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 لىغۇچىدىنرنەشىرگە تەييا

لىتي ئىتىالى     يىللىرىدا شەرقىي تۈكىستتاندا يتۈەبەرگەن مىل   – 21ئەسىرنىڭ  – 31

مەەكتتتۇر ىتتن ۋاھىتتدىىىڭ   پ قالتتتدۇرۇلغان ئەستتلىمىلەرەىن ئەم ىتت تتتارى ى ھەقالىتتدز يې   

، ئىتتىالى   رزھبەرلىتترىەە بەرگەن باھاستتىىىڭ  ۋزقەلىكتتى چىتتنئەسلىمىستتىىىڭ تتتارى ى 

ارى ى قىممىتتتى ھەقالتتانىي، بىتتر تەرز  ۋز لىلتت  بۈلتتۇ  ستتۈ ىتى بىتتلەن ئە  متتۇھى  ۋز تتت 

 ئەسلىمىلەرەىن بۈلۇ  ھېسابلىىىدۇ.   ئە  يۇقىرى

ر قالدۇرۇلغان بۈلتۇ ، متۇتلەك كچ لىلىتك    مەەكۇر ئەسلىمىدز نۇرغۇن ئىبرزتلىك خاتىرىلە

تۇڭەان رنىتڭ شتەرقىي    شەرقىي تۈركىستانلىالىىڭ ئېڭىتدا ەىىىتي قېرىىدىمتىمى  ەز  قارالغتان    

لىىىپ، ئۇيرغتتا لەنەۋ ۋز كەلتەەن باييىاتا ەتلىرى ئېلىتپ تاشت     تۈركىستتان ئىىالى بىغتا ئېلىتپ   

كۈنى قەشتالەرەز قۇرۇلغتان شتەرقىي     ت  03ت ئايىىڭ   00ت يىلى   0322نە رزۋ بىلدۈرۈلىدۇ ھەمدز 

شتتەرقىي  تۈركىستتتان ئىستت م ۇۇميۇرىيىتىىىتتڭ ئاغدۇرۇلۇشتتىغا مۇنتتا ىى تۇڭەتتان ەىن باشتتالا   

تۈركىستتتتان ئىستتت م ۇۇميتتتۇرىيىتى ھچكتتتۈمىتى تەركىبىتتتدز غەربىتتتي تۈركىستتتتاندىن ئېالىتتتپ 

لىالىتدىن  كىمتىلەرنىڭ ئتۈرۇن ئالغان  بىتر ئۇچتۇم   ئېىىتى ئەمە    تتاەا كەلەەن، كېلىپ چىالىمتى  

، ستتاغ م بۈلۇشتتى  ۇلغۇستتى ھچكتتۈمەۋ تەركىبىىىتتڭ  تتاكى ز  ، بۇنتتدىن كېتتيىن قۇر غتتانلىالىبۈل

 ىدۇ.لبىلەن ئايھىدز ئەسكەرتىكېرزكلىكى سەمىمىيەۋ 

شەرقىي تۈركىستتان مىللىتي مۇستتەقىللىى ھەرىكىتىىىتڭ ئالتدىىالى قاتتارەىكى       

قلىىىۋاتالان ۋزكىللىرىتتتدىن مەرھتتتۇم متتتۇھەممەە ئەمىتتتن بۇغرانىتتتڭ ئارخى ىتتتدا ستتتا 

_  0321 ،قۈلياەما نۇس ىسىغا ئاساستەن نەشتىرگە تەييارينغتان بتۇ تتارى ي ئەستلىمە      

شتتتەرقىي يھتتتۇرەىكى يىلتتتى  اكىستتتتانىىڭ يھتتتۇر شتتتەھىرىدز يې ىلغتتتان بۈلتتتۇ ،  

تۈركىستتتتتان ئىستتتتتىال ل ئۇيۇشمىستتتتى تەرى ىتتتتدىن كچچۈرۈلتتتتۈ ، كچ ەيتىتتتتپ     

بۈلتتۇ ، ئەستتلىمىىى   تا التتان تەكىتت بەتتتتىن  32ەكتتۇر قتتۈل ياەمتتا  تارقىتىلغتتان. مە

   كچچۈرگۈچىىىڭ بىر كىمى ئەمەسلىكى ئېىىى بىلىىىپ تۇرىدۇ.

يىللىرىتتتدا شتتتەرقىي تۈكىستتتتاندا  – 21مەەكتتتۇر ئەستتتلىمىدز ئتتتچتكەن ئەستتتىرنىڭ 

يۈەبەرگەن مىللىي ئىىالى   تارى ى ھەقالىدز سىستتېمىلىى ۋز ئېىىتى مەلۇمتاۋ بېترىلەەن     
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را شەرقىي تۈركىستان تارى ىىىتڭ مىللىتي ئىتىالى      بۈلۇ ، مەرھۇم مۇھەممەە ئەمىن بۇغ

 تارى ى قىسمىىى يې ىمتا ئەمىن ۋاھىدىىىڭ مۇشۇ ئەسلىمىسىدىن كچ   ايدى نغان.

تەتالىتتى  ىىتتى مەلۇمتتاۋ بۈلمىستتىمۇ، تەكمتتۈرۈ   مۇئەللى ىىتتڭ ھايتتاتى ھەقالىتتدز ئې  

ن قىلىتتن نەتىجىستتىدز، ئەمىتتن ۋاھىتتدى شتتەرقىي تۈركىستتتانىىڭ لۈ ىتتۇر ناھىيىستتىدى    

تۇر انتتتدا بىتتتلەن يىللىتتترى ئەترا ىتتتدا ەۇنياغتتتا كەلەەنلىكتتتى، ئالتتتدى  – 0311بۈلتتتۇ ، 

ھەمتتدۇل ھ ئەلەم ئتتاخۇنۇم ۋز ئابتتدۇل ھ ەامتتۈل م قۈلىتتدا ئىلىتت  تەھستتىل قىلغتتانلىالى،       

كېتيىن ئستت مىيەۋ ەۇنياستى بتۈيىلە ئە  ەاڭلىتى ئىلىتت      ئۇنتدىن  ھىىدىستتاندا،   كېتيىن 

يىللىتترى  – 0324ئۈقۇغتتانلىالى، ئتتالىي بىلىتت  يۇرتىتتدا  ئەلتتاەەھەرقتتاھىرزەىكى  —يتتۇرتى 

ىلتى  ي – 0343، مەھمۇە مۇھىتىىىڭ يېىىدا خىت مەۋ قىلغتانلىالى،   كېلىپ ۋزتەنەە قايتىپ

يىلتتتى قى ىتتتل خىتتتتاي ئارمىيىستتتى شتتتەرقىي     – 0343 ،لۈ ىۇرغتتتا ھتتتاكى  بۈلغتتتانلىالى  

اقۇرۇم يتۈلى  تۈركسىتانغا بېسىپ كېلىن ئالدىتدا ئىككىىلتى قېتتى  ھىجترزۋ قىلىتپ قتار      

كتۈنى يۈلۋاستىىڭ    – 03ئايىىتڭ   – 00يىلتى   – 0391بىلەن تىبەتكە قارا  ماڭغتانلىالى،  

 –تۈرۈلتتۈ ، نەرستتە  خىتتتاي ئەستتكەرلىرى تەرى ىتتدىن بىتتر بچلتتۈب قتتاەاق ر بىتتلەن ئچل      

 غا ئۇچرىغانلىالى ھەقالىدىدىكى مەلۇماتالا ئېرىمتۇك.ڭتاي –  كېرزكلىرى بۇي

ئىستتتىال ل ئۇيۇشمىستتى تەرى ىتتدىن كچ ەيتىتتپ     بتتۇ ئەستتەر شتتەرقىي تۈركىستتتان   

 تارقىتىلغان بۈلۇ ، ئەسەرنىڭ با  بېتىەە:

يىلىدا باش نغان مىللى مۇستەقىللىى ھەرىكىتتى ختاتىرىلەنەىىى ئۈچتۈن     – 0320»

بۈلۇشتتتى مۇناستتتىپ كچرۈلتتتدى. ئۈمىتتتدىمى  شتتتۇكى، « ئەستتتلەتمە»ئەستتتەرنىڭ ئىستتتمى 

ە ەاۋام قىلغتتتان مىللىتتتي  ئىىالى بىمىتتت  يىلىغىتتتل – 0321يىلىتتتدىن  – 0320خەلالىمىتتت  

ال شت سلە ، ئۇيرنىڭ  تاب رۇھلىرىىتى خۇ  ۇەريانىدا شەھىد بۈلغان مۇۇاھىدلىرىمى نى ئە

 ەز  يې ىلغان.« قىلىن ئۈچۈن كۈرز  قىلغاي!

ئەستتتەرنى ئەستتتلىەە ستتتاەىى بۈلتتتۇ   ىرىىستتتى ىدا نەشتتتىرگە تەييتتتاري ، ئۇيغتتتۇر  

    ئۇقۇرمەنلىرىىىڭ مۇھاكىمىسىەە سۇندۇك.

 ت ئاي ئىستانبۇل 1ت  3101
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 مەەتئەسل

ھەر بىر كىمىىىڭ ئچە مىللىتىىى تۈنۇشى ياراتالان خالىالىىى تۈنۇشى 
ەېمەكتتتۇر. شتتۇنىڭ ئۈچتتۈن مەقستتەتكە كېلىمتتتىن بتتۇرۇن مىللىتىمىتت    

 ھەقالىدز قىسالىلە تۈختىلىپ ئچتىمى .
ەۇنيتتاەىكى بۈيتتۈب مىللەتلەرەىتتن بىتترى قەەىمىتتي مەەزنىتتيەۋ ۋز      

ئىتتەە بۈيتتۈب تتتۈرب مىللىتىىىتتڭ بىتتر  ارچىستتى بىتت  ئۇيغتتۇر  ەتىيتتلەرگە 
تۈركلىرىدۇرمى . بى نىڭ ئەەزلتدىن ياشتا  كەلتەەن ۋزتىىىمىت  شتەرقىي      

ەز  يتارىتىلغىىى  « تۈركىستتان »تۈركىستاندۇر. بۇ ەېمىتن يارىتىلغانتدا   
ئۈچتتتتتۈن، قىيتتتتتامەتكىلە تۈركىستتتتتتان بۈلتتتتتۇ  تۇرۇشتتتتتى كېتتتتترزب. 

ىتتدىكى، خەلالىمىتت  ھەقالىتتدىكى   ەۈشتتمەنلىرىمى نىڭ تۈركىستتتان ھەقال 
ستتاختىكارلىاللىرى بىيتتۈەزەۇر، ۋاقىتلىالتتتۇر. يتتۇرتىمى  بۈلستتا ئۇنىڭتتدىن  

  اكتۇر.
 ، خەلالىمى نىتڭ ئاستارزۋ ەزنجىترىەە   يۇرتىمى نىڭ ئىستتى  قىلىىىتپ  

. ئتۇ ۋاقتىتدا ۋزتىىىمى نتى    ①يىلغا يېالىن ۋاقىت بۈلدى 39بۈغۇلغانلىالىغا 
نجۇ ئىم ېراتۇرلتتۇقى بۈلتتۇ ، متتانجۇ  ئىستتتى  قىلغتتان ر خىتاي شتتالان متتا 

ئىم ېراتۇرلتتۇقى خىتتتاي ر تەرى ىتتدىن ئاغتتدۇرۇلۇ ، چىتتن ۇۇميتتۇرىيىتى 
قۇرۇلغاندىن باشت   تۈركىستتان تامتامەن خىتتاي ئاستارىتىەە مەھكتۇم       

 بۈلدى.
چىتتتىلىال ر تتتتارىب كىتابلىرىتتتدا، بىتتت  تتتتۈركلەرنى  ئۇيغتتتۇريرنى      

يۇرتىىىتتتتتڭ ئەمىتتتتتن   ئىستتتتتتى چى ر، باستتتتتمىلى ر ەز  ھەرەائىتتتتت  
بۈيلماسلىالىدىن شىكايەۋ قىلىپ، يۇرتلىرىىى مۇھا ى زۋ قىلىتن يتاكى   

نتتى ستتۈقالان « ستتەەەى چىتتن»قى لماستتلىى خەۋ ىتتدز بۈلتتۇ ، مەشتتيۇر 
ھالتدا، ئەۇەبتتا، بەەىلىرىمىتت ، بى نتتى چىىىىتڭ ئىككتتى مىتتڭ يىتتل ئىتتدارز   

                                                 
 مەەكۇر ئەسەر يې ىلغان ۋاقىت كچەەز تۇتۇلىدۇ. ①
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لىپ قىلغانلىالىىى ئېيتىپ، كەلەۈسىدىمۇ شۇنداك بۈلىدۇ ەز  گۇمان قى
يۈرىدۇ. ۋزھالەنكى چىىغا ئۇەۇن يىل  ايتەخت بۈلغان مەشيۇر بېيجىتڭ  
 شەھىرىىى بى  تۈركلەرنىڭ بىىا قىلغانلىالىدا ھېلالانداك شۈبيە يۈقتۇر.
بى نىتتڭ نەچتتلە يىل رەىتتن بېتترى مەھكۇملۇقتتتا قالغتتانلىالىمى نى ۋز  
بۈگۈنكى كۈندز يۇرتىمى نىتڭ ەۈشتمەن قۈلىتدا بۈلتۇ ،  اۇىاەلىتك بىتر       

ەتتە تۇرغتتانلىالىىى ئىىكتتار قىلمتتايمى . ئەممتتا بتتۇ ئتتاتمىن يىللىتتى      ھتتال
ئاستتارىتىمى  ۇەريانىتتدا چىىغتتا قارشتتى قۈەغىلىمتتىمى ، ئتتۇ يۈلتتدا بەرگەن 
قۇربتتتانلىرىمى نى، خەلالىمى نىتتتڭ ئىستتتتى چى رغا بۈلغتتتان نە رىتىىتتتى،  
چىىلىال رنىتتتتڭ يتتتتۇرتىمى نى، ئۇلۇستتتتىمى نى ئچەلەشتتتتتۈرۈ  يەنتتتتى    

ەتلىرىىى رزۋ قىلىتتتتتتپ، متتتتتتۇۋز  ەقىيەتكە چىى شتتتتتتتۇرۇ  سىياستتتتتت
ئېرىمتۈرمىەەنلىكى، ئاەرۇلىرىمى نىڭ ئەمەلەە ئېمىمى، ئەۇىەبىلەرنىڭ 

 ۇۋز  ەقىيەتسى لىكى بۈلماي نېمە؟م
چىتتن ۇۇميتتۇرىيىتى قۇرۇلغانتتدىن باشتت   تۈركىستتتاندا ھچكتتۈمەۋ  

يىتل   04بېمىغا چىالىۋالغان ئەبلەخ يا  ەېڭمىڭدۇر. بۇ يا  تۈركىستانغا 
كى  بۈلدى. بۇنىڭ ھاكىملىى ەزۋرەز يۇرتىمى غتا كەلتتۈرگەن ۋزھمتى    ھا

 ئىستىبداتلىرىىى ئاەراك ئەسلە  ئچتىمى .  
يتتا  تۈركىستتتانىىڭ ھاكىملىالىغتتا ئېرىمتتىپ بۈلتتۇ  ، ئالتتدى بىتتلەن 
تۈركىستتتان خەلالىىتتى يتتۈك قىلىمتتالا كىرىمتتتى. يتتۈك قىلىتتن بىلەنتت       

ىرىغتتتا مىتتتڭ تۈرلتتتۈب لتۈختتتتا  قالمتتتاي تۈركىستتتتانىىڭ  تتتاريك ئەۋيە
ھتتتان رنى چا لىتتدى. مەستتىلەن، ەىىستتى ، ئۇنتتداك يتتا بۇنتتداك ەز      ۈب

ئەيىتتبلە  خەلالىمى نتتى نە رزتلەنتتدۈرەى. تە تارتماستتتىن ئچلتتتۈرەى.      
خەلالىمى نى ئىمكانالەەزر مەەزنىيەتتىن، مائارى تىن يىراك تۇتتى. ەېمەب، 

ەئە قتۇرۇ    ۈتۈن تۈركىستتاندا بىترزر باشت نغۇە مەكتتە ، بىترزر مەتتب      
قەتاىي چەكلەنەەن بۈلۇ ، بۈلسا ئىكەن ەز  سچەلەشمۇ ئېغىر ۇىىايەۋ 

 ھېسابلىىاتتى.  
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تۈرب ئىرقىغا مەنسۇ  بۈلغان بىرزر مۇستا ىرنىڭ يتۇرتىمى ەا تتۇرۇ     
قېلىمىغا رۇخسەۋ قىلمايتتى. مەۇبۇرى كىرىپ قالغان رنى تۈركىستتان  

تاتمتتاي قتتۈغ   خەلالىتتەە مىللىتتي تۇيغتتۇ ستتېلىپ قۈيمىستتۇن، ەز  تۈخ 
 چىالىراتتى.    

ئتتۇ يتتا  تۈركىستتتانىىڭ ئىالتىستتاەىغا ئتتچەى ھتتاكى  بۈلغتتان ەزۋرەز      
تۈركىستانىى غايەۋ يامان بىر ھالغتا كەلتتۈرەى. ەېتمەب، قەغەە، يتىتدىن     

ەز  نتتتام بېرىتتتپ، مەۇبتتتۇرى ئىمتتتلىتىپ،  ۈتتتتۈن « تىتتت ا» تتتۇل ياستتتا  
  كەتكەنتتدىن تۈركىستتتانىىڭ ئتتالتۇن، كۈمۈشتتلىرىىى ئتتچە يۇرتىغتتا تۇشتتۇ

 باشالا، تۈركىستانىىڭ  ۈتۈن تىجارىتىىى رۇس رغا باغ   بەرگەن ئىدى.  
يىل ئىدارز قى لىمتىدىكى سىياستىتى، ھەر    04ياڭىىڭ تۈركىستانىى 

بىر شەھەرەز بىر ت ئىككى  ۇلدار، بىر ت ئىككى متۈللىىى ئتچەىەە ئىتتائەۋ      
ڭ ھەقىالىتتي قىلىتتدىغان متتۇخلىل قىلىۋالغانلىالىتتدۇر. تۈركىستتتانلىالىى  

ەۈشمىىى بۈلغان يا  بەەىبىتر مىللىتىىتى تۈنۇمىغتان شەخستلەر بىتلەن،      
نە سى ئاۋارىسى، شەخسىيەتلىلىكتە بىر  ىكىترەز چىالىتپ قالغتانلىالتىن    
بىرلىمتتىپ كەتتتكەن ئىتتدى. ئتتۇير ياڭىىتتڭ  ايدىستتى ئۈچتتۈن تەشتتۋىى   

ئاەىتتتل، »قىلىمتتتتى. ئچەىمى نىتتتڭ قتتتان ەۈشتتتمىىىمى  بۈلغتتتان يتتتاڭىى  
، ەز  ستتۈ ەتلە  يۈرگەنلەرمتتۇ بۈلتتدى. يتتا  مەقستتىتىەە     «مۇستتۇلمان

يەتكىىىەە خۈ ، بەەىلەر ئچەىىىڭ شەخستى مەن ەئىتتى ئۈچتۈن ئتاۋارز.     
 ىتتتلە قتتتۇرتى يتتتېەەن يا رىالىغتتتا ختتتۈ ، مۇستتتتەبىت بتتتاي  ىلەنىتتتڭ   

 تەييارلىىىمىغا خۈ !
بى نىڭ ەىىىمى نىڭ ھەك ۋز راستتلىالىغا ئىمتەنەەن يتا ، ەىىىمىت ەا     

رغتتا ختتا  مەنيتتۇ   باييىاتتا ەۋ ، شتتۇملۇقلىرىىى   چەكلەنتتەەن چىى 
يتۇرتىمى ەا ۇتارى قىلىتتن ئۈچتۈن ئتاە كتتۈە ستەر  قىلمىتدى. شتتۇنىڭ       
بىلەن بىرگە ئۇيرنىڭ ئاەىتى بۈلغتان مەنيتۇ  تتتت گتۈرز خانتا،  اھىمتە       
خانتتتا، ئە يتتتتۇن، قىمتتتار كەبتتتتى قىلمىمتتت رنى ئتتتتچەلىرى تۈ لىمتتتتىپ    
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ىتدى. ەىىىمىتت ەا ئەمتتر قىلىىغتتان  ئۈلتۇراق شتالان يەرلىرىتتدى  يۈلغتتا قۈيال 
مەەزنىتتيەۋ، مائارىتتپ، تەرزقالىيتتاۋ ۋز ئىلىتت  ت  ەنلەرەىتتن خەلالىمى نتتى     

 مەھرۇم قىلغان ياڭىىڭ سچەىەە قانلىلىك ئىمەنەىلى بۈلىدۇ؟ 
ياڭىىتتتڭ نىيىتتتتى، قىلغتتتان ئىمتتتى قانلىلىتتتك شتتتۇملۇك بۈلستتتا،     

ئىتدى.   خەلالىمى نىڭ يا  ۋز چىى رغا بۈلغان نە رىتى شۇ قەەزر ئاشتالان 
ەېمەب، تۈركىستاندا ئۈمۇمىي خەلى ئىلىدز بىر ت بىرىەە ەزشىام قىلىتن   

ەېسە ەزرھال غەۋغتا بۈلتۇ ،   « خىتاي»ۋز ھاقارزتلەشكە تۈغرا كەلەەندز، 
قاەى مۇ تى ر ئالتدىغا كېلىمتەتتى. چىتىلىال ر بىتلەن بېترىن ت كتېلىن        
قىلىتتتپ يتتتۈرگەن كىمتتتىلەرنى شتتتۇنداك  ە  كچرزتتىتتتدىكى، ئۇنتتتداك 

مىىىڭ ئۈغلىغا قى  بەرمەيتتى، قى ىىى ئەر ئالمايتتى. شۇنىڭ ئۈچۈن، كى
خىتتتتايلە مەكتەبتتتتىن يەرلىتتتك خەلتتتى بەب نە تتترزۋ قىلىتتتپ ئۇنىڭتتتدا  
ئۈقۇمتتايتتى. خىتتتاي مەكتى ىتتدز ئۈقۇشتتىى ئتتچلمەب، بەلكتتى ئۇنىڭتتدىىمۇ 
ئتتارتۇك بىلەتتتتى. بتتۇنى چىتتىلىال ر بىلىتتپ يەتكەنتتدىن كېتتيىن، ھەربىتتر 

