بهجا كهلتۈرۈپ، دۇئا قىلىشقا ئۈندەشتىن ئىبارەت  يهنه بىر . بىلدۈرۈش ۋە بۇ زامانغا

 مۇددىئا شۇكى، مهرهۇم مۇههققىق ئۆلىما ئاالئىددىن مۇههممهت خوتهنى باشلىق مۇسۇلمانالر دىنسىز كاپىرالر ۋە بىپاك

 بهس ز  بىلهن  كېچىپ،  الىمالر  جېنىدىن  شىرىن  بهرمهي،  قولدىن  مۇههممهتنى  دىنىي  قىلىپ،  مۇنازىرىلهرنى

 شاهادەتلىك دەرىجه تاپقانلىغىدىن ئىبارەت بۇ پهخرى شۆهرەت ۋە ئالى دەرەجات ۋەقهسىنى خهلقى خوتهن ئههلىگه،

 ئىبارەت  قىلىشىدىن  جاكا  يهنه  مۇسۇلمانلىرىغا  شهههر  يهتته  دەۋرى، . ههتتا  ئۆتكهن  شهههرنىڭ  يهتته  دېمهك،

 . شۆهرىتىنى تهرىپلهش ئۈچۈن، بۇ هېكايىنىڭ ئۆزىمۇ كۇپايه

 ئاقسۇ

 غهم  لېكىن  كهمتهر،  مۇنايىم،  يۇۋاش،  ساددە،  بولسا،  ئههلى  يوق،  ئاقسۇ  ئىتتىپاقى  ۋە  ئۈلپهت  ئهندىشىلىك،

 چېچ  يوق،  مهسلهههتى  ۋە  مۇههببهت  خهلقتۇر پاراكهندە،  تهۋەككۈلچى  ساقلىمايدىغان،  مههسۇالت  شهههر . ىالڭغۇ،

شۇڭالشقا ئاشپهز ۋە ناۋايلىرى . خهلقىنىڭ كۆپىنچىسى دىگۈدەك كۈنلۈك نانلىرىنى ئۇدۇللۇقچه بازاردىن سېتىپ ئالىدۇ
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 شههىرىگه كۇپايه يىمىش مههسۇالتى ۋە  هۈنهرۋەنلىرى ئاز، دېهقانلىرى كۆپ، مىۋە . ئاسانالر راۋاج ۋە روناق تاپىدۇ

 كېتىلىدۇ . قىلىدۇ  توشۇپ  شهههرلهرگه  قايسى  ههر  بولۇپ،  پاكىزە  چار . گۈرۈچلىرىمۇ  كهڭرى،  قىشالقلىرى  ۋە   يايالق

 . ههتتا ئېشىپمۇ قالىدۇ . پايلىرى كۆپ بولۇپ، ئۆزىگه يېتىدۇ

 بۇ ئايكۆل دىگهن جايدا، بۇ . ار ئاقسۇ زىمىنىدا مهۋالنه جااللىدىن كىتىكى دىگهن بىر ئالى مازارى زىيارەتگاچ ب

 نهۋرە  ئهزىزنىڭ  قۇدرۇسىىر  بۇخاراى  كهبىر  ئهبۇ  خوجا  دەيدىكهن  زاتنى  ئىدى  ئاۋالقى . زادىلىرىدىن  ئههۋال  بۇ

 بايان قىلىندى  بار . داستاندا  زىيارەتگاهى  بۈزرۈكۋارنىڭ ئالى مهقاملىق بىر  غازى ناملىق بىر  بهتتا  ئىمامى  بۇ . يهنه

 شېر  ئىسمى  ئ زاتنىڭ  ۋەجهۇنىڭ  كهرەممولال  ئهلى  يهنى  ئهلهۋە  ئابدۇلراخمان  ئىمام  مۇههممهت . ىپلىرى  ئىمام  وغلى

 يهنه . بۇنىڭ ماهىيىتى خۇداۋەدە ئالىمىياننىڭ ئۆزىگه مهلۇم . ههنىفه رەزىلۇلال ئهنهۇنىڭ تۆتىنچى نهۋرىسى دەيدىكهن

 مازارى ئالى دەرەجات ] 260 [ سۇلتان مهخمۇت غهزنىۋى  مهسهۇر  سۇلتان ماخمۇت غهزنىۋىنىڭ . بار دەپ بىر  لېكىن،

 ئاممىۋى . بۇ مازارنىڭ ئىگىسى بهلكى ماخمۇت غهزنىۋى بىلهن ههمنام بولسا كېرەك . قهۋرىسى بولسا غهزنه شههىرىدە

 ۋە سهرى ] 261 [ يهنه شهيخ جۇنهيدى باغدادى . دەپ ئۆزگىرىپ قالغان بولسا كېرەك ” غهزنىۋى ” سۆزى ” غازى ” تىلدا

 بار م ] 262 [ سهقهتى  باغدات شېرىپىدىكى شونسىزيه مهسچىتىدە دەپنه » نهفاها تۇلئۇنىس « . ازار  بۇالر  دىگهن كىتاپتا

 بار  مهلۇمات  دىگهن  تىلدا . قىلىندى  ئاممىۋى  دىگهن  سهقهتى  سهرى  جايدىكى  بۇ  سهرى ” سۆزى ” ساقى ” ئهمدى

 كېهك ” سهقهتى  بولسا  موللۇق . دەپ ئۆزگىرىپ قالغان  بۇالر  بولمىسۇن،  مۇرات قانداقال  ۋە  مازار  بهخشهش قىلغۇچى

 . بهخشهش قىلغۇچى زىيارەتگاهالردىن بولۇپ هىساپلىنىدۇ

 ئىسىمى  بۇنىڭ  بولۇپ،  مازار  بىر  چوڭ  ئاغىزىدا  تاغ  بىر  كېلىدىغان  مىقدارى  تاش  شىمالىدا  ئاقسۇنىڭ  يهنه

 تارىخ هىجرىنىڭ . بر بۇنىڭ تهزكىرىسىمۇ . شېرىپلىرىنى سۇلتان قۇرمىش سهيدىلمۇسلىمىن دەپ ئاتايدۇ  تهزكىرىدە،  بۇ

 يىلى  ئۈچۈنچى  سۇلتان ) ت  يىلى  654  653 مىالدى ( ئوتتۇز  مۇههممهت ئهلهيهىسسالم  زامان  ئاخىر  پهيغهمبهر

 بىلهن شههىرى بهربهردىكى  قههقه جادۇ ۋە زۇمرە ] 263 [ قۇرمىش سهيدىلمۇسلىننى ئوتتۇز ئۈچ مىڭ بۈيۈك ساهابهلهر

 ئۈ  ئهۋەتتى ئاتهشپهرەسلىكلهرنىڭ  ئۈچتۇرپان . ستىگه  ساهابىالرنى  بۈيۈك  مىڭ  ئۈچ  ئوتتۇز  كېلىپ،  غالىپ  كاپىرالر

 ئۇالرنىڭ مۇبارەك جهسهتلىرى ئۇشبۇ زىمىندا . تهۋەسى ۋە ئاقسۇ كهنتلىرىنىڭ بهزى جايلىرىدا شاهادەتلىككه يهتكۈزدى

 قىلىندى دەپ بايان قىلىنىدۇ  بۇالرن . دەپنه  ئىشهنچىلىك كىتاپالردا  بهقهئه لېكىن،  قىلىنغان جايلىرى بولسا ىڭ دەپنه
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 شۇنىڭدەك تارىخ هىجرىيىنىڭ ئوتتۇز . گۆرىستانلىغى، شامى شېرىپ، كۇففه، مىسىر قاتارلىق جايالردا دەپ كۆرسىتىلگهن

 يىلى  ئهنهۇ ) ت – يىلى  654  653 مىالدى ( ئۈچىنچى  رەزىلۇلال  ئهفغان  ئىبىنى  ئوسمان  ئۈچىنچى  چارىيارالرنىڭ

 بىپايان ئالهمدىن بىپايان ئالهمدىن باقى . هتته ئىدى تهختى خىالي  زامان بۇ  ئاخىر  مۇههممهت پهيغهمبهر  چاغدا  بۇ

 . ئالهمدىكى جهننهتكه سهپهر قىلغانلىغىغا خېلى ئۇزۇن ۋاقىت بولغان ئىدى

 ئابدۇلمۈلۈك  بىننى  ۋەلىد  خهلىپىلىرىدىن  ئۇمهييه  بهنى  قۇتهيهبه ] 264 [ شۇنىڭدەك،  ئهمىر  بىننى زامانىدا

 مۇسىلىمنىڭ تىرىشچانلىغى ۋە دااللىتى بىلهن بۇخارا، سهمهرقهنت، فهرغانه ۋە تۈركستان، كابىل قاتارلىق جايالر پهتهى

 بۇ دەۋر بولسا تارىخ هىجرىنىڭ توقسان بىرىنچى يىلى . قىلىنىپ، ئىسالمى شېرىپنىڭ دۆلىتىگه مۇيهسسهر بولغان ئىكهن

 ئهمدى سۇلتان قۇرمىش سهيىدلمۇسلىمىن كهلگهن چاغدا بولسا، بۇ شهههرلهر . ئىدى ) ت – يىلى  710  709 مىالدى (

 بولمىغان ئىدى  هالبۇكى، بۇنچىلىك نۇرغۇن ساهىبىلهر قايسى زىمىن بىلهن . تېخى ئىسالم شېرىپى دۆلىتىگه مۇيهسسهر

 ئىش  بىر  تېگىشلىك  قىلىشىغا  مۇالهىزە  ۋە  داناالرنىڭ پىكىر  ۋە  ئاقىل  بۇ  ئىشهنچىلىك كىتاپالرغا . ئۆتۈپ كهلگهندۇ؟

 مۇيهسسهر  دۆلىتىگه  شېرىپىنىڭ  ئىسالمى  تېخى  چاغدا  ئۇ  تهرىپى  بۇ  دەرياسىنىڭ  ئامۇ  ئهزىملهر  ساهابه  قارىغاندا،

 شۇنىڭ ئۈچۈن، سۇلتان قۇرمش تهزكىرىسى ئهتىۋاردىن يىراقتۇر، ياكى بۆلهك ۋىاليهت ياكى باشقا زىمىندىمۇ . بولمىغان

 بهر دىگهن بى  بۇ شهههرنىڭ زۇمرە ئاتهشپهرەس ۋە قههقه جادۇ دىگهن ئۇلۇغلىرى . ر شهههر بولسا كېرەك شههىرى بهر

 كېرە  مۇمكىن . بولسا  بولۇشى  ئهۋەتكهن  شهههرگه  شۇ  ئهنه  ساهابىلهرنى  زامان  ئاخىر  زاماندا . پهيغهمبهر  قهدىمقى

 بو  يالغان  ۋە  گۇمانلىق  ئهلۋەتته  ئاتالغىلىمۇ  دەپ  بهر  بهر  شههىرى  كېرەك ئۈچتۇرپاننىڭ  جايدىكى . لسا  بۇ  لېكىن،

 ئۇنىڭ ئورۇن شهكلى . نۇرغۇن مازارات ئالى زىيارەتگاهالر بۈگۈنكى كۈندىمۇ يهنال مۇدەققهس ئورۇنالردىن هىساپلىنىدۇ

 بۇ جايدا ياتقانالر بولسا بىرەر ئىش تۈپهيلىدىن كاپىرالر . ۋە كارامهتلىرى زاهىر ۋە روشهن كۆرۈنۈپ ههم بىلىنىپ تۇرۇپتۇ

 لېكىن، ئۇالرنىڭ ئىسىمى ههر . غازات قىلىپ، شاهادەتلىك دەرىجه ۋە مهرتىۋىسىگه يهتكهن كىشلهر بولسا كېرەك بىلهن

 كېرەك  بولسا  كىشلهر  ئۆتكهن  ئهسىرلهردە  باشقا  ۋە  زامان  باشقا  بولۇپ،  ۋە . خىل  تارىخ  ئوخشاش  ماڭا  شۇڭالشقا،

 ئايىغىدىن خهۋەر تاپمىغان بىر نادان ئادەم ئۆز  ڭ باش ئىشهنچىلىك سىيهر كىتاپالرنىڭ تهمىنى تېتىمىغان ۋە سۆزنى

 كېرەك  بولسا  قويغان  يېزىپ  چېكىپ تهزكىرە  جاپا  بىهۇدە  بويىچه  مۇالهىزە . خاهىشى  ۋە  مۇتالىئه  تهزكىرىنى  مهزكۈر

شكارە يالغانلىغى ئا  قىلىپ، ئۇنى ئىشهنچىلىك كىتاپالرنىڭ مهزمۇنىغا سېلىشتۇرۇپ كۆرگهندىال، ئاندىن ئۇنىڭ راست
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 كۆپ . بولدىۇ  مازاراتالرمۇ  بۇنىڭدىن باشقا  قايسى زاماندا . ئومۇمهن قىلىپ ئېيتقاندا،  ئۇالرنىڭ نامى نهسهپلىرى ۋە

 . شۇڭالشقا ئۇالرنى بايان قىلىشقا جۈرئهت قىلىنمىدى . ئۆتكهنلىگى مهلۇم ئهمهس

 هههرگه كېلىپ، ئاقسۇدا بىر نهچچه زامان يهنه ۋىاليهت تهرەپتىن ئهبۇلههسهن ههزرىتىم دىگهن كىشى بۇ يهتته شه

 قىلدى  ئۆلۈك . ئىستىقامهت  مۇسۇلمانالرنىڭ  يهردىكى  بۇ  بولسا  مهقسىدى  قىلىشىدىكى  سهپهر  زىمىنغا  بۇ  ئۇنىڭ

 دىللىرىنى تهۋەججۇه ۋە نهفه ئىسپاتالر بىلهن جانالندۇرۇش، ئۇالرنى زەاللهت ۋە ئازغۇنلۇق هاالكهتلىگىدىن قۇتقۇزۇپ،

 كى  ئۈنچه ههقىقهت  ئىالهىنىڭ  فهيزى  ۋە  چىقىش  ئېلىپ  مۇرىد  نارىسىگه  سۆزلىرىنى  قىممهتلىك   مارجاندەك

 كۆتىرىشتىن  دەرىجىسىگه  يۈيۈكلۈك  مهرتىۋىلىرىنى  مهقام  ئۇالرنىڭ  بېكىتىپ،  ئهينهكلىرىگه  دىل  مۇخلىسلىرىنىڭ

 يۇپ، مىسكىن ۋە مهقام تۇتقان ۋاقتى بۇ زاتى شېرىپنىڭ سائادەتلىك قهدەملىرىنى ئاقسۇ زىمىنى ئۈستىگه قو . ئىبارەت

 كېلىدۇ  بۇ زاتى شېرىپ . بولسا، جانابى ئاتالىق غازىنىڭ بۇ يهتته شهههرگه ئهڭ دەسلهپ قهدەم قويغان ۋاقتىغا توغرا

 ئاقسۇ زىمىنىغا كهلگهندىن كېيىن، بۇ جايدىكى ههممه ئۆلىماالر باشقا ئۆلىمائى ئهزىمهتلهرگه ۋە ههزرەتلهرگه كۆڭۈل

 مۇرىد بېرىپ،  بىلهن  دىلى  چىن  كىشىگه  بۇ  تارتىپ،  باش  بولۇشىدىن  دەرىجه  مايىل  ئۇنىڭ  بولۇپ،  مۇخلىس

 جان  ئۇنىڭغا  ئېرىشىپ،  باشلىدى  ئىلتىپاتلىرىغا  قىلىشقا  ئىتائهت  ۋە  ئىناۋەت  بىلهن  خاس . دىلى  ئۇنىڭ  ههتتا

 ئايالندى  خ . مۇرىدلىرىگه  ۋە  سۈلۈكىدە  بهندىيه  نهقشه  بولسا  شېرىپ  زاتى  ئىدىئ بۇ  تهرىقىدە  بىرمۇنچه . هفىيه  ئۇ

 قىلدى  پهيدا  مۇرىد . كارامهتلهرنى  ئۇنىڭ  شۇكى،  بىرى  كارامهتلىرىدىن  بىرى  ئۇنىڭ  كىتابى « مۇخلىسلىرىدىن

 ههمزە « ۋە » شاهنامه  ئىكهن » ئهمىر  شهيدا  ۋە  ئاشىق  ناهايتى  كىتاپلىرىغا  جهڭنامه  ههزرەتنىڭ . قاتارلىق  جانابى

 ئو  چۈشۈپ،  كۆزى  قىلىپتۇ بۇنىڭغا  مهنئى  يهنه . قۇشنى  مۇرىدنىڭ  هېلىقى  كېتىۋاتسا،  ئۆتۈپ  يولدىن  كۈنى  بىر  يهنه

 قاپتۇ  كۆرۈپ  ئولتۇرغانلىغىنى  جايدا  ئوقۇغا  جهڭ . جهڭنامه  ئاجايىپ  بۇنداق  كۆڭلىدە  چاغدا  بۇ  مۇرىد   مهزكۈر

 دە  بولغىيدى  پادىشاالر  قانداق  دىگهن  كهيكاۋۇس  ۋە  سىياپ  ئهفرا  قىلغان  ئۇيقۇغا جىدەللهرنى  كۆزى  ئويالپ،  پ

 بىر . كېتىپتۇ  ههيۋەتلىك پادىشا  ئىككى زور  ئهفرا  كېچىسى چۈشىدە  خااليىقنىڭ مانا  بىرىنى قوغالپ كېتىپ بارغاندا،

 بولغانلىغىنى كۆرۈپتۇ  ئهتىسى . سىياپ ۋە كهيكاۋۇس دىگهنلىگىنى ههم ئۇالرنىڭ بۇنداق يىغىلىشىدىن قورقۇپ بىدار

 ئهفرا سىياپ ۋە « ندىن كېيىن، تهۋەججۇه ۋاقتىدا جانابى ههزرەت ئىلتىپات قىلىپ، ئۇنىڭدىن ههلقىغه كىرىپ ئولتۇرغا

 كاپىردۇر  ئىككى  بهلكى  ئهمهس،  نهرسه  باشقا  ئۇالر  كۆردۇڭمۇ،  چۈشىدە . دەپتۇ » كهيكاۋۇسنى  ئۆز  مۇرىدى ئۇ
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 ا قىلىپ، ئىككىنچى قېتىم جهڭنامه كۆرگهنلىرى بولسا جانابى ههزرەتنىڭ ئىشارىتى ئىكهنلىگىنى بىلىپ، يېڭىۋاشتىن توۋ

 . ئوقۇغان يهرگه باماپتۇ

 . ئۇنىڭ بىر ئىشىگىمۇ بار ئىكهن . جانابى ههزرەتنىڭ يهنه مولال ئابدۇلكېرىم ناملىق بىر ياش مۇرىدى بار ئىكهن

 زىكىرگه هازىر ئۇ ئىزدەشكه ئادەم بۇيرۇپ، ئۆزى ههلقه . بىر كۈنى ئهتىگهندە بۇ ئىشهك بىكار بولۇپ قېچىپ كېتىپتۇ

 بۇ چاغدا . لېكىن كۆڭلىدە ئىشهك نهگه كهتكهندۇ، قاچان تېپىلىدۇ دەپ، كۆڭلى پهرىشان بولۇپ تهشۋىشلىنىپتۇ . بولۇپتۇ

 كېلىپ قاپتۇ  ئۇنىڭغا  نۆۋىتى  قىلىپ كايىپ . تهۋەججۇه  ئۈستۈن  بېشىنى  بېرىپ تۇرۇپ،  ههزرەت تهۋەججۇه  جانابى

 ئىشهكنىڭ « تۇرۇپ،  بىر  كىچىككىنه  قىل، ئهي  جهم  خاتىرەڭنى  بۇالمسهن؟  پهرىشان  شۇنچه  يۇقالغانلىقىغىمۇ

 ئۇ يېڭىدىن توۋا قىلىپ، ئهيۋىنى بوينىغا . دەپ مهرههمهت قىلىپتۇ » ئىشهككنىمۇ تاپااليسهن، ئاتقىمۇ ئىگه بوالاليسهن

 سنىڭ ئۆز ئاغىزىدىن بۈگۈنكى كۈندە مولال ئابدۇلكېرىم قازى رەئى . خالىق سوراپ تۆۋەنچىلىك قىلىپتۇ  ئېلىپ، ئۆزرە

 پۈتتۈم  ۋەرەقچىگه  تهرىپىنى بىر . ئاڭالپ بۇ  ۋە  زاتى شېرىپنىڭ لهقهم  بۇ  ئۇ  ئهگهر  بىرلهپ تهپسىلى بايان قىلساق،

 ئۇنىڭ نام ۋە نىشانلىرى خااليىق ئىچىدە ئۇنتۇلۇپ كهتمهسلىگى ئۈچۈن، . ئاالهىدە چوڭ بىر تهزكىرە كىتابى بوالاليدۇ

 بايان قىلىشقىال جۈرئهت قىلىندى ئۇنىڭ ۋەقهلىرىدىن ئىندە  سهكسهن . ك  مىڭ ئىككى يۈز  زات تارىخ هىجرى بىر  بۇ

 ۋاپات ) ت – كۈنى  10 ئاينىڭ  6 يىلى  1868 مىالدى ( بهشىنچى يىلى ماهى سهپهرنىڭ ئون سهككىزىنچى كۈنى

 الرنىڭ سۆهبهتلىرىنى كىبىرىتى تهۋەررۇف كىتاپىرىدا پىر كامىل . بولدى، ۋە سىيىتى بويىچه ئۆز هويلىسىدا دەپنه قىلىندى

 ئىدى . ئوخشىتىدىكهن ] 265 [ ئههمهتگه  ئههمهر  كىبىرىتى  ئهلۋەتته  شېرىپنىڭ سۆههتلىرىمۇ  زاتى  بۇ پىر . شۇڭالشقا،

 كامىلنىڭ ئۆزىمۇ دەل مۇشۇ زاتى شېرىپ ئىدى ئۇنى بۇنىڭدىن ئارتۇق تهرپلهپ سۈپهتلهشكه خوش قهلهم جۈرئهت

 . قىلمىدى

 مو  كهمىنه  ئهمهلدار بۇ  زاكاتچى  يهنى  زاكاتچى،  ئامىلى  چاغدا  ئۇ  سايرامى  خوجا  ئهيسا  مولال  ئىبىنى  لالمۇسا

 ئىدىم  ئىدى . خىزمىتىدە  ۋاقتىم  غورۇر  ۋە  بولدۇم . ياش  سۆهبىتىدە  قېتىم  نهچچه  ئىزدەشكه . ئۇنىڭ  دوستلۇق  لېكىن

 ئۆمرۈم ئاخىرىغا يهتكىچه بۇ زاتى شېرىپنىڭ . هازىر ئۇنىڭدىن تولۇق ئوتتۇز ئالته يىل ئۆتۈپتۇ . مۇيهسسهر بواللمىدىم

 مه ئۇنىڭدىن باشقا بۇنداق بىرەر مۇرشىدىن ئىككىنچى . سۆهبهت ۋە مۇههببهتلىرى چىن قهلبىمدە جۇش ئۇرۇپ تۇرىدۇ

. قېتىم تاپالمىدىم ۋە كۆرمىدىم
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 : نهزىم

 ۋەسلى يار بولدى مۇيهسسهر قهدرىنى ئاه بىلمىدىم،

 . ولماي جاۋدانى فۇرقهت كېلۇرىنى بىلمىدىم ۋەسلى ب

 ئۈچتۇرپان

 شهههردۇر  كونا  قهدىمقى  ئىكهن . ئۈچتۇرپان  ئۈچ  ئېتى  بۇرۇنقى  بهر . ئۇنىڭ  شههىرى  ئاتىلدۇ  يهنى  دەپمۇ  . بهر

 زامانىسدا  ئىتا ] 266 [ مهنسۇرخان  قىلىپ  بىئهدەپلىك  ئادەملىرى  ئهمراالر ،ئۇنىڭ  كايىپ،  ئۈچۈن  چىقانلىقى  ئهتتىن

 قهتلى  ئههلىنى  ئۈچ  لهشكهرلىرى بىلهن ئهۋەتىپ،  بېك دوختىۋىنى  بهردى  جهپپار  ساق  ئهمىرى مىرزا  قىلىپ،  ئام

 يۇرت  ئولتۇرغۇزۇپ ئاۋات قىلغان ئىكهن  قالغانلىرىنى  كۆچۈرۈپ كېلىپ،  تۇرپاندىن ئادەم  تارقىتىۋېتىپ،  . يۇرتالرغا

 بۇ  ئىسمى شۇڭالشقا،  ئايماقالرنىڭ  كهنت،  ناملىرىغا  جايدىكى  ئىسمى  ئايماقالرنىڭ  كهنت،  تۇرپاندىكى  ناملىرى

 قۇشۇلۇپ، » تۇرپان « سۆزىگه » ئۈچ « شۇڭالشقا، . ئوخشايدىكهن  ئاتالغان » ئۈچتۇرپان « سۆزى  دەپ

 بولسا . ئىكهن  تىلدا  ئاتىلدۇ » ئۈشتۇرپان « ئاممىۋى  بۇ . دەپمۇ  چىنى  خاقانى  ئىگهلىگهندىن شۇنىڭدەك  شهههرنى

 ئهمرى  چىنىنىڭ  خاقانى  ئههلى  ئۈچتۇرپان  يىلى  ئۈچىنچى  ئىكهن  كېيىنكى  چىققان  خاقانى ] 267 .[ ئىتائىتىدىن

 ئام قىلىپ، ئالته شهههردىن  چىنىدىن ناهايتى نۇرغۇن چېرىك كېلىپ بۇ جاينى تهسهررۇف قىلىپ، ئادەملىرىنى قهتلى

 بۇ ۋەقه . دەپ ئاتايدۇ » كۆچمهن « شۇڭالشقا، هازىر بۇالرنى . ۋات قىلغان ئىكهن ئادەم كۆچۈرۈپ كېلىپ ئولتۇرغۇزۇپ ئا

 بايان قىلىندى  بولۇپ هىسابلىنىدۇ . ئاۋالقى داستاندا  ۋە چېچىالڭغۇ  قانچه پىرقه  بىر  بۇ جايدىكى ئادەملهر  . شۇڭالشقا

 . ه هاسىلى كهڭرى ۋە ئهرزاندۇر ئۇالرنىڭ كاسىپ، هۈنهرۋەنلىرى كهم، ئادەملىرى دىخان، يهر زىمىنى ئوبدان، غهلل

 بار  مهقامات  مازار  ئالى  بىر  دىگهن  ئىماملىرىم  زىمىنىدا  مۇههممهت . ئۈچتۇرپان  ئىمام  ئىسمىنى  ئۇنىڭ

. دەيدۇ ] 269 [ يهنه قازغاندا بىر ئالى مازارات بولۇپ، ئۇنىڭ ئىسمىنى ئهخمهد غهززالى . دەپ ئاتايدۇ ] 268 [ غهززالى
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 دەيدۇ » س نهفههانۇلئۇنى « لېكىن،  قىلىندى  دەپنه  شههىرىدە  قهزۋىن  غهززالىنى  ئههمهد  ئىمام  كىتاپتا  « دىگهن

 يهنه ساۋۇتقى بازار . ئۇنى ئالالنىڭ ئۆزى بىلىدۇ . بىرىگه يېقىن  سۆزى ئاهاڭ جهههتتىن بىر » قازغان « ۋە » قهزۋىن

 بار  جاي  قهدىمقى  بىر  هىجى . دىگهن  تارىخ  شۇكى،  سهۋەپ  ئاتاشتىكى  دەپ  يىلى ساۋۇتقى  ئۈچىنچى  ئوتتۇز  رنىڭ

 يۇقىرقى قۇرمىش سهيدىلمۇسلىمىن شاهادەتلىككى يهتكهندىن كېيىن، پهيغهمبهر ئاخىر ) ت  يىلى  654  653 مىالدى (

 قههقه جادۇ ۋە زۇمزە ئاتهشپهرەسلهرنىڭ شههىرىگه ] 270 [ زامان رەسۇلىرراخمان ئهلى شىر يهزدانى كىرەمولال ۋەجهۇنى

 ئىككى شاهزادە كېرەم ۋە بىر ] 271 [ بۇ چاغدا ههزرەت ئهلى شىر يهزدانى ئهلى شىر خۇدا . هن بېرىشقا ئهمىر قىلغان ئىك

 كىچه  تىزلىك بىلهن  ناهايتى  كىرىپ،  شهكىلىگه  سودىگهر  قىلىپ،  ياش ساهابىزادىلهرنى ههمرا  يول  نهچچه  كۈندۈز

 ى بۇالق بېشىدىكى بىر تۈپ سۆگهتكه بهرگه كېلىپ، بىر بۇالق بېشىغا چۈشۈپ، دۇلدۇللىرىن  يۈرۈپ، ئۇشبۇ شههىرى بهر

 . بۇ بىر تۈپ سۆگهت كۆكلهپ ئۆرە تۇرۇپ، يهنه يىقىلىپ ئۆرە بولۇپ كۆكلهپتۇ . باغالپ، ساۋۇت سوۋۇتۇپ قويغان ئىكهن

 بولۇپ  ئۆرە  يهنه  يىقىلىپ،  يهنه  بولغان زىمىن ئىچىدە  ئاشلىق ئۇرۇغى كهتكىچه  تاغار  بىر  بارغانسىرى ئهتىراپىدىن

 تېگىشكىمۇ جۈرئهت . هېچقانداق ئادەم بۇنىڭ مهيلى قورۇق ياكى شېخىنى كېسهلمهپتۇ . كۆكلهۋېرىپتۇ  ئۇنىڭغا  ههتتا

 ئىكهن . قىاللماپتۇ  بار  بۇالق  بىر  تۈۋىدە  سۆگهتنىڭ  سهئبان « ئۇنى . بۇ  بۇلىغى ( » ئهينۇل  دەپ ) ت  يىالنالر

 . انى بويىچه بۇ بۇالققا يىالنالر توپالنغان ئىكهن پهرم  ئهمىر ] 272 [ بىر زاماندا سۇاليمان ئهلهيهىساالمنىڭ . ئاتايدىكهن

 ئۇ  يهرگه يهتكهندە،  بۇالق ) ي  يىالنالر ( ئهي سابانىالر « ههزىرتى ئهلى كېرەمولال ۋەجهۇنىڭ قهدەم شېرىپلىرى بۇ

 النالر بۇ دىگهندە، يى » ئۈستىدىن ئۆزۈڭالرنى بىر تهرەپكه ئېلىڭالر، پهيغهمبهر ئاخىر زاماننىڭ بارگاهلىرىنى تىكىمىز

 كۆچۈپتۇ  بېشىدىن  ئىكهن . بۇالق  قالغان  بولۇپ  ئاچچىق  بىلهن  زەهىرى  يىالنالرنىڭ  سۈيى  بۇالق  ئىككى . لېكىن،

 سۇلىرىنى  ئېغىز  كېرەملهر  تاشالپتۇ ) ت  تۈكرۈكلىرىنى ( شاهزادە  بۇالققا  شىرىن بولۇپ  مهزكۇر  يهنه تاتلىق ۋە  سۇ  دە،

 خااليىق بۇ جاينى زىيارەت قىلىپ، بۇالق سۈيىنى شهرۋىتى . دەپ ئاتاپتۇ » ار ساۋۇتقى ماز « شۇڭالشقا بۇ جاينى . قاپتۇ

 تهرەپ  هىساپالپ،  كىتىدۇ  تهۋەرۈك  ئېلىپ  قىلىپ  تهۋەرۈك  مازارنىڭ . تهرەپكه  مهزكۇر  تهزكىرىسدىمۇ  جاينىڭ  بۇ

 قىلغان  بايان  دەپ  يېرى  قويغان  قهدەم  ۋەجهۇنىڭ  كېرەمولال  ئهلى  تارىخ . ئورنىنى  بهزى  ئهلى لېكىن،  كىتاپلىرىدا

 قىلىنغان  بايان  دەپ  ئۆتمىگهن  تهرىپىگه  بۇ  زىمىنىنىڭ  ئىراق  ۋەجهۇ  يالغانلىغىن . كېرەمولال  ياكى  راست  بۇنىڭ

 ئالىمىياننىڭ ئۆزى بىلىدۇ  مازاردۇر . خۇداۋەندە  كارامهتلىك بىر  بهلكى ئاالهىدە  ئادەتتىكى جاي ئهمهس،  بۇ . ئهمما
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 زىيارە  مازارات ۋە  شېرىپلىرى  بۇالرنىڭ ههممىسنىال ساهابالرنىڭ ئىسىم . تگاهى تهۋەرۈككانالرمۇ كۆپ بۇنىڭدىن باشقا

 ئاتايدۇ  قىلىشقا . بىلهن  بايان  بۇالرنى  شۇڭالشقا  يوق،  دەلىلىمۇ  ئىشهنچلىك  ئهمهس ههم  مهلۇم  قانداقلىغى  لېكىن،

 قىاللمىدى  جۈرئهت  جهڭلهر . قهلهم  ۋە  غازات  ئۈچتۇرپاننىڭ  بولمىسۇن،  قانداقال  جاي مهيلى  بىر  بولغان  كۆپ  دە

 . ۋەلالهۇ ئهلهم . ئىكهنلىكى مهلۇم

 كۇچار

 ئىكهن  كۇسهن  ئىسمى  ئۈلپهتلىگى . كۇچارنىڭ قهدىمقى  ئىتتىپاق،  بىر  ئهتىۋارى جهههتتىن  پېئىل  ئههلى  كۇچار

 خۇشخۇي،  سىپايه،  ئادىمى  ههممه  بولۇپ،  خهلق  جۈرئىتى زىيادە  ۋە  هىممهت  ئايالالرنىڭ  بولۇپ،  سۆزلۈك  گۈزەل

 كهسپى . ئهرلهردىن ئارتۇق  ۋە  ئهمهل  ئىلمىي  ئهمهس  ئۇالر  كهم  يوق، . هۈنهردىمۇ  بىلهن خوشى  مۇساپىرالر  بىراق،

 خانىالرنى  سودا  قىلىپ،  جهمىيهت پهيدا  جهم بولۇپ،  تهرەپتىن كهلگهن مۇساپىرالر  ههر  كۈنلهردە كۇچارغا  بۇ  لېكىن،

 راۋاجالنماقتا  سايرامدىن . قۇرۇپ  باي،  ههپتىدە  ههر  تازا،  ۋە  كهڭرى  زىمىنى  قارىغاندا  ئادەملىرىگه  كۇچارنىڭ

 يىمىشلىرى ۋە باشقا مهئىشهتلىرى  ههر خىل يهل . ئهقهلىسى بهش يۈز ئېشهك ۋە ئۇالقتا ئاشلىق ۋە ياغ كېلىپ تۇرىدۇ

 ماللىرى  چارۋا . شهههرگه توشۇپ، كېتىدۇ  ىشلىرىنى شهههر سودىگهرلهر هۆل ۋە قۇرۇق يىم . باشقا شهههرلهردىن كۆپ

 . توال ۋە ئۆز ئېهتىياجىغا يېتىدۇ، ههتتا ئېشىپمۇ قالىدۇ

 قهۋىرسى بار  مهۋالنه ئهرشىدىن ۋەلىلۇلالنىڭ ئارامگاهى ۋە  زىمىنىدا  زاتى شېرىپنىڭ دااللىتى ئارقىلىق . كۇچار  بۇ

 بى  بىلهن  تهۋەلىگى  ئۆز  تېمۇرخان  ئىلى تۇغلۇق  تهڭ،  بىلهن  بولۇش  مۇيهسسهر  دۆلىتىگه  شېرىپنىڭ  ئىسالمى  لله

 دەپ ئاتايتى، بۇ ئاۋالقى » ئۇلۇغ مولالم « خان بۇ زاتنى . تهۋەسىدىمۇ دىنىي ئىسالمنىڭ چىرىغىنى ياندۇرغان ئىدى

 « نى » دىهلىۋى « بهزىلهر . دىگهن بىر مازارات بار ] 273 [ يهنه شهيىخ نىزامىددىن دىهلىۋى . داستاندا بايان قىلىندى

 يهنه بهلىخ ئاتا دىگهن بىر . بۇ ناهايتى كېلىشكهن ۋە ههيۋەتلىك مازار بولۇپ هىساپلىنىدۇ . دەپ ئاتايدۇ » دەهبىدى

 يهنه نهۋرە . مازارى ئالمهقام بار، بۇنىڭ ئىسمى ۋە نهسهپلىرى ههم ئۇنىڭ قايسى زاماندا ئۆتكهنلىگى مهلۇم ئهمهس

 زىيارەتگاه  قۇددۇسسرەنىڭ نهۋىرىلىردىن ئىدى خوجام دىگهن بىر  بهندە  ههزىرىتى باهاۋىددىن نهخشه  بۇ بولۇپ،
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 بار  مهلۇماتالر  بار . دىگهن  مازار  مهشهۇر  بىر  دىگهن  ۋەلىلۇلال  قهمبهر  بابا  بولسا . يهنه  ۋەلىلۇلال  قهمبهر  بابا  لېكىن،

 بۇ مازارنىڭ ئىگىس  ى ئهنه شۇ زات بىلهن ههمنام بولسا ههزىرىتى ئهلى كېرەمولال ۋەجهۇنىڭ مىراخورلىرىدىن بولۇپ،

 مازارى ئالى . كېرەك  بىر  يهنه  بار  قاتارلىق جايالردىمۇ  خوتهن  ئۈچتۇرپان،  يهنه  دىگهن مازار  ۋەلىلۇلال  قهمبهر  بابا

 ئهدههم  ئىبىراهىم  نامىنى  ئاتايدۇ ] 274 [ زىيارەتگاهنىڭ  ئىبىراهىم . دەپ  ئهۋلىيا  پىشقهدەم  مهشهۇر  مهزكۇر  لېكىن،

 بىلهن . ۇسسرەنىڭ قهۋرىسى بولسا مهككه مۇئهززەمهدەدۇر ئهدههم قۇدد  بهلكى بۇ مازارنىڭ ئىگىسىمۇ مهزكۇر ئهۋلىيا

 « دىگهن سۆز » ئاتام « ياكى مازارنىڭ ئىگىسنىڭ نامى ئىبىراهىم ئاتام بولۇپ، ئاممىۋى تىلدا . ههمنام بولسا كېرەك

 هم بىساۋاپ ۋەللۇهۇ ئهل . سۆزىگه ئالمىشىپ قالغان بولسا كېرەك » ئهدههم

 كونا تۇرپان

 شهههردۇر  قهدىمقى  ۋە  كونا  بولسا  تۇرپان  پىششىق، . كونا  ۋە  پۇختا  سۆزلۈك،  راست  قوللۇق،  راست  ئادەملىرى

 خىيانىتى يوق  هىله  سۈيى  ئهقىدە . مىكرى ۋە  ههممىسىال كارىز  سۈيى كهم بولۇپ،  هاۋاسى ئىسىق،  ئىخالسلىرى ساپ،

 تهرەنجىۋىل كونا . كېۋەزلىرى ئوبدان بولىدۇ  غوزا . نى ئوبدان، مههسۇالتى ئۆزىگه يېتىدۇ زىمى . بىلهن زىرائهت تېرىيدۇ

 مههسۇالتىدۇر  خاس  شهههر . تۇرپاننىڭ  بۇ  بولۇپ،  كۆپ  ناهايتى  ئۈزۈملىرى  توشۇلىدۇ  كىشمىش  كونا . شهههرلهگه

 . تۇرپاننىڭ زىمىن دائىرىسى كهڭ، ئارلىغى يىراق

 ىڭ ياتقان ئورنى، مازار زىيارەتگاهى بار، لېكىن تهفسىرلهردە ئهسهابۇلكهههفنى رۇمنىڭ بۇ زىمىندا ئهسهابۇلكهههفن

 دىگهنلىرى بولسا ئۇشبۇ » رۇم « تهفسىرچىلهر ۋە تارىخچىالرنىڭ . دىگهن شههىردە دەپ بايان قىلىندۇ ] 275 [ تهرسۇس

 قهدىمقى زامانالردىن بۇيانال ئۇلۇغ پ . رۇمچه شههىرىدۇر  رۇمچه بولسا  تۆرىلهرنىڭ مهقام مهنزىلى چۈنكى،  ۋە  ادىشا

 مهخپى قىلىپ . بولۇپ كهلگهن  بىلهن ئهسهابۇلكهههفنى خااليىق ئارىسىدا  هېكىمهت ئىشارىتى  ئۆز  خۇداۋەندەكېرىم

 مهخپىدۇر . كهلگهن  ئىسمىمۇ  ئۇنىڭ تهكتى  دىگهن . ههتتا  بار  زىيارەتگاهى  جايدا  قانچه  بىر  ئۇنىڭ زىمىن ئۈستىدە

 . تهفسىر ۋە تاۋارىخالردا بايان قىلىنغىنى دەل مۇشۇ ئههۋالدۇر . بىرى رۇمدىكى تهرسۇس شههىرىدە ئۇنىڭ . خهۋەرلهر بار

 ئهدەندە  ئۈچىنچىسى  زىمىنىدا،  پهلهستىن  ياكى  تېغىدا،  لىۋان  قىتئهسىدە، ] 276 [ ئىككىنچىسى  ئافىرىقا  يهنى ،
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 ئىسپاه  ئالتىنچىسى  هىندىستاندا،  بهشىنچىسى  تاغلىرىدا،  مهغرىپ  ئهرمىنىيىدە، ] 277 [ اندا تۆتىنچىسى  يهتتىنچىسى ، 

 . سهككىزىنچىسى چىن مهملىكىتىدە دەيدىكهن

 ئىكهن  رۇمچه  ئىسمى  ئهسلى  تىلدا . ئۈرۈمچىنىڭ  ئهلىف » رۇمچه « ئاممىۋى  ئالدىغا  ههرىپىنى، ) 1 ( سۆزىنىڭ

 شۇنىڭدەك . بولسا كېرەك دەپ ئاتىغان ) ئۈرۈمچى ( » رومچى « ههرىپىنى ئارتۇقچه قوشۇپ، ) ي ( » يا « ئاخىرىغا بولسا

 چوڭ نهرسىلهرنى ) ت  تۈرۈكلهر ( تۈركانالر . دىگهن مهنىنى بىلدۈرىدۇ » كىچىك « دىگهن ئىبارە » چه « تۈركى تىلدا

 . قوشۇپ كىچىكلىتىدۇ » جه « ، » چه « يهنى . ئىبارىسنى قوشۇپ سۆزلهيدۇ » چه « كىچىكلهشتۈرمهكچى بولسا، هامان

 » باغ « بىراق باغلىرى چوڭ ۋە دائىرلىك بولسا، ئۇنى . دىگهندەك » دەكچه « ، » ه هويلىچ « ، » باغچه « مهسلهن،

 بىلهن ئاتايدۇ » باغچه « كىچىگىرەك بولسا . دەپ ئاتايدۇ  دىگهنلهرنىڭ » دەكچه « ، » هويلىچه « . دىگهن سۆز

 دىگىنى بولسا » چىك رۇم كى « دىگهنلىگى بهلكى » رۇمچه « شۇڭالشقا بۇ جايدا . قائىدىسىمۇ ئهنه شۇنىڭغا ئوخشاش

 . كېرەك

 تهرسۇس « . تهفسىر كىتاپلىرىدا ئهسهابۇلكهههفنى رۇمدىكى تهرسۇس شههىرىدە دىگهن مهلۇمات توغرا بولسا كېرەك

 بهلكى خىتاي، موغۇل، قىرغىز، قىپچاق، تاتار، ئۇيغۇر . بولۇپ قالغان بولسا كېرەك » تۇرپان « سۆزىمۇ ئاممىۋى تىلدا »

 دەپ سۆزلهنگهن » تۇرپان « دىگهن سۆز ئېغىز تهلهپپۇز بولۇپ تۇيۇلغانلىقتىن، ئۇ » تهرسۇس « الرنىڭ تىلىدا ۋە قالماق

 كېرەك  ئىلگىرى . بولسا  زامانىدىن  ئهلهيهىساالۋاتنىڭ  ئهنبىيائى  ئهيسا  ههزىرىتى  بولسا،  زامانى  ئهسهابۇلكهههفنىڭ

 بۇ ئۇزۇن زامانالر مابهينىدە، بىر . ئىلگىرى ئۆتكهن بولىدۇ بۇنىڭغا قارىغاندا، ئۇ بۇنىڭدىن ئىككى مىڭ يىل . ئىكهن

 دەۋىر  نهچچه  بىر  گۇرۇهى،  ۋاقىت ئۇيغۇر  نهچچه  بىر  قهۋمى،  موغۇل  ئهسىر  نهچچه  بىر  ئههلى،  تاتار  زامان  نهچچه

 ئۆتۈپتۇ  قىلىپ  هۆكۈمرانلىق  تايىپلىرى  خىتاي  چاغ  قانچه  بىر  ۋە  پادىشالىرى  بىرى . مۇسۇلمان  ههر  ئۆز ئۇالرنىڭ

 شىڭ شاڭ « هازىر . دەپ ئاتايتى » خو مىيۇزە « مهسلهن، خىتايالر ئۈرۈمچىنى . شهههرلىرىنى ئۆز تىلى بىلهن ئاتاپتۇ

 شۇڭالشقا تهرسۇس دىگهن ئىسىمنىڭ ئۆزگىرىپ قالغانلىغىمۇ ئاقىلالرنىڭ . دەپ ئاتىدى ) ت  شىنجاڭ ئۆلكىسى ( » سىن

 زور ئۇشبۇ تۇرپان تهۋەسىدىكى تۇيۇق دىگهن جايدا دەپ  ههفنى زورمۇ شۇڭالشقا، ئهسهابۇلكه . ئهقلىدىن يىراق ئهمهس

 كېرەك  ئهقىدە  بولسا  گهپ  شۇنداق  ئهنه  قىلىشلىرىمۇ  ئۆز . ئىخالس  خۇداۋەندەكېرىمنىڭ  بهزىلهر  ئۈچۈن، شۇنىڭ
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 مۇۋاپىق دەپ هېس  غارغا  بۇ  تۇيۇقتىكى  ئايهتلىرى دەل  چۈشۈرگهن  ئهسهابۇلكهههفنىڭ غارى ههققىدە  اپالپ، كاالمىدا

 بهش ئايلىق يولدىن نهزىر ۋە ههدىيلهر  پۈتۈن موغۇلىستان، بهلكى فهرغانه، تۈركىستان، هىندىستان قاتارلىق تۆت

 يانىدۇ  قىلىپ  زىيارەت  كېلىپ  هىله . بىلهن  تۈرلۈك  ههر  بارغانالرغا  زىيارەتكه  شهيىخلىرى  يهرنىڭ  نهيرەڭلهرنى  بۇ

 يهرد  بۇ  ئاتتىن چۈشىدۇ،  يهردە  بۇ  ههرەم كۆرسىتىپ،  يهرنى  بۇ  گويا  دەپ،  تاۋاپ قىلىدۇ  يهردە  بۇ  ئوقۇيدۇ،  ناماز  ە

 مىكىر بىلهن ئۇالرنىڭ نهرسىلىرنى  شېرىپتهك كۆرسىتىپ ۋە شۇ جايدىكى قائىدىلهر بويىچه تهلىم بهرگهن بولۇپ، هىله

 ۇلكهههفكه بىر قېتىم كېلىپ ههتتا بهزىلهر ههرەم شېرىپقا بېرىشقا ئاجىزلىق قىلغان تهقدىردە، ئۇشبۇ ئهسهاب . ئېلىۋالىدۇ

 دەپمۇ ئهقىدە قىلىدۇ  بولغان بولىدۇ  ئهسهابۇلكهههف ئورۇنالشقان جاي بىر ئېگىز . زىيارەت قىلسا، يېرىم هاجىلىق ئادا

 تاغنىڭ ئۈستىدە بىر قانچه هۇجىرا، ئايۋان، . نهچچه شوتا بويى پهلهمپهي بىلهن چىقىدۇ  تاغ بولۇپ، بۇ جايغا نهچچه

 مهسچىت  بار راۋاقچه،  ئۆيلهر  كۆپ  ئهتىراپىدىمۇ  بار،  جايالر  قىلدىغان  دۇئا  ۋە  مۇنبهر  مېهراپ،  مازارنىڭ . ،  بۇ

 ئىچىپ  ئهۋقاپلىرىنى  ۋەخپه  سىكۇنىت قىلىپ،  ئۆتكۈزىدۇ  خادىملىرى  يۈز . يهپ كۈن  ئۈچ  مازارنىڭ شهيىخلىرى  بۇ

 مۇ ئادىمگهرچىلىك ۋە خهيرىيات ئۈچۈن بىر بۇرۇن مۇسۇلمان خانالر ۋە هاكىمى ۋىاليهتلهر، ئهمراالر . ئۆيلۈكتىن ئارتۇق

 دەقيانۇسنىڭ . مۇنچه ۋەخپه ئهۋقاپالرنى بهرگهن ئىدى

 دەپ  ئۇخاليدۇ  غاردا  مۇشۇ  دەل  بولسا  ئهسهابۇلكهههف  ئىكهن  تهۋەسىدە  تۇرپان  مۇشۇ  تهختىگاهىمۇ  ۋە  شههىرى

 كېيىن ههزرىتى ) ت – يىلالر  1600 الدى مى ( تارىخ هىجرى بىر مىڭىنچى يىلالردىن . مۆلچهرلهپ، ئېتىقات قىلىدىكهن

 ئۇ تۇرپان ئههلىنىڭ بۇ جايغا كېلىپ ئىززەت ۋە ئېهتىرام قىلغانلىغىنى كۆرۈپ، بۇ . ئاپپاق خوجا تۇرپانغا بارغان ئىكهن

 قىلىپتۇ  مهنئىي  دەسلهپته  كهسپى . ئههۋالنى  چۈشۈپ،  تهۋەججۇهكه  ۋە  مۇراقىبه  كىرىپ  ئىچىگه  غارنىڭ  بۇ  كېيىنچه

 مۇراقىبهدىن كېيىن . بۇ جاي بولسا ئىتالرنىڭ جاي مهنزىلى دەپ گۇمان قىلغان ئىدىم « لىرىنى قىلىپ، خااليىققا كارامهت

 ئهمهس ئىكهن  توغرا  مېنىڭ گۇمانىم  بولدىكى،  ئاشكارە  راست ئىكهن  سىزلهرنىڭ ئهقىدە . ماڭا  . ئىخالسلىرىڭىزالر

 » زىيارەت قىلىۋېرىڭالر ۋە بۇنى غهنىمهت بىلىڭالر . يوقتۇر شۆهبه  ئهسهابۇلكهههفنىڭ بۇ مهنزىلىدە ئىكهنلىگىدە شهك

 . دەپتۇ دىگهننى گۇۋا ۋە هۆججهت قىلىپ سۆزلهيدىغانالرمۇ بار

 يىللىرىغىچه  مىڭىنچى  بىر  هىجرىنىڭ  تارىخ  قارىغاندا،  رىۋايهتلهرگه ) ت – يىللىرىغىچه  1600 مىالدى ( بهزى
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 غارنىڭ  ئهسهابۇلكهههف بۇ  تۇرغان ئىكهن بولغان ئارلىقتا  ئىكهنلىگىنى هىچقانداق ئادەم . ئىچىدە  جايدا  ئۇنىڭ بۇ

 بهرمهنلهرنى توختىتىپ، ئىززەت ۋە هۆرمىتىنى . بىلمهيدىكهن  ههتتا كاپىرالرمۇ بۇ غارنى بۇتخانا قىلىپ، الما لودو ۋە

 ) ت – يىللىرىغا  1600 مىالدى ( تارىخ هىجرىنىڭ بىر مىڭ يهتمىش نهچچىنچى يىللىرىغا . قىلىپ كهلگهن جاي ئىكهن

 باهادۇر  باياخان  سهئىد  سۇلتان  ئهۋالتلىرىدىن  خاننىڭ  تېمۇر  تۇغلۇق  قامۇلغا ] 278 [ كهلگهندە،  تۇرپان،  دىگهن

 بولغان ئىكهن  دەۋرىدە خااليىقنىڭ تهرەپ . پادىشا  ئۆز  تاۋاپ قىلغانلىغى  بۇ  كېلىپ زىيارەت ۋە  غارغا  تهرەپتىن بۇ

 بولغان ئهقىد  جايغا  جارۇپكهش ئۇالرنىڭ بۇ  شهيىخ،  زىيارەتگاهقا  بۇ  كۆرۈپ،  قىلىپ ماقۇل  ئىخالسلىرىنى مۇالهىزە  . ە

 مۇتهۋەللىگه  قىلدۇرۇپ،  تهۋلىد  بهلگىلهپ  ئهۋقاپالرنى  ۋەخپه  توختىتىپ،  مۇئهززىن  ئىمام،  تهيىنلهپ،  چىراغچىالرنى

 ئىكهنلىگى رەسمىيلىشىپ، بۇ نام تاپشۇرۇپ، ئالى يارلىق نىشانى بهرگهندىن كېيىن، بۇ غار ئهسهابۇلكهههفنىڭ غارى

 . مهن بۇ يارلىقنى ئۆز ئهينى بويىچه بۇ سههپىگه يازدىم . بىلهن مهشهۇر بولۇپتۇ

 : يارلىق نىشان ئالى

 سهلتهنهت  فهر  تىالل  باباخان سۆزىمىز،  سۇلتان سهئىد  يۇن، ① ئهبۇلقهفهتتهه  هىما  رۇز ③ دىنى مهئدەلهت ② ۋە ، 

 تۇلسالتىن ④ ئهفزۇن  زۇبدە  ئهئزەم،  راپته ⑤ ساهىپقىرانى  ئهجهم  ۋە  ئهرەپ  ئامان ⑧ بىالد ⑦ ئهمىن ⑥ ،  ۋاسته

 ⑾ قېرىنداشالر بىرله جىللىلشهئىنى ⑩ شۇجائهت شۇئار ۋە ساخاۋەت ئاسار، جۇۋان بهخت بهر خوردار ⑨ ئىباد

 ـــــــــــــــــ

 . نهت ئالتۇن نۇرلۇق سهلته – تىالل فهر سهلتهنهت ①

 . مۇبارەك – هىما يۇن ②

 . دىنىي ئادالهت – دىنى مهئدەلهت ③

 . ئۇزۇن كۈنلۈك – رۇز ئهفزۇن ④

. تالالنغان سۇلتان – زۇبدە تۇلسالتىن ⑤
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 . باغالش، ئاالقه – راپته ⑥

