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 سۆز كىرىش 

  

شۇنداقال، سهن بىزگه یولباشچى قىلىپ . ئى ئالالھ ساڭا چهكسىز ھهمدۇسانا ئېیتىمهن

تاللىغان سۆیۈملۈك پهیغهمبىرىمىز مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهیھى ۋەسسهللهمگه ۋە ئۇ 

ھابىلىرى،ئۇنىڭ دەۋىتىگه چاقىرغۇچىالر ۋە ئۇنىڭ زاتنىڭ ئائىله تاۋاباتلىرى، ئهس

سۈننتىگه قىیامهتكىچه  ئهمهل قىلغۇچى شىردەك ئىرادىلىك بهندىلهرگه سېنىڭ 

 )ئامىن! (رەھمىتىڭنى ۋە ئۇالرنىڭ خاتىرجهملىكىنى تىلهیمهن

پهرۋەردىگارىمىز بىزنى ھىدایهت قىلغىنىڭدىن كېیىن دىللىرىمىزنى توغرا یولالردىن 

شۈبھىسىزكى سهن .دەرگاھىڭدىن بىزگه رەھمهت بېغىشلىغىن. مىگىنبۇرىۋەت

 !بهكمۇ بېغىشلىغۇچىسهن)بهندىلىرىڭگه ئىنئامالرنى(

ئى ئالالھ بىزگه بىز ئۈچۈن مهنپهئهتلىك نهرسىلهرنى ئۆگهتكىن ۋە بىزلهرنى 

 !ئۆگهتكهن نهرسىلىرىڭ بىلهن مهنپهئهتلهندۈرگىن،ئىلمىمىزنى زىیادە قىلغىن

سانا ئېیتىمىز ۋە سېنىڭ رەھمىتىڭ -بىز ساڭا ھهرقانداق ئهھۋالدا ھهمدۇئى ئالالھ 

ئارقىلىق دوزاخ ئهھلىنىڭ ھالىدىن پاناھ تىلهیمىز ۋە ئالالھ تائاالدىن مهنپهئهتسىز 

 !ئىلىم،قورقماس قهلىپ،ئۆرلىمهس ئهمهل،ئاڭالنماس دۇئادىن پاناھ تىلهیمىز

تابى ئۇیغۇر ئىسالم تارىخىدا ئۆتكهن بىر كى »یۇلتۇزالر قهسرى«ئۇشبۇ  !ئهزىز ئوقۇرمهن

ئایاللىرىمىزنىڭ ھایاتىي پائالىیهتلىرى،گۈزەل پهزىلهتلىرى ھهققىدە بىزگه -قىسىم  قىز

بارچه  ئویالیمىزكى ۋە ئۈمۈد قىلىمىزكى، ئۇشبۇ رىساله. قىسقىچه مهلۇمات بېرىدۇ

 .!الالیدۇ، ئىنشائالالھسىڭللىرىمىزغا ئىبرەت دەستۇرى بو- ھهدە ئوقۇرمهنىمىزگه، خۇسۇسهن،
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  يورۇقلۇققا قاراڭغۇدىن

 
  

 بىسمىلالھى مهدھىیهلهر بولسۇن رەببىمگه

 .بىر سۆز بىلهن جان بهردى ۋە یاراتتى ئالهم

 قاراڭغۇدىن یورۇقلۇققا باشالپ ئۈممهتنى

 .شهرەفلىگهن مۇستافاغا بولسۇن كۆپ ساالم

 

 شۈكۈرلهركى،ئهزىزلهندۇق تېپىپ ھىدایهت،

 .بۇ قهسىرنى تولدۇردى نۇرغا قانچه یۇلتۇز

 بىرلهپ،-سائادەتلىك ئهسىرلهرنى باستى بىر

 .بهرق ئۇرۇپ ئىماننىڭ خۇش پۇراقلىرىدا
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 سىتهم ئایرىمىدى ئىماندىن بىر پهس،- زۇلۇم

 .ئىففهتلىرىنى- تاپتى ئۆلۈم ساقالپ ئهركى

 ئۇ ئاجىزە ئایال ئهمهس،گویا باھادىر

  .ىبىر جهڭچىدۇر كۆر جهڭگاھتا چۇقانلىرىن

 

 قورال بىلهن،تىلى بىلهن،قهلىمى بىلهن

 .قىلدى كۈرەش نهرە تارتىپ زۇلمهتكه تىنماي

 ئهل بىلهن ئۆلۈم یۈزلهنسه،.شهرەپ بىلدى ئۇ 

 .نىكاھ ئهھدىسىنى ساقلىدى بۇزماي- سۆیگۈ

 

 یاشىسىمۇ پاجىئهلىك بىر ھایاتنى ھېچ

 .چاڭ قونمىدى ئایاللىققا،مىللهت شهنىگه

 هك كۆزیاشالر بىلهنغورۇرالندۇق ھهرئهسلىس

 .قالدى ئۇالر ئىزلىرىدىن گۈزەل دەرسلهر

 

 ئۇالر كهتتى ھایات گۈلى بولغانچه خازان،

 .ئهمما نامى تىلالردا ۋە دىلالردا داستان

 ئاشۇ نۇرلۇق یۇلتۇزالرنى كهلدىممهن تىزىپ،

 .سۆزلهر بىلهن كهچمىشلهرنى ئهیلىدىم بایان

 

 ھ،بولسا ئهگهر ئۇالر كهبى ئایالالر سالى

 .كۈلپهتلهر-باشىمىزنى ئهگمهس ھهرگىز زۇلۇم
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 ھهق ئالالھىم رەھىم قىلغىن ئىمان قهسرىدىن

 .ئۈمۈدىم شۇ ئۆچۈپ قالماي یانسۇن یۇلتۇزالر

 

 ئۇستازىدۇر،ئانىسىدۇر ئۈمممهتنىڭ ئایال،

 .ئېھسان یامغۇرۇڭدىن تاپسا كامالهت- لۇتۇپ

 زۇلمىتىدىن ئىمانغا قایتىپ،-كۇفرىنىڭ تۈز

 .لى یهنه بىر رەت ئهسرى سائادەتبىز كۆرەی

 

ئایالالرنىڭ نهمۇنه ھایاتىنى بۇ ئهسىرىمىزدە بایان قىلىشقا - تارىختا ئۆتكهن تاالي قىز

 -كۈنىمىزدە كۆپلىگهن قىز ئۈمۈدلىرىمىز شۇكى،-تىرىشىشىمىزدىكى مهقسهت

یاتىي ئانىلىرىمىز ئاتالمىش ئهركىنلىك ۋە مهدەنىیلىك شوئارى ئاستىدا ھا, ئایاللىرىمىز

دۇنیانىڭ ئۆتكۈنچى ماددىي ئېزىتقۇلىرىغا رام بولۇپ،نهپسىنىڭ ،ھاۋایى ئىستهكلىرىنىڭ 

قۇلىغا ئایلىنىپ،روھى ئاچلىق ۋە مهنىۋى موھتاجلىق ئىلكىدە قىینىلىۋاتقان بۇ 

كۈنلهردە،ئۆز مهجبۇرىیهتلىرىنى ئۇنتۇغان شۇ بىچارە كۆڭۈللهرگه ئۆتمۈشتىكى 

 پهزىلهتلهر-گۈزەل ئهخالق باتۇرلۇق، ساداقهت،-ۋاپا ھایا،-مىشهر پاكلىق، ئېتىقاد،-ئىمان

ئىففهتلىرىنى قوغداش -ئهركى ماكانى،- ئهزىز یۇرت خهلقى، ئۆز ۋەتىنى، بىلهن یاشىغان،

, ئایاللىرىمىزنىڭ-ئۈچۈن ئۆلۈم ۋە ئازاپ زىندانلىرىغا پىسهنت قىلمىغان پهخىرلىك قىز

ك ۋە مهنپهئهتلىك دەرس تهقدىم قىلىشتىن ئانىلىرىمىزنىڭ ھایاتىدىن بىر گۈزەل ئۆرنه

شۇنداقال ئهسىرلهر بېرى نامى ئۆچمهي كېلىۋاتقان ئۇ نۇرلۇق یۇلتۇزالرنىڭ  .ئىبارەتتۇر

 .ئىزلىرىدىن مهنىۋىیىتىمىزگه بىر نېسىۋە ئېلىشنىمۇ ئارزۇ قىلىمىز-پهزىلهت ۋە ئىش

 :خۇددى كىالسسىك شائىرلىرىمىزدىن ئهلشىر نهۋائىي ھهزرەتلىرى

 ۈز تۈمهن ناپاك ئهردىن یاخشىراقی
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 خوتۇنالرنىڭ ئایاق ئىزى-ئایال پاك

 ئالىمالرنى، یاخشى كىشىلهرنى، جهمىئىیهتنىڭ ھهقىقىي بىناكارى، دەپ ئېیتقانلىرىدەك،

قهھرىمانالرنى تهربىیهلهپ یېتىشتۈرگۈچى بىر ساماۋى قۇچاق بولغان بىر ئایالنىڭ 

ئانىلىق مهسئۇلىیهتلىرىنى تونۇپ ۋە چۈشىنىپ -ئۆزىنىڭ یارىتىلىشتكى غایه ۋە ئایاللىق

ئۈممهت -ۋەتىنى ئائىلىسى،مىللىتى، ئېرى،بالىلىرى، یېتىشى ئۇنىڭ ئۆزى ئۈچۈنال ئهمهس،

 .ئۈچۈن ھېچنهرسىگه تهڭ قىلغۇسىز كاتتا نېمهتتۇر

رەھمهت پهیغهمبىرىدىن «تۈركىیهلىك ئالىم ئوسمان نۇرى توبباش ئهپهندى ھهم 

رەھمهت «ناملىق قىممهتلىك ئهسىرىنىڭ »ۋە قۇرئان مۆجىزىلىرىرەھمهت شاماللىرى 

دېگهن بۆلىكىدە بۇ ھهقته بهكمۇ »پهیغهمبىرىنىڭ ئایالالرغا قىلغان مۇئامىلىسى

ھهقوقىنى،ئایال كىشىنى - تهسىرلىك بایانالر بىلهن ئىسالمنىڭ ئایالالرغا بهرگهن ھهق

بىیهلهشنىڭ مۇھىم باشالنمىسى یاخشى تهربىیهلهشنىڭ ئهمىلىیهتته بىر جهمىیهتنى تهر

 :ئىكهنلىكىنى ۋە ئهھمىیهتلىرىنى سۆزلهپ مۇنداق قۇرالرنى یېزىپ ئۆتىدۇ

 :ئایهتى كهرىمدە مۇنداق دېیىلگهن- 

ئۇالرنى سىلهرنىڭ )اللهنىڭ(ئایالالر بىلهن بىرلىكته كۆڭۈللۈك یاشىشىڭالر ئۈچۈن«

مۇھهببهت - مېھىر)ۇن ئارىسىدایهنى ئهرـخوت(ئۆز تىپىڭالردىن یاراتقانلىقى،ئاراڭالردا

ئاالمهتلىرىدىندۇر،پىكىر )كامالى قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان(ئورناتقانلىقى ئالالھنىڭ

رۇم ».شۈبھىسىزكى،بۇنىڭدا نۇرغۇن ئىبرەتلهر بار- یۈرگۈزىدىغان قهۋم ئۈچۈن،شهك

 )ئایهت-21(سۈرىسى 

شىپ ھوزۇر شهپقهت بىلهن یېقىنلى-مۇھهببهت ۋە مېھىر-یهنى،بىر بىرىگه سۆیگۈ

خوتۇنالر بهختىیار -مهنبهسى بولغان،بىربىرىگه خهیرىلىك ئىشالردا یاردەم بېرىدىغان ئهر

ھاالۋەتلىك - بىر ئائىله قۇرۇپ چىقىشتا،مۇشۇنداق بهختىیار ئائىلهر بولسا ساغالم ۋە ھوزۇر

 .بىر جهمىیهت بهرپا قىلىشتا ئهڭ مۇھىم بىر ۋەزىپىنى ئىجرا قىلغان بولىدۇ
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ئایال تۇنجى یارىتىلغان چاغدىن باشالپال بىر بىرىنى تولۇقالیدىغان ئىككى ئهر بىلهن 

لېكىن بۇ تولۇقالشتا ئالالھ تهرىپىدىن ئایال كىشىگه تېخىمۇ تهسىرلىك .بىپایان ئالهمدۇر

بۇ .شۇڭا جهمىیهتنى بهربات قىلغانمۇ،ئاۋات قىلغانمۇ ئایال كىشىدۇر.بىر رول بېرىلگهن

شىچه،جهمىیهتنى ئاۋات قىلىدىغان ئایالالرنى تهربىیهلهپ سهۋەپتىن ئىسالمنىڭ قارى

 .یېتىشتۈرۈپ چىقىش ئهڭ چوڭ غایه بولۇپ ھېسابالنغان

 :ھهدىس شهرىفته مۇنداق دېیىلگهن

كىمكى ئۈچ قىز بالىنى یاكى قىز تۇغقانلىرىنى بېقىپ چوڭ قىلسا،یاخشى «

ىق قىلسا،جهننهتكه تهربىیهلىسه،تویىنى قىلىپ قویسا ۋە ئۇالرغا داۋاملىق یاخشىل

 )قاتارلىقالر توپلىغان تىرمىزى، داۋۇد ئهبۇ(».كىرىدۇ

 :باشقا بىر ھهدىس شهرىفته رەسۇلىلالھ سهللهلالھۇ ئهلهیھى ۋەسسهللهم

 ،هتهربىیهلىس كىمكى ئىككى قىز بالىنى باالغهتكه یهتكۈچه بېقىپ چوڭ قىلسا،«

دەپ بارماقلىرىنى جۈپلهپ  »نقىیامهت كۈنى مهن ئۇ كىشى بىلهن مۇنداق یېقىن تۇرىمه

 )مۇسلىم.(كۆرسهتكهن

 :ئاندىن سالىھ ئایالنىڭ قىممىتىنى تهكىتلهپ مۇنداق دېگهن.

ئۇنىڭ ئهڭ پایدىلىق قىسمى بولسا .دۇنیا ۋاقىتلىق بىر پایدىلىنىشتىن ئىبارەتتۇر«

 )قاتارلىقالر توپلىغان ئىبنى ماجه، نهسائى، مۇسلىم(» .تهقۋادار،یاخشى بىر ئایالدۇر

ئادەتته مۇۋەپپىقىیهت قازانغان داڭلىق كىشىلهرنىڭ كهینىدە ھهمىشه بىر سالىھ ئایال 

ھهزرىتى پهیغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهیھى ۋەسسهللهمنىڭ تۇنجى تهبلىغىدە :مهسىلهن.باردۇر

 ئۇنىڭغا تۇنجى ھهم ئهڭ چوڭ یاردەم ھهزرىتى خهدىچه ئانىمىزدىن كهلگهن

 شۇنىڭدەك، .نىڭ یاردىمىنى ئۆمۈر بویى ئۇنتالمىغانپهیغهمبىرىمىز خهدىچه ئانىمىز

 .یاردىمى چوڭ بولغان ھهزرىتى ئهلىنىڭ مۇۋەپپىقىیىتىدىمۇ ھهزرىتى پاتىمه ئانىمىزنىڭ 

بىر ئایالنىڭ )یاخشى(دۇنیا ھایاتىنىڭ ھوزۇرلۇق ۋە بهخىتلىك بولۇشى ئۈچۈن سالىھه
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مۈلكىنى ساقالیدۇ،ئۆي - ىنىڭ مالسالىھه بىر ئایال ئېر.مۇھىملىقى ھهممهیلهنگه ئایاندۇر

 .ئائىلىنى مهنىۋى شاتلىققا تولدۇرىدۇ.تۇتىدۇ،نهسلىنى ۋە ئىپپهت نومۇسىنى قوغدایدۇ

بالىالرنىڭ .ئائىلىنىڭ سائادەت ئىقلىمى ئانىنىڭ تهبهسسۇمى بىلهن باشلىنىدۇ

ىغا ئهۋالتلىر.ئېغىرچىلىقلىرى ئانىنىڭ شهپقهت نهزەرى ئاستىدا كۆزگه كۆرۈنمهس بولىدۇ

ھایات ۋە سائادەت لهززىتىنى تېتىتىشتا ئهجىبا ئانا قهلبىدىنمۇ بهكرەك نازۇك،چوڭقۇر ۋە 

 ...ھېسیاتچان بىر ماكان بارمىدۇر؟

ئایالالرنىڭ .ئانىالر یاراتقۇچىنىڭ ئىالھىي شهپقىتىدىن ئهڭ كۆپ نېسىۋە ئالغانالردۇر

جهننهت «.هن باشلىنىدۇسائادەت سهلتهنىتى ئۇالرنىڭ ئهخالقلىق بىر ئانا بولۇشى بىل

دېگهن ھهدىستىمۇ پهیغهمبهر ئهلهیھىساالمنىڭ ئانىالرغا »ئانىالرنىڭ ئایىغى ئاستىدا

 .نهقهدەر یۈكسهك باھا بهرگهنلىكى مانا مهن دەپ ئىپادىلىنىپ تۇرۇپتۇ

ئهھۋال مۇشۇنداق ئىكهن،ئایال كىشىنى پهقهتال بىر ئویۇنچۇق ئورنىدا كۆرۈش،ئۇنىڭغا 

نى قاندۇرغۇچى سۈپىتىدىال مۇئامىله قىلىش ۋە ئۇنىڭ پهقهتال جىسمانىي شهھۋانىي ھهۋەس

ئالالھ ئایال كىشىگه .ئاالھىدىلىگى بىلهن مهشغۇل بولۇش ئهڭ چوڭ ۋەیرانچىلىقتۇر

ئایالالرنىڭ مهنىۋى .بهرگهن یۈكسهك خۇسۇسىیهتلهرگه نىسپهتهن تۇزكورلۇقتۇر

 .شهخسىیىتىگه نىسپهتهن تۇزكورلۇقتۇر

لالرنىڭ ئىستىمال دۇنیاسىدا یالىڭاچلىنىپ بىر ئېالن ۋاستىسى سۈپىتىدە بۈگۈن ئایا

ھۆرمىتى ۋە غورورىغا نىسپهتهن نهقهدەر چوڭ مهسخىرە ۋە - قوللىنىلىشى ئۇنىڭ ئىززەت

 !ھه- ھاقارەت

ئۇ یاخشى .ئهسلىدە ئایال كىشىنى جهمىیهتنىڭ ھهقىقى بىناكارى دەپ قاراش كېرەك

انالرنى تهربىیهلهپ یېتۈشتۈرگۈچى بىر ساماۋى قۇچاق كىشىلهرنى،ئالىمالرنى،قهھرىم

 ...بولۇشى كېرەك

لالرنىڭ ئهرلهردىن ئایا- بىز ئۆتمۈشكه نهزەر سالغىنىمىزدا،تارىخ بهتلىرىدىكى ئهشۇ قىز
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 ئېتىقادلىقلىقى،-ئىمان غورورلۇقلىقى، ،لىقىۋىجدانلىق جاسارىتى، قېلىشمایدىغان

 ۋەتىنىگه، خهلقىگه، باتۇرانه سهرگۈزەشتىلىرى،نومۇسلىرىنى قوغداش یولىدىكى -ئىپپهت

ئهزىز تۇپرىقىغا بولغان ۋپادارلىقى ھهم ئۇالر ئۈچۈن كۈرەشكهن شانلىق ھایاتى بىلهن 

ئهنه شۇ ئالتۇن بهتلهردە  .تارىخنىڭ ئالتۇن بهتلىرىدىن ئورۇن ئالغانلىقىنى كۆرىمىز

اشاپ ئۆتكهن خۇشپۇراق قىسقىغىنه ھایاتىنى ئىنتایىن گۈزەل ۋە پاك بىر شهكىلدە ی

 اللهنىڭ، نۇرئهلهنۇرخاننىڭ، گۈللهر ۋە نۇرلۇق یۇلتۇزالردىن یۇلتۇز پهچچىم خېنىمنىڭ،

ئۇالرنىڭ پاك ھایاتى  .تاتلىقخاننىڭ ۋە تاالي سالىھه قىز ئایالالرنىڭ ھۆرمهتلىك ئورنى بار

 .سۈمدۇرۋە ئۆلۈمى بىزنىڭ قهلىپلىرىمىزنى تاھازىرغىچه ئىللىتىدىغان شېرىن تهبهس

 

 :چۈنكى ئۇ ھایات

 

 بىزمۇ ئادەم نېمىشكه

 یوقتۇر شۇنچه قهدرىمىز؟

 ۋەھشىي قاۋان دۇۋاڭغا

 .قهھرىمىز-تاشار غهزەپ

 

 پۇتۇمدىكى كىشهننى

 .كهلگىن ئاكا چاقایلى

 یهكسان قىلىپ دۈشمهننى

 ...قانلىرىنى چاچایلى

 

 مویتۇڭزىدا چاپقاندا
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 .مهن ئاندا ئۆلهرمهن

 موللىالرنىڭ سۆزىگه

 ...الىي شېھىت بوالرمهنئ

دەپ زۇلۇمغا قارشى ئىسیان كۆتۈرگهن ۋە شېئىرلىرى بىلهن مهردانه چۇقان سالغان ،ئۆزى 

یۆلهكسىز بىر قىز بولغىنىغا قارىماستىن دۈشمهن بىلهن ئۆلۈم - یالغۇز،ئاجىزە،یار

 !كهلگۈچه كۈرەش قىلىپ،شېھت بولغان باتۇر قىز نوزۇگۈمنىڭ ھایاتىدۇر

 

 :مچۈنكى ئۇ ئۆلۈ

 

 ئۆلۈمدىن قورقۇنچىم یوق،

 .قورقۇنچۇم ئىمانىمدىن

 مېنى قهستلىگهن ئهبلهخ

 ...چۆچىدى زۇۋانىمدىن

دېگهن مىسرالىرىدا ئۆلۈم یاكى زالىمدىن ئهمهس،بهلكى ئىمانىدىن ئایرىلىشتىن قورققان 

ئۇنىڭ ئاشۇ ئۆلۈمى بىلهن خهلقى ئىپتىخار !مایىمخاننىڭ ئۆلۈمىدۇر-بىر سالىھه،پاك ئایال

 :ە ھۆرمهت ھېسیاتلىرى بىلهنۋ

 

 گۈلباغ سۈپهت قهشقهردەك

 یېڭى سوققان شهھهر بارمۇ؟

 مایىمخان شېھىت بولدى

 ئاڭا ئوخشاش ئهر بارمۇ؟

دېگهن قوشاقالردا ئۇنىڭ ئۈچۈن مهڭگۈلۈك شهرەپ مىدالىنى تهقدىم قىلغان ئىدى ۋە 
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 !ئهرلهر دۇنیاسىغا چاقىرىق بهرگهن ئىدى

دەپ ئۆلۈمنى یاراتقان »سى ئۆلۈمنىڭ تهمىنى تېتىغۇچىدۇرھهربىر جان ئېگى«شۇنداق،

سۈپىتىنى پهقهت ئۆزىگه خاس قىلغانلىقى ئۈچۈن جىمى مهخلۇقاتالر داۋاملىق »بهقا«ئالالھ

بۇ ھهقىقهتنىڭ ماددىي جهھهتته كائىناتتا .ئۆزگىرىپ،یۇقىرىالپ،تۆۋەنلهپ تۇرىدۇ

زاۋال ئارىسىدا ئهبهدى كامال ۋە .پهسىللهرنى ھاسىل قىلىدىغانلىقى مهلۇمدۇر

ئۆزگىرىشكه مهنسۇپ بولغان كائىناتتا بهزىدە باھار ۋە ئۇنىڭ كهینىدىن كېلىدىغان 

قاتتىق سوغۇقنىڭ دەرتلىرى،بهزىدە باھارنىڭ بهرىكهت ۋە رەھمىتىنىڭ لهتاپهت ۋە ھوزۇرى 

 .بار

ئىنسان ھایاتىمۇ كائىناتتىكى ئومۇمىي ئۆزگىرىشنىڭ ئىچىدە بولغانلىقى ئۈچۈن 

 .یېڭىدىن دۇنیاغا كهلگهن بوۋاقنىڭ تۇنجى ئىشى یىغالشتۇر.داۋاملىق ئۆزگىرەپ تۇرىدۇ

بىر .ھایاتنىڭ ئاخىرىمۇ پهقهت ھېس قىلىنمایدىغان ئۆلۈم ئىزتىراپى بىلهن تۈگهیدۇ

 :ئهرەپ شائىرى بۇ ئهھۋالنى مىسراغا تۆكۈپ شۇنداق دېگهن 

 سېنى ئاناڭ تۇغقان كۈنى یىغلىغان ئىدىڭ،

 .لهم كۈلىۋاتاتتى بىر یانداپۈتۈن ئا

 ئهمدى بىر ھایات كهچۈرگىنكى،ئۆلگهن چېغىڭدا كۈلگىن،

 .جاھان كۆز یاشلىرى بىلهن یىغالپ قالسۇن ئارقاڭدا

 »ئوسمان نۇرى توپباش،قۇرئان ۋە سۈننهت ئىقلىمىدا ئىسالم،ئىمان،ئىبادەت«-

ە ۋاپات ئهتكهن خۇددى بۇ شېئىردا تهسۋىرلهنگهن كهبى بىر ھایاتنى یاشاپ ئۆتكهن ۋ

ئۇ گۈزەل سىماالر قاراڭغۇ زۇلمهتلهرنى یورۇتۇپ،نۇرغا غهرق قىلىدىغان ئىمان ھاالۋىتى 

بىلهن پۈركهنگهن پاك ھایاتى سهرگۈزەشتىلىرى ئارقىلىق تارىخ بهتلىرىنى ۋە 

بۇندىن بىر ئهسىرلهر مۇقهددەم ئۆز غایىلىرى ۋە . قهلىبلىرىمىزنى ئایدىڭالتماقتا

قىستاقالرغا -ئازادلىقى یولىدا كۈرەش قىلىپ،تۈرمىلهردە قىیىن خهلقىنىڭ- ۋەتهن
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 :ئۇچرىغان ۋە ئۆلتۈرۈلگهن بىر ئایال

ئۆلگهنلهر ھایاتالر قهلبىدە یاشایدۇ،ھایاتالر ھایاتالر قهلبىدە ئۆلۈپ كېتىدۇ «

ئاشۇ تارىخنىڭ نۇرانه بهتلىرىگه .دېگهن مهشھۇر ھېكمهتلىك سۆزلهرنى قىلغان ئىكهن»

ئهمما كۈنىمىزدە .همشىرىلىرىمىز ھېلىھهم قهلىبلىرىمىزدە یاشىماقتایېزىلغان ھ

ئېتىقاتنى ۋە یارىتىلىشتىكى غایه،ئایاللىق بۇرۇچلىرىمىزنى ئۇنۇتقان قانچىلىرىمىز -ئىمان

 ئۆلۈكلهرگىمۇ تهڭ بولمىغان بىر ھایاتنى یاشاۋاتقاندىمىز ھه؟

ۇمالردىن ۋە گۈللهردىن بۈگۈن بۇ بهتلهر یۈزىدە سۆزلهۋاتقانلىرىمىز شۇ تهبهسس

ئهپسۇسكى،مىڭ یىللىق ئىسالم تارىخىمىزدا بىرەر ئایال ئىسالم .كىچىككىنه كارتىنىدۇر

ئالالھتىن شۇنداق .(ئالىمهسى ھهققىدە خاتىرىلهر بولماسلىقى بهكمۇ ئېچىنارلىق ئهھۋال

هلهر بهلكىم تارىختا ئۇنداق ئالىم.)ئالىمهلهرنى بىزگه نېسىپ قىلىشىنى ئۈمۈد قىلىمىز

 .بولمىغاندۇر یاكى تارىخنىڭ رەھىمسىز جۇدۇنلىرى ئۇ خاتىرىلهرنى یهپ كهتكهندۇر

چاپقۇنلىرى ۋە ئهسىرلهردىن بېرى مىللىي - ھهممىگه ئایان بولغىنىدەك،تارىخنىڭ بوران

مهدەنىیهت تارىخىمىزغا،مهدەنىي مىراسلىرىمىزغا قىلىنىۋاتقان ئۈزلۈكسىز بۇزغۇنچىلىقالر 

شۇ سهۋەپلهردىن ۋە .نى ئۆچۈرگهن ۋە ئهسلىرىمىزدىن كۆتۈرگهن ئىدىتاالي خاتىرىلهر

ئىقتىدارسىزلىق،بىلىم،ئهقىل ۋە شارائىتتىكى یېتهرسىزلىكلهردىن  بۇ -ئىمكانسىزلىق

ئۇالرنىڭ .كارتىنىالرنى تېخىمۇ گۈزەل بایانالر بىلهن تهسۋىرلهشكه ئامالىمىز یوقتۇر

ىقهتهن ئاجىز بولغانلىقى ئۈچۈن،قهلبىمىزدىن نهمۇنه ھایاتىنى تهسۋىرلهشكه تىلىمىز ھهق

تىلىمىزغا تۆكۈلگهن بۇ ئىپادىلهرمۇ ئهلۋەتته كهڭ ۋە چوڭقۇر دەریادىكى بىر تامچه كهبى 

شۇنداقتىمۇ، بۇالرنى قهلهمگه ئېلىپ  خاتىرىلهش ۋە ئۇنى بایان قىلغان .ئاز ۋە یېتهرسىزدۇر

ۈشلۇق  ئهھمىیهت ۋە قىممهتلىرى ۋە ئېسىمىزگه سالغان ھهرقانداق نهرسىنىڭ ئۆزىگه چ

ئایالالرنىڭ - بۇالر ئاددىیغىنا خاتىرىال ئهمهس،ئۆز نۆۋىتىدە شۇ قىز.بارلىقى ئېنىقتۇر

سهرگۈزەشتىلىرى بایانىدا  ئۇالر یاشاپ ئۆتكهن شانلىق ۋە ئېچىنىشلىق تارىخنى قىسقىچه 
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 .بولسىمۇ سۆزلهپ ئۆتۈش بىلهن قىممهتلىكتۇر

دەپ بهكمۇ »ىلمىگهن مىللهت باشقىالر ئالدىدا قۇل مىللهتئۆز تارىخىنى ب« فېیىرباخ

بۇالر بىزگه ۋە ئهۋالتلىرىمىزغا شۇ ئېسىل .ھېكمهتلىك سۆز قىلغان ئىكهن

مهنپهئهت - ئایاللىرىمىزنى ۋە تارىخىمىزنى ئهسلىتىدىغان،كىچىككىنه ئىلىم-قىز

 !.ئىنشائالالھ.بېرىدىغان دەستۇر بولۇپ قالسا ئهجهپ ئهمهس،

 !قۇرمهنئهزىز ئو

ھهربىر ئۇرۇق قانداق بولۇشىدىن قهتئىینهزەر،ئۇنىڭ تۇپراقتىن ئۈنۈپ چىققان 

قهلىمىمىز .گىیاھسىنىڭ سۈپىتى تۇپراقنىڭ مۇنبهت یاكى مۇنبهت ئهمهسلىكىگه باغلىقتۇر

مۇشۇنچىلىك بىخ تارتقان بولسا بۇنىڭدىكى كهمچىلىك ۋە »یۇلتۇزالر قهسرى«یۈزىدە

بۇ مهقسهتته ئاجىزانه قهلهمگه ئېلىنىپ ھازىرالنغان .  ئائىتتۇرقۇسۇرالر پۈتۈنلهي بىزگىال

بۇ كىچىككىنه ئهسهردىكى نۇقسانالرنى  بىلىملىك،ئهقىللىق ۋە سهگهك ئوقۇرمهن 

 !مهردلىك بىلهن ئهپۇ قىلىۋەتكهي

 ئالالھ توغرا یولغا باشلىغۇچى پهیغهمبىرىمىز مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهیھى

تهقۋادار،ئالىم ئایالالرنىڭ -للىرى،ساھابه ئایالالر ۋە سالىھهئایا- ۋەسسهللهمنىڭ قىز

 !مهنىۋىیىتىدىن كۆڭلىمىزگه مول شهبنهملهر ۋە رەھمهت یامغۇرلىرىنى یاغدۇرغاي

جانابىي !قهلبىمىز ئالالھ ۋە ئۇنىڭ رەسۇلىغا  ئاشىق سۆیگۈمىزنىڭ ئهبهدى ماكانى بولغاي

رىگه،پهیغهمبىرىمىزنىڭ شاپائىتىگه نائىل ئالالھ ھهممىمىزنى گۈزەل جامالى ۋە جهننهتلى

 !قىلغاي

ئایاللىرىمىز -ئالالھ ھهربىر ھهمشىرەمنى تارىخ بهتلىرىدە نۇرانه ئىز قالدۇرغان شۇ قىز

ئۇالرنىڭ ھایاتى بىزلهرگه ئهینهك !كهبى گۈزەل ھایاتنى یاشاپ،ئۆتكىلى نېسىپ قىلغاي

ۋە دىلالرغا  ھىدایهت نۇرىدىن  یورۇقلۇقنى كۆرەلمهیۋاتقان كۆزلهر! ۋە مایاك بولغاي

ھایا،گۈزەل پهزىلهتلهرگه تولغان ھایاتىي دۇنیانى - ئېتىقاد،شهرمىي- ئېھسان قىلىپ،ئىمان
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 !ۋە ئاخىرەت ئهزىزلىكىنى نېسىپ قىلغاي

سىناقالرغا - مۇشهققهت تارتىۋاتقان ۋە تاالي مۇسىبهتلهر- ئېتىقاد یولىدا جاپا-ئىمان

ھایاتىدا ئۇالردىن بهك خورلۇق ۋە مۇشهققهتلهر ئۇچراۋاتقان ھهربىر ھهمشىرەمگه 

تارتقان،ئهمما پاجىئهلىك ئۆلۈمگه پىسهنت قىلماستىن كۈرەشكهن تارىختىكى شۇ 

ھهمشىرىلىرىمىزنىڭ ھایات سهرگۈزەشتلىرىنى ئوقۇغىنىدا ئۇالردىن ئۈلگه ئېلىشلىرىنى 

لهتته ئایالپ دالىالردا ئاخىرىدا یىگانه ئالالھتىن باشقا یاردەمچىسى یوق ھا.ئۈمۈد قىلىمىز

جان ساقالش ئۈچۈن تىرىشقان،زۇلۇمغا قارشى كۈرەشكهن ۋە شۇنداقتىمۇ گۈزەل 

 :مىسرالىرىدا ھېلىھهم ئۈمۈدۋارلىق بىلهن یاڭراق چۇقان سېلىۋاتقان نوۇگۈمنىڭ

 غهم بىلهن باشىڭنى ئهگمه،

 .ئهلنى باسقان تۈن پۈتهر

 ئاخىرى قۇیاش چىقار،

 ...هربىزنى بهخىتلىك كۈن كۈت

دېگهن ئۆلمهس شېئىرىنى نوزۇگۇمغا بولغان مۇھهببهت ۋە سۆیۈنۈش ئىچىدە یادالپ 

ئولتۇرۇپ، ھهربىر ھهمشىرەمگه ھهردەقىقه ئۈمۈد ۋە سهبىرنىڭ یار بولۇشلىرىنى ۋە 

 راڭغۇلۇقالردىن قۇتۇلدۇرۇپ،مېھرىبان ئالالھنىڭ ھهربىرىمىزنى ماددى ۋە مهنىۋى قا

 ئامىن  !ىك یورۇقلۇقىغا ئېرىشتۈرىشىنى تىلهیمىزئاخىرەتنىڭ ئهبهدىیل–دۇنیا

 

  یىل زۇلھهججه- 1432ھىجىرىیه 

 ئابدۇساالم ناۋال
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  ھىدايهت قېلىچىنى كۆتۈرگهن ئايال: بۆلۈم-1

 

 

 تېمىسىدىكى بۇ بۆلىكىدە،»ھىدایهت قېلىچىنى كۆتۈرگهن ئایال«ئهسىرىمىزنىڭ 

ئایالالرنىڭ - دەۋرىدىكى بىر قىسىم قىزئىسالم دىنىنى دەسلهپ قوبۇل قىلغان قاراخانىیالر 

ئىسالم دىنىنى پۈتكۈل ئۇیغۇر رایونىغا كېڭهیتىش جهریانىدىكى قىسقىچه 

ئهسىرىمىزگه ھهم شۇ ئىسالم یۇلتۇزلىرىدىن تۇنجى بىر .سهرگۈزەشتىلىرى بایان قىلىنىدۇ

ام دەپ ن »یۇلتۇزالر قهسرى« خېنىمنىڭ خاتىرىسى ئۈچۈن » یۇلتۇز«یورۇق نۇر بولغان 

 .بېرىلدى

 

  یۇلتۇز پهچچىم خېنىم

 

یۇلتۇز سۇتۇق بۇغراخاننىڭ تاغىسىنىڭ قىزى،سۇتۇقنىڭ ۋەدىلهشكىنى،سۇتۇقتىن 

قالسىال شۇ دەۋىردە قهشقهردە ئۇیغۇرالر ئىچىدىن سۇتۇقتىن قالسا ئىككىنچى 

ئۇ سۇتۇق بىلهن .بولۇپ،ئایالالر ئىچىدە تۇنجى بولۇپ مۇسۇلمان بولغان ئۇیغۇر قىزىدۇر

لله شۇ چاغدىكى خاقان ئوغۇلچاق قاراخانىیالر تهۋەسىدە ئىسالمنى تارقىتىش ۋە بى



ىخىرات هچىقسىق ڭىنراللايائ نهكتۆئ ادىخىرات مالسىئ رۇغيۇئ ىرىسهق رالزۇتلۇي   

بهت- 21 
 

پۇقراالرنىڭ ئىسالمنى قوبۇل قىلىشىنى قاتتىق چهكلىگهن قىیىن شارائىت ئاستىدا 

ئوغۇلچاق بۇددىستلىقتا تاشتىنمۇ قاتتىق،ئهشهددىي بۇددىست بولۇپ،ئۇ . مۇسۇلمان بولغان

نىڭ مۇسۇلمان بولغانلىقىنى بىلگهندىن كېیىن ئۇالرنى سۇتۇقنىڭ ۋە ئۇنىڭ ھهمراھلىرى

شۇڭا یۇلتۇز قىز سۇتۇق ۋە ئۇنىڭ ھهمراھلىرىنى ئوغۇلچاق .ئۆلتۈرمهكچى بولىدۇ

كېیىن ئۇالر سېزىلىپ قالغاندىن .لهشكهرلىرىدىن قاچۇرۇپ،ئۆز ئۆیىدە یوشۇرۇپ قویىدۇ

هن بىر جىلغىغا كېیىن،ئامالسىز چېكىنىپ ئاتۇشنىڭ شىمالىدىكى بۇالق تار دېگ

كیىن ئوغۇلچاق لهشكهرلىرى ئىز قوغالپ بۇ یهرگىمۇ باستۇرۇپ .یوشۇرىنىۋالىدۇ

یۇلتۇز دەسلهپته .كېلىپ،سۇتۇق ۋە ئۇنىڭ ھهمراھلىرى بىلهن قاتتىق جهڭلهر قىلىدۇ

كېیىن ئۇمۇ قولىغا قېلىچ ئېلىپ جهڭگه كىرىدۇ .قېرىنداشلىرىغا تاماق یهتكۈزۈپ تۇرىدۇ

ئاخىر قىز كۆكسگه تهگكهن یا .اپىر ئهسكهرلهرنى چېپىپ تاشالیدۇۋە قانچىلىغان ك

قىزنىڭ باتۇرالرچه جهڭ قىلىشى ۋە ئۆلۈمى سۇتۇق .ئوقىدا زەخمىلىنىپ ئاتتىن یىقىلىدۇ

قۇۋۋەت بېغىشالپ،ئاخىرىغىچه جهڭ قىلىپ - بىلهن ئۇنىڭ ھهمرالىرىغا جاسارەت ۋە كۈچ

دە شېھىت بولغان یۇلتۇز قىزنى ۋە بۇ جهڭ.دۈشمهننى جىلغا ئىچىدىن سۈرۈپ چىقىدۇ

 .ئۇنىڭدىن باشقا یىگىتلهرنى بۇالق تارنىڭ ئىچىگه یهرلىككه قویىدۇ

شاھزادە سۇتۇق یۇلتۇز قىزنى ناھایىتى یاخشى كۆرۈدىغان بولۇپ،ئۇنىڭ ئۆزىدىن 

ئۇنىڭ ئۆزى بىلهن بىلهن بىرگه جهڭ .كېینال مۇسۇلمان بولغانلىقىدىن پهخىرلىنىدىكهن

بۇالق تارنىڭ ئىچىدە .شېھىت بولغانلىقى ئۇنى تېخىمۇ قایىل قىلغان ئىكهن قىلىپ،جهڭدە

بىرىنچى قېتىم ئهزان ئاۋازى یاڭرىغانلىقى ئۈچۈن،شۇنداقال دىننىڭ بىرىنچى مهسچىتى ۋە 

بىرىنچى شېھېتلهر جایى دەپ قاراپ،شۇنداقال شاھزادە سۇتۇق یاخشى كۆرگهن قىز،دىننى 

مۇسۇلمان قهھرىمان قىز دەپنه قىلىنىپ یاتقان جاي قوغداپ شېھىت بولغان بىرىنچى 

گه »جایى پهچچىم«بولغانلىقى كۆزدە تۇتۇلۇپ،بۇ بۇالق تارنىڭ نامى كېیىن

 .ئۆزگهرتىلگهن ئىكهن
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بهت- 22 
 

سۇتۇق غهلىبه قىلىپ تاغىسى ئوغۇلچاقنى یهڭگهندىن كېیىن،بۇ یهرگه یىلدا بىر 

ەپلىك جاي پهچچىم ھازىرغا شۇ سهۋ.قېتىم چىقىپ،ئىبادەت قىلىپ قایتىدىغان بولغان

جاي «،»جاي پهچچىم«قهدەر ئۇلۇغلىنىپ كېلىۋاتقان بولۇپ،بۇ جاینىڭ نامى

  .دەپ ئاتىلىپ ئهزىزلىنىپ تاۋاپ قىلىدىغان یهر بوپ قالغان» ئۇلۇغ یهر«،»ئانام

 

  نۇرئهالنۇرخان

 

 ئاتۇشتا ئىزىڭ قالدى

 .ئهلگه نوپۇزۇڭ قالدى

 قویالردا كۆزۈڭ قالدى

 .ڭ قالدىكۆكته یۇلتۇزۇ

 

 بۇغراخاننىڭ قىزىسهن

 .جىمى ئۇزنىڭ ئۇزىسهن

 ئىشت یولىدا جهڭ قىلغان

 .نۇرئهالنىڭ ئۆزىسهن

 

 .ساغىندا ئىزىڭ قالدى

 .تىلالردا سۆزۈڭ قالدى

 قومۇزۇڭ قالدى- دۇتتار

 .نورۇزۇڭ قالدى -باراۋەت
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بهت- 23 
 

ىن دېگهن ئىسىم بىلهن مهشھۇر بولغان،ئهسىرلهرد) نۇر ئۈستىگه نۇر(نۇرۇن ئهالنۇر

ناملىق » نۇرئهالنۇرخان«بېرى ئېیتىلىپ كېلىۋاتقان مهشھۇر ئاتۇش خهلىق ناخشىسى 

ناخشىنىڭ بېغىشالنغۇچىسى نۇرئهالنۇرخان سۇلتۇن سۇتۇق بۇغراخاننىڭ 

قىزى،قاراخانىیالر سۇاللىسىنىڭ بۈیۈك خانى شېھىت ئهبۇ ھهسهن،شېھىت ھۈسهیىنلهرنىڭ 

ىلهن مهشھۇر بولغان نۇرئهلهنۇرخان باتۇرلۇقتا گۈزەللىكى ۋە باتۇرلىقى ب.ھهمشىرىسىدۇر

 .تهڭدىشى یوق،ئهلهم ۋە قهلهمدە كامالهتكه یهتكهن ئایال قوماندان دەپ تهرىپلىنىدۇ

ئهینى دەۋىرلهردە قاراخانىیالر سۇاللىسى بىلهن ئۇدۇن دۆلىتى ئوتتۇرىسىدا ئۇزۇن یىلالر 

ۈز بهرگهن بولۇپ،ئۇنىڭ ئىچىدە كۆلىمى زور بولغان ئۇرۇشالر كۆپ قېتىم ی.ئۇرۇش بولىدۇ

ئهڭ دەھشهتلىك بولغان ئىككى قېتىملىق ئۇرۇش بهشىنچى ۋە ئالتىنچى قېتىملىق 

یىلى ئۇدۇن بۇددىستلىرى بىلهن بولغان ئۇرۇشالرنىڭ بىرىدە - 996مىالدى .ئۇرۇشتۇر

ۇ خاقان ئهبۇ ھهسهن ۋە ھۈسهیىنلهر بىلهن بىر قاتاردا كاپىرالر بىلهن جهڭگه ئاتالنغان ب

خهلق .باتۇر مۇجاھىدە ئهلهنۇرخانمۇ قېرىنشاشلىرى بىلهن بىلله شېھىت بولۇپ كېتىدۇ

ئارىسىدا تاھازىرغىچه نۇرئهلهنۇرخان شهرىپىگه ئېیتىلىپ كېلىۋاتقان ئاتۇش خهلق 

ئىشق «دىكى مىسراالردىن كۆرە ئهلهنۇرخان ئاتۇش قۇمتاغنىڭ »ئهلهنۇرخان«ناخشىسى 

یىللىرى ئهتراپىدا شېھىت - 996دېگهن جایدا مىالدى )ىجانلىق تىلدا ئىشت یول(«یولى

 .بولغانلىقى مهلۇم 

تهزكىرەئىي ئارسالنخاندىكى نۇرئهلهنۇرخان ھهققىدىكى یهنه بىر رىۋایهتته 

نۇرئهلهنۇرخاننىڭ قاراخانىیالر خانى سهئىد ئېلى ئارسالنخاننىڭ ئانىسى ئىكهنلىكى 

 :ۇ خاتىرلهنگهنسۆزلهنگهن بولۇپ،بۇ ھهقته مۇنداق بىر شېئىرم

 

 ئاناسى نۇرئهلهنۇرخان

 .ئاتاسى شاھى مهرداندۇر
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 خۇدا یولىدا جان بهرگهن

 .شهھىدۇ ئارسالنخاندۇر

 

 بوۋاسى ئۇۋەیىش ئهۋلىیا

 .كهرەملىك شاھى سۇلتاندۇر

 بىلهي دېسهڭ ئاتى ئۇنىڭ

 .ساتۇق بۇغرائىي خاقاندۇر

 

 

 بۈۋى ئانام

 

ۇ ئایالنىڭ ئىسمى مهلۇم یىلدىن بېرى خهلق یادالپ كېلىۋاتقان ب1000

دېگهن بۇ ھۆرمهت نامىال قالغان بولۇپ،بۈۋى ئانامنىڭ »بۈۋى ئانا«پهقهت .ئهمهس 

كونا ئاشلىق (»ئهسكى جوۋە«قهبرىگاھى ئاستىن ئاتۇش مهشھهددىكى بۇرۇنقى بازارنىڭ 

بۇۋى ئانام ھهققىدە یېزىلغان تهزكىرىله ھازىرغىچه .نىڭ ئىچىگه جایالشقان) بازىرى

مىغان بولۇپ،بىراق بۈۋى ئانام ھهققىدىكى ئاغزاكى رىۋایهتلهرگه ئاساسالنغاندا ئۇ بایقال

سۇتۇق بۇغراخاننى ئېمىتىپ چوڭ قىلغان بولۇپ،ئوردا ئىچىدە ئاالھىدە ھۆرمهتكه ئىگه 

ئۇ سۇتۇق بۇغراخاننىڭ ئىشهنچلىك ئادىمى،ئهڭ ئىشهنچلىك ئاشپىزى .بولغان

راخاننىڭ شهخسىي تامىقىغا مهسئۇل ئایال كىشى بۈۋى ئانام سۇلتۇن سۇتۇق بۇغ.بولغان

 .ئىكهنلىكى ھهققىدىكى رىۋایهتلهرنىڭ ئاساسى بار
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بۈۋى ئانام سۇلتان سۇتۇق بۇغراخاننىڭ یېقىن تۇغقانلىرىدىن بولۇپ،سۇتۇق 

بۇغراخاننى ئېمىتىپ باققان ئېنىكئانىسى،بۇ ۋاقىتتا ئۇ ئوتتۇرا یاشلىق ئایال 

دەپ ئاتالغانلىقىنى نهزەرگه ئالغاندا  بۈۋى ئانام »بۈۋى« ئۇنىڭ سۈپهت نامى.دېیىلگهن

 .كىچىكىدىن یاخشى تهربىیه كۆرگهن،ئۇقۇمۇشلۇق ئایال بولغان

سۇلتان سۇتۇق بۇغراخاننىڭ ھاكىمىیهتنى خاقان ئوغۇلچاقتىن تارتىۋېلىپ،ئۇیغۇر 

كىرىشىدە  بۇددىستلىرىنى ئىسالمغا كىرگۈزىشىدە ،بولۇپمۇ ئۇیغۇر ئایاللىرىنىڭ ئىسالمغا

 .بۈۋى ئانام زور تۆھپىلهرنى قوشقان

سۇلتان سۇتۇق بۇغراخان ھاكىمىیهتنى قولغان ئالغاندىن كېیىن،بۈۋى ئانام ئىسالم 

دىنى ئۆگىنىش مهكتهپلىرىنى ئېچىپ،ئىسالم دىنىنىڭ تۈرلۈك بىلىملىرىدىن دەرس 

نىڭ ئایالالر یۇرتالرغا ئهۋەتىپ ئىسالم دىنى-بېرىپ،نۇرغۇن شاگىرت تهربىیهلهپ،یۇرت

 .ئىچىدە تارقىلىشىغا تۈرتكه بولغان

سۇلتان سۇتۇق بۇغراخان دەۋرىگه ئائىت ئایالالر قهبرىسىدىن پهقهت مهشھهت 

بىلهن بۈۋى ئانامنىڭال قهبرىسى )  سۇتۇق بۇغراخاننىڭ قىزى(ئىنچىدە بۇد تهركهن خېنىم 

ە یاشىغان تۈركان خاتۇن ۋە مهلۇماتالرغا ئاساسالنغاندا قاراخانىیالردىكى شۇ دەۋىرد(بولۇپ

مهلىكىلهر بۇددىستالر بىلهن بولغان ئۇرۇشالردا غازاتقا قاتنىشىپ،شېھىت بولۇپ كهتكهن 

ئابرویىنىڭ یۇقىرى - ئۇنىڭدىن بۇ ئایالنىڭ ئوردا ئىچىدە یۈز)جایالردا یهرلىككه قویۇلغان

 .ئىكهنلىكىنى قىیاس قىلغىلى بولىدۇ

 

 

 بۈۋى مهریهم خېنىم
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خېنىم سۇلتان سۇتۇق بۇغراخاننىڭ قىزى بولۇپ،ئۇ ھهققىدە ھازىرغا  بۈۋى مهریهم

 رىۋایهتلهردە ئۇنىڭ ئاجایىپ گۈزەللىكى ئهقىللىق،- قهدەر یېتىپ كهلگهن ھېكایه

كىچىكىدىن باشالپ ئوردىدا خاس تهربىیه ئېلىپ،بىلىملىك،باتۇر چوڭ  چېچهنلىكى،

 .بولغانلىقى سۆزلىنىدۇ

ددىستلىرى بىلهن بولغان جهڭدە نۇرئهالنۇرخېنىمالر بۈۋى مهریهم خېنىم خوتهن بۇ

بىلهن بىلله ئۇرۇش مهیدانىدىن چېكىنىپ،بهشكېرەمنىڭ بهش توغراق دېگهن یېرىگه 

كهلگهندە ئارقىسدىن قوغالپ كهلگهن بۇددىست قوشۇنالر بىلهن ئۇرۇش قىلىپ شېھىت 

رى ھازىرقى قهشقهر بىبى مهریهم خېنىمنىڭ مازى.قىلىنىدۇ ۋە شۇ جایغا دەپنه قىلىنىدۇ

كونا شهھهر ناھىیهسى بهشكېرەم یېزىسى بهش توغراق كهنتىگه یهنى یېزا مهركىزىنىڭ 

كىلومېتر شهرقىي جهنۇبىي تهرىپىگه جایالشقان بولۇپ،بۇ مازار ھازىرغىچه ئایالالر  3.9

ھهپتىنىڭ چارشهنبه كۈنلىرى كېلىپ چىراغ یېقىپ،تاشالرنى قۇچاقالپ یىغالپ تاۋاپ 

غان،تۇغماس ئایالالر باال تهلهپ قىلىدىغان بىر تاۋاپگاھقا ئایلىنىپ،زىیارەت قىلىدى

 .قىلىنىپ كهلگهن

خهلىق ئارىسىدا بۈۋىمهریهم خېنىم ھهققىدە كۆپ رىۋایهتلهر تارقالغان بولۇپ،شۇ 

 :رىۋایهتلهر ئىچىدىكى بىرىدە مۇنداق مهزمۇنالر سۆزلىنىدۇ

م یېزىسىدىكى بهشتوغراق كهنتىدە قهشقهر كونا شهھهر ناھىیىسىنىڭ بهشكېرە 

دەپ » بۈۋى مهریهم خېنىم مازىرى«دائىرىسى چوڭ بىر مازارلىق بولۇپ، كىشىلهر ئۇنى 

:   بۇ ھهقته یهرلىك خهلق ئارىسىدا مۇنداق بىر رىۋایهت  ساقلىنىپ كهلمهكته. ئاتىشىدۇ

خېنىمنىڭ  بۈۋى مهریهم خېنىم سۇلتان سۇتۇق بۇغراخاننىڭ قىزى بولۇپ، نۇر ئاالۋنۇر

ئۇ كىچىكىدىنال ئهقىلىلىق ھهم چىرایلىق بولۇپ، سۇلتان سۇتۇق . سىڭلىسى ئىكهن

بۈۋى مهریهممۇ ناھایىتى . بۇغراخان بۇ قىزىنى تهربىلهشكه ناھایىتى ئهھمىیهت بېرىپتۇ

. یاخشى تهربىیه كۆرۈپ زامانداشلىرى ئارىسىدا ئىلىم ئىگىسى بولۇپ كۆزگه كۆرۈنۈپتۇ
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هربىي ئىلىم، تارىخشۇناسلىق جهھهتلهردىمۇ ئىلىم ئۆگىنىپ كامالهتكه ئوقیا ئېتىش،  ھ

شۇ مهزگىلدە، قهشقهردىكى مۇسۇلمانالر بىلهن خوتهن ئۇیغۇر بۇددىستلىرى .   یېتىپتۇ

ئوتتۇرىسىدا جىددىي ئۇرۇش یۈز بهرگهن بولۇپ، بۈۋى مهریهم جهڭگه بېرىشنى ئىلتىماس 

ئۇ یهردە نۇرغۇن . ى بولغان یېڭىسارغا بېرىپتۇقىلىپ سهركهردىلهر بىلهن ئۇرۇش مهیدان

قىلىچۋازلىق، نهیزىۋازلىق بولغاندىن كېیىن، ئاخىر خوتهن بۇددىستلىرى قهشقهر 

بۈۋى مهریهم تۇتۇلۇپ قالسا . مۇسۇلمانلىرىنى یېڭىپ نۇرغۇن ئهسكهرلهرنى قهتل قىپتۇ

چىپ كېتىش قارارىغا بۇددىستالر تهرىپىدىن ئایاغ ئاستى بولىدىغانلىقىدىن ئهنسىرەپ قې

بهختكه قارشى بهش قىز . كېلىپ، ئۆزى بىلهن بىلله بارغان یهتته قىز بىلهن قېچىپتۇ

ئۇالر . ئۇیهردە شېھت بولۇپ، بۈۋى مهریهم قالغان ئىككى قىز ئاتقا مىنىپ قېچىپتۇ

بهشكېرەم یېزىسىنىڭ بهشتوغراق كهنتىگه كهلگهندە، بۈۋى مهریهمگه ئوقیانى زەھهرلىك 

بۇ دەل ئورما ۋاقتى بولۇپ نۇرغۇنلىغان دېھقانالر . ېگىپ بىر بۇغدایلىققا یېقىلىپتۇئوقى ت

ئى مۇسۇلمانالر، مېنىڭ ئارقامدىن «: بۈۋى مهریهم ئۇالرغا قاراپ. ئورما ئورۇۋاتقانىكهن

بۇددىستالر قوغالپ كېلىۋاتىدۇ، مېنى یۇشۇرۇپ قویۇڭالر ۋە قهیهرگه 

اڭالر، ئهگهر ئېیتىپ قویساڭالر باقى ئالهمدە یوشۇرنۇۋالغانلىقىمنى ئېیتىپ قویم

ئارىدىن مهتسهلهي ئىسىملىك بىر . دېھقانالر ماقۇل بولۇشۇپتۇ. دەپتۇ» ھېسابلىشىمىز

. دېھقان ئۇنى بۇغدایلىقتىن ئېلىپ خاماندىكى ئۈنچىنىڭ ئاستىغا یۇشۇرۇپ قویۇپتۇ

مهتسهلهي . سوراپتۇ ئارقىدىن قوغالپ كېلىۋاتقان بۇددستالر ئورما ئورۇۋاتقانالردىن 

دېگهنىكهن، بۇددىستالر دەرھال ئۇنى چېپىپ تاشالپتۇ ۋە »كۆرمىدۇق «بىرىنچى بولۇپ 

بۇددىستالر .   ئاتۇش تهرەپكه قېچىپ كېتىۋاتقان ھېلىقى ئىككى قىزنى قوغالپ كېتىپتۇ

ئۇزاپ كهتكهندىن كېیىن بۈۋى مهریهم یۇشۇرۇنغان جایدىن چىقىپ مهتسهلهینى 

ئالال مېنى مۇشۇ یهرگه یېقىتتى، «یۇپ، ئۆزى یېقىلغان یهرگه كهپتۇ ۋە یهرلىكىدە قو

دەپ ئۇ یهرگه بىر گۈمبهز یاستىپ، گۆر » مېنىڭ ئاخىرەتته یاتىدىغان جایىم مۇشۇ بولسۇن
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كىشىلهر ئۇ قىزنىڭ . دەل گۈمبهز پۈتكهن كۈنى بۈۋى مهریهم قازا تېپىپتۇ. كولىتىپتۇ

شۇ یىلى بۈۋى مهریهم ئون یهتته یاشقا . بولۇشۇپتۇئۇلۇغلۇقىغا قایىل بولۇپ ھهیران 

كېیىن كىشىلهر بۈۋى مهریهمنىڭ ۋەسىیىتى .   كىرگهن بولۇپ تېخى یاتلىق بولمىغانىكهن

بویىچه مهتسهلهي ئاكىنىڭ قهبرىسىنى یاسىتىپ قویۇپتۇ ھهم بۇ كىشىنىڭ ئۇلۇغ 

ئۆزلىرىنىڭ ئورما دەپ تهرىپلهپ، » مهتسهلهیكا ئورما غوجام«تۆھپىسىنى مهدھىیلهپ 

مهتسهلهینىڭ مازىرى ھازىرقى ئاۋات یېزىسىنىڭ قالۇق . پىرى ھېسابالیدىغان بوپتۇ

كهنتىدە بولۇپ، ھازىرمۇ كىشىلهر ئورما ۋاقتىدا بۇغدایلىققا بېرىپال، قولىغا ئورغاقنى 

دەۋىتىپ، ئاندىن ئورما ئورۇشنى »یا مهتسهلهیكا ئورما غۇجام پىرىم«ئېلىپ 

 . باشالیدىكهن

بۈۋى «بهشكېرەم یېزىسىنىڭ بهشتوغراق كهنتىدە ھهممىگه تونۇشلۇق بولغان     2  

بولۇپ، ئۇ بهدۆلهت زامانىسىغا كهلگهن چاغدا ۋەیرانلىشىشقا » مهریهم خېنىم مازىرى

شۇ مهزگىللهردە بهدۆلهت یۇرتالرنى كۆزدىن كهچۈرۈش ئۈچۈن چىقىپ، . قاراپ یۈزلىنىپتۇ

بهدۆلهت قهبرىلهر سىڭایان بولۇپ تامالرنىڭ ئۇلى .  ى چۈشۈپتۇبۇ ۋەیرانه مازارلىققا كۆز

بۇ «:چاك یېرىلىپ كهتكهن قهبرىلهرگه قاراپ -چۈشۈپ كهتكهن، گۈمبهزلىرى چاك 

. ئۇ   سۇلتان سۇتۇق بۇغراخاننىڭ قىزى ئىدى. دەپ سوراپتۇ» كىمنىڭ قهبرىسى

، چېكىنگهندە قوغالپ بۇددىستالر بىلهن مۇسۇلمانالر ئوتتۇرىسىدىكى جهڭگه قاتنىشىپ

شۇ جهریاندا ئۆزىنىڭ مهقبهرىسىنى ۋە . كهلگهنلهرنىڭ زەھهرلىك ئوقى تېگىپ یارىالنغان

بۇ قهبرىگاھىنىڭ ۋەخپه زېمىنلىرىنى ھهم مۇشۇ یۇرتتىكى خهلقنىڭ زېمىنلىرىنى 

بىر ئېقىن سۇ ) ھهزرىتى سۇلتانهمدىن(سۇغىرىش ئۈچۈن ئاتۇشتىكى سۇ مۇئهككلىدىن 

بهدۆلهت شۇ ھامان .   دەپتۇ مۆتىۋەرلهردىن بىرى -پ كهلگهن قىز مۇشۇ، سوراپ ئېلى

یۇرتۇڭالردىكى بۇ ئۇلۇغ زاتنىڭ _ :   ئاندىن جامائهتكه قاراپ. دۇئاغا قول كۆتۈرۈپتۇ

ددەپتۇ  - مازىرى مانا مۇشۇنداق ۋەیرانه ھالهتته یاتسابوالمدۇ؟بۇنى چوقۇم یاساش كېرەك، 



ىخىرات هچىقسىق ڭىنراللايائ نهكتۆئ ادىخىرات مالسىئ رۇغيۇئ ىرىسهق رالزۇتلۇي   

بهت- 29 
 

شى بىلهن بۇ یۇرتتىكى كاتتا باي ۋە دىنىي ئىخالسمهن ۋە كىشىلهرنىڭ كۆرسىتىپ بېرى

مهتكېرىم دېگهن باینى چاقىرىپ، بۇ مازارنىڭ خاسىیىتى ۋە ئۇنى یېڭىالشنىڭ 

ھازىر .  سىز بۇ مازارنى ناھایىتى كاتتا قىلىپ یاسىتىپ چىقىڭ -زۈرۈرلۈكىنى ئېیتىپ، 

قۇرلۇشى پۈتكهندىن كېیىن مازارنىڭ پۈتۈن . سىزگه بېرىدىغان بىر یارماقمۇ پۇلۇم  یوق

مهتكېرىم باي .   دەپتۇ - بارلىق چىقىمىڭىزنى مۇكاپاتى بىلهن قوشۇپ قایتۇرىمهن، 

زارىلىق بىلدۈرگهندىن كېیىن بۇ مازارنىڭ ھهممه ئهتراپىنى رىشاتكىغا ئېلىپ، گۈمبهزنى 

 قىممهت باھا كاھىش بىلهن یاساپ،كارىدور ۋەپهلهمپهیلىك مهسچىت یاساپ، بۇ یۇرتتا

لېكىن، مۇشۇ جهریاندا مهتكېرىم باي نۇرغۇنلىغان . ھهیۋەتته تهنھا قىلىپ پۈتتۈرۈپتۇ

قىیىنچىلىقالرغا دۇچ كهپتۇ، یهر، سۇلىرىنى، باغۋارانلىرىنى ۋە ماللىرىنىمۇ، ئهڭ ئاخىرىدا 

. جایلىرىنىمۇ سېتىشقا مهجبۇر بوپتۇ ۋە  كهمبهغهللىشىپ كېتىپتۇ - ئۆزىنىڭ قورۇ 

. مهتكېرىم باي تولىمۇ نامراتالشقان مهزگىللهردە بهدۆلهت كورلىدا ئۆلۈپتۇمازارلىق پۈتۈپ،

ئۇنىڭ ئهڭ یېقىن . مهتكېرىم باي تۆلىگهن بهدەلنى   قایتۇرىدىغان ھېچكىم چىقماپتۇ

لېكىن، مهتكېرىم باي یۇرت ئهھلى ئۈچۈن بهدەلگه  . بۇرادەرلىرىمۇ ئۇنىڭدىن یۈز ئۆرۈپتۇ

هلۇم ۋاقىت ئۆتكهندىن كېیىن مهتكېرىم باي پۈتۈن م.قىلچىمۇ پۇشایمان قىلماپتۇ

ئائىلىسى بویىچه كۆچۈپ چىقىپ بۈۋى مهریهم مازىرىدىكى ئۆزى یاساتقان بىر ئۆیدە 

سېخىیلىق ۋە مهردلىكته تونۇلغان  مهتكېرىم باي ئهمدى نامراتلىقتا نام .  ئولتۇرۇپتۇ

مهریهم خېنىم مازىرىغا  شۇنىڭ بىلهن ئوغلى بىالل سوپىنى بۈۋى. چىقىرىشقا باشالپتۇ

ئۆزى بولسا بۇرۇن ئۆزى ۋەخپه قىلغان یهرلهرنى قایتىدىن . شهیخ قىلىپ قویۇپتۇ

مهتكېرىم باي «:بهزىلهر. ئىجارىگه ئېلىپ تېرىش  بىلهن تىرىكچىلىك قىلىدىغان بوپتۇ

دەپ زارىگاھلىقتىن » بهشتوغراقلىق ئهمهس، ئۇ سىدىرلىق بولغاندىكىن، سىدىردا یاتسۇن

ئى،  بهشتوغراقلىق، «:ھهق گهپ قىلىدىغان بىرى ئورنىدىن تۇرۇپ. ۇن بهرمهپتۇئور

 - مهتكېرىم باي ھایات ۋاقتىدا، باي ۋاقىتىدا ئۇنىڭ ئېشىنى یېمىگىنىمىز، ئۇنىڭدىن ئۆتنه 
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ئۇ گهرچه سىدىرلىق بولغان بىلهن بهشتوغراقلىقنى ئوبدان . یېرىم قىلمىغىنىمىز ئاز

ئهمدى مۇشۇ ئادەمنىڭ جهسىتى مۇشۇ مازارغا . شۇ یاساتقانمۇشۇ مازارنىمۇ . یۆلىگهن

شۇنىڭ بىلهن  ھهممهیلهن خىجىل بولۇشۇپ بۈۋى مهریهم خېنىم . دەپتۇ»سىغمامدۇ؟

مهتكېرىم باینىڭ جهسىتى مۇشۇ . مازىرىنىڭ ئىچىكىرىكى ئىشىكىنىڭ یېنىغا گۆر كوالپتۇ

 .یهردىن ئورۇن ئاپتۇ

 

 

 ھهدىیه تۈركهن خېنىم

 

ىدا سۇلتان دەرىجه خېنىم،ئوردا خېنىم،پادىشاھ دەرىجىلىك خېنىم نامى ئهل ئارىس

بىلهن مهشھۇر بولۇپ كېلىۋاتقان ھهدىیه تۈركهن خېنىم سۇلتان سۇتۇق بۇغراخاننىڭ 

یىلالر ئهتراپىدا ھۈسهیىن - 997مىالدى .ئوغلى ھۈسېیىن بۇغراخاننىڭ ئایالى  دېیىلىدۇ

ان ئۇرۇشتا شېھىت بولغاندىن كېیىن،ئۇرۇشقا بۇغراخان خوتهن بۇددىستلىرى بىلهن بولغ

قاتناشقان ھهدىیه تۈركهن خېنىممۇ پۈتۈن سهپ بویىچه چېكىنگهن ئىسالم قوشۇنلىرى 

ئۇالر ئۇرۇش مهیدانىدىن چېكىنىپ قاراباش دېگهن یهرگه .بىلهن بىرلىكته چېكىنىدۇ

ۇنالر بىلهن كهلگهندە ھهدىیه تۈركهن خېنىم ئارقىسىدىن قوغالپ كهلگهن بۇددىست قوش

سۇلتان دەرىجه «.بولغان ئۇرۇشتا شېھىت بولۇپ كېتىدۇ  ۋە قارا باشقا دەپنه قىلىنىدۇ

دېگهن نام پادىشاھ دەرىجىلىك خېنىم یاكى تۈركان خاتۇن دېگهن مهنىدە » خېنىم

مهھمۇد .بولۇپ،بۇ ھهدىیه خېنىمنىڭ ئوردا ئىچىگه تهئهللۇق ئایال ئىكهنلىكىنى بىلدۈرىدۇ

تۈركى تىلالر دىۋانىدىكى مهلۇماتقا قارىغاندا قاراخانىیالر ئائىله ئهزالىرى ۋە قهشقهرىنىڭ 

 .دەپ ئاتالغان»تهركهن خاتۇن یاكى تۈركان خاتۇن«ئوردا ئىچىدىكى ئایالالر 
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ھهدىیه تۈركهن خېنىمنىڭ مازىرى ھازىرقى یېڭىسار ناھىیهسى ماڭشىن یېزىسىنىڭ 

دېگهن نام بىلهن مهشھۇر »ىجه خېنىم مازىرىسۇلتان دەر«قاراباش دېگهن یېرىدە بولۇپ،

 .بولۇپ كهلمهكته

 

 قىزىلچى خېنىم

 

 

 -جهڭگاھالردىكى باھادىر قهیسهرلىكى،-ئاجایىپ گۈزەللىكى ۋە باتۇر

غهیرەتلىكلىكى بىلهن تهرىپلىنىپ كېلىۋاتقان قىزىلچى خېنىم قاراخانىیالر 

ۇق بۇغراخاننىڭ كىچىك قىزى مهلىكىلىرىدىن بولۇپ، بهزى مهنبهلهردە ئۇنى سۇلتان سۇت

نىڭ قىزى ) ھهدىیه تۈركهن خېنىم؟(یهنه بهزى مهنبهلهردە ئوردا خېنىم  دېیىلسه،

بىر رىۋایهتته قىزىلچى خېنىمنىڭ بىر قانچه نهپهر ھهمراھى بىلهن بىر  .دېیىلىدۇ

یهنه بىر .قېتىملىلق بۇددىستالر بىلهن بولغان غازاتتا شېھىت بولغانلىقى سۆزلهنگهن

ایهتته مهلىكه ئۆز ھهمراھلىرى بىلهن ئىسالم دىنىنى تارقىتىپ یۈرگهن ۋاقتىدا رىۋ

قىزىلچى خېنىم مازىرى ئاتۇش بىلهن بهشكېرەم ئارىلىقىدىكى .ئۆلتۈرۈلگهن دېیىلىدۇ

ئىشت یولىدا بولۇپ،پهقهت بىرال گۈمبهزدىن -قومال تاغنىڭ ئىچىدىكى مهشھۇر تاغ یولى

دېگهن نام بىلهن مهشھۇر »قىزىلچى خېنىم مازىرى«غىچه ئىبارەت بولغان بۇ مازار ھازىر

بۇ مازارغا قىزىلچى .بىر تاۋاپگاھ،زىیارەتگاھقا ئایلىنىپ خهلىق ئىچىدە یادلىنىپ كهلمهكته

  .خېنىم ۋە ئۇنىڭ ئۈچ ھهمراھى دەپنه قىلىنغان ئىكهن
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 تارىخ بهتلىرىدە چاقنىغان ئایال :بۆلۈم- 2

  
  

  تۈركان خاتۇن

 

اراخانىیالر خانى تابغاچ بۇغراخاننىڭ قىزى،سالجۇقىالر سۇاللىسى تۈركان خاتۇن ق

سۇلتان مهلىك شاھ ئهبۇ فهتىھ جااللىدىن ئىبىن ئالىپ ئارسالن ئىبن چىغرىبهگنىڭ 

تۈركان خاتۇن ئهقىللىق،تهدبىرلىك ئایال بولۇپ،ھاكىمىىیهت ئىشلىرىدا ئېرىگه .خوتۇنى

پاراسىتى،تهدبىرلىك -كان خاتۇن ئهقىلتۈر.ھهردائىم یول كۆرسىتىپ مهسلىھهت بهرگهن

 .سىیاسهتلىرى بىلهن مهلىكشاھنىڭ یۈكسهك ھۆرمىتى ۋە ئېتىبارىغا ئېرىشكهن

تارىخىي ماتىرىیالالردا مهلىكشاھ ھاكىمىیىتىدىكى دۆلهت باشقۇرۇش تۈزۈمى ۋە 

تاشقى سىیاسهتلهرنىڭ ۋەزىر نىزامۇلمۈلۈك ۋە تۈركان خاتۇننىڭ تهدبىرلىرى - ئىچكى

تۈركان خاتۇن مهلىك شاھتىن مهھمۇد .ىدا ۋۇجۇدقا چىققانلىقى مهلۇمدۇرئاساس

ئىسىملىك بىر ئوغۇل تۇغقان بولۇپ،مهلىك شاھ ۋاپات بولغاندىن كېیىن ئوغلىنى تهختكه 

چىقىرىش ئۈچۈن ئۆگهي ئوغلى بهركیارىق بىلهن ئۇزۇنغا سوزۇلغان ئۇرۇش ئېلىپ 

 .بارغان

اسىي ئىشالرغا تهسىر كۆرسىتىپال قالماي بهلكى تۈركان خاتۇن ھۆكۈمدارالرغا ۋە سىی
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ھاكىمىیهت ئىشلىرىدا ۋە ئىقتىساد ئىشلىرىدا مۇھىم رول ئوینایدىغان كۈچلۈك بىر نوپوز 

ئۇ .ئېگىسى بولغان بولۇپ،ئۇ تۈرك خانىشلىرى ئىچىدىكى ئهڭ مهشھۇرلىرىدىن بىرىدۇر

تهركهن .گه بولغاندۆلهت ھاكىمىیىتىنىڭ ھهرساھهسىدە ئۈنۈملۈك بىر ئورۇنغا ئى

خاتۇننىڭ ئىشلىرىنى بېجىرىدىغان مهمۇرالر ۋە ئایرىم بىر ۋەزىرى 

نىزامۇلمۈلۈكنىڭ ۋارىسى تاجىلمۈلۈك ئۇنىڭ ۋەزىرى بولۇپ خىزمهت .بولغان

ئهینى دەۋىردە سۇلتانغا ئىلتىماس سۇنۇشقا قارار بهرگهن دىیار بهكىر بېگى مهرۋان .قىلغان

مىكى سۇلتان مهلىكشاھ تهرىپىدىن قوبۇل قىلىنمىغاچقا،بۇ ناسىرۇددەۋلهنىڭ ئهلچىلهر ئۆ

ئۆمهكنىڭ باشلىقى مهرۋان تهركهن خاتۇننىڭ ھىمایسىگه ئېرىشىش كویىدا 

بولۇپ،ئاخىرى تۈركان خاتۇننىڭ ۋاستىچىلىقى بىلهن كۆزلىگهن مهقسىتىگه 

سىدە سهمهرقهنت ھۆكۈمدارى ئهھمهدخانمۇ تۈركان خاتۇننىڭ ئىلتىماسلىرى سایى.یېتىدۇ

 .سۇلتاننىڭ ئهپۇ قىلىشىغا ئېرىشىدۇ

تۈركان خاتۇننىڭ ئىلىم ۋە ئهدەبىیات پېشۋالىرىنى ھىمایه قىلىدىغان بىر 

مهرىپهتپهرۋەر ئایاللىقى،ئهلچىلهر ئۆمهكلىرىنى قوبۇل قىلىدىغان دۆلهتنىڭ 

نى سىیاسىي،ئىقتىسادىي،ھاكىمىیهت ئىشلىرى ۋە مهدەنىیهت پائالىیهتلىرىدە یۇقىرى ۋەزىپى