چىىلە مەكتە  ئېلىتپ قۈيتۇ ، خەلالىىتڭ بتالىلىرىىى     شەھەرەز بىرەىن 
مەكتەبكە كېلىمتكە مەۇبتۇري ، قۈرقۇتتۇ  كتچ لە   تۇل يىغىتۋايتتى.       
چۈنكى، بۇيرنىڭ مەكتى تى ئۈقۇتتۇ  نىيىتتى بىتلەن بۈلماستتىن،  تۇل       

 تۈ  شىىڭ ۋاسىتىسى ئىدى. 
ياڭىىتتتتڭ مۇستتتتتەبىتلىكىەە قارشتتتتى چىالىتتتتپ، قۇربتتتتان بۈلغتتتتان  

ى ئەستتلىەىىىمى ەز، خەلالىمى نىتتڭ ئاستتارزتكە قانتتداك  مۇۇاھىتتدلىرىمى ن
يىللىتتى ەزۋرەز قۇربتتان   04قارىغتتانلىالى ئۈچتتۇك مەلۇمتتدۇر. ياڭىىتتڭ     

ىن بىترى تچمتۈر خەلت ەەۇر. قۇمتۇل     بۈلغان مۇستەقىللىى كۈرزشتلىلىرىد 
غىدىن قۈەغىلىپ كچ  متۇۋز  ەقىيەتكە ئېرىمتكەن، يتا  ئتۇنى قتۈرال      ېت

ىتتدىىى ئۈەگەنتتدز، ئچەىىىتتڭ بىتتر    كتتۈچى بىتتلەن يتتۈك قىلىمتتتىن ئۈم   
يۇرتلۇقى مايۇنەن ەېەەن تۇڭەتانىى تچمتۈر خەل ىىتى ئالتدا ، كېلىمتى       

 بتا  قۈمانتدان    “ تىتتەي ”قىلىمالا ماقۇل قىلىن ئۈچۈن كاشتغەرنىڭ  
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غىغا چىالىرىدۇ. بۇ تۇڭەان بېرىپ ېىىى بېرىمىى ۋزەز قىلىپ، قۇمۇل تلىال
ۈيتۈب بىتر ۋزەىت ە بېترىن     قۇرئان تۇتۇ  قەسەم قىلىپ، تچمۈر خەل ىىى ب

ۋز قۈراللىرىدىن ئايرىماسلىى ۋزەىسى بىلەن غا ىتل قىلىتپ، ئتۈرۈملىەە    
ئېلىتتپ كېلىتتدۇ. ستتاەەا ەىتتل تچمتتۈر خەلتت ە ئتتاەراك كتتۈن كتتچرۈ  ەالىتت    
ياڭىىڭ قۈلىدا شەھىد بۈلىدۇ. ەىىىى قىمتمەۋ باھتا ياراتالتان متا يتۇنەن      

ۈرۈ ، ئتاخىرى  كاشغەرەز نەچلە يىل ر قتان ۈرلۇك قىلىتپ ھايتاۋ كەچت    
يەنە شۇ ياڭىىتڭ ئىمتارىتى بىتلەن ماشتاۋۋۇ تەرى ىتدىن بالىستى بىتلەن        

 بىرگە ئېلىىىملىى ھالدا ئچلتۈرۈلۈ  تۈگەيدۇ.
ز  مەشتتتيۇر بۈلغتتتان شتتتۇنىڭدزب، مۇھيىتتتدەىن ئىمتتتان، لىۋاگتتتا ە 

ۋز تچمتۈر نىيتاە چى نت ر قاراخۈۇتا،      ەگ، ئامىر، كاەى  بەگئابدۇلجېلىل ب
ەىتلىتترى بۈلتتۇ ، ئىتتىالى   قىلىتتپ ياڭىىتتڭ  يتتاڭ ى ەېتتەەن كەنتتت يى 

ئالداملىلىالىلىرىغا ئالتدىىىپ، مەقستەتلىرىەە يېتتەلمەي قۇربتان بۈلغتان      
يىەىتلىرىمى ەۇر. بۇيرنىڭ ئىتىالى   ئەھتۋاللىرىىى ياەىتدىغان بۈلستاك،     

 ھەر بىرى بىرەىن كىتا  بۈلىدۇ. 
ئالتايدىن ەۇقتا ھتاۇى، كۇچتارەىن متۇھەممەە ئەلتى خۈۇتا، ستەييىد        
نتتۈچى، خۈتەنتتدىن ئتتچمەر ھتتاۇى ر ھەر بىتترى ئايھىتتدز، مۇستتتەقىل       

يىتتل،  04يىتتل يەنتتى يتتا  ەزۋرەز  31قتتۈەغى ڭلى ر بۈلتتۇ ، تەخمىتتىەن 
يىللىتتى ھچكۈمرانلىتتى ەزۋرەز يتتۈەبەرگەن ۋزقەلەرەۇر. بتتۇ     4ۇىڭىىتتڭ 

يتتتاەغىىىمى ەىن، خەلالىمى نىتتتڭ ئاستتتارزتكە ۋز ئىستتتتى چى رغا قانتتتداك  
اەاتلىى يۈلىتدىكى ئېغىرچىلىال رغتا قانتداك چىداشتلىى     قارىغانلىالى ۋز ئت 

 بەرگەنلىكى مەلۇم بۈلىدۇ. 
ەۇنياەىكى ھەممە نەرسىىىڭ ئچەىەە خا  خۇسۇسىيىتى بارەۇر. ئچە 

 خۇسۇسىيىتىىىڭ غەيرى  ۋاقىتلىالتۇر. ياتتۇر. مەڭەۈلۈب ئەمەستۇر.  
شتتۇنىڭدزب، بىتتت  تتتتۈرب مىللىتىمىتت ، ۇەڭەىۋارلىتتتى، ئەركىىلىتتتك،   

ەۋ، غەيتترزۋ، ستتاەاقەۋ، ستتاخاۋزۋ، ئىتت ەزۋ ۋز شتتەرز  بى نىتتڭ  شتتىجائ
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خۇسۇستتىيەتلىرىمى ەۇر. شتتۇنداق ، ئتتاەاتلىى يۈلىتتدا قۇربتتان بۈلمتتاك،      
تارى ىىڭ قارا كۈنلىرىەە يۈلۇقالاندا يارىتىلىمىدا يۈك بۈلغان قارا كۈنەە 

بى نىتڭ ئەسترىمى نىڭ    ،قارشى كۈرز  قىلىپ قۇربان بېرىپ، نەتىجىدز
ت يىلىغا كەلەەندز،  ۈتۈن شەرقىي تۈركىستتاندا    0320رنىڭ  ت ئەسى  31 

يىتل   3، 9مۇستەقىللىى كۈرىمى، ئاەاتلىى ۇېڭى باشت ندى. بتۇ ۇىيتاە    
ەاۋام قىلىتتتتتپ، نەتىجىتتتتتدز، بى نىتتتتتڭ ھىجرىتىمىتتتتت ، يۇرتىمى نىتتتتتڭ، 

خىريشتتى. ئتاەاتلىى يۈلىتدا    خەلالىمى نىتڭ  اۇىاەلىتك ھتالىتى بىتلەن ئا    
زەى ىلىرىىى ئاەا قىلدى. بى  بۈلستاك ۋزەى ىمى نتى   بۈلغان ر ئچە ۋ شەھىد

ئاەا قىلىمالا مۇۋز  ەك بۈيلمىدۇك. قاچان مۇۋز  ەك بۈلىتدىغانلىالىمى نى  
ريانىمى نى ۋز كۈتۈۋاتىمى . بى  ۋاقىت كۈتكەە، ئالتە يىللىى ئىىالى   ۇە

بۈلغتتان قېرىىداشتتلىرىمى نى ئەستتلىدۇك.  ۈتتتۈن   شتتەھىدبتتۇ ۇەريانتتدا 
مە ، ئۇ ئىىالى بىى خاتىرىلە  ئاساستىدا بتۇ ستەتىرلەرنى    ئىىالى بىى ئە

ياەەۇك. شۇنى ئۈمىد قىلىمى كتى، بتۇ ستەتىرلىرىمى  بىتلەن خەلالىمىت گە      
ئچەىمى نىڭ كى  ئىكەنلىكىىى، ەۈشمەنلىرىمى نىڭ كىملەر ئىكەنلىكىىى 

 ئاڭ تماقلىمى .  
ت يىلتى يتا  ئتۈرۈملى ختارىجىيە ۋزكىلتى ۇەن ەۇيتۈن  باشتالا          0331

بەلەرەز ۇەن يتتتاۋنەن  تەرى ىتتتدىن ئچلتۈرۈلتتتۈ ، ئۇنىتتتڭ ئۈرنىتتتدا  مەنتتت
ئۈلتۇرغان ۇەنمۇ ئچلتۈرۈلۈ ، ۋالىلىى ئۈرنىغا ۇىتن شتۇرېن ەېتەەن بىتر     

 خىتاي ئۈلتۇرەى.  
ۇىتتن شتتۇرېن ەۇلتتۇم، ئىستتتىبداۋ ۋز يتتانلۇك تۈشالۇەۇشتتتا ياڭىىتتڭ  
يۈلىتتدا ماڭستتىمۇ، بەەى ئۇستتتىلىاللىرىدىن خەۋزرستتى  ئىتتدى. ەېتتمەب،    

ب ئۇستىلىى بىلەن ئىتن قىلمىتدى. خەلالتالە ئىلتى ت تىمتى ەزھەر       ياڭدز
كۈرۈنۈشتتكە باشتتلىدى. چىىىىتتڭ ئىستتتىبداەى قانلىلىتتك كچ ەيستتە،     
خەلالىىڭ نە رىتى شۇ قەەزر ئاشتى. ۇىتن شتۇرېىىىڭ ەىلتى، ئىلتى شتۇ      
قەەزر تتتار بىتتر خىتتتاي ئىتتدىكى يەرلىكلەرنىتتڭ بىتترزر ئتتاۋ ستتاقلىغىىىغا  
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ەختىىتتتڭ بۇنتتتداك مۇتىاەسستتتى لىكى  كۈنلىلىتتتك قى تتتتتى. بتتتۇ بەەب 
 خەلالىمى نىڭ ئۈمۇميۈەلۈب بىر قۈەغىلىمىغا سەۋز  بۈلدى.

تۈركىستانىىڭ ھەر بىر شەھىرىدز بىترەىن ھتاكى  بۈلتۇ ، خىتتايلە     
ئەمەل  خىتل ەېيىلەتتتى. ۋاڭلىتى بالىتدىن ت بالىغتا قالىتدىغان بىر      « ۋا »

لەىىى ئۈچتۈن،  بۈلۇ ، بۇ مەنسە  مانجۇير تەرى ىدىن يەرلىكلەرگە بېرى
چىتتن ۇۇميتتۇرىيىتى قۇرۇلغانتتدىن كېتتيىن، بتتۇ مەنستتە لەر ئەمەلتتدىن      
قېلىتتپ،  ەقەۋ قۇمۇلتتدا بىتتري ۋاڭلىتتى قېلىتتپ غتتالى ۋا  ەېتتەەن ئىستتى  
بىلەن مەشتيۇر ئىتدى. ئتۇ ۋاقتىتدا ۋا  ەېتەەن قتۇرۇك ئىستىم  قېلىتپ         
ھچكۈمەۋ ئالدىدا ھېلبىر سىياستىي ئتۈرنى بۈلمىغىىىتدزب، ئچەلىرىىىتڭ     

 ت  الىتى ۋز بتۇەۇك ئەخ قتى تۈ ەيلىتدىن خەلتى ئالدىتدىمۇ ھتچرمەۋ      ۇاھت 
 ئېتىبارى قالمىغان ئىدى. 

ۇىتن شتتۇرېن شتۇ قتتۇرۇك نتامى قالغتتان ۋاڭلىالىىمتۇ يتتۈك قىلمتتاقلى     
 ەا تتا  « ئېيتىيتتاتى ئەستتكەر»بۈلتتۇ ، بتتۇ مەقستتىتىەە يېتتتىن ئۈچتتۈن  

مىتڭ خىتتاي    9قۈشۇن  ەېەەن نام بىتلەن گەنستۇەىكى تۇڭەتان رەىن    
سكىرىىى قۇمۇلغا ئېلىپ كېلىپ تۈختىتىپ قۈيۇ ،  ۈتۈن تەمىىتاتىىى  ئە

ۋاڭغتتا يتتۈكلە  قۈيتتدى. ئۇنىتتڭ مەقستتىتى ئەگەر ئتتۇ تەمىىتتاتىى ئېغىتتر   
كەلدى ەېسە، ۋاڭلىالتتىن ئىستتى ا بەرگتۈەۈ  ئىتدى. قتۇرۇك بۈلستىمۇ       
ۋاڭلىالتىن ۋاە كېلەلمەي  ۈتۈن تەمىىتاتىى قۇمتۇل خەلالىتەە يۈكلىتدى.     

ستتانىيەتتىن تامتتامەن مەھتترۇم چىرىكلىتترى قۇمۇلىىتتڭ  خىتاي رنىتتڭ ئىى
بەەى يەرلىرىدز خەلالىىڭ ھچكۈمەتكە قارشى قۈەغىلىمالا سەۋز  بۈلدى. 
قۇمتتۇل خەلالتتى ھەمتتمە يەرگە ھۇۇتتۇم قىلتتدى. بتتۇ مۇستتتەبىت ۇىتتن       
شۇرېىىىڭ ئەمرى بىلەن بۈلغانلىالى مەلۇم بۈلدى. مانا بۇير تۈركىستتان  

 ئىىالى بىىىڭ ئامىللىرىدۇ.  
ت يىلىىىڭ باشلىرىدا قۇمۇلىىتڭ بۈيۈكلىرىتدىن ستالىي ەارغتا،        0320

قاستتى   ەھلىتتۋان، نىيتتاە ەېيالتتان، خۈۇتتا نىيتتاە ۋز ستتاەىى قۇرمال رنىتتڭ  
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بىتتترلىككە كېلىمتتتى بىتتتلەن قۇمۇلىىتتتڭ تتتتاې خەلالتتتى ۇىتتتن شتتتۇرېن     
ھچكۈمىتىەە قارشتى ئىتىالى   قۈەغىتدى. بتۇ ئىتىالى   تاغتدا شتىدەزۋ        

ەچلە ئاي ەاۋام شالاندىن كېتيىن، قەھرىمتان   بىلەن ەاۋام قىلدى. بىر ن
قاسى   ەھلىۋان شتەھىد بۈلتدى. ئىتىالى   ۇىتن شتۇرېىىى قۈرقۇتتۇ        
ەزرىجىسىەە يەتتى. ئىىالى بلى ر ئىلىدىن خۈۇا نىياە ھتاۇى ئىتىالى     

 رزھبىرى بۈلۇ  تۈنۇلدى. 
غىدا ەاۋام قىلدى. ۇىن شۇرېن بۇ كۈرزشىى خەلى ۋز ېۇە  قۇمۇل ت

ىن مەخ ى تۇتتى. ئەممتا قۇمۇلتدا بۈلۇۋاتالتان بتۇ ۇە   ۈتتۈن      يەرلىكلەرە
تۈركىستتتانغا يېيىلىتتپ بۈلغتتان ئىتتدى. خەلتتى ئىلىتتدز ۇىتتن شتتۇرېىغا     
نە تترزۋ، مۇۇاھىتتديرغا ھېسداشتتلىى قۈەغالغتتان ئىتتدى. ۇىتتن شتتۇرېن   
ئالتتدى بىتتلەن قۇمتتۇل ئىىالى بىىتتى قتتۈرال كتتۈچى بىتتلەن باستتتۇرماقلى   

كەلىرى تاغالتا چىالىتپ ئتچلمەكتىن    بۈلدى. ۇىن شۇرېىىىڭ خىتتاي ئەست  
 باشالا نەتىجىەە ئېرىمەلمىدى. 

ۇىن شۇرېن تاغلىى مۇۇاھىتدير بىتلەن ستۈليى قىلمتاقلى بۈلتۇ ،      
بىر تەرز تىن ۋزكىل ئەۋزتىتپ تتۇرۇ ، يەنە بىترتەرز تىن رۇست ر بىتلەن      
تۈركىستان سىياسىتى ھەقالىدز كېلىمى  تۈەۈ ، رۇسىيەەىن ئايرا ى ن، 

لىتپ، مۇۇاھىتديرغا ۋزھمتىيانە ھۇۇتۇم قىلغتان ئىتدى.       تانكا ئېلىپ كې
لېكىن ۇىىىىڭ ۋزھمىلىكى  ايدا بەرمىدى. ەېمەب،  ۈتتۈن تۈركىستتان   

 ئىىالى بالا تەييارينغان ئىدى. 
گەنستتتۇەا تۇڭەتتتان گېىېتتترال رەىن متتتا بۈۇتتتا  ۋز متتتا ۇتتتۇڭيىڭ ر    
ئۈتتۇرىسىدا تۈقۇنۇ  يۈە بېرىپ، ما ۇۇڭيىڭ مەغلتۇ  بۈلتۇ ، قېلىتپ    

مۇلغا چىالالان. مۇستۇلمانلىى، ەىىىتي قېرىىداشتلىى ۋاسىتىستى بىتلەن      قۇ
ئىىالى بالا ئىمتىراب قىلدى. تچۋ ئاي بىرگە ھەرىكەۋ قىلتدى، نۇرغتۇن   
قۈرال ۋز مال غەنىمەۋ ئالدى. لۈەۇڭدا ۇىن شۇرېن تەرى ىتدىن بارغتان   
ەۇ  لۈ ۇا  قۈماندانلىالىدىكى ئالتە مىتڭ خىتتاي چىرىكىىتى يۈقىتىتپ،     
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  ەقىيەتلەرگە ئېرىمتتىپ، خېلتتى كچچلىىىتتپ قالتتدى. ئەممتتا  كتتچ  متتۇۋز
قۇمۇلىىڭ ئەسكى شەھىرىىى ستەككى  مىتڭ خىتتاي چىرىكتى مۇھاستىرز      

 قىلىۋېلىپ  ەتيى بۈلمىغان ئىدى.
بۇيرغا يارەزم ئۈچۈن ۇىن شۇرېن قاچتاك رۇست رەىن نەچتلە مىتڭ     
 چىرىتتك تەييتتاري  قۇمۇلغتتا ئەۋزتتتكەن ئىتتدى. بتتۇير لۈەۇڭغتتا بارغانتتدا  
يەرلىتتك خەلتتى ۋز تۇڭەتتان ر بىرلىمتتىپ تۈستتۇ  سۈقۇشتتتى. نەتىجىتتدز   
مۇۇاھىتتدير مەغلتتۇ  بۈلتتۇ  چىكىىىتتپ، رۇستت ر مۇھاستتىرىدز قالغتتان     
خىتاي رغا قۈشۇلۇ  كەتتى. بۇ كتۈنلەرەز متا ۇۇڭيىتڭ خېلتى بېيىتپ ۋز      
نۇرغتتۇن قۈرالغتتا ئىتتەە بۈلتتۇ  قالغتتان ئىتتدى. متتا ۇۇڭيىتتڭ قۇمتتۇل          

غىستى متا بۈۇاڭغتا تتا الىىىىى ئەۋزتىتپ تتۇرۇ  ۋز       ئەترا ىدىكى ۋاقتىدا تا
يەرلىتتك خەلالتتالە گۇنتتاھىىى تىتتلە  خەۋ يتتاەەۇرۇ ، گەنستتۇغا قايتىتتپ   

مەغلتتۇبىيەتىى كتتچرۈ   يتتۈلىىى ئېلىتتپ قۈيغتتان ئىتتدى. بتتۇ كېتىمتتىىڭ 
قايتىتتپ گەنستتۇ ستتۇۇۇەا ئۈرۇنلىمتتىدۇ. يەرلىكلەرەىتتن قاچالىغتتانلىرى    

ن ئايتال ۋز كىلىتك بتالى رنى    قېلىپ تاغالا چىالىۋالىتدۇ. قاچالمتاي قالغتا   
خىتاي ر ۋز رۇس ر قەتلىاام قىلىپ، ماللىرىىى مۇساەىرز قىلىدۇ. بۇ كتۈن  
يەرلىكلەر ئۈچۈن ئىىتايىن ئېغىر بىتر كتۈن ئىتدى. تاغتدا ھتاۋا ستۈغۇك،       
يېمەب ت ئىلمەب يۈك، ەۈشمەن كۈچلۈب ئىتدى. ئاكىستىدىن ئاغرىىىتپ     

ڭ بېمتتىغا كەلتتتۈرۈلەەن،  چىالالانتتدا ئارىغتتا كىرىۋېلىتتپ،  ۈتتتۈن ئىمتتىى  
ئۇرۇشتتتا چۈشتتكەن متتال، قۈرال رغتتا ئىتتەە بۈلغتتان ەىىىتتي قېرىىداشتت ر    

 سۇۇۇەا تاماشا كۈرىدۇ.
شۇ كۈندىن باش   قۇمۇل خەلالى ما ۇۇڭيىڭدىن بى ار بۈلىتدۇ. ھەر  

ا تز ئتۇنى ەۈشتمەندىن متۈەا ىاە قىلىمت    بىر كىمى ۋزتەنىتى قۇتالتۇەۇ  ۋ  
يېتىتدۇ.  يەىت  ئىكەنلىكىىتى تۈنتۇ      ەقەۋ شۇ ۋزتەنىىتڭ ئتچە ئەۋيەى   

ەېتتەەن ئاتتتا ت بۈۋىلىرىمى نىتتڭ       «يتتاۋ بەيەىتتلە، تۇغالتتان ئتتچلەىلە   »
 ھېكمەتلىك سچەىىىڭ مەەمۇنى ئاشكارا بۈلىدۇ. 
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شتتۇ ئېغىتتر كتتۈنلەرەز بتتۇرۇن خىتتتاي خى مىتىتتدز بۈلتتۇ ، ئەستتكەر     
باشلىالىلىى مەرتىۋىسىەە ئېرىمتكەن، كېيىىكتى كتۈنلەرەز ئەستكەرلىرى     

ىىتڭ خۈۇتا نىيتاە ھتاۇى     ەگالى بلى رغتا قۈشتۇلغان يۈلتۋا  ب   ىبىلەن ئى
بىتتلەن مۇناستتىۋىتى بۇەۇلتتۇ ، ماۇۇڭيىڭىىتتڭ يېىىغتتا كېتىتتدۇ، تتتاغلىى   

 مۇۇاھىدير مۈەا ىاەنى ەاۋام شتۇرىدۇ.  
شۇنداك قىيىن كۈنلەرەز تاشالى مۈڭغۇلدىن ۇاڭسىڭ ەارغا ەېتەەن  

