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 مۇسا تۈركىستانى
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 كاشغهر سهھنىسىدىن
 

 بېغىشلىما
 

  بىـرى پهرغـانه    - ساۋابىنىپايدىلىنىشى ئۈچۈن يېزىلغان بۇ كىتابنىڭ       دىنداشلىرىمنىڭ ۋە ۋەتهنداشلىرىم

ۇلغهنىنىڭ  ياشـلىق ئۇكـام ئهبـد      28پاجىئهسىدە قىزىـل رۇسـالرنىڭ زىيانكهشـلىكىگه ئـۇچراپ قۇربـان بولغـان              
شـهربىتىنى   شـېهىدلىك   يېشىدا 25كامار ئوقىغا تۇتۇلۇپ     تۈرمىدە ئهزىز روھىغا، يهنه بىرى كاشغهر پاجىئهسىدە     
 شېهىدلىككه كۆمۈلگهن كىچىك ئۇكام مـۇھهممهد سـىددىقلهرنىڭ        ئىچكهن، كاشغهر يارباغ دەرۋازا  سىرتىدىكى     

 ئىككــى يىگىتلهرنىــڭ يىگىتــى، بهخــت  گــۈلى يهنــى ئىككــى كــۆزۈم، ئىككــى قېرىندىــشىم،  ئىككــى جىگىــرىم،
بــۇ ھهدىــيهم  ئۇلــۇغ . بېغىــشاليمهن ئېچىلماســتا كــۆزى يۇمۇلغــان قهدىــردان ئىنىلىرىمنىــڭ ئهزىــز روھلىرىغــا 

  !تېپىپ ئۆز جايىغا تېگىل بولغاي، ئامىن ئالالھنىڭ دەرگاھىدا قوبۇللۇق

! ئانامـدىن يادىگـارلىرىم   -نداشـلىرىم، ئاتـا   ئهي قهھرىمانلىرىم، ئهزىمهتلىـرىم، جـان جىگهرلىـرىم، قـان قېرى          
ئـالالھ بۇيرۇغـان بولـسا سـىلهر بهختىيـار          . سىلهرنى ئالالھ ئۆز رەھمىتىگه ئېلىپ، جهننىتىگه مۇيهسسهر قىلسۇن       

  .كىشىلهر قاتارىدىن ئورۇن ئالدىڭالر
خىتـايالر  مۇشۇ مۇناسىۋەت بىلهن ئۇلۇغ تۈركىستانلىقالردىن دىن ئۈچۈن، ۋەتهن ئۈچۈن كـۈرەش قىلىـپ،              

 مــاللىرىنى قۇربــان قىلغــان، قــانلىرىنى پىــدا قىلىــپ شــېهىد بولغــان -ۋە ئورۇســالر بىــلهن جهڭ قىلىــپ، جــانۇ 
  :باھادىر يىگىتلهر، پالۋان ئوغالنلىرىمىزنىڭ روھلىرىغا شۇنداق خىتاب قىلىمهن

  !!!رى ئهي ئۆز قېنى بىلهن بويالغان تۈركىستان ئهۋالدلى! ئهي بهختلىكلهر!  ئهي شېهىدلهر-
تۈركىـستان يۇرتىـدا    ئۇلـۇغ .  سۆيسه ئهرزىيـدۇ پېشانهڭالغا روھى يولۇڭالرغا چىقىپ  بابىلىرىمىزنىڭ - ئاتا -

بىـر  .  روھى سىلهرنى قـانچه ھۆرمهتلىـسه، سـىلهردىن قـانچه سۆيۈنـسه ئـازلىق قىلىـدۇ                بابىلىرىمىزنىڭئۆتكهن  
، يهنه بىـر تهرەپـته      كاشـغهرىي  رەشـىدۇددىن   بىـلهن ئهلـالمه    كاشـغهرىي  مهھمۇد تهرەپته تىلشۇناسلىق پېشۋاسى  
 بابىلىرىمىزنىــڭ ھهمراھلىقىــدا يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ باشــلىق مۇشــاۋىرلهرنىڭســۈرلۈك ۋەزىــرلهر، دانىــشمهن 

ئهي ئارسـالن   .  بهگ يوسۇنى بويىچه سىلهرنى كۈتۈۋېلىش ئۈچـۈن ئالـدىڭالرغا چىقـسا يارىـشىدۇ             يهئقۇبروھى  
 قـانچه سـۆزگه ئالـساق يهنه ئـازلىق          -سىلهرنى قانچىـدىن  . دېسهك ئاز  نېمه ھهققىڭالردا! يۈرەكلىك قهھرىمانالر 

ــدۇ ــۈكلهر. قىلى ــدىڭالرســىلهر ! ئهي شــېهىدلهر! ئهي تىرىــك ئۆل ــان تىرىكــسىلهر ھهرچــاغ، ســىلهر ئۆلمى ، ياتق
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، هرياشاۋاتقاندۇرسـىزل  خـۇرام   -بهھرىمهن بولـۇپ، شـاد       يېرىڭالر جهننهت بولۇپ، ئۇ يهردە تۈرلۈك نېمهتلهردىن      
، دەپ ســىلهرگه ئــۆز قــۇچىقىنى  شــېهىدلىرىم  ئهي مېنىــڭ)ئــالالھ ئۇنىڭغــا رەھــمهت قىلــسۇن ( پهيغهمبىرىمىــز

ئالالھ نىڭ يولىدا شېهىد بولغانالرنى ئۆلۈك دەپ گۇمـان قىلمىغىـن، بهلكـى ئـۇالر تىرىـك بولـۇپ،                   «. ئاچقاندۇر
ــدىكى   ــڭ دەرگاھى ــالالھ نى ــزىقتىن ئ ــرىمهن رى ــدۇ بهھ ــى جهننه (قىلىنى ــگهن  يهن ــدىن ئهتى ــڭ نېمهتلىرى  -تنى

  ) ئايهت-129 ئال ئىمران سۈرىسى( » )تۇرۇلىدۇ رىزىقالندۇرۇپئاخشامدا مهڭگۈلۈك 
 

 ،ئهيلهمهئهي شېهىد ئوغلى شېهىد قهبرەڭدىن غهم 
  .شۇ تاپ ساڭا پهيغهمبهر قۇچاق ئاچتى، يۈر، ئهنه

   »بېك ئاكىف«                 

   
  

  ھهدىيه
 

ا قىلغان، ئۆز كېپهنلىرىنى ئۆزلىرى كىـيگهن، شـاھادەت شـهربىتىنى ئىچىـشكه             پىد ئالالھ يولىدا جانلىرىنى  
 باشتىن كهچۈرگهن ۋەقهلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغـان بـۇ كىتـاب            بابىلىرىمىزمۇيهسسهر بولغان يىگىتلىرىمىز، باتۇر     

. ىگـاردۇر ياد، خهلقىمىـز ئۈچـۈن بىـر        ئارمىغـان ئۇلۇغ تۈركىستان كىشىلىرىدىن ھهر بىـر كىـشىگه بىـر تـارىخىي             

  .ھهدىيهسىدۇر بابىالر ئىبرەت، ئاتىالر تۆھپىسى، ئىبرەت سهھنىسى، نهسىللىرىمىزگه كهلگۈسى

جـانلىرى،    دىـن ئۈچـۈن، ۋەتهن ئۈچـۈن تـۆككهن قانلىرىـدىن، بهرگهن            بابىلىرىمىزنىـڭ  -بۇ ھهدىيه ئاتـا   
ىـر شـاھىت، ئىبرەتنـامه،      قۇربانلىرىدىن تىكلهنگهن گهۋدىلىك بىر ھهيـكهل، جـانلىق ۋە كـۆزگه كۆرۈنهرلىـك ب             

  .پاجىئهسىدۇرتارىخىي خاتىرە، بهدىئىي ئابىدە بۇلمىش ئۇلۇغ تۈركىستان 

  
  تهن بىرله كۆنۈشكهنلهر سهۋەبسىز ئۇنى تهرك ئهتمهسۋە  

  ھېچكىم ياقا يۇرتقا چىقىپ كهتمهس قالماسائىالجسىز 
 

   ناھهق كۈنگه ۋەتهن سهندىن جۇدا قالدىمچىدالماستىن
   يىراق قالدىمچهمهنىمدىناغرىم قان،  بزۇلمىلهخىتاي 

   
  

  كىتابنىڭ يېزىلىشى ھهققىدە
 

 شــىجائىتى، قهھرىمــانلىقى، ۋەتهنپهرۋەرلىكــى، مىللهتپهرۋەرلىكــى، -ئۇلــۇغ تۈركىــستان خهلقىنىــڭ غهيــرەت
ــدىر    ــىي تهق ــانىتى، سىياس ــن ۋە دىي ــان      -دى ــا قىلغ ــسالم دىنىغ ــدىيىلىرى، ئى ــتهقىللىق ئى ــسمهتلىرى، مۇس  قى

  .كۆرسىتىشتۇر مىليونلىغان قۇربانلىرىنى تارىخ سهھىپىلىرىدە يولىدىكى جىهادتا بهرگهن ى، ئالالھخىزمهتلىر

 ئــون ئهســىرلهردىن بۇيــان ئۇلــۇغ تۈركىــستانغا  -رۇســالرنىڭ مۇســۇلمانالرنىڭ زىيىنىغــا، بولۇپمــۇ بهش. 2
 زامــانىمىز يىگىرمىنچــى  نهيرەڭلىــرى، يهنه ئۇالرنىــڭ بىزنىــڭ- سىياســهتلىرى، ھىــيله-قارشــى تۇتۇۋاتقــان يــول

 تـوال توختىلىـپ، يېڭـى ئهۋالدالرنىـڭ ئالدىـدا           -توغرىـسىدا ئـاز    ئويـۇنلىرى  ئهسىردە ئوينـاپ چىققـان سىياسـىي      
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ئېچىـپ تاشـالش، دىـن ھهم ۋەتهن دۈشـمهنلىرىنىڭ تۈركىـستان              بهشىرىـسىنى  -ئۇالرنىڭ ئالدامچىلىق ئهپتى    
  .ئهۋالدلىرىمىزغا بىلدۈرۈپ قويۇشتۇر لىقالرغا، كهلگۈسىئوينىغان ئويۇنلىرىنى ئۇلۇغ تۈركىستان سهھنىسىدە

ــادا قىلغــان تۈركىــستانلىقالرنىڭ دىنىــي،    . 3 ــدا ئ ــۇرچلىرىنى اليىقى ــۇرىيهتلىرى ۋە مىللىــي ب دىنىــي مهجب
ھادىـسىلهرنى، بـۇ جهريانـدا بولـۇپ ئـۆتكهن ئېچىنىـشلىق ۋەقهلهرنـى            مىللىي كۈرەشلىرى ۋە بۇالرغا چېتىشلىق    

كۆرسـىتىپ، ئومـۇمىي     ئېچىپ يارىتىش، بولغان ۋەقهلهرنىڭ ئهسلىي ماھىيىتىنى     رىخقا ئاساس ئهينهن يېزىپ تا  
  .جهھهتتىن پۈتكۈل مۇسۇلمانالرغا، ئايرىم جهھهتتىن تۈرك دۇنياسىغا بىر خاتىرە قىلىپ تهقدىم قىلىشتۇر

كۈرەشـلىرىمىز،  بۇ ئهسـىرىمىز بىـلهن ئوقـۇرمهنلىرىمىز دىنىـي ئهقىـدىمىز، مىللىـي مهپكـۇرىمىز، سىياسـىي                  
ئهسـهردە سـادىر بولـۇپ      .  مهقسهتلىرىمىز، كـۆرگهن، بىلگهنلىرىمىـزدىن بىرقـۇر خهۋەردار بولـۇپ قالغۇسـى            -غايه

 تهشـــهككۈرىنىمۇئهللىـــپ ئالـــدىن ئـــۆز  تۈزەتكـــۈچىلهرگهقالغـــان نۇقـــسانالرنى كۆرســـىتىپ، خاتـــالىقالرنى 

  .بىلدۈرىدۇ

  
  لۈمىگه مۇقهددىمه بۆ- 2 كىتابىنىڭ» ئۇلۇغ تۈركىستان پاجىئهسى«

 
 بۆلۈمىـدە تۈركىـستانلىقالرنىڭ تـارىخىي       -1مهلۇمكى، كىتابىمىزنىڭ    ئوقۇرمهنلىرىمىزگه ئهزىز ۋە مۆھتهرەم  

ئېلىـپ بارغـان نهچـچه       بـابىلىرىمىز  -دۈشمىنى، دىـن دۈشـمىنى، ۋەتهن دۈشـمىنى بولغـان رۇسـالر بىـلهن ئاتـا               
دىكى گاھ مهغلۇپ بولۇش ۋە گاھ غالىـب بولـۇش تـارىخىي            ئهسىرلىك قانلىق ئۇرۇشالر ۋە ئۇالرنىڭ بۇ ئۇرۇشالر      

 يىلـدىن ئـارتۇقراق ھۆكۈمرانلىـق قىلغـانلىقى،         300موسكۋاغا   بۇنىڭ ئىچىدە ئالتۇن ئوردىنىڭ   . بايان قىلىندى 
 -خاقان ئهمىر تۆمۈرنىڭ ئۆزى قوشۇن باشالپ موسكۋاغا قىلغان ھۇجۇملىرى، ئۇندىن باشقا ئۇنىـڭ سـهركهردە              

پــاالكهتلهرگه دۇچــار  ئېغىــر بېرىلغــان يۈرۈشــلهردە رۇســالرنىڭ  ومانــدانلىقى ئاســتىدا ئېلىــپ ق ئهمىرلىرىنىــڭ
ئىـستېالسى، بولۇپمـۇ     كېـيىن باشـالنغان رۇس      ئهسىرنىڭ يېرىمىـدىن   -19قىلىنغانلىقى، شۇنىڭ بىلهن بىرگه     

زمـۇنالر بىـر قـۇر      توغرىـسىدىمۇ مه   زورلـۇقلىرى  - زۇلـۇم  يېرىمىدا بولـۇپ ئـۆتكهن رۇس      ئاۋۋالقى  ئهسىرنىڭ -20
پــاجىئهلىرى، شــۇنداقال ئهنــۋەر پاشــىنىڭ تۈركىــستانغا كېلىــشى ۋە   يهنه شــۇ قاتــاردا پهرغــانه. بايــان قىلىنــدى

ــا  ــۆز ئهتراپىغ ــڭ ئ ــد ئۇنى ــچىلهر( الرمۇجاھى ــتۇرۇپ رۇس )كۈرەش ــشىلهرنى ئۇيۇش ــار كى ــقۇنچىلىرىغا  ، ئىلغ باس
ــالىيهتل   ــان قىلىنــدى قاقــشاتقۇچ زەربه بهرگهنلىــرى ھهمــدە سىياســىي پائ ــازراق باي ــدا . ىرىمۇ ئ ــۇ تېمى ــېكىن ب  ل

ــدا     ــا، مــۆھتهرەم ئوقــۇرمهنلىرىمىز ئالدى يېزىلغــان، نهشــر قىلىنغــان، تارقالغــان ئهســهرلهر خىلــى كــۆپ بولغاچق
بايــسۇننىڭ  رەجهپ ئابــدۇلالھ ۋەقهلىرىنــى مهقــسهتته شــهرقىي بۇخــارا  تهكرارلىــق بولــۇپ قالمىــسۇن، دېــگهن 

نـاملىق كىتابىغـا، سـهمهرقهند ۋە    » تۈركىستان مىللىي ھهرىكهتلىـرى «هشر قىلىنغان   يىلى ئىستانبۇلدا ن   -1945
 بېــسىپ  يىلــى ئىــستانبۇلدا-1969ھادىــسىلهرنى  تارىخــشۇناس زەكىــي ۋەلىــدىنىڭ   ئائىــت ئۇنىــڭ ئهتراپىغــا

ــان ــا ھــاۋاله قىلىنــدى   » خــاتىرىلىرىم «تارقىتىلغ ــۇنىڭدەك، قۇمــۇل، قاراشــهھهر، ئاقــسۇ   . نــاملىق كىتابىغ   ش
 غـا، خـوتهن قـوزغىالڭلىرى ۋە ئۇنىڭغـا ئائىـت          »ئـۆلكه تـارىخى   «قادىرىينىـڭ    پـوالد  باشـقىالرنى  ۋە پاجىئهلىرى

 -1971بۇغرانىـڭ ھىجـرىيه    ھېـسابلىنىدىغان، مـۇھهممهد ئهمىـن    مهنـبه  مۇپهسـسهل  ۋەقهلهرنى بـۇ توغرىـدىكى   
نـاملىق كىتابىغـا ھـاۋاله      » تـارىخى شهرقى تۈركىستان  مىللىـي ئىـنقىالب        «تارقىتىلغان   يىلى كهشمىردە بېسىپ  

  .قارىسۇن تهپسىلىي ئۇچۇرغا ئېرىشمهكچى بولغانالر مهزكۇر كىتابالرغا. قىلىندى

ۋەقهلهر،  ئهمما قولىڭىزدىكى بۇ كىتابتا ئۇلۇغ تۈركىـستاننىڭ كاشـغهر سهھنىـسىدە كـۆرۈلگهن پاجىئهلىـك              
سـىتهملىرى، قىـرى دۈشـمهن       -زۇلـۇم  الرنىـڭ يېقىنقى تارىخىمىزدا بولۇپ ئۆتكهن ئهلهملىـك ھادىـسىلهر، خىتاي        

 زومبۇرلـۇقلىرى ۋە بۇنىـڭ نهتىجىـسىدە شـهرقىي تۈركىـستان تۈركلىرىنىـڭ زۇلۇمغـا        -قارا خىتايالرنىڭ زورلـۇق   
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كـۈرەش   يهر بىلهن يهكـسان قىلغـان مىللىـي ئىـنقىالب، مىللىـي            رودۇپايالرنى قارشى قوزغالغان، يهلكىسىدىكى  
دىننى ئۈستۈنلۈككه ئىگه قىلىـش نىيىتـى بىـلهن ئـالالھ يولىـدا ئېلىـپ بارغـان                 تارىخى، تۈركىستان خهلقىنىڭ    

ــدا كۆرســهتكهن ئۇنتۇلغۇســىز قهھرىمــانلىقلىرى، تهقــدىم قىلغــان قۇربــانلىرى ھهمــدە بــۇ     جىهــادلىرى، بــۇ يول
مهقــسهت قانــداقتۇر تــارىخنى    بــۇالرنى يېزىــشتىن . قىلىنىــدۇ توغرىــدىكى كــۆرگهن، بىلگهنلىرىمىــز بايــان   

ندۈرۈپ ئولتۇرۇش بولماستىن، بهلكى بىردىنبىـر قىلىـپ، تارىختـا ئـۆتكهن قېرىنداشـلىرىمىزنىڭ ئـۇزۇن                چۈشه
  تـارتىش تېمىـسى بولـۇپ كېلىۋاتقـان بـۇ زور پـاجىئهگه دۇچـار بولۇشـىغا                 -مۇددەتتىن بىـرى دۇنيـا ئـارا تـاالش        

ىــستان تــۈركلىرى بىــلهن  ئهمهلىيهتــته، شــهرقى تۈرك. بايــان قىلىــشتۇر ســهۋەب بولغــان پــاالكهتلهرنى ئېنىــق 
مىڭـالرچه يىـل بـۇرۇن باشـلىنىپ، ئىككـى ئهل ئارىـسىدا        مىالدتىـن  دۈشـمهنلىكلهرنىڭ  خىتـايالر ئارىـسىدىكى  

ــار قىلغىلـــى   ــانلىقى ئىنكـ ــىز داۋام قىلىـــپ كېلىۋاتقـ ــسلىرىنىڭ توختاۋسـ ــۇرۇش ھادىـ ــارىخ  ئـ ــدىغان تـ بولمايـ
اندا، ئۇلۇغ تۈركىـستان تـۈركلىرى بىـلهن خىتـايالر          مهشهۇر تارىخچىالرنىڭ پىكرىگه قارىغ   . ھهقىقهتلىرىدىندۇر

 يىل بـۇرۇنقى چـاغالردىن باشـالنغان ئۇرۇشـالردا كـۆپىنچه تـۈركلهر غالىـب، خىتـايالر                2700مىالدتىن   ئارىسىدا
ختــايالر مهغلــۇبىيهتتىن  بواللمىغــان بۇنــداق تهكــرار مهغلــۇبىيهتلهرگه چىدىــشىپ . مهغلــۇپ بولــۇپ كهلــگهن 
ــۈ  ــيلهســاقلىنىش ئۈچــۈن تۈرل  يىــل 100مىالدتىــن  بۇنىــڭ نهتىجىــسىدە.  نهيرەڭلهرنــى ئىــشقا ســالغان -ك ھى

بۇنىڭغـا ئهگىـشىپ    . مهغلۇپ بولۇشقا باشلىدى   بۇرۇنقى چاغالردىن باشالپ تۈركلهر بهزى ئۇرۇش مهيدانلىرىدا      
قوشـۇن  شۇندىن باشالپ تۈركلهرنىـڭ     . مۇناسىۋىتى شهكىللهندى  قوشنىدارچىلىق ئىككى ئارىدا تىنچ،  باراۋەر    

شـۇنداق بولۇشـىغا قارىمـاي، يېقىنقـى        . تارتىش نىشانلىرى ھىندىستان ھهمـدە ياۋروپـا ئهللىـرى بولـۇپ قالـدى            
 نـېمىال .  توقۇنۇشـالرنىڭ سـانى يوقتـۇر      -تارىخىمىزدا خىتـايالر بىـلهن تـۈركلهر ئارىـسىدا بولـۇپ ئـۆتكهن جهڭ               

بىلىـدىغان سـهددىچىن     ھهممىمىـز . دتـۇر بولمىسۇن، بۇ ئىككى ئهل ئارىسىدىكى دۈشمهنلىك بۇرۇنـدىن مهۋجۇ        
 . بۇ قارىشىمىزنىڭ كۈچلۈك پاكىتلىرىدىن بىرىدۇر)جۇڭگو توسمىسى(

بولــۇپ ئــۆتكهن ۋەقهلهر قــانچه . خــاتىرىلهر كۆپتــۇر ئاالقىــدار مهلۇمــدۇركى، تۈركىــستانغا ســالنامهچىلهرگه
قهلىمـى كۈچلـۈك،    . قـايغۇلۇقتۇر  سىلهرھادى. چۈنكى بۇ ۋەقهلهر بهكمۇ ئېچىنىشلىق    . يېزىلسا يهنه ئازلىق قىلىدۇ   

غهيرىتى بىلهن بۇ بـاي تـارىخ ھهرقـانچه يېزىلـسىمۇ يهنه ئـۇنى اليىقىـدا                 پازىللىرىمىز  ئۇچۇرى يېتهرلىك  -بىلىم
  .تۈگىتىش مۇمكىن ئهمهستۇر يېزىپ

بولغـان  يېزىلغان كىتابالر ۋە باشقا ماتېرىيـالالر تارىخچىالرنىـڭ مـۇكهممهل            ئائىت تۈركىستان پاجىئهسىگه 
شۇڭا تارىخچىلىرىمىزغا ئازراق بولـسىمۇ بىـر       . بواللىسا كېرەك  مهنبه يېقىندىن بىر تارىخنى بارلىققا كهلتۈرۈشىگه   

بولمىغانـدا   ھـېچ . بهلكىـم پايدىـسى بولـۇپ قـاالر     . خىزمهتته بولۇش نىيىتى بىلهن بۇ پاجىئه قهلهمـگه ئېلىنـدى         
مۇنـداقچه  . ىغا بىر مـۇقهددىمه بولـۇپ قالـسا ئهجهب ئهمهس         كاتتىراق تارىخ كىتابلىر   يېزىلغۇسى بۇندىن كېيىن 

ئېيتقاندا، كاتتا بىر ئۆينىڭ ئىشىكى كىچىككىنه بىر ئاچقۇچ بىـلهن ئېچىلغانـدەك، بـۇ ئهسـىرىمىزمۇ بىـر بۆلـۈك              
  .مهلۇم بولۇشىغا بىر ۋاسىته بولۇپ قالغۇسىدۇر ۋەقهلهر، تارىختا ئۇنتۇلغان ھېكايىلهرنىڭ بىلىنمىگهن

يېزىشقا جۈرئهت قىلغان بىـر ئهدىـب ھهم يازغـان           پاجىئهلهرنى ئېچىنىشلىق دا مهيدانغا كهلگهن  تۈركىستان
ئهيىبلهشـلهرگه، تىلـى ئۇزۇنالرنىـڭ       نهرسىلىرى ئۈچۈن ئىككى تهرەپلىـك     نهرسىلىرى ئۈچۈن ۋە ھهم يازمىغان    

: ق ئېيتقـان ئىـكهن    شـۇڭا ئـاقىلالر بـۇ توغرىـدا شـۇندا         . ئېهتىمالـدىن يىـراق ئىـش ئهمهس       ھۇجۇمىغا ئۇچرىشى 
ــادەم نىــشانغا ئېلىنىــدۇ  « ــاجىئهلهر     » كىتــاب يازغــان ئ ــۇ پ ــدە ب ــۆز دەۋرى ــدا، ئ ــتىن قاراغان ــر تهرەپ ــا يهنه بى ئهمم

ئاقىرىـپ،   سـاچلىرى  نهۋقىرانالرنىـڭ  ئـۇ چـاغالردىكى   . بۆشۈكىدىكى گۆدەكلهر بۈگۈنكى كۈندە يىگىت بولـدى      
ۋەتهننىـڭ  . تېخىچه ۋەتهن ئـازاد بولمىـدى     ئۆتكهن بولسىمۇ شۇنچه ئۇزۇن مهزگىل     ئارىدىن. بابىالرغا ئايالندى 

شـۇنداق بولـسىمۇ ئـۇ      . يېتهلمىـدۇق  بىـز ئـۇ دۆلهتـكه     . بولمىدى قۇتۇلغىنىنى كۆرۈش بىزگه نهسىب    ئاسارەتتىن



www.uyghurweb.net 
 

 5

ئهۋالدلىرىمىزغــا ئاتــاپ ئۆتمــۈش  -نهســىل ئۇلــۇغ كــۈنگه بىــز يهتمىــسهك ســىلهر يېتهرســىزلهر دەپ، كهلگۈســى  
  .ھهدىيه سۇنۇلدىتارىخىمىزدىن بىر 

 
  دادىم تىرا  ئهز گهنجى مهقسۇدى نىشان، 

  .بىرەرسى  شايهد تۇ  گهر ما نهرەسىدىم

  
ــسى ــزلهر مۇرادىمىزغــا : تهرجىمى ــىزلهرگه مــۇراد       بى ــىزلهر يېتهرســىزلهر، دەپ س ــتهلمىگهن بولــساقمۇ، س يې

  .بهردۇق نىشانىلهر خهزىنىسىدىن

هــرى بىــلهن مهيــدانغا چىقمىــسا، ئۇلــۇغ تۈركىــستان  چې بولۇپمــۇ تۈركىــستان تــارىخى ئۆزىنىــڭ ھهقىقىــي
 دە، دۈشــــمهنلهرنىڭ تۈرلــــۈك ئويــــدۇرمىلىرى، يالغــــان دەۋالىــــرى  -پاجىئهلىرىنىــــڭ ســــىرى ئېچىلمايــــدۇ

. تۈركىــستانلىقالرنىڭ ئىدىيىــسىگه تهكــرار ھۆكــۈمران بولۇشــقا باشــاليدۇ، تــارىخىمىز ھهم بۇرمىالنغــان بولىــدۇ
بىـز  . كېلىـشى مـۇمكىن    نېمه بولغۇدەك؟ دېگهن بىر سـوئال      ه تارىخ بۇرمىالنسا  توغرا، شۇتاپ  ئوقۇرمهن كۆڭلىگ    

 بابـالىرى باشـتا     -ئۆز تارىخىنى توغرىسى بىلهن بىلمىگهن ئهۋالدالر ئاتـا       : ئېيتىمىزكى بۇنىڭغا جاۋابهن شۇنداق  
ئهگهر . دۇرتارىخىدىن ئۇزاقالشـقان بىـر مىللهتنىـڭ قهد كۆتـۈرمىكى قىيىنـ           . چۈشكهن ئورەككه قايتا چۈشىدۇر   

مىللهتنىڭ ھهقىقىي تارىخى ئۇنتۇلىدىكهن، ئـۇ چاغـدا دۈشـمهنلهر ئۆزىنىـڭ سېـسىق نهزەرىيىلىرىنـى مهيـدانغا                  
خـارابىلىككه   ۋەتهننى تېخىمۇ ئېچىنىشلىق ھالغـا كهلتـۈرۈش، ئـۇنى مۇسـتهملىكه قىلىـش، مهنىـۋى              . چىقىرىدۇ

