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 بوۋام ئىمىنجان باھاۋۇدۇن توغرىسىدا
 

مارت كۈنى بوۋام ئىمىنجان باھاۋۇدۇن ئالەمدىن -29يىلى -6399
ياشتا ئېدىم6 شۇ كۈنى بېلىمغا ئاق باغالپ دادام  .ئۆتتى6 ئۇ چاغدا مەن 

ىت ئىمىننىڭ يېنىدا يىغالپ تۇرۇپ، ئۆلۈم پەتىگە كەلگەن كىشىلەر ئابدۇرېش
دۆڭ  شەھەر غۇلجا جەسىتى نىڭبىلەن قول ئېلىشىپ كۆرۈشتىم6 بوۋام

)ھازىرقى مالىيە مەكتىۋىنىڭ بېناسى ئورنىدا( قەبرىستانلققا  سىدىكىمەھەللى
يىلالردا قارادۆڭ مەھەللىسىدىكى -73دەپنە قىلىندى6 )بۇ زەرەتكالىق 

قەبرىستانلققا كۆچۈرۈلگەن( شۇ كۈننى تا بۈگۈنگىچە ئۇنىتقىنىم يوق6 مەن 
يىلى -63.6چوڭ بولۇپ شۇ چاغدىكى سىياسەتلەر تۈپەيلىدىن 

قىرغىزستاننىڭ فرۇنزې شەھرىگە كۆچۈپ كەلدۇق6 بوۋام توغرىسىدا ئانام 
رىزۋانگۈلدىن سورىغىنىمدا، بوۋامنىڭ كۆپ كىتاپالرنى يازغانلىغى، بوۋام 

پات بولغاندىن كېيىن تۇققانالر ئۇ قوليازمىالرنى ئېلىپ كەتكەنلىگىنى ۋا
بوۋام يازغان كىتاپالر يوقۇلۇپ كەتمىسە »سۆزلەپ بەردى6 مېنىڭ كۆڭلۈمگە 

دېگەن ئويالر كەلدى6 كېيىنىرەك ئىلمىي ئىشالر بىلەن شۇغۇللىنىپ « ئېكەن
ئەدەبىياتى ئۇيغۇر كالسسىك »يۇرگەن چاغلىرىمدا يۈسۈپبەگ مۇخلىسىنىڭ 

 ناملىق كىتاۋى يىلى، ئۈرۈمچى(-6317« )قوليازمىلىرىنىڭ كاتالوگى
« ئىلى تارىخى» :بەتلىرىدە – 99-97قولۇمغا چۈشۈپ قالدى6 كىتاپنىڭ 

ئاۋتورى ئىمىنجان باھاۋۇدۇن دېگەن جۈملىلەرنى ئوقۇپ كۆڭلۈم ئىمىن تاپقان 
 ئېدى6

چىغىمدا كىچىك يىلى ۋەتەنگە تۇققان يوقالش ئۈچۈن بارغان -6399
دادام ئابدۇشۇكۇر ئىمىن ئۈرۈمچىدىكى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاۋتونوم رايونىنىڭ 

قوليازمىسىنىڭ فوتو « ئىلى تارىخى»مۇزېيىدىن ئېلىپ كەلگەن بوۋامنىڭ 
كۆچۈرمىسىنى ماڭا كۆرسەتتى6 شۇ چاغدا مېنىڭ ھاياجانلىغىم كۆككە 

كىتاۋىنى ۋەتەندە « رىخىئىلى تا»يەتكەن ئېدى6 كىچىك دادام بىلەن بوۋامنىڭ 
نەشىر قىلدۇرۇش توغرىسىدا پالنالشتۇق6 ئابدۇشۇكۇر ئىمىن نەشىرىياتالر 
بىلەن سۆزلەشكەندە، ئۇالر ۋەتەندە چىقىرىشقا بولمايدىغانلىغىنى ئۇختۇرغان6 
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شۇنىڭدىن كېيىن قول يازمىنى ماڭا ئەۋەتىپ بەردى6 شۇ جەريانىدا كىچىك 
قالىالرنى يېزىپ توغرىسىدا بىر نەچچە ما دادام ئابدۇشۇكۇر ئىمىن بوۋام

-6937قىلدى6 ئۇنىڭ يېزىشىچە، بوۋام ئىمىنجان باھاۋۇدۇن  مەتبۇئاتتا ئېالن
يىلى غۇلجا شەھرىنىڭ سۇدەرۋازا مەھەللىسىدە مەرىپەتچى، بىلىملىك، دىنىي 
زات باھاۋۇدۇن ئائىلىسىدە دۇنياغا كەلگەن6 ئۇ دەسلەپ غۇلجا شەھىرىدىكى 

( قولىدا، 63.3-69.9ئابدۇمۇتائالى خەلپەمنىڭ ) مەكتىۋىدە  «تائالىيە»
 – 6362مەكتىۋىدە بىلىم ئالغان6  «خانىقا»كېيىن ناغىرچى مەھەللىسىدىكى 

يىلى يانۋاردا ئائىلىسى بىلەن خۇنخاي مازارىغا كۆچۈپ چىقىپ، ئورۇنلىشىپ 
 6  قالغان

بولغان6 سودا ئېغىزى  ىيە رۇس –مازار جۇڭگو  خونخايبۇ مەزگىلدە 
ئايالى بار جۇ جاڭگويدى دېگەن باي  رۇس ىكىئىمىنجان باھاۋۇدۇن بۇ يەرد

خىتاي سودىگەرىنىڭ قولدا تۆرت يىل ئىشلەپ، جۇ جاڭگويدىدىن خىتايچە ۋە 
چە تىل ئۈگۈنىدۇ6 ئۇنىڭ ئەقىللىق ۋە رۇسئۇنىڭ ئايالى ناتاشىدىن 

دۇكاندا مال باي سودىگەر ئۇنى  پاراسەتلىك يىگىت ئېكەنلىگىنى سەزگەن
سېتىشقا ئىشقا سالىدۇ6 ئۇ ئۆزىنىڭ تىرىشجانلىغى بىلەن ئۆز بىلىمىنى 

دىكى ئىلىم ئەھلىلىرىنىڭ بىرى بولۇپ قالىدۇ6 شۇنداقال خونخايئاشۇرىدۇ ۋە 
ەشەببۇسكارى تشۇ چاغدا بىرىنچىلەردىن بولۇپ پەننىي مەكتەپ قۇرۇشنىڭ 

مۇتەئەسسىپلەر بىلىمسىز، بولىدۇ6 شۇ دەۋىردىكى يېڭىلىقنى خالىمايدىغان 
بىلەن كۈرەش قىلىپ ئاخىرى ئىلغار پىكىرلىك جامائەتچىلىكنىڭ ياردىمىدە 

مازارىدا تۇنجا )ئىككى سىنىپلىق( مەكتەپ قۇرۇپ  خونخاييىلى -.636
 بالىالرنى يىغىپ ئوقۇتۇشقا باشاليدۇ6

مازارىغا چەت  خونخايئوكتەبر ئىنقىالۋىدىن كېيىن چاپچال  ىيە رۇس
ن كۆچۈپ كەلگەنلەر بارغانسىرى كۆپىيىشكە باشاليدۇ ھەمدە ئەلدى

ئوقۇغۇچىالرنىڭ سانىمۇ ئىشىپ دەرىسلىكلەرنىڭ يېتىشمەسلىگى كېلىپ 
ئىلى دىيارىدا ئوقۇش قوراللىرى  بوۋام ئىمىنجانيىلى -6323چىقىدۇ6 

ئاسىيەگە سەپەر قىلىپ، ئۇ  رتامەسىلىسىنى ھەل قىاللمىغانلىغى ئۈچۈن ئو
ۇتۇش ماتېرىئاللىرىنى باشقىالر ئارقىلىق ئىلىغا ئەۋەتكەن6 ئۆزى يەردىن ئوق
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بولسا، بىلىمىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن تاتارستاننىڭ قازان شەھرىگە كېلىپ ئۇ 
يېزىغىنى ئۈگۈنىدۇ6 بوۋام سەپىرىدىن -تىل رۇسيەردە تۈرك، تاتار، پارسى، 

شقا ئۆزى قايتىپ كەلگەندىن كېيىن ئىلى دىيارىدا پەننىي مەكتەپلەرنى قۇرۇ
مازار مەھەللىسىگە  خونخاييىلىدىن كېيىن -6393رەھبەرلىك قىلغان6 

دىن كۆچۈپ كەلگەنلەر  كۆپەيگەنلىكتىن پەننىي دەرىس ئوقۇتۇش يەتتىسۇ
ھاكىمى نەزەرخان رايونىنىڭ  تېخىمۇ كەڭ يولغا قويۇلغان6 ئۇ توققۇزتارا 

غى غوجىنىڭ ماقۇللىغىنى ئېلىپ، مائارىپ ئۇيۇشمىسىنىڭ باشلى
 ،كىشىلىك كلۇب سېلىپ 133مازارىدا  خونخايئەمەتخاننىڭ تەستىقى بىلەن 

تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپ ئاچىدۇ6 شۇنىڭ بىلەن خەلق ئىچىدە  سىنىپلىق 9
 كەڭ تونىلىدۇ6 

يىلى نەزەرخانغوجا بوۋامنى ئۆزىگە كاتىپ قىلىپ توققۇزتاراغا -6399
اھىيەسىگە قاراتتى(6 توققۇزتارا ئېلىپ كېتىدۇ )ئۇ چاغدا چاپچال توققۇزتارا ن

مائارىپ، يېزا ئىگىلىگى ۋە مەمۇرىي ساھالەردە  –ناھىيەسىدە مەدەنىي 
يىلى چاپچال ئايرىم ناھىيە بولۇپ -.639ئۈنۈملۈك خىزمەتلەرنى قىلىدۇ6 

قۇرۇلغاندىن كېيىن ئىمىنجان باھاۋۇدۇن ناھىيەلىك مائارىپ بۆلۈمىنىڭ 
غا 63ى بولىدۇ6 بۇ مەزگىلدە چاپچال رايونىدا سئۇلنىي بۆلۈم مەباشلىغى ۋە دى

 يېقىن ئۇيغۇر، قازاق، موڭغول مەكتەپلىرى قۇرۇلىدۇ6 
يىلى شىڭ شىسەي ئىلغار پىكىرلىك كىشىلەرنى قولغا ئالغاندا -6393

نويابر -63 ،يىلى-6399بوۋام ئىمىنجان باھاۋۇدۇنمۇ تۈرمىگە سولىنىدۇ6 
قىلغاندا ئۇمۇ تۈرمىدىن چىقىدۇ6  كۈنى ئىلى پارتىزانلىرى غۇلجىنى ئازات

بىرىنچى يانۋار كۈنى شەرقىي تۈركىستان ھۆكۈمىتىنىڭ  ،يىلى-6391
ئۇختۇرۇشى بويىچە چاپچال ناھىيەلىك ساقچى ئىدارىسىنىڭ باشلىغى بولىدۇ6 
ئۇ بۇ خىزمەت جەريانىدا گومىنداڭ قالدۇق ئىشپىئونلىرىنى تازىالش بىلەن 

، شۇنداقال يەنە تۆھمەتلەرنى، ھۆججەتلەرنى بىرگە خەلقنىڭ كۆپلىگەن ناھەق
بىر قىسىم دېھقانالرنىڭ يەر ماجراسىنى ئادىللىق بىلەن بىر تەرەپ قىلىپ 

 بېرىدۇ6 
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بوۋام ئۆز خەلقىنىڭ، ئۆز ۋەتىنىنىڭ تارىخىنى يېزىپ قالدۇرۇشتا كۆپ 
نى يېزىپ «ئىلى تارىخى»يىللىق ئۆمرىنى سەرىپ قىلىپ  22ئىزدىنىپ، 

ئەسەرىنى ۋاپات بولۇش ئالدىدا ئوغلى ئابدۇرېشىت « ى تارىخىئىل»چىققان6 
 22مەن بۇ تارىخنى موشۇ يەردە توختاتتىم6 » :ئىمىنغا ۋەسىيەت قىلىپ

يىللىق ئۆمرىمنى سەرىپ قىلىپ ئىشلىگەن بۇ كىتاپنى مېنىڭ ئورنىمدا 
دېگەن « رەھبىرىمىز ئەخمەتجان ئەپەندىم جانابىلىرىغا تەغدىم قىالرسەن

دادام ئابدۇرېشىت  ئىمىن بوۋامنىڭ ۋاپاتىدىن  كېيىن قوليازمىنى ئېكەن6 
قايتىدىن كۆچۈرۈپ ئەخمەتجان قاسىمىغا تاپشۇرىدۇ6 بوۋام ئۆز قولى بىلەن 

 ۋاپاتىدىن كېيىن ئىنىسى ئىمىرئاخۇن ئۇنىڭيازغان نۇسخىسىنى 
ئۆيىدىن يۈسۈپبەگ مۇخلىسى ئېلىپ كەتكەن6 بۇ ئىككى  باھاۋۇدۇننىڭ

 ئەتىقىلەرنى ساقالش مۇزېيىدا ساقالنماقتا6-ر ئۈرۈمچىدىكى ئەسەرقوليازمىال
، «ئىسالم ئۆلۈمالىرى»بوۋام ئىمىنجان باھاۋۇدۇن ئۇنىڭدىن باشقا 

ئوخشاش تارىخى ماۋزۇالردا « ئىسالم تارىخى»، «ئىسالم خەلىپىلىرى»
يىلى ئىلى دىيارىنىڭ مەتبۇئات ۋە مەتبەئە ئىشلىرى -93ئەسەرلەر يازغان6 

چە تەرەققىي قىلمىغانلىقتىن كىتاپ چىقىرىش مۇمكىنچىلىگى بولمىغان6 ئان
شۇ سەۋەپلىك ئۇنىڭ ئەسەرلىرى قوليازما ھالىتىدە قالغان ۋە بەزىلىرى بولسا 

 ژۇرنالالردا نەشىر قىلىنغان6
بوۋام ئىمىنجان باھاۋۇدۇن ئۇيغۇر ئېغىز ئەدەبىياتىنى يىغىپ توپالش 

« شىنجاڭ ئەدەبىيات سەنئىتى»توغرىسىدا ئىشىدا كۆپ ئەمگەك قىلغان6 بۇ 
دىن ئوشۇق ئۇيغۇر 9333ئىمىنجان ئاكا »666سانىدا -63يىلى -6317ژۇرنالى 

تەمسىللىرىنى توپلىغان بولسىمۇ، لېكىن ئۇنى ئۆزىنىڭ ھايات –خەلق ماقال
ۋاقتىدا مەتبۇئات ئارقىلىق خەلقىمىزگە تەغدىم قىلىش پۈرسىتىگە ئېگە 

ژۇرنالىمىزنىڭ موشۇ سانىدىن باشالپ مەرھۇم  بواللمىغان ئېدى6 بىز
تەمسىللىرىدىن -ئىمىنجان ئاكا تەرىپىدىن توپالنغان ئۇيغۇر خەلق ماقال

« تېخى مەتبۇئات يۇزىدە چىقمىغانلىرىنى تالالپ، داۋاملىق تونۇشتۇرىمىز
سانلىرىدا ۋە -62-66 مەزكۈر ژۇرنالنىڭ دېيىلگەن6 شۇنىڭدىن باشالپ

 سانلىرىدا تونۇشتۇرۇلغان6-2-6يىلى -6319ژۇرنالىنىڭ « تارىم»
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ئۇيغۇرالرنىڭ »ئەسەرى: « ئىلى تارىخى»بوۋام ئىمىنجان باھاۋۇدۇننىڭ 
، «دەۋرىئىلى جۇڭغار خانلىغى »، «دەۋرىئىلى چاغاتاي »، «دەۋرىقېدىمكى 

ئىلى »، «دەۋرىئىلى سۇلتانلىغى »، «دەۋرىئىلى مانجۇر خانلىغى »
قاتارلىق بىر قانچە قىسىمالردىن « چۈشىكۆ يەتتىسۇغائۇيغۇرلىرىنىڭ 

 ئىبارەت6
« ئىلى تارىخى»مانا بۇ قولىڭىزدىكى بوۋام ئىمىنجان باھاۋۇدۇننىڭ 

كىتاۋى بىرىنچى قېتىم نەشىر قىلىنىۋاتىدۇ6 موشۇ نەشىر قىلىشتا ناملىق 
بىزگە ماددىي ۋە مەنىۋىي جەھەتتە ياردەم كۆرسەتكەن قېرىنداشلىرىمغا، 

 ۇرەكتىن رەخمەت ئېيتىمەن6دوستالرغا چىن ي
 ،ئۇدۇنوۋئەكبەرجان ئابدۇرېشىت ئوغلى با

 پەلسەپە پەنلىرىنىڭ نامزىتى
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



8 
 

 سۆز بېشى
 

بىزنىڭ بۈگۈنگىچە بولغان تارىخىمىزدا تارىخچىالرنىڭ يۇرتىمىز ئىلى 
 رۇسلېكىن كۆرۈنمەيدۇ6 كەلتۈرگەنلىرى تارىخىنى يېزىپ مەيدانغا 

مولال  بىنئەسەرلىرى، مولال بىالل پانتۇسوۋنىڭ ن6 ن6 شۇناسلىرىدىن ىشەرق
ئىنقىالبىدىن ئۆكتەبر ناملىق كىتابى ۋە « چىنمۈلۈكى غازات دەر »يۈسۈپنىڭ 

« يئىلى تارانچى تارىخى»كېيىن نەزەرغوجا ئابدۇسەمەتوۋ )ئۇيغۇر ئوغلى(نىڭ 
تارقالغان بولسىمۇ ھۆكۈمران مۇستەبىتلەرنىڭ بېسىلىپ رى ناملىق ئەسە

 ئېدى6 ەڭ تارقالمىغانبىلەن خەلق ئارىسىغا كىياسىي بېسىمى س
ئەھۋاللىرىنىڭ ئىجتىمائىي تارىخى، جۇغراپىيەسى ھەمدە ئىلىنىڭ 

بىرەر بېرەلەيدىغان ئۆتكەن زاماندا قانداق بولغانلىغىدىن ئوچۇق مەلۇمات 
بىلىدىغان  ەر توغرىسىداىلمەسىل بۇ ئەسەر روياپقا چىقمىغاچقا،

6 تارىخنى بىلىدىغانالرنىڭ سۆزلەپ دېيەرلىكىز يوق قېرىنداشلىرىم
بالىغا ئۆتۈپ، يوق  –ئېغىزغا، بالىدىن  –ئېغىزدىن  بولسا بەرگەنلىرى

تولدۇرۇش يېتەرسىزلىكنى تەبىئىي6 مانا شۇ ۋەجىدىن بۇ  كېتىشى بولۇپ 
الرنى مەلۇماتيىلىغىچە بۇ ھەقتىكى -6399يىلدىن -6329، مەقسىتىدە

6 ئەينى ۋاقىتتا كەلتۈردۈمھالغا موشۇ نى «ئىلى تارىخى»يىغىپ، رەتلەپ بۇ 
سەۋەبىدىن بۇ ئەسەرنى خەلق بىلەن يۈز  بېسىمى مۇستەبىت ھاكىمىيەتنىڭ 

كەلگەنىدىم6 ئالالھنىڭ رەھمىتى بىلەن بىر نەچچە يىل كۆرۈشتۈرەلمەي 
پ قىلىپ يىغقان بۇ تارىخى ئەسەرنى بىر كۈن بولسىمۇ ىسەرئۆمرۈمنى 

بوۋىلىرىمىزنىڭ -راق ئوقۇپ، ئۆتكەن ئاتاىمىزنىڭ بۇرۇنقېرىنداشلىرى
 ئارزۇ قىلىمەن6كۆڭلۈمدىن نى چىن ىە قىلىشپاتىھ –روھىغا ئاتاپ دۇئا 

غازات دەر »يۈسۈپنىڭ مولال بىن بۇ تارىخنى يېزىش ئۈچۈن مولال بىالل 
دىن، ن6ن6 «ئىلى تارانچى تارىخى»، ئۇيغۇر ئوغلىنىڭ «چىنمۈلۈكى 

ەلەر تارىخى، ۋ، شىسولۇنچە ئەسەرلىرىدىن، مانجۇر، رۇسپانتۇسوۋنىڭ 
، ئىمىن «الماالر تەزكىرىسىموڭغۇل »موڭغۇلچە تارىخى ۋە « كۆچ -كۆچ»

رىمدە گەرچە ەۋاڭ، مۇسا گۇڭالرنىڭ تارىخىدىن پايدىالندىم6 بۇ ئەس
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نۇقسانالر كۆپ بولسىمۇ، قۇرۇق قاراپ تۇرغاندىن كۆرە  –كامچىلىق 
نىيەتتە دېگەن ياردىمى تېگىپ قاالر،  ىرىمىزغاتارىىخچىلكەلگۈسىدىكى 
 6قالدۇردۇمئەۋالدلىرىمىزغا 

 
 6                   باھاۋۇدۇنئىمىنجان  

 فېۋرال، غۇلجا-29 ،يىلى-6399
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 بايانئۇمومىي تارىخىمىز ھەققىدە 
 

ال بىر قانچە مىڭ يىلالر ئىلگىرىزامانىمىزدىن ئەجدادلىرىمىز بىزنىڭ 
بۈيۈك بىر مىللەت بولۇپ شەكىللىنىپ، ئىنسانىيەتنىڭ مەدەنىيەت تارىخىغا 
ئۆچمەس تۆھپىلەرنى قوشقان قۇدرەتلىك ئىمپېرىيەلەرنى، خانلىقالرنى، ھەمدە  

قۇرۇپ ۋە ھۆكۈمرانلىق قىلىپ ئۆزلىرىنىڭ تەرەققىيات تارىخىدا سواللىلەرنى 
6 مىللىتىمىز دەسلەپتە بېسىپ ئۆتكەندەۋىرلەرنى ناھايىتى سەلتەنەتلىك 

، ئۇلۇق كۆك تۈرك تەڭرىقۇتلىغىئۇيغۇرالرنىڭ ئەجدادى بولغان ئۇلۇق ھون 
، قارا خانىالر ئورخۇن قاغانلىغىتەركىبىدە ياشىغان6 كېيىن ئۇيغۇر قاغانلىغى 
سەئىدىيە خانلىغى قاتارلىق يەكەن ، ئۇيغۇر ئىدىقۇت خانلىغى، سۇاللىسى

 قۇدرەتلىك دۆلەتلەرنى قۇرغان6
سۇلتان سۇتۇق بۇغراخان قارا خانىالر سۇاللىسىنىڭ مەشھۇر پادىشاھى 
بولۇپ، ئۇنىڭ دەۋرىدە قارا خانىالر سۇاللىسى تەۋەلىگىدىكى بارلىق ئۇيغۇر 
قەبىلىلىرى ئىسالم دىنىنى قۇبۇل قىلىپ مۇسۇلمانالشقان ھەمدە ئوتتۇرا ئەسىر 

غۇرالرنىڭ ئىسالم غان6 ئۇيسالئۇيغۇر ئىسالم مەدەنىيىتىگە پۇختا ئاساس 
بۇل قىلىشى قارا خانىالر دەۋرىدە ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنكى ئۇزاق ودىنىنى ق

تارىخى جەريانىدا ئوتتۇرا ئاسىيادىكى تۈركى قەبىلىلەر ۋە باشقا خەلقلەرنىڭ 
مۇسۇلمانلىشىشىدا تارىخى خاراكتىرلىق تۈرتكىلىك رول ئوينىغان6 سۇلتان 

ىسىدىكى  خانالر  ئىچىدە مەملىكەت سۇتۇق بۇغراخان قارا خانىالر سوالل
زېمىنىنى ا ماھىر كىشى بولغان6 ئۇ قارا خانىالر سواللىسىنىڭ باشقۇرۇشت

اننىڭ خ ھازىر ئۇ كېڭەيتىش ئۈچۈن كۆپلىگەن ئۇرۇشالرنى ئېلىپ بارغان6
 ئارتۇشتا6تى ىجەس

XI-  ئەسىرنىڭ ئاخىرلىرىدىن باشالپXII –  62ئەسىرنىڭ- 
ئۇيغۇرالرنىڭ  كەلگەن مەزگىلىدە باشقۇرۇپانىالر ىچە يەنى قاراخغيىللىرى

دەۋرنى چوڭ دۆلىتى ھۆكۈم سۈرگەنىدى6 شۇڭالشقا شۇ مۇستەقىل 
گۈللەنگەن باشتىن تىكلەنگەن ھەم يېڭى ئۇيغۇرالرنىڭ ئوتتۇرا ئەسىرىدىكى 

داستانى ئەنە شۇ «بىلىكقۇتادغۇ : »ھاجىپنىڭدەيمىز6 يۈسۈپ خاس  دەۋرى
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قارا خانىالرنىڭ ئورۇنباسار قاغانى   يزاماندىكى شەرقى، شۇ يېزىلىپرىدە ىدەۋ
خانىالر دەۋرىدە مەيدانغا ۇغراخانغا تەقدىم قىلىنغان6 قارائۇبۇلھەسەن تاۋغاچ ب

كەلگەن ئۇلۇق ئەسەرلەرنىڭ يەنە بىرى ئوتتۇرا ئەسىردىكى ئەڭ ئاتاقلىق 
 تۈركى تىلالر»تەرىپىدىن يېزىلغان  يتىلشۇناس ئالىم ماھمۇت قەشقەرى

يىلى شۇ دەۋىردىكى ئەرەپ خەلپىسى -6371رىنى ەدۇر6 ئالىم بۇ ئەس«دىۋانى
 غا تەقدىم قىلغان6رمۇقتەدى
 

 كىرىشىبېسىپ چىڭگىزخاننىڭ 
 

سۇدەك شىددەت كەلكۈن يىلى چىڭگىزخاننىڭ ئەسكەرلىرى  -6229
ىيا، ئىران، ھىندىستان ۋە ئوتتۇرا ئاسبىلەن شىمالىي خىتاي )جورجىتالر(، 

، ياۋروپاغا ئۆتتى6 شۇ چاغدىكى ئۇيغۇر ئىدىقۇت خانى ېسىپبىيەنى رۇس
 6 كېلىشىم تۈزگەنىدىبىلەن موڭغۇلالر 

ت ئوغلىغا رچىڭگىزخان دۇنيانىڭ كۆپ قىسمىنى ئىشغال قىلىپ، تۆ
دەشتى قىپچاق داالسىنى، يەنى ئېرتىش  ئۇ تەقسىم قىلىپ بەردى6

جۇجىغا، ئىلى دەرياسىنىڭ غەربىي قىسمىدىكى تۈزلەڭلىكنى چوڭ ئوغلى 
ۋادىسى، ئىسسىقكۆل، چۇ دەرياسىنىڭ يۇقىرى ئېقىمى، تاالس دەرياسى 

ئوغلى  -2ئەتراپى ھەمدە قەشقەر ۋە ماۋارائۇننەھرى قاتارلىق جايالرنى
ئوغلى ئوگدايخان بالقاش -9چاغاتايغا مەرھەمەت قىلدى6 چىڭگىزخاننىڭ 

رياسى، شىمالى قىسمى، يەنى ئىمىل دە يۋە شەرقى يكۆلىنىڭ شەرقى
تارباغاتاي، ئېرتىش دەرياسى ۋە ئۇلۇنگۇ دەرياسى قاتارلىق رايونالرغا ئېگە 

بوۋىلىرىدىن قالغان تۇغال دەرياسى، -بولدى6 كەنجە ئوغۇل تولىغا بولسا، ئاتا
 ئۇنۇن دەرياسى بىلەن قۇرۇلۇن دەرياسىنىڭ يۇقىرى ئېقىمىدىكى يەرلەر تەگدى6

غىچە ئۇيغۇر ئىلى ئەسىرنىڭ يېرىمى-XIVشۇنىڭدىن باشالپ 
قولىغا ئۆتۈپ، تىنچلىق تاپمىدى6  –چىڭگىزخان نەسلىنىڭ قولىدىن 

تارتىشى نەتىجىسىدە ئۇيغۇر ئىلى چوڭ  –خانالرنىڭ ئۆز ئارا تاالش 
 بولدى6 خاراب ئۇچراپ كېلىشمەسلىكلەرگە 
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، مەسئۇد، ماھمۇدرلەردە ىدەۋچاغاتاي خانلىغى ھۆكۈمرانلىق قىلغان 
، خىزىر غوجا، شەيخ ئىلياسخان، تۆمۈرخانا، تۇغلۇق بۇغئىسەن ، ئالغۇي

، يۇسىپخانبۇغا، ھاسان ، يۇنۇسخان، شىرئەلىخان، شىرمۇھەممەتجاھان، 
ھۆكۈم قاتارلىق ئون ئالتە خان ئاجىخان مۇھەممەت سۇلتان، سۇلتان ئەخمەت، 

 6سۈردى
ئىلىدا قانلىق ئۇرۇشالرنى ئالغۇيالر بۇغا، ئارىق يىللىرىدا -62.2

پات -ئارا ئۇرۇشالر نەتىجىسىدە خانالر پات –ئەنە شۇنداق ئۆز  قىلدى6
خان ئۆتتى6 شۇ يىگىرمىگە يېقىن ئالمىشىپ تۇرغاچقا قىسقا ۋاقىتتىال 

شۇ چاغاتاي تۇخۇمىدىن خان ئۇرۇقى قالمىدى6 ئاخىرى قەشقەرىيەدە تىن سەۋەپ
چېچەن بۇغا دىۋان ئىسەن بۇخارادىن غوجا مەڭلىك  مەزگىلدىكى تۆرىلەر
بۇغىنىڭ ئېسەن خان قىلىپ تىكلىدى6 ئۇيغۇرستانغا ئوغلىنى ئالدۇرۇپ، 

دۇنياغا ئىسىملىك بىر ئوغۇل تۆمۈرخان تۇغلۇق   مىڭلىدىنتوقال خوتىنى 
6 سەۋەبى قوغلىۋىتىلىدۇ6 بۇ باال ئانىسى بىلەن قەشقەردىن ئىلىغا كېلىدۇ

 6 دىساتىلمىشنىڭ كۈندەشلىگىدىن بولغانىچوڭ خوتىنى ئېسەن بۇغىنىڭ 
ىپ ئىلىغا چىقتۆمۈرخان تۇغلۇق بەزى گەپ، مەلۇماتالرغا قارىغاندا  

شەھەر ئوردىسىدىكى « ئالمىلىق»كىيىن  يىلالر ئۆتكەندىن بىر نەچچە
، قايماق، سۈتئىلىدا تامامەن »سۇۋانغا ئىلتىماس قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: 

بۇ «6 رەمدۇقتۇرىۋىيەردە مۇشۇ ، بىز كام ئېكەن، نان بولسا ئېكەنئايران بار 
-ئۆيلىك كىشىنى باال633شەھەردىن ىسۇۋان ئالتكېيىن گەپنى ئاڭلىغاندىن 

بىر كېگەن غولىدىن چىقىپ، ئۇالرغا قورغاسنىڭ كۆچۈرۈپ بىلەن چاقىسى 
چىققان كۆچۈپ جەنۇبتىن قىلدۇرغان6 دېھقانچىلىق ، بېرىپغول سۇ 
ش نامى بىلەن ئىسمى بىلەن ئاتىماي ئىمىللىي ئۆز موڭغۇلالر ئۇيغۇرالرنى 

« تارانچى» دېگەچكە « تاران»موڭغۇلالر بوغداينى ، دېگەن « تارانچى»ئاتاپ 
 6قالغانىدىنام شۇ يەردىكى ئۇيغۇرالرغا سىڭىپ دېگەن 

تەڭرى تاغلىرى ئىچىگە تۆمۈرخان نەسىللىرىگە ردە تۇغلۇق ىدەۋبۇ 
ى ئۇالرنىڭ ئىچكتىنچلىق بەرمەي ئورۇنلىشىپ قالغان كۆچمەن ئايماقالر 

ئۆزلۈكسىز دەرتتاالشالردىن پايدىلىنىپ پۈتمەس -تۈگىمەسدىكى قىسىم
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بىرلىگى ئىلىنىڭ نەتىجىسىدە ئۇيغۇر شۇنىڭ قىلىدۇ6 ھۇجۇمالرنى 
ئۇششاق چىقىشالماي 6 ھەمدە ئۆز ئارا ئۇچرايدۇ تاراجغا -پارچىلىنىپ، تاالن

 الر بىلەن ۋەيران بولۇشقا باشاليدۇ6ھنىزا
 

 دەۋرىن خاتۆمۈر ئىلىدا تۇغلۇق 
 

يەنە ئۇيغۇرستان بۇغا خاننىڭ ۋاپات بولۇشى بىلەن قەشقەرىيەدە ئېسەن 
يىلى -6999تۆرىلىرىدىن ئەمىر بۇالجى ئېسەن بۇغىنىڭ قالدى6 خانسىز 
ئۆز تۆمۈرخان 6 تۇغلۇق كۆتەردىخان قىلىپ تۆمۈرخاننى ئىلىغا تۇغلۇق 

مىڭ  6.3بىلەن تەكلىپى زاتنىڭ دېگەن ئوردىسىدىكى رەشىد باغدادى 
جۇراسى باش بولۇپ مۇسۇلمان بولدى6 ئىسەن بۇغا تۆرىلىرىدىن موڭغۇلغا 

 دەسلەپتە قارشى چىققان بولسىمۇ ئاخىرى ئۆزىمۇ مۇسۇلمان بولدى6
ئىسالمنى قوبۇل موڭغۇل مىڭ  6.3دا ىباشچىلىغتۆمۈرخان تۇغلۇق 

ى باشلىرىدىكئۈچۈن كۆرسەتمەك ئېتىقادىنى مۇسۇلمانالر ئۆز يېڭى قىلغاندا 
توسۇلۇپ دەرياغا تاشلىدى6 شۇنىڭ بىلەن سۇ تەلپەكلىرىنى نىشانە بولغان 

دەريا ياقىسىدىكى كۆرە شەھىرى ئامان قالغانلىقتىن ئەتراپتا قاراپ تۇرغانالر 
بۇ سۇغا نام بولۇپ قالغان « ئىالھا»6 شۇنىڭ بىلەن ۋاقىرىغاندەپ « ئىالھا»

بىلەن موڭغۇل مىڭ 6.3تۆمۈرخاننىڭ 6 بۇنىڭدىن پەقەت تۇغلۇق دېيىشىدۇ
 مۇسۇلمان بولغانلىغى راست، قالغىنى غەلىتە سۆزلەردۇر6 

« ئىلى»ئەسلىدە ئۇ تەكشۈرسەك مەنىسىنى لۇغەت نامىنىڭ « ئىلى»
يېقىملىق 6 ئۇيغۇرالر ئۇنى كۆزگە ئىلىنغاندۇرسۆزلەردىن دېگەن « ئىللىق» –

دېگەن ىللىق ئ -« ئىلى»دېمەك 6 يۇرگۈزگەنمەنىلەردە كۆرۈنۈشلۈك ۋە خۇش 
 توغرىدۇر6 ناھايىتى ئېلىنغانلىغى مەنىدە 

كىشى بىلەن بىرمۇنچە ۋاقىت بىللە فامىلىلىك خەنزۇ ئالىمى ۋاڭ 
موڭغۇلچە يوق6 تارىخلىرىدا نام خەنزۇ دېگەن « ئىلى»6 ئۇ بولغانىدىم

« جىڭ»ئىلىنى موڭغۇلالر 6 بەرگەنىدىجاۋابنى كېرەك دېگەن ئىسىم بولسا 
مەشھۇر ئادەملەرنىڭ قەبرىسىگە موڭغۇلالر قى ئۇيغۇرالر ھەم 6 بۇرۇندېيىشىدۇ
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ئۇيغۇرالرنىڭ بۈگۈنكى كۈندە قوياتتى6 دېگەن نامنى ئۇلۇغالپ « ئالتۇنلۇق»
دېيىشى « ئالتۇنلۇق»ئۇلۇغالپ يۈسۈپ سەككاكىنىڭ قەبرىسىنى خۇنخايدىكى 

 6كېرەكشۇنىڭدىن قالغان بولسا 
غەيرەتلىك   ،جەسۇريولىدا كىڭەيتىش مەملىكەتنى تۆمۈرخان تۇغلۇق 

 تۇغلۇق تۆمۈرخانئالدى6 قولىغا  شەھەرنىىيىلى ئالت -69.3 ئۇ خان ئېدى6
بولىشىغا تىرىشاتتى6 ئۇ مەمۇرچىلىق يەرلىرىنىڭ ئاۋات، كىرگۈزگەن قولغا 

ئوغلى ئىلياس غوجىنى سەمەرقەنتتە قالدۇرۇپ، ئۆزى ئىلىدا تۇرغان چىغىدا 
شەھىرىگە « ئالمىلىق»بۇرۇنقى  –ورغاس ۋاپات بولدى6 ئۇنىڭ قەبرىسى ق

ئىلياس غوجا بىلەن ئەمىر كېيىن ئۆلگەندىن تۆمۈرخان قويۇلدى6 تۇغلۇق 
خانلىق تالىشىش ئۇرۇشى باشلىنىپ، ئىلياس غوجا تۆمۈر ئوتتۇرىسىدا 

ئىلياس غوجىنىڭ كەينىدىن تۆمۈر ئىلىغا قايتىپ كەلدى6 ئەمىر يېڭىلىپ 
ىغا ئالدى سقىزىنى نىكاھتۆمۈرخاننىڭ ۇغلۇق تئۆلتۈرۈپ ئۇنى كېلىپ قوغالپ 

ئېلىپ ( نامىنى كۈيئوغۇل)قا كوراگان «كۆك تاش»ۋە ئۆزىنىڭ تەختى بولغان 
كېيىن بۇ سەپەردە ئۇلۇغ يۇلتۇزغا بارغانىدى، تۆمۈر قايتتى6 ئەمىر 

 ئالدىراشلىق بىلەن ئارقىغا قايتىپ كەتتى6 
ىك ئوغلى خىزىر كىچتۆمۈرخاننىڭ تۇغلۇق غوجىدىن كېيىن ئىلياس 

بولدى6 خىزىر غوجا تۇرپان، قۇمۇل ئاھالىسىنى ئىسالم دىنىغا غوجا خان 
بىرىدە جەڭلەرنىڭ قىلدى ۋە ئاخىرى شۇ  ەڭيولىدا قاتتىق جكىرگۈزۈش 

وجا ۋاپات غبولدى6 ئۇنىڭ قەبرىسى ھازىرمۇ تۇرپاندادۇر6 خىزىر  شېھىت
جاھان )شاھى شەيخ  يىلىدىن باشالپ ئۇنىڭ ئوغلى-6936كېيىن بولغاندىن 

يىلى خىزىر غوجىنىڭ ئىككىنچى ئوغلى -6939جاھان( خان بولدى6 
ئاچىنۇقا سۇ ۋىاليىتىنىڭ ىيەتتيېقىنقى زامانالردىال خان بولدى6 شىرمۇھەممەد 
جاھان شەيخ 6 تېپىلغانبۇ خاننىڭ نامىغا سوقۇلغان تەڭگىلەر دېگەن يېرىدە 

ان بولدى6 نەقىشى جاھاندىن ئۇنىڭ ئوغلى نەقىشى جاھان خكېيىن خاندىن 
خان بولدى6 ئۇۋەيسخان شىرئەلى خان، ئاندىن ئۇنىڭ ئوغلى كېيىن 

قىلىپ، ئىلى غۇلىستانغىچە ھۇجۇم موزامانىسىدا قالماقالر ئۇۋەيسخاننىڭ 
 رايونىدا قاتتىق ئۇرۇشالر بولغانىدى6
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ئوغۇللىرى بار ئېدى6 يۇنۇسخان دېگەن بۇغا، ئۇۋەيسخاننىڭ ئېسەن 
تېغىنىڭ ئابرال شەرقتىكى چاقىرىم  93غۇلجىدىن قەبرىسى ننىڭ ئۇۋەيسخا

مما بۇ ا6 ئدېگەن مەھەللىدىدۇر(« سۇلتانۋەيس)ئۇۋەيسسۇلتان »ئالدىدىكى 
ئەلەيھەنىڭ ۋىاليىتىدىكى رەھمىتۇلال ھىجاز بۇ قەبرىنى خەلقلەر تەرەپتىكى 

 قەبرىسى دەپ بىلىدۇ6 
خانلىق تاالشقانىدى6 ئىككى ئوغلى كېيىن ۋاپاتىدىن ئۇۋەيسخاننىڭ 

ئۇنىڭ كېيىن يىلى ۋاپات بولغاندىن -6999سەن بۇغا خانلىققا ئولتۇردى6 ئۇ ېئ
يىلى ئەھمەد سۇلتاننى -6972يۇنۇسخان )ئەھمەد(خان بولدى6 كىپەك ئوغلى 

 ئۇنىڭ ئورنىغا خان بولدى6ئۆلتۈرۈپ 
 

 دەۋرىئىلىدا جۇڭغار خانلىغى 
 

رىپىدىن قۇرۇلغان بولۇپ، جۇڭغار خانلىغى ئويرات مۇڭغۇللىرى تە
ئويرات قەبىلىلەر ئىتتىپاقى جۇڭغار، دۆربىت، تورغۇت، خوشۇت قاتارلىق 

يىللىرىغا -23ئەسىرنىڭ -XVIIت چوڭ قەبىلىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ6 رتۆ
پەي -كەلگەندە، قارا قۇلال باشچىلىغىدىكى جۇڭغار قەبىلىسى پەيدىن

ھۆكۈمران قەبىلىگە ئايالندى6 كۈچۈيۈپ، ئويرات قەبىلىلەر ئىتتىپاقىدىكى 
يىلى جۇڭغار قەبىلىسىنىڭ تەيشىسى قارا قۇلال ئۆلۈپ، ئۇنىڭ ئورنىغا -6.91

ئوغلى باتۇر قۇنتەيجى ۋارىسلىق قىلغاندىن كېيىن، جۇڭغار قەبىلىسىنىڭ 
يېتەكچىلىك ئورنى تېخىمۇ گەۋدىلىك بولدى6 جۇڭغار خانلىغىنىڭ دەسلەپكى 

دەۋرىدىن باشالپ ئاساس سېلىنغان بولۇپ،  تارىخىغا باتۇر قۇنتەيجىنىڭ
يىلى تارباغاتايدا ئويرات ۋە خالخا مۇڭغۇللىرىنىڭ بىرلەشمە يىغىنى -6.93

چاقىرىلىپ، موڭغۇل ئويرات قانۇنى ماقۇلالندى6 بۇ قانۇننىڭ ماقۇللىنىشى 
يىلى -6.19جۇڭغار خانلىغىنى تېخىمۇ مۇستەھكەم ئاساسقا ئېگە قىلدى6 

ۆلۈپ، ئۇنىڭ ئورنىغا ئوغلى سېڭگى ۋارىسلىق قىلدى6 باتۇر قۇنتەيجى ئ
يىلى ئىچكى ئىختىالپالردا ئۆلتۈرۈلۈپ، ئۇنىڭ ئورنىغا -6.73بىراق سېڭگى 

 ئىنىسى غالدان تەختكە چىققاندىن باشالپ جۇڭغار خانلىغى قۇدرەت تېپىپ،
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-93ئەسىرنىڭ -XVIIئوتتۇرا ئاسىيادا ھۆكۈمرانلىق قىلىشقا باشلىدى6 
كەلگەندە غالدان جۇڭغار خانلىقىنىڭ مەركىزىنى قۇبۇقساردىن ئىلى يىللىرىغا 

ئىلى تەۋەسىنى قولغا غالدان  دەرياسى ۋادىسىغا يۆتكەپ كەلدى6
ئويلىغان بولسىمۇ بېسىۋىلىشىنى شەھەرنى ىئالتكىرگۈزىۋالغاندىن كېيىن 

كۈچى ئۇ يەردە ئۆتكەنكى چاغاتاي نەسلىدىن بولغان ئىسمائىل خانغا لېكىن 
ئىسمائىل خان پەيتتە مەيدىغانلىغىنى ئويالپ، ئامالسىز قالىدۇ6 دەل شۇ يەت

ئەزەم ئەۋالدىدىن بولغان كېلىۋاتقان مەھدۇم  بىلەن خانلىق تالىشىپ 
كېلەلمەسلىگىنى ئىسمائىل خانغا ئۆزى تەڭ مۇ ىغوج (ئاپپاق)ھىدايەتۇلال 

ورايدۇ6 داالي بىلىپ كەشمىر ئارقىلىق تىبەتكە بېرىپ داالي المادىن ياردەم س
الما ئۇنىڭغا ئاپپاق دېگەن نامنى بېرىپ، ئۇنى شۇ چاغدىكى جۇڭغار 

شەھەردە ىئۇ ئالت غالدانغا تونۇشتۇرۇپ يولغا سالىدۇ6خانلىغىنىڭ خاقانى 
ياردەم بولسىال غالداندىن ، كۆپلۈگىنى ئەگەشكۈچى مۇرىتلىرىنىڭ ئۆزىنىڭ 

بىر يىل پۇختا غالدان 6 ېيتىدۇئشەھەرنى ئوڭايال قولغا ئالىدىغانلىغىنى ىئالت
ئۇ  كەن خانلىغىغا قارشى ئۇرۇش قوزغايدۇ6يە تەييارلىق قىلغاندىن كېيىن

غوجىنىڭ تەشۋىقاتى  ئاپپاق، ئاندىن ئېلىپئالدى بىلەن تۇرپان، توقسۇنالرنى 
ياردىمى بىلەن قەشقەرنى ئوڭايال قولغا ئالىدۇ6 مۇرىتلىرىنىڭ ۋە ئۇنىڭ 

يوق كېيىن  ئېلىپ ئىلىغا پاالپ ئەكەلگەندىن ئىسمائىل خاننى ئەسىرگە
غوجىنىڭ كۆرسەتكەن  ئاپپاق كېيىن،شەھەرنى ئالغاندىن ىئالتغالدان قىلىدۇ6 

غوجا  ئاپپاقئولتۇرغۇزىدۇ6 تەختتە ، ئۇنى بېرىپمۇكاپات ئۈچۈن خىزمىتى 
6 ئۇ  ۋاقىتالردا يۈرگۈزىدۇتۈزۈپ سودا ئىشلىرىنى  كېلىشىم بىلەن غالدان 
رنىڭ توقۇمچىلىق سانائىتى تەرەققىي قىلغان بولۇپ، كۆپ ئۇيغۇرال

مىقداردىكى ماتا، چەكمەن ۋە پاختىالر ئىلىغا چىقىرىلىپ تۇراتتى6 ئۇ 
ئەتىۋارلىق تاۋار سانىالتتى6 شۇڭا بىر ماتا بىر ناھايىتى ماتا ۋاقىتالردا 

ھەممە چوڭ شەھەرلەرگە ئۆز جۇڭغارالر ئۆچكىگە توختام قىلىناتتى6 
ھەرىكەتلىرىنى ئەھۋالىنى ۋە وجىالرنىڭ غنازارەتچى قويۇپ،  رىدىنئادەملى

وجىنىڭ غ ئاپپاقشۇ ۋەجىدىن 6 ئورۇنالشتۇرغانىدىتۇرۇشنى كۆزىتىپ 
 6تۈگىگەنىدى بولغان ئىخالسى جۇڭغارالرغا 
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قىلغان پايتەخت ئورۇننى قاينۇق يېزىسىغا يېقىن ھازىرقى جۇڭغارالر 
بار6 تېخىچە كونا تاملىرى ئوردېنىڭ ان بولۇپ، ئەنە شۇ ئەسىرلەردىن قالغ

ئورۇندا ئېكەنلىگىگە گۇمان ئوردىلىرىمۇ مۇشۇ لىرىنىڭ لىچاغاتاي با
سۆزلەردىن دېگەن « خانبالىق»ياكى « خانلىق»، «قاينۇق»قىلىنمايدۇ6 

 6دېمەكتۇرئۇيغۇرچە شەھەر  –« بالىغ6 »كېرەكئۆزگەرگەن بولسا 
بۇ كېيىن 6 دىئې بولغانۋاپات  غالدانمۇاق غوجا ۋاپات بولغاندا پئاپ

ۋارىسالرنىڭ قولىغا قالدى6 شۇ مەزگىلدە دېگىدەك ئىككى ئوردا بىر يولى 
بولغان كاسانى غوجا بۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ رەقىبى اق غوجىنىڭ پئاپ

بالىلىرى  اق غوجىنىڭپئاپ» بىلىپ،  غەنىيمەت6 ئۇ ۋاقىتنى كېتىدۇجانلىنىپ 
 چېقىشتۇرىدۇ دەپ« ھازىرلىنىۋاتىدۇڭغا قارشى قوزغىالجۇڭغارالرغا 

يۇقۇرىغا مەلۇم قەشقەرگە قويغان نازارەتچىلىرى بۇ ئەھۋالنى جۇڭغارالرنىڭ  .
چۈشىدىغان ئىلىغا وجىالردىن غ، شۈبھىلىنىپموڭغۇلالر ، بۇنىڭدىن قىلغاندا
ھەمراھ تۆرىسىنى دېگەن اق غوجىنىڭ ئەھمەت پسورايدۇ ۋە ئاپھەمراھ 

 .يوق قىلىدۇلىپ كېلىپ ئېقىلىپ، ئىلىغا 
يەردە شەھەر غوجا قاينۇققا يېقىن جۇڭغارالر زامانىسىدا ھازىرقى 

بىر كېلىشكەن دېگەن « تاغلىق»( دەپ ئاتالغان ئۇيغۇرالرنىڭ شەرۋاغ)
كىشى ئېدى، ئۇ دېگەن شەھىرى بار ئېدى6 باشلىغى مۇھەممەت ئىمىن خان 

6 ئىسيان كۆتۈردىىلىنىپ ئارا تاالش تارتىشلىرىدىن پايد-ئۆزموڭغۇلالرنىڭ 
يەرلەردە بىر ئايغا دېگەن ، ماڭالي چۇ سۇبۇغ، ماڭالي جۇپتاالسى، مۇناسىئۇ 

 –كۆكىنەك ، كېلەلمەيقەدەر ئۇرۇشۇپ، ئاخىرى جۇڭغارالر بىلەن تەڭ 
بەگ ئابدۇكېرىمكەتتى6 كۇچا خانى  كۇچاغائېشىپ  داۋانىداتەلەمەت ھازىرقى 

ئات ئېگەرلىك دانە  6333ق ئەسكەر بىلەن ئاتلى 6333ئۇنىڭغا ياردەم قىلىپ 
ئۆتىكەك ئەۋەتكەنىدى6 قالماق ئەسكەرلىرى ئۇالرنى قوغالپ كەلگەن بولسىمۇ، 

مەجبۇر كېتىشكە قايتىپ ئىالجسىز گىرىپتار بولۇپ قالغانلىقتىن كېسىلىگە 
 بولغانىدى6

شەھەرنى چاغاتاي تۇخۇمىدىن قايتۇرۇپ ئالغان ىئۇيغۇرالر ئالت
زلۈكسىز ئۈئەسىرگىچە -6XVII كەلتۈرەلمىدىۇنقى ھالىتىگە بولسىمۇ، بۇر
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كەتكەنلىكتىن مانجۇر، ئىلىپ ئىچكى ۋە تاشقى مەزھەپ ئۇرۇشلىرى ئەۋج 
 بەرمىدى6قۇتۇلۇشقا ئىمكانىيەت يار باسمىچىلىرىدىن موڭغۇل 

مۇنداق باشالنغان: مەزھەپ ئۇرۇشلىرىنىڭ بېشى ئەسلىدە بۇ قانلىق 
XV- خانلىقىغا  يەكەن بىر غوجادېگەن ئەزەم ەختۇم مئەسىرنىڭ يېرىمىدا

 شەھەرىئۇرۇشالر سەۋەبىدىن ئالتئۈزۈلمەي بولۇۋاتقان ئايىغى -6 باشكېلىدۇ
ئېدى6 مۇنداق ئەمىنلىككە زۆرۈر ئەمىنلىك بەك مەنىۋىي ماددىي،  خەلقىگە
شەھەر خەلقى ىقالغان بۇ غوجىنى ئالتكېلىپ بولىۋاتقان مەزگىلدە تەشنا 

شەھەرلىكلەرگە ىڭ ھۆرمەت بىلەن قارشى ئالىدۇ6 بۇ زات ئالتچوناھايىتى 
سىڭدۈرگەندىن كۆپ كارامەتلەرنى كۆرسىتىپ، ئۆزىنىڭ تەسىرىنى ناھايىتى 
ئىمام كاالن، ئىسھاق ۋەلى كېيىن ۋاپات بولغانىدى6 ئۇ غوجامدىن كېيىن 
خەلقىنى شەھەر ىتالىشىپ، ئالتوجىلىق مەنسىپىنى غئىككى ئوغلى دېگەن 
، دېسەيول بىلەن باشقۇرىمىز سىياسىي 6 بىرى دۆلەتنى ئايرىۋېتىدۇگە ئىككى

يەنە بىرى ئىسالم دىنى بىلەن باشقۇرىمىز دەپ ئىككى مەزھەپ پەيدا قىلىدۇ6 
« ئىسھاقىيە: »ۋەلى مەزھىپى، ئىسھاق «ئىشقىيە : »مەزھىپىئىمام كاالن 

رەپدارلىرى ئىسھاقىيە تە، «ئاق تۇغ»تەرەپدارلىرى ئىشقىيە دەپ ئاتىلىپ 
ئىسھاقىيە ، «ئاق تۇغ»تەرەپدارلىرى ئىشقىيە ، لىقالر« قارا تاغ»

6 بۇ ئۇرۇشالر ئېككى ئۇرىشىدۇئارا -بولۇپ، ئۆز« قارا تۇغ»تەرەپدارلىرى 
سەۋەبىدىن ئۇيغۇر قېرىنداشنىڭ ككى ىئتۇغقان ئەسىرگىچە سوزۇلۇپ بۇ بىر 
ئۆلتۈرۈپ بىرىنى -، بىرئېقىپدەريا بولۇپ -بالىلىرىنىڭ قانلىرى دەريا

 غوجىنىڭ ئۆزىمۇ ئاق تۇغلۇقالردىن ئېدى(6  ئاپپاق)ئايرىلىدۇ بىرلىكتىن 
غوجا ئەۋالدلىرىنىڭ بۇ مەزھەپ ئۇرۇشلىرى شەرقىي ئۇيغۇرالرنىڭ 

شەھەرنى ىچىقىرىپ ئالتكەلتۈرۈپ تارىخىدا ئۇنتۇلغۇسىز پاجىئەلەرنى 
ەنە بىر تەرەپتىن 6 يقويغانىدىقازا غارىغا سوالپ -باالتۈگىمەس -پۈتمەس

قىلىپ، ھۇجۇم بىلەن جۇڭغارالر بىرىنىڭ كەينىدىن بىرى مانجۇرالر 
ۋەيرانچىلىقالرغا ئۇچراتقانىدى6 ئىلگىرى مۇستەقىل، ئېيتقۇسىز ئۇيغۇرالرنى 

سەۋەپلەر يۇقىرىقى تاپقان ئۇيغۇرالر شۆھرەت ئېگىسى بولۇپ، كۈچلۈك دۆلەت 
 6  چۈشتىمانجۇرالرنىڭ چاڭگىلىغا  قۇتۇلۇپموڭغۇلالردىن ئاخىرى تۈپەيلىدىن 
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مانجۇر سۇاللىسى سوقۇشۋاتقاندا ئارا -شەھەرلىكلەر ئۆزىئالت
بىسىشنىڭ باشالنغۇچى ئاياق جۇڭغارالرغا ، ئۇيغۇرالر بىلەن كۈچىيىپ

-6769يىلىدىن -6762قىلىپ، قۇمۇل بىلەن تۇرپاننى ئىشغال قىلىپ، 
غالداننىڭ بۇ ۋاقىتالردا  6بېسىپ كېلىدۇيىللىرىغىچە قارا شەھەرگە قەدەر 

، موڭغۇل بەگلەر ئارىسىدا ھەركىم ئۆز ئالدىغا خان بولۇشنى تۈگەپنەسلى 
كىشى ئامۇرسىنا دېگەن خان بولغۇسى كەلگەن جۇڭغارىيەگە تاالشماقتا ئېدى6 

يىلى مانجۇرالردىن ياردەم -6719پاساتالردىن پايدىلىنىپ، -پىتنەئىچكى 
ئاياق بېرى جۇڭغارىيەگە ۇچۇق زامانىسىدىن پغالدان سوراپ ئەلچى ئەۋەتتى6 

ئەسكەر بىلىپ دەرھال  غەنىيمەتمانجۇرالر بۇ تەكلىپنى كېلىۋاتقان باسالماي 
 6كىرگۈزدى

مانجۇر سۇاللىسى »سېلىپ يامان نىيىتىنى ئىشقا ئامۇرسىنا 
دەپ ئۆزى چاقىرىپ كەلگەن « كىرگۈزدىئەسكەر بېسىۋېلىشقا ئۇيغۇرالرنى 

ى بىلەن ئاق تۇغلۇق، قارا تۇغلۇقالرنى قورقۇتماقچى مانجۇر ئەسكەرلىر
خان غوجا قارا وجىالردىن بۇرھانىدىن غبولغانىدى6 بۇ چاغدا ئاق تۇغلۇق 

بۇ لېكىن ، ئايرىم ھالدا ئۇيغۇرالرغا خان بولدى6 يېڭىپتۇغلۇقالرنى 
چاقىرىپ ھىلىگەر ئامۇرسىنانىڭ خانلىقنىڭ داۋامى ئۇزاققا بارماستىن 

مىندى6 بۇنى كۆرگەن بېشىغا ر ئەسكەرلىرى جۇڭغارلىقالرنىڭ كەلگەن مانجۇ
بىلىپ چىققانلىغىنى يوققا كۈتكەن ئۈمىدىنىڭ چىن تۆرىلىرىدىن ئامۇرسىنا 

قىلىپ، ئۇالرنى ئۇيغۇرالر ھۇجۇم توپالپ، مانجۇرالرغا قارشى كۈچ 
 گەنسۇغىچە قوغالپ چىقاردى6چېگرىسىدىن 

ىنىپ، جۇڭغارالرغا قارشى پايدىلپۇرسەتتىن بۇ چاغدا ئۇيغۇرالر 
قىلدى6 جۇڭغارالر شۇنىڭغا نارازىلىق قىلىپ تۇرپان شەھىرىنى ئېالن ئۇرۇش 
تاالڭ قىلىپ كۆپ زىيانغا ئۇچراتتى6 بۇ چاغدا تۇرپان ھاكىمى ئىمىن -بۇالڭ

غوجا ئەۋالدلىرىدىن ياردەم سورىغانىدى،  ئاپپاقئېيتىپ بەگ بۇ ئەھۋالنى 
داۋامالشقانلىقتىن ئىمىن تېخىچە ئۇرۇشى  بىراق غوجا نەسلىنىڭ مەزھەپ

زالىملىغىدىن، موڭغۇلالرنىڭ 6 مۇراجىتى ئىلتىپاتقا ئىلىنمىدىبەگنىڭ 
بەگ چارىسىزلىقتىن تۇرپان ئۇيغۇرلىرى ئىمىنيېگەن تاالڭالردىن زەربە -بۇالڭ
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ياردەم سوراپ ئەسكەر ئەكىرىشكە مەجبۇر ھۆكۈمىتىدىن نامىدىن مانجۇر 
 بولغانىدى6

بېرىپ ئاالھىدە زىياپەتلەرنى ئەلچىلىگىگە تۇرپان ھۆكۈمىتى  مانجۇر
مۇئاۋىن بەگنى ئىمىنچېرىكلىرىگە ماڭغان ئىلىغا 6 ھەمدە چىننىڭ كۈتىۋالدى
بەگ چىن ئەلچىلەرنى ياندۇرغانىدى6 ئىمىن ،بېكىتىپقىلىپ گىنرال 

)مانجۇرالرغا( قوشۇمچە چېرىك قوشۇپ، تاغقا قاچقان جۇڭغار چېرىكلىرىگە 
جاڭجۈنگە مانجۇر لەشكەرلىرىنىڭ باشلىغى جاۋ تۇتۇۋېلىپ ىنى خان

 تاپشۇرۇپ بەردى6 
 مانجۇرالرغا قارشىئامۇرسىنا قوماندانى يىلى جۇڭغارالرنىڭ  -6717

بارغان بولسىمۇ، چىننىڭ سان جەھەتتىن كۆپ، تەشكىلى ۋە ئىلىپ رەش كۈ
چچە نەكېلەلمەي بىر قورال جەھەتتىن ئۈستۈن بولغان قوشۇنىغا تەڭ 

يېرىگە قېچىپ  رۇسئاخىرى ئامۇرسىنا جەڭدىال تارمار بولدى6 قېتىمىلىق 
خۇي گېنېرالى جاۋ شەھىرىدە ۋاپات بولدى6 چىن تويبۇلىسكى ، بېرىپ

شۇ زاماندا ھۆكۈمرانلىرى باستۇردى6 چىن ۋەھشىيلەرچە جۇڭغارالرنى 
رچە ۋەھشىيلەمىليون ئادەمنى يېرىم  بىرئاھالىسىدىن تىنچ جۇڭغارىيەنىڭ 

بوش قالغان يەرلەر كۆپەيدى6 بۇ كېيىن قىرىۋەتتى6 جۇڭغارالر قىرىلغاندىن 
چىققان كۆچۈرۈپ زىمىننىڭ ئەڭ ياخشى يەرلىرىرنى مانجۇرالر ئۆزلىرىنىڭ 

رۇخسىتى ئادەملىرىگە بەردى6 جۇڭغارالرنىڭ يايالقلىرىنى چىن مەمۇرلىرىنىڭ 
يەتلىرىدىن ئەڭ ياخشى ۋىال تارباغاتاي6 ئىلى، ئېگەللىدىبىلەن قازاقالر 

جۇڭغارالرنىڭ 6 ئولتۇراقالشتىچىققانالر كۆچۈپ يەرلەرگە ئىچكىرىدىن 
 بىر ۋىاليەت بولۇپ قالدى6 مەركىزى بولغان ئىلى تەۋەسى

ئۇنىڭغا مۇكاپات ئۈچۈن كۆرسەتكەن خىزمىتى قېتىمقى بەگنىڭ بۇ ئىمىن
بەگنىڭ  ئىمىنخەلقلەر لىق ئۇنۋانى ئاتا قىلىندى6 « ۋاڭ»تەرىقىسىدە 

شەرتى بىلەن قېلىش بالىغا -ئىختىيارىغا تاپشۇرۇلدى6 بۇ مەنسەپ بالىدىن
، قەشقەرگىچە ھەممە شەھەرلەرنى چېرىكلىرىنى ئەگەشتۈرۈپبەگ چىن ئىمىن

گەن ئىش بەريۈز  يىلى-6717بەردى6 بۇ ئىلىپ پەتىھ قىلىپ، مانجۇرالرغا 
ۋاڭلىق، ھاكىملىق كەمگىچە بەگنىڭ نەسلى تا شۇ ئېدى6 شۇنىڭ بىلەن ئىمىن
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دەرىجىدە بولۇپ كەلمەكتە6 ئۇ ۋاقىتالردا بىرەر يەرگە ھاكىم تەيىنلىمەكچى 
ھۆكۈمىتىنىڭ مانجۇر قويۇلۇشى بەگنىڭ نەسلىدىن ئىمىنمۇتلەق بولسا 

جاھانگىر غوجىنى تۇتۇپ بەرگەنلىگىگە لېكىن كېيىنرەك قانۇنى ئېدى6 
كىشىگە دېگەن لىك ئىسھاق شەھەرىبۇ مەنسەپ يەنە ئالتتەرىقىسىدە مۇكاپات 

 6بېرىلدىسوغا قىلىپ 
 

 ۋە ئۇيغۇرالرتائىپىلىرى ئىلىدا مانجۇر 
 

قوغالپ چىقىرىپ جۇڭغارىيەنى موڭغۇلالرنى چىن ئەسكەرلىرى 
بېسىپ تۇرۇشى ئاياغلىرىنى مەھكەم قورغىنىمىز دەپ ھېسابلىغاندىن كېيىن 