ېلىتپ خۈۇتا نىيتاە    كىلەب،  ۇل ئ -بىر كىمى بىر نەچلە مىلتىى، كىيى  
ھاۇى بىلەن كچرۈشۈ ، تۈركىستاندا مۈڭغۇلىستتانغا ئۈخمتا  رۇستىيە    
ھىمايىسىدز بىر ھچكۈمەۋ قۇرۇ ، خۈۇا نىياە ھاۇىىى ۇۇميتۇر رزئىستى   
قىلىن ۋز بۇ ھەقتە يارەزم قىلىتن ەېەەنتدزب ۋزەىلەرنتى قىلىتپ بىترزر      

ستچەلەرنى  ئاي خۈۇا نىياە ھاۇى  قېمىدا تۇرىدۇ. خۈۇا نىياە ھتاۇى  بتۇ   
رزۋ قىلمىسىمۇ ئۇير ئىمەنەۈەزب ھەرىكەۋ قىلمايدۇ. ۇاڭستىڭ ەارغتا   

 قايتىپ كېتىدۇ. قۇمۇل ئىىالى بلىلىرى ئۈمىدسى لىىىپ كېتىدۇ.
ت يىلىىىڭ ئتاخىرلىرى تۇر تان ئىىالى بتى باشتلىىىدۇ. تۇر تان        0323

خەلالىمتتتۇ ۇىتتتن شتتتۇرېىىىڭ قۇمتتتۇل ۋز باشتتتالا يەرلەرەىكتتتى ەۇلتتتۇم،       
دىن ەارلىىىتتتپ، قۇمتتتۇل مۇۇاھىتتتدلىرىغا ھېسداشتتتلىى   ئىستتتتىبداتلىرى

قىلغىىتتى ئۈچتتۈن ئىىالى بالتتا تەييتتار تۇرىتتدۇ. خۈۇتتا نىيتتاە ھاۇىىىتتڭ       
يېىىدىكى  ىدائىي ئەسكەرلەرەىن ئاتمىن كىمتى تچمتۈر بۈتتۇ  ەېتەەن     

خۈۇتتا نىيتتاە   —غىتتدىن ېكىمتتىىىڭ مەستتلىيەتى بىتتلەن قۇمتتۇل ت  بىتتر 
بى نتى خۈۇتا نىيتاە ھتتاۇى     ھاۇىتدىن ئايرىلىتپ  ىلانغتا چىالىتدۇ. ئتۇير     

ئەۋزتتتتى، بىتت  ۇىيتتاە ئۈچتتۈن چىالتتتۇك ەېيىمتتى بىتتلەن،  ۈتتتۈن  ىلتتان  
خەلالى قۈەغىلىپ كېتىدۇ. خىتاي رغا ھۇۇۇم قىلىپ،  ىلتان شتەھىرىىى   
ئاەاۋ قىلىپ، بىر ئەسكەر خانا قالغاندا تچمتۈر بۈتتۇ  شتەھىد بۈلىتدۇ ۋز     

ى ۋز رۇستت ر  ىلتتان بىتتلەن قۇمتتۇل ئۈتتۇرىستتىدىكى خىتتتاي ئەستتكەرلىر
ر مەغلتۇ  بۈلتۇ ، لۇكلۇنغتا    كېلىپ قالىتدۇ. نەتىجىتدز  ىتدائى      ىلانغا
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بۈلىتدۇ. ئتۇ     قۈلىتدا قەتلىاتام ۋز بتۇين ت تتاي     كېلىدۇ،  ىلان ەۈشتمەن  
كتتۈنكى  ىجانىىتتڭ ئەھتتۋالى بەب ئېلىىىمتتلىى ئىتتدى.  ۈتتتۈن  ىلتتان    

لغتان  خەلالى ئچلتۈرۈلۈ ،  تۇل ت متاللىرى بۇلىىىتپ، ئتچيلىرىەە ئتۈۋ قۈيۇ      
ئىدى. ئۇ چاغدىكى بى گە ئە  ۋزھمى ەۈشمەن قاچتاك رۇست ر بۈلتۇ ،    

 بۇير ۇىن شۇرېىغا ئەسكەر بۈلغان ئىدى.
 ىتتدائى ر تېمتتۇر بۈتۇڭتتدىن ئايرىلىتتپ،  ىجانتتدا مەغلتتۇ  بۈلتتۇ ،     
لۇكلۇنغا چۈشۈ ، لۇكلۇنىىتڭ شتەرقىي ۇەنۇبىتدىكى ەىغارغتا چىالىتپ      

ئىىالى بالتتا مۇشتتتاك بۈلتتۇ  قۇمۇلغتتا قايتىتتپ كەتمەكلتتى بۈلىتتدۇ. ئەممتتا  
تۇرغتتان خەلتتى ئتتۇيرنى كەتكىلتتى قۈيمتتاي، ئتتچەلىرىەە باشتتلى قىلىتتپ،   
لۇكلتتۇن، ئاستتتانە، تۇر تتان، تۈقستتۇن خەلاللىتترى بىتتراق  قۈەغىلىتتدۇ.      
 ىتتدائى ر ئىلىتتدىن تەەبىرلىكتترزب تۇڭەتتان متتا شتتىمىىىى ئتتچەلىرىەە       

يېىىتدىن   قۈماندان قىلىدۇ. ئتۇ چاغتدا  ىتدائى ر خۈۇتا نىيتاە ھاۇىىىتڭ      
ەز   «ھەمتمە مۇستۇلمان بىتر مۇستۇلمان    »چىالالان متۇقەەەز  كىمتىلەر   

 گۇمان قى تتى.   
تۇر ان ئىىالى بلىلىرىىىتڭ بېمتىدا ھەمتدۇل ھ ئەلەم، ھىستامىدەىن     

، ئابتدۇل الىى  ۇىسا ەگمۇھىتى، مەھمۇە مۇھىتى، تچمۈر بباي، مەقسۇۋ 
 ، ئابتدۇل ھ  تەنجتا ، ئەمىتن بتاي،  تۇيە تەنجتا      ەەئە ەندى، تۈختى بت 

ەامتتۈل ، بتتاي ئتتاخۇن، تائىتتپ ئتتاخۇن، غۇ تتۇر تەنجتتا ، مائىتتد ئتتاخۇن ر   
ل الىى ئە ەنتتدى، بۈلتۇ ، ھىستتامىدەىن بتتاي، مەقستۇۋ متتۇھىتى، ئابتتدۇ  

ۇىستتاير تۇر تتان ئۇرۇشتتى ۇەريانىتتدا     ەگۋز تچمتتۈر ب ھەمتتدۇل ھ ئەلەم
شتتەھىد بۈلغتتان ئىتتدى. بىتتر قتتانلە كۈنلتتۈب قتتانلىى ۇە  نەتىجىستتىدز  

 تتان، تۈقستتۇن، لۇكلتتۇن تامتتامەن ئېلىىىتتپ، مۇۇاھىتتدير قۈلىغتتا       تۇر
 قۈلغا چۈشكەن. ىەەن قۈرال،  ۇل ت مال غەنىمەۋكچ ل

ئۈرۈملىدىن كەلەەن بىرمىڭ نەچلە يتۈە ئەستكەرنىڭ قتۈراللىرىىى    
مۇۇاھىتتدير ئالىتتتدۇ. ۇىتتتن شتتتۇرېن تەرى ىتتتدىن تۇر تتتانىى قۈغداشتتتالا  
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چۈشتتتىدۇ. تۇر تتتان   تەيىتتتىلەنەەن گېىېتتترال متتتا ەاخەنتتت ز متتتۇ قۈلغتتتا   
ە كىى قارا شەھەر تەرز ت ەگي تۈختى بمۇۇاھىدلىرى بىرتەرز تىن مىر ئاي

 يۈل  ، يەنە بىر تەرز تىن  ىلان، ئۈرۈملى بىلەن ۇە  قىلماقتا ئىدى. 
ئۇ چاغدا قۇمۇلدا تۇرۇۋاتالان ماۇۇڭيىڭ رغا ەزربە بەرگەن خىتتاي ۋز  

لتتدىن چىالىتتپ،  رۇستت رەىن تەشتتكىللەنەەن ئتتالتە مىتتڭ ئەستتكەر قۇمۇ   
 ىلاندىكى خىتتاي ئەستكەرلىرىەە قۈشتۇلىدۇ. بۇنىتڭ بىتلەن ەۈشتمەن       
كۈچلىىىپ قالىدۇ. ەېمەب، ئۇ ئەسكەرلەر بۈگۈنكى تۈركىستتان ھتاكىمى   
شېڭمىسەي قۈماندانلىالىدا بۈلۇ ، ەامانىۋى قۈرال ر بىتلەن قۈرال نغتان   

نغتا يېتىتپ   ئىدى. تانكا، ئايرا ى نلىرى يېتەرلىك بار ئىتدى. بتۇير  ىلا  
كەلەەنتتدز مۇۇاھىتتدير  ۈتتتۈن كتتۈچى بىتتلەن ئۇيرغتتا قارشتتى كتتۈرز     
قىلماقتتتا ئىتتدى. ئارىتتدىن بىتترزر ئتتاي ئچتتتۈ ، نەچتتلە يتتۈەلە  قۇربتتان   
بېرىتتپ، ەۈشتتمەندىن متتۇەا ىاە قىلىۋاتالتتان ۋاقتىمىتت ەا ختتۇەايى  بەرگەن 

باشلىالىمى  ما شتىمىن تا التان  ۇلىغتا ئتالتۇن، ئتاۋ ئېلىتپ ئتچە        « ئۈلۇې»
ڭەانلىرىدىن ئۈە ت تچۋ يۈە ئەسكەر تۈ    ئالدى ت ئارقىستىالا قتارا      تۇ

ئتتتچە ئىمتتتىىى  تتتۇختى   تۇرىتتتدۇ. لتتتۇچىك ر بۈمبتتتا ئېتىتتتپ، تانكتتتا،    
 ىلىمۇت رەىن ئۈك ئېتىپ مۇۇاھىتديرنى يېڭىتپ كېلىۋاتالتان بۈلستىمۇ،     
مۇۇاھىتتدير ئۈچتتۈن يتتارەزم يەنتتى يەرلىتتك  ىتتدائى ر كچ ىيىتتپ تۇرغتتان  

ۇر خۇەا بەرگەن با  قۈماندانىمى   ۈتۈن ئۈك، ەارىلىرىىتى  چاغدا، مەەك
ئېلىپ قتارا شتەھەرگە قاچىتدۇ. شتۇنىڭ بىتلەن مۇۇاھىتديرنىڭ راھتى        
چۈشتتۈ ،  ۈتتتۈن تۇر تتان ئەترا ىىتتى شتتېڭ شىستتەيىىڭ ئەستتكەرلىرى     

غتا باشت يدۇ. مۇۇاھىتديرنىڭ    ڭ قىلىتپ، قەتلىاتام، بتۇين ت تاي    ئىستتى  
خۈۇتا نىيتاە ھتاۇى قېمتىغا      —ستى قۇمۇلغتا   بەەىسى قارا شەھەرگە، بەەى

 كېتىدۇ. 
قتارا شتەھەرنى  ەتيتى     ەگھەر تەرز كە ئەۋزتىلەەن تتۈختى ب قارا شە

قىلىتتپ ئېلىتتپ، كۈرلىغتتا كېلىتتدۇ. كۈرلىتتدا ەالىملىالتتى بىتتلەن مەشتتيۇر    
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بۈلغان خىتاي گېىېرالى ۇىن لۈ ۇاڭىى ئچلتۈرۈ ، بىرزر مىڭ ئەسكەرنى 
يتتتتتى بۈلتتتتتۇ  تۇرغانتتتتتدا، تۇر تتتتتان  قۈرالستتتتتى يندۇرىدۇ. كتتتتتۈري  ەت

ئىىالى بلىلىرىىىتتڭ مەغلتتۇبىيىتى، متتا شتتىمىىىىڭ قېلىتتپ كەلەەنلىكتتى  
مەلتتتۇم بۈلىتتتدۇ. تۇغۇلغتتتان يېرىىىتتتڭ  اۇىاەلىتتتك، ئەلەملىتتتك ھتتتالەتتە 
قالغتتانلىالىىى كتتۈرۈ  تۇرغتتان تتتۈرب يىەىتلىتترى گەرچە قۈمانتتدانى متتا    

الىدا باشتتلىلى ەگكەلستتىمۇ، قايتىتتپ بېرىتتپ تتتۈختى ب  شتتىمىن قېلىتتپ
خىتاي، رۇس ر بىلەن قانلە كۈن ۇە  قىلىپ شەھىد بۈلىتدۇ. شتۇنىمۇ   
ئېيتىتتتپ ئچتتتتۈ  يەىمكتتتى، تۇر تتتانىى ەۈشتتتمەنلەر ئىمتتتغال قىلغانتتتدا  
چەرچەن، چارقىلىى ۋز لۈ ىۇرەىن بىرزر مىڭ يىەىتلەر تۇر انغتا كېلىتپ،   
ئچەلىرىىىتتڭ كىيىتتك ئاتتتار، ماشتتاەار مىلتىاللىتترى بىتتلەن ەۈشتتمەنلەرگە   

 ۈن قارشىلىى قىلىپ شەھىد بۈلىدۇ. نەچلە ك
، ئاقسۇ، خۈتەنلەرەز ئىىالى   رتۇر ان  اۇىاە ئىلىدز تۇرغاندا، كۇچا

  ارتلىدى. 
ماشىمىن قارا شتەھەرگە كېلىتپ قتارا شتەھەر تۇڭەانلىرىتدىن بىترزر       
مىتتڭ ئەستتكەر تەييتتاري ، ئۈلجتتا ئالغتتان غەنىمەتىتتى ئتتچيىەە يتتۈل        

يەرلىتتك تۈركلەرنىتتڭ غەلىبىستتى   خىيالىغتتا چۈشتتىدۇ ھەم ۇەنتتۇبتىكى   
ماشىمىىىى قۈرقۇنلغا سالىدۇ. تۈركىستاندا تۇڭەان ھچكتۈمىتى قتۇرۇ    
مەستانىسى بۈلغان ما شىمىن، بۇ مەقسىتىەە يېتىن ئۈچۈن گەنستۇەىن  
ما ۇۇڭيىڭىى ئېلىپ چىالىن بىلەن بۇ مەقسەتكە يەتكىلى بۈلىتدۇ، ەز   

شت   چىالىتڭ، ەز    ئۈي  ، ساەەز ەىل مۇستۇل بتايىى متا ۇتۇڭيىڭىى با    
تا التتان ئتتالتۇن، كۈمۈشتتلىرىىى يۈكلىتىتتپ گەنستتۇغا يۈلغتتا ستتالىدۇ. متتا    
شىمىىدىن كەلەەن ياخمىلىى مۇشۇ بۈلستا، متا ۇۇڭيىڭتدىن قانلىلىتك     
ياخمىلىى كتېلەر؟ ەېەەنىتى ئۈيلىيالمتاي قالغانلىالىتدىن بۈلستا كېترزب،       
مۇستتۇل بتتاي گەنستتۇغا بېرىتتپ، متتا ۇتتۇڭيىڭىى تۈركىستتتانغا تەكلىتتپ     

ىلىتتدۇ. يېتترى بتتاي، خەلالتتى ەۇرۇ  مۇستتۇلمان بۈلغتتان تۈركىستتتانغا    ق
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چىالىمالا نە سى تاقىلدا  تۇرغان ما ۇۇڭيىڭ مۇسۇل بايىىڭ تەكلى ىىى 
بىتتر بتتايەىن قۇتۇيلمتتاي، مىتتڭ بىتتر بايغتتا    »ەزرھتتال قۈبتتۇل قىلىتتدۇ.  

ەېتتتەەن ستتتچەگە مۇۋا ىتتتى متتتا شتتتىمىىدىن قۇتى لمىغتتتان  « ئۇچرىتتتدى 
 ڭغا ئۈچرايدۇ.تۈركىستانلىى ماۇۇڭيى

 بۈگۈر ئىنقىالبىي

تۇر ان ئىىالى بىي ھەر تەرز كە تارقىلىدۇ يەنى ئۇ خەلالالە ئاڭلىىىتپ  
قالىتتدۇ. بۈگتتۈر خەلالتتى تچمتتۈر شتتاڭيۇنى ئتتچەلىرىەە يۈلباشتتلى قىلىتتپ     

نى  ەتيتى قىلىتدۇ. بتۇ    رقۈەغىلىپ بۈگۈرنى ئېلىپ، ئاندىن كېيىن كۇچا
ىدۇ. ما ۇىىسا ەېتەەن بىتر   خەۋزر قارا شەھەرەىكى ماشىمىىغا يېتىپ كېل

ئىىالى بلىلىرىغا باشالارما  ەى ۇي تت مۇئەللىپ  قىلىتپ   رتۇڭەانىى كۇچا
ئەۋزتىدۇ. ساەەز مۇسۇلمان ر ئتۇنى قۈبتۇل قىلىتپ ئتچەلىرىەە يۈلباشتلى      
قىلىپ، ئاقسۇغا ئەسكەر تارتىتدۇ. بايغتا بېرىتپ ئتۇيەرنى  ەتيتى قىلىتپ       

ېلىتپ قالىتدۇ. مۇۇاھىتديرغا    تۇرۇشالا ئاقسۇ تەرز تىن خىتاي قۇۋۋىتى ك
« تچمتۈر تەنجتا   »يۇقىرىدا ەىكىر قىلىىغان تچمۈر شاڭيۇ رزھتبەر بۈلتۇ ،   

ەز  ئاتالغان ئىدى. مۇۇاھىدير ئاقسۇ تەرز تىن بىر كۈنلۈب يۈلتدا ئاقتا   
ئىرىالتا خىتاي قۇۋۋىتى بىلەن ۇە  قىلىدۇ. نەتىجىدز، خىتاي گېىېرالتى  

ستۇغا بتارغۇچە يۈلتدا قتارا يۇلغتۇن،      يا  چىمىن يارىدار بۈلۇ  قېلىپ ئاق
ۇتتام ەېتتەەن قىمتت ق رنى تامتتامەن قەتلىاتتام قىلىتتدۇ. يتتا  چىمىتتن شتتۇ  
قاچالانلە ئاقسۇەىمۇ تۈختىيالماي ئاقسۇەىكى  ۈتۈن خىتاي رنى ئېلىتپ،  
كاشغەر تەرز كە كېتىدۇ. تچمۈر تەنجا  ئاقسۇغا كىرىپ ئاقستۇنى  ەتيتى   

ى تۇي، كۈنتا شتەھىرىدز تچمتۈر     قىلىدۇ. ئاقسۇنىڭ يېڭى شتەھىرىدز متا ە  
تەنجا  تۇرىدۇ. ئۈچتۇر اندا خىتاي تەرى ىدىن قۈيۇلغان ئەسكەر بېمتى  
تۇڭەان بىتلەن سۈقۇشتماي قتۈرال تا متۇرۇ  بېرىتدۇ. بتۇ چاغتدا تچمتۈر         
تەنجتتا  لۇيجتتاڭلىى نتتامىىى ئالىتتدۇ. تچمتتۈر تەنجاڭىىتتڭ ھەمرالىرىتتدىن   
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ھامىتتد ختتان ۋز  ھتتمەە ختتان،، ئەەە، ئەلتتى ھتتاۇى، ھەمتتدزم بت ەگھتا ى  ب 
لەر تەنجا  بۈلىدۇ. تەنجا  خىتايلە ئۈە مىتڭ ئەستكەرنىڭ،   ەەتۈختى ب

 لۇيجا  ئۈە يا تچۋ تەنجاڭىىڭ بېمى ەېمەكتۇر.
ئاقستۇ كۈنتا شتەھەرگە ئىستمائىل      ئاقسۇ  ەتيتى بۈلغانتدىن كېتيىن،   

، ئاسۇقالا ما لۈۇا  ەېەەن بىر تۇڭەانىى ۋالى قىلىتپ، تچمتۈر لۈۇتا ،    ەەب
شغەر تەرز كە يۈرۈ  قىلىدۇ. مارالبېمىغا يتېالىن تۇممتۇك   ما ەى ۇي ر كا

ەېەەن يەرەز ما ەى ۇي كاشغەرەىن بارغان خىتتاي لەشتكەرلىرى بىتلەن    
سۈقۇشتتۇ  قاچىتتدۇ. تچمتتۈر لۈۇتتا  ئالتتدىغا ئچتتتۈ  سۈقۇشتتۇ  خىتتتاي   
چىرىكلىرىەە ەزربە بېرىدۇ. شۇندىن باش   تچمۈر لۈۇا  سىجا  بۈلۇ  

ەېمەكتۇر. خىتاي لەشكەرلىرى تچمۈر « ماندانى ىرقە قۈ»قالىدۇ. سىجا  
سىجاڭىى تۈسۇ  تۇرغاندا كاشتغەرەز ۇىتن شتۇرېىىىڭ ئىىىستى خىتتاي      
سىجا  ئە يۇن چېكىپ ئچلىدۇ. كاشغەر ەاتىيتى متا شتاۋۋۇ ئتچەىىى ەۇ      
سىلىڭ ئې ن قىلىپ، مۇۇاھىديرغا قارشى كچ  تەەبىتر قۈللىىىتدۇ. ئتۇ    

ئالغتتان قۈراللىرىىىتتڭ كتتچ   چاغتتدا ۇىتتن شتتۇرېىىىڭ ھىىدىستتتاندىن   
قىسمى كاشغەرەز ئىدى. بتۇ قتۈرال رەىن  ايتدىلىىىن خىتتاي ر ئۈچتۈن      
ئاستان ئەمە  ئىتدى. ەېتمەب، ئتتچلكە خەلالىتەە ئىمتەنى قى لمىغتان متتا       
شاۋۋۇ قىرغى يرەىن بىرزر مىڭ ئەستكەر ئېلىتپ، ئچەىىىتڭ ئىمتەنللىك     

غىتت  قىرئاەىمىتتدىن بىتتر تۇڭەتتانىى بتتا  قىلىتتپ تەيىتتىلە  بېرىتتپ،       
ىى مۇئاۋىن قىلىتپ، ستۇغۇن قتارا يتۈلى     ەگبۈيۈكلىرىدىن ئۈسمان ئەلى ب

ۈقۇشالا ئەۋزتىتدۇ. ئۈستمان   بىلەن ئاقسۇ تەرز كە مۇۇاھىديرغا قارشى س
نتېمى  بۈلمىستۇن تتۈرب بالىستى ئىتدى. متا شتاۋۋۇ تەيىتىلە           ەگئەلى ب

بتتا  قىلىتتپ بەرگەن خىتتتايىى ئچلتتتۈرۈ  تچمتتۈر ستتىجاڭغا ئىتتتائەۋ       
 غانلىالى ھەقالىدز خەۋ ئەۋزتىدۇ.قىلىدى

بۇكتۈنلەرەز تچمتۈر ستىجا  تۇممتتۇقتا قىرىتى كتۈن ۇە  قىلغانتتدىن      
كېتتيىن خىتتتاي چىرىكلىتترىەە ەزربە بېرىتتپ مارالبېمتتىىى ئالغتتان ئىتتدى. 
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ر بىرلىمتتىپ كاشتتغەرگە ھۇۇتتۇم  ەلەگتتتچمتتۈر ستتىجا ، ئۈستتمان ئەلتتى ب  
چمتتۈر يتتۈلى بىتتلەن، تكەلتتەەن  ەگقىلىمتتالا  ۈتۈشتتۈ ، ئۈستتمان ئەلتتى ب 

بىتتتلەن كاشتتتغەرگە يتتتۈرۈ  قىلىتتتدۇ. خىتتتتاي ر   ستتتىجا  چتتتۈ  يتتتۈل 
تۇممتتۇقتىن ياركەنتتد، كاشتتغەرگە قاچالتتان ئىتتدى. ئارقىتتدىن قتتۈغ       
خىتاي گېىېرالى يا  چىمىىىى يارىدار قىلىپ تۇتۇۋالىتدۇ. تچمتۈر ستىجا     

ئارتۇشالا كېلىتپ ئتارتۇ     ەەاەقا چۈشكەن كۈنى ئۈسمان ئەلى ب ەي ىااب
رلىمتىپ، كاشتغەرگە ھۇۇتۇم قىلىتپ كاشتغەرنى  ەتيتى       خەلالى بىلەن بى

متتا  ەگ  بۈلىتتدۇ. ئەتىستتى ئۈستتمان ئەلتتى ب  قىلىتتدۇ. متتا شتتاۋۋۇ تەستتلى  
نى ئېلىتتپ كاشتتغەر بۈيتتۈكلىرى بىتتلەن تچمتتۈر ستتىجاڭىى قارشتتى  شتتاۋۋۇ

ئېلىن ئۈچۈن كاشتغەرگە ئېلىتپ كىرىتدۇ. تچمتۈر ستىجا  ئەمىتر تېمتۈر        
يتتتۈە ئەستتتكەر  3، 9ن بۈلتتتۇ  قالتتتدى. متتتا ەى تتتۇي ئتتتچە تۇڭەانلىرىتتتدى

تەيياري ، ئچە تۇڭەانلىرى بىلەن بىرلىمىپ، يەرلىكلەر ئارىستىدا قتانلە   
قېتى  ئىسيان قىلدى. تۇڭەان رنى قۈرالسى يندۇرۇشالا تەييارينغان رنى 
تچمۈر سىجا  تۈسۇ  يۈل قۈيمىغاندىن كېيىن، مۈكا اتىىى ئالىدۇ يەنتى  

 ماۇىىسا تەرى ىدىن شەھىد قىلىىىدۇ.

