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 يورۇق ساھىلالر
  ائبد√سهمهت نهزهرخوجا

 

 دېموكرات ۋه ÿدىب دهم≠ېشقه

 ⁄رنىتىلىپ ھاكىمىيىتى سوۋېı كېيىن، ىئنقىالبتىن ۋه ىئل∏ىرى ىئنقىالۋىدىن fiكتهبىر
 بƒ ائبد√سېمهتوفنىڭ نهزهرغوجا ائلىم شاىئر، تهرهققىيپهرۋهر ÿتكهن ىئجات دهۋىرده مƒستهھكهملىنىۋاتقان

 تالالۋېلىنغان گېزىتىدىن "ائۋازى كهمبهغهللهر" ۋه جƒرناللىرى "شƒرا" چىققان يىلالردا خىل ھهر ›نىڭ تو≠لىمى
 Į.تا≠تى تهركىپ ÿسهرلىرىدىن
 ائتالغƒالرنى س∆ز، بىر گايى ۋه تهكرارالپ قېتىم نهچ≥ه بىر ھهققىده مهسىلىلهر بهزى ماقالىالردا ائيرىم ائ≠تور

ƒزگهرتىلمهي، قايسىسى ھې∞ ›الرنىڭ يازغانلىقتىن، قاراپ روھىغا زاماننىڭ شfi ÿكسى ينىÿ نهشىر بويى≥ه 
  .قىلىندى

 دېموكرات ۋه ÿدىب ≠ېشقهدهم

 ىئلمىي ائجايىپ fiزلىرىنىڭ ›الر fiتكهن، نامزاتالر نƒرغƒنلىغان تارىخىدا مهدهنىيىتى ›يغƒر دېموكراتىك
 fiكتهبىر بىرى سىماالرنىڭ شƒنداق .قالد√ردى ىئز fiچمهس دا تارىخىمىز بىلهن ىئجادى بهدىي ۋه
 دهۋىرده مƒستهھكهملىنىۋاتقان ⁄رنىتىلىپ ھاكىمىيىتى سوۋېı كېيىن، ىئنقىالبتىن ۋه ىئل∏ىرى الۋىدىنىئنقى
 .ائبد√سهمهتوفتƒر نهزهرغوجا ائلىم شاىئر، تهرهققىيپهرۋهر ÿتكهن ىئجات

 بىلهن ىئجادى ۈئنۈمدارلىق لىق، ىئستېدات يۈكسهك fiزىنىڭ سۈ≠ىتىده ÿدىب ائبد√سهمهتوف نهزهرغوجا
  .ىئ∏ىلهيد√ ⁄ر√ننى ائالھىده تارىخىدا ÿدهبىياتىمىز تهرزده شاىئر تاالنتلىق  ائلىم، تارىخ≥ى يېتۈك ۋه چلۈككۈ

 ۋهكىللىرىدىن زىيالىيالر چىققان خهلقىدىن ›يغƒر دهۋرىده fiز )بالىسى ›يغƒر( ائبد√سهمهتوف نهزهرغوجا
 تهرهققىيپهرۋهر ساۋاتلىق، بوۋاي ائبد√سهمهت سىائتى ÿدىپنىڭ كېرهككى، fiتۈش تهكىتلهپ شƒنى .ىئدى بىرى
 ائبد√لال ىئنقىالب≥ى يالقƒنلƒق fi.ىئدى قاتناش≥ىسى ىئنقىالۋىنىڭ ىئلى جىلدىكى-1863 بولƒپ، ائدهم

 يول مهيدانىغا ىئلىم بولƒپ بىرىن≥ى ساھاسىدا ÿدهبىياتى ›يغƒر ائبد√سهمهتوفنىڭ نهزهرغوجا روزىباقىيېف
 قهلبىدىن چىن ≠اائلىيىتىنى ىئش ىئجتىماىئي ك∆رسهتكهن جƒتدارچىلىغىدا ›يغƒر ىنى،ائتالنغانلىغ باشالپ
 ‰ھتىرام سهمىمىي رىنڭ "بىربى ‰دى، دوسı يېقىن ناھايىتى بىلهن بىربىرسى بƒالر .‰دى باھالىغان جƒقƒرى
 .ھ∆رمهتلهتتى بىلهن
 ۋاقتىدا تƒرغان س∆ھبهتلىشىپ بىلهن ۋروزىباقىΩ ائبد√لال ائبد√سېمهتوفنى، نهزهرغوجا جىلى-1927 مهن،
 خوشلىشىپ ىئللىق ناھايىتى بىلهن روزىباقىΩۋ ائبد√لال ائبد√سېمهتوف نهزهرغوجا .‰دىم كېرگهن قېتىم بىرىن≥ى
 نهزهرغوجا" :ماڭا سورىغىنىمدا دهپ بولىد√ كىم كىشى بƒ روزىباقىΩۋتىن ائبد√لال مهن كېيىن، كهتكهندىن
 ≠ېشقهدهم چىققان ىئ≥ىدىن خهلقىمىزنىڭ ".بالىسى ›يغƒر" تهخهللƒسى .بولىد√ شىكى دې∏هن ائبد√سېمهتوف

 ≤√رنالالر باشقا ۋه جƒرنالىدا "شƒرا" چىقىدىغان ⁄رېنبƒرگتا الرنىڭ�تاتار "بالىسى ›يغƒر" .دېموكرات ÿدىپ،
 تونƒشتƒرغان خهلقلهرگه روسىيىخهلقلهرگهي مهدهنىيىتىنى تارىخىنى، خهلقىنىڭ ›يغƒر سهھىپىلىرىده

 يولىغا ›نىڭ دوسı، ھ∆كۈمىتى∏ه شƒراالر كىشى بƒ .ھېسابلىنىد√ بولƒپ�بىرى مƒته≠هككۈرلهرنىڭ
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 ىئنقىالبىغا fiكتهبىر ائبد√سهمهتوفنى خوجا�نهزهر بىز شƒڭالشقا .ىئدى دې∏هن بىرىن≥ىسىد√ر كىرگهنلهرنىڭ
  كېيىن ىئنقىالبتىن ۋه قهدهر

  بېشى س∆ز
 

 تارىخلىرىنى، كېيىنكى ۋه بƒر√نقى بوۋىلىرىمىزنىڭ-ائتا تۈركلىرى تاران≥ى خƒسƒسهن بالىلىرى، ›يغƒر بىز
 بىلمى∏هنلى∏ىمىزدىن ⁄بدان تارىخىنى مىللىي قىسقىسى، تهرجىمىھاللىرىنى، ÿرلىرىمىزنىڭ مىللىي كېزهر ÿل
 .ايمىزائجرىتالم ائڭقىرىپ قايسىسىنى ھې∞ بƒالرنىڭ — يېقىن-�يىراق ياغى،-�ÿل ڭ∏ه،fi-�ائغىنه
 الزىم بىلىش تارىخنى مىللىي بالد√ر ھهممىدىن دېسهك، الزىم ائڭقىرىش بىلىپ ىئشالرنى سانالغان شƒ مانا

 رهۋىشلىرىنى، ك∆رۈش كۈن بƒر√نقى بوۋىالرنىڭ-ائتا :مهقسهت بىلىشتىن تارىخنى مىللىي زادى .بولغƒسىد√ر
 ÿھۋاللىرىنى بارلىق :خƒالسه—دۈشمهنلىرىنى ،دوستلىرىنى يوللىرىنى، تƒتقان ىئشالرنى، fiتكهن باشلىرىدىن
 كۈن ياشاش، كهل∏ۈسى ۋه fiمۈر ائلدىمىزدىكى قىلىپ، ھاسىل تهجرىبىلهر ۋه ىئبارهت شƒنىڭدىن بىلىپ،
 بهختىيار خهلقنى ≠ۈتكۈل ائرقىسىدا تهجرىبىلهر شƒ قوللىنىپ، ›سƒلالرنى مƒۋا≠ىق بهل∏ىلهپ يوللىرىنى ك∆رۈش
 .شتƒرقىلى سازاۋهر ھاياتقا

 تارىخى مىللىي ›د√مىنىڭ ›يغƒر قهدهر بۈگۈن∏ه لېكىن .الزىمد√ر مƒتلهق بىلىش تارىخنى مىللىي دېمهك،
 بولسىمƒ شƒنداق .تا≠≥ىراقتƒر مهلƒماتالر داىئر تارىخىغا ›يغƒر ۈئستى∏ه بƒنىڭ .ÿمهستƒر ‰تىل∏هن تهتقىقات
 شامدىغايلىنىپ دالجىماي ≠ۈتۈك≥ىلىرىمىز قىزىقىدىغان ا›نىڭغ ۋه ىئجىل بىلهن تارىخ .بولمايد√ يېتىشقا قاراپ
 تارىخىي بىزنىڭ خهلقلهر باشقا .چوقƒمد√ر چىقىرىش ۋ√جƒتقا تارىخنى بىر ÿرزىرلىك كىرىشسه، ىئشقا

 يهر كوالپ، خارابىلىرىنى قƒمƒل ۋه تƒر≠ان كېزىپ، چ∆للىرىنى ائلتهشهھهر يولىدا بىلىش ÿھۋاللىرىمىزنى
 ≠ۈتكۈل يىغىپ، مهلƒماتالر تارىخىي ائرقىلىق تېپىش بƒيƒمالرنى يوچƒن باشقا ۋه كېسهك تاش، چىققان تې∏ىدىن
 چىققان مهيدانغا ‰تىلىپ، نهشىر تهرىپىدىن fiتكهنلهر بىزنىڭكىلهرنىڭ تƒرغاندا، قىلىپ نهشىر ائلهم∏ه

 ھور√نلƒغىمىزدىن زنىڭfiزىمى بƒنى بولمىسا، غهيرهتلىرى ۋه ھىممهت قاتارلىق بېرىش يىغىپ مهلƒماتالرنى
 .ك∆رىمىز
 چاغ بىز تƒر√پ، قويƒپ تارىخ≥ىغا يېزىشنى تارىخ مىللىي  ⁄مƒمىي ۈئچۈن  ›يغƒرالر ≠ۈتكۈل  ÿمدى
 "تارىخى تاران≥ى" مƒشƒ يىغىپ، مهلƒماتالرنى بولغان داىئر تارىخىغا تۈركلىرىنىڭ تاران≥ى يالغƒز قاراپ، يېتىشى∏ه
 بىلسهكمƒ، چولتىلىغىنى كهم≥ىل، مهلƒماتلىرىمىزنىڭ يولدىكى بƒ .كىرىشتƒق شقاقىلى تهركىپ رىسالىنى ناملىق

ƒس توغرىلىق بƒتكۈچى تهشهببÿ ،قالماق≥ى يېزىپ دهپ "قال ‰يتىپ قالغى≥ه، يېتىپ" ك∆رۈنمى∏هنلىكتىن 
 .بولد√ق

ƒز لىرىنىبالى تاران≥ى — مهخسىتىمىز ‰تىشتىكى تهركىپ رىسالىنى ناملىق "تارىخى تاران≥ى" ›شبfi تارىخىي 
 ىئلى بولغان قارارگاھى كېيىنكى ھهم بƒر√نقى خهلقىنىڭ تاران≥ى بولسىمƒ، تونƒشتƒرماق بىلهن ÿھۋاللىرى
  .ك∆رد√ق الزىم fiتۈشنىمƒ بېرىپ مهلƒمات توال-�ائز توغرىسىدا fiلكىسى

  

 ماتېرىيالالر تارىخىي
 ئىلى ۋىاليىتى

 ائلىتاغدىن ۋه تا≠قان تهركىپ دهريالىرىدىن قاش كۈنهس، ∆كسƒ،ك ائغىياس، ائقسƒ، تېكهس، ÿسلىده "ىئلى"
 تو≠ىسى كهڭرى، يېرى fiلكه ÿلۋهك، سۈيى ىئلىنىڭ .ىئسمىد√ر دهريانىڭ قƒيƒلىدىغان ك∆لى∏ه بالقاش چىقىپ

 جƒغرا≠ىيه تازا، ھاۋاسى توال، ك∆مۈرى-تاش باي، مهدهنلهرگه تۈرلۈك تۈزى-تاغ مول، ھوسƒلى ۈئنۈملۈك،
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 دهرىجه 44-�43 چاغدا ائلغان ‰تىۋارغا قاينƒقالرنى غƒلجا، ائلمىلىق، يهنى مهركهزلىرىنى، يېڭى ۋه كونا نجهھهتتى
 .جايالشقان ›زاقلىققا شهرقىي دهرىجه 98-�97 ،)كهڭلىك شىمالىي( شىمالى ÿرز

 ىرىنىڭبالىل تۈرك تارتىپال زاماندىن بƒر√نقى كېرهك، بولسا ائالھىدىلى∏ىدىن شƒنداق يېرىنىڭ ىئلى
 مهدهنىيهت الۋازىم، زامانىسىدا بولƒپ، ›يغƒرالر تۈركلهر ياشىغان ىئلىدا .كهلمىشد√ر بولƒپ جهۋالڭاھى
 تهرىپىدىن )تارىخ≥ىالر( مÿƒررىخلهر مىللىي قىلغانلىقلىرى ىئشتىراك بىرى∏ه ھهر ىئشالرنىڭ ھېسا≠النغان
  .‰تىل∏هند√ر)بايان( تهسرىخ

 دولقƒنىدهك، دېڭىز ›الر بولغان، ب∆ۋهك توال تۈركلهر ك∆چمهن   ياشىغان ائسىيادا ⁄تتƒرا زامانالردا بƒر√نقى
 .يۈرۈشكهن سۈرۈپ ھايداپ، قوغالپ، ÿگىشىپ بىرىنى-بىر ي∆تكىلىپ، ياققا بƒ بىر-ياققا › بىر دىياردا كهڭ
 مىالدىدىن ىئلىنىڭ .ك∆رسىتهلمهيد√ ⁄چƒق-�⁄پ ÿھۋاللىرىنى كونا قهدىمىي، ىئلىنىڭ" تارىخ ۈئچۈن شƒنىڭ

   تارباغاتاي  ھازىرقى شىمالىدا تىيانشاننىڭ چاغالردا شƒ دهل بولمىسىمƒ، روشهن ÿھۋالى   بالد√رقى   ÿسىر 2
 .مهلƒمد√ر تƒرغانلىغى خهلقلهرنىڭ ناملىق "سى"   تهۋهسىده  ىئلى   بىلهن

 .ىئدى كهل∏هن باستƒر√پ ۈئستى∏ه سىلهر گىتىلهر قوغالنغان تهرىپىدىن ھƒنالر بƒر√ن يىل 171 مىالدىدىن
 يهتتىسƒدا ھازىرقى قوغالپ، گىتىالرنى ›يسƒنالر يۈرگهن چ∆رىسىده خوتهن ۋىاليىتىنىڭ ائلتىشهھهر كهيىن

 ÿسىر بىر مىالدىدىن .ىئدى جهنƒبىدا-شهرقىي ك∆لنىڭ ىئسسىق بارگاھى باش بƒالرنىڭ قىلدى، ھ∆كۈمرانلىق
 مƒزارت، .كهلدى بولƒپ ÿل≥ى ›يسƒنالرغا تهرىپىدىن خىتايالر كىشى ندې∏ه چهن جاڭ سهيياھ مهشھƒر بƒر√ن

 كېيىن بƒنىڭدىن زاتتƒر، ›شبƒ بهرگهن مهلƒمات تارىخىي دهسلهپ توغرىسىدا ك∆ل ىئسسىق خانتهڭرى،
 قهدهر ÿسىرگه ۋ يېرىمىدىن ÿسىرنىڭ ىئىئ ائمما .باشالندى ىئناقلىق ائرىسىدا خىتايالر بىلهن ۈئيسۈنلهر

 ‰لىپ، )تƒڭغƒسالر( توتانالر جايلىرىنى ۈئيسۈنلهرنىڭ چاغدا بƒ .قاتنىشالمىدى بىلهن تهره≠لهر بƒ تايالرخى
 ائسىيادا ⁄تتƒرا تۈركلهر كهل∏هن تهره≠تىن ائلتاي ÿسىرده ۋى .قوغلىۋېتىد√ تهره≠كه تېغى تىيانشان ۈئيسۈنلهرنى

 باشالنغان ≠هرغانىدا ÿسىرده ۋ .ىئدى دايهتتىسƒ مهركىزى ھ∆كۈمهتنىڭ غهربىي .قƒرىد√ ھ∆كۈمهت 2
 بƒ .ىئدى تارقالغان دىنى بƒددا يهتتىسƒدا چاغدا بƒ .بƒرىۋېتىد√ شىمالغا يولىنى ائسىيانىڭ غهربىي قااليمىقان≥ىلىق

 مƒزارت زاڭ شƒائÿن سهيياھلىرىدىن بƒددا .ائچتى يول يېڭى قاتنىشىشىغا بىلهن ياقالر بƒ خىتايالرنىڭ ھال
 ۋه مهىئشهت تۈركلهرنىڭ ياشىغان يهتتىسƒدا ھهمده ىئلى .قىلدى سهياھهت يهتتىسƒدا چۈشۈپ، ىغاىئل بىلهن

 .زاتتƒر موشƒ قالد√رغان مهلƒمات مƒ≠هسسهل داىئر مهدهنىيهتلىرى∏ه
  نهتىجىسىده  تارتىشلىرىنىڭ-تاالش  fiزارا ھ∆كۈمهتلىرى ائسىيا ⁄تتƒرا ائيىغىدىراق ÿسىرنىڭ ۋىىئ
 بƒالرنىڭ .fiتتى قارلƒقالرغا   يهتتىسƒ بولسا، ⁄تتƒرىلىرىدا ÿسىرنىڭ ۋىىئ .قالدى قىنىپبې خىتايالرغا
 .ائتىالتتى دهپ يابغƒ باشبƒغلىرى

 ≠هرمانلىرىنى-ھ∆كۈم  قارلƒقالرنىڭ تاىئپه بىر تۈركلىرىدىن مهجƒسىي ⁄تتƒرىلىرىدا ÿسىرنىڭ -10
 لهقهملىرى∏ه بƒغلىرىنىڭ باش .ائتالدى دهپ بƒغراخان لىرىبƒغ باش بƒالرنىڭ .جايالشتى> يهتتىسƒغا يوقىتىپ
 توققƒز ›يغƒرالر ›ر√قلىرىدىن قƒدرهتلىك ÿڭ قƒۋۋهتلىك، ÿڭ ÿسىرنىڭ شƒ تۈركلهر بƒ قارىغاندا،

 .بولىد√ ⁄يلىنىشقا دهپ تاىئپىسى بىر ⁄غƒزلىرىنىڭ
 دهپ گ∆رخان خانى بƒالرنىڭ .fiتتى رغاخىتايال قارا يهتتىسƒ ھهمده ىئلى باشالپ بېشىدىن ÿسىرنىڭ خىىئ
 غƒلجىدا ىئلى چاغدا بfi. ƒتتى دې∏هن∏ه نايمان كۈچلۈك ھ∆كۈمىتى گ∆رخان بېشىدا ÿسىرنىڭ خىىئ .ائتىالتتى
 كۈچ قهدهر شƒ مƒسƒلمان بىر ائتلىق بوزهر بولغان باشلىغى قاراق≥ىالر بالد√رقى بƒ .بولدى ≠هيدا خان بىر يېڭى
 چىڭ∏ىز ۈئستى∏ه بƒنىڭ .ائتىدى دهپ تƒغر√لخان fiزىنى ‰لىپ، شهھىرىنى ائلمالىق لدىكى،قى ھهرىكهت بىلهن

 ≠ƒرسهت نايمان كۈچلۈك ائمما .قىلدى )تابى( ۋاسال fiزى∏ه كېلىپ، باشالپ چېرىك قƒباليخان جهڭ≥ىلىرىدىن
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 نƒرغƒن نويان جهبه ىدىنجهڭ≥ىلىر چىن∏ىز يىلى-�1228 .ائلدى ياند√ر√پ ائلمالىقنى fiلتۈرۈپ، بوزهرنى تېپىپ،
 .⁄لتارغƒزدى قىلىپ خان ائلمالىققا تې∏ىننى سوقناق ⁄غلى بوزهرنىڭ قوغالپ، نايماننى كېلىپ، بىلهن چېرىك

ƒقىلغان سهياھهت ىئلىدا چاغدا ش ƒالتىنىڭ يېمىش-يهل ۋه ائشلىق ىئلىدا تىساي يهلƒلكىنىڭ ائۋ√ن، مهھسfi 
 .ىئدى يازغان مهمƒرلىغىنى
 تهگكهن ۈئلۈشى∏ه چاغاتاينىڭ ىئلى ب∆لۈن∏هنده، ⁄غالنلىرىغا ›نىڭ مهملىكىتى ›لƒق ∏ىزخاننىڭچىن مهشھƒر
 توپ( بارگاھى باش بƒالرنىڭ .تƒردى ياقىسىدا ىئلى توالراق بالىلىرى ›نىڭ ۋه چاغاتاي ۈئچۈن شƒنىڭ .ىئدى
 .قاينƒقد√ر ھازىرقى ك∆ره تىمالغا‰ھ ىئككىن≥ى .ائتالدى ائققورغان بولƒپ، يهر دې∏هن ائيىپ ›لƒق )ھورداك
 بƒ بولƒشى خونخايدا سهككاكىينىڭ يۈسۈپ ائلىمى مƒسƒلمان fiلتۈرۈل∏هن بىلهن ÿمرى خاننىڭ چاغاتاي
 .بولدى مهيدانى ›ر√ش fiزارا چاغاتايالرنىڭ كېيىنرهك ÿترا≠ى ›نىڭ ۋه ىئلى .قƒۋۋهتلهيد√ ‰ھتىمالنى

 ›ر√شالرنىڭ fiزارا مƒنداق .قىلدى ›ر√شالرنى قانلىق يهرده بƒ ƒيلهرائلغ بىلهن بƒقا ائرىق يىلالردا-1262
 ائدهم يېقىن يى∏ىرمى∏ه چاغاتاي≥ىالردىن ىئ≥ىدىال زاماننىڭ ائز .تƒردى ي∆تكىلىپ ≠ات-≠ات خانالر نهتىجىسىده

 ›د√مىدىن چاغاتاي ›يغƒرىستاندا ائلىتاغ، قهشقهر، توغرىلىق ÿھۋاللىرى ماجراالرنىڭ ›شبƒ .بولدى خان
 دىۋان بƒغا ىئسان لهقهملىك ‰لىغوجا بƒخارادىن ت∆رىلىرى موڭغƒل شƒسهۋه≠تىن .قالمىدى ائدهم نو≠ƒزلƒق

 مىڭلى )خوتƒنى كى≥ىك( توقىلى بƒغىنىڭ ىئسان .ك∆تهردى خان ›يغƒرستاندا ائلد√ر√پ، ⁄غلىنى )چې≥هن(
 ائنىسى باال بƒ .).ج-�1329( كهلدى √نياغاد ⁄غƒل بىر ىئسىملىك ت∆مۈر تƒغلƒق )ھىجرىده-730( خوتƒندىن
 .قىالتتى كۈن≥ىلىك ›نىڭغا ساتىلمىش خوتƒنى چوڭ بƒغىنىڭ ىئسان سهۋهبى .›زىتىلدى موڭغƒلستانغا بىلهن

 ÿمىر ت∆رىلىرىدىن يېقىن بƒغىنىڭ ىئسهن .قالدى خانسىز يهنه ›يغƒرستان بىلهن fiلتۈرۈلۈشى بƒغا ىئسهن
 .ك∆تهردى خان ت∆مۈرنى تƒغلƒق بايىقى بېرىپ، انغموڭغƒلستا )1348( يولƒچى
 بولدى مƒسƒلمان بىلهن تهكلىۋى كىشىنىڭ دې∏هن باغدادىي ÿرشىدىن رهشىد ⁄ردىسىدا fiز ت∆مۈر تƒغلƒق

 بولسىمƒ، بولغان قارشى نهچ≥ىسى بىر ت∆رىلهردىن ⁄خشاش جƒراس بولƒشىغا مƒسƒلمان ›نىڭ ).1354 —754(
 مونƒ مÿƒررىخلىرى مƒسƒلمان ائتىلىشىدا نامىنىڭ ىئلىنىڭ .بولƒشتى مƒسƒلمان رىمfiƒزلى ›الرنىڭ ائخىرى
 يېڭى .قىلدى قوبƒل ىئسالمىيهتنى كىشى مىڭ 160 بىلله بىلهن ت∆مۈر تƒغلƒق .كهلتۈرىد√ مىسال ۋاقىŸنى
 ≠النغانھېسا خاس كƒ≠پارالرغا باشلىرىدىكى ۈئچۈن ك∆رسهتمهك ىئخالسلىرىنى fiزلىرىنىڭ مƒسƒلمانالر
 ÿتمهك خارا كۈرهنى بولغان ياقىسىدا ىئلى بوغƒلƒپ توسƒلƒپ، سƒ چاغدا شƒ .تاشلىدى سƒغا تهلپهكلىرىنى
 .ىئدى ۋاقىرىغان دهپ ")‰لىڭالر(" "ىئلھا" ،"ىئلھا" مهھهلده دې∏هن تاشال ‰لىپ، سƒدىن تهلپهكلىرىنى بولغاندا،
 جىم ىئسمى بƒر√نقى سƒنىڭ بƒ بولمىسا قالدى، بولƒپ لهمÿ ۋه نام سƒغا بƒ س∆ز دې∏هن "ىئال" بىلهن شƒنىڭ
 .ىئمىش
ƒق خهۋهرلهرنىڭ بƒغلƒلمان ت∆مۈر تƒسƒنام دې∏هن "ىئلى" ائمما .توغرىد√ر شايهت قىسمى بولغان م 

 .ÿمهس سƒ ائز قالغىدهك توسƒلƒپ بىلهن تهلپهكلهر ›نداق سۈيى ىئلى .غهلهتد√ر گه≠لهر توغرىسىدىكى
 مهنىسى تهكشۈرسهك، مهنىسىنى لƒغهت نامنىڭ دې∏هن "ىئلى" .دېمهيد√ "ىئال" كىشىمƒ بىر ىئلىنى يهنه شƒنىڭدهك
 خƒش يېقىملىق، ك∆زگه الردا تاران≥ى—ائلتىشهھهرده ›يغƒرالردا س∆زلىرى "ىئللىق" ،"ىئلى" .باشقىد√ر يهنه

 .لىد√رىئ ›يغƒرچىسى لسىمƒ،بو جىم ىئسمى قالماق≥ه ىئلىنىڭ دېمهك، .ىئشلىتىلىد√ مهنىلهرده ك∆رۈنۈشلۈك
 .بƒد√ر سهۋهۋى دېيىشىنىڭ ائلتƒن بƒالرنىڭ  .مهلƒمد√ر يهنه  دېيىشى ائلتƒن ىئلىنى قالماقالرنىڭ لېكىن
 بƒ .دې∏هنلهر ائلتƒنلƒق ›لƒغالپ  قهبرىلىرىنى ائدهملهرنىڭ  چوڭ موڭغƒلالر ھهم تۈركلهر زامانالردا بƒر√نقى
 بƒر√ن .كېرهك بولسا  شƒنىڭدىن  دېيىشى  ائلتƒنلƒق قهبرىنى  سهككاكىي پيۈسۈ تاران≥ىالرنىڭ   كۈنلهرده
 ده≠مƒ ائلتƒن ىئلىنى قالماقالر ۈئچۈن شƒنىڭ .بولغان قهبرىلىرى الرنىڭ قالماق )غƒلجىدىكى( قاراد≈ڭده ھازىرقى
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  كهلسهك ىشى∏هدېي ىئلى بالىلىرىنىڭ ›يغƒر .دېمهكتƒر ائلتƒنلƒق بƒ دهيد√، چىڭدىڭسى خىتايالر .ائتىغان
 بىلهن ك∆رۈشى مايسىسىنى ك∆ك ىئلىنىڭ بالىسى ›يغƒر fiسكهن چ∆لىده  تو≠ىالڭ  قƒملƒق  ائلتىشهھهرنىڭ
 fiز ت∆مۈرخان تƒغلƒق .توغرىد√ر شايهت ⁄يالند√ق، شƒنداق بىز .fiتكهند√ر دهپ ىئلى ىئختىيارسىز
 ھهممه ›ر√شلىرىدا قىلغان بىلهن مىرلىرىÿ تۈرك › .ىئدى ائدهم دې∏ىلىك يولىدا كهڭهيتىش مهملىكىتىنى

ıۋه≠پهقىيهت ۋاقىƒمىر .كهلدى قازىنىپ مÿ زى∏ه كهبىلهرنى ت∆مۈرfi 1360(    قاراتتى�يىل-.(   ƒائلتىشهھهرنىم 
 غوجىنى ىئلىياس ⁄غلى .تىرىشتى بولƒشىغا مهمƒر ائباد، يهرلهرنىڭ كىرگهن قولىغا fiز .ائلدى قولىغا

 ت∆مۈر تƒغلƒق .قورغاستىد√ر قهبرىسى بولدى، ۋا≠ات  چېغىدا  تƒرغان  ىئلىدا  fiزى  قويƒپ،  سهمهرقهندكه
   ىئلىغا   يېڭىلىپ،   خوجا ىئلياس چىقىپ، جېدهل ائرىسىدا ت∆مۈر ÿمىر بىلهن ىئلياسخوجا كېيىن fiل∏هندىن
 خاننىڭ ت∆مۈر تƒغلƒق ھهم fiلتۈردى غوجىنى ىئلياس كېلىپ، قوغالپ ت∆مۈر ÿمىر   كهينىدىن   .كهل∏هنىدى

 ÿمىر .ائتالدى   )كۈيوغلى خاننىڭ( كوراگان  ‰لىپ،  ك∆كتاشنىمƒ بولغان تهختى ‰لىپ، نىكاھىغا قىزىنى بىر
 .ياندى يېرى∏ه fiز بىلهن ائلدىراشلىق كېيىن .ىئدى بارغان يƒلتƒزغى≥ه ›لƒق سه≠ىرىده بƒ ت∆مۈر

 ۋه تƒر≠ان خىزىرغوجا .بولدى خان ⁄غلى دې∏هن ىرغوجاخىز ت∆مۈرخاننىڭ تƒغلƒق كېيىن ىئلىياسغوجىدىن
 )ىئشغال( ≠هتىھ شهھهرلهرنى خىله بىر ›ر√شƒپ، بىلهن خىتايالر .كىرگۈزدى دىنىغا ىئسالم ائھالىسىنى قومƒل
  بولدى خان ھىجاھان شا ⁄غلى ⁄رنىغا ).1401(قىلىنغان ده≠نه تƒر≠اندا جهسىدى .بولدى شېھىد قىلىپ،

 خاننىڭ بÿ ƒترا≠ىدا ائچانوخو زاماندا يېقىن .بولدى خان مƒھهممهدخان ⁄غلى خىزىرغوجىنىڭ ىنائند ).1408(
 ائندىن نهقشىجاھان، ⁄غلى شاھىجاھان كېيىن بƒنىڭدىن.تېپىلدى   تهڭ∏ىلهر   سوقƒلغان   نامىغا

 قالماقالر زامانىدا ›ۋهيسخان .بولدى خان ۈئۋهيسخان تƒغƒلغان ⁄غلىدىن ىئسىملىك ÿلى شىر خىزىرخوجىنىڭ
 يƒنƒس، ›ۋهيسخاننىڭ .بولدى ›ر√شالر قاتتىق توال بويىدا ىئلى قىلىپ، ھƒجƒم قېتىم نهچ≥ه موڭغƒلىستانغا

 تېغى ائۋرال شهرقته چاقىرىم 70 غƒلجىدىن قهبرىسى ›ۋهيسخاننىڭ .ىئدى بار ⁄غƒللىرى ناملىق بƒقا ىئسهن
 )ÿرهبستاندىن( ۋىاليىتىدىن ھىجاز باشقا ›ۋهيسخاندىن قهبرىنى زكƒرمه خهلقى تهره≠نىڭ بƒ ائمما .‰تى∏ىدهد√ر
 مهجھƒل ائنداق ⁄يىمىزچه بىزنىڭ قهبىر بƒ لېكىن ائتىشىد√، دهپ قهبرى كىشىنىڭ ناملىق ۋهيسهلقهرنى كهل∏هن

 مهجھƒل اق›ند اليىتىده ۋى ىئلى بىزنىڭ .›ۋهيسخاننىڭكىد√ر ‰نىق بهلكى ÿمهس، ۋهيسهلقهرنىنىڭ )نامهلƒم(
 ›ۋهيسخاننىڭ .‰ھتىمال بولƒشى ت∆رىلىرى جƒڭغار بهگلىرى، تۈرك توالراغى بƒالرنىڭ .جىق شېرىپلهر مازار

 خانلىققا بىلهن ي∆لى∏ى بهگلىرىنىڭ موڭغƒل ىئسانبƒغا .تالىشىد√ خانلىق ⁄غلى ىئككى كېيىن ۋا≠اتىدىن
 كېيىن ›نىڭدىن دوسمƒھهممهت، ⁄رنىغا .fiلىد√ يىلى-fi 1462زى .قوغاليد√ يƒنƒسنى يىلى-1434 .⁄لتƒرىد√
  ).1472( كىرگۈزىد√ قولىغا ھاكىمىيهتنى fiلتۈرۈپ، كېپهكنى يƒنƒس كېيىن بولىد√، خان سƒلتان كىپهك ⁄غلى
 

  ئىلىدا جۇڭغارالر دۆلىتىنىڭ تهشكىلى
 

 قازاقالر بېشىدا رنىڭÿسى -�17 .تƒردى بولƒپ ›ر√شلىرى قىرغىز قازاق، قالماق، يهتتىسƒدا ÿسىرده  -�16
 باشلىقلىرى .قىلىندى تهشكىل خانلىغى جƒڭغار ىئلىدا تارىخىدا مىالدىيه-�1634 .قوغالندى تهرىپىدىن قالماقالر
 ›ر√شالردا fiزارا بىلهن قهبىلىلىرى موڭغƒل غالدان .ائتىالتتى غالدان ›د√مىدىن، باتƒرلىرىنىڭ موڭغƒل
 ائلتىشهھهرنى كېيىن، بولغاندىن كىرگۈزۈپ قولغا ÿترا≠ىنى ›نىڭ ۋه ىئلى بƒ .بولدى غالىپ چىقىپ، ۈئستۈن
ıىئدى كىرمىشلهر ≠ېيىغا ڭىقىلىشن زهبى. ƒسوراپ خان ىئسمايىل ›د√مىدىن چاغاتاي ائلتىشهھهرنى چاغدا ب 
 ىقلهقهمل خوجا ائ≠پاق ÿۋالدىدىن ÿزهم مهخد√م يۈرگهن تالىشىپ ھاكىمىيهت بىلهن خان ىئسمايىل .تƒراتتى
 .بىلهتتى كېلهلمهسلى∏ىنى تهڭ fiزىنىڭ ىئسماىئلخانغا غوجا ائ≠پاق .ىئدى بار كىشى ىئسىملىك ھىدايىتƒلال
 fiزىنىڭ .›قتƒردى تامام مهخسهتلىرىنى ۋه مهرام fiزىنىڭ .يولƒقتى غالدانغا چۈشۈپ ىئلىغا ۈئچۈن شƒنىڭ
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 )ائسان( سهھىل قىلىش زهبىı ائلتىشهھهرنى ىلساق ياردهم غالدان غƒنلىغىنى، نƒر ÿگهش≥ىلىرىنىڭ ائلتىشهھهرده
 ۈئستى∏ه ىئسمايىلنىڭ تهييارلىنىپ، ›ر√شقا يىلغى≥ه بىر غالدان .قاناÿتلهندۈردى غالداننى ‰يتىپ، ىئكهنلى∏ىنى
 .ائلدى ÿسىر ىئسمايىلخاننى .قىلدى ىئشغال ⁄ڭايال ائلتىشهھهرنى بىلهن ياردىمى غوجىنىڭ ائ≠پاق يۈرۈپ،
 .تا≠شƒر√لدى غوجىغا ائ≠پاق باشقƒر√ش ائلتىشهھهرنى .قىلىندى يوق كېيىن كهل∏هندىن ىئلىغا خانىئسمايىل
 قالماقالرغا ائلتىشهھهر مƒستهقىل تۈگهپ، كۈچى مهنىۋى ۋه ماددىي ائلتىشهھهرنىڭ ‰تىۋارهن چاغدىن شƒ دېمهك،
 ن∆ۋهتتىكى ⁄رنىغا كېيىن غاندىنبول ۋا≠ات غالدان بىيلى∏ى د≈لىتىنىڭ جƒڭغار ).1687( قالدى بولƒپ تابى
 ائلتىشهھهرنىڭ بولسىمƒ، تƒرغان ىئناق بىلهن غوجا ائ≠پاق زامانىسىدا fiز قƒنتاجى .بولدى قƒنتاجى —بىرسى
 بايقاپ ھهرىكهتلىرىنى ىئش بىلهن ÿھۋالى غوجىالرنىڭ قويƒپ، نازىر بىرهر قالماقتىن شهھهرلىرىده چوڭ ھهممه
 تېخى≥ه ىئزناالر قالغان قƒنتاجىدىن .ىئدى توال ىئخالسى قƒنتاجىغا غوجىنىڭ ائ≠پاق .ىئدى ›نتƒمىغان تƒر√شنى
 ياكى خانلىق — قاينƒق .قىلىنىد√ گƒمان ىئكهنلى∏ى∏ه يهرلهرده موشƒ ⁄ردىلىرىمƒ بالىلىرىنىڭ چاغاتاي بولƒپ، بار

 بولغان ۋا≠ات قƒنتاجىمƒ بىلهن بولƒشى ۋا≠ات غوجا ائ≠پاق .كېرهك بولسا fiزگهرگهن س∆زلهردىن دې∏هن خانبالىق
 كاسانى رهقىب غوجىغا ائ≠پاق چاغدا شƒ .قالدى قولىغا ۋارىسالر دې∏ىدهك يولى بىر مهملىكهت ىئككى بƒ .ىئدى

 ائ≠پاق" .جانالندى بىلهنال fiلۈشى غوجا ائ≠پاق بƒالر .ىئدى بار تاىئپىسى غوجىالر بىر يهنه دهپ، غوجىلىرى
 قوزغىلىشقا قارشى قالماقالرغا ،)fiتكهزمهي ۋاقىتنى( اچƒرماستىنق چولىنى بالىلىرى غوجىنىڭ

 قƒنتاجىنىڭ خهۋهرنى بƒ  نازىر  .قىلدى چاكƒ  ت∆رى∏ه  ائباغا≤ان  نازىرى  قهشقهر دهپ —،"تهييارلىنىۋاتىد√
 نىڭغوجى ائ≠پاق ۋه سورىدى  )گ∆رۈ( رهھىن شۈبھىلىنىپ غوجىالردىن قالماقالر .بىلدۈردى باستƒقƒغا دادىسى
  قƒنتاجىنىڭ  .ÿكهتتى  ىئلىغا  قىلىپ   )گ∆رۈ(   رهھنه  )نهۋرىسىنى( تƒققىنىنى دې∏هن تې∏ىن ÿخمهت
 fiزىنى كىشى دې∏هن داباچى .ىئدى كىرىشكهن تالىشىشقا )مهنسهپ( ت∆رىلىك ائرا fiز بولسا ⁄غƒللىرى
 دېمهك، .بىلدۈردى قارشىلىق رىنشې خالدان ⁄غلى ىئككىن≥ى قىلغاندا، ‰الن دهپ іت∆رىس جƒنغارىيانىڭ
 .ب∆لۈندى ≠ىرقى∏ه خهلقى جƒڭغار

 بىر تۈركلىرىنىڭ خالخىن ائتالغان تاغلىق مهھهللىده بىر يېقىن قاينƒققا ھازىرقى زامانىسىدا جƒڭغارالر
 ۋه تاالش ائرا fiز قالماقالرنىڭ بƒالر .ىئدى كىشى دې∏هن ÿمىن مƒھهممهت باشلىقلىرى .ىئدى بار شهھىرى
 بƒالر .چىقاردى )قوزغىالڭ( ىئختىالل بىرىكىپ، بىلهن غوجىالر يۈرگهن ⁄ردىدا ≠ايدىلىنىپ، دهللىرىدىنجې

 يېنىپ ائندىن كۈن، توققƒز تۈزىده خونخاي. كۈن، يهتته جوالردا ماڭالي سوبƒخ، ماڭالي تاالس، جوي موخاس،
 داۋانى ك∆كىنهك كېلهلمهي، تهڭ بىلهن رقالماقال قىلىپ، جهڭ كۈن بهش تېكهسته كۈن، يهتته يهنه تاالستا جوي
 ائتلىق مىڭ بىر ائلدىغا قاچقƒنالرنىڭ بƒ بهگ ائبد√لكهرىم ھاكىمى كƒچار .كهتتى تهره≠كه كƒچار ائرقىلىق
 قول باشلىغىنىڭ دې∏هن ائمƒرسانا چېرىكلىرى قالماق .ÿۋهتتى ائت توقƒملƒق-‰∏هر مىڭ بىر بىلهن چېرىك
 كېتىشكه يېنىپ بولƒپ، ≠هيدا ائغرىغى fiتكهك تۈرلۈك بىر ائرىسىدا ›الرنىڭ لسىمƒ،بو كهل∏هن قوغالپ ائستىدا
 .بولدى مهجبƒر

 قىلدى، ‰الن )مƒستهقىللىق( ىئستىقالل غوجىلىرى ائلتىشهھهر كېيىن، ىئختىالللىرىدىن بƒ تاغلىقالرنىڭ
 ÿھۋالنى بÿ ƒمىنبهگ ھاكىمى تƒر≠ان .بƒلىدى تƒر≠اننى تابىسىدىكى ائلتىشهھهر قالماقالر قىلغان باھانه بƒنى
 تاغ قارا تاغ، ائق چاغدا بƒ ⁄غƒللىرى ائ≠پاق لېكىن .سورىدى ياردهم ÿۋالتلىرىدىن غوجا ائ≠پاق قىلىپ، مهلƒم

 ÿمىنبهگنىڭ ۈئچۈن شƒنىڭ .ىئدى باشلىغان ت∆كۈشكه قان ائجراپ، ≠ىرقى∏ه ىئككى نامىدا )تƒغ قارا تƒغ، ائق(
 كۈچلىنىپ، ناھايىتى تالىشى ت∆رىلىك ائرا fiز قالماقالرنىڭ .‰لىنمىدى ىئلتىپاتقا كلىرىتىله ۋه مƒراجىŸت
 قىلىپ، مƒراجىŸت خىتايالرغا ≠ىرقه بولغان مهغلƒپ تاالشتا ت∆رىلىك بƒ .قالدى يېڭىلىپ كىشى ≠ىر بىر نهتىجىده
 تƒر≠ان دهرتمهن يې∏هن زهربه لىرىدىنتاالڭ -�بƒالڭ قالماقالرنىڭ .سورىدى ياردهم ‰لىشىغا ت∆رىلىكنى ›الردىن
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 .بولدى مهجبƒر سوراشقا ياردهم  خىتايالردىن  بهگ ‰مىن  ھاكىمى  تƒر≠ان  نامىدىن تۈركلىرى
 چېكىلىرى∏ه ماڭغان ىئلى∏ه fiزلىرىنىڭ ۋه ك∆رسهتتى ھ∆رمهتلهر توال ÿل≥ىلىرى∏ه تƒر≠ان خانى خىتاي
   چېرىك   مƒائۋىن   چېرىكلىرى∏ه خىتاي  ÿمىنبهگ   .ند√ردىيا  ÿل≥ىلىرىنى  جېكىپ،  بولƒشنى ياردهمده

 تاققا ھهم قىلدى زهبىı  ۋىاليىتىنى  ىئلى  ىئشغالىيىتىدىكى  جƒڭغارىيىنىڭ قوشƒپ،    )چېرىك   ياردهم≥ى(
 .(1756( تا≠شƒردى جاڭجƒڭغا باشلىغى خىتاي تƒتƒپ، خانىنى جƒڭغار قاچقان

 دهرىجه دې∏هن "ۋاڭ"  ›نىڭغا جاڭجƒڭى خىتاي ۈئچۈن ك∆رسهتكىنى مهتخىز تهرىقه ›شبƒ بهگنىڭ ÿمىن 
 بالىغا بالىدىن مهنسهپ ۋاڭلىق بƒ .تا≠شƒردى ىئختىيارىغا ÿمىنبهگنىڭ ھ∆كۈمىتىنى ≠ƒقرا يهردىكى بƒ ۋه بهردى
 زهبىı شهھهرلهرنى ھهممه قهدهر قهشقهرگه تا ÿگهشتۈرۈپ، چېرى∏ىنى خىتاي بهگ ÿمىن بىلهن شهرتى قېلىش
 ھاكىملىق ۋاڭلىق، كهم∏ى≥ه شƒ تا بارابىرى∏ه خىزمىتى ۋاسىتىلىق مƒشƒ نهسلى ›نىڭ ).1794( قىلد√ردى
 بولƒپ دهرىجىسىده

 قويƒش نهسلىدىن ÿمىنبهگ مƒتلهق بولسا، الزىم قويماق ھاكىم يهرگه بىر زامانالردا بالد√رقى .كهلدى 
 مهنسهپ بƒ تېرىقىسىدىكى مƒكا≠ات بهرگىنى∏ه تƒتƒپ ىغوجىن جاھان∏ىر كېيىن .ىئكهن قانƒن خىتايالرغا

  قىلىنمىشتƒر سƒيƒرغال ائدهم∏ه دې∏هن ىئسخاق ائلتىشهھهرلىك
. 

  ئىلىدا مانجۇر تائىپىلىرى ھهم تارانچىالر
 

 سهۋهۋىدىن، ھېسا≠لىغانلىغى قورغىنى يېرىنىڭ شهرقتىكى جƒڭغارىيىنى بولغان ىئقلىملىرى يېڭى خىتايالر  
ƒر√شنى بېسىپ مهھكهم ائياقلىرىنى لىمده،ىئق يېڭى بƒنىڭ .ك∆ردى الزىم تƒۈئچۈن ش ƒناھايىتى يهرگه يېڭى ب 
 قولىغا ›نىڭ ىئختىيار ھهممه تهره≠تىكى بƒ دېمهك، قىلدى؛ تهيىن )باسقاق( جاڭجƒڭ ىئله ⁄ل∏ƒنلهر چوڭ

 ۋه سالد√ردى شهھهر رغانلىققو مهخسƒس fiزى∏ه ناملىق )كۈره كونا( خويهن بويىدا ىئلى جاڭجƒڭ .تا≠شƒر√لدى
 مانجƒرالرنى سالد√ر√پ، قورغان بىر مهھكهم ناھايىتى ناملىق )بايانداي( خوينىن≥هن بىقىنىدا شهھرىنىڭ غƒلجا

 تا≠تƒرماق، راۋاج قىلىشنى زىراÿت≥ىلىك كېلىپ، ك∆چۈرۈپ خهلقلهرنى يهرلهرگه تƒرغان بوش .⁄ر√نالشتƒردى
 تاىئپىسى مانجƒر جېدهللىسىمƒ قان≥ه بىراق بولدى، چىڭىتماق ھاكىمىيىتىنى fiز قىلىپ، مهمƒرچىلىق ۋه ائۋات

 ىئلىنىڭ .كهلدى توغرا ÿۋهتىشكه چهنله≠كىنه مانجƒرالرنى يهرلهرگه بƒ بولغانلىقتىن، ائز نىسبهتهن خىتايالرغا
 ›د√مىغا ƒرمانج ۈئچۈن چىڭىتماق ي∆لى∏ىنى ھ∆كۈمهت ھهمده ساقلىماق مهۋقهىئنى fiز جاڭجƒن، — باسقاقى
 سƒاللىنىڭ تƒرغان سۈرۈپ خانلىق بولسا سوالنالر .قىلدى قارار ‰لىشقا چېرىك ۋهلهردىن شى سوالن، مهنسƒپ
 كېيىن كهلتۈرۈل∏هندىن سوالنالر .سانىالتتى خهلقلهردىن ساداقهتلىك تهختكه شىۋهلهرمƒ بولƒپ، ي∆لى∏ى چىڭ

 شىۋهلهر كهلتۈرۈل∏هن تهره≠تىن مƒكدېن .شتƒر√لدىجايال بورخƒجىغا تۈرگىن غهربىدىكى غولىنىڭ تاشك∆رۈك
 يهرگه شƒ سېلىپ، )قورغان( سƒمƒن 8 ياقىسىدا سول دهريانىڭ بولغان يېرى مهھسƒلدار ىئلىنىڭ

 .جايالشتƒر√لدى
 د≈لهتنىڭ سهۋهبىدىن ھېسا≠النغان چېرىك ھهممىسى تاىئپىلىرى مانجƒر سوالن،-�شىۋه مهزكۈر يƒقƒرىدىكى

 ھ∆كۈمهت كىيىندۈرۈش تويغƒز√ش، بƒالرنى .ىئدى ائزات بارچىسىدىن ياساقلىرىنىڭ-ۋاڭائل سېلىق،-�‰لىق
 ياساپ، ىئمارهتلهر سېلىپ شهھهر قور√ش، قىلىپ مهمƒر ۋه ائۋات مهملىكهتنى يېڭى بƒ .ىئدى گهدىنىده
 زادى تاىئپىلهرنىڭ مهزكۈر ۈئچۈن جانالند√ر√ش ك∆كهرتىپ fiلكىنى ≠ۈتۈن قىسقىسى، چېپىش، fiستهڭلهر
 ائدهتتىن ‰ھتىياج دېخانالرغا ۋه قولى ÿم∏هك≥ى مىخ≥هم تالماس،-ھارماس ۈئچۈن بƒنىڭ .ىئدى يوق ≠ايدىسى
 يان بƒ يىلالردىن نهچ≥ه توغرىسى ۈئچۈن قىلىش )يوق( ده≠ى مƒھتاجلىقنى بƒنداق .ىئدى چوڭ تاشقىرى
 ۋىاليهتكه بىر ىئللىق جهننهتتهك مهھسƒلدار، ي،با بۈگۈنكى داالنى قاق بƒ ائيالنغان خاراباتقا ›ر√شالردا چهكسىز
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 ائلتىشهھهردىن ۈئچۈن شƒنىڭ ىئدى، ز≈رۈر مƒتلهق تاران≥ىالر — ⁄غلى تاران≥ى ۈئچۈن ائيالند√ر√ش
 ۋاڭ ÿمىن .بولدى سادىر ≠هرمان خاندىن نامىغا ۋاڭ ÿمىن ⁄لتارغƒز√شقا ىئلىدا چىقىپ، ك∆چۈرۈپ دېخانالرنى
 خوتهن، ائقسƒ، ۈئچتƒر≠ان، دوالن، ياركهنı، قهشقهر، گƒڭ مƒسا .ÿۋهتتى تىشهھهرگهائل گƒڭنى مƒسا ⁄غلى
 چاڭ دېخاننى fiيلۈك مىڭ ائلته رايونالردىن ۋه شهھهر ھهممه غان بول مهۋجƒت ائلتىشهھهرده ÿلھاسىل، كƒچار،
 غƒلجا قىلىپ. هزمهرك بƒالرغا .كهلدى ك∆چۈرۈپ )ۋادىسىغا( ›ز√رىغا ىئلى )1765( يىلى-�62 خاننىڭ لƒڭ

 لهن 12 كاال، قوشلƒق بىر ›ر√ق، يىللىق بىر بېشىغا fiي تهرىپىدىن ھ∆كۈمهت ھهمده ‰تىلدى، بىنا شهھىرى
 رهسمىي ۈئستى∏ه بƒالرنىڭ تويغƒز√ش تاىئپىلىرىنى مانجƒر ‰تىل∏هن زىكىر يƒقƒرىدا .بېرىلدى مۈچ كۈ

 تاران≥ى بىلله بىلهن مƒناسىۋهت شƒ تايىنلداندى، گۈچىبهر ائلۋاڭ ھهم دېخان≥ى مانجƒرالرغا يهنى .يۈكلهندى
 .تهيىنلهندى گƒڭ مƒسا بولƒپ ھاكىم تاران≥ىالرغا .دېمهكتƒر دېخان≥ى — مهنىسى نامنىڭ،  بƒ بېرىلدىكى، نامى
 ائىئله يى∏ىرمه باشلىق گƒڭ ⁄رانز√ ىئنىسى كېيىن ›نىڭدىن .ىئدى تƒر≠انلىق كونا ÿسلى گƒڭ مƒسا
 گƒڭنىڭ مƒسا تهرىپىدىن ھ∆كۈمهت ÿترا≠ى ›نىڭ ۋه چƒلƒقاي .⁄رناشتى مهھهللىسى∏ه چƒلƒقاي ربƒال چىقىپ،
 خهلقىنى تاران≥ى .ائتالدى دهپ fiزشاخ يهنى ⁄شاق قاياشلىرى بƒالرنىڭ، .ىئدى قىلىنغان ھهببه قاياشلىرىغا
 ھاكىمبهگ .تا≠شƒر√لدى مهمƒرغا ىئككى ناملىق دارىن تو ز√ڭ شهڭ∏هن بىلهن ھاكىمبهگ قىلىش ىئداره
 قازى، مƒ≠تى، قاراش، ىئجراسىغا شهرىŸتنىڭ دىنىي ماڭغƒز√ش، ىئشىنى ياساق-ائلۋان يىغىش، سېلىق-�‰لىق
 ائىئı مƒسƒلمانالرغا ⁄مƒمهن قىسقىسى، ىئشلىرىغا، قويƒش مهنسه≠كه باشلىقلىرىنى دىن ⁄خشاش ÿلهم

 جاڭجƒڭنىڭ — باسقىغى ىئلىنىڭ :دارىنالر ز√ڭتو شهڭ∏هن، .ىئدى مهمƒر ىئجراسىغا ىئشالرنىڭ
 .قىالتتى نازارهت قىلىنمىغىنىنى ۋه قىلىنغان ىئجرا ≠هرمانالرنىڭ بƒ يهتكۈزۈپ، بهككه ھاكىم ≠هرمانلىرىنى-�،ÿمىر

 ھهمده ائالتتى ماائش )قاداق30( كۈمۈچ لهن يۈز ۈئچ يىلىغا خاندىن ھېساۋىغا خىزمهتلىرى مƒنداق ھاكىمبهگلهر
 بهگلهرنى ھاكىم .ائالتتى يىغىپ ≠ƒل خالىغىنى≥ه ›الردىنمƒ بولƒپ، بېرىل∏هن ىئختىيارىغا ›نىڭ لقىخه تاران≥ى
 جاڭجƒڭ بولغان باسقىغى ىئلى تهرتىۋى قىلىش ىئداره تاران≥ىالرنى ائمما .ىئدى  ىئختىيارىدا خاننىڭ بهل∏ىلهش
 نىلقا، ائر≈ستهڭ، تاش∆ستهڭ، غƒلجا، خهلقىنى تاران≥ى .يۈرگۈزۈلهتتى بېناÿن ›سƒلغا بولغان جارىي تهرىپىدىن
 ب∆لۈپ، fiستهڭ∏ه 13 ناملىق سهنداۋان ائربۈز، توققƒزتارا، داردامتƒ، خونخاي، قاينƒق، بƒرابوسƒن، قاش، توقاي،

 ىئداره fiستهڭلهرنى بƒ .ىئدى ب∆ل∏هن ⁄نغا — ىكنىلÿل ÿللىككه،—يۈزنى ھهر يۈزگه، نهچ≥ه بىر fiستهڭنى
 :باشقƒراتتى شƒالر بولƒپ، بهگلهر ›ششاق ت∆ۋهندىكى≥ه ھهم ائغا ىئشىك كېيىن ىمدىنھاك قىلىشتا
 سهدرى بىر باج∏ىر، بىر بې∏ى، دىۋان بىر غهزنى≥ى، بىر بې∏ى، مىڭ ⁄ن مىراپ، يهتته بې∏ى، شاڭ ۈئچ

 مهمƒرالر دې∏هن ىئشقƒلالر ≠اششاپ ۋه بېشىالر ⁄ن بېشى، ÿللىك بې∏ى، يۈز ىئككى سهكسهن بهگ، )›لƒق(
 ≠ۈتۈك≥ى سهككىز ياساۋ√ل، ىئككى تƒرىدىغان قىلىپ خىزمهت داىئمىي ⁄ردىسىدا .بهگنىڭ ھاكىم .بوالتتى
 يېرىمى≥ىلىك بƒنىڭ خىزمهت≥ىلىرى ائغىنىڭ ىئشىك .بوالتتى ن∆كهر يى∏ىرمه بې∏ى، ⁄ردا ىئككى دورغا، سهككىز
 ≠ىرقه ناغرى≥ى fiيلۈك يى∏ىرمه ⁄ردىدا ھهمده تىبوالت خىزمهت≥ىلهر شƒنداق بهگلهرده ھهممه دېمهك، .ىئدى

 تهرىپىدىن خهلق ياساقلىرى-ائلۋاڭ ›الرنىڭ، .ىئدى خالى ياساقالردىن-ائلۋاڭ بƒالر بولƒپ، )گر√≠پا(
 غول، يېرىم ىئشكاغا ت∆لىمهيتتى، سېلىق › بولƒپ، بېرىل∏هن يالغƒز سۈيى غولنىڭ بىر بهككه ھاكىم .ت∆لىنهتتى

 ۋه دېخان≥ىلىق بهگنىڭ ھاكىم .ىئدى قىلىنغان )ھهدىيه( ىئھسان سƒالر-يهر اليىقلىرى∏ه fiز همھ غهزنى≥ىلهرگه
 يۈز ائغىنىڭ ىئشىك .ائتايتتى دهپ يان≥ى ›الرنى بولƒپ، ائدىمى يۈز قىلىدىغان )ىئشلىرىنى( بارىنى كار باشقا

 بƒ .بوالتتى يان≥ىلىرى ۈئچتىن بې∏ىلىرىنىڭ يۈز بهشتىن، يى∏ىرمه بىرىده ھهر بهگلهرنىڭ شاڭ غهزنى≥ى،
 دهپ غوشقا يان≥ىالرنى ›الر بار، قالماقالردا ىئشالر بƒنداق ھازىر .ىئدى قƒللىرى تƒلماس قƒ ›الرنىڭ ائدهملهر
 .ائتايد√
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 ك∆رۈپ، بƒنى .ىئدى باشالنغان مهمƒرچىلىق راۋاجلىنىپ، دېخان≥ىلىق ىئلىدا كېيىن كهل∏هندىن تاران≥ىالر
 بƒ .باشلىدى كېلىشكه fiلكىسى∏ه ىئلى ھۈنهرۋهنلىرى بىلهن سېتىق≥ىلىرى خىتاي ⁄يلىغان ىتېپىشن ≠ƒل ⁄ڭاي
 چېپىش fiستهڭلهر يېڭىدىن ۈئچۈن ساقالش مهمƒرچىلىغىدا شƒ ىئلىنى يهنى، تويغƒز√ش، مېھمانالرنى يېڭى
 ائزلىق قولالر ش≥ىىئ بƒنىڭغا ائمما .بولدى ائشكاره ز≈رۈرلى∏ى ائشƒر√شنىڭ ىئشىنى زىراÿت .ىئدى الزىم
 بىلهن مƒناسىۋىتى چېپىلىشى fiستىڭىنىڭ تاشت∆≠ه يىلى-1836 ۈئچۈن يوقىتىش ‰ھتىياجنى شƒ مانا .قىالتتى

 يۈز، بهش fiستىڭى∏ه سهنداۋان يىلى-1837 .كېلىندى ك∆چۈرۈلۈپ كىشى fiيلۈك مىڭ بىر ائلتىشهھهردىن
 )ك∆چمهن( مƒھاجىر fiيلۈك مىڭ 2 ۈركۈندهد ۈئچ ارلىغىب  يۈز، بهش fiستىڭى∏ه ائريۈز يىلى-1839

 .(قالغان شƒنىڭدىن ائت دې∏هن "مىڭ 8 ىئلى" .قوشƒلدى تاران≥ىالرغا ائۋالقى كهلتۈرۈلۈپ،

 ۋهزىيهت ÿسىرگى≥ه بىر يان، بƒ قاراتقاندىن fiزلىرى∏ه خىتايالر تهره≠لهرنى بƒ يوقىلىپ، ھ∆كۈمىتى جƒڭغار
 تاران≥ى داۋامىدا ÿسىر بىر بƒ .بولمىدى يهتكۈزگۈچى زهخمهت-زىيان ھاكىمىيىتى∏ه خىتاي .تƒردى تې∞

 مىڭدهك يۈز 4—3 قىلىپ، ائۋات داالنى قاق تاشالند√ق .قالمىدى ائزاۋى ك∆رمى∏هن جا≠اسى، تارتمىغان خهلقىنىڭ
 ران≥ىتا ىئبارهت ائىئلىدىن مىڭ 8   كهل∏هن  ت∆لهپ  ياساقالرنى-ائلۋاڭ   ≠ۈتۈن   بېقىپ،   تويغƒز√پ، خهلقنى
 .تƒرغƒسىد√ر بولƒپ  مهلƒم  fiزىدىن-fiز  كهچۈرگهنلى∏ى   كۈنلهر ‰غىر چاغلىق نه خهلقىنىڭ

ƒز د√نياسى تاران≥ى بوزهك بƒتهش ائلۋانالرنى مهزكۈر يالغfi رمىغان، تې∞ بىلهنƒالرنى بهلكى تƒده≠سهنده ب 
 بولمىغان مۈمكىن جور√ش نېمى∏ه ھې∞ باشقا قىلىشتىن

 مهركىزى ھ∆كۈمهتنىڭ ‰يتىلغان يƒقىرىدا شƒد√ركى، "خوال ۋاڭ" .بولغان ائلۋانالرمƒ ⁄خشاش "خوال ۋاڭ
 يارنى دولقƒنلىرى سƒنىڭ مهزگىلىده كهلكۈن .ىئدى ‰تىل∏هن بىنا گىرۋى∏ى∏ه يار قورغىنى خوتهن بولغان
√ۋ√رƒنداق مانا .ىئدى بار ‰ھتىمالى ‰تىش خاراپ قورغاننى گƒقورغاننى انالردىنزىي سانالغان ‰ھتىمال ش 
 مهشغƒل بىلهن توساش قويƒپ تورالغا سۈيى∏ه دهريا تاران≥ى مىڭ نهچ≥ه بويى≥ه ياز ≠ۈتۈن ۈئچۈن قورغاش
 خهلقىنىڭ مىسىر چاغدا موشƒنداق .تƒراتتى بƒز√≠ال تورالغƒالرنى دولقƒنلىرى قƒۋۋهتلىك سƒنىڭ بىراق .بوالتتى
 بƒ .كېتهتتى قىلىنىپ قƒربان تƒرداخƒنالر ۋه توختاخƒن بىرهر شاش⁄خ قىلغىنىغا قƒربان تاشالپ قىزالرنى نىلغا

  :ك∆چۈرىمىز ۈئچۈن نه نهمƒ ناخشىلىرىدىن چىقارغان تاران≥ىالرنىڭ دهرتمهن توغرىسىدا "خوال ۋاڭ"
 

  ھهققىده خوال ۋاڭ
 

 بولدى، ÿجدىھا خىتايالر بولدى، باال خوال ۋاڭ

 قاچتى، ∏هfiيى كې≥ىلهپ خهلقلهر، غولدىغا چىدالماي   

 

 دهپ، توسƒڭالر دهريانى دهپ، سƒ بƒزماق≥ى سېپىلنى  

ƒر تاران≥ىالر دهرياغا بƒتاشنى-شاخ كۈنده ھهر توش. 
 ىئشلهتتى، دهرياغا ⁄شƒل تاران≥ىنى كۈندۈز-كې≥ه

 .يىغالشتى زار-�زار خهلقلهر ‰تىپ، ياد fiيۈنى
 

 ھهققىده fiستهڭلهر

 

 خهت، شۈ≠تƒچۈ جاڭجƒڭدىن دهپ، چا≠سƒن fiستهڭنى ائق
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 .ÿخمهت تƒڭ≥ىسى خىتاي چىقتى ‰لىپ خاشارنى
 بهردى، ب∆لۈپ چام يهرنى بېرىپ، بېشىغا fiستهڭ

 .دهردى ائلۋان≥ىلىقنىڭ ÿتتى چƒر√تىپ جاننى
 fiتمهيد√، كهتمهن چا≠سا قاتتىق، تې∏ى fiستهڭنىڭ

 .كهتمهيد√ بېشىمىزدىن بهگلهر تƒڭ≥ىسى، خىتاي
 باستى، قام≥ىغا ادالوي خهلقنى چا≠مىغان fiستهڭ

 .ياقىالشتى fiستهڭنى خهلقلهر قام≥ىغا چىدالماي
 تƒرما، بېكار چاپ ىئلدام بول، ىئلدام خهلقلهرنى، سوقار

 .قوگالشتى خهلقلهرنى سوقƒپ، قويماي ائلغىنى دهم-دېمى
 

 ھهققىده ائلۋاڭلىرى خىتاي

 

 مƒسƒلماننى، يۈز نهچ≥هن ىئشلهتتى باققا خىتايالر

 .ائشتى ھهددىدىن ائلۋان ائلۋاڭ، التو ائلۋاڭدهك بƒل
 .بولدى سۈ≠هت ياققان يېغىن كۈن، ھهر ائلۋىڭى خىتاينىڭ
 .قاچتى تاالغا-�ÿتراپ خهلق تاشالپ ۋاقىنى-باال
 .ائندا توشار نان بالىسى fiستهڭنى، چا≠سا ائتىسى

ƒبلهخ بÿ مىƒخƒچاچتى بېشىغا تاران≥ى غهملهرنى ت. 
 .fiستهڭنى چا≠تى دۈزكۈن-كې≥ه قىاللماي، ائۋقاتىن كى

 .مƒڭداشتى ىئله بىرى-�بىرى ك∆رمهي، ÿرلىرىنى خوتƒنالر
 ⁄ردى، ⁄رمىنى خوتƒنالر يوق، خهلق ائلغىلى ائشلىق كى

 .باغالشتى باغنى قىزالر fiستهڭده، ≠هرزهندى ⁄غƒل
 

 ھهققىده ⁄چاقلىرى مهدهن — كانى مىس

 

 سوقىمىز، تام ۈئچ كۈنده يهرده دې∏هن كانى مىس

 .قوقىمىز دالويادىن مو دېسهك، كېتهيلى ىپقې≥
 قېنى، كى∏ىز سالغىلى بولساق، ياتار ائخشىمى

ƒلدى جانغىما بƒكېنى مىس خىتايالرنىڭ توق. 
 

 ھهققىده سېلىقالر

 

 تاران≥ىدىن، بƒ كالىنى-ائت ائلدى تارتىپ خىتايالر

 .قوشتى ‰شهك خامانغا خهلق يوقىدىن ائتنىڭ-كاال
 باغالپ قولىنى سوقƒپ-�›ر√پ ىنىڭتاران≥ دهپ بهر سېلىق

 .تاشتى-�تولƒپ ≠هيمانه جاڭجƒڭدىن، كهتتى ائدالهت
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 .ىساتت ≠هرزهندىنى ÿزىز خهلق بېرهلمهي تېپىپ سېلىق
ƒڭ بƒجدىھا، بولدى جاڭجÿ چاچتى ⁄ت تاران≥ىالرغا. 

 

 ⁄چƒق ناخشىلىرىدىن بƒ مهزلƒمالرنىڭ بوزهك سىتهملىرىنى ۋه ز√لƒم قىلغان خهلقى∏ه تاران≥ى خىتايالرنىڭ 
 بولƒپ ائلدى يۈرهك قىلىنىپ، ده≠سهنده ائزاتلىغى ۋه ھوقƒق تهرىپىدىن خىتايالر زالىم  .بولىد√  ك∆رگىنى
   تىن∞  تۈركلىرى   ائلتىشهھهر   بولسىمƒ، كهل∏هن   چىداپ   ز√لƒمالرغا   مƒنداق   تاران≥ىالر   بوزهك كهتكهن
   باستƒر√شتا   قوزغىالڭنى بƒ .قوزغالدى    ۈئچتƒر≠ان    يىلى-1764 .الدىقوزغ قايتا-قايتا بهلكى   تƒرمىدى،
 .بېرىلدى دهرىجىسى ۋاڭلىق  تهرىپىدىن  خىتايالر  گƒڭغا  ÿۋرهڭزىب ۈئچۈن   خىزمىتى   ك∆رسهتكهن

 .ائلدى دهرىجىسىنى ۋاڭ بېرىپ، تƒتƒپ ھاكىم ىئشاق بƒنى   .قوزغالدى   غوجا جاھان∏ىر   يىلى-1826(
 باستƒر√لƒپ تهرىپىدىن خىتايالر ھهممىسى قوزغىالڭالرنىڭ بƒ لېكىن قوزغالدى، يهتتىغوجا   )يىلى-1847(

 ›ر√شى تايپىن .قىلدى داۋام ›ر√شىغى≥ه تايپىن مهشھƒر ز√لƒمى خىتاي ۈئستىدىكى خهلقى ›يغƒر .كېلىندى
 خىتاي :دې∏ىنىمىز

 بƒ  .ىئدى چىقارغان  ≠هرمان  قىلىپ  مهنىي اشنىھايد ھهمده تېرىش ÿ≠يƒن fiلكىسىده چىن ھ∆كۈمىتى
 بىلىپ، غېنىمهت ≠هرماننى مهزكۈر ىئن∏لىزالر .ك∆تىرىلدى باھاسى ÿ≠يƒن چىندا كېيىن چىققاندىن  ≠هرمان
 ىئن∏لىزلهرنى   ھ∆كۈمىتى   خىتاي   .كهلتۈردى   ÿ≠يƒن   توال ناھايىتى خىتايغا

 سودا بىلهن ÿ≠يƒن قىلماي، ‰تىۋار ›نىڭغا ىئن∏لىزلهر لېكىن ى،قىلد مهنىي قىلىشتىن سودا بىلهن ≠هيۈن
  ك∆رۈپ،  چاره  قهتىي  قارشى  ىئن∏ىلىزلهرگه ساتقƒچى ÿ≠يƒن  ھ∆كۈمىتى  خىتاي  .قىلدى داۋام قىلىشنى

 بىلهن بانه شƒ ك∆يدۈردى، بىلهن   ÿ≠يۈنلىرى   ≠اروخودلىرىنى   كهلتۈرگهن   ÿ≠يۈن ىئن∏لىزلهرنىڭ
 قاتتىق ھ∆كۈمىتى خىتاي ›ر√شتا بƒ .چىقاردى ›ر√ش قارشى خىتايالرغا فرانسƒزالر بىلهن ∏لىزلهرىئن

 فرانسƒزالر ۋه ائمېرىكا بىلهن بانه بىر يهنه كهينىدىن شƒنىڭ ).1860 —1858—1856( ›چرىدى مهغلƒبىيهتكه
 ائياقلىرىنى-قول خىتايالرنىڭ بىلهن شهرتنامه بÿ ƒجنهبىيلهر .تۈزدى شهرتنامه بىر يهنه زىيانلىق خىتايالرغا
 شهرتنامىسىغا مƒنداق ÿجنهبىيلهرنىڭ خهلقى خىتاي لېكىن .ىئدى قويغان قىلىپ قىمىرلىغƒسىز باغالپ،

 قارشى )توختاملىرىغا( شهرتنامىسىغا قىلغان بىلهن ÿجنهبىيلهر ھ∆كۈمهتنىڭ ۈئچۈن شƒنىڭ .چىدالمىدى
 بƒ خهلقنىڭ .قوزغالدى يولىدا قƒتƒلƒش كهمسىتىشىدىن ۋه اخىلهمƒد ÿجنهبىيلهرنىڭ fiسۈپ، نارازىلىق
 ھ∆كۈمىتى خهلق ‰لىپ، قوللىرىغا fiز ھ∆كۈمهتنى بهلكى بولماي، قارشى ÿجنهبىيلهرگىال يالغƒز قوزغىلىشى
 .ىائلد بېجىننى قىلىپ، ›ر√ش يهنه ىئن∏لىزالر شاراىئتتا بىر موشƒنداق ...ىئدى باشالنغان مƒددى◊سىدا قƒر√ش
 توختام بىلهن شهرتلهر ‰غىر قىاللماسلىق تاقهت خىتايالر بىلهن شƒنىڭ .چىقتى قې≥ىپ تاشالپ شهھهرنى خان
 ر√س ÿسنادا شƒ .باغالندى مهھكهمرهك دهسله≠كىدىنمƒ ائياغى-قول تىنىڭ ھ∆كۈمى خىتاي قىلىپ،

 ).يىلى-1855( ائجرالدى الرچې∏ارى .بولدى تƒرىدىغان كونسƒلى ر√س غƒلجىدا بىلهن تهكلىۋى ھ∆كۈمىتىنىڭ
 بƒ ۋه قا≠سىغان چوۋ√لƒشالر ۋه ىئختىالپ ھ∆كۈمىتىنى خىتاي سهۋهۋىدىن ماجراالر ۋه ىئختىالل موشƒنداق
 د≈لهت چۈشۈپ، بƒزغƒنلƒققا ÿھۋالى ىئختىسادىي د≈لهتنىڭ .تايغƒزغانىدى ھالدىن ھ∆كۈمهتنى ۋاقىŸلهر
 غƒلجا جۈملىدىن شƒ چهتتىكى، ھ∆كۈمهت ۈئچۈن شƒنىڭ .قالدى قىسىلىپ دهرىجىده ناھايىتى غهزنىسى

 چېرىكلىرىنى ىئلى نƒرغƒن خېلى سانى .بېرهلمىدى يهتكۈزۈپ تهمىناتلىرىنى ائيلىق تې∏ىشلىك چېرىكلىرى∏ه
 يهنه بƒالرغا ۈئچۈن شƒنىڭ .قىلمىدى كƒ≠ايه بƒغداي٭  خو 12 ‰لىنىدىغان بېشىدىن fiي تاران≥ىالرنىڭ بېقىشقا
 خو 32 بېشىغا fiي بارلىغى قوشƒپ، خو يى∏ىرمه يهنه ۈئستى∏ه بƒر√نقىنىڭ .سېلىندى لىقالرسې ۈئستىلهپ
 تƒز، چاي، ت∆شهك، ك∆ر≠ه ياغاچ،-�⁄تƒن چېرىكلهرنىڭ داىئرىسىدىكى غƒلجا ۈئستى∏ه بƒنىڭ .بهل∏ىلهندى سېلىق
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 شƒ يهنه تƒر√ش پيهتكۈزۈ ھهممىسىنى نهرسىلهرنىڭ نالغانسا ز≈رۈر ۋه ‰ھتىياجلىق ⁄خشاش ياغ-�گ∆ش
1
 . گ ك 64 — خو بىر 

 

 خالزات .ياشاۋاتاتتى قƒللƒقتا ىئختىسادىي بƒنىڭسىزمƒ ›الر .ىئدى يۈكلهن∏هن ۈئستى∏ه تاران≥ىالر كهمبهغهل 
 قوشƒم≥ه يېڭى بƒ ۈئچۈن خهلق بولغان ائجىز تۈگىتىشتىن سېلىقالرنى قوشƒم≥ه قالغان زامانىسىدىن ھاكىم

 يىل يهتمىش ك∆چۈرۈشتىن تاران≥ىالرنى .ىئدى ‰غىر تاشقىرى ائدهتتىن )ۈئچۈن ن≥ىالرتارا( ت∆لهش سېلىقالرنى
 سېلىقالرنى مهلƒم يىل نهچ≥ه بىر خهلق بولƒپ، قƒرغاق≥ىلىق دهرىجىده ÿغىر  ناھايىتى دىيارىدا تاران≥ى كېيىن

 .تƒراتتى fiسۈپ بىر بىرگه يىلى ھهر بىناÿن قانƒنلىرىغا خىتايالرنىڭ سېلىقالر ت∆لهلمى∏هن بƒ .ىئدى ت∆لهلمى∏هن
 خانغا( خانلىق ‰لىنغان تاران≥ىالردىن خالزات بولغان ھاكىم كېيىن fiتكهندىن يىل 75 ك∆چىرىلىپ تاران≥ىالر
 سېلىقالر قوشƒم≥ه بƒالرنى تهبىيكى، .ىئدى قويغان يهپ يېقىنىنى ≠ƒتقا مىلليون ائشلىقتىن )ت∆لىنىدىغان
 ⁄رنىدىن ÿيىپلىنىپ خالزات توغرىسىدا بƒ .ىئدى گهدىنىده تاران≥ىالرنىڭ غهلكهمبه شƒ يهنه ت∆لهش بىلهن

 بولƒپ، ىئشكاغا ائبد√ر√سƒل ⁄غلى كېيىن چار√قتىن .بهل∏ىلهندى ھاكىم )شاھر√ق( چار√ق ⁄رنىغا چۈشىرىلدى،
 يƒقƒرىدا سېلىقالرغا ناكو قالغان بƒر√ندىن زامانىدا مهزهمزات شƒ مانا .ىئدى بولغان ھاكىم زاده خالزات مهزهمزات
 ۋاقا-باال ساائدىتى، ائىئله بƒر√ندىنال سهۋه≠تىن شƒ .ىئدى قوشƒلغان سېلىق )≠ƒت 80( خو يى∏ىرمه يېزىلغان
 دودىشاڭ، كۈره، سۈيدۈڭ، ائجراپ ائىئلىلىرىدىن قېتىم بƒ خهلقى تاران≥ى بولغان مهھر√م ك∆رۈشتىن راھىتىنى

 يوتقان، بىر كى∏ىز، ≠ارچه بىر fiيىده بې≥ارىلهرنىڭ بƒ .بولدى مهجبƒر هيۈرۈشك تهنتىرهپ-�تېنهپ بىدىشاڭالردا
 قاڭغىر ›الرنى ائلماي، ‰تىۋارغا چاقىلىرىنى-باال مƒھتاج fiيدىكى بولسىمƒ ›ن خو بىر چۈشهك، دانه بىر

 .مايتتى‰لىن ىئلتىپاتقا زادى ياشلىرى ك∆ز چىۋهلهرنىڭ-بىۋه چاقا،-باال .تارتىۋاالتتى تƒر√پ قاخشىتىپ
  

 ىئختىاللى تƒڭ∏ان

 تƒڭ∏انالر گهنسƒدىكى ≠ايدىلىنىپ كۈنلىرىدىن ‰غىر ÿھۋالىدىن، قااليمىقان موشƒنداق مهملىكىتىنىڭ خىتاي
 بىلهن غايىلهر ۋه ÿمهل سىياسىي قوزغىالڭ≥ىلىرىنىڭ تƒڭ∏ان بƒ بولغان مهھكهم دىنىغا مƒسƒلمان .قوزغالدى
 بىلهن خىتايالر ھوقƒقتا بالد√ر )تۈرك ÿسلى( تƒڭ∏انلىرى ساال يىتىدىكىۋىال گهنسƒ .ىئدى يوق چاتىغى توال

 مهغلƒپ جƒڭغارالرنى خىتايالر بولسىمƒ، ائرىالشمىغان ھ∆كۈمهت ىئشلىرىغا ىئ≥كى بƒالرنىڭ بولƒپ، ⁄خشاش
 قىسىشقا شاش⁄خ مƒسƒلمانالرغا باشقا بƒالرنىمfi ƒزگهرتكهن، سىياسىتىنى بالد√رقى ھ∆كۈمهت كېيىن، قىلغاندىن
 ساال ۈئچۈن شƒنىڭ .ىئدى باشلىغان قىلىشقا ده≠سهنده ائدهتلىرىنى-›ر≠ى ۋه دىنىي ›الرنىڭ يهنى باشلىغان،
 .تƒراتتى كۈتۈپ ≠ƒرسهت قوزغىلىشقا قارشى ›الرغا بولƒپ، نارازى سىياسىتى∏ه مƒنداق خىتايالرنىڭ تƒڭ∏انلىرى
 تƒڭ∏انالرنىڭ ك∆تهرگىدهك ياراق بولƒپ، جىددىي قوزغىلىشى بƒالرنىڭ .قوزغالدى ≠ƒرسهتتىال بىرىن≥ى شƒڭا

 ىئختىالل≥ىلىرى تƒڭ∏ان نهتىجىسىده ھهرىكهتلىرى جىددىي تهرىقه ›شبƒ .ائتالندى قىلىشقا جهڭ بارچىسى
 fiچىرىشتىن ⁄تىنى قوزغىالڭ بولسا، ھ∆كۈمهت .باشلىدى قازىنىشقا غالىبىيهت يېڭىپ، تهره≠دارلىرىنى ھ∆كۈمهت
 .بولدى تƒتر√ق قوزغىالڭلىرىغا مƒسƒلمان يهردىكى باشقا قوزغىالڭ بƒ .قالدى ائجىز

 ائلدىدا ىئختىاللى تاران≥ى

 خىتايالر غƒلجىدىكى كېيىن، قازانغاندىن غهلىبه يېڭىپ، تهره≠لىرىنى ھ∆كۈمهت تƒڭ∏انالر، ىئ≥كهركى
 .باشلىدى قىسىشقا يامانراق مƒبƒر√نقىدىن يهنى fiزگهرتتى، مƒائمىلىلىرىنى بولغان بىلهن مƒسƒلمانالر

 بېرىپ چېرى∏ى مانجƒر مىڭ ىئككى باشلىغاندا كېلىشكه بېسىپ ر√سالر تهره≠تىن قارقارا يىلالردا-1860
 .ىئدى ياند√رغان ≠الۋانلىرى تاران≥ى ائتلىق مىڭ بىر رهھبهرلى∏ىدىكى ىئشكاغا ائبد√ر√سƒل چاغدا ياند√رالمىغان
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 تۈرلۈك ھهر قالغانلىغى  ىئالجىسىز ›الرنىڭ .ىئدى بار ۋايىم تهره≠تىن ⁄ر√س الرغا خىتاي ۈئچۈن شƒنىڭ
 چاقىرتىپ،  )مهزهمنى(   بهگنى ھاكىم جۈن، جاڭ بىرىده كۈنلهرنىڭ شƒ  .تƒراتتى ك∆رۈنۈپ ھهرىكهتلىرىدىن

 ت∆شۈك لۈكتۈر بىر بولسا، بالد√ر بƒنىڭدىن .تا≠شƒردى بېرىشنى راسالپ ≠الۋان يۈز بهش تاران≥ىالردىن ›نىڭغا
  جاڭجۈننىڭ  ھاكىم بىخهۋهر سىرالردىن سىياسىي لېكىن .ىئدى بƒير√غان بېرىشنى قƒر√تƒپ ≠ىشىرىپ، نانالر

 خهۋهر راسالپ، مهرگهنلهرنى مهزكۈر   ≠ƒرسهتته ≠ات ۈئچۈن شƒنىڭ .ائلدىرىدى  قىلىشقا  بهجا ≠هرمانىنى
   مƒكا≠ات   يارىشا   خىزمىتى∏ه   چوڭ  بƒنداق  بهگنىڭ ھاكىم جاڭجƒڭ .يۈگۈردى ⁄ردىسىغا جاڭجۈن ۈئچۈن
 تهييارالنغان ده-سولىدى زىندانغا دهپ، تۈگهتمىدىڭ سېلىقالرنى قوشƒم≥ه ›نى ⁄رنىغا، قىلىشنىڭ رازى  بىلهن

 ھهمده يازدى بƒير√ق نامىغا بهگنىڭ ائبد√ر√سƒل ىئشكاغىسى مهزهمبهگنىڭ كېلىشكه ‰لىپ مهرگهنلهرنى
 چۈشهن∏هن ≠هيلىنى-خƒي   ھ∆كۈمهتنىڭ   لېكىن   .بىلدۈردى   قىلغانلى∏ىنى مھاكى ائبد√ر√سƒلنى
 ىئ≥كى   ھ∆كۈمهت   .ÿۋهتمىدى   مهرگهنلهرنىمƒ   تهييارالنغان ھهم بارمىدى بىلهن بانىالر تۈرلۈك ائبد√ر√سƒل
 يهردىكى بƒ لسىمƒ،بو تƒتقان سىر بىلدۈرمهي، مƒسƒلمانالرغا   ۋاقىŸلهرنى   بېرىۋاتقان   يۈز   خىتايدا

 .ىئدى خهۋهردار كهل∏هنلى∏ىدىنمƒ قارارغا قهتىي يولىدا يوقىتىش مƒسƒلمانالرنى ھ∆كۈمهتنىڭ ھهتتا مƒسƒلمانالر
 قارار قوزغىلىشقا بƒر√نراق خىتايالردىن كېلىپ، ىئتتىپاققا fiزارا تƒڭ∏انلىرى داىئرىسىنىڭ غƒلجا ›چۈن شƒنىڭ
 تƒڭ∏انالر ساندىخوزىدىكى ىئردىخو، تاجى بىلهنال يېتىشى ۋاق  ۋهدىلىك  اÿنبىن  قارارلىرىغا مهزكƒر  .قىلدى
 بىر بولسا نېمه  ھهر  قورققانلىقتىنمƒ، ياكى لىقتىنمƒ بولمىغان تهييار تƒڭ∏انالر قوزغالغان بƒ لېكىن .قوزغالدى
  .سوالندى ھهممىسى تƒلƒپتƒ تهرىپىدىن ھ∆كۈمهت  قوزغىالڭ≥ىالر بƒ ىئ∏ه سانغا ائزغىنا قوشƒاللمىدى، بىرى∏ه

ƒسالرنى  سوالنغان بƒھايداپ بىلهن تو≠ى مهيدانىغا كېسىك بوينى ۈئچۈن قىلىش ىئبرهت ائممىغا  خىتايالر مهھب 
 .توغرىۋهتتى كىشىلهرنى  دې∏هن تامƒ فى  ھهم يهنسىن باشلىقلىرىدىن  ىئختىالل   باشلىدى،  چېپىشقا چىقىپ،

  ⁄ت  مƒنداق   قېرىنداشلىرىنىڭ fiز  خهلقى  تƒڭ∏ان-تاران≥ى  ∆رۈپ،ك  ۋهھشىلى∏ىنى بƒ  خىتايالرنىڭ
 ÿھۋالنى دهھشهتلىك بƒ .ىك∆يۈند ك∆رۈپ ÿھۋالىنى ≠اجىŸلىك ›الرنىڭ .غهزه≠لهندى  توغرىلىشى∏ا   ⁄رنىدا

 ياتقان تې∞ ÿته ۋهھشىلىكنىڭ بƒنداق .ھېسا≠لىدى دهپ باشلىنىشى ‰لىشىنىڭ fiچ مƒسƒلمانالردىن خىتايالرنىڭ
 سوغ بىرى∏ه بىر بƒر√ن ۈئچۈن شƒنىڭ .ھېسا≠لىدى دهپ ‰ھتىمال كېلىشى بېشىغا تƒڭ∏انالرنىڭ-تاران≥ى
 )ائزاتلىق( ىئستىقالل يېڭىپ، خىتايالرنى كېلىپ، ىئتتىپاققا بىر خهلقى تƒڭ∏ان ۋه تاران≥ى تƒرغان قاراشتا
 لىشىپ ىئتتىپاق قارشى خىتايالرغا بىلهن هرتىش بولماق تاران≥ىالردا ھ∆كۈمهت يهنى قىلىش، كۈرهش ۈئچۈن
 ياراغلىق-�قƒرال تولƒق يېقىن مىڭغا يۈز ۈئچ لېكىن .تۈزدى )شهرتنامىسىنى( مƒائھىدىسىنى قىلىش ›ر√ش
 تهس مهھهل-ÿمىر يېڭىشى تƒڭ∏انالرنىڭ-تاران≥ى ياراقسىز قƒراللىرى ائز، جهھهتتىن سان تاىئپىسىنى مانجƒر
 مهجبƒر ك∆تۈرۈشكه باش قارشى دۈشمهن∏ه قƒۋۋهتلىك ۋه ك∆پ fiزلىرىدىن ›الر بولسىمƒ شƒنداق .ىئدى
  .ىئدى يوق چاره باشقا بƒنىڭدىن ۈئچۈن قƒتƒلƒش قƒللƒقتىن ىئختىسادىي ائسارهت، سىياسىي چۈنكى .بولدى
 

  سƒلتانلىغى غƒلجا ۋه ىئختىاللى تƒڭ∏ان -تاران≥ى
 

 ÿمىر تاىئپىنىڭ ىئككى ائبد√ر√سƒلبهگ .ىئدى ھاكىم توالڭ نبىناÿ مƒائھىدىلىرى∏ه تƒڭ∏انالرنىڭ-تاران≥ى
 گهدهنكهشلىك .الزىمد√ر قىلىشى ىئتاÿت ≠هرمانلىرىغا ÿمىرنىڭ تاىئپه ىئككى ھهر ).باشلىغى ÿسكهر( ÿسكىرى
 )همهھهلل( يۈز 82 :ۋهزىپه مƒھىم ÿڭ ائرتىلغان گهدىنى∏ه ÿمىرنىڭ .بېرىلهتتى جازاسى fiلۈم غا قىلغƒچىالر
 يىلى-4 خاننىڭ تƒڭ≥ى ھهم جاكاالشتىن يارلىق بƒير√ق، ھالدا ائلدىراش توغرىسىدا يىغىش ÿسكهر تاران≥ىدىن

 قوزغىلىشتىن تƒيƒقسىز قارشى خىتايالرغا )fiكتهبىر يىلى،-1863 مىالدىنىڭ( كۈنى جۈمه سى12 ائينىڭ-10
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 .ىئدى ىئبارهت
 .بولدى ھهرىكهتته دې∏ىلىك يولىدا قىلىش ائدا پىنىۋهزى ‰غىر يۈكلهن∏هن ۈئستى∏ه ھاكىم ائبد√ر√سƒل
 قوراللىنىپ، يوشƒر√ن خهلقى تاران≥ى .ۈئل∏ۈرۈشتى بېرىپ خهۋهر )مهلى∏ه( يۈزگه 82 كۈن∏ى≥ه بهل∏ىلهڭهن
 خىتاي غƒلجىنىڭ تهرىپىدىن ÿمىر بىلهن يېتىشى ۋاقىı بهل∏ىلهن∏هن .ىئدى غىلماقتا يى چ∆رىسى∏ه ⁄ردا

 بىرىن≥ى مهھهللىسىنى خىتاي بىرلىكته تƒڭ∏ان-تاران≥ى .بېرىلدى ≠هرمان قىلىشقا ھƒجƒم مهھهللىسى∏ه
 چىنپهڭزه قوزغىالڭ≥ىالر كۈنى شƒ .چۈشتى جابد√ق-�ياراق خېلى قولىغا ختىالل≥ىالرنىڭىئ .ائلدى ھƒجƒمدىال
 ىتقانچىڭ مهھكهم خېلى خىتايالرنىڭ قورغىنى چىنپهڭزه .ائلدى يهرنىمƒ › قىلىپ، ھƒجƒم قورغىنىغا

 تƒرماي، قارشى توال خىتايالر قورغاندىكى بƒ .ىئدى باي جابد√قالرغىمƒ-�ياراق .ھېسا≠لىناتتى ىئستىھكاملىرىدىن
 تاران≥ى يىغىلغان كهنتلهردىن چاغدا شƒ دهل .كهتتى جانلىنىپ ك∆رۈپ، بƒنى ىئختىالل≥ىالر .بولدى تهسلىم

 سى ماڭغان كۈرهگه ‰لىپ، ائت 1200 √تالردىنتورغاۋ يƒلتƒزدىكى بىلهن ÿمرى جۈننىڭ جاڭ چېرىكلىرى
 بƒ ھهمده ائلدى ⁄لجا بىلهن ائتلىرى ›الرنى قىلىپ، ھƒجƒم ياماتƒدا ÿمهلدارالرغا دې∏هن دارىن ⁄ بىلهن غالداي
 ›الردىن قىلىپ، ھƒجƒم ÿسكهرلهرگه قىلى≥ۋاز چهنپهنلهرگه تƒرغƒچى شاخت∆≠ىده توققƒزتارادىكى چېرىكلهر
 يىغىلىپ تامامهن چوڭلىرى كهنı .كهلدى ھهيرهنباققا مېڭىپ، تهره≠كه شهھهر بىلهن ماللىرى جا⁄ل ائلغان

 كهنتلىرىدىن ›الستاي بوربƒلسƒن، ائر≈ستهڭ، تاش∆ستهڭ، ب∆لۈنۈپ، قىسىمغا نهچ≥ه بىر كېيىن، بولغاندىن
 مىڭ ىئككى مانجƒرالرنىڭ ياندايدابا .تهييارالندى ‰لىشقا بايانداينى بىلله بىلهن تƒڭ∏انالر مƒجاھىدلهر كهل∏هن
 .ىئدى بار چېرى∏ى ياراقلىق-قƒرال

 تو≠النغان يۈزدىن 12 قاتارلىق خونخاي غالجات، كهتمهن، داردامتƒ، كهنتلهردىن جهنƒبىدىكى ىئلىنىڭ
 ش،ۈئزۈ يولىنى قىلىش ياردهم باياندايالرغا كۈره، ›الرنىڭ قىلىپ، ھƒجƒم سƒمƒللىرىغا شىۋهلهرنىڭ مƒجاھىدلهر
 توساش، يولىنى  قالماقالرنىڭ كهل∏ۈسى كۈنهستىن تېكهس، چېرىكلىرى توققƒزتارا شاربƒغوجƒن، يالغƒزياغاچ،
 قويƒش بوسر√قالر قاراۋ√ل، يولىغا قالماقلىرىنىڭ تېكهس كېلىدىغان ائرقىلىق غوللىرى قاشاڭ غالجات، ھهمده

 .بهل∏ىلهندى
 گƒمان دهپ تهرىپىدىن تƒڭ∏انالر يالغƒز بالد√ر تىنى⁄ ىئختىالل بƒ كهتكهن الۋالپ تƒيƒقسىز جاڭجƒڭ
 تاران≥ى سېپىده ائلدىنقى ىئختىالل≥ىالرنىڭ كېيىن .چاغلىدى سهل بƒنى دهسلهپ ۈئچۈن شƒنىڭ .قىلدى

 جاڭجƒڭ كېيىن شƒندىن .›قتى ىئكهنلى∏ىنى جىددىي قوزغىالڭنىڭ بƒ ك∆رۈپ، مƒجاھىدلىرىنى
   دالويه جىڭ مهجلىسى كېڭهش .قىلدى مهجلىسى كېڭهش چوڭ ىغىپ،ي   مهمƒرلىرىنى بارچه ›ششاق-›لƒق
 مهزهمزاتنىڭ ھاكىمبهگ ۈئچۈن ‰لىش ك∆ڭلىنى تاران≥ىالرنىڭ   بېناÿن   تهكلىۋى∏ه   مهمƒرنىڭ   دې∏هن

 )قىلىشقا تهشۋىق(  ۈئگۈتلهشكه تاران≥ىالرنى چىقىرىپ سوالقتىن مهزهمزاتنى بېرىشنى؛ ياند√ر√پ مهنسىۋىنى
 نىيهتلىرىنى ۋه مهقسهت ›نىڭغا چىقىرىپ، سوالقتىن زامان شƒ مهزهمزاتنى جۈن، جاڭ .قىلدى قارار تىشنىÿۋه

 مهزهمخان .ÿۋهتتى تاران≥ىالرغا   قىلىپ،   ۋهده   )ىئمتىيازالر(   ۈئل∏ۈنلهر  چوڭ توال fiزى∏ه ›قتƒر√پ،
 بىلهن خهلپهت شهمسƒددىن تƒرىدىغان يهرده ∏هندې بƒالقبېشى .كهلدى چىغا قوغƒن ائرىالپ، مهلىلىرىنى شىۋهلهر

 يىغىپ، چېرىك كهنتلهردىن يهردىكى شƒ ۋه تونƒشتى بىلهن ÿھۋالى بېرىش كېتىپ ›ر√شنىڭ ›چرىشىپ،
 قارشى  چىقىپ  م∆تىۋهرلهر  ھهممه باشلىق  ائبد√ر√سƒلبهگ شهھهردىن ائلدىغا ›نىڭ .ائتالندى تهره≠كه شهھهر
  چاغدا بƒ  .ك∆تهردى  ك∆ڭۈللىرىنى مƒجاھىدلهرنىڭ ‰يتىپ، ÿھۋالىنى ىئ≥كى الرنىڭخىتاي مهزهمخان .ائلدى
 ك∆≠هيمهكته كۈن∏ه كۈندىن سانى ىئختىالل≥ىالرنىڭ يىغىلىپ، مƒجاھىدلىرى تاران≥ى كهل∏هن تهره≠تىن ھهر
 ≠ƒخرا بƒنىڭغا .دىقوشƒل مƒجاھىدالرغا يهنه كېلىپ، بىلهن چېرىك بىراز زات بىر دې∏هن غوجا ÿخمهتخان .ىئدى
  غوجامنىڭ   ك∆ره،   كۈچىدىن   fiز   خهلق قارا چۈنكى تارالدى، چوڭالر لېكىن .بولدى خوشال توال
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 .چىقاردى مهسىلىسىنى رىياسهت كېيىن، ائرىالشقاندىن ائرىسىغا خهلق ÿخمهتخان   .ىئشىنهتتى   كارامىتى∏ه
 چىقىرىشنى  مهسىلىنى بƒ  باشقىالر  ائمما .بىلهتتى هپد تې∏ىشلىك غوجىالرغا رهىئسلىكنى ÿخمهتخان چۈنكى
  شƒ   ≠ىكرىنى-⁄ي   غوجىنىڭ   ÿخمهتخان  لېكىن  .ائلدىرىمىدى توغرىلىق › ھېسا≠الپ، ÿتى∏هن ھازىرچه
   يېتىشنى   fiزلى∏ىدىن  رهھبهرلىككه  ك∆تىرىپ، ائلدىدا خهلق fiزىنى غوجا بƒ .ىئدى قىلغان ىئشغال مهسىله
 fiز ائدهم بƒ شƒنىڭدىن .ىئدى   الزىم   ك∆رسىتىشى   باھاد√رلƒق   بىر  مƒتلهق   ۈئچۈن بƒنىڭ   .يتتى⁄يال

 بايانداي .چىقمىدى بولƒپ ⁄يلىغاندهك غوجا ÿخمهت ىئش لېكىن .ماڭدى ›ر√شىغا بايانداي بىلهن گƒر√ھلىرى
 ك∆رۈنۈشى  تاران≥ىالرنىڭ جهسۈر-�غهيƒر غانائلدىرى بېرىشكه جان بىلهن خوشاللىق يولىدا ائزاتلىق قورغىنى،
 شƒ دهل .ياندى تاشالپ مهيدانىنى ›ر√ش ÿخمهتخان دېمهك، .ۈئركۈتتى غوجىنى سۈيهك ائق قورقƒن≥اق،
 ھهققىده كهل∏هنلى∏ى يېتىپ ياماتƒغا چېرىكلىرى تو≠لىغان قالماقالردىن مهمƒرىنىڭ خىتاي دې∏هن جىڭتاي چاغدا
 ‰لىپ ≠هرماننى بƒ بولدى، ≠هرمان بېرىشىغا ياققا شƒ غوجىنىڭ ÿخمهتخان چۈنۈئ شƒنىڭ .‰لىندى خهۋهر
 .ماڭىۋهردى يولىدا fiز تىڭشىماي ≠هرماننى غوجا بولسىمƒ، ›چرىغان يولدا غوجىغا ÿخمهتخان ائدهم بارگƒچى
 بولدى، ياند√رماق چىقىپ ائلدىغا بىلهن ⁄غلى بىر غهزىنى≥ى ÿخمهت قىلغاندا خهۋهر شهھهرگه ھالنى بƒ خهت≥ى
 ھال بƒ .بولدى راۋان يولىغا يهنه fiلتۈرۈپ، ⁄غلىنى بىلهن غهزنى≥ى ÿخمهت مهزكۈر غوجا ÿخمهت ائمما
 ائبد√ر√سƒل fiلۈمى غهزنى≥ىنىڭ ÿخمهت .قىلدى غƒلغƒال خهلق ائڭالنغاندا شهھهرگه بىلهن مهيدانى ›ر√ش
 › ۈئچۈن شƒنىڭ .ىئدى قېيىناتىسى ائدهمنىڭ › هزىنى≥ىغ ÿخمهت چۈنكى .قىلدى تهسىر قاتتىق توال ÿمىرگه
 .قىاللمىدى نېمه ھې∞ قارشى غوجىغا لېكىن بولسىمfi ،ƒلتۈرمهك غوجىنى ÿخمهت
 ىئش مƒجاھىدلىرى بايانداي .باسمىدى ىئل∏ىرى ىئشلىرى تۈ≠هيلىدىن ماجرا موشƒنداق خهلقىنىڭ تاران≥ى

 .ÿۋهتىلدى ىرىÿسك شهھهر ياردهم∏ه چىقىرالمىغانلىقتىن،
 

 قىلىنىشى تهشكىل سƒلتانلىغىنىڭ غƒلجا

 

 ىئختىالل ك∆رۈپ، ىئتتىپاقسىزلىغىدىن ۋه ىئناق باسالمايۋاتقىنىنى ىئل∏ىرى ىئشىنىڭ ›ر√ش خهلقى تاران≥ى
 مولال ھهم ›قتى چۈشهندى، زېرۈرلى∏ىنى ۋه الزىم سايالشنىڭ ھ∆كۈمهت تۈ≠لۈك تۈزهپ، ائساسىدىن ىئشىنى
 ‰≥ىلغان رىياسىتىده ÿلهم مهزكۈر .يىغىلدى fiتكۈزۈشكه كېڭهش ›لƒق بىلهن تهشهببƒسى لهمنىڭÿ نهسرىدىن
 ائبد√ر√سƒل .ك∆تهردى خان بىلهن ›نۋانى "مهزهمخان سƒلتان" ھاكىمنى مهزهمبهك قƒر√لتاي )›مƒمىي( قونكى
 مƒ≠تى، روزىنى مولال ÿسكهر، قازى ائخƒننى شهۋكهت مولال كاالن،-قازى ÿلهمنى دىن نهسرى ÿمىر، بهگنى
 سƒلتان يېڭى .تارقالدى تهيىنلهپ مهنسه≠دارالرنى ھهممه بېشىغى≥ه يۈز تارتتىپ سƒلتاندىن ÿلھاسىل

 › ).ىئدى ÿمهس مهلƒم ىئدىتى ÿسكهرلهرنىڭ دهسلهپ(  قىلد√ردى قهيı ده≠تهرگه ىئدىتىنى ÿسكهرلهرنىڭ
 كۈرهدىن ۈئچۈن بېرىش ياردهم   باياندايغا   چاغدا شƒ .سالدى نتىزامغاىئ خېلى قارىغاندا بالد√رقىغا مƒجاھىدالرنى
   قاماقتا .قالدى   يهپ زهربه مƒجاھىدلىرى تاران≥ى ›ر√شتا بƒ چىقتى،   چېرىكلىرى خىتاي دۈركۈن   بىرىن≥ى

 جاۋ√زلىرىنىته  خىتايالرنى  مƒجاھىدلىرى تاران≥ى .ىئدى ‰لىنمىغان بولسا بايانداي تƒرغان  )قورشاۋدا(
   .تƒراتتى   سېزىلىپ  يهتمهسلى∏ى   چېغى بېرىشكه زهربه تهره≠تىن ھهر تƒرسىمƒ، ياند√ر√پ رهۋىشته قهھرىمانانه
  تهره≠تىكى كۈره  بولƒپ، سادىر ≠هرمان سƒلتاندىن تو≠الشقا يهرگه بىر كۈچنى ≠ۈتۈن   ۈئچۈن  شƒنىڭ
   شهيخلهرگىمƒ مازىرىدىكى   ت∆مۈرخان   تƒغلƒق   قالغان   تتهچه    .ائلد√ر√لدى  fiزبهكلهر  بىلهن  تƒڭ∏انالر
 قىلىنغان قهتلى◊م تهرىپىدىن   سوالنالر بىلهن   جاقىلىرى -باال   ›الرنىڭ   لېكىن   .ÿۋهتىلدى   ائدهم
 ياندايبا بىلهن كۈره كېيىن تو≠النغاندىن يهرگه بىر  كۈچى ›ر√ش  ھهممه  تاران≥ىالرنىڭ  .‰لىندى  خهۋىرى
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  نارۋانالر-شوتا ىئ≥ى∏ه قهله .باشالندى ھƒجƒم قهتىي باياندايغا ھهم سوقƒلدى تامبارگاھ مهشھƒر ب∆لۈپ، يولىنى
 ›الر  .بولمىدى  مۈمكىن  ‰لىش قورغىنىنى داي بايان ائرقىلىق ›ر√شالر خىل بƒ ائمما .‰تىشتى ⁄ق ائرقىلىق
 كىشى∏ه دې∏هن خاڭر√ق سادىر مهشھƒر چىقىرىش ۋ√جƒتقا ىئشنى بƒ بولƒپ، بƒزماق بىلهن كۈچى دورا قورغاننى
 خىتايالر بولسىمƒ، بƒزغان بىلهن كۈچى دورا ىئستىھكامىنى قورغان ىئشلهپ، چا≠سان خاڭر√ق سادىر .تا≠شƒر√لدى
   قوزغىالڭ≥ىالر   تاڭلىسى   .كىرهلمىدى ىئ≥ى∏ه بايانداي قىلىپ ھƒجƒم قارشى ⁄ققا يامغƒردهك-قار ائتقان

 ياردهم خىتايالرغا باياندايدىكى گهزده شƒ .ك∆ردى بهكىتىل∏هنلى∏ىنى قىلىپ مهزمƒت يېرى  بƒز√لغان  قورغاننىڭ
 چېرىكنىڭ نه≠هر 710 ۋه ›چرىدى زهربى∏ه قاتتىق بƒالر چىقتى، چېرىك ن∆ۋهت 2 كۈرهدىن ۈئچۈن بېرىش
 جاڭجƒڭنىڭ خىتايالر مهغلƒبىيهتنى بƒ .بولدى مهجبƒر كېتىشكه  قالد√ر√پ مهيدانىدا  ›ر√ش fiلۈگىنى