ئۈستىگه ئالىدىغان ئایال ئىكهنلىكى مهلۇم بولۇپ،مهھمۇد قهشقهرى تۈركى تىلالر 

سالجۇقىالر خانىدانلىقىنىڭ ئهمهلىي ھوقوقىغا پهردە « دىۋانىدا تۈركان خاتۇن ھهققىدە 

خانىش تۈركان خاتۇننىڭ قاراخانىیالر مهلىكىسى »ئارقىسىدا تۇرۇپ قوماندانلىق قىلغۇچى 

ىن،قهشقهر،باالساغۇن قاتارلىق جایالردىكى كۆپلىگهن ئۇیغۇر،قارلۇق ئىكهنلىكى سهۋەبىد

زىیالىیلىرى باغداتقا بېرىپ مۇھىم جامائهت خىزمهتلىرىگه ئىشتىراك قىلىشقان،مانا 

مۇشۇنداق سهۋەبلهر تۈپهیلىدىن باغدات تېزال تۈركلهرنىڭ نوپوزى ئاستىغا ئۆتتى،قهدىمىي 

ىڭ مهدەنىیىتى قایتىدىن باش كۆتۈرۈپ، ئهرەپ تۈركى تىلىدا سۆزلىشىدىغان خهلقلهرن

ئۆزىنىڭ » تهڭ بهیگىگه چۈشكهن ئىككى ئاتتهك چېپىپ«مهدەنىیىتى بىلهن بىلهن 
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 .دەپ یازىدۇ»...ھایاتىي كۈچىنى نامایان قىلدى 

بىلىملىك ،ئىستىداتلىق تۈركان خاتۇن كۆپلىگهن مهسجىد،مهكتهپ،شىپاخانىدەك 

ھۈرمهت ۋە ئالىي نوپۇز بىلهن -ئىززەت.هرپا قىلغانساخاۋەت مۇئهسسهلىرىنى ب-خهیر

 .یىلى رامزان ئېیىدا ۋاپات بولغان-1094یاشىغان تۈركان خاتۇن مىالدىي 

 

 

 رابىیه قهشقهرى

 

رابىیه قهشقهرى قاراخانىالر خانىدانلىقىنىڭ خانى یۈسۈپ قادىرخان زامانىسدا یاشاپ 

 :ل ئىچىگه تارقالغانئۇ ھهققىدە مۇنداق بىر ھېكایه ئه.ئۆتكهن شائىرە 

رابىیهنىڭ ئاجایىپ ئادىتى بولۇپ، ھهر ھهپتىنىڭ پهیشهنبه كۈنى شامدىن یېنىپ 

تۈن نىسپى بولغاندا . ئۆگزىگه چىقىپ، یۇلتۇزالرغا قاراپ، مۇناجات ئوقۇیدىكهن 

ئۇنىڭغا بۇ . ھوجرىسىغا چۈشۈپ ، ئازراق غىزالىنىپ، بىردەم ئارام ئېلىپ شېئىر یازىدىكهن

 . ۇستازى ئۆگهتكهن بولۇپ، یهتته یېشىدىن باشالپ داۋامالشتۇرۇپ كهلگهن ئىكهنئىشنى ئ

ئانىسىنىڭ یاتلىق قىلىش - رابىیه رەسىدە بولۇپ ئاشقان بولسىمۇ لېكىن ئاتا

ئامالسىز قالغان بىچارە . دەیدىكهن " ۋاقتى ئهمهس" توغرىسىدىكى تهلىپىنى رەت قىلىپ

یۇرت . نى تهسلىكته ئۆزرە ئېیتىپ قایتۇرىدىكهنئانا ھهر قېتىم كهلگهن ئهلچىلهر-ئاتا

قازىسىنىڭ قۇلىقىغا بۇ ئىش یهتكهندىن كېیىن بۇ ئىشنى قارا خانىالر خانى سۇلتان 

سۇلتان بىر كۈنى رابىیهنى ئوردىغا چاقىرتىپ، . یۈسۈپ قادىرخانغا مهلۇم قىلىپتۇ

ىشىنىڭ ئىشى جىق خوتۇن ك«رابىیه .ئۇنىڭدىن یاتلىق بولماسلىقنىڭ سهۋەبىنى سوراپتۇ

جاپاسى ئېغىر، ئهمما بۇنى ئهرلهر بىلمهیدۇ، مهن نهچچه یىلدىن بېرى ئاسماندىكى 
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یۇلتۇزالرنى ساناپ، ئایالالرنىڭ ئىشى ئاسماندىكى یۇلتۇزالرنىڭ سانى بىلهن تهڭ ئىكهن 

شۇڭا ئاسماندىكى یۇلتۇزالر چۈشۈپ ، ئایالالرنىڭ ئىشى ئازالپ . دىگهن ئویغا كهلدىم

 .دەپتۇ» ئاندىن یاتلىق بولۇشنى ئویالپ كۆرىمهنقالسا 

ئهقىللىق قىزىم مهقسىدىڭىزنى چۈشهندىم، ئایالالرنىڭ « سۇلتان یۈسۈپ قادىرخان

مهن بۇ تهڭسىزلىكنى . ئىشى ھهقىقهتهن كۆپ، ئهمما بۇنى تونۇپ یهتكهنلهر یوق ھىساپتا

ن سىز یاتلىق ئهمما ئالدى بىله. ئوڭشاش ئۈچۈن خان نامىدىن یارلىق چۈشۈرىمهن

ئېلىمىزدە ھهر ئادەمنىڭ جۈپتى ۋە ئۆیى بولۇشى . بولۇڭ، ئۆي تۇتۇڭ، پهرزەنتلىك بولۇڭ،

جۈپسىز، ماكانسىز كىشى یىپى یوق لهگلهگتهك تۇترۇقسىز كېلىدۇ، یاشاشقا . كېرەك

نىشانى -پهرزەنت بولمىسا ئهجدادالرنىڭ نام. ئىشهنچى، تۇرمۇشتا ئهخالقى بولمایدۇ

ى ئۆچىدۇ، شورى قۇرۇیدۇ، ئهل یۇرت ئازىیىپ خاراپلىشىدۇ، رەقىبلهرنىڭ یوقایدۇ، ئىز

» بوۋىلىرىمىز یاتقان خاسىیهتلىك یهرلهر خارلىنىدۇ- ئاتا. ۋەیران قىلىشىغا ئۇچرایدۇ

 .دەپتۇ

رابىیه سۇلتاننىڭ مېھرىبانلىق قىلغان نهسىھىتىدىن تهسىرلىنىپ یاتلىق بولۇشقا 

 .ماقۇل بوپتۇ

لتان یۈسۈپ قادىرخان رابىیهنىڭ شېئىرلىرىنى كۆچۈرۈپ شۇنىڭدىن كېیىن سۇ

ئهلدىكى بارلىق ئهرلهر بىر ھهپتىلىك « تارقىتىشقا پهرمان قىپتۇ شۇنداقال 

ئوقىتىدىن كېیىن ھهر پهیشهنبه كۈنى ئایاللىرىغا چامىسىنىڭ یېتىشىچه پۇل بېرىپ -ئىش

یېڭى كىیىم ئېلىپ  ئایالىنىڭ بىر ھهپتىلىك ئهجرىنى یاندۇرۇشى، ھېیت ئایهملهردە

شۇنىڭدىن بۇیان خهلقىمىزدە ئایالىغا . دەپ یارلىق چىقىرىپتۇ»  بېرىشى كېرەك

ئایالىغا . پهیشهنبىلىك، ھېیتلىق بېرىدىغان ئادەت بۈگۈنگىچه داۋاملىشىپ كهپتۇ

دەپ مهسخىرە قىلىش » مۈشۈكتىن پهیشهنبىلىك تىلهیدىغان «قارىمىغان ئهرلهرنى 

 .نشۇنىڭدىن قالغان ئىكه
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 بۈۋى رابىیه

 

بۈۋى رابىیه قاراخانىیالر خاندانلىقىنىڭ ئاخىرقى مهزگىللىرىدە قهشقهرنىڭ ئوپال 

دېگهن جایىدا یاشاپ ئۆتكهن بولۇپ،مولال سهیفىددىن ئىسىملىك كىشىنىڭ 

قىزى،قاراخانىیالر شاھزادىسى ئهمىر ھۈسهیىىنىڭ ئایالى ۋە مهشھۇر ئالىم مهھمۇد 

هلىق ئارىسىدىكى رىۋایهتلهردە بۈۋى رابىیهنىڭ چولپان خ.قهشقهرىنىڭ ئانىسىدۇر

ئهخالقلىق،دىیانهتلىكلىكى،بىلىملىكى تهرىپلىنىپ - یۇلتۇزىدەك گۈزەللىكى،ئهدەپ

شاھزادە ئهمىر ھۈسهیىن بىر قېتىملىق شىكار سهۋەبى بىلهن بۈۋى رابىیه .كهلگهن

جامالى -زەل ھۆسنىئائىلىسىدە توختاپ ئۆتۈش جهریانىدا بۈۋى رابىیهنىڭ ئاجایىپ گۈ

ئىستىداتلىق،تهقۋادار،بىلىملىك .پاراسىتىگه قایىل بولۇپ،ئۇنى ئهمرىگه ئالىدۇ- ،ئهقىل

ئوغلى مهھمۇد قهشقهرىنى .ھۈرمهتكه ئېرىشىدۇ-بۈۋى رابىیه ئوردىدا ئاالھىدە ئىززەت

 .تۇغقاندىن كېیىن،ئۇنى كىچىكىدىن باشالپ ئۆزى ئاالھىدە تهربىیهلهیدۇ

ا ئوردىدا سىیاسىي سۈیقهست بولۇپ،شۇ چاغدا سىرتالرنى ئارىالپ كېینكى ۋاقىتالرد

ماتىرىیال توپالپ یۈرگهن مهھمۇد قهشقهرى ئامالسىز باغداتقا سهرسان بولۇپ چىقىپ 

بۈۋى رابىیهنىڭ قېیىن ئاتىسى ۋە یولدىشى ئهمىر ھۈسهیىن سۈیقهست بىلهن .كېتىدۇ

ە قالغان بۈۋى رابىیه ئوغلى مهھمۇد یېقىنلىرىدىن ئایرىلىپ مۇسىبهت ئىچىد.ئۆلتۈرىلىدۇ

قهشقهرىنىڭ دىدارىغا زار بولۇپ، ئوغلىنىڭ یولىغا تهلمۈرۈپ ئۇ كهتكهن تهرەپكه 

دېگهن یهردە ۋاپات »كۆۋرۈك بېشى « بویىدىكى » بۈیۈك كارۋان یولى «بارىدىغان یول 

 .بولغان بولۇپ،بۈۋى رابىیهنىڭ قهبرىسى شۇ جایدا ئىكهنلىكى مهلۇم
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 ه ئاخۇنبايمۇترىیب

 

ئهسىرلهردە خوتهندە تۇغۇلۇپ ئۆسكهن بولۇپ شۇ -12مۇترىیبه ئاخۇنباي 

 .دەۋىرلهردىكى مهشھۇر شائىرە،ئاتاقلىق مۇزىكانت ئایال ئىكهنلىكى مهلۇم

 

 

 چۇچۇك خانىم

 

سهئىدىیه خانى سۇلتان ئابدۇرىشىتخاننىڭ تۇنجى ئایالى خانىش چۇچۇك خانىم 

مهشھۇر (ئابدۇكېرىمخان،ئابدۇرېھىمخان،سۇلتان ئىبراھىم بولۇپ،ئۇ ئابدۇللېتىپ سۇلتان،

 .مۇھهممهتخان ۋە ئهبۇ سهئىد سۇلتان قاتارلىق  ئالته ئوغۇل تۇغقان)سوفى سۇلتان

سۇلتان ئابدۇرىشىتخان ۋاپات بولغاندىن كېیىن،چۇچۇك خانىم  ۋە ئهمىرلهر 

لهر بویىچه كونا رەسمىیهت) ئادىل خان دەپ تهرىپلىنىدۇ(ئابدۇكېرىم سۇلتاننى 

سۇلتان ئابدۇرىشىتخان جایالرنى .مهسلىھهتلىشىپ ئاتىسىنىڭ ئورنىغا تهخىتكه چىقىرىدۇ

ئارىالۋاتقاندا تۇیۇقسىز ۋاپات بولۇپ كهتكهچكه،ئۆزىنىڭ تهخت ۋارىس مهسلىسىنى ئېنىق 

ئورۇنالشتۇرمىغان بولۇپ،شۇ سهۋەپتىن تهخت ۋارىسى مهسلىسى بىر قىیىنچىلىق پهیدا 

سۇلتان ( ۇپمۇ سۇلتانلىق تهمهسىدە یۈرگهن قارانىیهت سوپى سۇلتاننىڭبول.قىلىدۇ

ئوغلى بولۇپ،كېیىن یهنىال شاھلىق تالىشىپ ئابدۇكېرىمخاننى - 7ئابدۇرىشىتخاننىڭ 



ىخىرات هچىقسىق ڭىنراللايائ نهكتۆئ ادىخىرات مالسىئ رۇغيۇئ ىرىسهق رالزۇتلۇي   

بهت- 38 
 

قهشقهردىن یهكهنگه ) سوپىالر بىلهن بىرلىشىپ یوشۇرۇن قهستلهپ ئۆلتۈرىۋېتىدۇ

ۇك ۋەزىیهت ئاستىدا تهدبىرلىك ۋە كېلىشى ئوردىدا جىددىیچىلىك پهیدا قىلىدۇبۇ ناز

پاراسهتلىك چۇچۇك خانىم ئوتتۇرىغا چىقىپ سوپى سۇلتانغا نهسىھهت 

ئابدۇكېرىمخاننىڭ سوپى سۇلتانغا ئاتا ئورنىدا ئىكهنلىكىنى،موغۇل .قىلىدۇ

سۇلتانلىرىنىڭ كونا رەسمىیهت قائىدىسدىمۇ قایسى ئوغۇل یاشتا چوڭ بولسا شۇنى 

ویسۇنىدىغانلىقىنى ئېیتىپ،كونا یوسۇن بویىچه خاقان دەپ بىلىپ ب- خان

نهتىجىدە بۇ .ئابدۇكېرىمخاننى خان قىلىپ تهیىنلىگهنلىكىنى قائىدە بىلهن چۈشهندۈرىدۇ

 .ھوقۇق تالىشىش زىددىیىتى ئوڭۇشلۇق ھهل بولىدۇ

 

 

  ئاماننىساخان

 

ئاماننىساخان ئۇیغۇر سهئىدىیه دەۋرىدىكى تاالنتلىق شائىرە ،ئىستىداتلىق 

یىلى دوالننىڭ تىزناپ - 1534ئۇ .سهئىدىیه سۇلتانى ئابدۇرىشىتخاننىڭ ئایالى.ىكانتمۈز

دەریاسى بویىدىكى مهھمۇد ئىسىملىك ئۇقۇمۇشلۇق كىشىنىڭ ئائىلىسىدە دۇنیاغا 

دادىسىنىڭ كۆڭۈل قویۇپ تهربىیهلىشى بىلهن كىچىكىدىن تارتىپ .كهلگهن

ىنى ئۆگىنىپ،شېئىر ئىجادىیهتلىرىگه ئۇیغۇر،ئهرەپ،پارس ئهدەبىیاتىنى ۋە مۇزىكا ئىلم

مۇقامىنى ئىجتىھات بىلهن ئۆگىنىپ،ئۆزى یازغان شېئىرالرنى  12ئۇ ئۇیغۇر .كىرىشكهن

ئاماننىساخان یهنه خهتتاتلىقتىمۇ كامالهتكه .مۇقام ئاھاڭىغا سېلىپ ئوقىغان

لىیا پاراسىتى،بىلىملىكىگه مهھ-جامالىغا،ئهقىل-ئاماننىساخاننىڭ گۈزەل ھۆسنى.یهتكهن

 .پادىشاھى ئابدۇرىشىتخان ئۇنى نىكاھىغا ئالغان- 2بولغان سهئىدىیه خانلىقىنىڭ 

ئاماننىساخان ئوردىغا كىرگهندىن كېیىنمۇ داۋاملىق ئهدەبىي ۋە مۇزىكا ئىجادىیهتلىرى 



ىخىرات هچىقسىق ڭىنراللايائ نهكتۆئ ادىخىرات مالسىئ رۇغيۇئ ىرىسهق رالزۇتلۇي   

بهت- 39 
 

مۇقامنى رەتكه سېلىشتهك چوڭ بىر خىزمهتنى  12ئاماننىساخان .بىلهن  شۇغۇلالنغان

ناملىق ئهسىرىدە خانىش ئاماننىساخاننىڭ » تارىخىي مۇسقىیۇن«مۆجىزىنىڭ .تاماملىغان

 :ھایاتى یهنىمۇ تهپسىلىي بایانالر بىلهن خاتىرىلهنگهن

بۇ خېنىم سۇلتان .مۇقامنىڭ یهتتىنچى پېشۋاسى مهلىكهئى ئاماننىسا خېنىم ئىدى

دىۋانى «ئۇ ئۆز دەۋرىنىڭ یىگانه شائىرەسى بولۇپ،.ئابدۇرىشىتخاننىڭ خانىشى ئىدى

خهتتاتلىقتا .ناملىق شېرىن بىر كىتاب یازغانىدى) نهفىسه شېئىرلىرى توپلىمى (»هفىسىن

مۇزىكا ئىلمىدىمۇ شۇنداق كامالهتكه یهتكهن .ئۈستۈن ماھارەتكه ئىگه ئىدى

سۇلتاننىڭ .ئىدىكى،سۇلتان ئۇنىڭغا تاقهتسىز ئاشىق ۋە ئىختىیارسىز شهیدا بولغان ئىدى

سۇلتان ئۆز :ش ۋەقهسى مۇنداق بولغان ئىدىبۇ مهلىكىنى ئۆز نىكاھىغا ئېلى

ئهمىرلىرى ۋە لهشكهرلىرى بىلهن پایتهخت یهكهندىن ئاتلىنىپ چىقىپ ،تارىم - ۋەزىر

دەریاسىنى بویالپ تهكلىماكان دەشتىگه شىكارغا یۈزلهندى ۋە نهچچه كۈن شۇ ئهتراپتا 

مۇساپىر سۇلتاننىڭ كېچىلىرى دېھقانچه ساددا كىیىملهرنى كىیىپ قونۇچى .بولدى

سۈپىتىدە سهھرا یاقىلىرىدىكى ئۆیلهردە غېرىبانه قونىدىغان ۋە شۇ یول بىلهن 

قىلمىغىنى تهكشۈرىدىغان ئادىتى بار - سىتهم قىلغان- ئهمهلدارالرنىڭ پۇقراالرغا زۇلۇم

بىر كۈنى سۇلتان شۇ یوسۇندا ئهكرەم ئاتلىق بىر مهھرىمى بىلهن بىر خارابه ئۆیگه .ئىدى

بۇ مهلىكه .بۇ ئۆي مهھمۇت ئاتلىق بىر ئوتۇنچىنىڭ ئۆیى ئىدى.كىردىقونۇچى سۈپىتىدە 

سۇلتان ئۆینىڭ بۇلۇڭىدا تۇرغان بىر تهمبۇرنى كۆرۈپ .بولسا شۇ مهھمۇتنىڭ قىزى ئىدى

مهن تهمبۇر «:مهھمۇد.قېلىپ مهھمۇددتىن تهمبهر چېېلىپ بېرىشنى تهلهپ قىلدى

بهر دەپ خاپا قىلىپ  مۇشۇ قىزىم ماڭا تهمبۇر ئېلىپ.چېلىشنى بىلمهیمهن

» ئهمىسه قىزىڭىز چېلىپ بهرسۇن«:سۇلتان .دەپ جاۋاپ بهردى»ئالدۇرغان،قىزىم چالىدۇ 

مهھمۇد قىزىغا ئهمىر قىلغاندىن كېیىن،قىز تهمبۇرنى ئېلىپ پهنجىگاھ مۇقامىغا .دېدى

 بولۇپمۇ قىز ئۆزى یازغان بىر شېئىرنى مۇقامغا.شۇنداق چالىدىكى ،سۇلتان ھهیران قالدى
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شېئىرنىڭ .سېلىپ ئوقىغاندا،سۇلتان قىزنىڭ مۇھهببىتىدە كۆیۈپ،بىھوش بولۇپ كهتتى

 ):مهنىسى(باشالنما بېیتى مۇنداق ئىدى

 

 .خۇدا ساڭا یۈز شۈكرى،بىزگه ئادىل پادىشاھ قىلدىڭ

 .مىسكىنگه ئابدۇرىشىتخاننى پاناھ قىلدىڭ- پېقىر

 

 :مهنىسى-ۋە غهزەل ئاخىرى مۇنداق باغالنغان ئىدى

 

 كۈندۈز دۇئا قىلغىن-ي نهفىسى ئۇلۇغ تهڭرىگه كېچهئه

 .كى شاھىڭ ھهققىدە دۇئا قىلماي كۆپ گۇناھ قىلدىڭ

 

نهفىسه دېگهن شائىر كىم؟بۇ غهزەلنى سىز «غهزەل تامام بولۇشىغا سۇلتان ئالدىراپ

خهقنىڭ غهزىلىنىمۇ یاد ئېلىپ «دەپ سورىغانىدى،قىز » نهدىن ئۆگهنگهن

بۇ غهزەل .فۇزۇلى،زەلىلىنىڭ شېئىرلىرىدىن باشقىنى ئوقىمایمهن یۈرەمدىكهن،مهن نهۋائىي

سۇلتان ئۇنىڭ نهچچه یاشقا .دەپ جاۋاپ بهردى» ئۆزۈمنىڭ،نهفىسى مېنىڭ تهخهللۇسۇم

سۇلتان تېخىمۇ .ئاتىسى ئون ئۈچ یاشقا كىرگهنلىكىنى ئېیتتى.كىرگهنلىكىنى سورىدى

یازغان بىر نهچچه شېئىرالرنى  ئاڭغىچه ئاماننىسا خېنىم تۇرۇپ ئۆزى.ھهیران بولدى

پادىشاھنىڭ بۇ .خېتىنىڭ ھۆسنى ئۆزىنىڭ ھۆسنى بىلهن بهسلىشهتتى.ئهكىلىپ كۆرسهتتى

قېنى ئهمىسه «.خهتنى شۈنچه كىچىك بىر نارىسىدەنىڭ یازغىنىغا ئىشهنگۈسى كهلمىدى

قهلهم،قهغهز ئېلىپ - دېگهنىدى،قىز دۆۋەت» مهن قاراپ تۇراي،بىر شېئىر یېزىپ بېقىڭ

 :مهنىسى-كېلىپ،تۆۋەندىكى بېیىتنى یازدى

 خۇدا،بۇ بهندە ماڭا تولىمۇ گۇمانلىق كۆزدە قارىدى
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 .گویا بۇ ئۆیدە بۈگۈن ئاخشام مهن ئۈچۈن بىر تىكهن ئۈندى

دېدى ۋە مهھرىى بىلهن » ئىشهندىم،مېنى مهسخىرە قىلماڭ« سۇلتان كۈلۈپ

ئۇ لهشكهرگاھىغا .ىدەپ كېتىپ قالد» بىز ھېلى كېلىمىز « تاشقىرىغا چىقىپ 

تۈن یېرىمدا قىرىق كىشى .ئهمىرلىرىگه بولغان ئهھۋالنى بایان قىلدى- بېرىپ،ۋەزىر

پادىشاھ ئۆزىنى ئاشكارىالپ،توي .مهھمۇتنىڭ ئۆیىگه كېلىپ مهقسىتىنى بىلدۈرۈشتى

بۇ مهلىكه یىگىرمه یىل پادىشاھنىڭ نىكاھىدا .قىلىپ قىزنى نىكاھىغا ئالدى

پاراسهت ئاتا قىلغان ئىدىكى،تهرىپلهش - قىزغا شۇنداق ئهقىلخۇدایىتاال بۇ .تۇردى

ئهخالقى جهمىله «نى یازدى،قىزالرغا نهسىھهت قىلىش مهزمۇنىدا» دىۋانى نهفىسى«.تهس

ناملىق » ) قهلىبلهر شهرھى(شورۇھۇلقۇلۇپ «ناملىق بىر كىتاب یازدى،) گۈزەل ئهخالق(

ىدا بۇنىڭدەك مهنىلىك كىتاب بىر رىساله یازدى،شائىرلىق ۋە نهغمىچىلىك توغرىس

ناملىق بىر مۇقامنىمۇ ۇ مهلىكه ئىجاد ) شادلىق قوزغىغۇچى(ئىشرەت ئهنگىز «.ئاز

قىلغانىدى،كۈچلۈك رەشك یۈزىسىدىن سۇلتان بۇنى ئۆز نامىدا قىلىۋالغان ۋە شۇ بویىچه 

ۋاپات بۇ مهلىكه ئوتتۇز ئۈچ یاكى ئوتتۇز تۆت یېشىدا تۇغۇتتا .نهغمىچىلهرگه ئۆگىتىلگهن

مهلىكه ئالهمدىن ئۆتكهندىن كېیىن سۇلتان ئۆزىنى ئۆلتۈرگۈدەك .بولغان دېیىلىدۇ

ھالهتكه یېتىپ،سهۋدایىلىق كىسىلىگه گىرىپتار بولۇپ،ئاخىر یىغالپ ئالهمدىن 

 :ئاستىدىكىسى قهشقهر یهكهندىكى ئاماننىساخان قهبرىسى.ئۆتتى،دېیىلىدۇ
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 زىبۇننىسا بېگىم

 

تۇرپانلىق موغۇلىستان خانلىرىدىن ) 1706- 1639: ( زىبۇننىسا بېگىم

یۇنۇسخاننىڭ قىزى قۇتلۇق نىگار خانىمدىن تۇغۇلغان زاھىرىددىن مۇھهممهد 

یىللىرى تهختته 1707- 1658(بابىئىرىنىڭ چهۋرىسى ئهبۇ زەفهر مۇھىددىن ئهۋرەڭزېپ 

>> مهھۇمایۇننا<<ئۇنىڭ ئانىسى دىلرەسبانۇ مهشھۇر . نىڭ قىزى ئىدى ) بولغان

. كىتابىنىڭ مۇئهللىپى بابىرنىڭ كىچىك قىزى ، گۈلبهدەن بېگىمنىڭ نهۋرە قىزى بولغان 

ئۇ ھافىزە مهریهم قولىدا ساۋات چىقارغاندىن كېیىن ، مهشھۇر ئالىم مۇھهممهد ئهشرەف 

، لوگىكا ، تارىخ ) فىقھ(ئىسفهھانى ۋە مولال جىۋان قولىدا پهلسهپه ، قانۇنشۇناسلىق 

ئۆز شېئىرىدا ئىنسانىي سهزگۈ ، . ئۇ شېئىرىیهتكه بېرىلدى . گهندى پهنلىرىنى ئۆ

ئۇ پۈتۈن بابىرلهردەك ئۆز ۋەتىنىنى ۋە . جاپاكهش خهلق ۋە ئهركىنلكىنى كۈیلىدى 

مهركىزىي ئاسىیاغا كۈچلۈك سېغىنىش ھېسسىیاتلىرىنى - بوۋىالر ماكانى بولغان ئوتتۇرا

لىق بولماي ئۆز ھایاتىنى تهنھالىق ۋە ئىشق ئېیتىلىشىچه ، ئۇ نىكاھ. ئىپادىلهپ ئۆتتى 

 :ئۇ ئۆزىنىڭ خهلققه بولغان مېھرىنى ئىپادىلهپ . سۆیهر شېئىرىیهت بىلهن ئۆتكۈزگهن 

شاھ  قىزى بولسامدە قىلدىم فهقر یولىن ئىختىیار ، بهس ماڭا بۇ زىبۇ زىننهتكىم ، «

دىیهت ۋە دېسه ، ئۆز دەۋرى ۋە ئۆز خاھىشلىرىدىكى زىد »ئاتىم زىبۇننىسا

 :مۈشكۈللۈكلهرنى

 مهن یىالن ئاغزىدىن شهككهر تىلهپمهن ،

 .ئۆرمۈچۈكنىڭ ئىنىدىن مهن پهر تىلهپمهن 

 ئهركهك شىر كۆكسىدىن سۈت تىلهپمهن ،
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 زەر تىلهپمهن- یاالڭ ئایاقالردىن سىم

ئۇ ئۆز گۈزەللىكى ۋە نىكاھسىزلىق ، پاجىئهلىك ھالىتىگه ئېچىنىپ مۇنداق . دەپ یازىدۇ

 :ۇیازىد

 ئهندەلىب گۈلدىن كېچهر، بارىپ چىمهن كۆرسه مېنى ،

 ..بۇتپهرەسلىك قىلماغاي گهر بهرەھمهن كۆرسه مېنى

 سۆز ئارا بولدۇم نىھان خۇش بۇي گۇلالر بهرگىدەك

 كىمكى كۆرمهك ئىستهسه سۆز ئىچرە سهن كۆرسه مېنى

 زاتىدىن ئىسهمدە ،» لهیلى«

 دىلدە مهجنۇنچه ھهۋا ،

 لۇر ،تاغۇ تاش كهزگۈم كې

 .لېكىن یولۇم توسقاي ھهیات

 

 

 بىدپارس خاتۇن

 

پهزىلهتلىك،دۇنیادىكى تهڭداشسىز ئایال دەپ تهرىپلىنىپ ،بېلىقىسقا ئوخشىتىلغان 

بىدپارس خاتۇن شهرقىي چاغاتاي خانلىقىنىڭ قۇرغۇچىسى تۇغلۇق تۆمۈرخاننىڭ  كىچىك 

 .خانىشى

یېشىدا  34للىرى ئهتراپىدا یى1363~1362تۇغلۇق تۆمۈر خان ئالمالىقتا مىالدىیه 

كېسهل سهۋەبىدىن ئالهمدىن ئۆتكهندىن كېیىن،كىچىك خانىش بىدپارس خاتۇن ئىراق 

ۋە سهمهرقهنتتىن ئۇستىالرنى تهكلىپ قىلىپ،تۇغلۇق تۆمۈرخان ئۈچۈن بىر ھهشىمهتلىك 
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قهبرە یاساتقان بولۇپ،ھازىرقى ئىلىدىكى قورغاس ناھىیهسىنىڭ شهرقىي شىمالىغا 

بۇ قهبرە بىنهپشه،ئاق،كۆك رەڭدار .ېتر كېلىدىغان مازار یېزىسىغا جایالشقانكىلوم15

مېتىر كېلىدىغان 10مېتىر،كهڭلىكى  14ئېگىزلىكى .نهقىشلهر بىلهن زىننهتلهنگهن

كىچىك ئىككى قهبرە بولۇپ،قهبرىلهرنىڭ كىچىكى بىدپارىس -مهقبهرە ئىچىدە چوڭ

ىنىڭ ئىككى تهرىپىدە ئهرەپ تىلىدا خهت مازارنىڭ ئالدى تېم.خاتۇننىڭ قهبرىسى ئىكهن

 :ئویۇلغان بولۇپ،ئوڭ تهرىپىگه 

ئۇلۇغلۇق ۋە شهپقهتنىڭ دېڭىز،ئىسالم دىنىنىڭ قورغانى،زەپهر - بۇ ئۇلۇغ خاقان« 

قۇچقان ئاقكۆڭۈل ئادەملهرنىڭ شانلىق ئىپتىخارى،تۆت چوڭ خهلىپىگه ئهگهشكۈچى 

ھهممهد تۇغلۇق تۆمۈرخاننىڭ ھۆرمهتكه سازاۋەر ،قهدىرلهشكه ئهرزىیدىغان مۇ

گۇناھكار كىشىلهرنى كهچۈرگۈچى « سول تهرىپىگه .دەپ ئویۇلغان»قهبرىسى

زېرەك،پهزىلهتلىك تهڭداشسىز ) بىلىقىس(،دەۋرىمىزنىڭ خانىشى،بىزنىڭ بېلىقاشمىز 

دۇنیانىڭ .ئایال،تۇغلۇق تۆمۈرخاننىڭ ئایاللىرىدىن بولغان بىدپارس خاتۇن مهڭگۈ ھایات

بىدپارس .دەپ ئویۇلغان»!هن غهربىدە پهزىلهتلىك بۇ ئایال مهڭگۈ ھایاتشهرقىي بىل

 .دەپمۇ ئاتالغان) خانىكه(بهیتىخالىخه - خاتۇن

 

 

 مهخدۇم خانىم

 

مهخدۇم خانىم شهرقىي چاغاتاي خانلىرىدىن بولغان ئۇۋەیىسخاننىڭ سىڭلىسى 

ڭ ئهسىرنىڭ ئالدىنقى یېرىمىدىكى ئویرات قهبىلىسىنى-15بولۇپ،مىالدىیه 

 .خانى ئېسهن تاشىنغا یاتلىق بولغان) موڭغۇلالرنىڭ بىر تارمىقى (
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قېتىم ئۇنىڭ قولىغا چۈشۈپ - 2ئۇۋەیسىخان ئېسهن تاشىن بىلهن بولغان ئۇرۇشتا 

ئېسهن تاشىن ئۇنىڭ سىڭلىسىنى تارتۇق قىلسا،جېنىنى قۇتۇلدۇرۇپ .قالىدۇ

امالسىز سىڭلىسى مهخدۇم ئۇۋەیىسخان ئ.قالىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قویۇپ تۇرىۋالىدۇ

ئهمما ئۇۋەیىسخان مۇشۇ توي .خانىمنى ئۇنىڭغا سوۋغات قىلىۋېتىشكه مهجبۇر بولىدۇ

ئېسهن تاشىن .ئارقىلىق كۈیئوغلىنى ئىسالم دىنىغا ئېتىقاد قىلىش تهلىپىنى قویىدۇ

مهخدۇم خانىم ئارسالن .مهخدۇم خانىمنى ئۆزىنىڭ ئوغلى ئارسالن تاشقا ئېلىپ بېرىدۇ

توي ئىسالم دىنىنىڭ .ڭ ئىسالم دىنىنى قوبۇل قىلىش شهرتى بىلهن توي قىلىدۇتاشنى

ئوغۇل  2كېیىن مهخدۇم خانىم ئېرى ئارسالن تاشقا .قائىدىسى بویىچه ئۆتكۈزىلىدۇ

تۇغۇپ بېرىپ،چوڭ ئوغلىغا ئىبراھىم ئوڭ،كىچىك ئوغلىغا ئىلیاس ئوڭ دەپ ئىسىم 

 .قویغانلىقى تارىخى كىتابالردا سۆزلىنىدۇ

  

 

 زىلهیخا بېگىم

 

ئهسىردە قۇمۇلدا یاشىغان ئىستىداتلىق شائىرە،ئهدەبىي -17) بېكهم(زىلهیخا بېگىم

ئۇئهسلىدە مىرسهیىد جېلىل قهشقهرى ئىسىملىك نامدار كىشىنىڭ .تهرجىماندۇر

ناملىق تهزكىرىدە ) ئالتۇن زەنجىرلهر(خىزمهتكارىنىڭ قىزى،  سىلسىلهتۇل زەھهب 

دەپ تهرىپلهنگهن خوجا مۇھهممهد ھاجى یۈسۈف » ىشىسىجاھاننىڭ تهڭداشسىز ك«

« یۇقىرىقى تهزكىرىدە .ئىسىملىك كىشىنىڭ ئایالى،ئافاق خوجىنىڭ ئانىسى دېیىلىدۇ

زىلهیخا بېگىممۇ تهڭداشسىز ئىستىداد .خوجام جاھاننىڭ تهڭداشسىز كىشىسى ئىدى

ئىر ۋە قهسىدە شې.ئهرەپچه ۋە پارسچىدە ھېچكىم ئۇنىڭغا یېتهلمهیتتى.ئېگىسى ئىدى
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بۇ كىتاپتا دېیىلىشىچه،زىلهیخا بېگىم ھافىز .دېیىلگهن»...ئىجادىیىتىدە نۇقسانسىز ئىدى

شېئىرلىرىنى ناھایىتى زور ئىشتىیاق بىلهن ئوقۇپ،مۇتائىله قىلغان ۋە تۈركىي تىلىغا 

  :بۇ ھهقته تۆۋەندىكى غهزەل مىسال كهلتۈرىلگهن.تهرجىمه قىلىش بىلهن شۇغۇلالنغان

 

 ئېسه دەھردىن رازىكى،مۇترىب مهي سۆزىن سۆزله،كىم 

 .كىشى ئاچماپدۇ مېھنهتدىن ئاچالماس بۇ مۇئهممانى

 

 مهن،ئول ھۆسنىكى یۈسۈف ھۇۋایدا ئېردىكىم،بىلدىم،

 .كى ئىسمهت پهردەسىدىن ئىشىق چىقاردىالر زىلهیخانى

 

 نهسىھهت ئال قۇالق ،جاناننى جاندىن دوستراق تۇتقاي،

 .ر كىم بۇ پهندى پىرى دانانىسائادەتمهن جهۋانال

 

 غهزەل ئایدىڭدۇر تهشتىڭ كېلىپ یاخشى ئۈنۈڭ،ھافىز،

 .سېنىڭ نهزمهڭ بىله باقمىش فهلهك ئهقدى سۈرەییانى

 

ھایات كۈیچىسى،بۈیۈك شائىر شهمسىددىن مۇھهممهد خوجا ھافىز شىرازى 

ەتكه شۆھر- ۋە ئۇنىڭ لىرىكىلىرى جاھان ئهدەبىیاتىدا یۈكسهك شان) 1300-1389(

ئىگه بولۇپ،ئۇیغۇر خهلقىنىڭ ھافىز شىرازى ۋە ئۇنىڭ ئهسهرلىرى بىلهن تونۇشۇش 

ھافىز لىرىكىلىرى ئۇیغۇر ئهدەبىیاتىدىكى تهسىرى تېخىمۇ كهڭ .تارىخى ناھایىتى ئۇزۇن

بهزىلىرى .نۇرغۇن كىالسسىك ئهدىپلىرىمىز ھافىزنى ئۇستاز تۇتۇپ كهلگهن. ۋە چوڭقۇر

ئهپسۇسكى بۇ خىل .ىرلىرىنى چاغاتاي تىلىغا تهرجىمه قىلغانخېلى بۇرۇنال ھافىز شېئ
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یېقىنقى مهزگىللهردە ئاپتونوم .چاپقۇنلىرىدا یوقالغان- تهرجىمىلهر تارىخنىڭ بوران

ناملىق قولیازمىغا ھافىز » بایاز«رایونلۇق مۇزېینىڭ قولیازمىالر بۆلۈمىدىن بایقالغان 

لېكىن بۇ .تالالپ كىرگۈزىلگهنپارچىنىڭ تهرجىمىسى  10شىرازى غهزەللىرىدىن 

تهتقىتاتچىالر زىلهیخا بېگىم .شېئىرالرنىڭ تهرجىمانى ھهقىدە ھېچنهرسه دېیىلمىگهن

غا كىرگۈزىلگهن نۇسخا »بایاز«تهرجىمه قىلغان ھافىز شىرازىنىڭ یۇقىرىقى غهزىلىنى 

بىلهن سېلىشتۇرغاندا،بۇ ئىككى نۇسخىنىڭ بىر كىشى تهرىپىدىن قىلىنغان تهرجىمه 

دېمهك،ھافىز شىرازىنىڭ شېئىرلىرىدىن تهرجىمه قىلىنىپ .ئىكهنلىكىنى ئېنىقلىغان

ئهسىرنىڭ باشلىرىدا زىلهیخا بېگىم -17غهزەل  10دەۋرىمىزگىچه یېتىپ كهلگهن بۇ 

ھافىز شىرازى غهزەللىرىنىڭ تۈركى تىلىغا ناھایىتى .تهرىپىدىن قۇمۇلدا تهرجىمه قىلىنغان

مه قىلىنىشى زۇلهیخا بېگىمنىڭ ئهرەپ،پارس تىللىرىنى پۇختا راۋان ۋە پاساھهتلىك تهرجى

بىر ئۇیغۇر .ئىگىلىگهنلىكىنى ۋە ئاجایىپ شېئىرىي تاالنتىنى نامایهن قىلىپ تۇرىدۇ

شائىرەسى تهرىپىدىن بۇندىن تۆت ئهسىر بۇرۇن ئىشلهنگهن بۇ تهرجىمه ئۇیغۇر 

 .ئهدەبىیاتى تارىخىدىكى زور ۋەقهدۇر

نىڭ »زۇلهیخا بېگىم مازىرى«ت بولغاندىن كېىن ئۇنىڭ نامىدا زۇلهیخا بېگىم ۋاپا

كىۋادرات  128یېنىدا مازارنى زىیارەت قىلغۇچىالر ئىبادەت قىلىدىغان، ئومۇمىي كۆلۈمى 

 .بىنا قىلىنغان» زىلهیخا بېگىم مهسچىتى « مېتر كېلىدىغان 

 

 

 مهھلىیا خېنىم

 

بهزى مهنبهلهردە (خېنىم  جالالت خېنىم نامى بىلهن مهشھۇر بولغان مهھلىیا«
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 ) مۆھتىرەم خېنىم دېیىلگهن

سۇلتان باباخاننىڭ قىزى،سۇلتان ئابدۇرىشىتخاننىڭ ئهۋرىسى بولۇپ،سهئىدىیه 

ئۇ ئاپپاق غوجىغا یاتلىق بولغان بولۇپ، ئاپئاق .خانلىقىنىڭ ئاخىرقى مهلىكىلىرىدىن بىرى

 -ئۇنىڭ خوتۇن، باال كۈنى ئۆلتۈرۈلگهندىن كېیىن، -10ئاینىڭ- 2یىلى -1694خوجا 

ئاپئاق خوجىنىڭ كىچىك . چاقىلىرى ئارىسىدا تهخت تالىشىش جىدىلى كۆتۈرۈلگهن

ئېالن قىلىپ، ئوغلى خوجا مهھدىنى » خانىم پادىشاھ«مهھلىیا خېنىم ئۆزىنى (خوتۇنى

بۇنىڭغا نارازى . لىق تونىنى كېیگۈزگهن» پادىشاھ ئىشان«كه ئولتۇرغۇزۇپ، »تهخت«

ئاپئاق خوجىنىڭ مهكىتلىك چوڭ خوتۇنىدىن بولغان، مۇھتىرەم (ھیا بولغان خوجا یه

نهتىجىدە . تالىشىپ ئوردىدا ئۇرۇش قوزغىغان» تهخت«) خېنىمنىڭ ئۆگهي چوڭ ئوغلى

ئۆز ئهتراپىدىكى كۈچلىرى » خانىم پادىشاھ«نىڭ نۇقتىسىنى تۇتۇۋالغان » ھاكىمىیهت«

ئۇنىڭ تهرەپدارى . لتۈرگۈزۈۋەتكهنبىلهن خوجا یهھیانى ئىككى ئوغلى بىلهن قوشۇپ ئۆ

» خانىم پادىشاھ«قهشقهر ھاكىمى ئىمىن بهگ قاتارلىق بىر مۇنچه چوڭ ئهربابالرمۇ یهنىال 

دە خانىم پادىشاھ توغرىسىدا مۇنداق » تارىخىي نادىرىیه«. تهرىپىدىن قىرغىن قىلىنغان

یولىدىكى ) ئا - ۇق خۇنخورل(خېنىم پادىشاھ ۋاقتىدا شۇنداق خۇنرىزلىق ... «: یېزىلغان

ھهممه خهلق . ئىككى كىشى ئۇرۇشۇپ كىرسه، ھهر ئىككىسىنىال ئۆلتۈرەر ئهردىلهر

» جالالت خېنىم«بولۇپ، ئۇنى ) ئا - ۋەھشىلىكته سهسكىنىپ (ئۇنىڭدىن ۋەھشه تىناك 

لىق قىلىپ، شۇ یىلى كۈزدە » خان«یىلىغىچه  - 1697جالالت خېنىم » ...دەپ ئاتىدىلهر

ئاپئاق خوجىنىڭ چوڭ خوتۇنىنىڭ تۇغقانلىرى تهرىپىدىن (ىك سوپىالر یهكهندە مهكىتل

 . تهرىپىدىن یوشۇرۇن پىچاقالپ ئۆلتۈرۈلگهن) خوجا یهھیانىڭ قىساسى ئۈچۈن

شۇ یىلى ئۈچتۇرپان تهرەپتىن مۇھهممهد ئىمىن خاننىڭ ئىنىسى جالالت خېنىمنىڭ 

ئۈچۈن » قىساسى«ىنىڭ یهكهنگه كېلىپ سىڭلىس) ئارسالنخان(ئاكىسى ئاقباش ئىشان 

كىشىنى تۇتقۇزۇپ،  1000سوپىالرنىڭ چوڭلىرىدىن ... «: دە» تارىخىي نادىرىیه«خۇددى 
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بىرىنى بىرىگه كۆرسىتىپ تۇرۇپ، قویدەك بوغۇزالپ قېنىدا تۈگمهن چۆرۈتۈپ، ئۇن تارتىپ 

قهشقهر سوپىلىرى خوجا . دېیىلگىنىدەك چوڭ قىرغىنچىلىق پهیدا قىلغان» ...یېدىلهر

قىلىپ، جالالت خېنىم » خان«ھیانىڭ ئۈچىنچى ئوغلى خوجا ئهھمهدنى قهشقهرگه یه

. تهرىپىدىن قهشقهرگه قویۇلغان ھاكىم مولال شهۋقى خوجىنى ئۇرۇپ، ئۆلتۈرۈۋەتكهن

الرنىڭ یېتهكچىلىرىدىن » قارا تاغلىق«خوجا مهھدىمۇ مۇرىت، مۇخلىسلىرىنى یىغىپ 

قىلىپ ئۆلتۈرۈپ، چهت ئهلگه » لما كېسهكچا«خوجا مهخسۇد باشلىق بىر قانچىسىنى 

قېچىپ كهتكهن بولسىمۇ، ئاخىرى یهنىال  خوجا ئىشاقچىالر تهرىپىدىن سهپهر ئۈستىدە 

 .زەھهرلهپ ئۆلتۈرۈلگهن

ئۆلتۈرۈلگهندىن كېیىن خانلىق تهبىقىدىن بولغىنى ئۈچۈن   مهھلىیا خېنىم 

ۆكۈمرانالرنىڭ قهبرىستانلىقى یهكهنگه ئىسالم دىنى تارقالغاندىن كېیىنكى خانالر ۋە ھ

قا دەپنه قىلىنىشقا تېگىشلىك بولسىمۇ،لېكىن ئىشانالر ئۇنىڭغا » ئالتۇنلۇق«بولغان 

بولغان ئۆچمهنلىكى تۈپهیلىدىن ئۇنىڭ جهسىتىنى یهكهن كونا شهھهر یاڭاقكۆل بېشى 

دىن بۇ یهرگه كونا شهھهر.ئهتراپىغا ،یهنى خانىقا دەرۋازىسى ئىچىگه یهرلىككه قویىدۇ

بۇ ئهتراپ ئائىلىلىكلهر ئولتۇراق رایونى .ھارۋىلىق ئون مىنۇتتا یېتىپ بارغىلى بولىدۇ

بىلهن قورشالغان كىچىك زاراتگاھلىق بولۇپ،زاراتگاھلىقنىڭ ئوڭ تهرەپ یۇقىرىسىدا 

ئاستىدىكى شۇ .مهھلىیا خېنىمنىڭ ئاددىیغىنه بىر سۇپىلىق خام كېسهكلىك قهبرىسى بار

 :قهبرىدىن كۆرۈنۈش
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 بۈۋى زەینهپ

 

ئۇ ئىسمایىلخاننىڭ قىزى .یىلالردا یهركهن شهھرىدە تۇغۇلغان- 1660 بۈۋى زەینهپ

یىلى ئاپئاق -1678.بولۇپ،ئۆسمۈرلۈك دەۋرىدە یهركهندىكى یېشىل مهدرىسىدە ئوقىغان
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خوجا یهركهن خاندانلىقىنى مۇنقهرز قىلىپ ھاكىمىیهت ئىگىلىگهن مهزگىلدە 

یاشلىق شائىرە 18ئۇزاق ئۆتمهي .تى بىلهن قوشۇپ ئىلىغا پالىۋەتكهنئىسمایىلخاننى جهمه

دېگهن ئىپالس،رەزىل سىیاسهتلىرى بویىچه » تۇخۇمىدىن قۇرۇتىۋېتىش «بۈۋى زەینهپنى 

 .قاینىتىغان یاغقا تاشالپ ئۆلتۈرىۋەتكهن ھهم شائىرەنىڭ ئهسهرلىرىنى كۆیدۈرىۋەتكهن

 

 زۇلفىیه كاشىغهرى

 

لالردا ئاپئاق خوجا ھاكىمىیهتنى ئىگىلهپ تۇرغان یى1694~1600زۇلفىیه 

ناملىق » دىۋانى زۇلفىیه«مهزگىللهردە قهشقهردە یاشاپ ئۆتكهن شائىرە بولۇپ،ئۇنىڭ 

ئهپسۇسكى ئۇنىڭ ھایاتى ۋە ئهسهرلىرى ھهققىدە .لىرىك شېئىرالر توپلىمى بولغان

 .تهپسىلىي مهلۇماتالر یوق 

 

 ئىپارخان
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هقلىنى الل قىلسا، باتۇر ۋە قهیسهرلىكى بىلهن دىلالردا گۈزەللىكى بىلهن كىشى ئ

ئهسىردە شىنجاڭدا - 18ھۆرمهت ۋە قایىللىق تۇیغۇسى ئویغاتقۇچى ئۇیغۇر قىزى ئىپارخان 

ئاپپاق خوجىنىڭ ئهۋالدى، . كىچىك خوجىالردىن خوجا جاھاننىڭ ئایالى -ئۆتكهن چوڭ 

ئهالنۇر خېنىم یاكى مهمۇرى ئهزەم بهزى تارىخىي كىتاپتا ئىپارخاننىڭ ئهسلى ئىسمىنىڭ 

ئېیتىشالرغا قارىغاندا ئىپارخان التاپهت بابىدا تهڭداشسىز گۈزەل . ئىكهنلىگى یېزىلغان

بولغانلىقى ۋە تېنىدىن تهبىئىي ھالدا ئىپار ھىدى كېلىپ تۇرىدىغانلىقى ئۈچۈن 

داڭ چىقارغان جهڭگه ماھىر بۇ گۈزەل باتۇرلۇقتا . دېگهن نام بىلهن ئاتالغان» ئىپارخان«

یىلى شىنجاڭدىكى ئاپپاق خوجا ئهۋالدىدىن بولغان - 1760. خوجا جاھانغا یاتلىق بولغان

خوجا بۇرھانىددىن بىلهن خوجا جاھان چىڭ سۇاللىسىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىغا قارشى 

. ئۇالرنىڭ سانى ۋە تهسىر دائىرىسى بارغانسېرى كېڭىیىشكه باشلىغان. چىققان

ن چىڭ سۇاللىسى جاۋخۇي باشچىلىقىدا زور قوشۇننى بۇنىڭدىن قاتتىق چۆچىگه

ئادەم سانى جهھهتتىكى چوڭ پهرق تۈپهیلىدىن . توپىالڭچىالرنى تىنچىتىشقا ئهۋەتكهن

ئىپارخان بولسا ئهسىر سۈپىتىدە . خوجىالر مهغلۇپ بولۇپ، خوجا جاھان ئۆلتۈرۈلگهن

للىكىدىن ھهیرانۇھهس ئىپارخاننىڭ گۈزە. بېىجىڭدىكى خان ئوردىسىغا ئېلىپ بېرىلغان

 . قالغان چیهنلۇڭ خان ئىپارخانغا مهپتۇن بولۇپ قالغان

ئىپارخاننىڭ خان ئوردىسىغا كهلگۈچه بولغان ھایاتى ھهققىدە تارىخىي مهنبهلهر 

بىردەكلىككه ئىگه بولسىمۇ، ئۇنىڭ كېیىنكى تهقدىرى ئهمهلىیهتتىن ئىزدەش پرىنسىپى 

بهلىرى ۋە ناھایىتى تهپسىلىي خاتىرىلهنگهن چىڭ بویىچه قارىغاندا، ئۇیغۇر تارىخ مهن

قهۋمىدىن، ئېرىدىن ئایرىلغان  - سۇاللىسى ئوردا تارىخنامىلىرىدىن مهلۇمكى، یۇرت

ئىپارخان ئوردىغا كىرگهندىن كېیىن خانغا قاتتىق ئۆچمهنلىك ۋە نهپرەت بىلهن مۇئامىله 

. چاق ساقالپ یۈرگهنپۇرسهت تېپىپ ئىنتىقام ئېلىش ئارزۇسىدا یېنىدا پى. قىلغان

ئىپارخاننىڭ كۆڭلىنى مایىل قىلىش، ئۇنىڭ ئىنتىقام ئېلىش ۋە یۈرتىنى سېغىنىش 
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. خىل چارىلهرنى ئىشلهتكهن- ئارزۇسىنى یوق قىلىش ئۈچۈن چیهنلۇڭ خان خىلمۇ 

لېكىن . ئىپارخان ئۈچۈن ئۇیغۇر پاسوندا ئىمارەت سېلىپ ، ئۇیغۇر مهھهللىسى بىنا قىلغان

چیهنلۇڭ خاننى ئۆزىگه یېقىن یوالتمىغان ۋە یهڭ . ىتىدىن ھهرگىز یانمىغانئىپارخان نىی

یۇرتۇم خانىۋەیران بولدى، ئۆلۈشكه  -ئهل «: ئىچىدە ساقلىغان خهنجهرنى كۆرسىتىپ

قىزلىرىمىزنىڭ بىكاردىن بىكار ئۆلۈپ كېتىشىگه چىداپ  - رازىمهنكى، ئوغۇل 

چیهنلۇڭ خان یهنىال ئۇنىڭدىن . گهن، دې»تۇرالمایمهن، ئىنتىقام ئالماي قویمایمهن

ئىپارخان خانغا قول سالماقچى بولغان بولسىمۇ، مهخپىي . ئۈمىدىنى ئۈزەلمىگهن

پایالقچىالرنىڭ قاتتىق نازارەت قىلىشى تۈپهیلىدىن ئارزۇسى ئهمهلگه ئاشمىغان، 

بۇنىڭدىن قاتتىق چۆچۈگهن خان ئانا چیهنلۇڭ سىرتقا چىقىپ كهتكهن پۇرسهتتىن 

گهرچه كېیىن بهزى ۋەقهلىكلهر قوشۇلۇپ . ىنىپ ئىپارخاننى ئۆلتۈرۈۋەتكهنپایدىل

ئىپارخان ھهققىدىكى بایانالر رىۋایهت تۈسىنى ئالغان ۋە ئۇنىڭ نهسهبى، كېیىنكى 

تهقدىرى ھهققىدە ئوخشىمىغان كۆز قاراشالر ئوتتۇرىغا قویۇلغان بولسىمۇ، خهنزۇ تارىخ 

ىقى بایانالر ئىپارخانىڭ ھهقىقىي ھایات مهنبهلىرىدە بىردەكلىككه ئىگه یۇقىر

ئهتىقىلهر ئورنى پىڭتیهن خان سارىیى مۇزېیى  -یىلى ئاسارە - 1914. سهرگۈزەشتىلىرىدۇر

ۋە چىڭدۇڭدىكى یازلىق ئوردىدىن ئېلىپ كېلىنگهن نۇرغۇن ئاسارە ئهتىقىلهر ئارىسىدا 

رنى چیهنلۇڭ خان ئون نهچچه ساھىبجامال قىزنىڭ ماي بویاق رەسىمى بار بولۇپ، بۇال

بۇنىڭ . دەۋرىدە، ئوردىدا یالالپ ئىشلهتكهن ئىتالىیىلىك رەسسام رومبىرانت سىزغانكهن

نىڭ »یۈدى سارىیى«ئىچىدە ھهربىیچه یاسانغان، ئاجایىپ چىرایلىق بىر قىزنىڭ رەسىمى 

غهربىي دىیارلىق __ ئىپارخان«رەسىمنىڭ ئاستىغا . غهربىي ھوجرىسىدا كۆرگهزمه قىلىنغان

دەپ یېزىلىپ، ئىپارخاننىڭ ھایاتى یۇقىرىقىغا ئوخشاش یوسۇندا » ...اڭنىڭ مهلىكىسىۋ

شۇنداقال ئاخىرىغا یېقىنقى زامان خهنزۇ شائىرى شى یىننىڭ . قىسقىچه بایان قىلىنغان

ئۇ . یىلى بۇ رەسىمگه یازغان بېغىشلىما شېئىرى قوشۇپ قویۇلغان-7جۇڭخۇا مىنگونىڭ 



ىخىرات هچىقسىق ڭىنراللايائ نهكتۆئ ادىخىرات مالسىئ رۇغيۇئ ىرىسهق رالزۇتلۇي   

بهت- 55 
 

 : شېئىر تۆۋەندىكىچه

 گۈزەل جانان تۇرار شهمشهر ئېسىپ ھهیۋەت بىلهن، ھۆر

 .شهپقهت بىلهن -سېغىنىپ ئۆز یۇرتىنى چهكسىز مېھىر

 تهلپۈنهر راۋاقتا قىز ئۆز یۇرتىغا غهمكىن بېقىپ،

 .كىیىمى قانغا بویالغان یىغلىغاچ ھهسرەت بىلهن

 قاقشىتىپ ئهپكهلدى خان شۇ قىزنى خان دىیارىغا،

 .وغۇلۇپ نهپرەت بىلهنتهڭرىتاغ قالغان غهزەپته ب

 

ئىپارخاننىڭ «بىیجىڭ تىیاتىرى ۋە دىرامما ساھهسىكىلهرمۇ بۇ بایانالرغا ئاساسهن 

ئازادلىقنىڭ دەسلهپكى مهزگىلىدە . ناملىق تىیاتىرالرنى ئوینىغان» ئىپارخان«،»غهزىپى

بۇالرنىڭ ھهممىسىدە ئىپارخان خوجا . ناملىق بېیجىڭ تىیاتىرى ئوینالغان»ئىپارخان«

اھاننىڭ ۋاپادار ئایالى، پادىشاھقا تىز پۈكمىگهن قهھرىمان، قهیسهر ئایال سۈپىتىدە ج

ئاتاقلىق خهنزۇ شائىرى یهنچېڭ ئىپارخان ھهققىدە تۆۋەندىكى شېئىرنى . تهسۋىرلهنگهن

 : یېزىپ قالدۇرغان

 باھار نۇرلىرىدا جانالنغان داال،

 .جىگدىلهر چۆمۈلدى چاچقان پۇراققا

 ن جىگدىنىڭ ھىدى،گۈپۈلدەپ ئۇرۇلغا

 .ھالقىپ تهڭرىتاغدىن كېتهر یىراققا

 ئۆتمۈشته بۇ ئانچه قهدىم چاغ ئهمهس،

 .قهشقهردىن چىققانتى بىر ئۇیغۇر قىزى

 ئىسمىدۇر ئىپارخان ، گۈزەللىكته ئۇ،

 .پۇراقلىق ئېچىلغان چېچهكنىڭ ئۆزى
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 بوزەك قىلىپ بوالمدۇ باتۇر مىللهتنى،

 .ىئىپارخان شۇالرنىڭ یاخشى ئۈلگىس

 

بۇ ھهقته كۆپ ئىزدەنگهن ۋە ئىپارخان ھهققىدە رومان یېزىۋاتقان ۋەلى كېرەم 

 :كۆكئالىپ ئىپارخان ھهققىدە مۇنداق مهلۇمات بېرىدۇ

 

 

 ئىپارخاننىڭ ھهقىقىي ماھىیىتى

 ۋەلى كهرىم كۆكئالپ

 

گۈزەللىكى ۋە قهھرىمانلىقلىرى بىلهن تىلالردا داستان بولۇپ كېلىۋاتقان 

نىڭ مهشھۇرلىرىدىن بىرى ئىپارخان ئهینى زاماندا مهنچىڭ خاندانلىقى مهلىكىلىرىمىز

بىلهن ئۇیغۇرالر مۇناسىۋەتلىرىنىڭ ئهڭ شانلىق ۋە ئهڭ مۇكهممهل سهھىپىلىرىنى 

 .تهشكىل قىلىدۇ

ئىپارخان بۇرھانىددىن خوجىنىڭ ئىنىسى، كىچىك خوجا یاكى خان خوجام دەپ 

ارخاننىڭ مهنچىڭ خانى چیهنلۇڭنىڭ جۇڭغار ئىپ. تونۇلغان خوجا جاھاننىڭ خانىمىدۇر

خانلىقى ۋە مۈلكىي قهشقهرىیهنى بویسۇندۇرۇش ئۈچۈن ئېلىپ بارغان ئۇرۇشلىرى 

جهریانىدا ئۆز ۋىجدانىئېتىقادى ۋە قهلبىگه سادىق ھالدا ئوینىغان تارىخىي رولى ئاالھىدە 

ئوبراز تىكلىگهن  گهۋدىلىك بولغاچقا، ئۇ تا بۈگۈنگىچه خهلقىمىزنىڭ قهلبىدە ئۆچمهس 

 .مىللىي قهھرىمان سۈپىتىدە یاد ئېتىلمهكته

ئاق تاغلىق خوجىالرغا مهنسۇپ بولغان، ئاپاق خوجىنىڭ ) 1765-1734(ئىپارخان 
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ئىنىسى كارامىتۇلال خوجىنىڭ نهۋرىسى ئهلى خوجىنىڭ چوڭ قىزى، ئۇنىڭ ئۆمۈرلۈك 

تهرىپىدىن بارىمتایلىققا  یولدىشى خوجا جاھان بولسا، ئاپاق خوجىنىڭ جۇڭغار خانلىقى

ئۇالر یاشىغان دەۋردە جۇڭغار . تۇتۇلغان نهۋرىسى ئهھمهد خوجىنىڭ كىچىڭ ئوغلىدۇر

خانلىقى كۈندىن كۈنگه ئاجىزلىشىۋاتقان، ئۇالر ھامىیلىقىغا ئېلىۋالغان ئۇیغۇرالر 

ئۇالردىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن كۈرەش قىلىۋاتقان، چىڭ سۇاللىسى بولسا جۇڭغار خانلىقىنى 

وقىتىپ، بىپایان غهربىي رایوننى چىڭ سۇاللىسى خهرىتىسىگه ئېلىش نىیىتىدە بولۇۋاتقان ی

ئۇ خوجا جاھان بىلهن بىرلىكته كىچىكىدىن قهلهم ۋە . كهسكىن ۋەزىیهتكه توغرا كېلىدۇ

 .ئهلهمدە ئهتراپلىق تهربىیىلىنىپ كامالهتكه یهتكهن

یول باشلىشى بىلهن یىلى چىڭ سۇاللىسى زور قوشۇنى ئامۇرسهنانىڭ -1755

ھۇجۇم قىلىپ، جۇڭغار خانلىقىنى تىنجىتىدۇ، ) یهنى شىمالىي شىنجاڭغا(جۇڭغارىیىگه 

كىچىك خوجىالر چىڭ سۇاللىسىنى ھىمایه قىلىدۇ ۋە ئامۇرسهنا بىلهن - شۇ چاغدا چوڭ

كېیىنكى یىلى ئامۇرسهنا چىڭ سۇاللىسىغا قارشى ئىسیان كۆتۈرگهندە، خوجا . بىرلىشىدۇ

ۇنىڭغا قارشى ئۇرۇش قىلىپ، كۇچارغا یېنىپ كېلىدۇ ۋە ئاكىسى بۇرھانىددىن جاھان ئ

یىلى جهنۇبىي شىنجاڭنىمۇ بىرلىككه - 1757چىڭ سۇاللىسى . خوجام بىلهن بىرلىشىدۇ

كىچىك خوجىالر ئۇالرغا كهسكىن - كهلتۈرۈش مهقسىدىدە قوشۇن ئهۋەتكهندە، چوڭ

ئىككى یىلدا ئىپارخان خوجا  شۇنىڭدىن كېیىنكى. قارشى تۇرۇپ مهغلۇپ قىلىدۇ

جاھاننىڭ تهدبىر بهلگىلىشى، جهڭگه قوماندانلىق قىلىشىدا ناھایىتى مۇھىم رول 

یىلىغا كهلگهندە، ئىچكى نىزا، تهپرىقىچىلىك، قۇمۇلدىن تارتىپ - 1759ئهمما . ئوینایدۇ

قهشقهرگىچه بولغان ئۇیغۇر یۇقىرى قاتالم مۆتىۋەرلىرىنىڭ ۋە خوجىالر جهمهتىدىكى 

خائىنالرنىڭ ھوقۇق ۋە مهنپهئهت ئۈچۈن تهسلىم بولۇشى سهۋەبلىك ئۇالر مهغلۇپ بولۇپ 

. چىڭ سۇاللىسىنىڭ ئهلچىلىرى دەرھال بهدەخشانغا كېلىدۇ. بهدەخشانغا چېكىنىدۇ

 .      كىچىك خوجىالرنى یوشۇرۇن ئۆلتۈرۈۋېتىدۇ- بهدەخشان ئهمىرى مۇزەپپهر سۇلتانشاھ چوڭ
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داستان بولغان گۈزەللىكىنى ئاڭلىغان مهنچىڭ خانى چیهنلۇڭ بىر ئىپارخاننىڭ تىلالردا 

تهرەپتىن بۇنداق گۈزەل ئایالغا ئىگه بولۇش، غهربىي یۇرتتىكى ئۇیغۇرالر بىلهن بولغان 

مۇناسىۋەتنى كۈچهیتىش ھهمدە كېلهچهكته بىرەر ۋەقه یۈز بېرىپ قالسا، مۇشۇ ئىش 

مۇشۇ مهقسهتته غهربىي یۇرتتىكى مهنچىڭ  ئۇ. ئارقىلىق ئالدىنى ئېلىشنى ئارزۇ قىالتتى

 .چېرىكلىرىنىڭ قوماندانى جاۋ خۇیغا ئىپارخاننى بېیجىڭغا كهلتۈرۈشنى ئهمىر قىلىدۇ

بهدەخشانغا كهلگهن ئۆلىماالردىن سهئىد مولال قاتارلىقالر ئىپارخاننى مهنچىڭ 

ى مۇسۇلمان غهربىي یۇرتتىك. خانلىقىنىڭ ئهمىرى بویىچه كۆندۈرۈشكه مۇۋەپپهق بولىدۇ

خهلقى زۇلۇم ۋە ئىسكهنجه ئۈستىدىن بهك شىكایهتچى بولغانلىقى ئۈچۈن، مهنچىڭ 

» ئهگهر ئىپارخان مهنچىڭ خانىغا رازى بولسا، زۇلۇمدىن قۇتۇلۇسىلهر«: قوماندانى ئۇالرغا

دەپ ۋەدە بېرىدۇ ھهمدە ئۆزىنىڭ مۈلكىي قهشقهرىیه خهلقىنى رازى قىلىش ئۈچۈن 

ئىپارخان ئومۇمنىڭ مهنپهئىتى ئۈچۈن ھهرقانداق پىداكارلىققا . رىدۇكهلگهنلىكىنى بىلدۈ

ئۇ بېیجىڭغا بارغاندىن كېیىن خهلقىمگه پایدىلىق بىرەر چوڭ ئىش . قاتنىشاالیتتى

 .قىالرمهن، دېگهن ئۈمىدته، مهنچىڭ خاندانلىقىنىڭ تهكلىپىنى قوبۇل قىلىدۇ

یولغا چىققانلىقىدىن قورقۇپ، مهنچىڭ قوماندانى ئىپارخاننىڭ خهتهرلىك ۋەزىیهتته 

خوجا جاھاننىڭ ساق ئىكهنلىكىنى، خان تهرىپىدىن : یول بویى ئىپارخانغا

ئىززەتلىنىۋاتقانلىقىنى، پهقهت خوجا جاھاننىڭ قۇتۇلۇشى ئۈچۈن مهلىكىنىڭ بېیجىڭغا 

 .بېرىشىنىڭ شهرت ئىكهنلىكىنى ئىزاھالپ ئۆتهتتى

ۋە باشقا قېرىنداشلىرىنىڭ  بېیجىڭغا كهلگهندىن كېیىن، خوجا جاھاننىڭ

بىرى : ئۆلتۈرۈلگهنلىكىنى ئاڭلىغان ئىپارخاننىڭ پهقهت ئىككىال غایىسى بار ئىدى

مهنچىڭ خاندانلىقىنىڭ غهربىي یۇرتتىن چېكىنىپ چىقىشىنى كاپالهتكه ئىگه قىلىش؛ 

یهنه بىرى، بىرىنچى ئارزۇسى ئهمهلگه ئاشمىغان تهقدىردە مهنچىڭ خانى چیهنلۇڭنى 

 .رۈش ئىدىئۆلتۈ
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چیهنلۇڭ خان پۈتكۈل ئاسىیادا گۈزەللىكى ۋە قهھرىمانلىقى بىلهن شۇ زامانغىچه 

 . كۈتمىگهن بىر شۆھرەت قازانغان بۇ ئۇیغۇر مهلىكىسىنى كۆرۈش ئۈچۈن سهۋرسىزلىنهتتى

قوبۇل كۈنى ئىپارخان خان ھۇزۇرىغا چىقىشتىن ئىلگىرى ئالدى بىلهن ناماز ئوقۇیدۇ، 

چه مانجۇچه یاسانماي، مهنچىڭ قوشۇنلىرى بىلهن ئۇرۇش قىلغان چاغدا ئوردا یوسۇنى بویى

سۈرلۈك ۋە ھهیۋەت .  كىیگهن زىرىھلىق ساۋۇتىنى كىیىپ، خان سارىیىغا ئۇدۇلال كىرىدۇ

بېزەلگهن ساراي ئۇنىڭ ئىمان بىلهن تولغان ۋە ئىنتىقام ئوتىدا یانغان یۈرىكىگه ھهسرەت 

 .ۋە قورقۇنچ بېرەلمهیدۇ

ركان دۆلهت یىغىلغان بۇ سورۇنغا ئىپارخان دادىل قهدەم تاشالپ كىرىدۇ، بارلىق ئه

سىلهر مېنىڭ مۇسۇلمان «: بۇ ئىش سۈرۈشتۈرۈلگهندە، ئۇ. ئهمما خانغا تهزىم قىلمایدۇ

ئىكهنلىكىمنى ئۇنۇتتۇڭالرمۇ؟ بىز یالغۇز بىر ئالالغا سهجدە قىلىمىز، كىمىكى ھهددىدىن 

 .ەپ جاۋاب بېرىدۇد» ئاشسا شۇ مېنىڭ دۈشمىنىمدۇر

خاننىڭ ھۇزۇرىدا ۋەقه ھېسابلىنىدىغان بۇ ئىتائهتسىزلىكتىن پۈتۈن ئوردا ئهھلى 

بۇ ئىش خانلىققا قارشى چوڭ بىر ھهرىكهت ئىدى، . ھهیرەت ۋە قورقۇشقا چۈشىدۇ

خان ئىپارخاننىڭ بۇ قىلمىشىغا قارىتا قارشىلىشىش . جازاسىمۇ پهقهت ئۆلۈم ئىدى

 .دۇپوزىتسىیىسىدە بولمای

دېیىشىگه، ئىپارخان قىلىچىنى » خۇش كېلىپسىز«خان ئورنىدىن دەس تۇرۇپ 

 :قىنىدىن چىقىرىپ خانغا ئۇزۇتۇپ تۇرۇپ

ئهي خان، بۇ تهسلىم بولۇشۇم ئهمهس، مهن قىلىچىمنى ساڭا مهنچىڭ «

خان . دەیدۇ» چېرىكلىرىنىڭ غهربىي یۇرتتىن چېكىنىپ چىقىش شهرتى بىلهن بهردىم

ەل جامالىغا جاسارەت ۋە باتۇرلۇق قوشۇلغانلىقىنى كۆرۈپ، ئۆزىنى ئىپارخاننىڭ گۈز

 .ئااللمایال قالىدۇ

ئىپارخان شۇنىڭدىن كېیىنكى ھایاتىنى ئۆگىنىش، چۈشىنىش، ئىبادەت قىلىش بىلهن 
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خاننىڭ ئانىسى ئىپارخاننىڭ بۇ یهردە قېلىشىنىڭ تهھلىكىسىنى . ئۆتكۈزۈشكه باشالیدۇ

رۇۋېتىش ھهققىدە خانغا كۆپ گهپ قىلغان بولسىمۇ، خان سېزىپ، ئۇنى یۇرتىغا قایتۇ

 .بۇنى قوبۇل قىلمایدۇ

ئهگهر ماڭا «: ئىپارخان ئوردىدا دائىم ئۆزىنى خاندىن قاچۇرۇپ یۈرىدۇ ۋە خانغا

 .دەپ خاننىڭ یېقىنلىشىشىنى مهنئى قىلىدۇ» یېقىنالشساڭ سېنىمۇ، ئۆزۈمنىمۇ ئۆلتۈرىمهن

ۈزەللىكى خاننى پۈتۈنلهي مهپتۇن قىلىۋالغان بولۇپ، ئىپارخاننىڭ ئادەتتىن تاشقىرى گ

خان ئىپارخانغا ئېرىشىش ئۈچۈن ھهر تۈرلۈك . كۆزى باشقا ھېچ نهرسىنى كۆرمهیتتى

خان ئاخىرى چاھار بېغى بولغان، جامائهت توپلۇشۇپ . چارىلهرنى قىلىپ باقىدۇ

اق بولغاندا، مهلىكه بۇ بۇند. ئولتۇراقالشقان بىر ئۇیغۇر مهھهللىسى قۇرۇشنى قارار قىلىدۇ

شهرق شهھىرىدە خاتىرجهم ۋە بهلكى یۈزلىرى رەڭ ئالغان ھالدا تېخىمۇ گۈزەللىشىپ 

خان غهربىي رایوندىن ئهڭ مهشھۇر مىمارالرنى ئهكهلدۈرۈپ، ئىپارخان ئۈچۈن . كېتهتتى

خان ئىپارخاننىڭ ئۇیغۇر . ئۇیغۇر مىمارچىلىقى ئۇسلۇبىدا بىر مهھهلله بهرپا قىلىدۇ

ھهللىسىگه یهرلهشتۈرۈلگهن ھهمشىرىلىرىنىڭ ئازادە تۇرمۇش كهچۈرۈشى ئۈچۈن، مه

چاھارباغ ئىچىگه بىر كۆل قازدۇرىدۇ ۋە ئىچىنى زامانىسىنىڭ ئهڭ گۈزەل ماتېرىیاللىرى 

مېنىڭ مهملىكىتىمدە غوللىرى تۆمۈردىن، یوپۇرمىقى «: ئىپارخان خانغا. بىلهن بېزەیدۇ

بۇ . دەیدۇ» بولغان بىر دەرەخ بار، شۇنى سېغىندىمكۈمۈشتىن، مېۋىسى ئالتۇندىن 

دەرەخلهر دەرھال غهربىي رایوننىڭ ئۇچتۇرپان دېگهن یېرىدىن ئهكهلدۈرۈلىدۇ ۋە 

 .تىكىلىدۇ

ھهممه تهییارلىقالر پۈتكهندىن كېیىن، خاقانىي چىن چیهنلۇڭنىڭ كۆڭلى تىنىپ، 

ئىپارخان تهرىپىدىن قهتئىي بۇ تهكلىپ . ئىپارخانغا ئۆیلىنىش توغرىلىق تهكلىپ بېرىدۇ

خاننىڭ ئىپارخانغا بۇ دەرىجىدە مهپتۇنلۇقى خاننىڭ ئانىسىنى تهشۋىشكه . رەت قىلىنىدۇ

. بۇنىڭ بىلهن خان ئانا چیهنلۇڭغا قورقۇنچلۇق پىالنالرنى كۆرسىتىشكه باشالیدۇ. سالىدۇ



ىخىرات هچىقسىق ڭىنراللايائ نهكتۆئ ادىخىرات مالسىئ رۇغيۇئ ىرىسهق رالزۇتلۇي   

بهت- 61 
 

ۆزىنى یا توي قىلسۇن، یاكى ئ«: شۇ قاتاردا ئىپارخاننىڭ ھۇزۇرىغا كىشى ئهۋەتىپ

مهن ئۆلۈمدىن قورقمایمهن، یهنه «: ئىپارخان پاقهتال. دەپ تهھدىت سالىدۇ» ئۆلتۈرسۇن

 .دەپ جاۋاب بېرىدۇ» ئىنتىقام ئالماي تۇرۇپ ئۆلۈشنى خالىمایمهن. ئازراق ۋەزىپىلىرىم بار