 . تىنچلىق – ئهمىن ⑦

 . شهههر – بىالد ⑧

 . ۇق قۇل، قۇلل – ئىباد ⑨

 . اليىق، مېهرىبان – بهر خوردار ⑩

 . ئۇلۇغ مهرتىۋىلىك – قېرىنداشالر ⑾

 ئهدىلسىشهمىس شىبه ① ئهزىمۇلقۇدەر  ئاراي ③ ئهلبهدىر ② ،  مۇلكى  ئهمرائى  ۋە  ئهي . ئالىسشاندۇر ④ فهرزەنتلهرغه

 ، شهرىئهت ⑦ ام ۋە قۇززاتى ئهنام ئالى مهقام ۋە ئۆلىمائى ۋاجىجۇلئېهتىسر ⑥ راي كۇفايهت نىشان سهدىر سۇدۇر ⑤ نېكۇ

 كىرام ⑧ ئهنجام  بائى  نوقه  ئهنام ⑨ ،  زۇمرەئى  ۋەزىئه ⑩ ۋە  ئانداق  ئامالرغا  ۋە  خاس  جهمهۇرى  اليىهه ⑾ ۋە  ۋە

 مۇلك بۇ  كىچىك مولال  قامۇش ههبب ئوغلى  مولال  ئهيۇپ  خوجه  سۇلتان ...... بولسۇنكىم،  ههزرىتى  كىشىنى  ئۆيلۈك

 ئىلتىپات خۇسراۋانه ئهسهابۇلكهههف قۇددۇس سهرههمنىڭ  ۋە  شاهانه  ئىنايهت  سهۋەپتىن،  بولغان  ⑿ خىزمهتلىرىدە

 ئوغالنلىرىدىن ئوغالنالرغا ۋە . قىلدۇق ⒀ قىلىپ، بىرىنى چىراقچى ، بىرىنى جارۇپكهش ۋە بىرىنى باكاۋۇل قىلىپ تهرخان

 لهر، تىنجى كۆڭۈل ئاقىتۇر تاهارەت سۇالرىنى ههم قىسماسۇن . قىزالردىن قىزلىرىغا تهرخان دەپ بىلسۇنلهر

 ـــــــــــــــــ

 . ئۇلۇغ قۇدرەتلىك – ئهزىمۇلقۇدەر ①

 . قۇياشقا ئوخشاش، قۇياش بىلهن تهڭ – ئهدىلسىشهمىس شىبه ②

 . تۇلۇن ئاي – ئهلبهدىر ③

 . قاراشلىق يهرلهر – مۇلكى ئاراي ④

 . ياخشى، گۈزەل – نېكۇ ⑤

. باشالمچى، يۇقىرى مهرتىۋىلىك – سهدىر سۇدۇر ⑥
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 . جامائهت قۇزاتى – قۇززاتى ئهنام ⑦

 . ئاقىۋەت – ئهنجام ⑧

 . ئۇلۇغ هۆرمهتلىك كىشلهر – نوقه بائى كىرام ⑨

 . جامائهت پىرقىسى – زۇمرەئى ئهنام ⑩

 . تهينلهش، بهلگلهش – ۋەزىئه ⑾

 . شاهانه – خۇسراۋانه ⑿

 . ياساقتىن ئازات قىلىنغان تهبهقه  ئالۋاڭ – تهرخان ⒀

 خاتىرلهر  فهراغ  مۇقهييهد ① ۋە  ئىشىغه  دۇئا  تۇرپان . بولسۇنلهر ② بىرله  كۆرگهچ،  ئالىشان  نىشانى  تهرخانلىق

 ۋە ئىشچى . ۋىاليىتىنىڭ هاكىمى ۋە دارۇغهسى باشلىق تهخسىس يارخى، تۇيۇق ساهىپ تهكبىر فازىالرىغا كېلۇر ۋە بارۇر

 ئىلهيههلهرغه  مۇشار  ئهمهلدارالر  جهمئىي  تاۋاپچى  سۇچى،  رەهگۇزاردىن ③ كۇشچى،  هىچ  ۋە  جۈملهدىن  هىچ

 مۇتهرىز ⑤ مهزاهىم ④  دىكار ⑥ ۋە  ئۆزىگه قۇنئالغۇ ههشارمهر  ياساق،  ئالۋاڭ،  ئۇالغ « بولماسۇنالر،  چاپار  ئوقۇش پىتىر،

 لىپ قىلماسۇنلهر، سالماسۇنلهر، ئالماسۇنلهر، ههر كىم بۇ تهك ) ت  چىراقتا سۇيۇلدىغان مال  نهزىر ( قان چىقار شۇ سۇن

 پهرىشتىلهر  ۋە  شىپائهتى  رەسۇلىلال  مۇههممهد  ۋە  رەهمهتى  تائاالنىڭ  ۋە  سۇبىهانه  ههق  قىلسه،  ئۆزىگه  يۇسۇندىن

 ئهسهانۇلكهههف تهقسىرسىگه ⑦ مهغفىرەتىدىن  ههزرىتى  بولۇپ،  سايرۇنناس . قالغاي ⑧ مههرۇم  ئهججهننىڭ ⑼ بهل  ۋە

 بولۇپ، ئازاپ ئهبهدىگه گىرىپتار بولغاي دەپ ⑩ تىگه گىرىپتار بولغاي، قىيامهت كۈنى زالىمالر قاتارىدا مههشۇر لهنى

 ــــــــــــــــ

 . خاتىرجهملىك – فهراغ خاتىرلهر ①

 . قهيت قىلىش – مۇقهييهد ②

 مهزكۈر – مۇشار ئىلهيهه ③

 . ئاياق ئاستى قىلىش – رەهگۇزار ④

. زەخمهت  زىيان – مهزاهىم ⑤
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 . ئېتىزار، قارىشلىق، قىيىنچىلىق – مۇتهرىز ⑥

 . ئهپۇ قىلىش، كهچۈرۈش – مهغفىرەت ⑦

 . گۇنا  تهقسىر ⑧

 . پۈتۈن خهلقنىڭ – بهل سايرۇنناس ⑨

 . يىغىلىش، توپلىنىش، هازىر قىلىنغۇچىالر – مههشۇر ⑩

 ن ۋىاليىتىدە، ئۇشۇر ئاي چىهارشهنبه كۈنى تارىخ هىجرى بىر مىڭ ئاتمىش سهككىزىنچى يىلى دارۇسهلتهنهت تۇرپا

 بۇ يارلىقنىڭ ئاخىرىغا ئىككى مۆهۈر . يهنى چاشقان يىلى نىشان ئالىسى قىلدى ) ت – ئاي  10 يىلى  1657 مىالدى (

 . ئۈستىدىكى خهتنى ئوقۇشقا بولمىدى . بېسىلغان ئىكهن

 يى  باشقا  ئۆزلىرىنىڭ پهزىل بۇنىڭدىن  كهلگهن ئادەملهر  زىيارەتكه  يېقىندىن  كامالهتلىرىنى  راق ۋە  ۋە  پهزائىل

 ئۆزلىرىنىڭ ئىززەت  قىلىپ،  جارۇپكهشلهرنىڭ كۆڭلىنى  ئىزهار  شهيخ،  قاراپ،  ۋەزىيىتىگه  زامانه  كۆزلهپ،  ئابرۇيىنى

 ا ئهسهابۇلكهههفنىڭ جاي مهنزىلى دىگهن ئاياپ ۋە ئۇالرنىڭ خاهىشىنى ههم خوش بولۇشىنى ئىزدەپ، ئۇشبۇ غار بولس

 كېرەك  ئويدۇرۇپ، . بولسا  بويىچه  خالىغىنى  ئۆزى  سالماي،  نهزەر  كىتاپلىرىنىڭ مهزمۇنىغا  تهۋارىخ  ۋە  تهفسىر  ههتتا

 . شهيخ ۋە جاراپكهشلهرگه خوشامهت قىلىپ، بۇ جاي راستىنال ئهسهابۇلكهههفنىڭ غارى ئىكهن دىگهن بولۇشىمۇ مۇمكىن

 تهرەسۇس دىگهن نامىمۇ تىلىدا تۇرپان دىگهن نامغا ئالمىشىپ . هر ئۈرۈمچىنىڭ ئهسلى ئىسمى رومچه ئىكه ههتتا بهزل

 پهيدا  تهزكىرلهرنى  ۋە  تهۋلىيه  ئويدۇرۇپ،  كۈچهپ  سۆزلهرنى  بىهۇدە  ۋە  پايدىسىز  ئاساسسىز،  دەپ،  ئىكهن  قالغان

 ئهسل  تىكلهپ،  بارگاهالرنى  زىيارەتگاهى  ۋە  ئالىجاه  مازارى  نامى قىلىپ،  هىچقانداق  كونا  ىدە  بىر  يوق  نىشانى

 ياشانغان ئادەملهر ئهنه شۇنداق  قېرى . شهههرگه دەقيانۇسنىڭ شههىرى دەپ شۆهرەتلىك نام بېرىپ كهلگهن ئىكهن

 ئىشىنىپ كهلگهن ئىكهن  توقۇپ ۋە  هىكايىلهرنى  ۋە  ئىسپاتاليدىغان . قىسسه  بارلىغىنى  ئهسهابۇلكهههفنىڭ تۇرپاندا

 . ىچقانداق دەلىل ۋە ئىسپات زادىال يوق يهنه باشقا ه

 ئايهت  ئهسهرلىرىنى  ئاالمهت  غارنىڭ  بۇ  بېرىپ،  زىيارىتىگه  ئهسهابۇلكهههف  ئىززەملهر  ئۆلىمائى  بهزى  لېكى،

 بىلهن تامامهن  تهرپلهنگهن غار  قۇرئانى كاالمىدا  خۇداۋەندەكېرىمنىڭ ئۆز  غار  بۇ  سېلىشتۇرۇپ، شېرىپنىڭ مهزمۇنىغا
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 بىلهن ئوخشاشمايد  هۆججهتلهر  ۋە  دەلىل  ئهمهسلىگىنى  غارى  ئهسهابۇلكهههفنىڭ  بولسا  غارى  تۇيۇق  ۋە  ىغانلىغىنى

  بهزى ئۆلىماالر بولسا بۇ پىكىرنىڭ قارىشىسىدا بولۇپ، ئهسهابۇلكهههف بولسا ئۇشبۇ تۇيۇق غارىدا دەلىل . ئىسپاتاليدۇ

 . ئۆلىمانىڭ پىكىرىگه ئاساسهن قارىشى هۆكۈم چىقرىدۇ دىمهك، بىر ئۆلىما يهنه بىر . ئىسپاتالرنى ئوتتۇرغا قويىدۇ

 شهك  كهمىنه  سايرامىنىڭ كۆڭلىگه  خوجا  ئهيسا  ئىبىنى مولال  مولال مولال مۇسا  قارىشى  مهنكى  چۈشۈپ،  شۆهبه

 پىكىرلهر بىلهن  بولۇپ، توغرا  بۇ قارىشى پىكىرلهرنىڭ مۇالهىزىسى ئىچىدە غهرق جۇدا  بولۇپ ۋە  خاتا پىكىرلهر پهيدا

 كۈچلۈك  قايسىبىرى  پىكىرلهرنىڭ  خىل  ههر  قويغان  ئوتتۇرىغا  ئۆلىماالر  بۇ  ههم  چۆككهن  دېڭىزغا  مۇالهىزىلهرنىڭ

 چۈشۈپ ههيران بولۇپ  قىلىپ ساراسىمىگه  ئىكهنلىگىنى تهپهككۈر  بىرلىرىنىڭ ئاساسى ئاجىز  قايسى  ۋە  ئىگه  ئاساسقا

 ئىقتىدارلىق ۋە ههقىقهتنى ئاچقۇچى ئالىم، فۇقۇها ئىلمىنىڭ تالالنغان تۇرغان بىر ۋاقتىمدا، ئۇ سهيىدىنا ۋە مهۋالنا ههم

 ئهۋالدى  شهيىخلهرنىڭ  سالغۇچى،  يولغا  توغرا  نىزاملىرىنى  شهرىئهت  ئىگىسى،  بىلىم  تهجىرىبىلىك  تهتقىقاتچىسى،

 ئهلتهرا  ئهششامى  ئهلئهسلى  ئهلى  ئهششهيخ  ئابدۇلۋاهىدبىننى  ئهششهخ  بىننى  مۇههممهت  بىلىنىڭ سهئىدششهيخ

 بۇ چاغدا بۇ قهدرسىز . مۇبارەك ۋە ئېهتىياجلىق قهدەملىرى شهرەپ بىلهن بۇ موغۇلىستان يۇرتىغا ئىككىنچى قېتىم قويۇلدى

 بىلله سهپهردە  مهنمۇ ئۇنىڭ سۆهبهت شېرىپلىرىگه مۇيهسهر بولۇپ، بهش ئاي مىقدارى ئۇنىڭ بىلهن كېچه  كۈندۈز

 ئهسها . بولدۇم  ئۇنىڭدىن  مهن  چاغدا،  تېگى بۇ  غارىنىڭ  سورىدۇم  بۇلكهههف  تۇرپاندىكى « ئۇ . تهكتىنى  مهن

 باردىم  ئىككى مهرتىۋە  ههق تائاالدىن  ئهسهابۇلكهههف غارىنىڭ تېگى . ئهسهابۇلكهههفكه  تهكتىنى بىلىش ئۈچۈن،

 سۆز  قار  چۈشكهن  دىللىرىنى  يازغان  ئاساسهن  تهفسىرىگه  ۋە  قۇرئان  ئۇلۇغ  مۇئهررەىخلهرنىڭ  ۋە  اپ ئايهتلهرنى

 دەلىل . چىقتىم  قانچه  بىر  يهنه  ئۇنى  قىلىپ،  دەلىل  ۋە  هۆججهت  ئۆزەمگه  سۆزلهرنى  بۇ  بىلهن  شۇنداقال،  ئىسپاتالر

 يوق  دىگهن  ئهسهابۇلكهههف  تۇرپاندا  بۇ  شهههردە،  دىگهن  تهرسۇن  رۇمدىكى  بولسا  ئهسهابۇلكهههف  كۈچهيتىپ،

 ساپلىق مۇسۇلمان ۋە مۆمىن دىندارالر ۋە بارلىق جامائهت ئىسپاتالر بىلهن بايان قىلىپ، ئىن  نهرسه دىگهننى دەلىل

 دەپ بۇ كىتاپنى مېنىڭ قۇلۇمغا » خاس ئاممىنى كۆزلهپ، قاراشلىرىمنى روشهن ئېالن قىلىپ ۋە بىر رىساله يازغان ئىدىم

 ىدىن ئاالهىدە بۇنى كۆرۈپ مۇتالىئه قىلغاندىن كېيىن، تۈركى تىلىغا تهرجىمه قىلىپ، ئۇ زاتنىڭ نهزەر ئالىلىر . بهردى

 كىرگۈزدۈم  قىسىمىغا  خاتىمه  تارىخچىنىڭ  بۇ  تۈزىتىپ،  تهسلىم . ئۆتۈزۈپ  قىلىپ،  ئېتىراپ  كېلىپ  ئىناساپقا  ئهمما

قارىشلىق ۋە . باشلىرىنى تهۋرەتكهن زامانه فازىللىرى ۋە خاس ئاممىنى سادىقالرنىڭ جۈملىسىگه توپالپ ئورۇن بهرگهي
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 ئويۇن  سۆزمهنلىك  قىلىپ،  تهسۋىرلهپ مۇخالىپلىق  ۋە  تهرىپ  غارنى  بۇ  تولغانالرنىمۇ،  گهدەنلىرىنى  ئويناپ،  لىرىنى

 چۈشكهن ئۇلۇغ ئايهت ۋە كاالمنى قهدىمىيهتلهر، ههق ۋە هۆرمهت ئۈچۈن، ئۇالرنى توغرا يولغا باشالپ، توغرا ئىنايهت

 ! ئامىن – ئاتا قىلغاي

 . ئىسپات ئوتتۇرغا قويۇلغان  توغرىسىدا بىر قانچه دەلىل دىمهك، بۇ رىسالىدە ئهسهابۇلدەههفنىڭۇ تۇرپاندا ئهمهسلىگى

 : ئاۋالقى دەلىل

 جايدا  بۇ  دىگهن  تۇيۇق  ئىلگىرى،  ئولتۇرۇشتىن  رىسالهتته  تهختى  ئوتتهيه  ۋە  ئهلهيهىسسهالۋات  پهيغهمبهر

 شۇنداقال، بۇ جايدا گۇمان . لىغى ههققىدە ههقىقىي بىر دەلىل يوق هىچقانداق بىرەر قهدىمى بىر كىشىنىڭ قهۋرسى بولغان

 ههتتا بۇنداق گۇماننى روشهن دەلىللهر . بىلهن بىرەر ئهنبىيائى ئهلهيهىسساالمنىڭ قهۋرىسى بولغان دىگىلىمۇ بولمايدۇ

 ئهمهس  مۇمكىن  ئىسپاتالشمۇ  ئىسپاتاليدۇ . بىلهن  ئارىسىدا  كىشلهر  پهقهت  ئههلى  ئۇزۇنلىغى، زامان . ههقىقهت  نىڭ

 هۆججهت  زادىال دەلىل ۋە  بولۇشى قاتارلىقالر  قااليمىقان هادىسلهرنىڭ پهيدا  تارىخنىڭ گۇمانلىق يىپ ئۇچلىرى ۋە

 . بۇاللمايدۇ

 بىزنىڭ ئۆلىمالىرىم بىرەر ئهنبىيائى ئهلههىسسهالۋات ۋە ئهتتههيهتلهرنىڭ قهۋرىسىنى بىرەر شهههر ياكى بىرەر جاي

 پهقهت مۇههممهت مۇستاپا سهللهلالهۇ ئهلهيىهۋەسسهالمنىڭ قهۋرىسىال بۇنىڭ تېشىدا . پ بېكىتمىگهن ماكانغا خاس دە

 ئهنهانىڭ  رەزىيهلالهۇ  ئايه  سۆزلۈك  توغرا  بولغان  ئانسى  مۇسۇلمانالرنىڭ  مۆمن  پهقهت  قهۋرىسى  ئۇنىڭ  بولۇپ،

 تهستىقاليدۇ  مۇسۇلمانالر  بارلىق  ئىكهنلىگىنى  ج . هۇجرسىدا  ههر  يهرگه  يانىدۇ بۇ  قىلىپ  زىيارەت  كهلگهنلهر  . ايدىن

 شهك  هىچقانداق  ئهمهستۇر  بۇنىڭغا  مۇمكىن  بولۇشى  ئهلهيهىسساالمالر . شۆبههنىڭ  ئهبىيائى  باشقا،  ئۇنىڭدىن

 بۇنىڭدىن غهيرى بولۇپ، ياتقان ئورنى ئېنى ئهمهس، بۇ پهيغهمبهرلهرنىڭ ئورنى پاالنى يهردە دىگهن گهپ پهقهت

 يا  تهرىپىدىن  پادىشاالرنىڭ ياكى . ساپ چىقىرىلغاندۇر كىشلهر  دىگهنلىرى بهلكى  قهۋرىسى  ئۇالرنىڭ پهيغهمبهرلهر

 سهنهملهرنىڭ  ياكى بۇت . كاپىر ۋە زالىمالرنىڭ ۋە ياكى ئۇالرنىڭ غهيرىدىكى بىرەر كىشىنىڭ قهۋرىسى بولسا كېرەك

دۇنيانىڭ غهزنىسى دەپنه قىلىنغان  ۇل ئورنى ياكى ئىچىدە هىچبىر كىشىنىڭ جهسىدى بولمىغان قۇرۇق قهۋرە، ياكى پ
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 كېرەك  بولسا  جاپا . جايالر  ئۆزىچه  قىلىپ،  گۇمان  دەپ  قهۋرىسى  قهدىمقىالرنىڭ  قهۋرە  ئۇشبۇ  مۇشهققهت  بهزىلهر

 بهزىلهر ئهنه شۇنداق گۇمان بىلهن مۇسابىننى ئهمرام . تارتىدۇ  ۋە ] 281 [ ، زىكىريا ] 280 [ ۋە داۋۇت ) 179 ( ههتتا

 بۇمۇ . اشقا ئهنبىيائى ئهلهيهىسسهالۋات ۋە ئهفزەلۇتته ههييتالرنىڭمۇ قهۋرىسى دەل مۇشۇ قهۋرە دەيدۇ ياكى بۇالردىن ب

 گهپ  بىر  بولغان . ئاساسسىز  پهيدا  جايدا  پهيغهمهرلهرنىڭ قهۋرىسى قانداق قىلىپ بۇ  باشقا  ۋە  ئۇالر  ئانداق بولسا

 ئىكهن  كۆرگهن  ۋە  بىلگهن  كىم  ئۇنى  ۋە  بى . ئىكهن  ئهگهر  پهرزەنت، مهسلهن،  ئانىسىنىڭ ياكى  ۋە  ئاتا  ئادەم  رەر

 ئوتتۇز  ئاالمهت ياكى نىشان ئورناتمىسا،  بىرەر  ئۇنىڭغا  دەپنه قىلىپ،  قولى بىلهن مهقبىرەزارلىقتا  قېرىنداشلىرىنى ئۆز

 دا بۇنداق ۋەقهلهر ههر زامان . ياكى قىرىق يىل چهتته يۈرۈپ قايتىپ كهلسه، ئۇ مهزكۈر قهۋرىسىنى جهزمهن بىلهلهيدۇ

 . ماكانلىرىمۇ ئهنه شۇالرنىڭ جۈملىسىدىندۇر  هالبۇكى ئهسهبۇلكهههفنىڭ جاي . بهس  كۆپ ئۇچرايدۇ

 : ئىككىنچى دەلىل

 ئهرەپ ئهجهمنىڭ قهدىمدىن بۇيانقى تهفسىرچى ۋە مۇئهررەخلىرى ئهسهابۇلكهههفنى رۇم دىيارىدىكى تهرسۇس

 جايد  قىلىدۇ دىگهن  بايان  دەپ  دىگهن . ا  جايدا  دىگهن  تۇيۇق  تۇرپاندىكى  ئهسهابۇلكهههف  بىرەرسىنمۇ  ئۇالرنىڭ

 ئۆلىما . ئهمهس  ۋە  ئهرباپالر  تهتقىقاتچى  نۇرغۇن  مهمىلكىتىدىنمۇ  موغۇلىستان  بۇ  قاتارلىق  تۇرپان   كاشىغهر،

 بولۇپ ئۆتكهن  مهشهۇر  بويان غازا . مۇئهررىخلهر  قهدىمدىن  جايدا  بۇ  قىلىپ ئۆتكهن پادىشالرنى ئۇالر  جاهاد  ت ۋە

 بايان قىلغان ئهمهس . بايان قىلغان ئىكهن  كوراگانىغا  ههيدەر  شۇنداقال ئۇالرنىڭ ئىچىدىن مىرزا  ئهمىراالر . لېكىن،

 دىگهن بىر كىتاپ » تارىخ رەشىدى « ئهمىرى مىرزا ههيدەر كوراگانىغا ئوخشاش قىلچى ئهلهم ۋە كىتابى قهلهم ئىگىسى

 بۇ كىتاپتا قهدىمقى زاماندىن باشالپ تاكى ئۆزى ياشىغان دەۋرىگىچه بولغان ۋەقهلهرنى بايان قىلغان . ى يازغان ئىد

 قىلغان ئهمهس . ئىدى  ئىشارەتمۇ  ۋە  ئىبارە  بىرەر  ئهسهابۇلكهههف توغرىسىدا  كىتاۋىدا  تارىخچى ئۆز  موغۇلىستان . بۇ

 مهۋال  يۈسۈپ قىدىرخان،  سۇلتان ساتۇق بۇغراخان،  ئهرشىدىن ۋەلىيۇلالر، مهمىلكىتىدە  مهۋالنه  جااللىدىن كىتكى،  نه

 بىرمۇ  ئىمامنى  يهتكهن ئۈچ مىڭ نهپهر  شاهادەتلىككه  باشلىق  بايان  ئاالئىددىن خوتهنى  ناملىرى بىلهن  ئۆز  بىر

. لېكىن، زاتالرنىڭ ئىچىدە ئهسهابۇلكهههفنىڭ نامى بايان قىلىنغان . قىلغان ئىدى
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 ئههلىنىڭ قائىدىسى  ئۇلۇغالرنىڭ نامى تارىخ  خىل  بۇ  قىلىپ  بولسا،  بايان  كىتاپلىرىغا  تارىخ  ئۆز  لهقهملىرىنى

 تارىخ « . ئۇالرنىڭ نامىنى قالدۇرۇپ قويۇش بولسا تارىخ ئالدىدا يامان ۋە قاباههت هىساپلىنىدۇ . بېكىتىشتىن ئىبارەت

 يهزىدى ۋە » زەپهرنامه  شهرەفىدىدن ئهلكى  مهۋالنه  تۇس « نىڭ مۇئهللىپى  مۇههممهت » سافا رەۋزە  نىڭ مۇئهللىپى

 تۇرپان، قارا خوجا ۋە دىيارالرنىڭ ۋەقه  هادىسلىرىنى  ئىبىنى خاۋەندىشاه قاتارلىقالر ۋە ئۆز ئهسهر ۋە تهلىماتلىرىدا

 ئىدى  قىلمىغان  بايان  ئهسهابۇلكهههفنى  لېكىن،  بولسىمۇ،  قىلغان  بايان  تارىخچىالردىنمۇ . تهپسىلىي  باشقا  بۇالردىن

 كىشى  ئهمهس بىرەر  يازغان  ئىكهنلىگىنى  دىيارالردا  بۇ  يىگىرىمه . ئهسهابۇلكهههفنىڭ  يۈز  سهككىز  هىجرى  تارىخ

 هىرات پادىشاسى شاهرۇه مىرزابېنى ئهمىر تېمۇر كوراگانى خاقانى چىنىغا ) ت – يىلى  1419 مىالدى ( ئىككىنچى يىلى

 رگهن ههرقانداق هادىسه، ههر قايسى كهنت، شادى خوجا دىگهن ئهلچىنى ئهۋەتىپ، بېجىنگه بېرىپ كهلگىچه يۈز به

 چۆل  ئههۋاللىرىنى،  مهههلله  دىيار،  بىر  ههر  ۋە  ياخشى  شهههر،  باياۋان،  مهمۇر  دەشتى  ۋە  ئاباتلىرى،  يامان

 خۇي  پۇقرالىرىنىڭ  بىلهن  يېزىپ  ئۇلۇغلىرى  قىلىپ  دەپتهر  دەپتهر  رۇزنامىدە  بىر  بولۇپ،  ۋاقىپ  پېئىللىرىغىچه

 بىر  ئۇ بېرىپ كهلگىچه بولغان جهرياندىكى بىلگهن ۋە كۆرگهن ۋەقهلىرىنى بىرمۇ . هرمايىش قىلدى كهلگهيسىز دەپ پ

 قىلدى  مهلۇم  دەپتهرگه  ئىدى . تهپسىلى  كهلگهن  تۇرپانغىمۇ  چاغدا،  ئهسهابۇلكدەههف . بۇ  ئىچىدە  بۇنىڭ  لېكىن

 لهردىن باشقا رۇزنامىگه يازغۇدەك بىر سهنهم  چۈنكى ئۇ زاماندا بۇ جايدا بۇت . توغرىسىدا هىچقانداق مهلۇمات يوق

 ئۇ بۇ نهرسىلهرنى تههقىق ۋە . سهنهملهرنىال خهتلهپ كهلگهن ئىدى  نهرسه مهۋجۇت بولمىغانلىقتىن، ئۇ پهقهت بۇت

 هالبۇكى، خۇداۋەندەكېرىم ئۆز قۇرئانى كاالمىدا ياخشى ياراتقان ۋە . تهپتىشلهرنى قىلىپ، رۇزنامىسىگه يازغان ئىدى

 . ۋىرلىرىنى قىلغان ئهسهابۇلكدەههفنىڭ بۇ جايدا ئىكهنلىگىنى ئهلۋەتته يازغان بۇالر ئىدى تهس  تهرىپ

 : ئۈچىنچى دەلىل

 تۇرپان ئههلىنىڭ ئىسالمى شېرىپكه كىرگهن ۋاقتى بولسا تارىخىي مهلۇماتالرغا ئاساسالنغاندا، فهرغانه ۋىاليىتى ۋە

 تۇرپان، قارا خوجا، قامۇل ئههلىنىڭ ئىسالم دىنىغا . هر ئههلىنىڭ ئىسالم دىنىغا كىرگهن ۋاقتىدىن كېيىن ئىكهن قهشق

يېقىن بولۇپ، يهنى ) ت – يىلى  139  1397 مىالدى ( كىرگهن ۋاقتى تارىخ هىجرىنىڭ سهككىز يۈزىنچى يىللىرىغا
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 هالبۇكى، بۇ . سالم دىنى شهراپىتىگه ئىگه بولغان ئىكهن خىزىر خوجاخان بىننى تۇغلۇق تېمۇر خاننىڭ كۈچى بىلهن ئى

 قانداقچه  هادىسىلىرىنى  ئۇنىڭ  ۋە  بىلىدۇ  قانداق  ئىكهنلىگىنى  دىياردا  بۇ  ئهسهابۇلكدەههفنىڭ  ئادەملىرى  جاينىڭ

 هىكايه قىلىپ ئېيتااليدۇ؟

 رپانغا كېلىپ كهسپى مۇراقىبه كىشلهر ئهسهابۇلكهەههف توغرىسىدىكى ئاساسىي دەلىل ۋە هۆججهت ئافاق خوجا تۇ

 رىۋايهتلهرنى  لېكىن، ئافاق خوجامنىڭ بۇ كهشپى كارامهتلىرى ههققىدىكى نهقلى . قىلغان چاغدا ئاشكارالنغان دەيدۇ

 كېلىدۇ  توغرا  ئىسپاتالشقا  بىلهن  هۆججهتلهر  ۋە  دەلىل  باشقا  مۇسۇلمان . يهنه  پهقهت  مۇراقىبه  ۋە  كهشپ  چۈنكى،

 باشقا دىندىكى ياكى ئىسالم دىنىدىن باشقا دىنالردىكى كاپىر، مۇشرىك الما . نهرسه ئهمهس ئهۋالىيالىرىغىچه خاس

 قىلىدۇ  تايىپىالرمۇ زىيارەت ئارقىلىق كهشپى ئىلهام ۋە كارامهت پهيدا  ۋە بۇالردىن باشقا  بهرەهمهن موغۇلالر  . لودوالر،

 هۇزى  ئۆلىمائىالر  شهرىئهت شۇئار  بولسا  كارمهتلىرىنى  دەپ رەت ئۇالرنىڭ بۇ  ئىشهنچىلىك هۆججهت بواللمايدۇ  رىدا

 ههتتا موسۇلمان ئهزەملىرىنىڭ كهشپى كارامهت ۋە ئىلهاملىرى ئارقىلىق ئهنبىيائى ئهلههىسسالمالرنىڭ قهۋرىسى . قىلىدۇ

 ئهمهس  مۇمكىن  قىلىش  ئىسپات  ئىكهنلىگىنمۇ  جايدا  ۋە . قانداق  كهشپى  ئادەمنىڭ  بىر  خوجىدەك  ئافاق  هالبۇكى،

 بىلهن مۇراقىب  شهرىئهت مىزان  قىلىش بولسا،  دەپ هۆكۈم  جايدا  دىگهن  تۇيۇق  بۇ  ئهسهابۇلكهههف  ئارقىلىق،  ىلىرى

 ئهگهر ئهۋلىياالرنىڭ كهشپى ئىلهام ئارقىلىق . ئۆلىماالر جامائىتىنىڭ ئۆلچهملىرىگه تامامهن خىالپلىق قىلغانلىق بولىدۇ

 سۆز  قىلغان  ئا  پهيدا  هۆججهت  ئىشهنچىلىك  ئهۋلىيالىق چۆچهكلىرىنى  ئادەممۇ  قانداق  ههر  قارالسا،  دەپ  ساسى

 يولدىن  خهلقىنى  ئالهم  دەپ،  بولدى  مهلۇم  نهرسه  مۇنداق  ماڭا  مۇراقىبهدە  ۋە  كارامهت  كهشپى  قىلىپ،  دەۋاسىنى

 . ئهمما مۇنداق قىلىشنىڭ ئۆزى بولسا، شهرىئهت شېرىپىنىڭ هۆكۈمىگه خىاپتۇر . شۈبهه يوقدۇر  ئازدۇرۇپ كېتىشىدە شهك

 اماننىڭ شهيخ ۋە جاهىل سوپىلىرى ئۆزلىرى قىاللمايدىغان مۈشكۈل ۋە شهرىئهتكه قارىشى ئىشلىرىنى راۋاج ۋە جارى ز

 ههزرىتى ئافاقتىن دەلىل كهلتۈرىدۇ  بولمىغان بولسا . قىلدۇرۇش ئۈچۈن،  مۇنداق ئىش پهيدا  ههزرىتى ئافاقتىن بولسا

 . كېرەك، ئهلۋەتته

 باباخان قا  ئۆز مهنسۇرخان ۋە  ئهمىرائى ئولۇغالرنىڭ ۋەخپى تهۋەلىيهلهرگه  ۋاڭالرنىڭ،  تارلىق پادىشاالرنىڭ ۋە

 بېسىپ، ئۇشبۇ زىمىننى ئهسهابۇلكهههفكه ۋەخپه قىلىپ بهردىم دەپ ئىشارەت قىلغانلىغى ياكى قوللىرى بىلهن مۆهۈر
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 هۆكۈم ۋە يارلىق قىلغانلىغى بىلهنال، ئۇشبۇ ئهسهابۇلكهههفكه چىراقچى، مۇتهۋەللى، ئىمام، مۇئهززىن بهلگىلىدىم دەپ

 هۆججهتمۇ  ئىشهنچىلىك  ئىكهنلىگىكه  جايدا  بۇ  ئۇنىڭ  بۇ  ۋە  بولمايدۇ  قالغان  بولۇپ  زىمىندا  بۇ  ئهسهابۇلكهههف

 قاراپ ئىش كۆرىدۇ . بواللمايدۇ  خااليىقنىڭ رايىغا  ئاۋام  چاغدا  بهزى  جىدەللهرنى . پادىشاالر  ۋە  پىتنه  چاغدا  بهزى

 باشقۇرىدۇ پهسهيتىش ئۈچۈن  ئېهسانلىق بىلهن  ۋە  كهڭ  بهزى ئىشالرنى  مهمىلكهت مهمۇرىيىتىدە  مۇنداق . ،  تارىختا

 جۈملىدىن مهنسۇرخان بىلهن باباخانالرمۇ بهزى ماشايىخ سوپىالردىن ئاڭلىغانلىرى ۋە ئۇالرنىڭ . ئىشالر كۆپ ئۇچرايدۇ

 قىلىپ، يارلىق چۈشۈرۈپ مۆهۈر بېسىپ بهرگهن مهسلىههتى بويىچه ئهسهابۇلكهههفنىڭ بۇ جايدا ئىكهنلىگىنى تهستىق

 ئهمىلىيهتته . ئىسپات بولۇپ قالغان بولسا كېرەك  ۋە بۇ ئهسهابۇلكهههف بۇ جايدا زادىال ئۇنداق دەلىل . بولسا كېرەك

 ئهمهس  ئۇنداق  ههقىقهتچى . زادىال  ئهرباپالر،  تههقىقاتچى،  ئېيتقۇچىالر،  مهنه  بىردەك  ههدىستىن  ۋە  پهقهت ئايهت

 بۇنىڭدىن باشقىالرنىڭ . ىماالرنىڭ ئۆزى ئىسپاتلىغان هۆكۈملىرىنال ئىشهنچىلىك ئىسپات ۋە هۆججهت دىگىلى بولىدۇ ئۆل

 بولمايدۇ  ئىشهنگىلى  ئهنه . سۆزلىرىگه  پهقهت  تهسۋىرلهر  ۋە  تهرىپ  ههققىدىكى  غارى  ئهسهابۇلكهههفنىڭ  چۈكى،

 . شۇنداق كهسكىن دەلىللىك ئايهت بىلهن قهيت قىلىغاندۇر

 : تۆتىنچى دەلىل

 تۇرپان ئههلىنىڭ ئهسهابۇلكهههف بۇ جايدا ئىكهنلىگىنى ئىسپاتاليدىغان يهنه بىر ئاساسى بولسا، ، تۇرپاننىڭ «

 زامانه ئۆزگىرىشلىرى تۈپهيىدىن » تهرسۇس « ئهسلى ئىسىمى  ىنىڭمۇ ئۈرۈمچ . بولۇپ قالغان » تۇرپان بولۇپ « بولۇپ،

 تاۋۇش يېقىنلىغى تۈپهيلىدىن » رۇمچه « ئهسلى ئىسىمى  ئاممىۋى تىل ۋە  » ئۈرۈمچى « دىگهن سۆز » رۇمچه « بولۇپ،

 ئۇالر يهنه يۈزەكى چۆچهكلهر بىلهنمۇ ئۆزلىرىنىڭ دىمهكچى . دىگهن سۆزگه ئۆزگىرىپ قالغان دىگهنلىكتىن ئىبارەت

 ئۆزلىرى خىجىللىق پهيدا بىراق، . بولغان مهقسهتلىرىنى ئىسپاتلىماقچى بولىدۇ  كهلتۈرگهن ئىساپتلىرى بولسا  بۇ  ئۇالر

 . قىلىدىغانىغىنى بىلمهيدۇ

 . دەپ يېزىلىپ كهتكهن ) ت – تهرەفان ( » هارفان « بهزى يېڭى ياكى قهدىمقى تارىخ كىتاپلىرىدا، بۇ زىمىننىڭ نامى

 ئۇلۇغالپ  نامىنى  جاينىڭ  بۇ  ياز ) ت – تۇرفان ( » ماۇرفان « بهزىلهر  ئىكهن دەپ دىگهن » تهرسۇس « بىراق . غان



 تولۇق  ئوتتۇرا  ئوقۇغۇچىالر كۇلۇبى http://xjtoluk.cn/  http://irlan.cn 

435 

 لېكىن، بهزى كېيىنكى تارىخچىالر . سۆزىگه ئۆزگىرىپ قالغانلىغىنى هىچكىم بىلمهيدۇ » تهرفان « سۆزنىڭ قايسى زاماندا

 ئهمما بۇ . سۆزىگه ئۆزگىرىپ قالغان دەپمۇ يازغان ئىدى » تهرفان « دىگهن ههرپ » تهرسۇس « ئۆز تارىخ كىتاپلىرىدا

 دەلى  يهنه  دەپ يازغان سۆزلىرى هۆججهت ۋە . ئىسپات كېرەك  ل سۆزگه  ئېهتىمال بويىچه  ئادەمنىڭ گۇمان ۋە  بىرەر

 ئهقلى قىياس . تهتقىقاتچىل ئۆلىماالر ئۆز سۆزىنى پهقهت ئېنىق لۇغهت ئىلمى بىلهنال بايان قىلىدۇ . ئاساس بوالالمايدۇ

 گه ئايالنغان دىگهن سۆزنى راست » ئۈرۈمچى « » رۇمچه « غا، » تۇرفان « ، » تهرسۇس « گهرچه . بىلهن هۆكۈم قىلمايدۇ

 تهسلىم بولغىلى بولمايدۇ  قاراشقا  بۇ  ياكى ئىككى » تهرسۇس « چۈنكى، . دىگهندىمۇ،  دىگهن ئىسىمنى ئىككى شهههر

 ئىككى شهههر ياكى ئىككى كهنتنىڭ نامىنى بىر ئات بىلهن ئاتايدىغان . دىيارنىڭ نامى قىلىپ ئاتاشنىڭ ئېهتىمالى بار

 . ار ئههۋالمۇ ب

 . دەپ ئاتىلىپ كهلگهن ئىدى » ئىرۇمچى « ، » ئورۇمچىن « ، » ئۈرۈمچى « ئهمدى ئۈرۈمچىنىڭ نامى بولسا تارىختا

 موغۇل  مهنىسى  بولىدىكهن » باهادۇر « ، » هۇشيار « ، » زېرەك « بۇنىڭ  سۆز  بولسا » ئۈرۈمچى « . دىگهن  نام  دىگهن

 دىگه  قاچۇلى  ئهمىر  خاننىڭ نهۋرىسى  دۇمنه  خانلىرىدىن  ئىدى موغۇل  ئوغلىنىڭ نامى  كىشىنىڭ بىر  تېمۇ . ن  ئهمىر

 ئىكهن  باهادۇر  ئۈرۈمچى  ئىسىمى  بوۋىسىنىڭ  ئالتىنچى  نويانالرنىڭ . كوراگانىنىڭ  ۋە  ئهمىر  كاتتا  ناهايتى  بۇ

 بۇ كىشى . بارلىق بارالس قهبىلىسىنىڭ نهسهپلىرى بۇ كىشىگه يېتىدۇ . ئىكهن » بارالس « تهبهقىسىدىن بولۇپ، لهقهملىرى

 ق  ئۆي ئۆز  قىلىپ،  ماكان  كېلىپ  جايغا  بۇ  بىلهن  پهرزەنتلىرى  نهۋرە،  ۋە  ئۆمۈر  هۋمى  ياساپ  ئىمارەتلهرنى

 بېجىن بۇ هال . ئۆتكۈزگهنلىگى ئۈچۈن، مهزكۈر ئۈرۈمچى باهادۇرنىڭ ئىسىمى بۇ جاينىڭ نامى بولۇپ قالغان ئىكهن

 كهلگهن  ئۇچراپ  كۆپ  ناهايتى  سههپىسىدە  ئۈرۈمچىن . جاهان  ئههلى  ئاتايدۇ » خوميۇزە « ى بېجىن  بۇ . دەپ  ئهمما

 دىگهن مهنىدە بولسا » ئىقلىم « ياكى » ئۇلۇغ مهمىلكهت « بهلكى بۇ . ههرگىزمۇ رۇم دىگهن شهههرنىڭ نامى ئهمهس

 ] 283 [ بىننى ئىسهاق ] 282 [ رۇم شههىرىنى رۇم بىننى ئهيس . رۇم زىمىنى ههممه خااليىققا مهشهۇر بىر نامدۇر . كېرەك

 ئىبراهىم  قىلىپ ئاۋات قىلغان ] 284 [ بىننى  بىنا  بىلهن . ئهلهيهىسساالم  كىشىنىڭ نامى  شۇ  ئهنه  جاي  بۇ  شۇڭالشقا،

 . ئۇنىڭ ئهۋالتلىرىنى بىننى ئهسفهر دەپمۇ قويىدۇ . رۇمنى ئهسفهر دەپمۇ ئاتايدۇ . رۇمى ئهسفهر دەپمۇ ئاتايدۇ . ئاتالغان

رۇم . ام تارىخ ۋە جۇغراپىيه كىتاپلىرىدا ناهايتى مهشهۇر بۇ ن . رۇم شههىرىنىڭ پادىشالىرىنى بولسا قهيسهر دەپ ئاتايدۇ
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 چىقارغان  شههىرى بىلهن داڭقى  رۇم  ئۇ  قهدىمقى جاي بولۇپ،  ناهايىتى  بولسا  قۇستهنتىيه . زىمىنى  ئۇنىڭ پايتهختى

 ەكېرىم خۇداۋەند . دىگهن سۆز بار ئىكهن » رۇم ئىقلىمى « بۇ . دەيدۇ » رۇم گو « بېجىن ئههلى بۇ جاينى . دەپمۇ ئاتىلىدۇ

 كاالمىدا  يېڭىلدى « ئۆز  جايىدا  بىر  تۆۋەن  ئهڭ  زىمىننىڭ  بولىدۇ . رۇملۇقالر  غالىپ  يهنه  يېقىندا  پات  دەپ » ئۇالر

 ئايهت بىلهن قهيت قىلىنغان . كۆرسهتكهن  رۇم دىگهن نام ئهنه شۇ  بۇنىڭدىن گۇمانلىنىشقا ياكى باشقىچه . دىمهك،

 بولغان ۋەقه شۇكى، زامانه ئاۋالدا رۇم ئههلى بىلهن پارىسالر ئارىسىدا بۇ ئايهتته دىمهكچى . قىلىپ ئېيتىشقا بولمايدۇ

 جىدەل بولۇپ، بۇ جهڭلهر ئههلى يهتته يىلدىن كېيىن، خۇداۋەندەكېرىمنىڭ ياردەم ۋە مهدەتلىرى بىلهن  قاتتىق جهڭ

 ئالدى  ئاجىرتىپ  پارىسالردىن  رۇمنى  قىلىپ،  غهلبه  ئههلى  تارىخچ . رۇم  ۋە  ئههلى  ۋەقهنى نهقىلچىلهر  بۇ  ىالر

 لېكىن، ئهلهى رۇم قهبىلىلىرى . پهيغهمبهرگه ۋەهى كهلگهندىن كېيىن ۋە هىجرەتتىن بۇرۇن يۈز بهردى دەپ بايان قىلىدۇ

 تۈركىستان مهمىلكهتلىرىگه  تۇيۇق دىگهن يهرلهرگه ياكى موغۇلىستان ۋە  خوميۇزە  ياكى ئهرەپ تايىپىلىرى تۇرپان،

 بۇ جايالرنىڭ شهههرلىرىدە تۇرۇپ ماكان تۇتتى دىگهن سۆز هىچقانداق . رى قىلدى غالىپ بولۇپ، هۆكۈمرانلىغىنى جا

 ئۇچرىمايدۇ  كىتاپلىرىدا  ياندى، . تارىخ  قىلىپ  سۈلهى  ئۇ  بولسىمۇ،  كهلگهن  تۇركىستاندا  رۇمى  ئىسكهندەر  گهرچه

 قۇمالرنىڭ سانىدىنمۇ كۆپ لېكىن تۈركى موغۇللىرى گويا ئاسماندىكى يۇلتۇز ۋە زىمىندىكى . هۆكۈمرانلىقتا تۇرالمىدى

 . جېدەل ۋاقىتلىرىدا، ئۇالرنىڭ شىجائهت، قههرمانلىق ۋە جهڭگىۋارلىغى ههممىگه روشهن ۋە ئاشكارىدۇر  بولۇپ، جهڭ

 مهشهۇردۇر  خااليىققا  ههممه  قهۋمنىڭ زورلۇغى  ههلهپ قاتارلىق . موغۇل  شام،  دەمهشق  مىسىر،  موغۇللىرى رۇم،  تۈركى

 ىدىن نهچچه قېتىم غهلبه قىلىپ، هۆكۈمرانلىغىنى تىكلهپ، بۇ جايالردىن ۋەتهن تۇتتى دىگهن ئهرەپ يۇرتلىرىنىڭ ئۈست

 لېكىن تۈركىستان ۋە موغۇلىستان دىيارلىرىنى، بۇرۇنقى زامانالردا ئۆتكهن ههزرىتى مۇسا ۋە . سۆز ههممىگه مهشهۇردۇر

 ىرىگه تهكلىپ ۋە تهرغىپ قىلغان بىرەر قهۋم ههزرىتى ئهيسا ئهلهيهىسسالۋات ۋە ئهتتهههيياتالرنىڭ دىن ۋە مهزههپل

 ههتتا بۇنداق نهقىل ۋە هىكايىمۇ مهۋجۇت . ۋە قهبىلىنىڭ بولغانلىغىنى، هىچبىر تهقسىر ۋە تهۋاراخ بايان قىلغان ئهمهس

 . بۇنى ئىنكدار قىلىش ئۈچۈن ئىسپات كېرەك، ئهلۋەتته . ئهمهس

: ىل بهشىنچى دەل
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 قهددى  ئهسهابۇلكهههفنىڭ  ئههلى  كىشى  تارىخچىالر  باشلىق  يوغان  ۋە  بويلۇق  ئۇزۇن  قارىغاندا،  قامىتىگه

 ئىدى  بويىنىڭ ئۇزۇنلىغى بىلهن بېشىنىڭ چوڭلىغى قىرىق گهزدىن . ئىدى  . دەپ بايان قىلىدۇ . ئاتمىش گهزگىچه بار

 ئهمما . ىدىغان كهڭ ۋە زور جاي بولمىسا بولمايدۇ، ئهلۋەته قامىتى سىغ  بۇنداق كاتتا ۋە زور قامهتلىك كىشىگه قهددى

 يوتىنى ئۈچ  ئايهتته بولسا ئهسهابۇلكهههفنىڭ سان . ئۇنىڭ ئىشىگىگه قويمۇ سىغمايدۇ . بۇ تۇيۇقتىكى كىچىك بىر غاردۇر

 بۇنچىلىك قامهتلىك كىشى قاندق قىلىپ  بۇنچىلك زور قهددى . گىچه دەپ بايان قىلىنغان ) گهز ( دىن سككىز ) گهز (

 . چۈنكى، بۇ ئههۋال پهم ۋە قىياستىنمۇ يىراقتۇر . ئهلۋەتته ئويالپ پىكىر قىلىش الزىم . غارغا سىغىدۇ، بهس

 : ئالتىنچى دەلىل

 قۇرئاندا . شىمايدۇ تۇرپاندىكى غار بولسا ههق تائالال ئۇلۇغ قۇرئانىدا بايان قىلىنغان غارنىڭ تهرىپى بىلهن ئوخ

 قىلىنغان  چۈشمهيدۇ . بايان  كۈن  يۈزىگه  غارنىڭ  ئۇ  چاغدا،  چىققان  كۈن  بولسا،  ئهالمىتى  خۇداي . غارنىڭ  بهلكى

 تۇيۇقتىكى بۇ غار بولسا تامامهن ئۇنىڭ ئهكسىچه بولۇپ، كۈن چىققان هامان . تائاالنىڭ قۇدرىتى بىلهن سايىدا تۇرىدۇ

 چۈشىدۇ  كۈن  ئۇنىڭ چۈش ۋ . ئۇنىڭ يۈزىگه  چۇشكهندەك،  كۈن  يهرگه  باشقا  خۇددى  كهيندىمۇ،  ۋە  اقىتنىڭ ئالدى

 ئهسهابۇلكهههفكه بارغان ههر قانداق ئادەم بۇنى ئۆز كۆزى بىلهن ئوچۇق كۆرەلهيدۇ ۋە . يۈزىدە كۈن سايىسى بولىدۇ

 رنىڭ ئوڭ تهرىپىدىن كۈن چىققان چاغدا ئاپتاپ نۇرى ئۇ غا ! ئهي كۆرگۈچى « خۇداۋەندە كېرىم بۇ ههقته . بىلهلهيدۇ

 ئۇالر . كۈن پاتىدىغان چاغدا ئاپتاپ نۇرى ئۇ غارنىڭ سول تهرىپىدىن بۇرۇلۇپ ئۆتۈپ كېتىدۇ . بۇرلۇپ ئۆتۈپ كېتىدۇ

 كهههب (  تۇرىدۇ ) ت – ئهسهابۇل  غارنىڭ بوش ئۇچۇق يېرىدە  شۇ  ئۇ . ئهنه  بولۇپ،  ئالالنىڭ قۇدرەت نىشانىسى  بۇ

 سهن ههرگىز ئۇنىڭ ئۈچۈن ! بهس – يدۇ ۋە كىمنى خالىسا بۇ يولدىن ئازدۇرااليدۇ كىمنى خالىسا توغرا يولغا باشلىياال

 ئهي مۇههممهت رەسۇلىلال، ئهسهابۇلكهههف بار ( يهنى . دەپ كۆرسهتكهن ئىدى » يول كۆرسهتكۈچى مۇرىشد ئىزدىمه

 هف هازىر شۇ غارنىڭ ئىچىدە، جايغا بېرىشنى ۋە بۇ غارنىڭ ئههۋالىنى بىلىشنى خالىساڭ، ئۇ غارغا بارغىن، ئهسهابۇلكهه

 بۇ غارنىڭ ئاالمىتى ۋە نىشانى شۇكى، كۈن چىقىپ ئاپتۇپ نۇرى غارغا مايىل بولغان چاغدا، ئۇنى ئوڭ تهرىپىگه كۈن

 بۇ غار شۇنداق « خۇداۋەندەكېرىم يهنه بۇ ئايهتته . دىگهن ئىدى » ئهنه شۇ غار ئهسهابۇلكهههف غارىدۇر . چۈشمهيدۇ

ۇنىڭ ئۆگىزىسى يوق، سايه قىلىدىغان بىر نهرسىمۇ يوق، ئوتتۇرسىدا ئۇچۇق، كاتتا بىر سههنه كهڭ بىر ماكاندۇركى، ئ
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 چۈشمهيدۇ  نۇرى  ۋە  هارارىتى  كۈننىڭ  جايغا  بۇ  خۇداۋەندەكېرىمنىڭ . دەيدۇ » بولۇپ،  پهقهت  ئاالمهت  بۇنداق

 كۆرسىتىدۇ  غارنىڭ ئوتتۇرسىدا . بهس – بىرلىگىنىال  شۇ  ئهنه  ئهسهابۇلكهههف  راههت . تۇرىدۇ دىمهك،  ئۇنىڭ تېنىگه

 ئهندىشه ۋە تهشۋىشلهردىن خالى ۋە  بۇ غار ئاپتاپ هارارىتىنىڭ بۇزغۇنچىلىغىغا ئوخشاش غهم . شامال تىگىپ تۇرىدۇ

 يهنى . ئاماندۇر  پېتىشىغا،  ۋە  چىقىشى  يۇلتۇزنىڭ  ئېيىق  چوڭ  ئاسماندىكى  ئىشىگى  غارىنىڭ  ئهسهابۇلكهههف  بۇ

 كۈن چىققاندا، سهرەتان يۇلتۇزى كهههفنىڭ . سهرەتان يۇلتۇزى دەۋرى قىلىپ تۇرىدۇ . ېلىدۇ سهرەتاجان بۇرچىغا يېقىن ك

 ئوڭ تهرىپىدە يهنى غارنىڭ غهرەپ تهرىپىدە، كۈن ئولتۇرغان چاغدا بولسا، كهههفنىڭ چهپ تهرىپىدە، يهنى غارنىڭ

 بولىدۇ  تهرىپىدە  چۈ . شهرق  غارغا  شولسىى  نۇرىنىڭ ئهكسى  كۈن  ۋاقىتتا  ئككى  پۇراقلىرىنى بۇ  غارنىڭ سېسىق  شۈپ،

 ئالماشتۇرىدۇ  بىلهن  هاۋا  ياخشى  كىرمهيدۇ . چىقىرىپ،  بىۋاسته  غارغا  زادىال  نۇرى  كۈن  نۇرى . لېكىن،  كۈن  ئهگهر