 بـۇ ھالـدا تۈركىـستانلىقالر قايـسى زامانـدا بولـسا             .مهھكۇم قىلىش غهرەزلىرىنى كۆڭۈللۈك ھالدا ئىشقا ئاشۇرىدۇ      
  )ئالالھ بۇندىن ساقلىسۇن(.  ئاياق ئۆلۈك ئۇيقۇسىنى ئۇخالپ ياتقان بولىدۇ-بولسۇن، باشتىن 

ئهرەب تارىخچىـسى ئىبنـى خهلـدۇن تـارىخنى چۈشـهندۈرۈپ         . تارىخ بىلهن تونۇشـۇپ چىقىـش مۇھىمـدۇر       
ئـايرىم كىـشىلهرنى    . قىلىـدۇ  شىلهرنى ئـۆتكهن ۋەقهلهرگه ۋاقىـپ     تارىخ بولسا كۆپچىلىك كىـ    «: شۇنداق ئېيتىدۇ 

شـۇنىڭ  . »قېلىشنىڭ  ئالـدىنى ئـېلىش كېـرەك         تارىخ ئىشىدا ئالدىنىپ   .قىلىدۇ يوشۇرۇن سىرالر دىن خهۋەردار   
مۇختـارىيىتى بىـلهن بىـرگه كاشـغهردە         )قوقهنـت ( ەقهسى، خوقهند ۋ پاجىئهسى، شهرقىي بۇخارا   ئۈچۈن پهرغانه 

ھىيلىلىــرى ۋە ئۇنــدا تۆكــۈلگهن قــانالر، خــوتهن  تۇڭگــان دىكىيېڭىــسارن دەھــشهتلىك ئۇرۇشــالر،  يـۈز بهرگه 
ئۇلـۇغ  . ھادىسىلىرى، ياركهنت ئىسيانلىرى، ئالته شهھهر قوزغىالڭلىرى ھهققىـدە قهلهم تهۋرىتىلىـشى الزىمـدۇر            

ــۇ بۇرچنىــڭ مهســئۇللىرىدىندۇر   ــالىيلىرى ب ــستان زىي ــۆز  . تۈركى ــشتا ئ ــۇ ئى  ھــېس مهســئۇلىيىتىنىكهمىنىمــۇ ب

  .بۇ توغرىدا قهلهم تهۋرەتمىگهن قهلهمدار ۋە ئهدىبنى مىللهت كهچۈرمهسلىككه ھهقلىقتۇر. قىلغانالردىنمهن
مهنپهئهتـى ئۈچــۈن   تارىختـا ھهر مىللهتنىـڭ ئـادەملىرى پهقهت ئـۆز دىنـى، ئــۆز ۋەتىنـى، ئـۆز مىللىتىنىـڭ        

ىغان، ئهگهر باشقىالرغا خىـزمهت قىلغـان تهقـدىردىمۇ         خىزمهت قىلىپ كهلگهن بولۇپ، باشقىالرغا خىزمهت قىلم      
ئېيتمـايلى،   ئېلىـپ  خۇددى شۇنىڭدەك بىر فرانسۇز، بىر نېمىس، بىـر ئـامېرىكىلىقنى    . بىرەر غهرەز بىلهن قىلغان   

مهنپهئهتىنـى تاشـالپ باشـقا بىـر مىللهتنىـڭ مهنپهئهتـى ئۈچـۈن               ئۇ ھـېچ قاچـان ئـۆز مىللىتـى، ئـۆز دىنىنىـڭ            
ــشلىمهيدۇ، ئهگ ــۇ  ئى ــۆز مىللىتىگىم ــسه ئ ــشلهيدۇ    هر ئىشلى ــدىردە ئى ــان تهق ــك بولغ ــز . مهنپهئهتلى ــر ئىنگلى  بى

ــدە قانچىلىــك ــسۇزنى    دەرىجى ــر فران ــسىمۇ بى ــۇپ كهت ــزدىن ئۈســتۈن   ئوقۇمۇشــلۇق، مهدەنىيهتلىــك بول ئېنگلى
ىس مهنپهئهتـى ئۈچـۈن نـېم      ئاۋسـتىرىيه يـاكى ۋېنگـرىيه      بىر نـېمىس ھهرقـانچه بىلىملىـك بولـسىمۇ        . بىلمهيدۇ

بىر رۇس ھهرقانچه ئوقۇغان، مهدەنىي كىشىلهردىن بولسۇن، دۇنيـاۋى بىلىمـگه           . مهنپهئهتىنى قۇربان قىلمايدۇ  
خۇالسـه قىلىـپ ئېيتقانـدا،      . مهنپهئهتىنى قويۇپ تۈركىستان مهنپهئهتىگه تارىخ يازمايدۇ      ئىگه بولسۇن،  موسكۋا   

ــار     ــستان ت ــدەك، تۈركى ــۆزى يازغىنى ــارىخىنى ئ ــۆز ت ــلهت ئ ــاقىتى ھهر مىل ــۆز الي ــلهن   ۋە ىخىنى ئ ــاھىيىتى بى م
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ــدۇ ــستانلىقالر يازىـ ــدائىي  . تۈركىـ ــنگهن پىـ ــا مىـ ــپهن كىيىـــپ ئاتقـ ــشلىرى،  كېـ ــېهىدلىرىمىزنىڭ كهچۈرمىـ شـ
 بارچىمىزنىـڭ  ئىنسانىيهتنىڭ بۆشۈكى بولغـان ئوتتـۇرا ئاسـىيا پاجىئهسـى، جۈملىـدىن تۈركىـستان پاجىئهسـى               

ــۇرتى ئۈچــۈن،  . پاجىئهســىدۇر ــا ي ــۈركلهر ئان ــستانلىقالر جــانت ــانى ئۈچــۈن، ۋەتىنــى ئۈچــۈن شــۇ   -تۈركى  جان
ھادىسىلهرنى مهيدانغا چىقارسا، ئۇالرنى دۇنياغا بىلدۈرۈپ، ھهقىقىـي تـارىخ ئۈچـۈن ئاسـاس ياراتـسا، بـۇ يولـدا               

شـۇنىڭ ئۈچـۈن   . بـۇ بـارچه كىـشىلىرىمىزنىڭ ئارزۇسـىدۇر    .  ھىمـمهت كۆرسهتـسه ئهرزىيـدۇ      -بولىشىچه غهيرەت 
 بـۇ . گه خىزمهت قىلىـشنى تۈركىـستانلىقالر ئـۆزى ئۈسـتىگه ئالىـدۇ، ئـۆز تـارىخىنى ئـۆزى يازىـدۇ             دىنىغا، ۋەتىنى 

 ئېهتىـرام   -ئارقىلىق تۈركىستانلىقالر ئۆز مىللىتىگه خىزمهت قىلغان پىـداكارالرنىڭ قۇتلـۇق نـاملىرىنى ئىـززەت             
  .ئىچىدە ياد ئېتىپ، ئۇالرنى ئۇنتۇلۇشتىن ساقالپ قالىدۇ

پـاجىئهلىرىنى تـارىخ سهھىپىـسىدىن، مىللهتنىـڭ كۆڭلىـدىن،           ى قايغۇغا سالىدىغان  تۈركىستاننىڭ كىشىن 
كىــشىلهرنى  ئــۇالر ھهدىــسه. پۈتكــۈل دۇنيــادىن يوشــۇرۇپ قــېلىش ئۈچــۈن دۈشــمهنلهر كــۆپ غهيــرەت قىلــدى

كىچىكلىتىـپ،   شۇنچه زور دەھشهتلىك پـاجىئهلهرنى     كهلتۈرمهستىن تۈركىستان تارىخىدىكى   ھهقىقهتكه يېقىن 
ھـالبۇكى بـۇ تارىختـا ھهر قانـداق بىـر ئـادەم             . ئاياغلىشىپ  بولغان ئىش قىلىپ كۆرسهتتى      رنى ئۆز پىتىدىال  ئۇال

 نهســىللىرىمىز ئۈچــۈن -چۆچۈگــۈدەك دەھــشهتلىك پــاجىئهلهر تــااليالپ ســادىر بولغــان بولــۇپ، ئــۇالردا ئهۋالد  
ــاردۇر   ــلهر ب ــۇھىم دەرس ــرەتلهر، م ــشلىك ئىب ــرى شــۇك . تېگى ــارلىق يې ــن ئهڭ ئېچىن ــو(ى، چى ــوقالر)جۇڭگ  ۋە  ل

يۇندىخورلىرى ۋە ئۇالرغا سېتىلغان يازغۇچىالرنىڭ غهيرىتـى بىـلهن بىزنىـڭ تـارىخىمىز، پـاجىئهمىز                رۇسالرنىڭ
 باسـتى قىلىـپ تارىخنىـڭ بـۇرجهكلىرىگه ئېتىـپ تاشـالندى، ھهق ۋە               - كهتتى، باسـتى   - بولدى، ئۆتتى  -بولدى

ۇ نهچچه ئهسىرلهر ئۆتكهنگه قارىمـاي، ھهقىقىـي تـارىخىمىز كـۆز            شۇنداق بولسىم . ھهقىقهتنىڭ ئاۋازى بوغۇلدى  
ھوشــى بــار  - ئهقلــى بېــشىدا بــۇ ئهمهلىيهتنــى. كۆرســىتىپ تۇرماقتــا ئالــدىمىزدا ئۆزىنىــڭ جــانلىق گهۋدىــسىنى

  .ھهرقانداق ئادەم ئىنكار قىاللمايدۇ

ــدى     ــانالرمۇ بول ــۇرۇن تۇتق ــتىن يوش ــارىختىن، مىللهت ــۇنلىرىنى ت ــمهننىڭ ئوي ــڭ  ئ. دۈش ــداقالر تارىخنى ۇن
شـۇنداق خـائىن    ! شۇنداق ساتقىن پۈتـۈكچىلهرگه ئىـسىت     . ئهسلىنى يوشۇرۇپ، ئۆزى بىلگهنچه تارىخ ياسىدى     

  !يازغۇچىالرغا ئىسىت
ــۈك ســالنامىچىلهرنىڭ  ــدا، كېيىنكــى ئىككــى ئهســىر ئىچىــدە خىتــاي بىــلهن     بىــر بۆل ئېنىقلىــشىغا قارىغان

 گىـزى  شـۇ تـارىخ جهريانىـدا     .  قېتىمغـا يهتـكهن    42راللىق توقۇنۇشـالر    تۈركىستانلىقالر ئارىسىدا يۈز بهرگهن قو    

كهلگهندە تۈركلهر خىتاي ھـاكىمىيىتىگه قارشـى چىقىـپ، زۇلۇمغـا قارشـى قوزغالغـان، ئـۆز مۇسـتهقىللىقلىرىنى                
 تهلهپ قىلىپ خىتايالر بىلهن ئۇرۇشـقانلىرىدا گـاھى غالىـب بولغـان بولـسا، گاھىـدا  مهغلـۇپ بولـۇپ كهلـگهن                      

يىـل ھۆكۈمـدارلىق    15كېلىـپ ئـالته شـهھهردە        يىلى يهئقـۇب بهگ پهرغانىـدىن     -1865ناھايهت مىالدىيه   . ئىدى
يـۇرتنى رەزىـل    . ئۇ بۇ جهرياندا شهرقى تۈركىستاننىڭ مۇستهقىللىقىنى تېگىشلىك يوسـۇندا قوغدىـدى          . قىلدى

اپىرىنالرغــا اليىــق ئىــشالرنى  ئ-ئــۇ سىياســهتته، ئــادالهتته ھهمــدە ئىمــارەتته تهھــسىن.  خىتــايالردىن قۇتقــۇزدى
بېرىلغـان   شـۇ دەۋرلهردە ئېلىـپ    . دېـگهن ئاتـاق بىـلهن زور شـۆھرەت قازانـدى          » بهدۆلهت«ئـۇ   . قىلغان ئىـدى  

 -ھىــيله بهگــكه ئــاخىرى ئــۇالر ئــۆز ئــادىتىگه كــۆرە، يهئقــۇب. بولــۇۋەردى جهڭــلهردە خىتــايالر تهكــرار مهغلــۇپ
بهگــكه  ىــدە خــائىن، جاسۇســالرنىڭ قــولى بىــلهن يهئقــۇب  نهتىج. نهيــرەڭ بىــلهن تاقابىــل تۇرمــاقچى بولــدى 

 يىلى يهئقـۇب بهگنىـڭ يۇلتـۇزى        -1878شۇنىڭ بىلهن مىالدىيه      . قىلدى زەھهرلىك شهربهت ئىچۈرۈپ شېهىد   
  .ئۆچتى
 

  نىڭ ئۇنتۇلماس تارىخىي تۆھپىلىرى)بهدۆلهت( بهگ يهئقۇب
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بـۇ چاغـدا تهخـت ۋارىـسى بولغـان          .  يىلـى ئۆلتۈرۈلـدى    -1853جاھانگىرخـان تـۆرەم      ئهمىـرى  كاشغهرنىڭ

قىرغىـز بهگلىرىـدىن سـىددىق بهگنىـڭ باشـچىلىقىدا كاشـغهرنىڭ بـارلىق              . بۇزرۇكخان تۆرە خوقهنـددە ئىـدى     
 ئهلىمقۇلغـا ئهلچـى ئهۋەتىـپ، بۇزرۇكخـان        كاتتىلىرى بىرلىشىپ خوقهند خانى خۇدا يارخاننىڭ باش قومانـدانى        

  .هپ قىلدىتۆرىنى كاشغهر تهختىگه ئولتۇرغۇزۇشنى تهل

 بۇزرۇكخـان  خۇدا يارخان ئهلىمقۇلنىڭ ئارىغا چۈشۈشى بىلهن سىددىق بهگنىـڭ تهلىپىنـى قوبـۇل قىلىـپ          

  يــاكى بـاتۇر بېــشىلىق )مىرئـاالي ( مانـا بــۇ سـهپهردە يهئقــۇببهگ بـاش قومانــدان   . ئهۋەتىــدۇ كاشـغهرگه  تـۆرىنى 

 كهلگهنــدە شــۇچاغنىڭ ر كاشــغهرگهبــۇال. ســاالھىيىتى بىــلهن بۇزرۇكخانغــا خىــزمهت قىلىــشقا قوشــۇپ قويىــدۇ

نهچـچه كـۈنلهپ كاتتـا تاماشـاالر بولـۇپ، كاشـغهر شـهھىرى              . ئادىتى بويىچه زور داغدۇغا بىلهن كۈتۈۋېلىنىـدۇ      
 )ئهشــۈللهچىلهر(تۆۋەنـدە بېــرىلگهن قوشــاقچه شـۇچاغالردىكى چــالغۇچى، قوشــاقچىالر  . بـايرام تۈســىگه كىرىــدۇ 

  :كۈيگه قاتقان قوشاقالردىن بىر نهمۇنه
  ئهندجاندىن تۆرەم كهلدى،

  .مانا ئهمدى ئوينايمىز
  مىڭ يىلالر ھاكىم بولسا،

  .دىدارىغا قانمايمىز

  
. بۇزرۇكخان تۆرەم ھهجگه كېتىپ ئۇنىڭ ئورنىغا  يهئقۇب بهگ تهخـتكه ئولتـۇردى             بىر مهزگىلدىن كېيىن  

دائىرىـسىنى   ز ھۆكۈمرانلىـق  ئۇ تهختكه ئولتۇرۇپ ئۇزۇن ئۆتمهي ئۆز قابىلىيىتى ۋە تاالنتىنىڭ زورى بىـلهن ئـۆ             
تېخىمۇ كېڭهيتىشكه كېرىشىپ، ئالته شهھهردىكى بۆلۈنمه بهگلىكلهرنى ئىختىيارىي ۋە مهجبۇرىي يوسـۇندا ئـۆز              

ئـۈرۈمچىنى   خىتـايالرنى قـوغالپ چىقىرىـپ      ئىتائىتى ئاستىدا بىرلهشتۈردى ۋە بۇنىڭ ئارقىسىدا بۇ يهرلهردىكـى        
ئـۇ مهملىكهتنـى ياخـشى      . كىستاننىڭ مۇستهقىل ھۆكۈمدارىغا ئايالنـدى    ئۆز ئىچىگه ئالغان پۈتكۈل شهرقىي تۈر     

جامىئهســى، شــهھهر  ھېيتگــاھ كاشــغهردىكى.  يۈزلهنــدى)ئاۋاتلىققــا(ئىــدارە قىلغاچقــا، شــهھهرلهر ئابادانلىققــا  
ئـۇ يهنه كـورال، ئاقـسۇ،       . يهئقـۇببهگ دەۋرىـدىن قالغـان ئابىدىلىردىنـدۇر        سىرتىدىكى ئاپپـاق خوجـام گـۈمبىزى      

 سـاياھهتكه  ئـۆز دەۋرىـدە بـۇ يهرگه   . مهسچىت، مهدرىـسىلهرنى سـالدۇردى    چار قاتارلىق جايالردا نۇرغۇنلىغان   كۇ

 -ھهيـۋەت قۇرۇلـۇش      شاۋدا كهبى داڭلىق سهيياھالرمۇ بۇ يهردىكى كۆركهم ۋە        ۋە جىۋارد ئهنگلىيىلىك كهلگهن
 ئۈچـۈن قىلىـپ     )تىنچلىقـى (ە ئاسايىـشى    بهدەۋلهتنىڭ خهلقنىڭ ئـارام ۋ    .  تاڭ قالغان ئىدى   -ئىمارەتلهردىن ھاڭ 

پهۋقۇلئاددە ئىشلىرىدىن بىرى، باي ناھىيىسى ئهتراپىـدا بولغـان شـىددەتلىك بىـر جهڭـدە مهغلـۇپ ۋە                   بهرگهن
تىرىپىرەن بولغان تۇڭگان ۋە خىتايالر قاچار پهيتلىرىدە يول ئۈستىدە كۆزىگه كـۆرۈنگهنلىكى گـۆدەك بـالىالرنى                 

ــدا    ــىر قاتارى ــپ ئهس ــدى  تۇتۇۋېلى ــان ئى ــۇالپ قاچق ــدە    . ب ــپ كهلگهن ــۇن تارتى ــۇ يهرلهرگه قوش ــۇب بهگ ب يهئق
بــالىلىرىمىزنى خىتــايالر بــۇالپ «:  پهريــاد كۆتــۈرۈپ-دادۇ  ئــانىالر-بالىلىرىــدىن  ئايرىلىــپ قالغــان بىچــارە ئاتــا

قـۇب بهگ  ، دەپ قىلغان ئهرزىنـى ئـاڭالپ يهئ  »كهتتى، ئۆزلىرى بىزگه ئاتىدارچىلىق قىلىپ دەردىمىزگه يهتسىله    
چىداپ تۇرالماستىن شهرقىي تۈركىستاندا بىرمۇ خىتـاينى قويماسـلىققا قهسـهمياد قىلـدى ھهمـدە ئۆزىنىـڭ بىـر                   

ئـۇالر كورلىـدىن    . پهرمـان ئىـشقا ئاشـتى     . بۆلۈك ياراملىق ۋە جهسۇر يىگىتلىرىنى دۈشمهننى قوغالشقا بـۇيرۇدى        
تىكــى جايغــا بارغانــدا دۈشــمهنگه يېتىــشىۋېلىپ  يىراقلىق )مۇســاپه تهخمىــنهن يىگىــرمه كىلــومېتىر(بىــر قونــاق 

ــا   ــايتۇرۇپ كېلىــپ ئات ــالىالرنى ق ــار قىلــدى ۋە ب ــۇالرنى تارم ــا .  ئانىلىرىنىــڭ قولىغــا تاپــشۇردى -ئ بهدۆلهت مان
ئۆتهرلىـك   بهدۆلهت تارىخىـدىن تىلغـا ئېلىـپ      . مۇشۇنداق خىزمهتلىرى بىلهن خهلقنىڭ كۆڭلىنى ئۇتقان ئىدى      
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زەپهر بىلهن جهڭ مهيدانىدىن قايتىۋاتقاندا، قوشۇن ئىچىـدىن بىـر           قوشۇنى لهتنىڭيهنه بىر ئىش شۇكى، بهدەۋ    
بۇنىڭـدىن قـاتتىق خاپـا بولغـان        . ئهسكهر يولدا بىر خوتۇننىـڭ بىـر قاچـا قىتىقىنـى ئىچىـپ پـۇلىنى تۆلىمهيـدۇ                

. دەيـدۇ » شـۇ ئهسـكهرنى تونۇمـسهن؟     «: بۇ خوتۇنغـا   يهئقۇببهگ. دەيدۇ قېتىقچى خوتۇن ئهھۋالنى يهئقۇببهگكه   

بـۇ خوتـۇن  قوشـۇن       . شـۇنىڭ بىـلهن بـۇ خوتـۇن قوشـۇن ئىچىـگه كىرگۈزۈلىـدۇ             . دەيدۇ» تونۇيمهن«: خوتۇن
» قېتىقنـى ئىچـكهن ئهسـكهر مۇشـۇ شـۇ         «:  دە بېرىپ ئۇنىڭغا يېپىـشىدۇ  ۋە       -ئىچىدە ھېلىقى ئهسكهرنى كۆرىدۇ   

كېتىـپ پـۇلىنى بهرمهپـسهن، دېـگهن         يهئقۇببهگ بۇ ئهسكهرگه بۇ خوتۇننىڭ بىر قاچا قېتىقىنى ئىچىـپ           . دەيدۇ
خوتـۇن بولـسا ئـۆز      . خوتۇنغـا ئهسـكهر قېتىـق ئىچمهپتـۇ، دەيـدۇ          يهئقـۇببهگ . دە، ئهسكهر بـۇنى ئىنكـار قىلىـدۇ       

بولمىسا ئۇنىـڭ قـارنىنى يېرىـپ    . قېتىق تېخى ئۇنىڭ قارنىدا ھهزىم بولۇپ بولغىنى يوق «: گېپىدە چىڭ تۇرۇپ  
چىقمىــسا، ســېنىڭ  گهر ئهســكهرنىڭ قــارنىنى يېرىــپ كۆرســهك قېتىــقئه«:  يهئقــۇببهگ. دەيــدۇ» كۆرۈشــسىله

. ئهسكهرنىڭ قـارنى يېرىلىـدۇ    . خوتۇن بۇنىڭغا رازى بولىدۇ   . دەيدۇ» قارنىڭ يېرىلىپ ئۇنىڭ قىساسى ئېلىنىدۇ    

شــۇ يهردە يهئقــۇببهگ بــۇ خوتۇنغــا . دېگهنــدەك، ئۇنىــڭ قارنىــدىن تېخــى ئۇيــۇپ بواللمىغــان قېتىــق چىقىــدۇ 
بـۇ ئىـش باشـقا ئهسـكهرلهرگه، پۈتكـۈل          . ئهسـكهر بولـسا جېنىـدىن ئايرىلىـدۇ       . لىنى تۆلهپ بېرىـدۇ   قېتىقنىڭ پۇ 

 باشقا بىر رىۋايهتكه كـۆرە،  ئـۆلگهن ئهسـكهرنىڭ كىيىملىـرى بـۇ خوتۇنغـا               . يۇرت ئهھلىگه كاتتا ئىبرەت بولىدۇ    

ىككـى بـاغ بېـدە ئېلىـپ پـۇلىنى          يهنه بىر ۋەقه شۇكى، ئاقسۇدا بىر ئهسكهر بىر باققالـدىن ئ          . بېرىلگهن دېيىلىدۇ 
  .ھېلىقى ئهسكهرنى شۇ ھامان ئۆلۈمگه بۇيرۇيدۇ يېتىپ قۇلىقىغا بۇ ئىش بهدەۋلهتنىڭ. بهرمهيدۇ

يهئقۇببهگنىڭ ئوغلى ھهيـدەر بهگنىـڭ مىلتىقىـدىن چىققـان ئـوق بىـر              : ئىبرەتلىك ۋەقهلهردىن يهنه بىرى   
ــا  . ۇئىگىــسى ئهرز قىلىــد ئېــشهكنىڭ. ئېــشهكنى ئۆلتــۈرۈپ قويىــدۇ  يهئقــۇببهگ ئــوغلى ھهيــدەر بهگنــى تاياقق

يــاش ھهيــدەر بهگ شــۇ قېتىملىــق تايــاق زەربىــسىدىن ئهســلىگه كــېلهلمهي ئــۇزۇن   . تۇتۇشــقا ھۆكــۈم قىلىــدۇ
  .ئۆتمهي ئۆلۈپ كېتىدۇ

  
 بهدەۋلهتنىڭ ھهربىي تهدبىرلىرىدىن نهمۇنىلهر

 
ــۇيرۇق    ــڭ بـ ــدا يهئقۇببهگنىـ ــالش ئالدىـ ــۇم باشـ ــمهنگه ھۇجـ ــۈنلىرى دۈشـ ــسۇس  جهڭ كـ ــلهن مهخـ ى بىـ

ــز   ــگهن ۋائى ــۋىقچى -ۋەز(بهلگىلهن ــىد)تهش ــشۋا -يېتهكچــى( ، مۇرش ــي پى ــپ  ) دىنى ــۆز قىلى ــكهرلهرگه س  الر ئهس
ئالالھنىـڭ سـۆزىنى ئۈسـتۈن قىلىـش يولىـدا جهڭ قىلىـپ             . ئۇالرنىڭ جهڭ قىلىش قىزغىنلىقىنى ئاشۇرار ئىدى     

ۆلمهي ئۆلتۈرگهنلهرنىـــڭ غـــازى  ئۆلگهنلهرنىـــڭ شـــېهىد بولـــۇپ جـــايى جهننهتـــته بولىـــدىغانلىقىنى، ئـــ      
 سـۆزلىرىدىن جهڭچىـلهر نىـڭ روھـى ئۆسـۈپ           -بۇالرنىڭ يـالقۇنلۇق نۇتـۇق    . ئىدى ئهسكهرتهر بولىدىغانلىقىنى

 -يهئقـۇب بهگ يېنىغـا ئـاغزى ئېچىقلىـق تۇرغـان خالتـا             بىر تهرەپـتىن  .  شىجائىتى ئۇرغۇپ تاشار ئىدى    -غهيرەت
كهلگهن ئهسكهرگه بىـر ئـالتۇن، ئوننىـڭ بېـشىنى      ئېلىپ اللىسىنىخالتا ئالتۇننى قويۇۋېلىپ دۈشمهننىڭ بىر ك 
 ئهســكهرلهرمۇ قــانچه دۈشــمهننىڭ بېــشىنى. ۋەدە قىلىــپ تــۇراتتى كۆتــۈرۈپ كهلگهنــگه ئــون ئــالتۇن بېرىــشكه

بهزى جهڭ مهيدانلىرىـدا دۈشـمهن كاللىلىرىـدىن مۇنـار          . مۇكاپاتقـا ئېرىـشهر ئىـدى      شـۇنچىلىك   كهلسه ئېلىپ
  .ياسىالتتى

قۇب بهگنىـڭ ئهجىيـب خىـسلهتلىرىدىن بىـرى ياخـشى خىـزمهت قىلغـان قومانـدان ۋە يىگىتلىرىنىـڭ                    يهئ
بهزى چاغالردا ئۆزىنىڭ بېلىدىكى ئالتۇن دەستىلىك قىلىچىنى سوۋغا قىلـسا، بهزىـدە            . كۆڭلىنى ئېلىپ تۇراتتى  

ا ئـالتۇن، كۆمـۈش بېرىـپ       مهخپى ئىشالرغا قويۇلغـان ئـادەملىرىنى بولـس       .  دەرىجىلىرىنى ئۆستۈرەر ئىدى   -ئهمهل
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مهرھـۇم يهئقـۇببهگ ئهنه شـۇنداق تهدبىـرلهر بىـلهن خىتـايالرنى ئـۆز ئۇۋىـسىغا كىرگـۈزۈپ،                   . رازى قىالر ئىدى  
  .ۋەتهننى ئازاد، مىللهتنى ھۆر ۋە مۇستهقىل قىلغان ئۇلۇغ شهخستۇر

لهن بولغـان ئۇرۇشـتا   يهئقۇب بهگ قىلغان پهۋقۇلئاددە ئىشالردىن بىرى تۇرپان ئهتراپىدىكى تۇڭگـانالر بىـ   
بـۇنى بىلـگهن يهئقـۇببهگ دەرھـال بىرمـۇنچه مىـس پـۇلالرنى يىغىۋېلىـپ                . قالىـدۇ  توپالرنىڭ ئـوقى يېتىـشمهي    

  .ئۇالرنى توپ ئوقى ئورنىدا ئېتىشقا بۇيرۇق قىلىپ جهڭدە غهلىبنىى قولغا كهلتۈرىدۇ

ــاددە  ــلهن زەپهر قۇچتۇرغــان ب  يهئقــۇب بهگنــى شــۇنداق پهۋقۇلئ ــلهر بى ــۇنى  ھهرىكهت ــۈك پهرۋەردىگــار ئ ۈي
ئۇنىـڭ،  ! ئهي ئـالالھ  . بېرىپ ئۇ يهرلهرنىمۇ ئىشغال قىلىشقا مۇۋەپپهق قىلـدى        ئهتراپىغىچه داۋانچىڭ، ئۈرۈمچى 