نى » رەسىملهر سارىیى«بىر كۈنى خان ئانا ئىپارخانغا ساختا دوستلۇق ئىزھار قىلىپ، ئۇنى 

رەسىملهرنى كۆرۈۋاتقان ئىپارخاننىڭ دىققىتىنى . سكۇرسىیه قىلىشقا تهكلىپ قىلىدۇئېكى

بۇ، بهدەخشان ئهمىرى سۇلتان شاھنىڭ خوجا جاھاننىڭ . بىر پارچه رەسىم ئاالھىدە تارتىدۇ

. كاللىسىنى مهنچىڭ قوماندانىغا تاپشۇرۇۋاتقان كۆرۈنۈش تهسۋىرلهنگهن رەسىم ئىدى

سېنى بىزگه «: خان ئانا. رۈۋېتىپ دەھشهتلىك غهلیان كۆتۈرىدۇئىپارخان بۇ رەسىمنى كۆ

دۈشمهن قىلغان، سهن ئهڭ ئۇنتۇیالمایدىغان سهۋەبلهرنىڭ بىرى مۇشۇ ئهمهسمۇ؟ سېنى 

دەپ » ئوغلۇم ۋە دۆلىتىمنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن بۇ ئوردىدىن یوق قىلىمهن

 :ئىپارخان. خىزمهتكارلىرىنى چاقىرىدۇ

پهقهت ئىنتىقام ئااللمىغانلىقىم ئۈچۈن بهك . نمهن ئۆلۈمدىن قورقمایمه«

مهن ھامان بىر . ماڭا بىرئاز پۇرسهت بهر، تاھارەت ئېلىپ ناماز ئوقۇۋاالي. ئۆكۈنىمهن

 .دەیدۇ» كۈنى ئۆلىدىغانلىقىمنى بىلهتتىم، مهن ھهممىنى ئاڭالپ تۇرغان

 .خان ئانا ئىپارخاننى بوینىدىكى یىپهك رومىلى بىلهن بوغۇپ ئۆلتۈرىدۇ

ئىپارخان رەقىبىگه تهسلىم بولماسلىق بىلهن بىرگه، ھایاتىدا مهنچىڭ ئوردىسى 

ئاخىر ئۇیغۇر ئهنئهنىسى ۋە - یۇسۇنى بویىچه كىیىنىپ باقمىغان، باشتىن

ئۇ جهسۇر، مهغرۇر، قورقۇمسىز ھالى تۈپهیلىدىن . ئادەتلىرىگه سادىق بولغان- ئۆرپ

 .لى بولۇپ قالىدۇبۈگۈنكى كۈندە پۈتۈن جۇڭگودا بىر ئىپپهت سىمۋۇ

ئىپارخان كۈچلۈك ۋە پاك ئىمانىغا بىر ئۆمۈر سادىق بولۇپ، ئایالالردا كهم 

كۆرۈلىدىغان جاسارەت بىلهن تارىختا ئۆچمهس ئىز قالدۇرغان، ئهینى زاماندا ئىنتایىن 

قۇدرەتلىك ئېمپىراتور ھېسابالنغان چیهنلۇڭ خانمۇ ئۇنىڭ یۈرىكىنى بوي سۇندۇرۇشقا 
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مۇشۇنداق ئۆلمهس ئوبرازنى كۆتىرىپ چىقىش ۋە ئۇنى دۇنیاۋى . غانئامال قىاللمى

 . شۆھرەتكه ئىگه قىلىش ئىنتایىن ئهھمىیهتلىك ئىش، ئهلۋەتته

 

 

 )روڭفېي(مهئىرەم ئهزەم 

 

تهكىتلهپ ئۆتۈشكه ئهرزىیدىغان یېرى شۇكى،یۇقىرىدا تونۇشتۇرۇلۇپ ئۆتكهن 

ئۇ .قىیاس قىلىنىۋاتقان بىر شهخىس بار دەپ خاتا»ئىپارخان«ئىپارخاندىن باشقا یهنه بىر 

 .دۇر» روڭفېي«بولسىمۇ چىیهنلۇڭنىڭ خوتۇنلىرىدىن بىرى بولغان 

یىلى خېبىي ئۆلكىسىنىڭ رۇنخۇا ناھىیهسى مالهن جىلغىسىدا بىر چىڭ -1979

سۇاللىسى ئوردا مازارلىقى قېزىۋېلىنغان بولۇپ،ئارىسىدا بىر جهسهت جىنازىسىنىڭ  بىر 

دېگهن ئهرەپچه قۇرئان خېتى بار » سمىلالھىررەھمانىررەھىمبى« تهرىپىدە 

ئارخولوگالر ۋە تارىخچىالر جهسهت سۆڭىكى ۋە تارىخىي یازمىالرنى تهتقىق قىلىش .ئىدى

دىكى چىیهنلوڭنىڭ ئۇیغۇر » چىڭ تارىخى خانىشالر بۆلۈمى«ئارقىلىق بۇ مازارلىقنىڭ 

 .نىڭ ئىكهنلىگىنى قهیت قىلغان» روڭفېي«خانىشى 

نى ئىپارخان دەپ »روڭفېي«همما ئهپسۇسلىنارلىقى شۇندىن ئېتىبارەن كىشىلهر بۇ ئ

یىل 28چىڭ ئوردىسىدا » روڭفېي«بىلىشىمىز كېرەككى،بۇ .خاتا چۈشىنىۋالغان

چىڭ ئوردا .دەپ چاقىرمىغان» ئىپارخان« تارىخىي یازمىالردا ھېچكىم ئۇنى .یاشىغان

ئىبارە بىلهن بىرلهشتۈرۈپ  دېگهن»خۇشپۇراق «تارىخىدىمۇ ئۇنى ھېچكىم 

 .ئۇنىڭ ئىپارخان بولىشىمۇ مۈمكىن ئهمهس.ئاتىمىغان

یىلى یهركهندە -1734.نىڭ ئهسلى ئىسمى مهئىرەم ئهزەم»روڭفېي«
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بهت- 63 
 

مهئىرەم ئهزەمنىڭ دادىسى .یهكهندىكى چوڭ باي ئهلى خوجىنىڭ قىزى ئىدى.تۇغۇلغان

ق تۇردى تهرىپىدىن بېقىلىپ ئهلى خوجا ئۆلۈپ كهتكهندىن كېیىن ئۇنىڭ ئاكىسى مۇناپى

 .چوڭ بولىدۇ

كىچىك خوجىالرنى - یىلى مامۇت،تۇردى قاتارلىق تۆت كىشىنىڭ چوڭ-1759

یوقىتىشتىكى كۆرسهتكهن ئۆچمهس تۆھپىسى ئۈچۈن بېیجىڭغا چىیهنلۇڭ ئوردىسىغا 

بۇ چاغدا تۇردى سىڭلىسى مهئىرەم ئهزەمنى بىلله .مۇكاپاتالپ،تهبرىكلهشكه چاقىرتىلىدۇ

 شۇنىڭ بىلهن مهئىرەم ئهزەم .اچ بارىدۇ ۋە ئۇنى چىیهنلۇڭغا تارتۇق قىلىۋېتىدۇئالغ

 .چىیهنلۇڭنىڭ توقىلى بولىدۇ

یىلى -1780.لىق ئۇنۋانىغا ئۆستۈرىلىدۇ»روڭفېي«یىلى مهئىرەم ئهزەم -1768

ئهینى دەۋىردە بېیجىڭ .كۈنى كېسهل سهۋەبىدىن بېیجىڭدا ۋاپات بولىدۇ-24ئاینىڭ -5

نىڭ مانجۇ ئایاللىرىنىڭ »روڭفېي«دا تۇرغان ئىتالىیهلىك رەسسام الڭشىن خان ئوردىسى

 .ئوردا كىیىمىنى كىیىپ تۇرغان ھالهتتىكى قول سىزما رەسىمىنى سىزىپ چىقىدۇ

 

 

 گهۋھهر شاھناز

 

گهۋھهر شاھناز بۈگۈنكى ئاقسۇ ۋىالیىتىگه قاراشلىق باي ناھىیهسىنىڭ سایرام 

ادىسى ئىبراھىم سایرامدىكى ئاتاقلىق شهیىخلهرنىڭ كهنتىدە تۇغۇلغان بولۇپ،ئۇنىڭ د

ئۇنىڭ ئۇكىسى ئهھمهد یهسهۋى بولسا تۈركى تهسهۋۋۇپ شېئىرىیىتىنىڭ .بىرى

ئاساسچىسى،تهسهۋۋۇپ تارىخىدا ئاالھىدە ئورۇن تۇتىدىغان تۈركىي خهلىقلهر ئارىسىدا 

یهسهۋىیه تهرىقىتىنىڭ - بارلىققا كهلگهن ئهڭ دەسلهپكى سوپىلىق یولى
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بهت- 64 
 

گهۋھهر شاھناز دادىسى ئىبراھىم ۋاپات بولۇپ كهتكهندىن كېیىن،یېتىم .ۇرغۇچىسىدۇرق

كېیىنچه .قالغان یهتته یاشلىق ئۇكىسى ئهھمهدنى ئۆز ھىمایسىگه ئېلىپ تهربىیهلهیدۇ

گه ) قازاقىستاندىكى بىر شهھهر(گهۋھهر شاھناز ئهھمهدنى ئېلىپ سایرامدىن یهسىس 

یېتىلىشىدە گهۋھهر شاھناز زور - ىیهلىنىشى ۋە ئۆسۈپئهھمهد یهسهۋىنىڭ تهرب.كېلىدۇ

 . تهسىر كۆرسىتىدۇ

 

  

  یهتته قىزنىڭ تارىخى

 

  

یهتته قىزىم مازىرى ئۇچ تۇرپان ناھىیه بازىرىنىڭ مۆلجهر تاغ باغرىنىڭ شىمالى یان 

باغرىغا جایالشقان بۇلۇپ، یهتته قىزنىڭ قهبرىسى یاغاچ رېشاتكا ئىچىگه 

ارىخى مهنبهلهردىن قارىغاندا چىڭ سۇاللىسىنىڭ پادىشاھى ت. ئورۇنالشتۇرۇلغان

زۇلۇمغا قارشى ئۇچتۇرپاندا یۇز ) یىلى  - 1765مىالدى ( یىللىرى  -  30چىیهنلۇڭنىڭ 

ئۇكا رەخمهتۇلال ۋە ئهسمهتۇلال باشچىلىقىدىكى دېھقانالر قوزغىلىڭى  -بهرگهن ئاكا 

مایسىخان باشلىق یهتته قىز قاتناشچىلىرىدىن ئایال پالۋان ) جىگدە یېغىلىقى( 

 .نهۋكهرنىڭ مهقبهرەسىدۇر
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بهت- 65 
 

ئۇچتۇرپان دېھقانلىرى رەھمىتۇلال ۋە ئهسمىتۇلال بهگلهرنىڭ رەھبهرلىكىدە یىرىم 

ۋاقىت چىڭ سۇاللىسى قوشۇنلىرى بىلهن ئېلىشىپ ئاخىرى مهغلۇپ ; یىلدىن كۆپرەك

 10ى قىرغىن قىلىنىدۇ، بولىدۇ ۋە قوزغىالڭغا قاتناشقان ئىنقىالبچىالرنىڭ ئۇچتىن بىر

مىڭدەك كىشى ئىلىغا سۈرگۈن قىلىنىدۇ، بارلىق باالیى ئاپهت یۇرتتا قالغان قىزالرنىڭ 

ئۇچتۇرپان خان ئامبىلى سۇچىڭ ۋە ھاكىمبهگ ئابدۇلال ۋەكىللىكىدىكى . بېشىغا كېلىدۇ

مانجۇ ھۇكۇمرانلىرىنىڭ ئۇیغۇر خهلقى ئۇستىدىن دەھشهتلىك یۇرگۇزۋاتقان زۇلۇمغا 

ئایال ئاخىرى رەخمهتۇلال بهگنىڭ سىڭلىسى مایسىخاننىڭ  -ىدىمىغان بىر تۇركۇم ئهر چ

ئهتراپىغا یىغىلىپ تاغ، جىلغا، ئۇرمانلىقالردا یۇشۇرۇن چىڭ سۇاللىسى قوشۇنلىرىغا 

مانا بۇ تارىختىكى  مایسىخان جىڭى ئېیتىلىشچه بۇقىتىمقى جهڭ . داۋاملىق زەربه بېرىدۇ

مایسىخان بىلهن غۇنچه قىز باشچىلىقىدىكى یهتته نهپهر ئایال  ئۇچ ئاي داۋام قىلىپ،

. دۇشمهننىڭ قۇرشاۋىدا قىلىپ ئاخىرى تاغدىن ئۆزىنى ئېتىپ مهرتلهرچه قۇربان بىلىدۇ

كىیىن كىشىلهر بۇ یهتته نهپهر قهھرىمان قىزلىرىمىزنىڭ خاتىرىسى ئۇچۇن مۇلجهر 

 .یاساتقان ئىكهنتىغىنىڭ غهربىي شىمالىغا یهتته قىز مهقبهرىسىنى 

ئهخمهتجان قاسىمى ( یىلى ئۇچتۇرپانغا ھاكىم بۇلۇپ تۇرغان لۇجى -1942

یازغان  ئۇچتۇرپاندىكى ) قاتارلىقالر بىلهن بىرلىكته ئایرۇپىالن ۋەقهسىدە قۇربان بۇلغان 

رۇسیه چىگرىسى تۇغرىسىدا ئىزاھات  دىگهن ماقالىسىدە  -ئهتىقىلهر ۋە جۇڭگۇ  - ئاسارى 

زىم مهقبهرىسى مۇسۇلمانچه یاسالغان، ئۇستى یىپىقلىق، بۇ مهقبهرنى ئۇیغۇرچه یهتته قى« 

یهتته قىزلىرىم دەپ ئاتایدۇ، مهقبهرەنى بىر شهیىخ ساقالیدۇ، ھازىرغا قهدەر ئۇیغۇر 

زار  -ئایالالر دۇئا تىالۋەت قىلىپ یىغا . كىشلىرى كىلىپ مال ئۇلتۇرۇپ نهزىر بېرىدۇ

دىمهك .دەپ كۆرسهتكهن»ى مۇھىم ئاسهر ئهتىقىلهرنىڭ بىرى قىلىشىدۇ، بۇ ئۇچتۇرپاندىك

ئهسىردىن بۇیان ئىزچىل تاۋاپكار ۋە زىیارەتگاھ بۇلۇپ  - 20یهتته قىزلىرىم مهقبهرىسى 

 .كهلمهكته
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بهت- 66 
 

 مایسىخان

 

یىللىرى ئۈچتۇرپاندىكى چىڭ سۇاللىسىغا قارشى دېھقانالر - 1765مایسىخان 

ئۇكا  باتۇر رەخمهتۇلال ۋە ئهسمهتۇلالنىڭ - ئاكا قوزغىلىڭىنىڭ یولباشچىلىرىدىن بولغان

یۇقىرىدا سۆزلهپ ئۆتكهندەك ئاكىلىرىدىن كېیىن دېھقانالر قوزغىلىڭىغا باش .سىڭلىسى

غا یېتهكچىلىك قىلغان قهیسهر،باتۇر قىز مایسىخان » مایسىخان جېڭى«بولۇپ مهشھۇر 

ىرگه شېھىت بولۇپ شۇ قېتىملىق جهڭدە باشقا نۇرغۇنلىغان ھهمىشىرىلىرى بىلهن ب

مایسىخان قهلهم ۋە ئهلهم ئىشىلىرىغا ماھىر بولۇپ،ھېچكىم ئۇنىڭغا .كېتىدۇ

 .یېتهلمهیدىغان باتۇر قهھرىمان قىزدۇر

 

 غۇنچه قىز

 

مهشھۇر یهتته قىزنىڭ بىرى مایسخاننىڭ ھهمشىرىلىرىدىن بولغان غۇنچه قىز قىزالر 

هك سۆزلىرى ئاڭلىغۇچىالرنىڭ ئىچىدىكى ئهڭ سۆزمهنلىرىدىن بولۇپ،ئۇنىڭ قایماقت

شۇنداقال ئۇ چېچهنلىكته ۋە ھازىر .باغرىنى مومدەك یۇمشىتىۋېتىدۇ دەپ تهرىپلىنىدۇ- ئىچ

 .ئۇمۇ ئهنه شۇ ئۇرۇشتا شېھىت بولغان.جاۋاپلىقتا ھهممىنى بېسىپ چۈشىدۇ
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بهت- 67 
 

 دىلبهر قىز

 

ۋاقتىنى  ئۇ تونۇلغان شائىرە بولۇپ،كۆپ.دىلبهر ھهم مایسىخاننىڭ ھهمشىرىلىرىدىن

گۈزەل خىیالالر سۈرۈش بىلهن ئۆتكۈزىدىغان ئویچان قىز دىلبهرنىڭ شائىرلىق تاالنتىغا 

 .ئۇمۇ شۇ ئۇرۇشتا شېھىت بولغان.ھهممهیلهن تاڭ قالىدۇ

 -چىرایىدىن تاڭدىكى چولپاندەك نۇر تۆكۈلۈپ تۇرىدىغان زۆھرە گۈل، تهققى 

بویلۇق قهمبهرنىسا، بۇالقتهك  تۇرقى تۈپتۈز ئۆسكهن شهمشادنى ئهسلىتىدىغان زىلۋا

كۆزلىرى یىگىتلهرنى چۆكتۇرۈۋېتىشكه ئاران تۇرىدىغان شهھال كۆزلۈك گۈل ئایىم، 

دىلالرنى چاڭ كهلتۈرۈپ ناخشا توۋالپ تایچاقتهك قىیغىتىپ ئویناشقا ئادەتلهنگهن، بویى 

سا كهبى دەپ تهرىپلىنىدىغان  ئهختهرنى...ئۆسسىمۇ بالىلىق مىجهزى ئۆسمىگهن ئهركه قىز

قىزالر ھهم یهتته قىز نامى بىلهن ئهسىرلهردىن بېرى یادلىنىپ كهلگهن بولۇپ، ئۇیغۇر 

خهلقىنىڭ باتۇر،شىجائهتلىك،ئىسیانكار روھىنى نامایهن قىلغان بۇقىزالر ھهم شۇ 

 .ئۇرۇشالردا شېھىت بولغان ئىپتىخار گۈللىرىدۇر

 

 قهمبهرخان

 

دە یاشاپ ئۆتكهن ئۇقۇمۇشلۇق یىللىرى قهشقهر بهشكېرەم-1776قهمبهرخان 

تىبابهتچىلىكته .ئۇ ئۆز ئۆیىدە كېسهل كۆرۈپ،بىمارالرنى داۋالىغان.تىۋىبه ئایال

ئۇ ئۆمرىنى كېسهل داۋاالش،بالىالرنى تهربىیهلهش بىلهن .ئوقۇغۇچىالرنى تهربىیهلىگهن

 .یېشىدا ئالهمدىن ئۆتكهن 78ئۆتكۈزۈپ 
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 نازۇگۇم

 

ئهسىرنىڭ باشلىرىدا یاشاپ - 19ەنتى نازۇگۇم ئۇیغۇر خهلقىنىڭ سۆیۈملۈك پهرز

ئۇ قهشقهردە تۇغۇلۇپ، كىچىكىدىن . ئۆتكهن ئاتاقلىق خهلق قهھرىمانى ۋە شائىرەدۇر

ئانىسىنىىڭ كۆڭۈل بۆلۈشى - ئاتا. باشالپال ئهقىللىق، زىرەك، ئىرادىلىك قىز بولۇپ ئۆسىدۇ

ىڭ گۈزەللىكى، ئهخالقىي ئۆزىن. نهتىجىسىدە ئۇقۇمۇشلۇق ھهم بىلىملىك بولۇپ یېتىلىدۇ

دېگهن مۇھهببهتلىك » نازۇگۇم«پهزىلىتى ۋە ئهتراپلىق بىلىمى ئارقىلىق خهلق ئارىسىدا 

: نازۇگۇم ھهققىدە) نازىم(شائىر مولال بىالل مولال یۈسۈپ ئوغلى . نام بىلهن ئاتىلىدۇ

ارا قاش، بۇ نازۇگۇم قىز مولال ئایال ئىدى، ئۆزى ئىلباغدەك ئۆڭلۈك، قارا كۆز، ق... «

» .دەپ ئات قویغان ئىدى' نازۇگۇم'نازۇك بهدەنلىك بولغان ئۈچۈن، قهشقهر خهلقى 

نوزۇگۈم ئهنه شۇنداق . دەپ یېزىشىمۇ بىكار ئهمهس ئىدى) دىن» نازۇگۇم قىسسىسى«(

تىرىشچانلىق بىلهن ئوقۇشقا بېرىلىپ،قىزغىن ئۆگىنىۋاتقان مهزگىللىرىدە ئاكىسى 

اتلىرى تۇتۇپ ئىلىغا سۈرگۈن قىلىدۇ ئۇزۇن یىل مابهینىدە ئابدۇلالنى مانجۇ ئىستىبد

ئهلهمگه -كۈلپهت ئاستىدا یۈرىكى مۇجۇلغان نوزۇگۈمنىڭ ئانىسى بۇ دەرت- زۇلۇم

نوزۇگۈم ئائىلىسىنىڭ بېشىغا .چىدىیالمىغانلىقتىن ئانچه ئۇزۇن ئۆتمهي ۋاپات بولىدۇ

ۇگۈمنىڭ یۈرىكىدە زۇلۇمغا چۈشكهن مانا شۇ ئېغىر پاجىئه،ئېچىنىشلىق ئىشالر یاش نوز

 شۇڭا  .بولغان نارازىلىق ۋە قارشىلىق ئوتىنى یاندۇرىدۇ

یىلى خهلقىمىزنىڭ چىڭ خاندانلىقى ئىستىبداتىغا قارشى قوزغىلىڭى -1826

پارتلىغاندا، ئهجداتالرنىڭ قهھرىمانلىق پهزىلىتىنى ئۆزىگه سىڭدۈرگهن نازۇگۇم بىر 

تىغ جهڭ قىلغان بولسا، یهنه بىر -لهر بىلهن تىغمۇتهرەپتىن قولىغا قورال ئېلىپ دۈشمهن

قوشاقلىرى ئارقىلىق قوزغىالڭچىالرنىڭ كۈرەش - تهرەپتىن ئۆزىنىڭ جهڭگىۋار ناخشا

نازۇگۇمنىڭ بۇ قېتىم قوزغىالڭغا مهردانىلىق بىلهن ئاتلىنىپ، . ئىرادىسىگه ئىلھام بېرىدۇ
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هسهددىپى ئهمهس ئىدى، چۈنكى ئهرلهر بىلهن بىر سهپته تۇرۇپ، جهڭ قىلىشى ھهرگىزمۇ ت

چىڭ سۇاللىسى ھۆكۈمرانلىرىنىڭ مىسلىسىز زۇلۇمى، قانلىق قىرغىنچىلىقىدىن جاق 

دەپ كۈرەشكه ئاتالنغاندا، خهلق بىلهن بىرگه » !یه ئۆلۈم، یه كۆرۈم«: تویغان خهلق

ق ئازابلىق تهقدىرگه دۇچار بولغان شائىرەمىزمۇ ئۆزىنىڭ ئهركىنلىك یولىنى ئهنه شۇ خهل

 . سېپىدە كۆرگهن ئىدى

قورال كۈچى نىسبهتهن ئۈستۈن ئورۇندا بولغان چىڭ قوشۇنى بۇ قېتىمقى خهلق 

قوزغىلىڭىنى دەھشهتلىك ھالدا باستۇرغاندا، نازۇگۇم ئهسىرگه چۈشۈپ، ئونمىڭلىغان 

ئۇ سۈرگۈن جهریانىدا . گۇناسىز قېرىنداشلىرى بىلهن بىرلىكته ئىلىغا سۈرگۈن قىلىنىدۇ

تقۇنالرغا ئوخشاش چېرىكلهرنىڭ قان تېمىپ تۇرغا قىلىچى ئاستىدا مىسلىسىز باشقا تۇ

ئاخىرى ئۆزى . زۇلۇم، ئادەم بالىسى كۆرمىگهن خورلۇقالرنى باشتىن كهچۈرىدۇ-جهبر

بىلهن بىرگه تۇتقۇن قىلىنغان ئاكىسى ئابدۇلال خوجا بىلهن مهسلىھهتلىشىپ، یۇلتۇزدىن 

چقاندىن كېیىن، بىرنهچچه كۈن قۇمۇشلۇقالردا، نازۇگۇم قا. غۇلجا تهرەپكه قاچىدۇ

بۇ جهریاندا ئۇ ئۆزىنىڭ كىندىك قېنى تۆكۈلگهن . ئورمانالردا یوشۇرۇنۇپ كۈن ئۆتكۈزىدۇ

نازۇگۇم قېچىپ . تۇغقانلىرىنى بهكمۇ سېغىنىدۇ-سۆیۈملۈك دىیارىنى، مېھرىبان ئۇرۇق

هتىجىدە چىڭ سۇاللىسى ن. كۈن بولغاندا یهنه چېرىكلهرنىڭ قولىغا چۈشۈپ قالىدۇ 12

) نازىمى -داغۇر مىللىتىنىڭ شۇ چاغدىكى ئاتىلىشى (ئهمهلدارلىرى تهرىپىدىن بىر سولۇن 

ئۆزىنىڭ مىللىي غورۇرى، پاك ۋىجدانى، . ئهمهلدارغا مهجبۇرى خوتۇنلۇققا بېرىلىدۇ

 نومۇسىنى ھهممىدىن ئهال بىلگهن نازۇگۇم سولۇن ئهمهلدارىنىڭ بېشىنى تېنىدىن-ئىپپهت

نازۇگۇم . بۇ ئهھۋال چىڭ ئهمهلدارلىرىنى ساراسىمىگه سالىدۇ. جۇدا قىلىپ قېچىپ كېتىدۇ

 . ئاي ۋاقىت جاڭگالالردا مۆكۈپ یۈرۈپ ھایات كهچۈرىدۇ 6شۇ قاچقانچه 

كۈندۈزلهپ ئاختۇرۇپ ئاخىرى نازۇگۇمنى -ئهمما چېرىكلهر جاڭگالالرنى كېچه

نازۇگۇم تۈرمىدىمۇ . دانغا تاشالیدۇقوللىرىنى كىشهنلهپ زىن- ۋە پۇت. تۇتىۋالىدۇ
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قهھرىمان ئۇیغۇر قىزلىرىنىڭ باتۇرلۇق جاسارىتىنى ئىپادىلهپ، دۈشمهننىڭ تۈرلۈك 

یهنىال ئۆزىنىڭ . قىستاقلىرى ۋە ئۆلۈم خهۋپى ئالدىدا قىلچىمۇ تىز پۈكمهیدۇ-قىیىن

لهیدۇ، یالقۇنلۇق قوشاقلىرى ئارقىلىق زالىمالرنىڭ ۋەھشىلىكىنى غهزەپ بهلهن ئهیىپ

جالالتالر قولىدىن . بهشىرىسىنى ئېچىپ تاشالیدۇ- ئۇالرنىڭ یىرگىنىچلىك ئهپتى

. بىراق شائىرەنىڭ بۇ ئارزۇسى ئارزۇ پېتىچه قالدى. قۇتۇلۇشقا، ئهركىنلىككه تهلپۈنىدۇ

نازۇگۇم تۈرمىگه تاشلىنىپ . دۈشمهن قولىدىن قۇتۇلۇپ چىقىش نىسىپ بولمىدى

دېگهن یېرىدە قېلىچ »مویتۇڭزا«تالر تهرىپىدىن ئىلىنىڭ بىرنهچچه ئایدىن كېیىن، جالال

 . بىلهن  چېپىپ تاشلىنىدۇ

شۇنداق قىلىپ بۇ ئهرك سۆیهر جهڭچى، شائىرە ئهجداتلىرىمىزنىڭ دۈشمهننىڭ 

زىندانلىرى ۋە قاتىللىق تىغلىرى ئالدىدىمۇ باش -زەنجىرىلىرى، تۈرمه- كىشهن

بۇ ئهرك . قىلىپ، باتۇرالرچه ۋاپات بولىدۇئهگمهیدىغان شانلىق ئهنئهنىسىگه ۋارىسلىق 

 زەنجىرلىرى،- كىشهن شائىرەنىڭ دۈشمهننىڭ زۇلۇم ۋە یاۋۇزلىقى، سۆیهر جهڭچى،

 ئىپپهتلىك،- پاك زىندانلىرى ۋە قاتىللىق تىغلىرى ئالدىدا باش ئهگمهیدىغان،- تۈرمه

رۇن ئالغانلىقى مهردانه ۋە جهڭگىۋار ھایاتى ئارقىلى خهلىق قهلبىدە ئهبهدىیلىك گۈزەل ئو

ۋە شهھىت بولغانلىقىدىن چوڭقۇر تهسىرلهنگهن مولال بىالل بىننى مولال یۈسۈپ نازىمى 

 :نىڭ ئاخىرىدا» نوزۇگۈم قىسسىسى«نوزۇگۈمغا ئاتاپ یازغان 

 پاك- ئېنىڭدەك بولسا خاتۇن سالىھه

 )كېرەكسىز،قورقۇتالمایدۇ مهنسىدە(بۇ مانجۇالر زۇلمى ئاڭا نېدۇر باك 

 بولسا خاتۇنلهر پائالى بۇنىڭدەك

 .تاپار جهننهت بۇزەنلهر كامالى

 نوزۇگۈم روھىغا ھهق رەھمهت ئهتسۇن

 .شېھىت ئالى ماقامى ئۆزرە یهتسۇن
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دەپ یېزىپ ،ئۇنىڭغا ئالالھتىن رەھمهت  ۋە شېھىتلىك مۇقامى تىلهیدۇ تۆۋەندىكىلىرى 

ورۇن ئالغان سۆیۈملۈك مهردانه ۋە جهڭگىۋار ھایاتى ئارقىلىق خهلقىمىز قهلبىدە مهڭگۈ ئ

شائىرە نازۇگۇمنىڭ بىزگه قالدۇرۇپ كهتكهن قوشاقلىرى بولۇپ،بۇالر  ئۇنىڭ كۈرەش 

  !ئىچىدە ئۆتكهن یاشلىق ئۆمرىنىڭ گۈزەل نهزمىي خاتىرىلىرىدۇر

 

 مۇزداۋاننىڭ یولىدىن،

 ئۆتمهسكه ئامال بارمۇ؟

 ئىلىخۇغا بارغۇچه

 جېنىمىز ئامان بارمۇ؟

 

 مخهیر ئاتا مېھرىبانى

 .غهمگۈزارىم یاخشى قال

 قاراسى-كۆزلىرىم ئاقۇ

 .تهندە جانىم یاخشى قال

 

 بىلله ئویناپ،بىلله ئۆسكهن

 .دوستال یاخشى قال -یارۇ

 كىندىك قېنىم تۆكۈلگهن

 .قهشقهر شهھرىم یاخشى قال

 

 ئاینى بۇلۇت توسۇپتۇ،

 .یۇلتۇزالرمۇ ئۆچۈپتۇ
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 گۆر ئازابى ئۆلۈكتىن

 .تىرىكلهرگه كۆچۈپتۇ

 

 دۇڭۋاڭ قان یىغالتتى،زالىم 

 .یوقسۇلالرنى زار قاقشاتتى

 یاش دېمىدى یاكى قېرى،

 .دارغا ئاستى،پۇلغا ساتتى

 

 نى یىگىتلهر،سۇلۇ قىزالر

 .ئهرك یولىدا قانغا پاتتى

 گۇناھى یۇق مهسۈملهرنىڭ

 .باشلىرىغا قېلىچ چاپتى

 

 مۇزداۋاندا قار یاغىدى،

 .تۈزلهڭلىكته یاالڭ یامغۇر

 بهرمهس دەرتمهنلهرگه كۈن

 .دۇۋاڭ چېرىكى قانخور

 

 بىزمۇ ئادەم نېمىشكه

 یوقتۇر شۇنچه قهدرىمىز؟

 ۋەھشىي قاۋان دۇۋاڭغا

 .قهھرىمىز-ئاشار غهزە
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 پۇتۇمدىكى كىشهننى

 .كهلگىن ئاكا چاقایلى

 یهكسان قىلىپ دۈشمهننى

 .قانلىرىنى چاچایلى

 

 یولالرنى توال مېڭىپ

 .ھالسىزلىنىپ تېلىقتىم

 پالمهن بۇ یاققا كېلى

 .یامان كۆزگه چېلىقتىم

 

 تۆگىلهر یاتۇر قامغاقتا،

 .بىر ئاكام بار قالماقتا

 ئىنسابى یوق قالماقنىڭ

 .قهستى مېنى ئالماقتا

 

 دارىن ئۆیى زىننهتلىك،

 .مهن یار بىلهن قىممهتلىك

 ئۇ باقىدىن باشقا یوق

 .نازۇك بىلهن ھهمدەملىك

 

 تاغدىن چۈشكهن ساپ سۇنى
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 سۈزۈپ ئىچهر ئهر بارمۇ؟

 نازۇك باشقا مۇڭ چۈشتى

 ئېلىپ قاچار ئهر بارمۇ؟

 

 باقى یىگىت كهلسهڭچۇ،

 .باغرىم بولساڭچۇ-یۈرەك

 نازۇڭ باشقا مۇڭ چۈشتى

 .مېنى ئېلىپ قاچساڭچۇ

 

 مهن قهشقهردىن چىققىلى

 .چۈشهك سېلىپ یاتقان یوق

 ئانام ئۆرگهن چېچىمغا

 .تاغاق سېلىپ باققان یوق

 

 قایناپ تۇرغان قازانغا

 .ېلىپ باققان یوقچۈمۈچ س

 ئالته ئاي یېتىپ قومۇشتا

 .تهكیى قویۇپ یاتقان یوق

 

 ئالته ئاي یاتتىم خاماندا،

 .نان پۇشۇردۇم ساماندا

 یالغۇز نازۇك جاڭگالدا،
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 ئاتام یۈرەر قایاندا؟

 

 قومۇشزارلىق بولدى جایىم،

 .بۆرە،تۈلكه ھهمرایىم

 پهلهكنىڭ گهردىشى شۇنداق

 .باشقىچه یوقتۇر چارىم

 

 چىقتى تۇتقىلى، یایى

 .ئهجدىھار بوپ یۇتقىلى

 ئونبهش یایى كېلىپتۇ

 .مهن نوزۇكنى تۇتقىلى

 

 قومۇشالرغا ئوت قویماي

 .مهن نوزۇكنى تاپالماس

 مهن نوزۇكنى تۇتقاندا

 .تىرىك قولغان ئااللماس

 

 تۇتقۇن قىلىپ نوزۇكنى

 .قورقاتقىلى بولمىغاي

 باقى ئۈچۈن جان بهرسه

 .دىلدا ئارمان قالمىغاي
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 ھېچكىم مهندەك بولمىسۇن،

 .باالالرغا قالمىسۇن

 ماڭا كهلگهن جاپاالر

 .ھېچ بهندىگه كهلمىسۇن

 

 جېنىم ئاتامنى كۆرمهي

 .ئۆلۈپ كېتهر بولدۇممهن

 باھارنىڭ ۋەسلىنى كۆرمهي

 .سۇلۇپ كېتهر بولدۇممهن

 

 بۇیرۇغۇڭنى بهر جالالت

 .مېنى دارغا ئېسىشقا

 ئهل قىساسى مىنهلھهق

 .چىشقاساڭا یول یوق قې

 

 مېنى دارغا ئاسقاندا

 .ئاگاھ بول ئۆز ئىشىڭغا

 ئۇمۇت بوپ- روھىم گۈرزى

 .بىر كۈن تېگهر بېشىڭغا

 

 مویتۇڭزىدا چاپقاندا

 .مهن ئاندا ئۆلهرمهن
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 موللىالرنىڭ سۆزىگه

 .ئالى شېھىت بوالرمهن

 

 غهم بىلهن باشىڭنى ئهگمه،

 .ئهلنى باسقان تۈن پۈتهر

 ئاخىرى قۇیاش چىقار

 ..تلىك كۈن كۈتهربىزنى بهخى

 

 ئهسىرى

 

ئۇنىڭ بىر . ئهسىرلهردە خوتهندە یاشاپ ئۆتكهن شائىرە ئایالدۇر– 18~19ئهسىرى 

 .قىسىم ئهسهرلىرى خوتهندىن تېپىلغان بایازغا كىرگۈزىلگهنلىكى مهلۇم

 

 

 مایىمخان

 

ئۇیغۇر خهلقىنىڭ قهھرىمان قىزى،باتۇر ،ئهركسۆیهر قوشاقچى مایىمخان ھىجىرىیه 

غۇلجا ناھىیهسىنىڭ دادامتۇ یېزىسىدا نامرات بىر )یىلى-1812مىالدى (لى یى-1227

ئۇ كىچىكىدىنال ناھایىتى زېرەك،ئهقىللىق بولۇپ .دېھقان ئائىلىسىدە دۇنیاغا كهلگهن

ئۆسكهنلىكتىن ئاتىسىدىن ناخشا ئوقۇش ۋە قوشاق توقۇشنى،دۇتار چېلىشنى 
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مایىمخان .قى تارىلىشقا باشالیدۇمهھهللىدە داڭ-ئۆگىنىۋېلىپ،ئاز كۈن ئىچىدە یۇرت

ئۆزىگه كۆز تاشالپ یۈرگهن نۇرغۇن كىشىلهر ئىچىدىن تهڭتۈشى ھېیت باقىنى 

بۇ خهۋەر یۈرت ئىچىگه تارقالغاندىن كېیىن .تالالپ،ئۇنىڭ بىلهن توي قىلماقچى بولىدۇ

ىن لېك.یېزا باشلىقى ھامۇت توینى بۇزۇپ مایىمخاننى كىچىك خوتۇنلۇققا ئالماقچى بولىدۇ

ئانىسى ئۆز قىزىنى ھېیت باقىغا بېرىشكه ماقۇل بولغانلىقتىن -ئاتا.مایىمخاننىڭ 

ھامۇتنىڭ قارا نىیىتى بهرباد بولۇپ،ئاخىرى مایىمخان بىلهن ھېیت باقى خوشال ھالدا توي 

توي ئۆتكهندىن كېیىنمۇ قارا نىیهت ھامۇت ئۆز پهیلىدىن قىلچه یانماي،غالچىسى .قىلىدۇ

ئېغۋاالرنى توقۇیدۇ ھهمدە مانجۇ - پ مایىمخان ئۈستىدىن پىتنهسادىقنى كۈشكۈرتۈ

بۇ سۈیقهستلهر نهتىجىسىدە مایىمخاننىڭ ئۆز .ئىسىبداتچىلىرىغا چېقىپ بارىدۇ

« ھۆرمىتىنى قوغداش یولىدا ئېلىپ بارغان ھهققانىي كۈرىشىنى - مۇھهببىتى،ئىززەت

ىسىبدات ئهمهلدارلىرى رەزىل مانجۇ ئ»ھۆكۈمهتكه قىلىنغان قارشىلىق دەپ تونۇغان 

لىقتا ئهیىپلىنىپ،تۆت ئهتراپى ئېگىز »ئىسیانچى«.مایىمخاننى تۇتۇپ زىندانغا سوالیدۇ

قهۋەت -تاغالر بىلهن قورشۇلۇپ تىكهنلىك دەرەخ شاخلىرى بىلهن چىتالنغان قهۋەتمۇ

 كىشهن،- كویزا .مۇھاسىرىدىكى بۇ زىندانالردىن مایىمخان قىلچىمۇ قورقۇپ قالمایدۇ

غا )پۇتىنى تىزىدىن پۈكۈپ،یانپاشقا چاپالپ ئۈستىدىن سالىدىغان جازا قورالى(قتىزال

ئادالهت یولىدىكى كۈرەش ئىرادىسىنى قىلچه - ئوخشاش جازا قوراللىرىمۇ ئۇنىڭ ھهق

. بوشاشتۇالمایدۇ ۋە ئۆلۈمگه قىلچه پىسهنت قىلمىغان ھالدا ھهق سۆزلهرنى قىلىدۇ

سىدىن چوڭقۇر تهسىرلهنگهن یۇرت خهلقى ئاتمىش مایىمخاننىڭ بۇنداق ھهققانىي ئىرادى

یامبۇ یىغىش قىلىپ،مایىمخاننى قۇتقۇزىۋېلىشقا ھهركهت قىلغان بولسىمۇ،بىراق یۇرت 

چوڭلىرى دەپ ئاتالغان ھېكىم بهگلهر ئۆزى قىلغان ئىش بولغاچقا ئانچه كۈچهپ 

بېشىنى ئىچىگه  ئاتمىش یامبۇنى پارا ئالغان دارىنمۇ ھېچ نهرسه كۆرمىگهندەك.كهتمهیدۇ

تىقىۋېلىپ مایىمخاننى ئۆلتۈرۈشتىن ئىبارەت یاۋۇز نىیىتىنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن 
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یېشىدا غۇلجىنىڭ بوینى كېسىك 28یىلى - 1840مایىمخاننى ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىدۇ ۋە 

 .دېگهن جایىدا قېلىچ بىلهن چېپىپ ئۆلتۈرىلىدۇ

نكارلىقى،ھهققانىیهت یولىدا مایىمخاننىڭ ئهرك سۆیهرلىكى،زۇلۇمغا قارشى ئىسیا

ئۆلۈمدىن قورقمایدىغان قهیسهرلىكىدىن چوڭقۇر تهسىرلهنگهن ۋە ئۇنىڭ ئۆلۈمىگه 

ئېچىنغان دادامتۇ خهلقى مایىمخان شهنىگه بېغىشالپ مهرسىیه شهكلىدىكى قوشاقالرنى 

پائالىیهتلىرى قىزغىن مهدھىیهلهنگهن،ئۇنىڭ -ئۇنىڭ قهھرىمانلىق ئىش.یازىدۇ

ىق خاتىرىسى ئۈچۈن بىر یېرىم ئهسىردىن بۇیان خهلق ئاغزىدا تارقىلىپ،ناخشا قهھرىمانل

 :قىلىپ ئېیتىلىۋاتقان 

 

 زىندان تېمى ئېگىز تام

 .ئۇنىڭ ئىچى گۆرىستان

 ئهركىنلىككه بهل باغالپ

 .شېھىت ئۆلگهن مایىمخان

 

 گۈلباغ سۈپهت قهشقهردەك

 یېڭى سوققان شهر بارمۇ؟

 مایىمخان شېھىت بولدى

 ئوخشاش ئهر بارمۇ؟ئاڭا 

دېگهن گۈزەل مىسراالر مایىمخان ھهققىدە توقۇلغان قوشاقالر جۈملىسىدىندۇر ۋە 

ئىپتىخار - شۇنداقال بۇ مىسراالر خهلىقنىڭ سۆیۈملۈك قىزى مایىمخان شهرىپىگه ھۆرمهت

 !بىلهن ئاسقان ئهبهدىیلىك شهرەپ مىدالىدۇر

 :تۆۋەندىكىلهر مایىمخاننىڭ جهڭگىۋار قوشاقلىرىدىن



ىخىرات هچىقسىق ڭىنراللايائ نهكتۆئ ادىخىرات مالسىئ رۇغيۇئ ىرىسهق رالزۇتلۇي   

بهت- 80 
 

 

 موزاینى بېقىپ قویساق

 .ئۈچ یىلدا كاال بولدى

 ھامۇت بهگ بىلهن سادىق

 .باشالرغا باال بولدى

 

 ھهر ئىككىمىز دېمهتلىك

 .تهڭال كۈلگهن غۇنچىدەك

 ئایرىۋەتتى ھامۇت بهگ

 .چىدىمىدى ساپ یۈرەك

 

 یۈگرەك ئات توال یۈگرەپ

 .چۆمىدۇ قارا تهرگه

 تېتىیمهن ھامۇت بهگكه

 .رگهكىرمىسهم قارا یه

 

 ئۆلۈمدىن ۋەھىمهم یوق

 .قورقۇنچۇم ئىمانىمدىن

 مېنى قهستلىگهن ئهبلهخ

 .چۆچىدى زۇۋانىمدىن

 

 مهن زىندانغا كىرگهندە
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 .كىشى یوقتۇر قاشىمدا

 ئۆلۈم كهلدى بېشىمغا

 .یىگىرمه سهككىز یاشىمدا

 

 ئاتا بولغىنىڭ قېنى؟

 ئانا بولغىنىڭ قېنى؟

 ئۆلۈمگه ئېلىپ ماڭغاندا

 قېنى؟ سوراپ ئالغىنىڭ

 )بۇ قوشاق یۇرت بېشى بولغان نائهھلى زالىمالرغا قارىتىلغان(

 ئاتمىش یامبۇنى ئېلىپ

 دارىن ئامبال تویامدۇ؟

 مایىمخاننى ئۆلتۈرسه

 خۇنى ئۇنى قویامدۇ؟

ئاستىدىكىسى شائىر ئابدۇرېھىم یاسىن قاینامىنىڭ مایىمخان شهرىپگه بېغىشالپ 

 :ناملىق شېئىرىدۇر»مایىمخان«یازغان

 

 یىمخانما

 

 مایىمخان، مایىمخان،

 .یۈرىكىمنى تېشهر ئوق

 مهن یولالرغا قارایمهن،

 .نۇزۇكۇم یوق، مایىم یوق
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 مهن یولالرغا قارایمهن،

 .یۈرىكىمنى تېشهر ئوق

 مایىمخان، مایىمخان،

 ...ۋۇجۇدۇمنى تېشهر ئوق

 

 ئاسمان یىغالپ، تاڭ یىغالپ،

 .غېرىپ بولغان بىز دەیدۇ

 ،شامال ئهنسىز ھوۋالیدۇ

 .ئۆچمهیدۇ بىر ئىز دەیدۇ

 باشسىزمۇ:مایىم كۈلۈپ

 ...پۈكۈلمىگهن تىز دەیدۇ

 

 تاغالر مهغرۇر قهلبىڭدۇر،

 .ئاتالر یىغالر یاراقسىز

 سهندە كهتكهن بىر ئوت بار،

 .مېنىڭ قهلبىم چىراقسىز

 مایىمخان،مایىمخان

 .كهپتىرىمگه بېرەي دان

 مایىمخان، مایىمخان،

 .جېنىڭغا مىڭ بېرەي جان

. 
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 تۈننىڭ چېچى قاپقارا،

 .ئاسمان یاغار تۈن ئۈچۈن

 بىز یاغىمىز بهتلهرگه،

 .سۇلۇپ كهتكهن گۈل ئۈچۈن

 ۋەتىنىمىز شامالدۇر،

 .تىترەپ تۇرغان كۈل ئۈچۈن

 

 كهتتى روھنىڭ شاھلىرى،

 .گادایالشقان دىل قالدى

 سهن ئالهمنى سورىما،

 .كېسىلگهن بىر تىل قالدى

 جان كۆكلىگهن جایالردا،

 .ىنگهن پىل قالدىبابۇر م

 كۆز یېشىمىز بهھرىدە،

 ..دولقۇنلىغان نىل قالدى

 ھهسرىتى بىز ئورخۇننىڭ،

 .ئهقىدىمىز تاش بولغان

 سهن چۈشهندىڭ مایىمخان،

 .تهن بىر تامچه یاش بولغان

 ئېچىرقىغان بۆرە بىز،

 ...یىلتىز بىزگه ئاش بولغان
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 جهسىدىمىز كىیىمسىز،

 .ھایا كهتتى جان كهتتى

 هن مایىمخان،روھىڭ بىل

 .ئانام یاققان نان كهتتى

 ئىزلهپ ئهرك ناخشىسى،

 ...دەریا قان كهتتى-دەریا

 

 مهن باغرىمنى یارمىسام،

 .چېچهكلىمهس چایلىرىم

 قولۇم یهتمهس ئاسماندا،

 ...یۇلتۇزلىرىم، ئایلىرىم

 ئاتالر ھارغىن پۇشقۇرار،

 ...تۇغۇلمىغان تایلىرىم

 

 مایىمخان، مایىمخان،

 .ڭ جېنىمىزیالقۇن بىزنى

 مایىمخان، مایىمخان،

 ...دولقۇن بىزنىڭ قېنىمىز
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  بۈبى مهسۈم ئهزەم

 

ئهسىرلهردە یهركهندە تۇغۇلۇپ ئۆسكهن بولۇپ،ئاتاقلىق - 18بۈبى مهسۈم ئهزەم 

 .شائىرە ئایالدۇر

 

 ئاخۇن ئاغىچا

 

یىلى ھازىرقى خوتهننىڭ باغچا یېزىسى ئاتچۈي كهنتىدە - 1810ئاخۇن ئاغىچا 

یهنه بهزى (ئۇ خوتهندىكى ھېبىبۇلال مۇپتى ھاجى ئىسىملىك نامدار كىشىنىڭ .تۇغۇلغان

ئایالى،مهشھۇر ) مهنبهلهردە شۇ دەۋىردكى خوتهن ھاكىمىیىتىنىڭ ھۆكۈمرانى دېیىلىدۇ

دا مهدھىیهلهنگهن،یاقۇپ بهگ ئىستىالچىلىرى »ئابدۇراخمان خوجا«خهلق داستانى 

هنلىكى ئۈچۈن قهتلى قىلىنغان ئابدۇراخمان تهرىپىدىن زۇلۇمغا قارشى ئىسیان كۆتۈرگ

ئاشۇ خهلق داستانىدىكى كۆپلىگهن قوشاقالر ئاخۇن .نىڭ ئانىسى)1833- 1863(خوجا

ئۇنىڭدىن باشقا ئاخۇن ئاغىچا كۆپلىگهن شېئىرالرنى .ئاغىچا تهرىپىدىن توقۇلغان

ۇر ئۇنىڭ قوشاقلىرىدا قهھرىمانلىق ۋە خهلىقچىللىق مهدھىیهلهنگهن،چوڭق.یازغان

بۇ ئهسهرلهر مهتبۇئاتالردا ۋە رۇش .نادامهتلىرى تولۇپ ئىپادىلهنگهن- ھهسرەت

تۆۋەندىكىسى شۇ .تومىدا ئېالن قلىنغان- 6شهرىقشۇناسى دادلوف ئهسهرلىرىنىڭ 

یىلالردىكى خوتهن دېھقانالر قوزغىلىڭىنىڭ باشالمچىسى ئابدۇراخمان خوجا ئۈچۈن 

 :دىن ئېیتىلغان قوشاقالردىن پارچهئۇنىڭ ئانسى بولغان ئاخۇن ئاغىچا تهرىپى

 تاشالر تهۋرەیدۇ- تاغۇ

 .باغدا بۇلبۇل سایرایدۇ
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 ئۆلمهي قالغان لهشكىرىڭ

 .خان غوجام دەپ یىغالیدۇ

 

 ئاتخانىغا كىرسهممهن

 .مىنگهن ئېتىڭ تۇرۇپتۇ

 بۈگۈن ئۈچ كۈن بولۇپتۇ،

 ئوت بهرسهكمۇ یېمهپتۇ،

 .سۇ بهرسهكمۇ ئىچمهپتۇ

 ھایۋان جېنىدا باالم

 .ڭا ماتهم تۇتۇپتۇسا

 

 بۇلتۇر ئهتىیاز ئېیىدا

 .بالدۇر كهلدى قارلىغاچ

 پىیالمىدا جهڭ قىلىپ

 .ئون كۈن یاتتىڭ یالىڭاچ

 

 پىیالمىنىڭ چۆلىدە

 .ئىچمهككه سۇ یوق ئىكهن

 تهنلىرىڭگه پاتقاندۇ

 .تىكهن- ئاچلىقتا قامغاق

 

 ئېگىز تېرەك یىقىلدى،
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 .یۆلىۋالغىچه كهچ بولدى

 مارجان چېچىلدى

 .ىۋالغىچه كهچ بولدىتېر

 

 جىنازاڭنىڭ ئالدىدا

 .ئالتۇن دەستار یۆگهكلىك

 یېتىم قالدى بىر باالڭ

 .بۆشۈكىدە بۆلهكلىك

 

 تۇل قالغان ئایالىڭنى

 .سول قولۇمدا كۆتۈرەي

 یېتىم قالغان باالڭنى

 .ئوڭ قولۇمدا كۆتۈرەي

 قولۇمغا ھاسا ئېلىپ

 دىۋانه بولۇپ كېتهي،

 .سهرگهردان بولۇپ كېتهي

 

 ىخان بانۇسار

 

ئۇ بالىلىق ۋە یاشلىق .یىلى خوتهندە تۇغۇلغان-1835شائىرە سارىخان بانۇ 

مهزگىللىرىدە گۇما،یهكهن قاتارلىق جایالردا یاشاپ،یهكهندىكى خهلق ھهركىتىگه 
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قاتنىشىپ،ئۆزىنىڭ جهڭگىۋار قوشاقلىرى ئارقىلىق خهلىقنى ئویغاتقان ۋە قورقماس 

ڭ چىن ھېسیاتقا باي ئوتلۇق شېئىرلىرى خهلق ئارسىدا ئۇنى.ئىرادىسىنى نامایان قىلغان

بىر قىسىم شېئىرلىرى رۇسىیهلىك مهشھۇر شهرىقشۇناس رادلوف .كهڭ تارقالغان

 .تومىدا ئېالن قىلىنغان-6ئهسهرلىرىنىڭ 

یېشىدا یهكهندە  30یىلى -1865جهڭگىۋار خهلىق قوشاقچىسى،شائىرە سارىخان بانۇ 

 .ئالهمدىن ئۆتكهن

 

 ھهمىدە

 

ئۇ مانجۇ .یىلالرنىڭ باشلىرىدا غۇلجىدا تۇغۇلغان~1800همىدە تهخمىنه ھ

ئىستىبداتلىرىغا قارشى ئازادلىق كۈرىشىنىڭ یولباشچىسى مهشھۇر باتۇر سادىر پالۋاننىڭ 

 ئالالقۇل، تۇنجى ئایالى ئایالى بولۇپ،ئۇ سادىر پالۋانغا یاتلىق بولغاندىن كېیىن،

سادىر پالۋاننىڭ قولىغا قول،پۇتىغا .ئوغۇل تۇغقان دەۋرانقۇل ئىسىملىك ئۈچ تۆرەمقۇل،

سادىر پالۋان مانجۇالرغا قارشى قوزغىالڭغا قاتناشقاندىن كېیىن،زالىم .پۇت بولۇپ ئۆتكهن

 .مانجۇ ھۆكۈمرانلىرى سادىردىن ئۆچ ئېلىش ئۈچۈن ھهمىدەنى قىیناپ ئۆلتۈرىۋەتكهن

ئۆزى ئۈچۈن ساداقهتمهنلىك سادىر پالۋان ھهمىدەنىڭ ئېچىنىشلىق ئۆلۈمىدىن كېیىن،

بىلهن یاشاپ ئۆتكهن ۋە ئۇنىڭ ئۈچۈن جان بهرگهن بۇ ۋاپادار،قهیسهر ئایالىنى ھۆرمهت 

 .بىلهن ئهسلهپ ھهمىدەگه بېغىشالپ  قوشاقالر توقۇغان

 

 ئاتىسىدىن یېتىم قالغان،

 ئانىسدىن یېتىم قالغان،
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 یېتىم قالغاندا مهن ئالغان

 ھهمىدە ئاتلىق ئامان بارمۇ؟

 

 ئاق بوز ئاتقا یهم بهرگهن،

 تورۇق ئاتقا چۆپ بهرگهن،

 سادىر ئۈچۈن جان بهرگهن

 ھهمىدە ئاتلىق ئامان بارمۇ؟

 

 شهرۋانه

 

شهرۋانهم غۇلجىدا تۇغۇلغان بولۇپ،یۇقىرىدا تىلغا ئېلىپ ئۆتكهن ھهمىدەدىن كېیىن 

 مقۇل،شهرۋانه سادىر پالۋان بىلهن توي قىلىپ ئىگه.سادىر پالۋانغا یاتلىق بولغان

شهرۋانهممۇ .دانىخان قاتارلىق بهش بالىغا ئانا بولغان پوماشخان، بولوس، كىرەمقۇل،

ھهمىدەگه ئوخشاش ئېرى سادىر پالۋاننىڭ مانجۇ ھۆكۈمرانلىرىغا قارشى كۈرەشلىرى 

سادىر پالۋاننى قولغا چۈشۈرەلمهي قالغان ئىپالس .سهۋەبىدىن كۆپ رىیازەت چهككهن

انىخان ئارقىلىق ئۆچ ئالماقچى ۋە سادىر پالۋانغا تهھدىد مانجۇ ھۆكۈمرانلىرى شهرۋ

شهرۋانىخان .سالماقچى بولۇپ،شهرۋانهمنى قاماققا ئالغان ھهمدە ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلغان

كېیىن سادىر پالۋان .قىستاقلىرى ئالدىدا باش ئهگمىگهن-دۈشمهننىڭ جازالىرى،قىیىن

ئىشهنچ،ھۆرمهت ۋە - چۈنمۇ ئۈمۈدسادىر پالۋان شهرۋانهم ئۈ.ئۇنى قۇتۇلدۇرۇپ چىققان

 .مۇھهببهت یېلىنجاپ تۇرغان نۇرغۇن قوشاقالرنى توقىغان
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 مهن قۇمۇلغا پاالندىم

 .شاۋانىخان توقاچ یېقىڭ

 مهندىن قالدى بهش باال

 .تېنهتمهي ئوبدان بېقىڭ

 

 ئاق لهیلىنىڭ بېشىدا

 .سېرىق قۇشقاچ سایرایدۇ

 شهرۋانه جۈمه كۈنى

 .سۇمبۇلىنى تارایدۇ

 

 ۇر بېشىغا كېلىپتون

 .توغاچ یۈزلۈك ئاي كۆردۈم

 شهرۋانه بىلهن بىلله

 .بىر ئوبدان ئۆمۈر كۆردۈم

 

 

 رېھىمخان ئاغىچا

 

یىلالردا قهشقهردە ئۆتكهن ئایال بولۇپ،ئهینى دەۋىردىكى -1800رېھىمخان ئاغىچا 

ۇ مهرىپهتپهرۋەر ب.قهشقهر ھۆكۈمرانلىرىدىن بىرى بولغان مىرزا ئوسمان بهگنىڭ ئانىسى

ئایال ئىلىم ئهھلىلىرىنى قهدىرلىگهن ۋە ئۇیغۇر كىالسسىك ئهدەبىیاتى ۋە تارىخىنى 
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ئۇیغۇر تارىخ،ئهدەبىیاتىغا زور تۆھپه قوشقان .قېزىشقا كۆڭۈل بۆلۈپ،قوللىغان

مولال مۇھهممهد سادىق ئهلهم (ئالىم،تارىخچى ۋە یازغۇچى مولال مۇھهممهد سادىق قهشقىرى

تهزكىرەئىي جاھان،تهزكىرەئىي خراجهكان ،تهزكىرە « ىڭ ئۆزىن) 1849~1721ئاخۇنۇم 

ناملىق قىممهتلىك مۇپهسسهل تارىخى ئهسىرىنى دەل رېھىمخان ئاغچىنىڭ » ئهزىزان

 .مهسلىھهتى بویىچه یېزىپ چىققان

 

 مېھرىبانۇ ۋاڭ

 

یىللىرىغىچه قۇمۇلغا شاھ -1869-1882ئهسىرنىڭ ئاخىرلىرىدا -19مېھرىبانۇ 

مېھرىبانۇ ئىلىدا تۇغۇلغان بولۇپ،كېیىن قۇمۇل .لنىڭ ئایال سۇلتانىبولۇپ ئۆتكهن قۇمۇ

بېشىر ۋاڭ ئۆلتۈرۈلگهندىن كېیىن ئۇنىڭ ئوغلى . ۋاڭى بېشىرغا یاتلىق بولغان

ئانىسى . ۋارىسلىق قىلىدۇ  ئایدا چىڭۋاڭلىققا - 7یىلى  -  6مۇھهممهت تۇڭچىنىڭ 

مۇھهممهت ۋاڭ تۇغما پالهچ . ( ۇ مېھرىبانۇ ئوردىنىڭ چوڭ ھوقۇقىنى ئۆز قولىدا تۇتىد

یىلى مېھرىبانۇغا چىڭۋاڭ  -  1889خان ) ئۆزىنى باشقۇرالمىغاچقا - ئۆز ، بولۇپ 

 .فۇجۇڭلۇق مهرتىۋىسىنى بېرىدۇ 

یىلى شهنشىدىكى خۇیزۇ قوزغىالڭچىالرنىڭ باشلىقى بهي یهنخۇ قۇمۇل  - 1873

. ئىچىنى ئىشغال قىلىدۇ شهھهر ، ۋاڭ ئوردىسىدىكى یۈسۈپ بىلهن مهخپىي ئاالقه باغالپ 

دىن ئارتۇق دېھقان بىلهن بىلله چىقتىمىغا ئېلىپ  2000بهي یهنخۇ مېھرىبانۇنى 

یىلى چىڭ ھۆكۈمىتى ئهسكهر چىقىرىپ بهي یهنخۇنى مهغلۇب  -  1877. كېتىدۇ 

ئایدا چىڭ ھۆكۈمىتى دېھقانالر بىلهن مېھرىبانۇنى قۇمۇلغا  - 1یىلى  - 1878. قىلىدۇ 

شۇنىڭدىن باشالپ مېھرىبانۇ قۇمۇلنى ئۇرۇشتىن بۇرۇنقى ھالىتىگه . دۇ قایتۇرۇپ كېلى
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ئاق قالغان یهرلهرنى خهلقكه بۆلۈپ . كهلتۈرۈش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىدۇ 

. سۇ ئىنشائات ئىشلىرىغا كۆڭۈل بۆلىدۇ . سېلىقنى ئېلىپ تاشالیدۇ  -ئالۋان . بېرىدۇ 

نهچچه مىڭ نان یاقتۇرۇپ نامراتالرغا  كۈنده. ئوردىدا گادایالر ئامبىرى سالدۇرىدۇ 

مۇشۇ تهرتىپ بىلهن بىرقانچه یىلالر ئۆتكهندىن كېیىن خهلقنىڭ ھالى . تارقىتىپ بېرىدۇ 

سهرسان بولۇپ یۈرگهنلهر قایتىپ ، بۇیاققا قېچىپ  -ئۇیاق . یاخشىلىنىدۇ 

 .شۇنىڭ بىلهن قۇمۇلدا بىرمهھهل گۈللىنىش كهیپىیاتى بارلىققا كېلىدۇ.كېلىدۇ 

مېھرىبانۇ ۋاڭ قوزغىالڭ كۆتۈرگهن سۈپۈرگه ۋه بهي یهنخۇغا سېتىلغان یۈسۈپلهرنى 

 .تۇتۇپ كېلىپ ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلىپ قىساس ئالىدۇ 

. مېھرىبانۇ ۋاڭ یاشىنىپ قالىدۇ . یىلى مۇھهممهت ۋاڭ ۋاپات بولىدۇ  - 1882

ت چىڭۋاڭلىق ئایدا چىڭ ھۆكۈمىتى شامهخسۇتنىڭ جاساق خوشۇ -  7یىلى  -  1882

مېھرىبانۇ شۇنىڭدىن باشالپ ۋاڭلىق . مهرتىۋىسىده ۋارىسلىق قىلىشنى تهستىقالیدۇ 

 .شامهخسۇتقا ئۆتكۈزۈپ بېرىدۇ كۈیئوغلىھوقۇقىنى 

 

 مۇترىبه

 

ئهسىردە قهشقهردە تۇغۇلغان شائىرە بولۇپ،كېیىن ئۆزبېكىستاننىڭ -18مۇترىبه 

ك . یاتىنى شۇ یهردە یاشاپ ئۆتكهن پهرغانه دېگهن جایىغا كۆچۈپ بېرىپ،كېیىنكى ھا

ناملىق كىتابىدا )یىلى ئالمۇتا -1948(ئهدەبىیات ۋە تارىخ مهسىلىلهر  - تىل «بىرۇۋكۇف 

 .بۇ شائىرە ھهققىدە ئۇچۇر بهرگهن

 



ىخىرات هچىقسىق ڭىنراللايائ نهكتۆئ ادىخىرات مالسىئ رۇغيۇئ ىرىسهق رالزۇتلۇي   

بهت- 93 
 

 گۈلهمخان

 

یىلالر ئهتراپىدا ئىلى دەریاسى بویىدىكى ئویمان بۇالق 1825~1820گۈلهمخان 

گۈلهمخان شۇ مهھهللىدىكى دىلهمخان ئاتلىق تۇل .ندېگهن مهھهللىدە تۇغۇلۇپ ئۆسكه

ئایالنىڭ چوڭ قىزى بولۇپ،ئۇ ئۆزىنىڭ گۈزەللىكى،چېچهنلىكى،ناخشىچى،قوشاقچىلىقى 

یاشالرغا كىرگهندە شۇ مهھهللىدىكى یېتىم یىگىت  15گۈلهمخان .بىلهن ئهلگه تونۇلىدۇ

نىڭ یۈز بېگى بولغان ئهمما شۇ یۇرت.ئهختهم بىلهن ۋەدىلىشىپ توي قىلىشقا پۈتۈشىدۇ

یاشلىق گۈزەل قىز 15قېرى،چوالق شاڭیۇ بىرنهچچه خوتۇنى بولىشىغا قارىماي 

تۈمهن سۈیقهستلهر -گۈلهمخاننى كىچىك خوتۇنلۇققا ئالماقچى بولۇپ،تۈرلۈك

مىكىرلهرنى ئىشلىتىپ،دىلهمخان ئائىلىسىگه خهیرىخاھلىق قىلغان بولىۋېلىپ -،ھىیله

لىقىدا قالغان بۇ ئائىلىنى قهرزگه بوغۇپ تاشالیدۇ ۋە ئاخىرى تۇرمۇشنىڭ قاتتىق قىیىنچى

ئۇ .رەزىل نىیىتىنى ئاشكارىالپ قهرز ھېسابىغا گۈلهمخاننى بېرىكه مهجبۇرالیدۇ

گۈلهمخاننى قارشىلىقىغا قارىماستىن مهجبۇرىي ئۆیىگه ئېلىپ كېتىپ توي قىلماقچى 

پ گۈلهمخاننى ئېلىپ قاچقان بۇرادەرلىرى بىلهن بىلله بېرى-بولغاندا، ئهختهم دوست

گۈلهمخان ئهختهم بىلهن بىلله ئۇالر .بولسىمۇ،یهنىال ئۇالرنىڭ قولىغا چۈشۈپ قالىدۇ

بىلهن ئېلىشىپ،ئاخىرى ئۇالردىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن  ئېگىز یاردىن دەریاغا سهكرەپ ھایات 

  .بىلهن ۋىدالىشىدۇ
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 زۇمرەت

  

ن،خوتهندە یاشاپ ئۆتكهن ئهسىرلهر ئهتراپىدا خوتهندە تۇغۇلغا-19زۇمرەت 

 .غا كىرگۈزىلگهن»بایاز«زۇمرەتنىڭ خېلى كۆپ شېئىرلىرى .شائىرە

  

 

 توختىخان بۈۋى

 

یىلالردا ئاتۇشتا   ئۆتكهن مهرىپهتپهرۋەر -1900~ 1860توختىخان بۈۋى 

ئۆمهر . تىجارەتچى ئۆمهر شاڭیۇ ئىسىملىك كىشىنىڭ ئایالى بولۇپ،ئۈچ پهرزەنتى بولغان

ئاسىیادىكى ھهرقایسسى ئهللهردە تىجارەت بىلهن شۇغۇلالنغاچقا بالىالرنى  شاڭیۇ ئوتتۇرا

تهربىیهلهش ۋەزىپىسى ئۇنىڭ ئایالى بولغان توختىخان بۈۋىنىڭ ئۈستىگه 

توختىخان بۈۋى ئۇقۇمۇشلۇق،تهقۋادار ئایال بولۇپ،ئۆز ئۆیىدە مهكتهپ .قالغان

ئۇنىڭ ئوغلى شائىر ۋە .مهھهللىدىكى ساۋاتسىز بالىالرنى ئوقۇتقان- ئېچىپ،یۇرت

سۇلتان سۇتۇق .یىلى تۇغۇلغان-1878( مهسخىرىچى دىننىي ئالىم ئهمهت دومولال

یىل،كېیىن  20بۇغراخان مهدرىسهسى،قهشقهر خانلىق مهدرىسهسى قاتارلىق مهدرىسلهردە 

كىچىكىدىن ئۇقۇمۇشلۇق ) یىل ئوقىغان مهشھۇر ئالىم 10بۇخارادىكى مهدرىسلهردە 

بۈۋىمنىڭ  كۆڭۈل قویۇپ تهربىیهلىشىدە بولغان ۋە ئانىسى ئاچقان  ئانىسى توختىخان

ئۇنىڭ بۇنداق بىلىملىك،كاتتا ئالىم بولۇپ چىقىشىغا  سالىھ،تهقۋادار .مهكتهپته ئوقۇغان

 .توختىخان بۈۋىم زور تهسىر كۆرسهتكهن
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 ھهمرا بۈۋى

 

ن شائىرە ئهسىردە قهشقهردە تۇغۇلغان ۋە قهشقهردە یاشاپ ئۆتكه-19ھهمرا بۈۋى 

 .یىلى ژورنالالردا تونۇشتۇرۇلغان-1980ھهمرا بۈۋىنىڭ بىر قىسىم غهزەللىرى .ئایال

  

 

 رابىیه

 

دەریاسىنىڭ تۆۋەنكى ) تهلۋىچۈك(رابىیه قهشقهر پهیزىۋات قا قاراشلىق یامانیار 

جامالى،ئېسل -گۈزەل ھۆسنى.یېزىسىدا تۇغۇلغان» كوكچى«ئېقىمىغا جایالشقان 

ىلهن تونۇلغان رابىیه ئۆز مهھهللىسىدىكى ئاق كۆڭۈل ،ئىشچان پهزىلىتى ب- ئهخالق

ھالبۇكى سهئىددىن تولىمۇ .،ساداقهتمهن یىگىت سهئىددىن بىلهن كۆڭۈل بېرىشىدۇ

نامرات بىر دېھقان بالىسى بولغىنى ئۈچۈن ئۇالرنىڭ نىكاھلىنىش ئارزۇسى توسقۇنلۇققا 

ه نىكاھالپ بهرمهكچى دادىسى ئۇنى مهجبۇرىي ھالدا پۇلدار بىرىگ.ئۇچرایدۇ

دادىسىنىڭ زۇلۇم .سهئىددىن ئاخىرى ئایرىلىش ئازابىغا چىدىماي ئۆلۈپ كېتىدۇ.بولىدۇ

قىلىشىغا،ھهقسىزلىكلهرگه چىدىمىغان ۋە ئۆز مۇھهببىتىگه بۇزغۇنچىلىق قىلغان 

نومۇس بىلگهن رابىیه قهھرىتان قىش كۈنلىرىنىڭ بىرىدە - پۇلدارغا خوتۇن بولۇشنى ئار

كېیىن یېزا ئاھالىلىرى .دەریاسىغا ئۆزىنى تاشالپ ھایات بىلهن ۋىدالىشىدۇ تهلۋىچۇك

مهقسهتلىرىگه یېتهلمىگهن بۇ -رابىیهنىڭ جهسىتىنى تېپىپ ھایاتلىقىدا مۇراد
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مهشۇقالر ئۈچۈن رابىیهنى سهئىددىن یاتقان قهبرىنىڭ یېنىغا دەپنه -ئاشىق

بۇ مازار یاسىلىپ .دەپمۇ ئاتىلىدۇ»رقوشماق مازا«سهئىددىننىڭ بۇ مازىرى -رابىیه.قىلىدۇ

بىر یىل ئۆتكهندىن كېیىن ئىككىسىنىڭ قهبرىسى ئوتتۇرىسىدىن ئىككى تۈپ یۇلغۇن 

ئۈنۈپ چىققان بولۇپ،ئىككىنچى یىلى بۇ یۇلغۇنالرنىڭ بىرى قىزىل،بىرى ئاق 

بىرى - شۇمبۇلىرى بىر-باراقسان ئۆسكهن بۇ ئىككى تۈپ یۇلغۇننىڭ شاخ.چېچهكلهیدۇ

ئاق،قىزىل چېچهكلهر گویا بىر تۈپ یۇلغۇندا  ىرەلىشىپ ئۆسكهن بولغاچقا،بىلهن گ

» چاتاق مازار«شۇڭا كىشىلهر بۇ مازارنى .ئېچىلغان ئىككى خىل چېچهكتهك كۆرىنىدۇ

دەپ » چاتاق مازار مهھهللىسى«ھازىر بۇ مازار جایالشقان مهھهلله .دەپمۇ ئاتىغان

یېقىندىكى كىشىلهر بۇ مازارغا ئاالھىدە - راقھهریىلى یۇلغۇن چېچهكلىگهندە یى.ئاتىلىدۇ

كېلىپ،قىزىل چېچهكنى رابیهنىڭ،ئاق چېچهكنى سهئىددىننىڭ سىموۋولى قىلىپ زىیارەت 

 .قىلىشىدۇ ۋە مهرسىیه قوشاقلىرىنى ئوقىشىدۇ

مۇھهببهت «ئاتاقلىق كىالسسىك شائىر ئابدۇرېھىم نازارىنىڭ مهشھۇر  

سهئىددىن -رابىیه«نهپىس مىسراالر بىلهن پۈتكهن دىن بىرى بولغان گۈزەل،»داستانلىرى

داستانىمۇشائىرنىڭ ئهینى یىلالردا بۇ قایغۇلۇق پاجىئه ئۈچۈن ھهسرىتىنى باسالماي »

سهئىددىن ھهققىدىكى یازما خاتىرىسىدىن كېیىن یېزىپ چىققان داستان -یازغان رابىیه

ا ئۆز ۋىسالىغا یېتهلمهي بۇ داستان ھایاتت. سهئىددىننى پىروتىپ قىلغان-بولۇپ،رابىیه

مهشۇق ئۈچۈن یېزىلغان بىر گۈزەل - ئارمان بىلهن كۆز یۇمغان بىر جۈپ ۋاپادار ئاشىق

 .شېئىرىي خاتىرەدۇر
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 شاھ نىساخان

 

ئهسىرنىڭ باشلىرىدا یهكهن ئالتۇنلۇقۇم مازىرىنىڭ یېنىدىكى ئىككى  - 19

خۇش پېئىل، . ۆتكهنئېغىزلىق ۋەخپه ئۆیدە شاھ نىساخان ئاتلىق بىر تۇل ئایال ئ

سۇلتان ئابدۇرەشىدخان (سۇمباتلىق كهلگهن بۇ ئایال كېچىسى ئالتۇنلۇقۇم مازىرىدا 

تۈن یېرىمىدا بولسا . تۈنهپ پهریاد چېكىپ، یېرىم كېچىگىچه مازارنى سۈپۈرەتتى) مازىرىدا

بۇ . كۈندۈزنى بولسا ئۆز ئۆیىدە ئۆتكۈزەتتى. ساتار بىلهن مۇقام ئېیتىپ تاڭ ئاتقۇزاتتى

ئۆلىما ۋە یۇرت پېشقهدەملىرى خهۋەر ئېلىپ،  -ئایالنىڭ تۇرمۇشىدىن بىر قىسىم ئالىم 

بۇ ئایالنىڭ كېچىسى مازارغا . كېچهك یهتكۈزۈپ بېرەتتى -ئىچمهك، كىیىم  -یېمهك 

كىرىشىگه بهزى دىنىي مۇتهئهسسىپلهر ئۆچمهنلىك قىلىپ، ئۇنى چهكلىگهن، ھهتتا 

یاشالرغا كىرىپ قالغان بۇ ئایالنى  60شهھهرنىڭ قازىسى  ماتىتهي دارغا ئېسىلغان یىلى

دېگهن بهتنام بىلهن یهتته » شهرىئهتكه خىالپلىق قىلىپ مازارنى ئایاغ ئاستى قىلغان«

دەررە ئۇرۇپ جازاغا تارتقان بولسىمۇ، لېكىن بۇ ئایال مۇقامغا بولغان چوڭقۇر ئىشتىیاقى 