 كىيىملىرىنى چىرىتىۋاتكهن  ئهسهابۇلكهههفنىڭ مۇبارەك جهسهتلىرىگه زىيان يهتكۈزۈپ،  چۈشۈپ قالسا،  بىۋاسته غارغا

 بۇ غارنىڭ مۇبارەك ئهتىراپ ۋە دىيارلىرىغا . ا، كۈن نۇرى زادىال بىۋاسته غارنىڭ ئىچىگه چۈشمىگهن شۇڭالشق . بۇالر ئىدى

 كۈن نۇرىنى چۈشۈپ، ئۇنىڭ ئىچىگه چۈشۈرمهي، غارنى ئاپهت ۋە بۇزۇنچىلىقتىن ساقلىغان بولسا، خۇداۋەندەكرىمنىڭ

 دەلىلىدۇر  ۋە  ئاالمىتى  تهنهالىغىنىڭ  ۋە  ئ . بىرلىگى  ئاتا خۇدايىتائاال  هىدايهت  ۋە  تهۋپىق  بىرسىگه  بهندىلىرىنىڭ  ۆز

 جهزمهن دۇزاخ ئوتىدىن قۇتۇالاليدۇ  ئۇ  گهرچه . قىلىدىغان بولسا،  ئۇ  بولسا،  بىرسنى يولدىن ئاداشتۇرماقچى  ئهرگهر

 ۋە هىدايهتكه ئىگه بواللمايدۇ  راستلىقنى ئىزدىگه بىلهنمۇ توغرا  ۋە  هقهت تهۋپىق ۋە هىدايهتنىڭ ههممىسىال، پ . توغرا

 . بۇ خىل ئاالمهت ۋە مۆجىزاتالر بولسا، جاهان سههپىسىدە كۆپ ئۇچرايدۇ . خۇداۋەندەكېرىمنىڭ ياردىمى بىلهنال بولىدۇ

 غايىپ  ئۆزىنىڭ قهدىم ئىلمى ئارقىلىق ئۆز  ئىبرەتنى،  نۇرلۇق نۇسرەت ۋە  خۇداۋەندەكېرىم تهۋپىق هىدايهت،  ئهگهر

 هلهيهىسساالمالر، ماشايىخى كىرامالر ۋە مازاراتى ئهزامالرمۇ ئۆز خىزمهت ۋە ئهنبىيائى ئ . غهزنىسىدىن ئاتا قىلمايدىكهن

 بواللمايدۇ  مۇيهسسهر  ئېلىشقا  مهنپهئهت  ئهسهامۇلكهههفنىڭ . زىيارەتلىرىدىن  كاالملىرىدا،  قهدىمى  ئۆزىنىڭ  ئالال

 شۇڭالشقا، . بىلدۈرگهن ئىدى نىشانه ۋە ئاالمهتلىرىدىن خهۋەر بهرگهندە، ئۆزىنىڭ بۇ تايىپالردىن رازى ئىكهنلىگىنى

 ياكى  شهرق  مهيلى  ئاالمهتلهرنى  مهزكۈر  كۆرسىتلگهن  ئايهتته  كىشى  بىر  ههرقانداق  ياشىغان  زاماندا  قايسى  ههر

 بولىسىلهر  تاپقان  مهقسهتلىرىڭالرنى  ۋە  مۇراق  تاپساڭالر،  تهرەپتىن  تاما . غهرىبىي  قىلغان  بولمىسا،  بۇنداق  ئهگهر

. مۇشهققهتلىرىڭالر بىكار بولۇپ، بۇ بىهۇدە زىيان تارتقانلىقتىن باشقا نهرسه ئهمهس  ت سهۋەپلىرىڭالر ۋە مىېهنه
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 : يهتتىنچى دەلىل

 كېرىمىدە  ئۇيقۇدادۇر « ئايهت  ئۇالر  ۋاهالهنكى،  مۇمكىن،  قىلىشىڭ  گۇمان  دەپ  ئويغاق  ئۇالرنى  مهن . سهن

 ئهگهر سهن . لىرى بولسا ئىككى پۇتىنى دەرۋازىغا سۇزۇپ ياتىدۇ ئۇالرنىڭ ئىت . ئۇالرنى ئوڭغا ۋە سولغا ئۆرۈپ قۇيىمهن

 چۈشىسهن  ۋەهشهتكه  قاتتىق  ههم  قاچىسهن  قورقۇپ  ئۇالردىن  ئهلۋەتته  بولساڭ،  قارايدىغان  دەپ » ئۇالرغا

 يهنى، ئهي مۇههممهت، ئهسهابۇلكهههفنىڭ كۆزى ئوچۇق ۋە ئويغاق دەپ گۇمان قىلىسهن، ۋاهالهنكى، . كۆرسهتكهن

 ئوچۇق تۇرىدۇ . ئهمهس ئانداق  لېكىن ئۇنىڭ كۆزى ئۇخلىغان ئادەمنىڭ كۆزىنىڭ تهتۈرىچه  ئۇخاليدۇ،  . بهلكى ئۇ

 ئۇنى  ئۆرۈلگهندەك،  بۇيانغا  ياكى  ئۇيان  ئادەم  ئۇخلىغان  خۇددى  ئۈچۈن،  يهتمهسلىكى  زىيان  ئۇنىڭ جهسىدىگه

 يېيىپ ياتىدۇ  ئىككى قولىنى  بۇجايدا  ئۇ  ئۆرۈپ قۇيىمىز؛  قورقۇپ قېچىپ كىتىسهن ئهگهر . ئۆزىمىز  قارىساڭ  . بۇنىڭغا

 قامهت ۋە شهكىلى ناهايتى چوڭ ۋە يوغان، تىرناق ۋە ساقاللىرى  يهنى ئۇنىڭ سۆلىتى ناهايتى ههيۋەتلىك، قهددى (

 . دەپ كۆرسىتىلگهن » بۇ قورقۇنىچنى ئىچىڭگه سىغدۇرالمايسهن « ). بهكمۇ ئۇزۇندۇر

 مۇستاپا سهللهلالهى ئهلهيهه ۋەسهللهم ئاسمان ۋە زىمىن پهرىشتىلىرى بىلهن پهيغهمبهر ئاخىر زامان مۇههممهت

 ئىدى  قانىتى بار  يۈز  ئۇنىڭ ئالته  كۆرگهن،  شهكىلدە  جهبرائىل ئهلهيهىساالمنى ئۆز  ئۇ . قورقماي سۆزلهشكهن،  ئهگهر

 چۈشمهيتى  نۇرى  كۈن  ئۈستىگه  زىمىن  قويسا،  يېپىپال  قانىتىنى  زا . ئىككى  ئاخىر  بىلهن پهيغهمبهر  جىنالر  يهنه  مان

 ئۇ يهنه شهيتاننىمۇ كۆرگهن بولۇپ، بۇ . سۆزلهشكهن ۋە ئۇالرنى هىدايهتكه باشالپ، قۇرئاندىن تهلىم بهرگهن ئىدى

 ئىدى  قورقمىغان  قۇۋۋەتلىك، . تايىپلهردىنمۇ  جاندىن  ۋە  ئىنسان  ههممه  بولسا  زامان  ئاخىر  پهيغهمبهر  دىمهك،

 بول  يۈرەكلىك  قورقماس  ئىدى غهيرەتلىك،  زات  ئاۋالقى  يارالغان  ئايهتلىرىدە . ۇپ  ئۆز  خۇداۋەندىكېرىم  هالبۇكى،

 دەپ خهۋەر بهرگهن تۇرسا، باشقا » سهن ئهسهابۇلكهههفنى قورقۇپ كۆرەلمهيسهن « مۇشۇنداق بىر يۈرەكلىك ئادەمگه

 قىياس قىلىپ،  بىلهن  ئهقىل  بۇنى  دىمهك،  كۆرەلهيدۇ؟  قورقماستىن  قىلىپ ئۇنى  قانداق  بىلهن  پهم ئادەم  ئىدىراك

 ئهمهس  مۇمكىن  قىلىشمۇ  گهپ . تهسهۋۇر  كهلگهن  ئېقىپ  شهيىخلىرى  بىزگىچه  تۇيۇقنىڭ  قارىغاندا،  سۆزلهرگه

 ئهسهابۇلكهههفنى ئاشكارە كۆرگهن ئىمىش، چىراق يېقىش ئۈچۈن ئهسهابۇلكهههفكه كىرەرمىش، يۇپۇقلىرىنى ههر دائىم

. يېڭىالپ تۇرارمىش دىگهن سۆزلهر بار
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 كهپتۇ  غارغا  بۇ  ئهرەب  بىر  بېك ئاتالىقنىڭ زامانىدا  مۇههممهت ياقۇپ  باشقا  يهنى  ئهسهابۇلكهههفنى  ئۇمۇ  دە،

 سۆزلهپتۇ  كۆرگهنلىكىنى  جهسىدى . شهيىخلهردەكال  ئىتنىڭ  ساقاليدىغان  ئهسهابۇلكهههفنى  قارىغاندا،  سۆزىگه  ئۇنىڭ

 ئهسهابۇلكهههفنىڭ ئۆز جهسىدىمۇ تاشقا ئايالنغان دەپ . ان كىمخاپ، تاۋار،ئهتلهس بىلهن يېپىلغان ۋە تاشقا ئايالنغ

 قىلىشىدۇ  يالغانچىلقتۇر . نهقىل  توقۇلغان  ههقته  ئۇ  ۋە  بۆهتان  بولغان  ئهسهابۇلكهههفكه  سۆزلىرى  ئايهت . ئۇنىڭ بۇ

 ئهسهابۇلكهههفنىڭ مۇبارەك جهسىدىنى خۇددى تىرىك ئادەملهرنىڭ بهد  ئالال  قارىغاندا،  ىنىگه شېرىپنىڭ مهزمۇنىغا

 قادىردۇر  ساقالشقا  ئوبدان  قىلىپ  زىيان . ئوخشاش  ئاپهت  ئۇنىڭ  ۋە  ياكى  زەخمهت  ئۇچىرىشى  بۇزغۇنچىلىققا

 ئوبدان كۆرگهن مهخلۇقلىرىنىڭ تۈسىنى ههرگىز ئۆزگهرتىپ . ئۆزگىرىپ چىرىپ كېتىشىدىن ئهلۋەتته مۇهاپىزەت قىلىدۇ

 ۆز سۈرىتىدىن يهنه بىر سۈرەتكه ئۆزگىرىپ قالغان بولسا، بۇ ئالال ئهگهر بىرەر ئىنسان ئ . باشقا سۈرەتكه ئايالندۇرمايدۇ

 هىساپلىنىدۇ  بولۇپ  ئاالمىتى  بولغانلىقىنىڭ  گېرىپتار  لهنىتىگه  ئۇچىردى . تائاالنىڭ  غهزەپكه  دىگهنلىك  چىرىش

 كېرەك . دىگهنلىكتۇر  تىلهش  پانا  خۇدايىتائاالدىن  تاش . شۇڭالشقا،  خالىسا  كهلسه،  غهزىۋى  ئۇنىڭ  قىلىدۇ، ئهگهر

 قىلىپ قۇيىدۇ  نهرسه  ئوخشاش بىر  تۇڭگۇزغا  ياكى  مايمۇن  قادىردۇر . خالىسا  قىلىشقا  ههممىنى  ئۇ  بۇنداق . چۈنكى،

 ئۇچىرايدۇ  كۆپ  كىتاپلىرىدا  قىىسسه  بولسا  كۆردۈم . هېكايىلهر  ئهسهابۇلكهههفنى  تايىپلهرنىڭ  خىل  مۇشۇ  ئهگهر

 ئهسهابۇلك  ههقىقىي  ئۇالر  نهرسىنى، دىگهنلىرى راست بولسا،  بىر  باشقا  ئۇنىڭدىن  بهلكى  بولماستىن،  هههفنى كۆرگهن

 قۇيۇلغان  ياساپ  سۈرىتىدە  ئادەم  ياكى  قهۋمىنى،  بىر  كاپىرالنىڭ  قالغان  بولۇپ  تاش  ئۆزگىرىپ  ئېيتايلۇق،

 كۆرگهندۇر  بۇت  شهكىلىنى  نۇرغۇن . سهنهملهرنىڭ  ناهايتى  سههىپىسىدە  جاهان  ئىشالرمۇ  ئادەم . بۇنداق  نۇرغۇن

 دەيدۇ ئهس  ئىدى  پهيغهمبهر  قىلدۇ . هابۇلكهههفنى  گۇمان  پهيغهمبهرلىكىدىن  ئۇنىڭ  كىشلهر  بهزى  مهيلى . لېكىن،

 ياكى  ئىشهنگهنلهر  ئۆزگىرىپ كهتكهن دىگهنگه  سۈرەتكه  باشقا  مۇنداق ئۇلۇغالرنىڭ جهسىدىنى  بولمسۇن،  قانداقال

 ئالال ئۆزى  ىلهرگه ئىشهنگۈچى بولۇپ هىساپلىنىدۇ مۇنداق سۆزگه ئېتىقات قىلغۇچىالر بولسا كاپىر ياكى غهيرى نهرس

 كاپىردۇر ! ساقلىسۇن  ئادەملهرمۇ  ئوخشاش  دىگهنگه  كۆردۈق  بىلهن  كۆزىمىز  ئۆز  خىل . بهس  ئهسهابۇلكهههفنى  بۇ

 ۋەسهللهملهرنىڭ ههممىسىگىال  ئهلهيهىساالۋاتۇ  پهيغهمبهر  ۋە  سۆزلىرى ههق تائاالنىڭ ههق كاالمى  ئادەملهرنىڭ بۇ

 ئهمهس يالغان  نهرسه  باشقا  قىلغانلىقىدىن  ۋە . گۇمان  غهيرەتلىك  ئهلهيهىساالمالرنىڭ  پهيغهمبهر  بۇ چۈنكى،
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 هالبۇكى، بۇ ئهنبىيا ۋە مۇرسهلىنلهر قورقۇپ بارالمىغان ۋە كىرىپ . قۇۋۋەتلىك ئىكهنلىكى دەلىلهر بىلهن ئىسپاتالنغان

 پ چىراق ياندۇرۇپ، يۇپۇق ياپتۇق دىگهنلىرى بولسا، ماكانغا، مهزكۇر شهيىخلهرنىڭ قورقماي كىرى  كۆرەلمىگهن جاي

 كۆرسىتىدۇ  بولغانلىقىنى  قويماقچى  يۇقىرى  مهرتىۋىسىدىنمۇ  پهيغهمبهرلىرىمىزنىڭ  مهرتىۋىسىنى  ئۆز  بۇ . بۇالرنىڭ

 خىل ئىش  شهيىخلهرنىڭ بۇ  مۇمكىن بولمايدىغان ئىشتۇر،  ئهمهليهتتىمۇ  كاپىرلىق بولۇپ،  ههرىكهتلىرى ۋە  ئهلۋەتته

 . سۆزلىرىنىڭ ئۆزىمۇ ئهسهابۇلكهههفنىڭ تۇرپان دىيارىدا ئهمهسلىكىنى ئىسپاتاليدۇ  پ گه

 ئهسهابۇلكهههفنىڭ قانچه ئىكهنلىكى ههققىدە يههۇدى، نىسارا ۋە مۇسۇلمان قاتارلىق ئۈچ گوروه ئىچىدە ههر خىل

 ئانداق ئهمهس، بهلكى ئۇ « ه، بهزىلهر دېس » ئهسهابۇلكهههف ئۈچ بولۇپ، تۆتىنچىسى ئىتتۇر « بهزىلهر . ئىختالپ بار

 ئانداق ئهمهس، ئۇ يهتته بولۇپ، سهككىزىنچىسال ئىتتۇر « يهنه بهزىلهر . دەيدۇ » بهشتۇر، پهقهت ئالتىنچىسىال ئىتتۇر

 بىراق، خۇداۋەدەكېرىم ئۆز كاالمىدا ئهسهابۇلكهههف ههققىدە يۇقىرقىدەك خهۋەر بهرگهن، ئهگهر ئۇنى كۆرۈش . دەيدۇ »

 ىن بولسا ئىدى، بۇ خىل ههر تايىپىدىكى گوروهالر ئادەم ئهۋەتىپ كۆرۈپ، ئۇنىڭ سانىنىڭ قانچه ئىكهنلىگىنى مۇمك

 ئىدى  بوالر  قىلغان  تهرەپ  بىر  ئىختىالپالرنى  ئوتتۇردىكى  ئاشكارە . بىلىپ،  گوروهىنىڭ  ئىنسان  ئهسهابۇلكهههفنى

 ئهمهس  مۇمكىن  ئهمهس . كۆرىشى  مهلۇم  سانىمۇ  ئۇنىڭ  چۈشكهن . شۇڭالشقا،  ئاسماندىن  سانى  ئۇنىڭ  بهلكى

 كېرەك  بولسا  مهلۇم  بۇ . ۋەهىيدىن  شۇكى،  مۇدىئايىمىز  ۋە  مهقسهت  يېزىشتىكى  ئىنىچكىلهپ  سۆزلهرنى  بۇ  بىزنىڭ

 بىزنىڭ ئهسهابۇلكهههف  دىگهن سۆزلىرىنىڭ ئۆزى بىلهن،  بهزى ئادەملهرنىڭ ئهسهابۇلكهههف تۇيۇقتا  ۋە  شهيىخلهر

 دىگهن  ئهمهس  ئىبارەت تۇيۇقتا  قىلىشتىن  ئىسپات  بىزنىڭ . قاراشلىرىمىزنى  پهقهت  سۆزلىرى  بۇ  ئۇالرنىڭ  چۈنكى،

 مهنسۇپتۇر  ئۆزلىرىنىڭ زىيىنىغا  ۋە  هالنى بىلمهيدۇ . پايدىمىزغا  بۇ  بولسا  قىلىپ سىناپ . ئۇالر  بۇنى مۇالهىزە  سىزلهرمۇ

 . باقايسىزلهر

 : سهككىزىنچى دەلىل

ئهسهابۇلكهههفنىڭ قىسسىلىرى بولسا، زاماننىڭ ئاجايىپ ۋە غارايىپ جۈمىلىسىدىن بولۇپ، بارلىق ئههلى تهفسىر
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 يېتهلمهي،  تىگىگه  ههقىقىي  دەريانىڭ  چوڭقۇر  بىپايان  بۇ  تىللىرى  قهلهم  ۋە  پىكىرلىرى  زېهنى  مۇئهررىخلهرنىڭ  ۋە

 باشقىمۇ؟ ئۇ بۈگۈنكى  بىلهن ئهسهابۇل رەقىم بىرمۇ ياكى باشقا ئهسهابۇلكهههف . ههمىشه ههيران سهرگهردان بولماقتا

 كۈندە تىرىكمۇ ياكى باشقا خااليىققا ئوخشاش ئۆلۈپ كهتكهنمۇ؟ ئۇ قايسى زامان ۋە قايسى تارىختا تۇغۇلغان؟ ئۇنىڭ

 بۇ  قانچه؟  سانى  ۋە  ئۆتكهن  قايسى جاي ماكاندا  مهنسۇپ؟  قهبىلىگه  قايسى  ۋە  كىم  ئاتىسى  كىم؟  مهسىللهر ئىسمى

 قايسى  زامان،ههر  قايسى  ههر  ئارسىدا  قهبىلىلهر  قايسى  جۈمىلىدىن ههر  مۇئهررىخلهر،  ۋە  تهفسىرچى  ههممه  ههققىدە

 دىمهك، ئهسىهابۇلكهههف بۇنداق ئىختىالپالردىن . ماكان ۋە ههر قايسى تىلالردا ههر دائىم ئىختىالپالر بۇلۇپ كهلمهكته

 . زادىال خالى بولمىغان

 ەندەكېرىم ئۆز قۇرئانى كاالمىدا ئهسهابۇلكهههف توغرىلىق خهۋەر بهرگهندە، ئۇ يهنه ئهسهابۇلكهههف ئۈچ خۇداۋ

 ئىدى  بهرگهن  خهۋەر  دەپ  ياتتى  يهنه  ئاندىن  ۋە  ئويغاندى  يهنه  ئۇخلىدى،ئاندىن  غاردا  يىلغىچه  توققۇز  . يۈز

 ئا  ياكى  كهم  خهۋەرلىرىدىن  بهرگهن  شېرىپته  قۇرئانى  ئۇ ئالالتائاالنىڭ  يوق،  قۇدىرىتىمىز  قىلىشقا  گهپ  رتۇق

 مهن ئۇالرنى ئوڭغا ۋە سولغا ئۆرۈپ . ئۇالر ئۇيقۇدادۇر « بىر ئايهتنىڭ مهزمۇنىدا . تاهازىرغىچه مۇشۇ ئههۋالدا تۇرماقتا

 كۆرسىتىلگهن » قويۇمهن  ئوخاليدۇ . دەپ  ئۇالر  تىرىكتۇر ! يهنى  ئۇالر  بىرلىكى، . لېكىن  خۇدايىتائاالنىڭ  بولسىمۇ  بۇ

 . ىلىغى ۋە كارامىتىنىڭ كۆپلۈگىنىڭ ئىشهنچىلىك دەلىلىدۇر باق

 بهزى ئۆلماالر ئهسهابۇلكهههفنى خىزىر ئهلهيهىسساالم بىلهن ئهيسا ئهلهيهىسساالم ئاسماندىن چۈشكهندىن كېيىن

 قىلىدۇ  بايان  دەپ  كۆرۈشىدۇ  شېرىپته  كىتاپلى . شام  تهفسىر  ههممه  سۈپهتلىرى  ۋە  تهرىپ  ۋە ئهسهابۇلكهههفنىڭ  رى

 بىزنىڭ بۇ جايدىكى غهرىزىمىز بولسا . تارىخالردا بايان قىلىنغانلىقى ئۈچۈن، بىز بۇ يهردە يهنه ئاالهىدە تهكرارلىمىدۇق

 تهپتىش  ۋە  تههقىق  مهزمۇنىنى  ئايهتلهرنىڭ  چۈشكهن  ههققىدە  سۈپهتلىرى  ۋە  تهرىپى  ههقىقىي  ئهسهابۇلكهههفنىڭ

 بول  مهلۇم  ئىدىراكلرىمىزغا  زېهنى  نهمۇنه قىلىپ،  ۋە  يادىكار  كېيىنكىلهرگه  ئۇنى  قىلىپ،  بايان  ئاشكارە  غانلىرىنى

 ئىبارەت  تىزىپ . قىلىشتىن  ۋاراق سههىپىسىگه  سۆزنى  قانچه  بىر  بىلهن  شۇنداق ئىرادە  ئهنه  جايدا  بۇ  بىز  شۇڭالشقا،

 . راست ۋە يالغانلىغىغا خۇدا ئۆزى ئىگه . يېزىشقا جۈرئهت قىلدۇق

 ئۇ خۇداۋەندەكېرىمنىڭ . ، خۇدانىڭ ئهڭ دەسلهپكى ئۈمهتلىرىدىن بىرى بولۇپ هىساپلىنىدۇ ئهسهابۇلكهههف بولسا

 ئادەمدۇر  قىلغان  ئۇلۇغ  بىلهن  قۇدىرتى  الزىم . ئۆز  بىلىشىمىز  دەپ  ئۇلۇغ  ئۇنى  بىزمۇ  مهككه . شۇڭالشقا، لېكىن،
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 جايالر  باشقا  ياكى  ۋە  مۇنهۋۋەر  مهدىنه  يهنى،  جايالردىكى،  باشقا  ئهلهيهىم مۇئهززەمهدىن  ئهنبىياهى  دىكى

 ئاتا  ئۇنىڭ  ۋە  ئهسهابۇلكهههف  ياكى  قهبىرسى  مهككه  ئهسساالمالرنىڭ  خۇددى  قاتارلىقالرنى  قهبىرسى  ئانىسىنىڭ

 كاپىرلىق بولىدۇ  تاۋاپ قىلىش ياكى ئىبادەت دەپ ئېتىقات قىلىش بولسا  قىلىش،  ئوخشىتىپ دەۋىر  بۇ . مۇئهززەمهگه

 ههر قانداق ئىبادەت ۋە ياخشى ئهمهلنى پهقهت ئالال يولى . رىپكه توغىرا كهلمهيدۇ شې  ئىشالرنى قىلىش بولسا شهرئى

 بىز خۇدايىتائاالنىڭ . خۇدادىن باشقىغا ئىبادەت قىلىش ياكى شېرىك قىلش بولسا كاپىرلىق بولىدۇ . ئۈچۈنال قىلىش كېرەك

 خۇدانىڭ . بهندىسى  ماشايىخالرنىمۇ  مازارى  ئهۋلىيا،  ۋە  ئهنبىيا  ئۈچۈن  ئۇالرنىڭ شۇنىڭ  تونۇپ،  دەپ  بهندىسى

 . ئهقىدىسنى ئۆز يولى بىلهن قىلىش ۋاجىپتۇر

 : توققۇزىنچى دەلىل

 بهلكى بۇنداق غارالر نۇرغۇن شهههر ۋە . زىمىن يۈزىدىكى بۇ غار پهقهت بىر شهههر ياكى بىر كهنتكىال خاس ئهمهس

 كۆپ  ناهايىتى  گۇمانى ه . تاغالردا  دىگهن  شههىرىمىزدە  بىزنىڭ  ئهسهابۇلكهههف  ئادەملىرى  شهههرنىڭ  قايسى  هر

 قىلىدۇ  يوق . سۆزلهرنى  دەلىلى  ئىشهنچىلىك  بۇنىڭغا  ئۇالرنىڭ  ههر . لېكىن،  بولسا  دەلىل  كهلتۈرگهن  بىلهن  گۇمان

 قانداق ئېيتااليدۇ؟ بىز خۇددى هالبۇكى، تۇرپان ئههلى ئهسهابۇلكهههف بۇ جايدا دەپ . قانداق ۋاقىتتا توغرا كهلمهيدۇ

 ئابابهكرى  ههزىرتى  ۋەسهللهم،  ئهلهيهى  سهللهللههۇ  مۇههممهت  بولغان  قىلغاندەك،قهدىمقىالردىن  بايان  يۇقىردا

 فارۇق ] 285 [ سىدىق  ئۆمهر  ماكاندا ] 286 [ ۋە  ئهسهابۇلكهههفنىڭ قايسى جاي ۋە  يهنه  ئهنهۇالردىن باشقا،  رەزىلۇلال

 يۇقىرق  خۇددى  نامهلۇمدۇر ئىكهنلىگى،  ئوخشاشال  ئۇنى . ىغا  بولسمۇ  ئۇ  باركى،  هېكىمهت  بىر  سىرلىق  بۇنىڭدا

 . خۇداۋەندەكېرىم بىلدۈرگهندىال بىلگىلى بولىدۇ

 بهزى ئادەملهرنىڭ سۆزىگه قارىغاندا، ئهسهابۇلكهههفنى بىر قېتىم زىيارەت قىلغانلىق يېرىم هاجىلىق بىلهن باراۋەر،

 . انلىق تولۇق هاجىلىق بىلهن باراۋەر ئىكهن ۋە بۇنداق ئادەملهردىن ههج ساقىت بولىدىكهن ئىككى قېتىم زىيارەت قىغ

 ۋە مىللهتته مهلئۇن ۋە مۇرتهد كاپىر بولۇپ هىساپلىندۇ، ئىسالمى ] 287 [ بۇنداق ئهقىدە قىلغۇچىالر بولسا تۆت مهزههپ

 قىلىنغ  ۋەدە  ۋاقىتقا  بىر  بىرى  ههر  ئۇنىڭ  بولۇپ،  بهش  بهناسى  زامانغا شېرىپنىڭ  بىر  ههم  تهيىن  ماكانغا  بىر  ۋە ان
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 بولىدۇۋە . مهخسۇسدۇر  بهرپا  بىلهن  روكىنلهر  ۋە  شهرت  نهچچه  بىرىسى  ههر  مۇسۇلمانچىلىقنىڭ  بهنائى  مهزكۇر  بۇ

 كېلىدۇ  مهيدانغا  بىلهن  هۆكۈملهر  قهتئىي  ههممىسى  روكىنلهرنى . بۇالرنىڭ  ۋە  شهرت  بولغان  بىلهن  هۆكۈم  قهتئىي

 ياك  بولمايدۇ ئۆزگهرتىشكه  باش تارتىشقا  ئۇنىڭدىن  پهقهت . ى  بولۇشى  ئادا  ئۇنىڭ  ۋە  روكىنلىرى  ههجنىڭ  بولۇپمۇ

 ئون ئىككى ئاي ئىچىدە بىر ئاي، يهنى زۇلههججه ئېيىنىڭ توققۇزىنچى كۈنىدىن ئون . ئايهت ئارقىلىقال بارلىققا كېلىدۇ

 بۇ خىل روكىننى ۋە . نلىرى ۋە شهرتلىرى تامام بولىدۇ ئىككىنچى كۈنىگىچه بولغان ئارلىقتىال ئاندىن ههجنىڭ بارلىق روكى

 قىلسا توغرا بولمايدۇ  بىر چاغدا . شهرتلهرنى بۇ ۋاقىتتىن باشقا چاغ ۋە ماكاندا  ههتتا بۇ شهرت ۋە رەسمىيهتلهرنى باشقا

 باشقا جاي ۋە هالبۇكى، بۇنىڭدىن . مهككه مۇئهززەمه ياكى مهدىنه مۇنهۋۋەرنىڭ ئۆزىدە ئادا قىلسىمۇ توغرا بولمايدۇ

 ماكان ياكى زاماندا باشقا بىر دىياردىكى مازاردا، مهسلهن، ئهسهابۇلكهههف، ئىمام جهفرى سادىق قاتارلىق مازارالدا

 قىلىنغان  ئادا  جايدا  بۇ  ۋە  بولىدۇ  قىلغىلى  ساقىت  قىلىپ  قانداق  مهككه » ههج « ههجىنى  قىلىپ  قانداقمۇ  نى

 ئادا  ۋاقىتتا  بهلىگىلهنگهن  بولىدۇ مۇئهززەمهدە  قىلغىلى  تهڭ  بىلهن  ههج  ئهقىدىگه . قىلىنغان  مۇنداق  دىمهك،

 بۇنداق ئهقىدە قىلغۇچىالر گهرچه نۇرغۇن ياخشى ئىشالرنى قىلغان . ئىشهنگۈچىلهرنىڭ ئۆزى كاپىر ۋە خوتۇنى تاالقتۇر

 ا بۇ ئېتىقاتقا ئازراق ههتت . بولسمۇ، ئۇالرنىڭ ههممه ياخشى ئىشلىرى مۇشۇ ئهقىدە بىلهن تامامهن بىكار بولۇپ كېتىدۇ

 . ئىشهنگۈچىلهر ياكى بۇنى كۆڭلىگه گۇمان بىلهن مۆكتۈرۈپ قويغۇچىالرنىڭ دىنىي ئېتىقادىمۇ زىيانغا ئۇچىرايدۇ

 باشاليدىغان  جاهالهتكه  زااللهت ۋە  ئازغۇنلۇق،  خااليىقنى  كىرگۈزۈپ،  شهكىلىگه  مۇسۇلمان  ئۆزىنى  دىيارالردا  بۇ

 ىالر ناهايتى كۆپ، ئهگهر ئىسالمى شېرىپنىڭ قهتئى دەلىللىرىنى ئىنكار قىلغۇچىالر دەيدىغان جاهىل، نادان، ئىپالس سوپ

 ئۆزىدۇر  ماشايىخالرنىڭ  ئالدامچى  ۋە  سوپى  جاهىل  پهقهت  ئادەملهر  بۇ  مۇسۇلمانالرنىڭ . بولساق،  خۇداۋەندەكېرىم

 سوپىال  ۋە  ماشايىخ  ئالدامچى  خىل  بۇ  ئهمهللىرىنى  ئىش  ئۇالرنىڭ  ۋە  ئامان ئىمانىنى  ساقالپ  يامانلىغىدىن  رنىڭ

 . بۇ جايدا شۇنچىلىكال سۆزلهيلى ! بهس  قىلغايسهن

 مهنزىلى ئاپتاپ چىققان ۋە ياتقان  دىمهك، يۇقىردا بايان قىلىنغاندەك، خۇداۋەندەكېرىم ئهسهابۇلكهههفنىڭ جاي

 ئىدى  دىگهن  بولىدۇ  مهلۇم  ئهمهس . ۋاقتىدا  ئۇنداق  غار  تۇيۇقتىكى  بولسا ئهسهابۇ . بۇ  دىگهنلهر  تۇيۇقتا  لكهههفنى

 مهزههپ، . ئالالتائاالنىڭ ههق سۆزلىرىنى يالغان دىگۈچىلهردىن بولۇپ هىساپلىنىدۇ  ههممه  بولسا  خىل ئادەملهر  بۇ

 ئىبارەت  كاپىرالردىن  ئىچىدىكى  راستۇر . مىللهت  ۋە  ههق  سۆزلىرى  دىگىلى . خۇدايىتائاالنىڭ  يالغان  زادىال ئۇنى
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 تۇ . بولمايدۇ  مۇمكىن ئهمدى  بولۇشى  قهۋىرسى  بهندىسىنىڭ  بىر  ئالالنىڭ  بهلكى  بولسا،  غار  لېكىن . يۇقتىكى

 ئهمهس  جايدا  بۇ  چۆل . ئهسهابۇلكهههف  دوستلىرى  كۆپ  خۇدانىڭ  ناهايتى  باياۋانالردا  ۋە  ۋە . جهزىرە  يۇرت

 . نهمخانىلىرى بولسا كېرەك سه  شۇنداقال بۇ غار ئېهتىمال قالماق، موغۇلالرنىڭ بۇت . شهههرلهرمۇ بۇالردىن خالى ئهمهس

 نهزىرات، قوي ۋە كاال كهلسۇن دەپ، بىر بانا  ياكى بۇ جايدا ئىلگىرى بىر نهرسه بولماستىن، بهلكى بهزىلهرنىڭ نهزىر

 ئومۇمهن . مىكىرلىك بىلهن ئالدام توزاقلىرىنى قۇرغان بىر جاي بولسا كېرەك  بىلهن كۈن ئۆتكۈچمهكچى بولۇپ، هىله

 . مىدىن كۆپ بۇنىڭ ئېهتىمالى ههم

 خوتهندىكى نىياز هاكىم بېك، مۇههممهت ياقۇپ بېك ئاتالىق غازىنىڭ زامانىدا، بىر مۇنچه ئالتۇن، كۆمۈشلهرنى

 قىلغان ئىدى  پهيدا  ئالى مازار  كاتتا  بىر  بايراقالرنى قاداپ،  ئهلهم،  ۋە  ئۈستىگه تۇغ شادا  يۇقىردا . يهرگه كۆمۈپ،  بۇ

 . مىكىرلىك ئىشالر جاهان سههىپىسىدە ناهايتى نۇرغۇن ئۆتكهن  بۇنداق هىله . ان قىلىندى نىياز هاكىم بېك قىسىسىدە باي

 الزىم  هىله  تىلهش  پانا  مىكىرىدىن  ئۆزىنىڭ  بولسا  قىلغۇچىالر  بۇنداق ! بهس  مىكىر  بولسا  مۇسۇلمانالر  مۆمىن

 الزىم  ساقلىنىشى  ۋ . ئىشالردىن  قىلىش  ئېهتىيات  مازارالردىن  يالغان  ۋە  ساختا  خىل  ۋە بۇ  جاي  بۇنداق  ۋە  اجىپتۇر

 ئىسالمدىن چهتنىگهنلىك بولىدۇ  دىنىي  هۈرمهت قىلىپ ئۇلۇغالپ زىيارەت قىلىش بولسا  ۋە . ماكانالرغا  پۇل  بهزىلهر

 غهزىنه ئىزدەپ مازارى ماشايىخالرنىڭ قهۋىرسىنى ئاچسا، موغۇلالرنىڭ ئۆلۈكى ۋە ياكى بۇتتهك نهرسىلهر چىقىدىكهن

 قىلىدۇ  هېكايه  قىلىپ پهت . دەپ  زىيارەت  ئۇنى  قىلىش،  هۆرمهت  ئۇلۇغالپ  بۇتنى  قىلىنىشچه  بايان  كىتاپلىرىدا  ىۋا

 رەسۇلىلالنىڭ كىتاپلىرىدىكى سۆزلىرىگه خىالپ  دەۋىر  ئهي ياران ۋە . تاۋاپ قىلىش قاتارلىقالرنىڭ ههممىسى ئالال ۋە

 . هس ۋە يهنه بهس بۇلۇڭالر ئهزىزلهر بۇ خىل نااليىق ئىتىقاتالردىن ههزەر ۋە يهنه ههزەر قىلىڭالر، ب

 : ئونىنچى دەلىل

 ئۇ قۇدىرەتلىىك ئاال ئۆزىنىڭ ئالهمشۇمۇل قۇرئانى كاالمىدا ئهسهابۇلكهههفنىڭ ئاالمهتلىرىنى مهخسۇس ۋە ئايرىم

 . ىكى ههممه غارالرغا تهتبىق قىلغىلى بوالتتى بايان قىلمىغان بولسا ئىدى، يۇقىرقى كىشلهرنىڭ سۆزلىرىنى شهرق ۋە غهرپت

ئهسهابۇلكهههف ئاپتاپ چىققان ۋە پاتقان بۇ ئىككى « ههتتا ههق سۇبهانى تائاال ئۆز قهدىمى كاالملىرىنىڭ ئىچىدە
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 ئاپتاپنىڭ هارارىتى ۋە  ئىككى ۋاقىتتا  لېكىن بۇ  غارنىڭ ئوڭ ۋە چهپ تهرىپىگه مايىل بولىدۇ،  كۈن نۇرى بۇ  ۋاقىتتا،

 كىرمهيدۇ ن  بهرگهن » ۇرى غارغا  سايه بولىدىغان . دەپ خهۋەر  ئاپتاپ نۇرىغا  غارنىڭ ئۈستى ئۇچۇق،  ۋاهالهنكى ئۇ

 ئىدى  يوق  نهرسه  بىر  تۇردىغان  توساپ  هارارىتىنى  ئاپتاپنىڭ  دەل . ههم  غار  بىرەر  يۈزىدىكى  يهر  ئهگهر

 شايدىكهن، دەل ئهنه شۇ غار ئهسهابۇلكهههفنىڭ خۇداۋەندەكېرىمنىڭ قۇدىرەت كامالتى ئارقىلىق بولغان بۇ غارغا ئوخ

 چىقىدۇ  بولۇپ  ئهمهس  غارى  ئهسهابۇلكهههفنىڭ  بولسا  غار  جايدىكى  باشقا  ئۇنىڭدىن  بولىدۇ،  بولغان  . بهس  غارى

 ئهگهر تۇرپان شههىرىدىكى ئادەملهرنىڭ ههممىسى ئهسهابۇلكهههف ئۇشبۇ تۇيۇقتا دەپ ئېتىقات قىلىدىكهن، بۇالرنىڭ

 كهلمهيدۇ ئېتىقادى،  توغرا  هۆكۈمىگه  شېرىپلىرىنىڭ  ئايهت، . بىزنىڭچه،شهرىئهت  ئېتىقادى  بۇ  ئۇالرنىڭ  چۈنكى،

 ئىسالم ئۆلىمالىرىنىڭ بىرىمۇ زادىال ئهسهابۇلكهههف تۇيۇقتا دەپ . ههدىس، تهفسىر ۋە تارىخالرنىڭ بايانىغا قارشىدۇر

 ئۇنىڭغا . كۆرسهتمىگهن  ئۇالر  ئىدى،  بولسا  جايدا  بۇ  ئۇ  ئىدى ئهگهر  بوالر  كۆرسهتكهن  دەلىل  سوپى . جهزمهن

 ئۆرپ  بايان ئىشالرنىڭ ئاۋام خهلق ئارىسدا  ئادەت بولۇپ  ماشايىخالر ياكى پادىشاالردىن باقى قالغان بىدئهت ۋە

 ئۆلمائى  ۋە  ئهلهيهىساالمالر  پهيغهمبهر  ئۇ  چۈنكى،  بولمايدۇ،  دىگىلى  دەلىل  ئىشهنچىلىك  ئۇنى  بىلهنال  قېلىشى

 ته  كاپىرالرنىڭ ئهخبارالر  ههممىسى  تايىپلهرنىڭ  بۇنداق  شۇڭالشقا،  قىلىنمىغان  ئىسپات  كهلتۈرۈپ  نهقىل رىپىدىن

 كىرىدۇ  قهۋىرلهرنى دەۋىرى قىلىپ . قاتارىغا  ۋە  مازار  قىلىش،  سهجدە  قهۋىرلهرگه  ۋە  ئوخشىتىپ مازار  شېرىپكه  كهبه

 تى  پهرزەنت  ئۆلتۈرۈپ  قاتارلىقالرنى  تۆگه  كاال،  قوي،  رىسقى ئايلىنىش ۋە  قىلىش،  لهش،  تهلهپ  شىپالىق  ۋە  رۇزۋانه

 . شېرىپته بىدئهتچىلىك دەپ كۆرسىتىلگهن  ههدىيه ئهۋەتىپ ۋەسله تهۋەرۈك ئىزدەش قاتارلىقالرنىڭ ههممىسىال ههدىس

 . بارلىق بىدئهتچىلىك، زااللهتلىك بولسا، جهزمهن زااللهت ئوتىنىڭ ئىچىگه، يهنى جهههنهمگه كىرىدۇ

 مۇسلىمى « ، » ] 288 [ بۇخارى سهههۇل «  بهقهۋى « ۋە » ] 289 [ سهههۇل  قاتارلىق » ] 290 [ شهرهى

 ئۈچۈن  ئاتا « شېرىپلهردە  ههدىس  غهيرى  ئاالنىڭ  قىلغانلىق؛  لهنهت  كىشىگه  بولسا  قىلغانلىق  لهنهت  ئانىسىغا

 امان ئىشالرنى قىلغانلىق شېرىپكه خىالپ بىدئهت ۋە ي  قۇربانلىق قىلغانلىق بولسا كىشىگه لهنهت قىلغانلىق؛ شهرىئهت

 يهر  قىلغانلىق؛  لهنهت  ئۆزىگه  ئاالنىڭ  بولسا  بهرگهنلىك  ئىئانهت  غهيرىگه  ئاالنىڭ  زىمىننىڭ  ياكى

. دەپ يېزىلغان » ئۆزگهرتكهنلىك بولسا يهنه ئاالغا لهنهت قىلغانلىق ) ت – چىگىرىسنى ( پاسىللرىنى  هۇدۇت
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 بىرەر كىشى دىگه » ئانىسىغا لهنهت قىلدى  ئاتا « ئهندى  ئاتا ۋە ئانامنىڭ « ن سۆزنىڭ مهنىسى شۇكى،  خۇدا

 ئانىسىنى بىۋاسته  دەپ قاغاش ۋە ياكى ئاتا » بىرىسىگه لهنهت قىلسۇن ياكى ههر ئىككىسىگىمۇ تهڭ لهنهت قىلسۇن

 ى بويىچه لهنهت ئوقۇشنىڭ سهۋەپلىر . مهلئۇن دەپ تىلالش شۇنداقال باشقا ههر خىل دەشنهم ۋە ئاهانهتلهردىن ئىبارەت

 مهسلهن، بىر كىشىنىڭ يهنه بىر كىشىگه . ئېيتقاندا، لهنهت دىگهن سۆزنىڭ مهنه جهههتتىكى تارماقلىرى ناهايتى كۆپ

 » خۇدا سهن ئۆزەڭنى لهنهت قىلسۇن « دىگىنى، ئىككىنچىسى بولغان ئۇنىڭغا جاۋابهن » خۇدا ساڭا لهنهت قىلسۇن «

 شۇنداقال . دىنىگىنى » ئهمهس، بهلكى سېنىڭ ئاتاڭغا لهنهت قىلسۇن ئۇنداق ! ياق « دىگىنىگه قاراپ، ئىككىنىچىسىنىڭ

 بىرسىنى  ئىككىنچىسىنىڭ » بالىسى ) ت – لهنهت ( سهن لهنهت گهردەنىڭ « بىرسىنىڭ يهنه  سهن ئۆزەڭ « دىگىنىدە،

 سۆزىنىڭ كۆپ تارماقلىرى » لهنهت گهردەنىڭ بالىسى  دەشنام  هاقارەتلهرمۇ  ۋە  خىل دەشنام  شۇ  باشقا  دىن دىگىنى ۋە

 دىمهك، ئاتا ۋە ئانىنىڭ دەشنام، هاراىتى ياكى لهننىتىگه سهۋەپ بولۇش بولسا چوڭ گۇنالرنىڭ . بولۇپ هېساپلىنىدۇ

 . بۇنىڭدىن ساقلىنىش ۋە ئېهتىيات قىلىش بولسا ۋاجىپتۇر . قاتارىغا كىرىدۇ

 قۇربانلىق قىلىش «  ئاتا » خۇدانىڭ غهيرى ئۈچۈن  كىشىگه  بىرەر  بولسا،  كهبىگه دىگهن سۆز  پ قۇربانلىق قىلىش،

 ياكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمالرنىڭ بىرىگه ياكى بۇالردىن باشقا ئهۋلىيائى ئهزەم، ماشايىخى كېرەملهر، ياكى بۇت،

 قىلىش دىگهنلىك بولىدۇ  قۇربانلىق  ئۈچۈن  ئهمىراالرنىڭ قهدىمى  ۋە  قىلغان . پادىشا  قۇربانلىق  مېهمانالر  مهزكۈر  بۇ

 تايىپىالر ئۈچۈن قۇربانلىق قىلغان گۆشنى . ، ياكى كۆپ يىسه، ئاشقان گۆش هاالل بولىد گۆشىدىن ياكى ئاز  لېكىن بۇ

 شۇنداقال قۇربانلىق قىلىدىغان چاغدا خۇدادىن . بۇالر يىمىگهن بولسا، قۇربانلىق قىلغان گۆشنىڭ ههممىسىال هارام بولىدۇ

 تازىمىنى نىيهت قىلىپ، باشقىسىنىڭ ئۇلۇغلىغى ۋە هۆرمىتىنى نىيهت قىلغان، ياكى خۇ  دادىن باشقىالرنىڭ ئىبادەت ۋە

 بولىدۇ  هارام  نهرسه  بۇغۇزالنغان  ۋە  سۈرگهن كىشى جهزمهن كاپىر  هامان . پىچاق  نهرسه  بۇغۇزلىغان  كاپىر  چۈنكى،

 مۇرتهت . هارامدۇر  دىگهن  بولمايدۇ . بولىدۇ ⑴ كاپىر  دىن  جۇداغا . مۇرتهتته  مال ) ت – تاالق ( ئۇنىڭ خوتۇنى ،  

 ئول مۈل  مۇسۇلمانالرغا  بولىدۇ  كى  خهير . غهنىمهت  بارلىق  باشقا  ۋە  زاكات  تاالۋەت،  ههج،  روزا،  ناماز  ئۇنىڭ

 ئالالنىڭ نامى ( » بىسمىلال « ، ياكى ) ت  ئالال ساقلىسۇن ( » ئهلئهيهزۇيىلال « . سهدىقىلىرىنىڭ ههممىسى راۋا كۆرۈلمهيدۇ

 هارام . نلىق ئالالنىڭ غهيرىگه ئاتالغان بولسا، بۇمۇ هارامدۇر دەپ تۇرپ قۇربانلىق قىلسا، لېكىن ئۇ قۇربا ) ت – بىلهن

. بۇ ئىشالردىن ساقلىنىپ ئېهتىيات قىلىش بولسا ۋاجىپتۇر . دىگهنلىك بولسا، چوڭ گۇنا قاتارىدا بولۇپ هىساپلىنىدۇ
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 ئۆزگهرتىش «  پاسىلهلهرنى  ۋە  ئارىسىدا » هۇدەت  ههمسايىلىرىنىڭ  بىلهن  ئۆزى  بولسا،  سۆز  توختىتلغان دىگهن

 تاش، ياغاچ، يول، ئېرىق ياكى قىر ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش نهرسىلهر بهلگه قىلغان پاسىلهنى، ههمسايىلىرىنىڭ رۇخسهت

 دىمهكتۇر  كېڭهيتىش  يېرىنى  ئۆز  قوشۇپ،  يېرىگه  ئۆز  مهخپى  يۆتكهپ،  مهخپى  بولسا . ئىجازىتىسىز  قىلىش  بۇنداق

 بۇمۇ چوڭ گۇناالرنىڭ . چىالرمۇ دوزاخنىڭ ئازاۋىغا اليىق ۋە سازارەر بولىدۇ ئهگهر بۇناق ئىشنى ئازراقال قىلغۇ . هارامدۇر

 كىرىدۇ  كىشى ئۆز ههمسايىسىنىڭ ئازراق يېرىنى . قاتارىغا  بايان قىلىنىشىچه، ئهگهر بىرەر  يهنه بىر ههدىس كىتاۋىدا

 ئۆز يېرىگه قوشۇپ ئالغان بولسىمۇ، بۇ ئالهمنىڭ ئهللىك مىڭ يىل

 . سالم دىنىدىن يانغان ئادەم ياكى بۇرۇن مۇسۇلمان بولۇپ، كېيىن ئۇنى ئىنكار قىلغۇچى ئى  مۇرتهت ⑴

 قهۋەت  يهتته  بىلهن  تىرنىغى  ئۆز  ئۇنى  ئالال  كۈنى،  بىرال  ئۇزۇن  شۇنداق  قىيامهتنىڭ  كېلىدىغان  باراۋەر  بىلهن

 قىلىپ،  كولىتىپ تۈشۈك  يهتكىچه  سۇغا  يهنى  تههتلىسهرىگىچه،  تاكى  قىلىپ زىمىننى،  هالقا  ئۇنىڭ بوينىغا  زىمىننى

 . دىمهك، مۇنداق ئىشالرلدىن ساقلىنىش ۋە ئېهتىيات قىلىشمۇ ۋاجىپتۇر . ئېسىپ ئازاپ ۋە ئوقۇبهتكه سالىدىكهن

 شهرىئهتته شېرىپكه توغرا كېلىدىغان بىدئهت ئىشالرنى قىلىش دىگهن سۆز بولسا، ناههق قان تۆكۈش، زىنا قىلىش،

 ئ  بولىدۇ بۇالڭچىلىق،  دىگهنلىك  قىلىش  ئىشالرنى  يامان  قاتارلىق  ئويناش  قىمار  ۋە  قىلىش  مۇنداق . وغىرلىق  ياكى

 جاي  ئۇالرغا  قىلىش،  ياردەم  قىلغۇچىالرغا  توغرا  ئىشالرنى  شېرىپكه  شهرئى  كۆرۈشمۇ  ئوبدان  ئۇالرنى  بېرىپ،  ماكان

 قار . كهلمهيدۇ  ئۇالرغا  بولۇپ،  يىراق  ئادەملهردىن  خىل  بۇ  ۋاجىپتۇر شۇڭالشق،  بولسا  تۇرۇش  ئۇنداق . ىشى  ئهگهر

 ئادەم  ئۇنداق  قىلسا،  ياردەم  ئېلىپ  هىمايىسىگه  ئۇالرنى  بېرىپ،  تهييارالپ  ماكان  ۋە  جاي  ئۇالرغا  قىلماي،

 ئۇچرايدۇ  لهنىتىگه  ئادەملهرنىڭ  بارلىق  ۋە  پهرىشتلهر  سهدىقه . خۇدايىتائاال،  ئارتۇقچه  بولسا  ۋاجىپ  ۋە  پهرز

 بۇنداق ئىشالر ۋە شهرىئى شېرىپكه خىالپ بولغان باشقا ههرقانداق ئىشتىن . ل قىلمايدۇ خهيرىياتالرنى قۇبۇ  شۇڭالشقا،

 ۋاجىپتۇر  ئهلۋەتته  ئېهتىيات قىلىش بولسا  ئۇچۇق . ساقلىنىش ۋە  چوڭ ههسىس كىتاپلىرىدا  يۇقارقى مهسىلىلهر  دىمهك،

 . بايان قىلىغان

غاندا، بۇرۇن ئۆتكهن مۇفهسسىر ۋە مۇئهررىخلهردىن ئىشهنچىلىك بىر ههدىس كىتاپلىرىدىكى بۇ مهلۇماتالرغا قارى
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 هۆججهت كهلتۈرمهي تۇرۇپ، ئهسلى ماهىيىتى نامهلۇم بولغان بىر غارنى ئهسهابۇلكهههفنىڭ غارى شۇ بولسا كېرەك دەپ

 ۇخاپىلىق قىلىپ، يۈرۈش ياكى ئۆلىمالر ۋە مۇفهسىرلىك سۆزلىرىگه گۇمان بىلهن قاراپ، ئۇالرنىڭ كۆرسهتكهنلىرىگه م

 بىرەر غارنى ئۆزىچه ئهسهابۇلكهههفنىڭ غارىغا ئوخشىتىپ ياكى شۇنىڭغا قهيت قىلىش، قۇرئان ئايهتلىرىدە بېرىلگهن

 كىتاپلىرىنىڭ  ههدىس  قىلىشمۇ،  ئىشالرنى  كېلىدىغان  خىالپ  شهرىئهتكه  بېرىپ،  تهبىر  تهتۈرىسىچه  خهۋەرلهرنىڭ

 بۇنداق ئادەملهر هامان دۇزاخقا كىرگۈچىلهرنىڭ قاتارىدىن . ققانلىق بولىدۇ مهزمۇنى بويىچه، زەاللهت ۋە يولدىن چى

 ! ئالال ئۆزەڭ ئۇالرنى يامان ئېتىقاتتىن ساقلىغايسهن  ئورۇن ئالىدۇ

 ئۆزىنىڭ  ئهلهيهى  رەهمهتتۇلالهى  ئىلياس  غازى  شېرىپ « رەهمهتلىك  باشقا » شىپائى  خۇددى  كىتاۋىدا،  دىگهن

 ئوخشاشال  ئالالدىن ب « ئۆلىماالرغا  ياكى  چىقارسا،  قائىدە  بىرەر  ئۆزىچه  ئۆزگهرتىپ،  دىننىڭ قائىدىلىرىنى  كىشى  ىرەر

 چۈشكهن ئايهتلهرگه كىنايه قىلسا، ياكى قۇرئانى شېرىپته خهۋەر بېرىلگهن هۆكۈملهرنى يالغانغا چىقارسا، ياكى كاال

 قىلىپ  ئارتۇق  ياكى  كهم  ههرىپىنى  گهپلهرنىڭ بىرەر  يېزىلغان  شېرىپنىڭ بهزىلىرىنى مۇلالردا  قۇرئانى  ياكى  قويسا،