 ÿمهلدارنى دې∏هن مىن ⁄رنىغا چۈشىرىپ، جاڭجƒڭنى كونا ۈئچۈن شƒنىڭ .ك∆رۈشتى تهدبىرسىزلى∏ىدىن
 › ۈئچۈن شƒنىڭ .ىئدى كىمسه تهگمى∏هن يامانلىغى ھې∞ مƒسƒلمانالرغا جاڭجƒڭنىڭ يېڭى بƒ .قىلدى جاڭجƒڭ
 يهنى كىرىشتى، تېپىشقا تىل بىلهن تاران≥ىالر ‰لىپ، ‰تىۋارغا اسلىغىنىقارىم يامان ھهم مƒسƒلمانالرنىڭ fiزى∏ه

ƒڭ بƒچۈرۈش ۋاقتىدا ⁄تىنى ىئختىالل   جاڭجfi بېرىپ تىلى∏ىنى ىئختىالل≥ىالرنىڭ ۈئچۈن ƒالر بولسىم‹ 
 :بهردى تهكلىپلهرنى ت∆ۋهندىكىدهك تاران≥ىالرغا ۋه بولدى چىقىشماق بىلهن
 .قىلىش ›مƒمىي ƒ≠ÿ كهچۈرۈپ، گƒناھىنى رنىڭتاران≥ىال قوزغالغان  )1
 .بېرىش ياند√ر√پ سېلىقالرنى )قوشƒم≥ه(   ۈئستهمه  ‰لىنغان  ىئل∏ىرى  تاران≥ىالردىن  )2
 fiزلىرى ىئشلىرىنى ھهممه ›الرنىڭ بولماي، باغالقلىق خىتايالرغا — مƒستهقىللى∏ى تاران≥ىالرنىڭ )3 

 ).قهدهر چهيلهڭزى∏ه چې∏ارىسى ڭۋىاليىتىنى تاران≥ى( تونƒش قىلىشىنى

 .بېرىش دهرىجىنى جƒڭزىلىق لهھهل  يهنى  مهنسىۋىنى، چوڭ  خىتاينىڭ  سƒلتانغا   )4 
 بƒ خىتايالرنىڭ .الزىم بېرىشى تƒتƒپ خىتايالرغا تƒڭ∏انالرنى  بƒز√لغان  تاران≥ىالر  بهدىلى∏ه  مƒنىڭ 

 fiلۈم ائزا≠لىق بولمىسا بولƒڭالر، ÿل شهرتسىز ھې≥بىر گهبىز" .يازدى جاۋاپ قاتتىق سƒلتانبهگ يېڭى تهكلىۋى∏ه
 مƒسƒلماننى يۈز ىئككى تƒرغان سوالقلىق كۈرهده زامان ائلغان خهتنى ›شبƒ ھهمده قىلىمىز قهتىل بىلهن
 مƒسƒلماننى يۈز ىئككى سوالقلىق بىناÿن تهكلىپكه بولغان تهره≠تىن سƒلتان جاڭجƒڭ .دىدى "بېرىڭالر چىقىرىپ
 .بهردى ىپچىقىر
ƒنىڭدىن   چۈنكى .ك∆تهردى   روھلىرىنى   باشلىقلىرىنىڭ   ىئختىالل   ھال   بƒخىتايالرنىڭ ب 

  بىرهر باشلىقلىرى ÿسكهر ۈئچۈن شƒنىڭ .ىئدى روھسىز قوزغىالڭ≥ىالر-›شاقالر ÿمما .بىلىنهتتى كۈچسىزلى∏ى
 سۈيدۈڭنىڭ ۋهجىدىن شƒ .ىئدى كويىدا شنىڭك∆تىرى روھىنى ÿسكهرلهرنىڭ قىلىپ،  )ىئشغال(   ≠هتىھ يهرنى
 دهرھال جƒڭغارالر چاقار ك∆رگهن بƒنى .قىلدى تارمار ›الرنى  قىلىپ، ھƒجƒم  خىتايالرغا بىدشاندىكى  قېشىدا
  ÿۋهتىپ،  ÿل≥ى   بالد√ر بƒالردىن بولسا تورغاۋ√تالر .ائلدىرىدى باغالشقا مƒناسىۋهت بىلهن ھ∆كۈمىتى تاران≥ى
 چىقمىغانلىغىنى مهنا   س∆زلىشىشتىن  بىلهن   تاران≥ىالر   جانجƒڭ بىلدۈرگهن  بېتهره≠لى∏ىنى  ڭfiزلىرىنى
 ساقايماسلىق  قوزغىالڭ≥ىالرغا  مهخسىتى  .ىئدى  كىرىشكهن  تهييارلىغىغا ›ر√ش يېڭىدىن ‰لىپ، ‰تىۋارغا
 ÿسكىرى∏ه ≠ىرقه-3 قىلىدىغان ƒجƒمھ قارشى تاران≥ىالرغا خىتايلىرى كۈره ۈئچۈن شƒنىڭ .ىئدى بېرىش زهربه
 تارىلىپ، تƒڭ∏انالر-تاران≥ى لېكىن .ياندى قىاللماي مهقاۋمهت تاران≥ىالر، قېتىمدا بƒ .قىالتتى ىئشهن∞

 قالماق سوالن، ساق≥ىلىققا كىرىپ، ىئ≥ى∏ه قهله ۋه ياندى ائرتىغا قوغلىماستىن خىتايالر كېيىن چېكىن∏هندىن
 ›ر√ش بfi ƒزلىرىنىڭ .باشلىدى جابد√نƒشقا جىددىي ›ر√شقا يهنه قويƒپ، )نىيالالنمىلىرى( چهنپهنلىرىنى
 سادىق تاران≥ىالرغا بولسا شىۋهلهر .قويدى ائگاھالند√ر√پ شىۋهلهرنىمƒ ياقىسىدىكى سول ىئلىنىڭ ھازىرلىغىدىن
 خهۋهر سƒلتانغا دهرھال ربƒال .يهتكۈزدى توقىلهكلهرگه ائققوزا، خهۋهرلهرنى بƒ ائلغان تهرىپىدىن خىتايالر بولƒپ،
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 بايانداي fiتۈپ، ۋاقىı ائز بىر ائرىدىن .ك∆رۈشتى تهييارلىغىنى ›ر√ش تاران≥ىالر ائڭلىغان خهۋهرنى بƒ .بهردى
 ىئككى سىده17 ‰يىنىڭ رهجهپ .باشلىدى ھƒجƒم چېرى∏ى قالماق يۈز ۈئچ خىتاي، مىڭ يهتته كۈرهدىن تهره≠كه
 .قاچتى ›چراپ مهغلƒبىيهتكه تهرهپ دۈشمهن كېيىن ›ر√شتىن نلىققا ›چرىشىپ، چېرىكلىرى تهره≠نىڭ
 تاال≠ىتىمƒ تاران≥ىالرنىڭ .چۈشتى ⁄لجا جابد√ق-ياراق تۈلۈك،-⁄ز√ق ھارۋا 60 زهمبىرهك، 96 تاران≥ىالرغا
  .بهردى زهربه دهرىجىده ساقايماسلىق دۈشمهن∏ه قېتىم بƒ ائمما بولدى، ‰غىر سېزىلغىدهك

 

  ۋاقىŸلهر تهÿللƒق ›نىڭغا ۋه fiلتۈرۈلۈشى ىرنىڭÿم ائبد√ر√سƒل
 

 سېپىللىق ⁄خشاش بايانداي كۈره، بىلهن تېزلىك مƒجاھىتالر چىقىپ، ۈئستۈن تاران≥ىالر ›ر√شالردا
 ائبد√ر√سƒل بولسا بƒ .قالدى چىقىپ خهۋهر ك∆ڭۈلسىز بىر تƒرغاندا، ۈئمۈتلىنىپ قىلىشقا ≠هتىھ شهھهرلهرنى
 بىر بولسىمƒ، چۈمپۈتمى∏هن ائدهملهر بهزى بƒنىڭغا .تƒر√شى خهۋهرلىشىپ يوشƒر√ن لهنبى جاڭجƒڭ ÿمىرنىڭ
 موشƒ غوجا ÿخمهتخان يۈرگهن ≠ايالپ كهينىدىن ÿمىرنىڭ ائبد√ر√سƒل لېكىن .ىئشىنهتتى خهلق قىسىم

 ‰يىدا رهجهپ يىلى ۈئچىن≥ى ىئختىاللنىڭ › .بولدى يوقاتماق≥ى ÿمىرنى ائبد√ر√سƒل ≠ايدىلىنىپ، ≠ƒرسهتتىن
 چېدىر ∏هندهككهل بىلهن ك∆ڭلى تۈز fiزى ۋه لدىائ قورشاپ چېدىرىنى ÿمىرنىڭ بىلهن ÿگهش≥ىلىرى fiز

 fiزگهرگهن چىرايىڭىزنى غوجام، ھه،" كېرهك، بولسا ÿيمهڭهنلى∏ىدىن ك∆رۈپ غوجىنى ÿمىر كىردى، ىئ≥ى∏ه
 تاران≥ى سهن" :غوجا .دىدى "هنجىدىڭىز؟ر نېمىدىن يۈرىسىز؟ قىلىپ نېمه كې≥ىلهپ .ك∆رىمهن ھالهتته

 ÿمىرنىڭ .fiلتهردى ›نى دهپ، "fiلتƒرىمهن تƒر√≠سهن، بېرىپ خهۋهر يوشƒر√ن جاڭجƒڭغا ÿھۋالىدىن
 ت∆كۈپ خƒنىنى ÿمىرىنىڭ fiز ناھهق خهلقى   تاران≥ى" › يهتكهنده، نهسىردىناخƒنغا قازىكاالن fiلتۈرۈلۈشى

 .دىدى —،"بولƒ≠تƒ كا≠ىر
ƒسكهرلهر ۋهرخه بÿ بىلهن يېتىشى ائرىسىغا ƒالرمƒلتان   .كهلدى   قااليمىقانغا  غهليان∏ه، بƒسكهرلهر  سÿ   

 سوراپ كاالننى قازى ÿخمهتخان لېكىن .ىئدى سولىغان ائخƒننى   مهخسىتىده   باسماق   غهلۋىنى   ائرىسىدىكى
 ائلدى، سوراپ غوجامدىن گƒنايىنى fiلۈم نƒمنىڭائخƒ بهگلهر بارچه ائڭالپ خهۋهرنى بƒ .قىلدى ھ∆كۈم fiلۈم∏ه
 بىلهن جاڭجƒڭ ›نىڭ كېيىن ‰تىل∏هندىن قهتىل ÿمىر ائبد√رسƒل .قالد√ر√لدى بويى≥ه مهھھبƒس › لېكىن

 قهتىل ÿمىرنى خهۋهر بƒ   ‰ھتىمال،   .تهكشۈرۈلمىدى   يالغانلىغى-راسı   خهۋهرلهشكىنىنىڭ يوشƒر√ن
 بƒز√ق  چاغدا  مƒنداق  چۈنكى چىقىرىلغاند√ر،  تهرىپىدىن ىئستى∏هنلهر يول مهشر√غ ۈئچۈن ‰تىش

 .ىئشتƒر بىر چوقƒم قويƒشى راسالپ زهمىن بىلهن يولالر چىغىر ائدهملهرنىڭ
 ساتىدىغان مىللهتنى ۈئچۈن مهنپىيهت شهخسىي قارىغاندا ىئشلىرىغا تƒتقان ÿمىرنىڭ ائبد√ر√سƒل
 كېيىن قىلغاندىن قهتىل ÿمىرنى ائبد√ر√سƒل .تƒرىد√ بولƒپ ۈكبهل∏ۈل ÿمهسلى∏ى ۋىجدانسىزالردىن
 )قاراش( مƒتى ھƒمايƒنلىرىغا ÿمرى غوجامنىڭ بهگلهر ھهممه .ك∆تىرىلدى دهرىجىسى غوجىنىڭ ÿخمهتخان
 ىئش ىئزناسىز غوجامدىن  تانمƒ سƒل .بولدى ماڭىدىغان قاراپ خاھىشىغا غوجامنىڭ ىئشلىرى د≈لهت بولƒپ،
 تاران≥ىالرنىڭ .قىلدى ≠هيدا سƒسلƒق ىئشلىرىدا ›ر√ش ÿھۋال مƒنداق تهبىكى، .ولدىب قىاللماس

 كۈره .قىلدى نابƒت ≠الۋانالرنى خېلى قىلىپ، ھƒجƒم تƒيƒقسىز چهنپهنلىرى بايانداي بىل∏هن سƒسالشقىنىنى
 .ىئدى ≠هس بهك ھازىرلىغى ›ر√ش تاران≥ىالردا .تى تƒرات سېزىلىپ قىمىلدىغىنى خىتايلىرىنىڭ

  
  ‰لىنىشى بايانداينىڭ
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 بƒنىڭ .تƒراتتى ‰لىنماي )تېخى≥ه( ھƒنƒز بايانداي بولسىمfi ،ƒتكهن زامانالر خېلى باشالنغىنىغا  ىئختىالل
 تƒر√شى چىقىپ قىسىملىرى خىتاي كۈچلۈك قاچان ھهر ۈئچۈن قƒتƒلد√ر√ش بايانداينى كۈرهدىن ۈئستى∏ه
 ÿسكهرلىرى خىتاي چىققان كۈرهدىن خƒسƒسهن .ىئدى قالد√رغان ىقتاقىسل تهڭ ىئشىنى ›ر√ش تاران≥ىالردا
 قاتتىق تهرىپىدىن م∆كتۈرمىلىرى دۈشمهن ائلدىنىپ، مƒجاھىتلىرىنىڭ تاران≥ى سوقƒشتا ائداققى بولغان بىلهن
 ر،جƒڭرا چاقار، سوالن، شىۋه، نهتىجىده ك∆تىرىۋهتتى، روھىنى ائيماقالرنىڭ  چ∆رىدىكى ›چرىغىنى، زهربى∏ه
 تƒرغان قاماقتا بېرى يىلدىن ۈئچ تۈزۈپ، ىئتتىپاق ائرا fiز قالماقلىرى سƒمƒن زورغان سƒمƒن، ائربƒن تورغات،
 تاران≥ى سƒلتان ائلغان خهۋهر ىئتتىپاقىدىن ائيماقالرنىڭ بƒ .قىلدى قارار قƒتƒلد√ر√شقا قورغىنىنى بايانداي

 خƒسƒستا بƒ .بهردى خهۋهر ىئتتىپاقىدىن ائيماقالر لتانسƒ قƒر√لتايغا .چاقىردى قƒر√لتىيىنى مƒجاھىتلىرىنىڭ
 ›ر√شƒش قارشى ائيماقالرغا تƒر√پ، قىلماي ≠هتى بايانداينى كېيىن قارالغاندىن ⁄بدان مهجلىسىده كېڭهش
 الزىم ≠ارتلىتىشنى مهرتىۋه ىئككىن≥ى قورغىنىنى بايانداي ۈئچۈن بƒنىڭ .بولدى قارار دې∏هن ÿمهس مۈمكىن
 كوالش لهقمه بىلهن جىددىيلىك سادىر .تا≠شƒر√لدى خاڭر√ققا سادىر باياقى يهنه ⁄ر√نالش ىئشنى بƒ .ك∆رۈشتى
 دې∏ىلىك ۋه مƒكهممهل تاشقىرى ائدهتتىن باققاندا بالد√رقىغا ›سƒلى كوالش لهقمه قهتىمقى بƒ .كىرىشتى ىئشىغا
 ىئستىھكامىنى بايانداي مهرتىۋه ىن≥ىىئكك ≠ۈتىرىپ، لهقمىنى بىلهن ائلدىراشلىق بهك خاڭر√ق سادىر .ىئدى

 .≠ارتالتتى
 دۈشمهننىڭ ۋه باردى دهۋرهپ شورىسى∏ه بƒز√لغان قورغاننىڭ مƒجاھىتلىرى تاران≥ى قورقماس—باتƒر
 .چېكىنمىدى مƒجاھىتلهر غهيƒر روھالنغان روھىدا ائزاتلىق لېكىن .›چرىدى ⁄تىغا تو≠زهمبىرهك كۈچلۈك
 مƒجاھىتالرغا قهھرىمان .ىئل∏ىرىلىدى دهسسهپ ›الرنى كهينىدىكىلهر انسىرىقىرىلغ ائلدىدىكىلهر ÿكسى≥ه
 ÿڭ .بولدى تهس ناھايىتى كىرىش ىئ≥ى∏ه قورغان ۈئچۈن شƒنىڭ .ىئدى يوق ⁄ر√ن قىلىدىغان دالدا ⁄قتىن
 بىلهن دالدىسى ›الرنىڭ كېيىن بولغاندىن قىلغىدهك دالدا ائدهم جهسىدى شهھىتالرنىڭ ائخىرىدا
 كۈن∏ى≥ه ۈئچ كېيىن ك∆چكهندىن ىئ≥ى∏ه قورغان ›ر√ش .كىردى ىئ≥ى∏ه قورغان غازىالر ب∆سۈپ-ۈپم∆ك
 بىر بىلله بىلهن قاياشلىرى fiزىنىڭ مور√نغا باشلىغى گارنىزون شهھهر .بولدى سوقƒش كېلىپ بƒغازگه-بƒغاز
 رامازان( قىلىندى ىھ≠هت قورغىنى بايانداي كۈنى شƒ .›چاردى ھاۋاغا fiزىنى بىلهن دورا كىرىپ، fiي∏ه
 ).يىلى-1865

 بولغان غالىپ .ائلدى ⁄لجا نƒرغƒن توال قىلغاندا ىئشغال   قورغىنىنى   بايانداي   مƒجاھىتلىرى   تاران≥ى
  .fiتكهزدى ھهرىكهتسىز تىنى∞، قىشنى بƒ  مهغر√رهن  غالىبىيهتلىرى∏ه  خهلقى  تاران≥ى

   
  كېلىشى غوجىنىڭ قېرى

 

  كهلدى  زات  ىئسىملىق   مهخمƒت ≠وچى لهقهملىك، غوجا قېرى بىلهن تهنتهنه ۋه هبدهبهد ائخىرىدا قىشنىڭ
 دهپ ÿۋالدىدىن ÿزهم غهۋسىل fiزىنى  غوجا قېرى بƒ .‰لىندى قارشى بىلهن ىئكرام-ىئززهت ائدهم ›  ۋه

 ائدهت، يوسƒن، سىمى،ره تاران≥ىالرنىڭ غوجا قېرى .باغلىدى ىئخالس ائھالى غوجا≠هرهس ›نىڭغا .تونƒشتƒردى
 .باشلىدى ىئش ۈئچۈن يېتىش مهخسىتى∏ه ÿسلى بىلهن ھىيله كېيىن، تونƒشقاندىن بىلهن ÿخالقلىرى
 ائرقىلىق ۋاسىتىسى ىئلىمالر بƒ ›، ھهم ىئكهنلى∏ىنى خهۋهردار ىئلىمالردىن سىرلىق fiزىنىڭ تاران≥ىالرغا
 5 تېرهكتىن يهنه .ىئشهندۈردى تاران≥ىالرنى گول ‰يتىپ، ىنىىئكهنلى∏ قادىر قىلىشقا جهڭ يالغƒز بىلهن خىتايالر
 بƒ .تۈزدى ÿسكهر مƒنتهزىم )ىئبارهت كىشىدىن 100( "ك∆سهتكى∞" تاران≥ىالردىن ياساپ، توپ يوغان دانه

 تاران≥ى تهدبىرى كونا بƒ غوجىنىڭ قېرى كىيىندۈردى، ‰ۋرو≠ى≥ه رهۋىشته مƒكهممهل ≠ىرقىنى "ك∆سهتكى∞"
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 ۈئچۈن چۈشىرىش دهھشهتكه دۈشمهنلىرىنى سېلىپ، ىئنتىزامغا ÿسكهرلىرىنى كۈچهيتىپ، ∆كۈمىتىنىھ )دېخان(
 غوجىالر ۈئستى∏ه تاران≥ىالر يهنى چىقىش، ۈئستى∏ه ھاكىمىيهت ائرقىلىق قىلىق مƒنداق بهلكى ÿمهس،

 بولسىمƒ، رغƒچىالرتƒ بىلىپ ىئشلى∏ىنىنى بىلهن مهخسهت نېمه غوجىنىڭ قېرى .ىئدى تىكلهش ھاكىمىيىتىنى
 ياساش، تو≠الرنى شƒنداق ÿينه دې∏هنده ھه غوجا قېرى .ÿيمىنهتتى ‰يتىشتىن ائھالىغا غوجا≠هرهسı ›نى
 كىشىلهر تې∏ىدىغان ياردىمى ‰لىشقا ھاكىمىيهتنى كېيىنىرهك بولسىمƒ، بولغان مهشغƒل بىلهن تۈزۈش ÿسكهر
 .بولدى ياردهم≥ىلىرى ›نىڭ ۋه غوجا ÿخمهتخان نو≠ƒزلىغى ڭدوستلىرىنى ›نىڭ .باشلىدى دوستلىشىشقا بىلهن
 بىلهن ائدهملهر نو≠ƒزلƒق ⁄خشاش غوجا ÿخمهت ‰شىپ، ‰تىۋارى ائلدىدا خهلق غوجىنىڭ قېرى سƒلتان

 .ىئدى الزىم چۈشۈرۈش ‰تىۋارىنى-ائبروي غوجىنىڭ قېرى ۈئچۈن شƒنىڭ :شهكلىنهتتى دوستلىشىشىدىن
 ىئشىنىپ، تو≠لىرىغا ياغاچ غوجىنىڭ قېرى خااليىق،" :چىقىرىپ س∆ز توغرىلىق بƒ دهمهجلىسى خهلق سƒلتان
 .ائلدام≥ىد√ر بىر غوجا قېرى ىئشىنهر؟ كىم بƒڭا بوالمد√؟ قىلىشقا جهڭ بىلهن تو≠الر بƒ !كهتمهڭالر ك∆رهڭلهپ
 بƒ سƒلتاننىڭ خهلق لېكىن .ىئدى دې∏هن —،"ائلدام≥ىلىقتƒر يهنه مىقان≥ىلىغى قاالي مƒنداق غوجىنىڭ قېرى

 يهنى رهنجىدى، ›نىڭغا ÿكسى≥ه ⁄رنىغا، يېنىشنىڭ ىئخالسى بولغان غوجىغا قېرى ائڭالپ س∆زىنى نېسىھهت
 قېرى ائڭلىغاندا س∆زنى بƒ .بولƒشتى نارازى دهپ قىلدى )ھاقارهت( تهھقىر كهمسىتىپ، غوجامنى سƒلتان
 ھهرىكهت ھالدا ىئشهشلىك غوجىنىڭ قېرى كېيىن ىŸدىنۋاق شÿ ƒينه .شۈبھىسىزد√ر بولƒشى دىل∏ىر غوجىنىڭ
 fiزارا بƒالر .بولدى تƒرىدىغان رۈشۈپ ك∆ ≠ات-≠ات بىلهن غوجا ÿخمهت › .تƒراتتى ك∆رۈنƒپ قىلغىنى
 سƒلتانغا دهرھال .ك∆ردى الزىم ‰لىشنى چىقىرىپ كاالننى قازى ناسىر مولال ياتقان سوالقتا كېڭىشىپ،
 بىلهن مهخسهت نېمه ىئشالرنىڭ بƒ سƒلتان .ÿۋهتتى كىشى دهپ چىقارسƒن سوالقتىن ناسىراخƒننى

 ىئختىيارىدىكى fiز غوجا قېرى .چىقارمىدى سوالقتىن ائخƒننى بولغاشقا، خهۋهردار قىلىنىۋاتقانلىغىدىن
 ىمهھبƒسالرن بارچه بىلهن ناسىراخƒن ر√خسىتىسىز سƒلتاننىڭ بېرىپ، ÿگهشتۈرۈپ ÿسكهرلىرىنى "ك∆سهت∏ى∞"

 غوجىنى قېرى لېكىن بىلدۈرهلمىدى، نارازىلىق  ىئشىغا بƒ غوجىنىڭ قېرى سƒلتان .چىقىرىۋهتتى سوالقتىن
 .ÿۋهتتى سوقƒشىغا كۈره بىلهن ≠هرمان مهخسƒس ۈئچۈن قىلىش يىراق شهھهردىن

40 

 fiلتۈرۈلۈشى ائخƒننىڭ ناسىر

 قهتلى ائخƒننىڭ .fiلتۈرۈلدى تهرىپىدىن ائدهملهر نامهلƒم ناسىراخƒن كېيىن كهتكهندىن كۈرهگه غوجا قېرى
 يېنىپ بىلهن ائدهملىرى ÿگهشكۈچى fiزىنىڭ غوجا قېرى بىلهن يېتىشى مهيدانىغا سوقƒش خهۋىرى قىلىنغانلىق
 ...›چراشتى غوجىغا ÿخمهتخان كېلىپ

   fiلتۈرۈلۈشى مهزهمخاننىڭ

  "ك∆رسهتكى∞"  fiزىنىڭ  كىدهكائدهتتى كېيىن، ›چراشقاندىن بىلهن غوجا  ÿخمهت  غوجا  قېرى  
 قهستى .ماڭدى تهره≠كه  بارگاھ   س∆رهپ  تو≠الرنى  ياغاچ  بولƒپ،  قىلماق≥ى ك∆ز ك∆ز  ÿسكهرلىرىنى
   سƒلتان ÿسكهرلىرى بƒ  .ىئدى تƒيغƒزمىغان ÿسكهرلىرى∏ه بƒنى لېكىن .ىئدى fiلتۈرۈش سƒلتاننى مهزهمخان
 نېمه ھې∞ ÿسكهرلهر .بهردى ≠هرمان ‰تىشقا قاراپ چېدىرىغا  سƒلتان   fiتكهندىال  ›دد√لىدىن  چېدىرىنىڭ
  باشلىق  ÿالخان   مهشھƒر   بولسا   چېدىرىدىن سƒلتان .باشلىدى ‰تىشقا ⁄ق يۈزىدىن ىئتاÿت ›قمىسىما
 نىشان نىچېدىر بىلهن تو≠لىرى ياغاچ غوجا قېرى چاغدا شƒ .ىئدى ائتماقتا ⁄ق ÿسكهرلىرى ساق≥ى  ⁄ردىنىڭ
 ك∆رۈپ بƒنى .قاچتى تهره≠كه بارگاھى تƒڭ∏انالرنىڭ تاشالپ چېدىرنى قورققانلىغىدىن سƒلتان باشلىدى، قىلىشقا
 ۋه fiلتهردى بارگاھىدا تƒڭ∏ان بېرىپ، قوغالپ سƒلتاننى غوجا قېرى .تارقالدى قىسىملىرى مƒھا≠ىزهت ⁄ردىنىڭ
 .قƒتƒلدى قې≥ىپ ۋان≠ال ÿال .ÿۋهتتى تهره≠كه شهھهر كېسىپ، بېشىنى
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 سƒلتانلىغى  غوجىنىڭ   قېرى

 ۋه )بويسƒنƒشنى( بهيهت خهلقتىن ⁄خشاش خانالرغا بالد√رقى كېيىن fiلتهرگهندىن مهزهمخاننى غوجا قېرى
 تهبىيكى، .قىلدى ‰الن دهپ سƒلتانى غƒلجىنىڭ fiزىنى توغرا-�توپ .تƒرمىدى سوراپ بىلدۈرۈشنى رازىلىق
 خهلق غوجا قېرى .بولمىدى قىلغƒچىالر بايان نارازىلىق بىلدۈرۈپ، قارشىلىق ›نىڭغا هىئ≥ىد ÿھۋال مƒنداق
 تهرىپىدىن

41 

 fiز ›نىڭغا ۈئچۈن شƒنىڭ .بىلهتتى ÿمهسلى∏ىنى مƒستهھكهم ⁄رنىنىڭ fiز بولسىمƒ، ك∆رمى∏هن قارشىلىق
 ≠هرمان نامىغا  ≠ƒقاره ىرىشقاق بهگلهرنى بارچه جانىبىدىن شƒ .ىئدى الزىم چىڭىتىش ⁄رنىنى مهۋقهىئنى،
 بهگلىك fiز بىلهن مهناسى چىن تاران≥ىالردا .باشلىدى fiلتۈرۈشكه بهگلهرنى كونا خهلق .چىقاردى

 قىلىش تاالڭ-بƒالڭ كېسىش، fiلتۈرۈش، fiزارا جايدا ھهر .باشلىدى سۈرۈشكه ھ∆كۈم )باشباشتاقلىق(
 بىز بو≠تfi ،ƒلتۈرۈپ يۈزبې∏ىنى ÿل باقار، كىم نغاياما-�ياخشى ائقار، قان ياغىلىقتا" .ائشتى ھهددىدىن
 .يادىكارالردىند√ر تارىخىي قالغان ۋاقىتتىن شƒ ماقالالر دې∏هن "تƒرىمىزمƒ؟
 .fiلتهردى خىزىرغوجىنى شاھزادىلهردىن كېيىن تاالتقاندىن ⁄ردىسىنى سƒلتان ÿسكهرلىرى∏ه fiز غوجا قېرى
 fiلۈم بىناÿن مهسلىھهتكه بىر يهنه لېكىن .قىلدى ھ∆كۈم لۈم∏هfi ىئدى، كهلتۈرگهن تƒتƒپ ≠الۋاننى ÿال

 دىيارىدا تاران≥ى كېيىن كىرگهندىن قولىغا غوجىالر ھ∆كۈمهت .قويدى سوالپ ›نى قىلىنماي، ىئجرا جازاسى
 قا‰يتىش س∆ز قارشى ›الرغا ائمراقلىغىدىن غوجامالرغا خهلقىمىزنىڭ ائمما .كهتتى يوقاپ ائسايىشلىق تې≥لىق،
 بهۋهك بƒ .سانىالتتى دهپ ىئمتىھان ىئشلىرى يامان كارامهت، ىئشلىرى ياخشى غوجامالرنىڭ چۈنكى .قورقاتتى
 !دهيسىز كېرسهتمىدى نېمىلهرنى بالىلىرىغا ›يغƒر غويىالر

 بƒ غوجىنىڭ .چهكتى خاتىمه ائزاتلىققا كىرگۈزۈپ، ائستىغا قول قالماقالر ائلتىشهھهرنى مƒستهقىل ائ≠پاقغوجا
 چهرخى ≠هلهكنىڭ" .جورىدى تهغدىرگه ىئشنى بƒ توالراغى بولمىدى، بالىسى ›يغƒر ك∆رسهتكهن نارازىلىق ىئشىغا

 ائ≠پاقغوجىنىڭ دهپ —،"ناجى بىلهن قالماق ائتام شƒنداق، تهغدىرى خƒدانىڭ .قƒنتاجى ائلدى جاھاننى چ∆رۈلدى،
 كارامهت ھهم بƒنى .ائققƒزدى دهرياسى قان هھهرلهردهش ائجرىتىپ، تƒغقا قارا تƒغ، ائق ›يغƒرالرنى ⁄غƒللىرى
 قېرى .يوقاتتى سهردارىنى داڭلىق تاران≥ىالرنىڭ fiلتۈرۈپ، ÿمىرنى ائبد√ر√سƒل غوجا ÿخمهتخان .سانىدى دهپ
 غوجىالرنىڭ نهتىجىسىده ‰تىقاتلىرىنىڭ قارغƒالرچه ›يغƒرالر بى≥اره .چاچتى ⁄تىنى ىئتتىپاقسىزلىق غوجا
 ب— ك∆≠≥ىلى∏ى بƒالرنىڭ ھهم بولسا ھېلى .ك∆رمىدى بىرىنى ھې∞ بƒالرنىڭ قورقƒپ، ›چراشتىن غاقارغىشى
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 ۋه ياقىد√ چىراق نامىغا غوجىالر ›چرىسا، قازاغا بىرهر سورايد√، مهدهت غوجامالردىن كهلسه، باال بىرهر شىغا
 !جاھالهت مانا .بېرىد√ نهزىر-خهتمه
 قىلىنىشى قهتىل غوجىنىڭ قېرى

 نارازىلىق ىئدارىسىدىن غوجىالر توالراغىدا ›الرنىڭ، بولسىمƒ، كۈچلۈك غوجا≠هرهسلىك خهلقىده تاران≥ى
 غوجىالرنىڭ .تƒراتتى كې≥ىكتۈرۈپ ىئشنى يوقلىغىال ماڭغƒچىالرنىڭ باشالپ يولدا بƒ ›الرنى .ىئدى سېزىلمهكته
 .ائر≈ستهڭلىكلهرد√ر كىرىشكهن چارى∏ه قهتىي يولىدا fiلتۈرۈش غوجىنى قېرى .تا≠قƒزدى بƒنىمƒ ز√لمى

 بfi. ƒتكهزدى مهجلىس يوشƒر√ن كىشى دې∏هن مىراپ قƒتلƒق ۈئچۈن كېڭهشمهك توغرىدا بƒ ائر≈ستهڭده
 مهجلىسنىڭ .چىقاردى قارار ك∆تۈرۈشكه قىلىپ سƒلتان ≠الۋاننى ÿال مهھبƒس fiلتۈرۈپ، غوجىنى قېرى مهجلىس
 مهجلىسنىڭ يۈزبېشى تƒردى كېيىن تارقالغاندىن مهجلىس .تا≠شƒر√لدى غايۈزبېشى تƒردى قىلىش ىئجرا قارارىنى
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 غوجىنى قېرى يۈزبېشى تƒردى كېيىن چۈشكهندىن ائيدىڭ يور√پ، تاڭ .ائتالندى ۈئچۈن قىلىش ىئجرا قارارىنى
 قېرى .قƒتƒلدى fiلۈمدىن بىلهن ھىمايىسى تƒڭ∏انالرنىڭ غوجا ÿخمهتخان .fiلتهردى بېسىپ چېدىرىدا fiز

 .قىلدى داۋام كۈن36  يوقى-�بارى دهۋرى سƒلتانلىق غوجىنىڭ
 بولƒشى سƒلتان ائخƒننىڭ شاۋكهت مولال

 ك∆تۈرۈش خان ≠الۋاننى ÿال بىناÿن توختامىغا ائر≈ستهڭلىكلهرنىڭ كېيىن قىلغاندىن قهتىل غوجىنى قېرى  
 الزىم fiتكۈزۈش سايلىمى خهلق ۈئچۈن ك∆تۈرۈش خان چۈنكى .بهرمىدى يار بƒنىڭغا ÿھۋال .ىئدى الزىم
 خهلققه توغرىسىدا ≠الۋان ÿال ۈئچۈن شƒنىڭ .بولمايتتى مهھكهم ⁄رنى خانلىقنىڭ بولمىغاندا، ائنداق .ىئدى

 خانلىق بƒ تهبىيكى، .ك∆ردى اليىق شاۋكهتاخƒننى مولال خانلىققا توالراغى خهلقنىڭ قىلغاندا، مƒراجىŸت
  توغرىسىدا مهسىلىسى
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 شاۋكهتاخƒن مولال تهرىپىدىن ك∆≠≥ىلىك ائخىرىدا .fiتتى بولƒپ تارتىشالر-�تاالش خېلى ائرىسىدا تاران≥ىالر
 قازى، ÿمىر، كهل∏هن بولƒپ ائدهت بƒر√ندىن بىلهن بولƒشى سƒلتان شاۋكهتاخƒن مولال .سايالندى بولƒپ خان
 يهنى يالغƒز، fiزى ىقنىخانل يوقىتىپ، )الۋازىمالرنى( شېرىكداشالرنى ›ششاق ⁄خشاش مƒ≠تى كاالن،

 .كىرىشتى قىلىشقا ىئداره رهۋىشته مƒستهقىل
 ÿل≥ى قېتىم 2 يولىدا بىرىكىش بىلهن غوجىلىرى ائلتىشهھهر دهۋرىده سƒلتانلىق شاۋكهتاخƒننىڭ مولال
 شىۋهلهرنىڭ .›چرىدى قازاغا تهرىپىدىن قالماقلىرى تېكهس ھهيىتى ÿل≥ى كېيىنكى لېكىن .ÿۋهتىلدى ھهيتى
 قالماقالر .›چراتتى مƒسىبهتكه ‰غىر تاران≥ىالرنى قىلىپ، ھƒجƒم قالماقالر توققƒزتاراغا .باستƒر√لدى ىئسيانى
 تاشالپ دهرياغا fiزلىرىنى ھهممىسى قىزالرنىڭ-خوتƒن جاقا، -باال ائمما .fiلتۈرۈلدى جان يۈز 8—7 تهرىپىدىن
 .›چرىغان ھاالكهتكه ائدهم تۈمهندهك بىر قارىغاندا، خهۋهرلىرى∏ه گƒۋاھ≥ىالرنىڭ .بولدى غهرق
 توققƒزتارا خهۋهر بƒ .تارقالدى خهۋهر دې∏هن كهل∏ىدهك قالماقالر يهنه كېيىن، يور√غاندىن ياز چىقىپ، قىش
 خهلقى تاران≥ى ۈئچۈن شƒنىڭ قورقƒتتى، ناھايىتى خهلقىنى تاران≥ى ÿلهمزاده ك∆رگهن ≠اجىŸسىنى
 سƒلتاندىن قىلىشنى سهردار ≠الۋاننى ÿال ك∆رسهتكهن جاسارهت ۋه اھارهتم ىئشىدا سوقƒش ىئتتىپاقلىشىپ،

 لېكىن .ىئدى خهتهرلىك ۈئچۈن سƒلتان ائرىلىشىشى ىئشقا ÿسكىرىي بولƒپ سهردار ≠الۋاننىڭ ÿال .قىلدى تهلهپ
 .قىلدى مهجبƒر سƒلتاننى قىلىشقا )باشلىغى ÿسكهر( سهرهسكهر ≠الۋاننى ÿال قهتىييهتلىك تهلىۋىدىكى خهلقنىڭ
 ‰لىنىشى كۈرهنىڭ — قورغان ائداققى

 ›ر√شىغا كۈره قىلىپ، سهردار مهرگهننى-≠الۋان ÿال سƒلتان )كۈنى-�12 ائينىڭ-�ь (1يانۋار يىلى-�1866
 بىلهن مهناسى چىن كۈرهنى ائندىن ‰لىپ، يهرنى دې∏هن جاڭزا سهند√ڭ ۈئستىدىكى يول ≠الۋان ÿال .ÿۋهتتى
 ائشلىغى )زا≠اس( ساخلىق كۈرهنىڭ تƒرغان قورشاۋدا يارىم ›ر√شتا بولƒۋاتقان بېرى يىلدىن 4 .ائلدى قورشاۋغا
 چهك ائرا fiز ھهتتا fiلهكسه، م∆شۈك، ائت، خىتايالر .بهرگهن يۈز ائچارچىلىق مƒدھىش ىئ≥ىده قورغان تۈگهپ،
 خورلƒقتا، بولƒپ، ÿل غاالرі∞تاران قارىماي، شƒنىڭغا لېكىن .ىئدى باشلىغان يېيىششكه بىرىنى-�بىر تاشالپ،
 خىتايالردىن fiلكىسىنى ىئلى ≠ۈتۈن ائمما .ك∆رهتتى ÿال تۈگهشنى fiلۈپ ك∆ره، ياشىغاندىن ائسارهتته-ÿسىر
  سوز√لغانسىرى ›زاققا مƒھاسىره .تƒراتتى ك∆رۈنƒپ ‰لىشىمƒ قورغاننى ائداققى بƒ تاران≥ىالرنىڭ تازىلىغان
   ÿل≥ى دې∏هن   دالويه  جىڭ   خىتايالر  ائخىرىدا .كهتتى   دهھشهتلىنىپ   ىلىقائچارچ   ىئ≥ىدىكى   قورغان
 ۋهده بولƒشنى تهسلىم تا≠شƒر√پ، ياراقلىرىنى-قƒرال كۈن ۈئچ دالويه جىڭ .قىلدى تهلهپ سƒلھى چىقىرىپ،
  بىلهن  نىيىتى  لىش‰  تا≠شƒر√پ ياراقلىرىنى  خىتايالرنىڭ  تاران≥ىالر  .كهتتى  كىرىپ  ىئ≥ى∏ه سېپىل قىلىپ،
  تهرىپىدىن  تاران≥ىالر  قارشى بƒنىڭغا .باشالندى ھƒجƒمى خىتايالرنىڭ تƒيƒقسىز كۈنى  ۈئچىن≥ى  تƒرغاندا،
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   دهرۋازىلىرىنى   قورغان كېيىن، قىلغاندىن قƒربان ≠الۋانالرنى نƒرغƒن خېلى باشلىنىپ،  ھƒجƒم  قهتىي  ھهم
 بولغان تاشقىرى ائدهتتىن ىئ≥ىده قورغان .بولدى داخىل ىئ≥ى∏ه قورغان رمƒجاھىدله   ›گىتىپ،   سƒند√ر√پ،
 .ىئدى fiل∏هن ›ر√شتا يېڭىسى .چۈشتى ÿسىر جۈن، جاڭ كونا .‰لىندى كۈره كېيىن سوقƒشتىن قانلىق
  بولغان مهس  بىلهن  خوشاللىغى بىيهت غالى .بƒالندى ⁄ردىسى جاڭجƒڭ باي كۈمۈچكه-ائلتƒن چهكسىز
 كۈره بƒ .ائلمىدى غهزنى∏ه كۈمۈچنى-�ائلتƒن ھ∆كۈمهت .بهردى قويƒپ ÿركى∏ه fiز مƒجاھىتالرنى  رسهردارال
  .ياندى بولƒپ باي ھهممىسى مƒجاھىتالرنىڭ بولغان ›ر√شىدا
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 ‰لىنىشى  ⁄رنىدىن شاۋكهتنىڭ مولال

 ھهيۋه تاران≥ىالرغا ÿترا≠ىدا ڭ›نى كېيىن، ‰لىنغاندىن قورغىنى كۈره بولغان تىرى∏ى ائخىرقى خىتايالرنىڭ
 ىئسالھهت داخىلى تۈزهپ، ىئشلىرىنى ىئ≥كى خانلىقنىڭ ÿندى .قالمىدى تاىئپىلهر ك∆رسهتكىدهك كۈچ قىلىپ،

 ‰∏ىسىنىڭ ھ∆كۈمهت ۈئچۈن كېتىش كىرىشىپ يولى بىر ىئشقا مƒنداق لېكىن .ىئدى كهل∏هن ۋاقتى يۈرگۈزۈش
 ماۋقهسى ائخƒنƒمنىڭ شاۋكهت مولال سƒلتان ۈئچىن≥ى لېكىن .ىمد√رالز بولƒشى مهھكهم ⁄رنى — ماۋقهىئي
 مهۋقهسىنى fiز بالد√ر ائخƒنغا شاۋكهت مولال .ىئدى كهچۈرمهكته دهۋرىنى بƒھران بهلكى ÿمهس، چىڭ مهھكهم
 تهجرىبىسىزلى∏ىدىن ائخƒننىڭ شاۋكهت مولال ≠اجىŸسىنى توققƒزتارا خهلق .ىئدى الزىم ‰لىش چىڭىتىپ
 شƒنىڭ .قىالتتى ائرز√ بولƒشىنى خان ≠الۋاننىڭ ÿال چىقارغان كۈچ قىلىنىشىدا ىئشغال كۈرهنىڭ .تىك∆رهت
 تىلهكلىرىنى خهلقنىڭ .قويدى بوشىتىپ چۈشۈرۈپ، ÿسكهرلىكتىن سهر ≠الۋاننى ÿال شاۋكهتاخƒن مولال ۈئچۈن

 ائخƒننىڭ ⁄چƒق-⁄چƒقتىن خهلق كېيىن ماجراالردىن ›شبƒ .≠الىدى يېزىغا غوجىنى ÿخمهتخان .تىڭشىمىدى
 مولال بىلهن غهلىبىسى تهره≠دارلىرىنىڭ ≠الۋان ÿال نهتىجىده ائخىرقى .قىلدى تهلهپ كېتىشىنى ھاكىمىيهتتىن
 ).1867( ‰لىندى ⁄رنىدىن ائخƒن شاۋكهت

 ك∆تۈرۈلۈشى سƒلتانلىققا ≠الۋاننىڭ ÿال

 غازى باھادىر سƒلتان ≠الۋىنى، جاھان" ≠الۋان الÿ كېيىن، ‰لىنغاندىن ⁄رنىدىن ائخƒن شاۋكهت مولال
 ائر≈ستهڭلىك ÿمىر، — توختاخƒن بƒرادىرى غوجىنىڭ ÿخمهتخان .ك∆تىرىلدى خان بىلهن ›نۋانى "ÿالخان
 شاۋكهتاخƒن مولال سايلىنىشالرغا ۋه سايالش بƒنداق تهبىيكى، .سايالندى بولƒپ ÿسكهر قازى شهمشىدىن
 .ىئدى نارازى ىالرغوج ÿخمهتخان بىلهن

 چاتىغى    تƒڭ∏ان-تاران≥ى

 ھهم تƒڭ∏انالر .ياشىدى ىئناق ۋه ىئتتىپاق تازىالنغى≥ه خىتايالردىن ۋىاليىتى ىئلى تƒڭ∏انالر بىلهن تاران≥ىالر
 .ائرىالشمىدى ىئشلىرىغا ىئ≥كى قويƒپ، يول ›الرغا ھهم تاران≥ىالر كهلدى، قىلىپ ۋا≠ا ۋهدىلىرى∏ه بالد√رقى
 بېسىقتى، سƒند√ر√لƒپ كۈچى دۈشمهننىڭ قاچانكى، .قىلدى داۋا ›نۋانىنى سƒلتانلىق ياگƒر باشلىغى رتƒڭغانال
 بولƒپ سƒلتىنى تƒڭ∏انالرنىڭ ائزغىنا بولسا ياگƒر .باشلىدى ‰لىشقا ۋهزىيهت تۈرلۈك باشقا ائخƒنلىرى تƒڭ∏ان
 شƒنىڭ .چۈشتى كويىغا بولƒش لتىنىسƒ تƒڭ∏انالرنىڭ-�تاران≥ى › .قالدى ك∆رمهي اليىق fiزى∏ه تƒر√شنى
 باشلىغى تƒڭ∏انلىرىنىڭ ۈئرۈم≥ى ياگƒر .باشلىدى قىلىشقا ھهرىكهت جىددىي بىلهن يولالر تۈرلۈك › ۈئچۈن
 قىلىشقا يۈرۈش ۈئستى∏ه ۈئرۈم≥ى تاران≥ىالرنى ۋه سورىدى ياردهم ›نىڭدىن قىلىپ، مƒراجىŸت خهلپى∏ه داۋ√ت
 ائخƒن شاۋكهت مولال ‰لىنغان ⁄رنىدىن fiز چاغدا بƒ .ىئدى قىلغان نه≠ىت دهپ ك∆رۈۋاتىد√ ھازىرلىق
 بىلهن توختاخƒنالر بولمىغان رازى دهرىجىسى∏ه ÿمىرلىك ۋه غوجا ÿخمهت قالغان مهھر√م مهنسىۋىدىن
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 .تƒردى ساقالپ ھىمايىسىده fiز ›الرنى دوستلىشىپ،
 .ÿۋهتتى ھهيىتى ÿل≥ى ƒسمهخس ۈئچۈن ›قƒشماق ۋهقهنى خهلپه داۋ√ت ۈئرۈم≥ىدىكى
 يېغا يېڭى تهره≠تىن ›الستاي نىلقا، توققƒزتارا، ≠هيتته بىر تƒرغان تارتىشىپ موشƒنداق تƒڭ∏انالر-تاران≥ى
 تاران≥ى ائڭالپ بƒنى .كهلدى خهۋهر ھهققىده باشلىغانلىغى ھهرىكهت تاجاۋ√زلƒق تاىئپىلىرىنىڭ قالماق بولغان

 بىلهن قالماقالر ۋه ائتالندى قارشى دۈشمهن∏ه ›مƒمىي ›نتƒپ، راالرنىماج ائرىسىدىكى fiز تƒڭ∏انالر-
 ىئتتىپاقسىزلىقنىڭ ائرىسىدىكى تƒڭ∏انالر تاران≥ى .ائلدى ⁄لجىالرنى نƒرغƒنلىغان .يهڭدى ›الرنن ›ر√شƒپ،
 شƒ .دىچىقىرىلمى ھهسسه مƒجاھىتلىرىغا تƒڭ∏ان ب∆لۈشكهنده ⁄لجىالرنى ‰لىنغان — كېرهك بولسا تهسىرى
 :بېرىپ ھوز√رىغا سƒلتاننىڭ ۈئچۈن قىلماق ائشكاره مهخسىتىنى كهل∏هن ساقالپ ك∆ڭلىده ياگƒر سهۋه≠تىن

 .بېرىلسƒن ب∆لۈنۈپ تهڭ بىزگه دارامهتلهر كېلىدىغان مهنبهلهردىن كهبى ⁄لجا خىراج باغ، سƒ، يهر، سƒلتان،"
 كۈن∏ه كۈندىن ائرىسى تƒڭ∏انالر-�تاران≥ى .دىدى "ماقƒل" سƒلتان .دېدى —!"بېرىڭ جاۋاپ كېسىل-ۈئزۈل ھازىر

 .باراتتى ناچارلىشىپ
 جهنƒبىي شهھهرنىڭ قوزغىلىپ، يېرىدىن سۈرگۈندىكى غوجا ÿخمهتخان ىئ≥ىده ÿھۋالالر قااليمىقان يƒقىرقى
 ƒمھƒج غا⁄ردىسى سƒلتان كېيىن .چىقىرىۋالدى ائخƒننن شاۋكهت مولال سوالقتىكى كىرىپ، چېقىپ دهرۋازىسىنى
 غوجا ÿخمهت ۈئچۈن شƒنىڭ .ىئدى كۈچلۈك خېلى ÿسكهرلىرى مƒھا≠ىزهت≥ى سƒلتاننىڭ ۋاقىتتا › .قىلدى
 بېرىپ، قې≥ىپ
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 تهلهپ ياگƒردىن بېرىشنى تا≠شƒر√پ تƒتƒپ ىئختىالل≥ىالرنى بƒ سƒلتان .كىرىۋالدى مې≥ىتى∏ه تƒڭ∏ان
 .بهردى ۋهده ÿۋهتىۋېتىشكه سۈيدۈڭ∏ه يىراق ېلىخ شهھهردىن ⁄ر√نلىماي، تهله≠نى بƒ ياگƒر ائمما قىلدى،

 ىئسيانى  تƒڭ∏ان

 ÿخمهتخان بىلهن ائخƒن شاۋكهت مولال كهل∏هنده سۈيدۈڭ∏ه ÿنشى داي ÿل≥ى ÿۋهتىل∏هن ۈئرۈم≥ىدىن
 تƒڭ∏انالر نهتىجىده .قىلدى تهشۋىق ۋه تهشهببƒس قىلىشقا ھƒجƒم ۈئستى∏ه تاران≥ىالر تƒڭ∏انالرنى غوجىالر
 بىلهن ÿنشى داي كېيىن راسالنغاندىن جابد√نƒپ، تƒڭ∏انالر .قىلدى توختام قىلىشقا ›ر√ش بىلهن ىالرتاران≥
 داي كېيىن سوقƒشقاندىن قاتتىق ›چرىشىپ، ÿترا≠ىدا بايانداي تاران≥ىالرغا بƒالر باشلىدى، ھƒجƒم ياگƒرالر
 بىلهن يول ىئككىن≥ى تƒڭ∏انالر ستىدىكىائ قول ياگƒرنىڭ لېكىن .قاچتى بولƒپ مهغلƒپ تƒڭ∏انلىرى ÿنشىنىڭ
 ۋه كهلدى ياردهم∏ه شهھهرگه تاران≥ىالر قاچƒرغان چېرىكلىرىنى ÿنشىنىڭ داي .ائلدى قورشاپ شهھهرنى مېڭىپ،
 چىنپهڭزا تƒڭ∏انالر قالغان .fiلتهردى ياگƒرنى قىلىپ، ›ر√ش قانلىق كۈندۈز-كې≥ه بىر چ∆رىسىده شهھهر
 تا≠شƒر√شنى جابد√قلىرىنى- ياراق تƒڭ∏انالردىن قƒرغان ىئستىھكام چىنپهڭزىده ≥ىالرتاران .تىقىلدى قورغىنىغا
 بولسا، غوجا ÿخمهتخان بىلهن شاۋكهتاخƒن مولال .تا≠تى ÿمىن تا≠شƒر√پ ياراقلىرىنى تƒڭ∏انالر .قىلدى تهلهپ

 سېلىپ، تاغارغا ائخƒننى شاۋكهت مولال fiلتۈردى، چېپىپ غوجىنى ÿخمهت ›الر .دى بول تهسلىم تاران≥ىالرغا
 .تاشالۋهتتى دهرياسىغا ىئلى ≠ېتى≥ه تىرىك

 .باستى ىئسىيانلىرىنى تƒڭ∏ان .قويدى چهك ›ر√شىغا ائيماقالر ۋه خىتاي ‰لىپ، قهلهسىنى كۈره ÿالخان
 ىلمƒستهق يالغƒز fiزى خانلىقنى .يوقاتتى رهقىپلىرىنى ÿمىردهك توختاخƒن ۋه غوجا ÿخمهتخان شاۋكهتاخƒن،
 ىئ≥كى خانلىقنىڭ .fiتكهزدى يولىدا ىئشرهت-ÿيشى ۋاقتىنى ك∆≠ىرهك fiمرىنىڭ .قىلدى ىئداره رهۋىشته

 ك∆تىرهلمى ÿھۋالىنى ىئختىسادىي د≈لهتنىڭ قىلىپ، ىئسالھ ىئشلىرىنى تىرىك≥ىلىك
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 كهبى جخىرا باج .يىغالمىدى — توغرىسى .يىغمىدى غهزنه مىللىي تې∏ىدىغان ياردىمى ىئشقا بƒ دى،
 .خهشلهندى يولىدا ىئشرهت-ÿيشى بىلهن ماائشى مهمƒرلىرىنىڭ ساراي كىرىملهر كېلىدىغان مهنبهلهردىن
 د≈لهت ۈئچۈن، بولغىنى ناچار ك∆رۈشى كۈن تاران≥ىالرنىڭ بولغان ي∆لى∏ى د≈لهتنىڭ

 ىئشلىرىنى ك∆رۈش كۈن تاران≥ىالرنىڭ ⁄ڭالپ، ىئشىنى د≈لهت .قالدى چۈشۈپ مƒھتاجلىققا ىئشتا ھهر 
 ۋه ائغىياس زامانىدا ÿالخان .ىئدى يوق ائدهملهر )تهجرىبىلىك( كهرسƒ سالغىدهك يولغا بىر توغرا قىلىپ، ىئسالھ
 بارلىق قىلىپ، نابƒت تاران≥ىنى ك∆پ خېلى قىلىپ، باسقƒن≥ىلىق غالجاتقا بىرلىشىپ، قالماقلىرى تېكهس
 ىئشلىرى كېلىش-بېرىپ — مƒناسىۋهت بىلهن مهملىكهتلهر چهت زامانىسىدا ÿالخان .كهتتى ھايداپ ماللىرىنى
 ≠وروخ [.ىئدى زور ‰ھتىياج بولغان نهرسىلهرگه سانالغان دهپ ز≈رۈرىيىتى الۋازىمهت ۈئچۈن شƒنىڭ .ىئدى يوق
 موشƒنداق .راساليتتى fiزلىرى تاران≥ىالرنىڭ نهرسىلهرنى كېرهكلىك جهڭ∏ه ⁄خشاش دورىسى مىلتىق —

 كېيىنكى ۈئچۈن شƒنىڭ .ىئدى الزىم مƒتلهق بولƒش مƒناسىۋهتته بىلهن مهملىكهتلهر قاباش ۋهجھىلهردىن
 ⁄ر√س يىلى-�1870 .باشالندى ىئشلىرى كېلىش-بېرىش روسسىياگه بولمىسىمƒ، سۈرهتته رهسمىي يىلالردا،
 تاران≥ى نبىله ر√خسىتى سƒلتاننىڭ ت∆رىلىرى ⁄ر√س .باشالندى قاتناش كېلىپ، نهچ≥ىسى بىر رىدىن ت∆رىلى
 مانېۋر( قىلىپ ياسال غالجاتتا ÿسكهرلىرى تاران≥ى )جهنƒبىدىكى دهريانىڭ( بهلدىكى .ك∆ردى ائرىالپ دىيارىنى
 ÿل≥ى .ىئدى.كهل∏هن ھهيىتى ÿل≥ى تهرىپىدىن ياقƒ≠بهگ مهشھƒر ھاكىمى ائلتىشهھهر .تهكشۈرۈلدى )قىلىپ
 ÿ≠هندى زاھىد ك∆رگهن ھازىرلىغىنى ىئختىالپ قارشى اسƒلتانلىغىغ ÿالخان .ياند√ر√لدى قىلىپ رهت تهكلىۋى
 .fiلتۈرۈلدى ‰سىپ دارغا

 چاتىغى تاران≥ى-⁄ر√س

 قازاقالر دې∏هن چالتاباي ۋه تازابېك سوالنغان ÿيىپلىنىپ قىلىشتا جېدهل قارشى ⁄ر√سالرغا يهتتىسƒدا
 .تىقىلدى سƒلتانلىغىغا غƒلجا قې≥ىپ، يېرىدىن سوالقلىق

49- 
 باستى، مارال ‰تى مىن∏هن ڭتازابېكنى

 .ائشتى داۋان تېمىرلىكتىن تازابېك
 بىل∏ىن، شƒندىن ÿرلى∏ىنى تازابېكنىڭ

 .ائرىالشتى سولدىتىغا ⁄ر√سنىڭ
ƒلجا قاچاقالرنىڭ بƒلتانلىغىنىڭ غƒرغانلىغى ھىمايىسىده سƒت ƒم كالپاكوۋسكىيغا ۋالىسى يهتتىسƒبولغاندا، مهل 

 ھىمايىسى∏ه fiز سƒلتان .قىلدى مƒراجىŸت سƒلتانغا سوراپ، بېرىشنى تا≠شƒر√پ تƒتƒپ، قاچاقالرنى مهزكۈر ›
 رهت تهلىۋىنى كالپاكوۋسكىينىڭ ك∆رمهي، اليىق سƒلتانلىغىغا fiزىنىڭ بېرىشنى تƒتƒپ قازاقالرنى سېغىنغان
 جابد√نƒپ، ›ر√شقا ھالدا ائلدىراش ۋه ائچ≥ىقالندى بƒنىڭغا قالپاكوۋسكىي ۋالىسى يهتتىسƒ .بهردى جاۋاپ قىلىپ
 بىلهن ائلدىراشلىق مƒنداق قارشى تاران≥ىالرغا ۋالىسىنىڭ ۋىاليىتى يهتتىسÿ. ƒۋهتتى ÿسكهر ۈئستى∏ه تاران≥ىالر
 ائرقىلىق ت∆رىلىرى ⁄ر√س قىلغان سهياھهت دىيارىدا تاران≥ى بالد√ردىن سهۋهپ، ÿۋهتىشىدىكى ÿسكهر
 تهشۋىقى تاران≥ىالرنىڭ ائغىرغان ك∆ڭلى سƒلتاندىن ھهمده شى،بولƒ ۋاقىپ سىرلىرىدىن ÿسكهرىي ›الرنىڭ
 بƒقشىلهر — قور√ل≥ى ك∆رۈن∏هنلى∏ىدىن ÿسكىرى ⁄ر√س ÿترا≠ىدا دوۋ√ن ≠هسلىده باھار يىلى-�1871 .ىئدى

 ÿسكهرلهر ائستىدىكى قول كىشىنىڭ دې∏هن توقƒلهك قارشى بƒالرغا .بهردى خهۋهر )ÿسكهرلهر كۈزهت≥ى(
 ائتىدىغان چا≠سان ⁄ر√سالر ›ر√شتا بƒ .›چراشتى داالسىدا كهتمهن ÿسكهرلىرى تاران≥ى-⁄ر√س .ÿۋهتىلدى
 كې≥ىلهپ تاران≥ىالر ائمما .ائلدى يېزىسىنى كهتمهن رۈپ، سۈ تاران≥ىالرنى ائرقىسىدا مىلتىقالرنىڭ ۋه توپ

 شهھهر شهرىقتىكى ≠ۈتكهندىال ىلىپتارق تاشالپ، جابد√قلىرىنى .قوغالۋهتتى ›الرنى قىلىپ، ھƒجƒم ⁄ر√سالرغا
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 يۈز يىغىپ، fiزلىرىنى ⁄ر√سالر .باشالندى ›ر√ش fiزارا قىلىپ، ھƒجƒم ÿسكهرلىرى∏ه توقƒلهك ÿسكىرى
 ÿسكىرىنىڭ تاران≥ى ىئككى ⁄ر√سالر .يور√دى تاڭ ۈئل∏هرگهنده ‰لىپ جابد√قلىرىنى ك∆رۈپ، ÿھۋالنى بهرگهن
 بولƒپ مهغلƒپ ⁄ر√سالر ›ر√شالردا كۈندۈزكى .›قتى چاغدىال شƒ غىنى›ر√شىۋاتكانلى بىلهن بىرى-بىر
 ≠ات ÿسكىرى ⁄ر√س بولغان مهغلƒپ ›ر√شىدا كهتمهن .قوغالندى نېرى چې∏ارىدىن ⁄ر√سالر يهنى .قاچتى

 قا غƒلجىغا بىلهن ياقىسى ⁄ڭ ىئلىنىڭ ىئ≥ىده ≠ƒرسهتنىڭ
50 

 ›ر√شماستىنال رهتلهپ الغايالپ، ÿسكىرى شهھهر چىققان ›ر√شقا قارشى بƒالرغا .قىلدى ھهرىكهت راپ
 بۈگۈنكى تاران≥ىالرنىڭ باھادىر قاچƒرغان ⁄ر√سالرنى ›ر√شىدا كهتمهن تۈنۈگۈنال .باشلىدى بولƒشقا ÿسىر
 ›لƒق شƒنداق مانا .بارد√ر سىر بىر ÿلۋهتته، بولƒشىدا، ÿسىر ك∆رسهتمهستىن غهيرهت بىر ھې∞ ›ر√شتا
 ياقتا بƒ يېقىنلىرى ›نىڭ ۋو ⁄گلى جهلىل بېشƒربهك ائغرىغان ك∆ڭلى سƒلتاندىن :كى مهنبهسىد√ر سىرالرنىڭ
 مƒنداق ⁄ر√سالر ك∆رگهن كهتمهننى ÿمىسه .كهلتۈردى چاقىرىپ الرنى ⁄ر√س كېيىن راسلىغاندىن زهمىن
 تهسهاليى ÿسكهرلىرىنىڭ شهھهر ىگƒمانالرن بƒ .بار دې∏هنلهرمƒ ىئدى بوالر ائلدىرىمىغان بهلكى ماڭماس، چا≠سان
 د≈لىتىدىن روسسىيا يارىشا خىزمهتلىرى∏ه ›لƒق ك∆رسهتكهن جهڭده بېشƒربهكنىڭ .قىلغاندهك ىئسپات ھهرىكىتى
 مان، خانƒ ت∆كۈپ، قان يىل 8-�7 تاران≥ىالرنىڭ مانا .ىئسپاتاليد√ بƒنى ھهم ‰لىشى دهرىجه خور√نجىلىق

 مƒكا≠ات سوم يۈز نهچ≥ه بىر بىلهن دهرىجىسى خور√نجىلىق بىر ائزاتلىغى هنيېتىشك قىلىپ ≠ىدا جانلىرىنى-مال
 ھهر .ىئدى بولغان تهسلىم ⁄ر√سالرغا سƒلتان ÿندى )...ÿمهستƒر خاتا( سهزاد√ر دېسهك ‰تىلدى ≠ىدا بهدىلى∏ه
 .قالدى بولƒپ تهسلىم ىئلكى∏ه ائسارهت يهنه تاران≥ىالر دهپ، ائيلىنىد√ ÿسلى∏ه  fiز نهرسه

 ياند√ر√لƒشى خىتايالرغا ىئلىنىڭ .قولىدا ⁄ر√سالرنىڭ تاران≥ىالر

 يا ≠و باشلىغى ÿسكىرىنىڭ خىتاي تƒرغان چ∆چهكته يىلى ىئككىن≥ى قىلىپ، ىئشغال ىئلىنى ⁄ر√سالر
 مهخسƒس ≠ېتېربƒرگتىن بىلهن ›نىڭ .ىئدى بارغان قهلهسى∏ه ائياگ∆ز ۈئچۈن ائلماق ياند√ر√پ ىئلىنى جاڭجƒڭ
 قېتىم بƒ بولمىغانلىقتىن ىئمتىيازى ‰لىشقا ياند√ر√پ ىئلىنى جاڭجƒڭنىڭ يا ≠و .تى س∆زلهش كېلىپ لۋهكى

 ىئش قاراپ شƒڭا سوراپ، ائھالىسىدىن ىئلى بالد√ر ۋهكىلى ⁄ر√س .بولمىدى نهتىجىلىك س∆ھبىتى ›الرنىڭ
 تاران≥ىالر .ائڭالتتى اران≥ىالرغات ياند√ر√لىدىغانلىغىنى خىتايالرغا ىئلىنىڭ كېلىپ، ىئلىغا دهپ، قىاليلى

 fiچ ›الرنىڭ قالسا قولىدا خىتايالرنىڭ
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 روسسىيا تهغدىرده بولغان ›نداق ر√سالر .سورىدى قىلىشىنى ھىمايه روسسىيانىڭ قورقƒپ، ‰لىشىدىن
 .ردىبىلدۈ بېرىلىدىغانلىغىنى سƒ-�يهر يهتتىسƒدىن ›الرغا ۋه قىلدى بايان الزىملىغىنى ك∆چۈش تهۋهسى∏ه

 س∆زلهشكهن ھهققىده تهغدىرى ىئلىنىڭ بېرىپ، ≠ېتېربƒرگقا ۋهكىلى ىئسىملىك سƒ چوڭ خىتاينىڭ يىلىدا-�7
،ƒرگقا ۋهكىل ىئسىملىك زىن چى يىلى-9 .كهلدى يېنىپ كېلىشهلمهي شهرتلهرگه بىر بهزى بولسىمƒېتېرب≠ 
 كهتمهن، قورغاسقى≥ه، ∆رغوجىدىنب ياركهنı ائتالغان دهپ سهمهر بƒر√ن ≠ƒل، مىللى€ن 9 ىئلىنى بېرىپ،

 قىلىپ توختام ‰لىپ، ياند√ر√پ ىئلىنى بهدىلى∏ه يهرلىرىنىڭ ›يېزى ياركهنı يهنى غالجاتقى≥ه، ›ز√نتامدىن
 .ياندى

 تاران≥ىالرغا كومىسسىيا ىئبارهت ≠انتƒسوۋتىن فرىد–، گېنېرال شىشماروۋ، بېرىل∏ىنىنى خىتايالرغا ىئلىنىڭ
 .قىلدى ھهرىكهت ك∆چۈشى∏ه يهتتىسƒغا خهلقنىڭ الربƒ ھهمده قىلدى ‰الن

 ك∆چۈشى يهتتىسƒغا تاران≥ىالرنىڭ
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 ك∆چۈپ يهتتىسƒغا خهلقى تاران≥ى ىئبارهت جاندىن مىڭ 44 يىلى-1881 بىناÿن توختامغا قىلىنغان يƒقƒرىدا
 تهركىۋىده رىغىتو≠ ⁄ر√س ك∆چمهي، ائھالى ىئبارهت جاندىن مىڭ 8—7 داىئرىسىدىكى ىئلى كهتمهن، .چىقتى
 ياركهنı .جايالشتƒر√لدى ›يېزلىرىغا ائلمƒتا ياركهنı، تاران≥ىالر چىققان ك∆چۈپ يهتتىسƒغا .ىئدى قالغان

 قورام، قاراسƒ، ⁄لتارغانلىرى ›يېزىدا ائلمƒتا بولƒسلىرىغا؛ چارىن ائقسƒ، ياركهنı، كهتمهن، داىئرىسىدىكىلىرى
 بېرىپ، ياققا مهرۋه ائىئله يۈزلهپ .ب∆لۈندى يېزىغا نهچ≥ه بىر بولƒس ىرب ھهر جايلىشىپ، رىغا بولƒسلى مالىۋاي
 5 بېشىغا ÿركهك تاران≥ىالرنىڭ ك∆چمهن بƒ .⁄ر√نالشتى بولƒپ يېزىسى ائختام يېقىن مهنزىلى∏ه بهيرهمهلى
 تهرىپىدىن رىfiزلى باشقƒر√شنى ىئشلىرىنى مهھهللىي خهلقىنىڭ تاران≥ى د≈لىتى روسسىيا .بېرىلدى يهر دېسياتىنا
 باش ىئشلىرىنى مهھهلله تاران≥ىالرنىڭ .تا≠شƒردى قولىغا بهگلهر سايالنغان
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 .ىئدى ىئبارهت ÿللىكبېشىلهردىن قازى، ائقساقال، بولƒس، بهگلهر، قƒرىدىغان
 ىئجرا بƒير√قلىرىنى ۋه ھ∆كۈم ھاكىمالرنىڭ :ىئدى بƒ مانا ىئشلىرى باشقƒرىدىغان ائقساقالالرنىڭ ۋه بولƒس
 ۋاقىŸنىڭ قىلىپ، ته≠تىش بېرىپ، ۈئستى∏ه بولغاندا ۋاقىŸ جىنايهتلىك ۋه ھادىسه تۈرلۈك بىرهر قىلىش،

 .خىزمهتلهر شاش ⁄خ يىغىش سېلىق-‰لىق تا≠شƒر√ش، يهرگه تې∏ىشلىك ≠روتوكودىنى
 مƒسىبهت، ،ۋارىسلىق تاالق، نىكاھ، بولغان ائرىسىدا خهلقى تاران≥ى :ىئشلىرى باشقƒرىدىغان قازىالرنىڭ
 ىئبارهت ‰نىقالش تهستىقلهشتىن ىئشلىرىنى ائلماشتƒر√ش ۋه تهقسىم ۋاكالهت، گ∆رۈ، ىئشلىرىنى ۋهسىيهت
 18 جىنايهت≥ىلهرگه سوراپ، ھهم ىئشالرنى جىنايى بىر بهزى سوراشقا قانداقلىرىنى ھهر ىئشالرنىڭ مۈلكىي .بولدى
 ھ∆كۈملىرى∏ه قازىالرنىڭ .ىئدى ھهقلىق سېلىشقا جهرىمانه هرقهد سومغا يۈز ۈئچ بېرىشكه، جازاسىنى ائۋاقتا ائي
 قاىئده ھ∆كۈم بهكىتىل∏هن تهرىپىدىن قƒر√لتىيى قازىالر .قىالتتى مƒراجىŸت قƒر√لتىيىغا قازىالر بولمىغانالر رازى
 .ىئدى قالماس ‰تىلمهي ىئجرا بويى≥ه
 بهگلهر .تƒراتتى قىلىپ نازارهت رىستاۋالر≠ ۋه باشلىغى ›يېزد ›مƒمهن ۈئستىدىن  بهگلىرى تاران≥ى    
   .تهكشۈرۈلهتتى تهرىپىدىن سوتلىرى ر√س  سوراقالر  بوينىدىكى ≠ƒخرا بىلهن

 تاران≥ىالر قالغان ىئلىدا

 ‰لىشقا fiتكۈزۈپ ۋىاليىتىنى ىئلى بىناÿن توختامغا بولغان ائرىسىدا خىتاي-⁄ر√س كېيىن ك∆چتىن-�ك∆چ
 رهۋىشته رهسمىي د≈لىتىدىن ⁄ر√س ىئلىنى › .كهلدى غƒلجىغا مارتتا-15 ىيىل-1882 جاڭجƒڭ جىڭ چىققان
 ياند√ر√پ fiلكىسىنى ىئلى بىلهن ÿمرى خاننىڭ" :چىقاردى يارلىق مهزمƒندا بƒنداق كېيىن ائلغاندىن fiتكۈزۈپ
 :يارلىق جƒڭدىن جاڭ جىڭ تƒرغان باشقƒر√پ ىئشالرنى مۈلكىي ۋه ÿسكىرىي چىققان، ‰لىشقا
 تىن≥لىققا بارچاڭالرنى fiتۈپ، گƒنالىرىڭالردىن بارلىق يۈزىسىدىن مهرھهمهت سىلهرگه بƒز√لغاندا ىئلى خان"

 خهۋهرگه ‰لىنغان مهھكىمىدىن قارايدىغان ىئشالرغا تاشقارقى بولسا ھېلى چىقاردى؛ يارلىقنى بƒ چاقىرىپ،
 يهنه خاننىڭ بىلهن مƒناسىۋهت شƒ مانا .‰لىنغان ياند√ر√لƒپ د≈لىتىدىن ⁄ر√س ۋىاليىتى ىئلى قارىغاندا،
 زور مƒنداق .قىلىد√ مهلƒم قىلغانلىغىنى )ائمنىستىيا( ›مƒمىي ƒ≠ÿ ائھالىسىغا ىئلى ≠ۈتۈن قوزغىلىپ، مهرھىمىتى
 مال≥ىالرنىڭ سېتىق≥ى، دېخان، بولغان ياشىماق≥ى ۋىاليىتىده ىئلى ÿمدى .كېرهك بىلىش قهدرىنى ىئلتىپاتنىڭ
 كىم ھې∞ يان بƒ بƒنىڭدىن يۈرسƒنلهر، ائسايىشته مهرھهمىتىده خان بىلهن ك∆ڭۈل تازا ىدهكبƒر√نق بارچىسى
 ".قىلدىم بƒير√ق دهپ قىلمىسƒن زومبىلىق-زورلƒق كىم∏ه ھې∞

 كۈنى-10 ائينىڭ-3 يىلى-�8   )دهۋىر ك∆چكهن( دهۋرى بهدىرغه

 ھاكىمنىڭ مهزهمخان قاراپ ÿن∏ه بƒر√نقى كېيىن، ائلغاندىن ىئدارىسى∏ه fiز ىئلىنى جاڭجƒڭ جىڭ
 .قىلدى ھاكىم )ىئلىياسنى( باباخوجىنى ⁄غلى )سƒلتاننىڭ-1(
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 fiستهڭلهرنىڭ بهزى ⁄خشاش يۈز 8 خونخاي .ىئدى غان قال ائز بهك تاران≥ىلىرى باباغوجىنىڭ ھاكىم يېڭى
 هرنىڭقهرىيهل ÿترا≠ىدىكى غƒلجا .چىققان ك∆چۈپ يهتتىسƒغا ،)دې∏ىدهك ھهممىسى( كونكى خهلقى

 بىلهن ائلتىشهھهرلىكلهر ك∆چمهنلهر، يېڭى يهرلهرگه بƒ .ىئدى قالغان بوشاپ قان≥ىسى بىر )مهھهللىلهرنىڭ(
 يېڭى بىلهن تاران≥ىالر قالغان توغرىدا بƒ .ىئدى قالغان ≠ايدىسىغا شىۋهلهرنىڭ خونخاي .⁄ر√نالشقان تƒڭ∏انالر
 .fiتتى بولƒپ تاالشالر خېلى ائرىسىدا غوجىالر
 زومبىلىقالرغا-زورلƒق كهبى ‰لىش fiچ خهلقى تاران≥ى بىناÿن يارلىغىغا جاڭجƒڭنىڭ جىڭ ردىكىيƒقا

 ماجرالىرىدا خىتاي-�تاران≥ى .قالدى ىئ≥ىده ياساق-ائلۋان ≠ۈتمهس-تۈگىمهس بƒر√نقىدهك لېكىن .›چرىمىدى
 مهھكىمىلهر سېلىش، رنىشهھهرله قورغانلىق يېڭى تۈزهش، ىئمارهتلهرنى بولغان خاراپ fiستهڭ، بƒز√لغان
 .ىئدى الزىم ياساش

 ائلۋاڭلىرى   كۈره   يهنه   fiمرى  تاران≥ىالرنىڭ  دېمهك،
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 تۈزهپ خارابىلىقالرنى بېرىپ، ائلۋاڭلىرىنى كۈره بويى يىلالر نهچ≥ه تاران≥ىالر .بولدى fiتىدىغان بىلهن
 خىتايالر قارا دېخانالرنى تا≠شƒر√لدى، رىسى∏هىئدا خىتاي قارا fiتكۈزۈلۈپ، شهن∏هن∏ه ›الر كېيىن، بولغاندىن
 .سوراتتى خهلقنىال ÿسكهرلىرى مانجƒر .بولدى قىلىدىغان ىئداره

 تهرتىپ كونا ائمما .قƒتƒلدى ائلۋاندىن قاتتىق بƒر√نقى كېيىن fiتكهندىن خىتايالرغا قارا خهلقى تاران≥ى
 ىئدى، ‰غىر ىئنتايىن بېرىش ھوسƒل قىدهكبƒر√ن خهلققه ائز .بولدى ت∆لهيدىغان سېلىغى ھوسƒل بويى≥ه
 .ÿلۋهتته

 مىڭ 4 ىئ≥ىده يىل 10—5 سېغىنىپ، يƒرتلىرىنى كونا بىرلىرى بهزى تاران≥ىالردىن ك∆چكهن يهتتىسƒغا
 .جايالشتى يƒرتلىرىغا fiز بƒالر ۋه باردى يېنىپ ىئلىغا كىشى fiيلۈك

ƒتاران≥ىلىرى يهتتىس 

ıتوال ىئشىغا دېخان≥ىلىق — تاران≥ىلىق كىرىشىپ، ىئشقا تۈرلۈك بىر ىقايس ھهر تاران≥ىلىرىنىڭ ياركهن 
 ۋېلىباي مهشھƒر سƒلىرىنى-�يهر ھور√نالرنىڭ بهزگهن تاران≥ىلىقتىن مƒنداق .ىئدى بهرمى∏هن ÿھمىيهت
 چۈشهك-›ششاق .ائجرىتىۋهتتى سƒلىرىدىن-يهر ›الرنى ‰لىپ، ىئجارى∏ه بىلهن مƒددهت ›ز√ن يولداشېۋ
 يولداشېۋ دېسه، بوالي تاران≥ى ‰لىپ ياند√ر√پ سƒلىرىنى-�يهر بايىقى ائاللمىغانالر بهھرى سودىدىن هۋ كهسىپ
 ھ∆كۈمهت يولداشېۋ چۈنكى .ىئدى مهھهل بولسا ‰لىش ائرقىلىق ھ∆كۈمهت يهرلىرىنى .بهرمهيتتى قايتƒر√پ
 ائلغان قاخشىتىپ مبهغهللىرىنىكه تاران≥ى يولداشېۋ سهۋه≠تىن شƒ .ىئدى زات بار ساھىبى ‰تىۋار ائلدىدا
 سهرىپ سوغىالرغا قىلىنىدىغان ائياللىرىغا ›الرنىڭ بىلهن مېھماندارچىلىغى مهنسه≠دارلىرىنىڭ ⁄ر√س ≠ƒللىرىنى
 دېمهك، .ك∆رۈشكهن بىلهن نىكوالي ≠ادىشاھ بىلهن تهكلىۋى گېنېراللىرىنىڭ ⁄ر√س يولداشېۋ .قىالتتى

 .ىئدى ائچقان ىئشى∏ىنى مهنسه≠دارالرنىڭ بارچه تارتىپ، ≠ادىشادىن چۈنۈئ fiزى ائلتƒنلىرى يولداشېۋنىڭ،
 بولغان گىرىپتار ز√لƒمىغا ›نىڭ موللىالرمƒ ≠ىكىرلىك ھۈر كهبى ائخƒن نىزامىدىن زامانداش بىلهن يولداشېۋ
 ›الر .ىئدى
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 .بولغان مهجبƒر كهكهچۈرۈش fiمۈر بىلهن خىياللىرى )سوفىزم(  تهسهۋۋ√پ يالغان قاراپ، مƒھىتىغا fiز
ıھۋالى ىئختىسادىي تاران≥ىلىرىنىڭ ياركهنÿ سهلرهك ،ƒىئدى ›بدان خېلى ياقالردىكىلهردىن باشقا بولسىم. 
 بƒ .چىقتى ›ر√شى يا≠ون-⁄ر√س يىلى-1904 تƒرغاندا بولƒپ دې∏ىنى≥ه "دادامنىڭ باي" تېرىقه شƒ ىئشالر
 بهرگهن يۈز ىئ≥ىده خهلق ھ∆كۈمهت .قا≠لىدى ىئختىالل كهتنىمهملى .›چرىدى مهغلƒبىيهتكه ⁄ر√سالر ›ر√شتا
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ƒ1905 ۈئچۈن باسماق قااليمىقان≥ىلىقنى ب�م ھهممى∏ه يىلى-ƒكتهبىر بولغان مهلfi قىلدى ‰الن مانىفېستىنى. 
 س∆ز، ÿمىنلى∏ى، جايلىرىنىڭ ۋه خانه ھۈرلى∏ى، شهخسىي كىمنىڭ ھهر :ىئدى شƒ مهزمƒنى مانىفېستنىڭ
 تƒر√پ، قىلىنماي تهستىق تهرىپىدىن ۋهكىللىرى خهلق قانƒنلىرىنىڭ مهملىكهت ÿركىنلى∏ى تبƒائتمه جهمىيهت،
 تهرهققىيپهرۋهر بالد√ردىن بىلهن تهسىرى  مانىفېستنىڭ بƒ .ىئدى ىئبارهت الردىن باشقى ۋه كىرمهسلى∏ى كۈچكه
 غايىسى تهرهققىيات ۋه ھۈررىيهت نسىڭ∏ه بىلهن تهسىرى جƒرنالىنىڭ "تهرجىمان" قهلبى∏ه ياشلىرىنىڭ تاران≥ى
 بƒنىڭغا ۋه قوزغىدى ≠ىكىرنى غايهۋىي ۋه ÿمهلىي توغرىلىق يهتكۈزۈش ساائدهتكه ۋه تهرهققىياتقا خهلقىنى تاران≥ى
ƒپ توسالغƒبول ƒچىالرغىمƒرغƒالر .قىلدى تهسىر تƒىئختىسادىي ۋه ىئجتىماىئي تاران≥ىالرنىڭ دې∏هنده ھه ب 
 قولىدىن تاران≥ىالرنىڭ كهمبهغهل بىلهن مېڭىش يولغا بƒ تهبىيكى، .تهۋرهندى يولىدا ىشقىل ىئسالھ ىئشلىرىنى
 شهخسىي يولداشېۋنىڭ ىئش بƒ .تƒغƒلدى مهسىلىسى بېرىش ‰لىپ يولداشېۋتىن سƒلىرىنى-يهر چىقارغان
 تاران≥ى ۋه چىقتى قارشى ياشالرغا يولداشېۋ بىلهنال قوزغىلىشى مهسىله بƒ ۈئچۈن شƒنىڭ .تهگدى مهنپىيىتى∏ه
 ...ياق بىر يهرسىزلهر كهمبهغهللهر، ياشالر، ياق؛ بىر بهگلهر بايالر، .ائجراتتى ىئككى∏ه ب∆لۈپ ≠ىرقىلهرگه خهلقىنى
 ≠ايدىلىنىپ، ىئكهنلى∏ىدىن ياقلىرىدا fiز خهلقنىڭ ياشالر .باشالندى تاالشالر-›ر√ش fiزارا تاران≥ىالردا
 دې∏ىلىك يولدىكى بƒ ۋه بولدى ≠ايدىالنماق≥ى ›سƒلىدىن سايالم چۈنۈئ قƒتƒلƒش چاڭ∏ىلىدىن بايالرنىڭ
 fiز بهدىلى∏ه ائخ≥ا خهلقنى ≠ƒقارا بايالر بىلهن بهگلهر كونا لېكىن .قازاندى مƒۋا≠پهقىيهت ائرقىسىدا ھهرىكهتلهر
 .بهردى جاۋاپ بىلهن قوشƒش ≠ىرقىلىرى∏ه
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 شƒنداق ھهم ىئدى تې∏ىش ياقالشقا ≠ىرقىسىنى بايالر ÿربابى ھ∆كۈمهت بىناÿن سىياسىتى∏ه ۋاقىتنىڭ ›
 بƒالرنى بهگلهر موللىالر، بايالر، .بولدى مهغلƒپ ياشالر تهرهققىيپهرۋهر تاالشالردا ≠ارتىيىلىك بƒ .بولدى

 چا≠انالرنىڭ كالته .تاقتى لهقىمىنى "چا≠ان كالته" ‰يتىپ، نه≠رهت ياشالرغا تهرهققىيپهرۋهر ≠ƒخراالر ÿگهشكهن
 ۋه دىنىي مىللىي، تاران≥ىالرنىڭ ياركهنتته يىلى 1906 .ىئدى ≠ىداكارالردىن چهككۈچى جا≠ا يولىدا خهلق والراغىت

 بƒ .بولدى قƒر√لتايالر كونكى توغرىسىدا سايالش ۋهكىل د√ماسىغا د≈لهت ھهمده قاراش مهسىلىلىرىنى ىئجتىماىئي
 قارار سايالشقا قىلىپ ۋهكىل د√ماغا يولداشېۋنى "قارا تƒم" fiتكهنلىكتىن، ائستىدا تهسىرى يولداشېۋنىڭ قƒر√لتاي
 .قىلدى ‰الن ائرقىلىق مهتبƒائت نارازىلىغىنى بولƒپ، نارازى ياشالر .چىقاردى
 چا≠الش سۈرهتلىرىنى خوتƒنىنىڭ ›نىڭ ۋه ≠ادىشاھ مهدرىسىلىرى∏ه مهكتهپ، مƒسƒلمانالرنىڭ يىلى-1909
 .بىلدۈردى نارازىلىق تاران≥ىالر جۈملىدىن، مƒسƒلمانالر، ىسƒدىكىيهتت ›چƒردىن بƒ .لىندىііق تهكلىپ
 جازا قىلغانالرغا قارشىلىق توغرىسىدا بƒ .دېيىشتى ÿمهسمىز رازى قويƒشقا سۈرهت كېسىلسىمƒ باشلىرىمىز
،ƒھ∆كۈمهتنىڭ بېرىلسىم ƒمهل∏ه ≠هرمانى بÿ ائشمىدى. ƒبولسىم ائزراق ياشلىرى تاران≥ىالرنىڭ چاغالردا بƒ 
 قىلغان تهرهققىي تۈركلىرىده شىمال .ىئدى كىرىشكهن ىئشلىرىغا ماائرىپ يهنى ىئسالھاتىغا، مهدرىسه مهكتهپ،
 .ىئدى ائشماقتا سانى ياشلىرىنىڭ تاران≥ى ≠ىكىرلىك يېڭى ائرقىسىدا مهتبƒائت

 يولىغا لىشقى چاقƒ بواللماي، تورالغƒ ھهرىكىتى∏ه يولىدىكى ماائرىپ ياشالرنىڭ قېرىالر مƒتهÿسسىپ
 سوالندى، مÿƒللىملهر يېپىلدى، مهكته≠لىرى ياشالرنىڭ .چىقتى مƒۋه≠پهقىيهتلىك ›الر يولدا بƒ ۋه كىرىشتى
 ‰يىدا دېكابىر يىلى-�1911 .تهگدى ياردىمى تولƒق ۋهقهنىڭ ت∆ۋهندىكى ائقتƒر√شقا س∆زىنى بƒالرنىڭ .قىينالدى
 روھىنىڭ ىئنقىالپ بƒ بولغان خوشنىسىدا يهتتىسƒنىڭ .ىئدى انقوشƒلغ مƒسƒلمانالر "ىئنقىالۋىغا ىئلى" بولغان
 خهلقىنىڭ يهتتىسƒ ۈئچۈن شƒنىڭ .قىالتتى ۋايىم قاتتىق ھ∆كۈمهت قىلىشىدىن تهسىر يهتتىسƒغا
 مƒنا "ىئنقىالۋى ىئلى" چاغدا شƒ .تƒردى قىلىپ تهقىپ رهۋىشته يوشƒر√ن تƒر√شلىرىنى-�يۈرۈش
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 ماقالىنىڭ مهزكۈر چىقتى، بېسىلىپ ماقاله ناملىق "تۈركلىرى چىنىي ستانتۈرك" "شƒرادا" بىلهن سىۋىتى
 الزىملىغى قىلىشى ھهرىكهت يولىدا ىئنقىالپ بىرلىكته بىلهن خىتايالر ھهم مƒسƒلمانالرنىڭ )ائخىرىدا( ائداغىدا
 الرنىڭقېرى مƒتهÿسسىپ نهرسىنى شƒ مانا .ىئدى قويƒلغان ىئمزا دې∏هن "توغر√ ياركهنتته" يېزىلىپ،

 "توغر√نى" ›الر .‰≥ىلدى يول كهڭ ائختƒر√شىغا-�تىنتىش تاران≥ىالرنى ھ∆كۈمهتنىڭ بىلهن چېقىشتƒر√شى
 لهردىمƒ يهر چهت ÿڭ .يېپىلدى مهكته≠لهر ھهممه ›يېزىدىكى ياركهنı بولسىمƒ، تا≠المىغان
 ىئيƒل يىلى-�1914 .اتتىتوخت بƒغƒننى ياش شƒغƒللىنىشتىن بىلهن مهتبƒائت .بولدى ائختƒر√شالر-تىنتىش
 .ىئدى تƒتاشتƒرغان ⁄ت تƒتر√غىغا ›ر√شىنىڭ جاھان چىقىش ›ر√ش ائرىسىدا سىرىيا بىلهن ائۋسترىيا ‰يىدا

ƒغهرق دهرياسىغا قان كهمبهغهللهرنى بولغان، سهۋهپ ≠االكىتى∏ه بهشهرنىڭ بهنىي ياند√رغان، د√نيانى ≠ۈتۈن ب 
 ۋه ≠االكهت خهلقىنىمƒ تاران≥ى مهھكƒم مهزلƒم، ياتقان ب∆لىكىده بىر ىياننڭائز ⁄تتƒرا يانغىنى ياۋرو≠ا قىلغان

 .قالد√رمىدى ۈئلۈشسىز ساائدهتلهردىن
 تاالي ≠هرماندا بƒ .چاقىرىلدى مهدىكارلىغىغا ›ر√ش ائھالىسى تۈركىستان بىلهن ≠هرمانى ىئيƒن يىلى-�1916
 بƒ ھ∆كۈمهت .بولدى ھهرىكهتلىرىده ىئسيان ۋه زىلىقنارا ىئختىالل ك∆رسىتىپ، نارازىلىق ائھالىسى تۈركىستان
 .ائلمىدى ياند√ر√پ ≠هرمانىنى بولسىمƒ، ك∆رگهن قارشىلىق قاتتىق شƒنداق خهلقىدىن مهھهلله توغرىسىدا ≠هرمان
 يىلى-1916 .بولدى سهۋهپ ماجراالرغا چوڭ سى مهسىلى مهدىكارلىق بƒ ائخىرىدا .تƒردى چىڭ ≠هرمانىدا fiز

 .چىقاردى )قوزغىالڭ( ىئختىالل قارشى مانغا ≠هر مهزكۈر تاىئپىلىرى تƒڭ∏ان ھهم قىرغىز قازاق، دا9 ائۋگƒستنىڭ
 مƒنتهزىم ھ∆كۈمهتنىڭ قازاقلىرى قارقارا تƒرغاندا، قىلىپ مهغلƒپ تهره≠دارلىرىنى ھ∆كۈمهت قىرغىزلىرى قاراقول
 بولغان مهغلƒپ قاراقولدا ÿسكىرى هتھ∆كۈم بوشىغان ›ر√شىدىن قازاق .قاچتى تƒرالماي قارشى ÿسكىرى∏ه

 قارقارا .قىردى قىرغىزالرنى تƒڭ∏ان، .باستƒردى ىئختىالل≥ىالرنى ‰رىشىپ، ياردىمى∏ه ÿسكهرلهرنىڭ
 قازاق، قاچقان تاققا .ك∆يدۈرۈلدى قارقارا .كهتتى قىرىلىپ تهرىپىدىن ÿسكهرلهر ك∆≠رۈگىده ائقسƒ سودى∏هرلىرى

  ائالۋباشى خهلقى قىرغىز
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 س∆زى∏ه قىرغىزنىڭ بىر بولغان مهجر√ھ ۋادىدا بƒ .توغرالدى تهرىپىدىن ÿسكهرلىرى ھ∆كۈمهت ۋادىسىدا
 قىرغىزالرنىڭ-�قازاق .‰مىش تƒرغان چىقىپ ائۋازالر ىئڭغىراشكان ھه≠تىلهرگى≥ه مهجر√ھالردىن دا،غانقارى

 شƒنداق يهنه يهردىمƒ › .ىئدى هنكىرگ يېرى∏ه خىتاي قاچƒر√پ، جان قىسىمى قƒتƒلغان قىلى≥ىدىن ھ∆كۈمهت
 ›چراپ، كاسا≠هتلهرگه ۋه ≠االكهت بƒنداق .قىردى fiلتۈرۈپ تاالپ،-بƒالپ قالماقالر ›الرنى .›چرىدى ≠االكهتكه
 سوغلىغى، ھاۋانىڭ بىلهن كىرىشى ≠هسلى قىش قىرغىزالر غېرىپ ائجرىغان مانىدىن خانى مۈلۈك،-مال

 بى≥ارىلهرگه بƒ .كهتتى قىرىلىپ بىلهن )تو≠ى( سۈرگۈسى دالدىدا ۋه زگالائ بىر ھهر ائچلىغىدىن قورساقنىڭ
 .بولمىدى سوزغƒچى قولىنى ياردهم
 .ىئدى ÿمهس سهي نىسبهتهن ‰ھتىياجغا ياردهم بېرىل∏هن مƒسƒلمانلىرىدىن غƒلجا

 ك∆ككه كۈلىمƒ  بوزهكلهرنىڭ › بىراق ىئدى، قوزغالغان خهلقىمƒ جىززاق fiزبهكلىرىدىن تۈركىستان
 قىلىپ ىئتاÿت ≠هرمانىغا ىئيƒن خهلقى تاران≥ى ائلغان ىئبرهت ≠اجىŸلهردىن قانلىق شƒنداق مانا .›چƒر√لدى
 ‰لىنىپ، مهدىكار مىڭ بىر تاران≥ىالردىن تابى ›يېزىغا ياركهنı ‰يىدا fiكتهبىر .بولدى مهجبƒر بېرىشكه مهدىكار

 .ÿۋهتىلدى ۋىاليىتى∏ه يېكاتىرىنوسالۋ
ƒيىپلىنىپ قارشىلىقتا ≠هرمانىغا نىئيÿ 9 جان مىڭ 100 ۋىاليىتىده ىئلى تاران≥ىالر .‰تىلدى تاران≥ى 

 مىڭ 211 جهمى جان، مىڭ 1 مهرۋىده ،)1917( جان مىڭ 110 يهتتىسƒدا ،)بويى≥ه ھېساپ رهسمىي يىلقى-1914(
 .بولغان جان
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 تƒر≠ان ۋه قƒمƒل .ك∆رسىتىد√ رنىتاران≥ىال قولىدىكى مانجƒرلىرىنىڭ ىئلى سان ك∆رسهتكهن بƒندا
 .مهلƒمد√ر سهياھهتنامىلىرىدىن سهيياھالرنىڭ ھېسا≠النغان مىليونالپ تاران≥ىلىرىنىڭ
 خاتىمه

 بƒرادهر   ")تاران≥ىالر كۈنلىرىده  ىئنقىالپ("   ب∆لۈمنى داىئر كۈنلىرى∏ه تارىخىي كېيىنكى خهلقىنىڭ تاران≥ى
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 كىرمهي كىتا≠≥ىغا بƒ ب∆لۈم مهزكۈر سهۋه≠لىك ≠ۈتىرهلمى∏هن يېزىپ › .دىىئ يازماق≥ى روزىباقىΩۋ ائبد√لال
 يهتتىسƒ رىسالىسى يازغƒسى ائبد√لالنىڭ بƒرادهر .بېسىلغƒسىد√ر ائالھىده شهكلىده رىساله كۈنده تېز .قالدى

 .بولغƒسىد√ر داىئر كۈنلىرى∏ه ىئنقىالپ نىڭ تاران≥ىلىرى
 .كهتكۈسىمىز بېرىپ مهلƒمات قىسقىغىنا ھهققىده كۈنلىرى كېيىنكى تاران≥ىلىرىنىڭ ىئلى ⁄ر√ندا بƒ بىز

 ىئلى ‰يىدا دېكابىر يىلى-1911 بىلهن سهلتىرى ىئنقىال≠نىڭ ۋىاليهتلىرىدىكى ىئ≥كهركى خىتايالرنىڭ
 كهل∏هن سۈرۈپ ھ∆كۈم بېرى ÿسىرلهردىن تايدا خى نهتىججىده ىئنقىالپ .ك∆رسهتتى يۈز ىئنقىالۋى ۋىاليىتىنىڭ

ƒمıر ستهبىƒاللىسى مانجƒپ، تهختىدىن سƒرىيهت ائغد√ر√لƒمھƒخهلق بېشىدا ىئداره .⁄رناشتى ىئداره ج 
 ھايدىلىپ، ›د√مى مانجƒر بېشىدىن ھ∆كۈمهت چۈنكى .بولمىدى ائنداق لېكىن .ىئدى الزىم تƒر√شى كىشىلىرى
 "سونىسىنى" يهرلهرنىڭ كهل∏هن تاالپ › ⁄خشاشال، مانجƒرالرغا بƒالرنىڭ .ىئدى مىن∏هن خىتايالر قارا ⁄رنىغا
 تۈركستاندىن چىنىي مƒستهملىكى≥ىلهرنى ≠ايدىلىنىپ ≠ƒرسهتتىن كۈنلىرىده ىئنقىالپ .ىئدى الزىم يېيىشى
 .ىئدى يوق موڭغƒلالردا-›يغƒر ›قƒم-�ائڭ چىقارغىدهك قوغالپ
ƒربانالر قانلىق يولىدا ىئنقىالپ تاىئپىلهر بƒر بېرىپ، قƒسهۋهپ يوقىلىشىغا نىڭھاكىمىيىتى مانج ،ƒز بولسىمfi 

 بهك خهلقى خىتاي بƒنى ائمما .‰رىشهلمىدى زادى يوقىلىشىغا ھاكىمىيىتىنىڭ خىتاي قوللƒق ت∆مۈر ۈئستىدىكى
 بارلىققا ىئنقىالۋىنى ىئلى .بىلدى ≠ايدىلىنىشنى كۈچىدىن ›يغƒرالرنىڭ ۋاقىتتا كېرهك .چۈشىنهتتى ائيدىڭ

 .ىئدى چېرىكلهر ىئبارهت موڭغƒلالردىن ›يغƒر، ھهممىسى ÿسكىرىنىڭ تƒڭ ياڭ ىئنقىال≠≥ى كهلتۈرگهن
 ىئنقىال≠≥ىالرنىڭ قىلىنغان تهشكىل خهلقتىن يهرلىك كېيىن بېسىققاندىن مانجƒرالر جهريانىدا ىئنقىالپ
 هزهرن بىر ÿھۋالىغا كۈندىكى موشƒ تۈركستانىنىڭ خىتاي .تارقىتىلدى fiزلىرى ‰لىنىپ، جابد√قلىرى-ياراق
 ىئستىبدات ز√لƒم، ىئختىسادىي ۋه سىياسىي يولƒققان، قهھرى∏ه تƒرمƒشنىڭ ۋه ھايات :ك∆رۈرمىز شƒنى سالساق
 بƒ ك∆رسهك، تاىئپىنى بىر سولغƒن بېسىق،-‰غىر باغلىنىشقان ياساققا ائلۋان، fiمرى ≠ۈتۈن يهن≥ىل∏هن، ائستىدا

ƒيىلالردىن مىڭالرچه تۈركستاندا ش 
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 .بولƒر ›يغƒرالر ‰∏ىلىرى تۈپ يهرنىڭ شƒ ل∏هن،كه ياشاپ بېرى
 ƒز )دېخانالر( تاران≥ىالر بوزهك بfi رتىداƒزلىرىنى يfi ت ىئستىبداتىغا خىتايÿرغان قىلد√ر√پ ىئتاƒت 

 fiزلىرى ائمما توشقƒز√پ، ≠ƒلغا خالتىلىرىنى جازانىخورالرنىڭ شهڭ∏هن، لويا، تويغƒز√پ، چېرىكلهرنى
 .تƒرىد√ قىلىپ سه≠هر قهبرى∏ه بىلهن نامى قƒرۋىنى تƒرمƒش بىرى ككىدىنىئ بولƒپ، يالىڭاچ-ائچ

 بƒالر .ك∆رۈرمىز ھالنى ÿينى قارىساق تاىئپىلىرى∏ه قىرغىز قازاق، قىسمىدىكى جƒڭغارىيه تۈركىستاننىڭ
 غانبول مƒنقهرز ىئختىساتتىن ائجراپ، ماللىرىدىن چارۋا ائرقىسىدا سېلىق-�‰لىق ‰غىر تاشقىرى تاقهتتىن
ƒبالىغه دېسهكمƒبولماس م. ƒلكىسىنى ىئلى كېيىن ≠االكهتتىن يىلقى-1916 قىرغىزلىرىنىڭ قازاق، يهتتىسfi 
 باققاندا قازاقالرغا تƒرغƒن مهزلƒمالر بƒ .كهلمهكته كهچۈرۈپ كۈنلىرىنى قارا تƒرمƒشنىڭ قاچقƒنلىرى توشقƒزغان

 .چهكمهكته جا≠ا ائرتƒغىراق يهنه
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 مال جاقىدىن،-باال بƒالر .كۈنلهردهد√ر قارا تاران≥ىالر بارغان ىئلىغا ›چراپ، Ÿسى∏ه≠اجى ‰تىش يىل-1918 
 يىلنىڭ شƒ بىلهن بېرىشى ياققا › .ىئدى بارغانالر ت∆ش ياالڭ ائياق، ياالڭ ائجراپ، ۋاراندىن

 ائزاۋىنى رانبو-قار ائيالرچه قالغانلىرى ساالمهت .قالدى قىرىلىپ ›چراپ، بورانغا قار fiكتهبىرىدىكى-15
 بهگلىرىنىڭ ›يغƒر بىلهن ھ∆كۈمىتى خىتاي ۈئستى∏ه ز√لƒمى قهھهرلىك مƒنداق تهبىŸتنىڭ چهكتى،
 .چۈشىد√ ائرتىلىپ يهنه قوشساق، جا≠الىرىنى ۋه ائھانهت-ىئزا

 ›يېزى ياركهنı چۈنكى .بهرمىدى يار ÿھۋال يېنىشىغا ۋهتهنلىرى∏ه قوغالندىالرغا بƒ يىلالرغى≥ه-1920  
 ›الرغا يه بىلهن چىقىشى يهرگه › .قىلىنغان  ىئشغال تهرىپىدىن )كېسهرلىرى  باش( باندىلىرى قالرنىڭائ

  يىلى-1921 .ماڭمىدى يولغا بƒ ۈئچۈن شƒنىڭ  .ىئدى كېرهك  بولƒشى قƒربان ياكى الزىم قوشƒلƒشى
 تاران≥ىالر مهزلƒم  ېيىنالك  كهل∏هندىن  دهرىجى∏ه قىالرلىق  قوبƒل تاران≥ىالرنى ÿھۋالى يهتتىسƒنىڭ
  ھهققىده تاران≥ىالر قالغان يانماي ۋهتىنى∏ه بهگلىرىنى ›يغƒر بىلهن ھ∆كۈمىتى خىتاي ھال بƒ .ياندى ۋهتهنلىرى∏ه
 تاران≥ىلى  يهتتىسƒ .چۈشهردى گƒمانغا
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 ىئنقىالپ ىئلىدا مانزا تا≠قان چوال بƒالر .ىئنقىال≠≥ىالرد√ر روھالنغان بىلهن روھ ىئنقىالۋىي ھهممىسى رىنىڭ
 مهزلۈم چاغالردا ÿيىپلى∏هن دهپ ىئنقىال≠≥ى بƒالرنى خىتايالر .باشلىدى سوراشقا ۋه قىيناشقا ›الرنى دهپ قىلىد√
 .ىئدى كۈچلهنمهكته روھ ىئنقىالۋىي ائھالىسىده تۈركىستان كهمبهغهل
 ىئنقىالۋىي دىماقلىرىغا بهغهللهرنىڭكهم ىئلىدىكى ائزاتلىغى كهمبهغهللهرنىڭ نامرات روسسىياسىدىكى شƒراالر

 ىئنقىال≠نىڭ .بارد√ر زهمىن ىئنقىال≠قا ›يغƒرالردا يهردىكى › ھازىر .قىلماقتا ۋهده ائزاتلىق ›الرغا بېغىشالپ، روھ
 خهلقنىڭ ياشىغان fiلكىسىده ائلتىشهھهر تۈركىستاننىڭ چىنى ھازىر .›قتى كهمبهغهللىرى ›يغƒر يوليور√غىنى

 .›يغƒرالرد√ر تى≠روسېن 99
 25 ،)›يغƒر( تاران≥ى ≠روسېنتى 45 ائھالىنىڭ :ك∆رۈمىز ساناقنى مونƒ كهلسهك ىئلىغا جƒڭغارىيى∏ه
 1 خىتاي، ≠روسېنتى 2 تƒڭ∏ان، ≠روسېنتى 3 شىۋه، ≠روسېنتى 13 قالماق، ≠روسېنتى 11 قىرغىز، قازاق، ≠روسېنتى
 .نوغايالر ⁄ر√س، ≠روسېنتى

ƒنغارىيىده  ساناق بƒر ھهم جƒنلىغىنى خهلقىنىڭ ›يغƒرغƒك∆رسىتىد√ ن. 
 ائرىدا ≠ات بولƒشتىن قƒل قƒلغا ›يغƒرالرمÿ ƒلۋهتته، .بارماقتا fiتۈپ زامانى قƒللƒق قƒلغا يۈزىده د√نيا