ئىچىدە كېچىسى مۇقام ئېیتىشنى ئۆمرىنىڭ  بىلهن ھېچنېمىگه پهرۋا قىلماي، ئالتۇنلۇقۇم

كېیىنكى ۋاقىتتا كىشىلهر بۇ ئایالغا ئېتىقاد قىلىدىغان . ئاخىرىغىچه داۋامالشتۇرغان

شۇنىڭدىن كېیىن، یهكهندىكى ھهرقایسى . بولغان، ھۆرمهت قىلىدىغانالر كۆپهیگهن

ي تهییارالپ تهبىقدىكىلهرنىڭ ئایاللىرى شاھ نىساخانغا باشقا جایدىن ئاالھىدە ئۆ

بهرگهن، لېكىن شاھ نىساخان ئۇ ئۆیگه كۆچمىگهن، كېیىنرەك یهكهن ئایاللىرىنىڭ 

تهلىپى بویىچه، ئهلنهغمه سورۇنلىرىغا قاتنىشىپ مۇقام ئېیتىپ، نهغمه قىلىپ ئۆزىنىڭ 

شاھ نىساخاننىڭ ئېسىل ئهخالقى، سهمىمىي . مۇقام ئوقۇش ماھارىتىنى ئاشكارىلىغان 

رنى تهڭكهش قىلىپ مۇقام ئېیتىشتىكى ئاجایىپ ماھارىتى ھهممىنى مۇئامىلىسى، ساتا

پهیغهمبهر «قایىل قىلغاچقا، ئىخالسمهنلىرى كۆپىیىپ، ئۇنى ئىالھالشتۇرۇپ، ئۇ 
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ئهسلىدە . ئىكهن دېگهندەك تهرىپلهرمۇ ئوتتۇرىغا چىققان» پادىشاھ ئهۋالدى«، »ئهۋالدى

ر مۇقامچى ئایال بولۇپ، پۈتۈن ئۆمۈرى شاھ نىساخان ئىقتىدارىنى ئاشكارىلىمىغان مهشھۇ

تهنھالىقتا ئۆتكهن، مۇقام ئىشقىدا یېنىپ كۆیگهن، یهكهن قالىغاچ دەرۋازىدا تۇغۇلۇپ 

ئۆسكهن ئابدۇۋاقى ئهلهمنىڭ ئایالى مهستۇرەخان بۈۋىمنىڭ ئانىسى شهرىخان بۈۋىمدىن 

تىگهندە بویىنى ئاڭلىغان ئهسلىمىسىگه ئاساسالنغاندا، شاھ نىساخان بىر جۈمه كۈنى ئه

ئۇنىڭ . سۇغا سېلىپ، ئېڭهك، پۇتىنى ئۆزى چېتىپ، یالغۇز ئۆیىدە ئۆلۈپ قالغانلىقى مهلۇم

خهتلهر چىققان، بىر  - ئۆیىدىن نۇرغۇن كىتاب، خوتهن قهغىزىگه پۈتۈلگهن ۋەسىقه 

دېیىلگهن، شۇ قاتاردا » كىتابالر مهسچىتكه ۋەخپه قىلىندى، مۈلكۈممۇ شۇنداق«: خېتىدە

شاھ نىساخان بارات ئېیى، . ئۆمۈرلۈك مۈلكى بولغان ساتارىمۇ سهسچىتكه بېرىلگهن ئۇنىڭ

ھوشۇر ئېیى، مهۋلۇد ئېیىدىكى تۈنهكلهردە تاڭ ئاتقۇچه قایناق ھېسىیات بىلهن مۇقام 

ئۇنىڭ مۇقامغا . تىالۋەت قىلىپ، مۇقام  ساداسىنى یاڭرىتىپ ئۆتكهن -ئېیتىپ، زىكرى 

شتىیاقى ۋە بىر ئۆمۈر مۇقامچىلىق بىلهن تهنھا ئۆتكهن بولغان چوڭقۇر ھۆرمىتى، ئى

 .دىلكهش ھایاتى كىشىلهردە چوڭقۇر تهسىرات قالدۇرغان

 

 

 زورىخان

 

یىلى قهشقهر كونىشهھهر بهشكېرەم بهگلىكىنىڭ -1780داڭلىق ئهمچى  زورىخان  

.  چۇمبۇس كهنتىدە ئىمىن ئاخۇن ئىسىملىك بىر تىجارەتچى ئائىلىسىدە تۇغۇلغان

. رىخان باالغهتكه یهتكهندە ئانىسى پاتهمخان ئېغىر كېسهلگه مۇپتىال بولۇپ قالىدۇزو

ئىمىن ئاخۇن ھاللىق ئادەم بولغاچقا، ئایالىنى داڭلىق تېۋىپالرغا كۆرسىتىپ كۆپ 



ىخىرات هچىقسىق ڭىنراللايائ نهكتۆئ ادىخىرات مالسىئ رۇغيۇئ ىرىسهق رالزۇتلۇي   

بهت- 99 
 

زورىخان ئانىسىنىڭ یېنىدا ئۇزاق . بۇ خىل داۋاالش ئون نهچچه یىل داۋاملىشىدۇ. داۋالىتىدۇ

ۋىپالرنىڭ ئانىسىنى داۋاالش ئىشلىرىنى كۆڭۈل قویۇپ زېھنىگه یىل بىرگه تۇرۇپ، تې

ئاخىر پاتهمخان سوزۇلما . كېیىنچه ئۇ ئانىسىغا ئۆزى شىپا قىلىدۇ. ئېلىۋالىدۇ

بۇ ئىش یۇرت ئىچىدە زورىخاننى كېسهل . خارەكتىرلىك كېسهلدىن ساقىیىدۇ

ئایالالر ئۇنى ئىزدەپ داۋالىیاالیدىكهن دېگهن ئاتاققا ئىگه قىلىدۇ ھهم ھهرخىل كېسهل 

ئهھۋالىنى كۆرۈپ ئىچى ئاغرىغان زورىخان چامىنىڭ -كېسهللهرنىڭ ھال. كېلىدۇ

. یېتىشىچه ھهرخىل ئامالالرنى قىلىپ بىمارالرنىڭ كېسىلىنى داۋاالشقا تۇتۇنۇپ كېتىدۇ

 . بهزى كېسهللهر زورىخاننىڭ داۋالىشى سهۋەبلىك ساقىیىپ قالىدۇ

گه قاراپ مۇۋاپىق كىیىنىشى كېسهللىكنىڭ ئالدىنى زورىخان ئایالالرنىڭ پهسىل

ئۇ ، كېسهل ئایالالرنىڭ قىش، كهچكۈز،باش ئهتىیاز ۋە . ئالىدىغان بىر تهرەپ دەپ قارىغان

جۇدۇن بولغان كۈنلهردە ئىسسىق كىیىنىشىنى ، بولۇپمۇ، پۇت، بهل ۋە باشنى ئىسسىق 

سىرتقا چىققاندا باشقا بىر نهرسه ھهرقانداق كۈندە كهچته . ساقالشنى ئاالھىدە تاپىلىغان

دېمهك، ئایالالرنىڭ كۆپ . كېیىش، چاپانغا چۈمكىنىپ چىقىش الزىم دەپ قارىغان

كېسهللىكلىرىنى تاسادىپىي تهگكهن سوغۇق شامالدىن بولىدۇ، دەپ قاراپ، بۇنداق 

 . بىمارالرنى تهرلىتىش، ئىسسىق ئۆتكۈزۈش ۋە ئۇۋۇالپ بېرىش ئۇسۇلى ئارقىلىق داۋالىغان

زورىخان یهنه ئایالالر ئاجىز، قورقۇنچاق، ئېھتىیاتچان كېلىدۇ، ئۇالر كهچلىرى سىرتقا 

بۇ روھىي كهیپىیاتقا تهسىر قىلىپ، . چىقسا ئاسانال سۈر بېسىپ، قورقۇنچ ھېس قىلىدۇ

یۈرەك كېسهللىككى، نېرۋا كېسهللىكى ۋە بىئارام بولۇش، تۇتقاقلىق كېسهللىكلىرىگه 

مۇبادا . بهزىدە قوساقتىكى ھامىلىنى چۈشۈرگۈزۈۋېتىدۇ دەپ قارىغان. گىرىپتار قىلىدۇ

مۇنداق كېسهللهر ئۇچرىسا ئۇالرنى تىنچالندۇرۇش، كۆڭلىگه تهسهللىي بېرىش، ئارام 

 . تاپقۇزۇش ئۇسۇلى ئارقىلىق داۋاالشنى یولغا قویغان

هرنى زورىخاننىڭ كېسهل داۋاالشتىكى یهنه بىر مۇھىم ئاالھىدىلىكى، كۆپ كېسهلل
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 . دورا یېگۈزمهي پهرھىز ئۇسۇلى ئارقىلىق داۋالىغان

یىراقالرغا - ئۇنىڭ نامى یىراق. یىل شۇغۇلالنغان 50زورىخان تېۋىپلىق بىلهن 

 .یىللىرى ۋاپات بولغان-1850زورىخان . تارقالغان

 

 

 خۇشنارە خېنىم

 

ئهفرىدۇن ۋاڭنىڭ ئانىسى  خۇشنارە خېنىم  مۇھهممهد سهئىد ۋاڭنىڭ ئایالى،

یىلى یاقۇپبهگ تهرىپىدىن -1872ئهفرىدۇن ۋاڭ  تهدبىرلىك ۋە پاراسهتلك ئایال بولۇپ،

قهتلى قىلىنغاندىن كېیىنكى ئۇرۇش قاالیماقانچىلىقى بولىۋاتقان یىلالردا لۈكچۈن 

بۇ یىلالردا تۇرپان،ئىلى،قهشقهر قاتارلىق .ۋاڭلىقىنى ئهسلىگه كهلتۈرمهكچى بولىدۇ

پهقهت ئىلى خانلىقى تهرىپىدە .دىن ئهرلهر قالمىغان ئىدىجایالردا ئىمىن ۋاڭ جهمهتى

ھوقوقى تارتىۋېلىنغان ۋاڭ جهمهتىدىن مهزەمزاتال قالغان بولۇپ،ئۇ تېخى یېڭى تۇغۇلغان 

شۇڭا ئۇنى ۋاڭلىققا ۋەلئهھدى قىلىشقا مۈمكىن بولماي قالىدۇ،باشقىالرنى .بوۋاق ئىدى

هفرىدۇن ۋاڭنىڭ ئانىسى خۇشنارە خېنىم بۇ چاغدا ئ.ۋاڭ قىلىشقا بولسا یول قویۇلمایدۇ

ئوغلۇم ئهفرىدۇن ۋاڭنىڭ ھایات ۋاقتىدا باشقىالرغا «ئۈرۈمچى خان ئامبىلى لیۇجىنتاڭغا 

یىلى كۈزدە قهشقهردىن یهكهنگه بارغان مهزگىلدە یهكهن -1864سۆزلهپ بېرىشىچه 

م بېرىپ بىرەر خۇدایى.بهگلىرىنىڭ دااللىتى بىلهن بىر قىزنى ئهمرىگه ئالغانلىقى مهلۇم

مهن بېرىپ سۈرۈشته .ئوغۇل پهرزەنتلىك بولۇپ قالغان بولسا ئهجهپ ئهمهس

قىلىمهن،ئۇنىڭغىچه خانلىقنىڭ ۋاڭ جهمهتىدىن ھهقىقىي ۋارس چىقمىغۇچه باشقا 

ئاندىن یهكهنگه .دەپ ئىلتىماس قىلىدۇ» كىشىنى ۋارس قىلماسلىقىنى ئۈمۈد قىلىمهن 
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رىدۇن ۋاڭنىڭ یهكهنلىك خوتۇنىدىن بىر ئوغۇل بېرىپ سۈرۈشتۇرۈش ئارقىلىق ئهف

خۇشنارە خېنىم نهۋرىسى مامۇتنى تاپقاندىن كېیىن .پهرزەنتى بارلىقىنى ئېنىقالیدۇ

لۈكچۈنگه قایتىپ كېلىدۇ ۋە ئۇنى ۋاڭلىق تهخت ۋارىسى قىلىش ئۈچۈن مهخسۇس ئۆلىما 

زور تىرىشچانلق خۇشنارە خېنىم .بهلگىلهپ ۋاڭلىق ئوردىسىدا ئاالھىدە تهربىیهلهیدۇ

بىلهن بۇ ئىشالرغا كۈچ چىقىرىش نهتىجىسىدە مامۇت لۈكچۈن ۋاڭلىق تهختىگه 

 .چىقىدۇ،ئۇنىڭ ئىسمى سۇلتان مامۇت دەپ ئاتىلىدۇ

 

 ئهلهنۇرخان

 

یىلالرنىڭ ئاخىرىدا تۇرپاندىكى لۈكچۈن خانلىقى دەۋرىدە یاشاپ - 1800ئهلهنۇرخان 

 1899.هللىسىدىكى بىر تۆمۈرچىنىڭ قىزىپىچاننىڭ مۈرەن دېگهن مهھ ئۆتكهن بولۇپ،

یىلى لۈكچۈن ۋاڭى سۇلتان مامۇت ۋاڭنىڭ ئهلهنۇرخانغا كۆزى چۈشۈپ ،ئۇنى كىچىك - 

یاشقا 30 ساپاغا بېرىلگهن،-كهیپى ئىشرەت،-ئهیشى .خوتۇنلۇققا ئالماقچى بولىدۇ

تى ئاس- قىزلىرىنى خالىغانچه ئایاغ- كىرگۈچه تۆت خوتۇن ئالغان ،باشقىالرنىڭ خوتۇن

قىلىدىغان سۇلتان مامۇت ۋاڭ زالىملىقتا تولىمۇ چېكىدىن ئاشقانلىقى ئۈچۈن ھهمدە 

جېلىل ئىسىملىك بىر یىگىت بىلهن توي قىلىشقا پۈتۈشكهنلىكى ئۈچۈن ئهلهنۇرخان 

سۇلتان مامۇت ۋاڭنىڭ ئادەملىرى بولسا .سۇلتان مامۇت ۋاڭغا تېگىشنى قهتئىي رەت قىلىدۇ

لمىغىنىغا قارىماستىن زورالپ لۈكچۈنگه ئېلىپ ماڭماقچى ئهلهنۇرخاننى تویغا قوشۇ

مېڭىش ۋاقتىدا ۋاڭنىڭ چاڭگىلىدىن قۇتۇلۇشقا كۆزى یهتمىگهن ئهلهنۇرخان بىر .بولىدۇ

سۇلتان مامۇت ھهشهمهتلىك توي مهرىكىسى .دانه ئۇستۇرىنى یوشۇرۇن یېنىغا ساقلىۋالىدۇ

ئهمما توي تۈگهپ ھوجرىغا .ئۆتكۈزۈپ ،ئهلهنۇرخاننى كىچىك خوتۇنلۇققا ئالىدۇ
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كىرگهندە ئهلهنۇرخان تهییارالپ قویغان ئۇستۇرىنى سۇلتان مامۇت ۋاڭغا ئۇرۇپ،ئۇنى 

 ....ئېغىر یارىالندۇرۇپ،ئۆزىنى ئېگىز ئوردىنىڭ پهنجىرىسىدىن تاشالپ ئۆلىۋالىدۇ

ئهل ئارىسىدا ئهلهنۇرخاننىڭ ئۆلۈمىدىن كېیىن قاتتىق ھهسرەت چهككهن یىگىتى 

ناخشىسىنى ئېیتىپ سهرسان ھالهتته ئۆتكهنلىكى ھېكایه »ئهلهنۇرخان« جىلىلنىڭ

مانا بۇ ئۇزۇن یىلالردىن بېرى ئېیتىلىپ كېلىۋاتقان گۈزەل مىلودىیىلىك،مۇڭلۇق .قىلىندۇ

 :دەل شۇ باتۇر،ۋاپادار قىز ئهلهنۇرخان شهرىپى ئۈچۈندۇر» ئهلهنۇرخان«خهلق ناخشىسى 

 كېتهي دەیمهن،ۋاي كېتهي دەیمهن

 .تام بىلهن ئانام قالسۇنئا

 ئهزىز باشىمنى یاد ئهیلهپ

 .مازارىمدا تاۋاپ ئهتسۇن

 

 ئاتاالردىن ئایرىلدۇق،

 .ئاناالردىن ئایرىلدۇق

 شاپتولالر چېچهكىدەك

 .ئهلهنۇرخاندىن ئایرىلدۇق

 

 ئاتاڭ ئایمۇ،ئاناڭ كۈنمۇ

 .تۇغۇپتۇ سهن قىزىل گۈلنى

 سېنىڭ كویىڭغا سېلىپتۇ

 ى،مېنىڭدەك بىر مۇساپىرن

 ...مېنىڭدەك بىر غېرىپ قۇلنى
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 :ئاستىدىكى ئهلهنۇرخان شهرىپىگه یېزىلغان یهنه بىر شېئىر

 )بهرچىنئاي(پهرىدە یاقۇپ :ئاپتورى

 ئهالنۇرخان

 

 قهدىمى ناخشىالرنىڭ ئىچىدىن چىقىپ

 الۋۇلدایدۇ نۇردەك ،یۇلتۇزدەك

 ئهالنۇرخان،جان ئهالنۇرخان

 

 ساڭا ئېیتار سۆزۈم جىق مېنىڭ

 دە لىققىدا یارایۈرۈكۈم

 ئهگهر مېنى كۆرمهكچى بولساڭ

 شىلدىرلىغان گۈللهرگه قارا

 

 مېنى خورلىماقچى بولغانالرنىڭ مۇنارىدىن

 ئاتالمىدىم ئۆزۈمنى ھهرگىز

 ئهالنۇرخان،جان ئهالنۇرخان

 ..ئهسلى مهنمۇ سهندەكال بىر قىز

 

 ھىچكىم ھىچكىمگه بهرمهس ھېچنىمه

 كۆڭۈلسىزلىك ئازاردىن باشقا

 اشىدىم شۇنداق ئهپسانهمهن ی

 ئۇرالمىغاچ قهلبىمنى تاشقا
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 یامغۇر یامغۇر یىغالپ كېلىمهن

 بىر ناخشىنى توۋالپ كېلىمهن

 ئهالنۇرخان جان ئهالنۇرخان

 ئىككىمىزنىڭ چوڭقۇر دەردىنى

 .ھېچكىم بىلمهس،ئۆزۈم بىلىمهن

 

 كهلگىن كهلگىن مېنىڭ یېنىمغا

 سۈیۈپ قویغىن پېشانهمگه ھهم

 تىق ،پهرىشاننېمىدىگهن قات

 !بۇ جاھاندىن تویۇش دىگهن تهم

 

 ئالال،ۋاي ئهالنۇرخان

 !سېنىڭ شهھرىڭگه مهن كهلدىم

 

 

 بۈۋى مهریهم خان

 

یىلالردا خوتهندە تۇغۇلغان ئىلىملىك ئایال بولۇپ،ئهینى - 1900بۈۋى مهریهمخان 

ۇر ئىسالم جۇمھۇرىیىتىنىڭ قۇرغۇچىسى ۋە ئهمىرى بولغان مهشھ.ت.دەۋىردە خوتهندە ش

 )ئابدۇل ئهھهت مهخسۇمنىڭ ئانىسى.(مۇھهممهت ئىمىن بۇغرانىڭ سىڭلىسى
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بۈۋى مهریهمخاننىڭ ئانىسى سهكىینه بانۇ خوتهن شهھهر ئىچى خهلىپىلىك ھویال 

دىگهن مهھهللىدە مهرىپهتپهرۋەر ھاللىق ئائىلىدە دۇنیاغا كهلگهن ، باالغهتكه یهتكهندىن 

ئېرىق قازانچى مهھهللىسىدىكى پراۋۇدۇن ئاخۇن  كىیىن لوپ ناھىیه یۇرۇڭقاشتىكى ئېگىز

تۆت (بۇالر بهش پهرزەنىت . ئۇچاقلىق بولغان –خهلپىتىم بىلهن نىكاھلىنىپ ئۆیلۈك 

كۆرگهن ، پهرزەنىتلىرىنىڭ ئهڭ چوڭى مۇھهممهتئىمىن ئاخۇن ، ) ئوغۇل ، بىر قىز 

چىنچىسى ، ئۈ) ئابدۇلئهھهتمهخسۇمنىڭ ئانىسى (ئىككىنچىسى بۈۋى مهریهم خان 

، )شاھ مهنسۇر (، تۆتىنچىسى ئابدۇلال ئاخۇن ) كهسپىي تىۋىپ (مۇھهممهت شىرىپ ئاخۇن 

بۈۋى مهریهمخان ئاكىسى . الرئىدى )ئىمىر ساھىپ (ئهڭ كىچىكى نۇرەخمهت  ئاخۇن 

مۇھهممهت ئىمىن ئاخۇن بىلهن بىلله خوتهن قارىقاشتىكى ئویباغ مهدرىسىدەبىلىم 

 .ئالغان

یولنىڭ  ە قارىقاشتىكى بۇ  ئویباغ مهدرىسهسى قوش مهدرىسه بولۇپ،ئهینى دەۋىرلهرد

بىرىگه ئۇدۇل قاراپ تۇرىدىغان ھهیۋەتلىك مهدرىسىلهر -ئىككى تهرىپىدە دەرۋازىلىرى بىر

مهدرىسىنىڭ مۇدەررىسى ئهلالمه ھهزرەت نىسارى مهسئۇتخان دامولال ھهزرەت ئهینى .ئىدى

بىلهن ۋەتهنگه قایتىپ )دىپلۇم(رتىدا ئۇقۇپ،ئالى سهنهدزامانالردا بۇخارادىكى ئالى بىلىم یۇ

ئویباغ )یىلالردا -1910(ئۇزامانالردا . كهلگهندىن كىیىن دەرس ئۆتۈشكه باشلىغان

مهرىپهتنىڭ ئوچىقىغا ئایلىنىپ خوتهن ۋىالیىتىدىالئهمهس ، –مهدرىسىسى ئىلىم 

بهسته ئىلىم -بهس تۈركۈملهپ تالىپالر كىلىپ- شىنجاڭنىڭ ھهممه جایلىرىدىن تۈركۈم

دامولال ھهزرەت  كۈزىنىڭ ئهمالىقىغا قارىماي ، پۈتۈن . تهھسىل قىلىشقا باشلىغان 

ئۈلىماالرنى تهربىیلهپ -ھایاتىنى دەرىس ئۈتۈشكه بېغىشالپ ، سانسىزلىغان ئالىم

مهرىپهتلىك،دىندار بىر ئائىلىدە .یىتىشتۈرۈپ ، پۈتكۈل یۇرتقا ئىلىم نۇرىنى چاچقان 

بۈۋى مهریهمخان ئاكىسى   مۇھهممهتئىمىن بۇغرا بىلهن بىرلىكته مانا مۇشۇ تۇغۇلغان 

 .ئویباغ مهدرىسىسىدە ، دامولال ھهزرەتته  ئوقۇغان 
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مانا مۇشۇنداق داڭلىق مهدرىسهدە،داڭلىق ئالىم ئۇستازالر قولىدا تهربىیلهنگهن بۈۋى 

ل تهپسىر نى بىماال»قۇرئان كهرىم«مهریهمخان دىننىي ئىلىملهرنى ئۆگىنىپ 

 .قىالالیدىغان،ئۆز زامانىغا یارىشا ئالىم،زىیالىي ئایالالر قاتارىدا بولغان

یىلغىچه  - 1918یىلدىن -1915بۈۋى مهریهمخاننىڭ ئاكىسى مۇھهممهد ئاخۇن  

ئویباغ مهدرىسىسىدە ئوقۇپ ، ئوقۇشنى پۈتتۈرگهندىن كىیىن ، قولىغا شاھادەتنامه ئالىدۇ 

. پىلىك ھویلىدىكى مهدرىسىگهمۇدەررىس بۇلۇپ تهیىنلىنىدۇۋ ە خوتهن شهھهر ئىچى خهلى

تارىخ بهتلىرىدە ئۇیغۇر ئایاللىرى ئىچىدىن بۇنداق داڭلىق مهدرىسىلهرنى 

ئهپسۇسلىنارلىقى بۈۋى .پۈتتۈرۈپ،ئىلىم ئهھلى سانالغان ئایالالر ئىنتایىن ئاز ئۇچرایدۇ

 . دە باشقا مهلۇمات یوقمهریهمخاننىڭ ئوقۇشنى تۈگهتكهندىن كېیىنكى ھایاتى ھهققى

 

 

 گۈلجېمىلىخان

 

یىلى قهشقهر بهشكېرەم بهگلىكىنىڭ بۇچى -1840داڭلىق تىۋىبه گۈلجېمىلىخان 

ئۇ .كهنتىدە سىدىق ئاخۇن ئىسىملىك بىر ئۇقۇمۇشلۇق دېھقان ئائىلىسدە تۇغۇلغان

ئانىسى ئۇنى یاخشى -بالىلىق چاغلىرىدىال زېرەك،ئۆتكۈر باال بولغاچقا ئاتا

توققۇز یاشقا تولغاندا كهنتتىكى قهمبهرخان دېگهن بۈۋى ۋە تېۋىپ .یهلىگهنتهربى

یاشقا كىرگهندە قهمبهرخان  14گۈلجېمىلىخان .ئایالنىڭ تهربىیهلىشىگه بهرگهن

بۇنىڭ بىلهن گۈلجېمىلىخان ئائىلىسىگه قایتىپ ئۆي ئىشلىرى بىلهن .ئالهمدىن ئۆتكهن

قایتا تهلهپ قىلىشى،یۇرتتا -یالالرنىڭ قایتائوتتۇرا یاشقا كهلگهندە ئا.مهشغۇل بولغان

تىۋىپالرنىڭ قىس بولۇشى ۋە ئایالالرنىڭ  ئهر تىۋىپالرغا كۆرۈنىشىنىڭ بىئهپلىكى 
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بهت- 107 
 

ئۇنىڭ .تۈپهیلىدىن گۈلجېمىلىخان تهدرىجىي ئائىلىسدە تىۋىپلىق بىلهن شۇغۇلالنغان

ىمارالرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ ئایالالرغا خاس كېسهل داۋاالش ،یهرلىك ئۇسۇلدا دورا تهییارالش ،ب

ماسلىشىپ بېرىشىنى قولغا كهلتۈرۈش،ھۆسىن تۈزەش بۇیۇملىرى ۋە كېسهل داۋاالش 

،تۇغۇتنى ئاسانالشتۇرۇش قاتارلىق ساھهلهردىكى ئىشلىرى كىشىلهر ئارىسىدا بهلگىلىك 

ئۇ . دەپ تهرىپلهشكهن› تىلى شىپا تىۋىپ‹یۇرتداشالر ئۇنى . ئابرویغا ئېرىشكهن

 .ۆز یۇرتىدا ئالهمدىن ئۆتكهنیىلى ئ- 1910

گۈلجىمىلىخاننىڭ تېۋىپلىق ماھارىتى ئاالھىدە بولغاچقا، ئۇنىڭغا كېسهل 

 .كۆرسهتكىلى كېلىدىغانالر ۋە ئۇنىڭ قولىدا شىپا تاپقان بىمارالر ناھایىتى كۆپ بولغان

 شۇڭا، تېۋىپقا. كونا جهمئىیهتته ئایالالر ئۆزلىرىنىڭ كېسىلىنى بهك یوشۇرۇن تۇتقان 

شۇڭا، ئایال تىۋىپالرنى . كۆرۈنۈشتىمۇ كۈندۈزلىرى بارالماي، كهچلىرى بېرىپ داۋاالنغان

ئهرلهر دېگهندەك كۆزگه ئىلماي، ئۇالرنىڭ كېسهل داۋالىشىغا ئىشهنمىگهن ئۇالرنى  

گۈلجىمىلىخان یاش چاغلىرىدا ئېغىر ئىجتىمائىي بېسىم   . داخان، پىرىخۇن دەپ ئاتىغان

شۇنىڭ بىلهن بىرگه، ئېرىنىڭ كاللىسىدىن . بىلهن شۇغۇللىنالمىغانئاستىدا تېۋىپلىق 

شۇنداقال ئۇزاق یىلالرغىچه . ئۆتكۈچه كېسهلنى سىڭلىسىنىڭ ئۆیىدە مهخپىي كۆرگهن

ناملىق › شىپائىي خاتۇن‹ئۇ ئۆمرىنىڭ ئاخىرىدا . یۇرتتىكى ئهرلهردىن یۇشۇرۇن تۇتقان

تۇغقانلىرى خاتىرلهپ - مهزمۇنلىرىنى ئورۇق ئۇنىڭ بهزى. تىببىي رىساله یېزىپ قالدۇرغان

  .دېرىكى یوقالغان-قویغاندىن باشقا، بۇ كىتابنىڭ ئىز
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 ئانارخان

 

یىلالر ئهتراپىدا قهشقهردە  یاشاپ ئۆتكهن ئۇیغۇر -1914ئانارخان تهخمىنهن 

ئانارخان «ئۇنىڭ ھایات ئىزلىرى ھهققىدىكى مهلۇماتالر خهلق ئارىسىدا .قىزى

 .خاتىرىلىنىپ كهلگهندەپ »پاجىئهسى

ئۇنىڭ پاجىئهسىنى شۇ دەۋىرلهردە قهشقهرگه ئون نهچچه یىل ھۆكۈمرانلىق 

قىلىپ،زالىملىقى،شهھۋەتپهرەسلىكى  بىلهن سېسىق نامى پۇر كهتكهن ۋە ئۇیغۇر 

ئایاللىرىغا كهلتۈرگهن خورلۇقلىرى بىلهن قان قهرزگه -خهلقىگه،جۈملىدىن ئۇیغۇر قىز

 :ئهینى دەۋىردە ماتىتهي ھهققىدە .اشالش مۈمكىنبوغۇلغان ماتىتهیدىن ب

 ساۋخۇ یولى قومۇشلۇق،

 .ئوغاق سېلىپ باققان یوق

 یىلالپ شهھهر سورىغان14

 ...ماتىتهیدەك زالىم یوق 

 .دېگهن قوشاقالر زالىملىقتا ھېچكىم ماتىتهیدەك بولمىغانلىقىنى تهسۋىرلهپ تۇرۇپتۇ

یۇنۇس،خهلق ئۇنى یۈننهنما دەپمۇ ئىسالمىي ئېتى مۇھهممهد ) ماتىتهي(مافۇشىڭ

ئىشرەتكه قاتتىق بېرىلگهن - ئۇ ئۇچىغا چىققان شهھۋەتپهرەس بولۇپ،ئهیشى.ئاتاشقان

بۇ چاغالردا ئهل .ئۇ قهشقهردە تۇرغان مهزگىلدە كۆپلهپ خوتۇن ئالىدۇ.ئىپالس ئىدى

ىق ئۇنىڭ ئۆزىگه قاراشل.دېگهن سۆز مهشھۇر ئىدى»خوتۇنى بار 40ماتىتهینىڭ « ئىچىدە

ئۇالرنىڭ  دېدەكلىرى بولۇپ،- قۇل چوكانالر،- ھهرەمخانىسىدا كۆپلىگهن قىز

ئۇنىڭ یانچىلىرى یاخشىچاق بولۇش ئۈچۈن  .نومۇسلىرى ئایاغ ئاستى قىلىناتتى-ئىپپهت

ئوغۇرالشتهك ئۇسۇلالر بىلهن  ئازدۇرۇش، زورالش، خهلقنىڭ چىرایلىق قىزلىرىنى ئالداش،

ئایالالرنىڭ - ئانارخان ئهنه شۇ تاالي خورالنغان قىز .ئۇنىڭغا سوۋغات قىلىپ تۇراتتى
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ئهپسۇسكى (ئۇ شۇ ئېچىنىشلىق پاجىئهلهرنىڭ قۇربانىغا ئایالنغاندىن كېیىن .بىرسى ئىدى

ئۇالرنىڭ ئىپالس ) .....ئۇنىڭ تهپسىلىي ئهھۋالىنى بىلىشكه ئامالسىز قالدىم

ھهسرەت ئىچىدە -قایغۇچاڭگىلىدىن مىڭ تهسلىكته قېچىپ قۇتۇلغانلىقى،لېكىن ئاخىر 

ئۆزىنى دەریاغا تاشالپ ئۆلۈۋالغانلىقى ئۇ ھهققىدىكى بىزگه مهلۇم بولغان ئازغىنا 

 .تهپسىالت بوپ قالدى

 

 

 تاتلىقخان

 

یهنه شۇ ئىپالس،باندىت تۇڭگانالرنىڭ زىیانكهشلىكلىرىگه ئۇچرىغان قهھرىمان قىز 

 .تاتلىقخان ھهم قهشقهر گۈزەللىرىدىن بىرىدۇر

ۇڭگان ئهسكهرلىرى ئىنسان قېلىپىدىن چىققان ۋەھشىیلىكلهر بىلهن باندىت ت

ئانا،  - قىزالر ئاتا -كۈنلۈك قهتلىئام یۈرگۈزگهندە نۇرغۇن خوتۇن  3قهشقهر شهھرىدە 

شۇنداق ۋاقىتتا . قېرىنداشلىرىنىڭ ئالدىدا باسقۇنچىلىققا ئۇچراپ نهیزىلهپ ئۆلتۈرۈلگهن

لىتىپ، تۇڭگان ئهسكهرلىرىگه ناز قىلىپ ئایرىم ساھىپجامال قىز تاتلىقخان  ئهقىل ئىش

ئادەمنى ئۆلتۈرۈپ بولغاندا سېزىلىپ  12. ئۆیگه ئېلىپ كىرىپ پىچاقالپ ئۆلتۈرگهن

 .قېلىپ ئېتىۋېتىلگهن
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 الله

 

یىلالر ئهتراپىدا یاشاپ - 1850ۋاپادار،قهھرىمان ئۇیغۇر قىزلىرىدىن بىرى بولغان الله 

یىللىرى چىڭ سۇاللىسىنىڭ چېكىدىن -1850ئۇ .ئۆتكهن،بولۇپ كۇچاردا تۇغۇلغان

كۈلپهتلىرىگه چىدىماي كۇچادىكى مۇستهبىت ھاكىمىتهیكه قارشى  كۇچا - ئاشقان زۇلۇم

 .دېھقانالر قوزغىلىڭىغا رەھبهرلىك قىلغان مهمتېلى دېگهن كىشىنىڭ قىزى

كۈلپهتلىرىدىن تاقىتى قالمىغان كۇچار - یىللىرى چىڭ سۇاللىسىنىڭ زۇلۇم-1850

ېھقانلىرى كۇچا ئامبىلى ئورچىڭ ئۈستىدىن ئىلى جىڭجۈنىگه ئهرز ئېیتىش ئۈچۈن د

بۇ .مهمتىلى قاتارلىق ۋەكىللىرىنى تهلهمهت داۋىنى ئارقىلىق غۇلجىغا مهخپى ئهۋەتىدۇ

یاساق ھهددىدىن -خهلق ئۈستىدىكى ئالۋاڭ.شىكایهتلهر سوراقسىز ھالدا قېلىیۋېرىدۇ-ئهرز

ۋە ئۈگهن » قۇشقاچ ئالۋىڭى«گۈچىلىكى قالمایدۇ،بولۇپمۇ ئېشىپ،دېخقانالرنىڭ ئۇھ دې

سانسىزلىغان »ئۈگهن دەریا ھاشىرى«.دەریا ھاشىرى خهلقنىڭ قاتتىق غهزىپىنى قوزغایدۇ

دېھقانالرنىڭ جېنىغا زامىن بولغان بولۇپ،ھاشارچى دېھقانالرنىڭ شۇ كۈنلهردە ئوقۇغان 

 :نلىكىدىن دېرەك بېرىدۇكۈلپهتنىڭ قایسى دەرىجىگه یهتكه- قوشاقلىرى زۇلۇم

 

 سۇ ئورنىدا قان ئاقتى،

 .ئهزىم دەریا ئۈگهندە

 قولىمىز چۈشهكلىك،- پۇت

 .بېشىمىزمۇ یۈگهندە

 

 قېنىمىزنى شورایدۇ،

 .ئورچىڭ دېگهن نهس ئامبال
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 دۇردۇندا،- بهگلهر تاۋار

 ...بىزدە قالمىدى تامبال

 

ىلى باشلىق ئهنه شۇنداق رەزىللىكته چېكىگه یهتكهن ئامبال ئورچىڭ مهمت

شىكایهت قىلغانلىقىدىن خهۋەر تېپىپ زەھهرلىك - دېھقانالرنىڭ ئۆزى ئۈستىدىن ئهرز

ئامبالنىڭ ھىلىسىنى .پىالن قۇرۇپ مهمتېلى قاتارلىقالردىن ئۆچ ئېلىش كویىغا چۈشىدۇ

ئامبال بۇنى بىلىپ قېلىپ قاتتىق .سهزگهن مهمتېلى ئۆزىنى قوغداشقا جىددىي تهییارلىنىدۇ

،مهمتېلىنىڭ كۇچېرىقتىكى قوراسىنى مۇھاسىرە قىلىش ۋە قىزى اللهنى یامۇلغا غهزەپلىنىپ

بۇنى ئاڭلىغان الله توي قىلىشقا پۈتۈشكهن یىگىتى قۇربان .قاماشقا بۇیرۇق چۈشۈرىدۇ

مازىرىغا قېچىپ كېتىدۇ ۋە »ھاسا ئاتام«بىلهن كېچىسى كۇچارنىڭ شىمالىدىكى 

ئورچىڭ ئۇالرنى تۇتۇش ئۈچۈن .رۇنۇپ یۈرىدۇئهتراپىدا یوشۇ»الله كۆلى«تىیانشاننىڭ 

ئۇ یهردە .مهشۇق كورلىغا قېچىپ كېلىدۇ-چىرىك ئهۋەتكهندە بۇ ئىككى قهھرىمان ئاشىق

مۇستهبىتلهرگه قارشى قوزغىالڭ كۆتۈرگهن  كورلىلىق پالۋان ئىسالم مۇھهممهتخان ۋە 

الم مۇھهممهتخان ئىس.ئۇنىڭ ئایالى سارىخاننىڭ ھامىیلىقىدا بولۇپ یوشۇرۇنۇپ یۈرىدۇ

جىگهر بۇرادىرى بولغىنى ئۈچۈن ئۇالرغا باشپاناھ - اللهنىڭ دادىسى مهمتېلىنىڭ جان

اللهنىڭ دادىسى مهمتېلى قاتارلىق دېھقانالر تېزال ئۈگهن دەریاسى بویىدا .بولۇپ،قوغدایدۇ

قوزغىالڭ خهۋىرى كورلىغا ئاڭالنغان ھامان الله بىلهن قۇربان .قوزغىالڭ كۆتىرىدۇ

ىدىن كۇچاغا ئاتلىنىپ كۈرەش سېپىگه قوشۇلىدۇ ۋە جهڭ مهیدانىدا شېھىت بولۇپ كورل

قاتارلىق تارىخىي غهزەللهر ئهنه شۇ قهھرىمانالر تهرىپىدىن »بۇلبۇلىجان«مهشھۇر.كېتىدۇ

مهۋالنا ئهرشىدىن «قۇرباننىڭ قهبرىسى ھازىر كۇچادىكى - الله.ئىجات قىلىنغان دېیىلىدۇ

 .مهلۇم یېنىدا ئىكهنلىكى»مازىرى
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 سارىخان

 

قۇربان ۋەقهسىدە تىلغا ئېلىپ ئۆتكهن كورال دېھقانالر - سارىخان یۇقىرىقى الله

 . قوزغىلىڭىنىڭ رەھبىرى ئىسالم مۇھهممهتخاننىڭ ئایالى

قۇرباننى پۈتۈن كۈچى بىلهن زالىم - سارىخان یولدىشى بىلهن بىرگه الله

ولۇپ كهتكهن ئۈگهن دەریا قۇربان شېھىت ب- الله.ھۆكۈمرانالردىن قوغداپ قالىدۇ

ئاینىڭ -6یىلى -1860بویىدىكى كۇچا دېھقانالر قوزغىلىڭى بىلهن تهڭ ۋاقىتتا،یهنى 

كۈنى تازا تومۇز مهزگىلىدە سارىخاننىڭ یولدىشى ئىسالم مۇھهممهتخانمۇ ئاقسۇ بایدا - 13

 قوزغىالڭ كۆتۈرگهن ئهیسا گۈمبهز،ئۈگهن دەریا بویىدا قوزغىالڭ كۆتۈرگهن مهمتېلى

قاتارلىق بۇرادەرلىرى قوزغىغان مۇستهبىت چىڭ ھۆكۈمرانلىرىغا قارشى قوزغىالڭنىڭ 

تهسىرىدە كورال،لوپنۇرالردا رەسمىي قوزغىالڭ كۆتۈرىدۇ ۋە كۇچا دېھقانالر قوزغىلىڭى 

جاھاننى تىترەتكۈدەك - قوزغىالڭچىالر یهر. بىلهن بىرلهشكهن زور كۈچ بولۇپ قالىدۇ

ئهنه شۇ ئۇرۇش .مىڭلىغان چىڭ لهشكهرلىرىنى ھاالك قىلىدۇجاسارەت بىلهن ئون-ھهیۋە

جهریانىدا یولدىشى بىلهن تهڭ كۈرەش سېپىگه ئاتالنغان باتۇر،ۋاپادار سارىخان ۋە ئۇنىڭ 

 .ئارزۇلۇق ئوغلى شىرئهلىخان شېھىت بولۇپ كېتىدۇ

نىڭ شهرقىي جهنۇبىي ۋە كورلىنىڭ شهرقىي »قالغا مازىرى«باشئهگىم یېنىدا مهشھۇر 

شىمال تهرىپىگه بىر نهچچه چاقىرىم كېلىدىغان تاغ ئېدىرلىقى بولۇپ،بۇ جاي ئىنتایىن 

سارىخان ۋە ئۇنىڭ ئوغلىنىڭ جهسىتى دەل . گۈزەل مهنزىرىلىك ۋە ساپ ھاۋالىق بىر جاي

. دەپ ئاتىلىپ كېلىدۇ»تاغ سارىخان«شۇندىن كېیىن بۇ جاي . شۇ تاغ باغرىغا قویۇلىدۇ

بولۇپ » تاۋا بۇلقۇددۇس«ق تهبىئهت كىشلهر ئۈچۈن سهیلىگاھ ۋە بۇ یهردىكى ساپ ھاۋالى

 .ھېسابلىنىدۇ
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 مایسىخان

 

 ،پاقالچاق-یۋانالرنىڭ گۆشى، كالالمایسىخان كېسهل داۋاالشتا ھا

ھېسىپلىرىنىڭ رولىنىڭ چوڭلۇقىنى كهڭ تهرغىپ قىلغان داڭلىق ئایال - ئۆپكه

 .تىۋىپالرنىڭ بىرى

. یىللىرى ۋاپات بولغان- 1895. ن ۋاقتى ئېنىق ئهمهسئۇنىڭ ئهسلى یۇرتى ۋە تۇغۇلغا

قهشقهر بهشكېرەم بهگلىكىنىڭ تۈتۈرك دېگهن یېرىدە ئولتۇراقلىشىپ دېھقانچىلىق ۋە 

 .چارۋىچىلىق بىلهن شۇغۇلالنغان قوشۇمچه كېسهل داۋاالپ داڭ چىقارغان

ئارىسىدا  مایسىخان ئۇزۇن مۇددەت قوي، ئات، ئۆچكه، كاال، تۆگه قاتارلىق چارۋىالر

ئۇ ھهرقانداق كېسهلگه . یۈرگهن بولغاچقا ئۇالرنىڭ خۇسۇسىیىتىنى چوڭقۇر كۆزەتكهن

پاقالچاق - سوغۇقى ئېشىپ كهتكهن ئادەملهر كالال. قوي گۆشى شىپا دەپ قارىغان

ئىستېمال قىلىشى، لېكىن مهلۇم ۋاقىت ئىستېمال قىلىپ ئۆزىنى سىناپ بېقىشى،ئۇزاق 

ئۇ ئادەملهرنىڭ ئىچكى . سلىقى كېرەك، دەپ ھېسابلىغانمۇددەت ئىستېمال   قىلما

 .ئهھۋالىغا قاراپ ، ھایۋانالرنىڭ شۇ خىل ئهزالىرىنى پىشۇرۇپ یېیىشنى بۇیرىغان

مایسىخان ھایۋان تېرىسىنىڭ ئىسسىقلىق ساقالش خۇسۇسىیىتىگه ئاساسهن سوزۇلما 

تۈرىگه قاراپ، تۈرلۈك خارەكتىرلىك كېسهللىكلهرگه گىرىپتار بولۇپ قالغانالرنى كېسهل 

مایسىخان  . كېچهك قىلىپ كىیىشنى تاپىلىغان-ھایۋانالرنىڭ تېرىسى، یۇڭىدا كىیىم

قۇشالرنىڭ ئادەملهر ئۈچۈن ئىنتایىن كېرەكلىك ئىكهنلىكىنى، ئۇالرنىڭ كۆپىنىڭ گۆشى 

ۋە باشقا ئهزالىرىنىڭ ئادەملهر ئۈچۈن كېرەكلىك ئىكهنلىكىنى كېسهل داۋاالش جهریانىدا 

ئۇزاق مۇددەت كېسهللىك سهۋەبىدىن یېتىپ ئاجىزالپ كهتكهن، تۇغۇتتىن . ىسپاتلىغانئ

بۇ خىل ئۇسۇل بىلهن نۇرغۇن . تۇرغان ئایالالرنى قوي، بۆرە تېرىسىگه ئېلىشنى تاپىلىغان

قۇالققا سۇ كىرىپ كهتكهن یاكى پاڭقۇش بولۇپ قالغان . كېسهللهر شىپا تاپقان
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ى ئۈكلهپ تۇیىقىنى چىقىرىپ ئىسسىق چېغىدا قۇلىقىغا كىشىلهرگه قوینىڭ پاقالچىقىن

قاغىنىڭ . بۇ خىل ئۇسۇل بىلهن بىر مۇنچه كېسهللهرنى ساقایتقان. یېقىشقا بۇیرىغان

 .مېڭىسىدە قۇۋۋەت دورىسى یاساپ، زەئىپلىشىش كېسىلىگه شىپا تاپقۇزغان

ا، ئۇنىڭغا مایسىخاننىڭ بۇ خىل داۋاالش ئۇسۇلى ھهم ئاددىي ھهم ئهمهلىي بولغاچق

بهشكېرەم، قوغان، ئاتۇش قاتارلىق جایالردىن .  كۆرۈنىدىغانالر بهك كۆپ بولغان

بهلكى، یىراقتىن . ئۇ كېسهللهردىن ھهق ئالمىغان. كېلىدىغانالرنىڭ ئایىغى ئۈزۈلمىگهن

شۇنداق بولغاچقا ، ئۆمۈر بویى غورىگىل . تاماق بهرگهن-كهلگهن نامراتالرغا ئاش

 .لهمدىن ئۆتكهنتۇرمۇش كهچۈرۈپ ئا

 

 

 خهلىچه بانۇ

 

خهلىچه بانۇخانىم قهشقهر تۆرەیارباغ مهھهللىسىدە توغۇلۇپ ئۆسكهن، ھایات 

 - ئانىسى، ئاچىلىرى بىر ئۆمۈر قهشقهردە ئایالالر نهغمىچىسى بولۇپ، توي . كهچۈرگهن

ت تۆكۈن ۋە ئایالالر ئولتۇرۇشلىرىدا مۇقام ئېیتىپ، نهغمه قىلىپ، ئۇسسۇل ئویناپ شۆھرە

یاشالردىن ئاشقان ئېگىز بویلۇق،  50یىلالرنىڭ ئاخىرىدا  - 30خهلىچه بانۇ . قازانغان

سۇباتلىق، مىجهزى ئوڭلۇق، مېھماندوست  -تۇرقى كېلىشكهن، سۈلكهت  - زىلۋا، تهقى 

خهلىچه بانۇ تهخمىنهن . كىشىلهر ئۇنى خهلىچه بانۇ خانىم دەپمۇ ئاتایتتى. ئایال ئىدى

بۇ ئایال شوخ (» دىڭ -دىڭ «سارى پىیپهك،خهلىچه . لغانیىللىرى تۇغۇ - 1890

بۇ (» كوممۇنىست«، ھاشى )دەپ ئاتالغان» دىڭ - دىڭ «ئۇسسۇلچى بولغانلىقى ئۈچۈن 

ئۇ زامانىۋى كىیىنىدىغان، یۈزى . یىلى ئوتتۇرا ئاسىیادىن قایتىپ كهلگهن - 1924ئایال 
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نكى یېڭىلىقالرنى سۆزلهپ ئوچۇق یۈرىدىغان ۋى سوۋېت ئۆكتهبر ئىنقىالبىدىن كېیى

قاتارلىقالر ) دەپ ئاتالغان» كوممۇنىست«بېرىدىغان بولغاچقا، كىشىلهر تهرىپىدىن 

خهلىچه بانۇ ساتار، تهمبۇر، دۇتار، راۋاب قاتارلىق . بىلهن بىر گۇرۇپپا ئهلنهغمىچىلهر ئىدى

بۇرچى، سازالرنىڭ ئۇستىسى، داڭلىق ئۇسسۇلچى ھهم مۇقامچى بولۇپ، سارى پىیپهك تهم

بولسا مۇشۇ گۇرۇپپىنىڭ » دىڭ - دىڭ «خهلىچه . راۋابچى ھهم ناخشىچى ئىدى

یېڭى زامان ناخشىچىسى، ئۇسسۇلچىسى، » كوممۇنىست«ئۇسسۇلچىسى بولۇپ، ھاشى 

تۆكۈن،  -ئۇالر قهشقهردىكى ئایالالر بهزمىلىرى، توي . چاقچاقچىسى ۋە قىزىقچىسى ئىدى

ا دائىم تهكلىپ قىلىناتتى، ئۇ یهردە نهغمه قىلىپ، یۈز ئاچقۇ، چاچقوشاق ئولتۇرۇشلىرىغ

خهلىچه بانۇ . ئۇسسۇل ئویناپ، مۇقام ئېیتىپ، ئولتۇرۇش ئهھلىگه خۇشاللىق بېغىشالیتتى

مۇزىكىغا كامىل، خۇش نهپهس، خهلقنىڭ كوچا ناخشىلىرىنى تاۋالپ قېلىپالشتۇرۇشقا 

تىن ئىلگىرى تهمبۇر یاكى ئۇ ھهرقانداق ناخشىنى باشالش. ماھىر مۇقامچى ئایال ئىدى

ئۇستازالرنىڭ روھىغا  -ئىككى مۇقام ئېیتىپ ئۇلۇغالر  - ساتارغا تهڭكهش قىلىپ، بىر 

خهلىچه بانۇ ۋە ئۇنىڭ دوستلىرى ئۇیغۇر كالسسىك . ئاتاپ دۇئا قىلىشنى ئۇنتۇمایتتى

ىق ناخشىلىرى، نهچچه ئهسىرلىك ئۇیغۇر ئایالالر ناخشىلىرىنى ئاالھىدە مهسئۇلىیهتچانل

بىلهن توپالپ، رەتلهپ ۋە ئۇنىڭغا ۋارسلىق قىلىپ، ئۇالرنى دەۋرىمىزگه یهتكۈزۈپ 

شۇنداقال ئۇالر قېلىپالشتۇرغان یېڭى زامان ناخشىلىرىمۇ ئاز ئهمهس . كهلگۈچىلهر ئىدى

تاالڭچىلىق قىلىدۇ  - یىللىرى ماخۇسهن باندىتلىرى قهشقهردە بۇالڭ  - 1937. ئىدى

نىڭ ئىككى دوستىنى تۇتۇۋېلىپ ئایاغ ئاستى قىلماقچى بولغاندا، ھهمدە خهلىچه بانۇ ۋە ئۇ

 . ئۇالر قهتئىي قارشىلىق قىلغانلىقى ئۈچۈن چاناپ ئۆلتۈرۈۋېتىدۇ
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 چىن مودەن

 

سۆزلىمهكچى بولغىنىمىز ئهل ئارىسىدا چىن مودەن دەپ تونۇلغان قۇمۇل 

ئۇ .هلۇمات بولمىغانئۇنىڭ ھهقىقىي ئىسمى ھهققىدە ئېنىق م گۈزەللىرىدىن بىرى بولۇپ،

دېگهندەك ئىسىملىرى ...شهرۋانۇم- گۈلبانۇ-گۈلخان- ھهققىدىكى ھېكایىلهردە گۈلئایال

 .بارلىقى مهلۇم 

یىللىرى ، مهنچىڭ خاندانلىقى غهربى دىیاردىكى یهرلىك -1907تهخمىنهن مىالدى 

زاماندا بۇ ئهمهل ئهینى . ( ۋاڭالرنى چارالپ كېلىشكه بىر باش مۇپهتتىش بېگى ئهۋەتىدۇ

ۋە قۇمۇل ۋاڭى شامهخسۇتنىڭ داغدۇغىلىق ) دەپ ئاتىالتتى » چىڭ چهي دارىن«

 ..كۈتۈۋىلىشىغا ئېرىشىدۇ

یاالقچى شامهخسۇت بۇ ئهمهلدارنى ئوردىدا بىرنهچچه كۈن مېھمان قىلىپ ، ئۇیغۇر 

قىزلىرىنى ئۇنىڭغا ھهدىیه قىلىدۇ بۇ توڭگۇز ئهمهلدار ئوردىدا ئویناپ زېرىكىپ ، 

 .سۇتقا یېزىغا بېرىش ئارزۇسىنى ئېیتىدۇشامهخ

شامهخسۇت ئۇنى ئېلىپ ئۆزىنىڭ باغداشتىكى یېزىلىق ئوردىسىغا ئېلىپ چىقىدۇ 

یاشقىچه بولغان یاش قىزالرنى 25یاشتىن 15ھهمدە چىقىشتىن بۇرۇن شۇ یهردىكى 

 .تۇتقۇن قىلىشقا ھهم ئوردىغا ئهكىلىشكه مهخپى بۇیرۇق بېرىدۇ

ردەمدىال شۇ یهردىكى قىز ، چوكان ، ئىشقىلىپ یاش ئایال یاالقچى چىرىكلهر بى

 .ئهۋالدىنىڭ ھهممىنى تۇتۇپ ئوردا بېغىغا سوالپ قویىدۇ

كه 15تۆمۈر بوسۇقنىڭ ئهمدىال ) یىلقىچىسى(شا مهخسۇتنىڭ باغداشتىكى مىراقۇلى 

كىرگهن گۈزەل ئهخالقلىق قىزى گۈلئایال مۇشۇ قاتاردا تۇتقۇن قىلىنىدۇ ، ھهرقانچه 

ارشلىق قىلسىمۇ بىچارە ئاجىز قىز ئۇالرنىڭ رەھىمسىز قامچىسىغا بهرداشلىق بېرەلمهیدۇ ق

ھهمدە باشقىالرنىڭ ئۇ یهرگه ئاپىرىلىپ ئۆزلىرىمىزنىڭ ئۇسۇلىنى ئویناپ بولۇپال قایتىپ 



ىخىرات هچىقسىق ڭىنراللايائ نهكتۆئ ادىخىرات مالسىئ رۇغيۇئ ىرىسهق رالزۇتلۇي   

بهت- 117 
 

 .كېلىدىكهنمىز دېگهندەك گهپلىرى بىلهن مهجبۇرەن ئۇ یهرگه ئاپىرىلىدۇ

هركىسى بولۇپ ، گۈزەل ،ئهخالقلىق ، باتۇر بولغاچقا گۈلئایال ئهشۇ یۇرتتا یۇرت ئ

ئىپالس شا مهخسۇت . خهلقنىڭ یاخشى كۆرۈشىگه ئېرىشكهن ساھىپجامال قىز ئىدى

 لىق زىیاپهتلهرنى بېرىدۇ زىیاپهتھېلىقى توڭگۇزنى باشالپ چىقىپ شهرىپىگه داغدۇغى

 .دەم ئهۋەتىدۇخىراجهتلىرىنى یهرلىك خهلقتىن تىرىلدۈرۈش ئۈچۈن ئاستىرىتتىن ئا

داغدۇغىلىق زىیاپهت داۋامىدا ئۇیغۇر قىزلىرىنى قامچىالپ مهجبۇرى ئۇسۇلغا 

بىچارە قىزنىڭ كۆز .چۈشۈرىدۇ،بۇالرنىڭ ئارىسىدا گۈزەل قىز گۈلئایالنىمۇ بوش قویمایدۇ

یېشى ۋە ئاھۇ زارىغا پهقهت رەھىمسىز قامچىالر بىلهن جاۋاپ قىلغان مۇناپىق جالالتالر 

 .رى ئۇسۇلغا سالىدۇئۇنى مهجبۇ

خۇددى بۇلۇتالر ئارىسىدا مۇڭلىنىپ یۈرگهن ھىالل ئایدەك ، غهمكىن چىراي بۇ 

 .قىزنىڭ گۈزەل ھۆسنى مهیداندىكى ھهرقانداق كىشىنىڭ ئهقلىنى الل قىلىدۇ

پاھ، پاھ شا دارىن قۇمۇل «: ئۇنىڭ ھۆسنىدىن ئۆزىنى یوقاتقان ھېلىقى ئهمهلدار 

باركهن ئهمهسمۇ پاھ ، بۇقىز مودەنگۈلنىڭ ئۆزىكهن مودەن  دىیارىدا جهننهت پهرىلىرى

 ..دەپ شۆلگهیلىرىنى ئېقىتىپ ۋاالقشىپ كېتىدۇ» مودەن

شا مهخسۇت تهرجىمانى ئارقىلىق ئۇ ئهمهلدارنىڭ گېپىنى ئاڭالپ قاقاھالپ كۈلۈپ 

 .كېتىدۇ ھهم ئۇنىڭدىن بۇ قىزغا كۆڭلى بولسا ئېلىپ كېتهمدىكىن؟دەپ سورایدۇ

: چارە قىزنىڭ تهلىیىگه ، ئۇ مۇناپىق ئهمهلدار ھۆكۈمهت ئىشىنى مۇھىم بىلىپ ئالال بى

ھازىرچه تۇرۇپ تۇرسۇن ، سهل چوڭ بولغاندىن كېیىن ئېلىپ كېتهي دېگهندەك 

 .مهنىلهردە بىر گهپلهرنى دېیىشىدۇ

 .شۇندىن ئېتىبارەن گۈلئایالنىڭ ئىسمى قۇمۇل دىیارىدا چىن مودەن دەپ ئاتىلىدۇ

چىن مودەننى تۇتۇپ ئوردىغا : باغداشتىن قایتار چاغدا ،ئوردا بېگى یولۋاسقا شامهخسۇت 

بۇ خهۋەر چاقماق  .ئاپىرىشنى ، ئۇنى مۇپهتتىش بېگىگه سوۋغا قىلىدىغانلىقىنى ئېیتىدۇ
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 .تېزلىكىدە پۈتكۈل ئهلگه تارقىلىدۇ

هلبى گۈلئایال بىلهن كىچىكىدىن بىلله چوڭ بولغان پادىچى یىگىت ئاق تۇرسۇننىڭ ق

ئۇالر بهختلىك كۈنلهرنىڭ . ئاللىبۇرۇن چىن مۇھهببهت بىلهن گۈلئایالغا باغالنغان ئىدى

كېلىشىنى كۈتۈپ تۇرغان پهیتلهردە ئاڭلىغان بۇ شۇم خهۋەر یاش ئاق تۇرسۇنغا قاتتىق 

 .تهسىر قىلىدۇ

خهۋەرنى ئاڭالپ ئۇزاق ئۆتمهیال ، ئوردا نهۋكهرلىرى چىن مودەننى ئوردىغا ئېلىپ 

 ىدۇ،ماڭ

ئۇیغۇر قېنى سىڭگهن یاش، قارام یىگىت ئاق تۇرسۇن بىرنهچچه دوستلىرى بىلهن 

 .باغداش داۋانىدا بىچارە قىزنى قۇتقۇزۇشقا ھهركهت قىلىدۇ

ئوتتۇرىدا قاتتىق ئېلىشىش بولىدۇ ، ئارلىقتا چىن مودەنگه ئوقیا تېگىپ قانغا 

ىغىغا ئېلىپ تۇرىشىغا ، ئاق تۇرسۇننىڭ قهلبى ئۆرتىنىپ ئۇ قىزنى قۇچ. مىلىنىدۇ 

 .پۇرسهتپهرەس نامهرت چېرىكلهر ئۇنى ئارقا تهرەپتىن تۇتىۋىلىپ باغلىۋالىدۇ

شا مهخسۇت بۇالرنى ۋەھشىلهرچه ئۆلتۈرۈپ سازایى قىلىدۇ ھهمدە جهمهت ۋە 

 .دوستلىرىنىمۇ نومغا سۈرگۈن قىلىدۇ

شاقالر پهیدا شۇ ۋەقهدىن كېیىن ، خهلق ئارىسىدا چىن مودەننى ئهسلهپ نۇرغۇن قو

 .بولىدۇ ، خهلق شا مهخسۇتقا بولغان نهپرىتىنى مۇشۇ قوشاقالر ئارقىلىق ئىپادىلهیدۇ

 

 یاشتا، 15گۈلئایال 

 ..چىن مودەن دەپ ئاتالغان

 شامهخسۇتنىڭ قولىدا ،

 .قىزىل قانغا بویالغان
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 بۇیىل باغداش بېغىدا ،

 ..ئۈششۈك تهگدى غورىغا

 جالالتالر ئېلىپ ماڭدى،

 .ننى ئوردىغاچىن مودە

 

 چىن مودەننىڭ یۈرۈشى،

 .جهرەندەك چاققان

 شا مهخسۇت یىالن بولۇپ،

 .بىچارىنى چاققان

  

یۇقارقىالرنى ئوقۇغان ھهرقانداق ئۇیغۇرنىڭ یۈرىكى تىترىمهي ، گۈلئایال ۋە ئاق 

تۇرسۇن ۋەكىللىكىدىكى ئهینى دەۋىردىكى سان ساناقسىز بهختسىز ئۇیغۇر 

 .شلىق قىلماي تۇرالمایدۇقېرىنداشلىرىمىزغا ھېسدا

قورقماس ،تىز پۈكمهس ،سهمىمى  شۇنداق ، مۇشۇالر بىزنىڭ ئهجداتلىرىمىز ئىدى،

 .،ھایالىق یىگىت قىزلىرىمىز ئىدى

 :تۆۋەندىكىسى یهنه بىر مهنبهدىن چىن مودەن قىسسىسى

 

 چىن مودەن تىراگېدىیسى

)1740-1760 ( 

 

كىبىرسى بىراقال ئۆسۈپ ، ئۆز  خانلىق یۈسۈپ بهگنى ۋاڭلىققا ئۆستۈرۈش بىلهن
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ساپا ، –كهیىپ . تۆھپىلىرىگه تهمهننا قویۇش ئارقىسىدا كهڭ ئاممىدىن یىراقالپ كهتتى 

 . ئىشرەتكه بىرىلىپ ، رەھىمسىز بىشهمگه ئایالندى –ئهیىش 

تاشپوالت مىراقۇلنىڭ  –باققۇچىسى ›› تۆمۈر چارۋا ‹‹قومۇل ۋاڭلىقىنىڭ باغداشتىكى 

تىراگېدىیسى مانا مۇشۇ یۈسۈپ ۋاڭنىڭ ››یاقۇپ قىزى چىن مودەن ‹ ‹قىزى شهرۋانوم 

 . ئېغىر قانلىق تارىخى جىنایى قىلمىشلىرىنىڭ تىرىك گۇۋاھچىسىدۇر 

باغداشقا چىققان ساناقچى بهگلهر ، ۋاڭنىڭ  . یىلى ، باھار پهسلى -1760مىالدى 

ق قىزى شهرۋانهمگه یاشلى 20سىنى باقىدىغان مىراقۇل تاشپوالتنىڭ >>تۆمۈر چارۋا <<

كۆزى چۈشۈپ ) بهزى تارىخى ماتىریالالردا گۈلخان یاكى گۈلبانۇ دوپ ئېلىنغان *( 

كۈن دىسه كۈن ئهمهس ، گۈزەللهكته . شهرۋانهم ئاي دىسه ئاي ئهمهس . قالدى 

ئۇسۇلغا ماھىر ، التاپهتلىك  - تهڭداشسىز ساھىپجامال بولۇپ ، ئهقىللىق ، زېرەك ، ناخشا 

ھایالىق  - پۈرەكلهپ ئېچىلغان گۈلدەك ،نهپىس یاسالغان جانان چىندەك  شهرم ، بهئهینى 

نى یىگىتلهر ئۇنىڭغا ئاشىق  - یېققىندىكى نى - یىراق . ئهخالقلىق قىز ئىدى  - ، ئهدەپ 

قىزنىڭ ئىشقىدا كۆیۈپ قىلدەك تولغىناتتى، ئۇالر ئۈچ ۋاق غىزا ئورنىغا . بىقارار ئىدى 

گویا دەرۋىشلهردەك سهۋدایا . ھهسرەت چىكىشهتتى -، ئاھۇ پىراق یىیىشهتتى  - دەردۇ 

تۈنلهپ  -بولۇپ ، یاقا یىرتىپ یىغلىشاتتى ، كۆكرەكلىرىنى مۇزدەك یهرگه یېقىپ ، كۈن 

ئهنه شۇ یىگىتلهرنىڭ ئارىسىدا مهردان ئىسىملىك باتۇر بهرنا یىگىت بار . یېتىشاتتى 

ان ، قهلپ رىشتىسى بىر بىرىگه ئۇالر كىچىكىدىن بىلله ئویناپ چوڭ بولغ. ئىدى 

 - ئاشىق مهشۇق ، لهیلى  - غالنغان ، ئۆمۈرلۈك مهشۇق بولۇشقا ئهھدىلهشكهن با

گویا تىپتىنىچ كۆل سۈیىدە لهرزان ئۈزۈپ یۈرگهن ئاققۇالردەك بىر .مهجنۇنالردىن ئىدى 

ئۇالرنىڭ بىرى باغداش بېغىنىڭ گۈلى بولسا ، یهنه بىرى بۇ .بىرىگه زەپمۇ یارىشاتتى 

 . قورۇقچىسى ئىدى باغنىڭ سادىق باغۋىنى ، باتۇر
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ساناقچى بهگلهرنىڭ قىزنى سۈپهتلهپ . مانا  مۇشۇ گۈلگه یۈسۈپ  ۋاڭنىڭ كۆزى چۈشتى 

ھهۋەس ئوتلىرىنى  - قوشاقلىرى ئۇنىڭ قهلبىدىكى ئارزۇ  - تهرىپلهپ ئېتقان قهسىدە 

شۇنىڭ بىلهن قۇدىرەتلىك بىر قول رەزىللىك .قۇتىرتىپ، یۈرىكىدە چایان قاتىراتتى 

ۇغۇرۇلۇپ چىقىپ گۈلگه تاشالندى ، باغالر خازان بولدى ، كۈن بىلهن تۈننىڭ ئىچىدىن س

دەریا بولۇپ  - ئورنى ئالماشتى ، ئاي یۈزىدە قارا داغالر پهیدا بولۇپ ، كۆز یاشالر دەریا 

 ...  تاشقىنلىدى 

نهچچه نهۋكهر شهرۋانومنى ئوردىغا ئالغىلى  20یۈسۈپ ۋاڭنىڭ بۇیرۇقىغا ئاساسهن 

بۇنىڭدىن خهۋەر تاپقان مىراقۇل تاشپوالت ئارزۇلۇق قىزى شهرۋانومنى . ىقىدۇ باغداشقا چ

 ... تۇتقىلى چىققانلىقىنى ئاڭالپ ئونى شۇئان تاققا قاچۇرىۋەتكهنىدى 

شۇ چاغ شهرۋانوم باغداش تاغلىرى ئارىسىدا گاھ یىقىلىپ ، گاھ ئۆمىلهپ قېچىپ 

ل بۆرىدەك ئۇنىڭ ئارقىسىدىن ئىز بىر توپ ئاتلىق نهۋكهرلهر  گویا چى.كىتىۋاتاتتى 

باغداشنىڭ ( قاچا باغداش تېغىنىڭ ئېلىش بېششى  –قاچا . قوغالپ كېلىۋاتاتتى 

دىگهن یېرىگه كهلگهندە نهۋكهرلهرنىڭ قورشاۋىغا چۈشۈپ ) شىمالىدىكى جاي ئىسمى 

نهۋكهرلهر قولىدا تۆمۈرنىڭ سۇنىقى بولمىغان شهرۋانۇمنى چهمبهرچهس باغالپ . قالدى 

  -شهرۋانۇم یۇلقۇنۇپ تىركهشتى ، ئۇنىڭ كۆزلىرىدە غهزەپ . اتقا غانجۇغىالپ ئارتتى ئ

دىگهن بىر ›› ئۆلسهممۇ باش ئهگمهیمهن ‹‹ قهلبىدە . نهپرەت ئوتلىرى  قېتىپ قالغانىدى 

 .  ئىستهك الۋۇلداپ یانماقتا ئىدى 

شىلىق ئانا قار - یۇرت ، ئاتا –ئهل . نهۋكهرلهر شهرۋانۇمنى ئېلىپ ماڭدى 

باغداشنىڭ *( كىشىلهر كهینىدىن توالیتى ئېغىز ....كۆرسهتكهن بولسىمۇ ئامال قانچه؟ 

 . زارە بىلهن ۋىداالشتى  –غىچه ئهگىشىپ  یىغا ) جهنوبىدىكى جاي نامى 

نهۋكهرلهر شهرۋانۇمنى ۋاڭ ئوردىسىغا ئېلىپ كېلىپ ئىنىكئانا لهیلىخانغا 

بېششى قانغا بویالغان ، چاچلىرى چۇۋۇلغان ، - بۇ چاغ شهرۋانومنىڭ ئۈستى. تاپشۇرىدۇ 
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تۇزان ، الیالرغا مىلهنگهن  –كىیىملىرى یىرتىلغان ، ئاۋالقى گۈزەل رۇخسارى قاپقارا چاڭ 

ئىنىكئانا لهیلىخان شهرۋانۇمنى ھاممامدا یۇیۇپ ، ئۈستى بېششىغا چىرایلىق .ھالهتته ئىدى 

قالدى ، چۈنكى ئاي دىسه ئاي تاڭ  –یۇ ، ھاڭ  –كېچهكلهرنى كىیگۈزدى  –كىیىم 

ئهمهس ، كۈن دېسه كۈن ئهمهس پهرىشته سۈپهت ساھىپجامال بۇ قىزنى كۆرۈپ 

 : ئىنىكئانا لهیلىخان ئىختىیارسىز ھالدا .، 

قىزىم ، ئۆزلىرى ئادەمزات ئهمهس ، پهرىشته ئىكهنال ، مودەنگۈلگه ئوخشایدىكهنال  - 

ئاجایىپ گۈزەل ‹‹ شهرۋانۇمنى كۆرۈپ ) چىن  ( بهزى ماتىریالالردا ۋاڭ كاتىپى .( دەۋەتتى 

چىن ‹‹ شۇندىن ئېتىبارەن .دەپ تهرىپلىدى ) ›› ئىكهن ، مودەنگۈلگه ئوخشایدىكهن 

ئېغىزغا كۆچۈپ ، مهڭگۈلۈك یالداما بولۇپ  –دىگهن بۇ ئىسىم ئېغىزدىن ›› مودەن 

 . قالدى 

چىك تىللىرى شهرۋانومنىڭ داڭقىنى ئاڭلىغان ۋە ئۆزىنى كۆرگهن ۋاڭنىڭ كى

توقاللىققا ئالماق بولۇپ - تاق بولدى ، شۇئان ئۇنى ئهمرىگه–چاككىلداپ ، تاقىتى 

، بىراق  چىن مودەننىڭ ۋاڭغا مهیلى ، قارار كۆزى یوق ئىدى ، یۈرىكىدە .ئالدىرىدى 

ئۇ زالىمالرغا بوي بهرمهس . دېگهن بىرال ئوي غهلىیان كۆتىرەتتى ›› !...مهردان ، مهردان ‹‹

ئۇ دائىم ۋاڭ . ر قىز ئىدى ، ئۆلۈشكه رازىكى ، یۈسۈپ ۋاڭغا بېقىنماس ئىدى قهیسه

زار  –ئوردىسىنىڭ ئىگىز سېپىلى ئۈستىگه چىقىپ ، باغداش تاغلىرىغا تهلپۈلۈنۈپ ، قان 

 : یىغالیتتى ، قوشاق ئېیتاتتى 

 

 ئىچىم توشتى دەرتلهرگه ،

 .قان یىغالیمهن سهھهرلهردە 

 ئۇچقىلى قانات بهرسه ،

 .ۇرمایمهن قۇمۇل شهھرىدە ت
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 باغداش تاغنىڭ باغرىغا ،

 .ئاقتى یامغۇر تامچىسى 

 سىز بىلهن مېنى ئایرىغان ،

 .یۈسۈپ ۋاڭنىڭ قامچىسى 

 

یامغۇر تۆكىلهتتى  –كۈندۈز قوشاق ئېیتاتتى ، كۆزلىرىدىن قار  –چىن مودەن كېچه 

ننىڭ قىزغا ھېسداشلىقى ئىنىكئانا لهیلىخا. نهپرەت یاغدۇراتتى  –، زالىمالرغا غهزەپ 

 .  یۇم یىغلىدى  –قوزغالدى ،گویا ئۆز قىزىدەك چىن مودەننى باغرىغا بېسىپ یۇم 

 مهن ئۆلسهم ئۆلۈكۈمنى ،

 .تاغدا قویۇڭالر

 تاغ یولى یىراق كهلسه ،

 .باغدا قویۇڭالر 

 یۈزۈمنى قىبلى سایان ،

 .ئاچىپ قویۇڭالر 

 بېششىمغا بىر دەسته گۈل ،

 .سانچىپ قویۇڭالر 

ۋاڭنىڭ گۇماشتىلىرى شهرۋانۇمنى ( شۇچاغ باغداش تاغلىرى باغرىدا ، ئاشىق مهردان 

جۇدالىق ئوتىدا كۆیۈپ ) تۇتۇپ ماڭغاندا ، مهردان تاغ ئارقىسىغا ئات باققىلى كهتكهنىدى 

دەریا یاش تۆكمهكته ، ئاھ  –، سۈیىدە ئېقىپ ، كۆكرىكىنى مۇزدەك یهرگه یېقىپ ، دەریا 

 : اق ئېتماقتا ئىدى ئۇرماقتا ، قوش

 شهرۋانومنى كۆرەرمهنمۇ ،
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 .لېۋىگه سۆیهرمهنمۇ 

 یېنىدا كىشى بولسا ،

 .دەرت تارتىپ یانارمهنمۇ 

 سۇالر شاقىراپ ئاقسا ،

 .تۈگمهننىڭ نۇرى دەڭالر 

 شهرۋانۇم ئۈچۈن ئۆلۈپ كهتسهم ،

 ...ئۆزۈمنىڭ شورى دەڭالر 

 

لىرى ئېغىر سۈكۈتكه مهرداننىڭ مۇڭلۇق ناخشىسىدىن پۈتكۈل باغداش تاغ

ئاۋالقى نۇرلۇق قۇیاش بۇلۇتالر ئارىسىغا یوشۇرۇنۇپ ، زىمىننى كۆڭۈلسىز . چۆمدى 

ھهممه ئادەم ، ھهممه قهلپ  ئاشىق مهردانغا چوڭقۇر ھېسداشلىق . قاراڭغۇلۇق قاپلىدى 

بار ئهنه شۇ كىشىلهر ئارىسىدا ھادى قاتارلىق بىر قانه باتۇر ، پالگان یىگىتلهر . قىلىشتى 