جاڭجۈن ررۇ بۇ يەرگە دەھۆكۈمىتى مانجۇر ئۈچۈن الزىم ئېدى6 شۇنىڭ 
جاڭجۇن ئىلى كۈنى -6ئاينىڭ -62يىلى  -67.2)باسقاق( تەيىن قىلدى6 

جاڭجۇنلىگىگە تۇنجى ئىلى مىڭرىي مەھكىمىسى قۇرۇلۇپ، سانغۇن 
جاڭجۇنگە خان بۇ يەرنىڭ ھەممە ئىختىيارىنى ئاشۇ چيەنلۇڭ ۋە تەيىنلەندى 
ملىق ئۆزىگە ( ناخۇيئەن)كۈرە ئىلى دەرياسى بويىغا كونا جاڭجۇن تاپشۇردى6 

يەرگە يەنە دېگەن بايانداي يېقىن مەخسۇس قورغان سالدۇردى ھەمدە غۇلجىغا 
ناملىق بىر قورغانلىق شەھەر سالدۇرۇپ، مانجۇرالرنى « خۇي ئەن چىڭ»بىر 

 ئولتۇرغۇزدى6 
ئۆز ھوقۇقىنى  جاڭجۇن شلىغىبايىلى ئىلىنىڭ  -29خاننىڭ چيەنلۇڭ 

مانجۇرالر ئۇدۇمىغا يۈزىسىدىن  يۆلەشھۆكۈمەتنى ھەمدە ئۈچۈن ساقالش 
، جىلىن ئۆلكىلىرىدىن خىلوڭجياڭ، دىكى لياۋنىڭشەرقىي شىمالمەنسۇپ 

 6333داغۇرالردىن -سولۇننەپەر،  9333ئۈچۈن ئەسكەرلىك مانجۇرالردىن 
ئولۇت نەپەر،  6333چاخارالردىن نەپەر،  6333شىۋەلەردىن نەپەر، 

نەپەر  62333لەتتىن جەمئىي نەپەر بولۇپ بەش مىل 6333(دىن موڭغۇلالر)
قا بساېھكەلگەنلەر بۇ كۆچۈپ ئەسكەر ئالدۇردى6 )ئۆز ئالدىغا خۇسۇسىي 

 كىرمەيدۇ(6
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سوراۋاتقان دەۋر شىۋەلەر ئىلىغا ئەسكەر بولۇپ چىققان سولۇن، داغۇر، 
خەلقلەر ھەم ئۇنىڭ تەختىگە ساداقەتمەن يۆلىگى مانجۇر سۇاللىسىنىڭ چىڭ 

، تۇرگۇنغولىنىڭ غەربىدىكى ۇنالر تاشكۆۋرۈك سۇل6 شۇڭا ھېسابلىناتتى
، كۆتەك يىغىۋېلىپجاننى  9391 شىۋەلەردىنئورۇنالشتۇرۇلدى6 بورجوجىغا 

تەمىنلىشى بىلەن ئىلىغا ھۆكۈمەت يىلى ئۈچ يىلغىچە  -.671ھارۋىالر بىلەن 
كەلدى6 بۇالرغا ئىلىنىڭ سول ياقىسىدىكى مۇنبەت ھوسۇللۇق يەتكۈزۈپ 

 سالدۇرۇپ ئولتۇرغۇزدى6سۇمۇل يەرلەرگە سەككىز 
)ئون سۇمۇل بولسا بۇرۇندىن ئىلى ۋىاليىتىدىكى ئارۇن موڭغۇلالر 

الر «شنبىر»( يەنى سۇمۇلت ر)تۆدوربىن سۇمۇل بار ئېدى6 دا  (سۇمۇل
موڭغۇل بىر »قىلىنىدۇ: ھېكايە تارىخىدا مۇنداق موڭغۇلالرنىڭ بولسا، 

تارانىڭ زتوققۇ6 ئۇ غىدۇيىموللىسى ئىلى ئەتراپىنى ئايلىنىپ شاگىرت 
« )شاگىرت، ئوقۇغۇچى(« بىرىش»تەرىپىگە ئۆتكەندە ئۆلگەنلىكتىن شارغۇجا 

، ىيە رۇسبولسا، موڭغۇللىرى ( سۇمۇل)يەتتە زۇرغان سۇمۇل دەپ ئاتالغان6 
 ئالمۇتا تەرەپلەردىن كەلگەنلەر ئېدى6 

تاپقان موڭغۇللىرىدىن تەركىب ئۇلۇت ۋە چاخار ، شىۋە، سولۇن
، بېرىلىپمەنسەپلىرى ( كامىسكاۋە يەنە سى ئامبات )لەندىي تكە مىللە

6 بېرىلگەنىدىھوقۇقى ئۆزلىرىنىڭ ئىچكى ئىشلىرىنى ئۆزلىرى باشقۇرۇش 
مىڭ ئەتراپىدا  93نوپۇسى  ئۇمۇمىيمانجۇرالرنى قوشقاندا بۇ بەش مىللەتنىڭ 

6 يەتكەنىدىمىڭ جانغا  17ئۈستىگە كېلىپ -ئۈستىرەك ىبولۇپ، كېيىن
دۆلەتنىڭ كەلگەنلىكتىن چېرىك ھېسابىدا ھەممىسى تائىپىالرنىڭ قىرىقى يۇ

بولۇپ، بۇالرنى تويدۇرۇش، ياساقلىرىدىن خالىي -ئالۋاڭ، سېلىق
مۇنتىزىم دۆلەتنىڭ ئېدى6 مانجۇرالر كىيىندۈرۈشمۇ ھۆكۈمەتنىڭ ئۈستىدە 

دائىم موڭغۇلالردىن ، شىۋە، چاخار، سولۇن، ھېسابلىنىپئەسكىرى  
باشلىقلىرى تامامەن چېرىكلەرنىڭ تۇراتتى6 چېرىك ئېلىنىپ  قوشۇمچە

چېرىك موڭغۇلالردىن ۋە چاخار ، شىۋە6 سولۇن، قويۇالتتىمانجۇرالردىن 
ئېدى6 قورۇل ئۈچۈن ساقالش چىگاراسىنى ىيە رۇسسەۋەبى ئېلىشىنىڭ 

ئىلى پۈتۈن ئېدى6 چېرىكلەرگە يۈكلەنگەن ساقالش ئىشى الرنى )قاراۋۇل(
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يەردە  92چېگاراسىغىچە ۋە چۆچەك سۈمبە تارتىپ، نارىنقول،  ۋىاليىتىدىن
بار ئېدى6 ھەربىر تائىپەنىڭ تېشى بەلگە چېگرا دانە  99قورۇل بولۇپ، 

، بىردىن مۇئاۋىن غالدايۋە ھەربىر قاراۋۇلغا بىردىن زالۇڭ قاراۋۇلىغا بىردىن 
قاراۋۇل  قويۇلغانىدى6 ھەربىر تائىپەنىڭچېرىك ۋە سەككىز نەپەردىن غالداي 

تەيىنلەنگەن تەكشۈرگۈچى مەخسۇس بىر ئۈچۈن باشلىقلىرىنى چارالپ تۇرۇش 
مەسئۇل ئېدى6 شۇ مەزگىللەردە  تەكشۈرگۈچىلەرگە سى ئامبالبولۇپ، 

الر ارابۆلۈنگەن چېگيىلى  -6999بىلەن ىيە رۇسقۇرۇلغان قورۇل )قاراۋۇل( ۋە 
 تۆۋەندىكىدەك ئېدى:
ۋە سۈمبە نارىنقولدىن را اگەن چېگئۈچۈن بېرىلساقالش موڭغۇلالرغا 

تاش بەلگە بار  67قاراۋۇل  62مازىرىغىچە بولۇپ، بۇ يەردە  خونخايچاپچال 
، قاراسون- 2،نارىنقول-6بولۇپ، موڭغۇلچە ئىسىملىرى ئېدى6 بۇالرنىڭ 

-9، قاپيىڭ-7، دابان-.، ئوسۇنجىغان -1، ئىلىكسون-9، ماخاتۇلغا-9
خونخاي -62، ئەنگىرتى-66، ىچىماك-63، بورۇچكا-3جىغان ئىلىك، 

 مازار دەپ ئاتىالتتى6
مازارىدىن ئىلى دەرياسىغىچە يەتتە قورۇل،  خونخايشىۋەلەرگە 

-2مازار،  خونخاي -6سەككىز بەلگە تاش تەقسىم قىلىنغانىدى6 ئۇالر: 
جىيەك، -.تاشالنغان قورۇل، -1ياغاچ قورۇل، -9، دوالتۇ-9، تىكىلىخان

 رەت ئېدى6توخۇ قورالالردىن ئىبا-7
بېشىغىچە ئىلى دەرياسىنىڭ شىمالىدىن قورغاس غولىنىڭ سولۇنالرغا 

بېشىدىن قورغاس غولىنىڭ چاخارالر قىلىنغانىدى6 تەقسىم توققۇز قورۇل 
 قورۇل ۋە سەككىز بەلگە تاشنى باقاتتى6 61بولغان چېگاراسىغىچە چۆچەك 

الرنىڭ قويۇلغان بولۇپ، بەلگە تاشنومۇر بەلگە تاشلىرىغا ا ارچېگ
سومدىن موڭغۇلكۈرە 6 ھېسابلىناتتىغۇالچ ئۆلچىمى بىلەن ئارىلىغى 
ا ارچېگتىكىلىخان قورۇلۇغىچە مازاردىن  خونخايقورۇل بولۇپ  62مازارغىچە 

 6 ئۆلچەنمىگەنئۇزۇنلۇقى بولمىغاچقا تېشى بەلگە 
سوقتۇرۇپ، ئىچىگە شەھەر قۇرۇپ، سېپىلالرنى ئىلىدا مەمۇرلىرى چىن 
مىڭلىغان زىرائەت ئۆستۈرۈش ئۈچۈن ، سۇ چىقىرىپ چېپىپ ئۆستەڭلەرنى
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شىۋە ، چاخار، سولۇنمانجۇر، مەزكۇر ئېدى6 كۈچىگە ئېھتىياجلىق ئەمگەك 
خىزمىتىنى ئىشلىگەچكە باشقا چېرىكلىك پەقەت تائىپىلىرى موڭغۇل ۋە 

ھۆكۈمەت زىممىسىدا ئىشىمۇ بېقىش ئىشالرغا پايدىسى يوق ئېدى6 ئۇالرنى 
، ئىلىنى بىر ۋىاليەتكە ئايالندۇرۇش ئېغىرچىلىقالرنى يېڭىپۇ بولغاچقا ب

ئۈچۈن چىيە بولغانىدى6 شۇنىڭ مۇتلەق زۆرۈر ئىشلەمچى ئۇيغۇرالر ئۈچۈن 
چىقىش كۆچۈپ ئىلىغا دېھقانالرنى شەھەردىن ىنامىغا ئالت بەگخان ئىمىننلۇڭ 

 توغرىسىدا بۇيرۇق بەردى6
شەھەرگە ئەۋەتىپ ىلتيىلى ئا -6773گۇڭنى بەگ ئوغلى مۇسائىمىن

 333.كىرىيەلەردىن ، دوالن، ئاقسۇ، خوتەن، كۇچا، تۇرپان ۋە يەكەن قەشقەر، 
  .چىقتىكۆچۈرۈپ ئىلىغا دېھقاننى ئەمەس( بويتاق ئۆيلىك )ئائىلىسى بار، 

بېرىلىپ غۇلجا شەھىرىنىڭ ئورنى ئۈچۈن بۇالرغا مەركىزى شەھەر قىلىش 
 قىلىنغانىدى6بىنا غۇلجا شەھىرى 

بىر يىللىق تۈتۈن بېشىغا چىققانالرغا ئۆي، كۆچۈپ ئىلىغا ۈمەت ھۆك
قاتارلىقالرنى قەرز كۈمۈش سەر  62، بىر قوش كالىسى، تۈلۈك-ئوزۇق

 بەردى6ھېسابىغا 
ۋە تائىپىلىرى مىڭدىن ئارتۇق مانجۇر  93كۆچمەنلەر ئىلىغا چىققاندا 

ھەم بىر ئاز  ئاتلىق قازاقالرقىزاي ئۇيغۇرالر، يۈرگەن تاغ ئەتراپلىرىدا 
ھۆكۈمەت يەنى تائىپىلىرى مانجۇر  مەزكۇربار ئېدى6 موڭغۇلالر 

چىققان كۆچۈرۈلۈپ ئەسكەرلىرىنى ئاشلىق بىلەن تەمىنلەش ئىشى ئىلىغا 
ئائىلە ئۇيغۇرالر مانجۇرالرنىڭ  6.333 بۇ يۈكلەندىئۇيغۇرالرغا مەجبۇرىي 

قالدى6 بۇالرغىمۇ  بولۇپئالۋاڭچىسى ئىشلەيدىغان ئورنىدا ھەم قۇلى دېھقان 
ئۆيلىك  633چىققان ئېلىپ شەھەردىن ىۋاقتىدا ئالتتۆمۈر قورغاسقا تۇغلۇق 

مىللەت نامىنى ئاتىماي، ماالي يەنى قۇللۇق دېھقاننى ئۇيغۇر دېگەن 
 نامى قويۇلدى6« تارانچى»مەنىسىنى بېرىدىغان 

تەييار نامىنى ئىشلەتمەي، ئۇيغۇرىستان دېگەن خىتايالرغا كەلسەك 
يەر( دەپ ئاتايدىغان بولدى6 بۇنىڭدىن باشقا نەچچە مىڭ يېڭى « )نجاڭشى»

دەپ « چەنتۇ»نامنى ئاتىماي دېگەن « ئۇيغۇر»دۇنياغا مەشھۇر بېرى يىلالردىن 
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ئاتىدى6 بېشىغا يۆگىگەنلىگىنى كەمسىندۇرۇپ ئىسىم قويۇپ، ئۇيغۇرالرنىڭ 
نيا خەلقى نامىغا كەلسەك بۇ ئەزەلدىن دۇدېگەن « خىتاي»خەنزۇالرنىڭ 

زامانالردا خەنزۇالرغا ئۇزۇن قارا چاپان ئەينى ئاتايدىغان ئورتاق نامدۇر6 
دېگەن )ئۇزۇن قارا چاپانلىقالر( « خئيدايى»كىيىش ئادەت بولغانلىقتىن ئۇالرنى 

مەنىدە نەچچە مىڭلىغان يىلالر بۇيان شۇنداق ئاتىلىپ كەلگەن نام ئېدى6 
مۇساگۇڭنى بىلەن  ھاكىمبەگۇرالرغا ئىلىغا چىققان ئۇيغھۆكۈمىتى مانجۇر 

باشلىق قىلىپ تەيىنلىدى6 مۇسا ئەسلى تۇرپانلىق بولۇپ، مەنسەپ 
ئېلىپ ئائىلىنى بىللە  23باشلىق ئورانزىپ ئىنىسى كېيىن تەگكەندىن 

ئۆزى « ئۇششاق»ۋە ئۇالرنى يېزىسىغا ئورۇنالشتۇرغانىدى چىقىپ، چۇلۇقاي 
 ( دەپ ئاتىغانىدى6ئەركىبىنشاخ )

بىلەن كىمبەگ اھئىشى گىدارچىلىق ېئىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ئىل
ئىختىيارىغا  مەمۇرىيىتىنىڭھۆكۈمەت ئىبارەت ئاتاقلىق ئىككى زۇڭدۇدىن 

ياساق ئىشلىرىنى -ئالۋان، كىمبەگ سىلىق يىغىشاھتاپشۇرۇلدى6 
، قازى، مۇپتى، بېقىنىش( ئىجراسىگە شەرىئەت)مۇتالىئە ئورۇنالشتۇرۇش ۋە 

باشلىقالرنى تەيىنلەش، قىسقىسى مۇسۇلمانالرغا دىنىي ش ئەلەمگە ئوخشا
دارىنالر ئىلىنىڭ باسقاق زۇڭدۇ ئائىت ئىشالرنىڭ ئىجراسىگە مەسئۇل ئېدى6 

، بۇ كىمبەگكە يەتكۈزۈپاھپەرمانالرنى -جاڭجۇنى چۈشۈرگەن ھۆكۈم
ئەمەلىيلەشمىگەنلىگىنى ئۆزى نازارەت قىلىپ -ئەمەلىيلەشكەنپەرمانالرنىڭ 

 مەسئۇل ئېدى6كە تەكشۈرۈش
بىلەن ئاغچىسى خاندىن چيەنلۇڭ خىزمەت ھەققىگە كىمبەگلەر اھ

مەزكۇر ئاالتتى6 كۈمۈش سەر ئاق  6179ئۈچۈن بىرلىكتە يىللىق ھەققى 
سەر كۈمۈش 67ئاغچا سەر، 69961كىمبەگ اھھەر ئايغا بۆلگەندە كۈمۈشنى 

بولۇپ، بىر  كىشىلىك 62ئون يەر )بىر ئون يەر  62ئاالتتى6 بۇنىڭ سىرتىدا 
 مو يەر ئاالتتى6 9.93تەڭ ئېدى( يەنى جەمئىي موغا  63يەر كىشىلىك 

بىلەن ئاغچىسى بولۇپ، ئۇنىڭغا كىم اھمۇئاۋىن ئىشىك ئاغابەگ 
، ھەر ئايغا بۆلگەندە ئۈچۈن بېرىلىپمائاش كۈمۈش سەر ئاق  999 يىلىغا
ن يەر ئو 7سەردىن بولۇپ، بۇنىڭدىن باشقا  9سەرال ئاغچىسى ئۈچۈن 2961
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بۇالرنىڭ ئىختىيارىدا بولغاچقا ھوقۇقى  ئۇيغۇرالرنىڭپۈتۈن ئاالتتى6 ھەمدە 
 ئاالتتى6 نەپىقە خالىغانچە خەلقتىن 
قىلىش خاننىڭ ئىختىيارىدا ئېدى6 ئىلىدا رال ېنېنەسىپ گبەگنى كىماھ

غۇلجا، قاش، نىلقا، بايتوقاي، ئۈچۈن ھۆكۈمەت ئۇيغۇرالرنى باشقۇرۇش 
، سەن ئاربۇز، تارازتوققۇ، دادامتۇ، خونخاي، قاينۇق، ۇنبوربۇس، تاشئۆستەڭ

، ھەر يۈزگە، ھەر ئۆستەڭنى بىر نەچچە بۆلىپئۆستەڭگە  69داۋان قاتارلىق 
 6بۆلگەنىدىئەللىككە، ئەللىكنى ئونغا يۈزنى 

چىققان ئۇيغۇرالرنى تۆۋەندىكىچە كۆچىرىپ ئىلىغا ھۆكۈمىتى مانجۇر 
 ئورۇنالشتۇرغانىدى: 

، تاش 333، جىرغىالڭغا 6633بوربۇسۇنغا ، 133، قاشقا 33.قاينۇققا 
، 133دادامتۇغا ، 933غا خونخاي، 33.،  بايتوقايغا 933تاراغا زتوققۇداۋان، 

 ئورۇنالشتۇرۇلدى6تۈتۈن  333.جەمئىي ئائىلە بولۇپ،  33.ئارئۆستەڭگە 
ئاغابەگ ئىشىك كېيىن بەگدىن كىماھبۇ ئۆستەڭلەرنى ئىدارە قىلىشقا 

بەگ بىر كىماھبىر نەپەر ئۇيغۇرالرنىڭ ا ئۇششاق بەگلەر بار ئېدى6 ۋە باشق
بەگ، بىر نەپەر پاششاپ خەزىنىچى ، ئىككى نەپەر ئاغابەگنەپەر ئىشىك 

 661قاتارلىق بەگلىرى بولۇپ يۈز بېگى نەپەر  93، مىڭبېگىنەپەر  63بەگ، 
، گەنىدىبېرىلئاتاق جۇڭزى دېگەن -61 كونا بەگ بالىلىرىغا يېتەتتىنەپەرگە 

، كۆك بېشى، ئون بېشىبەگلىرىدىن باشقا ئەللىك يۇقىرىقى ئۇيغۇرالرنىڭ 
 تۆۋەن دەرىجىلىك بەگلىرىمۇ بار ئېدى6بېشى دېگەن 

نەپەر  2بەگنىڭ ئوردىسىدا دائىم خىزمەت قىلىپ تۇرغان كىماھ
بار نۆكەر نەپەر  23، بېگىنەپەر ئوردا  2دورغا،  9، پۈتۈكچى 9ياساۋۇل، 

تەشكىل يېرىمىنى يۇقىرىقىالرنىڭ خىزمەتچىلىرى ئاغابەگنىڭ  ئېدى6 ئىشىك
بولۇپ، بۇالرنىڭ پىرقىسى نەپەر ناغرىچى  23قىالتتى ھەمدە ئوردىدا يەنە 

 6تۆلىمەيتتىياساق -ھېچقايسىسى ئالۋان
خەلقتىن قوشۇپ ياساقلىرى پۈتۈنلەي -ئېيتىلغانالرنىڭ ئالۋانيۇقىرىدا 

ۋە سۈيىگە لنىڭ غوبۆلۈپ بېرىلگەن ۆزىگە يالغۇز ئنىڭ ھاكىمبەگ6 ئىلىناتتى
ۋە كىمبەگنىڭ دېھقانچىلىق اھ6 سېلىق تۆلىمەيتتى-ئېلىقيېرىگە تېرىلغۇ 
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(، ئىشىك مالىيى)يۈز يانچىسى باشقا الزىمەتلىك ئىشلىرىنى قىلىدىغان 
ھەر بېگىلەرنىڭمۇ بەگ ھەم شاڭ خەزىنىچى ، ئاغابەگنىڭ يۈز يانچىسى

بار ئۈچتىن يانچىسى بەگلەرنىڭ يۈز ، ىلىرىيانچ–تىن ماالي 21بىرىنىڭ 
ھەم شاڭ بەگلەرنىڭ خەزىنىچى ئېدى6 بۇ يانچىالر قۇتۇلماس قۇلالر ئېدى6 

 سۇلىرى بار ئېدى6-ئۆزىگە چۇشلۇق يەر
بېكىتىپ يىلدىن ئوشۇق داۋام قىلىپ كەلدى6 مانجۇرالر يۈز بۇ ئىشالر 
ا قارىغاندا ئۇيغۇرالردا يىلالردا خەنزۇ، مانجۇرالرغكېيىنكى قويغان بۇ ئادەت 

دەپ ئاتىالتتى6 « مۇشقا»بولسا بۇ ئادەت موڭغۇلالردا بۇرۇنراق يوقالدى6 
يىلىدىكى  -6399، ئاخىرى جۇڭخۇا مىنگودىمۇ يوقالمايئۇالرنىڭ بۇ ئادىتى 

 تامام يوقالدى6كېيىنال ئىنقىالبتىن 
قىلىدىغان قانۇن كۆرۈنۈش ، خانغا بېيجىڭغا بېرىپھەر ئۈچ يىلىدا 

نېمە خان ئۇنىڭدىن كۆرۈنگەندە خانغا مۇساگۇڭ بېيجىڭغا بېرىپ بويىچە 
خانغا ئۈچ تۈرلۈك ئىشىنى مۇساگۇڭ بار دەپ سورىغان ئېكەن، تەلىپىڭ 
 :بېرىشنى ئۆتۈنۈپتۇقىلىپ 
 6 ئىلى ئۆلكىسىنىڭ غۇلجا شەھىرىنى ئۇيغۇرالرغا بەرسە؛6
 )مەدرىسى( يوق؛جامائەسى 6 ئۇيغۇرالرنىڭ چوڭ 2
 غۇرالردا دىننى ئىشالرنى بىر تەرەپ قىلىدىغان چوڭ ئاخۇن يوق66 ئۇي9

، قوبۇل قىلغانىكەن6 ئاخىرى كۆرۈپ ئورۇنلۇق  ڭىۋتەلىخان ئۇنىڭ 
يامۇل ئورنىنى ئىشىك شەنگەن ، كەھاكىمبەگئىلىدىكى كونا يامۇل ئورنىنى 

گوڭسى تۇرپانغا ئۈچۈن ئورۇنلىدى6 ئاخۇنۇم تەلىپىنى ئاغابەگكە بېرىپ 
ئاخۇنلۇققا ئەلەم كېرىمنى ، شاھ ھەسەن، ئەلەم ئاخۇن، نامزات يېزىپ

ياساپ ئاجرىتىپ خان كۆپ مىقداردا پۇل ئۈچۈن بەردى6 مەدرىس ئەكەلدۈرۈپ 
مەدرىسىدۇر6 ئىلىنىڭ « بەيتۇلال»بەرگەن مەدرىسە ھازىرقى شەھەر ئىچىدىكى 

ى ئوڭاي پۇل تاپقان خىتاي سودىگەرلىرى ئىلكۆرۈپ ئەۋزەل شارائىتىنى 
 يېڭى مېھمانالرنىبۇ تەبىئىي 6 كېلىشكە باشلىدىئۆلكىسىگە كۆپلەپ 

، تۈزەشبولغان ۋىاليەتنى قايتىدىن خاراب ۋە ئۆتكەنكى ئۇرۇشالردا  تەمىنىلەش
باي ۋە ھېسابسىز ئىش ئېدى6 ئىلى سېلىش مۈشكۈل شەھەرلەرنى يېڭى 
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ى ئىشلەپ خام تەبىئەتنمۇشۇ بولغاچقا خەزىنە بىر ئېچىلمىغان -ئىشلەنمىگەن
كەمبەغەللىرىنىڭ بېشىغا چۈشكەن تاپشۇرماق ئۇيغۇر ھۆكۈمەت سىلىقلىرىنى 

ھۆكۈمەت ئازلىق قىلغانلىقتىن كۈچى مما بۇنىڭغا ئەمگەك ابىر باال ئېدى6 ئ
 6333شەھەردىن يەنە ىئالتچېپىش ئۈچۈن ئۆستىڭىنى توققۇزتارادىكى تاشتۆپە 

ئۆيلىك،  133ئۈچۈن پتۇرۇش كەلدى6 داۋان ئۆستىڭىنى چاكۆچۈرىپ ئۆيلۈكنى 
ئۈچ جەمئىيسى ئۆيلىك بولۇپ،  133ئۈچۈن ئۆستىڭىنى چاپتۇرۇش ئاربۇز 

 333.ان چىققكۆچۈپ ئاۋۋالقى كەلدى6 كۆچىرىپ ئۆيلۈكنى  2333قېتىمدا 
ئومۇمىي چىققانالرنىڭ كۆچىرلىپ شەھەردىن ئىلىغا ىئۆيلۈكنى قوشقاندا ئالت

سۆز شۇنىڭدىن دېگەن « سەككىزمىڭ ئىلى»ئائىلە بولۇپ قالدى6  9333سانى 
6 شۇ ۋاقىتالردا ئىلى ۋىاليىتىدىكى خىتاي ئاھالىسىنىڭ كېرەكقالغان بولسا 

نەپەرگە  6333يىلىغا كەلگەندە ئاران  -69.2ئاز بولۇپ ناھايىتى سانى 
، كېيىن دېھقانچىلىق راۋاجىلىنىپيەتكەنىدى6 ئىلىغا ئۇيغۇرالر كەلگەندىن 

يىل ھاكىمىيەت تۇتۇپ دەۋران  622نغانىدى6 بۇ يەردە باشالخېلى مەمۇرچىلىق 
6 مانجۇر تۈگەشكەنىدىمۇنقەرز بولۇپ ھۆكۈمىتى جۇڭغارىيە سۈرگەن 

-ۋاقتىدا بولسا بۇ ئۆلكىدە ھاكىمىيەتكە قارشى چىقىپ زىيانھۆكۈمىتى 
بولمىغانلىقتىن )جۇڭغارىيە باشقا مىللەتلەر بولۇپ، بىر يەتكۈزگۈچى زەخمەت 
مىڭدىن  933-933ئادىمىدىن ئايرىلغان( ئىلىنى كۆكەرتىپ  مىليونيىرىم 

ئۆيلىك ئۇيغۇر  9333ياساقالرنى تۆلەش ئاشۇ -بېقىپ ئالۋانئوشۇق خەلقىنى 
 بولۇپ تۇرىدۇ6 مەلۇم ئۆزىدىن -ئۆزئۈستىگە يۈكلەنگەنلىگى 

مانجۇر زېمىنىمىزنى بۇ كېلىۋاتقان ياشاپ بېرى بوۋىلىرىمىزدىن  -ئاتا
ياشىغان بولسىمۇ تىنچ قارىتىۋالغاندىن بۇيان بىر ئەسىر  ئۆزىگەھۆكۈمىتى 

كۈنى ئۇيغۇرالرنىڭ تارتمىغان ئازابى، كۆرمىگەن دەۋردە مما بۇ ائ
كەمبەغەل ئېدى6 ئاز ناھايىتى قالمىغانىدى6 ئۇيغۇرالر ئىلىغا كەلگەندە 

6 بۇ زدىن كۆتۈرۈلدىتېبۇ ئەمگەكچان تىرىشچان خەلق كېيىن ۋاقىتالردىن 
تۈرلۈك سېلىقىنى رگەن مانجۇرالر قانۇنلۇق ئالىدىغان ھوسۇلالرنىڭ ھالنى كۆ

سىلىقالرنىڭ -ئالۋان6 ئاخىرى بۇ ئۆستىرىۋەردىباھانە سەۋەبلەر بىلەن 
كاساپىتىدىن ئۇيغۇرالرنىڭ يەيدىغانغا ئوزۇقلۇق ئاشلىقلىرىمۇ قالماي، 
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سەۋەبىدىن ئۇرۇپ تۆلەلمىگەنلىك ۋاقتىدا سېلىقنى ھالىدىن كەتتى6 
بولدى6 ئۇيغۇرالرنىڭ تىرىشچانلىغىدىن تۇرمۇشى يەنىال لتۈرىلگەنلەرمۇ ئۆ

كۆپەيتىپ، ھۆكۈمىتى سېلىقنى ياخشىلىنىپ قالسا مۇستەبىت مانجۇر ئازراقال 
بۇ ئەمگەكچى خەلقنى باي چۈنكى قوياتتى، كەلتۈرۈپ ھالغا ئىلگىرىكى يەنە 

ۇنياسى يالغۇز ئېدى6 بۇ بوزەك قۇلالر دئېرىشتۈرمەسلىك ئۈچۈن تۇرمۇشقا 
ئىلى ئەتراپىدا ئەڭ پۈتۈن بولمىدى6 تىنچ ياساقنى تۆلەش بىلەنال -ئالۋان

جۇڭخۇا تا ئالۋاڭلىرى سوقۇش سېپىل ، چېپىشياخشى ئۆستەڭلەرنى 
بۇنىڭ دەلىلى شۇ ۋاقىتالردا خەلق توقۇغان  داۋام قىلىپ كەلدى6مىنگوغىچە 

 قوشاقالردا ئىزھار قىلىنغانىدى6
 

 قوشاقالر 
 خەت،جاڭجۇندىن چىقىپتۇ ۆستەڭنى چاپسۇن دەپ ئاق ئ

 ئەھمەد6دېگەن كەلدى توڭچى بەگ ئېلىپ بۇيرۇقنى 
 ئۇيغۇرنى ئاق ئۆستەڭگە ئىشلەتتى،بېشى يۈز مىڭ 

 زالىمالرغا تاقەت قىاللماي زار يىغالشتى6ماكان بۇ 
 بەردى،بۆلۈپ يەرنى چەم بېشىغا بېرىپ ئۆستەڭ 
 دەردى6قالرنىڭ سىلى-چىرىتىۋەتتى ئالۋانجانالرنى 

 چاپتى ئۆستەڭنى، كۈندۈز -كېچەئوقەت قىاللماي خەلق 
 بىرى بىلەن مۇڭداشتى6-خوتۇنالر ئەرلەرنى كۆرمەي بىر

 تۇرغىلى قويماس،ھىچ كەتمەن ئۇرۇپ چاپمىسا بىردەم 
 6تاتالشتىيارا باشنى ياخشىالر چىدىماي تومۇزدا 

 تۇرما،بىكار ئۇرار خەلقنى ئىلدام بول، ئىلدام چاپ 
 6قوغالشتىئالغىلى قويماس ئۇرۇپ خەلقنى دېمىنى 

 ،يانچارئۇرۇپ دالۇيە ئۆستەڭ چاپمىغان خەقنى 
 6 ياقىالشتىقامچىغا چىدىماي خەلق ئۆستەڭنى 

 دەشنەم،بېرىدىغىنى شۇنچە ئىشلىسەك بىزگە 
 نەم6 -كەلسۇن كۆزدىن كەتمەيدۇ ياشنىمە قولىمىزدىن 
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 دى قويمايدۇ،بولكۈز بۇ ئۆستەڭ بىر باال بولدى كەچ 
 .ئوقەت قىلىش نەدىكىنى بالىالر بىزگە تويمايدۇ

باشقا سېلىقالردىن  –چىپىشتەك ئېغىر ئالۋان ، ئۆستەڭ خۇلۇۋاڭ 
سېپىلى بولۇپ تۇراتتى6 مەسىلەن: كۈرە ئالۋانالرمۇ ئەرزىمەيدىغان ھېچنىمىگە 
كەلگەن سىلىنغاچقا كەلكۈن قورقۇپ، ئىلى دەرياسى بويىغا دۈشمەندىن 

قىلىۋېتىشى مۇمكىن يارنى بۇزۇپ قورغاننى ۋەيران سۈيى تالردا دەريا ۋاقى
ياز بويى نەچچە مىڭ ئىشلەمچى ئۈچۈن پۈتۈن قوغداش سېپىلنى ئېدى6 شۇڭا 

ئىشلەيتتى6 بىراق دەريانىڭ دولقۇنلىرى ئۈچۈن ئالۋاڭغا دەرياغا توسما ياساش 
اقتىدا سۇغا غەرق ۋئالۋاڭ نۇرغۇن كىشى بۇ كىتەتتى ۋە بۇزۇپ توسمىالرنى بۇ 

بولۇپ ئۆلەتتى6 قاچان سۇ دولقۇنى پەسىيىپ كەتكىچە ياكى بەزى ۋاقىتالردا 
يىللىق پۈتۈن ، زايە بولۇپۋاقتى ئۇيغۇرالرنىڭ ئىشلىگەن كۈزگىچە 

تىرىكچىلىگىدىن مەھرۇم بوالتتى6 بۇ يەردە شۇ ۋاقىتالردا ئىلى خەلقىنىڭ ۋاڭ 
قوشاقلىرىدىن ئېيتقان ىرى قايناپ ئەلىمىگە چىدىماي ۋىجدانلدەرد خۇلۇنىڭ 

 بايان قىلىمىز:يىققانلىرىمىزنى 
 

 ،ئەجدىھا بولدىمانجۇرالر باال بولدى، خۇلۇ ۋاڭ 
 6دەرياغا چوشىڭالر دەپسېپىلنى بۇزمىسون سورە 

 ئىشلەتتى6كۈندۈز يىگىتلەرنى مۇشۇ دەرياغا كېچە 
 6خەتتىۋە قېچىپ كەتكەن خااليىقنىڭ كەينىدىن بىر 

 باغالتتى6پۇتىنى -قولكەن يىگىتلەرنىڭ قېچىپ كەت
 ،الرنىڭ جېنىغاۇخراجاڭجۇن پرەھىم قىلمىدى 

 ،تۇرۇپ ئۆز ۋايىغاپىشماي ساماندەك سارغىيىپ كەتتى 
 خولۇنىڭ يولىداۋاڭ دائىم ئۇيغۇر ئىشلىدى 

 خۇداغا زار يىغالشتى6ئازابقا چىدىيالماي 
 ،باستىكۆتۆرۇپ شاخنى دەرياغا -تاش پاخال-شىخىل

 قاچتى6كېچىلەپ يۇرتىغا بالىالر ئېتىپ ياد ى ئۆين
 يۇرتنى ئاڭالشتى6كىمدىبان قېچىپ كەتكەن كىشى كىم 

 ،ئەقلىدىن ئازدۇردىلويىغا بېرىپ ئۇردوروپ ئۇالرنى 
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 ياڭراتتى6ئاۋازالر دېگەن بۇنىڭدىن قۇتۇالرمىزمۇ 
 ،ئالۋان چىرماشتىدېگەن ۋاڭخۇلۇ ياز بويى پۈتۈن 

 6قاخشاشتىئۇيغۇر زار پ شتىېئمانجۇرالر زۇلمىنى 
 

ئاق ئۆستەڭدۇر6 بۇ -بىرىئالۋاڭالرنىڭ باشقا مەشھۇر بۇنىڭدىن 
ئەڭ چوڭ ئۆستەڭ ئىلىدىكى ئۈچۈن كۈرەگە يەتكۈزۈش سۈيىنى ئۆستەڭنىڭ 

تۆلىگەن ئۈچۈن ئۇيغۇرالر ناھايىتى نۇرغۇن بەدەل چېپىش ئاق ئۆستەڭنى 
نى ۋە تۆمۈر كانلىرىغا بۇ ئۆستەڭلەردىن باشقا مىس كانى، كۆمۈر كائېدى6 

چىققان ھەسرەتلىك توغۇرلوق بۇ ئالۋاڭغا ئىشلەيتتى6 نەچچە يۈز كىشى 
 ئېدى: ئېيتىلغان قوشاقالردا مۇنداق 

 
 سوقىمىز،مىس كان دېگەن يەردە كۈندە ئۈچ تام 

 دېسەك   قورقىمىز6كېتەيلى قېچىپ 
 نى، ېقكىگىز ئاخشىمى ياتار چاغدا سالىدىغان 

 نى6الرنىڭ مىسكامانجۇرەتتې كبۇ جانغا ئۆتۈپ 
 باشقا مانجۇرالر ئۇيغۇرالرنى ياز بۇيى،بۇنىڭدىن 

 6ئىشلىتەتتىئورنىدا ئالۋان باغ ئاراملىرىغا 
 مانجۇرالر باققا ئىشلەتتى نەچچە يۈز مۇسۇلماننى،

 پاراغۇلمانى6سوراق يوق بۇ ئىشلەتسە ئۇرۇپ 
 ياشارتتى،راسا ئالۋىنى ئۆزلىرىنى مانجۇرالرنىڭ 

 قاخشاتتى6-ئۇردىخەلقنى ىن بىلەن رىچەك خارار
 ھوكۇرەپ،چىدىيالماي كاپىرالر زۇلمىغا 

 6دۈكرەپئالدىغا باللىرنى تاشالپ قاچتى 
 مىڭدىن بىرىنى خىلالپ 6ېيتاي مانجۇرالرنىڭ زۇلمىنى ئ

 راسا قامالشتۇرۇپ تىلالپ6قوشۇپ ئىتاي ناخشىغا 
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باشقا چارە ىشتى6 زارلىنسەيسىلەرنىڭ دەستىدىن ئالۋاڭ خەلقلەر دەپ 
پۇشۇقىنى تاپالماي قوشاق قوشۇپ بولسىمۇ زالىمالرنىڭ زۇلمىغا قارشى ئىچ 

 چىقىراتتى6 
ۋە مەنسەپ ئورۇنلىرى مانجۇرالرنىڭ قولىدا بولغانلىقتىن ئۇالر دۆلەت 
6 مانجۇر مەنسەپدارلىرى ئېزەتتىقاتتىق خەلقنى پايدىلىنىپ ھوقۇقىدىن 

ئۇالر چىقمايتتى6 پارىسىز ۋۇجۇدقا داق ئىش بولۇپ ھەرقانناھايىتى پارىخور 
باشقىالرنى ھايۋان قاتارىدا ھېسابالپ سۆڭەكلەر ئاق  ،غوجىالرئۆزلىرىنى 

باش ئۇنىڭغا قالسا ئۇچراپ 6 ئەگەر يولدا بىرەر  مەنسەپدار مانجۇر كۆرەتتى
 ئېدى 6  پۇخرانىڭ مەجبۇريىتى تازىم قىلىش ئېگىپ 

تىگىپ، قەستەن نومۇسىغا رنىڭ چوكانال-مانجۇرالر چىرايلىق قىز
بولمايال مۈمكۈن قارشى چىقىشى پۇقراالرنىڭ چىقىراتتى6 ئىش زورلۇق بىلەن 

خەلقنىڭ ئۆلەتتى6 مانجۇرالر زلىگەنلەرمو تاياقتا ۆسقالماي بەلكى خالىس 
يېقىنقى ئالمايتتى6 ئېتىبارغا ھېچبىر ئىشلىرىنى ۋە دىنى ئادەتلىرىنى -ەپرئۆ

نىڭ ىمىڭباشلىرئۇيغۇر، قازاق غىچە مىنگونى جۇڭخىۋا يەۋاقىتالرغا قەدەر 
مەمۈرى خىزمەتچىلەر باشلىق پۈتۈن جاڭجۇن ھەر يىلى چاغاندا ئېيتىشىچە 

بارلىق قوياتتىكەن6 بۇتالرغا باش بېرىپ بىللە سەھەردە تۇرۇپ بۇتخانىغا 
قېلىشى زور ئايرىلىپ بۇتخانىغا بېرىشتىن  مەنسەپدارالرنىڭمۇسۇلمان 
مەسئۇل، ئەگەر دېھقانچىلىققا ئۇيغۇرالر پەقەت ھېسابلىناتتى6 ولۇپ جىنايەت ب

بېشىغا تۈتۈن ھۆكۈمەتكە قىلسا تىرىكچىلىك بىرەر كىشى شەھەردىن چىقىپ 
مەيلى ھۆكۈمىتى دىھقانالر مانجۇر تۆلەيتتى6 بوغداي پۇت  99يەنى خو  62

6 ىرەتتىسېلىقنى ئالىۋبۇ بەلگىلەنگەن ئالمىسۇن ئوخشاشال  -ئالسۇنھوسۇل 
6 بۇ تولەيتتىبىر قوشۇپ -قالسا بىرگەبېرەلمەي سېلىقنى بىرەر يىل دېھقانالر 

ئىلى ئۇيغۇرلىرى مانجۇرالر دەۋرىدە بىر دېمەك مانجۇرالر قانۇنى ئېدى6 
بېشىدىن ئوقۇبەتلەرنى -ئازاب تۈگىمەس  -ۋاقىت پۈتمەسكۆپرەك ئەسىردىن 

 بوالاليدۇ:دەلىل قلىرى تۆۋەندىكى قوشاتوغرىلىق خەلقنىڭ كەچۈردى6 بۇ 
 

 ،دالوي بىلەن جاڭجۇنيەپ تويماي ئۇيغۇرنى 
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 6توڭچىالرنىڭ زەردىسىقىينىۋەتتى جانالرنى 
 تارتىپ ئالدى ئۇيغۇردىن مانجۇر ئات ھەم  كالىنى6

 6ئالدى  خاماننىخوتۇنالر ئاشلىق ئالغىلى كىشى يوق6 
 كۆرمەي تورغا چۈشەرمۇبوزالچىن ھاۋادىكى 

 ىغا مۇنداق جاپاالر چۈشەمدۇ؟ئادەم ئوغلى باش
 دەردىنى دەيمۇ؟ئۈزۈمنىڭ ئاتامنىڭ ھالىنى دەيمۇ 

 ؟ دەيدۇئىتىپ يىغاليمۇدەردنى ئىچىمدە دەردىم توال 
 مىلىنى ئالساق6غەزىنىسىنىڭ ئۇيغۇرنىڭ جاڭجۇن 

 6ئاشلىق ئالساقنامرىتىدىن بايدىن جانلىق مال، ياكى 
 ،ئاچتى ئوتئەجدىھا ئۇيغۇرالرغا بولدى جاڭجۇن بۇ 

 پەرزەنتىنى ساتتى6بېرەلمەي خەلق تېپىپ سىلىق 
 6قاچتىقايغان ياققا بېشى ئۇيغۇر بالىلىرىنى تاشالپ 

 ،بۇ قىسمەت پۇقراغا زۇلۇم قىلماسھىچ پادىشاھ 
 6ئاچتىئىلىغىنى يوق يىتىمالر پۇرۇغى ئادالەتنىڭ 

 يەتكەندۇر6ئىنھابىغا زامان ئاخىر بولغاندا زۇلۇم ئېيتقىن 
 يول ئاچتى6جاڭجۇن ئۆزى يېمەي ايناپ تاشقاندەك قازان ق

 
 توختىماي تۆكەتتى 6ياشلىرىنى دەپ بىچارىلەر كۆز 

 
 ئىچكى ئەھۋالى       خىتاينىڭ 

 
مانجۇرالرنىڭ  ئىچكى ئەھۋالىدىن بىر ئاز سۆزلەپ  ئۆتسەك كېيىنكى 
سوزلىرىمىز چۈشۈنۈشلۈك بوالر6 خىتاي بەش مىڭ يىللىق تارىخقا ئېگە دەپ 

يىلىدىن – 6993زلىنىدۇ، ئەمما بۇ تارىخ ئىككىگە بۆلىنىدو6 خىتاينىڭ سو
تارتىپ يىڭى تارىخى باشالندى6 ئەپىيون ئۇرۇشى دۇنيا كاپىتالىزىمىنىڭ 

- XIXھەربى كۈچى بىلەن خىتاينى بۆلىۋىلىشقا ئۇرۇنغان بىرىنچى قەدىمى
جۇر  ئەسىردىن باشالندى6 ئەجنەبى دەۋلەتلەرنىڭ خىتايغا كىرىشىنى مان
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خانلىرىنىڭ ئەجنەبىلەرنى كىرگۈزمەسلىك سىياسىتى توسوپ قااللمىدى6 
نى چىقتى6 بۇ ئۇرۇش مانجۇرالنىڭ كۈچىشۇنىڭ بىلەن ئەپيۇن ئۇرۇشى كىلىپ 

ئۇنىڭدىن كەنلىگىنى كورسىتىپ قالماستىن بەلكى ۋە چىرىك ھوكۇمەت ئې
بەردى6 سىقىشىغا چوڭ يول ئىچىپ  مانجۇرالرنىكېيىن    ئەجنەبىلەرنىڭ 

ئەمدى كاپىتالىزىمنىڭ قول خوجىلىغى فىئۇدالىزىم ئاستىدىكى دېھقانچىلىق 
كۈنگە مۈستەملىكە -ئاستىغا چۈشتى6 پۇتۈن خىتاي ئىختىسادى كۈندىن

ئىختىساتقا مىڭىشقا باشلىدى6 شۇنىڭدىن باشالپ خىتاي يېڭى بىر تارىخى 
، «ونا تارىخك»دەۋرىگە كىردى6 شۇڭا ئەپىيون ئۇرۇشىدىن بۇرۇنقى تارىخ 

 دەپ ئاتىلىدو6 « يىڭى تارىخ»ئەپىيون ئۇرۇشىدىن كېيىن باشالنغان تارىخ 
خىتايغا ئەپىيوننىڭ كىرىشى تاڭ سۇاللىسىدىن باشالنغان بولۇپ )ئۇ 

كۈمىتى چىيەنلۇڭخان ۆۋاقىتالردا خىتايالر ئەپىيون چىكەتتى(  مانجۇر ھ
خىتايغا كۆپلەپ ئەپىيون دەۋرىگە كەلگەندە ئىنگىلىسالر ھىندىستان ئارقىلىق 

كۈنگە -6 شۇنىڭدىن باشالپ خەلقنىڭ تۇرمۇشى كۈندىنۇزىدۈكىرگ
يىلى  -6793ساندۇق،  233يىلى -6923يامانلىشىدو6 ئىنگىلىزالر خىتايغا 

ساندۇق  27333يىلى -6992ساندۇق،  697.3يىلى -6996ساندوق،  933
شۇي ەيدارى لىن زئەپىيون كىرگۈزگەندى6 بۇ ئەھۋالنى سەزگەن مانجۇر ئەمەل

يىلدىن كېيىن  93ئەگەر بىز ئەپىيون كىرگۈزۈشنى توسىمىساق »كۈمەتكە: ۆھ
دېگەن تەكلىپنى سۇنۇپ ئەپىيوننى  ،«بىرمۇ ئەسكەر ھازىرلىيالمايمىز

ينى گۇۋاڭدوڭغا زەيشۇچەكلەشنى تەكىتلەيدۇ6 بۇ تەكلىپكە ئاساسەن خان لىن 
 ئەپىيون يوقوتۇشقا باشلىق قىلىپ ئەۋەتىدۇ6

ي گۇۋاڭدونغا بىرىپ قوشۇننى باشالپ ئەنگىلىيە شۇيەلىن ز
ساندۇق ئەپىيوننى  23299كونسۇلخانىسىغا باستۇرۇپ كىرىدۇ ۋە ئۇ يەردىن 

يىلى -6993تارتىپ ئېلىپ چىقىپ خۇيمىن دېگەن جايدا كۆيدىرىۋىتىدو6 بۇ 
كۈنىگىچە جەمى  -61ئاينىڭ -1كۈندىن -22ئاينىڭ -9بولۇپ ئەپىيون 

شوي پۈتۈن ئۆلكىدىكى ەيىدە تامام كۆيدۈرۈلۈپ بولىدۇ6 لىن زكۈن ئىچ-29
ق بۇيرۇق ۇرلۇكۈمەتكە تاپشۇرۇش توغۆئەپىيوننى ئۈچ كۈن ئىچىدە ھ
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چۈشۈرۈدۇ، شۇنداقال ئەنگىلىيە سودىگەرلىرىنىڭمو خىتايغا ئەپىيون 
 ئەكىرىشىنى مەنئى قىلىدۇ6

خىتايغا كۇمىتى بۇ ئىشنى باھانە قىلىپ ۆيىلى ئەنگىلىيە ھ -6993 
تۈزىلىدۇ6 « نەنجىن توختامى»يىلى ئۇرۇش توختاپ -6992ئۇرۇش باشاليدو6 

كۈمىتىگە ئۇرۇش چىقىمى ۆبۇ تۈزۈلگەن توختام بويىچە خىتاي ئەنگىلىيە ھ
مىليون كۈمۈش پۇلى تۆلەيدىغان بولىدۇ6 بۇ ئۇرۇش خىتاي ئۈچۈن  26ئۈچۈن 

رلىشىدۇ6 بۇ ناھايىتى ئىغىر زىيان سالىدۇ6 خەلقنىڭ تۇرمۇشى ئىغى
ماددىسىدىكى شەرتلەرگە بىنائەن خىتاي چەتتىن كىرگەن - 9توختامنىڭ 

 مالالردىن باج ئىلىش ھوقوقىدىن مەھرۇم بولىدو6
ئىككىنچى قىتىم يەنە ئەنگىلىيە ۋە فىرانسىيە دۆلەتلىرى بىرلىشىپ  

كۈمىتى بۇ قىتىممۇ قاتتىق ۆكۈمىتىگە ئۇرۇش باشاليدۇ6 مانجۇر ھۆمانجۇر ھ
يىللىرىمو ئامېرىكا ۋە -69.3ۋە  6919-.691بىيەتكە ئۇچۇرايدۇ6 مەغلۇ

تىيەنجىن »كۈمىتىگە زىيانلىق ۆمانجۇر ھ ھۆكۈمىتىفىرانسىيە 
كى ئەجنەبى دۆلەتلەر بۇ شەرتنامىالر يتۈزىدو6 تەبىئى«  شەرتنامىسىنى

قولىنى قىمىرلىغۇسىز قىلىپ باغالپ -نىڭ پۇتھۆكۈمىتىئارقىلىق مانجۇر 
 قويغاندى6

ز ئاچىقوسىز بولۇپ قالغاندا ۆئەجنەبىلەرگە س ھۆكۈمىتىمانجۇر   
خەلق ئىچىدە يۇقارقى كىلىشىملەرگە كۈچلۈك نارازىلىق كۆتۆرۈلدى ۋە ئاخىرى 
ئەجنەبىلەرنىڭ مۇستەملىكىسىدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن قوزغالدى6 )خەلىقنىڭ 

ەتنى كۈمۆلىشى يالغۇز ئەجنەبىلەرگىال قارشى بولماي، بەلكى چىرىك ھقوزغى
نى قۇرۇش مەقسىتىدە باشالنغاندى( شۇنىڭ ھۆكۈمىتىيوقوتۇپ ئادىل خەلق 

 نامىنى بەرگەنىدى6« تەيپىن تىيەنگو»الڭغا قوزغىئۈچۈن خەلق بۇ 
يىلىغىچە مۇشۇنداق ئىنقىالپالر تۈپەيلىدىن -69.3يىلىدىن -6913

ئەنگىلىيە يەنە ئۇرۇش باشالپ بېيجىننى بىسۋالدى6  خان شەھەرنى تاشالپ 
قىچىپ  چىقىپ ئامالسىز قالغانلىقتىن ئاخىرى ئىغىر شەرتلەرگە رازى بولۇپ 

قولى تىخىمۇ -نىڭ پۇتھۆكۈمىتىكىلىشىم تۈزىلدى6 بۇنىڭ بىلەن مانجۇر 
نىڭ تەكلىۋى بىلەن ھۆكۈمىتىىيە رۇسمەھكەم باغالندى6 شۇ ۋاقىتالردا يەنە 
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ە بىلەن بولغان ىيرۇسيىلى -6919كونسۇلى تۈرىدىغان بولدى ۋە  رۇسغۇلجىدا 
 رالىرى ئايرىلدى6اچېگ

كۈمىتنىڭ ئۈستىدىن ۆيۇقارقى ماجراالر سەۋەبىدىن مانجۇر ھ
كۈمەتنىڭ  ھالىنى ۆمەملىكەت بويىچە ئىنقىالپ پارتىلغاچقا بۇ ئەھۋالالر ھ

قويماي دۆلەتنىڭ ئىختىسادى بۇزغۇنچىلىققا ئۇچراپ، غەزىنە تۈگەپ ناھايىتى 
ئىلىدىكى  ھۆكۈمىتىشۇ جۇملىدىن مانجۇر  قىيىن ھالغا چۇشۇپ قالغاندى6

چېرىكلەرگە تىگىشلىك مۇئاشلىرىنى يەتكۈزۈپ بىرەلمىگەنلىكتىن ئىلى 
جاڭجۇنى بۇ ئىغىر سىلىقنى دېھقانالر ئۈستىگە سالدى6 قانۇن بويىچە ئۈي 

 9.-پۇت 9 :خوغا كۆپەيتتى6 )بىر خو 92خو سىلىقنى  62بىشىغا ئالىدىغان 
كۆرپە، -ياغاچ، يوتقان-ىگە چېرىكلەرگە ئوتۇنكىلوگىرام( ئۇنىڭ ئۈست

ماي قاتارلىقالرنى يەتكۈزۈپ بېرىشمو دېھقانالرنىڭ ئۈستىدە -تۇز، گۆش-چاي
 ئېدى6 

زامانىسىدىن قالغان ئۆستۈرمە سېلىقالرنى تۆلەش ئاجىز  ھاكىمخالزات 
 يىلدىن-73ھىجىرىيەنىڭ دىھقانالرغا تولىمو ئېغىر ئېدى6 ئۇيغۇرالرنىڭ 

ق بىر نەچچە يىل ى قاتتىق قۇرغاقچىلىق بولۇپ، خەللىدا ناھايىتكېيىن ئى
بىر -سېلىقالرنى تۆلەلمىگەندى6 بۇ تولەنمىگەن سېلىقالر قانۇن بويىچە بىرگە

دېھقانالردىن چىققان  ھاكىميىلىدا خالزات -71ئۆسۈپ تۇراتتى6 ھىجىريەنىڭ 
6 بۇ ۋەجىدىن خانلىق ئاشلىقنى مىليون پۇتقا يېقىن ئۆزى ئىشلىتىپ قۆيغاندى

ئەيىپلىنىپ ئورنىدىن چۈشۈرۈلۈپ ئۇنىڭ ئورنىغا چۈرۈك  ھاكىمخالزات 
زامانىسىدا چىكەتكە ئاپىتى بولۇپ، خەلق  ھاكىمبولغاندى6 چۈرۈك  ھاكىم

 تېخىمو ئىغىر كۈنلەرگە قالغانىدى6
نىڭ ھاكىمبولدى6 چوروق  ھاكىمدىن كېيىن مەزەمزات ھاكىمچوروق 

دە يۇقارقى ئۆستۈرمە ىربولدى6 مانا مۇشۇ دەۋئوغىلى ئىشىك ئاغا بېگى 
خو بولغانىدى6  92خو قوشۇلۇپ  23خو سېلىققا يەنە  62سېلىقالرنىڭ سىرتىدا 

شۇ سەۋەپتىن ئىلى ئۇيغۇرلىرىنىڭ ئائىلە راھىتى پۇتۇنلەي يوقۇلۇپ پۇخراالر 
تەمتىرەپ يۈرۈشكە مەجبۇر بولدى6 ئۇالرنىڭ -ئەتراپتىكى ناھىيەلەردە تىنەپ

چاقىسنىڭ زار -ر پارچە كىگىزى بولسىمو سېلىق يىققۇچىالر باالبىرە
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يىغلىغىنىغا قارىماي تارتىپ ئاالتتى6 دېھقانالر كەمبەغەللىكتىن قوشنىڭ بىر 
يىنىغا ئىشەك بىر يىنىغا ئوزىنى قوشۇپ يەر تېرەتتى6 بىر ئاز ئۇالققا 

 خوغا كۆپەيتىپ ئاالتتى6 بۇ 93خونى  23يىتىشىپ قالسا، قوشۇلغان 
سېلىقالرنى تۆلىمەسلىككە ھىچ ئىالجى يوق ئېدى6 بۇ سېلىقالرنى تۆلەلمىگەن 

-جانسىز ماللىرىنى ئېلىشتىن سىرت باال-بىچارە دېھقانالرنىڭ جانلىق
 چاقىسىنى سېتىپ ئۆزىنى يامۇلغا سواليدىغانالر ئاز ئەمەس ئېدى6

زومبۇلىغى ئالدىدا -نىڭ زورلۇقھۆكۈمىتىمۇستەبىت مانجۇر  
خانغا ئىتائەت »بولسا خەلقنىڭ ھالىغا يىتىش ئۇياقتا تۇرسون:  لەرھاكىم

قنى باساتتى6 دەپ خەل« قدىرگە تەن بىرىش كېرەكقىلىش   ۋاجىپ، تە
چاقىلىرىنى تاشالپ -ئەركىنلىكنى تەلەپ قىلغۇچى ئۇيغۇر ئىنقىالپچىلىرى باال

دەشتىلەرگە يوشۇرۇنۇپ قاچقاندى6 ئۇالرنىڭ  قوشاقلىرى بۇنى -تاغ
 تاليدو:ئىسپا

 گىز تاغالر،ېبۇ تاغالر ئ
 غېرىپ يولىنى باغالر6

 غېرىپ ئۆلسە كىم يىغالر،
 غېرىپكە غېرىپ يىغالر6

 

مۇستەبىت زالىمالر بۇ قىچىپ يۇرگەنلەرنىڭ بىر قىسمىنى تۇتۇپ 
كىلىپ شەھەرگە ئەكلىپ، باشلىرىنى كېسىپ، دارغا ئېسىپ قۆيۇپ، 

ۋەھشىيانە ھەركەتلەرنىڭ ھىچ  پۇخراالرنى قورقۇتاتتى6 شۇنداق بولسىمو بۇ
لۈشنى مىدى6 يەنى زالىمالرنىڭ قولىدا ئۆقايسى زالىمالرغا قىلچىمو پايدا بەر

كۈنگە كوپىيىپ، مانجۇر -نومۇس بىلگەن ئۇيغۇرالرنىڭ سانى كۈندىن
پەيدا بولۇشقا باشلىدى6 گە قارشى ئىنقىالپ ئۇچقۇنلىرى ھەر يەردە ھۆكۈمىتى

بۇ ئىنقىالپچىالرنىڭ كۆرگەن كۈنى ناھايىتى تەس مما ئىنقىالپ باشالنغىچە ئا
كىچەكتىن -بولۇپ، سوغ تاغالردا، ئىسسىق چۆللەردە ئاچلىقتىن كىيىم

قىينىلىپ ئۈلۈپ كەتكەنلەرمۇ كوپ بولدى6 زالىمالرنىڭ قولىغا چۈشكەنلەر 
بولسا سوالقتا كۆپ يىتىپ، چىرىپ ياكى دارغا ئېسلىپ، چىپىلىپ تۈگەشتى6 

 ەپ مۇقىم ئۇيۇشتۇرۇدىغان كىشى يوق ئېدى6ئۇالرنى تەشكىلل
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 ئىلى ۋىاليىتىنىڭ ھاكىملىرى

 
6 1 ھاكىم6 خالزات 69 ئورانزىپ 9ڭ ۇ6 مۇسا گ62 ئىمىن ۋاڭ  6  

 6بولغان ھاكىم6 باباخان غوجا قاتارلىقالر 7 ھاكىم6 غىياز .مەزەمزات 
 يىلى ۋاپات بولدى6 -6993 ،ە ئولتۇرۇپلىككھاكىميىلى -69.9مەزەمزات 

 يىلى ۋاپات بولدى6-6362 ھاكىمباباخان 
 

 تۇڭگان ئىنقىالبى
 

گە قارشى قوزغالغانالر يالغۇز ھۆكۈمىتىئىچكى ئۆلكىلەردىكى مانجۇر 
خىتايالر بولۇپ قالماستىن باشقا مىللەتلەر قاتارىدا ئىسالم دىنىدىكى  تۇڭگان 

بىر نەچچە قېتىملىق  ھۆكۈمىتىمىللىتىمو قوزغالغان ئېدى6 مانجۇر 
لىڭى ىقوزغ« تەيىپىن تىيەنگو»قانلىق باستۇرغان بولۇپ،  نىىلىڭىوزغق
تىدا مۇسۇلمانالرغا بىر ئاز كەڭچىلىك بىرىلگەندى، بىراق يوننەن قۋا

ئولكىسىدىكى تۇڭگانالرنىڭ يەرلىرىنى مانجۇر بايلىرىغا تارتىپ ئېلىپ 
يجو الڭغا گۇىالڭ پەيدا بولۇپ، بۇ قوزغقوزغى يەنە تىنپسەۋە شۇ بېرىشتى6

مۇسۇلمانلىرىمۇ قوشۇلغان ئېدى6 دەسلىۋىدە پۇمشىكالرغا قارىشى قوزغالغان 
يىلى دۇينىشو -6911بۇ ئىنقىالپ كېڭىيپ پۈتۈن جەنوبى خىتاينى قاپلىدى6 

دېگەن كىشىنىڭ رەھبەرلىگىدە قوزغالغان تۇڭگانالر قوزغىلىڭى كېڭىيىپ 
 233 ھۆكۈمىتى يىل داۋام قىلدى6 ئەڭ ئاخىرى مانجۇر 63يىلىغىچە -6979

الڭنى باستۇرۇپ، دۈينىشونى ئۆلتۈردى6 بۇ ىمىڭ ئەسكەر چىقىرىپ، قوزغ
نىڭ زۇلىمىغا قارشى قوزغالغان بولسىمو ھۆكۈمىتىالڭ مانجۇر ىقوزغ

 ئىچكىرىدىكى يەرلىك خىتايالر قوللىمىغانلىقتىن مەغلۇپ بولغاندى6
دىكى تۇڭگانالرنىڭ سىگەنسۇ( ئۆلكى-شىمال)شەنشى-يغەربى 

نىڭ ھۆكۈمىتىيىلى مانجۇر -69.2پات پەيدا بولۇپ تۇردى6 -غىلىڭى پاتقوز
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خىنەن گۇبىرناتورى گېنېرال يىنشوچىڭ مۇسۇلمانالردىن ئەسكەر ئىلىپ 
غا قارشى تەييارلىق قىلدى6 تەيپىن تىيەنگونىڭ « تەيپىن تىيەنگو»