  .بىزنىڭ ۋە بارچه مۆمىنلهرنىڭ گۇناھلىرىنى كهچۈرۈم قىلغىن
 

 يهئقۇب بهگنىڭ تاشقى سىياسىتى
 

 سالمايال تاشقى سىياسهتنى يولغـا قويۇشـقا        -كه ساال تهرتىپ مهملىكهتنىڭ ئىچكى ئىشلىرىنى تېخى    بهدۆلهت
رۇسـىيه بىـلهن دىپلوماتىـك مۇناسـىۋەت ئورنـاتتى، رۇسـىيه            : باشالپ، مۇنداق بىر قانچه ئىشنى ئىشقا ئاشۇردى      

ئىككـى  . بېرىپ ئورۇنالشـتى   ئهلچىسى كاشغهرگه كهلدى، بهدەۋلهتنىڭ ئهلچىسى مولال تۇراب بولسا پىتىرگرادقا        
  .بىر قاتار تۈرلهر بويىچه سودا كېلىشىمى ئىمزاالندى ائارىسىد دۆلهت

ئېتىـراپ قىلـدى ھهمـدە بىـر قـانچه ئوفىتـسېر،             ھۆكـۈمىتىنى  بهدۆلهت تۈركىيه سـۇلتانى ئهبـدۇلئهزىزخان    
ئـۇالر ھىندىـستان ئـارقىلىق كاشـغهرگه        .  جابدۇقالر بىلهن ياردەمگه ئهۋەتتى    -مهسلىههتچىنى كېرەكلىك قورال  

  .كېلىپ ئورۇنالشتى
  .ھاكىمىيىتىنى تونۇپ شهرقى تۈركىستاننىڭ مۇستهقىللىقىنى ئېتىراپ قىلدى بهدۆلهت چىن ھۆكۈمىتى

خاننىـڭ تهخـت ۋارىـسى ئهبـدۇلمهلىك ئهلچـى سـۈپىتىدە كاشـغهرگه               بۇخارا خانلىقىـدىن ئهمىـر مـۇزەپپهر      
  .كهلدى

بهدەۋلهتـكه مىـسىردىن     يىلىـدا    -1872. مىسىر ۋالىسى ئىسمائىل پاشا كاشغهرگه مهخسۇس ئهلچى ئهۋەتتى       
ــقا ھهدىـــيىلهر-ھهرخىـــل قـــورالالر، تـــوپ  -بهدەۋلهتمـــۇ ئـــۆز ئهلچـــى. كهلـــدى يېتىـــپ  زەمبىـــرەكلهر ۋە باشـ

ھهدىـيىلهر ئىچىـدە ئـالتۇن       شـۇ ئهۋەتىلـگهن   .  ساالمالر بىلهن مىـسىرغا ئهۋەتتـى      -دىپلوماتلىرىنى ئېسىل سوۋغا  
  .ان مىسىر كۇتۇبخانىسىدا ھازىرمۇ ساقالنماقتا ئىكهنبىلهن ھهل بېرىلگهن بىر قۇرئانمۇ بار بولۇپ، بۇ قۇرئ
  .ئېتىراپ قىلدى رەسمىي ھۆكۈمىتىنى ئافغانىستان پادىشاھى شىر ئهلىخان بهدۆلهت

 ئهلچـى موسـىيور   . ئهۋەتىلگهن بىـر ئهلچىـلهر ئـۆمىكى كاشـغهرگه كهلـدى           تهرىپىدىن ھۆكۈمىتى ئهنگلىيه

 ئىككـى دۆلهت  . دەۋلهتـكه ئـۆز قـولى بىـلهن تاپـشۇردى         به خېتىنـى  ئىـشهنچ  كهلـگهن  فورىستىك ئـۆزى ئېلىـپ    

بـۇ كېلىـشىمنىڭ مهزمـۇنى      . تېخىمۇ مۇستهھكهم بولۇشى ئۈچـۈن ئارىـدا بىـر كېلىـشىم تۈزۈلـدى             ئاالقىلىرىنىڭ
  سـېتىق ئىـشلىرىنى ئېلىـپ      -دائىرىسىدە ئۆزئارا سودا   ئىككى دۆلهت كىشىلىرىنىڭ ئىككى دۆلهت    : تۆۋەندىكىچه

تىجـارەت مـاللىرى يـول    . بېجى پهقهت يۈزدە ئىككـى يېـرىم پىرسـهنت ئېلىنىـدۇ          تاموژنا. بېرىشى ئهركىن بولىدۇ  
ــشۈرۈلمهيدۇ  ــتىدە تهك ــاج       . ئۈس ــرار ب ــسه تهك ــهھهرگه يۆتكهل ــر ش ــهھهردىن يهنه بى ــر ش ــاللىرى بى ــارەت م تىج

 )اشــالمئايرىۋ( جهريانىــدا ئىككــى دۆلهت پــۇللىرىنى تهســۋىيه  بېجىــرىش رەســمىيهتلىرىنى تاموژنــا. ئېلىنمايــدۇ
ئهگهر بۇنىـڭ   . قىلىشتا ئىختىالپ تۇغۇلسا، تاموژنـا بېجىغـا پـۇل ئورنىـدا  تىجـارەت مېلىـدىن تۇتـۇپ قېلىنىـدۇ                   

مهمــۇرى خــادىمالر ۋە تىجــارەتچىلهر ئــۆزلىرىگه ۋەكىــل ســايالپ چىقىــپ    تــارتىش ئايرىلمىــسا-بىلهنمــۇ تــاالش
ئهنگلىـيه  . ڭ دېگىنـى كـۈچكه ئىـگه بولىـدۇ        بۇنىڭـدا ۋەكىللهرنىـ   . قىلىـدۇ  شۇالرنىڭ گېپى بـويىچه بىـر تهرەپ      
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ــدۇ   ــادا تۇرى ــارا  . ئهلچىــسى كاشــغهردە، بهدەۋلهتنىــڭ ئهلچىــسى كالكۇتت شــۇنىڭدەك باشــقا شــهھهرلهردىمۇ ئۆزئ
  . كونسۇلالر تۇرغۇزۇلىدۇ-ئهلچى

 فېــۋرال كــۈنى -2 يىلــى -1874بــۇ كېلىــشىم ئىككــى تهرەپنىــڭ بىــردەك قوشۇلۇشــى ۋە رىغبىتــى بىــلهن   
  .ئىمزاالندى

. بـاردى  ئېلىـپ  ئاساسـتا  بـاراۋەر  ئهللهر بىلهن بولغان سىياسـىي ئـاالقىلىرىنى       بهدۆلهت چهت : سۆز يهكۈنى 
ئـالالھ بـۇ زاتـتىن رازى ۋە خۇشـنۇد بولـسۇن، ئـۆز           . ئۇنىڭ ئىچكى، تاشقى سىياسىتىدە كهمچىلىـك كۆرۈلمىـدى       

  !چۆمدۈرۈپ جهننهتكه اليىق كىشىلهردىن قىلسۇن، ئامىن رەھمىتىگه

مهدھىــيىلهر  يېزىلغــان  خىزمهتلىــرىگه قارىتــا تــارىخ ســهھىپىلىرىگه-هگنىــڭ كۆرســهتكهن تــۆھپهيهئقۇبب
 بىـر قاتـار    يىلى يهئقـۇببهگ - 1865: يېقىنقى دەۋرىمىزدە يېزىلغان ئىيسا ئالىپتېكىننىڭ كىتابىدا. بهكمۇ كۆپتۇر 

 ئورنىتىــشقا ۆكــۈمرانلىقىنىكېــيىن پۈتــۈن شــهرقىي تۈركىــستان بــويالپ ئــۆز ھ  غهيــرەتلهردىن ۋە پائــالىيهتلهر

  .مۇۋەپپهق بولغان، دېگهن سۆزلهر ئۇچرايدۇ

كېلىـپ ئـۇ قهھرىمـان       مـۇھهببىتىمىزدىن  يهئقۇببهگكه بولغان سهمىمىي   بىز ئۇلۇغ تۈركىستانلىقالر جانابى   
  يۇرتنىڭ شـان ۋە شـهرىپىنى قوغـداش        -ئهل.  تىلهكلهردە بولۇمىز  -غازىمىز، شېهىدىمىزنىڭ ھهققىگه ئېزگۈ دۇئا    

ئهي ئـالالھ بـۇ زاتنـى       .  ئىزلىرى، تارىخى خىزمهتلىرىنى ياد ئېتىپ ئالقىـشاليمىز       -يولىدا قىلغان ئۇنتۇلماس ئىش   
  !چۆمدۈرگهيسهن، ئامىن ئۆز رەھمىتىڭگه
شـېهىد بولـۇپ كهتكهنـدىن كېـيىن شـهرقىي تۈركىـستانغا يهنه خىتـايالر                كهلسهك، يهئقـۇببهگ   مهقسهتكه

كهلگهنـدە بىـرەر     گىـزى .  خىتايالرغا ئۆز كۆڭـۈل خوشـى بىـلهن بويـسۇنمايتتى          ئهمما تۈركلهر . ھۆكۈمران بولدى 
ــوزغىالڭ چىقىراتتــى، -باھــانه ــايالرنى ۋەتهنــدىن قــوغالپ چىقىــرىش ئۈچــۈن قولىــدىن     ســهۋەب بىــلهن ق خىت

ــى  ــشنى قىالتت ــېمىال. كهلگهنلىكــى ئى ــسيان  ن ــسۇن ئى ــوپىالڭالر-بولمى ــوش    ت ــايالرمۇ ھهم ب ــسىقمىدى، خىت بې
ــدى ــۈك ئارزۇســىدا ئېلىــپ . كهلمى ــدى    ھۆرل ــانالر تۆكۈل ــاز بولمىغــان ق ــسيانالردا ئ ــۇ ئى ــادەملهر . بېرىلغــان ب ئ

ھېسابــسىز ئــادەم قامالــدى ۋە   . كــۆپلىگهن نهۋقىــران يىگىــتلهر قۇربــان بېرىلــدى    . جانلىرىــدىن ئايرىلــدى 
ــدى ــى  . ئۆلتۈرۈل ــڭ جازاس ــسيان قىلغاننى ــايالر ئى ــان   خىت ــتىدىكى ئولپ ــق ئۈس ــۈپىتىدە خهل ــا-س قنى يهنه  ياس

  .ھهسسىلهپ كۆپهيتتى
ئـاخىرى  . شارائىت ئىچىـدە ئـاتمىش يىلنـى ئۆتكـۈزدى         شهرقىي تۈركىستان تۈركلىرى ئهنه شۇنداق ئېغىر     

  . يىلى قوزغىالڭ كۆتۈردى-1931پىچاق سۆڭهككه يېتىپ 
ــشانىمىز ــاكى ئاســىيانىڭ جهننىتــى  : نى ــسى ۋە ي ــر پارچى ــۇنبهت،   جهننهتنىــڭ بى ــدىغان م ــسه ئهرزىي دېيىل

بـاغچىالر بىـلهن شـۆھرەت تاپقـان، جهنـنهت       -مىنېرالالر، ئاقار سـۇالر، بـاغۇ     - ىكهتلىك تۇپراقالر، مول مهدېنۇ   بهر
ــز        ــان ئهزى ــستان بولغ ــسا ئۈســتى تۈركى ــتىدا بول ــنهت يهر ئاس ــستان، ئهگهر جهن ــسا ئاســتى تۈركى ــماندا بول ئاس

  . ۋەتىنىمىزنى قوغداشتۇر
  :نهزم

  هئشۇقى يولىدىن يانغانم         كۆرۈڭ بىزلهرنى  ئاشىقمىز
  گىريان، كى لهيلى دەردىدە سهرسان ياشى مهجنۇندۇرمىز        
  غهمى بىرله  دىلى سۇنغان فهرھاددۇرمىز، گويا شېرىن        

 كهنئان چىقماغان         يۈسۈپ ئېرمهس، لېكىن ھهر ئان ئېسىدىن
          ۋەتهن ئازادلىغى،  ئهل راھهتىگه جان پىدا قىلغان

      ۋەتهن ئاناسىدىن ئايرىلىپ باغرىغا تولغان قان    
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    پهلهك بىزلهرگه بۇ ئان  كهينىنى قىلماققا رام بولسا

  باشىمىز ئۈزرە مۇدھىش قارا بۇلۇتالر راۋان بولسا  
   نىشان بولسا-ئوقلىرىغا بارچه يهر قارا زۇلۇمنىڭ  

  بۇ ۋەتهن، بۇ يۇرت رەزىل ياۋغا قارام بولسا!   نه قىسمهت
   ئارسالن-بولۇپ ياۋ ئالدىدا ھهر بىرىمىز گوياكى شىر  
   تۇش دۈشمهنگه زەربه بهرمهيىن ئىمكان-بىرەرمىز تۇشمۇ  
 

  ياغى قانىنى- ئىچهرمىز سۇ ئىچىش ئورنىدا دۈشمهن
   جانىنىهالرچڭن مىۈچۈلىپ  بىر جان ئېنت ئهرمىز ئۇئال 
  م، كارىنىۇلۇ قىلغان زهكاپاتالپ قويارمىز بىزگۇم 
 لغان خام خىيالىنىۇغۇ تهنچهزگۈپ بوينىنى ئۈزۈ ئ
   بىز ئوغالنهرككۈھرىمان تهس يان قهرمهغا بۋرمىز ياۇئىر 

  ربانۇركىستانغا بىز قۈ تۇركىستان، شۈالدى تهۋ بىز ئول ئ
 

   ۋەتهننىڭ زەررە تۇپراقى گويا بىزگه ئهزىز جاندۇر
   كى مىللهت قانىدىن ھهر زەررە تۇپراق ياقۇت، مارجاندۇر

  نمهس ئىنتىقامدىن ھهر كىشىكى بولسا ئوغالندۇرچېكى 
 مهيداندۇر  ئويۇن دۈشمهنله قىلماق جهڭ، ئارامباغ، سهھنه،

   ۋەتهن سۆيگۈسىدە ھهر لهھزە، ھهر دەم ئارماغاندۇر جان
  خهندان- بۇ يولدا قان تۆكۈلسۇن، جان قىرىلسۇن، بىز خۇشهال

 
  ىشرەت ۋەتهن جهننهت، ۋەتهن راھهت، ۋەتهن ئهيشۇ، ۋەتهن ئ

  ۋەتهن باغۇ، ۋەتهن گۈلشهن، ۋەتهن غهيرەت، ۋەتهن دۆلهت
  شهرەپ، ئىنسان ئۈچۈن ئۇ ئهپكېلهر ئىززەت - ۋەتهن شانۇ

  ۋەتهنسىز قايسى مىللهتته تاپىلغاي قىنى باق قىممهت
  ن ئالغانۇن دىلدىن ئورهتۋەال بولسا ەندهت جانىمىز 
  چ، ئىمان نه بار ئىشەر دىندىن، كى بىزدۇك بولهيمۆن سهتۋە 
  
 

  تهشهككۈر سۆزى
 

بايــان قىلىــش بىــلهن بىــرگه، يــېقىن تــارىخىمىزدا بولغــان        ھۆكۈمــدارلىقىمىزنى ئــۆتكهن تــارىختىكى 
ئىنقىالبىي ھادىسىلهرنى، مۇختارىيهت دەۋرىنى، ئالالھ يولىـدا قىلغـان جىهـادىمىزنى ئهكـس ئهتتـۈرۈش ھهمـدە          

ــالرنىڭ  ــستانلىقالرغا رۇس ــڭ يۈر ۋە تۈركى ــستالرنىڭ   خىتايالرنى ــىتىنى، كوممۇنى ــشهتلىك سىياس ــۈزگهن دەھ  گ

بهرگهن ۋە بـۇ ئهسـهرنى       تهكلىپىنـى  پـاش قىلىـشنى مهزمـۇن قىلغـان بىـر تـارىخ يېـزىش              زۇلۇملىرىنى -جهبرى
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كهمىنىنـى    كهمىنىگه تاپشۇرغان ئهدىبلىرىمىزگه ۋە يهنه بۇ ئىشقا يېقىندىن كۆڭـۈل بۆلـۈپ،        ۋەزىپىسىنى يېزىش
يۇرتداشـــلىرىمغا، بولۇپمـــۇ ئۇســـتازالرغا ئـــۆز تهشـــهككۈر،  ۇرالر بىـــلهن تهمىـــنلىگهنئىلمىـــي، تـــارىخىي ئۇچـــ

  .بىلىمهن مىننهتدارلىقىمنى بىلدۈرۈپ ئۆتۈشنى ئۆز بۇرچۇم دەپ

  
  .ئهي پهرۋەردىگار، تهۋپىق پهقهت سهندىندۇر

  .ئهي ئىگهم، ئۆزۈڭ ئاسان قىلغىن، سهن ھهممه ئىشقا قادىرسهن
  .خهلققه خىزمهت قىلىشدىنغا، ۋەتهنگه، : مهقسىتىم
  .ئىسالمىي كىتابالر قولالنمىلىق: ئاساسىم
  .ئاتمىش يىللىق كۆرگهن، بىلگهنلىرىم، كهچۈرمىشلىرىم: يېتهكچىم

 
چــولتىلىقىم، ئــاجىزلىقىم تــۈپهيلى ئهســهردە ســادىر بولــۇپ قالغــان خاتــالىقالرنى    ئۆزۈمنىــڭ بــۇ ئىــشتىكى

  .قىلىمهن لهرگه ھاۋالهتۈزىتىش ئىشىنى بۇ جهھهتته بىلىمى كامىل كىشى

   
  

  شىمالى كاۋكازنىڭ مهشهۇر مۇجاھىدى ئىمام شامىلنىڭ نهۋرىسى، ئۇستاز
  مۇقهددىمىسى مۇستهفا شامىل بېكنىڭ

  
  ئايىغۇچى ۋە كۆيۈنگۈچى ئالالھنىڭ نامى بىلهن باشاليمهن

 
قهت تـۈركلهر   بهرىكىتـى، تـۈرك تارىخىغـا كۆرسـهتكهن تهسـىرى په           تۈركىستان تۇپراقلىرىنىڭ پهۋقۇلئاددە  

ــدىمۇ  ــسالم تارىخى ــدىال ئهمهس، بهلكــى ئى ــدۇردى   تارىخى ــى قال ــۇر ئىزالرن ــشلىك چوڭق ــشقا تېگى . تهتقىــق قىلى
 يىلقىالرنـى كۆنـدۈرۈپ،     -قېـتىم ئـات    مۇنبهت ۋە ھوسۇلدار تۈركىستان تۇپراقلىرى تۈركلهرنىڭ تارىختا تـۇنجى        

الرنىـڭ ئاتالرغـا مىنىـپ شـىمالى ئاسـىيا ۋە           بىلىـشكه ھهمـدە ئۇ     ئۇالرنىڭ سـۈتىدىن، گۆشـىدىن پايدىلىنىـشنى      
بېرىـشىغا تـۈرتكه بولغـان ئـامىلالردىن بىـرى           شـانلىق ھهربىـي يۈرۈشـلهرنى ئېلىـپ        دااللىرىـدا  شهرقى ياۋروپـا  
بولىــدۇكى، تۈركىــستان زېمىنىنىــڭ ياشاشــقا قــۇالي، مــۇنبهت بىــر تــۇپراق   شــۇنداق ئېيتىــشقا. بولــۇپ قالغــان

ــۈرك   ــدە ت ــۆز نۆۋىتى ــانلىقى ئ ــقان    بولغ ــقا، مۇقىمالش ــپ ياشاش ــالپ، يهرگه باغلىنى ــى تاش ــات، قىلىچالرن لهرنى ئ
تېرىقچىلىق، دېهقانچىلىق تۇرمۇشىنى تاللىۋېلىـشقا ئېلىـپ كهلگىنىـدەك، ئـۇالر ئـۆزلىرى بويـسۇندۇرغان باشـقا                 

نى يهرلهر ھهمدە تىجـارەت مهركهزلىرىـدىمۇ خـۇددى تۈركىـستان زېمىنىـدا قىلغانـدەك، يهرگه باغلىنىـپ ياشاشـ                  
بىلگهن بولسا، بهلكىم، ئۇالر بۈگۈنكى كۈندە سان جهھهتته جۇڭگولۇقالردىن نهچچه ھهسـسه كـۆپ، سىياسـىي                

  . قۇدرەت، نوپۇز جهھهتته رۇسالردىن نهچچه ھهسسه ئۈستۈن ئورۇندا تۇرغان بوالتتى-كۈچ
اۋام قىلىــپ بولمىــسۇن ئىزچىــل د ھۆكــۈمرانلىقى تۈركلهرنىــڭ مهيلــى ئاســىيادىكى ۋە مهيلــى ياۋروپــادىكى

دېگهن   نهرسه تـارىخ سهھنىـسىگه كىـردى، بولۇپمـۇ غهرب              )مىلتىق دورىسى (قاچاندۇر پۇرۇخ   . كهلگهن ئىدى 
ــۇرۇخ ــدە پ ــۇپ ھهرخىــل يېڭــى    ئهللىرى ــورال زاۋۇتلىــرى كــۆپلهپ قۇرۇل ــشلىتىلىدىغان ھهربىــي ق  تىپتىكــى ئى

ــشكه     ــالردا ئىشلىتىلى ــپ ئۇرۇش ــاپ چىقىلى ــوراللىرى ياس ــۇرۇش ق ــۇق ئ ــۇرۇش   پۇرۇخل ــي ئ ــشىپ، قهدىمى  ئهگى
ئۇســـۇللىرى ۋە قـــوراللىرى بۇرۇنقىـــدەك ئهســـقاتمايدىغان، ئىلگىـــرى ئـــات ئۈســـتىدە جهڭ قىلىـــپ كهلـــگهن  
 جهڭچىلهرنىڭ پىيـادە يـۈرۈپ جهڭ قىلىـدىغان دۈشـمهن قوشـۇنى تهرىپىـدىن ئاتىلىۋاتقـان ئـوق يامغۇرلىرىغـا                   

 بـارا   -شـۇنىڭ بىـلهن تـۈركلهر بـارا       . بولـۇپ قالـدى   يهنىال ئات ئۈستىدە تاقابىل تۇرۇشـى قىـيىن توختايـدىغان           
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ئهگهر ياۋروپــادىكى كهڭ  زېمىنالرنــى . چېكىنىــشكه مهجبــۇر بولــدى دائىرىــسىدىن تهســىر ئۆزىنىــڭ باشــتىكى
ــستىر، دون   ــر، دەنى ــتىس، دىنىيى ــسۇندۇرغان، دون ــدىل  ۋە بوي ــا(ئى ــالىرى)ۋولگ ــۈرۈش    دەري ــا قهدەر ي بويلىرىغ

ھايـاتنى قويـۇپ ئـۆزلىرى قهدەم باسـقان          يۈرىـدىغان  ئۈسـتىدە قىلىـچ ئوينىتىـپ     قىلغان تۈرك قوشۇنلىرى ئات     
ــانالر     ــدى، نه گېرم ــسا ئى ــات كهچــۈرگهن بول ــۇقىم ھاي ــلهن چهمبهرچــاس باغلىنىــپ م ــۇپراقالر بى ــسالر(ت  )نېمى

كېڭهيمىچىلىــك  ھهرىكىتــى ۋە نه ســىالۋيانالرنىڭ تۈركىــستان يهرلىــرىگه قىلغــان ھهربىــي كارپــات قوزغىغــان
شۇنىڭ ئۈچـۈن تـۈرك ۋەتهنپهرۋەرلىكىنىـڭ تۈركىـستان زېمىنـى           . ئېرىشهلمىگهن بوالتتى  غهلىبىگه شلىرىيۈرۈ

 ھهتتا تارىخنىڭ ئهڭ قىيىن باسـقۇچلىرىدىمۇ ئىزچىـل داۋامالشـقان زىـچ بـاغلىنىش ئهھـۋالى ئاالھىـدە                   -بىلهن
  .دىققهتكه ۋە تهتقىق قىلىشقا ئهرزىيدۇ

 باسـمىچىلىق  يـاردىمى ئاسـتىدا ئېلىـپ بارغـان قورقۇنچلـۇق          ىقالرنىڭياۋروپال ئۆز دەۋرىدە چاررۇسىيىنىڭ  

ــشقا ئاشــۇرماي قالمىــدى     ــدە قىزىــل رۇســالرمۇ ئى . ھهرىكهتلىرىنــى ئهللىــك يىللىــق قىزىــل ھــاكىمىيهت دەۋرى
شـۇنداق بولىـشىغا قارامـاي، ۋەھـشىي     . سىبىرىيه ۋە قازاقىستان پاجىئهلىرى بـۇ سـۆزىمىزنىڭ يـارقىن دەلىلىـدۇر        

 نىيىتىــدىن لهتچىلىكــى ھــازىرمۇ تېخــى تــۈرك ۋەتهنپهرۋەرلىــرىگه زەربه بېــرىش ۋە ئــۇالرنى يــوقىتىش رۇس مىل

مهبلىغـى بىـلهن شـهرقىي سـىبىرىيه ۋە          سـهرمايىدارالرنىڭ  ياۋروپالىق بىلىشىمىزچه، ھازىر رۇسالر  . يانغىنى يوق 
ق بولغانـدا، يىـراق شـهرقتىكى تـۈرك         بۇنـدا . سانائهت مهركهزلىرىنى قۇرۇشنى پىالنالۋېتىپتۇ    يېڭى  ياقۇتىستاندا
رۇسـالرنىڭ بىـر پۈتـۈن        ئارقىـسىدا  بىلهن نهتىجه تاپىدىغان بۇ ھهرىـكهت      ھاالكىتى ۋە پاالكهت قهۋملىرىنىڭ

ئهمهلىيهت شۇنداق بولۇشىغا قاراماي، بـۇ ئىـشقا        . ئىستېالچىلىق پىالنىنىڭ ئاخىرقى باسقۇچى ئىشقا ئاشۇرۇلىدۇ     
  . دۇنياسىدىن ھېچ قانداق بىر قارشى سادا چىققىنى يوققارىتا سۈكۈتكه چۆمگهن تۈرك

دېيىلىـشىچه، ئهرەب    بايـان قىلىنغـان ماتېرىيـالالردا      لىـرى  )بويـسۇندۇرۇش يۈرۈشـلىرى   (ئىسالم فۇتۇھات   
بــۇ ئۇالرنىــڭ ئىراننــى بويــسۇندۇرۇپ بولغــان ۋاقتــى  (چېگرىلىرىغــا يهتكهنــدە  الر قهدىمــى خۇراســانمۇجاھىــد

شاۋاتقان تۈركلهرنىڭ ئۆزلىرىگه قارشى قوزغىلىـپ كهتىـشىدىن ئهندىـشه قىلىـپ، ئۇالرغـا               ئۇ يهرلهردە يا   )ئىدى
خۇراســان تۈركلىرىنىــڭ  لــېكىن. كــۆپ جهھهتــته يــول قويــۇپ، كهڭ قورســاق مۇئــامىله قىلىــشنى تــوغرا تاپقــان

زېمىنىنـى  پادىـشاھلىرىدا تۈركىـستان      سۇاللىـسى  ئىختىيارىي ھالدا ئىـسالمغا كىرىـشىگه ئهگىـشىپ، ئـۇمهۋىييه         
 قاچانـدۇر تـارىختىن بېـرى تـۈركلهر بىـلهن جۇڭگولـۇقالر ئوتتۇرىـسىدا             . تولۇق ئىستېال قىلىش ئويى تۇغۇلـدى     

تــۈگىمهس ئۇرۇشــالر يهنه قايتىالنــدى،  بــۇنى تۈركىــستاننى بېسىۋېلىــشنىڭ ياخــشى  داۋام قىلىــپ كېلىۋاتقــان
 مىـڭ كىـشىلىك قوشـۇننى خۇراسـانغا         100قىدا  ئىبنى مۇسلىم قوماندانلى   قۇتهيبه پۇرسىتى بىلگهن ئۇمهۋىيىلهر  

خۇراســان  تۈركلىرىــدىن تېــزلىكته بىــر   كهلگهنــدىن كېــيىن خۇراســانغا قومانــدان بــۇ ھىــيلىگهر. ماڭــدۇردى
ئـۇ شـۇ مـاڭغىنىچه      . قوشۇن تهشـكىللهپ بـۇ قوشـۇننى سـهپنىڭ ئالدىـدا ماڭـدۇرۇپ ئـامۇ دەرياسـىدىن ئـۆتتى                  

مهركىـزى شـهھهرلهرنى     ئارىلىقتـا تۈركىـستاندىكى    ى ھهمدە قىسقىغىنا  تۈركىستانغا بارغانچه ئىچكىرىلهپ كىرد   
ئىبنى مۇسلىم ئۆتهر قاتتىق قول ۋە  شهپقهتـسىز ھهربىـي            قۇتهيبه بۇ ئۇرۇش داۋامىدا  .  ئارقا بېسىۋالدى  -ئارقىمۇ