ناھهق ئىشالرنى كۆرسه چىدىیالماي . بولۇپ ، مهرداننىڭ جان جىگهر دوستلىرى ئىدى 

شۇ .ئۇالر ئاشىق مهرداننىڭ ھالىغا ھال ، مۇڭىغا مۇڭ ئىدى . ئۇتتۇرىغا چۈشهر ئىدى 

كۈنى كېچىسى دوستالر یىغىلىپ كېڭهش ئۆتكۈزدى ، شهرۋانهمنى ۋاڭنىڭ تۆمۈر 

لۇپ ، كېچىلهپ قۇمۇل شهھرىگه قاراپ مېڭىپ چاڭگىلى ئاستىدىن قۇتقۇزماق بو

 . قۇمۇلغا بارغاندىن كېیىن ، ۋاڭ ئوردىسى یېنىدا مۆكۈنۈپ یاتتى .كهتتى 

. دېرەك بولمىدى  –ئارىدىن بىر قانچه كۈن ئۆتتى ، بىراق شهرۋانهمدىن ھېچبىر ئىز 

چۈنكى ۋاڭ ئوردىسىنىڭ ئىگىز سېپىلىدىن ، ھىم یېپىلغان ھهیۋەتلىك سېپىل 

ۋۇقلىرىدىن ، جېسهكچىلهرنىڭ قاتتىق نازارىتى ئاستىدىن ئادىمىزات ئهمهس ، ئۇچار قو

كۈنلهر ئۆتكهنسېرى ئاشىق مهردان . قۇشالرنىڭمۇ ئۇچۇپ ئۆتمىكى بهسى مۈشكۈل ئىدى 

ئۇ ھهر كېچىسى دەرۋىش . تىت بولۇشقا باشلىدى  –مۇڭ ھهسىرەتتىن ئۆرتىنىپ ، تىت 
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 : ئایلىنىپ ، قوشاق ئېیتاتتى  سۈپهت یاسىنىپ ، ۋاڭ ئوردىسىنى

 ئاللىیهي شهرۋانۇم ،

 .ھازىر بولۇڭالر 

 كهلسه دۈشمهنلهر ،

 .ھوشیار تۇرۇڭالر 

 ئاتالرنى توقۇپ قویدۇق ،

 .قوش ئوالننى بىز تارتماي

 بۇ دەرتلهرنى كىم تارتسۇن ،

 .سىزنىڭ بىلهن مهن تارتماي 

 

دە ، دەررۇ  –ى ئاڭالپ قالدى بىر كۈنى كېچىسى، ئىنىكئانا لهیلىخان قوشاق ئاۋازىن

سېپىل ئۈستىگه چىقىپ توۋەنگه كۆز یۈگۈرتۈپ ، دەرۋىش سۈپهت بىر ئادەمنىڭ قارىسىنى 

ئۇ ئادەم ئۇزۇن ھاسسىسىنى توكىلدىتىپ ، مۇڭلۇق ئاۋازدا . پال كۆرۈپ قالدى  –غىل 

 .  قوشاق ئېتقىنىچه قاراڭغۇلۇق ئارىسىدا غایىپ بولدى 

ئۇخشاش بىر ئادەم ئوخشاش بىر قوشاقنى . چه كۈن داۋامالشتى بۇ ھالهت ئۇدا بىر قان

ئىنىكئانا لهیلىخاننىڭ كۆڭلىگه . توۋالپ ، سېپىل ئهتىراپىدا ئایلىنىپ یۈرمهكته ئىدى 

 : بۇنى ئاڭالپ شهرۋانوم .گۇمان چۈشتى، شۇئان بۇ ئهھۋالنى چىن مودەنگه مهلۇم قىلدى 

 . دەپال ھوشىدىن كهتتى  –!... ئاھ ، جېنىم مهردان ! ... مهردان  - 

یامغۇر یىغلىدى،  –ئۇ ھوشىغا كېلىپ ئىنىكئانا لهیلىخاننى قۇچاقلىغىنىچه قار 

چۈنكى ئۇنىڭ ئاشىقى ئۇنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ھازىر بولغانىدى ، شۇ دەقىقه ئۇ قانات 

بىراق ، . یاساپ ، سۆیگىنى مهرداننىڭ قۇچىغىغا ئۆزىنى ئېتىشنى شۇ قهدەر ئارزۇ قىلدى 

 –ەھىمسىز رىئاللىق بۇنىڭغا رۇخسهت قىلمایتتى ، تهڭسىز پهلهك بۇ بىر جۈپ ئاشىق ر
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 .  بىرىدىن جۇدا قىلغانىدى  -مهشۇقنى گویا پادىچى یىگىت بىلهن توقۇمچى قىزدەك بىر 

زار یىغلىدى ، سۆیگۈنى مهرداننىڭ  –گاھىدا ھوشىدىن كىتىپ ، زار –چىن مودەن گاھى 

بۇنى كۆرۈپ ئىنكئانا لهیلىخاننىڭ . مىڭ ئۆلۈپ ، مىڭ تىرىلدى ۋىسالىغا بىقارار بولۇپ،

مهیلى قانداقال بولمىسۇن بۇ بىر . ھېسداشلىقى ھهسسىلهپ ئاشتى ، سهۋر قاچىسى توشتى 

ئۇالرغا یاردەم قىلماق بولۇپ . مهشۇقنى ۋىسالىغا یهتكۈزۈشنى قارار قىلدى  –جۈپ ئاشىق 

  :تهۋەككۈل كهمىرىنى بېلىگه چىڭ باغلىدى

دىدى ئۇ توساتتىن بىر كېچىسى ئهل  -!...چاپسان بوسال ئاي خېنىم ، مودەن قىزىم  - 

... مهردان ئوغلۇم بىلهن كۆرۈشتۈم ، ئۇ  - تېز نهپهس ئېلىپ ،  –یاتقۇدىن ئاشقاندا تېز 

جېنىم قىزىم ، ئالتۇن تهنلىرىنى ئېلىپ بۇ ! ئېھ ! ... ئۇالر سىزنى سىرتتا ساقالپ قالدى 

 !...  یىراقالرغا پهرۋاز قىلىشسىال  –ئىككىلىرىال یىراق ! ۇچۇپ كهتسىله زىنداندىن ئ

سىلىگه سىلىگه رەھمهت ، سىلىدەك پهرىشتىنى ماڭا ئۇۋىراتقان !... ـ ئاھ ، جېنىم ئانا 

سىلىنىڭ قىلغان یاخشىلىقلىرىنى ئهبىدىلئهبهد ! ئۇلۇغ ئالالھقا رەھمهت 

 !...  ئۇنتۇمایمهن 

ییارالپ قویغان ئۇزۇن ئاغامچا بىلهن چىن مودەننى سېپىل ئىنىكئانا ئالدىن ته

بهزى ماتىریالالردا ئهرەنچه نهۋكهر كىیىمىنى كىیگۈزۇپ ( تېمىدىن پهسكه شۇڭغۇتتى 

 ) .  تۈن نىسبىدە ئارقا ئىشىك بىلهن قاچۇرغان دىیىلىدۇ 

ئاشىق مهشۇقالر ئاخىرى جهم بولدى ، ۋىسال باغلىرى شهربهت بۇالقلىرىدىن سۇ 

ىچىپ قایتا یاشاردى ، جۇدالىق ئۇتلىرى زاۋال تېپىپ ، مۇھهببهت ئۇچقۇنلىرى گۈلخان ئ

ئۇالر لهڭگهرنىڭ چېچهك ئاۋات ئارقىلىق قارمۇقچا ، . كهبى چاراسالپ یانغاندەك بولدى 

 . سایبۇالق بىلهن یوقىرى ئۆرلهپ ئارىتامنىڭ غهربىدىكى جىگدە بۇالقتا ھاردۇقلىنىدۇ 

 

ۋاڭ غهزەپتىن ئۆپكىدەك . انلىق خهۋىرى یۈسۈپ ۋاڭغا مهلۇم بولدى چىن مودەننىڭ قاچق
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ئىنىكئانا لهیلىخان . دىر تىتىرەپ كهتتى ، كۆزلىرىگه قان تولدى  –ئېسىلىپ ، دىر 

بىراق ئۇ مىت قىلىپ قویمىدى ، ئاخىرى دەھشهتلىك . قاتتىق قىیىن قىستاققا ئېلىندى 

نهۋكهر  30ۋاڭ . ز تىلىنى چایناپ ئۈزىۋەتتى قىستاققا  بهرداشلىق بىرەلمهي ، ئۆ- قىیىن 

نهۋكهرلهر ئاخىرى ئۇالرغا . بىلهن بىر ئىزچىنى ئۇالرنى قوغالپ تۇتۇشقا ئهۋەتتى 

. قاچا ئۇالر ئاخىرى بىر ئىگىز تاغنىڭ بېششىغا چىقىۋالدى  –قاچا . یىتىشىۋالدى 

 ...  ندى نهۋكهرلهر بۇ تاغنى قاتمۇ قات قورشىۋالدى ، قانلىق ئېلىشىش باشال

... داڭگالالرنى چىرىكلهرنىڭ باش كۆزىگه ئاتتى  –یىگىتلهر قولىغا چىققان تاش 

 –چىن مودەن قهیسهرلىك ،  پالگانلىقتا  یىگىتلهردىن قېلىشماتتى ، ئۇ پۈتۈن قهھر 

 ... غهزىپى بىلهن نهۋكهرلهرنىڭ باش كۆزىگه تاش بوران یاغدۇرماقتا 

چىیا ئهۋجىگه چىقتى  –هك دۇمىالپ چۈشتى ، قىیا بىر قانچه نهۋكهر  تاغدىن تېزەكت

نهۋكهرلهرنىڭ قاچقۇنالرنى تىرىك . ، جهڭ ئهنه شۇ تهرىزىدە بىر مهھهل داۋامالشتى 

دە ، مىلتىقلىرىدىن ئوق ئۈزۈشكه - تۇتۇش خىیالى سۇدىكى كۆپۈكتهك بهربات بولدى

وق ۋىژىلداپ ئۇچۇپ بىر تال ئ. ئارقىدىن یهرگه یىقىلدى  –یىگىتلهر ئارقا . باشلىدى 

دەپال یهرگه ›› !... ئاھ ‹‹ كىلىپ ، چىن مودەننىڭ كۆكرىگىگه قادالدى ، چىن مودەن  

 . یىقىلدى 

ئاشىق مهردان ھۆركىرگىنىچه ئۆزىنى شهرۋانهمگه » !...ئاھ، شهرۋانهم !...شهرۋانهم«- 

كۆزلىرىدە چىن مودەننىڭ ھالسىز . تارام یاشالر تۆكۈلدى  –ئاتتى ، كۆزلىرىدىن تارام 

قىلىپ ئۆچتى ، تىتىرەپ تۇرغان قوللىرى بىلهن ›› لىپ‹‹بىلىنهر بىلىنمهس بىر كۈلكه 

 :سۆیگۈنى مهرداننىڭ یۈزىنى سىلىدى ، قانسىز لهۋلىرى بوشقىنه قىمىرلىدى 

 مهن ئۆلسهم ئېتىم ئۆچهر ،

 .بېششىمدىن شامال ئۆتهر 

 مېنى دىگهن دوستلىرىم ،
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 .یېنىمدىن یىغالپ ئۆتهر 

دە ، كۆزلىرى بوشقىنه  –مودەن ئاداققى نۆۋەت یىگىتىگه تهلمۇرۈپ قارىدى  چىن

ئهنه شۇ دەقىقىدە ، ھاۋا ... یۇمۇلۇپ ، بېششى بىر یانغا لهسسىدە  قىیسىلىپ قالدى 

پارە بولۇپ كهتكهندەك  –تۇیۇقسىز گۈلدۈرلهپ ، زىمىن گویا چاقماق زەربىسىدىن پارە 

ئارىسىغا یوشۇرنۇپ ، ئهتراپنى قاراڭغۇلۇق قاپلىدى ،  نۇرلۇق قۇیاش بۇلۇتالر. بىلىندى 

گویا كۆزدىن تۆكۈلگهن كۆز یاشالردەك یامغۇر تامچىلىرى یهر یۈزىگه تاراسالپ 

مهردانىڭ ئازاپلىق نالىسى ›› ...شهرۋانهم ! ،ئاھ!..شهرۋانهم ‹‹ . تۆكۈلۈشكه باشلىدى 

یهنه بىر نۆۋەت تهۋرىنىپ گۈلدۈرماما كهبى گۈلدۈرلىدى ، بۇ ئاۋاز تۈپهیلى زىمىن 

دە ، ئهتىراپقا كۆز  –مهردان ئورنىدىن دەست تۇردى . سىلكىلىنىپ كهتكهندەك بولدى 

یىگىتلهر ھهممىسى شېھىتلىك شارابىنى ئىچكهن بولۇپ ، پهقهت پالگان . یۈگۈرتتى 

ئۇنىڭ بىر قانچه . یىگىت ھادىال ئۆزى تهنھا ھالدا نهۋكهرلهر بىلهن ئېلىشماقتا ئىدى 

نهۋكهرلهر بارغانچه قىستاپ . ېرىگه ئوق تهككهن بولۇپ جاراھات ئاغزىدىن قان ئاقماقتا ی

ئاشىق مهردان خهنجىرىنى قىنىدىن سۇغۇرۇپ ئېلىپ نهۋكهرلهرگه . كهلمهكته  ئىدى 

قىلغان ئاۋاز بىلهن تهڭ ، زىمىن ئاداققى نۆۋەت تهۋرىنىپ ›› ! پۇڭ ! پاڭ‹‹. تاشالندى 

ارقىدىنال كىشى تېننىنى شۈركهندۈرىدىغان ئېغىر تىمتاسلىق سىلكىلىنىپ كهتتى ، ئ

 . پۇتكۈل ئهتىراپنى ئۆز قوینىغا ئالدى 

ئهلقىسسه ، چىن مودەن بىلهن مهردان ساپ مۇھهببهت یولىدا  ، ئادالهتسىز جاھان 

ئۈچۈن قارشىلىشىش ئارقىسىدا شىھىتلىك شارابىنى ئىچتى ، باغالر خازانغا ئایالندى ، 

شۇ یىلى . خهندان ئۇرۇپ سایرىماس بولدى ، قهلىبلهر مۇسىبهتكه چۈمدى بۇلبۇلالر 

 . یاشتا ئىدى 20یاش ، چىن مودەن ئهمدىال  21مهردان 

 .چىن مودەن بىلهن مهرداننىڭ قهبرىسى باغداش بېغىدا ھېلى ھهم ساقلىنىپ تۇرماقتا
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 خهلىچه خېنىم

 

ئایالى - 2ز ھاجىمنىڭ قۇمۇل دېھقنالر قوزغىلىڭىنىڭ رەھبهرلىرىدىن خوجىنىیا

بولغان خهلىچه خېنىم قاسىم خوتهن دېگهن كىشىنىڭ قىزى بولۇپ،ئۆز زامانىسدىكى 

ئۇ خوجىنىیاز ھاجىمنىڭ قۇمۇل دېھقانالر .بىلىملىك،شىجائهتلىك ،شائىرە ئایال بولغان

باتۇر،قهیسهرلىكى،زۇلۇمغا بولغان - قوزغىلىڭىغا یولباشچى بولغانلىقىدەك مهرد

ىغا قایىل بولۇپ،ئۆزى خوجىنىیاز ھاجىمغا نىكاھلىنىش تهلىپىنى ئىسیانكارلىق

» مۇھهببهتنامه«ئۇنىڭ خوجىنىیاز ھاجىمغا ئۆز مهقسهتلىرىنى بىلدۈرۈپ یازغان .قویغان

سىدىكى یېقىملىق،یالقۇنلۇق مىسراالردىن ئۇنىڭ ئهدەبىي تاالنتىنى،جاسارىتىنى 

ئویغانغان «ئۆتكۈر ئهپهندى ئۆزىنىڭ مهرھۇم یازغۇچى ئابدۇرېھىم .كۆرىۋالغىلى بولىدۇ

دە »پىداكار مهھبۇبه«بابىدىكى -15- قىسمى-1ناملىق تارىخىي رومانىنىڭ » زىمىن

زۇلۇمغا قارشى « مهخسۇس خهلىچه خېنىم ھهققىدە توختىلىدۇ ۋە ئۇنى؛

ئادالهت،ئهركىنلىك بایرىقىنى قۇمۇل خهلقى بىلهن تهڭ كۆتۈرۈپ ،پۈتۈن ۋۇجۇدىنى 

ا قىلماقچى بولغان،ئایالالر دۇنیاسى نامهھرەملىك پهرەنجىسى ئىچىدە ئىنقىالپقا پىد

ئىرادىسىنى -ھوقوقى ۋە ئىقتىدارىدىن مهھرۇم ۋە ھهتتا ئۆزىنىڭ مهقسهت-ئىنسانىي ھهق

ئهركىن پىكىر ۋە شىجائهت «یوشۇرۇن تۇتۇشقا مهجبۇر بولغان بىر زاماندىكى

ئۆزىنىڭ بارلىقىنى قۇربان  ئۇ ئادەتتىكى ئایالالردىن ئهمهس،بهلكى...»ساھىبى

 .دەپ تهرىپلهیدۇ» ...قىلىپ،شىجائهت كهمىرىنى مهھكهم باغلىغان بىر پىداكار ئایال 

تۆۋەندىكىسى خهلىچه خېنىمنىڭ ئهینى دەۋىردە خوجىنىیاز ھاجىمغا 

 :سىدۇر »مۇھهببهتنامه«یازغان

 پۈتۈلدى یۈز بىرله نامه

 .ئهگهر ئۆلسهك ھهم تىرىلسهك یادنامه
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 هتنامه قىلدى بۇ گادایىم،مۇھهبب

 .دېگهچ قۇللۇق ساالم بىرله دۇئایىم

 مېنى كىم سورىسا نىمجان تىرىكمهن،

 .زامانه ئوقىدىن یارىدار كىیكمهن

 تېنىمدە شۇم رەقىپنىڭ تىغ یاراسى،

 .دىلىمدا قاینىغان قىساس نىداسى

 قاچان سىزنى كۆرمهك بولدى ئىرادە،

 .كۆڭۈلگه چۈشتى ئوق ئاندىن زىیادە

 ئوت شۇنچه یاماندۇر بۇ

 .تېنىم،جانىم شۇ ئوق ئىچرە ساماندۇر

 مېنى ئهیىپ ئهتمهڭ ئهي پهھلىۋانىم،

 .قارارىم-مېنىڭ ھېچ قالمىدى سهبرۇ

 ئۆزۈم تۇلمهن كۆزۈمدە لىقمۇلىق یاش،

 .خۇدا قىلسا سىزگه مېنى یولداش

 چېچىم بىرله سۈپۈرسهم یولىڭىزنى،

 .تاۋاپ قىلسام قېلىچ تۇتقان قولىڭىزنى

 ئهركىن یاشاش شوئارىڭىزدۇر،- ئازاد

 .قۇمۇل ئهھلى ھهم ھهمكارىڭىزدۇر

 مۇھهببهتنامه قىلدى بۇ گادایىم،

 .ئامان قىلسۇن سىز ھاجىمنى خۇدایىم
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 مهلىكىزات خېنىم

 

ئۇنىڭ  .مهلىكىزات خېنىم  مهشھۇر مائارىپچى مهمتېلى تهۋپىق ئهپهندىنىڭ خانىمى

نهپرەتكه تولغان - هلبىدەك زۇلۇمغا بولغان غهزەپقهلبى ھهم یولدىشى تهۋپىق ئهپهندى ق

مهمتېلى ئهپهندى ئۆلتۈرۈلگهندە .قهلبى ئویغاق،ۋاپادار ئۇیغۇر ئایاللىرىدىن بىرى

ئۇنىڭ قىزى .مهلىكىزات خېنىم ئهمدىال بىر یاشقا كىرگهن قىزى ئهدىبه بىلهن تۇل قالىدۇ

هپهندىنىڭ قانلىق كۆڭلىكىنى یاشقا كىرگهن ۋاقتىدا ئۇنىڭغا دادىسى مهمتېلى ئ 8ئهدىبه 

كۆرسىتىپ تۇرۇپ ئېیتقان مهردانه سۆزلىرى،ئسیانلىق خىتابلىرى بىزنىڭ 

 !كۆڭۈللىرىمىزگه مۆھۇر قىلىپ باسقۇدەك ئېسىل سۆزلهردۇر

خهلىقنىڭ شۇ - ئۇ قىزى ئهدىبهگه دادىسىنىڭ قانلىق قىسمتىنىال ئهمهس،ۋەتهن

 :ۇالرنى ئېیتىدۇیىلالردىكى قانلىق مهنزىرىسىنى سۈرەتلهپ مۇن

ئۇ ئاشۇ ، « قىزىم كۆڭلهكتىكى قان داداڭنىڭ یۈرىكىدىن چىققان قانال ئهمهس -

ئۇ ، بىگۇناھ ئۆلتۈرۈلگهن ۋهتهنپهرۋهر ئىنقىالپچىالرنىڭ قېنى نىدىكى گۇندىخا

 »!.......... زۇلمهت باسقان ۋهتهننىڭ كۆزىدىن ئاققان قان

ناملىق »متېلى تهۋپىقنى ئهسلهیمهندادام مه«مهلىكىزات خېنىمنىڭ قىزى ئهدىبهنىڭ 

 :یازمىسىدا مهلىكىزات خېنىم ھهققىدە مۇنداق بایانالر سۆزلىنىدۇ

ئوقۇتقۇچىلىق خىزمىتىنى ئىنسان ھایاتىدىكى ئهڭ توغرا یول دهپ تاللىۋالغان دادام 

ئانام . مهن ئهمدىال بىر یېرىم یاشقا كىرگهنكهنمهن ، مهمتىلى ئهپهندى ئۆلتۈرۈلگهنده 

زات خېنىم مېنى كۆتۈرۈپ یارباغدىكى گۇندىخانا دهرۋازىسى ئالدىغا ئېلىپ مهلىكى

بۈگۈن داداڭنىڭ ، مېنىڭ پېشانهمگه سۆیۈپ تۇرۇپ «باالم داداڭنى كۆرىسهن . بارىدىكهن 

بىر كۈنى یىلنىڭ -  1937.چىرایىنى كۆرىسهن » دېگىنىچه ئۆكسۈپ یىغالپ كېتىدىكهن 

یارباغ گۇندىخانىسىغا دادامغا تاماق ئېلىپ  ئۇ مېنى كۆتۈرۈپ قهشقهر شهھىرىدىكى، 
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، تهلهتى قاتىلدهك بهتبهشىره گۇندىپاي ئانامنىڭ كۆكسىدىن ئىتتىرىپ تۇرۇپ . بېرىپتۇ 

ماڭ ئۆیۈڭگه كهت »دهپ ، « ساڭا ئوخشاش ھىسیانكارنىڭ ئایالىنىڭ تامىقىنى ئالمایمىز 

ئۇ ئىپالس گۇندىپایغا ، ه یۇتۇپ ئانام بۇ تارتقۇسىز ئهلهملىرىنى ئىچىگ، ھاقارهت قىلغاندا 

ئارىدىن بهرهر سائهتچه ۋاقىت . پاره بېرىپ تاماقنى مىڭ تهسلىكته دادامغا ئهكىرگۈزۈپتۇ 

گۇندىپاي دادامنىڭ ئاپئاق كۆڭلىكىنى كۆتۈرۈپ چىقىپ ئانامغا ، ئۆتكهنده 

ىگىپ یېڭىنىڭ ئۇچىغا بىر كىچىك قول یاغلىق چ، كۆڭلهكنىڭ ئارقا تهرىپى قان .بېرىپتۇ 

ئانام بۇ ئهھۋالالرنى كۆرۈپ ھوشىدىن كېتىپ یهرگه یىقىلىپ ، قویۇلغان بولۇپ 

ئۆتمهیال دادامنىڭ ئۆلتۈرۈلگهنلىك خهۋىرىنى  –ئارىدىن بىرنهچچه كۈن ئۆته . چۈشۈپتۇ 

 .یىل یېتىپ قاپتۇ  3شۇ یاتقانچه ،ئاڭالپ ئانام بىتاپ بولۇپ یېتىپ قاپتۇ 

ا ادام چىقارتىپ بهرگهن كۆڭلهكنى ماڭد، یاشقا كىرگهن یىلى ئانام 8مهن 

« قىزىم كۆڭلهكتىكى قان داداڭنىڭ یۈرىكىدىن  :ئۇ ماڭا چۈشهندۈرۈپ. كۆرسهتتى 

دىكى بىگۇناھ ئۆلتۈرۈلگهن ۋهتهنپهرۋهر ىئۇ ئاشۇ گۇندىخان، چىققان قانال ئهمهس 

نىچه دېگى  ئۇ زۇلمهت باسقان ۋهتهننىڭ كۆزىدىن ئاققان قان »، ئىنقىالپچىالرنىڭ قېنى 

 ....ھۆركىرهپ یىغالپ كهتتى 

یېشىدىال ئالهمدىن  30مهلىكىزات خېنىم شۇ كۈلپهتلهر سهۋەبىدىن بىتاپ بولۇپ 

  .ئۆتىدۇ
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 زۇلمهتكه ئوت ئاچقان ئایال: بۆلۈم- 3

 

  

ئهسىرىمىزنىڭ بۇ بۆلىمىدە ئۇیغۇر یېڭى مائارىپ ھهركىتىنىڭ باشالنغان 

قۇرۇلغانغا قهدەر یاشاپ ئۆتكهن،ئۇیغۇر یېڭى  دەۋىرلىرىدىن ئۇیغۇر ئاپتونوم رایونى

مائارىپىغا تۆھپه قوشقان، مىللى ئازادلىق ئۈچۈن ئۈچ ۋىالیهت ئىنقىالبىغا قاتناشقان 

 .پىداكار ئۇستاز،شهپقهت ھهمشىرەلىرى ۋە جهڭچىلهر ھهققىدە مهلۇمات بېرىلىدۇ

 

 

 راھىله خانىم

 

ى مائارىپ تارىخىدىكى تۇنجى راھىله خانىم مولالچا ئۇیغۇر ھازىرقى زامان یېڭ

یىلى ئۈستۈن ئاتۇشنىڭ ئېكساق كهنتىدە مهرىپهتپهرۋەر -1860راھىله خانىم .مۇئهللىمه
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ئۇنىڭ ئاتىسى مۇھهممهد سۇلتان خهلپىتىم .ۋە تهرەققىیپهرۋەر دىننىي ئائىلىدە تۇغۇلغان

ىسىلهردە ئۆز دەۋرىنىڭ یېتۈك ئۆلۈمالىرىدىن بولۇپ،بۇخارا مهدرىسهسى ۋە خانلىق مهدر

ئۇ قىزى راھىلهنى كىچىك ۋاقتىدىن باشالپال دىننىي .ئوقىغان ئىلىملىك كىشى ئىدى

راھىله ئائىلىسدە .پارس تىللىرىنى ئۆگهتكهن-ساۋاتىنى چىقارغان،ئون یېشىدا ئهرەپ

دادىسى سۇلتان خهلپىتىمدىن ئىلىم ئالسا،مهدرىسىدە دىننىي ئالىم ئابدۇماناپ دامولالم ۋە 

قاتارلىق كىشىلهردىن بىلىم ئېلىپ،قۇرئان كهرىمنى تهپسىر قىالالیدىغان چوڭ غوجىكام 

 ئالگېبرا، ئىلمىھال، جۇغراپىیه، تارىخ، ئهدەبىیات، گىرامماتىكا، دەرىجىگه یېتىپال قالماي،

راھىلهنىڭ زېھنى قۇۋۋىتى .ئىسالم پهلسهپىسى قاتارلىق پهنلهرنىمۇ پىششىق ئۆگهنگهن

رەب تىللىرىدىكى كىتابالرنى ئوقۇش بىلهنال قانائهتلىنىپ ئه پارس، ئۆتكۈر بولغاچقا،

قالماي،یهنه ئۆزى یاخشى دەپ قارىغان نادىر ئهسهرلهرنى تهرجىمه قىلىپ ساۋاقداشلىرىغا 

ئۇ خهتتاتلىقتا كامالهتكه یېتىپ،ئۆز دەۋرىدىكى داڭلىق خهتتاتالر .تونۇشتۇرغان

لهن ھۆسنىخهتچىلهپ كۆچۈرۈپ یېشىدا ئۆز قولى بى 22ئۇ .قاتارىدىن ئورۇن ئالغان

 .بۈگۈنكى دەۋرىمىزگىچه ساقلىنىپ كهلمهكته»قۇرئان كهرىم«چىققان 

یىللىرى تاتارىستان ۋە ئافغانىستانالردا قوزغالغان جهدىتىزىم ئېقىمىنى ئۆز -1870

ئۇكا مۇسابایوفالر یۇرتى ئاتۇشتا ئۇیغۇر ھازىرقى زامان - ئىدىیىسىگه سىڭدۈرگهن ئاكا

نى بهرپا قىلىدۇ » مهكتىپىي ھۈسهینىیه« ۇرلۇق مهشئىلىگه ئوت یېقىپمائارىپىنىڭ ن

لېكىن .شۇنداقال ئوغۇلالر بىلهن بىر قاتاردا قىزالرنىمۇ بۇ مهكتهپته ئوقۇتماقچى بولىدۇ

باھاۋۇدۇنباي قىزالرنى ئوقۇتۇشتا بىر قىسىم مۇتهسسىپ كىشىلهرنىڭ قارشىلىقىغا 

خېنىمالرنى -زىدىن باشالپ،ئۆز جهمهتىدىكى قىزباھاۋۇدۇنباي ئىشنى ئاۋال ئۆ.ئۇچرایدۇ

شۇنىڭ بىلهن باشقا مهرىپهتپهرۋەر كىشىلهرمۇ ئۆز .ئالدى بىلهن مهكتهپكه بېرىدۇ

شۇ چاغدا ئایال ئوقۇتقۇچى تېپىش باھاۋۇدۇنباینىڭ .پهرزەنتلىرىنى مهكتهپكه بېرىدۇ

له خانىم دادىسىنىڭ دەل شۇ چاغدا راھى.بېشىنى قاتۇرىدىغان قىیىن مهسىله بولۇپ قالىدۇ
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مهدىتى ۋە ئۆزىنىڭ جاسارىتى ئارقىلىق ھېچبىر ئىككىلهنمهي بۈ تۇنجى مهكتهپنىڭ 

بۇ ئىش شۇ دەۋىرگه نىسپهتهن غایهت زور .مۇئهللىمهلىك ۋەزىپىسىنى ئۈستىگه ئالىدۇ

سوفىزىم جاھالىتى .زىلزىله قوزغاپ ،ئایالالر ھهققىدىكى ئهنئهنىۋى قاراشالرغا ئوت ئاچىدۇ

كه یهتكهن بۇ دەۋىردە قىزالرنىڭ ئوغۇلالرغا ئوخشاش یېڭىچه مهكتهپته كۆك

ئوقۇشى،ئایال مۇئهللىمهلهرنىڭ مۇنبهرگه چىقىپ دەرس ئۆتۈشى مۈمكىن ئهمهس 

شهرىئهتكه «بىر قىسىم جاھىل مۇتهسسىپلهر ئایالالرنىڭ ئوقۇتقۇچىلىق قىلىشى .ئىدى

شئىلىنى ئۆچۈرۈشكه ئۇرىنىۋاتقان دەپ یېڭى مائارىپنىڭ نۇرلۇق مه» كۇپۇرلۇق»«خىالپ

ھۈسهینىیه «ئۇ .بىر چاغدا،راھىله خانىم یهنىال ئۆزى تاللىغان بۇ یولدا مېڭىیۋېرىدۇ

دە ئوقۇتقۇچىلىققا تالالنغاندىن كېیىن،باھاۋۇدۇنباي جهمهتىدىكى قىزالرنى »مهكتىپى

ۇش،ئىلىم تالالپ قىزالر سىنىپى تهشكىللهپ،باشقا نۇرغۇنلىغان یېزا قىزلىرىنىڭ ئوق

تىن ئارتۇق  50شۇنىڭ بىلهن بىر یىلغا یهتمىگهن ۋاقىتتا .ئېلىش قىزغىنلىقىنى قوزغایدۇ

راھىله خانىم چوڭقۇر ۋە ئهتراپلىق .قىزالر ئۆزلىكىدىن بۇ مهكتهپكه ئوقۇشقا كىرىدۇ

ھۈسهینىیه «بىلىمگه ۋە یۇقىرى ئوقۇتۇش مىتودىغا ئىگه ئىقتىدارلىق مۇئهللىمه بولۇپ،

ە ھېساب،جۇغراپىیه،تهبىئهت،دىننىي ئىلىم قاتارلىق دەرسلهرنى د»مهكتىپى

نىڭ »ھۈسهینىیه مهكتىپى«قىزالرنى تهربىیهلهشكه ئاالھىدە ئهھمىیهت بېرىپ،.ئۆگىتىدۇ

 زەینىساخان، سۇلتانخان، ئایال مۇئهللىمهلهرگه بولغان جىددىي ئېھتىیاجىنى قاندۇرۇپ،

ئۇ ئوقۇتۇش بىلهنال قالماي  .تهربىیهلهپ چىقىدۇقاتارلىق ئایال مۇئهللىمهلهرنى ...ئانىخان

 .دېگهن كىتاپنى یېزىپ چىققان» ئىلىمگه دااللهت قىلغۇچى-داالئىلى ئىلمىزات«یهنه 

شۇ دەۋىرلهردە (مۇنهۋۋەر پىداگوگ،سۆیۈملۈك مۇئهللىمه راھىله خانىم مولالچا 

 32دە توپتوغرا »هكتىپىھۈسهینىیه م«) ئاتۇشتا ئایال مۇئهللىمهلهرنى مولالچا دەپ ئاتىغان

 .یىلى یۇرتى ئېكساقتا ۋاپات بولغان-1917یىل ئوقۇتقۇچىلىق قىلىپ 
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 ئائىشه ئاۋۇستهي

 

یىلى ئاستانىدىكى -1913ئۇ .یىلالردا تۇرپان ئاستانىدا تۇغۇلغان- 1900ئائىشه  

مهرىپهتپهرۋەر باي مهھمۇت مۇھىتى تهرىپىدىن قۇرۇلغان یېڭىچه مهكتهپ 

ىپىنىڭ قىزالر سىنىپىنىڭ تۇنجى قارار ئوقۇغۇچىلىرىدىن بىرى مهكت»مهھمۇدىیه«

 .بولۇپ،یېڭىچه مائارىپقا تۆھپه قوشقا ن تۇرپاندىكى تۇنجى ئایال مۇئهللىمهلهردىن بىرى

مهكتىپىنى »مهھمۇدىیه«یىلى ئىككى سىنىپلىق -1920مهرىپهتپهرۋەر مهھمۇت مۇھىتى   

پنى قىزالر سىنىپى قىلىپ تهشكىللهیدۇ ۋە قایتا ئهسلىگه كهلتۈرگهندىن كېیىن،بىر سىنى

بۇ سىنىپقا روسىیهدىن تهكلىپ قىلىپ ئهكهلگهن تاتار مۇئهللىملهردىن مۇھىبۇلال 

ھۇببۇلى ئهپهندىنىڭ ئایالى گۈلهندەم ئاۋۇستهینى بۇ مهكتهپنىڭ قىزالر سىنىپىغا 

ېڭىچه شۇ دەۋردىكى ساۋاتسىز،نادان خهلىقنىڭ ی.ئوقۇتۇقۇچىلىققا ئورۇنالشتۇرىدۇ

مائارىپقا بولغان قارشىلىقى ۋە قانخور ھۆكىمهتنىڭ ئىلىم ئىگىلىرىگه قىلىۋاتقان 

 »جهدىت«زىیانكهشلىكلىرى سهۋەبىدىن قىزالرنىڭ ئهمهس،ئوغۇلالرنىڭ بۇنداق 

مهكتهپلىرىدە ئوقۇشى ئىنتایىن قىیىن بولغان شارائىت ئاستىدا ئائىشه بۇ قىزالر سىنىپىغا 

كتهپته سوۋىت ئىتتىپاقىدىن كهلتۈرۈلگهن دەرسلهر ئۆتۈلىدىغان بۇ مه .ئوقۇشقا كىرىدۇ

سائادەت،تهنتهربىیه،شېئىر،رە- ئهدەبىیات،ھېساپ،جۇغراپىیه،تهبىئهت،تارىخ،ئهمر- بولۇپ،تىل

دېگهندەك ...سىم ۋە دىنىي دەرسلهردىن باشقا قىزالر ئۈچۈن توقۇمۇچىلىق،كهشتىچىلىك 

قهۋەتلىك  2یىلى مهكتهپ قۇرۇلغاندىال - 1913زۆرۈر دەرسلىكلهر ئۆتۈلىدىغان بولۇپ،

ئۈستى تاختایلىق،سىنىپ ئىچى دوسكا،پارتا ۋە باشقا ئوقۇتۇش - قىلىپ سېلىنغان،ئاستى

شۇنداقال روسىیهدە زامانىۋى مائارىپ تهربىیهسى .ئۈسكۈنىلىرى بىلهن جاھازالنغان

ىیهلهنگهن ئىدىیهلىك،بىلىملىك ئوقۇتقۇچىالرنىڭ قولىدا تهرب-كۆرگهن ئىلغار پىكىر

ئائىشه ۋە ئۇنىڭ ساۋاقداشلىرى ھهر جهھهتت یېتىشكهن، بىلىملىك،ئىقتىدارلىق 
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 .ئوقۇغۇچىالردىن بولۇپ چىقىدۇ

 

 

 ئایىمخان ھاجى نىیاز قىزى

 

ئایدا تۇرپان شهھهر پىیازچىالر مهھهللىسدە تهرەققىیپهرۋەر -3یىلى -1901ئایىمخان 

تىسى ھاجىنىیاز بوساقوف قازاقىستاننىڭ ئایىمخاننىڭ ئا.زىیالىي ئائىلىسدە تۇغۇلغان

یاركهنت دېگهن یېرىدىن بولۇپ،سودا ئىشلىرى بىلهن دەسلهپته قارا شهھهرگه 

كهلگهن،كېیىن تۇرپانغا كېلىپ مېھىرنىسا دېگهن ئایالغا ئۆیلىنىپ ئالته قىز،ئۈچ ئوغۇل 

ن ئایىمخا.پهرزەنتلىك بولغان بولۇپ،ئایىمخان شۇ قىزالرنىڭ ئىككىنچىسى ئىدى

مهدرىسىلهردە تىرىشىپ - یىلىغىچه تۇرپاندا دىننىي مهكتهپ-1912یىلىدىن -1907

ئۆگىنىپ بهش یىل ئوقۇش جهریانىدا زور بىلىم ئىگىلهپ دامولال قىز دەپ 

 »شۆتاڭ«یىلىغىچه تۇرپان شهھرىدە ئېچلغان- 1918یىلىدىن - 1913ئایىمخان .ئاتىلىدۇ

 .ئهالچى پۈتتۈرىدۇمهكتهپته ئوقۇپ خهنزۇچه باشالنغۇچ مهكتهپنى 

یىلىغىچه ئۇیغۇر باشالنغۇچ مهكتهپته - 1920یىلىدىن -1918ئایىمخان یهنه 

ئۇ مهیلى دىننىي،مهیلى پهننىي مهكتهپته ئوقىسۇن یاكى خهنزۇچه مهكتهپته .ئوقىغان

ئۆز قىزىنىڭ ئۆتكۈر،ئۆگىنىشته .ئوقىسۇن ھهممىسىدە ئهلیۇل ئهال بولۇپ ئوقىغان

ئىنتىلىپ تۇرىدىغان روھىنى كۆرگهن ھاجىنىیاز بوساقوف  تىرىشچان،ئىلىم ئېلىشقا

ئۆزبېكىستاننىڭ پایتهختى تاشكهنتته قۇرۇلغان ئوتتۇرا ئاسىیا ئونۋېرسىتىتىدا ئوقۇتماقچى 

بولۇپ،ئۆز ئویىنى ئایىمخانغا ئېیتقاندا،ئایىمخان قىزغىنلىق بىلهن قوشىلىدۇ ھهمدە 

تتۇرا ئاسىیا ئونۋېرسىتىنىڭ یىلىغىچه تاشكهتنتتىكى ئو-1925یىلىدىن -1923
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ئۇ ئوقۇش پۈتتۈرۈشكه ئاز قالغاندا كېسهل بولۇپ .ئهدەبىیات فاكولتىتىدا ئوقۇیدۇ-تىل

تۇرپاندىكى تىۋىپالرنىڭ داۋالىشى بىلهن ئایىمخان .قېلىپ،یۇرتى تۇرپانغا قایتىپ كېلىدۇ

 .ساقىیىپ كېتىدۇ

یىلى -1922بولسىمۇ  یىلى پهننىي مهكتهپ ئېچىلغان-1917تۇرپان كونا شهھهردە 

ئهلى ئىبراھىم دېگهن ئوقۇتقۇچىنىڭ گۇچۇڭغا كېتىشى بىلهن مهكتهپ تاقىلىپ 

ئایىمخان كېسىلى یاخشىالنغاندىن كېیىن توختاپ قالغان پهننىي مهكتهپنى .قالغانىدى

قایتىدىن ئېچىش قارارىغا كېلىپ،ئاتىسى ھاجىنىیاز بوساقوفقا مهسلىھهت 

نىیاز بوساقوف قىزىنىڭ تهكلىپىگه قىزغىنلىق بىلهن ماقۇللۇق مهرىپهتپهرۋەر ھاجى.سالىدۇ

شۇچاغدىكى نهمۇڭ مهسچىتنىڭ ئىماملىق .بىلدۈرۈپ،ئىقتىسادىي جهھهتتىن یاردەم قىلىدۇ

ۋەزىپىسىنى ئۆتهۋەتقان رەخمىتۇلالھ قارىھاچى مهكتهپ ئېچىش پىالنىنى قىزغىنلىق بىلهن 

رىتىپ سىنىپ،ئىشخانا تهسىس قىلىپ قولالپ،مهسچىتنىڭ بىر قىسىم ئۆیلىرىنى ئاج

شۇنداق قىلىپ توختاپ قالغان ئۇیغۇرچه مهكتهپ قایتىدىن .ئىشلىتىشكه بېرىدۇ

ئۇ ئۆزىنىڭ مول .ئایىمخان ئوقۇتقۇچىلىق ۋەزىپىسىنى ئۆز ئۈستىگه ئالىدۇ.ئېچىلىدۇ

 .بىلىمى ۋە تىرىشىپ ئوقۇتۇشى نهتىجىسىدە ئوقۇغۇچىالر سۈپىتىنى یۇقىرى كۆتىرىدۇ

 1935 .ئانىالر ۋە جامائهت خۇشال بولۇپ،ئایىمخانغا ئاپرىن ئوقۇیدۇ-نىڭدىن ئاتابۇ

بۇ چاغدا ئایىمخان .یىلىغا كهلگهندە ئوقۇغۇچىالر كۆپىیىپ  سىنىپ یېتىشمهي قالىدۇ- 

ئاتىسى ھاجىنىیاز بوساقوف قاتارلىق كىشىلهرنىڭ یاردىمىنى قولغا كهلتۈرۈپ،تۆت 

ئهنه شۇنداق بىجاندىللىق بىلهن مائارىپ سېپىگه .سىنىپلىق مهكتهپ قۇرۇپ چىقىدۇ

ئۆزىنى بېغىشلىغان ئایىمخان ئۇیغۇر یېڭى مائارىپى ئۈچۈن توختىماي تىرىشچانلىق 

كۆرسىتىپ،مىڭلىغان بالىالرنى ئوقۇتۇپ،تهربىیلهپ نادانلىق ھالىتىدىكى خهلىقنى 

لهن ۋاپات كۈنى كېسهل سهۋەبى بى-18ئاینىڭ - 12یىلى - 1959ئایىمخان .ئویغىتىدۇ

  .بولىدۇ
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 شهرىخان بۈۋىم

 

یىلالردا قهشقهردە - 1930مهشھۇر بۈۋى خېنىمالردىن بولغان ئۇستاز شهرىخان بۈۋىم 

ئایالالرنىڭ دىننىي  تهربىیهسى  ئۈچۈن كۆپ ئهجىر سىڭدۈرگهن - تۇغۇلۇپ، قىز

 .مۇئهللىمه 

ۇن ئۆزى شهرىخان بۈۋىم قهشقهردە ئۇیغۇر یېڭى مائارىپ ھهركىتى قوزغىلىشتىن بۇر

ئایالالرغا دىننىي ئىلىملهرنى ئۆگىتىپ كهلگهن ئایال ئۇستازالردىن - مهكتهپ ئېچىپ ،قىز

كهینىدە قهشقهردە بار - یىلالرنىڭ ئالدى-30بولۇپ،ئۇنىڭ ھوزۇرىدىكى بۇ مهكتهپ 

شۇ .بولغان نۇرغۇن دىننىي مهكتهپلهر ئىچىدىكى ئىلىم ئوچاقلىرىدىن بىرى بولغان

هڭ مهشھۇرلىرىدىن بولغان قهشقهر نهزەرباغ قۇملۇقتىكى مهشھۇر مهكتهپلهر ئىچىدىكى ئ

مائارىپچى زات قاسىم ھاجىم خهلپىتىم یېتهكچىلىك قىلىۋاتقان مهكتهپ؛ شهھهر 

ئىچىدىكى ئۆمهر ئاخۇن خهلپىتىم یېتهكچىلىك قىلغان مهكتهپ؛ بۈۋەرىخان بۈۋىم، 

الرنىڭ ھوزۇرىدىكى مهكتهپلهر ئىبراھىم خهلپىتىمنىڭ ئایالى بۈۋى خهلىچه خانىم قاتارلىق

. ئۇستاز شهرىخان بۈۋىمنىڭ مهكتىپىمۇ بار ئىدى -قاتارىدا مهشھۇر بۈۋى خېنىم

یىلالردا قهشقهردە یېڭى مائارىپ ھهركىتى باشالنغاندىن كېیىن یېڭىچه -1934

مائارىپ ئوقۇتۇشىنى ئاساس قىلغان مهكتهپلهر قۇرۇلۇپ،بۇ خىل قىزالر دىننىي - پهن

گه »قهشقهر دورغا كۆل بېشى مهدرىسهسى«ئایالالر -ىكى تالىبه قىزمهكتهپلىرىد

كهینىدىن قۇرۇلغان -شۇندىن كېیىن شهرىخان بۈۋىم قهشقهردە كهینى.یۆتكهلگهن

ئایالالر ئۈچۈن قۇرۇلغان -ھهرخىل قىزالر مهكتهپلىرى،چوكانالر مهكتهپلىرى ۋە قىز

قۇرئان " ، ھهتتا "قۇرئان كهرىم"  دارىلئهیتامالردا  دارىلمۇئهللىمىن،دارىلمۇئهللىمات،

كىچه دەرس بېرىپ، بۇ "ئىلمىي تهجۋىد" نى ئوقۇش قائىدىلىرى ھهققىدىكى " كهرىم

ئېتىقادلىق كىشىلهردىن قىلىپ یېتىشتۈرۈشكه كۈچ - قىزالرنى ئىمان-یهردىكى خانىم
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 .چىقارغان

 

 

 پاتىمه ئاۋۇستهي

 

مهكتىپىنىڭ »مهھمۇدىیه«بولۇپ،یىلالردا تۇرپان ئاستانىدا تۇغۇلغان،- 1900پاتىمه 

تۇنجى قارار قىز ئوقۇغۇچىلىرىدىن بىرى ۋە شۇ مهكتهپته ئوقۇپ یېتىشىپ چىققان تۇنجى 

 .مۇئهللىمه

 »مهھمۇدىیه«پاتىمه ئوقۇتقۇچىسى گۈلهندەم ئاۋۇستهینىڭ قولىدا تهربىیهلىنىپ 

گۈلهندەم .دۇمهكتىپىنى پۈتتۈرگهندىن كېیىن،ئاستانىدا مۇئهللىمه بولۇپ خىزمهت قىلى

دە بىلله »مهھمۇدىیه«ئاۋۇستهي چۆچهككه كېتىپ قالغاندىن كېیىن پاتىمه ئاۋۇستهي 

ئوقۇغان ساۋاقدىشى ئائىشه ئاۋۇستهي بىلهن بىلله ئاستانىدىكى قىزالرنى ئوقۇتۇدىغان 

 .تایانچ ئوقۇتقۇچىالردىن بولۇپ قالىدۇ

 چىنى  ئوقۇغۇ نهپهر قىز 60رۇلغان سىنىپتا قۇ 2یىلى ئاستانىدىكى -1935

ئۇ  .پاتىمه ئاۋۇستهي بىلهن ئائىشه ئاۋۇستهینىڭ زىممسىگه یۈكلىنىدۇ تهربىیهلهش

ئوقۇغۇچىالرنى یاخشى تهربىیهلهپ بىلىملىك،ساپالىق زور بىر تۈركۈم ئىقتىساد 

ئىگىلىرىنى،مۇئهللىمهلهرنى یېتىشتۈرۈپ چىقىپ،تۇرپان رایونىنىڭ یېڭىچه مائارىپ 

 .تۆھپه قوشىدۇتهرەققىیاتىغا ئۆچمهس 
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 ئایشهم سایىت ھاجى خانىم

 

 یىلالر ئهتراپىدا قهشقهردە یاشىغان پىداگوك،-1930ئایشهم سایىت ھاجى خانىم 

ئایالالر مائارىپىغا زور تۆھپه قوشقان پىداكار -ئۇ قهشقهردىكى قىز.مۇئهللىمه خانىم

 .ئایالالردىن بىرى

غا تهۋە >> ر قورغانیۇمىالق شاھه<< یىلى قهشقهر شهھرىدىكى - 1934ئۇ  

تېرەكلىك دېگهن یهردە قهشقهردىكى مهرىپهتپهرۋەر تىجارەتچىلهر، مهشھۇر كىشىلهرنىڭ 

مهكتىپىنىڭ تۇنجى مۇئهللىمهسى >>مهھمۇدىیه<< مهبلهغ سېلىشى بىلهن ئېچىلغان

بۇ شۇ دەۋىردە قهشقهردە دەسلهپ قىلىپ تهسىس قىلىنغان قىزالر مهكتىپى .بولغان

ته قهشقهردىكى یۇقىرى قاتالم كىشىلىرىنىڭ بالىلىرى ئوقۇشقا قوبۇل بولۇپ،بۇ مهكتهپ

ئوقۇغۇچى قىز قوبۇل قىلىنغان بولۇپ،ئایشهم  40ئهڭ دەسلهپته بۇ مهكتهپكه .قىلىنغان

خانىم بۇ مهكتهپته تاتار مۇئهللىمه مۇنهۋۋەر خانىم بىلهن بىرلىكته ئوقۇتۇش خىزمىتىگه 

نلىقى ئىنتایىن یۇقىرى بولۇپ، ھهربىر ئاي، ئوقۇش قىزغى-ئوقۇتۇش.مهسئۇل بولغان

بىراق . ھهربىر چارەك ۋە مهۋسۇمالردا یاخشى ئۆگهنگهنلهر ئاالھىدە مۇكاپاتلىنىپ تۇرغان

سىیاسى ۋەزىیهتته ئۆزگىرىش بولۇپ، مهكتهپ ئېچىلىپ ئالته ئایدىن كېیىنال تاقىلىپ 

 . كهتكهن

ىپپهرۋەر كىشىلهر، مهشھۇر ۋەزىیهت ئوڭشالغاندىن كېیىن یهنه بىر قىسىم مائار

زىیالىالر، تىجارەتچىلهر ئوتتۇرىغا چىقىپ، ئایالالر مائارىپى ھهققىدى تهشۋىقاتنى 

دىنىي . نهتىجىدە، قهشقهردىكى كهڭ ئامما ھهقىقى سهپهرۋەرلىككه كهلگهن. كۈچهیتكهن

هممهد سانائهتچىلهردىن مۇھ- ئالىم جامال ئاخۇن خهلپىتىم، سودا- زاتالردىن مهشھۇر ئۆلىما

نىیاز مهخسۇم، ئىمىن ھاجىم شىركهت، ئۆزبېك بایالردىن تىلال قارىم، ئىسرائىل شاڭزوڭ، 

مهخسۇم، قاسىم ھاجىم ) ئهپهندىم(شېرىپ بهگ، مامۇت ئاخۇن ئوالي، تۇرسۇن ئاخۇن 
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ئاچچىقسۇچى قاتارلىق قهشقهردىكى مهرىپهتپهرۋەر كىشىلهر باشالمچى بولۇپ، ئۆزلىرىنىڭ 

بۇنىڭ قهشقهر . ز پهرزەنتلىرىنى پهننىي مهكتهپلهردە ئوقۇشقا ئهۋەتكهنئىككىدىن قى-بىر

 . شهھىرىدىكى جامائهتچىلىك ئارىسىدا تهسىرى ئىنتایىن زور بولغان

ئۇزاق ئۆتمهي قهشقهر شهھىرى ئهنجان كوچىسىدا ئولتۇرۇشلۇق مهرىپهتپهرۋەر 

ئایالالر « دە قهۋىتى-2بایالردىن مۆھىددىن جانباینىڭ ھهشهمهتلىك ھویلىسىنىڭ 

قۇرۇلۇپ، ئایشهم سایىت ھاجى خانىم یهنه بۇ یهردىكى مهكتهپكه مۇدىر » مهكتىپى

گهرچه سىنىپ بىرال، ئوقۇغۇچى سانى نىسبهتهن ئاز بولسىمۇ، لېكىن ئۇ قهشقهر . بولغان

تهۋەسىدىكى بىر ئىجادىیهت ۋە یېڭىلىق بولغاچقا، قهشقهر شهھىرى ۋە ئۇنىڭ 

 . لهرگه ئاجایىپ كۈچلۈك تهسىر كۆرسهتكهنكهنت- ئهتراپىدىكى یېزا

ئایالالرنى یېڭى پهننىي مهكتهپلهردە ئوقۇتۇپ، زامانىۋى بىلىم - جهمىیهتتىكى قىزالر

ئېلىش پۇرسىتىگه ئىگه قىلىش جهریانىدا مهرىپهتپهرۋەر زىیالىالر، نوپۇزلۇق كىشىلهرنىڭ 

لهن سهھنىلهردە سهنئهت شهكىللىرى بى- ئاغزاكى تهشۋىقاتى، جۈملىدىن ئهدەبىیات

قىلىنغان تهشۋىقاتتىن ئىبارەت كۈچلۈك سهپهرۋەرلىكنىڭ تهسىرى نهتىجىسىدە بۇ 

 مهكتهپته قىزالر بىلهن تولغان یهنه بىر سىنىپ پهیدا بولغان، 

 .مهكتهپ ئورنى ئىككىگه كۆپهیگهن

قىزالرنى ئوقۇتىدىغان -یىلى قهشقهرنىڭ ئهنجان كوچىسىدا یهنه بىر خانىم-1935

قۇرۇلغان بولۇپ،ئایشهم خانىم بۇ مهكتهپنىڭ ئوقۇتقۇچىلىق ۋە مۇدىرلىق مهكتهپ 

شۇ دەۋىر شارائىتىدا قهشقهردە قىزالر مائارىپىنى تهرەققىي ...خىزمىتىنى ئۈستىگه ئالغان

قىلدۇرۇش تهس بولغان ئهھۋال ئاستىدا ئایشهم خانىم پىداكارلىق بىلهن ئوقۇتۇش سېپىدە 

 ....ئایالالرنى تهربىیهلهپ چىققان- ىملىك،ئىقتىساسلىق قىزخىزمهت قىلىپ،قانچىلىغان بىل
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 پاتىمه

 

ھاجى قىز،ھاجى خېنىم نامى بىلهن تونۇلغان پاتىمه خوتهنلىك قاسىم ھاجى دېگهن 

كىشىنىڭ قىزى بولۇپ،ئۇ ئانىسىنىڭ قورسىقىدىكى چاغدا قاسىم ھاجىم ئایالىنى ئېلىپ 

دىنه شهھرىنىڭ پاتىمه كوچىسىدا یىلى مه-1907پاتىمه .خوتهندىن ھهجگه چىقىدۇ

پاتىمه تۇغۇلۇپ ئۇزۇن .شۇ سهۋەپتىن ئۇنىڭ ئىسمىمۇ پاتىمه  دەپ قویۇلىدۇ.تۇغۇلىدۇ

تۇل .ئۆتمهي ئۇنىڭ ئاتىسى قاسىم ھاجىم كېسهل سهۋەبى بىلهن ۋاپات بولۇپ كېتىدۇ

ىن قالغان یوقسۇل ئانا یېتىم قىزىنى ئېلىپ ۋەتهنگه قایتىپ كېتهلمهي ئىالجىسىزلىقت

باشقىالرغا یاللىنىپ ئىشلهپ،كېلهر یىللىق ھهج مهزگىلىگىچه ھهرەمدە تۇرۇپ 

یىلى خوتهندىن ھهجگه بارغان مهھمۇد ھاجى ئىسىملىك كىشى -1908.قالىدۇ

پاتىمهنىڭ ئانىسى ئائىشه خاننى نىكاھىغا ئالغاندىن كېیىن،تۈركىیىنىڭ ئىستانبۇل 

یىلىدىن - 1914ئىستانبۇلدا چوڭ بولۇپ،پاتىمه .شهھرىگه كېلىپ ئولتۇراقلىشىپ قالىدۇ

سوۋېت ئۆكتهبىر .یىلىغىچه تۈركمهن تىلىدىكى دىننىي مهكتهپته ئوقۇیدۇ- 1918

ئىنقىالبىدىن كېیىن مهھمۇد ھاجى ئایالى بىلهن قىزىنى ئېلىپ ئهزەربهیجان پایتهختى 

یىلى ئۆزبېكىستاننىڭ ئهنجان شهھرىگه -1920.باكۇ شهھرىگه كېلىپ ماكانلىشىدۇ

یىلىغىچه باشالنغۇچ ۋە ئوتتۇرا مهكتهپلهردە -1922.چۈپ كېلىدۇكۆ

یىلىغىچه تاشكهنت پىداگوگىكا ئىنىستىتۇتىدا - 1930یىلىدىن 1927.ئوقۇیدۇ

یىلىغىچه ئهنجان قىزالر گىمنازىیىسدە ئوقۇتقۇچىلىق - 1934یىلىدىن -1930.ئوقۇیدۇ

مه ئۆز ۋەتىنىگه قایتىش یىلى پاتى-1934.قىلىدۇ ۋە ئهنجان تىیاتىرىدا ئارتىس بولىدۇ

لېكىن بۇ یهردە ئۇنى نۇرغۇن ئېچىنىشلىق . ئىشتىیاقىدا قهشقهرگه یېتىپ كېلىدۇ

زىننهتلىرى بۇالڭچىلىققا - مۈلكى ،ئالتۇن زىبۇ- ئۇنىڭ مال.ھادىسىلهر كۈتىۋالىدۇ

ئۇچرایدۇ،بىر ئهمهلدار كىچىك خوتۇنلۇققا ئالماقچى بولۇپ،تهلىپى رەت قىلىنغاندىن 
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بهت- 144 
 

دەپ قارىلىپ،قهشقهر » سوۋېت ئىشپىیونى«.ىمهنى تۈرمىگه سولىتىۋېتىدۇكېیىن پات

ئابدۇكېرىم مهخسۇت قاتارلىق ئاقكۆڭۈل كىشىلهرنىڭ .كوچىلىرىدا سازایى قىلىنىدۇ

ئارىلىشىشى بىلهن ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىشنى قهشقهردە ئىجرا قىلماي یهكهندە ئىجرا 

ئهمهلدارىغا كۆپ مىقداردا پارە بېرىپ ئاقكۆڭۈل سودىگهرلهر یهركهن .قىلماقچى بولىدۇ

 .پاتىمهنى ئۆلۈمدىن قۇتۇلدۇرپ كېپىللىككه ئېلىپ چىقىپ خوتهنگه قایتۇرۇپ كېلىدۇ

یىلى تهرەققىیپهرۋەر زات ئهمهت - 1937پاتىمه خوتهنگه قایتىپ كهلگهندىن كېیىن 

هننىي ھاجىنىڭ قولالپ مهدەت بېرىشى بىلهن خوتهن شهھرىنىڭ غوجامكۆل دېگهن یهردە پ

ھازىرقى خوتهن ۋىالیهتلىك دارىلمۇئهللىمىن مهكتىپىنىڭ ئاساسىنى .مهكتهپ ئاچىدۇ

قۇرۇش،خوتهن ۋىالیهتلىك سانائىي نهفىسهلهرنى قۇرۇپ چىقىش قاتارلىق ئىشالردا مۇھىم 

پىدالىق بىلهن - پاتىمه خهلىقنىڭ مائارىپ ۋە سهنئىتى ئۈچۈن جان.رول ئوینایدۇ

دېگهن »كومۇنىزىمنى تهرغىپ قىلغۇچى«هكسىیهتچىلىرى ئۇنى ئىشلهۋاتقاندا گومىنداڭ ئ

 11یىلى -1946پاتىمه تاكى .ئایدا تۈرمىگه تاشالیدۇ- 11یىلى - 1942جىنایهت بىلهن 

ئۇ تۈرمىدىن چىققاندىن كېیىن .بىتىم تۈزۈلگهنگه قهدەر تۆت یىل تۈرمىدە یاتىدۇ

 .قىلىدۇ سهنئهت ئىشلىرى ئۈچۈن خىزمهت- داۋاملىق مائارىپ،ئهدەبىیات

 

 

 مۇشفىقه خانىم

 

ئایالالر مائارىپىغا تۆھپه قوشقان - یىلالردا قهشقهردە قىز1930مۇشفىقه خانىم 

 .مۇئهللىمه بولۇپ،ساالھىدىن دامولالمنىڭ ئایالى

 



ىخىرات هچىقسىق ڭىنراللايائ نهكتۆئ ادىخىرات مالسىئ رۇغيۇئ ىرىسهق رالزۇتلۇي   

بهت- 145 
 

ئۇ  .مۇشفىقه خانىم قابىل،پىشقان،ئىجتىھاتلىق مائارىپچىالردىن ھېسابلىنىدۇ

مهكتىپى تاقىلىپ ،قایتا قهشقهر » مهھمۇدىیه«قهشقهردىكى تۇنجى قىزالر مهكتىپى بولغان

شهھىرى ئهنجان كوچىسىدا ئولتۇرۇشلۇق مهرىپهتپهرۋەر بایالردىن مۆھىددىن جانباینىڭ 

نىڭ »ئایالالر مهكتىپى« قهۋىتىدە  ئېچىلغان - 2ھهشهمهتلىك ھویلىسىنىڭ 

بىرلىكته  ئۇ بۇ مهكتهپته باشقا مۇئهللىمهلهر بىلهن. ئوقۇتقۇچىلىقىغا مهسئۇل بولغان 

ئوقۇتۇش خىزمىتىگه ئاالھىدە كۆڭۈل بۆلۈپ، دەرسلىك جهھهتتىن یېڭىلىق یارىتىپ ۋە 

یېتهكچىلىك قىلىپ، مهكتهپلهردىكى ئایالالرنىڭ بىلىم قۇرۇلمىسىنى یاخشىالشقا پۇختا 

ئایالالرغا ئوقۇش، ئۆگىنىش، بىلىم ئېلىش مهزمۇن -مهكتهپتىكى قىز. ئاساس سالىدۇ

ئوقۇتۇش .ڭ یۈرەك تارىنى چېكىدىغان مۇڭلۇق ناخشىالرنىمۇ ئۆگىتىدۇقىلىنغان، كىشىنى

سۈپىتى یاخشى بولۇپ،ئوقۇغۇچىالرنىڭ بىلىم سهۋىیهسى تېز یۇقىرى 

 .ئایالالرمۇ بارغانسېرى كۆپىیىدۇ-ئوقۇیدىغان قىز.كۆتىرىلىدۇ

 

 

 سوفىیه

 

پ، یىلالر ئهتراپىدا تۇغۇلغان بولۇ-1920ئېزى ھاجىم قىزى سوفىیه تهخمىنهن

كۇچادىكى مهرىپهتپهرۋەر زات،كۇچا مۆتىۋەرلىرىدىن بىرى بولغان ئېزىز ھاجىمنىڭ 

 .قىزىدۇر

ئهینى ۋاقىتتا ئۇیغۇر یېڭى مائارىپىنىڭ كۇچادىكى ئاكتىپ باشالمچىلىرىدىن بولغان 

 چهتئهللهردە ئوقۇپ،)،شىڭشىسهي تۈرمىسدە ئۆلتۈرۈلگهن1932ـ1882(ھامۇت ھاجى

لگهندىن كېیىن كۇچادىمۇ یڭىچه مهكتهپ ئېچىپ خهلقنى زىیارەت قىلىپ قایتىپ كه
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غا بولغان »جهددىتىزىم «ئهمما ئۇ دەۋىردىكى .ئویغىتىش ئۈچۈن  زور كۈچ چىقىرىدۇ

خۇراپاتلىق،نادانلىقنىڭ ئېغىر بولۇش سهۋەبىدىن ئۇ قۇرماقچى .قارشىلىق،مۇتهسسىپلىك

یېڭىچه مائارىپنىڭ .ایدۇبولغان یېڭىچه مهكتهپكه ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىش تهسكه توخت

زۆرۈرلىكىنى چۈشهندۈرۈشلهر نهتجىسىدە  باشقا كۇچا مۆتىۋەرلىرى بىلهن باش بولۇپ 

 .ئېزىز ھاجىم ئوغلى ئابدۇلال ۋە قىزى سوفىیهلهرنى مهكتهپكه بېرىشنى قارار قىلىدۇ

جاھىل كۈچلهر قىزالر ئهمهس ھهتتا ئوغۇلالرنىڭ بۇ مهكتهپته ئوقۇشىغا قارشى 

كتهپنى تاقاش كېرەك،دەپ چۇقان كۆتۈرۈپ،قاالیماقانچىلىق پهیدا قىلىۋاتقان ۋە تۇرۇپ،مه

ئىلغار زىیالىیالرغا توختىماي زىیانكهشلىكلهر بولۇپ تۇرىدىغان ئاشۇنداق ئهھۋالدا سوفىیه 

یىلى  بۇ مهكتهپنى پۈتتۈرگهندىن - 1931.خانىم بۇ یىڭىچه مهكتهپكه ئوقۇشقا كىرىدۇ

ېڭىچه مهكتهپته یېتىشىپ چىققان مۇئهللىمه بولۇپ قالىدۇ ۋە كېیىن كۇچادىكى تۇنجى ی

مائارىپ سېپىدە خىزمهت قىلىپ،ئۇیغۇر مهدەنىي ئاقارتىش ھهركىتىدىكى پىداكار 

 .ئۇستازالردىن بولۇپ،یېڭىچه مائارىپ ئۈچۈن ھهسسه قوشىدۇ

 

 

 بۈۋى خهلىچه خانىم

 

پ ئۆتكهن ئایال بولۇپ، یىلالردا قهشقهردە تۇغۇلۇپ،یاشا- 1930بۈۋى خهلىچه خانىم 

قهشقهردىكى مهشھۇر ئىمىن ھاجىم خهلپىتىمنىڭ ئوغلى ئىبراھىم ئاخۇن خهلپىتىمنىڭ 

یىلى قهشقهردە ئهڭ بۇرۇن قۇرۇلغان ،قىزالرنى تهربىیهلهیدىغان دىننىي - 1885ئۇ . ئایالى

هلهش ئایالالرنى دىننىي بىلىملهر بىلهن تهربىی- مهدرىسهنىڭ ئۇستازى بولۇپ ھایاتىنى قىز

 .بىلهن ئۆتكۈزگهن
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مهرىپهتنىڭ ئانا ماكانى بولغان قهشقهردە تارىختىن بېرى خهلقىمىز ئۆز -ئىلىم 

پهرزەنتلىرىنىڭ ئىلمىي ۋە ئهخالقىي تهربىیهت مهسىلىلىرىگه ئىزچىل كۆڭۈل بۆلۈپ 

جۈملىدىن قىز پهرزەنتلىرى، ئهھلى ئایاللىرىنىڭ بىلىم ئېلىش، ئوقۇش، . كهلگهن

ىیهدىن بهھرىمهن بولۇش ئىشلىرىغا باش قاتۇرۇپ، ئىمكانىیهت ۋە شارائىت ئهخالقىي تهرب

بۇ تهربىیهت مۇساپىسى مهھهللىۋى دىنىي مهكتهپلهر، مهشھۇر . یارىتىپ بهرگهن

ئۆلىماالرنىڭ ھوزۇرىدىكى خۇسۇسىي مهكتهپلهردە، –خېنىمالر ۋە پازىل ئالىم-بۈۋى

ئایالالرنى - هلگهنىدى ھهم بۇ ساھهدە قىزئایالالر سىنىپلىرىدا داۋاملىشىپ ك-مهخسۇس قىز

. ھىدایهتكه یېتهكلىگۈچى رەھنامالالر، نوپۇزلۇق ئایال مۇئهللىملهر بارلىققا كهلگهنىدى

كهینىدە قهشقهر -یىلالرنىڭ ئالدى- 30پهقهت یېقىنقى زاماننى ھېسابلىغاندىمۇ، 

دىن مهشھۇر ۋە دائىرىسىدە ناھایىتى نۇرغۇن مهھهللىۋى دىنىي مهكتهپلهر بولۇپ،ئۇالر

تارىخى ئۇزۇن بولغان دىننىي مهكتهپلهردىن بىرى بۈۋى خهلىچه خانىم ھوزۇرىدىكى 

 .مهكتهپتۇر

ئایالالرنى تهربىیهلهش ئۈچۈن قهشقهردە ئهڭ بۇرۇن قۇرۇلغان - بۇ مهكتهپ  قىز

دىننىي مهكتهپ بولۇپ،بۈۋى خهلىچه خانىمنىڭ قېیىن ئاتىسى ئىمىن ھاجىم خهلپىتىم 

) قایماق كوچىسى- ھازىرقى سۈت( هشقهر شهھىرى توختى مىراخور كوچىسىتهرىپىدىن ق

دىكى مهرىپهتپهرۋەر زات مۇھهممهد ئهلى شاڭیۇمالرنىڭ خۇسۇسىي جایىغا قۇرۇلۇپ،ئىمىن 

یىلى قۇرۇلغاندىن تارتىپ - 1885مهكتهپ . ھاجىم خهلپىتىم  باشقۇرۇپ كهلگهن

بۈۋى خهلىچه خانىم ئىمىن .چىققان قهشقهردىكى نۇرغۇن ئىلىم تهشنالىرىنى تهربىیهلهپ

ھاجىم خهلپىتىمنىڭ ئوغلى ئىبراھىم ئاخۇن خهلپىتىمگه  یاتلىق بولغاندىن كېیىن،بۇ 

ئایالالرنى - مهكتهپته ئوقۇتۇش خىزمىتىگه مهسئۇل بولۇپ،ئۇزۇن زامانالر مابهینىدە قىز

 .تهربىیهلهپ ئوقۇتۇپ كهلگهن
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قۇمۇل دېھقانالر " ىنىڭ كۈچلۈك تهسىرى ۋە تېخنىكا ۋە سانائهت ئىنقىالب- دۇنیاۋى پهن

یىللىرىدىن ئېتىبارەن پهیدا - 20ئهسىرنىڭ - 20نىڭ غایهت زور تۈرتكىسىدە " ئىنقىالبى

مهدەنىیهت ساھهسىدىكى یېڭى یۈزلىنىش یۇقۇرى دولقۇنغا كۆتۈرۈلىدۇ، - بولغان ئىدىیه

ئىسالھات ئېلىپ  پهنگه یۈرۈش قىلىش، مهكتهپلهردە-مائارىپ ساھهسىدە دۇنیاۋى ئىلىم

خهلقچىللىقنى تهشهببۇس قىلىشنىڭ دولقۇنى  - بېرىش، ئىدىیه جهھهتته دېموكراتىیه

بىلهن قهشقهردە داغدۇغىلىق ھالدا یېڭى مائارىپ، یېڭى مهدەنىیهت ھهرىكىتى باشلىنىپ، 

پهندىن -نۇرغۇن كونا مهكتهپ، كونا مهدرىسلهردە یېڭى ئۇسۇل بىلهن زامانىۋى ئىلىم

خالىس نىیهتلىك، پىداكار، . ىغان یېڭى ئىلىم مهركهزلىرى قهد كۆتۈرىدۇدەرس ئۆتىد

بۈۋى .مهرىپهتپهرۋەر كىشىلهر مهكتهپلهرگه ئوقۇتقۇچى ۋە مهكتهپ یېتهكچىلىرى بولىدۇ

خهلىچه خانىم ھوزۇرىدىكى بۇ مهكتهپمۇ قهدىمىي شهھهر قهشقهردە كهڭ 

ىشنى مهركهز قىلغان یېڭى مائارىپ قىزالرنىڭ یېڭىچه پهننىي بىلىملهرنى ئۆگىن-ئایالالر

قىزالر مائارىپ دەۋرى -ھهرىكىتى قوزغىلىپ، یېڭى ئاڭ، یېڭى ئۇسلۇبتىكى ئایالالر

باشالنغان شۇ ئویغىنىش دەۋرىدە ئاكتىپلىق بىلهن باشالمچى بولۇپ ئىسالھ ئېلىپ 

بېرىپ،دىننىي ئىلىملهر بىلهن بىر قاتاردا  یېڭىچه دەرسلىكلهرنى یولغا 

بۈۋى خهلىچه خانىمنىڭ .ئایالالرنى ئوقوتۇش پىروگراممىسىغا كىرگۈزىدۇ-زقویۇپ،قى

یولدىشى ئىمىن ئاخۇن خهلپىتىم ئابدۇقادىر دامولالمدەك ئىلغار دىننىي زاتالرنىڭ 

ئورۇندۇق قاتارلىقالرنى یاسسىتىپ تالىپالرنىڭ یېڭىچه - تۈرتكىسدە مهدرىسىگه پارتا

تالىپالرغا شېئىر،ناخشا .ازىرالیدۇئولتۇرۇپ دەرس ئاڭلىشىغا ئىمكانىیهت ھ

كوچىغا چىقىپ رەتلىك یۈرۈش قىلدۇرۇپ دىننىي مهكتهپلهردىكى .ئۆگىتىپ،سهپكه تىزىپ

بۇنداق ئىشالر شۇ چاغدىكى خهلق .ئوقۇش تۈزۈمىگه یېڭىچه ئىسالھات ئېلىپ بارىدۇ

 ئاممىسىغا نىسبهتهن ئاجایىپ یېڭىلىق بولۇپ تهسىر قىلغاچقا ئۇالرنى ھایاجانغا

 لېكىن ئایرىم مۇتهسسىپ كىشىلهر بۇ یېڭىلىقالرغا قارشىلىق بىلدۈرۈپ.سالىدۇ
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لېكىن ئۇالرنىڭ قارشىلىقى یېڭىلىققا  .دەپ ئاتىشىدۇ) دىنسىزالر(»جهدىت«

شۇ قاتاردا .ئىنتىلىۋاتقان تالىپالرنىڭ ۋە ئىلغار زاتالرنىڭ ئىرادىسىنى تهۋرىتىپ قالمایدۇ

ئىلغار ئىدىیىلىك،مهلۇماتلىق تاتار مۇئهللىمهلهردىن .نىدۇقىزالر سىنىپلىرىمۇ ئىسالھ قىلى