 !يېقىن كۈنلهر يور√ق قƒتƒلغƒسىد√ر،
 ھهققىده سƒلتانلىغى غƒلجا

 "كىملهر تاران≥ىالر ۋه سƒلتانلىغى غƒلجا" سانىدا-18 يىلقى-1911 جƒرنالىنىڭ "شƒرا" م∆ھتهرهم  
 ھهقىقهتكه جۈملىسىنى ىئككى-بىر ده-�⁄قƒد√م ماقالىنى بƒ .ىئدى بېسىلغان ماقاله گۈزهل بىر سهرلهۋھهلىك

 قىالر تهھلىل بƒنى چىقىپ، بىرسى ÿۋالتالردىن ائشنا سƒلتانلىغىغا غƒلجا بولسىمƒ، شƒنداق .ىئدىم تا≠قان خىالپ
 س∆ز خىالپ مهزكۈر دېمهك، .يوق دې∏ىنى س∆ز بىرهر كىم ھې∞ fiتتى، يىل 4 بƒنىڭغا .متƒرد√ كۈتۈپ دهپ

 بولسىمƒ كېيىن بې≥ارىلهر بىز ÿندى .ائلدى نامىنى ھهقىقهت ىئش، بولغان ھهقىقهت
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 .بىلىمىز دهپ كهلمهيد√ يېقىن ھهقىقهتكه ÿمهس، توغرا بƒنى
 ƒرا" جۈملىلهرنى بƒرىز ≠ېشقهدهملىرى∏ه  "شÿپ يېڭىلىش ۋه يالغان بىزنىڭ .قىلماق≥ىمىز هƒقالسا، بول 

ıرانىڭ" .قىالرسىزلهر تهنقىƒ537 سان-18 "ش�لجىنى" :بېتىده-ƒسېتىلغان خىتايغا ›الر كېيىن ائلغاندىن غ 
 .قىلدى ‰الن دهپ سƒلتانى تاران≥ىالرنىڭ ىئنقىال≠≥ى fiزىنى ائبد√ر√سƒل ÿۋهتىل∏هن ھېسا≠لىنىپ ÿمهلدار
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 ÿڭ تاران≥ىالر چۈنكى .ÿمهس د√ر√س بىزگه سېز بƒ .دىدى—..."بولدىلهر رازى بƒنىڭغا ≠≥ىالرىئنقىال
 .ىئدى ك∆تهرگهن سƒلتانلىققا بىلهن مهسلىھهتلهر ۋه ىئتتىپاق "بهگنى" بىر م∆تىۋهر ائتلىق مهزهمبهگ .ىئناۋهتلىك
 .كىرىشمهك≥ىمىز ته≠سىلىي ۈئچۈن چۈشهندۈرۈش ‰نىغىراق بƒنى

 fiز قايسى ھهر بهلكى سوقƒشماي، رهھبهرلى∏ىده بىرسىنىڭ مهلƒم تاران≥ىالر ىئنقىال≠تا بƒ باشتا :بهل∏ۈلۈك
 بويƒن ائن≥ه بهگلهرگه باشقا .ىئدى قىلىشىدا ىئداره ىئختىيارىدا شƒالرنىڭ بولƒپ، تابى بهگلىرى∏ه يƒرتلىرىنىڭ
 .ىللهيد√دهل د√ر√سلىغىنى س∆زىمىزنىڭ ۋهقهلهر ت∆ۋهندىكى مانا .ىئدى سƒنماس

 ۈئچۈن قƒتƒلد√ر√ش ائغىنىلىرىنى قالغان مƒھاسىرىده بƒ .قىلغان مƒھاسىره قورغىنىنى بايانداي تاران≥ىالر
 .بولدى دهھشهتلىك تاشقىرى ائدهتتىن سوقƒش بƒ .سوقƒشتى چىقىپ چېرى∏ى خىتايالر شهھىرىدىن كۈره

 ÿخمهت سىزلهردىن" سوقƒشتا بƒ قىالتتى لىققوماندان ÿسكهرلىرى∏ه fiز بهگ بىر ھهر دې∏ىنىمىزدهك، يƒقƒرىدا
 ۋه چېكىندى ائرتقا تƒيƒقسىز ۈئچۈند√ر نېمه ىئدى، fiتىمهكته خىزمىتىنى قوماندانلىق ÿسكهرلىرى∏ه fiز—"غوجا
 تƒڭ∏ان يۈز نهچ≥ه بىر مهيدانىدا سوقƒش ائخىرىدا ۋه چۈشتى بƒزغƒن≥ىلىق ÿسكهرلهرگه ك∆رۈپ بƒنى .قاچتى

 ۋه مهزهمبهگ بولغان شهھهرده ۋهقه بƒ .ياندى ۋه چېكىندى ائرتقا ھهممىسى تاران≥ىالر .قالدى ÿسكهرلىرى
 ائبد√ر√سƒل ۈئچۈن ر√ش قايتƒ "غوجىنى" بƒ بولƒپ خا≠ا ناھايىتى ›الر بىلهن يېتىشى ھاكىمالرغا ائبد√ر√سƒل
  .ÿۋهتتى بىرسىنى يېقىنلىرىدىن ھاكىم

  .›نىمىدى "غوجا"  .‰يتتى  كېرهكلى∏ىنى  قايتىشى "غوجىنىڭ" › .قالدى يولƒقƒپ "غوجا" يولىدا بƒنىڭ
 شƒندا
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 كىشىنى بارغان ائلدىغا "غوجا" ائخىرىدا چىقىپ، جاڭجال ⁄تتƒرىسىدا "غوجا" بىلهن ائدهملهر مهزكƒر
 "اغوجىغ" دهرر√ بىرى بƒنى .دىدى ائلىمهن قىساس › بىلهن يېتىشى ائبد√ر√سƒلبهككه خهۋهر بfi. ƒلتهردى
 بولƒپ، ىئ∏ه ÿسكهرلىرى∏ه fiز بهگ بىر ھهر دېمهك، .دىدى fiلتۈرىمهن ائبد√ر√سƒلنى ۋالالھƒ "غوجا" .يهتكۈزدى
 ھ∆كۈم باشتاقلىق-�باش باياندايدا ائرىسىدا تاران≥ىالر قىلىپ، شƒنداق .چىقتى كېلىپ ب∆لۈنۈش ىئختىالپ، ائرىدا
 قƒر√ش ھ∆كۈمهت بىر مƒتلهق ۈئچۈن قƒتƒلƒش بƒندىن بولىدىغانلىغىنى، ھاالكهت ائخىرىسى بƒنىڭ .سۈردى

 بىر چوڭ يىغىپ، يهرگه بىر سهردارالرنى م∆تىۋهر ۋه قىلدى ھىس ائخƒنلƒغƒم نهسىردىن مولال كېرهكلى∏ىنى
 ۋه ÿتكۈزدى ائنı س∆يۈپ، قƒران ۈئندهپ، بولماسلىققا دۈشمهن بىرى∏ه بىر بهگلهرنى شƒنىڭدا ‰≥ىپ، مهجلىس
 مولال ÿمىر، ائبد√ر√سƒلبهگنى .ك∆تهردى سƒلتانلىققا بىلهن ›نۋانى "مهزهمخان سƒلتان" ىمهزهمبهگن شƒندا

 سƒلتاندىن مهجلىسته بÿ ƒلھاسىل، .قىلدى قازىŸسكهر شاۋكهتنى مولال كاالن، قازى ائخƒنلƒغƒمنى نهسىردىن
 ده≠تهرگه ھېساۋىنى كهرÿس مهزهمخان سƒلتان شƒندا .بهل∏ىلهندى مهنسه≠لهر ھهممه بېشىغى≥ه يۈز تارتىپ
 .بولدى ىئ∏ه باشلىققا ÿسكهرلهر باشلىقسىز .ىئدى ÿمهس مهلƒم ‰نىق سانى ÿسكهر شƒڭغى≥ه .چۈشهردى
 .مهزهمبهگد√ر ÿمهس، ائبد√ر√سƒل سƒلتانى بىرىن≥ى غƒلجىنىڭ دېمهك، .تۈگىدى باشتاقلىق باش ھېلىقى

 ÿسكهرلهرگه زىپىسى ۋه باش ÿمىرنىڭ ۋاقىتالردا ›( .ÿمىرد√ر بهلكى ÿمهس، سƒلتان ائبد√ر√سƒلبهگ
 !(ىئدى راسلىماق ىئ≥مهك-�يېمهك ۋه تۈلۈك-⁄ز√ق

 ائبد√ر√سƒلبهگنى )كېرهك بولسا غوجا ÿخمهتخان( غوجىنىڭ ىئمىنخان  يېقىنلىرىدىن مهزهمخاننىڭ يهنه
 مهلƒم ك∆تىرىل∏هنلى∏ىدىن ىغا›نۋان غوجىلىق ىئمىننىڭ بارلىغى قاتنىشى ىئشقا بƒ مهزهمخاننىڭ ۋه fiلتۈرۈشى
 .خاتا بƒمƒ بىزچه .دىدى —..."بولدى

 ك∆رۈنۈشىده بولƒشىغا سƒلتان بىلىپ، دهپ زات بولغƒسى سƒلتان مهزهمخاننى بهگ ائبد√ر√سƒل مهلƒمد√ركى،
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 ‰لىش fiچ ھهمىشهم )غوجىمƒ؟ خان ÿخمهت( غوجا ىئمىنخان .ىئدى نارازى ÿلۋهتته، ىئ≥ىدىن، بولسىمƒ، رازى
 كۈن .ىئدى قهستىده ›نىڭ غوجىمƒ خان ÿخمهت دېمهك، .ىئدى قهستىده
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 توغرىلىق ÿۋهتكهنلى∏ى خهت يوشƒر√ن جاڭجƒڭغا( ۋالىسى∏ا خىتاي ÿمىرنىڭ ائبد√ر√سƒل بىرىده لهرنىڭ 
 نىخهلق بىلىپ، غهنىمهت ۋاقىتنى غوجىمƒ ).چىقارغاند√ر دۈشمهنلهر خهۋهرنى بƒ ‰ھتىمال،( .تارقالدى خهۋهر

 بېرىپ باشالپ مƒھا≠ىزهت≥ىلهرنى توپ بىر ائخىرىدا ÿڭ ۋه باشلىدى قƒتƒرتƒشقا قارشى ÿمىرگه ائبد√ر√سƒل
 غوغا ائرىسىدا ÿسكهرلهر بƒنىڭغا .fiلتۈردى بىلهن سه≠داشلىرى قان≥ه بىر ÿمىرنى ائبد√ر√سƒل كې≥ىده بارگاھتا

 .قƒتƒلد√ردى ≠هنجىسىدىن fiلۈم جېنىنى ىداسايىس ÿسكهرلىرى ساق≥ى مهزهمخانمƒ سƒلتان .ك∆تۈرۈلدى
 .ك∆تۈرۈلدى ياخشى دهرىجىسى .ائشتى تهره≠دارلىرى )غوجا ىئمىنخان( غوجا خان ÿخمهت بىلهن بƒنىڭ 
 بÿ ƒلھاسىل، .قوشƒلدى كېلىپ بىرى ىئسىملىك )غوجا گىرهي( مهھمƒت ≠وچى غوجىغا خان ÿخمهت ائڭغى≥ه
 كىشىلهر يالغان≥ى ≠ۈتۈنلهي غوجىالرنىڭ بƒ مهزهمخان .بولدى ÿگمهس شبا مهزهمخانغا سƒلتان غوجا، ىئككى

 ائبرويىنى ›الرنىڭ غوجىالرغا بƒ تاران≥ىالر چۈنكى .بولمىدى تىڭشىغƒچى بƒنى تƒرسىمƒ، س∆زلهپ ىئكهنلى∏ىنى
 امالغانق بىلهن ÿمرى سƒلتان بېرىپ، باشالپ ÿسكهرلهرنى ك∆پ "سهىئد" ىئككى بƒ كۈنى بىر .چا≠الشتى دهپ
 ).بوشاتتى ھهم مهھبƒسالرنى بارلىق بىلهن كىشى بƒ( .بوشاتتى بىلهن ىئختىيارى fiز ائخƒننى نهسىردىن مولال
 تا≠شƒر√غى fiلتۈرۈش بىرسى∏ه تهرىپىدىن ساق≥ىلىرى زىندان كۈنىال شÿ ƒينى جانابلىرىنى ائخƒن بƒ ائمما

 ائڭغى≥ه .تƒتتى ⁄ققا چېدىرىنى مهزهمخاننىڭ تانسƒل غوجىالر قىلىپ بانه بƒنى  .قىلىندى قهتىل بېرىلىپ
  سƒلتان شƒندا ۋه چېكىندى ائرقىغا كېيىن سوقƒشسىمƒ،  قىلىپ مƒھا≠ىزهت ÿسكهرلىرى ساق≥ى سƒلتاننىڭ
 بىرلىشىپ، بىلهن غوجا گىرهي .fiلتۈردى غوجا ÿخمهتخان  ÿمىرنى ائبد√ر√سƒل دېمهك، .fiلتۈرۈلدى
 قانداق fiلتۈرۈلۈشى∏ه ÿمىرنىڭ ائبد√ر√سƒل مهزهمخاننىڭ :قاراڭالر ⁄يالپ ىÿند .fiلتۈردى مهزهمخاننى
 خهلققه غوجا گىرهي  ۈئچۈند√ر نېمه بƒنى  تهككهن، ⁄ق ≠ƒتىغا غوجىنىڭ گىرهي" "شƒرادا" بار؟ قاتنىشى

 تىداۋاق ‰تىش بىلهن ÿسكهرلىرى ساق≥ى مهزهمخاننىڭ ⁄ق بƒ .بار س∆ز دې∏هن —،"خالىمىدى بىلدۈرۈشنى
  تىرى بىلدۈرمهسلىككه خهلققه بƒنى  غوجا گىرهي" .تهككهن
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 چىقىشى خهۋهر دې∏هن" تهگدى ⁄ق غوجىغا" .دېيىشتى fiلتۈردى ساتراشلىرى ›نى ۈئچۈن يوشƒر√ش شىپ،
 ).ىئدى شۈبھىسىز fiلۈشى ›نىڭمƒ( قورققانلىقتىند√ر كېتىشىدىن fiتۈپ تهره≠كه مهزهمخان يهنه خهلقنىڭ بىلهن
 قارشىلىق بƒنىڭغا خهلق .قىلدى ‰الن دهپ سƒلتان fiزىنى بىلهن fiلتۈرۈشى خاننى مهزهم غوجا رهيگى

 ىئشى قىلغان باشالپ بىلهنال بولƒشى سƒلتان بƒنىڭ .قىلدى قوبƒل بىلهن تهنتهنه چوڭ بهلكى ك∆رسهتمهي،
 يالغƒز .‰لىندى اشلىرىب بهگلهرنىڭ يۈزلى∏هن بىلهن ÿمىر نىڭدا بƒ .بولدى fiلتۈرۈش بهگلهرنى كونا

 شƒنىڭدىن .قامالدى تۈرمى∏ه بولƒپ، كهچۈرۈم جازاسى fiلۈم ÿالخاننىڭ بولغان باشلىغى ساق≥ى مهزهمخاننىڭ
 ساق≥ى مهزهمخاننىڭ ›الر ۋه fiلتۈرۈلدى تهرىپىدىن تهره≠دارلىرى مهزهمخان غوجا گىرهي fiتمهي ك∆پ كېيىن
 سƒلتانلىقنى شاۋكهت مولال ائرىدا بƒ ائمما .چىقاردى تۈرمىدىن بولƒپ قسايلىما سƒلتانلىققا ÿالخاننى باشلىغى

 بƒ .ك∆تهردى سƒلتانلىققا ›نى ۋه fiتتى ائلدى تهرىپى∏ه شاۋكهت مولال ك∆≠ىرهگى خهلقنىڭ تاالشقانلىقتىن،
 ÿمىر، هنبىل بولƒشى سƒلتان شاۋكهت مولال .قىلدى ىئلتىجا كىرىپ ائرىسىغا تƒڭ∏انالر غوجا ÿخمهت ۋاقىتتا
 لېكىن .ÿۋهتتى ÿل≥ى ۋىاليىتى∏ه قهشقهر ۋه قىلدى يوق بىردىن ھهممىسىنى مهنسه≠لىرىنىڭ ىئلىك ۋه قازى

 يېقىن سۈيى∏ه ىئلى يېزا بƒ .كهتتى چېپىپ قالماق توققƒزتارانى ائرىدا بfi. ƒلتۈردى قالماقالر يولدا ÿل≥ىلهرنى
 جان )مىڭ 10( تۈمهن بىر بƒندا دېمهك، .بولدى غهرق تاشالپ غاسfi ƒزلىرىنى ھهممىسى چاقا-�باال بولغانلىقتىن



 38

 .(تارىخىدىن بىالل مولال( بولدى ھاالك

 سهرسان خهلق يې∏هن زهرداپ ىئل∏ىرى .چىقتى خهۋهر دې∏هن كېلهرمىش قالماقالر يهنه بىلهن چىقىشى قىش
 تهيىنلهشنى قىلىپ ÿسكهر سهر ÿالخاننى يƒقارقى ›الر ائخىرىدا .قالدى بىلمهي قىلىشىنى نېمه بولƒپ،
 ۋه ÿتتى تهيىن قىلىپ )قوماندان( ÿسكهر سهر ÿالخاننى ك∆رۈپ، قوبƒل سƒلتان .قىلدى تهلهپ سƒلتاندىن
 تهره≠دارلىرى بƒنىڭ fiتمهي ك∆پ .باشلىدى تو≠الشقا تهره≠دار fiزى∏ه بىلهن بولƒشى ÿسكهر سهر ÿالخان
 مولال ائخىرىدا .باشلىدى ك∆رۈنۈشكه نارازىلىق ۋه قارشىلىق بولƒشىغا نسƒلتا شاۋكهتنىڭ مولال .كهتتى ك∆≠ىيىپ
 شاۋ
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 بۈيۈك قانداق ›نۋان، بۈيۈك قانداق قاراڭالر،( .ك∆تۈرۈلدى سƒلتانلىققا ÿالخان قالد√ر√لƒپ، كهت
 ۋكهتمƒشا مولال ۋاقىı بƒ .تهيىنلهندى بولƒپ ÿسكهر قازى ائخƒن شهمشىدىن موللىسى ائر≈ستهڭ  ).مهنسهپ؟
 چىقىرىشقا ىئختىالل تƒڭ∏انالرنى بƒالر ۋه قوشƒلدى غوجىغا ÿخمهت تارتتى، تهرىپى∏ه fiز تƒڭ∏انالرنى
 ىئككى بولغان باشلىغى ىئختىالل مهزكۈر ياگƒردىن سهردارى تƒڭ∏انالرنىڭ سƒلتان .چىقاردى ىئختىالل قƒترىتىپ
 تهرىپىدىن سƒلتان ائلماي، ‰تىۋارغا س∆زىنى اننىڭسƒلت ياگƒر .قىلدى تهلهپ نى ÿتمهك تهسلىم تƒتƒپ، زاتنى
 ۈئستى∏ه تƒڭ∏انالر سهردارى ÿسكهرلىرىنىڭ تاران≥ى كهل∏هن ائچ≥ىغى ىئشقا بfi. ƒلتۈردى كىشىلهرنى بارغان
 شاۋكهت مولال تƒڭ∏انالر ائخىرىدا .جازالىدى چىقارغƒچىالرنى ىئسىيان fiلتۈرۈپ، ياگƒرنى ۋه قىلدى يۈرۈش
 بىلهن ÿمىرى سƒلتاننىڭ غوجا ÿخمهتخان .بولدى تهسلىم بېرىپ، تƒتƒپ گوجىنى ÿخمهتخان بىلهن ائخƒن
 .fiلتۈرۈلدى چېپىپ
 قارىغاندا ‰يتىشلىرىغا .قىلىندى غهرق تاشالپ سۈيى∏ه ىئلى سېلىنىپ تاغارغا بويى≥ه تىرىك شاۋكهت مولال
 بولمىشتƒر، تامام بىلهن سƒلتان ÿالخان باشلىغى ساق≥ى مهزهمخاننىڭ ائلماشماي، سƒلتان كېيىن شƒندىن
 .ۋهسساالم

 (بالىسى ›يغƒر( ائبد√سېمهتوۋ  .ن  غالجاتلىق
 ھهققىده تارىخى مىللىي سارتلىرىنىڭ تƒركىستان چىنى

 رىجه بىر 

 خىزمىتىدىن، خهلققه بىل ىئنسان، ÿۋالدلىرىمىزنى،"

 ."ائھانىتىدىن چهكمهس ائھ ÿل مهزلƒم ۋهتىنىمده ھۈر 

 ۋه تƒققان-›ر√ق تونƒشى، بوۋىلىرىنى-ائتا fiزىنىڭ ائدهمنىڭ بىر ھهر بىلىش، تارىخنى يمىللى
 ماائرىپ،-ىئلىم ائدهتلىرىنى،-fiرپ يهنى ÿھۋاللىرىنى، تۈرلۈك بƒر√نقى ›الرنىڭ ھهمده قېرىنداشلىرىنى

 بولغان دهرىجىده قايسى ۋه قانداق ائالقىلىرىنىڭ،-سودا ۋه ساناÿتلىرىنى-ھۈنهر
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 — يوللىرىنىڭ يۈرگهن ›الرنىڭ ۋه يۈرگهنلىرىنى بىلهن يول قانداق مهىئشهتلىرىده د√نيا لىغىنى،
 قىلغانلىغىنى، د√چار ≠االكهتكه ÿكسىن≥ه، ياكى، چىقارغانلىغىنى ساائدهتكه-بهخىı خهلقلهرنى ›سƒللىرىنىڭ

 .ىئشتƒر بىر ز≈رۈر هقمƒتل بىلىشى بولغانلىغىنى دۈشمهن بىلهن كىملهر ۋه دوسı بىلهن كىملهر
 — قېرىلىرىغى≥ه ياشلىق يهتمىش بالىسىدىن ياشلىق يهتته مىللهتلهرنىڭ مهدهنىيهتلىك شƒنىڭدىند√ركى،

 ائۋام ۋه چاقا-باال بىزنىڭ شƒكى، ÿھۋال .≠هخىرلىنىد√ بىلهن شƒنىڭ ۋه بىلىد√—تارىخىنى مىللىي" ھهمجىسى
 بÿ.( "ƒكسى∏هد√ر ھ∆كۈم ÿلۋهتته،( .بىلمهيد√ تارىخنى ملىرىمىزمƒائده م∆تىۋهر غوجىلىرىمىزمƒ، تƒرماق خهلقىمىز
 ›نىڭغا بولسىمƒ يازغان يازمىغان، تارىخىمىزنى بوۋىلىرىمىز بىزنىڭ" :سوائلغا دې∏هن —".شƒنداق؟ ۈئچۈن نېمه



 39

 مىزنىتارىخى ÿمدى بولساق بىزلهر .كهتكهن يوقىلىپ fiزىدىن-�fiز ›مƒ بېرىلمى∏هنلىكتىن ÿھمىيهت ائن≥ه
 تهدۋىن( چىقىپ يور√ققا تارىخىمىزمƒ بىزنىڭ .ÿلۋهتته بولمايد√، مىللهت تارىخسىز .چىقارماق≥ىمىز يور√ققا
 بولƒشى بهرگۈچىلهرنىڭ جاۋا دهپ —،"ىئد√ق بىلهر ⁄خشاش باشقىالر بىزمƒ .ىئدى بوالر قالغان )قىلىنىپ
 شƒكى، مهقسهت ‰تىشتىن تهدۋىن تارىخنى چۈنكى .ك∆رۈنىد√ ھهقلىق ائز بىر داۋالىرىدا بƒالرمƒ .تهبىيد√ر
 بىرهر ھهققىده ›تƒقلىرى ÿلنىڭ › بولسا، نادان كېيىنكىلىرىمƒ ۈئستى∏ه قهۋمنىڭ بىر قالغان قاراڭغƒلƒقتا
 بىز .رهخمهت ھىممهتلىرى∏ه ائمما .چۈشىنهتتى خىل ھهر كىم ھهر ىئدىكى، قىيىن بهك بىلمهك نهرسه

 غهيرهت، ÿھلىلهرنىڭ م∆ھتهرهم نهچ≥ه بىر بولسىمƒ كېيىنرهك .قالمىدى بويى≥ه ھƒلمهج تارىخى تۈركلهرنىڭ
 تولƒق تارىخى ‰لىنىڭ خهلقلهر تۈركىي يهنه بƒنى ائمما .‰تىلدى تهدۋىن ۋه يېزىلدى سايىسىدا ىئجتىھادى
 دهپ للى€نمى نهچ≥ه بىر سانى خهلقلىرىنىڭ تۈركىستان چىنى چۈنكى .بولمايد√ دې∏ىلى ‰تىلدى تهدۋىن

 ماقالىالرنىڭ سهھىپىلىرىدىكى "شƒرا" ھهقته بƒ .يور√تƒلمىغاند√ر ھامان تارىخى خهلقلهرنىڭ تۈركىي ھېسا≠النغان
 بƒ ھهتتا .ÿمهس جىق مهلƒمات بېرىل∏هن كىتا≠الردىمƒ يېزىلغان ھالدا ائيرىم .گهپ ‰نىق قىاللماسلىغى كƒ≠ايه
 بىلهن تۈركىستان  چىنى ائمما .بېرىل∏هن مهلƒمات دهرقه بىر ھهققىده تƒڭغƒسالر بƒريات، ھهقته
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 بولسا  بƒنىڭغا  .يېزىلمىغان  س∆ز  ‰غىزمƒ  بىر ھهققىده  تۈركلىرى تاران≥ى بولغان  تۈركىستانىدا  ر√سىيه 
 يهنى تارىخنى، مىللىي مهخسىتىمىز ÿسلى بىزنىڭ  چۈنكى  .يوق  س∆زىمىز ‰غىزمƒ  بىر ÿلۋهتته، دهيدىغان،
 سهھىپىسى∏ه "شƒرا" م∆ھتهرهم توغرىسىدا بƒ بىز .ىئدى بىلىش تارىخىنى خهلقلىرىنىڭ تۈركىي تۈركىستان چىنى

 باشقƒرغان ھ∆كۈمهتنى قهشقهرده ۋه تارىخلىرىنى خهلقلىرىنىڭ تۈركىي تۈركىستان چىنى ‰تىپ، مƒراجىŸت
 fiز )ساندا-11 توم-4(  بولسا "شƒرا" .قىالتتƒق fiتۈنۈش يېزىشنى "شƒرادا" ھاللىرىنى تهرجىمه خانالرنىڭ
 تارىخى باراۋهر، بىلهن  دۈرۈش بىل  بولىدىغانلىغىنى  خىزمهتته  يېتىشى≥ه  قƒدرىتىنىڭ توغرىسىدا بƒ تهرىپىدىن
  خهۋهر  بىزگه  بولغانلىغىنىمƒ مۈشكۈل بهرمهك مهلƒمات تƒر√پ چهتتىن ھهققىده قهۋىم بىر ‰تىلمى∏هن تهدۋىن
 مهجمÿƒسىدىن "شƒرا" م∆ھتهرهم يازماق≥ى تارىخىنى خهلقلىرىنىڭ تۈركىستان چىنى  الائۋ بىز .قىلدى

 م∆ھتهرهم بىل∏هن تارىخىمىزنى مىللىي ⁄مƒمىي ÿمدى بولساقمÿ ،ƒتكهن ىئلتىماس سۈرهتته خƒسƒسىي
 ائيىماي رىنىبىل∏هنلى ھالدا ھهر قېرىنداشلىرىمىز م∆ھتهرهم بÿ. ƒتمهك≥ىمىز ىئلتىماس قېرىنداشلىرىمىزدىن

 چىنى قىلغىنىمىز fiتۈنۈش يېزىشنى تارىخنى .قىلسƒنلهر خƒرسهنı  بىزنى  يېزىپ، جƒرنالىغا  "شƒرا"
  ىئشلىرىنى، ك∆≠رهك  بƒالرنىڭ  بولƒپ،  مىللهتلهر تۈركىي ائرتƒق مىللى€ندىن 30 ھازىر تۈركىستاندا
 ىئشنى ھهر ائخƒن ÿلهم بƒ .باشقƒرماقتا  نائخÿ ƒلهم )روھانىي( بولغان رهىئس دىنىي ائدهتلىرىنى-�fiرپ

  ائخƒننىڭ ÿلهم مهمƒرلىرى ھ∆كۈمهت .باشقƒرىد√ بويى≥ه قانƒنى  شهرىŸتىنىڭ مƒھهممهت توغرا-توغرىدىن
 ⁄خشاشالرنى مهجلىسى كېڭهش ۋه جهمىيهت يهرده بƒ .ياردهملىشىد√ بهلكى قىلماي، قارشىلىق ىئشىغا بىر ھې∞
 غالىپ زاتهن .يوقتƒر مهنىي ھې∞ تهرىپىدىن ھ∆كۈمهت بƒنىڭغا بولƒپ، ÿركىنلىك امامت مƒسƒلمانالرغا ‰≥ىش
  نېمه ائمما بېرهلمى∏هن، ÿركىنلىك قاتارلىق بƒ مƒسƒلمانالرغا بىرسىمƒ ھې∞ مهملىكهتلىرىنىڭ ياۋرو≠ا مهدهنىي
 رىيÿكسه ائھالىنىڭ  چۈنكى .≠ايدىلىنالمىدى  مƒۋا≠ىق بƒنىڭدىن مƒسƒلمانالر چاره،

1 ÿ ل ÿ ن مƒفتى — ائخƒل ياكى مƒس∆ز دې∏هن ىئسالم شهيخ. 
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 .قالغانلىرىدىند√ر ائرقىدا خهلقىنىڭ مƒسƒلمان مهۋجƒت د√نياسىدا مهدهنىيهت بولƒپ، نادان ك∆≠≥ىلى∏ى
 ىئدرهكلىرىنى-�ÿقىل ۋه سهۋىيهسىنى-ائڭ مهلƒماتىنى، ۋه ≠ىكىر مىللهتنىڭ چۈنكى نېمه؟ سهۋهۋى
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 ھ∆كۈمىتى خىتاي ۋاقىتالردا كېيىنكى ھالدىكى شƒن≥ىلىك .يوق بƒالردا مهتبƒائت ۋه مهكتهپ دهكيېتىشتۈرگى
 ائز بهك قارىغاندا ائھالىغا مهكته≠لهر بولسىمƒ، باشلىغان ‰≥ىشقا )مهكتهپ باشالنغƒچ( ش∆تاڭ ىئ≥ىده بƒالرنىڭ
 مƒنداق .تهگمهيد√ ≠ايدا ائن≥ه ƒلمانالرغامƒس مهكته≠لهردىن بÿ ƒلۋهتته، .تىلىدا خىتاي مهكتهپ › يهنه بولƒپ،
 يوقلىغى مهتبƒائتالر ۋه گېزىı مىللىي نهچ≥ه بىر مهكتهپ، باشالنغƒچ مƒنتهزىم مىڭالرچه مىللهتته بىر ›لƒق

 .fiتۈنىمىز يازماقلىرىنى ك∆چۈرۈپ گېزىتلىرىمىزنىڭ مىللىي رىجانى بƒ .ھالد√ر بىر ھهجه≠لىنهرلىك
 انىداس-20 يىلى-1911 نىڭúشƒرا"

 خهلقلىرى تۈركىي تۈركىستان چىنى

 بىلهن ىئجتىھادى ياقƒ≠بهگ ائتالمىش غازى ائتىلىق ۋه غوجىلىرى كƒچار يىلى-1863 تۈركىستاندا چىنى
 14 خانلىغىنىڭ ›يغƒر شƒ .ىئدى بولغان مƒنقهرز يىلى-1876 كېلىپ، ۋ√جƒتقا خانلىغى ›يغƒر بىر مƒستهقىل
 يېزىلغان تهرىپىدىن كېيىنكىلىرى خهلقلىرىنىڭ تۈركىي تۈركىستان نىچى ماجرالىرىنى تارىخىي يىللىق

 تومدىكى-4 "نىڭúشƒرا" .ÿۋهتتىم ۈئچۈن بېرىش جƒرنالىغا "شƒرا" قىلىپ، مهجمÿƒ بىر ىئلغاپ تارىخلىرىدىن
 ىۋىاليهتلىرىدىك ىئ≥كى خىتاينىڭ يهتكهنده يىلغا-fi. 1862تۈنىمهن چىقىرىشىنى بېسىپ بىناÿن ۋهدىسى∏ه
 قىلىپ، ائچ≥ىق شƒنىڭغا ائڭالپ، ›نى دى، باشلى يېڭىشكه خىتايالرنى چىقىرىپ، ىئختىالل تاىئپىلىرى تƒڭ∏ان
 ىئلى يىلى شƒ ›الر .باشلىدى قىلىشقا ىئداره قاتتىق باشقى≥ه مƒسƒلمانالرنى خىتايالر تۈركىستاندىكى چىنى

 ك∆زى≥ه خهلق ائۋام جاننى يۈز نهچ≥ه بىر تƒڭ∏انالردىن ۋىاليىتىده
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 .⁄يغاندى ھىسى نه≠رهت قارشى ھ∆كۈمهتكه مƒسƒلمانلىرىدىمƒ تۈركىستان ۈئچۈن شƒنىڭ .چا≠تى مهيداندا
 مƒسƒلمانلىرى  كƒچار  ائۋال  ÿڭ  بىلهن  شƒنىڭ .ك∆تۈرۈلدى قارشى ھ∆كۈمهتكه ⁄مƒمهن مƒسƒلمانالر

 .ك∆يدۈردى ھهممىسىنى مهھكىمىلىرىنىڭ شهھهر باشالپ، ىئسيان كې≥ىلهپ بىرىده مƒھهررهمنىڭ يىلى -1863
 چىقىپ، قارشى يىغىلىپ، يهرگه بىر خىتايالر ≠اراكهنده ÿتىسى .قىردى خىتايالرنى جىق خېلى كې≥ىده شƒ ›الر

 .قىلىندى زهبىı تهرىپىدىن ىئختىالل≥ىالر ÿترا≠ى كƒچار كېيىن بƒندىن .چېكىندى ائخىرىدا .ك∆ردى سوقƒشƒپ
ƒمدى  .ىئدى  باشالنغان  باشلىقسىز  بهرگهنلىكتىن، يۈز قارشى ۋهھشىلى∏ى∏ه ىڭخىتايالرن ىئختىالل بÿ  

 ھىس كېرهكلى∏ىنى ائدهم باش≥ى بىر fiزلىرى∏ه ۈئچۈن، تƒتماق ىئش سۈرهتته جىددىي بولسا، ىئختىالل≥ىالر
 بولƒپ اش≥ىب fiزلىرى∏ه ‰تىپ، مƒراجىŸت بهگلهرگه بولغان خىزمىتىده ھ∆كۈمهت ىئل∏ىرى شƒندىن .قىلدى
 خاقانى چىن قايسىسى ھهر .قىلمىدى قوبƒل تهله≠نى  بىرى ھې∞  ›الرنىڭ بولسىمÿ ،ƒتكهن تهلهپ بېرىشنى
 كېيىن شƒنىڭدىن .‰يتتى ⁄چƒق كېلهلمهسلى∏ىنى تهڭ ›الرغا ÿمهسلى∏ىنى، مۈمكىن سوقƒشƒش بىلهن

 بىرىنى ىئسىملىك راشىدىنغوجا بولƒۋاتقان مهشغƒل بىلهن ىئبادهت سۈرۈشتۈرۈپ، ىئ≥ىدىن خهلق ىئختىالل≥ىالر
 بارچه بهگلهرنىڭ مهزكƒر ىئختىالل≥ىالر ۋاقىتتا شƒ ۋه قىلدى باش≥ى fiزلىرى∏ه ك∆تىرىپ، دهرىجىسى∏ه خان

 قوماندانلىغىدا بىرىنىڭ ىئسىملىك بƒرھانىدىنغوجا بىلهن، بولƒشى خان راشىدىنغوجا .ائلدى تاالپ ماللىرىنى
 بƒير√ق بېرىشقا ائقسƒغا يىغىپ، ÿسكهر ›ندىن .ÿۋهتتى تهره≠كه سايرام بىلهن توپ 8 ىÿسكهرن يېقىن گه200
 ÿسكهر توپ بىر شƒندىن .قىلدى ىئتاÿت خهلق ھهممه بىلهن بولƒشى داخىل سايرامغا غوجا بƒرھانىدىن .بهردى
 يېقىن مىڭغا ىئككى الردىنياقا‰رىق سايرام، باي، fiزى .ÿۋهتتى مƒزداۋانغا يولىدىكى ىئلى ‰تىپ، تهركىپ
 بىلهن خىتايالر شهھىرىدىكى جام  ۋاقىı بƒ .ياتتى بېرىپ قارايƒلغƒنغا بƒالر .يۈردى ائقسƒغا يىغىپ، ÿسكهر
ƒالرغا بىرىكىپ، سېيىتبهگ ھاكىمى  ائقسƒقسىز بƒيƒم تƒجƒرھانىددىننىڭ .قىلدى ھƒسكىرى بÿ ıبى-ıچى 
 قې≥ىپ ائلدىغا-ائلدى بولƒپ،
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 .ىتارقالد
 ≠ىرقه ىئككىن≥ى كƒچارنىڭ جامنى ائرقىسىدىن بولسىمƒ قوغلىغان چۈشۈپ ائرقىسىغا بƒالرنىڭ سېيىتبهگ
 ۈئچ ÿسكىرىدىن بƒرھانىدىن سوقƒشتا بƒ ائڭلىشىمىزچه، .كهتتى يېنىپ كېلىپ، خهۋهر دې∏هن ائلدى ÿسكىرى
 .بولدى ھاالك ائرتƒغراغى مىڭدىن
 قان≥ه بىر بƒندىن .قىرد√ردى ھهممىسىنى بƒالرنىڭ سېيىتبهگ ىئكهن، رÿسكه ≠ىرقه ىئككىن≥ى ائلغان جامنى

ıرھانىدىن كېيىن ۋاقىƒسكهر توپ چوڭ بىر غوجا بÿ ،نى يىغىپƒائقس ıتمهك زهبىÿ يولغا بىلهن قهستى 
 ›( .ÿتتى غېنىمهت ھهممىسىنى يولƒقƒپ، مېلىغا غهزىنه ماڭغان ‰لىپ غƒلجىغا قهشقهردىن يولدا .ىئدى چىققان
 يولغا قاراپ ائقسƒغا ائندىن تƒر√پ، مىقدارى كۈن 20 ⁄ر√ندا شƒ ).ت∆لهتتى غƒلجىغا سېلىقنى قهشقهر ۋاقىتالردا
 .بېرىۋالدى ائقسƒغا ىئ≥ىده ۋاقىı ≠ات بƒالر .چىقتى
 ياردهم∏ه خىتايالرغا › يېتىپ جاڭجƒڭىغا ىئلى خهۋهر توغرىلىق ىئختىاللى كƒچار بƒ .قاچتى سېيىتبهگ ھاكىم

 مىقدارى ائي 2 شƒندا .fiتكهزمىدى توساپ ÿسكهرلىرى كƒچار مƒزداۋاننى ÿۋهتسىمƒ، چېرىك مىقدارى مىڭ 10
 كىشى ياردهم∏ه خىتايالر قېتىم2 باشلىنىپ، ىئختىاللى تاران≥ى ىئلىدا كېيىن بƒندىن( .قايتتى تƒر√پ

 .(ÿۋهتهلمىدى

 بƒرھانىدىن .يولالندى ۈئچتƒر≠انغا بىلهن ÿسكهر مىقدارى 600 توپ، 16 غوجا بƒرھانىدىن كېيىن شƒنىڭدىن
 ≠ىرقه بىر كىشى بىر ىئسىملىك توختىبهگ ھاكىمى ۈئچتƒر≠ان ›نىڭغا يهتكهنده يهرگه دې∏هن ائچاتاغ ÿسكىرى
 بىلهن يېتىشى شهھهرگه غوجا .ىئكهن قويغان ھېساۋىدا قاراۋ√ل خىتايالر بƒنى .قوشƒلدى بىلهن ÿسكهر
 كىرىپ شهھهرگه ائخىرىدا ۋه سوقƒشتى تƒر√پ قارشى قاتتىق ناھايىتى خىتايالر .شƒلدىقو ھهممىسى خهلقنىڭ
 ≠وروخ ىئ≥ىدىكى شهھهر بىرى كىمد√ كېيىن ۋاقىتتىن ائز بىر .‰لىندى مƒھاسىرى∏ه شهھهرمƒ ۋه بېكىندى
 ائي 3 غوجا انىدىنھ بƒر .‰لىندى شهھهر .كهلدى ھالغا بىر ۋهيرانه شهھهر بىلهن شƒنىڭ .قويدى ⁄ت ائمبىرىغا

ƒردى يهرده بƒت. ƒلدى سادىقبهگ قىپ≥اق قهشقهردىن ۋاقىتتا بfi رھانىدىن كېلىپ، خهۋهر دې∏هنƒ3500 غوجا ب 
 ⁄تتƒرىدا يولƒقƒپ، ÿسكىرى∏ه سادىقبهگ بىلهن يېتىشى چېتى∏ه قهشقهر .ماڭدى قهشقهرگه بىلهن ÿسكهر

 .بولدى رچىقىمال خېلى تهره≠تىن ىئككى بولƒپ، ‰تىشىشالر
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 غوجا بىلهن سادىقبهگ بƒندا .كىردى ‰لىپ شهھهرگه ›الرنى ك∆رسىتىپ، رازىلىق سادىقبهگ ائخىرىدا
 .قىلىندى شهرت قىلماسلىغى تهÿرر√ز قهشقهرگه غوجىنىڭ بويى≥ه كېلىشىم .تۈزۈلدى كېلىشىم ⁄تتƒرىسىدا
 كېلىشىدىن بېسىپ يهنه ائرىدا يهقىن ىنىڭغوج سادىقبهگ ائمما .قايتتى تهره≠كه ائقسƒ غوجا كېيىن بƒندىن
 بولسىمƒ، خƒدىيارخان مهشھƒر خانى قوقهند ۋاقىتتا › .ÿۋهتتى ÿل≥ى سوراپ ياردهم خانىدىن قوقهند قورقƒپ،
 .ىئدى قولىدا ائلىمقƒلنىڭ "قىرغىز ك∆≠هرهگى ىئشلىرىنىڭ مهملىكهت

 يېقىن گه200 بىلهن ت∆رىلهر نهچ≥ه بىر لسابو ائلىمقƒل .ىئدى شƒنىڭدىن سورىشىمƒ ياردهم سادىقبهگنىڭ
 fiلكىسى∏ه بƒخارا بولغاندا ائلماق قولغا خوۋ√≠لىنىپ ھ∆كۈمىتى قوقهند ىئل∏ىرى ۋاقىتتا بÿ. ƒۋهتتى كىشى
 fiلكىسى∏ه قوقهند قې≥ىپ، بƒخارادىن يهنه )تاشكهنتلىك ÿسلى( ائدهم ىئسىملىك ياقƒ≠بهگ كهتكهن قې≥ىپ
 كهل∏ىنىنى يهرگه بƒ بƒنىڭ .ىئدى تونƒشلىرىدىن ۋه دوستى يېقىن ائلىمقƒلنىڭ ىرغىزق كىشى بƒ .ىئدى كىرگهن
 تهرىپىدىن ھ∆كۈمهت بولسا تƒرىدىغان بƒندا بهككهياقƒ≠ › .چاقىرتىۋالدى دهرھال ›نى ائلىمقƒل بىلهن ائڭالش
 چىنى  تۈركىستان .›قتƒردى ىئكهنلى∏ىنى كېرهك كېتىشى مƒتلهق ۈئچۈن شƒنىڭ ‰لىنىدىغانلىغىنى، قولغا

 كىشى تهرىپىدىن fiزى ۋه سورىغىنىنى ياردهم خانىدىن قوقهند يېڭىۋاتقانلىغىنى،  خىتايالرنى تۈركلىرىنىڭ
 خهت تهيىنلهپ، قىلىپ بې∏ى قƒش كىشىلهرگه ÿۋهتىل∏هن خالىسا، بېرىشنى ياققا شÿ ƒگهرده ÿۋهتكهنلى∏ىنى،
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 مهزكƒر يېقىپ، خƒش ناھايىتى ياقƒ≠بهگكه بىزنىڭ  س∆زلهر ƒب  .›قتƒردى ىئكهنلى∏ىنى ÿۋهتمهك≥ى بىلهن
 بولƒپ، خوپ ھهم ت∆رىلهرگه .‰يتتى  ۋهقهنى  يېتىپ،  سىرتىدا قهشقهر  ت∆رىلهرگه  ماڭدى، بىلهن خهت

 ‰ھتىرام بƒالر .ائلدى  قارشى چىقىپ  ائلدىغا  ›الرنىڭ  بهگ سادىق  .ماڭدى قهشقهرگه بىرلىكته ھهممىسى
 ›يغƒرلىرى قهشقهر ائخىرىدا .تƒردى تىن∞ كۈن نهچ≥ه بىر ياقƒ≠بهگ  يهرده بƒ .بولدى داخىل شقهرگهقه بىلهن

 تهلهپ بولƒشىنى ھاكىم بىرىنىڭ fiزلىرىدىن قىلىپ، ÿرىزه غانلىغىنى خالىمايدى ھاكىملىغىنى قىرغىز fiزلىرى∏ه
  سادىقبهگنى سوقƒشƒپ، ۋه تهييارالندى اچىقىرىشق قهشقهردىن قىرغىزالرنى ك∆رۈپ، ماقƒل ياقƒ≠بهگمƒ .قىلدى

 ائتىلىق"  ÿندى  مانا  .چىقاردى قهشقهردىن
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 .باشالندى دهۋرى بهگنىڭ ياقƒپ مهشھƒر ائتالمىش "قوشبې∏ى" ،"بهدهۋلهت" ،"غازى
 6000 كېيىن fiتكهندىن زامان ائز قايتىپ قهشقهردىن غوجا بƒرھانىدىن .كېلهيلى خانلىرىغا كƒچار ÿمدى
 › يهردىن بƒ .بولدى تهۋه  غوجىغا سوقƒشسىز مارالبېشى يولدا .بولدى راۋان ‰لىشقا ياركهنتنى بىلهن هرÿسك

 بولسىمƒ، چىقارغان ىئسيان قان≥ىلىك قارشى خىتايالرغا مƒسƒلمانلىرى ياركهنı .بولدى راۋان ياركهنتكه
 يهرده بƒ .كهلدى يېتىپ بىلهن قوشƒنى زfi قهشقهردىن غازى ائتالىق ۈئستى∏ه غوجا ۋاقىتتا بƒ .يېڭهلمى∏هنىدى

 مهغلƒپ ÿسكهرللىرى غازى ائتىلىق" ائخىرىدا .سوقƒشتى قوشƒنى مƒسƒلمان ىئككى قېلىپ، ياقتا بىر خىتايالر
 شƒندىن .كىردى شهھهرگه غوجا كېيىن ائيدىن 8 .‰لىندى مƒھاسىرى∏ه تهرىپىدىن غوجا شهھهر .قاچتى بولƒپ
 ائرتƒق بويى≥ه سان قارىغاندا تۈركلهرگه تƒڭ∏انالر، يهردىكى › سهۋهبى تƒرالمىدى، پك∆ ياركهنتته غوجا كېيىن
 .بهرمىدى تىن≥لىق  قىلىپ،  كېلىشمهسلىك بولƒپ،  توسالغƒ  ھهرىكهتلىرى∏ه ىئشىغا، ھهر بƒالرنىڭ بولƒپ،
 يۈرۈش  ياركهنتكه  يهنه  بىلهن  ÿسكهر  مىڭ  26  چىققاندا ياز fiتكۈزۈپ، قىشنى قايتىپ، كƒچارغا غوجا
 بهرمهك زهربه "غازىغا  ائتىلىق" كهل∏هن قوقهندتىن بىلهن تƒڭ∏انالر مهزكƒر شهھهردىكى ›— مهخسهت .قىلدى
 .ائلدى قارشى چىقىپ ائلدىغا بىرىكىپ، تۈرك-تƒڭ∏ان  بىلهن يېقىنلىشىشى ياركهنتكه  ÿسكىرى غوجا .ىئدى

ƒسكهرلهرمÿ مدى غوجا  .كىردى هھهرگهش بىلهن تهنتهنه داراس، -دۈڭ∏ىÿ قهش 

 غوجا  .يهتتى  مىڭغا  70 سانى ÿسكهر fiتمهي ك∆پ .يىغدى ÿسكهر خهلقتىن يهرلىك بولƒپ، بارماق قهرگه
 يولƒقƒپ، ÿسكىرى∏ه غازى ائتالىق  يهتكهنده يېزىسىغا يېڭىسار بƒالر .قىلدى يۈرۈش قهشقهرگه بىلهن بƒنىڭ
 تƒڭ∏انالر ائمما قاچتى، ۋه چېكىندى كېيىن غوجا كېيىن سوقƒشقاندىن ›ز√ن-›ز√ندىن .باشالندى سوقƒش
  بƒ .توختاتتى  سوقƒشƒشتىن بƒالرنى بېرىپ، ÿل≥ى تهرىپىدىن ياقƒ≠بهگ ائخىرىدا .سوقƒشتى كې≥ى≥ه ≠ىرقىسى
  ىداائر بfi. ƒتكۈزدى تىن∞ ۋاقىتنى ائز  قƒچاردا  .قايتتى قƒچارغا روھسىزلىنىپ، غوجا بƒرھانىدىن قېتىم

 بىلهن ÿسكهر غوجا بƒرھانىدىن .سايلىدى خان fiزلىرىدىن تارتىپ، باش ھ∆كۈمهتتىن خهلقى ۈئچتƒر≠ان
  ىئسياننى
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  ≠ۈتكۈل قارىغاندا،  ‰يتىشلىرىغا .قىرد√ردى ائدهمنى يېقىن مىڭغا 2 ‰لىپ، ÿسىرگه خاننى يېڭى .باستى
 .⁄لتىراتتى خان بىر  جايدا  ھهر يېڭىلىپ، تاىئپىسى تايخى يهرده  ھهر سۈرۈپ،  ھ∆كۈم ىئختىالل تۈركىستاندا

ƒچار  ۋاقىتالردا بƒسكىرى كÿ پ غازىدىن ائتالىقƒتىشتىن تهسخىر قهشقهرنى غوجا راشىدىن بولغانلىقتىن مهغل‰ 
 ≠ولك ىئككى-بىر قوماندانلىغىدا توختىبهگ .قىلدى قارار ÿۋهتمهكنى ÿسكهر شهھهرلىرى∏ه شهرق كې≥ىپ، ۋاز
ÿر≠ان، سكهرنىƒۋهتتى قاراشهھهرگه تÿ. الرƒسا≠ه ائز بىر يېتىشكه قاراشهھهرگه بƒخىتاي مىڭ≥ه 18  قالغاندا م 

 .قاچتى يېڭىلىپ چېرىكلىرى خىتاي ائخىرىدا .ائچتى سوقƒش يولƒقƒپ، -چېرى∏ى∏ه
ƒسنادا بÿ 2 ۋچىƒالرنىڭ، .چۈشتى قولغا خىتاي يولƒياردهم∏ه ىكچېر مىڭ 20 ىئ≥ىده كۈن 3 يېنىدىن ب 
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 مهزكƒر كۈنده دې∏هن .تهييارالندى سوقƒشقا ھهممىسى بىل∏هن بƒنى .تېپىلدى خهت بىر يېزىلغان كېلىدىغانلىغى
 .سوز√لدى تۈن∏ه 3 كۈن، 3 › ۋه باشالندى ›ر√ش ⁄تتƒرىسىدا تهرهپ ىئككى .يهتتى كېلىپ چېرىكلهر
 تو≠ى بىر ھهم مƒسƒلمانالردىن .بولدى ساناقلىقال ىرىقالغانل تىرىك بƒالردىن ائمما .قاچتى خىتايالر ائخىرىدا
ıسكىرى ىئسالم .بولدى شېھىÿ شتىنƒس يېڭىال بوشاپ، سوقÿ�-قاراشهھهر ىئكهن، ⁄لتارغان يىغىپ ھوشىنى 
 ھامان ÿسكهرلىرى ىئسالم .بهردى خهۋهرنى دې∏هن كېلىۋاتىد√ چېرىكلىرى خىتاي نƒرغƒنلىغان تهره≠تىن
  كهتكهنده، قىزىپ  سوقƒش  كېلىپ، يېتىپ خىتايالر ÿسنادا شƒ .باشلىدى رلىنىشقاتهييا ‰≥ىپ،-ھېرىپ

 بƒالرنىڭ .قاچتى يهنه  خىتايالر بىلهن بƒنىڭ .كهتتى ⁄ت دورىلىرىغا-⁄ق ت∆گىدىكى نهچ≥ه بىر خىتايالرنىڭ
 نهچ≥ه بىر شهھهر ى،بېقىند شهھهرگه خىتايالر .يهتتى  قاراشهھهرگه  ÿسكىرى ىئسالم  قوغلىغان ائرقىسىدىن
 نهچ≥ه بىر .يۈردى شهھىرى∏ه تƒر≠ان چېرىكلهر بƒ كېيىن بƒندىن .‰لىندى كېيىن مƒھاسىرىدىن كۈنلۈك
 سوقƒشقان قېتىم نهچ≥ه بىر بىلهن خىتايالر ›يغƒرلىرى تƒر≠ان ىئل∏ىرى بƒندىن .يهتتى تƒر≠انغا كېيىن كۈندىن
،ƒالر .ىئكهن يېڭهلمى∏هن بولسىمƒشهھهر .بېكىندى كىرىپ ىئ≥ى∏ه شهھهر قې≥ىپ، خىتايالر هنبىل كېلىشى ب 
 سوراپ ياردهم تƒڭ∏انلىرىدىن ۈئرۈم≥ى ÿسنادا بƒ .قىلىندى مƒھاسىره تهرىپىدىن ÿسكهرلىرى كƒچار
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 .ÿۋهتىلدى چېرىك 2000 بىلهن قوماندىسى خهلىپه مانƒر تƒڭ∏ان بولسا، بƒنىڭغا .كهلدى كىشىلهر مهخسƒس
ƒترا≠ىدىكى بىلهن يېتىشى م≥ى∏هۈئرۈ چېرىك بÿ ر≠ان ائمما .‰لىندى ھهممىسى يېزىالرنىڭ ۋه شهھهرƒائي 4 ت 

 يول تهره≠كه ≠ېكىن چىقىرىپ، ÿل≥ى كېيىن ھالسىزالنغاندىن ⁄بدان بƒندا خىتايالر .قالدى سىرىده مƒھا مىقدارى
 .قىلدى مهلƒم كېتىدىغانلىغىنى تاشالپ ÿسلىھهلىرىنى جابد√ق،-قƒرال ھهممه بېرىلسه،
 نېمه .چىقتى يولغا تاشالپ، شهھهرنى خىتاي بارچه بىناÿن شƒنىڭغا .بولدى رازى بƒنىڭغا قوماندانى  ›يغƒر
 قىز،-خوتƒن قىرىلدى، بارچىسى ۋه بولدى ÿمىر قىرماققا ھهممىسىنى تهرىپىدىن ÿسكهر سهر ۈئچۈند√ر
 گه400 مƒسƒلمانالردىن .قىرىلدى مىقدارى مىڭ 20 ايالرخىت بƒنىڭدا .بولدى ⁄لجا مƒسƒلمانالرغا جاقىسى-باال
 .بولدى شهھىı ائدهم يېقىن
ƒسنادا بÿ لƒمƒق بهزى ۋاڭى قƒچار بىلهن سوغىالر-تارتƒل≥ى نامىغا خانى كÿ ۋهتتىÿ. ندىنƒكېيىن ب 
 تهرىپىدىن ىنغوجاراشىد ائرىدا شƒ .بولدى تابى خانلىغىغا كƒچار بولسا قƒمƒل .ائلدى قƒمƒلنىمÿ ƒسكىرى كƒچار
 .كهتتى قايتىپ ھهممىسى ۋه بولدى بƒير√ق توغرىلىق قايتƒر√ش ÿسكىرىنى كƒچار

 بىلهن مهخسىتى ÿتمهك ىئشغال باشقىدىن ياركهنتنى ۋه قهشقهر غوجا راشىدىن .ىئدى كىرگهن يىلى-1865
 غازىمƒ ائتىلىق هتكهنده،ي قهشقهرگه خهۋهر بƒ .قىلدى ىئشغال ياركهنتنى ÿۋهتىپ، ÿسكهر مىقدارى مىڭ 40

 دهھشهتلىك ≠هۋقƒالدده سوقƒش بƒ .باشالندى ماجرا ائرىدا بƒ .يهتتى كېلىپ بىلهن ÿسكهر نƒرغƒن دهرھال
 ىئككى .بولدى كېلىشىم ⁄تتƒرىدا ھهم سورىدى سƒلھى ائجىزلىشىپ، ÿسكهرلىرى كƒچار ائخىرىدا .بولدى
 قالدى، تهسىرىده خانلىغى كƒچار شهھهرلهر تهره≠تىكى شهرق نشهھىرىدى ائقسƒ .بولدى ائقسƒ چې∏ارىسى خاننىڭ
 داخىل ائقسƒغا قايتىپ، ياركهنتتىن ÿسكهرلىرى كƒچار .بېرىلدى ىئختىيارىغا غازى ائتىلىق بولسا تهرىپى غهرپ
 مارالبېشى، سهۋهۋى، .‰لىندى قولغا تهرىپىدىن ھ∆كۈمهت ماندانى قو ÿسكهر مهزكƒر ۋاقىı بƒ .ىئدى بولغان

ıندىن .ىئدى قىلغان مهسلىھهت ساتماققا غازىغا ائتىلىق يهرلهرنى ⁄خشاش ياركهنƒچار كېيىن بƒخان ك 
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 باشلىقلىرى چىقارغانلىقتىن جېدهل ÿسكهرلهر تهرىپىدىكى قوماندان مهزكۈر  .كىردى ب∆ل∏ۈن≥ىلىك  لىغىغا
 ÿسكهر نƒرغƒن بىلىپ، غېنىمهت رسهتنى≠ƒ غازى ائتىلىق ۋاقىı بfi. ƒلتۈرۈلدى ‰تىپ بىرى .‰لىندى قولغا



 44

 بىلهن تƒز-نان چىقىپ، ائلدىغا ›الرنىڭ تƒرماق، سوقƒشماق خهلقى  ائقسƒ  .بولدى  داخىل ائقسƒغا بىلهن
 كƒچار .قىلدى ‰الن خهلققه ائۋام بولغانلىغىنى  تاۋى  خانلىغىغا  قهشقهر شهھىرىنىڭ ائقسƒ ھهم ائلدى قارشى

 .يازدى خهت بىلدۈرۈپ  بولغانلىغىنى  تابى  ›نىڭغا  غوجا  بƒرھاندىن  دانى  انقوم مهشھƒر ÿسكىرىنىڭ
 راشىدىن ائڭالپ، بولغانلىغىنى داخىل ائقسƒغا غازىنىڭ ائتىلىق .بولمىشتƒر خوشال ىئنتايىن غازى ائتىلىق بƒنىڭغا
 قېتىملىق ىئككىن≥ى بولسىمƒ، يهڭ∏هن ÿسكىرىنى غازى ائتىلىق بېرىپ، يېتىپ ÿسكهرلهر .ÿۋهتتى ÿسكهر غوجا
 دې∏هن ياقېرىق ÿسكىرى∏ه غازى ائتىلىق ÿسكهرلهر ≠ىرقه ىئككىن≥ى .بولدى تهسلىم تولƒق يېڭىلىپ، ›ر√شتا
  غازى ائتىلىق  كېيىن  شƒنىڭدىن ›الر .كهتتى fiتۈپ  تهره≠كه  غازى  ائتىلىق  سوقƒشماي  يولƒقƒپ، يهرده

 غازى ائتىلىق .بولمىدى قƒشقƒچى سو چىقىپ قارشى ›نىڭغا .بولدى داخىل شهھىرى∏ه كƒچار بىلهن  ÿسكىرى
 .كىردى ھوز√رىغا غازى ائتىلىق ھالدا تƒتقان قىلى∞ قولىغا غوجا .ائلد√ردى غوجىنى راشىدىن ÿۋهتىپ، ÿسكهر
 مېنىڭ ردهقهيه باتƒرلىرىم، مېنىڭ، قهيهرده" .دىدى چاپ ›نى بىرى∏ه يېقىنلىرىدىن fiزىنىڭ، غازى ائتىلىق

 راشىدىن  كېلىپ ياساۋ√لالر شƒندا .ۋاقىرىدى دهپ —"fiلتۈرمهيسىلهر؟ نېمىشكه سارتنى بƒ ائرسالنلىرىم؟
 .ÿمهس مهلƒم ÿھۋالى كېيىنكى شƒنىڭدىن  ).يىلى-1866( باغلىدى  غوجىنى

 ائلداپ ≠اشانى ھاجى ۋالىسى خوتهن ۈئچۈن قارىتىش fiزى∏ه خوتهننى غازى ائتىلىق كېيىن شƒنىڭدىن
 خهلقى خوتهن fiتمهي كۈن 5—4 بولسىمƒ، ⁄لتىرىۋالغان بولƒپ غوجا كىرىپ، شهھهرگه ⁄ڭايال fiلتۈرۈپ،
 يېقىن مىڭغا 10 خهلقىدىن خوتهن سوقƒشتا دهھشهتلىك بƒ سوز√لغان ھه≠تىلهرگه قƒشتى، سو قىلىپ غƒال-�غƒل
 ≠ادىشاالرغا غهيرىي خانلىغىنى قهشقهر كېيىن بƒندىن .تۈگىدى خانلىغى كƒچار بىلهن شƒنىڭ .بولدى ھاالك ائدهم

 سƒلتا غƒلجا .ÿۋهتتى ÿل≥ى سƒلتانىغا ستامبƒل ائۋال ÿڭ بولƒپ، تونƒتماق≥ى
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 ⁄رنىغا ›نىڭ fiتۈپ، د√نيادىن شاۋكهت مولال بولسىمÿ ،ƒۋهتكهن ÿل≥ى  ‰تىپ، دهۋهت بىرلهشمهككه نىنى
 قوبƒل تهكلىۋى خهيرلىك › بƒنىڭ ۈئچۈن شƒنىڭ .بولدى مهلƒم غى⁄لتارغانلى بولƒپ خان ائدهم بىر جاھىل
 ىئلى بىرسى ىئسىملىك مƒزه≠پهرخان خانزاده قوقهندلىك يىلى-�1867  كېيىن بƒندىن .قالدى قىلىنماي

  .يهتتى شهھىرى∏ه كورال تابى fiلكىسى∏ه قهشقهر ÿگهشتۈرۈپ، تو≠ىنى بىر قالماقالردىن تƒڭ∏ان، ۋىاليىتىدىكى
 ائتىلىق خهۋهرنى بƒ .ىئدى ⁄لتارماق fiزى ⁄رنىغا چۈشىرىپ، تهختىدىن قهشقهر  غازىنى ائتىلىق  تىمهخسى
 قوقهندلىك ھهممىسى ÿسكهرلىرىنىڭ سهر غازىنىڭ ائتىلىق سهۋهۋى، .قورقتى ناھايىتى › ائڭلىغاندا غازى
 خان مƒزه≠پهر  ÿسكهرلهرنىڭ  سهر بولغانلىقتىن، خانزادىلهردىن م∆تىۋهر ÿڭ قوقهندته مƒزه≠پهرخان بولƒپ،
 ÿسكهرلىرىدىن سهر خهۋهرنى بƒ غازى ائتىلىق ۈئچۈن شƒنىڭ  .ىئدى  ‰ھتىمال كېتىشى fiتۈپ تهره≠كه
  غوجا  ىئشاق .بƒيرىدى سوقƒشماققا بىلهن مƒزه≠پهرخان مهزكƒر غوجىنى ىئشاق خانلىرىدىن كƒچار يوشƒر√پ،
 يىل بىر كېيىن شƒندىن .كهتتى تارقىلىپ fiزلى∏ىدىن ÿسكهرلىرى .تىÿت شېھىı خاننى مƒزه≠پهر  سوقƒشƒپ،
 .fiتتى بىلهن تىن≥لىق

1869-ƒڭ∏انلىرى ۋىاليىتىنىڭ ىئلى .قالدى كېلىپ يىلمƒسكهر مىڭ 20 تÿ بولدى داخىل قهشقهرگه بىلهن. 
 ت∆ره ھېكىمخان قارشى بƒالرغا .كهلدى  يېتىپ كƒچارغا  ائندىن  .ائلدى  كورلىنى ائۋال  ÿڭ ›الر

 تƒڭ∏انالر كƒچار .قىرىلدى تهرىپىدىن تƒڭ∏انالر ھهممىسى ›الرنىڭ ÿۋهتىلسىمÿ ،ƒسكهر مىڭ 2 قوماندانلىغىغا
  ۋاقىتتا بƒ  .كهتتى تاشالپ كƒچارنى كېيىن كۈندىن 19  ۈئچۈند√ر نېمه تƒڭ∏انالر .قىلىندى زهبىı تهرىپىدىن
  كƒچار .يهتتى كېلىپ بىلهن ÿسكهر مىڭ 25 باشلىغى رÿسكه دې∏هن ھېكىمخان  غازىنىڭ  ائتىلىق

 ائتىلىق ھهممىسى∏ه ىئ∏ىلىرىنىڭ مال .ىئدى كهتكهن تاالپ ≠ىرقىسى تƒڭ∏انالر  ماللىرىنى بارچه  ت∆رىلىرىنىڭ
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 بىلهن ÿسكهرلهر fiزى .تىن≥الند√ردى ڭۈللىرىنى ك∆  ›قتƒر√پ، بېرىدىغانلىغىنى  مال غهزنىدىن غازى
 .سالدى تهھتىد ÿۋهتىپ، ÿسكهر ≠ىرقه بىر تƒڭ∏انلىرىغا توخسƒن يولدا .كهتتى قوغالپ ائرقىسىدىن  تƒڭ∏انالر
 تƒر≠ان fiتكهنده كۈن∏ه-3 قونƒپ، كې≥ه ىئككى بƒندا .قƒردى بارگاھ جايدا دې∏هن دادېڭ يۈرۈپ، بƒندىن
  تƒڭ مىڭ 6 تهره≠تىن
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 كۈن 4 .قاچتى تهره≠كه شهھهر بولƒپ، مهغلƒپ رتƒڭ∏انال بولسىمƒ، سوقƒشقان چىقىپ قارشى چېرى∏ى گان
 كۈچى ائساسىي تƒڭ∏انالرنىڭ بولسا بƒ .سوقƒشتى چىقىپ قارشى تƒڭ∏ان ائرتƒق مىڭدىن 20 كۈنى-fi 5تۈپ،
 ياردهم ك∆پ ÿسكهرلىرى∏ه غازى ائتىلىق ›يغƒرلىرى تƒر≠ان بƒندا .بېكىندى شهھهرگه قې≥ىپ ھهم ›الر .ىئدى

 قƒراللىرى  ھهممه ›الرنىڭ بېرىلدى، ÿسىرگه تƒڭ∏انالر ائخىرىدا بولƒپ، مƒھاسىرىده ائي 9 تƒر≠ان .ك∆رسهتتى
 ÿۋهتسىمÿ ،ƒل≥ى خهلپى∏ه داۋ√ت ۈئرۈم≥ىدىكى بىلهن ÿسكهر 1500 › كېيىن شƒنىڭدىن  .‰لىندى  ⁄لجىغا
  .يهتتى  ھوز√رىغا  غازى  ائتىلىق  كېلىپ،  قالغانلىرى .قىردى ائرتƒغىنى مىڭدىن  بƒالرنىڭ خهلپه داۋ√ت
 .يهتتى ۈئرۈم≥ى∏ه بىلهن ÿسكهر نƒرغƒن غازى ائتىلىق كېيىن كۈن 20 بƒنىڭدىن
 شƒ .بېكىنىۋالدى كىرىپ شهھهرگه بولƒپ مهغلƒپ تƒڭ∏انالر  ائخىرىدا باشلىنىپ، سوقƒش ائرىدا ىئككى
 سۈلھىي بىلهن شهرتى بولƒش تابى قهشقهرگه ۈئرۈم≥ى .سورىدى سۈلھىي چىقىرىپ، ÿل≥ى خهلپه داۋ√ت ÿسنادا
 › .قايتتى قهشقهرگه تƒر√پ، ائي 3 يهرده بƒ غازى ائتىلىق .بولدى تابى خانلىغىغا قهشقهر ۈئرۈم≥ى ۋه بولدى
 تهرىپىدىن غازى ائتىلىق ھازىرالنسىمƒ، ىئسيانغا تƒڭ∏انلىرى ۈئرۈم≥ى ائرىدا بfi. ƒتكۈزدى ائقسƒدا يىلنى-1870

 تاىئپىلىرىنى تƒڭ∏ان قوزغىلىپ، يهنه خىتايالر يىلى-�fi 1874تسىمƒ، بىلهن تىن≥لىق لىقائرى  بƒ .باستƒر√لدى
 شوخƒ  ۋه داخƒ  ›الرنىڭ تƒڭ∏ان، مىڭ 30 ىئ≥ىدىن تƒڭ∏انالر باشلىغانلىقتىن، قىرىشقا ۋهھشىيلهرچه يېڭىپ،
 ھ∆كۈمىتى قهشقهر رنىبƒال .بولدى داخىل دىيارىغا تƒر≠ان تابى قهشقهرگه قې≥ىپ، سهردارى ىئككى ناملىق
 .بولدى داخىل قƒمƒلغا چېرى∏ى خىتاي كېيىن ۋهقهلهردىن بƒ .ائلدى ھىمايىسى∏ه fiز بىلهن ‰ھتىرام ناھايىتى

  كېلىپ  جايغا دې∏هن توخسƒن .قىلدى يۈرۈش تهره≠كه قƒمƒل بىلهن ÿسكهر مىڭ 23 غازى ائتىلىق يىلى-�1875
 ÿسكىرى 2000 قهشقهرنىڭ يهرده دې∏هن كوما ىئل∏ىرى خسƒندىنتو چاغدا بƒ  .⁄لتاردى قƒر√پ  ىئستىھكام
 تƒڭ∏انلىرى ۈئرۈم≥ى شƒندا .قىلدى زهبىı كومانى تاشالپ، قىرىپ ›الرنى ÿسكهرلىرى خىتاي .ىئدى تƒرماقتا
 —،"سوقƒشماڭالر تƒر√پ قارشى خىتايالرغا" غازىدىن ائتىلىق بولسىمƒ، سوقƒشقان كېلىپ قارشى خىتايالرغا
 ائلىي دې∏هن
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  بولسا بولماق سۈلھىي — مهخسهت  بƒنىڭدىن( .توختىدى سوقƒشتىن تƒڭ∏انالر بولƒپ، سادىر ≠هرمان
 ك∆رۈنۈشكه ھهم خىتايالر قوشƒلدى،  ›الرغا  كېلىپ  شوخƒ  ۋه  داخƒ  كېيىن كۈندىن نهچ≥ه  بىر ).كېرهك
 سوقƒش كېلىپ تايالر خى بولسىمƒ، بهرگهن √قبƒير  سوقƒشماسلىققا ÿسكهرلىرى∏ه fiز غازى ائتىلىق .باشلىدى
 ÿۋهتىل∏هن خىتايالرغا بهگنىڭ نهچ≥ه  بىر ائرىدا شƒ  .چېكىندى ائرتقا ائستا-ائستا بىزنىڭكىلهر ائچتى،
 ائتىلىق ائرىدا شƒ .چۈشتى ب∆ل∏ۈن≥ىلىك ىئ≥ى∏ه ÿسكهرلىرىنىڭ ىئسالم .چۈشتى قولغا خهتلىرى يوشƒر√ن
  .ائيالندى  تهتۈرى∏ه  ىئشالر  ÿمدى  مانا .بولدى ۋا≠ات غازى ائتىلىق بىلهن شƒنىڭ  .ىئ≥كۈزۈلدى ⁄غا غازىغا
 قويƒپ، سوقƒشتƒر√پ بىلهن دهۋلىتى چىن بې≥ارىلهرنى، بىز نهرسه، دې∏هن سارت مانا" :چىقىپ قارشى غالىپالر
 ھهر يىلى-�1876 .يۈردى راپۋاقى  تارىتىپ،  ≠ىتنه  ائرىسىدا ÿسكهرلهر  دهپ —،"fiلۈۋالدى ىئ≥ىپ ⁄غا fiزى
 ياخشى خىتايالرغا بىرلىرى بهزى .بولدى ≠هيدا ائرز√سى بولماق خان ائلدىغا fiز باشلىغىنىڭ ÿسكهر سهر بىر
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 خان ⁄غƒللىرىمƒ غازىنىڭ ائتىلىق .باشلىدى بهرمهككه  )مهلƒمات( سىر يوشƒر√ن بىلهن ۈئمىدى ك∆رۈنۈش
 ھ∆كۈم باشباشتاقلىق .fiلتۈردى بىرىنى-بىر بهگلهرمƒ يƒرتىدا fiز .fiلتۈرۈشتى بىرىنى-بىر بولƒپ، بولماق
 دارىن د√ڭ .يولالندى  تهره≠كه غƒلجا قىسىملىرى  ماندانلىغىدىكى قو جاڭجƒڭ جىڭ چېرى∏ىنىڭ خىتاي .سۈردى

 مƒسƒلمانالرنى يهرلهرده كهل∏هن ائچ≥ىغى بهزى .باردى ‰لىپ سوقƒشسىز شهھهرلهرنى ھهممه قهشقهرغى≥ه
ƒز√رلىنىپ پ،سويƒكهل∏هن قې≥ىپ ىئلىدىن .يۈردى ھ ƒڭ∏ان ىئسىملىك شوخƒز تfi قې≥ىپ، بىلهن گر√ھى 
 شƒنداق .چۈشتى قولىغا خىتايالر داخƒ ائمما .قƒتƒلدى بىلهن شƒنىڭ .fiتتى ھىمايىسى∏ه دهۋلىتىنىڭ ر√سىيه
 .ÿتتى زهبىı شهھىرىنى قهشقهر خىتايالر ائيدا-12—ز√لھهججه يىلى شƒ قىلىپ،
 بولسا ۋهھشىلىك قان≥ىلىك .ك∆يدۈردى ائچقƒز√پ جهسىدىنى غازى ائتىلىق دارىن د√ن كېيىن ƒندىنب

 جهبىرگه راھهتتىن مƒسƒلمانالر قىلىپ، شƒنداق .ىئدى ائدهم زالىم ىئنتايىن › .يهتكۈزدى يېرى∏ه ھهممىسىنى
 .يوقالدى خانلىغى قهشقهر .كىردى
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 ھ∆كۈمهتكه خهلقى ۈئچتƒر≠ان مƒقهددهم يىل 40—30 ‰تىشتىن جرهتھى ھوز√رىغا غƒلجا تۈرۈكلىرى تاران≥ى
 كىشى fiيلۈك يۈز نهچ≥ه بىر ›الردىن .ىئدى قىرىلغان ⁄مƒمهن تهرىپىدىن ھ∆كۈمهت چىقىرىپ، ىئسيان قارشى
  پÿۋهتى  ىئ≥ى∏ه قالماقالر ⁄لتىرىشلىق  يايلىغىدا  تېكهس ۋىاليىتى ىئلى  ›الرنى بولسىمƒ، قالغان تىرىك
 ۈئچتƒر≠ان ائمما .ىئدى قىلىنغان تهغدىم سۈ≠ىتىده قƒل تهرىپىدىن خان ›ر√غىغا قالماق  دې∏هن  تاجى

 ك∆چۈرۈپ ›يغƒرنى ائىئله مىڭ نهچ≥ه بىر ›يغƒرلىرىدىن تƒر≠ان ۈئچۈن قىلىش ائۋات يېڭىدىن شهھىرىنى
 ت∆ھپه ›ر√غىغا تاجى مهزكƒر ƒقƒرىداي .›يغƒرلىرىد√ر تƒر≠ان كونا خهلقى ھازىرقى ›چتƒر≠اننىڭ .كهلتۈردى
 نهسىللىرى  سهۋه≠تىن شƒ  .قالدى  خىزمىتىده  قالماقالر داۋامىدا ۋاقىÿ  ıسىرلىك 2 ›يغƒرالر ‰تىلمىش
 قىلىنىپ،  ائزات زامانىسىدا  خانلىغى  غƒلجا بƒالر .موڭغƒلالشتى تامامهن تىللىرى ۋه قىيا≠هت سىما، بƒز√لƒپ
 fiي 30 بƒالردىن بولغاندا تابى ر√سىيى∏ه غƒلجا تۈگهپ، خانلىغى غƒلجا ائمما .بولدى ن≥ىتارا رهسمىي ھهممىسى
 .كىردى دىنىغا قالماق ك∆چۈپ، ائلمƒتىغا بىلهن قالماقالر كىشى

 ك∆چۈپ تهره≠كه ىئسسىقك∆ل ائزراغى بىر .كهتتى يېنىپ ھهممىسى بƒالرنىڭ كهل∏هنده غƒلجىغا يهنه خىتايالر
 .ائتىلىد√ دهپ قالماق سارت ھهم تاران≥ى، ھهم بƒالر .كهتتى

 ÿھۋال ھازىرقى

 ك∆پ باشلىنىپ، ىئختىالل قارشى ىئدارى∏ه كونا بېرى ك∆≠تىن مهملىكىتىده خىتاي مهلƒمد√ركى، ھهممى∏ه
 ىئداره يېڭى مهملىكهتته ھىمىرىپ، ىئدارىنى كونا ىئختىالل≥ىالر كېيىن قىرىشالردىن fiلتۈرۈش، — ماجرا

 بىزنىڭ ىئختىالل بƒنداق .قاتناشتى جىددىي تƒڭ∏انالر خىتايدىكى ماجراالرغا بƒ .قƒردى )جƒمھƒرىيهت(
 .باشالندى دېكابىر يىلى fiتكهن ىئ≥ىده تۈركىستان
 قورال كۈچلۈك ÿڭ ىئختىالل≥ىالرغا بولمىسىمƒ، قاتناشقƒچىالر جىددىي تۈركىستاندىن بىزنىڭ بƒنىڭغا
 .بولدى ك∆پ قƒشقƒچىسو ياللىنىپ ۈئچۈن ائخ≥ا يهنى بولدى،
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ƒم∆تىۋهر ھهقته ب "ıلجىدىن قا"ۋاقىƒك∆چۈردۈم مهكتۈ≠نى بىر يېزىلغان غ. 
ƒلمانلىرىنىڭ تۈركىستان چىنى بىزنىڭ مهكتۈ≠ته بƒسƒھۋالى مÿ ƒنى ‰تىل∏هنكى، تهسۋىر توغرا قهدهر شƒب 

 ≠النى ھهرىكهت، .›خاليد√ امانھ يوق، خهۋىرى ...بولىد√ ك∆رگهندهك ÿكسىنى fiز ÿينهكتىكى ⁄قƒغانالر
 .يوق
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ƒش بولغان مهملىكهتته چهت ىئختىاللنى بƒسانه خىيالىي بىر ياكى سوق≠ÿ لهززهت زور ك∆رۈ≠ال، ⁄خشاش 
 بولƒپ قƒير√ق يولالر، تهقلىı خىتايالرغا ائرىسىدا، بƒالر گهرچه .يوق گهپ باشقا .س∆زلهيد√ ھƒز√رلىنىپ بىلهن

 ۋاسىتىسى ىئختىالل شƒ ≠هقهت ÿمهس، ۈئچۈن مهسلهك بىر ÿسلىده قالغانلىرى مƒبولسى ماز-�ائز يۈرگۈچىلهر
 .يوق گهپ باشقا .ك∆زلهيد√ بولƒشنى ىئ∏ه ائخ≥ىغا ياكى ‰لىشنى مهنسهپ بىرهر بىلهن

 ياكى بولىدىغانلىغى ز≈رۈر ياكى ≠ايدىلىق ۈئچۈن مƒسƒلمانالر ىئدارىنىڭ يېڭى ۋه ىئستىقبالى  ىئختىاللنىڭ
 ىئجتىماىئي fiتۈشىدىن زاماننىڭ قويƒلىدىغانلىغى، تهرتىپكه-نىزام ىئدارىلىرىنىڭ ۋه مهھكىمه ∆كۈمهتنىڭھ يېڭى
 .‰ھتىمالالردىند√ر بولغان يىراق بهك بƒالر بولسىمƒ، مۈمكىن ‰لىنىدىغانلىغى ≠ايدا ھالالردىن سىياسىي ۋه

 fiزگىرىشلهرنىڭ، ىئدارىسىدىكى ۋلهتده بولƒپ، بېخهۋهر ≠ۈتۈنلهي ÿھۋالدىن ائلهمدىكى بƒالر چۈنكى
 ≠ايدىلىنىشنىڭ ھهم fiزگهرتىشنىڭ ك∆ره شƒالرغا ھاياتنى ۋه بىلىش سهمهرىلىرىنى ھۈررىيهتنىڭ ۋه ىئستىدات
 .يىراقتƒر بهك دهرىجىسىدىن لىش بى الزىملىغىنى
 جƒمھƒرىيهت ائدىل قƒر√لغان خىتايدا .خاالس كهچۈرىد√، fiمۈر ىئشىنىپ ۋاسىتىلىرى∏ه خƒرا≠ات كونا
 ≠ايدا تƒر√پ، چهتته بƒنىڭدىن مƒسƒلمانالرنىڭ تۈركىستاندىكى چىنى يهردىكى بƒ تهغدىردىمƒ، كهتكهن بىرلىشىپ
 بېرىل∏هنلهركى، قهدهر شƒ ائسارهتكه مƒسƒلمانالر بƒندىكى چۈنكى .شۈبھىلىكتƒر ھهم گƒمانلىق بهك ‰لىشلىرى
 .كېرهك بىلسه ياخشىراق ىئكهنلى∏ىنى نېمه ھۈررىيهتنىڭ ≠ىلمƒ ىكى≠اركلىرىد يورك-نيƒ ھېلىقى قارىغاندا بƒالرغا

")ıرنالى، "ۋاقىƒزلىرىدىن خهلقلىرى تۈركىي تۈركىستان چىنى" گېزىتالردىكى ).سان-930 جfi قويماق≥ى خان 
ƒت≠ƒنى-≠االنى—،"بولƒكƒ≠ س∆زلهرد√ر بېكار س∆زلهر دې∏هن. 
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 ≠ىل∏ه ھېلىقى ۈئزۈلسىمƒ، ائللىقاچان كىشىنى ائسارهت نىڭمƒسƒلمانالر يهردىكى بÿ! ƒ≠هندىلهر قاراڭ،
 جاھالهت ۋه نهمƒنىسى ائسارهت ائڭالۋاتامسىز، .ياتىۋېرىد√ يهرده شƒ ھېمىشهم قىمىرلىماي، ⁄ر√نلىرىدىن ⁄خشاش
 .يهتتى ۋاقىı قىلىشقا يۈرۈش قاراپ، مهدهنىيهتكه بىلله بىلهن خىتايالر بىز !كانى
 ھهققىده س∆زى "چىڭ∏ىز"

 مهناسى ۋه دېمهك نېمه  "چىڭ∏ىز" ھامان بولىد√كى، بهس چىڭ∏ىزخاندىن سهھىپىلىرىده مهتبƒائت    
 ھهر بƒنىڭغا بولƒپ، ≠هيدا سوائلالر قاتار بىر ⁄خشاش دې∏هن∏ه—"موڭغƒل≥ىمƒ؟ ياكى تۈرك≥ىمƒ س∆ز بƒ نېمه؟
 قارار بىر ھƒنƒز بƒ ۈئچۈند√ر، نېمه .ىد√تƒر بېرىلىپ  مهناالر تۈرلۈك تهرىپىدىن مƒھهررىر ھهر ۋه مÿƒررىخ بىر

 ت∆ۋهن ناھايىتى ىئككىن≥ىسى ك∆تىرىۋهتكهن، يƒقىرى بهك مهناسىنى س∆زىنىڭ "چىڭ∏ىز" مÿƒررىخ بىر .تا≠مىدى
 چىڭ∏ىزخاننىڭ مƒھهررىرى "شƒرا" م∆تىۋهر مهسىلهن، !›قƒشماسلىق بƒ — ۈئچۈند√ر نېمه .تاشلىغان چۈشىرىپ
 مهناسىدا "خان مƒستهقىل ۋه  "مƒزه≠هر"  "مالىك" س∆زىنىڭ  "چىڭ∏ىز" › .ىئكهن  يازغان ھالىنى تهرجىمه

 قان ۋهھشى،"  قاراپ، يېزىشىغا ‰تىقات≥ىنىڭ بىر مƒھهررىرى "خانلىرى تاتارù ائمما .ÿتتى بايان ىئكهنلى∏ىنى
  ىئستامبƒلدا ÿندى .يىراق دې∏هن نېمه مƒسا≠ى∏ه س∆ز ىئككى بƒ قاراڭالر،  .بېرىد√ مهنا دهپ —،"ت∆ككۈچى
 ÿسلى∏ه س∆زىنىڭ "چىڭ∏ىز" تاشالپ، ياققا  بىر مÿƒررىخنى ىئككى بƒ مƒھهررىرى  "يƒرتىنىڭ تۈرك" چىقىدىغان
 ›چƒپ ÿتى∏هنلىك كۈن ›چ ائۋالقى قىلىنىشىدىن ‰الن خان تېمƒچىن" :› .ÿتتى نهقىل ھېكايه بىر داىئر
 ۈئزلۈكسىز قونƒپ، ۈئستى∏ه تاش بƒلƒڭلƒق ت∆رت قƒش بىر رهڭلىك بهش ⁄خشاش قƒشىغا سالى كهل∏هن

 دهپ —،"بولدى  مهشھƒر  ائلهم∏ه دهپ "چىڭ∏ىزخان" بىلهن شƒنىڭ، .⁄لتاردى ۋاقىراپ دهپ "چىڭ∏ىز" ،"چىڭ∏ىز"
 موڭغƒل ۋه تۈركىي مهناسىنى س∆زىنىڭ  "چىڭ∏ىز"  قاناÿتلهنمهي،  بƒنىڭغا  مÿƒررىخلهر  بهزى  .يازدى
 .‰تهر ىئزھار ائلهم∏ه ھهقىقىتىنى تا≠قان قىلىپ، ته≠تىش ىدىنلƒغهتلىر
83 
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 تۈرك بىر ىئسىملىك ائكىب مƒھهررىرلىرىدىن "يƒرتى تۈرك" .شƒد√ر مهتلƒبى ÿڭ قارىشىمىزچه، بىزنىڭ
 ته≠سىر بىلهن س∆زلىرى چىن راسı، گىرچىك،  توغر√، س∆زىنى "چىڭ∏ىز" خېتىده بىر يازغان مهجمÿƒگه مهزكƒر
 موڭغƒل≥ه س∆زى چىڭ∏ىز" › .‰تىد√ نهقىل س∆زنى شƒ "كاھƒندىن لى€ن" ÿررىخ مƒ كېيىن .هنÿتك

 بولغانلىقتىن تۈرك≥ه تىل ÿدهبىي لىسان، زامان ›" :جاۋا≠تا كېيىنكى .دېدى —،"مهناسىدا ≠ۈكۈلمهس ‰∏ىلمهس،
ƒل≥ه س∆ز بƒمهس، موڭغÿ رچهƒنىڭغا بىزنىڭ .دېيىلدى —،"ىئدى ›يغƒب ƒبولسا، س∆زىمىز م≥هقوش ƒم‹ 

 چىنى تۈركىستان چۈنكى .ىئبارهتتƒر ك∆رگىنىمدىن مƒۋا≠ىق شƒنى ۋه توغرا دې∏ىنى ›يغƒرچه كېيىنكىسى،
 كۈچلۈك، قاتتىق، ≠ىششىق، ≠ƒخته، بولƒپ، ىئشلىتىلىدىغان ھازىرمƒ س∆زى —"چىڭ∏ىز" )›يغƒرالردا( تۈركلىرىده
 .قوللىنىلماقتاد√ر نالىرىدا مه قƒتلƒق
 ھاسىلى دېمهكتƒر، ‰زىلمهس، يهن≥ىلمهس، ≠ۈكۈلمهس، ‰∏ىلمهس، قاتتىق، بهك تۈرۈك≥ىده "چىڭ" زاتهن،
 تاش مهسىلهن، ÿمهسمƒ؟ س∆ز بىر ‰يتىلىدىغان قارىتىپ )تومƒرىغا-�يىلتىز س∆زىنىڭ( ÿسلى∏ه نهرسىنىڭ ھهر
 ك∆ڭۈل بىلهنمƒ بƒالر .تƒردېمهك چىڭ قوغƒشƒندىن تېمۈر چىڭ، ت∆مۈردىن ائلماس چىڭ، ياغاچتىن چىڭ

ƒتكهن چۈنكى .تىنارمfi رادا" يىلىƒغهت س∆زىنىڭ "چىڭ∏ىز" "⁄غلىنىڭ تۈرك" "شƒررىخلهر، مهناسىنى لÿƒم 
 ›الر .چىقمىدى خاتىرهمدىن س∆زى دې∏هن —،"يازماق≥ىمىز مهناسىنى بƒنىڭ بىز كېرهك، بىلمىسه فىلولوگالر
 .ÿ≠هندىم هزىرمىز،مƒنت بƒنىڭغا بىز .بوالتتى ياخشى يازسا
 سانىدا-18 "شƒرانىڭ" يىلى-1912 "بالىسى  ›يغƒر" .ائ .ن

 ساقلىنىش ائچارچىلىقتىن مهجۈسىيلهرده

  سƒمƒل 8 ناملىق شىبه مهنسۈپ نهسلى∏ه مانجƒر ⁄لتىرىشلىق ياقىسىدا سول دهرياسىنىڭ ىئلى ۋىاليىتى ىئلى
 تۈركلىرىدىن تاران≥ى ۋىاليىتى∏ه ىئلى ›الر دا،قارىغان ‰يتىشلىرىغا بƒالرنىڭ .بار تاىئپهسى خىتاي
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 بولƒپ، جان 800 باشتا بƒالر .ىئكهن كهل∏هن ك∆چۈپ شهھهردىن  دې∏هن مۈكدىن ىئل∏ىرى زامان ائز بىر
 خوشنىلىرى بىناÿن، قىلىشلىرىغا ىئقرار fiزلىرىنىڭ .ىئكهن ⁄لتارغان ب∆لۈنۈپ دىن100 سƒمƒلغا بىر ھهر

 رى◊يه قاىئدى∏ه-رهسىم بƒالردا چۈنكى .بارغان بىلهن سƒسلƒق بهك fiسۈشلىرى دا،غانقارى تۈركلىرى∏ه تاران≥ى
 يىلدا 45 بىر ھهر ائمما .ىئكهن ÿمهس ائرتƒق  جاندىن  مىڭ  8  ھازىرمƒ  بƒالر  دېمهك، .ناچار تازىلىق يوق،
 ائرتƒغىراق قارىغاندا الرغا بƒ كلىرىتۈر تاران≥ى .بولغان قىلماقتا رىيازهت سۈرۈپ؛ ھ∆كۈم ائچارچىلىق قېتىم بىر
 › .بار ىئش  بىر قالىدىغان ھهيران بƒنىڭدا .fiسمى∏هن بويى≥ه قانƒنى fiسۈش شىۋهلهر ÿكسىن≥ه، .ىئكهن

ƒم≠ƒت∆رت ھهر تۈركلىرىده تاران≥ى بول�رغان سۈرۈپ ھهكۈم ائچارچىلىك مهرتىۋه بىر يىلدا بهش-ƒھالدا ت  
  بƒنداق؟ ۈئچۈن نېمه بƒ .سۈرمى∏هن ھ∆كۈم تۈرده دهھشهتلىك چارچىلىقائ  بېرى يىلدىن 200 شىۋهلهرده
 ىئلى∏ه  ائۋال  بƒالر ..تا≠قان چاره ⁄ڭاي ÿڭ ساقلىنىشقا ائچارچىلىقتىن بƒالر  .‰نىقد√ر بهك سهۋهۋى بƒنىڭ
  fiزارا  دىغانبولى  نازارىتىده  بƒنىڭ  ‰تىپ،  تهسىس مهھكىمه بىر ناملىق "داڭزىپاڭ" بىلهن كېلىشى ك∆چۈپ
 )تېرىق ائر≠ا،  بƒغداي،( ائشلىق  مىقداردا  مهلƒم بېشىغا ÿركهك بىر ھهر بولسا ائمبارغا بƒ .سالغان )ائمبار( ساڭ
 ۈئچۈن چې≥ىش قىلىپ ›ر√ق دېخانغا بىر ھهر يىللىرىدا  توق≥ىلىق  ائشلىغىنى  ائمبارنىڭ بƒ  .تƒرغان يىغىپ
 بىر دېخان ائلغان بƒغداي ≠ƒت بىر مهسىلهن،  بىلهن، ≠ايدىسى ≠روسېنı  ممهلÿ  ƒلۋهتته، .قىلىنغان مهجبƒر
 بىلهن ≠روسېنı مهزكƒر بولسا، الزىم ائشلىق  كىم∏ىال باشقا بƒنىڭدىن  .بىلهن شهرتى ت∆لهم قاداق بهش ≠ƒت

 بƒ .ولغانب ≠ƒلى  ىئ◊نه ›ششاق  تۈرلۈك ھهر كېلىدىغان ≠ايدىسىغا يƒرت باشقا بƒنىڭدىن .كهل∏هن بېرىلىپ
 مىقدارى  ≠ƒلنىڭ بƒ .تƒر√شقان يىغىپ غهزنىسى∏ه مهھكىمه مهزكƒر تىقماي، يان≥ƒغىغا  fiز  بهگلهر  ائخ≥ىالرنى

ƒگهر ھهم ائشلىقلىرى ساڭدىكى .يهتكهن مىڭغا 30 ھازىرمÿ الرنىڭ ائچارچىلىقƒۈئزلۈكسىز ىئ≥ىده ب  
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 دهرىجىده يېتهرلىك بولماستىن مƒھتاج ىمى∏هيارد كىمنىڭ ھې∞ چهتتىن سۈرسىمƒ  ھ∆كۈم يىل  بهش-�ت∆رت
 تهربىيىسىدىن يېسىرالرنىڭ-يېتىم قېرى، ائجىز، ىئ≥ىدىكى fiز ائشلىق بىلهن ≠ƒل مهزكƒر .ك∆≠هي∏هن
 بولمىسا ائشقىنىد√ر،
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 يېسىر-يېتىم چاقا،-باال ۈئچۈن ھهممه ائدىتىده-�fiرپ بƒالرنىڭ .ىئدى بوالر ائرتƒق ك∆پ بƒنىڭدىن
 مهھكىمىنىڭ مهزكƒر ھېسا≠لىنىپ، موماي بوۋاي، قېرى كېيىن كىرگهندىن ياشقا 80 بولسىمƒ يبا خوتƒنالر
 خىراجىتى∏ه ›نىڭ كهلسه، مېھمان قانداقال كىشىلىرىدىن مىللهت چهت ھهم .بېقىلىد√ ھېساۋىدىن غهزنىسى
 .كېرهك بېرىلىشى غهزنىدىن شƒ ھهممىسى چىقىمنىڭ كهتكهن
 بولغان تېشىدا ۋه ىئ≥ى يƒرتنىڭ بېرى كهل∏هندىن ك∆چۈپ تا بƒالرنىڭ .قتاقىلما شƒنداق ھازىرمƒ ›الر
 مهلƒمات ك∆پ خېلى توغرىسىدىمƒ تارىخى تاران≥ى ›الر .تƒرىد√ يېزىلىپ بىلهن ساائتى كۈن، ۋاقىŸلهر-ھادىسه
 .ىئدى ‰يتىشقان دهپ بار

 .ائ .ن ياركهنı توغر√
 سانى-23  "شƒرانىڭ"  يىلى-1914 

 تارىخى تىنىڭۋىاليى ىئلى

 شىمالىدا قاراتاغ ائلدىدىكى بƒنىڭ ۋه مƒزارت يهنى خاڭتهڭرى، تاغلىرىدىن، ائلتىشهھهر ۋه تېكهس ىئلى
 ياقىسى دهريا بƒ .ىئسىمد√ر قويƒلغان دهرياغا قƒيƒلغان ك∆لى∏ه بالقاش غهر≠ته باشلىنىپ، ائلىتاغدىن بولغان
 قهۋمالردىن مهدهنىي چهكسىز ›يغƒرالر ياشايدىغان ƒنداب بولƒپ، قارارگاھى، تۈركلىرىنىڭ ›يغƒر قهدىمدىن
 fiستۈرۈش، مېۋىلهرنى تۈرلۈك ۋه تېرىش ائشلىق .قىالتتى تىرىك≥ىلىك شهھهرلهرده يېزا، ك∆پ بهك ۋه ىئدى
 ھهر ىئشالرنىڭ ھېسا≠النغان الزىم ۈئچۈن مهدهنىيهت ⁄خشاش ساناÿت-�ھۈنهر ماائرىپ،-�ىئلىم قىلىش، سودا
 قهۋمالر مهدهنىي ھهقىقىي بƒالرنىڭ خƒالسه، .بولغان شهھهرلهر ناملىق "شالى" ۋه "كىن≥ا" .ىئدى بار بƒالردا بىرى

 ائمما بولغانلىغى، زاماندا كونا بهك بƒالرنىڭ لېكىن .بولƒنغان تهستىق تهرىپىدىن مÿƒررىخلهر ىئكهنلى∏ى،
 ھالدا بهدهۋىي بƒالر ياشاپ، تاىئپىسى قالماق انائتالغ چاقار ياكى جƒڭغار يهرلهرده بƒ بولسا، زامانالردا كېيىنكى
 fiزلىرى تۈركلىرىنى ›يغƒر چىقىپ، خانالر قƒۋۋهتلىك خېلى ىئ≥ىدىن بولسىمƒ، ياشىغان
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 ائرىسىدىن جƒڭغارالر ÿسىرده خىىئ .بولغان تهسىرىده زور بƒالرنىڭ ائلتىشهھهرمƒ ⁄مƒمهن قارىتىپ، گه
 سهمهرقهنı ھهتتا .بولدى ىئختىيارىدا بƒنىڭ تامام ائلتىشهھهر كېيىن، ىققاندىنچ تهختكه تƒغƒلƒپ ت∆مۈر تƒغلƒق
 ائسقاق ›نىڭغا قىلىپ، ھاكىم غوجىنى ىئلياس ⁄غلى سهمهرقهنتكه .بارغان قهدهر ۋىاليهتلىرى∏ه بƒخارا ۋه

 ائسقاق كېيىن نۋا≠اتىدى ت∆مۈر تƒغلƒق .بولغان ۋا≠ات قايتىپ ىئلىغا fiزى كېيىن قىلىپ، ياردهم≥ى ت∆مۈرنى
 ىئلىغا قې≥ىپ، غوجا ىئلياس ائخىرىدا .سوقƒشقان چۈشۈپ ائداۋهت-≠ىتنه ائرىسىغا غوجا ىئلياس بىلهن ت∆مۈر
 بىر خاننىڭ ت∆مۈر تƒغلƒق fiلتۈرۈپ، غوجىنى ىئلياس كېلىپ، قوغالپ كهينىدىن ت∆مۈر ائسقاق .ىئكهن كهل∏هن
 .قايتقان قارىتىپ fiزى∏ه شهھىرىنى قورغان دهپ، يىراق نىتاش ك∆ك بولغان تهختى ۋه ‰لىپ نىكاھىغا قىزىنى

 .مƒنداق بايانى .دېيىلىد√ بولغان مƒسƒلمان قولىدا باغدادى جااللىدىن ⁄غلى ÿرشىدىن ت∆مۈرخان تƒغلƒق
 ائدهمنىڭ بƒ خهلقى شهھهر بƒ .كهل∏هن شهھهرگه دې∏هن كىتكى ۋىاليىتىده ائلتىشهھهر ھهزرهتلىرى جااللىدىن
 ھهزرهت جااللىدىن .دې∏هن بولسƒن ك∆پ مېلىمىز قىلىڭ، د√ائ ھهققىمىزده بىلىپ، ىئكهنلى∏ىنى لƒق›-�ىئزگۈ
 قهدرى∏ه نېمهتنىڭ بولƒپ، باي  ائھالىسى شهھهر  بولƒپ،  غهرق ائلتƒنغا  بېرىكىتىده د√ائسى .ىئكهن قىلغان د√ائ

 ائستىدا قƒم شهھهر ىپ،يېغ قƒم ائسماندىن ›الرغا بىلهن غهزىۋى ىئالھى .ىئكهن يهتمى∏هن
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 ۋىاليهت بƒ چاغالردا بƒ .كهل∏هن ائقسƒغا بىلهن مƒرىدلىرى قالغان ساالمهت ھهزرهت بىزنىڭ .ىئكهن قالغان
 .ىئكهن كهل∏هن ائقسƒغا ت∆مۈرخانمƒ تƒغلƒق ‰لىپ خهۋهر  ۋهقهدىن بولغانلىغىدىن،  تهرىپىده ت∆مۈرخان تƒغلƒق

ƒپ،  ھهزرىتى∏ه  جااللىدىن  ۋاقىتتا شƒقƒلېكىن  .قىلغان تهكلىپ بېرىشنى  ⁄ردىغا  يول ƒب  ıجهل ۋاقىÿ  
 ⁄غلى .ىئكهن قىلغان ۋهسىيهت بېرىشنى ÿرشىدىن∏ه ⁄غلى بولƒپ، ۋا≠ات ھهزرهت جااللىدىن يېتىپ  مƒددىتى
 ƒلمانمƒس شƒندا بولسا خان .قىلغان مهلƒم fiزىنى بېرىپ، ھƒز√رىغا خان كېيىن، ÿتكهندىن ده≠ىن ائتىسىنى

 ائشكاره ۋاقىتتا بƒ .ىئكهن تƒتقان سىر قىلغانلىغىنى قوبƒل ىئسالم بولىشى≥ه، مهلƒم بىزگه لېكىن .ھېسا≠لىناتتى
 چىقتىڭ نېمىشكه دىنىدىن بوۋىمىزنىڭ-ائتا خاننى كېلىپ، يىغىلىپ قالماقالر قىلغاندا
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 قالماقالر .ىئكهن قىلغان بايان نلى∏ىنىىئكه دىن بىر ھهق دىنىنىڭ ىئسالم خان .ىئكهن قىلغانالر چاتاق دهپ،
 مƒسƒلمان ھهممىمىز يىقىتسا، چېلىشىپ بىلهن ≠الۋىنىمىز ≠االنى بىزنىڭ ÿتكۈچى دهۋهت بولسا، دىن ھهق ÿگهر
 بىر شƒندا .يىقىتقان ھهزرهت بىزنىڭ چېلىشىپ، شƒندا .دې∏هن قىلىمىز ھاالك ›نى يېڭىلسا، ÿكسىن≥ه، بولىمىز،
 قالپاقلىرىنى بار بهل∏ىسى كا≠ىر بېشىدىكى قالماقالر ىئشهن∏ۈچى چاغدا بƒ .بولغان مƒسƒلمان اققالم مىڭ نهچ≥ه
 دې∏هن تاشال ‰لىپ سƒدىن قالپاقلىرىنى باشلىغاندا ÿتكىلى خاراپ كۈرهنى بوغƒلƒپ توسƒلƒپ، سƒ ائتقاندا سƒغا
 ÿسلىده .قالغان بولƒپ ÿلهم ۋه نام سƒغا ƒب ")ىئلى(" "ىئال" بىلهن شƒنىڭ .ۋاقىرىغان دهپ ،"ىئال-ىئال" مهنىده

ƒنىڭ بƒبولغانمىش جىم> ىئسمى س. 
ƒم خهۋهر بƒررىخى شهرق مهرھÿƒربانهلى مƒپ، يېزىلغان سىده"خهمسه تارىخى" ھهزرهتلىرىنىڭ خالىد قƒبول 

ƒھلى∏ه بهينهل تهره≠لهرده بÿ قƒرد√ر تولƒلېكىن .مهشھ ƒق خهۋهر بƒغلƒلما ت∆مۈرخاننىڭ تƒسƒشىغا نمƒبول 
 چوڭ ىئلى دېسىڭىز، ۈئچۈن نېمه .بواللمايد√ دهلىل چۈشهندۈرۈلىشى∏ه س∆زىنىڭ "ىئلى" بولسىمƒ بولغان دهلىل
 قالپاق ائدهم مىلليونلىغان بهلكى ÿمهس، بىلهن قالپىغى ائدهمنىڭ مىڭلىغان نهچ≥ه بىر بولƒپ، دهريا

،ƒپ دهريا تاشلىغاندىمƒلƒكۈرهنى چ∆رىسىدىكى توس ƒالمايد√باس س. ƒزىنى ائدهم مىلليونلىغان بولسا، بfi غاƒس 
 مهناسىغا لƒغهت ىئلىنىڭ .ائتىمايد√ دهپ ىئال كىم ھې∞ دهرياسىنى ىئلى يهنه .ىئدى بوالر مۈمكىن تاشلىغاندىال
 ك∆رۈنۈش خƒش ۋه يېقىملىق ك∆زگه ائھالىسىدا ائلتىشهھهر س∆زلىرى يېقىملىق ىئللىق، —"ىئلى" كهلسهك،
 س∆زىنىڭ ىئلى بولسا "خو" .دهيد√ ىئلىخو خىتايالر ۋه خهلقى ائلتىشهھهر ⁄مƒمىي شلىتىلىپ،ىئ مهنىسىده
 .ىئلىد√ر نامى ›يغƒرچه بولسىمƒ، بولغان جىم نامى قالماق≥ه بƒر√نقى سۈيىنىڭ ىئلى دېمهك، .بولىد√ تهرجىمىسى
 fiسكهن چ∆للىرىده تو≠ىلىق-قƒملƒق ائلتىشهھهرنىڭ كهلسهك، دېيىشى∏ه "ىئلى" ائھالىسىنىڭ ائلتىشهھهر ائمما
 تىن، ك∆رۈن∏هنلىك يېقىملىق بهك ك∆زى∏ه بىلهن ك∆رۈشى سىنى مايسى ك∆ك ۋىاليىتىنىڭ ىئلى بالىسى، ›يغƒر