 دىگهنلىك بولىدۇ  يالغان  ههممىسىال  شېرىپنى  قۇرئانى  بۇ  دىسه،  ئىدى » يالغان  ئىسالم . دەپ كۆرسهتكهن  دىمهك،

 خۇداۋەندەكېرىم ئهسهابۇلكهههفنىڭ ئاالمهت ۋە خۇسۇسىيهتلىرى  ئۆلىمالىرىنىڭ بۇنداق هۆكۈملىرىگه ئاساسالنغاندا،

 هالبۇكى، تۇيۇقتىكى غار بولساكىچىك بىر غار بولۇپ، ئۇنىڭ . ا غارالردىن ئايرىم دەپ جهزمهت ئېيتااليمىز بولسا، باشق

 دىمهك، بۇ تۇيۇقتىكى . بهس – شۇنىڭدەك ههر ئىككى ۋاقىتتىال ئۈستىگه كۈن نۇرى چۈشىدۇ . ئىشىگىگه قويمۇ سىغمايدۇ

 قىلى  بايان  قۇرئانىدا  ئۇلۇغ  تائاالنىڭ  ههق  بولسا،  ئوخشىمايدۇ كهههف  زادىال  بىلهن  كهههف  ئۇنى . نغان  ئهگهر

 ئالالنىڭ ههق . ئوخشاش دەپ قارايدىغان بولساق، ههق تائاالنىڭ ههق سۆزلىرى يالغان بولۇپ قالغان بوالر ئىدى

 خىالپتۇر  ئهمىرىگه  بولسا  قىلىش  گۇمان  يولدىن . سۆزلىرىگه  ۋە  كاپىرلىق  بولسا  قىلىش  ئېتىقات  نهرسىگه  يالغان

 ئهگهر بۇالرنىڭ ههقىقهت ئىكهنلىگىنى بىلگهن كىشلهر يهنى ئالالنىڭ بىرلىگىگه، رەسۇلىلالنىڭ ! بهس – نلىقتۇر ئاداشقا

 . بهرههقلىكىگه ئىنسان كهلتۈرگهن ئادەملهرنىڭ، بۇ ئهسهابۇلكهههف تۇيۇقتا دەپ ئېتىقات قىلىش زادىال توغرا ئهمهس

 ۋە ئۇالردىن ] 294 [ ، فارۇن ] 293 [ ، هاناب ] 292 [ ، نهمرۇد ] 291 [ بۇنداق ئېتىقات قىلغۇچىالر بولسا خۇددى فىرئهۋىن

. باشقا كاپىرالرغا ئوخشاشال دوزاققا كىرىدۇ ههم دۇزاقتا ئۇالر بىلهن بىلله ههمرا بولىدۇ
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 ئالهمگه مهشهۇر بولغان تهفسىرچىلهر جامائىتى ۋە ئهرەپ ياكى ئهجهمدە ئۆتكهن بۇرۇنقى تارىخچى، ساياههتچى

 بايان قىلىنغان ئهسهابۇلكهههف ياتقان غار مانجىلۇسى ۋە نهجىلۇس دىگهن جايدا ئهرباپال  رنىڭ ههممىسىال قۇرئاندا

 ، ] 295 [ دەپ بايان قىلىدۇ بۇ تهفسىرچىلهر جامائىتى ۋە مۇررىخلهرنىڭ ئىچىدە ههييار ئهلالمه ئابدۇلال ئىبىنى ئابباس

 ۋەكهئبۇل ئهخبهر ] 297 [ ۋە ههببه ئىبىنى مونبىيه ، ] 296 [ ئهمىرۇلمۆمىنىن مهئاۋىيه بىننى ئهبى سوفىيان ، ] 2989 [ ، 

 ، ئىمام بىننى ] 301 [ ، ئىمام مهسئۇت ئىبىنى ئهسىر ] 300 [ ، ئىمام ئهبى جهئفه تهبىرى ] 299 [ ئىبىنى ئهساكىر دەمهشىقى

 مۇهسۇننه ، ئىمام ] 305 [ ، ئىمام زەمهخشهرى ] 304 [ ، ئىمام ئهينى ] 303 [ ، ئىمام قهستهالن، ] 302 [ ههجهر ئهسقهالنى

 قازى بهيزاۋى ] 206 [  ئىبىنى كهسىر ] 307 [ ،  ئىبىنى خهتىپ ] 308 [ ،  خازەن باغدادى ] 309 [ ،  ئهبى لهيس ] 310 [ ، ، 

 قهند  قۇزۋىنى ] 311 [ سهمهر  ئىمام  هايۋان « ، ] 312 [ ،  تۇل  ههيۋە  ۋە  مهخلۇقات  كىتاپنىڭ » ئاجايىبۇل  دىگهن

 ههم  خاۋەندىشاه  بىننى  مۇههممهت  ئىسالم » ن تهسۋىرۇلبۇلدا « مۇئهللىپى  ۋە  مۇئهللىپلىرى  كىتاپنىڭ  دىگهن

 رازى  تۇسسافا « ، ] 313 [ پهخرىددىن  بار » رەۋزە  قاتارلىقالر  ۋە . دىگهن كىتاپنىڭ مۇئهللىپى  ئىقتىدار  بىر  بولسا  بۇالر

 . بۇالرنىڭ نۇرلىردىن يهنه نۇرلۇق كهسپ ۋە بهركهت پهيدا بولىدۇ . تهكيه قىلىدىغان ئهرباپالر بولۇپ هىساپلىنىدۇ

 شۇنىڭدەك، تۈرك ۋە موغۇلالرنىڭ تارىخچىلىرىمۇ بۇ كىتاپالردا بىرەر ئىبرەت ياكى ئىشارەت بىلهن بۇ ئهسهابۇلكهههف

 ئهمهس  قىلغان  بايان  زادىال  ئىكهنلىگىنى  ئىدى . تۇيۇقتا  قىلغان  بايان  دەپ  جايدا  باشقا  بۇنى  ئۇالرمۇ  بىز . بهلكى

 دەۋ  دىگهن  تۇيۇقتا  ئهسهابۇلكهههف  تهكرار يۇقىرىدا  دەپ  كېرەك  قىلىش  بهرپا  بىلهن  هۆججهت  ئىشهنچىلىك  انى

 بىلهن ئىسپاتلىماي تۇرۇپ، ئهسهابۇلكهههفنىڭ ههقىقىتىنى . سۆزلىدۇق  هالبۇكى، بۇ دەۋانى بىرەر دەلىللىك هۆججهتلهر

 ئويدۇرۇپ تهييار  ئۆزىچه  بولماسمىكىن،  الپ چىققان ئاچقان ههقىقهتچى ئۆلىماالرنىڭ راست سۆزلىرىنى ئۆزگهرتىشكه

 ئاسمانغا  تۇتۇپ  يىپىنى  ئۈرۈمچهك  گويا  بولسا،  دىگهنلىك  قىلىمهن  جارى  دەرىجىسىدە  راستلىق  سۆزلىرىنى  خاتا

 . چىقىمهن دىگهن يامان خىيال ۋە ئهسكى سهۋدالىقتىن باشقا نهرسه ئهمهس

 بولۇ : تهنبىيه  قارىشى  كىشىنىڭ سۆزىگه  بىر  قانداق كىشىنىڭ قىلغان سۆزى يهنه  لېكىن كۈچلۈك . شى مۇمكىن ههر

بىز يۇقىرىدا بىر . چۈنكى، ههقىقى دەۋا سۆزى مهۋجۇتتۇر . هۆججهتنى كهلتۈرمهي تۇرۇپ، ههقىقهتكه يهتكىلى بولمايدۇ
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 ئۇالرنىڭ ههر بىرىنى ئۆزىنىڭ ههقىقى دەلىلىرى ۋە نهقىللىرى بويىچه . قانچه هۆكۈملهرنى بۇ ۋاراق سههپىسىگه تىزدۇق

 قىلدۇق  شهك ئهگه . بايان  دەلىلىرىگه  كۆرسهتكهن  سىزنىڭ  قىلغان  ر  بايان  بىز  ئۇالر  بولسا،  قىلغۇچىالر  شۆبهه

 دەلىلهرسىزدىنمۇ توغرا ۋە كۈچلۈك هۆججهت ۋە ئىشهنچىلىك دەلىلهرنى كهلتۈرۈپ، بىزنىڭ سۆزلىرىمىزنى رەت قىلسا، بىز

 لېكىن ئۇنى پاختا ياكى يۇڭ . كهسكىلى بولىدۇ چۈنكى، تۆمۈرنى پهقهت تۆمۈر بىلهن . ئهلۋەتته ئۇالرغا تهسلىم بولىمىز

 بولمايدۇ  كهسكىلى  ئهۋەتكهن « . بىلهن  جىنغا  ئىنسى  ۋە  بهندە  خۇدانى  كېيىن،  قىلغاندىن  ئاتا  ئىمان  بىزگه  خۇدا

 ئهدناننىڭ پهرزەندى  يول – پهيغهمبىرى،  تهللىپ شهرىئهتنى مههكهم تۇتۇشقا  مۇههممهت بىننى ئابدۇلمۇ  خوجىمىز

 قىلىمىز باشلىغاندىن  تهلهپ  پانا  خۇدادىن  ئۈچۈن  كهتمهسلىك  چهتنهپ  يولىدىن  شهرىئهت  ياكى  ئېزىپ  . كېيىن،

 بولىدۇ  نىجاتلىق  كىشىگه  ماڭغان  بىلهن  هۆججىتى  ئۇنىڭ  ۋە  تۇتقان  چىڭ  يولىنى  كۆرسهتكهن  ئۆزىنىڭ . خۇدانىڭ

 » . پهرۋاردىگارىدىن كهلگهن نهرسىگه ئىمان كهلتۈرگهن كىشىگه نىجاتلىق بولىدۇ

 بار  ئالى مازار  دىگهن بىر  سۇلتانئالىپ ئاتا  » ئالىپ ئاتا « ئۇ . يهنه تۇرپان تهۋەسىدىكى ئاستانه دىگهن جايدا

 مهشهۇر  بىلهن  نام  سۆز » ئالىپ « . دىگهن  بولىدۇ » باتۇر « دىگهن  سۆز  ماشايخلىرىنى . دىگهن  تۈركستاننىڭ مازارى

 بىلهن ئاتايدۇ » ئاتا «  بولسا . دىگهن سۆز  ئون ئالتىنچى نهۋرىسى ] 314 [ ئىمام مۇههممهت ههنىفهنىڭ ئالىپ ئاتا

 . ئالال ئۈچۈن كاپىرالر بىلهن جهڭ قىلىپ، لهقهبىلىرى قۇتلۇق قاراخان بولۇپ، ئىسىمى ئابدۇلفهتتاه بولسا كېرەك . ئىدى

 . دىگهن نام بىلهن مهشهۇر بولۇپ قالسا كېرەك » ئالىپ ئاتا « ئاممىسىنىڭ خاتا تىلىدا

 خوجا  خوجادۇر يهنه  ئهبۇلنهسىر  ئۇنىڭ ئىسمى  بولۇپ،  زىيارەتگاه  بىر  خوجام  ئااللىددىن كىتىكنىڭ . شههىد  ئۇ

 بىلهن غازات قىلىپ، شاهادەتلىك يهتكهنلىگى ئۈچۈن،  شههىد مازار « نهۋرىلىرىدىن بولۇپ، كاپىرالر  دىگهن » خوجا

 بولۇپ قالغان  تهبرىكات . نام بىلهن مهشهۇر  مازارات ۋە  بىرلهپ بايان قىلىشقا  بۇالرنى بىر . الرمۇ كۆپ بۇالردىن باشقا

 كۇپايه قىلىندى  شۇنچىلىككه بهس ۋە  يهتته شهههردىكى . خوش قهلهم مايىل بولماي،  بۇ  ئومۇمهن قىلىپ ئېيتقاندا،

 . جهزىرلهردە، دەشتى باياۋانالردا نۇرۇغن ئهۋلىيائى ئهزەملهر، شههىدائى ئالى مهقامالر دەپنه قىلىنغان  ئاۋات ۋە تاغ

 . ئۇالر هېلىمۇ ئۇ ئالهمۇلغايىپ ۋەششاهادەدىن باشقا هىچبىر جان ۋە ئىنساننىڭ بىلىشى مۇمكىن ئهمهستۇر

ئهلقىسسه، يهنه بىر غارايىپ ۋە ئاجايىپ نهرسه شۇكى، بۇ موغۇلىستان تهۋەلىگىدىكى ئالته شهههرنىڭ شهرق ۋە
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 ۋە  شهههر  چوڭ  بىر  لوپ دىگهن  بۇرچىنىڭ ئارلىقىدا  بار جهنۇپ  زىمىنى  رەشىدى « . مهشهۇر  نىڭ مۇئهللىپى » تارىخ

 مهرهۇم مىرزا ههيدەر كوراگانى بۇرۇنقى تارىخچىالرنىڭ كىتاپلىرىدىن نهقىل كهلتۈرۈپ يازغان كىتاۋىنىڭ ئىچىدە، لوپ

  ىر دىگهن جايدا ئون يهتته چوڭ شهههرنىڭ بولغانلىغىنى كۆرسهتكهن ۋە شهههرنىڭ ناملىرى، تهكتى ئههۋاللىرىنى ب

 شههىرى كىتىك، شههىرى . بىرلهپ بايان قىلغان ئىدى ههم ئادەملىرىنىڭ كۆپلىگى، زىمىنىنىڭ ئاۋاتلىغىنى يازغان ئىدى

 ئۇالرنىڭ ئىچىدە شههىرى . تهركهن، شههىرى چهمهن ۋە لوپ دىگهن شهههرلهر بولسا ئهنه شۇالرنىڭ جۈملىسىدىندۇر

 شامال چىقسا بهزىلىرى . لىرى بولسا قۇم غهزىۋىنىڭ ئالستىدا قالغان باشقى . كىتىك بىلهن لوپ شههىرى هازىرمۇ مهشهۇر

 . دە، يهنه كۆمۈلۈپ قالىدۇ دىگهن گهپلهر بار – ئېچىلىپ قالىدۇ

 خۇددى  ئاسماندىن  بولۇپ،  پهيدا  ئىالهى  غهزەپ  كېچىسى  بىر  كۈنلهرنىڭ  بولساق،  قىلىدىغان  بايان  گهپنى  بۇ

 ياغدۇرۇپتۇ  قۇم  ئا . باالدەك  قېلىپتۇ شهههر  ئاستىدا  قۇمنىڭ  قوشۇلۇپ  بىلهن  مۇشۇ . دەملىرى  قهۋرىسى  ئهفراسىياپىنىڭ

 بار  گهپلهر  دىگهن  ئىكهن  سۇجۇ . جايدا  تهۋەسىدىكى  لهنجۇسېڭ  چېگىرسى  شهرقىي  دىگهن ] 315 [ لوپنىڭ  الجۇ ، 

 ئۇلىنىدۇ  شهههرلىرىگه  جايالر . خىتاي  قاتارلىق  كورال  تۇرپان،  قامۇل،  بولسا  چېگىرسى  غهربىي شىمالىي  چېگىرداش،  غا

 تۇتىشىدۇ  ۋىاليهتلهرگه  دىگهن  چابه  السا،  خوتهن،  چهرچهن،  شههيار،  بولسا  بىر . تهرىپى  كهڭ  ناهايتى  زىمىنى  بۇ

 تۆت . جايدۇر  بار  ئارىلىغى  دىگهن گهپلهرمۇ  كېلىدۇ  مهنزىلى  ياركهنت، . بهش ئايلىق يول  زىمىندىن خوتهن،  بۇ

 كورال دەريالىرى ئۆتىدۇ  بېجىن تهرەپكه كېتىدۇ بۇ . ئاقسۇ،  پارچىلىنىپ ئېقىپ،  بهزىدە  قوشۇلۇپ،  بهزىدە  بۇ . دەرياالر

 ئارتۇق  مىڭ ئۆيلۈكتىن  ئىككى  ئون  تهخمىنهن  شاخچىلىرىدا  ۋە  ئارالچه  ياكى  ياقىلىرىدا  ۋە  دەرياالرنىڭ ئهتىراپ

 بۇ خىل نهرسىلهرنى ئهسال بهلكى ئۇ . ئۇالر زىرائهت تېرىشنى بىلمهيدۇ . قهدىمى ئاهالىنىڭ ياشايدىغانلىغى مهلۇم  الر

 كېرەك  دەريادىن بېلىق تۇتۇپ تائام قىلىپ يهيدۇ . كۆرمىگهن ياكى بىلمىگهن بولسا  بېلىقالرنى قۇرۇتۇپ . ئۇالر  ههتتا

 يهيدۇ  قىلىپمۇ  ياسايدۇ . تالقان  ئۆي  ۋە  كهپه  تۇرالمايدۇ، . قۇمۇشتىن  يهردە  بىر  بولۇپ،  كۆپ  چارۋىسىمۇ  ئۇالرنىڭ

 . ئۇالر قانداقال جايدا بارسا قۇمۇشتىن ئۆي ياساپ ئولتۇرىدۇ . خالىغان جايدا ههيدەپ كېتىۋېرىدۇ چارۋىلىرىنى كۆڭلى

 كېتهلهيدۇ  ئۆتۈپ  بىپهرۋا  ياساپ  سهل  ياكى  قهچه  چوڭ  دەريادىن  چوڭ  قانداق  ههر  ياشتىن . ئۇالر  يهمىش  يهتته

 ئىلىمىن  ئۈزۈش  سۇ  شىناۋەتلىك،  ئايال  ۋە  ئهر  ههرقانداق  بولغان  بىلىدۇ ياشقىچه  هادىسىگه . ى  بىر  چوڭ ئهگهر
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 قىرىق  ياكى  ئاي  بىر  ههيدەپ،  چارۋىلىرىنى  ئۆتۈپ،  دەرياالردىن  چوڭ  بىلنه  ئۇسۇل  شۇ  ئهنه  بولسا،  ئۇچرايدىغان

 كېتىۋېرىدۇ  يهرگه  يوق . كۈنلۈك  ماكانلىرى  ۋە  جاي  تۇراقلىق  جاڭگال . ئۇالرنىڭ  قۇمۇشلۇق  زىمىنى  دەشتى . ههممه

 . باياۋان بولۇپ، ئىچىدە چوڭ كۆللهر، بۇالق سۇلىرى كۆپ جهزىرە ۋە پايانسىز قۇم

 ئۇالر . ئوروسىيه ۋە فهرەڭكىيهنىڭ هۆكۈمائى مۇههندىسلىرى ساياههت قىلىپ، بۇ جايالرغا كېلىدىغان بولۇپ قالدى

 قاتارلىق بىر نهچچه بىر خىتاي مهنسهپدارى بىر پهرەڭ ۋە بىر ئۇرۇس . لوپ زىمىنىدىن بىر ئالتۇن بۇالقنى ئىزدەپ تېپىپتۇ

 . ههمراسى بىلهن بىلله، بۇ بۇالقنىڭ بويىدا بۇتخانا ۋە ئىمارەت ياساپ ئولتۇرۇپتۇ دىگهن هىكايه ۋە گهپلهر بار

 قىش كۈنلىرى جېق ئوتۇن دۇگالپ ئوت  قۇملۇق بولۇپ،  لوپ زىمىنىنىڭ كۆپ قىسىمى  ئومۇمهن قىلىپ ئېيتقاندا،

 خوتۇن  قىزىتىپ،  ياتىدۇ بال  يېقىپ قۇمنى  كىرىپ  ئارىسىغا  قۇمنىڭ  ئىسسىق  شۇ  بىلهن  چارۋا . ىلىرى  ئۇالر  بهزىدە

 ئاياق قىلىپ كىيىدۇ  شۇنىڭدىن ئىگىن،  پادىشالىرىنىڭ ئهمىرى ئىتائهتلىرىگه . يۇڭلىرىنى ئىگىرىپ،  خان،  ئۆز  ئۇالر

 لوپ زىمىنى . مىگهن ئىكهن كىرمىگهن ياكى خان، پادىشالىرىمۇ ئۇالرنى ئۆز پهرمانىدا تهكلىپ ۋە تهرغىپ قىلىپ كۆر

 ئۇلۇغ خاننىڭ تهۋەلىگىدە بولۇپ كهلگهن بولسىمۇ، لېكىن ئۇالر ئۇلۇغ خان ئۇلۇغلۇق ۋە كهڭلىك قىلىپ، بۇ زامانغىچه

 بوۋا ئهجداتلىرىدىن  دىمهك، ئۇالر قهدىمقى زامان ۋە ئاتا . ئۇالرنى ئۆزىگه تهۋە قىلمىغان چاغلىرى بولغان ئىكهن

 . بىلهن ياشاپ كهلگهن تارتىپ، ئهنه شۇ يول

 ئۇالرنى مۇسۇلمان دىسه مهسچىدى . ئۇالر ئادەم ئهلهيهىسساالم ئهۋالتلىرىدىن ياۋايى ياشاپ كهلگهن بىر تايىپهدۇر

 كېرەك  بولسا  ئادەملهر  يهتمىگهن  دەۋەت  بهلكى  ئۇالر  يوق،  بۇتخانىسى  دىسه  كاپىر  بىزنىڭ . يوق،  بىراق،

 يىراق ۋە چهت . زۇۋانىمىزنى بىلىدۇ  ايدا ياشايدىغان ئادەملىرى بولسا بىزنىڭ تىل شهههرلىرىمىزگه خوشنا ۋە يېقىن ج

 بىلمهيدۇ  تىلىمىزنى  بىزنىڭ  بولسا  ئادەملىرى  سۆزلىشىدۇ . ياقىدىكى  بىلهن  تىلى  ئۆز  ئىچىدە  ئۆز  ئۆز . بهلكى  ئۇالر

 چىقىدۇ  كهم  ناهايتى  شهههرلىرىمى . يۇرتىدىن  بىزنىڭ  ۋە  چىخمايدۇ  پهقهت  كهلمهيدۇ بهزىلىرى  بىزنىڭ . زگه

 كهلمهيدۇ  يېقىن  قورقۇپ  ئۇالر  بارسا،  ئادەملهر  ئارالشمايدۇ . شهههرلىرىمىزدىكى  بىلهنمۇ  ئادەملهر  باشقا  . دىمهك،

 قىلمايدۇ  بېرىش  ئېهتىيات . كېلىش  دەپ  قالىدۇ،  چىقىپ  چىچهك  ئارالشساق  ئادەملىرىگه  شهههرنىڭ  چۈنكى

. مىگهنلىگى ئۈچۈن چىچهك چىقمايدۇ دىگهن گهپلهر بار ئۇالر بۇغداي تاماقلىرىنى ي . قىلىدىكهن
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 قىلىپ،  تهۋە  ئۆزىگه  ياشايدىغان ئادەملىرىنى  جايىدا  يېقىن  لوپنىڭ كورلىغا  ئاتالىق غازىنىڭ زامانىدا،  جانابى

 الردىكى ئۇالرنىڭ ههممىسىال ئاتمىش ياكى يهتمىش ياش . ئالته نهپهر كاتتىسىنى ئاقسۇغا ئېلىپ كهلدى  ئۇالرنىڭ بهش

 ئۇالرنىڭ بىر نهچچىسىگه چىچهك چىقىپ، بىر نهچچه كۈن يېتىپ ساقايغاندىن كېىن، . مويسىپىت قېرى ئادەملهر ئىدى

 ئهگهرئۇالرنىڭ ئىچىدىكى بىرەر چوڭ ياكى كىچىك ئادەمگه چىچهق چىقىدىغان بولسا، ئۇالر . ئۆز يۇرتىغا يېنىپ كهتتى

 تاشالپ قويۇپ، ئۆزلىرى يىراق جايالرغا كۆچۈپ كېتىدۇ ۋە ههپته ئون كۈندە ئۇنىڭ بېشىغا بېلىق گۆشى ۋە بىر قاچا سۇ

 . لېكىن چىچهك يۇقۇپ قالىدۇ دەپ ئۇنىڭغا زادىال يېقىنالشمايدۇ . بىر قېتىم كېلىپ، ئۇنىڭ تىنچلىغىنى سوراپ كېتىدۇ

 مۇنچه تۇڭگانى ئۇلۇغ خاننىڭ ئه ] 316 [ يېقىنقى ئون يىلدىن بۇرۇن چىڭ دۇسىڭ  مىرى ئىتائىتىدىن چىقىپ بىر

 خان نۇرغۇن چېرىك ماڭدۇرۇپ ئۇرۇشقان  ئۇلۇغ  قوزغىغان چاغدا،  ئىچىدىن . غهۋغا  باراۋەرلىك قىاللماي،  تۇڭگانىالر

 چىققان  يولغا  قاراپ  تهرەپكه  لوپ  قاچقانچه  تۇڭگانىالر  ئارتۇق  ئۆيلۈكتىن  مىڭ  بۇ . سهكسهن  تۇڭگانىالر  ئارلىقتا

 جۇدۇن يادا تهرەپتىكى بىر تايىپه قالما  تاش ئارقىلىق جۇدۇن تهلهپ قىلىش ( قالر   قىلىپ ئاسماندىن قار ) ت – يادا

 يامغۇر ۋە ماز ياغدۇرغانلىقتىن، تۇڭگانىالر نابۇت بولۇپ، قىرىق مىڭغا يېقىن تۇڭگان لوپ ناهىيىسىگه يېتىپ كېلىپ، بۇ

 كورلىدىن نۇرغۇن چېرىك چىقىپ،  ئۈرۈمچى ۋە  بىر . ئالدىنى توساپ ئۇرۇشقان يهتته شهههرگه يۈزلهنگهندە،  ئارىدا

 مۇنچه قان تۆكۈشلهر بولغاندىن كېيىن، يهنى سۈلهى توختام قىلىپ يارىشىپ، ئۇالرنى لوپتا توختىتىپ، تېرىلغۇ قىلىپ،

 ئورۇنالشتۇردى  ئۆزىگه تهۋە . بۇ جاينى ئاۋات قىلىشقا  لوپنىڭ ئادەملىرىنى يوقالپ،  ئۇلۇغ خان بۇنى سهۋەپ قىلىپ،

 لېكىن . ە شهههر بىنا قىلدۇرۇپ، چېرىك بىلهن مهنساپدار قويۇپ، بۇ زىمىننى ئاۋات قىلىش مۇددىئاسىدا بولۇپتۇ قىلىش ۋ

 ههر  هازىر  كۆرۈسىمۇ،  چىقمىغاندەك  هوسۇل  ياخشى  زىرائهتلىرى  ئۈچۈن،  ياققانلىغى  قۇمىلىرى  غهزەپ  زىمىنىغا  لوپ

 ئاش  شهههرنىڭ ئادەملىرى  با  قايسى  ۋە  ماتا  مال،  سېتىپ ئۇزۇك،  ئېلىپ بېرىپ،  ئاياقالرنى  ئىگىن  خىل  ههر  شقا

 بولدى  قاتارلىق . قايتىدىغان  سهگهر  چهكمهن،  خام،  بۆز،  خهسه،  شال،  چهكمه،  چىت،  ئادەملىرىمۇ  لوپ  بهزى

 بولدى  ئاياق قىلىپ كىيىدىغان  ئۇالرنىڭ كۆپ قىسىمى خوتۇن . نهرسىلهردىن ئىگىن،  چارپايلىرىنى  لېكىن،  باال  ۋە

 ڭ بىر دەريادىن ئۆتۈپ، جاڭگال جهزىرلهرگه كىرىپ كهتتى ۋەئۇلۇغ خانغا تهۋە بولمىدى دىگه گهپلهر ههيدەپ، چو

. بار
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 بىر ئهسىر ياكى ئۇنىڭدىن ئۇزۇنراق زاماندىن بۇيان، بۇ شهههرلهردىكى ئىشان ههزرەت، مولال ۋە ئىسالم  لېكىن،

 ئۇالرنىڭ ههممىس مۇسۇلمانچىلىق . ىنى ئۆگىتىپ تهلىپ بهردى بىنائى مۇسۇلمانچىلىققا تهرغىپ قىلىپ، ئالالنىڭ بىرلىگ

 ئىالها بۇ . دائىرسىگه كىرىپ، قۇمۇشتىن مهسچىت، خانىقاالرنى بىنا قىلىپ، ناماز ئوقۇيدىغان بولدى دىگهن گهپلهر بار

 قىلغاي  دۇرۇس ئهقدەت ئاتا  تۈزەپ،  ئۇالرنىڭ نىيهتلىرىنى  باشالپ،  ئىنساپ يولىغا  توغرا  ئامىن – سهن تايىپىلهرگه

 ! يارەببهل ئالهمىن

 ۋە  مهخپى  نۇرلىرىدىن  خاتىر  كۆز  بۇرادەرلهرنىڭ  لهززەتلىك  ئهتىۋارلىق،  ۋە  ئىگىلىرى  ئىقتىدار  يارەنلهر  ئهزىز

 قىممىتىنى بىلمهي ۋە ئۇنى غهنىمهت كۆرمهي، بىهۇدە غهپلىك  يۇشۇرۇن قالمىغايكى، قىممهت باهالىق ئۆمۈر ۋە قهدرى

 بىلىمسىزدىن . ئهمدى فانىلىق دەرىجىسىگه يېقىنالشتىم . زۈپ، يېشىم يهتمىشتىن ئاشتى بىلهن ئۆتكۈ  بۇ كهمىنه نادان،

 بىر ياخشى نام  نهمۇنه ۋە يادىگار قالمىغاندىن ئاه نادامهتلهر چېكىپ، ئۇ ئهيىپلهرنى  دۇنيا ۋە خااليىق ئاغىزىدا

 مۇقددەس دەرگاهىدىن ئهپۇ ۋە كهچۈرۈم ئۈمىت قىلىپ، ياپقۇچى ۋە كهچۈرگۈچى قۇدرەتلىك ۋە كامالهتلىك ئالالنىڭ

 قىلىپ، پىكرى خىيال بىلهن تۇرغىنىمدا، بۇ غهملىك كۆڭلۈمگه مۇنداق بىر رۇبائى  يازغاندەك ئادا  سۆزلىرىنى يۇقىرىدا

 . چۈشتى

 : رۇبائى

 . ⑵ غهفلهت بىرله ئۆتتۈم مهغفىرەت ⑴ ههيىق

 . ⑶ قىل ياسهبۇ

 ئاراسىدىن قوغالماغىل يهمهن ⑷ نىكهرد

 . ⑸ نۇشۇر

 ياخشىلىق ئۈمىت تۇتۇپ تارىخ پۈتۈپ مهن

. يادىگار



 تولۇق  ئوتتۇرا  ئوقۇغۇچىالر كۇلۇبى http://xjtoluk.cn/  http://irlan.cn 

456 

 . ⑺ بهرگهيمۇ شايهد ⑹ مهغفۇر ئولدەپ مۇژدە

 . ⑻ غهفۇر

 ئالتىنچى يىلى ماهى  يىگىرىمه  مىڭ ئۈچ يۈز  مهنسۇپ بولغان تارىخ هىجرىنىڭ بىر  كىتاپ پهيغهمبهرگه  مهزكۈر

 مېنىڭ ئالالغا . تامام قىلىندى ) ت – كۈنى  25 ئاينىڭ  11 يىلى  1908 مىالدى ( شهۋۋال ئېيىنىڭ ئونىنچى كۈنى

 باشلىنىپ  رەسۇلىلالنىڭ سۆزلىرى بىلهن  ۋە  ئاخرى ئالالر  ۋە  ههرقانداق سۆزنىڭ بېشى  شۇكى،  بولغان مىننهتدارلىغىم

 تامامالنسا، ئۇ ئالالنىڭ نۇرۇق ۋە ئهال دەرگاهى تهرىپىدىن قۇبۇل قىلىنىپ ۋە ياراتقۇزى ئالالنىڭ ماقۇللىشىغا

 ـــــــــــ

 . ئىست – ههيىف ⑴

 . كهچۈرۈم – مهغفىرەت ⑵

 . سهۋرچان ئالال – سهبۇر ⑶

 . ياخشىالر – نىمكهرد ⑷

 . قىيامهت كۈنى – يهۋمهننۇشۇر ⑸

 . خوش خهۋەر – مۇژدە ⑹

 . بهلكى – شايهد ⑺

 . كهچۈرگۈچى ئالال – غهفۇر ⑻

 لېكىن، قهلهم ئۆزىنىڭ گۈزەل يۈرشى بىلهن، ئىندەك . پايىههسىگه سهۋەپ بولغۇسىدۇر ئېرىشىپ، خااليىقنىڭ دۇئا ۋە

 سۆزنىڭ ئىنچكه ۋە نازۇك . قىسىلهرنى توپلىدى  ۋە قىسقا ۋاقىت ئىچىدە بۇ پاراكدەندە ۋە پهرىشان داستان ههم سۆز

 ا رىسالهتچىالردىن ئۈمىت شۇكى، تهرەپلىرىدىن ۋاقىپ بولغان ۋە كونا ههم يېڭى داستانالردىن خهۋەردار بولغان دان

. ئۇالر بۇ قىسسه ۋە داستاننىڭ كهم ۋە نوقسان تهرەپلىرىنى يېپىپ ئىساله قىلسا ههجهپ تۇيۇلمايدۇ
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 : روبائى

 جهمئىي ئېتىپ تارىخچهنى يهتمىشتىن

 ئاشقان چاغدا مهن،

 ئهقلى ئىدرەك، تهن زەئىپ، سۈرفه

 . بولغاندا مهن ⑴ سۇئال

 بۇ پاراكهندە سۆزۈمدە كۆرسهڭىز نوقساننى،

 رەهىم ئېتىپ ئىساله بېرىڭ

 . چۈنكى مهن بۇ هالدا مهن

 بولساممۇ،  ئادەم  پايدىسىز  ۋە  يوق  دەسمايىسى  ئىلىمدە  كهمبهغهل،  نادان،  بىلىمسىز،  كىتاپنى مهن  بۇ  لېكىن

 غهپلهت، سۇسلۇق قىلىپ، ههر بىر ئۇششاق مهسىىلىنىڭ دېرەك ۋە . يېزىشقا قۇۋۋەت ۋە ماغدۇرۇمنىڭ يېتىشىچه تىرىشتىم

 مېنىڭ ئۇ ئېهسان ئاتا قىلغۇچى مۇقهددەس ئالال دەرگاهىغا . ئىسپاتلىرىنى كهم قىلىپ قويۇشىنى ئۆزەمگه راۋا كۆرمۈدۈم

 لىرىم شۇكى، ئۇ دىل ئىلگىرى ۋە ئۇلۇغالرنىڭ زاتالرنى تۈرلهرگه ئايرىشقا قادىر نهزەرلىرىنى بولغان تهلهپ ۋە مۇددىئا

 ! ئامىن – قۇبۇللۇق دەرىجىسىنىڭ شهرىپىگه ئىگه قىلغايسهن

 مهرىپهت  كامالى قۇدرىتىڭ ئارقىلىق ئىمان نۇرى ۋە  ئۆز  دىلىنى،  بهندەڭنىڭ قارا  قېرى بىچارە  ئاجىز،  ۋە ئىاله

 نۇرلۇق قىلغايسهن چىرىغى  ناهايهتسىز . بىلهن روشهن ۋە  ئىلتىپات ۋە  قۇدرىتىڭ بىلهن غايهتسىز  يهنه ئۆز  بهندە  بۇ

 ! ئهلههمدۇللىالهى رەببىل ئهلهمىن ! ئامىن – مهرههمهتلىرىڭدىن ئۈمىتسىز ۋە مههرۇم قويمىغايسهن

 كۈنى  10 يىلى ماهى رەجهپنىڭ  1329 رى ئالهم مۈلكىنىڭ ئىگىسى بولغان ئالالنىڭ ياردىمى بىلهن تارىخ هىج

 . تامامهن تۈگىدى ) ت – كۈنى  7 ئاينىڭ  7 يىلى  1911 مىالدى (

ئىزاهاتالر
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 ئهلهيهىساالم . 1  مىالدى  مۇههممهت  پهيغهمبىرى،  شههىرىدە  571 ئىسالم  مهككه  ئارىلنىڭ  يېرىم  ئهرەپ  يىلى

 مىالدى . البىنى ئابدۇلمۇتهلىپنىڭ ئائىلىسىدە دۇنياغا كهلگهن ياشايدىغان قۇرەيىش قهبىلىسىگه مهنسۇپ بولغان ئابدۇل

 باشلىدى  586  قىلىشقا  دەۋەت  دىنىنى  ئىسالم  باشالپ،  ئىسالم  1 يىلى  630 مىالدى . يىلىدىن  ئهرەپ  ئايدا

 كۈنى مهدىنه شههىرىدە ۋاپات بولغان ههم شۇ جايدا دەپنه  8 ئاينىڭ  6 يىلى  632 خهلىپىلىكىنى تىكلهپ، مىالدى

 . ىنغان قىل

 دىكى رىۋايهتلهرگه ئاساسالنغاندا، ئىبىراهىم خهلىلۇلال ئهرەپ قهبىلىلىرىنىڭ ئهڭ » قۇرئان «  ئىبىراهىم خهلىلۇلال . 2

 . دەسلهپكى ئهجداتلىرىدىن بىرى بولۇپ، مۇههممهت ئهلهيهىساالمدىن بۇرۇن ئۆتكهن پهيغهمبهرلهرنىڭ بىرى ئىكهن

 ياشتا ۋاپات بولغانلىغى، شۇنداقال ئۇ ۋاپات بولغان 175 ىنى بىنا قىلغانلىقى ۋە رىۋايهتته ئۇنىڭ كهئىبه ئىبادەتخانىس

 . چاغدا، ئۆز ئوغىلى ئىسمايىل ۋە ئىسهاقالر تهرىپىدىن ههبىرەۋىن دىگهن يهردە دەپنه قىلىنغانلىغى بايان قىلىندۇ

 مههمۇد . 3  تهرىپىدىن ماختالغان  مهقامى  ئالال  ئېتىقادى بويىچه  دىنى  دەرىجىنىڭ بىرى، ئىسالم  يۈكسهك  « ئهڭ

 . دىگهن مهنىدە » ياخشى « ، » ماختالغان « سۆزى ئهرەپچه » مههمۇد

 ئايدا مۇههممهت پهيغهمبهر مهككه شههىرىدىن مهدىنه شههىرىگه  9 يىلى  622 مىالدى  ئهششهرەئه بهششهرەئه . 4

 قىلغاندا  كۈر ) كۆچكهندە ( هىجىرەت  بىلهن  پىدالىق  جان  ئۈچۈن  چوقۇم ئىسالم  تهرىپىدىن  ئالال  ۋە  قىلغان  ەش

 جهننهتكه كىردىغانلىغى ههققىدە بىشارەت بېرىگهن ئهبۇبهكرى سىدىق، ئۈمهربىننى خهتتاپ، ئوسمان بىننى ئهففان،

 ۋەققاس،  سهئىدبىننى  ئهۋف،  بىننى  ئابدۇلراخمان  ئهۋام،  زەبىربىننى  ئابدۇلال،  تالىپ،تهلئهبىننى  ئهبۇ  بىننى  ئهلى

. يد، ئهبۇئۇبهيدەبىننى جهرراه قاتارلىق ئون نهپهر ساهابه سهئىدبىننى زە
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 دىن ئارتۇق ئادمنى باشالپ، سۈرىيهدىن 300 ئايدا مۇههممهت پهيغهمبهر  3 يىلى  624 مىالدى  بهدرە ئههلى . 5

 م  هدىنه مهككىگه قايتقان قۇرەيىش قهبىلىسىنىڭ باشلىغى ئهبۇ سوفيانىنىڭ كارۋانلىرىنى توسۇپ هۇجۇم قىلغان چاغدا

 قارايدۇ ( شههىرىنىڭ غهرىبى جهنۇبىدىكى بهدرە  قهلئهسىدە ياردەمگه كهلگهن مىڭغا ) هازىر سهئۇدى ئهرەبىستانغا

 جۈمىلىدىن . دىن ئارتۇق لهشكىرىنى يوق قىلىدۇ 140 يېقىن قۇرەيىش ياردەمچى قوشۇنلىرىنى مهغلۇپ قىلىپ، ئۇالرنىڭ

 ئادەم  مۇنچه  بىر  تهرىپىدىنمۇ  ئۆز  ئۇرۇشتا  ئېرىشىدۇ بۇ  شاهادەتلىك دەرىجىسىگه  بولۇپ،  بهدرە . قۇربان  بولسا  بۇالر

 . ئههلى دەپ ئاتىلدۇ

 ئايدا مۇههممهت پهيغهمبهر باشچىلىقىدىكى مىڭدىن ئارتۇق قوشۇن بىلهن  3 يىلى  625 مىالدى  ئۇهۇد ئههلى . 6

 مىڭ قوشۇن ئوتتۇرىسىدىكى 3 غىدىكى ئىسالم دىنىگه كىرمىگهن قۇرەيىش قهبىلىسىنىڭ باشلىغى ئهبۇسوفىيان باشچىلى

 . دىگهن تاغدا بولغان جهڭدە قۇربان بولغان كىشىلهر ) مهدىنه شههىرىنىڭ يېنىدا ( ئۇهۇد

 يىلى يهزرىپ دىگهن جايدىن كېلىپ، ئهقهبه دىگهن جايدا مۇههممهت پهيغهمبهر  621 مىالدى  ئهقهبه ئههلى . 7

 نهپهر 10 رى بىلهن ئىسالم دىنىنى قۇبۇل قىلغان قهزىرەج قهبىلىسىنىڭ بىلهن تۇنجى قېتىم سۈلهى تۈزۈپ، ئۆز ئىختىيا

 كىشىسى  ئىككى  قهبىلىسىنىڭ  ئهۋىس  ۋە  ئهقهبهدە  622 شۇنداقال . كىشىسى  كېلىپ  يهزرىپدىن  شۇ  يهنه  يىلى

 قىلغان  قۇبۇل  دىنىنى  بىلهن ئىسالم  ئىختىيارى  تۈزۈپ ئۆز  سۈلهى  قېتىم  بىلهن ئىككىنچى  72 مۇههممهت پهيغهمبهر

 . نهپهر كىشى

 خهلىپه ئوسمان ئۆلتۈرۈلگهندىن كېيىن، مۇههممهت پهيغهمبهرنىڭ كۈيئوغىلى  3 يىلى  657 مىالدى  سۈففه ئههلى . 8

 بۇ چاغدا سۈرىيه باش ۋالىسى مائاۋىيه ئوسماننىڭ ئۆلىمىنى ئهلىدىن كۆرۈپ، هازىرقى . ئهلى خهلىپه بولۇپ سايلىندۇ

 س  ياقىسىدىكى  دەرياسىنىڭ  قوزغايدۇ ئهفرات  جهڭ  چوڭ  قارىشى  ئهلىگه  تۈزلهڭلىگىدە  جهڭ . وففه  كۈن 110 بۇ

. بۇالر سۇففه ئههلى دەپ ئاتىلدۇ . داۋاملىشىپ، ئهلى تهرەپتىن بىر مۇنچه ئادەملهر هاالك بولىدۇ
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 هازىرقى قورغا  1348 مىالدى  موغۇلىستان . 9 س يىلى چاغاتاي ئهۋالدى تۇغلۇق تىمۇرخان تهرىپىدىن قۇرۇلغان ۋە

 دېڭىز  كاتتا  باشالپ  تاغلىرىدىن  ئالتاي  شىمالدا  قىلىپ،  پايتهخىت  شههىرىنى  ئالمىلىق  دائىرىسىدىكى  ناهىيسىنىڭ

 شهرقته قۇمۇلنىڭ شهرقىغىچه بولغان ) بالقاش كۆلى (  غىچه، غهرىپته فهرغانه ئويمانلىغى، جهنۇپتا قاراقۇرۇم تاغلىرى،

 . ى ئۇنىڭ ئورنىغا يهركهن خانلىغى قۇرۇلغان يىل  1514 . جايالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان دۆلهت

 دىگهن سۆزدىن كېلىپ چىققان بولۇپ، بۇ سۆز ئوتتۇرا ئاسىيادا ) Fakpur ( » فاكپۇر « بۇ ئهسىلدە  فهغفۇرچىنى . 10

 ئهسىردە نامهلۇم  10 مىالدى . دىگهن مهنىنى بىلدۈرەتتى » باشلىق « ، » پادىشا « ياشايدىغان قهدىمقى ساك تىلىدا

 يېزىلغان بى  تهرىپىدىن  كىشى  ئالهم « ر  كىتاپنىڭ » هۇدۇتۇل  ئۆز ) ت  جۇڭگولۇقالر ( چىنلىقالر « بابىدا  8 دىگهن

 دە بولسا بۇ سۆز دۆلىتىمىزنىڭ ئىچكى رايونلىرىدا » تارىخ ههمىدى « . دەپ يېزىلغان » پادىشاسىنى فهغفۇرچىنى دەيدۇ

 . ىتىلغان مهيدانغا كهلگهن ههر قايسى مىللهت سۇاللىلىرىغا قار

 ئهسىلدە ئوتتۇرا ئاسىيا ئوغۇز قهبىلىسىنىڭ ئهۋالتلىرىدىن ئىران، ئهرەپ رايونلىرى ۋە ئاخىردا كىچىك  ئوسمانىيه . 11

 كۆچكهن تۈرك دەپ ئاتالغان قهۋىمنىڭ باشلىغى غازى سۇلتان ئوسمانخان تهرىپىدىن هىجىرى  يىلى  699 ئاسىياغا

 سۇال ) يىلى  1300  1299 (  چوڭ  مىالدى قۇرۇلغان  سۇالله  بۇ  بولۇپ،  تهرىپىدىن  1924 له  كامال  مۇستاپا  يىلى

 . ئاغدۇرۇلغان

 ئابدۇلمهجىدخان . 12  بىننى  مىالدى  ئابدۇلئهزىزخان  جايدا  بىننى  1860 بۇ  ئابدۇلمهجىدخان  قېرىندىشى  يىلى

 سانى  مىالدى ) ئىككىنچى ( ماهمۇدخان  دەسسهپ،  سۈرگهن  1876 نىڭ ئورنىغا  هۆكۈم  ئابدۇلئهزىزخان يىلىغىچه

 . بىننى ماهمۇدخان سانى كۆزدە تۇتۇلسا كېرەك

. بۇ جايدا ئوسمانىيه سۇاللىسىنىڭ پايتهختى ئىستانبول شههىرى كۆزدە تۇتۇلدۇ . 13
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 باشى . 14  مهنىدە  مىراخور  دىگهن  باشلىغى  باققۇچىلىرى  ئات  ئهززەملهرنىڭ  ئهۋلىيائى  ۋە  پادىشا  خان، ئهسىلدە

 يهنه  كىيىنچه  باج بولۇپ،  پادىشاالرنىڭ  ۋە  كىرىم  خان  باش  سېلىق،  قىلغۇچى  نازارەت  ئىشلىرىغا  چىقىم

 . دىگهن نام بىلهن ئاتالغان » مىراخور باشى « ئهمهلدارالرمۇ

 ئابدۇلمهجىت خان  سولتان مۇههممهت مۇرادخان . 15  سولتان مۇههممهت مۇرادخان خامىس بىننى  مىالدى . يهنى

 . ماهمۇدخان ساننىڭ ئورنىغا دەسسهپ، ئاز ۋاقىت هۆكۈمرانلىق قىلغان يىلى ئابدۇلئهزىزخان بىننى  1876

 ئافىرقىدىكى  ئهرەپ . 16  ۋە  مىسىر  ئىراق،  سۈرىيه،  قاتارلىق » ئهرەپ مهغرۇبى « هازىرقى سهئۇدى ئهرەبىستانى،

 ىللهتلهرنىڭ ئومۇمىي جايالرنىڭ ئومۇمىي جۇغراپىيلىك نامى ۋە بۇ جايالردا ياشايدىغان ئهرەپ تىلىدا سۆزلىشىدىغان م

 . ئېتنىك نامى

 ئهسىلدە ئاسىيادا ياشايدىغان غهيرى ئهرەپ مىللهتلىرىنىڭ ئومۇمىي ئېتنىك نامى ۋە جۇغراپىيهلىك نامى  ئهجهم . 17

 ئېتنىك  ياشايدىغان پارىس مىللىتىنىڭ جۇغراپىيهلىك ههم  ئىراندا  ۋە  پهقهت ئىران زىمىنى  نام  بۇ  كېيىنچه  بولۇپ،

 . الدى نامى بولۇپ ق

 يىلى قېرىندىشى سۇلتان  1876 مىالدى . يهنى ئابدۇلههمىدخان سانى بىننى ئابدۇلمهجىدخان  ئابدۇلههمىدخان . 18

 . يىلىغىچه هۆكۈم سۈرگهن  1909 مۇههممهت مۇرادخان خامىس بىننى ئابدۇلمهجىدخاننىڭ ئورنىغا دەسسهپ، مىالدى

 بىنن  مىرزاههيدەر . 19  ههيدەر  مىرزامۇههممهت  دوغالتى يهنى  هۈسهيىن  مىرزامۇههممهت  يىلى  1500 مىالدى . ى

 كهلگهن  دۇنياغا  بىلهن . قهشقهردە  ئهمهلدارلىق  ۋە  سىپاۋەرلىك  ئۆگىنىش،  ئىلىم  خانلىقدا  يهركهن  ۋاقتىنى  ياش

 ناملىق ئهسهر » تارىخى رەشىدى « يىللىرى كهشمىردە تۇرغان مهزگىلىدە مهشهۇر  1551  1541 مىالدى . ئۆتكۈزگهن

 قىلغان يېزىپ،  تهقدىم  خانغا  ئابدۇلرەشىت  تارىخى . سۇلتان  قهۋملهرنىڭ  تۈركى  قهدىمكى  ئاساسهن  ئهسهردە . بۇ
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 مىالدى  تهپسىلى  14 بولۇپمۇ  ۋەقهلهر  بولغان  دەۋىرگىچه  ياشىغان  ئۆزى  ئاپتورنىڭ  باشالپ،  يېرىمىدىن  ئهسىرنىڭ

 . بايان قىلىندۇ

 سهفىيۇلال . 20  ئادەم  ئهلهي  ههزىرتى  ئادەم  بۇ » قۇرئان « . هىساالم يهنى  رىۋايهتلهردە،  كىتاپالردىكى  باشقا  ۋە

 5584 بهزى رىۋايهتلهردە، ئۇ مىالدىدىن . دۇنيادىكى پۈتۈن ئىنسانالرنىڭ ئهڭ تۇنجى ئاتىسى دەپ بايان قىلىنىدۇ

 يىل بۇرۇن ياشىغان دەپ هىكايه قىلىنىدۇ 6216 يىل ۋە مۇههممهت پهيغهمبهردىن

 ئۇ مىالدىدىن بۇرۇنقى . قهدىمقى رىم ئېمپىرىيهسىنىڭ پادىشاسى يوليوس قهيسهر كۆزدە تۇتۇلدۇ بۇ جايدا  قهيسهر . 21

 كېيىنچه ئاسىيا، ياۋرۇپا ۋە ئافرىقىنىڭ بىر مۇنچه جايلىرىنى بېسىۋېلىپ چوڭ جاهانگىرغا . يىلى دۇنياغا كهلگهن  101

 رەپ تارىخچىلىرى بارلىق رۇما ئېمپىراتۇرلىرىنىڭ كېيىنچه ئه . يىلى ۋاپات بولغان  35 مىالدىدىن بۇرۇنقى . ئايالنغان

 . دىگهن نام بىلهنمۇ ئاتىغان » قهيسهر « ههممىسنىال

 سۇاللىسى  كىسرا . 22  نۇشىرۋان  20 نىڭ ) يىلى  651  224 مىالدى ( قهدىمقى ئىران ساسانىالر  پادىشاسى خوسرو

 مىالدى ) بىرىنچى ( ئاۋال  چىقىپ،  531 بولۇپ،  دىگهن سۆز » كىسرا « . يىلى ۋاپات بولغان  579 يىلى تهخىتكه

 . ئهرەپلهر تهرىپىدىن بېرىلگهن نام

 بۇرۇنقى  پىرئهۋىن . 23  سۇالله  3400 مىالدىدىن  ئالته  يىگىرىمه  سۈرگهن  هۆكۈم  مىسىردا  باشالپ  يىلىدىن

 چۈنكى . كۆزدە تۇتىدۇ سۇاللىلىرىنى  12 ۋە  4 ئاپتور بۇ جايدا پىرئهۋىنلهر سۇاللىسىنىڭ . پادىشالىرىنىڭ ئومۇمى نامى

 كېيىنكىسى  قىلىشقا،  بىنا  ئهلئېهرامالرنى  ۋە بۇالرنىڭ ئالدىنقىسى مىسىردا  نۇرغۇن ههشهمهتلىك شهههر  مىسىردا  بولسا

 . سارايالرنى بهرپا قىلىشقا تۆهپه قوشقان

ۈم سۈرگهن پادىشاالرنىڭ بىر قانچه سۇالله هۆك ) هازىرقى ئىراق تهۋەسىدە ( بۇ قهدىمكى بابىل دۆلىتىنىڭ  نهمرۇد . 24
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 جايدا . ئومۇمى نامى  بۇ  بىلهن جهڭ ماجراالرنى قىلىپ » تهۋرات « ئاپتور  ئىبىراهىم خهلىلۇلال  بايان قىلىنغان ۋە  دا

 كېرەك  تۇتسا  كۆزدە  نهمرۇدنى  كۆيدۈرگهن  ئوتتا  نوهنىڭ . ئۇنى  ۋە  ئوغىلى،  هامنىڭ  نهمرۇد  رىۋايهتلهردە  بهزى

 . يىل بۇرۇن ئۆتكهنلىگى سۆزلىنىدۇ 2640 نهۋىرىسى بولۇپ، مىالدىدىن

 يىلى قۇرۇلغان يهركهن خانلىغىنىڭ ئىككىنچى سۇلتانى بولۇپ، ياش  1514 مىالدى  سۇلتان ئابدۇلرەشىت خان . 25

 ههربى ئهمهلدارلىق بىلهن ئۆتكۈزگهن  سىپاۋەرلىك،  ئۆگىنىش،  مۇزىكا  مهزگىل يهركهن خانلىقىغا . ۋاقتىنى ئىلىم،  بىر

 يىلى تهخىتكه  1533 مىالدى . باش ۋالىسى بولغان ) هازىرقى بالقاش كۆلىنىڭ جهنۇبى ( ته سۇ رايونىنىڭ قاراشلىق يهت