بولغان خهدىچه مۇزەپپهر خانىم بۇ مهكتهپكه ئوقۇتقۇچىلىققا تهكلىپ قىلىنىپ،بۈۋى 

خهدىچه مۇزەپپهر خانىم بۇ یهردە .خهلىچه خانىمغا یاردەملىشىپ دەرس ئۆتىدۇ

ىلغار پىكىرلىك،بىلىملىك ئۇ پىشقان،ئ.ئایالالرغا  مهدەنىیهت دەرسلىرىنى بېرىدۇ-قىز

مائارىپچىالردىن بولغىنى ئۈچۈن ئوقۇتۇشقا ئاالھىدە كۆڭۈل بۆلۈپ، دەرسلىك جهھهتتىن 

ئایالالرنىڭ بىلىم قۇرۇلمىسىنى  - یېڭىلىق یارىتىپ ۋە یېتهكچىلىك قىلىپ،تالىبه قىز

لىم ئایالالرغا ئوقۇش، ئۆگىنىش، بى- مهكتهپتىكى قىز. یاخشىالشقا پۇختا ئاساس سالىدۇ

 ...شېئىرالرنى ئۆگىتىدۇ-ئېلىش مهزمۇن قىلىنغان ناخشا

تهرى،ئهجرى سىڭگهن، تارىخى - مهشھۇر ئۇستاز بۈۋى خهلىچه خانىمنىڭ قان

ئایالالرنى دىننىي ۋە یېڭىچه دەرسلهر بىلهن - ئۇزۇن،داڭلىق بۇ مهكتهپ قهشقهردىكى قىز

وشقان مهدەنىیهت تهربىیهلهپ،ئۇیغۇر یېڭى مائارىپ ھهركىتى ئۈچۈن زور تۆھپه ق

 . بۆشۈكلىرىدىن بىرى بولۇپ قالىدۇ

 

 قهمبهرخان ئابدۇلال

 

یىلى توقسۇندا -1924دىن بىرى بولغان قهمبهرخان ئابدۇلال »تاشكهنتچىلهردىن«

یىلىغىچه ئائىله تهربىیهسىدە -1932.ئابدۇلال دامولالم ئائىلىسدە تۇغۇلغان

یىلىغىچه -1937ۈپ كېلىپ،یىلى ئائىلىسى بىلهن ئۈرۈمچىگه كۆچ-1932.بولغان

ئۇ .یىلى كۈزدە تاشكهنتكه ئوقۇشقا بارغان- 1937.ئۈرۈمچى قىزالر مهكتىپىدە ئوقىغان
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دەسلهپكى ئۈچ یىل رۇسچه مهكتهپته ئوقۇپ،رۇس تىلى یېزىقىنى مۇكهممهل 

ئالىي بىلىم یۇرتىغا كىرىپ ئوقۇماقچى بولغاندا،قهمبهرخان ئۈچۈن .ئىگىلىگهن

یىلىنىڭ باشلىرىدا قهمبهرخاننىڭ ئاتىسى ئابدۇلال -1940.هنكېلىشمهسلىك یۈز بهرگ

خائىننىڭ «ئ پهرزەنتلىرى.نامى بىلهن تۈرمىگه تاشالنغان»خائىن«دامولالم 

خائىن «دېگهن نام بىلهن قایتۇرۇپ كېلىنگهن كىشىلهر قاتارىدا قهمبهرخانمۇ »ئهۋالدى

یىلىغىچه -1941ىدىن یىل- 1940ئۇ .دېیىلىپ،ئۈرۈمچىگه قایتۇرۇپ كېلىنگهن»ئهۋالدى

ھازىرقى (دوختۇرخانا- 2یىل تىببىي مهكتهپته ئوقۇپ پۈتتۈرگهندىن كېیىن ئۈرۈمچى  2

دوختۇرخانىدا بىر یىل .غا تهقسىم قىلىنغان)ئاپتونوم رایونلۇق خهلىق دوختۇرخانىسى

دېگهن نام بىلهن خىزمهتتىن »خائىننىڭ بالىسى«ئىشلىگهندىن كېیىن 

ن قهمبهرخان یولدىشى تۇرسۇن ئابدۇرېھىم بىلهن شۇندىن كېیى.قالدۇرۇلغان

قارار تاشكهنتچى ئوقۇغۇچىالر بىلهن بىرگه تاشكهنتتىكى ئوتتۇرا ئاسىیا - 3شىنجاڭدىكى (

بىرگه ئىنقىالبى یاشالر تهشكىالتىغا )ئونۋېرسىتىنىڭ مهمۇرىي ھوقوق فاكولتىتىدا ئوقىغان

توقسۇن .ېلىپ بارغانقاتنىشپ ،گومىنداڭ ئهكسىیهتچىلىرىگه قارشى كۈرەش ئ

یىلى بۇرھان -1947.پارتىزانلىرىغا دورا قاتارلىق ماددىي ئهشیاالرنى یهتكۈزۈپ بهرگهن

شهھىدىنىڭ رەپىقىسى رەشىدە خانىمنىڭ تهكلىپى بىلهن ئۈرۈمچى قىزالر مهكتىپىدە رۇس 

تىلى ئوقۇتقۇچىسى،مهكتهپ دوختۇرى بولۇپ،شىنجاڭ ئۇیغۇر ئاپتونوم رایونى قۇرۇلغانغا 

قهدەر شۇیهردە خىزمهت قىلىپ كهلگهن ۋە كېیىنمۇ داۋاملىق سهھىیه خىزمىتى بىلهن 

 .شۇغۇلالنغان
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 بۈۋەرىخان بۈۋىم

 

ئایالالرنىڭ دىننىي ۋە پهننىي - یىلالردا قهشقهردە قىز- 1930بۈۋەرىخان بۈۋىم 

 .جهھهتتىن تهربىیهلىنىشىگه زور تۆھپه قوشقان مۇئهللىمهلهردىن بىرى

ىم قهشقهردە ئۇیغۇر یېڭى مائارىپ ھهركىتى قوزغىلىشتىن بۇرۇن بۈۋەرىخان بۈۋ

ئایالالرغا دىننىي ئىلىملهرنى ئۆگىتىپ كهلگهن ئایال -ئۆزى مهكتهپ ئېچىپ ،قىز

ئۇستازالردىن بولۇپ،ئۇنىڭ ھوزۇرىدىكى مهكتهپمۇ قهشقهردىكى ئهڭ مهشھۇر دىننىي 

مهلۇماتلىق قىلىپ تهربىیهلهپ  ئایالالرنى دىننىي- مهكتهپلهردىن بولغان ۋە نۇرغۇن قىز

كېیىن ئۇیغۇر یېڭى مائارىپ دولقۇنىدا قهشقهردىكى  بۇ خىلدىكى مهكتهپلهر .كهلگهن

 .قوشىۋېتىلگهن

 ئۇیغۇر یېڭى مائارىپ ھهركىتىنىڭ تهسىرىدە قهشقهردىمۇ یېڭىچه مائارىپقا ئىنتىلىپ،

یالالر قاتارىدا ئا- یېڭىچه مائارىپ تۈزۈمىدىكى مهكتهپلهردە ئوقىغان نۇرغۇن قىز

بۈۋەرىخان بۈۋىممۇ شۇ مهكتهپلهردە ئوقۇپ،ھهم دىننىي مهلۇماتلىق ھهم ئىلغار 

ئۇ یهنه ئایال .ئىدىیىلىك،بىلىملىك ئىلغار ئایال زىیالىیالر قاتارىغا قېتىلغان

نى ئوقۇپ پۈتتۈرگهندىن كېیىن »دارىلمۇئهللىمات«مۇئهللىمهلهرنى تهربىیهلهیدىغان 

ئهینى دەۋردىكى تارىخى شارائىت، خهلقنىڭ . ە ئوقۇتقۇچى بولغانیېڭىچه مهكتهپلهرد

ئادەت، دىنىي ئېتىقاد مهسىلىلىرىنىڭ - سهۋىیهسى، زامان چهكلىمىسى، مىللىي ئۆرپ-ئاڭ

مىللىیلىق، تارىخىیلىق، ئاممىۋىیلىق، خهلقئارالىق، ئۇزاق مۇددەتلىك ئىكهنلىكىدەك 

تتىن، خهلقنىڭ ھىمایىسىدىن ئایرىلىپ خۇسۇسىیهتلىرىگه ئاساسهن، مهكتهپنىڭ جهمىیه

قالماسلىقى ۋە ئهخالق تهربىیهدە ئېتىقادنى یېتهكچى قىلىش ئۈچۈن، یېڭىچه 

بۈۋەرىخان .مهكتهپلهردىكى دەرسلهر قاتارىدا مهخسۇس دىن دەرسىمۇ تهسىس قىلىنغان

ن قۇرئا" ، "قۇرئان كهرىم" بۈۋىم بۇ مهكتهپلهردە دىنني دەرسلهرگىمۇ مهسئۇل بولۇپ، 
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قاتارلىقالردىن  دىننىي " ئىلمىي تهجۋىد" نى ئوقۇش قائىدىلىرى ھهققىدىكى " كهرىم

ئېتىقادلىق كىشىلهردىن قىلىپ - قىزالرنى ئىمان- دەرس بېرىپ، بۇ یهردىكى خانىم

 .یېتىشتۈرۈشكه كۈچ چىقارغان

بۈۋەرىخان بۈۋىم ئهنئهنىۋى دىنني ئۇستازلىقتىن یېڭىچه مائارىپ بىلهن 

چىققان دارىلمۇئهللىمات ئوقۇغۇچىسى،ئوقۇتقۇچى بولۇشقىچه ئۈزلۈكسىز  تهربىیهلىنىپ

ئېتىقادلىق،دىننىي مهلۇماتلىق،یېڭىچه - ئۆگىنىپ ۋە ئۆگىتىپ ، شۇ دەۋىردىكى ئىمان

مائارىپ تهربىیهسى كۆرگهن پىشقان پىداگوكالر قاتارىدىن ئورۇن ئېلىپ،ئۇیغۇر یېڭى 

رتىش ئۈچۈن ئۆچمهس تۆھپه قوشقان ئۇستاز مائارىپ ھهركىتى دولقۇنىدا خهلىقنى ئاقا

 .ھېسابلىنىدۇ

 

 

 مهریهم بوتا ھاجىیوف خانىم

 

ئاتۇش،قهشقهر،غۇلجىالردا .یىلالردا تۇغۇلغان- 1900مهریهم بوتا ھاجىیوف خانىم  

مائارىپ خىزمىتى بىلهن شۇغۇلالنغان پىشقان پىداگوك،ئىلغار ئۇیغۇر ئایال 

چى مولال باقى بوتا ھاجىیۇف ئهپهندىنىڭ خانىمى ئۇ مهشھۇر مائارىپ.زىیالىیلىرىدىن 

بولۇپ،یولدىشى  بىلهن بىرلىكته ئۇیغۇر یېڭى مائارىپىغا ئاالھىدە تۆھپه قوشقان 

 .مۇئهللىمهلهردىن بىرى

ئۇیغۇر یېڭى مائارىپ ھهركىتىنىڭ تۈرتكىسىدە قهشقهردىمۇ كۆتۈرۈلگهن یېڭىچه 

جۈملىدىن .قىرى دولقۇنغا كۆتۈرىلىدۇئوقۇتۇش ئىشلىرى یۇ-پهننىي مهكتهپلهرنى قۇرۇش

یىلى قهشقهر شهھىرىنىڭ شىمالىدىكى -1937. ئایالالر مائارىپىمۇ ئاالھىدە جانلىنىدۇ-قىز
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دېگهن جایدا ئولتۇرۇشلۇق مهرىپهتپهرۋەر " پاخال بازىرى " تۈمهن دەریاسى تهرەپتىكى 

الالرنىڭ سهككىز ئابدۇراخمان باینىڭ خۇسۇسىي جایىغا تهسىس قىلىنغان مهكتهپكه ئای

بۇ یهردىكى دەسلهپ باشالنغۇچ، كېیىن مهخسۇس ئایالالر ئوقۇیدىغان . سىنىپى یۆتكىلدۇ

. دەپ ئاتالغان»چوكانالر مهكتىپى « قىلىنغان مهكتهپ كېیىنكى چاغالردا خهلق ئارىسىدا 

بۇ یهردىكى سىنىپالر قهشقهر ئۇیغۇر ئۇیۇشمىسى، مائارىپ ئىدارىسىنىڭ باشقۇرۇشىدا 

گه یولدىشى » چوكانالر مهكتىپى« ۇپ، مهریهم بوتا ھاجىیۇف خانىم ئهڭ دەسلهپ بول

ئۇالر .مولال باقى بوتا ھاجىیۇف ئهپهندى بىلهن بىرلىكته مۇدىر ۋە مۇئاۋىن مۇدىر بولىدۇ

ئهینى دەۋردىكى كۆزگه كۆرۈنگهن زىیالى، پىشقان پىداگوكالر بولغانلىقى ئۈچۈن، 

ئورۇنالشتۇرۇشى بىلهن مهكتهپنىڭ ئوقۇتۇش ،  ئۇالرنىڭ یاخشى باشقۇرۇشى ۋە

 .تهربىیه سۈپىتى پهیدىنپهي یۇقۇرى كۆتۈرۈلىدۇ- تهلىم

یىلى مولال باقى بوتا ھاجىیۇف ئهپهندى قهشقهردە قولغا ئېلىنىپ مۇستهبىت -1942

یاشلىق  15شۇنىڭ بىلهن مهریهم بوتا ھاجىیۇف خانىم .گومىنداڭ تۈرمىسىگه قامىلىدۇ

ئهمما ئۇنىڭ كېیىنكى .(تا ھاجىیىفنى ئېلىپ غۇلجىغا كۆچۈپ كېتىدۇقىزى راھىله بو

 .)ھایاتىي پائالىیهتلىرى ھهققىدە باشقا مهلۇمات یوق

 

 

 راھىله بوتا  ھاجىیىۋا

 

یىلى ئۈستۈن ئاتۇشتا تۇغۇلغان - 1927مولال باقى قىزى راھىله بوتا ھاجىیىۋا 

ئۇ  .تهربىیهسىدە بولغانبولۇپ،ئوقۇش یېشىغا یهتكىچه ئۈستۈن ئاتۇشتا ئائىله 

یىلىغىچه - 1941یىلىغىچه ئۈستۈن ئاتۇش قایراق باشالنغۇچ مهكتهپته،-1936
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یىلى ئاتىسىنىڭ قهشقهردە -1942.قهشقهردىكى گىراژدانالر قىزالر مهكتىپىدە ئوقىغان

قولغا ئېلىنىپ مۇستهبىت ھاكىمىیهتنىڭ تۈرمىسىگه تاشلىنىش سهۋەبى بىلهن ئاپىسى 

جىیۇف خانىم بىلهن بىلله غۇلجىغا كۆچۈپ بېرىپ مهریهم بوتا ھا

یىلىغىچه تىببى داۋاالش بویىچه تېز یېتىشتۈرۈش كۇرسىدا - 1945.ئولتۇراقالشقان

ئوقۇپ،ئوقۇشنى تاماملىغاندىن كېیىن ئۈچ ۋىالیهت ئىنقىالبىنىڭ ھهرقایسى جهڭ 

لۇش سۈپىتى ئۇ مىللىي ئارمىیهنىڭ جهڭچىسى بو.مهیدانلىرىدا سېستىرا بولۇپ ئىشلىگهن

بىلهن ئهكسىیهتچىلهرگه قارشى ئىنقىالب ئوتى ئىچىدە یارىدارالرنى داۋاالش ۋە قۇتقۇزۇش 

ئىشلىرىغا قاتنىشىپ شهپقهت ھهمىشىرىسى رىزۋانگۈلدەك ئازادلىق ئۈچۈن ئۆچمهس 

یىلى ئۆزبېكىستانغا ئوقۇشقا بېرىپ تاشكهنت تبىىي - 1949.تۆھپىلهرنى قوشقان

ل ئوقىغان ۋە یۇقۇملۇق كېسهللىكلهر بویىچه یۇقىرى دەرىجىلىك ئونۋېرسىتىتىدا بهش یى

یىلى ئۇنىڭ ئوقۇش -1953ۋىراچ ئىلمى ئۇنۋانى بىلهن ئوقۇش پۈتتۈرگهن ھهم 

نهتىجىسى ئاالھىدە یۇقىرى بولغانلىقى ئۈچۈن تاشكهنت یۇقۇملۇق كېسهللىكلهر 

زىقتىكى زامانىۋى یې- شىنجاڭنىڭ مىللىي تىل.دوختۇرخانىسىدا خىزمهتكه ئورۇنالشقان

یىلى ۋە - 1956تىببى دەرسلىكلىرىنىڭ یوق دېیهرلىك ئىكهنلىكىنى نهزەرگه ئېلىپ 

یىللىرى ئىچكى كېسهللىكلهر ۋە یۇقۇملۇق كېسهللىكلهر قاتارلىق بىریۈرۈش زور -1957

ھهجىمدىكى كىتابالرنى روسچىدىن ئۇیغۇرچىغا تهرجىمه قىلىپ،تاشكهنت شهرىق 

بۇ كىتاپالر شىنجاڭدىكى تىببى .باستۇرۇپ شىنجاڭغا ئهۋەتكهن ھهقىقىتى نهشرىیاتىدا

تېخنىكومالردا دەرسلىكلهرنىڭ كهمچىل بولىشىدەك بوشلۇقنى تولۇقالپ،یاخشى ئالقىشقا 

یىللىرى راھىله بوتا ھاجىیىۋا شىنجاڭغا كېلىپ -1989ۋە -1987.ئېرىشكهن

امان تببى ئىلمىنىڭ ئاتۇش،قهشقهر ۋە ئۈرۈمچىلهردە تىببى خادىمالرغا ھازىرقى ز

یېڭىلىقلىرى ۋە باشقا تۈرلهر بویىچه دەرس ئۆتكهن ۋە نۇرغۇن ئېغىر بىمارالرنى داۋاالپ 

ئۇ یاشىنىڭ قالغىنىغا قارىماستىن .ساقایتىپ یۇرتداشلىرى ئالدىدا ئۆز بۇرچىنى ئادا قىلغان
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چه ماۋزۇلۇق كىتابنى یېزىپ،ئوتتۇرا ئاسىیانىڭ جۇڭگو»مىڭ خىل دەردنىڭ داۋاسى«

خىلدىن ئارتۇق شىپالىق ئۆسۈملۈكلهرنىڭ 500داۋاالش دورىلىق قىممىتىگه ئىگه 

نهشرىیاتىدا باستۇرۇپ » یېڭى ئهسىر ئهۋالدى«رەسىملىرى بىلهن تونۇشتۇرۇلغان قامۇسىنى 

راھىله .ئاپتونوم رایونىمىزغا ئهۋەتىش ئارقىلىق ئۆز ئانا ۋەتىنىگه،خهلقىگه  تهقدىم قىلدى

هلدە مۇھاجىر بولۇپ یاشاۋاتقان بولسىمۇ،ۋەتهندىكى قېرىنداشلىرى خانىم گهرچه چهتئ

مىڭ "ئۇنىڭ .ئۈچۈن ماددىي ۋە مهنىۋى جهھهتته جان كۆیدۈرۈپ،تۆھپه قوشۇپ كهلدى

ناملىق كىتابى شىنجاڭ خهلىق نهشرىیاتى تهرىپىدىن نهشىر "دەرد داۋاسى

 .قىلىنىپ،خهلقىمىزنىڭ كۆرۈپ پایدىلىنىشىغا سۇنۇلدى

 

 

 ز  باھاۋىدىن مۇسابایىۋا خانىمبېلىقى

 

یىلالردا مائارىپ خىزمىتى بىلهن -1930بېلىقىز  باھاۋىدىن مۇسابایىۋا خانىم 

ئایالالرنى یېڭىچه ئوقۇتۇشقا زور تۆھپه قوشقان پىداكار -مهشغۇل بولۇپ،قىز

 .مۇئهللىمهلهردىن بىرى

 بېلىقىز باھاۋىدىن مۇسابایىۋا خانىم  ئوقۇتۇش خىزمهتلىرى بىلهنال

ئایالالر مهكتهپلىرى ۋە دارىلتامالردا مۇدىر قاتارلىق مۇھىم ۋەزىپىلهرنى - قالماي،قىز

ئورنى "دومباخانا" یىلى قهشقهر یاۋاغ كوچىسى گۆر مهھهللىسىدىكى -1934.ئۆتىگهن

قۇرۇلغاندىن كېیىن، مهكتهپنىڭ پهس تهرەپتىكى سىنىپلىرىدا » دارىلتام«بۇزۇلۇپ،

دىن ئارتۇق  12قىزالر ئوقۇیدىغان، مهخسۇس قىزالر سىنىپلىرى ئوغۇلالر، ئۈستى تهرىپىدە 

دىن ئارتۇق ئوقۇتقۇچى بار بۇ چوڭ كۆلهمدىكى 20دەك ئوقۇغۇچى،  400—350بولۇپ، 
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 .مهكتهپكه  بېلىقىز خانىم مۇدىرە بولىدۇ

قهبرىستانلىقى »سۇلالھ مازار غوجام«یىلى قهشقهر ئهنجان رەسته ئىچىدىكى -1937

دەپ ئاتالغان مهكتهپكىمۇ »گىراژدانالر مهكتىپى«ا قۇرۇلغان ۋە كیىنچېقىلىپ ئورنىغ

 . بېلىقىز خانىم مۇدىرە بولۇپ خىزمهت قىلىدۇ

دىن 300بۇ مهكتهپته سهككىز سىنىپ،. بېلىقىز خانىم بۇ مهكتهپكه مۇدىر بولىدۇ

كهینىدىن قۇرۇلغان بۇ -ئارتۇق ئوقۇغۇچى بولۇپ،قهشقهردىكى مائارىپ دولقۇنىدا كهینى

ئایالالر مهكتهپلىرىگه مهسئۇل بولۇش شۇ دەۋىر شارائىتىدا كۈچلۈك مهسئۇلىیهت ۋە -قىز

ئایالالرنى ئاقارتىش ئىشلىرىغا ئۆزىنى - قىز.پىداكارلىقنى تهلهپ قىلىدىغان ئېغىر ۋەزىپه

بېغىشلىغان بۇ پىداكار مۇئهللىمه،قابىل مائارىپچى ئۆز خىزمهتلىرىنى ھهرقاچان یاخشى 

ۇ مهكتهپلهردە ئوقۇیدىغان ئوقۇغۇچىالرنىڭ سانىنىڭ ئۈزلۈكسىز كۆپىیىشى ب. ئورۇنالیدۇ

ۋە سۈپىتىنىڭ یۇقۇرى كۆتۈرۈلۈشى بىلهن ، قهشقهردىكى ئایالالر مائارىپى یۈكسىلىپ، 

 .یېڭى باسقۇچ، یېڭى تهرەققىیاتقا ئېرىشىدۇ

 مهدەنىیهت بىلىملىرىنى ئۆگىنىشته ئاساس-بۇ مهكتهپلهردە ھازىرقى زامان پهن

نامىدىكى ئۇیغۇر تىلى قائىدىلىرى، " ئانا تىل" بولىدىغان دەرسلهردىن ھېساب، 

نامىدىكى جۇغراپىیه، " یۇرت بهلگىسى" ئهدەبىیات، تارىخ، خهنزۇ تىلى، ئهخالق دەرسلىكى، 

" ھېپىزى سهھهت" تهبىئهت، ئېقىم مهسىلىلىرى، دۇنیا تارىخى، ناخشا، رەسىم، تهنتهربىیه ، 

شۇنداقال .قاتارلىق دەرسلهر تهسىس قىلىنغان) دەرسى" گىگېنا" یهنى ھازىرقى ( 

قهشقهردىكى دىننىي ئالىم،ئىلىم ئهھلى بولغان ئهر،ئایال ئۇستازالر  قۇرئان كهرىم 

ئایالالرنى پهننىي -،تهجۋىد ۋە باشقا دىننىي دەرسلهرنى بېرىشكه تهكلىپ قىلىنىپ ،قىز

تهربىیه كۆرگهن،ھهر جهھهتته یېتىشكهن، ئېتىقادلىق،دىننىي - جهھهتتىال ئهمهس، ئىمان

 .ساپالىق  ئایالالردىن قىلىپ تهربىیهلهشكه ئاالھىدە ئهھمىیهت بهرگهن

دەرسلهر . بۇ مهكتهپلهردە ئالته كۈن ئوقۇپ، جۈمه كۈنى دەم ئېلىش كۈنى قىلىنغان
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سائهت، ئهدەبىیات ۋە  12سائهت ھېسابىدا، ھېساب كۈندە ئىككى سائهتتىن ھهپتىسىگه 

سائهت، خهنزۇ تىلى دەرسى  12یغۇر تىلى دەرسى كۈنىگه ئىككى سائهتتىن ھهپتىسىگه ئۇ

تۆت سائهت، قالغان دەرسلهرمۇ ھهپتىسىگه ئىككى سائهتتىن قىلىپ -ھهپتىدە ئۈچ 

سائهت قىلىپ  4سائهت، چۈشتىن كېیىن  4دەرسلهر چۈشتىن بۇرۇن . ئورۇنالشتۇرۇلغان

مهكتهپلهردىكى . مىنۇتقىچه بولغان 50مىنۇتتىن  40ئایرىلغان، ھهر بىر دەرس سائىتى 

دەرسلىك ۋە ئوقۇتۇش تۈزۈمىمۇ ئاساسهن سوۋېتلهردىن كهلگهن ۋە شۇالرغا تهقلىد 

بۇ دەرسلهر مهخسۇس سائهت، مهخسۇس پروگرامما، مۇقىم ئوقۇتقۇچى بولغان . قىلىنغان

دەرس ئوقۇتۇش  بۇنداق سېستىمىلىق...ھالدا ئىزچىل ۋە مۇنتىزىم ، تولۇق ئوقۇتۇلغان

پىروگراممىلىرىنىڭ نهتىجىسى شۇ بولغانكى،ئهشۇنداق خىزمهتلهر نهتىجىسىدە شۇ دەۋىردە 

قهشقهردىكى ئایالالر مائارىپ ھهرىكىتىنىڭ تارىخى ئىنتایىن شهرەپلىك بولۇپ، 

تهربىیه سۈپىتى -داغدۇغىسى چوڭ، یېتىشتۈرگهن ئىقتىساسلىق خادىملىرى كۆپ، تهلىم

بۇ نهتىجىلهر مانا مۇشۇنداق بېلىقىز خانىم كهبى قابىل .یۇقۇرى بولغان 

مېھنىتى بهدىلى بىلهن بولغان بولۇپ،بېلىقىز - مائارىپچى،پىداگوكالرنىڭ جاپالىق ئهجرى

ئایالالر -باھاۋىدىن مۇسابایىۋا خانىم قهشقهردىكى ئۇیغۇر یېڭى مائارىپ ھهرىكىتىدە قىز

 .ر ئۇستازالردىن ھېسابلىنىدۇتهربىیهسى ئۈچۈن ئۆچمهس تۆھپه قوشقان پىداكا
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 ئایخان ئانا

 

  

، ئایال ، ئۇیغۇر، غۇلجا شهھىرىدە ئۆتكهن  تۇردى ) 1942- 1882( ئایخان تۇردى 

 . ئۇ كىچىكىدە، ئىلغار زاتالر ئاچقان ھازىرقى زامان مهكتىپىدە ئوقۇغان. باینىڭ قىزى
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. اشالنغۇچ مهكتهپنى قۇرغانیىللىق تارىخقا ئىگه ب 60غۇلجا شهھهر قازانچى تهۋەسىدە 

نامى بىلهن تا ھازىرغىچه  » ئایخان مهكتهپ«، )باشالنغۇچ مهكتهپ -21ھازىرقى (

 . ئاتىلىپ كهلمهكته

ئایخاننىڭ یولدىشى ۋاپات بولۇپ كهتكهندىن كېیىن، ھېچقانداق پهرزەنت قالمىغان، 

ىلغان، ئۇ یولدىشى ۋاپات بولغاندىن  كېیىن، ئایخان ئېنتایىن یالغۇزلۇق ھىس ق

جهمئىیهتته سهرگهردان یۈرگهن ئوقوش یېشىدىكى بالىالرنى كۆرۈپ، ئۇالرغا قىزغىن 

 -ھىسداشلىق قىلىپ، یولدىشىدىن قالغان مىراس ۋە ئاتىسىدىن قالغان بارلىق مال

یىلى ئۇ  -1934. مۆلىكى بىلهن مائارىپ ئىشلىرىنى راۋاجالندۇرۇشقا بهل باغالیدۇ

بۇ مهكتهپكه ئائىله . ىكى قورۇسىدا یېتىمالر مهكتىپىنى قۇرىدۇئاخىرى ئۆزىنىڭ قازانچىد

شۇ . لېكىن ئامما ئۇنى ئایخان مهكتىپى دەپ ئاتىغان. مهكتىپى دەپ نام قویىلىدۇ

مهزگىللهردە فىئودال مۇستهبىت كۈچلهر ئایالالرنىڭ مهكتهپ ئېچىشىغا بار كۈچى بىلهن 

یال بىر توپ بالىالرنى یىغىۋىلىپ بىكار پۇل بۇ ساراڭ ئا« قارشى تۇرغان، بهزى بایالر ئۇنى 

لېكىن بۇالرنىڭ ھهممىسى ئایخاننىڭ مهكتهپ . »خهجلهۋاتىدۇ دەپ مهسخىرە قىلغان

 . ئېچىش ئىرادىسىنى تهۋرىتهلمىگهن

نىڭ سىیاسى »ئاپرىل سىیاسىي ئۆزگىرىش - 4« روسىیه ئۆكتهبىر ئىنىقىالۋىى ۋە 

شۇ مهزگىلدە ئۇنىڭ . ىنى تېخمۇ چىڭىتقانتهسىرى ئایخاننىڭ مهكتهپ ئېچىش ئىرادىس

دىن ئاشقان بولۇپ، ھهممىسى مهكتهپ فورمىسى كېیىپ  300مهكتىپىدىكى یېتىم بالىالر 

ئایخان . كوچىدا یۈرگهندە كىشلهر بۇ ئایخان مهكتهپنىڭ ئوقوغۇچىلىرى دەپ بىلهتتى

ىڭ ئهسلىمىسى ئوقوغۇچىالرنى ئهتراپلىق تهربىیىلىگهن، بۇ مهكتهپته ئوقوغان كىشلهرن

بویىچه بىر ئوقوغۇچى ئایخاندىن كالال پاقالچهك دېگهن نىمه دەپ سورىغاندا، ئایخان 

دىن ئارتوق ئوقوغۇچىغا كالال پاقالچهك پىشۇرۇش دەرىسىنى 300ئاشپهزنى ئهكلىپ 

ئایخان ھهر قېتىم سىرتقا چىقىپ قایتىپ كهلگهندە، ئوقوغۇچىالرغا  ئویۇنچۇق . ئۆتكهن
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بایرامالردا بارلىق ئوقوغۇچىالرغا كهمپۇت  -ھېیت . الرنى ئېلىپ كېلهتتىقاتارلىق سوغى

ئایخان مهكتهپتىكى . قاتارلىق یېمهكلىك سېلىنغان خالتىالرنى تارقىتىپ بېرەتتى

ئوقوغۇچىالرغا كۆڭۈل بۆلۈپال قالماستىن، بهلكى جهمئىیهتتىكى نۇرغۇن بالىالرنىڭ 

قالماستىن، چوڭ بولغان بالىالرنىڭ ئۆیلىنىشگه، ئۇ بالىالرنى ئوقۇتۇپال . ۋەسىسى بولغان

شۇڭا،مهكتهپتىكى ئوقوغۇچىالر ئۇنى ھۆرمهتلهپ . خىزمهت تىپىشىغا یاردەملهشكهن

 -ئۇنىڭ باشالمچىلىقى بىلهن بهزى ئىلغار زاتالر ئاتا. دەپ ئاتاپ كهلگهن›› ئایخان ئانا‹‹

كېیىن بولۇپ، نۇرغۇن  -رىئانىالر كومىتېتىنىڭ قوللىشى ۋە یاردىمى ئارقىلىق، ئىلگى

زامانىۋى خۇسۇسىي مهكتهپلهرنى ئېچىپ، مائارىپ ئىشلىرىنى زور كۈچ بىلهن تهرەققىي 

 . قىلدۇرغان 

« یىللىرى، شۇ مهزگىلدىكى ئىلى گېزىتىنىڭ قوشۇمچه بىتىدە  - 1937 -1934

هرنىڭ یىتىمل« ،»ئائىله مهكتىپىنى مهدىھلهیمىز« ،» ئۆمۈرۈڭ ئۇزۇن بولسۇن ئایخان ئانا

قاتارلىق نۇرغۇن شېئىر ۋە ماقالىلهرنى » ئایخان خانىم«،»ئۇیغۇر قىزى« ، »ئانىسى ئایخان

ئېالن قىلىپ، ئایخاننىڭ باشالنغۇچ مائارىپىنى راۋاجالندۇرغان روھىنى یۈكسهك 

  . مهدھىیىلىگهن

 

 

 شهفىقه سهدىردىنوف

 

ت قىلغان ۋە یىلالردا غۇلجىدا دوختۇر بولۇپ خىزمه- 1940شهفىقه سهدىردىنوف 

ئۇنىڭ .تىببىي خادىمالرنى تهربىیهلهشكه كۆپ كۈچ چىقارغان  تاتار ئایالالردىن بىرى

یولدىشى شامىل تاجىدىنوفمۇ دوختۇر بولۇپ، غۇلجا شىپاخانىلىرى ۋە ساقلىقنى ساقالش 
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ئایال دوختۇرنىڭ خهلق ئارىسىدا شهرەپلىك نامى -ئورگانلىرىدا ئىشلىگهن بۇ بىر جۈپ ئهر

دەۋىرلهردە ئۇالر ھهر كۈنى شىپاخانىالردا خهلقنى داۋاالش بىلهن بهند بولغان بولسا، شۇ .بار

یهنه بىر تهرەپتىن غۇلجىدىكى تېببىي تېخنىكۇمدا ئوقۇغۇچىالرغا دەرس ئۆتۈپ تېببىي 

 .كادىرالرنى تهربىیىلهشته چوڭ ھهسسه قوشىدۇ

 

 رىزۋانگۈل

 
 مان ، شهپقهت ھهمشىرىسى رىزۋانگۈلئۇیغۇر خهلقىنىڭ پهخىرلىك قىزى ، مىللى قهھرى

  

یىلى ئالمۇتا ئوبالستى چېلهك رایونىدا تۇغۇلغان ، دادىسىنىڭ - 1925رىزۋانگۈل  

ئىسمى ھاشىمئاخۇن ، ئاپىسىنىڭ ئىسمى مهریهمخان بولۇپ ، دادىسى یۇڭ تىجارىتى بىلهن 

 .شۇغۇللىناتتى

هن غۇلجا شهھىرىگه یاش ۋاقتىدا ئائىلىسىدىكىلهر بىل 7یىلى رىزىۋانگۈل  -1932

یىلغىچه  - 1940یىلدىن  - 1933. كېلىپ ئولتۇراقالشقان ) پۇشمان مهھهللىسىگه (
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یىلى ئۈرۈمچى  -1940. غۇلجىدىكى شهرق مهكتهپ ۋە ئۈمىت مهكتهپلىرىدە ئوقۇغان 

 -1943. ئوتتۇرا دەرىجىلىك مىللى قىزالر مهكتهپ بوغالتىرلىق كهسپى سىنىپىدا ئوقۇغان 

ۈتتۈرۈپ غۇلجىغا قایتىپ كهلگهن ۋە شۇ یىلى ۋىالیهتلىك پوچتا یىلى ئوقۇش پ

 .ئىدارىسىگه خىزمهتكه ئورۇنالشقان 

ئۇ ئائىلىسىنىڭ . رىزۋانگۈل مهرىپهتپهرۋەر ۋە تهرەققىیپهرۋەر ئائىلىدە چوڭ بولغان 

ۋە ئوقۇتقۇچىلىرىنىڭ تهسىرىدە كىچىكىدىن تارتىپال تىرىشچان ، ئۆتكۈر پىكىرلىك، 

لېكىن دىگىنىنى قىلىدىغان ، خورلۇق ۋە ئادالهتسىزلىككه چىداپ كهمسۆز ، 

ئۇ ئهینى ۋاقىتتىكى ئۆكتهملهر ئاجىزالرنى . تۇرالمایدىغان قهیسهر قىز بولۇپ یېتىشكهن 

بوزەك قىلىدىغان ، نارەسىدە قىزالرنى مهجبۇرىي ئهرگه بېرىدىغان ، ئایالالرنى 

 .رغا ھېچ ئىككىلهنمهي قارشى تۇراتتىخورالیدىغان ئهھۋالالرنى كۆرگهندە ئۇ ئىشال

رىزۋانگۈل پوچتا ئىدارىسىدە ئىشلهپ یۈرگهن كۈنلهردە ئۈچ ۋىالیهت ئىنقىالبى 

ئىنقىالب باشلىنىپ ئالتىنچى كۈنىال رىزۋانگۈل بىر قانچه دوستلىرى بىلهن . باشالندى

هرەپتىن ئۇ پىدائىي سېپىگه كىرگهندىن كىیىن بىر ت. پىدائىي بولۇپ جهڭگه قاتناشتى 

قىسىمنىڭ شهپقهت ھهمشىرىسى بولۇپ قانلىق جهڭلهرگه قاتناشسا ، یهنه بىر تهرەپتىن 

دۈشمهن بىلهن «: ئۇ دائىم . ھهربىي قائىدە ۋە قورال ئىشلىتىشنى قېتىقېنىپ ئۆگهندى 

قىزالرمۇ . ئهرك ئۈچۈن جهڭ قىلىۋاتقان ۋەتهننىڭ ئوغالنلىرى بولسا ، بىز ۋەتهن قىزلىرى

« :دېسه ، ھهمشىرە قىزالرغا »ال ئېلىپ ئالدىنقى سهپكه بېرىشى كېرەكقولىغا قور

رىزۋانگۈل . دەیتتى » فاشىزمغا قارشى كۆرەش قهھرىمانى روس قىزى زویادەك بوالیلى 

ئازاتلىق ئۈچۈن جهڭ مهیدانلىرىدىكى جاپا مۇشهققهتنى یېڭىپ ، ئۆلۈمگه پىسهنت 

رى ئارىسىدا قهھرىمانالرچه یۈگۈرۈپ قىلماي ، مۆلدۈردەك یېغىۋاتقان دۈشمهن ئوقلى

یۈرۈپ یارىدار جهڭچىلهرگه شهپقهت یهتكۈزگهچكه  جهڭلهردىكى ئاجایىپ جاسارىتى ۋە 

یارىدار جهڭچىلهرگه بولغان كۆیۈمچانلىقى بىلهن قوزغىالڭچى ئارمىیىدىكى بارلىق 
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نغان جهڭچىلهرنىڭ قهلبىدىكى ئهڭ شهپقهتلىك ، مېھرىبان ھهمشىرىگه ئایال-كوماندىر 

 .ئىدى

یانۋاردا ھهرەمباغ ئهتراپىدىكى شىددەتلىك جهڭدە - 13یىلى  - 1945رىزۋانگۈل  

ۋىژىلداپ ئۇچۇۋاتقان ئوقالر ئارىسىدا یارىالنغان ئۈچ جهڭچىنىڭ یارىسىنى ئارقا 

ئارقىدىن تېڭىپ بىخهتهر جایغا ئاپىرىۋىتىپ ، ئارقىغا قاراپ خهۋپلىك جایدىكى تۆتىنچى - 

كېتىۋاتقاندا دۈشمهن ئاتقان ئهجهللىك ئوق بېشىغا تېگىپ جهڭچىنىڭ یېنىغا 

 ..یاشقا كىرگهن ئىدى 19ئۇ قۇربان بولغاندا ئاران   .قهھرىمانالرچه قۇربان بولدى

ئۇنىڭ نامى ۋەتهن ، مىللهت ئۈچۈن قان . ئۇنىڭ ئۆلۈمى كىشىنى بهكمۇ ئېچىندۇرىدۇ

ا تارىخ بېتىگه مهڭگۈلۈك قىزلىرىمىز قاتارىد -تۆككهن مىڭلىغان ئوت یۈرەك ئوغۇل

 .یېزىلدى

.  

 بۇ رىزۋانگۈلنىڭ قازاقىستانلىق ئۇیغۇر رەسسام رۇسالن یۈسۈپ سىزغان رەسىمى
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 رىزۋانگۈل

 قادىر ھهسهنوۋ

 

 خهۋەر كهلدى گویا بىر

 .سولدى دىگهن قىزىل گۈل

 ۋەتهن ئۈچۈن جان پىدا

 !ئهمهسمىدى رىزۋانگۈل

 

 ئهل داڭقىنى یاد قىلىپ،

 نى ئېتىپ كۈل،دۈشمهنلهر

 بهل باغلىغان جهڭلهردە

 .ئۇیغۇر قىزى رىزۋانگۈل

 

 ھىچقاچان... ئۇنتۇلسۇنمۇ 

 .ئۇنتۇلمایدۇ رىزۋانگۈل

 ئو بىر توزىماي ئېچىلىپ

 !تۇرغان ئهسلى قىزىل گۈل

 

 )سابىق سوۋىت ئىتتىپاقى ئۇیغۇر شائىرلىرىنىڭ كوللىكتىپ شېئىرالر توپلىمى( - 
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 ۈل ھهققىدەشهپقهت ھهمشىرىسى رىزۋانگ

 ساۋدانوف زاھىر

 

غۇلجىنى ئازاد قىلىش ، بولۇپمۇ ھهرەمباغ قاتارلىق جایالرنى ئازاد قىلىش ئۇرۇشى 

قىزلىرىنىڭ ئىچىدىن چىققان شهپقهت ھهمشىرىسى رىزۋانگۈل - ئىلى ئۇیغۇر... جهریانىدا 

قهلبىدە  بۇنداق قهھرىمانالرنىڭ نامى خهلقنىڭ. مهندە ئۇنتۇلغۇسىز تهسرات قالدۇرغانىدى 

 . مهڭگۈ ئۆچمهیدۇ 

كۈنى ئۆز -9ئاینىڭ - 11یىلى - 1944ئهمدىال ئون یهتته یاشقا كىرگهن رىزۋانگۈل 

ئۇ ، شهپقهت ھهمشىرلىك ۋەزىپىسنى . ئىختىیارى بىلهن پارتىزانالر سىپىگه قاتناشقان 

لۇپمۇ ئۆتهپ ، یاردارالرنىڭ یارىسنى تىڭىش ، یاردارالرنى دوختۇرخانىغا ئىلىپ بىرىش ، بو

دۈشمهننىڭ مۆلدۈردەك یىغىۋاتقان ئوقلىرىغا قارىماي یاردارالرنى قۇتۇلدۇرۇپ ، ئۆلۈم 

گىردابىدىن یاندۇرۇپ كىلىش قاتارلىق ئېغىر ۋەزىپىلهرنى ئاجایىپ قهھرىمانلىق بىلهن 

سۆزلىرى بىلهن ئارام بېرىپ  -ئورۇندىغان ، ئاغرىقالرنىڭ ئازابىغا ئۆزىنىڭ مۇالیىم گهپ 

 ان یاش غۇنچه ئىدى كېلىۋاتق

كۈنى تاڭ سهھهر ، ھاۋا ئادەتتىن تاشقىرى سوغۇق - 13ئاینىڭ -1یىلى -1945

پارتىزانالر ھهرەمباغدىكى قامىلىپ قالغان دۈشمهنلهرگه یهنه بىر قىتىم . ئىدى 

دۈشمهن ئۆزلىرىنىڭ مۇستهھكهم ئىستىكاملىرىغا تایىنىپ . شىددەتلىك ھۇجۇم باشلىدى 

چۈنكى ئۇالر . بىلهن پارتىزانالرغا دەھشهتلىك ئوق یاغدۇردى  ، پىلىمۇت ۋە مىلتىق

بۇ چاغدا ھهرەمباغنىڭ شىمالىي تهرىپىدىكى . ئاخىرقى قىتىم جان تالىشۋاتاتتى 

شاھاجىنىڭ بىغى تهرەپته بىزنىڭ دۈشمهنگه قارشى قاقشاتقۇچ زەربه بىرىۋاتقان 

 -، ئاكا ) رۇس ( ولى ئولىنكوپ ، ئانات) تاتار ( پارتىزانالردىن خهبىبۇلال خهلى ئوغلى 

قاتارلىق ) ئایدۆڭلۈك ( ، ئابدۇرىھىم ) توغرا كۆۋرۈكلۈك ( ئۇكا نازىم ، تهۋەككۈل 
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ماماتلىق پهیىتته رىزۋانگۈل دۈشمهننىڭ  - بۇ ھایات . بالىالرغا ئوق تىگىپ یىقىلدى 

ىن ئارتىلىپ مۆلدۈردەك یىغىۋاتقان ئوقلىرىغا پهرۋا قىلماي شاھاجى بېغىنىڭ پاكار تېمىد

دە ،  -چۈشۈپ یاردارالرنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن بارلىق كۈچى بىلهن یۈگۈرۈپ باردى

یاردارنىڭ بىرىنى ئېلىپ كهینىگه یېنىشغا تۇیۇقسىزال دۈشمهن تهرەپتىن ئېتىلغان بىر ئوق 

ئوق . ئۇ كهینىگه قایرىلىپ قارىماقچى بولدىیۇ ، قارىیالمىدى . ئۇنىڭغا تهككهنىدى 

 -ىن قان ناھایتى كۆپ ئېقىۋاتقان بولسىمۇ ، ئۇ چىشىنى چىشلهپ ئۆز تهككهن یېرىد

ئۆزىگه غهیرەت بىرىپ ، مىڭبىر مۇشهقهتته یاردارنى سۆرەپ ئۆمىلگىنىچه پاناھلىق جایغا 

ئۇ ناھایتى ھالسىزلىنىپ كهتكهچكه یۈرىكى . كهلدىیۇ ئۆزى شۇ یهردىال یىقىلىپ قالدى 

ئۇنىڭ كوماندىرغا قاراپ ئوچۇق . رچه قۇربان بولدى ئۇ باتۇرال. سوقۇشتىن توختىغانىدى 

ئارمانلىرىنى تىلسىز  - تۇرغان چولپاندەك كۆزلىرى ئۇنىڭ ئېیتالماي كهتكهن ئارزۇ 

رىزۋانگۈلنىڭ قهھرىمانلىق .  ئۇنىڭ ئۆلىمى شهرەپلىك ئۆلۈم ئىدى . ئىپادىلهپ تۇراتتى 

خهلق ئارىسدا ئاجایىپ چوڭ  ئىشلىرى دەرھال باشقا پارتىزان ئهترەتلىرىگه تارقىلىپ

ئىزلىرى ئۇیغۇر خهلق  - كىیىنكى ۋاقىتالردا رىزۋانگۈلنىڭ ئىش . تهسىر قوزغىدى 

قوشاقچىلىرى تهرىپىدىن ناخشا قىلىپ ئېیتىلىپ پارتىزانالر ۋە مىللىي ئارمىیه 

جهڭچىلهرگه ئىنتایىن  - جهڭچىلىرى ھهمدە خهلق ئارىسدا كهڭ تارقىلىپ ، كوماندىر 

بۇ ئۇرۇشالرنى ئهسلىگىنىمدە كۆز ئالدىمدا ۋاقىتسىز توزۇپ . ام بهرگهنىدى زور ئىلھ

كهتكهن غۇنچه رىزۋانگۈلنىڭ ئوچۇق قالغان چولپاندەك قاپقارا كۆزلىرىنى قایتا 

كۆرگهندەك بولىمهندە ، یۈرۈگۈمگه بىرى پىچاق تىقىۋاتقاندەك ئازاپلىنىمهن ۋە ئاشۇنداق 

 . هخىرلىنىمهن باتۇر ئۇیغۇر قىزلىرىدىن مهڭگۈ پ

كېیىن رىزۋانگۈل ھهققىدە سابىق سوۋىت ئىتىپاقى قازاقىستاندىكى قۇددۇس 

غوجامیارۇپ دىگهن ئاتاقلىق ئۇیغۇر كومپوزىتۇرى بىر سىمفۇنىیه ئىشلهپ ، پۈتۈن سوۋىت 

ئىتتىپاقى بویىچه شۆھرەت قازانغان ۋە ئاشۇ سىمفونىیه ئۈچۈن ستالىن مۇكاپاتىغا 
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 ئېرىشكهن 

ئۆسمۈرلهر نهشرىیاتى  –شىنجاڭ یاش » ماناس دەریاسىدىن قایتىش « زاھىر ساۋدانوف 

 نهشىرىدىن ئېلىندى -1ئاي  - 7یىل  -1996

 

 

 )یىللىقى مۇناسىۋىتى بىلهن60رىزۋانگۈل ۋاپاتىنىڭ (

 مۇھهممهتجان راشىدىن

 

 یۇرتىڭىزنىڭ گۈلزارلىقى راسىت،

 ئىسىمىڭىزداگۈل بارلىقى راسىت،

 ۋانگۈل،دىدارىڭىز بىزگه رىز

 قىیامهتلىك دىدارلىقى راسىت

 لېكىن مهڭگۈ ئۇنتۇلماس قىز سىز،

 ئۇیغۇر ئۈچۈن ئهزىزدىن ئهزىز،

 یاشىغانالر سىزدەك رىزۋانگۈل

 .كهتمهیدىكهن دۇنیادىن ئىزسىز

 پات بۇلۇپ تۇرار گېپىڭىز،-پات

 یۈرەكلهردىن ئۆچمهس ئېتىڭىز،

 ئۇنتۇلمدى ئاتمىش یىل ئاۋۋال،

 ق خېتىڭىزقارغا یازغان قانلى

 ئۇنتۇمىدۇق سىز تۆككهن قاننى،
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 .ئۇنتۇمىدۇق سىز بهرگهن جاننى

 تاغدەك یاشاش ئارزۇ ھهۋەستۇر،

 تاغدەك بولماق ھهركىمگه تهس تۇر،

 تاشال رقانچه ئېگىز بولسسىمۇ،

 .لېكىن سىزدەك یۈكسهك ئهمهستۇر

 ۋاراقلىساق تارىخىمىزنى،

 یاد ئىتىمىز ئهڭ ئاۋۋال سىزنى،

 رىزۋانگۈل، ئىزىڭىزغا شۇڭا

 سېلىپ قویدۇق ئهۋالدىمىزنى

 قهبرىڭىزنى تاپالماي یۇردۇق،

 شۇڭا گۈمبهز یاسالماي یۇردۇق،

 یامۇناسىپ داستان یازالماي،

 یاكى دەپتهر تاپالماي یۇردۇق

 ھایات سىزنى ئىمتاھان قىلدى،

 تارىخ سىزنى قهھرىمان قىلدى،

 نامىڭىزنى مهڭگۈ ئۇنتۇماس،

 دىئهلنى سىزگه مېھرىبان قىل

 كىتاپ یازدۇق سىزگه مۇبارەك،

 نامىڭىزنى قىلماققا كۆرەك،

 كۈڭۈللهرگه بهردۇق تهسهللى،

 .رۇھىڭىزغا ئۇقۇپ تابارەك

 



ىخىرات هچىقسىق ڭىنراللايائ نهكتۆئ ادىخىرات مالسىئ رۇغيۇئ ىرىسهق رالزۇتلۇي   

بهت- 169 
 

 

 ئهلنىڭ قىزى رىزۋانگۈل

 ناخشا

 تهلئهت ناسىرى:سۈزى ۋە مۇزىكىسى

 

 گۈللهردەك چىراي ئاچقان،

 تاڭالرغا كۈلۈپ باققان،

 ئهلگه یۈرىكى یاققان،

 ۈلئىلى قىزى رىزۋانگ

 جهڭگاھتا بۇلۇپ قالقان

 یاشلىقى قهدىر تاپقان،

 ئىسىسىق قېنى یول ئاچقان،

 .ئهلنىڭ قىزى رىزۋانگۈل

 یولالردا ئىزى قالغان،

 تىلالرداسۈزى قالغان،

 دىلالرغا ئۈزى قالغان،

 ...ئۇیغۇر قىزى رىزۋانگۈل
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 رىزۋانگۈل ھایات

 نامىلىق داستاننىڭ كىرىش قىسىمى» رىزۋانگۈل ھایات«

  ىم قاسىمرەخ

 

 رىزۋانگۈل سىزنى ئهسكه ئالسام شۇئان،

 كۆز یېشىم دەریاسىدا ئاقتى قىیان،

 سورىدىم كۆكته ئۈزگهن ئاي یۇلتۇزدىن

 ئېیتقىنا، شۇباتۇر قىز كهتتى قایان؟«

 ئاي یۇلتۇز ھازىدار مۇڭغا پاتتى،

 .بىرھازا قالدى جىمجىت سۈرمهي زۇۋان

 ئۆكسۈپ یىغالپ تۇرۇپ،-ۋە ئاخىر ئۆكسۈپ

 »رت تولغان ئىچ باغرىنى قىلدى بایاندە

 رىزۋانگۈل بهك یاش كهتتى،بهك یاش كهتتى،

 .ئهمدىال ئونتوققۇزغا كىرگهن ئاران

 ئېچىلماي ئونگۈلىنىڭ بىرى تېخى،

 پانىیدىن باقىیغا ئۇ بولدى راۋان،

 رىزۋانگۈل نهدە دەمسهن،ئۇ بار ھایات،

 .جهننهتنى ئۈزى ئۈچۈن قىلدى ماكان

 ، خهلىقنى دەپ،چۈنكى ئۇۋەتهننى

 دەھشهتلىك قانلىق جهڭدە بولدى قۇربان،

 جهننهتنىڭ ئىشىكلىرى رىزۋانگۈلدەك،

 جان پىدا ئۇغۇل قىزغا ئۇچۇق ھامان
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 ئاي یۇلتۇز جاۋابىدىن بولدۇم مهمنۇن،

 .یالقۇنلىق ھىسیاتلىرىم ئاتتى ۋولقان

 رىزۋانگۈل كهتتى بىراق شانلىق نامى،

 تاندىلالردا قالدى بۇلۇپ مهڭگۈ داس

 

 ئازاتلىق جهڭچىسى رىزۋانگۈل.

 

ئایدا شىنجاڭ ئېلى ۋىالیىتى نىلقا ناھیىسدە شىڭشىسهینىڭ سىنىپى  - 8یىل -1944

كۈنى غۇلجا -7ئاینىڭ - 11ۋە مىللى زۇلۇمىغا قارشى كۈرەش تىزال قانات یایدى ،شۇیىل 

 شهھرىدە گومىنداڭنىڭ ئهكسىیهتچىل زۇلۇمىغا قارشى قوزغىالڭ   

قىزلىرىمىز مهیدانغا كهلدى، - شۇجهریاندا مىڭلىغان قهھرىمان ئۇغۇل كۈتۈرۈلدى ۋە

ئۇنه شۇالر ئىچىدە یهنه نۇرغۇن قىزالر بار بۇلۇپ، ئۇالر ئهرلهر بىلهن تهڭ جهڭگاھتا قان 

پۈكمهس ئىرادىسى بىلهن -ئىزلىرى، ئىگىلمهس- كېچىپ، ئۈزىنىڭ قهیسرانه ئىش

ه ئىنتایىن قىممهتلىك ھهقىقهتلهرنى غۇرۇرىنى نامایهن قىلىپ،بىزگ- یۈكسهك ۋىژدان

قالدۇرۇپ كهتتى،مىللى قهھرىمان،خهلىقىمىزنىڭ پهخىرلىك قىزى رىزۋانگۈل شۇ 

 گۈلباغدىكى خۇشپۇراقلىق بىر گۈل ئىدى 

ئهتىگهندە )كۈنى- 6ئىنقىالپ باشلىنىپ(كۈنى-12ئاینىڭ-11یىل- 1944رىزۋانگۈل

ا ئالدۇرىدۇ ،پىدائى بولغاندىن كىیىن تۇلۇپ تاشقان قىزغىنلىق بىلهن پىدائىلىققا تىزىمغ

رىزۋانگۈل جهڭ تاكتىكىسى، یاردارالرنى جىددى قۇتقۇزۇش بىلىملىرىنى یاخىشى 

ئىگهللىگهندىن سىرت، یهنه ھهرخىل قۇرالالرنى ئىشلىتىشنى قېتىرقىنىپ ئۈگۈنىدۇ، 

 جهڭلهردە پىلىمۇتنىڭ ئوقدانىغا ئوق سالىدۇ،یارالنغان پىلىمۇتچىالرنىڭ ئورنىغا
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سهپلىنىپ دۈشمهنگه ئوت ئاچىدۇ، جهڭگاھتا مۆلدۈردەك یېغىۋاتقان ئوق ئىچىدىن 

رىزۋانگۈلنىڭ كارامهت قهھرىمانلىقى ۋە ئادەمنى . یارالنغان جهڭچىلهرنى قۇتقۇزىدۇ

ئىزلىرى، پارتىزانالر ئىچىدىن ھالقىپ ئۈتۈپ، شهھهرخهلقى - ھهیران قالدۇرىدىغان ئىش

نگۈل جهڭچىلهرنىڭ ئۈگۈنۈش ئۆلگىسى، خهلىقنىڭ ئىچىدىمۇ كهڭ تارقىلىدۇ،رىزۋا

 . پهخىرلىك قىزىغا ئایلىنىدۇ

كۈن مۇھاسىرىدە قېلىپ جان 61كۈنى غۇلجاشهھرىدە- 11ئاینىڭ - 1یىل-1945

تالىشىپ،غالجىرالشقان دۈشمهن، ئهڭ ئاخىرقى كۈچىنى یىغىپ، مۇھاسىردىن بۈسۈپ 

، جهڭ كېچه كۈندۈر توختىماي چىقىپ، قاچماقچى بۇلۇپ شىددەت بىلهن ھۇجۇم باشالیدۇ

بهكمۇ كهسكىن بۇلىدۇ،بۇ شىنجاڭ یېقىنقى زامان تارىخىدىكى مهشھۇر ئۇرۇشالر 

قاتارىدىن ئۇرۇن ئالغان ھارەمباغ قهلئهسى ئۇرىشى ئىدى، رىزۋانگۈل سهپداشلىرى بىلهن 

كۈنىدىكى ھارەمباغ قهلئهسى - 13ئاینىڭ -1كۈندۈز دۈشمهن بىلهن ئېلىشدۇ،  -كېچه 

شىدا رىزۋانگۈل یارالنغان چوڭئاخۇن ئىسىملىك جهڭچىنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ئۇرى

یامغۇردەك ئۇچىۋاتقان ئوق ئىچىگه كىرىدۇ ۋە ئوق تىگىپ، مهردلهرچه قۇربان 

 بۇلىدۇ،ئهترەت كۇماندىرى رىزۋالنىڭ بېشىنى سىالپ چۇڭقۇر مېھرى بىلهن

انگۈلنىڭ قۇربان بولغانلىق رىزۋ.دەپ بۇقۇلداپ یىغالپ كېتىدۇ» ئهلۋىدا،قهیسهر قىزىم«

 توغرىسىدىكى شۇم خهۋەر تىزال ھهرەمباغدىن ئۈتۈپ، پۈتۈن سهپكه تارقىلىدۇ،

جهڭچىلهرئۈزىنىڭ پهخىرلىك قېرىندېشى، ئوت یۈرەك قهیسهر ھهمشىرىسىدىن 

نهپرىتى ھهسسىلهپ - ئایرىلغانغا قاتتىق ئازاپ چىكىدۇ، دۈشمهنگه بولغان غهزەپ

پىغان - ھهسرەت. دېگهن ساداالر پهلهككه یىتىدۇ» ن ئىنتىقامرىزۋانگۈل ئۈچۈ«ئاشىدۇ،

شهھهر خهلقى دەھشهتلىك قىیان سۇدەك غایهت  ساداسى ئىلى ۋادىسىنى لهرزىگه سالىدۇ،

 .  دۈشمهن شهرمهندىلهرچه مهغلۇپ بولدى.زور بىركۈچكه ئایلىنىدۇ

لېكىن  رىزۋانگۈل،ھایات نۈزۈگۈم ئىدى، ئۇ ئارىمىزدىن كهتكهن بولسىمۇ،«خهلق



ىخىرات هچىقسىق ڭىنراللايائ نهكتۆئ ادىخىرات مالسىئ رۇغيۇئ ىرىسهق رالزۇتلۇي   

بهت- 173 
 

دىیىشدۇ، شهرەپ سهھنىسىدە رىزانگۈلگه ».تارىختا ئۇنىڭقهھرىمانلىق نامى قالىدۇ

نۇمۇرلۇق باھادىرلىق مىدالى دادىسى ھاشىم ئاكىنىڭ مهیدىسىگه تاقاپ - 17بىرىلگهن

جىگهر قىزىنىڭ ئىسسىق قېنى بهدىلىگه كهلگهن بۇ -ھاشىمئاكا جان. قۇیۇلدى

الپ سىالپ، بۇقۇلداپ یىغالپ كهتتى ۋە ئوغلى یېنىش-قهھرىمانلىق مىدالىنى یېنىش

 . پارە ئىدى-دادىنىڭ قهلبى سهك.ئاران ئۈرە تۇراتتى- ھاشىرنىڭ یۈلهپ تۇرىشى بىلهن ئاران

ئۇغۇللىرىنى - ئارىدىن ئاتمىش نهچچه یىل ئۈتۈپ كهتتى، خهلق ئۈزىنىڭ قهھرىمان قىز

ا نۇرغۇن داستانالر رىزۋانگۈل توغرىسىد. ئۇنۇتمىدى،ئهكىسچه تېخىمۇ سېغىنماقتا

. پۈتۈلدى،شېئىرالر یېزىلدى، خهلق بۇ قهھرىمانالرنى سېغىنىش ئىچىدە ئهسكه ئالدى

تۈۋەندەرىزۋانگۈل توغرىىسدا یېزىلغان بىرقىسىم شېئىرالر دوستالرغا سۇنۇلدى، خهلقنىڭ 

 .ئۇغۇلالر خهلق قهلبىدىن مهڭگۈ ئۆچمهیدۇ- ئىپتىخارى بولغان قهھرىمان قىز-غۇرۇر

 نامىلىق كىتاپنىڭ ئاپتۇرى، قهیسهر جهڭچى،» تلىق جهڭچىسى رىزۋانگۈلئازا«

 :رىزۋانگۈلنىڭ سهپدېشى مۇزەپپهر ئابدۇلالیېف ئهسلهپ مۇنداق یازىدۇ

ئایدا زىننهت ئهخمهت ئالمۇتادىن ئۈرۈمچىگه تۇغقان یوقالپ -2یىل-1988

ا خامانالرنى كهلگهندە ئىككىمىز كۈرۈشتۇق ۋە ئۈیۈمگه كىلپ مېھمان بولدى،بىز كون

بىز سهككىز قىزنىڭ سۈرىتىنى غۇلجىدىكى ۋاڭ قادىرنىڭ « :زىننهت.بىرقۇر سورۇشتۇق

دەیدۇ »بېغىدىكى خاتىرە ئۈیىگه ئېسىپ قۇیۇپتۇ، بېرىپ كۆردۇم، خهلق بىزنى ئۇنۇتماپتۇ

 . ھایاجان ئىچىدە

ا ئهۋالتق-شۇنداق،ئۇالرنى خهلق تېخى ئۇنۇتمىدى، ئۇنۇتمایدۇ، ئۇالر ئهۋالتتىن

 .خاتىرلىنىدۇ

 گۈلىستان بىغىمنىڭ توزىماس قىزىل گۈلى،-گۈل

  ،.تائهبهت چاقنایدىغان تاڭ چولپانى رىزۋانگۈل

 ئۇنىڭ نامى ئۇنتۇلماس، یاشار خهلىقىم قهلبىدە
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 .شانى رىزۋانگۈل-تهڭرىتاغنىڭ غۇرۇرى، شهرەپ

  

ېچىپ مىللى باراۋەرلىك،مىللى ئازاتلىق ئۈچۈن جهڭگاھتا ئهرلهرگه ئوخشاش قان ك

غۇرۇلۇق قىزالر خهلقىمىز قهلبىدىن مهڭگۈ -جهڭ قىلغان بۇ سهككىز نهپهر ۋىژدان

ئۇغۇلالر ئهۋالتتىن ئهۋالتقا -ئۆچمهیدۇ، مىللى ئارمىیىدىكى مىڭلىغان قهھرىمان قىز

ئىزلىرىنى مىراس - بىز كىیىنكى ئهۋالتالرغا بۇقهھرىمانالرنىڭ باتۇرانه ئىش. یادلىنىدۇ

یۇقارقى رىزۋانگۈل ھهققىدىكى شېئىرالر مۇزەپپهر .(ار ئهلبهتتهقالدۇرۇش قهرزىمىز ب

 )نامىلىق كىتابىدىن ئېلىندى» ئازاتلىق جهڭچىسى رىزۋانگۈل«ئابدۇلالیېۋنىڭ

 

 

 سۈرەتتىكى سهككىز ھهمشىرە قىزنىڭ قىسقىچه تهرجىمھالى
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ىزدىن باشقا قالغان ئالته بۇ سهككىز نهپهر قىز ئىچدە ئىچىدە رىزۋانگۈل بىلهن رابىیه غېنى ئىككى ق

 .نهپهر قىز ھایات قالغان بولۇپ، كېیىن ئالمۇتا ۋە تاشكهنتلهرگه كۈچۈپ كهتكهن

 

  ئایشهم غېنى

 

یىلالردا غۇلجا شهھرىنىڭ دۆڭمهھهلله دېگهن جایىدا - 1940ئایشهم غېنى 

یىلى ئىلىدا ئۈچ ۋىالیهت ئىنقىالبى كۆتۈرۈلگهن ۋاقىتتا  -1944.تۇغۇلۇپ،ئۆسكهن 

خهلىقنىڭ ئازادلىقى ئۈچۈن قولىغا قورال ئېلىپ،ئۇرۇشقا ئاتالنغان مىڭلىغان - هنۋەت

ئوغۇلالر قاتارىدا ئایشهم غېنىمۇ سىڭلىسى رابىیه بىلهن بىرلىكته ئىنقىالپ - قهھرىمان قىز

دورىالر ۋە دۈشمهننىڭ رەھىمسىز،كۈچلۈك -یامغۇر یېغىۋاتقان ئوق-سېپىگه ئاتلىنىپ، قار

ىن ھهمشىرىسى رىزۋانگۈل بىلهن بىرلىكته جهڭگاھتا شهپقهت بولغىنىغا قارىماست

ئىنقىالپ مهغلۇبىیىتىدىن كېیىن،تاشكهنتكه چىقىپ .ھهمشىرەسى بۇلۇپ خىزمهت قىلغان
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 .یۇقىرىقى سۈرەتتىكى بىرىنچى رەت سولدىكىكىسى ئایشهم غېنىنىڭ سۈرىتى.كهتكهن

 

  تۇخان ئۆمهر

 

ئۈچ .ۆپىچه مهھهللىدە تۇغۇلۇپ،ئۆسكهنیىلالردا غۇلجا شهھهر ت- 1940تۇخان ئۆمهر 

یىلى - 1946.ۋىالیهت ئىنقىالبىدا جهڭگاھتىكى شهپقهت ھهمشىرەسى بولۇپ ئىشلىگهن

كېیىن ئالمۇتاغا .ئایدىن كېیىن غۇلجا شهھهرلىك ساقچى ئىدارىسىدە ئىشلىگهن-6

 .چىقىپ كهتكهن

 

  پهرىدە

 

ۋىالیهت ئىنقىالبى تاتار قىزى بولغان پهرىدە غۇلجا نوۋىگورتتىن بولۇپ،ئۈچ 

مهزگىلىدە  رىزۋانگۈل كهبى ھهمشىرىلىرى بىلهن ئىنقىالپقا قاتنىشىپ ،شهپقهت 

ھهمشىرەسى بولغان،قان كېچىپ جهڭ مهیدانلىرىدا بولۇپ،ئازادلىق یولىدا كۈرەشكهن 

  .پهرىدەمۇ كېیىن ئالمۇتاغا چىقىپ كهتكهن.مىڭلىغان تاتار قىزلىرىدىن بىرىدۇر

 

  سائادەت مۇھهممهت

 

سائادەت مۇھهممهت ئىلىدا تۇغۇلغان ئۇیغۇر قىزى بولۇپ،ئۈچ ۋىالیهت ئىنقىالبىغا 

قاتناشقان سۈرەتتىكى سهككىز ھهمشىرە قىز قاتارىدىكى   پىداكار ھهمشىرىلهردىن 

ئایدىن كېیىن غۇلجاشهھهرلىك قىزالر مهكتىپىدە -6یىل - 1946سائادەت.بىرى



ىخىرات هچىقسىق ڭىنراللايائ نهكتۆئ ادىخىرات مالسىئ رۇغيۇئ ىرىسهق رالزۇتلۇي   

بهت- 177 
 

  .ئىسسىق كۆلگه چىقىپ كهتكهن كېیىن قىرغىزىستاننىڭ. ئوقۇتقۇچى بولغان

 

  زەینهپ ئىسمائىل

 

زەینهپ ئىسمائىل  ئۈچ ۋىالیهت ئىنقىالبىدا شهپقهت ھهمشىرەسى بولغان سهككىز 

ھهمشىرە قىز ئىچىدىكى پىداكار ھهمشىرىلهردىن بىرى بولۇپ،ئۇمۇ ئىنقىالپ 

  .مهغلۇبىیىتىدىن كېیىن،ئالمۇتاغا چىقىپ كهتكهن

یىل -45غۇلجاشهھىرىدىن، : رىزۋانگۈل ھاشىم: لدىنسۈرەتتىكى ئىككىنجى رەت سو

یېشىدا قهھرىمانالرچه قۇربان 19كۈنىدىكى ھهرەمباغ قهلئهسى ئۇرۇشىدا -13ئاینىڭ - 1

  بولغان

 

  رابىیه غېنى

 

شهپقهت ھهمشىرەسى رابىیه غېنى غۇلجاشهھىرى دۆڭ مهھهللىدە تۇغۇلۇپ ئۆسكهن بولۇپ 

ھهدىسى ئایشهم غېنى بىلهن بىرلىكته ئىنقىالپقا ، ئۈچ ۋىالیهت ئىنقىالبى قوزغالغاندا 

رابىیه . قاتنىشىپ، سۈرەتتىكى سهككىز ھهمشىرە قىز قاتارىدا  شهپقهت ھهمشىرەسى بولغان

ئایدا ئىلى دەریا ۋادىسىدىكى جىرغىالڭ دېگهن مهنزىرلىك جایغا - 7یىل - 46غېنى 

 . ئوینىغىلى چىقىپ ئىلى دەریاسىغا ئېقىپ كىتىپ ۋاپات بولغان
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  زىننهت ئهخمهت

 

زىننهت ئهخمهت ئىلى ۋىالیىتىدە تۇغۇلغان بولۇپ، ئهینى چاغدىكى جېلىلیۈزى 

ئۇمۇ سهككىز ھهمشىرە قىز كهبى ئۈچ ۋىالیهت .ناھىیهسىنىڭ كېپهكیۈزى یېزىسىدىن

 .كېیىن ئالمۇتاغا چىقىپ كهتكهن.ئىنقىالبىغا قاتنىشىپ شهپقهت ھهمشىرەسى بولغان

للى ئازادلىق ئۈچۈن جهڭگاھتا ئهرلهرگه ئوخشاش قان كېچىپ مىللى باراۋەرلىك، مى

غۇرۇلۇق قىزالرخهلقىمىز قهلبىدىن مهڭگۈ - جهڭ قىلغان بۇ سهككىز نهپهر ۋىژدان

ئوغۇلالر ئهۋالدتىن ئهۋالدقا -ئۆچمهیدۇ، مىللى ئارمىیىدىكى مىڭلىغان قهھرىمان قىز

ئىزلىرىنى مىراس -باتۇرانه ئىشبىز كېیىنكى ئهۋالدالرغا بۇقهھرىمانالرنىڭ . یادلىنىدۇ

  .قالدۇرۇش قهرزىمىز  بار ئهلۋەتته

 

 
 ناملىق كىتاپتىن ئېلىندى) ئازادلىق جهڭچىسى رىزۋانگۈل( :مهنبه- 
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 پاتىمه یهھیاروۋا

 

پاتىمه .یىلالردا غۇلجىدا یاشاپ ئۆتكهن تاتار قىزى- 1940پاتىمه یهھیاروۋا

تهبىت گومىنداڭ ھاكىمىیىگه قارشى یىلى ئىلىدا قوزغالغان مۇس- 1944یهھیاروۋامۇ 

قوزغالغان ئۈچ ۋىالیهت ئىنقىالبىغا پىدائىي بولۇپ قاتنىشپ،شهپقهت ھهمشىرەسى 

خهلق ئۈچۈن جان پىدا قىلغان - شىددەتلىك جهڭلهردە سېستىرا بولۇپ،ۋەتهن.بولغان

قانچىلىغان ھهمشىرىلهر قاتارىدا یارىدارالرنى داۋاالش ۋە دۈشمهن ئهسىرىگه چۈشۈپ 

ئاخىرى سۈیدۈڭدىكى سوقۇش مهیدانىدا . ېلىشتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن خىزمهت قىلغانق

بۇ  باتۇر شهپقهت قىز پاتىمه یهھیاروۋا یارىدار جهڭچىلهرنى دۈشمهندىن قۇتقۇزۇش 

 .مهزگىلىدە ئۆز جېنىنى پىدا قىلغان

 

 

 ئایشهمخان

 

داكار ئۇیغۇر یىلالر ئهتراپىدا ئاقسۇ بایدا یاشاپ ئۆتكهن پى~1945ئایشهمخان 

 .قىزلىرىدىن بىرىدۇر

یىلى ئۈچ ۋىالیهت ئىنقىالبى جهنۇبى یۆلىنىش ئارمىیهسى ئاقسۇغا یۈرۈش -1945

قىلىش جهریانىدا باي ناھىیهسىدىن ئۆتكهندە ئایشهمخانمۇ زۇلۇمغا قارشى ئۆزلىكىدىن 

ئارمىیه ئاقسۇدىن چېكىنگهندىن كېیىن بهخىتكه قارشى .ئارمىیهگه قاتنىشىدۇ

گومىنداڭچىالر  ئایشهمخاننى  ئۆزلىرى ئۈچۈن .مخان ئهسىرگه چۈشۈپ قالىدۇئایشه

شۇنىڭ .ئهمما ئایشهمخان قهتئىي رەت قىلىدۇ.خىزمهت قىلىپ،خائىن بولۇشقا مهجبۇرالیدۇ
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 .بىلهن ئایشهمخان ئۇیغۇر ئاسىیالر تهرىپىدىن پاجىئهلىك ھالدا چېپىپ ئۆلتۈرىلىدۇ

  

 

 )تاتار(رەیھان ئابىدىۋا

 

 ئابىدىۋا  غۇلجىدا یاشاپ ئۆتكهن تاتار قىزى بولۇپ،مهشھۇر مائارىپچى، رەیھان

یىلالردىكى ئىلى گېزىتىنىڭ -1940مۇئهللىمه زەینهپ ئاپپاینىڭ قىزى،دادىسى شۇ 

بۇ باتۇر قىز ئۈچ ۋىالیهت ئىنقىالبى .مۇھهررىرى رەفىق گابىت دېگهن كىشى ئىدى

ن ۋە شهپقهت ھهمشىرەسى بولۇپ،قانلىق مهزگىلىدە پىدائىي بولۇپ ئىنقىالپقا قاتناشقا

ئاستىدىكى بایانالردىن .ئىزلىرى قالغان- جهڭ مهیدانلىرىدا ئۇنىڭ ئاجایىپ باتۇرانه ئىش

 .ئۇ ھهققىدە تېخىمۇ تهپسىلىي بایانالرغا ئېرىشهلهیمىز

 

 تاتار قىزىنىڭ باسقان ئىزلىرى

 

غان بولۇپ، ئارىدىن یىلى پارتىلىغان ئۈچ ۋىالیهت مهزگىلىدە باشالن–1944بۇ ۋەقه 

یىلالرغا  –یىلالر . قېتىم یۇپورماق تاشلىدى 43. قېتىم یۇپۇرماق چىقاردى 43دەرەخلهر 

ئۇلىشىپ كهتكهنگه ئوخشاش بىز سۆزلهیدىغان تاتار قىزنىڭ باسقان ئىزلىرى ھازىرغا 

 . قهدەر داۋام قىلماقتا
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ى دوختۇر ھهمشىرلهر ئاینىڭ مهلۇم بىر كۈنى  غهربىي بوسپىتالدىك –7یىلى  –1945