 .(ساۋاپ بىس ÿلهم ۋالالھƒ ⁄يلىد√ق، شƒنداق بىز( .بوالر تاشلىغان دهپ "ىئلى"
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 قول بƒنىڭ .قىلغان خانلىق غوجا خىزىرخان غلى⁄ ›نىڭ كېيىن ت∆مۈرخاندىن  تƒغلƒق ۋىاليىتىده ىئلى
 بىلهن خىتايالر غوجا خىزىرخان .بولمىش داخىل ز√مرهسى∏ه ىئسالمىيهت ائھالىسى تƒر≠ان ۋه قومƒل ائستىدا

 .دېيىلىد√ تƒر≠اندا قهبرى .بولغان شېھىfi ıزى سوقƒشتا ائخىرى .ائلغان شهھهرلهرنى نهچ≥ه بىر سوقƒشƒپ،
 تهره≠ته بىزنىڭ چاغدا بىر .سورىغان ھ∆كۈمهتنى چىقىپ، تهختكه مƒھهممهدخان ⁄غلى ›نىڭ كېيىن ›ندىن
  ۋاقتىمىزدا ياشراق بىزنىڭ لېكىن .ىئدى تېپىلغان  )ياماقالر(  تهڭ∏ىلهر سوقƒلغان ائتاپ ىئسمىغا ›نىڭ
 ياركهنı" هرنىتهڭ∏ىل بƒ .بواللمىد√ق مالىك دانىسىنىمƒ بىر تهڭ∏ىلهرنىڭ بÿ  ƒتكهنلىكتىن،  تهسادىپ
 نهچ≥ه بىر تا≠قƒچىالرغا تهڭ∏ىلهرنى كېيىن شƒندىن .ىئدى كهتكهن ائلد√ر√پ "سمىرنوۋ گوسپودىن ›يېزىدىكى

  .ÿۋهتىپتƒ ائخ≥ا سوم مىڭ
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 ۋىاليىتىدىكى ىئلى قهبرى زاتنىڭ بƒ .قىلغاند√ر خانلىق ۋهيسخان ⁄غلى مƒھهممهدخاننىڭ كېيىن بƒندىن
 مƒناسىپ يازماقنى ته≠سىلىيرهك توغرىلىق خان بƒ يهرده بƒ .مهشھƒرد√ر بىلهن نامى مازىرى ۋهيس سƒلتان
 گۈمبىزى ۋهيسخان .تارقالغاند√ر ≠ىكىرلهر  خاتا تۈرلۈك توغرىلىق بƒ ائرىسىدا  ائھالى  سهۋهۋى، ك∆ردۈم،
 قهبره .د√ريېزىدى ناملىق ۋهيس  سƒلتان  ىئ≥ىدىكى  تېغى  ائۋرال  شهرقته  مىقدارى چاقىرىم 70 غƒلجىدىن
 بƒ .دهيد√ بار ھهم  ائنىسى  يېنىدا  بهكىتىل∏هن،  مهھكهم  بىلهن  خىشالر ۈئچۈن بولغانلىغى قهبرىسى خاننىڭ
  تارقاتقƒچىالر ىئسالمنى يهنى قىلىنىد√، ىئداره تهرىپىدىن مƒجاھىتالر ھوجرىالر ۋهخپه مهخسƒس قهبره

 ائھاله .ھېسابلىنىد√ ىئستىقامهت∏اھى ⁄مƒمىي ƒلمانلىرىنىڭمƒس تهرهپ  بƒ مازار  بƒ  .باشقƒر√لىد√  تهرىپىدىن
 ھهج∏ه قىلماي زىيارهت مازارنى بƒ بارغƒچىالر ھهج∏ه گويا .تارقالغاند√ر ‰تىقاتمƒ بƒز√ق بىر شƒنداق ىئ≥ىده
  يسنىۋه سƒلتان ائدهملهردىن بارغان دىياردىن بƒ خهلقى ھىجاز  ھهتتا  .قاالرمىش بولماي قوبƒل ھهيجلىرى بارسا
  يىراق شƒن≥ه  بې≥ارىلهر، ‰ي،"  :ائلسا جاۋاۋىنى  "يوق" .سورىغىدهكمىش  دهپ —"قىلدىڭىزالرمƒ؟  زىيارهت
 ‰يتىپ ھاجىالر نادان بهزى بƒنى .كهتكىدهكمىش  كۈلۈپ دهپ —"بار؟ ≠ايدا نېمه كهل∏هنلى∏ىڭىزدىن يهردىن

 ركۈمتۈ-�تۈركۈم ÿترا≠تىن مازارغا بƒ ۈئچۈن شƒنىڭ .كېلىدىكهن
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 تهرهپ بƒ مازار بƒ ائمما .ماڭىدىكهن ھهج∏ه كېيىن قىلىپ، قƒرۋانلىق قىلىپ، زىيارهت كېلىپ خهلقلهر لهپ
 بىر مهجھƒل باشقا، ≠ۈتۈنلهي بهلكى ÿمهس، ۋهيس سƒلتان ›ر√غى ت∆مۈرخان تƒغلƒق مهلƒم ك∆ره، ائھالىسىدىن
 :بېرىشتى قىلىپ ھېكايهت تېرىقىده بƒ بىزگه بƒنى .√رمهلƒمد بىلهن بولماق قهبرى ائدهم ائتلىق قىرانى ۋهيسىل
 .ىئمىش كهتكهن چىقىپ ائيرىلىپ خهلقتىن ائدهم ىئسىملىك قىرانى ۋهيسىل ۋىاليىتىدىن ھىجاز ساائدهتته ÿسىر

 رهسƒلىلال ھهزرىتى .بولمىش مهشغƒل بىلهن ىئبادهت كىرىپ، غارغا بىر تېغىدا ائۋرال › بىرىده كۈنلهرنىڭ
 مƒبارهك رهسƒلىلالنىڭ "›ر√شىدا ⁄ھوت" .ىئكهن ÿتمىش مƒھهببهت غايىبانه بولسا، ك∆رمهك≥ى ىئكرامنى

 چىشلىرى قايسى يۈزىسىدىن، مƒھهببهت رهسƒلىلالغا ھهزرىتى گويا ائڭالپ، سƒنغىنىنى چىشلىرىنىڭ
 رېھلهت √نيادىند رهسƒلىلال .ائلغان سƒغىرىپ چىشلىرىنى بارلىق fiزىنىڭ بىلمى∏هنلىكتىن، سƒنغانلىغىنى
 .قىلغان ۋهسىيهت بېرىشنى ÿۋهتىپ قىرانى∏ه ۋهيسىل كىيىمىنى كهلتۈرىدىغان ساائدهت fiزىنىڭ ÿتكهنده،
 .تا≠شƒرغانمىش ۋهيسخانغا سƒلتان ÿكېلىپ، ۋىاليىتى∏ه ىئلى كىيىمنى ھهزرىتى ÿزهم گارىيار كېيىن شƒنىڭدىن
 بهلكى ÿمهس، قهبرىسى قىرانى ۋهيس مهجھƒل مƒنداق شىمىزچه،‰نىقلى بىزنىڭ قهبره، بƒ لېكىن .تامام ھېكايه
 ھهم ÿ≠هندى مهر√پ ھاجى موللىالردىن تارىخ≥ى بىزگه بƒنى .قهبرىسىد√ر ۋهيس سƒلتان مهشھƒر ۋه مهلƒم
 مƒنداق ۋىاليىتىده ىئلى بىزنىڭ .‰يتىد√ بولغانلىغىنى ≠ىكىرده شƒ ≠انتƒسوۋنىڭمƒ مهرۈپ .قىلغان بايان شƒنداق
 جƒڭغار ۋه بهگلىرى خهلقلهر تۈركىي ك∆≠≥ىلى∏ى ائساسىي بƒالرنىڭ ائمما .ك∆≠تƒر بهك شهرهپ مازىن جھƒلمه

 جƒڭغارالر ۋىاليىتىده ىئلى ÿترا≠ىدا ÿسىر خۋىىئ ائلهم، ۋالالھƒ .‰ھتىمال بولƒشى، قهبرىلىرى ت∆رىلىرىنىڭ
 fiزى∏ه غوجىنى ائ≠پاق ھهزرهت › .ÿتمىش ىئشغال ائلتىشهھهرنى بولƒپ، قالماق دې∏هن غالدان خانى

 .كهتكهند√ر fiتۈپ چې∏ارىسىدىن خىتاي ‰تىپ، زهبىı تامام ÿترا≠ىنى تىيانشان ھهتتا باشقا، بويسƒند√رغاندىن
ƒپ، ۋا≠ات خان غالدان كېيىن .كۈچهي∏هن دهرىجىده خېلى قالماقلىرى ىئلى مهزگىلده بƒتهيجى خوڭ نىغا ⁄ر بول 
 غوجىالر ھالدا ھهر ىئدارىسى ائلتىشهھهر بولƒپ، ائدهم تهدبىرلىك خىل بىر بƒمƒ .بولغان خان

 90 

 تامامهن ھهرىكهتلىرىدىن غوجىالر قويƒپ، نازىر بىردىن قالماقتىن شهھهرگه ھهر بولسىمƒ، بولغان قولىدا
 ائسار نقالغا تهيجىدىن خوڭ .تƒرغان ت∆لهپ خىراجهت ىئلى∏ه غوجىلىرى ائلتىشهھهر .تƒرغان بولƒپ خهۋهردار
 ›نىڭ بولƒپ، ⁄ردىسى يېقىن يېزىغا ناملىق قاينƒق ھهممىدىن .بار ھازىرغى≥ه ÿترا≠ىدا غƒلجا ÿتىقىلهر
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 .بارد√ر لىرى قالد√ق تام بولسىمƒ، تۈگهتكهن ‰لىپ ائھالىسى يېزا تاشالرنى كوزا، خىشلىرىنى،
ƒب "ıخوڭ ىداىئل بىلهن ‰تىشى رىھلهت د√نيادىن غوجا ائ≠پاق ھهزرىتى ۋاقى ƒكېيىن .بولدى. ۋا≠ات تهيجىم 

 ائلتىشهھهر قالماقلىرى ىئلى نې≥ۈك ھهر .تارتتى باش تابىلىكتىن  خانلىغىغا  جƒڭغار ۋارىسلىرى غوجىنىڭ
 ۋا≠ات تهيجى خوڭ سهۋهۋى .ÿۋهتهلمىدى چېرىك ۈئستى∏ه غوجىالر بولسىمƒ، ‰رىشكهن قهدهر تƒر≠انغا تهۋهسى∏ه
 بالىسى بىر بولغان ائيالىدىن ىئككىن≥ى تهيجىنىڭ خوڭ بولسىمƒ، بولغان خان داباچى ا⁄رنىغ كېيىن، بولغاندىن
 ائمƒرسانا .ائيرىلدى ىئككى∏ه ائدهملىرى ھ∆كۈمهت .سالدى ب∆ل∏ۈن≥ىلىك ىئ≥ى∏ه جƒڭغارالر تالىشىپ،  خانلىق
 بىلهن زورلƒق ائدهم بىر باشقا .ىئدى تې∏ىشلىك ÿۋالدىمغا مېنىڭ خانلىق" بېرىپ، خانىغا خىتاي قالماق دې∏هن

 .fiتۈندى دهپ —،"بهرسىڭىز ياردهم قايتƒر√ۋېلىشقا خانلىقنى .تارتىۋالدى
 ائمƒرساناغا خانى خىتاي .تƒغƒلدى ≠هيı قواليلىق ÿڭ ‰تىشكه ىئشغال خانلىغىنى جƒڭغار خانىغا خىتاي 
 .كهلدى يېتىپ fiلكىسى∏ه ىئلى هنبىل ائرز√سى خانلىق  ائمƒرسانا  .ÿۋهتتى  قوشƒپ چېرى∏ىنى خىتاي نƒرغƒن
 جƒنغار چېرى∏ى خىتاي .قاچتى بولƒپ مهغلƒپ ائخىرى بولسىمƒ، سوقƒشقان قارشى باتƒر داباچى بƒنىڭغا
 مهلƒم كهتكىنى قاياققا ائمƒرسانانىڭ .بولدى ىئنقىراز خانلىغى جƒڭغار بىلهن شƒنىڭ .ÿتتى زهبىı خانلىغىنى
 خىتاي مهزگىلده بىر fiلكىنى  ىئككى بƒ ‰تىپ، زهبىı ائلتىشهھهرنىمƒ  ىرىكهرل ÿس خىتاي ۋاقىتتا بÿ. ƒمهس
  خانلىغىنى جƒڭغار  كېلىپ،  چېرى∏ى  خىتاي  شهرقتىن  ائرىسىدا يىلالر-�1760—1750 .قاراتتى خانلىغىغا
 خىتاي ىدىنغƒلج بƒنىڭغا .كىردى بېسىپ خانلىغىغا جƒڭغار ائباليخان  خانلىغىدىن قازاق  غهر≠تىكى ائلغاندا،
 شƒ باسقىنى ائياق fiلكىسى∏ه ىئلى قېتىم بىرىن≥ى قازاقالرنىڭ .قىلدى كېلىشىم چىقىپ، گېنېرالى
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 ساناپ، دهپ قولى ۋه ك∆رسهتمىسى ر√سىيىنىڭ باسقىنىنى ائياق تو≠رىغىغا جƒڭغار قازاقالرنىڭ .كېرهك بولسا
 تƒغƒلƒپ، "قاراقƒر√مدا" چىڭ∏ىزخان ƒنىڭداب .قويدى قىلماي كېلىش-بېرىش بىلهن ر√سىيه ھ∆كۈمىتى خىتاي
 بƒ چىڭ∏ىزخاندىن تابىŸسىده قالماق يۈرمۈشكى، تهره≠كه غهرپ بƒندىن ‰تىپ، زهبىı تىشهھهرنى ائل دهسلهپ
 ياشاپ تاشا-كهڭ قايتىپ، بېرىپ تېغىغى≥ه ›رال غهر≠ته تۈركىستان، جهنƒبتا تارى؛ تابƒل، :شىمالدا يان

 .جۈرگهند√ر
 ›الرنىڭ بولغى≥ه ىئ∏ه ھىمايىسى∏ه خىتاي تا ت∆مۈرخاندىن تƒغلƒق قهبىلىسى ڭغارجƒ خƒسƒسهن،
 بƒ بولƒپ، تاغلىرى ائلتاي بالقاش، ائالك∆ل، ائلىتاغ، تاغلىرى، تېكهس ياقىسى، ىئلى ىئسسىقك∆ل، قارارگاھلىرى
 .بولغان مƒائمىلىده بىلهن قالماقالر ھېمىشهم يهرلهرده
 ائلتىشهھهر، ۋىاليىتى، قهشقهر ۋه جهنƒبىدا شهھىرىنىڭ غƒلجا بولغان هركىزىم ۋىاليىتىنىڭ ىئلى — تېكهس
،ƒچارنىڭ ائقسƒر≠اننىڭ ۋه قاراشهھهر شىمالىدا، كƒترا≠ى غهربىده تÿ باشقا قورشىلىپ بىلهن تاغالر ‰∏ىز بهك 

 )ائقسƒ( ائلتىشهھهر fiلكىنىڭ بfi. ƒلكىد√ر تار بىر سوز√لغان قاراپ شهرققه غهر≠تىن ائيرىلغان، fiلكىلهردىن
 يهنى ياققا، ائقسƒ غƒلجىدىن تƒرغانلىقتىن قا≠لىنىپ بىلهن قار داىئم چوققىلىرى بولƒپ ‰∏ىز غايهت تاغلىرى
 خىخ ۈئچۈن شƒنىڭ .fiتىد√ داۋان بىر تارال ناملىق داۋان مƒز › بولƒپ، يول بىرال ۋىاليىتى∏ه قهشقهر

 مهزكۈر ىئختىالل≥ىالر ÿسكهرنى ÿۋهتكهن جاڭجƒڭى غƒلجا ققاباسما ىئختىاللىنى كƒچار مهشھƒر ÿسىردىكى
 ته≠سىلىي( .قالغان ياردهمسىز خىتايلىرى كƒچار ائقسƒ، سهۋه≠تىن شƒ ۋه قايتƒرغاند√ر fiتكۈزمهي توساپ، داۋاندا
 .(قاراڭالر سانلىرىغا چىققان يىلى-1912 "شƒرانىڭ" خالىغانالر بىلىشنى

ƒپ، ك∆پ تۈرى ھهر يۋانالرنىڭھا ياۋايى تاغلىرىدا تېكهس بƒتوپ بول�نىڭ .يۈرىد√ بىلهن تو≠ى-ƒۈئچۈن ش 
 ۋه تېرىلىرىنى ھايۋانالرنىڭ ›چرايدىغان كام ÿڭ ⁄الپ، ⁄ كېلىپ، سهيياھالر ائمېرىكىلىق ياققا ›

 كېتى ‰لىپ مۈڭ∏ۈزلىرىنى
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 خهلقلهرنىڭ تۈركىي √نبƒر fiلكىنىڭ بƒ .باشلىنىد√ تاغلىرىدىن تېكهس شƒ بېشى سۈيىنىڭ ىئلى .د√
 باتƒرنىڭ  چىنت∆مۈر ائتنىڭتېغىدا مهسىلهن، .مهلƒمد√ر  ناملىرىدىن  داۋانالرنىڭ-تاغ  بولغانلىغى قارارگاھى
 باال ھېكايىسىنى باتƒر چىنت∆مۈر( ÿمهس مهلƒم ىئكهنلى∏ى ائدهملىرى زامان قايسى ائدهملهرنىڭ بƒ .بار قهبرىسى
 بولغانلىغى قالماقلىرى جƒڭغار مهزكۈر بېرى ÿسىردىن ائلته-بهش fiلكىده بƒ ماائم ).ىئدىم ائڭلىغان ۋاقتىمدا
  قازاق، بƒر√نمfi  ƒلكىده  بƒ  .تىكهن ياياليı يايالقالردا بƒ تهيجى خوڭ خانى مهشھƒر قالماقالرنىڭ .مهلƒمد√ر
 تƒر√ش يهرده بƒ بƒر√ن يىل ائز  بىر ›نىڭدىن ياكى كهل∏هنده ۋ√جƒتقا خانلىغى غƒلجا .بولغانمىش  قىرغىز
 قالماقلىرى تېكهس بولغاندا، تابى د≈لىتى∏ه ر√سىيه خانلىغى غƒلجا .بېرىل∏هن ⁄ر√ن قازاقالرغىمƒ ۈئچۈن
 .كهل∏هند√ر ك∆چۈپ قايتىدىن چاغدا قوشƒلغان ياڭلىۋاشتىن خىتايغا غƒلجا بولسىمƒ، كهتكهن ك∆چۈپ ائلمƒتىغا
 ۋهقهلىرىده  ۋىاليىتى ىئلى ھېلىقى بƒ(  .⁄لتƒراقالشقاند√ر ائرىالش قازاقالر  بىلهن  قالماقالر بېرى  شƒندىن

 ).قالماقالرد√ر كهل∏هن ك∆چۈپ ائلمƒتىدىن شƒ قالماقالر ك∆رسهتكهن كۈچ تƒر√پ،  قارشى  جƒمھƒريهت≥ىلهرگه
ƒلكىده بfi ر√ندىنƒبولغان قىرغىزالر قازاق،  قالماق، ب ،ƒرلىرى قهشقهر تاران≥ى، بولسىمƒىئدى مىغانبول ›يغ. 

  تۈركلىرى تاران≥ى قهشقهر، ھازىرمƒ .باشلىغان بولƒشقا ›يغƒرالر ده يهرلهر بƒ يىلالردا كېيىنكى ھالبƒكى،
 بىر يېزىدا بƒ .يېزا  دې∏هن قوبا مهسىلهن،  بولغان،  ≠هيدا  يېزىالر  ۋه مهھهللىلهر  يهرلهرده ھهر  تهرىپىدىن
،ıبار د√كان يى∏ىرمى≥ه مهس≥ى. ƒتمهي  ك∆پ  .چوڭايماقتا بارغانسىرى يېزا بfi  ƒلكىده  بfi يېزىالر قان≥ه قان≥ه 
 يۈز ›ر√ق خو بىر .يهرد√ر قواليلىق ÿڭ قىلىشقا دېخان≥ىلىق تېكهس چۈنكى .ھهقىقهتتƒر كېلىدىغانلىغى بارلىققا
 .بېرىد√ ھوسƒل خو
 سانى-�3 يىلى-1915 جƒرنالى، "شƒرا" ائبد√سېمهتوۋ .ن
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 تƒرمƒش بىزنىڭ

 تƒرمƒش خهلقلىرىنىڭ تۈركىي تۈركىستان شهرقىي قالغان ائتسىز ھازىر ائتىلىپ، "›يغƒر" زاماندا بƒر√نقى
 ك∆رگهن ÿسناسىدا سه≠ىرىمىز ائقسƒ يىلى-1914 بƒنى بىز .بى≥ارىد√ر ۋه ‰≥ىنىشلىق ناھايىتى مهنزىرىسى
 سودى∏ىرى∏ه خىتاي بىر بالىسىنى ÿزىز كتۈر بىر قالغان بېرهلمهي قهرزنى سوم 15 يهرده › سىلهن، مه .ىئد√ق

 تهشكىل ائىئله بىلهن ›نىڭ بېرىلىپ، خىتايغا ىئپالس بىر بىلله ائيالىنىڭ مƒسƒلمان ۈئچ-ىئككى ساتقانلىغىنى،
 كۈلۈشۈپ قىلىپ، مهسخىره ›يغƒرالرنى كهچكهن-fiتكهن ماختىشىپ، جاڭ∏ۈيدىسىنى ۋه قىلغانلىغىنى

 ⁄ينىشىپ ھهزىللىشىپ، بىلهن خىتايالر قىلىپ، ≠اھىشۋازلىق مƒسƒلمانالر تولىسى سارايالردا ⁄لتىرىشقىنىنى،
 ۋاقىراپ كوچىالردا يۈرۈشۈپ، بولƒپ تۈركۈم-تۈركۈم يى∏ىتلهر ياش ۈئزگىدهك ت∆مۈر ته≠سه ⁄لتƒر√شقىنىنى،

 ھاۋانى دهپ "الائل يا، دوس، يا،" سېلىشىپ، دېۋانىلىققا باشلىرىنى بولƒشƒپ، غېرىۋى نان ≠ارچه بىر يۈرۈپ،
 fiز يۈرگهنلى∏ىنى، يېپىشىپ ‰تى∏ى∏ه كهچكهننىڭ-fiتكهن ۈئچۈن ≠ƒل بىر چاڭلىتىپ د√نيانى ياڭرىتىپ،
 بولغانلىقتىن، تىيىن 6 ھهققى كۈنلۈك ىئش≥ىالرنىڭ نومƒسلƒق تىرىشقان قىلماققا تهمىن fiزى مهىئشىتىنى
 ساناÿت-ھۈنهر بƒندا ÿمهسلى∏ىنى، مƒمكىن الÿس ياشاش د√نيادا ‰تىپ، تهمىن تƒرمƒشىنى بىلهن بƒنىڭ
 دهرىجىده يارىشىدىغان بىلهن كىيىملىرى ائياق لېكىن توقƒلسىمƒ، قولدا شايى ۋه چهكمهن-ماتا يالغƒز نامىغا

 بىرمƒ قىلغان ىئش ‰يتقىدهك ساھهسىده تىجارهت-سودا ىئكهنلى∏ىنى، يوق بازىرى بولمىغانلىقتىن، چىرايلىق
 بولƒپ، بىلهن ›سƒل قالغان زامانىدىن نوھ ھهزرىتى تا بولسا ⁄قƒتƒش ⁄قƒش ولمىغانلىغىنى،ب ⁄رنى تىجارهت
 يوقلىغىنى نهرسه ھې∞ جهھهتتىن بƒ بولمىغانلىقتىن، ÿسىرده بƒ مهتبƒائت تهره≠لهرده بƒ ۈئستى∏ه بƒنىڭ
 ىئسالم كى≥ى∏ىدىن رغابالىال بولƒپ، ھالدا ناچار بهك تهربىيىسى ائىئله ۈئستى∏ه ›نىڭ .ىئد√ق ك∆رگهن
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 ÿمهس، ائدهملهر ائشنا بىلهن مهتبƒائت مىللىي روھالند√رالمىغانلىغىدىن، بىلهن روھى ىئسالم بېرىپ، تهربىيىسى
 :خƒالسه  .ىئدى  گƒمانلىق بارلىغى ائدهملهرنىڭمƒ بىلىدىغان ىئكهنلى∏ىنى ىئبارهت نېمىدىن مهتبƒائتنىڭ كى بهل

  بƒالرنىڭ
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 شهرقىي تواليى بƒندىن ۋه قايغƒر√شقان ك∆رۈپ ھاللىرىنى ناچار .ÿمهس ھاسىل اتمƒر تƒرمƒشىدىن
 .ىئد√ق سهزگهن ىئكهنلى∏ىنى ۋهھىمىده بهك  ۋه تƒمانلىق  قاراڭغƒ، بهك ىئستىقبالى ›يغƒرلىرىنىڭ تۈركىستان
 خهلقىدىن خىتاي ربƒال بولغانلىقتىن، ⁄تتƒرىسىدا نهق شهرقىنىڭ تۈركىستان ائقسƒ سىمƒ، بول شƒنداق لېكىن
  ›الر ۈئچۈن  بولغانلىغى يىراق بهك مهدهنىيهتتىن بولسا خىتايالر ÿمدى ياشىغان، ائرىالشماي مىللهتلهرگه غهيرى
 تهرهققىي خهلقى قهشقهر .ÿمهستƒر ائنداق ياقالردا باشقا بولسىمƒ، مƒنداق يهرده بƒ  .قالغان ائرقىدا بهك

 تهسهللى fiزىمىزگه دهپ بارغƒ داموللىالر ائبد√قادىر مƒسابا‰ۋالر، يپهرۋهرتهرهققى بهك يهرده › .ÿتكهند√ر
 ائياق مهدهنىيىتى∏ه ائلهم تېز ‰لىپ، ۈئل∏ه قهشقهرلهردىن ÿھلىمƒ دىيار بƒ ۋاقىتتا تېز ھهمده ىئد√ق بهرگهن
 سهيياھ  .ك∆رد√ق  ىئكهنلى∏ىنى  خاتا  ۈئمۈتلىرىمىز  بƒ  بىزنىڭ لېكىن .ىئد√ق قىلغان ۈئمۈت دهپ باسىد√
 كېيىن تونƒشتƒرغاندىن يېقىندىن بىلهن تƒرمƒشى تۈركىستان  شهرقىي بىزنى  ÿ≠هندى  نوشƒرۋان  م∆ھتهرهم
 .چۈشهند√ق ىئكهنلى∏ىنى ۋهھىمىلىك بهك بالىمىز ىئستىق

 بولمىغان ⁄قƒغƒچىالر گېزىı ىئل∏ىرى يىل 4-3 بƒندىن  قهشقهرده يېزىشى≥ه، ÿ≠هندىنىڭ نوشƒرۋان
 كېيىنكىلهرنىڭ چۈشىنىپ، ÿھۋاللىرىنى fiز ائرقىلىق ھال بƒ ك∆≠هي∏هنلىكى، خېلى ھازىر ولسىمƒ،ب

  باشلىغانلىغىنى  بولƒشقا مهكته≠لهر تهرتىپلىك سهرهن-بىرهن باشلىغانلىغىنى، قƒتƒلƒشقا ىئنقىرازلىقتىن
،ƒائڭلىساقم  ƒپ ›الرنى  ىئشالر  بƒرىدىن قىرازىئن يهتكۈزدى، مهخسهتكه بولغان مهتلƒائاللمايد√  تارتىپ چوڭق.  
 ھ∆كۈم دهپ ساقايدى بىلهن چۈشىنىشى بىلىش، ىئكهنلى∏ىنى كېسهل fiزىنىڭ  ائدهم  كېسهل  سهۋهپ بƒنىڭغا
 ھارماس ھې∞ ۋه ≠اائل جهسƒر، تېۋىپى بƒنىڭ .كېرهك تېۋىپ ۈئچۈن داۋاالش بƒنى ائۋال .بولمايد√ قىلغىلى
 fiگىتىشى ىئشقا ك∆≠رهك س∆زدىن بƒغƒنالرنى ياش داۋالىرى ›الرنىڭ ائلىمالرد√ر، قابىلىيهتلىك خادىم، تالماس
 قƒر√ق يارىمىسا، ىئشقا بىر جهھهتتىن ÿمهلىي مىڭ ىئلى چىققان بىلىپ مهكته≠ته بولمىغاندا، مƒنداق .كېرهك
  كام≥ىل  موللىالرغا  بىز بƒر√نالردىنال .قƒتƒاللمايسهن ىئنقىرازلىقتىن بىلهن ياڭراتقان ائلهمنى سېتىپ، ≠هلسه≠ه
 تهرهپ ىئنقىراز بىزنىڭ ÿھۋال بƒ بولسىمƒ شƒنداق .‰د√ق ÿمهس
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 بولسىمƒ، ماھىر قالد√ر√شقا ھهيران ائدهمنى سېتىپ، ≠هلسه≠ه ›الر سهۋهبى، .توسالمىدى مېڭىشىمىزنى كه
 .ائجىزد√ر ‰تىشتىن تهمىن ىfiزلىر )تƒرمƒشىنى fiز( مهىئشهتلىرىنى fiز ›الر كهل∏هنده توغرىسىغا ىئش
 مولال" خهلق بىزنىڭ قاچانكى .ائتايد√ دهپ —،"كىشى يېرىم — كىشى مولال" خهلق ائۋام بƒالرنى ۈئچۈن شƒنىڭ
 كهلسه، ‰تىقاتقا دې∏هن "كىشى ≠ۈتۈن — كىشى مولال" قايتىپ، ‰تىقاتتىن دې∏هن—"كىشى يېرىم—كىشى

ƒىئكهنلى∏ىنى "كىشى يېرىم — كىشى ائۋام كىشى، ≠ۈتۈن ىشىك مولال" ك∆رسىتىپ، ≠اائلىيهت موللىالرم 
 يهنه .بوالتتƒق كىرمهيدىغان يولىغا ىئنقىراز كىرىپ، يولىغا تهرهققىيات كهلسه، ھالغا ك∆رسهتكىدهك ÿمهلىيهتته
 ىڭقازىن بىر قهشقهرلىك يېقىندا" :ك∆رۈندى جۈملىلهر مونƒ ائرىسىدا مهكتۈ≠لىرى قهشقهر ÿ≠هندىنىڭ نوشƒرۋان
 ھ∆كۈم ائيال مهزكƒر .بهرگهن ÿرىزه ھاكىمغا ۈئستىدىن خىتاي مهزكƒر قازى بارغان، خىتايغا بىر قې≥ىپ، ائيالى
 سومىنى 15 بولغان قهرز خىتايغا بىر ›يغƒر بىر يهنه .دې∏هن "خىتاي ÿمهس، قازى ‰رىم مېنىڭ" ۋاقتىدا

 ...تƒرمƒشىمىز بىزنىڭ مانا ".بهرگهن سويƒپ بالىسىنى ÿزىز بېرهلمى∏هنلى∏ىدىن،



 55

 قىمارۋازالر تىلهم≥ىلهر، دىۋانىلهر، ≠اھىشۋازالر، شƒنداقال يهردىمÿ. ‹ ƒھۋال بىر يهرده ھهممه دېمهك،
 شهرقىي يƒقىرىدا .تƒرىد√ دهرىجىده ىئككىن≥ى تهرهققىيپهرۋهرلهر مىللهتپهرۋهر، .⁄ينايد√ رول دهرىجىده بىرىن≥ى
 بىر يهرلىك ۈئچۈن؟ نېمه .ىئد√ق دې∏هن —،"قالغان ائتسىز كېيىن ائتىلىپ، غƒر›ي ائۋال ›يغƒرلىرى تۈركىستان
 مهن" ھامان دېسهڭ،—"ىئسمىغƒ؟ يهرنىڭ ›" .دهيد√ خوتهنلىك ياكى قهشقهرلىك دېسهڭ، كىم سهن تۈرككه
 قىرغىزغا قازاق، .دهيد√ "چهنتƒ مهن" ھود√قƒپ دېسهڭ، سورىمىدىم دىنىڭنى مهن ياق .دهيد√ "مƒسƒلمان
 .جاھالهت مانا .بىلمهيد√ ىئكهنلى∏ىنىمƒ كىم fiزلىرىنىڭ ›الر دېمهك، .دهيد√ "سارت بىز" يهردىكىلهر ائرىالشقان
 بƒغراخان

 خاس يۈسۈپ يازغان كىتاۋىنى "بىلىك قƒتادغƒ" بېغىشالنغان ىئسمى∏ه بƒغراخان خانلىرىدىن قهشقهر .1
  ھاجىپ
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 -�10 كىتاپ مهزكۈر بولسا مƒنداق ائدهممƒ؟ بىر ىئككىسى ادىرخانق يۈسۈپ بارغان ماۋهرا›ننهھىردىن بىلهن
 .ىئكهن بارغان قهشقهرگه يىلدا -961 قادىرخان يۈسۈپ چۈنكى .ىئدى كېرهك بولƒشى يېزىلغان ÿسىرده
 .مهلƒمد√ر ىئ≥ىده كىتاپ يېزىلغانلىغى يىلى-�1071 "لىك بى قƒتادغƒ" ھالبƒكى،

 ›نۋانىمƒ؟ خانالرنىڭ مهزكƒر ياكى ىمƒىئسم خانلىرىنىڭ قهشقهر بƒغراخان .2

 ⁄سمانىيالرنىڭ دېمهك خان ياكى ىئدىمƒ؟ بىر ماۋقىŸلىرى خاننىڭ بىلهن خاقان تۈركلهرده بƒر√نقى .3
 ›نۋانمƒ؟ بىرهر ⁄خشاش ≠ادىشالىرىغا

 .ىىئد يېزىلغان تارىخ≥ه  بىر تهÿللƒق  سوائلالرغا يƒقىرقى سانىدائ يىلقى  fiتكهن نىڭ"شƒرا" .4
 نهده؟ شهھرى مهدايىن كىملهر؟ شهخسلهر بƒنىڭدىكى

 سهھىپىلىرىده "شƒرا"  "بىلىكنى قƒتادغÿ "ƒسهر ›لƒق  ÿسىرى، كونا بىردىنبىر ›يغƒرالرنىڭ .5
 بولماسمƒ؟ مۈمكىن  قىلىشقا خوشال قېرىنداشالرنى تۈرك چىقىرىپ،

 بƒنىڭغا .ىئدىم يازغان سوراپ ى∏ىنىىئكهنل كىم سهككاكى  يۈسۈپ دىن"شƒرا" م∆تىۋهر يىلى-1910 .6
 ھازىرچه لېكىن ىئكهنلى∏ىنى، بار رىسالىسى بىر بىرىنىڭ سهيياھلىرىدىن ر√س توغرىسىدا ائدهم مهزكƒر بولسا
 مÿƒللىم بىر ىئدارى∏ه ÿسهر مهزكƒر ساندا fiتكهن ائمما ىئدىڭىز، يازغان تېپىلمىغانلىغىنى ÿسهرنىڭ مهزكƒر
 نهرسه ھې∞ توغرىلىق ائدهم مهزكƒر بولسىمƒ شƒنداق .ىئدى يېزىلغان ىل∏هنلى∏ى‰ت ھهدىيه تهرىپىدىن
 .قالد√ق بولƒپ ىئنتىزار بƒنىڭغا بىز ىئدى، يازسىڭىز قىلىپ ھىممهت بىر توغرىلىق بÿ ƒمدى .يېزىلمىدى
 بار سىرىÿ چوڭ بىر ائىئı تارىخىغا قهشقهرلىكلهر-تاران≥ى ≠انتƒسوۋنىڭ م∆ھتهرهم مÿƒللىپ مهزكƒر يهنه

 ائرتƒغى قىلسا، مهلƒم خهت ⁄چƒق ائدرېسقا ت∆ۋهندىكى بولسىمƒ كىمده ÿسهرلهر بƒنداق .‰يتىد√ ىئكهنلى∏ىنى
 :ائدرېسىم .قالىد√ تېپىلىپ ائدهملهر ائلىدىغان باشقىمƒ ۋه ىئدىم بوالر سېتىۋالغان ت∆لهپ ≠ƒل بىلهن
 ائبد√ساماتوۋ .ن كولجات وسېل .›‰زد دجاركېنı .⁄بل .سېمىرې∞ ≠ودگورنىي .ت .س
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 جاۋاۋى "شƒرانىڭ"

 ،658 .بار مهلƒماتالر قهدهر بىر كىتاۋىدا "شهرقى خهمسىيه  تارىخ"  ھهققىده  مهسىلىلىرىڭىز  3  ھهم 2 ،1
 قىلىڭ مƒراجىŸت بهتلهرگه-�683 ،681

 بۈگۈنكى بىلىرىخارا بولƒپ، شهھهر مهشھƒر بولغان بىرى ≠ايتهختىدىن شاھلىرىنىڭ ىئران—مهدايىن .4
  .يهردىد√ر بىر يېقىن باغداتقا
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5. "ƒتادغƒر  "بىلىك قƒسهر بىر چوڭ يېزىلغان بىلهن  قهلىمى  ›يغÿ ،را" بولغانلىقتىنƒك∆چۈرۈپ غا"ش 
  .بولمىدى يېزىشقا
 كهلدى، ÿسهر مهزكƒر كېيىن تا≠المىد√ق، ÿسهرنى ر√س≥ه مهلƒم كهل∏هنده، سوائلىڭىزغا سىزنىڭ .6
  خاتىرىمىزگه  سوائلىڭىزنى  ÿمدى .ىئكهن قالغان چىقىپ خاتىرىمىزدىن سوائلىڭىز سىزنىڭ ۋاقىتتا › لېكىن

 .ك∆رۈڭ مهزۈر .بېجىرهلمىد√ق ىئشىڭىزنى ۈئچۈن شƒنىڭ .تېپىلمىدى كىتا  لېكىن  چۈشهردىڭىز،
 .⁄رېنبƒرگ جƒرنالى، "شƒرا" ماي-15 يىلى-1910
 يارىش تىل

 ىئسىملىرى ت∆ۋهنده ۈئچۈن يازغىنىڭىز رماقالىال ‰تىپ،  ىئشتراك

 دهۋهتىنه ⁄الن ھهققىده يارىش تىل

 ىئدارىسى "شƒرا" زاتالرغا يېزىلغان ىئسىملىرى ت∆ۋهنده   ۈئچۈن   يازغىنىڭىز   ماقالىالر ‰تىپ، ىئشتىراك
 ھهدىيه ƒسخهن بىر مهجمÿƒسىدىن "يارىش تىلù بىرگه بىلهن شƒنىڭ   .‰يتىد√ تهشهككۈر سۈرهتته سهمىمىي
 ائدرېسىڭىزنى .fiتۈنىمىز ÿۋهتىشىڭىزنى ىئدارى∏ه ائدرېسىڭىزنى بۈگۈنكى :ائبد√سېمهتوۋقا نهزهرغوجا .ÿتتƒق

 "يارىش تىل" كىشىلهر يېزىلغان   شهھىرىده   ⁄رهنبƒرگ   .مهتلƒپ   كهلتۈرۈشىڭىز قهدهر ىئيƒنغا-15
 .لهرائالرسى كېلىپ ىئدارى∏ه توغرا fiزلىرى مهجمÿƒسىنى

 ماي-�15 يىلى--1910

 جƒرنالى   "شƒرا"

  شهھىرى ⁄رېنبƒرگ
 ھاياتى   تۈركلىرىنىڭ   تاران≥ى

 تىرىك≥ىلىك ⁄لتƒراقلىشىپ، يېزىالردا ۋه شهھهر ھهممىسى بولƒپ، مهدهنىي ⁄مƒمهن تۈركلىرى تاران≥ى
  بىرىن≥ىسى   .ائيرىلىد√   ىئككى∏ه  يƒرتلىرىمƒ ب∆لۈن∏هندهك، دهۋرگه  ىئككى تƒرمƒشى بƒالرنىڭ .قىلىد√

 ىئمارهتلهرنىڭ مƒنتهزىم، غهيرىي   كوچىلىرى ›نىڭ   .يƒرتى   ⁄ر√نالشقان   كېلىپ   ك∆چۈپ ائلتىشهھهردىن
 مƒتهسىل بىرى∏ه بىر سېلىنغان قااليمىقان قىلىپ، ≠هس بىرلىرى ‰∏ىز، بىرلىرى كېسهكتىن ھهممىسى
   ≠ƒراقالر سېسىق تۈرلۈك ھهر  سۈرگهنلىكتىن ھ∆كۈم اسكىنىلىق≠ باھاردا، ÿتىياز، كوچىالردا ب∆لۈنىدىغان
 كېينكىلىرى   .قىينايد√  ائھالىنى   بولƒپ،   ≠هيدا   كېسهللىكلهر  تۈرلۈك  ھهر  بƒندىن  .تƒرىد√  ك∆تىرىلىپ
 ېيىنكىك بارغاندىن ك∆چۈپ fiلكىسى∏ه_يهتتىسƒ كېيىن بولغاندىن تابى د≈لىتى∏ه روسسىيا خانلىغى غƒلجا بولسا

 بىلهن باغالر ÿترا≠ى ىئمارهتلهرنىڭ بولƒپ، تازا ۋه مƒنتهزىم تهرتىپلىك، كوچىلرى بƒالرنىڭ .يƒرتىد√ر
 بهزى  يƒرتالرنىڭ  مƒنداق  .تƒرىد√ چې≥ىلىپ خƒشپƒراق   باھاردا  ÿكسى≥ه،  ائۋالقىالرنىڭ  قورشالغانلىقتىن،

 ىئمارهتلىرى
دېرىزىلىرى چوڭ-چوڭ   قارىغان   كوچىغا   بولƒپ،   چىرايلىق  

 ىئ≥ى∏ه ھويال دېرىزىلهر ك∆≠رهك ائز، ناھايىتى دېرىزىلىرى   قارىغان   كوچىغا   ائۋالقىالردا   ائمما   .بار
 .⁄قƒيد√ ياشلىرى يوق، ھهرىكهت بىر fiتكۈزىد√ھې∞ جىı-�جىم بهك قىشنى يېزىلىرى تاران≥ى .⁄ر√نالشقان

 ⁄مƒمىي ›الر "بولسا كې≥ىنى .fiتكۈزىد√ كۈن بهھƒز√ر شىپبهسلى يىغىلىپ، ائ≠تا≠قا كىشىلهر چوڭ
 بهزىلىرى ›ششاقبالىالرنىڭ .fiتكۈزىد√ بىلهن كƒلكه-�⁄يƒن ناۋا،-�نهغمه مهشرهپ، ⁄خشاش، تۈركىستانلىقالررغا

 .يوق ىئش باشقا fiتكۈزىد√، ⁄يناپ ⁄شƒق قايسىلىرىكۈننى ۋه ماڭىد√ مهكته≠كه
 بال كېلىپ، ھهرىكهتكه بىلهن كىرىشى ‰يى د√نياسىمارت تاران≥ى ولغانب جىملىقتا ھاياتى بويى قىش

  قارىغان   چهتتىن   ۋاقىتتا  بƒ  بولƒ≠مƒ .باشاليد√ ھهرىكهت-ىئش غىجىلداپ، تىنىمسىز ھهرىسى∏ه⁄خشاش،
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  بىلهن  ىئككىن≥ىسن   بىرى   .ىئشىدا fiز كىم ھهر .ك∆رۈنىد√ ≠اائلىيهت بىر ھهيرانقالد√رىدىغان  كىشىلهرنى
 بىلهن تهييارلىغى تاران≥ىΩتىز بىر ھهر .يوق ۋاقتى قاراشقىمƒ بƒر√لƒپ تƒرماق،  قىلىش  س∆ز  بهسلىشىپ
  بىر  بfi  ƒتكۈزمهي،ÿكسى≥ه، بوشقا ساائتىنىمƒ بىر كۈننىڭ .تىرىشىد√ يهتكىنى≥ه چامىسىنىڭ بولƒپ، مهشغƒل

   يىللىقتىن — قالساڭ  كۈنلۈكتىن"   بوۋىلىرىمىز   نۈئچۈ   شƒنىڭ.چۈشىد√   باھاغا  قىممهت  بهك  ساائت 
 بىلهن نىيهت شƒ تƒتقان، قىلىپ ائمىل دهستƒر، ماقالالرنى‹الر   بƒ   مانا   .ىئكهن دهگهن —،"قالىسهن
 قولالنغان بولسىمƒ، تىرىش≥ان ىئخالسلىق، ماھىر، دېخان≥ىلىققا تƒركلىرى تاران≥ى لېكىن .كهچۈرىد√ كۈن-ائرام
 ياغاچ تۈرلۈك بىر دې∏هن بƒغƒسا قالغان ائدهمزامانىدىن  ھهزرىتى  بولƒل،   كونا  بهك  جابد√قلىرى  ىلىقدىخان≥

 ›سƒلنى، يېڭى ھƒنƒز ›الر ك∆رۈنسىمƒ، قوللىنىشقىيىن جابد√قالرنى مƒنداق زامانالردا بƒ .سا≠انالرد√ر
 ك∆رۈشى  خوخولالردىن — قوشنىلىرى مƒبولسى شƒنداق  .كېتهلمىدى ائلماشتƒر√پ  دېخان≥ىلىقجابد√قلىرىنى

   تƒركلىرى   تاران≥ى   .قىلماقتا  ۈئمىد باشالشنى ىئشلىتىشكه ‰لىپ، جابد√قالرنى زامانىۋى تېزدىن بىلهن
 بƒندىكى ھېسا≠لىنىپ، خهلق يهرلىرىدىكىيهرلىك   قىسىم   بىر   ۋىاليىتىنىڭ   ۋىاليىتىيهتتىسƒ   ىئلى

 ائرقىدا تƒرغانالردىن كېلىپ  چهتتىن بƒالر  تهره≠تىن تىجارهت-سودا  بولسىمƒ،  ⁄مƒمهنقولىدا دېخان≥ىلىق
 تاران≥ى   بولمىغانلىقتىن، ائدهت تېخى   قىلىش   ىئش   بولƒپ  شىركهت   تƒركلىرىده چۈنكىتاران≥ى  .قالغان

 مƒشهقهتلهر مىڭ بى≥ارىلهرنىڭ.يۈرىد√ ائيلىنىپ ÿترا≠تا شƒ ھامان .چىقالمايتتى تاران≥ىدىيارىدىن   سودى∏هرلىرى
   بېرىشكه   قهرىنداشالرغا كهل∏هن چهتتىن بايىقى بىلهن، باھا ÿرزهن ماللىرىنى كىرگۈزگهن قولغا ائران بىلهن
 بƒالردىن قىلغانلىقتىن، ىئش بولƒپ شىركهت  سارتالر ۋه نوغايالر  كهل∏هن ائمماچهتتىن   .بوالتتى   مهجبƒر
  .قىلىد√ تا≠اۋهت سوم بƒالرسومغا  ساھهده بƒ  .ساتىد√  ائ≠ىرىپ بازارلىرىغا  تƒمهن ۋه ىياماكار ماللىرىنى، ائلغان

ƒنداقال  سارتالرمƒنجان،   شÿ ıنداق   .ساتىد√   يهتكۈزۈپ   بازارلىرىغا  تاشكهنƒقىلىپ ≠ارچه قىلىپ ش 
 خىزمىتىنى يالالنمى≥ىلىق  ›الرغا  بولƒپ،  بهقىندى سودى∏هرلهرگه چون بىرلهشكهن ساتقƒچىالر مال ≠ارچه≠ارچه
 مهىئشهت تۈركلىرى تاران≥ى قىلىپ شƒنداق .يوق چارىسى   باشقا   بولىد√،   مهجبƒر    ‰تىشكه ىئجرا

 تهرىپىدىن
ƒپ، ت∆ۋهن ائرقىدا، غهيرىلهردىن دىنمƒرا بولƒي ۋه خىراجهت .ھېسا≠لىنىد√ ھاللىق ⁄تتfi جىھازى 
 بولƒپ، ىئسرا≠≥انراق ›الر قىسقىسى،   .تىرىشاتتى  قېلىشماسلىققا  ÿسال  باشقىالردىن ›الر تهره≠لىرىده
 .قىاللمايتتى رى◊يه دې∏هندهك ىئختىساتقا
 fiزلىرى بار چƒشهكلىرى گىلهم، ≠االز، كى∏ىز، ≠ولدا ، جىھازلىنىپ بىلهن جىھاز تۈرلۈك ھهر fiيلىرى تاران≥ى

ƒتلىرىنى  ۈئستىده  ك∆ر≠ىلهر  شƒ≠  رىد√⁄ قاتالپƒائدهت ›الرغا زادىال ⁄خشاشالر ⁄ر√ند√ق ۈئستهل،  .لت 
 .تىرىشىد√ قېلىشماسلىققا غهيرىلهردىن  جهھهتىدىن كې≥هك-كىيىم شƒنداقال .بولمىغان
  ىئشتان، كهڭ ك∆ينهك، ⁄رتى≥ه ب∆زىدىن قهشقهر .بولغان باشقى≥ه  ÿھۋال  بƒالردا  زامانالردا  بƒر√نقى
   تىكىل∏هن ك∆ندىن    ≠ƒتىغا ت∆≠ه، ⁄خشاش تƒماق كى≥ىككىنه ÿلتىرىدىن قارا بېشىغا چا≠ان، ›ز√ن ⁄شƒققى≥ه
 شى∏رىن بولسا ≠ƒتىدا .كهتكهن   بولƒپ   باشكى≥ىال   ھازىر   بƒالر  ÿلھاسىل،   .كىي∏هن كهشه fiتۈك،
   چا≠ان،    المبƒكتىن ۈئستىده  .بار  كاالش  رېزىنكا  ھهم  ت∆≠ه كهم≥هت  بېشىدا كهشه، ائمېرىكا fiتۈك،
   شƒنداقال   .ىئبارهتتƒر   ماتېرىيالالردىن   يƒمشاق نه≠ىس،   تۈرلۈك   ھهر   ك∆ينهكلىرى   ىئشتان،
 ⁄تتƒرا ≠الش، بايلىرى سىرتىغا بƒنىڭ ك∆ينهك، ›ز√ن-ماتېرىيالالردىن يƒڭ ياكى چىı قىزلىرىمƒ-خوتƒن

   ÿزهلدىن  قىزلىرى-خوتƒن  تاران≥ى .سالىد√ رومال شال، ىرىغاباشل كىيىش، ≠هشمهت  لهستۈكتىن   ھاللىقلىرى
 .قارىمايد√ بىلهن ك∆ز ناچار  تاران≥ى  بىر  ھې∞   بƒنىڭغا  .يۈرىد√  ≠هرهنجىسىز ⁄چƒق،  ۈئزى  يېزىالردا،
 ىرى∏هÿرل ھهرىكهتلهرده-ىئش قانداق ھهر .بولىد√ يƒگاچ ۋه مƒاليىم ⁄چƒق، ۋاقىı ھهممه خوتƒنلىرى تاران≥ى
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 باال   ىئشى،-fiي  ائياللىق   باراۋهر   بىلهن شƒنىڭ   .قىلىد√ ائدا ۋهزىپىسىنى يولداشلىق fiمۈرلۈك
 قىزالرنى تارتىپ بƒر√ندىن تۈركلىرىده تاران≥ى لېكىن .قىلمايد√ كام≥ىلىق ÿسال توغرىسىدا تهربىيىلهش
   سهھهت ھېپزى ۋه ›سƒلى تهربىيه ھهقىقىي    خوتƒنلىرى   تاران≥ى   بولمىغانلىقتىن،   ائدىتى ⁄قƒتƒش

  بىر تهربىيىسى بالىالر ائىئلىلىرىده تاران≥ى ۈئچۈنمېكىن، شƒنىڭ .ÿمهس خاۋهردار قاىئدىلىرىدىن   )تازىلىق(
 ناھايىتى   ىئشىنىش  خƒرا≠اتقا   ھهم   د√نياسىدا   قىزالر-خوتƒن ۈئستى∏ه بƒنىڭ .ناچار  ائز
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 شهيتانالردىن جىن ۋه سېھىر جاد√، مƒتلهق  سىالقال-ائغرىق   تۈرلۈك   ھهر    قتىن،بولغانلى   كۈچلۈك
 ۋاقىتسىز ائغرىكالرنى  بې≥اره بولƒپ، ىئبارهت تۈكرۈكلهردىن-ۈئشكۈرۈك جىرىم،-ىئرىم داۋاالشلىرى .ك∆رىد√
   دوختƒرالر   ائرىسىدا   الرتاران≥ى  .چىقىرىد√  ىئشتىن  قىلىپ،  ائغرىق≥ان  تېخىمƒ  ياكى .يولاليد√  كهبرى∏ه

 مهسىلهن، .بولىد√ جىق ≠هۋقƒالدده  ائغرىقالرمƒ  يƒقƒملƒق تۈرلۈك باشقا،  ائغرىقالردىن ائددىي   بولمىغانلىقتىن،
 شƒنداق سانىدا-614  نىڭúۋاقىı" توغرىسىدا ائغرىق يƒقƒملƒق بولغان بىرسىده يېزىسىنىڭ تاران≥ى يىلى-1910

 كۈنى∏ه بولƒپ، ≠هيدا  ائغرى∏ى چې≥هك  يىلى  fiتكهن  يېزىسىدا  غالجات يېزى› ياركهنı" :يېزىلغان
 90 ىئ≥ىده ائي بىر بولƒپ، ≠هيدا  ائغرىغى  قىزىل يىلى بƒ .ىئدى كهتكهن ‰لىپ قهبرى∏ه بالىنى بهش-�ت∆رت
 fiلۈم   .باشلىغان   شقاتارقىلى   ائغرىغى   چې≥هك   ائىئلىلىرىده قىرغىز ÿترا≠ىدىكى غالجات .بولغان ۋا≠ات باال
 مهملىكهتلهرده  مهدهنىي  ÿسىرده مƒشfi.  ƒل∏هن  نهچ≥ىسى بىر كىشىلهردىنمƒ يƒقىرى ياشتىن 30 بولƒپ، ك∆پ
 ىئككىدىن كىشىلهرنىڭ بىزده ائغرىق، كهتكهن ›نتƒپ  ›الر ۋه يوقالغان  يىلتىزىدىن-تۈپ ائغرىغى  چې≥هك
   بىزنىڭ   بƒنىڭدىن   مانا   .چۈشىد√ ÿسكه ائغرىق كىتاۋىدىكى "ىئنقىراز" يهرده بfi. ƒلىد√ شƒنىڭدىن   بىرى

   تۈركلىرىده تاران≥ى يهنه .كېرهك بولسا مهلƒم ىئكهنلىكى مƒدھىش قان≥ىلىك ائغرىقنىڭ يƒقƒملƒق   ائرىمىزدا
 fiينىڭ  ياتقان ائغرىق ىئبارهتكى،   شƒنىڭدىن "⁄يƒنى ≠ېره" .بار ائدىتى "⁄ينىتىش ≠ېره" ائغرىقالرغا
  باخشىنىڭ  ائرقىسىدىن  بƒنىڭ   .ائيالند√رىلىد√   چىر   تƒغدىن ائغرىق قاداپ، تƒغ بىر  ⁄تتƒرىسىغا
 .قىلىپ كۈركه ك∆ينى∏ىنى ›ز√ن باخشى ائرقىسىدىن ›نىڭ   .ائۋ√يد√  چېلىپ   د√مباقالرنى-�داپ  ائغىنىلىرى
 .تاشاليد√ خهنجهرلهپ بىلهن خهنجهر ياغاچ ائغرىقنى بى≥اره ىداائخىر .باشاليد√ ۋاقىراشقا چ∆رگىلهپ ≠ىرقىراپ،

 ھايداپ جىنالرنى ›الر گويا بولƒپ، ائالقىدار بىلهن جىنالر باخشىالر بƒ بويى≥ه، ‰تىقادى تاران≥ىالرنىڭ
  ،كېرهك  بولسا ۈئچۈن شƒنىڭ  .ىئشىنىد√  دهپ باشاليد√ ساقىيىشقا كېيىن  شƒنىڭدىن  ائغرىقالر  .تاشاليد√
  بƒالرنىڭ  .تىرىشىد√ قېلىشماسلىققا ›الردىن موللىالرمƒ   لېكىن   .دهيد√ شهيتاندوختƒر"   بƒالرنى  ر√سالر
  ك∆ز
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 ⁄قƒش بƒنداق .مƒمكىن چىقىرىش ⁄قƒ≠ال بهلكى ÿمهس، ⁄ينىتىپ ›نداق جىنالرنى بويى≥ه قارىشى
 – قايتƒر√پ لهرنى�ك∆ردۈم باتىل ك∆ردۈم، رهد� ىنشƒڭالشقىمىك .قايتƒرىد√ سېھىرلهرنى – جاد√ ائشƒنداق
 ائندىن تۈكۈرۈپ، – تۈكۈرۈپ قاچىغا بىر تۈكرۈكلىرىنى تولغان مىكروبالرغا�شىپالىق�بهك ⁄قƒپ قايتƒر√پ

ƒشىپالىق ب ƒائغرىقالرنى بى≥اره بىلهن س   

 خىزمىتىنى fiز بىلهن ڭشƒنى .بېرهرمىش يېنىكلىك بهك دهقىقىدىال شƒ چاره بƒ ‰يتىشى≥ه، .چ∆مۈلدۈرند√
 باشقا مƒندىن بولغانلىقتىن ىئستېداتلىق ≠هۋقƒالدده بƒنىڭغا موللىلىرىمƒ تاران≥ى  !موللىالغا ائ≠ىرىن قىلىد√، ائدا

   دىيارىدا تاران≥ى ىئل∏ىرى يىلدىن -�1905 مهسىلهن، .بولىد√ مهجبƒر توختاشقا كهسپلىرىدىن ÿھلىلىرى كهسىپ
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 ⁄ز بƒالر .‰دى  ⁄ينىغان  رول  بىرىن≥ى  ىئشانالر  بƒندا قازىنىپ  ش∆ھرهت   قىرىتاش ائدهتتىن   ىئشانلىق
 دهپ، ۋاسىته ائرىسىدىكى بهنده-بىلهن خƒدا ›الرنى  ك∆تىرىپ مازارالرنى .ۈئچۈن مƒستهھكهملهش مهۋقهلىرىنى

 ≠ىرلىرى  ائكىالر "تاران≥ى تواليىد√ركى، مƒندىن .بهرگهن تهلىم دهپ úخƒداغا ≠ىر يهتكƒزهر ≠ىرغا — ≠ىر" يهنى
 .بولغان كىرمهك≥ى جهننهتكه بىلهن ۋاسىتىسى ≠ىرالرنىڭ نهزهرلىرىده fiز  ›الر ۋه يېپىشقان  مهھكهم  ىئشانالرغا
 دېمهك، .ÿتكهن ‰الن دهپ ىئشان fiزلىرىنى  ھامان .تƒرمىغان تې∞ موللىالرمƒ بىزنىڭ بىلهن  ك∆رۈش  بƒنى
 ائرقىلىق، ≠هردىسى ىئشانلىق  ىئككىسى ھهر لېكىن .باشالنغان تارتىش-تاالش تƒرىسىدا⁄ت ىئشانالر بىلهن بƒالر

   كارامهتلىك   تۈرلۈك  ھهققىده   شهيىخلىرى قاچان ھهر ائدهملهر مƒناسىپ قايسىسىغا ھهر بƒالرنىڭ
 چېكىپ، ائزاۋىنى سه≠هر يهرلهردىن يىراق بهك مازارالرغا ۋاقىتالردا بƒ .تƒرغان ‰تىپ ىئختىرا خهۋهرلهرنى
   ائ≠ىرىپ،    سهدىقه-نهزىر ىئشانالرغا ⁄خشاش، بولغىنىغا سويغƒچىالرنىڭ ÿكېلىپ  قƒربانلىقالر
 .بولغان ك∆پ ائلغƒچىالر    ≠اتىھهلىرىنى-خهيرى
 مƒھهممهت، ائبد√راخمان  نوغايالردىن ائرىسىدا قىلغƒچىالر   ‰الن   ىئشان   fiزلىرىنى   زامانالردا،   ›
 يىلدىن-�1905  ىئشانلىق بƒ لېكىن .بولغان زاتالرمƒ  ≠ازىل  ⁄خشاش  ائخƒنƒمالر نىزامىدىن اران≥ىالردىنت

  .قالدى مودىدىن ائرىسىدا تاران≥ىالر كېيىن
 .باشلىدى قاراشقا بىلهن گƒمان تۈرلۈك بىر ائدهملهر ائلغانالرغا نامىنى ىئشانلىق بولسىمƒ، ائلىم قانداق ھور
 تاران≥ى كېيىن،  چىققاندىن  گېزىتلهر تۈرلۈك ‰تىپ، تهرهققىي   مهتبƒائت    ›يغƒرلىرىدا    اروسسىي  چۈنكى

ƒتۈركلىرىدىم  ıچىالر   گېزىƒغƒالر   .باشلىدى  ك∆≠ىيىشكه   ⁄قƒائت بƒىلىپ، ≠ىكىرلىرى ائرقىلىق مهتب≤‰ 
  ىئجتىماىئي تۈرلۈك fiزلىرىدىكى بƒالر   شƒڭالشقىمىكىن،   .باشلىدى   بولƒشقا   خهۋهردار ائلهمدىن ÿتراپ

  يولدا   بƒ  .تىرىشتى قىلىشقا ىئسالھ  مƒۋا≠ىق زامانغا ىئشلىرىنى  بƒالر  .باشلىدى ك∆رۈشكه  كام≥ىلىقلىرىنى
 ياقمىدىمƒ، خƒش چوڭالرغا ≠ىكىرلىرى بƒ ياشالرنىڭ .بولدى قىلىدىغان تهنقىı ›نى بولسا چىققƒچىالر  قارشى
   ÿتمى∏هنلىكتىنمƒ، تهڭزىل مېڭىشقا ›الرچه ياكى توقƒنƒشتىمƒ، بىلهن مهنپهÿتى شهخسىي ›الرنىڭ ياكى

 يېزىپ، گېزىتكه تƒرغانالرنى قارشى fiزلىرى∏ه ياشالر .بهردى يۈز  ىئختىالپ    ائرىدا    ىئككى نېمى∏ىد√ر،
ıالرغا  قېرىالر  .قىلدى تهنقىƒھۋالنى بÿ ر√پƒرماق قارشى ›قتƒياش  بهزى  ائرىسىدا   ياشالر   .بولدى ت  
    ياشالرغا تواليىد√ر، بƒندىن .‰دى نو≠ƒزلƒق ÿكسى≥هچه قېرىالر، fiتمىدى، س∆زلىرى ائھالى∏ه بولسىمƒ، ائلىمالر
ıالرنىڭ لېكىن .باشلىدى سېلىشقا تهھدىƒك∆≠ىيىشكه ≠ىكىرداشلىرى ياشالرنىڭ ك∆رگهنسىرى،  قارشىلىغىنى ب 
  گرىپتار  قىينىلىشالرغا  تۈرلۈك  .قالدى چېكىپ ائزاپ قاتتىق بهزىلىرى ائلىمالردىن ياش قتوغرىلى بƒ .باشلىدى
   .كهمسىتهتتى   دهپ  "چا≠ان   كالته" ياشالرنى    قېرىالر    ائۋال   .سƒسالشتى   بƒالرمƒ   ائخىرىدا .بولدى
 ياقالي  نى"الرچا≠ان  كالته"  چۈشىنىپ، ائھاله  تهره≠دارلىرىنى  ىئسالھات   كېيىن

 ىئشلىتىل∏هن  ۈئچۈن  كامسىتىش  ياشالرنى  ۋه مهنا  سهلبىي ائۋال  س∆زى "چا≠ان  كالته"  .بولدى دىغان
 ÿھۋال بƒ .زامان ‰كهن قىزىق ھال، قاالرلىقبىر ھهيران .بولدى قولاليدىغان ⁄رنىدا ماختاش كېيىن   بولسا،

ƒائت ىللىيم ۋه بار ائرىسىدا تۈركلىرى تاران≥ى ھازىرمƒشتار بىلهن مهتبƒپ، ك∆پ ياشالر ۋه يى∏ىتلهر خƒبول ƒب 
 تهرهققىي ك∆≠ىيىپ، كۈڭه-�كۈندىن  سانى ⁄قƒغƒچىالر گېزىı سهۋهۋىدىن ھادىسىلىرى زامان كېيىنكى

 .ÿتمهكتهد√ر
 تۈرك"  ،"شƒرا"  ،"لتƒز يƒ"  ،"تهرجىمان"،úۋاقىı" جƒرنالالر-�گېزىı چوڭ ÿن ۈئچۈن ÿھلى بهينهل

ƒالرنىڭ—"رتىيƒب 
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 ائرىسىدا    تاران≥ىالر .تƒرىد√ بولƒپ ⁄قƒغƒچىلىرى جƒرنالىنىڭمƒ "ائيال" ÿمدى .جىق مƒشتهرىلىرى
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 ›سƒلى  دې∏ىدهك  ھهممىسى  مهكته≠لهرنىڭ  كونا قىلىنىپ،  قوبƒل قارشىلىقسىزال ھې∞ جهدىı ›سƒلى
ıتكهن  مهكتىپى∏ه  جهدىfi ،ƒبولسىم ƒرلىرى چوڭ ىرب مهكته≠لهرنىڭ  بƒسƒپ، قƒق، بولƒھىم، ⁄چƒغ، مƒل‹ 
   ماددىي   خƒسƒسهن قىسمى  بىر قƒسƒرالرنىڭ بÿ. ƒمهس ھالدا  مƒنتهزىم دهرىجىده، يهتكۈزىدىغان مهخسهتكه
  خهۋهرسىز ›سƒلىدىن  بېرىش  تهلىم بƒالر   مهكته≠لهردىد√ر،  قىسمى  ك∆≠ى   بولسىمƒ،   ائھالىدا   جهھهتتىن
 ۋه ھۈنهرۋهن باشقا   دېخان≥ىلىقتىن  تۈركلىرىده   تاران≥ى  .مƒساھىلهكاردهد√رلهر بهك باراۋهر، بىلهن ىغىبولغانل
 مېھمان مېھماننى  بولسىمƒ، مىللهتتىن نهسىل،  باشقا  .خهلقتƒر مېھماندوسı تاران≥ىالر .بولىد√ كام كاسىپالر
 چامىسىنىڭ قهدىرلهپ، بهك ‰لىپ، قارشى هنبىل مƒائمىله يېقىملىق ۋه چىراي ⁄چƒق ۈئچۈنال بولغىنى
 ≠ولƒ مېھمانغا ھهم گادايلىرى بولغانلىقتىن ≠ولƒ— ائش  قهدىرلىك  ÿن  بƒالردا   .سىياليد√  يېتىشى≥ه
 ىئ≥ىملىك زامانىسىدا خىتاي تاران≥ىالردا .تىرىشىد√ قىلىشقا رازى مېھماننى قىلىپ، نهرسىنى ھهممه .تهيياراليد√
 .مهلƒمد√ر چېكىش تاماكا تارتىد√، ناسۋاي لېكىن ىئ≥مهيد√، تاران≥ى بىر ھې∞ ھازىرمƒ لسىمƒ،بو مهلƒم ىئ≥ىش
  ائدهت   ‰لىش  خوتƒن  ك∆پ   بƒر√ن تاران≥ىالر  .يوقتƒر  ÿسال  ÿھۋالالر ›نداق قىزالردا-خوتƒن

،ƒنى  بولمىسىمƒقازاق  ب�ھهتتا ياش، ناھايىتى بالىلىرىنى  تاران≥ى .بارماقتا قىلىپ ائدهت ك∆رۈپ، قىرغىزالردىن -  
  .قىلمايد√ ‰تىۋار مهسلىھهتلىرى∏ه ۋه رازىلىغى قىزالرنىڭ-�⁄غƒل  fiيلهندۈرىد√، ياشالردىال 14—13
   ۈئچۈن شƒنىڭ  .قىلىۋېتىد√  ھهل  fiزلىرى  ىئشنى  كهلسه  توغرا ك∆ڭلى بىرى∏ه-بىر قƒدىالرنىڭ-قƒدا

 تۈركلىرى تاران≥ى  .تƒرىد√ بولƒپ ىئشالر  ك∆نۈلسىز   تىشالر،تار-�تاالش   قاچان   ھهر   ائىئلىده
 ⁄يƒنالر مىللىي ⁄خشاش بهي∏ىسى ائت ،"⁄غالق" كۈنلىرىده توي ۋه ك∆رىد√ ياخشى تاماشىنى كۈلكه-⁄يƒن
  هرھ باشلىنىپ، چېلىشى  باتƒر ب∆كه"  يƒرتلىرىدا تاران≥ى بىلهن چىقىشى  ياز  .‰تىلىد√ ىئجرا ھالهتته قىزغىن
 جانلىق ىئل∏ىرى يىل 10 بƒندىن چېلىشار بƒ لېكىن .بولىد√ ھازىر مهيدانىغا چېلىش قېرىالر ۋه ياشالر  كۈنى
 يىل 20 بƒندىن شƒنداقال .بارىد√ كېتىپ يوقىلىپ ائزىيىپ، كۈنلهرده  بƒ بولسىمƒ، تƒرغان fiتكۈزۈلۈپ سۈرهتته
 بىرى بƒالردىن مهسىلهن، .بارىد√ كېتىپ ›نتƒلƒپ يىتالى بىر ائدهتلهردىن قاىئدىلهردىن،-رهسىم ىئل∏ىرىكى
 ‰رىشىش ساائدهتكه- باخىı  يېڭى ›نىڭدا ۈئچۈن ھهممه .ىئدى ‰لىش قارشى مهيرىمىنى نور√ز يىلنى، يهڭى
 قƒتلƒق ۈئچۈن ھهممه يىلنىڭ بƒ يىغىلىپ، مهيدانغا بىر قىزالر-�خوتƒن ائھالى ⁄مƒمىي بولغانلىقتىن، ۈئمۈت
 موللىالرمƒ .⁄ينىالتتى ⁄يƒنالر مىللىي مƒناسىپ بايرامغا تهرىپىدىن ائھاله ≠ۈتكۈل .تىلهيتتى ىبولƒشىن يىل

 ۋه قىلىنمايتتى ھ؛مله ≠ىتنه، ھهرگىز قىلسا ىئشتىراك ائيالالر .قىالتتى ىئشتىراك بىلهن شاتلىق-شوخ ›نىڭغا
 خهۋ≠ى قىلىش ≠ىتنه ⁄يƒنالرنى مƒنداق اندازام ھازىرقى لېكىن .قىلىشمايتتى مهنىي قىلىشتىن ىئشتىراك ›الرنى
 .قىلماقتا مهنىي موللىالر بىلهن

 مهسىلىلهر تۈرلۈك  داىئر تارىخقا مىللىي

 كىملهر؟  تƒر≠انلىقالر

 كىشى 30 تۈركلىرىدىن تƒر≠ان زامانىسىدا خىتاي قارىغاندا، بېرىشى∏ه خهۋهر تƒر≠انلىقنىڭ دې∏هن  تۈلهك
 چىققان ›ر√ش ائرىسىدا ماچىن بىلهن چىن چاغدا شƒ دهل .≠االنغان بېجىن∏ا نىپ،ÿيىپلى ىئشتا بىر خانىيالىك
 ›ر√شقا بƒالر بىلهن ÿمرى خاننىڭ .سورىغان ÿۋهتىشنى ›ر√شىغا ماچىن fiزلىرىنى تƒر≠انلىقالر بايىقى بولƒپ،

 .بولغان سهۋهپ شىغابولƒ مهغلƒپ خهلقىنىڭ ماچىن ك∆رسىتىپ قهھرىمانلىق توال ›ر√شتا ›الر .ÿۋهتىل∏هن
 تƒر≠انلىقالر لېكىن .قىلغان ىئھسان جاي-يهر چ∆رىسىده بېجىن بƒالرغا بولƒپ، خوشال ناھايىتى بƒنىڭغا خان
 داڭقى بېرىپ، ىئزنه خان .سورىغان ىئزنا قايتىشقا سېغىنىپ ۋهتهنلىرىنى ھهم ك∆رسه ىئلتىپات قان≥ه خاندىن
 قوشƒپ ائدهمنى fiيلۈك 150 قالماقالردىن ⁄لتƒر√شلƒق چ∆رىسىده ېجىنب باتƒرنى يهتته بىلهن باتƒر قارا چىققان
  كېلىشنىڭ   بƒالر   .⁄رناشقان   يايلىغىغا تېكهس fiلكىسىدىكى ىئلى fiتۈپ، تƒر≠اندىن بƒالر .ياند√رغان
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   يƒرتىدىن-�ÿل   تƒرغانلىقتىن بولƒپ   ›ر√شلىرى   قىرغىزالرنىڭ-�قازاق   تاغلىق   قالماق، تېكهس   ائلدىدا
  چ∆رىسى∏ه  بƒالرنىڭ قازاقالر ۈئچتƒر≠انلىق  ائقسƒلƒق، تاغلىق  يۈرگهن م∆كۈپ   ائرىسىدا   تاغ   ائجراپ،
 بƒالرنىڭ .ياشىغان بىلله بىلهن موڭغƒلالر-قالماق  مىقدارى  ÿسىر يېرىم  بىر بولƒپ خهلق قƒراما بƒ .تو≠النغان
 بولسىمƒ، قالماقالشقان   تىللىرى   مهنپۈلهشكهن،   تامام  چىرايلىرى ت،قىيا≠ه ائرىلىشىپ، قانلىرى موڭغƒلالرغا

 .كهل∏هن قىلىپ ىئستىمال يېرىده كېرهك ۋه ›نتƒمىغان ھهم  تۈرك≥ىنى تىللىرى ائنا
    بƒالر   زامانىسىدا    سƒلتانلىغى غƒلجا .كهل∏هن ساقالپ  سۈرهتته  رهسمىي   ىئسالمىيهتنى  تƒر≠انلىقالر

 قاراقولغا يېرىمى ياققا، ائلمƒتا يېرىمى fiتكهنده  ⁄ر√سالرغا   ىئلى   .ائتالدى   دهپ  تاران≥ى  رهۋىشته رهسمىي
 تېكهسكه كېيىن كهل∏هنلىرى قاراقولغا   .ائتىلىد√   دهپ  سارتقالماق   ھازىر   يهردىكىلىرىلىرى › .كهتكهن
 ).ھهدىيه تƒر≠انلىقالرغا ائرىسىدىكى  تاران≥ىالر(   ائتالدى  قالماق قىلىپ، قوبƒل   دىنىنى   بƒددا بېرىپ،

 ٭ ٭ ٭
 بهگلىكنىڭ ىئشكاغا ھاكىمبهگلىكنىڭ ھهزرىتى   )يارلىقلىرىدىن بهگلهرنىڭ  ھاكىم(   دهستهك"

 :ھ∆كۈملىرىدىن
 زامانالردا تهچلىق قهدىمكى بولسƒنكى، مهلƒم ائنداق مىڭبې∏ىلهرگه ز√ليار ۋه بې∏ى دىۋان ىئسكهندهر قاينƒق
 بƒنىڭ .ىئدى بار خاتىپلىرى ائخƒن، fiستهڭلهرنىڭ-�fiستهڭ قېشىدا ائخƒننىڭ چوڭ ائلته باشلىق ائخƒن ÿلهم
 يƒرتالرغا قالغان كېتىپ،   بƒز√لƒپ   ÿن   قهدىمكى   ك∆چته-ك∆چ   بولƒپ،   ت∆ۋهن-يƒقƒرى  يƒرت بىلهن

 كونا يƒرت ھازىر .ىئدى بهرگهن قويƒپ نىمهنسه≠دارالر ⁄خشاش بېشى ÿللىك بې∏ى، يۈز باگ، ›لƒقلىرىمىز
 بهردى-ائلدى مهر√پ،-ÿمرى مƒسƒلمانالرنىڭ بىز باقساق، .جايالشتى بولƒپ تې≥لىق توختاپ، ÿن بىلهن ىئزنا

 نىكاھ بولسا ت∆كۈن-�توي قهبزىنى، ۋه ناماز fiل∏هنلهرنىڭ باشقƒرىدىغان، مهكته≠لىرىنى قىلىدىغان ىئھتىساپ
 باشلىق شهھهر ۈئچۈن ›نىڭ .ىئدى بار ىئشلىرى قىلىدىغان تهلىۋىنى ۋه √گاد بولسا نƒزىرى-نېزىر
 قاتارلىق بهگ ۋه ائخƒن شهھهرنىڭ بهزى بƒندىن .قىلد√ق تهيىن ائخƒنالر ۋه خاتىب fiستهڭلهرگه-fiستهڭ
   ت∆كۈن-توي ائخƒنلƒق، مƒ≠تى  قهبزىنى چۈشۈرىد√، ائخƒنلƒق ÿلهم نامىزىنى fiلسه ائدهملىرى ياخشى م∆تىۋهر
 بولسا نƒز√رى-�نهزىر ت∆كۈن،-توي يه fiلسه، ≠ƒخراالر ›ششاق .قىلىد√  ائخƒنلƒق   خاتىپ   نىكانى   بولسا
 ت∆رت قاينƒق  .ائرىالشمايد√  ىئشىغا بىرىنىڭ-بىر ›الر باشقƒرىد√، مهزىنلىرى -�ىئمام مهھهللىنىڭ قايسى ھهر
  قىلىپ دهستهك تامغىلىك ۈئچۈن  ›نىڭ  .قىلد√ق اتىپخ سادىقنى مولال تهيىنلىد√ق، ائخƒننى مƒ≠تى يۈزگه

  ›قتƒر√پ  جاكا مهزىنلهرگه  ۋه ىئمام ÿللىكبېشى، بې∏ى، يۈز ت∆رت زامان بارغان يېتىپ دهستهك بƒ  .چىقارد√ق
 توي قهبزنى، .چۈشىرىد√ ائخƒنالر مƒ≠تى نامىزىنى fiلسا ائدهم يۈزده ت∆رت قاينƒق كېيىن بƒندىن  .قويƒڭالر
 خاتىپالرنى ۋه ائخƒن بولسا، مƒردا  ىئ≥ىده  يƒرت قاچان ھهر  .قىلىد√ خاتىب سادىق مولال نېكانى نىدهكۈ

 .چىقىسىلهر ‰لىپ قىلىپ تهكلىپ
  ىئشىنى  ت∆كۈن-�توي يېتىم،-fiلۈم قىلىپ، بىپهرۋالىق ىئل∏هركىدهك يهنه مابادا چىرلىماي، بƒالرنى ÿگهرده
 مهلƒم ⁄ردىالرغا ائڭالپ خاتىپالر ۋه ائخƒن ›چƒرنى بƒ ‰تىپ، تۈگىتىپ ائرا زfi ائڭالتماي، خاتىبالرغا ائخƒن
 ÿكىلىپ، قوشƒپ ىئ∏ىلىرى∏ه توي  مهزىنلىرىنى  ÿللىكبېشى،  ىئمامى،  يۈزبې∏ى،  يƒرتنىڭ شƒ قىلسا،
 .≠ۈتۈلدى دهستهك دهپ  fiتمهيمىز  گƒنايىدىن  كىمنىڭ  ھې∞  .بهنلهيمىز بىلهن قاتتىقلىق
 .كۈنى-12   ائينىڭ-4 يىلى-14  شۈينىڭ كاڭ
 خاتىمه

 دهۋرى تهرهققىيات ÿسىرده خخ باشلىنىپ، ÿسىرده خىخ دهۋرى ⁄يغىنىش قېرىنداشلىرىمىزنىڭ  نوغاي
 ÿسىر خىخ بولسا خهلقى تاران≥ى .بولدى ÿسىرده خخ دهۋرى ⁄يغىنىش تۈركلىرىنىڭ تاران≥ى بولسا، بولغان

 بويى≥ه قاىئدىلهر كونا ۋه تار بهك ىئدارىسى خىتاي قېلىپ، ائستىدا قول خىتاي هدهرق fiتكهن∏ه ⁄تتƒرىلىرىدىن
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 بولغانلىقتىن الزىم تƒتƒش قاراڭغƒلƒقتا خهلقنى قاراتقان fiزى∏ه قƒر√لƒپ،

 كېيىنكى   .قوللىناتتى  تهدبىرلىرىنى قىيىن≥ىلىق ۋه جا≠الىق خىل ھهر خهلقلهرگه ھ∆كۈمدارلىغىدىكى fiز
 بولغان مƒۋه≠پهق، قƒر√شقا خانلىق بىر مƒستهقىل ائلدىغا fiز ›الرمƒ ك∆تىرىلىپ، ىئسيانى تاران≥ىالر ۋاقىتالردا
،ƒندا  بولسىمƒيهسسهر ياشاشقا بهخىتلىك  تاران≥ىالر  بى≥اره  ھهم  شƒز .بواللمىدى مfi ƒخرانىڭ بهگلىرىمƒ≠ 
 قىلىشقا ىئداره بىلهن ›سƒل كونا خشاش⁄ مهمƒرلىرىغا خىتاي قىلماي، مƒائمىله مƒۋا≠ىق ÿھۋالىغا ھال

 ك∆ۋۈك ۈئستىدىكى دولقƒنى سƒ ھاكىمىيهت، بƒ بولغانلىقتىن، نارازى  ›نىڭغا بولسا خهلق ≠ƒخرا .باشلىدى
 .بولدى داخىل د≈لىتى∏ه  ر√سىيه   ›الر   fiتمهي،  ك∆پ   لېكىن،   .ىئدى   تƒرماقتا چايقىلىپ ⁄خشاش
 ۋاقتى ياشاش ÿركىن ائز بىر قƒتƒلƒپ، بƒير√غىدىن بهگلهر كونا        نىڭ≠ƒخرا بى≥اره ÿمدى دېمهك،
 توغرىلىق بƒ ›الر بهل∏ىلىنىپ، تهرىپىدىن ›لƒغلىرى خىتاي بهگلىرى تاران≥ى چۈنكى .ىئدى يهتكهندهك
 ‰غىز ارشىق ›نىڭغا بولدىمƒ، ىئ∏ه مهنسه≠كه بىر بهگ بىر .سورىمايتتى رازىلىق ۋه ≠ىكىر بىر ھې∞ ≠ƒخرالردىن
 شىكايهت .يوق ھهققى   ھې≥كىمنىڭ   قىلىشقا   شىكايهت   ›لƒغالرغا   ۈئستىدىن ›نىن .يوق ائچماق

ƒسال قىلساڭمÿ لىنمايتتى ‰تىۋارغا‰. 
 ائقساقال بولƒس، بهلكى ÿمهس، "بهگلهرنى ھاكىم" ⁄خشاش خىتايالرغا تاران≥ىالردىن بولسا ھ∆كۈمىتى  ر√س
 قىلغƒچى ھهل ىئشلنرىنى غهۋغا ۋه مىراس تاالق، نېكا، ⁄خشاش قازى گۈچىلهرنى،بهجهر ىئش ⁄خشاش
 ۋه سايالش تهرىپىدىن ائھالى بهگلهر مهمƒرىي  بƒ .بهردى قولىغا ≠ƒخراالر ھوقƒقنى ÿسلى بهل∏ىلهپ، بهگلهرنى

ƒلېكىن .بولدى غانبهل∏ىلىنىدى  ائرقىلىق  تهستىقالش  تهرىپىدىن  ھ∆كۈمهت  سايالنغانالرنى تېرىقىده ش 
   سايالشقا ائدىمىنى   خالىغان fiزلىرىنىڭ ≠ايدىلىنىپ، ›سƒلىدىن سايالش بƒ خهلق قالغان ۈئگىنىپ قƒللƒققا

  .شƒالرنىڭ  بولغانلىقتىن،  بالىسى ائتا بهگلهرمƒ بƒ .ساياليد√ زاتالرنىال بهگ بولسىمƒ قورقƒپ   ك∆رسىتىشتىن
 تولƒق ›سƒلىدىن سايالش باشالپ،  يىلدىن-�1905 قهۋمى تاران≥ى خىرىائ .ماڭىد√ ائجرىماي ÿسال يولىدىن

 بƒ خهلقنىڭ .ىئدى كىرىشكهن قويƒشقا  ائدهملهردىن ك∆زلهيدىغان مهنپهÿتىنى خهلق مهنسه≠دارالرنى ≠ايدىلىنىپ،
 fiزىنىڭ رداۋاقىتال بىر  كېلىپ زىı شهخسىيىتى∏ه ۋه مهنپهÿتى ھ∆رمىتى∏ه،– ىئززهت بهگلهرنىڭ بƒر√نقى ىئشى

 ىئزدىسىمƒ تهره≠دار fiزلىرى∏ه بهگلهر كونا .خورالند√راتتى ›الرنى ائتاش دهپ بهگ ائدهملهرنى بولغان خىزمىتىده
 ›الرنىڭ ائرقىسىدا شƒنىڭ .باشلىدى قوللىنىشقا ›سƒلىنى بېرىش ≠اره يولدا بƒ ائخىرىدا تا≠المىغانلىقتىن،
 نهتىجىسىده شƒنىڭ .ب∆لۈندى ≠ىرقى∏ه ىئككى تاران≥ىالر دېمهك، .ائشتى جىق بهك ىئ≥ىده زامان ائز تهره≠دارلىرى
 تƒرىدىغان بېرىپ يۈز قاچان ھهر fiلتۈرۈشلهر ۋه سوقƒشƒش چېقىم≥ىلىق، fiچمهنلىك، ائرىسىدا تاران≥ىالر
 تهره≠كه شىقار قىلغانلىقتىن، ھىمايه ≠ىرقىسىنى fiز ۋاقىı ھهر قازىالرمƒ بولسƒن، بولسا تهره≠تىن قايسى .بولدى
 شƒنداق .بارىد√ كۈچىيىپ بارغانسىرى دۈشمهنلىك ائرىسىدا ائھاله ÿھۋالدىن  مƒنداق .سالىد√ جا≠االر ناھهق،

 بېرىش؛ ائيلىك، قازىالرغا بىرىن≥ىدىن شƒكى، يېرى قىلىدىغان ىئسالھ ائۋال ھهممىدىن بولغانلىقتىن
 ىئمتىھان ىئلمىدىن ھهققىيه ھوقƒق ك∆رگهن، ىسىنىتهربىي ىئسالم خالىس ائدهمنىڭ بولغان قازى ىئككىن≥ىدىن
 تاران≥ىالر بولمىغاندا، مƒنداق .شهرت بولƒشى ىئ∏ه شاھادهتنامى∏ه توغرىلىق ىئكهنلى∏ى اليىق قازىلىققا بېرىپ،

 .تهبىيد√ر قىلىشى داۋام ھ∆كۈملهرنىڭ ىئختىالپ، جاڭجال، تارتىش،-�تاالش ائرىسىدىكى
 كېيىن يىلدىن-1905 ائرىسىدا بƒالر سهۋهۋى، .دېد√ق كىردى دهۋرى∏ه ىش⁄يغىن تۈركلىرىنى  تاران≥ى
 بالىالرنى ‰≥ىش، مهتبÿƒلهر مƒسƒلمان≥ه قƒر√لƒپ، جهمىيهتلىرى قىلىش ىئسالھ مهدرىسلهرنى ۋه مهكتهپ
 ÿتكهن تهرهققىي باشقا ‰لىش، لهززهت مهتبƒائتتىن مىللىي ⁄قƒتƒش، ÿۋهتىپ مهكته≠لىرى∏ه ھ∆كۈمهت

 بƒ دېمهك، .باشالنغان ىئشلىرى قىلىش غهم ۈئچۈن ÿھۋاللىرى fiز مه ‰لىش ۈئل∏ه ك∆رۈپ، لهتلهرنىمىل
 .ائالمهتلىرىدىند√ر ⁄يغىنىش ›الرنىڭ
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 تƒرارلهر قانداق تۈركلىرى تاران≥ى

 يېزىشىمدىن ماقالىنى مهزكۈر .ىئدىم يازغان ماقاله بىر سهرلهۋھىلىك شƒ سانىدا-10 جƒرنالىنىڭ  "شƒرا"
 بولغانلىقتىن، بېرىش مهلƒمات توغرا يهتكۈنى≥ه نىڭكۈچۈم تƒرمƒشىدىن تۈركلىرىنىڭ، تاران≥ى — مهخسىتىم-1
 يېزىش ائساسلىنىپ ≠ىكرى∏ه ائدهمنىڭ ھ∆رمهتلىك بىرهر س∆زلى∏هنده ھهقنى يازغƒچىالر تارىخىنى قهۋمنىڭ بىر
 .ھېسا≠لىدىم دهپ كېرهك قورقماسلىق ›ندىن كهلسه، توغرا

 fiز كىشىنىڭ قىلىنغان ائساس ≠ىكرى بهلكى ÿمهس، ۈئستىده يازغƒچى قاباھهت جاۋا≠كهرلى∏ى بƒنىڭ
 .ىئدىم قىلغان ھهرىكهت يولدا شƒ قىلىپ، دهستƒر قاىئدىنى دې∏هن بولىد√ ۈئستىده
 ىشقاقىل يوق تازىالشقا، ائۋالىراق بولسىمƒ كۈن بىر داغالرنى قارا ۋه ھال ناچار ك∆رۈن∏هن تƒرمƒشىمىزدا fiز
 كىم∏ه" بىل∏هنلىرىمىز ھالدا، ائۋالقى ھامان ÿتمهي، ىئجتىھات يوقىتىشقا داغالرنى مهزكƒر ÿگهر .تىرىشماق
 قاراڭغƒلƒغى جاھالهت ىئستىقبالىمىزنى ماڭساق، بىلهن يول شƒ ›قتƒرماي، بىر ھې∞ ائھالىغا دهپ —، "كېرهك
 خاراپ ائدىشىپ، سهھراسىدا جاھالهت قىاللماي، ≠هرق سولىمىزنى ۋه ⁄ڭ ۋاقىı بƒ .قا≠اليد√ يامانراق بƒندىن

 ىئشى بالىلىرىنىڭ ›يغƒر نادان چاال ⁄خشاش ماڭا بƒ د√ر√س، .ىئدى چۈشهندۈرۈش بولىدىغانلىغىمىزنى
 چاره؟ نېمه ائمما .ىئدى ۋهزىپىسى ھهزرهتلىرىمىزنىڭ م∆ھتهرهم بهلكى ÿمهس،

ƒن ائسىم،( زاتالر م∆ھتهرهم بƒاخ≠ƒدا )ىئستىسنا الر⁄خشاش ياقƒنداق بېرىلىپ، مهقسىتى∏ه ⁄الش بېلىق سƒم 
 بىزگه ائخىرى كېيىن قىلمىغاندىن تهنهزز√ل ىئشالرغا ›نداق ياكى چىقارغانلىرىدىن ‰سىدىن مهزىپهلهرنى-�ۋهزىپه

 .كهلدى توغرا كىرىشىشكه ⁄خشاشالرغا
 ÿيىپ ھهرىكهتلىنىشىمىز كهتكۈزۈشكه داغالرنى بولغان تƒرمƒشىمىزدا ۋاقتىمىزدا، ‰يتقان قاتتىق بهك
 مهزكƒر ۈئچۈن شƒنىڭ .ىئدىم ⁄يلىغان دهپ ÿيىپلىكتƒر ÿتكىنىمىز سۈكۈت تƒر√پ، ⁄خاق بهلكى ÿمهس،
 ىئ∏ىلىرى داغالرنىڭ بƒ ۋه ىئكهنلى∏ىنى شهكىلده قايسى داغالرنىڭ ۋه ياقلىرىنى ناچار تƒرمƒشىمىزنىڭ ماقالهمده
 ماكالهمنىڭ مهزكۈر fiتهيكى، ‰يتىپ ‰نىق شƒنى تېخى .ىئدىم يازماق≥ى ساناپ رلهپبىربى ىئكهنلى∏ىنى كىملهر
 ھهرىپىنى بهلكى .يازمىدىم بىلهن غهرهز قارىتىلغان بىرى∏ه س∆زىنىمƒ ‰غىز بىر ھهتتا ÿمهس، جۈملىسىنى بىر

 زاتهن .ىئدىم تƒتقان ÿسته مهخسىتىمنى ائلىي ÿتكهن زىكرى يƒقىرىدا تىزغاندا
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 ۋىجدانسىزالردىن قىلىدىغان زايه ÿرىزىلهرگه شهخسىي ›نداق سهھىپىلىرىنى مهتبƒائت مƒقهددهس
 .مهقسىتىمىزگه كېلهيلى كېيىن ىئزاھاتتىن قهدهر شÿ. ƒمهسمهن

 مهزكƒر مېنىڭ جانا≠لىرىنىڭ ÿ≠هندى مولال ىئمىر موللىلىرىدىن تاران≥ى سانىدا-18 جƒرنالىنىڭ "شƒرا"
 ۈئچۈن يازغانلىرى سۈ≠ىتىده رهددىيه ماقالىنى مهزكƒر ھهزرهت م∆ھتهرهم .چىقتى بېسىلىپ دىيىسىرهد ماقالهم∏ه
 .ك∆رهيلى قاراپ بىز بولسىمƒ نهرسه ھهر .ك∆رسهتتى قىزىققانلىغىنى قاتتىق دهرىجىده ائخىرقى كېرهك، بولسا
 ھهقىقىي بولغانلىقتىن، ائدهم سۈ≠هتلىك خىپاش كور، ÿ≠هندى ›يغƒر .1 :جانا≠لىرى ÿ≠هندى مولال ىئمىر

 بƒالرنى ‰تهلمهي، ≠هرق ياكى ك∆رهلمهي خىزمهتلىرىنى ھهقىقىي ىئشلى∏هن يولىدا مىللهت ۋه دىن ىئشانالرنىڭ
 قىلدى ىئشان fiزلىرىنى ائخƒنالر نىزامىدىن مƒھهممهدىي، ائبد√راخمان ھېسا≠الپ، قاتارىدا ىئشانالر مهككار
 مهنىنى دې∏هن "بوالتتىڭىز بىل∏هن ىئكهنلى∏ىنى ىئبارهت نېمىدىن ىئشانلىق ىيھهقىق بولسا ىئمانىڭىز .دېمىش

 دىن ھهزرهتلىرىنىڭ دامولالم بولغىدهك دهلىل بƒنىڭغا قىلىپ، ىئلغا سۈرهتته ÿدىبانه جۈملىنى بىر ائڭلىتىدىغان
 ىئشلىدى بىلهن تىسىۋاسى ىئشانلىق خىزمهتلهرنى بƒ چىقىپ، ساناپ خىزمهتلىرىنى fiتكهن يولىدا  مىللهت ۋه

 .دېمهك≥ى
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 ⁄قƒپ .ھايدىغان تاياقتا بىر باخشىالرنى ⁄ينايدىغان ≠ېرى بىلهن موللىالر داۋالىغƒچى ⁄قƒپ ائغرىقالرنى
 كىتا≠الردىمƒ م∆تىۋهر ساقايتىش ⁄قƒپ ائغرىقالرنى .⁄قƒيد√ ائساسلىنىپ ›سƒلغا بىر موللىالر داۋالىغƒچى
 .مولالم ىئمىر دهيد√ —،"بارد√ر ÿتكىنىم ىئنكار داۋالىغƒچىالرغا ⁄قƒپ بارلىق تىنبولغانلىق چاال ⁄قƒش .بارد√ر
 ھهقلىقمƒ؟ داۋاسىدا ÿ≠هندى ىئمىر مولال قارايلى، ÿمدى

 ىئشان fiزلىرىنى زاتالرمƒ ≠ازىل ⁄خشاش ائخƒن نىزامىدىن مƒھهممىدى، ائبد√راخمان ماقالهمده مهزكƒر مهن
 س∆زىنى "≠ازىل" كېرهك، دېسه بولسƒن ⁄ڭاي قارغاشقا بولسا ÿ≠هندى ىئمىر همم∆ھتهر .دېدىم قىلدى ‰الن

 بىزنى دهپ، ھېسا≠لىدى قاتارىدا مهككار زاتالرنى ك∆رۈن∏هن خىزمىتى يولىدا مىللهت ۋه دىن قويƒپ، چۈشۈرۈپ
 يوقمƒ؟ ≠هرق ا⁄تتƒرىسىد س∆زلهرنىڭ دې∏هن "مهككار" بىلهن "≠ازىل" ÿ≠هندىم، يوغسƒن، .بولىد√ قارىلىماق

 س∆زىمىزنىڭ دې∏هن ú≠ازىل" بىزنىڭ خىزمهتلىرى يولىدىكى مىللهت ۋه دىن چىقىدىغان ساناپ جانابىڭىزنىڭ
 —،"ىئشلىدى  بىلهن ۋاسىتىسى ىئشانلىق  ىئشالرنى  مهزكƒر   دامولالù جانابىڭىزنىڭ يهنه  ÿمهسمƒ؟ ىئزاھى

 بƒ مېنىڭ  ائڭالتمامد√؟  ÿتكهنلى∏ىنى  ۋاسىته ىئشانلىقنى يولدا بƒ ھهزرهتلىرىنىڭ مىشارالىيا دې∏ىنىڭىزدىن
 ىئمانىمدىن مېنىڭ ائرقىلىق مهتبƒائت ۋه ائڭلىدىڭىز  قاياقتىن  ÿتكىنىمنى  ىئنكار   تهسهۋۋ√≠نى ماقالهمده،
 تىل ىئشانالرغا ھهقىقىي مهن  .قىلماڭ گƒمان مهندىن ÿ≠هندىم قىلدى؟ مهجبƒر نېمه سىزنى ‰تىشكه ÿرز شۈبھه

 خالىسىڭىز بىلىشنى ىئكهنلى∏ىنى ىئبارهت كىملهردىن ىئشانلىرىم غانبول ك∆رسهتمهك≥ى مېنىڭ، .تهككۈزمهيمهن
 ⁄قƒپ قاتار بىر ماقالىنى شƒ ياكى   قىلسىڭىز،   مƒراجىŸت   بېتى∏ه-ÿ   117سهرنىڭ   ناملىق "ھهقىقهت"

 .قىلغاند√ر ≠هيدا تهÿجۈ≠ىڭىزنى دېيىشىم "قىلدى الن‰ ىئشان fiزلىرىنى" ‰ھتىمال، .قىلىد√ كƒ≠ايه چىقسىڭىز
 ۋه ىئشان مƒھىتىمىزدا،  بىزنىڭ   ۋاقىتالردا  بىر  مهلƒمد√ركى،   ھهممىمىزگه.‰تهيلى ىئزاھ ائز بىر بىز بƒنى

 يالغƒز نهرسىنى بىر ھهر ۋاقىتالردا بىر ھهتتا قازانغانكى، غهلىبه قهدهر شƒ بولدى مهشھƒر شƒنداق ىئشانلىق
   ھې∞   ائرز√لىرى -تىلهك  ھهر ىئشانالرنىڭ تواليى  مƒندىن   ھالدا ÿكىس .بولىد√ ىئشلهشكه بىلهنال ىئشانلىق
 بىلهن ۋهقه بىر  بƒنى .بوالتتى باي بىلهن سېتىش ≠ىر  بƒالر ائرىسىدا   ائۋام   .⁄ر√نلىناتتى   توسالغƒسىز
   ≠هرز   قاتنىشىشىنى  س∆ھبىتى∏ه   ىئشانالر   خهلقنىڭ  ائخƒنƒم بىر بىرىده يېزىالردىن :قىالي تىئسپا

 جاماÿت،" قىلىپ، خىتاپ جاماÿتكه كۈنى  بىر   ك∆رۈپ،   باشلىغانلىغىنى   تƒتƒشقا   ÿال   ىئبادهتلهردىن
  fiتهڭالر،  ىئبادهتلىرىڭالرنى  ≠هرز ائۋۋال ر،قويماڭال ائلدىغا ىئبادهتلهرنىڭ ≠هرز س∆ھبهتلىرىنى ىئشانالرنىڭ،
 تهربىيه يولىدا رهسƒل ھېلىقى ۋاقىتتا شƒ .ده≠تƒ —،"ائڭالڭالر بېرىپ ائندىن يهتسه، ۋاقتىڭالر  كېيىن   شƒندىن
   ائخƒن   .قورقƒتقان  ده≠مfi ƒلتۈرۈمىز ھهزرهتلىرىنى ائخƒن ھهتتا .چىقارغان غوغا مƒرىتلهر ‰تىلمىش،
 كىشىلهر   ھهزرهتلىرى∏ه   ىئشان   چۈشىنىپ،   بولىدىغانلىغىنى   ناچار يهنىمƒ   ۋهقهنىڭ  بƒ  ىرىھهزرهتل
 .كهتتى بولƒپ غايىپ ۋادىسىدا جاھالهت ائۋازى ائلىمالرنىڭ ھهقىقىي ۋاقىتتا › دېمهك، .سورىغان ÿ ƒ≠ÿۋهتىپ،
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 چاغالردا › .قىلىد√ بايان ÿتكهنلى∏ىنى ازنىي fiزلىرىنى ىئشانالرغا قىسمى بىر بهزى خهلقنىڭ ⁄مƒم 
 .كېرهك بولسا چۈشىنىشلىك ⁄ينىغانلىغى رول مƒھىم نهقهدهر ىئشانلىقنىڭ
 ائدهم ≠ازىل ۋه ائلىم زادى بƒ .كىرىشتى تهربىيىلهشكه مƒرىتلهرنى شƒنداق داموللىمىزمƒ بىزنىڭ دېمهك،
 ائدهمنىڭ بƒ زاماندا › ۈئچۈن شƒنىڭ .قىلدى بىيهتهر يولىدا رهسƒل مƒرىتلهرنى .يوق شۈبھه بولغانلىغىدا
 مƒرىı دامولالمغا .ىئدى يۈرگهن ائيلىنىپ ⁄خشاش چىۋىنلهرگه ⁄الشقان ھهسهل∏ه ÿترا≠ىدا ›نىڭ مƒرىتلىرى،
 نىزامىدىن بولسا، ÿكسهرى موللىالرنىڭ بƒ .ىئدى بار موللىالرمƒ بولغىنىدهك، خهلق ائۋام ائرىسىدا بولغƒچىالر

ƒمدىن مىشارالىيا بولغانلىقتىن ىئبارهت خهلىپىلىرىدىن ۋه شاگىرت جانا≠لىرىنىڭ نائخƒنƒشاگىرتلىرىنى ائخ 
 مهلƒم بƒندىن .داۋامالشتƒردى س∆ھبىتىنى دامولالم ھامان .قايتمىدى ائرقىغا ›الر چاقىرتسىمƒ، قايتƒر√پ
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 يالغƒز ائيرىلىپ يارانلىرىدىن ıدوس fiزىنىڭ_ھهزدهت ائخƒن  دهركى  تواليى  بƒندىن ائخƒن  بولدىكى،
 :‰يتتى بېيىتنى شƒ بولƒپ مىسكىن قىلىپ، ھىس غƒربهتته fiزىنى ۋه چهكمىش غېرىپلىق

 قېرىنداشىم، يوقتƒر مېنىڭ د√نيادا، ›شبƒ مهن غېرىب           

 .≠ېر√بالىم يوقتƒر ائڭا بارد√ر، ائرز√يƒم ›چارغا
 ..ك∆رۈندى ائنƒمدا بىزنىڭ ھال بƒ .شƒ د√ر√س دهيد√ — ،"قƒلى مƒھىı ىئنسان — قƒلى ھايات ىئنسان"

 ھهر .تا≠مىدى رىۋاج ائن≥ه بولسىمƒ، كىرىشكهن قىلىشقا تهربىيه مƒرىı قىلىپ، ىئشانلىق ۋاقىتالردا كېيىنكى
 ÿمىر مولال .چوڭد√ر تهغدىرلى∏ىدهك خىزمىتى قىلغان تاران≥ىالرغا ھهزرهتلىرىنىڭ ائخƒن بولسىمƒ، قانداق
 ھهممىسى قالغانلىرىنىڭ قىلىنسا، ىئستىسنا بىرهرسى ائدهملهرنىڭ قىلىنغان بايان ماقالىسىدا دىنىڭÿ≠هن

 ۋه چىقىرىش بازارغا يېمىشىنى دهرهخلهرنىڭ › بولسا دامولالم .دهرهخلهرد√ر يېتىشكهن باغ≥ىسىدا ھهزرهتنىڭ
 .قىلىمىز شۈكرى ھالغىمƒ قهدهر بƒ .⁄ر√نلىماقتا خىزمىتىنى تهيىنلهش باھاسىنى

 س∆ي∏ۈچى، مهتبƒائت  خهۋهردار،  ÿھۋالىدىن د√نيا  ≠ازىل،   ائلىم،   ھهقىقهتهن   ائخƒنƒم   نىزامىدىن
 جƒر مىسىردىن
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 .چىقمايتتى گېزىı باشقا >terjimandin< قازاندا ۋاقىتتا › چۈنكى .ائدهم ⁄قƒغان ‰لىپ نالالر

 fiمرىنىڭ .بولغان ائدهم جهسƒر ناھايىتى ۋه ساقلىماس گƒنا هس،بىلم مادارا س∆زلۈك توغرا مƒداھىنهسىز،
 دوسı، ھهزرهتنىڭ م∆ھتهرهم .دېيىلىد√ بولدى سهۋهپ تهبىتى موشƒ ›نىڭ ائيرىلىشىغا يارانلىرىدىن ائخىرىدا
 ىرىÿسهرل ÿدهبىي شېرلىرىنى تهرجىمهھالىنى، مƒكهممهل ›نىڭ قىلىپ، ھىممهت بىرى شاگىرتلىرىنىڭ ياران،
 رهتلهپ، تهرجىمهھالىنى بولمىغاندا ھې∞ .بوالتتى ك∆رسهتكهن ھ∆رمهت ÿتتۈرسه نهشىر يىغىپ، بىلله بىلهن