 . قهبىرىستانلىغىغا دەپنه قىلىنغان » ئالتۇنلۇق « يىلى يهركهندە ۋاپات بولۇپ،  1570 چىقىپ، مىالدى

 ئهۋالدى،  7 تۇغلۇق تېمۇرخاننىڭ . دى يهركهن خانلىغىنىڭ تۇنجى سۇلتانى، چاغاتاي ئهۋال  سۇلتان سهئىدخان . 26

 دادىسى  خاننىڭ  ئابدۇلرەشىت  مىالدى  1514 مىالدى . سۇلتان  قۇرۇپ،  خانلىغىنى  يهركهن  يىلى  1533 يىلى

 « شىزاڭدىكى ئالى رايونغا قىلغان ههربى يۈرىشىدە ئىس تېگىش كېسىلىگه دۇچار بولۇپ يهركهندە ۋاپات بولغان ۋە

 . غا دەپنه قىلىنغان قهبىرىستانلىغى » ئالتۇنلۇق

 ئۈچتۇرپان،  يهتته شهههر  خوتهن،  يهركهن،  هازىرقى تىيانشان تاغلىرىنىڭ جهنۇبىدىكى قهشقهر،  بهزى ئهسهرلهردە

 ئاقسۇ، كۇچار، كورال قاتارلىق شهههرلهر كۆزدە تۇتۇلسا، بهزى ئهسهرلهردە قهشقهر، يېڭىسار، يهركهن، خوتهن، ئاقسۇ،

 شهه  قاتارلىق  كورال  تۇتۇلدۇ كۇچار،  كۆزدە  ههمىدى « . هرلهر  ئاقسۇ، » تارىخى  خوتهن،  يهركهن،  قهشقهر،  بولسا  دە

 . هازىر بۇ تهرەپلهر ئالته شهههر دەپ ئاتىلدۇ . ئۈچتۇرپان، كۇچار، تۇرپان قاتارلىق يهتته شهههر كۆزدە تۇتۇلدۇ

 يۈزى » قۇرئان « ، » تهۋرات «  نوه بىننى ئادەم سانى  يهر  ئادەم » تۇنجى ئىنسان « دىكى قاتارلىق ئهسهرلهردە،

يىل ئۆمۈر كۆرگهن دەپ رىۋايهت 950 يىل بۇرۇن دۇنياغا كېلىپ، 2911 ئهلهيهىساالمنىڭ ئوغىلى بولۇپ، مىالدىدىن
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 . قىلىندۇ

 . ئىزاهاتقا قارالسۇن  9  » موغۇللىيه « . 29

 ز جۇڭگودا، بۇلۇپمۇ ئوتتۇرا جۇڭگو دىگهن مهنىلهردە بولۇپ، مهملىكىتىمى » جۇڭگو سۇاللىسى « بۇ  خاقانى چىنى  30

 تۇتۇلدۇ  كۆزدە  سۇاللىالر  قىلغان  هۆكۈمرانلىق  مىللهتلهر  سانلىق  ئاز  باشقا  ۋە  خهنزۇ  كهلگهن  مهيدانغا  « . رايونىدا

 ) يىلى  1911  1644 مىالدى ( دە بولسا ئاساسهن مانجۇالر تهرىپىدىن قۇرۇلغان چىڭ سۇاللىسى » تارىخى ههمىدى

 . كۆزدە تۇتۇلدۇ

 تۇسسافا « . 31  دۆلىتىدە » رەۋزە  خۇراسان  ئهسهر  بۇ  تارىخچىسى ) يىلى  1507  1451 مىالدى ( ،  ئىران  ياشىغان

 مىرخۇند  مههمۇت  ئىبنى  خاۋەندشاه  ئىبنى  بولغان  1498 مىالدى ( مۇههممهت  ۋاپات  ئهلشىر ) يىلى  تهرىپىدىن

 هىراتتىكى ) يىلى  1501  1441 مىالدى ( ناۋايىنىڭ  بىلهن  يېزىلغان » ئىخالسىيه « تهشهببۇسى  6 مهدىرىسىدە

 . » تۇلئهنبيا ۋە مۈلكى ئهلخهالفه  رەۋزە تۇسسافائى فى سىرە « بۇ ئهسهرنىڭ تۇلۇق نامى بولسا . توملۇق ئهسهر

 يىلى  1259 بۇ ئهسهر هىجىرى . دەپمۇ ئاتىلدۇ » تارىخى خوقهند « بۇ ئهسهر يهنه  » مۇنته خهببۇت تاۋارىخ « . 32

 خان ) يىلى  1843  1842 مىالدى (  مهسۇم  ۋەلىدسهيىد  مۇههممهت هېكىم  هاجى  شهيخۇلئىسالم  خوجا ( قوقانلىق

 تهرىپىدىن يېزىلغان بىر قهدەر مۇكهممهل ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە شىنجاڭ ) مۇههممهت هېكىم خان تۆرە بىننى مهسۇم خان

 . تارىخىغا دائىر ئهسهر

 تېغى . 33  جايالشقان بىر هازىرقى ئىراق تهۋەسىدىكى دىجلى  جۇد  چۆلۈگىگه  دەرياسىنىڭ شهرقى يهنى ئىبنى ئۆمهر

 سۆزلهنسه، » قۇرئان « . تاغنىڭ نامى  چىققانلىغى  تاققا  ئهلهيهىساالمنىڭ بۇ  نوه  ئۇنىڭ هازىرقى » تهۋرات « دا  دا،

 ئارارات  جۇمهۇريىتىنىڭ چىگىرىسىدىكى  تۈركىيه  بىلهن  ئهرمىنيهسى  ر ) ئاغرى ( سۇۋىت  چىققانلىغى  ىۋايهت تېغىغا

. قىلىندۇ



 تولۇق  ئوتتۇرا  ئوقۇغۇچىالر كۇلۇبى http://xjtoluk.cn/  http://irlan.cn 

465 

 باغداد  بابىل . 34  پايتهختى  ئىراقنىڭ  هازىرقى  خارابىسى  ئۇنىڭ  بولۇپ،  پايتهختى  دۆلىتىنىڭ  بابىل  قهدىمقى

 يىل بۇرۇن ياشىغان نهمرۇد  2640 رىۋايهتلهرگه قارىغاندا، بۇ شهههرنى مىالدىدىن . كىلومېتىر يىراق 93 شههىرىدىن

 . بىنا قىلغان ئىكهن

 ئهرەپ قهبىلىلىرى دەل هاز  يهمهن . 35  قهدىمقى  بولۇپ،رىۋايهتلهردە  قىسىمى  ئارىلنىڭ جهنۇبى  ئهرەپ يېرىم  ىرقى

 بولۇپ كۆپهيگهن ئىكهن  ئۆزىنىڭ زالىملىغى، پىخسىقلىغى بىلهن داڭ چىقارغان شهدداد . مۇشۇ زىمىندا پهيدا  دۇنيادا

 . دەسلهپكى هۆكۈمرانلىرىدىن بىرى ئهنه شۇ يهمهننىڭ ئهڭ ) شهددادبىننى ئهملهق بىننى هام بىننى نوه (

 . هازىرقى يهمهننىڭ جهنۇبىدىكى قهدىمقى بىر جاينىڭ نامى  ههزەرمۇت . 36

 . ئهرەپ يېرىم ئارىلنىڭ غهربى جهنۇبىدىكى جايالرنىڭ ئومۇمى نامى  ئوممان . 37

 . هازىرقى ئىراق ئهتىراپى  ئىراقهيىن . 38

 ىغان فارىس تىلدا سۆزلىشىدىغان مىللهتلهرنىڭ جۇغراپىيهلىك ۋە ئېتنىك ئىران رايونى ۋە ئىراندا ياشايد  فارىس . 39

 . نامى

 مهجۇج . 40  ئىنسانىيهتكه » قۇرئان «  يهجۇج ۋە  ياشايدىغان ۋە  رايونىدا  ئاسىيا  ئوتتۇرا  قارىغاندا،  رىۋايهتلىرىگه

 قهبىله  بهدىۋى  ئىككى  قهدىمقى  ئهڭ  ئاپهت تۇغدۇردىغان  خ . بااليى  ۋە  يههۇدى  رىۋايهتلىرىگه قهدىمقى  ىرىستئان

 زۇلقهرنهيىن  ئىسكهندەر  بورۇنقى ( ئاساسالنغاندا،  سېپىل ) يىلى  323  356 مىالدىدىن  بىر  ئهتىراپىغا ئۇالرنىڭ
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 قورشاپ قويغان ئىكهن  مهڭگۈ  ئۇالرنى  دىگهن . سوقتۇرۇپ،  بولىدۇ،  قىيامهت قايىم  سېپىلدىن چىققان كۈنى  بۇ  ئۇالر

 . گهپلهر بار

 كىتاۋى  كىيومرىس . 41  مۇقهددەس  تهرەپتارلىرىنىڭ  زەردەش دىنى  ئهبۇلقاسىم » ئاۋېستا « ئىراندىكى  مىرزا  ۋە

 كىيومرىس ئىراننىڭ رىۋايهت دەۋىردىكى پىشدادىيان » شاهنامه « فىردەۋىسنىڭ  ئاساسالنغاندا،  دىگهن كىتاۋىغا

 زەردەش دىنى تهرەپتارلىرى . ئىكهن يىل بۇرۇن ياشىغان 5500 سۇاللىسىنىڭ تۇنجى پادىشاسى بولۇپ، ئۇ مىالدىدىن

 ئۇنى  قۇيۇپ،  ئورنىغا  ئهلهيهىساالمنىڭ  ئادەم  ئهجدادى « كىيومرىسنى  تۇنجى  قارايدۇ » ئىنسانىيهتنىڭ  « . دەپ

 . دىگهنلىك بولىدۇ » بۈيۈك ئادەم « سۆزىنىڭ مهنىسىمۇ » كىيومرىس

 يافهسنىڭ ئوغىلى بولۇپ، تارىخى ماتېرىيالالردا ئىسالم رىۋايهتلىرىدە ئۇ ئادم ئهلهيهىساالمنىڭ نهۋىرسى  تۈرك . 42

 بولسا ئۇالر ئهسىلدە خۇاڭخې دەرياسىنىڭ شىمالى، مۇڭغۇل يايالقلىرى، سېبىريىنىڭ جهنۇبى، هازىرقى شىنجاڭ، ئوتتۇرا

 قهبىل  مۇنچه  بىر  ئائىلىسىدىكى  تىلالر  سېستىمىسىنىڭ تۈركى  تىلى  ئالتاي  ياشايدىغان  جايالردا  باشقا  ۋە  ۋە ئاسىيا  ه

 ، ) 狄 ( » دى « مىالدىدىن ئىككى مىڭ يىل ئىلگىرى، دۆلىتىمىزنىڭ قهدىمقى ئهسهرلىرىدە . ئۇلۇسالرنىڭ ئورتاق نامى

 يهنه ) 北狄 ( » بېي دى «  دەپ تىلغا ) 突厥 ( » تۇكيۇ « ، ) 铁勒 ( » تېيې لې « ، ) 丁零 ( » دىڭ لىڭ « ،كېيىنچه

 . ه ئاهاڭ تهرجىمىسى دىگهن سۆزنىڭ خهنزۇچ » تۈرك « بۇ نامالرنىڭ ههممىسى . ئېلىنغان

 كىيومرىسنىڭ  فهرىدۇن . 43  پادىشاسى،  ئالتىنچى  سۇاللىسىنىڭ  پىشدادىيان  دەۋىرىدىكى  رىۋايهت  ئىراننىڭ  بۇ

 . رايونلىرىنى ئۆزىگه قاراتقان ئىكهن ) ئوتتۇرا ئاسىيا ( ئۇ ئهينى زاماندا ئهرەپ ۋە تۇران . ئهۋالدى

 ه قارىغاندا، فهرىدۇن ئۆزىگه قاراشلىق زىمىنالرنى تۇر، سىلىم ۋە ئىرەج رىۋايهتلهرگ . شاه فهرىدۇننىڭ ئوغىلى  تۇر . 44

 ۋە  ئىكهن  تهۋە  تۇرغا  رايونى  تۇران  قىلغاندا،  تهقسىم  ئوغىلىغا  ئۈچ  تۇرنىڭ » تۇران « قاتارلىق  ناممۇ دىگهن
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 ن پهيدا بولغان دىگهن سۆزنىڭ قۇشۇلمىسىدى » تۇر « دىگهن سۆز بىلهن » تۈرك « دەۋىرىدىن باشالنغان بولۇپ، ئۇ

 . ئىكهن

 هۇلۇلىيه . 45  ۋە  تونۇيدىغان  تاناسخىيه  دەپ  پهيغهمبهر  ئاخىرقى  ئهلىنى  كۈيئوغىلى  پهيغهمبهرنىڭ  مۇههممهت

 راپىزىيه سۈلۈكىگه تهۋە بولغان دىنى ئىدىيۋى ئېقىم بولۇپ، ئۆلگهن ئادەمنىڭ روهى يهنه يۆتكۈلۈپ تىرىلىپ قايتىدۇ

 . ۇ دىگهن قاراشنى ئىلگىرى سۈرىد

 ئهگهشكۈچىلهر « ئىسالم دىنىدىكى ئهلى تهرەپتارلىرىدىن تهشكىللهنگهن بىر مهزههپ بولۇپ، بۇ ئهرەپچه  شىئه . 46

 مهنىدە »  مىالدى . دىگهن  مهزههپ  خهلىپىلىگىنىڭ  656 بۇ  ئهرەپ  كېيىن،  3 يىلى  ئۆلتۈرۈلگهندىن  خهلىپىسى

 ئهلىنىڭ ۋارىسلىغىنى قوللىغان خهلىپىنىڭ ۋارىسلىغىنى تالىشىش سهۋەپلىرى بىلهن مهيدانغ  كېلىپ،  ئۇالر . ا  كېيىنچه

 ئايالنغان  مهزههپكه  بىر  قارىشى  مهزهىپىگه  سۈننى  دىنى  يۇقىرى . ئىسالم  پهيغهمبهردىن  مۇههممهت  ئهلىنى  ئۇالر

 قويغان  مۇنچه دىنى ئهقىدىلهرنى ئوتتۇرغا  جۈمىلدىن يهنه بىر  ئىران پادىشاسى شاه  1502 مىالدى . قويغان،  يىلى،

 شىئه مهزهىپىنىڭ قاراشلىرىنى ئىراننىڭ دۆلهت ) يىللىرى ئىچىدە تهخىتته تۇرغان  1524  1502 مىالدى ( ئىسمايىل

 . دىنى دەپ جاكارلىغان

 ، » سوفىالر « ، » تهسهۋۋىفچىلهر « بۇ ئىسالم دىنىدىكى ئاالهىدە بىر ئىدىيۋى ئېقىم بولۇپ، يهنه  مۇتهسهۋۋىفه . 47

 بۇ ئىدىيۋى ئېقىم ئىسالم دىنىدىكى ئاالهىدە بىر مهزههپ بولماستىن، بهلكى ههممه . ئاتىلدۇ دەپمۇ » تهرىقهتچىلهر «

 مۇتلهق « ئۇالر جاپالىق زىكىرى تاالۋەت قىلىشنى، بۇ يول ئارقىلىق . مهزههپلهرنىڭ ئىچىگه سىڭىپ كىرگهن بىر ئېقىم

 ئادەمنىڭ » ههقىقهت  بىلهن  ئالال  هىساپتا  ئاخىرقى  يهنى  يېتىشنى،  قىلىدۇ كه  تهشهببۇس  بۇ . بىرلىگىنى  شىنجاڭدا

 . ئىدىيۋى ئېقىمنىڭ نهخشهبهندىيه، قادىرىيه، چهشتىيه قاتارلىق تارماقلىرى بار

 ئهلزاهىرى . 48  بىننۇلههزىم  مۇههققهق  رايوندا  ئىمام  ئهندالۇس  ئىسالم  ئهسىلدىكى  ۋە ( بۇ  ئىسپانىيه هازىقى
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 قىرتوپه دىگهن ) يىلى  994 مىالدى ( يىلى  384 هىجىرى . ىس ئالىمى ئۆتكهن مهشهۇر تهفسىر ۋە ههد ) پورتۇگالىيه

 . ۋاپات بولغان ) يىلى  1064 مىالدى ( يىلى  456 جايدا تۇغۇلۇپ، هىجىرى

 ئابامۇسلىم مهرۋىزى . 49  شههىرىدە . يهنى ئابدۇلراخمان بىننى مۇسلىم خۇراسانى  ئهمىر  خۇراسان رايونىنىڭ مهرۋىز

 كهلگهن  يهنه شۇڭالشقا . دۇنياغا  قولالنغان » خۇراسانى « ئۇ  تهخهللۇسنىمۇ  مىالدى ( يىلى  132 هىجىرى . دىگهن

 مىڭ قوشۇن بىلهن شام شههىرىگه هۇجۇم قىلىپ، ئهرەپ ئۈمهييه خهلىپىلىگىنى يوق قىلىپ، ئهرەپ 600 ) يىلى  750

 ئابباس سهففاه ئابدۇلال بىننى مۇههممهت بىن  نى ئهلى بىننى ئابدۇلال بىننى ئابباسىيه سۇاللىسىنى تىكلىگهن ههم ئهبۇ

 . ۋاپات بولغان ) يىلى  754 مىالدى ( يىلى  137 هىجىرى . ئابباسنى خهلىپه قىلىپ تىكلىگهن

 ئىدمىرزا . 50  ئهبۇسه  تىمۇرلهڭ  سۇلتان  بىننى  ئهمرانشاه  بىننى  مۇههممهت  ئهبۇسهئىدبىننى  سهمهرقهنىتنى . يهنى

 سۇالسىنىڭ  تىمۇرىيه  چىقىپ، ) يىلى  1451 مىالدى ( يىلى  859 هىجرى . دىشاسى پا  7 پايتهخىت قىلغان  تهختكه

 . ئهزەربهيجهن ۋالىسى ئۇزۇن ههسهن تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگهن ) يىلى  1468 مىالدى ( يىلى  973 هىجرى

 بىرىنچى، : چاغاتاي يېزىغىدا يېزىلغان كىالسسىك ئهسهرلهردە بۇ سۆزنىڭ مۇنداق بىر قانچه مهنلىرى بار – خىتاي . 51

 مانجۇ  سېستىمىسى  تىل  ئالتاي  ئهسلىدە  ئائىلىسىدىكى  بۇ  دەپ ( تۇنغۇس تىلىرى  ئائىلىسىدە  تىلالر  تۈركى  بهزىلهر

 ئهسىرنىڭ باشلىرىدا هازىرقى دۆلىتىمىزنىڭ شهرىقىي شىمالى  10 قهدىمقى بىر ئۇلۇسىنىڭ نامى بولۇپ، مىالدى ) قارايدۇ

 خاندانلىغىنى  خىتاي  زور  كۆتۈرۈپ،  باش  خاندانلىغىنى ( رايۇنىدا  ئالدىنقى  12 مىالدى . قۇرغان ) لىياۋ  ئهسىرنىڭ

 قىلغان  باالساغۇننى مهركهز  ۋە  قهشقهر  قىسىمى غهرەپكه كۆچۈپ،  ئۇنىڭ بىر  خىتاي خاندانلىغى يىمىرىلىپ،  يېرىمىدا

 سۇالسىنى يۇقۇتۇپ،  خىتاي « قاراخانىالر  ئ » خىتاي « دىمهك . خاندانلىغىنى قۇرغان » قارا  شۇ  ۇلۇسنىڭ ئۆز سۆزى ئهنه

 ، مىالدى ) جۈملىدىن ئهرەپچه، فارىسچه ئهسهرلهردە ( ئىككىنچى، بهزى تارىخ ئهسهرلىرىدە . نامى بولۇپ هىساپلىنىدۇ

 ئهسىرنىڭ دەسلهپكى يىللىرىدا چىنگىز ئىستىالسىدىن بۇرۇنقى ۋە چىنگىز ئىستىالسى دەۋرىدىكى شىمالىي جۇڭگو  13

 شى  دەرياسىنىڭ  خۇاڭخې  بولۇپمۇ  رايۇنلىرى رايۇنى،  مىللهت  سانلىق  ئاز  خۇاڭخې » خىتاي « ئومۇمهن . مالىدىكى ،



 تولۇق  ئوتتۇرا  ئوقۇغۇچىالر كۇلۇبى http://xjtoluk.cn/  http://irlan.cn 

469 

 رايۇنلىرى،  خهنزۇ  ۋادىلىرىدىكى  دەرياسى  چاڭجاڭ  بولۇپمۇ  » سىنى « ، » چىنى « ياكى » چىن « دەرياسىنىڭ جهنۇبى،

 بۇ دەۋرىدە يهنه . دىگهن جۇغراپىيىلىك نامالر بىلهن ئاتالغان  هرىقىي سۆزى شىمالىي جۇڭگو، ش » خىتاي « ئۈچىنچى،

 مۇڭغۇلالر بۇنىڭ ( تۇنغۇسى تىلىدىكى بىر مۇنچه ئاز سانلىق مىللهتلهر  شىمالى جۇڭگو رايۇنلىرىدا ياشايدىغان مانجۇ

 دىگهن » سىنى « ، » چىنى « ، » چىن « ، ۋە جهنۇبى جۇڭگودىكى خهنزۇ ۋە باشقا ئازسانلىق مىللهتلهر » خىتاي « ) تېىشدا

 ئاتالغان  بىلهن  نامالر  ب . ئېتىنىك  مىالدى تۆتىنچى،  ئهسهرلهردە  ئهۋالدى  14 هزى  چاغاتاي  كېيىنكى  ئهسىردىن

 سۇاللىسى  مىڭ  بولۇپمۇ  زىمىنى،  جۇڭگو  بارلىق  باشقا  رايۇنالردىن  قىلغان   1368  1644 مىالدى ( هۆكۈمرانلىق

 ههممىسى هۆكۈمرانلىغىدىكى جۇڭگو زىمىنىنى ۋە بۇ جايدا ياشايدىغان خهنزۇ ۋە باشقا ئاز سانلىق مىللهتلهرنىڭ ) يىلى

 بۇنىڭ تېشىدا (  ئاتالغان » چىنى « ياكى » خىتاي « ئومۇمهن ) مۇڭغۇلالر  بىلهن  جۇغراپىيىهلىك ئېتىنىك نام  . دىگهن

 بولسا » تارىخى ههمىدى «  بولغان خهنزۇ، » خىتاي « دە  دىنىدە  ئىچكى ئۆلكىلهردىكى غهيرى ئىسالم  سۆزى بهزىدە

 ئه  بۇ  بهزىدە  قاتارلىق مىللهتلهرنى كۆرسهتسه،  بايان قىلىنغان مانجۇ  جۇڭگو » موغۇلىستان « سهردە  زىمىنىدىن باشقا

 پادىشالىقلىنى  ۋە  سۇالله  مىللهتلهرنىڭ  سانلىق  ئاز  باشقا  ۋە  خهنزۇ  قۇرۇلغان  ئۆلكىلهردە  ئىچكى  بهزىدە  زىمىنى،

 چىنى « ئىاپدىلهپ  قىلىنغان » فهغفۇچىنى « ، » خاقانى  بايان  مهنىدە  بىر  بىلهن  نامالر  بولسا . دىگهن  پهقهت بهزىدە

 . كۆزدە تۇتۇلىدۇ ) يىلى – 1234  1115 مىالدى « بۇ جايدا بولسا جۇرجىت خانلىغى . خهنزۇ مىللىتىنى كۆرسهتكهن

 دەسسىگهن  1114 مىالدى – ئالتانخان . 52  ئورنىغا  يىلى شهرىقىي شىمالدىكى خىتاي خاندانلىغىنى يوق قىلىپ،

 ئۇلۇسى  مانجۇ  جۇرجىت  ئائىلىسىدىكى  تىللىرى  جىن تۇنغۇسى  قۇرۇلغان  خاندانلىغىنىڭ ) 金 ( تهرىپىدىن

 . هۆكۈمرانلىغىنىڭ ئومۇمىي نامى

 دادىڭفۇ  907 . 53  پايتهختى  ئوتتۇرا  خاندانلىغىنىڭ  خىتاي  قۇرۇلغان  ئاپتونۇم ( يىلى  مۇڭغۇل  ئىچكى  هازىرقى

 ) جهنۇبى ( تۆۋەنكى دىگهن شهههرنىڭ نامى بولۇپ، بۇ جايدا خىتاي خاندانلىغىنىڭ ) رايۇنىنىڭ نىڭچېىڭ ناهىيهسى

. شههىرى كۆزدە تۇتۇلىدۇ ( هازىرقى بېيجىڭ ( پايتهختى يهنجىڭ
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 مهمىلكىتى . 54  مىالدى – ئۇيغۇر  جايدا  تېكىن  866 بۇ  بارچۇق  شاهزادىسى  ئۇيغۇرخانلىغىنىڭ  ئۇرخۇن  يىلى

 بۇ خانلىق ئهينى . لغان نىڭ ئهسلى زىمىنى كۆزدە تۇتۇ ) ئېدىقۇت خانلىغى ( تهرىپىدىن قۇرۇلغان قوچۇر ئۇيغۇر خانلىغى

 ، شىمالدا بۇغدا تاغلىرى، جهنۇپتا قاراڭغۇ ) بهزى چاغالردا خوتهن رايۇنىغىچه ( زاماندا شهرقته جايۇگۇەن، غهرپته كۇچار

 . تاغ قاتارلىق جايالرغىچه سۇزۇلغان ئىدى

 مۇستهئىسىم . 55  بىلال – خهلىپه  مهنسۇر  مۇستهنىسىر  بىننى  ئابدۇلال  ئههمهت  ئهبۇ  ئابباسىيه ئ : يهنى  هرەپ

  656 ، بهزى ماتىرىيالالردا هىجرى ) يىلى  1256 مىالدى ( يىلى  654 خهلىپىسى بولۇپ، هىجرى  37 خهلىپىلىگىنىڭ

 نهتىجىدە ئهرەپ ئابباسىيه . چىگىز خان ئهۋالدى هىسال كۇخان تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگهن ) يىلى  1258 مىالدى ( يىلى

 . خهلىپىلىگى ئاياقالشقان

 ه . 56  ههفىس  هفىس كۇبرا ئهبۇ  ۋە ) ههفىز ( يهنى ئهبۇ  جۇقۇقا  ئۆلىماسى،  ئىسالم  بۇخارالىق مهشهۇر  بۇخارى،  كۇبرا

 چىنگخزخان قوشۇنلىرى تهرىپىدىن بۇخارادا ) يىلى  1219 مىالدى ( يىلى  616 شهرىئهت ئىلمىنىڭ ئالىمى بولۇپ،

 ئاقسۇ . ئۆلتۈرۈلگهن  هازىرقى  كىتىكى  جااللىدىن  شهيخ  ئهۋالدى  كېلىپ ئۇنىڭ  جايغا  دىگهن  ئايكۆل  تهۋەسىدىكى

 . ئورۇنالشقان

 سوپى – شهيخ نهجمىدىن كۇبرا . 57  خارەهىملىك مهشهۇر  ئۇ  ئهلههيۋەتى،  ئههمهت بىننى ئۆمهر  يهنى ئهبۇلجانابى

 ئۆزىنىڭ ئىلمى  بولۇپ،  بىلهن  شائىر  ماهىرلىغى  بىلهن شۆهرەت » ئهتتهمهتۇلكۇبرا « بهس مۇنازىردىكى  نام  دىگهن

 . يىلى چىنگىز قوشۇنلىرى تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگهن  1219 مىالدى ( يىلى  616 هىجرى . نغان قازا

 پادىشاسى بولۇپ، ئۆزىنىڭ  4 ئىراننىڭ رىۋايهت دەۋرىدىكى قهدىمقى پىسىدادىيان سۇاللىسىنىڭ – جهمشىت . 58

 قازانغان  شۆهرەت  بىلهن  كهشپىياتچانلىغى  زىرەكلىگى،  ئىراننىڭ رىۋايهتلهرگه . باتۇرلىغى،  ئۇ قارىغاندا،
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 شاراپ ئىچىشنى ئىجات قىلغان . تۈزۈملهرنى بهرپا قىلغان  بايرام كۈنلىرىنى ۋە باشقا قانۇن  نۇرۇزكالىندارىنى، هېيت

 . سۆزى ئهنه شۇ جهمشىدنىڭ نامىدىن كېلىپ چىققان ئىكهن ) قهدەه ( » جام « . ئىكهن

 چىنگىز  1228 مىالدى – ماخمۇت بهگ پالۋاچ . 59  قاراشلىق بارلىق رايۇنالرنى ئۆزىنىڭ تۆت يىلى،  خان ئۆزىگه

 رايۇنى ئۇنىڭ ئىككىنچى  ئاسىيا  ئوتتۇرا  شىنجاڭ رايۇنىنىڭ كۆپ قىسىمى ۋە  هازىرقى  قىلغان چاغدا،  تهقسىم  ئوغلىغا

 ىلىك چوڭ بۇ چاغدا چاغاتاي خان ئوتتۇرا ئاسىيا رايۇنىنىڭ هۆكۈمرانلىغىنى ئۆرگهنچ . ئوغلى چاغاتايغا تهقسىم قىلىنغان

 تاپشۇرغان  پالۋاچقا  ماخمۇت  چوڭ  1238 مىالدى . سودىگهر  ئوتتۇرسىدا  چاغاتاي  بىلهن  پالۋاچ  ماخمۇت  يىلى

 شههىرىگه يۆتكىلىپ، بۇ جاينىڭ باش ۋالىلىق ۋەزىپىسىنى ) هازىرقى بېيجىڭ ( زىددىيهت پهيدا بولۇپ، ئۇ خان بالىق

 . يىلى بۇ جايدا ۋاپات بولدى 1254 مىالدى . ئۆتىگهن

 بىلال . 60  يهنى ئهخمهت بىننى ئىسهاق بىننۇلمۇقتهدىر بىلالجهئىفىر، ئهرەپ ئابباسىيه خهلىپىلىگىنىڭ – خهلىپه قادىر

 ) يىلى  1031 مىالدى ( يىلى  442 تۇغۇلۇپ، هىجرى ) يىلى  948  947 مىالدى ( يىلى  336 خهلىپىسى، هىجرى  25

 . باغداتتا ۋاپات بولغان

 15 ) چىنگىز خاننىڭ نهۋرىسى، يۇەن سۇاللىسىنىڭ تۇنجى پادىشاسى ( ىقسىزلىق بولۇپ، قۇباليخان بۇ جايدا بىر ئىېن . 61

 . هۆكۈمرانلىق قىلغان ئىدى ) يىلى  1294  1271 مىالدى ( يىل 31 يىل ئهمهس بهلكى

 لۇپ، هىجرى تېمۇرلهڭ، ساهىپ قىران، ئاقساق تېمۇر دىگهن نامالر بىلهنمۇ ئاتالغان بو – ئهمىر تېمۇر كوراگانى . 62

 ئاسىيادىكى شههىرى سهبىز دىگهن جاينىڭ كهش دىگهن جايىدا ) يىل  1336  1335 مىالدى ( يىلى  736  ئوتتۇرا

 كهلگهن  مهنسۇپ . دۇنياغا  قهبىلىسىگه  بارالس  مۇڭغۇل  مۇسۇلمانالشقان  جهههتتىن  يىلى  1360 مىالدى . نهسهپ

 كهش ۋا  تهرىپىدىن  تېمۇرخان  تۇغلۇق  پادىشاسى  قىلىپ تهيىنلهنگهن موغۇلىستان  موغۇلىستان  1370 . لىسى  يىلى

خانلىقىغا قارىشى ئىسيان كۆتۈرۈپ، ئوتتۇرا ئاسىيانى بۆلىۋېلىپ، سهمهرقهنتنى پايتهخت قىلىپ، تېمۇرىيه سۇاللىسىنى
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 يىنچه كې . ئۇزۇن ئۆتمهي، غهرپته قارا دېڭىز، ئىران، جهنۇپتا هىندىستانغىچه بولغان جايالرنى بېسىۋالغان . تىكلىگهن

 ئۆيلىنىپ،  يۇنۇسخاننىڭ قىزىغا  كۇيوغۇل ( » كوراگانى « موغۇلىستان پادىشاسى  بىلهن ئاتالغان ) خانغا  نام  . دىگهن

 ئوترار  1405 مىالدى  قىلغان ههربى يۈرۈشىدە  قوشۇن بىلهن جۇڭگوغا  ۋاپات ) هازىرقى جامبىل شههىرىدە ( يىلى زور

 . بولغان

 يىلى يېزىلغان  1908 ربان ئهلى ۋەلىد هاجى خالىد بېك تهرىپىدىن مىالدى بۇ جايدا چۆچهكلىك ئىمام قازى قۇ . 63

 . ناملىق تارىخ كىتاۋى كۆزدە تۇتۇلىدۇ » تارىخ خهمسهئى شهرقى «

 ئهرەپ ) يىلى  750 مىالدى ( يىلى  132 هىجرى – ئابباسىيه . 61  قۇرۇلغان  تهرىپىدىن  خوراسانى  مۇسلىم  ئهبۇ

 ئابباس سهففاه بىننى مۇههممهت بىننى ئهلى بىننى ئابدۇلال بىننى خهلىپىلىگى بولۇپ، بۇ دۆلهت تۇنج  ى خهلىپه ئهبۇ

 ئاتالغان  بىلهن  هىجرى . ئابباسنىڭ نامى  بولۇپ،  شههىرى  ئىراقنىڭ باغدات  هازىرقى  يىلى  656 ئۇنىڭ پايتهختى

 . چىنگىز خاننىڭ نهۋرىسى هىال كۇخان تهرىپىدىن يوق قىلىنغان ) يىلى  1258 مىالدى (

 دىگهن ) ئامۇ دەريانىڭ نېرقى تهرىپى – ئوكسىن » تىرانسسئوكسانىيه « بۇ قهدىمقى يوناناچه – ماۋارائوننههىرى . 65

 ئهرەپچه  بولۇپ،  چىققان  كېلىپ  تهرىپى ( » ماۋارئۇننههرى « سۆزدىن  نېرىقى  ئاتالغان ) دەريانىڭ  ئاساسهن . دەپ

 . ىدىكى جايالرنىڭ ئومۇمىي نامى ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئامۇ دەرياسى بىلهن بىر دەريانىڭ ئارلىغ

 قهدىمقى زاماندا هازىرقى ئىراننىڭ شهرقىي قىسىمى ئافغانىستاننىڭ غهربى ۋە غهربى شىمال قىسىمى، – خوراسان . 66

 ) قۇياش ياكى شهرق تهرەپ ( » خور « ئامۇ دەرياسىنىڭ جهنۇبىدىكى جايالرنىڭ جۇغراپىيىلىك نامى بولۇپ، بۇ فارىسچه

 . هازىر ئافغانىستاندىكى چوڭ بىر شهههرنىڭ نامى . ىپ چىققان دىگهن سۆزدىن كېل

بۇ غهرپته دەشتى كهبىر، جهنۇپتا دەشتى لوت، شهرقته نائۈمىد ۋە شىمالدا بىر كىچىك چۆللۈك ئارقىلىق – قههىستان . 67
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 نامى  جۇغراپىيىهلىك  رايۇننىڭ  تاغلىق  بىر  قاراشلىق  ئىرانغا  تۇتۇشىدىغان  ب . خوراسانغا  يهنه شۇڭالشقا  رايۇن  ۇ

 . دەپمۇ ئاتىلدۇ ) تاغلىق يهر ( » كوهىستان «

 خۇرشاه . 68  ياكى – رۇكىندىن  ئىسمالىيه  مۈلكى  قۇرۇلغان  ئىراندا  خۇۋاۋاەندە،  بىننى  خورشاه  رۇكىنددىن  يهنى

 قههىستان  هىجرى  8 دۆلىتىنىڭ ) كوهىستان ( مۇالهىدەئى  بولۇپ،  ) يىلى  1255 مىالدى ( يىلى  653 پادىشاسى

 چىنگىز ( يىلى  1255 مىالدى ( يىلى  634 خۇۋاۋاەندە ئاالئىددىن مۇههممهتنىڭ ئورنىغا دەسسهپ، هىجرى دادىسى

 . خاننىڭ نهۋرىسى هىالكۇخان تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلۈپ، دۆلىتى مۇنقهرز قىلىنغان

 تۇسى . 69  نهسىرىددىن  مىالدى – مهۋالنه  رازى،  مۇههمهت  پهخرىدددىن  بىننى  مۇههممهت  سىردە ئه  13 ىهنى

 ئىرانغا قاراشلىق تۇس ) يىلى  1201  1200 مىالدى ( ئالهمگه داڭقى كهتكهن بۈيۈك مۇتهپهككۈر بولۇپ، هىجرى يىلى

 كهلگهن  دۇنياغا  ئهسهرلىرىدىن . شههىرىدە  ئهجداتلىرىنىڭ  ئىلمى  قاتارلىق  سىنا  ئىبىنى  ئهبۇئهلى  دەۋرىدە  ياشلىق

 ، ماتېماتكا، ئىلمى تهپسىر، ئىلمى تهسهۋۋۇپ قاتارىق جهههتلهردە ) ه ئاستىرولوگىي ( چوڭقۇر تهلىم ئېلىپ، ئىلمى نۇجۇم

 يازغان  ئهسهرلهرنى  نادىر  مۇنچه  نهسىرىددىن تسى . بىر  مهۋالنه  كېيىن،  تهبىت قىلغاندىن  قههىستانى  كۇخان  هىال

 باغالشقا بۇيرۇق ) ئوبسىرۋاتورىيه ( ئۇزۇن ئۆتمهي هىال كۇخان ئۇنى زىنداندىن بۇشۇتۇپ، رەسهت . زىندانغا تاشالنغان

 رەسهتخانىسى قۇرۇش بىلهن ) ئىلخانىيه دۆلىتى ئوبىسرۋاتورىيهسى ( » ئهزەرىياج ئىلخانىيه « ئۇ بۇيرۇققا بىنائهن . قىلغان

 فارىسچه، خهنزۇچه تىلالردا  تهڭ، بۇنىڭ قارمىغىدا چوڭ بىر كىتاپخانا تهسىس قىلىپ، يونانچه، هىندىچه، ئهرەپچه،

 ك 400 يېزىلغان  توپلىغان مىڭ توملۇق  ئىدى . ىتاپ  كىتاپخانه  چوڭ  قاتاردىكى  ئهلدىنقى  ئهڭ  زاماندا  ئهينى  . بۇ

 ئىمام ) يىلى  1274  1273 مىالدى ( يىلى  6772 هىجرى  بولۇپ،  ۋاپات  باغداتتا  تۇسى  نهسىرىددىن  مهۋالنه

 . مۇساكازىم قهۋرىستانلىغىغا دەپنه قىلىنغان

ڭ نهۋرىسى، يهنى ئاباقاخان بىننى هىالكۇخاننىڭ ئوغلى بولۇپ، هىجرى هىالكۇخاننى – نۇرۇز بىننى ئارغۇن ئاباقا . 70
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 يىقىتىپ، ) يىلى  1295 مىالدى ( يىلى  694 (  خاننى  تاراقاي  بىننى  بايدۇخان  پادىشا  قانۇنى  كۆتۈرۈپ،  ئىسيان

 . جىيهنى غازان مههمۇتخان بىننى ئارغۇنخاننى ئىلخانىيه تهختىگه يۆلهپ چىقارغان

 مۇنقهرز  1257 دى مىال – ئىلكانى . 71  دۆلىتى  ئىلخانىيه  تۇرغان  قىلىپ  پايتهخت  باغداتنى  كۇخان  هىال  يىلى

 بۇرۇنقى ) يىلى  1344 مىالدى ( يىلى  745 بولغاندىن كېيىن، ئۇنىڭ ئورنىغا قۇرۇلغان بىر دۆلهت بولۇپ، بۇ هىجرى

 بىننى ئهمىرهۈسهيىن بىننى ئاقبۇغابىننى ئىلخانىيه دۆلىتىگه قاراشلىق ئانتولىيه رايۇنىنىڭ ۋالسى ئهمىر شهيخ ههسهن

 لكېىن . غىچه داۋاالشقان ) يىلى  1411  1410 مىالدى ( يىلى  813 ئىلكان بىننى جااليىر تهرىپىدىن قۇرۇلۇپ، هىجرى

 . دە ئىلخانىيه بىلهن ئىلكانىيه دۆلهتلىرى بىر دەپ بايان قىلىنغان » تارىخى ههمىدى «

 تېمۇرخان . 72  چاغا  تۇغلۇق  هىجرى مۇڭغۇل  بولۇپ،  ئهۋالدى  ) يىلى  1330  1329 مىالدى ( يىلى  730 تاي

 ) يىلى  1348 مىالدى ( يىلى  749 هىجرى . هازىرقى نىلقا ناهىيىسىنىڭ ئىرەن قابىرغا دىگهن يېرىدە دۇنياغا كهلگهن

 سۈيه «  رايۇنى ( » ماڭالي  شىنجاڭ  جهنۇبىي  ئاست ) هازىرقى  دوغالتنىڭ ياردىمى  بوالجى  ئهمىر  هازىرقى هۆكۈمرانه  ىدا

 160 ) يىلى  1351 مىالدى ( يىلى  752 هىجرى . ئاقسۇ كونا شهههردە تهختكه چىقىپ، موغۇلىستان خانلىغىنى قۇرغان

 قىلىنىدۇ  رىۋايهت  دەپ  قىلغان  قۇبۇل  دىنىنى  ئىسالم  باشالپ،  مۇڭغۇلنى  مىالدى ( يىلى 765 هىجرى . مىڭ

 . المىلىق شههىرىدە ۋاپات بولۇپ، شۇ جايدا دەپنه قىلىنغان موغۇلىستان خانلىغىنىڭ پايتهختى ئ ) يىلى  1364  1363

 خان . 73  ئهۋالدى  1514 مىالدى – ئىسمايىل  خاننىڭ  سهئىد  سۇلتان  قۇرغان  خانلىغىنى  يهكهن  مىالدى . يىلى

 . سوپىالرنىڭ قوزغىلىڭىدىن پايدىلىنىپ تهختكه چىققان » قارا تاغلىق « يىلى يهركهن شههىرىنى مهركهز قىلغان  1670

 ۋە ئۇنىڭ باشالمچىغىدا بېسىپ كىرگهن مۇڭغۇل جۇڭغار ئاقسۆڭهكلىرى ) خوجا هىدايىتۇلال ( يىلى ئاپپاق خوجا  1682

 نهزەربهنت قىلىنغان  جايدا  دىگهن  قابىرغا  ئىرەن  چۈشۈپ،  ئهسىرگه  بولغان . تهرىپىدىن  ۋاپات  جايدا  شۇ  . كېيىنچه

. يهركهن خانلىغىمۇ شۇنىڭ بىلهن ئاياقالشقان
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 يىلى  1690 مىالدى . يهركهن خانلىغىنىڭ ئاخىرقى سۇلتانى ئىسمائىل خاننىڭ ئىنىسى – مۇههممهت ئىمىن خان . 74

 تاغلىق «  تهختكه چىققان » قارا  ئاپپاق خوجىنى ئاغدۇرۇپ،  يىلى قوشۇن  1692 . الرنىڭ قوزغىلىڭىدىن پايدىلىنىپ،

 الرنىڭ توپىلىڭى تۈپهيلىدىن تهختتىن چۈشۈپ، » غلىق ئاق تا « شۇ يىلى . باشالپ تىيانشاننىڭ شىمالىغا هۇجۇم قىلغان

 . ئۆز خادىمى تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگهن

 ) يىلى  1708 مىالدى ( يىلى  1120 چۈنكى مۇههممهت ئىمىن خان دەۋرى هىجرى . بۇ جايدا بىر ئېنىقسىزلىق بار . 75

 . غىچه داۋامالشقان ئىدى ) يىلى  1692 مىالدى ( يىلى  1103 غىچه داۋامالشقان بولماستىن، بهلكى هىجرى

 هىالكۇخان تهرىپىدىن قۇرۇالن ) يىلى  1257 مىالدى ( يىلى  655 هىجرى – سۇلتان سهئىد باهادۇرخان غازى . 76

 هىجرى  9 ئىلخانىيه دۆلىتىنىڭ  تهختكه چىقىپ، 13 ( يىلى  1316 مىالدى ( يىلى  716 پادىشاسى بولۇپ،  يېشىدا

 . شۇنىڭ بىلهن ئىلخانيه دۆلىتىمۇ ئاياقالشقان . ۋاپات بولغان ) يىلى  1336  1335 مىالدى ( يىلى  736 هىجرى

 خان . 77  هىجرى – توختامىش  بولۇپ،  ئهۋالدى  خانىڭ  جوجى  ئوغلى  مىالدى ( يىلى  777 چىنگىزخاننىڭ

 جۈملىدىن . دەشىت قىپچاقتا تهختكه چىقىپ، روسىيهنىڭ بىرمۇنچه جايلىرىنى ئۆزىگه قاراتقان ) يىلى  1376  1375

  793 هىجرى . ماۋارائۇننههرى رايۇنىدا ئهمىر تېمۇر كوراگانى بىلهن بىر قانچه قېتىم قاتتىق جهڭلهرنى ئېلىپ بارغان

 هىجرى ) يىلى  1391 مىالدى ( يىلى  كوراگان تهرىپىدىن مهغلۇپ بولۇپ،  تېمۇر   1397 مىالدى ( يىلى  799 ئهمىر

 . سىبىرىيهدە ۋاپات بولغان ) يىلى

 ئىسالم دىنى شىئه مهزهىپىنىڭ ئاساسى تارمىغى بولۇپ، ئاساسهن، ئهلى ۋە ئۇنىڭ – امهيهن مهزهىپى ههزرىتى ئىم . 78

 يىلى  661 مىالدى ( بۇالر ئهلى . تهرەپدارلىرى كۆزدە تۇتۇلىدۇ ) ئىمام 12 ( » ئهئهممه ئىماميه « بىۋاسته ئهۋالدى بولغان

يىلى  680 مىالدى ( ، ئىمام هۈسهيىن ) ات بولغان يىلى مهدىنهدە ۋاپ  669 مىالدى ( ، ئىمام ههسهن ) ۋاپات بولغان
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 ، ئىمام جهئفىر سادىق ) يىلى مهدىنهدە ۋاپات بولغان  713 مىالدى ( ، ئىمام زەينۇلئابىدىن ) مهدىنهدە ۋاپات بولغان

 ، ئىمام ) يىلى باغداتتا ۋاپات بولغان  802 مىالدى ( ، ئىمام مۇسا كازىم ) يىلى مهدىنهدە ۋاپات بولغان  765 مىالدى (

 رەزا  ۋاپات بولغان  818 مىالدى ( ئهلى  ئىراننىڭ تۇس شههىرىدە  مۇههممهت جۇۋاد ) يىلى  ئىمام  مىالدى ( تهقى  ،

 بولغان  835  ۋاپات  باغداتتا  هادى ) يىلى  ئهلى  ئىمام  شهرمهنراي  868 ( نهقى  ،  يېنىدىكى  باغداتنىڭ  يىلى

 ۋاپات بولغان يىل  875 مىالدى ( ، ئىمان ههسهن ئهسكىرى ) شههىرىدە ۋاپات بولغان  ، ئىمام مۇههممهت ) ى غاغداتتا

 12 شىنجاڭ تهرىقهت ئههلى ئۆز نهسهپلىرىنى بۇ . قاتارلىقالر ) يىى ئۇشتۇمتۇت غايىپ بولغان  892 مىالدى ( مههدى

 . ئىمامغا باغالش بىلهن تهڭ ههر قايسى شهههرلهردە ئۇالرنىڭ مازارلىرىنى تىكلىگهن

 يىلى  718 يهنى خوجا مۇههممهت باهائىددىن نهخشه بهندى، هىجرى – ههزرىتى باهائىددىن نهخشه بهندى 79

 تۇغۇلغان  1318 مىالدى (  ياشىق چاغلىرىنى بۇخارادا . يىلى بۇخارانىڭ يېنىدىكى ئارفان دىگهن جايدا  بالىلىق ۋە

 . قازانغان دىگهن نام بىلهن شۆهرەت ) نهققاش ( » نهخشه بهندى « ئىلىم ئۆگىنىش، نهققاشچىلىق بىلهن ئۆتكۈزگهن ۋە

 گورۇهىنى تهشكىل » تهرىقهت نهخشه بهندىيه « ئىدىيىۋى ئېقىمىغا مهنسۇپ ) سوپىلىق ( هاياتىنىڭ ئاخىرىدا تهرىقات

 مىالدى ( يىلى  791 ئۇ هىجرى . شىنجاڭدىكى تهرىقهت ئههلىنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسىمى بۇ گورۇهقا مهنسۇپ . قىلغان

 . يىل بۇرۇن 25 ئۇنىڭ ۋاپاتى ئهمىر تېمۇر كوراگانى ۋاپاتىدىن . بولغان ئۆز يۇرتى قهسىر ئارقاندا ۋاپات ) يىلى  1389

 ئهلى بىننى مۇههممهت ئهلههمهدانى . 80  سهئىد  ئۆز  14 مىالدى – ئهمىر  بولۇپ،  ئۆتكهن ئىران ئالىمى  ئهسىردە

 سهئىد جورجانى تهرىپىدىن يېزىلغان  ، » ۋەقايه « ىلهپ قاتارلىق كىتاپالرنى شهره » مۇتالىيه « ، » شهمسىيه « ئۆمرىدە

 . دىگهن ئهسهرلهرنى يازغان » ئىنايه «

 شىرازى . 81  شىرازى،  خوجا هاپىز  ئهسىردە ئۆتكهن مهشهۇر ئىران  14 يهنى خوجا شهمسىددىن مۇههممهت هاپىز

 قىلىش بىلهن  غهزەللىرىنى توپالم  مۇنچه  قاتارلىق شائىرالرنىڭ بىر  ئهنۋەر  قاسىم  سهئىد  دەۋرىدە  ئۆز  شائىرى بولۇپ،

 يازغان  غهزەللهرنى  داڭلىق  مۇنچه  بىر  ئۆزىمۇ  يهنه  مهدرىسلهردە . تهڭ،  شىنجاڭدىكى  بۇرۇن  غهزەللىرى ئۇنىڭ
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 رىۋايهتته هىجرى . ئاساسلىق دەرسىلىك قىلىپ ئۆتۈلگهن  ، ) يىلى  1389 مىالدى ( يىلى  791 خوجاهاپىز شىرازى بىر

 . راننىڭ شىرازى شههىرىدە ۋاپات بولغان ئى ) يىلى  1392 مىالدى ( يىلى  791 يهنه بىر رىۋايهتته هىجرى

 ئىسالم  ئهلالمهتهفتزانى . 82  ئاتاغلىق  دەۋرىنىڭ  ئۆز  تهفتازانى،  ئۆمهر  بىننى  مهسئۇت  سهئىددىن  ئهلالمه  يهنى

 هىجرى  بولۇپ،  كهلگنه  722 ئۆلىماسى  دۇنياغا  تهفتازان شههىرىدە  ۋىاليىتى  خوراساننىڭ نىسا  تېرمۇر . يىلى  ئهمىر

 بولغان كوراگاننىڭ  سازاۋەر  ئالقىشىغا  هۆرمهت ۋە  ئۇنىڭ زور  بولۇپ،  ئىلمى . خىزمىتىدە  ئىلمى فۇقۇها،  ئىلمى تهفسىر،

 مۇنچه ئهسىرلهرنى يازغان  بىر  پهنلهردە  باشقا  ۋە  سهمهرقهندە ) يىلى  1390 مىالدى ( يىلى  892 هىجرى . ئاقايىدە

 . ۋاپات بولغان

 شېرىپ ئهلالمه . 83  ئهلى – مىرسهئىد  مىالدى يهنى  جورجانى،  ئهلى  ئهسىرنىڭ مهشهۇر  14 ئهشرەپ ئهبۇلههسهن

 ئۆمرىدە  ئۆز  بولۇپ،  ئۆلىماسى  ئىسالم  ۋە  ئهسهرلهرنى » مۇۋاقىف « ، » مۇتالىئه « ، » شهمسىيه « تارىخ  چوڭ  قاتارلىق

 . يازغان

 مىالدى – ئىمام گهردىزى . 84  بىننى لوقمان ئهلگهردىزى،  ئابدۇلغۇپۇر  ئهسىرنىڭ مهشهۇر  14 يهنى ئهبۇلمۇزەففهر

 تارىخ ۋە ئىسالم ئۆلىماسى بولۇپ، هازىرقى خارەزىم شههىرىنىڭ يېنىدىكى گهردىز دىگهن جايدا دۇنياغا كهلگهن ۋە

 ۋاپات بولغان  جايدا  گهردىزى « ئۇنىڭ . شۇ  ئىمام  قهۋملىرىنىڭ » تارىخى  تۈركى  ۋە  ئاسىيا  دىگهن ئهسىرى ئوتتۇرا

 ئ  ههم  ئورنى  جايالشقنا  تىلى  مۇهىم  ورپ تارىخى،  قىلىشتا  تهتقىق  مهسىلىلهرنى  قاتارلىق  ئېتىقداد  دىنىي  ئادەت،

 . ئههمىيهتكه ئىگه

 خهلدۇن . 85  مهئىبىنى  ههزەرمى – ئهلال  خهلدۇن  ئېبىنى  مۇههممهت  بىننى  ئابدۇلراخمان  ئهسلىدە . ئهبۇزەيىد

 ه  بولۇپ،  ئهۋالدى  ئهرەپ  كهلگهن  ياشاپ  جايىدا  دىگهن  ههزەرمۇت  مىالدى ( يىلى  732 ىجرى ئهرەبىستاننىڭ

 كهلگهن ) يىلى  1334  1331  دۇنياغا  تونىستا  ئۆتۈزگهن . هازىرقى  ئۆمرىنىڭ كۆپ قىسىمىنى ساياههت بىلهن . ئۆز
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 مۇنچه 7 ناملىق ) » تارىخ ئىبنى خهلدۇن ( » مۇقهددىمهتۇل ئبىنى خهلدۇن « ئۇنىڭ  توملۇق ئهسىرى دۇنيادىكى بىر

  1404  1403 مىالدى ( يىلى  806 هىجرى . غاتاي تىلىدىكى تهرجىمىسىمۇ بار ئۇنىڭ چا . تىلالرغا تهرجىمه قىلىنغان

 . قاهىرەدە ۋاپات بولغان ) يىلى

 شائىر ۋە تارىخچى بولۇپ، هىجرى . مهشهۇر ئىسالم ئۆلىماسى . يهنى ئىبنى ئهرەبشاه ئههمهت – ئىبنى ئهرەبشاه . 86