. جىڭ ئالدىنقى ئۇرۇش مهیدانىدىن ئىلىپ كىلىنگهن یارىدارالرنى جىددى قۇتقۇزۋاتاتتى

چىلىق ھۆل –بىشىنى چىلىق –دەل شۇ ۋاقىتتا توختىماي یىغىۋاتقان یامغۇر سۈیى ئۈستى 

جىددى . قىلىۋەتكهن ئوتتورا یاشلىق بىر ئایال دۇختۇرالرنىڭ قىشىغا كىرىپ كهلدى

 . ۋاتقان دوختۇر ھهمشىرلهر ئۇنى كۆرۈپ ھهیرانلىقىنى یۇشۇرالمىدىئىشله

سائهت بولماستىن ، یهنه نىمىشقا كهلدىڭىز دەپ  3ئىسمىنا ئالماشغىنىڭىزغا  تېخى 

سورىدى ئۇنىڭدىن ئىسمىنا ئۆتهۋاتقان بىر ھهمشىرە ، جىڭ ئۇرۇش مهیدانىدىن 

بۇ یهردە . ۇرالماي قالدىمیارىدارالردىن یۆتكهپ كىلىنگهنلىكىنى ئاڭالپ، ئولت

بۇ ئایال ئۇالردىن . یاتقانالرنىڭ ھهممسى ئىغىر یارىدار بولۇپ، بهزلىرى ھوشىسىز یاتاتتى

بۇ یاتاقتا یهڭگىلهرەك یارىالنغان جهڭچىلهر یاتقان . كۆزىنى ئىلىپ یهنه بىر یاققا چىقتى

ىر یىگىت باشقا یاشالر چامىسىدىكى گهۋدىلىك ب 24–23یارىدارالرنىڭ ئىچىدىكى . ئىدى

 . یارىدارالرغا جىڭ ئالدىنقى سىپىدىكى كهچۈرمىشلىرىنى سۆزلهپ بىرۋاتاتتى

ئالدىنقى  –ىۇ . بىر ئۇلۇغ كىچىك تىنىپ سۆزىنى داۋام قىلدى –شۇنداق قىلىپ دەپ،

تۇتۇپ كىلىش » تىل  « جهڭجىگه دۈشمهن ئارقا سېپىدىن  11سهپ قوماندانلىق شىتابى 

 35ئارىمىزدا بۇغداي ئۆڭ ، دۈگىلهك یۈز، قارا كۆز كهلگهن .ۋەزىپىسىنى تاپشۇردى

ئۇ قىزنىڭ قهیسهرلىكىنى دىمهیسىلهر ، ! پاھ .یاشالردىكى بىر تاتار قىزىمۇ بار تېخى

بىز جىڭ بازىدىن ئایلىنىپ ئۆتۈپ، ۋەزىپه ئۆتۈۋاتقاندا ، دۈشمهننىڭ . یۈرىكى قاپتهك بار

تاتار قىزى یهر شارائىتنى ئوبدان بىلگهچكه ، ھېلىقى . قاتتىق مۇھاسىرىگه چۈشۈپ قالدۇق

تىرىك قولغا چۈشۈرۈشكه كۆزى یهتمىگهن دۈشمهن .بىزنى باشالپ ئالدىدا ماڭدى

ئارىمىزدىن . بىزمۇ جان تىكىپ ئىلىشتۇق. ئهسكهرلىرى بىزگه قارىتىپ قاتتىق ئوت ىاچتى

مهن . ىالندۇقیىنىك یار –قالغان بهشىمزمۇ ئېغىر . بهش نهپهر جهڭجى قۇربان بولدى

قولۇم ۋە ئوڭ یامپىشىمغا ئوق تهككهنلىكتىن قان . ھهممىدىن ئىغىر یارىالنغان ئىدىم
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مۇھاسىرنى . ئارىمىزدا بىرال رەیھانه ساق ئىدى. كۆپ چىقىپ كېتىپ ماڭالماي قالدىم

بىسىپ چىققان یىرىپ چىققان بولساقمۇ، یهنه بىر سوتكا سۇسىز چۆللهردە یۈرۈپ 

باشقىالرنىڭ ھهممىسى ماغدۇرسىز بولغانلىقتىن مهن یهنىال ئاشۇ . ۇقئىنتایىن قىینالد

ئۆزەمنى قویۇپ تۇراي، بىچارە قىز ھهممىمىزگه تهڭ . قىزنىڭ یهلكىسىدە كىتىۋاتاتتىم

بىز . ئىچىدىغان سۈیىنى باشقىلىرىغا ئۆتۈنۈپ بهردى. یۈگۈرۈپ تۈگىشىپ كهتتى

بۇ چاغالردا . اسىرىگه چۈشۈپ قالدۇقبهشىنچى سوتكىغا ئۆتكهندە، یهنه دۈشمهننىڭ مۇھ

مېنىڭ ئهھۋالىم بهكمۇ ناچار بولۇپ، ئۆزەمنى بىلىپ ،بىر بىلمهي كىتىۋااتاتتىم ،مهندىن 

باشقا جهڭچىلهر دۈشمهن بىلهن ئېتىشاتتى ،قىز بىر تهرەپتىن مىنى ھاپاش قىلىپ ،بىر 

لغانالرنىڭ نىمه بولدى بىلمهیمهن قا.تهرەپتىن دۈشمهنگه قارىتىپ ئوق ئۈزەتتى 

دۈشمهن ئهسكىرىنىڭ 7–6ھېلىقى قىز بىلهن ئىككىمىز .ھېچقایسىنى كۆرمىدىم 

قورشاۋىدا قالدۇق ،مهن ئۇ قىزغا ماڭا قارىماي كېتىۋېرشنى نهچچه قېتىم ئېیتقان 

بۇلساممۇ ،ئۇ ئۈندىمىدى ، مهن ھوشىمدىن كېتىپ قالغان ئوخشایمهن ،مۇشۇ 

ھىلىقى قىز .،بىزنىڭ دۈیدىكى جهڭچىلهر نهدە دوختۇرخانىغا كىرىپال ئېسمگه كهلدىم 

 ...ھایاتمۇ  بىرىنى بىلمهیمهن ،ئهمما ۋەھشى دۈشمهنلهر ساق قویمىغان بولۇشى مۇمكىن 

 ........................یارىدار ھېكایىسىنى ئاخىرالشتۇرماي 

ش بایاتىن ئۇالرنىڭ گىپىنى ئاڭالپ تۇرغان ھېلىقى ئایال قىزنىڭ ئىسمنى ئاڭال–ھه ؟—

دە دەلدەڭشىگهن پېتىچه ئىشىك تۈۋىگه –بىلهن ئۆزىنى تۇتۇۋااللماستىن ۋارقىرىۋەتتى 

دە –بېرىپ ،یهردە ئولتۇرۇپ قالدى ،بۇنى كۆرگهن ئىككى ھهمشىرە دەرھال ئۇنى یۈلىدى 

 .ئهنسىزلىك بىلهن ۋارقىراپ كېتىشتى 

 ........زەینهپ ئاپپاي ؟نېمه بولدىڭىز؟كۆزىڭىزنى ئېچىڭه–

ئاپپاي دەپ ئاتالغان بۇ ئایال كۆزىنى یېرىم ئېچىپ ،ھهمشىرىلهرگه ئاستا  زەینهپ 

 :پىچىرلىدى 
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ئۇ گىپىنىڭ ئاخىرىنى دىیهلمىدى ،سېستىراالر –.....ھېچنىمه بولمىدى ،قىزىم رېیھان ـ 

شۈندىال ئىشنڭ سهۋەبىنى چۈشهندى ،بایىقى یارىدار ھېكایه قىلىپ بهرگهن تاتار قىزى 

دەل مۇشۇ زەینهپ ئاپپاینىڭ جىڭ ئالدىنقى سېپىدە جهڭ قىلىۋاتقان قىزى رېیھان ئابىدىۋا 

 ......ئىدى 

گوسىپتالنىڭ ئىچىنى بىردەمنىڭ ئىچىدە بىر خىل ئهنسىزلىك قاپلىدى ،ھهممىنىڭ 

زەینهپ ئاپپایىنىڭ قىزى رەیھان  ئابىدىۋا جىڭ ئالدىنقى سېپىدە دۈشمهن قولىغا ‹‹ئاغزىدا 

دىگهن ۋەھىملىك خهۋەر ئېقىپ یۈرەتتى ،كۆزلىرىدە ماتهم ››تىرىك چۆشۈپ كېتىپتۇ 

 .یاشلىرى ئهگىپ یۈرەتتى 

بۇ خهۋەرنى مىللىي ئارمىیه  باش شىتابى ئاڭالپ رەیھاننىڭ تىرىك یاكى قۇربان 

بولۇپ كهتكهنلىكى  توغرىسدا دەرھال خهۋەر یهتكۈزۈشنى جىڭ ئالدىنقى سېپى 

 .قوماندانلىق شىتابىغا ئۇقتوردى 

 

 ىي قىزچاق رەیھان  ئابىدىۋاپىدائ

 

كۈنى ئىلى پارتىزانلىرى غۇلجا شهھىرىدىن پىدائىي  –11ىاینىڭ –11یىلى –1944

ئایالى زەینهپ ئاپپایغا )  ئىلى گىزىتىنىڭ مۇھهررىرى ئىدى(  قوبۇل قىلغاندا رەفىق گابىت

ىڭ بۇ دادىسن.ئۆزىىنڭ خهلق ئازادلىق ئۇرۇشى ئۈچۈن پىدائىي بولىدىغانلىقىنى ئېیتتى 

 : گېپىنى ئاڭلىغان رېیھان ئۆتكۈر كۆزلىرىنى تىكىپ تۇرۇپ 

 دېدى –:سىزنىڭ ئورنىڭىزغا مهن پىدائىي بوالي  –––ئهتى–
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رەفىق گابىت قىزىنىڭ باتۇرلۇقىدىن بهكمۇ ھایاجانلىنىپ ،قولىدىن یېتهكلىگهن 

 پېتىچه پارتىزانالر شېتابىغا ئېلىپ كهلدى 

 .ىملىغۇچى خادىمغا ،ئهمما ھهر قانداق جهڭگه یارایدۇئوغۇل پهرزەنتىم دېدى ئۇ تىز–

ھهمشىرىلهر –شۇ ۋاقىتالردا ھهر قایسى پارتىزانالر ئهترىتىگه مۇشۇنداق  شهپقهت 

تىزىملىغۇچى ئالدىدا تىكىلىپ تۇرغان بۇ قىزنىڭ بهكمۇ كىچىك .بهكمۇ الزىم ئىدى 

 .ئىكهنلىكىنى كۆرۈپ قوبۇل قىلمىدى ،رەیھانمۇ چىڭ تۇردى 

دەپ سورىدى تىزىملىغۇچى رېیھاننىڭ بهكمۇ ئىرادىلىكلىكىنى –ئاتتا ئولتۇراالمسهن ؟ - 

 .كۆرۈپ

رېیھاننىڭ چاقماقتهك بۇ جاۋابىدىن ھهممه قایىل –!ئاتقا مهن سىزدىن مهھكهمرەك  - 

ھهمشىرە –ئاتلىق ئهسكهرلهر پهیگه  شهپقهت رېیھان  ئارالتۆپه پارتىزانالر  دۈینىڭ. بولدى

ۇ مىلتىق ئ ئالدىنقى سىپىگه قاراپ ئاتالندى هندى ۋە شۇ كۈنىال لىیهڭشاڭ بولۇپ تهیىنل

ئاز . ئېتىش ،گرانات تاشالش ،تىببى قۇتقۇزۇش قاتارلىق ماھارەتلهرنى تىرىشىپ ئۈگهندى

. ئۆتمهي قانلىق جهڭ باشالندى، جهڭ داۋامىدا ئۇرۇش یاردارلىرى بىر قهدەر كۆپ بولدى

ۆكۈلىۋاتقان دۆشمهن ئوقلىرى ئىچىدە بهزىدە یۈگرۈپ، كىچىككىنه رەیھان مۆلدۈردەك ت

ئاتاكىغا . یۆتكىیهلمهي قالسا، یهر بىغىرالپ سۆرىدى. بهزىدە ئۆملهپ یارداالرنى قۇتقازدى

نهپىرى دۆشمهن ئىستىكامىغا یىقىن قالغان  5ئۆتكهن مىللىي ئارمىیه جهڭچىلىرىدىن 

بىر كۈزىتىپ تۇرغان رەیھان   –بۇالرنى بىرمۇ . كهینىدىن یىقىلدى –جایدا كهینى 

ئۇنىڭ دۆشمهن قولىغا تىرىك چۈشۈپ كىتىشىدىن . ئورنىدىن دەس تۇرۇپ كهتتى

ئۇنىڭ بۇیرۇقلىرى رەیھاننىڭ . ئهنسىرىگهن كوماندىرى رۇخسهت قىلماي تۇرۋالدى

قۇلىقىغا كىرمىدى، رەیھان كوماندىرنىڭ قولىدىن یۇلقۇنۇپ چىقىپ، ۋىژىلداپ 

دۆشمهن پىلىموتى رەیھانغا . ئارىسىدا یارداالرنىڭ قىشىغا یىتىپ باردىئۇچىۋاتقان ئوقالر 

نهپهر  5رەیھان گاھ یۇمالپ ، گاھ ئۆملهپ یۇرۇپ . قارىتىپ ئهسهبىیلهرچه ئوق یاغدۇردى
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. یاردارنى  بىخهتهر بىر ئورۇنغا یۆتكىۋالدى ۋە یاردارالرنىڭ یارىسىنى تىڭىشقا باشلىدى

الرنىڭ قىشىغا كېلىپ چۈشۈپ یىقىمسىز ئاۋاز بىلهن دەل شۇ چاغدا بىر گىرانات ئۇ

رەیھان . نهپهر جهڭچىنىڭ ھایاتى خهۋىپ ئىچىدە قالدى 6رەیھان بىلهن . پىقىردى

. دۆشمهن تهرەپكه كۈچ بىلهن ئېتىۋەتتى –یۈگرۈپ قوپۇپ گىراناتنى قولغا ئالدى دە 

نالى پهریادى گىرانات چۈشكهن یهردىن گۇمبۇرلىگهن ئاۋاز بىلهن  دۆشمهنلهرنىڭ 

رەیھاننىڭ خهلق ئۈچۈن . نهپهر جهڭچىنىڭ ھایاتى قۇتقۇزۋېلىنىدى 5. ئاڭالندى

جهڭ مهیدانىدىال یاردار بولغان جهڭچىلهرنى ئۆلۈمدىن ( تهلپۈنگهن یۈرۈكىدە پهقهت 

شۇڭا ئۇ مۇشۇ ئارزۇسى بویىچه . ئىستهك یالقۇنجایتى –دېگهن بىرال ئارزۇ ) قۇتقۇزسام 

ئۇالرنىڭ تېز ساقىیىپ قایتىدىن فرونىتقا . رنى ئۆلۈمدىن قۇتقۇزدىنۇرغۇن یاردارال

ئاق تون ( شۇ چاغدىكى بىر گىزىتته . ئاتلىنىشى ئۈچۈن تىگىشلىك تۆھپىسنى قوشتى

 –دېگهن ماۋزۇدا رەیھان ئابىدىۋانىڭ ئىش ) كىیگهن كىچىك ھهمشىرە رەیھان ئابىدۋا 

مهن لىیهڭشاڭ ۋە ھهرەمباغالرنى شۇنىڭدىن كىیىن دۆش. ئىزلىرى تونۇشتۇرۇلغانتى

تاشالپ ئایردورومغا توپالندى، رەیھان ئابىدىۋا تهشهببۇسكارلىق بىلهن دۆشمهننىڭ 

ئۇ ھهر . ھهرەمباغ ئهتراپىغا ئورۇنالشتۈرۋەتكهن چاتما مىناسىنى تازىالشقا قاتناشتى

ن ، قهدەمدە ئهجهل ھىدى كېلىپ تۇرغان ئهڭ خهتهرلىك جایالردىمۇ قىلچه قورقماستى

ئایدا رەیھان  –1یىلى  –1945. ساپیورالر بىلهن بىلله قىسىملىرىمىز ئۈچۈن یول ئاچتى

بىر . ئابىدىۋا تۇرغان یىڭ ئىككى ئاچىدا دۆشمهن یولىنى توساش ۋەزىپىسنى تاپشۇرۋالدى

قانچه كۈن ئۆتمهستىن غۇلجىدىن قاچقان دۆشمهنلهرگه  زەربه بېرىش جىڭى باشلىنىپ 

ىق تىركهشكهچكه بىزنىڭ جهڭچىلىرىمىز ئىچىدە یاردارالر كۆپ دۆشمهن قاتت. كهتتى

بولدى، قىش ۋە ئایداال بولغاچقا ، بۇ یهردە یارداالرنى داۋاالش مۇمكىن ئهمهس ئىدى، شۇڭا 

رەیھان یولدا قونالغۇ یوق . ئۇالرنى قارىیاغاچ بازىرىغا ئاپىرىپ داۋاالش توغرا كهلدى

كۈندۇز  –ىدى، یارداالرنى چانىغا سىلىپ كىچه بولۇشتهك شارائىتتىمۇ قىلچه زارالنم
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كهینىدىن ماڭدى، توڭالپ كىتىۋاتسىمۇ یارداالرنى ئىسسسىق ساقلىدى، ئۆزى سوغۇق سۇ 

بىر قىتىم یارداالرنى ئېلىپ كىتىۋېتىپ كىچىدە . ئىچسىمۇ یارداالرغا چاي قاینىتىپ بهردى

سىغا یىپىلغان جۇۋا نهلهرگىدۇ شۋېرىغاندا قالدى، ئىھتىیاتسىزلىقتىن بىر یاردانىڭ ئۇچى

تاغ ئارىسى بولغانلىقتىن تاپقىلى بولمىدى، رەیھان ئابىدىۋا ئۇچىسىدىكى . ئۇچۇپ كهتتى

جۇگىسىنى دەرھال یاردارنىڭ ئۇچىسىغا یىپىپ قویدى ۋە كالتهك شېرىپ چاپىنىدا مۇزالپ 

خهتهرگه  شۇنداق قىلىپ بىرمۇ یاردانى. تىتىرەپ كهتكهن بولسىمۇ قىلچه چاندۇرمىدى

 ئۇچراتماي، بهلگىلهنگهن جایغا ئېلىپ كهلگۈچه یولدا دۆشمهن زەربىسىگه ئۇچرىدى، 

جېنىم سىڭلىم سىز ماڭا قارىماڭ، قورشاۋنى یىرىپ چىقىپ كىتىڭ، بىر قانچه كۈندىن  –

بۇیان رەیھاننىڭ دۇمبىسىدە ھاپاش بولۇپ كىلىۋاتقان یاردار ھهدەپ قىستاپ كىلىۋاتقان 

یوق گهپنى قىلماڭ  رەیھان  یاردارغا بۇیرۇق . كۆرۈپ رەیھانغا یالۋۇردى دۆشمهننى  7–6

 2كهینىدىن  –تهلهپپۇزدا شۇ گهپنى قىلىپ، باستۇرۇپ كىلىۋاتقان دۆشمهنگه كهینى 

جهڭچىمۇ سىرتتىن ئۇنىڭغا ماسلىشىپ، دۆشمهنگه غهزەپ  4گىراناتنى تاشلىدى، قالغان 

ئىتىشۋاتقاندا ، یاردار جهڭچىنىڭ ئوق مۈرىسىگه ئىككى تهرەپ قاتتىق . بىلهن ئوق ئۇزدى

مىنۇتتهك داۋام قىلغان كهسكىن جهڭدىن  5. ئوق تىگىپ كىتىپ ھوشىدىن كهتتى

ھوشىدىن كهتكهن مۇشۇ . كىیىن دۆشمهنلهر بىر قانچه ئۆلۈكىنى تاشالپ قىچىپ كهتتى

رەیھان . ىدىیاردار جهڭچىنى ھېسابقا ئالمىغاندا قالغانلىرى ئاساسىي جهھهتتىن ساق ئ

 –ئابىدىۋا یاردار جهڭچىنى ئۆزى كۆتۈرۈپ ماڭدى ، گىیاھ ئۈنمهیدىغان بۇ چۆل 

شۇنداق بولسىمۇ رەیھان . جهزىرىدە ئۇالرنى ھهممىدىن بهكرەك ئۇسسۇزلۇق قىینىدى

چىشىنى چىشلهپ، دۆشمهن ئهھۋالىنى بهلگىلهنگهن قهرەلىدە قوماندانلىققا یهتكۈزدى، 

خىزمىتىدىن قاتتتىق مهمنۇن بولدى ھهمدە یاردار جهڭچىلهرنى قوماندانلىق ئۇالرنىڭ 

رەیھان دەم . دەرھال ئىلىغا ئهۋەتىۋىتىپ، رەیھاننى بىر قانچه كۈن دەم  ئېلىشقا بۇیرىدى

ئېلىشنى رەت قىلىپ ئۆزى تۇرۇشلۇق قىسىمغا بېرىپ جىڭنى ئازات قىلىش ئۇرۇشىغا 
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ىلهرنى ئۇسسۇزلۇق بېرىپ قۇتقۇزسا، گىرادۇسلۇق ئىسسىقتا جهڭچ 40قاتنىشىپ  كهتتى، 

رەیھان تۇرغان یىڭ . بىر تهرەپتىن ئۆزى ئىچىدىغان سۇنىمۇ باشقىالرغا ئۆتۈنۇپ بهردى

دۆشمهننىڭ مهلۇم بىر ئىستىھكامىنى ئىگهللىۋالغاندا دۆشمهن پۈتۈن كۈچىنى ئىشقا 

لهن ئوت سېلىپ قایتارما ھوجۇمغا ئۆتتى، جهڭچىلىرىمىز یاۋۇز دۆشمهنلهرگه غهزەب بى

قىتىملىق ھوجۇمى چىكىندۇرۇلۇشنىڭ ئالدىدا ئېغىر پىلىمۇت  –2دۆشمهننىڭ . ئاچتى

قىززىپ كىتىپ توساتتىن توختاپ قالدى، رەیھان بۇنى كۆرۈپ دەرھال یىنىدىكى بىر 

شۇنىڭ بىلهن دۆشمهننىڭ ھوجۇمى غهلبىلىك . سۇدان سۇنى پىلموتنى سوۋۇتۇشقا بهردى

 ........ ئىرىشتىچىكىندۇرلۇپ، جهڭ غهلبىگه 

مىللي ئارمىیه باش قوماندانلىق شىتابى جىڭ ئۇرۇشى ئاخىرالشقاندىن كىیىن، رەیھان  –

رەیھان ئابىدىۋا ئازاتلىق . قاتارلىق مىدالالر بىلهن تهقدىرلىدى) باتۇرلۇق ( ئابىدىۋانى 

ئىشلىرى ئۈچۈن ئهنه شۇندق قان كىچىپ كۈرەش قىلىپ تاكى ماناس دەریاسى بویىغىچه 

یىلى  بىتىمدىن كىیىن ھهربى دوختۇرخانا ۋە سهھىیه نازارىتىدە  –1946بېرىپ 

یىلى غۇلجا تىببى تېخنىكۇم مهكتپىنىڭ دەۋاالش كهسپىدە بىلىم  –1948. ئىشلىدى

تهشهببۇسكارلىق . یىلى ئوقۇشنى ئهال نهتىجه بىلهن ئایاقالشتۇردى –1952ئاشۇرۇپ  

سىنى قۇرۇشقا قاتناشتى، جوڭگۇ خهلق بىلهن سۇیدۈڭگه بېرىپ خهلق دوختۇرخانى

« كورپۇس قوماندانلىق شىتابى ئۇنىڭ یۇقارقىدەك تۆھپىسىگه  –5ئازاتلىق ئارمىیه 

بىلهن » غهربىي شىمالنى ئازات قىلىشتا خىزمهت كۆرسهتكهنلهرنى خاتىرلهش مىدالى 

یىلىغىچه غۇلجا  –1980یىلىدىن تاكى  –1953رەیھان ئابىدىۋا . تهغدىرلىدى

شى دوختۇرخانىسى قاتارلىق  –4رلىك ئۈمۈد مهكتىپى ، ئىلى ھهربى گوسبىتال ، شهھه

ئورۇنالردا داۋاالش خىزمىتى بىلهن شۇغۇللىنىپ،نۇرغۇنلىغان بىمارالرنى ئاغرىق ئازابىدىن 

ئۇ گهرچه . یىلى خىزمهتتىن ئایرىلىپ دەم ئېلىشقا چىقتى –1981ۋە . قۇتقۇزدى

همىىیهتكه بىر كىشلىك ھهسسه قوشۇشتىن توختاپ خىزمهتتىن ئایرىلغان بولسىمۇ، ج
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 .   ئۇ ھازىرمۇ مهھهللىسىدىكىلهرنىڭ یاخشى دوستى، مهسلىھهتچىسى. قالمىدى

یېشىدا ئالهمدىن  70كۈنى  –2ئاینىڭ  –10یىلى  –1999مهرھۇم رەیھان ئابىدىۋا 

 .ئۇنىڭ ئىش ئىزلىرى مهڭگۈ یاد ئېتىلگۈسى. ئۆتتى

 

 

 نۇرخان

 

ھۈكۈمرانلىقى ۋاقتىدا یاشاپ ئۆتكهن پىداكار ئۇیغۇر ئایاللىرىدىن نۇرخان گومىداڭ 

نۇرخان .مهرىپهتپهرۋەرز زات ۋە قهیسهر جهڭچى تۇرداخۇن خهلپىتىمنىڭ ئایالى بىرى بولۇپ،

 بىرىدىن یاراملىق،- بالىلىرى بىر .قىزلىرىنى یاخشى تهربىیلهپ قاتارغا قوشىدۇ- ئوغۇل

ئۇنىڭ .پهرزەنتلهردىن بولۇپ یېشىپ چىقىدۇ مهرىپهتلىك،قهیسهر،خهلقسۆیهر- ئىلىم

مۇتهللىپنىڭ ئۇستازى بولغان مهۋالنجان ھهم دادىسى بىلهن بىرگه رەزىل .ل- ئوغلى

گومىنداڭ باسقۇنچىلىرىغا قارشى ئۈچ ۋىالیهت ئىنقىالبى .گومىنداڭ تۈرمىسىگه قامىلىدۇ

ىغان ئۇیغۇر مىڭل.كۆتۈرۈلۈپ،غهلبىسېرى ئىلگىرىلهپ ئاقسۇغا قهدەر یېتىپ كېلىدۇ

ئوغالنلىرى قانخور جالالتالرغا قارشى تۇرۇش ئۈچۈن كۈرەش سېپىگه -قىز

یاشالرغا 50ئهنه شۇنداق شارائىتتا  جاسارەتلىك نۇرخان . تىزىملىتىپ،پىدائىي بولىدۇ

مهنمۇ پىدائىي «ئۇ.یېقىنالپ قالغىنىغا قارىماستىن پىدائىي بولۇشقا تىزىمالتقىلى كېلىدۇ

قىزلىرىم بار،ئۇالرمۇ -مېنىڭ یهنه باشقا نهۋبهر ئوغۇل...ىلى كهلدىمبولۇشقا تىزىمالتق

ئازاپ زىندانىدا -بالىلىرىمنىڭ ئاتىسى ۋە ئاكىسى گومىنداڭ تۈرمىسىدە.ئىشقا یارایدۇ

بىزنىڭ یۈرىكىمىزنى ئىنتىقام چوغلىرى .یېتىۋاتىدۇ،بىگۇنا زۇلۇم تارتىۋاتىدۇ

بۇ قهیسهر ئانىنىڭ ئوتلۇق خىتابى .دۇدەپ باتۇرالرچه  خىتاپ قىلى»....ئۆرتىمهكته
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قانچىلىغان یاش یىگىتلهرنىڭ قهلبىگه ئىسیان ئوتلىرىنى یاقىدۇ ۋە پىدائىیلىققا یېزىلىش 

ئۇ ئۆزىنى پىدائىیلىققا تىزىملىتىپال .تاشقىنلىققا كۆتىرىلىدۇ-دولقۇنى تېخىمۇ قاینام

بالىلىرىمۇ .تىزىملىتىدۇقالماي یهنه یىراقتا تۇرىۋاتقان بالىلىرىنىمۇ پىدائىیلىققا 

بهسته -ئانىسىنىڭ چاقىرىقىغا خوشاللىق بىلهن بویسۇنۇپ ئىنقىالپ سېپىگه بهس

تاشقى كېسهللىكلهر دوختۇرى بولۇپ شهخسىىي داۋاالش كهسپى بىلهن مهشغۇل .قاتنىشىدۇ

بولۇپ یۈرگهن ئوغلى یۈسۈپجان ھهم ئانىسىنىڭ نۇرخاننىڭ ئۇنى سىرتىدىن پىدائىیلىققا 

ىتىپ قویغانلىقىنى ئاڭالپ خوشاللىقىدا ئۆزىنى قویىدىغان یهر تاپالماي قالىدۇ ۋە تىزىمل

تېزلىك بىلهن قایتىپ كېلىپ پىدائىیالر سېپىدە دوختۇر بولۇشتىن ئىبارەت شهرەپلىك 

ئۇنىڭ كىچىك ئىنىسمۇ ئاكىسى بىلهن تهڭ قاتاردا .خىزمهت بىلهن مهشغۇل بولىدۇ

غهزەپكه -هلبى قانخور ھاكىمىیهتكه قارشى قهھربۇ ق.ئىنقىالپ مهیدانىدا بولىدۇ

تولغان،دۈشمهن تۈرمىسىدە ئازاپ چېكىۋاتقان قهیسهر، قهلبى ئویغاق، مىللهتسۆیهر 

قېرىنداشلىرى ئۈچۈن -تۇرداخۇن خهلپىتىم ۋە مهۋالنجاندىن ئىبارەت سانسىزلىغان قان

ۈتۈن ۋۇجۇدى بىلهن كۆكسىلىرىدە ئىنتىقام ئوتلىرى یېنىۋاتقان بىر ئائىله كىشىلىرى پ

 ...پىدائىیالر سېپىدە ئۆزلىرىنى ئۇنتۇغان ھالدا مهسئۇلىیهتلىرىنى ئادا قىلىدۇ

نۇرخان ئاشۇ زۇلمهتلىك كۈنلهردە ئۆز جانلىرى ۋە ماللىرى بىلهن ئهرك ئۈچۈن،خهلق 

نومۇسلىرىنى،ئانا ماكانىنى یاۋۇز - ئېتىقادلىرىنى،ئىپپهت-ئىمان...ئۈچۈن،ۋەتهن ئۈچۈن

یاراق ئااللمىسا ، -ردىن قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن قوللىرىغا ئهركهكلهر كهبى قورالباسمىچىال

قومۇچ  بولسىمۇ ئېلىپ، ئازادلىق - یىڭنه،قازان- شهپقهت ھهمشىرىلىرى بولۇپ ۋەیاكى  یىپ

 . ئانىلىرىنىڭ بىرىدۇر-ئایاللىرىنىڭ-یولىدا كۈرەشكه ئاتالنغان مىڭلىغان ئۇیغۇر قىز
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 روھ دۇنياسىغا چىراغشام مۇئهللىم :بۆلۈم-4
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یىلالردا  ئۇیغۇر یېڭى مائارىپ ھهركىتى باشالنغان - 1900ئهسىرىمىزنىڭ بۇ بۆلىمى

دەسلهپكى دەۋىرلهردە رۇسىیهدىن كېلىپ ئۇیغۇر یېڭى مائارىپى ئۈچۈن ئۆچمهس تۆھپه 

قوشقان تاتار مۇئهللىمهلهردىن سوفىیه خانىم ،گۈلهندەم ئاۋۇستهي،خهدىچه 

بۇ سۆیۈملۈك .قاتارلىق ئۇستازالر شهرىپىگه بېغىشلىنىدۇ... ەر خانىمئاۋۇستهي،مۇنهۋۋ

 مۇئهللىمهلهر ئۇیغۇر رایونىدا ئهمدىلهتىن یېڭى مائارىپ ھهركىتى باشلىنىپ،بىلىملىك،

سېستىمىلىق ئالىي مائارىپ تهربىیسى كۆرگهن ئایال ئوقۇتقۇچىالرئىنتایىن كهمچىل 

ئایالالرنىڭ - بولۇپمۇ ئۇیغۇر رایونىدىكى  قىز- یېڭى مهدەنىیهت ھهركىتىگه بولىۋاتقان،

یېڭىچه مهكتهپلهردە ئوقۇشىغا قاتتىق قارشى تۇرىلىۋاتقان شارائىت ئاستىدا بارلىقىنى ۋە 

ئایالالرنىڭ مائارىپ ۋە باشقا ساھهلهردە تهربىیهلىنىشى - ھایاتىنى ئۇیغۇر رایونىدىكى قىز

مۇستهبىت،قانخور ھاكىمىیهتنىڭ زۇلۇم ئایالالرنىڭ نادانلىق ۋە -ئۈچۈن سهرپ قىلغان،قىز

. ئاسارەتلىرىدىن قۇتۇلۇپ،ئویغىنىشى ئۈچۈن زور تهسىر كۆرسهتكهن پىداكار ئۇستازالردۇر

 !ئاشۇ شهرەپلىك خىزمهتلىرى ئۈچۈن بۇ رىسالىمىزدە ئۇالرغا كۆپ تهشهككۈرلهر ئېیتىمىز 

 

 

 ساالم بىرەي مۇئهللىم

 ئۆگهنگۈچى:ئاپتورى

  

 ى، تهغدىم قىلدىڭ مائارىپقا،ھایاتىڭنى،بارىڭن

 مۇستهھكهمدۇر ئىرادەڭ ، ئىلىم نۇرى چېچىشقا،

 ناھهقلهرگه بوي بهرمهي،ھهقنى بویالپ مېڭىشقا،

 .سۈیىنىمهن ئهجرىڭدىن ،ساالم بىرەي مۇئهللىم



ىخىرات هچىقسىق ڭىنراللايائ نهكتۆئ ادىخىرات مالسىئ رۇغيۇئ ىرىسهق رالزۇتلۇي   

بهت- 192 
 

 

 كىتاب كۆرۇپ ھارمىدىڭ،تاپشۇرۇق بار یاندىشىپ،

 كېچه ئۇیقۇ یوق ، كۆزۇڭ كهتتى ئېچىشىپ،-كېچه

 ىڭ كېسهلگه، ئونىڭ بىلهن ئېلىشىپ،بوي بهرمىد

 تهربىیلهشكه بىزلهرنى، سهن داۋاملىق تىرىشىپ،

 .یاشنىدۇق بىز قهھرىڭدىن،ساالم بىرەي مۇئهللىم

 

 تاالشماستىن شوھرەتنى،بهدەل تولهپ مىھنهتسىز،

 تىنسىز،-ھهمرا قىلىپ دوسكىنى،تهر توكتۇڭغۇ ئۈن

 بورنى تۇتقان قوللۇرۇڭ،ئهمهس ھهرگىز قاداقسىز،

 قایسى بىرى چوڭ بولغان، ئوقۇتقۇچۇم سىنىڭسىز،

 .مهن كۆكلىگهن تهرىڭدىن،ساالم بىرەي مۇئهللىم

 

 مۇجهسسهم بولغان ساڭا،ھهرخىل ئىسىل خىسلهتلهر،

 سۆزلهپ قانداق تۇگۇتهي،سىنىڭدە كۆپ پهزىلهتلهر،

 پۇشمانىڭ یوق ئهزەلدىن ،قىیناپ باقسا قىسمهتلهر،

 ۇر یهنه ھېكمهتلهر،سهن ئوخشایسهن بۇالققا ، كۆپت

 .ئوستۇم سىنىڭ قولۇڭدىن ،ساالم بىرەي مۇئهللىم
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 گۈلهندەم ئاۋۇستهي

 

ئۇیغۇر یېڭىچه مائارىپى ئۈچۈن ئۆچمهس تۆھپه قوشقان ئۇستازگۈلهندەم 

ئۇیغۇر ۋە باشقا ئاز سانلىق مىللهتلهر یېڭى مائارىپىنىڭ ) 1973- 1889(- ئاۋۇستهي

 ئالغان ئایال مهنىۋى ئىنژېنېرى دەپ نام 

یىلى رۇسىیهدە تۇغۇلغان تاتار مۇئهللىمه - 1889گۈلهندەم ئاۋۇستهي 

یىلى تۇرپان ئاستانىلىق مهرىپهتپهرۋەر سودىگهر مهخسۇت مۇھىتىنىڭ - 1917بولۇپ،

تهكلىپى بىلهن ئۇیغۇر خهلقىنىڭ مهدەنىي ئاقارتىش ئىشلىرى ئۈچۈن ئوقۇتقۇچى بولۇش 

ۋە ئۇالرنىڭ خىراجهتلىرىنى ئایمۇ ئاي تهمىنلهپ نىیىتى بىلهن ئۇیغۇر رایونىغا كېلىدۇ 

گۈلهندەم ئاۋۇستهي مهخسۇت مۇھىتى تهكلىپ .ئوقۇتۇش خىزمهتلىرىگه مهسئۇل قىلىدۇ

نهپهر  6قىلغان مۇھىبۇلال ئهپهندى،ئهلى ئىبراھىم،ھېسامىدىن ئهپهندى قاتارلىق 

ه نهپهر ئۇ ئالت.ئوقۇتقۇچى بىلهن بىلله ئوقۇتۇش خىزمىتى بىلهن شۇغۇللىنىدۇ

ئوقۇتقۇچىدىن مۇھىبۇلال ئهپهندى بىلهن گۈلهندەم ئاۋۇستهي تۇرپانغا تهقسىم 

مۇھىبۇلال ئهپهندى بىلهن گۈلهندەم ئاۋۇستهي تۇرپان ئاستانىغا كهلگهندىن .قىلىنىدۇ

كېیىن مهخسۇت مۇھىتى ئۆز قوراسىدىن ئۆي بېرىپ ئۇالرنىڭ نىكاھ تویىنى قىلىپ 

یىلى بۇ یهردىكى تۇنجى مهكتهپكه ئوقۇتقۇچىلىققا - 1913مۇھىبۇلال ئهپهندى .قویىدۇ

مهقسۇدىیه -تهكلىپ قىلىنغان تاتار زىیالىیسى ھهیدەر سایرانى ئهپهندى ئوقۇتقان مهكتهپ

گۈلهندەم ئاۋۇستهي ئایرىم بىر ئېغىزلىق ئۆي تهییارالپ .مهكتىپىنى ئۆتكۈزىۋالىدۇ

ولغان بۇ مهكتهپته ئوقۇپ چىققان ئوقۇتۇش سۈپىتى بىرقهدەر یۇقىرى ب.قىزالرنى ئوقۇتىدۇ

كۆپلىگهن مۇنهۋۋەر ئوقۇغۇچىالر كېیىنكى ۋاقىتالردا باشقا جایالرغا بېرىپ تایانچ 

دەپ »ئاۋۇستهي«تاتارالر ئۆتمۈشته ئایال ئوقۇتقۇچىالرنى.ئوقۇتقۇچىالردىن بولىدۇ

ىڭ قىز ئۇن.دەپ نام ئالىدۇ»ئاۋىستهي«ئایال ئوقۇتقۇچى گۈلهندەممۇ شۇ ئاساستا.ئاتىغان
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دەپ ئاتىلىدىغان »ئاۋىستهي«ئوقۇغۇچىلىرىمۇ كېیىن ئوقۇتقۇچى بولغاندا 

شۇنىڭ بىلهن تۇرپان .مهسىلهن ئائىشه ئاۋۇستهي،پاتىمه ئاۋۇستهي ۋە باشقىالر.بولىدۇ

 .دەپ ئاتاپ كېلىدىغان بولغان»ئاۋۇستهي«رایونىدا ئایال مۇئهللىمهلهرنى 

یىلى كېسهل بولۇپ - 1921 ئهپهندى گۈلهندەم ئاۋىستهینىڭ یولدىشى مۇھىبۇلال

ئىككى یاشلىق ئوغلى ۋە قىزى بىلهن گۈلهندەم ئاۋۇستهي .تۇرپان ئاستانىدا ۋاپات بولىدۇ

بۇ یهردىكى قىزالرنى ئوقۇتۇش خىزمىتىگه ئائىشه ئاۋۇستهي قاتارلىق .تۇل قالىدۇ

ه یىلى چۆچهكك- 1925مۇئهللىمهلهر یېتىشىپ چىققىنى ئۈچۈن گۈلهندەم ئاۋۇستهي 

یىلىغىچه چۆچهكته -1955قایتىپ كېتىپ مهكتهپ ئېچىپ قىزالرنى ئوقۇتىدۇ تاكى 

مهكتىپى ئۇنىڭ نامىغا »گۈلهندەمىیه«چۆچهكتىكى .ئوقۇتقۇچىلىق بىلهن شۇغۇللىنىدۇ

 .ئاتالغانلىقى ئاالھىدە خاتىرىلىكتۇر

ئۇ . جىسىمىغا الیىق ھهقىقىي مهرىپهت باغۋىنى ئىدى- گۈلهندەم ئاۋۇستهي ئىسمى

. ئۇیغۇر مائارىپى ئۈچۈن پۈتۈن ھایاتىنى بېغىشالپ، بۇ یولدا ئۆچمهس سهھىپه یاراتقان

دەپ تىلغا ئېلىنىشقا ئهرزىیدۇ " سۆیۈملۈك ئانىسى" شۇڭا ئۇ ئۇیغۇر یېڭى مائارىپىنىڭ 

 .ھهمدە خهلقىمىز قهلبىدە ئۇنىڭ ئوبرازى مهڭگۈ پارالق نۇر چاچىدۇ

 

 

 مۇنهۋۋەر خانىم

 

ئۇ .یىلالردا یاشاپ ئۆتكهن تاتار مۇئهللىمهلهردىن بىرى-1930مۇنهۋۋەر خانىم 

ئوتتۇرا ئاسىیا تهۋەسىدىن تۇرمۇش مهسىلىسى تۈپهیلىدىن قهشقهرگه كېلىپ قالغان 

 »مهھمۇدىیه«یىلى قهشقهردە قۇرۇلغان تۇنجى قىزالر مهكتهپلىرىدىن - 1934بولۇپ،
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  .مهكتىپىنىڭ تۇنجى قارار مۇئهللىمهلىرىنىڭ بىرسى بولغان

مۇنهۋۋەر خانىم بۇ مهكتهپته قىزالرغا ھېساب ۋە ئانا تىلى دەرسى، ناخشا دەرسى، التىن 

مۇنهۋۋەر خانىم ساالمهتلىكى ئانچه یاخشى .تىلى دەرسى قاتارلىق دەرسلهرنى بهرگهن

ئهمما بۇ پىداكار مۇئهللىمه پۈتۈن ئىخالسى .ئهمهس،ھهم بىر پۇتى مېیىپ ئایال ئىدى

 : ئۇئوقۇغۇچىالرغا تاتارچه. دەرس ئۆتكهنبىلهن ئوقۇغۇچىالرغا 

 ئىشىكنىڭ ئالدى یېشىل گۈللهر،

 ).كۆتهرمىدى(یېیىپ قویسا كۆتهرمى

 ئېركىنلىكته ئۆسكهنىم،

 ).كۆتهرمىدى( ئېغىر سۆزلهر كۆتهرمى

 ، بول بهختلىك،)چىرایلىق( بولما ماتۇر

 ....بهختلىك یۈرسه یهملى

 

پ، ئوقۇغۇچى قىزالرنى ئىستېتىك تهربىیىگه قاتارلىق تاتار خهلق ناخشىلىرىنى ئۆگىتى

ئهپسۇس بۇ .ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئۆگىنىش قىزغىنلىقى ئىنتایىن یۇقىرى بولغان.ئىگه قىلغان

 .مهكتهپ سىیاسىي ۋەزىیهت سهۋەبىدىن ئالته ئایدىن كېیىن تاقىلىپ قالغان

 خهدىچه ئاۋۇستهي

 

یېڭى مهكتهپلهرنىڭ ،ستازئىلى یېقىنقى زامان پهننىي مائارىپ سېپىدىكى جاپاكهشئۇ

ئۇ قازان تاتارلىرىدىن بولۇپ،ئۇیغۇر .ئېچىلىشىئۈچۈن ئاساس سالغۇچى خهدىچه ئابستاي

خهدىچه ئاۋۇستهي مهشھۇر .یېڭى مائارىپىغا زور تۆھپه قوشقان پىداكار ئایالالردىن بىرى

 یىلى یولدىشى- 1910تاتار پىداگوك ئابدۇلال بوبى دېگهن كىشىنىڭ رەپىقىسى بولۇپ،
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بىلهن بىرگه قازان شهھرىدىن غۇلجىغا تهكلىپ بىلهن كېلىپ،غۇلجا تهۋەسىدىكى 

ئایاللىرىنىڭ یېڭىچه مائارىپ بىلهن - تاتار،ئۇیغۇر قاتارلىق ھهرمىللهت قىز

 .تهربىیلىنىشىگه زور  ئهجىرلهرنى سىڭدۈرگهن تۆھپىكار مائارىپچىدۇر

هرۋەر زاتلىرى قىزالر یىلى بىر بۆلۈم تاتار زىیالىیلىرى ۋە تهرەققىیپ- 1910

مائارىپىنىڭ مۇھىملىقىنى تونۇپ یېتىپ، دەۋرگه ماسلىشىپ، مهخسۇس قىزالر مهكتىپى 

ئوقۇتقۇچى مهسىلىسىنى ھهل قىلىش ئۈچۈن قازان شهھىرىدىن . ئېچىشنى قارار قىلدى

ئایال ئوقۇتقۇچىالر تاتارچه ئابىستاي (مهشھۇر پېداگوگ ئابدۇلال بوبى، خهدىچه ئابىستاي 

نى تهكلىپ قىلىپ غۇلجا )پ ئاتالغان، ئۇیغۇرالر ئاۋستاي دەپ تهلهپپۇز قىلغاندە

تاتار جامائهتچىلىكىنىڭ قىزغىن قوللىشى، ئىلغار تاتار . شهھىرىگه ئېلىپ كهلدى

نهتىجىدە . بایلىرىنىڭ مهبلهغ چىقىرىشى بىلهن مهكتهپ سېلىش خىراجىتى توپالندى

ىكى مهدرسىنىڭ ئورنىدا دېرىزىلىرى تهشلهپكىدىكى چوڭ تاتار مهسچىتى یېنىد

ئورۇندۇقلىرى تولۇق  –ئۈستى تاختایلىق، یاۋروپاچه دوسكا، پارتا -ئهینهكلىك،ئاستى

. ئىككى قهۋەتلىك، ئاستى ماگىزىن، ئۈستى سىنىپ بولغان مهكتهپ بىناسى قهد كۆتۈردى

نۇر <<مهكتهپته یهنه . دەپ نام بېرىلدى>> مهكتهبى نۇر<<مهكتهپكه 

بۇ مهكتهپ شۇ دەۋردە باشالنغۇچ بىلهن تولۇقسىز . تهشكىل قىلىندى>> نىسىكىتاپخا

ئوتتۇرىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان شىنجاڭ بۇیىچه بىردىنبىر قىزالر مهكتىپى ئىدى 

مهكتهپته  ئېلىپبه، ئىمال، ھېساب، . یىلى بۇ مهكتهپته رەسمىي دەرس باشالندى- 1914

ىیه، فىزىكا، بوتانىكا، جۇغراپىیه، ئهخالق، ئهدەبىیات، ئالگېبىرا، گىئومېتىرىیه، خىم

قىزالر ئالدىغا پهرتۇق تارتىپ، . تهنتهربىیه، ئهرەپ تىلى، شېئىر، دىن دەرسلىرى  ئۆتۈلدى

یوپكا، گۈل چېكىلگهن تاتارچه قىزالر دوپپىسىدىن  –ئاق یاقىلىق بېغىررەڭ كوپتا 

ار قىزلىرىال ئوقۇپ مهكتهبى نۇردا تات. تهركىپ تاپقان مهكتهپ فورمىسى كىیهتتى

قالماستىن ئۇیغۇر، قازاق، ئۆزبېك، خۇیزۇ قىزلىرىمۇ، شۇنىڭدەك ئىككى نهپهر خهنزۇ 
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 ...قىزىمۇ ئوقۇغان ئىدى

خهدىچه ئابىستاي ئۇیغۇر رایونىدىكى ئوقۇتقۇچىلىقتىن ئىبارەت بۇ شهرەپلىك 

ارلىقالرنى ھایاتىنى باشلىغاندىن تارتىپ نۇرغۇنلىغان قىزالر مهكتهپلىرى،یهسلى قات

ئایالالر تهربىیىسهگه توختىماي تۆھپه قوشۇپ كهلگهن - ئېچىپ،مۇئهللىمه بولۇپ،قىز

بولۇپ،بۇ مهكتهپلهردىن بىرى ھازىرقى غۇلجا بىرىنچى باشالنغۇچ مهكتهپنىڭ ئاساسى 

تاتارچه ئابزى ئۇیغۇرچه (یهنى خهدىچه ئاپپاي تاتار زىیالىیلىرىدىن غهزىز ئابزى .ئىدى

، غهینۇرە ئاپپایالر بىلهن )ز بولۇپ، ئۇیغۇرالر ئهۋزى دەپ تهلهپپۇز قىلغانئاكا دېگهن سۆ

) باشالنغۇچ مهكتهپنىڭ ئورنىدا-1ھازىرقى (بىلله غۇلجا شهھىرى قىزىل كۆۋرۈكته 

باال ئوقۇتۇپ ئۈچ سىنىپلىق قىزالر مهكتىپى ئېچىپ ئۆیده ئاددىیغىنه ئىككى ئېغىزلىق 

باشالنغۇچ - 1ۇ سىنىپالر بۈگۈنكىغۇلجاشهھهرلىك ب.پهننىي دهرسلهردىن بىلىم بهرگهن،

ئهینى ۋاقىتتا بۇ مهكتهپ «قىزىل كۆۋرۈك .مهكتهپنىڭ ئهڭدهسلهپكى ئاساسى ئىدى

 .مهكتىپى»دهپ ئاتىالتتى

یىلى بېشىرباي ھاجىم غۇلجا شهھىرىدىكى بهیتۇلالھ مهسچىتىنىڭ غهربىي - 1910

كتهپ بىناسى سالدۇرۇپ، یاۋروپاچه شىمال بۇرجىكىدە ئالته ئېغىزلىق ئوتتۇرسى زاللىق مه

پارتا، دوسكىالرنى یاسىتىپ، مهخسۇس قىزالر مهكتىپى قۇرۇپ، قىزىل كۆۋرۈكتىكى غهزىز 

ئهۋزى، خهدىچه ئاپپاي، غهینۇرە ئاپپایالرنى ئىككى سىنىپ ئوقۇغۇچىسى بىلهن كۆچۈرۈپ 

 ..كېلىدۇ

 1912قىلىپ،تهسىس "كهسىپ مهكتىپى- ھۈنهر"یىلى ئىلىدا -1905مۇسابایوفالر 

یىلىغا كهلگهندە،ئایالالرنىڭ تېخنىڭ جهھهتتىن تهربىیهلىنىشى ئۈچۈن بىر قىسىم - 

ئایالالرنىڭ ئىشچى ۋە ئوقۇغۇچى بولۇشتهك ئارزۇلىرىنىڭ تهلىپى بویىچه بۇ مهكتهپنى 

یىلى بۇ مهكتهپنىڭ -1913شۇنىڭ بىلهن ئۇالر.گه ئۆزگهرتىدۇ"ئایالالر كهسپى مهكتىپى"

ى مهسلىسىنى ھهل قىلىش ئۈچۈن قازان شهھرىدىن كهلگهن تۆت نهپهر ئایال ئوقۇتقۇچ
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ئایال ئوقۇتقۇچىنى تهكلىپ قىلىپ، بۇ مهكتهپنىڭ مۇئهللىمهلىك ۋەزىپىسىنى 

مهكتهپته دىن دەرسى بىلهن بىلله توقۇمۇچىلىق،كهشتىچىلىك،تىككۈچىلىك .تاپشۇرىدۇ

انىنى تاشالپ،ئۇیغۇر ماك-ئهنه شۇ مهكتهپته تۇغۇلغان یۇرت.دەرسلىرى ئۆتۈلىدۇ

ئایاللىرىنىڭ مائارىپ ۋە كهسپى جهھهتلهردە تهربىیهلىنىشى ئۈچۈن ئۆزىنى بېغىشالپ -قىز

 .یىراقتىن كهلگهن تاتار مۇئهللىمهلهردىن بىىرى خهدىچه ئاۋۇستهي ئىدى

خهدىچه ئاۋۇستهي ئۆزى بىلهن بىلله كهلگهن مۇئهللىملهر بىلهن بىرگه بۇ مهكتهپته 

خانىمالرغا ھېساب،تارىخ،جۇغراپىیه قاتارلىق دەرسلهر بویىچه ئوقۇتۇش - قىزبىر تهرەپتىن 

ئېلىپ بارسا،یهنه بىر تهرەپتىن كىیىم تىكىش،یۇڭ پوپایكا،شارپا،یاغلىق،پهلهي 

مهكتهپنى .توقۇش،رېشىلىیه ئىشلهش،كهشتىچىلىك قاتارلىق قول ھۈنهرلىرىنى ئۆگىتىدۇ

ئوقۇشنى تهلهپ قىلغانالر .ولۇپ یېتىشىپ چىقىدۇپۈتتۈرگهن ئایالالر ئۇستا ھۈنهرۋەنلهر ب

خهدىچه .دەپ ئاتىلىدىغان بولىدۇ"ھۈنهر مهكتهپ"داۋاملىق كۆپهیگهچكه،بۇ مهكتهپ

ئاۋۇستهي قاتارلىق بۇ مۇئهللىمهلهرنىڭ جاپالىق ئهجىرلىرى نهتىجىسىدە بۇ مهكتهپته 

م كارخانا ئایاللىرى بىلىملىك ھۈنهرۋەنلهر ھه- ئوقىغان مىڭلىغان ئۇیغۇر قىز

یىلى خهدىچه ئاپپاي یهنه  ئهسمه ئاپپاي - 1945ئۇندىن باشقا . ئىشچىلىرىغا ئایلىنىدۇ

بىلهن بىلله غۇلجا شهھىرىدە تۈنجى بالىالر یهسلىسى ئېچىپ، بالىالر باغچىسى قۇرۇلۇشىدا 

 ...ئۈلگه تىكلهیدۇ

 سوفىیه خانىم مهسۇم خانوۋا

 

ئهسلى )1950-1902(هسۇم خانوۋاسۇفىیه خانىم م- كۇچادىكى تۇنجى مۇئهللىمه

یىلىغىچه - 1924.قازان تاتارلىرىدىن بولۇپ،قازان پىداگوگىكا ئىنىستىتۇتىدا ئوقۇغان

شۇ .قازان دىزېرژىنىسكى نامىدىكى یېتىمالر مهكتىپىدە ئوقۇتقۇچى بولۇپ خىزمهت قىلغان
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 .چاغدا یولدىشى ئهزەمخان تۆرەم بىلهن توي قىلغان

ئۆزبهك زىیالىسى بولۇپ،كېیىن ھهم )تاشكهنت(هنگانلىقئهزەمخان تۆرە ئهسلى نهم

سایاھهت،ھهم تىجارەت بىلهن ئایالى سوفىیه خانىمنى ئېلىپ چۆچهك ئارقىلىق كۇچاغا 

كېلىپ ئورۇنلىشىپ قالغان ۋە شهمهي بىلهن كۇچا ئارىلىقىدا تىجارەت بىلهن 

ن كۆچئېرىق ئهزەمخان تۆرە كۇچانىڭ گۈزەل كوچىلىرىدىن بىرى بولغا.شۇغۇلالنغان

قۇمۇل دېھقانالر ئىنقىالبى مهزگىلىدە خوجىنىیاز .مهھهللىسىدە زامانىۋى قورۇ سالدۇرغان

بۇ مهزگىلدە كۇچادا یېڭىچه مائارىپ .ھاجىغا مهسلىھهتچى سۈپىتىدە خىزمهتكه قاتناشقان

ئهمدىلهتىن باشالنغان بولۇپ،ئایالالر مائارىپى ئۈچۈن یېتهكچىلىك قىلغۇچى مۇئهللىمه 

دەل مۇشۇنداق پهیتته مهرىپهتلىك سۇفىیه خانىمنىڭ كۇچاغا كېلىپ .ىش قىیىن ئىدىتېپ

شۇ مۇناسىۋەت بىلهن ئابدۇلھېمىت مهخسۇم،ئابدۇللهم .قېلىشى بۇ ئىشقا تازا باپ كېلىدۇ

باي باي قاتارلىق مائارىپپهرۋەرلهر ئىككى سىنىپلىق قىزالرنى توپالپ سۇفىیه خانىمنى 

ئهزەمخان تۆرىنىڭ رازىمهنلىكى بىلهن سۇفىیه .ه تهكلىپ قىلىدۇمۇئهللىمه بولۇپ بېرىشك

شۇنىڭ بىلهن قىزالر مهكتپى .خانىم شهرەپلىك،ئهمما مۈشكۈل ۋەزىپىنى ئۈستىگه ئالىدۇ

 .ۋۇجۇدقا كېلىدۇ ۋە ئوقۇغۇچىالر كۆپىیىشكه باشالیدۇ

یىللىرىغا كهلگهندە،كۇچا ئۇیغۇر مهدەنىي ئاقارتىش ئۇیۇشمىسى ئایال -1938

وقۇتقۇچىالرغا بولغان جددىي ئېھتىیاجنى ھهل قىلىش ئۈچۈن قىسقا مۇددەتلىك ئ

كۇرسقا سۇفىیه خانىم مۇدىرە بولۇپ .كۇرسى ئاچىدۇ)ئایال ئوقۇتقۇچىالر(دارىلمۇئهللىمات

قاتتىق ئىنتىزام ۋە جىددىي ئوقۇتۇش .ئىشلهیدۇ ۋە قوشۇمچه گىرامماتىكا دەرسى بېرىدۇ

یاقهتلىك بولۇپ ئوقۇش پۈتتۈرۈش شاھادەتنامىسىغا نهتىجىسىدە بۇ كۇرسانتالر ال

نهچچه جایدىكى قىزالر مهكتىپىنىڭ ئوقۇتقۇچىلىقىغا 20ئېرىشىدۇ ھهمدە كۇچادىكى 

 .شۇنىڭ بىلهن ئایال ئوقۇتقۇچىالر مهسلىسى ئاساسهن ھهل بولىدۇ.بهلگىلهپ ئهۋەتىلىدۇ

غا چىقىشتا،قازاندا یهنه شۇنى ئېیتىپ ئۆتۈش كېرەككى،سۇفىیه خانىم قازاندىن یول
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نهشر قىلىنغان دەرسلىك قولالنما،ھهرخىل پهنگه ئائىت دەرسلىك كىتابالرنى،ئاتاقلىق 

شائىر ئابدۇلال توقاي،ھهزرەت قارى نىیاز قاتارلىق ئالىم ۋە ئهدىپلهرنىڭ 

كىتابلىرىنى،پۇشكىن،لېرمونتوۋنىڭ تهرجىمه ئهسهرلىرىنى،رومانالرنى بىلله ئالغاچ 

ۇ كىتابالرنى ئوقۇتۇش ئىشلىرىدا پایدىالنغان،ۋە باشقا ئوقۇتقۇچىالرمۇ كهلگهن بولۇپ،ب

 .ئوقۇتۇش خىزمىتىدە مۇشۇ ماتېرىیالالردىن پایدىالنغان

یىلى زالىم شىڭشىسهي تهرىپىدىن - 1938سۇفىیه خانىمنىڭ یولدىشى ئهزەمخان تۆرە 

ئوغۇللىرىنى -قىز سۇفىیه خانىم مۇشۇنداق ئېغىر ۋەزىیهتتىمۇ.قولغا ئېلىنىپ یوقىتىلىدۇ

سۇفىیه خانىم .ئهڭ یاخشى مهكتهپلهرگه ئوقۇشقا ئهۋەتىپ یاخشى تهربىیهلهیدۇ

مهرھۇمهنىڭ ۋاپاتىنى ئاڭلىغان ھهربىر .یېشىدا كۇچادا ۋاپات بولىدۇ48یىلى -1949

سۇفىیه ئاپایىمنىڭ .ئایال چوڭقۇر قایغۇغا چۆكۈپ ماتهمدەر بولىدۇ- ئهر

 .كۇچانى دېگۈدەك زىلزىلىگه سالىدۇھهسرەتلىك ماتىمى پۈتۈن -قایغۇ

سۇفىیه خانىمنى نهچچه یۈزلىگه ئوقۇغۇچىلىرى ئاپایىم دەپ ھۆرمهت قىلىدىغان 

ئوقۇتقان قانچىلىغان قىزالر بىلىم ئهھلى .ئۇ .بولۇپ،ھېلىمۇ ئاپایىم دەپ تىلغا ئېلىنىدۇ

غۇر یېڭى بولۇپ مائارىپ ۋە باشقا ساھهلهردە یاخشى خىزمهتلهرنى قىلىپ،كۇچادىكى ئۇی

 . مائارىپ ئۈچۈن ھهسسه قوشىدۇ

 

 

 خهدىچه مۇزەپپهر خانىم

 

یىلالردا قهشقهردە ئولتۇراقلىشىپ قالغان - 1930خهدىچه مۇزەپپهر خانىم 

مهرىپهتپهرۋەر تاتار زىیالىلىرىدىن یۈسۈپ مۇزەپپهر ئهپهندىنىڭ ئایالى بولۇپ،قهشقهردىكى 
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 .ا مۇئهللىمهلهردىن بىرىئایالالر مائارىپىغا ئاالھىدە تۆھپه قوشق-قىز

خهدىچه مۇزەپپهر خانىم دەسلهپته قهشقهر شهھىرى ئهنجان كوچىسىدا ئولتۇرۇشلۇق 

قهۋىتىدە - 2مهرىپهتپهرۋەر بایالردىن مۆھىددىن جانباینىڭ ھهشهمهتلىك ھویلىسىنىڭ 

ئۇمۇ پىشقان،ئىجتىھاتلىق،قابىل .نىڭ مۇئهللىمهسى بولىدۇ» ئایالالر مهكتىپى« ئېچىلغان

ئایالالر مائارىپىغا كۆڭۈل بۆلۈپ،ئوقۇتۇش -ئارىپچىالردىن بولۇپ،قهشقهردىكى قىزما

 .سۈپىتىنى یۇقىرى كۆتىرىدۇ

ھازىرقى ( خهدىچه خانىم یهنه قهشقهر شهھىرى توختى مىراخور كوچىسى

دىكى مهرىپهتپهرۋەر زات مۇھهممهد ئهلى شاڭیۇمالرنىڭ خۇسۇسىي ) قایماق كوچىسى-سۈت

ئىمىن ھاجىم خهلپىتىم باشقۇرۇشىدىكى كونا مهكتهپتىمۇ مۇئهللىمه جایىغا قۇرۇلغان 

یىلى قۇرۇلغاندىن تارتىپ قهشقهردىكى نۇرغۇن ئىلىم  - 1885بۇ مهكتهپ  .بولىدۇ

تهشنالىرىنى تهربىیىلهپ كهلگهن بولۇپ،ئۇ بۇ مهكتهپته مهكتهپ مهسئۇللىرىدىن بۈۋى 

 .نىیهت دەرسىنى بېرىدۇئایالالرغا مهدە- خهلىچه خېنىمغا یاردەملىشىپ،قىز

 

 زەینهپ خانىم یىلقىباي

 

یىلى غۇلجىدىكى خهیرىیه،  – 1943پېشقهدەم ئوقۇتقۇچى زەینهپ خانىم یىلقىباي 

نهمۇنه، تائالىیه، ئىلى ۋىالیهتلىك قىزالر مهكتىپى ۋە سایرامىیه مهكتهپلىرىدە مۇدىر ۋە 

، ئۆزبېك، قازاق، قىرغىز، ئۇ تهربىیىلىگهن تاتار، ئۇیغۇر. مۇئهللىمه بولۇپ ئىشلىدى

تۇڭگان ۋە قىسمهن خهنزۇ پهرزەنتلىرى جهمئىیهتنىڭ تۈرلۈك ساھهلىرىدە ئۈنۈملۈك 

 خىزمهت قىلدى

یىل خىز مهت قىلغان زهینهپ 55ئىلى یېقىنقى زامان مائارىپىنىڭتهرهققىیاتى ئۆچۈن 
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همۇنه ن<<یىلىغىچه غۇلجا شهھرىده قۇرۇلغان -1976یىلدىن -  1921یىلقىباي خانىم 

مۇرات مهكتهپ»لهرده ،تائالىیه مهكتهپ«<<،>>سایرامىیه مهكتهپ<<،>>مهكتهپ

 .یېتىشتۈردىنۇرغۇن ئهۋالدالرنى تهربىیىلهپ ، ئوقۇتقۇچىلىق قىلىپ

ئۇ ئۆزىنىڭ باغۋهنلىك ئهجرىنى ئۈچ ۋىالیهت ئىنقىالبىي ھۆكۈمىتى ۋه ئازادلىقتىن 

»قهھرمان«ئوردىنى بىلهن ،ىكېیىن خهلىق ھۆكۈمىتى تهقدىمقىلغان«ساداقهت»ئوردىن

 .نامایهن قىلدى

یىلى ئاپتونوم رایۇنلۇق ۋه مهملىكهتلىكئىلغارالر قۇرۇلتىیىغا -1956ئۇ یهنه 

مانا بۇالرنىڭ ھهممىسىزهینهپ خانىمنىڭ مېھنىتىدىن ئېچىلغان ،قاتنىشىپ مۇكاپاتالندى

 .خۇش پۇراقگۈللهر ئىدى

مائارىپىغا ئاالھىده تهسىر  یىلالردىكى ئىلى یېقىنقى زامان- 1930زهینهپ خانىم 

قاتارلىق تهشۋىقات >> ئىلى گېزىتى<<كۆرسهتكهنلىكى ئۈچۈن ئهینىۋاقىتالردىال 

ئىزلىرى بىلهن تونۇشتۇرۇلغان ۋه زهینهپ ئانا دېگهن ھۆرمهت  -ۋاستىلىرىدا ئىلغار ئىش

 .نامى بىلهن یاد ئېتىلىپ كهلگهن

  

  

 

 رهشىده خانىم

 

رىپچىلىرىدىن بولۇپ،ئهینى دەۋىردىكى غۇلجىدا غۇلجىدىكى تاتار مائارهشىده خانىم

یىلى سابىق سوۋېت  -1931. ئېچىلغان قىزالر مهكتىپى تاتار مهكتهپته ئوقۇغان

ماتېماتىكافاكولتېتىغا -تاشكهنت پىداگوگىكا ئۇنىۋېرسىتېتى فىزىكا ،ئىتىتىپاقغا بېرىپ
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 .ده ئىشلىگهن )تاتارمهكتهپ(ئانا مهكتىپى،یىلىغۇلجىغاكېلىپ - 1933.كىرىپ ئوقۇغان

ئۈرۈمچى ۋه نىلقا ناھىیىسىده مائارىپ خىزمىتىنى ،یىلغىچه غۇلجا-1946یىلدىن - 1935

«قىزالرئوتتۇرا مهكتىپى»گهمۇدىر ،یىلى ئۈرۈمچىگه بېرىپ 1946.ئىشلىگهن

یىلى ئۇ ئۈرۈمچى غالبىیهت یولىدا شىنجاڭیېقىنقى زامان تارىخىدىكى -  1947.بولغان

 .چىسىنى قۇرۇپ مهسئۇل خىزمهتلهرنى ئىشلىگهنتۇنجى مىللىي بالىالرباغ

ئۇ .یىلىبېیجىڭغایۆتكىلىپ بالىالر مائارىپىنى ئىشلىگهن - 1955رهشىدهم خانىم 

سىیهتسىز مېھنهت قىلغانلىقى ئۈچۈن یېقىنقى زامان خمائارىپ تهرهققىیاتى ئۈچۈن شه

ىدىمۇ پۈتكۈل شىنجاڭ یېقىنقى زامان مائارىپتارىخ،ئىلىمارىپ تارىخىدىال ئهمهس

 .ئاالھىده ئورۇن تۇتىدۇ

یۇقىرىقىالردىن باشقا تهكلىمه، شهفىقه سهفهر غهلى، غالىیه، دىلئهفرۇز، سهفهرغهلى، 

رەشىدە سهفهرغهلى، زەیتۇنه، شهۋقىیه، زەینهپ، مهبرۇرە، فهھىمه، سالىخه تهته، نادىیه، 

رازىیه، فهرىدە، غارىف رەشىدە باراتۇۋا، فاتىمه بورناشىۋا، فاتىمه غهففار، جامال سهفهرغهلى، 

ۋە ماھىنۇر سىراجىۋا ھهم ئىسمى ئاتالمىغان نۇرغۇنلىغان تاتار مائارىپچىلىرى غۇلجا 

شهھىرى ۋە ئىلى ۋىالیىتىنىڭ ھهر قایسى جایلىرىدا ئېچىلغان پهننىي مهكتهپلهردە 

ئوقۇتۇش ۋەزىپىلىرىنى ئۈستىگه ئېلىپ، ئۇیغۇر خهلقىنىڭ یېقىنقى زامان پهننىي 

 .ىنى ئومۇمالشتۇرۇشقا ئۆچمهس ھهسسىلهرنى قوشتىمائارىپ
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 ئىمان باغچىلىرىدىن :بۆلۈم- 5
  خۇشپۇراق گۈللهر

  
 

 ئىمان باغچىلىرىدىن خۇشپۇراق گۈللهر

 الرَّْحَمِن اارَِّحیمِهللاِبْســــــــــــــــــِم ا

اناالر  س- ئاجىز بهندىلىرىنى ئىمان نېئمىتى بىلهن رىزىقالندۇرغان ئالالھتائاالغا ھهمدۇ

 !بولسۇن

ئىنسانىیهتنى زۇلمهتتىن یورۇقلۇققا چىقىرىشقا سهۋەپچى بولغان كائىناتنىڭ پهخرى 

 !مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهیھى ۋەسسهللهمگه دۇرۇت ۋە ساالم بولسۇن

مېھرىبان ئالالھ، ئۇلۇغ یولباشچىمىز مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهیھى ۋەسسهللهم  

ۈیۈك نېئمىتى قۇرئان ۋە ھېكمهت بىلهن خۇش بېشارەت بىلهن ئىنسانالرنى ئۆزىنىڭ ب

بېرىپ،مۇقهددەس مهككىدە ئىسالم نۇرىنى چاقنىتىپ ئۈچ ئهسىىرلهر ئۆتكهندىن 

تاكى ئهرەپ .كېیىن،ئۇیغۇر دىیارىدا ھهم ئىماننىڭ گۈزەل نۇرلىرى پارالشقا باشلىدى
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یىلتىز تارتقان شۇ یېرىم ئارىلىدىن قاراخانىیالر چىگرالىرىغا قهدەر ئىسالم چوڭقۇر 

شىمالىدىكى بۇ كهڭ زىمىندا بۇددا ۋە مانى - دەۋىرلهرگىچه تهڭرى تېغىنىڭ جهنۇپ

خۇددى جاھىلىیهت دەۋرىدىكى .تۈتهكلىرى ئۇچۇپ یۈرەتتى- دىنىنىڭ قاباھهتلىك ئىس

باشقا بارلىق قهۋملهردىكىدىن پهرىقلهنمهیدىغان بۇدقا ئىبادەت قىلىش ۋە باشقا تۈرلۈك 

ئادەتلهرگىچه بۇ یهردىمۇ -راھلىقىدىن تارتىپ،بۇزۇق،ناچار ئىجتىمائىي ئۆرۈپئېتىقاد گۈم

بۇ یهردە چۈشهندۈرمهكچى بولغان مهزمۇنغا ماس ھالدا،ئایالالر .ئوخشاشال مهۋجۇت ئىدى

 :ۋە نىكاھ ھهققىدىكى بهزى كىچىك تهپسىالتالرنى قىستۇرۇپ ئۆتسهك كۇپایه

ایىتى ئۇزۇن دەۋىرلهردىن تارتىپال ئىنىنىڭ تارىخىي خاتىرىلهردە مهلۇم بولۇشىچه ناھ

یهڭگه بىلهن توي قىلىش ئادىتى ئۇیغۇر جهمىیىتىدە ئېقىپ یۈرگهن ئهھۋالنىڭ بىرى 

ئىنى بولغۇچى ئۆلۈپ كهتكهن ئاكىسىنىڭ خوتۇنىنى ئۆز ئهمرىگه ئالسا .ئىدى

بىرى دادىسى ئۆلۈپ كهتكهندىن كېیىن ئوغۇل ئانا بولۇپ تۇرغانالردىن .بولىیۋېرەتتى

ھهتتا، ئۆز .یهنى ئۆگهي ئانىسى بىلهن توي قىلسا بولىیۋېرەتتى-بىلهن توي قىلسا

ئىنىلىرى یاكى ئۆگهي ئوغۇللىرىغىال ئهمهس،ئۆگهي نهۋرىلىرىگىمۇ یاتلىق -ئېرىنىڭ ئاكا

ئایالالر جهمىئىیهت .خالىغانچه كۆپ خوتۇنلۇق بولۇش تۈزۈمى مهۋجۇت ئىدى.بوالتتى

بۇ یهردە ئهڭ .ئۆتكۈزۈلۈپ پایدىلىنىدىغان بۇیۇم ھېسابلىناتتىئىچىدىكى قولدىن قولغا 

تىپىك مىسالدىن بىرى شۇكى،سۇلتان سۇتۇق بۇغراخاننىڭ دادىسى بازېر قاراخان ئۆلۈپ 

كهتكهندىن سۇتۇقنىڭ ئانىسى تۈركان خاتۇننى بازېر قاراخاننىڭ ئىنىسى ئوغۇلچاق 

ىن ئىماننىڭ یورۇقلىقىغا ئىنسانالرنى كۇفرىنىڭ زۇلمىتىد.خوتۇن قىلغان ئىدى

چىقىرىدىغان ھهقىقهت نۇرى ئىسالم مانا مۇشۇنداق ئۇیغۇرالرنىڭ  جاھىلىیهت دەۋرىدىكى 

ئادەتلهر ۋە ئایالالر خورلۇقىنى -ساناقسىز ئهخالقسىز،چىركىن ئىجتىمائىي ئۆرۈپ-سان

گۈزەل  پاكىزە بىر ئىسالم دىیارىنىڭ بارلىققا كېلىشى ئۈچۈن بۇ- ئهمهلدىن قالدۇرۇپ پاك

  . دىیارىدا چاقناش ئالدىدا تۇراتتى
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ئهسىردە ئۆتكهن ئاتاقلىق ئۇیغۇر ئالىمى جامال قارشى قهشقهرىیه خان جهمهئهتى - 13

ئهسىردە یاشىغان ئاتاقلىق ئهرەب لۇغهتشۇناسنىڭ -11كۇتۇپخانىسىدىن تاپقان 

نى »ھ لۇغىتىسۇررا«نىڭ قولیازما نۇسخىسىغا ئاساسهن،ئىزاھلىق لۇغهت »سوخھاھ«ئهسىىر

كېینكى بىر مهزگىلگه كهلگهندە قهشقهردىكى دىننىي .تهرجىمه قىلىپ تۈزۈپ چىقىدۇ

نى یېزىپ »سۇرراھ لۇغىتىنىڭ تولۇقلىمىسى«ساھه زاتلىرىنىڭ تهكلىپىگه ئاساسهن

مانا مۇشۇ ئهسهردە ئىسالم دىنىنىڭ قاراخانىیالر خانلىقىنىڭ پایتهختى قهشقهرگه .چىقىدۇ

 :سۆزلهنگهن بىر ۋەقه بایان قىلىنىدۇ تارقىلىش ئهھۋالى

ئهسىرنىڭ ئاخىرقى مهزگىللىرىدە بۈگۈنكى ئوتتۇرا ئاسىیا ۋە ئۇیغۇر رایونى -9

بۇنىڭ بىرى بۇددا ۋە مانىي .تهۋەسىدە ئىككى كۈچلۈك ھاكىمىیهت باش كۆتۈرۈپ چىقىدۇ

ېىقاد قىلىدىغان دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغان قاراخانىیالر خانلىقى،یهنه بىرى ئىسالم دىنىغا ئ