ئەسكەرلىرى شىمالغا كەلگەندە تۇڭگان ئەسكەرلىرى قېچىپ كەتتى6 ئۇالر 
ىگە بېرىپ ئەسكەر توپالپ زەينۇ دېگەن كىشىنىڭ رەھبەرلىگىدە يەنە شەنش

قوزغىالڭ كۆتەردى6 بۇ قوزغىالڭ داۋامالشقان بولسىمو، ئاخىرى يەنىال 
 بىسىقتۇرۇلدى6

 
 ئۇيغۇرالر ئىنقىالب ئالدىدا

 
كۈمەت تەرىپىدىن يېڭىلىپ قالغاندى6 ۆئىچكىرىدىكى تۇڭگانالر ھ

ىغان مۇئامىلىسىنى ئۆزگەرتىپ ر بىلەن بولىدكېيىن ئىلى جاڭجونى مۇسۇلمانال
تەرەپتىن  يىلى قارقىرا-69.3قنى بۇرۇنقىدىنمو بەتتەر قىيناشقا باشلىدى6 خەل
ئىشىك ئاغا  ئابدۇرۇسۇلىيە ئەسكەرلىرى بېسىپ كىرىشكە باشلىغاندا رۇس

 ىيەرۇستەرەپكە  قول ئاستىدىكى مىڭ پالۋان بىلەن ياندۇرغاندى6 ئىلى بېگى
نىڭ ئۇرۇشقا ھۆكۈمىتىدى6 شۇڭا مانجۇر ئې م بارىھدائىم ۋا تەرەپتىن

 تەييارلىق قىلىۋاتقانلىغى ھەر تۈرلۈك ئاالمەتلەردىن مەلۇم ئېدى6
ىنى كۈرەگە ھاكىمشۇنداق كۈنلەرنىڭ بىرىدە جاڭجۇن مەزەمزات 

چاقىرتىپ6 تارانچىالردىن بەشيۈز پالۋان تەييارالپ بىرىشنى تاپشۇردى6 
بىر تۈرلۈك تۈشۈك نانالرنى پىشۈرۈپ بىرىشنى ئۇقتۇرغان ئىلگىرى  بۇنىڭدىن

جاڭجۇننى بۇرۇنقى  ھاكىمئېدى6 سىياسى ئىشالردىن بىخەۋەر مەزەمزات 
ھالىغا كەلتۈرۈشكە ئالدىردى6 ئالدىرماسقىمو ئىالجى يوق ئېدى6 شۇنىڭ 

پالۋانالرنى تەييارالپ، خەۋەر قىلىش ئۈچۈن كۈرەگە  ھاكىمئۈچۈن مەزەمزات 
نىڭ مۇنداق چوڭ خىزمىتىگە قايىل ھاكىم)جاڭجۇن مەزەمزات ماڭدى6 

غا ىدەپ كۈرە زىندان «نى ئۆستەرمىدىڭسېلىق» ئۇنىئامما  بولغان بولسىمۇ،
 دى( 6ئې سوالپ قويغان

جاڭجۇن مەرگەنالرنى )پالۋانالرنى( ئېلىپ كېلىشكە مەزەمزات 
ئۇنى بەككە بۇيرۇق يازدى6 ھەمدە ئابدۇرۇسۇلنىڭ ئىشىك ئاغىسى ھاكىم
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ى قىلغانلىغىنى ئۇقتۇردى6 لېكىن ھوكۈمەت ھاكىمئۇالرنىڭ )موقىم( 
بىلەن بارمىدى6  اھانىالرببەگ تۈرلۈك ئابدۇرۇسۇلئەھۋالىدىن خەۋەر تاپقان 

 ئاخىرى پالۋانالرنىمو ئەۋەتمىدى6 
وكۈمەت باشلىقلىرى ئىچكىرىدىكى ۋەقەلەرنى ۆئىلىدىكى مانجۇر ھ

ۇتقان بولسىمو، بىراق مۇسۇلمانالر مۇسۇلمانالرغا بىلدۇرمەي سىر ت
كۈمەتنىڭ مۇسۇلمانالرنى يوقىتىش ئۈچۈن تەپسىلى قارار ۆھ

 قىلغانلىقلىرىدىنمو خەۋەردار ئېدى6 
گە قارشى بولۇۋاتقان ھۆكۈمىتىيىلى گەنسۇ تۇڭگانلىرى مانجۇر -69.9

ئىنقىالپ ۋە قااليمىقانچىلىقالردىن پايدىلىنىپ شىن سۇنۇڭ غەربىدىكى 
ر  بىلەن مەخپى بىرلىشىپ قوزغالدى6 ئۇالرنىڭ سىياسى، ئەمەلى تۇڭگانال

غايىلىرىدا ھىچ قانداق توقۇنۇش يوق   ئېدى6 گەنسۇدىكى ساال تۇڭگانلىرى  
كۈمەت ۆ)ئەسلى تۇرۇك( ئىچكىرىدىكى خەلقلەرگە ئوخشاش ھوقوقتا بولۇپ، ھ

بۇ  الشمايتتى6 ئۇالرمو شۇنىڭغا قارىمايىئۇالرنىڭ ئىچكى ئىشلىرىغا ئار
كۈمەت زوزۇڭتاڭ دېگەن گېنېرالنى ئەۋەتىپ ۆالڭغا قاتناشقاندى6 ھىقوزغ

 الڭنى باستۇردى6 ىئاخىرى بۇ قوزغ
الڭچىالرنىڭ باشلىغى ماۋيېنلونى ىقوزغبەي يەنخۇ بىلەن يۇشاۋخو 

شىنجاڭغا قېچىپ چىقىپ،  قالدۇق ئەسكەرلىرىنى باشالپ ئولتۈردى ۋە
يە دېگەن تۇڭگان باشلىقلىرى بىلەن ئۈرۈمچىدىكى مايىڭدا، گۇچىڭدىكى ماي

الڭنى بىسىقتۇرۇش ئۈچۈن مانجۇر ىالڭ كۆتەردى6 بۇ قوزغىبىرلىشىپ يەنە قوزغ
يەنە زوزۇڭتاڭنى ئەۋەتتى6 نەتىجىدە مايىڭدا بىر نەچچە مىڭ  ھۆكۈمىتى

ئەسكىرى بىلەن تەسلىم بولدى6 بەي يەنخو تۇرپانغا قىچىپ چىقىپ، ئالتە 
الڭ قوزغىىيەگە ئۆتۈپ كەتتى6 بۇ رۇسىرى بىلەن شەھەر ئارقىلىق ئەسكەرل

بولغاندى6  ۇترۇقبىسىقتۇرۇلغان بولسىمۇ، ئۇ ئىزىلگەن خەلقنىڭ ئىنقىالۋىغا ت
شۇنىڭ ئۈچۈن غۇلجا دائىرىسى ئەتراپىدىكى تۇڭگانالر ئۆز ئارا 

لۇشقا قارار قىلدى6 بۇ قارارغا قوزغىراق ىئىتتىپاقلىشىپ، ھوكۈمەتتىن بۇرۇن
گۈلەنگەن ۋاقىت كېلىشى بىلەن تاجى، ئەردىپو، ساندىخۇزا بىنائەن بەل

الڭغا باشقا تۇڭگانالرنىڭ تەييارلىغى قوزغىتۇڭگانلىرى قوزغالدى6 لىكىن بۇ 
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بولمىغانلىقتىنمو ياكى قورققانلىقتىنمو ئۇرۇشقا قاتنىشالمىدى6 
الڭچىالرنىڭ سانى ئاز بولغانلىقتىن مانجۇر ئەسكەرلىرى تەرەپتىن قوزغى

ۇلۇپ، ھەممىسى قاماققا ئېلىندى6 خەلققە ئىبرەت بولسۇن ئۈچۈن باش باستۇر
كېسىش مەيدانىدا ئۇالرنىڭ باشلىرىنى چاپتى، ئۇالرنىڭ باشلىغى پەنسىيە ۋە 
بىتەئەملەرنى جادىىدا توغرىدى6 بۇ قانلىق پاجىئەنى كۆرۈپ تۇرغان 

 نىڭ بۇ قانلىقھۆكۈمىتىئۇيغۇر ۋە تۇڭگانالر  مانجۇر  -مۇسۇلمانالر
ئۈگۈن ئۆزلىرىنىڭ بىشىنى كېسىدىغانلىغىنى تونۇپ -قىلىچىنىڭ ئەتە

 بىرىگە سىرلىق قاراشقان بولسا ئەندى ئىتتىپاقلىشىپ-يېتىپ، بۇرۇن بىر
مانجۇر ھۆكۈمىتىگە قارشى ئۇرۇشماقتىن باشقا يولنىڭ قالمىغانلىغىنى 

 تونىغاندى6 
ئاخۇن، شۇنداق كۈنلەرنىڭ بىرىدە غۇلجا شەھىرىدىكى ئاشۇ زاتىپ 

بەگنىڭ ئابدۇرۇسۇلئىسمائىل ۋە ئايۇپ دېگەن تۇڭگانالرنىڭ مۇتىۋەرلىرى 
ئايال  -بىزلەرنىڭ ئەر»ئوردىسىغا كېلىپ، يىغالپ تۇرۇپ ئېيتتىكى: 

ئەۋالدلىرىمىزنى مانجۇر ھۆكۈمىتى قىرىپ قويمىغىدەكمىش، بىزلەر سىزلەر 
قىرغىن قىلماي  بىلەن دىن قېرىنداش، موشۇ مانجۇر ھۆكۈمىتى بولسىال بىزنى

قالمايدۇ6 سىزلەر موشۇ قىرغىنچىلىق قىلىشقا قارشى بىرلىكتە تۇرۇپ بىزگە 
ياردەم بەرسەڭالر، ئالال تائاال سىزلەرنى دۇنيادا ۋە ئاخىرەتتە سائادەتمەنلەردىن 
قىالر ئېدى6 مۇبادا بىزگە ياردەم بەرمىسەڭالر بۇ ئىش سىزلەرگىمۇ كەلمەسمۇ؟ 

ستەبىت زالىم مانجۇرالرنىڭ قانلىق قىلىچى ئەلۋەتتە كېلىدۇ6 بۇ مۇ
 دەپ يىغالپ يالۋۇرىدۇ6« سىزلەرنىڭمۇ بىشىڭالرغا كېلىدۇ

مەن ئاخۇنلىرىمىزدىن سوراپ باقاي، ئۇالر نېمە قىل »بەگ ئابدۇرۇسۇل
دەيدۇ6 تۇڭگانالر « دېسە شۇنى قىالي، سىزلەر بۈگۈن قايتىپ ئەتە كېلىڭالر

دەپ « ئالالھغا ئامانەت!»غىنى قىلىپ شۇ كېچىسى ئۇخلىماي جەڭ تەييارلى
 ياتىدۇ6

شۇ كېچىسى قازى نەسىردىننى چاقىرتىپ،  ھاكىمبەگ ئابدۇرۇسۇل
-تۇڭگانالرنىڭ ئەھۋالىنى ئېيتىدۇ6 ئاخۇنۇم جىھات قىلىشنى ئاڭالپ، بۇل

بەگ ئۆمرىڭىز ئۇزۇن بولسۇن، ئالالھ ئابدۇرۇسۇل ،ئەي»بۇلدەك سايراپ: 
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ە نۇسرەت ئاتا قىلسۇن، پۈتۈن تۇڭگانالرغا نىيىتىڭىزگە يەتكۈزسۇن ھەمد
ياردەم قىلىپ ئىسالم ئېچىڭ، ئىسالم ئېچىپ خەلىپىلىكنى ئېلىڭ، ساۋاپنىڭ 

دەپ دۇئا بېرىپ يەنە « ئەڭ ئاخىرى جىھات قىلىشتا، بۇنىڭغا پەتىۋا باردۇر
مانجۇرالرنىڭ زالىملىغى چېكىگە يەتتى6 ئەمدى جىھات قىلىش »ئېيتتىكى: 

 «6 نالرنىڭ پەرىزىدۇرھەممە مۇسۇلما
بەگ جىمى بەگلەرنى ۋە ئابدۇرۇسۇلئەتىسى كۈن چىققاندىن كېيىن 

ۋەرلىرىنى چاقىرتىپ، مۇستەبىت زالىم مانجۇر انالرنىڭ مۆتىتۇڭگ
ھۆكۈمىتىگە قارشى ئىتتىپاقلىشىپ ئۇرۇش قىلىشنىڭ زۆرۈرلىگىنى ۋە جىھات 

لدى6 يېغىن قىلىشنىڭ ئۇلۇقلىغىنى سۆزلەپ، پۈتۈن ھەممىنى قايىل قى
قاتناشچىلىرىمۇ ئۇرۇشۇشنى مۇۋاپىق دەپ ۋەدە قىلىشتى6 ئاندىن 

ي تۇڭگان قىرىنداشالر ئۆزۈم ەئ»بەگ سۆز قىلىپ مۇنداق دېدى: ئابدۇرۇسۇل
باش بولۇپ، تۈمەندىن كۆپرەك ئەسكەرلىرىم بىلەن سىزلەرگە يولداش بوالي، 

لىڭالر ئاال، موشۇ بىراق سىزلەرنىڭ تىلىڭالر تاتلىق ۋە دىننىي بۇزۇشقا دى
تۇڭگان چوڭلىرى ۋە ئاخۇنۇمالر سىزلەرنى  ،پەيلىڭالردىن بەك قورقىمەن6 ئەي

شۇندىن «6 بىلىمەن، ۋاپا يوق ۋە بەلكى ۋاپانىڭ ئورنىغا جاپا ساالرسىلەرمۇ؟
 6بىزلەر سۆز بېرىمىز6 سۆزىمىزگە تۇرۇمىز»كېيىن تۇڭگانالر مۇنداق دېدى: 
ۇرالرنى يېڭىپ ئازاد بولغاندىن كېيىنكى قەسەم ئالالھقا بولسۇنكى مانج

رىدىن سىزنى ھىمايەتچىمىز دەپ تۇنۇپ ئۇيغۇرالرغا ئوخشاش ئۆزىمىزگە ىدەۋ
ياكى ناشايەن  گۇمان سالىدىغانپادىشاھ قىلدۇق6 ئەگەر بۇ توغرىدا سىزلەرگە 

 «ئىشالرنى قىلساق خۇدائىم بۇ جاھاندا بىزلەرنى تامام يوق قىلسۇن!
اشلىقلىرى ئۇيغۇرالردا بولماق شەرتى بىلەن ئاخىرى ھۆكۈمەت ب

ئۇيغۇرالر تۇڭگانالر ئىتتىپاقلىشىپ مانجۇر ھۆكۈمىتىگە قارشى ئۇرۇشۇشقا 
 كېلىشتى6 
مىڭغا يىقىن تولۇق قورالالنغان مانجۇر چېرىكىگە قارشى تۇرۇشتا  933

ياراقسىز ئۇيغۇر، تۇڭگانالرنىڭ يېڭىشى ئۈچۈن نۇرغۇن  -قورال سانى ئاز ۋە
مالرنى بېرىشى تۇرغان گەپ ئېدى6 لېكىن شۇنداق بولسىمۇ، سانى ئاز ۋە چىقى

غان سەۋەپ قىلتۇڭگانالر باش كۆتۈرۈشكە مەجبۇر  -تەييارلىقسىز ئۇيغۇر
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پەقەتال زۇلۇمدۇر6 سىياسىي ئاسارەت، ئىقتىسادىي قۇللۇقتىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن 
 بۇنىڭدىن باشقا ئامال يوق ئېدى6

 
 ۋە ئىلى سۇلتانلىغى تۇڭگان ئىنقىالبى -ئۇيغۇر

 
بەگ ئۇيغۇر، تۇڭگانالرنىڭ باش قوماندانى ھەم ئەمىرى ئابدۇرۇسۇل

پەرمانلىرىغا ھەر ئىككى تەرەپ ئەمەل قىلدىغان -بولدى6 ئەمىرنىڭ ئەمىر
بولدى6 قايسى تەرەپتىن خاتالىق ئۆتسە كىم بولىشغا قارىماي، گۇناھىنىڭ 

بەگ ھۆكۈم ئابدۇرۇسۇلەر يېنىكلىگىگە قاراپ ئۆلۈم جازاسىغا قەد-ئېغىر
 92چىقىرىدىغان بولدى6 ئەمدى ئەمىرنىڭ ئۈستىدىكى يەنە بىر مۇھىم ۋەزىپە 

ئەسكەر ئېلىش ئۈچۈن ئالدىراشلىق بىلەن  يبەگلىكتىكى ئۇيغۇرالردىن پىدائى
 بۇيرۇق چۈشۈرۈش بولدى6 

ئاينىڭ -63يىلى جامادىل ئىيىنىڭ -9يىلى )تۇنچىجاننىڭ  – 69.9
كۈنى -6ڭ كىرىشى پەيشەنبە كۈنى كېچىسى( ئۆكتەبرنىڭ كۈنى جۇمەنى-62

بەگ ئابدۇرۇسۇلئىلى خەلقى مانجۇر ھۆكۈمىتىگە قارشى قوزغالدى6 
بەگلىكتىكى ئۇيغۇرالرغا خەۋەر بېرىپ  92 بولغان بەلگىلەنگەن كۈنگىچە

6 ۋاقتىنى قىسقا دىئۆلگەرگەن، ئەسكەرلەر ئوردا ئەتراپىغا يوشۇرۇنچە توپالن
ەبى مانجۇرالرغا تويۇقسىز ھۆجۈم قىلمىسا مانجۇر قىلىشنىڭ سەۋ

ئەسكەرلىرى كۆپ، تۇيۇپ قالسا چاتاق بوالتتى6 ئىككىنچىدىن ئۇ دارىن 
ئات ئېلىپ كىلىش  2333دېگەن  خىتاي ئەمەلدارى تۇرغۇت خانى تەرەپكە 

 ئۈچۈن كەتكەندى6 ئۇنى توسۇپ زەربە بەرمىسە بولمايتتى6 
بەگ غۇلجا ئابدۇرۇسۇلشى بىلەن بەلگۈلەنگەن  ۋاقىت يېتىپ كىلى

شەھرىنىڭ خىتاي بازار ) چوڭ كۆرۈك( مەھەللىسىدىكى جىن پاڭغا ھۆجۈم 
قىلىش بۇيرۇقنى چۈشەردى6 ئۇيغۇر، تۇڭگان ئەسكەرلىرى جىڭ باڭغا قارا 

-مۈلۈك، نۇرغۇن قورال –چىدە تامام مال ېبۇراندەك تېگىپ بىر ك
زە قورغىنىغا ھۈجۈم قىلىپ، ياراغلىرىنى قولغا چۈشەردى6 ئەتىسى چىلپەڭ

ئۇنىمۇ تىزلىكتە ئالدى6 چىلپەڭزە قورغىنى مانجۇرالرنىڭ خېلى مۇھىم 
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دورا قاتارلىقالر -ياراق، ئوق –ئىستىھكاملىرىدىن ئېدى6 بۇ يەردە قورال 
ناھايىتى كۆپ، باي ئۇرۇن ئېدى6 بۇ قورغاندىكى مانجۇرالر ئۇرۇش قىلمايال 

ئىنقىالپچىالر بۇنى كۆرۈپ ناھايىتى جانلىنىپ   ئىنقىالپچىالرغا تەسلىم بولدى6
 كەتتى6

چىلپەڭزە جىڭىدىكى قااليمىقانچىلىقالر تازلىنىپ بىر تەرەپ قىلىنىپ 
بەگلەر شەھەرنىڭ  ،بولغاندىن كېيىن ئىنقىالپچىالر باياندايغا يۈزلەندى6 ئەمىر

ياش يېگىتلىرىدىن: ماخمۇت، سىدىق، شىربەگ ھاجى تاھىر، خالىدبەگ 
ئەسكەر باشلىغى( سېتىۋالدى شانبېگى، خوتەن باتۇر، ھوشۇر پالۋان،  133)

بايراق كۆتۈرگۈچى ئابدۇلال ھېيىت، پەخىردىن، ئابدۇلال ناسىر، ياخشى 
ېلىپ شائىر ئابدۇلھەت، جااللىدىن، شىرىدۇ ئاخۇنالرنى ئ ،پالۋان، ئابدۇۋارىس

 ،لۋانتۆپىدىن قوۋاش باتۇر، ئابلىز پاباياندايغا بېرىپ چۈشتى6 ئاق
بەگنىڭ تۇققىنى ئايۇپ باتۇرالر نۇرغۇن ئەسكەرلىرى بىلەن ئابدۇرۇسۇل

 ئەۋەتكەنخەلقىنىڭ  ىسېپىلىنى قورشاپ چۈشتى6 شۇ ۋاقىتتا غۇلجا ئۇنياريۈزد
بارگاھلىرىنى  -ئەسكەرلىرى ھېساپسىز كۆپ بولۇپ، شاڭ بېگىلەر چىدىر

 ۇپ چىقتى6 تىكىپ بايانداينىڭ غەرىي تەرىپىگە قۇماندانلىق شتاب قۇر
بەگ توققۇزتارانىڭ ياش يېگىتلىرىدىن مىڭنى ئېلىپ ئىسھاق غەزىنىچى

كېلىپ، ئۇالرمۇ بارگاھ قۇرۇپ چىقتى6 بايانداي سىپىلى ئەتراپىدا كەچكىچە 
قاتتىق سوقۇشالر بولدى6 مانجۇرالرنىڭ بىرسىمۇ سىپىل دەرۋازىسىدىن 

 بىشىنى چىقىرالمىدى6
اخۇن شەھەر ئىچىدە تۇرۇپ، ئۇرۇشقا بەگە بىلەن نەسىردىن ئئابدۇرۇسۇل

 قوماندانلىق قىلدى6
 6233جاڭجۇننىڭ بۇيرۇغى بىلەن يۇلتۇزدىكى تۇرغاۋۇت قالماق خاندىن 

ئات ئېلىپ كۈرەگە ماڭغان سى غالداي بىلەن ئۇ دارىن چېرىكىلىرىگە قارشى 
ئۆستەڭدىكى شەمشىدىن خەلپەم بىلەن بەگ ئارئابدۇرۇسۇلتۇرۇش ئۈچۈن، 

غوجامالرغا بۇيرۇق چۈشەردى6 ئۇالر ياماتۇدا مانجۇر ئەخمەتخان 
ئەسكەرلىرىنى يوقىتىپ، ئاتالرنى ئولجا ئالدى6 ئاندىن توققۇزتارا شارغۇجا 
تۆپىسىدە تۇرۇشلۇق مانجۇر قاراۋۇللىرىغا ھوجۇم قىلىپ، ئۇالردىن نۇرغۇن 
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ئولجىالرنى ئېلىپ شەھەرگە قايتتى6 ئۇالر ھەرەمباغقا چۈشكەندە 
بەگ بۇنى ئاڭالپ پۈتۈن ئەمەلدارلىرى بىلەن ئالدىغا چىقىپ قارشى ئابدۇرۇسۇل

بەگ ئۇ دارىنىنىڭ ئابدۇرۇسۇلئالدى ۋە ئۇالرنى شەھەرگە ئېلىپ كىردى6 
ئۇ ناھايەت يامان ئەبلەخ »ئۆلگەنلىگىنى ئاڭالپ ناھايىتى خوشال بولدى6 

الرغا بەگ شەمشىدىن خەلپەم بىلەن ئەخمەتخان غوجامئابدۇرۇسۇلدېدى6 « ئېدى
غىلىپ سكەرلىرى تامام يىيېزىدىن كەلگەن ئە-كاتتا زىياپەت بەردى6 يېزا

بولغاندىن كېيىن تۆۋەندىكىدەك تەقسىم قىلىندى6 قاش، ئارا ئۆستەڭ، 
بوربۇسۇن، ئۇالستاي يېزىلىرىدىن كەلگەنلەرنى تۇڭگانالرغا قوشۇپ، 

دىن ئوشۇق  2333بايانداينى ئېلىشقا بۇيرۇق قىلدى6 باياندايدا مانجۇرالرنىڭ 
 ياراقلىق ئەسكىرى كۈچى بار ئېدى6  

، خونخايئىلىنىڭ جەنۇبىي يېزىلىرى: دادامتۇ، كەتمەن، غالجات، 
الرنى شىۋەلەرنىڭ كۈرە، بايانداي ييۈزدىن توپالنغان پىدائى 62بۇغرا بولۇپ، 

ئۈچۈن ياردەمگە بارىدىغان ئەسكەرلىرىنىڭ يولىنى توساشقا؛ يالغۇز ياغاچ، 
توققۇزتاراالردىن كەلگەنلەرنى تىكەس، كۆنەستىن كېلىدىغان شارغوجا، 

كەلگەن للىرىدىن توساشقا؛ ھەمدە قاشان، غالجات غو قالماقالرنىڭ يولىنى
مۇڭغۇلكۈرە قالماقلىرىنىڭ يولىنى توساش ئۈچۈن قاراۋۇللۇقا  الرنىيپىدائى

-ۋاراڭ ئەسكەرلەرنىڭ ساناقسىز-قويدى6 بايانداي سېپىلى ئەتراپى سان
ئاتالرنىڭ كىشنەشلىرى، پارتلىغان دورا تۈتۈنلىرى، زەمبىرەك،  رۈڭى،چۈ

سۈننەي، ناغراپ ئاۋازلىرى بىلەن چوڭ بىر قاينامغا  -مىلتىق ۋە كاناي
لىرى ئۆزلىرىنى قارا بۇراندەك سېپىلغا ئۇرۇپ يغان ئېدى6 ئىسالم پىدائىنئايال

ېپىلنىڭ يامىشىپ چىقىپ جەڭ قىلدى6 مانجۇر چېرىكلىرى كېگىزلەرنى س
ايلىق ئۈستىگە ئەچىقىپ ئۆزلىرىگە دالدا قىلىپ، ماي يۆگەلگەن م

كلەرگە ئوت يېقىپ، مۇجاھىتلەرگە ئاتاتتى6 ياش پالۋان يېگىتلەر بۇ كالتە
ئوتالرغا پەرۋا قىلماي سېپىلغا چاقماق تىزلىگىدە چىقىپ، كىگىزلەرنى يەرگە 

 تاشالپ، سېپىلنى شور قىلىپ جەڭ قىالتتى6 
اڭجۇن تويۇقسىز پارتلىغان بۇ ئىنقىالپ ئوتىنى يالغۇز كۈرەدىكى ج

تۇڭگانالنىڭ ئىشى دەپ قارىغانىدى6 شۇنىڭ ئۈچۈن دەسلەپتە ئۇ بۇ ئىشنى 
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دە ئۇيغۇر ئىنقىالپچىالرنىڭ ئالدىنقى سېپى سەل چاغلىغاندى6 لېكىن ئۇ
ئەسكەرلىرىنى كۆرۈپ بۇ قوزغىلىشنىڭ جىددىي ئېكەنلىگىنى بىلدى6 

كىچىك ھەممە مەنسەپدارلىرىنى يېغىپ، -جاڭجۇن چوڭ شۇنىڭدىن كېيىن
جىددىي يېغىن ئاچتى6 بۇ كېڭەشتە چىڭدا لوبە دېگەن ئەمەلدارنىڭ تەكلىپىگە 

، ئۇنى بېرىپ نىڭ مەنسىپىنى ياندۇرۇپھاكىمئاساسەن، مەزەمزات 
ئۇيغۇرالرنىڭ ئىچىگە كىرگۈزۈپ، ئۇالرنىڭ باشلىقلىرىغا ئۇرۇش قىلماسلىق 

 سىھەت قىلىپ كۆندۈرۈش قارار قىلىندى6 نە-ئۈچۈن پەند
جاڭجۇن مەزەمزاتنى قاماقتىن چىقىرىپ، ئۇنىڭغا ئەھۋالالرنى 
ئوقتۇرۇپ، كەلگۈسىدە ئۇنىڭغا چوڭ ئۇتوقلىرىنى ۋەدە قىلىپ ئۇيغۇرالرنىڭ 

 ئىچىگە ئەۋەتتى6 
مەزەمزات شىۋەلەر تۇرغان يەرلەرنى ئارىالپ، قوغۇنچى يېزسىغا كەلدى6 

ا ئۆستەڭ، بۇالقبېشى يېزىلىرىغا ئۆتۈپ، شەمشىدىن خەلپەم ئۇ يەردىن ئار
بىلەن ئۇچىرىشىپ، ئۇرۇش ئەھۋالى بىلەن تونۇشتى6 ئاندىن ئەخمەتخان 
غوجىنى دەرھال شۇ يەرگە ئالدۇرۇپ، ئۇنىڭ قۇلىغىغا شىۋىرالپ، ئاخىرى 

نئاتىسىى ئەخمەت يئەمىرنىڭ قې»يالۋۇرۇشقا باشالپ، يېغالپ تۇرۇپ دېدىكى: 
ىچى بوپتۇ، ئۇ بولسا مېنىڭ دۈشمېنىم ئېدى6 شۇنىڭ ئۈچۈن ئەخمەت غەزىن

بىلەن ئۇنىڭ ئوغلىنى ئۆلتۈرۈپ بەرسىڭىز، قاچانكى خان بولسام، سىزنى 
 «6 شېرىك قىلىمەن

پاساتنىڭ ئۇرۇقىنى -ئەخمەتخان غوجا بۇ سۆزگە ئەگىشىپ، پىتنە
چىنىڭ چاچماقچى بولدى6 شۇ كۈندىن باشالپ، ئەخمەتخان ئەخمەت غەزىنى

پېيىغا چۈشتى6 مەزەمزات بولسا ھېچ نېمە كۆرمىگەندەك بولىۋىلىپ 
 ئازدىن ئەسكەر ئىلىپ شەھەر تەرەپكە ماڭدى6 -تلەردىن ئازەتراپتىكى كەنئ

بەگ باشلىق ھەممە بەگلەر ئابدۇرۇسۇلمەزەمزات شەھەرگە كەلگەندە 
ڭ كۈرەدىكى مانجۇرالرنى ھاكىمقارشى ئېلىپ ئالدىغا چىقتى6 مەزەمزات 

يتىپ بېرىپ، ئىنقىالپچىالرنىڭ كۆڭلىنى خۇش ېئىچكى ئەھۋاللىرىنى ئ
غىلىپ، الر يىييەرلەردىن غەيرەتلىك پىدائى-قىلىۋەتتى6 بۇ چاغدا ھەر يەر
كۈندە ئاشقاندى6 ئەخمەتخان غوجىمۇ ئۆز -ئىنقىالپچىالرنىڭ سانى كۈندىن
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ئىنتايىن  ئەسكەرلىرى بىلەن توپقا قوشۇلغاندى6 بۇنىڭغا ئۇششاق پۇقراالر
ئىچىدىن قورۇندى6 چۈنكى -خوشال بولدى6 لېكىن چوڭالر تۇغرا كۆرمەي ئىچ

 نادان خەلق ئۆز كۈچىدىن توالراق غوجىالرنىڭ سۆزىگە ئىشىنەتتى6
ئەخمەتخان غوجا خەلق ئارىسىغا ئارىالشقاندىن كېيىن رىياسەت 

ىشى غوجىالرنىڭ ئىشل)تۈزۈم( مەسىلىسىنى كۆتۈرۈپ چىقتى6 ئۇ رەئىسلىكنى 
مما باشقىالر رەئىس مەسىلىسىنى چىقىرىش االن تۈزگەندى6 ئھەققىدە پ

ھازىرچە ۋاقىتى ئەمەس، ئۇنىڭغا ئالدىرمىساقمۇ بولىدۇ دەپ قارىدى6 
پىكىرىنى ئۇنىڭغا مەركەزلەشتۇرۇپ، خەلق -ئەخمەتخان غوجا پۈتۈن ئوي

ئارىسىدا ئۆزى كۈتۈرۈپ، خەلقنىڭ كۆزىگە كۆرۈنەرلىك بىر ئىش قىلىپ 
ئىسسىق كۆرۈنۈش ئۇنىڭغا ئىنتايىن زۆرۈر ئېدى6 شۇنىڭ ئۈچۈن ئەخمەتخان 
غوجا ئۆز ئەسكەرلىرى بىلەن ئالدىنقى سەپ باياندايغا بارغاندى6 لېكىن ئىش 

 ئۇ ئويلىغاندەك بولۇپ چىقمىدى6 
بايانداي قورغىنىنىڭ ئەتراپىدا ئازاتلىق ئۈچۈن خوشاللىق بىلەن جان 

الرنى كۆرۈپ، قورقانچاق، يارەتلىك پىدائىبېرىشكە تەييار تۇرغان جاس
ئاقسۈيەك ئەخمەتخان غوجا چۆچىدى6 ئۇ ئاخىرى ئۇرۇش مەيدانىغا بارالماي 
ئارقىسىغا يانغاندى6 مەزەمزات بولسا يېنىدا بىللە كېلىۋاتقان ئەخمەتخان 
غوجىنىڭ قۇلىغىغا شىۋىرلىغاندى6 ئەخمەتخان غوجا دەرھال شەھەرگە قايتتى 

بارىگاھقا كېلىپ چۈشتى6 دەل -، مەزەمزات بىلەن بىللە چىدىر6 ئەمىر بولسا
شۇ مەزگىلدە چىڭداي دېگەن مانجۇر ئەمەلدارىنىڭ قالماقالرنىڭ توپالنغان 
ئەسكەرلىرىنى ئېلىپ ياماتۇغا كەلگەنلىگى خەۋەر قىلىندى6 ئەمىر 

بەگ ئەخمەتخان غوجىنى ئۇالرنىڭ ئالدىغا چىقىپ توساشقا بۇيرۇق ئابدۇرۇسۇل
ۈردى6 ئەخمەتخان غوجا مەزكۇر بۇيرۇقنى ئېلىپ ماڭغان كىشىنى يولدا چۈش

ئۇچىراتقان بولسىمۇ، ئۇ بۇ بۇيرۇقنى تىڭشىماي  ئۆز يولىغا يۈرىۋەردى6 خەت 
ئاپارغۇچى بۇ ئەھۋالدىن شەھەرگە خەۋەر بەرگەندە ئەخمەت غەزىنىچى بەگ 

ئالدىغا بىلەن ئوغلى ئاخۇن بەگ قالماق چېرىكلىرىنى ياندۇرۇش ئۈچۈن 
ئەخمەتخان غوجا ئەخمەت غەزىنىچى بىلەن ئۇنىڭ  دەل شۇ مەزگىلدە چىققاندى6

ئوغلى ئاخۇن بەگنى ئۆلتۈرۈپ، ئۆزى يەنە يولغا راۋان بولدى6 بۇ ئەھۋالالر 
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ئۇرۇش مەيدانى بىلەن شەھەرگە يەتكەندە خەلق ئىنتايىن غەزەپكە كېلىپ، 
ئەخمەت غەزىنىچى بەگنىڭ  غۇلغۇال قىلىشتى6 بۇ ئەھۋال بولۇپمۇ قىناتىسى

بەگكە قاتتىق تەسىر قىلدى6 ئەخمەت غەزىنىچى ئابدۇرۇسۇلئۆلتۈرۈلىشى 
بەگنىڭ قېيىناتىسى بولۇپال قالماستىن، بەلكى ھەر قانداق ئىشتا ئابدۇرۇسۇل

ئەقىل كۆرسۈتۈپ تۇرىدىغان ياخشى مەسلىھەتچىسى ئېدى6 شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ 
دېگەن بولسىمۇ، ئەمما « تۈرىمەن!ئەخمەتخان غوجىنى ئۆل»غەزەپلىنىپ: 

بەگنىڭ سۆزىنى ئەخمەتخان ئابدۇرۇسۇلغوجىغا قارشى ھېچنىمە قىاللمىدى6 
غوجىنىڭ يېقىنلىرى يەتكۈزگەندى6 ئۇ قورقانلىقتىن چىرايلىرى ساماندەك 

ھەي يۈرەكلىك غوجا، »سارغىيپ مەزەمزاتنىڭ يېنىغا باردى6 مەزەمزات: 
ئەمىر مېنى »دېگەندى6 غوجا: « ەسكىغۇسىزگە نېمە بولدى6 چىرايىڭىز ئ

ھەي غوجا، ئەمىر »دېدى6 مەزەمزات ئيىتتىكى: « ئۆلتۈرگىدەك
رىدىننى سوالققا ىبەگنى ئۆلتۈرسىڭىز قالغان نەسبەگ بىلەن ئىسھاقئابدۇرۇسۇل

شۇنداق «6 ئالساق بۇ ئۈچى يوقالسا ھېچ كىم بىزدىن خۇن تەلەپ قىلمايدۇ
نى پىشۇرۇۋالدى6 بىز ئۇيغۇر خەلقنىڭ ئۆز قىلىپ، بۇ ئىككى غوجا مەسلىھەت

ئارا مۇشۇنداق شەخسى دۈشمەنلىشىشى بىلەن نۇرغۇنلىغان چوڭ ئىشالرغا 
دەخلى يەتكۈزۈپ، ماجراالر سەۋەبىدىن ئىنقىالپ ئىشلىرى ئىلگىرى سۈرمەي، 
ئالدىغا باسالماس بولۇپ قالدى6 يۇقارقى ئىشالر ۋەجىدىن بايانداينى قورشاپ 

رنىڭ روھى چۈشۈپ، غەلىبە قازىنىش ئىشەنچى ياتقان جەڭچىلە
 تەۋرەنگەنلىكتىن شەھەر ئەسكەرلىرىنى ياردەمگە چاقىرىشقا  مەجبۇر بولدى6 

 
 ئىلى سۇلتانلىغىنىڭ تەشكىللىنىشى

 
بۇ ئۇرۇش ئىشىنىڭ ئىلگىرى سۈرۈلمەيۋاتقانلىغىنى، 

ەت ئېلىپ بېرىش ئۈچۈن، ھۆكۈم كۆرۈپ، ئىنقىالپ ئىشىنى ئىتتىپاقسىزلىقتىن
باشلىغىنى سايالشنىڭ زۈرۈرلىگىنى تۇنۇپ يەتتى6 شۇنىڭدىن كېيىن قازى 
نەسىردىن ئەلەمنىڭ تەكلىۋى بىلەن ئۇنىڭ ئۆيىدە چوڭ كېڭەش ئېچىلدى6 

سۇلتان »ئەلەمنىڭ باشقۇرۇشىدا ئىچىلغان بۇ كېڭەشتە مەزەمزاتنى 
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بەگ ئەمىر، ئابدۇرۇسۇلئۇنۋانى بىلەن خان قىلىپ سايلىدى6 « مەزەمخان
نەسىردىن ئەلەمنى كاالن، شاۋكەت ئاخۇننى قازى ئاسىبى، مولال روزىنى مۇپتى 
ئۇمۇمەن سۇلتاندىن تارتىپ يۈز بېشىغىچە ھەممە ئەمەلدارالرنى سايالپ 
چىقتى6 يېڭى سۇلتان ئەسكەرلەرنىڭ تىزىملىگىنى دەپتەرگە ئالدۇردى6 

ۇرقىغا دەسلەپتە ئەسكەرلەر سانى ئىنىق ئەمەس ئېدى6 جەڭچىلەرنى بالد
قارىغاندا تەرتىپ ئىنتىزامغا سالدى6 شۇ چاغدا باياندايغا كۈرەدىن بىر 
باتاليون مانجۇر چېرىكلىرى ياردەمگە كېلىپ قاتتىق ئۇرۇشقانلىقتىن 

تۇرغان بايانداي تېخىچە  لدائىنقىالپچىالر چېكىنىپ قالدى6 قاما
ئىلىنمىغاندى6 ئىنقىالپچىالر ھەر كۈنى دېگۈدەك مانجۇرالرنىڭ 

اجاۋۇزچىلىغىغا قەھرىمانلىق قايتۇرما ئۇرۇش قىلىپ تۇرغانلىقتىن ت
مانجۇرالرنىڭ ئۇرۇشۇشقا چامى يەتمەسلىگى سېزىلىپ قالغاندى6 شۇنىڭ 
ئۈچۈن پۈتۈن كۈچىنى بىر يەرگە توپالپ، پالن تەقسىملەپ، ئۇرۇش قىلىشقا 
سۇلتاندىن بۇيرۇق چۈشتى6 كۈرە ياقسىدىكىلەرنى ۋە يەنى چەتتە قالغان 
تۇغلۇق تۆمۈرخان مازىرىدىكى شەيىخلەرگە كىشى ئەۋەتكەندى6 ئۇالرنىڭ 
سولۇنالر تەرىپىدىن باال چاقىللىرى بىلەن ئۆلتۈرۈلگەنلىگىدىن خەۋەر 
بولغاندىن كېيىن كۈرە بىلەن بايانداي يولىنى توسۇپ سېپىل ئوخشاش كاتتا 

ندى6 لېكىن تام ۋە بارگاھ قۇردى6 بايانداينى پەتھ قىلىش ئۈچۈن ھۇجۇم باشال
قورغاننى ئېلىش مۈمكىن بولمىغانلىقتىن سېپىلنى دورا كۈچى بىلەن بۇزماق 
ئۈچۈن مەشھۇر سادىر خاڭرۇققا مۇراجىئەت قىلىپ پارتىلتىش ئىشى ئۇنىڭغا 
تاپشۇرۇلدى6 )سادىر مولال توقتى يۈزلۇك كىشى بولۇپ، كىچىك ۋاقتىدا 

يېلى -.673ەخمىنەن بۇرنىغا قۇرۇت چۈشۈپ خاڭرۇق بولۇپ قالغان6 ئۇ ت
يېشىدا ۋاپات بولغان، ئاتىسىي خوشئەخمەت  .7يېلى -6972تۇغۇلۇپ، 

 ئىسىملىق دېھقان ئېدى6 
سادىر ئىستېھكامنى دورا كۈچى بىلەن بۇزغان بولسىمۇ، مانجۇرالرنىڭ 

يامغۇردەك يېغىۋاتقان ئوقىغا قارشى ھېچ كىم ئىلگىرىيەلمەي، -قار
قالدى6 سادىر ئەتىسى تېخىمۇ كەڭ ۋە  جەڭچىلەر سېپىل ئىچىگە كىرەلمەي

چوڭقۇر كوالپ دورا پارتىالتقاندى6 ئۇ چاغدا مانجۇرغا ياردەم ئۈچۈن كۈرەدىن 
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قېتىم يەنە نۇرغۇن چېرىكلەر كېلىپ ئۇرۇش يوقۇرى كۆتۈرىلىدۇ6 بۇ  -2
 نەپەر ئۆلۈك ئەسكىرىنى تاشالپ قاچتى6 733ئۇرۇشتا مانجۇرالر يېڭىلىپ 
لۇبىيىتىنى كونا جاڭجۇننىڭ تەدبىرسىزلىگىدىن مانجۇرالرنىڭ بۇ مەغ

دېگەن ئەمەلدارنى جاڭجۇن  تى ئۇنىڭ ئورنىغا مىڭكۆرگەن مانجۇر ھۆكۈمى
قىلىپ بېكىتتى6 بۇ يېڭى جاڭجۇننىڭ مۇسۇلمانالرغا ھېچ يامانلىغى تەككەن 
كىشى ئەمەس ئېدى6 شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ ئۆزىگە مۇسۇلمانالرنىڭ يامان 

رغا ئېلىپ ئۇيغۇرالر بىلەن ئۇالرنىڭ تەلەپ قىلغان قارىماسلىغىنى ئېتىۋا
نەرسىسىنى بېرىپ چىقىشماقچى بولدى6 جاڭجۇننىڭ تارانچىالرغا ئەۋەتكەن 

 تەكلىپلىرى تۆۋەندىكىچە ئېدى6 
( قوزغالغان ئۇيغۇرالرنىڭ گۇناھلىرىدىن ئۆتۈپ، ئۇنى 6

 سۈرۈشتۈرمەسلىك؛ 
ىقالرنى ياندۇرۇپ ( ئۇيغۇرالردىن ئىلگىرى ئالغان ئۈستۈرمە سېل2 

 بېرىش، ئۈچ يىلغىچە سېلىق ئالماسلىق؛
( ئۇيغۇرالرنىڭ مۇستەقىللىغى مانجۇرالرغا باغلىق بولماي، ھەممە 9 

ئىشلىرى ئۆز ئالدىغا بولۇش بىلەن ئۇالرنىڭ چېگراسىنى چىلپىڭزىگىچە 
 بۆلۈش؛
 ( سۇلتانغا مانجۇر ھۆكۈمىتىنىڭ چوڭ مەنسەپدارلىغىغا9 

لىق دەرىجىسىنى بېرىش، بۇنىڭ بەدىلىگە بۇزۇلغان «ىجۇڭز» بېرىلىدىغان
 تۇڭگانالرنى تۇتۇپ بېرىش6

ت كىشلىك ۋەكىللەر ئۆمىگىنىڭ باشلىغى دوۋچى رجاڭجۇننىڭ تۆ
دەپ سوقۇلغان تامنىڭ « چېگىرا»دېگەن كىشى بولۇپ، ئۇالرنى يېڭى سۇلتان 

 تۈۋىدە كۈتۈۋالدى ۋە مانجۇر ھۆكۈمىتىگە مۇنداق جاۋاپ يازدى: 
 گەانجۇر ھۆكۈمىتىنىڭ جاڭجۇنى مىڭم»

 مەنكى ئىنقىالپچىالرنىڭ يېڭى سۇلتانى مەزەمخاندىن جاۋاپ: 
بىزلەرنىڭ بۇيرۇقىمىزنى ئاڭالپ ھېچ شەرتسىز ئەل بولىشىڭالر 
كېرەك6 بولمىسا قاتتىق جەڭ ئارقىلىق ئۆلتۈرۈلىسلەر، مۇشۇ خەت بارغان 

 «6ن!مۇسولماننى قايتۇرۇپ بەرگى 233زامان قولۇڭدىكى 
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ئۇيغۇرالرنىڭ ئۈچ تۈمەندىن ئۇشۇق ئەسكىرى بار ئېكەن6 »ئەلچىلەر: 
بىرى شېر، ئەجىدىھاردەك كۈچلۈك ئېكەن دەپ كۆرگەنلىرىنى -ئۇالرنىڭ ھەر

قايغۇغا پېتىپ، -سۆزلەپ بەرگەندى6 يېڭى جاڭجۇن قورقۇپ كەتتى6 ئۇ غەم
ىنى ئەسكىر 233مۇسۇلمانالرنىڭ »بىر ئاز ھوشىنى يېققاندىن كېيىن: 

مۇسۇلمان ئەسكىرىنى ئېلىپ  233دەپ بۇيرۇدى6 دوچىي « يەتكۈزۈپ بەرگىن
سۇلتاننىڭ ئەمىرلىرىگە تاپشۇرۇپ بېرىپ ياندى6 بۇ ئەھۋال ئىنقىالپچىالرنىڭ 
روھىنى خېلى كۆتەردى6 بۇ ئەھۋال مانجۇرالرنىڭ قانچىلىك كۈچسىز بولۇپ 

ەن دەرىجىلىك قالغانلىغىنى كۆرسۈتۈپ بەرگەندى6 شۇنداق بولسىمۇ تۆۋ
ئەسكەر باشلىقلىرى يەنىال روھسىز، چۈشۈنۈكسىز بىر سېزىمدا ئېدى6 
شۇنىڭ ئۈچۈن بىرەر يەرنى پەتھ قىلىپ، ئەسكەرلەرنىڭ روھىنى كۆتۈرۈش 

يەردىن  بۇ-يەر ئۇزۆرۈر بولۇپ قالغاندى6 بىر كۈنى ئۇلۇغالر جەم بولۇپ، 
يانداي قەلئەسىنى با»بەگ مۇنداق دېدى: ئابدۇرۇسۇلسۆزلەپ ئولتۇرغاندا 

قورشاپ، ئۈچ تۈمەن ئەسكەر بىلەن تىنىچ ياتقىنىمىز ياخشى ئەمەستۇر، 
ئەسكەرلىرىمىزگە ئۇرۇش قائىدىسى بۇيىچە جەڭ قىلىش شارايىتى بار، ئۇنى 
ئۈگەتسەك كېيىن پايدىسى بولىدۇ6 قەلئە كۇپارلىرى قەلئەنىڭ تېشىغا 

لغىچە شۇنداق ياتىۋىرىدۇ6 چىقالمايدۇ6 بىز بۇزۇپ كىرەلمىسەك ئۇالر ئون يې
ەرمەي ھەرىكەتلىنىشىمىز ئىشنىڭ ئوڭ تەرىپى بىز ئەسكەرلەرنى بېقىۋ

بى دىشاڭ دېگەن نەتىجە غولىدۇر )ساىدۇ(، گاڭگۇل، بىيانگۇل،  كېرەكتۇر6
ناھايىتى كۆپ مانجۇرالر باردۇر6 بۇالر دېگەن جايالردا  شوپان كۈرە، شاڭياگۇن 

ەشغۇلدۇر6 ئۇالردا چارۋىمۇ كۆپ، بىر نەچچە داۋاملىق دېھقانچىلىق بىلەن م
بايانداي ۋە -پالۋان ئۇالرنىڭ ئۈستىگە ئەجەللىك زەربە بەرسىال كۈرە

ئەتراپىدىكى بۇالردىن باشقا دۈشمەنلەرنىڭ ئابرويىغا زور تەسىر كۆرسىتىپال 
يېقىندىكى بارلىق -قالماي، بىزنىڭ ئابرويىمىزنېمۇ ئاشۇرغۇسى6 يېراق

ىمۇ كۆڭلىگە زور قورقۇنۇچ چۈشۈپ، قورغاندىكىلەر بىلەن دۈشمەنلەر ئاڭلىس
 «6 سىرتىكىلەرمۇ بىزگە ئەل بۇلۇشى ئەجەپ ئەمەس ئېدى

كىچىك ئەمەلدارالرغا -بەگنىڭ بۇ سۆزى بارلىق چوڭئابدۇرۇسۇلئەمىر 
توغرا كەلدى6 شۇنىڭ بىلەن دەرھال ئەزىز پالۋان، ئىمىن شاھ ياساۋۇل، 
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دىن  933ئىسالم ھوشۇر پالۋانالرغا دەرھال قۇۋاش پالۋان، قاسىم ئاخۇن، 
شاڭدىكى مانجۇرالرغا بىرال ۋاقىتتا دىئەسكەر قىتىپ يولغا سالدى6 ئۇالر بى 
مەت ئېلىپ چوڭالرنىڭ كۆڭلىنى راسا يھۇجۇم قىلىپ، ئۇالردىن نۇرغۇن غەنى

خوشال قىلدى6 بۇنى كۆرگەن ۋە ئاڭلىغان دۈشمەن تەرەپتە تۇرغان قالماق، 
ڭغارالر دەرھال ئۇيغۇر ھۆكۈمىتى بىلەن مۇناسىۋەت باغالشقا چاخار ۋە جۇ

ئالدىرىدى6 تۇرغۇت قالماقلىرى بولسا، بۇالردىن بۇرۇن ئەلچى ئەۋەتىپ 
ئۆزلىرىنىڭ بىتەرەپلىگىنى بىلدۈرگەن6 جاڭجۇن ئۇيغۇر ئىنقىالپچىلىرى بىلەن 
سۆزلىشىپ ئۇرۇشنى تۇختىتالمىغانلىقتىن ئەمدى پۈتۈن كۈچىنى توپالپ، 

قېتىم ئەۋەتكەن  -9تاييارالندى6 ئۇ  كەئۇالرغا زور كۆلەمدە زەربە بېرىش
چېرىكلىرىگە ناھايىتى ئىشىنەتتى6 چۈنكى بۇ قوشۇن شۈنچىلىك 
ئىشەنچىلىك ئىدىكى ئۇ تۇڭگانالر بىلەن ھەر قېتىملىق جەڭدە غەلىبە 

 قازانغانىدى ۋە تۇڭگانالرغا داۋاملىق ئارام بەرمەي كەلگەنىدى6 
تۇڭگانالر بىلەن چىڭسىخۇزا، سۈيدۈڭ ۋە تائاجى  كۈرەدىكى

   2333 چېرىكنى ئۆلتۈرۈپ، 6.33يېزىلىرىدىكى تۇڭگانالر بىرلىشىپ 
مىڭغا يېقىن  63چېرىكنى يارىدار قىلغاندى6 بۇ قېتىمقى جەڭدە مانجۇرالر 

 ئۇالر 6مانجۇر ئەسكەرلىرى بىلەن جىددى تەييارلىق قىلىپ چىققان
باتۇرلىرىنى ئۈلتۈرگەندى6 بۇ ئەھۋالنى  ،تكە ئۇچرىتىپتۇڭگانالرنى مەغلۇبىيە

كۆرگەن تۇڭگان چوڭلىرى دەرھال ئەخمەتخان غوجىغا خەت يېزىپ ياردەم تەلەپ 
قىلدى6 ئەخمەتخان غوجا بىر نەچچە يۈز ئەسكىرى بىلەن يېتىپ كەلدى6 
مانجۇرالرنىڭ باشلىغى باغالدۇي، تۇڭگانالرنىڭ باشلىغى ئەخمەتخان غوجام 

، ناھايىتى قاتتىق جەڭ قىلدى6 ئاخىرىدا ئەخمەتخان غوجامالر مەغلۇب بولۇپ
بولۇپ، شەھەر تۇڭگانلىرى غۇلجىغا، كۈرە تۇڭگانلىرى تاغقا، ئەخمەتخان 
غوجام ئازغىنا ئەسكىرى بىلەن غۇلجا شەھىرىگە قاچتى6 بۇ جەڭدە نۇرغۇن 
 مۇسۇلمان ئەسكەرلىرى شېھىت بولدى6 تاجى تۇڭگانلىرى بۇ ئەھۋالنى
كۆرۈپ، نومۇس قىلغانلىقتىن باشقىدىن غەيرەتكە كېلىپ دۈشمەنلەرگە 
قاخشاتقۇچ زەربە بېرىپ، ئۇالرنى قىرىپ تاشالپ، ئۇالر قاچقاندىن كېيىن 
غۇلجىغا ياندى6 مانجۇر ئەسكەرلىرى تۇڭگانالر كەتكەندىن كېيىن كۈرەگە 
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لەرنى كىرىپ كەتتى6 ئەتراپنى قوغداش ئۈچۈن سولۇن، قازاقالر ۋە چىڭپەن
قويۇپ، ئۆزلىرى يەنە ئۇرۇش تەييارلىغىغا كىرىشتى6 ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ 
جىددىي تەييارلىقلىرىدىن شىۋەرلەرنى ئاگاھالندۇرۇپ قويغاندى6 شىۋەلەر 
بولسا ئۇيغۇر ئىنقىالپچىلىرىنىڭ سادىق دوستى بولۇپ قالغانلىق سەۋەبىدىن 

كى توقۇلەق بەگلەرگە دىكى ئاققوزا بەگكە، غالجاتتىخونخايئالغان خەۋەرنى 
يەتكۈزگەندى6 ئۇالر دەرھال غۇلجىدىكى سۇلتانغا خەۋەر يەتكۈزدى6 بۇنى 
ئاڭالپ غۇلجىدىكى ئۇيغۇر، تۇڭگانالر جىددىي تەييارلىق قىلىۋاتقان 

چېرىك رەجەپ ئىيېنىڭ  ئون يەتتىسى  933، قازاقالردىن 67333مانجۇرالردىن 
لدىنقى سەپتىكى تۇڭگانالر )شەنبە( كۈنى يولغا چىققانلىق خەۋىرى ئا

ئارقىلىق سۇلتانغا خەۋەر قىلىندى6 بۇ قېتىم مانجۇر چېرىكلىرى ناھايىتى 
پۇختا تەييارلىق قىلىپ چىققاندى6 ئۇالر تۆمۈر كىيىملەرنى كىيگەن، قىزىل، 

دەريا بويىدىكى تاغقىچە تارىلىپ، قارا  رنى كۈتەرگەن،يېشىل، ئاق بايراقال
دېگەن يەردە  ۇ قېتىمقى ئۇرۇش دۇيۇپو )دالىپو(بۇراندەك كېلىۋاتاتتى6 ب

باشلىنىپ كەتتى6 سۇلتان ۋە ئەمىرلەر ئەسكەرلىرىنى باشالپ، قوشۇن تارتىپ 
ئاجايىپ زور جەڭلەرنى قىلدى6 بۇ ئۇرۇشتا بەزىدە ئۇيغۇرالر، بەزىدە 
مانجۇرالر يېڭىپ تۇردى6 بۇ قېتىم ئۇيغۇرالر قورشاۋدا قالغاندا ئەمىر 

ياالكور، خەلپە، ئاخۇنالرنى ھەرىكەتلەندۈرۈپ، )ئۇالر بىر  بەگئابدۇرۇسۇل
جايدا تۇرۇپ قالغانكەن، بەگ بۇ تەرەپكە ئات چاپتۇرۇپ كەلگەندى( ياردەم 

زارە بىلەن جەڭگە ئۆزلىرىنى ئۇرۇپ، -تەلەپ قىلغاندى6 تۇڭگانالر يېغا
 ئۇيغۇرالر بىر ياقتىن قىستاپ، مانجۇر ئەسكەرلىرىنى تۆكۈۋەتتى6 

الر چېرىكلىرىنى سەپلىگەندە ئارقىغا چىكىندۈرمەسلىك ئۈچۈن مانجۇر
كۆك، سۈزۈك جۇڭزىلىق باشقۇرغۇچى بىر ئادەم قويغانكەن6 ئۇ ھېچ بىر 
مانجۇر چېرىكىنى ئارقىغا قېچىشىغا يول قويمايتتى6 سالى غوجىنىڭ ئوغىلى 
ئەزىز باتۇر شۇ باشلىقنى يېقىتقاندىن كېيىن، مانجۇر چېرىكلىرى ئارقىغا 

ارىماي قېچىشقا باشلىدى6 ئۇيغۇرالر بىلەن تۇڭگانالر كۈرەگىچە قوغالپ ق
-ھارۋا ئوق 3.دانە زەمبىرەك،  .3بېرىپ، ئارقىسىغا ياندى6 مانجۇرالرنىڭ 
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مەت ئىلىنغاندى6 يدورا، مىلتىق، قىلىچ ۋە شائىالرنىڭ سانى ھېساپسىز غەنى
 جا ئىلىندى6 تاغارالپ ئول-مانجۇرالرنىڭ بارگاھىدىن ئۇن، گۈرۈچ تاغار

بۇ قېتىمقى جەڭدە پۈتۈن مۇسۇلمان ئەسكەرلەر، باشلىقالر ئەمىر 
دەپ مەدھىيىلىدى6 بۇ ئەھۋالنى سۇلتان ئاڭالپ « باتۇر»بەگنى ئابدۇرۇسۇل

بەگنى يوقىتىش پېيىغا چۈشتى6 ئەمىر ئابدۇرۇسۇلكۈرەلمەسلىكتىن 
ېرىپ بەگ دۈشمەنگە ساقايماس )قاقشاتقۇچ( قاتتىق زەربە بئابدۇرۇسۇل

 زەخمىلەندۈرگەندى6
 

 ئەمىرنىڭ ئۆلتۈرۈلۈشى ئابدۇرۇسۇل
 

ئۇيغۇر ئىنقىالپچىلىرى جەڭچىلەرنى رەتلەپ، بايانداي قورغانىغا 
ھۇجۇم قىلىش ئۈچۈن جىددىي تەييارلىنىپ تۇرغان كۈنلەرنىڭ بىرىدە قاتتىق 
كۆڭۈلىسىز خەۋەر تارقالدى6 ئۇ بولسىمۇ سۇلتان مەزەمزات ئەخمەتخان غوجىنى 

اقىرتىپ ئۇنى مال دۇنياغا، مەنسەپكە غەرىق قىلىپ، ئەمىر چ
بەگنى ئۆلتۈرۈپ، ئۇنىڭ ئەسكەرلىرىنىڭ گ ۋە ئىسھاقبەئابدۇرۇسۇل

 ئېدى6  نى قىلغانمەسئۇللىغى مەندە بولسۇن دېگەن سۆز
دېگەندە « مەن ئەمىرنىڭ ئەسكەرلىرىدىن قورقىمەن»ئەخمەتخان غوجا: 
لدۇرۇپ، مانجۇرچە تۆھمەت خەتتىن بىرنى بەگنى ئاسۇلتان مەزەمزات دانىيال

الدىدا يانچۇقتىكى يازدۇرايلى، ئەمىر ئۆلگەندىن كېيىن ئەسكەرلەرنىڭ ئ
ئەمىرنى يامان دېمەي ئىالجى  نىڭبەگكە ئوقىتايلى، تامامى خەلقخەتنى دانىيال

قۇالققا يېتىپ، شەھەردىن -6 بۇ ئولتۇرۇشتىكى گەپلەر قۇالقتىنقالمايدۇ
بەگ، ئىسالم دۆلەت، ۇل، جاالل دورىغا ئەتشاخ ياساۋۇلكۈتىۋالدى ياساۋ

بەگكە ئابدۇرۇسۇلسىدىق ياقۇپ مىراپالر غازاتچىالر بارگادىغا بېرىپ ئەمىر 
مەزەمزات، ئەخمەتخان غوجا ئۈچىمىز ئالالھنىڭ »بەگ: ئابدۇرۇسۇليەتكۈزدى6 

كاالمىنى تۇتۇپ تۇرۇپ قەسەم قىلىشقاندۇق، ئەگەر ئۇالر مېنى ئۆلتۈرسە 
الالھنىڭ كاالمى گۇۋاھدۇر6 سىزلەر خاتىرجەم يېنىڭالر، خۇدانىڭ قازاسى ئ

يېلى بارات ئىيېنىڭ  -9دەپ ئۇالرنى قايتۇردى6 ئىنقىالپنىڭ « كەلسە رازى مەن
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بىرىنچى كۈنى جۈمە ئېدى6 ئەخمەتخان غوجام ئەمىرنىڭ پېيىدا بولۇپ قارىسا 
تخان غوجا ئەمىرنىڭ ئەمىر ياتقان بارگاھنىڭ ئەتراپى خالى ئېكەن6 ئەخمە

بارگاھدىغا ساالم بېرىپ كىرىپ كەلدى6 ئۇ ئۆز ئەسكەرلىرى بىلەن -چېدىر
كېچىلەپ تۇيۇقسىز كىرگەنلىكتىن ئەمىر ئەيمەندى6 ئەخمەتخان غوجا ھايال 

بەگنى ئۆلتۈردى6 ئۇنىڭ ئەسكەرلىرى توختى ئاخۇن ئابدۇرۇسۇلقىلماي ئەمىر 
 ۋە خىلىل يۈز بېگىنى ئۆلتۈردى6 

بەگنىڭ ئۆلۈشىدىن قازى نەسىردىن ئاخۇنغا خەۋەر ئابدۇرۇسۇل ئەمىر
دېدى6 « ئۇالر ئۇنى ناھەق ئۆلتۈرۈپ كاپىر بوپتۇ»يەتكۈزگەندە ئۇ : 

ئەسكەرلەر غۇلغۇال قىلىشىپ، بىز غوجىنى ئۆلتۈرىمىز، دېيىشكەندە 
ئۇالرنىڭ ئادەملىرى كۆپ، سىزلەرگە يول بەرمەيدۇ ۋە »نەسىردىن قازى كاالن 

دەپ يولنى توسۇپ قويدى ۋە تاڭ ئاتقىچە قورقۇپ « ن تۆكۈلىدۇكۆپ قا
 دەرۋازىلىرىنى ئېتىپ ياتتى6 

ئەتىسى سەھەردە سۇلتان مەزەمخان ئوردىسىدىكى خاس كىشلىرى 
بىلەن قوماندانلىق بارگاھىغا كىلىپ، نەسىردىن قازىغا ئۆلۈم ھۆكۈم قىلدى6 

لدۇرۇشنى تەلەپ قىلپ لېكىن بىر مۇنچە كىشلەر ئۆلۈم ھۆكۈمىنى كۈچتىن قا
تۇرۇۋالغانلىقتىن ئۇنىڭ قازىلىق مەنىسىپىنى ئېلىپ تاشالپ تۈرمىگە 

 تاشلىدى6 سۇلتاننىڭ بۇ قىلمىشى غەۋغانى باسماق ئۈچۈن ئېدى6 
بەگ مانجۇرالرغا يۇشۇرۇن خەۋەر بېرىسەن ئابدۇرۇسۇلمۇئەللىپتىن: 