 ن ئىنقىالبىيخوتە

تچمۈر سىجا  ئاقسۇنى  ەتيى قىلغتان كتۈنلەرەز خۈتەنتدز ئىتىالى       
باش نغان ئىدى. بۇ ئىىالى   بېمتىدا ستابىت ەامتۈل ، متۇھەممەە نىيتاە      
ئەلەم، مۇھەممەە ئەمىن ەامۈل ، ئابدۇل ھ ئتاخۇن، نتۇر ئەھتمەە ئتاخۇن،     

ىرگە مەۋلىتتۋى ستتابىت  ستتىبغەتۇل ھ مەۋلىتتۋى بۈلستتا كېتترزب تتتت نەشتت     
ۈن ئىلىتدز  تەييارلىغۇچىدىن ، كامتال ەامتۈللى ر بۈلتۇ ، بىتر نەچتلە كت      

رىيەەىمۇ ئىىالى   بۈلۇ ، بېمتىدا ئتالىم رەىن   ېخۈتەن  ەتيى بۈلىدۇ. ك
ئابدۇل ەبىر ھاۇى بۈلۇ ، خۈتەن ھچكۈمىتىەە ئىتائەۋ قىلىدۇ. ەېمەب، 

تچمتۈر   بۇكۈنلەرەز خۈتەن ئىتىالى بلى ر قۈلىتدا بۈلتۇ ، كاشتغەرەز ۋالتى     
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 سىجا ، ياركەندەز ئاەراك خىتتاي چىرىكتى قالىتدۇ. ياركەنتدگە ختۈتەن     
 شتاھ مەنستۇر ەز  مەشتيۇر بۈلغتان       ەگئىىالى بلىلىرىدىن ئابدۇل ھ ب

. تچمتۈر ستىجا    ۇدىت لېەستكەر بىتلەن ك  ەېەەن كىمى بىر نەچلە مىتڭ ئ 
تەرى ىدىن ھتا ى  لۈۇتا  ئەستكەر بىتلەن بارىتدۇ. بىترزر ئتاي مۇھاستىرز         

ندىن كېيىن ياركەندنى  ەتيى قىلىدۇ. ياركەندنىڭ بىر شەھىرىدز قىلغا
ھا ى  لۈۇا  يەنە بىر شەھىرىدز شاھ مەنسۇر ۋالى بۈلۇ  تۇرىتدۇ. شتۇنى   
ئېيتىپ ئچتۈ  يەىمكتى، ختۈتەن ئىىالى بلىلىرىتدىن مەۋلىتۋى ستابىت      
 ستتىبغەتۇل ھ مەۋلىتتۋى  ياركەنتتدنى  ەتيتتى قىلىتتن ۇەريانىتتدا شتتەھىد 

 بۈلغان ئىدى.
قارا شەھەرەز ما شىمىن، كاشغەرەز متا ۇىىستانىڭ ئتاەراك ئەستكىرى     
بۈلۇ ، قالغان يەرلەرەز يەنى تۈركىستانىىڭ ئتالتە شتەھەر ەز  ئاتالغتان    

 يېرىمىدز ەۈشمەن كۈچى قالمىغان ئىدى.
 بتتتتتتاي ستتتتتتىجا   مالۈۇتتتتتتاڭىى  ەگئاقستتتتتتۇەىكى ئىستتتتتتمائىل ب
 قۈرالسى يندۇرۇ  قۈيغان ئىدى. 

الەتتە ئىتكەن، بىت  تۇر انغتا قتايتىمى . تۇر تان      ئالتە شەھەر مۇشتۇ ھت  
ەۈشمەن كۈچى بىتلەن ئىمتغال قىلىىغانتدا، يۈقىرىتدا قۇربتان بۈلغتان ر       
ى، قاتارىدا ەىكىر قىلىىغتان ھەمتدۈل ھ ئەلەم ئتاخۇنۇم، مەقستۇۋ متۇھىت     

غىغا بېرىپ، خۈۇا نىيتاە ھتاۇىىى تۇر انغتا    ېئۇبەيدۇل ھ ەامۈل م قۇمۇل ت
خۈۇتتا نىيتتاە ھتتاۇى قۈبتتۇل قىلىتتپ تۇر انغتتا بىتتر    تەكلىتتپ قىلغانىتتدى.

نەچتتلە يتتۈە ھەمراستتى بىتتلەن چىالىتتپ، لۇكلتتۇن شتتەھىرىەە كىرىتتپ      
لۇكلتتۇن ۋاڭىىتتڭ ئۈرەىستتىغا چۈشتتتى. لۇكلتتۇن خەلالتتى خۈۇتتا نىيتتاە     
ھاۇىىى ەىيتارزۋ قىلىتن ئۈچتۈن ئتۈن مىڭغتا يتېالىن كىمتى شتەھەرگە         

ۈن تۈ  نتتتدى. بتتتۇنى خىتتتتاي چىرىكلىتتترى ئتتتاڭ   شۈقۇشتتتماك ئۈچتتت
لۇكلۇنغا كەلدى. بىرزر كۈن سۈقۇشالاندىن كېتيىن خۈۇتا نىيتاە ھتاۇى     
شەھەرنى تاش   قېلىپ چىالىپ كەتتى. خۈۇتا نىيتاە ھتاۇىىى باشت       
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چىالالتتان ھەمتتدۇل ھ ئەلەم ئتتاخۇنۇم، مەقستتۇۋ متتۇھىتى، رزقىتت  قتتاەى     
ئاخۇنۇم رغتتا ئۈخمتتا  بۈيتتۈب كىمتتىلەرەىن باشتت   مىڭتتدىن ئتتارتۇك  

خۈتتتۇن كىمتتىلەرنى خىتتتاي ۋز رۇستت ر قىرىتتپ      تتۇقرا، كىلىتتك بتتاي،  
غىغتا  ېقۈيتدى. خۈۇتا نىيتاە ھتاۇى چچلالتان ت     تاشلىدى. ئتچيلەرگە ئتۈۋ   

چىالىۋالدى ۋز ئچەىىىڭ تۇر انغا چىالالانلىالىىى ئې ن قىلتدى. خىتاي رغتا   
قۈرقتتتۇنى چۈشتتتتىمۇ يتتتاكى ۇىتتتن شتتتۇرېن بىتتتلەن شېڭمىستتتەيىىڭ     

قتۇۋۋىتى ئتۈرۈملىەە    ماۇىراسىدىىمۇ تۇر انىى بۈشتىتىپ  ۈتتۈن خىتتاي   
چىالىپ كەتتى. خۈۇا نىياە ھاۇى تۇر تان شتەھىرىەە چۈشتتى، مەھمتۇە     
متتۇھىتى قتتارا شتتەھەرەىن تۇر انغتتا كەلتتدى. خۈۇتتا نىيتتاە ھتتاۇى بىتتلەن  

ئەلەم ئتتاخۇنۇم شتتەھيارى، ھتتا ى   بىرلەشتتتى. ئتتالتە شتتەھەرەىن ھتتاۇى  
 لەرمتۇ ئەستكەرلىرى بىتتلەن تۇر انغتا كەلتدى. بتتۇير متا ۇۇڭيىڭىىتتڭ     ەەب

تۈركىستتانغا تەكلىتتپ قىلىىغانلىالىغتتا راەى بۈلمتتاي، خۈۇتتا نىيتتاە ھتتاۇى  
با  بۈلۇ ، ما ۇۇڭيىڭغا تۈركىستانغا چىالىمىىىڭ كېرزب ئەمەسلىكىىى 
ئى ھار قىلىپ، يۈلغا چىالماسلىالىىى، يۈلغا چىالىپ قالغتان بۈلستا قايتىتپ    
كېتىمىىى ئچتۈنۈ  خەۋ ياەىدۇ. تۈركىستانغا چىالىمالا مۇشتتاك بۈلتۇ ،   
باھتتانە تا المتتاي تۇرغتتان متتا ۇۇڭيىتتڭ مۇستتۇل بايىىتتڭ تەكلى ىىتتى رزۋ  
قى يمدۇ؟ چىالما ەېەەنەە ماقۇل ەزمدۇ؟ متا ۇۇڭيىتڭ ئۇنىمتاي قۇمۇلغتا     
چىالىتدۇ. ئتۇ كتۈنلەرەز قۇمۇلتدا خىتتاي ئەستكىرى يتۈك ئىتدى. قۇمۇلغتا          

رز تكە يتۈرۈ    ۇلىى ئالىدۇ. ئۇ يەرەىتن گۇچتۇ  تە  كېلىپ ئۈرۇشسى  قۇم
ا نىياەيرمۇ تۇر اندىن گۇچىڭغتا چىالىتپ، خىتتاي ر بىتلەن     قىلىدۇ. خۈۇ

سۈقۇشتتۇۋاتالاندا، متتا ۇۇڭيىڭىىتتڭ مۈرىغتتا كېلىتتپ متتۈرى شتتەھىرىىى      
ئالغانلىى خەۋىرى يېتىپ كېلىدۇ. خۈۇا نىياە ھاۇى، مەھمۇە مۇھىتى ر 
مۈرىغتتا بېرىتتپ كچرۈشتتۈ ، خۈۇتتا نىيتتاە ھتتاۇى ر گتتۇچىڭىى تاشتت        

ۇۇڭيىتتڭ گۇچىڭغتتا ھۇۇتتۇم قىلىمتتالا    ۇىمستتارغا ھۇۇتتۇم قىلىمتتالا، متتا  
 كېلىمىدۇ.
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كېلىمى  بۈيىلە ما ۇۇڭيىڭ گۇچىڭغا ھۇۇۇم قىلىپ ئىىىسى بىلەن 
نۇرغۇن قۇربان بېرىپ گۇچىڭىى ئالىدۇ. خۈۇا نىياە ھتاۇى ر ۇىمستارغا   
ھۇۇۇم قىلىدۇ، خىتتاي ر بۈگتۈن قتۈراللىرىمى نى بىتريەرگە تتۈ    ئەتە      

اۇى متاقۇل كتۈرۈ ، تاغالتا چىالىتپ ئتارام      تا مۇرايلى، ەېسە خۈۇا نىياە ھ
ئالىتدۇ. گۇچىڭتدىن متا ۇۇڭيىتڭ تېلېبتۇن بىتلەن سچەلىمتىپ كېلىتدز         
ماشىىا بىلەن ئاەزم چىالارتىپ ۇىمسارەىكى قۈرال رنى گۇچىڭغتا ئېلىتپ   
كېتىدۇ. تا  ئاتالاندا خۈۇا نىياە ھاۇى ر تاغدىن چۈشسە قۈرال يۈك. متا  

لغتتان خۈۇتتا نىيتتاە ھتتاۇى، متتا    ۇۇڭيىڭىىتتڭ نتتېمە ئىكەنلىكىىتتى بىلىۋا 
شتتىمىىىىڭ قىلغتتان ئىمتتلىرىدىن ەزرتتتمەن بۈلغتتان مەھمتتۇە متتۇھىتى     
ماۇۇڭيىڭتتدىن ئتتايرىلىن  ىكتترىەە كېلىتتپ، ۇىمستتار قتتۈرالىىى باھتتانە   
قىلىپ ئتايرىلىن يۈلىغتا ماڭغانتدا، ئۈرۈملىتدىن ۋزكىتل چىالىتپ خۈۇتا        
كە نىيتتاە ھتتاۇىىى ماۇۇڭيىڭتتدىن ئايرىلىتتپ ئتتۈرۈملى بىتتلەن بىرلىمىمتت 

ت ئتاي بۈلتۇ ، ئۈرۈملىتدز شتېڭ        4ت يىلتى     0323تەكلىتپ قىلىتدۇ. بتۇ    
شىسەي ھچكۈمىتى قۇرۇلغان چاې ئىدى. ەېمەب، ئۇ چاغدا ۇىن شتۇرېن  
ئۈرۈملى ھچكۈمىتىىىڭ سىياسىي تى گىىىىى بۈلمتېۋىكلەرگە تا متۇرۇ    
قۈيغتتان ئىتتدى. ھەتتتتاكى مەنستتە تىن ئېلىۋېتىمتتمۇ رۇستت رنىڭ قۈلىغتتا 

ئىدى. بۈلمېۋىكلەر ئارەۇلىرىغتا ۇىتن شتۇرېن ۋاسىتىستى     ئچتۈ  قالغان 
بىلەن يېتىپ كەلەەن بۈلسىمۇ، مەقستىتىىى تۈلتۇك ئەمەلتەە ئاشۇرۇشتتا     
رۇ  بۈلمېۋىكلىرى نەنجىڭ ھچكۈمىتى ۇىن شۇرېىغا مۇشتاۋىر قىلىتپ   
ئەۋزتتتكەن شتتېڭ شىستتەيىى ئتتارتۇك كتتچرزتتى. شتتۇنىڭ بىتتلەن ۇىتتن      

ۇرۇ  تەنجىڭغتا يۈلغتا ستېلىپ،    شۇرېىىى قۈرقۇتۇ ، چچچەب بىلەن قتاچ 
شېڭمىستتەيىى ەابەن  نتتاەارزۋ قىلىتتپ باشتتالۇرغۇچى  ئۇنتتۋانى بىتتلەن    
ئۈرۈملىەە ھاكى  قىلىتپ ئۈلتۇرغتۇەەى. ەېتمەب، شتۇ كۈنتدىن باشت         
ئۈرۈملىدز خىتاي كۈممۇنىست ھچكۈمىتى رۇس ر ھىمايىسىدز قۇرۇلدى. 

كتۈنى قىلىتدۇ.   شۇ كۈنىى بۈگۈنەە قەەزر تۈركىستتاندا مەۇبتۇرى بتايرام    
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ەېمەكتتتۇر.  «ت ئا رىتتل   03»، ئۇيغتتۇرچە «ستتى يتتچ شتتى ئېتتر  »خىتتتايلە 
مەلۇمكى، ئۇ كۈن بى  تۈركىستانلىى ئۈچتۈن شتۇملۇك، متاتەم كۈنىتدۇر.     
مۇھتتاۇىرير ۋزتىىىمىتت گە قايتىتتپ، ەۈشتتمەنلىرىمى ەىن ئىىتىالتتامىمى نى   
ئېلىتتپ  ئەركىتتن تۈركىستتتان، ئتتاەاۋ تۈركىستتتان يەنتتى تۈركىستتتانىى    

 تەقىل قىلغۇچە شۇ كۈنىى ماتەم كۈنى قىلىمىمى  يەى .مۇس
ئىىالى بىمى نىڭ بۇنداك  اۇىاەلىك ۋز ئەلەملىك نەتىجىلىىىمى شتۇ  
كۈنىىتڭ شتۇملى تەستىرىدىىدۇر. ئتۈرۈملى ھچكتۈمىتى ئتچە مەقستتىتىەە       
يېتتتتىن ئۈچتتتۈن تۇڭەتتتان ۋز يەرلىكتتتلەر بىتتتلەن بىتتتر ۋز ئىتتى تتتاك       

ا خا تا بۈلتۇ  تۇرغتان خۈۇتا نىيتاە      بۈيلماسلىالى يەىت  ئىتدى. ۇىمستارە   
ھاۇى، مەھمۇە مۇھىتى رغتا ئۈرۈملىتدىن ۋزكىتل كەلتدى. خۈۇتا نىيتاە       

لىتتى مەنستتە  ‹ستتىجا ›، مەھمتتۇە مۇھىتىغتتا ‹بتتاۋۋېى ستتىلىڭ›ھاۇىغتتا 
تەيىن قىلىپ، ئۇندىن باشالا نەچلە ماەەىلىى كېلىمى  ئىم ايندى. شتۇ  

ىىىڭ بىر ۇۈەئى بۈلتۇ   كۈندىن باش   بىر بۈلۈب ئىىالى بلى ر ئۈرۈمل
قالدى. شۇ كۈنەىلە خەلالىمى نىڭ ئا   ىكرىتدز تۈركىستتاندا ئىست مىى    
گۈللەنتتتدۈرۈ ، خىتتتتاي رنى يتتتۈك قىلىتتتن ئىتتتدى. ئتتتۇير بۇنىڭتتتدىن  
قۈرقالتتانلىالتىن بىتترزر باھتتانە تې ىتتپ يۇرتىمى غتتا بۈلمتتېۋىك رۇستت رنىڭ 

ەز  « بتار قۈرقالان يەرەز ۇىتن  »باسالۇنلىلىى قىلىن نىيىتى بار ئىدى. 
بۈلمتتېۋىكلەرنىڭ تۇەىالىغتتا ئتتچە ئتتايىغىمى  بىتتلەن چۈشتتتۇك. ئتتۇ چاغتتدا   
تۈركىستان خەلالىىىڭ ئىست م ھچكتۈمىتى قتۇرۇ  مەقستىتىەە يېتىمتى،      
تۈركىستتتاندىن يتتاۋ ئۇنستتۇريرنى قتتۈغ   چىالىتترىن بىلەنتت  متتۇمكىن  
بۈيتتى. ەېمەب، چىى رنىڭ مەۋۇۇۋ بۈلۇشتى  مەقستىتىمى گە يېتىمتكە    

بۈلغىىىدزب، تۇڭەان رنىڭ مەۋۇۇۋ بۈلۇشىمۇ ئۈخماش  بۇنىڭغا خى   
ەېەىىىدىن باشتالا ھەر   «بى  مۇسۇلمانمى »خى   ئىدى. تۇڭەان رنىڭ، 

بىر ئىمى خىتايدىن قېلىممايتتى. شۇنىڭ ئۈچۈن ئىككتى ەۈشتمەنىىڭ   
بېرى بىلەن ۋاقىتلىى ماەارا قىلىتن يەىت  ئىتدى. ئىككتى ەۈشتمەندىن      
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ئتاۋۋال كېلىمتىپ تۇرۇشتىىڭ تۈركىستتانلىال ر ئۈچتۈن      قايسىسى بىلەن 
 لەر، سىياسەتلىلەر ئايرىستۇن، ەز  بەكرزب  ايدىلىى بۈلۇشىىى بىلەرمەن

بىتتتتت  شتتتتتۇ چاغتتتتتدىكى تۈركىستتتتتتانىىڭ ئە كتتتتتار ئۈمۇمىيىستتتتتىىى،    
ئىىالى بلى رنىتتڭ راھتتى ەۇنياستتىىى قىستتالىلە بايتتان قىلمتتاقلىمى . ئتتۇ 

ئىستت مىى گۈللەنتتدۈرۈ   چاغتتدىكى ئۈمتتۇم خەلالىىتتڭ بىتترەزب  ىكتترى  
بۈلۇ ، قۈرقۇنلىسى خىتاي رنىڭ ھىلىسى ئىتدى. تۈركىستتاندا قاچتان     
ئىىالى   بۈلسا، خىتاي ر ئالداملىلىى بىلەن كېلىمتكەن بۈلتۇ  تتۇرۇ     
ەىيتتان يەتكتتۈەزتتى ھەم ئىتتىالى   ۋاقتىتتدىكى خىتتتاي رەا متتاەەىي كتتۈە  

الغانلىالىىى بىلەتتتى.  بۈلمىغانلىالتىن، بۈلمېۋىكلەرنىڭ قۈلىغا چۈشۈ  ق
نەتىجىدز ۋاقىتلىى كېلىمتىمىى تۇڭەتان بىتلەن بۈلستا ئىتكەن ەزيتتتى.       
 ەېتتمەب، تۇڭەتتان ر ۋزھمتتى، قتتان ۈر ەۇر، لتتېكىن ۇاھىتتل، نۈ ۇستتى ئتتاە 
بۈلغتتانلىالتىن، خىتتتاي رنى تۈگىتىتتپ بۈلغانتتدىن كېتتيىن تۇڭەتتان رنى    
تۈگىتىن ئاسان ەز  قارايتتى. شۇنىڭ ئۈچتۈن ۇىمستار كېلىمتىمىدىن    
ھەيران بۈلۇشتى. شۇنىڭ بىلەن ئىىالى بلى ئەرباب رەىن نىيتاە ەېيالتان   

متۇ قارشتى   ەگپ كەتتى. تۇر تانلىى ئابدۇستەمى ب  ھەمرالىرى بىلەن قايتى
ەقىتالەتەن خۈۇتا نىيتاە ھتاۇى ر ئتچەلىرى ئتاەەى بىتر خىتتتاي        چىالتتى. ھ 

مەمۇرىلىى نامىىى تاقىۋېلىپ خاتا ئىن قىلغان ئىدى. ەېمەب، ئىىالى   
ئالتتدى بىتتلەن قۇمۇلتتدىن باشتتلىىىپ، تۇر تتان ئانتتدىن كېتتيىن باشتتالا      
يەرلەرەز بتتۈلغىىى ئۈچتتۈن  ۈتتتۈن تۈركىستتتان خەلالتتى قۇمتتۇل، تۇر تتان    

خۈۇا نىياە ھتاۇى، مەھمتۇە مۇھىتى رغتا چىتن     ئىىالى   باشلىاللىرىدىن 
قەلبىتتدىن ھتتچرمەۋ قى تتتتى. بۈلۇ متتۇ خۈۇتتا نىيتتاە ھتتاۇىىى كچرۈشتتكە  
مۇشتاك ئىدى. خەلى تۈركىستانىىڭ بۈيۈب بىر ەاھىسى ەز  ئىمەنەەن 
كىمى  ۈتۈن تۈركىستانىىڭ، ئۈمۇمىي تۈركىستان خەلالىىىتڭ  ىكرىىتى،   

ىتر خىتتاي مەمۇرلتۇقىىى ئتچەىەە     مۇۇاھىديرنىڭ مەسلىيەتىىى ئالماي، ب
تاقىۋالغانلىالى خەلالىى تەشۋىمكە سېلىپ قۈيتدى. قىتيىن يۈلغتا كىرىتپ     
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كەتتى. نەتىجىدز خۈتەن ئايھىدز بىر خانلىالىى ەزۋا قىلتدى، كاشتغەرەز   
باشباشتتتاقلىى ەزۋر ستتۈرۈ  ئىستتتىال ل تەشتتكىلى بىتتلەن ئاياغ شتتتى.   