سامانىیالر سۇاللىسى بولۇپ،دەسلهپكى چاغالردا بۇ ئىككى تهرەپ ھۆكۈمرانلىرى 

كېینكى ۋاقىتالرغا .ئاالقىلهر ئۈزۈلمهي،ئاالقه خېلى قویۇق بولىدۇ- ئوتتۇرىسداخهت

كهلگهندە سامانىیالر سۇاللىسى بارغانچه كۈچىیىپ،قاراخانىیالر سۇاللىسىغا جىھاد ئېالن 

بارا یامانلىشىش كېلىپ - ئىككى تهرەپنىڭ مۇناسىۋىتىدە بارا.دۇقىلىپ تۇرى

ئهۋالد خانى ئوغۇلچاق ھاكىمىیهت یۈرگۈزىۋاتقان -3قاراخانىیالر خانلىقىنىڭ .چىقىدۇ

كهلدى ئاالقىسىنى -مهزگىللهرگه كهلگهندە،ئوغۇالق سامانىیالر سۇاللىسى بىلهن باردى

اندانلىقى تهۋەسىدە ئىسالم دىنىنى ئۈزىدۇ ھهمدە پهرمان چۈشۈرۈپ،قاراخانىیالر خ
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مىالدى .تارقىتىشنى،ئۆز پۇقرالىرىنىڭ ئىسالم دىنىنى قوبۇل قىلىشنى قاتتىق چهكلهیدۇ

یىلى سامانىیالر سۇاللىسى قاراخانىیالر دۆلىتىگه یهنه بىر قېتىم جىھاد -893

ھىرىنى پایتهختى ھازىرقى قازاقىستاننىڭ جامبۇل شه- 2قىلىپ،قاراخانىیالر خانلىقىنىڭ 

مىڭ لهشكىرىنى ئهسىرگه 15یهنه بىر قېتىم بېسىۋالىدۇ؛ئوغۇلچاقنىڭ خوتۇنى ۋە 

ئوغۇلچاق پایتهختنى .مىڭ ئهسكهرنى ئۆلتۈرىدۇ10چۈشۈرىدۇ ھهم بۇنىڭ ئىچىدىكى 

ئۇزاق ئۆتمهي سامانىیالر پادىشاھلىقىدا ئىچكى .قهشقهرگه یۆتكهشكه مهجبۇر بولىدۇ

رادا مهغلۇبىیهتكه ئۇچرىغان شاھزادە ئهبۇ ناسىر ئىبنى بۇ ئىچكى ماج.ماجرا یۈز بېرىدۇ

سودىگهر قىیاپىتىگه )رىۋایهتلهردە تىلغا ئېلىنغان ئهبۇ ناسىر سامانىنى كۆرسىتىدۇ(مهنسۇر

ئىسالم .كىرىۋېلىپ،قاراخانىیالر خانلىقىغا قېچىپ بېرىپ سىیاسىي پاناھلىق تىلهیدۇ

لچاق سامانىیالر پادىشاھلىقىنىڭ دىنىغا ئهزەلدىن ئۆچمهنلىك قىلىپ كهلگهن ئوغۇ

ئىچكى ماجراسىدىن پایدىلىنىپ،بۇ كونا رەقىبىنى ئاجىزالشتۇرۇش ۋە ئۇنىڭغا زەربه 

بېرىش ئۈچۈن،بۇ مۇسۇلمان شاھزادىنى كاتتا زىیاپهتلهر بىلهن كۈتىۋالىدۇ ھهمدە 

سىز بۇ یهرنى ئۆز ئۆیىڭىزدەك بىلىڭ،ئىنىڭىز سىزگه رەھمىسزلىك قىلغان «ئۇنىڭغا

ئوغۇلچاق ئۇنى ئاتۇشنىڭ .دەیدۇ»ولسا،مهن سىزگه دوستالرچه مۇئامىله قىلىمهنب

 .ئهمهلدارلىقىغا تهیىنلهیدۇ

شاھزادە ئهبۇ ناسىر ئاتۇشنىڭ ئهمهلدارى بولغاندىن كېیىن،ئاتۇش ئوتتۇرا ئاسىیا 

سودىگهرلىرى توپلىنىدىغان جایغا ئایلىنىدۇ،كارۋانالر بۇخارا ۋە سهمهرقهنتلهردىن بۇ 

توپى بىلهن ئهپكېلىپ - گهزمالالرنى توپ-گه كۈندىلىك بۇیۇمالر ۋە رەختیهر

بۇ مۇسۇلمان سودىگهرلهر ئاتۇشقا سودا بۇیۇملىرىنى ئهكىلىپال .توشقۇزىۋېتىدۇ

شاھزادە ئهبۇ ناسىر ۋە .قالماي،بهلكى ئىسالم دىنىنىڭ تهسىرىنىمۇ ئېلىپ كېلىدۇ

بىر مهسچىت سېلىشنى تهقهززالىق  مۇسۇلمان سودىگهرلهر ناماز ئوقۇش ئۈچۈن ئاتۇشقا

بۇ نىیهتنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن،شاھزادە ئهبۇ ناسىر ئوغۇلچاققا ئۇ .بىلهن كۈتىدۇ
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كېچهك،قۇمشېكهر قاتارلىق - دۇردۇندىن تىكىلگهن كىیم-یاخشى كۆرىدىغان تاۋار

پات ئهۋەتىپ تۇرىدۇ ۋە ئۇنىڭغا كۈچىنىڭ بارىچه - نهرسىلهرنى سوۋغات سۈپىتىدە پات

شۇنىڭ بىلهن شاھزادە ئهبۇ ناسىر .خۇشامهت قىلىپ،ئوغۇلچاقنىڭ ئىشهنچىسىگه ئېرىشىدۇ

پۇرسهتنى غهنىمهت بىلىپ،بىر مهسچىت سېلىپ ئالالھقا ئىبادەت قىلىش مهقسىتىدە 

ئوغۇلچاقتىن بىر پارچه كاال تېرىسى چوڭلۇقتىكى یهرنى بېرىشنى تهلهپ 

ساڭا قایسى یهر الزىم بولسا «ىدۇ ۋە ئۇنىڭغائوغۇلچاق ئۇنىڭ تهلىپىگه ماقۇل بول.قىلىدۇ

كاال تېرىسى «شۇنىڭ بىلهن شاھزادە ئهبۇ ناسىر ئۆزىنىڭ.دەیدۇ»شۇ یهرنى ئىشلىتىۋەر

ئۇ بىر كالىنى سویۇپ،ئۇنىڭ تېرىسىنى .نى ئىشقا ئاشۇرۇشقا كىرىشىپ كېتىدۇ»پىالنى

ارغامچا بىلهن بىرىگه ئۇالپ ئۇزۇن ئارغامچا یاسایدۇ ۋە بۇ ئ-ئىنچىكه تىلىپ بىر

ئاتۇشتىكى یاخشى بىر پارچه یهرنى تام سالغاندەك ئوراپ كۆرۈپ،شۇ جایغا بىر مهسچىت 

ئوغۇلچاق بۇ ئىشتا ئۆزىنىڭ ئالدانغانلىقىنى بىلگه بولسىمۇ،بىراق شاھزادە .سالدۇرىدۇ

كېیىنكى ۋاقىتالرغا .پاراسىتى ۋە غهیرىتىدىن ھهیران بولىدۇ- ئهبۇ ناسىرنىڭ ئهقىل

بۇ یهردە ئوغۇلچاق  ۋە قاراخانىیالر خانلىقىنىڭ،جۈملىدىن پۈتكۈل ئۇیغۇر  كهلگهندە

ئوغۇلچاقنىڭ جىیهن ئوغلى .دىیارنىڭ تهقدىرىنى ئۆزگهرتىدىغان بىر ئىش یۈز بېرىدۇ

سۇتۇق بۇغراخان شاھزادە ئهبۇ ناسىرنىڭ قوللىشى ئارقىسدا ئوردا سىیاسىي ئۆزگىرىشى 

شۇنىڭ بىلهن ئىسالم دىنى قاراخانىیالر خانلىقىنى .دۇقىلىپ،ئوغۇلچاقنى ئاغدۇرۇپ تاشالی

 .مهركهز قىلىپ،ئۇیغۇر رایونىنىڭ باشقا جایلىرىغا تارقىلىشقا باشالیدۇ

سۇتۇق بۇغراخاننىڭ ئىسالم دىنىنى قوبۇل قىلىپ،قاراخانىیالر خانلىقىنىڭ  ئهلۋەتته،

ئۇ ۋە ئۇنىڭ بۇ جهریاندا .ھوقوقىنى قولغا ئېلىشى ئۇنچىلىك ئوڭۇشلۇق بولمایدۇ

ئۇالنىڭ مۇسۇلمان .مۇسۇلمان ھهمراھلىرى قاتتىق توسقۇنلۇق ۋە مۈشكۈالتالرغا ئۇچرایدۇ

سۇتۇق بۇغراخان ۋە ئۇنىڭ .بولغانلىقىنى بىلگهن ئوغۇلچاق ئۇالرنى ئۆلتۈرۈشكه بۇیرۇیدۇ

 .ھهمراھلىرى بىلهن ئوغۇلچاق ئارىسىدا كهسكىن جهڭلهر بولۇپ ئۆتىدۇ
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ئاستا یورۇتۇشقا باشلىغان شهرىق - نىڭ گۈزەل نۇرلىرى ئاستائهنه شۇ چاغدا ئىسالم

 .ئاسمىنىدا بىر نۇرانه یۇلتۇز ۋاللىدە چاقناپ ئۆتىدۇ

 

 

 ئۇنتۇلغان یۇلتۇز

 

  

 

ئىسالم تارىخىدا ئىسالم بهرگهن ئهزىزلىك ۋە ئىماندىن كهلگهن كۈچلۈك 

تهرىپىدىن  تهقۋادارلىق بىلهن ھایاتىنى بىزەپ،نهچچه ئهسىرلهردىن بېرى كىشلهر

ئېھتىرام بىلهن تىلغا ئېلىنىدىغان تاالي شهرەپلىك مۆئمىنهلهر ئۆتكهن - ھۆرمهت

ئىدىكى،ئۇالرنى ھهر ئهسلىسهك جېنىمىزغا جان قوشسا،ھهر سۆزلىسهك مهجبۇرىیهتلىرىنى 

 .ئۇنتۇغان قهلىبلهرگه ئاچچىق سوئالالرنى باشالیدۇ

روھىمىزغا جاسارەت قوشىدىغان ئاشۇ ھهر ئهسلىسهك قېنىمىزغا قان، ئهسلهش الزىم،

گۈزەل ھایاتلىرى بىلهن بىزگه دەرس سۆزلهیدىغان ھهمشىرىلىرىمىزنىڭ تارىخىنى تهكرار 

تاقهتلىك ئىدى،ئۈستىلىرىگه بىرەر مۇسىبهت یاكى -ئۇالر شۇقهدەر سهبىر.ئهسلهش الزىم

د ۋە ساۋابقا ئالالھقا بولغان ئۈمۈ.دەیتتى»بۇ پهقهت ئالالھ یولىدا«قىیىنچىلىق كهلگىنىدە
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بولغان قىزىقىش ئۇالرنى كىچىككىنىمۇ ئۈمۈدسىزلهندۈرۈپ،پارالق ئېتىقاد یوللىرىدىن ۋاز 

ئۇ ۋە ئۇنىڭ یولدىشى،ئوغلى !كۆرۈڭ،مانا بۇ سۈمهییهنىڭ ھایاتى. كهچتۈرەلمىگهن ئىدى

مۇسۇلمان بولغانلىقى سهۋەبلىك مۇشرىكالر تهرىپىدىن مهككىنىڭ سىرتىدىكى تاشلىققا 

ئېلىپ چىقىلىپ،ساینىڭ تاشلىرى راسا قىزىغاندا،یالىڭاچلىنىپ تاشقا یاتقۇزۇلۇپ  ھهیدەپ

ئۇالرنى .ئازاپلىناتتى،تېخى ئۈستىلىرىگه قىزىغان تاشالرنى ئهكىلىپ دۆۋىلهپ قویۇالتتى

ئۇالرنى كۆرۈپ تۇرغان رەسۇلىلالھ ئۇالرغا سهۋىرنى  مۇشۇنداق ئازاپلىغان ۋاقىتلىرىدا 

سهۋىر قىلىڭالر یاسىر «.هت بىلهن خۇشخهۋەر بهرگهنىدىتهۋسىیه قىلغاچ جهنن

 »جهننهت سىلهرنى كۈتمهكته!ئائىلىسى

راستىنال ئۇالر ئۆز ئېتىقادلىرىدا چىڭ تۇرۇپ،ئاخىر سۇمهییهنىڭ یولدىشى یاسىر ئاشۇ 

قىیناپ ئۆلتۈرۈشته جېنى چىقماي قالغان سۇمهییهنىڭ .ئازاپ ئىچىدە ئۆلۈپ كهتكهن ئىدى

ئۇ ئىسالم دىنى مهیدانغا .جاھىل نهیزە ئۇرۇپ ئۆلتۈرىۋەتكهن ئىدى ئهۋرىتىگه ئهبۇ

ئالالھ ئۇالردىن رازى .ھېسابلىنىدۇ)ئایال شېھىد(كهلگهندىن كېیىنكى تۇنجى شهھىدە

 .بولسۇن

 مۇجاھىدە؛ ئۇ ھىجرەت قىلغۇچى؛!یهنه سهفىیهنىڭ سهبىر ۋە جاسارىتىگه قاراڭ

لمان ئایال؛مۇسۇلمانالر ئۈچۈن ئالالھ ئىسالمىیهتته مۇشرىك ئۆلتۈرگهن تۇنجى مۇسۇ

یولىدا قېلىچ كۆتۈرگهن تۇنجى ئاتلىق مۇجاھىدنى تهربىیهلهپ،مۇسۇلمانالر سېپىگه 

 !قوشقان الیاقهتلىك ئانا

ئۇ ئۆزىنىڭ بىر تالال بالىسىنى ئىسالم ئۈچۈن ئایىماي تهقدىم قىلىپ،ئېرى ئۆلۈپ 

ىق،یاراملىق،باتۇر بىر جهڭچى قىلىپ كهتكهن تۇل ئانا بولسىمۇ بالىسىنى جاپاغا چىدامل

ئوق ئېتىشنى مهشىق قىلىش ۋە قورال یاساشنى ئۈگىنىش ئۇنىڭ ئادەتتىكى .ئۆستۈرگهن

 سهفىیه بالىسىنى ھهرقانداق خهۋپلىك ئورۇنالرغا كىرگۈزۈش،.ئویۇنلىرى بولغان

نى ھهرقانداق خهتهرگه ماڭغۇزۇشنى ئادەت قىلغان بولۇپ،ئهگهر ئوغلىنىڭ چېكىنگهنلىكى
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یاكى ئىككىلىنىپ قالغانلىقىنى كۆرسه،ئۇنى قاتتىق ئۇراتتى،ھهتتاكى ئۇ مۇشۇ ئىش 

 :نىڭ تاغىلىرى تهرىپىدىن ئهیىپلىنىپ) ئوغلى(توغرىسىدا زۇبهیىر 

سىز ئۇنى بهكال قاتتىق ئۇرىسىز،ئانىدەك !بالىنىمۇ شۇنداق ئۇرغان بارمۇ؟- 

 :ئۇرمایسىز،دېگهندە سهفىیه جاۋابهن

ئاچچىقلىدى دېگهن ئادەم خاتاالشتى،مهن ئۇنى ئهقىللىق یېتىلسۇن،جهڭدە مېنى باالمغا - 

غهلبه قىلىپ،غهنىمهت ئېلىپ كهلسۇن،دەپ ئۇردۇم،ئۇنى ئۇرغىنىم ئۇنىڭغا 

ئۇ ھهققىدە ئۇنىڭ جهڭ مهیدانلىرىدا تارخ نهم .كۆیۈنگىنىم،دېگهن مهنىدە شېئىر ئوقۇیدۇ

ماختاپ سۆزلهیدىغان مهیدانلىرى تىللىرى بىلهن ئهجهپلىنىپ،ھۆل تىللىرى بىلهن 

ھالبۇكى،بۇ ھۆرمهت ۋە ئېھتىرامالر ھهرگىزمۇ ئۇنىڭ رەسۇلىلالھنىڭ .بار،دېیىلىدۇ

 .ھاممىسى بولغىنى ۋە كېلىپ چىقىش ئېسىللىقىدىن بولغان ئهمهس

مۇجاھىدالرغا ئۇرۇش داۋامىدا .ئۇ باشقا ھهمشىرىلىرى بىلهن بىلله جىھاتقا چىقاتتى

 ئوھود كۈنىدىكى مهغلۇبىیهتته،.یاچاقالرنى ئوڭشاپ رىمونتالیتتىسۇ یهتكۈزۈپ،ئوق 

ئاتمىش یاشقا كىرىپ قالغان بۇ خانىم بىر قانچه كىشىدىن باشقىالرنىڭ رەسۇلىلالھتىن 

ئایرىلغانلىقىنى،مۇشرىكالرنىڭ رەسۇلىلالھقا یېتىپ بېرىپ،ئۇنى ئۆلتۈرۈشكه 

نى یهرگه چۆرىۋېتىپ،بالىلىرى ئۇ قولىدىكى سۇ قاچىسى .تىرىشىۋاقانلىقىنى كۆرىدۇ

ھۇجۇمغا ئۇچرىغان چىشى یولۋاسقا ئوخشاش ئېتىلىپ بېرىپ،قېچىپ كېتىۋاتقانالرنىڭ 

بىرىنىڭ قولىدىن نهیزىسىنى تارتىۋېلىپ،سهپلهرنى یېرىپ نهیزىسى بىلهن یۇزلهرگه 

دېگىنىچه جهڭ »ئالالھنىڭ پهیغهمبىرىنى تاشالپ قویامسىلهر«ئۇرۇپ مۇسۇلمانالرغا

خهتهرلىك ۋە ئېچىنىشلىق ئۇرۇش مهیدانى ئۇنى توسۇپ .انىغا كىرىپ كهلگهنىدىمهید

 .قااللمایتتى

خۇددى ئهنه شۇالردەك ئىسالمنى تۇتقا قىلغان،ئىمان بىلهن قهلبى یورۇغان بىر 

ئۇیغۇر قىزى ھهم بىزگه ئالالھ ۋە ئىسالم یولىدا ئۆز قېنى ۋە ھایاتى بىلهن یېزىپ چىققان 
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 !ى تاشالیدۇگۈزەل بىر ھېكایىن

ئۇنىڭ ئىسمى یۇلتۇز بولۇپ،سۇتۇق بۇغراخاننىڭ تاغىسىنىڭ قىزى،سۇتۇقنىڭ 

ۋەدىلهشكىنى،سۇتۇقتىن قالسىال شۇ دەۋىردە قهشقهردە ئۇیغۇرالر ئىچىدىن سۇتۇقتىن 

قالسا ئىككىنچى بولۇپ،ئایالالر ئىچىدە تۇنجى بولۇپ مۇسۇلمان بولغان ئۇیغۇر 

ئوغۇلچاق قاراخانىیالر تهۋەسىدە ئىسالمنى تارقىتىش ۋە ئۇ سۇتۇق بىلهن بىلله .قىزىدۇر

پۇقراالرنىڭ ئىسالمنى قوبۇل قىلىشى قاتتىق چهكلهنگهن قىیىن شارائىت ئاستىدا 

ئهمما ئوغۇلچاق بۇددىستلىقتا تاشتىنمۇ قاتتىق،ئهشهددىي بۇددىست .مۇسۇلمان بولغان

انلىقىنى بىلگهندىن كېیىن بولۇپ،ئۇ سۇتۇقنىڭ ۋە ئۇنىڭ ھهمراھلىرىنىڭ مۇسۇلمان بولغ

شۇڭا یۇلتۇز قىز سۇتۇق ۋە ئۇنىڭ ھهمراھلىرىنى ئوغۇلچاق .ئۇالرنى ئۆلتۈرمهكچى بولىدۇ

كېیىن ئۇالر سېزىلىپ قالغاندىن .لهشكهرلىرىدىن قاچۇرۇپ،ئۆز ئۆیىدە یوشۇرۇپ قویىدۇ

كېیىن،ئامالسىز چېكىنىپ ئاتۇشنىڭ شىمالىدىكى بۇالق تار دېگهن بىر جىلغىغا 

كیىن ئوغۇلچاق لهشكهرلىرى ئىز قوغالپ بۇ یهرگىمۇ باستۇرۇپ .شۇرىنىۋالىدۇیو

یۇلتۇز دەسلهپته .كېلىپ،سۇتۇق ۋە ئۇنىڭ ھهمراھلىرى بىلهن قاتتىق جهڭلهر قىلىدۇ

كېیىن ئۇمۇ قولىغا قېلىچ ئېلىپ جهڭگه كىرىدۇ .قېرىنداشلىرىغا تاماق یهتكۈزۈپ تۇرىدۇ

ئاخىر قىز كۆكسگه تهگكهن یا .چېپىپ تاشالیدۇۋە قانچىلىغان كاپىر ئهسكهرلهرنى 

قىزنىڭ باتۇرالرچه جهڭ قىلىشى ۋە ئۆلۈمى سۇتۇق .ئوقىدا زەخمىلىنىپ ئاتتىن یىقىلىدۇ

قۇۋۋەت بېغىشالپ،ئاخىرىغىچه جهڭ قىلىپ - بىلهن ئۇنىڭ ھهمرالىرىغا جاسارەت ۋە كۈچ

ۇلتۇز قىزنى ۋە بۇ جهڭدە شېھىت بولغان ی.دۈشمهننى جىلغا ئىچىدىن سۈرۈپ چىقىدۇ

 .ئۇنىڭدىن باشقا یىگىتلهرنى بۇالق تارنىڭ ئىچىگه یهرلىككه قویىدۇ

شاھزادە سۇتۇق یۇلتۇز قىزنى ناھایىتى یاخشى كۆرۈدىغان بولۇپ،ئۇنىڭ ئۆزىدىن 

ئۇنىڭ ئۆزى بىلهن بىلهن بىرگه جهڭ .كېینال مۇسۇلمان بولغانلىقىدىن پهخىرلىنىدىكهن

بۇالق تارنىڭ ئىچىدە .تېخىمۇ قایىل قىلغان ئىكهن قىلىپ،جهڭدە شېھىت بولغانلىقى
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بىرىنچى قېتىم ئهزان ئاۋازى یاڭرىغانلىقى ئۈچۈن،شۇنداقال دىننىڭ بىرىنچى مهسچىتى ۋە 

بىرىنچى شېھېتلهر جایى دەپ قاراپ،شۇنداقال شاھزادە سۇتۇق یاخشى كۆرگهن قىز،دىننى 

دەپنه قىلىنىپ یاتقان جاي قوغداپ شېھىت بولغان بىرىنچى مۇسۇلمان قهھرىمان قىز 

گه »جایى پهچچىم«بولغانلىقى كۆزدە تۇتۇلۇپ،بۇ بۇالق تارنىڭ نامى كېیىن

 .ئۆزگهرتىلگهن ئىكهن

سۇتۇق غهلىبه قىلىپ تاغىسى ئوغۇلچاقنى یهڭگهندىن كېیىن،بۇ یهرگه یىلدا بىر 

غا شۇ سهۋەپلىك جاي پهچچىم ھازىر.قېتىم چىقىپ،ئىبادەت قىلىپ قایتىدىغان بولغان

جاي «،»جاي پهچچىم«قهدەر ئۇلۇغلىنىپ كېلىۋاتقان بولۇپ،بۇ جاینىڭ نامى

 .دەپ ئاتىلىپ ئهزىزلىنىپ تاۋاپ قىلىدىغان یهر بوپ قالغان» ئۇلۇغ یهر«،»ئانام

ئایاللىرى ئىچىدىكى تۇنجى ئایال - ئۇ ئۇیغۇر قىز.ئهنه شۇ قىزنىڭ ئىسمى یۇلتۇز ئىدى

 .نجى ئایال شېھىت بولغان ئىدىمۇسۇلمان؛تۇنجى ئایال مۇجاھىدە ۋە تۇ

ئۇنىڭ جهننهتتىكى ئورنىنىڭ ئىسالمدىكى ئىمان یولىدا جېنىدىن ئایرىلغانغا قهدەر 

ئوقۇبهتكه بهرداشلىق بېرىپ،مۇسۇلمان ئایاللىرى ئىچىدە تۇنجى شهھىدە بولغان -ئازاب

ھهم ئورنى بىلهن ) ئۇنىڭ ئېرى ھهزرىتى یاسىر تۇنجى شېھىد ھېسابلىنىدۇ(سۇمهییهنىڭ

شۇنداقال ئىسالم ئۈچۈن قولىغا قورال ئېلىپ كاپىر یهھۇدىینى ئۆلتۈرگهن تۇنجى ئایال 

ئالالھ ئۇنىڭدىن  .!مۇجاھىدە سهفىیهنىڭ ئورنى بىلهن تهڭ بولىشىنى ئالالھتىن تىلهیمىز

ئۇ ئۇیغۇر ئىسالم تارىخىدىكى ئىمان ئاسمىنىدا !رازى بولسۇن ۋە ئۇنى رازى قىلسۇن

 !ىر گۈزەل ۋە نۇرانه یۇلتۇز بولغان ئىدىپارلىغان تۇنجى ب
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 ئۇنىڭ ئىزىدىن

 
  

تارىخ  ئۆزىنىڭ نۇرلۇق بهتلىرىگه كۆڭۈللهر تهلپۈنگۈدەك شهرەپلىرى بىلهن یېزىپ 

ئۇالر ئاللىقاچان .قالدۇرغان شهرەپلىك ساھابه ئایالالر پهقهت بىرنهچچىال ئهمهس ئىدى

پهزىلهتلهرگه تولغان ھایات - هك ئېتىقادگۈزەل ھېكایىلهر،جاسارەتلىك ئابىدىلهر،یۈكس

سهرگۈزەشتىلىرىنى بىزگه قالدۇرۇپ كېتىپ قالغان بولسىمۇ،ئاشۇ مۇسۇلمان ئایالالرنىڭ 

تهڭداشسىز ئۈلگىسى ۋە ئاجایىپ نهمۇنىسى بولغان ھهم ئهرلهرنىمۇ  ھهیرەتته قالدۇرغان 

باتۇر كۆرۈنۈشلىرى تاقهتلىك،ئهقىللىق،-تۇرمۇش ۋە ئۇرۇش مهیدانىدىكى قورقماس،سهبىر

ئۇالر ئۆز .بىلهن دىللىرىمىزدا ۋە تىللىرىمىزدا،قهلهملىرىمىزدە ۋە كىتابلىرىمىزدا ھایاتتۇر

ھایاتى بىلهن ئۆزلىرىنى یېزىپ چىققان بىر گۈزەل شئىر،بىر گۈزەل ناخشا؛ئاشۇ 

ر بىز ئۇال.شېئىرالرنى ئهبهدىي ئوقۇپ قانمایمىز،ئاشۇ ناخشىالرنى ئهبهدىي ئوقۇپ ھارمایمىز

ئاشۇ چاقىرىق، ئاگاھالندۇرۇش،ئۈلگه ۋە !ئۈچۈن چاقىرىق،ئاگاھالندۇرۇش،ئۈلگه ۋە دەرس
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دەرسلهر ئهینهك بولۇپ بىزنىڭ ئۆزىمىزگه،ھایاتىمىزغا ۋە ئهتراپىمىزغا شۇنداقال 

بهلكىم بارماقلىرىمىزنى ......كهلگۈسىمىزگه قاراپ بېقىشىمىز ئۈچۈن تاشالنسا

 شۇنداق،ئۇالر كىم بولغان ئىدى ۋە بىز كىم؟.كېتىدۇچىشلهپ،باشلىرىمىز چۈشۈپ 

ئهنه ئوھۇد كۈنىسى رەسۇلىلالھنىڭ ھایاتىدىكى ئهڭ خهتهرلىك پهیتلهرنىڭ 

ئۇرۇش مۇسۇلمانالرنىڭ زىنىیىغا یۈز تۇتقان شۇ ۋاقىتتا،رەسۇلىالھنى قوغداپ ئهڭ .بىرى

داكارلىق بىلهن ئۇ مىسىلىسىز پى.ئاخىرىدا پهقهت تهلھه ئىبنى ئۇبهیدۇلالھ قالىدۇ

رەسۇلىلالھنى دۈشمهننىڭ زەربىسىدىن قوغداش ۋە ئۇالرنىڭ ھۇجۇمىنى توسۇستا كىشى 

ئۇالر .....ئۇ بهرداشلىق بېرەلمهي قاالي دېگهندە.ئىشهنگۈسىز قهھرىمانلىق كۆرسىتىدۇ

یېنىغا توپالنغان بىر بۆلۈك مۇسۇلمان ئهزىمهتلهر ئىچىدە ئېھتىرام بىلهن تىلغا 

مۇ بار )ئهسلى ئىسمى نهسىبه بىنتى كهئهب مازىنى(قاتارىدا ئۇممۇ ئهممارەئېلىنغانالر 

 .ئىدى

نهسىبه بىر توپ مۇسۇلمان ئهسكهرلهر بىلهن بىرلىكته مهلئۇن ئىبنى قهمىئه بىلهن 

ئىبنى قهمىئه نهسىبهنىڭ مۈرىسىگه قىلىچ ئۇرۇپ،جاراھهتنىڭ كاتهك .تۇتۇشۇپ قالىدۇ

ى قهمىئهنى بىرنهچچه قېلىچ ئۇرغان بولسىمۇ،لېكىن ئۇ نهسىبه ئىبن.ئىزلىرىنى قالدۇرىدۇ

نهسىبه یهنىال داۋاملىق ئۇرۇشۇپ،بهدىنىنىڭ .قوش ساۋۇت كىیىۋالغاچقا قېلىچ ئۆتمهیدۇ

 .یېرى ئېغىر یارىلىنىدۇ12

الله بىلهن قهسهمكى،مهن « ئۇنىڭ ھهققىدە رەسۇلىلالھ ئوھۇد كۈنى مۇنداق دېگهن

. »،ئۇنىڭال مېنى قوغداپ جهڭ قىلىۋاتقانلىقىنى كۆردۈمئوڭ ۋە سول یانلىرىمغا قارىسام

ئاندىن رەسۇلىلالھ ئۇنىڭغا ئهڭ شهرەپلىك ئوردىن تاقىغانلىق قاتارىدا ئۇنىڭ ھهتتا باشقا 

كهئهبنىڭ قىزى « :ئهرلهردىن ئۈستۈن تۇرىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېگهن

 »نىڭكىدىنمۇ یاخشىنهسىبهنىڭ بۈگۈنكى دەرىجىسى پاالنى ۋە پاالنى ئهرلهر

رەسۇلىلالھنىڭ شۇقهدەر مهدھىیهلىنىشىگه سازاۋەر بولغان بۇ ئایالنىڭ پىداكارانه  مانا،
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كۆرۈنىشلىرىدىن بىر ئایالنىڭ ئىمانىنىڭ قۇدرىتىنى ۋە ئالالھ ھهمدە ئۇنىڭغا رەسۇلىغا 

 !بولغان كۈچلۈك مۇھهببىتىنىڭ قۇدرىتىنى قانغۇچه تاماشا قىلىڭ

رەتلهر بىلهن مۆئمىنلهر ۋە مۆئمىنهلهرنىڭ ئاخىرقى بىر نهپهس شۇ قاتارلىق جاسا

مۇشۇ .قالغۇچه ئېلىشىشى نهتىجىسىدە ئوھۇد ئۇرۇشى ئاخىرلىشاي دەپ قالغان ئىدى

سائهتلهردە بارلىق مۆئمىن ۋە مۆئمىنه ئهزىمهتلهرنىڭ داۋاملىق جهڭگىۋار ھالهتته 

قانچىلىك پىسهنت قىلمایدىغانلىق  تۇرىدىغانلىقىنى ۋە ئۇالرنىڭ ئالالھ یولىدا ئۆلۈمگه

ئىرادىسىنىڭ بارلىقىنى ئىپادىلهیدىغان ئىككى كۆرۈنۈشتىن بىرى،یهنىال شۇ ئایالالر 

 !مهیدانىنىڭ كۆرۈنىشى بولغان ئىدى

ئۇرۇش ئاخىرىلىشىۋاتقاندا بىرمۇنچه مۇسۇلمان ئایالالر ئوھۇد جهڭ مهیدانىغا یېتىپ 

ۋە ئۇممۇ )مۆئمىنلهرنىڭ ئانىسى(ائىشهمهن ئ«ئهنهس رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ.كهلدى

ھهتتا ئۇالرنىڭ پۇتلىرىنىڭ (قوللىرىنى شىمایالپ- سۇلهیىملهرنىڭ پۇت

سۇ تۇلۇملىرىنى یۈدۈپ سۇ )مونچاقلىرىمۇ ئېچىلىپ قالغان ئىدى- ھالقا

ئهكىلىپ،یارىالنغان ۋە ھالىدىن كهتكهنلهرنىڭ ئېغىزىغا سۇ تېمىتىۋاتقانلىقىنى،سۇ 

ئۆمهر .دېگهن»ئهكىلىپ ئهسكهرلهرنى سۇغىرىۋاتقانلىقىنى كۆردۈمتۈگىسه یهنه بېرىپ 

ئوھۇد كۈنى بىزگه تۇلۇمدا یۈدۈپ سۇ توشۇپ )ئایال(ئۇممۇ سهلىت«ئىبنى خهتتاب

 .دېگهنىدى»بېرەتتى

ئۇ ئهسلىدە مهدىنىدە .ئایالالر ئىچىدە ئۇممۇ ئهیمهنمۇ بار ئىدى- شۇ باتۇر ئانىالر

ىڭ مهدىنىگه چېكىنىپ قېچىپ كىرىۋاتقانلىقنى قالغان بولۇپ،قىسمهن مۇسۇلمانالرن

مېڭىش،تېزدىن ئۆیۈڭگه «كۆرۈپ قاتتىق ئېچىنىدۇ ۋە ئۇالرنىڭ یۈزىگه توپا چېچىپ

قېلىچنى بىزگه بهر،ئۇرۇشقا بىز !چاقالرنى قولۇڭغا ئېلىش- یىڭنه ۋە یىك-كىرىپ یىپ

تېغى جهڭ ئاندىن ئۇ ئىنتایىن تېز سۈرئهت بىلهن ئوھۇد .دەپ ئهیىبلهیدۇ»چىقىمىز

مهیدانىغا یېتىپ كېلىدۇ ۋە مۇسۇلمان ئایالالر بىلهن بىرلىكته یارىدار ۋە ھالسىزالرغا سۇ 
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ئۇشتۇمتۇت ئۇنىڭغا ھىببان ئىبنى ئهرقه ئىسىملىك بىر كاپىر .بېرىشنى باشلىۋېتىدۇ

ئالالھنىڭ .ئهبلهخ ئوق ئېتىپ یىقىتىۋېتىدۇ ۋە كیىمىدىن ئایرىلىپ یالىڭاچلىنىپ قالىدۇ

ئۇنىڭ یولسىزلىقى رەسۇلىلالھقا قاتتىق ھار .ى ھىببان بۇنى كۆرۈپ كۈلۈپ كېتىدۇدۈشمن

بۇنى ئاۋۇ ئهبلهخكه !مانا«كېلىپ،یېنىدىن بىرتال تىغسىز ئوقنى سهئهدكه ئۇزىتىپ

ئۇنى سهئهت قولىغا ئېلىپ ئاتقاندا ئوق ھىبباننىڭ یۈرىكىگه نهق .دەیدۇ»!ئات

پۇچىلىنىپ  موزایدەك یالىڭاچلىنىپ - مىالپبۇیان دو- تېگىپ،ئۇنى یىقىتىدۇ ۋە ئۇیان

بۇنى كۆرگهن رەسۇلىلالھ كۈلۈپ كېتىدۇ،بهلكى كۈلگهندىمۇ قاقاقالپ كۈلىدۇ ۋە .قالىدۇ

ئۇممۇ ئهیمهننىڭ قىساسىنى ئېلىپ بهردىڭ،ئالالھ دۇئایىڭنى !یارایسهن سهئهد«ئاندىن

 .دەیدۇ»ئىجابهت قىلسۇن

بهلكى ئالالھ ۋە ئۇنىڭ رەسۇلىغا بولغان ئهنه شۇ جىھاتقا چىقىشى پهرز قىلىنمىغان،

راھهت تۆشهكلىرىدىن خهتهرلىك ۋە -مۇھهببىتى خهتهرسىز ئۆیلىرىدىن،یۇمشاق

نهیزە بىسىغا ۋە ئۆلۈمگه باشالپ بارىدىغان -ئېچىنىشلىق جهڭ مهیدانلىرىغا،قېلىچ

 !مۇشهققهتلىك یولالرغا چۈشكهن مۆئمىنه ئایالالرنىڭ سۆرىتى

سىبهنىڭ،ئۇممۇ ئهیمهننىڭ ۋە ئاۋۇ سۈرەت  یۇلتۇز بۇ سهفىیهنىڭ، بۇ نه

ئاشۇ سۈرەتلهر كهینىدىن ھېچبىر خاتىرىلىگۈدەك سۈرەتلهر ئىز بېسىپ ......قىزنىڭ

كهلمىگهن دەمسىز؟قېنى یۈرۈڭ،مۆئمىنلهر ئانىلىرى ۋە ساھابه ئایالالر ھهمدە یۇلتۇز 

ىرىغا یۈرۈپ كهتكهن قىزنى ئۈلگه قىلىپ زەپهردەست قهدەملىرى بىلهن جىھاد مهیدانل

 گهرچه تارىخ ئۇالرنىڭ ئىزلىرىنى ئهینهن خاتىرىلىیهلمهي،!خاقانىیه قىزلىرىنىڭ یولىغا

بىز ئۇالردىن ئۇیغۇر مۆئمىنه .كىچىككىنه ئىزالرنىال قالدۇرغان بولسىمۇ كېرەك یوق

ئىمانىنىڭ سۈرەتلىرىنى - ئایاللىرىنىڭ قهھرىمانلىقى،جاسارىتى ۋە كۈچلۈك ئېتىقاد-قىز

 .یهنىال كۆرۈپ یېتهلهیمىز

 ئۇالر سۇلتان سۇتۇق بۇغراخان قىزلىرىدىن نۇرئهالنۇرخان،بۈۋىمهریهم خېنىمالردۇر؛
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ئۇالر سۇلتان سۇتۇق بۇغراخاننىڭ ئوغلى ھۈسهیىن بۇغراخاننىڭ مهلىكىسى ھهدىیه 

  .تۈركهن خېنىم ۋە ئۇنىڭ قىزى قىزىلچى خېنىمدۇر

  

  

 

ا قاراخانىیالر سۇاللىسى بىلهن ئهشهددى جاھىل یىلالر ئهتراپىد- 1006~ 970مىالدى 

بۇددىست ئېلى ئۇدۇن دۆلىتى ئوتتۇرىسىدا ئۇزۇنغا سوزۇلغان شىددەتلىك ئۇرۇشالر 

كۆلىمى چوڭ بولغان ئۇرۇش جهمئىي توققۇز قېتىم یۈز بهرگهن بولۇپ،ئۇنىڭ .بولغان

ىنچى قىملىق ئىچىدە ئهڭ دەھشهتلىك بولغان ئىككى قېتىملىق ئۇرۇش بهشىنچى ۋە ئالت

 .ئۇرۇشتۇر

مۇشۇ ئۇرۇشالردا سۇلتان سۇتۇق بۇغراخاننىڭ جىیهن ئوغلى ئهلى ئارسالنخان، 

قاراخانىیالر خانلىقى قوشۇنلىرىنىڭ مۇھىم قوماندانلىرىدىن بىرى ھهم سۇتۇق 

بۇغراخاننىڭ ئۈچىنچى ئوغلى ئوسمان،تۆتىنچى ئوغلى مۇھىم قوماندان ھۈسهیىن ۋە 

ئهبۇ ھهسهن (،ئهڭ ئاخىرىا شۇ چاغدىكى خاقان ئهبۇ ھهسهنئىككىنچى ئوغلى یۈسۈپ

كهینىدىن شېھىت - ۋە ئۇنىڭ ئاچىسى بولغان نۇرئهالنۇرخانالر كهینى) ئهلى بىننى موسا

بۇ ئۇرۇشالرنىڭ مىسلىسىز كهسكىن،شىددەتلىك بولىشى ۋە ئۇرۇشنىڭ .بولۇپ كېتىدۇ

ى ئىماننىڭ تۈرتكىسىدە ئۇزۇنغا سوزۇلىشى،تۆلهنگهن بهدەللهرنىڭ كۆپلىكى ۋە بهلك

ئۇدۇن بۇددىستلىرى بولغان جهڭگه قاراخانىیالر خانلىرىنىڭ تۈركان خاتۇنلىرىدىن 

 مهلۇماتالرغا قارىغاندا،.تارتىپ مهلىكىلىرىگىچه پىداكارلىق بىلهن قاتنىشىدۇ
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نۇرئهالنۇرخان باتۇرلۇقتا تهڭدىشى یوق،ئهلهم ۋە قهلهمدە كامالهتكه یهتكهن ئایال 

ئۇ یۇقىرىدا تىلغا ئېلىنىپ ئۆتۈلگهن ئهڭ دەھشهتلىك .دېیىلگهنقوماندان 

 .قېىملىق ئۇرۇشتا شېھىت قىلىۋېتىلگهن- 6-ئۇرۇش

ئۇنىڭ ھهمشىىرىسى بولغان بىبى مهریهم خېنىممۇ ئۈچ ھهمراھى بىلهن جىھاتقا 

قاتنىشىپ ھازىرقى قهشقهر كونا شهھهر بهشكېرەم یېزىسى ئهتراپىغا كهلگهندە كاپىرالر 

 .ىدىن قهتلى قىلىنىغانتهرىپ

سۇلتان سۇتۇق بۇغراخاننىڭ یۇقىرىدا تىلغا ئېلىپ ئۆتكهن ئوغلى ھۈسهیىن 

یىلى ھۈسهیىن بۇغراخان - 997بۇغراخاننىڭ ئایالى بولغان ھهدىیه تۈركهن خېنىم مىالدى 

شېھىت بولغاندىن كېیىن،پۈتۈن سهپ بویىچه چېكىنگهن ئىسالم قوشۇنلىرى بىلهن 

یدانىدىن ھازىرقى یېڭىسار ناھىیه بازىرى ئهتراپىغا چېكىنىپ بىرلىكته ئۇرۇش مه

كهلگهندە،كهینىدىن قوغالپ كهلگهن بۇددىست قوشۇنالر تهرىپىدىن شېھىت قىلىنغان 

مهلىكه «،»سۇلتان دەرىجه خېنىم« ئۇنىڭ ھۆرمهت ناملىرى.ھهم شۇ جایغا دەپنه قىلىنغان

ى رىۋایهتلهردە ئۇنىڭ باتۇرلىقىغا تهڭ دەپ ئاتالغان بولۇپ،بهز» خېنىم یاكى ئوردا خېنىم

كېلهلمىگهن سۈیقهستچى كاپىرالر ئۇنى كۆزدىن یوقىتىش ئۈچۈن ئۇنىڭ ناماز ئوقىۋاتقان 

 .پهیتىدىن پایدىلىنىپ ئۆلتۈرگهن دېیىلىدۇ

ھهدىیه تۈركهن خېنىمنىڭ گۈزەللىك ۋە باتۇرلۇقتا نامى چىققان قىزى قىزىلچى 

ئۇنىڭ قهبرىسى ئاتۇش بىلهن .جهڭدە شېھىت بولغان خېنىممۇ كاپىرالر بىلهن بولغان

بهشكېرەم ئارىسىدىكى قومال تاغنىڭ ئىچىدىكى ئاتۇش بىلهن بهشكېرەمنى تۇتاشتۇرۇپ 

ئۇ شۇ قېتىملىق غازاتتا .ئىت یولىدا-تۇرغۇچى تار ھهم ئۇزۇنلۇقتا مهشھۇر تاغ یولى

یهنه بىر رىۋایهتته مهلىكه .بىرقانچه ھهمراھى بىلهن بۇددىستالر تهرىپىدىن شېھىت بولغان

ئۆزھهمراھلىرى بىلهن ئىسالم دەئۋىتى قىلىپ یۈرگىنىدە كاپىرالر تهرىپىدىن ئۆلتۈرىلگهن 

ئۇنىڭ ئاشۇنداق باتۇرانه ھایاتى پائالىیهتلىرى ھهققىدە ئهل ئارىسىغا یهنه بىر .دېیىلىدۇ
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پ بىزگىچه یېتىپ ئهۋالد ئېیتى- گۈزەل رىۋایهت تارقالغان بولۇپ،كىشىلهر ئۇنى ئهۋالدمۇ

 :مانا بۇ شۇ تهپسىالتالردىن پارچه.كهلگهن

ئوردا خېنىمنىڭ چىرایلىقلىقتا كۈن بىلهن بهسلهشكۈدەك،ئهۋرىشىملىكته ئایدىن 

 .قېلىشمىغۇدەك،جىگهرلىك،باتۇر بىر قىزى بولۇپ،ئۇنىڭ ئىسمى قىزىلچى خېنىم دېیىلىدۇ

ن كۈنلهردە قىزىلچى خېنىممۇ ئوردا خېنىم ئۇدۇن كاپىرلىرى بىلهن جهڭ قىلىپ یۈرگه

باشقىالرنىڭ توسقىنىغا قارىماي ئۆزىنىڭ كېنزەكلىرىنى باشالپ،قولىغا 

 .قالقان ئېلىپ كاپىرالر بىلهن جهڭ قىلىدۇ- قېلىچ،نهیزە

 غهیرەتلىكلىكى، ئۇنىڭ باھادىر،.قىزىلچى خېنىم جهڭدە ئهرەنچه یاسىنىۋالىدۇ

ئوردا خېنىم ئۆز قىزىنىڭ  .قېلىشمایدۇچهبدەسلىكى ھېچبىر ئهردىن - ئۇرۇشتىكى چېۋەر

تولىمۇ یاخشى جهڭ قىلىۋاتقانلىقىدىن سۆیۈنۈپ تهھسىن ئوقۇیدۇ،مۇسۇلمانالرمۇ 

كاپىرالر ئۇرۇش مهیدانىدا مۇنداق بىر باتۇرنىڭ بولۇشىدىن كۆپ .بارىكالالھ ئېیتىشىدۇ

ىق قهدەم قىزىلچى خېنىم ئۆز سېپىگه ھهرقېتىم باستۇرۇپ كهلسه،قىر.ۋەھىمىگه چۈشىدۇ

قىزىلچى خېنىمنى بالدۇرراق كۆزدىن یوقتمىسا ئۆزلىرىنىڭ بۇ .ئارقىسىغا چېكىنىدۇ

قېتىمقى ئۇرۇش مهیدانىدا غهلىبه قىاللىشىغا كۆزى یهتمىگهن كاپىرالر قوشۇنى،ئۇنىڭغا 

 .قاپقان قۇرماقچى بولىدۇ

الغ تىترىتىشى - قىزىلچى خېنىم جاسارەت بىلهن جهڭ قىلىپ،كاپىرالرنى الغ

قىزىلچى خېنىم .ۇسۇلمانالرنى چهكسىز شاتالندۇرغان بولسا،كاپىرالرنى قایغۇغا سالىدۇم

ئۆزىنىڭ دۈشمهننىڭ كۆزىگه چۈشۈپ قالغانلىقىنى بىلىپ تۇرسىمۇ،ئۆزىنى بىرەر قېتىممۇ 

كاپىرالر .چهتكه ئالماي دۈشمهن سېپىگه ئۈزلۈكسىز ئىچكىرىلهپ كىرىیۋېرىدۇ

لىۋېلىپ،ئىككى مهرگهن قىزىلچى خېنىمنىڭ ئىككى كۆرۈنۈشته كهینىگه چېكىنگهن بو

نهیزە -قولىنى قارىغا ئېلىپ ئوق ئۈزىدۇ،شۇئان قىزىلچى خېنىمنىڭ قولىدىكى قىلىچ

ئۇ بىر ئامالالر قىلىپ قىلىچىنى چىشلىۋېلىپ،كاپىرالر بىلهن یهنه بىر .چۈشۈپ كېتىدۇ
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كېلىۋاتقاندا،كاپىرالر  ئاستا سهپتىن چېكىنىپ،ئۆز سېپىهە قایتىپ- قهپهس ئېلىشىپ،ئاستا

 .باستۇرۇپ كېلىشكه باشالیدۇ

قىزىلچى خېنىمنىڭ قولىغا سانجىلغان یا ئوقلىرى زەھهر بىلهن سۇغۇرىلغان 

قىزىلچى خېنىم .بولغاچقا،ئۇنىڭ بهدىنىگه زەھهر ئۆتۈپ ھوشسىزلىنىشقا باشالیدۇ

ئۇنى دەماللىققا مۇسۇلمانالر سېپى یىراقتا بولغاچقا،.توساتتىن ئاتتىن یىقىلىپ چۈشىدۇ

لېكىن كاپىرالر بولسا داۋاملىق یوپۇرۇلۇپ كېلىشكه .قۇتقۇزىۋالغىلى بولماي قالىدۇ

 .باشالیدۇ

قىزىلچى خېنىم كاپىرالرنىڭ قان تېمىپ تۇرغان قىلىچىغا ۋە یاۋۇز قىیاپىتىگه غهزەپ 

سىدىر - بىلهن تىكىلىپ،ئورنىدىن تۇرۇشقا شۇنچه كۈچىگهن بولسىمۇ،جایىدىن مىدىر

دۈشمهننىڭ ۋەھشىي قولىغا چۈشۈپ كېتىش خهۋپى قاش بىلهن كىرپىكنىڭ .اللمایدۇقى

كاپىرالر قولىغا چۈشۈشنى نومۇس بىلگهن قىزىلچى خېنىم نېمه .ئارىلىقىدا قالىدۇ

شۇ پهیتته توساتتىنال یهر یېرىلىپ .قىالرىنى بىلهلمهي،ئالالھقا ئىلتىجا قىلىپ دۇئا قىلىدۇ

كارامهتنى -كاپىرالر بۇ مۆجىزە.غا ئېلىپ،یهنه یېپىلىپ قالىدۇقىزىلچى خېنىمنى ئۆز قوینى

 ...ھهس بولۇپ ھهم غهزەپلىنىپ ئارقىسىغا بۇرۇلۇپ كېتىپ قالىدۇ- كۆرۈپ،ھهیرانۇ

مانا مۇشۇنداق ئىسالم غازىتى داۋامىدىكى ئۇرۇش ۋە دەۋەتلهرگه،قاراخانىیالر 

ئاددى كېنزەكلهر ۋە باشقا خانلىقىدىكى ئوردىغا مهنسۇپ تۈركان خاتۇن،مهلىكىلهردىن 

ئایالالرغىچه قاتناشقان بولۇپ،بۇغراخانالر ۋە شاھزادىلهر بىلهن بىرلىكته ئۇرۇش -قىز

خاتىرىلهردە ئۇدۇن بۇددىستلىرى بىلهن بولغان .بىرلهپ شېھىت بولغان- مهیدانلىرىدا بىر

ر یىلى بۇددىست ئۇدۇن دۆلىتى تارما-1006یىلىدىن تاكى970-جىھاد ئۇرۇشى مىالدى

ھهتتا قاراخانىیالر پایتهختى قهشقهر بىرنهچچه .بولغىچه بولغان ئۇزۇن ۋاقىتقا سوزۇلغان

قېتىم كاپىرالر تهرىپىدىن ئىشغال قىلىۋېلىنىپ،مۇسۇلمانالر قوشۇنلىرى زور تاالپهتكه 

ھارۇن (ئهبۇ ھهسهن ئۆلۈپ كهتكهندىن كېیىن خاقان بولغان یۈسۈپ قادىرخان.ئۇچرىغان
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سۈپ بىننى ئهل ھهسهن دېیىلىدۇ،توالراق یۈسۈپ قادىرخان ئىسمى بىلهن قادىرخان یاكى یۈ

یىلى قىش 1006ئۆزى بىۋاسته قوشۇن باشالپ ئۇدۇنغا بارغاندىن كېین مىالدى )مهشھۇر

ھهدىیه تۈركهن خېنىم كهبى .كېسىل تارمار بولغان- پهسلىدە ئۇدۇن بۇددىستلىرى ئۈزۈل

كهیندىن - ۇ ئۇزۇنغا سوزۇلغان ئۇرۇشالردا كهینىتاالي جاسارەتلىك،باتۇر مۆئمىنه قىزالر ش

تۈركان خاتۇن یاكى مهلىكه بولغانلىقلىرى ئۇالرنى .ئىسالم یولىدا شېھىت بولۇپ كهتكهن

ئهپسۇسكى ئۇالر ھهققىدە خاتىرىلهردە .ئالالھ یولىدىكى جىھاتالردىن توسۇپ قااللمىغان

شقهر،یېڭىسار قاتارلىق جىھات كۆپ مهلۇماتالر قالدۇرىلمىغان،لېكىن ئۇالرنىڭ ئاتۇش،قه

مهیدانلىرىدىكى ئۆزلىرى شېھىت بولغان جایغا دەپنه قىلىنغاندىن كېینكى قهبرىلىرى 

تاكى ھېلىغىچه ئۇالرنىڭ جىھات مهیدانىدىكى باتۇرانه كۆرۈنۈشلىرى ۋە پائالىیهتلىرى 

سۈپىتىدە  رىۋایهتلىرى بىلهن بىرگه ئهل تهرىپىدىن ئۇلۇغ تاۋاپگاھ-بىلهن تولغان ھېكایه

 .ئۇنتۇلماي زىیارەت قىلىنىپ كهلگهن

سۇلتان سۇتۇق بۇغراخان دەۋرىگه ئائىت ئوردا ئایالالر قهبرىسىدىن پهقهت پهقهت 

ۋە سۇتۇق )سۇلتۇن سۇتۇق بۇغراخان قىزى(ئاتۇش مهشھهد ئىچىدىكى بۇد تهركهن خېنىم

ا ئایالنىڭ بۇغراخاننىڭ ئىنىك ئانسى بۈۋى ئانام دەپ ئاتالغان ئوردىدىكى ئۆلىم

قهبرىسىنىڭال بولۇشىمۇ بهلكى جىھات مهیدانلىرىدا شېھىت بولۇپ كهتكهن ئاشۇ باتۇر 

شهھىدەلهرنىڭ ئۆزلىرى جىھات قىلىپ شېھىت بولغان جایالرغا دەپنه قىلىنغانلىقى 

 )ئالالھ بىلگۈچىدۇر ۋە ئهڭ ئالىمدۇر.(سهۋەبىدىن،ئهجهبلىنهرلىك ئهھۋال بولمىسا كېرەك

بهلكى ئىسالمغا یاردەم بېرىپ -مهیدانلىرىدا ئهرلىرى ۋە قېرىنداشلىرىغاخهتهرلىك جهڭ 

ئالالھ ۋە ئۇنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن مۇشهققهت تارتقان،ھهتتا جىھاتالرغا كىرگهن مۆئمىنلهر 

ئایاللىرىنىڭ ئۇالر ئىزىدىن - ئانىلىرى ۋە ساھابه ئایالالرنى ئۈلگه قىلغان خاقانىیه قىز

چۈنكى ئاشۇ ئۇرۇشالردىن جهننهتنىڭ ھىدى !ئهمهس مېڭىشى ھېچ ئهجهبلىنهرلىك

شېھىت بولغۇچىغا بېرىلىدىغان ساۋابالر ئۇالرنىڭ كۆڭۈللىرىنى .كېلىپ تۇرىدۇ
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ئاشۇ .جىھاتنىڭ مۇشهققىتى ۋە بهدەللىرىدىن جهننهت یولى كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ.تهلپۈندۈرىدۇ

هققهتلهر تارتقان مۇش- بىزلهرگه ئىسالمنى یهتكۈزۈپ بېرىش ئۈچۈن شېھىت بولغان،جاپا

ئایاللىرىنىڭ ئهجىرلىرىنىڭ ساۋابىنى ئالالھ ھهسسىلهپ بهرسۇن ۋە - قهیسهر خاقانىیه قىز

 !ئۇالردىن رازى بولسۇن

  

 

  قۇرۇماس بۇالق

 

  
 

ئۇنىڭدىن .زۇلمهت قاراڭغۇلىقىدا قالغانالر ئۇ بۇالقتىن ئۈمۈد شولىسىنى تاپىدۇ

ۇالق ئېقىپ چىققىنىدىن تارتىپ كېچه قاچانكى ئۇ ب.ئىچكۈچىلهرگه خۇش بېشارەت بار

 .قاراڭغۇلۇقتا قالغانالر زۇلمهتنىڭ یوقالغىنىنى،نۇرنىڭ تۇغۇلغىنى كۆرۈشتى.ئاخىرالشتى

قېنى گاڭگىراپ قالغانالر ۋە ئېزىققانالر كهینىمدىن مېڭىڭالر،بهلكى ماڭا قۇالق 

ئالالھنىڭ سىلهرنىڭ ۋە كۇللى مهۋجۇداتنىڭ یاراتقۇچىسى بولغان یىگانه .سېلىڭالر

،دەیتتى بىر نۇرلۇق !رەھمىتىدىن ئېقىپ كهلگهن ئۇ بۇالق بویىغا مهن باشالپ بارىمهن
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 .مهشئهلنى كۆتۈرگهن یولباشچى

ئۇنىڭدا پهیغهمبهرلهرنىڭ گۈلتاجى مۇھهممهد  !ئىسالمدۇر-شۇنداق،ئۇ بۇالق

تۈنجى  سهللهلالھۇ ئهلهیھى ۋەسسهللهمگه تۇنجى ۋەھى نازىل بولۇشى بىلهن تهڭ ئۇنىڭغا

بولۇپ ئىمان كهلتۈرگهن سادىق،ئىشهنچلىك مۆئمىنلهر ئانىسى خهدىچه رەزىیهلالالھۇ 

 »ماڭا كىم ئىشىنىدۇ؟«ئهنھانىڭ رەسۇلىلالھ قۇرئاننىڭ تۇنجى ئایهتلىرىنى ئوقۇپ

قورقما،ئالالھنىڭ نامى بىلهن ...باشقىالر ساڭا ئىشهنمىسىمۇ مهن ئىشىنىمهن«دېگىنىدە

تۇغقانالرنى یوقالیسهن،مېھماننى -ا قىلمایدۇ،چۈنكى سهن ئۇرۇققهسهمكى،ئۇ سېنى رەسۋ

كۈتىسهن،كهمبهغهلهنى تویغۇزۇپ،موھتاجالرغا یاردەم قىلىپ،زۇلۇمغا ئۇچرىغانالرغا 

ئاشۇ بۇالقتىن ئىچىپ .دەپ مهدەتكار بولغان سۆیۈملۈك پىچىرلىشى بار»یاریۆلهك بولىسهن

ىن قورقىدىغان سۇمهییه رەزىیهلالھۇ ھهتتا بهدىنىگه بىر تال یىڭنه كىرىپ كېتىشىد

بهدىنىگه قىزىتىلغان تۆمۈر بېسىلغاندا ئۇنىڭدىن )ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن(ئهنھا

كهلگهن مهنىۋى لهززەتنىڭ كۈچى بىلهن بهرداشلىق بېرىپ،ئىسالمدا تۇنجى ئایال 

ئۇنىڭدا ئىسالم ئهزىزلىكى بىلهن .شېھىتلىك مهرتىبىسىگه ئېرىشكهن ئىدى

هتلهنگهن ۋە یۇقىرى مهرتىبىلهنگهن ئایالالر ئائىلىنىڭ گۈلى،پهیغهمبىرىمىزنىڭ ۋە ھۆرم

ئالىمه،قارىیهلىرى بولۇپ - خهلىپىلهرنىڭ ھۆرمهتلىك یاردەمچىلىرى،مۇسۇلمانالرنىڭ ئۇستاز

ئىنسانىیهت دۇنیاسنىڭ یهنه قایسى یېرىدىن ۋە ۋاقتىدىن شۇالر كهبى .چىققان ئىدى

 رنى چېلىقتۇراالیمىز؟شهرەپلىك شېرىن تامچىال

خهلقىنىڭ - ئانا ۋە ئهرلىرىنىڭ ھهمدە ئۆز ۋەتهن-ئالالھنىڭ رەسۇلىلالھنىڭ،ئاتا

پاراغهتكه ئېرىشىش ئهمهس،بهلكى - ئۈستىلىرىدىكى ھهقلىرىنى ئادا قىلىش ئۈچۈن راھهت

جانلىرىنى قوغداپ قېلىشنىمۇ ئویالپ قویماستىن ئىككىلهنمهي ئۆلۈمنى 

ساناقسىز گۈزەل سىماسى - ئایالالرنىڭ سان-دىیانهتلىك قىز-ىپپهتتاللىغان،پاك،قهیسهر،ئ

غۇنچه -مانا ئىپارخان،مایىمخان،مایسىخان.ئاشۇ بۇالقتىن ئۈزۈلمهي جىلۋىلىنىپ تۇرماقتا
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ئایالالر شۇالرنىڭ ئهڭ - قىز باشلىق یهتته قىز،نوزۇگۈم،ھېمىدىخان،ئایشهمخانالر كهبى قىز

ۋادار،سالىھ،پهزىلهتلىك ھهمشىرىلىرىنىڭ كهینىدىن ئۇالر ئىلگىرىكى تهق.یاخشى ئۈلگىسى

  !ھه؟- ئاشۇ بۇالقنى قوغداپ قانداق زەپهردەست قهدەملهر بىلهن ئىز بېسىپ كهلگهن

 !ئۇالر بىلهن ئىپتىخارلىنىمىز 

ئۇالر بىزگه ئۈستىمىزدىكى ھهقلهرنى قانداق ئادا قىلىشىمىز كېرەكلىكىنى غۇبارسىز 

ئۇالر .كۆمۈلگهن قهلبىمىزنى ئویغاتتى.ىلهن سىزىپ بهردىھایاتى ۋە قېپقىزىل قانلىرى ب

كهبى یاشاپ ئۆتكهن بىراۋنىڭ كېیىنكى ئېچىنىشلىق تهقدىرى ئۈچۈن ھهسرەتلىنىش 

چۈنكى ئۇالرنىڭ ھهركىتى ئۆلگهن روھلىرىمىزنى تىرىلدۈرىدۇ،پاك .كېرەك ئهمهس

ماماتى -ىمىزنى ھایاتۋىجداننىڭ نېمىلىكىنى بىزگه ئهسلىتىدۇ ۋە دەپسهندە بولغان غورور

شۇقاتارلىق جاسارەتلىك ھهمشىرىلىرىمىزدىن .بىلهن تىكلهپ،بىزگه قایتۇرۇپ بېرىدۇ

قاتتىق تهسىرلهنگهن خهنزۇ شائىرى یهنچىڭ ئىپارخان ھهققىدە یازغان شېئىرى بۇنىڭ 

 مىسالى ئهمهسمۇ؟

 باھار نۇرلىرىدا جانالنغا داال،

 .جىگدىلهر چۆمۈلدى چاچقان پۇراققا

 دەپ ئۇرۇلغان جىگدىنىڭ ھىدى،گۈپۈل

 .ھالقىپ تهڭرىتاغدىن كېتهر یىراققا

 ئۆتمۈشته بۇ ئانچه قهدىم چاغ ئهمهس،

 .قهشقهردىن چىققانتى بىر ئۇیغۇر قىزى

 ئىسمىدۇر ئىپارخان گۈزەللىكته ئۇ،

 .پۇراقلىق ئېچىلغان چېچهكنىڭ ئۆزى

 بوزەك قىپ بوالمدۇ باتۇر مىللهتنى

 .ئۈلگىسىئىپارخان شۇالرنىڭ یاخشى 
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ئهركىدىن -نېمهتلىرىنى ئېتىقاد- ئهگهر ئىپارخان ھایاتىي دۇنیانىڭ كىچىككىنه نازۇ

لهشكهرلىرى )چىیهنلۇڭ(ئاستى قىلغان ئىشنكىرۇ- مۇھىم بىلسه ئىدى،ئۆز زىمىنىنى ئایاغ

بىلهن بولغان جهڭلهرگه قاتناشقان،ئهسىرگه چۈشۈپ قالغىنىدا ئىشىنكىرۇغا خوتۇن 

دىنىمىز چهكلىگهن ھارام دەپ بىلىپ ھایاتىدىن ۋاز كېچىشنى بولۇشنى ھاقارەت ۋە 

 تاللىغان بوالرمىدى؟

زۇلۇم !ئهركسۆیهر نوزۇگۇم بىزنىڭ ئېگىلمهس غورورىمىزنى ئىپادە قىلغان ئىدى

ئایالالردەك قانلىق شىكایهت - ئالدىدا ئاسانال بوي ئهگكهن نازۇك قىز

یاتىنى ئاخىرقى نهپهسلىرىگىچه قىلماستىن،ئاداققىچه ۋاز كهچمهي كۈرەش قىلغان،ھا

ساقالشقا تىرىشىپ،پۇرسهتال بولىدىكهن قولىغا قورال ئېلىپ ئازادلىق،ئهركىنلىك ئۈچۈن 

 شۇقهدەر تهسىرلهنگهن شائىر مولالدۈشمهنلىرى بىلهن ئېلىشقان ئىسیانكار نوزۇگۈمدىن 

 :بىالل نوزۇگۈم قىسسىنىڭ ئاخىرىدا

 ئېنىڭدەك بولسا خوتۇنالر سالىھى پاك

 بۇ مانجۇالر زۇلۇمى ئاڭا نىدۇر باك

 بۇنىڭدەك بولدا خاتۇنلهر پهئالى

 تاپار جهننهتلهردىن كامالى

 نوزۇگۈم روھىغا ھهق رەھمهت ئهتسۇن

 شېھىت ئالى مهقامى ئۆزرە یهتسۇن

... 

دەپ یېزىپ ئۇنىڭ قهھرىمانلىقىغا ئاپرىن ئوقىغان ۋە شېھىتلىكتهك ئالى مۇقامغا 

 .یېتىشىنى تىلىگهن ئىدى

سادىر پالۋاننىڭ تۇنجى ئایالى ھېمىدىخانچۇ؟ دەۋرانقۇل،ئالالقۇل،تۆرەمقۇل ئىسىملىك 

ئۈچ ئوغۇلغا ئانا بولۇپ،سادىرنىڭ پۇتىغا پۇت،قولىغا قول بولغان ۋە كېیىن سادىر ئۈچۈن 
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ھېمىدە خانىم )مانجۇالر سادىردىن ئۆچ ئېلىش ئۈچۈن ئۆلتۈرىۋەتكهن(جان بهرگهن

وغۇلغان خهلقىنىڭ ئازادلىق ئۈچۈن قىلغان قوزغىالڭلىرىغا یولدىشى ۋە ئهركىنلىكى ب

سادىر پالۋاننىڭ ئۇنى ھۆرمهت بىلهن تىلغا .یاردەم قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن شېھىت بولغان

ئېلىپ،قوشاقلىرىغا قاتقان مىسرالىرى ئۇنى شۇنداق سېغىنىش ۋە ئېھتىرام بىلهن بىزگه 

 :ئهسلىتىدۇ

 ئاتىسىدىن یېتىم قالغان،

 یېتىم قالغان، ئانىسدىن

 یېتىم قالغاندا مهن ئالغان،

 ھېمىدە ئاتلىق ئامان بارمۇ؟

 

 ئاق بوز ئاتقا یهم بهرگهن،

 تورۇق ئاتقا چۆپ بهرگهن

 سادىر ئۈچۈن جان بهرگهن،

 ھهمىدە ئاتلىق ئامان بارمۇ؟

رىزۋانگۈلدەك ئازادلىق یولىدىكى ئۈچ ۋىالیهت ئىنقىالبىغا قاتنىشىپ شېھىت بولغان 

 !نى ھېچ ئۇنۇتمایمىزئایشهمخان

یىلى ئۈچ ۋىالیهت ئىنقىالبى جهنۇبىي یۆلىنىش ئارمىیىسى -1945ئایشهمخان 

ئاقسۇغا یۈرۈش قىلىش جهریانىدا باي ناھىیهسىدىن ئۆتكهندە،باي ناھىیهسىدىن زۇلۇمغا 

ئارمىیه ئاقسۇدىن چېكىنگهندە، ئهسىرگه .قارشى ئۆزلۈكىدىن ئارمىیهگه قاتناشقان

مىنداڭچىالر ئایشهمخاننى خائىن بولۇشقا ئۈندىگهن،ئهمما ئایشهمخان گو.چۈشۈپ قالغان

شۇنىڭ بىلهن ئایشهمخان ئۇیغۇر ئاسىیالر تهرىپىدىن پاجىئهلىك ھالدا .قهتئىي رەت قىلغان

 ...چېپىپ ئۆلتۈرىۋېتىلگهن ئىدى 
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ئهنه شۇالر ئىسالم باغچىلىرىدىن كۆكلهپ چىقىپ،ئىمان بۇلىقىدىن سۇ ئىچىپ 

ئېتىقاد یولىدا -ئۇالر ئىمان.ئېچىلغان خۇش پۇراق گۈللهردۇر بهرىق ئۇرۇپ

ۋەتىنىنى پاسىق باسقۇنچىالرنىڭ - پاكىزە ئهل-تاۋلىنىپ،ئىسالم بىلهن ئهزىزلهنگهن پاك

لېكىن ئۇالرنىڭ .ئىپالس ئایاغلىرىدىن قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن ئۈزۈپ تاشالنغان ئىدى

رۇمایدۇ،چۈنكى ئۇ یىلتىزالر بىر یىلتىزى ئهسال قۇرۇپ باققان ئهمهس ھهم ئهبهدىي قۇ

ئۇالر شانلىق تارىخنىڭ ئالتۇن .قۇرۇماس بۇالق ئارقىلىق كېیىنكىلهرگه چىڭ تۇتاشقان

بهتلىرىدىنال ئهمهس،بىزنىڭ قهلىبلىرىمىزدىن،روھىمىزدىن چوڭقۇر ئورۇن ئالغان نۇرانه 

ئىىسالم بهرگهن ئۇالر ئىماننىڭ لهززىتى بىلهن .یۇلتۇزالر ۋە ئىپار ھىدلىق چېچهكلهردۇر

قىممهتلىرى ۋە ھهقلىرىنى تونىغان ئىدى،شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ ھایاتىي - ئایاللىق قهدىر

دۇنیانىڭ دەقىقه ئىچىدە یېنىپ ئۆچىدىغان كۆپۈكتهك تۇراقسىز جىلۋىلىرىگه مهپتۇن 

 .ھاالل یاشىغانىدى-بولماستىن،پاك

ئالالھنىڭ (هتپهق.مال ۋە ئوغۇلالر پایدا یهتكۈزەلمهیدۇ)ھېچ كىشىگه(ئۇ كۈنى«

سۈرە (»غا پاك قهلىب بىلهن كهلگهن ئادەمگىال پایدا یهتكۈزۈلىدۇ)دەرگاھى

دەپ خىتاپ قىلغان ئالالھنىڭ سۆزىدىن كېیىن ئاشۇ .ئایهت-89~88- شۇئهرا

مهغفىرەتلهر بېرىشىنى بىزلهرنى ھهم - ھهمشىرىلىرىمىزگه ئالالھنىڭ چهكسىز رەھمهت

ئۆتكىلى نېسىپ قىلىشىنى تىلهپ،تۈركىیهنىڭ ئېتىقاد بىلهن یاشاپ -ئۇالردەك ئىمان

قۇرئان ۋە سۈننهت «مهشھۇر ئىسالم ئالىمى ئوسمان نۇرۇ توپباش غوجا ئهپهندىنىڭ 

ناملىق كىتابىدىكى مۇنۇ گۈزەل ئىبارىلهر بىلهن بۇ »ئىقلىمىدا ئىسالم،ئىمان،ئىبادەت

 :ئهسىرىمنى ئاخىرالشتۇرماقچىمهن

قۇرئاننىڭ روھىنى،ۋىجدانىغا گۈزەل  قهلبىگه ئىماننىڭ ۋەجدىنى،كۆكسىگه

تۈگىمهس مهنىۋى خۇشاللىقى - ئهخالقنىڭ پاكلىقىنى قویۇپ،ئهبهدىي سائادەتنىڭ پۈتمهس

  !......ئىچىدە یاشایدىغان مۆمىنلهرگه خوشخهۋەرلهر بار
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 :پایدىالنغان مهنبهلهر

 ئاتۇش ھهققىدە رىۋایهت ۋە چۆچهكلهر، شىنجاڭ خهلق نهشرىیتى 

 ېھىم ھاشىم مهشھهدى، قهشقهر ئۇیغۇر نهشرىیاتىئاتۇش، ئابدۇر

 ئۆسمۈرلهر نهشرىیاتى-ئۇیغۇر خهلىق رىۋایهتلىرى، شىنجاڭ یاشالر

 ئۇیغۇر مازارلىرى، راھىله داۋۇت، شىنجاڭ خهلق نهشرىیاتى

 شهرىق یۇلتۇزلىرىنى ئىزدەپ، نهزىرە مۇھهممهد سالىھ، شىنجاڭ خهلق نهشرىیاتى

 ۇد قهشقهرىتۈركىي تىلالر دىۋانى، مهھم

 )تۈركىیه(قهدىمقى تۈركىي تىللىق خهلقلهردە ئایالالر ۋە ۋە ئائىله ھوقوقى، نهجدەت سهۋىنچ

 یهكهن خانلىقى

 تارىخى مۇسقىیۇن

 ئۇیغۇر كىالسسىك ئهدەبىیات تارىخى

 شىنجاڭدا ئۆتكهن ئىسالم خانلىقلىرىنىڭ قىسقىچه تارىخى، شىنجاڭ خهلق نهشرىیاتى

 یات تىزمىلىرىئۇیغۇر كىالسسىك ئهدەبى

 شىنجاڭ یېقىنقى زامان تارىخىدا ئۆتكهن شهخىسلهر، شېرىپ نىیاز خۇشتار، شىنجاڭ خهلق نهشرىیاتى

 مهشھۇر ئۇیغۇر تىۋىپلىرى، قهشقهر ئۇیغۇر نهشرىیاتى

 ئویغانغان زىمىن، ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر،شىنجاڭ خهلق نهشرىیاتى

 ئاتۇش مائارىپچىلىرى، شىنجاڭ خهلق نهشرىیاتى

 قىسىم كىتابالر، ئابدۇراخمان ئابدۇلال، شىنجاڭ خهلق نهشرىیاتى- 3قىسىم،-2قىسىم، - 1هنتچىلهرتاشك

 مىڭ دەرد داۋاسى، راھىله بوتا ھاجىیىۋا، شىنجاڭ خهلق سهھىیه نهشرىیاتى

 قىسىم كىتابالر، شىنجاڭ خهلق نهشرىیاتى- 20قىسىم،- 15قىسىم،-  13شىنجاڭ تارىخى ماتىرىیاللىرى،
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 لىرى؛ ئوسمان نۇرى توپباش، باشاقغهمبىرىدىن رەھمهت شاماللىرى ۋە قۇرئان مۆجىزىرەھمهت پهی

 )تۈركىیه(نهشرىیاتى 

 )تۈركىیه(قۇرئان ۋە سۈننهت ئىقلىمىدا ئىسالم، ئىمان،ئىبادەت؛ ئوسمان نۇرى توبباش، باشقا نهشرىیاتى

 چاال تهگكهن ئوق، ئابدۇلال تالىپ، شىنجاڭ یاشالر نهشرىیاتى

 ئارىپچىلىرى ئۇیغۇر خهلقى ئارىسىدا؛ ماقاله، خهپىز ساتتار سالىھتاتار ما

 ئىلى یېقىنقى زامان تاتار پهننى مائارىپى؛ ماقاله، خهپىز ساتتار سالىھ

 )ئوچېرىك( تاتار قىزىنىڭ باسقان ئىزلىرى ئابدۇكېرىم ھاشىم 

 غۇلجا شهھهر تهزكىرىسى
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