چاغدا بۇزۇق دەپ يۇشۇرۇن ئۆلتۈرۈش ئىھتىمال تۆھمەتتۇر6 چۈنكى مۇنداق 
ئادەملەرنىڭ چىغىر يولالر بىلەن مېڭىپ، زىمىن راسالپ قويۇشى چوقۇم ئېدى6 

بەگ ئەمىرنىڭ تۇتقان يولىغا قارىغاندا ئۇ ئۆز شەخسىيتى ئۈچۈن ئابدۇرۇسۇل
ياكى مەنسەپ، دۇنيا ئۈچۈن بولماي، پەقەت مىللەتنى ساتىدىغان 

 دۇ6 ۋىجدانسىزالردىن ئەمەسلىگى ئەلبەتتە كۆرىنىپ تۇرى
بەگ بىلەن نەسىردىن قازى ئابدۇرۇسۇلمەزەمخان سۇلتان ئەمىر 

مۆلكىنى مۇسادىر قىلىپ ئالدى6 ئەخمەتخان غوجىنىڭ -كاالننىڭ تامام مال
پەرمانلىرىغا  –دەرىجىسى كۆتۈرۈلدى ھەمدە بەگلەر غوجىنىڭ ئەمىر 

ن بويسۇنىدىغان بولۇپ، دۆلەت ئىشلىرىمۇ غوجىنىڭ بۇيرۇقىغا قاراپ ماڭىدىغا
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بىلەن ۋەدە شۇنداق ئېدى6 ئاخىرى  ھاكىمبولدى6 دېمەك باشتا مەزەمزات 
ھېچ ئىش قىاللماس  راقەزەمخانمۇ ئەخمەتخان غوجىدىن بىسوسۇلتان م

ى مۇنداق ئەھۋال ئاستىدا ئۇرۇش ئىشلىرى سۇسلىشىپ، كيبولدى6 تەبىئى
پالەچ ھالغا چۈشكەنلىگىنى سەزگەن دۈشمەنلەر بولۇپمۇ بايانداي، 

ڭزىدىكى مانجۇرالر تۇيۇقسىز كۈرەدىكى مانجۇرالرنىڭ ئۇرۇشقا جىددىي چىلپە
تەييارلىنىۋاتقانلىغى سىزىلىپ تۇراتتى6 ئۇيغۇر ئىنقىالپچىلىرىنىڭ بولسا 

 روھى چۈشۈپ ، بارغانسىرى پەسىيىپ كەتكەندى6 
 

 بايانداينىڭ ئېلىنىشى
 

ايانداي ئىنقىالپ باشالنغىنى خېلى ۋاقىتالر بولۇپ قالغان بولسىمۇ، ب
تىخىچە ئېلىنماي تۇراتتى6 ئۇنىڭ ئۈستىگە كۈرەدىن بايانداينى قۇتقۇزۇش 
ئۈچۈن داۋاملىق مانجۇر ئەسكەرلىرى كېلىپ تۇراتتى6 ئۇيغۇرالر ئۇرۇش 
ئىشىغا ئانچە كۆڭۈل بۆلمىدى6 كۆپى تەڭقىسىلىقتا قالغاندى6 بولۇپمۇ كۆپرەك 

ن ئاخىرقى قېتىم چىققان )قورغان ئىچىدىن( مانجۇر ئەسكەرلىرى بىلە
تۇتۇشقان ئۇيغۇرالر دۈشمەننىڭ بۆكتۈرمە كۈچلىرى تەرىپىدىن قاتتىق زىيانغا 
ئۇچىرىغانلىقتىن ئەتراپىدىكى مانجۇرالرغا قاراشلىق قالماقالرنىڭ روھىنى 
ئۆستۈرۈپ قويغانىدى6 بۇالردىن شىۋە، سولۇن، چاخال، تۇرغۇت، ئارغۇن، 

ئارا ئىتتىپاقلىشىپ ئۈچ يىلدىن  –ز سۇمۇل، زورغا سۇمۇلدىكى قالماقالر ئۆ
قا بىرلىككە كەلگەندى6 بۇ بېرى قاملىپ تۇرغان بايانداي قورغىننى قۇتقۇزۇش

سۇلتان خەۋەر تېپىپ، قۇرۇلتاي چاقىردى6 قۇرۇلتايدا ئوبدان پالنالر  ئىشتىن
قارارلىنىپ، بايانداينى پەتھ قىلماي تۇرۇپ، ئايماقالرغا قارشى تۇرۇش 

-2پ قارار ماقۇلالندى6 شۇ سەۋەپلىك بايانداي سېپىلىنى مۆمكىن ئەمەس دە
دى6 قېتىم پارتىلتىشقا توغرا كەلدى6 بۇ ۋەزىپە يەنە سادىر پالۋانغا يۈكلەن

نىڭ تۈۋىگىچە بېرىپ خەندەك كولىدى6 بۇ سادىر پالۋان بۇ قېتىم سېپىل
 قېتىمقى كوالنغان ئورەك بالدۇرقىسىغا قارىغاندا ئادەتتىن تاشقىرى چوڭقۇر
ھەم تېز پۈتتى6 بايانداي قورغىنى پارتىلتىلدى6 ئوت كۈچى ئاسمانغا چىقىپ، 
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يامغۇردەك -كىسەك پارچىلىرىنى سېپىلنىڭ ئىچىگىچە قار-خىش
كىسەك  –تۆكۈۋەتتى6 مانجۇر ئەسكەرلىرى ھېچ ئىالج قىاللماي، تاش، خىش 

لىرى بولسا سېپىلنىڭ بۇزۇلغان پارچىلىرىنى ئاتاتتى6 ئۇيغۇر ئەسكەر
زەمبىرەكلىرىنىڭ –ىسىغا بارغاندى6 دۈشمەننىڭ كۈچلۈك توپ رشو

 ھۇجۇمىغا ئۇچىرىدى6
كۈنى ئىنقىالپچىالر سېپىل دەرۋازىسىغا ئوت -66ىيىنىڭ ېرامزان ئ
غەيرەتلىك جەڭچىلەر  ۋەتتى6 ئازادلىق روھى بىلەن روھالنغانىقويۇپ كۆيدۈر

ر قىرىلسا دىن دۈغۈرۈپ كىرىشكە باشلىدى6 ئالدىنقىالدرھەر ئىككى شو
كەينىدىكلەر ئۇالرنى دەسسەپ كىرمەي قاراپ تۇرۇشى مۇمكىن ئەمەس ئېدى6 
شۇنىڭ ئۈچۈن سېپىل ئىچىگە كىرىش ناھايىتى تەس بولدى6 شۇنداق 
بولسىمۇ ئاخىرى ئىنقىالپچىالرنىڭ جەسىدى دالدا بولغىدەك بولغاندىن كېيىن 

كۈنى -62اننىڭ شۇ جەسەتلەرنى دالدا قىلىپ مۆكۈنۈپ تۇرۇپ، ئەتىسى رامز
سېپىل ئىچىگە كىردى6 سېپىل ئىچىدە ئۈچ كۈن قوچاقالشما جەڭ بولدى6 
)مولال بىالل بىن مولال يۈسۈپ شۇ ۋاقىتتىكى پالۋان ۋە قەھرىمانالرنىڭ نامىنى 

بىرلەپ يازغاندى( مانجۇرالرنىڭ گارنىزون، لەيندۈي باشلىقلىرى  –بىر 
غىلىپ، دورا بىلەن ئۆزلىرىنى ئۆزلىرىنىڭ يىېقىنلىرى بىلەن بىر ئۆيگە يى

 ھاۋاغا ئۇچاردى6 ئەتىسى بايانداي قورغىنى پەتھ قىلىندى6 
كۈنى ئۇيغۇر جەڭچىلىرى بايانداي -69يىلى رامزاننىڭ -69.1

قورغىنىنى پەتھ قىلغاندا ناھايىتى نۇرغۇن ئولجىغا ئېگە بولدى6 غەلبە قىلغان 
مازارغا دەپنى قىلدۇردى6 جەڭچىلەر شېھىتالرنىڭ جەسەتلىرىنى تامام يېغىپ، 

 دەپ نام بېرىلدى6 « شېھىتكارلىق مازىرى»شەھەر ئىچىدىكى بۇ مازارغا 
ئۇيغۇر ھۆكۈمىتى ئەسكەرلىرىنى شەھەرلەرگە قايتۇرماستىن يۈز 
بېگىنى قاراۋۇللۇققا قۇيۇپ، مەخسۇس كۈرە يولىنى تۇسۇپ قويدى6 كۆكلەم 

قىزىل »ايدىكى بارگاھنى كىرگەندىن كېيىن چوڭالر مەسلىھەتلىشىپ، باياند
خەلپە، قازى كاالن ۋە  ،دېگەن يەرگە كۆچۈرۈشنى قارار قىلدى6 سۇلتان« دەڭ

شەۋكەت ئاخۇن باشلىق تامام سىپاھالرغا ئاالھىدە خىزمەتلەر ئىشلەپ، 
ئۇالرغا بارگاھ قۇرۇپ، چۆرىسىگە خەندەك قىزىپ، ئۈستىنى ياغاچالر بىلەن 
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اقالشقا قويدى6 تۇڭگانالر بولسا چېدىر يېيىپ ئايالندۇرۇپ، ئەسكەرلەرنى س
 تىكىپ ئولتۇردى6

 
 پوچى ماخمۇد قېرى غوجىنىڭ كېلىشى

 
بايانداي ئېلىنغان يىلى قىشنىڭ ئاخىرىدا غۇلجىغا ماخمۇت ئىسھاق 
)لەقىمىي غوسازاتە( دېگەن غوجا كېلىدۇ6 سولتان مەزەمخان بۇ زاتنى 

لەن قارشى ئېلىشقا ئىكرام بى-ئۈچۈن  خەلقنى ئۇنى ئىززەت كۈتۈۋىلىش
دەپ قىزغىن قارشى ئېلىپ،  « دەيدە زادىمىز»پەرمان چۈشۇردى6 خەلق ئۇنى

بىر ئۆيگە چۈشۈرىدۇ6 بۇ غوجا ئەتىسى سەھەردە يېشىل لۆڭگىنى بېشىغا 
مىكىر بىلەن سۇلتاننىڭ ئالدىغا كۆرۈنۈشكە كەلگەندە سۇلتان -يۆگەپ، ھېلە 

ىڭ ھالىغا يېتەرمەن، مەن غېرىپالرن»ئەھۋالىنى سورايدۇ6 غوجا: 
پەرىشتىلەردىن قۇۋۇتىم بار، ئۆز يېرىمدە مەشھۇر كىشلەردىن ئېدىم، دۇنيادا 

پۇل يىغمايمەن، ئىلمىي كۈچۇمنى بىلىمەن6 كاپىرالر قانچە رەت كەلسە  -مال
ئۇرۇش مەيدانىدا مېنى كۈرەلمەيدۇ ۋە يەنە ھەر تەرەپتىن توسااليمەن6 

ق ياساۋاتىمەن6 ئەگەر قارا چاشقان، قارا تۆمۈردىن چەمبەر قىلىپ، يوغان ئو
سەككىز ياڭزا دورىنى قوشۇپ، -كىرپە، قارا قاغىالرنى سويۇپ مىجىپ، يەتتە

كاپىرالر تەرەپكە ئەزا يوم ئوقۇپ، دەم سالسام دۈشمەنلەرنىڭ كۆزى كۆرمەس 
 ،دەيدۇ6 قېرى غوجا ئۆزىنى غاۋسۇل ئەزەمنىڭ ئەۋالدلىرىدىن مەن« بولىدۇ

اچقا، غوجا پەرەستلەر ئەھلى ئىنقىالپچى ئېكەن دەپ تۇنىدى6 دەپ تۇنۇشتۇرغ
ئەسكەرلەر بۇنىڭ يۇقارقى سۆزلىرىنى ئاڭالپ، بەك ئىشىنىپ، ئۇنىڭ دامىغا 

 چۈشۈپ كەتتى6
ئۇيغۇرالرغا ئۆزىنىڭ سىرلىق ئىلىملىرىنى سىڭدۈرۈپ ۋە ئۇالرنىڭ 

جا ۋاستىسى بىلەن يالغۇز جەڭ قىلىشقا بولىدىغانلىغىنى ئېيتىپ، غو
ئادەت ئەخالقلىرى بىلەن ئوبدان -ئۇيغۇرالرنىڭ رەسىم، قايدە، ئۆرۈپ

تونۇشقاندىن كېيىن، ھېلە بىلەن ئۆزىنىڭ مەقسىتى تەرەپكە ئاتلىنىشقا 
 باشلىدى6 
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ئۇ ياغاچتىن بەش دانە ياغاچ زەمبىرەك ياساش ئۈچۈن، ياغاچچى، 
بىر نەچچە  تۆمۈرچىلەردىن بولۇپ، قىرىقتەك ئۇستىنى تالالۋىلىپ، ئۇالرنى

باقى باينىڭ بېغىدىكى دەرەخلەرنى ي ئىشلەتتى6 ماتېرىئال ئۈچۈن مىرئا
ئەخمەتخان غوجا، سەيدى ئەمىرخان  ،كەستۈردى6 شۇ ئارلىقتا پوچى ماخمۇت

غوجامالر بىلەن نۈرغۈن ئەسكەرلەرنى باشالپ، سويدۈڭ، كۈرەلەردىكى 
ئىنىقالپچى، »ى سوقۇشقا قاتناشقاندا مۇسۇلمان تۇڭگانالر بۇ پوچى غوجىن

 دەپ ماختاشتى6 « بىباھا كىشى ئېكەن
شتىن ئىلگىرى رخان غوجا دېگەن زاد بايانداي ئازات بولۇىسەيدى ئىم

ان تەرەپتىن كەلگەندى6 ئۇالرنىڭ باشلىغى سەيدى ئۈچ غوجا بىلەن ئەنج
مىرخان غوجا ئېدى6 ئۇالرنى خەلق ناھايىتى ئىخالس باغالپ، ھۆرمەتلەپ، ەئ

تۇردى6 ئۇالر بايانداي ئىچىگە ئوق ئېتىش ئۈچۈن پوتەي مېھمان قىلىپ 
قۇرۇشنى ئۈگەتتى6 ئۆزلىرىمۇ كۆپ ئۇرۇشالر ئۈستىدە بولغاندى6 دېمەك ئۇالر 

جەڭ قىلىپ، ئامال بار مەقسىتى ھەشەمەتلىك ئىشالر بىلەن خۇشى يوق، 
تېزىراق بايانداينى پەتھ قىلىش ئېدى6 پوچى ماخمۇد غوجا بولسا 

كىشىنى مۇنتېزىم ئەسكەر سۈپىتىدە تۇرغۇزدى6 ئۇالرنى  633 تارانچىالردىن
ياۋروپاچە ياساندۇرۇپ ياساۋۇل قىلدى6 ئۇ كۆرۈنۈشتە بۇ كونا تەدبىرچى 
ئۇيغۇر )دېھقانالر( ھۆكۈمىتىنى كۈچەيتىپ، ئەسكەرلىرىنى ئىتتىپاقالشتۇرۇپ، 
دۈشمەنلەرگە تەھدىت سالماقچى6 بەلكى موشۇنداق قىلىش ئارقىلىقال ئۇ 
ئۆزىنى ناھايىتى بىلىملىك كۆرسۈتۈپ، ئۇيغۇرالرنىڭ ئۈستىگە چىقماقچى 
ئېدى6 قېرى غوجىنىڭ نېمە مەخسەت بىلەن مۇنداق ئىشالرنى 
قىلىۋاتقانلىغىنى كۈزۈتۈپ تۇرغۇچىالر بولسىمۇ، غوجا پەرەسلەرگە بۇ ئىشنىڭ 
تەھتىنى ئېيتىشقا پېتىنالمايتتى6 قېرى غوجا كۆرۈنىشتە توپالرنى ياساپ 
ئەسكەرلەرنى رەتلەش بىلەن مەشغۇل بولىۋاتقاندەك بولسىمۇ، ئەمما ھوقۇقىنى 
قولىغا ئېلىش ئۈچۈن ياردىمى تېگىدىغان كىشىلەر بىلەن  ئىتتىپاقلىشىپ، 
دوست بولۇشقا باشلىدى6 قېرى غوجىنىڭ دوستلىرى كۆپىيىپ، ھەتتا 

 ندى6 ئەخمەتخان غوجىدەك نوپۇزلۇق كىشىلەرنىمۇ ئۆز يېنىغا تارتىۋالغا
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سۇلتان مەزەمخان قېرى غوجىنىڭ خەلق ئارىسىدا ئىناۋېتى ئىشىپ 
ئەخمەتخان غوجىغا ئوخشاش نوپۇزلۇق ئادەملەر بىلەن يېقىنلىشىپ 
كەتكەنلىگىدىن ئەنسىرەشكە باشلىغاندى6 شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ قېرى غوجىنىڭ 
ئىناۋېتىنى چۈشۈرىشى الزىم ئېدى6 سۇلتان بىر قېتىملىق مەجىلىسىدە بۇ 

غرۇلۇق سۆزلەپ ئۇنى بىر ئالدامچى دېگەن ئېدى6 بۇ گەپنى ئاڭلىغان قېرى تو
سىز كەلگۈسىدە بولىدىغان سۇلتان، مەزەمخان »غوجىنىڭ ئىخالسمەنلىرى: 

سۇلتان سىزنى كەمسىتىپ مەسخىرە سۆزلەرنى قىلىپ، خەلققە يامان 
دەپ چىقىشتۇردى6 بۇ گەپنى ئاڭلىغان قېرى غوجىنىڭ كەلگۈسى « كۆرسەتتى

سۇلتانلىققا بولغان ئىشەنچى ئېشىپ، كوڭلى يورۇپ كەتتى6 قېرى غوجىنىڭ 
مەزەمخانغا قارشى ئەمەلىي ھەركەتلىرى كۆرۈنىشكە باشلىدى6 ئۇ ئەخمەتخان 

 پات كۆرۈشۈپ تۇرىدىغان بولدى6 -غوجا بىلەن پات
بىر كۈنى قېرى غوجىغا بىرسى ئۇزۇندىن بېرى زىنداندا ياتقان بىر 

ارلىغىنى ئېيتىدۇ6 قېرى غوجا بۇ ئىشنىڭ ھەسەت بىلەن ئەۋلىيا زاتنىڭ ب
بولغانلىغىنى ئۇقۇپ، دەرھال سۇلتان مەزامخانغا مولال نەسىردىن ئاخۇننى 
سوالقتىن چىقارسۇن دەپ كىشى ئەۋەتىدۇ6 مەزەمخان سۇلتان بۇ ئىشالرنىڭ 
نېمە مەقسەت بىلەن بولىۋاتقانلىغىدىن خەۋەردار ئېدى6 شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ 

ت چاقلىق ھارۋىنىڭ رىن قازىنى چىقارمىدى6 قېرى غوجا بولسا تۆنەسىرد
ئۈستىگە بەش پۇت دېڭگەك ئورنىتىپ، ئۇنىڭغا بايراق ئېسپ، 
ئەسكەرلىرىنى ئەگەشتۈرۈپ، زىندانغا بېرىپ، نەسىردىن ئاخۇن بىلەن 

 زىنداندىكى بارلىق مەھبۇسالرنى چىقىرىۋەتتى6 
نارازلىغىنىمۇ،  سۇلتان مەزەمخان قېرى غوجىنىڭ بۇ ئىشىغا

قارىشلىغىنىمۇ بىلدۈرمىدى6 ئىچىدە بولسا غەزەپلىنەتتى6 ئۇ بۇ قېرى 
مىكىرلەرنى ئويالپ ئاخىرى ئۇنى  –غوجىنى يوقىتىش ئۈچۈن نۇرغۇن ھېلە 

بايانداي ئۇرۇشىغا ئەۋەتتى6 قېرى غوجا كەتكەندىن كېيىن نەسىردىن ئاخۇننى 
 تەرىپىدىن ئۆلتۈرۈلدى دېيىشىدۇ6 نامەلۈم بىر كىشى بەزى گەپلەرگە قارىغاندا 

كۈرە سوقۇشىغا قېرى غوجا سۇلتان  چە،ىبىاللنىڭ يېزىشى بويمولال 
بىلەن بىللە باردى6 لېكىن سۇلتان ئۆزىنىڭ كۈزەتكۈچى ئەسكەرلىرىنى 
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ئەگەشتۈرۈپ، بىر تەرەپتە قېرى غوجا، بىر تەرەپتە كېتىپ بارغاندا يولدا 
سوالقتىن »ى6 سۇلتان بۇنى كۆرۈپ: نەسىردىن ئەلەم يالغۇز كېتىۋاتاتت

دەپ ۋارقىراپ، ئات چاپتۇرۇپ قوغاليدۇ6 ئاخۇنۇم ۋارقىرغان تەرەپكە « قېچىپتۇ
دە، قاچىدۇ6 ئىتى -قارشى غەزەپ بىلەن ئات چاپتۇرۇپ كېلىۋاتقانالرنى كۆرىدۇ

گۈرۈچ تېرىغان ئېتىزغا كىرىپ، پۇتى پاتقاققا پىتىپ يېقىلغاندى6 قوغالپ 
ق بىلەن يارالندۇرغاندى6 ئەخمەتباقى دېگەن كىشى قىلىچ كەلگۈچىلەر ئو

بىلەن ئۆلتۈردى6 ئاخۇنۇمنىڭ ئۆلۈم خەۋىرى ئۇرۇش مەيدانىغا يېتىپ 
كەلگەندە، قېرى غوجا ئەسكەرلىرى بىلەن شەھەرگە يېنىپ، ئەخمەتخان 
غوجىغا بولغان ۋەقەلەرنى ئۇقتۇردى6 بۇالر مەسلىھەتلىشىپ تۇرغان يەردە 

تىڭالشتا ئېدى6 ئەسكەرلەر بولسا -تەرەپدارلىرى بىلەن تىڭسۇلتانمۇ ئۆز 
توالراق پوچى تەرەپتە ئېدى6 بۇ ئىختىالپ ئۇرۇشقا  كۆرەسۇلتان مەزەمخاندىن 

 چوڭ تەسىر كۆرسەتتى6
ئەخمەتخان غوجا دەسلەپتە مەزەمزات بىلەن ئىتتىپاقلىشىپ، ئەخمەت 

بەگ بىلەن ئابدۇرۇسۇلبەگ غەزىنچى بىلەن ئوغلىنى، ئاندىن ئەمىر 
ئىسھاقبەگلەرنى ئۆلتۈردى6 ئەندى بولسا پوچى ماخمۇتقا قۇشۇلۇپ، 

 مەزەمخاننى يوقۇتۇشنى مەسلىھەتلەشتى6 مانا بۇ غوجامالرنىڭ ئەھۋالى6 
 

 مەزەمخان سۇلتاننىڭ ئۆلتۈرۈلىشى
 

قېرى غوجا ئەخمەتخان غوجا بىلەن ئۇچراشقاندىن كېيىن، باياندايغا 
لەن توپلىرىنى سۆرەپ، سۇلتاننىڭ بارگاھسى قايتىپ، ئۆز ئەسكەرلىرى بى

تەرەپكە ماڭدى6 ئۇنىڭ مەقسىتى سۇلتاننى ئۆلتۈرۈش ئېدى6 قېرى غوجىنىڭ 
تاماشا قىلىپ، سۇلتان مەزەمخاننى جەلىپ قىلىپ، -ئەسكەرلىرى ئۇيۇن

-بۇياققا ئۆتۈپ تۇردى6 قېرى غوجا بولسا قاھ-چېدىرى ئەتراپىدا ئۇياق
لمىغاندەك قىياپەتتە تۇردى6 بىر چاغدا ئۇ قاھالپ كۈلۈپ، ھېچنېمە بو

مەزەمخان سۇلتان تۇرغان چېدىرغا ئوق ئىتىشقا بۇيرۇق قىلدى6 )مەزەمخان 
تاماشىغا قىزىقىپ -دەپ چېدىر ئىچىدە ئويۇن ،سۇلتان بولسا بۇ نېمە ئىشتۇ
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قاراپ تۇراتتى(6 ئەسكەرلەر ھېچنىمىنى ئۇقماي، بۇيرۇققا ئاساسەن ئوق 
سۇلتان مەزەمخان ئىشنىڭ يامان تەرپىنى كۆرۈپ، ئەلى  ئېتىشقا باشلىدى6

پالۋان باشلىق ئۆزىنىڭ قوغدىغۇچىلىرى بىلەن بىللە ئۇالرغا قارشى ئوق 
ياغاچ توپلىرى بىلەن ئۇالرغا قارشى ئوق چىقاردى6  غوجىمۇچىقاردى6 قېرى 

ئادەم سانى كۆپ بولغانلىقتىن سۇلتاننىڭ  ۋەقېرى غوجىنىڭ ياغاچ توپلىرى 
رىنى ئورۇۋالدى6 سۇلتان قۇرقۇپ قىچىپ، تۇڭگانالر بارگاھىغا چېدى

، ئوردىنىڭ ئىچىدىكى بارلىق ئەسكەرلەر، گەنبېرىۋالدى6 بۇ ئەھۋالنى كۆر
ئەمەلدارالر چېدىرنى تاشالپ قېچىپ كەتتى6 قېرى غوجا سۇلتاننى قوغالپ 
بېرىپ، تۇڭگانالر بارگاھىدىن تارتىپ چىقىرىپ ئۆلتۈرۈپ، بېشىنى شەھەر 

 تەرەپكە ئەۋەتتى6 ئەلى پالۋان قېچىپ قۇتۇلدى6
 

 قېرى غوجىنىڭ سۇلتانلىغى
 

قېرى غوجا مەزەمخاننى ئۆلتۈرگەندىن كېيىن بالدۇرقى خانالرغا 
ئوخشاش خەلقتىن بەيئەت ۋە رەھمانلىق سوراپ ئولتۇرمىدى6 ئۆزىنى 
غۇلجىنىڭ سۇلتانى دەپ جاكارلىدى6 ئەمەلىيەتتىمۇ مۇنداق ئەھۋال ئاستىدا 

ا ىغلىق بىلدۈرۈشلەرمۇ بولمىدى6 قېرى غوجىئۇنىڭغا قارشىلىق قىلىپ، ناراز
ئۆز ھاكىمىيىتىنىڭ مۇستەھكەم  ئۇ خەلق قارشىلىق كۆرسەتمىگەن بىلەن

 ىھاكىمىيىتىنى ۋە ھۆقۇقىنى چىڭىتىش ئۇ ئەمەسلىگىنى بىلەتتى6 شۇڭا
شنى خەلققە 6 ئۇ ئۇنداق قىلماي ھە دەپال بارلىق بەگلەرنى ئۆلتۈرۈئېدى الزىم

ئۇقتۇرۇپ، خەلقنى ئۆزى بەگ، ئۆزى خانلىققا قويۇۋەتتى6 خەلق بەگلەرنى 
تاالڭ قىلىپ، ھەركىم ئۆزى بىلگەنچە -مۆلكىنى بۇالڭ–ئۆلتۈرۈپ، مال 

ئاقار،  يېغىلىقتا ياغ»ئىش قىلدى6 بۇ زورلۇق، زۈمبۇلۇقالر ھەددىدىن ئاشتى6 
رۈپتۇ، بىز قاراپ ئەل بەگلەرنى ئۆلتۈ» ،«يامان كىشىگە كىم ياقار

دۇر6 ىرىڭدىن قالغان ئۇيغۇر يادىكارلىقلىدېگەندەك ماقالىالر شۇن« تۇرىمىزمۇ
تاالپ بولغاندىن كېيىن، -بەگ ۋە سۇلتاننىڭ ئوردىلىرىنى بۇالپ، قېرى غوجا

ەتتى6 ئەلى پالۋان ۋيېشىدا ئۆلتۈرگۈزى 67ىزىر غوجىنى مەزەمخاننىڭ ئوغلى خ
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كۈندىن كېيىن شەھەرگە قايتىپ كەلگەندە  9-2تاغ ئىچىگە قېچىپ كېتىپ، 
 ىققولغا ئالدى ۋە ئۇنى ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلدى6 لېكىن كېيىنكى قېتىم

مەسلىھەتتە ئەلنىڭ پىكىرىگە قاراپ، ھۆكۈمنى ئۆزگەرتىپ، قاماققا ئالدى6 
ھۆكۈمەتنىڭ ھوقۇقى غوجىالر قولغا كىرگەندىن بېرى ئۇيغۇر دىيارىدا ئامەت 

ىز ئۇيغۇرالرنىڭ غوجامالرغا ئامراقلىغىدىن بۇ كۆتۈرۈلدى6 سەۋەبى ب
كىم سۆزلەشتىن قۇرقاتتى6 چۈنكى غوجىالرنىڭ سوقۇش ەرغوجىالرغا قارشى ھ

ۋاقتىدىكى ئىشلىرىنى باتۇرلۇق، پالۋانلىق، ئەقىللىق ھېسابالپ، يامان 
اليتتى6 بۇ  نۆۋەت پئىشلىرىنى بولسا، غوجا ئەۋالتلىرىدىن بولغاچقا دەپ ھېسا

اق غوجا پئۇيغۇر خەلقىگە نىمىلەرنى كۆرسەتمىدى دەيسىز، ئاپغوجىالر 
شەھەرنى قالماقالرنىڭ مۇستەملىكىسىگە كىرگۈزۈپ، ىمۇستەقىل ئالت

ئازاتلىق ۋە ئەركىنلىگىنى چىكىگە يەتكىچە يېمىرىپ كەلدى6 غوجامنىڭ بۇ 
ئىشلىرىغا نارازلىق كۆرسەتكىدەك ئۇيغۇر چىقىمدى6 تېخى بۇنى توالراقى 

 ە تەن بىرىش دېدى6تەغدىرگ
 بەگنىڭ چىرىقى چۆرۈلدى6
 جاھاننى ئالدى قۇنتەيجى6

 خۇدانىڭ تەغدىرى شۇنداق،
 ئاتام قالماق بىلەن ناجى6

، «ئاقتۇغ»اق غوجىنىڭ باللىرى ئۇيغۇرالرنى پدەپ ئويالشتى6 ئاپ
شەھەردە قان دەرياسى ئاققۇزدى6 ىدەپ ئېككىگە ئايرىپ، ئالت« اتۇغقار»

جىالرغا ئىشەنگەنلىگىدىن كۈرەتتى6 ئەخمەتخان غوجا غو مىسىنىبۇنىڭ ھەم
بەگنى ئۆلتۈرۈپ، ئۇيغۇرالرنىڭ چاۋسىنى چىتقا يايدى6 ئابدۇرۇسۇلئەمىر 

قېرى غوجا بولسا خەلق ئارقىلىق بەگلەرنى ئۆلتۈرۈپ، خەلق بىلەن بەگلەر 
ئوتتۇرسىدا كۆيدۈرگىلىك ئۇرۇقىنى چاچتى6 بېچارە ساددا ئۇيغۇرالر 

پاسات تىرىپ -تقات ئارقىسىدا ئەخمەتجان غوجىدەك پىتنەقارغۇالرچە ئى
يۈرگەن قاتىل غوجىالرنىڭ يامان كۆرىشىدىن قۇرقۇپ، قارشى چىقالمىدى6 

ئەخمەتخان غوجىنىڭ ئۇيغۇر باللىرىغا كۆرسەتكەن كۈنى ئاز  شەخسەن
 بۇلمىدى6
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 ئۇيغۇرالرنىڭ قېرى غوجىنى ئۆلتۈرۈشى

 
كۈچلۈك بولسىمۇ، غوجىالرنىڭ  ئۇيغۇرالردا غوجا پەرەستلىك شۇنداق

قىلىۋاتقان ئىشلىرى ئۇيغۇرالرنى ئويغاتتى6 بولۇپمۇ قېرى غوجىنى ئۆلتۈرۈش 
ى كىرىشكەن كىشى ئارئۆستەڭلىك شەمشىدىن خەلپەم بولۇپ، ئۇ ىئئۈچۈن قەت

مەزەمخاننىڭ مەسلىھەتچىسى ئېدى6 ئۇ قۇتلۇق مىراپالر بىلەن يۇشۇرۇن 
ۆلتۈرۈپ، سۇالقتىكى ئەلى پالۋاننى سۇلتان مەسلىھەتلىشىپ، قېرى غوجىنى ئ

سايالشقا قارار قىلدى6 بۇنىڭ ئىجرا بولىشىغا تۇردى يۈز بىگى مەسئول 
ئۆستەڭلىك، غەيرەتلىك يىگىتلەرنى تالالپ بېگى ئار قىلىندى6 تۇردى يۈز

توقماقالر بىلەن -شەھەرگە كىردى ۋە سەھەردە قېرى غوجا ئۇخالۋاتقاندا تاياق
ياغاچلىرىنى سۇندۇرۇپ كىرىپ، تۇردى باقى يۈز بېگى -وققازاق ئۆينىڭ ئ

قېرى غوجىنى بوغۇزالپ ئۆلتۈردى6 ئەخمەتخان غوجا تۇڭگانالرنىڭ ياردىمى 
كۈن  .9بىلەن ئۆلۈمدىن قۇتۇلۇپ قالدى6 قېرى غوجىنىڭ سۇلتانلىغى ئارانال 

 بولدى6
 

 مولال شاۋكەت ئاخۇننىڭ سۇلتانلىغى
 

ئۆستەڭلىكلەرنىڭ قارارىغا يىن، ئاراغوجا ئۆلتۈرۈلگەندىن كېقېرى 
ئاساسەن، ئەلى پالۋاننى سۇلتان سايالش الزىم ئېدى6 لېكىن شارائىت 
بۇنىڭغا يار بەرمىدى6 چۈنكى سۇلتان سايالش ئۈچۈن خەلقنىڭ كۆپچىلىگى 
رازىلىق بېرىشى زۆرۈر ئېدى6 ئەگەر ئۇنداق بولمىغاندا خانلىقنىڭ ئورنى 

ۈن ئەلى پالۋان توغرىسىدا خەلققە مۇراجىئەت مەھكەم بولمايتتى6 شۇنىڭ ئۈچ
قىلغانىدى6 خەلقنىڭ تولىسى مولال شاۋكەت ئاخۇننى سايالشنى اليىق كۆردى6 

 -بولمىغانلىقتىن ئۇيغۇرالر ئارىسىدا خېلى تاالش يبىراق سايالم تەبىئى
دا كۆپچىلىك مولال شاۋكەت ئاخۇننى سۇلتانلىققا ىتارتىش يۈز بەردى6 ئاخىر

پ سايلىدى6 مولال شاۋكەت ئاخۇن سۇلتان بولۇپ، تەخىتكە چىقىشى رازى بولۇ
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بىلەن بۇرۇندىن قائىدە بۇلۇپ كىلىۋاتقان ئەمىر قازى كاالن ۋە يىقىنلىرىنى 
يۆلەپ، خانلىقنى ئۆزى يالغۇز مۇستەقىل رەۋىشتە ئىدارە قىلىشقا باشلىدى6 

جاۋابى  ئۇ ئالتە شەھەر غوجىلىرىغا بىر نەچچە كىشى ئەۋەتكەن بولسىمۇ
كەلمىدى6 ئىككىنچى قېتىم يەنە ۋەكىللىرىنى ئەۋەتكەندى، ئۇالرنى 
تىكەستىكى قالماقالر تۇتىۋېلىپ ئۆلتۈرۋەتتى6 شىۋەلەر بۇرۇنقى ئىتتىپاقلىقىنى 
بۇزۇپ، قارشى تۇرغانتى، ئۇالرنى باستۇرۇپ، ئالدىنى ئالدى6 توققۇزتارانىڭ 

رى ئەسكەرلىرى بىلەن ئەلى بەگ، ھوشۇر باقى مىڭبېشى دېگەن باشلىقلى
زۇمبۇلۇق -شەھەردە ئېدى6 توققۇزتارادىن سۇلتانغا قالماقالرنىڭ زورلۇق

 قىلىپقىلىۋاتقانلىغى توغۇرلۇق خەۋەر كەلدى6 شاۋكەت ئاخۇن يولسىزلىق 
ئەسكەرلەرنى ئەۋەتمەي، نەتىجىدە قالماقالر ئۇيغۇرالرنى قىرغىن قىلدى6 شۇ 

سەككىز يۈز جان ئەرلەر ئۆلتۈرۈلدى6 باال  -قېتىمقى قالماقالر چېپىشىدا يەتتە
قىزالر قالماقالرنىڭ قولىدا ئۆلگىچە دەپ، ئۆزلىرىنى  –چاقا، خۇتۇن  –

چە، ىرىشېدەرياغا تاشالپ غەرىق بولدى6 ئامان قالغان بۇۋايالرنىڭ ئېيتىپ ب
مىڭ  .79شۇ قىرغىندا بىر تۈمەن جان قازا تاپقانمىش6 مۇلال بىالل كىتابىدا 

يىت قىلىنغانتى6 مولال شاۋكەتخاننىڭ ئەسكەرلىرى كۈرەنىڭ جان دەپ قە
دېگەن يېرىغىچە بارگاھ « جۇسەدۆڭ»دېگەن يېرىدىن تارتىپ، « قىزىل دۆڭ»

قۇردى6 كۈرەدىكى جاڭجۇن بارلىق ئەمەلدارالرنى چاقىرىپ، ئۇيغۇرالر باشسىز 
، دەپ، سەنچىڭ لويە دېگەن ئەمەلدارنى باش قىلىپ غەنىيمەتقالدى، پۇرسەت 

ئەسكەر بىلەن ئۇيغۇرالرغا ھۇجۇم قىلىپ، قىرىپ تاشالشنى بۇيرىدى6  7733
بۇ خەۋەرنى توڭگانالر ئۇقۇپ، شاۋكەت سۇلتانغا خەۋەر قىلدى6 شاۋكەت 

دۈشمەنلەر ئالدىمىزغا كەلسە ئۇرۇش قىلىمىز، بولمىسا ئالدىغا »سۇلتان 
ارلىقمۇ دەپ مانجۇرالرنى كۆزگە ئىلمىدى ھەمدە جىددى تەيي« بارمايمىز

قىلمىدى6 شۇ كىچىسى مانجۇر ئەسكەرلىرى بارگاھنى قوغداۋاتقان قاراۋۇلالرنى 
ئىمارەتلىرىگە  –باستۇرغاندا ئۇالر قىچىپ كەتتى6 مانجۇرالر ئۇالرنىڭ ئۆي 

ئوت قويۇپ كۆيدۈرۋەتتى6 بۇ ۋەقەدىن خەۋەر تاپقان ئۇيغۇر ئەسكەرلىرى 
ىلەلمەي، پىتىراپ قېچىپ مانجۇرالرغا قارشى ئاتالنغان بولسىمۇ، تەڭ ك

كەتتى6 شاۋكەت سۇلتان پۈتۈن ئەسكەرلەرنى سەپەرۋەر قىلىپ، تەييارلىق 
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قىلغىچە، مانجۇر ئەسكەرلىرى بارگاھغا يېقىنلىشىپ قالدى ۋە ئۇالرنىڭ 
ئاتقان ئوقلىرى بارگاھغا چۈشۈپ تۇردى6 توڭگانالر بۇ ئەھۋالنى كۆرۈپ، 

اتتى6 بۇ سوقۇش ئەتىسى چوقان بىلەن جەڭگە ئۆزلىرىنى ئ –قىقاس 
داۋام قىلىپ، ئىنقىالپچىالر مەغلۇبىيەتكە يۈزلىنىپ تۇرغان  كەچكىركىچە

گە پەيتتە توڭگان يىگىتلىرى باش بۇلۇپ، ئومۇمى يۈزلۈك قەھرىمانالرچە جەڭ
توقاي قىلىپ قاچۇردى6 مانجۇرالر -نى سۈرىرئاتالندى6 ئۇالر مانجۇر چېرىكلى

كىتىشكە ئۈلگىرەلمەي، تاشالپ كۈرەگە دىن ئوشۇق ئۆلۈكنى ئېلىپ  633
قاراپ قاچتى6 بۇ چاغدا كۈرە شەھىرى ئىچىدە ئاچارچىلىق يۈز بېرىپ، 

مۆشۈكلىرىنى يەپ تۈگۈتۈپ، ئاخىرى باللىرىنى چەك –مانجۇرالر ئىت 
تاشالپ يېيىش دەرىجىسىگە باردى6 جاڭجۇن خەت يېزىپ، سويدۈڭدىكى 

لەپ قىلدى6 سۈيدۈڭدىكى مانجۇرالر مانجۇرالردىن ئاشلىق ياردەم قىلىشنى تە
ھارۋا قۇناق ۋە ماي، گۈرۈچ تەييارالپ،  633ھارۋا ئاق ئاشلىق،  633

چېرىك بىلەن كىچىسى كۈرەگە ماڭغۇزغانتى6 بۇنىڭدىن  ئون بىرنەچچە
كەينىدىن توراپ، -دە، ئۇالرنىڭ ئالدى-غازاتچىالر خەۋەر تىپىپ قالدى

گىالپ، ئاشلىق ۋە نۇرغۇن قۇرال دو رنىڭ ئۆلۈكىنى ساينىڭ تىشىدەكمانجۇرال
ئالدى6 قاچقان چېرىك جاڭجۇنگە كىرىپ، يىغىالپ  غەنىيمەتياراقنى –

ئاچلىقتىن ھالىمىز قالمىدى، بۇنداق تىرىك بولغاندىن ئۆلگەنىمىز »تۇرۇپ، 
دېگەن « ياخشى، ئەگەر روخسەت بەرسىڭىز، بۈگۈن كېچە سۈيدۈڭگە بارايلى

ت قىلىپ، ئۆزىمۇ ئۇالر بىلەن بىللە ماڭدى6 ئېدى6 جاڭجۈن ئامالسىز روخسە
بىر تەرەپتىن خۇدىيار يۈز بېگى،  يەنە تەرەپتىن بىلىگىزات، مۇراتبەگ، ىرب

ئون بېشى، ئەللىك بېشالر ئۇالرنىڭ چىقىشىنى كۈتۈپ تۇراتتى6 مانجۇر 
چېرىكلىرى چىققاندا سۇلتانغا خەۋەر بەرگەن ئېدى6 ياقۇپ بەگنى مۇرات  

-ىرنەچچە يۈز ئەسكەر بىلەن يولغا سالدى6 ئۇالر تەرەپبېگىگە قۇشۇپ، ب
تەرەپتىن مانجۇر چېرىكلىرىگە توشقان سوققاندەك تېگىپ، سۈيدۈڭگە 
بارغىچە ناھايىتى كۆپ قىسىمنى يوقاتتى6 بۇ جەڭدە لوسەن دېگەن ئاجايىپ 
قەھرىمانلىق كۆرسەتتى6 ئۇيغۇرالردىن ئەلى پالۋان ئوڭ تەرەپتىن چىقىپ، 

تلەرچە جەڭ قىلدى6 روزاخۇنمۇ قەھرىمانالرچە جەڭ قىلىپ، ئاجايىپ مەر
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تۇڭگان  قەھرىمان دېگەن نام ئالدى6 يوقارقى قەھرىمانالر ياكۇر باشلىق
ئاتالندى6 بۇنىڭدىن خەۋەر تاپقان  غىنىغارخۇزا قوۇئەسكەرلىرى، ساند

دۆشمەنلەر سېپىل تاملىرىنى تىشىپ، زەمبىرەك ئېتىپ، ئۇيغۇر، تۇڭگان 
ىنى يىقىن كەلتۈرمىدى6 ئىمىر ئاخۇن غوجا كىسەك تىزىپ، ئۇنىڭ ئەسكەرلىر

دالدىسى بىلەن دۈشمەنگە قارشى تۇرۇپ، قايتارما زەربە بەردى6 ھەسەن 
تەملەر بۇ جەڭدە رۇسغەزىنچى بەگ، ئىمىن سۇپى، ئوسمان يۈز بېشى ۋە 

ئاينىڭ  – 6شىھىت بولدى6 بېشىر بەگنىڭ پۇتىغا ئوق تېگىپ ياردار بولدى6 
الر ئاتلىق ۋە بەزىلىرى پىيادە يكۈنى غەيرەتكە كەلگەن ياش پىدائى-62

رغىنىغا ھۇجۇم قىلىپ، ئۇنىڭ كۈن چىقىش تەرەپتىكى وساندۇخۇزى ق
دەرۋازىسىغا ئوت قويىۋەتتى6 تۇڭگانالر بىلەن شەھەرلىك ئۇيغۇر سېپىل 
ئەسكەرلىرى قىلۋى )غەرپ( دەرۋازىسىنى بۇزۇپ، سېپىل ئىچىگە بۈسۈپ 

ۇچاقالشما جەڭ ئېلىپ باردى6 مانجۇرالر تاڭ ئاتقانغا يىقىن نۇرغۇن كىرىپ، ق
دەك چېرىگى بىلەن ئاران كۈرە شەھىرىگە قېچىپ  633ئۆلۈكلىرىنى تاشالپ، 

ئالدى6 ئەسكەرلىرىنى ئولجا ئېلىش  غەنىيمەتبېرىۋالدى6 ئىنقىالپچىالر نۇرغۇن 
سكەرلىرىنى بۇ ئۈچۈن، ئۆز ئىختىيارلىغىغا قويۇپ بەردى6 ئاندىن يېڭى ئە

قورغاننى ساقالشقا قويۇپ، بارلىق كونا ئەسكەرلىرىنى شەھەرگە ئېلىپ 
 كەتتى6

 
 ئاداققى قۇرغان كۈرەنىڭ ئېلىنىشى

 
كۈنى( ئۇيغۇر ھۆكۈمىتى ئەلى -62ئاينىڭ -2يىلى فېۋرال )-..69

پالۋاننى ئەمىر تەيىنلەپ، كۈرەنى ئىلىشقا ئەۋەتتى6 ئەلى يولدا سەندەك 
پالۋاننى  تۆرتنى قۇرشاۋغا ئالدى6 ىېلىپ، ئاندىن كۈرە قۇرغىنجاڭزىلىرىنى ئ

تەرەپكە بىكىتتى6 بۇ چاغدا ئۇزۇن مۇددەت قۇرشاۋدا تۇرغان كۈرەدە  تۆرت
ئاچارچىلىق دەھشەتلىك ھالغا كېلىپ، مانجۇرالر يەيدىغان نەرسە تاپالماي، 

بىرىنى يېيىشكە باشلىغان ئېدى6 ئۇالر -ئاخىرى چەك تاشالپ بىر
ۇرالرغا ئەسىر چۈشۈپ، خۇرالنغاندىن ئۆلۈمنى ئەۋزەل كۆرگەندى6 ئۇيغ
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ئۇيغۇرالرنىڭ پۈتۈن ئىلى ئۆلكىسىنى مانجۇرالردىن تازىالشقا موشۇ ئاداققى 
قۇرغاننى ئېلىشقا ئىشەنچى كامىل ئېدى6 ئۇالر ئىككى يەردىن تۆشۈك 
ئېچىپ، مانجۇرالرنىڭ ئەدىبىنى بىرىشكە باشلىغان ئېدى6 جاڭجۇن چىڭدا 
لويە دېگەن ئەمەلدارنى چىقىرىپ، ئۇيغۇرالر بىلەن سۆھبەتلىشىشنى تەلەپ 
قىلدى6 ئۇيغۇرالر تەرەپتىن جاپباش مىراپ، خۇدا بەردى بەگ ۋە ئىرشات 
مىراپ بەگلەر چىڭدا لويەنى ئۈچ كۈن ئىچىدە تەسلىم بولۇشقا بويرىدى6 

ياراق،  –چىڭىدا لويەن بۇنى قوبۇل كۆرۈپ، ئۈچ كۈن ئىچىدە بارلىق قۇرال 
دورىلىرىنى تاپشۇرۇپ، ئەل بۇلۇشقا ۋەدە بەردى6 لېكىن ئۇالر –ئوق  -

ۋەدىسىگە ئەمەل قىلمىغانلىقتىن ئىنقىالپچى تەرەپ ئەلچى ئەۋەتىپ، 
يۈزلۈك تەسلىم بولسا، سېپىل ئىچىدىكى پۈتۈن خەلقى  يمۇمىۇجاڭجۇن ئ»

« ىغا بىرىمىزبىلەن ئامان قالىدۇ ھەمدە كۈرە شەھىرىنى جاڭجۇننىڭ ئىختىيار
ئىككى خۇيزۇ مېنىڭ يىنىمغا »دەپ بويرىدى6 جاڭجۇن بۇنى ئاڭالپ، 

قۇۋا خەلپەم بىلەن دېگەن ئېدى6 سولتان « كىرسۇن، ئۆزەم سۆزلىشىپ كۈرەي
بەگنى ئەۋەتتى6 ئۇالر جاڭجۇن بىلەن كۈرۈشكەندىن كېيىن، ئابۇزەر مىراپ

6 يېڭى جاڭجۇننىڭ جاڭجۇن كونا مەنسەپدارلىرىنى چىقىرىپ بەرمەكچى بولدى
دارىن، كونا  دارىن، پە ھۆكۈمى بىلەن ئەتىسى كونا جاڭجۇن باشلىق تۇ

باال چاقىلىرى -دارىن، خانىالداي، جاغىالداي، باغىالداي، خوتۇن جاڭجۇن سا
مۆلۈكلىرى بىلەن شىمال دەرۋازىسىنىڭ غەرىپ تەرىپىنى تىشىپ -ۋە مال

 چىقىرىپ، ئۇيغۇرالرغا تاپشۇرۇپ بەردى6 
پالۋان بۇالرنى غۇلجا شەھەرگە ئەۋەتتى6 مانجۇرالر بولسا سېپىل  ئەلى

ە دەرۋازىسىنى باشقىدىن ئىتىۋالدى6 ئەلى پالۋان يەنە سەۋىر قىلىپ، بىر نەچچ
سۈپ بەگ، ئەمىر شاجەبەگ، بەگ، يۈۋاقىت تۇرغاندىن كېيىن، جاپباش

يە بەگ، سامساق تۇڭچىالرنى يەنە سۆزلىشىشكە ئەۋەتتى6 چىڭدا لوبەگزادە
چىقىپ، يەنە بىر نەچچە كۈن سەۋرى قىلىشنى، سېپىل ئىچىدىكىلەرنىڭ بەك 
قۇرقۇپ كەتكەنلىگىنى ئېيتتى6 بەگلەر يانماقچى بولۇپ تۇرغاندا سېپىل 
ئۈستىدىن ئۇشتۇمتۇت مىلتىق ئالۋازى ئاڭلىنىپ، سامساق تۇڭچى شېھىت 

ىنى خەندەك بولدى6 بەگلەر بۇ ئەھۋالنى كۆرۈپ، چىڭدا لويەنى ئۆلتۈرۈپ، بېش
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كۆۋرۈكىگە ئېسىپ قويدى6 يەنە جەڭ باشلىنىپ خېلى كۆپ پالۋانالر ئۆلدى6 
را ىالتقاندى، سېپىلدىن شوئاندىن سادىر پالۋان لەقمە كۇالپ، سېپىلنى پارت

ئېچىلىپ، جەڭچىلەر سېپىل ئىچىگە باستۇرۇپ كىرگەندىن كېيىن، ئادەتتىن 
ەچ كىرىپ، كىچىچە سوقۇش تاشقىرى جەڭ بۇلۇپ، قانالر ئېرىقتا ئاقتى6 ك

بولغاندىن كېيىن، يېڭى جاڭجۇن ئەل بولماقچى ئېدى، مەسئۇل خادىملىرى 
بىر ئۆيگە بېكىنىۋېلىپ، قالغانلىرى سۈيدۈڭگە چېكىنىپ، بىر نەچچە ئاي 

 مۇھاسىردە تىنىچ ياتتى6 
رغا خەۋەر كەلدىكى، سۈيدۈڭدىكى ىقالياز ئۆتۈپ قىش كىردى6 باشل

رغاسقا بارغۇدەك، بۇالرنىڭ يېرىمى چېرىك بۇلۇپ، ومانجۇرالر قېچىپ، ق
يېرىمى پۇقرا ئېكەن6 سۇلتان ئۇالرنى يوقىتىش توغۇرلۇق  بويرۇق 
چۈشۈرگەندە ئەسكەر باشلىقلىرىدىن تارتىپ، جەڭچىلىرىگىچە قىزغىن 
بولمىدى6 چۈنكى كۈن سوغۇق بولۇپ، ئۇالر ئوتنىڭ ئالدىدىن نېرى 

ىسىرائىل قەھرىمان، ئەزىز پالۋان، ئاقتۇپىلىك بارالمايتتى6 ئاخىرى مازارلىق ئ
توقايلىقالر، خۇدا بەردى بەگ بىلەن خۇدييار يۈزلۈك خۇدا بەردىلەر كىيىنچە 
ئەلى پالۋان بىرلىشىپ باردى6 شۇ كېچىسى تاڭ ئاتقىچە دۈشمەنلەرنىڭ 
ئاساسىي كۈچىنى بىتچىت قىلدى6 ئازراقى قېچىپ قۇتۇلدى6 جەڭچىلەر 

 ە ئېلىپ، شەھەرگە خۇشال قايتتى6 ئولجىالرنى تويغىچ
قىش كېتىپ، ياز بولغاندا تۇققۇزتارا خەلقى بۆكتۈرمە ئەسكەر تۇرغۇزدى 
دېگەن تەشۋىقاتنى قالماقالر ئىچىگە تاراتقانلىقتىن، ئۇالر قۇرقۇپ، 

 مانجۇرالرغا ياردەمگە كىلەلمىدى6 
 ئۇيغۇرالر ئىتتىپاقلىشىپ، بۇ قېتىمقى سۇقۇشنى ناھايىتى پالنلىق،

لەرنى قولغا غەنىيمەتماھارەت ۋە جاسارەت بىلەن قىلغانلىقتىن، نۇرغۇنلىغان 
ئالدى6 بۇنىڭ نەتىجىسى ئەلى پالۋانغا مەنسۇپ6 شۇنىڭ ئۈچۈن خەلق ئەلى 
پالۋاننى ئەمىر قىلىشنى سولتاندىن تەلەپ قىلىدى6 سۇلتان ئەلى پالۋاننىڭ 

مىسىمۇ، خەلقنىڭ ئەمىر بولۇپ، ئەسكەر بىشىغا چىقىشىغا كۆڭلىدە قۇشۇل
تەلىۋى كۈچلۈك بولغانلىقتىن ئامالسىز ئەمىر قىلىپ بېكىتتى6 ئەسكەر 
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باشلىقلىرى قەھرىمان پالۋانالر سۆزىنى بىر قىلغاچقا ئاخىر ئەلى پالۋان ئەمىر 
 كىچىك مۇبارەك ئېيتتى6 –سايالندى6 بۇ ئىشقا پۈتۈن چوڭ 

يېرىدە  كۈرە شەھىرىنىڭ شىمال تەرەپتىكى ساندۇغ جاڭزا دېگەن
مانجۇرالر ناھايىتى كۆپ،) قاراۋۇللىرى( مانجۇر مەنسەپدارلىرى ھەم 
مۇسۇلمان جەڭچىلەرمۇ بار ئېدى6 مۇسۇلمان جەڭچىلىرى ئۇيغۇرالرنىڭ 
كېلىشىنى كۈتۈپ، تەييار تۇراتتى6 شاۋكەت سۇلتان باشلىق بارلىق 

دىن ئەسكەرلەر ئوت قويۇپ، كۈلىنى كۆككە سورىدى6 كۈرە شەھىرى مانجۇرالر
ئازات قىلىندى6 كونا جاڭجۇن ئەسىرگە ئېلىندى6 يېڭى جاڭجۇن ئۇرۇشتا 

-كۈمۈشكە باي جاڭجۇن ئوردىسى پۈتۈنلەي بۇالڭ-يوقالدى6 چەكسىز ئالتۇن
تاالڭ قىلدۈرۈلدى6  قەھرىمانالرنىڭ ئەركىن نەپەس ئېلىپ ئوينىشىغا قويۇپ 

ى باي بولۇپ بېرىلدى6 كۈرە شەھەرنىڭ سۇقۇشىغا قاتناشقانالرنىڭ ھەممىس
 چۆمدى6 خۇشاللىققا ياندى6 ئەسكەرلەر ۋە خەلق

 
ىن تقسولتانلىمولال شاۋكەت ئاخۇننىڭ 
 چەتلەشتۇرۇلىشى

 
مانجۇرالرنىڭ ئاخىرقى تىرىكى كۈرە شەھىرى ئىلىنغاندىن كېيىن 
ئەتراپىنى ئۇيغۇرالرغا يەنى بۇ قېتىمقى جەڭدە كۈچ كۆرسەتكەنلەرگە قورا 

ى6 سۇلتان بولسا ئۆز ھۆكۈمىتى ئىچىدە ئىسالھات جايلىق قىلىپ بۆلۈپ بەرد
ئېلىپ بارماي، ئىشنى بىراقال تاشالپ، ھۆكۈمەت ئورنىنى مەھكەم 
چىڭىتىمىدى6 يەنە بىر تەرەپتىن ئۆزى بىلگەنچە ھۆكۈمەت ھوقۇقى يۈرگۈزۈپ، 
ئۆز ئورنىنىڭ مۇقىملىغىنى چىڭىتمىدى6  خەلق بولسا توققۇزتارا پاجىئەسىنى 

ىربىسىزلىگىدىن بولغان دەپ قارايتتى6 كۈرەنىڭ ئازات سۇلتاننىڭ تەج
بولۇشىنى ئەلى پالۋاننىڭ توغرا قوماندانلىغىدىن دەپ بىلگەچكە ئۇنى خان 
بولسىكەن دەپ ئارزۇ قىالتتى6 لېكىن شاۋكەت سۇلتان بولسا ئەلى پالۋاننىڭ 
ئەمىرلىك ھوقۇقىنى ئېلىپ تاشالپ، ئاندىن بىر پۇقرا قىلىپ قويغاندى6  بۇ 
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توغىرىلىق خەلق ۋە ئەسكەرلەر روھسىزلىنىپ كەتتى6 ئەسكەرلەر ئەلى پالۋان 
ئەمىر بولسا ئىنتايىن ئىتائەت قىالتتى، چۈنكى ئەلى پالۋان سۇقۇشتا 
تاكتىكىسى ئۈستۈن، ئىشنى پالنلىق ئېلىپ باراتتى6 ئۇ ھەم سۇقۇشقا كۆپ 

ر سولتاندىن قاتناشقان ھەم ياش يېگىت ئېدى6 بۇ جەھەتتە خەلق ۋە ئەسكەرلە
دەپ سورىغان ئېدى6 مولال « ئەمىر ئەلىنىڭ نېمە گۇناھى بولسا بىز تىلەيلى»

شاۋكەت ئاخۇن ماقۇل كۆرمەي، ئۆزىنىڭ ھۆكۈمىدە چىڭ تۇرىۋالدى6 ھەتتا 
تۇڭگان چوڭلىرىدىن ياكىر سۇلتان، سۇسىن باي تېشى، جۇر بىتىشى، 

گۇناھىدىن ئۆتۇڭ  اليتىشالرمۇ كېلىپ، مولال شەۋكەت ئاخۇندىن ئەمىرنىڭ
 دەپ سورىغان ئېدى6 مولال شەۋكەت ئاخۇن بۇالرغىمۇ ئۇنىمىدى6 

الل ھەسەن، ئىمام يۈز بېشى مولالم، ھوشۇر ىخۇدىيار يۈزىدىن ھ
ئىمامالر كىرىپ، شاۋكەت سۇلتانغا يەنە نەسىھەت قىلدى6 ھېالل ھەسەن ئۆز 

ئەي »ىكى يېرىدە ناھايىتى مۆتىۋەرلىك باي كىشى ئېدى6 ئۇ كىشى ئېيتت
ئاخۇنۇم، بۇ دۇنيا پانى، ئۇنىڭ دۆلەت ۋە ئابرۇيلىرىمۇ پانىدۇر، ئاخىردا ئۇلۇغ 
دۆلەتمەنلەرمۇ يەر زىمىن ئاستىدا توپراق سۈپەت بولۇپ ياتىدۇ6 جەمىشىت، 
فىردەۋىس ،مولالجۇر، خىماك، كىتاۋىس، كەھھىر، زالدۇر، روستەمى داستان، 

ەتلىك كىشلەر ۋە ھاكىمك پادىشاھالرغا كۈزۈر ئەينى، كىشۋار ۋە نۇشۇرۋانالردە
ئەقىللىق ۋەزىرلەر الزىمدۇر6 چۈنكى سىلىگە ئوخشاش كىشىگە قابىل ۋە 
ئەقىللىق ۋەزىرلەر بولسىال ئاسانلىق بولۇر، ئەلبەتتە ئەلى پالۋاندەك ئەمىرلەر 
تىخىمۇ الزىمدۇر6 شۇنىڭ ئۈچۈن ئەلى پالۋاننىڭ مەنسىپىنى ئەسلىگە 

ۇنداق قىلمىسىال يۈرت قولدىن كىتەر، ئىشنىڭ ئاخىرى كەلتۈرسىلە، ئەگەر ئ
يامانلىققا ئايلىنىپ قالسا ئۇ ۋاقىتتا پۇشايمان قىلغان بىلەن پايدا قىلماس، 

لنىڭ دۆلەت قولدىن كەتسە يېنىپ كەلمەس6 ھەر قانداق كىشى كېسە
چىپ ئالدىنى ئالسا، ئەلۋەتتە كېسەلدىن ئامان باشلىنىشىدىن بۇرۇن، دورا ئى

ى بولىدۇ6 مۇبادا ئاغرىپ ياتقاندىن كېيىن دورا ھېچ كار قىلماس6 قالغىل
مەسىلەن، تىرناق دورىسىنى زەھەر ئىچمەستىن بۇرۇن تەييارالپ قويسا  
ياخشى بولۇر، مۇبادا زەھەر ئىچكەندىن كېيىن تىرناق دورىسىنى تەييارالپ 

 بۇنىڭدىن باشقىسىنى ئىچكىچە يۈرەك باغرى كۆيۈپ تۈگەر، ئەي ئاخۇنۇم
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ئەي ئاخۇن راست »دېدى6 سۇلتان شاۋكەت ئاخۇن ئېيتتى: « لەىسئۆزلىرى بىل
ئاخۇنۇم ۋە تۇڭگان «6 ئېيتتىڭىز، ئەمما ئەلى پالۋانغا مەنسەپ بەرمەيمەن

ئەلىدە نېمە گۇناھ بار؟ ئۇنىڭغا نېمانچە ئۆچلۈك قىلىپ، »ئاخۇنالر: 
نىڭ گۇناھىنى ئۇ»دەپ سورىغانتى6 سۇلتان ئېيتتىكى « بىلەن قارايسىز؟غەزەپ

ئۇالر ئۇنداق غەزەپلەنسىڭىز ئۆزۈڭىزگە زىيان بولۇر، دەپ «6 ئۈزەم بىلىمەن
 قايتىپ كەتتى6  جنائىال

ھەممىسىنىڭ سۇلتاندىن كۆڭلى  لىرى ۋە كىچىكلىرىپۈتۈن يۇرت چوڭ
قالدى6 مولال ھىالل ھەسەن ئىمام ئۆز يۇرتىغا قايتىپ چىقىپ، بولغان 

دى6 بارلىق ئەسكەرلەرنىڭ ئاچچىغى كېلىپ، ۋەقەلەرنى خەلققە سۆزلەپ بەر
قاش بويىغا بېرىپ، ئەمىر ئەلىگە  رلىق كىشلەرنۇرغۇنلىغان ئەسكەرلەر ۋە با

بەيئەت قىلىپ، ئۇنى سۇلتان سايالپ، شاۋكەت ئاخۇننى سۇلتانلىقتىن 
بىر نەچچە كۈن سەۋىر قىلىڭالر، تاكى ئاخۇننىڭ »قالدۇردى6 ئەلى پالۋان 