ىن تۈقسۇنغا چۈشتۈ  ئتۇ   خۈۇا نىياە ھاۇى، مەھمۇە مۇھىتى ر ۇىمسارە
يەرەىتتن قتتارا شتتەھەرگە ئچتتتۈ  كەتتتتى. قتتارا شتتەھەرەز متتا شتتىمىن         
تەييارلىغان بىرزر مىڭ تۇڭەان ئەسكىرى بار ئىدى. خۈۇتا نىيتاە ھتاۇى    
قتتارا شتتەھەرگە كەلەەنتتدز تۇڭەتتان ر بىتتلەن سۈقۇشتتۇ  قتتارا شتتەھەرنى  

  ەتيى قىلدى.
قىلغانتدا، متا   خۈۇا نىياە ھاۇى ۇىمستارەىن قتارا شتەھەرگە يتۈرۈ      

ۇۇڭيىتتڭ گۇچىڭتتدىن ئتتۈرۈملى تەرز تتكە ھەرىتتكەۋ قىلىتتپ  ۈكاڭغتتا    
بارغاندا، ئۈرۈملىدىن شېڭ شىسەي چىالىتپ سۈقۇشتىدۇ. نەتىجىتدز متا     
ۇۇڭيىتتتڭ مەغلتتتۇ  بۈلتتتۇ ، قېلىتتتپ گۇچىڭتتتدىمۇ تۇرالمتتتاي  ىلانغتتتا 
چۈشتتىدۇ. متتا ۇۇڭيىتتڭ گەنستتۇغا قايتىتتپ كېتتتىن يتتاكى تۈركىستتتاندا   

قىلىتتپ تۇرغانتتدا، تۇر انتتدىن ئابتتدۇللېتىپ  قتتېلىن ھەقالىتتدز تەشتتۋىن
قاەى ئتاخۇنۇم بېرىتپ تۇر انغتا تەكلىتپ قىلىتپ، يتارەزم قىلىتدىغانلىالى        
 ھەقالىدز ۋزەز بېرىدۇ. ما ۇۇڭيىڭ بۇنى قۈبۇل قىلىپ تۇر انغا كېلىدۇ. 
خۈۇتتا نىيتتاە ھتتاۇى، مەھمتتۇە متتۇھىتى ر قتتارا شتتەھەرەىكى ۋاقتىتتدا،  

ئەستكەر بىتلەن  قاراشتەھەر يرمالغتا     بىتر بچلتۈب    ەگەىن مەھ ۇە بركۇچا
بېرىتتپ خىتتتاي ر بىتتلەن سۈقۇشتتۇ  ئۈچتتۈن قتتارا شتتەھەرگە كېلىتتدۇ.    
ئىتتتىالى   ەاھىستتتى خۈۇتتتا نىيتتتاە ھاۇىىىتتتڭ بتتتاۋۋېي ستتتېلىڭ بۈلتتتۇ  
قالغتتانلىالىىى بىلىتتپ، خۈۇتتا نىيتتاە ھتتاۇى تەرى ىتتدىن بىتتر ستتىجاڭلىى    

قالغتانلىى  مەنسىۋى ئالىدۇ. بۇ ئارىتدا متا ۇۇڭيىڭىىتڭ تۇر انغتا كېلىتپ      
خەۋىرىمۇ يېتىپ كېلىتدۇ. خۈۇتا نىيتاە ھاۇىىىتڭ ئەمتر بىتلەن مەھمتۇە        
سىجا ، مەھ تۇە ستىجا  متا ۇۇڭيىتڭ بىتلەن ستۈقۇ  قىلىتن ئۈچتۈن         
تۈقسۇنغا بېرىپ ما ۇۇڭيىتڭ بىتلەن سۈقۇشتۇ  مەغلتۇ  بۈلتۇ ، يەر ۋز      
ھاۋانىتتتڭ ناچتتتار بۈلۇشتتتى بىتتتلەن كتتتچ  چىالىمغتتتا ئۈچرايتتتدۈ. بتتتۇ        
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بى نىتتڭ ئەستتكەرلىرىمى نىڭ ئەستتكىرى تەلىتت    مەغلۇبىيەتىىتتڭ ستتەۋزبى
كچرمىەەنلىكىتتدىن ۋز تۇڭەتتان رنى مۇستتۇلمان ەز  ئچلتۇرۇشتتكە قتتۈلى   
بارمىغانلىالىتتتدىن بۈلغتتتان. تۇڭەتتتان ر ئۇنىتتتڭ ئەكستتتىلە ئىتتتدى. بتتتۇ  

غتا  رمەغلۇبىيەۋ خۈۇا نىيتاە ھتاۇى رنى قتارا شتەھەرنى بۈشتىتىپ كۇچا     
ر متا ۇۇڭيىتتڭ قۈلىغتتا  چىكىىىتپ كېتىمتتكە مەۇبتتۇر قىلتدى. قتتارا شتتەھە  

 ئچتۈ  كەتتى. 
ما ۇۇڭيىڭ قارا شەھەرنى قۈلغا كەلتۈرۈ  بۈلتۇ ، ئتۈرۈملى بىتلەن    
ھېسابلىمىمتتتالا ئتتتچتتى. ئتتتۈرۈملى كتتتۈچلىرى بىتتتلەن خېلتتتى ئتتتۇەۇن   
تىركىمتتتى. خۈۇتتا نىيتتاە ھتتاۇى ئاقستتۇغا كېلىتتپ چەۋ ئەلتتدىن قتتۈرال    

ۋزۋ ئېلىپ كېلىن  ىكترىەە كېلىتپ، رۇستىيە بىتلەن سىياستىي مۇناستى      
ئۈرنىتىتتتپ، ئۈچتۇر تتتان يتتتۈلى بىتتتلەن ئتتتاەراك قتتتۈرال ئەكەلتتتدۈرەى.    
مۇسۇلباي، ھەمدۇل ھ ئتاخۇن ۋاۇىتدى ۋز باشتالا كىمتىلەر بىتر ھەيتاەۋ       

 بۈلۇ ، تاشكەندگە بېرىپ بەەى تەشەببۇس رەا بۈلغان ئىدى. 
بتتتتتۇيرنى بىتتتتت  مۇشتتتتتۇ يەرەز تۈختىتىتتتتتپ، كاشتتتتتغەر، ختتتتتۈتەن  

 مۈرزيلى:ئىىالى بلىلىرىىىڭ ھەرىكىتىىى تەك
كاشغەرەز تچمۈر سىجا  ھاكى  بۈلتۇ ، خۈتەنتدز ئچلىمتاير ھەياىتتى     
يەنى مۇھەممەە نىياە ئەلەم، سابىت ەامۈل م، مۇھەممەە ئەمىتن ەامتۈل م،   
ئابدۇل ھ ئاخۇن، نۇر ئەھمەە ئاخۇن، كامال ەامۈل م قاتارلىى ھچكتۈمەۋ  
ە ئەربابلىرىىىتتتڭ ھەممىستتتى ئەھلتتتى ئىلىتتت  كىمتتتىلەر ئىتتتدى. ھەمتتتم  

ئىتتىالى بلى ر خۈۇتتا نىيتتاە ھتتاۇىىى ئىتتىالى   ەاھىستتى ەز  ئېتىالتتاە      
قىلىماتتى. خۈۇا نىياە ھاۇىىىڭ نەنجا  بتاۋۋېي ستىلىڭ بۈلتۇ ، ئتالتە     
شەھەرگە كېلىپ قالغانلىالىدىن ھەيران بۈلۇ ، كاشغەرەز يىغىلىپ بىتر  
مەستتلىيەۋ قىلىتتن نىيىتتتى بىتتلەن، خۈتەنتتدىن ستتابىت ەامتتۈل م، شتتاھ  

بتتدۇل ھ ئتتاخۇن  ير بىتتر متتۇنلە ئەستتكەر بىتتلەن كاشتتغەرگە  مەنستتۇر  ئا
 كەلدى.  
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لەر ئۈتتۇرىستتىدا ەگتتجا ، شتتاھ مەنستتۇر، ئۈستتمان ئەلتتى ب تچمتتۈر ستتى
متتۇەاكىرز بۈلتتۇ ، نەتىجىتتدز خۈۇتتا نىيتتاە ھاۇىىىتتڭ ئتتۈرۈملى بىتتلەن     
تۈەگەن كېلىمتىمىىى بۇەۇشتالا، تۈركىستتانىىڭ ھېلالانتداك بىتر يىرىتدز       

يۈقىتىمتتالا تۈختتتام قىلىمتتتى. ۋاقىتلىتتى بتتا  خىتتتاي قتتۇۋۋىتى قۈيمتتاي 
قۈماندانلىالالا تچمۈر ستىجا  ستايلىىىپ،  ۈتتۈن كتۈچى بىتلەن ئتۈرۈملى       
تەرز تتكە يۈرۈشتتكە باشتتلىدى. ئە سۇستتكى، يې ىمتتالان قتتارار نامىغتتا شتتاھ 
مەنسۇر مۈھۇرىىى باسالان ئىكەن. تچمۈر سىجا  بىلەن ەىدەىيەتلىمىپ، 

 يندۇرۇ ، سابىت ەامتۈل م بىتلەن   تچمۈر سىجا  شاھ مەنسۇرنى قۈرالسى
ئىككىسىىى كاشغەرەز قامايدۇ. ياركەندەز تچمۈر سىجاڭىىڭ ئەمر بىتلەن  
ھا ى  لۈۇا  شاھ مەنسۇرنىڭ ئىىىسى ئەمىر نۇر ئەھمەەنىڭ قۈراللىرىىى 
تارتىۋالىدۇ. تچمۈر سىجا  خۈتەنىى ئچەىەە قارىتىمتالا  قتۈل ئاستتىدىكى    

لىتتك ئتتاخۇن، ستتتېتىۋالدىجان رنى   قۈمانتتدان رەىن ھتتا ى  لۈۇتتتا ، كى  
بۇيرۇيتتتدۇ. شتتتۇ چاغتتتدىكى كاشتتتغەر قاەىستتتى ئابتتتدۇغۇ ۇر شتتتا تۇل:     

 ەز   ەتىۋا بېرىدۇ.« خوتەنلىك بىلەن جىھاد قىلىش پەرز»
بىر ھە تە بۇرۇن ئۈرۈملىتدىكى خىتتاي بىتلەن سۈقۇشتۇ ،  ۈتتۈن      
ى تۈركىستانىى  ەتيى قىلماستىن ئارام ئالماسلىالالا ۋزەز قىلىمتالان، بەلكت  

 قەسەم قىلىمالان مۇۇاھىدير ئچە ئارا قى ىپ ئۇرۇشۇ  كېتىدۇ. 
باشتا ەى تۇي بۈلتۇ ، كېتيىن يەرلىكلەرنىتڭ ھەيۋىتىتدىن قۈرقتۇ        

چمۈر تچمۈر سىجاڭغا ئۈغۇل بۈلىۋالغان ما ۇىىسا بۇنىڭدىن  ايدىلىىىپ، ت
 ىى ەىدەىيەتكە سېلىپ قۈيىدۇ.ەگسىجا  بىلەن ئۈسمان ئەلى ب

ۇىىساەىن قۈرالىى تتارتىۋالىمەن ەزيتدۇ، تچمتۈر    ما ەگئۈسمان ئەلى ب
ستتىجا  متتا ۇىىستتانى ھىمتتايە قىلىتتدۇ. بتتۇ ەىتتدەىيەۋ ئىككىستتىىىڭ       

خا ا بۈلتۇ ،  ۈتتۈن    ەگئەلى بئۈتتۇرىسىدا ئاشكارا يۈە بېرىدۇ. ئۈسمان 
ئەسكەرلىرى بىلەن بىر كېلىدز تاغالا چىالىپ كېتىدۇ. تچمۈر ستىجاڭىىڭ  

ەىن رتەرز كە، يەنە بىر قىستمى كۇچتا  ئەسكەرلىرىىىڭ بىرقىسمى خۈتەن 
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كەلمەكلتتى بۈلغتتان ئايتتالىىى كۇتىتتۋېلىن ئۈچتتۈن  ەي ىااباتالتتا كېتىتتدۇ. 
يېىىدا  ەقەت   بىترنەچلە يتۈە ئەستكەر بىتلەن تتۈختى لۈۇتا  ۋز ھامىتد        

ىىتڭ ئارقىستىدىن قتۈغ   تاغالتا     ەگخان قالغان ئىدى. ئۈستمان ئەلتى ب  
ۇڭەان ر تچمۈر سىجا  بىتلەن  چىالماقلى بۈلغاندا، بۇنى كۈتۈ  تۇرغان ت

 تاغالا چىالماقلى بۈلىدۇ. 
ئەتىسى قىرغى يرنى قتۈغ   تاغالتا چىالىتدۇ. ئتۇ كتۈنى يېتىمتەلمەي       
تتتۈختى لۈۇتتا  قەستتتەن ھامىتتد ختتانىى ئۈستتمان ئەلىىىتتڭ ئارقىستتىدىن 
ئەۋزتىۋېتىپ، ئچەى ماشىىا بىلەن شەھەرگە قايتىدۇ. يۈلتدا كېلىۋاتالانتدا   

ڭەتتان ر تچمتتۈر ستتىجاڭىى شتتەھىد قىلىتتپ،   يتتارەزم ئۈچتتۈن چىالالتتان تۇ 
رتۇ  كىلىتتك ئتتاخۇن بېمتتىىى كېستتىپ كاشتتغەرەز ستتاەايى قىلىتتدۇ. ئتتا

ىى نەچلە قېتى  قۈرالسى يندۇرۇشالا ئۈرۇنغانتدا تچمتۈر   ەگئۈسمان ئەلى ب
سىجا  بايم ەز  ھىمايە قىلىۋالغان ئىدى. ۋاقتى كەلەەندز تۇڭەتان متا   

نىتتڭ بىلەنتت  تۈختتتا  قالمتتاي ۇىىستتا ئۇنىتتڭ بەەىلىتتەە ئتتۈك بەرەى، ئۇ
 بېمىىى مىليۈن رچە تۈرب ئالدىدا نەي ىەە سانلىپ ساەايى قىلدى. 

ئۈستمان   تۇڭەان ر بىر ھە تىدزب كاشغەرگە ھاكى  بۈلتدى. كېتيىن  
تاغتتدىن چۈشتتۈ  ئتتارتۇ  ئەستتكەرلىرى بىتتلەن بىرلىمتتىپ    ەگئەلتتى ب

ۈنتتا تۇڭەان رغتتا ھۇۇتتۇم قىلىتتپ، ئىىىستتىىى قۇربتتان بېرىتتپ كاشتتغەر ك  
شەھەرنى قايتۇرۇۋالدى. تۇڭەان ر يېڭى شەھەرەز مۇھاستىرىدز قالتدى.   
تچمۈر سىجاڭىىڭ ئەسكەرلىرى ئەترا تىن كېلىپ تۇڭەان ر بىلەن بىترزر  

 ەگ ەتيتتى قى لمتتاي، ئۈستتمان ئەلتتى ب ئتتاي ئۇرۇشتتۇ ، يېڭتتى شتتەھەرنى
بىلەنمتتۇ كېلىمتتەلمەي قايتىتتپ ئاقستتۇغا بېرىتتپ خۈۇتتا نىيتتاە ھاۇىغتتا      

 ەتتى.قۈشۇلۇ  ك
تچمتۈر ستتىجا  قامتتا  قۈيغتتان ستتابىت ەامتتۈل م، شتتاھ مەنستتۇرير بتتۇ  
ۋزقەەىن كېيىن قۈيۇ  بېرىلدى. ستابىت ەامتۈل م ئتچە يتۇرتى ئارتۇشتالا      
كەتتى. شاھ مەنسۇر ياركەندگە قايتىتپ بېرىتپ، ئتۇ يەرەز قالغتان ھتا ى       
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لۈۇاڭىىڭ ئەسكەرلىرىدىن قۈرال ئېلىتپ، ياركەنتدنى ختۈتەنەە قۈشتۇ      
ختۈتەن  »ياركەندەز تۇرەى. ياركەندەىن چەرچەنىىڭ شەرقىغىلە ئچەى 

نىتتڭ ەېمىىتتى بۈلتتۇ  قالتتدى. كاشتتغەر يېڭتتى     «ھچكتتۈمەتى ئىستت مىيە 
شەھەرەز تۇڭەان، كۈنا شەھەرەز كاشغەر ۇاتىيى ئۈسمان ئەلتى ستىجا    
بۈلۇ ، ئاقسۇەا نەنجا  باۋۋېي سىلىڭ، ئىىالى   باشلىمى  خۈۇتا نىيتاە   

سىجا  قتارا شتەھەر ئەترا ىتدا تۇڭەتان ر بىتلەن      ھاۇى  تۇرۇ ، مەھمۇە 
تىركىمتتىپ تتتۇراتتى. ماۇۇڭيىتتڭ ئتتۈرۈملى بىتتلەن ئۈيىىمتتىپ تتتۇراتتى، 

 ئۈرۈملىدز ھەيۋزتلىك مۈسكۋا ھچكۈمىتى قۇرۇلۇ  بۈلغان ئىدى.
خىتتتتايلە ئۈقۇغتتتان شتتتېرى  ان تتتتچرز   ئالتايتتتدا قتتتاەاك تتتتۈركلىرى 

رىىتتى تامتتامەن  ەتيتتى  باشتتلىلىالىدا ئىتتىالى   قىلىتتپ، ئالتتتاي ئەترا لى  
قىلىپ بۈلغان ئىتدى. ئىتىالى   باشتلىالى خۈۇتا نىيتاە ھتاۇى ئتۈرۈملى        
ھچكۈمىتى بىتلەن بىرلەشتكەندىن كېتيىن، شتېرى  انمۇ شتېڭ شىستەي       
بىتتلەن بىرلەشتتتى. ئالتتتايىى ئى تىيتتارى ئىتتدارز قىلىمتتالا شتتېڭ شىستتەي 
تەرى ىتتدىن ئالتتتاي ۇىڭتتۋىي ستتىلىڭ شتتىن ۇىىجاڭلىالالتتا تەيىىلەنتتدى.  