 :كېلهيلى ‰تىرازغا .مهلƒم يېزىلىشى ÿسهرلهرده ھالى تهرجىمه دامولالمنىڭ .الزىم ÿۋهتىش جƒرنالى∏ا "شƒرا"
 نهرسىنى ھهر بولغانلىقتىن، بېرىش مهلƒمات توغرا ۋه خالىس تƒرمƒشىدىن تاران≥ىالر مهخسىتىمىز، ÿسلى بىزنىڭ
 تاياقتا بىر قاچان ھهر باخشىالرنى بىلهن موللىالر داۋااليدىغان ⁄قƒپ ائغرىقنى .ىئدىم يازغان بويى≥ه ك∆رگىنىم
 بƒ چۈنكى .ك∆رمهيمىز ≠هرقلهرنى قانداق ھې∞ ائرىسىدا ›سƒللىرىنىڭ داۋاالش بƒالرنىڭ سهۋهۋى، .ھايدايمىز

 .سېلىشتƒر دهم بىرسىنىڭ يهنه بولسا، ⁄ۋ√ش بىرسىنىڭ بولماي، داۋا ماددىي بىر ھې∞ ىئشىدا ىشىلهرنىڭك
 .شۈبھهلىكتƒر بولƒشى ≠ايدىسىنىڭ بىرهر تهغدىردىمƒ، بولغان ياخشىسى .گهپ ىئككىن≥ى يامىنى-� ياخشى بƒنىڭ
 ≠هننىڭ تىببىي ۋه  دورىالرنىڭ ماددىي سا،بول مۈمكىن ساقايتىش ائغرىقالرنى بىلهن تهدبىرلهر بƒنداق راستىنال
 زهخمهت نهرسى∏ه بىھƒده .بولƒۋاتىدىغƒ سهرىپ fiمۈر ۋه ائخ≥ا مىلليونالرچه يولدا بƒ .بولƒر ÿھمىيىتى نېمه

 نېمه؟ ىئسالمالرغا بىز  بىلمهسمƒ؟ بƒنى ياۋرو≠الىقالر بهلكى بولماسمƒ؟ چېكىش

 بالىسل ›يغƒر

 ٭ ٭ ٭
 كهل∏هنلى∏ى ياقالرغا قهشقهر زاتنىڭ ىئسىملىك مƒسلىم بىننى قƒتهيبه تارىخالردا )مƒھتهسىر( ىئناۋهتلىك
 .›چرىتالمىد√ق ته≠سىلىنى بƒنىڭ بىز لېكىن .يېزىلغان
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 بƒنىڭ قىلغان؟ ىئش نېمه يهرده › ۋه كهل∏هن ۈئچۈن نېمه تهره≠كه قهشقهر مƒسلىم بىننى قƒتايبه
 ›يغƒر بىز — بىلىش بƒنى  .ىئدى يېزىلسا تولƒغراق "شƒرادا" لهرۋهقه تارىخىي دهۋىردىكى شƒ ته≠سىالتى،
 قاناائÿتلهندۈرگىدهك بىزنى قىلماي، ھاۋاله مÿƒررىخلهرگه ۋه تارىخ ھالدا ھهر .ىئدى مƒھىم بهك ÿۋالدىغا
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 .fiتۈنىمىز بىلهن نامىمىز تۈركلۈك بېرىشىڭىزنى مهلƒمات
 .غالجات بالىسى ›يغƒر                                                                                    

 جاۋاپ توغرىلىق قƒتهيبه

 ىئسالم_يىلى-706 › .ىئدى ÿسكهرلهردىن سهر قهھرىمان بولغان زامانىدا ÿمهۋىيلهر مƒسلىم بىننى قƒتهيبه
 ھهمده بىننى ÿقىر√ بىننى تهبهرى  .ÿتتى ≠هتىھ ≠هرغانىنى ۋه_سهمهرقهند بƒخارا، خارهزىم، بىلهن ÿسكهرلىرى

 چىن ÿۋهتىپ، ÿل≥ىلهر .قىلدى ىئشغال قهشقهرنى يىلى-�716   ك∆ره خهۋهرلىرى∏ه مۈÿررىخلهرنىڭ باشقا
 ÿرهپ ھادىسه ›شبƒ بولغان الزىم بىلىشىمىز ته≠سىلىي بهك ۈئچۈن بىز .سالدى تهھدىı ىئمپېراتورىغا
 .كېرهك بولƒشى مهلƒمات تارىخلىرىدا چىن ھهقته بƒ .قىلىنغان ھېكايه ھالدا مۈجىمهل قىسقا، بهك تارىخلىرىدا
 ىئختىدارىمىز بېرىشكه ته≠سىالت بولمىغانلىقتىن، سهرمايه قولىمىزدا—.ÿتكهن ۋا≠ات  يىلى-716 شfi ƒزى قƒتهيبه
 .ك∆رۈڭ مهزۈر .كېرهك بولƒشى fiزلىرىده مهملىكهتلهرنىڭ شƒ ته≠سىالتى بƒنىڭ .يوق

 سانىدا-22 يىل-�1914   نىڭ"شƒرا" ىبالىس ›يغƒر
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 جاۋا ۋه سوائل توغرىلىق يېزىش تارىخىنى سارتلىرىنىڭ  تۈركىستان چىنىي

   سورىغان   ھ∆كۈمهت   قهشقهرده   تارىخلىرىنى، كېيىنكى  ۋه  بƒر√نقى  سارتلىرىنىڭ  تۈركستان    چىنىي
 تƒتقان ىئشلىرىنى، قىلغان ۋاقىŸلهرنى، .fiتۈنىمىز يېزىشىڭىزالرنى "شƒرادا" تهرجىمهھاللىرىنى، خانالرنىڭ
 بىر ÿھمىيهتلىك ناھايىتى ۈئچۈن سارتلىرى  تۈركىستان  چىنىي  بىز تƒرماق بىلىپ  fiگىنىپ، يوللىرىنى
 ۋه fiمۈرلىرىمىزنى ھازىرقى تƒرساق ‰لىپ ىئبرهت تهجرىبه، بىلىپ، ھاللىرىنى  بوۋىلىرىمىزنىڭ .ىئشتƒر
 بولƒر  مƒۋه≠پهق   ياشاشقا  مهسƒت   بهلكى  قƒر√پ،  بىلهن   ›سƒلالر مƒۋا≠ىق تلىرىمىزنىمهىئشه كېلهچهك
 .ىئد√ق
 توغرىسىدا سۈرمهك fiمۈر ھهمده مهىئشهت ۋه بىلىشكه تارىخنى مىللىي ⁄مƒمهن ۋه بوۋا ائتا، :جاۋاپ 

 ىئ≥ىده قهۋم بىر .بولد√ق مهمنƒن ۈئچۈن ÿتكهنلى∏ىڭىز ھهۋهس ‰لىشقا تهجرىبه ۋه ىئبرهت تارىخالردىن
 دهلىل بارلىغىدىن ىئستى∏ىنىڭ ياشاش د√نيادا   قهۋمنىڭ   شƒ   بولغىنى   ائدهملهرنىڭ،   ≠ىكىرلىك موشƒنداق
  بوۋىلىرىڭىزنىڭ-ائتا   لېكىن   .كېرهك ÿتسهك خىزمهت    قهدهر يهتكىنى∏ه قƒدرىتىمىز ائلال ىئنشا .بولƒر

 قىلىپ، ته≠تىش fiزىڭىز خهۋهرلهرنى يېڭى ۋه بƒر√نقى ھهققىده  )›يغƒرلىرى( ىتۈركلىر   قهشقهر   تارىخىنى،
 قهبىلىنىڭ ھهر ۋه يهرنىڭ بىر ھهر ائدهتته .ىئدى بوالر بولغان ياخشى تېخىمƒ بولسىڭىز تƒرغان يېزىپ "شƒراغا"

   بى   ÿردى بىÿ ıل ÿھىل" .تƒرىد√  يېزىپ   زاتالر  بولغان  ائرىسىدىن خهلق شƒ ۋه يهرده شƒ تارىخلىرنى
 بهرمهك، مهلƒمات   تƒر√پ  چهتتىن  ھهققىده   خهلقلهر ‰تىلمى∏هن  تهدۋىن   تارىخلىرى   .دهيد√   "مهنبه

 .مۈشكۈلد√ر ÿلۋهتته،
 ك∆چۈشى روسسىيى∏ه تۈركلىرىنىڭ تاران≥ىسانىدا-11 يىلى-�1911   "شƒرانىڭ"

 ائىئله بولƒپ، خىزمىتىده د≈لهت تۈرلۈك ھهر كېيىن، ىنبولغاند داخىل د≈لىتى∏ه روسسىيا خانلىغى  غƒلجا
 ۋاقىتتا بƒ چۈنكى .بولدى يېنىكلهشكهندهك قهدهر بىر تƒرمƒشى تاران≥ىالرنىڭ يهن≥ىل∏هن ك∆رمهي، راھىتىنى
 ائن≥ه ياساقمƒ-ائلۋان .ىئدى ك∆تىرىل∏هن قايغƒلىرى-غهم قورقƒش دۈشمهندىن ۋه ساقالش مهملىكهت ›الردىن
 تƒر√ش خىتايغا غƒلجىنى fiتمهي ك∆پ لېكىن .ىئدى ك∆ڭۈللۈك تۈرلۈك ھهر ھهقىقهتهن تƒرمƒش .سÿمه ‰غىر
  ‰لىشىدىن fiچ تاران≥ىالردىن ائلسا غƒلجىنى خىتايالر چۈنكى .قورقƒتتى تاران≥ىالرنى خهۋهر بƒ .چىقتى خهۋ≠ى
 خهۋهرلهر دې∏هن قىلىۋاتقىدهك مƒنداق قىلىۋاتقىدهك، ›نداق ›يغƒرلىرىنى ائلتىشهھهر ۈئستى∏ه ›نىڭ .قورقاتتى
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 شƒنداق يهرده بƒ .ىئدى ھال ‰غىر قورقƒتƒش ۈئستى∏ه قورقƒش .بولدى سه≠كهندهك تƒز يارىسىغا تاران≥ىالرنىڭ
 .مازارلىرىنى بوۋىالرنىڭ-ائتا كېرهك؟ كىلىش قانداق ÿمدى .قالمىدى شۈبھه راستلىغىغا خهۋهرنىڭ بƒ قىلىپ،
 يوقمƒ، ياكى كېرهكمƒ كېتىش قىلىپ سه≠هر تƒ≠رىغىغا ر√سىيه قالد√ر√پ، لىرىنىجاي-�قورا گ∆زهل_شƒن≥ه

 تهبىي ›الر بƒنىڭدا مانا .چۈشتى ⁄تتƒرىسىغا تاران≥ىالر ىئختىيارسىز سوائل بƒ كېرهكمƒ؟ قېلىش ⁄ر√نلىرىدا
 ك∆چۈش  قىلىش هرسه≠ تهراپ ىئككىن≥ى .fiتتى تهرىپى∏ه قېلىش ⁄ر√نلىرىدا تهرهپ بىر .ب∆لۈندى ىئككى∏ه

 نېمه تاران≥ىالر .تهشۋىش مانا .قىلىندى ‰الن ياند√ر√لغانلى∏ى غا خىتايالر غƒلجىنىڭ تېزدىن قىلدى؛ تهرهدد√تىنى
 بƒ قىلىپ، قارار ك∆چۈشكه تهرهپ بىرىن≥ى ائخىرىدا .قالدى قايغƒدا-غهم ۋه قاتتى باشلىرى بىلهلمهي" قىلىشىنى
 بهرىدىغانلىغىنى يهر ۋىاليىتىدىن يهتتىسƒ ھ∆كۈمهتمƒ .قىلدى مهلƒم هھ∆كۈمهتك قارارلىرىنى  توغرىدىكى
 مƒھاجىر مىڭfi 100تمهي ›زاق .باشلىدى قىلىشقا تهييارلىغىنى ك∆چۈش بولƒپ، خوشال بƒالر .بىلدۈردى
ıندىن .چۈشتى بېرىپ ›يېزىغا ياركهنƒرت نهچ≥ه بىر  ‰تهكلىرى∏ه قارىتاغ باشقا بƒربى يهنه .⁄ر√نالشتى ي 
 fiيلۈك جان مىڭالپ 10 بƒالردىن .ىئدى قالغانالر تهره≠ته ر√سىيه   غالجات شƒڭقار، كهتمهن، يƒرت قان≥ه
 يهرمƒ دهسياتىنىدىن بهش كىشى∏ه بىر ھهر كېيىن ⁄ر√نالشتƒرغاندىن مƒھاجىرلهرنى  ھ∆كۈمهت .بولدى
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  ھايات كېيىنرهك بولسىمƒ، كهچۈرگهن كۈن ≠اراۋهن ⁄بدانال بىلهن يهرلهر بƒ ائىئلىلىرى تاران≥ىالر .بهردى
   ائرىالشمىغانلىقتىن خهلقلهرگه   باشقا   زامانالردا   بƒر√نقى   چۈنكى   .باشلىدى قىيىنلىشىشقا  كهچۈرۈش
 بىلهن ھۈنىرى قول fiز دې∏ىدهك ھهممىسى جىھازلىرىنىڭ fiي بولƒپ، ك∆رۈمسىز    ائددىيال،    كې≥هك-كىيىم
 ائمېرىكان ، fiتۈك_شى∏رىن تاران≥ى بىر ائددىيال .ىئدى باشكى≥ه خهلقلىرى يƒرت باشقا مماائ .ىئدى ياسالغان
 .بار ھهممىسى  قىسقىسى، چهينهك، گهردهن، ساماۋىرى، تƒال .اليىق شƒنىڭغا ھهم جىھازلىرى fiي .كىيىد√ مهسه
 لېكىن .ىئشلهيد√ شƒنى لهرمƒبىزنىڭكى ىئشلىسه، نېمه يƒرتتىكىلهر باشقا دې∏هندهك، >تامىغىم تىلهيد√ بال"

 مهىئشهت بىلىملىك، ⁄قƒغان، باشقىالر دېسىڭىز،ئ نېمىشكه يۈرهلهمد√؟ بىلله بىلهن باشقىالر بىزنىڭكىلهر
 بارمƒ؟ ھازىرلىق شƒنداق بىزنىڭكىلهرده ھه .ھازىر تولƒق يارىشىشقا مهيدانىغا

 بىر ائخىرى بولƒپ، نهرسه ۋاقىتلىق تƒماق هرسۈس بېشىمىزدا مهسه، ائمېرىكان ائيىغىمىزدا — بولسا بار !يوق
 نهسلىنىڭ fiز قالد√رارمىزمƒ؟ قىلىپ كۈنلۈك≥ى قولىغا باشقىالرنىڭ بالىلىرىمىزنى بولمىساقمfi ƒزىمىز كۈن
 تهربىيىلىشى قىلىپ ساالھىيهتلىك مƒتلهق ياشاشقا د√نيادا بالىلىرىنى ائنا-ائتا بىر ھهر تىلى∏هن ياشىشىنى د√نيادا
 .چۈشهند√ق شƒنداق بىز .كېرهك

 كېمىيهمد√؟ fiسهمد√، تاران≥ىالر

 ياشىغان مƒھىتتا بىر fiستۈرمهي، قىلىپ تهربىيه مƒۋا≠ىق زامانغا نهسلىنى fiز مىللهت، بىر قهۋم، بىر
 مىللهت › ساقلىسƒن، ائلال يېڭىلدىمƒ، ›الردىن مهيدانىدا ھايات تƒرمƒش، بولƒپ، ائرقىدا ۋهتهنداشالردىن
 تهره≠كه ىئنقىراز يازغىنىدهك باشقىالرنىڭ بىزلهرمƒ .ك∆رسهتمىسƒن ائلال بƒنى .دېمهكتƒر تƒتىد√ يۈز اىئنقىرازغ

 !بƒرادهرلهر؟ س∆ز، دې∏هن نېمه بƒ يۈرىۋاتىمىزمƒ؟
 ماقالىدا سهرلهۋھىلىك "مƒسƒلمانلىرى ۋىاليىتىنىڭ يهتتىسƒ" سانىدا-�1319 گېزىتىنىڭ "ۋاقىı" م∆تىۋهر
 تهشكىل ≠ىرسهنتىنى 5.5 ائھالىسىنىڭ يهتتىسƒ تاران≥ىالر
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 يهتتىسƒ ائمما .بولىد√ تاران≥ى مىڭ55 بارلىغى يهتتىسƒدا بولسا، د√ر√س ھېساپ بƒ دېمهك، .دېيىل∏هن قىلىد√
 بولسا ھازنر .بولغانمىز مىڭالپ يۈز ۋىاليىتىده يهتتىسƒ بƒر√ن يىل 30 بƒندىن .بارد√ر مىلليوندهك بىر ائھالىسى
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 بƒنداق .قوشƒلىد√ بىر بىرگه يىلدا50 ھهر خهلق fiسكهن ياخشن ھالبƒكى، س∆ز؟ دې∏هن نېمه بƒ .مىڭمىز 55
 قورقƒن≥لƒق بولسا نهرسه ھهر ÿكسىن≥ه، لېكىن، .ىئدى كېرهك يهتىشىمىز گه200.000 بىز كۈنده بƒ غاندا بول
 دېمهك≥ى 15.5 بولسا ƒنىڭغاب يوقمىكىن؟ خاتالىق بىر بƒنىڭدا كېمىيىمىزمېكىنه؟ شƒنداقال بىز .ھېساپ بىر

 ھهر د√ر√س بېرىپ، تهسهللى قهلبىمىزگه ÿندى .بار گƒمانىمىز دې∏هن يېزىلدىمىكىن دهپ 5.5 خاتالىشىپ بولƒپ،
 ھهر بىلهمƒ ائغرىقالر قالغان ›نتƒپ ىئسمىنى مهملىكهتلهر مهدهنىي ھهتتا يولƒققانمىز، ائغرىقالرغا يƒقƒملƒق يىلى
 .قىرىلغاند√رمىز يىلى

 .كېتهلمهيمىز ىئشىنىپ قىسقىسى، سانغا بƒ .تƒرىمىز fiسۈ≠مƒ مƒقابىل  بƒنىڭغا لېكىن
 ك∆≠مƒ؟ تاران≥ىلىرى خىتاي

 چۈنكى .ÿمهس مهلƒم ىئكهنلى∏ى قان≥ه جهھهتتىن سان بƒالرنىڭ .تاران≥ىلىرىغا ۋىاليىتى ىئلى كېلهيلى
 .يوق بولغىنى ھېساپ رهسمىي كۈن∏ى≥ه بƒ مهملىكىتىده خىتاي
 ك∆پ تاران≥ىلىرىدىن ۋىالىئيىتى يهتتىسƒ بولسىمƒ شƒنداق .ÿمهس مهلƒم بولغانلىغى قان≥ىلىك ∏ىرىمƒىئل
  يېزىالرغا ۋه شهھهر يۈزلهپ – يۈزلهپ چۈنكى .كېرهك بولƒشى

 چۈنكى .قىلىد√ ≠هرق تاران≥ىلىرى يهتتىسƒ قارىغاندا ›الرغا تىرىك≥ىلىكلىرىده بولƒپ، ⁄ر√نالشقان تاران≥ىالر
 ÿگى يهر تاران≥ىنىڭ_بىر ھهر بولƒپ، ك∆پ يهر دابƒن

  قىسقىسى، س∆زنىڭ ›ز√ن .كېرهك كۈچ ÿم∏هك، تىرىشىشقا .بار ىئختىيارى ھايداشقا خالىغىنى≥ه ۋه لهشكه
ƒىئشلىسه، تىرىشىپ ۋه قىلسا ھهرىكهت كىم يهرده ب ƒقهيهرده .بولىد√ باي ش ƒبولسىم ƒسۈرهمد√ ھ∆كۈم قاىئده ش 

 .شƒنداق يهرده بƒ مماائ .بىلمهيمهن
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 قانداق؟ مهسىلىسى مهكتهپ ۋه مÿƒللىم تاران≥ىالردا

 جهمىيىتى خهيرىيا قىراÿتخانا، كىتا≠خانا، چوڭراق بولغان نƒرى مهدهنىيهت تۈركلىرىده تاران≥ى
 هك،كهلس مهدرىسى∏ه مهكتهپ، مƒنتهزىم شƒنداقال .يوق نامىمƒ ›الرنىڭ .يوق قايسىسى ھې∞ ⁄خشاشالرنىڭ
 بىرسىمƒ ھهقىقهتته بƒالرنىڭ بولƒپ، جىق بهك يƒرتالر ائتالغان دهپ مهدرىسىلهر مهكتهپ، كالغان بƒر√ندىن
 ك∆رسىتىپ، مهكته≠لىرىنى جهدىı ›سƒل ≠االنى-�≠االن ÿ≠هندىلهر بهزى ‰ھتىمال، _.ÿمهس_مƒنتهزىم رهتلىك
 ›سƒل بىلهنال، كىرىشى دوسكا-�≠ارتا مهكه≠كه ربى .ÿمهس ھهقىقهت ‰تىرازمƒ لېكىن .مۈمكىن قىلىشى ‰تىراز
ıپ مهكتىۋى جهدىƒييهن ؟"قاالمد√" بولÿƒتهلىم بىلهن ≠روگرامما م �ۋه دىنى ىئسالم بالىالرغا بېرىپ، تهربىيا- 
 الياقهتلىك تۈرلۈك بىر ياشاشقا د√نيادا ›الرنى قىسقىسى، fiگىتىپ، تارىختىن مهىئشهت، ≠هنلهردىن،~باشقا

 !يوق ۈئمۈت بولƒشىدىنمƒ كېيىن بƒندىن .يوق بىزده مهكتهپ ›نداق بولسا، الزىم چىقىرىش قىلىپ كىشىلهردىن
 fiزى مولال بىر ھهر مÿƒللىم، بىر ھهر .يوق ≠روگرامما مÿƒييهن مهكته≠لىرىده جهدىı ›سƒل بىزده چۈنكى
 ت∆لىنىدىغان ھهق" بىرىده ڭمهكتىۋىنى جهدىı  ›سƒلى مهن ۋاقىı بىر ، ÿسىلهن م .⁄قƒتىد√ بىل∏ىنىنى
 بىر قىلىپ، ىئنساپ ÿمدى .ك∆ردۈم بالىالرنى يۈرگهن ⁄قƒپ كىتاۋىنى "⁄مƒمىيا جƒغرا≠ىيه" بىلله بىلهن ماائرىپ
 ⁄قƒپ نى>⁄مƒمىيه_جƒغرا≠ىيه" قىلىپ قانداق باال، كى≥ىك بىر ماائرىپتىكى ت∆لىنىدىغان ھهق ⁄يلىساڭالر، ائز

 ›سƒللىرىنى تهربىيه تهلىم ىئككىن≥ى، چۈشىنهلهمدېكىن؟ ⁄قƒپ fiزى ÿ≠هندى ىممÿƒلل بهلكى .چۈشهنسƒن
 ›سƒلىدىن تهلىم مƒنداق دىيارىدا تاران≥ى ≠ۈتكۈل .ك∆≠ىيىشىدىد√ر .نادىر مÿƒللىملىرىمىزنىڭ بىل∏ۈچى
 اقمƒند !يوق مƒن≥نلىكمÿ ƒلهم، ۋالالھƒ !تېپىالرمېكىن؟ دانه ⁄ن — بهش مÿƒللىملهر خهۋهردار
 تاران≥ى ۋاقىتلىرىدا fiز تېپىالمدېكىن؟ چاره بىرهر يېتىشتۈرۈشكه مÿƒللىملهرنى  خهۋهردار ›سƒلىدىن_تهلىم
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 قهدهم ائلىمى∏ه مهنهۋىيهت ۋه تهرهققىيات مىللهت بىر" :يازدى شƒنداق úگېزىتى ۋىاليىتى ىئلى" چىققان شىۋىسىده
 ھاسىل ماائرىپ ۋه ىئلىم قويƒپ،
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 بىر ھهر .قاىئدىد√ر بىر بƒ .بولىد√ الزىم مÿƒللىملىرى  مهكتهپ ىئپتىداىئي  ائۋال  ھهممىدىن ا،بولس  قىلماق
 چوڭلىغى مهكته≠نىڭ ىئپتىداىئي ىئكهنلى∏ى دهرىجىده قان≥ىلىك  ماائرىپى-�ىئلىم  مالىيىسى،  ھاياتى،  مىللهتنىڭ
   ۋه ىئلىم  مىللهت › بولمىسا، مÿƒللىمى مهكتهپ ىئپتىداىئي مىللهتته بىر قايسى ÿگهر .fiل≥ىنىد√ بىلهن

 ياشاشقا د√نيادا قىلىنىپ، تهمىن ىئستىقبالى مىللهتنىڭ ۋه ÿل قايسى .ھېسا≠لىنىد√ نادان   ماائرىپسىز،
 ≠ر√سسىيا-_فرانسىيه .بولىد√ ياخشى ۋه بولىد√ ك∆پ مÿƒللىمى ىئپتىداىئي مىللهتنىڭ › بولسا، ساالھىيهتلىك
 بƒ  .دېيىشىد√ يهڭدى مÿƒللىملىرى ىئپتىداىئي بهلكى ÿمهس؛ ÿسكهرلىرى ≠ر√سسىيىنىڭ ىنىفرانسىي سوقƒشىدا
 مÿƒللىملىرى ىئپتىداىئي مىللهتنىڭ بىر دېمهك، .ىئكهن تهستىقلى∏هن ھهم ≠هيالسوفلىرى ياۋرو≠ا  س∆زنى
 ۋه ىئلىم ‰≥ىپ، ك∆زلىرىنى مƒسƒلمانلىرى  ىئلى بىزنىڭ ÿمدى .قىلمايد√ تهرهققىي ÿسال مىللهت › بولمىسا،
   مهكتهپ   ىئپتىداىئي   ائۋال   ھهممىدىن بولسا، باسماق ائياق يولىغا مهدهنىيهت ۋه تهرهققىيات ماائرىپ،

  ›سƒلىدىن  تهربىيه تهلىم ۋىاليىتىده  ىئلى  بىزنىڭ ھازىرمƒ  لېكىن  .الزىمد√ر  ۋه ھاجهت   مÿƒللىملىرى
 ۋالالھƒ قارىساق، ⁄يالپ بىزلهر بارمƒ؟ مÿƒللىمىمىز ك∆رگهن تهرتىۋىنى ⁄قƒتƒش  جهدىتكه  ›سƒلى  خهۋهردار،
   تېپىشقا قهيهردىن   مÿƒللىملهرنى   شƒنداق   بىزلهرگه   ÿندى   .كېرهك بولمىسا دانه ⁄ن — بهش ÿلهم،
 ›سƒلدىكى كونا .بولمايد√ رالشقاھازى يىلدا بىر ياكى ائيدا بىر   مÿƒللىملهرنى   مƒنداق،   ÿلۋهتته،   .بولىد√

 مهھهلله بىر د√ر√س، .بواللمايد√ قادىر ⁄قƒتƒشقا جهدىت≥ه ›سƒلى ھهم تالىپالر چىققان مهدرىسلىرىمىزدىن
 خهۋهردار ›سƒلىدىن تهلىم ›نىڭغا ائمما مۈمكىن، ‰≥ىش مهكتىۋىنى جهدىı ›سƒلى بىر بىلهن ىئتتىپاقى
 .كېرهك تا≠ماق مÿƒللىمنى
 باشلىق ائخƒنالر يهرده بىر ھهر مهسىلهن، .قىلىمىز بايان ≠ىكرىمىزنى ائجىزغىنه توغرىدىكى بƒ بىز ىÿمد
 دارىلمÿƒللىمىن بƒ قىلسا، بىنا دارىلمÿƒللىمىننى بىر ۋىاليىتىده ىئلى بىلهن ىئتتىپاق بىرىكىپ، چوڭلىرى يƒرت
 ناھايىتى. ۈئچۈن تهرهققىياتى مىللهتنىڭ ۋه ÿل بولسا، مƒشتهرىك بىلهن مىللىتى مƒسƒلمان بىر ھهر ۋه ›يغƒر
 بول ياخشى
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 .ىئدى بوالر بولغان چوڭ ≠ايدىسى  ۈئچۈنمƒ  ىئستىقبالىمىز بولƒپ، غان
 ىئش بولمايدىغان مۈمكىن ۋاقىتتا شƒ قىلسا، تƒتƒش ھهقىقىي .ك∆رۈپ ماقƒل ›لƒقالر ۋه ائخƒنالر ÿگهر
 مهملىكىتىمىزده ھازىرمƒ ائتىالر، ائغىنىلهر، ھهي، .كېرهك ىئجتىھات غهيرهت، شاراىئı، ≠هقهت  بوالمد√؟
 .تې∏ىشلىكمىز بولماسلىققا غا≠ىل ÿسلى .كېرهك ≠ايدىلىنىش ≠ƒرسهتتىن ≠هقهت بىزلهرگه بولƒپ، ھۈررىيهت
 لىقنىزام ھ∆كۈمهتنىڭ ۋاقىتتا بƒ يۈرگۈزۈلسه، مهجبƒرىي ⁄مƒمىي، تهلىم ىئپتىداىئي يƒرتىدا خىتاي ÿگهرده
 .تا≠ىمىز قهيهردىن بƒنى بولسا، الزىم ÿمهسمƒ؟ الزىم قويƒشىمىز مÿƒللىملهر ياراقلىق fiزىمىزدىن مهكته≠لىرى∏ه
 ر√سىيه مÿƒللىملهر خهۋهردار ›سƒلىدىن تهربىيه تهلىم شƒنداقال نهده؟ مÿƒللىملهر ائنداق قىسقىسى،
 بƒالر بولسىمƒ، شƒنداق نهده؟ مÿƒللىملىرى ›نداق ڭبƒالرنى بولسا الزىم ÿمهسمىكىن؟ الزىم تاران≥ىلىرىغا
 .ائرتƒقتƒر ائللىقان≥ه بىزدىن

 بوالر كهلتۈرگهن ۋ√جƒتقا ⁄ڭايال دارىلمÿƒللىمىننى بƒنداق قىلسا، غهيرهت يولداشېۋنى ياركهنتنىڭ ÿگهرده
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 نهچ≥ه بىر ائشنا بىلهن رىائلىملى ياۋرو≠ا ۋه ىئسالم ك∆رگهن، تهربىيه ائلىي مهدرىسىسى∏ه fiز يالغƒز .ىئدى
 ≠هقهت .قىالتتى ھهدىيه دارىلمÿƒللىمىن بىر چاغلىق تاران≥ىلىرىغا يهتتىسƒ .ىئدى بوالر ائلد√رغان مƒدهررىس
 .شهرت بولمغى >ھاجى غو≠ƒر" بىرى ھهر ياشالرنىڭ، ۈئچۈن شƒنىڭ

 ÿمهس مهدرىسه بىر ƒنداقم يوق، شۈبھه قىلسا،ئ غهيرهت باباشېۋالر ھۈسهيىن  مƒسابايهفالر، غƒلجىدىكى
 تهشهببƒسمƒ بىر ھازىرچه بƒالردا توغرىلىق مهدرىسه مƒنداق لېكىن .ىئدى بوالر سالد√رغان بىنا نهچ≥ه بىر بهلكى

 كۈن∏ه كۈندىن ‰ھتىياج مÿƒللىملهرگه خهۋهردار ›سƒلىدىن تهلىم مىللهتنىڭ بولسىمƒ، شƒنداق .ك∆رۈنمهيد√
 مƒھتهرهم بƒ .قىلىمىز ۈئمۈت دهپ ك∆رسهتمىسه بې∏انىلىك غرىلىقتو بƒ شايهت، تƒرىدىكهن، ‰شىپ

 ۈئمۈتلىرىمىزنى خهيرىياتلىرى ۋه غهيرهت ك∆رسهتكهن يولىدا مىللهت كۈن∏ى≥ه بۈگۈنكى بوۋىلىرىمىزنىڭ
 .يازدىم ›نى ۋه دېدىم شƒنداق.ÿيلىسƒن د√چ ىئشالرغا خهيرلىك تېخىمƒ بƒالرنى تهڭرى .ائشƒرىد√

 سانى-13 نىڭúشƒراù يىلى-1911 غالجات، بالىسى ›غƒر  
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 ھهققىده سهككاكى يۈسۈپ  .

 

ƒمهۋالنا" يېرىده خىتاي شهرقته چاقىرىم يهتته  يېزىسىدىن غالجات  چهگرىسىدىكى خىتاي ۋىاليىتىنىڭ يهتتىس 
 چۈشكهن يهرگه خىشلىرى بهزى قهبرىنىڭ بƒ .بار قهبره بىر  مهشھƒر دهگهن قهبرىسى "سهككاكى ÿل   يۈسۈپ
،ƒبولسىم  ƒگ∆زهلد√ر  ناھايىتى   مهنزىرىسى  ھازىرم. ƒنداق قهبرىنىڭ بƒياسالغانلىغىدىن ك∆رۈنۈشته گ∆زهل ش 
 قهبرىنىڭ بƒ  .تارتىلغان ≠هرده ىئ≥ى∏ه "ائلتƒنلƒق"  .ائتاشقان دهپ "ائلتƒنلƒق" ›نى بوۋىلىرىمىز تاران≥ى
 ۋىاليىتى∏ه يهتتىسƒ ۋه ۋىاليىتى ىئلى  ≠ۈتكۈل مازار بƒ .تۈگهتكهن ‰لىپ ۈئچۈن دورا ائدهملهر تو≠رىغىنى
 نهزىر كېلىپ ائدهم بىرمƒن≥ه ىئق1باش داموللىالر ۋه  ائخƒن، ائلىم، ائلمƒتىدىن ۋه غƒلجىدىن  يىلى ھهر .مهشھƒر
 لهكتى مازاردىن بƒ يى∏ىتمƒ بىر بولغان تالىپ ىئلمىي  تاران≥ىالردىن  خƒسƒسهن .قىلىشىد√   قƒرۋانلىقالر ۋه

 بولماقنى مولال بىلهن ‰تىقادى چىن .كېپىلمىش  ⁄غالنلىرىغا تالىپ ىئلمى مهۋالنه بƒ گويا .قالماس تىلىمهي
 ھهم تهره≠لهرده قهشقهر مازارنىڭ  بƒ .بولƒر ائلىم زهخمهتسىز ھې∞ › ۋه بېر√ر ىئلىم كىشى∏ه بƒ تىلىسهشهكسىز
 .تƒرىد√  بولƒپ داىئم ھهر دېۋانىلهر قهلهندهر، كهل∏هن نۈئچۈ زىيارهت دىيارىدىن قهشقهر .›لƒقتƒر ش∆ھرىتى
 ياسالغان  كېيىن كهل∏هندىن ك∆چۈپ قهشقهردىن  تۈركلىرى تاران≥ى قهبره بƒ قارىغاندا، ‰يتىشىغا بوۋايالرنىڭ
 بۈيۈك .بولغان ۋا≠ات كېلىپ يهرگه بƒ بƒر√ن ÿسىر نهچ≥ه ›نىڭدىن سهككاكى يۈسۈپ مهۋالنه  ائمما .‰مىش

fiق ›نىڭدىن بوۋىلىرىمىز بىزنىڭ .قالماقالربولغان يهرىده غالجات ۋاقىتالردا › .بولغان ىئسالمىيهدىن لىماƒائرت 
 بۈ ىئسالمىيهده ىئلمىي ىئ∏ىسى قهبره بƒ ، بولسىمƒ قانداق ھهر .بىلمهيد√
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 ‰ھتىمالدىن ازىنىشىق ش∆ھرهت مƒنداق ائدهمنىڭ بىر   يوقال، .‰نىق بولغانلىغى زات بىر مهشھƒر  بۈيۈك
 ائدهم بƒ ۈئچۈن شƒنىڭ .كېرهك بولسا مهلƒم  جانابىڭىزغا  ىئكهنلىكى  كىم  ائدهمنىڭ  بÿ.  ƒلۋهتته  يىراك،
 .fiتۈند√ق يازماقنى "ڭىزغا úشƒراù ھهققىده

 ائبد√سهمهت نهزهرغوجا

 .٭ ٭  ٭
 :جاۋاپ

 ƒنهده؟ بىز ،"نهده ۋىاليىتى يهتتىس ƒغانبول ۋىاليىتىده يهتتىس 



 71

 يىل 4—3 بƒندىن بولسƒن؟ مهلƒم تېرىقىده قايسى بىزلهرگه تارىخى ساھىبىنىڭ قهبره ۋه ÿۋالى قهبرىنىڭ،
 بىر  يېزىلغان  ھهققىده قهبرى زات ناملىق سهككاكى يۈسۈپ تهرىپىدىن بىرى  سهياھهت≥ىلىرنىڭ ر√س ىئل∏ىرى
 .تا≠المىد√ق يهردىن ھهچ رىسالىنى شƒ ≠هقهت .ىئدى بار ھهم رهسىمى قهبىرنىڭ ‰دى، كهلتۈرگهن رىساله كى≥ىك
 بىننى  سىراجىدىن يۈسۈپ ياقƒپ ÿبƒ بار ائلىم بىر مهشھƒر دېيىل∏هن سهككاكى يۈسۈپ ائلىمىده ىئسالم

 ÿسلى .كىتاۋىنىڭ   ".تهلخىس" بولغان مهلƒم جهمƒل مهدرىسلىرىده مهملىكىتىمىز .مƒھهممهت بىننى ÿبƒبهكرى
muptahul< بولغ◊ن il im" سهر بۈيۈك ناملىقÿ سهرىد√ر ائدهمنىڭ مهزكۈرÿ. هقهت≠ ƒزات ب 

 .بولغان ۋا≠ات خارهزىمده ،�ÿت6-�225� بولƒشى≥ه مهلƒم كىتاۋىدىن ناملى "ۋهائ_بىغايهتƒل"سىيƒتىنىڭ
muptahil< .بولماس ائدهم بƒ ساھىبى قهبرىڭىزنىڭ سىزنىڭ ۈئچۈن شƒنىڭ ilim <للىپى نىڭÿƒھهققىده   م   
  س∆زلى∏ۈچىلهرنىڭ ھېكايه بىر بهزى كىتاۋىدا ناملىق " بهھىيا ≠اۋانı" ؛. كهنۋى  ائبدۈلھهي   ƒچىلىرىمىزدىنيازغ

 زاتالر مهشغƒل   بىلهن  تهھقىق  ۋه   ≠ازىلالر   م∆تىۋهر  مƒنداق .قىلىمىز   مهلƒم بارلىغىنى   خهۋهرلىرى
 ناھايىتى ته≠تىشلىسىڭىز fiزىڭىز قهبرىنى شÿ ƒندى .‰دى ÿمهس مƒناسىپ يازماق خهۋهر شƒنداق ۈئچۈن
 ۋا≠اتى تارىخى، ۋه ۋهتىنى ÿسلى فامىلىياسى، ىئسمى، مهيتنڭ خىشالردا تاش، ‰ھتىمال، .ىئدى بوالر ياخشى

 .مۈمكىن بىلىشىڭىز ىئكهنلى∏ىنى كىم ائرقىلىق شƒالر .يېزىلغاند√ر
  

 كىتا≠الر وناك ۋه قىلىشى قوبƒل   ىئسالم   ›يغƒرلىرىنىڭ   قهشقهر

 "شƒرا" بىرسى بƒنىڭ .چۈشتى كىتاپ دانه ىئككى قولƒمغا بىلهن، يولى ائرىيهت بىرسىدىن كۈنلهرده شƒ  دهل
 ھهر چامىسىداد√ر، بهت 500 ىئككىن≥ىسى .باراۋهر بىلهن تومى بىر "شƒرانىڭ" چوڭلىغىمƒ بولƒپ، ك∆رۈنۈشىده
 بولƒپ، مهلƒم كېيىنكىسىنىڭ .ÿمهس مهلƒم ۋاقتى ىلغانيېز ائۋالقىسىنىڭ بولƒپ، )مهجمÿƒ( تو≠الم ىئككىسى
 نېمه ھهر .كېرهك بولƒش يېزىلغان ىئلىدا كېيىنكىسى يېزىلىپ، قهشقهرده ائۋالقىسى .ÿمهس مهلƒم مÿƒللىپى
،ƒسىرلهر ىئككىسى ھهر بولسىمÿ ل" ‰تى كىتا≠ننڭ كېيىنكى .كىتا≠الرد√ر كونا ياشىغانƒجايىبÿ قاتƒۋه مهۋخل 
 مهلƒمات نهرسىلهردىن ىئلمىي ⁄خشاش  ھيۋان ھاياتىل ۋه جƒغرا≠ىيا ھهيهتى بولƒپ، "مهۋجƒدات ىئبƒلغارا
 ھهمد√" مÿƒللىپ .كهلتۈرهي نهقىل ÿينهن مƒقهددىمىسىنى كىتا≠نىڭ ۈئچۈن نهمƒنه ⁄قƒغƒچىالرغا .بېرىد√
 كىتاپ( "تهلىپ سهۋهبى" :دهيد√ داقمƒن )كېيىن سېغىنغاندىن ≠هيغهمبهرگه ۋه ائلال( "كېيىن تهۋھىتتىن ساالت

 .يۈرۈپ تهبىŸتنى ھهممه كىشى بىر بولماس، يېتهرلىك قƒۋۋهت ائدهمده ، ھهممه شƒد√ركى، )سهۋهبى يېزىشنىڭ
 ائدهم بىر غېرىپ ≠ېقىر مهن بولغايكى، مهلƒم .ك∆رهلمهس نهرسىلهرنى غارايىپ ۋه ÿجايىپ مƒن≥ه بىر .ك∆رهلمهس
 ائيان ۋه بايان يېزىپ، يۈزى∏ه كىتاپ ائندىن ك∆رۈپ، ائڭالپ يېتىشى≥ه ىئمكانىيهت ال،ÿھۋ قهدىر تƒر√پ، بولƒپ
 بƒ ۈئچۈن شƒنىڭ .قىلغايالر مهزه ھىكمهتتىن ۋه بولغان خهۋهردار غارايىباتتىن ۋه ÿجايىپ بƒ خااليىق .قىلƒرمهن
 .قويƒلدى ائت دې∏هن "مهۋجƒدات غارايىبىل ۋه مهخلƒقات ÿجايىبىل" كىتا≠قا
 ۋه بولغاي ائگاھ قƒدرىتىدىن يارىتىش ائلالنىڭ قىلسا، ته≠هككƒر ۋه قىلسا مƒتالىŸ كىتا≠نى بƒ كىم هرھ
 بهك مهلƒماتلىرى ھهققىدىكى  جƒغرا≠ىيا .قىلىد√ تامام مƒقهددىمىسىنى دهپ، بولغاي مهنسƒپ دهرگاھىغا ائلالنىڭ
 خاقان ≠ادىشالىرى بولƒپ، تۈركستاندا دې∏هن بورتاس" .يازىد√ شƒنداق ھهققىده بورتاسالر مهسىلهن، .قىسقا

 ".قىلىد√ سهجده قهبىرلىرى∏ه خاقانلىرىنىڭ شƒنداقال .چوقƒنىد√ بƒتقا بولƒپ، بƒتپهرهسfi ıزلىرى دېيىلىد√،

 ىئسالم  ۈئچۈن شƒنىڭ .بېلۈنمهس ھې∞ خهلقتƒر  جاھىل بولƒپ، ⁄مƒمهنالىم خهلقى بƒخارا :ھهققىده بƒخارا
  .خهلقتƒر ھاۋايىراق  بولƒپ بويلƒق ‰∏ىز خهلقى قهشقهر .دهيد√ "≠هخىرلىنىد√ هنبىل بƒخارا د√نياسى
 د√نيانىڭ ÿلھاسىل  باالساغƒن تامغاچ، ).تىنكۈدۈر(   ىئمسالىتىنكور قهشقهرنىڭ مƒنبهت  يېرى ياخشى—ھاۋاسى
 سƒلىرى-�تاش .نلىرى،ھايۋا يېرى، خهلقى، ›الرنىڭ شƒنداقال .بېرىد√ مهلƒمات قىسقى≥ه ھهققىده قىتهسى ھهر
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 .قىلىد√ تامام بىلهن بېيىتالر ›شبƒ بېرىپ، مهلƒمات ھهققىده
  يادىكار، بولغ◊ي ÿل∏ه قىيامهت تا"

  .يار-�دوسى يې∏هيلهر ÿ≠سƒس ائڭالپ
  ھىجرىتى، بىر قىرق يۈز ىئككى مىڭ
ƒبارچه كىتابالر ب ƒخىسلىتى نىك." 

 قىلىشى قوبƒل ىئسالم تۈركلىرىنىڭ قهشقهر بهتى -18 نىڭكىتاب بىرىن≥ى كۈنى؛ چارشهنبه ائخىر رهببىيهل
 مهلƒم  كىشىنىڭمƒ باشقا ياكى ÿسىرىمfi ،ƒز ائخىرقىلىرى .قويغان قول مƒائللىپ كېيىن ›نىڭدىن بولƒپ،
 نهسىردىن ىئمام مهدايىنده .شƒد√ر خƒالسىسى يازغانلىرىڭ ھهققىده تۈركلىرى قهشقهر مÿƒلىپنىڭ —ÿمهس
 قادىرخان يۈسۈپ قىلىپ، قارار ÿتمهككه فهتھى ۋىاليىتىنى  قهشقهر   قىلىپ مهسلىھهت ÿمىرلهر لÿمر√ باشلىق
 قهشقهر بېرىپ قهشقهرگه قادىرخانغازى يۈسۈپ .ÿۋهتكهن زىمىنى∏ه قهشقهر بىلهن ÿسكهر مىڭ40 غازىنى
  ): ىئبارىسى ÿينهن كىتا≠نىڭ( كىرگۈزگهن مهكتƒ بىر مهزمƒندا ÿينى ھاكىمىغ
  نهۋرىسى، نهسىردىن  ىئمام  ھهزرىتى غازى، قادىرخان  يۈسۈپ   ھهزرىتى   مهند√رمهن   خهلقى،   قهشقهر
 قهشقهر بىلهن ÿسكهر مىڭ 40 ماۋهرا›ننهھىردىن بىلهن ر√خسهتلىرى ىئمامنىڭ 4  باشلىق ھۈسهيىن ىئمام

 ىئسالم(قهشقهرى ائبد√لال بƒنىغغا ".رسىزقƒتƒلƒ كهلتۈرسىڭنز ىئمان .تƒرىمهن كېلىپ قىلماققا فهتھى زىمىنىنى
 جاۋاپ دهپ —،"كهلتۈرهرمىز ىئمان بولسا زاتى ≠هيغهمبهر ائرىڭىزدا" كېرهك بولسا ‰تى كېيىنكى قىلغاندىن قوبƒل
 كىشىدىن بىر ىئسىملىك كاسانى مهنسۈر خوجا نهسىردىن∏ه، ىئمام قادىرخانغازى، يۈسۈپ ۋهقهنى بƒ .قايتƒرغان
 قهۋمىدىن ز≈ھىددىن، مƒھىددىن، نهسىردىن، ىئمام بولƒپ خهۋهردار بƒنىڭدىن .قىلغان هلƒمم ائرقىلىق خهت
 خارهزمى، باغدادى، كاسانى، :قوشƒم≥ه بىلهن ناملىرى يƒرتلىرىنىڭ fiز بهگلهر بƒ� بهگلهر يۈزلهرچه باشلىق
 قهشقهرگه بƒالر .غانائل يول قهشقهرگه ÿسكهر مىقدارى مىڭ يۈز )ائتىلىد√ دهپ مƒداھىنى بهردى، ›شى،
 كېيىنكى ىئككىسىنىڭ ھهر بƒالرنىڭ( قهشقهرى ÿبهيد√لال ۋه ائبد√لال خهلقى قهشقهر كېيىن بارغاندىن
 د√غلƒق-داغ ÿسكىرى ىئسالم .بولغان مƒسƒلمان ‰يتىپ، ىئمان ھهممىسى باشلىق )كېرهك بولƒشى ىئسىملىرى
 .كىرگهن شهھهرگه بىلهن
 بƒ .ماڭغان تهره≠كه ياركهنfi ıزى قويƒپ، قىلىپ خان قادىرخانغازىنى ƒسۈپي قهشقهرگه نهسىردىن ىئمام
 خىتاي ىئل∏ىرىلهپ، يهنه بƒندىن .بولغان مƒسƒلمان ھهممىسى چىقىپ، ائلدىغا ائڭالپ خهلقى ياركهنı خهۋهرنى
 يېرىمى ىڭخهلقن يهرده › بارغان، گƒماغا مƒندىن .بولغان مƒسƒلمان كهنı 9 يولدا .قىلغان يۈرۈش تهره≠كه
 ىئسىملىك شاكىر ائيرىلغان بƒالردىن ۋاقىı شƒ دهل .كهتكهن قې≥ىپ تهره≠كه ھهر يېرىمى بولغان، مƒسƒلمان
 .يېڭىل∏هن يولƒقƒپ ÿسكىرى∏ه كا≠ىرنىڭ بىر ىئسىملىك روشه جابد√نى بىلهن ÿسكىرى قولىدىكى ÿسكهر سهر
 شƒنداق .ھازىرالنغان سوقƒشقا ›الرمƒ ائڭلىنىپ، اكا≠ىرلىرىغ ›جهت خهۋهر بƒ .بولغان شېھىÿ ıسكهرمƒ سهر

،ƒسكىرى جابد√نىنىڭ بولسىمÿ پ قېتىمدا ىئككىن≥ىƒپ مهغلƒقاچقان بول. ƒسكىرى ىئسالم يهردىن بÿ خوتهن∏ه 
 ۈئچۈن دىن قىلماي، قوبƒل ھاكىمى خوتهن .كىرگۈزگهن نامه قىلىپ دهۋهت ىئمانغا ھاكىمىنى ›نىڭ بېرىپ،

 بƒ .سوز√لغان يىلغا 40 › باشلىنىپ، سوقƒش بىلهن بƒنىڭ .قىلغان ‰الن ىئكهنلى∏ىنى رھازى سوقƒشƒشقا
 ىئمان تولƒق قهۋمى خالخا ماچىن .يهڭ∏هن ›الرنى سوقƒشƒپ، بىلهن قهۋمى خالخا ÿسكىرى ىئسالم ائرىدا
 بƒالر .ىئكهن هتكهنك قې≥ىپ ›الر قىلسىمƒ يۈرۈش كا≠ىرلىرىغا ›جهت ىئسالمالر .بولغان مƒسƒلمان ‰يتىپ،
 قىرغان، تو≠ىنى بىر مƒسƒلمانالرنىڭ تƒر√پ، م∆كۈپ خهلقى ›جهت بارغاندا قوغالپ چۈشۈپ، ائرتىرا

 ›الر .بولغان مƒنا≠ىقالر بولغان مƒسƒلمان بىلهن ھىيله سهۋهۋى .يوقالغان قېتىم ىئككىن≥ى مƒسƒلمانالر
 قىلىپ، شƒنداق قىلغƒزغان، ھƒجƒم تƒيƒقسىز كېلىپ، پباشال ۈئستى∏ه كا≠ىرالرنى ۋاقتىدا ناماز مƒسƒلمانالر
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 كهتكهن تارىلىپ تامام مƒسƒلمانالر

  
 خهۋهر بƒ .بولغان مƒسƒلمان مىڭ41 بولغان جهم يهرگه بىر كېيىن ب∆لۈن∏هندىن يهردىن بƒ  كا≠ىرالر
 ىئزىمƒ الرنىڭكا≠ىر يهرده بƒ كهل∏هنده، يېتىپ بىلهن ÿسكهر › يېتىپ، قادىرخانغا يۈسۈپ قهشقهردىكى
 .بولغان ىئبارهت ك∆مۈشتىن يىغىپ نى fiلۈكلهر ىئشى يهردىكى بƒ قادىرخاننىڭ يۈسۈپ .قالمىغان

 ≠ېقىر يازغƒچى .دۈشهنبه كۈنى -10 ‰يىنىڭ ز√لھهججه يىلى -1000 مىالدىنىڭ يىلى – 390 ھىجرىيىنىڭ 
 .قىلغان تامام ،دهپ ائبد√جهلىل
 سانىدا-11 نىڭ>shura< يىلى – 1913 ائبد√سهمهت .ن

 ك∆چۈرۈشى غƒلجىغا ائىئلىنى مىڭ ائلته شهھىرىدىن ›چتƒر≠ان خىتايالرنىڭ

>shura<ر≠ان مهملىكىتىدىكى قهشقهر خىتايالر بهتىده – 503 سانىنىڭ – 1 نىڭƒلجا شهھىرىدىن ›چتƒغ 
 .يېزىلغاند√ر خاتا ىس∆ز ›چتƒر≠ان بƒنىڭدا .دېيىلىد√ ÿتكۈزدىلهر، ھىجرهت ›يغƒرنى ائىئله 6000 ھوز√رىغا
 .بوالتتى بهرگهن مهلƒمهت توغرا ÿڭ قىلىنسا كƒ≠ايه بىلهن سوز دهگهن مهملىكىتىدىن قهشقهر ÿ≠هندى مÿƒررىخ
 ھهممىسىدىن شهھهرلهرنىڭ بارلىق بولغان بار ۋىاليىتىده قهشقهر ÿمهس، ۋىاليىتىده ۈئچتƒر≠ان خىتايالر چƒنكى
 ك∆چمهن كوپ ÿڭ بƒنىڭدا .ك∆چۈرگهن ›يغƒرنى 6000 قوشƒپ سىنىھهممى يىغىپ ائىئلىدىن بهش – تورت
 مهزكƒر ھازىرمƒ تۈركلىرى تاران≥ى .باشقىالر  ۋه تƒر≠ان كونا خوتهن، دوالن، ائقسƒ، قهشقهر، شهھهرلهر چىققان
 بƒ .اائتالماقت دهپ تƒر≠انلىق خوتهنلىك، ائقسƒلƒق، دوالنلىق، قهشقهرلىك، بىلهن نامى شهھهرلىرىنىڭ چىققان
 شهھىرىدىن ›چتƒر≠ان ÿكسى≥ه ائمما .ائشكارىد√ر ۋه مهله›م نهۋرىلىرى∏ى≥ه بوۋىسىدىن تاران≥ىالرنىڭ بولسا
ƒم چىققانلىغى ائىئله بىرمƒمهس مهلÿ. نىڭدىنƒلجا كېيىن شƒتا ‰≥ىلىپ يولى ھىجرهت ۋىاليىتى∏ه غ ƒشƒم 
 .ƒرىد√ت كېلىپ ك∆چۈپ مƒھاجىرالر بىلهن ۋاقتى – ۋاقتى كۈن∏ى≥ه
 

   شƒرانىڭ"   يهنه   .ياشايد√  بولƒپ دهخان يهنى تاران≥ى ائرىلىشىپ، خهلققه يهرلىك ھالدا تهبىي بƒالر
  يهتكهن  ائىئلى∏ه مىڭ  8   يىللىرى-1870 ۋه -1864  سانى تۈركلىرىنىڭ تاران≥ى" ⁄رنىدا بىر   ىئككىن≥ى
  خاتاالشقان بƒنىڭدىمƒ  .قىلىنىد√  بايان  دهپ —،"ÿمهس ائرتƒق مىڭدىن50  جهھهتتىن نو≠ƒس  ۋه  ىئدى
 ⁄رنىغا ھ∆كۈمهت ۋه ائرىسىدا   تۈركلىرى تاران≥ى ۋاقىتتا ›   ÿ≠هندى  مۈÿررىخ  خاتالىق  بƒ   .بار  يېرى
 بىلمى∏هنلىكتىن  مهناسىنى س∆زنىڭ دې∏هن  تاران≥ى ۋه ÿگهشكهنلىكتىن س∆زى∏ه "مىڭ 8" بولغان مهشھƒر
 دېمهك ،"مىڭ 8" .ىئدى ائرتƒق ك∆پ ھېسا≠تىن بƒ تۈركلىرى تاران≥ى ۋاقىتتا › ÿمهس، ›نداق .ربولƒ بولغان

 .دېمهكتƒر ائىئله مىڭ 8
 .كېرهك   بولسا   دې∏هن   تاران≥ى  مىڭ   8   بىلمهستىن   بهللكى
 ›الر بولƒپ، جىق ىشىلهرك كهمبهغهل تهرىلمهيدىغان، يهر ائرىسىدا )دېخانالر(  تاران≥ىالر ۋاقىتتا › ھالبƒكى،

 تاران≥ى بىر ائىئله ىئككى بول∏انلىرى تاران≥ى .بوالتتى ائزات ياساقتىن-ائلۋان ھهم كىرمهيتتى س∆زى∏ه "تاران≥ى"
 بىر ائىئله ۈئچ قوشƒلƒپ، بىلهن  ىئسمى ياردهم≥ى ائىئله بىر ۈئچىن≥ى بولسا ›نىڭغا ائتىلىپ،  تاران≥ى بىر

 .ائتىالتتى تاران≥ى
 تاران بويى≥ه ائدهت قالغان بƒر√ندىن كۈندىمƒ ىھازىرق

 .ھېسا≠النماقتاد√ر  )تۈتۈن(   fiي بىر ائىئلىسى  ىئككى چىالرنىڭ
 بولƒشى ائرتƒق ائىئلىدىن مىڭ 20 تاران≥ىالر ۋاقىتتا › دېمهك، .‰لىنىد√ ھېساۋىدا fiي بىر ياساقمƒ-ائلۋان
 غالجات بولسىمÿ ،ƒمهس مهلƒم يهتكهنلى∏ى نهچ≥ى∏ه سانى ائھالى تۈركلىرىنىڭ تاران≥ى كۈنده ھازىرقى .كېرهك
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 غالجات ھالبƒكى، .بولىد√ مىڭالپ 40 بول∏اندىمƒ قانداق ھهر قىلساق، س∆ز قاراپ ›چƒرلىرىغا تاران≥ىلىرىنىڭ
 3 كېيىنكى بƒالردا .يوقتƒر يهرده ھې∞ تۈركلهر ، ›چرىغان ائرقىدىن-ائرقا ≠االكهتلهرگه ⁄مƒمىي تۈركلىرىدهك

 يۈز نهچ≥ه بىر ائگرىقالر يƒقƒملƒق ⁄خشاش )سۈزهك( كېزىك قىزىل، چې≥هك، سۈرگهن ھ∆كۈم ىئ≥ىده يىل
 قىرىپ چېپىپ، ۋهھشىلهرچه تاران≥ىالرنى قالماقالرنىڭ زامانىدا خانلىغى غƒلجا .كهتكهن ‰لىپ قهبرى∏ه جاننى

 بوۋايالرنىڭ .قىرىلغان يېرىمى هنبىل كېتىشى ك∆چۈپ غالجاتقا ›الر ائلمىغاندىمƒ ھېسا≠قا كهتكىنىنى
 دېمهك قىرغƒچى — دېمهك غالجات ، شƒنداق سهۋهۋى ائتىلىش دهپ— غالجات بƒجاينىڭ قارىغاندا، ‰يتىشلىرىغا
 .ىئكهن

ƒائلهم،   ۋالالھ  
 ساائن-�6 "شƒرا" يىلى-1912 غالجات   نهزهرغوجا، 

 

 ىزىلهرمƒالھ  ھهققىده تارقىتىش  ىئلىم   ائرىسىدا  مƒسƒلمانالر

 

 "شƒرا" سوائلغا دې∏هن — "تارقالمىدى؟ دهرىجىده الزىم ۈئچۈن نېمه ىئلىم ائرىسىدا مƒسƒلمانالر"
 ائجىزانه بولسىمƒ، ك∆رسىتىل∏هن تۈرلۈك ھهر سهۋهبىمƒ ۋه ‰يتىلىپ بانىالر تۈرلۈك تهرىپىدىن ⁄قƒغƒچىلىرى
 يوقلىغى ≠ƒلنىڭ بولسىمƒ، › .≠ارچىلىرىد√ر ىڭبƒن سهۋهبلهر باشقا بىرال، سهۋهبى ھهقىقىي بƒنىڭ ≠ىكرىمىزچه،

 چىقارغان ۋ√جƒتقا قىلىپ، ھهل ھهممىسىنى سهۋه≠لهرنىڭ ك∆رسىتىل∏هن بولسا، ائخ≥ا  .كهمبهغهللىكتƒر ۋه
 .ىئد√ق قىالر بهر≠ا مهنبهلىرىنى ىئلىم ⁄خشاش_ائرىلمهلƒمات د ۋه دارىلمÿƒللىمىن، دارىلپƒنƒن، يهنى، .بوالتتƒق
 ائخ≥ىمىز لېكىن .بوالتتى تارقالغان _⁄ڭاي بهك ىئلىم ائرىسىدا دىنىدىكىلهر ىئسالم بىلهن ۋاسىتىسى .شƒالرنىڭ
   ھاجىتى  ىئزدهشنىڭ   سهۋه≠نى باشقا بƒندىن .تارقالمىدى ىئلىم ائرىمىزدا ۈئچۈن شƒنىڭ  كهمبهغهلمىز ۋه يوق
 نهچ≥ه مىڭ  .⁄چƒقتƒر ۋه  زاھىر  بهك  بولسا  سهۋهبى  كهمبهغهللى∏ىمىزنىڭ  ۋه ≠ƒلسىزلغىمىز   ائمما  .يوق

 بولƒشقا باي ۋه ⁄قƒش بىزلهر ىئختىال≠الردىن ۋه جاڭجال fiزارا نىزاھ، كېلىۋاتقان داۋاملىشىپ بېرى يىلالردىن
 .يۈرىمىز تا≠الماي ۋاقىı قىرىشقا ۋه fiلتۈرۈش ىئككىن≥ىمىزنى بىرىمىز بهلكى ÿمهس،

 ۋه مال ÿتكهن سهرىپ يولدا بƒ .كېسىشمهكتƒر ۋه fiلتۈرمهك ىزىئشىم قاچان ھهر بولسىال ≠ƒرسهت
 سورىسىڭىز، دهلىلىنى س∆زۈمنىڭ بƒ .ھېسا≠اليمىز دهپ ÿمهل ساۋا≠لىق بايلىغىمىزنى ۋه د√نيا كۈچىمىزنى،
 قƒشىد√،سو ھهمىشهم ÿره≠لهر ھهمده يهمهنلىكلهر ۋه ≠ارىسالر بولغارالر، ىئرانلىقالر، !د√نياسىغا ىئسالم قاراڭالر،
 :مهلƒم جاۋابى — دېسىڭىز سوقƒشىۋاتىد√ بىلهن كىملهر قىرىشىد√،
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 يولىغا بىلىم-ىئلىم ≠ƒل مىليونلىغان كهتكهن سوقƒشالرغا بƒ .سوقƒشىد√ بىلهن مƒسƒلمانالر مƒسƒلمانالر
 جاھىل  ھاتئ،ھهي لېكىن .ىئدى بوالر تارقالغان ÿمهس يامان ىئلىم ائرىسىدا ىئسالمىيالر ىئدى، ىئشلىتىلسه
 .جاھالهت
 

 سانى-11  "شƒرانىڭ" يىلى-1912 غالجات   ائبد√سېمهت،   نهزهرغوجا

 

 سه≠هر ائلتىشهھهرگه

 )خاتىرهمدىن يول(
 بىلهن مهخسىتى بېرىش تهسهللى قهدهر بىر قهلبىم∏ه كهتكۈزۈپ، ھهسرهتلىرىنى ۋه قايغƒ يىلالرنىڭ fiتكهن
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 ›يغƒر مهدهنىيهتلىك ۋهتىنى، بوۋىمىزنىڭ-ائتا قهيهرده .دىمقىل ائرز√ بولماقنى سه≠هرده كۈن ائز بىر
 ›يغƒر بىر كۈچلۈك ۋه بۈيۈك ÿسىردىال كېيىنكى مƒجاھىتلىرى ىئسالم جهۋالن∏اھى؟ بوۋىلىرىمىزنىڭ
 .بولدى غايىپ تېزدىن سايىسىدا تهدبىرلىرى خاىئنالرنىڭ بهزى ≠هقهتال › ÿتتىكى، تهسىس خانلىغىنى

 

 ه≠كهتهر ائلتىشهھهر

 ياركهنı بىلهن تƒر≠ان بولƒپ، ىئبارهت خوتهنلهردىن تƒر≠ان، كƒچار، ائقسƒ، ياركهنı، قهشقهر، ائلتهشهھهر،
 ائلدىنقى زاماننىڭ تۈركلىرىمƒ ›يغƒر يهرلهرده › .سانىلىدىكهن شهھهرلىرىدىن ≠ايتهخı بوۋىلىرىمىزنىڭ ›يغƒر
 ائلتىشهھهر .بولغان ≠ايتهختى بƒالرنىڭ قهشقهرمƒ ۋاقىتالردا بىر  .ىئكهن بولغان قهۋم بىر قهۋملىرىدىن مهدهنىي

 سورىغان ھ∆كۈمهت ائلتىشهھهرده ك∆ره، خهۋىرى∏ه مۈÿررىخلىرىنىڭ

 ۈئستى∏ه ›نىڭ .ىئدى بار قايغƒالر مƒشتهرهك كهل∏هن ائلىمى∏ه ىئسالم ⁄مƒمىي سهنهده fiتكهن� 
 .قىلدى ۋا≠ات بىلهن ىئنىسى رىزا ⁄غلƒم ياشلىق ت∆رت ،ائبد√سېمهت ائتام ÿزىز .بولدى قايغƒلىرىممƒ خƒسƒسىي
 !قايغƒلƒق قاتتىق قانداق دې∏هن fiلۈم
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   .ىئكهن كىرگهن داىئرىسى∏ه ىئسالمىيهت سهھىپىلىرىده تارىخ يىلى-961 بƒغراخان خانلىرىدىن ›يغƒر

 بولغان سهۋهپ قىلىشىغا قوبƒل المىئس fiزىنىڭ بƒغراخان قىلىنغان، جارىي ىئسالمىيهت fiلكىسىده ائلتىشهھهر
 مƒۋا≠ىق قانƒنلىرىغا ىئسالم ىئشلىرىنى بارلىق مهملىكهتنىڭ ÿسكىرى∏ه سهر ىئسالم ائتلىق قادىرخان يۈسƒپ

 .ىئكهن تا≠شƒرغان ۈئچۈن يۈرگۈزمهك
 ارسهرد بƒ بارا بارا .بهرگهن ىئسمىنى يۈسۈ≠خان قادىرغا يۈسۈپ ائھالىسى ائلتىشهھهر باشالپ شƒنىڭدىن
 كېيىن يىلدىن 18 يهنه قىلىشىمىزغا قوبƒل ىئسالم بىزنىڭ .تا≠تى ش∆ھرهت بىلهن ىئسمى غازى قادىرخان يۈسۈپ
 .يېقىند√ر كېلهچهك ھهر — ىئش بىر خاتىرلىنىدىغان .توشىدىكهن يىل مىڭ

 راۋان كهتهره≠ ائلتىشهھهر بىلهن ھهمرالىرىم ائلته- بهش .ьيانۋار-4 بۈگۈن .سه≠ىرىمىزگه ÿندى كېلهيلى
 تهبىي نهرسه بىر ھهر .ك∆رۈنمىدى ÿسال ائالمىتى مهدهنىيهت يهرده بƒ.كهلدىم داالسىغا كهڭ تېكهسنىڭ .بولد√م
  .يوق دهرهقلىرى-دهل يېشىل- ائال مهھهللىلهرنىڭ ىئنسانالر، .تƒرىد√ قايناپ كېلىپ كۈز .بويى≥ه ھالىتى
 -�ائندا  بالىلىرىنىڭ موڭغƒل ۋه ىئبادهتخانىسى  موڭغƒل ⁄تتƒرىسىدىال تۈزلهڭ يالغƒز .ساكىن ۋه تىن∞-�تىپ
 fiزگىرىش تۈرلۈك بىر تهبىŸتكه تاۋ√شلىرى مƒڭلƒق دې∏هن�fiي ائي، ائي،� ائھاڭدا ۋهزمىن گۈزهل، ساندا
 .تƒرىد√ بېرىپ

 رىلىقتاائ بƒ .باشلىدى ‰تىشكه غايىپ نƒرىنى ائستا-ائستا كۈنمƒ .ماڭماقتا سالماقلىق ۋه ائستا يولƒۋچىالر
 كې≥ىنىڭ .ائلد√ق ⁄ر√ن يهردىن بىر ÿمهس يىراق  ىئبادهتخانىدىن ھېلىقى بىزمƒ .ىئكهن بولغان ۋاقتى ائخشام
 موناخالرنى تاۋ√شالر دې∏هن جاڭجƒڭ سۈمبىسىدىن موڭغƒل .چاچتى ائلهم∏ه نƒرىنى تاڭ بولƒپ، غايىپ ز√لمىتى
 بىزمƒ .ىئدى ياڭرىماقتا ساداسى ÿزهن بىلهن تاۋ√ش ƒڭلƒقم تهره≠تىن بىر ىئككىن≥ى چاغدا، چاقىرغان ىئبادهتكه
 ھ∆مۈدهپ-ھاسىراپ بىلهن ائلدىراشلىق خوشاللىغىدىن ائڭلىغانلىغىمىزنىڭ ساداسىنى ÿزهن سۈمبىده بىر مƒنداق

 بىز قارىغاندا، س∆زلىرى∏ه بƒالرنىڭ .›چراشتƒق كارۋانغا تۈركۈم بىر شƒندا .كهلتۈرد√ق بهجا ىئبادىتىمىزنى
 دا ساقلىسƒن، خƒدا .‰مىش قورقƒن≥لƒق ىئنتايىن مƒزداۋان شىدىغانائ
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 مƒزارت" ⁄ڭشاپ، خƒدا يالغƒز .بوالرمىشمىز ھاالك ھهممىمىز بولسا شƒۋ√رغان ۋه بوران-قار ۈئستىده ۋان
 بولمىسا ).تىرىكمىش غوجام مƒزارت( .ىئكهن   مۈمكىن   كېتىشكه   fiتۈپ   ساالمهت  قىلسىال   مهدهت غوجام
  "غوجام  مƒزارت"  ۋاقىتالردا  بÿ  ƒندى  .بهرمهيدىكهنمىش يول  ÿسال "غوجام مƒزارت"  بهندىلهرگه بار گƒنايى
 ھامان بىز .ائشالىغانمىش  ائدهملهرمƒ بƒز√ق  بهزى ۈئچۈند√ر،  نېمه  .قالغانمƒ يƒگاچالپ  ائز   بىر

 تاغ قورقƒن≥لƒق  ائلدىمىزدا .ÿسلهيد√ ÿتمىشلىرىمىزنى-�لمىشقى   گƒنا fiتكهن قهلبىمىز .ىئل∏ىرىلىمهكتىمىز
 ھاالكهت  خىيالالر .دهھشهتلىنىد√ ك∆ڭلىمىز ك∆رگهنده بƒنى .تƒرىد√ غƒيƒلداپ شƒۋ√رغان ۋه قار ت∆≠ىسىده
 ك∆مۈل∏هن   دهرياسى∏ا   خىيال   چوڭقƒر   بهك   ائغىنىلىرىمىز .ىئدى ىئتهرمهكته  ائغد√ر√پ،  چوڭقƒرىغا

 ائز بىر شƒۋ√رغان چىقىۋاتكان تهره≠تىن ⁄ڭ .مƒزارتقا يهتتƒق  .يوق  تۈنى-ۈئن .ماقماقتا ائستا  لداھا
 ائللى .ÿمهس خƒش ك∆نۈللهر بولسىمƒ شƒنداق .ىئدى ÿمهس قورقƒنƒچلƒق ائن≥ه بولسىمƒ، راھهتسىز
 ۈئستىده مƒز ھامان   ويىب  كۈن   بىز   .شۈركىنهتتى   ك∆ڭۈل  نېمىلهردىند√ رهنجىپ، بهك نېمىلهرگىد√
  ت∆≠ىسىده  تاغ  مƒز  ك∆≠ك∆ك  ÿينهكتهك  چƒلغاۋالغان تهرىپىمىزنى غهرىپ ۋه شهرق .ماڭىۋهرد√ق

 بولƒشى ھېكايىالردىال خىيالىي .چوڭقƒرى جهھهننهم بولسا ائستىمىزدا ھه، .تƒرىد√ ⁄يناپ شƒۋ√رغان-قار
 بىر ۋه موماي جاد√گهر قېرى بىر يهرده بƒ زامانالردا قىائللىقاچان ⁄ردىلىرى، شهيتان-جىن بولغان مۈمكىن
 ياتمىغان تىنى∞ ÿجدىھامƒ .كېتهرمىش ك∆تىرىلىپ مƒز قىلغانسىرى جاد√ موماي جاد√گهر بولغانمىش ÿجدىھا
 مىنىپ، ‰تىنى بوز ائق  باتƒر چىنت∆مۈر بىرى باتƒرلىرىدىن ›يغƒر بىرسىده ۋاقىتالرنىڭ .شƒنداق مانا .ىئكهن
 .‰≥ىپتƒ يول ھهرگه ائلتىشه ده-fiلتۈرۈ≠تÿ ƒجدىھانى بىلهن موماي  جاد√گهر بƒ تƒتƒپ، قىلى≥ىنى رانمىس

 قاتار .ائدهم ائرقىسىدىن  ائدهم بارىمىز، كېتىپ ھامان ۈئستىده مƒز بولسىمƒ نهرسه ھهر .سه≠هر خهيرىلىك
 ≠ىياده،  ھهممىسى چۈره-قېرى   چاقا،-باال   زېرىن،-ائچ   يالىڭاچ،-ياالڭ   مƒھاجىرلىرى تۈرك تىزىلغان
 گƒنالىق يهرده بƒ .بارىد√ كېتىپ دهلدهڭشىپ بƒياققا-›ياق سهنتۈرۈلۈپ، ھالسىزلىقتىن  بهزىلىرى
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 .ك∆ردۈم كهتكىنىنى تاشالپ   تۈۋى∏ه   تاش   جهسىدىنى   بىرىنىڭ   بهندىلهرنىڭ
 ر√س قاچقان ز√لƒمىدىن بالقانلىقالرنىڭ دېسهك، ىرىمƒھاجىرل تۈرك !قېرىنداشالر ⁄قƒغƒچى كىتاپ ÿي،
 كۈچ بىر زالىم بالقانلىقالردىنمƒ لېكىن .يوق بالقانلىقالر يهرده بƒ خهير، چۈشۈۋاتامد√؟ ‰سىڭالرغا تۈركلىرى ‰لى
 ىرب بالىلىق، بهش ائلتىشهھهرنىڭ ÿ≠هندىم ھه،  .تارلىغى مهىئشهت ۋه نامراتلىق يوقسىزلىق، بولسا › باركى،

 كۈن لېكىن .چىققان بازارغا ىئزدهپ، ⁄ز√ق بالىالرغا ائتا .بهزلهيد√ ›الرنى قارايد√، بالىلىرىغا ائنا بىر ائىئلىسىده
 نهرسه ھې∞ بويى كۈن .ىئدى يې∏هن نان ≠ارچىدىن بىر كې≥ىسى كۈنى fiتكهن بالىالر  .يوق قايتقىنى بويى
 يالغان تۈرلۈك  بىر  يهنه  ائنا  شه≠قهتلىك .ىئڭرىشىد√   قاراپ   پتهلمۈرۈ   ائنىسىغا   بالىالر   بى≥اره .يېمىدى
 نان ›الردىمƒ بۈگۈن .ىئدى تƒرار ‰لىپ  نان  fiتنه  ÿخمهتتىن  خوشنا  .بهزلهيد√  بالىالرنى بىلهن  س∆زلهر
  fiزى لېكىن .د√بهزلهي بالىلىرىنى   يىغالپ،-يىغالپ   دهپ —،"كېلىد√   ‰لىپ   نان ائتاڭ قوزىلىرىم،" .يوق
 نهرسىنى تƒرغان ائلدىدا بولƒپ، گىرىمسهن ك∆زلىرى يېمى∏هنلىكتىن، تاماق تۈزۈگرهك بويى كۈن ىئككى
 نان بازاردىن   )تىيىن 6(   ھېساۋىغا ≠ƒلى تا≠قان ىئشلهپ بويى كۈن ائتا .تىترهيد√ ≠ƒتلىرى ۋه ك∆رمهيد√
   خوشاللىق،   ىئ≥ىدىكى   ائىئله بƒ   ۋاقىı بƒ   .قايتىد√  fiيى∏ه   سالدىراپ-ائلدىراپ  ‰لىپ،
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 بƒ !بولىد√ خوشال قانداق كىشى 6  تىيىنغا 6 قاراڭالرچÿ.  ،ƒمهس مۈمكىن تهسۋىرلهش   خƒرسهنت≥ىلىكنى
 ائتا ىئ≥ىده  ائىئله بƒ ك∆رسهتمىسƒن، خƒدا .چۈشىنىڭ تƒرمƒشلىرىنى fiي ۋه تاماقلىرىنى ىئ≥كهن ائجىزالرنىڭ

 بولسىمƒ ائزغىنه  ك∆تىرهلمى∏هن،  جا≠انى مƒنداق دېمهك، .ÿمهسمƒ ھازىر قىيامهت قالسا پائغرى كۈن بىرال
 ىئلى ىئختىيارسىز ÿگهشتۈرۈپ، چاقىلىرىنى-�باال ⁄تتƒرىلىرىدا قىش ›يغƒرالر خالىغان ياشاشنى د√نيادا

 يولغا .يوق كې≥هك-كىيىم ياق،ائ-�ÿڭلى ساقالنغىدهك سوغدىن بالىالرغا تهبىيكى، .‰تىد√  ھىجرهت ۋىاليىتى∏ه
 كىيىملىرى ۈئستىدىكى قىزىنى، ائيلىق ۈئچ ۋه ⁄غلى ياشلىق ۈئچ بولسىمƒ سوغ .ÿمهس ك∆پ ⁄ز√ق يېتهرلىك
 كۈزنىڭ بولسا، شƒۋ√رغان-�قار بىرال fiزلىرى بې≥ارىلهر  .قالىد√ ساقالپ تې∏ىشتىن سوغ ›الرغا ⁄راپ، بىلهن
    .√كېتىد ت∆كۈلۈپ ⁄خشاش ىغيو≠ƒرمى
 داۋاندىن بهندىلهرنى "گƒنالىق" مƒنداق "غوجاممƒ مƒزارت" ك∆ره، ائنلىغانلىرىمدىن مېنىڭ قېرىنداش، مانا،

 ىئشالرنى قواليلىق تۈرلۈك بىر مƒھاجىرلهرگه بƒ ! يۈرىد√؟ قىلىپ ىئش نېمه ھ∆كۈمهت" .ھهقته fiتكۈزمهسلى∏ى
 ىئجازهت ‰يتىشقا ⁄چƒغىراق .ھ∆كۈمىتى شهرق هتھ∆كۈم   شƒكى،   قاۋاپ .مۈمكىن   دېيىشىڭنز—"قىلماسمƒ؟
 .≠ادىشالىغى خىتاي بهرسىڭىز،
 بۈگۈن، .تا≠المىد√ق جان ائلغىدهك ائرام بولساقمƒ، ھارغان بهك مېڭىپ، ىئ≥ىده تار ÿتراپ ت∆رت تۈگهل

 دااللهت چىكىشىمىزدىن داالغا ⁄چƒق بولسىمƒ بƒ .ك∆رۈندى يور√ق بىر تهرىپىمىزدىن ⁄ڭ كۈنى، يانۋار-11
  ائتالرمƒ زېرىككهن مېڭىپ ائستا بولƒپ، ك∆ڭۈللۈك يۈرۈش كېيىنكى بƒندىن .ÿمهس سوغ كۈنمƒ .بېرهتتى
 ساينىڭ ائرىسىدىكى تاغالر تىك .ماڭماقتا ھامان دهپ يۈرۈڭالر قېرىنداشالر، ھه، .باشلىدى مېڭىشقا چا≠سانراق
 تاغ ىئككى  .ك∆رۈنمهيد√ نهرسه ھې∞ يهتتƒق، .ىئدى الغانق بولƒپ ۋاقتى ائخشام ائرىدا بƒ .يېتهلمهيمىز ائغزىغا
  شƒ  بارد√ق .تƒرىد√ بىلىنىپ بارلىغى ت∆شۈك بىر ⁄تتƒرىدىال يالغƒز .ىئدى تورالغان بىلهن سېپىل ائرىسى
 مهمƒرى   خىتاي  بىر  بىلهن  كىرىشىمىز   قا≠قىدىن   .ىئدى قا≠قا  چىقىدىغان  ائلتىشهھهرگه  بƒ  .يهرگه
 تېزدىن ⁄رنىغا بېرىش تازىم بىز لېكىن .تƒراتتى كۈتكهندهك ھ∆رمهت تازىم، بىزدىن خƒددى قىلىپ، ىلىقچوڭ≥
 ھامان شƒ بىزگه كېيىن، بىل∏هندلى ىئكهنلى∏ىمىزنى ≠ƒخراسى روسسىيا بىزنىڭ مهمƒر .چىقارد√ق خېتىمىزنى يول
 قورغان قارىساق، ÿترا≠ىمىزغا .ندىك∆رۈ مهمƒرى ›يغƒر بىر يهنه ىئ≥ىده قورغان .دىدى كهلدىڭالر خƒش
   ۋاقتىدا  fiز  سېپىلنىڭ ۋه شهھهر بƒ بولسىمƒ، شƒنداق لېكىن .تƒرىد√ تۈزۈك fiيال ۈئچ-ىئككى ،غانبƒز√ل
 .تƒرىد√ بىلىنىپ ياسالغانلىغى مهككهم   بىلهن   ‰تىۋار  ناھايىتى

 سېلىشقا شهھهر ۋه سېپىل بىر ƒنداقم ⁄تتƒرىسىغا مهملىكهت ھ∆كۈمىتى خىتاىئ .مهسىله بىر ائڭلىغان
 بƒ ۈئچۈن نېمه كۈنده بƒ ياسىغانمƒ؟ ۈئچۈنال )مهمƒر نه≠هر ىئككى شهھهرنى بىر بۈيۈك مƒنداق .بولغان |مهجبƒر
 سو يهتمهي، ÿقلىمىز جاۋاۋىغا سوائلالرنىڭ بƒ يهتكهن؟ ھالغا خاراپ
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 ىئلى › .ىئكهن جانابلىرى بهدهۋلهت كىملىرىدىنھا قهشقهر ياساتقان قورغانالرنى– سه≠ىل بƒ شƒندا .رىد√ق
 500 شهھهرده شƒ يهنه ۋه توساتقان بىلهن سېپىل ائرىسىنى تاغ ىئككى ۈئچۈن بولƒش خاتىرجهم تهره≠تىن
 .تƒتقان ÿسكهر قƒراللىق مƒنتهزىم
 بىالن سىياتالرھىس ۋا ⁄ي بۈيۈك قانداق، شهھهرنى بىلهن سېپىل بƒ زاتنىڭ ائلىيجاناپ › .خىيالغا  قتولد√
 ...ىئدى ›چƒشى يىراققا ىئشتىن بىر ائزراقال ھىسسىياتالرنىڭ- ⁄ي ۋه خىيال مƒقهددهس بƒ  ياساتقان؟

  باتƒر، ÿتكىدهك ائزات شهھهرنى بىر بىرى ھهر خوشال، چىراي، ⁄چƒق بهدهۋلهتنىڭ ائلدىمىزدا ك∆ز
 نېمىلهرنى-نېمه ائي ⁄غاق چىققان يېڭى هۈئستىد  بايراق   بېشىدىكى قا≠قا ÿسكىرى، ⁄خشاش ائرسالن

 دهرۋازىسىدىن قورغان بىلهن خىيالالر مƒنداق .بولد√ق ÿسىرده خىخ بىز گويا fiتكۈزمىدى؟ تىزىپ خىيالىمىزدىن
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 خانى∏ه بىر .قالد√ق ھهيران .يهتتƒق مهھهللىسى∏ه قىزىلبƒالق بۈگۈن .ÿسىرى ائزاتلىق خوش، .چىقتƒق
 يۈز ⁄چƒق ‰تىپ، تهكلىپ بىلهن س∆زلىرى —،"كهلدىڭىز سا≠ا كهلدىڭىز، خƒش" سىمƒ‰∏ى خانه .⁄ر√نالشتƒق

 قىزىلبƒالقتا ائخىر خىسلهتتƒر، بىر بولغان خاس خهلقى∏ه ›يغƒر مېھماندوستلƒق  مƒنداق .قىلدى قوبƒل بىلهن
 د√نيا ۈئچۈن، ولغانلىغىمىزب ائدهملىرى ائخىرهت بىزلهر" .ىئكهن بار خانىقا بىر چىرايلىققىنا بولمىسىمƒ، مهكتهپ
 .دهيد√ — ، "دېد√ق الزىم نېمى∏ه مهكتىۋى
 شهھىرى جام

 .ىئكهن شهھىرى ىئسالم چوڭ خېلى بƒ .بولد√ق شهھىرىده جام بولغان چاقىرىم 30 ائقسƒدىن  ÿندى
 كوچىالر كۈن بƒ .ھېسا≠لىنىدىكهن كۈنى بازار ›مƒمىي دۈشهنبه بولƒپ، بازىرى اليىق fiزى∏ه جامنىڭ
 بƒ ۈئچۈن شƒنىڭ .تولىد√ لىق خهلققه كهل∏هن سىرتتىن ۋه يېزىالردىن ÿترا≠تىكى

 .بار جƒرنالىدا >شƒرا" يىلى-�1913   ھالى  تهرجىمه  بهگ   ياقƒپ   مهشھƒر   مهخسهت  مƒنداق� 
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 دىل، ساپ راتوغ ائدهملهر ÿترا≠تىكى بƒ .بولىدېكهن ‰لىشقا مهلƒمات قهدهر بىر توغرىسىدا خهلق ÿترا≠تىكى
 قانداق ائۋۋال يىل مىڭ بƒنىڭدىن قىسقىسى، .ائدهملهر خهۋهرسىز ÿھۋالىدىن د√نيا س∆زلىمهس، يالغان سادده،
 بƒ بولسىمƒ، بار مهكتهپ بىر ىئدارىسىده ىئمامى مهھهلله يهرده بƒ .تƒر√≠تƒ ياشاپ شƒنداق ھازىرمƒ ياشىسا،
 يهرده بƒ .⁄قƒيدىكهن يېزىپ ≠ارچىلىرىغا تاختا قالغان نوھتىن ھهزرىتى بولمىغانلىقتىن، مهتبƒائت  تهره≠لهرده

 ھهقىقىي كهل∏هنلىكتىن، توغرا مهيرىمى∏ه نور√ز بېرىشىمىزمƒ بىزنىڭ .قىلىنىدىكهن مهيرهم ھه≠تىلهرچه نور√ز"
 كى≥ىكلىرى گۈلهڭ∏ۈچ، چوقا بىرگه ھهممىسى ⁄غƒلالر-�ÿر قىزالر،-خوتƒن .ك∆رد√ق ÿھۋالىنى نهق

 .‰كهن يوق كهمسىتىشلهر دهپ نامهھرهم قىزالرنى، ائيالالرنى، يهردىكى بƒ .يۈرىد√ ⁄ينىشىپ رغا›چكƒچال
 خهلقىنىڭ ائلتىشهھهر بىز .⁄ينىماقتا ⁄يƒنالرنى مىللىي كى≥ىكلىرى تارتىشماقتا، ⁄غالق چوڭالر كهچقƒر√ن
 .بولد√ق ھهيران ⁄ينىشىغا مهيرهم هرچهھه≠تىل ‰لىپ، قارشى بىلهن خوشاللىق ۋه قىزغىنلىق مƒنداق يىلنى يېڭى

ƒلۈكلهرگه خهلقنىڭ بې≥اره بfi ھمىيهت زىياده تىرىكلهردىنÿ ۋا بىزلهر بهرگهنلى∏ى∏هƒبولد√ق شاھىد قاتارىدا گ. 
 بهك دهۋرىنى بهدهۋلهت بوۋاي بىر تƒرغىنىمدا، قايغƒر√پ ك∆رۈپ، ÿھۋاللىرىنى جىنىس ھهم ائجىزالرنى ≠ېقىر
 ۋه باي ائھاله يوق، مىسكىنلىك كهمبهغهل≥≥لىك مهمƒر، ۋه ائۋات دىيار بƒ زاماندا › .دىتهسۋىرلى ≠ارالق

 ياقتا بƒ تاالش خهلىقنى ⁄خشاش،  مهمƒرلىرى∏ه خىتاي بۈگۈنكى مهمƒرلىرى، .ياشايدىكهن ياخشى ⁄قهت≥ان،
 قىلسا، قوبƒل خاتالىشىپ بىرلىرى ناۋادا .قىلمايتتىكهن قوبƒل ≠ƒلنىمƒ بېرىل∏هن تهرىپىدىن ائھاله تƒرسƒن،
 ÿسكهر .ھاممام ›مƒمىي يهرلهرده ھهر تازا، ۋه ≠اكىز شهھهرلهر .ائالتتىكهن جازىسىنى بهدهۋلهتتىن قوللƒق قاتتىق
 ماۋ√ت رهڭلىك ت∆مۈر تۈرلۈك، بىر كىيىمى ÿسكهر .≠ىياده سهرۋازلىرى ائتلىق، ÿسكهرلهر يى∏ىı مƒنتهزىم،
 .ىئد√1ھېسا≠لىن مىڭ  ÿ 82سكهر  زىممƒنته ائستىدىكى  قول  .چا≠ان

 قول بƒنىڭ .بې∏ى ≠ƒخرا ھهم ÿسكهر دې∏هنلىرى دادخƒۋا .دادخƒۋا ≠انسات، بې∏ى، يۈز :مهنسه≠لىرى ÿسكهر
 ≠ƒخرا شهھهر بۈيۈك بىرهر .بار ÿسكىرى ≠انسات ائلته-بهش ائستىدا
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 ۋه مƒالزىم ياساۋ√ل، مهھرهم، ھوز√رىدا دهۋلهتبه .بېرىد√ يهتكۈزۈپ نهرسىنى ھهممه كېرهكلىك ÿسكهرگه سى
 بولسا ›نداق .ىئدى ≠ادىشا كۈچلۈك بهك ھاسىلى ⁄غلƒم، .تƒراتتى بولƒپ دايىم مهمƒرالر كى≥ىك-�چوڭ بارچه

 .شƒنداقتƒر تهلهي بىراق ىئدى، يېڭىلمهس سوقƒشسا بىلهن خىتاي ىئكهن؟ يېڭىل∏هن سهۋه≠تىن نېمه خىتايدىن
 تارتىش-تاالش ائرا fiز ⁄رنىغا سوقƒشƒش بىلهن دهۋلىتى چىن قالغانلىرى .fiلدى ىپىئ≥ ⁄غا بهدهۋلهت
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 .بولدى ‰∏ه دهۋلهتكه سوقƒشماستىنال چېرلكلىرى خىتاي .قىلدى
  چېرىكلىرى  خىتاي مهزگىلده شƒ نېمىدىن؟   سهۋهۋى  fiلۈشىنىڭ   ىئ≥ىپ   ⁄غا   بهدهۋلهتنىڭ
 چۈشكهنلهردىن ÿسىرگه بƒالرغا   .ÿتكهن  مƒھاسىره   ÿسكىرىنى  ≠هنسات  17   تƒرغان تƒر≠اندا بهدهۋلهتنىڭ
 ÿكسىن≥ه بولغانالرنى   ائھالىسىدىن   ائلتىشهھهر   .fiتكۈزگهن   قىلى≥تىن ھهممىسىنى بولسا، ›ر√غى fiزبهك
  ›  ۋاقىŸدىن بƒ  .ىىئد  بولغان كورلىدا   چاغدا  بƒ › .يهتتى ھهزرىتى∏ه بهدهۋلهت خهۋهر بÿ. ƒتكهن ائزات
 تƒر≠ان تېزدىن › .قىلدى گƒمان دهپ ھهم∏ه≠مېكىن ائھالىسى ائلتىشهھهر بىلهن خىتايالر .قايغƒردى بهك

 بƒير√ق قايتىشقا   )›نتىغان  ىئسمىنى بوۋاي(  ت∆رهمنى بىر بىلهن، ⁄غلى بىر بولغان قوماندان ÿسكهرلىرى∏ه
 ۈئچۈن نېمه سوقƒشماي، بىلهن ÿسكهر نƒرغƒن شƒن≥ه" قايتساق ۋى؛سهۋه .قايتمايد√ ›الر بىراق  .يازىد√

 بƒنىنغا .قالدى كهلمهي قورققىنىدىن دهپ ‰ھتىمال، ›چرايمىز، گه≠لهرگه بىرهر دهپ، "چۈشتۈڭالر مƒھاسىرى∏ه
 لىئقبا fiزىنىڭ  ‰لىپ،  ‰غىر  بويسƒنمىغانلىغىنى  ÿمىرگه ⁄غللىنىڭ fiز .بولدى خا≠ا بهك بهدهۋلهت
  .fiلدى ىئ≥ىپ  زهھهر  قىلدىده،  ≠ال   fiچكىنىنى چولپىنىنىڭ

 

 سوقƒشسا، چىقىپ قارشى چېرىكلىرى∏ه خىتاي بهدهۋلهت(  .دهيد√ fiلتۈرىد√ نومƒس ÿرنى .fiلدى  ىئ≥ىپ
 يالغان دې∏هن بېرىلدى  ⁄غا  تهرىپىدىن  بىرى  بهگلىرىدىن  ائلتىشهھهر" .بوالتتى يهڭ∏هن شۈبھىسىز
  تې≥لىك ÿمهس، چاغالردا گƒمانلىق مƒنداق .ىئدى كىشى ‰ھتىياتلىق بهك بهدهۋلهت بولماس، › ن؟گه≠مېكى

ƒزى∏ه   ائۋال   كهلتۈرگهنده   ھازىرالپ ائشنى  ائشپهز   .بوالتتى  ساق  ناھايىتى   زامانىدىمfi   سېلىنغان   
 ۈئچۈن شƒنىڭ  مهھرهملىرىدىند√رمهن، تننڭبهدهۋله مهن .يهيتتى fiزى كېيىن تهككۈزۈپ، ‰غىز ›نى تاماقتىن
 بƒ .بوۋاي دهيد√ —،"ÿماس توغرا س∆ز دې∏هن fiلتۈردى بېرىپ زهھهر بىرى باشقا
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 سىزمƒ،  ⁄غلƒم،"  :بوۋاي  ىئدىم،  نهدې∏ ائچاي س∆ز بىرهر مهن ھهققىده ائھالىسى ائلتىشهھهر ھالدا،
 fiتتى،   ÿۋالت 5-4 بارغىنىڭالرغا ك∆چۈپ fiلكىسى∏ه،  ىئلى  سىلهرنىڭ  ھه  ائھالىسىدىنسىز،  ائلتىشهھهر
 ÿيلهپ، مهمƒر ائۋات، تهره≠نى › كېيىن، ائلغاندىن ىئلىنى دهۋلىتى خىتاي   .شƒنداق   ھه،   شƒنداقمƒ؟

  ھىجرهت ۋىاليىتى∏ه ىئلى خاندىن .⁄يلىغان ك∆چۈرۈشنى ك∆چمهن بƒندىن ۈئچۈن مهدهنىيلهشتۈرمهك
  قىزىقىپ،  بƒنىڭغا  .چىققان بƒير√ق ‰تىل∏هن  ۋهده   ىئمتىيازالر   ۋه   مƒكا≠ات   تۈرلۈك ÿتكۈچىلهرگه
   جاقىسىنى-باال fiز تƒققانلىرىنى،-›ر√ق  fiز  بهگلهر بايالر، بƒنىڭدا .ك∆≠هي∏هن  ÿتكۈچىلهر ھىجرهت
   ÿركىنلىك   شƒنداق   امƒھاجىرالرغ   .ك∆چكهن   شƒنداقالردىن   ھهممىسى   .تىرىشقان   ك∆چىرىشكه
 ؛ ائلىمهن،   مهن"   قىزىنى  بىرهۋنىڭ   يى∏ىı   بىر   بېرىل∏هنكى،
 ۋهجھى ىئلىنىڭ ائرىسىدا س∆ز بوۋاي .دېدى —،"تƒرالمايتتى قارشى ائنىسى-ائتا قىزنىڭ دېسه، "يۈر

  سىدىكى"خهمسىيه  ارىخت" ھهزرهتنىڭ خالىدى م∆ھتهرهم توغرىسىدا )سهۋهبى ائتىلىش دهپ ىئلى(   تهسمىيهسى
ƒيتتى ›الپ ھېكايىنىم‰.  ƒررىخ راستىنال بÿƒغراخان .ىئكان بوۋاي مƒبىر   ھهققىده   قادىرخانالر يۈسۈپ ۋه ب   
 .ىئدى بوۋا تƒرداخƒن :‰يتاي ىئسمىنى ÿمدى   .قىلدى  س∆زلهرنى  قان≥ه
   ƒائقس 

 بƒر√نقى بولƒپ،  شهھهرلهردىن  قهدىمىي بهك ائقسƒ .كهلد√ق شهھىرى∏ه ائقسƒ كۈنى ьيانۋار-20 بۈگۈن
 بƒ خان بىر دې∏هن ائبابهكرى مىرزا ÿترا≠ىدا يىللىرى-900 يالغƒز  .تƒراقالنغانمىش خانلىرىمƒ  ›يغƒر زامانالردا
 ساالمهت يهنه  .قىرغƒزغان توال ۈئچۈن قىلغانلىغى تهره≠دارلىق بىرى∏ه دې∏هن ÿخمهتخان ائھالىسىنى شهھار
   .ياتقان   ھالدا   خارابىلىك   مىقدارى يىل 16  ائقسƒ ۈئچۈن شƒنىڭ .قىلغان سۈرگۈن ھهممىسىنى رنىڭقالغانال
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   شهھهرلىرىدىن ÿتراپ  باشقا  كېيىن  مىن∏هندىن   خانلىققا  كىشى   نهدې∏ ىئدهس   سƒلتان   شƒندىن
 ائلۋان ≠ادىشالىق مىقدارى يىل10 هلقىدىنخ ائقسƒ ساىئد سƒلتان .⁄لتƒراقالشتƒرغان  ك∆چۈرۈپ   مƒھاجىرالرنى

 ي— ائقسƒ كېيىن شƒنىڭدىن .ائلمىغان ياساق
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 بولسا شƒ مهنىسى دې∏هنلىرىنىڭ، ≠اراكهنده ≠ىتراڭغƒ، خهلقى ائقسƒ مÿƒررىخلهرنىڭ .بولغان ائۋات ڭىدىن
   ≠هقهت  .ÿمهس  شهھهر   بىر مهنزىرىلىك خƒش تƒرغىدهك قىلىپ جهلىپ fiزى∏ه ك∆ڭۈللهرنى ائقسƒ .كېرهك
 ÿمهس، تهرتىپلىك مƒنتىزىم، كوچىلىرى .ك∆رۈنىد√ خƒش ۈئچۈنال بولغىنى جايى چىققان بوۋىلىرىمىزنىڭ، ائتا

  .يوق  ىئمارهت بىرمƒ  ياسالغان   گۈزهل   شهھهرده   .ىئبارهت   تارقاقلىقتىن دې∏ىدهك تۈرلۈك بىر ھهممىسى
 مىسكىنلىك ۋه نامرات  چۈشكۈن،  روھسىز،  خهلقلهر  خانىالردا  ⁄خشاش همهگ  .يۈرىد√  داالنلىرىدا ھهممىسى
 ساناÿت ھۈنهر .كۈچلۈك بهك ىئشانلىرىمىز ÿكسى≥ه .سƒس ىئشلىرى ⁄قƒتƒش ⁄قƒش .يېتهرلىك تهرىپى
 ≠لىك،خهۋ ≠اھىشىۋازلىق ۋه ≠هخىش .ÿرزان ىئش ۋه ائش  اليىغىدا، fiز دېخان≥ىلىغى ائمما .يوق  بېرى ك∆≠تىن

  قارشى بƒنىڭغا   موللىالردا  .fiسمهكته كۈن∏ه كۈندىن  سانى ≠اھىشلىرىنىڭ  نهتىجىسىده كهمبهغهل≥ىلىك
 — سƒنسا ھارۋ√" مهمƒرالر بƒندىكى .بهرمهيدىغاند√ر ÿھمىيهت ھ∆كۈمهت ‰ھتىمال، .يوق ىئقتىدار  تƒرغىدهك
 ≠اھىشلهر شƒڭالشقا، يوق، ≠اھىشهخانىالر ھىشىلهرگه≠ا .تƒرىد√ قاراپ دهپ، بولىد√ "گ∆ش — fiلسه fiكۈز ⁄تƒن،
 قوشاقلىرىنى مهشƒق، ائشىق  نازلىنىپ،  ھامان بارساڭ  يانلىرىغا   .ياشايد√ مƒستهقىل سارايلىرىدا تƒڭ∏ان
 بىر fiسكهن يهرده باشقا ⁄خشاش مهن خƒسƒسهن .خورلىنىسهن fiزهڭدىن fiز ك∆رۈپ،  بƒالرنى  .‰يتىد√
 خىتايالر مƒائمىلىلىرى ⁄مƒمهن بƒالرنىڭ، .تƒيƒلىدىكهن يات ۋه غƒربهت بهك قىلىقلىرى بƒالرنىڭ كىشى∏ه
 ياشراقلىرى ائز بىر ك∆ره شƒڭا .يوقىلىدىكهن قىز بازارالردىن بولƒپ، بهڭ∏ى ھهممىسى بولغانلىقتىن، بىلهن

 نېكامƒ ۋاقىتلىق تهره≠لهرده ƒب .fiتكۈزىد√ fiمۈر ⁄يناپ، قىمار يهرلهرده ⁄مƒمىي ياكى fiيلىنىد√ خىتايالرغا
 fiزگىرىشلهر قان≥ه خىتايدا .ائخىر سهمهرىسىد√ر يوقسىزلىقنىڭ  ھهممىسى ىئشالرنىڭ بƒ .ىئكهن تهرهققىي خېلى
 مهمƒر بۈيۈك ىئككى بىر زامانىدا ىئنقىالپ .يهتمى∏هن تهسىرى ÿسال يهرگه بƒ ائلمىشىشلىرىنىڭ ىئداره ۋه

  ناچار  ائدهملىرىدىنمƒ  ىئداره ھېلىقى مهمƒرالر بƒ بولسىمƒ، قويƒلغان ≥ىالردىنىئنقىال≠ ⁄رنىغا fiلتۈرۈلۈپ،
 تىجارهت خهلقى ائقسƒ .تƒرىدىكهن قىيىن≥ىلىقتا ۋه قىسىن≥ىلىق بهك تهرهپ بƒ  كۈنلهرده  بƒ  .بولغان

ƒنى .ىئكهن ناچار بهك ىئشلىرىدىمƒباجنى مالالردىن تۈرلۈك ھ∆كۈمهتنىڭ ائدهملهر يهرلىك ب 
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 سايالپ ۋهكىل مهجلىسى∏ه خهلق ىئ≥ىدىن fiز بېرى ك∆≠تىن .ك∆رىد√ ائلغانلىغىدىن ك∆پ ≠هۋقƒالدده 
 نېمه بولسىمƒ، بهرگهن سايالپ ۋهكىل بىر fiزلىرىدىن خهلقى ائقسƒ بىناÿن، بƒير√ققا دې∏هن ÿۋهتىڭالر
 ÿتكهن تهسىر نهق سوقƒشى انبالق تهره≠لهرگه بƒ لېكىن كېتهلمى∏هن، يƒقىرى ۈئرۈم≥ىدىن سهۋهبتىند√ر،
 .ÿۋهتكهن يىغىپ كۈمۈچ يامبƒ 210 ستامبƒل∏ا ›الر قارىغاندا، ‰يتىشىغا ھهزرهتنىڭ بىر م∆تىۋهرلىك .⁄خشايد√

ƒالدده بƒلېكىن .ىئش بىر ≠هۋق ƒب ƒمهس مهھر√م ىئشلىرىدىن مالىيه د√نيا، جهمىيهت، خهلقىده ائقسÿ لى∏ىنى 
 ۋاقىŸلىرىدىن ىئسالم ۋه ائلهم خهلقى، ائقسƒ بولمىغانلىقتىن ⁄قƒغƒچىالر گېزىı تهره≠لهرده بƒ .ك∆رسىتىد√
 خهۋهرلىرى∏ه مƒبالىغه ائدهملهرنىڭ كهل∏هن تهره≠تىن قهشقهر ۋه ىئلى ھهققىده تۈركلهر ›الر .ÿمهس خهۋهردار
 مېڭىپ مƒنتهزىم ينىڭخىتا شهھهرده يېڭى دې∏هن ائسىق يىراقلىقتىكى چاقىرىم 10 ائقسƒدىن .يۈرگهن ىئشىنىپ
 .تƒر√≠تƒ ≠ايدىالنماي ›يغƒرالر ›نىڭدىن ھازىرغى≥ه بولسىمƒ، تېلې∏رافلىرى ≠وچتا تƒرغان
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 تۈ≠تىن ياۋرو≠الىقالر .ك∆رۈنمهيد√ نوغايالر قىرغىز، قازاق، بولسىمÿ ،ƒنجانلىقالر قالغان بƒر√ندىن ائقسƒدا
 .ائخىر "بولماس ⁄ڭاي بولماي، نوغاي" .يوق

 خوشاللىغى كېيىنكى قايغƒدىن-�غهم يېزىسىنىڭ غالجات

 ھهممه يƒرتىمىزنىڭ مهكته≠كه › .ىئدى بار مهكتىپىمىز كى≥ىك بىر ىئل∏ىرىدىن يېزىسىدا، غالجات بىزنىڭ
 ك∆ڭلى∏ه يى∏ىتلىرىمىزنىڭ fiسمۈر ياش بولسا جىلى-�1905 .قاتنىشاتتى ك∆ڭۈللۈك ناھايىتى دې∏ىدهك بالىلىرى
 .ائچتى مهجلىس بىر بىرلىشىپ ياشلىرى ۋه چوڭلىرى يƒرتىمىزىڭ يىلى شƒ .باشلىدى كىرىشكه ⁄ي بىر يېڭى
ƒل يېنى بىر مهجلىست— شƒل قارار ائچماققا مهكتىۋىنى ›سƒقىلىندى قوب. ƒهندىلهر بولغان مهجلىسته ب≠ÿ 