دېۋىدى، خەلق ۋە ئەسكەرلەر ئۇنىمىدى6 ئاخىرى « ىچەئاچچىغى يېنىپ قالغ
 ئەمىر ئەلى پالۋاننى سۇلتان دەپ ئېالن قىلدى6

 
 ئەلى پالۋاننىڭ سۇلتان بولۇشى

 
يېلى قاش دەرياسى بويىدا خەلق ئەسكەرلىرى شاۋكەت -69.7

جاھان پالۋان سۇلتان باھادىر »سۇلتاننى سۇلتانلىقتىن قالدۇرۇپ، ئۇرنىغا 
نامى بىلەن ئەلى پالۋاننى خان سايلىدى6 ئابۇ ئەالخان « الخانغازى ئابۇ ئە

تەرەپتىن -ېيىن تەرەپئىبراھىم ئوغلى ئېدى6 ئەلى پالۋان خان بولغاندىن ك
توپ بولۇپ كېلىپ بەيئەت قىلدى6 پۇقراالر شاۋكەت -ئۇيغۇر ئەسكەرلىرى توپ

ئاخۇندىن يۇز ئۆرۈپ، ئەالخانغا خىزمەت قىلىشقا تەييارالندى6 مولال شاۋكەت 
ئاخۇننىڭ خىزمەتچىلىرى ۋە بەگلىرى شەھەرنى تاشالپ، سەھراغا چىقىپ 

ئەخمەتخان غوجىنىڭ ئىنىسى  كەتتى6 بەگزادە بەگ غوجامنىياز ئەلى
ن ئەلى پالۋانغا بەيئەت قىلىپ، خىزمىتىدە بولۇش ئۈچۈن كەلدى6 خۇائتوختى

سەدەن بەگلەرنى، بەگ، ئابدۇلال تاھىربەگ، ئابدۇلال ھېمىتمولال روزى نەمىتى 
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بەگ، غەزىنىچى مەخبىربەگنى، نەدەپ ئاخۇنبەگ، مىرالدىنبەگ، ئازىم
ىلدى6 ئەخمەت غوجىنىڭ ئىنىسى توختى سېتىۋالدى بەگلەرنى شاڭ بېگى ق

ئاخۇننى ئەمىر قىلىپ سايلىدى6 جااللىدىن خەلپەمنى قازى كاالم دەپ ئېالن 
قىلىپ، ھەر قايسى مەنسەپدارالرنىڭ ئۆز ئىشىغا پۇختا بولىشىغا تەۋسىيە 

مۇنداق سايالم ۋە سايالشالر مولال شاۋكەت ئاخۇن ۋە  كىيتەبىئىقىلدى6 
توغرا كەلمەيتتى6 ئەالخان سۇلتان ئەخمەتخان غوجىنىڭ ئەخمەتخان غوجىالرغا 
غوجام ئەمدى سىز قېرىدىڭىز، خەلقنىڭ ئامانلىغىغا »گۇناھىدىن ئۆتۈپ، 

دەپ سەھرادىكى ئۆيگە « تىالۋەت قىلىپ بېرىپ، ئۆيۈڭىزدە تىچ يېتىڭ-دۇئا
ماڭغۇزدى6 ئاندىن سۇلتان پۈتۈن ئەسكەرلىرىگە بۇيرۇق چۈشۈرۈپ، شەھەر 

ولغا چىقتى6 بۇ خەۋەرنى خۇدىيار يۈزدىكى مولال شاۋكەت ئاخۇنغا تەرەپكە ي
ھەسەن ئاخۇن ئاڭالپ، تۆلەندى يۈز بېگى، مولال  ھەسەت قىلغان ھىالل

ھوشۇرەن، ئەخمەت ئەلىلەرنى باشالپ، نۇرغۇن خەلق بىلەن سۇلتان ئەالخاننىڭ 
ئالدىغا چىقتى6 كۈرۈشۈشتىن كېيىن تۆۋەندىكى نەسىھەتلىرىنى قىلدى6 

ھەي شاھىم ئۆمرۈڭىز ئوزۇن، دۆلىتىڭىز زىيادە بولسۇن، شەھەرگە »
كىرگەندىن كېيىن ھېچ بىر يامان ئىشالرنى قىلماڭ، شەھەر دېگەندە كۆپ 
ئەھلىلەر بار، ئۇالرغا زىيان زەخمەت قىلمىغايسىز، ئەسكەرلىرىڭىز بىر 

-توخونىمۇ ئۆلتۈرمىگەي، بەزى ئەسكەرلىرىڭىزنىڭ پەيلى بۇزۇلۇپ، بۇالڭ
تاالڭ قىلمىسۇن، شەرىئەتتە قان چىقارماسلىقتۇر، سىزلەرگە بىرسى ئوق 
چىقارسىمۇ ئاۋال ئوق چىقارماي سەۋىر قىلىپ، ئىشنىڭ ئاخىرىنى 

«6 كۆرگەيسىز، ھېچ ئىش يوق، ئاداۋەت قەستنى دەپ ئۆچ ئالمىغايسىز
ئەالخان سۇلتان شەھەرگە كىرىپ، ئوردىدا ئولتۇرغاندىن كېيىن، مولال شاۋكەت 

اخۇننى ئۈيدىن چىقمىسۇن، خاپا بولۇپ، تۆرىدىن چۈشمىسۇن دەپ كىشى ئ
 كىرگۈزدى6
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 ئۇيغۇرالر بىلەن تۇڭگانالر ئوتتۇرسىدىكى چاتاق
 
ئۇيغۇرالر بىلەن تۇڭگانالر ئىلى ۋىاليىتىنى مانجۇرالردىن ئازات  

قىلغۇچە ئىناق ۋە ئىتتىپاق ئۆتكۈزدى6 ئۇرۇشالردا ۋەدىسىگە ئەمەل قىلىپ 
6 ئۇيغۇرالرمۇ بەزى مەسىلىلەردە ئۇالرغا يول قويۇپ كەلدى6 ئۇالرغا كەلدى

دەخلى تەرۇز قىلمىدى6 تۇڭگانالرنىڭ باشلىغى ياكۇر تۇڭگانالرغا سۇلتان 
بولۇپ كەلدى6 قاچانكى دۈشمەننىڭ كۈچى تۈگەپ، ئېلى ئازات بولدى، 
تۇڭگانالرنىڭ ئىشلىرى باشقىچە ۋەزىيەتكە ئۈزگەردى6 ياكۇر ئازىراق 

سەۋەپلەر بىلەن -ۇڭگانالرغا سۇلتان بولىشنى ئويلىدى6 ياكۇر تۈرلۈك باھانەت
يول تۇتۇپ، جىددىي ھەرىكەتكە كەلگەن ئېدى6 ئۇ ئوردا ئىچىدىكى تۇڭگانالر  
باشلىغى داۋۇد خەلپىگە مۇراجىئەت قىلىپ، ئۇنىڭدىن ياردەم سوردى6 داۋۇد 

ڭ ئورنىغا ئۆز خەلپە ئوردا ئىچىدىكى بارلىق ئۇيغۇر خىزمەتچىلەرنى
ئادەملىرىنى قويۇشنى ئۆز ئۈستىگە ئالدى6 ئۇيغۇرالر بىلەن تۇڭگانالر 
ئوتتۇرىسىدا ئاز كۈنگە قالماي ئىتتىپاقسىزلىق بولىدىغانلىغىدىن خەۋەر 
تاپقان يېڭىدىن تەسلىم بولغان قالماقالرنىڭ باشلىقلىرى كۆك شىن ئامبال، 

لۇستاي ئارقىلىق تۇرغۇتتىن موكۇ تۆمۈر دېگەنلەر توققۇزتارا، نىلقا، ئو
نەچچە مىڭ چېرىك ئېلىپ، ئۇيغۇرالر ئۈستىگە يۇشۇرۇن يۇرۇش قىلغانتى6 
سۇلتان ئەالخان بۇ ئىشالردىن خەۋەر تېپىپ، ئەمىر توختى ئاخۇننى 
چاقىرتىپ، مەسلىھەت قىلغاندىن كېيىن، شەھەر غەزىنىچىگە بارلىق 

رگاھ قۇردى6 شۇ ئارلىقتا ئىشالرنى تاپشۇرۇپ، ئۇلۇستاي غولىغا بېرىپ، با
قالماقالر تەرەپتىن سوقۇش قىلىش خەتلىرى كېلىپ، ئۇيغۇرالرنى 
مەنسىتمىگەن ئاساستا تەھدىد سېلىپ، ئۇالرنى غەزەپلەندۈردى6 ئاندىن 
ئىككى تەرەپ جەڭ باشلىدى6 بۇ جەڭ بىر نەچچە كۈنگە سۇزۇلدى6 ئاخىرى 

اشقا باشلىدى6 قالماقالر دۈشمەنلەر مەغلۇپ بولۇپ، ئارقىسىغا چېكىنىپ، تار
 نۇرغۇن چىقىمالرنى تارتىپ، يۇرتىغا قايتىشتى6

ئۇيغۇرالر بىلەن تۇڭگانالر ئىتتىپاقسىز بولۇپ تۇرغان كۈنلەرنىڭ 
بىرىدە ئەمىر توختى ئاخۇن سۇلتان ئەالخان بىلەن كۆرۈشۈش ئۈچۈن كەلگەندە 
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لدۇرۇپ سۇلتان ئەالخان ئۇنىڭغا ئات گۈشىگە زەنجىۋىل سېلىپ، تاماق قى
مېھمان قىلغان ئېدى6 ئەمىر تاماقتىن كۆپىرەك يەپ قويۇپ، ئۆيىگە بارغاندا 
ئىچىنى ئاغرىتىپ، تەبىئىتى بۇزۇلۇپ يېتىپ قالدى6 بۇنىڭدىن سۇلتان ماڭا 
زەھەر بەردىمىكىن دەپ گۇمانلىنىپ، دەرھال ئەلى تۆرە ئارقىلىق ئاكىسى 

 ال ئارا ئۆستەڭ، قاشالردىنئەخمەتخانغا خەت ئەۋەتىدۇ6 ئەخمەتخان غوجا دەرھ
كېچىلەپ ئادەم يېغىپ، ئۇالرغا ئەالخان  مەكتەپ يۈزى كۆرمىگەن نادانالردىن

سۇلتان ئەمىر توختى ئاخۇنغا زەھەر بېرىپتۇ دەپ بارلىغىنى ئەگەشتۇرۇپ، 
كىچىلەپ توختى ئاخۇننىڭ قېشىغا يېتىپ كەلدى6 شۇ كېچىسى مولال شاۋكەت 

ەن مەسلىھەتلىشىپ، تاڭ سەھەر ھەممە ئاخۇننى ئالدۇرۇپ، ئۇالر بىل
ئەگەشكۈچىلىرى بىلەن ئاتلىنىدۇ6 شەھەر ئىچىگە كىرىپ، ئوردىنىڭ 
سوراقخانىسىنى بۇزۇپ، قااليمىقانچىلىق چېقىرىدۇ6 ئوردىدىكى ھەممە 
قاشلىقالر پېتىراپ قېچىپ كېتىپ، سۇلتان ئەالخان يالغۇز قالىدۇ6 ئەخمەتخان 

كەلگەن جالالتلىرى يېغىلىپ كەلگەندە بازار  غوجىنىڭ ئادەم ئۆلتۈرۈش ئۆچۈن
باشلىغى ئەسكەرلىرى بىلەن يېتىپ كېلىپ، ئەالخان بىلەن بىرلىكتە 
ئەخمەتخان غوجىغا قايتۇرما ھۇجۇم قىلىدۇ6 بۇ چاغدا مولال سالىت ئىمام ئەلى 

لۇپ سۇلتان ئەالخان تەرەپتە ۇقوزغتەرەپ قالغان خىزمەتچىلىرى بىلەن خەلق 
ن ياردەمچىلىرى غالىپ كېلىپ، مولال شاۋكەت ئاخۇن بىلەن بولۇپ، سۇلتا

ئەخمەتخان غوجا قېچىپ، تۇڭگانالر مېچىتىگە كىرۋالىدۇ6 بۇالرنى تۇڭگانالر 
ھېمايىسىگە ئېلىپ، چىقىرىپ بەرمەيدو6 ئۇالرنى يوشۇرۇنچە سۈيدۈڭدىكى 

 تۇڭگانالر تەرەپكە قاچۇرىۋېتىدۇ6 
ۋكەت ئاخۇن بىلەن مەنسەپ سۇلتانلىقتىن مەھرۇم قالغان مولال شا

تەگمىگەن نامى قالغان دوستلىرىنىڭ ۋەدىسىدىن مەھرۇم قالغان پىتنە پاسات 
چاچقۇچى ئەخمەتخان غوجا تۇڭگانالر بىلەن دوست بولۇپ، ئۇالرنىڭ 
ھىمايىسىدە ساقلىنىدىغان بولدى6 ئەمىر توختى ئاخۇنمۇ قېچىپ بېرىپ ، 

ى6 خەلپەم ئۇنى ئارا ئۆستەڭدىكى شەمشىدىن خەلپەم قېشىغا بېرىپ يېغلىغانت
بىر ئۆيگە قاماپ قويدى6 تۇڭگانالرنىڭ سۇلتانى ياكۇر ۋەزىرى كىنزى تاز، 

مولال شاۋكەت ئاخۇن بىلەن ئەخمەتخان غوجىالر »ماينىزارالر خوشال بولۇپ، 
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دەپ « بىز تەرەپكە ئۆتتى، ئەمدى بىزنىڭ ئىشىمىز ئوڭدىن كېلىدىغان بولدى
ش قىلىش ئۈچۈن، سۈيدۈڭدىكى تۇڭگانالرغا خەت ئۇيغۇرالر بىلەن ئۇرۇ

ئەۋەتتى6 دەل شۇ چاغدا ئۈرۈمچىدىكى داۋۇر خەلپەم دېگەن كىشى بۇ ۋەقەنى 
 بېلىش ۋە نەسىھەت قىلىش ئۈچۈن، ئالى ئەلچى ھېساۋىدا كەلگەندى6 

سۇلتان ئەالخان بۇ ئىشالردىن تولۇق خەۋەردار بولسىمۇ، ئاقكۆڭۈللۈك 
بۇ ئىشالرنى ھەل قىلىش ئۈچۈن، مولال شاۋكەت بىلەن سۈلھى ئارقىلىق 

ئاخۇنغا خەت ئەۋەتتى6 خەتنى مولال زۇليار بىلەن زەيناۋۇر ياساۋۇلغا يەنە 
ىنى ئەلچى ھىساۋىدا ئەۋەتكەندى6 مولال شاۋكەت تۆرتئىككى كىشنى قۇشۇپ، 

سۇلتان ئەال شەرىئەتنى بىلمەمدىكەن؟ مەن ئەال بىلەن »ئاخۇن ئاچچىقلىنىپ، 
واللمايمەن، مېنىڭ سۇلتانلىغىمنى تارتىپ ئېلىپ، مېنى خۇرلىدى6 ياخشى ب

لەردىن بولۇپ، ئەخمەتخان غوجىنى سۇلتان، ىبۇ يەردە بىز ئەتىۋارلىق كىش
« سىلەر دەررۇ ئارقاڭالرغا قايتىڭالر مېنى ئەمىر قىلىپ كۆتۈرمەكچى بولدى6

نىڭ ھەي ئاخۇنۇم ئەھلى ئىلىم»دەپ بۇيرىدى6 مولال زۇليار ئېيتتىكى 
پەزىلىتى شۇمىتى، سۇلتان بىلەن سىزلەرنى ياراشتۇرماقچىمىز، بۇ سىزلەرگە 
ھاجىباد ئىماندۇر، بىز سىزنى ئېلىپ كەتمەكچى6ئۆز يېرىڭىزدە شاراپەت 

« تاپارسىز، سۇلتان ئەالخان قەسەم قىلىپ، بىزلەرنى ئالدىڭىزغا ئەۋەتتى
كىرىدە چىڭ دېدى6 ئاخۇنۇم بولسا بۇالرنىڭ سۆزىگە ئۇنىماي، ئۆز پى

تۇرىۋالدى6 تۇڭگانالرنىڭ مولال ئاخۇنلىرىمۇ بۇ خەۋەرنى ئاڭالپ ئاخۇنۇمغا 
ئەي ئاخۇنكا، قايتقىنىڭىز ياخشىدۇر، غوجام مۇنداق تۇرسۇن، سىز قايتىپ »

دېيىشتى6 بىراق بىر « بارسىڭىز يامان ئىشالرمۇ ياخشى ئىشالرغا ئايلىنىدۇ
بىلەن ئۇرۇش قىلىمىز، بۇ كەلگەن مۇنچە بەغەرەز تۇڭگانالر بىز ئۇيغۇرالر 

ئەلچىلەرنى ئاۋال ئۆلتۈرۈمىز دەپ چوقان سېلىشتى6 ئەلچىلەر بىر باناالر 
بىرلەپ -بىلەن قېچىپ، سۇلتان ئەالخاننىڭ قېشىغا كېلىپ، ئەھۋالنى بىر

 بايان قىلدى6 
ئەخمەتخان غوجا تۇڭگانالرغا باش بولۇپ، مولال شاۋكەت ئاخۇن بىلەن 

ەسكەرلىرىنى باشالپ، سۇلتان ئەالخانغا ئۇرۇش ئېالن نۇرغۇن تۇڭگان ئ
قىلدى6 جەڭدە ئىككى تەرەپ ئەسكەرلىرىدىن نۇرغۇن قىرىلدى6 شۇ ۋاقىتتا 
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ياكۇر سۇلتان غۇلجا شەھىرىدە ئېدى6 ئۇ مېڭىش ئالدىدا ئىش باشالنغان 
ھامان سىلەر سوقۇش باشالڭالر دەپ ۋەزىرى كېنىز تازغا تاپشۇرۇپ 

 كەتكەندى6 
بولسا شەھەر خەلقى بىلەن سوقۇش قىلدى6 ئالدىنقى جەڭدە  ياكۇر

تۇڭگانالر ئۈستۈن كېلىپ، ئاق تۆپىگىچە ئۇيغۇرالرنى قوغالپ كەلگەن ئېدى6 
شۇنىڭدىن كېيىن ئۇيغۇر قەھرىمانالردىن قۇۋاش بەگ، ئىسالم مولال، 
ھوشۇرالر غەيرەتكە كېلىپ، تۇڭگانالرغا قايتۇرما ھۇجۇم قىلىپ، بىجاندىل 

ن غەيرەت قىلغانلىقتىن، ئەسكەرلەر ئۇالرنىڭ رەھبەرلىرىگىدە بىلە
تۇڭگانالرنى ئارقىسىغا چىكىندۈرۈپ، چىلپەڭزىگىچە ئاپىرىپ سوالپ قويدى 

 ۋە سېپىل ئىچىگە قورشاپ تۈرۈپ، سوقۇش قىلىپ دۈشمەنلەرنى يوقاتتى6 
شەھەر ئەسكەرلىرى بىلەن خەلق بۇ سوقۇشتا ئۈستۈن كېلىپ، 

 ئۆلتۈردى6 ىنىمەغلۇپ قىلىپ، ياكۇر نىلىرىئەسكەر نىڭياكۇر
ئەخمەتخان غوجا بىلەن مولال شاۋكەت ئاخۇننى چىلپەڭزىگە سوالنغان  

تۇڭگانالر ئارىسىدىن شەھەرگە ئالدۇرۇپ كېلىپ، ئەخمەتخان غوجىنى ساي 
بويىدا ئۆلتۈردى6 مولال شاۋكەت ئاخۇننى زىندانغا سوالپ قويۇپ، بىر نەچچە 

ئۆلتۈردى6 ئەمىر توختى غا سېلىپ، دەرياغا تاشالپ كۈندىن كېيىن تاغار
ېنىنى جېنىدىن جۇدا قىلدى6 قالغان تۇڭگانالر كۈرە شەھىرىگە ئاخۇننىڭ ت

قېچىپ كەتتى6 ئۇيغۇر بوۋايالرنىڭ ئېيتىشىغا قارىغاندا، مانجۇر سوقۇشىدىن 
تۇڭگان سوقۇشى ئىنتايىن قىيىن بولغان دېيىشىدۇ6 ياكۇر بىلەن شەھەر 

سوقۇش ناھايىتى قاتتىق بولۇپ، ئۇيغۇر ئەسكەرلىرىدىنمۇ كۆپ  ئىچىدىكى
چىقىمدار بولدى6 بۇ سوقۇشالرغا سادىر پالۋاننىمۇ تەكلىپ قىلغان ئېدى6 

دەپ « مەن بولسام قېرىدىم، ئەمدى سوقۇشقا قاتناشمايمەن»سادىر پالۋان: 
ئىبادەتكە مەشغۇل بولغان ئېكەن6 شۇنىڭ ئۈچۈن تۇڭگانالر سوقۇشىغا 

 نىشالمىدى6قات
كۈرەدىكى تۇڭگانالر باشقىدىن باش كۈتۈرۈپ، سۈيدۈڭ ۋە باشقا 
يەردىكى تۇڭگانالر بىلەن بىللە قاچقان، مۈككەن تۇڭگانالرنى يېغىپ، 
مەسلىھەتلىشىپ، نەتىجىدە ئۇيغۇرالر ئۈستىگە باستۇرۇپ بېرىپ، ئۈچ 
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ۇغلىرىغا ئالماقچى بولۇشتى6 بۇ خەۋەرنى سۇلتان ئەالخان ئاڭالپ، تۇڭگان ئۇل
ئەي مۆمۈنلەر! شەيتان كەينىگە »بىر پارچە مەكتۈپ يېزىپ ئەۋەتتى6 خېتىدە: 

كىرمەڭالر، بۇ ئىش ھەر ئىككى تەرەپكە قىپقىزىل زىياندۇر6 ئۆتكەن ئىشالر 
بولسا بۇ بىر قازا، ئەلۋەتتە6 ئۇ ئىشالرغا توۋا قىلىپ، نىيىتىڭالردىن 

كىشىلەر شېھىت  كۆپتىن يېنىڭالر، ئەمدى قەستلەشمەيلى، ئىككى تەرەپ
بولدى6 بۇنىڭغا رازى بولۇشايلى6 ئەگەر رازى بولماي قەسلەشسەڭالر مېنىڭ 

دەپ يازغانتى6 بۇ خەت تۇڭگانالرنىڭ « بۇرۇنقى ئەسكەرلىرىم ھازىرمۇ بار
سوقۇشتىن باشقا »جاۋاپ يازدى6 ئۇالر خېتىدە:  رۇقولىغا تەككەن ھامان، دەر

خان سوقۇشتىن قورققان بولسا، ئوردىنى ئىشىمىز يوق، ئەگەر سۇلتان ئەال
تامغىسى بىلەن شەھەرنى بىزگە تاپشۇرۇپ بەرسۇن6 ئۆتكەن ئىشالرغا ئىنتىقام 

دەپتو6 سۇلتان ئەالخان بۇ خەتنىڭ مەزمۇنىنى « ئالمىساق كۆڭلىمىز تىنىمايدۇ
ئاڭالپ، قاتتىق خاپا بولۇپ، قېنى يەنە بىر قېتىم ياخشىلىق قىاليلى، ئەجەپ 

ئەمىنلىكتىن ئىبرەت ئېلىپ، ياخشىلىققا يۈزلىنىپ قالسا دەپ ئەمەس، 
قاسىمنى ئالدۇرۇپ، تۇڭگانالرغا ئاشلىق، گۆش، ماي ئېلىپ بارغىن، بۇالرنى 
 يەپ تۇرۇپ سوقۇش قىلسۇن ياكى پەيلىدىن يانسۇن دەپ ئۇن، گۈرۈچ، ماي،
قويالرنى ھارۋۇالرغا باستۇرۇپ، مىرقاسىمغا بىرنى ھەمراھ قىلىپ 

ئەمدى بىزگە قانچە » :الرغا ئەۋەتىپ بەردى6 تۇڭگان چوڭلىرىتۇڭگان
ئارىمىزدا قىلىچتىن باشقا ھېچ »، «يالۋۇرسىمۇ ھېچ نەرسە كار قىلمايدۇ

دەپ ئاشلىق ئاپارغان ئىككىسىنى  «نەرسە قۇتۇلدۇرۇپ ئااللمايدو
-سوالپ قويدى6 بۇالر كېچىچە خۇداغا زار بۇالرنى ئۆلتۈرمەكچى بولۇپ كېيىن

غالپ چىققانلىقتىن باققۇچى تۇڭگاننىڭ رەھىمى كېلىپ قويۇپ بەردى6 زار يې
ئۇالر قاچقان پېتى شەھەرگە بېرىپ سۇلتان ئەالخانغا ئەھۋالنى بايان 
قىلغاندى6 سۇلتان ئەالخان غەزەپكە كېلىپ بارلىق ئەسكەر باشلىقلىرىنى 
يېغدۇرۇپ، مەسلىھەت قىلىپ، سوقۇشقا تەييارلىق قىلىش ئۈچۈن قارار 

لدى6 قارار نەتىجىسىدىن كېيىن ناھايىتى كۆپ ئەسكەرلەر قوبۇل قىلىپ قى
چوقان بىلەن -پىيادە بولۇپ، قىقاس-يولغا چىقتى6 تۇڭگانالر ئاتلىق

رەھىمسىز سوقۇش قىلدى6 گاھىدا ئۇيغۇرالر، گاھىدا تۇڭگانالر چىكىنىپ، 



79 
 

 ئىككى تەرەپ ئەسكەرلىرىدىن ھېسابسىز چىقىمالر بولدى6 ئاخىرى قاتتىق
ھوجۇمدىن كېيىن تۇڭگانالر كۈرە شەھەرگە يۈزلەندى6 ئۇيغۇر ئەسكەرلىرى 

 كەلتۈرگەندىنكۈرە شەھەرىگە باستۇرۇپ بېرىپ، تۇڭگانالرغا كۆپ زىيان 
كېيىن تۇڭگانالر سۈيدۈڭگە قاراپ قاچتى6 بەزىلىرى سۇلتان ئەالخانغا 

قلىق يۇلالرغا كەڭ قۇرسا-يالۋۇرۇپ تەسلىم بولدى6 سۇلتان ئەالخان يول
قىلىپ، گۇناھىدىن ئۆتۈپ، چوسسىن دېگەننى باشلىق قىلىپ، لۇچۇر 
دېگەننى مۇئاۋىن قىلىپ بېكىتتى6 ئۇيغۇر جەڭچىلەر بولسا كۆپلىگەن 

 ئولجىالرنى ئېلىپ غۇلجا شەھەرگە قايتتى6
 

 سۇلتان ئەالخان دەۋرىدە بولغان ۋەقەلەر
 

ۆزىنىڭ ئىلى خەلقى مانجۇرالرنىڭ قاتتىق زۇلۇمىدىن قۇتۇلۇپ، ئ
ھۆرلۈك تۇرمۇشقا مۇيەسسەر بولغاندى6  –مىللىي دۆلىتىنى قۇرۇپ، ئازاتلىق 

ىيە جاھانگىرلىگى رۇسلېكىن بۇ مۇستەقىللىق، ھۆرلۈك ئۇزۇنغا بارمىدى6 
تۈرلۈك يولالر بىلەن يەنە ئىلى خەلقىنىڭ بوينىغا قۇللۇق زەنجىرىنى سالماقچى 

 ئېدى:  بولدى6 بۇنىڭ ئاساسى سەۋەپلىرى تۆۋەندىكىچە
ئىلىدا ۋۇجۇتقا كەلگەن ئىنقىالبىي ھۆكۈمەت ئەسكەرلەر  (6

بىلەن مۇستەھكەم ئاالقە ئورنىتىپ، مەركەزلەشكەن تەرتىپتە ئىش ئېلىپ 
 بارالمىغان ئېدى6

مىللەتلەرنىڭ ئىتتىپاقلىغى، دوستلىغى، ئۆز ئارا  (2
ئىشىنىشى يېتەرسىز بولغان، مىللىي زىدىيەت ۋە مىللىي نىزاالر ساقلىنىپ 

الغان6 ئايرىم مىللەتلەر ئىلى ھۆكۈمىتىگە ئىشەنمىگەنلىكتىن مانجۇر ق
ھۆكۈمىتىگە ياردەملەشكەن )مانجۇرالر ئىلىدىن قوغالنغاندىن كېيىن 
چۆچەككە بېرىپ، پويا ئىسىملىق كىشىنى جاڭجۇن قىلغان ۋە ئەسكەرلىرى 

 بىلەنال شۇ يەردە تۇرغاندى( 6
رنىڭ تۈرلۈك خەلق نادان ۋە قاراڭغۇلۇقتا بولۇپ، ئۇال (9

سىياسىي ئىشالرغا قاتنىشىش ئىمكانىيىتى يوق ئېدى6 ئۇالر ئۆتمىش 
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تارىخىدىن بۇيان مىراس بۇلۇپ ساقلىنىپ قالغان تۈرلۈك جاھالەت ۋە 
خۇراپاتلىق ئادەتلىرى ئىچىگە پاتقان بولۇپ، ئۇالرنى ئۇيغۇتىدىغان 

 مەلۇماتلىق زاتالر يوق ئېدى6 
تۇرمۇشى( ناھايىتى زەيىب خەلقنىڭ ئىقتىسادىي ئەھۋالى ) (9

بولۇپ، مۇنتېزىم ئەسكەر كۈچ ۋە مۇستەھكەم ئىستىھكام قۇرۇش ئىمكانىيتى 
 يوق ئېدى6

ئەڭ مۇھىمى شۇ چاغدا قۇرۇلغان ھۆكۈمەت خەلقچىلىق  (1
ئاساسىدا قۇرۇلماي، بەلكى ئايرىم شەخسىلەرنىڭ خاھىشى بىلەن قۇرۇلغان 

مەدەنىيەت ۋە تەرەققىيات بولۇپ، ئۇ ھاكىمىيەت، ئادالەت، ھەققانىيەت، 
دېگەنگە ئوخشاش خەلق تۇرمۇشىنىڭ مۇھىم نوقتىلىرىدىن يىراق ئېدى6 
خەلقىنىڭ ئىقتىسادىي جەھەتتىن ئىزىلىشى ئازايمىغاندى6 ئايرىم ھوقۇق 
ئېگىلىرى ۋە ئۇالرنىڭ ئەتراپىدىكى گۇرۇھالر مەركەزلەشكەن ھۆكۈمەت 

بۇرۇنقىدەكال ھەر قايسى جايالردا  تەرتىۋى يولغا قويۇلمىغانلىقتىن پايدىلىنىپ،
ئۆزى بىلگىنچە ئۇمومىي خەلق مەنپئەتىگە بوي سۇندۇرۇپ ئىش ئېلىپ 

 بارغاندى6
خەلق ھاكىمىيەت ئىشلىرىغا ئارلىشالمىدى ۋە مەلۇم قانۇنى  (.

سايلىنىش ھوقۇقىغا ئېگە بواللمىدى6 مائارىپ ئىشلىرى  –ئاساستا سايالش 
سېلىق ئېشىپ  –ياساق، ئېلىق -اڭتەرتىپلىك يولغا قويۇلمىدى6 ئالۋ

كەتتى6 يىغلىغان نەرسىلەر ۋە دۆلەت ھەم خەلقنىڭ بايلىغى ئايرىم 
ساپاغا سەرىپ  –شەخسىلەرنىڭ شەخسىى بايلىغىغا ئايالنغاندى6 ئۇ كەيپى 

قىلىندى6 خەلق قان كېچىپ ، ئىنقىالپ قىلىش نەتىجىسىدە ئازات بولغان 
سادىي، ئىجتىمائىي ۋە مەدەنىيەت بولسىمۇ، ئۆزلىرىنىڭ سىياسىي، ئىقتى

تۇرمۇشىدا يېڭىلىق كۈرەلمىگەنلىكتىن خەلق ئارىسىدا نارازىلىق  كۆپرەك 
پەريات -كۈچەيدى6 شۇ ۋاقىتالردا بەگلەرنىڭ دەردىگە چىدىيالماي خەلق دات

ھاكىمالرنىڭ خەلقنى قانچىلىك -چەككەندى6 بۇ ۋەقە ۋە ھادىسىلەر بەگ
 ەيدۇ6 ئەزگەنلىگىنى كۆرسۈتۈپ بېرەل
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ئىنىتزام، ئىستىھكام، چېگرا سودىسى  –ھەربىر تەرتىپ  (7
دېگەندەك يولغا قويۇلمىغاندى6 مانا موشۇ سەۋەپلەر تۈپەيلىدىن ئىنقىالۋىي 
ھۆكۈمەتنىڭ ۋە مۇستەقىل دۆلەتنىڭ نېگىزلىك ئاساسىي زەيىپلىشىپ، 

: راسىاھاالكەتكە يۈزلىنىشىگە ئېلىپ بارغاندى6 ئۇ ۋاقىتالردا ئىلىنىڭ چېگ
ىيە، شەرقى يۇلتۇز، شىمالى بۆرتاالغىچە ئېدى6 رۇسجەنۇبى مۇزداۋان، غەربى 

 ئىلىنىڭ نوپۇسى رويخەتكە ئېلىنمىغاندى6 
يىلى ئىلى -69.9يىلى ئىلىدا ئىنقىالپ باشلىنىپ -69.9   

دۈشمەنلەردىن تازلىنىپ، ھۆكۈمەت ئۆز چولىسىنى تاپقىچە بىر ھادىسىگە دۇچ 
رلىرىنىڭ ئازاتلىق ھەركىتى باشالنغان چاغدا يەتتە كەلدى6 ئەسلى ئىلى ئۇيغۇ

توپى بىلەن قېچىپ ئۆتۈپ، ئۇيغۇرالرغا  –سۇ ۋىاليىتىدىكى قازاقالر توپ 
قوشۇلغاندى6 بۇ ياردەمنى ئۇيغۇر خەلقىمۇ ئاياقسىز قويغىنى يوق6 ئاق 
پادىشاھنىڭ زۇلۇمىغا قارشى باش كۆتۈرۈپ، ئارقىدىن نۇرغۇن سەربازلىرى 

بەگ باشچىلىغىدىكى ، قازىۋىاليىتىگە قېچىپ ئۆتكەن پالتا باي بىلەن ئىلى
قازاق پارتىزانلىرىنى سۇلتان ئەالخان ئۆز ھىمايىسىگە ئېلىپ ساقلىغاندى6 

سۇ ۋىاليىتىنىڭ گېنېرال گۇبېرناتورى كالپاكوۋسكىي سۇلتان ئەالخاندىن ىيەتت
ىپ  ئەلچى مەزكۈر پالتاباي بىلەن قازىبەگنى قايتۇرۇپ بېرىشنى تەلەپ قىل

غىنىپ كەلگەن ئەالخان سۇلتان ئۆز ھىمايىسىگە سىئەۋەتكەندى6 لېكىن 
قازاقالرنى قايتۇرۇپ بېرىشنى ئۆزىگە مۇناسىپ كۆرمىدى6 كالپاكوۋسكىنىڭ 

 تەلىۋىنى رەت قىلىپ، جاۋاپ قايتۇردى6 
كالپاكوۋسكىي تەلىۋى رەت قىلىنغاندىن كېيىن، ئاچچىقلىنىپ 

ىنىپ ئۇيغۇرالر ئۈستىگە ئەسكەر ئەۋەتتى6 ئۇنىڭ ئالدىراش ئۇرۇشقا تەييارل
تۆرىلىرىنىڭ  رۇسمۇنداق قىلىشى بۇرۇن ئىلىغا ساياھەت قىلىپ كىرگەن 

ۋەسۋىسى )كۈشكۈرتىشى( ھەم ئۇيغۇرالرنىڭ ئەسكەرلىرىنىڭ سىرلىرىدىن 
ۋاقىپ بولغانلىغى، شۇنداقال سۇلتاندىن كۆڭلى قالغان ئۇيغۇرالرنىڭ 

يىلى باھار پەسلىدە دوبۇن )يەر نامى( -6976ى6 تەشۋىشلىرىدىن بولغاند
ئەسكەرلىرى پەيدا بولۇپ قالغانلىغىنى قاراۋۇلالر خەۋەر قىلدى6  رۇسئەتراپىدا 

بۇنىڭغا قارشى توقۇلەك شاڭ بېگى )ھازىرقى قازاقستان چېگراسى ئىچىدىكى 
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غالجات مەھەلىسىنىڭ شاڭبېگى( باشچىلىغىدا ئەسكەر ئەۋەتىلدى6 ئۇالر 
ر الرۇسمەھەللىسىدە )ھازىرقى قازاقستاندا( توقۇنۇشۇپ قالدى6 كەتمەن 

زەمبىرەكلەر ياردىمى بىلەن ئۇيغۇرالرنى سۈرۈپ  –چاپسان ئاتىدىغان توپ 
كەتمەن مەھەللىسىنى ئىشغال قىلدى6 ئەمما ئۇيغۇرالر كېچىلەپ ھوجۇم 

ياراقلىرىنى تاشالپ  –رنى چېكىندۈردى6 ئۇالر نۇرغۇن قورال الرۇسقىلىپ، 
قاچتى6 شۇ كېچىسى ئۇقۇشماسلىقتىن غۇلجا شەھىردىن ياردەمگە چىققان 
ئەسكەرلەر بىلەن توقۇلەك قىسىملىرى توقۇنۇشۇپ، ئۆز ئارا ئۇرۇشۇپ كەتتى6 
تۈن قاراڭغۇسى بولغاچقا غەرپ تەرەپتىن توقۇلەك ئەسكەرلىرى، شەرىقتىن 

ىن قازىبەگ شەھەر ئەسكەرلىرى )ئىچىدە ئەلەخان سۇلتانمۇ چىققاندى( جەنۇبت
 قىسىملىرى كەتمەن مەھەللىسىگە ھۇجۇم قىلغاندى6  

ر قۇراللىرىنى تاشالپ دەرەخلەرگە چىقىۋالغانكەن6 تاڭ يورىغاندا الرۇس
دەرھال قوراللىرىنى ئېلىپ، ئەسكەرلىرىنى يىققاندا قارىسا ئۇيغۇرالر ئۈچ 

بىرىنى قىرىۋاتقانكەن6 ئۇيغۇر ئاقساقاللىرىنىڭ -تەرەپ بولۇپ، بىر
ېيتىشىغا قارىغاندا ئۇيغۇر ئەسكەرلىرى ئاۋال كەتمەن مەھەللىسىگە ئ

ئەسكەرلىرى مىلتىقلىرىنى تىكلەپ قويۇپ، بىخەۋەر  رۇسكىرگەندە 
تۇرغانكەن6 ئۇيغۇر ئەسكەرلىرى ئۇالرنىڭ مىلتىقلىرى ئالماي، باغالقلىق 

رقىراپ رۇنغاندا تۆگىلەر ۋائۇئېلىشقا  غەنىيمەتتۆگىلەرگە ئېلىنغان قۇرۇلالرنى 
 ر ئويغىنىپ، ئاندىن دەرەخلەرگە قېچىپ چىقىۋالغانكەن6 الرۇسكېتىپ، 

ر ئۇيغۇر ئەسكەرلىرىنى يەنە قوغالپ چىققان الرۇستاڭ يورىغاندا 
ر مەغلۇم بولۇپ قاچتى6 ئۇيغۇر ئەسكەرلىرى ئۇالرنى الرۇسبولسىمۇ، ئاخىرى 

 چېگرادىن نېرىغا قوغالۋەتتى6 
ئەسكەرلىرى ئاز ۋاقىت ئۆتمەيال  رۇسان كەتمەن ئۇرۇشىدا مەغلۇپ بولغ

ئىلى دەرياسىنىڭ ئوڭ ياقىسىنى )شىمال تەرپىنى( بويالپ غۇلجىغا قاراپ 
ئىلگىرلەۋاتقانلىغىنى قاراۋۇلالر مەلۇم قىلدى6 بۇالرغا قارشى ئۇرۇشقا چىققان 
شەھەردىكى ئەسكەرلەر تەرتىپسىز الغايالپ تۇرغان ۋە ئۇرۇش قىلماستىنال 

رنى قاچۇرغان باتۇر الرۇسىر بولغان6 تۈنۈگۇنال  كەتمەن ئۇرۇشىدا رغا ئەسالرۇس
ئۇيغۇر ئەسكەرلىرى بۇ قېتىملىق ئۇرۇشتا ھېچ قانداق قارشىلىق كۆرسەتمەيال 
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رغا ئەسىر بولىشىدا ئەلبەتتە بىر سىر بار ئېدى6 سۇلتاندىن رەنجىگەن الرۇس
كى كۈچى شىرىكلىرى ئىچبېشىر بەگ جىلىل ئوغلى ۋە ئۇنىڭ ئەگەش

رنى چاقىرىپ كەلگەنكەن6 الرۇسمىن ھازىرلىغاندىن كېيىن جەھەتتىن زې
ر مۇنداق الرۇسئۇنداق بولمىغاندا كەتمەن ئۇرۇشىدا دەككىسىنى يېگەن 

چاپسان يورۇش قىلىپ كەلمەس ئېدى، دېگۇچىلەرمۇ بار6 بۇ گۇمانالرنى 
ى شەھەر ئەسكەرلىرىنىڭ تەسادىپى ھەركەتلىرى ئىسپاتالپ تۇرمامدۇ6 بۇن

بېشىر بەگنىڭ جەڭچىلىرىدە كۆرۈنگەن تەساددىپىي ئەھۋالالر ئىسپاتلىماقتا 
 ئېدى6 

ىيەدىن خارۇنچە )مەنسەپلىك( رۇسبېشىر بەگ بۇ خىزمىتى ئۈچۈن 
يېل قان  9-7دەرىجە ئاالرمىش دەپمۇ قەيت قىلىنىدۇ6 مانا ئۇيغۇرالرنىڭ 

جېنىنى پىدا چاقىلىرىدىن ئايرىلىپ، -مۆلۈك ۋە خۇتۇن، باال-تۆكۈپ، مال
قۇربان  نەچچە يۈز سۇم مۇكاپات بەدىلىگە قىلىپ ئېرىشكەن ئازاتلىغى بىر

 قىلىندى6 
ىيە دۆلىتىگە رۇسن دىمەك، ئاسىيلىق قىلىندى، نەتىجىدە سۇلتا

 لكىگە چۈشۈپ قالدى6 تەسلىم بولدى6 ئۇيغۇرالر يەنە ئاسارەت ئى
 

 رنىڭ قولىداالرۇسئىلى ئۇيغۇرلىرى 
 

ئىلىنى ئۆز باشقۇرۇشىغا ئالغاندىن كېيىن   ئۇنى  رالرۇسيىلى -6976
رايون ئارا -2رايون غۇلجا شەھەرىدە، -6ئۇيېزدغا )رايونغا( بۆلۈپ،  تۆرت

رايون قاينۇقتا تۇرغاندى6 بۇرۇنقى -9رايون سۈيدۈڭدە، -9ئۆستەڭدە، 
مېڭىبېشى، يۈز بېشى ۋە بەگلەرنى ئەمەلدىن قالدۇرۇپ، ئۇنىڭ ئورنىغا 

ر ئىلى ۋىاليىتىنى ئىسالھ قىلىشتا الرۇسىن بەلگۈلىدى6 بولۇس قازىالرد
بۇرۇنقى مانجۇرالرغا قارىغاندا بەك غەيرەت كۆرسەتتى6 خۇسۇسەن يول 

-6 دېمەك مانجۇرالر دەۋرىدىكى جەبىرىقاردىچياساشقا ئاالھىدە كۈچ 
 زۇلۇمالردىن خەلق بىر ئاز يېنىكلەندى6  
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سۇلتان ئەالخان  يىلى كالپاكوۋىسىكىنىڭ بويرىغى بىلەن-6976
سوم تەمىنات بىلەن  2333 ىغاىيەگە يىلرۇسھەمراھلىرى بىلەن 

يىل تۇرغاندىن كېيىن ۋەتىنىنى  ىيەدە ئۈچرۇسۇ ئئورۇنالشتۇرۇلدى6 
ىيە ھۆكۈمىتىگە ئىلتىماس قىلىپ، غۇلجا شەھەرگە قايتىپ رۇسغىنىپ سې

مازار  تىرەك»يىلى ۋاپات بولدى6 ئۇنى غۇلجا شەھەردىكى -6979كەلدى ۋە 
 غا دەپنە قىلىپ، گومبەز قويۇلغاندى6«بوزوروكۋار
يىلى چۆچەكتە -6979يىلى يەنى -2ر ئىلىنى ئىشغال قىلغان الرۇس

ردىن ياندۇرۇپ ئېلىش ئۈچۈن الرۇستۇرغان مانجۇر جاڭجۇنى پويا ئىلىنى 
رنىڭ پايتەختى الرۇسئاياگوز قەلئەسىگە بارغاندى6 شۇ ۋاقىتتىكى 

ئەلچى كېلىپ، ئۇنىڭ بىلەن سۆزلەشتى6 پويا  پىتىربورگىدىن مەخسۇس
يكى بۇ قېتىم ھېچقانداق ىئىجاڭجۇننىڭ ئىمتىيازى بولمىغانلىقتىن تەب

 شەرتنامە ھازىرالنمىدى6
ىيە ئەمەلدارلىرى: ئىلىنى مانجۇرالرغا قايتۇرۇپ بېرىشىنى ئىلى رۇس

ئاھالىسىغا سااليلى ۋە شۇنىڭغا قاراپ ئىش قىاليلى دەپ بۇ ئەھۋالنى 
ۇيغۇرالرغا ئاڭالتتى6 ئۇيغۇرالر مانجۇرالرنىڭ ئۈچ ئىلىشىدىن قورقۇپ، ئ

ر شۇنداق بولغان تەقدىرىدە الرۇسىيەنىڭ ھېمايە قىلىشىنى ئۆتۈندى6 رۇس
سۇ ۋىاليىتىدىن ىنى ۋە ئۇالرغا يەتتىىيەگە كۆچىشى الزىملىقرۇسئۇيغۇرالرنىڭ 

قىلىپ، يەتتە  ىيە ئىلنى ئىشغالرۇسسۇ بىرىدىغانلىغىنى بىلدۈردى6 -يەر
يىلى مانجۇر ھۆكۈمىتىنىڭ جوڭخۇ ئىسىملىق -6973يىلدىن كېيىن يەنى 

-7يىلى -6993ۋەكىلى بەزى بىر شەرتلەرگە كىلىشەلمەي قايتىپ كەتتى6 
كۈنى مانجۇر ھۆكۈمىتىنىڭ زىڭ جىرى دېگەن ۋەكىلى -93ئاينىڭ 

غان بۇرۇن سىمەر دەپ ئاتال ،چىليون سەر كۈمۈم 3، پېتېربۇركققا بېرىپ
قىچە بولغان يەركەنت، بۇزغۇچىدىن قورغاسقىچە، كەتمەن ئۇزۇنتامدىن غالجات

لىش ېرىش شەرتى بىلەن ئىلىنى قايتۇرۇپ ئىيەگە بېرۇسيەرلەرنى 
 نى ئىمزالىدى6«ىيە ئىلى شەرتنامىسىرۇس-جۇڭگو»توغرىسىدىكى 

كۈنى ئىلىنىڭ مانجۇر ھۆكۈمىتىگە -23 ،ئاينىڭ-9 ،يىلى-6996
گەنلىگىنى گېنېرال شىشمارېۋ، نىكوالي  پانتىسوۋالردىن قايتۇرۇپ بىرىل
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سۇ ۋىاليىتىگە ىئىبارەت كومىسىيە ئۇيغۇرالرغا ئېالن قىلدى ھەمدە خەلقنى يەتت
 كۆچىشكە دەۋەت قىلدى6

 
سۇ ۋىالىيتىگە ىئۇيغۇر، تۇڭگانالرنىڭ يەتت

 كۆچىشى
 

يىلى فېۋرال ئېيىدا تۈزۈلگەن شەرتنامە بويىچە ئىلى مانجۇر -6996
ھۆكۈمىتىگە ئۆتكۈزۈلۈپ بىرىلىدىغانلىغى ھەققىدە گېزىتكە بېسىلىپ، ئەلگە 
بىلدۈرۈلگەن بولسىمۇ، ئەمما ئىلىنى تاپشۇرۇپ ئالغۇچى مانجۇر ئەمەلدارى 

ر قولىدا بولۇپ كەلدى6 الرۇسۋاقتىدا  يېتىپ كېلەلمىگەنلىكتىن ئىلى داۋاملىق 
ئاڭالپ، ئەندىشە ۋە  ئىلى خەلقى مانجۇرالرنىڭ قايتىپ كېلىدىغانلىغىنى

كىچىك ھەممىسى مەسلىھەتلىشىپ ئاخىرى  –قايغۇغا چۈشۈپ چوڭ 
سۇ ۋىاليتىنىڭ گېنېرال ىىيەگە كۈچۈش قارارىغا كەلدى ۋە يەتترۇس

گۇبېرناتورىغا ئەرىز سۇندى6 ئۇيغۇرالرنىڭ ئەرزىسىنىڭ مەزمۇنى مۇنداق 
 ئېدى:

گۇبېرناتور  سۇ ئوبلۇسىنى باشقۇرۇپ تۇرغۇچى ئۇلۇق گېنېرالىيەتت»
سەھرالىرىنىڭ پۇخراالرنىڭ سۇنغان -ھەزرەتلىرىگە، غۇلجا شەھەر

 ئەرىزىنامىسى6 
كۈنى ئۇتونۇپ ئەرزى قىلىمىزكى بىز -66يىلى ئۆكتەبرنىڭ -6996

كىچىك پۇخراالر چىن كۆڭلىمىز -غۇلجا خەلقى سۇلتان ئەالخان باشلىق چوڭ
ھەزىرەتلىرىگە قاراپ  ئۇلۇق ئەزەم ئاق پادىشاھ نى باشالپيىلى-6976بىلەن 

ئۆز ئوقىتىمىزنى قىلىپ تۇرغاندۇق6 ئەندى شەھەرنى مانجۇر ھۆكۈمىتىگە 
بەرگىدەك، بۇنىڭدىن ئىچىمىزگە ۋەھىمە چۈشۈپ ئەندىشىدە قالدۇق6 
مۈمكىن بولسا ئۇلۇق ئەزەم ئاق پادىشاھ ھەزرەتلىرىگە قاراپ كەتسەك، 

وق6 ئۇلۇق قايتىپ مانجۇر ھۆكۈمىتىگە قاراشقا رازىلىغىمىز ي
مەرھىمىتىڭىزدىن ئۆتىنىپ ئەرىزنامە سۇندۇق6 چوڭ كىچىكنىڭ ئىتتىپاقى 
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 29بىلەن مۇھىرلىرىمىزنى باستۇق6 بۇ ئەرىزىنامىگە بولۇس، قازىالردىن 
 چە:ىكىشنىڭ مۆھىرى بىسىلدى6 ئۇالرنىڭ ئىسىملىرى تۆۋەندىك

يۇقۇرقى ئۆستەڭدىن: ئابابەكرى بولۇس، روزى بولۇس، سوفى نىياز، 
زىكرىيا بولۇس، توختى، مۇھەممەت بولۇسبەك، تۆۋەندىكى ئۆستەڭدىن: 
مولال ھۆسەيىن، مەغپىرەت ئىسھاق، ئابدۇماناپ قازى بىن ئابدۇرازاق، غوجا 
ئەمرى قازى بىن توختى، تاھىر قازى، ناسىر قازى، ئىمىن قازى، سادىر قازى 

 «6ۋە باشقىالر
 :  تۇڭگانالرنىڭ ئەرىزنامىسى مۇنداق يېزىلغاندى

كىچىك -ئۇلۇق، ئادالەتلىك ۋە ھۆرمەتلىك گۇبېرناتورىمىزگە، چوڭ»
 پۇخرا توڭگانالردىن ئەرىز:

بىرىسى بىلەن -كەمىنە بىزلەر ئاڭلىساق نۇرغۇن خەلقلەر بىر
سۆزلىشىپ ئېيتادۇركى، غۇلجا شەھەرى يەنە مانجۇرالر ھۆكۈمىتىگە ياندۇرۇپ 

باللىرىمىز -ىمىز، خاتۇنكىچىك بارچە خەلق –بىرىلىپتۇ6 بۇنىڭدىن چوڭ 
ىن ئاڭالپ كۆرسەك، كۆڭلىمىز بىر ال قورقادۇر6 شۇل سەۋەپتىن ئۇلۇقتتو

تەرەپ بولسا دەپ جاناپلىرىغا ئەرىزە يوللىدۇق6 ئۇلۇق راست سۆزىنى 
-بېسىلغان مۇھىر«6 ئېيتىپ، بىز پۇخراالرنىڭ كۆڭلىنى خۇش قىلسا كېرەك

 -ەنە بىرسىنىڭ ئىسمىبىن ئابوت، ي –جەمى تۆرت، بىرسىنىڭ ئىسمى 
 ئىسھاق،قالغان ئىككىسىنى بىلەلمىدۇق6

بۇ ئىككى ئەرىزىنامە مەخسۇس ئەلچى ئارقىلىق گۇبېرناتورغا 
ئىيۇندا بەرگەن -23يەتكۈزۈلدى6 كالپاكوۋسكىي تۈركىستان گۇبېرناتورنىڭ 

يوليۇرۇغى بويىچە بۇالرغا كۆچۈشكە روخسەت قىلغان خەۋىرى كەلگەندىن 
ىيەگە چىقىپ، يەر سۇ كۆرۈپ كېلىش رۇستۇڭگانالر بىرلىكتە كېيىن ئۇيغۇر، 

تاشالرنى جايالشتۇرۇش ئۈچۈن -تام سېلىشقا كېرەكلىك ياغاچ –ۋە ئۆي 
ۋەكىللەر سايالندى6 كالپاكوۋسكىي ئۇالرغا چىلەك دەرياسى بويىدىكى يەرلەر 
بىلەن ئىلى دەرياسىنىڭ شىمالىدىكى يەرلەرنى كۆرسىتىپ، ئەگەر بۇ يەرلەر 

ەتمىسە ياكى يارامسىز دەپ قارالسا چۇ دەرياسىنىڭ ئەتراپىدىكى يەرلەردىن ي
ھەتتا ئەۋلىيا ئاتاغىچە يەر ئىلىشقا بولىدىغانلىغىنى بىلدۈرگەن6 يۇرت سايالپ 
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ر قولىغا ئۆتكەندىن كېيىن ئىلىنىڭ جەنۇبى الرۇسبەرگەن ۋەكىللەر ئىلى 
ىززەتوۋ دېگەن پولكوۋنىك قىسمىغا ناچالىنىك بولۇپ كەلگەنلەر ئېدى6 ئۇالر ئ

ئىيۇلغىچە -27ىپ6 ئىيۇلدا يولغا چىق-9يىلى -6996باشچىلىغىدا 
التاغىچە بىكار ياتقان يەرلەرنى كۆرۈپ، ئۇيغۇرالر بىلەن غالجاتتىن قاراب

تۇڭگانالر باشقا يەرلەرگە بارماستىنال قايىتقان6 نەتىجىدە ھەر بىر بولۇس 
 لىرىغا تۆۋەندىكىچە بۆلىشىپ ئالغان6ۋەكىللىرى كۆرگەن يەرلەرنى ئۆز بولۇس

6 چوڭ ئاقسۇ، كىچىك ئاقسۇ، بايانقازاق يەرلىرى ۋە ئىلى 6
تۈتۈنگە  993دەرياسىنىڭ سۇل قانتىدىكى )جەنۇبىدىكى( بىرمۇنچە يەرلەر 

 بولۇسىغا بۆلۈنگەن6 خونخاييەنى 
-6 چارىن دەرياسىنىڭ تۆۋىنىگە ھەر قايسى بولۇسالردىن يىغىپ2
 ۈن ئورۇنالشتۇرۇلغان6تۈت 133تىرىپ 
6 چىلەكنىڭ شىمالىغا ئۈچ بولۇس )قاش، قاينۇق، بوربۇسۇن( دىن 9

 تۈتۈن ئورۇنالشتۇرۇلغان6   2991
ئۆستەڭ، بولۇس )قاش، ئار تۆرت6 چىلەك دەرياسىنىڭ جەنۇبىغا 9

 ۈن ئورۇنالشتۇرۇلغان6تۆرت 2.39بايتوقاي، ئارابوز( دىن 
الپ ىئاۋۋال تورگۇن سۈيىنى ياق6 ئاتامقۇلنىڭ تۆۋىنىدىن )ۋەكىللەر 1

يەر تۇتقانكەن، كېيىن نىمىشقىدۇر ئۇنداق بولماپتۇ( ھازىرقى قاراسۇ بولۇسقا 
تۈتۈن )نىلقا، توققۇزتارادىن چىققانالر ھەم بىر ئاز شەھەرلىكلەر(  .6.1

 ئورۇنالشتۇرۇلغان6
تۈتۈن ھەم  66963 چۇ دەرياسى بىلەن ئاقسۇ ئارلىغدىن تۇڭگانالردىن .
تۈتۈن  9993ئەتراپى ۋە شەھەر ئىچىدىكى ئۇيغۇرالردىن بولۇپ،  شەھەر

ئورۇنالشتۇرۇلغان، لېكىن تۇڭگانالردىن بىر مۇنچىسى بىرىپ قارىسا ئۇ يەرگە 
بەلگۈلەنگەن ئۇيغۇرالر ھازىرقى يەركەنت ۋە ئۇنىڭ ئەتراپىدا ئولتۇرۇۋالغان، 

 دەرۋەقە بۇرۇنقىبۇرۇن ۋەكىللەر پالن بويىچە ئۇ يەرلەرنى كۆرۈپ كەلگەندى6 
يامان،  –مىنى ئۆلچەنمىگەن ۋە ياخشى زې –سۇنىڭ يەر ىۋاقىتالردا يەتت

 –سۇسىز يەرلەر ھىساپقا ئېلىنمىغانلىتىن ۋە غالجاتتىن -سۇلۇق
كۈن ئىچىدە كۆرۈپ  29چاقىرىم يەر ئاتلىق  6393قاراپالتاغىچە  
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يۈرت  –ل يامان يەرلەر ئۇبدان ئايرىلمىغان6 ئە –چىقىلغانلىقتىن ياخشى 
كۆچۈرۈشكە تەييارلىق قىلىپ تۇرغاندا ئىچكىردىن ئىلىنى تاپشۇرۇپ 

غىچە يېتىپ يىلى ئىيۇننىڭ ئوتتۇرلىرى-6996ئالىدىغان مانجۇر ئەمەلدارى 
يۇرتقا جاكارلىغان6 -سىز قايتۇرۇۋالىدىغانلىغىنى ئەلكېلىپ، ئىلىنى توختاۋ

ىگىدەك، ئۇنداق رغا بەرمالرۇسئۇيغۇرالرنى، تۇڭگانالرنى  الرمانجۇر»
دېگەن ئۆسەك پاراڭالر بىلەن ئەندىشىگە « قىلغىدەك، مۇنداق قىلغىدەك666

قالغان خەلقنى تىنىچالندۇرۇش ئۈچۈن بۇ كەلگەن مانجۇر ئەمەلدارى ئىلىنىڭ 
كەنتلەرنى ئارىالپ، خەلقنى  –شىمال ۋە جەنۇبىدىكى ھەممە يېزا 

ۇنلىرىدىن قوزغالماي تۇرۇپ مانجۇرالردىن قورقىماسلىققا، ئىالجى بار ئۆز ئور
-قىلىشقا نەسىھەت قىلدى6 ئەمما خەلق كۆچۈپ كېتىش ھەققىدە ئۈزۈل

كىسىل تىلەكلىرىنى بىلدۈرگەن6 كۆچمەنچىلىكتە بولىدىغان مۇساپىرلىق، 
سۇ كامچىلىغى قاتارلىق مەسىلىلەرنى –ۋەتەنگە مۇھەببەت، يەر 

تىش ئۈچۈن بۇ چۈشەندۈرۈپمۇ خەلقنى توختىتالمىغان6 خەلق كۆچۈپ كې
ئەمەلداردىن ئىككى يىللىق مۆھلەت سورىغان6 ئەمەلدار خەلقنىڭ بىر يىل 

يىلغىچە كۆچۈپ چىقىپ بولۇشنى ئاڭلىغان بولسىمۇ، -6992ئىچىدە يەنى 
كۈچۈش باشالنغان ۋاقتىدا ئەھۋال قىيىنلىشىپ كەتكەنلىكتىن خەلقنىڭ 

سوزۇلغان6 مارتقىچە -63يىلى -6999تەلىۋىدەك بولۇپ، كۆچۈش ۋاقتى 
مىڭ  66مانجۇر ئەمەلدارى كۆچمەنلەرنىڭ تىزىمىنى ئالغاندا ئۇيغۇرالردىن 

تۈتۈن )تەخمىنەن  79.مىڭ  62تۈتۈن، جەمىي  6939تۈتۈن، تۇڭگانالردىن  9.1
ئۆيلۈك كىشى ئۈچۈن ئۆسەك  2333مىڭ جان( بولغان6 بۇالرنىڭ ئىچىدە  16

تۈتۈن ئۈچۈن  63.79ن سۇ بىرىلىپ، قالغا-بىلەن قورغاس ئارىسىدىن يەر
 سۇ بەرمەك بولغان6-باشقا يەردىن يەر
 

 تۇڭگانالرنىڭ كۆچۈشى     
 

يىلى كۈزدە باشالندى6 بىرىنچى قىتىمدا -6996تۇڭگانالرنىڭ كۆچۈشى 
 6336ئۆيلۈك تۇڭگان كۆچۈپ، ئالمۇتىدا قىشلىدى6 ئۇالر بىلەن بىللە  69
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ەشىتى6 ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆيلۈك ئۇيغۇر كۆچۈپ ئاران دېگەندە چېلەككە يەرل
ئاۋال چىققانلىرى پۈتۈنلەي كەمبەغەللەر ئېدى6 شۇ يىلى قىش بالدۇر كېلىپ، 
ئۇالر قىشنى كىگىز ئۆيلەردە ئۆتكۈزۈپ، كۆپ قىيىنچىلىقالرغا يولۇققانلىقتىن 

يىلى ئەتىيازدىن باشالپ كۆچمەكچى بولغان6 -6992كۆچۈش توختاپ قالغان6 
تۈلۈگى ۋە تېرىيدىغان ئۇزۇقلىرى  –زۇق بۇ كۆچمەنلەرنىڭ ھىچقانداق ئو

بولمىغانلىقتىن ئوبالستلىق ھۆكۈمەت باشلىقلىرىنىڭ مۇراجىتى بىلەن فېۋرال 
ئېيىنېڭ ئوتتۇرلىرىدا گېنېرال گۇبېرناتور تەرىپىدىن چېلەك، تۈرگۈن ۋە 
پىشپەككە ئاشلىق توپالش تاپشۇرۇلغان6 بۇ راسخۇتالرنى مانجۇر ھۆكۈمىتى 

چىدىن مىليون سوم ئاخ 3لەشكە كېلىشكەن6 مە بويىچە تۆئاالھىدە شەرتنا
ئۆستەڭ -مىڭ سومنى غۇلجا كۆچمەنلىرىنى ئورۇنالشتۇرۇش، ئېرىق 913

مىڭ سومنى  13چېپىش ئىشلىرىغا سەرىپ قىلماقچى بولۇپ، بۇ پۇلدىن 
ندى6 كۆچمەنلەرگە ئوزۇقلۇق ۋە ئورۇقلۇق ئاشلىق ئۈچۈن سەرىپ قىلغا

ساۋىدا بولۇپ، ھەر يىلى ېچا ئۇالرغا قەرىز ھۇ ئاخكۆچمەنلەرگە بېرىلگەن ب
سېلىق يىققاندا قوشۇپ يىغىۋىلىنغان6 شۇ چاغدا ھۆكۈمەت تەرىپىدىن 

كىلوگىرام(  .6پۇت )بىر پۇت  3266تىيىنگە   69سوم  9291پىشپەك ئۇيېزدا 
پۇت ئاشلىق  626232تىيىنگە  3.سوم  .9.9ئاشلىق، ئالمۇتا ئۇيېزدا 