 ىڭ بىلەن ئالتايدا ئىىالى   بىسىالتى. شۇن
بتتۇ چاغتتدا چچچەكتىمتتۇ ئىتتىالى   بۈلغتتان ئىتتدى. ئەممتتا چتتچچەب      
 ۈتتتتۈنلەي  ەتيتتتى بۈلۇشتتتتىن بتتتۇرۇن شتتتېڭ شىستتتەي رۇ  بىتتتلەن   
بىرلىمتتتىپ،  چېەرىتتتدىن قى ىتتتل رۇ  ئارمىيىستتتى  كىرىتتتپ، چتتتچچەب 
 ئىىالى بىىى باستۇرەى. چچچەب بۈيۈكلىرىدىن راەۇم بتاي، ئەنستار بتاي   
ۋز ھەستەنباي ر كەبتى مىليتۈنىريرەىن خېلتى كتچ  تۈركلەرنىتڭ بېمتتى       
كېستتىلىپ،  تتۇل ت متتاللىرى مۇستتاەىرز قىلىىتتدى. چتتچچەب ئىىالى بتتى        
 اۇىاەلىتتك ئاياغ شتتتى، ەېتتمەب، چتتچچەب شتتېڭ شىستتەي تەرى ىتتدىن    

 ئىستى  قىلىىغان ئىدى.
ت يىلىىىتڭ ئتاخىرلىرى ختۈتەن، كاشتغەر، ئاقستۇ ھەر        0323مىت ەى  

 ى ئچەئالدىغا ئىن كچرۈ ، ھەممىسى بىر غايىەە كېلەلمىەەن ئىدى. بىر
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، لۇكلتتۇن ۋاڭتتى، ستتەبۇر   ەگماۇۇڭيىتتڭ يەرلىكلەرەىتتن يۈلتتۋا  ب  
ەارغى رنى ئچەىەە ستاەىى قىلىتپ، قۇمتۇل، تۇر انتدىن ئتۈن مىڭلىغتان       

ك چاچتتار بۈمبىغتتا  يىەىتلەرنتتى ئەستتكەرلىككە تۇتتتۇ ، ئتتۈرۈملىىى ئتتۈ   
ى بىتتتتلەن ھەرىتتتتكەۋ قىلىۋاتتتتتاتتى. بېستتتتىۋېلىن ھەيۋىستتتت تۇتتتتتۇ ،

شېڭمىسەي رۇس ر بىلەن  ۇختا سچەلىمىپ، ماۇۇڭيىڭ ۋز يەرلىكلەرنى 
خۇن تۈە  ›تۈگىتىپ بۈلغانتدىن كېتيىن، تۈركىستتاندا رۇ  ھىمايىستىدز     

 قۇرۇشىى ئۈمىد قى تتى.  ‹ ھچكۈمىتى
ەېتەەن ماقتال ت    ‹ ئېمتەب ئېمتەكتىن قالستا قتۇلىالىىى كە     »بى نىڭ: 

مۇۋا ىتتى، نەنجىتتڭ ھچكۈمىتىىىڭمتتۇ ئۇيالىستتى ئېلىلىتتپ    تەمستتىلىمى گە 
قالتتدى. ئالتتدىغا قېلىتتپ بارغتتان ۇىتتن شتتۈرېىىى قامىتتدى. نەنجىڭتتدا       
تۈركىستتتتانلىال رغا ئتتتاەراك خىرىتتتدارلىى قىلتتتدى. يەرلىتتتك تۈركىستتتتان  
خەلالىىىڭ ئاەراك كچڭلىىى ئېلىمالا باشلىدى. بىتر تەرز تتىن تۈركىستتانغا    

ستت رەا بۈلتتدى. نەنجىڭتتدىن چىالالتتان   ھەيتتاەۋ ئەۋزتىتتپ بەەى تەشەببۇ 
ھەياەتلەرنىڭ ئاۋۋالالىسى ختۇا  مۇستۇ  ەېتەەن چىتن گېىېرالتى بۈلتۇ ،       

ئىتدى.   ەگركىستتانلىى ئىيستا ب  ھەمرا بۈلتۇ  چىالالتان كىمتى شتەرقىي تۈ    
بتتۇير ئۈرۈملىتتدز بىتترنەچلە كتتۈن تتتۇرۇ ، شتتېڭ شىستتەيىى يۈقىتىتتپ،    

ىتپ بتاقتى. ئەگەر   ئۈرنىغا خۇا  مۇسىڭىى ەابەن قىلىمالا تەشتەببۇ  قىل 
بتتۇ ئىمتتتا متتۇۋز  ەك بۈلستتا ئىتتدى، تۈركىستتتاندىن رۇستت رنىڭ سىياستتىي 
نۈ ۇەىىى ئتاەراك كەستكەن بتۈيتتى. ئىتن ئتۇير ئۈيلىغانتدزب بۈلمىتدى.        
بەەى تەشەببۇسلىرى سى ىلىپ قېلىپ، شتېڭ شىستەي كتچ  خىتتاي رنى     

بىتلەن  لەر نەنجىڭىىڭ ئارىلىمىمى ەگچلتۈرەى، خۇۋا  مۇ سىڭ، ئىيسا بئ
قۇتۇلۇ  قېلىپ نەنجىڭغا قايتىپ كەتتى. نەنجىڭىىڭ يەنە بىر ھەرىكىتى 
مەركەە ختتارىجىيە ۋزكىلتتى بۈلغتتان لىيتتۇ بۇۇتتاڭىى تۈركىستتتانغا چىالتتارەى 

تىيانمتتتان » لىيتتتۇ بۇۇاڭىىتتتڭ يەرلىكتتتلەر بىتتتلەن چۈشتتتكە رزستتتىمى     
ەز بتتار . بتتۇ كىمتتى تۈركىستتتانغا كېلىتتپ، ئىلىتتدا گېىېتترال  « مەۇمۈئەستتى
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تۇرغان ۇا  ەى ىىىى  ۇا   ېييۈزن  تا تى ۋز ما ۇتۇڭيىڭىى قۈلغتا   بۈلۇ  
كەلتتتۈرەى، ۇتتا  ەى ىتتن، متتا ۇتتۇڭيىڭىى بىرلەشتتتۈرەى. متتا ۇۇڭيىتتڭ      
ۇەنۇبىي تۈركىستانىى ئىدارز قىلسۇن، ۇا  شىمالىي تۈركىستتانىى ئىتدارز   
قىلستتتۇن، شېڭمىستتتەي ۋز يەرلىكلەرنتتتى يۈقاتستتتۇن، شتتتۇنىڭ بىتتتلەن    

ي ەېمىىتى بۈلستۇن، ەېتەەن  ى نىتى قتۇرۇ ، بتۇ       تۈركىستان خالىل خىتا
 ى نىى نەنجىڭ ھچكۈمىتىىىڭ تەستىالىدىىمۇ ئچتكۈەەى. ۇا  ەى ىتن متا   
ۇۇڭيىتتتڭ بىتتتلەن بىرلىمىمتتتى، شېڭمىستتتەيىى يتتتۈك قىلىمتتتى ئۈچتتتۈن  
ئۈرۈملىەە ئەسكەر يۈللىمى ھەھالالىتدز نەنجىڭتدىن ئەمتر كەلەەنلىكىىتى     

اڭتتدۇرەى. ئەستتكەرلەرنىڭ ئىلىتتدا ئتتې ن قىلىتتپ، ئتتۈرۈملىەە ئەستتكەر م 
ئارقىستتتتىدىن ئتتتتچەى ماڭمتتتتاقلى بۈلتتتتۇ  تۇرغانتتتتدا، تۇيۇقستتتتى  رۇ    
چېەرىستتىدىن شتتېڭ شىستتەيىىڭ ئەستتكەرلىرى، ئتتايرا ى نلىرى كېلىتتپ   
بۈمبارەىمتتتان قىلتتتدى. ئتتتۈرۈملىەە ماڭغتتتان ئەستتتكەرلىرى ئتتتۈرۈملىەە  
يېالىى شماستىن رۇس ر بىلەن سۈقۇشۇ  مەغلتۇ  بۈلتۇ ، ياڭ ى ۇيىىتڭ    

غىتتدىن ئچتتتۈ ، متتا ۇۇڭيىڭىىتتڭ   ېندانلىالىتتدا بۈلغتتان ھالتتدا، تەڭرىت قۈما
قېلىپ كەلەەن يۈلىدا بىرلىمتىپ، كاشتغەرگە، كېتيىن ختۈتەنەە كېلىتپ      
تۈختىتتدى. متتا ۇۇڭيىڭمتتۇ ئتتۇەۇن ئچتمەستتتىن مەغلتتۇ  بۈلتتۇ ، ئتتالتە       
شەھەرگە قاچتى. بۇ  ى نىى تۈەگەن نەنجىتڭ مەەكەە ختارىجىيە ۋزكىلتى    

  ۋزەى ىستىدىن ئېلىتپ تاشت ندى. متا ۇۇڭيىتڭ بىتر       نەنجىڭغا قايتۇرۇلۇ
تەرز تتتتىن ئتتتۈرۈملى بىتتتلەن ئتتتۇرۇ  قىلىۋېتىتتتپ، يەنە بىتتتر تەرز تتتتىن  
يەرلىكلەر بىلەن ھېسابلىمىمالا مەۇبۇر ئىتدى. ەېتمەب، مەھمتۇە متۇھىتى     
كۈرلىدا تۇرۇ ، ەاۋاملىتى قتارا شتەھەرگە ھۇۇتۇم قىلىتپ تتۇراتتى. تچمتۈر        

سا بىرزر مىڭ ئەسكەر، كچ لىەەن قتۈرال ت   سىجاڭىى شەھىد قىلغان ما ۇىى
يتاراك، ئتالتۇن ت كۈمۈشتلەر بىتلەن كاشتغەر يېڭتى شتەھەرەز مۇھاستىرىدز          
ئىتتدى. بۇيرغتتا متتا ۇۇڭيىتتڭ تەرى ىتتدىن يتتارەزم كەلمىستتە، يتتۈك بۈلتتۇ     
كېتىدىغانلىالى ئېىىى ئىدى. شۇنىڭ ئۈچۈن ما ۇۇڭيىتڭ ئتچەىەە ستاەىى    
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ەرنى متا ۇىىستاغا يتارەزم قىلىتپ     ئەسكەرلىرىدىن يەتتە يتۈە ئتاتلىى ئەستك   
قۇتالۇەۇ  ئېلىپ كېلىمكە ئەۋزتتى. بۇيرنىڭ باشلىالى متا ۇتۈيىن ەېتەەن    

 ەگئەگىمدز مەھمۇە مۇھىتى، ھا ى  ببىر تۇڭەان ئىدى. بۇير كۈري با  
غتا كەتتتى. شتۇ    رلۈۇتاڭ ر بىتلەن تۈقۇنۇشتۇ ، يەرلىكتلەر يېڭىلىتپ كۈچا     

قىيەتكە ەلە بىترزر بۈيتۈب متۇۋز     ئىتىالى بالى مەغلۇ  بتۈلغىىىلە كېيىىكتى   
ئېرىمەلمىدى. بەەبەخت تۇڭەان رنىڭ ۋزقەسىىى مۇشۇيەرەز تۈختىتىتپ،  

 كاشغەرەز تىكلەنەەن مۇقەەەز  ئاي يۇلتۇەغا قارايلى.  
 ەۈشمەنلەر ئچە ئىمىىى  ۇختى   ئالغان ئىدى.                   
ئەھۋالغتا  بىر تەرز تە شەرقىي تۈركىستتان ئىىالى بىىىتڭ  اۇىاەلىتك    

ئتتتۈچرا  قتتتېلىن قۈرقۇنلىستتتى تتتتۇراتتى. كاشتتتغەرەز ستتتابىت ەامتتتۈل  
تۈركىستتتتانىىڭ ئتتتالى  ۋز مۇنەۋۋزرلىرىتتتدىن بېتتترى بۈلتتتۇ ، تتتتۈركىيە،   

ئاقائىتدى  »، ①«شتىرىن كتايم  »ىريرنى ستاياھەۋ قىلغتان، تتۈركلە    مىس
ركىيەەىن قاتارلىى كىتتاب رنى ياەغتان بىتر ەاۋ بۈلتۇ ، تتۈ      «يەۇەۋھەرى
تۈركىستتتان ›لەر بىتتلەن مەسلىيەتلىمتتىپ،  ەگتتۇستتتا ا ئەلتتى ب بارغتتان م

تەشتتتكىل قىلتتتدى. مىللىتتتي   ‹ مۇستتتتەقىل ھچكتتتۈمەۋ ۇۇميتتتۇرىيىتى  
مۇستتتەقىللىى بايرىالىغتتا ئتتاي يۇلتۇەلتتۇك كتتچب بتتايراك قۈبتتۇل قىلىىتتدى. 

ت   0323ت يىلىىىتڭ  قتۈل ياەمىتدا      0322مۇستەقىللىى قۇرۇلۇشى مى ەى 
. ھچكتۈمەۋ ئەەالىترى: خۈۇتا نىيتاە     يىلتى ەېتيىلەەن  ئتاخىرلىرى ئىتدى    

ھاۇى رزئىتل ۇۇميتۇر، ستابىت ەامتۈل  بتا  ۋزكىتل، مەھمتۇە متۇھىتى         
ئەركان ھەر  رزئىسلىكىەە تەيىىلەنتدى، بتۇيرەىن ئىككىستى ئاقستۇەا     

                                                 
ناملىى مەەكۇر كىتابى تۇنجى قېتى  غۇلجىتدا،  « شىرىن كايم»سابىت ەامۈل مىىڭ  ①

كېيىن كەشمىر، كاراچى ۋز ۇىدەىدز قايتا ت يايتا نەشىر قىلىىغان بۈلۇ ، تۇرغۇنجتان   
ئۇيغۇر تىلىغا ئاغتدۇرۇلغان  ئايئىدەىن ۋز ۋ . شەھىدىلەر تەرى ىدىن ھاەىرقى ەامان 

نۇس ىستتى ئابتتدۇلجېلىل تۇرانىىتتڭ تەھرىرلىكىتتدز تەكلىماكتتان ئۇيغتتۇر نەشتترىياتى    
 ت يىلى نەشىر قىلىىىپ تارقىتىلغان.    3111تەرى ىدىن 
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ھەربىتتتي ئىمتتت ر نتتتاەىرى، يۈستتتۈ  ۇتتتان مەركەە    بەگئىتتتدى. ئتتتۈراە 
ىدى ئىلكتى  ئستە  بەگقۈماندانى، ەزرىف قارى ئەەلىيە نتاەىرى، يۇنتۇ    

جانياۇى تاشتالى ئىمت ر نتاەىرى، ئەلتى ئاخۇنبتاي      ئىم ر ناەىرى، قاستىم 
متتتالىيە ناەىرلىالىغتتتا تەيىىلىىىتتتپ، مىللىتتتي ئىستتتتىال لدىن قەغەە  تتتۇل    

ئەلتتتلەر بىتتتلەن ئايقىلىمىمتتتالا چىالىرىتتتپ ئىمتتتلىتىلەەن ئىتتتدى. چەۋ 
 ئەۋزتىلەەن ئىدى.  ەگ ا ئەلى بامۇست

 تلەرنى ئېتىرا  قىلىپ ئچتىمى :  ئەمدى بى  ئاەراك ئاچلىى ھەقىالە
ەېمەب، مىللىي مۇستەقىللىى بىلەن خۈۇتا نىيتاە ھاۇىىىتڭ بتاۋۋېي     
سىلىڭلىالىىى ئتاەراك  ەرك قى تتتۇك. بىتر تەرز تتە ئتاي يۇلتۇەلتۇك كتچب        
بتتايراك كچتتتۈرگەن، يەنە بىتتر تەرز تتتە خىتتتاي بتتايرىالى كچتتتۈرۈلەەن،       

ىتتدى، ئەممتتا ۋاقىتتت خۈتەنتتدز  اەىمتتاھلىى نتتامى ئەمەلتتدىن قالمىغتتان ئ
ئچتكەن ئىدى. رۇس ر خۇن ۈەا ھچكۈمىتى قۇرۇشالا قارار قىلغان ئىتدى.  
ھاياۋ بۈلغان  ۈتۈن تۈركىستانلىال ر بىر تەرز ، بىر ەىتل بۈلتۇ ، يەنتى    
مىللىي مۇستەقىللىى بايرىالى ئاستىدا قتارار قىلغتان بۈلستا ئىتدى، بىترزر      

ۇنتداك بۈلمتاي ھەر    ايدا چىالىپ قېلىمى مۇمكىن ئىتدى. ئە سۇستكى، ئ  
بىر ئەسكەر بېمى بۈلغتان كىمتىلەر  اەىمتاھلىى مۇشتۇ، كتۈە ت قتۇۋۋزۋ        
مۇشۇ، ەز  ئۈي   قالدى. مۇستەقىل ھچكۈمەۋ ئاقسۇەىكى خۈۇا نىيتاە  
ھتتاۇىىى ۇۇميتتۇر رزئىستتى ستتايلىدى. بىتتر تەرز تتتىن ئەھتتمەە تەۋ ىتتى،   

غۇنلتۇك  ئابدۇلغە ۇر ھاۇى رەزب ەات ر مىللىي ھەرىكەتتلەرگە خېلتى تۇي  
بەرگەن ئىدى. خۈۇتا نىيتاە ھتاۇى ئاقستۇەىكى چاغتدا، بتا  ۋزكىتل ۋز        
باشتتالا  قالغتتان ھچكتتۈمەۋ ئەركتتانلىرى كاشتتغەرەز ئىتتدى. بتتۇير ئتتچە       

تىەە ئېرىممەكىى يەرلىتك قۈمانتدان رنىڭ ئارىستىغا مۇنتا ىاللىى     ىەئمەن 
ئتتۇرۇغىىى چتتېلىن بىتتلەن ئەمەلتتەە ئاشتتىدىغانلىالىىى تۈنتتۇ  يېتىتتپ،   

ى تتتۈرب قۈمانتتدانلىرىىىڭ خۈۇتتا نىيتتاە ھاۇىغتتا سۇيىالەستتت كاشتتغەرەىك
ەىتتل خۈۇتتا نىيتتاە ھتتاۇىىى     اەەقىلمتتاقلى ئىكەنلىكىىتتى يې ىتتپ، ستتا   
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ئىمتتتەندۇرۈ  بۈلغتتتان ئىتتتدى. ئەھتتتمەە تەۋ ىالىىتتتڭ تۈركىستتتتاندىن   
چىالىرىلىمتتتى بتتتۇ ئەھۋالغتتتا مۇناستتتىۋزتلىكتۇر. مۇستتتتەقىللىالىمى نىڭ    

ىڭ ئۇرۇغى مۇشتۇ. رۇستىيەەز   يىالىلىمىغا سەۋز  بۈلغان ئىمەنلسى لىكى
لەنەەن ئۇيغتتۇريرەىن بىتتر نەچلىستتى قېلىتتپ ئتتچتكەن بۈلتتۇ ، ەتەربىتتي

ئىتتتىالى بلى ر قاتارىغتتتا كىرىۋالغتتتان ئىتتتدى. ئەنە شتتتۇير ئىستتتتىال ل    
ئەركانلىرى ئارىسىدا ئىغتۋا  ەيتدا قىلىتپ، مۇنتا ىاللىى، ئىمەنلستى لىك      

خۈۇتا نىيتاە    تۇغدۇرۇ  قۈيغان ئىدى. شۇنىڭ بىتلەن رزئىستى ۇۇميتۇر   
ھاۇىىىڭ با  ۋزكىل ستابىت ەامۈللىغتا ئىمەنلىستى قالمىغتان ئىتدى.      
شۇنىڭ بىلەن ئىستىال ل ھچكۈمىتى ئەھمەە تەۋ ىالىى يتۇرتتىن قتۈغ     
چىالارغتتان ئىتتدى. شتتۇنىڭدزب، ئابتتدۇلغە ۇرھاۇىىىمۇ قامتتا  قۈيغتتان     
ئىدى. خۈۇتا نىيتاە ھاۇىىىتڭ يېىىغتا بەەى كېلىمەلمەستلىكلەرنى ھەل      

ئۈچۈن مەھمۇە نەەى  ئە ەندى، ەزيتدىن ئتاخۇن رنى ئەۋزتتكەن     قىلىن
ئىدى. مەھمۇە نەەى  ئە ەنتدى خۈۇتا نىيتاە ھتاۇى بىتلەن ئۈچتۇر انتدا       
ئۈچراشتى. ەېتمەب، كاشتغەرەز ئىستتىال ل ھەرىكىتتى ەاۋام قىلىۋاتالانتدا،      
ماۇۇڭيىڭ تەرى ىدىن كاشتغەر يېڭتى شتەھەرەز مۇھاستىرىدز قالغتان متا       

ەە ئەۋزتتتكەن متتا ۇتتۇۈزن قۇماندانلىالىتتدىكى بىتترزر مىتتڭ ۇىىستتاغا يتتارەزم
تۇڭەتتان ئەستتكىرى ئاقستتۇغا كېلىتتپ قتتارا يۈلغۇنتتدا سۈقۇشتتتى. يەرلىتتك 
خەلى باشلىاللىرىدىن خۈۇا نىياە ھاۇى، باي سىجا ، مەھمۇە سىجاڭ ر 
بۈلۇ ، قتارا يۇلغۇنتدا بتاي ستىجا  شتەھىد بۈلتدى. يەرلىكتلەر مەغلتۇ          

تۇر انغتتا چىالالتان ئىتتدى. شتتۇنىڭ بىتتلەن  بۈلتۇ ، ئاقستتۇنى تاشتت   ئۈچ 
 تۇڭەان ر ئاقسۇنى ئىمغال قىلغان ئىدى.