ر ئهگهر ئـۇمهۋىيىله . كهلـدى  ۋاسىتىلهرنى ئىـشقا سـالغان بولـۇپ، بـۇ ئىـش تۈركىـستان خهلقىـگه بهكمـۇ ئېغىـر            
ھهقىقىــي يوســۇندا ئىــشقا  ئهبــدۇلئهزىزدەك بىــر خهلىــپه ئولتــۇرۇپ ئىــسالم ئــادالىتىنى  ئىبنــى تهخــتىگه ئــۆمهر

سىياسـىتى ئىـسالم تارىخىـدا       ئاشۇرمىغان بولسا ئىدى، ئۇمهۋىيىلهرنىڭ ئۇچىغا چىققان سولچىل ۋە ئهرەبپهرەس        
ئهپــسۇسكى، بــۇ ئۇلــۇغ ئىنــساننىڭ  . چىقىرىــشى مــۇمكىن ئىــدى كهلتــۈرۈپ ئــاقىۋەتلهرنى پاجىئهلىــك يهنىمــۇ

جهريـان تۈركىـستان خهلقىنىـڭ       شۇنداقتىمۇ بـۇ قىـسقىغىنا    . ھاكىمىيهتته تۇرغان ۋاقتى ئانچه ئۇزۇنغا بارمىدى     
بۇنىــڭ نهتىجىــسىدە تۈركىــستان  بىــر پۈتــۈن . ھاياتىــدا بىــر ئۇلــۇغ ئىنقىالبنىــڭ دەرۋازىــسىنى ئــاچتى مهنىــۋى

  .ئىسالم دىيارىغا ئايالندى
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تهمىنلهيـدىغان خـام     تارتىپ نىل دەريـا ۋادىـسى ئهرەبلهرنـى دېهقـانلىق مهھـسۇالتلىرى بىـلهن             قهدىمدىن
تۈركىــستان فهتهــى قىلىنغانــدىن كېــيىن نىــل دەريــا ۋادىــسى بــۇ جهھهتــته   . ئهشــيا بازىــسى بولــۇپ كهلــگهن 

ن زېمىنىغـا  يهر شهكلى ۋە كىلىمات جهھهتتىن ئىراق زېمىنىنىـڭ تۈركىـستا       . ئىككىنچى ئورۇنغا چۈشۈپ قالدى   
 نىــڭ ئهقىللىــق ۋەزىــرى ئهبــۇ )خهلىپىــسى -3 ئابباســىيالرنىڭ( مهھــدىي كــۆپ ئوخشىــشىپ كهتىــشى خهلىــپه

ئىگىلىك ئىشلىرىنى راۋاجالنـدۇرۇش مـۇھىم، دېـگهن           يېزا دىققىتىنى تارتىپ، ئۇنى ئىراقتىكى    ئۇبهيدۇلالھنىڭ
ــا  شــۇنىڭ بىــلهن تۈركىــستاندىن زور ســانلىق تهجر . ئويغــا كهلتۈرىــدۇ ــۈپ، ئىراقق ــانالر كهلتۈرۈل ىبىلىــك دېهق
ئارقىـسىدا ئىـراق زېمىنـى       مانـا شـۇ تىرىشىـشالر     . دەجله، فىرات دەريالىرىدىن قانالالر قېزىلـدى     . يهرلهشتۈرۈلدى

  .ئايلىنىدۇ ئۈچىنچى خام ئهشيا بازىسىغا

ربابلىرىنىـڭ   شهۋكىتى تۈركىستاندىن يېتىشىپ چىققان دىـن ئه       -ئابباسىيالر دەۋرىدە تۈركىستاننىڭ شان   
ئۆز دەۋرىدە دىنىـي ئىـشهنچنى      . يولىدىكى ئۇلۇغ خىزمهتلىرىدە گهۋدىلهندى    ساپالشتۇرۇش ئىسالم مهنبهلىرىنى 

 پۇچقاقلىرىغـــا قهدەر بېرىـــپ قۇرئـــان كهرىـــم -يـــۇقىرى كۆتـــۈرۈش  ئۈچـــۈن ئىـــسالم ئۆلكىلىرىنىـــڭ بۇلـــۇڭ
ىــسلهردىن تازىلىغــان، ئايرىــپ چىققــانالر تهپــسىرلىرىنى يهھــۇدىي ئهپــسانىلىرىدىن، ھهدىــسلهرنى توقۇلمــا ھهد

ــشلىكلهرگه  ــىلىلىرىدىكى تۈرلـــۈك چىگىـ ــدە مهسـ ــدە ئهقىـ ــا ھهمـ ــستان   ئېنىقلىمـ ــۇ تۈركىـ ــلهر ئهنه شـ بهرگهنـ
بۈگـــۈنكى كۈنـــدىمۇ ئىـــسالم مىراســـلىرى ساھهســـىگه نهزەر     . ئىلىـــم چولپـــانلىرى ئىـــدى   يېتىـــشتۈرگهن

مـۇھىم دىـن دەسـتۇرلىرىنىڭ تۈركىـستان ئالىملىرىنىـڭ          ئاغدۇرغىنىمىزدا كۆپ سـانلىق قـورال كىتـابالر ۋە ئهڭ           
  .قولىدىن چىققىنىنى كۆرەلهيمىز
 )ئهلــالمه(تېگىــشلىك بىــر ئىــش شــۇكى، تۈركىــستان يېتىــشتۈرگهن بــۇ بىلگىــن   بــۇ يهردە تىلغــا ئېلىــشقا

ومىيه، لهرنىــڭ بىلىــم دائىرىــسى يــالغۇز دىنىــي  بىلىمــلهر بىلهنــال چهكلهنمهســتىن بهلكــى ماتېماتىكــا، ئاســترون 
ئۇالرنىڭ بۇ سـاھهلهردە قالـدۇرۇپ      . ئۆز ئىچىگه ئاالتتى   ساھهلىرىنىمۇ فىزىكا، مېدىتسىنا، پهلسهپه قاتارلىق پهن    

. باھــا ئهســهرلىرى ھهر جــاي ۋە ھهر دەۋردىكــى مۇســۇلمانالرنىڭ يــولىنى يورۇتــۇپ كهلــدى   كهتــكهن قىمــمهت

ىـڭ ئىـدىيىۋى ۋە ئىلمىـي يۈكسىلىـشلىرىنى ھاسـىل           كېيىنكى دەۋرلهرگه كهلگهندە ياۋروپا ئـالىملىرىمۇ ئۆزلىرىن      
ھهيران قـاالرلىق يېـرى شـۇكى، بـۇ بىلگىنلهرنىـڭ يـۈزدە             . قىلىشتا بۇ ئهسهرلهردىن كۆپلهپ پايدىالنغان ئىدى     

تۇرسىمۇ، ھازىرقى ئهرەب زىيالىيلىرى ئۇالرنى ھهر خىل سـهۋەبلهر بىـلهن            يۈز تۈرك پهرزەنتى ئىكهنلىكى ئېنىق    
  .ىپ كۆرسهتمهكتهپارس ئهۋالدى قىل

ــۈركلىرى     ــاۋادا تۈركىــستاندىن چىققــان ســهلجۇق ت ــدۇ، ن ــاكىتنى ھــېچكىم ئىنكــار قىاللماي  مۇنــداق بىــر پ

سىياسـىي، ئىجتىمـائىي، ھهربىـي ئىـشلىرىنى         ھاكىمىيىتى چۈشكۈنلهشـكهن دەۋردە خهلىپىلىكنىـڭ      ئابباسىيالر
شىئهلىـشىش دولقـۇنى     ئۇلغىيىۋاتقـان  ۈنـسېرى ك ئارىـسىدا  ئۈلگـۈرمىگهن بولـسا، ئابباسـىيالر      ئۆز قولىغا ئېلىـپ   

ئهگهر سـهلجۇقىيالر،   . دەرىجىدە زىيـان يهتكـۈزگهن بـوالتتى       مۇقهددەس ئىسالم دىنىنىڭ ساغالم ئوبرازىغا ئېغىر     
ئهييۇبىيلهر، مهملـۇكىيلهر، ئوسـمانىيالردىن ئىبـارەت قۇدرەتلىـك  تـۈرك خـانلىقلىرى مهيـدانغا كېلىـپ ئهھلـى                    

ھۇجۇملىرىغـا بىـرى بىرىنىـڭ كهينىـدىن         ۋە تاجـاۋۇز   اسىغا قاراتقان توققـۇز ئهسـىرلىك     سهلىبنىڭ ئىسالم دۇني  
ئۇلىشىپ، ئىزچىل تاقابىل تۇرۇپ كهلمىگهن بولسا  ئىـدى، بهلكىـم بۈگـۈنكى ئىـسالم دۇنياسـىنىڭ خهرىتىـسى                   

  .ھازىرقىدىن باشقىچىراق بولغان بوالتتى
 ى، ئاشــۇ باھــادىر قهھرىمــانلىرىمىز ئــاق دېڭىــز مانــا ئهمــدى ئهڭ ئېچىنىــشلىق تهرىپــى شــۇ بولۇۋاتىــدۇك  

كۈرەش تارىخىنىڭ بـاتۇرلۇق نهمـۇنىلهر        ئىسالمىي قىرغاقلىرىدا دېڭىز، ھىندى دېڭىزى   ، قىزىل )دېڭىز ئوتتۇرا(
بىلهن تولغان پارالق سهھىپىلىرىنى ئاچقـان بولۇشـىغا قارىمـاي، بۈگـۈن ئۇالرنىـڭ تۈركىـستاننى ئـۆز ئىچىـگه                    
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دېـگهن   ئىككـى ئىمانـسىز دۈشـمهن تهرىپىـدىن قـانلىق ۋە                 ماكـانلىرى چىـن ۋە رۇس      -ت  ئالغان پۈتكۈل يـۇر   
  .پاجىئهلىك ھالدا بېسىۋېلىندى

ــۆتمهكچىمهن     ــىتىپ ئ ــدىكىلهرنى كۆرس ــلهن تۆۋەن ــتۈرمهك بى ــۇ مۇناسىۋەتلهش ــىنىڭ  : مۇش ــۈرك دۇنياس ت
 -بۇ ئۇالرنىـڭ كهمتهرلىكىـدىنمۇ     -ئارىسىدىن بىلگىنلهر ۋە مۇتهپهككۇر ساخاۋەتلىك قوينىدا ئۆسۈپ يېتىلگهن   

ــدىم ــاڭ، بىلمى ــدىغان، مىللهتنــى تهرەپ  -ت ــارىخىي ئۈســتىدە ئىزدىنى ــتىن قورشــاپ  - ئۆزىنىــڭ مىللىــي ت تهرەپ
ئهرەب ۋە  . دەرىجىدە  بهكمـۇ ئـاز چىقماقتـا        ئاغدۇرىدىغانالر يوق دېگۈدەك   تۇرۇۋاتقان خهتهرلهرگه ئۆز دىققىتىنى   

مۇناسـىۋەتلىك بولغـان مهزمـۇنالر بىلهنـال         دە پهقهت ئـۆزلىرىگه يېقىنـدىن     تـارىخچىلىرىمۇ ئـۆز ئهسـهرلىرى      پارس
 خاھلىماي ئۆتمـۈش تـارىخىمىزنى چىـن مهنبهلىرىـدىن، ھـازىرقى زامـان             -چهكلهنگهنلىكى ئۈچۈن بىز خاھالپ   

ئۇنىـــڭ ئۈســـتىگه بـــۇ . رۇس ئاپتورلىرىنىـــڭ  ئهســـهرلىرىدىن بىلىـــشكه مهجبـــۇر بولمـــاقتىمىز  تـــارىخىمىزنى
بۇنىـڭ بىـلهن تـۈركلهر      . نېمه بولسا شـۇ بـويىچه يېزىـپ قويۇلغـان          مهلۇماتالر غهرب مهنبهلىرىدە   ىكىئهسهرلهرد

خهۋەرســىز  ۋەھــشىيانه قىلمىــشلىرىدىن دېگــۈدەك ۋە ئــۆز دۈشــمهنلىرىنىڭ تارىختــا ئۆتكــۈزگهن جىنــايهتلىرى 
ۇن كېلىـدىغان مىللىـي   بۇنىڭغا ئهگىشىپ تۈركلهر كهڭـرى مهنىـدىكى ئىـسالم كۆرسـهتمىلىرىگه ئۇيغـ        . قالماقتا

 -ئۇالر شـۇنىڭ بىـلهن بىـرگه يهنه ئـۆز دۈشـمهنلىرىدىن قىـساس ئـېلىش               . چۈشهنچلهردىنمۇ مهھرۇم قېلىشقان  
شـۇنىڭ ئۈچـۈن مـۆھتهرەم      .  تۇيغۇسىدىنمۇ ئايرىلىـپ قېلىـشقان     -بۇنىڭ بىر مۇقهددەس ئىش بولۇشىغا قاراماي     

ئهرزىيـدىغان بىـر     شـۇنچه  ىـشى قـانچه ئالقىـشلىماق     مۇسا تۈركىستانى ھهزرەتلىرىنىڭ بـۇ ئهسـهرنى يېزىـپ چىق         
ئۇ بۇ ئهسىرىدە تۈركىستانلىقالرنىڭ ئۆكتهبىر ئىنقىالبىدىن ئىلگىـرى رۇسـالرنىڭ          . كاتتا خىزمهت ھېسابلىنىدۇ  

بايـان قىلىـپال قالمـاي، ئـۆكتهبىر ئىنقىالبىـدىن كېيىنكـى          تاجاۋۇزىغا ئۇچراش ئهھۋالىنى  تهپـسىلىي      ۋە زۇلۇمى
ستاننىڭ شـهرقى ۋە غهربىـدە ئـۆز كـۆزى بىـلهن كـۆرگهن، ئـۆزى قاتناشـقان بىـر قاتـار سىياسـىي                        دەۋردە تۈركى 

مۇجاھىدلىرىنىڭ ئـۆز دىنـى ۋە       بولۇپمۇ ئۇنىڭ پهرغانه  . ئىشالر توغرىسىدا بىزگه قىممهتلىك ئۇچۇرالرنى بېرىدۇ     
لىرىنى يۈكـسهك ماھـارەت     يولىدىكى مهجبۇرىيهتلىرىنى ئورۇنـداش يولىـدا  ئېلىـپ بارغـان قهھرىمـانلىق             ۋەتىنى

مانـا ھـازىر مهن بـارلىق ياشـلىرىمىزغا ئانـا ۋەتهنـدە بولـۇپ          . بىلهن بايان قىلىشى ئاالھىدە دىققهتكه سـازاۋەردۇر      
 - تۈركىـستان پاجىئهسـى  -ئىنچىكىلىك بىـلهن يورۇتـۇپ بېرىـدىغان بـۇ كىتـاب        ئۆتكهن مىللىي ھهرىكهتلهرنى  

نهســللىرىمىزگىمۇ ھهم پايــدىلىق بىــر   بــۇ كىتابنىــڭ كهلگۈســىنــى ئوقــۇپ چىقىــشنى تهۋســىيه قىلىۋاتقىنىمــدا
شـۇنىڭدەك، ئۇسـتاز مۇسـا تۈركىـستانىينىڭ بـۇ ئۇلـۇغ            .  بولۇپ قېلىـشىنى ئۈمىـد قىلىـمهن       )سوۋغات( ئارمىغان

  .بىلدۈرىمهن تهشهككۈرۈمنى تارىخىي ھىممىتى ئۈچۈن ئۇنىڭغا ئاالھىدە

  .سهئىد شامىل
   كۈنى - 2 يىل فېۋرالنىڭ -1974

   
  

 ۋەزىيىتى ئومۇمىي شهرقىي تۈركىستاننىڭ ئىنقىالب ئهرەپىسىدىكى
 

سۇاللىسىنىڭ ئاخىرقى دەۋرلىرىدىن باشالپ ئـۈرۈمچى ئـالته شـهھهرنىڭ مهركىـزى بولـۇپ كهلـگهن                 چىڭ
ۋالىيلىرىنىـڭ  ئـۆز زامانىـدا خهلقـقه قىلغـان            جىڭ شـۇرىن قاتـارلىق ختـاي      . ئۈرۈمچىدە تۇراتتى  ۋالىيالر. ئىدى
شــۇنىڭدەك . بولىــدۇ دۇنيــادا ھهر ئىــشنىڭ چېكــى. ورلــۇقلىرىنى ھهمــمه ئــادەم ياخــشى بىلــسه كېــرەكز -زۇلــۇم

ــى  ــۇ ھهم چېك ــدۇ زۇلۇمنىڭم ــدىن . بولى ــۆز چېكى ــهۋر   ھهر ئىــش ئ ــڭ س ــسه ئادەملهرنى ــشىپ كهت ــاقىتىمۇ  -ئې ت
ادىـل بىـر     دە، ئىسيان كۆتۈرۈپ، چېكىـدىن ئاشـقان زالىـم ھۆكـۈمهتنى ئاغـدۇرۇپ تاشـالپ ئورنىغـا ئ                  -تۈگهيدۇ
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كېيىنكـى دەۋرلهردە خىتـاي ئهمهلـدارلىرىنىڭ مهخپىـي ۋە ئاشـكارا            . ھۆكۈمهت قۇرۇپ چىقىـشقا مهجبـۇر بولىـدۇ       
 مۈلـۈك،   -باشلىدى، خهلق جېنىـدىن بىـزار بولـدى، خىتـايالر تۈركلهرنىـڭ مـال              ئېشىشقا ھهددىدىن زۇلۇملىرى

يهتنىـڭ قهدرى قالمىـدى، مهيلـى شـهھهر ۋە          ئـادالهت، ھهققانى  . زۇلۇك قـۇرتتهك شـوراپ قويمىـدى       بايلىقلىرىنى
 ھۆكــۈمهت ئورۇنلىرىــدىكى .  زورلــۇق، ناھهقچىلىــك بــاش كۆتــۈردى   -زۇلــۇم  مهيلــى قىــشالقتا بولمىــسۇن  

خۇالسـه قىلىـپ ئېيتقانـدا،      .  زارى پهلهككه يهتكهن ئىـدى     -پارىخورلۇق، ناھهقچىلىكلهردىن مهزلۇمالرنىڭ ئاھۇ   
  .ھازىرلىنىپ قالغان ئىدى امانىز ۋە ئىسيان كۆتۈرۈپ چىقىشنىڭ زېمىنى

   
 نهمۇنىلهر خىتايالرنىڭ قانلىق ئىستىبدادىدىن

 
ــاي ــلۇق   خىت ــك، ئوقۇمۇش ــار پىكىرلى ــۈمىتى ئىلغ ــدى،     ھۆك ــلهن قالمى ــامالر بى ــۈك بهتن ــالىيالرنى تۈرل زىي

ردە تـۈرمىله  شـۇنداق قىلىـپ ئۇالرنىـڭ كۆپىنچىـسىنى       . ئۆمۈرلۈك تۈرمىگه ئالدى، بهزىلىرىنـى بولـسا ئۆلتـۈردى        
.  ئوقـۇبهتلهرگه گىرىپتـار قىلـدى      -قهھرىمان يىگىتلىرىمىزنى قارا كامېرالرغا سـوالپ ئهزابـۇ       . چىرىتىپ تۈگهتتى 

بۇنىـڭ بىـلهن    . ئېزىلىـشكه چىـداپ بواللمـاي بـاش كۆتۈرۈشـكه مهجبـۇر بولـدى              -خهلق مانا مۇشـۇنداق زۇلـۇم     
 سـاۋاقالرنى يهكـۈنلهپ شـهرقى       -هجـرىبه يىلالردىن بۇيـان تهكـرار بولـۇپ كېلىۋاتقـان ئىـسيانالردىن كهلـگهن ت             

ئالالھنىـڭ يـاردىمى بىـلهن      . تۈركىستاننىڭ ھهر تهرىپىـدە كهڭ كۆلهملىـك بىـر ئىـسيانغا تهييـارلىق كۆرۈلـدى              
تهييارلىق پۈتتى، مهزلۇم خهلق بىردەك ئىتتىپاقلىشىپ خىتاي ھۆكۈمىتىنى ئاغـدۇرۇپ تاشالشـقا بهل باغلىـدى،               

. جرىبىلىــك كىــشىلهر مهيــدانغا چىقىــپ مىللهتــكه رەھبهرلىــك قىلــدى      جهريانىــدا تهدبىرلىــك، ته  كــۈرەش
جۈملىــدىن كاشــغهردە ئىــستىقالل جهمئىيىتــى قۇرۇلــۇپ . جهمئىــيهت تهشــكىل قىلــدى مــۇنهۋۋەرلهر توپلىنىــپ

تارقىتىـپ   بېرىپ، ئاممـا ئارىـسىدا تۈرلـۈك تهشـۋىقنامىلهرنى          ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن تهشۋىقات ئىشلىرىنى ئېلىپ     
ــۇالرنى ئ ــشقا چــاقىردى ئ ــسيان قىلى ــشقا، ئى ــان   . ويغىنى ــكه قىلىۋاتق ــاي زوراۋانلىرىنىــڭ مىللهت ــيهت خىت جهمئى
 تــاالڭلىرىنى  مىللهتنىــڭ كــۆز - زۇلــۇملىرىنى، دىنغــا قىلىۋاتقــان ھاقــارەتلىرىنى، ئىقتىــسادىي بــۇالڭ -جهبــرى

زۇلۇمـدىن بىـزار بولـۇپ       ڭئهمهلىيهتتىمـۇ خهلـق خىتايالرنىـ     . ئالدىدا پاش قىلىپ ھهممىنى دىققهتكه كهلتۈردى     
بىـر   بۇ يهردە شۇ دەۋردىكى خىتاي زوراۋانلقىنى ئهكـس ئهتتـۈرۈپ بېرىـدىغان          . پىچاق سۆڭهككه يهتكهن ئىدى   
  :ئۇالر تۆۋەندىكىچه. كهلتۈرۈپ  ئۆتۈش پايدىسىز بولماس دەپ ئوياليمهن  قىسىم ئىشالرنى نهمۇنه سۈپىتىدە

تايالرغـا ئوخـشاش ئـۇزۇن چـاچ قويـاتتى، ئۇچىـسىغا خىتـايالر              يهرلىك ئهمهلدارالر مهجبۇرىي ھالـدا خى      )1(
ئـۆزىگىال   ئۇالر بۇ قىياپهت بىـلهن خـۇددى خىتاينىـڭ        . كىيىدىغان يهنى ئوچۇق ئۇزۇن كۆڭلهكلهرنى كىيهتتى     

  .ئوخشاپ قاالتتى
 هزىـم ئاتلىق بىر مۇسۇلمان بىرەر خىتاي ئهمهلدارىغا ئۇچرىسا، دەرھال ئاتتىن چۈشۈپ ئـۇ ئهمهلـدارغا ت      )2(

  .كهلتۈرۈشى كېرەك ئىدى بىجا

ئهگهر ئاتلىق ياكى ھارۋىلىق بىر مۇسـۇلمان يولـدا بىـرەر خىتـاي مهنـسهپدار يـاكى خىتـاي چىـرىككه                       )3(
تهزىم قىلىـشى كېـرەك      يولۇقسا، دەرھال ھارۋا ياكى ئاتتىن چۈشۈپ ئۇنداقالرغا ھۆرمهت بىلدۈرۈپ  تىز چۆكۈپ           

  .ئىدى
ئارقىغـا   نـدە مۇسـۇلمان ھـاكىمالر، بهگـلهر بۇتخانـا دەرۋازىـسىدا قـوللىرىنى             ئامبالالر بۇتخانىغـا كىرگه     )4(

  .تۇرۇشلىرى كېرەك ئىدى قىلىپ تىز چۆكۈپ
ئىگىـسى ھهر    يۇقىرىقىالردىن باشقا يهنه بىر مىسال شۇكى، بىر قوزا تۇغۇلـۇپ بهش يىـل ئۆتـسه، قوزىنىـڭ                

ھهر يىلـدا ئىككـى قېتىمـدىن بهش        .  تۆلهيتتى يىلىغا بىر قېتىمدىن بهش يىللىقىغا بهش قېتىملىق تۇياق بېجى        
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بازارغـا ئاپىرىـپ ساتـسا تاپـاۋەت     . قوزا ئۆلتۈرۈلسه قان بېجى تۆلهيتتى. يىلدا ئون قېتىملىق يۇڭ بېجى تۆلهيتتى   
. تېرىـسى ئۈچـۈن تـۈمهن بېجـى تـۆلهيتتى     . گۆش پارچىلىنىشى بىلهنال گـۆش بېجـى تـۆلهيتتى   . بېجى تۆلهيتتى 

خۇالسـه قىلىـپ   . تى كهم بولۇپ قالسا دۇكاندار بۇنىـڭ ئۈچـۈن نۇقـسان بېجـى تـۆلهيتتى     ئهگهر مالنىڭ بىرەر پۇ 
ئهنه شـۇنداق    ئـۇالر خهلقنىـڭ قىنىنـى     . ئېيتقاندا، خىتايالر بىر ھايۋانـدىن يىگىـرمه خىلغـا يـېقىن بـاج ئـاالتتى              

ەم ئوقـۇرمهنلىرىمىز   مـۆھتهر . پهقهت نهمـۇنه ئۈچـۈنال كهلتـۈرۈلگهن مىـسالالردۇر، خـاالس           يۇقىرىقىالر. شورايتتى
كهلـگهن   خهلقنـى ئىـسيان كۆتۈرۈشـكه ئېلىـپ       . قالغان ئىشالرنىڭ قانداقلىقىنى ئاشـۇالردىن بىلىۋالـسا بولىـدۇ        

  .قىلىنىدۇ ئامىلالر بۇندىنمۇ كۆپ بولۇپ، ھهر بىرى ئۆز ئورنى كهلگهندە زىكىر

.  يىلـى قۇمۇلـدا باشـالندى      -1931زۇلۇمىغا قارشى قوزغالغان تۇنجى ئىـسيان        شهرقىي تۈركىستاندا خىتاي  
.  بهگـلهر بىـراقال قوزغالـدىالر     -سالىه دورغا، خوجا نىياز ھاجىالر باشچىلىقىدا قۇمۇل ئهتراپىدىكى ھهرقايسى تۆرە         

بىـرى خـۇددى شـىر     كهلگهن مۇسۇلمان تۈركلهرنىـڭ ھهر  بۇ جهڭدە ئىمان قۇۋۋىتى بىلهن يۈكسهك جاسارەتكه   
ىتـاي ئهسـكهرلىرىنى كـۆپ مهغلـۇبىيهتلهرگه ئـۇچراتتى ھهمـدە ئـالالھ               ئارسالنالردەك بـاتۇرلۇق كۆرسـىتىپ خ      -

ھهر يهردە  . جىهاد ئويى بىلهن مهيدانغا چىققـان بـۇ مۇجاھىـدالرنىڭ ئىـسيانىنى زور غهلىـبىلهرگه ئېرىـشتۈردى                
ۇنى مۇسۇلمانالر غالىب، خىتايالر مهغلۇپ بولۇشقا باشلىدى، زەپهر ئۈستىگه زەپهر قۇچۇۋاتقـان مۇسـۇلمانالر قوشـ              

ــتلهردە تۇڭگــانالرمۇ  ســېپىگه ــانالر. قېتىلــدى كېلىــپ  كېيىنكــى پهي ــۈركلهر،  تۇڭگ ــشىپ ت ــايالرنى  بىرلى خىت
ــدى   ــشقا بهل باغلى ــوغالپ چىقىرى ــستاندىن ق ــهرقىي تۈركى ــتىن   . ش ــايالر قىلىچ ــۆپلىگهن خىت ــلهردە ك ــۇ جهڭ ب

كـۆپلىگهن  . قالـدى  سـاقلىنىپ  ئۆتكۈزۈلگهندىن باشقا، قاچقـانلىرى قـاچتى، قالغـانلىرىمۇ پهقهت ئۈرۈمچىـدىال          
قۇمۇلـدىن باشـالنغان ئىـنقىالب ئـوتى     .  قىـشالقالر، تـاغ خهلقلىـرى مۇسـۇلمانالر قولىغـا ئـۆتتى            -شهھهرلهر، يېـزا  

 كهينىـــدىن قـــوزغىالڭ -بارغانـــسېرى كېڭىيىـــپ، شـــهرقىي تۈركىـــستاننىڭ ھهرقايـــسى  تهرەپلىرىـــدە كهينـــى
ئىـسالم تـۇغى كـۆكته جهۋالن قىلىـپ،         . جـاينى قاپلىـدى   كۆتۈرۈلدى، ھۆرلـۈك، مۇسـتهقىللىق دەۋاسـى ھهمـمه          

غهلىـبه   قـوزغىالڭ . بـۇ ئارىلىقتـا خـوتهن خهلقـى قـوزغىالڭ كۆتـۈردى           .  كۈرەشنىڭ قازىنى قايناپ تاشـتى     -جهڭ
 الر خوتهننى ئازات قىلـدى ۋە شـۇنىڭ بىـلهن بىـرگه يـاركهنتكه يـۈرۈش قىلىـپ، ئـۇ يهرنىمـۇ                     مۇجاھىدقىلىپ،  