 تەييارالنغان6 
راغا اچمەنلەر شۇ يىلى قىش بويىچە كۆچۈشكە ھازىرالنغان6 چېگكۆ

يىقىنراق بولۇسالردىن خەلقلەر دەريادا مۇز قاتقان پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ، 
 تۈلۈكلىرىنى دەريانىڭ جەنۇبىغا يەتكۈزۈۋالغان6 -ئۇزۇق

كېمە  9-9ىيە ھۆكۈمىتى ئەتىيازدا ئىلى دەرياسىغا رۇسيىلى -6992  
نلەرنى كۆچۈپ چىقىشقا ماڭغۇزغان6 ئالمۇتا بىلەن ئىلى سالدۇرۇپ، كۆچمە

يولىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى چارىن ۋە چېلەك سۇلىرىدىن ئۆتمەك قىيىن 
ىيەگە ئالدى رۇسبولغانلىقتىن مەخسۇس كۆرۈكلەر ياسالغاندى6 ھۆكۈمەت 

بىلەن تۇڭگانالرنى كۆچۈرۈشكە تىرىشقان6 سەۋەۋى، كۆچۈش مەسىلىسى 
تۇڭگانالر ئوتتۇرسىدىكى دۈشمەنلىك قايتا باش  –ۇر چىقىش بىلەن تەڭ مانج

كۆتۈرۈپ چىقىش ئىھتىمال ئېدى6 ئۇالرنى بالدۇر كۆچۈرۈش مەقسىتىدە 



90 
 

 2919ئۆيلۈك  .99ھارۋىدا  369ئۇبالستىن مەخسۇس كىشى ئەۋەتىلىپ، 
دىكى)رايوندىكى( ھازىرقى ىتۇڭگان كۆچۈرۈلۈپ چىققان6 ئۇالرغا توقماق ئۇيېز

سۇ بېرىلگەن6 بۇ كۆچمەن  –ۇق دېگەن يېرىدىن يەر پىشپەكنىڭ سوقۇل
كاسىپ –تۇڭگانالرنىڭ كۆپىنچىسى كەمبەغەل ۋە سودا سىتىق، ھۆنەر 

تۈتۈن توقماق   913ئۆيلۈك تۇڭگاندىن پەقەت  6939قىلىدىغان بولغاچقا 
تۈتۈنى  613ان تۈتۈن سوقۇلۇققا كەلگەن6 قالغ 233رايونىغا كەلگەن6 ئۇالردىن 

تۈتۈنى  661لىپ، شەھەر تىجارىتى بىلەن شۇغۇلالنغان6 دە قېپىشپەك شەھىرى
جايلىق ئېلىپ ئالمۇتىغا  -ئالمۇتىدا شەھەرلىك ھۆكۈمەتىدىن يەر

تۈتۈنى چېلەك بىلەن تۈرگۈن ئوتتۇرسىدا ئۇيغۇرالر بىلەن  633ئورۇنالشقان6 
تۈتۈن ئۆسەك  33.بىللە ئورۇنلىشىپ قالغان6 شۇ يىلىنىڭ ياز كۈنلىرىدە 

 قورغاس ئارلىغىغا ئورۇنالشقان6 بىلەن 
جان كۆچۈپ  61.1تۈتۈن  969يىلى كۈزدە پۈتۈن سوقۇلۇققا -6999    

كەلگەندى6 ئۇالرغا بۇرۇنقى سۆيدۈڭدە بولۇس بولغان مادىراخۇن دېگەن كىشى 
يىلى تۇڭگانالر نامىدىن ئاق پادىشانىڭ ئالدىغا بېرىپ  6999بولۇس بولۇپ، 

 ېلىپ قايتقاندى6دېگەن ئۇنۋاننى ئ« خارۇنچە»
 99.تۈتۈن -239تۇڭگانالردىن پىشپەككە كۆچۈپ كەلگەنلەرنىڭ جەمىي 

جان، يەركەنت شەھەرگە  39.تۈتۈن  .69جان، ئالمۇتىغا كەلگەنلىرى 
جان بولۇپ، پىشپەك، ئالمۇتىدا تۇرۇپ قالغانالر  6997تۈتۈن  99كەلگەنلىرى 

شۇغۇلالنغان6  تىجارەت ۋە ھارۋىكەشلىك بىلەن –كۆكتاتچىلىق، سودا 
ىالردىن ققالغانلىرىنىڭ بىر قىسمىي دېھقانچىلىق بىلەن شۇغۇلالنغان6 يۇقىر

باشقا ئالمۇتا رايونىدىكى تارانچىالر بىلەن بىرگە ئولتۇرغانالرنىڭ ئومۇمىي 
جان بولۇپ، ئۇالر پەقەت دېھقانچىلىق بىلەن  39.تۈتۈن  .69سانى 

رام بولۇسىدا بولغانلىرى ئۆز ئالدىغا شۇغۇلالنغان6 ھازىرقى ۋاقىتتا بۇالردىن قۇ
قىشلىغىدا ياشاپ كەلمەكتە6 لېكىن قاراسۇ بولۇسىدا « قىزىل جىگدە»ئايرىم 

تۈتۈن( ھەممىسى  33تۈتۈن، يېڭشەھەردە  91تۇرغانالرنىڭ )پالتا بايىدا 
كەتكەندى6 ئۇمۇمەن غۇلجىدىن كۆچۈپ  يەرلىشىپدېگىدەك باشقا جايالرغا 
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جانغا يەتكەن6  9.92تۈتۈن  6697يىلىدا  -6999سانى چىققان تۇڭگانالرنىڭ 
 قا قەشقەردىن كۆچۈپ چىققان تۇڭگانالر كىرمەيدۇ6ببۇ ھېسا

 79سوم  9296بېرىلگەن ياردەمنىڭ ھېسابى: تۇقماق ئۇيېزدىكىلەرگە 
تىيىن، يەركەنت  63سوم 9..دىكىلەرگە ىتىيىن، ئالمۇتا ئۇيېز

تىيىن  99سوم 3933ېزدىكىلەرگە سوم، جەمى ئۈچ ئۇي 133ئۇيېزىدىكىلەرگە 
 بېرىلگەن6

       
 شىئۇيغۇرالرنىڭ كۆچۈ            

 
ىيە ھۆكۈمىتى ئىلىنى مانجۇر  رۇسمارتتا -63يېلى -6992

ھۆكۈمىتىگە رەسمىي تاپشۇرۇپ بەردى6 ئىككى خىيالدا قالغان خەلققە بۇ ۋەقە 
 مانجۇر ھۆكۈمىتى ئەندى»ناھايىتى چوڭ تەسىر قىلدى6 خۇسۇسەن 

دېيىشكە ئورۇن قالمىغانلىغىنى كۆرگەن خەلق قايتىدىنال كۆچۈشكە « كەلمەيدۇ
 ھازىرالندى6 

يېلى -6992مما ئۇالردا ئوزۇقلۇق ئاشلىق بولمىغاچقا ھۆكۈمەت ائ
كۈزگىچە دېھقانچىلىق قىلدۇرۇپ، ھەر بىر قىشالقتىن بىر قانچە ئۆيلۈك ئادەم 

يغۇغا چۈشكەن خەلق بۇ قا-قالدۇرماقچى بولغانكەن6 لېكىن قاتتىق غەم
مەسلىھەتكە كۈنمىگەن6 ئاقىۋەت ھەر يۇرت بولۇسلىرى ۋە مۆتىۋەرلىرى 
ئاشلىق يېغىلىپ بولغىچە خەلقنى تۇتۇپ تۇرىدىغان بولغان ۋە شۇنداق قىلىپ 
خەلقنى توختاتقان6 بىراق يۇرت چوڭلىرىنىڭ ھەممىسى بۇ يەردە قالغانلىقتىن 

نلەنگەنلەرنىڭ ئىناۋەتلىك، ئابرويى كۆچۈپ چىققانالرنى باشقۇرۇشقا تەيې
بولمىغاچقا خەلق ئۇالرنىڭ سۆزىگە ئىتائەت قىلماي كۆپ ئاۋارچىلىقالر 

 بولغاندى6 
دىن خونخايكۆچمەنلەر بىرىنچى قېتىم شۇ يىلى مارتنىڭ ئوتتۇرلىرىدا 

-.2كۆچۈشكە باشالپ، چوڭ ئاقسۇ، كىچىك ئاقسۇ ۋە بايانقازاق يەرلىرىگە 
ئۆستەڭلەرنى تۈزەشكە -رىپ، يەر ھايداپ، ئېرىقمارتقىچە يېتىپ بې

كىرىشكەن6 ئۆزلىرىنىڭ كونا يۇرتى بىلەن يېڭى كۆچۈپ چىققان ئاقسۇنىڭ 
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چاقىرىم كىلىدىغان بولغاچقا شۇ يىلى قىشنى ئۆز يۇرتىدا  93 -  73ئارلىغى 
ن تىتۈلۈك-ئۆتكۈزگەن6 ئاشلىقلىرىنى چانا بىلەن ئېلىپ كېلىۋالغاچقا ئوزۇق

 ان6 قىسىلىمىغ
تۈتۈن  71.تۈتۈن ئېدى6 بۇنىڭدىن  993بولۇسى  خونخايغۇلجىدىكى 

مازار بولۇسلىرىدىنمۇ بىر  خونخايكۆچۈپ چىققان6 بۇالرنىڭ ئۈستىگە ئىلى، 
جان ئادەم بولغان6 شۇ  1399تۈتۈن  6299مۇنچە تۈتۈن قوشۇلۇپ، جەمىي 

اق چاغدا يوقارقى ئۈچ يۇرتنىڭ ئۈچ ئۆستىڭى )ئىككى ئاقسۇ بايانقاز
مىڭ  93سۇلىرى( شۇنچە كۆپ جاننى تەمىنلەپ كېتەلمىگەنلىكتىن ھۆكۈمەت 

يېلى ئەتىيازدا -6999دېسات يەرگە سۇ يەتكۈزمەكچى بولۇپ، 
ئېرىقنىڭ ئېزى بىلەن « ئەسلى قالماق»نىڭ ئۇدۇلىدىن بۇرۇنقى «سارتۇقاي»

مىڭ دېسات يەرنى  66چاقىرىم يەرگە يەتكۈزگەن ۋە  62ئۆستەڭ چېپىپ، 
 ىتىشكە سۇ بىرەلەيدىغان ئېرىق ئۆستەڭنى رېمونت قىلغان6 كۆكل

ياساق ۋە ھاشارغا ئىشلەپ قىرچىلىپ -مانجۇرالر قولىدا ئالۋاڭ
كەتكەن خەلق بۇ زەيكەش، شور تاڭلىق يەردە ئۇنىڭدىن ئارتۇق ئىشلەشكە 
كۆنمىگەن6 شۇنىڭدەك بۇ يەرگە تېرىلغان ئاشلىق ئوبدان بولۇپ قالسا 

غىرالشتۇرۋىتەرمىكىن دېگەن خىيال بىلەن شۇ يىللىغى ياساقنى ئې-ئالۋاڭ
دېسات  .2ھۆكۈمەت تەرەپىدىن يېڭى ئۆستەڭ چېپىلغان يەرلەرگە پەقەت 

ئاشلىق تەرگەن6  تېرىلدىغان ئورۇقنى قورۇپ چاچقاچقا ئۇرۇق ئۈنمىگەن6 بۇ 
 ئەھۋالنى كۈرۈپ ھۆكۈمەتمۇ ئېتىۋار بەرمىگەن6

 
ورغاسقا ئۇيغۇر، تۇڭگانالرنىڭ ئۆسەك ۋە ق

 كۆچۈشى
 

ئاقسۇ، چارىنالرغا قارىغاندا ئىككى ھەسسە ئارتۇق ئۇيغۇرالر ئۆسەك 
ىيە ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرالر رۇسبىلەن قورغاسقا ئورۇنالشتۇرۇلغان6 ئەسلىدە 

بىلەن مانجۇرالرئوتتۇرىسىدىكى دۈشمەنلىكنى نەزەردە تۇتۇپ، بۇ يەرگە قازاق، 
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ئىلىنى »يېلى -6996 لسىمۇ، بىراقردىن ئورۇنالشتۇرۇشنى پالنلىغان بوالرۇس
دېگەن خەۋەردىن ئەندىشىگە چۈشكەن « غىدەكلتىگە قايتۇرۇمانجۇر ھۆكۈمى

ئۇيغۇرالردىن خېلى نۇرغۇن كىشى ئۆسەك بىلەن قورغاس ئارلىغىدىكى بوش 
يەرلەرگە دېھقانچىلىق قىلغان ۋە كۆچۈپ چىقىپ ئورىنلىشىۋالغان ھەمدە 

رال گۇبېرناتور ېۇراجىتى بىلەن گېنىيە ھۆكۈمەتىنىڭ مرۇسغۇلجىدىكى 
ئۆيلۈك تۇڭگاننى  133ئۆيلۈك ئۇيغۇر ۋە  6133يانۋاردا -62يېلى -6992

ئورۇنالشتۇرۇشقا رۇخسەت قىلغان6 شۇنىڭدەك ئۆسەك يېنىدىكى بۇرۇنقى 
سولۇنالر شەھرىنىڭ ئورنىغا ھازىرقى يەركەنت شەھىرى سىلىنىپ، ئۇيغۇر، 

سى بولغان سودىگەرلەرنى كۆچۈرۈپ ىيە پۇقرارۇستۇڭگانالردىن سىرت 
كەلگەن6 ھۆكۈمەتنىڭ بۇالرنى كۆچۈرۈپ چىقىشىدىكى مەقسىت يەركەنت 

قوغدىغۇچى ئەسكەرلەرنىڭ تەمىناتىنى  غارااچېگراغا يېقىن بولغاچقا چېگ
ئاسانالشتۇرۇش، يەنە بىر تەرەپتىن بۇ يەرنى ئىككى دۆلەت ئوتتۇرسىدىكى 

 قىشنى پالنلىغان6 سىتىق شەھرى قىلىپ قۇرۇپ چى-سودا
بۇ يەرگە كۆچۈپ چىققانالردىن باشقا ئۆزى باشقا جايغا بۆلۈنگەن 
بولسىمۇ، كەمبەغەللىگى ۋە يولنىڭ يىراقلىغى سەۋەبىدىن بارار جايىغا 
 يىتەلمەي قالغان باشقا يۇرتلۇق ئۇيغۇر، تۇڭگانالرمۇ ئولتۇراقلىشىپ قالغان6 

زدىن ۆكېلىپ، ك گېنرال گوبېرناتور ئۆزىيېلى ئىيۇندا -6992
كۆچۈرۈپ، نەچچە مىڭ يىلالر ئاق ياتقان ئاي داالنى كۆچمەنلەر ئىشلەپ ئاۋات 

 ئۆيلۈك قازاق 133قورغاس بويىدىن قىلىۋاتقانلىغىنى كۆرۈپ، چېگراغا يېقىن 
مىڭ دېسات يەر قالدۇرۇپ، قالغان يەرلەرنى  93قا چۆپلىگى بىلەن رۇسئو

مىڭ ئۆيلۈك ئۈستىگە  62ن كەلگەن ئۇيغۇر، تۇڭگانالرغا بىرىشكە ۋە بۇرۇ
 ئۆيلۈق ئادەم قوبۇل قىلىشقا رۇخسەت قىلغان6   6133يەنە 

 
 بېرىلگەن ياردەملەر               

 
بىرىنچى قېتىم غۇلجا ئەتراپىدىكى يۇرتالردىن كەمبەغەللەر كۆچۈپ 

ئۆيلۈك كىشى غۇلجىدا توپلىشىپ قالغاندى6 بۇالرنى كۆچۈرۈپ  733چىقالماي 
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ھارۋۇ ئەۋەتىلدى6 كىرا ھەققى  733ئۈچۈن ئۆسەك بىلەن قورغاستىن چىقىش 
سوملۇق مال ياردەم قىلغان6 ھۆكۈمەت يول  9133ئۈچۈن ۋەلىباي يولداشۇۋ 

ىيە ھۆكۈمىتى رۇسسوم پۇل بەرگەن6 شەرتنامە بويىچە  9933راسخوتىغا 
مارتتىن بۇرۇن غۇلجىنى تاپشۇرۇپ بەرمەكچى بولسىمۇ، -63يېلى -6992
مانجۇرالر بىلەن ئوتتۇرىدا يەنە چاتاق چىقىپ قالمىسۇن دەپ )چۈنكى  لېكىن

بۇ چاغدا كۆچمەنلەر ئارىسىدا بۇالڭچىالر بولۇپ، مانجۇرالرغا نۇرغۇن زىيان 
 مايغىچە بوشۇتۇپ بېرىش توغرىسىدا بۇيرۇق چۈشەردى6 -1يەتكۈزگەندى( 

از ئۆيلۈك كۆچۈپ چىقتى6 ئ 133ىيەگە فېۋرال ئېيىدا غۇلجىدىن رۇس
يىلى تېرىلغۈ ياخشى -6992ۋاقىت ئىچىدە كۆچمەنلەر كۆپىيىپ كەتتى6 
تۈلۈكتىن قىسىلىپ قالغاندا  –ھوسۇل بەرمىگەنلىكتىن كۆچمەنلەر ئوزۇق 

سوم  133مىڭ  63سوم ياردەم بەردى6 يەنى قەرىز ھېسابىدا  2133ھۆكۈمەت 
يىلغىچە يەركەنت ئۇيېزدىغا كۆچۈپ چىققان  -6999ياردەم قىلدى6 

ۆچمەنلەرنىڭ سانى تۆۋەندىكچە: ئۆسەك، قورغاس ئوتتۇرسىدىكى ئۇيغۇرالر ك
چارىن  –جان، ئاقسۇ  6997تۈتۈن،  999جان، تۇڭگانالر  3993تۈتۈن،  2973

  6جان .199تۈتۈن،  6637بولۇسى: 
جان  .6.مىڭ  69تۈتۈن،  .999دىكى ئۇيغۇرالر ىيەركەنت ئۇيېز

كى ياخشى يەرلەردىن ھەممىسىنى بولغان6 ئۆسەك بىلەن قورغاس ئارلىغىدى
دېگۈدەك ئۇيغۇر، تۈڭگانالرغا بەرگەنلىكتىن دېھقانچىلىغى ئوبدان ئوخشىغان6 
بىر يىل ئۆتمەيال ھۆكۈمەت سېلىق ئېلىشقا باشلىغان6 بۇنىڭ سىرتىدا قازاق، 

ئايرىپ قويغان يەرلەرنىڭ ھەممىسىنى ھۆكۈمەت ئىختىيارىغا  الرغارۇس
ەبىدىن كۆچمەنلەرگە كۆپرەك سۇسىز يەرلەرال قالغان6 قايتۇرۇپ ئېلىۋالغان سەۋ

دېسات يەرنى ئىجارىگە ئېلىپ  9633شۇڭا ھۆكۈمەت ئۆتكۈزۈۋالغان 
سۈيى يوق دېھقانالر،  ،دېھقانچىلىق قىلغان6 يەركەنت ئۇيېزدىدا يەر

 چارۋىچىالر قىشالقالرغا كۆچۈپ كەتكەندى6
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 ئۇيغۇرالرنىڭ چېلەككە كۆچۈشى   
 

نلىرىنىڭ تولىسى ئالمۇتا ئۇيېزدىغا، خۇسۇسەن چېلەك غۇلجا كۆچمە
دەرياسى ياقىسىغا )ھازىرقى قۇرام، چېلەك، مالىۋاي بولۇسىلىرى( 
ئورۇنالشتۇرۇلغان6 چېلەك دەرياسىنىڭ ئۈڭ قانتىغا  )ھازىرقى مالىۋاي 

تۈتۈن جايالشتۇرۇلغان6 قۇرام  .639بولۇستىن يىغىپ  تۆرتبولۇسىغا( 
ئۈچ بولۇستىن چىققانالردىن باشقا يەنە باشقا بولۇسىغا يوقىردىكى 

تۈتۈن ئورۇنالشتۇرۇلغان6 مالىۋاينىڭ  2299بولۇسالردىن بىر مۇنچە تۈتۈنلەر، 
سۈيى مول بولغاچقا ھۆكۈمەتكە ھېچبىر قىيىنچىلىك كەلتۈرمىگەن6 قۇرام 
بولۇسىدا كۆپرەك ئىش قىلىشقا توغرا كەلگەن6 چۈنكى بۇ بولۇستا ئەسلىدە 

را تورۇق، ئۇيىنكە، كىيكېباي ئوخشاش تاغ سۇلىرى بولسىمۇ بۇ ئاقسۇ، قا
سۇالر ئىھتىياجىنى قامداپ كىتەلمىگەنلىكتىن چېلەك خىرىستىئانلىرى ۋە 

دېگەن ئۆستەڭنى كېڭەيتىپ « تال ئېرىق»قازاقالر پايدىلىنىۋاتقان 
 قا قاراپ چېپىشقا توغرا كىلەتتى6 « قاراتورۇق»

غىچە سۇ « قۇلئاتام»ھۆكۈمەت كېلىشتىن ئىلگىرى كۆچمەنلەر 
مىڭ كۆچمەنلەر  933مىڭ دېسات يەرنى كۆكەرتىشكە  .2يەتكۈزۈش ئۈچۈن 

سۇغا ئىھتىياج بولغانلىقتىن بىرمۇنچە تەجىربىلىك كىشلەرنىڭ مەسلىھەتى 
بىلەن كۆچمەنلەرنىڭ كۈچىگە تايىنىپ ئۆستەڭ چېپىش قارارىغا كەلگەندى6 بۇ 

شۆھرەت قازانغان ئىلىدىكى تاشئۆستەڭ ئۆستەڭ چاپتۇرۇپ  –ئىشقا ئېرىق 
تېخنىكنى  رۇسبولۇسى ئابابەكرى بولۇسنى تەيىنلىگەندى ۋە ئۇنىڭغا بىر 
تېخنىكى  رۇسياردەمچى قىلدى6 نەتىجىدە ئابابەكرى بولۇس بۇرۇنقى 

مىڭ  93كۆرسەتكەندىن ئىككى ھەسسە كۆپرەك سۇ چىقىدىغان، يىلىغا 
رىدىكى ھازىرقى قۇرام بولسنىڭ يۇقى دېساتتىن ئارتۇق يەرنى سۇغۇرىيدىغان

نىڭ يىنىغا يەتكۈزگەن6 )بۇ ئۆستەڭنى « قۇلئاتام»ئۆستەڭنى چاپتۇرۇپ 
مۇتەخەسىسلەر تەكشۈرگەندە ھېچقانداق يەردىن ئەيىپ تاپالمىغان6 پەقەت 
ئۆستەڭ يان باغرىدىن ئېلىنغانلىغى ئۈچۈن يار ئېلىپ كېتىش خەۋپى 

 9.سوم  677كى ئورۇندىكى تۆمۈر كۆرۈككە بارلىغىنى ئېيتىقان( ھۆكۈمەت ئىك
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سوم،  6993گۈرجەك قاتارلىق قورال سايمانالر ئۈچۈن –تېيىن، كەتمەن 
تېيىن، ئابابەكرى  11سوم  9.1ئىچمىگى ئۈچۈن  –ئىشلەمچىلەرنىڭ يىمەك 

سوم  2779سوم، جەمئىي  213بولۇس بىلەن ئۇنىڭ ياردەمچىسى نىكراسوۋقا 
پۈتۈن بىر بولۇسلۇق يەرگە يەتكۈزۈپ تېيىن خىراجەت قىلغان6  63

رالر بېرەلەيدىغان ئۆستەڭنى مانجۇرالر قولىدا ئۆستەڭ چېپىپ پىشقان ئۇيغۇ
 چىقىم بىلەنال قېزىپ پوتتۇرگەن6ئىككى مىڭ سوم  –پەقەت بىر 

 
 كۆچمەنلەرنىڭ قارا سۇ بولىسىغا كۆچۈشى   

 
بىلەن  يىلى ئىيۇندا يەر كۆرگىلى چىققان توققۇزتارا بولۇسى-6996

شەھەر ئاستى بولۇسلىرى ئۆزلىرى ئۈچۈن ھازىرقى تۈرگۈن سۈيىنى ياقىالپ 
ئورۇن تۇتقانكەن6 ئۇ ئىككى بولۇستىكى بىرمۇنچە كىشلەر گۈرۈھۋازلىق 
تۈپەيلىدىن يەركەنتتە قېلىپ قالغانلىرى كۆچۈپ بارغانكەن6 بىراق ئۇالرغا 

ى تۈرگۈن سۈيى بىلەن تۈرگۈن سۈيىدىنال پايدىلىنىشقا توغرا كەلگەن6 ھالبۇك
ئارلىغىدىكى قازاقالرنىڭ « ئاتامقول»ئاراملىرى ۋە  –رنىڭ ھويال الرۇس

يەرلىرىمۇ سۇغۇرلىدىغان بولغاچقا، ناۋادا ئۇيغۇرالرنىمۇ بۇ يەردە 
ئولتۇراقالشتۇرسا بۇ سۇ زادىال يەتمەيتتىكەن6 شۇڭا ھۆكۈمەت كۆچمەنلەرنى 

كى بوش يەرلەرگە ئورۇنالشتۇرماقچى ئارلىقىدى« قاراتورۇق»بىلەن « ئاتامقۇل»
بولغان6 ھۆكۈمەت كۆچمەنلەردىن ئابابەكرى بولۇس چاپتۇرغان ئۆستەڭگە 

« قاراسۇ»ياردەم بېرىشنى تەلەپ قىلسا، ئۇالر ئۇياققا بېرىشقا ئۇنىماي، 
سۈيى -بولۇسىنىڭ ھازىرقى ئورنىنى سورىغان6 ئۇ جاينىڭ يەر

خسەت قىلمىغان6 بۇ كۆچمەنلەر يىتىشمەيدىغانلىق سەۋەبىدىن ھۆكۈمەت رۇ
شەھەر تىرىكچىلىگى بىلەن مەشغۇل بولىدىغان كىشلەر بولغاچقا ئۆزلىرىگە 

سۇ الزىملىغىنى ئېيىتىپ ئاخىرى ھازىرقى قاراسۇ بولۇسىنىڭ -ئازراقال يەر
« قارا قوڭغۇز»ئورنىغا ئۆزلىرى ئورۇنلىشىۋالغان، ھۆكۈمەت توقماقتىكىلەرنى 

 رغان6دېگەن يەرگە ئورۇنالشتۇ
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غا ئورۇنالشتۇرۇلغان بۇ  كۆچمەن تۇڭگانالر يىيىنفو « قارا قوڭغۇز»
دېگەن باتۇرنىڭ دايىملىق ئەسكەرلىرى بولۇپ، ھېمىشە ئۇرۇش مەيدانلىرىدا 

تۈلۈك يوقلىقىدىن  –ۋاران، ئۇزۇق  –يۈرگەچكە، ئۆزلىرىدە ئارتۇقچە مال 
يىن بەرگەن6 بۇ تې 92سوم  736مىڭ  29ھۆكۈمەت ئۇالرغا ياردەم ھېسابىدا 

يىل داۋامىدا ئۇرۇش  23تىكى تۇڭگانالر « ئىردىق»ۋە « قوڭغۇزقارا»
ئارا ئۆلتۈرۈش، -جەريانلىرىدا قان تۆكۈپ يۈرگەچكە ئەخالقى ئۆزگەرگەن6 ئۆز

تاالڭ قىلىش ئۇالرغا ئادەت بولۇپ كەتكەن6 شۇ سەۋەپتىن باشقا -بۇالڭ
 خالىمىغان6 لېكىن بىر جايالرنىڭ تۇڭگانلىرى ئۇالرغا ئارلىشىشنى زادىال

نەچچە يىلدىن كېيىن ئۇالر مۇھىت ئۆزگىرىپ تەسىر قىلىش ئارقىسىدا 
 –تۇڭگانلىرى باال « قوڭغۇزقارا»داق ئىشالرنى تاشلىغان6 بۇ ئۇن

چاقىلىرىنى ئورۇنالشتۇرۇپ قويۇپ، مانجۇرالرنى بوالپ كىلىش ئۈچۈن شايكا 
ەر ئىچىدىن ياردەمچىلەرنى تەشكىللەپ، غۇلجىغا بارغان6 بۇ شايكا كۆچمەنل

تىپىپ كۆپەيگەنلىكتىن غۇلجا ئەتراپىدىكى مانجۇر، سولۇن، شىۋە، 
خىتايالرغا كۆپ زەرەر يەتكۈزگەن6 ئەھۋال شۇ دەرىجىگە يەتكەنكى مانجۇر 

ىيە ھۆكۈمىتى بۇ شايكىالرنى يوقىتىپ چارە رۇسھۆكۈمىتىنىڭ تەلىۋى بىلەن 
مەنلەر ئارىسىدا مۇشۇنىڭغا كۆرۈشكە باشلىغان6 بۇالردىن باشقا كۆچ

لىقالر خونخايئوخشاش شايكىالر چىقىشقا باشلىغان6 مەسىلەن: قاينۇق ، 
شايكا ئۇيۇشتۇرۇپ، شىۋەلەرنى تالىغان6 ھۆكۈمەت تەكشۈرۈپ بۇالر قارا 

-قوڭغۇزلۇقالر ئېكەنلىگىنى بىلىپ، قارا قوڭغۇزلۇقالرنى خېلى قىيىن
– كازاكئاتلىق  633لىش ئۈچۈن قىستاققا ئالغان ۋە ئۇالرنى نازارەت قى

كىرگەنلەرنى  –نى نازارەتچىلىككە قويغان6 شۇنىڭدەك سىرتقا چىققان رۇسوئ
مەخسۇس يول خىتى بىلەن يۈرگۈزگەن6 قارا قوڭغۇزلۇقالرنى يەركەنت تەرەپكە 
ماڭغۇزمىغان6 بۇ ھەقتە غۇلجىدىكى كۆچمەنلەر ئىدارىسىنىڭ باشلىغى 

گە يوللىغان تېلېگراممىسىنىڭ مەزمۇنىنى ئىززەتوۋ گېنېرال كالپاكوۋىسكى
 نەقىل كەلتۈرىمىز:

تاالڭ قىلىۋاتىدۇ6  –قارا قوڭغۇز تۇڭگانلىرى ئىلىغا كېلىپ بۇالڭ »
بۇالردىن مانجۇرالر  كۆپ زارلىنىدۇ6 شۇنىڭدەك خەلق ئىچىدە: قارا 
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قوڭغۇزلۇقالر مانجۇرالرنى بۇالش ئۈچۈن چوڭ شايكا ئۇيۇشتۇرۇپتۇ دېگەن 
ىيە تەۋەلىگىنى رۇسبار6 قارا قوڭغۇزنى نازارەت قىلىش كېرەك6 خەۋەرلەر 

ئىختىيار قىلغان ئىلىدىكى تۇڭگانالرنى تىزلىكتە كۆچۈرۈشكە روخسەت 
 «6قىلغايسىز

بۇ تېلېگراممىغا بىنائەت كالپاكوۋسىىكىي ئىلىدىكى تۇڭگانالرنى  
 ىيەرۇسنويابردىن قالدۇرماي كۆچۈرۈش، بۇ سۈرۈكتىن قالغانالرنى -23

تەۋەلىگىدە دەپ ھېساپلىماسلىق توغرسىدا بۇيرۇق بەرگەن6 بۇنىڭدىن باشقا 
ىيەدىن ئېلىغا روخسەتسىز رۇسيەنە بىرمۇنچە چارىالر كۆرۈلۈپ، ئاخىرى 

ىيەگە رۇسچە كىشى  933-933كىرگەن تۇڭگانالر قاچقۇن ھېسابىدا تۇتۇلۇپ، 
ئاخىرىغا  يىلنىڭ-6999ھايدالغان6 موشۇنداق چارە تەدبىرلەر ئارقىلىق 

كەلگەندە شايكىالر يوقىتىلغان6 بۇ قارا قوڭغۇز ۋە توقماقلىق تۇڭگانالرغا 
بولۇس بولۇپ بارغان بەيىنفۇ باھادىر ۋە ئۇنىڭ ياردەمچىسى خەلق بەرگەن 
ئەرىزلەر بويىچە ۋەزىپىسىدىن قالدۇرۇلغان )بەيىنفۇنىڭ ۋەزىپىدىسىن 

يىلى -6992ىمال( بەيىنفۇ قالدۇرۇلۇشىدا بىرەر سىياسىي سەۋەب بولىشى ئىھت
 ئۆلگەن6

شۇ چاغدا يۈرگۈزۈلگەن سايالمدا ئېلىنغان مەلۇمات بويىچە قارا قوڭغۇز 
 7.مىڭ  69جان ئېكەن6 ئۇالرغا بېرىلگەن  يەر  9339تۈتۈن  97.تۇڭگانلىرى 

پۇت شال،  621پۈت بۇغداي،  763يىلى تەرگەن ئاشلىغى -6999دېسات، 
 پۇت شال6 ..9داي پۇت، بوغ 1321ئالغان مەھسۇلى 

جان ئېدى6 ئومۇمەن  6693تۈتۈن  231قاراقول ئۇيېزدىكىلەرنىڭ سانى 
يىلنىڭ ئاخىرغىچە كۆچۈرۈپ چىققانالر بىلەن -6999يىلدىن -6996

تۈتۈن ئۇيغۇر كۆچۈپ چىقتى6  3712جەممىي  يەتتىسۇغاھېساپلىغاندا ئىلىدىن 
 ئۇالردىن:
 ايال( ئ 92.2ئەر،  1227تۈتۈن، ) 2973يەركەنتكە   (6
ئەر،  .922جان، ) 1399تۈتۈن،  6299چارىنغا –ئاقسۇ   (2

 ئايال( 2737
 ئايال( 6.13ئەر،  2697جان ) 9797تۈتۈن،  7.9كەتمەنگە  (9
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 9996ئەر،  9396جان ) 79.2تۈتۈن،  6992مالىېبايغان  (9
 ئايال(

 ئايال( 2.91ئەر،  2319جان ) 1139تۈتۈن  6119قاراسۇغا  (1
ئايال(  613.ئەر،  7619، )جان 62239تۈتۈن  2291قۇرامغا  (.

 ئورۇنالشتۇرۇلدى6 
چارىنغا -قاسىم، ئاقسۇ بۇالردىن يەركەنت كۆچمەنلىرىگە

بەگ، مالىۋايغا ناسىر، قاراسۇغا جامالىدىن، قۇرامغا ئابابەكرىلەر خۇدابەردى
سۇغا ىبەگ بولدى6 شۇنداق قىلىپ قىسقىغىنە ۋاقىت ئىچىدە ئىلىدىن يەتت

ئايال(  23791ئەر،  29.29ۇنىڭ ئىچىدە جان ئۇيغۇر )ب 91971جەمىي 
 كۆچۈرۈلدى6

 

 ئىدارە قىلىش انالرنىگئۇيغۇر، تۈڭ
 

مانجۇرالر خەلقنى باشقۇرۇشتا يۈزلەرگە بۆلۈپ، ھەر بىر يۈزگە ۋە بىر 
نەچچە يۈزنىڭ ئۈستىگە يۈزبېگى، مىڭ بېگى، مىڭ بەگلەر ئۈستىگە 

ىر چوڭ ئۆستەڭدىن ھاكىمبەك تەيىنلەپ ئىدارە قىلىپ كەلگەندى6 غۇلجىدا ب
قىشالقالرنىڭ سانىغا قاراپ –بىر قانچە يېزا قىشالقالر سۇ ئىچەتتى6 شۇ يېزا 

ئۆز ئالدىغا بىر بەگلىك تەشكىل قىلىنغان6 مانجۇرالر ئۇالرنىڭ 
 تىرىكچىلىگى ۋە سودا ئىشلىرىغا ئارىالشمىغان6

ر قولىغا ئۆتكەندىن كېيىن الرۇسئۇيغۇرالرنىڭ سۇلتانلىغى يوقۇلۇپ، 
ىيەنىڭ خەلقى ئىدارە قىلىش سىستېمىسى رۇسيىلغىچە -6996يىلدىن -6976

بولۇسقا  69بويىچە بەگلىك ئورنىغا بولۇس سايالنغان6 ئىلى ئۇيغۇرلىرى 
 –بۆلۈنگەن6 بۇ ئىدارە قىلىشنىڭ كەمچىلىگى6 شۇڭا بولۇسالر بىر 

بىرسىدىن ئۆستەڭ بىلەن ئايرىلغانلىغى ئۈچۈن بەزىلىرىنىڭ نوپۇسى كۆپ، 
لەرنىڭ چىقىملىرىنى ھاكىمەزىلىرىنىڭ ئاز بولۇشى، نوپۇسى ئاز بولۇسالردا ب

كىچىك بولۇسالر -كۆتۈرۈشتە ئېغىرچىلىق بولغان6 يەنە بىر جەھەتتىن چوڭ
ىدا رۇسئارىسىدا، يۇرتالر ئارا ئابرۇيلۇق ئادەملەر ۋە ئائىلىلەر ئۇتتۇ
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نلەپ بىرەتتى6 مەنسەپپەرەستىلىك كۈچەيگەن6 سەۋەبى: مانجۇرالر يۇرت تەيى
مانجۇر مەمۇرلىرىنى پارە بېرىپ سېتىۋالغان كىشى باشقىالرنى خىزمىتىدىن 
قالدۇرۇپ ئۆزى مەنسەپكە ئېگە بولۇۋاالتتى6 شۇڭا بۇ چاغالردا 
مەنسەپپەرەستلىك، گۇرۇھۋازلىق ناھايىتى ئەۋج ئېلىپ، )بۇ كېسەل چار 

ۆپ زەرەر پادىشاھ ۋاقتىدا بەك ئەۋج ئالغاندى( خەلققە ناھايىتى ك
 يەتكۈزگەندى6

سۇ ۋىاليىتىگە كۆچۈپ چىققاندىن كېيىن ئۇالرنى ىكۆچمەنلەر يەتت
 2133تۈتۈندىن  6233بۇرۇنقى يول بىلەن باشقۇرۇشقا توغرا كەلمىگەنلىكتىن 

بولۇسقا قىسقارتقان  .بولۇسنى  69تەشكىللەپ بۇرۇنقى  ستۈتۈنگىچە بىر بولۇ
 ئېدى6

ت، ئاقكەنت )كېيىن ئايرىلغان قۇرام، مالىۋاي، قاراسۇ، يەركەن
چارىن، كەتمەن بولۇس، غالجات بولۇس بۇرۇنقى پېتىچە ئۆز  –بولۇس( ئاقسۇ 

بولۇس بولغان6 بۇنىڭدىن باشقا  7ئالدىغا قالدۇرۇلغان6 دېمەك جەمىي 
يۈزلىگەن ئائىلىلەر مەرۋە تەرەپتە، بايرامئەلىگە يېقىن ئاقتام كەنتلىرىگە 

تۈتۈندىن ئىككى  933سۈيىگە ھەر بىرسى  ئولتۇراقالشقان6 چوڭ ئاقسۇ
تۈتۈن ئورۇنالشقان6  961تۈتۈن، بايانقازاققا  233گرۇپپا، كىچىك ئاقسۇغا 

 تۈتۈن ھازىرقى چارىنغا كۆچۈرۈلگەن6 633يىلى ئىيۇندا بۇ يەردىن  -6992
يىلى يازدا مالىۋاي بولۇسى تۆۋەندىكىچە ئۈچ گرۇپپىغا -6992

تۈتۈن، ماسقاباي  923تۈتۈن، بايىسىت  939ي )سېلىنىغا( بۆلۈنگەن: مالىۋا
تۈتۈن،  699يىلى بۇالرنىڭ ئۈستىگە قاينۇقتىن -6999تۈتۈن بولغان6  939

يىلى مايدا قۇرام بولۇسى  -6992تۈتۈن قوشۇلغان6   292سار بۇالقتىن 
تۈتۈن6   929تۈتۈن، الۋارغا  933تۆۋەندىكىچە گرۇپپىالرغا بۆلۈنگەن: قۇرامغا 

تۈتۈن،  939تۈتۈن، قارا توروققا  923ۋگۇستتا تېرەنقاراغا يىلى ئا-6999
تۈتۈن بۆلۈنگەن6 كېيىنەرەك كىيىكىباي تۈزۈلگەن بولسا كېرەك6  233ئاقسۇغا 

ھازىرقى قاراسۇ بولۇسىدىمۇ ئۇيغۇرالردىن بولۇشى ئىھتىمال6 ھەر بىر 
 ساالمەتلىككە پايدىلىق بولۇشنى-سېلىنىپ ئۈچۈن يەر ئۆلچەپ بەرگەندە تەن

 نەزەردە تۇتۇپ، باغلىق يەر ئاجىرتىپ بەرگەن6
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 سېلىقالر –يەر ھىساۋى ۋە ئېلىق 

 
 632مىڭ  16دېسات، قۇرام بولۇسىغا  917مىڭ  96مالىۋاي بولۇسىغا 
 992مىڭ  63دېسات، ئاقسۇ چارىنغا  766مىڭ  63دېسات6 قاراسۇ بولۇسىغا 

دېسات  29.ڭ مى 639دېسات، جەمىي  9391دېسات، سوقۇلۇق تۇڭگانلىرىغا 
 يەر بېرىلدى6

 
 قاراسۇ بولۇسىغا ئورۇنالشتۇرۇلغانالر

 
تۈتۈن قوشۈلۈپ  6931يەنە  ئاخىرىدا قارابولۇسىغا نىڭيىلى -6999

تۈتۈن بولغان6 لېكىن قاراسۇ  693ئورۇنالشقان6 ئالمۇتىدىكى ئۇيغۇرالر 
ىنچە بولۇسىنىڭ جان بېشىغا توغرا كىلىدىغان يەر بەك ئاز بولغاچقا بوالر كۆپ

 رنىڭ يەرلىرىنى ئىجارىگە ئېلىپ تېرەتتى6الرۇسخوشنا قازاق، 
 

 يىلى ئالمۇتا ئۇيېزدىغا تېرىلگەن ئاشلىق-6992
 

پۇت، قاراسۇ بولۇسى  2336پۇت، قۇرام بولۇسى  6399مالىۋاي بولۇسى 
پۇت ئاشلىق تېرىلغان6 ئۇالردىن ئالغان  3.9.پۇت بولۇپ، جەمىي  2396

ان6 بۇ ئۈچ بولۇسقا ئورۇنالشقان كۆچمەنلەرنىڭ مىڭ پۇت بولغ 93ھۆسۇلى 
پۇت بولۇپ، ئۇيېزدلىق ھۆكۈمەتتىن  7933ئۆزىلىرى ئېلىپ كەلگەن ئاشلىغى 

مىڭدىن  97پۇت بولغان6 بۇ ئۈچ بولۇستا  39.مىڭ  63بېرىلگەن ئاشلىق 
ئارتۇق جان بولۇپ، ئالغان ھوسۇلى يېتىشمەي ھەتتە ئاچارچىلىق بولۇپ، 

ۇ بولغان6 گۈبېرناتور ئۆزى چىقىپ تەكشۈرۈپ، بۇرۇن كوكات يېگۈچىلەرم
مىڭ  93تىپ، ىمىڭ سۇم ئاجىر 13سومىنىڭ سىرتىدا يەنە  3333بەرگەن 

 سومىنى ئۈچ بولۇسقا بۆلۈپ بەرگەن6
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پۇت ئاشلىق  81022يىلى ئالمۇتا ئۇيېزدىغا تەرگەن ئاشلىقتىن -6992
زلىرىدىن يىلغا مول ھوسۇل ئېلىپ، ئۆ–ئېلىنغان6 كېينىچە يىلدىن 

 ئېشىنىپ، يەركەنتكىچە ئاپىرىپ ساتقان6
ئۆستەڭنى ئاساس قىلىپ،  –كۆچمەنلەرنى ئورۇنالشتۇرۇشتا ئېرىق 

ئۆيلۈكتىن كەم بولماسلىق ۋە دېھقانچىلىققا قواليلىق بولۇش ئاساسىدا  233
 ئورۇنالشتۇرۇلغان6 
 يىلى يەرلەر كۆچمەنلەرگە ئاالھىدە بۆلۈپ بېرىلگەن6  -6991ئىزاھات: 

ئالمۇتا، پىشپەك شەھەرلىرىدىكى تۇڭگانالر شەھەر يەرلەرنى ئىجارە تۆلەپ 
قا كىرگۈزۈلمىدى6 قالغان يەردىكى تۇڭگانالرنىڭ پپايدىالنغانلىقتىن بۇ ھېسا

يەرلىرى يوقۇردىن ئومۇمىي ساننىڭ ئىچىدە، لېكىن شەھەرگە ئولتۇراقالشقان 
سۇ تەلەپ -چقا يەرسۇدىن قىسىلغا–تۇڭگانالر كېيىنكى ۋاقىتالردا يەر 

 قىلغان6
 

 ئۇيغۇر، تۇڭگانالرغا سېلىنغان سېلىق
 

سومدىن  1يىلدىن باشالپ تۈتۈن بېشىغا -.699ھەممە يەردە ئوخشاش 
يىل داۋام قىلغان6 مۇشۇ تەرتىپتە بىر نەچچە يىل  63سېلىق سېلىپ، 

يىلغا كۆپەيتكەن6 بۇرۇنقى مانجۇرالر زامانىدا  –ئۆتكۈزۈپ، ئاندىن يىلىدىن 
كىلوگرامم( سېلىق تۆلەپ قىينالغان دېھقانالرغا بۇ  99خو )ئىككى توننا  92

سۇغا خىرىستىئان دېھقانلىرى ىسېلىق ئانچە ئېغىر بىلىنمىگەن6 لېكىن يەتت
كۆپ كىلىپ، دېھقانچىلىقنى كېڭەيتكەنلىكتىن مەھسۇالت باھاسى ئەرزەنالپ، 

–يەر  ،لىپكەمبەغەل ۋە ئوقەتسىز دېھقانالر ئۈچۈن سېلىق ئېغىر كې
سۇلىرىدىن ئايرىلغان6 نامراتالر سېپى كۈن ساناپ كۆپەيگەن6 چوڭ باي 

 خىرىستىيانالر ئۈچۈن ئەرزەن ئەمگەك كۈچى ئاشقان6 
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 ئىلىدا قالغان ئۇيغۇرالر
 

ئىلىدا قالغان ئۇيغۇرالر مانجۇرالرنىڭ باشقۇرۇشىغا ئۆتكەندىن كېيىن 
ى6 ئەمما كونا قائىدە بويىچە سېلىقالردىن قۇتۇلد –بۇرۇنقى قاتتىق ئالۋاڭ 

ھوسۇل )دەپ( تۆلەيدىغان بولدى6 پۈتۈن ئىلى بويىچە كۆچمەي قالغان 
كۆچۈپ كەتكەن بەزىبىر  يەتتىسۇغاتۈتۈن ھېسابىدا ئېدى6  6733ئۇيغۇرالر 

جان بېقىش تەس  ېرىدەي كەلگەنئۇيغۇرالر كونا يۇرتى ئىلىنى سېغىنىپ )
تۈتۈن ئىلىغا قايتىپ  9333چىدە يىل ئى 63-1بولۇپ، ئوقەت قىاللماي( 

 كەلدى6 ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ بۇرۇنقى جايلىرىغا ئورناشقاندى6
شەن  جۇڭ خىتاينىڭ ئىچكى ئۆلكىسىدىكى ۋۇچاڭ دېگەن يەردە سۇڭ

ئەپەندىنىڭ قوزغىغان ئىنقىالۋىنىڭ نەتىسجىسىدە خىتايدا نەچچە ئەسىرلەردىن 
لىسى ئاغدۇرۇلۇپ، بېرى ھۆكۈم سۈرۈپ كەلگەن مۇستەبىت مانجۇر سوال

يېلى دېكابردا شۇ ئىنقىالپنىڭ تۈرتكىسى بىلەن -6366جۇمھۇرىيەت قۇرۇلدى6 
ئىلى ئىنقىالبى يۈز كۈرۈشتى6 ئەسىلىدە ئىنقىالپتىن كېيىن ھۆكۈمەت 
ئورۇنلىرى خەلق كۆرسەتكەن كىشلەرنىڭ قولىدا بولۇشى كېرەك ئېدى6 بىراق 

ۇڭخۇا مىنگۇ بايرىغىنى ئەمەلىيەت ئۇنداق بولمىدى6 ياڭ زىڭ شىڭ ج
كۆتۈرۈۋالغان بولسىمۇ، ئەمەلىيەتتە ئۆزى بىلگەنچە بۇزۇق سىياسەتنى 

يېل بېسىپ كەلدى6  67  يۈرگۈزۈپ، خەلقنى جاھالەت ۋە قاراڭغۇلۇق ئاستىدا
خەلق بۇنىڭغا كۆز سالماي تۇرالمىدى6 ياڭ زىڭ شىڭنى ئۆلتۈردى فەن ۋىنلەن 

ىلغان  بولسىمۇ، ئەمما ئاساسىي بۇنىڭ بىلەن كۈتكەن شەرتىنى ئادا ق
بىلىپ، فەن  غەنىيمەتمەقسىتىگە يېتەلمەي قالدى6 جىڭ شورىن ۋاقتىنى 

ۋىنلەننى ئۆلتۈرۈپ، ھاكىمىيەتنى قولغا ئېلىۋالدى6 جىڭ شورىن ھۆكۈمىتى 
لىك سىياسىتىگە ئاساسلىنىپ، خەلقنى ئۆزىنىڭ مىللەتچىلىك، شەخسىيەتچى
الۋالدى6 ئۇنىڭ سىياسىتى بارغانسېرى يەنە ئاسارەت زەنجىرى بىلەن باغ
كۈنگە ئاشقانلىقتىن -غەزىۋى كۈندىن-ۋەھشىلىشىپ، خەلقنىڭ قەھىرى

يېلى يانۋاردا غوجىنىياز ھاجىم باشچىلىغىدا خەلق قوزغىلىڭى -6399ئاخىرى 
پارتىلدى6 شۇ يېلى گەنسۇدىن ماجۇڭىين چىقىپ بىرلەشكەنلىكىتىن ئۇرۇش 
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قۇپ كەتكەن جىڭ شورىن پىچان، تۇرپان ئەۋجىگە چىقتى6 بۇنىڭدىن قۇر
 23چاقىلىرىنى قوشۇپ -ئاھالىسىدىن ئۇرۇشقا قاتناشقانالر بىلەن باال

مىڭدىن ئوشۇق ئۇيغۇرنى قىرىپ تاشلىدى6 بۇ ۋەھشىلىكنى كۆرگەن 
غازاتچىالر غەزەپكە كېلىپ، فېۋرال ئېيىدا قاتتىق ھۇجۇم قىلغاندا جىڭ 

ش ئۈچۈن ئەسكەر بولىدىغان خىتاي شورىن ھەتتا قوشۇمچە ئەسكەر تولۇقال
ياشلىرىنى تاپالماي قالغاندى6 ئاخىرى قۇمۇللۇقالر بېتىم تۈزۈشكە كىرىشكەن 
بولسىمۇ، جىڭ شورىن سۆزىدە تۇرماي، ئىنقىالپ يەنە داۋامالشتى6 جىڭ 
شورىن قوشۇنىدىكى ئەسكەرلەر تۇرپاندىن چېكىنگەندە ئۇيغۇرالرنىڭ پۈتۈن 

دۈرۋەتتى6 ئۇالر مەھسۇت مۇھىتنىڭ بېشىنى مۆلۈكىنى بۇالپ كۆي-مال
تاالڭنى ياندۇرۇش ئۈچۈن -ئېسىپ قويدى6 بۇ بۇالڭ غاكېسىپ، تۇرپان بازىرى

 ئەسكەرلىرىمۇ قاتناشتى6  رۇسھەتتا مىڭالپ 
شۇ ئايدا زالىم جىڭ شورىن پۈتۈن ئەسكەرلىرىنى ئۈرۈمچى ئەتراپىغا 

ى تۇتۇپ كەلگەن يېلدىن بېر 23بۇر بولدى6 چۈنكى جچېكىندۈرۈشكە مە
يۈز ئەسكىرىگە تەڭ سەككىز -ئەسكەرلىرى قۇمۇللۇقالرنىڭ يەتتە

 كېلەلمىگەندى6
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دادام ئىمىنجان باھاۋۇدۇننىڭ شانلىق ھاياتى ۋە 
 ئىزدىنىشلىرى

 

ئىلى پەننىي مەكتەپ مائارىپىنىڭ ئاساسچىلىرىدىن بىرى، 
ت )فولېكلور( ئىجتىھاتلىق تارىخچى، ئۇيغۇر خەلق ئېغىز ئەدەبىيا

مىراسلىرىنى توپلىغۇچى، خەلقپەرۋەر زىيالىي، مەرھۇم دادام ئىمىنجان 
باھاۋۇدۇن ئوغلى تىلغا ئېلىنسا ئىلىدىكى ھەر مىللەت خەلقى چەكسىز 

كىشىنىڭ قەدىر »سېغىنىش ھېسسىياتىغا چۆمىدۇ6 قايسى بىر ئۇلۇغ زات: 
الرغا نېمىلەرنى قىممىتى ئۇنىڭ ئېرىشكەنلىرى بىلەن ئەمەس بەلكى، باشقى

 16دېگەن ئېكەن6 دادام گەرچە بۇ دۇنيادا « بېرەلىگەنلىگى بىلەن ئۆلچىنىدۇ
سائادىتى، -يىل ياشىغان بولسىمۇ، چەكلىك ئۆمرىنى خەلقىنىڭ بەخت

مائارىپى ۋە مەنىۋىي جەھەتتىن قەد كۆتۈرۈشىگە بېغىشالپ، ئىلى -مەدەنىي
نىڭ يۈرىگىنى مەشئەل، ئەقىل تۇپرىغىدا نۇرلۇق ئىزالرنى قالدۇردى6 ئۇ ئۆزى

ئىدرىگىنى چىراق قىلىپ، قاراڭغۇ دىلالرغا يورۇقلۇق ئاتا قىلدى6 ئوتتۇرا 
ئەسىر قاالقلىغى، مۇتەئەسسىپ ئىدىيە، دىنىي خۇراپاتلىق، ئەكسىيەتچىل 
خاھىشالر ھۆكۈمران ئورۇندا تۇرىۋاتقان زۇلمەتلىك يىلالردا ئادالەت، ھەققانىيەت 

چىقىپ، بارلىق ماددىي ۋە مەنىۋىي ئاسارەتلەر ئۈستىدىن بايرىغىنى كۆتۈرۈپ 
باتۇرانە كۈرەش قىلىپ، مەرىپەت سۆيەر ئىلى خەلقى قەلبىدە يىقىلماس 

 ئابىدىسىنى تىكلىدى6 

يىلى غۇلجا شەھىرىنىڭ سۇدەرۋازا -6937دادام ئىمىنجان باھاۋۇدۇن 
دىن يىلى-6339مەھەللىسىدە تۇغۇلغان6 ئوقۇش يېشىغا يەتكەندە يەنى 

مەكتەپتە ئۆز زامانىسىنىڭ « تائالىيە»يىلغىچە غۇلجا شەھىرىدىكى -6339
ئوقۇمۇشلۇق ئۆلىماسى ئابدۇمۇتائالى خەلپەم )خەلپەم ھەززەت( دېگەن 
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يىلىغىچە غۇلجا -6362دە، « خانىقا مەكتەپ»كىشىنىڭ قولىدا، ئاندىن 
 دە ئوقىغان6« رچى مەكتەپىناغ»شەھىرىدىكى 

يىلى -6362ىبە قىلىپ بىر يىلدىن كېيىن، يەنە شىنخەي ئىنقىالبى غەل
كۈنى ئىلى چوڭ دۇدۇ مەھكىمىسى قۇرۇلغاندا ئىلى ئۇيغۇرلىرى -9ئاينىڭ -6

تە « كۆچ-كۆچ»يىلىدىكى -6996ھەززىتى مەۋالنە يۈسۈپ سەككاكىنىڭ  
دىكى مەقبەرىسىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش، خونخايتاشلىنىپ قالغان چاپچال 

 داشنى تەلەپ قىلىدۇ6ئۇنى قوغ بېكىتىپشەيخ 

سەۋەبىدىن « كۆچ-كۆچ»ۋە « قاچ-قاچ»يىللىرىدىكى -69.9-6996
بۇ يەردە ئەزەلدىن ياشاپ كېلىۋاتقان ئۇيغۇرالر ياقا يۇرتالرغا سەرسانە بولۇپ 

مازارى خارابلىشىپ كەتكەنىدى6 ئۇالر كۆچۈپ   خونخايكۆچۈپ كېتىپ، 
ىمى بىلەن ئولتۇراقلىشىپ بارغاندىن  كېيىن، شۇ يەرلىك ئۇيغۇرالرنىڭ يارد

كەتكەن بولسىمۇ، بىر قىسىملىرى يەنە تۈرلۈك سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن 
يەرلىشەلمەي قورغاس ئارقىلىق غۇلجىغا، بىر قىسىملىرى بولسا ئىلى 
دەرياسىنىڭ جەنۇبىدىكى ئانا ماكانلىرىغا يەنى دوالتا، دۆڭمەھەللە، سەككىز 

ا قايتىپ كەلگەن6 بىراق ئۇالردا ، چوڭبۇغرا، كىچىكبۇغراالرغخونخايئۆي، 
يەر ۋە سۇ ھوقۇقى بولمىغاچقا ھايات يولى تاپالماي تۇرالمىغان، بىر قىسىمى 
چوڭبۇغرا، كىچىكبۇغرا، سوفۇم بۇالقالردىكى تەبىئىي بۇالق سۇلىرىغا 

 تايىنىپ، دېھقانچىلىق قىلىپ كەلگەنىدى6

 ،ملەم قازى ئاخۇنۇللىرى ئىلىنىڭ قازىسى مەنسۇر ئەيى-6363
 خونخاي-ياركەنتتىكى ۋەلىۋاي يولداشۇۋ بىلەن يۇسۇپ سەككاكى مازىرى

 يەتتىسۇمازىرىنى خارابلىشىپ كېتىشتىن ساقالپ قېلىش، قەشقەر، ئىلى، 
تەرەپلەردىن زىيارەت قىلىپ كەلگۈچىلەرنىڭ تۇرالغۇ، تۇرمۇش مەسىلىلىرىنى 

نى رېمونت «ئالتۇنلۇق»مازار  خونخايھەل قىلىش ئۈستىدە مەسلىھەتلىشىپ 
قىلىپ، ئادەم كۆچۈرۈپ كېلىپ، شەيخ ئورۇنالشتۇرۇشنى بېكىتىدۇ6 لېكىن 

 خونخايئەينى ۋاقىتتىكى چىزرژوي باشچىلىغىدىكى ھەربىي ھۆكۈمەت 
مازارىغا كۆچۈپ چىققۇچىالرنىڭ ئائىلىسىنى ئېلىپ چىقىشىغا رۇخسەت 
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دىن قىلمايدۇ، چۈنكى ئۇالر چىقسا ئۆستەڭ سۈيى ۋە يەر تەلەپ قىلىشى
قورقىدۇ6 كۆپ تىركىشىشلەر نەتىجىسىدە، خەلقنىڭ تەلىپى ئىلى دۇدۇ 

سۇ »مەھكىمىسى تەرىپىدىن ماقۇل كۆرۈلۈپ، مازارغا كۆچۈپ چىققۇچىالرنىڭ 
شەرتى بىلەن مازارغا ئائىلىسى بىلەن « ئېقىتماسلىق، يەر تېرىماسلىق

م قازى لەۇر ئەيىلى مەنس-6362كۆچۈپ چىقىپ تۇرۇشىغا رۇخسەت قىلىنىدۇ6 
مازارغا  خونخايئاخۇنۇم، دوگان باشلىق يەتتە نەپەر ئۈستىنى ئۆزى بىۋاسىتە 

ئېلىپ چىقىپ، ئالتۇنلۇقنى رېمونت قىلدۇرۇپ، ئىلىدىن سەككىز ئۆيلۈك، 
ياركەنت تەۋەسىدىن سەككىز ئائىلىلىك كىشىنى كۆچۈرۈشنى 

 ئايدا غۇلجا شەھىرىدىن : باھاۋۇدۇن-.يىلى -66362 ىئورۇنالشتۇرىد
مۇھىدىن، ئەيتقۇل ھاجىم؛ ئارا ئۆستەڭدىن: ئىسالم باقى؛ جاغىستايدىن: 
نۇراخۇن، مەنسۇر، ھىدايەت، ئانايەت قاتارلىق كىشىلەر؛ ياركەنتتىن: 
بېشىراخۇن، ئابدۇرېھىم ئاخۇن؛ غالجاتتىن: غىياسىدىن، لەسئاخۇن، 

سۇدىن: تاھىر ىيەتتبەرائاخۇن، ھامۇت ئاخۇن، مۇتەللىپ موللىالر؛ 
مازار  خونخايمازارغا كۆچۈپ چىقىپ، ئۆي سېلىپ  خونخايۈرچىلەر تۆم

يېزىسىنى ئاۋاتالشتۇرغان چاغدا دادام ئىمىنجان باھاۋۇدۇن، بوۋام باھاۋۇدۇن 
-مازار شۇ مەزگىلدە جۇڭگو خونخايمۇھىدىن بىلەن بىرگە كۆچۈپ چىقىدۇ6 

غا ئۆتۈپ سۇدىن ئىلىى، يەتتيەتتىسۇغاىيە سودا ئېغىزى بولۇپ، ئىلىدىن رۇس
 سودا قىلدىغان كارۋان ھارۋىلىرىنىڭ ئايىغى ئۈزۈلمەيدىغان جاي ئېكەن6  

 رۇسغا كۆچۈپ بارغاندىن كېيىن، خونخايدادام ئىمىنجان باھاۋۇدۇن 
ىيە ئارقىلىق شىنجاڭغا ئۆتكەن شەرقىي رۇسئايالى بار جۇ جاڭگويدى )

يىل  رتتۆشىماللىق كىشى( دېگەن باي خەنزۇ سودىگەرنىڭ ئائىلىسىدە 
ئىشلەيدۇ6 ئۇ، بۇ جەريانىدا تىل ئۆگىنىش ۋە بىلىم ئېلىش ئىستىگىنىڭ 
كۈچىدە بۇ ئائىلىنىڭ ئات باقارلىغىنى قىلىش، دۇكىنىدا مال ساتقۇچى 
بولۇش، سودا سېتىق ئىشلىرىغا ياردەملىشىش قاتارلىق شەرتلىرىگە ماقۇل 

ە بىر تەرەپتىن جۇ بولۇپ، بىر تەرەپتىن تۈرلۈك ئائىلە ئىشلىرىنى قىلسا، يەن
چە ئۆگىنىدۇ6 باينىڭ ئائىلە رۇسجاڭگويدىدىن  خەنزۇچە، ئايالى ناتاشادىن 

ئوقۇتقۇچىسىنىڭ ياردىمىنى قولغا كەلتۈرۈپ، ھەر ئىككى تىلنى 
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يىلى ئۇ جۇ -.636مۇستەھكەملەش ئىمكانىيىتىگە ئېگە بولىدۇ6 
انىدا ماڭا يىل تۇرۇش جەري تۆرتباالم، سەن ئائىلىمىزدە »جاڭگويدىنىڭ: 

قول قانات بولۇپ، كۆپ ئەسقاتتىڭ6 مەن ساڭا ئۆز باالمدەك مۇئامىلە قىلىپ 
كەلدىم، ئىككى يىل ئات باققۇزغان بولسام، يەنە ئىككى يىل دۇكاندا مال 
ساتقۇزۇپ ۋە بەش ناھىيە تەۋەسىدىن ساتقان ماللىرىمنىڭ نەق، نېسى 

ئىككى  رۇسنزۇ، پۇللىرىنى يىغدۇرۇپ، سېنى تىجارەتكە پىشۇردۇم، خە
مىللەت تىلىنىمۇ ياخشى ئېگىلىۋالدىڭ666 مېنىڭ ئەندى سەندەك تىجارەتكە 
پىشقان، قابىل ياردەمچىنى تاپالىشىم مۇمكىن ئەمەس6 تاپقان دۇنيارىمنىڭ 

دېگەن « ئال666، مەندىن ئايرىلمىغىن!-تەڭ يېرىمىنى ئالساڭمۇ
ز قېلىۋاتىدۇ، مەن ياق، مىللىتىمنىڭ بالىلىرى ئىلىمسى»ئۆتۈنۈشلىرىگە: 

بىلىمىم بار تۇرۇپ ئۇالرغا ئۆگەتمىسەم، ئۇ ھالدا مېنىڭ ئېگىلىگەن 
ئارتىپ يۈرگەن « تاش»قا، مەن بولسام ئېغىر « تاش»بىلىملىرىم كېرەكسىز 

دەيدۇ6 ئۇنىڭ بۇ گەپلىرىنى « غا ئوخشاپ قالمامدىمەن666!؟« خېچىر»
وتۇن، ئوغۇل باال دېگەن قارا! خ»ئاڭلىغان جۇ جاڭگويدى ئايالى ناتاشاغا: 

ئەقىل ياشتا ئەمەس »مانا مۇشۇنداق جىگەرلىك بولمامدۇ6 ئۇيغۇرالرنىڭ 
باالم، سەندە »دەيدۇ ۋە ئارقىدىنال: « دېگەن سۆزى مانا مۇشۇدە!« باشتا

شۇنداق ئارمان بولسا مەن نېمىمۇ دېيەلەيمەن6 بوپتۇ كېتىشىڭگە مەن 
 دەپ ئۇنىڭغا ماقۇل بولىدۇ6« رازى666!