 ، » ئاجايىبۇل مهقدۇرفى ئههۋالى تېمۇر « ۆز ئۆمرىدە ئ . دەمهشىقته ۋاپات بولغان ) يىلى  1401 مىالدى ( يىلى  804

 . ئاپتور بۇ جايدا ئۇنىڭ ئالدىنقى كىتاۋىنى كۆزدە تۇتسا كېرەك . ناملىق ئهسهرلهرنى يازغان » فاكىمه تۇل خهالفا «

 ئۆز . 87  بولۇپ،  پهيلوسوپى  ئىسالم  مهشهۇر  بۇخارالىق  بۇخارى،  ئهمىر  شهمسىددىن  مۇههممهت  يهنى ،   بۇخارى

  833 هىجرى . ناملىق مهشهۇر ئهسهر يازغان » تارىخى بۇخارى « نىڭ كۆپ قىسىمىنى تۈركىيهدە ئۆتكۈزگهن ههم ئۆمرى

 . تۈركىيىدە ۋاپات بولغان ) يىلى  1430  1429 مىالدى ( يىلى

 مىالدى . سۇلتانى  4 يهنى يىلدىرىم سۇلتان بايىزىد خان ئهۋۋەل ئوسمانىيه سۇاللىسىنىڭ – يىلدىرىم بايىزىد . 88

 يىلى ئهمىر تېمۇر كوراگانى تهرىپىدىن تۇتقۇن  1402 . يىلى تهختكه چىققان  1389 . يىلى دۇنياغا كهلگهن  1360

 . قىلىنىپ ئۆلتۈرۈلگهن

 يهنى ئىمام شهمسىددىن مۇههممهت ئهلجهزەرى، ئهرەپ چۆللۈگىدىكى جهزىر تۇل ئىبنى ئۆەت – ئىمام جهزىرى . 89

 كهلگهن  دۇنياغا  جايدا  هىجرى » ئهلههسىن « ئۆمرىدە ئۆز . دىگهن  يېزىپ،  ئهسهرنى  مهشهۇر  يىلى  733 دىگهن

 چۈنكى، . نىڭ بۇ جايىدا بىر ئېنىقسىزلىق بار » تارىخى ههمىدى « بىراق . ۋاپات بولغان ) يىلى  1333  1332 مىالدى (

 ئىدى  ۋاپات بولغان  بۇرۇن  يىل  ئۈچ  تۇغۇلۇشتىن  كوراگانى  تېمۇر  ئهمىر  ئالىم  تېمۇر . مهزكۈر  بولسا ئهمىر  كوراگانى

 بولغان ) يىلى  133  1332 مىالدى ( يىلى  736 هىجرى  ههمىدى « بىراق . ۋاپات  بىر » تارىخى  جايىدا  بۇ نىڭ
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 كوراگانى تۇغۇلۇشتىن ئۈچ يىل بۇرۇن ۋاپات بولغان ئىدى . ئېنىقسىزلىق بار  ئهمىر . چۈنكى مهزكۈر ئالىم ئهمىر تېمۇر

 . دۇنياغا كهلگهن ) يىلى  1336  1335 الدى مى ( يىلى  736 تېمۇر كوراگانى بولسا هىجرى

 سىيۇتى – ئهلالمهسيۇتى . 90  مۇههممهت  بىننى  ئابدۇلراخمان  ئهبۇلخازىل  جااللىددىن  سىيۇت . يهنى  مىسىرنىڭ

 كهلگهن  دۇنياغا  كىتاپالرنى . شههىرىدە  ئائىت  دىنغا  ۋە  تىل  جۇغراپىيه،  تارىخ،  ئارتۇق  تومدىن  ىۈز  ئۆمرىدە  ئۆز

 . مىسىردا ۋاپات بولغان ) يىلى  1506  1505 مىالدى ( يىلى  911 هىجرى . يازغان

 شهيبانى . 91  ئهۋالدى – مۇههممهتخان  جۇجىخاننىڭ  ئوغلى  خاننىڭ  مىالدى ( يىلى  900 هىجرى . چىگىز

 قىلغان ( يىلى  1495  1494  هۇجۇم  رايۇنىغا  خوراسان  ئۇننههرى ۋە   1510 مىالدى ( يىلى  916 هىجرى . ماۋارا

 . دەپمۇ ئاتىلىدۇ » شاهى بېك خان « ئۇ تارىختا . اش ئىسمائىل سهفهى تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگهن قىزىل ب ) يىلى

 ئهجهم . 92  رايۇنلىرىنىڭ – ئىراقى  ياشايدىغان  مىللهتلىرى  ئهرەپ  غهيرى  قاراشلىق  ئىراققا  ئىراننىڭ  تارىختا

 . جۇغراپىيهلىك نامى

 . مىللهتلىرى ياشايدىغان رايۇنالرنىڭ جۇغراپىيهلىك نامى تارىختا ئىراققا قاراشلىق ئهرەپ – ئىراقى ئهرەپ . 93

 مۇههمهت . 94  شهمسىددىن  چاغلىرىنى  مهۋالنه  ياشلىق  ۋە  بالىلىق  بۇخفرى،  خهييالى  شهمسىددىن  يهنى

 مىرزا ئۇلۇغ بېك بىلهن بىلله ئىلمى تهتقىقات ئىشلىرىنى . سهمهرقهنتته ئىلىم ئۆگىنىش ۋە تهتقىقات بىلهن ئۆتكۈزگهن

 ئۇنىڭ ئهدەبى ئهسهرلىرى ئهينى زاماندا ئوتتۇرا ئاسىيا، ماۋارائۇننههرى . بىر مهزگىل هىراتتا ياشىغان . لىپ بارغان ئې

 . يىلى ۋاپات بولغان  1449 مىالدى . ۋە خوراسان رايۇنىغا كهڭ تارقالغان

يىلى  1418 اسى، مىالدى پادىش  5 تۇغلۇق تېمۇر تهرىپىدىن قۇرۇلغان موغۇلىستان خانلىغىنىڭ – ئۈۋەيىس خان . 95
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 ) ئۇستاد يۇنۇس ( بۇ جايدا بايان قىلىنغان يۇنۇسخان . يىلى ئالىمىلىقتا ۋاپات بولغان  1428 تهختكه چىقىپ، مىالدى

 . يىللىرى موغۇلىستان تهختىدە ئولتۇرغان  1487  1462 بولسا ئوۋەيسى خانىنىڭ چوڭ ئوغلى بولۇپ، مىالدى

  1468 يىلى تهختكه چىقىپ، مىالدى  1451 مىالدى . تېمۇر كوراگانىنىڭ ئهۋالدى ئهمىر – سۇلتان ئهبۇ مىرزا . 96

 . يىلى ۋاپات بولغان

 كاشىغى . 97  ۋائىز  هۈسهيىن  ئۆمرىدە – مهۋالنه  ئۆز  بولۇپ،  ئۆلىماسى  دىنىي  ۋە  شائىرى  مهشهۇر  ئىراننىڭ

 ئهسهرلهرن » كاشىفىيه « ، » رەۋەتۇششۇهۇدا « ، » جهۋاهىۇتتهفسىر «  مىالدى ( يىلى  910 هىجرى . ى يازغان ناملىق نادىر

 . هىراتتا ۋاپات بولغان ) يلى  1504

 رەۋزە « ، » مۇمۇئاجىرىننه بۈۋەت « خوراسان دۆلىتىنىڭ مهشهۇر ئالىمى بولۇپ، ئۆز ئۆمىرىدە – مهۋالنامۇئهنىددىن . 98

 . ئهسىرنىڭ ئاخىرىدا ۋاپات بولغان  15 ناملىق ئهسهرلهرنى يېزىپ، مىالدى » تۇلجهننهت

 خوراساننىڭ ) يىلى  1414 مىالدى ( يىلى  817 هىجرى  مهۋالنانۇرىددىن ئابۇلراخمان جامى – مهۋلىۋى جامى . 99

 كېيىنچه خوجا . ياش ۋاقتىنى هىراتتا ئۆگىنىش ۋە تهتقىقات ئىشلىرى بىلهن ئۆتكۈزگهن . جام شههىرىدە دۇنياغا كهلگهن

 بولغان باهائىددىن نهخشهبهندىنىڭ خهلىپىسى سهئىدۇلههق ۋەلى  بېرىپ مۇرىد  قول  ئۆمرىدە . ددىن كاشىغهرگه  ئۆز

 نهفهاتىل « ، » لهيلى ۋە مهجۇن « ، » زۇلهيخا  يۈسۈپ « ، » تۆهپه تۇل ئههرار « ، » باهارىستان « ، » ههفته ئهۋرەڭ «

 جامى . دىن ئارتۇق نادىر ئهسهرلهرنى ياراتقان 40 قاتارلىق » شهرهى روبائىيات « ، » رىسالهئى قاپىيه « ، » ئونىس

 بولغان تهسىرى ناهايتى كۈچلۈك ئىدى ئى   1493 مىالدى ( يىلى  898 جامى هىجرى . جادىيىتىنىڭ ئهلىش ناۋايىغا

. ههج سهپىرىدىن قايتىپ هىراتتا ۋاپات بولغان ) يىلى
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 هىجرى – سهفهۋىلهر . 100  دۆلهت بولۇپ،  بىر  هۆكۈمرانلىق قىلغان  باش ئىسمائىل  907 ئىرانغا  قىزىل  شاه  يىلى

 . ئافغانىالر تهرىپىدىن ئاغدۇرۇلغان ) يىلى  1722 مىالدى ( يىلى  1135 هرىپىدىن قۇرۇلغان ۋە هىجرى سهفهۋى ت

 ئابدۇلراخمان . 101  بىننى  مههمۇتخان  بىننى  خان  دەپمۇ – كۈچهم  خان  گهرجهم  خان،  كۈچهنچى  يهنه  تارىختا

 مىالدى ( يىلى  916 دىشاسى بولۇپ، هىجرى پا  2 بۇ ماۋارائۇننههرىدە هۆكۈم سۈرگهن ئۆزبېك سۇاللىسىنىڭ . ئاتىلىدۇ

 . ۋاپات بولغان ) يىلى  1530 مىالدى ( يىلى  936 تهختكه چىقىپ، هىجرى ) يىلى  1510

 مىالدى ( يىلى  387 ئافغانىستاننىڭ غهزنه شههىرىنى پايتهخت قىلغان بىر سۇالله بولۇپ، هىجرى – غهزنهۋلهر . 102

 سهبۇك ) يىلى  997  بىننى  مههمۇت  هىجرى سۇلتان  قۇرلۇپ،  تهرىپىدىن  ) يىلى  1150 مىالدى ( يىلى  545 تېكىن

 بۇ سۇالسه ناهايتى كۈچهيگهن مهزگىلدە هازىرقى ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئامۇ . سهلجۇق تۈركلىرى تهرىپىدىن ئاغدۇرۇلغان

 قىسىمى  ئىراننىڭ بىر  ئافغانىستان،  شىمالى هىندىستان قات . دەرياسىنىڭ جهنۇبى،  غهربى  ارلىق جايالرغىچه پاكىستان،

 . كېڭهيگهن

 خان . 103  ئهلى  نهۋرىسى – شىر  خاننىڭ  تېمۇر  تۇغلۇق  پادىشاسى  تۇجى  خانلىغىنىڭ  يهنى . مۇغۇلىستان

 خوجاخان  2 موغۇلىستاننىڭ  خىزىر  ئوغلى ) يىلى  1403  1389 مىالدى ( پادىشاسى  ئۈچىنچى  پادىشا  6 نىڭ

 . ئۈۋەيسى خاننىڭ دادىسى

 پ . 104  مۇههممهت  يېرىمى،  14 مىالدى – ارسا خوجا  كېيىنكى  چاغلىرىدا  15 ئهسىرنىڭ  دەسلهپكى  ئهسىرنىڭ

 ياشىغان مهشهۇر تهرىقهت ئۇستازى ۋە دىنىي ئالىم بولۇپ، نهقشهبهندىيه گورۇهىنىڭ ئهقىدىلىرى ئۈچۈن زورئاساس

 ئۆمرىدە . سالغان  ئهلمۇهازىرات « ئۆز  يازغان » فهزىلۇكىتاب فى  مىالدى ( يىلى  822 رى هىج . نامىق يىرىك ئهسهر

. ۋاپات بولغان ) يىلى  1420
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 مىالدى ( پادىشاسى خىزىر خوجاخان  2 موغۇلىستاننىڭ . تۇغلۇق تېمۇر خاننىڭ ئهۋالدى – دوست مۇههممهتخان . 105

 مىالدى ( پادىشاسى يۇنۇسخان  9 موغۇلىستاننىڭ . يهنى شاهى جاهاننىڭ ئوغلى . نىڭ نهۋرىسى ) يىلى  1403  1389

 ۋالىسى ) يىلى  1487  1462  باش  جايالرنىڭ  بولغان  تۇرپانغىچه  ئاقسۇدىن  هازىرقى  سۇلتان ( دەۋرىدە  ) قاراندى

 . بولۇپ تۇرغان ئىدى

 ئاسىيا نهقشهنبهندىيه گورۇهىنىڭ  15 مىالدى – خوجا ئههرار . 106  ئهسىردە ياشىغان چوڭ ئىشان بولۇپ، ئوتتۇرا

 ئىدى  ۋەكىلى  ئالىم  1449 مىالدى . ئاساسى  رەهبهرلىك يىلى  بىۋاسته  ئۆلتۈرۈش قهستىگه  بېكنى  مىرزا  سۇلتان  ۋە

 . كېينچه سهمهرقهنتته ۋاپات بولغان . قىلغان

 فهرغانه ۋىاليىتىنىڭ كاسسا دىگهن يېرىدە دۇنياغا كهلگهن بولۇپ، تولۇق ئىسىمى ئهخمهت – مهخدۇمى ئهززەم . 107

 را ئاسىيا نهقشهنبهندە تهرىقهت گوروهىنىڭ پىرى بولغانلىغى ئوتتۇ . بىننى سهئىد جااللىددىن پىرى بولغانلىغى كاسانى

 ئهززەم « ئۈچۈن  ئۇستاز ( » مهخدۇمى  ئاتالغان ) ئۇلۇغ  بىلهن  نام  نهشهنبهندىيه . دىگهن  شىنجاڭدىكى

 باغاليدۇ  شۇنىڭغا  ئهنه  نهسهپنامىسىنى  ئۆز  خوجىلىرى  چوڭ  خانلىغىنىڭ . تهرىقهتچىلىرىنىڭ  سۇلتانى  2 يهركهن

 ئابدۇ  هىجرى سۇلتان  يهنى  دەۋرىدە،  خان  ئهزەم ) يىلى  1536  1535 مىالدى ( يىلى  942 لرەشىت  مهخدۇمى

 ) يىلى  1542 مىالدى ( يىلى  940 هىجرى . يهركهن، قهشقهر قاتارلىق جايالرغا كېلىپ نهقشهنبهدىيه سۈلۈكنى تارقاتتى

 . ئۇ كاسانغا قايتىپ، دەهبىددە ۋاپات بولغان

 . ئىزاهاتقا قارالسۇن  26 – ئهخمهتخان سۇلتان سهئىدخان بىننى . 108

 تارىخچىسى  مۇههممهت سادىق كاشىغىرى . 109  ئۇيغۇر  تۇغۇلۇپ ئۆسكهن مهشهۇر  بىر . قهشقهردە  ئۆمرىدە  ئۆز  ئۇ

 تارىخىي ئهسهرلهرنى يازغان  مۇهىم ) » تهزكىرەئى خوجاكان « ( » تهزكىرەئى ئهزىزان « يىلى  1182 هىجرى . مۇنچه
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 يازغان  ئهسهرنى  ئىچىدە . دىگهن  ئهسهرلىرىنى  مهسائىل ( ئۇنىڭ  تۇل  تهزكىرەئى ) يىلى  1840 مىالدى ( » زۇبىدە ، 

 كهههف  بار ) يىلى  1844 ( » ئهسهابۇل  يهنه . قاتارلىقالر  رەشىدى « ئۇ  تارىخ « ، ) يىلى  1837 مىالدى ( » تارىخى

 تاجنامهشاهى ( « تهبىرى  ۋە ئهرەپچه كىتاپالرنى قاتارلىق پارىچه ) يىلى  1848 ، مىالدى » تارىخى ئىسكهندەرى ۋە

 . يىلى قهشقهردە ۋاپات بولغان  1849 مىالدى . ئۇيغۇر تىلىگه تهرجىمه قىلغان

 جىالنى – قادىرىيه . 110  تهرىقهت ئۇستازنى ئابۇلقادىر  ) يىلى  1160  1077 مىالدى ( گىالنى – ئىرانلىق مهشهۇر

 . تلىرى شىنجاڭ ۋە گهنشى قاتارلىق جايالردىمۇ بار بۇ گورۇهنىڭ مۇرى . تهرىپىدىن تۇرغۇزۇلغان تهرىقهتچىلىك گورۇهى

 ئىسمائىل بىننى ئهخمهت تهرىپىدىن تۇخرادا ) يىلى  900 مىالدى ( يىلى  287 هىجرى – ئهبۇنهسىر سامانى . 111

 سۇاللىسىنىڭ  سامانىالر  ئوغلى  2 قۇرۇلغان  ئىسمائىلنىڭ  بىننى  ئهخهت  مىالدى ( يىلى  301 هىجرى . پادىشاسى

 جايالرغا ( ىلى ي  914  913  چهت  سامانى  نهسىر  ئهبۇ  كېيىن  ئۆلتۈرۈگهندىن  تهرىپىدىن  ئادەملىرى  ئۆز  دادىسى

 ئۆتكۈزگهن  تۇرمۇشىنى  مۇساپىرچىلىق  يىللىق  هىجرى . قېچىپ،ئۇزۇن  قهشقهر ) يىلى  932 مىالدى ( يىلى  320 ئۇ

 ساتۇق تېكىن ئوردا . دىنىگه دەۋەت قىلىدۇ رايۇنىغا كېلىپ، قاراخانىالر سۇاللىسىنىڭ شاهزادىسى ساتۇق تېكىننى ئىسالم

 چىقتى  تهختىگه  قاراخانىالر  قوزغاپ،  بولىدۇ . ئۆزگىرىشىنى  ۋاپات  سامانى  نهسىر  ئهبۇ  ئۆتمهي  ئۇنىڭ . ئۇزۇن  هازىر

 . قهۋرىسى ئاتۇشنىڭ مهشئهت يېزىسىدا

 ۇغراخان بولماستىن، بهلكى ساتۇق چۈنكى بۇ چاغدىكى قهشقهر هۆكۈمىرانى هارۇن ب . بۇ جايدا بىر ئېنىقسىزلىق بار . 112

 قاراخان ئابدۇلكېرىم ( تېكىن  بۇغراخاننىڭ ) سۇلتان ساتۇق بۇرا  خاننىڭ نهۋرىسى يهنى مۇسا  قارا  نىڭ ساتۇق بۇغرا

 . يىلى هۆكۈم سۈرگهن  992  987 مىالدى . ئوغلى

 بىر رىۋايهتته ئهفراسىياپ . ر بار رىۋايهتلهردىكى بۇ تارىخىي شهخىس ههققىدە ههر خىل ماتىرىيالال – ئهفراسىياپ . 113

 فهرىدۇن  پادىشالىرى  سۇاللىسىنىڭ  پىشدادىيان  دەۋرىدىكى  رىۋايهت  ئىراننىڭ  بولۇپ،  پادىشاسى  تۇران قهدىمقى
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 هۆكۈمرانلىق قىلغان ) ئهفرىدۇن (  ئىرانغا  مهزگىل  بىر  قىلىپ،  چوڭ جهڭلهرنى  قېتىم  قانچه  بىر  بىلهن  قاتارلىقالر  زال ، 

 ئ . ئىكهن  يهنه بىر رىۋايهتته ئۇ فهرىدۇننىڭ ئوغلى تۇرنىڭ نهۋرىسى دەپ . ۇنىڭ پايتهختى قهشقهر ئىكهن بۇ چاغدا

 . قاراخانىالر سۇاللىسىنىڭ بارلىق پادىشالىرى ئۆز نهسهپلىرىنى ئهفراسىياپقا باغاليدۇ . بايان قىلىنىدۇ

 ڭ شههىرىنى كۆرسهتسه، بهزىدە دىگهن نام بهزىدە هازىرقى بېيجى » بىجىن « دە، » تارىخى ههمىدى «  بىجىن . 144

 پايتهختىنى  سۇاللىلىرىنىڭ  جۇڭگو  قۇرۇلغان  قىلىپ  مهركهز  شههىرىنى  بىرەر  ئۆلكىلهرنىڭ  دىگهن ( ئىچكى  پايتهخ

 . بهزىدە بولسا ئىچكى ئۆلكىلهرنى كۆرسىتىدۇ . كۆرسىتىدۇ ) مهنىدە

 ئهيهزىدى . 115  شهرەفىددىن  دۇنياغا – مهۋالنه  شههىرىدە  يهزىد  ئۆمرىدە . كهلگهن ئىراننىڭ  ، » هۇلۇل « ئۆز

 ناملىق ئهسىرى » زەفهرنامه « بولۇپمۇ ئۇنىڭ . ناملىق ئهسهرلهرنى يازغان » زەفهر نامه « ۋە » مۇنتهخهپ » « مۇنازىرە «

 ئېنگىلىزچه  ئۇنىڭ فرونسۇزچه،  هازىر  بولۇپ،  ئىگه  ئههمىيهتكه  مۇهىم  ناهايتى  قىلىشتا  تهتقىق  سۇاللىسىنى  تېمۇرىيه

 . ۋاپات بولغان ) يىلى  1454 مىالدى ( يىلى  858 مهۋالنه شهرەفىددىن ئهليهزىدى هىجرى . تهرجىمىلىرى بار

 شىرازى . 116  مۇسلىهىددىن  شىرازى – شېيخ  مۇسلىهىددىن سهئىد  شېيخ  ئىراننىڭ شىراز  1190 مىالدى . يهنى  يىلى

 يىلىنى 30 ى بالىلىق ۋە ئۆگىنىش بىلهن، يىلىن 12 مهلۇماتالرغا قارىغاندا، ئۇ ئۆز ئۆمرىنىڭ . شههىرىدە دۇنياغا كهلگهن

 بىلهن،  تهتقىقات  سىپاۋەرلىك 30 ئىلمى  ۋە  ساياههت  بىلهن 30 بىلهن، ) ئهسكهرلىك ( يىلىنى  ئىبادەت  يىلىنى

 ئىكهن  مهشهۇر . ئۆتكۈزگهن  دۇنياغا  قالدۇرغان » بوستان « ، » گۈلىستان « ئۇ  يېزىپ  ئهسهرلهرنى  مۇهىم  . قاتارلىق

 . يېشىدا ۋاپات بولغان 102 يىلى  1922 مىالدى

 ئىسهاق ۋەلىلۇلال . 117  تهرىقهتچىلىرىنىڭ پىرى مهخدۇمى ئهززەمنىڭ كىچىك – خوجا  شىنجاڭدىكى نهقشهبهندىيه

 ئاسىيادىكى كاسان قهلهئسىنىڭ ) يىلى  1530 مىالدى ( يىلى  936 هىجرى . ئوغلى  دىگهن جايىدا ) دەهىبىد ( ئوتتۇرا

 8 تهختكه چىقىپ ) يىلى  1611  1593 مىالدى ( سۇلتانى مۇههممهتخان  4 ڭ يهركهن خانلىغىنى . دۇنياغا كهلگهن



 تولۇق  ئوتتۇرا  ئوقۇغۇچىالر كۇلۇبى http://xjtoluk.cn/  http://irlan.cn 

485 

 يهنى هىجرى  ۋە ) يىلى  1601 مىالدى ( يىلى  1009 يىلى،  ئاقسۇ  ئۈچتۇرپان،  قهشقهر،  يهركهن،  كېلىپ،  شىنجاڭغا

 ) يىلى  1613 ى مىالد ( يلى  1031 هىجرى . تىيانشان قىرغىزلىرىنىڭ ئىىچىدە تهرىقهتچىلىك ئهقىدىلىرىنى تارقاتقان

 . دەهبىكه قايتىپ، شۇ يىلى ۋاپات بولغان

 پىپاگۇر – فىسغۇرس . 118  پهيالسوپى  يونان  قهدىمقى  بۇرۇنقى ( بۇ  ئهرەپچه ) يىلى  500  580 مىالدىدىن  نىڭ

 ئاتىلىشى بولۇپ، ئۇ ئۆز دەۋرىدە يهنه ماهارەتلىك مۇزىكانت، مهشهۇر ماتېماتىك، ئاستورۇم، ئارختېكتۇر، تىۋىپ ۋە

 . ههيكهلتاراش ئىدى

 مۇههممهت شېرىپ بۈزۈكۋار . 119  بىرى – خوجا  ئۆلىمالىرىدىن  تهرىقهتچىلىرىنىڭ مهشهۇر  يهركهن . نهقشهبهندىيه

 پىرى  2 خانلىغىنىڭ  خاننىڭ  ئابدۇلرەشىت  سۇلتان  ) يىلى  1536  1535 مىالدى ( يىلى  942 هىجرى . سۇلتانى

 شىنجا  دەهبىددىن  بىلله  بىلهن  ئهزەم  كهلگهن مهخدۇمى  بولۇپ، . ڭغا  ۋاپات  خان  ئابدۇلرەشىت  مىالدى ( سۇلتان

 . ياركهندە ۋاپات بولغان ) يىلى  1576 مىالدى ( يىلى  984 يىلدىن كېيىن، يهنى هىجرى 6 ( يىلى  1570

 ئېنىقسىزلىق بار . 120  بىر  يۈسۈپ مهخدۇمى ئهززەمنىڭ پهرزەنتى ئهمهس بهلكى نهۋرىسى . بۇ جايدا  . چۈنكى خوجا

 م  خوجاكاالن يهنى  ئوغلى  ئهززەمنىڭ چوڭ  ئهخمهت كاسانى ( هخدۇمى  ئوغلى ) خوجا  خوجاهىدايتۇللال . نى  شۇنداقال

 خوجا (  مىالدى ) ئاپپاق  بهلكى  بولماي،  كهلگهن  بىلله  بىلهن  يۈسۈپ  خوجا  دۇنياغا  1626 دادىسى  قۇمۇلدا  يىلى

 . كهلگهن

 ئهسىردە ئۆتكهن باشلىقى بولۇپ، چاغاتاي تىلىدىكى  16 بۇ مۇڭغۇل ئويرات قهبىلىرىنىڭ مىالدى – قۇنتهيجى . 121

 كېيىنكى باشلىقلىرىمۇ مۇشۇ نام ) جۈملىدىن ئويراتالرنىڭ بىر قىسىمى بولغان جۇنغارالرنىڭ ( ئهسهرلهردە ئويراتالرنىڭ

 خان ئۆلگهن غالدان بوشۇقتۇ ) يىلى  1695 مىالدى ( يىلى تهختكه چىقىپ،  1670 بۇ جايدا مىالدى . بىلهن ئاتالغان

. كۆزدە تۇتۇلىدۇ
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 ئېنىقسىزلىق بار . 122  بىر  ئىسمائىل خان يهركهن خانلىغىنىڭ ئهڭ . بۇ جايدا  قارىغاندا،  چۈنكى تارىخ مهلۇماتالرغا

 هىجرى  قىلىنغاندەك  بايان  جايدا  بىر  ئۇ  بولۇپ،  سۇلتانى  ئىلىغا ) يىلى  1615 مىالدى ( يىلى  1022 ئاخىرقى

 . كۆچۈرۈلگهن ئىكهن ) يىلى  1682 مىالدى ( يىلى  1903 كۆچۈرۈلگهن بولماي، بهلكى هىجرى

 . بۇ جايدا جۇنغارالرنىڭ باشلىغى غالدان بوشۇقتۇخاننىڭ جىيهنى غالدان سىرىن كۆزدە تۇتۇلىدۇ  غالدان جىرىن . 123

 يېزىلغان تهرىپىدىن ) ئىزاهاتقا قارالسۇن  98 ( بۇ مهۋالنه جۇنغارالرنىڭ مهۋالنه مۇئىنىددىن  » سىيهر شېرىف « . 124

 بۇۋەت «  بۆلۈنگهن » مهئاجىرىننه  كىتاپ جهمئىي تۆت باپقا  بولۇپ،  تىلىدىكى تهرجىمىسى  . دىگهن كىتاپنىڭ ئۇيغۇر

 بۇ كىتاپنى مۇههممهت رېهىم دىگهن بىر ئادەم خوجا . ئاساسهن، پهيغهمبهر ۋە ئهۋلىياالرنىڭ تارىخى بايان قىلىنغان

 . لهن ئۇيغۇرچىغا تهرجىمه قىلىپ چىققان ئابدۇلال دىگهن بىر كىشىنىڭ تهشهببۇسى بى

 جىالنى – غهۋسىيه . 125  ئابدۇلقادىر  جايدا  سۈلۈكى ) يىلى  1166  1077 ( بۇ  قادىرىيه  تۇرغۇزۇلغان  تهرىپىدىن

 تۇتۇلىدۇ  يهنه . كۆزدە  قادىرىيه پىرلىرى تارىختا  باشقا  جىالنى ۋە  دىگهن نام » غهۋسىل ئهززەم « چۈنكى ئابدۇلقادىر

 . دەپمۇ ئاتىلىدۇ » غهۋسىيه « شۇڭالشقا قادىرىيه يهنه . غان بىلهن ئاتال

 ئېنىقسىزلىق بار . 126  بىر  جايدا  بۇرهانىددىن خوجا . بۇ  ئاتىلىدۇ ( چۈنكى  دەپمۇ  شهههر ) چوڭ خوجا  قهشقهر، ( ئالته

 كۇچار  ئاقسۇ،  ئۈچتۇرپۈن،  خوتهن،  ۋاقتى ) يهركهن،  بولغان  ئىگه  هى . هۆكۈمىتىگه  كۆرسىتىلگهندەك  جايدا  جرى بۇ

 هىجرى ) يىلى  1837  1836 مىالدى ( يىلى  1253  بلكى  ) يىلى  1757  1756 مىالدى ( يىلى  1170 ئهمهس،

 . ئىدى

 ئهمهس . 127  ئېنىق  تۇتقانلىغى  كۆزدە  كىمنى  جايدا  بۇ  ئاپتورنىڭ ،   جاڭجۈن  سۇاللىسىنىڭ . ئاي  چىڭ  چاغدا بۇ
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 گهنسۇ باش ۋالىسى باڭ – ى جاڭجۈنى چاڭ لىڭ، شهنشى جاهانگىر خوجىنى يوقىتىش ئىشىغا قاتناشقان قوشۇنلىرىغا ئىل

 . يۈي چۈن، سهندۇڭ شۇنفۇنى ۋۇلۇڭ ئا قاتارلىقالر قوماندانلىق قىلغان ئىدى

 خان . 128  خانلىغىنىڭ  18 مىالدى  مۇههممهت ئهلى  قوقان  باشالپ كۈچهيگهن  يېرىمىدىن  ئهسىرنىڭ كېيىنكى

 مىالدى  بولۇپ،  تهختكه  1822 پادىشاسى  پامىر . چىققان يىلى  جهنۇپتا  ۋادىلىرى،  دەريا  بىر  شىمالدا  زىمىنىنى  ئۆز

 يهنه . يىلى ۋاپات بولغان  1842 مىالدى . ئىگىزلىگى قاتارلىق جايالرغىچه كېڭهيتكهن  تارىختا  » مهدەلى خان « ئۇ

 . دەپمۇ ئاتىلىدۇ

 ئاپتور بۇ . كهنلىگى مهلۇم ئهمهس بۇ چاغدا جۇڭگو تارىخىدا مۇنداق ناملىق بىر پادىشانىڭ ئۆت – تاۋاڭ خان . 129

 كېرەك  تۇتسا  تاڭ سۇاللىسى پادىشالىرىنى كۆزدە  ئىسالم دىنىنىڭ جۇڭگونىڭ تاڭ . جايدا  چۈنكى بهزى رىۋايهتلهردە

 ههققىدە ) يىلى  907  618 مىالدى ( سۇاللىسى  تارالغانلىغى  ئۆلكىلهرگه  ئىچكى  ئارقىلىق  جۇڭگو  جهنۇبى  دەۋرىدە

 . مهلۇماتالر بار

 چۈنكى يۇقىرىدا ئېيتىلغان رىۋايهتلهردىكى ئهككاش ناملىق ساهابىنىڭ بۈگۈردە . بۇ جايدا بىر ئېنىقسىزلىق بار . 130

 ياكى جايۇگۇەنگه يېقىنالشقاندا ۋاپات بولغانلىغى، جايۇگۇەندىن ئۆتكهندىن كېيىن ۋەققاس ناملىق ساهابىنىڭ ۋاپات

 قىلىنغان  بايان  بولغا . بولغانلىغى  ۋاپات  جايدا  كېرەك بۇ  ئهككاش بولسا  بهلكى  ۋەققاس ئهمهس  كىشى  بىراق، . ن

 بىرەر  ههققىدەر  كهلگهنلىگى  جۇڭگوغا  قاتارلىقالرنىڭ  ئاس  ئهككاش  ۋەققاس،  ماتىرىيالالردا  تارىخى  ئىشهنچىلىك

 . ماتىرىيال كۆرۈلمىدى

 ) غهربى جهنۇبى جۇڭگو ( هن فۇ يىلى خۇيزۇ قوزغىالڭلىرى پارتىلىغان شن  1856 ئاپتورنىڭ بۇ جايدا – شى نهن فۇ . 131

. نى كۆزدە تۇتقانلىغى ئېنىق ئهمهس ) هازىرقى چىڭ خهت ئۆلكىسى ( يىلى قوزغىالڭ پارتلىغان شىنىڭ فۇ  1862 ياكى
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 سۈلۈكىنىڭ . 132  خۇيزۇلىرى جههرىيه  جۇڭگو  ئۆلكىسىنىڭ لىن جۇ . ئهۋالت ئىمامى  5 ماخالۇڭ ماخۇالۇڭ،  گهنسۇ

 ۋۇ (  لىن  كهلگهن ۋىاليىتىن ) هازىرقى  دۇنياغا  قهلئهسىدە  جىنجىجۇ  دەرىجىسىگه  1846 مىالدى . ىڭ  ئىماملىق  يىلى

 مىالدى  1862 . ئۇالشقان  قىلىپ،  رەهبهرلىك  قوزغىلىڭىغا  دېهقانالر  گهنسۇ  سۇاللىسى  1871 يىلى  چىڭ  يىلى

 . قوشۇنلىرى تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگهن

 بۇ جايدا – چىڭجۇ فۇ . 133  هازىرقى ( دېهقانالر ئىنقىالبى قوشۇنلىرى ئىگهللىگهن چىڭجۇ يىلى خۇيزۇ  1862 ئاپتور

 ۋىاليىتى  تىيهنشۈي  ئۆلكىسىنىڭ  كېرەك ) گهنسۇ  تۇتسا  كۆزدە  جاينى  شهنشى . دىگهن  كېيىنچه  شهههر  بۇ   چۈنكى،

 . گهندۇ خۇيزۇ قوزغىالڭچىلىرىنىڭ ئاساسلىق بازىسى بولغان ئىدى

 چاڭ ( يىى جهنۇبىي جۇڭگودا قوزغالغان تهيپىڭ تىيهنگو  1851 ايدا ئاپتور بۇ ج – ئۇسۇڭكۇي يهنى جهن مۇزا . 134

 . ئىنقىالبىنى كۆزدە تۇتسا كېرەك ) مۇزا

 يىلى ئۈرۈمچى خۇيزۇ قوزغىالڭچىلىرىنىڭ رەهبهرلىدىن بىرى بولغان  1864 ئاپتور بۇ جايدا بهلكى – سۇدالىيه . 135

 كېرەك  تۇتسا  كۆزدە  گه . سۇخۇەنجاڭنى  ئىلگىرى  ۋىاليىتىنىڭ سۇخۇەنجاڭ  گهنسۇ  ئۆلكىسى  جاڭيې ( نسۇ  هازىرقى

 . ۋالىسى ئىدى ) ۋىاليىتىنىڭ

 فېڭ . 136  چىڭ ۋېنزۇڭ  7 چىڭ سۇاللىسىنىڭ – شهن  نىڭ – پادىشاسى  مىالدى . يى  تهختكه  1851 بۇ  يىلى

 . يىلى ۋاپات بولغان  1861 چىقىپ، مىالدى

 ئهسلىدە – فهرەڭ . 137  بولغان ) ياۋۇرپالىقالر ( » ئېۋرۇپپهن « بۇ  تهرجىمىسى  ئاهاڭ  ئهرەپچه  » ئېفرەنج « سۆزىنىڭ

 ئومۇمهن ياۋروپالىقالرنى كۆرسىتىدۇ  زاغاتاي تىلىدىكى ئهسهرلهردە بهزى . دىگهن ئاتالغۇنىڭ قىسقارتىلمىسى بولۇپ،
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 تۇتۇلىدۇ  كۆزدە  پهقهت فرانسىيه  فهرەڭ « دە » تارىخى ههمىدى « . ئهسهرلهردە  بايان » مهلكهئى  بىلهن  نام  دىگهن

 . قىلىنىدۇ

 جااللىددىن رۇمى 138  شههىرىدە ) يلى  1208  1207 مىالدى ( يىلى  604 هىجرى – مهۋالنه  خراساننىڭ بهلخ

 كېيىنچه دادىسى مهۋالنه باهائىددىن ۋەلىدگه ئهگىشىپ،ئىراق، سۈرىيه، مهككه ۋە مهدىنه قاتارلىق . دۇنياغا كهلگهن

 شۇڭالشقا، ئۇ . سهلجۇق سۇاللىسىنىڭ كونىيه شههىرىدە ۋەتهن تۇتقان جايالر هىجرەتلىك تۇرمۇشنى كۆچۈرۈپ، ئاخىرىدا

 دىۋان « ئۇ ئۆز ئۆمرىدە . جۈملىدىن تهرىقهتچىلهرنىڭ مهشهۇر پىشىۋاسىغا ئايالنغان . تهخهلۇسىنى ئىشلهتكهن » رۇمى «

 مىسرا 30 ( » ئهشهارى  تونۇلغان ) مىڭ  ئالهمگه  يېزىپ  ئهسهرلهرنى  دى مىال ( يىلى  672 هىجرى . قاتارلىق

 . قونىيهدە ۋاپات بولغان ) يلى  1274  1273

 مىالدى ( يىلى  617 تارىخىي ماتىرىيالالردا ئۇ هىجرى ). ئىزاهاتقا قارالسۇن  56 ( – ئهبۇ ههفىس كۇبرا بۇخارا . 139

 . ئۆلتۈرۈلگهن ) يىلى  219

 ئهرەپ – تاجىك . 140  چاغدا  بۇ  ئاساسالنغان،  مهلۇماتالرغا  سۆز  تارىخىي  تىلىدە  ۋە فارىس  قهبىله  لىشىدىغان

 جۇڭگونىڭ خهنزۇچه تارىخى مۇنبهرلىرىدە بولسا ئهرەپ مىللهتلىرى، . ئۇلۇسالرنىڭ ههممىسىال بۇ نام بىلهن ئاتالغان

 . ئاپتور بۇ جايدا فارىس تىلىدا سۆزلىشىدىغان مىللهتلهرنى كۆزدە تۇتىدۇ . بهزىدە ئابباسىيه سۇاللىسى كۆزدە تۇتۇلغان

 چۈنكى، قهشقهر، يهركهن، ئاقسۇ، ئۈچتۇرپان . ئاپتور بۇ جايدا ئىپارخاننى كۆزدە تۇتسا كېرەك – ياشلىق قىز 16 . 141

 . قاتارلىق جايالردا ئىپارخان ههققىدىكى قىسسىنىڭ بۇ بۇ رىۋاياتى ناهايتى كهڭ تارقالغان

 بېك . 142  ئ  1765 مىالدى – رەهمىتۇلال  رەهبىرى،  قوزغىلىڭىنىڭ  ئۈچتۇرپان  پارتلىغان  جايدا يىلى  بۇ  ۇ

كۆرسىتىلگهندەك ئۈچتۇرپان هاكىم بېگى بولماستىن، بهلكى هاكىم بهگه ئابدۇلالنىڭ قول ئاستىدىكى بىر كىچىك بهگه
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 بىلله، . ئىدى  باستۇرۇش بىلهن  رەهىمسىز  ئۈچتۇرپان قوزغىلىڭىنى  قوشۇن ئهۋەتىپ،  يىلى چىڭ سۇاللىسى كۈچلۈك  شۇ

 . رەهمىتۇلالر بهگمۇ ئۆتۈرۈلگهن ئىدى

 بار . 143  ئېنىقسىزلىق  بىر  جايدا  ئۈچتۇرپان قوزغىلىڭى . بۇ  باشچىلىغىدىكى  بهگه  رەهمىتۇلال  چىنى « چۈنكى،  خاقانى

 ) يىلى  1765 مىالدى ( يىلى  7 يۈز بهرگهن بولماي، بهلكى » يهتته شهههرنى تهسهررۇف قىلىپ،ئون يهتتىنچى يىلى

 . يۈز بهرگهن ئىدى

 خان . 144  خانلىغىنىڭ ي  1348 مىالدى – مهنسۇر  موغۇلىستان  قۇرۇلغان  تهرىپىدىن  تېمۇرخان  تۇغلۇق   12 ىلى

 . يىلغىچه هۆكۈم سۈرگهن  1543 يىلدىن  1503 سۇلتانى، يهنى ئهڭ ئاخىردىكى پادىشاسى بولۇپ، مىالدى

 . ئىزاهاتقا قارالسۇن  67 – كوهىستان . 145

 بۇلخانابى ئههمهت بىننى ئۆمهر ئهلههيۇقى ياكى شېيخ ئهسىردە ياشىغان خارەزلىك ئه  13 مىالدى – كۇبرەۋىييه . 146

 كۇبرا  قارالسۇن  57 ( نهجمىدىن  ئهنه ) ئىزاهاتقا  كېيىنچه  بولۇپ،  تهرىقهتچىلىك مهسلىگى  تۇرغۇزۇلغان  تهرىپىدىن

 ) يىلى ۋاپات بولغان  1256 مىالدى ( مهشهۇر ئىران ئىسالم ئۆلىماسى نهجمىدىن رازى . شۇنىڭ نامى بىلهن ئاتالغان

 . اتارلىقالر ئهنه شۇ شېيخ نهجمىدىن كۇبرىنىڭ سادىق مۇدىرلىرى ۋە بۇ مهسلهكنى راۋاجالندۇرغۇچىالردۇر ق

 تهرىپىدىن ) ئىزاهاتقا قارالسۇن  117 ( مهخدۇدى ئهززەمنىڭ كىچىك ئوغلى خوجا ئىسهاق ۋەلىلۇلال – ئىسهاقىيه . 147

 . دىگهن نامالر بىلهن ئاتالغان » ئىشقىيه « مهسلىگى بولسا ئاق تاقىايلىق تهرىقهتچلهر ( » قارا تاغلىق « تۇرغۇزۇلغان

 كهلگهن شاه نهئمىتۇلال – نهئمهتىيه . 148  دۇنياغا  ئۆزى ئىراننىڭ ماهان شههىرىدە  نهسهپ جهههتتىن بۇخارالىق،

ات ۋە تهرىپىدىن تۇرغۇزۇلغان تهرىقهتچىلىك مهسلىگى بولۇپ، تۈپكى ئېتىق ) يىلى ۋاپات بولغان  1430 مىالدى ( ۋەلى
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 گورۇهىغا ) ئىزاهاتقا قارالسۇن  125 ( ياكى غهۋسىيه ) ئىزاهاتقا قارالسۇن  110 ( ئېتىقات ئۇسۇلى جهههتتىن قادىرىيه

 . مهنسۇپ

  125 ( ياكى ) ئىزاهاتقا قارالسۇن  110 ( تۈپكى ئېتىقات ۋە ئېتىاقات ئۇسۇلى تهرەپتىن قادىرىيه – رەبۇددىيه . 149

 ئايالالرنىڭ بىر ماكاندا زىكرى ههلقه  مهنسۇپ بىر تهرىقهتچلىك مهسلىگى بولۇپ، ئهر گورۇهىغا ) ئىزاهاتقا قارالسۇن

 تهشهببۇس قىلىدۇ  مىالدى . قىلىشنى  مهسلىكنى  بۇ  قارىغاندا،  رىۋايهتلهرگه  يېرىمىدا  8 بهزى  ئهسىرنىڭ دەسلهپكى

 ياشىغان رابىئهتۇل ئۇدۇۋىيه ياكى تاجى ر  ەجال دىگهن بىر ئايال تهرىپىدىن تاجى ئىراقنىڭ بهسىردە دىگهن جايىدا

 كېينچه، ئۇنىڭ ئهقىدىلىرىنى قادىرىيه گورۇهى قۇبۇل قىلىپ كېڭهيتكهن ۋە ئۇنى ئۆز قاراشلىرى . تۇرغۇزۇلغان ئىكهن

 ئىكهن  هىجرى . رابىئهتۇل . راۋاجىالندۇرغان  شههىرىدە ) يىلى  753  752 مىالدى ( يىلى  135 ئۇرۇۋىيه  قۇددۇس

 . ۋاپات بولغان

 ئهسئهت – داۋانىيه . 150  سهئىددىن  بىننى  مۇههممهت ئهسئهت  كهلگهن  دۇنياغا  يېرىدە  دىگهن  ئىراقنىڭ داۋان

 دىنى ئىدىيىۋى ئېقىم بولۇپ، ) يىلى ۋاپات بولغان  1502 مىالدى ( جااللىددىن داۋانى  تهرىپىدىن تۇرغۇزۇلغان بىر

 ق  كۆز  ئۇنىڭ  پايدىلىنىپ،  شۆهرىتىدىن  ئۇنىڭ  تهرىقهتچلهر  سۆرەپ كېيىنكى  مهسلىگىگه  تهرىقهتچىلىك  اراشلىرىنى

 قادىرىيه  قارالسۇن  110 ( كىرىپ،  ئۇنى ) ئىزاهاتقا  قىلىپ،  پهيدا  ئېقىم  ئىدىيىۋى  بىر  تهركىۋىدىكى  مهسلىگىنىڭ

 » ئهخالق جااللى « ئۇنىڭ . ناملىق مهشهۇر ئهسهرلهرنى يازغان » شهرهى ئهقائىد « ، » هاشىيهئى شهمسىيه « ، » ۋاجۈ «

 . ئېنگىلىزچىگىمۇ تهرجىمه قىلىنغان ناملىق ئهسىرى

 سىراجىيه . 151  ئهلى – مىللهت  ئاخىرقى  ئهڭ  ئهۋەتىلگهن  تهرەپتىن  ئالال  مۇههممهتنىڭ  بىرلىگى،  ئالالنىڭ

 ئېتىقات  ئاتاغلىق زاتالرغا  باشقا  ياكى  ئهززەم  ئهۋلىيائى  بىرەر  ئۆتكهن  تارىختا  باشقا  ئېتىراپ قىلىشتىن  ئىكهنلىگىنى

 مهنئى  ئېقىم قىلىشنى  دىنىي  يهنه . قىلىدىغان  بولۇپ،  قارىشى  تۈپتىن  مهسىلىسىگه  تهرىقهت  ئېقىم  شهرىئهت « بۇ

. دەپمۇ ئاتىلىدۇ ) مۇههممهت پهيغهمبهرنىڭ شهرئىتى ( » مۇستافاۋاىييه
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 ئهسلى تۈركى قهۋمىگه مهنسۇپ بىر شائىر بولۇپ، ئۆز ئۆمرىنىڭ كۆپ قىسىمىنى ئىران، ئهرەپ – ئالال يارسوپى . 152

 . همىلكهتلىرىدە دەرۋىشلىك ساياههت بىلهن ئۆتكۈزگهن م

 ناملىق ئهسهردە، زاۋا رايۇنىدا » تهزكىرەئى ههبىبۇلال خان غازى « چۈنكى قوليازما . بۇ جايدا بىر ئېنىقسىزلىق بار . 153

 . هاجى غهزنىچى بىلهن ههبىبۇلال خاننىڭ ئىككىنچى ئوغلى ئابدۇلراخمان پادىشا ئىدى

 تارىخى كىتاپالردا چىڭ سۇاللىسىنىڭ بۇ چاغدا شىنجاڭغا ئهۋەتكهن قوماندانلىرىنىڭ ئىچىدە بۇ – ن لوشهي دارې . 154

 ئاپتور بۇ چاغدا شىنجاڭغا كهلگهن لىيۇ جىنتاڭ دىگهن سهركهردىنى . ناملىق بىر قومانداننىڭ بارلىقىنى ئۇچراتمىدۇق

 . كۆزدە تۇتقان بولسا كېرەك ) لىيۇشۇەي دارېن (

 پادىشاسى بولۇپ، يونان ۋە  3 ئىراننىڭ رىۋايهت دەۋرىدىكى كىيانىيان سۇاللىسىنىڭ – ار رويىنتهن ئىسپهنىي . 155

 بۇ تۇران رايۇنىدا ناهايتى نۇرغۇن جهڭلهرنى قىلىپ، مىالدىدىن . دەپمۇ ئاتىلىدۇ ) دار يوس ( ياۋرۇپا تارىخلىرىدا دار

 يىلى مىسىردا ۋاپات  549 ولۇپ، مىالدىدىن بۇرۇنقى يىلى يونانغا قىلغان ههربى يۈرۈشىدە مهغلۇپ ب  550 بۇرۇنقى

 . ئۇنىڭ لهقىمى » رويىنتهن « . بولغان ئىكهن

 تۆههمتهن  156  تۆههمتهن «  دەالۋۇرى  رۇستهمنىڭ » باتۇر  ئهسلىدە  بولۇپ،  مهنىدە  ئىزاهاتىغا  157 ( دىگهن

 سۆزنى ئىسپهندىيارنىڭ . لهقىمى ئىدى ) قارالسۇن  بۇ  ئاپتور  جايدا  بۇ  بىر » رويىنتهن « لېكىن،  دىگهن لهقىمى بىلهن

 . ئورۇندا قويغان

 پىشدادىيان » شاهنامه «  رۇستهم . 157  دەۋرىدىكى  رىۋايهت  ئىراننىڭ  ئۇ  قارىغاندا،  رىۋايهتلهرگه  دىكى

سۇاللىسىنىڭ فهرىدۇن ۋە مۇنۇچههرە زامانىدا تۇغۇلۇپ، كىيانىيان سۇاللىسنىڭ كهيقىباد، كهيكاۋۇس، ههتتا كۇشتاسىپ،
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 قههرمان ئىكهن به  يىل ياشىغان مهشهۇر  يۈز  قانچه  بىر  بولغان  زامانىغىچه  بولغان . همهن  ئۆزىنىڭ تهربىيهچىسى  ئۇ

 تۇران پادىشاسى ئهفراسسىياپ تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگهندىن كېيىن، ئۇنىڭ بىلهن بىر ) كهيكا ۋۇسىنىڭ ئوغلى ( سىياۋۇش

 يهنه زەردەش دىنىنى قۇبۇل قىلمىغانلىغى . ن رايۇنىدا ياشىغان ئۇ بىر مهزگىل ئىراننىڭ سېتا . قانچه جهڭلهرنى قىلغان

 . ئۈچۈن كىيانىيان پادىشالىرى، بولۇپمۇ مههمهننىڭ قارشلىغىغا دۇچار بولغان

 . دىگهن مهنىدە » يهك جهڭچى  يهكمۇ « ، » ئۇرۇشقاق « بولۇپ، ئهسلى مهنىسى ) نهۋرىسى ( رۇستهمنىڭ – بهرزۇ . 158

 جىدەللهرنى  يهك جهڭ  ۇدهىش دىۋىلهر، يىرتقۇچ هايۋانالر ۋە دۈشمهنلهر بىلهن يهكمۇ چۈنكى رۇستهم نۇرغۇن قېتىم م

 . قىلغان ئىكهن

 ) ئىزاهاتقا قارالسۇن  135 ( – سۇدالويه . 159

 ئهسلى ئىسمى تۇمىڭ ياكى تۇدەلىڭ بولۇپ، بۇرۇن گهنسۇ ئهتىراپىدا پالچىلىق بىلهن تۇرمۇش – داۋۇد خهلىپه . 160

 سۇخۇەنچاڭ،  1864 ى مىالد . كهچۈرگهن  باشلىغى  خۇيزۇلىرىنىڭ  ئۈرۈمچى  كېلىپ،  ئۈرۈمچىگه  گهنسۇدىن  يىلى

 ماچۇەن، مابا قاتارلىقالر بىلهن بىرلىشىپ، ئۈرۈمچى خۇيزۇالر قوزغىلىڭىنى قوزغاپ، قوزغىالڭچىالرنىڭ خهلىپىسى بولۇپ

 . تهيىنلهنگهن

 كېرەك . 161  ئىككى يۈزمىڭ ئۆيلۈكتىن « دە » تارىخ ئهمىنىيه « كى چۈن . بۇ كۆچۈرۈش جهريانىدىكى خاتالىق بولسا

 . دەپ يېزىلغان » زىيادە كىالدۇر

 ئاپتور بۇ جايدا چىڭ سۇاللىرى تهرىپىدىن ئوتۇغات بېرىلگلهن قۇمۇل ۋاڭلىرىدىن بهشىر – ماقۇل ۋاڭ خانلىرى . 162

 كېرەك  تۇتسا  كۆزدە  مىالدى . ۋاڭنى  دەرىجىسى  ۋاڭلىق  ۋاڭلىرىنىڭ  باشالنغان ي  1690 قۇمۇل  ئهبهيدۇلالدىن  ىلى

ئاخىر بولۇپ غۇبا بهك ياكى گوپ  ئۇنىڭدىن كېيىن تا ئىسهاق خوجا قۇمۇلغا بارغۇچه بولغان ئارلىقتا ئىلگىرى . ئىدى
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 ، ) يىلى  1780  1776 مىالدى ( ، ئىسهاق ) يىلى  1776  1740 مىالدى ( ، يۈسۈپ ) يىلى  1740  1708 مىالدى ( بهگ

 قاتارلىق جهمئىي يهتته ۋاڭ ئۆتكهن ) يىلى  1867  1813 مىالدى ( ، بهشىر ) يىلى  1813  1780 مىالدى ( ئهردىشىر

 . ئۇالردىن كېيىن بولسا يېقىنقى زاماندىكى مهخمۇت، شامهخسۇت، نهزەر قاتارلىقالر . ئىدى