شۇنى ئەسلە  ئچتتۈ  يەىمكتى، شتۇ ۋاقتىتدا يەرلىكلەرنىتڭ ستانى       
تۇڭەتتتان رەىن كتتتچ  ئىتتتدى. قتتتۈراللىرى يېتەرلىتتتك ئىتتتدى. ەېتتتمەب، 
ئۈچتۇر ان ئارقىلىى خۈۇا نىياە ھاۇى خېلى كچ  ئۈك، بىر نەچتلە يتۈە   

تۈرگەن ئىدى. بۇ مەغلۇبىيەتىىڭ سەۋزبى نتېمە؟ ەېستە، بىت     مىلتىى كەل
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تەۇرىبىمىتت گە ئاساستتەن ۇتتاۋا  بېرىمى كتتى، ئەستتكەرلىرىمى  تەلىمستتى   
ئىدى. ھەممىمى نىڭ كچڭلىمى ەز تۇڭەان ر مۇستۇلماندۇر، ئتۇير بىتلەن    
ئۇرۇشتتۇ  ئچلستتتە كتتا ىر ئچلۈمىتتتدز ئتتچلەرمىن، ەېتتتەەن يالغتتان ستتتچە     

ەسكەرلەرنى ۋزسۋزستىەە ستېلىپ قۈيغتان ئىتدى.     تارقاتالۇچى ر بۈلۇ ، ئ
مانتتا شتتۇنىڭ بىتتلەن ئەستتكەرلىرىمى  تۇڭەتتان ر بىتتلەن قىتت غىن ۇە       

 قىلماي مەغلۇ  بۈلغان ئىدۇك. 
مەھمۇە نەەى  ئە ەندىلەر خۈۇا نىيتاە ھتاۇىىى كاشتغەرگە تەكلىتپ     
قىلدى. خۈۇا نىياە ھاۇى، مەھمۇە ستىجاڭ ر ئۈچتۇر انتدىن تتاې يتۈلى     

يۈلدا تۈستۇ  خۈۇتا نىيتاە     ەگغەرگە كەلەەندز، قىرغى  قالى بشبىلەن كا
ھاۇىىىڭ ئۈك، خەەىىە يۈكلەنەەن تۈگىلىرىىى ئۈلجا ئېلىمالا ئۇرۇندى. 
لتتېكىن مۇۋز  ەقىيەتستتى لىككە ئتتۈچرا ، مەغلتتۇ  بۈلتتدى. خۈۇتتا نىيتتاە  
ھتتاۇى ئارتۇشتتالا كەلەەنتتدز كاشتتغەرەىن بتتا  ۋزكىتتل قاتتتارلىى  ۈتتتۈن   

رشتتى ئېلىتتپ كاشتتغەرگە چۈشتتۈرەى. خۈۇتتا نىيتتاە ەۆلەۋ ئەركتتانلىرى قا
ھاۇى رزئىسى ۇۇميۇرلتۇك ستۈ ىتى بىتلەن  ۈتتۈن قۈمانتدان رنى يېڭتى       
شتتەھەرگە ئۈمۇميۈەلتتۈب ھۇۇتتۇم قىلىمتتالا بتتۇيرۇك چۈشتتۈرەى. مەھمتتۇە  

ھەربىتتتي ناەىرلىالالتتتا،  بەگمتتتۇھىتى ئەركتتتان ھەر  ناەىرلىالىغتتتا، ئتتتۈراە 
دى. كىلىتتتك ئتتتاخۇن يۈستتتۈ جان مەركىتتت ى قۈمانتتتدانلىالالا بەلەىلەنتتت 

ئەسكەرلىرى بىلەن يېڭى شەھەرگە ھۇۇۇم باشلىدى. يىەىترمە كۈنلتۈب   
ئۇرۇشتىن كېيىن يېڭى شەھەر  ەتيى بۈلتدى. شتۇنى ئەستلە  ئچتتۈ      
يەىمكى، نېمە ئۈچۈن يېڭى شەھەر مۇھاسىرزسىدز مەھمتۇە مۇھىتىتدىن   

 ، يۈسۈ جان رەىن كچرۈلمىدى؟بەگكچرۈلەەن  ىداكارلىى، ئۈراە 
يۇقىرىدا ەىكىر قىلىپ ئچتكەن ئۈستمان   بەگىي ناەىر بۈلغان ئۈراە ھەرب

ئەلىىتتڭ مۇئتتاۋىىى ئىتتدى. ئۈستتمان ئەلتتى ئىستتتىال ل تەشتتكىلىدىن بتتا      
قىرغىت  ئەستكەرلىرى ئۈستتىدز بۈلتۇ       بەگتارتالىىى ئۈچۈن، ئۈسمان ئتۈراە  

 قالغان كىمىدۇر. ھاەىر يۈقتۇر. بۈلمېۋىكلەر تەرى ىدىن يۈك قىلىىغان.  
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شتتەھەر مۇھاسىرىستتىدز بۈگتتۈن ت ئەتە  ەتيتتى بۈلىتتدۇ ەز        يېڭتتى
نىىڭ كەلەەنلىتك خەۋىترى يېتىتپ كەلتدى.     زتۇرغاندا، ئاقسۇەىن ماۇۇيۈ
بىرزر مىڭ ئەسكەر بىتلەن   ەگئەمىر نۇر ئەھمەە بشۇ كۈنى يېڭىسارەىن 

خۈۇتا نىيتاە ھتاۇى   نتۇر     كاشغەرگە كەلەەن ئىدى. مەستلىيەۋ بىتلەن   
نىى ۈزيۇاشالا بىر نەچلە ئەسكەر بىتلەن متاۇ  دا بقۈماندانلىالى ەگئەھمەە ب

تالا بارەى. لېكىن تۇڭەان رنى تۈستالماي خۈۇتا   بااىاتۈسماك ئۈچۈن  ەي 
يېڭىستتارغا  ەگپ كەلتتدى. نتتۇر ئەھتتمەە بنىيتتاە ھتتاۇى  كاشتتغەرگە يېىىتت

قايتىپ كەتتتى. خۈۇتا نىيتاە ھتاۇى قايتىتپ شتەھەرگە كىرىمتى بىتلەن         
ىن  ەيتتدا بۈلتتدى. يېڭتتى شتتەھەر    ۈتتتۈن قۈمانتتدان ر ئارىستتىدا تەشتتۋ  

مۇھاسىرىسى ئەمەلدىن قالدى. شۇ كېلىستى شتەھەرنى تاشت    ۈتتۈن     
قۈماندان ر تارقا  كەتتتى. خۈۇتا نىيتاە ھتاۇى مەھمتۇە ستىجا  بىتلەن        

مىتڭ يۈلىغتا چىالىتپ كەتتتى. يۈستۈ جان       بەگيېڭىستارغا كەتتتى. ئتۈراە    
. بتا  ۋزكىتل   تاشالۈرغان يۈلىغا، كىلىك ئاخۇن ئارتۇشالا چىالىپ كەتتى

، بەگبىلارز ھەممە كتۈچىمى نى تۈ  شتالا كىرىمتىپ، يۈستۈ جان، ئتۈراە      
ەزيدىن ئاخۇن رنى يىغىتپ كاشتغەرگە ھۇۇتۇم قىلتدى. لتېكىن ياخمتى       
نەتىتتجە چىالماستتتىن، ئەكستتىلە كاشتتغەرەز قەتلىاتتام، مۇستتاەىرز بۈلۇشتتالا 
 سەۋز  بۈلۇ  قالدى. ەېمەب، بىر كۈنى تۈرب ئەسكەرلىرى كاشغەر كۈنا
شەھەرگە ھۇۇۇم قىلىپ كىرگەن ئىدى، خېلى تۇڭەتان ئەستكەرلىرىىى   
ئەستتىر قىلىتتپ، نەتىجىتتدز  تتايكەتكە ئتتۈچرا  قايتىتتپ چىالىتتپ كەتتتتى.  

  ەھەرنى قەتلىاتام ۋز بتۇي  ت تتاي    باھانە تايالماي تۇرغتان تۇڭەتان ر شت   
بېمتتتىىى كەستتتتى. كىمتتتىىىڭ مىتتتڭ  01 دىنقىلتتتدى. شتتتەھەر خەلالىتتت

 ل رنى مۇساەىرز قىلدى. نۇرغۇنلىغان  ۇل ت ما
خۈۇتتا نىيتتاە ھتتاۇى، مەھمتتۇە متتۇھىتى ر ياركەنتتدگە بتتارەى. شتتاھ    
مەنسۇر بىلەن ئۇچرىمىپ، تۇڭەتان ر بىتلەن ئۇرۇشتماقلى بۈلتۇ ، يەنە     
كاشتتغەرگە كېلىتتپ تۇڭەتتان ر بىتتلەن سۈقۇشتتۇ  يەنە مەغلتتۇبىيەتكە      
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ئتتۈچرا ، خۈۇتتا نىيتتاە ھتتاۇى ئەركەشتتتامغا چىالىتتپ كېتىتتپ، مەھمتتۇە     
ھىتى مەكىتتتكە كېلىتتپ تتتۇرەى. كاشتتغەرنى تۈلتتۇك ئىستتتى  قىلغتتان  متتۇ

ەن سۈقۇ  باشتلىدى.  بىل ەگر يېڭىسارغا كېلىپ نۇر ئەھمەە بتۇڭەان 
ستتاباتلىى بىتتر يىەىتتت بۈلتتۇ ، يېڭىستتارنى بۈشتتاتماي  ەگنتتۇر ئەھتتمەە ب

يىەىتتترمە كۈنتتتدزب ۇە  قىلتتتدى. ياخمتتتى قۈراللىرىتتتدىن ئايرىلتتتدى.   
قىلىتپ تتۇرەى. تۇڭەتان ر كتچ  چىالىمغتا       شۇنداقتىمۇ بۈشاشتماي ۇە  

ئۈچرىتتتدى. تۇڭەتتتان ر مەۇبتتتۇرى ئەستتتكەرلىككە تۇتۇۋالغتتتان تتتتۈرب    
ئەستتكەرلىرىەە ستتى ىلدىن  ەگلىتترى مىلتىاللىرىىتتى نتتۇر ئەھتتمەە ب يىەىت

ستتۇنۇ  بېرىتتپ ئتتچەلىرى تۇڭەتتان ر قۈلىتتدا شتتەھىد بۈلتتدى. كېيىىكتتى   
غتا  رشتەھەر، كۇچا  كۈنلەرەز ما ۇۇڭيىڭ ئۈرۈملىدز مەغلۇ  بۈلتۇ ، قتارا  

ەا ئىلىدىن كەلەەن خىتاي ر بىتلەن بىرلىمتىپ، نۇرغتۇن    ركېلىپ، كۇچا
كتتتۈە تتتتۈ    كاشتتتغەرگە يېتىتتتپ كېلىمتتتى، يېڭىستتتارەىكى ئتتتۇرۇ    

چى ۈئىتدى. ەېتمەب، متا ۇۇڭيىتڭ  ۈتتۈن كت       كۈنلىرىەە ئۇەۇل كەلتەەن 
بىتتلەن يېڭىستتارغا ھۇۇتتۇم قىلتتدى. بتتۇ ئارىتتدا مەھمتتۇە متتۇھىتى، شتتاھ    

ر بېرىتتپ يېڭىستتارەا نتتۇر ئەھتتمەە ۈ جان ۋز بتتا  ۋزكىلتتلەمەنستتۇر، يۈستت
كە يارەزمدز بۈلدى. ئە سۇسكى شاھ مەنسۇر شەھىد بۈلدى. قالغتان  ەگب

 ر ئىستتتى  قىلتتدى. ئەستتكەرلىرى تارقتتا  كەتتتتى. يېڭىستتارنى تۇڭەتتان 
 ئۈغۇل بالىدزب شەھىد بۈلدى.  ەگنۇرئەھمەە ب

مۇشتۇ كتۈنلەرەز   خۈۇا نىياە ھاۇى ئەركەشتامدىن قايتىتپ كەلتدى.   
غا كېلىپ قالغان ئىدى. ما ۇۇڭيىڭ كاشتغەرەز  رئۈرۈملى قۇۋۋىتى كۇچا

ئىدى. خۈۇا نىياە ھاۇى ر ياركەنتدگە كەلتدى. ختۈتەن ھچكۈمىتىىىتڭ     
با  قۈماندانى مۇھەممەە ئەمىن ەامۈل ممۇ ياركەندگە كەلتەەن ئىتدى.   
خۈۇتتا نىيتتاە، مەھمتتۇە مۇھىتى رغتتا ئىككتتى يتتۈل بتتار ئىتتدى. بىتترى،        
ئىستىال ل بايرىالى ئاستىدا تتۇرۇ  ۇتان بېترىن، يەنە بىترى، ۇىمستارەا      
كېلىمتتى  قىلغتتان شتتېڭىىڭ ئالتتدىغا بېتترىن. بتتۇير كېيىىكتتى يتتۈلىى      
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تاللىدى. با  ۋزكىلىى تۇتالۇن قىلدى. ئەمىر مۇھەممەە ئەمىتن ەامتۈل    
خۈتەنەە قايتتى. خۈۇا نىياە ھاۇى، مەھمۇە مۇھىتى ر ئاقسۇغا كېلىتپ،  

ەي قتۇۋۋىتىەە قۈشتۇلدى، بتا  ۋزكىتل ستابىت ئابتدۇلباقى       شېڭ شىست 
ئتتۈغلىىى شتتېڭ شىستتەيەە تا متتۇرەى. يۈستتۈ جان ر تاشتتالۈرغان تەرز تتتە 

 تاغالا چىالىۋالدى.  بەگقالدى. ئۈراە 
ت ئايتتدا     2ت يىلتتى ەېتتيىلەەن       0322ت يىلتتى  قۈلياەمىتتدا      0324

 ى.تۈركىستان مىللىي ئىستىال لى ۋز مۇقەەەز  بايرىالى يىالىتىلد
متتا ۇۇڭيىتتڭ يېڭىستتارنىڭ ئىمتتىىى  ۈتتتتۈرۈ  ختتۈتەنەە ھۇۇتتۇم      

مىڭت رچە قۇربتان بېرىتپ، ئتاخىرى      01قىلدى. ختۈتەن مۇۇاھىتدلىرى   
مەغلتتۇ  بۈلتتۇ ، ئەمىتتر كەبىتتر متتۇھەممەە ئەمىتتن ھەرەزۋ ھىىدىستتتانغا 
چىالىپ كەتتى. باشتتا مەلىتك   اەىمتاھ  بۈلغتان متۇھەممەە نىيتاە ئەلەم       

ىن ۇىتتن چتتا   ۋىتت يەۋ رزئىستتى  ئۇنتتۋانى   تۇڭەتتان ر تەرى ىتتدىن شتت 
بېرىلىتتپ ئىمتتلىتىلدى. خۈۇتتا نىيتتاە ھتتاۇى، مەھمتتۇە ستتىجا  ئاقستتۇەا   
ئتتۈرۈملى ئەستتكەرلىرى بىتتلەن ئتتۈە ئايتتدزب تتتۇرۇ ، كاشتتغەرەىكى متتا   
ۇۇڭيىڭغا ھۇۇۇم قىلغاندا، ماۇۇڭيىتڭ ئەركەشتتامدىن ئچتتۈ  ئتچەىىى     

ېتتەەن تۇڭەتتانىى رۇستت رغا تەستتلى  قىلتتدى. ئتتچە ئۈرنىغتتا متتا خۈستتەن ە
ئەسكەر باشلىالى تەيىن قىلىپ خۈتەنەە يۈلغتا ستالدى. متا ۇۇڭيىڭىىتڭ     
رۇسىيىەە بېرىۋالغانلىالىتدىىمۇ؟ متا ۇۇڭيىڭىىتڭ ئەستكەرلىرىەە ختۈتەن      
ۋى يىتىتتتدز تۇرۇشتتتىغا يتتتۈل قۈيۇلتتتۇ ، ئتتتۈرۈملى تەرز تتتتىن ئتتتۇرۇ    

 تۈختىدى، ەا  ئې ن قىلدى.
ۇتتۇ ۇۇشتتىلىى ئەمەل خۈۇتتا نىيتتاە ھتتاۇى ئتتۈرۈملىەە چاقىرتىلىتتپ   

بېرىلدى. مەھمۇە مۇھىتى كاشغەر ئۇيغۇر تتۈرب ئەستكەرلىرىەە بتا  ۋز    
 ۇىن لى ۇۇ سىلىڭلىالتا تۇرەى. 

قۇمۇلىىتتڭ  ەگ  بۋاىتتڭ بىتتلەن بىرلىمتتىپ تۇرغتتان يۈلتت   متتا ۇۇڭي
ۇىڭتتتۋى ستتتىلىڭى بۈلتتتدى. شتتتېرى  انمۇ ئالتتتتاي ۋالىلىالىتتتدا تتتتۇرەى.  
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ۇشمىستى ەېتەەن نتام رەا    تۈركىستاندا خەلتى قتۇرۇلتىيى، ئاقتارتىن ئۇي   
خەلى تەشكى تلىرى قۇرۇلدى. ئۈقۇشالا يۈل قۈيدۇك، ئىستىبداتىى يتۈك  
قىلتتدۇك، ھەر مىلتتلەۋ ھۈقۇقتتتا بتتاراۋزر بۈلتتدى، ەز  يالغتتان تەشتتۋىالاۋ 

بتتۇ ئالتتداملىلىالتىن ئىبتتارزۋ بۈلتتدى.  تارقىتىلتتدى. ئە سۇستتكى بتتۇ بىتتر
الىى قامىغىلى، ئېلىپ خەل  «گ   ئۇ»نامى بىلەن يەنە   «ئىڭسەنجۈي»

ئچلتتتۈرگىلى تتتۈرەى. تۈركىستتتانىىڭ ھەمتتمە يىرىتتدز خەلالىىتتڭ بۇرنىغتتا  
ئچلۈم  ۇرا  تۇرىتدىغان بۈلتۇ  قالتدى. ئاخمتىمى ئۈرنىتدا ستاك ياتالتان        

چاقىستى نەگە كەتكىىىىتى   ت كىمتى كېلىستى يتۈك بۈلتۇ  كەتستە، بتاي         
 بىلىپ تۇرۇ  باشالى رغا تىىالما  بۈلۇ  قالدى. ھۈقتۇك، ئۈقتۇ ەېتەەن   

ۈرقۇنلىستىدا  نەرسىلەر خەلالىىڭ كچڭلىدىن تامامەن چىالىرىلىپ، ۇان ق
اي، نچۋزۋ مەھمتۇە  ەېەەن كىمىلەرنى قۈيم «مەن»قالدى. تۈركىستاندا 

لەرگە كەلدى. بۇيرنىڭ بىترى ھىىدىستتانغا، يەنە   ەگ  بۋامۇھىتى، يۈل
بىتترى خىتتتاي ئىلىتتەە قېلىتتپ كەتتتتى. مەھمتتۇە ستتىجا  چەۋ ئەلتتەە    

ت يىلى شتەرقىي تۈركىستتاندا     0323ن كېيىن، مى ەى چىالىپ كەتكەندى
غەربىي تۈركىستاندا كچرۈلەەن نەرسىلەر تامامەن كچرۈلدى. ھېلالانداك 
بىتتر تتتۈرب بالىستتىىىڭ تتتاقىتى، ۋىجتتدانى كچتۈرزلىەتتۈەزب يەر قالمىتتدى. 

ت ئايتدا    4ئارى، ۈمىللەۋ، ھچكۈمەتىىتڭ متۇھى  ئتالتە شت     04تۈركىستاندا 
شتۇملۇك، تتۈرب قېىتى، ۋىجتدانى  كچتۈرمەيتدىغان      بايرام ئچتكۈەۈشتتەب  

نەرستتتىلەر يتتتۇرتىمى ەا ئىجتتترا قىلىىتتتدى. ئېغىتتت ەا تۈركىستتتتان چىتتتن   
ئچتۈ   ەەېيىلسىمۇ، بۈلمېۋىك ر ئىدارىسىۇۇميۇرىيىتىىىڭ بىر قىسمى ە

متتۇقەەەز  قۇرئانىىتتڭ  »بۈلغتتانلىالىىى ھەركىتت  بىلەتتتتى. ھەتتتتاكى:    
 كىتتتابلە، ەز  «غرا كېلىتتدۇڭ يتتۈلى تتتۈھتتچكمىەە ھتتاەىرقى ھچكۈمەتىىتت

 نەشر قىلىىدى.
لىى كىمتتتىلەرەىن ھەر بىتتتر شتتتەھەرەز ھەركتتتۈنى ەىىتتتدار، ۋىجتتتدان

  كېتىمى ئاەزتتىكى مەستىلە بۈلتۇ  قالتدى. چتۈنكى     اقانلىسىىىڭ يۈق
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مەسلەكداشتتلىرىمى ەىن ئابتتدۇررزھى  ھتتاۇى ، تەۋزكەتتۈل ئە ەنتتدىلەر،    
ر بۈلتۈب متتۇنەۋۋز مەھمتۇە متۇھىتى كاشتتغەرگە كەلەەنتدىن كېتيىن، بىتتر     

ەامتتۈل ، بتتاي   ەگ، ئابتتدۇل ھ بەگكىمتتىلەر مەستتىلەن، مەۇدىتتدەىن ب  
ئەەىتت ى، مايىتتد،  ەيتت ۇل ھ ر مەكتەبلىرىىتتى تەرزقالتتى قىلتتدۇرۇ ، ئتتچە   
مەقسىتىمى گە بۇرايمى ،  ۇرسەتتىن  ايدىلىىىمى ، ەز  تىرىمىپ بتاقتى.  

ە مۇھىتى، ەب، مەھمۇلېكىن ەۈشمەن بۇنىمۇ كچ ۈككە ئاي ندۇرەى. ەېم
ەامتتتۈل ، مايىتتتد،   ەگ، بتتتاي ئەەىتتت ى، ئابتتتدۇل ھ ب  ەگمەۇدىتتتدەىن ب

 ەيتت ۇل ھ ر چەۋ ئەلتتەە چىالىتتپ كېتىمتتكە مەۇبتتۇر بۈلتتدى ۋز چىالىتتپ  
كېتىمتتتتى. كاشتتتغەر، ياركەنتتتدەز قالغتتتان ئەستتتكەرلەرنىڭ ھەممىستتتى   
ياركەندگە تۈ لىىىپ مەسلىيەۋ قىلىمتى. ئۇيرغتا ئىككتى يتۈل بۈلتۇ ،     

ۈرۈملى ھچكتتۈمىتىەە قۇربتتان بۈلمتتاك، يەنە بىتترى ئتت بىتترى سۈقۇشتتۇ  
بە  ت ئۈنتتتدىن ئچلتۈرۈلتتتۈ . ەېتتتمەب، بۈگتتتۈن       ،ئىتتتتائەۋ قىلىتتتن

ئىتتدى.  تۈركىستتتاندا ئەستتكەرلىرىمى  ئېغىتتر ۋزەىتتيەتكە ەۇە كەلتتەەن    
ئەستتتكەرلىرى ئىتتتتائەتتىن كېتتتيىن،   ەگيۈستتتۈ جان، ئۈستتتمان ئەلتتتى ب 

ەلىرىىىتتتڭ ئچلتۈرۈلتتتۈ  تتتتۈگىەەن ئىتتتدى. تەۇتتترىبىەە ئاساستتتەن ئچ   
 «يېتىتپ قتالغۇچە ئېتىتپ قتال    »ىغانلىالىغا ئىمەنەەن مۇۇاھىتدير  ئچلىد

ەز  ئۈرۈملى ھچكۈمىتى بىلەن ئۇرۇشتى. ئۇير ئتۈرۈملى ھچكتۈمىتىىى   
خېلى سىالىمتۇرۇ  كۈرلىغىلە بارغان بۈلسىمۇ مۈستكۋانىڭ تتانكىلىرى،   
قى ىتتل رۇ  ئەستتكەرلىرى تىتتك ئۈچتتار ئتتايرا ى نلىرى بىتتلەن ھۇۇتتۇم   

پ، متتتتۇقەەەز  ۋزتىىىمىتتتت ەز شتتتتەھىد بۈلتتتتدى. بەەىلىرىىىتتتتڭ قىلىتتتت
ياركەندنىڭ ئۈستىدىكى تاغ رەا، خۈتەنىىڭ ۇەنۇبىدىكى قاراڭغۇ تاغدا 
بارلىالىتتدىن خەۋزر تا التتان بۈلستتاقمۇ، چۈقتتۇم بۈگتتۈنەىلە ئتتۇ يەرلەرەز     

 تۇرالمىغان بۈلۇشى مۇمكىن.  
خۇيستتتتە، بىتتتت  بۈگتتتتۈن تۈركىستتتتتاندىن ئايرىلىتتتتپ قالتتتتدۇك،      

ستتتانىمى ، ئېلىمىتت ، خەلالىمىتت  قى ىتتل ئۈتىىتتڭ ئىلىتتدز قالتتدى.      تۈركى
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ەىن خۈۇتتا نىيتتاە ھتتاۇى، يۇنتتۇ    ئىىالى بالتتا قاتىاشتتالان بۈيتتۈكلىرىمى   
 ت ئاي.  03ت يىلى  0321رمۇ ئچلتۈرۈلۈ  تۈگىدى. ەلبەگ

ت يىلتى ۇىتن شتۇرېىغا قارشتى       0320شتەرقىي تۈركىستتاندا مىت ەى    
قىلىتپ شتېڭ ەابەن ھچكتۈمىتىىى    كچتۈرۈلەەن ئىىالى   ئۈە يىل ەاۋام 

ت يىلى ئىىالى بالا قاتىاشتالان رنىڭ بەەىستىىىڭ     0323بارلىالالا كەلتۈرۈ ، 
 يۈقىتىلىمى، بەەىسىىىڭ ھىجرزۋ قىلىمى بىلەن نەتىجىلەندى.    