دام ياش چېغىدىن باشالپ بىر تەرەپتىن ئۆزىنىڭ تىجارەتتىكى دا
سېتىق ئىشلىرى بىلەن مەشغۇل بولۇپ، -ماھىرلىغىغا تاينىپ سودا

تىرىشىپ ئېگىلىك تىكلىسە، يەنە بىر تەرەپتىن ئىجتىھات بىلەن بېرىلىپ 
كىتاب ئوقۇپ ئىلىم تەھسىل قىلىدۇ6 ئۇ ئۆزىنىڭ مول بىلىمى ۋە ئىقتىدارى 

لقنىڭ ھۆرمىتىگە سازاۋەر بولۇپ، زامانىسىنىڭ ئابرۇيلۇق بىلىم بىلەن خە
يىلى ئۇ جەمئىيەتتىكى ئىلغار -.636ئەھلىلىرىنىڭ بىرىگە ئايلىنىدۇ6 

پىكىرلىك كىشىلەرنىڭ قوللىشى ۋە يار يۆلەكتە بولۇشىنى قولغا كەلتۈرۈپ، 
نى « ئاقارتىش مەكتىپى»مازارغا تۇنجى  خونخايئۆز خىراجىتى بىلەن 

 ىپ، شەخسەن ئۆزى ئوقۇتقۇچىلىق قىلىدۇ6ئېچ
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ىيە بىلەن شىنجاڭ ھۆكۈمىتى رۇسيىلىنىڭ ئالدى كەينىدە -6369
، ئىككى تەرەپنىڭ سودا ئاالقىسى ئۈزۈلۈپ ۇلۇپزبۇئوتتۇرسىدىكى مۇناسىۋەت 

قېلىشقا يۈزلىنىدۇ6 بازار كاساتلىشىپ خەلقنىڭ كىرىمى ئازالپ كېتىدۇ6 
سوۋېت »شىڭ ئىلى دۇتىيىگە خەت يېزىپ: يىلىغا كەلگەندە ياڭ زىڭ-6323

ھۆكۈمىتى بىلەن شىنجاڭ چېگرىسىدىكى رايونالر ئوتتۇرسىدا چېگرا 
سودىسىنى جانالندۇرۇش ۋاقىتلىق توختىمى تۈزۈش، توختام بويىچە سودىنى 

ھەققىدە يوليورۇق چۈشۈرىدۇ6 ئىلگىرى « ئاۋال ئىلى رايونىدىن باشالش666
گەرلىرى پائالىيەتچان ئورۇندا تۇرۇپ كەلگەن چېگرا سودىسىدا چەت ئەل سودى

بولۇپ، يەرلىك سودىگەرلەر ئۇالرنىڭ مال ئەكىلىپ سېتىشنى كۈتىدىغان 
پاسسىپ ئەھۋال ساقلىنىۋاتاتتى6 يوليورۇق چۈشكەنلىگىنى ئاڭلىغان 

بىز قاچانغىچە چەت ئەل »چاپچال، توققۇزتارا، تېكەس بايلىرى: 
ىڭدىن كۈرە ئۆز مېلىمىزنى ۋېلىۋاي سودىگەرلىرىدىن مال ئالىمىز؟ ئۇن

بازىرى )ئۈچ ئايلىق خەلقئارالىق « قارا-قارا»يېرىدىكى  رۇسھاجىمنىڭ 
دەپ غۇلغۇال « سودا بازار( غا ئاپىرىپ، تاۋارغا ئالماشتۇرۇپ كەلمەيمىزمۇ؟

مىڭ تۇياق قوي يېغىپ، ئابۇزەر خەلپەمنىڭ قېيىن  62قىلىشىدۇ6 ئارقىدىن 
نەپەر  92ىمنى كارۋان بېشى قىلىپ، قوي چىقارغان ئاتىسى ئابدۇرېھىم ھاج

بازىرىغا يولغا سالىدۇ6 ئۇالر ۋېلىۋاي « قارا-قارا»باي سودىگەرگە ۋاكالىتەن 
ئىكرام بىلەن قارشى ئېلىنىپ، قىزغىن -ھاجىمنىڭ ھوزۇردا ئاالھىدە ئىززەت

كۈتۈۋېلىنىدۇ6 شۇ ۋەجىدىن ۋېلىۋاي ھاجىمغا ئۆزلىرىنىڭ ماللىرىنى 
ۈرۈپ قايتىش مۇددىئاسىنى ئېيتىشقا يۈز كېلەلمەي مالنى نېسىغا نەقلەشت

ئېلىپ قۇرۇق قول قايتىپ كېلىدۇ6 بۇ ئىشتىن « ئاق قەغەز»بېرىۋېتىپ 
بۇ پۇلنى كىم نەقلەشتۈرۈپ »خەۋەر تاپقان يۇرت چوڭلىرى قاينۇققا يىغىلىپ: 

 يخونخامۇنازىرە قىلىدۇ6  –دېگەن مەسىلە ئۈستىدە بەس « ئېلىپ كېلىدۇ؟
چەتكە چىقىپ كېلىدىغان ئادەم چوقۇم چەتنىڭ تىلىنى »مازارلىق كاتتىالر: 

مازىرىدىكى باھاۋۇدۇن شەيخنىڭ ئوغلى  خونخايبىلمىسە بولمايدۇ666 ، 
دېيىشىدۇ6 « ئىمىنجان چەت تىلىنى ياخشى بىلىدۇ، شۇنى ئەۋەتسەك قانداق؟

ل دادامنىڭ شۇنداق قىلىپ كۆپچىلىك دادامنىڭ بېرىشىغا قوشۇلىدۇ6 بۇ دە
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ئوكتەبر ئىنقىالبىدىن كېيىن قۇرۇلغان ياش سوۋېت ئېلىنى ئايلىنىپ، بۇ 
زېمىندىكى خەلقلەرنىڭ ھاياتىدا يۈز بەرگەن ئالەمشۇمۇل ئۆزگۈرۈشلەرنى ئۆز 

مازىرىغا  خونخايكۆزىدە كۆرۈپ كېلىش ئارزۇسىدا يېنىۋاتقان چاغلىرى ۋە 
ىرىنى ئېلىپ كېلىش مەكتەپ ئېچىشقا كېرەكلىك ئوقۇتۇش ماتېرىيالل

ئارزۇسىنىڭمۇ ئۇلغىيىۋاتقان ۋاقتىغا توغرا كەلگەنلىكتىن دادام بۇ مۈشكۈل  
سەپەرگە ئاتلىنىش قارارىغان كېلىدۇ6 ئۇ ئوتتۇرا ئاسىيا رىسپوبلىكىلىرىغا 
قەدەم باسقاندىن كېيىن ئاۋال نېسى قالغان ماللېرىنىڭ دېرىگىنى ئالىدۇ6 

مالنى تۇقۇمىچىلىق فابرىكىسىنىڭ ئاندىن تۈرىكمەنستانغا بېرىپ، 
اشاليدۇ6 بولۇپمۇ، سوۋېت ئېلىدە بارلىققا كەلگەن ۋتاۋارلىرىغا ئايرى

يېڭىلىقالرنى كۆرۈپ تاڭ قالىدۇ6 ئەمگەكچى خەلقنىڭ سىياسىي، ئىقتىسادىي 
ئورنىدىكى ئۆزگىرىشلەر، ياشالردىكى كەلگۈسىگە بولغان ئۈمىدلىك 

ئوتتۇرسىدىكى روشەن  خونخايل، ئىنتىلىشلەر ۋە ئۇالر بىلەن چاپچا
سېلىشتۇرما دادام ئىمىنجان باھاۋۇدۇننى چوڭقۇر ئويغا سالىدۇ6 ئۇ شۇ 
قېتىمقى سەپىرىنىڭ بىر نەچچە پارچە كىتاب ئېلىپ قايتىش بىلەنال 

الپ، تاۋار ۋە سېتىۋالغان پنەتىجىلىنىشنى تولىمۇ ئەھمىيەتسىز ھېسا
للىۋېتىپ، ئۆزى بولسا تاتارستاننىڭ كىتابلىرىنى سەپەرداشلىرىدىن يۇرتىغا يو

قازان شەھىرىگە يول ئالىدۇ6 تاتار خەلقىنىڭ ئەينى ۋاقىتتىكى تۇنۇلغان 
ىيە ئۇفىتسېرى(نى ئۇستاز رۇسمەرىپەتچىسى، ئىدرىس ئاپانايۇپ )سابىق چار 

پەن بىلىملىرى بىلەن تۇنۇشىدۇ6 ئۇ بۇ يەردە تۇرغان -تۇتۇپ، يېڭىچە ئىلىم
تىن سوۋېت ئېلىنىڭ سوتسىيالىستىك مائارىپى، ئوقۇش، ۋاقىتىدا بىر تەرەپ

ئوقۇتۇش پروگراممىلىرى بىلەن پىششىق تونۇشسا، يەنە بىر تەرەپتىن 
تىللىرىنى پۇختا  رۇسپۇرسەتنى چىڭ تۇتۇپ تىل ئۆگىنىدۇ6 تۈرك، پارسى، 

ئىگىلەش ئىمكانىيىتىگە ئېرىشىدۇ6 ئۇنىڭ تىل ئۆگىنىشتىكى پەۋقۇلئاددە 
زى ئىدرىس ئاپانايوپنى ھەيران قالدۇرىدۇ6 بولۇپمۇ ئۇنىڭ كىتاب تاالنتى ئۇستا

خۇمارلىغى ۋە تارىخ تەتقىقاتىغا بولغان ھېرىسمەنلىگى ئۇستازىنى تولىمۇ 
 رۇسسۆيۈندۇرىدۇ6 دادام، ئىدرىس ئاپانايوپنىڭ كىتابلىرى ئىچىدىن 
ىدۇ6 تارىخچىلىرىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا تارىخىغا دائىر كىتابلىرىنى ئوقۇپ چىق
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 رۇسيىلالر( دا -6996-6976ئىلىنى بېسىۋالغان يىلالر ) سىىيەرۇسچار 
رال گۇبىرناتورىنىڭ غۇلجا ئىشلىرى باشلىغى بولغان شەرقشۇناس ن6ن6 ېگېن

پانتوسۇپنىڭ ئىلى ئۇيغۇرلىرى ئارىسىدىن يىققان ماتېرىياللىرىغا 
« لكى چىنغازات دەر مۈ»ئاساسلىنىپ يازغان كىتابلىرىنى، مولال بىاللنىڭ 

تارانچى »  )ئۇيغۇر ئوغلى(  ئەسىرىنى ۋە نەزەرغوجا ئابدۇسەمەتۇۋنىڭ
 خونخايقاتارلىق ئەسەرلىرىنى ئوقۇپ چىققاندىن كېيىن ئۇنىڭدا « تارىخى

مازىرىدا چوقۇم مۇنتىزم پەننىي مەكتەپ ئېچىش بىلەن بىرگە ئىلى تارىخىغا 
جەرىيانىدا ئۇ يەنە ئائىت بىر ئەسەر يېزىش ئىشتىياقى كۈچىيىدۇ6 سەپەر 

سۇ ۋىاليىتىدە ئۇيغۇر يېزىلىرىنى ئارىالپ، خەلق ئېغىز ئەدەبىياتى ىيەتت
مىراسلىرىنى توپاليدۇ6 ئىلى تارىخىغا مۇناسىۋەتلىك قىممەتلىك خاتىرىلەرنى 
يېزىپ قالدۇرىدۇ6 شۇنىڭ بىلەن بىللە ئۆزىدە يېڭىچە مۇستەھكەم دۇنيا قاراش 

ەكتەپ مائارىپىنى يىلتىز تارتقۇزۇش، دا پەننىي مخونخايتۇرغۇزۇپ، 
كېڭەيتىش ئۇلۇغۋار ئارزۇسىنى يۈرىگىگە تېڭىپ، ئۇستازى ئىدرىس 

 غا قايتىدۇ6خونخايئاپانايۇپنى ئېلىپ، 

يىلى تۇنجى -6329مازارغا قايتىپ كەلگەندىن كېيىن،  خونخايئۇ 
قېتىم پەننىي مەكتەپ ئاچتى6 ئۇنىڭ پەننىي مەكتەپ ئېچىشى ئاسانغا 

مىدى6 بىرىنچىدىن، شۇ چاغدىكى ئەكسىيەتچى ياڭ زىڭشىڭ توختى
ھاكىمىيىتى ئاز سانلىق مىللەت ياشلىرىنىڭ پەننىي بىلىم ئىگىلىشىنى ئۆز 
ھاكىمىيىتى ئۈچۈن يوشۇرۇن ھەرىكەت ھېسابالپ، بۇ ئىشقا مۇتلەق 
قىززىقمايتتى6 ئىككىنچىدىن، خەلق ئىچىدىكى مۇتەئەسسىپ كۈچلەرنىڭ 

ئېدى6 ئۇ ئەينى ۋاقىتتىكى ئەكسىيەتچى ھاكىمىيەتنىڭ قارشىلىغى ئېغىر 
سوغۇق مۇئامىلىسىگە ئۇچراپال قالماي يەنە، كونىلىق تەرەپتارلىرىنىڭ 

پەننىي مەكتەپ دىننى »دەپ قارشى تۇرىشىغا ئۇچرايدۇ6 ئۇالر: « جەدىت»
يوقىتىدۇ، ئىمىنجان باھاۋۇدۇن سىرتقا چىقىپ ئوقۇپ كېلىپ بالىلىرىمىزنى 

دەپ چۇقان كۆتۈرۈشتى ۋە ئەكسىيەتچى ھاكىمىيەت  « ىدىغان بولدىدەھرى قىل
بۇرۇن يالىشىپ، ھەر خىل تۆھمەت -ئورگانلىرى بىلەن خۇپىيادە ئېغىز

ئويدۇرۇپ ئىدرىس ئاپانايۇپنى كەلگەن يېرىگە قوغلىۋەتتى6 لېكىن دادام 
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تەشەببۇسىدا چىڭ تۇردى6 دەسلەپ ئۆز كۈچىگە تايىنىپ ئىككى ئېغىز 
لىپ پەننىي دەرس ئۆتۈشنى يولغا قويدى، بىر تەرەپتىن خەلق سىنىپ سې

ئىچىدە، ياشالر ئىچىدە زېرىكمەي تەشۋىقىي تەربىيە ئېلىپ باردى6 سوۋېت 
پەن ئۆگىنىش، -ئىتتىپاقىدا كۆرگەنلىرىنى تەشۋىق قىلدى6 ئۇالرغا ئىلىم

خەلقنى ئاقارتىشنىڭ ئۆزلىرىنىڭ جانىجان مەنپەئىتى بىلەن بولغان 
ىتىنى چۈشەندۈردى6 ئۇنىڭ شۇ چاغدا يۇرت موتىۋەرلىرى بىلەن مۇناسىۋ

مەن مەكتەپ ئاچىمەن، »ئۆتكۈزگەن بىر قېىملىق سۆھبەت يىغىنىدا دېگەن: 
پەننىي مەكتەپ ئاچىمەن، تاتارىستاننىڭ قازان شەھىرى ئىسالم دىنىنىڭ 
قايناپ تۇرغان بۇلىغى ئېكەن، شۇ يەردىمۇ ئالىي مەكتەپلەر ئېچىلىپ، ياش 

پەننىڭ خاسىيىتى بىلەن -پەن ئۆگىنىدىكەن، ئۇالر ئىلىم-ەۋالدالر ئىلىمئ
ئاسماندا ئايرۇپىالن ئۇچۇرۇپ، سۇدا پاراخوتنى بېلىقتەك ئۈزدۈرۈپتۇ6 بىز 

)پاراخوت( بار « پارپاڭ»)ئايرۇپىالن(، سۇدا « ئارپاڭ»قاچانغىچە ئاسماندا 
زامانىسى  دېگەن سۆزلىرىنى كېيىنكى ۋاقىتالردا ئۆز« دەپ يۇرىمىز

شاھىدلىرىنىڭ رىۋايەتلىرىدىن ئاڭلىغانىدىم6 دېمەك، بۇنىڭدىن دادام 
ئىمىنجان باھاۋۇدۇننىڭ بۇ يولدا قانچىلىك تەر تۆكۈپ جاپالىق كۈرەش 
قىلغانلىغىنى چۈشىنىۋاالاليمىز6 ھەقىقەت ئاخىرى غەلىبە قىلدى6 پەننىي 

كىلىپ بەرگۈچىلەر مەكتەپنى قوللىغۇچىالر، بالىالرنى پەننىي مەكتەپكە ئە
دا باشالنغۇچ مەكتەپ مائارىپىنىڭ خونخاييىلدىن باشالپ -6321كۆپەيدى6 

يىلىغا كەلگەندە دادام ئىمىنجان -6399ئاساسى مۇستەھكەملەندى6 
وجىنىڭ ماقۇللىغىنى ئېلىپ )چاپچال غباھاۋۇدۇن توققۇزتارا ھاكىمى نەزەرخان 

ىلى ۋىاليەتلىك مائارىپ شۇ چاغدا توققۇزتارا ناھىيەسىگە قارايتتى(، ئ
ئۇيۇشمىسىنىڭ باشلىغى ئەمەتخاننىڭ ئەستىقىدىن ئۆتكۈزۈپ يەنە سەككىز 

دا يەنىمۇ خونخايكىشىلىك بىر كلۇب سېلىپ  133ئېغىزلىق سىنىپ، 
مەدەنىي »ئىلگىرىلەپ تۇنجى تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپ ئاچتى6 ۋە ئۇنىڭغا 

م بەردى6 ئۇ، ئوقۇش باشالش دەپ نا« ئاقارتىش تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتىبى
مۇراسىمىدا ئۇچسۇمۇللۇق شىۋە سودىگەر چۆلەپ دېگەن باينىڭ چەتتىن 
كىرگۈزۈلگەن ئۈنسىز كېنو ئاپپاراتىنى ئارىيەت ئېلىپ مۇراسىم ئەھلىگە 
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پەن تەشۋىقاتى بولۇپ -ئۈنسىز كىنو قويۇپ بەردى6 بۇ بىر قېتىملىق ئىلىم
 نلىغى مىسلىسىز يۇقىرى كۆتۈرۈلدى6قالدى6 خەلقنىڭ پەننىي مائارىپ قىزغى

يۇرت چوڭلىرىنىڭ ئېيتىشىچە، مەكتەپ ۋە كلۇب قۇرۇلۇشىنى 
 خونخايپۈتكۈزۈش ئۈچۈن دادام ئىمىنجان باھاۋۇدۇن كۆپ ئەجىر سىڭدۇرىدۇ6 

يۇرتىمىزغا ئوتتۇرا مەكتەپ ۋە كۆڭۈل ئېچىش كلۇبى قۇرۇلىدىغان »يېزا خەلقى 
يۇرتىمىزغا ھۆكۈمەتتىن »رنىڭ بىرىدە، دەپ خۇشال بولۇشقان كۈنلە« بولدى

ناھايىتى كۆپ باج سېلىق چۈشۈپتۇ6 ئەگەر ئۇنى ۋاقتىدا، تولۇق تاپشۇرمىسا 
دېگەندەك سۆزلەر تارقىلىپ، خەلق « شۇ كىشىنى يامۇلغا تاشلىغۇدەك666

ۋەھىمە ئىچىدە قاپتۇ6 ئەسلى ئىشنىڭ بېشى مۇنداق بولغانىكەن، جىن 
سەياسىي ئۆزگۈرۈشىنى قوزغاپ « يۈلئى-7»يىلىدىكى -6329شۇرېن 

ھاكىمىيەت بېشىغا چىققاندىن كېيىن، خەلقنىڭ بېشىدىكى ئالۋاڭ ياساق، 
سېلىقالر ھەسسىلەپ ئاشىدۇ6 ئۇ خەلقنىڭ قان تەرى بەدىلىگە كەلگەن -باج

بايلىقالرنى تۈرلۈك رەزىل ۋاسىتىلەر بىلەن شىلىۋېلىپ، ئۆز چۆنتىكىنى 
لىغنى تولۇق يېغىۋېلىش ئۈچۈن خەلقنىڭ باج تۇشقۇزۇشقا ئورۇنىدۇ6 باج سې

يىغىش ھوقۇقىنى ئاز ساندىكى مەرتىبە ئېگىلىرىگە، بايالرغا ۋاكالىتەن 
يىغىپ بېرىش شەرتى بىلەن سېتىپ بېرىۋېتىدۇ6 بۇ ھوقۇقنى چاڭگىلىغا 
ئېلىۋالغان بىر قىسىم قىزىل كۆز بايالر خەلق ئاممىسىدىن ئېلىنىدىغان 

ستىلەپ يىغىپ، ھارام پايدىغا ئېرىشىش كويىغا  سېلىقنى يەنىمۇ ئۈ-باج
چۈشىدۇ6 نەتىجىدە، خەلقنىڭ سېلىغى ئېشىپ، ئىلگىرىكى يۇز باش قوينىڭ 
بېجىغا ئۈچ قوي، ياكى ئىككى باش كاال تاپشۇرۇش بىراقال ئون قوي ياكى 

چارۋا مال ساناقچىلىرى »ياراملىق بىر ئات تاپشۇرۇشقا ئۆستۈرۈلىدۇ6 خەلق 
جاننى ئېلىپ قويدىغان يەر تاپالمايدىغان ھالەتكە كېلىپ  دېسە« كەپتۇ!

 قالىدۇ6 

يىلدىن ئارتۇق باج خادىمى بولۇپ ئىشلەپ دەم  93غۇلجا شەھىرىدە 
ياشلىق يولداشباي ئاكا )ماھىنۇر قاسىمنىڭ ئاكىسى  .3ئېلىشقا چىققان 

تەم ئاكىنىڭ قىيىن ئاتىسى بولىدۇ( ئەينى ۋاقىتتىكى ئىشالرنى ئەسلەپ رۇس
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يىل چاپچالنىڭ جانلىق مال بېجىنى غۇلجا شەھەرلىك -6393»كېلىپ: 
انلىق جمازارنىڭ  خونخايباجخانىنىڭ باشلىغى سېتىپ ئالغانلىقتىن مەن 

مېلىنىڭ چۆپ ئۇچى بېجىنى يىغىشقا ئەۋەتىلدىم6 بۇ يەرگە بۆلۈنگەن ئات، 
ە كاال، قوينىڭ باج سانى كىشىنى چۆچىتەتتى، بۇنى يىغىپ بولغىچە خەلقق

مازارغا چىقىپ، خوجايىن شاڭيو،  خونخايزۇلۇم سېلىنىش ئېنىق ئېدى6 مەن 
ئۇالر ئون نەچچە  6ھۆسەيىن شاڭيو، ئەنسەردىن سۇنجاڭالر بىلەن كۆرۈشتۈم

كىشىنى چاقىرىتىپ كەلدى6 بىز مەسلىھەتلىشىش ئارقىلىق باجنى ئاۋال 
اپارمەننى يېزا ئاۋامدىن، ئاندىن بايالردىن ئالىدىغان بولدۇق6 ئاتلىق بەش چ

دىن ئوشۇق كىشىنى يىغدۇق، ئۇالرغا غۇلجا 33.قىشالقالرغا چاپتۇرۇپ، 
باجخانىسىنىڭ  شۇ يىللىق چۆپ ئۇچى بېجى ئېلىش بۇيرۇغىنى ئۇقتۇردۇق6 
بىز، بۇ يىل چۆپ بېجى ئۈچۈن بىر ئاتقا بىر فۇت بۇغداي، بىر كالىغا يېرىم 

ۇغداي، ئۆچكە بىلەن قويغا فۇت بۇغداي ئېلىنىدۇ6 بىر ئېشەككە بىر شىڭ ب
ئوخشاشال يېرىم شىڭدىن بۇغداي ياكى پۇل ئېلىنىدۇ6 كىمدە كىم بۇ سېلىققا 
قارشىلىق قىلىدىكەن ئۆزىنى دوتەي يامۇلىدا كۆرىدۇ، دېگەنلەرنى 
ئۇقتۇرۇۋاتقاندا تۇيۇقسىز مەكتەپ تەرەپتىن بىر كىشى كېلىپ، بىز بىلەن 

 ا: ساالمالشقاندىن كېيىن خوجايىن شاڭيوغ

 دېدى6 مەن ئالدىراپ: -خوجايىنكا بۇ  نېمە ئىش، ئەندى؟! -

 –يۇقىرىدىن باج سېلىق چۈشكەن ئېكەن ئاۋامغا ئوقتۇرىۋاتىمىز -
 دېدىم6 ئۇ:

ئۆزەڭنى دوتەي يامۇلىدا كۆرىسەن دەپمۇ ئۇقتىرامسىلەر! بۇ ئاۋامغا  -
دېدى تەھدىت سالغانلىق ئەمەسمۇ! خەلق نامرات تۇرسا نېمىسىنى تۆلەيدۇ؟ 

 ۋە كۆپچىلىككە قاراپ: 

سىلەر قايتىپ خاتىرجەم ئۆز ئىشىڭالرنى قىلىۋېرىڭالر6 سىلەرگە  -
دەپ كەلگەنلەرنى –باج كەلمەيدۇ6 ئەگەر باج كەلسە مەن تۆلەيمەن! 

 تارقىتىۋەتتى6 ئۇ يەنە زەردە بىلەن مۇنۇالرنى دېدى: 
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لسا خوجايىنكا، سىلەر ئاۋامنىڭ ئەھۋالىغا قارىماي كىم گەپ قى -
شۇنى راس دەپ، كىم داپ چالسا شۇنى ساز دەپ ئۇسسۇل ئويناۋېرىدىغان 
بولدىڭالر6 قالغان گەپ سۆزنى ئاخشاملىققا يۇرت چوڭلىرى يېغىلغان سورۇندا 
دېيىشەرمىز6 ئۇالرغا جاۋابىنى ئۆزەم بېرىمەن6 سىلەر يېزىغا قاراشلىق 

نى ئۆيىگە تەكلىپ دېگەندىن كېيىن، مې –قىشالقالردىكى بايالرنى يىغىڭالر! 
قىلىپ قويۇپ، جۇدۇنى ئۆرلىگەن ھالدا كېتىپ قالدى6 مەن يۇقىرىنىڭ 
بۇيرۇقىنى قاپ يۇرەكلىك بىلەن بۇزغان بۇ يۇچۇن ئادەمگە ھەيران قالغان ھالدا 

 يېنىمدىكىلەردىن: 

 دەپ سورىدىم6 ئۇالر:  -بۇ ئادەم كىم بولىدۇ؟  -

 دېدى6 –ىشى ئىمىنجان باھاۋۇدۇن دېگەن خەلپەم موشۇ ك -

شۇ كۈنى ئاخشىمى يۇرت بايلىرى جەم بولغاندا ئىمىنجان باھاۋۇدۇن 
 مېنى ئىما قىلىپ تۇرۇپ كۆپچىلىككە:

خوش كۆپچىلىك، يۇرتىمىزغا باج يىغىش ئۈچۈن غۇلجا شەھرىدىن -
يولداشباي چىقىپتۇ6 بۇ كىشىنىڭ ئىشىنى قانداق پۈتتۈرۈپ يولغا سالىمىز، 

ى خېلى ئۇزاق غۇلغۇال قىلىشتى6 لېكىن، ئېنىق دېدى6 كۆپچىلىك بۇ ئىشن –
بىر قارارغا كېلەلمىدى6 ئارىدا ئىمىنجان باھاۋۇدۇننى سۆككەنلەرمۇ، ئۇنىڭغا 

 بولدى6 ئاخىرى ھەممەيلەن يەنىال ئۇنىڭ ئاغزىغا قاراشتى؛ چىققانالرمۇ قارشى

 -دېدى، ئىمىنجان باھاۋۇدۇن كەسكىن ھالدا،  -خۇالسە كاالم، -
ق مالنىڭ چۆپ ئۇچى بېجىنى چارۋىدارالر تۆلەيدۇ6 چۇنكى مەنچە جانلى

ئولتۇرغانلىرىمىزنىڭ ئالدىمىزنىڭ نەچچە مىڭالپ ئارقىمىزنىڭ نەچچە يۇزلەپ 
تۆگە، ئات، كاال، قويلىرىمىز بار6 باجنىڭ كۆپ قىسمىنى يەنىال بىز تۆلەشكە 

ۋامغا تال چوالق مېلى بار ئا تۆرتھەقلىق6 شۇنداق تۇرۇقلۇق نەدىمۇ ئىككى 
باج تۆلەتكۈزىدىغان ئىش بولسۇن! ئاۋام باج تۆلىمىگەندەك قىلغىنى بىلەن 
مەكتەپ ۋە كلۇب قۇرۇلۇشىغا ئاز كۈچ چىقارمايۋاتىدۇ6 بىز پۇل چىقارغان 
بىلەن قول سېلىپ ئىشلىگىنىمىز يوق6 ئىشنىڭ ئېغىرىنى يەنىال شۇالر 
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 -چىقىرىپ،  دېدى ۋە يانچۇقىدىن بىر تىزىملىكنى -قىلىدۇ، ئەمەسمۇ؟ 
دەرىجىگە  تۆرتمەن ئۇزاق ئويلىنىپ باج تۆلىگۈچىلەرنى مۇنداق 

بىرىنچى دەرىجە بويىچە باج تاپشۇرىدىغانالر: جۇ جاڭگويدى،  -ئايرىدىم،
ئابدۇرېھىم ھاجىم، ئەۋەز، مۇخپۇلال، جەكسىنبە، غىياسىدىن ئىمام، 

دەرىجىلىك باج  سىرىمباي، دەۋىتبېك، بوالتباي، ماناپ قاتارلىقالر6 ئىككىنچى
تاپشۇرىدىغانالر: ئويمانداۋۇت، دۆڭداۋۇت، ياقۇپ ئاخۇن، شېرىپ ئاخۇن، 
خوجام بەردى، ناغا، چىلە قاتارلىقالر6 ئۈچىنچى دەرىجىلىك باج 
تاپشۇرىدىغانالر: ھاسان تاغا، داۋۇت تاغا، دوگان تاغا، خۇشنەزەر تاغا 

ر: ئىمىنجان باھاۋۇدۇن، ىنچى دەرىجىلىك باج تاپشۇرىدىغانالتۆرتقاتارلىقالر6 
سارسېنبە، ئەماتا، ساۋۇت، ھۆسەيىن، ئەنسەردىن قاتارلىقالر6 باج مال 

-سانىغا قاراپ تەقسىم قىلىندى6 مېلى جىقالر جىق، ئازالر ئاز تاپشۇرىدۇ
 دەپ بولۇپ كۆپچىلىككە يۈزلىنىپ:

را ساقالش ئەترىتىدىكى گودارىنغىمۇ مال سانىغا قاراپ اچېگ-
پۇلى چاچتىم6 ئەگەر بۇنىڭغا رازى بولمىساڭالر ساناقچى تېگىشلىك باج 

دېدى6 گودارىن  –ئازات باينىڭ تىزىملىگىگە سېلىشتۇرۇپ كۆرۈڭالر! 
 كۆپچىلىككە ۋاكالىتەن مۇنۇالرنى دېدى: 

كىشى،  رۇسئىمىنجان يۇرت مۆتىبەرلىرى ئىچىدە ئابرۇيلۇق، دۇ-
ئۇنىڭ تەقسىماتىنى  ھەرگىز كىشىنىڭ ھەققىنى زىيانغا ئۇچراتمايدۇ6 مەن

 دەپ تەقسىماتنى بېكىتتى6 –ئادىل بولدى دەپ قارايمەن 

شۇنداق قىلىپ بىر قىتىملىق باج يېغىۋېلىش باشلىنىشى ناھايىتى 
ئوڭۇشلۇق ھەل بولغان بولدى6 ئەگەر مەن ئۆزەم يالغۇز قاتراپ يۈرۈپ باج 

پ پۇلى يىغىدىغان بولسام، باج يىغىش ئىشى بىر نەچچە يىلغا سوزۇلۇ
كەتكەن بوالتتى6 مەن ئىمىنجان باھاۋۇدۇننىڭ ئەل ئىچىدە يۈزۈمنى يورۇق، 
يولۇمنى راۋان قىلغانلىغىغا تا ھازىرغىچە قانداق رەھمەت ئېيتىشىمنى 
بىلەلمەي كەلدىم6 ئۇ ھەقىقەتەنمۇ خەلق ئارىسىدا ئابرويى ئۈستۈن، توغرا 

 دەپ ھېكايەت قىلىپ بەرگەنىدى6 -، «كېسەر ئادەم ئېدى
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ېت ئىتتىپاقىدا كوالكالرنى يوقۇتۇش ھەرىكىتى يولغا قويۇلۇشى سوۋ
مىللەتچىلىگى ۋە مىللىي مەنپەئەتپەرەسلىگى  رۇسيىلى -6329بىلەن تەڭال 

ئەۋج ئېلىپ، مىڭلىغان ئاز سانلىق مىللەت زىيالىيلىرىغا ناھەق زەربە 
ا بېرىلىدۇ6 ئەنە شۇ قاتارىدا سوۋېت ئۇيغۇر شائىرى، تارىخچىسى نەزەرغوج

يىلغىچە -6312يىلدىن -6997ئابدۇسەمەتوۋ )نەزەرغوجا ئابدۇسەمەتوۋ 
ياشىغان( ناھەق قارىلىنىپ، قولغا ئېلىنىش ئالدىدا چاپچالغا قاراشلىق 

مازارغا سوۋېت يېرى غالجاتتىن قايتىپ كېلىپ، ئائىلىسى كۆچۈپ  خونخاي
ۇدۇننىڭ كەلگىچە بىزنىڭ ئۆيدە پاناھلىنىدۇ6 بۇ دەل دادام ئىمىنجان باھاۋ

نى يېزىۋاتقان مەزگىللىرىگە توغرا كېلىدۇ6 ئۇيغۇر بالىسى « ئىلى تارىخى»
ئابدۇسەمەتوۋنىڭ مانا مۇشۇنداق ۋاقىتتا دادامنى پاناھ تارتىپ كېلىشى 
پۈتمەس تۈگىمەس خۇشاللىنارلىق ئىش ئېدى6 دادام ئۇنىڭ بىلەن تارىخ 

« لى تارانچى تارىخىئى»تەتقىقاتى ھەققىدە كەڭ كۇشادە پاراڭلىشىش، ئۇنىڭ 
 ناملىق ئەسىرىدىكى تەپسىالتالردىن پايدىلىنىش ئىمكانىيىتىگە ئېرىشىدۇ6

مەكتىپىنىڭ  رتامازار تولۇقسىز ئو خونخاييىلى -6396
ئوقۇتقۇچىلىرى يېتىشمىگەنلىكتىن مەكتەپ مۇدىرى دادام ئىمىنجان باھاۋۇدۇن 

م سۇچەكوۋنى، ئااليىتەن ئادەم ئەۋەتىپ، سوۋېت يېرى دوالتادىن ئەزى
ئاقسۇدىن خوسۇل شېرىپنى، غالجاتتىن قەمىردىن بىلەن ئوبۇل پازىلنى 
تەكلىپ قىلىپ ئوقۇتقۇچىالر قوشۇنىنى تولۇقلىغان ئېكەن6 بۇ ھەقتە پىشقەدەم 

يىلى -6396»مائارىپچى ئەزىم سۇچاكوۋ بىلەن سۆزلەشكىنىمدە ئۇ ماڭا: 
ۇچىلىققا ئالدۇرۇپ ئىمىنجان باھاۋۇدۇن بىزنى سوۋېت ئېلىدىن ئوقۇتق

كەلگەندە مەن ئۇنىڭ ئائىلىسىدە تۇرغانىدىم6 ئۇ كىشى ھەمىشە تاڭ ئاتقۇچە 
ھەر مىللەت يېزىغىدىكى كىتابالرنى كۆرۈپ خاتىرە قالدۇراتتى، مەن ئۇنىڭ 

تاپماي ئىزدىنىش روھىدىن ھەيران قالغانىدىم6 ئىمىنجان ئاكىنىڭ  تىنىم
تۇرۇپ، مەندىنمۇ ئەتراپلىق ئىلىم بىرەر مۇنتىزم مەكتەپنى پۈتتۈرمىگەن 

 خونخايتەھسىل قىلغانلىغى مېنى ئاالھىدە قىززىقتۇرغانىدى6 ئۇنىڭ 
مازارىدەك خىلۋەت تاغلىق يېزىدا ياشاۋېتىپمۇ، بۇنچىۋاال كۆپ نەرسىلەرنى 

« كىرۇپ»بىلىشى، ئەينى چاغدىكى كىشىلەردە ئاز كۆرگىلى بولدىغان 
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ئىشلىتىپ يۈرۈشى، مەنمۇ كۆرۈپ ماركىلىق داڭلىق يانچۇق سائاتىنى 
باقمىغان ئېسىل قەلەم بىلەن خەت يېزىشى مەن ئۈچۈن بىر سىر بولۇپ 

 تۇيۇلغانىدى6 مەن ئاخىرى بۇنىڭ تەكتىگە يەتمەك بولۇپ:

مولال ئاكا )بىز ئادەتتە ئۇنى شۇنداق ئاتايتتۇق( سىز بۇ  - 
ھازادىن  دەپ سورىدىم6 ئۇ بىر -بىلىملەرنى نەدىن ئۆگەنگەن ئىدىڭىز؟ 

 تاشلىق بىر توم كىتابنى چىقىرىپ: بېغىررەڭكېيىن كىتابلىرى ئارىسىدىن 

مەن بىلىمنى دەل مۇشۇنداق كىتابالردىن ئۆگەندىم6 بۇ كىتاب كۆپ -
تىللىق لوغەت، ئەگەر سىز تىل ئۆگىنەي دىسىڭىز، مانا موشۇ كىتابنى 

 دېگەندى6 مەن:  –ئۇستاز تۇتۇڭ! 

 ،ھە –قابىلىيەتلىك كىشىلەر بولىدىكەن  ئاپىرىن! مۇنداقمۇ تۇغما»-
 دەپ سۆزلەپ بەرگەنىدى6 -،«دېگەنلەرنى خىيالىمدىن ئۆتكۈزگەن ئېدىم

قىقاتىغا پايدىسى بار دەپ تدادام ئىمىنجان باھاۋۇدۇن يەنە تارىخ تە
قاراپ، ئەينى ۋاقىتتا موڭغۇلكۈرە ناھىيەسىگە بېرىپ كېلىپ يۈرۈپ، 

 ىغىنى ئۆگەنگەنىكەن6مەخسۇس بىر يىل موڭغۇل تىل يېز

دادام ئىمىنجان باھاۋۇدۇننىڭ يۇقىرقىدەك بىر قاتار پائالىيەتلىرى 
ردى، خەلق ئىچىدە، ەئۇنىڭ تەسىرىنى كېڭەيتتى، ئابرۇيىنى يۇقىرى كۆت

ھاكىمىيەت ئورگانلىرى ئالدىدا يىراقنى كۈرەرلىگىنى، ياراملىق، ئىقتىدارلىق 
يىلى توققۇزتارا ھاكىمى نەزەرخان -6399ئادەم ئېكەنلىگىنى نامايان قىلدى6 

يىلى چاپچال ئۆز ئالدىغا ناھىيە -.639وجا ئۇنى ئۆزىگە كاتىپ قىلىۋالدى6 غ
بولۇپ قۇرۇلغاندا دادام چاپچال ناھىيەلىك مائارىپ بۆلۈم باشلىغى، دىنىي 
نازارەت مەھكىمىسىنىڭ باشلىغى بولدى6 يۇرت ئىچىدىكى ماجىراالرنى بىر 

كۆۋرۈك ياساش ئىشلىرىغا مەسئۇل بولۇپ ئىشلىدى6  ياقلىق قىلىش، يول،
ھۆكۈمىتى مەزگىلىدە چاپچال ساقچى ئىدارىسىنىڭ  شەرقىي تۈركستان

 باشلىغى بولۇپ ئىشلىدى6
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ئۇ، مەيلى قايسى دەۋرىدە، قانداق خىزمەت ئىشلىسۇن ئەمگەكچى  
خەلقنىڭ مەنپەئىتىنى قوغداشنى مۇقەددەس ۋەزىپە بىلىپ، نۇرغۇنلىغان 

ىي ئىشالرنى ئىشلەپ، جەمئىيەتتە كۈچلۈك ئىنكاس قوزغىدى6 ئۇ، ئەمەل
نەزەرخان خوجىغا كاتىپ بولغاندا توققۇزتارادا زەي ئاپىتى ئېغىرلىشىپ، 

ئاپەتنى كەلتۈرۈپ تۇراتتى، ھەتتا -خەلىققە ھەر كۈنى نۇرغۇنلىغان بااليى
ى6 ناھىيە مەركىزى ھازىرقى ئورۇندىن ئىالجىسىز تاشتۆپىگە يۆتكەنگەنىد

دادام كاتىپلىق ساالھىيىتى بىلەن كۆپ قېتىم تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىپ، زەي 
ئاپىتىنى يوقىتىش توغرىسىدا ھاكىمىغا: كەڭ تۈردە زەيكەش قېزىش، كونا 
بازار )دۆڭمەھەللە بىلەن ھازىرقى ناھىيە بازىرىنىڭ ئوتتۇرىسى( نىڭ غەربىدىن 

قارىتىپ زەيكەش قېزىپ، ۋە ھازىرقى ناھىيە بازىرىنىڭ شەرقىدىن شىمالغان 
زەي سۇنى ئىلى دەرياسىغا ئېقىتىش، زەي ئاپىتىنى پەيدا قىلىۋاتقان موڭغۇل 
ئۆستىڭىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇش، مويونگۆزەر تاش داۋان ئۇيغۇر ئۆستىڭىنى 
كېڭەيتىپ چېپىش، ناھىيە مەركىزىنى ھازىرقى ئورۇنغا كۆچۈرۈش، كونا بازار 

« دۆڭمەھەللە»ۇبىدىكى دۆڭلۈككە كۆچۈرۈپ، خەلقىنى ناھىيە بازىرىنىڭ جەن
مەھەللىنى بەرپا قىلىپ، خەلقنى زەي ئاپىتىدىن ئازاد قىلىش  كىنامىدى

قايتا ئوپلىنىپ، -تەكلىپلىرىنى بېرىدۇ6 ھاكىم بۇ تەكلىپلەر ئۈستىدە قايتا
يۇرت مۆتىبەرلىرى، ئەللىك بېشى، يۈز بېشى، مىڭ بېشى دېگەنلەرنى يىغىپ 

ئۆتكۈزىدۇ، يۇقىرى ئورۇنالرنىڭ سەمىگە سالىدۇ،  مەسلىھەت، كېڭەش
تەكلىپ ئاخىرى قوبۇل كۆرۈلىدۇ6 شۇ چاغدىكى ھاكىمىيەت ئىقتسادىي 
جەھەتتە ھالسىز ئېدى6 شۇ قەدەر زور قۇرۇلۇشنى قانداق ئېلىپ بېرىش 

ئاۋامنىڭ »ئۈستىدە ئەتراپلىق ئويالنماي بولمايتتى6 يۇرت مۆتىبەرلىرى: 
« ار قىلىش يولى بىلەن قۇرۇلۇش قىلىش كېرەككۈچى تەڭداشسىز، ھاش

دېيىشكەندە، دادام ئىمىنجان باھاۋۇدۇن خەلق مەيدانىدا تۇرۇپ، بۇنىڭغا 
قارشى تۇرىدۇ6 قۇرۇلۇشنىڭ ئىقتىسادىي مەسىلىسىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن 

ھۆكۈمەتتە يىغىلىپ تۇرۇپ -6ھاكىمغا مۇنداق ئۈچ تۈرلۈك تەكلىپ بېرىدۇ: 
زاكاتنى ئىشلىتىش، ھاكىم  –ئۆشرە -2ى ئىشلىتىش؛ قالغان بەيتۇل مالن

بىلەن ئابدۇرېشىت دامولالم )شۇ چاغدا ناھىيەلىك دىنىي نازارەتنىڭ باشلىغى 
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ئېدى( يۇقىرىغا تاپشۇرىدىغان زاكات پۇلنى كېمەيتىشنى تەلەپ قىلىپ 
زەي ئاپىتىنىڭ تېرىلغۇ -9ۋىاليەتلىك دىنىي نازارەتكە بىرلىكتە خەت يېزىش، 

ئوتالقتا بولغان زىيىنىنىڭمۇ ئېغىرلىغىنى كۆزدە تۇتۇپ چاپچال يەر، 
شاڭيولۇق يەردىكى بايالردىن  .9چېگراسىدىن توققۇزتارا موخۇرغىچە بولغان 

ئوتالقنىڭ خوجايىنى بولغانلىغى ئۈچۈن مۇناسىپ ھالدا -تېرىلغۇ يەر
ار قۇرۇلۇش خىراجىتى يىغىش6 نەزەرخان غوجا ئۆز زامانىسىغا نىسبەتەن ئىلغ

پىكىرلىك ئەمەلدار ئېدى6 نەتىجىدە دادامنىڭ تەكلىپنى ماقۇل كۆرۈپ 
بايالردىنمۇ قۇرۇلۇش خىراجىتى ئۈچۈن چارۋا مال، ئاشلىق، نەق پۇل 

 يىغدۇرىدۇ6

دادام ئىمىنجان باھاۋۇدۇننىڭ توققۇزتارا خەلقىنىڭ قەلبىگە ئورناپ 
ۇ چاغدىكى كەتكەن يەنە بىر ھەققانىي ئىشى شۇكى، ناھىيە يامۇلىنىڭ ش

دورغىسى توختى چوالق ئۆكتەملىك، ئىپالسلىقتا چېكىدىن ئاشقان بولۇپ، ھە 
دېسىال گۇناھسىز كىشىلەرگە تۇخۇمدىن تۈك ئۈندۈرۈپ يوقىالڭ گۇناھالرنى 
ئارتىپ، قاماققا ئاالتتىكەن6 قىز چوكانالرغا يولسىزالرچە پوخۇرلۇق قىلىپ، 

قىغىچە ئۆچ بولۇپ زۇلۇم ساالتتىكەن6 خەلق ئۇنىڭغا چىش تىزنى
كەتكەنلىكتىن ھۆكۈمەتكە تاالي قېتىم ئەرز سۇنغان بولسىمۇ ئۇالرنىڭ 
ئەرزىنى سورايدىغان ئادەم يوق بولغاچ توختى چوالق ئۆز بىلگىنىنى 
قىلۋېرىپتۇ6 بۇ ئىشتىن خەۋەر تاپقان دادام ئۇنىڭ قىلمىشلىرىنى نەزەرخان 

اتقۇزغان6 ئۇ ناھەق قولغا غوجامغا مەلۇم قىلىپ، توختى چوالقنى يامۇلدا ي
نى بوشاتقۇزۇپ ۋە بۇ مۇتىھەمنىڭ خورىكىنى « گۇناھكار»نەپەر  23ئالغان 

 يەرگە ئۇرۇپ، ھەققانىيەت ۋە ئادالەتنى ياقلىغان ئېكەن6 

چاپچال ناھىيەسى توققۇزتارا دىن بۆلۈنگەندە، ھۆكۈمەت تەرەپ 
نەزەرخان غوجا نەزەرخان غوجىنى غۇلجا شەھىرىگە دوتەي قىلىپ يۆتكەيدۇ6 

ئۆزىنىڭ كاتىبى بولۇپ ئىشلەۋاتقان دادامنىمۇ بىرگە ئېلىپ كەتمەكچى بولغاندا 
 دادام: 
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مەن مائارىپ كەسپىنى قىزغىن سۆيىمەن6 ئەڭ ياخشىسى ئۆز -
يۇرتۇمنىڭ مائارىپ، ئاقارتىش ئىشلىرىغا كۈچ چىقىرىشىمغا رۇخسەت 

ر قىلىدۇ6 ئۇنىڭ دەپ چاپچالغا قايتىش ئارزۇسىنى ئىزھا -قىلسىڭىز!،
ئىجازىتىنى ئېلىپ چاپچالغا قايتقاندىن كېيىن چاپچال ناھىيەلىك مائارىپ 

مەسئۇلى بولۇپ ئىشلەيدۇ6  قوشۇمچە  بۆلۈمىنىڭ باشلىغى، دىنىي نازارەتنىڭ
كۆۋرۈك، سۇغىرىش ئىشلىرىنى باشقۇرۇش، خەلق -يەنە ناھىيەنىڭ يول

ق ئاممىۋىي ئىشالرغىمۇ ئىچىدىكى ماجراالرنى بىر تەرەپ قىلىش قاتارلى
باشچىلىق قىلىدۇ6 دادام چاپچال مائارىپىنى تۇتقان چاغالردىن ئانا يۇرتىنىڭ 
پەننىي مەكتەپ مائارىپىغا نۇرغۇن يۇرەك قېنىنى سەرپ ئەتكەن ئېدى6 ئۇ 

يىل ئىچىدە ھۆكۈمەت ۋە جەمئىيەتنىڭ قوللىشىنى قولغا  تۆرتقىسقىغىنە 
سەككىز پەننىي مەكتەپ سالدۇرۇپ،  قىشالقالرغا-كەلتۈرۈپ يىراق يېزا

چاپچال يېزىلىرىنىڭ ئاقارتىش ئىشلىرىغا ئۇنتۇلغىسىز تۆھپىلەرنى قوشقان 
6 جېرەن بۇالق دېگەن يەرگە بىر قازاق مەكتەپ 6ئېدى6 بۇ مەكتەپلەر: 

پولك تەۋەسىدە( ئوقۇتقۇچىسى ئەۋەلقان -7.سالغۇزغان )ئورنى ھازىرقى 
رگە بىر موڭغۇل مەكتەپ سالغۇزغان )ئورنى 6 شاقىرما دېگەن يە2)قازاق(6 
مازىرىنىڭ شەرقىدىكى تاغ باغرىدا( ئوقۇتقۇچىسى بات توچۇك  خونخاي

6 كىچىكبۇغراغا ئۇيغۇر مەكتەپ سالغۇزغان، ئوقۇتقۇچىسى 9)موڭغۇل(6 
6 قۇجۇرتايغا قازاق مەكتەپ سالغۇزغان، 9ئاسىم مەسۇم)ئۇيغۇر(6 

6 سوفۇم بۇالققا ئۇيغۇر، قازاق 1(6 ئوقۇتقۇچىسى يىمام مۇقاممەت )قازاق
مەكتەپ سالغۇزغان، ئوقۇتقۇچىسى ئەختەمباي )ئۇيغۇر(، ئەۋەلباي )قازاق(6 

6 ئۆكۈرجىگە موڭغۇل مەكتەپ سالدۇرغان، ئوقۇتقۇچىسى پورۋە )موڭغۇل(6 .
6 ئالمالىغا قازاق مەكتەپ سالغۇزغان بولۇپ، ئوقۇتقۇچىسى ھېسامىدىن 7

كىشىلەر ئېدى6 دېمەك، ئۇ چاپچالنىڭ مائارىپ ئەپەندى )ئۇيغۇر( دېگەن 
ئاقارتىش ئىشلىرىغا جان كۆيدۈرۈپ ئىشلىگەنلىكتىن ئۇنىڭ ئىمىنجان 
باھاۋۇدۇن دېگەن مۇبارەك نامى گويا باھار يامغۇرىدەك چاپچالنىڭ تاغ 

 دالىلىرىغا سىڭىپ كەتكەنىدى6
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يىلى شېڭ شىسەي ئۆزىنىڭ ئەكسىيەتچىل ماھىيىتىنى -6393
نى «سۈيقەستلىك توپالڭ ئەنزىسى»قېتىملىق ئاتالمىش -2پ، ئاشكارىال

ئويدۇرۇپ چىقاردى6 كوممۇنىستالرنى، ئىلغار زىيالىالرنى، ياپونغا قارشى 
دېموكراتىك زاتالرنى ۋە تەرەققىيپەرۋەر كىشىلەرنى تۇتقۇن قىلدى6 بۇ قېتىمقى 

لەپ سۇمۇل توتقۇندا دادام ئىمىنجان باھاۋۇدۇنمۇ قولغا ئېلىنغان بولۇپ، دەس
ئايدا يەنە شۇ -.يىلى -6399)چاپچال( ساقچىنىڭ تۈرمىسىگە قامالدى6 

گە )ھازىرقى ئىلى تېلېۋىزىيە « دايول تۈرمىسى»ۋاقىتالردا توغرا كۆۋرۈكتىكى 
-66يىلى -6399ستانتسىسىنىڭ ئارقا تەرىپىگە توغرا كېلىدۇ( يۆتكەلدى6 

گە ھۇجۇم « تۈرمىسى دايول»كۈنى ئۈچ ۋىاليەت پارتىزانلىرى -63ئاينىڭ 
چىقىلدى6 دادام تۈرمىگە  قۇتۇلدۇرۇۋېلىندىقىلغاندا ئۇالر تەرىپىدىن 

تاشلىنىشنىڭ ئالدى كەينىدە بولۇپ ئۆتكەن بىر قاتار ئىشالر خۇددى 
ھازىرقىدەكال ئېسىمدە تۇرۇپتۇ6 قولغا ئېلىنىشتىن بىر كۈن بۇرۇن دادام 

يىمىزگە چىققانىدى6 ئۇ مازاردىن ئۆ خونخايسۇمۇل ھاكىم مەھكىمىسىدىن 
ئاۋال ئاپام زەينەپخانغا ئۆيىمىزنىڭ دېرىزىسىدىن كۈن چىقىشقا جايالشقان 

مېترچە ئېگىزلىكتىكى قىيا تاشنى ئىما قىلىپ تۇرۇپ نېمىنىدۇر بىر  933
نېمىلەرنى جېكىلىدى6 ئاندىن ئەزىم سۇچەكوۋ، خۇسۇر شېرىپ، قەمىردىن، 

 قاراپ:ئوبۇل پازىل قاتارلىق ئەپەندىلەرگە 

قارىغاندا شېڭ شىسەي ھۆكۈمىتى مېنى يەپ كىتىدىغاندەك - 
دەپ تۆھمەت قىلسا، « گۈزدۈڭالررچەتنىڭ مائارىپىنى كى»قىلىدۇ6 ئۇالر 

 دېدى6-بارلىق جاۋابكەرلىكنى ماڭا ئارتىپ قويۇڭالر!

دادامنىڭ ئەينى ۋاقىتتا ئاپامغا زادى نېمىلەرنى تاپىلغانلىغىنى ئۇ 
ھەپتە ئۆتكەندىن كېيىن ئۇقتۇم6 ئەسلىدە دادام ئۆزىنىڭ  تۇتقۇن قىلىنىپ بىر

ئۇزۇن يىلالردىن بۇيان جېنىدىنمۇ ئەزىز كۆرۈپ كەلگەن كىتابلىرى ۋە تارىخ 
ئۈستىدە جاپالىق ئىزدىنىپ يېزىۋاتقان قول يازمىلىرىنى تۇتقۇن 
قىلغۇچىالرنىڭ ئاختۇرۇپ كۆيدۈرۈۋېتىشىدىن ساقالپ قېلىش ئۈچۈن ئۆيىمىزگە 

مېتر ئېگىزلىكتىكى تاغ ئۆڭكۈرىگە يوشۇرۇپ  933يىراق بولمىغان  ئانچە
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قويغانىكەن6 ئەل ياتقۇ ۋاقتى ئېدى6 ئاپام ماڭا نەۋرە ئاكام ھاشىمنى 
 چاقىرتقۇزۇپ كەلدى ۋە ئۇنىڭغا:

ھاشىم، مولال داداڭنىڭ قىيا تاش ئۆڭكۈرىگە يوشۇرغان  - 
ر( نىڭ تۈگمىنىگە كىتابلىرىنى كېچىلەپ ئېلىپ  چۈشۈپ، ئوتالىپ )ئۇيغۇ
دېدى6 ھاشىم  –يوشۇرۇپ قويدۇم6 ئاتقا ئارتىپ ئېلىپ چۈشۈپ بەرگىن! 