 سۆزى » دوالن «  دوالنىالر . 163  ياكى » تىلهمچى « ياكى » قۇل « ،  پادىشاالرنىڭ  ۋە  خان  بولۇپ،  مهنىدە  دىگهن

 يهر هاك  ئىشانالرنىڭ  ۋە  خوجا  كاتتا  شۇنداقال  قۇللىرى،  يانچىلىرى،  بهگلهرنىڭ  ياكى  ۋىاليهت  زىمىنىنى  ىمى

 . تېرىيدىغان تېرىقچىالر ۋە مۇرىدالر ئهنه شۇ نام بىلهن ئاتىلىپ كهلگهن

 قارالسۇن  135 ( – سۇ يهنشهي . 164  بىر ئېنىقسىزلىق بار ) ئىزاهاتقا  غدا مۇههممهت چۈنكى بۇ چا . لېكىن بۇ جايدا

 سۇ – سۇ يهنشهي ( تهرىپىدىن ئۈرۈمچىگه هاكىم بهگ قىلىپ تهيىنلهنگهن كىشى سۇ خۇەنجاڭ ) بهدۆلهت ( ياقۇپ بهگ

 مارىندې ئىدى ) يۇەنشۇەي  ئۇنىڭ ئوغلى  كېيىنچه  ماجۇڭ،  خۇيزۇلىرىنىڭ باشلىغى  ئۈرۈمچى  بهلكى،  سۇ . بولماستىن،

 يزۇ قوزغىالڭچىلىرى تۇرپاننى ئىگهللىگهندىن كېيىن، كېسهل بولۇپ يىلى ئۈرۈمچى خۇ  1865 خۇەنجاڭ بولسا مىالدى

 . ۋاپات بولغان ئىكهن

 ئۈرۈمچى خۇيزۇ قوزغىالڭچىلىرىنىڭ باش قوماندانى دانۇەنشۇەي ماشېڭ دىگهن  دايهنشهي . 165  ئاپتور بۇ جايدا

 كېرەك  تۇتسا  كۆزدە  مىالدى . ئادەمنى  قوزغىالڭچىلىرىنى  1686 بۇ  ئۈرۈمچى  خهلىپه يىلى  داۋۇد  خهلىپىسى  باش  ڭ

 . تهرىپىدىن قهستلهپ ئۆلتۈرۈلگهن ) نۇمىڭ (

 زەپهرنامه « . 166  ئهليهزىدى  » تارىخى  شهرەفىددىن  مهۋالنه  جايدا  قارالسۇن  115 ( بۇ  تهرىپىدىن ) ئىزاهاتقا

 . ە تۇتۇلىدۇ ناملىق تارىخى ئهسهر كۆزد » تارىخ زەپهرنامه « يېزىلغان ) يىلى  1425 مىالدى ( يىلى  824 هىجرى

 مىالدى – ساجۇ . 167  ئهتىراپى،  خۇاڭ  ئۆلكىسىنىڭ دۇڭ  شهرقى جىن پادىشالىغى  4 هازىرقى گهنسۇ ئهسىردىكى
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 ئهنشى  ئۆلكىسىنىڭ  گهنسۇ  هازىرقى  مهزگىل  بىر  دائىرسى  ئايماقنىڭ  بۇ  بولۇپ،  ئايماق  بىر  تىكلهنگهن  دەۋرىدە

 . ىگه ئالىدۇ ۋىاليىتىدىن تۇرپانغىچه بولغان جايالرنى ئۆز ئىچ

 شىئېرنىڭ مهزمۇنى . 168  بۇ دۇنيانىڭ راهىتى بولسا دوستلىرىڭغا ياخشىلىق قىل، دۈشمهنلىرىڭ بىلهن چىقىشىپ « بۇ

 . دىگهندىن ئىبارەت » ئۆت

 تارىخى شهجهرەئى « تهرىپىدىن يېزىلغان ) يىلى  1664  1605 مىالدى ( ئهبۇلغازى باهادۇرخان – قالمۇقىستان . 169

 بايان » قالماق « ئهسهرلهردە قاتارلىق » تۈركى  سۈپىتىدە  نامى  قهبىلىسىنىڭ  بىر  قهۋملىرىنىڭ  تۈركى  نام  دىگهن

 بولۇپ، . قىلىنىدۇ  نامى  قهبىلىسىنىڭ  ئويرات  مۇڭغۇل  بۇ  ئۇالرنىڭ ) قالماقىستان ( » قالمۇقىستان « ئهمىلىيهتته  بولسا

 تاغلىرىنى چېگرا قىلغان شىمالى شىنجاڭ رايۇنىنى ئاپتور بۇ جايدا تىيانشان . تارالغان رايۇنلىرىنىڭ جۇغراپىيهلىك نامى

 . كۆزدە تۇتسا كېرەك

 يىلى بىر نهۋرە تۇققىنى سۇلتان مۇراتخاننىڭ ئورنىغا تهختكه چىققان  1845 بۇ جايدا مىالدى – خان ههزرەت . 170

 . خۇدايارخان بىننى شىرئهلى خان كۆزدە تۇتۇلىدۇ

 تۇ – مهللهخان . 171  بىر  يارخاننىڭ  مىالدى خۇدا  نهتىجىسىدە،  رىقابهت  مۇددەتلىك  ئۇزۇن  بولۇپ،  ئىنىسى  ققان

 بولغان  1858  خان  ئۆزى  قوغالپ  تهختتىن  خۇدايارخاننى  مىالدى . يىلى  قىپچاق  1868 لېكىن،  قىرغىز  يىلى

 نلىقنى قهبىلىسىنىڭ باشلىقى ئالىم قۇلنىڭ ياردىمى بىلهن ئىنىسى مهللهخاننى تهختتىن چۈشۈرۈپ، ئىككىنچى قېتىم خا

 . تىكلىگهن

 ئوغلى . 172  مىالدى  گۆر  ئهسلىدە  قارىشى  8 بۇ  باسقۇنچىلىرىغا  ئهرەپ  خهلقنىنىڭ  ئاسىيا  ئوتتۇرا  ئهسىردە

كۈرەشلىرىدىكى بىر قههرمان بولۇپ، كېيىنچه بۇ قههرماننىڭ پائالىيهتلىرى خهلق ئېغىز ئهدىبىياتى شهكلىدە ساقلىنىپ
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 تارقالغان  مهز . كهڭ  ئۇنىڭ  تۈسلهرمۇئارىالشقان ههتتا  خۇراپى  دىنى،  بهزى  سۇلتان « . مۇنىغا  ئوغلى  ناملىق » گۆر

 . تۈركچه بىر شىئېرىي كىتاپ

 ئىمامى بولۇپ، ئىمام مۇههممهت  6 نىڭ ) ئىزاهاتقا قارالسۇن  78 ( ئهئهممه ئىمامىيه – ئىمام جهئفىر سادىق . 173

 ياش ۋاقتىدا دادىسىدىن تهپسىر . ىنه شههىرىدە تۇغۇلغان مهد ) يىلى  702 مىالدى ( يىلى  83 هىجرى . باقىرنىڭ ئوغلى

 ئۆگهنگهن  چوڭقۇر  ئهقىدىلهرنى  ههدىس قاتارلىق دىنىي  پهنلهرنى . ۋە  تهبئىي  باشقا  ۋە  ئالگېبىرا  خېمىيه،  شۇنداقال

 مۇ دىگهن نام بىلهن » سادىق « جهههتته ئۆز دەۋرىنىڭ داناسى بولغانلىغى ئۈچۈن يهنه ) جهئفىر ( » جهبىر « ئۆگىنىپ،

 سۇاللىسىنىڭ . شۆهرەت قازانغان  مهنسۇر  2 ئاببهسىيه  جهئفهر  ئهبۇ  ئۇنىڭغا ) يىلى  755  753 مىالدى ( خهلىپىسى

 قىالتتى  هۆرمهت  خوراسانى . ناهايتى  مۇسىلىم  ئهبۇ  قارىغاندا،  قارالسۇن  49 ( رىۋايهتلهرگه  ئۈمهييه ) ئىزاهاتقا

 ئىمام جهئفىر خهلىپىلىگىنى يوق قىلىپ، ئاببهسىيه خهلىپىلهرىنى قۇ  تۇنجى خهلىپىلىكنى تهكلىپ قىلغان چاغدا،  رۇپ،

 رەت قىلغان ئىكهن  قهتئى  ئىسمائىل ئۇنىڭ هايات 3 ئوغۇل، 7 ئۇنىڭ جهمئىي . سادىق  ئوغلى  چوڭ  قىزى بولۇپ،

 ۋاپات بولغان ئىدى  ىر ئىمام جهئف . ئىككىنچى ئوغلى ئىمام مۇساكازم ئۇنىڭ ئىماملىق ئورنىنى ئىگهللىگهن . ۋاقتىدا

 هىجرى  دەپنه ) يىلى  765 مىالدى ( يىلى  148 سادىق  يېنىدا  دادىسىنىڭ قهبرىسى  ئۆز  ۋاپات بولۇپ،  مهدىنهدە

 لېكىن شىنجاڭدىكى تهرىقهت ئههلى ئۇنى شىنجاڭدىكى غازاتالردا قۇربان بولغان دەپ هىساپالپ، هازىرقى . قىلىنغان

 . ەت قىلىپ ئۇلۇغاليدۇ نىيه ناهىيهسىدىكى ئىمام جهئفىر سادىق مازىرىغا زىيار

 يىلى ههزرەت ئهلى ئۆلتۈرۈلگهندىن كېيىن، مۇئاۋىيه بىننى ئهبۇ سۇفىيان  662 ( مىالدى – ئۈمهييه خهلىپىلىگى . 174

 مىالدى  بولۇپ،  سۇاللىسى  ئهرەپ  قۇرۇلغان  سۈرگهن  750 تهرىپىدىن  هۆكۈم  ئهرەپ . يىلغىچه  كېيىن  ئۇنىڭدىن

 . سۇاللىسى قۇرۇلغان ) ۇن ئىزاهاتقا قارالس  64 ( ئابباسىيه

 خهلىپه . 175  مىالدى  8 ئۈمهييه خهلىپىلىگىنىڭ – ئۇمهربىننى ئابدۇلئهزىز  يىلى تهختكه  750 خهلىپىسى بولۇپ،

. يىلى ۋاپات بولغان  720 چىقىپ،
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 قانۇنى – مىسىر . 176  ئىسالم  هۆكۈمرانلىق قىلىدىغان ۋە  بولۇپ شهرىئهتلىرى تولۇق ئىجر – تامامهن مۇسۇلمانالر  ا

 بۇنداق شهههرلهردە جۈمه نامىزىنى ئوقۇغان كۈنى . دەپ ئاتىلىدۇ » مىسىر « تۇرىدىغان تىنچ ۋە خهتهرسىز شهههرلهر

 . پېشىن نامىىزنى ئوقۇمىسىمۇ بولىدۇ

 زامان . 177  ئىمامىيه – مههدى ئاخىر  ئهبۇلقاسىم ) ئىمام 12 ( ئهئهممه  ئىسمى  ئهسلى  بولۇپ،  لهرنىڭ ئاخىرقىسى

 بىر رىۋايهتته . باغداتتا دۇنياغا كهلگهن ) يىلى  875 مىالدى ( يىلى  259 بىننى ههسهن ئهسكىرى، هىجرى مۇههممهت

 يىلى  892 ، يهنه بىر رىۋايهتته مىالدى ) يىلى  878 مىالدى ( يىلى  4 دادىسى ئىمام ههسهن ئهسكىرى ۋاپات بولۇپ،

 بولغان  غايىپ  تهرەپتار . ئۇشتۇمتۇت  مهزهىپىنىڭ  شىئه  تهرىپىدىن شۇڭالشقا  زاماننى ( » مههدى « لىرى  ئاخىرقى

 ئاتالغان ) قۇتقازغۇچى  زامان . دەپ  بىر  قانداقتۇر  ئۇ  قارىشىچه  بولۇپ، » مههدى « ئۇالرنىڭ  پهيدا  سۈپىتىدە

 تۈگىتىپ «  يامانلىق  ئورنىىتپ « ، » دۇنيادىكى  دۇنيا « ، » ئادىللىق  پاراۋان  ۋە  ئۇ . قۇرىدىكهن » تىنچ  شۇڭالشقا

 . ەپ ئاتالغان ئىكهن د » مههدى ئاخىر زامان «

 ئۆرپ  » توقسان « . 178  ۋە  قهۋملىنىڭ تارىخى  قانچه  تۈركى  بىر  سۆز  بۇ  قىلغان ئهسهرلهردە،  بايان  ئادەتلىرىنى

 . مهناغا ئىگه

 » سهۋر « ، ئۆي » ههمهل « مهسلهن، قوزى . بىرىنچى ـ بۇ سۆز ئۈچ بۇرجىنى بىلدۈردىغان پهسىل چۈشهنچىسىنى بىلدۈرىدۇ

 ئاراندىز  بهسلىنى » ەك ياكى جهۋزە گېز « ،  بارس ) تىمساق ياكى سهرەتان ( قۇچۇق : باهار  ، ) ئارسىالن ياكى ئهسهد ( ،

 كۈز پهسلىنى؛  ) قهۋس ( ، يا ) ئهقرەپ ( ، چايان ) تارازا ياكى مىزان ( ياز پهسلىنى؛ ئۈلكۈ ) سۈنبۇله ( بۇغداي بېشى

 . قىش پهسلىنى بىلدۈردۇ ) هۇت ( ، بېلىق ) سوغا ياكى دەلۋە ( ، كۆنهك ) تېكه ياكى جهددى ( ئوغالق

 خۇددى  ئىككىنچى  سۆز  ههمىدى « بۇ  ئهمهلدارالرنىڭ » تارىخى  ۋە  پۇقراالرنىڭ ئهمهلدار  قىلىنغاندەك،  بايان  دە

 ساالم تهقدىم قىلدىغان پهسلىنى، بولۇپمۇ ئوغالق، كۆنهك، بېلىق ئۈچ بۇرج ئايلىرىدىكى قىش  خان، پادىشاالرغا سوغا

. ۇ پهسلىنى كۆرسىتىد
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 » توقسان « ئهمهليهتته بۇ خىل تارتۇقنىڭ سانى . دىگهننى كۆرسىتىدۇ » توقسان « بۇ سۆز يهنه تارتۇقنىڭ  ئۈچىنچى

 . دەپ تارتۇق قىلىندۇ » توقسان « بۇ . بولىدۇ ) سهكسهن بىر ( توققۇز  » توققۇز « بولماستىن بهلكى

 بورۇنقى  رۇم . 179  مىالدىدىن  ئهسىلدە  تهخىت  753 بۇ  ئىمپىراتورى يىلى  ئىمپىراتورلىغىنىڭ تۇنجى  چىققان رىم  كه

 تهرىپىدىن بىنا قىلىنغان ۋە ئۇنىڭ نامى بىلهن ئاتالغان بىر ) يىلى ۋاپات بولغان  714 مىالدىدىن بۇرۇنقى ( رومۇلۇس

 كېيىنچه پۈتۈن رىم  بولۇپ،  راتورلىغى روم ئېمپى . ئېمپىراتورلىغىنىڭ دۆلهت نامى بولۇپ قالغان ئىدى ) روما ( شهههر

 بۇلۇپمۇ . پارچىالنغاندىن كېيىن، بهزىدە ئۇنىڭ غهرىبى تهرىپى، بهزىدە ئۇنىڭ شهرقى تهرىپىنىڭ نامى بولۇپ، قالدى

 » رۇم « ئۇنىڭ غهرىبى قىسىمىنى ئىگهلىگهندىن كېيىن، ) ياۋرۇپالىقالر ( يىلى ئهفرەڭلهر  389 مىالدىدىن بۇرۇنقى

 قىسىمىنى،  ئۇنىڭ شهرقى  ئاساسهن  قىسىمىنىڭ سۆزى  ئاسىيا  قىلغان  مهركهز  رايونلىرىنى  ئاناتولى  هازىرقى  ئاساسهن

 قالدى  بولۇپ  فارىسچه، . نامى  ئهرەپچه،  سۇاللىلىرىمۇ  ئوسمانىيه  ۋە  سۇاللىسى  سهلجۇق  تۈرك  كېيىنكى  شۇڭالشقا

 ئهسهرلهردە  تارىخى  ئاتالدى » رۇم « چاغاتايچه  بىلهن  نام  سۇال . دىگهن  ئوسمانيه  جايدا  بۇ  كۆزدە ئاپتور  لىسىنى

 . تۇتىدۇ

 تارىخى مهلۇماتالرغا قارىغاندا، بۇ ئىستانبول شههىرىنىڭ ئهڭ قهدىمقى نامى بولۇپ، بۇ شهههرنى  قۇستهنتىيه . 180

 بورۇنقى  بىلهن  688 مىالدىدىن  نامى  ئۇنىڭ  ۋە  قىلىنغان  بىنا  تهرىپىدىن  بىزانىس  هاكىمى  مۇغارە  يۇنان  « يىلى

 ئاتالغان » بىزانىس  قۇرۇلۇپ،  330 ىالدى م . دەپ  كېڭهيتىلىپ  تهرىپىدىن  فونسىتانتىس  ئېمپىراتورى  رىم  « يىلى

 بېرىلگهن » قۇستهنتىيه  سۇاللىسىنىڭ  1453 مىالدى . دەپ نام  پادىشاسى سۇلتان مۇههممهتخان  7 يىلى ئوسمانىيه

 ئىستانبول  بېسىۋېلىپ،  شهههرنى  بۇ  ئىس ( سانى  نام ) شهههرچه  پولىن  تىن  التىنچه  « لېكىن، . بهرگهن دىگهن

 ههمىدى  دەپ » تارىخى  قىلغان  بىنا  قۇستهنتىن  نهۋىرسى  ئهلهيهىساالمنىڭ  نوه  بىننى  سام  ئۇنى  جايىدا  بۇ  نىڭ

 . يېزىلغان

 قايى . 181  سۇاللىسىنىڭ ) يىلى  1300  1299 مىالدى ( يىلى  699 هىجىرى – سۇاليمان شاه  قۇرۇلغان ئوسمانىيه

 ئوسمانخاننىڭ  غازى  سۇلتانى  تۈركلىرىنىڭ تۇنجى  ئوغۇز  ئاسىيادىكى  ئوتتۇرا  ئهسىلدە  بولۇپ، هازىرقى ( بوۋىسى
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 بىر قهبىله باشلىغى بولۇپ، چىنگىزخان ئوتتۇرا ئاسىياغا هۇجۇم قىلغان چاغدا ، ئۆز قهبىلىسنى ) ئاناتولى تۈرۈكلىرىنىڭ

 غهرق بولۇپ ۋا  سۇغا  ئېفرات دەرياسىدىن ئۆتۈۋاتقان چاغدا  كۆچۈپ،  ئۇنىڭ قهۋىرسى . پات بولغان باشالپ غهرىبكه

 . دىگهن نام بىلهن مهشهۇر » تۈرك مازار « هازىر بۇ جايدا

 قاينىڭ ئوغىلى  ئارتوغرۇل بهك . 182  باشلىغى سۇاليمان شاه  قهبىله  تۈركلىرىنىڭ بىر  ئۇغۇز  ئاسىيا  ئوسمانىيه . ئوتتۇرا

 دادىسى  ئوسمانخاننىڭ  غازى  سۇلتانى  تۇنجى  ۋاپات ) يىلى  1281 مىالدى ( لى يى  680 هىجىرى . سۇاللىسىنىڭ

 . بولغان

 سهلجۇقى . 183  ئاالئىددىن  كهيكاۋۇس  سۇلتان  فهرامهرىزبىننى  بىننى  كهيقىبادسانى  ئاالئىددىن  هىجىرى . يهنى

 توغرۇلبېك ) يىلى  1085  1084 مىالدى ( يىلى  477  باشلىغى  تۈركلىرنىڭ  بولغان  1063 ( ئوغۇز  ۋاپات  ) يىلى

 بىن  سۇاليمان  سۇاللىسىنىڭ ئهۋالدى  سهلجۇق  قۇرۇلغان  تهرىپىدىن  سهلجۇق  بىننى  ئىسرائىل  بىننى  قاتلىمىش  نى

 بولغان ) يىلى  1300  1299 مىالدى ( يىلى  699 هىجىرى . سۇلتانى  15  سۇاللىسى . ۋاپات  ئوسمانىيه  نهتىجىدە

 . سهلجۇق سۇاللىسىنىڭ ئورنىنى ئىگهلىگهن

 ئهيىن  ) ئوسمانىييه ( « اوشمانيه « . 184  قاتارلىق بۇ  ئه  ي،  ي،  نۇن،  ئهلف،  مىم،  سه،  ههرىپتىن تۈزۈلگهن 8 ،

 . دىگهنلىك بولىدۇ ) يىلى  1288  1287 مىالدى ( يىلى  686 ، يهنى هىجىرى 686 ئهبجهد بولۇپ، ئۇنىڭ نهدەلىرى

 هىساپاليدۇ  يىلدىن  مۇشۇ  ۋاقتىنى  قۇرۇلغان  سۇاللىسىنىڭ  ئوسمانىييه  جايدا  بۇ  تارىخ . ئاپتور  نۇرغۇن  ى لېكىن

 هىجىرى  ۋاقتى  قۇرۇلغان  سۇاللىسىنىڭ  ئوسمانيه  هىجىرى  686 مهلۇماتالردا،  بولماستىن،بهلكى  يىلى  699 يىلى

 . ئىكهنلىگى قهيىت قىلىندۇ ) يىلى  1300  1299 مىالدى (

 ههرىپتىن تۈزۈلگهن ئهبجهد بولۇپ، ئۇنىڭ 10 بۇ جهمئىسى ) گۈزەل شهههر  بهلدەت تهيبهت ( » بلدەحليبه « . 185

 هىجىرى 867 ەدلىرى ئهد  يهنى  يۇقىرقى . بولىدۇ ) يىلى  1463 مىالدى ( يىلى  867 ،  قوليازمىدىكى  ئهسلى بىراق
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 قىزىل سىيادا  ههرىپىلىرىنىڭ ئاستىغا  يهنى 857 ئهبجهد  يېزىلغان ) يىلى  857 هىجىرى ( ،  دىمهك، . دىگهن ئهدەد

 بىلهن ئهدەد ئوخشىمايدۇ  ئهبجهد  ئهدەدنى ئاسا . قوليازمىدا  بولماستىن » بلدەحليبه « س قىلساق، ئهگهر  دىگهن سۆز

 بويسۇندۇرۇلغان شهههر  بهلدەت تهبىبهت ( » بلدەحلببه « بهلكى  بولىدۇ ) پاكالنغان شهههر،  چاغدىال . دىگهن سۆز  بۇ

 ئهبدەدلىرى  ۋە  ئهبجهد  بولىدۇ ) 857 ( ئۇنىڭ  ئىستانبول . ئوخشاش  سانى  مۇههممهتخان  ئاساسالنغاندا،  بۇنىڭغا

 هىجىر  ئىكهن ) يىلى  1453 مىالدى ( يىلى  857 ى شههىرنى  پاكىتالرغىمۇ . بويسۇندۇرغان  تارىخى  بولسا  يىلنامه  بۇ

 . ئۇيغۇن كېلىدۇ

 ئوغۇز تۈركلىرىنىڭ باشلىغى توغرۇلبېك بىننى مىكائىل ) يىلى  1038 مىالدى ( يىلى  429 هىجىرى  سهلجۇقىيه . 186

 سۇاليمان بىننى ) يىلى  1084 مىالدى ( يىلى  477 هىجىرى بىننى سهلجۇق تهرىپدىن قۇرۇلغان سهلجۇقىيان ئىران،

 هىجىرى  رۇم،  سهلجۇقىيان  قۇرۇلغان  تهرىپىدىن  سهلجۇق  بىننى  ئىسىرائىل  بىننى  مىالدى ( يىلى  632 قاتلىمىش

 قاۋرۇدبىننى چاغىربېك بىننى مىكائىل بىننى سهلجۇق تهرىپىدىن قۇرۇلغان سهلجۇقىيان چىرمان قاتارلىق ) يىلى  1235

 . دۆلهتلهرنىڭ ههممىسىال سهلجۇقىيه سۇاللىسى دەپ ئاتىلدۇ

 ۋە  874 مىالدى  سامانىيه . 187  قۇرۇلغان  تهرىپىدىن  سامانى  ئهخمهت  بىننى  ئىسمائىل  ئهۋالدى  سامانىالر  يىلى

 . يىلى قاراخانىالر سۇاللىسى تهرىپدىن ئاغدۇرۇلغان  999 مىالدى

 شاهىيه . 188  ئانۇشتېكىن ) يىلى  1098 مىالدى ( يىلى  491 هىجىرى  خۇارەزىم  بىننى  مۇههممهت  قۇتبىدىن

 هىجىرى  بۇ  بولۇپ،  دۆلهت  قۇرۇلغان  قۇتبىدىن ) يىلى  1220 مىالدى ( يىلى  617 تهرىپىدىن  بىننى  جااللىددىن

 يوقالغان  تۈپهيلىدىن  هۇجۇمى  چىنگىزخاننىڭ  دەۋىرىدە  سانى  تۇغقانلىرىدىن . مۇههممهتخان  بىر  ئۇنىڭ  بهزىلهر

 سۈرگهن هىجىرى بولغ  هۆكۈم  شاهالر  روكىنىددن  ۋە  غىياسىددىن  بولغان ) يىلى  1231 مىالدى ( يىلى  628 ان  غىچه

. ئارلىقنىمۇ خارەزىم شاهىيه دەۋىرى دەپ هىساپاليدۇ
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 يىلى ۋاپات  1242 مىالدى ( ئوغىلى چاغاتايخان  2 ئاپتور بۇ جايدا چىنگىزخاننىڭ  ) چاغاتائىيه ( چىغتائىيه . 189

 بۇ دەۋىر بولسا ئوتتۇرا . دەۋىرىنى كۆزدە تۇتىدۇ » چاغاتاي ئۈلۈسى « ۋە ئۇنىڭ ئهۋالدى هۆكۈمرانلىق قىلغان ) بولغان

 ئاالتتى ( ئاسىيادا  ئىچىگه  ئۆز  رايونىنىمۇ  مىالدى ) ماۋارائۇننههرى  قاراهىالكۇ  يىلى  1242 چاغاتايخاننىڭ ئوغىلى

 مىالدى  ۋاقتىدىن  چىققان  تهخىتكه  تېمۇركوراگانى  1369 سهمهرقهنىتته  ئهمىر  چىققان ) تېمۇرلهڭ ( يىلى  تهخىتكه

 داۋامالشقان  مىالدى . ۋاقتىغىچه  بولسا  رايونىدا  بهشبالىق  1227 شىنجاڭ  چاغاتايخان  جىمسار ( يىلى  هازىرقى

 مىالدى ) تهۋەسىدە  چىققان ۋاقتىدىن تا  تهخىتكه  يىلى ئۇمىڭ ئهۋالدى ئىسمائىل خان تهخىتتىن  1682 شههىرىدە

 داۋامالشقان چ  ۋاقتىغىچه  بۇ . ۈشكهن  سۈرگهن  هۆكۈم  شىنجاڭدا  ئهۋالدى  مىالدى 455 چاغاتاي  ئىچىدە،  يىل

 بۇقا  1320  ئېسهن  ئهۋالدى  ئۇنىڭ  بولغان  1330 مىالدى ( يىلى  ۋاپات  شههىرىدە ) يىلى  چاغاتاي « ئالمىلىق

 كهينى » خانلىغى  ئهۋالتلىرى  ئۇنىڭ  كېيىن  ئاندىن  جاكارلىغان،  موغۇلىستان كهينىدى  نى  مىالدى ( ن

 . قاتارلىق خانلىقالرنى قۇرغان ئىدى ) يىلى  1682  1514 ( ، يهركهن خانلىغى ) يىلى  1514  1348

 يىلى تۈركلهشكهن مۇڭغۇل بارالس قهبىلىسىگه مهنسۇپ ئهمىر تېمۇر  1369 ئاپتور بۇ جايدا مىالدى  تېمۇرىيه . 190

 يىلى ئۆزبهك قهبىلىسىگه مهنسۇپ شهيبانى تهرىپىدىن  1510 ىالدى كوراگانى تهرىپىدىن سهمهرقهنىتته قۇرۇلغان ۋە م

 تۇتىدۇ  كۆزدە  دەۋىرنى  بولغان  خانلىغىغىچه  شهيبان  قانچه . قۇرۇلغان  بىر  سۇنمايدىغان  بوي  بىرىگه  بىر  ئارلىقتا  بۇ

 كهلگهن  مهيدانغا  خۇراس . پادىشالىقالر  قۇرۇلغان  تهرىپىدىن  ئهبۇسهئىد  ئهۋالدى  تېمۇر  ئىچىدە  دۆلىتى ئۇنىڭ  ان

 . بار ) يىلى  1507  1468 مىالدى (

 رىۋايهتلهردە ئىسهاق ئهلهيهىساالمنىڭ چوڭ ئوغىلى ئهيىسنىڭ  رۇم بىننى ئهيىس بىننى ئىسهاق ئهلهيهىساالم . 191

 هازىرقى . دەل مۇشۇ كىشى بىنا قىلغان دەپ بايان قىلنىدۇ ) ئىستانبۇلنى ( بهزى رىۋايهتلهردە رۇم شههىرىنى . ئوغىلى

 باغاليدۇ ئ  ئىسهاق ئهلهيهىساالمغا  نهسهبلىرىنى  ئۆز  مىالدىدىن . ىسىرائىلىيهلىكلهر  ئۇ  يىل، 2018 بهزى رىۋايهتلهردە

. يىل بۇرۇن ياشىغان دەپ بايان قىلىندۇ 1896 يىل، يهنه بهزى رىۋايهتته 2266 بهزى رىۋايهتلهردە
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 سهكهنتىر  ئىقلىم . 192  ئالهمنى  پۈتۈن  مۇنهججىملهر  ساتۇرىن زۇ ( بۇرۇنقى  ياكى  ئوڭاي ) ههل  ياكى ( ،  مۇشتىرى

 كورۇد ) يوپېتىر  يهشىق ) مىررىخ ياكى مارىس ( ،  سهۋت ) قۇياش ( ،  چولپان ياكى ۋېنرا ( ،  ئارزۇ ) زۇهرا،  ئاتارىد ياكى ( ،

 ، قاتارلىق ئاسماندىكى يهتته سهييارىغا تهقلىت قىلىپ يهتته ئىقلىمغا ههم قوزى ) ئاي ياكى قهمهر ( ، يالچىق ) مىركورى

 ، بۇغداي بېشى ) ئارسالن ياكى ئهسهد ( ، بارس ) سهرەتان ( ، قوچىق ) گېزەك ياكى جهۋزا ( ، ئاراندىز ) سهۋر ( ، ئۇي ) همهل ه (

 سوغا ياكى ( ، كونهك ) تىكه ياكى جهددى ( ، ئوغالق ) قهۋس ( ، يا ) ئهقرەپ ( ، چايان ) تارازا ياكى مىزان ( ، ئۈلكو ) سۈنبۇله (

 . بۆلگهن ) غا نۇقتى ( ، ئون ئىككى بورجغا ) هۈت ( ، بالىق ) دەلۋە

 بولسا . 193  سهييارىسى  زوههل  سهييارىدىن  يهتته  ئاسماندىكى  بويىچه  چۈشهنچىسى  ئۆز  مۇنهججىملهر  بۇرۇنقى

 بولسا  يهشىقنى  غهزەپ يۇلتۇزى،  بولسا  مىررىخنى  مهئىشهت يۇلتۇزى،  بولسا  سهييارىسنى  مۇشتىرى  بهخىت يولتۇزى،

 نى بولسا ئاشىق يۇلتۇزى ) ئاي ( ارزۇنى بولسا تىلهك يۇلتۇزى، يالچىق يۇرۇقلۇق يۇلتۇزى، زوهرانى خوشاللىق يۇلتۇزى، ئ

 . يۇلتۇزىنى كۆزدە تۇتىدۇ ) ئارزۇ ( ئىقلىمدىكى ئاتارىد  6 ئاپتور بۇ جايدا . دەپ هىساپلىغان

 ). ئىزاهاتقا قارالسۇن  137 (  ) فهرەڭ مهلىكىسى ( مهلكهئى فهرەڭ . 194

 سائىپ . 195  مىالدى  فۇرسهت  جايدا  بۇ  ۋە  1870 ئاپتور  كهلگهن  1873 يىلى  قهشقهرگه  قېتىم  ئىككى  يىلى

 . ئهنگىلىيه ئهلچىسى فۇرسهئىتنى كۆرسىتىدۇ

 ) ئىزاهاتقا قارالسۇن  157 (  رۇستىمى داستان . 196

 بىننى يافهس بىننى نوه (  سام . 197  قهدىمقى ئىراننىڭ رىۋايهت دىۋىرىدىكى ئىران قههىرىمانى رۇستهمنىڭ ) سام

. بوۋىسى



 تولۇق  ئوتتۇرا  ئوقۇغۇچىالر كۇلۇبى http://xjtoluk.cn/  http://irlan.cn 

503 

 سامنىڭ  نهرىمان . 198  ۋە  ئهجدادى  رۇستهمنىڭ  قههىرىمانى  ئىران  دەۋىردىكى  رىۋايهت  ئىراننىڭ  قهدىمقى

 . ئۆز ئهجدادلىرىدىن بۇيان ئىراننىڭ سېستان ۋە زابىلىستان هاكىمى بولۇپ كهلگهن . دادىسى

 . ي شۈەگۇڭنى كۆرسىتىدۇ ئاپتور ئهسلى بۇ جايدا ئۈرۈمچىلىك خهنزۇ ئاقسۆڭهكلىرىدىن بولغان شۈ  شى شى گۇڭ . 199

 مىالدى  قالدۇق  1864 بۇ  سۇاللىسىنىڭ  چىڭ  ئۈرۈمچىدىكى  چاغدا،  پارتىلىغان  قوزغىلىڭى  خۇيزۇالر  ئۈرۈمچى  يىلى

 كېيىنچه مۇههممهت ياقۇپ . قۇشۇنلىرىنى باشالپ، نهنسهننى بازا قىلىپ، خۇيزۇ قوزغىالڭچىلىرىنى باستۇرۇشقا قاتناشقان

 شىپ، بۇ قوزغىالڭنى رەهىمسىز باستۇرۇشقا قاتناشقان ۋە ياقۇپبهگنىڭ ئۈرۈمچىدە تۇرۇشلۇق بىلهن بىرلى ) بهدۆلهت ( بېك

 بىلهن تهمىنلىگهن  ماددى ئهشياالر  قۇشۇنلىرىنىڭ . قۇشۇنلىرىنى  قىلىنغاندىن كېيىن چىڭ سۇاللىسى  ياقۇپ بېك يوق

 . سهركهردىلىرىدىن بىرى بولۇپ كۆتۈرۈلگهن

 ا هازىرقى ئۈرۈمچى شههىرىنىڭ غهرىبىدىكى ئۇالنباي دىگهن جايدىكى قهدىمقى بۇ جايد  دەقيانۇس شههىرى . 200

 تۇتۇلىدۇ  كۆزدە  شههىرى  شهههر . ئۈرۈمچى  بۇ  ئهسهرلهردە  يېزىلغان  تىلىدا  تىلىدىكى » رۇمچه « چاغاتاي  خهنزۇ ، 

 س شههىرىنىڭ بهزى ئهسهرلهردە بۇ شهههر يهنه تۇرپاندىكى دەقيانۇ . دەپ ئاتالغان ) 轮台 ( » لۇنتهي « ئهسهرلهردە

 . دەقيانۇس شههىرى؛ دەپمۇ ئاتالغان « نامىغا تهقلىت قىلىپ،

 ناملىق » كۇللىيات فۇزۇلى « بۇ جايدا مۇههممهت بىننى سۇاليمان فۇزۇلى تهرىپىدىن يېزىلغان  » دىۋان فۇزۇلى « . 201

 . يىلى باغداتتا ۋاپات بولغان  1563 فۇزۇلى مىالدى . ئهسهر كۆزدە تۇتۇلىدۇ

 ۋ . 202  مىالدى داخۇ  جايدا  بۇ  شوخۇ  بهيياڭفۇ  1862 ە  قوزغىالڭچىلىرىنىڭ باشلىغى  خۇيزۇ  پارتلىغان شهنشى  يىلى

 تۇتۇلىدۇ  ئاكا  كۆزدە  مىالدى . ئۇكىالر  چىڭ  1873 بهياڭخۇ  ئۆلكىلىرىدە  خهي  چىڭ  گهنسۇ،  شهنشى،  يىلغىچه

 ئايدا شىنجاڭغا  3 يىلى  1873 . بارغان سۇاللىسىنىڭ قوشۇنلىرى بىلهن بىر قانچه قېتىم شىددەتلىك جهڭلهرنى ئېلىپ

. چېكىنىپ، چىڭ سۇاللىسى قوشۇنلىرىنىڭ قوغالپ زەربه بېرىشى تۈپهيلىدىن روسىيهگه قاچقان
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 . بۇ جايدا ئهنگىلىيهنىڭ پايتهختى لوندون شههىرى كۆزدە تۇتۇلىدۇ – لهندەن . 203

 بابكان تهرى  224 مىالدى – بۇزۇ جهمهۇر . 204  سۇاللىسىنىڭ يىلى ئهردىشىر   20 پىدىن قۇرۇلغان ئىران ساسانىالر

 قاباد  بىننى  نۇشىرۋان  تۇرغان  579  541 مىالدى ( پادىشاسى  تهختته  ۋە ) يىللىرى  ئهقىل  ئۇ  بولۇپ،  ۋەزىرى  نىڭ

 دەۋرىنىڭ داناسى ئىدى  مۇنچه كىتاپالرنى پههىلىۋى تىلىگه تهرجىمه . هىكىمهتته ئۆز  يېزىلغان بىر  هىندى تىلىدە  ئۇ

 تارقاتقان قىل  ئالهمگه  مهدەنىيىتىنىڭ شۆهرىتىنى  ساسانىالر  سۇاللىسىنىڭ  591 مىالدى . دۇرۇپ،  ساسانىالر   21 يىلى

 . پادىشاسى هۇرمۇزرابىئهبىننى نوشىرۋان دەۋرىدە ۋاپات بولغان

 خان . 205  ۋە  جايدا – بهش پادىشا  قوزغالغان پۈتۈن ش  1864 بۇ  شىمالىدا  ىنجاڭ يىلى تىيانشاننىڭ جهنۇبى ۋە

 خان  راشىدىن  كۇچاردىكى  كهلگهن  مهيدانغا  نهتىجىسىدە  قوزغىلىڭى  خوجا ( دىخانالر  قىزغىز ) خان  قهشقهردىكى ، 

 ههبىبۇلالخان  مۇپتى  خوتهندىكى  پادىشا ( سىدىقبهك،  خهلىپه ) هاجى  داۋۇت  ئۈرۈمچىدىكى  غۇلجىدىكى ) تۇمىڭ ( ، ، 

 . ئىلى سۇالنلىغى كۆزدە تۇتۇلىدۇ

 هۈس . 206  سۇلتان  بايقارا مىرزا  دۆلىتىنىڭ – هيىن  خوراسان  قۇۇرلغان  تهرىپىدىن  ئهۋالدى  كوراگانى  تېمۇر  ئهمىر

 . يىلىغىچه هۆكۈم سۈرگهن  1505 يىلىدىن  1470 پادىشاسى، ئهلشىر ناۋايىنىڭ ساۋاقدىشى بولۇپ، مىالدى

 نىڭ » تارىخى ههمىدى « ق ئۇ بىرا . ئاپتورنىڭ بۇ جايدا كىمنى كۆزدە تۇتقانلىغى مهلۇم ئهمهس – زۇڭتۇڭ دارىن . 207

 ئهگهر بۇنداق بولمىغان تهقدىردە، زۇڭتۇڭ . بهزى جايلىرىدا ئۇنى لهنجۇ ئۆلكىسىنىڭ باش ۋالىسى دەپ بايان قىلىدۇ

 شهنشى  چاغدا  رايۇنىنىڭ باش ۋالىسى قوشۇمچه چىنخهي ئامبىلى زوزۇڭتاڭ  دارېن دىگهن ئادەم بهلكى شۇ  گهنسۇ

 كېرەك  كهلمىگهن لېكىن زۇزۇڭتاڭ . بولسا  شىنجاڭغا  چاغدا  كهلگهن . بۇ  ئاقسۇغا  چىڭ سۇاللىسى قوشۇنلىرى . بۇ چاغدا

. بولسا يوئىن خۇ قاتارلىقالر ئىدى



 تولۇق  ئوتتۇرا  ئوقۇغۇچىالر كۇلۇبى http://xjtoluk.cn/  http://irlan.cn 

505 

 ئاپتور بۇ جايدا چىڭ سۇاللىسىنىڭ بۇ چاغدا شىنجاڭغا ئهۋەتكهن قوشۇنلىرىنىڭ قوماندانلىرىدىن  دۇڭ دارېىن . 208

 . دىگهن ههربىي ئهمهلدارنى كۆزدە تۇتسا كېرەك بىرى لىيوجىنتاڭغا قاراشلىق دۇڭ فۇشىياڭ

 تۇلئهنىس « . 209  جامى  » نهفها  ئابدۇراخمان  ئهدىپ  ئاتاغلىق  ۋاپات  1493 مىالدى ( ئىرانلىق  هىراتتا  يىلى

 ئهدىپ ) بولغان  ئاتاغلىق  ئاساسهن  ئۇنىڭغا  بولۇپ،  ئهسهر  يېزىلغان  خوجا  تهرىپىدىن  ۋە  ئۆلىما  دىنى  شائىرالر

 . تارىخى بايان قىلىنىدۇ ئىشانالرنىڭ

 ). ئىزاهاتقا قارالسۇن  125  10 ( – قادىرىيه . 210

 ئىسهاق شامى  10 مىالدى – چهشتىيه . 211  سۈرىيهلىك ئىۋەج ئهبۇ  ۋاپات بولغان ) يىلى  940 مىالدى ( ئهسىردە

 مهسلىگى  تهرىقهتچىلىك  بىر  تۇرغۇزۇلغان  يېرىدە  دىگهن  چهشتى  خوراساننىڭ  ئهسىردە  12 مىالدى . تهرىپىدىن

 چهشتى  مۇئهنىددىن  كېڭهيتىلىپ، ) يىلى  1236  1142 ( خوراسانلىق  بىلهن » چهشتىيه « تهرىپىدىن  نام  دىگهن

 تارالغا . ئاتالغان  پاكىستان قاتارلىق جايالرغا  مهسلهك هىدىستان،  شىنجاڭ  19 مىالدى . ئۇزۇن ئۆتمهي بۇ  ئهسىردە

 . رايۇنىغا تارالغان

 زامانىدا ئۆتكهن خوتهن مۆتىۋەرلىرىدىن بىرى بولۇپ، ) بهدۆلهت ( ياقۇپ بهگ – ازى كاالن مولال ئىبراهىم ۋە ق . 212

 ئۇ شۇ چاغدىكى خوتهن هاكىمى نىياز هاكىم بهگنىڭ ئۈستىدىن شىكدايهت قىلغانلىغى ئۈچۈن، ياقۇپ بهگ تهرىپىدىن

 . هازىر خوتهندە ئۇنىڭ ئهۋالتلىرى بار . سۈرگۈن قىلىنغان

 ئىزاهاتقا  214 ( ئهسىرنىڭ كېيىنكى يېرىمىدا هىندىستانلىق ئههمهت فارۇقى سهرههندى  16 دى مىال – رەببانى . 213

 ئۆزلىرىنى ) قارالسۇن  بۇالر . دەپ هىساپاليدۇ » ساپ ئېتىقاتچىالر « تهرىپىدىن تۇرغۇلۇزلغان تهرىقهت سۈلۈكى بولۇپ،
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 مهزه  سۈننى  بولۇپ،  مهنسۇپ  سۈلۈكىگه  بهندىيه  نهخشه  جهههتتىن  سۈلۈگىنى ئېتىقات  تهرىقهت  بىلهن  ىپى

 بولىدۇ  توپ . كېلىشتۈرمهكچى  هىجرىنىڭ  سانى  101 توغرا  تارىخى  ئهلگه  مۇجهددى  ئۈچۈن  تۇغۇلغانلىغى  يىلى

 . دىيىلىدۇ ) ئىككىنچى مىڭنى يېڭىلىغۇچى (

 سهرههندى . 214  فارۇقى  بولۇپ، – ئههمهت  ئاساسچىسى  ئېقىمىنىڭ  رەببانى  قاراقالغان  كهڭ  مىالدى هىندىستاندا

 كهلگهن  26 ئاينىڭ  6 يىلى  1546  دۇنياغا  تهپسىر . كۈنى سهرههندە شههىرىدە  ياشلىق دەۋرىدە ههدىس ۋە  بۇ

 چهشتىيه  ۋە  بولغان  ئىگه  بىلىمگه  دىنىي  چوڭقۇر  قارالسۇن  211 ( ئۆگىنىپ،  مىالدى ) ئىزاهاتقا  ئهسىردە  12 ههم

 سۈهرەۋەردى  نهجىب  بولغان ۋاپ ) يىلى  1168 مىالدى ( باغاتلىق  بولغان  تۇغۇزۇلغان . ات  ئۆمهر . تهرىپىدىن

 . تهرىپىدىن راۋاجىالندۇرۇلغان سۈهرەۋەردىيه تهرىقهت سۈلۈكىگه كىرگهن ) يىلى  1234  1145 مىالدى ( سۈهرەۋەردى

 كېيىنچه نهشه بهندىيه سۈلۈكىگه كىرگه ۋە بۇ سۈلۈكنىڭ هىندىستاندىكى ئاساسى پىشىۋاسى سۈپىتىدە رەببانى سۈلۈكىنى

 مهڭگۈ ) » قۇتبى غهۋس سهمهدانى « ۋە ) ئىككى مىڭىنچى جهدىد ( » مۇجهددىد ئهلىف سانى « شۇنداقال . شكىل قىلغان ته

 غهۋس  دەۋرىدە  4 بۈيۈك موغۇل سۇاللىسىنىڭ . دەپ ئاتالغان ) قۇتپ ۋە  جاهانگىر  مىالدى ( پادىشاسى سۇاليمانشاه

 . ۋاپات بولغان ) يىلى  1617  1603

 ب . 215  ئابدۇلقادىر  بولۇپ،  ىيدىلى مىرزا  ياشايدىغان بارالس قهبىلىسىگه مهنسۇپ ئاتاغلىق شائىر  ئاسىيادا  ئوتتۇرا

 رۇقائات « ئۆمرىنىڭ كۆپ ۋاقتنى بىنگال شههىرىدە ئۆتكۈزۈپ، . هىندىستاننىڭ ئهزىم ئاباد شههىرىدە دۇنياغا كهلگهن

 بىر مهزگىل بۈيۈك . ق ئهسهرلهرنى يازغان قاتارلى » هىهار ئۇنسۇر « ، » نىكات بىيدىلى « ، » دىۋان بىيدىلى « ، » بىيىدىلى

 مىالدى . ئوردىدا خىزمهت قىلغان ) يىلى  1718  1717 مىالدى ( پادىشاسى شاه جاهان سانى  11 موغۇل سۇاللىسىنىڭ

 . يىلى جاهان ئابات شههىرىدە ۋاپات بولغان  1721

 شېيخ تهرىپىدىن يىلى تېمۇرلهڭ ئهۋالت زاهىرىددىن مۇههممهت  1797 مىالدى – ياپونىيه . 216  بابۇربېننى مىرزا

 تارىختا  بولۇپ،  سۇالله  كۈچلۈك  سۇاللىسى « قۇرۇلغان  ئاتىلىدۇ » موغۇل  موغۇلىستاننىڭ . دەپمۇ پادىشاسى  9 ههم
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 . دەپمۇ ئاتىلىدۇ » كوراگانى سۇاللىسى « مهنسىۋىنى ئالغانلىغى ئۈچۈن، » كوراگانلىق « يۇنۇسخاننىڭ قىزىغا ئۆيلىنىپ،

 جهمئىي  مىالدى 15 بۇ سۇالله  هۆكۈم سۈرگهندىن كېيىن،  يىلى شاه ئالهم سانى دەۋرىگه كهلگهندە  1767 پادىشا

 . يۇقالدى

 مىالدى – جوراس . 217  بولۇپ،  بىرى  قهبىلىلىرىنىڭ  ئويراي  مىالدى  17 موڭغۇل  كۈچىيىپ،  ئاخىرىدا  ئهسىرنىڭ

 قۇرغان  1670  هۆكۈمهت  بىر  كۈچلۈك  رەهبهرلىگىدە  غالدان  ئىدى ئۇنىڭ . يىلى  شههىرى  ئىلى  مىلالدى . پايتهختى

 . يىلى چىڭ سۇاللىسى تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگهن  1755

 كهيكاۋۇس، – كىيان پادىشالىرى . 218  ئىراننىڭ رىۋايهت دەۋرىدىكى كىيانىيان سۇاللىسىنىڭ كهيقىباد،  جايدا  بۇ

 هامان  بههمهن،  كۈشتاسىپ،  لىهراسىپ،  ئىس ) هاماي ( كهيخىرە،  دارا،  داراپ،  كۆزدە ،  پادىشالىرى  قاتارلىق  كهندەر

 . تۇتۇلىدۇ

 ). ئىزاهاتقا قارالسۇن  140 . ( بۇ جايدا ئهرەپ ۋە پارس ئۇلۇسىنىڭ شاهلىرى كۆزدە تۇتۇلىدۇ – تاجىك شاهلىرى . 219

 بۇ چۈنكى . دەپمۇ ئاتىلىدۇ » نۇشهيرىلهر « ئىسالم دىنى شىئه مهزهىپىنىڭ بىر تارمىقى بولۇپ ، يهنه – ئهلهۋىلهر . 220

 نىڭ ) ئىزاتقا قارالسۇن  78 ( نهقى  ئهسىردە ئهئهممه ئىمامىيهنىڭ ئونىنچىسى ئىمام ئهلى هادى  9 مهسلهك مىالدى

 يېقىنى ىبىنى مۇسهيىر تهرىپىدىن تۇرغۇزۇلغان بىر مهزههپ بولۇپ، ههزرىتى ئهلىنى ئالالنىڭ ئىنسانىيهت ئارىسىدىكى

 ئۇالر ئهلى، مۇههممهت پهيغهمبهر . مبهردىن يۇقىرى ئورۇنغا قويىدۇ كۆرۈنۈشى دەپ هىساپالپ، ئۇنى مۇههممهت پهيغه

 . ۋە نۇسهيرىنى بىردەك ئىالهىالشتۇرىدۇ

 بېك خان  1498 مىالدى – ئهبهيدۇلالخان غازى . 221  تهرىپىدىن قۇرۇلغان ئۆزبېك ) شهيبانى خان ( يىلى شاهى

. يىللىدى ئىچىدە هۆكۈم سۈرگهن  1539  1531 پادىشاسى بولۇپ، مىالدى  4 نىڭ ) شهيبانى خانلىغى ( خانلىغى
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 ) چىڭ شۇەنزۇڭ ( پادىشاسى داۋاگۇاڭ  6 يىلى قۇرۇلغان چىڭ سۇاللىسىنىڭ  1644 بۇ جايدا مىالدى – داۋۇۋاڭ . 222

 . يىلى ۋاپات بولغان  1850 يىلى تهختكه چىقىپ، مىالدى  1821 ئۇ مىالدى . كۆزدە تۇتۇلسا كېرەك

 . يىل هۆكۈمرانلىق قىلغان ئىدى 15 يىل ئهمهس 32 چۈنكى پادىشا داۋگۇاڭ . ىزلىق بار بۇ يهردە بىر ئېنىقس . 223

 ئېنىقسىزلىق بار . 224  پادىشاسى شىيهنفېڭ  7 يىلى قۇرۇلغان چىڭ سۇاللىسىنىڭ  1644 چۈنكى مىالدى . بۇ جايدا

 . يىل هۆكۈمرانلىق قىلغان 13 خان ئون ئىككى يىل ئهمهس، بهلكى

 ) چىڭ مۇزۇڭ ( پادىشاسى تۇڭجىژ  8 يىلى قۇرۇلغان چىڭ سۇالسلىسىنىڭ  1644 ۇ جايدا مىالدى تۇڭجى خان ب . 225

 . يىلغىچه هۆكۈم سۈرگهن  1874 يىلدىن  1862 ئۇ مىالدى . كۆزدە تۇتۇلىدۇ

 تۇڭجىژخاننىڭ . 226  تۇنگانلىرى  شهههر  ئۇنىڭ ) يىلى  1868 مىالدى ( يىلى  7 يهتته  بهلكى  يىلى  3 ئهمهس،

 . قوزغىالڭ كۆتهرگهن ئىدى ) يىلى  1864 مىالدى (

 ) چىڭ دې زۇڭ ( پادىشاسى گۇاڭشۈي  9 يىلى قۇرۇلغان چىڭ سۇاللىسىنىڭ  1644 بۇ جايدا مىالدى – كاڭشۈي . 227

 . يىلغىچه هۆكۈم سۈرگهن  1908 يىلىدىن  1875 ئۇ مىالدى . كۆزدە تۇتۇلىدۇ

 دىگهن سۆز بولۇپ، مىالدىدىن » ساپ « تىلىدىكى ) هىندى – سانسكىرىت ( بۇ ئهسلىدە ئهنهتكلهك – بهرەهمهن . 228

 . مىڭ يىل بۇرۇن هىندىستاننىڭ غهربى شىمالدا ياشايدىغان ئارىئانالر ئارىسىدا شهكىللهنگهن بىر دىنىي ئېقىم ئىدى 2

 ، كۈن، بۇ دىنىي ئېقىم دەسلهپته ههر خىل تهبىئهت هادىسىلىرى، ئۆز ئهجداتلىرى، ئهجداتلىرى ئىچىدىكى قههرمانالر

 ئىدى  دىن  باشالنغۇچ  خىل  بىر  قىلدىغان  سهجدە  هادىسىلهرگه  قاتارلىق  چاقماق  يامغۇر،  قار،  يۇتۇزالر،  ۋە . ئاي
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 ئېتىقات قىلىدىغان مىللهتلهرنىڭ ههممىسىال  چاغاتايچه  ۋە  پارىسچه  ئهرەپچه،  نام » بهرەهمهن « شۇڭالشقا،  دىگهن