بى  ۋزتىىىمى ەز بۈلۇ  ئچتكە  اۇىاەلەرنى، بۈگۈن ەۇنياەا بۈلۇۋاتالان 
ستتتاك، بىتتت گە كەلتتتەەن  ھاەىستتتىلەرگە سېلىمتتتتۇرۇ  كچرىتتتدىغان بۈل 

بى نىتتڭ لۇۋاتالتتان ھاەىستتىلەر ئۈخمتتىمايدۇ.  تتاۇىاەگە باشتتالا يەرلەرەز بۈ
ئۈستتتىمى ەىكى  تتاۇىاە ئۇيرغتتا سېلىمتتتۇرغىلى بۈلمايتتدىغان ەزرىجىتتدز  
ئېغىرەۇر. ەېمەب، بۈگۈن ەۇنيتاەا ئىست انىيەەز ئتۇرۇ  بتار، كۈنتدىلىك      

ھەر بىتر مەيدانتدىكى   بۈلغان ۋزقەلەر ەۇنيا مەتبۇئاتىدا يې ىلىپ تۇرىدۇ. 
كىمىلەرنىڭ يارەزملىلىرى بار. مەسىلەن، ۇرانكۇ ھچكۈمىتىەە  اشىست 

رۇستت ر يتتارەزم قىلىتتدۇ.  ھچكتتۈمەتلەر يتتارەزم قىلىتتدۇ. كۈممۇنىستتت رغا  
ئەرزبلەرگە  ۈتۈن ئىس م ەۇنياسى ھەمدزرتلىك قىلىتدۇ.   ىكى ەلەستىىد

بار. ئەمما بىت گە   يا ۇن ئۇرۇشىدىمۇ ھەر بىرىىىڭ خەير خاھلىرىت چىن  
نە ەۇنياەا ھەمدزرۋ بار، نە بى گە يارەزملى بار، نە بى نىتڭ ۋزتىىىمىت ەز   
تچگتتۈلەەن قتتان ر، كېستتىلەەن باشتت رنىڭ ستتانى بۈلستتۇن؟ نە باشتتالا      
خەلالتتلەر بىلستتۈن؟  ۈتتتۈن ئىىستتان ەرۋزرلەر بىلىتتدۇكى، تۈركىستتتاندا      

ز يۈقتتتۇر. بۈلۇۋاتالتتان تەڭستتى لىك ەۇنيانىتتڭ باشتتالا ھېلالانتتداك يىرىتتد   
كاۋكتتتتتاەەىن شتتتتتەرقىي تۈركىستتتتتتانغا قەەزر  ۈتتتتتتۈن مۇستتتتتۇلمان ر   
بۈلمېۋىك رەىن قانداك كۈن كچرۈۋاتالانلىالىىى  ۈتتۈن ئىست م ەۇنياستى    
بىلىدۇ. ئۇير نە ەىىىدىن نە ەۇنياسىدىن خاتىرۇەم ئەمە . ۇىىىدىىمۇ 
ئەمىن ئەمە . ھەتتتاكى كتچ لىەەن مەستجىدلەر ۋز متۇقەەەز  ۇتاي ر      

 اھىمتە خانتا، شتارا  خانتا، كىىتۈ خانى رغتا ئاي نتدى.   ۈتتۈن          بۈگۈن
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مۇسۇلمان ر بىلىپ تۇرۇ مۇ بى  تۈركىستانلىال رغا باشالا مۇستۇلمان رەىن  
ھېلالانتتتتداك يتتتتارەزم بۈلمىتتتتدى. بۈلمتتتتېۋىك رۇستتتت رغا نە رزتمتتتتۇ      
بىلدۈرۈشمىدى. بەلكى بۈگتۈن ھىىدىستتان ئتالىملىرى بۈلمتېۋىك رنى     

ئەيىبلىمەكتتتتە. يىغىتتتپ ئېيتالانتتتدا، بىتتت  بۈگتتتۈن    رنتتتىەماختتتتا ، بى ل
ۋزتىىىمى نتتتى، خەلالىمى نتتتى ۋز بۈگتتتۈنكى مۇھتتتاۇىرلىى تۇرمۇشتتتىمى نى 
ئۈيلىساك، يەر يۈەىدز بى ەزب بىلتارز، بىت ەزب ئتاۇى  خەلتى يۈقتتۇر. بىت        
خىتتتتاي ر مۇستەملىكىستتتىدز، خىتتتتاي ر رۇستتت رنىڭ مۇستەملىكىستتتىدز. 

 ەۇلۇم ئاستىدا.ىككى ئېغىر ەېمەب، بى  بۈگۈن ئ
مەن يتتتاەغۈچىمۇ ئەمە ، ئتتتالىممۇ ئەمە ،  ەقەتتتت  بىتتتر شتتتەرقىي  
تۈركىستتتانلىى بۈلتتۇ ، ئىتتىالى   كۈنلىرىتتدز تۈركىستتتاندا بۈلغتتانمەن.   
شۇنىڭ ئۈچۈن ئاڭلىغان، كچرگەنلىرىمىى ئاەەى قىلىپ يتاەەى . بۈلتۇ    
ك ئتتچتكەن ئتتالتە يىللىتتى ئىىالى بىمىتت ەا بەرگەن قۇربتتانلىرىمى نى تۇلتتۇ  

يې ىپ، ۋزتەن ئۈچۈن ۇتان بەرگەن قەھرىمانلىرىمى نىتڭ نتاملىرىىى ۋز    
بۈيۈب  اب تۈركىستانىمى نىڭ ئۈمۇمىي ئەھتۋالىىى يې ىتپ مىللىتىمىت گە    
تەقتتتدى  قىلىتتتن ھىممەتلىتتتك كىمتتتىلىرىمى نىڭ ۋزەى ىستتتىدۇر. بتتتۇ    
ستتتەتىرلەرنى يې ىمتتتتىكى مەقستتتىتى  خەلالىمىتتت  ئىلىتتتدز، يتتتاكى چەۋ   

ا رۇشەن ئۈچۇك بۈلمىغتان ئىككتى مەستىلە بۈلتۇ ،     ئەلدىكىلەر ھۇەۇرىد
 شۇنى ئى اھ شتۇر.  

شتتتتەرقىي تۈركىستتتتتان ئەستتتتلى تتتتتۈرب يۇرتىتتتتدۇر. تۈركىستتتتتاندا 
تۈركلەرنىتڭ ياشىمتتى، تتۈرب ھچكتتۈمىتى بۈلۇشتى شتتەرتتۇر. ئەگەر يتتاۋ    
بىرسى كېلىپ ھاكى  بۈلسا، ئىىالى   بۈلۇشى تەبىاىيتدۇر. تۈركىستتاندا    

بۈلمىستتۇن؟ ئىستتتى چى رغا قارشتتى بۈلغتتان     نتتېمە ئۈچتتۈن ئىتتىالى    
ئىىالى بىىتتتڭ تەبىاىتتتي غايىستتتى مۇستتتتەقىللىالتۇر. ەېتتتمەب، شتتتەرقىي    
تۈركىستتتتان ئىىالى بىىىتتتڭ غايىستتتى مۇستتتتەقىللىالتۇر. تۈركىستتتتاندا     
 ارتىيلەر قۇرۇلدى، بۇيرنىڭمتۇ ئەستلى مەقستىتى مۇستتەقىللىى ئىتدى.      
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قايستى بىرىتدىن ئىتىالى      سى  ئىتىالى   كۈنلىرىتدز ئىىالى بلى رنىتڭ    
قىلىمتىكى مەقسىتىڭى  نېمە؟ ەز  سۈرسىڭى ، تۈختىمتاي خىتتاي رەىن   
 قۇتۇلماك، ەز  ۇاۋا  بېرزتتى.  قۇتۇلماك ئىستىال ل ئالماك ەېمەكتۇر. 

غايىمى  ۋز سچيەىىىمى  ئىستىال لىمى ەۇر. ۇان ەۈشمىىىمى  بۈگۈنكى 
ئىستتتى چى رەۇر. ئىتتي  ۋزتىىىمى نتتى بۇلغتتا  يتتۈرگەن كۈممۇنىستتت ر ۋز

مەلاۇن قارغى ر ۋزتىىىمى نى بىكار قىلىڭ ر! نەەىتن كەلتەەن بۈلستاڭ ر    
شتتۇ يەرگە قايتىتتپ كېتتتىڭ ر! ۋاقتىتتدا كېتىۋالمىستتاڭ ر كېتتيىن قىتتيىن   
ئەھۋالغا ەۇچار بۈلىستلەر! بتار بتۈل ئىتي مۇبتارزب شتەرقىي تۈركىستتان.        

تۈركىستان ئىستتىال ل   ياشىسۇن سېىىڭ  اريك ئەۋيەىڭ! ياشا شەرقىي
 يۈلىدا  ىداكار يىەىتلەر! 

 ت يىلى شەۋۋال ئېيىىىڭ ئاخىرى     0291ھىجرى 
 ت كۈنى   يھۇر   اكىستان   34ت ئايىىڭ  03ت يىلى  0321مى ەى 

 ۋاھىدى قەلىمى بىلەن  ەگئەمىن ب
 

بۈلتتتتۇ  ئتتتتچتكەن ئىىالى بىمى نىتتتتڭ تتتتتارى ىىى ياەمتتتتاك، بەرگەن 
ب ستتتەھى ىلىرىەە قەيتتتت قىلمتتتاك، ئىتتتىالى      قۇربتتتانلىرىمى نى تتتتارى 

ۇەريانىتتدىكى ھاەىستتىلەرگە نەەىرىمى نتتى ئاغتتدۇرۇ  ئىبتترزۋ ئالمتتاك،    
بۈلۇ مۇ كېلىلەب ئىىالى بىمى نىڭ بۇنداك بۈلماسلىالى ئۈچۈن تەييارلىى 

 قىلماك، ھەر بىر تۈركىستانلىالىىڭ بۈرچىدۇر، قەرەىدۇر. 
ئىتتىالى   تتتارى ىىى مەن بتتۇ قىستتالا ستتەتىرلىرى  بىتتلەن تۈركىستتتان 

تۈلتتتتتۇك ياەالمىغىىىمتتتتتدزب، شتتتتتەھىدلىرىمى نىڭ نتتتتتامىىىمۇ تۈلتتتتتۇك  
خاتىرىلىيەلمەيمەن. بارلىى شتەھىدلىرىمى نىڭ ئىستىملىرىىى تۇرغتۇەۇ     
چىالىتتن ھىممەتلىتتك قېرىىداشتتلىرىمى نىڭ ۋزەى ىستتىدۇر. بتتۇ كەمتتتۈب  
قەلەم بىلەن يې ىلغتان ستەتىرلەرەىن ئىتىالى   باشلىىىمتتىن بۈگتۈنكى      

اچلىى مۇھتاۇىرىتىمى گە قەەزر ئچتكتۈەگەن كتۈنلىرىمى نى ئەستلە ،     ئ



 45 

ئىىتىالتتام ھېسستتىياتىمى نى يتتېڭى  ، مۇھتتاۇىرزتتى  بۈلىتتدىكەنمى  شتتۇ 
كتتتتتتۈنلىرىمى نى ئىستتتتتتىمى ەىن چىالارماستتتتتتلىى، شتتتتتتۇ ۇەڭتتتتتتدىكى 
شتتتەھىدلىرىمى نىڭ راھلىرىىتتتى شتتتاۋ قىلىتتتن ئۈچتتتۈن تىرىمىمتتتىى   

 تۇر. ۋزتەنداشلىرىمى نىڭ ھۇەۇرىغا سۇنماق
 ئەمىن ۋاھىدىتتتت  

     
يىلتتتى  تتتت 22غان ئىىالى بىمىتتت  نەتىجىستتتىدز تتتت يىلتتتى باشتتت ن  20 

ت يىلتتتى ەېتتتيىلەەن  تەشتتتكىل قىلىىغتتتان مۇستتتتەقىل     23 قۈلياەمىتتتدا 
ئتتاي ۋزەىتت ە  9ۇۇميتتۇرىيىتىمى نى تەكتترار ئەستتلىمەيمى . بتتۇ ھچكتتۈمەۋ  

ېمە بۈلتۇ   ئچتىەەندىن كېيىن تارقا  كەتتى، يىالىلدى. كى  يىالىتتى؟ ن
يىالىلتتدى؟ ەېتتەەن ستتۈئالغا، ئىستتتىال لىمى نىڭ قۈلتتدىن كېتىمتتى ۋز      
متتتۇقەەەز  بايرىالىمى نىتتتڭ يىالىلىمتتتىىىڭ ئتتتامىللىرى ۇاھتتتالىتىمى ،    
ەاستتتتتىى ەۈشتتتتمەندىن ئايرىيالمىغتتتتانلىالىمى ەىن كېلىتتتتپ چىالالتتتتان   

 ئىمەنلسى لىكىمى ، ەز  ۇاۋا  بېرىمى . 
اللىتى ئەستكىرىمى  بۈلتۇ ،    مىڭ قۈر 01مۇستەقىللىالىمى  يىالىلغاندا، 

ەۈشمىىىمى  ئىككى مىڭدىن كتچ رزب تۇڭەتان ئىتدى. ەۈشتمەن بىتلەن      
ئۇرۇشۇ  مەغلۇ  بۈلغانلىالتىن ئەمە ، يېڭى شەھەرەز مۇھاسىرىدىكى 
تۇڭەان رغتتا متتا ۇۇيۈزنىىتتڭ كېلىتتپ قۈشتتۇلغانلىى خەۋىرىىتتى ئتتاڭ       

شتەھەر  مۇستەقىل ئەسكەرلەر تامامەن شەھەرنى تاش   چىالىپ كەتتى. 
 ۈتۈنلەي ەۈشمەن قۈلىغتا سۈقۇشستى  ئتچتتى. مۇستتەقىللىى بتايرىالىىى      
كچتتتۈرگەن ئەستتكەرلەر خۈۇتتا نىيتتاە ھتتاۇى، مەھمتتۇە مۇھىتى رنىتتڭ       

 بەگئەستتكەرلىرى بۈلتتۇ ، تۇر تتان، قۇمۇلتتدىن كەلتتەەن ئىتتدى. ئتتۈراە    
قۈمانتتتدانلىالى ئاستتتتىدىكى ئەستتتكەرلەر قىرغىتتت  ئەستتتكەرلىرى ئىتتتدى.  

ئەستتكەرلەر ئتتچەبېكلەر ئىتتدى. ەزيتتدىن ئتتاخۇن،  يۈستتۈ جان قۈلىتتدىكى 
كىلىتتتتك ئتتتتاخۇن ر ئتتتتارتۇ  ئەستتتتكەرلىرى بۈلتتتتۇ ، قۈمانتتتتدان ر      
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ئۈتتۇرىستتتتىدىكى ئىمەنلىستتتتى لىك ئەستتتتكەرلەرنى  ئەمە ،  ۈتتتتتۈن  
تۈركىستانىىڭ مۇستەقىللىالىىى ۋزيران قىلغانىىڭ سىرتىدا، ۋزتىىىمى نى 

قىي تۈركىستتانىىڭ  بۈگۈنكى  اۇىاەلىك ئەھۋالغتا ەۇچتار قىلتدى. شتەر    
مىللىتتتي مۇستتتتەقىللىالىغا رۇ ، چىتتتن ۋز تۇڭەتتتان ر بىتتترلىكتە قارشتتتى 
تۇرغاندىمۇ، مۇستەقىللىالىمى نى ساق   قېلىن شۇنلە قىيىن بۈلستىمۇ،  
 ۈتتتۈن خەلتتى بىرلىمتتىپ مۇستتتەقىللىى ئۈچتتۈن ختتالىل نىتتيەۋ بىتتلەن 
ن  ىداكارلىى قىلسا ئىتدى، مۇستتەقىللىالىمى نى ستاق   قتېلىن تامتامە     

 مۇمكىن ئىدى. ئە سۇسكى ئۇنداك بۈلمىدى. 
بىتت  تۈركىستتتانلىى تتتۈرب بۈلتتۇ ، ۋزتىىىمىتت  تۈركىستتتاندۇر. بىتت گە  
قۇللتتۇك ياراشتتمىغاندزب، يۈرتىمى غتتا ەۈشتتمەن ياراشتتمايدۇ. ئە سۇستتكى   

 گەرگە ەۇچتار قىلتدى. مۈھتاۇىرىتىمى    ۇاھالىتىمى  بى نى بۇ قتارا كتۈنلە  
التتتتتدىمى ەا. ئەگەر بىتتتتت  كەلستتتتتەب تې ىمتتتتتۇ خەتەرلىتتتتتك ئەھتتتتتۋال ئ

تۈركىستتتانىمى نى ەۈشتتمەن قۈلىتتدىن قتتايتۇرۇ  ئېلىمتتىى خالىستتاك،      
ئىلمىي، ئىجتىمائىي، ئىالتىساەىي مەستىلىلىرىمى نى ھەل قىلىتپ، ئۈمتۇم    
بىتتتر  ىكىتتتر، بىتتتر غتتتايىەە كېلىمتتتىمى  ەۆرۈر ەۇر. بتتتۇ مۇمكىىمتتتۇ؟ بىتتت  

ېغىىىن يىترى  مۇستەقىللىى يۈلىدا ۇىياە قىلىۋاتالاندا يەر يۈەىدز بىتر ست  
تا المىغان ما ۇۇڭيىڭ، ئەھمەە تەۋ ىال رغتا ئۈخمتا  نە ستى ئاۋارىستى     
ەات ر ەىىىى ۋاستىتە قىلىتپ خەلالىمى نتى غە لەتتتە قۈيتدى. يتۇرتىمى نى       
بۈگۈنكى  اۇىاەلىك ئتاقىۋزتكە ئۇچرىتىتپ ۇتان ستاق يدىغان ۇاي رغتا      

 رەىن كېتىمتى. بى  مۇنداك ياۋ ئۇنستۇريرنى ەۈشتمىىىمى  چىتن، رۇست    
ئايرىمايمى ، بەلكى بۇيرنىتڭ مىللىتي ھەرىكىتىمىت گە تې ىمتۇ ەىيتانلىى      
ئىكەنلىكىىتتى ھتتېل قىلمتتاقتىمى . بى نتتى ھەيتتران قالتتدۇرغان يەنە بىتتر   
نەرستتە، ئەھتتمەە تەۋ ىالالتتا ئۈخمتتا  ئۇياتستتى يرنىڭ ۋزتەن ستتىرتىدىمۇ 
مىللىي ھەرىكىتىمى گە تۈسالۇنلۇك قىلىمىى قەستتلە  يۈرگەنلىكىتدۇر.   
خىيانەتلىلىتتك ۇىىتتايىتى بىتتلەن تتتۈركىيەەىن قتتۈغ   چىالىرىلغتتان      
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كىمتتىلەرەىن ئابتتدۇلكەرى  ەېتتەەن بىتتر كىمتتىىى ئۈچرىتىتتپ، بۇيرنىتتڭ  
تۈركىستانغا نېمە ئايقىسى بارەۇ؟ ەز  ھەيران بۈلتۇ  يتۈرگىىىمى ەز بتۇ    
يىتتل ھىىدىستتتاندا متتۇھەممەە ئەكتترزم ەېەەنىىتتڭ ئىستتمىىى ئۈچرىتىتتپ  

كىستتتتتانلىال رنى قتتتتايمۇقتۇرۇ  يتتتتۈرزرمىن. بىتتتت  قالتتتتدۇك. بەەى تۈر
تۈركىستان مۇستەقىللىى بايرىالىىى كچتۈرگۈچىلەر، مۇنداك كىمتلەرەىن  

 ئاگاھ بۈلۇمى كى، بۇندىن كېيىن ھەر قايسىسى ئچە يۈلىغا ماڭسۇن!
 

*     *     * 
ۋزتىىىمى نىڭ ەۈشمەن تەرى ىدىن ئىمغال قىلىىىمتى، ئتۇ يەرەىكتى    

ئچلتۈرۈلۈشى ۋز مۇھاۇىرزتتىكى قارا كتۈنلەر بى نتى    ئىىسان رنىڭ ناھەك
ئۈمىدسى لەندۈرستتىمۇ، بۈيتتۈب غتتاەى ئاتتتاتۈرب ھەەرزتلىرىىىتتڭ ئېيتالتتان 
ستتتچەلىرى ۋز مۇستتتتەقىللىالالا بۈلغتتتان ئىمەنلستتتى بى نىتتتڭ ەىلىمى غتتتا  

بىتر ئەلىتى   »مۇستەھكەم ئۈرناشتى. ئاتا تۈرب ھەەرزتلىترى ئېيتىتدۇكى:   
 ئتۇ ئەلتەە ئىتەە بۈلتۇ  ئۈچتۈن يېتەرلىتك       تاۇاۋۇە قىلىپ، بېسىۋىلىم 

ئەمە . بىر مىللەتىىڭ راھى چۈشكۈنلىمىپ، ئىراەىسى ئاۇى يشمىستا،  
بىت  قتارا    « ئەۇىەبىلەرنىڭ ئۇ ئەلەە ھتاكى  بۈلۇشتى متۇمكىن ئەمە .   

كچرىتتدىغان بۈلستتاك، ۋزتىىىمى نىتتڭ ەۈشتتمەن قۈلىتتدا قېلىمتتىغا راەى     
ب ئىمانىمى  ئۈچۈن بى  كۈچلۈبۈلغان بىرمۇ تۈركىستانلىى يۈك. شۇنىڭ 

ئارىىى كچتۈرۈ ،  ىداكارلىى بىلەن خەلالىمى گە ۈبىلەن مۇستەقىللىى ش
تايىىىتتپ مۇستتتەقىل تۈركىستتتان قتتۇرۇ  ئۈچتتۈن ئۇيۇشتتما تەشتتكىل      

 قىلدۇك. 
 ياشا مۇستەقىل شەرقىي تۈركىستان! يۈقال خىتاي  ايكىتى! 

 تۇۇارى ئىبراھى    
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