. مـۇۋەپپهق بولـدى    بۇنىڭغـا ئۈلگـۈرۈپ كاشـغهرمۇ قوزغالـدى ھهمـدە تولـۇق غهلىـبىگه             . تازىلىدى خىتايالردىن
مهركىـزىگه ئايالنـدى،    الر، ئىنقىالبچىالر، زىيالىيالرنىـڭ پائـالىيهت    مۇجاھىدكاشغهر ۋە ئۇنىڭغا قاراشلىق جايالر      

ەســمىي دۆلهت نــامى ئاســتىدا ر» شــهرقىي تۈركىــستان ئىــسالم جۇمهــۇرىيىتى «كاشــغهردە زور داغــدۇغا بىــلهن 
  ).ۇقىلىنىد بايان بۇالر ئورنى كهلگهندە تهپسىلىي(. قۇرۇلدى

  
  ئىختىالپ دەۋرى

 
ئىنقىالبنىڭ پارالق نهتىجىسى بىـلهن ۋەتهنـدە خىتـاي قالمىـدى، قالـدى دېگهنـدىمۇ، ئۈرۈمچىـدە بىـر ئـاز                     

الرنى مۇسـۇلمان دەپ    تۇڭگـان . ئىدارىسىدە تۇراتتى  خىتاي مهۋجۇد بولۇپ، ئۇالر خىتاي ۋالىسى جىڭ شۇرىننىڭ       
ئىتتىپـاق   ئىـشىنىپ، ئارىـدا    پهيمانلىرىغـا  -ئۇالرنىڭ ئهھـدۇ   بىلگهن خوجا نىياز ھاجىم ۋە ئۇنىڭ قوماندانلىرى      

بـۇ ئىككـى كۈچنىـڭ بىرلىشىـشى بىـلهن تهڭ جهڭـلهردە خىتـايالر تهكـرار                 . قىلىـدۇ  تۈزۈپ  بىرلىكته ھهرىكهت   
ــۇپ ــدۇ مهغل ــى   ئىتتىپاقالشــقان ئىككــى تهرەپ نۇ. بولى ــا چۈشــۈرۈپ خېل ــولجىالرنى قولغ ــلهر، ئ رغــۇن غهنىمهت

ھۆكـۈمىتى بىـلهن     دەل شـۇ پهيتـته جىـڭ شـۇرىن        . ئاجىزلىشىدۇ خىتايالر بولسا بارغانسېرى  . قالىدۇ كۈچلىنىپ
كېلىـشىم  . تۈزۈلىـدۇ  باشلىنىپ، ئىككى ئارىدا بىر سودا كېلىـشىمى       مۇزاكىرىلهر ئوتتۇرىسىدا ھۆكۈمىتى سوۋېت

. بولىـدۇ  تهرەپنىڭ تۈرلۈك ماددىي، مهنىۋى يـاردەملىرىگه ئېرىـشىدىغان   ىكى خىتايالر سوۋېت  بويىچه، ئۈرۈمچىد 
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 دىـن ئـارتۇق ھهربىـي    80ئۆگىتىـدىغان تېخـنىكالر ۋە     ماھـارەتلهرنى  موسـكۋادىن تۈرلـۈك كهسـپىي      ئۈرۈمچىگه
ــويىچه يېتهكچــى  ــشالر ب ــسېر ئى ــۇرىن  ئوفىت ــڭ ش ــۈپ، جى ــڭ كهلتۈرۈل ــى ھاكىمىيىتىنى ــدۇكۈچهيت ئاساس . ىلى

شـۇ چـاغالردىن باشـالپ      .  يـاراقالر كـۆپلهپ ئاشـۇرۇلىدۇ      -ھهرخىل ماددىي يـاردەملهر، ھهربىـي كـۈچلهر، قـورال         
بـۇ چاغـدا    . كۆپىنچىسى رۇس سـولداتلىرى بولـۇپ قالىـدۇ        كۆرۈنىدىغانالرنىڭ ئۈرۈمچىدىكى خىتاي قىياپىتىدە  

شقا ھهرىكهت قىلىـپ، قولىـدىن كهلگهنـال        ئارىسىنى بۇزۇ  جىڭ شۇرىن خوجا نىياز ھاجىم بىلهن تۇڭگانالرنىڭ      
ئـۇزۇن ئـۆتمهي تۇڭگـانالر ئۆزلىرىنىـڭ بـۇرۇنقى          . يېتىـدۇ  چارىلهرنى ئىشقا سـالىدۇ ۋە ئـاخىرى بـۇ مهقـسىتىگه          

كۈتـۈلمىگهن يهردىـن ئولجـا      . بولىـدۇ  قۇمۇل ۋە گۇچىڭدا بولغان ئۇرۇشتا خىتايالر مهغلـۇپ       . بۇزىدۇ ۋەدىلىرىنى
 دورىـالر ئورتـاق تهقـسىم قىلىنماسـتىن ماجۇڭيىڭنىـڭ بـۇيرۇقى بىـلهن گهنـسۇغا              -ق ياراق، ئو  -ئېلىنغان قورال 

قومانـدانلىرى خوجـا نىيـاز ھاجىـدىن      شۇنىڭ بىلهن بىرگه  مافۇيهن، ماجهنـساڭ قاتـارلىق تۇڭگـان     . توشۇلىدۇ
ۇ ئېغىـر    نىڭ بۇ خىيانىتى خوجا نىياز ھاجى ۋە ئۇنىڭ يولداشـلىرىغا بهكمـ            )گاسىلىڭ( ماجۇڭيىڭ. يۈز ئۆرۈيدۇ 

باشـتا بـۇ يهرگه     . شۇ سهۋەب بىلهن بۇ ئىككى ئىتتىپاقداش بىر بىرىگه قاتتىق دۈشمهن بولۇپ كېتىدۇ           . كېلىدۇ
ــۇپ چىقىــپ شــهرقىي      ســېغىنىپ ــا ھــاكىم بول ــۇ يهردە خىتايالرنىــڭ ئورنىغ ــدىلىكته ب ــگهن تۇڭگــانالر ئهم كهل

بـۇ  .  ئوچۇق داۋراڭ سېلىـشقا باشـاليدۇ      -ىنتۈركىستانغا يالغۇز ئۆزى ھۆكۈمرانلىق قىلىش مۇددىئاسىنى ئوچۇقت      
: تۇڭگانالرغــا ئهلچــى ئهۋەتىــپ، ئۇالرغــا ئهســنادا خىتــايالر ئىككــى يــۈزلىمه سىياســهت قوللىنىــپ بىــر تهرەپــتىن

سىلهر تۇڭگانالر بىلىملىك، ھهربىي ئىشالرغا ماھىر، چىن ۋە ياپونىيىـدە ھهربىـي تهلىـم ئالغـان قابىلىيهتلىـك                  «
 باتۇر مىللهتسىلهر، سـىلهردە شـهرقىي تۈركىـستاننى ئىـدارە قىلىـشقا يېتهرلىـك قـابىلىيهت                 قوماندانلىرى بار بىر  

دەپ ئـۇالرنى خوجـا نىيـاز ھاجىالرغـا قارشـى           » بار، بىزدىن قانچىلىك يـاردەم سورىـساڭالر بىـز يـاردەمگه تهييـار            
ر بولـساڭالر بـۇ يۇرتنىـڭ ئـۆز         سىزله«: قۇتراتسا، خوجا نىياز ھاجىمالرغا رەسمىي ۋە غهيرىي رەسمىي يولالر بىلهن         
قهۋم، ئۇالرنىـڭ بـۇ يهردە      كهلگۈنـدى  -ئىگىسىدۇرسىلهر، تۇڭگانالر بولـسا گهنـسۇدىن كهلـگهن بىـر سـېغىندى           

تۇرۇشقا ھهققى يوق، سىلهر بولساڭالر يهرلىك قهھرىمان مىللهت، ھۆكۈمهت تۇتۇشقا سىلهر اليىـق كېلىـسىزلهر،               
 بـۇالرنى قۇترىتىـپ، ۋەدە ئۈسـتىگه ۋەدىلهرنـى قىلىـپ بۇالرنىـڭ              دەپ» شۇنىڭ ئۈچۈن سىلهر بوش كهلمهڭـالر     

بۇ چاغدا خوجا نىياز ھاجىم بىـرال ئانـدا ھهم تۇڭگانالرغـا ھهم خىتايالرغـا      . قوينىنى خام ياڭاق بىلهن تولدۇرىدۇ    
ــدۇ   ــۇر بولى ــشقا مهجب ــدا جىــڭ شــۇرىن . قارشــى كــۈرەش قىلى ــول  موســكۋادىن دەل شــۇ چاغ كهلگهنلهرنىــڭ ي

دەپ مىڭـدىن ئـارتۇق      بىلهن جىڭ، غۇلجا ئالتاي ۋىاليىتـى قاتـارلىق جـايالردىن يىغىـپ كهلـدۇق،             كۆرسىتىشى  
 -شىـسهي  شـېڭ (شېڭ ئىسىملىك   . ئاتايدۇ دەپ» ئاق ئورۇس «كهلتۈرۈپ ئۇالرنى    رۇس ئهسكهرنى ئۈرۈمچىگه  

ــۇي  )ت ــا زېخ ــاينى بۇالرغ ــر خىت ــدان(  بى ــدۇ )قومان ــپ قويى ــېڭ.  قىلى ــۇ ر   ش ــتىدىكى ب ــول ئاس ــۇي ق ۇس زېخ
. بارىـدۇ  ئېلىـپ   تـاالڭالرنى -ئهسكهرلىرىنى ئىشقا سېلىپ تۇرپـان، پىچـانالردا ۋەھـشىيانه قىرغىنچىلىـق، بـۇالڭ        

 تـاالپ، ئـوت قويـۇپ،    - يۇرتنى خاھلىغانچه بـۇالپ   -تۈركىستاننىڭ تارىخى دۈشمىنى بولغان بۇ رۇسالرنىڭ ئهل      
ۋىاليهتلهرنىـڭ ھهربىـر يېرىـدە بۇزغـۇنچى كامـار،          مهزكۇر  .  قالمايدۇ  تاراج قىلىپ  قىلمىغىنى    -ئۆلتۈرۈپ، تاالن 

رۇس ئهسكهرلىرىنىڭ قولى بىلهن، خىتاي قوماندانلىرىنىڭ بـۇيرۇقى بىـلهن بولۇۋاتقـان زۇلـۇم ۋە زوراۋانلىقـالر                 
خوجا نىياز ھاجىم بولسا پۈتۈن كۈچىنى توپالپ بىرىنچـى دۈشـمهن بولغـان خىتـايالر بىـلهن                 . چهكتىن ئاشىدۇ 

 بىـر تهرەپـتىن تۇڭگـانالر بىـلهن پىچاقلىـشىپ، گـاھ غالىـب بولـۇپ، گـاھ مهغلـۇپ بولـۇپ                       ئۇرۇش قىلغاچ يهنه  
  .يۈرگهن  شۇ كۈنلهردە كاشغهر ۋە خوتهن ۋەزىيىتى تۆۋەندىكىچه كهچمهكته ئىدى

 
 خوتهندە قوزغىالڭ
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ه بـۇ كاتتـا ھادىـسه ئـالت       . شـهھهرلهرگىچه كېڭهيـدى    قۇمۇلدىن باشـالنغان ئىـنقىالب ئاقـسۇ، كۇچـار، قـارا          
بۇنـداق بىـر ئۇلـۇغ پۇرسـهتنى كـۆپتىن بىـرى كۈتـۈپ              . سۈرئىتىدە تهسىر كۆرسهتتى   چاقماق شهھهرگه خۇددى 

 يىلى قوزغىالڭ كۆتۈردى، قوزغىالڭچىالر خـوتهن ۋە ئۇنىڭغـا قاراشـلىق جـايالردا              -1933تۇرغان خوتهن خهلقى    
تـايالر ۋە ئۇالرنىـڭ تهرەپـدارى بولغـان         مىللىتى خىتايال بولغان ئادەمنى ئۆلتۈردى، بۇ ئىنقىالب نهتىجهسـىدە خى         

تۇڭگـــانالر خوتهنـــدىن، ئۇنىڭـــدىن كېـــيىن يـــاركهنتتىن قـــوغالپ چىقىرىلـــدى، قېلىـــپ قالغـــانلىرى بولـــسا 
ئۆلتۈرۈلدى، بىر بۆلـۈكلىرى ئىـسالم دىنىنـى قوبـۇل قىلىـپ خـوتهن تېررىتورىيـسىدىكى مۇسـۇلمان خىتايالرغـا                    

خــوتهن بىــر ئىــسالم ھۆكــۈمىتى بولــۇپ : يهكــۈن.  مۇئــامىله قىلىنــدىئامانلىققــا بېرىلىــپ، زىممىــيلهر قاتارىــدا
 ۋە ئۇنىـڭ ئهتراپىـدىكى جـايالر خـوتهن ئهمىرلىرىنىـڭ            )كونا شهھهر (مهيدانغا چىقتى، ياركهنت ئهسكى شهھهر      

  .قولىغا ئۆتتى
 

  كاشغهردە باشالنغان ئىنقىالب
 

لدى بىلهن قۇمـۇل خهلقىنىـڭ غهيـرەت        شهرقىي تۈركىستان تۈركلىرىنىڭ ئويغىنىشى، مىللىي ھهرىكىتى ئا      
ئىنقىالبچىالرنىـڭ باشـلىقى خوجـا نىيـاز ھاجىمنىـڭ تۇڭگـانالر بىـلهن              . ۋە پىداكارلىقى بىلهن مهيدانغا كهلدى    

بىرلىــشىپ ھهرىــكهت قىلىــشىنىڭ نهتىجىــسى ســۈپىتىدە كۇچــار شــهھىرى ئىىقىالبچىــالر قولىغــا ئــۆتتى، ئــۇالر  
 ۋاقتىـدا خهۋەردار بولـۇپ      -بـۇ ھهرىكهتلهردىـن ۋاقتـى     . ۋەپپهق بولـدى  ئاخىرى ئاقـسۇنىمۇ ئىـشغال قىلىـشقا مـۇ        

دېـگهن بىـر    » ئىـستىقالل جهمئىيىتـى   «تۇرغان كاشـغهرنىڭ ئوچـۇق پىكرلىـك، مـۇنهۋۋەر كىـشىلىرى يىغىلىـپ              
ــۇردى  ــۆز     . مهخپىــي تهشــكىالتنى  ق ــلهن  ئ ــۇقىرى ئېهتىيــات بى ــۇ تهشــكىالت شــۇ زامــان شــارائىتىغا كــۆرە ي ب

  :تۆۋەندە بۇ جهمئىيهت ئهزالىرىنىڭ تىزىملىكى بېرىلدى. تىخىزمىتىگه كىرىش
 مهخدۇم ئهبۇلقاسىم ئاخۇن دامولالمنىڭ ئوغلى زىيائۇددىن   -1
 مۇھهممهد ھاجىم پالتا ئارتۇش  -2
 شۇ ئارتەم زادۇخدهم  -3
 قۇتلۇق ھاجىم شهۋقىي  -4
 تۇرغۇن باي بهچچه رەھىمىي  -5
  ئهھمهد پاختا  -6
 خانىي ئابدۇلالھ  -7
 ھهممهد ئهمىين قارى سوفىيزادەمۇ  -8
 الدىجانۋتىېس  -9

  )رىپخانهد شهممهھۇم(رنىل ساھىبهج -10

 قۇدجان دامولال ئوشلهممهھۇم -11
  ائىزۋمولال ئىبراھىم  -12
 ەرزادهپپەزۇپ مۈسۈي -13
 رغىالنىيهكىم مهن ھۇرغۇت -14
 

ىلهر، كـاتىبالر، خـادىمالرمۇ   بۇالردىن باشقا ئـۆز ئىـسىملىرىنى پىنهـان تۇتقـان يـۇرت چـوڭلىرى، تىجـارەتچ          
ــدى ــاغ  . بارئى ــغهر يارب ــشى كاش ــيهت يىغىلى ــىنىڭ جهمئى ــدا     دەرۋازاس ــانه ھال ــدە خۇپىي ــۇم ئۆي ــشىدىكى مهل تې
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ــا    ــئۇل ئهزاالر ھاجىخان ــشالرغا مهس ــدىلىك ئى ــا كۈن ــۈزۈلهتتى، ئهمم ــۆز    ئۆتك ــۇرۇپ، ئ ــدە ت ــدىن بىرى ھۇجرىلىرى
مهن ئـادەتته مۇسـا ئهپهنـدى،       .  ئهزاالر جۈملىـسىدىن ئىـدىم     خزمىتىنى داۋامالشتۇراتتى، كهمىنه مۇئهللىپمـۇ شـۇ      

  .دەپ چاقىرىالتتىم

  
  خوتهن ۋە ياركهنتته بولغان ئىشالر

 
يـېقىن، يىراقالرغـا پـۇر كهتتـى، تارقالغـان خهۋەرلهرگه       خهۋىـرى  ئۇزۇن ئۆتمهي خوتهندە بولغان ئىـنقىالپ     

قازىنىـپ يـاركهنتكه يـۈرۈش       ر زەپهر ئۈستىگه زەپهر   كۆرە، خوتهندە بولغان ئىنقىالب غهلىبه قىلغان، ئىنقىالبچىال      
يهنه . يېڭـى شـهھهرنى مۇھاسـىرىگه ئالغـان        شهھىرىنى پهتهى قىلغاندىن كېيىن،    قىلغان ھهمدە ياركهنت كونا   

  .تارقىلىدۇ خهۋەرلهر الر كاشغهرگه قاراپ كېلىۋېتىپتۇ، دېگهنمۇجاھىد بىر تهرەپتىن ئاقسۇدىكى

پىرقىنىـڭ قومانـدانى تېخـى ئـۇرۇش         ھهردە تۇرۇشلۇق ۋىاليهتلىك ھهربىـي    شۇ چاغالردا كاشغهر يېڭى شه    
 مهيــدانىغا بارمــاي تــۇرۇپ چىنلىقالرنىــڭ  ئهنئهنىــسى بــويىچه زەھهر ئىچىــپ  ئۆلۈۋالىــدۇ، ئۇنىــڭ تهزىــيه        

 يـاڭ (ئۇندىن كېيىن يـاڭ چىمىـن       . قاتنىشىدۇ مۇراسىمىغا كاشغهردە تۇرۇۋاتقان خىتايالر، تۇڭگانالر ۋە باشقىالر      
 نىــڭ قارمىقىــدىكى ئهســكهرلهرنى ئېلىــپ  )ســىجاڭ(قومانــدانى   دېــگهن   بىــر خىتــاي ئــۆلگهن پىــرقه )دارىــن

مۇجاھىدالرنىڭ يولىنى توسۇش ئۈچـۈن مارالبېـشىغا        ئاقسۇدىن ئىسالم ئېچىپ بۇ تهرەپلهرگه قاراپ كېلىۋاتقان      
  .قاراپ يولغا چىقدۇ

شلهپ كېلىۋاتقان كاشغهر ۋالىـسى مـادوتهي بولـسا         سهاداقهت بىلهن ئى   ئون سهككىز يىلدىن بىرى خىتايغا    
قېتىملىـق   ھهر.  پات ياردەمگه ئهۋەتىـپ تۇرىـدۇ      -چىمىنگه پات  كاشغهر ئهتراپىدىكى ئهسكهرلهرنى توپالپ، ياڭ    

ــاۋاغ         ــكهرلهر ي ــيىن ئهس ــدىن كې ــدۇ، ئان ــۆرەك ئۆتكۈزۈلى ــر ك ــىرتىدا بى ــهھهر س ــدا ش ــكهر ئهۋەتىــش بولغان ئهس
ه كىرىــپ شــهھهر ئىچىنــى بىــر ئايلىنىــپ قــۇم دەرۋازىــسىدىن چىقىــپ كېتىــدۇ،  دەرۋازىــسىدىن شــهھهر ئىچىــگ

شـۇنداقتىمۇ  . بۇنداق قىلىش ئارقىلىق كىشىلهر كـۆزىگه خىتاينىـڭ ئـاز ئهسـكىرى كـۆپ قىلىـپ كۆرسـىتىلىدۇ              
ئاپتاپنى ئېتهك بىلهن ياپقىلى بولمىغاندەك، كاشغهردىن بارغان خىتـاي ئهسـكهرلىرىنى ئهجـدىها كهبـى يۇتـۇپ          

شالپ، ئۈزلۈكـسىز ئالغـا قـاراپ يـۈرۈش قىلىۋاتقـان ئىـسالم ئهسـكهرلىرىنىڭ زەپهر ۋە نۇسـرەتلىرىمۇ ھهممىـگه                     تا
خىتاي ئهسكهرلىرىدىن يارىدار بولغانالرنى داۋاالش ئۈچـۈن كاشـغهردىن دوختـۇر يىالۋىنكـا              . ئاڭلىنىپ تۇرىدۇ 

مى سـهييىد ئـاخۇنالردىن بىـر تېببىـي         ۋە ياردەمچىسى شاھى مهردان، دوختۇر ئاندىرسون  بىـلهن ئۇنىـڭ خـادى            
ئــۇالر كېتىــپ ئــۇزۇن . ھهيــئهت تهشــكىل قىلىنىــپ مادوتهينىــڭ بــۇيرۇقى بىــلهن جهڭ مهيــدانىغا ئهۋەتىلىــدۇ 

بـۇ ئارىـدا خىتـاي قوشـۇنىنىڭ بـاش          . ئۆتمهي مهغلۇپ بولغان خىتاي قوماندانلىرى بىـلهن قايتىـپ كېلىـشىدۇ          
گىــپ يارىــدار بولــۇپ، كاشــغهرگه قايتىــپ كېلىــپ شــىۋېتلهر   قومانــدانى يــاڭ چىمىــن جهڭــدە پۇتىغــا ئــوق تې 

 بۇ ئىشالرنى ئاڭلىغان مۇسۇلمانالرنىڭ قۇۋۋەت ۋە شهۋكىتى كۈنـدىن كـۈنگه ئېـشىپ            . دوختۇرخانىسىدا ياتىدۇ 

  :بارىدۇ، ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ شادلىق، تهنتهنىلىرىنى مۇنداق بىر قوشاق بىلهن ئىپادىلىشىدۇ

  
  اشالپ،ئىسالم ئاچىلدى قۇمۇلدىن ب

  .خىتايالر قاچتى خوتۇننى تاشالپ
 

ئىنقىالبنىــڭ شــىددەتلىك دولقۇنلىرىنىــڭ تهســىرىدە خىتــاي ئهســكهرلىرىنىڭ مهغلــۇپ بولــۇپ قايتىــشى،  
دارىننىــڭ ھهمــمه ئويــۇنلىرى ۋە تهدبىرلىرىنــى  خهلــق رايىنىــڭ يــۈزدە يــۈز مۇجاھىــدالرغا تهرەپــدار بولۇشــى مــا 

ۇ مــادوتهي تهقــدىرگه تهن بهرمهي كاشــغهردىكى موســكۋا مۇمهســسىلى شــۇنداقتىم. كۆپــۈككه ئايالنــدۇرۇۋەتتى
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 گه سېغىنىپ، موسكۋا ئارقىلىق چىن موسـكۋا نهنجىـنگه ھـال ئېيتىـپ يـاردەم سـورىدى، نهنجىنـدىن           )ۋەكىلى(
  .تېلېگىرامما كهلدى كاشغهرگه ياردەم بېرىشنىڭ ئىالجى يوق، دەپ جهۋاب

 
 يېڭى تهدبىرلىرى مادوتهينىڭ

 
 مىللىتى تۇڭگان، ئۆزى مۇسـۇلمان ھېـسابالنغىنى بىـلهن بىرىنچـى دەرىجىلىـك خىتـايپهرەس           مادوتهينىڭ

ئۇ بۇ قېتىم ئاسانلىقچه جـان بېرىدىغانـدەك ئهمهس         .  ئىچىدن دۈشمهن ئىدى   -ئادەم بولۇپ، ۋەتهنداشالرغا ئىچ   
هتراپىــدىكى ئــۇ بۇنىــڭ تۈرتكىــسى بىــلهن كاشــغهر ئ.  يــاراق كــۆپ ئىــدى-مادوتهينىــڭ قولىــدا قــورال. ئىــدى

 تهركىـبىگه   )باتـالىيون (قىرغىزالردىن كۆپلهپ ئهسكهر قوبۇل قىلىپ، ئۇالرنى يېڭىدىن تهشـكىللهنگهن ئـاالي            
يهنه بىـر تهرەپـتىن كاشـغهرنىڭ بـايلىرىنى، ئـالىملىرىنى قېـشىغا             . كىرگۈزۈپ شىتهي يامۇلىغـا ئورۇنالشـتۇرىدۇ     

 مــۈلكىنى زىيانــدىن -ىچىــدە قالــدى، خهلقنىــڭ مــالجاھــان خهتهر ئ:  ئوچــۇقال-چاقىرتىــپ، ئۇالرغــا ئوچــۇقتىن
ســاقالپ، شــهھهرنى قوغــداپ قــېلىش ئۈچــۈن مىللىــي قوشــۇن تهشــكىل قىلىنىــشى الزىــم، بــۇ ئىــشنىڭ يــۈكى  
سىلهردەك يۇرت كاتتىلىرىنىڭ زىممىسىگه چۈشىدۇ، دېگهن   سـۆزنى قىلىـپ ئـۇالرنى ئـۈچ يـۈز كىـشىلىك بىـر               

دەۋرىــدىكى چــوڭ  ئــۆز شــۇنىڭ بىــلهن كاشــغهرنىڭ.  ل قىلىــدۇمىللىــي قوشــۇن تهشــكىللهش ئىــشىغا قايىــ 
بايلىرىدىن ئىبراھىم ئاخۇن لوزۇڭ، ئابدۇررەھىم ئاخۇن بـايبهچچه، مۇھيىـددىن جـان بـاي قاتـارلىقالر مىللىـي                  

  .قوشۇن تهشكىللهش ئىشلىرىغا جىددىي كېرىشىپ كېتىدۇ، بۇ ئىشنىڭ چىقىملىرىمۇ شۇالردىن بولىدۇ

شـهرەپلىك مىللىـي خىزمهتنـى يولغـا قويغانـدىن كېـيىن، بـۇ مىللىـي ئهسـكهرلهرنى                  مادوتهي بۇنـداق بىـر      
تىزگىنلهش ئۈچۈن شهھهردىن، يېزىدىن بولۇپ، مهيلى مهنـسهپدار، مهيلـى باققـال، مهيلـى گىـروكهش، مهيلـى                  

 نهپهر خىتــاينى يىغىــپ 36 ياشــقىچه بولغــان 60 ياشــتىن 13ئهفيــۇنكهش بولــسۇن نــامى ختــايال بولــسا يېــشى  
  بابىـسىدىن مىـراس قالغـان ئـۇزۇن كـۆڭلهكلىرىنى سـالدۇرۇپ، ئۇنىـڭ ئورنىغـا كـالته                  -لىپ بۇالرنىـڭ ئاتـا    كې

ــلهن          ــيىم بى ــيچه كى ــك ھهربى ــل رەڭلى ــتۈرۈپ، نى ــاچلىرىنى كهس ــۆرۈلگهن س ــۇزۇن ئ ــدۈرۈپ، ئ ــزۇل كىي كهم
  بـۇ قـارا پـايىم       تۇرۇشـىنى بىلمهيـدىغان    -ياساندۇرىدۇ، مادوتهي ھېچقانداق ھهربىي تهلىم كـۆرمىگهن، يـۈرۈش        

ئــۇالر ھهر كــۈنى دېگــۈدەك كوچــا .  بــازارلىرىنى چــارالش خىــزمىتىگه قويىــدۇ-كاشــغهرنىڭ رەســته خىتــايالرنى
ئايلىنىپ، مهشـكه دەسـسهپ خهلقـقه ھهيـۋەت كۆرسـىتىپ يۈرىـدۇ، مـادوتهي بـۇ ئـارقىلىق كىـشىلهردە ھېلىقـى                       

  .هيدا قىلماقچى بولىدۇچۈشهنچنى پ مىللىي ئهسكهرلهرنى مۇشۇالر باشقۇرۇدىكهن، دېگهن

ئىش شۇ بولدىكى، ئۇ خوتهندە قۇرۇلغان ئىـسالم ھۆكـۈمىتى بىـلهن       بۇ كۈنلهردە مادوتهي قىلغان يهنه بىر     
تىــنچ ئۆتــۈش  ئۈچــۈن، ئــۆز ئهلچىــسىنى خــوتهن بىــلهن ســۈله تۈزۈشــكه ئهۋەتىــدۇ، بىــراق بارغــان ئهلچىــلهر    