 ئاتالغان  بۇرۇن . بىلهن  مىالددىن  ئهسهرلهردە  شهكيامۇنى  5  6 قى بهزى  بۇرۇنقى ( ئهسىرلهردە  مىالدىدىن  بهزىلهر

 بۇرۇنقى  485  565  مىالدىدىن  بهزىلهر  بۇرۇنقى  544  623 يىلى،  مىالدىدىن  بهزىلهر  يهنه  دىسه،  يىلى

 دەپ » بهرەهمهن « تهرىپىدىن تۇرغۇزۇلغان بۇددا دىنى تهرەپتارلىرىمۇ ) يىللىرى ئارلىغىدا ياشىغان دەيدۇ  543  622

 . ىلىدۇ ئات

 ئۆلكىسىنىڭ ) خېبىي ( بۇ چاغدا چىڭ سۇاللىسى ئوردىدىك مۇهىم ئهمهلدارالرنىڭ بىرى ۋە جرلى – لى خۇ جاڭ . 229

 . باش ۋالىسى ئىدى

 ئېنىقسىزلىق بار . 230  بىر  غهربىي رايۇننى تىنجىتىش تهكلىۋىنى قويغان . بۇ جايدا  چۈنكى چىڭ سۇاللىسى ئوردىسىغا

 بهلكى شهنشى كىشى لى خۇ جاڭ بولماست  قوشۇمچه چىنچهي ئامبىلى زۇزۇڭتاڭ  ىن،  گهنسى رايۇنىنىڭ باش ۋالىسى،

 . ئىدى

 جاردا – چىڭ جاڭجۈن . 231  بۇ  قايتۇرۋېلىشى  1880 ئاپتور  چارروسىيهدىن  رايۇنىنى  ئىلى  چىڭ سۇاللىسى  يىلى

 مىڭ قوشۇن بىلهن ئهمهس، بهلكى 40 بىراق بۇ . ئۈچۈن ئهۋەتكهن ههربىي ئهمهلدارى جىن شۈن كۆزدە تۇتۇلسا كېرەك

 يىلى شىنجاڭغا دەسسهپ قوشۇن ئهۋەتكهندە،  1877 ئهمما چىڭ سۇاللىسى . مىڭ قوشۇن بىلهن كهلگهن ئىدى 20

 . چىڭ جاڭجۈن ناملىق بىرەر ههربىي ئهمهلدارنىڭ بولغانلىغى مهلۇم ئهمهس

 لهنجۇ سېڭىنىڭ زۇڭتۇڭ دارېنى يىگىرىمه مىڭ « ىغان چۈنكى بۇ جايدا تىلغا ئېلىنم . بۇ جايدا بىر ئېنىقسىزلىق بار . 232

 قوشتى  دارېنغا  لۇشهي  بىلهن  ئهمهس » چېرىك  ئۇيغۇن  ئانچه  مهلۇماتالرغا  تارىخى  سۆز  تىلغا . دىگهن  جايدا  بۇ

 دارېىن  ههربىي ) لىيۇجىنتاڭغا ( لوشهي دارېنغا ) زۇزۇڭتاڭ ( ئېلىنغان زۇڭتۇڭ  بىر  ئاستىدىكى  ئۇنىڭ قول قوشۇلغان ۋە
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 يۈرۈش قىلغان بارلىق قوشۇنلىرىنىڭ باش قوماندانى ئهمهل  بهلكى چىڭ سۇاللىسىنىڭ غهربىي رايۇنىغا  بولماستىن،  دار

 . ئىدى

 بار . 233  ئېنىقسىزلىق  بىر  جايدا  شوخۇ . بۇ  ۋە  داخۇ  قارالسۇن  202 ( چۈنكى  ئىزاهاتقا  132 ( ماخالۇڭ ) ئىزاهاتقا

 خ ) قارالسۇن  بهلكى شهنشى  قوزغىالڭچىلىرىنىڭ باشلىقىلىرى ئىدى نىڭ باتۇرى بولماستىن،  رايۇنىغا . ۇيزۇ  گهنسۇ  بۇالر

 . كېلىپ ئۇرۇش قىلغان چاغدا، ماخالۇڭ ئالالقاچان ئۆلگهن ئىدى

 زوزۇڭتاڭ گهنسۇنىڭ سۇجۇ دىگهن يېرىدە، ) يىلى  1875 مىالدى ( چۈنكى بۇ چاغدا . بۇ جايدا بىر ئېنىقسىزلىق بار . 234

 . ڭ فۇكاڭ ۋە گۇچۇڭدا تۇراتتى جاڭ ياۋخۇ قۇمۇلدا، لىيوجىنتا

 بار . 235  ئېنىقسىزلىق  بىر  جايدا  دارىن « چۈنكى . بۇ  مىالدى ) زوزۇڭتاڭ ( » زۇڭتۇڭ  قىلىنغاندەك  بايان  جايدا  بۇ

 تۇراتتى  1877  بهلكى سۇجۇدا  بولماي،  كهلگهن  شىنجاڭغا  ئاي تۇرۇپ،  1880 پهقهت . يىلى  ئىككى  قۇمۇلدا  يىلىال

 . ئۇ بۇ جايدا بايان قىلىنغاندەك قهشقهر تهرەپكه تېخىمۇ ئۆتمىگهن ئىدى . ئاندىن ئوردىغا چاقىرتىلغان

 ئهمهس  الۋيىڭ ئاۋچۇ . 236  مهلۇم  ئىكهنلىگى  ئهمهلدارنىڭ نامى  قايسى  بۇ . بۇ  قارىغاندا،  مهلۇماتالرغا  تارىخى

 قا  لىيوجىنتاڭغا  بولسا  ئهمهلدار  ههربى  قىلغان  يۈرۈش  قهشقهرغه  ئارقىلىق  ئۈچتۇرپان  پىڭ چاغدا  خۇاڭۇەن  راشلىق

 . دىگهن ئىدى

 يىلىدىن كېيىن هېكىم  1877 بۇ ئهسىلدە سېرىق قول تاجىكلىرىنىڭ هاكىم بېگى بولۇپ، مىالدى  ئهلىپ بهگ . 237

 قىلىپ  هۇجۇم  شهههرگه  يهتته  قىلىپ،  پهيدا  ۋەقهسىنى  چىگىرا  كۈچىلىرى  قالدۇق  بهدۆلهتنىڭ  باشلىق  تۆرە  خان

 كېيىنچه چىڭ سۇاللىسى . لدۈرمهكچى بولغان چاغدا، ئۇالر بىلهن باتۇرالرچه كۈرەش قىلغان بهدۆلهت پادىشالىغىنى تىرى

. ئهمهلدارلىرى تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگهن
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 هىجىرى  سهففاه . 238  قۇرۇلغان ) يىلى  750  749 مىالدى ( يىلى  132 يهنى  تهرىپىدىن  خۇراسانى  ئهبۇمۇسلىم

 خهلىپ  خهلىپىلىگىنىڭ تۇنجى  ئابباسىيه  بىننى ئهرەپ  ئهلى  بىننى  مۇههممهت  ئابدۇلالبىننى  ئابباس سهففاه  ئهبۇ  ىسى

 . غىچه هۆكۈم سۈرگهن ) يىلى  754  753 مىالدى ( يىلى  136 هىجىرى . ئابدۇلالبىننى ئابباس

 ئهزىز . 239  ئهبۇسوفيان تهرىپىدىن قۇرۇلغان ) يىلى  662 مىالدى ( يىلى  41 هىجىرى  ئۆمهرئابدۇل  مۇئاۋىيهبىننى

 هىجىرى  8 ه خهلىپىلىگىنىڭ ئهرەپ ئۈمهيي  تهخىتكه چىقىپ، ) يىلى  718  717 مىالدى ( يىلى  99 خهلىپىسى بولۇپ،

 ). ئىزاهاتقا قارالسۇن  175 ( غىچه هۆكۈم سۈرگهن ) يىلى  720  719 مىالدى ( يىلى  101 هىجىرى

 مۇئاۋىيه . 240  خهلىپىلىگىنىڭ  يهزىدبىننى  ئۈمهييه  مىالدى ( يىلى  60 هىجىرى . خهلىپىسى  2 ئهرەپ

 . غىچه هۆكۈم سۈرگهن ) يىلى  684  683 مىالدى ( يىلى  64 دىن هىجىرى ) يىلى  680  679

 مهرۋان . 241  بىننى  خهلىپىلىگىنىڭ  ئابدۇمۈلىك  ئۈمهييه  يىلى  65 هىجىرى . خهلىپىسى  5 ئهرەپ

 . غىچه هۆكۈم سۈرگهن ) يىلى  705 مىالدى ( يىلى  86 دىن هىجىرى ) يىلى  685  684 مىالدى (

 ئا . 242  بىننى  خهلىپىلىگىنىڭ  بدۇملىك ههشام  ئۈمهييه  مىالدى ( يىلى  105 هىجىرى . خهلىپىسى  10 ئهرەپ

 . غىچه هۆكۈم سۈرگهن ) يىلى  743 مىالدى ( يىلى  125 دىن هىجىرى ) يىلى  724  723

 ئهرەپ ئابباسىالر سۇاللىسىنىڭ تۇنجى خهلىپىسى ئهبۇ ئابباس  سۇاليمان بىننى ئهلى بىننى ئابدۇلال بىننى ئابباس . 243

. تاغىسى ) ئىزاهاتقا قارالسۇن  238 ( هففاه ئابدۇلالبىننى مۇههممهتنىڭ س
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 ئهرەپ ئۈمهييه ۋە ئابباسىيه سۇاللهلىرىنىڭ مۇهىم مهدەنيهت مهركىزى بولۇپ، بۈگۈنكى كۈندە ئىراققا  بهسهرە . 244

 . قارايدۇ

 ). ئىزاهاتقا قارالسۇن  241 (  مۇههممهت بىننى ئابدۇلمۈلىك . 245

 ). ئىزاهاتقا قارالسۇن  239 ۋە  175 (  بىننى يهزىد ئۆمهر . 246

 بىننى سۇاليمان . 247  خهلىپىلىگىنىڭ  ئابدۇلال  ئابدۇلمۈلىك  7 ئهرەپ ئۈمهييه  بىننى  مىالدى ( خهلىپىسى سۇاليمان

 . نىڭ ئوغىلى ) يىلى  718  715

 بار . 248  ئېنىقسىزلىق  بىر  جايدا  هىجىرى . بۇ  دەۋىرى ) يىلى  1844 مىالدى ( يىلى  1260 چۈنكى  خان  شىيهنفېڭ

 . يىلى ئىدى  24 بولماستىن بهلكى داۋگۇاڭ خاننىڭ

 پادىشاسى بولۇپ، ئۇ تارىختا  20 يىلى قۇرۇلغان ئىران ساسانىالر سۇاللىسىنىڭ  224 مىالدى  نوشىرۋان ئادىل . 249

 . هن شۆهرەت قازانغان دىگهن نامالر بىل » نوشىرۋان ئادى « ۋە » نوشىرۋان بۈيۈك « ئۆزىنىڭ ئادالهتپهرۋەرلىكى بىلهن

 . ئۇنىڭ ۋەزىرى ئىدى ) ئىزاهاتقا قارالسۇن  204 ( بۇزۇر جهمهۇر

 ماچىن . 250  بار – چىنى  ئېنىقسىزلىق  بىر  جايدا  رۇمى . بۇ  ئىسكهندەر  ياكى ( چۈنكى  زۇلقهرنهيىن  ئىسكهندەر

 اكىدونىسكى  پادىشاس ) ئالىكساندىر  سۇاللىسىڭ  پىشدادىيان  دەۋرىدىكى  رىۋايهت  بهلكى ئىراننىڭ  بولماستىن،  ى

 پىال شههىرىدە ( يىلى ماكىدونىيهنىڭ پايتهختى  356 قهدىمقى ماكىدونىيه پادىشاسى بولۇپ، ئۇ مىالدىدىن بۇرۇنقى

 بۇرۇنقى  مىالدىدىن  كېلىپ،  ۋاپات بولغان 33 يىلى  323 دۇنياغا  سۇاللىسىنىڭ پادىشالىرى . يېشىدا پىشىدادىيان
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 ، جهمشىد، راهاك، فهرىدۇن، مۇنۇجههرە، نهۋزەر، ئهفراسىياپ، زاپ، كىرشاسىپ ) س تۇمر ( كيومپرىس هۇشتهڭ، توهمارس

 . بولپ،بۇالرنىڭ ئىچىدە ئىسكهندەر دىگهن پادىشانىڭ بولغانلىغى مهلۇم ئهمهس

 چۈنكى بۇ . بۇ جايدا تۇرپان ۋە ئۇنىڭ جهنۇبى، غهربى جهنۇبىدىكى رايۇنالر كۆزدە تۇتۇلىدۇ – ئۇيغۇر ۋىاليىتى . 252

 . زىمىنى ئىدى ) ئىزاهاتقا قارالسۇن  54 ( الر بۇۇرنقى ئۇيغۇر ئىدىقۇت خانلىغىنىڭ جاي

 يېزىلىدۇ – رۇمچه . 253  مۇشۇنداق  نامى  ئۈرۈمچىنىڭ  قهدىمقى  ئهسهرلهردە،  تارىخى  يېزىلغان  تىلىدە  چاغاتاي

 ). ئىزاهاتقا قارالسۇن  200 (

 » تارىخى ئهمىنىيه « بولۇپ، ئاپتورنىڭ يهنه بىر ئهسىرى دەپ يېزىلغان » چوڭلهر « ئهسلى قوليازمىدا – چۆچهك . 254

 . دەپ يازدۇق » چۆچهك « شۇڭالشقا بۇ جايداد . دەپ يېزىلغان » چۆچهك « دە بولسا

 ) ئىزاهاتقا قارالسۇن  111 (  ئهبۇر ئهسىر سامانى . 255

 ) ئىزاهاتقا قارالسۇن  119 ( – خوجا مۇههمهت شېرىف پىر بۈزرۈكۋار . 256

 ) ئىزاهاتقا قارالسۇن  173 ( – جهئفىرسادىق رەهىيۇلال ئهنهۇ ئىمام . 257

 باقىر . 258  مۇههممهت  ئىمامىيه – ئىمام  مۇههممهت  5 نىڭ ) ئىمام 12 ( ئهئهممه  ئىمام  بولۇپ،  ئىمامى

 قارالدۇن  173 ( جهئفىرسادىقنىڭ  هىجرى ) ئىزاهاتىغا  مهدىنهشههىرىدە ) يىلى  676 مىالدى ( يىلى  57 دادىسى

 ئۇ ياشلىغىدىن باشالپ ناهايتى بىلىملىك بىر زات بولۇپ يېتىشىپ، باشقىالرنىڭ زور هۆرمىتىگه سازاۋەر . كهلگهن دۇنياغا

 هىجرى . بولغان  ئۆتكۈزۈپ،  زىنداندا  قىسىمىنى  بىر  ۋە ) يىلى  731 مىالدى ( يىلى  113 ئۆمرىنىڭ  بولغان ۋاپات
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 دادىسى بىلهن  ۋە ئهجدادى ئىمام مهدىنه شههىرىدىكى بهقهئه قهۋرىستانلىغىدا  ئىمام زەينۇلئابىدىن نىڭ ئايىغىدا

 . ههسهن بىننى ئهلىنىڭ يېنىدا دەپنه قىلىنغان

 هۇسهيىن . 259  ئىمام  بىننى  زەينۇلئابىدىن  ئىمامىيه – ئىمام  ئىمام  4 نىڭ ) ئىمام 12 ( ئهئهممه  بولۇپ،  ئىمامى

 . دۇنياغا كهلگهن ) يىلى  666 مىالدى ( يىلى  46 هىجرى . دادىسى ) ئىزاهاتقا قارالسۇن  158 ( مۇههممهت باقىرنىڭ

 شام 15  كهلگهن ) سۈرىيه ( يېشىدا  كهچۈرگهن . گه  تۇرمۇشىنى  زاهىتلىق  قايتىپ  شههىرىگه  مهدىنه  يهنه  . كېيىنچه

 يىلى زۇلههججه ئېيىدا  94 هىجرى . ئۈممهيه خهلىپىلىگىنىڭ خهلىپىلىرى ههر دائىم ئۇنىڭدىن ناهايتى ئېهتىيات قىالتتى

 ههسهننىڭ ) ئايدا  8 يىلى  713 الدى مى (  ئىمام  تاغىسى  گۆرىستانلىغىدا  بهقهئه  ۋاپات بولۇپ،  شههىرىگه  مهدىنه

 . ئايىغىدا دەپنه قىلىنغان

 مىالدى ( يىلى  357 هىجرى . يهنى سۇلتان مههمۇت بىننى سهبۇكتېكىن غهزنىۋى – سۇلتان مههمۇت غهزنىۋى . 260

 ۋە يۈسۈپ قادىرخان ) يىلى  1012  992 مىالدى ( يىلى  387 هىجرى . كهلگهن غهزنه شههىرىدە دۇنياغا ) يىلى  968

 ۋاپات بولغان  1031 مىالدى (  بهزى جهڭ ) يىلى  بىلهن  قىلىشقان  الر  مىالدى ( يىلى  421 هىجرى . جىدەللهرنىمۇ

 . غهزنه شههىرىدە ۋاپات بولغان ) يىلى  1030

 كهلگهن يىلى باغدا  820 مىالدى – شېيخ جۈنهيه باغدادى . 261  دۇنياغا  شافى . تتا  بهزى رىۋايهتلهرگه قارىغاندا،

 ياش ۋاقتىدا ههر خىل ئىلىملهرنى پىششىق ئۆگىنىپ، . مهزهىپىنىڭ ئاساسچىسى ئىمام شافىدىن دەرس ئاڭلىغان ئىكهن

 قارالسۇن  262 ( كېيىن سهرى سهقهتىنىڭ . ناهايتى شۆهرەت قازانغان  ىگىنى دااللىتى بىلهن سوپىلىق مهسل ) ئىزاهاتقا

 . قېتىم ههج تاۋاپ قىلغان 30 رىۋايهتلهرگه قارىغاندا، ئۇ . قۇبۇل قىلىپ، تهرىقهتچلهرنىڭ ئۇلۇغ پىشۋاسىغا ئايالنغان

 . يىلى باغداتتا ۋاپات بولۇپ، ئۇ ئۇستازى سهرى سهقهتىنىڭ ئايىغىدا دەپنه قىلىنغان  911 مىالدى

 . ى بولۇپ، تهرىقهتته ئۆز دەۋرىنىڭ مهشهۇر پىشۋاسى ئىدى شېيخ جۇنهيدى باغدادىنىڭ ئۇستاز – سهرى سهقهتى . 262

 ناهايتى  تهرىقهتچىنى  ههم  چىققان  يېتىشتۈرۈپ  مۇتهپپكۈرلهرنى  ۋە  ئالىم  نۇرغۇن  ناهايتى  ئۆمرىدە  ئۆز ئۇ
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 ئىدى  هىجرى . راۋاجىالندۇرغان   871 مىالدى ( يىلى  257 ياكى ) يىلى  865 مىالدى ( يىلى  251 رىۋايهتلهردە

 . داتتا ۋاپات بولۇپ، شۈنزى قهۋرىستانلىغىغا دەپنه قىلىنغان ئىكهن باغ ) يىلى

 قىتئهسىنىڭ شهرىقتىكى ئهدەن كۆرپىزىنىڭ جهنۇبىغا جايالشقان بىر شهههر – شههىرى بهربهر . 263  بۇ شهههر . ئافرقا

 ئافرقادىكى  شىمالى  رايۇنالردا ( ئهسلىدە  باشقا  بهرب ) مىسىردىن  ياشىغان  دىگهن جايىدا  جايغا بهربهر  قهۋمنىڭ بۇ  هر

 بىلهن،  مۇناسىۋىتى  كېلىشى  ئاتالغان » بهربهر « كۆچۈپ  بىلهن  نام  قۇرمىش « لېكىن . دىگهن  سۇلتان  » تهزكىرەئى

 . دەپ ئاتالغانلىغىنى بايان قىلىدۇ » شهههرى بهربهر « دىگهن كىتاپتا ئۈچتۇرپاننىڭ قهدىمقى نامى

 بىننى ئابدۇلمۈلۈك . 264  خهلىپىلىگ – ۋەلىد  هىجرى  6 ىنىڭ ئۈمهييه   705 مىالدى ( يىلى  86 خهلىپىسى بولۇپ،

 . غىچه هۆكۈم سۈرگهن ) يىلى  715  714 مىالدى ( يىلى  96 دىن هىجرى ) يىلى

 ئهمهر . 265  ۇنى  كىبرىتى  بولۇپ،  ماددىسى  گۇڭگۇرت  قىزىل  خىل  بىر  قىلىنغان  قهيت  خىمىيهگهرلىگىدە  ئهرەپ

 . لتۇن رەڭگىدەك بولۇپ ئۆزگىرىدۇ ئېرىتىلگهن مىسقا سالسا، رەڭگى خۇددى ئا

 سۇلتانى مهنسۇخاننىڭ هۆكۈمرانلىق قىلغان دەۋرى  12 بۇ جايدا موغۇلىستان خانلىغىنىڭ  مهنسۇرخان زامانى . 266

 . كۆزدە تۇتۇلىدۇ ) يىلى  1543  1503 مىاللدى (

 مىالدى . 267  جايدا  باشچى  1765 بۇ  بهگه  كۆتۈرۈلگهن رەهمىتۇلال  قوزغىلىڭى يىلى ئۈچتۇرپاندا  لىغىدىكى دىخانالر

 . كۆزدە تۇتۇلىدۇ

 يىلى  1059 يهنى ئهبۇ هامىد مۇههممهت بىننى مۇهممهت بىننى تۇسى، مىالدى – ئىمام مۇههممهت غهززالى . 268

) يىلى  1085  1028 مىالدى ( بالىلىق چاغلىرى نىشاپۇردىكى جۇۋەينى . خوراساننىڭ تۇس شههىرىدە دۇنياغا كهلگهن
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 يىلى سهلجۇقىيه سۇلتانلىغىنىڭ ۋەزىرى نىزامۈلمۈلك مىالدى  1085 مىالدى . ئۆگىنىش بىلهن ئۆتكۈزگهن دىن ئىلىم

 يىلدىن كېيىن مهككه، مهدىنه، قۇددۇس،  1905 مىالدى . سارىيىمغا بېرىپ خىزمهت ئىشلىگهن ) يىلى  1107  1030 (

 تهرىقهت مه  كېيىنچه  ساياههت قىلىپ،  قاتارلىق جايالرغا  شۇغۇللىنىپ، ئىسكهندەرىيه  قىلىش بىلهن  تهتقىق  سلىگىنى

 دىنىنىڭ  ئىسالم  بىلهن  تهرىقهتچىلىك  ۋە  يېتىشكهن  بولۇپ  ئۆلىماسى  تهرىقهت  دەپ » ئهنئهنىۋىچىلهر « مهشهۇر

 قۇتۇل فهالسهفه « ئاتالغان سۈننى مهزهىپىنىڭ قاراشلىرىنى كېلىشتۈرۈش ئۈچۈن،  ئهسهرلهرنى » تهها  قاتارلىق مهشهۇر

 دىگهن » ئىسالمنىڭ هۆججىتى ۋە دىنىنىڭ پىشىۋاسى ( » هۆججهتۇل ئىسالم ۋەزىيهنىددىن « ۇنياسىدا يېزىپ، ئىسالم د

 ۋاپات بولغان  1111 مىالدى . نام بىلهن شۆهرەت قازانغان  ئۇنىڭ قهۋرىسى بۇ جايدا چوڭ . يىلى ئۆز يۇرتى تۇسدا

 . مازار زىيارەتگاهىدۇر

  579 مىالدى . ههزرىتى ئهلىنىڭ چوڭ ئاكىسى . ىل بىننى ئهبۇ تالىپ يهنى ئهبۇ يهزىد ئۇقهيى – ئهلشىر يهزدانى . 270

 كهلگهن  دۇنياغا  مهدىنهشههىرىدە  نۇرغۇن . يىلى  بىرلىكته  بىلهن  پهيغهمبهر  مۇههممهت  ۋە  ئهبۇلتالىپ  دادىسى  ئۇ

 قاتناشقان  ماتىرىيا . غازاتالرغا  غازات قىلغانلىغى ههققىدە  دىگهن جايىدا  ئۇ . ل يوق لېكىن ئۇنىڭ شههىرى بهربهر  ئۇ

 . دەۋرىدە دۇنيادىن ئۆتكهن ) يىلى ۋاپات بولغان  680 مۇئاۋىيه مىالدى

 ، ) ئىزاهاتقا قارالسۇن  220 ( ههزرىتى ئهلى ئىرانلىقالر ئارىسىدا، بولۇپمۇ ئهلهسىلهر ئىچىدە – ئهلى شىر خۇدا . 271

 هىرى بهربهردە غازات قىلغانلىغى ههققىدە تارىخى ماتىرىيالالردا ئۇنىڭ شه . دەپمۇ ئاتىلىدۇ » ئهلى شىرى خۇدا « يهنى

 يوق  هۆججهت  غازات . هىچقانداق  جهڭ  جايالردا  قاتارلىق  ئاقسۇ  ئۈچتۇرپان،  كېلىپ  بىلله  بىلهن  ئاكىسى  ئۇنىڭ

 . قىلغانلىغى بولسا تارىخقا ئۇيغۇن ئهمهس

 ئهلهيهىساالم . 272  ب  سۇاليمان  بولۇپ،  بىرى  پهيغهمبهرلهرنىڭ  قهدىمقى  مىالدىدىن رىۋايهتلهردە  رىۋايهتته  ىر

 رىۋايهتته 1001  بىر  يهنه  چىققان ئىكهن 1016 يىل بۇرۇن،  تهختىگه  بهيتۇل مۇقهددەس ۋە . يىل بۇرۇن ئىسرائىلىيه

 قۇرغان،  دۇكانلىرىنى  تىجارەت  ههم  سارايالر  چىرايلىق  نۇرغۇن  قۇرۇپ،  كېڭهيتىپ  شههىرىنى  قۇددۇس پايتهختى
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 راۋاجالندۇرغا  تىجارەتنى  كېڭهيتكهن سانائهت ۋە  ئېفرات دەرياسىغىچه  شهرقته  دۆلىتىنىڭ دائىرسىنى  ئىسىرائىلىيه  ن،

 بىر رىۋايهتته مىالدىدىن 40 ئۇ . ئىكهن  يىل بۇرۇن 976 يىل، يهنه بىر رىۋايهتته 962 يىل هۆكۈم سۈرگهندىن كېيىن،

 . ۋاپات بولغان ئىكهن

 دەهلىۋى . 273  نىزامىدىن  ئهۋل  شېيىخ  خوجانىزامىدىن  شېيىخ  خوجامۇههممهت يهنى  ئهجدادى . ىيابىننى  ئۇنىڭ

 بولۇپ  ئاتالغان » دەهبىدى « بۇخارالىق  بىلهن  نام  هىجىرى . دىگهن  دىهلىۋى  مىالدى ( يىلى  633 نىزامىدىن

 كهلگهن ) يىلى  1236  1235  دۇنياغا  ئىستىقامهت . هىندىستاندا  ۋە  ئىبادەت  جايدا  بۇ  قىسىمىنى  كۆپ  ئۆمىرىنىڭ

 . دېهلى شههىرىدە ۋاپات بولغان ) يىلى  1325 مىالدى ( يىلى  725 هىجىرى . بىلهن ئۆتكۈزگهن

 ئهدههم . 274  ئهدههم  ئىبىراهىم  بىننى  ئىبىراهىم  بولۇپ، . يهنى  كهلگهن  دۇنياغا  ئائىلىسىدە  باي  بهلخدە  ئهسلى

 بېرىپ كېيىنچه مهككىگه . ئىبادەت ۋە كارامهتلىرىنى قىلىپ ئۆتكۈزگهن  ئۇزۇن مۇددەت تاغ ۋە غارالردا يهككه سهجدە

 مىالدى ( يىلى  261 هىجىرى . ئىستىقامهت بىلهن شۇغۇالنغان  ههج تاۋاپنى ئادا قىلغاندىن كېيىن شامغا بېرىپ سهجدە

 . شۇ جايدا ۋاپات بولغان ) يىلى  845  844

 ئاتنا  تهرسۇس . 275  جهنۇبىدىكى  ئارىلىنىڭ  يېرىم  ئاناتولى  جهمهۇريىتى  تۈركىيه  شههىرىدىن ) ئادانا ( هازىرقى

 قىلغان ئىكهن كىلو 38  بىنا  فىنكىيهلىكلهر  قهدىمقى  رىۋايهتلهردە  بولۇپ،  قهلئه  بىر  جايالشقان  غهرپكه  كېيىنچه . مېتىر

 ئايالندۇرغان  شهههرگه  ئاۋات بىر  ئۇنى كېڭهيتىپ قۇرۇپ،  ماكدونىيهلىكلهر  ۋە  ئىرانلىقالر  ئاندىن كېيىن . ئاروسىيه،

 مهشهۇ  ناهايتى  جايدا  بو  ۋاقتىدا  ئېمپىرىيهسى  مهدىرىس سېلىنغان رۇما  بىر  خهلىپىلىگىنىڭ . ر  خهلىپىسى  5 ئابباسىيه

 ئابباسىيه خهلىپىلىگىنىڭ . تهرسۇسنى ئىشغال قىلىپ، ئىسالم دىنىنى تارقاتقان ) يىلى  809  786 مىالدى ( هارۇن رەشىت

 شههىرىنىڭ تهرسۇس . بۇ جايدا ۋاپات بولۇپ دەپنه قىلىنغان ) يىلى  833  814 مىالدى ( خهلىپىسى خهلىپه مهئمۇن  7

. بۇ جاي ناهايتى چوڭ زىيارەتگاه بولۇپ هىساپلىنىدۇ . بار » ئهسهابۇلكهههف غارى « غهرىبى شىمالىدىكى بىر تاغدا
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 شهههر  ئهدەن . 276  بىر  جايالشقان  ياقىسىغا  كۆرپىزىنىڭ  ئهدەن  ۋە  قىرغىقى  جهنۇبى  يهمهننىڭ  ئهرەپ  هازىرقى

 لېكىن ئاپتور بۇ جايدا ئهدەننى . رلىق، سۈيى كهم جايالردىن ئىبارەت بولۇپ، زىمىنىنىڭ كۆپ قىسىمى قۇملۇق ۋە ئېدى

 . دەپ بايان قىلغان » ئافرىقا قىتئهسىدە «

 . هازىرقى ئىراننىڭ بىر شههىرى  ئىسپاهان . 277

 باهادۇر . 278  سهئىدباباخان  خانلىغىنىڭ  1638 مىالدى  سۇلتان  يهركهن  چىققان  تهخىتكه  سۇلتانى  9 يىلى

 بۇ چاغدا باباخان تۇرپان، قۇمۇل قاتارلىق جايالرنى باشقۇردىغان قاراندى سۇلتان . ىڭ بىر تۇققان ئىنىسى ئابدۇلالخانن

 . ئىدى

 ئهمىران . 279  بىرى  مۇسابىننى  پهيغهمبهرلهرنىڭ  ئهلهيهىساالمالرنىڭ . رىۋايهتلهردىكى  ئىسهاق  ۋە  ئىبراهىم

 مىالدىدىن . ئهۋالدى  ئۇ  م 1705 رىۋايهتلهردە  بۇرۇن  كهلگهن يىل  دۇنياغا  شههىرىدە  مۇنىف  پايتهختى  . ىسىرنىڭ

 بۆشۈك مىسىر پادىشاسى . ئانىسى بۇهابىس بىر ئۆلۈمدىن قۇتقۇزۇش ئۈچۈن بىر بۆشۈككه بۆلهپ نىل دەرياسىغا تاشلىغان

 جايدا كېيىن بۇ . پىرئهۋىنلهرنىڭ سارىيدىن ئېقىپ كېتىۋاتقاندا، پىرئهۋىننىڭ قىزى سوفىيه ئۇنى ئۆلۈمدىن قۇتقۇزغان

 . دىگهن جايغا كېلىپ ۋاپات بولغان ئىكهن ) هازىرقى ئىرانغا قاراشلىق ( هاياتىنىڭ ئاخىرىدا كهنئان . چوڭ بولغان

 بىرى  داۋۇد . 280  پهيغهمبهرلهرنىڭ  ياكى 1086 مىالدىدىن . رىۋايهتلهردىكى  دۇنياغا 1071 يىل  بۇرۇن  يىل

 . بهيتۇل مۇقهددەسنىڭ ئاساسىنى ئورناتقان . تكۈزگهن ئۆز ئۆمىرىنىڭ كۆپ قىسىمىنى ئۇرۇش بىلهن ئۆ . كهلگهن

. يىل بۇرۇن ۋاپات بولغان ئىكهن  1001 يىل ياكى  1016 مىالدىدىن
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 ههزرىتى يههيانىڭ دادىسى  زىكىريا . 281  پهلهستىن ۋالىسى هۇرۇد . رىۋايهتتىكى پهيغهمبهرلهرنىڭ بىرى بولۇپ،

 ۋاپات بولغان يههيانى ئۆلتۈرۈشكه ئۇرۇنغان چاغدا، ئوغلىى  سۈرىيهگه ( ئۇنىڭ قهۋرىسى ههلهب . نى قۇتقۇزۇش يولىدا

 . دىگهن شهههردە دەپ هىكايه قىلىدۇ ) قاراشلىق

 ئىسهاق ئهلهيهىسساالمنىڭ – بىننى ئهيس . 282  قارالسۇن  283 ( رىۋايهتلهردە  ياقۇپ ئهلهيهىسساالم ) رىۋايهتكه

 ئهببىيالىق  دەسلهپته  ئوغلى  تۇغۇلغان  گېزەك  ياقۇپ بىلهن  كېيىنچه  لېكىن  بولسىمۇ،  تهيىنلهنگهن  ئهيسكه

 . ئهلهيهىسساالمغا بېرىلگهن ئىدى

 1896 يىل ۋە ياكى 2107 يىل ياكى 2266 ئۇ مىالدىدىن . رىۋايهتلهردىكى پهيغهمبهرلهرنىڭ بىرى – ئىسهاق . 283

 . يىل بۇرۇن دۇنياغا كهلگهن ئىكهن دەپ هىكايه قىلىدۇ

 لهردىكى پهيغهمبهرلهرنىڭ بىرى بولۇپ، مۇههممهت پهيغهمبهرنىڭ ئهجدادى دەپ هىكايه رىۋايهت  ئىبراهىم . 284

 » ئىبراهىم « چۈنكى . دىگهن ناماالر بىلهنمۇ ئاتالغان » ئهبۈلجهمهۇر « ، » ئىبراهىم خهلىلۇلال « تارىختا ئۇ يهنه . قىلىنىدۇ

 تىلىدە  ئهرەپ  قهدىمقى  سۆزل ) جهمهۇر ( » رەهام « ، ) ئاتا ( » ئىب « سۆزى  ئىكهن دىگهن  تاپقان  تهركىپ  . هردىن

 . ئۇنىڭدىن ههزرەت ئىسهاق ۋە ههزرەت ئىسمائىل دىگهن ئىككى ئوغۇ دۇنياغا كهلگهن ئىكهن

 مۇههممهت ئهلهيهىسساالم تهرىپىدىن قۇرۇلغان ئهرەپ خهلىپىلىگىنىڭ تۇنجى خهلىپىسى – ئابابهكرى سىدىق . 285

 . سۈرگهن يىللىرى ئارلىغىدا هۆكۈ  634  632 بولۇپ، مىالدى

 فارۇف . 286  خهلىپىلىگىنىڭ – ئۆمهر  ئهرەپ  قۇرۇلغان  تهرىپىدىن  پهيغهمبهر  مىالدى  2 مۇههمهت  خهلىپىسى،

. يىلى ئارلىغىدا هۆكۈم سۈرگهن  644  634
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 مهزههپ . 287  دىنىدە – تۆت  ئىسالم  كۈفهلىك » ئهنهئهنىۋىچىلهر « يهنى  مهزهىپىنىڭ  سۈننى  ئاتالغان  دەپ

 ئهلنوئ  سابىت ئهبۇههنىپه  بىننى  تۇرغۇزۇلغان ) يىلى  767  699 مىالدى ( مان  مهدىنىلىك » ههنهپىيه « تهرىپىدىن ، 

 ئهنناس  بىننى  تۇرغۇزۇلغان ) يىلى  795  715 مىالدى ( مالىك  مهككىلىك » مالىكىيه « تهرىپىدىن  ئهسلىدە ( ،

 تهرىپىدىن تۇرغۇزۇلغان ) يىلى  820  767 مىالدى ( مۇهممهت بىننى ئىدىرىس شافى ) پهلهستىننىڭ غهززا شههىرىدىن

 ههنبهل » شافىيه «  بىننى  ئهخمهت  باغداتلىق  تۇرغۇزۇلغان ) يىلى  855  7880 مىالدى ( ،  » ههنبهلىيه « تهرىپىدىن

 . قاتارلىق تۆت مهزههپ كۆزدە تۇتۇلىدۇ

 ان تهرىپىدىن يېزىلغ ) يىلى  870  810 مىالدى ( مۇههممهت بىننى ئىسمائىل ئهلبۇخارى  » سههىهۇل بۇخارى « . 288

 ئىسمى  ئهسلى  بولۇپ،  كىتاۋى  شههىه « ههدىس  سىتته « بولۇپ، » جامهئول  ههدس ( » سىهاهى  پارچه  دەپ ) ئالته

 شۇنداقال،  توغرا،  ۋە  مۇكهممهل  قهدەر  بىر  ئىچىدە،  كىتاپلىرنىڭ  ههدىس  ناهايتى » قۇرئان « ئاتالغان  قالسىال  دىن

 كىتاپتۇر  ئۇ . ئىشهنچىلىك  مۇسلىم « شۇڭالشقا  قارالسۇن ئ  289 ( » سههىهۇل  قوشۇلۇپ، ) ىزاهاتقا  بىلهن

 يىل ۋاقىت سهرپ قىلىپ 16 رىۋايهتلهرگه قارىغاندا، بۇخارى . دەپ ئاتىلىدۇ ) ئىككى پارچه راس كىتاپ ( » سههىههيىن «

 مۇههممهت پهيغهمبهرنىڭ  ساياههت قىلىپ،  مىڭدىن ئارتۇق سۆزنى 600 ئهرەپ خهلىپىلىگىنىڭ نۇرغۇن جايلىرىغا

 ئۇنىڭ ئى  ئىشهنچىلىك دىگهن سۆزلىرىدىن توپلىغان ۋە  قهدەر  بىر  دىن ئارتۇق سۆزنى تالالپ 300 مىڭ 7 چىدىن

 سۆزلۈك كىتاپ 50 يۈ 4 مىڭ 3 ) قىسىم دەيدۇ 160 بهزىلهر ( قىسم 97 ، ) دىن ئارتۇق دەيدۇ 800 مىڭ 9 بهزىلهر (

 . ىدۇ سۆزى ناهايتى ئىشهنچىلىك سۆز دەپ قارىل 32 يۈز 6 مىڭ 2 ئۇنىڭ ئىچىدە پهقهت . يازغان

 تهرىپىدىن يېزىلغان ) يىلى  875  821 مىالدى ( خوراسانلىق مۇسلىم بىننى ئهلههججاج  » سههىهۇل مۇسىلىم « . 289

 ئۇنىڭ  كېيىن،  ۋاپاتىدىن  ئۇنىڭ  بهلكى  تامامالنماي،  ۋاقتىدا  هايات  ئۇنىڭ  كىتاپ  بۇ  بولۇپ،  كىتاۋى  ههددىس

 سههىهۇل « نىڭ بىرى بولۇپ، ) ئالته پارچه ههدىس ( » هى سىتته سىها « بۇ كىتاپمۇ . شاگىرتلىرى تهرىپىدىن تامامالنغان

 كىتاپنى توپالش ئۈچۈن مۇههممهت پهيغهمبهرنىڭ . دەپ ئاتىلىدۇ » ئهل سههىه « بىلهن قۇشۇلۇپ » بۇخارى 300 بۇ
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 مىڭدىن 4 جىلد بولۇپ، ئۇنىڭ ئىچىدە 52 بۇ ههدىس جهمئىي . مىڭدىن ئارتۇغىنى تالالپ، بۇ ههدىسنى يېزىپ چىققان

 . ناهايتى ئىشهنچىلىك دەپ هىساپلىنىدۇ ) مىڭدىن ئارتۇق دەيدۇ 3 بهزىلهر ( ارتۇق سۆز ئ

 يىلى  1122 مىالدى ( تهپسىرلىرىدىن بىرى بولغان ئهلبهغهۋى » قۇرئان « ئهڭ دەسلهپكى  » شهرهى بهغهۋى « . 290

 . شهرهى » قۇرئان « تهرىپىدىن يېزىلغان ) ۋاپات بولغان

 ) هاتقا قارالسۇن ئىزا  23 ( – پىر ئهۋىن . 191

 ) ئىزاهاتقا قارالسۇن  24 (  نهمرۇد . 292

 سۇاللىسىنىڭ – هامان . 293  كىيانىيان  دەۋرىدىكى  رىۋايهت  ئىراننىڭ  بههمهن  7 قهدىمقى  بولۇپ،  پادىشاسى

 هرىپىدىن ئۇ بىر ئادەم ت . ئۇ غايىپتىن بولغان ئوغلى داراپنى ساندۇققا سېلىپ دەرياغا تاشلىغان . ئىسپهندىيارنىڭ قىزى

 ياشقا كىرگهندە، هامان بۇ ئههۋالدىن خهۋەر تېپىپ، ئۆز ئىشىغا پۇشايمان قىلىپ، تهختى سهلتهنهتىنى 30 قۇتقۇزۇلۇپ

 . ئوغلى داراپقا تاپشۇرغان

 بولۇپ،  قارۇن . 294  شهخس  تارىخي  بىر  بىلهن » تهۋرات « رىۋايهتلهردىكى  ئهلهيهىسساالمنىڭ  مۇسا  ئۇنىڭ  دا

 . لىرى بايان قىلىنىدۇ بولغان مۇناسىۋەت

 ئابباس . 295  ئىبىنى  ئابدۇلال  ئهلالمه  ئابباس – ههييار  ئهبۇ  خهلىپىسى  تۇنجى  سۇاللىسىنىڭ  ئابباسالر  ئهرەپ

 قارالسۇن  238 ( سهففاهنىڭ   755  754 مىالدى ( يىلى  137 هىجرى . ۋەزىرى، مهشهۇر ئىسالم ئۆلىماسى ) ئىزاهاتقا

. ۋاپات بولغان ) يىلى
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 . تۇنجى خهلىپىسى ) ئىزاهاتقا قارالسۇن  174 ئۈممهيه خهلىپىلىگىنىڭ  ئهرەپ – ۋىيه بىننى ئهبۇ سوفيان مۇئاۋ . 296

 . يىلى دەمهشىقته ۋاپات بولغان  680 مىالدى . يىلى مهككه شههىرىدە دۇنياغا كهلگهن  600 مىالدى

 . ئهڭ دەسلهپكى ئىسالم مۇتهپهككۈرلىرىنىڭ بىرى – ههببه ئىبىنى مۇنبه . 297

 خهلىپه . ئهڭ دەسلهپكى ئىسالم مۇتهپهككۇرلىرىدىن بىرى . ئهبۇ ئىسهاق كهئهب بىننى مهنئه  كهئبۇل ئهخبار . 298

 . يېشىدا ۋاپات بولغان 32 ئۆمهرت دەۋرىدە

 يهنى پهخردىددىن ئهبۇ مهنسۇر ئابدۇلراخمان بىننى مۇههممهت، مهشهۇر فۇقۇها ۋە – ئىبىنى ئهساكىر دەمهشىقى . 299

  1223 مىالدى ( يىلى  620 دەمهشىقته تۇغۇلۇپ، هىجرى ) يىلى  1186 مىالدى ( يىلى  582 هىجرى . ئالىمى ههدىس

 . ۋاپات بولغان ) يىلى

 يىلى تهۋرىستاننىڭ  838 مىالدى . يهنى ئهبۇ جهئفهر مۇههممهت بىننى جهرىر – ئىمام ئهبى جهئفهر تهبىرى . 300

 قاراشلىق ( اقۇل . ئ  ئىرانغا  كهلگهن شههىرىد ) هازىر  دۇنياغا  ئېلىپ تۈگهتكهن » قۇرئان « يېشىدا 7 . ە  ئىران، . نى ياد

 ئۇ يېتىشكهن فۇقۇها، تهفسىر . ئىراق، سۈرىيه، مىسىر قاتارلىق جايالردا ساياههت قىلىپ، ئاخىرىدا باغداتتا يهرلهشكهن

 ناملىق » ارىخى تهبىرى ت « دىگهن ئهسهرنى يازغاندىن باشقا يهنه » تهفسىرى قۇرئان « ۋە ههدىس ئالىمى بولۇپ، ئۇ

 يىلى  923 ئۇ مىالدى . بۇ دۇنيادىكى نۇرغۇن تىلالرغا، جۈملىدىن چاغاتاي تىلىغىمۇ تهرجىمه قىلىنغان . ئهسهر يازغان

 . ۋاپات بولغان

  1160 مىالدى ( يىلى  555 يهنى ئهبۇلههسهن ئهلى بىننى ئهبۇلكېرەم، هىجرى – ئىمام مهسئۇت بىننى ئهسىر . 301

 كهلگهن ئهرە ) يىلى  دۇنياغا  شههىرىدە  هاياتىدا . پ يېرىم ئارىلىنىڭ ئىبىنى ئۆمهر 12 ناملىق » تارىخىي كامىل « ئۇ
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 يازغان  ئهسهر  بار . توملۇق بىر  ئهدبىي ئهسهرلىرىمۇ  دىنى،  ) يىلى  1233 مىالدى ( يىلى  630 هىجرى . ئۇنىڭ باشقا

 . مۇسۇل شههىرىدە ۋاپات بولغان

 هىجرى . يهنى ئهبۇفازىل شاهابىددىن ئههمهت بىننى ئهلى ههجهر ئهسقاالنى – النى ئىمام بىننى ههقهر ئهسقا . 302

 ئۇنىڭ . دىن ئارتۇق ئهسهر يازغان 150 ئۆز ئۆمرىدە . مىسىردا تۇغۇلغان ) يىلى  1372  1371 مىالدى ( يىلى  773

  1448 مىالدى ( ىلى ي  852 هىجرى . ناملىق ئهسىرى ناهايتى مهشهۇر » فۇتۇهۇلبارى فى سههىهۇل بۇخارى « ئىچىدە

 . مىسىرد ۋاپات بولغان ) يىلى

 ئ  16 مىالدى . يهنى ئىمام مۇههمهمت بىننى قهستهالنى – ئىمام قهستهالنى . 303  مىسىر  الىمى . ئهسىردىكى مهشهۇر

  923 هىجرى . ناملىق مهشهۇر ئهسهرلهرنى يازغان » ئهمۇۋاهىببهت دىنىيه « ، » فۇتۇهولدانى « بولۇپ، ئۇ ئۆز ئۆمرىدە

 . مىسىردا ۋاپات بولغان ) يىلى  1517 مىالدى ( ى يىل

 ئهينى . 304  مىالدى – ئىمام  ۇسا،  بىننى  ئههمهت  بىننى  مههمۇت  بهدىرددىن  مىسىر  15 يهنى  ياشىغان  ئهسىردە

 ئۆمرىدە  ئۆز  بولۇپ،  تۇششۇئرا « ئالىمى  يازغان » تهبهقه  ئهسهرلهرنى  مهشهۇر  مىالدى ( يىلى  862 هىجرى . ناملىق

 . مىسىردا ۋاپات بولغان ) يىلى  1458

 زەمهخشهرى . 305  هىجرى – ئىمام  ئۆمهر،  بىننى  مههمۇت  ئهبۇلقاسىم  جارۇلال  مىاللدى ( يىلى  467 يهنى

 كهلگهن ) يىلى  1075  1074  دۇنياغا  جايىدا  دىگهن  زەمهخشىر  تىلچىسى، . خارەزىمنىڭ  مهشهۇر  زامانىنىڭ  ئۆز

 قاتارلىق بىر مۇنچه » دىۋانۇششۇئرا « ، » مۇقهددىمهتۇل ئهدەب « رىدە ئهدەبىياتچىسى، شائىر ۋە ياردەمچىسى، ئۆز ئۆم

 . جورجاندا ۋاپات بولغان ) يىلى  1144  1143 مىالدى ( يىلى  538 هىجرى . مهشهۇر ئهسهرلهرنى يازغان

 مۇهيسۇننه . 306  جىالنى – ئىمام  ئابدۇلقادىر  تهشكىالتچىسى  سۈلۈكنىڭ  قادىرىيه  ئهززەم ( تهرىقهتچىلهر غهۋسۇل
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 دوست جىالنى مۇ  بىننى جهڭگى  سالىه  ئهبۇ  ئهبۇمۇههممهت بىننى  . نىڭ تهخهلۇسسى ) گىالس – هىدىددىن ئهسسىنه

 يىلى باغداتتا ۋاپات  1166 مىالدى . دىن دەرس سۆزلىگهن » ههدىس « ۋە » قۇرئان « يىلدىن باشالپ  1077 مىالدى

 . بولغان

 بهيزاۋاى . 307  ئابدۇ – قازى  ناسىرىدىن  ئهبۇلخهيىر  شههىرىدە يهنى  ئىراننىڭ  بهيزاۋى،  ئۈمهتۇلقازى  بىننى  لال

 كهلگهن  قازى قۇززانتلىق ۋەزىپىسىنى ئۆتىگهن . دۇنياغا  شههىرىدە  هىجرى . شىراز  رىۋايهتته  مىالدى ( يىلى  685 بىر

 هىجرى ) يىلى  1286  رىۋايهتته  بىر  ۋاپات ) يىلى  1292 مىالدى ( يىلى  691 يهنه  شههىرىدە  تېبرىز  ئىراننىڭ

 . ان بولغ

 كهسىر . 308  كهسىر – ئىبىنى  ئىبنى  ئهلى  ئهفزەل  مۈلك  بىننى  ئىسمائىل  ئهمادىددىن  يىلى  672 هىجرى . يهنى

 توملۇق مهشهۇر 4 ناملىق » تارىخ ئهبۇلفىدا « ئۆز ئۆمرىدە . دەمهشىقته دۇنياغا كهلگهن ) يىلى  1274  1273 مىالدى (

 هىجرى . تچىلىك، دىن ههققىدە يازغان بىر مۇنچه ئهسهرلىرى بار ئۇنىڭ يهنه جۇغراپىيه، تارىخ، تىبابه . ئهسهر يازغان

 . ۋاپات بولغان ) يىلى  1370 مىالدى ( يىلى  772

  544 هىجرى . ئىبىنى خهتىپ – يهنى ئهبۇ ئابدۇلال مۇههمهمت بىننى ئۈمهر فهخرىددىن رازى – ئىبىنى خهتپ . 309

 شههىرىدە ) يىلى  1150  1149 مىالدى ( يىلى  رەي  كهلگهن ئىراننىڭ  تهپسىر، . تۇنياغا  فۇقۇها،  ئۆمرىدە  ئۆز  ئۇ

 دەپ » شهيخۇلئىسالم « ئهدەبىيات، هېكمهت، تىبابهتچىلىك، ماتېماتكا قاتارلىق پهنلهرنىڭ كامالهتلىك ئالىمى بولۇپ،

 . هىراتتا ۋاپات بولغان ) يىلى  1210  1209 مىالدى ( يىلى  606 هىجرى . شۆهرەت قازانغان

 مىالدى ( يىلى  451 هىجرى . يهنى ئهبۇ فازىل ئههمهت بىننى مۇههممهت خازەن باغدادى – خازەن باغدادى . 310

 كهلگهن ) يىلى  1059  دۇنياغا  ئهسهرلهرنى . باغداتتا  تارىخي  دىنىي،  ئهدەبىي،  ئاتاغلىق  مۇنچه  بىر  ئۆمرىدە  ئۆز

. باغداتتا ۋاپات بولغان ) يىلى  1124 مىالدى ( يىلى  518 هىجرى . يازغان
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 ناملىق بىر » ئهلناۋازل « ئۇ ئۆز ئۆمرىدە . يهنى ئىمام تۇلههدى ناسى بىننى مۇههممهت – بۇلهيىس سهمهرقهند ئه . 311

 . سهمهرقهندە ۋاپات بولغان ) يىلى  984  983 مىالدى ( يىلى  373 مۇنچه مهشهۇر كىتاپالرنى يېزىپ، هىجرى

 ئاجايىبۇل « ئۇنىڭ بۇ جايدا تىلغا ئېلىنغان . ت يهنى زىكرىيا بىننى مۇههممهت بىننى مههمۇ – ئىمام قوزىۋىنى . 312

 . يېزىلغان ) يىلى  1363  1362 مىالدى ( يىلى  764 ناملىق ئهسىرى هىجرى » مهخلۇقات ۋە هاياتۇل هايۋان

 . ئىزاهاتقا قارالسۇن  309 ( – ئىمام پهخرىددىن رازى . 313

 كهلگهن يىلى كۈفه شههىرىدە  699 مىالدى – ئىمام مۇههممهت ههنىپه . 314  سۈننى مهزهىپىگه مهنسۇپ . دۇنياغا

 ئۇ . ههنهپىيه مهزهىپىنىڭ ئاساسچىسى  ئاتالغان » ئىمام ئهززەم « شۇڭالشقا  بىلهنمۇ  يىلى  767 مىالدى . دىگهن نام

 . باغدات تۈرمىسىدە ۋاپات بولغان

 . هازىرقى گهنسۇ ئۆلكىىسنىڭ جۇجۇەن ۋىاليىتى – شۇجۇ . 315

 . سىچۇەن ئۆلكىسى هازىرقى – چىڭ دۇسىڭ . 316

. تۈگىدى
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 ئوقۇغاندا  دەسلهپته  كىتاپنى  مهلۇماتتىكى بۇ  توغرىلىق  باللىرى  ئهلهيهىسساالمنىڭ  نوه  قىسمىدىكى  سۆز  كىرىش  " تۈرك " ئۇنىڭ

 . شتا بولۇپ كهلگهنتىم گۇمانى قارا ئاتالغۇسىغا

 . تۈرك ئىبارىسى ئۇنچىۋاال ئۇزاق تارىخقا ئىگه ئهمهس دەپ قارايمهن

. مهلۇم بولىدىكهن ئوغلى بارلىقى 2 ئهمهس 3 پهيغهمبهرلهر مۇناسىۋەت رەسىمىدىن نوه ئهلهيهىساالمنىڭ