 .بهردى ۋهده شقاتƒر√ بېرىپ ائخ≥ا شƒنداق يىلالردىمƒ كهل∏ۈسى خهلقلهر ۋه تو≠لىدى ھهم ائخ≥ا سوم 500—400
142 

  
 بىر .باشلىدى ب∆لۈنۈشكه ىئككى∏ه يƒرتىمىز ائخىرىدا يىلنىڭ شƒ .بارمىدى ك∆≠كه قارارى گۈزهل بƒ ياشالرنىڭ
 رهت نهچ≥ه ىئ≥ىده يىل 4 تاران≥ىالر ب∆لۈن∏هن بولƒپ، تهرهپ كونى≥ىالر ىئككىن≥ىسى تهرهپ، ياشالر ب∆لى∏ى
 .سوقƒشتى قىلىپ جاڭجال
 ك∆رسهتكۈچى ياردهم مهكته≠كه ىئ≥ىده يىل 4 بƒ دېمهك، .چۈشتى تۈرمى∏ه قان≥ىسى بىر لدى،fi تاران≥ى بىر
 بهرگهنلهر ياردهم ك∆پ بىلهن ائخ≥ا مهكته≠كه › .بولدى غايىپ ك∆زدىن مهكتىۋى ›سƒل يېڭى .بولمىدى
 .باشلىدى قاراشقا تۈرته بىلهن رهنجىش دهپ، مهكتىۋى ياشالر مهكته≠نى بƒ ›الر بولسا ÿمدى .ىئدى كونى≥ىالر
 ىئزدهپ، چارىسىنى مهكته≠نىڭ شƒ بولƒپ، مهجلىس بىر كۈنده يهتته ھهر ائرا fiز يى∏ىتلىرىمىزنىڭ fiسمۈر ياش

 قاراڭغƒچىلىق تاران≥ىلىرىنى غالجات ىئ≥ىده يىل 4 بƒ قىلىپ، شƒنداق .بولمىدى ىئش ھې∞ ائچسىمƒ كېڭهشلهر
 .باستى ياخشىالپ بƒلƒتى

 

ƒتتىن بƒلƒشاللىق كىم ې∞ھ بƒرى خƒمان دهپ ياغىد√ يامغƒكسى≥ه، بهلكى، .ىئدى قىلمىغان گÿ قƒلƒقايغ 
 بƒ تهڭرى∏ه، بولسƒن رهخمهتلهر تƒرغاندا، كېلىپ ھالالر قايغƒلƒق بىر شƒنداق بېشىمىزغا .ىئدى كۈتكهن ۋهقه
 ۈئچۈن ياققانلىغى اقتىداۋ fiز دهل يامغƒر بƒ .باشلىدى يېغىشقا يامغƒرى خƒشاللىق بىزلهرگه توساتتىن يىل

 ÿڭ كونى≥ىالردىن بىلهن شƒنىڭ .باشلىدى ‰≥ىلىشقا چې≥هكلىرىمىز ك∆ڭۈل مهيۈسلهن∏هن ≠ۈرۈلۈپ، بىزنىڭ
 كونى≥ىالرنىڭ ۈئچۈن مهكتهپ بƒ .‰≥ىلدى مهكتىۋى ›سƒل يېڭى بىر تهرىپىدىن ھېسا≠النغانالر خƒرا≠ىي
 ھېسا≠الپ يېڭى≥ىالر ÿڭ fiزلىرىنى كېيىن، ك∆رگهندىن بƒنى .بهردى fiيىنى fiز توقىلهكوۋ بولغان باشلىغى
 ›نىڭدىن .‰≥ىلدى تىرىلدۈرۈلۈپ مهكتىۋى قالغان يېپىلىپ بېرى ك∆≠تىن ›الرنىڭ تهرىپىدىن ياشالر يۈرگهن
 تالىپوۋنىڭ بولغان سانالماق باشلىغى ياشالرنىڭ يهنى .ائچتى مهكتىۋىنى ›سƒل يېڭى بىر يهنه ›الر باشقا
 بىرمƒ ىئل∏ىرى يىل بىر بƒنىڭدىن .⁄قƒماقتا باال 25 ›نىڭدا .‰≥ىلدى مهكتهپ ر√س≥ه بىر بىلهن ىشىشىتىر

 !ÿمهسمƒ خƒشاللىق چوڭ ناھايىتى ‰≥ىلىشى مهكتهپ 4 بىردىنال يېزىدا بىر بولمىغان مهكتىۋى
 نƒرلىرى   بىلىم  ىمىزنىك∆ڭۈللىر  ‰≥ىلىپ،  ك∆زلىرىمىز قاراڭغƒالشقان ھهممىمىزنىڭ تهڭرى، ›لƒق ÿي،
 بىلهن

143 

  
 .چا≠الشتƒرغىن يىپىغا ىئتتىپاقلىق بىرلىك،  قېرىنداشلىرىمىزنى  بارلىق   !≠ارالت

 سانى-23 "شƒرانىڭ" يىلى-1910 ائبد√سهمهتوۋ،   نهزهرغوجا
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 )ۋىاليىتى ىئلى( تۈركلىرى تاران≥ى
 شهرقتىن ائرىسىدا تاغالر ائتالمىش قارىتاغ لىتاغ،ائ ۈئستىده ائزىيا .يىلى-1914 .سانى-14 جƒرنالىنىڭ "شƒرا"
 مهنزىرىلىك، گۈزهل ÿڭ تهبىŸتنىڭ ھهقىقهتهن 1ىئلى .دهرياسىد√ر ىئلى بƒ .ائقماقتا دهريا بىر قاراپ غهربكه
 ‰لىنىڭ تۈرك ىئ≥ىدىكى خانلىغى ىئدىقƒت تƒر≠ان باشتا ىئلى .جايد√ر بىر شاىئرانه ياراشقان  جىسمى∏ه ىئسمى
 — ىئلى .يادىكارىد√ر يى∏انه يهككه زامانلىرىنىڭ ≠ارالق ÿڭ، تۈركلىرىنىڭ تƒر≠ان .يېرىد√ر بىر ىيتارىخ

 2ت∆مƒرخانىنى تƒغلƒق يƒرتىنىڭ تۈرك ىئلى .قارارگاھىد√ر كېيىنكى ۋه بƒر√نقى ›يغƒرالرنىڭ — تۈركلهرنىڭ
 قهھرىمان بƒ ۋاقىتالردا › .ېتىشتۈرگهني ھهزرهتلىرىنى جاھان∏ىر باتƒرلىرىنى، چىنت∆مۈر ۋهيىسلىرىنى، سƒلتان
 كهل∏هن چوقƒتماي تƒمشƒقلƒققا قاقتƒرماي، قاناتلىققا ÿۋالدىنى كېيىنكى .تىترهتكهن جاھاننى ÿرلهر

 .قىلىنغان ده≠نه يهرده موشƒ سۈيهكلىرى زاتالرنىڭ ائلىيجاناپ › .ۋهتىنىد√ر ≠هھلىۋانالرنىڭ
 ائشلىق ۋه يېمىش-�يهل تۈرلۈك ھهر يهرده بƒ .جايد√ر بىر گۈزهل هبىلل بىلهن بولƒشى مƒنبهتلىك يېرى ىئلى
 .بولىد√ مول
 .دې∏ىنىد√ر ياخشى — ⁄ خ .دهيد√ خو ىئلى خىتايالر  مهنىسىده،  ك∆رۈنۈشلۈك   خƒش  ›يغƒرچه — ىئلى1
 سۈرگهن ىقخانل ىئلىدا .قوشƒلىد√ خانغا چاغاتاي  بىلهن   )ÿۋالد(   بƒغƒن  ائلتىن≥ى  ت∆مۈرخان تƒغلƒق2
   بىر ياقتا بƒ  .قوشƒلىد√  ت∆مۈرگه تƒغلƒق  بىلهن ÿۋالت   ت∆تىن≥ى  ۋهيس سƒلتان بولغان ۋا≠ات شƒندا ۋه

ıترا≠ىدا    يىلالر800—700 چىققان،   ‰سىمدىن   تارىخى   .ىئدى ته≠ىلغان   ائخ≥ىالر   كونا ۋاقىÿ    
  خاننىڭ ت∆مۈر تƒغلƒق مƒھهممهدخان  بƒ  ىشتƒر،يازىلم مƒھهممهدخان   ›نىڭدا   .كېرهك   بولƒشى

 .بوۋىسىد√ر ۋهيسنىڭ سƒلتان بولƒپ، نهۋرىلىرىدىن
 ھىجرىتى ›يغƒرلىرىنىڭ قهشقهر ھهم شىۋهلهرنىڭ ۋه مانجƒر

 مهىئشهت خهلقال ك∆چمهن يالغƒز ⁄تتƒرىلىرىدا ÿسىر خۋىىئ ÿتكىنىمىزدهك، تهرىپ يƒقƒرىدا مهلƒمكى،
  قاراۋ√لدىكى  مهزكۈر  بىرىن≥ىدىن ھ∆كۈمهت .ك∆رۈنهتتى قاراۋ√للىرىال خىتاي ردىكىجايال-جاي ‰تىپ،

 نىيىتى مهدنىيلهشتۈرمهك قىلىپ، ائۋات يېرىنى ىئلى ىئككىن≥ىدىن، تۈرمهك،يهتىشتۈرمهك، ⁄ز√ق  ÿسكهرلهرگه
 تۈرك _fiيلۈك 6000 بىلهن شهرتى ائلماق جۈ≠لهپ ⁄ندىن-بهش يهردىن�ھهر تۈركلىرىدىن قهشقهر بىلهن

  fiيلۈك يۈز سهككىز شهھىرىدىن   مƒكدېن "بƒر√ن�بƒنىن∏دىن" .ك∆چهردى ىئلى∏ه يولى بىر ائىئلىسىنى
 نامى شىۋه  خىتايالر  مهزكۈر  ھازىرمƒ�.⁄لتƒرغƒزغان ك∆چىرىپ تهبىŸسىنى خىتاي مهنسۈپ نهسلى∏ه�مانجƒر
 داڭزىپاڭ .خهلقتƒر تهرتىپلىك�ÿجايىپ  بƒالر   .تىد√‰   مهىئشهت   ياقىسىدا   سول  دهرياسىنىڭ ىئلى بىلهن
 يƒرت تۈرلۈك ھهر كېلىپ،�يىغىلىپ ائقساقالالر ۋه مهنسا≠دارالر كۈنى ھهر بولƒپ، مهھكىمىلىرى بىر دې∏هن

 د√كان بىر ساڭ، بىر قارىمىغىدا داڭزىپان∂ تاشقىرى بƒنىڭدىن .تارقىشىد√ قىلىشىپ يهرده شƒ مهسلىھهتلىرىنى
 ساڭدىن مهزكۈر يىللىرىدا قىممهت≥ىلىك بولسا يƒرتتا  .باقىد√ ≠ƒلسىز قېرىالرنى بالىالرنى، ∏ىسىز‰ بولƒپ،
  .ك∆رمى∏هن قىيىن≥ىلىق ÿسال خهلقى شىۋه ÿھۋالىدا ىئ≥كى .چاچىد√ ‰لىپ ائشلىق بىلهن ≠ىرسهنı مهخسƒس
 ÿسكىرى خىتاي 6000 مانجƒرالردىن خالىس تاشقىرى بƒنىڭدىن .ىئش بىر ائالرلىق  ۈئل∏ه مƒسƒلمانالرغا  بىز

 ›شبƒ تۈركلهر يƒقƒرىدىكى ‰يتىشلىرى≥ه،  .بويداقتƒر بهزىلىرى بولƒپ، fiيلۈك بهزىلىرى بƒالرنىڭ بولƒپ،
  ۋىاليىتىده   ىئلى   تاشقىرى   ائلماقتىن ÿسكهر شىۋهلهرنى .بولغانالر باقماق ÿسكهرنى 6000

 شƒنداق .كېرهك  بولƒشى كهلتۈرگهن ۈئچۈن يېتىش مهخسىتى∏ه شك∆≠هيتى  )خهلقىنى خىتاي(خىتايالرنى
ƒالرنىڭ بولسىمƒك∆پ  ≠ايدىسى  تۈركلىرى∏ه  تاران≥ى  قارىغاندا  خىتايالرغا ب. 
  .بولغان ≠ىرقىسى شىۋه سالغان بƒزغƒن≥ىلىق ائۋال ÿن∂ ÿسكىرى∏ه خىتاي ىئختىاللىدا تاران≥ىالر  

  ز√لƒمى همƒرلىرىنىڭم خىتاي  ۋه   تۈركلىرى    تاران≥ى
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 ۋ√جƒتقا مىللىتى تۈرك بىر ىئسىملىك تۈركلىرى تاران≥ى ۋىاليىتىده ىئلى ⁄تتƒرىلىرىدا ÿسىر خۋىىئ
 بولƒپ، ائۋات fiتمهي ك∆پ يهر بولغان د√نياسى تاران≥ى ۋه بېرىل∏هن تۈركلىرى∏ه تاران≥ى ىئلى .كهل∏هن
 بهلكى توختىماي، بىلهنال تۈركلىرى تاران≥ى يالغƒز يولى رقهشقه ائمما .باشلىدى يهتىشىشكه نهرسىلهر تۈرلۈك
 بىر تۈركلىرى تاران≥ى دېمهك، .تƒردى ك∆چۈپ ائرقا-ائرقىمƒ تۈركلىرى قهشقهر ‰≥ىلىپ، يولى ھىجرهت ىئلىغا
 ك∆≠ىيىشكه تېزلىكته بهك بىلهن قېرىنداشلىرى مƒھاجىر ياقتىن ىئككىن≥ى بىلهن fiسمهك تهبىي ياقتىن
 چاغالردا بƒ توغرىسى، .ىئدى ائشقان ھهددىدىن ز√لƒمى ھ∆كۈمىتىنىڭ خىتاي ۋاقىتالر بƒ ائمما .ىئدى باشلىغان
 داىئرىسىده قانƒن-نىزام بىر ھې∞ مƒائمىلىلىرى نو≠ƒسلƒقالرنىڭ ۋه بهگلهر ياشالرغا ⁄خشاش بىزگه ۋه خهلق
 جاۋاپ مهسƒل ىئشىدىن قىلغان مهنسه≠دار بهگ، بىر ھې∞ .يۈرگۈزۈلهتتى خالىغىنى≥ه fiز بهلكى ÿمهس،
 ساۋايد√، ياساۋ√للىرى تااليد√، ن∆كهرلىرى ائلىد√، بهگلىرى يهيد√، ت∆رىلىرى ≠ƒخرانى بى≥اره .بهرمهيتتى
 بهك ›الرغا ياشاش ۋه ك∆رۈش كۈن .قƒرىمايد√ ياشلىرى كوز بولسا بى≥ارىلهرنىڭ خهلق .چا≠ىد√ چا≠ارمهنلىرى
 بƒ .زوراۋانلىق تهره≠تىن بىر يالىڭاچ،-ائچ بالىلىرى .يوق تايىنى ىئشنىڭ رقىال ناچار، تƒرمƒشلىرى قىيىند√ر،
 ىئنتىقام تƒر√پ، بىرلىشىپ زالىمالرغا بƒ .تۈگىدى تاقىتى-سهۋىر خهلقنىڭ ≠اتقان قايغƒغا-�غهم ز√لƒمدىن-جهبىر
 چىداشقا رتƒقائ بƒنىڭدىن باشلىدى، ك∆ر√نۈشكه يالقƒنلىرى ىئنتىقام ىئ≥ىلىرىده .تƒغƒلدى ≠ىكرى ائلماق

 .يهتتى ۋاقىı بولمىغانلىقتىن،
 ىئختىاللى مƒسƒلمانلىرىنىڭ خىتاي

 .ىئدى ‰زىل∏هن دهھشهتلىك باشلىغان، ك∆رۈشكه خورلƒق ياۋرو≠الىقالردىن خىتايالر ⁄تتƒرىلىرىدا ÿسىر خىخ
ƒب ıق بىرهۋدىن خىتايالر ۋاقىƒز ك∆رسه، خورلfi چ  چاقىسىدىن-باالfi ز ⁄خشاش رائتىال ائلىدىغانfi 

 .باشلىدى ائرتتƒر√شقا ز√لƒمنى ۈئستىدىن مƒسƒلمانالر تابىŸسىدىكى
 بىردىن ز√لƒمالردىن بƒ .بولغانىدى ائلماق مƒسƒلمانالردىن  fiچىنى   بولغان   فرانسƒزالرغا  گويا　
 ائلتىشهھهر .دىقوزغال بىردىن تƒڭ∏انالر   ىئ≥كىرىدىكى   بىلهن   مهخسىتى   بهرمهك  خاتىمه ياكى قƒتƒلماق

  .باشلىدى چىقارماققا ىئختىالل مƒسƒلمانلىرىمىز
    ÿسال ۋاقىŸلهرنى ىئ≥كىرىدىكى ھ∆كۈمهت ائمما تƒراتتى،   چىداپ ائرانال ز√لƒمالرغا بƒ بولسا تاران≥ىالر
   )هنمهرگ(   ≠الۋان ائتلىق 500 چاقىرىتىۋېلىپ، بهگنى ھاكىم جاڭجƒڭى  غƒلجا كۈنى  بىر  بىلدۈرمهيتتى،
  قىلىپ  تازىم  ›ر√پ  يهرگه   بېشىنى دهپ قƒللƒق-�قƒللƒق ھاكىمبهگ بىزنىڭ .بƒيرىدى بهرىشكه ھازىرالپ
 بƒنىڭدىن "چۈنكى ىئدى، بولغان ÿۋهتمهك قارشى مƒسƒلمانلىرىغا ائلتىشهھهر ÿسكهرلهرنى بƒ خىتايالر  .چىقتى
   نېمه ىئشنىڭ ائمما .ىئدى ÿۋهتكهن رÿسكه مىڭ≥ه 10 دهپ ياردهم∏ه خىتايلىرىغا كƒچار بƒر√ن

 مهزكۈر بويى≥ه قاىئدىسى "‰لىش باش دېسه ائل ب∆ك" بهگ  ھاكىم   بولمىغان   خهۋىرى   بولىدىغانلىغىدىن
  .ھازىرلىدى بىلهن ائرتƒغى ≠الۋانالرنى
 ‰لىپ ىرىنىخهۋ ھازىرلىق ÿسكهرنىڭ قىلىپ، ۈئمۈت مƒكا≠اتالر تۈرلۈك ھ∆كۈمىتىدىن خىتاي › تېزلىكته
 ‰لىپ ÿسكهرلهرنى بولغان تهييار يا≠تى، زىندانغا بىلهن بانه تۈرلۈك بهگنى ھاكىم بىزنىڭ جاڭجƒڭ ائمما .باردى
 قانداق ىئشنىڭ بهگ ائبد√ر√سƒل .بƒير√دى بهگكه ائبد√ر√سƒل بولغان مƒائۋىنى بهگنىڭ ھاكىم كېلىشنى

 .ÿۋهتمىدى ÿسكهرلهرنىمƒ تهييار بارمىدى، ك∆رسىتىپ، ىسهۋه≠لهرن-�بانه تۈرلۈك سهزدىده، بولƒۋاتقانلىغىنى
 مƒنتهزىم تاران≥ىالر يوقتىن  ھې∞ .ىئدى ۈئزمهكته ۈئستىده خىتايالر كېلىپ، بƒلƒتى قارا تهلهينىڭ دېمهك،
 ھاكىم ياتقان زىنداندا قايغƒر√شتى، خىتايالر باشالندى، ىئختىالل تېزدىن .تهييارالۋالدى ÿسكهر 500 قƒراللىق
  .ÿۋهتتى قىلىشقا تهشۋىقات تاران≥ىالرغا بىلهن ۋهدىلهر تۈرلۈك   )مهزهمبهگ(بهگنى
 بƒ تاران≥ىالر ائرتتƒردى، غهيرهتلىرىنى ۋه س∆زلىدى ÿھۋالىنى خىتايالر كېلىپ، ائرىسىغا تاران≥ىالر بهگ ھاكىم
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 يېقىن مىڭغا 300 تابىŸسى مانجƒر ۋىاليىتىده ىئلى لهردهكۈن بƒ .قىلدى ‰الن سƒلتان ۋاقىتتا شƒ كىشىنى
 fiسۈشى قهدهر بىر تۈركلىرىنىڭمƒ تاران≥ى بولغاندا مƒنداق .‰تىد√ بايان ساھىبى "خهمسىيه تارىخ" بولغانلىغىنى

    .كېرهك بولƒشى مهلƒم fiزىدىن fiز
 تاران≥ى دې∏ىدهك ھهممىسى سوقƒشقƒچىالرنىڭ تƒر√پ، قارشى ≠ىرقىلىرى∏ه مىڭلىق30—20 خىتاينىڭ زاتهن
 .ىئدى fiسكهن جىق خېلىال تۈركلىرى تاران≥ى ۋاقىı › خƒالسه، .بولدى ≠ىرقىلىرى

 خانلىغى غƒلجا

 ھاكىمدارلىرىغا ≠ƒخرالىرى خانلىقنىڭ بƒ .كهلدى ۋ√جƒرتقا خانلىغى ›يغƒر بىر ۋىاليىتىده ىئلى يىلى-1864
 بهگلهر fiتكۈزدى، لى≥تىنقى دې∏ىدهك ھهممىسىنى بهگلهرنىڭ كونا ائرتƒق ىئدى، نو≠ƒسلƒق قارىغاندا

 غƒلجا .تƒراتتى بولƒپ قىرىلىشالر fiلتۈرۈشلهر، چېپىشالر، كۈنى ھهر .تƒراتتى قورقƒپ قاچان ھهر ≠ƒخراالردىن
 !بواللمىدى مƒۋه≠پهق چىقىرىشقا ائخ≥ا بىر مهخسƒس fiزى∏ه خانلىغى
 ر√سسىيى∏ه كهلمهيد√، كارۋان نقهشقهردى .قىيىنالشتى دهرىجىده ناھايىتى ك∆رۈشلهر كۈن دىيارىدا تاران≥ى
 قهشقهر بىر قارىغاندا، ‰يتىشىغا بوۋايالرنىڭ .ك∆تىرىلدى نهرقى توۋار ۋه ÿنسىز تهرىپى خىتاي .ائرىالشمايد√
 ⁄خشاش )≠وروخ( دورىسى مىلتىق .بولغان يامىغى ÿسكى خىتاينىڭ بولسا ائخ≥ا سېتىلغان، مالغا بىر ماتاسى
 .ىئدى ناچار كىيىمى ÿسكهر .قىلىناتتى ھهل ائرقىلىق چارىلهر مهخسƒس سىلهرنهر الزىم ۈئچۈن ÿسكهرلهر
 ۈئچىن≥ى غƒلجىنىڭ .باشلىدى سېزىلىشكه ÿمهسلى∏ى مۈمكىن ياشىشى ائلدىغا fiز خانلىغىنىڭ تاران≥ى دېمهك،
 ›نىڭغا تهغدىر ≠هقهت ىئدى، قىلغان تهرهدد√تىنى بىرلهشمهك بىلهن خانلىغى قهشقهر شاۋكهت مولال بولغان خانى
 خار fiزى∏ه بولƒشنى تابىي خانلىغىغا قهشقهر ÿالخان بولغان خان ت∆رتىن≥ى .قىلىندى قهتىل › .بهرمىدى يار

 › .ÿتتى رهت تىلهكلىرىنى ھهيىتىنىڭ ÿل≥ىلهر ÿۋهتىل∏هن تهرىپىدىن غازى ائتىلىق خاننى قهشقهر ك∆رۈپ،
 يىل-1870 سƒلتانلى∏ىنى غƒلجا
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 كۈنىنىمƒ بىر يىلنىڭ ت∆رت بƒ لېكىن سورىدى، ھ∆كۈمهت يىل ت∆رت ÿالخان .تƒردى قىلىپ ىئداره رقهده غا
 بىلهن ىئشرهت-ÿيشى تامامهن › ۋاقىتنى بƒ .قىلمىدى سهرىپ ىئشىغا قىلىش ىئسالھات خانلىغىنى تاران≥ى
 .fiتكۈزدى
 كۈنى ائخىرقى خانلىغىنىڭ غƒلجا

 .چۈشتى سالقىنلىق ائرىغا رهنجىشتى، بىلهن ھ∆كۈمىتى ر√سىيه ىسىداتوغر ىئشى بىر ÿالخان ۋاقىı بىر
 تƒرماقتا كهچۈرۈپ ك∆زدىن ھهرىكهتلىرىنى ىئش بارلىق خانلىغىنىڭ غƒلجا د≈لىتى ر√سىيه ىئل∏ىرى بƒنىڭدىن
 ÿسكهر تاران≥ىالرنىڭ بƒالر باشلىدى، تاالشماققا دىيارىنى تاران≥ى ت∆رىلىرى ر√س يىلالردا-1870 .ىئدى
 تاران≥ى ۋاقىتالردا بىر ھهتتا .تƒراتتى بولƒپ خهۋهردار سىرلىرىدىن تۈرلۈك fiگىنىۋاتقان ۋه رىدىن تهرتىپلى

 ىئشتا بƒ .ك∆رگهنمىش ياسىتىپ مانېۋر غالجاتتا ÿسكىرىنى بهل ھېسا≠النغان ≠ىرقىسى باتƒر ÿڭ ÿسكهرلىرىنىڭ
 كالپاكوۋسكىي گېنېرال ك∆رگهن ⁄چƒق ى∏ىنىىئكهنل ىئبارهت نېمىلهردىن كۈچى ھهربىي چىڭ تاران≥ىالر
 تارتىپ ÿسكهر ≠ىرقه بىر ۈئستى∏ه خانلىغى غƒلجا بىلهن بانىسى ۋاقىŸنىڭ مهزكۈر تۈزۈپ، ≠النىنى ھازىرلىق
 ›چراشتى ÿترا≠ىدا كهتمهن ÿسكهرلهر .ىئدى چىققان قارشى تۈركلىرىمƒ ران≥ى تا بƒنىڭغا تهبىيكى، .كىردى
 چىڭ بهك تهرىپى بىر بولسىمƒ، قاچقان تهرىپى بىر ÿسكهرلىرىنىڭ تاران≥ى ۋاقىı بƒ .شلىدىبا ›ر√شƒشقا ۋه

 كې≥ىسى ÿسكهرلىرى ر√س ۋاقىتتا، قىلغان ھƒجƒم تهره≠لهپ ىئككى كې≥ىده، بƒ ائمما .›ر√شتى تƒر√پ
 ائرا fiز ÿسكهرلىرى ىتاران≥ گر√≠پا ىئككى شƒندا .چىقىۋالغان قې≥ىپ تهره≠كه بىر ≠ايدىلىنىپ، قاراڭغƒلƒقتىن
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 ر√س ›الر بولسىمƒ شƒنداق .قىرىلىشتى بىلهن بىربىرى

 مهزكƒر ھ∆كۈمىتى ر√سىيه كىرگهن، سƒلتانغا بېرىپ قې≥ىپ قاچقƒن بىر ىئسىملىك تازابېك ر√سىيىدىن 1
 ›ر√ش ۋه ائچ≥ىقلىنىش بهرمىدى، ‰تىۋار بƒنىڭغا سƒلتان .ÿتكهن تهلهپ بېرىشنى چىقىرىپ ائدىمىنى
 .باشالندى شƒنىڭدىن
 بالىسى ›يغƒر
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 مƒمكىن تƒر√ش قارشى)زهمبىرهكلىرى∏ه( تو≠لىرىغا ر√س ›الر ائمما .قاچƒردى يېڭىپ ÿسكهرلىرىنى
ƒمهسلى∏ىنىمÿ سهزدى. ƒز ⁄فىتسېرىنى بىر ر√سالرنىڭ قااليمىقان≥ىلىقتا ائرىدىكى بƒسىرگه يالغÿ ،ائلدىده ‹ 

 بولƒشقا تابىŸ د≈لىتى∏ه ر√س fiزىنىڭ ۋه ÿۋهتىل∏هن قايتƒر√لƒپ تهرىپىدىن اندانىقوم ÿسكهرلىرىنىڭ تاران≥ى
 خهۋىرى ائلغان غƒلجىنى ÿسكهرلىرىنىڭ ر√س fiتمهي ك∆پ بƒنىڭدىن .بƒير√غان ‰يتىشقا ىئكهنلى∏ىنى تهره≠دار
 .ۋهسساالم بولدى، تامام خانلىغى غƒلجا ‰يتىشلىرى≥ه، .ائڭالندى
 

 ىئن∏لىزالر ۋه ارىيهجƒڭغ ائلتىشهھهر،

 

 يولغا تƒرمƒش ىئختىسادىي تۈگهپ، سوقƒشى گراجدانالر جƒمھƒرىيىتىده تۈركىستان بƒيان يىلدىن ۈئچ
 ھهم ائلتىشهھهر ائمما .باستى ائياققا خېلى سودىسى ۋه ‰∏ىلى∏ى تۈركستاننىڭ ىئ≥ىده مƒددهت بƒ .سېلىنماقتا
 سهۋهبى بƒنىڭ .سېزىلمهيد√ ماڭغانلىغى ىئل∏ىرى دهىئ≥ى مƒددهت بƒ سودىسىنىڭ ۋه لىق باي غƒلجىنىڭ
 .⁄رناشمىغانلىغىد√ر مƒناسىۋىتىنىڭ سودا بىر توغرا كهم∏ى≥ه شƒ بىلهن تۈركىستان غƒلجىنىڭ ۋه ائلتىشهھهر
 نېمه؟ سهۋهبى بƒنىڭ

ƒن≥ه بىربىرى∏ه كاسىپلىرى ۋه دېخان :خهلقى مهملىكهتنىڭ ىئككى بƒ؟ شƒنىڭغا ياكى دۈشمهنمƒچهت ب 
 زهرهر؟ ۈئچۈن كىم ≠ايدا، ۈئچۈن كىم يۈرگۈزۈلۈشى مƒناسىۋىتىنىڭ سودا ائرىدا ىئككى ÿيىپلىكمƒ؟ ۈچلهرك

 fiتۈش سېلىپ ك∆ز تارىخىغا قىسقىغىنا مهملىكهتنىڭ بƒ ائۋال، بېرىشتىن جاۋاپ ⁄چƒق سوائلالرغا بƒ مانا
 .الزىم

 ىئن∏لىزالرنىڭ خƒسƒسهن، كىم، ھهر ∏ىنىىئكهنلى ھىندىستاندا تومƒرى بوغƒز جاھان∏ىرلى∏ىنىڭ ىئن∏لىز
 تىكىپ، ھىندىستانغا ك∆زىنى ھ∆كۈمهت بىر ھهر كۈرهشكهن قارشى ىئن∏لىزالرغا .بىلىد√ ⁄بدان توال fiزلىرى
 ÿن∏لىيه گېرمانىيه ،)دهۋرىده نا≠ولې€ن( سوقƒشى ÿن∏لىيه—فرانسىيا .كهلدى سوز√پ ھىندىستانغا قولىنى
 قاراپ شهرقى∏ه ر√سىيىنىڭ كونا رىقابىتى،
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 الر ىئن∏لىز ۈئچۈن شƒنىڭ .تƒتاتتى قىلىپ مهخسهت چۈشۈرۈشنى قولغا ھىندىستاننى ھهممىسى—زورىيىشى
 سƒدىن ھهم قƒر√قلƒقتىن يوللىرىنى ھىندىستان قىلىپ، سهرىپ كۈچىنى ≠ۈتكۈل ۈئچۈن ساقالش ھىندىستاننى
 .�تىرىشı ‰لىشقا توساپ

 يېرىم ۋه مƒستهقىل ائرىسىدا كا≠كاز تۈركىستان، ھىندىستان، ÿن∏لىيه ائلغاندا تۈركىستاننى غهربىي :ر√سىيه
 دېڭىز ھىندىستان، تىبهت، ائلتىشهھهر، ائ≠غانىستان، بولƒجىستان، ىئران،( تۈزۈپ، مƒستهملىكىلهر ھوقƒقلƒق
 .ائلدى قولىغا fiز )سƒۋهيش گىبرالتار، مهسىلهن،( كاناللىرىنى ھهم بوغاز يوللىرىنىڭ
 .كىرگۈزۈلدى ھهم fiلكىسى ائلتىشهھهر جۈملىسىدىكى مƒس∏هملىكىلهر ائداققى ۈئچۈن ساقالش دىستاننىھىن
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 جاھان∏ىر تاالشقƒچى ىئككى fiلكه بƒ ھهقىقهتته ھېسا≠النسىمƒ، قولىدا خىتاي ائلتىشهھهر رهسمهن بƒر√ندىن
 تهسىرىنى fiز تهرهپ ىئككى ھهر شهھهردهائلتى .ىئدى قالغان ⁄تتƒرىدا ىئككى ⁄تتƒرىسىدا )ÿن∏لىيه ۋه ر√سىيه(
 يوللىرىنىڭ ۋه ÿھۋالى جƒغرا≠ىيىلىك fiزىنىڭ ائلتىشهھهر لېكىن .تىرىشتى ⁄رناشتƒر√شقا نو≠ƒزىنى fiز —

 .باغالنغان بىلهن تۈركىستان غهربىي سودىسى ۋه ىئختىسادى يېقىن، ر√سىيى∏ه ك∆≠رهك بىلهن تۈزۈلۈشى
 fiتۈش ائرىسى ھىندىستان بىلهن ائلتىشهھهر ك∆رۈمىزكى، ⁄چƒق ⁄پ ساق،سال ك∆ز بىر خهرىتىسى∏ه ائسىيا
 كهل∏هنده تۈركىستانغا غهربىي .ائيرىلغان بىلهن )تهكلىماكان( چ∆للهر سƒسىز ۋه )تىبهت ھىمااليا،( تاغالر تهس
 سىبىر ۋه تانتۈركىس ائرقىلىق ≠هرغانه كېيىن ائندىن يوللىرى، ھارۋا خƒسƒسهن جايالر، تهكشى تاغالر، يېرىم
 .كېتىد√ تƒتىشىپ بىلهن يوللىرى ت∆مۈر

 ائلتىشهھهر يوللىرى ر√سىيه ≠هقهت چىقىرااليد√، ر√سىيه ≠هقهت ماللىرىنى خام ائلتىشهھهرنىڭ دېمهك،
 يولنىڭ )باشقىالر ۋه ھىندىستان يا≠ونىيه، خىتاي،( مهملىكهتلهر باشقا ائمما .باغاليد√ بىلهن چهت سودىسىنى
 يىلى-�1908 مهسىلهن، .ك∆تۈرهلمهيد√ كىراسىنى يول )قىل تېره، يƒڭ،( مالالرنىڭ خام ه≠لىكسهۋ قىيىنلىغى
 80 سوم 4 شاڭخهي∏ه ۈئرۈم≥ىدىن .تƒراتتى تىيىن 10 سوم ƒ≠ 2تقا بىر ھهققى كىرا موسكۋاغا ۈئرۈم≥ىدىن
 ھهققى كىرا تىيىن

151 

  
 ائيلىق 8—7 يولى شانخاي—ۈئرۈم≥ى لسا،بو يول ائيلىق يېرىم بىر ائرىسى موسكۋا—ۈئرۈم≥ى .ت∆لىنهتتى

 .ىئدى
 قول بارچه ائلتىشهھهرنىڭ .ك∆تىرهلمهيتتى باھاسىنى كىراسىنىڭ يول ≠اختىسى قهشقهر- تƒر≠ان ياباغه-يƒڭ
 بازارلىرى تۈركىستان غهربىي ≠هقهت تهرهققىياتى )باشقىنىڭ ۋه گىلهم چهكمهن، ماتا،( مهھسƒالتىنىڭ ساناىئتى
 .تƒراتتى تهمىنلىنىپ بىلهن

 قارىغاندا fiزى∏ه خىتاينىڭ مƒناسىۋىتى ىئختىسادىي ائلتىشهھهرنىڭ سوقƒشىغى≥ه ياۋرو≠ا يىلالردا كېيىنكى
 .ىئدى بىلهن ر√سىيه ≠روسېنتى 80 مƒناسىۋىتىنىڭ سودا ائلتىشهھهر .ىئدى ائرتƒغىراق بىلهن ر√سىيه

 مƒناسىۋىتى بىلهن تۈركىستان غهربىي اقمƒ،باقس دهۋرلىرىده ىئل∏ىرىكى ائندىن ۋه ياقƒ≠بهگ ائلتىشهھهرنىڭ
 .fiزگهرگهن نƒقتىالردا بىر بهزى مƒناسىۋهت بƒ كېيىن ائلغاندىن تۈركىستاننى غهربىي ر√سىيه .ىئدى قېلىن

 ≠اختا ≠ƒت 2120 قهشقهرگه ≠هرغانىدىن يىلى-1876 .چىقاتتى قهشقهرگه ≠هرغانىدىن ≠اختا ر√ن بƒ مهسىلهن،
 دهۋرىده ر√س ،)كېرهك بولسا الزىملىقتىن ائرتƒق≥ه خانېرىقالرغا ائتƒش، قهشقهر، هقهت≠ بƒ( مهلƒم چىققانلىغى
 .كۈچهي∏هن ساناىئتى ≠اختا ائلتىشهھهرده ۋه چىققان ر√سىيى∏ه تƒر≠اندىن قهشقهر، ≠اختا

 ائلتىشهھهرگه ائرقىلىق ≠هرغانه—يهتتىسƒ يىللىرى بىرىن≥ى دهۋىرلىرىنىڭ ر√س ۋه ياقƒ≠بهگ مال ائياقلىق
 ÿكسى≥ه بƒنىڭ سهۋه≠لىك، قېلىشى بولƒپ ⁄چىغى ≠اختا ≠هرغانه باشالپ يىلالردىن-1909—1908 .چىقىرىالتتتى
 ائلتىشهھهرنىڭ دېمهك، .بولدى چىقىدىغان يهتتىسƒغا ۋه ≠هرغانه ائرقىلىق قارقارا ائلتىشهھهردىن مال ائياقلىق
 .ىئدى كهل∏هن دهرىجىسى∏ه بولƒش مهجبƒر fiزگىرىشكه قاراپ بازارىغا تۈركىستان ىئختىسادى
 .كېلهتتى قويماي يول ائرتƒق ىئ∏ىلى∏ى∏ه ىئن∏لىز ائلتىشهھهر ÿھۋالالر ھهم سهۋهپ موشƒ مانا

 چامداپ ىئل∏ىرى بىلهن يولى تهبىي fiزىنىڭ مƒناسىۋىتى ىئختىسادىي ائلتىشهھهرنىڭ بىلهن شƒنىڭ
 .كهلدى

 خىتاي ىئ≥كهركى ⁄خشاش، بېرهلمى∏هن∏ه ⁄ز√ق مهدهنىيىتى∏ه هۋ ىئختىسادى ائلتىشهھهرنىڭ كا≠ىتالى ىئن∏لىز
 .يوق كهل∏ىنى ك∆زىتىپ مهنپهÿتىنى ائلتىشهھهر يولدا بƒ ھهم
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 تۈركىستان ائلتىشهھهر، ائلغاندا، ‰تىۋارغا جهھهتلهرنى تارىخىي ۋه جƒغرا≠ىيه ÿھۋالالرنى، يƒقىرقى
 ≠ايدىلىنىپ مهنپهÿتىدىن ۋاقتىغى≥ىمƒ سوقƒش ىئكهنلى∏ى، تƒغراقائر مهنپهÿتى ائلتىشهھهرنىڭ مهنپهÿتلىرىده
 .چوقƒم كهل∏هنلى∏ى

 يامانلىق ىئ≥كى قارىغاندا ÿن∏لىيى∏ه ر√سىيىده باققاندا، سىياسىتى∏ه جاھان∏ىرلى∏ىنىڭ ⁄ر√س زاماندىكى ›
 .بولىد√ ‰يتىشقا دهپ ائزراق
 ائياقلىق ۋه ≠اختى≥ىلىق ائلتىشهھهرده بىلهن ۈرگۈزۈشىي سىياسىتىنى مƒستهملىكه ائلتىشهھهرده ر√سىيه كونا 
 چىقىرىلغان ىئشلهپ fiزىنىڭ ائلتىشهھهرگه كا≠ىتالى ىئن∏لىز .بولدى سهۋهپ fiسۈشى∏ه ىئ∏ىلىكلىرىنىڭ مال

 دهرىجىسىده تهمىنلهش ‰ھتىياجىنى خهلقنىڭ ھهم بƒ .يارىمايتتى باشقىغا كىرگۈزۈشتىن ماللىرىنى زاۋود فابرىكا،
 .ىئدى سÿمه

 fiزى∏ه ÿن∏لىيه مالنى ائياقلىق ۋه مالنى خام بولغان بايلىغى تۈ≠لۈك خهلقىنىڭ جƒڭغارىيه ائلتىشهھهر،
 ىئختىسادىي ائلتىشهھهرنىڭ مهلƒمكى، شƒنىڭدىن ).باشقا گىلهملىرىدىن خوتهن ھهم نهشه( چىقىرالمايتتى
 .يوق باغلىنىشى بىلهن ىئن∏لىزالر ‰ھتىياجلىرىنىڭ

 ھې∞ باشقا سىياسهتتىن جاھان∏ىرلىك ىئشتا بƒ بولسا سوزماق ۋه سوزغان قول ائلتىشهھهرگه ∏لىزىئن ÿگهر
 .باشقا شاراىئı ۋه زامان ھازىرقى .يوق نهرسه
 مƒستهملىكه بىر ياتقان تاالشتا ائرىسىدا جاھان∏ىرلىرىنىڭ ىئن∏لىز ھهم ر√س ائلتىشهھهر بƒر√ن ÿگهر
 بويى≥ه كېلىشىمى ۋېرسال . چىقتى سه≠تىن كا≠ىتالى ر√س كېيىن ≠تىنىئنقىال ۋه سوقƒش ، بولسا ھ∆كمىده
 ىئن∏لىزالر بىلهن شƒنىڭ .ائلدى ب∆لۈپ خىتاينى كونفېرېنسىياسىده ۋاشىن∏تون الر�ال≠∞ ىئنقى سانالغان غالىپ

 قىلىقائر قان مهمƒرلىرى خىتاي ساتلىق كۈچسىز ۋاقىتتا ھازىرقى .قالدى بولƒپ ھ∆كۈمىده خوجا ائلتىشهھهرده
 .ائتىد√ يۈرگۈزۈۋ سىياسىتىنى fiزلىرىنىڭ
 ائزات ھ∆كۈمىتى شƒراالر ھازىر قورقسا، دهپ قالىد√ بولƒپ ىئ∏ه ائلتىشهھهرگه نىكوالي بƒر√ن  ىئڭلىزالر
 .قورقىد√ بهتتهر ›ندىن دهپ  قويىد√ قىلىپ

 ھهرىكهت قارشى ياسىشىغا مƒناسىۋهت بىلهن جƒمھƒرىيىتى تۈركىستان ائلتىشهھهرنىڭ ۈئچۈن  شƒنىڭ
 .قىلىۋاتىد√
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 ائلتىشهھهرنى قېتىم بƒ جاھان∏ىرلىرى ىئن∏لىز قىلىۋالغان قورال ۋه قƒل fiزى∏ه د√نياسىنى شهرق ≠ۈتكۈل
 .قىلىۋالماق≥ى قورال يولىدا ساقالش تهسىرىنى تىبهتتىكى ۋه ھىندىستان

 مƒتهÿسسىپ مƒسƒلمان مƒرلىرى،مه خىتاي الر، ىئن∏لىز قارىغان ⁄رنىدا سىيىر سېغىن  ائلتىشهھهرگه
 .ساتماقتا مالغا باھاسىز ھازىر مهنپهÿتىنى ىئختىسادىي مهدهنىي، خهلقىنىڭ ›يغƒر روھانىيلىرى
 خهلقنىڭ يانماقتا، ائرقىغا كۈن∏ه كۈندىن مهدهنىيىتى بايلىغى، ىئختىسادىي جƒڭغارىيىنىڭ ائلتىشهھهر نهتىجىده
 .يوق كارى بƒالرنىڭ بىلهن قانلىغىكېلىۋات يالىڭاچ ائچ كهمبهغهللىكتىن

 تۈركىستان ›الرنىڭ .كېلىۋاتىد√ ائڭالپ ۋه چۈشهندى خىيانهتنى بƒ خهلقى جƒڭغارىيه ائلتىشهھهر  ھازىر
 خهلق باسمايدىغانلىغىنى ائياق ىئل∏ىرى تƒر√پ، ياسىماي مƒناسىۋهت مهدهنىي ۋه ىئختىسادىي سودا، بىلهن
 .بولدى بىل∏ىدهك ك∆رىدىغانلىغىنى زهرهر كىمنىڭ ‰لىپ، ≠ايدا كىمنىڭ مƒناسىۋهتتىن بƒ .ائڭلىدى
ƒت  بÿڭغارىيه—ائلتىشهھهر مهنپهƒمېھنهتكهشلىرىنىڭ ۋه دېخانلىرى ھۈنهرۋهنلىرى، كاسىپ سودى∏هرلىرى، ج 

 .تهڭد√ر ھهممىسى∏ه
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 كهمبهغهللهر ۋه ىئش≥ى تۈركىستان .قايتمايد√ ÿمدى سىياسىتى تƒتقان ھ∆كۈمىتىنىڭ نىكوالي زالىم كونا
 بƒر√نقى ھ∆كۈمىتىنىڭ شƒراالر .يانمايد√ سوز√شتىن قولىنى ياردهم خهلقى∏ه ائلتىشهھهر ھ∆كۈمىتى

 تهڭلىكلىرى- كهڭلىك بهرگهن تاتارستانالرغا قىرىم، قازاقستان، كا≠كاز، تۈركىستان، يهنى گه، مƒستهملىكىلهر
 .گƒۋا ⁄چƒق بƒنىڭغا

 fiزىنىڭ مهنپهىئتى ھهقىقىي خهلقىنىڭ جƒڭغارىيه ائلتىشهھهر مهزمƒنى≥ه، "سƒنماس ‰∏ىلهر، ھهق"
 .قويƒلƒر چهك سىياسىتى∏ه ىئن∏لىز .قويماس ائلماي ۈئستۈنلۈكىنى
 بىر مهنپهÿتلىرىنىڭ fiزلىرىنىڭ خهلق ÿترا≠ىدىكى ىئلى ھهم تۈركىستان شهرقىي بىلهن تۈركىستان غهربىي
 قىلƒرالر ىئجتىھات باغالشقا مƒناسىۋهتنى ىئختىسادىي بولغان جمƒھتا تهڭ ياق ىئككى ھهر ائڭالپ، ىئكهنلى∏ىنى

 .باغلىنىد√ مƒناسىۋهت بƒ ھهم
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 fiزىنىڭ مƒناسىۋهتكه بƒ خهلقى تۈركىستان .لىمىز� دهپ ھهقىقهت  بىر بولمىغان مƒھتاج  ىئسپاتغا بƒنى
 .لدىقا جƒڭغارىيىده ائلتىشهھهر ن∆ۋهت ھهم گهپ ÿمدى .بىلدۈردى تهييارلىغىنى
 .ىئشىنىمىز دهپ ائچار ھهقىقهتنى يولى بƒ تارىخ خاتاالشمىغان ۋاقىı ھې∞
 سان-11  "ائۋازى كهمبهغهللهر" يىلى-1923  .بالىسى ›يغƒر
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 شېرالر

 زارى ياشالرنىڭ مهزلƒم

 )تƒر√پ غƒلجىدا(
 كېتهر؟ قاچان بƒلƒت قارا ت∆≠ىدىكى

 تۈگهر؟ قاچان ھهسرهت-قايغƒ ز√لƒم، جهبرى 

 بولƒپ، ≠هيدا شامىلى ھ∆رلۈك اچانمƒق 

 كېتهر؟ س∆رهپ ÿركىنلىككه مهزلƒمالرنى 

 چىقمايدىكىن؟ بوران قاتتىق نېمىشكه 

 ÿتمهيدىكىن؟ سۈرۈپ قوغالپ بƒلƒتالرنى 

 سه≠ىپ، سه≠ىپ يۈزى∏ه يهر نƒرىنى كۈن 

 قىلمايدىكىن؟ خورام خوشال مهزلƒمالرنى 

 ƒقتا شƒللƒپ غايىپ قƒ؟ بولƒتۈگهرمىزم  
ƒ؟ راھىتىنى كۈنلهرنىڭ بƒك∆رهرمىزم 

 بولƒپ، ≠هيدا ي∆لهك≥ىلهر بولمىسا، يه 

 چىقارمىزمƒ؟ ÿركىنلىككه بىر ما بىرال 

 ي∆لهك≥ىده، ك∆زلىرىمىز ۈئمۈت بىزنىڭ 

 .ائتقƒچىدا د√نياغا ھۈر بىزلهرنىما 
 قƒچاقلىشىپ، قولتƒقلىشىپ، دوستلىشىپ، 

 .سالغƒچىدا يور√قلƒققا — ÿركىنلىككه 
ÿتهلمۈرگۈچى ركىنلىككه 
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 .سانىدا-83 .گېزىتىنىڭ "ك∆مهك" يىلى-�1919 .يىل-1922    گېزىتى    ياشالر   .بالىسى    ›يغƒر
 

 تاران≥ىالرغا مېھنهتكهش

 )بېغىشاليمهن جهمىيىتى∏ه ›يغƒر(
  

 تاران≥ىالر، ‰ي،

 ‰≥ىالر ك∆زۈڭ 

 ı؟ ۋاقىƒبوالرم 

ƒقالردىن، بƒللƒق 

 ƒقالردىن بƒخورل 

 ...قƒتىالر ∏ۈمهڭ 

 تƒغارمƒ؟ كۈنلهر 

 تƒرمƒشنى ىئزگۈ

  بƒلƒتالر قارا
ƒرارمƒقا≠الپ؟ ت 

ƒق، بƒلƒقاراڭغ 

  زالىملىق ...قƒللƒق
 يور√قلƒق كېلىپ

ƒتارقاپ؟ كېتهرم 

 يىللىق يۈز ىئككى

  تارىخىڭ fiتكهن
 ⁄يالن سهن ...تهكشۈر

 .بويالغان قانغا 
 قƒللƒق، چهتلهرگه

 ائچلىق، ائرتىڭدا

 قىرلىق≠ه ز√لƒم

 .تولغان ھهسرهتلهر
  ھاكىمالر، ÿزدى
 شاڭيƒالر، بولƒس

  ...‰زهرلهر ھامان
 كهلدى !تېز ⁄يغان

 .زامان قƒتƒالر
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 باباڭ، تۈرك ›لƒق

 ائتاڭ ›يغƒرد√ر 
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 ىئدى ÿركىن ...بىل 

 .زامان بىر ›الر 
 قاچان تا≠ارسهن

 يولىنى، نىجات 

 ھامان ›خلىماي 

 .قوزغال ÿندى ...تƒر 
 خƒرا≠هت ÿسكى

 ائت، چهتكه لهرنى

 !..ائچ !..ك∆زۈڭ ائچ

 قارات ÿقلىڭنى

 .كۈنلهرگه، fiتكهن
 قاراپ ھالىڭغا

 .ائل ...ىئبرهت ائل
 ياماننى ياخشى

  ≠ايداڭنى، ⁄يالپ
 ...ÿللهردىن fiزگه

 !ائلغىن ۈئل∏ه سهن
 قې≥ىپ، غه≠لهتتىن

 بېقىپ چ∆رهڭ∏ه

  ك∆زۈڭنى ىئبرهت 
 !ائچقىن ÿندى سهن
  .قولغا ائل قىڭنىھهق
  — يولغا يېڭى كىر
 ‰لتهر سېنى ›

 .تƒرمƒشقا يور√ق
 زامان ھازىرقى

 .بولغان زهرهرلىك
 !..تاشال ىئرغىتىپ ÿسكىلىكلهرنى

  !⁄غلى تۈرك ‰ي،
  باغالپ، بېلىڭنى
 داغالپ، دېمىڭنى

  ۈئچۈن ‰لىڭ تۈرك
 .چاپ كهتمهن ÿندى
 !..ائل مىلتىق قولغا

  .دهرھال جابد√قالن
 قارشى دۈشمهن∏ه
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 !ائت ...تۈز مىلتىغىڭ
  

 س∆زۈم  چىن ‰يتقان ⁄يناپ تاران≥ىالرغا

 )ىئبرهت ‰لىڭ زىيالىدىن(
  
 بىل∏هن، fiزىن دهپ "زىيالى"

 كىي∏هن ياقا ائق گالستƒك،

 "تهرهققىينى" ىئشتا ھهر ۋه
 .بىل∏هن دهپ كاستيƒمدا ≠هقهت
 ماائرىپنى، چهتكه قويƒپ

 كامالهتنى ھهم سهنهت

 دايىم كهبى مايمƒن ىfiز

 .قىلغان تهخلىت≥ىلىك ≠هقهت
ƒتاماشىغا مهغر√ر بول 

 ھاۋاغا كىبىر ⁄ل مىنىب

  بىل∏هن كىم ائلال fiزىن
 .ىئبرهت ‰لىڭ زىيالىدىن
 يۈرگهن ىئ≥ىپ سىرا ائراق

 .بىل∏هن دهپ ىئله بƒ ھۈرىيهت
  

159 

  ھاياالرنى ÿده≠هخالق،
 .بىل∏هن دهپ دىنى تهÿسسۈپ
  بېرىشنىمƒ تراكتىرگه

  يۈرۈشنىمƒ، فاھىشكه ۋه
  قىلىشنىمƒ قىمارۋازلىق
 .بىل∏هن دهپ ÿسىر تهرهققىي
ƒتاماشىغا مهغر√ر بول 

  ھاۋاغا كىبىر ⁄ل مىنىب
  بىل∏هن كىم ائلال fiزىنى
 .ىئبرهت ‰لىڭ زىيالىدىن

  
  ياشلىرىدىن ›يغƒر ىئنقىال≠≥ى

 

  ⁄قƒ، كهل ماڭلىيىمىزدا نىيىتىمىز
 !قورقƒ؟ ھې∞ ك∆رۈنۈرمƒ نتƒرقƒمىزدى
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  ›يقƒ، نه بار، ر√با نه ك∆زۈمىزده
 !ائداشالر كهچتƒق، جاندىن يولىدا ÿل
  ÿركهكتƒر، ÿمهس، قورقاق ⁄غلى ›يغƒر
  .سۈرمهكتƒر زالىمالرنى ⁄لد√ر ÿركهك
  ماڭماقتƒر، ائلغا دايىم ⁄يالر بىزنىڭ
 !ائداشالر كهچتƒق، جاندىن يولىدا ÿل

  ائلىيد√ر، ÿمهلدىن ھهر ÿمهل بىزنىڭ
  .خالىيد√ر بƒز√قلƒقتىن ⁄يالر ≠ىكىر
  جانىد√ر، ائزاتلىقنىڭ مهسلهك-ÿمهل
 !ائداشالر كهچتƒق، جاندىن ۈئچۈن مهسلهك

  ‰تىش، بار ائزاتلىقنى — مهخسىتىمىز
  .‰تىش يار ائزاتلىققا قولىن ىئش≥ى

  ‰تىش، خار ھور√نالرنى تهييارالرنى،
 !ائداشالر كهچتƒق، ىنجاند يولىدا ÿل

  
  جانانى، ائشىقالرنىڭ — ÿمهل بىزنىڭ
  كامالى، ىئنسانالرنىڭ — ÿمهل بىزنىڭ
  قƒرانى، مهزلƒمالرنىڭ — ÿمهل بىزنىڭ
 !ائداشالر كهچتƒق، جاندىن يولىدا ÿل
  قƒربانمىز، كهچتƒق، fiزدىن يولىدا ÿل

  .فƒرقانمىز ك∆رسهتكهن يول مهزلƒملهرگه
  ائرمانسىز، يولدا ›شبƒ سهكيۈت fiلسهك،
 !ائداشالر كهچتƒق، fiزدىن يولىدا ÿل
  دۈشمهنمىز، مىللهتلهرگه خوجاسى شهرق

،ƒىئن∏لىزم ƒزمƒتې∏ىس بار فرانس.  
  دهيمىز، دوسı ر√سسىيىسىن كېڭهشلهرنىڭ

 !ائداشالر كهچتƒق، جاندىن يولىدا ÿل
  بار، غهيرهت ›د√مىدا ›يغƒرالرنىڭ
  !سازاۋهر؟ خورلƒققا لÿ بولسƒن نې≥ۈن

  بار، قارار ائجرىتىشقا خورلƒقالردىن
ƒق، جاندىن يولدا ›شبƒائداشالر كهچت! 
  ىئشىنهر، كۈچى∏ه fiز ⁄غلى ›يغƒر

ƒقالر، بƒخورل ƒقالر بƒللƒۈتهر، تېز ق≠  
  كېتهر، ھهم ⁄تارچىالر كهل∏هن چهتتىن
 !ائداشالر يېقىنالشتى، كۈنلهر ائزات

  fiزىمىز، — كۈچىمىز قول ي∆لهك≥ىمىز،
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  ≠ىكرىمىز، بىلهن ÿقىل بهردى ياردهم
  ماڭىمىز، ائلغا دهم ھهر دهپ ائزاتلىق

 !ائداشالر كهچتƒق، باشتىن ائزاتلىق≥ۈن
  ›لƒقتƒر، يƒرتىمىز ÿل شهرق، ⁄ل بىز
  .تولƒقتƒر ÿللهرگه يات يƒرتى شهرق
  سƒلƒقتƒر، ياتالر ÿندى جانلىق، بىزلهر
 !ائداشالر يهتتى، ېلىپك كۈنلهر ائزات
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 مهنسه≠كه

 بېغايهت، مهيۈس قىلىپ ⁄تƒڭ ≠ىراق

  .ناھايهت مهھمƒم ك∆ڭۈل خƒن جى∏هرلهر
  تƒراتتىم، بىلهن خىيال تهسكىن ⁄لƒپ
 .كاسافهت باستى يهنه كهتدى خىيال
  تۈشۈردى، يهرگه تاھىن فهۋتى خىيال
  .ساائدهت كهتتى يىراق سهلتى شƒنىڭ

ƒد√م، بولدى كېسهل نغهملهردى بƒۋ√ج  
 .جاراھهت مېنىڭدىكى ≠ۈتمهس ÿبهت
 تƒرمƒشقا

  ⁄ڭالمىدىڭ، تƒرمƒش، ساڭا، بولدى نېمه
  بواللمىدىڭ؟ س∆ي∏ىدهك جان قىزىقىپ
  قوغالسامده، دهپ يوقالسƒن ك∆زۈمدىن
 .ائجرالمىدىڭ چا≠الشتىڭده،
  ÿسهر، سهنده ياخشىلىقتىن بارمېكىن
  .زهھهر قىشتا توالراغى سالىسهن
  چاغدا ك∆رگهن ياالڭغاچنى ائچلهرله
 .بهتهر تهخى چىقىرىسهن شƒملƒقالر
  مƒرادىم∏ه، يهتكۈزمىدىڭ تƒرمƒش، شƒم

  .مهكتهبىم∏ه بارغƒزمىدىڭ قهھهرگىن≥ه
  !قىلدىم؟ نه مهن fiسمه يېڭى بوغƒن، ياش

 .يۈرهگىم∏ه زهھهرىڭنى سالƒرسهن
ƒيهتمهس، چېغىم ساڭا مېنىڭ كۈنده ب  
  .fiتمهس س∆زۈم يىقىلسهمده پيېلىنى

  سىغماس، يهرگه يان≥ىلغانالر مېنىڭدهك
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ƒستىن ھهرگىز ىئشىڭ قىلغان بÿ كهتمهس. 
  
  
 سال

 )تهڭرىقƒلغا جېلى∏ىم ÿزىز(
 دولقƒن، ÿترا≠تا بارىمهن، سالدا

 .غولقƒن قاينامغا بارىد√ ھايداپ
  يوق، چىراق قولدا قاراڭغƒ، يولƒم
 .دوق جىق دهك∆ڭۈل ك∆رۈنمهس، قىرغاق
  ⁄≠قƒن؟ دهھشهتلىك يƒتارمƒ سالنى
  .دولقƒن ۋهھشهتلىك قايد√ردى باشنى
  مهجھƒل، كهل∏ۈسى يول≥ىمهن شƒنداق
 ...يول ائق قىرغاقتا تىلهيد√، ك∆ڭۈل

  ىئ≥ىنده، دولقƒن يۈرىمهن شƒنداق
  .ىئ≥ىنده غولقƒن بارىمهن ‰قىپ
  چايقايد√، سالنى دولقƒن قƒتƒرغان
 .≠اياليد√ ÿلنى قƒن⁄≠ دهھشهتلىك
  ..ائداش؟ ساھىلغا، چىقارمهن قاچان
  تاالش ك∆پ چىقتى ۈئستىده سالنىڭ
  سال≥ى، يىراقتىن ك∆زلهيد√ قىرغاق

 .≠ال≥ى  ⁄مƒل≥ƒق دهر "يېقىن ساھىل"
 قىزىق سهرا

  
  جان سهرالىق
  .نان قىپقىزىل
  تاالش ›ر√ش
  .س∆ز قƒر√ق
  قىزىڭ، ائناڭ،
 ≠ƒشتƒڭ يهتمىش

  لمايقا بىرى
  .س∆ز ساۋاق
  fiمۈر fiتكهن
 fiتۈر، مهھر√م

  داالدا كهڭ
  .ك∆ز قاراپ
  قىلىپ غېۋهت
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  يېتىپ يان≥ه
  ۈئگهن∏هندىن

  س∆ز، سورا
  بولƒپ يىغىن
  تولƒپ ھودا

  قىلغانلىرى
  س∆ز؟ قانداق
  يامان، بىرىنى
  ياخشى بىرىنى
  ۋاقتى fiتكهن
  .س∆ز fiسهك
  يوق، بىلىمى
  يوق ىئلىمى
  غƒلد√ر-�غالد√ر
  .س∆ز يوغان
  گه≠لهر مƒنداق
  سهتكه، fiزى

  ياراتمايد√
  .س∆ز سىلىق
  مهھكۈم دىنغا
  .يهم موللىغا
  خهلپهم-ىئشان
  .س∆ز ›لƒق
  ك∆رۈپ، چهتتىن
  تƒر√پ، ائڭالپ
  سهرا قارىساڭ
 .س∆ز قىزىق
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 ۈئمۈت

  چىراق، يالتىراپ ك∆رۈندى تاغدا
 .يىراق بهك كهتتى سام≥ƒ،ماڭ قاراپ
 

  شƒنداق، ائلدايد√ يƒلتƒزى ۈئمۈت
 .نېراق ⁄ل كېتهر دې∏هنده، يهتتىم
 تهغدىرى ۈئمۈت

  ك∆رۈن∏هن، يېنىپ يىراقتىن بهك
  .يƒلتƒزى ۈئمۈت بهرگهن ۋهده
  تۈرۈل∏هن، ÿجهپ تهغدىر چىن بار
 .كۈندۈزى يور√ق ائچƒرماس ك∆ز

 تهغدىرگه

  ⁄ينىما، ÿمدى تهغدىر،
  .⁄يلىما دهپ مهن چىن ارب

  ‰لىندى، ÿركىڭ سېنىڭ
 .بېرىلدى قولىغا ىئش

  
 خانتهڭرى

  ائت، ›لƒق بهك ‰تىڭ سېنىڭ خانتهڭرى،  ÿي،
  .ائلغان ⁄ر√ن تارىخىدىن ›يغƒرالرنىڭ
  ...ىئشهن∏هن دهپ مƒقهددهس خهلقى ›يغƒر
 .مƒزارت ›لƒق داۋان ‰∏ىز مƒزلƒق ك∆≠ك∆ك
  تƒغƒڭ ›لƒق پۈلدى∏هنيهل چوققاڭدا دهل
  .ك∆رۈنهتتى مƒھهببهتلهن تهره≠كه ت∆رت

  بېرهتتى، شان ›يغƒرالرغا مƒھهببىتىڭ
 .تƒغى دۈشمهن ك∆رۈنمهتتى ÿترا≠ىڭدا
  ائزات بولƒپ يۈرگهن سهنده يƒرتى ›يغƒر
  .ۈئچۈن بىل∏هن دهپ مƒقهددهس قورغاش سېنى
  كۈچىن، ك∆رسۈن ائيىماس ھې∞ ۈئچۈن سېنىڭ
 .غازات قىلىپ كېرىپ ك∆كسى هرگهدۈشمهنل
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  سۈيۈڭ، ›لƒق تƒرغان ‰قىپ  تۈسلۈڭ-ۈئسلۈڭ
  .بويƒڭ ‰∏ىز مƒھهببهتلىك سىفات دېۋه
  يƒرتƒم، ›يغƒر قƒر√پ ⁄تاق يايالقتا خان
 .تويƒڭ قىلغان كۈلۈپ ⁄يناپ ت∆≠هڭده ك∆ك
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  تېكهس، تهكشى مايسىلىق ك∆ك — بايلى∏ى ÿل
،ƒائقس ƒكېڭهش ىئدى اياقىسىد ك∆كس.  
  تƒراتتىڭ، سهن بوپ قاراتما ساق≥ىسى ÿل

 !تېجهش؟ كېلىپ مƒندا نهده دۈشمهنلهرگه
 ك∆رهڭلى∏هن، بىلهن شهنىڭ بولغان سېنىڭ يƒرتى ›ي∏ƒر

  .بىلهن داڭقىڭ تا≠قان ش∆ھرهت
  بويƒڭ؟ ‰∏ىز كهتتى نهگه ›چتى، ك∆زدىن
  .⁄يƒڭ ىئزگۈ يالغƒز قالدى ك∆ڭۈلده ائق
  سېنى، ھهرگىز ›نتƒمايد√ هلقىخ ›يغƒر
  قېنى، ›يغƒر قاينار ›رغƒپ كهلسهڭ، ÿسكه

  سهن، مƒقهددهس مƒقهددهستىن ›يغƒرالرغا
 .ۋهتهن ك∆رهڭ بولغان سهنده ك∆رهڭلى∏ى

 ٭ ٭ ٭
 .چاچقاندا نƒرىن قىزىل قىلىپ ≠الپƒل قىزىرىپ، كۈن
 بېشىغا، تاغنىڭ چىقتƒق ىئككىلهن بىلهن يارىم

 .تېشىغا بهرد√ق ساالم
 چاققاندا، ك∆زنى ÿلهس قىلىپ ۋ√ل-ۋال تاشلىرى-تاغ

 قاچقاندا، ك∆رۈپ كۈننى گƒگƒم شƒم باسقان تاغنى

 .ÿتتƒق سهيله بېشىدا تاغ
 باسقاندا، گۈللىرىنى بويى تاغ ⁄ماق يۈرۈپ

 چاچقاندا، ≠ƒراقلىرىنى كوكاتالر fiسكهن تاغدا

 :شىۋىرالپ قƒلىغىمغا
 ⁄چاقلىق، ≠سهندهد√رده ⁄تاقلىق باغرىدا تاغ"

 —"تاغلىق › كهتتى نهگه چاغلىق، بƒ بېسىپ گۈل ھال
 .تƒتƒلƒپ تىلىم تƒردى ‰يتقاندا، س∆زنى دې∏هن
 ^چاچقاندا نƒرىن قىزىل قىلىپ ≠ƒل ≠ال قىزىرىپ، كۈن
 ىئڭىشىپ، چۈشتƒق تاغدىن ىئككىلهن بىلهن يارىم

 .سىڭىشىپ گۈلىدهك تاغ
  ≠ƒرايلƒق، هرنىىئسل تۈش، چىرايلىق، ك∆رۈمى تاغ

 .⁄ماقلىق چىرايلىغىم
    .⁄چاقلىق ده≠سهندهد√ر ⁄تاقلىق باغرىدا تاغ

  چاغلىق بƒ بېسىپ گۈل ھال
 .⁄ماقلىق ھامان دهيد√ —"تاغلىق؟ › كهتتى نهگه

  خىتايدىن، ك∆رۈپ جهبىر قوغالندى، ›يغƒر تاغلىق"
 .يىغىپ ÿس ائران دىدىم —،"سƒمباتلىق ⁄ماقلىغىم
 غƒرغا›ي ياش

  تازا، شƒنداق بولغىن ›يغƒر
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  .تاشلىغىن ÿسكىلىكنى
  خهلقىڭنى، باغالپ بېلىڭ
 .باشلىغىن يولغا توغرا
  دې∏هنده، ىئشى ك∆≠نىڭ
  .قاچمىغىن ائرقاڭغا سهن
  تۈزۈلۈپ، fiزهڭ يالغƒز
 .تاشمىغىن بولƒپ دهييا
ıبولساڭ، سهن "ك∆يهر" راس  
  .⁄يلىغىن ≠ايدىسىن ك∆پ
  يلىساڭ،⁄ خهقنى ≠ۈتۈن
 .قويغىنىڭ باش ›يغƒرغا
  ۈئچۈن، خهلق تارتساڭ جا≠ا
  بولمىغىن دې∏ۈچ ھادىم
  يېسىرنى،-يېتىم خوتƒن، تƒل

 .⁄يلىغىن دهپ قېرىنداش
  ياشلىرى، ›يغƒرنىڭ سهن
 .يانمىغىن ⁄تتىن بىر ھې∞
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  يƒرتƒڭنى، كهتكهن چې≥ىلىپ
 .يانمىغىن قىلىشتىن بىر
  ‰يتسا، س∆ز قهسı ائلداپ بىرى

ƒقاتمىغىن ائڭا يولنى ب.  
  قىزىغا بهگ ھىيلى∏ه، باي
 .ساتمىغىن ھهقىقهت سهن
  بهرسه، ائخ≥ا قى≥قىرىپ، چاي

  تارتمىغىن، دهپ "راسı ‰نىڭ"
  نادانلىقتا، يƒرتƒڭ سېنىڭ
 .ياتمىغىن تاشالپ ÿلنى
  ك∆رمهستىن يات ائيرىپ، مىللهت

  ھايدىغىن، بىردهك مىللهتلهرنى
  قىلغىن، ≠ىدا نىبېشىڭ بىر

ıڭدىن راسƒتايمىغىن يول. 
  

 ياشالرغا يېڭى

  چامدا ائلغا ياشالر، يېڭى
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  .قالمىغىن سهن تهلمۈرۈپ
  fiسمىلهرگه كېيىنكى مƒندىن
 .سالمىغىن يول زىيان بىر

  بىل∏ىن، يولىنى كوممƒنىزم
ƒڭدىن شƒيانمىغىن يول!  
  يولنى، كهسكىن ÿندى تاشال
 .چانمىغىن يولƒڭدىن ھهق
  ⁄ينى كونا يولنى، دىنىي
  !تاڭمىغىن ك∆ڭۈل∏ه سهن
  قوغالپ، ىئشنى ائدهت ÿسكى
 !ماڭمىغىن ياشالر، يېڭى

 ›يغƒرستان

  گۈلستانمƒ؟ الله ۋه بوستانمƒ،-باغƒ بƒ، نېمه
 ÿدنانمƒ؟ فىردهۋسى يا ۋه تالدى، ك∆زلىرىم تونالماي

  گۈلستانالر، سه≠كۈچ ≠ƒراق مهيدان، ك∆كۈل ÿتراپ چ∆رهم
 .بوستانالر زوخلƒق ياشارمىز تاغالر، بويلىغان ائسمان ھهم
 

  سƒالر، ‰قىن تƒرغان ‰قىپ تېرىلغƒالر، بهرگۈچ ۈئنۈم
 .شامالالر خƒش يهل ىئللىق ÿيۋانىدىن، ÿتراپ ىئسهر

ƒلكهد√ر، قانداق بfi ؟ ائھƒزى راغىپ، ك∆ڭۈل بfi پƒمهرغ—  
 .بƒلبƒلالر كدهرتلى ۈئنلۈك، مƒڭ بولغان ائرز√لƒق كىرىشكه

ƒلكه بfi ش، دهردىدهƒبىھوش ك∆ڭۈل جهۋرى چېكىپ مهسخ.  
 .جانالر ائھ، ائقتى يېتهلمهي قƒش — جان تهلپۈنۈپ داۋامهت

  
  
  
 

 ٭ ٭
  ىئلى∏ه، جانان كۈن بىر ›چار قƒشى ك∆ڭۈل
 .‰لىغا غƒن≥ه بولƒپ زوقمهن قونسا بېرىپ
  يېرى∏ه، قاراپ ك∆ڭۈل زوقمهن تƒرسا سايراپ
 .جېنى∏ه جاننىڭ ك∆زلۈك ÿلهس ۈئزلۈك، تولƒن
  سايرايد√، قاچان قونƒپ، شاققا بېقىپ، گۈل∏ه
 !بƒلبƒلالر؟ ياتقان چ∆كۈپ غهم∏ه چ∆مۈپ، مƒڭغا
  !ائغنايد√؟ قاچان كېتىپ غهم∏ه يېتىپ، ك∆ككه
 !دېخانالر؟ ياتقان چېكىپ زهخمهت ‰تىپ، مېھنهت
  ≠ƒرايد√، قاچان ‰لىپ، گۈلنى كىرىپ، باققا
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  تاران≥ى، كۈچلۈك بوران، بولدى يامغƒر، باستى
 .باغۋهن≥ى بىزنىڭ ⁄غلىغا ÿل باغنى ائچتى
  .بƒزدى سهتلهرنى غولقƒنى كۈچ دولقƒنى، fiچ
 .ۈئزدى ھهممىسىنى ائغام≥ىنىڭ تƒزاق، ھىيله،
  بۈگۈن، ⁄ينايلى ك∆رۈپ گۈلنى كىرىپ، باققا
 .ت∆كۈن-�توي قىلسƒن جانالر ائزات باگدا ائزات

 كېمى≥ى∏ه

  ›رسىما، سولدىن ۋه ⁄ڭ كېمهڭنى سهن مهھكهم ›شال
  تƒرسىما، داۋان ائلدىڭدا يۈك، ‰غىر ائقاڭدا گهرچه
  ⁄ز√غƒڭنى،— قىش ائل، يېپىن≥اڭنى ياز ىئشىڭنى، قىلما خام جايال،
 .›ر√غىڭنى—لÿ راسال تهكشى ‰غىرد√ر، بىل ائزابى، يول
  دولقƒنى، دېڭىز قالتىس كېمهڭنى، سهن ائۋايالپ سال
  .⁄≠قƒنى باالدهك — ياغƒچ يۈرهك دهھشهت، قاينامى
  يهنه، ر√ھال خهبىس تۈرلۈك كىرمىسƒن كېمهڭ∏ه باق
 .يهنه غهرهزلىكله fiزگه ÿتكهن ≠ېشه تƒغىن ÿل
  يهنه، بƒز√قالر جاسƒس بƒزمىسƒن كېمهڭنى باق
  .يهنه بƒالر ساتمىسƒن ساقال ÿلنى، ليوقسƒ ساقال
  ⁄غالنلىرىن، ‰نىڭ چىن س∆ي∏ىن يۈكنى، كېمهڭ∏ه سال
 .دهرتمهنلىرىن ‰نىڭ چىن يانغان ⁄تتا ائققان، سƒدا
  شاىئرلىرىن، ىئلھامى تاراننىڭ سهن كېمهڭنى سال

  .بƒلبƒللىرىن سايرىغان خƒش بېغىن، گۈلشهن گۈللىرىن،
  دومبىغىن ھهم اغراسىنن تاراننىڭ كېمهڭ∏ه سال
 .يهن≥ىنلىرىن ...ائكاڭ گايىı نهغمهسىن ÿل د√تار-�داپ

  
 تا≠الر تهييار

  :د√ائ ‰تهر ھهزرهت ىئشان
"ıرىƒسوغا ماڭا مېلى م.  
  بولغانالرغا قارشى ماڭا
 ".بهدد√ائ ھهم لهنهت-لهنهت

  :غوغا ‰تهر ائخƒن مولال
  بېكار، بارى مىشان-�ىئشان"

  سوغا، ماڭا مېلى ائۋام
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 ".گƒنا ›لƒق بولساڭ، قارشى

  ساچار، نƒرىن دوسı زىيالى
  .قاچار ىئشتىن دهپ زىيالى
  ائچار، ائغزىنى قاراپ خهلق
 .قاچا توشماس — ‰نىڭ ائغزى
  قىالر، چوڭلƒق بې∏ىم بولƒس
  .قىالر توڭلƒق قاراپ خهققه

  باال، سƒنƒر قارشىالرغا
 .باال بىر بوزهكلهرگه
  نازالر، ر،نازال قىزالر-خوتƒن
  .زارلىنار دهپ زالىم ÿرلهر

 كىيه ىئپهك خانىم ائغ≥ا"

 ".ماتا شاتۋا كىيىمىز بىز

  :زارلىنار ھهم دوسı مÿƒللىم
  دانا، ھې∞ يوق نادان، خهلقىم"

  سا≠ا، ھهي، ك∆ر، جا≠ا، تارتتىم
 ".باھا يوقتƒر خىزمهتىم∏ه

  مىللهتا، ۋه،" :‰يتار شاگىرت
  ،ساڭا بارى ⁄قƒش بىلىش

  ≠ىدا، جېنىم يولƒڭداد√ر
 ".ۋا≠ا سهنده يوقتƒر بىراق
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  :دادلىنار ھهم سېتىق≥ىالر
  چاال،  fiڭكهي —دېبان، —خهلقىم،"

  ياتسا، fiتمهي سودا بىزنىڭ
 ".ائالر ياتتىن كېرهكلىرىن

  :بابا ھاجى ‰تهر مىشمىش
  .باھا — دهپ —يوق، ÿھلى∏ه دىن
  مانا دىندىن كهچتى خهلقىم
 ".جا≠ا كهلدى سا≠ا، تىكهت

  ائتا، يۈكىن تا≠الر بارچه
  بƒ؟ نهدىند√ر بېرهر چىدا

  بىله چىدام ت∆رىلىشىده
 بƒ؟ تارانمƒ ت∆رهلىتكهن

  :تاران≥ىدىن
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  تاران≥ىدا، گƒنا بارلىق
  .سا≠ان≥ىدا بولغان تاران
  باالالرغا ‰غىر شƒنداق
 .چىدا ھامان چىدا، ھامان
  ،مهسلهك — تاران بىزگه ياران،
  .مهزھه — تاران دىن، — تارانلىق
  fiلسهك، بƒد√ن يوقتƒر يېڭىش
 ...بÿ ƒمهلد√ر كونا بىزنىڭ

 بالىسى ›يغƒر

  
 ≠روزا

 ۈئچۈن كهتكهن بولƒپ كۈيىباش ائشلىق

 تولىسى دېخانالرنىڭ .قايغƒرماقتا توال دېخانالر كهمبهغهل خƒسƒسهن، دېخانلىرى، غالجات بولƒسىنىڭ كهتمهن
 ⁄ز√غى قىشلىق تاغارىنى ۈئچ-�ىئككى قالغان ت∆لىمهكته، سېلىق سېتىپ، يېرىمياتىسىنى ƒلىنىڭھوس ائلغان
 يƒيغاندا بƒغداينى كۈيىباش .ائلدى تارتىپ تۈگمهنده بىلهن مهشهقهتلهر مىڭ ۈئگۈتىنى كۈزلۈك ۈئچۈن
 كهمبهغهللهر تۈگى∏هنده، ⁄ز√ق ائلغان تارتىپ .ىئ≥هلمىدى ھايۋانالرمƒ تۈگۈل، ىئ≥مهك ائدهم سۈيىنى ‰رىقنىڭ
 باشقا بولƒسىنىڭ كهتمهن ÿمهس، قىشلىغىدىال غالجات ÿھۋال بƒ .قالدى تاڭ-� ھاڭ بىلمهي، قىالرىنى قانداق

ƒسېتىۋالغىدهك ⁄ز√قتۈلۈك ›ر√ق، دېخانالرغا كهمبهغهل ىئدارىلىرى ھ∆كۈمهت تې∏ىشلىك .بار قىشالقلىرىدىم 
 .دىىئ بهرسه ك∆رۈپ چارىسىنى بېرىش ياردهم
 "ائۋازى   كهمبهغهللهر"

 .سانىدا-68   يىلى-1925
 .غالجات .بالىسى ›يغƒر

 ƒقلىنىد√ يهر بƒبهت-173 تول 

 .ائرتماقتا سودىسى كۈن∏ه-كۈندىن سهۋهۋى بار، ۈئمۈت دې∏هن بولىد√ ÿزا 600—500 بارابارا .›بدان
   .سورايمىز ك∆رسىتىشىنى √قيوليور بولƒپ، ياردهمده ىئدارىلىرىنىڭ كو⁄≠ېراتىۋ يƒقىرقى ÿندى

    غالجات  بالىسى، ›يغƒر

 ۋىسال

 )ىئشالردىن fiتكهن(  
 يه ...تىنغان ھايات ≠ۈتكۈل ...جىمجىı قا≠لىغان، سۈكۈت بىر ىئالھىي ائجƒنىنى .ىئدى ائخشام بىر ائيدىڭ

 يالغƒز ...ىئدى ختىغانتو شامالمƒ ۈئچƒن بƒزماس تىنلىقنى بىر بولغان ىئالھىي ...يوق تىۋىش بىر يه سادا، بىر
 شارىدا يهر گويا ...تƒراتتى سېپىپ نƒر بىلهن ⁄ماقلىق يۈزى∏ه يهر ك∆رۈن∏هن مƒڭسىز يƒلتƒزالر ۋه ائي بېزى∏هن
 ...ك∆رۈنهتتى ىئشهن∏هندهك ماڭا قالغان گوداڭىدا مƒڭ نƒر، سىرلىق ىئن∏هن ك∆ككه ...ىئدىم مƒڭلƒق مهنال يالغƒز
 مƒڭىيىپ تىرىشىپ ك∆رسىتىشكه ائڭا مƒڭƒمنى fiزهمنىڭ بېقىپ، يۈزى∏ه نƒرلƒق ائينىڭ كېيىكتهك تƒتقƒن مهن

 ...تƒراتتىم

 بىر خىيالىم قƒۋهىئي قالغان تېلىپ كهتكهن، مƒقاتلىشىپ ...بولد√م ائلغاندهك ىئلھام نƒردىن بƒ ناھايهت
 "يƒلتƒز√م بهخىı" قىلىپ، سهيران بوشلƒقنى بƒ .يوغان چهكسىز ۈئمۈت ⁄خشاش، ائلغان تƒيƒق نهرسىدىن
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 جېنىمنىڭ چېغىدا باسقان دهۋرهپ مƒڭنىڭ دهستهك≥ى يهنه بىلهن چېلىنىش ≠ال- غىل ك∆زگه ›مىن≥ىق
 .سىرداشتƒر ھاياتىم › بولغان جانانىسى

 ≠ايدىسى، ائشىقنىڭ بامƒ ساناپ، يƒلتƒز كې≥ىلهپ

 .قايغىسى يانىڭ كۈندۈزى يوق، ›يقƒ بولسا كې≥ى
 سهن ..ىئستهيسهن؟ نېمه ائسماندىن مƒڭسىز بƒ بىلهن ك∆زلىرىڭ مƒڭلƒق بƒ سهن !ائمرىغىم س∆يۈملى∏ىم،

 ÿينىسى ≠انىيلىقنىڭ بƒ سېنى ...بولىسهن يېقىنالشماق كىملهرگه يېقىپ، كىملهرگه بىلهن تهلمۈرىشىڭ مƒن≥هزه
 بىلسهڭ !..ماڭا باق .!.›الرغا تهلمۈرمه ..نېمه؟ قƒدرهت تƒرغان قىپ تهشنا تهلمۈرتىپ، يƒلتƒزالرغا ائي بولغان
 موشƒ ۈئچۈن سېنىڭ
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 ‰سىڭدىمƒ .خىيالالرنى يوقال تاشال !..يƒق بهرگۈچى ۈئمۈت ⁄شƒق ۋ√جƒتتىن موشƒ ›بدان، سىندىن
 :‰يتقىنى رىسىداتوغ ناز√گƒم چولپاننىڭ

 يول، ىئستهيد√ يۈزى∏ه ك∆ك ۈئچۈن "باقى" ھېلى ›

 .غƒسƒل ريوقتÿ ƒندىمه تېپىلماس، ائشقانال ك∆ككه
 !..ۋهسلهت ائھ، ...دىدى بىلله بىلهن سېنىڭ مهن بۈگۈن بېشىڭنى، قاتƒرما ...لهيكىن

 ىئنتىزار مƒڭىيىش، ‰≥ىلغان، ىئشى∏ى ساائدهت دهقىقه ۋىسال بىلله بىلهن ك∆يۈم≥انىم دهقىقه شƒ مانا
 دهقىقىسى ائشقان دهرىجىسى∏ه ىئپتىال ائمراقلىقنىڭ دهقىقه شƒ ...ىئدى دهقىقه روشهنلىك ك∆تىرىل∏هن ≠هردىلىرى
 بىر › قايان ائھ، ...ىئدى دهقىقىسى ائداققى ھهم باشال≠قى بهختىيارلىقنىڭ — مهسهدىيهت دهقىقه شƒ .ىئدى

 كهتتى نهگه "..سىن؟" سƒمباتلىق غان قالد√ر سۈرىتىده fiز بارلىقنى ≠ۈتكۈل قېنى !..بهختىيارلىق دهقىقىلىك
 !..غايىلهر ۋه ÿمهل ياسان≥ƒق خىيال، تاتلىق

 تهغدىرى ائلدىمدا، ك∆ز سىنى ائمرىغىمنىڭ fiماقلىق › خىيالىمدا يالغƒز !..fiچتى بهرى !..تۈگىدى بهرى
 !..بهخىتسىزلىك مهڭ∏ۈلۈك

 ≠اجىŸسى ھايات قالد√رغان تې∏ىده تهسىرى چوڭقƒر چ∆كۈرۈپ، دېڭىزى∏ه مهيۈسىيهت !..مېنى يالغƒز مېنى،
 تېخى≥ه بېخهۋهردهك، ھالدىن بƒ گويا ›الر ...يƒقمىدى زادى يƒلتƒزالرغا ۋه ائي بولغان شاھىدلىرى ۋاقىŸنىڭ
 ھهر بهلكى !..بولغاند√ شاھىدى ۋاقىŸنىڭ نهچ≥ه مƒنداق بىلىد√؟ كىم ...تƒرىد√ يالقƒنجاپ بىلهن خوشاللىق
 !..fiتكۈزىدىغاند√ ك∆رۈپ ≠اجىŸسىنى ھايات نهچ≥ه مƒنىڭدهك سانىيهسىده ھهر دهقىقه

 .مƒتهسهللىيمهن هقهت≠  —
 ...ۈئچۈن ائجƒن — نى≥ۈن؟

 چاغدا › ائيلىنار، گۈلستانلىققا fiسۈپ  گۈللهر ۈئستىده  توكاسى  ائمرىغىم  چاغدا  بىر  بىلىد√،  كىم  —
 ...‰تهر جهۋالن گۈلستاللىقتا بƒ يهنه كىرىپ، قېلىپقا باشقا جانلىرىمىز

 بالىسى ›يغƒر >چامدام بىرىن≥ى"
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 ≠ارىڭى كوچا

 "چامدامدىن بىرىن≥ى"
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 )فېليهتون(
 )ك∆رۈنۈش بىر تƒرمƒشىدىن دېخان ›يغƒر(
—  ƒسساالمÿ لهيكۈمÿ! 
 .ÿسساالم ۋهÿلهيكƒم  —
 نهدىن؟ توختهم، ھه،  —

 .بازادىن  —
 با؟ ≠اراڭ نهمه  —

 .جېلىك توال، ≠اراڭ  —
 !ÿيتساڭ قېنى،  —
  باسام، كېتىپ  fiتۈپ بازىرىدىن سهرراپ تى∏هندهÿ   ≠اراڭ،    خوشاللىق   سورايسه،   نېمىسىنى  —
   ائۋغان   قهشقهردىن بۈگۈن   .⁄لتƒرىد√   سېلىشىپ   ≠اراڭ بىلهن  كهتتهگهنله 6-5 ھاجىم جاماخان
 .بىرىككىدهك  بىلهن  مƒسƒلمانال  ىئن∏لىسال  .كه≠تƒ خهۋىرى   تېلې∏راممىنىڭ   ائقساقىلىغا

 !ائداش؟ قاندىغىغا، ھه،  —
 .بىلهي قانداق مهن ندىغىنىنىقا  —
 سورمƒد√ڭمƒ؟ سهۋهۋىنى ≠اراڭ، دې∏هن نېمه قىزىق، ۋا،  —

 بولشېۋىكال بولمىسا ›الر قىلمىسا ياردهم مƒسƒلمانالغا  ىئن∏لىسله  بىلىمه،  سورىمىسامما سهۋهۋىنى  —
 يوقكه، دىشا≠ا ›لƒق — چوڭ ىئن∏لىستهك  ىئخلىمدا  يهتته   كېتىدېكه؛  چوقƒند√ر√پ مƒسƒلمانالنى
  fiز ك∆رۈپ  ›بدان مƒسƒلمانالرنى   كا≠ىركه؛  رهھىملىك  بهگهن  ىئنساپ  خƒدايىم بىلهن شƒن≥ىلى∏ى
 ھاجى تىلىۋالدى بىزنىڭ  يهنه  .ائڭلىۋىدىم  ھاجىمدىن  تƒرغان قاشقالىق بƒنى بو≠دهك، ساقلىماق≥ى ھىمايىسىده
 قارشى بېرىشقا  ۋهكىل  مƒسƒلمانلىرىدىن   تۈركىيه ى∏هكومپىرىنسىياس گىنوۋىيا fiتكهن ىئن∏لىسله ‰يتتى؛
ƒلمانال سهۋهۋى، .بو≠تƒسƒل تاتىپ، ائزاۋى يول بېرىپ يهلهگه يىراق مƒ≠ ن قىلىپ سهرىپƒۈئچۈن ›ال .يۈمىس 
 تې∏ىپ خهيرىخالىغى قاچان ھهر مƒسƒلمانالغا ىئن∏لىسلهنىڭ ماشتاق، .ىئكهن غهرهز دې∏هن س∆زلىشىمىز fiزىمىز
 .√تƒرىد
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 !بƒ؟ گهپ دې∏هن نېمه ائداشو، ۋاي، —
 .‰يتىمه راسلىغىنى بوالتتى، گهپ دې∏هن نېمه 
 .≠اراڭ يوق س∆ز، بېكا ىئشهنمه،  —
 !ىئشىنهي كىم∏ه ىئشهنمهي   بايغا  تىلىۋالدى   بىلهن   ھاجى   تƒرغان  —
 بولشېۋىكنى  ياقالپ، ن∏لىسنىىئ  قاچان ھهر ائدهمله، باي ›ال بولمايد√، ىئشىنىشكه ›الغا ائغىنه،  —
 .س∆زلهيد√ يامانالپ
 نېمه    مƒسƒلمانالغا    ىئن∏لىسلهنىڭ    بوسا،    ائنداق  —

 !ÿيتقىنا تې∏ىد√، يامانلىغى
 بىلهن ىئن∏لىسله چىقىپ س∆ز س∆زدىن  بېرىۋىدىم،  ائكامالنىڭكى∏ه   ھوسمان  تۈنۈگۈن  —

 ھىندىستان كۈنده موشÿ. ƒشهددىيىكه كا≠ىرالنىڭ يۈزىدىكى  ياد√ن ىئن∏لىسله .بولدى ≠ارىڭى بولشېۋىكلهنىڭ
  تۈركىيه  .ك∆رسهتمهيدىكه كۈن يور√ق مƒسƒلمانلىرىغا مىسىر .تƒرىد√ كېسىپ ‰سىپ، مƒسƒلمانلىرىنى
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 مƒسƒلمان   بولسا   ھېلى   كا≠ىرگه  شƒ   .قىلد√رغان  تاالڭ بƒالڭ، چىقىرىپ،  ىئشتىن  ھ∆كۈمىتىنى
 ≠ېيىده ‰لىشنىڭ دهستى∏ه fiز د√نياسىنى مƒسƒلمان ≠ۈتكۈل ائرقىسىدا ›الرنىڭ ‰لىپ، سېتىپ موللىلىرىنى
 .يۈرىد√
 زىيا≠هت بىر تهرىپىدىن ھ∆كۈمىتى ىئن∏لىس مƒسƒلمانلىرىغا قهشقهر ۋاقتا نه ...كا≠ىرگه موشƒ يهرده › ›ال
ƒن زىيا≠هتته .بو≠تƒرغان .كىي∏ۈزىد√ سهر≠اي ائياق باشتىن ھهممىسى∏ه چوڭالنىڭ ھاكاۋ√ر ائخƒسهر≠اي ھاجىم ت 
 د√نياسىنى مƒسƒلمان مهزلƒم بولسا بولشېۋىكال .قىلىد√ س∆زىنى ىئن∏لىسلهنىڭ ÿلۋهتته، بىرى، گهنلهنىڭ كىي
 بىز كېيىن بولغاندىن مƒنداق .تالىشىۋېرىپتƒ بىلهن ›ال دهپ، كهتمىسƒن ائلدىنىپ دهستى∏ه زالىمالنىڭ ماشتاق

ƒلمانغا مƒيوقكه ي∆لهك≥ى ب∆لهك شېۋىكلهدىنبول س. 
 ..بƒ؟ ≠اراڭ قانداق كهتتىڭغƒ، ماختاپ بولشېۋىكلهنى ائداش، سهن،  —

 .≠اراڭ تۈزلۈك بوالتتى، ≠اراڭ قانداق  —
—  ƒسساالمÿ لهيكۈمÿ! 
 .ÿسساالم ۋهÿلهيكۈم  —
 .تƒر√≠سىله سېلىشىپ ≠اراڭ ھه،  —
 .ائداش ھه،  —
 كېلىسىز؟ نهدىن  —
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 .بازادىن  —
 !≠اراڭ؟ نېمه  —
 .قا≠تƒ بوپ ÿنسىز ىئ≥ى بازار  —
 خهۋهر؟ نېمه !نېمىشكه؟  —

 .قا≠تƒ چىقىپ ≠اراڭ مىشمىش دې∏هن قوزغالغىدهك ›يغƒرال بوسىما شƒنداق تې≥لىق، ھازىرغا  —
 يالغاند√؟ قوزغالسƒن، نهدىن  —

   ≠ادىشانىڭ ائق كېمىمهيدىكه، چا≠انال كالته .قا≠تƒ قاتىرىشىپ چا≠انال كالته ⁄خشايد√، راس ائداش ياق،  —
 ›نتƒپ ›النى ...بهدى جازاسىنى ›بدان بولشېۋىكلهغfi ƒكسىمىۋىدى، تاياق  بېشىدىن ›النىڭ  ۋاختىدىما
 چا≠انالدهكقƒ؟ كالته موشƒ دې∏ىنى ›يغƒر ⁄خشايد√، قالغان

 ائستىدا ائياق ال› با، يېسىر-يىتىم بولمايد√، ائبدان كهتسه بƒز√لƒپ يƒرت ساقلىسƒن، خƒدايىم  —
 قې≥ىپ ياققا بىر كهسه ‰غىر نېمه، ›الغا  .ائلىد√  ساقالپ  fiزلىرىنى بايالغƒ دېسىڭىزچƒ، كېتىد√ چهيلىنىپ
 .كېتىد√ بوسىما
 .ÿمهسغƒشايد√ يامان ائن≥ه دې∏ىنى ›يغƒر ائداش، ياق،  —

 ماختاپ    ›يغƒرالرنى   ائخƒنلƒغƒم ÿلهم   دېسهڭ،   نېمىشكه

 كا≠ىرالغا   موشƒ   قوزغƒلƒپ،  ≠اتراق   ›يغƒرال   .تƒس∆زله≠

 .ده≠تƒ بهرسىدى زاۋاللىق بىر
   قƒر√تماي   يىلتىزىنى   چا≠انالنىڭ   كالته fiكۈنال ىئشىنىلى، س∆زى∏ه قايسى ›النىڭ ائغىنه، ھه،  —
 .تاتتىقىلىۋا ≠اراڭنى دې∏هن ھهم∏ه≠دهك بىلهن بƒزاال يƒرت دې∏هن ›يغƒر ›ال   بومايد√،

 ك∆ندۈرىد√ د≈نى تاياق .ائينىتقاند√ ائخƒنلƒغƒمنى   ÿلهم   زهردىلىرى   ≠الىغىنىڭ   شهن∏هننىڭ  —
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 ÿمهسمƒ؟ دې∏هن

 !..دېسهڭ شƒنداق ...ھا ھا، ھا، ھا،  —

—  ƒسساالمÿ لهيكۈمÿ! 
 .ÿسساالم ۋهÿلهيكۈم  —
 ≠اراڭ؟ نېمه قالتىسقƒ، كۈلكى  —

 .بوسƒن يول  —
 .كېلىشىم يƒرتتىن  —
 با؟ ÿلهم خهۋهر نېمه  —

 كارخانىدىكى باغىنىكه، بىلهن چىراق-� نهزىر مازارىغا "ۋهيسى سƒلتان" شهن∏هن تىشلىق،  —
 ÿخلهتلهنى-≠اسكىنا
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 .دېسىڭىزا خهق ائدىل توال خهلقى خىتاي .كېيىپتƒ توال ك∆رۈپ

 .بولىد√ دېسىمƒ مƒسƒلمان ›النى باققاندا چا≠انالغا كالته راس،  —
 .يوق خهق بوياق≥ى ⁄خشاش خىتاي قىلىدىكهنسه، ≠اراڭالنى ÿسكى نهدىكى ائداش، ختهمتو  —

 كىم ›يغƒرال .بوكهتتى يوقاليدىغان مهشر√قالنى مازاىئ بƒيزى قاغاننىڭ قƒيقىلىشىپ ≠ارىڭى ›يغƒرالنىڭ
 .كهچكهن جاندىن ۈئچۈن قƒتƒلد√ر√ش خىتايالدىن تېجىمهل شƒ بىزنى بولسا ›ال !بىلهمسه؟

 .ماختىدىڭ   توال   ›يغƒرلىرىڭنى  شƒ   ائداش،   توختا،  —
  ⁄خشاش  بولشېۋىكال  ›يغƒرالما  مهشره≠ته بىر   دامولالم  ياركهنتلىك  راس،  دې∏ىنى  توختهمنىڭ  ھه،
 .دىدى دىنسىزال بƒزار  يƒرت
 .وقىد√ق كېتىشتىن چۈشۈپ بازىرى "دىننىڭ" ›ال ÿگهشمه، ›النى سهن دوستƒم، جېنىم  —
 نېمهمىدى؟ ساتلىق دىن س∆ز، قانداق دې∏هن چۈشىد√ بازىرى دىننىڭ قىزىق، مانا  —

 دېۋىدىڭ؟ نېمه بوماي، نېمه ساتلىق دىن دوس، ھه،  —

 .سانىلىد√ )سېتىق≥ىلىرىدىن(  تاجىلىرىدىن دىن ائخƒنƒم دامولالم ياركهنتلىك
 ساتىد√كه؟ قانداق دىننى ≠اراڭ، قىزىقال  —

 سومغا 500 ≠هتىۋانى بىر توغرىسىدا مىراسى باينىڭ رهجه دامولالم ياركهنتلىك ه≠لهنمه،ÿج مƒڭا سهن —  
ƒسېتىپت. ƒكهمده موش ƒقىال؟ ≠ايدا چاغلىق بىر سودا قايس 

 دېسهڭ≥ƒ؟ ىئشتىك بازىرى ›الرنىڭ

—  ƒدامولالمنىڭ  ياركهنتلىك  راس،  ›سىغ  ƒڭكهي بىلهن ≠هتۋاسى  شfi بىۋه�مىراستىن چىۋهله- 
 › .كهتتى كىرىپ بايالغا قار√ندهك دهپ، "ائق سايغا سƒ باق، بايغا باي" ≠ƒل نƒرغƒن شƒن≥ه .قالدى هھر√مم

 .تې∏ى كېتىد√ fiۋۈرهپ كىشى ⁄يلىسا يهرلىرىنى
 ..قوزغىال؟ قاچان ›ال يوققه، ائبدىنى بولشېۋىكلىرىدىن ›يغƒر كهمبهغهللهگه زادى —

 .اقوزغالغاند بىز قوزغىالتتى، قاچان  —
 .بىلمىسهك يوليور√غىنى نېمىنىڭ ھې∞ قوزغىلىمىز، قانداق بىز قىزىق، ۋاي،  —
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 .ۈئگىتىد√  —
 كىم؟  —

 !..ۋهھشهتى ز√لƒمى تېجىمهللهنىڭ بوالتتى، كىم  —

 !..دېسهڭ يىغىلى قƒۋهت بىلهككه ÿمىسه خوش،  —

 !..بوماي شƒنداق  —

 !..خهيىر  —

 !..خهيىر  —

 !..بƒ؟ توپ نېمه ھه،  —

 ...مز ..ز ..fi ىم،بې∏  —

 ...دهيمهن تارال كېلىۋاتىد√، شهن∏هن .‰لىپ تو≠لىشىپ مƒن≥ه بوال، بارىدى، تويى چاچباق ائناڭالنىڭ  —
 !تارال
 ).تارىلىش بوپ چىı-بىı( ...خو≠خوپ  —

 بالىسى ›يغƒر

 رىزا كى≥ىككىنه         

 � لهۋھه بىر تƒرمƒشىدىن تاران≥ى�

 ÿندى يېتىپ، كامالهتكه گىياالر تۈرلۈك ھهر ائلىمىدىكى تهبىŸت .ىئدى كۈنلىرى ائخىرقى ‰يىنىڭ ىئيƒل
 چوڭ سارغايغان بهرگىلىرى .ىئدى بهل∏ۈلۈك ائالمهتلهردىن تۈرلۈك مېڭىشى قاراپ تهره≠كه زاۋال تېزدىن
 ۈلۈپك ›نىڭ مƒڭلىنىپ، تهلمۈرۈپ، گۈل∏ه قىزىل قهدهر سهباغا تاڭ ائخشامدىن يهرده › تۈرده بىر قايغƒلƒق
 ك∆تىرىپ، ك∆ڭۈللىرىنى بى◊رام بىلهن، سايراشلىرى سۈرهتته زوقمهنلىك مېھرى بولƒپ، مƒنتهزىر ‰≥ىشىغا ≠ورهك
 يهر تاڭمƒ .ىئدى ÿتكهن "ÿلۋىدا" ائللىقاچان بƒلبƒلالر شاتالند√ر√ۋهتكۈچى ك∆ڭۈللىرىنى دهرتلىك غهمكىن،
 ىئنسانالر ۋاقىı بƒ .چاچاتتى سۈرهتته سهكسانه بهلكى ،ÿمهس بىلهن تاۋ√شلىرى مƒسىقه تۈرلۈك نƒرىنى يۈزى∏ه
 ائلىمىنىڭ يېشىللىق كىرگۈزگۈچى ھالىتى∏ه جهننهت گۈللهندۈرۈپ شارىنى يهر تېزدىن .ياتاتتى ›يقىسىدا غه≠لهت
 ائق بىلهن قولى قƒدرهت جهسىدى، سارغايغان ›الرنىڭ ‰تىۋاتقانلىغىنى، سه≠هر ائلىمى∏ه يوقلƒق بولƒپ، ≠انىي
 يىراقلى ائدهملهردىن ⁄رىلىپ، كېپهن∏ه
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 ...لېكىن ...لېكىن ...لېكىن .ىئدى يوق قايغƒرغƒسى تهسىرلىنىپ ھالدىن بƒ ⁄يالپ، كېتىدىغانلىغىنى شىپ

 بهدهنلىك، زهيىپ قولىدا ›نىڭ .تƒرىد√ ائنا بىر ⁄ر√ندا ائۋ√ ÿينه .تهسىرلىنهتتى ائنىال بىر يالغƒز بƒندىن
 گىياالردىن ھېلىقى ھالى روھى، ›نىڭ گويا .تƒرىد√ نارېسىده مهسƒم بىر ھالسىز چېھىرلىك الىققىن�چىراي

 ائيلىنىشقا ÿسلى∏ه fiز ⁄رىلىپ، كېپهن∏ه ائق تېنى، تىلى∏هندهك، ›چƒشنى ÿالغا ÿرشى تېزلىكته .قېلىشمايد√
 › .تهسىرلهندۈرهتتى بىلهن قايغƒ- غهم دهرىجىده ائخىرقى ائنىنى بې≥اره ھال بƒ .ك∆رۈنهتتى ائلدىرىغاندهك
 بƒنىڭ لېكىن لىغىنى،غانكېتىدى ساقىيىپ تېزدىن رىزانىڭ ›الر .ىئدى قىلغان مƒراجىıΩ ك∆رگۈچىلهرگه

 چۈنكى .‰يتتى بولىدىغانلىغىنى مۈمكىن قىلغاندىال مƒراجىŸت دهرھال "باخشىالرغا" ياكى "قهسىدىخان" چارىسى
 دهپ، "باخشى مهن" بىرى ۋاقىتتا شƒ .ىئدى مهلƒم قىلغانلىغى گرىپتار غرىققاائ شƒ بىلهن سېھىر -�جاد√ باال

 چېتىده بىر fiينىڭ .ائدهم تولغان چ∆رىسى رىزانىڭ كى≥ىككىنه ھازىر مانا .كهلدى يېتىپ ك∆تىرىپ د√مباقلىرىنى
 مانا .ىئڭرايتتى پقارا ائنىسىغا سهسكىنىپ، ھالدىن بƒ رىزا قى≥ىككىنه .ائۋ√ماقتا بىلهن يولداشلىرى باخشى
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 بىلهن ك∆زلهر قايسى .باشلىدى ۋاقىراشقا دهپ —،"ائلال ائلال، ائلال،" ‰غىزدىن بىر خهلق بارچه بىردىنال كېنهتتىن
 .يۈرىد√ ۋاقىراپ ائيلىنىپ قƒيƒندهك ك∆≠تىرىپ، توخƒدهك كۈركه گىنى ك∆ينى ائق ›ز√ن باخشى قارايسهنكى،
 دهگهن—،"ائلال   ائلال،"  يهنىمƒ   قىلغاندا،   ھهيۋه   خهقلهرگه سىدىكىچ∆رى بىلهن خهنجىرى قولىدىكى بهزهن
 .ك∆تىرىلهتتى ائۋاز