ئاكام ناھايىتى جىگەرلىك، قورۇقماس يىگىت ئېدى6 ئۇ كېتىپ بىردەمدىال 
 كىتابالرنى ئېلىپ چۈشتى ۋە ئانامغا:

ئاتقا ئاران ئارتىپ  ،تاغارغا قاچىلىغان كىتابالر بەك ئېغىر ئېكەن- 
چىك ئانا، سىز ئايال كىشى تۇرۇپ قانداقمۇ تاغدىن ئېلىپ چۈشتۈم6 كى

 دېدى، ئانام: -چۈشكەنسىز؟ 

باالم، بۇ نەرسىلەر مولال داداڭنىڭ جېنى6 بۇنىڭ ئىچىدە ئۇنىڭ  -
ئۆمۈر بويى كېچىنى كۈندۈزگە ئۇالپ يېزىپ چىققان قول يازمىلىرى ۋە 

ېلىپ كۆتۈرۈپ كېرەكلىك كىتابلىرى بولغاچقا جېنىمنى تىكىپ، غەيرەتكە ك
چۈشتۈم6 بۇنى مەندىن باشقا ھېچ كىم بىلمەسلىگى كېرەك ئېدى، بۈگۈن 
بېشىمغا ئېغىر كۈن چۈشۈپ سىلەرگە ئېيتىشقا مەجبۇر بولدۇم6 ئەتە سىلەرنى 

ئوغلۇم ئابدۈشۈكۈر ئاغرىپ قالدى6 ھاشىم ئاكىسى ئۇنى »ئەلنىڭ كۆزىچە 
ىمەن6 دوالتاغا بارغاندىن دەپ يولغا سال« ئۇچسۇمۇلدىكى تىۋىپقا ئاپارماقچى

كېيىن ئاتنىڭ بېشىنى غۇلجا تەرەپكە بۇراپ ئالتە سۇمۇلنىڭ تۆۋىنىدىكى 
–( غا تاپشۇرۇپ بېرىپ، ئۇچسۇمۇلغا قايتىڭالر! رۇستاۋۇزچى ۋاسىلىي )

 دېدى6

وشنىالرمۇ، ئۆيىمىزنى پايالۋاتقانالرمۇ خدەرۋەقە مېنى ئاغرىق دېسە 
ادام تۇتۇلغان كۈنى ئۆيىمىزنىڭ كەينىدىكى قىلچە گۇمانالنمايتتى6 سەۋەبى، د

ى ئىچىگە قامالغانىكەن، ئۆگزىدە تۇرۇپ رۇسچېگرا ساقالش ئەترىتى قۇ
دەپال كۆرۈنۈپ تۇراتتى، مەن « مانا مەن»قارىسا قورۇ ئىچىدىكى ئىشالر 

ئەتىسى ئەتىگەندە ئاتقا ئوت سالغىلى ئۆگزىگە چىققاندا، تامغا قارىتىپ 
 ئاپپاقدامغا كۆزۈم چۈشۈپ قالدى، مەن ئۇنىڭ كىيگەن تۇرغۇزۇپ قويۇلغان دا
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كۆينەك، تامباللىرنىڭ قانغا بويالغانلىغىنى كۆرۈپ، ئۆزەمنى تۇتۇۋالماي 
قىلىپ ئېتىلغان ئوق « گۇم»دەپ ۋارقىراپ تاشالپتىمەن6 تۇيۇقسىز « دادا»

ئاۋازى بىلەن تەڭ چۆچۈپ ئۆگزىگە يىقىلدىم6 شۇ يىقىلغانچە ئۆيدە ئۈچ كۈن 
سىز يېتىپتىمەن6 بىز مېڭىشتىن بۇرۇن، ئانام مېنىڭ باش كۆزۈمنى ھوش

تۇخۇمدا تەڭلەپ، خۇددى ئاغرىقالردەك ھارۋىغا ياتقۇزۇپ ئۇزاتتى6 بىز 
ئانامنىڭ تاپشۇرۇغىنى شۇ پېتىچە ئورۇندىدۇق6 كېيىن تاۋۇزچى ۋاسىلىينىڭ 

ۇپ دادامنىڭ ئامانىتىنى ئاكام ئابدۇرېشىت ئىمىنغا ساق ساالمەت تاپشۇر
 بەرگەنلىگىدىن خەۋەردار بولدۇق6

دادامنى قولغا ئالغاندىن كېيىن، ئەكسىيەتچى ھۆكۈمەت تەرەپ 
ئائىلىمىزنىڭ ئۇزۇن يىللىق مالچىسى ۋە دادامنىڭ قەدىناس دوستى 

دەپ قولغا ئالغان بولۇپ، ئۇنى دادام « دادام بىلەن ئاالقىسى بار»ئوتارباينىمۇ 
قامىماي، ئۇدۇل غۇلجا شەھىرىدىكى  قامالغان ئۇچسۇمۇل ساقچىخانىسىغا

ئېيت، »باش ساقچى تۈرمىسىگە قامىغانىدى6 ساقچىدىكىلەر ئوتارباينى: 
دەپ ئېغىر « ئىمىنجان باھاۋۇدۇن بىلەن قانداق خۇپىيانە ئىشلىرىڭ بار؟

قىيناققا ئېلىۋاتقان كۈنلەرنىڭ بىرىدە ئۇ سىرتتا بىر كىشىنىڭ ئېغىر 
بۇ كىم »ئۆزىگە: -ىنى بايقايدۇ ۋە ئۆزكىشەننى شاراقلىتىپ ماڭغانلىغ

دېگىنىچە قاماقخانا ئىشىكىنىڭ يوچۇقىدىن قاراپ، بېشىغا « بولغىيىدى؟
تاغار كىيگۈزۈلگەن بىر تەمبەل مەھبۇسنى سوراقخانىغا ئېلىپ 

مۇشۇ كىشى بەلكىم مولداكە )ئۇ دادامنى  –كېتىۋاتقانلىغىنى كۆرىدۇ ۋە 
دە، ئۇنى سوراقتىن -مۇمكىن666 دەيدۇ ھۆرمەتلەپ شۇنداق ئاتايتتى( بولۇشى

ئېلىپ قايتاشىدا سىناپ كۆرمەكچى بولۇپ ئۇنىنى چىقىرىپ مۇنۇ قوشاقنى 
 ئوقۇيدۇ:

 مولداكەيۇ، مولداكە،
 قايتسام ئېكەن مولداكە؟

 قالمادى جانىم چىبىنداي،
 ئايتساممىكەن مولداكە666!
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 ئۇنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىغان دادام )بۇ دەل دادامنىڭ ئۇچسۇمۇل
ساقچىخانىسىدىن باش ساقچى تۈرمىسىگە يۆتكەلگەن كۈنلىرى ئېكەن( 

دەپ چاقىرىدىغان، ئۇمۇ مۇشۇ يەرگە « مولداكە»ئوتارباي مېنى -دەرھال: 
دېگەنلەرنى كۆڭلىدىن ئۆتكۈزىدۇ ۋە ئەتىسى  –قامالغان بولمىسۇن، يەنە 

 يدۇ:سوراققا ئېلىپ چىققاندا ئاۋازىنى كۆتۈرۈپ تۇرۇپ مۇنۇ قوشاقنى توقۇ

 تان دوستۇم تان دوستۇم،-تان
 تانساڭ جانىڭ قاالر دوستۇم6

 تاياققا ھېچكىم ئۆلمەيدۇ،
 تانساڭ جانىڭ قاالر دوستۇم6

بۇ قوشاقتىن ئەقىلگە كەلگەن ئوتارباي سوراقتا نېمە دېيىش 
 دە سوراق قىلغاندا: –كېرەكلىگىنى پەملەيدۇ 

دەپ « ى ئالدىئوغر»مەن ئىمىنجاننىڭ بىر قارا دوقال ئۆكۈزىنى  – 
دېسەڭالر پەقەت « گۇناھىڭ بارمۇ؟»سوۋېت يېرىگە ئاپىرىپ سېتىۋەتكەن، 

دېگەن گېپىدە چىڭ تۇرۇۋېلىپ، ئۈچ ئاي بولدى  –مۇشۇ گۇناھىمال بار، 
 دېگەندە تۈرمىدىن قۇتۇلۇپ چىققانىدى6

ھۆكۈمىتىدىن  شەرقىي تۈركستانكۈنى -6 ،ئاينىڭ-6 ،يىلى-6391
ز چاپچال ساقچى ئىدارىسىگە نەچەلىك ساقچى ئىمىنجان باھاۋۇدۇن سى»

ئىدارە باشلىغى بولۇپ تەيىنلەندىڭىز، مۇشۇ ئۇقتۇرۇش  قولىڭىزغا تەككەن 
ھامان ۋاقىتلىق ھۆكۈمەت قوماندانلىق ئىشتابىغا كېلىپ تىزىمغا ئالدۇرۇپ، 

، دېگەن ئوقتۇرۇشنى تاپشۇرۇۋالدى6 ئادەتتە «خىزمەتنى تاپشۇرۇپ ئالغايسىز
مىلى ئۆسسە خۇشاللىق تەنتەنىسى قىالتتى6 ئەمما دادام كىشىلەر ئە

ئۇقتۇرۇشنى تاپشۇرۇپ ئېلىپ جىدىي، سۈرلۈك قىياپەتكە كىردى6 كىمدۇر 
بىرى بىلەن زاكۇنلىشىۋاتقاندەك ئۇنىڭ كۆزلىرى غەزەپتە ئۇچقۇندايتتى6 ئۇنىڭ 

يىلىدىكى چوڭ تۇتقۇندا قولغا ئېلىنىپ -6393غەزەپلىنىدىغىنى شۇكى، 
 خونخايئائىلىلىك  933ە تاشالنغانىدى6 شۇ چاغدا چاپچالنىڭ تۈرمىگ
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ئادەم قولغا ئېلىندى6 ئىلى ۋىاليىتى بويىچە قولغا  216مەھەللىسىدىن 
مىڭغا يەتتى6 بۇالردىن قانچىلىگى ئۆلتۈرۈلگەنلىگى  3.ئېلىنغان ئادەم 

ىڭ نامەلۇم6 ئامما ئۈچ ۋىاليەت ئىنقىالبىدا گومىنداڭ غۇلجا شەھەرلىك ساقچىن
سۆز بولسىال -جەسەت چىققانلىغى توغرىسىدا گەپ 216تاھارەتخانىسىدىن 

دادام ئىمىنجان باھاۋۇدۇن غەزەبلىنىپ ئولتۇرالماي قاالتتى6 تارىىخنىڭ 
ھە؟ ئۇ، ئەندى ئادەم قامايدىغان يەنە  –قىسمەتلىرى نەقەدەر ھەيران قاالرلىق 

بىز ئۇنىڭ ئۇقتۇرۇش كېلىپ ئۆزىنى قامىغان ساقچىغا باشلىق بولۇپ قالدى6 
ئالغان چاغدىكى چىراي ئىپادىسىدىن تۈرمە ئازابلىرىنى خىيالىدىن ئۆتكۈزۈپ 
دېكتاتۇرىنى خەلق دۇشمەنلىرىگە قارىتىپ، يېڭى تاڭنى تېخىمۇ 
نۇرالندۇرۇشنى نىيەت قىلىۋاتقانلىغىنى ھېس قىلىشقانىدۇق6 دەرۋەقە، ئۇ 

لدۇق كۈچلىرىنى تازىالشتىن ساقچىغا باشلىق بولۇپال ئىشنى گومىنداڭنىڭ قا
-باشلىدى، ئېغىر جىنايىتى بار شپىيونالرنى ساقچىغا يىغدى، خەلقنىڭ ئەرز

شىكايەتلىرىنى قىزغىن قوبۇل قىلىپ، ئەستايدىل ئېنىقالپ دادىل بىر ياقلىق 
 قىلدى6

ئايدا سۇمۇل )چاپچال( ناھىيەسىدىكى سەككىز -9يىلى -6391
ھازىر ھۆرىيەت ئېچىلدى6 تارىختىن »ى: يۇرتنىڭ نەچچە يۈزلىگەن دېھقانلىر

غولىدىن ئېقىپ چىقىدىغان غاپپار  خونخايبۇيان ھەل بولماي كېلىۋاتقان 
)ئاپپار ئەمەس(، دوالتا، سېتىۋالدى، ئابدۇساتتار، چوڭبۇغرا، كىچىكبۇغرا 
ئۆستىڭى ۋە سۇلىرىدىن پايدالىنىش ھوقۇقىنى ھەم بۇ ئارقىلىق 

ەت قايتۇرۇپ ئېلىپ بەرسۇن! بولمىسا ئۆزىمىز سۇغۇرىلىدىغان يەرلەرنى ھۆكۈم
دەپ ئەرز يېزىپ، ناھىيەلىك ساقچى ئىدارىسىغا كېلىپ « قايتۇرىۋالىمىز6

غەۋغا كۆتۈرگەن6 بۇ چاغدا دادام ئىمىنجان باھاۋۇدۇن ئۇالرنىڭ ئەرزىنى قوبۇل 
 قىلىپ يوقىرىغا يولاليدىغانلىغىنى بىلدۈرگەندىن كېيىن، ئوتتۇرىغا چىقىپ: 

لەر ھازىرچە قايتىپ كېتىپ كۈتۈپ تۇرۇڭالر6 بىز شىۋەلەر بىلەن سى -
ماجرا  –تارىختىن بۇيان ئىناق ياشاپ كېلىۋاتىمىز6 بىھۇدە جېدەل 

قىلىشساق بولمايدۇ6 ھەر قانداق ئىش بولسا ئۆز ئارا سۆزلىشىش ئارقىلىق 
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دەپ كەلگەن دېھقانالرنى تارقاپ كېتىشىگە  -ھەل قىلىشىمىز كېرەك،
 ن ئېدى6 ئەسلى ئىشنىڭ ئۆتمۈشى مۇنداق بولغانىكەن:كۆندۈرگە

يىللىرى -69.7-69.9ئېلىمىز تەيپىڭ تيەنگو ئىنقىالبىنىڭ تەسىرىدە 
قوزغالغان ئىلى دېھقانالر قوزغىالڭلىرىدا چوڭ بۇغرا، كىچىك بۇغرا، دۆڭ 

مەھەللىسى دېھقانلىرى شىۋەلەر بىلەن  خونخايمەھەللە، سېتىۋالدى، دوالتا، 
لىشىپ، ئاققۇزا مىراب رەھبەرلىگىدە قوزغىالڭغا ئاكتىپ ئىشتىراك ئىتتىپاق

قىلىپ، كۈرە، بايانداي سېپىللىرىدا قامىلىپ قالغان مانجۇرر چېرىكلىرى 
ئۈچۈن موڭغۇلكۈرەدىن كېلىدىغان ياردەمنى ئۈزۈپ تاشالپ قوزغىالڭنىڭ غەلىبە 

تۈپەيلىدىن يىلى مىللىي ماجراالر -1868 قىلىشىدا زور رول ئوينىغانىدى6 
قوزغىالڭ مەغلۇب بولغاندا مانجۇر چېرىكىلىرى ئاققوزا مىراب 
باشچىلىغىدىكى قوزغىالڭچىالرنى ئىنتايىن ۋەھشىيلىك بىلەن قىرىپ ئۆچ 

چوڭبۇغرا، كىچىكبۇغرا، دوالتا، »ئالغانىدى6 ئەنە شۇنداق ئەھۋال ئاستىدا 
اش پاناھ ئىزدەپ يۇرت خەلقى ب 9، سېتىۋالدى، دۆڭ مەھەللە قاتارلىق خونخاي
غولىنىڭ جەنۇبىدىكى دىلمۇك تېغىنى باغرىالپ قېچىپ،  خونخاي

سۇدىكى ئاقسۇ، دوالتا، بايىن قازاق، كىچىكبۇغرا، چوڭبۇغرا، ئىلى ىيەتت
دېگەن يېزىالرنى قۇرۇپ  خونخايدەرياسىنىڭ شىمالىدا يەنە ياركەنتكە يېقىن 

كۈنى چىڭ -7 ،ئاينىڭ-63 ،يىلى-69.9ىيە رۇسئورۇنالشقان6 چۈنكى 
جۇڭگونىڭ -ىيەرۇس»سۇاللىسى ھۆكۈمىتىگە زورلۇق بىلەن ئىمزالىتىۋالغان 

ئارقىلىق جوڭگو « غەربىي شىمال چېگرىسىنى تەكشۈرۈپ ئايرىش خاتىرىسى
ىيەگە قارام رۇستەۋەلىگىدىكى بالقاش كۆلىنىڭ شەرقىي ۋە جەنۇبىدىكى يەرلەر 

يىللىرى -6973نەلمەي بولۇپ قالغانىدى6 قاچقۇنالرنىڭ بىر قىسىمى كۆ
قورغاس ئارقىلىق غۇلجا شەھىرىگە يېنىپ كېلىپ سېپىل ياقىسىغا، يەنە 

-بىر قىسمى ھەر قايسى يۇرتالرغا تارىلىپ ئورۇنالشقان، شۇ قېتىملىق كۆچ
مازار شەيخلىرىمۇ پۈتۈنلەي قېچىپ باشقا يۇرتالرغا كۆچۈپ  خونخايكۆچتە 

بويىچە ئىلى « ى شەرتنامىسىىيە ئىلرۇس-جوڭگو»يىلى -6996كەتكەنىدى6 
ۋىاليىتى جوڭگوغا قايتۇرۇپ بېرىلگەندە ئۇالر، ئۆز يۇرتلىرىغا قايتىپ 
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كەلمەكچى بولغان بولسىمۇ مەنچىڭ ھاكىمىيىتىنىڭ ئۆچ ئېلىشىدىن قورقۇپ، 
 كۆچۈپ كېلىشكە پېتىنالمىغانىدى6

سەككىز يۇرت خەلقى كۆچۈپ كېتىشى بىلەن ئۇالرنىڭ مىڭ بىر 
ماكانلىرى، ئۆستەڭلىرى، -ر بىلەن بارلىققا كەلتۈرگەن ئۆيجاپاال-جەبرى

 تېرىلغۇ يەرلىرى تاشلىنىپ تېرىقسىز قالغان6

مەنچىڭ ئەمەلدارلىرى بۇ يەرلەرنىڭ تېرىقسىز قېلىشى بىلەن، 
دە،  –ياساقتىن قۇرۇق قېلىشنى خالىمايدۇ -بۇرۇندىن ئېلىنىۋاتقان ئالۋاڭ

چۈن بۇ يەرلەرنى سەككىز سۇمۇلدىكى ياساققا كاپالەتلىك قىلىش ئۈ –ئالۋاڭ 
شىۋەرلەرنىڭ تېرىشىغا بۆلۈپ بەرگەن )ئەسلىدە قاراسۇ بىلەن تېرىقچىلىق 

يىلىغا كەلگەندە چاپچال ئۆستىڭى چېپىلىپ، شۇ ئۆستەڭ -6992قىلىپ، 
 ئەۋالدلىرى(6 لەرنىڭ سۈيىدە يەر تېرىپ كەلگەن شىۋە

 يەرلەرنى تەقسىم قىلىش مۇنداق بولغان:

ولىنىڭ دوالتا، ئابدۇساتتار، سادىق ئۆستىڭىدە غ خونخاي
 ؛سۇمۇلغا تۆرتتۈرگۇن سۇمۇل، ئۈچسۇمۇل، -سۇغۇرىلىدىغان يەرلەرنى

غاپپار سالدات )سېتىۋالدى( ئۆستىڭى بىلەن سۇغۇرۇلىدىغان يەرلەرنى 
 ؛بەشسۇمۇل ، ئالتە سۇمۇلغا، كىچىكبۇغرا ئۆستىڭىنى يەتتە سۇمۇلغا

 غان يەرلەرغا سەككىز سۇمۇلغا، خۇيزۇنچوڭبۇغرا سۈيىدە سۇغۇرۇلىدى
 سۇمۇلغا تەقسىم قىلىدۇ6

يېرگە كۆنەلمەي قايتىپ كەلگەن يەرلىك تارانچىالر ئانا  رۇسكېيىنچە 
يۇرتلىرىغا ماكانلىشىش ئىمكانىيىتىگە ئېگە بولغان بولسىمۇ يەر تېرىش، 

پ سۇدىن پايدىلىنىش ھوقۇقىغا ئېرىشەلمىگەنلىكتىن پومىشچىكالرغا ياللىنى
 ئىشلەشكە مەجبۇر بولغانىدى6

يىللىرى شىنجاڭنىڭ دۇبىنى شىڭ شىسەينىڭ ئالتە -.6391-639
يەر سۈيىمىزنى ئۆزىمىزگە »بۈيۈك سەياسىتى ئوتتۇرىغا قويۇلغاندا دېھقانالر 
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دەپ خۇشال بولۇپ تەلەپ قىلغان بولسىمۇ، « قايتۇرۇپ بېرىدىغان بولدى
، دېھقانالرنىڭ تەلىپى ئىشقا يەرلىك فېئودالالرنىڭ سۆزى ئۈستۈن كېلىپ

 ئاشمىغانىدى6

لىقالر خونخاييىلى ئۈچ ۋىاليەت ئىنقىالبىدىن كېيىن بىر قىسىم -6391
مەھەللىسى، دوالتا  خونخايمازىرىغا، بىر قىسىمالر قەدىمكى  خونخاي
بوۋىلىرى بىنا قىلغان -رىگە كۆچۈپ بارغان بولسىمۇ، ئۇالرنىڭ ئاتالىمەھەللى

يەرلەرنىڭ ئېگىلىك ھوقۇقى بولمىغاچقا شىۋەلەردىن يەر ئۆستەڭ ۋە مۇنبەت 
 ئىجارە ئېلىپ دېھقانچىلىق قىلىپ كەلگەنىدى6

شۇ يىلى دادام ئىمىنجان باھاۋۇدۇن سەككىز يۇرت خەلقىنىڭ ئەرزىنى 
ئۈچ ۋىاليەت ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتىگە كېچىكتۈرمەي يوللىدى6 ئۈچ ۋىاليەت 

شىۋە خەلقىنىڭ »ېلىپ بەرگەن ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ ئەرزنامىگە س
دېگەن تەستىقى « مۆتىبەرلىرى بىلەن مەسلىھەتلىشىپ  ھەل قىلسا بولىدۇ

بويىچە دادام )بۇ دادامنىڭ سۇمۇل ناھىيەلىك ساقچى ئىدارىسىنىڭ باشلىغى 
بولۇپ تۇرغان ۋاقتى ئېدى( شىۋە خەلقىنىڭ شۇ ۋاقىتتىكى مۆتىبەرلىرىدىن: 

چاڭ باجچى )چاڭ جىڭشەن(، رۇن چۈئەن،  چۆلەن، گاۋال، شۇشەن، ئەرشەن،
دەك كىشىنى ئۈچسۇمۇلغا يىغىپ )ناھىيەلىك ھۆكۈمەت  23ساۋال قاتارلىق 

-6999-6996ئەينى چاغدا ئۈچسۇمۇلدا ئېدى( سەككىز يۇرت خەلقىنىڭ 
ئېگىلىك ھوقۇقىنىڭ  سۇ يەر، كېيىنكۆچتىن -يىلالردىكى كۆچ

كۆچتە -پسىلىي سۆزلەپ، كۆچبولماسلىغىنىڭ تارىخىي ئارقا كۆرۈنۈشىنى تە
ياساقتىن قۇرۇق -مەنچىڭ ھۆكۈمىتى بۇ يەرلەرنىڭ تېرىقسىز قېلىپ، ئالۋاڭ

قالماسلىغى ئۈچۈن شىۋە خەلقىنىڭ تېرىپ سېلىق تاپشۇرۇشى ئۈچۈن 
ۋاقىتلىق تەقسىم قىلىپ بەرگەنلىگىدەك پاكىتالرنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، 

لىرىنىڭ پىكىرى بويىچە بۇ ھازىرقى ھۆكۈمەتنىڭ شىۋە خەلقىنىڭ بۇ ۋەكىل
تارىخىي مەسىلىنى ھەل قىلىشنى تەستىقلىغانلىغىنى چۈشەندۈرگەندە: 

سىزلەر بىلەن بىز يېڭى تونۇشقان كىشىلەر ئەمەسمىز6 تارىختىن بېرى »
چاپچالنىڭ سۈيىنى ئىچىپ، نېنىنى تەڭ يەپ كېلىۋاتىمىز6 بۈگۈن مەن 
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لسا ناھىيەگە ھاكىم بولۇپ سۇمۇل ساقچىخانىغا باشلىق، ئابۇزەر خەلپەم بو
چىقتى6 بۇندىن كېيىن ھەر قايسىڭالر بىلەن مەسلىھەتلىشىپ ئىش قىالرمىز6 

دەيدۇ6 « شۇنىڭ ئۈچۈن ھەر بىرىڭالر بىلەن سۆھبەتلىشىشنى اليىق تاپتۇق
مولال ئاكابۇ كىچىك ئىش ئېكەنغۇ، مەن »شىۋە خەلقىنىڭ ۋەكىلى رۇن چۈئەن: 

تا ئۇيغۇرالر سەرسان بولۇپ يەرلەر تېرىقسىز چوڭ ئىشمىكىن دەپتىمەن6 تارىخ
دەن )ئاشلىق بېجى( تۆلەنمىگەچكە مەنچىڭ بىزنىڭ ۋاقىتلىق تېرىپ  ،قېلىپ

دەن تۆلىشىمىزنى بەلگىلىگەنلىگى ئېنىق ئىشقۇ، بۇنى ھەل قىلىشقا 
دېگەن6 باشقا مۆتىبەرلەرمۇ بىردەك ھەل قىلىشقا قوشۇلۇپ، « تېگىشىلىك

كىشىلىك يەر،  93ستىڭى )دۆڭ مەھەللە تەۋەسىگە( كىچىكبۇغرا، غاپپار ئۆ
كىشىلىك يەر، چوڭبۇغرا، تېۋىلغا  63مەھەللىسىگە  خونخايدوالتا، 

كىشىلىك يەر بېرىش توختام  32كىشىلىك يەر، جەمئىي  69مەھەللىسىگە 
 قىلىنىپ بۇ يەرلەر تاغ باغرىدىكى يۇرتالرغا تەقسىم قىلىنىپ بېرىلگەنىدى6

ۈش الزىم دەپ قارايمىزكى: ئۇ ۋاقىتالردا بۇ يەرلەردە شۇنىمۇ ئېيتىپ ئۆت
سۈيى ئاساس قىلىنىدۇ6 جاغىستايدا  ،تېرىلىدىغان يەر ئۆلچەم قىلىنماستىن

مو يەر ھېسابالنسا، بۇ سەككىز يۇرتتا بىر كىشىلىك  3.بىر كىشىلىك سۇ 
كىللوگرام دەن  99مو يەر ھېسابلىنىپ، بۇنىڭغا بەش يېرىم پۇت يەنى  93سۇ 
يىلى يەرلەرنى تەقسىم قىلىش تېرىلغۇ ۋاقتىغا -6391لەش بېكىتىلگەن6 تۆ

يىلى ئۆزلىرىگە تەقسىم -.639ئۈلگۈرمىگەنلىگى ئۈچۈن، ئۇيغۇر دېھقانالر 
 قىلىنغان يەرلەرنى تېرىپ يەر ۋە سۇ ھوقۇقىدىن بەھرىمان بولغان6

ئايدا دادام ئىمىنجان باھاۋۇدۇن ھەر قايسى يۇرت يۈز -2يىلى -.639
شىلىرىنىڭ يەر بۆلۈشتە بىر قىسىم يۇرت چوڭلىرى، بايالرغا نۇرغۇن يەر بې

بېرىپ، ئۇالر ئۆزلىرى تېرىماي ئىجارىگە بەرگەنلىگىدەك ئەھۋالالرنى ئۇقىدۇ6 
مەسىلەن: ئابۇزەر خەلپەمگە ئۈچ كىشىلىك، جاغىستايدىكى ئىلياس بايغا 

يەر بۆلۈنگەن  ئۈچ كىشىلىك، دادام ئىنىمجان باھاۋۇدۇنغا ئىككى كىشىلىك
بولۇپ، بۇ ئەھۋالغا ئاساسەن دادام ئۆزى بىۋاسىتە دۆڭ مەھەللەگە چىقىپ، 
دۆڭ مەھەللىدىكى خەلق سۆزىنى سۆزلىگۈچى مەخپىر دېگەن كىشىنىڭ 

بۇ يەرلەرنى »يۇرتنىڭ چوڭلىرىنى، يۈز بېشىالرنى يىغىپ  تۆرتئۆيىگە 
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ىرلەر بويى، سۇغا ئىمىنجان، ئابۇزەر، ئىلياسبايالرغا بەرگەن ئەمەس، ئەس
تەشنا بولغان خەلققە بەرگەن، شۇنىڭ ئۈچۈن قانداق كىشى بولۇشتىن 
قەتئىينەزەر بىر كىشى بىر كىشىلىك سۇ ئىچىدۇ، بۇ يەرگە كەلگەن يەر 
تېرىغۇچى يەر سېتىۋالمايدۇ، كۆچۈپ كەتكۈچى يەر ساتمايدۇ، كىم تېرىسا شۇ 

تېرىغۇچىالرنىڭ قولىدا دەپ پىكىر قىلىش بىلەن يەرلەرنىڭ « دەن تۆلەيدۇ
 93تۈتۈن تېرىيدىغان، دەننى   293بولۇشىنى مۇقىمالشتۇرۇپ، غاپپار يېرىنى 

كىشىلىك سۇغا تۆلەيدىغانغا كېلىشىپ يەرلەرنى قايتىدىىن تەقسىم 
قىلدۇرغان، نەتىجىدە كۆپ يەر ئېگىلەپ ئىجارىگە بەرگۈچىلەرمۇ يەر 

ۇن خەلقپەرۋەر كىشى بولۇپ ھەر ئالمىغانىدى6 دېمەك، دادام ئىمىنجان باھاۋۇد
قانداق بىر ئىشتا خەلقنىڭ غېمىنى يەيتتى6 ھەمىشە خەلقنىڭ ئوتىدا كۆيۈپ، 

 سۈيىدە ئاقاتتى6
سائادىتى، -دادام ئىمىنجان باھاۋۇدۇن ئۆز ھاياتىدا خەلقنىڭ بەخت

ئىلى مائارىپىنىڭ گۇللىنىشى ئۈچۈن تىنىمسىز كۈرەش قىلىش بىلەن بىرگە 
تقىقاتى ئىشلىرىغىمۇ بېغىشالپ، يۇرتىمىز تارىخى ۋە باشقا ئۆزىنى تارىخ تە

 يەتتىسۇتارىخىي تېمىالر ئۈستىدە تىنماي ئىزدەندى6 ئىلى يېزىلىردىن ، 
ئۇيغۇر يۇرتلىرىغىچە بولغان كەڭ زىمىننى كېزىپ، خەلق ئېغىز ئەدەبىياتىغا 

دى6 ئۇ دائىر نۇرغۇن قىممەتلىك ماتېرىيالالرنى توپالپ چىققان ۋە ساقلىغانى
، « ئىلى تارىخى»ئۆزىنىڭ جاپالىق ئىزدىنىشىنىڭ مېۋىسى سۈپىتىدە 

، «ئىسالم خەلپىلىرى ۋە سۇلتانلىرى تارىخى»، «مۇختەرەمە تارىخى»
« تەمسىللىرى توپلىمى-ئۇيغۇر خەلق ماقال»، «مۇسۇلمان ئۆلىمالر تارىخى»

 قاتارلىق ئەسەرلەرنى يازغان6
نى يېزىپ پۈتتۈرگەندىن « رىخىئىلى تا»ئۇ ئۆزىنىڭ يىرىك ئەسىرى 

كېيىن خەلقىمىزنىڭ سۆيۈملۈك ئوغلى، ئۈچ ۋىاليەت ئىنقىالبىنىڭ رەھبىرى 
ئەخمەتجان قاسىمىغا ئۆز قولى بىلەن تاپشۇرۇپ بېرىشنى ئارمان قىلغانىدى6 

يىلى -6399ئەپسۇس، رەھىمسىز ئەجەل ئۇنى بۇ ئارمىنىغا يەتكۈزمىدى6 ئۇ 
 ىلەن مەڭگۇگە ۋىداالشتى6يېشىدا بىز ب 16مارتتا، -29
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نى ۋاپاتى ئالدىدا « ئىلى تارىخى»مەرھۇم دادام ئۆز قولى بىلەن يازغان 
ئاكام ئابدۇرېشىت ئىمىنغا بېرىپ، ئەخمەتجان قاسىمىغا تاپشۇرۇپ بېرىشنى 

نى ئەخمەتجان قاسىمىغا تەقدىم «ئىلى تارىخى»ۋەسىيەت قىلغانىدى6 ئاكام 
ئۆلكىلىك ھۆكۈمەتنىڭ مۇئاۋىن »خېتىدە: قىلىش مۇناسىۋىتى بىلەن يازغان 

رەئىسى، شىنجاڭدا تىنچلىق ۋە خەلقچىلىقنى ھىمايە قىلىش ئىتتىپاقنىڭ 
رەئىسى ئەخمەتجان قاسىمى ئەپەندىم جاناپلىرىغا ھۆرمەت بىلەن بۇ 

ئاتىمىز « ئىلى تارىخى»ئىلتىماسىنى يېزىشىمدىكى مەقسەت، بۇ ئەسەر 
يانۋاردا يېزىلىپ -29يىلى -6399ىدىن ئىمىنجان باھاۋۇدۇن ئوغلى تەرىپ

پۈتكەنىدى6 ئاتام ئەسىرىنىڭ ئاخىرقى نۇسخىسىنى ماڭا كۆچۈرۈپ، رەتلەپ 
چىقىشنى تاپشۇرغانىدى مەن كۆچۈرۈش ھازىرلىغىدا تۇرغان ۋاقتىمدا ئاتام 
رەھمەتلىكنىڭ ئاغرىغى خاس كېلىپ، دۇنيادىن كۆز يۇمدى6 لېكىم ئاتام 

 ئۆلەر ئالدىدا:
تارىخنى مۇشۇ يەردە توختاتتىم، بۇ كىتابنى رەھبىرىمىز  مەن بۇ - 

ئەخمەتجان قاسىمى جاناپلىرىغا ئۆز قولۇم بىلەن تەقدىم قىلماقچى ئېدىم، ئۇ 
يىللىق ئۆمۈرىمنى زايا قىلماس دەپ ئىشىنەتتىم،  22كىشى سەرپ قىلغان 

سەن ئەلۋەتتە، بىراق مەن بۇ ئارزۇيۇمغا يېتەلمىدىم6 ئەندى مېنىڭ ئورنۇمدا 
تەقدىم قىالرسەن666! دەپ ۋەسىيەت قىلغانىدى6 نېمە دەيسىز، ئاتام ئۆلدى،  

بىر ماتەم »قارىلىق بولدۇق، ھازىلىق بولدۇق6 ئاخىرى شائىر مولال بىاللنىڭ 
قارىمىز بىر تەرەپ -دەپ ئېيتقىنىدەك ھازىمىز« بولدى تېخى بىر تەرەپ

نۋارغا ئۈلگۈرتتۈم6 يا-6يىلى -6393بولغاندىن كېيىن كۆچۈرۈپ، رەتلەپ، 
موشۇ يىڭى يىل مۇناسىۋىتى بىلەن بۇ كىتابنى ۋەسىيەت بويىچە سىز 
رەھبىرىىمىز ئەخمەتجان قاسىمى جاناپلىرىگە تەقدىم قىلىشقا مۇيەسسەر 

مەرھۇم ئىمىنجان  ،بولدۇم6 ئەلۋەتتە، جاناپلىرىنىڭ بۇ كىتابنى ئاتام
قىلىشلىرىنى ھۆرمەت باھاۋۇدۇننىڭ قولىدىن تاپشۇرۇپ ئالغاندەك قوبۇل 

 بىلەن ئۈمىد قىلىمەن6
 ئېھتىرام بىلەن ۋەسىيەت بويىچە تەقدىم قىلغۇچى: 

 ئابدۇرېشىت ئىمىن
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 دەپ يازىدۇ6« يانۋار-6 ،يىلى-6393»  
بۇ ئەسەرنىڭ ئەخمەتجان قاسىمىگە تاپشۇرۇپ بېرىلگەنلىگى 

 ىنىدۇ:توغرىسىدا شۇ ۋاقىتتىكى ئۈچ ۋىاليەت گېزىتلىرىدە مۇنداق خەۋەر قىل

مازارلىق مەرھۇم ئىمىنجان باھاۋۇدۇن ۋاپاتى ئالدىدا ئۆز  خونخاي-
دېگەن توپلىمىنى « ئىلى تارىخى»قىزغىنلىغى بىلەن توپالپ يازغان 

رەھبىرىمىز ئەخمەتجان قاسىمى جاناپلىرىغا سۇنۇپ بېرىشنى ئوغلى 
ئابدۇرېشىتقا ۋەسىيەت قىلغانىكەن6 مەخسۇس مۇخبىرىمىزنىڭ بەرگەن 

ىگە قارىغاندا، ئەزىمەت ئابدۇرېشىت ئاتىسىنىڭ ۋەسىيىتى بويىچە بۇ خەۋىر
تارىخىي توپالمنى بۇ يىل يانۋاردا قەدىردان رەھبىرىمىز ئەخمەتجان ئەپەندىگە 
سۇندى6 قەدىردان رەھبىرىمىز ئەخمەتجان ئەپەندى سۇنۇلغان بۇ تارىخىي 

ىگىنىڭ توپالمنى خۇشاللىق بىلەن تاپشۇرۇۋېلىپ، مەرھۇمنىڭ بۇ ئەمگ
 ئېتىبارغا ئېلىنىدىغانلىغىنى ئوقتۇرۇپ رەھمەت ئېيتتى6

ئىلى جۇڭغار خانلىغى »، «دەۋرىئىلى چاغاتاي »بۇ تارىخىي توپالمدا: 
سۇغا ىئىلى ئۇيغۇرالرنىڭ يەتت»، «دەۋرىئىلى سۇلتانلىغى »، «دەۋرى

قاتارلىقالر ھەققىدە « ئىلىدا قالغان ئۇيغۇرالرنىڭ ئەھۋالى»ۋە « كۆچۈرۈشى
 ەڭ مەلۇماتالر بار ئېكەن6ك

 يانۋار سانى(-67يىلى خەۋەر بۆلۈم -6393« ئالغا گېزىتى)»

 

« ئىلى تارىخى»مەرھۇم ئاكام ئابدۇرېشىت ئىمىننىڭ  خاتىرىسىدە: 
 ئاققا كۆچۈرۈلۈپ، نەشىرگە تەييارالنغاندا ئۈچ ۋىاليەت گېزىتخانىسىدىكى

ت زەيىدى قاتارلىقالر تەھرىرلەردىن ئەلقەم ئەختەم، ھاشىر ۋاھىت، مۇھەممە
بۇ كىتاب ئىلى تارىخى »كۆرۈپ چىققانلىغى، ئەسەرگە بەرگەن باھاسىدا 

توغرىسىدىكى ئەھۋالالر تولۇق يېزىلغان ئەسەر بوپتۇ، كىتابنى نەشىر 
قىلىشقا بولىدۇ6 بىراق، بىزگە ئاز ۋاقىت كۈتۈشكە توغرا كېلىدۇ6 چۈنكى 

ۈنگەنلىكتىن ھاكىمىيەت ۋە باشقا فېئودالالر سۆك ھاكىمبەگكىتابتا 
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ياقماسلىغى مۇمكىن6 شۇنىڭ  ىمۇكىشىلەرگ بېشىدىكىلەرگە جامائەتداش
دەپ يازغانلىغى مەلۇم6 « ئۈچۈن ۋاقىت بىلەن شارائىت يار بەرگەندە باسايلى

نەۋرە ئىنىم سېيىت ئۆمۈر )شىنجاڭ نىغىت تېخنىكومىدىن پىنسىيەگە 
مەرھۇم چوڭ دادىمىز ئىمىنجان »چىققان، ھازىر مايتاغدا( نىڭ خاتىرىسىدىن: 

ناملىق ئەسىرىنىڭ يەنە بىر قول يازما « ئىلى تارىخى»باھاۋۇدۇننىڭ 
ئاينىڭ -66يىلى -6317نۇسخىسنى )كۆپەيتىلگەن( قولۇمغا چۈشۈرۈپ، 

كۈنى ئىنىم ئابدۇغەنى بىلەن بىرگە شىنجاڭ مەدەنىيەت نازارىتى -93
قا تاپشۇرۇپ بەرگەندە مەدەنىيەت باشقارمىسىدىكى يۈسۈپبەگ مۇخلىسوۋ

مەرھۇم ئاكىمىز ئابدۇرېشىت ئىمىننىڭ ئەسەرگە مۇناسىۋەتلىك خاتىرىسىنىمۇ 
 دەپ يازغانلىغىدىن ۋاقىپالندۇق6« بىللە تاپشۇرغان ئېدۇق

دادامنىڭ تارىخىي ئەسەرلىرىنىڭ كۆپ قول يازمىسىنى ساقالپ 
-27ىڭ ئاين-9يىلى -6393كېلىۋاتقان مەرھۇم ئاكام ئابدۇرېشىت ئىمىن 

كۈنى مەملىكەتلىك سەياسىي كېڭەش يىغىنىغا قاتىشىدىغان ئەخمەتجان 
قاسىمى قاتارلىق ئۈچ ۋىاليەت ئىنقىالبىي رەھبەرلىرىنىڭ كاتىپ ھەم 

كېتىۋېتىپ ئايرۇپىالن ۋەقەسىدە قازا بولدى6  غاتەرجىمانى سۈپىتىدە بېيجىڭ
ىڭ قول مەرھۇم ئاكام ئابدۇرېشىت ئىمىننىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن دادامن

يازمىلىرى ئىنىم ئەنۋەرگە قالغانىدىكەن6 كېيىنچە سۈرۈشتۈرۈش ئارقىلىق بۇ 
كۈنى چاپچال ناھىيە ئىتتىپاق -62ئاينىڭ -6يىلى -6313قول يازمىالرنى 

ئىمىنجان »گۇڭشىسىنىڭ شۇجىسى تىلەۋباينىڭ ئىنىم ئەنۋەرگە: 
ىيالىنى باھاۋۇدۇننىڭ تارىخ مەزمۇنىدىكى ئالتە پارچە قول يازما ماتېر

تاپشۇرۇپ ئېلىپ، چاپچال ناھىيەلىك سەياسىي كېڭەشكە ئەۋەتىپ بەردىم، 
دەپ ھۆججەت يېزىپ بېرىپ، ئېلىپ « ھۆججەت يازغۇچى تىلەۋباي

كەتكەنلىگىنى ئۇقتۇق6 بىز بۇ مىراسالرنى كۆپ ئىزلىگەن بولساقمۇ 
سەياسىي كېڭەش ئارخىپخانىسىدىن ئاللىبۇرۇن باشقىالرنىڭ قولىغا ئۆتۈپ 

 ەتكەنلىگى ئۈچۈن تېپىش ئىمكانىيىتى بولمىدى6ك
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تەمسىللىرىگە كەلسەڭ -دادامنىڭ خەلق ئارىسىدىن توپلىغان ماقالە
يىللىق ئۈچىنچى -6393ژۇرنىلىنىڭ « ئىتتىپاق»بىر قىسىمى ئۈچ ۋىاليەت 

-سانىدا زۇنۇن قادىرى، نۇرمەھەممەت بوساقۇپالرنىڭ توپلىغان ماقال
شىنجاڭ »ىلغان ئېدى6 ئۇنىڭدىن باشقا تەمسىللىرى بىلەن بىرگە بېس

سانلىرى ۋە - 62،66،63يىللىق -6317ژۇرنىلىنىڭ « ئەدەبىيات سەنئىتى
-سانلىرىدا دادام توپلىغان ماقال-2،6يىللىق -6319ژۇرنىلىنىڭ  « تارىم»

پارچىسى يورۇققا چىققان ئېدى6 مەزكۇر ژۇرنالغا  969تەمسىللىرىنى جەمئىي 
ەرھۇم ئىمىنجان باھاۋۇدۇننىڭ ئۇيغۇر خەلق م»كىرىش سۆزى ئورنىدا: 

يىلغىچە سوۋېت -.632يىللىرىدىن -6323تەمسىللىرىنى -ماقال
سۇ ئۇيغۇرلىرى ۋە ئىلى ۋىاليىتىنىڭ ھەر بىر يېزا ىئىتتىپاقىدىكى يەتت

بىر ئاڭالپ توپلىغاندى6 چۈنكى ئۇ، -قىشالقلىرىدىكى خەلق ئاغزىدىن بىرمۇ
تەمسىللەرنىڭ -مۇن يېغىشاليدىغان ماقالكىشىلەرنىڭ سۆزىگە چوڭقۇر مەز

قىممىتىنى بىلەتتى ۋە ئۇنى سۆيەتتى6 شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ ئۆز خەلقىنىڭ -قەدىر
تارىخى ۋە ئەدەبىياتىغا دائىر قىممەتلىك ماتېرىيالالرنى يىغىپ توپلىغان ۋە 

-دىن ئوشۇق ئۇيغۇر خەلق ماقال 9333ساقالپ كەلگەنىدى6 ئىمىنجان ئاكا 
توپلىغان بولسىمۇ لېكىن ئۇنى ئۆزىنىڭ ھايات ۋاقتىدا تەمسىللىرىنى 

، «مەتبۇئات ئارقىلىق خەلقىمىزگە تەقدىم قىلىش پۇرسىتىگە ئېگە بواللمىدى
 –پارچە ماقالە  969دېگەنلەر يېزىلغانىدى6 يۇقىرىدا قەيت قىلىنغان 

رومانىنىڭ « ئېغىر تىنىقالر)»تەمسىلدىن قالغانلىرىنى يۈسۈپ ئىلياس 
نىڭ قولىدا بولۇشى مۇمكىن دەپ يۈرەتتۇق6 يۇسۇپ ئىلياس ۋاپات ئاپتورى( 

كى تۇرالغۇسىغا ئىزدەپ دىبولۇشتىن بۇرۇن ئىنىم ئەنۋەر ئۇنىڭ ئالمۇتى
بېرىپ، دېرىگىنى قىلغاندا ئۇ كىشى قولىغا دەرھال قەلەم ئېلىپ، 

يىلالردا ئېلىپ -13ئۈرۈمچىدىكى مەلۇم يازغۇچىغا خەت يېزىپ، ئۇ ئۆزىدىن 
تەمسىللىرى توپلىمىنىڭ قول -ن دادام ئىمىنجان باھاۋۇدۇننىڭ ماقالقالغا

يازمىسىنى بىزگە تولۇق تاپشۇرۇپ بېرىشنى ھاۋالە قىلىدۇ6 لېكىن ئۇ كىشى 
بۇ ئىشقا تولىمۇ ئۇزۇن بولۇپ كەتتى، قەيەردە »بىز ئىزدەپ بارساق: 
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ىزگە ، دېگەندەك باھانە سەۋەبلەرنى كۆرسىتىپ ب«قويغانلىغىمنى بىلمەيمەن
 بەرمەي قويدى6

نىڭ مەرھۇم تارىخ « ئىلى تارىخى»يىلى دادام يازغان -6399
تەنقىقاتچىسى، يازغۇچى تىيىپجان ھادىنىڭ قولىدا بىر نۇسخا بارلىغىنى 
ئاڭالپ، ئۆيىگە باردىم ۋە قول يازما نۇسخىنى ئۆز كۆزۈم بىلەن كۆرۈشكە 

بۇ نۇسخىنى ئاۋتونوم  نائىل بولغانلىغىمدىن ناھايىتى خۇشالالندىم6 ئۇ ماڭا
رايونلۇق مۇزېيخانىسىدا ساقلىنىۋاتقان ئەسلى نۇسخىدىن تەنقىقاتتا 
پايدىلىنىش، ساقالش ئۈچۈن كۆچۈرۈپ ئەكەلگەنلىگىنى، ئارىيەتكە 
بېرەلمەيدىغانلىغىنى، شۇ يەردىن بىر نۇسخا كۆچۈرۈپ كېلىشىم الزىملىغىنى 

ئۈرۈمچىگە باردىم6 كۈنى -29ئاينىڭ -3تەۋسىيە قىلدى6 مەن شۇ يىلى 
تەم ئاكا مېنى ش ئۇ ئا ر مۇزىيىنىڭ رۇسماھىنۇر قاسىمنىڭ ئاكىسى 

تەتقىقاتچىسى ئابدۇقىيۇم غوجا )مەرھۇم زىكرى ئەلبەتتەنىڭ كۈيئوغلى( بىلەن 
كۆرۈشتۈردى6 بىز بۇ ئەسەرنى نۇر بىلەن بىر نۇسقا كۆپەيتىۋېلىش 

ىمىنى تىل غشللىئىمكانىيىتىگە ئېگە بولدۇق6 مەن شۇ ۋاقىتتىكى خۇ
ئارقىلىق تەسۋىرلەشكە ئاجىزلىق قىلىمەن6 بۇ كۆپەيتىلگەن نۇسخىنى ئېلىپ 

نىڭ باش مۇھەررىرى ھېمىت رېھىمنىڭ ئۆيىگە بارسام « شىنجاڭ گېزىتى»
شائىر ئەلقەم ئەختەم بار ئېكەن6 ئۇ ئەسەرنى قولغا ئېلىپ كۆرۈپ چىققاندىن 

 كېيىن:

ېكەن6 مەن يېقىندا بۇرادىرىم بۇ دەل دادىڭىزنىڭ قول يازمىسى ئ -
يۈسۈپ نەزەرنى يوقالپ غۇلجىغا بارغاندىم6 ئۇ جىگەر راكىغا گىرىپتار بولغان 
بولۇپ، ساناقلىقال كۈنلىرى قاپتىكەن6 ئاخىرقى ئۆمىرىدە بىر ھەپتە بىرگە 
بولدۇم6 مەن ئۇنىڭ خاتىرىسىدىن ئەينى يىلالردا ئاكىڭىز ئابدۇرېشىت ئىمىن 

نىڭ كۆپەيتىلمە نۇسخىسىنى كۆردۈم6 «ئىلى تارىخى»گەن تەرىپىدىن كۆچۈرۈل
كۈنى شېرىپ -29ئاينىڭ  -62يىلى -63.1سۈرۈشتۈرسەم، بۇ نۇسخىنى 

يۇنۇس دېگەن كىشى ش ئۇ ئا ر مىللەتلەر تەنقىقات ئورنىدا ساقلىنىۋاتقان 
كۈنى غۇلجىدا -1ئاينىڭ -9يىلى -6392ئەسلى نۇسخىدىن كۆچۈرگەنىكەن6 
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ۇرادىرىم يۈسۈپ نەزەر مەن كۆرگەن نۇسخىنى شېرىپ يۇنۇستىن ب
يىلى يۈسۈپ نەزەردىن بىر نۇسخا -6399كۆچۈرىۋالغانلىغىنى ئېيتتى6 مەن 

كۆچۈرۈپ ئالدىم6 سىز قايتىپ بېرىپ، مەرھۇمنىڭ ئايالى گۇلبان ھەدەمدىن 
ئۇ، سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ،  –دېدى6 يەنە بىر گەپ دېدى  -كۆچۈرۈۋېلىڭ، 

ل6 مۇتەللىپنىڭ سوۋېتتىكى سىڭلىسىدىن بىر پارچە خەت  يېقىندا، شائىر -
يىلى ئاقسۇدىن ل6 مۇتەللىپ سىڭلىسىغا -6391كەلدى6 خەتنىڭ ئىچىگە 

ئەۋەتكەن خەت سېلىنغانكەن، مەن بۇ خەتنى ل6 مۇتەللىپكە بولغان چەكسىز 
سېغىنىش ھېسسىياتىم بىلەن تاالي قېتىمالپ ئوقۇپ چىقتىم، خەت ھەتتە ياد 

سىڭلىم، سىز بارلىق يازغۇچى بورادەرلەرگە ساالم »تتى6 خەتتە: بولۇپ كە
ئېيتىڭ، مېنىڭ بۇ خېتىم سىلەرگە يوللىغان ئاخىرقى خېتىم بولۇپ قىلىشى 
مۇمكىن6 مەن سىلەرگە بىر كىشىنى تونۇشتۇراي، ئۇ بولسىمۇ تارىخچى 

مازارلىق ئىمىنجان باھاۋۇدۇن ئاكا بولىدۇ6 ئۇ كىشى بىلەن بىر  خونخاي
ۋەت سۆھبەتلىشىپ قالدىم6 قايتا كۆرۈشۈشكە مۇيەسسەر بواللمىدىم، نۆ

دەپ يېزىلىپتۇ6 « يازغۇچى بورادەرلەر ئۇ كىشى بىلەن سۆھبەتلىشىپ تۇرسۇن!
ئەلبەتتە، ئىمىنجان ئاكىنىڭ تارىخقا مۇكەممەل بولۇشىدىكى سەۋەب ئۇ 

ل ياشلىق ھاياتىدا بىر نەچچە مىللەتنىڭ تى 16تىلغىمۇ باي ئېدى6 ئۇ 
يېزىقىنى بىلەتتى6 شۇڭا شائىر ل6 مۇتەللىپمۇ ئۇ كىشىنىڭ بىلىمىنىڭ 
نەقەدەر ئۈستۈنلۈگىنى سەزگەنىكەن6 ئەگەر ئۇ كىشى موشۇ كۈنلەرگىچە 

-ياشىغان بولسا يەنە قانداق ئېسىل ئەسەرلەرنى يېزىپ چىقار بولغىيدى
 دېدى6

ڭ مەن ناملىق ئەسىرىنى« ئىلى تارىخى»دادام ئىمىنجان باھاۋۇدۇننىڭ 
ش ئۇ ئا ر مۇزېيخانىسىدىن كۆپەيتىپ ئەكەلگەن قول يازما نۇسخىسى 

بەت بولۇپ، كونىچە ئىمالدا يېزىلغانىكەن6 ئوقۇشقا ئاسان بولۇش  32جەمئىي 
بەت بولدى6  276ئۈچۈن ھازىرقى ئىمالدا ئىش قەغەزگە كۆچۈرۈپ چىقسام 

تايىن مول، ئەسەردە مۇئەللىپ ئەكىس ئەتتۇرگەن تارىخىي ۋەقەلىكلەر ئىن
يېزىش ئۇسلۇبى ئۆزگىچە، پاكىتلىرى ئېنىق ۋە قايىل قىالرلىق بولۇپ، ئىلى 
تارىخى ئۈستىدە يېزىلغان ئەسەرلەر ئىچىدە ئاالھىدە ئورۇن تۇتىدۇ6 ئۇ 
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تارىخىي ۋەقەلىكلەرنى ئەينەن يورۇتۇپ بېرىش زۆرۈرىيىتىدىن ئەسەرنى چوڭ 
 ر:ماۋزۇغا بۆلۈپ يازغان بولۇپ، بوال 91كىچىك  –

ۋە ھۆكۈمدارلىق  دەۋرى6 چاغاتاي 69ئىلى ئۆلىكىسى 62سۆز بېشى 6
6 ئىلىدا مانجۇرر تائىپىلىرى ۋە 1 دەۋرى6 ئىلىدا جوڭغار خانلىغى 9قىلغانالر 
6 ۋاڭ خولۇ ھەققىدە 69 قوشاقالر 67 چېگرا تاشلىرى ۋە قورۇلالر .ر ئۇيغۇرال

6 62ىلالر ھەققىدە 6 سېپ666 مىس كانى ھەققىدە 663 ئۆستەڭلەر ھەققىدە 3
6 ئىلى ۋىاليەت 69ئىچكى جوڭگو نېمە ھالدا، ئىلىغا ھەيرەت قىلدىمۇ؟ 

6 .6ئالدىدا  ئۇيغۇرالر ئىنقىالب6 61 ئنقىبالى6 توڭگان 69لىرى ھاكىم
6 غۇلجا سۇلتانلىغىنىڭ 67ۋە ئىلى سۇلتانلىغى  ئىنقىبالىتوڭگانالر -ئۇيغۇر

6 بايانداينىڭ 63قەتلى بولۇشى ئەمىرنىڭ  ئابدۇرۇسۇل6 69تەشكىل قىلىنىش 
6 سۇلتان 626 پوچى ماخمۇت قېرى غۇلجىنىڭ كېلىشى6 23 پەتھ قىلىنىشى

6 پوچى 629 6 قېرى غۇلجىنىڭ سۇلتانلىغى22اننىڭ ئۆلتۈرۈلىشى6 خمەزەم
ۋكەت ئاخۇنۇمنىڭ ا6 مولال ش29مەھمۇت قېرى خوجىنىڭ قەتلى بولۇشى 

6 مولال شەۋكەت .2ېلىنغانلىغى 6 ئاداققى قورغان كۈرەنىڭ ئ21سۇلتانلىغى 
6 ئەال پالۋاننىڭ سۇلتان 27 سۇلتانلىقتىن چەتلەشتۇرۇلىشى ئاخۇننىڭ

6 سۇلتان ئوبۇلئەالخان 23بىلەن تۇڭگانالر چاتىغى  ئۇيغۇر6 29بولغانلىغى 
6 96قېلىشى  ىداقول رالرۇس ئۇيغۇرلىرىنىڭ6 ئىلى 93دەۋرىدە بولغان ۋەقەلەر 

بەرگەن  ئۇيغۇرالرنىڭ6 92كۆچۈشى  تتىسۇغايەتۇڭگانالرنىڭ  ئۇيغۇرال
6 توڭگارالرنىڭ كۆچۈشى 699 توڭگانالنىڭ بەرگەن ئىلتىماسى 99ئىلتىماسى 

ۋە تۇڭگارالرنىڭ ئۆسەك بويىغا  يغۇرۇئ6 .9كۆچۈشى  ئۇيغۇرالرنىڭ6 91
چېلەككە كۆچۈشى  ئۇيغۇرالرنىڭ6 699 كۆچمەنلەرگە بەرگەن ياردەم 97بېرىشى 

6 قارا سۇ بولۇسىغا كۆچۈش 93تۇڭگانالرنى ئىدارە قىلىش بىلەن  ئۇيغۇر6 93
6 يەرلەرنىڭ ھېسابى، خەلقنىڭ 92مەھەللە سېلىش  ،6 سېپىلالر سوقۇپ96

6 ئىلىدىن 91ەر تۇڭگانلىرى قشەق6 699 كەتمەن بولۇسى ھەققىدە 99بۆلۈنۈشى 
 كۆچمەي قالغانالر ھەققىدە6



139 
 

ز ئەلقەم ئەختەمنىڭ مەن غۇلجىغا قايتقاندىن كېيىن مەرھۇم شائىرىمى 
ھاۋالىسى بويىچە نەزەر ئاكىنىڭ ئايالى گۇلباندەمنى ئىزلەپ تاپتىم6 
ئەسەرنىڭ كېيىن تېپىلغان كۆچۈرۈلمە نۇسخىسىنى ئون كۈنلۇك مۇھلەت 

كۈنى كۆچۈرۈپ چىقتىم، -9ئاينىڭ -9يىلى -6399بىلەن ئارىيەتكە ئېلىپ 
ەن بولۇپ، مەن ئۇنى بەت قىلىپ كۆچۈرۈلگ 699بۇ ئەسەر خاتىرە دەپتەرگە 

بەت چىقتى6 خاتىرىنىڭ بېشىغا  .9ئادەتتىكى ئىش قەغىزىگە كۆچۈرسەم 
كۈنى ئۈرۈمچى -29ئاينىڭ -62يىلى -.631»، «ئىلى ۋىاليىتى تارىخى»

دەپ، ئاخىرقى بېتىگە بولسا « مۇزېيخانىسىدىن كۆچۈرگۈچى شېرىپ يۇنۇس
چى: يۈسۈپ كۈنى غۇلجا شەھىرىدە كۆچۈرگۈ-1ئاينىڭ -9يىلى -6392»

مەن ئۇنى دادام ئىمىنجان باھاۋۇدۇننىڭ قول يازما «6 نەزەر دەپ يېزىلغانىكەن
نۇسخىسىنىڭ قىسقارتىلىپ كۆچۈرۈلگەن ۋارىئانتى بولسا كېرەك دەپ 
قارايمەن6 چۈنكى، ئاكام ئابدۇرېشىت ئىمىن ئەينە چاغدا ئەخمەتجان قاسىمىگە 

 91ت قىلىنغان( جەمئىي تەقدىم قىلغان قول يازما نۇسخا )يۇقىرىدا قەي
كىچىك ماۋزۇدىن  –چوڭ  96ماۋزۇدىن تەركىپ تاپقان بولسا، بۇ نۇسخى 

تەركىپ تاپقانىكەن6 تۆۋەندە مەن كەڭ ئوقۇرمەنلەرنىڭ ئىككىنچى قېتىم 
بىر -تېپىلغان نۇسخىدىكى ماۋزۇالرنى بىرىنچى قېتىمدىكىسى بىلەن بىرمۇ

 ەردىم6سېلىشتۇرۇپ كۆرۈشى ئۈچۈن ئەينەن كۆچۈرۈپ ب

6 ئىلىدا 9 دەۋرى6 چاغاتاي 69 ئىلى ئۆلكىسى 62سۆز بېشى 6
6 .6 ئىلىدا مانجۇرالر ھەم تارانچىالر 1جۇڭغارالر دۆلىتىنىڭ تەشكىللىنىشى 

6 مىس كانالر 63 ئالۋاڭالر ھەققىدە 69 ئۆستەڭلەر ھەققىدە 7ۋاڭ خولۇ ھەققىدە 
ئۇيغۇر، 6 62 البىئىنقى6 ئىچكى تۇڭگان 666 سېپىلالر ھەققىدە 63ھەققىدە 
ئەمىرنىڭ قەتىل  ئابدۇرۇسۇل6 669 غۇلجا سۇلتانلىغى 69 ئىنقىالبى تۇڭگانالر
6 667 قېرى خوجىنىڭ كېلىشى .66 بايانداينىڭ پەتھ قىلىنىشى 61بولۇشى 

خاننىڭ سۇلتانلىغى مەزەم6 69قازى كاالن، نەسىردىن ئاخۇننىڭ ئۆلتۈرۈلۈشى 
6 مولال 26ېرى خوجىنىڭ ئۆلتۈرۈلۈشى 6 ق623 قېرى خوجىنىڭ سۇلتانلىغى  63
6 29 قۇرغان كۈرەنىڭ ئېلىنىشى66 ئاداققى 22ۋكەت ئاخۇننىڭ سۇلتانلىغى اش

بىلەن  ئۇيغۇر6 29 مولالشاۋكەت ئاخۇننىڭ سۇلتانلىقتىن چەتلەشتۇرۇلىشى
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6 تۇڭگانالر ئىسيانى .62 ئەال پالۋاننىڭ سۇلتانلىغى 21تۇڭگانالر چاتىغى 
رنىڭ الرۇس ئۇيغۇرالرنىڭ6 29رنىڭ سۇقۇشىشى الرۇس بىلەن ئۇيغۇرالر6 27

6 ئىلىدا قالغان 93يەتتە سۇغا كۆچۈشى  ئۇيغۇرالرنىڭ6 23قولىدا قېلىشى  
 6ئۇيغۇرلىرىسۇ ى6 يەتت96 ئۇيغۇرالر

تەزكىرە ئىشخانىسىنىڭ -يىلى غۇلجا شەھەرلىك تارىخ-6331مەن 
دام ئىمىنجان سابىق مۇدىرى، يازغۇچى، تەرجىمان ئىسھاق باسىتىدىن دا

ئەسىرىنىڭ خەنزۇچىغا تەرجىمە قىلىنىپ « ئىلى تارىخى»باھاۋۇدۇننىڭ 
بېسىلغان نۇسخىسىنىڭ گەنسۇ ئۆلكىلىك كۈتۈپخانىدا ساقلىنىۋاتقانلىغىنى 
دەلىللەلەيدىغان مۇندەرىجىنى كۆرگەنىدىم6 )بۇ مۇندەرىجە ھېلىھەم ئىسھاق 

-.2ئاينىڭ -62يىلى -2333باستىنىڭ قولىدا ساقالنماقتا6 مۇھەررىردىن( 
كۈنى مەن ئۈرۈمچىدە شېرىپ خۇشتار ئەپەندى بىلەن كۆرۈشۈپ، دادامنىڭ 
كىتابىنىڭ دېرىكىنى قىلدىم6 ئۇ ماڭا ش ئۇ ئا ر مىللەتلەر دىن ئىشلىرى 
كومىتېتى قەدىمقى ئەسەرلەر تەنقىقەت ئورنىدىكى  مۇھەممەتجاننى ئىزلەپ، 

6 مەن مۇھەممەتجاندىن ئەھۋال شۇ ئارقىلىق سۈرۈشتە قىلىشنى تاپىلىدى
ئايدا غۇلجىدىن بىر قىسىم -63يىلى -6336بىز »ئۇقۇشقاندا، ئۇ ماڭا: 

تارىخى ماتېرىيالالرنى ئەكەلگەنىدۇق6 ئۇنىڭ ئىچىدە دادىڭىز ئىمىنجان 
باھاۋۇدۇننىڭ ئەينى ۋاقىتتا ئەخمەتجان قاسىمى ۋە سەيپىدىن ئەزىزىلەرنىڭ 

ئەسىرىنىڭ قول يازمىسىمۇ بار « تارىخىئىلى »بېسىش تەستىقى سېلىنغان 
ئېكەن6 بۇ ئەسەر شۇ پېتى ساقلىنىۋاتىدۇ6 رەتلەپ تىزىمغا ئالغاندىن كېيىن 

 دېدى6 -« سىزگە كۆرسىتەيلى

كۈنى يازغۇچى تۇرسۇن ياسىن -66ئاينىڭ -9يىلى -2336مەن 
رومانىنىڭ ئاۋتورى( بىلەن سۆھبەتلەشكەنگە قەدەر دادامنىڭ « سادىر پالۋان)»
ۇ ئەسىرىنىڭ پەقەت قول يازما نۇسخىسىال بار دەپ كەلگەن ئېكەنمەن6 ب

مەندە دادىڭىز ئىمىنجان باھاۋۇدۇننىڭ ئەخمەتجان قاسىمى »تۇرسۇن ياسىن: 
« ئىلى تارىخى»تەستىق سالغاندىن كېيىن ئۈچ ۋىاليەت مەتبەسىدە بېسىلغان 

ىيال ئەسىرى بار، مەن ئۇنى شەخسى ئارخىپىمدا ساقالۋاتىمەن6 ماتېر
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ئارخىپلىرىمنى رەتلىگەندە بىر نۇسخا كۆچۈرۈۋېلىڭ، بىراق سىزگە ئەسلى 
 دېدى6 « نۇسخىنى بېرىۋېتەلمەيمەن

ش جەريانىدىكى دەئەسىرىنى ئىز« ئىلى تارىخى»مەرھۇم دادامنىڭ 
ئۇزاق يىللىق تىرىشچانلىقلىرىم ئىشىنىمەنكى بىكارغا كەتمىدى6 ئەسەرنىڭ 

نىيەت كىشىلىرىمىز قولىدا ساقلىنىۋاتقان  خالىس قەدىرلەيدىغانتارىخنى 
تۈرلۈك يازما ۋە باسما نۇسخىلىرى پات يىقىندا يورۇققا چىقىپ، كەڭ 
ئوقۇرمەنلەر بىلەن يۇز كۆرۈشۈپ، مەرھۇم دادامنىڭ روھىنى خۇش 

 قىلغۇسى666!

 ئابدۇشۇكۇر ئىمىن،

 ،«ئىلى تارىخ ماتېرىئاللىرى)»

 ەر(بەتل 92 -6يىلى نويابر، غۇلجا، -2332 
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 66666666666672ئەلى پالۋاننىڭ سۇلتان بولۇشى66666666666666666666

 666666679ئوتتۇرسىدىكى چاتاق6666666666ئۇيغۇرالر بىلەن تۇڭگانالر 
 666666666666673سۇلتان ئەالخان دەۋرىدە بولغان ۋەقەلەر666666666666
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 666666666666699رنىڭ قولىدا666666666666666الرۇسئىلى ئۇيغۇرلىرى 
 666666691سۇ ۋىاليتىگە كۆچىشى66666666ىەتتئۇيغۇر، تۇڭگانالرنىڭ ي

 66666666666666666666666666666699تۇڭگانالرنىڭ كۆچۈشى66666666
 666666666666666666666666636شى6666666666666ئۇيغۇرالرنىڭ كۆچۈ

       6666666632ۋە قورغاسقا كۆچۈشى666666ئۇيغۇر، تۇڭگانالرنىڭ ئۆسەك 
 666666666666666666666666666666666666639بېرىلگەن ياردەملەر6666
 66666666666666666666666631ۆچۈشى666666ئۇيغۇرالرنىڭ چېلەككە ك
 .6666666666663لىسىغا كۆچۈشى66666666666كۆچمەنلەرنىڭ قاراسۇ بو

 666666666666666666666666666633ئىدارە قىلىشانالرنى گئۇيغۇر، تۈڭ
 66666666666666666636سېلىقالر66666666666 –يەر ھېسابى ۋە ئېلىق 

 666666666666666666666666636ر6ئورۇنالشتۇرۇلغانال قاراسۇ بولۇسىغا 
 666666666636يىلى ئالمۇتا ئۇيېزدىغا تېرىلگەن ئاشلىق6992-6666666

 66666666666666632ئۇيغۇر، تۇڭگانالرغا سېلىنغان سېلىق6666666666
 6666666666666666666666666666666666639ئىلىدا قالغان ئۇيغۇرالر666

دادام ئىمىنجان باھاۋۇدۇننىڭ شانلىق ھاياتى ۋە 
 66666666666666666666666666666666666666666666666666631ئىزدىنىشلىرى
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 ئىمىنجان باھاۋۇدۇن

 

 ئىلى تارىخى
 سابىتجان باباجان                          رەسسام:

 مەھەممەتجان ياسىن                       كوررېكتور:
 ۋا، ىېمەدىنە سوف              كومپيۇتېرغا ئالغان:

 نەرگىزە ئىسمائىلوۋا،                                    
 ەر زۇنىېۋاسەنەب                                    

 سەبىنە ئسرائىلوۋا،                         دىزاينېر:
 مەدىنە مۇلالخۇنوۋا                                   
 

 6ب6 ت 69:ھەجىمى66/.66 3.×99:فورماتى
 233: تىراژى
 

 ، بىشكەك  شەھىرى،  باسمىخانىسىدا بېسىلدى «ئايات»
 3. تەشكەنت كوچىسى،