قهۋمـلهرگه چىـش،    خىتـايچى  ۋە  جهڭ قىلغان، خىتاي قوللىرىدا قىلىچ تۇتۇپ، قهدەملىرىدە قان كېچىپ يۈرۈپ      
شــېرىن  تىــرنىقىغىچه ئــۆچ خــوتهن ھۆكــۈمىتى تهرەپــتىن ياخــشى جاۋابقــا ئېرىــشهلمهي قايتىــدۇ، مادوتهينىــڭ  

  .خىيالى سۇغا چىلىشىدۇ

يهرنـى  ئىــشغال قىلغـانلىقى توغرىــسىدىكى    تۇرپانـدىن چىققـان مۇجاھىــدالرنىڭ مارالبېـشىغا كېلىــپ، ئـۇ    
كاشـــغهردىكى ئهھـــۋال تۆۋەنـــدىكىچه كهچمهكـــته ئىـــدى، بولغـــان   كـــۈنلهردە شـــۇ تارقىلىۋاتقـــان خهۋەرلهر

ــى  ــن ۋاقت ــيهت    -ۋەقهلهردى ــان جهمئى ــۇپ تۇرغ ــلهن خهۋەردار بول ــى بى ــرى ۋاقت ــن   ئهزالى ــر يىغى ــاددە بى فهۋقۇلئ
ــۈزدى ــڭ . ئۆتك ــدا مادوتهينى ــان بولمــ     يېغىن ــشىغا ئىمك ــسيان قىل ــڭ ئى ــغهر ئهھلىنى ــدىن كاش اي، مهككارلىقى

ئۇالرنىڭ باشقا ۋىاليهتلهردىكىدەك مهيدانغا چىقالمايۋاتقانلىقى، بۇنىـڭ ئۈچـۈن جىـددىي بىـر چـارە كۆرۈلۈشـى                 
ھهممىنىـڭ بىـردەك قـارارى        تارتىـشالر بولغانـدىن كېـيىن      -كېرەكلىكىنى چۆرىـدىگهن   ھالـدا قىـزغىن تـاالش          
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ىكى قىرغىـز ئهسـكهرلىرى ئوسـمان ئهلىنىـڭ         بويىچه ئهتهسى بامداتقا ئهزان ئېيتىلىش مهھهلىدە چىتهي يامۇلىد       
پىـالن بـويىچه ئوسـمان ئهلـى        . قوماندانلىقىدا مادوتهيگه قارشى ئىسيان كۆتۈرىدىغان بولـۇپ يـېغىن يېپىلـدى          

:  كىچىكلىرىنـى تـوپالپ    -ئېلىـپ چىقىـپ ئارتۇشـقا ئورۇنالشـتى ۋە ئاتۇشـنىڭ چـوڭ             كاشـغهردىن  قوشۇنلىرىنى
ــۇ  « ــغهرگه ھۇج ــرلىكته كاش ــز بى ــدىغان   ھهممىمى ــسۇدىن كېلى ــۇپ ئاق ــادوتهينى تۇت ــز، م ــا م قىلىمى  خوجامالرغ

ئـاممىنىڭمۇ   بۇنىڭدىن غهيرەتكه كهلـگهن   . دەپ پۈتۈن خهلقنى مادوتهيگه قارشى سهپهرۋەر قىلدى      » تاپشۇرىمىز
ھازىر ئۇ تهرەپلهردىكى خهلقنىڭ ھهممىسى ئىسيانچىالرغا قوشـۇلۇپ، يۇرتلىرىـدا تولـۇق ئىـسالم           «: بىر ئاغىزدىن 

مـادوتهي بولـسا خىتـاي       چىپ بولدى، ئۇنداق قىاللمىغان پهقهت بىزنىـڭ كاشـغهرال قالـدى، بۇنىـڭ سـهۋەبى              ئې
ھۆكۈمىتىنىڭ سىزىقىدىن چىقمايۋاتىدۇ، بىزگه بۇنداق خىتايلىشىپ كهتـكهن مۇسـۇلماننىڭ كېرىكـى يـوق، ئـۇ               

» بـۇ يولـدا جـان پىـدا، مـال پىـدا           «نهرە تارتقان،      دەپ» بهرسۇن، بىزگه ئىستىقالل كېرەك    ئىستىپا دوتهيلىكتىن

ــازار  ــشىچه توۋالشــقان ســاداالر ب ــدى  -دەپ بولى ــر ئال ــدا خوشــى . كوچــاالرنى بى ــم قولى ــاد  ھهركى ــگهن جىه كهل
 كـوي، مهسـچىت، رەسـتىلهردە    -يېزىلغان ھهرخىل، ھهر رەڭدىكى بايراقالرنى كۆتۈرۈۋىلىشقان، كوچا      ئايهتلىرى

باشـقىچه بولـۇپ    ىـشىغا مهركهزلهشـكهن، جاھـان بىـر كۈنـدىال      سۆزلهرنىڭ بهرى نهۋبهتـدىكى ئىـسيان ئ     -گهپ
ئىلگىـرىكىگه ئوخـشىماس، ھهمـمه ئـادەم بىرخىـل            تۇرۇشـى ھـېچ    - پىكـرى، يـۈرۈش    -كهتكهن، خهلقنىڭ ئـوي   

بهختىيار كۈنلهرنىـڭ  ئىنتىزارلىقىـدا ھاياجـان ۋە خۇشـاللىققا           شوخ، تېتىكلىشىپ كهتكهن، كۆڭۈللهر كهلگۈسى    
سـۈپىتىدە تـۈرك     بايرىقىغـا ئهينـى ئهھۋالنىـڭ سـمۋولى        لهردە ئىـستىقالل جهمئىيىتىنىـڭ    شۇ كـۈن  . تولغان ئىدى 
  :يېزىپ قويۇلغان ئىدى كهمالنىڭ بۇ شېئىرى شائىرى نامىق

 
 مۇرۇۋۋەتتىن ئوالن مهزلۇمه ئهل چهكمهز ھهمىيهتلى
  بىئىنساپه خىزمهتتىن سهيياد ئاالن زەۋق كۆپهكدىر

 جهلالدىن ولسهئهژدەر قهھر ئ كهمهندى جان كۇزارى
 بىڭ كهررە زەنجىرى ئهسارەتتىن دەرىنه مۇرەججهھ

 
زالىمغـا خىـزمهت    . جهسـارەتلىك مهزلـۇم مىلـلهت زۇلۇمغـا قارشـى كـۈرەش يولىـدىن يانمايـدۇ               : تهرجىمىسى

ــوق    ــى ي ــتىن پهرق ــڭ ئىت ــۈرگهن ئوۋچىنى ــۆيۈنۈپ  ي ــشتىن س ــالد . قىلى ــاھىييهتته، جهل ــدىكى م ئهجــدىها  قولى
  . ئاسارەت  زەنجىرىدىن مىڭ ھهسسه ياخشىدۇر-ىرتماق قۇللۇققهھرلىك جان ئاالر س

ئهندىــشىگه چۈشــكهن مــادوتهي ئوســمان   شــهھهر خهلقىنىــڭ بــۇنچه تهۋرەپ، ھاياجانغــا چۆمۈلگىنىــدىن 
ئهلىگه ئۇنىڭ قايتىدىن شهھهرگه كىرىپ ئۆزىنىڭ باشقۇرۇشـىغا بـوي سـۇنمىغاندىمۇ، مۇسـتهقىل ئىتتىپـاقچى           

 تـۆت كىـشىنى     -دىغانلىقىنى ئۇقتـۇرۇش ئۈچـۈن دەرھـال شـهھهر چوڭلىرىـدىن ئـۈچ            كۈچ سۈپىتىدە تۇرسا بولى   
گهرچه بـۇ ئهلچىـلهر     .  ساالمالر بىلهن ئوسمان ئهلىنىڭ قېـشىغا ئهلچـى قىلىـپ چىقارتىـدۇ            -قىممهت باھا سوۋغا  

يىچه، قـارارى بـو    ئارتۇشقا چىقىپ ئوسمان ئهلىگه بۇ تهكلىپنى يهتكۈزگهن بولسىمۇ، ئىـستىقالل جهمئىيىتىنىـڭ           
كېـيىن، بـۇ     ئاڭلىغانـدىن  مـادوتهي ئۇالرنىـڭ جـاۋابىنى     . قىلىـدۇ  رەت ئوسمان ئهلى مادوتهينىڭ بۇ تهكلىپىنى    

چارىدىن ئۈمىدىنى ئۈزىدۇ ۋە مۇشاۋىرى خهن دارىن بىلهن  كېڭهشكهندىن كېـيىن ئـۆز بىخهتهرلىكـى ھهمـدە                  
ــتل   ــۇر يىگىـ ــاتلىق قوشـــۇن  شـــهھهرنى ئىـــسيانچىالر ھۇجۇمىـــدىن قوغـــداپ قـــېلىش ئۈچـــۈن جهسـ هردىن ئـ

. يېتهرلىـك مهبلهغمـۇ ئاجرىتىلىـدۇ      بۇ ئىشنىڭ ئىجراسى ئۈچۈن خهزىنىـدىن     . تهشكىللهشكه كېرىشىپ كېتىدۇ  
ــۆزبېكلهردىن تهشــكىل   بــۇ قوشــۇن شــۇ چــاغالردا پهرغانىــدىن كاشــغهرگه كېلىــپ   ئولتۇراقلىــشىپ قالغــان  ئ
بۇنداق ياخـشى پۇرسـهتنى كۈتـۈپ       . ۇلماقچى بولىدۇ قىلىنىپ، جهرنىل ساھىب دېگهن   ئادەم  قوماندانلىققا قوي         
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 سـېتىۋالدىجان  تۇرغان ئىستىقالل جهمئىيىتىدىكىلهر تۆشـۈك دەرۋازا سـىرتىغا توپالنغـان ئۆزبېـك يىگىتلىرىنـى             

مــادوتهي بــۇ ئهســكهرلهرگه كــۈل رەڭلىــك ھهربىــي پورمــا  .  مــادوتهيگه ئهســكهر قىلىــپ كىرگۈزىــدۇ ئــارقىلىق
تهرەپـتىن   يهنه بىـر  . ان ئىسىملىك بىرىنى باشلىق قىلىپ، يامۇلغـا ئورۇنالشـتۇرىدۇ        بېرىپ، يۈسۈپ ج   تارقىتىپ

يېقىن بىر ساراينى باش شىتاپ قىلىپ،  بىـر ئـاتلىق قوشـۇن تهشـكىل قىلـدى،                  جهرنىل ساھىب  قۇم دەرۋازىغا    
ىـشىلهردىن  بىلىـدىغان، بىلىملىـك ك      يېزىـشنى  -بۇ قوشۇنغا ھاجىخانىدا تۇرۇۋاتقان پهرغانهلىكلهردىن ئوقـۇش      

ــدى    ــدائىيلىققا تالالن ــشى فى ــى كى ــون ئىكك ــلهر ئهنه      . ئ ــارى دېگهن ــا ق ــاي، يهھي ــۆرە ب ــارى، ج ــان ق ــهمىئ ج س
  .شۇالردىندۇر

بۇ ئاتلىق قوشۇن جهرنىـل سـاھىب  نىـڭ قوماندانلىقىـدا ئافغانىـستان ئارمىيىـسىگه ئوخـشاش  توپـا رەڭ                      
 پات يامۇلـدا يـاكى شـهھهر        -ئۇالر پات . ندۈرۈلدىھهربىي فورما كهيىپ، ئافغان ھهربىي تۈزۈمى بويىچه مهشقله       

جهرنىــل ســاھىبنىڭ ياخــشى باشقۇرۇشــى بىــلهن بــۇ ئــاتلىق  . ئىچىنــى ئايالنــدۇرۇپ پــاراتتىن ئۆتكــۈزۈۈلهتتى
مــادوتهيمۇ ئۇالرنىــڭ ســانىنى ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن  . قوشــۇن تىــزال كــۆزگه كۆرۈنــۈپ، مــادوتهيگه يــاراپ چىقتــى 

كېلىـشنى باھـانه قىلىـپ،     جهرنىل ساھىب ھهر جۈمه كـۈنى ھېيتگاھقـا  . ىبهرد جهرنىل ساھىبقا تولۇق ھوقۇق   
ــادەتكه ئايالنــدۇردى    ــارات قىلىــشنى ئ  شــۇنداق قىلىــپ مادوتهينىــڭ . قوشــۇننى ئاممــا كۆزىــدىن ئۆتكــۈزۈپ پ

 -دېگـۈدەك مـۇكهممهل قورالالنـدۇرۇلۇپ، كـېچه        ھهممىـسى  يېڭىدىن قۇرغـان ئـاتلىق ۋە پىيـادە قوشـۇنلىرىنىڭ         
  .تهيدىن بۇيرۇق كۈتۈپ تۇرىدىغان ھالهتكه كهلتۈرۈلدىكۈندۈز مادو

  
 ئىستىپاسى مىللهتنىڭ ئىنقىالبقا ھازىرلىنىشى ۋە مادوتهينىڭ

 
ــۈگمهن    ــىرتىدىكى تـ ــۇم دەرۋازا سـ ــغهرگه كېلىـــپ قـ ــدىن كاشـ ــاغالردا پهرغانىـ ــۇ چـ ــشى شـ ــدا تېـ  بازىرىـ

بېـك ۋە باشـقا يىگىـتلهر ئىـستىقالل         بىـلهن ئۇنىـڭ يېقىنـى ئىـسالم          ئاكـا   ئولتۇراقلىشىپ قالغان ئابدۇررەھمان  
ــى ــشۇرۇلدى    جهمئىيىتـ ــدانلىقىغا تاپـ ــڭ قومانـ ــمان ئهلىنىـ ــدىن  ئوسـ ــدىن . تهرىپىـ ــلهن پهرغانىـ ــڭ بىـ  بۇنىـ

قىــسمى شــهھهر ئىچىــدە مــادوتهي قــول ئاســتىدا قالغــان بولــسا، يهنه بىــر قىــسمى شــهھهر   كهلگهنلهرنىــڭ بىــر
 بـۇ كـۈنلهردە مـادوتهي قـاتتىق جددىيلىـشىپ، ھولۇققـان            .سىرتىدا ئوسمان ئهلى قوماندانلىقى ئاستىغا كىـردى      

ئۇ شهھهرنىڭ بايلىرىنى، تىجـارەتچىلىرىنى ئوردىغـا       . ئۆردەكتهك، ئىككى ياققا تهڭ سۇ ئۈزۈشكه مهجبۇر بولىدۇ       
 مهن خهلقنىــڭ ئارزۇســىغا كــۆرە، دوتهيلىــك مهنــسىپىدىن«: چاقىرتىــپ، زىيــاپهتلهر بېرىــپ، ئارقىــدىن ئۇالرغــا

ــ ئىـــستىپا ــاينى   بېرىـ ــا كاشـــغهرنىڭ مهشـــهۇر ۋە نوپۇزلـــۇق كىشىـــسى بولغـــان ئـــۆمهر ئـــاخۇن بـ پ، ئورنۇمغـ
بىـر قاتـار    . قىلىـشمىدى  مهجلىس ئهھلى مادوتهينىڭ بـۇ پىكرىنـى بىـردەك قۇبـۇل          . دېدى» .تهيىنلىمهكچىمهن
. دىئولتۇرۇۋىرىـدىغان بولـ    ۋەزىپىـسىدە  كېيىن مهجلىس ئهھلىنىڭ قـارارى بـويىچه مـادوتهي         مۇزاكىرىلهردىن

بېرىـــپ   پهيزاۋاتقـــا ئېلىـــپ ســـوۋغىالرنى تېگىـــشلىك  كـــاتتىلىرىنى كاشـــغهرنىڭ شــۇنىڭ بىـــلهن مـــادوتهي 
كاشغهرگه قاراپ يولغا چىققان مۇجاھىد ۋە غازىالرنى كۈتۈۋىلىشقا ۋە ئۇالرنى كامالىي ئىـززەت، ئېهتىـرام بىـلهن                 

لىـس ئهھلىمـۇ  ئومۇميۈزلـۈك مۇشـۇ         مهج. قـارار قىلـدى    كاشغهر شهھهر ئىچىگه باشالپ كىرىـشكه چىقارتىـشنى       
 جامهسى چـوڭ دەرۋازاسـىنىڭ     ھېتتگاھ تهرىپىدىن مادوتهي ئهتىسى. كېلىشىپ سۆھبهتنى تامام قىلدى    قارارغا

 يېزىلغـان بىـر مېتىـر    باشـالمقى ئىككـى  ئـايىتى    بېشىغا چوڭ خهتلىك قىلىپ قۇرئاندىكى رەھمان سۈرەسـىنىڭ       

سـورۇنىغا ئوخـشاش     يۇلـدى، ھېتگـاھ مهيـدانى خـۇددى بىـر تاماشـا           ئۇزۇنلۇقتىكى كاتتـا بىـر لهۋھه ئېـسىپ قو        
شـهھهر ئىچىـدە يېڭـى بىـر ئـۆزگىرىش،          . لهۋھىدە قالغان ئىدى   ئادەملهرگه لىق تولغان، ھهممىنىڭ كۆزى ئاشۇ     

ــلهن         ــارلىقى بى ــش تهيي ــدىغا چىقى ــڭ ئال ــانالر، غازىالرنى ــان مېهم ــى بولغ ــدە كهلمهكچ ــان ئىلكى ــمه ھاياج ھهم
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كۈتۈۋىلىــشنىڭ  مــادارىن تهســلىم بولۇپتــۇر،  ئــۇ ھــازىر مۇجاھىــدالرنى«:  ئادەمنىــڭ ئاغزىــدائالــدىراش، ھهمــمه
قىسقىـسى خهلـق قـاتتىق ھهيرانلىـق        . دېـگهن  گهپـلهر  تارقىلىـپ يـۈرەتتى         » تهييارلىقىنى قىلىۋىتىپتۇدەكمىش 

  .ئىچىدە قالغان ئىدى

 تــۆت كــۈنلهپ ئىئــانه  -ن ئــۈچمېهمانالرنىــڭ ئالــدىغا چىقمــاقچى بولغــان بــۇ ھهيــئهت شــهھهر خهلقىــدى  
سـوۋغىالرنى تهييـارالپ     ۋە كىچهكـلهر  -مۇجاھىدالرغا ئاتاپ مهخـسۇس كىـيىم      توپلىدى، ئاندىن بۇ ئىئانىلهرگه   

ئابادتـا ھـاكىملىق    سـېتىۋالدىجان پهيـز    ئهزالىرىـدىن  )ئاكتىـپ (پائـال    شۇ كۈنلهردە جهمئىيهتنىڭ  . يولغا چىقتى 
 ئـالته كىـشى   -ۆرە، كاشـغهر ھاجىخانىـدىكى ئوقۇغـۇچىالردىن بهش   ئۈستىدە ئىـدى، بـۇ كىـشىنىڭ تهلىـپىگه كـ      

كاســانى، يولــداش قــارى  مهخــدۇم كامــال. نامىــدىن يــۇقىرىقى ھهيــئهت بىــلهن بىــرگه ئهۋەتىلــدى  جهمئىــيهت
ــۇالردىندۇر  ــارلىقالر ئهنه ش ــوزغىالڭ      . قات ــلهن ق ــۆزى بى ــۆت ك ــسى ت ــهھهردىكىلهرنىڭ كۆپىنچى ــدە ش ــۇ كۈن  ب

ۈۋاتقــان بولــسا، يهنه بىرلىــرى مېهمانالرنىــڭ يولىغــا تهلمــۈرۈپ تــاقىتى تــاق بولــۇپ  باشــلىنىدىغان چــاغنى كۈت
شهھهر ئىچىدىكى بىر ئوچۇم خىتايالر بولسا، مادوتهينىڭ قول ئاستىدا جـان سـاقلىماقتا ئىـدى،               . تۇرماقتا ئىدى 

 مه تهييىبىنـى  مۇ شۇ كۈنلهردە خىتايالردىن خېلـى كـۆپلىگهن ئـادەم مۇسـۇلمان بولـدى، ئـۇالر ھهر كـۈنى كهلىـ                    

كۆپچىلىـك خىتـايالر قاتـارى دۇجهنكومـۇ پۈتـۈن ئائىلىـسى          . ئۆگىنىش، ئوقۇش، يادالش بىلهن مهشغۇل ئىدى     
بويىچه ئۆز ئىختىيارى بىلهن ئىسالم دىنىنى قۇبۇل قىلىپ، سهلله، تون كهيىپ مۇسـۇلمان قىيـاپىتىگه كىرىـپ،                 

  .ىن  ساقالپ قالدىقېلىشت  ئۇرىغا- ئهۋالدىنى ئاممىنىڭ ئۇر-ئۆزى ۋە ئائىله
   

  كاشغهرگه قىلىنغان ئۇشتۇمتۇت ھۇجۇم
 

 تاڭ ۋاقتى بىـلهن ئوسـمان ئهلـى         )سهيشهنبه( كۈنى   - 2 ئاينىڭ   - 2 يىلى   -1933قارارىغا كۆرە،    جهمئىيهت
 -تهرەپتىن كهلگهن قىرغىزالر، ئارتۇشلۇقالر بىرلىرى مىلتىق، قىلىچالرنى، بىرلىـرى پالتـا           قوماندانلىقىدا ئارتۇش 

 الرنـى كۆتـۈرگهن     )قـارا مىلتىـق   (يهئقۇببهگ دەۋرىدىن قالغـان چوقۇمـا مىلتىـق          رجهكلهرنى ۋە يهنه بىرلىرى   گۈ
 ساداسـى بىـلهن تهڭ      »ئهكـبهر  ئـالالھۇ «. ھالدا ئاتلىق، پىيادە بولۇپ كاشغهرگه ئومۇميۈزلۈك ھۇجۇم باشـلىدى        

ىغــا توپالنغــان خهلــق تــوپى ئــامىن، ئهتراپ باشــلىدى، مۇجاھىــدالرنىڭ ھهر تهرەپــتىن ئــوق ئــاۋازى ئاڭلىنىــشقا
خىتـاي قوشـۇنىغا خـۇددى قويغـا يۈگـۈرگهن          . كۈچ ئاتـا قىلماقتـا ئىـدى       توۋلىشىپ ئۇالرغا مهنىۋى   ئامىن دەپ 

ئـۇالر  . الر كۆزگه كۆرۈنگهنال خىتاي بولسا ئۆلتۈرۈپ تاشـلىدى       مۇجاھىدبۆرىگه ئوخشاش ھۇجۇم قىلىۋاتقان بۇ      
ــاغ ــر يهرد دەرۋازاســىغا يارب ــېقىن بى ــشقا    ىــن ســېپىلغاي ــدىن ســېپىل ئۈســتىگه چىقى ــان باغرى يېقىنالشــتى ۋە ي

. سېپىل ئۈستىگه چىقىپ ھهممىسى بىر ئاۋازدىن تهكبىـر ئېيتىـشتى          تىرماشتى، باشتا ئاتلىقالر ئاندىن پىيادىلهر    
تهكبىر ساداسىنى ئىشىتكهن خىتاي ئهسكهرلىرى ئۆتى يېرىلغۇدەك قورقۇشۇپ تهسلىم بولـۇپ، قـول كۆتـۈردى،               

اچقانلىرى تۇتۇلۇپ قىلىچتىن ئۆتكۈزۈلـدى، قىلىچـتىن ئۆتكـۈزۈلمهي قالغـانالر، پـوتهي ئىچىـدىكى خىتـايالر                 ق
  .ئهسىرگه چۈشتى

دەرۋازىـسىنىڭ ئۈسـتىگه كهلـگهن ئهسـنادا،         ھۇجۇمچى يىگىتلهر سېپىل ئۈستىدىن ئات چـاپتۇرۇپ ياربـاغ        
ــويىچه شــهھهر ئىچىــدىك   ــدىن ئورۇنالشــتۇرۇلغان ھۇجــۇم پىالنــى ب فهرغانىلىــك  قوشــۇنىدىكى مــادوتهي ىئال

ــدا ئوردىــدىن چىقىــپ ئــۇدۇل كېلىــپ   ــاغ ئهســكهرلهر قوراللىــق ھال ــاراۋۇلالرنى  دەرۋازىــسىدىكى يارب خىتــاي ق
ئىچكىرىـدىن فهرغانىلىـك ئهسـكهرلهر، سـىرتتىن ئاتۇشـتىن        . بهردى ئېچىپ مۇجاھىدالرغا ئۆلتۈرۈپ دەرۋازىنى 

  قۇۋۋەتلىـشى  -ڭ قىلىشى،  خهلقنىڭ پۈتۈن كۈچى بىـلهن قـولالپ         كهلگهن كۈچلهرنىڭ ئۇتۇقلۇق بىرلىشىپ جه    

  .شهھهر ئاخىر قولغا كهلدى ئارقىسىدا
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ھهر تهرەپــتىن قىلىنغــان ھۇجــۇمالر نهتىجىــسىدە شــهھهر دەرۋازەلىرىنىــڭ تولــۇق ئېچىلىــپ بولغــانلىقىنى  
ان بولـــۇپ، شـــۇنىڭ ئالدىـــدا مادوتهينىـــڭ باشـــالمچىلىقى بىـــلهن مۇســـۇلم (كـــۆرگهن مۇســـۇلمان خىتـــايالر 

  نىـڭ كـۆپچىلىكى ئۆيلىرىـدە سـاقالۋاتقان قـوراللىرىنى     )ئىسىملىرىنى ئىسالم ئاخۇنغـا ئۆزگهرتىـشكهن خىتـايالر      

 قارىتىــپ ئــوق چىقىرىــشقا، قىلىــچ چېپىــشقا باشــالپ، ئۆزلىرىنىــڭ مــۇرتهد        ئېلىــپ چىقىــپ مۇجاھىــدالرغا  

قىنىــڭ قــانى قىزىــپ، خىتــاي دېــگهن   بــۇنى كــۆرگهن، بىلــگهن شــهھهر خهل. ئىــسپاتالشتى بولۇشــقانلىقلىرىنى
بهرىبىر خىتاي، قارا خىتاي مۇسۇلمان بولمـاس، قىـرى دۈشـمهن دوسـت بولمـاس، دېيىـشىپ، مهيلـى چوڭـدۇر،              

ــان    ــسا ئام ــاي بول ــۇر نهدە خىت ــى كىچىكت ــدى مهيل ــالندى . قويمى ــۇزۇپ تاش ــانىالر ب ــان  . بۇتخ ــۇلمان بولغ مۇس
خىتـايالردىن تارتىـپ بـارچه       گـۆرۈۋكهش  ھهر ئىچىـدىكى  نهتىجىـسىدە شـه    خىتايالرنىڭ دىنـدىن يېنىۋىلىـشى    

ــاللىرى تاالنــدى، تىرىــك قالغــانلىرىمۇ    ــۆيلىرى، م ــدى، ئ ــۇپ ئۆلتۈرۈل ــايالر تۇتۇل ــا   خىت ــر تاياقق ــردىن ئېغى ئېغى
 مىغ ئادەم توپالنغان، ئۇر خىتـاينى، سـۈر         -تۇتۇلدى، نهدە  خىتاينىڭ  ئۆيى بولسا شۇ يهرگه بهش بارماقتهك مىغ           

  .ۆرەپ چىق، ئۆلتۈرمهي قويما، دەپ بولۇشىچه ۋارقىراۋاتقان ئاۋازالر ھهممه يهردە ئاڭلىناتتىخىتاينى، س
بىــلهن بىــلهن كــۈن ئــۆتتى، ئهمــدى شــهھهر پۈتــۈنلهي   ســۈر-ســۈر  ئــۇر،-كاشــغهر ئېلىنغــان كــۈنى ئــۇر

ــۆتتى، ئۇالرنىــڭ قولىغــا ئــۆتمىگهن پهقهت  مــادوتهي قامىلىــپ تۇرغــان دوتهي  مۇجاھىــد ــامۇلى الر قولىغــا ئ   ي
ــان،  ــدقالغ ــۇ الرمۇجاھى ــڭ        ب ــادوتهي ۋە ئۇنى ــۇپ  م ــا تۇت ــپ، ئوقق ــىرىگه ئېلى ــتىن مۇھاس ــۆت تهرەپ ــى ت يهرن

مــادوتهيمۇ بــوش كهلمهســتىن، يامۇلنىــڭ تــاملىرى ۋە بــۇرج . ئهســكهرلىرىنى تهســلىم بولۇشــقا ئۈنــدىپ تــۇراتتى
ىقىرىــپ ئــاخىرقى تىنىقــى قــالغۇچه  لىــرىگه خىتــاي ۋە تۇڭگــانالردىن بولغــان تهرمه ئهســكهرلىرىنى چ)پــوتهي(

  .ئېلىشىشقا بهل باغلىغان ئىدى
 

  دوختۇرخانىنىڭ قۇرۇلۇشى كاشغهردە تۇنجى
 

 ھاجىخانىـدا  نهچچه ئايالردىن بىرى مۇشۇ پهته كۈننى تۆت كـۆز بولـۇپ كۈتـۈپ شـهھهرنىڭ سـىرتىدىكى                