 شىكايهت ›نىڭدىن گويا بىلهن ك∆زلىرى م∆لدۈرلى∏هن يېپىشىپ، ائنىسىغا قورققىنىدىن رىزا كى≥ىككىنه
 ائالمىتى باشالشنىڭ كۈرهش نبىله جىنالر بولƒپ، ىئبارهت ك∆رسىتىشتىن ≠ىرلهرگه ⁄يƒنالر بƒ لېكىن .قىالتتى
 ت∆گى∏ه بƒرغا ائغزىدىن يانىد√، ⁄تالر ك∆زلىرىدىن .باشلىدى يƒلقىنىشقا fiزى fiزىدىن باخشى بىردىن مانا .ىئدى

 ھالهتته بىر قورقƒنƒچلƒق قانىتى، قƒش قولىدا سول خهنجهر، قولىدا ⁄ڭ .چاچرايد√ ك∆ۋۈكلهر ⁄خشاش
 ك∆تىرىلىشكه ائۋازالر دې∏هن —،"ائلال .ائلال" يهنه ۋاقىتتا بƒ .›متƒلدى ه≠ىرلهرگ ۈئستىدىكى رىزا كى≥ىككىنه
 چىك�ك ىئدى، غانباشلى
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 .تاشلىدى ۈئشقېتىپ بىلهن ۈئن ىئن≥ىكه بهك يƒلقىالپ، ›نى ۋه چا≠لىشىپ ائنىسى∏ا قورققىنىدىن رىزا كىنه
ƒھېلى ھېلىدىن نارېسىدىنى بې≥اره اخشىب بىل∏هنلىكتىن، دهپ قوزغىلىشىدىن جىنالرنىڭ ›نىڭدىكى ھالنى ب 

 .سƒنايالندى قƒچىغىغا ائنىسىنىڭ بولƒپ بىھوش رىزا كى≥ىككىنه ائخىرىدا .خهنجهرلهتتى
 س∆زلىمهكته نېمىلهرنى بىر ج∆لۈپ ھالدا بىر سولغƒن رىزا كى≥ىككىنه .ىئدى كۈنلىرى ائخىرقى ⁄كتيابرنىڭ

 ھود√ققان ائنا بى≥اره .تهكراراليتتى تېز-�تېز س∆زلهرنى دې∏هن —،"كاائ مولال ائكا، مولال" › ۈئچۈند√، نېمه .ىئدى
 ائالمىتى ۈئمۈتسىزلىك تۈرلۈك بىر چىرايىدا لېكىن .تƒرىد√ چايقاپ سۈيىنى د√گا تهخسىدىكى ھالدا بىر

 رازى( بول باھىل ائنىسىغا ‰≥ىپ، قا≠اقلىرىنى-�ك∆ز سۈرهتته مƒاليىمغىنه رىزا كى≥ىككىنه ۋاقىı بƒ .ك∆رۈنهتتى
 .يƒمدى مهڭ∏ۈگه ك∆زلىرىنى بىلدۈرۈپ، ىئشارىسىنى دې∏هن )بول

ته�ƒتمÿ ۋا≠ىقلىق رىزاغا كى≥ىككىنهƒىئدى ⁄رىغان كېپهن∏ه ائق ۋاقىتسىز يۈزىنى يهر يۈزىسىدىن م. 
 بالىسى ›يغƒر  

،ıمهسىلىسى تهلهي بهخى 

ıشىمىزدا بىزنىڭ مهسىلىسى تهلهي ۋه بهخىƒرمƒڭ تÿ ھىمƒبولسا بىرسى مهسىلىلهردىن ايدىغان⁄ين رول م 
 ⁄ڭشالمىغانلىغىنى ىئشىنىڭ "ۋهلىنىڭ" بهخىتتىن، بولƒشىنى ⁄ڭƒشلƒق ىئشىنىڭ "ÿلىنىڭ" بىز چۈنكى كېرهك،

 مƒۋه≠پهقىيهتسىزلىككه ائزراق ىئشىدا بىر "ۋهلىلهرنىڭ" ۋاقىı بىر بىزده شƒڭالشقا .ك∆رۈمىز بهخىتسىزلىكتىن
 "⁄ڭشالمايد√ ىئشلىرىمىز بىزنىڭ بهرىبىر" .چىقىرىلىد√ ھ∆كۈم دهپ هيسىزلىكلىرىدىنتهل fiزلىرىنىڭ ›چرىسا،
 بىر ≠ۈتۈن سهۋهۋىدىن بƒنىڭ دېمهك، .توختىتىد√ كهسىپلىرىنىمƒ قىلىۋاتقان ھهتتا سىلكىپ، قوللىرىنى دهپ
 .كىرىد√ يولىغا ھاالكهت بولƒپ، د√چار ≠هرىشانلىققا ائىئله

 ىئكهنلى∏ى∏ه بهخىتلىك fiزىنىڭ قازىنىشىنى ۋا≠پهقىيهت مƒ بىر ائزراق "ىزنىڭÿلىلىرىم" بهزهن شƒنداقال
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 مƒۋه≠پهقىيهت مƒتلهق ىئشلى∏هنلىكتىن، بىلهن ىئخالسى چىن ھهرىكهتته قانداق ھهر ىئشهن∏هنلىكتىن،
 مƒۋا≠پهقىيهت انقاچ ھهر ›الر ائرقىسىدا شƒنىڭ .قارايمىز دهپ قىلغانلىغىدىن ھاسىل ۈئمۈت قازىنىدىغانلىغىغا

 .باسىد√ ائلغا ىئشى ھامان قازىنىد√،
ƒز بƒمهس، شهخسلهردىال كىشى، بىر يالغÿ ۋه مىللهتلهر ھهتتا ƒنداق ھ∆كۈمهتلهردىمƒزلىرىنىڭ .شfi 

 غالىپ مىللهت ىئشهن∏هن ىئكهنلى∏ى∏ه بهخىتلىك fiزلىرىنىڭ بولƒپ، مهغلƒ مىللهت ىئشهن∏هن بهخىتسىزلى∏ى∏ه
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 بƒنىڭغا بىز .د√ر√س بهك ،"دهيد√ يوق خهلق بهخىتسىز مƒسƒلمانالردىن د√نيادا" مهتبƒائت مىللىي .بولىد√
 :شƒد√ر شېرىمىز ‰يتىدىغان زامان ھهر بىلهن ك∆ڭۈل ىئخالس بهك بىزنىڭ ۈئچۈن شƒنىڭ ۋه ىئشىنىمىز

 .چۈشۈر بƒزغƒن ىئشىم ھهر ÿزهلدىن، تا تهلىيىمد√ر"
 ".چۈشۈر قƒزغƒن هختىم∏هب تƒزاقنى، قƒرسام بƒلبƒلغا     

 .شƒنداق مانا —
"ı؟ زادى › نېمه؟ دې∏هن تهلهي ۋه بهخىƒرا" سوائلالرغا دې∏هن—"بارمƒرنالى "شƒچىلىرىنىڭ جƒغƒجاۋاپ ⁄ق 

 .قىلىمهن ۈئمۈت بېرىشىنى
 بالىسى ›يغƒر

 

 ھهققىده   تهربىيىسى قىزالر-خوتƒن

 

 قىزالردا-�خوتƒن .بهرمى∏هن ÿھمىيهت توال هربىيىسى∏هت قىزالر-خوتƒن زامانالردا بƒر√نقى خهلقى تاران≥ى
 ىئشقا تƒرمƒشتا موللىالرنىڭ ⁄قƒغان سهۋهبى، بƒنىڭ .بولماس يالغان دېسهك بولمىغان تې∏ى ⁄قƒش ⁄قƒتƒش،
 قولىغا كىشىنىڭ بولƒپ، تاپ تهييار ⁄خشاش  گهكسى بولسا ائدهملهر ⁄قƒغان .چىقىد√ بولƒپ يارىمىغانلىغى

 بولسا، ىئش قالىدىغان قولىغا كىشىنىڭ بولƒپ، تاپ تهييار مƒنداق ائدهملهر ⁄قƒغان كېيىن، غاندىنتƒر قاراپ
 .⁄ياليمهن دهپ ‰تىقاتلىرىد√ر دې∏هن بار، ≠ايدا نېمه ⁄قƒتƒشتا قىزالرنى-خوتƒن
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 مولال" :هسىلهنم .توال ماقالالر ‰يتىلغان ‰لىنىپ تƒرمƒشتىن توغرىسىدا بƒ تۈركلىرىده تاران≥ى چۈنكى
 fiزى دې∏ىنى∏ه fiز مولال يهنى دېيىلىد√، "قىلما قىلغىنىنى قىل، دې∏ىنىنى موللىنىڭ" ،"كىشى يېرىم — كىشى
 .‰تىد√ مهجبƒر شƒڭا ÿينى تƒرمƒش چۈنكى قىلماس، ÿمهل

 تƒر√پ، پبىلى ۈئچۈن تويغƒزماق قوساق يارىمىسا، ىئشقا تƒرمƒشتا بولسا، يېرىم ائدهملهر ⁄قƒغان دېمهك،
 ۈئچۈن شƒنىڭ !⁄قƒتسƒن بالىلىرىنى ÿگهشسƒن، بƒالرنى خهلقلهر قىلىپ قانداق ك∆رسه، كۈن سېتىپ ۋىجدان
 ÿھمىيهت تهربىيهسى∏ه ⁄قƒش ›الرنىڭ دهپ، بولماق≥ى نېمه خوتƒنالر بولغاندا، مƒنىداق ÿرلهر خهلقى تاران≥ى
 تاران≥ى لېكىن .كƒ≠ايىلهڭهن بىلهن يادلىتىش ىنىتېرىقىس ناماز بىلهن شهرتى ىئمان يالغƒز .بهرمى∏هن
 يۈز خهلقى تاران≥ى مهلƒمد√ركى، .تƒتقان ⁄ر√ن چوڭ غايهت مهيدانىدا تƒرمƒش ⁄قƒمىسىمƒ قىزلىرى-خوتƒن
 يولىدا ياساق-ائلۋان fiمرىنى ≠ۈتكۈل تاران≥ىالر ياشىغان، قƒللƒقتا بىلهن مهناسى چىن ائرتƒق يىلدىن

 قوش ›الر بولغان، خوتƒنالر تƒرغƒچى قىلىپ تهربىيه باشقƒر√پ، ائىئلىنى ≠ۈتۈن ۈنلهردهك قارا شƒ .كهچۈرگهن
 قولىدا خوتƒنالر تهغدىرى ائىئلىنىڭ ≠ۈتۈن ÿلھاسىل، .ائلغان ائشلىق ته≠كهن، خامان ⁄ر√غان، ⁄ما ھايدىغان،
 مهيدانغا بىر ھهممىسى يرهملهردهمه ت∆كۈن،-توي .ياشىغان بىلله بىلهن خوتƒنالر ÿرلهر ۋاقىتالردا بƒ .ىئكهن
 ھايات شاتالند√ر√پ، ۈئمۈتلهندۈرۈپ، كۈنلىرىده ‰غىر ÿڭ ھاياتنىڭ كۈلۈپ، بىلله ⁄يناپ، بىلله لىپ، يىغى

 شاتلىق يىغىنالرنى  كƒڭ∏ƒ مƒنداق بƒالر قىلىپ، شƒنداق .تىرىشقانالر ›نتƒلد√ر√شقا ‰غىرلىغىنى تƒرمƒشنىڭ
 نور√ز غانبولىدى ≠هسلىده ھهمهل بىرى مهيرهملىرىدىن شاتلىق مƒنداق خهلقنىڭ تاران≥ى .fiتكۈزگهن بىلهن
 مهيرهم∏ه ›نىڭدا .يىغىلىد√ مهيدانغا بىر خهلق كƒڭ∏ƒ كۈنى نور√ز .بولىد√ مƒنداق مهيرىمى نور√ز .د√ر مهيرىمى
 يۈنلهر .تىلىنىد√ هرتىلهكل بولƒشىغا قƒتلƒق ۈئچۈن بارچه يىلنىڭ يېڭى ⁄ينىلىپ، ⁄يƒنالر مىللىي مƒناسىپ
 ناخشىالر يېقىملىق بىربىرى∏ه قىزالر خوتƒنالر، ⁄غƒلالر، ÿرلهر، مهجلىسته .›چىرىلىد√ گۈلهڭ∏ۈچلهر سېلىنىپ،
 :ك∆رىمىز مƒندا ۈئچۈن نهمƒنه بىرىنى قوشاقالردىن مƒنداق .سېلىشىد√ ≠وتىالر قىلىپ، خىتا≠الر بىلهن
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 تىد√،سىال سىرجƒغا قاناتىنى قالىغاچ

 .چىرالتىد√ ⁄رداغا يى∏ىتنى كهل∏هن مهككىدىن
 يوق، نىم≥ىسى بار، تونى يى∏ىتنىڭ كهل∏هن مهككىدىن

 .يوق غƒن≥هسى بار، بهرگى قىسىپسىز گۈل باشىڭىزغا 
 

 قالمىسƒن، غƒن≥ه بهرگىده قىس، تازا قىسساڭ گۈلنى

 .قالمىسƒن ائرمان ك∆ڭلىده س∆ي، تازا س∆يسهڭ يارنى
 

 كېيىنىرهك .ك∆رسىتىد√ تƒرمƒشىنى تاران≥ى بالد√رقى يىل يهتمىش-ائتمىش مƒندىن غانلىرىمىزياز بƒ بىزنىڭ
ƒش بƒرمƒزگىرىشكه تfi تۈپ، تاران≥ىالرغا ىئلى .›چرىدىfi تكهندىن ⁄ر√سقا ائندىنfi ش كېيىنƒرمƒت 

ƒنلىرى قىشالق .‰زگهردى تېخىمƒرلهرگه بالد√رقىدهك خوتÿ مۈرfi تهپ، هزىپىسىنىۋ يولداشلىق يولىداfi ھايات 
  ك∆رمىشلى قېرىنداشلىرىمىزدىن )‰زبهك( سارت خوتƒنلىرى شهھهر كهلسىمƒ، ىئشلهپ بىلله ىئككىسى  چىغىرىده
 بالد√رقى خوتƒنالرغا مهزلƒمه بÿ ƒرلهر .يوقاتتى خƒسƒسىيىتىنى يولداشلىق ÿرلهرگه سولىنىپ، ىئ≥ى∏ه fiي
 دېمهك، .ك∆ردى ÿۋزهل تƒتƒشنى سوالپ شƒنداق بƒالرنى باققانلىقتىن، بىلهن بايلىغى يوقىتىپ نهزهرىنى چىن
ƒقتى كېسىلى∏ه ≠الهچ دارىپ، شامال م∆چىسى∏ه يېرىم تاران≥ىالرنىڭ باشالپ، كۈندىن شƒتاران≥ىالرنىڭ .يول 

 بƒالرنى تهبىي ۈئچۈن، بولغانلىغى قېرىنداشالر سارت خهلقى ائلغان ۈئل∏ه توغرىسىدا قىزالر-خوتƒن
 ≠هيدا ائدىتى ‰لىش خوتƒن ىئككى بىلهن ك∆رۈش قېرىنداشلىرىمىزدىن قازاق ۈئستى∏ه بƒنىڭ .قƒتمىدى⁄

 .بولدى
 .fiزگهردى ائساسهن تƒرمƒشلىرىمƒ كېيىن باشالنغاندىن تƒر√ش بىلهن خوتƒن ىئككى خهلقىده تاران≥ى
 قهيهرلهرده ≠اسكىنا كېسهل بƒ .تۈگىدى تامامهن ىئشهن≥ىسى بىربىرى∏ه خوتƒننىڭ-�ÿر ساائدىتى، ائىئله ىئل∏هركى
 كېيىنكى ائمما .fiيلهندۈرهتتى باال يهتكۈزۈپ ياشقا 20—18 زامانالردا بƒر√نقى خهلقى تاران≥ى .قىلدى سهرايهت
 تهبىي ائرىسىدا fiيلهن∏ۈچىلهر ياش مƒنداق .باشلىدى fiيلهندۈرۈشكه بالىالرنى ياشلىق 14—13 چاغالردا

 ىئش بىر تهبىي تƒر√شى بƒز√لƒپ ائىئله ائجرىشىپ، خوتƒننىڭ-�ÿر سۈرگهنلىكتىن ھ∆كۈم مƒھهببهتسىزلىك
 .قالدى بولƒپ

 ىئشى خƒرا≠اتقا ھهم قىزالردا-خوتƒن .بولدى تهرىپىدىن ÿرلهر توالراغى ائجرىشىشالرنىڭ مƒنداق تهبىيكى
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 بهزدۈرگۈچىلهردىن س∆يدۈرگۈچى، ر،سېھى جاد√، مƒھهببهتسىزلى∏ىنى ÿرلهرنىڭ بولغانلىقتىن، كۈچلۈك نىش
 جاد√گهر، كىرىپ، چارىلهرگه تۈرلۈك بولƒپ، قاراتماق≥ى fiزلىرى∏ه ÿرلىرىنى بهزىلىرى ۈئچۈن شƒنىڭ .ك∆رهتتى

 .بولغان بولغانالر قƒربان يولدا شƒ ائخىرىدا بېرىپ، ماللىرىنى تا≠قان موللىالرغا قهسىدىخان،
ƒندىن يازغانلىرىمىز بƒھۋالالرنى كهچۈرگهن باشلىرىدىن د√ربال يىل 15 بÿ √1905 .بىلدۈرىد�كېيىن يىلدىن- 
 بالىالر ÿر كېيىن باشلىغاندىن ك∆رۈشكه د√نيانى يور√ق ‰≥ىلىپ، ك∆زلىرى كىرىپ، ›قƒم بىر ياشلىرىغا تاران≥ى
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 دې∏ىلىك ىرىياشل تاران≥ى توغرىدا بƒ .قتى�چ مهيدانغا ≠ىكىرلهر ھهققىده ⁄قƒتƒش بالىالرنىمƒ قىز ⁄خشاش
 خوتƒنالر چاغدا بƒ .باشلىدى ⁄قƒتƒشقا ›الرنى ‰≥ىلىپ، مهكتىۋى قىزالر يهرده ھهر .بولƒندى ھهرىكهتته
 قىلىپ بهجا ۋهزىپىسىنى يولداشلىق ÿرلهرگه يهنه يهردىكىلهر ھهر قامىلىپ، fiيده fiيدىكىسى ىئل∏هركىدهك
 بƒ .باشلىدى يېتىشىشكه زاتالر قايغƒرغىدهك ھۋاللىرىنىÿ تاىئپىسىنىڭ قىزالر-�خوتƒن خوتƒنالردىنمƒ .كهلدى
 ىئمكانىيهت ÿھۋال ىئشلىشى∏ه چىقىپ مهيدانغا ائنىالرنىڭ لېكىن تƒراتتى، ك∆رۈنۈپ الردىن مهلƒمات تۈرلۈك
 .بهرمهتتى
 .‰≥ىلدى يول ىئشلىشى∏ه چىقىپ مهيدانغا ائيالالرنىڭ كېيىن ىئنقىالۋىدىن فېۋرال يىلنىڭ-1917
 قارشى خانىملىرى شهھهر ىئنقىال≠نى بƒ .قىلىندى ‰الن دهپ تهكشى بىلهن ÿرلهر ھوقƒقتا ىزالرق-خوتƒن
 ۋه غالجات تƒرغان fiزهم .ائلدى قارشى بىلهن خوشاللىق توال خوتƒنلىرى قىشالق لېكىن بىلمهيمهن، ائلغاند√،
 سايالم كۈنلىرىده سايالم .بولدى راقنƒرغƒنى خوتƒنالر ÿرلهردىن مهيرهملىرىده ھۈررىيهت قىشالقلىرىدا كهتمهن

 ياشىغƒسى∏ه قىزلىرىنىڭ-خوتƒن تاران≥ى ك∆رۈپ، ÿھۋالنى بƒ .ىئدى توالراق خوتƒنالر يهنه مهجلىسلىرىده
 .ىئدى ائرتقان ىئمانىم

 ÿھۋالدا بىر شƒنداق .تƒراتتى ك∆رۈنۈپ ائشكاره ياشايدىغانلىغى fiزىنىڭ خهلقنىڭ ياشىسا قىزالر-خوتƒن
 تاران≥ى بىلهن تهسىرى تهنا ÿھۋالنىڭ ‰غىر بƒ .›چرىدى ۋهقهسى∏ه يىلنىڭ-�18 خهلقى ›يغƒر
 بƒالرنىڭ ىئ≥ىده يىل شƒ چۈنكى .بولƒر تƒرغان سƒسلىشىپ ائز بىر قىزلىرى-خوتƒن
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 خانىملىرى تاران≥ى شهھهرلهرده د√ر√س، .بىلهلمىدىم بارلىغىنى ىئشلىرى ىئشلى∏هن ك∆رۈنهرلىك ك∆زگه
 قىزىمىز نهچ≥ه بىر .ىئكهن بار سويƒزى قىزالر-خانىم يهرلهرده بهزى ىئكهن، تƒرغان ىئشلهپ ب∆لۈمىده خاتƒنلهر"

ıرتىدا بىلىم تاتار -تۈرك" تاشكهنƒپ "يƒتۈگىتىد√ ⁄ق. ƒچوڭ قارىغاندا زامانغا بالد√رقى ىئشالر سانالغان ب 
،ƒم نهرسه ھې∞ قارىغاندا زامانغا ھازىرقى ك∆رۈنسىمÿمهخسىتى ھ∆كۈمىتىنىڭ خهلق ھازىر چۈنكى .دهيمهن هس 
 .ىئدى تƒرار ك∆رۈنۈپ كى≥ىككىنه ماڭا ›الر چاغدا، بولغان تىش تۈگى ساۋاتسىزلىقنى
 .⁄قƒۋاتىد√ چوڭالر مهكته≠لىرىده ‰≥ىلغان تۈگىتىشكه ساۋاتسىزلىقنى دې∏ىدهك قهيهرده ھهر تاران≥ىالرنىڭ

 شه ياركهنı ھهتتا ىئش؟ قانداق بƒ .يوق مهكتىۋىمƒ قىزالر تƒرسƒن، ياقتا ربى خانىمالر قهيهرلهرده شƒ ائمما
 خانىم دهرتمهن ىئككى كهل∏هن غالجاتتىن ھالدا قىلىنغان تهخمىن ⁄قƒشى قىزلىرىنىڭ-خوتƒن تاران≥ى ھىرىده
 .ىئدى كهل∏هن ⁄قƒشقا بولغانلىقتىن مهلƒماتسىز fiزىده بƒالر .قالدى بولƒپ ⁄قƒتماق≥ى ‰≥ىپ مهكتهپ

 كېيىن ائجراپ، يولداشلىرىمىزدىن ماڭغاندا،بىزنىڭ .موشƒنداق ھالى قىزالرنىڭ-خاتƒن تاران≥ىالردا
 جىددىي يولىدا ائقارتىش خانىمالرنى ۈئچۈن قالماسلىغىمىز يولداشلىرىمىزدىن بىزنىڭ .‰ھتىمال قېلىشىمىز،
 !ماڭايلى بىرگه ر،خانىمال يۈرۈڭالر، .، .بىلƒرمىز دهپ الزىم بولƒشىمىز ھهرىكهتته
 ⁄چاق يېڭى

 خانتهڭرىنىڭ شانلىق بولغان ≠هخرى يƒرتىنىڭ ›يغƒرستان .ىئدى چىققان ‰تى∏ى∏ه تىيانشان قا≠ىله بۈگۈن
 بهشارهت يور√قلƒغىدىن مهنزىرىلىرىنىڭ  ت∆بهگهن بىلهن ك∆رۈنۈشى سۈرلۈك چوققىسى تاقاشقان ك∆ككه
 بىشارهت≥ى گƒگƒم شƒم تƒرغان  ساۋىرا قاراڭغƒلƒق، ل∏هنكه غالىب يور√قلƒققا بىراق .ىئدى بهرمهكته
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 قارا چوققىسىنى خانتهڭرى
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 جاڭ∏ىلى ز√لمهت يول ...خهتهر يول .ىئدى كويىدا ائداشتƒر√شنىڭ قا≠ىلهنى چۈمكهپ، بىلهن ≠هردىسى
 ھهددى الرنىڭجانۋار يىرتقƒچ ، قƒش-�ىئشı تƒرغان ≠ايالپ قا≠ىلهنى جاڭ∏ىلىدا ز√لمهت fiتكۈسى، ائرقىلىق
 بولƒشى يهمتىك قا≠ىلهنىڭ ›چرىشىپ، جانۋارالرغا ۋهھشىي مƒتلهق بىلهن رىش كى يولغا ...يوق ھېساۋى
 يول يƒرتىغا ›يغƒر ائرقىلىق جاڭ∏ىلى ز√لمهت باسمىغان ائياق ىئنسان يان بÿ ƒسىرلهردىن .ىئدى چوقƒم
 يول، ...مهجھƒل يول قا≠ىلهگه ۈئچۈن شƒنىڭ .ىئدى يولƒۋچى بىرىن≥ى قا≠ىله، بىرىن≥ى بƒ چىققان سېلىشقا
 كۈتمهك كۈننى يور√ق قا≠ىله ⁄يالپ، ياقلىرىنى شƒ مانا .ىئدى بار ۋايىم ھهم توغرىسىدا راھىله ۋه تۈلۈك ⁄ز√ق
 دهپ " دهرهڭ∏ىدىن قƒرغان ⁄چاق قورقمايد√، قاراڭغƒدىن قالغان كهچكه" توسƒن تهلۋه بىراق .بولدى

 قƒرماق "⁄چاق تۈزهپ ⁄تاق" مƒندا بىلهن ÿكسهرىيهت قا≠ىله ...سۈرهتتى ىئل∏ىرى يۈرۈششى ۈئندىمهستىن
 چاقماق "قƒتلƒق" .قƒيدى ياغ كىمى كهلتۈردى، ⁄تƒن  كىمى ⁄چاققا قƒردى، ⁄چاق :⁄غƒز ⁄چاق≥ى .بولدىلهر
 ...باشلىدى يېنىشقا الۋال ⁄چاق .تƒتاشتƒردى ⁄ت چېقىب،

 ائيدىڭالتماق، چوققىسىنى خانتهڭرى بولغان بىل∏ۈسى ائزاتلىق بىلهن غىيور√ ⁄چاقنىڭ ⁄چاق≥ىالر
 دهھشهتلىك چ∆رىسىده خانتهڭرى لېكىن ...ىئدى يور√تماق ›يغƒرىستاننى بىلهن نƒر ÿتكهن ÿكس بƒنىڭدىن

 ىئكهنكى، قƒتƒرماقدا گۈكىرهپ س∆لىتىله ÿجدىھا قارشى ⁄چاققا يېڭى ۋ√رغان شƒ قالتىس بوران،-قار
 سوغ شƒۋ√رغاننىڭ قالتىس قارابوران، .ىئدى بىلله بىلهن ›الر ÿزراىئل قهھهر .تƒراتتى ائڭلىنىب چاق≥ىالرغا⁄

 .ىئدى ÿتمهكته تهھدىد بىلهن مƒزلىتىش كاىئناتنى ≠ۈتكۈل زهھىرى
 ائزاپ دىرىلدهپ بىلهن ۋايىم ۈئچۈن بولغانلىغى دهھشهتلىك قورقƒن≥لƒق كهل∏ۈسىنىڭ ⁄چاق≥ىالر
 ىئزدىمهكته جاننى بىر قىلىدىغان ھاالك ⁄چاقنى، بىر fiچۈرىدىغان ائختƒر√پ بوران قالتىس ...ىئدى تهچهكمهك
 قالتىس .چېلىناتتى ك∆زگه چىراق بىر ⁄چاق، بىر ≠ىلدىرلىغان سهينالىقتا بىر ÿمهس يىراق قا≠ىلهدىن ...ىئدى
 .ىئدى قƒتƒرماقتا قارشى بƒڭا شƒۋ√رغان ÿيمهندۈرگۈچ بوران،
 ائداققى ⁄تƒن، ائداققى قىلىپ، ائمالالرنى قارشى بƒڭا قىسمى بىر ÿھلىدىن ⁄چاق غېرىپ بƒ كىنلې

 ىئش ياغلىرىنى
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 ىئنتىزار تاڭغا — fiتكۈزۈشكه تۈننى ›ز√ن fiچۈرمهستىن، چىرىغىنى ائنا ⁄چىغىنى، ائتا بولسىمƒ، لىتىپ
 بƒالرنىڭ .ك∆رهتتى ھازىرلىغىنى قىلىشنىڭ تهسلىم جېنىن هÿزراىئل∏ بېرىپ، تهن تهغدىرگه بولسا قېرىالر .ىئدى

 يېڭى — ىئدى ائڭالنماقتا ⁄چاققا يېڭى ىئڭرهشلىرى جانالرنىڭ ÿزىز ائچ≥ىغىدىن جان الش، تا ائرىسىدىكى
 الۋلىتىپ، قان≥ه نى ⁄چاق ⁄چاق≥ىالر .ىئدى مهلƒم مƒندىن قƒر√لغىنى تۈۋىده ىئشىك ›يغƒرىستان ⁄چاقنىڭ

ƒزگىرىش بىر ھاۋاسىدا رستان›يغfi ىئجتىھات ياساشقا ،ƒرىستاندا كهڭ قهدىرلىك قىلسىمƒهرمانلىق ھ∆كۈم ›يغ≠ 
 بƒنىڭ .ىئدى ÿمهس  مƒمكىن ىئسسىتىش ھاۋاسىنى سوۋ√تقان غاننىڭ شƒۋ√ر ھهم بوران قارا قىلىۋاتقان
 .ىئدى الزىم كۈچى تهبىŸت ۈئچۈن

 يالقƒنى تƒرغان الۋالپ ⁄چاقنىڭ يېڭى .تƒراتتى قارا بولƒ نتهزىرمƒ تاڭغا بىلهن ك∆ز ت∆رت بƒالر دېمهك،
 بىر ›يغƒرالردىن fiسمه ياش بىلهن ك∆رۈنۈشى ائىئلىسى∏ه ›يغƒر — ÿھلى ⁄چاق يېقىنالشقان fiچۈشكه
 ڭباتƒرالرنى ياش بƒ — چىقتى يولغا قاراپ ⁄چاققا الۋلىغان ۋايىمسىز خهۋىپلىرىدىن خهتهر، يولنىڭ نهچ≥ىسى
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 تا≠الماي، ›چىنى-باش يولنىڭ ائدىشىپ يولدىن قان≥ىسى بولدى، ھاالك ›چراپ جانۋارالرغا ۋهھشى قان≥ىسى
 ⁄غƒز كهنجه ÿڭ نىھات .ك∆مۈلدى ائستىدا شƒۋ√رغان يولƒقƒپ، قهھرى∏ه تهبىŸت قان≥ىسى .بولدى خاراپ
 !..قااليد√ ⁄چاغىنى ⁄غƒز بىلله بىلهن ⁄چاق≥ىالر بƒ .‰رىشتى ⁄چاققا نهسلى

 ھونƒز ›الر !..مƒنتهزىر يولىغا ائكىلىرىنىڭ كهتكهن ىئزدهپ ⁄چاق بولسا، بالىلىرى ›ششاق  ›يغƒر
 قاراڭغƒلƒق، بىراق — كېلىد√ ≠ىلدىرلىتىب fiچۈرمهستىن ⁄چاقلىرىنى قارشى شƒۋ√رغانغا-بوران قاراڭغƒلƒق،

 ھ∆كۈم مهڭ∏ۈلۈك fiچۈرۈپ، زامان بىر ⁄چاقلىرىنى ائچقƒزماستىن، ك∆ز بوزهكلهرنى بƒ شƒۋ√رغان بوران، قارا
 ÿمدى ...بهل∏ىلىك ائالمهتلهردىن تۈرلۈك بƒنىسى يېقىنلىدى، تاڭمƒ لېكىن !..≠ېيىده قىلىشنىڭ ≠هرمانلىق

 fiزىده ›يغƒرىستاننىڭ ⁄چاقنى چىقىپ، يولغا قا≠ىله ...الزىم بولƒشى ھهرىكهتته دې∏ىلىك ⁄چاق≥ىالرنىڭ
 ..!كېرهك قƒر√شى

 ›يغƒر نىھايهت كېرهك، سۈزۈلسه تاڭ ائيغاق≥ىسى كۈننىڭ يور√تقƒچى د√نياسىنى ىئنسانىيهت ≠اتقىنا
 بو قالتىس بولƒپ، زايىل ز√لمهت-قاراڭغƒلƒق تƒرغان قا≠الپ ائجƒنىنى
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 بىلهن س∆لىتى ≠ۈتكۈل ÿندى چوققىسى تهڭرى خان ›چقان ك∆زدىن .كېرهك ≠هسلىسه شƒۋ√رغان ھهم ران
 !..ھهيھات !..لهيكىن .كېرهك رۈنسهك∆

 بالىسى ›يغƒر

 "چامدامدىن بىرىن≥ى" 
 ائمراق بىلهن ⁄ماق

 بƒغداي بولىدىغان قىزلىرىدا ›يغƒر ›نىڭ .ىئدى قىزى س∆يۈملۈك دېخاننىڭ بىر شهھىرىده غƒلجا ⁄ماق
 ياراشىملىق ستىدىكىۈئ يۈزىنىڭ مهڭزى، قىزىل رهڭلىك ائنار قېشى، قىياقتهك بهرگى يۈزى، تولƒن fiڭلۈك
 سۈ≠هت ≠هرى چې≥ى، بۈدره ياڭلىق سƒمبƒل بويى، زىلۋا چىۋىقتهك تال ك∆زلىرى، بوتا تƒرغان م∆لدۈرلهپ مېڭى،

 fiزى∏ه ائمراقنى بىلهن س∆زى سىلىق ۋه قىلىغى جىلۋىلىك ناز√كقىنا تارتقƒچ fiزى∏ه سىنى، س∆لهتلىك
 مهجنƒن ائمراقنى قارىشى كۈلۈمسىرهپ بىلهن ېقىشىق كىر≠ىك ‰تىپ، قاش ك∆يدۈرۈپ، ھهم تƒيƒند√رغان
 .ىئدى ÿتكهن

 ھهر ۈئچۈن شƒنىڭ .ك∆رهتتى جانسىز fiزىنى ائمراق ائلدىدا چىرايلىقنىڭ بƒ دې∏هندهك، چىرايى تهبىŸتنىڭ
 ›چراشقاندا لېكىن .ىئدى تهشنا ك∆پ بىلدۈرۈشكه ھازىرلىغىنى ‰تىشكه ≠ىدا fiزىنى يولىدا ⁄ماقنىڭ ۋاقىتتا
 ك∆پ بولسىمƒ، شƒنداق .بوالتتى توسالغƒ بىلدۈرۈشكه تىلهكلىرىنى تهشنالىق بƒ شورى مƒھهببىتى ›الرنىڭ

 بىلدۈرۈشكه بىلهن ناخشىالر ›شبƒ مهخسهتلىرىنى ۋه تىلهك ك∆ڭلىدىكى ائمراق بىرىده ›چرىشىشالرنىڭ
 :بولدى مƒۋه≠پهق
 .  قىياقتهك، بهرگى تاغدىكى

  .fiرگىلهي قاشلىرىڭدىن
  كېيىكتهك، تƒرغان هلمۈرۈپت

  .fiرگىلهي ك∆زلىرىڭدىن
  يۈزۈڭ∏ه، ائيدهك دىلبىرىم
  .بوالي خالىڭ زهيتۈنه
  يېتىپ، يانىڭدا كې≥ه
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 .بوالي خېرىدارىڭ كۈندۈزى
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 ›مƒنƒپ، بېقىشىدىن ھهر دهپ، يهتسهم ىئلتىپاتىغا ⁄ماقنىڭ ائمراق يانغان بىلهن ⁄تى مƒھهببهت ۋه ىئشق
 ÿندىكىپ ائمراقنىڭ ھال بƒ .ىئدى دالجىماقتا ⁄ماق بولƒپ مهغر√ر چىرايىغا تهلپۈن∏هنسېرى نلىشىشقايېقى ائڭا
 ÿنسىرهش يوقىتىپ، ائرز√لىرىنى دې∏هن يهتسهم بېقىشىغا ÿلۋهك ›نىڭ قوشƒلƒپ، ⁄ماغىغا ك∆ڭلىده تƒرغان
 .ىئدى چاقماقتا ›ر√غىنى
 ياققا ھې∞ خىيالىنى-≠ىكىر  تƒيغƒنىڭ چوڭقƒر لدىرىۋاتقانائ نهگىد√ ك∆ڭۈلدىكى تهسىرى ھالنىڭ شƒ مانا

 التا≠هتلىك بېشىدىكى تومƒز گۈلشهنباغنىڭ .كىردى گۈلشهنباغقا بىلهن تارتىش fiزى∏ه ⁄ماق  بƒلجƒتماي
 دهرىجىده ÿتكىنىدهك ىئنكاس fiزىده جامالىنى بارلىق تهبىŸتنىڭ ۈئستى∏ه جااللىرى رهۋناق بىلهن ك∆رۈنۈشى
 )قايغƒلƒق( مƒسƒر دې∏هنده ھه ائمراقنى ك∆رۈنۈشى، ائيدهك تولƒن ‰تىپ لهپ باغدا › ⁄ماقنىڭ ىقچىرايل
 .قالدى قىلىپ

 :باشالپ ناخشىنى ائمراق
 ائيدهك، تولƒن سهبده سېرىق

 .ياراشىبد√ر نƒر يۈزۈڭ∏ه  
 ≠ىراقىڭدا، ⁄تى سېنىڭ

 —تƒتاشىبد√ر، ⁄ت يۈرهككه 
 يۈرى∏ى∏ه كېيىن، ماختىغاندىن ياراشقانلىغىنى نƒردهك گۈلنىڭ سهبده رىقسې يۈزى∏ه ائيدهك ⁄ماقنىڭ دهپ
 .قىلىد√ ىئزھار ياتقىنىنى ك∆يۈپ بىلهن دهردى ≠ىراق تƒتىشىپ، ⁄تى ىئشق
 نېمىدهك ھې∞ ائلدىدا ⁄ماقنىڭ › گويا گۈللهر رهڭمƒرهڭ fiڭلۈك  ھه≠رهڭ يهر،  ھهنىپىدهك يېشىل › 

 بوشىمىغان مهدھىيىدىن مهشƒقلىنىپ، مƒڭƒيƒپ، بېرى ائخشامدىن ونƒپ،ق شېخىغا گۈل قىزىل .ك∆رۈندى
 بىلهن روھ يېڭى ۋه دهرت يېڭى ائمراقلىنىپ، ھ∆سنى∏ه ⁄ماقنىڭ بولغان ≠هيدا يېڭى ىئ≥ىده گۈللهر بƒ بƒلبƒلالر
 ƒرماقتات fiتۈپ بىلهن  گىنه ائلدىدىن ، سƒلƒنقاپ كېپىنهكلهر يۈرگهن ÿگىپ ك∆كلهمده .تƒراتتى سايرىشىپ
 تƒيغƒسىنى كۈنلىشىش بىلهن ھايۋانلىرى مƒزىكى≥ى خƒدانىڭ ك∆ڭلىده ائمراقنىڭ ك∆رۈنۈش بƒ .ىئدى

 .تƒردى توختاپ بېسىپ، سۈر دې∏هنده ھه، .يېقىنالشتى قېشىغا گۈل جانلىق ، ماڭغىالپ شƒندىن ۋه تƒغد√ردى
 ⁄ي مƒزىكا بىلهن ائۋاز مƒڭلƒق كېيىن دهمدىن بىر
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 تازىم بƒالرغا گۈللهر گويا .چېلىشماقتا قىلىپ تهڭكهش سازلىرىنى مƒزىكانتالر ÿندى مانا .ىقوشƒلد ناشقا
 .قىالتتى )≠ƒراق خƒش( مÿƒتتهر دىماغلىرىنى مƒزىكانتالرنىڭ بىلهن بوي خƒش ≠ۈكۈلۈپ، ‰∏ىلىپ، يۈزىدىن
 .ىئدى يوق ھهرىكهت ⁄ماقتا لېكىن
ƒخىتابهن ⁄ماققا بىلهن ≠هتسۈ غهرىبانه تهسىرلىنىپ، ائمراق ھالدىن ب: 
 ‰∏ىلدى، شاخ مهجنƒن تالى

 .ماڭا ‰∏ىلمهيسهن يار
 جاننى، بƒ ائلغىن كېلىپ يا

 .ماڭا بهرگىن ك∆نۈل يا
 كېلىپ يا ‰∏ىل، سهن ‰∏ىلمهيسهن، سهنال ‰∏ىلدى، ≠ƒتاقالر گۈللهر، ھ∆رمىتى∏ه مƒھهببهت ۋه ىئشق :يهنى
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 :ھهم ائل جېنىمنى
 بولساڭ، گۈلى چىمهننىڭ سهن  

 .بƒلبƒلى چىمهننىڭ مهن
 ىئشهنسهڭ، چىرايىڭغا سهن 

 —قƒلى، خƒدايىمنىڭ مهن
 :دىدى
 ‰رىتتى بƒنى قىلىپ، تهسىر ⁄ماققا ناخشىلىرى مƒڭلƒق قېنىق قايغƒسى، ائرىالش ائغرىغى ك∆ڭۈل ائخىرىدا

 جƒش قاينىتىپ، ھىسسىياتلىرىنى يالقƒنى مƒھهببهت قوزغىلىپ، تƒيغƒسى-ھىس ائمراقلىق ك∆ڭلىده ھهم
 .دې∏ۈزدى ائمرىغىم ›رغƒز√پ،

ƒتىد√ يىلالر ائيالر، كۈنلهر، .باشلىنىد√ دهۋرى ساائدهتلىك ائمراقنىڭ كېيىن دهقىقىدىن  شfi. ƒماقم⁄ 
 .توختايد√ يۈرۈشتىن كۈلۈشۈپ ⁄ينىشىپ، بىلهن ائمرىغى  كوچىالردا بƒر√نقىدهك .يېتىد√ ۋايىغا fiسۈپ،
 .قوغاليد√ قارىسا ىئشىكتىن قورغاپ، ⁄ماقنى ائتىسى .بولىد√ دىدار كهم ۋه "كهمنامه" ۈئچۈن ائمراق

 :باشاليد√ ناخشا ائمراق
 بار، ÿل ىئشى∏ىده يار

 .fiتهلمهيمهن ÿيمىنىپ  
 قويساڭ، تولغىنىپ يارىم     

 .كېتهلمهيمهن ائيلىنىپ  
 

 بۈگۈن، غېنىمهتتƒر دهم  

 .بۈگۈن غېنىمهتتƒر دىدار  
 يارىم، يلى⁄ينا كېلىڭ،

 .بۈگۈن ھاالۋهتتƒر خويما  
 ىئشىككه، كهلدى گادىيىڭ

 ÿيمىنهد√ر، كىرگهلى

 تƒر√پ، باغالقتا  قولى

 —تهلمۈرهد√ر،  ك∆زلهرى
 :تƒر√پ ىئ≥ىده fiي ⁄ماق ائڭلىغان بƒنى .قىلƒر ىئزھار زارىنى ۋه مƒڭ دهپ

 يار، كهلدىڭمƒ ك∆رگىلى 

 .يار كهلدىڭمƒ ك∆يدهرگىلى    
 ⁄تىنى چكهنfi  ك∆يۈپ، 

 —يار، كهلدىڭمƒ ياند√رغىلى       
 .كېلىد√ ‰غىر ائمراققا س∆زى دې∏هن "fiچكهن ك∆يۈپ،" ⁄ماقنىڭ .‰تهر ىئراد سوائلنى ⁄تلƒق دهپ
 :قارشى بƒنىڭغا كېيىن شƒنىڭدىن
  بوزاڭنى خام ىئ≥تىم قايدىن
 :كېيىن )كىنايه ىئشقىدىن ≠ىشمى∏هن( ك∆كسۈمنى، تƒتتى
  ...ك∆زۈمنى بوتا ائيرىۋهتتى بىلهن ز√لƒم
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  .قالسƒن ائيرىلىپ ائيرىغانالر بىلهن ز√لƒم
 —قالسƒن، بۈرۈلۈپ سامانىدهك بƒغداي-ائر≠ا
 :⁄ماق .قارغىدى ائيرىغƒچىالرنى دهپ،
  ائيرىيد√، سهلكىن سامانىنى بƒغداي-ائر≠ا
 —ائيرىيد√، fiلۈم ائمرىغىنى بىلهن ⁄ماق
 بايان يهتمهسلى∏ىنى كۈچى كىمنىڭ  ھې∞ باشقا fiلۈمدىن  ائيرىشقا  رنىك∆ڭۈلله ائمراق  دهپ، ھې∞  باشقا
 .ÿتتى

 ھهم كهتكهنده ىئلى ۋه بƒز√لغاندا ىئلى چايقىلىپ، دهرياسى تارىم نهدىند√ر .ىئدى باھار ساپ يىلى-1881
 )ك∆پ( چوغ دهمهھهللهر ھهر خهلقى تارىم .باشلىنىد√ قااليمىقانلىق ھال، بىر ≠هرىشان ‰غىرلىق، ك∆رۈنمى∏هن
 چىقىپ، ۈئنلهر ÿمىرانه دې∏هن كهت كهل، تهره≠تىن ھهر .تو≠النغان
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 ك∆پ .ائڭالر دهرياسى تارىم ≠ۈتۈن ۈئننى بƒ بولƒپ، ≠هيدا چوڭالر رهۋىشته مƒھهببهتلىك يۈزىده ھاۋا

 .ك∆چتى يهتتىسƒغا تاشالپ، يهرلىرىنى fiسكهن تƒغقان، تاران≥ىالر fiتمهستىن
 :⁄ماق يانغان گۈر-گۈر ⁄تىدا ≠ىراق بƒ .قالƒر ائمراق كېتهر، ⁄ماق

 ىئزدهپ ھالدا بىر سهرگهردان ›نى ۈئچۈن خوشالشماق بىلهن ائمرىغى دهپ، ائمرىغىم سهن، كېتهرده —
 :چىقىد√ ‰يتىپ ناخشىنى ›شبƒ ائلدىغا ⁄ماقنىڭ ائمراق بويى≥ه، ماقاله "يول ك∆ڭۈل∏ه ك∆ڭۈلدىن" يۈرگهنده
  كېلىسهن، اياقتىنق سهن

  .خƒمار ك∆زى چىرايلىغىم
  تهگمىسƒن، تىلىم ساڭا

 —تƒمار، تىل ائسقىن بوينƒڭغا
 :⁄ماق .بېرىد√ سوائل ائشىقانه دهپ
  يارىم، بولد√م، كېتهر مهن
  .كېتهي ÿيلهپ بايان ÿرزىم
  دهپ، قالدى يار مېھرىۋان
 —كېتهي، يىغالپ قان چ∆للهرده
 :ائمراق .‰يتتى ÿرىز سسƒ≠انهتهÿ ۈئچۈن خوشالشماق دهپ

  ائلƒرسهن، ÿقلىم مېنىڭ دهپ كېتهرمهن
ƒرسهن ⁄تالر مېنىڭ جانىمغا بƒسال.  
 كېتۈرسهن؟ قايان يىغالتىب قان مېنى

   :⁄ماق

  تا≠شƒرد√م، ائلالغا بىر سېنى
  چىدارمهن؟ نې≥ۈك ك∆رمىسهم مهن سېنى
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  ت∆زهرمهن؟ قانداق ىئلىدا سېنىڭسىز
  .خارابد√ر ھالىم رمىسهبه ائنام-ائتا

 .دىدى —كېتهمد√؟ ⁄ماق بولمىسا، قارا بهختىڭ
 :بىلهن شƒنىڭ .سېغىنار س∆يۈملۈگىنى ائمراق fiتمهس-�fiتهر كۈن
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  يهتته، تاڭال ائلته، بۈگۈن
  .كهتكىلى يار مېھرىۋان
  بار، ىئزى كىرسهم باققا
 .شامىلى چىقسام تاالغا
ƒكې≥ىلهر، ائيدىڭ ائق  
  .كې≥ىلهر يدىڭائ ائ≠پاق
  ≠ƒرايد√، رېھان بىلهن گۈل
 —كوچىالر، ماڭغان يارىم
 .ىئدى ك∆يۈنهر ›ندا › .ىئدى مƒڭلىنار چېكىپ ≠ƒغان-�ائھ دهپ
 :ائمراق
  سىن≥اي، تۈۋىده گۈل قىزىل
  .مهن بولد√م خƒمارى ىئ≥ىپ
  يارغا، كېتهر ائيرىلىپ
 —مهن، بولد√م دىۋانه يۈرۈپ
 كهينىدىن ائمراقنىڭ بولسا ⁄ماق .كهلتۈرۈر خاتىرى∏ه بولغانلىغىنى مƒ≠تىال ردهيه قايسى ائمراقلىققا دهپ
 .كهلمهس لېكىن .بولماقتا مƒنتهزىر ك∆ز ت∆رت قاراپ، يولىغا ›نىڭ ۈئچۈن شƒنىڭ .ىئدى ۈئمۈتلىنهر كېلىشى∏ه
 :‰لىپ د√تار قولىغا كېيىن شƒندىن

ƒجه≠مÿ ،ڭغا يارىم، كهلمىدىڭƒمغا .بولد√م بارغىدهك يولƒيارغىدهك يۈرهكنى ائلىب، ≠ى≥اق قوش قول 
 —بولد√م،
 داۋام ك∆يدۈرۈشنى ائمراقنى يالقƒنلىنىپ، ⁄ت روھىڭ .fiتهر يىلالر ائيالر، كۈنلهر، .‰يتار ناخشىنى دې∏هن
 سازىنى مƒڭلƒق .چىقىد√ كېزهرلىككه ÿل كې≥ىپ، دهريا بېسىپ، تاش ‰شىپ، تاغ ائمراق نىھايهت، .‰تهتتى
 يېرىده بارغان تا≠مايد√، خهۋهر ⁄ماقتىن بىراق .چىقىد√ ائختƒر√پ دىيارىنى تاران≥ى fiتىد√، دهريادىن ،چېلىپ
 :چېكىپ غƒربهت
  ÿردىم، ÿمهس يهرلىك بƒ مهن
  .مېنى كهلتۈردى يارى
  ÿردىم، ك∆يمهس سالساڭ ⁄تقا
 —مېنى، ك∆يدۈردى يارى
 .قىالتتى ىئزھار نىتارتقانلىغى ۈئچۈن يارى ‰غىرلىقنى بارلىق دهپ
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  كهزدىم، ائلهمنى يۈردۈم،
  بار، غهم بارچىده سورد√م،
  ائلهمده كىشى غهمسىز
 —بار؟ ائدهم نه بىلمهس مهن
 

 ىئكهنلى∏ىنى مƒشتهرهك خهلقى د√نيا ≠ۈتۈن بƒڭا بهلكى ÿمهس، fiزىال يالغƒز ائستىدا غهم مƒنداق دهپ،
 .بېرهر تهسهللى fiزى∏ه fiز .‰يتتى
 ك∆رگهن ۋاقتىدا ھايات .سېزهر ۈئزۈلۈشىنى يىپىنىڭ ھايات fiزىنىڭ ساقسىزلىنƒر، ائمراق كېيىن ائزدىن بىر
 كۈتهر بىلهن سهۋرسىزلىك fiلۈمنى غانقƒتقƒزىدى ÿلهملهردىن ۋه دهرت غƒربهت، جا≠ا، مƒشهققهت، ‰غىرلىق،
 ›نىڭ بولسا fiل∏هن ⁄ماق ‰تىشكه، )تاماشه( سهير ائلهمنى ≠ۈتۈن يېتىپ، ائلىمى∏ه روھ چا≠سانراق .ىئدى
 ›چىدىن- باشƒ ›نىڭ بولسا، ھايات ÿگهر چ∆كۈشكه، بهختىيارلىققا ۋه ›لىيهت مهس قوشƒلƒپ، روھىغا
 .ائلدىراتتى ك∆رۈشكه ائيلىنىپ
 .ىئدى چىقماس س∆ز باشقا !"⁄ماقتىن ⁄ماق،" باقسىما سولغا باقسىما، ⁄ڭغا ائغزىدىن بƒنىڭ ۈئچۈن شƒنىڭ
 يولƒۋچىالرنى قورقان≥اق شƒۋ√رغان ائچقƒسىز ك∆ز بوران، قاتتىق ىئدى، كۈنلىرى كېيىنكى ېكابىرنىڭد

 :يى∏ىı ياداڭغىنا ماغدىرسىز، بويلƒق، ‰∏ىز نوچا، يالغƒز ىئ≥ىده يولƒۋچىالرنىڭ بىراق .توختىتاتتى
  ىئدى، بار ياز بارغىنىمدا
   زىمىستان، يانسام

 كهچمهسمىدى ك∆ڭلۈم كهچكهن

 —ائيرىلسام، ندىنسه
 ائمراقتهك ...بƒ لېكىن .ىئل∏ىرىلهيتتى س∆رۈلۈپ ›چƒرلƒپ، چامدامدا ھهر ‰يتىپ، ناخشا دهپ

 ك∆زلىرىنى نوچىالرنىڭ قان≥ه ...بوران ÿتكهن خاراپ تىنتىپ، ائداشتƒر√پ، قان≥ىسىنى يولƒۋچىالرنىڭ
 ك∆پ قويسƒنمƒ؟ ائمان بƒنىال يالغƒز !قاينام نقايد√رغا باشلىرىنى يولƒۋچىالرنىڭ قان≥ه !..شƒۋ√رغان تالد√رغان

 بېشىنى ائرانغىنا ىئ≥ىده زهخمهتلهرنىڭ ۋه مƒشهققهت مىڭ › .≠اتƒردى قاينامغا قار بƒنى بىرىده سۈرۈنۈشلهرنىڭ
 .ك∆رۈندى ⁄ماق مهھبƒبىسى بولغان خىيالىدا يالغƒز .يوق كىم ھې∞ لېكىن .قارىدى يېنىغا-يان ك∆تىرىپ،
 .يƒمدى مهڭ∏ۈگه ك∆زىنى دىدىده، !"⁄ماق !⁄ماق" بىلهن شƒنىڭ
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ƒچىشلىرى، ›ششاق تىزىلغان ته≠تهكشى چىرايى، ياالڭ يى∏ىتنىڭ نوچا ب ƒن ھالدىن بƒبولغاندهك، مهمن 
 قىلىپ، زاڭلىق د√نيانى .يۈتۈردى شƒۋ√رغان ىئزىنى بƒنىڭ fiتمهي، ك∆پ .خوشالشتى ھىجىيىپ بىلهن د√نيا

 .يوشƒردى ⁄راپ كېپهن∏ه ائق تهبىŸت سىدىنى جه ھىجايغان
 ھايات بfi ƒتكۈزگهن مىڭىنى تۈمهن مهشƒقالرنىڭ ۋه ائشىق مƒنداق سهھنىسىده كونا ۋه كهڭ fiزىنىڭ
 .ىئدى ÿتمهكته داۋام يولىدا fiز سالماي، قىرىنىمƒ ك∆ز ≠اجىŸسى∏ه بƒ ائمراقنىڭ تهبىي مهيدانى

 .يىل-�1924 .‰لىندى مهجمÿƒسىدىن "چامدام بىرىن≥ى"
 

 شاىئرلىرىمىز ياش

 )تهنقىÿ ıدهبىي(
 چىن شېرىيهت، چوڭقƒر شېرلىرىمىزدىكى ۋه ناخشا قىلغاندا گهپ خƒسƒسىدا ÿدهبىياتىمىز خهلق بىزنىڭ
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 ۋه شاىئر ›لƒغ بىزنىڭ ۋاقتىدا fiز تىزىلىش چىرايلىق — نا≠اسهت ۈئستى∏ه بƒنىڭ مƒبالىغه، ⁄ر√نلƒق ⁄ماق،
 ÿدهبىي قىلغƒچى تهشكىل ÿدهبىياتىنى خهلق چۈنكى .ك∆رسىتهتتى fiتكهنلى∏ىنى بولƒپ ÿدىپلىرىمىز
 شاىئر ىئستېداتلىق چىققان ىئلغىنىپ ائرىسىدىن خهلق چاغدا بƒر√نقى ھهم بولسا قانداق ھهممىسى ÿسهرلهرنىڭ

 ÿدىبلىرىمىزنىڭ مىللىي › بىلهن ⁄ز√شى زاماننىڭ بىراق .يوق شهك گىده ىئكهنلى ÿسهرلىرى ÿدىپلهرنىڭ ۋه
 ‰غىزدىن ≠ۈتۈلمهستىن، كىتا≠قا نهرسىلهر ÿدهبىي مƒنداق باشتا شƒكى، سهۋهبى بƒنىڭ .›نتƒلغان ائتلىرى
 يېقىملىق ھهم ⁄ڭƒشلƒق ≠هۋقƒالدده نهرسىلهردىن ÿدهبىي مƒنداق ۈئچۈن شƒنىڭ .بولغان يۈرىدىغان ي∆تكىلىپ
 ‰تى ‰يتقƒچىنىڭ تهبىيكى، بهل∏ىلىك، قېلىشى رنىشىپ⁄ كىرىپ ك∆ڭۈللىرى∏ه خهلقنىڭ بولغىنى

 ائتالمىغىنىنىڭ ÿدهبىياتى خهلق بارچىسىنىڭ ≠ارچىلىرىنىڭ ÿدهبىيات قالغان كۈندىن شƒنداق مانا .›نتƒلغƒسى
ƒسهۋهبىم ƒمىسه، .شÿ دهبىياتى، خهلقÿ ،ر س∆ز ‰يتىلغان تهرىپىدىن خهلق › دېمهكƒنداق .دېمهكتƒش 
 ÿدهبىيا خهلق بولسƒن،
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 بولغاندا ائنداق بولسƒن؛ ھهم چىقىرىلغان تهرىپىدىن كىشىلهر يالغƒز-يالغƒز ≠ارچىسى بىر ھهر تىنىڭ
 ك∆رهڭلهپ، ائنداقال ÿمدى بىز .چىقىد√ بوپ خهلق مƒستهىئد چىقىرىشقا ناخشا )⁄مƒمىيهتله( كونكو ›يغƒرالر
 ھهم شىمىز�قىل ىئسپات بƒنى   .تƒرىلى   قىلىپ   قوبƒل   س∆زىمىزنى   بالد√رقى   كهتمهستىن، يƒقاالپ
 ،"بىلىك قƒتادغƒ" باشلىساق كونىدىن .بار كىشىلىرىمىز ك∆رسهتكىدهك مىسال بƒڭا دېسىڭىز، نېمىشكه ⁄ڭاي،
 مىڭ  مƒندىن  ⁄خشاش "ھېكايىسى ›نىڭ ۋه  بهگ ىئلىك  چىستانى"  ھاجىپ، خان يۈسۈپ ‰∏ىسى ›نىڭ
 تƒرغان يالقƒنجاپ ÿدهبىياتىنىڭ ›يغƒر چاغالر بƒ تهبىيكى، .بار ÿسهرلىرىمىز ۋه ÿدىپ تكهنfi بالد√ر يىل

 ⁄خشىغان سهىئد سƒلتان ائلتىشهھهردىن قهشقهر، چاغدا قالغان سƒسالپ يهنى ⁄تتƒرىدا، ...چاغلىرى
  .ك∆رىمىز  بىاللنى  مولال نازىم مىز ÿدىبى مىللىي fiزىمىزنىڭ كهلسهك، زامانالرغا كېيىنكى .چىققان شاىئرلىرىمىز
 .ىئكهن تƒرغان چىقىپ شاىئرالر ۋه ÿدىپ ھهم ىئ≥ىمىزدىن بىزنىڭمƒ زامانالردا كونا چاغدا بƒر√نقى  دېمهك،

 ىئد√ق، بولغان تهشنا ك∆رۈشكه ÿدىپلهرنى ۋه شاىئر مىللىي شƒنداق ائرىمىزدا fiز چاغدا كېيىنكى بƒ خƒسƒسهن
 ناخشا يƒقƒملƒق ياكى ÿدىپ يازغان نهرسه ÿدهبىي بىر تƒتƒپ قهلهم بىزدىن يان بƒ نÿسىردى يېرىم چۈنكى
 ائلغاندىن "دهم" چاغلىق  ÿسىر  يېرىم  ىئستىداتىمىز ÿدهبىي بىزنىڭ ماشتاق، ...بولمىدى شاىئر بىر چىقارغان
 "ك∆ڭلۈم ‰≥ىلماس"  ۋه "يۈرى∏ىم ياش"  :يهنى  .باشلىدى ك∆رسىتىشكه يۈزىنى يور√ق fiزىنىڭ يهنه كېيىن،

 fiزىنىڭ، بىلهن شېرلىرى يƒقƒملƒق بƒ جېلىك مƒھهممهدىي ائبد√لھهي شاىئرىمىز ياش چىقارغان شېرلىرىنى
   ىئلغاندى  قارىغاندا،  ىئستىداتىغا   ÿدهبىي  قهلهمنىڭ ياش بƒ .ك∆رسهتتى بارلىغىنى سىلىقى چىقىرىشىدا شېر

 :بىز مƒڭا .تƒرىد√ ۈنۈپك∆ر بولىدىغىنى شاىئرالردىن
  چاپ، ائيىماي كۈچىڭنى با چاپ، تىنماي كهتمىنىڭنى، چاپ
  —چاپ، قارىماي سولغا-⁄ڭغا قالدى، يېتىپ ۋاقتىڭ قهرهل
 .دهيمىز

 بƒ .جېلىك ائبد√غو≠ƒر يازغان شېرىنى "fiلكىسى ›يغƒرستان" بىرى قهلهملهردىن ياش ۈئمۈتلۈك ىئككىن≥ى
 .ىئد√ق دې∏هن بولىدىكهن قوشاق≥ى ھهم ≠ۈتۈك≥ى ائددىي قاراپ، ≠ۈتمهلىرى∏ه ىدهسله≠ك ≠ۈتۈك≥ىنىڭ ياش
 ج— ائبد√غو≠ƒر چۈنكى

 199 

 ›سلƒ توالراق .ÿمهس چىرايلىق ائن≥ه ھهم رهۋشى تىزىلىش يېقىن، شېرىيهتكه شېرلىرى لىكنىڭ
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  ۈئچۈن شƒنىڭ،  .ىئدى  ائجىز   كهلتۈرۈشتىن سۈرهتلهرنى جانلىق ائلدىغا ك∆ز كىشىنىڭ بېسىمراق، تهسىرى
 دېمهك، .ياند√ردى ≠ىكرىمىزدىن بالد√رقى بىزنى شېرلىرى كېيىنكى لېكىن ىئد√ق، كهل∏هن قاراغا  يƒقىرقى بىز

ƒنىڭدىمƒدهبىي بÿ نداق .كۈچلۈك قابىلىيهت بىلهن ىئستىداتƒھهم بولسا ش ƒرىستان" شاىئرنىڭ ياش بƒيغ‹ 
 ائلغاندا بىلهن ⁄مƒمىيهت شېرنى بƒ .كېلىد√ توغرا fiتۈشكه توختاپ زائ بىر شېرىغا دې∏هن "fiلكىسى

 ھىسسىياتالرنى ۋه ≠ىكىر ھهمده ÿمهس ائنداق  ائلساق، مىسرالىرىنى ائيرىم-ائيرىم لېكىن .بوشتƒر توغرىلىقتىن
 بولƒشى، خالى ىنتوغرىلىقت شېرىنىڭ "fiلكىسى ›يغƒر" .مالىكتƒر شېرىيهتكه قالتىس رهۋىشته قوزغىتارلىق

 ىئختىدارلىق خېلى تونƒغاندا ھهقلىق .كېلىد√ تونƒمىغانلىقىدىن ھهقلىق fiلكىسىنى ›يغƒرىستان قهلهمنىڭ ياش
ƒلكىمىزنىڭ شانلىق قهلىمىنى شاىئر بfi بار، ماختاش يامانالپ ياخشىنى بىزده د√ر√س، .ىئدى قادىماس ك∆كسى∏ه 
 ⁄قƒغƒچىالردا شېر بƒ ۈئچۈن شƒنىڭ .ك∆رسىتىلىد√ سهت مƒتلهق ÿمهس، يېزىلغان ائنداق شېر بƒ بىراق

 بىلله بىلهن شƒنىڭ، .چوقƒم ھهم تƒغد√ر√شى نه≠رهت ⁄رنىغا، تƒغد√ر√ش ائمراقلىق fiلكىسى∏ه ›يغƒرستان
 .يوق باغلىنىش بىربىرى∏ه ائرىسىدا  مىسراالر بىر بهزى
ƒمانا شېر ب ƒباشلىنىد√ بىلهن مىسراالر ش: 
  باياۋانمƒ؟-چ∆ل قىر، يا ۋه بوستانمƒ-باغƒ ƒب نېمه
  تاشمƒ؟-ياغاچ جانسىز يا ۋه ائدهمزاتمƒ با جېنى
  بƒ؟ ...ائھ fiلكىد√ يهڭلىغ نه قاتتى تامام باش بىلهلمهي
 .بƒ قاقاسده مƒن≥ه نېمه يوق مىراسى نه مۈلكى، نه

 س∆ز چۈنكى .ىئدى ÿمهس كېرهك زادى مىسرا ..."با جېنى" كېيىن مىسرادىن دې∏هن ..."بƒ نېمه" بىزچه،
 ۈئچىن≥ى كېيىن مىسرادىن بىرىن≥ى ۈئچۈن شƒنىڭ .بارىد√ توغرىسىدا fiلكه بىر ÿمهس، توغرىسىدا ھايۋانات
 مىسرانىڭ ت∆رتىن≥ى ھېلى .كېلىشهتتى راسا جهھهتتىن باغلىنىشى بىربىرى∏ه مىسراالرنىڭ ھهم مهنا بولسا، مىسرا
 .ÿمهس د√ر√س ھهم جهھهتتىن مهنا .يوق ىلىقتوغر ›نىڭدا .يوق كېرى∏ى زادى

 :داۋامى شېرنىڭ
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 گۈلستانى، سه≠كۈچ ≠ƒراق مهيدان، ك∆كۈل بولسƒن نه

 .بوستانى-باغƒ روھلىق نه تاغال، بويلىغان ائسمان نه
 سه≠سƒن، نƒرلىرىن بىر كۈن نه بولسƒن، ھاۋا ساپ جانلىق نه

 .بولسƒن لىرىقƒش خىل ھهر نه چىقسƒن، شامال خƒش-�ناز√ نه
 .جاي اليىق تېرىلغƒغا نه بولسƒن، سۈيى ىئ≥كىلى نه
 .باي بولسƒن جانۋارالغا-جان نه دهرهقلىرى،-دهل ›سسىسƒن نه
  ۋه ىئستىدات بولغان  شېرغا  fiزىنىڭ ىئ≥ىده مهيۈسىيهت ائستىن بىلهن شېرلىرى تهسىرلىك بƒ شاىئر
 نېمىشكه .خالىد√ر توغرىلىكتىن يهنه شېر بƒ تƒرغان پچىڭىلدا بىراق .ك∆رسىتىد√ ⁄چƒق ىئقتىدارىنى
 ≠ƒراق ده≠سهن، ك∆ك بهلكى ÿمهس، fiلكه بىر "قاقاس" قىلغاندهك تهسۋىر شاىئر fiلكىسى ›يغƒرىستان دېسىڭىز،
  ھهر   بوستانالر،-باغƒ شاماللىق خƒش ھاۋالىق، ساپ تاغالر، ‰∏ىز بويلىغان   ائسمان   گۈلستان، سه≠كۈچ
 بىلهن دهرهخلهر-دهل يېمىش،-يهل تۈرلۈك ھهر ۋه سƒ ‰قىن تېرىلغƒ،   ۈئنۈملۈك   جانۋارالر،  قƒش   خىل
  ›يغƒرستان"  ۈئچۈن  شƒنىڭ  .شƒ قƒۋۋهتمƒ تƒرغان ÿشتاتىپ بالىلىرىنى ›يغƒر .fiلكىد√ر بىر لهتىپ تولغان
 :ىئدى كېرهك يېزىلىشى تهرىقه بfi" ƒلكىسى
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  گۈلستانمƒ؟ الله ۋه بوستانمƒ-باغƒ بƒ نېمه
  ÿدنانمƒ؟ فىردهۋسى يا ۋه تالدى ك∆زلىرىم تونالماي،
  گۈلستانال سه≠كۈچ ≠ƒراق مهيدان، ك∆كۈل :ÿترا≠ى چ∆رهم
 بوستانال، روھلى ياشارمىش تاغال، بويلىغان ائسمان ھهم

  سƒال، ‰قىن تƒغان ‰قىپ تېرىلغƒال، بهگۈچ ۈئنۈم
 .ھاال شامال خƒش-يهل ىئللىق جاۋانىبدىن ‰تراپ ىئستهر

 :ھهم ناخشىلىرىمىزدا كونا...
ƒىز، تاغالدىن تاغم∏‰  
  .تاغلىرى بƒالقنىڭ ائخىر

  يېغىپتƒ، قار ت∆≠هسى∏ه
  —گۈلباغلىرى، ائستىدا
 .دهيد√
 ÿكسى≥ه  قوشƒلمايد√، ≠ىكرى∏ه دې∏هن "قاقاس" جېلىكنىڭ   ائبد√غو≠ƒر  ھهم   ناخشىلىرىمىزدا   دېمهك،
  خانتهڭرىدىن "سوز√لمىسىنىڭ" تىيانشان   ھهمده  ك∆رسىتىد√   قىلىپ  جايى  ك∆رۈملۈك   ÿڭ تهبىŸتنىڭ
 تهبىي چىرايلىق، شƒنداق باغلىرىنى ائستىدىكى ›نىڭ ۋه "بƒالق ائخىر" بولغان نƒقتىسى ‰∏ىز ÿڭ كېيىنكى
 .قىلىد√ تهسۋىر رهۋىشته
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 :داۋامى شېرنىڭ يهنه
  جى∏هرىده، غهم  ھىسسىيات، نه جان ƒنبولس ىئنسانىدا نه
  .يۈرهگىده ائھى fiلكه نه بولسƒن، داىئما fiملۈك نه

  مهشغƒلد√ر، تهره≠پازلىقله داىئم يƒرتلىرى خااليىق
 .ائخىرغى≥ه قƒلد√ر ائھ بايالرغا زالىم .يوقتƒر ‰لىش ۈئل∏ه غƒلى
 جهلىپ دىققىتىمىزنى بىزنىڭ .ماڭىد√ بىلهن ليو توغرا ائز بىر قهلىمى شاىئرنىڭ كېيىن مىسراالردىن شƒ  مانا
 بƒ .شېرىد√ر "چال" ىئمزالىق "سولƒن" جېلىكنىڭ ائبد√غو≠ƒر سانىدىكى-�11 "ائۋازىنىڭ كهمبهغهللهر" ÿتكهن
 .ائرتتƒردى ىئشهن≥ىمىزنى بولغان قهلىمى∏ه ›نىڭ؛ قƒۋهتلهپ، ۈئمۈتىمىزنى بولغان جېلىككه ائبد√غو≠ƒر شېر
 شېردىن ناملىق "چال"

  چال كۈل∏ۈن≥ه ك∆ڭلى غېرىپسىنغان مƒڭسىغان، بƒ چال
  .چال يانغƒچه ⁄ت الۋالپ يۈرى∏ىده نهملهشكهن بƒ ھهم
  چال، كهتكۈن≥ه يوقاپ غهملهر-�دهرت ۋه قايغƒ بۈتۈن چال

 .چال ائتقƒن≥ه تاڭ خƒش ھېجىيىپ جانلىنىپ، ھهم روھلىنىپ

 ٭  ٭  ٭
 .چال ھارمايال ⁄يناقلىتىپ قولƒڭ چال، جى∏هر، چال،
 .چال بهرگۈن≥ه  ساالم بىربىر  كېلىپ،  قƒشالر ≠ۈتۈن — چال
 

 بƒ ›نىڭ ك∆رسهتسه، ىئكهنلى∏ىنى ك∆ڭۈل بىر شاىئرانه چاغلىق نه ك∆ڭلىنىڭ تاران ناخشىالر بƒ  مانا
 چاغلىق، نه قƒۋۋىتىنىڭ سازلىق نهغمه تهبىتىدىكى تاراپ ۈئنى خƒش بۈگۈن سايراپ، بƒلبƒلدهك ناخشىلىرىنى
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 .ك∆رسىتىد√ تهسىرلى∏ىنى ۋه خƒنلىغى تۈزلى∏ى، مƒڭلىغى، تۈ≠لى∏ى،
 .fiتهي يېزىپ ≠ىكرىنى بىر يهنه توغرىسىدىكى ناخشىلىرىمىز دوستƒمنىڭ "تاران" بىلهن مƒناسىۋهت شƒ مانا

 بىر شاىئرانه ىڭروھىن تاران ناخشا .الزىمد√ر ائيرىش مƒقامنى بىلهن ناخشا .نهرسىد√ر باشقا مƒقام باشقا، ناخشا"
 .› دهيد√ "نهغمىسىد√ر مƒڭلƒق ۋه نېيى تهبىي — ۈئنى خƒش جامالنىڭ شاىئرانه بƒ مƒقام بولسا، جامالى

 ناخشىالرنى   سولƒن-سولƒن   شƒنداق   جېلىكنىڭ   سولƒن
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 چىرايلىق، تهسۋىرى شېرىنىڭ "د≈ڭ قىزىل" سانىدىكى-12 "ائۋازىنىڭ قهمبهغهللهر" .الزىم تƒر√شى يېزىپ
 .ك∆رۈنىد√ قهلهملهردىن ۈئمۈتلۈك جېلىك ائبد√لھېمىı ىئ∏ىسى بƒنىڭ تهبىي، ھهم ⁄بدان ⁄ماغى

 "چامدام بىرىن≥ى" بالىسى ›ي∏ƒر
 ماائرىپ ۋه مهدهنىيهت

 )كېرهك مهكتهپ بالد√ر ھهممىدىن(
 ⁄قƒشى ⁄قƒغاننى الرباشقى بىلىپ، بىل∏هننى باشقىالر ۈئچۈن تƒر√شى ياشاپ قاتارى ÿل خهلقنىڭ  بىر
 بىلىمسىز بىرى يهنه بولƒپ، بىلىملىك بىرى خهلقنىڭ تۈرلۈك ىئككى ⁄قƒغان يهرده بÿ ƒگهرده .مهلƒم بƒ .الزىم
 بولسا الزىم كهلتۈرۈش مىسال بƒنىڭدىن .چوقƒم بولغƒسى مهھكƒم بوزهكلىككه بولغىنى بىلىمسىز چاگدا › بولسا،
 ÿڭ خهلقىنىڭ ›يغƒر باققاندا باشقىالرغا كېيىن بولغاندىن ائنداق ...تهتتىمك∆رسى ›يغƒرالنى بارماي، يىراق
 كېيىنكى بƒ .الزىم قىلىشى سهرىپ قƒۋۋىتىنى كۈچ يولدا شÿ ƒلبهتته، ماائرىپقاد√ر، مهكتهپ ‰ھتىياجى قالتىس
 ىئجتىھات يولىدا ماائرىپ .√⁄خشايد سهزگهن نى ‰ھتىياجىئ قالتىس بولغان ماائرىپقا ›يغƒرالرمƒ بىزنىڭ  يىلالردا
 .بار تالىپلىرىمىز يۈزلهپ ⁄قƒۋاتقان بېرىپ شهھهرلهرگه چهت — يهرلهر يىراق كۈنلهرده بƒ .باشلىدى قىلىشقا
 دوختƒرالر، ÿرلهر، سىياسىي نهچ≥ه بىر ك∆رگهن تهربىيه ائلىي ۋه ⁄تتƒرا بىزده كېيىن يىلدىن 5—4 يهنه دېمهك،

 قالتىس بايىقى يهنه بىلهن بƒالر  بىراق .يېتىشهر مÿƒللىملىرىمىزمƒ نهچ≥ه ىرب ‰ھتىمال، ھۈنهرۋهنلهر،
 ›الر سانىلىپ، قاتارىدا مىللهتلهرنىڭ ماائرىپلىق مىللهتنىڭ بىر سهۋهبى، .دهيمهن قا≠النمايدىغƒ ‰ھتىياجىمىز
 باشالنغƒچ غاندابولمى ھې∞ ائھالىسىنىڭ ≠ۈتكۈل ۈئچۈن fiتۈشى ساقالپ بوزهكلىكتىن fiزلىرىنى ⁄خشاش
 ÿڭ ۈئچۈن قىلىش مهرىپهتلىك ساۋاتلىق، مىللهتنى ≠ۈتكۈل شƒ مانا .شهرت بولƒشى ساۋاتلىق بولسىمƒ رهۋىشته
 يƒرت نهرسه كېرهك بىرىن≥ى

202 

  
 .بالىالرد√ر fiسمه ياش ك∆رىدىغان تهربىيه شƒندا ۋه مهكته≠لهر باسقƒچ بىرىن≥ى الردىكى
 ماائرىپقا بىزنىڭ بىلهن كىشىلىرىمىز نهچ≥ه بىر ك∆رگهن تهربىيه ۋه ته≠لهرمهك ائلىي ۋه ⁄تتƒرا ÿمىسه،
 تاران≥ىالرغا بالىمىزنى نهچ≥ه بىر ك∆رۈۋاتقان تهربىيه ائلىي ۋه ⁄تتƒرا ھېلىقى قا≠النمايد√؟ ‰ھتىياجىمىز بولغان
 ›الرنىڭ ھهم نىسبهتهن مىللىتى∏ه ›يغƒر ساڭالغان مىلليونالپ ›الر بولمىسا مۈمكىن،  ك∆مۈنىشكه قارا≠ال
 دال جاھالىتى∏ه ›يغƒرالرنىڭ ›الر دېمهك، .بهل∏ۈلۈك ÿمهسلى∏ى "سهي" باققاندا، ‰ھتىياجى∏ا بولغان ماائرىپقا
 .مهكته≠لىرىمىزگه الردىكى يƒرت بولغان مƒھتاج ÿڭ بايىقى قاراڭ، ÿمدى .بواللمايد√

 باقساق يƒرتقىال قايسى قارىساق، قهيهرگه .ÿمهس ناقرو زادى ىئشىمىز كهلسهك، مهكته≠لهرگه يƒرتالردىكى
 يېشىدىكى مهكتهپ يƒرتالردا چوڭ كهڭرى، خهلقى ⁄خشاش غالجات .ك∆رۈنمهيد√ مهكتهپ بىرمƒ تهرتىپلىككىنه

 ÿمهس، غالجاتال يالغƒز .fiتكۈزۈۋاتىد√ قىلىپ زايه بېكاردىن fiمۈرلىرىنى ÿزىز ك∆رمهي، مهكتهپ باال يۈز 4—3
 .ھالداد√ر ÿينى ›يغƒرىستان ≠ۈتكۈل ‰يتسام، توغرىسىنى يƒرتالر، بارلىق بولƒسىدىكى قهتمهن بهلكى
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 بولماي، بوزهك ھهم كېيىن بƒنىڭدىن ÿمدى .fiتتى ىئش fiتكهن دې∏هن "ساالۋات ىئشقا fiتكهن" بوۋىلىرىمىز
 داۋام مهكته≠نى باسقƒچ ىبىرىن≥ تهرتىپلىك بىردىن يƒرتتا ھهر ۈئچۈن تƒرمƒشىمىز — ياشاش قاتارى ÿل

 .الزىم قىلد√ر√شىمىز
 مهكته≠لهرنىڭ ىئپتىداىئي تهجرىبىلىك موشƒ .شهكسىز ياشىشىمىز قاتارى ÿل د√نيادا بىزنىڭ قىسقىسى،
 يƒرتالردىكى قىلد√رماي، داۋام مهكته≠نى ىئپتىداىئي بىردىنال يƒرتتا ھهر بىزنىڭ باغلىق داۋامىغا
 چېقىمىنى-�‰قىم مهكته≠نىڭ بولƒپ كهمبهغهل تƒرغىنى ائقساپ تېرىقه ƒب مىزنىڭ ىئشى ⁄قƒتƒش-⁄قƒش

 قىلسا ھىممهت .⁄ياليمهن دهپ ھور√نلƒغىمىزدىنمƒ ھىممهتسىز، fiزىمىزنىڭ بهلكى ÿمهس، ك∆تىرهلمى∏هنلىكتىن
 دهپ،  توۋ√قتىن دهريا ÿرگه ھىممهتلىك :كېسىد√ تاغنى ھىممىتى ÿرنىڭ بوالمد√؟ ىئش چىقمايدىغان ۋ√جƒتقا
 .الزىم غهيرهت ىئجتىھات، ھىممهت، يالغƒز

 .بهرمهيد√ ر√خسهت ىئكرامالر -fiلىما ھهم ھ∆كۈمهت ‰≥ىشقا مهكتهپ تهرتىپلىك مƒنداق بولسا ›يغƒرىستاندا
ƒش 
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 ياش بىزنىڭ توغرىدا بƒ لېكىن .مƒمكىن ك∆رۈشكه ۈئزۈرلۈك توغرىدا بƒ ياشلىرىنى ›يغƒرستان ۈئچۈن نىڭ
 ن∆ۋهتتىكى بىزنىڭ بۈگۈن .قىلىنماس قوبƒل بولسىمƒ كېرهك، بولمىسا س∆زلىرى تۈرلۈك بىر ھې∞ ىنىڭىئشلهم≥
 .كېرهك بولƒشى ىئبارهت ‰≥ىشتىن مهكته≠لهر ىئپتىداىئي تهرتىپلىك يƒرتتا ھهر مهسىلىمىز
 !..مالزى ائلدىرىشى قىلىشقا بهجا  ۋهزىپىسىنى  ›لƒغ  موشƒ   ىئشلهم≥ىسى   ›يغƒر  بىر ھهر

 بالىسن ›يغƒر

  دېكابىر يىلى-1923
 سانى-�16  "ائۋازى كهمبهغهللهر"

 ناز√گƒم

 كىمد√ر؟ ناز√گƒم

 ىئ
 .ىئدى قىزى بىرال تاران≥ىنىڭ ائتالغان ›يغƒر ياشىغƒچى بىرىده يƒرتالرنىڭ يېقىن شهھىرى∏ه غƒلجا  ناز√ك

 بىر ائمراقالند√رغان fiزى∏ه ىئلىسىنىائ بىلهن يۈرۈشى ÿلتهك س∆زى، شېرىن تىلى، سۈچۈك قىلىغى، ⁄ماق ›
 .ىئدى ÿركىسى ائمراق ائىئلىنىڭ
 ›يغƒرنىڭ .دېيىشهتتى مىڭغارما تاران≥ى بƒنى .ىئدى كىمسه مالدار ىئ∏ىسى، دهۋلهت ›بدانال تاغا ›يغƒر
 .ىئدى ىئبارهت قالماقالردىن تاران، مال≥ىلىرى
 جاماÿت ۋاقتىدا تېرىلغƒ كۈنى ياز قىشلىمىسا، مهلىده ۈئچۈن ائجرىماس جاماÿتتىن كۈنلىرى كىشى ›يغƒر
 جاقىسى-باال ائىئله، ≠ۈتۈن ‰لىپ، ‰تىۋارغا كېلىشىنى چ∆رى-قېرى يارىماس ىئشقا مهلىده كېتىپ، ⁄قهتكه
 .كېتهتتى كېلىپ كهل∏هندى∏ىنه  مىياۋى سونىڭ يالغƒز مهلى∏ه .چىقاتتى يايالققا بىلهن

 fiز بƒ .ىئدى بار ⁄غلى بىر چوڭ ناز√گƒمدىن بولƒپ، ىئبارهت دىنجان ت∆رت ائىئلىسى ›يغƒرنىڭ
 بهزمه مهشرهپ، تاماشه،-⁄يƒن شهھهرده fiمرىنى ≠ۈتكۈل بالىلىرى بايالرنىڭ بهگلهرنىڭ، — دېمهتلىكلىرى

 ›الر fiتكۈزگهنده، بىلهن
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 .ك∆رهتتى ⁄بدان ھهسسه ڭمى يۈرۈشنى قىلىپ تاماشا ك∆ركىنى تهبىŸت ىئ≥ىدىكى قىيا-تاغ قوشƒلماي، غا
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 ك∆رۈشكه بويى قىش بƒالرنى .چىقتى ك∆كلهككه ائيىغىداراق ‰يىنىڭ نور√ز ائدهتتىكى≥ه تاغاي ›يغƒر
 .ائلدى قارشى بىلهن خوراملىق- خوشال مال≥ىلىرى تƒرغان  تانسىقىپ

 ⁄يناقلىغان، لمى∏هنكهلتۈره خاتىرى∏ه لېكىن ⁄خشاتقان، كىشىسى∏ه ك∆رگهن بىر ىئنى جۈسۈن تاغا "›يغƒر"
 :›چرىتىپ ناز√گƒمنى يۈرۈپ، ائرىالپ ك∆چ ⁄خشاش ىئجىلسىرى∏هن يى∏ىı بىر  شايران
 سېنى، مهن سېغىندىم خويما مېنى؟ سېغىندىڭمƒ سهن    

 .سېنى جى∏هرىمده مهن سېغىندىڭ؟ يېرىڭده نه  سهن 
 .چۈشهردى ⁄تالققا تۈشكۈن بېرىپ، يېتىلهپ تƒتƒپ، چƒلۋ√رىدىن ‰تىنىڭ دهپ،

ƒر چاغدا بƒپ ھهيران تاغا ›يغƒراتتى، قېتىپ تاڭ بولƒم تƒۈئچۈن قىز چې≥هن سىلىق س∆زگه ناز√گ: 
  ›نى، چىرايىمدىن ك∆رگىل سورمىغىل، مېنىڭدىن سهن
  قېنى؟ بىل∏هنىڭ دهردىمنى بولساڭ، باقىيىم مېنىڭ سهن
 بىلهن كىنايه  يهت∏ۈسىنى  رۈشنىڭك∆ fiڭلىرىنى ۋه چىراي بىرىنىڭ،-بىر ۈئچۈن ائمراقال چىن دهپ،
 ناز√گƒم بولƒپ، مېھمان كۈن نهچ≥ه بىر بىلهن دادىسى يايلىغىدا تاغىنىڭ ›يغƒر يىلدا fiتكهن بƒ .›قتƒردى
 بىلهن دىلبىرى fiز مƒ يى∏ىı  باقى ۋهدىلهشكهن بولƒشقا جورا fiمۈرلۈك ىئككىسى يۈرۈشۈپ، ⁄يناپ بىلهن

 بىر ھƒز√رىغا ناز√گƒم مال≥ىلىرى ›يغƒرنىڭ .ىئدى س∆زلهشمهكته توغرىسىدا گۈللهر ياز، كهل∏ۈسى بىرىكىپ،
  ك∆رۈنۈپ بهل∏ىلىرى خƒشاللىق چىرايىدىن بىرىنىڭ ھهر مال≥ىالرنىڭ .ياندى سورىشىپ ھارد√ق كېلىپ، بىردىن
 ۈئچۈن قائچما ك∆ڭۈل ناز√گƒم يى∏ىı، باقى كېيىن، بولغاندىن  كېلىپ   fiگۈچه   ھاد√ق≥ىالر   .تƒراتتى
 توال ك∆رۈپ، مېھمانالرنى يېڭى قوي≥ى كهل∏هنده قوي كهچقƒر√ن .يۈرهتتى غهمسىز بƒالر .كهتتى چىقىپ قىرغا

  ناز√گƒمنى  بولغان ائرز√لƒغى   لېكىن  سوراشتى، ھاد√ق ›كامالردىن ≠والت ائيالم، ائيىم تاغا، ›يغƒر .شاتالندى
 قوي≥ى ائشنا بولغان تهشنا ك∆رۈشكه ناز√گƒمنى بىراق ...يناتتى⁄ بىلهن ائمرىغى بولسا ناز√گƒم .›چراتمىدى
 :مƒڭالندى ‰يتىپ ناخشىالرنى موشƒ كېيىن، ك∆رۈنمى∏هندىن ناز√گƒم

 )ماقامىغا ناز√گƒم(
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  بويƒڭنى، ك∆رمىدىم بىر قويƒڭنى، باقتىم ائلتاي
 .قويƒڭنى قىرسƒن ب∆رى بويƒڭنى، ك∆رمىسهم بىر

  !ناز√ك سهن قىلدىڭ قوي≥ى ىئدىم، ÿر بولماس قوي≥ى
 !ناز√ك سهن قىلدىڭ دوق≥ى ىئدىم، ÿر بىلمهس دوقنى
  يوق، باققان سېلىپ قارماق قاينامغا، تƒغان قايناپ
 .يوق ك∆رگهن بويƒڭنى بىر ائرماندا، يۈرۈپ ائلتاي
  ائرماندا، ائكاڭ قوي≥ى ك∆رۈشكه بويƒڭنى تال

 .اائرقاڭد ك∆ڭۈل دهرتلىك ىئستهيد√، دهپ ناز√گƒم
 ىئىئ

  خهلقىنىڭ  يايالق  ۋهقهگه  كهل∏ۈسى چې≥ىپ، نƒرىن ⁄شƒغغاق ائدهتتىكىدىن كۈن ⁄چƒق، ھاۋا
 ۋهقهنى كهل∏ۈسى ھايۋانالر  .تƒراتتى چېقىلد√ر√پ  ك∆زلهرنى  ۈئچۈن قاراتماق ‰≥ىۋراق  ك∆زلىرىنى
 ىئ≥ىده يايالق   كىشنهپ،    غىرالرائي    مهرهپ، قوزىالر-�قوي بوزالپ، ت∆گىلهر   ائزناپ، بƒقىالر سهزگهندهك،

   ىئشنىڭ   بىر    ائغىسىز   "بوۋا مƒنهججىم"   لىشىدىن ھƒۋ ىئشتالرنىڭ ىئدى، باشالنمىش ⁄يناقلىق بىر
 ÿيمىنىپ، ÿيتىشتىن تاغامغا ›يغƒر بƒنى بىلىپ، بولغƒسىنى  غهنىم بىر ىئ≥ىده يايالق يهنى كهل∏ۈسىنى، ›چƒر
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 كۈننىڭ بۈگۈنكى گويا .ىئدى شات بىلهن ائىئلىسى بىخهۋهر د√نيادىن بولسا ائكام ›يغƒر .ىتƒراتت بوپ بƒر√قتƒم
   نƒرلىرىنى   سېپىل∏هن   ائىئلىسى∏ه مƒڭسىز قىلىپ، غهرق نƒرغا يايالقنى بولƒپ، نƒرلƒغراق كۈندىكىدىن
   ۈئنلۈگرهك   ائدهتتىكىدىن سƒالرمƒ  .ك∆رهتتى قƒتلىغاندهك بىلهن قونƒشلىرى   يېڭى   fiزلىرىنى   ›يغƒر
 قاماشتƒر√پ، ك∆زلىرىنى جƒال — مƒندىالقلىرى ائلماس چۈشكهن ۈئستى∏ه   گۈللهر   بويىدا   سƒ   شاقىراپ،
 ده يهر › يهتكۈزۈپ، دىماقلىرىغا كىملهرنىڭد√ ≠ƒراقلىرىنى خƒش گىيا تۈرلۈك ھهم گۈللهر  .تƒراتتى ۋالىلداپ
 .لدىراتتىائ قىلد√ر√شقا يادىكار مهڭ∏ۈلۈك
 ÿركه تهبىŸتنىڭ .ىئدى بار ⁄خاقلىق بىر ≠هۋقƒالدده نهرسىده ھهر :fiزگهرگهن نهرسه ھهر بۈگۈن خƒالسه،
 سƒمباتلىغىنى ناز√گƒمنىڭ › .ىئدى ياسانغان تاشقىرى ائدهتتىكىدىن بۈگۈن ناز√گƒممƒ قىزى تاران بالىسى
ƒرغان يهلپۈنۈپ لىقالند√ر√پ، ىئل تېخىمƒل تƒمبƒچې≥ى، قارا لىقياڭ س  
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   سېلىند√رغان  ياڭغىغا ىئككى دوراپ، چوكانالرنى   كوكƒلى، يارىشىملىك تƒرغان بېسىپ ۈئستىنى قاش
  بƒالر   .ىئدى  ناز√كالتقان  تېخىمƒ  ناز√گƒمنى   تƒر√شى-يۈرۈش   ÿركهكلهرچه  سېكىلى∏ى،   چىرايلىق
 يايالق بƒالر .كهتتى چىقىپ ۈئچۈن تېرىش ۈرگهنب∆لج بىلهن ائكىسى   كېيىن  چايدىن  ÿتى∏هنلىك
 ك∆ك ب∆لجۈرگهنلىك ائرىالپ، جاڭ∏الالرنى بۈك fiتۈپ تاشالردىن خادا تاشلىق قىيا ھاڭ،  ›چما  ماڭلىيىدىكى
 ده≠سهننى ك∆ك .ىئدى ياسانغان ⁄خشاش قىز ياسان≥ƒق بىلهن قولى تهبىŸت ده≠سهنمƒ ك∆ك .يهتتى ده≠سهن∏ه
 ۈئستى∏ه قاش گۈللىرى تاغ رهڭمƒرهڭ ك∆≠ك∆ك تاقاشقان ائسمانغا تاغ، ‰∏ىز انلىقش تƒرغان چ∆گۈلهپ
 ك∆ك  .بهرگهندهك لهتا≠هت باشقى≥ىال تاغقا بېزهپ، ك∆ركهملهندۈرۈپ، ‰تهكلىرىنى ۋه قا≠تال- تاغ قىسقاندهك،
 موشƒندا ك∆ركىنى بارلىق تهبىŸتنىڭ زىننهتلهپ، ب∆لجۈرگهنلهر تƒرغان ب∆لجىرهپ قىپقىزىل يۈزىنى ده≠سهن

  ائمراپ ب∆لجۈرگهن∏ه ‰غىناپ، مƒڭسىز، ده≠سهنده ك∆ك بƒالر السه، خƒ ك∆رۈنهتتى، تىرىشقاندهك ك∆رسىتىشكه
 ، سولƒنقاپ يوچƒنسىنىپ، ÿركىلىرىنى تهبىŸت بƒ تىنالىق-�›چالىق ...ىئدى تهرمهكتهلهر ب∆لجۈرگهن .كهتتى

   قونماق≥ى   ⁄خشىتىپ،   گۈلى∏ه   تال   زىلۋا ناز√گƒمنى شالرقƒ بىر بهزى .ىئدى يۈرمهكته ÿگىپ چ∆گۈلهپ،
 تولƒق غولغا كېپىنهكلىرى تاغ يېشىل ائال  لېكىن .كېتهتتى ›چƒپ ك∆رۈپ، مىدىرلىغىنىنى ›نىڭ بولغانلىرىدا،
   ل∏ىلىكبه يۈرگىنى قىلىپ ≠ƒرىغاندهك ائۋايالپ ›چƒپ،-قونƒپ بىر چاچالرغا سƒمبƒل تƒرغان يهلپۈنۈپ ≠اتماي،
 ائڭقىرىشتىن تالماي، ⁄خشى بىرى∏ه گۈللىرىدىن تاغ ياكى ‰∏ىسى، جان جۈسۈننى بƒ   كېيىكلهرمƒ   .ىئدى
 خاتىرىدىن يۈرۈشنى ÿركىن  تƒر√ش، ÿلۋهك يالغƒز تاران≥ىدىن  ائىئله مىڭ 8 بƒ .تƒراتتى بوپ ائجىز

 ‰قىپ شاقىراپ بىلهن   ۋىقار مانداپ  ÿركىلهر، ائلهيتهن سوغىلىرى تهبىŸت قالد√رغان ۈئچۈنال چىقارماسلىق
 ‰∏ىسى  جان  بولماي،  گۈللىرى تاغ بƒالرنىڭ كېيىكلهر بايىقى .⁄لتاردى چۈشۈپ بويىغا بƒالق تƒرغان

 يهتمهسلى∏ىنى زهخمهت-زىيان مه≠تƒنىيهتتىن شهكلى∏ه-چىراي ىئللىق ›الرنىڭ بولسىما، ائڭقارغان ىئكهنلى∏ىنى
 ⁄ينارالر قوشƒلƒپ بىلهن كېيىكلهر .كهتتىلهر بولƒشƒپ ىئجىل ⁄خشاش دوستالر كونا ىپ،يېقىنلىش بىلىپ
 ىئجىل ÿركىنلىك، ده≠سهنده ك∆ك توغرىسى؛ .ىئدى ⁄خشاش بىربىرى∏ه ك∆زلهر ھهممه
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 ت∆كۈز-تهل نهرسىنى بارلىق تهبىŸت ÿلۋهك، نهرسه ھهر ائۋ√ن، نهرسه ھهر بƒندا .ىئدى ÿمىنلىك لىق،

 .ىئدى يهردىال بƒ يۈرۈش ائمراق تƒرمƒش،  ائغناق .ىئدى يهتكۈزگهن مهشهدىكىلهرگه
 چىققان، ىئ≥ىدىن بوزهكلهرنىڭ كهينىدىكى تاغ ...ىئدى تازا ساپ،  ۈئگۈتتهك ھاۋاسىمƒ ده≠سهننىڭ ك∆ك
 الرنىڭىئنسان كهبى ۋهھشهت جهۋىر، ز√لƒم، .ىئدى يوق مƒندا ھاۋا  دهدىسهلىك بƒز√لغان بىلهن ۋاھ-ائھ
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 ۋهھشىي ›سسƒغان قېنىغا ىئنسان لېكىن .ىئدى تازا ھاۋاسى ده≠سهن ك∆ك دهدىسهلهردىن ÿزگۈچى جى∏هرىنى
 ھاۋانى مƒندىكى ÿۋهتىپ، ھاۋاسىنى بƒز√ق دهدىسهلىك بايىقى يƒرتقىمÿ ƒمىنلىك بƒ خىتايالر-مانجƒر

  غاالم-غىالم چ∆رىلىرى∏ه چ∆چۈپ، نهرسىدىن بىر كېيىكلهر بالىلىرى، ائھƒ شوخ مانا ...ىئدى ≠ېيىدا بƒل∏اشنىڭ
 بƒز√لغان، ھاۋاسى ده≠سهن ك∆ك ...باشلىدى قې≥ىشقا سهكرىشىپ،-⁄رغƒپ سېزىپ، ھىدىنى نېمىنىد√ر قاراپ،
 مهخمهل .سالدى ÿنسىرهش بƒلغاپ، ك∆ڭۈللهرمى ساپ كهلتۈرۈپ، ≠ƒراقنى قاڭسىق تۈرلۈك بىر ن�نهلهرد شامال
 يۈرگهن ىئزىقىشىپ بوپ، تويƒمسىرىغان چ∆كۈپ، نېمهتلهرگه-ناز√ تۈرلۈك ھهر دايېنى ده≠سهننىڭ ك∆ك كهبى

 تƒرغان  قاراتمىدا بېشىدىكى تاغ ‰∏ىز دېمهك، توزدى، بوپ  قىياق-قىران بارچىسى تىنالىقالنىڭ ›چالىق،
 تƒتقƒن، كۈن بÿ ƒركىسى ›يغƒر قىلىنغان سوغا تامانىدىن تهبىŸت .ىئدى تƒتقان ÿركىلىرىنى تاران ⁄چىالر
 غƒلجىدىن ⁄چىالر ...ىئدى دهقىقه ائداققى كۈن، ائداققى كۈن بƒ ۈئچۈن ÿركىلى∏ى ۋه ÿركىنلى∏ى تاران
 .شاتالندى ⁄شƒغراق ائتقاندىن كېيىك مىڭ تۈمهن ⁄لجىلىرىغا بƒ ⁄چىالر .ىئدى ن∆كهرلىرى دارىننىڭ چىققان
  ائغىسىنى .⁄يالندى قىلىشقا  سىۋىغا fiزى∏ه › بƒنى .ماڭدى ‰پ مىن∏هشتۈرۈپ قالماق  الۋالق بىر ناز√گƒمنى
 خهلقى ⁄تاق .يهتتىلهر ⁄تاقلىرىرا يىدىكى بو سƒ ›لƒغ ‰شىپ، تاغنى ‰∏ىز ك∆رۈن∏هن بƒالر .ھايدىدى ياياق

 للىرىك∆ڭۈ .ناز√گƒمدا ك∆زى قالماقالرنىڭ بارلىق .≠اتمىدى قىنىغا قىن ك∆رۈپ، ⁄لجىالرنى قىممهت كۈتۈلمى∏هن
ƒىئدى چۈشۈشىده نېسىۋىسى∏ه كىمنىڭ ⁄لجىنىڭ باھا قىممهت ب. ƒيۈز يانغاندا يولداشلىرى بىر قالغان چهتته ب 

 چهك .تىرىشاتتى قىلىشقا نېسىۋه ناز√گƒمنى ھهممىسى .ىئدى مهسىلىسى ب∆لۈشۈش ⁄لجا مهسىله ÿندىكى .بهردى
 چهك .سالدى

208 

 قولالر ...يېرىلدى باشالر ت∆كۈلدى، قانالر ...تاالشتى بولƒشماستىن ىراز بƒڭا .چىقتى قالماققا د≈ترهك بىر
 م∆لدۈرلهپ كېيىكتهك تƒتقƒن ÿركىلىرى ›يغƒر ك∆رمى∏هن ۋهھشىيهتلىكنى مƒنداق تƒغƒلƒپ ...سƒندى
 دهپ لىقىالي سوغا دارىنغا بƒنى تاالشقاندىن مƒنداق قالماق بىر ياتقان ىئڭراپ بƒلغىنىپ، ىئ≥ىده قانالر ...تƒردى
 fiلدى، الۋالق ...سوقƒش ...تاالش يهنه .›نىمىدى الۋالق بايىقى بىراق .دىدىلهر ماقƒل ھهممىسى .ۋاقىرىدى
 ك∆≠نى ...بېرىلدى ائىئلهسى∏ه الۋالق ⁄غالن .بولدىلهر قىلماق سوغا دارىن∏ا قىزنى بىلهن ىئتتىپاق قالغانالر
 خانتهڭرى — تېغى قهددهس مƒ ›يغƒرالرنىڭ، نёۈزگfiتك بېشىدىن ۋاقىŸلهرنى تارىخىي قان≥ه ك∆رگهن،
 !..ىئدى كهتكهن ÿمدى ناز√گƒم !..قالدىلهر بولƒپ شاھىı جانسىز تƒتقƒنلƒقالرغا ۋه ز√لمهت ۋهھشهت، بƒن≥ه

 .قالدى ›زىتىپ قاراپ، تهلمۈرۈپ كېيىكلهر ىئجىلسىرى∏هن
 ھ∆كۈرهپ، قاخشاپ، قاڭغىر ›يغƒر ياش بولغان رهت قىلىغىدىن بهت قالماقالرنىڭ .ىئدى ياشلىق ك∆زلىرى
 خاتىمه يۈرۈشى∏ه  ائمىراپ تƒر√شى، ÿلۋهك بالىلىرىنىڭ، ›يغƒر كۈن بƒ .ىئدى يىغلىغان ھ∆ڭ∏ۈر -ھ∆ڭ∏ۈر
 ىئلكى∏ه ائسارهت ›يغƒرمƒ ياش نه≠هر ىئككى بولغان يالدامىسى كۈنلهرنىڭ ائزادلىق fiتكهن .چېكىل∏هن
 ياش بÿ. ƒرزىيد√ قاخشىسا قاڭغىر ائجƒنى ›يغƒر بارلىق ›يغƒرستان ≠ۈتكۈل بƒنىڭغا .كۈند√ر چۈشكهن
 .الزىمد√ر قوزغىلىشى ائجƒنى ›يغƒر ≠ۈتكۈل ۈئچۈن قƒتƒلد√رماق ىئلكىدىن  ۋهھشىلهرنىڭ قانخور ›يغƒرالرنى
 !›الرنى تهلمۈرهتمه .ىئلكىڭده ائزاتلىق !ائجƒنى ›يغƒر قوزغال
 ىئىئ

 تاغاي ›يغƒر بۈگۈن .ىئدى fiيلىرىده ھهممىسى خولƒملىرىنىڭ،-خوشنا رنىڭ›يغƒ .ىئدى مهزگىلى چۈش
 ھهممه .ىئدى ك∆رمهكته ھازىرلىغىنى شƒنىڭ خوتƒنى ۈئچۈن fiتكۈزۈش  ياغبƒنى قىلىپ،  ائق≥ىراق
 ⁄لتƒر√پ، گه≠لىشىپ توغرىلىق شƒ بىلهن خوتƒنى بوۋا مƒنهججىم .ىئدى توغرىسىدا ائق≥ىراق ≠اراڭ fiيلهردىكى

 ىئشı .ىئدى ياخشى بولمىسا غېنىم شƒملƒق بىرهر يايالقتا بىزنىڭ بۈگۈن" :چىقىپ س∆ز ∆زدىنس
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 .دهيدىغان بولىد√  چېپىندى ياكى  ۈئركىن≥ىلىك ھƒۋلىسا ىئشı بƒر√نقىالر .قورقىمهن ھƒۋلىشىدىن الرنىڭ
 ≠ات-≠ات چىراقالرغا ولىسىت ىئشالرنىڭ مƒنداق .كېلىد√ ›چƒر ⁄خشاش س∆زى∏ه كىتاپ س∆زى بƒر√نقىالرنىڭ

 بۈگۈن .fiتكۈزمىدى كىم ھې∞ نى ائق≥ىراقالر ياغبƒنى، ھېلىغى≥ه يايالقتا بىزنىڭ .كېلىد√ ياقمىغاندىن ⁄ت
 ھهر بېشىغا .بوالتتى ياخشى fiتكۈزۈۋهتسه قالماي ÿتىدىن-بۈگۈن باشقىالرمfi. ƒتكهزگىدهك ›يغƒرالر چۈشته
 fiتمهي دىن بىز چېرىك≥ىالرمƒ .بولىد√ fiزىمىزدىن ىئش ھهر دهپ، ك∆ر ≠هيلىڭدىن-خƒي fiز كهلسه باال

 شاراخالشقا سېغىزغان ⁄لتارغان ياغاچتا موما تƒر√پ، تۈگهتمهي س∆زىنى دهپ —،"ÿۋهتمهيد√ قازانى-باال تƒر√پ،
 رغا›يغƒرال مهن خوتƒن، توختا، ىئش؟ قانداق بƒ غوجام، يا،" .كهتتى سهسكىنىپ بوۋا مƒنهججىم .باشلىدى
 ›يغƒر بارغاندا بوۋا مƒنهججىم .كهتتى چىقىپ دهپ —،"fiتكهزسƒن ≠اتراق بولسىمƒ ›الر بولمىسا،  ھې∞ .باراي
 .تƒراتتى ۋايىمدا ÿنسىرىشىپ، بالىلىرىدىن بىلهن خوتƒنى
 .›يغƒر دىدى —ك∆رۈنهمد√؟ بالال بوۋا،  —
 :ÿندىكىپ ÿندى بوۋا
   ائيغاق≥ىسى،   نهرسىنىڭ   بىر  بƒ   .شاراخاليد√ سې∏ىزغان اڭالقار .بار خوۋ√≠لƒق بىر ھېلى ›يغƒر،  —
 ≠ات-�≠ات چىراقالرنى-�نهزىر .ياخشىدىغƒ بولمىسا غهنىم بىر ›الرغا قويƒ≠سىله، ÿۋهتىپ بېكار بالىالرنى
    بېكا    دهپ —،"ساڭ∏ىالپ قولى-≠ƒت كهلمهس، ك∆رۈنۈپ قازا-باال" .شƒ كېيىنال تƒمىغاندىن fiتكۈزۈپ

 جېمىلهپ    ›الرنى    دهپ—يتامد√؟‰

 .دۈشكهللىدى
 .خوتƒنى ›يغƒرنىڭ دىدى —،"بولغƒسىدى نېمه شاراقلىسا سېغىزغان !تاغا قويساڭ،  —
   ائغىسىنى   بىر  بƒنىڭ  ≠اتراق   ‰يتمايد√،  بىلمهي بƒر√نقىال قىلىسه، خوتƒنلىق سهن  !›كام ھه،  —
 .دىدى —كېرهك،   قىلىش
 ائياقلىرىنى-ÿڭلى باالڭنىڭ ھېلىقى بولسا ائنداق خوتƒن،" :›يغƒر تƒرغان شƒملىنىپ ماي،قوشƒل ≠اراڭغا
 ›يغƒرنىڭ  دىدى —،"تƒرىدىغƒ بوپ  fiمسه ÿنسىرهپ، ك∆ڭلۈم !بهگىنه قىلىپ سادىغام بالىلىرىغا قارىنىڭ
  خوتƒنى قارىنىڭ .بهردى ائ≠ىرىپ بالىلىرىغا قارىنىڭ بƒالرنى خوتƒنى
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ƒمۈر، ›ز√ن بالىلىرىغا رنىڭ›يغfi قالدى ھالقىپ تىلهپ، د≈لهت ‰غىر. 
 بىر بƒالرگا خهلقى يايالق .كهلمىدى ناز√گƒمالر .fiتكهزدىلهر ائق≥ىراق ياغبƒنى بىلهن ائلدىراشلىق ›ڭ∏ƒرالر

 الىالرب مىنىپ، تور√قنى دهستهك≥ى ›يغƒر .ائتالندى ىئستهك≥ىلهر ÿنسىرهشتى، قورقƒشƒپ بولƒشىدىن غهنىم
 ىئ≥ى∏ه  يايالق  ⁄خىتىپ،  جانىۋارالرنى  بارچه ÿتى∏هنلىكته .ىئدى ۋاقتى كهچ كۈن .كهتتى قاراپ تاققا غانماڭ
 چېقىلد√ر√پ، ك∆زلهرنى بارلىق ≠اقىرىتىپ، نهرسىلهرنى بارچه ÿتكهن بهخش سهگهكلىك ⁄يغاقلىق، بىر

 قانغا ھازىر كۈن ك∆رهڭلى∏هن تƒرغاندهك ىلىپق غهرىق نƒرلىرىغا fiزىنىڭ ائجƒننى بارلىق قاماشتƒر√پ،
 ÿركى∏ه تهبىŸت ائمالسىز بىراق، .›يالغاندهك قىلىغىغا ÿتى∏هنكى قىپقىزىرىپ، ⁄خشاش، بوزهكلهر بƒلغانغان
 دىراشلىق ائل ائلدىرىغاندهك، يوشƒر√نƒشقا كهينى∏ه تاغ خهلقىدىن يايالق قىزىرىپ، قىزارغاندىن ‰∏ىپ، بويƒن
 قارلىق تاقاشقان ك∆كلهگه خاڭتهڭرىنىڭ تېغى مƒقهددهس ›يغƒرالرنىڭ .باراتتى كېتىپ هنلهپت∆ۋ بىلهن
 ›يالغاندهك گويا تƒرغىنىغا بوپ شاھىı جانسىز تƒتقƒنلƒقالرغا ۋه ز√لمهت ۋهھشهت، بۈگۈنكى ھهم باشلىرى
 تهبىŸت باققاندا، تى∏هنكى∏هÿ قىسقىسى، .تƒراتتى تاتىرىپ-�قىزىرىپ  شولىسىال  كۈن  بارغان  كېتىپ ⁄لتىرىپ
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  ىئستهك≥ىلهردىن  قاچقاندهك، بولƒشتىن شاھىı ىئشقا بۈگۈنكى نهرسه ھهممه ائلغان، ۋهزىيهت fiزگه fiزگىرىپ،
 بېشىنى يېڭىال شهرىقتىن لېكىن ...ائلدىراتتى بولƒشقا مهستƒر بىلهن ≠هردىسى  قاراڭغƒلƒق يوشƒر√نƒپ،
 قىلىقلىرىنى  يى∏ىتلهرنىڭ تهلۋه ائرقىسىدىن چۈمپهرده دالداقاپ، ينى∏هكه بƒلƒت قارا ائي كهل∏هن ك∆تىرىپ
 :⁄يالرمƒ سىن≥ىالپ  قىلىقلىرىنى  شاھىتالرنىڭ   باشقا  ۋه  تهڭرى خان بالىدهك، قىز تƒرغان سىن≥ىالپ
 .ك∆رۈنهتتى قىلىپ ≠ال-غىل بƒلƒتتىن دې∏هندهك، —›يالد√رايمƒ؟ ك∆رسىتىپ ىئستهك≥ىلهرگه سىلهرنى
  .چىقتى  ائختƒر√پ   تاشنى-�تاغƒ قارىماي،   قاراڭغƒلىغىغا  كې≥ىنىڭ   تƒتƒق،  ھاۋانىڭ   ستهك≥ىلهرىئ

 جانسىزالردا-�جانلىق .ىئدى باشلىغان چېلىشقا ىئز ىئزچىلهر بىلهن يور√شى تاڭ .بولمىدى دېرهك يوقالردىن
 خىره يۈزى∏ه قىلغاندهك، ارلىقت چې≥ىشقا نƒرىنى كۈنمƒ .›خالتتى ھهممىسى يوق، ⁄خاقلىق تۈنۈگۈنكى
 تا ىئستهپ تۈن ۈئچ كۈن، ۈئچ ىئستهك≥ىلهر .ك∆رۈندى
211 

 ك∆ك بƒ ھهتتا .يوق بهل∏ۈ بىر نه ىئز، بىر نه دېسه، ›چرىدىمېكىن ھايۋانالرغا يىرتقƒچ .≠المىدى
ƒر√پ ده≠سهنلهرنىمƒنىڭ .ياندى ائختƒتتى ائيالر كۈنلهر، بىلهن شfi. ر ياشƒيوقالدى دېرهكسىز بالىلىرى ›يغ. 