ە بـۇ سـهھىپهلهرنى قـارا بويـاپ      خـانىي ئهپهنـدى ۋ     ئهزالىرىدىن يېتىپ قوپۇپ كېلىۋاتقان ئىستىقالل جهمئىيىتى    
يارباغـدىكى خىتـاي زامانىـدا باجخانـا قىلىنغـان جاينىـڭ              فايـدىلىنىپ  تۇرغۇچى كهمىنه ئىككىمىـز پۇرسـهتتىن     

ــاغ   ــگه جايالشــقان ب ــدان  -قارشــى تهرەپى ــرى مهي ــۆپ، كهڭ ــۆيلىرى ك ــق، ئ ــهينالىرى، چــوڭ - ۋارانلى  چــوڭ - س
بىـز ئالـدى بىـلهن      .  ئېلىپ  دوختۇرخانا قىلىپ ئۆزگهرتتۇق     ئامبارلىرى بار بىر قورۇنى ھويلىسى بىلهن قوشۇپ      

 ۋاھ بىــلهن پهريــاد قىلىــپ ياتقــان -ســېپىل ئاســتىدا، شــهھهر ئىچىــدە ئــوق تىگىــپ يىقىلغــان، ئــاھ كــوچىالردا،
مهجــرۇھالر ئالــدى بىــلهن يهرگه ياتقۇزۇلــدى، بىــر تهرەپــتىن   . كهلــدۇق ئېلىــپ يارىــدارالرنى خهســته خانىغــا 

ــتىالر  ــاچچى ئۇس ــايه ياغ ــپ  چارپ ــارىۋات( نى چاقىرى ــۈردۇق )ك ــى ئهتت ــارىلىرىنى .  لهرن ــدارالرنى داۋاالش، ي  يارى

 ئـۆيلهردىن، ھاجىخانىـدىن   . تېڭىش ئۈچـۈن شـۇ چاغـدا كاشـغهردە تۇرۇۋاتقـان تۇرغـۇن ھهكىمنـى ئهكهلـدۇق                

 يــودا فــورمكهلتــۈرۈپ، يارىــدارالرنى يــاتقۇزدۇق، ھهكىــم ئىــسپىرت، پاختــا، يــود، خىــن ئاســپىرىن،  كــارۋاتالرنى

 كوچاســىدىكى مهنمــۇ ئهنــدىجان. دېــگهن دورىالرنــى ئــۆز ئۆيىــدىن ئهكېلىــپ ئۇالرنىــڭ يــارىلىرىنى تاڭــدى  

شـىفاخانىغا كېرەكلىـك گهزلىـمه، بىگىـز، داكـا، كىـرلىكلهر ۋە شـۇنىڭغا                 دۇكانىمـدىن  )گهزمالچىلىق(بهززازلىق  
 كارۋاتالرغــا يــاتقۇزۇپ ئــارام ئالدۇرغانــدىن يارىــدارالرنى.  كهلتــۈردۈم تېــزلىكته نهرســىلهرنى زۆرۈر ئوخــشاغان

ئېچىلىـپ، يـۈزلىرىگه كـۆلكه يۈگۈرگهنـدە  بىزنىڭمـۇ يـۈزىمىزگه كـۈلكه                 بـارا ئۇالرنىـڭ كـۆزلىرى      -كېيىن، بـارا  
يۈگۈرۈپ، ئۇالرنىڭ خهتهر چاڭگىلىدىن قۇتۇلۇپ قالغىنىغـا چهكـسىز شـادالندۇق ۋە بـۇ كـۈنگه ئېرىـشتۈرگهن                  

شۇنداق قىلىپ ئالالھنىڭ سـۆزىنى ئۈسـتۈن قىلىـش يولىـدا       . ، ئالقىشالرنى ئېيتتۇق  ئىگىمىزگه مهدھىيه  جهنابى
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كهلتۈرۈلگهن يارىـدارالرنىڭ  شـۇ كـۈنكى سـانى ئـون             خهستهخانىغا كۆكرەكلىرىنى ئوققا تۇتقان فىدائىيالردىن   
 نامىزىـدىن شۇ كـۈنى شـام      . ئېلىپ باردۇق  دەۋاالشالرنى تېگىشلىك سهككىزگه يهتتى، بىز ئۇالرنىڭ ھهممىسگه    

كېلىـپ، يارىـدارالرنىڭ      ئۇكىلىرى ئـۇالرنى ئىـزدەپ خهسـته خانىغـا         - ئانىلىرى، ئاكا  -كېيىن يارىدارالرنىڭ ئاتا  
ــۇالر خوشــلىقىنى   ــدە ئ ــانلىقلىرىنى كۆرگهن ــارام ئېلىۋاتق ــنچ ئ ــاش    تى ــدا كــۆزلىرىگه ئىســسىق ي باســالمىغان ھال

قۇتقـۇزۇپ قېلىنغـانلىقىنى بىلىـپ ھهققىمىـزدە سـاناپ          ئېلىشتى، ئۇالر ئۆز قېرىنداشلىرىنىڭ بىزنىڭ قـولىمىزدا        
مهسـجىددىن   كوچىـسىدىكى  ئهنـدىجان  ئهتىـسى .  لهرنـى تىلهشـتى    )ياخـشى تىـلهك   (تۈگهتكۈسىز دۇئايى خهير    
دېـگهن مـاھىر دوختـۇرنى چاقىرىـپ كهلـدۇق، ئـۇ تۇرغـۇن ھهكىـم بىـلهن                   مهخـدۇم  تاشكهنتلىك مۇھيىـددىن  

ئـۆتمهي شـىفاخانىمىزنىڭ مۇھىتىمـۇ كـۆپ  ياخـشىلىنىپ، يـورۇق، ئـازادە،              ئـۇزۇن   . بىرگه يارىـدارالرغا قارىـدى    
ــۈزدىن ئاشــتى    ــدارالر ســانىمۇ ي ــدى، يارى ــالهتكه كهلتۈرۈل ــاكىزە ھ ــلهش،   . پ ــى رەت ــورو ئىچىن ــتىش، ق ــاق ئې تام

 الرنــى تىگىــشتۈرۈش، )ياســتۇق( كــۆرپىلهرنى تــۈزەش، كىرلىكلهرنــى، بــالىش -ئــورۇن كۈزەتچىلىــك، تــازىلىق،
 )بالنىـست ( ئـاغرىقالر ياتاقخانىـسى   .  ئـالته ئـادەم سـهپلهندى      -غا قاراش قاتـارلىق ئىـشالر ئۈچـۈن بهش        ئاغرىقالر

ــڭ  ــدۇق    دىكــى ھهر ئىككــى كارىۋاتنى ــۇپ بىزى ــدۇق قوي ــشكاپ، ئورۇن ــردىن ئى ــارىلىقىنى بى ــر  . ئ ــق كى داۋاملى
بىـر يـاقلىق قىلىـش       دەۋاالش ئۈسـتىدە ئۆلـۈپ كىتىـدىغانالرنى         .يۇيىدىغان ئىككـى ئايـال خىـزمهتكه ئېلىنـدى        

خـانىي ئهپهنـدىنىڭ     ئابـدۇلالھ  دېمهك، دوختۇرخـانىمىز  . ئۈچۈن ئابدۇلالھ ھاجى ئىسىملىك بىر ئادەم قويۇلدى      
دەرىجىـدە   قېلىـشمىغۇدەك  قارىـشىمچه، كـابۇل شىفاخانىـسىدىن      قارىشىچه، تاشكهنت شىفاخانىسىدىن، مېنىـڭ    

  . ئايالندىدەۋرنىڭ ئالدىنقى قاتارىدا تۇرىدىغان بىر شىفاخانىغا
ئهلچىخانىــسىدىن  يىالۋىنكــا، ئهنگلىــيه شــىۋېتالردىن دوختــۇر ئاندىرســۇن، ئــاق ئورۇســالردىن دوختــۇر  

ــىمىدىت، ســ  ــۇر ش ــۆز      ۋېتلهرودوخت ــىفاخانىنىڭ ئ ــارلىقالر  ش ــسيايوۋا قات ــۇر سى ــال دوخت ــسىدىن ئاي ئهلچىخانى
ئىـسمىنى  (ىـر گىرىـك دوختـۇر       مهخـدۇم، شـهھهر ئىچىـدىن ب       دوختۇرلىرى بولغان تۇرغۇن ھهكىم، مۇھيىددىن    

 الر بىـلهن بىـرلىكته شـىفاخانىنىڭ ھهرقايـسى خىزمهتلىـرىگه ئاكتىـپ ماسلىـشىپ، قاچـان                  )ئۇنتۇپ قهپـتىمهن  
كېـسهللهر، بولۇپمـۇ    ئېغىـر . ئىش چىقسا شـۇ چـاغ ھـازىر بولـۇپ، ئاغرىقالرنىـڭ ھالىـدىن ياخـشى خهۋەر ئالـدى          

ــسىيه ــدىغان ئوپېرات ــسهللهر قىلىنى ــدە دو كې ــخىس     كهلگهن ــمه تهش ــشىپ بىرلهش ــارا گۇرۇپپىلى ــۆز ئ ــۇرالر ئ خت
  . قويۇش ۋە داۋاالش ئېلىپ باردى)دېئاگنۇز(

 
  ھاياتتىكى ماددىي ۋە مهنىۋىي لهززەت

 
 بىــرى مــاددىي لهززەت، بۇنىــڭ ئهڭ يــۇقىرى: دېيىــشىدۇ ھاياتتــا لهززەت مۇنــداق ئىككــى تۈرلــۈك بولىــدۇ 

مهنىـۋىي   ئىككىنچىـسى . ىكىـگه ھهركىـم قايىـل بولـسا كېـرەك         ئىكهنل )جىنسىي يېقىنچىلىق (جىمائ   پهللىسىنىڭ
بىـرى بـۇ مهنىـۋىي لهززەتنـى        . قاراشـلىرى بىـردەك ئهمهس     بىلىمدار ۋە ئهقىلـدارالرنىڭ بـۇ ھهقتىكـى       . لهززەتتۇر

دېـسه،    خۇراملىـق  -سـهپا، خۇشـال    -بايلىق، باياشاتلىق دېسه، يهنه بىرى ئىززەت، ھۆرمهت دەيـدۇ، بىـرى كهيفـۇ            
مهنىـۋىي لهززەتنىـڭ ئهڭ يۇقىرىـسى دۈشـمهن ئۈسـتىدىن       بىلىم، ھۈنهر دەيدۇ، يهنه بىرلىـرى بولـسا،  يهنه بىرى   

ــدۇ  ــشتۇر، دەي ــبه قىلى ــرىش    . غهلى ــا چىقى ــانلىرىنى يوقق ــولالپ، قالغ ــرنىال ق ــرلهردىن پهقهت بى ــۇ تهبى ــڭ ب  بىزنى

ىـب بولۇشـتىكى لهززەتنىـڭ       خىتايالرغـا غال   - دۈشمهن   )كونا(ئهمما قىرى دۈشمهن، ئهسكى     . ساالھىيىتىمىز يوق 
 ياشـقا كىـرگهن،      28مهن شـۇ چـاغالردا ئهمـدىال        . خۇشلىقى باشقا ھهرقانداق ماددىي لهززەتتىن ئۈستۈن كهلدى      

ئــادەتته، ئــائىلهم بىــلهن .  ياشــالردىن ئاشــقان ئىــدى14يولدىــشىم  يېڭــى ئــۆيلهنگهن يىگىــت ئىــدىم، ھايــات 
شــۇنداقتىمۇ يۇرتداشــالرنىڭ غهلىــبه . ر ئۆتــۈپ كېتهتتــىكۆرۈشــۈش مــۇمكىنچىلىكى بولمــاي، ھهپــتىلهر، ئــايال
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كېچىنـى كۈنـدۈزگه ئـۇالپ ئىـشلهپ،        . شادلىقىدىن راھهتلىنىشلىرىگه ئهگىشىپ مهنمۇ راھهتلىنىپ قاالر ئىدىم      
چىقىمالپمـۇ يهنه چارچىمـايتتىم، ئىـشقا تويمـاس           مـاللىرىمنى  -بىر ياندىن جان، بىـر يانـدىن قـان بېرىـپ، پـۇل            

نـازارىتى، بـاش ۋەكىـل       نـازارىتى، مـالىيه    شىفاخانا، مائارىپ ( نىڭ بىلهن بىرگه تۆت ئورۇندىكى    يهنه شۇ . ئىدىم
  .ھۆددىسىدىنمۇ چىقىپ ئۈلگۈرەتتىم ۋەزىيپهمنىڭ )مهھكىمىسىدىكى

شۇنداق قىلىپ، شىفاخانىنى قۇرغانالر بۇ قـۇرالرنى يېزىـپ تۇرغـۇچى كهمىـنه ئـاجىز بهنـدە بىـلهن خـانىي                  
خـانىي ئهپهندىـدىن     ئىشلىرىغا جان كۆيـدۈرۈپ كېلىۋاتقـان      شىفاخانىنىڭ مېنىڭ. لدۇقئهپهندى ئىككىمىز بو  

كـېچىلهپ ئىـشلهپ كېتهتـتىم، شـۇ يهردە ئـۇخاليتتىم، ئـۇرۇش بولـۇپ                -كـېچه . ئارقىدا قـالغۇم كهلمهيتتـى     ھېچ
لىــق، بــۇ بــۇ قىزغىن. تهلهبلىرىنــى ئاقــساتماي ئورۇنــداپ بېــرەتتىم  شــىفاخانا خادىملىرىنىــڭ قالغــان كــۈنلىرى

 -شـلىقى ۇسهۋەبنىى بىلهمسىز؟ بۇ ئهلۋەتته دۈشـمهننى مهغلـۇپ قىلغانلىقىمىزنىـڭ خ           چارچىماسلىقنىڭ -ھىرىپ

مانـا بـۇ ھهققـانىيهتنى ئۈسـتۈن قىلىـش نىيىتـى بىـلهن مهيـدانغا ئاتلىنىـپ چۈشـۈپ،                   . لهززىتىدىن بولۇۋاتاتتى 
  بىلهن ئالالھ بىر ماددىي لهززەتلهرنىـڭ ئارقىغـا         ھهالۋىتى -جهنابى ھهق ئاتا قىلغان زەپهر ۋە نۇسرەتنىڭ ھۇزۇر       

تاشلىنىپ قالغانلىقىنىڭ يارقىن دەلىلى ئهمهسمۇ؟ كهمىـنه غـايهت قىزغىنلىـق بىـلهن ئىـشلهپ، زادىـال ئىـشتىن               
  كـۈن بولغانـدا ئـۆيگه قايتىـپ          26ئاغرىـپ   . چارچاپ قالمىغان بولساممۇ، بىراق، كۈتۈلمهگهنـدە ئاغرىـپ قالـدىم         

 كـۈن   19شـۇ يوسـۇندا     . كېيىن يهنه ئىش ئورنىغا چىقىپ كهتـتىم       چه كۈنال ئارام ئېلىۋالغاندىن   بىر نهچ . كىردىم
شـهرقىي تۈركىـستاندىكى مىللىـي    . پۇرسـهت بولـدى   ئۆتكهندە ئىككىنچـى قېـتىم ئـۆيگه قايتىـپ ئـارام ئېلىـشقا           

 ئـارامنى   - ئۇيقـۇ  ھۆكۈمهت قۇرۇلۇشى ئهنه شۇنداق تىنىمسىز چېلىشىش، تىرىشىش، پىداكارلىق بىلهن ئىـشلهپ          
  .ھهرام قىلىش بهدىلىگه ئىشقا ئاشتى

 
 تۆمۈر غازىنىڭ كاشغهرگه كېلىشى

 
ــهھىرى  ــغهر ش ــد كاش ــڭ      مۇجاھى ــاڭ ۋە ئۇنى ــۈر لۈيج ــدە تۆم ــۈن ئۆتكهن ــۆت، بهش ك ــۈپ ت ــا ئۆت الر قولىغ

 -2 ئاينىـڭ    -5 يىلـى    -1933شـۇنىڭ بىـلهن     . كهلـدى  قوشۇنىنىڭ كاشغهرگه يېقىنلىشىپ قالغـانلىق خهۋىـرى      
نى  شــهھهرنىڭ بــارلىق كــاتتىلىرى، يــۇرت مــۆھتهرەملىرى شــهھهر ســىرتىغا چىقىــپ، ئــۇالرنى تېگىــشلىك   كــۈ

. قارارگــاھ قــۇردى بېغىغــا تۆمــۈر غــازى مهھمۇدخــان بــاي بهچچهنىــڭ.  تهنــتهنه، داغــدۇغا بىــلهن كۈتۈۋالــدى
ــايرىمئهتراپتىكــى  تېڭجــاڭ ۋە باشــقا ھهمراھلىــرى  ھهمــدەم بهگ ھــاجىم، ئهلــى ھــاجىم، ھامىــدخان  ــايرىم -ئ  ئ

ئاقــسۇ ۋە كۇچارنىــڭ يــۇرت بېــشىغا ئايالنغــان تۆمــۈر غــازى كاشــغهرگه كهلگهنــدىن   . ســارايالرغا ئورۇنالشــتى
« كېيىن، بـۇ شـهھهرنى ئىـدارە قىلىـش ھوقـۇقى پۈتـۈنلهي ئۇنىـڭ قولىغـا مهركهزلىـشىپ، پهرمـان، بـۇيرۇقالر                        

 بىـر ھهپتىـدىن   . ىـدىن تارقىتىلىـدىغان بولـدى      تۆمـۈر غـازى نام     )مۇئمىنلهرنىڭ باشـلىقى  (» ئهمىيرۇلمۇئمىنىن

كېــيىن، ئۇزۇنــدىن بۇيــان تۆمــۈر غــازى بىــلهن ھهمكارلىــشىپ جهڭ قىلغــان تۇڭگــان ئهســكهرلىرىنىڭ بــاش    
تۆمــۈر غــازى ئــۇالرنى ئــۆز . كهلــدى قوشــۇنلىرى بىــلهن كاشــغهرگه يېتىــپ )ماجهنــساڭ( مــازىخۇي قومانــدانى

 ر بىـلهن تۇڭگـانالر ئارىـسىدا توقۇنـۇش بولمـاي، ئىككـى ئارىـدا              المۇجاھىـد ھىمايهسىگه ئالدى، شۇنىڭ بىلهن     

سهپداشــلىرى  ئالـدىجان  بــۇ كـۈنلهردە پهيزاۋاتتــا ھـاكىم بولــۇپ تۇرۇۋاتقـان ســاتىپ   . ئورنىتىلـدى  ئىتتىپـاقلىق 
 )سـاقچىالر باشـلىقى   (ئۇ تۆمۈر غازىنىڭ زور ئىلتىپاتىغا ئېرىشىپ، شهھهر مۇھـاپىزى          . بىلهن كاشغهرگه كهلدى  

  .تهيىنلىنىپ، ھهيتگاھتىكى كېسهك سارايغا ئۆز ئىدارىسىنى قۇردى نسىپىگهلىق مه
 

  مىللهت مهجلىسىنىڭ قۇرۇلۇشى
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ئهزالىرىــدىن بولغــان  ئالــدىجاننىڭ ئالــدى بىــلهن قىلغــان ئىــشى جهمئىــيهت  ســاتىپ شــهھهر مۇھــافىزى

هن كېڭىــشىپ، تۆمــۈر كاشــغهرنىڭ بــايلىرى، نوپوزلــۇق كىــشىلىرى بىــل زىيالىيالرنىــڭ تهشهببۇســى ئارقىــسىدا
غازىنىڭ قوشۇلۇشى بىلهن جايالردىن كهلگهن ۋەكىللهر، بولۇپمۇ، ئاقـسۇ، كۇچـار، تۇرپـان، قـارا شـهھهرلهردىن                 

ئهلهم ئـاخۇنۇم ۋە ھهمـدۇلالھ ئـاخۇنۇم قاتـارلىق مىلـلهت سـهرخىللىرىنىڭ               كهلـگهن  قوشۇن باشلىقى سۈپىتىدە  
تۆمــۈر غــازى باشــلىق بىــر بۆلــۈك ھهربىــي  . ۇشــتۇردىقاتنىشىــشى بىــلهن كاشــغهردە مىلــلهت مهجلىــسىنى ئۇي

 قالغـان ئهزاالر ئىـستىقالل جهمئىيىتىنىـڭ   . ئهزاسـى بولـدى   مىللهت مهجلىـسىنىڭ  فهخرىـي      قوماندان، مهمۇرالر 

ــارلىق ئهزالىــرى، كاشــغهر، ئارتۇشــنىڭ كــۆزگه كــۆرۈنگهن ئۇقۇمۇشــلۇقلىرى، مۇنهۋۋەرلىرىــدىن     ئىلگىرىكــى ب
جلىـسىنىڭ قـارار قىلىـشى بىـلهن تۆمـۈر غازىنىـڭ ئىلگىرىكـى لۈيجـاڭلىق ئۇنـۋانى             مىلـلهت مه  . تهركىب تـاپتى  

دامـولال شهمـسۇددىن   . سىجاڭلىق ئۇنۋانىغا، ئوسمان ئهلىنىـڭ لىيهنجـاڭلىق ئۇنـۋانى لۈيجاڭلىققـا ئۆسـتۈرۈلدى        
 )دوتهي(ى  تاشـلىنىپ، ۋالـ    ئېلىپ ۋالىلىقى سابىق ۋالى مادارىننىڭ  . ھاكملىقىغا سايالندى  ئاخۇنۇم كاشغهرنىڭ 

ىنـى تېـزدىن يۇنـۇس       )تامغۇسـى  ۋالىلىـق ( مۇھـۇر  ۋە خىزمىتـى  ۋالىلىـق  لىققا يۇنۇسبهگ سايالندى، مادارىننـڭ    
مىلـلهت  . بولۇدىغانلىقى كهسكىن  قارار قىلىنـدى      بهگكه تاپشۇرۇپ، ئۆزى خاھلىغان بىر جايدا ئهركىن ياشىسا       

. قىلمىـدى  قوبـۇل  لـېكىن، مـادوتهي بـۇ قـارارنى       بولـسىمۇ،    يارىغـان  بـارچىگه  مهجلىسىنىڭ بۇ رەسمىي قـارارى    
. مـادوتهينى قـولاليتتى    قاتالمدىكى كاتتا، نوپۇزلۇق ئادەملىرى    يۇقىرى بۇنىڭ سهۋەبلىرىدىن بىرى كاشغهرنىڭ   

ــازىخۇي    ــان م ــهھهردە تۇرۇۋاتق ــى ش ــرى يېڭ ــدىكى يهنه بى ــۈچلىرى  قوماندانلىقى ــان ك ــان   تۇڭگ ــادوتهيگه ي م
ۋاتقــان كاشــغهرلىكلهر بولــسا، مــادوتهي كاشــغهر ئهســكى شــهھهردە بۇرۇنقىــدەك  مــادوتهينى قولال. بېــسىۋاتاتتى

دوتهي بولــۇپ قېلىۋىرىــشى، تېڭجــاڭالر ئۇنىــڭ بۇيرۇقىغــا بويــسۇنۇشى، تۇڭگــانالر يېڭــى شــهھهردە تۇرۇشــى،  
. ئىــدى تهلهبــته تهرەپ ئــۆز ئــارا ئىتتىپاقلىــشىپ يۈرگۈزۈشــى كېــرەك، دېــگهن   ھۆكــۈمهت ئىــشلىرىنى ھهمــمه

ياخـشىچاقلىقى،   هتته، مادوتهينىڭ ئىلگىرىكى يۇرت باشقۇرۇشى، يـۇرت چـوڭلىرى ۋە بـايالر ئالدىـدىكى             ئهمهلىي
ــۇ دوتهي   ــقا ج ــدىن باش ــۇرۈيچى(ئۇن ــايالر،      )ج ــغهردىكى ب ــشالر كاش ــار ئى ــر قات ــۈز بهرگهن بى ــيىن ي ــن كې  دى

مـــۆھتهرەم  ىنىبۇنـــدىن باشـــقا ســـهۋەبلىر. تىجـــارەتچىلهرنى مـــادوتهيگه مايىـــل قىلىـــپ قويغانـــدەك قىالتتـــى
  .بىلىۋالغاي ئوقۇرمهنلىرىمىز ئۆزلىرى

  
  شىۇيۇنۇسبهگنىڭ ۋالى بول مادوتهينىڭ تهختتىن چۈشۈپ،

 
ــارارىنى   ــسىنىڭ قـ ــلهت مهجلىـ ــادوتهي مىلـ ــۇل مـ ــدىن قوبـ ــسىنىڭ   قىلمىغانـ ــلهت مهجلىـ ــيىن، مىلـ كېـ

الر دوتهي اھىــدمۇجپهيــشهنبه كــۈنى ســهھهر پهيتىــدە  ئورۇنالشتۇرۇشــى بىــلهن جىــددىي ھــازىرلىق كۆرۈلــۈپ،
تۇڭگــان ئهســكهرلىرىنى تۇتــۇپ    يهنه بىــر تهرەپــتىن بــارلىق ســارايالردىكى   . يــامۇلىنى مۇھاســىرىگه ئالــدى  

  .قورالسىزالندۇردى
دەرىجهسـىنى ئۆسـتۈردى ھهمـدە يىگىتلىرىنـى  كۆپهيتىـپ،            شۇ كۈنلهردە  تۆمۈر سىجاڭ سىتىۋالدىجاننىڭ     
تېزلىــك  پۇرســهتنى غهنىــمهت بىلــگهن ســىتىۋالدىجانبــۇ . ئۆزبېــك قوشــۇنى تهشكىللهشــكه رۇخــسهت بهردى

ھاجىخانــا ۋە باشــقا جــايالردىكى مۇھــاجىرالرنى ئهتراپىغــا تــوپالپ ھهممىــسىنى        بىــلهن ھهرىــكهت قىلىــپ  
ــۈردى    ــالهتكه كهلت ــازىر ھ ــا ھ ــدۇرۇپ، پهرمانغ ــادوتهينى. قورالالن ــىرىگه م ــك    مۇھاس ــى ئۆزبې ــۇ يېڭ ــشقا ب ئېلى

ئۆزبېكلهر قوشـونىدىكى قـازى     . دە ئۆزبېكلهر زور پىداكارلىقالرنى كۆرسهتتى    شۇ كۈنلهر . ئهسكهرلهرمۇ قاتناشتى 
 مۇھهممهدجان ئاكـا ئـات ئۈسـتىدە ئهسـكهرلهرنى ئايلىنىـپ يـۈرۈپ ئـۇالرنى جهڭنـى                  )قوشۇن قازىسى (ئهسكهر  
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كـۈنى بولغـان جهڭـدە ئـۇ ئـۆز كـۈچى            شـۇ . ياخشى قىلىشقا ئىلهامالنـدۇرۇپ يـالقۇنلۇق نۇتـۇقالرنى سـۆزلهيتتى         
باشــقا ئۆزبېــك يىگىتلىرىنىــڭ . ىــلهن تۇڭگــانالردىن يهتــته تــال ئــالته ئاتــار يــاپون مىلتىقىنــى ئولجــا ئالــدى  ب

ئۆزبېـك، قىرغىـز   . بـۇ كـۈنكى جهڭ قـاتتىق بولـدى     . كۆرسهتكهن ھىممهتلىرى مانا شـۇنىڭغا قىيـاس قىلىنغـاي        
ئارىغـا    نهتىجىـدە، مـازىخۇي    .قوشونىنى  خىلى بهك ھالسىراتتى     ئهسكهرلىرىنىڭ شىددەتلىك ھۇجۇمى مادوتهي   

تۇڭگانالرنىــڭ  مــادوتهيمۇ. قوبــۇل قىلىــشقا كۆنــدۈردى چۈشــۈپ مــادوتهينى مىلــلهت مهجلىــسىنىڭ قــارارىنى 
تۆمــۈر ســىجاڭ ئۇنىــڭ بــۇ . تهلىپىنىــى قويــدى ھهربىــي ۋە مــۇلكىي خــادىملىرىنى يېڭــى شــهھهردە تۇرغــۈزۇش 

 پـۇل ۋە باشـقا پۇللـۇق،        )نهق( بېرىپ، نهقد  بوشىتىپشۇنىڭ بىلهن مادوتهي يامۇلنى     . قوبۇل قىلدى  تهلىپىنىى
 يىلـى   -1933. بېسىپ، سهمهندىكى ئىبراھىم لوزۇڭنىڭ بېغىغـا چىقىـپ كهتتـى          باھالىق نهرسىلهرنى مهپىلهرگه  

يۇنـۇس دارىنمـۇ ئـۆز مۇئـاۋىنلىرى،     . كۈنى تۆمۈر سىجاڭ يامۇلغا تهنتهنه بىلهن كىرىپ  كهلـدى    - 2 ئاينىڭ   - 5
دۆلهتـكه ئاالقىـدار    ۋە تـامغۇالرنى  مۇناسـىۋەتلىك  رى بىلهن دوتهي يامۇلغا كىرىپ مهنـسىبىگه     قول ئاستىدىكىلى 