 كۈنى ھهر لېكىن .ك∆رهتتى fiتكۈزمى∏هنلىكتىن ≠ات-≠ات چىراقالرنى-نهزىر خهلقى يايالق بƒنى
 خهۋىرى خهلقىنىڭ يايالق ىئكهنلى∏ىدىن ÿھۋالدا ماشتاق ≠اجىŸسىنىڭ ›يغƒرالر ائجرىمىغان چىراقتىن-نهزىر
 ھهم ىئكهنلى∏ىنى ھالدا ÿينى ›يغƒرالرنىڭ ƒشهھهرالردىم ىئسسىق يۈرمهس سېغىزغان ائيغاق≥ى .ىئدى يوق

 .بىلمهيتتى
 ›چرىشى بىرى∏ه كۈنى ھهر قازاسىنىڭ-�باال تƒرغان يېغىپ ⁄خشاش ياققان∏ا يېغىن خىتايالرنىڭ بƒالر
 كېلىپ ›چƒر ⁄خشاش س∆زى كىتاپ  شƒمىلىنىشى بىر ھهر ≠ال≥ىالرنىڭ ۈئچۈن شƒنىڭ .ىئدى تهبىي
 تهغدىر، شƒملىغى، گƒنا fiزلىرىنىڭ ك∆رمهي، خىتايالردىن قازاالرنى-باال مƒنداق رتاران≥ىال گ∆ل .تƒراتتى
 .‰تىقاتىمىزد√ر بƒز√ق شfi ƒزى نهرسىنىڭ تƒرغان تƒتƒپ قƒللƒقتا بىزنى زادى .ك∆رهتتى ≠هيلىدىن-�خƒي
 ىئۋ

 ‰قىشقا قاراپ ياققا بىر بولƒپ، قااليمىقان نېمى∏ىد√ر خهلقى بازار قايناۋاتقان .بازىرى غهلۋىلىك غƒلجىنىڭ
 چهيلهپ، دهسسهپ، يىقىتىپ ىئشتىرىپ، بىربىرىنى قېلىشقا ك∆رۈپ نهرسىنى بىر ھهممىسى .ىئدى غانباشلى

 ‰قىنىنى ىئنسان بƒ چا≠ارمهنلهر ائتارمهن ياساۋ√ل، يايى، كىي∏هن  ك∆رمه يېشىل-قىزىل .ىئل∏ىرىلهيتتى
 ⁄خشاش ÿم∏هكلىرى مهجنƒنالرنىڭ تىرىشقان توختىتىشقا دېڭىزنى ÿم∏هكلىرى، ›الرنىڭ بولسىما، توسماق≥ى
 ىئنسان بƒ .ىئل∏ىرىلهيتتى ھƒنƒز بېسىپ، باسقاندىن ‰قىپ، ائققاندىن قىيانى ىئنسان بƒ .تƒراتتى بوپ بېكار

 ن،مىن∏ه يورغىغا قارا ائرىسىدا بƒالرنىڭ بولƒپ، يولƒۋچىالر مىن∏هن يورغىالرغا نهچ≥ه بىر ائلدىدا ‰قىندىسىنىڭ
 fiزى∏ه ك∆زلهرنى بارچه سىن بىر سƒمباتلىق كېلىشكهن جۈسۈنى ≠ۈتۈن ≠ۈركهل∏هن،  تورغƒالرغا-توگا

 بارچىسى .توختاتتى بوپ جىمجىı  قىيانى ىئنسان بىلهن قارىشى بىر ائيلىنىپ كهينى∏ه ›نىڭ تىكىلدۈرگهن،
 بىر
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 fiز دېيىشىپ، —بولىدىكهن، چىرايلىق لىشكهنكې جۈسۈنى شƒنداق قالماقتىما قاراڭالر، شÿ ،ƒينه :‰غىزدىن
 ÿركىسى ›يغƒر بƒ لېكىن .تىكىلهتتى ۈئستى∏ه ›نىڭ ىئختىيارسىز ك∆زلهر بارچه چاغدا بƒ .≠ى≥ىرالشتى ائرا

 ⁄يالپ، تۈرلۈك باشقا قارىشىدىن تىكىلىپ fiزى∏ه ھهممىنىڭ ÿگىشىپ، بƒن≥ىزا ىئنسانالرنىڭ قىز تƒتقƒن
 تƒتقƒن دې∏هندهك، قىالرسىلهر ائزات قاچان ىئلكىدىن ۋهھشىلهرنىڭ بƒ مېنى چ∆مۈپ، خىيالالرغا  ›مƒنƒش
 بېخهۋهر بƒندىن بالىلىرى ›يغƒر — ‰قىنى ىئنسان .قاراتتى تهلمۈرۈپ-تهلمۈرۈپ ⁄خشاش، بالىلىرى كېيىك
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 — ‰قىنىنى سانىئن بƒ بولسا ناز√ك .⁄يالتتى دهپ قىزى قالماق ۋ√جƒتنى ناز√ك چىرايلىق بƒ ›الر .ىئدى
 ىئنسان مƒن≥ه ⁄يى≥ه، ناز√كنىڭ چۈنكى .قىالتتى گƒمان دهپ كهل∏هن، ۈئچۈن قƒتƒلد√ر√ۋېلىش يىغىنىنى
 ÿتكۈچى تهشكىل ‰قىنىنى ىئنسان بƒ خƒسƒسهن، .ىئدى ÿمهس مۈمكىن تƒر√شى يىغىلىپ يهرگه بىر بېكاردىن
 ىئنسانالر بƒ بىراق .تƒرغƒزاتتى مهھكهم خىيالىدا fiز قىزنى ناز√ك بولƒشى، ›يغƒرالردىن بارچىسى ائدهملهرنىڭ
 ناز√ك .ىئدى يوق توختاتقƒچى ۈئندهپ، يولƒۋچىالرغا كهلسىما، بېسىپ دهۋرهپ قىياندهك باسقان سƒ تاشقىن
 شا≠ال دهرۋازا .قالدى تƒيماي كىرگىنىنىمƒ دهرۋازىدىن تار يۈرۈپ، بىلهن خىيالالر تاتلىق ›مƒن≥اق، شƒنداق
 شامالغا خىياللىرى ›مƒن≥اق قىزنىڭ .ياندى كهينى∏ه سالدهك، ›ر√لغان تاشقا خادا قىيانى ىئنسان .يېپىلدى
 جېسهك≥ىلهردىن تهرىپىدىكى يان ىئككى دهرۋازىنىڭ يولƒۋچىالر .ىئدى ىئ≥ىده قورغان بولسا ھازىر .›چتى
 ≠ۈكۈپ، تىز چۈشۈپ، ائتتىن ،›چراپ ياساۋ√لالر يايى، كىي∏هن  گهن≥هك ك∆رمه، يېشىل-�قىزىل fiتكهنده،
 بƒالرنىڭ .ماڭدى ‰لىپ باشالپ، يول بىلهن كوچا ›تتƒر كېيىن، قىلغاندىن ائدا يوسƒنالرنى رهسمى fiزلىرى≥ه
 تƒتقان چƒلۋ√رىنى قىزنىڭ كهينىدىن ÿڭ قالماق ⁄تاقلىق بولغان زهڭ∏ى باشلىغى يولƒۋچىالرنىڭ ائرقىسىدىن
 دهرۋازىسىدىن كۈره بىلهن يۈرۈشلىرى شƒ بƒالر .باراتتى كېتىپ بىلهن همقهد ىئتتىك قالماق نه≠هر ىئككى
 .يهتتى باياندايغا چىقىپ،

 غƒلجىدا غهلۋىلىك بƒ لېكىن ›چرىدى، غهلۋىلىككه يهنه ›الر بىلهن كىرىش دهرۋازىسىدىن بايانداي
 .ىئدى باشقى≥ه ÿھۋال بƒندىكى .⁄خشىماتتى غهلۋىلىككه ك∆رۈن∏هن
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 تو≠لىنىپ يهرگه بىر خهلقنىڭ ساناقسىز-سان مƒنداق ناز√كقا fiسكهن سهراالردا بهزهن يايالق، تاغ، كۈللى
 كېيىن ك∆رگهندىن ياغاچالرنى ائلىماچ يىراقتىن ...ىئدى ھهيران ÿقلى ÿھۋالغا بƒ .ك∆رۈنهتتى غېرىپ يۈرۈشى
 مېڭىپ، شƒنداق بƒالر .يۈرهتتى ىشىپÿگ بƒالرنى قىز تƒتقƒن .ماڭدى ائستا چۈشۈپ، ائتلىرىدىن يولƒۋچىالر
 .ك∆رۈنهتتى تƒرغاندهك ك∆رسىتىپ سۈرىنى ائرسالن ىئككى يېقىدا ىئككى دهرۋازىسىنىڭ يامƒل .يهتتى يامƒلغا
 .دهھشهتلهندى جƒغƒلداپ تهنلىرى قىزنىڭ ك∆رۈپ، بƒنى .تƒراتتى چې≥ىپ ⁄ت ÿترا≠قا ÿجدىھا بىر تامدا
 ك∆ز .كهلدى بېرىشلهر قىز ÿجدىھاالرغا ۈئچۈن قېلىش ساقالپ خهلقىنى شهھهر ھېكايىلهردىكى خىيالىغا
 ىئبارهت سۈرهتتىن بىر قƒر√ق ھهيكهل، بىر بƒالرنىڭ .بولدى ك∆رمهس نېمىنى ھې∞ قاراڭغƒلىشىپ، ائلدىلىرى
 بƒ .كىردى ىئ≥كىرى ھالدا بىر تىترهك بېسىپ، ÿيمىنىش دهھشهت، ۋ√جƒدىنى بار .ائڭغىرالمىدى ىئكهنلى∏ىنى

 تاشقىرىدىكى بولسىما، جىق كىشىلهر تƒرغان مېڭىپ ياققا بƒ ياق › مهيداندا بƒ .ىئدى مهيدانلىق بىر كهڭ يهر
 مهي .ك∆رۈنهتتى رهسمىيهت بىر تهرتىپ، بىر ائاليتهن مƒندا .يوق تƒر√ش-يۈرۈش تهرتىپسىز قااليمىقانلىق،
 ‰سىنى قورقƒپ قىز ائرىسىدىكى يولƒۋچىالر .تىتƒرات ك∆رۈنۈپ دهرۋازىالر قات-قات يېقىدا نېرى دانلىقنىڭ
 يول بƒالرغا .توختىدى ائلدىدا ىئشىك ت∆رت بېرىپ، يولƒۋچىالر .يۈرهتتى بولƒ≠ال ھهيكهل جانلىق يوقاتقان
 دارىن ۈئستىده چاڭلىق fiيده كىرگهن يايى .كهتتى كىرىپ ‰≥ىپ ىئشىكنى ›تتƒر يايى كهل∏هن ك∆رسىتىپ
 —"دهيسهن؟ نېمه" :تىرىپ ك∆ بېشىنى دارىن كېيىن گهندىن مۈرگى ›ر√پ باش يايى .تى⁄لتىرات بىلهن تهتهي
 يورغا قارا 9 جانابىڭىزغا ھهمده .كه≠تƒ ك∆رۈنۈشكه سىزگه بىلهن يولداشلىرى ناسىن مونكو ن∆كهرلىرىڭىز .دىدى
 :بولƒپ رهڭلى∏هنسىمان ك∆ ائڭالپ، س∆زنى دې∏هن قىز .دىدى —،"كهل∏هن ‰لىپ سوغا قىز چىرايلىق بىر بىلهن

 ‰لىپ خهۋهرنى خƒش ائلدىراش يايى .قىلدى ر√خسهت دهپ كىرسƒن تهتهي .دىدى—"دهيسىز؟ نېمه تهتهي،"
 باش دارىنغا بƒالر .كىرىشتى كهينىده باشقىالر ائلدىدا، ناسىن مونكو .دىدى—!كىرىڭالر بولدى، ىئلتىپات .چىقتى
 ›قمىغان يوسƒنلىرىنن-رهسمى بƒالرنىڭ قىز .قىلدىلهر ائدا يوسƒنلىرىنى-رهسمى fiزلىرى≥ه ‰∏ىپ،
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،ƒردى قارا≠ال تېپتې∞ مƒره ھهممنسى قالماقالر ⁄لتاردى، تارتىنىپقىنا › ك∆رسهتتى، ⁄ر√ن دارىن .تfi 

 سوغى≥ىالرنىڭ .قىلدى قوبƒل بىلهن خوشاللىق دارىن .قىلدىلهر تهغدىم دارىنغا سوغىلىرىنى قو≠ƒشƒپ،
 ب∆ك چوڭزىلىك ماجان ائاليتهن بولسا ناسىن مونكو .بهردىلهر قىلىپ ھهدىيه تورغƒالنى- توگا دىن9 هھهممىسى∏
 .قىلدىلهر ىئزھار خوشاللىغىنى قىلغىنىغا قوبƒل سوغىلىرىنى قىلىپ، مهرھهمهت دارىننىڭ بƒالر .بهردىلهر

 كهل∏هن ۈئچۈن سوغات خشاش⁄ ناز√ك دارىنغا .ىئدى fiتكهن دارىنغا تهرىقىسىده سوغا بۈگۈن ناز√گƒم 
 fiزى∏ه دارىننى جۈسۈنى سƒمباتلىق ناز√كنىڭ لېكىن .ائسراتتى تهرىقىسىده جارىيه ›الرنى بولسىمƒ، توال قىزالر
 تƒتƒشقا يېنىدا fiز ك∆رۈپ، ياخشى بƒنى ۈئچۈن شƒنىڭ .ىئدى قىغان ائمراق قىلد√ر√پ، مهيىل تارتىپ،
 كۈندىن شƒ .كىرگۈزدى سارايغا بىر ياساق fiزىنى بېرىپ، قىزالرنى ƒن≥هم بىر ھىممىتى∏ه ناز√گƒمنىڭ .⁄يلىدى
 دهرتلىنىپ، سېغىنىپ، كۈنلىرىنى fiتكهن › .ىئدى بولغان بهند ىئ≥ىده fiي قات يهتته ناز√گƒم تارتىپ،
 ∆رۈپ،ك چۈش ھامان ›خلىغاندا .تƒراتتى مƒڭلىنىپ ھېمىشه ‰لىپ، خاتىرى∏ه قېرىنداشلىرىنى-قهۋمى ائنا،-ائتا
 .مƒڭلىناتتى ‰يتىپ، ناخشىالرنى ماشتاق بىلهن ماقامى fiز ⁄خانغاندا .يۈرهتتى بىلله بىلهن ›الر
  .مانان بىلهن تƒمان ھهم چىقتى تƒتƒلƒپ ھاۋا

 —ائنام، بىلهن ائتام ھهم قا≠تƒ كىرىپ چۈشۈم∏ه
 بېسىپ، مانان هنبىل تƒمان ھاۋانى ناخشىسىدا يهنى .بوالتتى باسماق ≠ƒغانلىرىنى-دهردى دهپ،
 .قىالتتى ىئزھار ÿمهسلى∏ىنى مۈمكىن ھهم بولجاش تهلىيىنى بىناÿن يوقالغىنىغا گۈلشىنىنىڭ ائزاتلىق-�ÿرك
 بىر قىلغƒچى ائزات ھامان ك∆ڭلى لېكىن .‰يتاتتى ⁄چƒق ۈئمۈتسىزلى∏ىنى بولƒشىغا ائزات fiزىنىڭ دېمهك،
 .ىئستهيتتى يى∏ىتنى ناز√ك بىر ىئ≥كىدهك سۈزۈپ ك∆رۈپ، الي سۈيىنى تاغ ÿرنى،
 )ماقامى∏ا ناز√گƒم(

  بارمƒ؟ ÿر ىئ≥هر سۈزۈپ سƒنى ساپ چۈشكهن تاغدىن
  بارمƒ؟ ÿر قاچار ‰لىپ چۈشتى، مƒڭ باشقا ناز√ك

 بولƒرمƒ؟ سالسا چ∆مۈچ قازانغا قايناۋاتقان

 بولƒرمƒ؟ ياتسا كا≠ىر قوينƒمدا ياتار بهگلهر
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  .كۈمۈشتىن تاقام لتƒنائ ىئڭىشتىم، چۈشتۈم، ت∆ۋهن
ƒن ىئمان يوق، ۈئمۈت جانىمدىم بƒبېيىشتىن بهرس.  

  بوينىدا،  بويالسى باش ⁄يماندا، ياتƒر ت∆گىلهر
  .قوينىدا ياتƒر كا≠ىر ناز√كنىڭ دې∏هن مهنمهن
  ياققىلى، يامغƒال-�قار چىقتى، تƒتƒلƒپ ھاۋا
 —تارتقىلى، بولسا دهرد بار ت∆رهلدىم، چاغدا قايداق
 :كۈيلىمهستىن ائستا كېيىن، تولغاندىن خىيالغا ›ز√ن ىئ≥ىده مايۈسىيهت مƒڭلىنىپ، دهپ
  قه≠هزگه، بالداق ائلتƒن قويسا سوالپ قƒشنى بƒلبƒل
  قويارمƒ؟ ⁄يىن قاچماق تېپىپ، ائرام ڭ�›ن ك∆ڭلى
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 يهتمىسه، ائمرىغىغا ناز√ك غېرىب بوغان مƒڭلƒق

  الرمƒ؟بو نېرى دهم بىر ائمرىغىدىن ك∆ڭلى ناز√ك
  يوق، تىنغان ›نىڭ ك∆ڭلى قىلسا، تƒتقƒن باشننى ناز√ك
 .يوق ائرمان باشتا ناز√ك بولسا، قƒرۋان ۈئچۈن ائمراق
 :‰يتتى ناخشىلىرىنى موشƒ ماقامىغا fiز بىلهن شوخلƒق بىر شƒندىن
  س∆لهتلىك، يارىم مېنىڭ زېنهتلىك، fiيى دارىن

  .رتلىكھهمده بىلهن ناز√ك يوق، باشقا باقىدىن ›
  !ائ ≠ƒشƒنم دهپ مهن تƒتقƒن قىسىلما، ك∆نۈل ناز√ك
  .س∆زىنده تƒر√ر باقىڭ fiزهڭده، ÿركىڭ سېنىڭ
 .›چقƒندا ك∆يهر باقى تƒتقƒندا، fiزى ناز√ك
  ، ≠ƒشقƒندا ائنام غېرىپ دهردىده، ناز√كنىڭ مهن

  .قېشى يار جايىڭىز بƒ بېشى، تال چاينار ت∆گىلهر
 —سىردىشى، ك∆ڭلى ناز√ك ائمراقنىڭ يى∏ىı باقى
 ناز√گƒمنىڭ .باشلىدى fiتكۈزۈشكه fiمۈر بىلهن ائھۋاھالر ‰يتىپ ناخشىالرنى توشقان قايغƒ ۋه مƒڭ دې∏هن
 مƒندىن .ك∆چتى يىلالر ھهتتا ائيالر، كۈنلهر، .باراتتى ناز√كلىنىپ ياداڭلىشىپ، كۈن∏ه-�كۈندىن ۋ√جƒدى ناز√ك
 داۋالغƒپ ⁄زغانسېرى دهقىقه ≠ƒغانالر -�دهردى ك∆ڭلىدىكى .ىدىتېپىلم چارىسى قƒتƒلƒشنىڭ بولƒپ خاالس
 بوپ بهل∏ۈلۈك چىرايىدىنال ≠ƒغانلىرى-�دهرت ىئ≥ىدىكى ناز√گƒمنىڭ دهپ، سوراپ ھال ك∆رۈپ، چىراي .باراتتى
 سېزىپ، غىنىنى بار سارغىيىپ يۈرۈپ، بىلهن ≠ƒغان-دهرت مƒنداق ناز√گƒمنىڭ دارىن .تƒراتتى
 قىزنى خىزمهتكار ناز√گƒم .قىلدى ر√خسهت يۈرۈشى∏ه چىقىپ تۈزگه تاال ۈئچۈن ارقىتىشت قايغƒلىرىنى-مƒڭ

 ي— ھهر يامƒلنىڭ › چىقتى، يامƒلغا ÿگهشتۈرۈپ،
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 ك∆رۈنۈشى گƒندىخانا .كهلدى ‰لىپ گƒندىخانى∏ه يولى .يۈرهتتى سىن≥ىالپ ك∆رۈپ، بىلهن دىققهت قىنى
 بولƒپ ىئجرا جازا گƒناكارالغا بولƒپ، سوراق گƒندىخانىدا چاغدا بfi. ƒچۈردى روھىنى-رهڭى ناز√گƒمنىڭ
 بوزهك ھهممىسى گƒناكارالرنىڭ بولƒپ، خىتايالر-�مانجƒر غهزه≠لىك ائچ≥ىق≥ان، ھهممىسى سوراق≥ىنىڭ .تƒراتتى
 .‰لىناتتى قىيناققا بارچىسى گƒناكارالرنىڭ سوراقتا .ىئدى تاران≥ىالر بالىلىرى، ›يغƒر

 ⁄لتارغƒز√لغان، تىزالند√ر√پ ›گاقلىرىغا چىنه يولى بىر مهھبƒسالر يۈزلهرچه .ىئدى اشتاقم ك∆رۈنۈش
   .يېيىلغان  ≠هرهڭدهك   قىپقىزىل  چ∆رى∏ه ÿتراپ  قان  ائققان   تىزالردىن  يوق،   ر√خسهت  مىدىراشقا ›الرغا
 ياغ قايناق گر√ھقا بىر › ۈزۈل∏هن،كىي∏ چويƒنالر قىزىتقان باشلىرىغا مهھبƒسالرنىڭ يۈزلهرچه  شƒنداقال

 كويزا-�كىشهن قوللىرىغا ≠ƒت   بوزهكلهرنىڭ  مىڭالرچه   كهسكهن،   ≠هيلىرىنى  رىنىڭ قايسىلى چې≥ىۋاتقان،
 ÿللىك  مومىالرغا شƒندىكى سېلىنغان، زهنجىرلهر ت∆مۈر قوۋ√قالر، ىئشكىدهك، بويƒنلىرىغا شƒنداقال سېلىنغان،
 ÿندى .ائققƒز√ۋاتقان قان يامپاشلىرىدىن ›ر√پ، بىلهن ≠االق بىرهۋلهرنى بهزى لغان،‰سى يولى  بىر كالال

 بوزهكلهرنىڭ .تƒراتتى قىلىنىپ ىئجرا ۋهھشهت بارلىق يهرده بƒ خƒالسه، !‰يتاي بىرسىنى قايسى بƒالرنىڭ
 مهلهكلهرنى مƒنداق ته،ÿلۋهت .ىئدى ىئڭراتماقتا مهلهكلهرنىما ‰شىپ، ك∆كلهرگه زارلىرى-�ائھƒ ≠هريادى،-�دات
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  ›ششاق  ناز√گƒم  تهبىيكى،   ...ىئدى  تاشقىرى بهشهردىن  تاقىتى  تƒر√ش، ك∆رۈپ  مهنزىرىنى قاخشاتقان
 ۋهھشهتتىن بƒ ائغ≥ىلىرى ›الرنىڭ ھهم لويالىرى مانجƒر تاماشى≥ى .باشلىدى يىغالشقا ھ∆ڭۈر -ھ∆ڭۈر بالىالرچه

 بىر  سولƒن يىغلىشى  ھ∆ڭۈر ھ∆ڭۈر گƒمنىڭ ناز√ تهتهي دارىن ›لƒق ده،كۈلۈشكهن قاقاخلىشىپ لهززهتلىنىپ،
 ...ىئدى ىئش

ƒنى .ىئدى قالد√رغان تاڭ سوراق≥ىالرنى بىلهن تاماشى≥ىالر ھال بƒياش كهل∏هن ك∆رۈشكه ب ƒرالرمƒمانج 
 توپ بىر يهنه ىلهنب س∆رهن-قىيقاس كوچىدىن .لهززهتلىنهتتى زالىمالر داغدالغان ائمما .تƒراتتى ائغرىپ روھهن

 ÿچىقىپ، زهنجىرلهرنى قوۋ√ق، زىندانبهنلهر .كىرىشتى ھايداپ بƒلغاپ، قانغا بƒر√نلىرىنى-‰غىز بوزهكلهرنى
ƒالرنىمƒم ...باغلىدى بƒالر چىدىماي، ناز√گƒقايداق ب ƒ217گ 

  
 تولىسى ƒناكارالرنىڭگ بالد√رقى .بهردى جاۋاپ دهپ تاران≥ىالر، قاچقان ائلۋاڭدىن سوراق≥ى .دىدى ناكارالر
 ›د√مىنىڭ fiز ناز√گƒم .تاران≥ىالرد√ر بوزهك بېرهلمى∏هن سېلىغىنى ھوسƒل ياكى قاچقان ائلۋاندىن شƒنداق
 يىغالپ، fi≠كىدهپ ⁄خشاش، باال كى≥ىك قىاللماي، تاقهت تƒر√شقا بولƒپ شاھىı ≠اجىŸلىرى∏ه قانلىق مƒنداق
 باشقىالرنى تƒتقƒن، fiزىنىال بالد√ر ناز√گƒم .ىئدى قا≠لىغان هتدهھش ۋ√جƒدىنى ≠ۈتكۈل بƒنىڭ .كهتتى يېنىپ
 ناز√گƒم كۈن بƒ .ىئدى يوق خهۋىرى مهزلƒملىغىدىن مهھكۈم ›د√مىنىڭ ›يغƒر بارچه مƒنداق .ساناتتى ائزات

 ›الر ›نتƒپ، قايغƒلىرنى fiز .ياندى ائشƒر√پ ÿلهملهرنى-دهرت ⁄رنىغا، ‰≥ىش ك∆ڭۈل بېسىپ خا≠ىلىغىنى
 د√نياسىنى زالىمالر ≠ƒغانلىرى-�ائھ بƒنىڭ .قىلدى تهسهۋۋ√ر مهنزىرىسىنى گƒندىخانا .باشلىدى ائداشقا ۈئچۈن
 ھونƒز د√نياسى زالىمالر ۈئچۈند√ نېمه بولسىمƒ، يالقƒنلƒق قىلغىدهك كۈل ك∆يدۈرۈپ، دهقىقه بىر fiرتهپ،
 چۈشهكهپ، كې≥ىلىرى .ىئدى ائيالنغان ƒغانالرغا≠ ≠هريات-�دات ۋاھ، ائھ، غىزاسى بې≥ارىنىڭ .تƒراتتى fiرتهنمهي
 نهچۈن .كهلتۈردى رهھىمىنى دارىننىڭ نىھايهت ھالى ‰غىر مƒنداق ناز√گƒمنىڭ .كېلهتتى يادىغا يهنه كۈندۈزى
 .‰يتتى سېغىنغىنىنى ائغالىرىنى ھهم ائنا-ائتا › .سورىدى سهۋهۋىنى يۈرۈشىنىڭ قايغƒلƒق ھېمىشهم مƒنداق
 ك∆رۈشكه ائنىسىنى-ائتا ، ت∆ركۈنلىتىپ ناز√گƒمنى دارىن شƒندا .ىئدى ÿمهس مۈمكىن تىش‰ي باشقىسىنى
 .كىرىشتى يارىغىغا سه≠هر بولدپ، ÿۋهتمهك

 يوللىرى سهزگۈچ يولىدا ائزاتلىق كېلىپ، ھهرىكهتكه يهنه خىياللىرى ۋه ≠ىكرى  مƒقاتالشقان ناز√گƒمنىڭ
 .كىرىشتى يالقƒنجاشقا لىرى ›مƒن≥ىق يالخى ائزاتلىق .باشلىدى خهۋهرلىشىشكه بىلهن
ƒم كۈن بƒۋچىالرنىڭ .ىئدى چىققان يولغا بىلهن ن∆كهر ىئككى قىز، ائتمىش ناز√گƒخورام-شات بارچىسى يول 
 يهرلهشكهن دىماغىدا ›نىڭ .تƒراتتى ك∆رۈنۈپ ىئكهنلى∏ى قايغƒلƒق چىرايىدىن ناز√گƒمنىڭ لېكىن .ىئدى
 fiتۈپ كهينىدىن-كهينى ائلدىدىن ك∆ز سۈرهتلىنىپ، تƒر√شالر-يۈرۈش ائزات ى،يالدامىلىر كۈنلهرنىڭ fiتكهن
 ائنا،-ائتا مهنزىرىسى، تاغالرنىڭ يايالق، ›چرىشىش، بالد√رقى بىلهن يى∏ىı باقى ك∆كلهمزارلىق، › .تƒراتتى
 قالماق ده≠سهن، ك∆ك ائغالىرى،
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 ك∆ز ائرقىلىق ماشىنىسى خىيال ≠اجىŸلىرى گƒندىخانه   نىھايهت   بولƒش، سوغا دارىنغا چۈشۈش، ⁄لجا الرغا
   دىرىلدهش   ىئزتىراپ،   بىر   ىئختىيارسىز ۋ√جƒدىدا ناز√ك ناز√گƒمنىڭ ھال بƒ .بوالتتى ⁄زغاندهك ⁄ڭىدىن
 قىزالرنى .تىلىمهيتتى چارىنى چوڭ مƒنداق ك∆ڭلى ۈئچۈن شƒنىڭ ...ىئدى ساقسىز ›   .قىالتتى   ≠هيدا
  كې≥ىپ، يىل   4-�3 ائجرىغىنىغا   ائنىسىدىن-ائتا ناز√گƒمنىڭ .ماڭدى بىلهنال ن∆كهرلهر ند√ر√پ،يا يولدىن
  ائغى بىر ۈئچۈن ائزاتلىغى fiزىنىڭ بولمىسىمƒ، خهۋىرى ماماتلى∏ىدىن  ۋه ھايات ›الرنىڭ بƒيان  شƒندىن
 قىياالرنى ۋه تاغ ‰∏ىز نهچ≥ه بىر ىغايايلىغ  بƒالرنىڭ .ماڭدى قاراپ يايالققا تو≠توغرا بىلهن ائرز√سى ك∆رمهك
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  ناز√گƒمنى  قىزغىنىپ،  بىرسىدىن بىر  ىئككىسى بولƒپ، ائمراق ناز√گƒمغا يولدا ن∆كهرلهر .باراتتى ‰شىپ
 ۈئچۈن fiزى قىلىقلىرىنى مƒنداق يولداشلىرىنىڭ ناز√گƒم .ىئدى كىرىشكهن ائرقىسىغا قىلىشنىڭ جهلىپ  fiزى∏ه
   ك∆رسىتىشكه   ىئكهنلى∏ىنى يولدا  شfi ƒزىنىڭمƒ ائلداپ،  بىلهن  ائغىالر تۈرلۈك رھه .ك∆رهتتى ≠ايدىلىق
 يولى ائلداش ن∆كهرلهرنى ناز√گƒم چىققاندا، داۋانغا ‰∏ىز ائخىرقى ÿڭ ‰شىپ، تاغالرنى   بƒالر   .تىرىشاتتى
 بىر داۋاندىن ‰∏ىز ھهمده .ىدىد "شƒنىڭ مهن تƒتساڭالر بالد√ر قايسىڭالر دۈگلىتىمهن، يامبƒ مهشهدىن" بىلهن
 قوغلىماقتا ›نى  ائمراقالر   سهكرى∏هنسىرى  ≠ىرىلداپ   ›ر√لƒپ، خادىغا خادىدىن يامبƒ دۈگلىتىۋهتتى، يامبƒنى
  .ىئدى  كهل∏هن   ›ختىسىغا ىئش  زادى  .قاچتى ‰زىقتƒر√پ يول ساناپ چوال بƒنى ھهم ناز√گƒم .ىئدى
 قونƒش دهسله≠كى شƒ يايالق، ك∆رگهن fiزى بƒر√نقى يايالق .يهتتى يايالققا يۈرۈپ، بىلهن يولالر چىغىر ناز√گƒم
 دهرهكسىز ائنىسى fiيده .چۈشتى بېرىپ fiيى∏ه fiز تو≠توغرا بƒلجىماي، ياققا ھې∞ ۈئچۈن شƒنىڭ .ىئدى
 ىئپلىتىپ،زه موماينى بƒ ائرىلىق يىللىق ت∆رت .⁄لتىراتتى ك∆يۈپ ⁄تىدا ھهسرهت بالىلىرىنىڭ يوقالغان
 .ائڭقىرالمىدى   ىئكهنلى∏ىنى   كىم   ›نىڭ   بارغاندا،   كىرىپ ناز√گƒم .ىئدى ائتقان نƒ≠ƒقل ك∆زلىرىنى
 .ي∆گهشتى بويƒنلىرىغا قƒچاقالپ، دهپ—،"قوزاممىسهن ناز√ك" ائڭالپ، ۈئنىنى دې∏هن—!"ائ≠ا" ناز√گƒمنىڭ
 تاغا ›يغƒر .ائلدى س∆يۈن≥ىلىرىنى اليىق fiزلىرى∏ه سىسىقاي ھهر .چا≠تى خهۋهرگه خƒش تاغامغا ›يغƒر ائيغاقالر
 كۈنى بىر ماشداق ھهم ⁄غلىنىڭ .دىدارالشتى بىلهن قىزى يۈتكهن ھهم
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 ‰غىپ يۈرى∏ى ÿنسىرهپ، ك∆ڭلى .يوق خوشاللىق ھامان ناز√گƒمدا .باشلىدى ›مƒنƒشقا كېلىشى∏ه ائمان
 ۈئچۈن شƒنىڭ .ىئدى تهھقىق تا≠قƒسى كېلىپ، ىئزدهپ هينىدىنك مƒنىڭ كىشىلىرىنىڭ دارىن چۈنكى .تƒراتتى

ƒمنىڭ .ىئدى الزىم يوقىلىش ≠اتراق يهردىن بƒىئزدهيتتى يى∏ىتنى باقى — يارى بالد√رقى ھامان ك∆ڭلى ناز√گ. 
 يى∏ىتنى باقى .تƒراتتى يوقالپ fiيىنى تاغىنىڭ ›يغƒر ۋاقىı-ۋاقىı ۈئزمهي، ۈئمۈت ناز√گƒمدىن يى∏ىı باقى
 دهپ، خهۋهر ك∆ڭۈل ك∆ڭۈلدىن سېزىپ، ك∆ڭلى يى∏ىتنىڭ باقى .تارقالدى ائيغاقالر تهره≠كه ت∆رت زدهپ،ىئ

 بىرىنىڭ مىڭهن تور√غىغا دهستهك≥ى ›يغƒرنىڭ يىراقتىن .ىئدى ماڭغان ۈئچۈن كهلمهك بېرىپ تاغىالرغا ›يغƒر
 بىلهن ماقامى ناز√گƒم › .بولدى دهكائلغان خهۋهر ياردىن ناز√ك ك∆ڭلى ك∆رۈپ، كېلىۋاتقىنىنى چىقىرىپ چاڭ
ƒكېلهتتى ‰يتىپ ناخشىنى موش. 

  دهپ، ك∆رهرمهن كۈنىده يارنى، ك∆رمىدىم كۈنده
  .دهپ س∆يهرمهن fiلمىسهم ياردىن، ۈئزمىدىم ۈئمۈت
  خاماندا، گۈرجهك-ائرا چاغدا، كىرگهن ائي ائلتىن≥ى
  .ائرماندا يى∏ىı باقى ك∆رمهككه يارنى ناز√ك
  ك∆رمىدىم، يارنى ناز√ك كهتتى، بولƒپ يىل نهچ≥ه
  .ۈئزمىدىم ۈئمۈت تېخى ك∆رهرمهن، بولسا تهغدىر
  ائيغاغى، يارنىڭ ناز√ك تƒغ، بىر چىققان ائلدىمدىن
   .بارغاچى ك∆ڭۈل ائمراق تƒيغƒ كهل∏هن ك∆ڭۈل∏ه

  ⁄خشايد√، دهستهك≥ى∏ه ائت ك∆رۈن∏هن يىراقتىن
 .ايد√قاخش ك∆ڭۈل ائمراق دهردىده ناز√گƒمنىڭ
 :›چرىشىش بىلهن ائيغاق≥ى

 !‰يتساڭ≥ƒ دوستƒم ائيغاق ائمانمƒ؟ يارىم ناز√ك  —
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 !بهرسهڭ≥ƒ س∆يۈن≥هڭنى ائماند√، يارىڭ ناز√ك  —
 !يهتسهڭ≥ƒ يۈگرهپ ىئلدام fiيىده، ناز√ك بۈگۈن

 .‰يتساڭ≥ƒ خهۋهر مهندىن باراي، مهن بولسا ائنداق  —
 بىلهن ‰تى دهملىك ھهم يى∏ىı باقى .ىئل∏ىرىلىدى بىلهن ور√قت دهستهك≥ى ›زاتماستىن، س∆زىنى ائيغاق≥ى
 مƒقامى fiز يۈگرهپ، ناز√گƒم بىلهن دېيىشى س∆يۈن≥ى يېتىپ ىئشىككه ائيغاق .ماڭدى  تاقاغداپ ائرقىسىدىن
 .‰يتتى شىنى ناخ موشƒ بىلهن

  .ائڭالندى ائلهم∏ه-خهلقى باغالندى، قولƒم ناز√ك
 .داغالندى باغرىم-يۈرهك ۈئچۈن، يار سهن بېۋا≠ا
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 باسساڭ≥ƒ، باغرىم -يۈرهك كهلسهڭ≥ƒ، يى∏ىı  باقى

  .قاچساڭ≥ƒ ‰لىپ ÿمدى قىلماستىن، بىۋا≠الىق
 :يى∏ىı  باقى
 !‰يتساڭ≥ƒ بولسا  ائغى   قاچاي،  ‰پ   جېنىم. ناز√ك —
  .بولƒر جىم خهلقى ياالق بولƒر، شƒ ائغى بƒڭا  —
  .بولƒر بۈك جايالر كهممهك بولƒر، مƒڭ باشتا قاچقان  —
  دهرياغا كهلمهس بارغان يهردىن، بƒ كېتىمىز بىز  —
  .بولƒر دوق ك∆ڭۈللىرى قىلƒر، مƒڭ ائنام-ائتا  —
 —كهتكهنده، يهردىن بƒ بىز تولƒر، جىق ىئستهك≥ىلهر  —

 نباشلىرىدى ىئككىسى ھهر .ك∆رۈشتى ›زاق ائمراقالچه سايرىشىپ بىرسى∏ه بىر  مهھبƒ ىئككى .دهيد√
 يى∏ىتنىڭ باقى قىغاندا، دهستۈر ھالىنى غƒربهتتىكى fiزىنىڭ ناز√گƒم .‰يتىشتى ۋاقىŸلىرىنى قايغƒلƒق fiتكهن

 يوقىلىش مƒندىن .ىئدى كهل∏ۈسىده ك∆ڭۈللىرى بƒالرنىڭ .ىئدى ائقماقتا تارام-تارام ياش لىق قان ك∆زلىرىدىن
 بېرىپ، رازىلىق ›الر .›قتƒردى ائنىسىغا ھهم تاغا ›يغƒر ۋاقىŸنى بƒ بولƒپ، قاچماق .كىرىشتى ائغىسىغا

 جابد√پ، يېپىن≥اقلىرىنى   ھهم   تالقان   ⁄ز√ق،   .راسلىدى   يارىغىنى سه≠هر ≠اتلىقتا بىلهن ائلدىراشلىق
 كۈنپېتىشقا بهل∏ىلهپ تاغلىرىنى تىيانشان ھهم خانتهڭرى چالك∆ده،   ك∆كد≈ۋه،   يايلىرى،   تېكهس   ائتنىڭتېغى

 نهچ≥ه بىلهن يۈرۈش شƒ .يۈرهتتى كې≥ىسى بهكىنىپ، كۈندۈزى ۈئچۈن شƒنىڭ خهۋ≠لىك، يولالر .ماڭدى اراپق
 .چىقتى يېزىغا — تاالغا بىر كېيىن كۈندىن

 بارچه يېقىنلىشىپ، تاڭمƒ .تƒراتتى ساينىتىلىشىپ ك∆لهڭ∏ۈچلىرى تاغلىرىنىڭ باغى ۋه ك∆كبƒالق
  بهرگۈچى  مهسخƒدىيهت  ۋه  راھهت جانالرغا   چىقىرىپ،   تتىنز√لمه   قاراڭغƒ بىر جانجانىۋارالرنى
 بىلهن ائي بولغان يوقىتىپ نƒرىنى بولƒپ، مهغلƒپ س∆رهنلىرىدىن تاغالرنىڭ چولپان ائيغاق≥ىسى  ائيدىڭلىقنىڭ
 خƒشلƒق ك∆ڭۈل∏ه شامىلى سهبا چىققان شهرىقتىن ...ىئدى fiرلىمهكته يƒقىرى ≠الىلدىغاندىن بهسلهشكهندهك،
    شامىلىنىڭ تاڭ   .⁄خاتماقتا   تهۋرىتىپ   بىلهن   سىلىقلىق   قƒشالرنى قونغان باشلىرىغا دهرهق كهلتۈرۈپ،
  تهۋرىتىشىدىن   يƒمشاق    ناز√گانه    مƒنداق
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 مƒسىقه  ⁄خشاش تورغاي  ھهم بƒلبƒل قوناقلىغان   )كهتمهنده(   كوكƒبƒالقتا  ھهم بوستان-باغƒ ⁄خانغان
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 بوم .ائلماقتا قارشى بىلهن مƒسىقهسازالر ائيدىنلىقنى — نƒرى تاڭ سايرىشىپ، بىلهن  شهۋىڭ چوڭ ƒشلىرىق
  ىئخالس  نهغمهسازالرنى  بƒ  ھايۋانالر ...قويماقتا ۋاقىراپ  سارا-�ائرا ⁄خشاش ناغرى≥ىالرغا قƒشالر ۈئنلۈك
   ۋاقتىدىكى  سهھهر ائلدى تاڭ   جانىۋارالرنىڭ-جان   يƒرتى   تاران   بىر   ت∆ۋهنرهك...تىڭشىماقتا  بىلهن
 تاڭ .ىئدى ›خالشماقتا   سېلىپ   ›يقىسىغا غه≠لهت بېخهۋهر، بهزمىلىرىدىن ۋه  نهغمهساز  چىرايلىق مƒنداق

 غه≠لهت .باشلىدى قى≥قىرىشقا ≠ات-≠ات ⁄خشاش، ناگرى≥ىالرغا كۈنىدىكى ھار≠ا غورازالر يسقىالشقانسىرى
 تاھارهت ⁄خىنىپ، گۈلمهت  ياشلىق قىرىق ىئ≥ىدىن  ›الرنىڭ يالغƒز .⁄خانمىدى يƒرتى تاران غانقال ›يقىسىدا
 بوستاندا -�باغƒ   مېڭىپ   ياقىالپ غول .چىقتى ‰لىپ ⁄تالققا يېتىلهپ ‰تىنى كېيىن، ⁄قƒغاندىن ناماز ‰لىپ،
   قىللىرىغا   تƒيغƒ  ك∆ڭۈلنىڭ   يراشلىرىسا  مƒڭلƒق قƒشالرنىڭ ماھىر سازنهغمى∏ه بوستاندا -باغƒ .توختىدى
 ،"ائھ" زارى،-�يىغا ائندىن باسقاندا، ≠هدىلىرىنى   ...قƒللƒق   ھهسرهت، ائزاپ، ÿلهم، دهرت، قايغƒ، مƒڭ، تې∏ىپ،

 ...ىئدى چىقماقتا ۈئنلهر زىل دې∏هن —!..ائزاتلىق   !ائزاتلىق   ..ك∆مهك،   ك∆مهك،-ياردهم   ≠هرياد،-دات ،"ۋاھ"
 شىڭ ‰تىنىڭ .تƒراتتى مىدىرلىماستىن ⁄خشاش ھهيكهل جانسىز بېرىلىپ، تƒيغƒغا گۈلمهت ۈئچۈن ƒنىڭش

  جىنلىق ائرىسىدا تاللىق ائلدىدىكى .قارىدى چ∆چىنىپ كىشىدهك، كهتكهن مهڭدهپ › بىلهن قارىشى ‰تىپ
 بولƒشىنى تاھارهتلىك fiزىنىڭ كىنلې .ÿيمهندۈردى بƒنى  نهرسه  ك∆رۈن∏هن  تۈۋىده  س∆گهت  يالغƒز  ائتالغان
  توختىتىپ  fiزىنى  چۈشۈرۈپ،   يادىغا يهتكۈزمهسلى∏ىنى   زىيان   كىشى∏ه   تاھارهتلىك   جىنالرنىڭ ⁄يالپ،
  .يېقىنالشتى ›الرغا چامداپ، ائستا شƒندىن .تونƒدى ‰كهنلى∏ىنى ائدهم ›نىڭ سه≠سېلىپ   .باقتى  سىن≥ىالپ
 كىم بƒالرنىڭ ك∆رۈشۈپ، گۈلمهت .ىئدى باقى بىلهن ناز√گƒم بايىقى قاچقان ىنز√لƒمىد خىتاي بƒالر

 قƒتƒلƒش،   قƒللƒقتىن   بىلهن   ناخشىلىرى   غېرىپ   قƒشالرنىڭ يېڭىال گۈلمهتنىڭ .›قتى ىئكهنلى∏ىنى
   ∏هىئلكى ائسارهت يېنىپ ›يغƒرالرنىڭ ياش بƒ قهلبى دىماغ جوۋىغان جا≠الىنىپ يولىدا بولƒش ائزات

 ÿنسىرهش يۈرهك كهتكهن موجƒلƒپ .باشلىدى ىئغىشقا قورقƒپ،   چۈشۈشىدىن
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 خاراپ ك∆رسه كىشى قامىسƒن، ك∆رۈپ كىشى !م∆كتۈر يهرگه دالدا بىزنى تاغا، گۈلمهت" ناز√گƒم؛ .ىئدى ته
   ياۋان   بهزى   قوقماڭال، قالىمهن،  ساقالپ سىلهرنى قاياشال، ماقƒل،" :گۈلمهت .دىدى —،"دېسهڭ بولد√ق
 ۈئگۈتتهك يوق، ياتال بƒندا يƒرتىغƒ، تاران≥ى مهلىسى، ›يغƒر بىر بƒ ھېلى با، ىئ∏هم قالغƒچى ساقالپ  چ∆للهرده
  ›يغƒر  بىر شƒنداق، ‰يتقاندهك سىزلى ›سى، تاغا، گۈلمهت" :ناز√گƒم .دىدى—!"بولƒڭال ÿمىن !بىزنىڭال
 قالسا، ‰لىپ تƒيƒپ كا≠ىر، يامان قهۋهت دارىن لېكىن كهلمهس، زىيان ادىز بىزگه بهلكىم يƒرتى، تاران — مهلىسى
 بولد√ق خاراپ ≠ۈتتى، ىئشىمىز بىزنىڭ قاساق، تƒتƒلƒپ ÿگهرده .قوقƒمهن دهپ بوالمدېكىن يامان يƒرتقا كېيىن

ƒپ بهگلىرىمىزنىڭ مهنسه≠پهرهس بىزنىڭ يهنه !دېسىڭىزچƒتƒم≥ه مېنىڭ بىلدىال؟ نهدىن بهمهسلى∏ىنى تƒي⁄ 
 تƒرىلى، تƒر√پ شƒندا بىز ھازىرغا يوشƒسىال، جايغا بىر خالى كىشىدىن ≠اتراق بىزنى :شƒ ماقƒلى ىئشنىڭ
  يهرده  ›  fiتكۈزۈۋهتسىال،  نېرى ›ز√نتامدىن يېتهلمهيدىغان   خىتايال   قىلىپ،   ‰پىنى   بىر   كېيىنرهك
 تƒتقƒن قالماقتا ھېلى .fiتكۈزهمىز كۈن قىلىپ، نېمه  ىرب ىئككهيلهن بىلهن باقىم بوساقمƒ، غېرىپ  يالغƒز
 ائتامالغا جايالپ، يهگه ÿمىن ⁄بدان بىزلهنى چوقƒم، كهل∏ۈسى ماشاقالغا ىئزدهپ، بىزنى بوشانسا، ائكام بولغان

 بىزلهگىما قىلىپ، ائدىمهت≥ىلىك ك∆رۈن∏ىدهك ك∆زگه چوڭ سىلى∏ه ÿلۋهتته، .ائ≠اسىال خهۋىرىمىزنى
 .دىدى—قاال، بولƒپ خƒش  ‰≥ىلىپ، ك∆ڭۈللىرى  بې≥ارىلهنىڭمƒ › ھه، .ÿۋىته مالتا-�خالتا غات،سو-ساالم
 بۈك، باسمىغان ائياق ىئنسان يهرده › ائ≠ىراي، fiڭكۈرگه ≠ىيازلىقتىكى سىلهنى بولسا ›نداق ›كام، ماقƒل —
 مƒندا fiڭكۈر، ائتالغان "زىندان" چىققاندا قومƒچلىقتىن جاڭ∏ال، قومƒچلƒق، ىئ≥ى بوستانلىق، يېقى باش
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 —چوقƒم، ÿندى باسمايدىغىنى ائياق ىئنسان ساقلىسا، يىرتقƒچالردىن ⁄خشاش ب∆ره ‰يىق، يولۋاس، خƒدايىم
 .دىدى

 ھهر دهپ، چىقىدېكىن ۈئن قايداق گۈلمهتتىن بېسىپ، ‰غىرچىلىغى مƒڭالرنىڭ-�قايغƒ ۋ√جƒدىنى بارلىق
 ك∆ڭۈللىرى ائڭالپ، س∆زلهرنى خوشاللىق مƒنداق ناز√گƒمالر تƒرغان كېتىپ خىيالالرغا قورقƒنƒچلƒق قانداق
 .تۈزهلدى fiڭلىرى چىراي ‰≥ىلىپ،
223 

  
 —يهتكۈزسىله، ≠ىيازلىققا بىزنى ÿتى∏هنده تارالماستىن، ‰رىققا-�‰تىز تۈزگه،-تاال خهلقى مهله بولسا، ائنداق —
 زىندان ≠ىيازلىقتىكى باشالپ، بىلهن ىئدىرلىق شىدىكىبې كوكƒبƒالق گۈلمهت .يالۋ√ر√شتى ىئككهيلهن دهپ

 قىلىپ، ۋهده تƒر√شقا يهتكۈزۈپ تۈلۈك-⁄ز√ق ھه≠تىده ھهر بƒالرغا fiزى ⁄رناشتƒردى، بƒالرنى fiڭكۈرى∏ه
 ھامان ك∆ڭۈللىرى بƒالرنىڭ تƒردى، زىنداندا كۈن نهچ≥ه بىر ىئككهيلهن باقى ناز√گƒم .كهتتى يېنىپ

 باقى ۈئچۈن ائلماق خهۋهر تاغىالردىن ›يغƒر چىداشماي، ائخىرىدا ÿڭ .ÿنسىرهتتى غƒر√پقاي كهينىدىكىلهرنى
ıمنى يى∏ىƒز ناز√گƒمنىڭ كېلىپ، ھه≠تهسهرى گۈلمهت .كهتتى قالد√ر√پ يالغƒھال ناز√گ�ھۋالىدىن-ÿ خهۋهر 
 بوستانىدا fiڭكۈر اقتىداۋ سهھهر كۈنى بىر .زېرىكتى يهتىپ، ھه≠تىلهپ ىئ≥ىده fiڭكۈر ناز√گƒم .تƒراتتى ‰لىپ
 تƒيغƒزماستىن ›الرغا كېيىن، تƒرغاندىن تىڭشاپ ›ز√ن ۈئنىنى مƒڭلƒق قƒشالرنىڭ ⁄خشاش كاككƒك بƒلبƒل،
 .⁄يلىدى تىڭشاشقا يېقىندىن

  قƒشى، بƒلبƒل ≠ƒغان مƒڭلƒق سارىدى، چېغىدا گۈل
  .قىزى ›يغƒر ≠ƒغان دهرتلىك مارىدى بېغىدا گۈل

  ‰تىپ، تهۋسىپ رهڭ∏ىنى گۈل شىسارى با بƒلبƒلƒڭ
  .‰تىپ تهكلىپ ۈئنىن بƒلبƒل مارىشى با، قىزىڭ ›،
  تىنمىدى، ھې∞ قƒشى بƒلبƒل سارىبان، كۈندۈز ۋه تۈن
  .يƒممىدى ك∆ز قىزى ›يغƒر ۈئچۈن تهقلىı بƒلبƒلى
  قƒشى، بƒلبƒل غƒن≥هنىڭ-گۈل ك∆مى∏هچ، ىئلتىپاتىن
  .دىدى اد√قھ چƒرقىلدىشىپ تىلىبان، سهھهرده تاڭ

ƒل" باشلىدى چاغدا ›شبÿ ر "نهغمهسىنƒقىزى، ›يغ  
  .س∆زى ÿلنىڭ س∆زى ائيغان بƒلبƒل≥ىد√، سارىشى
  .دىدى —بƒ؟ كىم سارىغان مƒڭ بولƒپ، تاڭ بƒلبƒل بارچه
  .دىدى —جىنمƒ؟ مهلهك كهل∏هن ۈئچۈن تهنقىد بىزلهنى
  بىرهۋ، بىزدىن ÿمهس مƒڭ با، سايرىشى قƒشنىڭ بارچه
  .دىدى—زىلغƒ؟ بƒسى ائمما ىئدى، بوم ۈئنله بارچه
  ›يغƒرچىدهك، نهغمهسى با، بƒلبƒل≥ىدهك سايرىشى
  .دىدى—بƒ؟ جان نې≥ۈك ھامىسى تƒرار سايراپ تىنمايىن
  ائيغاق≥ىسى، ك∆ڭۈل دهرتلىك ناخشىسى، ÿل ائيغىنى
  .دىدى دهرمان ھامان ىئستهر باخشىسى ÿل نهغمى≥ى
  غهمكىنلىدى، شامىلى شهرق ىدى،ائيدىڭل يور√پ تاڭ

  .ىئدى سهلكىن تارقاتقƒچى ⁄تىنى قىزنىڭ مƒڭلƒق
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  قىزى، ›يغƒر بىلهن چولپان ك∆رۈندى، چولپان قىلىپ ≠ال
  .دىدى جۈ≠كهن كۈن بƒ چولپان سالمىدى، سهپ سىن≥ىالپ
  مƒنى، بىلدى تƒيƒپ كاككƒك ÿيلهن∏هن ياد زهينهبىن
 .دىدى ھهمكهن ائشىق ،قى≥قىردى قىلىپ تهنبى بارچىنى
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 قىزى، ›يغƒر ›د√ر  سىلدىم يوق، جوراسى چولپاننىڭ

 .دىدى قىزكهن موشƒ قىلغان ھهيران سازىله نهغمه
 قىزى، ›يغƒر › بىلدىكىم قاراپ سىن≥ىدا بارچه

 . دىدى   مƒند√ ›يغƒرالرغا مƒڭ،-�قايغƒ ‰يتتى بىرسى
 ھرىدىن،ز√ قىز بولƒپ سورماق ائرىدىن قو≠تى بىرسى

 .دىدى " ›ند√ر" بولغƒسىكىم ھ∆كۈم قىلغان سورىماي
 ھهقلىد√؟ كىم بىزده ‰يت≥ƒ قىز، ز√ھرى  مƒرخ ÿي،

ƒر√پ  قهقده بارىن ھهسرهتنىڭ-قايغƒدىدى — ك∆رد√ق ت. 
 خانىم، چولپان قىزى ›يغƒر مÿƒررىخ، ك∆رگهن ك∆≠نى

 .بارىن يىغىپ قƒشلىرىن تاڭ باشلىدى، س∆ز بىلهن تاڭ
 تاتىرى، ھهم موڭغƒل ›يغƒر، ىئدى، fiم ۋىلىدهائۋ"

 . چاتىرى ائق ھېلى  تورالق ىئدى، ك∆چكهن بارچىسى
 باشىدا، ÿل ⁄غƒز قƒتلƒق ياشىدى، ھۈر بولƒپ fiم

 .≠ادىشا  بىلىكله ›يغƒر ىئ≥ىده ÿلنىڭ بارچه
 ىئدى، داڭلىق موغƒل ›يغƒر، ائرا، ائجƒن :قىسقىسى

 .ىئدى شانلىق بىلهن تارىخ بولƒپ، غالىپ بارچى∏ه
ƒيدى چېغىدا شÿ زƒي، :⁄غÿ ر مېنىڭƒلىم ›يغ‰! 
 .بىلىم داڭلىق ›قƒم، چىن تƒر√شقا بارلىق بولسƒن باش
 بىلهن  تابƒغ ۈئچۈن ⁄غƒز ھېلى تۈزدۈم  "ت∆رۈ" مهن

 .بىلهن ت∆رۈ ⁄غƒز√م تىلهيمهن، دهپ يۈرسۈن ÿمدى
ƒزغا چىقتى قارشى چېغىدا شƒز ⁄غfi ،ائتىسى 

 .≠ايدىسى يوق "ت∆رۈنىڭ"  زېڭىمدا تƒرغƒن ⁄غƒز√م
ƒل باشلىدى تاالشتىن شÿ ىئپتىراق بىر ائرا ، 

 .يىراق ائندىن ىئدى موڭغƒل تهرهپ، ⁄غƒز ›يغƒرالر
 بىلهن يوسƒن يېڭى يۈردى تƒيمىدى، ھې∞ بƒغƒن ياش

 .ÿلپىراق بƒز√لدى ÿل ÿمدى، زارالندى كونىالر
 ھامان، fiستى يېڭىلىق بولغان≥ه، قارشى كونىالر

 .ياخشىراق بالد√رقىدىن ÿگهشتى ائغƒزغا ⁄غƒزى
 ‰لى،ئ ›يغƒر ىئدى بÿ ƒندى تو≠الشتى بƒغƒن ياش

 .بېلى سƒندى روھى، تۈشتى چىققانالرنىڭ قارشىغا
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ƒق "ت∆رۈ" بƒتلƒق ىئدى، قƒتلƒر بولدى قƒلى، ›يغ‰ 

 .ىكۈن يور√ق ائي، ۋه يƒلتƒز يالتىراتتى ÿلنى قƒتلƒق
 يامرىدى، يۈزى∏ه يهر دېڭىز، چاغدا شƒل تاشتى

  .ائمرىدى جانسىزد√ جانلىق بولƒپ، بولƒق  يۈزى يهر
 ىئدى، بولƒق ىئدى، مƒڭسىز ‰لى ›يغƒر زامان ›ل

 .ىئدى قƒتلƒق ىئدى، تاغخان بىله مىڭلى ىئلخانى
ƒن بىلهن ائلتاي تورلىغى چاغدا ›شبƒبويى، ⁄رخ 

 .تېغى تيانشان هڭرىله،خانت ىئدى بولغان ⁄تىغى
 ك∆≠رهكى( خامىغا ھهم بىلهن ساغƒن بƒلهر، قƒردى ⁄ردىنى

 )خاچىغه
  .ÿنجامىغا دهۋلهتلىرى دىدى، كهلمهس خهلهل ھې∞
  ‰لى، ›يغƒر — غهربى شهرقى، ىئدى ىئناق ىئدى، بىر
  .خانى بƒغرا بىلهن ىئدىقƒت ىئدى، دوسı ياالشقان قان
  شاھى، چىڭ∏ىز ى∏هرلىكج جاھانغا چىقتى �زامان بىر

 .ىئقبالى ‰لىنىڭ موڭغƒل چىراقتهك يانغان ≠ارلىدى
  

  موڭغƒل،-تاتار جاھانغا بار زامان، شƒ ىئدى ھاكىم
  .قوبƒل ÿتتى دېسه نه ھهر بويƒن، ÿگدى ÿل جۈمله
  دىدى، چىڭ∏ىز ائجƒن با بƒرجهككه ت∆رت كهتتى داڭقى
  .ىئدى تهڭسىز بىلهن چىڭ∏ىز بƒرجهك ت∆رت ىئقلىم يهتته

ƒته ‰لى چىڭ∏ىز چاغدا ›شبƒتتى تاڭغÿ ،لƒۋهس  
  .تو≠ƒل-⁄≠ƒل بويƒن ÿگدى خانى ›يغƒر زامان ›ل

ƒر، ىئشلىدى چاغدا ›شبƒل ›يغƒت موڭغƒپ شالغƒبول  
  .بىلىپ  ⁄ڭغƒت fiزۈن ›يغƒر قىلمىدى ھې∞ ‰ھتىيات
  ىئدى، غهمسىز ىئدى، مƒڭسىز ‰لى ›يغƒر زامان ›ل
  .ىئدى تهڭسىز ىئدى، چهنسىز ‰لى چىڭ∏ىز گهرلىك�ج
  .يهنه سƒندى شهۋكىتى-شان موڭغƒلالرنىڭ زامان بىر

  مانا، مىندى غوجا  ساتلىق تهختى∏ه شان ›يغƒرنىڭ
ƒرالرنىڭ كۈن ›شبƒكۈنى غهملىك بولغان قارلىق ›يغ.  
  .تۈنى ائغىز كۈنى، يور√ق ىئدى ‰≥ىلماسلىق ھې∞

  بولدىلهر، كويىندا تƒغ قارا بىلهن تƒغ ائق غوجىالر
  .يۈردىلهر ≠ېيىنده ›يغƒر ‰لى ماچىن بىلهن چىن

ƒر ىئدى ≠اتقان كۈن ›شبƒلىنىڭ ›يغ‰ ıنجامى،- بهخىÿ  
     . .ىئستىقبالى بولغان مƒڭلƒق ىئدى قا≠الن∏ان ھهمده

ƒكۈندىن ›شب ƒڭى-قايغƒرالرغا مƒند√" ›يغƒبوال،  " م  
ƒندىن ھېلى كىم ھې∞ ∆رمى∏هنك ھهسرهت-قايغƒتوال م.  
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  قىزى، ›يغƒر بولغان مƒڭلƒق زارلىغان ائلدىڭىزدا
  .س∆زى ائيغان ۈئچۈن دهرتلىك مƒڭلىغراق بارچىڭىزدىن

  يول، ىئستهيد√ يۈزى∏ه ك∆ك ۈئچۈن باقى ھېلى ⁄ل
  ".ۋىسال يوقتƒر ائندىما تېپىلماس ائشقانله ك∆ككه
  fiتكهنلهرنى دىنبېشى fiز يهنه ÿيتتى چولپانىم

ƒقايغ �ڭدا-ƒكهچكهنلهرىن نې≥ۈك ك∆ككه ، تاشمىداپ م.  
  مƒ≠تىال ⁄تىغا ائشىق ھهم ىئكهن بولغان چولپىنىم
  . ىئپتىال  سىنىغا قىلمىش ياند√رغƒچى، ىئشقىله
ƒىئكهن كهچكهن خانىم چولپان ، تانسىقىپ سىنغا ›شب  
  .دې∏هن چولپان قىزىم موشƒ خانىم، زوھرا نƒرى تاڭ

  بىلىم، بولدى  قƒش≥ىقلهرگه ائيغانى با زوھرىنىڭ
  ھهلىم، دىدى قىزى ›يغƒر چƒرقىلدىشىپ، قƒش بارچه
  چالدىلهر بېغىدا fiڭكۈر ساز مƒڭلى نهغمه، مىللىي
  .خېنىم ناز√ك چې≥هن سۈچۈك، قىزى ›يغƒر نهغمهچى،

ƒش بارچه چاغدا ›شبƒر قƒبىلدىلهر، قىزىنى ›يغ  
 .تƒردىلهر بېغىدا fiڭكۈر بولƒپ، اشسىرد بولƒپ، بىر

 بهلكى ›نƒتمىغان، يى∏ىتنى باقى بولسىمƒ، باشلىغان كهچۈرۈشكه fiمۈر بىلهن مƒڭداشال ماشتاق  ناز√گƒم
 :‰يتاتتى ناخشىالرنى موشƒ بىلهن ماقامى fiز .باراتتى ‰شىپال كۈن∏ه كۈندىن سېغىنىشى

  م،ائيرىلدى كهيپىمدىن ھهم تاتتىم خƒما ىئ≥مىدىم،
 .ائيرىلدىم شƒڭقارىمدىم ≠هلىيى، قولƒمدا ⁄ڭ
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  يارىم دې∏هن يانامسهن يارىم، دې∏هن بارامسهن
 .يارىم دې∏هن fiلهمسهن ائيرىلساڭ مېنىڭدىن سهن
  يوق، باققان سېلىپ چ∆مۈچ قازانغا تƒرغان قايناپ
 .يوق ياتقان قويƒپ تهكيه قومƒچتا يېتىپ ائلتاي
  چۈشتى، كۈن ائرىالپ قومƒچ قومƒچتا، ياتتىم ائلتاي
 .چۈشتى مƒڭ ‰غىر تاغدىن بېشىغا ناز√كنىڭ مهن

  قالماقتا، ائغام يالغƒز قامقاقتا، ائغزى ت∆گىلهر
 .ائلماقتا مېنى قهستى قالماقنىڭ بهد ىئنسا≠سىز

 .ىfiتكهزد يالغƒز ائيالرنى نهچ≥ه زىنداندا قومƒچ ياسالغان بىلهن قولى تهبىŸت   ناز√گƒم موشƒنداق،
 .بوالتتى ىئبارهت يىلتىزالردىن يهنى يېمىش،-�يهل ⁄ز√غى ‰≥ىقىغاندا سۈيى، تاغ ›سسƒلƒغى ›سسƒغاندا
 تۈگهپ، ائجƒنى يېشىللىق تƒرغان بولƒپ سهۋهپ ھاياتلىغىغا تويغƒز√پ، بىكاردىن جانىۋارالرنى جان مƒنداق
 سىرداش ھهم مƒڭداش بويى ياز ≠ۈتكۈل ناز√گƒمغا بىلهن يېتىشى ۋاقتى غازاڭ — ىئدى يهتكهن ۋاقتى غازاڭ
 ك∆ڭلى ›نىڭ لېكىن .ىئدى ائجراشقان خوشلىشىپ، قƒشالر ⁄خشاش قالىغاچ كاككƒك، بƒلبƒل، كهل∏هن بولƒپ
 بولƒپ، مƒنتهزىر قاراپ، يولىغا ›نىڭ تهلمۈرۈپ، ۈئچۈن شƒنىڭ .ىئدى يى∏ىتته باقى يارى چىن ھامان
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 ›الرنى قاراپ، سىن≥ىالپ ناز√گƒم .ك∆رۈندى يولƒۋچى ائتلىق ت∆رت تاغدىن .تƒراتتى تالد√ر√پ ك∆زلىرىنى
 :‰يتتى ناخشىنى موشƒ بىلهن ماقامى fiز كېيىن تونƒغاندىن

  ائتلىق، ت∆رت چۈشكهن تاغدىن
  ائتلىق، بوز ت∆رتىلىسى
  ىئ≥ىده ائتلىقنىڭ، ت∆رت
 .سƒمباتلىق ائغام مېنىڭ

 :‰يتتى ناخشىنى ماقامدىكى اشقاب موشƒ قىلىپ، ائغرىغى ك∆ڭۈل يى∏ىتكه  باقى
  زىنداندا، مۈشكۈل ۈئچۈن يار سهن ياتتىم ائلتاي

 .بوستاندا باقىله يوق كۈن≥ه بىر ائلتايلىغىم
 خىتاي،-مانجƒر ھهم يى∏ىı باقى ائمرىغى مهھبƒبى، بىلهن ائغىسى كهتكهن ⁄لجا قالماققا ناز√گƒمنىڭ  بƒالر

 بƒ يىلدىن 5-4 دهپ، —،"ك∆رۈشهر fiلمى∏هن" .ىئدى تاران≥ى قاچقان ىنبولƒشت گىرىپتار ز√لƒمىغا قالماقالرنىڭ
 كېيىنكى قېرىنداش ىئككى كهلمى∏هن خىياللىرىغا- ≠ىكىر زادى ك∆رۈشۈش مƒنداق بولمىغان خهۋىرى يان

 زىندانالر
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 زۈۋاتقانfiتكۈ بېشىدىن بولƒپ بوزهك بالىلىرىنىڭ ›يغƒر ھهم ز√لƒملىرىنى-جهۋىر تهبىŸت چىقىپ، دىن
 يۈرهكلىرىدىن ⁄تلƒق بƒالرنىڭ .‰يتاتتى ≠ƒغانلىرىنى-دهرت دېيىشىپ، بىرى∏ه بىر ÿھۋاللىرىنى ≠اجىŸلىك
 ائزات fiزلىرىنى بƒالر .ىئدى كۈچلۈك ياند√رغىدهك ائجƒنىنى زالىمالرنىڭ يالقƒنلىرى "ۋاھ" ،"ائھ" شƒ چىققان
 بƒالر بىراق .قايغƒراتتى شƒالرنى ائياپ، قېرىنداشلىرىنى بوزهك مىلليونالرچه ياتقان قولىدا خىتاي ساناپ،
 ⁄خشاش fiم≥ۈك قƒر√پ،  يىلىله يوللىرىغا ائزاتلىق بƒالرنىڭ ≠هلهك زالىم بىلهن سانىغان ائزات fiزلىرىنى
 )كهتمهنده( كوكƒبƒالقتا قاچقƒنالرنىڭ خىتايالر يهنى، .ىئدى بىخهۋهر ائندىن بƒالر ائمما .تƒراتتى ≠ايالپ
 )بƒير√ق( دهستهك  بهنلهشكه تارانلىرىنى كوكƒبƒالق جاڭجƒڭ توغرىدا بƒ .ىئدى ائلغان خهۋهر النغانلىغىدىنساق

 بƒ .ىئدى باشلىغان يىغىلىشقا ائلدىغا مې≥ىı خهلق زامان يهتكهن كوكƒبƒالكقا دهستهك بƒ .ىئدى چىقارغان
 قاتتىق چۈنكى .تƒراتتى ك∆رۈنۈپ خا≠ىلىغى نهرسىدىن بىر شهكلىدىن-چىراي قايسىسىنىڭ ھهر خهلقنىڭ
 ›الر بولƒپ، نهرسىسى تƒرغان fiتكۈزۈپ بېشىدىن كۈنى ھهر خهلقىنىڭ ›يغƒر بارچه قىيناش ائزا≠لىق بهنلهش،
 بهگلهر .ÿنسىرهتتى ك∆ڭۈللهرنى ائغد√ر√پ يۈرهكلهرنى ۈئچۈن شƒنىڭ .ىئدى كهتكهن بولƒپ ائلدى يۈرهك
 بىلهن fiلۈم ›نى ھالدا ÿكسى .بƒير√دى ‰لىشقا خهۋهر ردىنناز√گƒمال ائلد√ر√پ، گۈلمهتنى دهرر√

 .ىئدى يوق خهۋىرى مهلىسىنىڭ كوكƒبƒالق تƒرغانلىغىدىن fiڭكۈرىده ≠ىيازلىق قاچقƒنالر .قويدى ائگاھالند√ر√پ
 دهھشىتىدىن fiلۈم گۈلمهت .ىئدى بهرگهن خهۋهر سېزىپ، يۈرگهنلى∏ىنى قاتنىشىپ گۈلمهتنىڭ بىرى بهگلهردىن
 ىئزھار چىققانلىغىنى ىئزدهشكه ناز√گƒمالرنى ىئ≥ىدىن يƒرت بهگلهر .ماڭدى يوقالشقا ناز√گƒمالرنى قورقƒپ،
 بارلىق ›الرنىڭ بېرىپ، گۈلمهت .ÿۋهتتى خهت ÿرىزه بىلهن ياساۋ√ل بهگكه ھاكىم بىلهن جانجƒڭ، قىلىپ،
 بƒنىڭ خهلقى كوكƒبƒالق .ÿۋهتتى ىئلىغا مھه خهۋهرنى بƒ بىلهن ائلدىراشلىق بهگلهر كهلدى، ‰لىپ خهۋىرىنى
 ائالمهتلىرى ھهسرهت-قايغƒ يهنه چېھرىسىده كىمنىڭ ھهر قƒتƒلمىسا قىيناشتىن ائزا≠لىق بهنلهش، قاتتىق بىلهن
 كهل∏ۈسىدىكى ›يغƒرالرنىڭ ياش شهكسىز چۈشۈرگهن ھالغا بƒ بƒالرنى دېمهك، .تƒراتتى بېرىپ بهل∏ۈ
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 سهسكهندۈرۈپ، بارچىنى خهۋهر دې∏هن كهلدى چېرىك fiتمهي، كۈن .ىئدى رىÿھۋاللى ≠اجىŸلىك
 مېڭىپ، بƒياقدا- ياق › ھالدا، يۈتهرگهن ÿسلىرىنى بىلمهي، بېرىشىنى نهگه خهلق .ÿيمهندۈرۈۋهتتى
 .ىئدى كهلمهكته دهۋرهپ چېرىكلهر شهرقىدىن كهتمهن ...ك∆رمهكته ائغىسىنى قې≥ىشنىڭ كىم ھهر ھود√قالپ،

 چېرىكلهر .ىئدى سهرگهردان قورقƒپ، ز√لƒملىرىدىن-جهۋىر قىلغƒسى چېرىكلهرنىڭ زالىم بƒ ك∆ڭلى رچىنىڭبا
 چېرىكلهرنىڭ قىيناش كهل∏هننى ›تتƒر .›ر√ش كهل∏هننى ›تتƒر .يۈردى دوقƒر√پ fiي-fiيمƒ تاقاپ، مهلى∏ه

 ائدهتهن كىرىپ، fiيلىرى∏ه خهلق ربƒال .ىئدى كهتكهن  داغدىلىپ خهلقىمƒ تاران بƒڭا" .ىئدى ائدهتلىرىدىن
 د√گا دهپ، ساقال ت∆ھمهتتىن قƒر√ق س∆ز، قƒر√ق" غهزابƒلالسىدىن سىپانىڭ ز√لمىدىن، زالىمنىڭ .يۈردى بƒالپ،
 ىئستهك≥ى گۈلمهت .تېپىالتتى ھهممىسى سۈ≠هتلهرنىڭ بƒ چېرىكلىرىده خىتاي .تىلهيتتى تىلهك قىلىپ،

 تۈرلۈك بىخهۋهر، د√نيادىن fiڭكۈرده ›الر .چۈشتى ۈئستى∏ه √گƒمالرنىڭناز بېرىپ، ÿگهشتۈرۈپ چېرىكلهرنى
 قىيقاسلىرىدىن دې∏هن—!"كهس !باغال !تƒت" :چېرىكلهرنىڭ قا≠ساۋالغان چ∆رىنى .⁄لتƒراتتى بىلهن خىيالالر-⁄ي

 ىكلهرنىڭچېر .تƒتƒلدى بارچىسى بىلهن چىقىشى يۈگرىشىپ fiڭكۈردىن دهپ، —"بولدېكىن؟ باال نېمه" ۈئركۈپ،
 سېلىپ، كويزىالرنى قوللىرىغا تۈشهپ، دهرھال بهشهيلهننى .ىئدى غهزه≠ناك لويا س∆رۈن تېلهتى باشلىغى
 ⁄ي≥ان بولƒپ، تۈرلۈك بىر fiڭى بارچىسىنىڭ قاچقƒنالرنىڭ .ماڭدى ‰لىپ  ماتاپ زهنجىرلهپ، بارچىسىنى
 يى∏ىتنى، باقى ناز√گƒم .ائيايتتى ناز√گƒمنى يى∏ىı باقى قايغƒرمايتتى؟ بىرى ھې∞ بƒالردىن بىراق .باراتتى
 قىلىش ائزات تارانالرنى كهل∏ۈسىده ھهم ائىئلىسى تاران≥ى ىئككى .تىتىالتتى ⁄يالپ يولداشلىرىنى ائنا،-ائتا

 مƒنداق .‰≥ىناتتى سوالشقىنىغا تƒر√≠ال ≠ورهك ‰≥ىلماي، fiمۈرلىرىنىڭ ياش ۋه جان بېغىشلىغان چېلىشىشقا
 بارچىسىنى بƒالرنىڭ ھېسا≠تا بىر ناز√گƒم .تƒراتتى كېلىپ خىياللىرىغا-≠ىكىر ائغىسىنىڭ ز√كنىڭنا ھهم ⁄يالر

 بƒالر دېمهك، بولغƒسى، مهھكۈم جازاسىغا fiلۈم بارچىسى بƒالرنىڭ ≠ىكرى≥ه، ›نىڭ چۈنكى .ساناتتى بىختىيار
 .سانايتتى داۋاسى كېسىلىنىڭ ھايات ۈمنىfiل ناز√گƒم .قƒتƒلغƒسىد√ر يولى بىر ÿندىشىلىرىدىن قايغƒ، ھاياتنىڭ
 مهھكƒم جازاسىغا fiلۈم توغرىسى ⁄يالپ، قالغƒسىنى ≠هنجىسىده ت∆مۈر دارىننىڭ، يهنه fiزىنى ائمما

 .كۈنلىشهتتى بىلهن بهخىتلىرى بولغƒسىالرنىڭ
 ائلدىدا تƒتقƒنالر قىلىپ، قىلىقالرنى قهھرىمانالرچه ÿتكهن ≠هتىخ شهھهر بىر چېرىكلىرىنىڭ خىتاي

 ىئختىشاملىرىنى-�س∆لهت شان، مانجƒرالرنىڭ ھهم باھادىرلىق fiزلىرىنىڭ ›الرغا گويا ك∆رهڭلىشىپ،
 شان، ›الرنىڭ ك∆ڭلى سهرسان تƒتقƒنالرنىڭ لېكىن .يۈرهتتى  جىرغاپ بارچىسى تىرىشىپ، ك∆رسىتىشكه
 .باراتتى ⁄ي≥ان پ،⁄يال ≠اجىŸلهرنى بولغƒسى كهل∏ۈسىده ائالقىسىز، زادى بىلهن س∆لهتلىرى
 توغرىسى، .باشلىنىۋاتاتتى جƒد√ن-�بƒد√ن قىلىپ، ≠هيدا مانانالر-�تƒمان يۈزىده يهر ھ∆للى∏ى ھاۋانىڭ كۈزگى
 بولجاش، نهرسىنى بىر مانانلىنىپ، بىردهك بىلهن تهبىŸت بىلهن، كهل∏ۈسى ھهم ك∆ڭۈللىرى تƒتقƒنالرنىڭ
 .يهتتى باياندايغا يۈرۈپ تۈن-� كۈن سانىشىپ، ىشىپ،ائد يولƒۋچىالر ...ىئدى ÿمهس مۈمكىن ائڭقىرىش

 تƒرغان قى≥قىرىپ كېسهل گƒندىخانا .سوالندى گƒندىخانىغا بىلهن ÿمرى دارىننىڭ بارچىسى تƒتقƒنالرنىڭ
 ياساق چىرايلىق كېيىن fiتكهندىن ھه≠ته بىر .تاشالندى شƒنداقال بƒالر دهسله≠ته بولƒپ، زهيلىك-�ھ∆ل

 بىرى ھهر قه≠هزنىڭ .قويƒشتى ‰سىپ ساڭ∏ىلىتىپ مومىالرغا ائلماش ائلدىدىكى گƒندىخانا سېلىنىپ، قه≠هزلهرگه
 مىدىرلىمىسƒن ھهم ائيالنمىسƒن بƒياققا-�ياق › .سوالنغان قوۋ√ققا تار بويƒنالر بولƒپ، سىغىشلىق ائدهم بىر

 بƒالر .بېرهتتى تاشالپ لىپ،كې ›تتƒر بهندىلهر رهھىملىك ناننى .ىئدى سان≥ىلغان  جƒۋالد√زالر بې∏ىز ۈئچۈن
 .‰يتىشاتتى بىلهن ىئڭراشلىرى ھهم قارىشى ك∆ز مƒڭلىرىنى-�ھال fiز

ƒمىدىن قانخورالرنىڭ بوزهكلهرنى  بƒچى ز√لƒلد√رغƒتƒلۈم قfi ،جهل يېقىنÿ نىڭ .ىئدى يهتكهن ساائتىƒش 
 بƒ ...تƒراتتى ›مƒند√ر√پ تۈئمۈ لېكىن .ك∆رۈنهتتى خƒشلƒق قېتىپ، ىئزتىرا چىرايلىرىدا بƒالرنىڭ ۈئچۈن
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 بƒالرنى .تƒراتتى ‰≥ىنىپ تاتىرىپ، ھېمىشه شƒنداق fiڭلىرى قايغƒلƒق-قاراڭغƒ غƒرالرنىڭ ›ي ياش مهزلƒم
 !..ۈئمۈت چهكسىز ..نېمه؟ نهرسه تƒرغان يېيىلد√ر√پ ‰≥ىلد√ر√پ، ائغزىدا ÿجدىھاسىنىڭ ÿجهل مƒنداق
 ...ÿل≥ىسىد√ر ائلدام≥ى ≠هلهكنىڭ ي∆لهك≥ىسى، انهيى∏ مهھكƒمالرنىڭ مهزلƒمالرنىڭ، —ۈئمۈت
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 گهردىنىده چهيد√سى جالالتنىڭ بىلهن شه≠قىتى شƒ › ...ائلدام≥ىد√ر نهقهدهر شه≠قهتلىك، نهقهدهر — ۈئمۈت
 ›چراپ، قهھرى∏ه تƒرمƒشنىڭ ⁄خشاش شƒنىڭغا ...ساقاليد√ ىئزتىرا≠تىن ، ⁄مƒند√ر√پ مهھكƒمالرنى تƒرغان
  بƒر√نلىغى — ۋهدىسى كهل∏ۈسىدىكى گادايالرنى كهمبهغهللهرنى، بوزهكلهرنى، مهيۈس ۈئزگهن ۈئمۈت ھاياتتىن
 .ياشايد√ بىلهن شه≠قىتى ائلدام≥ى ۈئمۈتنىڭ بوزهكلهر بهخىتسىز بارلىق قىسقىسى، ...ياشىتىد√ ائلداپ بىلهن
 بوزهك !..شƒ ⁄ز√غى جان !..شƒندا ياتھا .ىئدى تƒرماس ھايات ائجƒندا بولمىسا، › ،!.لىق بار بارلىغى ›نىڭ
 ئ !..ÿمىسه تƒرىد√، بىلهن ائلدام≥ىلىغى ۈئمۈتنىڭ ائجƒنىمƒ ›يغƒر

 توشقان، خهلقلىرىمƒ كوچا باشقا ائدهملهردىن رهسمىي يامƒلغا كۈن بƒ .قااليمىقان كۈندىكىدىن يامƒل بۈگۈن
 جالالت كىي∏هن قىپقىزىل ائياق-باشتىن .ىل∏هنتىك قه≠هزلهرگه ‰سىلغان ائلدىغا گƒندىخانا نهزهرى بارچىنىڭ
 باشقا ائدهملهردىن رهسمىي .يۈرهتتى ك∆رهڭلهپ ائلدىدا تاماشى≥ىالر تƒتƒپ، چهيد√سىنى fiتكۈر قولىغا

 مƒۋه≠پهقىيهت تاماشى≥ىالرغا كۈنمƒ كۈنكى بƒ .ك∆رۈنهتتى ماتهمداردهك- قارىلىق بارچىسى تاماشى≥ىالرنىڭ
 ىئنسان بارچه باشقا خىتايالردىن ›د√مى مانجƒر قىسقىسى، .تƒراتتى چې≥ىپ بىلهن كس∆رۈنلۈ نƒرىنى يۈزىدىن
 ىئجرا جازاسى fiلۈم ›يغƒرالرغا ياش باشلىق ناز√گƒم كۈن بƒ چۈنكى .ىئدى رهڭ∏ىده ماتهم تهبىŸتمƒ ھهم

 .تƒرغƒزدى جىمجىı بارچىنى ۈئن دې∏هن كهلدى دارىن .ىئدى كۈن قارا ‰تىلىدىغان
 جازاسى fiلۈم كۈنده بۈگۈنكى كهينىدىن .fiتتى بىلهن ن∆كهرلىرى fiز دارىن ‰≥ىلىپ، يول اندىنمهيد كهڭ
 بېسىلغان ›يغƒرالر ياش بىلله بىلهن قه≠هزلهر ائرقىسىدىن  داراز،-دهڭ∏ى جاكااليدىغان قىلىنىدىغانلىغىنى ىئجرا

 مهيداندا ائتالغان كېسىك بوينى شىكتىكىىئ تورت خهلق نƒرغƒن .ماڭاتتى تاماشى≥ىالر كهينىده ÿڭ ھارۋ√الر،
 ھىدى قانلىرىنىڭ ت∆كۈل∏هن ناھهق مهزلƒمالرنىڭ بوزهكلهرنىڭ، دىماقالرغا ساپ مهيداندىن بƒ .توختىدى
 دىماقالرنى ساپ بىراق .ىئدى تƒغد√رماقتا تƒيغƒلىرىنى نه≠رهت قانخورالرغا ائياپ بوزهكلهرنى › ۋه كهلمهكته
 قاتار تاماشى≥ىالر چ∆گىلهپ مهيدانىنى كېسىك بوينى .سېزىلمهيتتى زادىال زالىمالرغا ىدھ بƒ قىلىدىغان رهنجىده
 خهلقتىن مهمƒرالر باشقا ۋه دارىن يېنىدا › جوزىالرنىڭ -جوۋا ياساق .توشƒلدى ⁄تتƒرىغا قه≠هزلهر .تىزىلدى
 مƒنتهزىر ÿمرى∏ه دارىننىڭ التجال ك∆رۈن∏هن يامƒلدا يېنىدا مهھبƒسالر .⁄لتاردى ىئل∏ىرى ماڭدام نهچ≥ه بىر
 گويا .ىئدى جىمجىı يوق، تىۋىش خهلقته جىق شƒن≥ه .تƒراتتى تۈزهپ جاد√نى بىر جالالت يهنه .تƒراتتى قاراپ
 جالالت بايىقى بىلهن سىلكىشى ياغلىق دارىننىڭ .بېسىۋالغاندهك دهھشىتى fiلۈم ۋ√جƒدىنى خهلقنىڭ بارلىق

 :‰يتتى س∆زلهرنى مونƒ اپقار خهلققه ⁄ينىتىپ، چهيد√سىنى
— ƒغ كۈن بƒرنىڭ ياش تال بهش د√شمىنى دارىننىڭ ھهم خاننىڭ ›لƒمېنىڭ !..كېسىل∏ۈسىد√ر بېشى ›يغ 

ƒر بولغان دۈشمىنى خاننىڭ چاغدا ياسال∏ان دهسلهپ چهيد√ر√م بƒغىرىلغان بىلهن قېنى ›يغƒنىڭ .ىئدى سƒش 
 كۈن ۈئچ بۈگۈن !الزىم قېنى ›يغƒر ۈئچۈن قاند√ر√ش الىغىنىتهشن بƒنىڭ !..تهشنا قېنىغا ›يغƒر بƒ ۈئچۈن
 ت∆مۈر شÿ..! ƒزراىئلى ›يغƒرالرنىڭ — دۈشمىنى دارىننىڭ ھهم خان مهن ...ك∆رمىدى قېنى ›يغƒر — بولىد√

 ›يغƒر چاگدا، بار يولداشلىرىم ۋه مهن خان !كهستىم بېشىنى ›يغƒر ⁄شƒغراق تۈمهندىن بىر بىلهن بىلهكلىرىم
 قىزى ›يغƒر سانالغان دۈشمىنى خاننىڭ بىرى ›يغƒرنىڭ ياش تال بهش بƒ !بوالاليد√ ÿمىن دۈشمهنلىرىدىن
 بايىقى بƒ ىئدى، ائلغان خوتƒنلƒققا قىلىپ تهتهي كېلىپ، زوقى دارىننىڭ ھ∆سنى∏ه چىرايلىق ›نىڭ .ناز√گƒمد√ر
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 بىلهن يى∏ىı باقى تƒرغان موشƒ ك∆تىرهلمهي، نىمهرھهمهتلىرى ۋه ىئلتىپات دارىننىڭ قىلىپ، دۈشمهنلى∏ىنى قان
 fiلۈم بƒالرغا بۈگۈن ۈئچۈن شƒنىڭ .ھاقارهتلىدى تې∏ىپ نومƒسىغا دارىننىڭ قىلىغى بƒ بƒالرنىڭ .قاچتى
 ائزات ›يغƒرالرنى تارتقƒچى، باش قƒل≥ىلىقتىن خانغا ›لƒغ ىئككىسى تƒرغان مونƒ .بېرىل∏ۈسىد√ر جازاسى
 بىلهن جاد√ شƒ يهنه كېيىن كېسىل∏هندىن بېشى بƒالرنىن، .يۈزلهرد√ر قارا بولغƒچى تهھهرىكهت يولىدا قىلىش

 شƒندىن .شƒد√ر ÿلۋهتته، جازاسى، الرنىڭ قېرىشقƒچى تارتىپ باش قƒل≥ىلىقتىن خانغا ›لƒغ !..توغرالغƒسىد√ر
 بېشى بƒنىڭمƒ ىنى،دۈشم خاننىڭ ھهم دارىن، ھهم ائغىسى، ناز√گƒمنىڭ بىرى قالغان !..بولماغƒسى باشقا

 ىئقرار ÿيىپلىنىپ، قاچƒر√شتا بƒالرنى خولƒملىرى-خوشنا ائنا،-ائتا ناز√كنىڭ بىلهن يى∏ىı بƒ !كېسىل∏ۈسىد√ر
 fiل∏هن قىيناقتا بولماستىن،
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 ›ققانالر .بولغƒسىد√ر گهدىنىده ›نىڭ چهيد√ موشƒ تارتسا، باش قƒل≥ىلىقتىن خانغا ›لƒغ كىمدهكىم  .ىئدى
 قېتىم ىئككىن≥ى دارىن .تƒراتتى تىڭشاپ قƒالقتهك بىر خهلق بارچه .دىدى—!›قتƒراي ›قمىغانالرغا !›قسƒن
 ۋايىم چاغدا قه≠هزده بƒالر .تىزىلدى قاتار چىقىرىلىپ، قه≠هزدىن ›يغƒرالر ياش قه≠هزدىكى .سىلكىدى ياغلىق
 بƒالرنى يېتىشى ساائتى fiلۈم .تƒراتتى تىرا≠تاىئز سارغىيىپ بىر تاتىرىپ، بىر بىلهن دهھشىتى fiلۈم قىلىپ،

 قاراپ خهلققه تاماشى≥ى مهغر√رلىنىپ، باتƒرالرچه كىرگهن ›ر√شقا بىرى ھهر گويا .قازدى قƒت ىئزتىرا≠تىن
 :باشلىدى ‰يتىشقا ناخشىنى شƒ مو بىلهن )خور( چƒقاس

 )ماقامىغا ناز√گƒم(
  ن،دهھشهتتى ÿيمهندۈرگۈچ ۋهھشهتتىن ز√لƒم جهبىر،
  ناز√ك، ÿل بولسƒن ائمان يهتتى، ۋاق بولƒش ائزات

  دهردىدىن، قانخورالرنىڭ غهرىدىن،  زالىمالرنىڭ
   .ناز√ك ÿل بولسƒن ائمان قƒتƒلƒر،  ‰لى ›يغƒر

  قƒرباند√، يولىدا ÿل جاند√، ≠اك جانال ناز√ك
  .ناز√ك قان كهتمهس بوشقا قاند√ر، ≠اك قېنى بوزهك
  يېيىلسا، ۈئزره مهيدان ه،ت∆كۈلس قېنى بوزهك
  .ناز√ك ÿل كې≥هر جاندىن تƒيƒنسا، ›د√م ›نى
  يۈته، ھهم جهبرى زالىم ≠ۈته، بىر كۈنلهر مƒڭلƒق
  .ناز√ك ÿل بولسƒن ائمان يېته، ≠ات كۈنلهر ائزات
  خىتايدىن، جهبرى زالىم بولƒر، ساپ ‰لى ›يغƒر
 .ناز√ك ÿل بولسا ىئناق قولىدا، تƒغى fiملۈك

 ،    .        خىتابهن؛ يغƒرالرغا›
   !جهرگىلىك سېنىڭ  مازىڭ ، يىلىك بول خهلقى ›يغƒر

 .ناز√ك بول تƒغى fiملۈك fiم، شانىڭ ÿركىن
 تƒرغان ›سساپ قېنىغا ›يغƒر جالالت .سىلكىدى ياغلىق قېتىم ۈئچىن≥ى دارىن ائياقالشماستىن،  مىسراالر
 كهتمهس بوشقا" بىلهن چƒقان كاللىلىرى .چۈشتى ۈئزۈپ كاللىلىرىنى بارچىسىنىڭ چېپىشتا  بىلهن چهيد√سى
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 .ىئدى سهكرهشمهكته تهكرارالپ نهقراتىنى "ناز√ك قان
 بƒ بېرى كهمدىن ائشƒ .يادىكارىد√ر مƒڭلƒق ≠اجىŸنىڭ قانلىق موشƒ ماقامى ناز√گƒم بولغان مƒڭلƒق  مانا
 ›لƒق قان≥ه يان بƒ ائندىن .ي∆لهك≥ىسى يى∏انه رىدهكۈنلى ھهسرهتلىك تاران≥ىالرنىڭ ›يغƒر ماقام مƒڭلƒق
 چوڭ بېشىدىن تارانالرنىڭ ›يغƒر .fiتتى چىقىپ بورانالرمƒ قالتىس شامال، ىئشتىك ائقتى، سƒالر

ƒزگىرىشلهرمfi تتىfi. سىرلىك يېرىم بىرÿ ر تارىخىداƒرىستان خهلقى، ›يغƒدهيسىز ك∆رمىدى نېمىلهرنى ›يغ..! 
 ۋاقىŸسى ناز√گƒم يهنه بېشىدا بالىلىرىنىڭ ›يغƒر بوزهك كۈن بىر دهپ، ىئبارهت راردىنتهك تارىخ لېكىن

 !تهكراراليد√ نهقراتىنى "ناز√ك قان كهتمهس بوشقا" تىلى ھال ›د√مىنىڭ ›يغƒر بارچه .تƒرىد√ تهكرارلىنىپ
 مƒنداق .ماڭمىد√ق ولىداي ىئناقلىق تƒتƒپ، تƒغىنى بىلىك fiم، لىدا يو ائزاتلىق شان قان، بىزلهر لېكىن

 ÿھۋاللىرىنى ≠اجىŸلىك بƒ ›يغƒرالرنىڭ ياش !چوقƒم كېتىشى بوشقا قېنىنىڭ ›يغƒر كېيىن بولغاندىن
 .تىلهيد√ شƒنى بىزلهردىن روھلىرى ›الرنىڭ ›نتƒمايلى،
 :قىلىمىز تهغدىم ›يغƒرالرغا fiسمه ياش ھېكايىسىنى ناز√گƒم
  ÿينه، √نياد تولغان دهھشهت ز√لƒم، جهبىر،

  .يانا ⁄تتا بوزهكلىرى مهزلƒملىرى،
  كېته، بوشقا ≠هريادلىرى زارى-يىغا
 .fiته دهسسهپ باشلىرىدىن جهبىر-ز√لƒم
  !ائرنىغىنىم سىلهرگه بƒ ›يغƒرالر، ياش

  .≠ƒغانىم-دهرت قايناۋاتقان ك∆ڭلۈمده
  ۈئچۈن، باسماق ≠ƒغاننى-دهرت تاشقان قايناپ
  ⁄غانىم ...كۈچ رگه≠هقى مهن بولسƒن ي∆لهك
  بƒنى، يازدىم قوزغىماق≥ۈن يۈرهكنى ياش
  .ۋىجدانى ياش خورلƒققا بƒ چىدار قانداق
  يهتمىسه، بƒ قوزغىماق≥ۈن يۈرهكنى ياش
 .ۈئنى ÿرنىڭ يالغƒز چىقماس ⁄شƒق مƒندىن
  سېنىڭ، مىياۋ قوزغىلىشقا ›يغƒرالر، ياش
  .‰لىڭ ÿزىز بىلهن ك∆ز ت∆رت تƒرار قاراپ

ÿلنى زىزÿ ھې∞، تهلمۈرتمه قولىدا يات  
 .ياتقىنىڭ بƒ  سېنىڭ يېتهر ÿمدى، قوزغال

  !‰لىڭ ›يغƒر سېنىڭ بىلسهڭ  ده≠سهن∏ۈله
  .جېنىڭ ÿزىز بولسƒن ≠ىدا ۈئچۈن بƒالر
  ۋىجدانىڭ، ≠اك ىئشقا بƒنداق چىدار نې≥ۈك
 .بېرىڭ ياردهم ۋىجدانالر ≠اك بوزهكلهگه

 بالىسى ›يغƒر                                        

 خانتهڭرى

 �≠ارچه بىر ناخشىلىرىدىن خهلق�
  يايالسى، تاغ ك∆رۈندى چىقسام خانتهڭرى∏ه مهن-�كى
  .⁄رداسى خان ‰سىم∏ه چۈشتى زامان ك∆رگهن ›نى
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  مƒنده؟ نېشلى∏هن بابامال سورد√م، خانتهڭرىدىن تƒر√پ
   هرناسى،غ شانلىق باباڭنىڭ سىلكهتكهن ائلهمنى :دىدى

 )چىدىر ائ≠پاق ك∆رمىدىم ائشدىم، داۋان چىقدىم، تاققا(
  ).نىدىر تورالغى ÿندى قهۋىمنىڭ شانلى ›ل دې∏هن مهن(

  ىئ≥ىده تاغال شانلى كىشى، بولدى غېرىب خƒش
  .كې≥ىده قاراڭغƒ ›چسام ىئدى بولسا قانىتىم
  تورلىغىن، بابامنىڭ تا≠سام يۈرۈ بىرلهن قƒدرهتى
  .ائيمىغىن مىڭ يهنه بىلمىدىم fiزبهكلىرىن ،›يغƒرىن
  ÿھۋالىن، مƒڭ خانتهڭرىنىڭ ائنلهرده  ائيسام شƒندا
  .تېغىن تهنشان بهل∏ۈلۈك ÿسلىرى∏ه سالسام ھهمده

  سىزگى≥لىرىن، ›د√مƒ بارچهسىنىڭ قوزغىتƒرلهر
  .بىل∏ۈچلىرىن — غهملهندۈر   دهردلهندۈرۈ   ياشلىرىن
  ÿھۋالىن، ۋهتهن بىل∏هچ بارچىسى قېلىبان تاڭ

 .شاملىرىن باباملهر شƒ ياندىرىشقا ائلدىرارلهر
 "بالىسى   ›يغƒر"

 