  .ئارخىپ، ھۆججهتلهرنى تاپشۇرۇپ ئېلىپ شۇ كۈندىن باشالپ ئۆز خىزمىتىگه كىرىشىپ كهتتى
 

  تۆمۈر سىجاڭ زامانىدا بولغان ئىشالر
 

ىـزمهت قىلغـان، مۇجاھىـدالرغا قارشـى        ھۆكۈمىتىگه ئون سهككىز يىل ساداقهت بىـلهن خ        مۇستهبىت چىن 
تۆمــۈر ســىجاڭ ۋە ئۇنىــڭ نىزامــۇددىن ئهپهنــدىنى ئــۆز ئىچىــگه ئالغــان   ئــۇرۇش قىلغــان دۈشــمهن مــادوتهيگه

تۆمۈر سـىجاڭنىڭ پهرمـانى     . سهمهندىكى باغقا قويۇپ بېرىلدى    تهرىپىدىن ئازاتلىق بېرىلىپ    مهسلىههتچىلىرى
. شـهتهي يامۇلىغـا ئورۇنالشـتى       مۇناسـىپ ھالـدا شـهھهر ئىچىـدىكى        بىلهن ئوسمان ئهلى لۈيجـاڭلىق ئهمىلىـگه      

 ئـايرىم جايالرغـا    -تېڭجـاڭ ۋە باشـقا قومانـدان، ئوفېتـسىرالر ئـايرىم           تېڭجاڭ، ھهمدەمبهگ ھـاجىم، ھـاپىز      ھامىد
ــتى ــجه   . ئورۇنالش ــانى ۋە دەرى ــكهرلىرىنىڭ س ــىجاڭ ئهس ــۈر س ــدانلىرىنىڭ   تۆم ــاراپ قومان ــگه ق ــجه،  پهرقى دەرى

ئۇنىـڭ ئهسـكهرلىرىگه بىـر خىـل        . ئهمهلى ئۆسـتۈرۈلدى   شۇ قاتاردا سىتىۋالدىجاننىڭمۇ  . نى ئۆستۈردى ئهمهللىرى
باشـقا تېڭجاڭالرغـا ئوخـشاش سـىتىۋالدىجانمۇ ئـۆز قوشـونىنى            . بېرىلدى كالته كهمزۇل، شىم تارقىتىپ    پاسۇندا

رەتلىرىنى ياخــشى ئــۇ ئهســكهرلىرىگه جهڭ ماھــا  .  نهپهردىــن ئاشــۇردى 300كۈچهيتىــپ ئۇالرنىــڭ ســانىنى   
 رەستىلهرنى ئايالندۇرۇپ مهشكه دەسسىتىپ تۆمـۈر سـىجاڭغا         -ئىگهللىتىپ، ئۇالرنى ھهپتىدە ئىككى قېتىم بازار     

  .ساالم بهرگىلى يامۇلغا كېلىپ، ساالمدىن كېيىن يهنه قارارگاھىغا قايتار ئىدى

  
  ۋالى يۇنۇس بهگ قىلغان ئىشالر

 
ھمان ئهپهندى بىلهن بىرگه تۆمـۈر سـىجاڭ رەھبهرلىكـى ئاسـتىدا            يېڭى ۋالى يۇنۇسبهگ مۇئاۋىنى ئابدۇررە    

ئىدارىـسىنى   ئۇنىڭ ۋالىلىققا ئولتۇرۇپ بىرىنچـى بولـۇپ قىلغـان ئىـشى مائارىـپ            . باشلىۋەتتى خىزمىتىنى يېڭى
  .قۇرۇپ چقىشقا بۇيرۇق بېرىش بولدى

ئىككىنچـى  . ى قويۇلـدى  دېـگهن كىـش    ئهۋقاف ئىشلىرى مۇدىرلىقىغا ئابدۇلكهرىم خان مهخـدۇم       ۋە مائارىپ
قىلغان ئىـشى كاشـغهر ئىـشغال قىلىنغـان كـۈنى قۇرۇلغـان دوختۇرخـانىمىزنى، ئۇنـدىن كېيىنـرەك ئېچىلغـان                     

شـۇ  . ئېتىـراپ قىلىـپ دۆلهتلىـك ئورگـان قىلىـپ بېكىتىـشى بولـدى              رەسمي جهمئىيىتىنى» قىزىل ھىالل ئاي  «
شـهھىرىدە ھهمـمه دېگـۈدەك ئـازادە         غهر كونـا  كاشـ . كۈنلهردىن باشالپ يۇرت خېلى تىنچىپ قالغانـدەك بولـدى        

 پىكـرگه ئىـگه بولـۇپ، بـارلىق سـاھهلهردىكى خىـزمهتلهر كىچىنـى كۈنـدۈزگه ئـۇالپ                   -كهيپىيهت، ئهركىن ئوي  
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ۋەزىيهتنـى بىـر ئـاز بايـان قىلىـپ ئۆتـۈش             بـۇ يهرگه كهلگهنـدە شـۇكۈنلهردىكى      . جىددىي ئىـشلهنمهكته ئىـدى    
 پوستىغا ئورۇنىۋالغان بۆرە بولۇۋىلىپ بىـزگه دوسـت بولـۇپ كـۆرۈنگهن             ئالدى بىلهن قوي  . پايدىلىق كۆرۈلدى 
  .توختىلىمىز تۇڭگانالر توغرۇلۇق

دوتهيلىكتىن قالـدۇرۇلۇپ يامۇلـدىن چىقىـپ        كېلىشىمى بىلهن مادوتهي   تۆمۈر سىجاڭ بىلهن مازىخۇينىڭ   
مـازىخۇيالر تۆمــۈر  . يېڭـى شـهھهرگه چىقىــپ كېتىـشتى    ئهركىنلىـشىپ قالغــان مـازىخۇيالر   كهتكهنـدىن كېـيىن  

سىجاڭ بىلهن كۆرۈشۈپ، دوستانه زىيارەتته بولۇپ قايتقان چاغلرىدا لوزۇڭنىڭ بېغىـدا تۇرۇۋاتقـان مـادارىننىمۇ              
ھهرىكهتلىـرىگه تۆمـۈر سـىجاڭ       خىـل  ئۇالرنىـڭ بـۇ   . يوقالپ، سۆھبهت قىلىپ يېڭى شهھهرگه چىقىپ كېتهتتى      

  .نېمه ئۈچۈندۇر دىققهت قىلمايتتى
 

 ائارىپ ئىشلىرىم كاشغهردىكى
 

مهخـدۇم ئهتراپىـدىكى جهمئىـيهت ئهزالىرىنىـڭ ياردەملىشىـشى بىـلهن             مائارىپ مـۇدىرى ئابـدۇلكهرىمخان    
 بىرىنچى قىلىپ كاشغهر نوربېشىدىكى بۇتخانىنىڭ بىر قىـسمىنى بـۇزۇپ، قايتىـدىن ياسـاپ دارۇلمـۇئهللىمىنگه      

قۇغـۇچىالر يىغىـپ كېلىنىـپ، كاتتـا داغـدۇغا          بىر كـۈنى شـهھهر ۋە شـهھهر ئهتراپىـدىن نۇرغـۇن ئو            . ئۆزگهرتتى
مۇراسىمغا تۆمۈر سىجاڭ ۋە ئۇنىـڭ مۇئـاۋىنلىرى،        . بىلهن دارۇلمۇئهللىمىننىڭ ئېچىلىش مۇراسىمى ئۆتكۈزۈلدى    

 كىچىـك ھهربىـي قومانـدانالر، شـهھهرنىڭ     - ۋالى يۇنۇس بهگ ۋە ئۇنىـڭ مۇئـاۋىنى بىـلهن بىـرگه باشـقا چـوڭ           
ىمالر، ئاخۇنالر، ئهدىبلهر، زىيـالىيالر، ئىلغـار كىـشىلهر ۋە باشـقا ئاالقىـدار ئـادەملهر                بايلىرى، تىجارەتچىلىرى، ئال  

ــادەم قاتناشــتى  ــۇپ، نۇرغــۇن ئ مهجلىــس ســۆزگه چىققانالرنىــڭ تهســىرلىك ســۆزلىرى، ياخــشى تهشــۋىق،   . بول
 ۈنكىشــۇك ئهپــسۇسكى(يوليــورۇقلىرى بىــلهن چىرايلىــق ئۆتكۈزۈلــۈپ، خهيرلىــك دۇئــاالر بىــلهن ئاياغالشــتى   

ئهتىـسىدىن باشـالپ مـۇئهللىملهرگه      . )ئاالقهدار ماتېرىيالالر، گېزىتلهر ھازىر قولىمىزدا بولماي قالدى       پائالىيهتكه
ئىدارىــسىدە بىــر ئىلمىــي ھهيــئهت تهشــكىل قىلىنىــپ  مائارىــپ ئۇنــدىن كېــيىن. دەرس ئۆتۈلۈشــكه باشــلىدى

  .قىرىش، تارقىتىش ئىشى تاپشۇرۇلدىئىككى خىل گېزىت ۋە ھهرخىل مهجمۇئهلهرنى چى -ئۇنىڭغا بىر 
ئىدارىسىنىڭ خىزمهت ئـورنى قىلىـپ       ئهۋقاف ۋە مائارىپ بنىاسىنىڭ ئىككىنچى قهۋىتى   دارۇلمۇئهللىمىين

  .ئىلمىي ھهيئهت ئۈچۈنمۇ مهخسۇس ئىشخانا بېرىلدى. بىلگىلهندى

ىق ئهزالىرىنىــڭ  ئدارىــسى مۇدىرىنىــڭ نامىــدىن ئىلمىــي ھهيــئهتكه ھهيئهتنىــڭ بــارل  بىــر كــۈنى مائارىــپ
كهمىـنه ئـۇ چاغـدا دوختۇرخانىـدا بولغاچقـا يىغىنغـا       . كهلـدى  يىغىنغا كېلىشى  ئۇقتۇرۇلغان بىر چاقىرىق خېتى   

قارىغاندا مهسلىههتلىـشىدىغان بىـرەر مـۇھىم       . بېرىپ كۆپ ئۆتمهي مۇدىرمۇ كهلدى    . يېتىپ باردىم  كىچىكىپرەك
مهجلىــس .  تــۇراتتى)لهمبــۇغ( پ كــۈل رەڭلىــك ســىتىنئۆينىــڭ ئوتتۇرىــسىدا بىــر تــو . ئىــش بــاردەك قىالتتــى

ئهپهنـدىم ئوبـدان كهلـدىڭىز، بىـزلهر        «: مهخدۇم ماڭا قاراپ شۇنداق دېـدى      باشلىنىشى بىلهن ئابدۇلكهرىمخان  
ئۈستىبېشىنى كهمـزۇل، شـىم بىـلهن ئـاق سـهللىدىن قىلىـشنى ئويالشـقان                دارۇلمۇئهللىمىين ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ 

ئوتتۇرىـدا قويۇقلـۇق لهمبۇغقـا ئىـشارەت قىلـدى ۋە            دەپ» كهلـگهن  ئېلىـپ  شلهتكىلىبۇنى شۇنىڭغا ئى  . ئىدۇق
مهن ئۆزۈمنىــڭ كېچىكىــپ قالغانلىقىمغــا كهچــۈرۈم . دېــدى» بــۇ ھهقــته ئۆزلىرىنىــڭ پىكــرى قانــداق؟«: ماڭــا

ىـراق  ب. دېـدىم » ئهھلى مهجلىسنىڭ قارارىچه بولسا بولغۇدەك، بىزمۇ بۇنىڭغـا قوشـۇلىمىز      «: كېيىن سورىغاندىن
. تهلهب قىلىـپ تۇرۇۋالـدى   گهپ بىلهن بولـدى قىلمـاي يهنىـال ئـۆز پىكرىمنـى بىلـدۈرۈپ بېقىـشىمنى           مۇدىر بۇ 

 بايان قىلىـش ئـاقىالنه ئىـش ئهمهس، شـۇنداقتىمۇ ئـۆز پىكرىمنـى              پىكر كېيىن قاراردىن«: شۇنىڭ بىلهن مهن  

ــشىم دەپ ــسا، مېنىــڭ  بېقى ــرەك بول ــپ   كې ــدارە مائارى ــۇ ئى ــرىم، ب ــ پىك ــسىدە  ئىدارى ــئهت مهجلى ــى ھهي سى، ئىلم
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ــۈچ    ــڭ ك ــش مىللهتنى ــۇ ئى ــشىلىۋاتقان ب ــۇدرىتىگه -ئويلى ــشتا      ق ــۇ ئى ــقا ب ــش، شۇڭالش ــر ئى ــىۋەتلىك بى مۇناس
ــسىز ئهمهس    ــېچىش ئورۇنـ ــۆز ئـ ــدىن سـ ــك نوقتىئىينهزەرىـ ــدىكى دەپ» مىللهتچىلىـ ــى ئوتتۇرىـ  گهزلىمىلهرنـ

ئهممـا شۇغىنىـسى    . ، چىرايلىـق ئىـكهن    بـۇ گهزلىـمه كـۆپ ياخـشى ئىـكهن         «: كۆرسىتىپ تۇرۇپ شۇنداق دېـدىم    
ــى چهت ــالالردۇر  . ئهلنىـــڭ مىلـ ــۇق مـ ــمهت پۇللـ ــرگهن قىمـ ــوۋېتتىن كىـ ــنىڭچه. سـ ــدە  مېـ ــغهرنىڭ ئۆزىـ كاشـ

 نىـڭ بىرىنچـى خىلىـدىن ئېلىـپ ئـۇنى بوياقچىلىرىمىزغـا             )خـام (يۇرتداشلىرىمىز قولىدا توقۇلغان چهكمهنلىـك      
 ھهر بىـر ئوقۇغۇچىغـا ئـۆلچهپ كىـيىملهر تىكىلـسه تېخىمـۇ           مۇۋاپىق رەڭدە بوياتـساق؛ مانـا شـۇالرنى ئىـشلىتىپ         

چۈنكى پاختـا، يىـپ توقـۇش،       . بولىمىز قهدىرلهگهن ياخشى بولماسمۇ؟ شۇنداق بولغاندا مىللىي سانائىتىمىزنىمۇ     
ھهممىـسى ئـۆزىمىزدىن بولـۇپ، پـۇل ياتالرنىـڭ چـۆنتىكىگه چۈشـۈپ               بوياش، يىپنى ئىگىرىش، تىكىـشلهرنىڭ    

مهخـدۇم بـۇ سـۆزۈمنى قىـزغىن ئالقىـشلىدى، شـۇنىڭ            ئابـدۇلكهرىم . زۈمنى ئاياغالشـتۇردۇم  دەپ سۆ » كهتمهيدۇ
قايتۇرۇۋېتىپ، ئونىڭ ئورنىغا چهكمهنلىكتىن كهمـزۇل قىلىـشقا         بىلهن ھهممهيلهن بۇ گهپكه كۆنۈپ، لهمبۇغنى     
  .كېلىشتى ھهمدە بۇ ئىش شۇنداق ئهمهلىيلهشتى

 
 دوختۇرخانا ۋە قىزىل ھىالل ئاي جهمئىيىتى

 
 ۋە شۇ كۈنلهردە ۋالى يۇنۇس بهگنىڭ پهرمانى بىـلهن قىزىـل ھىـالل ئـاي جهمئىيىتـى بىـلهن دوختۇرخانـا                   

بىـز  . خـانىي ئهپهنـدى بىـلهن ماڭـا تاپـشۇرۇلدى          يېڭىدىن قۇرۇلغان شىفاخانىنى باشـقۇرۇش ئىـشى ئابـدۇلالھ        
. ى داڭقـى چىقىـپ قالـدى      قىزىـل ھىـالل ئـاينىڭمۇ خىلـ       . ئىككىمىز كىچىنى كۈندۈز قىلىپ تىرىشىپ ئىشلىدۇق     

 ئهلچىخاناســىدىكى قىزىــل كىرىــست   بىــر كــۈنى ســوۋېت  . دوختۇرخانىنىــڭ ئىــشلىرىمۇ يۈرۈشــۈپ تــۇردى   

موســكۋالىق بىــر ئــورۇس  ۋە دېــگهن دوختــۇر ئايــال تاجىكىــستانلىق قاســىمۇپ سىــسيايوۋا دوختۇرخانىــسىدىن
دوختۇرخانىغــا كىرىــپ  نــدا ئولتــۇرۇپبىــلهن بىــر پهيتۇنــدا، ئۇنــدىن باشــقا يهنه ئىككــى رۇس يهنه بىــر پهيتۇ 

دوختۇر سىـسيايوۋا بىـز بىـلهن       . ئېسىۋىلىشقان ئىدى  ئۇالر بويۇنلىرىغا بىر قانچه ئاپپارات، ئۈسكۈنىنى     . كهلدى
ــتۇردى      ــاردەمچىلهر، دەپ تونۇش ــان ي ــپ قويغ ــۆزىگه قىتى ــا ئ ــۇالرنى ئهلچىخان ــكهندە ئ ــپال . كۆرۈش ــۇالر كېلى  ئ

 جهمئىيىتـى ھهدىـيه قىلىـپ ئهۋەتـكهن        ۈشـۈپ ئۇالرنىـڭ قىزىـل كىرىـست       بـوقچىالرنى چۈشۈر    پهيتۇنلىرىدىن

ــالىش  ــشاپ، ب ــارلىق)ســوپۇن(، ئــۇن ســابۇن )ياســتۇق(چاي ــر    قات ــا بى نهرســىلهرئىكهنلىكىنى، ھهر بىــر ئاغرىقق
بالىش، بىر خالتىدىن ئۇن سابۇن تهقـسىملهنگهندە  بـۇ ھهدىـيه بويۇملىرىنىـڭ                جۈپتىن  چايشاپ، بىر دانىدىن    

قۇبــۇل  ســۈپىتىم بىــلهن بــۇ ھهدىيىلهرنــى دوختۇرخانــا باشــلىقلىق. ئېيتىــشتى دەمگه يېتىــدىغانلىقىنى ئــا110
ــدۈردۈم    ــدارلىقىمنى بىل ــا مىننهت ــپ، ئۇالرغ ــوقچىالر. قىلى ــپ ب ــدا   ئېچىلى ــا تارقىتىلىۋاتقان ــىلهر بىمارالرغ  نهرس

غـان بىرسـى ماڭـا قاسـىموپ         ھهرىكىتىنى  كۆزىتىـپ تۇر     -روسالرنىڭ ئىش  خادىملىرىدىن بۇ كهلگهن   شىفاخانا
: مهن دەرھـال سىـسيايوۋاغا  . روسـالرنىڭ يوچـۇن بىـر ئىـشالرنى قىلىۋاتقـانلىقىنى دېـدى         بىلهن بىرگه كهلـگهن   

بـۇ يهردە   «: مهن. دېـدى » سـۈرەت ئالمـاقچى بولـسا كېـرەك       «: ئـۇ . دېـدىم » ئادەملىرىڭىز نېمه ئىش قىلماقچى؟   «
ئهگهر . بولمايـدۇر  تېخىمـۇ  بولۇپمۇ سۈرەت ئېلىشقا  . ويۇلمايدۇرھهرىكهت بولۇشقا يول ق    ھهرقانداق بىر سىياسىي  

ئۇنىڭـدىكى بىمـارالرنى رەسـىمگه ئـېلىش      ۋە شـىفاخانا  جهمئىيىتىڭالر نامىدىن كهلتۈرگهن بـۇ ھهدىيىلىـرىڭالر   
 ھهدىــيىڭالر. چىقالمايــدۇ جهمئىيهتــى بۇنــداق ئىــشنىڭ ھۆددىــسىدىن ئۈچــۈن بولغــان بولــسا، ھىــالل ئهھــمهر

 دوختـــۇر سىـــسيايوۋانىڭ. دېـــدىم»  قىلىـــدىغىنىمىز شهرتـــسىز ھهدىـــيه ىلىـــدۇر، بىزنىـــڭ قۇبـــۇلقايتۇرۇۋېت

دوختۇرنىـڭ  . توختىـدى  نهزاكهتلىك بىر كۆز ئىشارىتى بىلهن قاسـىمۇپ باشـلىق ئـۈچ رۇس رەسـىم ئېلىـشتىن               
. ىپ ماڭـدى خوشلىـش  بىز بىلهن قىلىدىغان باشقا رەسمىي ئىشلىرى ئاياغالشقاندىن كېيىن ئادەملىرىنى ئېلىـپ   
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 يارىـدارلىرىمىزغا  كېلىـپ  دوختۇرخانىمىزغـا   ئـۈچ قېـتىم    -ھهپتىدە ئىككى  كېيىن دوختۇر سىسيايوۋا   شۇنىڭدىن

 قاسـىمۇپ  ھهر كهلگىنىدە ئۆزى بىلهن بىرگه بىرەر روسـنى يـاكى ھېلىقـى           . قايتىدىغان بولدى  بېرىپ قارىشىپ

مۇ دوختـۇر سىـسيايوۋا دوختۇرخانـا خـادىملىرى         ئولتۇرسـى  ئـۇالر كهلگهنـدە باشـقىالر     . كېلهتتى دېگهننى ئېلىپ 
. ئىش تۈگىگهندە بولسا ئىشخانىغا كىرىپ دوكالت بىرىۋېتـپ قايتىـپ كېتهتتـى           . بىلهن بىلله ئىشلهپ كېتهتتى   

 بۇ ئۆز ئـورنى كهلگهنـدە بايـان       . ئارىسىدا يهنه بىر يوچۇن ئىش يۈز بهردى       ئهھمهر ھىالل ئهھمهر بىلهن سهلىب   

  .قىلىنىدۇر

   
  ادىسىسىقىزىل ھ

 
ــا شــهھىرىنى      ــت كون ــدلىرىنىڭ ياركهن ــدارلىقى خــوتهن مۇجاھى ــۈر ســىجاڭنىڭ كاشــغهردىكى ھۆكۈم تۆم

خىتــايالر ۋە تۇڭگــانالر تهســلىمگه كــۆنمىگهنلىكتىن ياركهنــت .  مۇھاســىرىگه ئالغــان چاغلىرىغــا تــوغرا كهلــدى
ئارىـسىدا بولغـان بىـر       ئـۆزلىرى ئاخىرى تۇڭگانالر خـوتهنلىكلهر بىـلهن       . مۇھاسىرىسى ئۇزۇنغا سوزۇلۇپ كهتتى   

ــاركهنتنى خــوتهنلىكلهرگه بوشــىتىپ   ــويىچه ي ــاال    ســۆھبهت ب ــلهن ب ــارلىق قوشــۇنى بى ــۇپ، ب ــدىغان بول  -بىرى
ئېلىپ يـاركهنتتىن ئېلىـپ  چىقىـپ         ھهممىسىنى  تهرگىنىنىڭ - جابدۇقلىرى ۋە باشقا تاپقان    -چاقىلىرى، قورال 

 تۇڭگانالرغــا كاشــغهردىكى بېرىــپ الر مۇشــۇ يــۈرگىنىچهئــۇ. كېتىــپ  ئــۇدۇل كاشــغهرگه قــاراپ يــۈرۈپ كهتتــى

دۆلهت  كاشـغهردىكى . ئـارقىلىق بـۇ خهۋەر كاشـغهرگه ئاڭالنـدى         )خهۋەرچـى (چاپار  . قېتىلماقچى بولغان ئىدى  
ــان    ــاراپ كېلىۋاتقـ ــغهرگه قـ ــاركهنتتىن كاشـ ــلهن يـ ــى بىـ ــاش قوشۇشـ ــشىلىرىنىڭ بـ ــاي  كىـ ــان ۋە خىتـ تۇڭگـ

ــمه    ــۇپ دۈش ــولىنى توس ــكهرلىرىنىڭ ي ــدى   ئهس ــالن قىلىن ــلىق پى ــكىلى قويماس ــارا بىرلهش ــۈر . نلهرنى ئۆزئ تۆم
سىجاڭنىڭ بۇيرۇقى بويىچه ئۇالرنى كاشغهر يېڭى شهھهرگه كهلتۈرمهي تۇرۇپ يولدا بولـسۇن، چۆلـدە بولـسۇن                

تىڭجــاڭ قاتــارلىق قومانــدانالر باشــچىلىقىدا قوشــۇن   تهلتۆكــۈس ئۇجۇقتــۇرۇپ تاشــالش ئۈچــۈن ئهھمهدخــان 
ىۋالدىجانمۇ ئۆز يىگىتلىرى بىلهن بـۇ قوشـۇنغا قېتىلىـپ ھهمـمه بىـرلىكته يـاركهنتكه قـاراپ                  سېت. ماڭدۇرۇلدى

 ئـالالھ .  تۇڭگـانالر بىـلهن ئۇچراشـتى      -دىن ئۆتۈپ قىزىلغا بارغانـدا خىتـاي      يېڭىسار الرمۇجاھىد. يۈرۈپ كهتتى 

پ، ئىككـى تهرەپ    ئهجهل بـازىرى قىزىـ    . نهرىسى بىلهن تهڭ دۈشمهنگه دەھـشهتلىك ھۇجـۇم باشـالندى          ئهكبهر
بـۇ جهڭ مهيـدانى گويـاكى ئوغـۇل ئاتىغـا، ئاتـا ئوغۇلغـا باقمايـدىغان مهھـشهر                   . بىرىگه كىرىـشىپال كهتتـى     -بىر  

شـۇڭا  . قـېچىش ئىمكـانى يـوق ئىـدى        ئېغىـر بولـۇپ،     تـاقلىرى  -دۈشـمهننىڭ يـۈك   . مهيدانىغا ئوخشاغان ئىدى  
الر كۆپ بولۇپ، ھهمـمه ياخـشى قورالالنغـان         ۇجاھىدم. ئۇالر ئىالجسىز ھۇجۇمغا ھۇجۇم بىلهن تاقابۇل تۇرۇشتى      

الر مۇجاھىـد . ئۆلگهنلهر ئۆلۈپ، قالغـانالر قالـدى     . ئۇالرنىڭ غالىب بولۇشى ئۈچۈن ئالالھ مهدەتكار ئىدى      . ئىدى
ــدى    ــۇپ بول ــمهنلهر مهغل ــپ دۈش ــبه قىلى ــۇن. غهلى ــتى -خوت ــىر چۈش ــرى ئهس ــتىن  .  قىزلى ــرى قىلىچ ئهركهكلى

ياركهنـت  .  ئۇتـۇقالر بىـلهن كاشـغهرگه قـايتتى        -لۇشـىچه ئـولجىالرنى ئېلىـپ زەپهر      الر بو مۇجاھىد. ئۆتكۈزۈلدى
بــۇ كىــشىلهر . ســېلىۋەتتى تۇڭگــانالرنى قــاتتىق ساراســىمىگه  كاشــغهردىكى تۇڭگانلىرىنىــڭ بــۇ مهغلــۇبىيىتى 

  .ئۇنتۇيالمايدىغان بىر ھادىسه بولۇپ تارىخقا يېزىلدى

  
 قۇۋلۇقىتۆمۈر سىجاڭنىڭ بوشاڭلىقى ۋە رەقىبلىرىنىڭ 

 
مىللهت مهجلىسىنىڭ قارارىغا كۆرە، تۆمۈر سىجاڭغا ئهسكىرىي ئىـشالرنى باشـقۇرۇش ھوقـۇقىال بېـرىلگهن               

ئاقـسۇدىن ئائىلىـسىنى كۆچـۈرۈپ كـېلىش ئۈچـۈن          . بولسىمۇ، ئۇ بهزىدە مۈلكى ئىشالرغىمۇ ئارىلىـشىپ تـۇردى        
ېرىلىـپ ھهربىـي ئىـشالردا ئهسـتايىدىل         تاماشـاغا ب   -ئېهتىياجدىن ئارتۇق ئهسكهر ئهۋەتىشى، كۈن بويى ئويـۇن       



www.uyghurweb.net 
 

 33

ــار يارىماســلىقلىرى ھهرقايــسى دۆلهت كىــشىلىرىگه     بولمــاي، مــۇھىم ئىــشالردا بىپهرۋالىــق قىلىــشىدەك بىــر قات
ئــۇ غهپلهتــكه بېرىلىــپ . گويــاكى ئۇنىــڭ قولىــدىكى بــۇ چــوڭ ھوقــۇق يامــان نهتىــجه بېرىۋاتــاتتى  . ياقمىــدى

مهسـىلهن،  .  ھهرىكهتلىرىنـى كۆرمهسـكه سـالدى   -شـۈبهىلىك ئىـش  رەقىبلىـرى بولغـان تۇڭگانالرنىـڭ تۈرلـۈك     
يېڭى شهھهردىكى تۆمۈر سىجاڭغا دوست كۆرۈنگهن تۇڭگانالر مهخپىـي ۋە ئاشـكارا ھالـدا ئـۆز تهييـارلىقلىرىنى                  

 پات سهمهندىكى لوزۇڭنىڭ بېغىدىكى سـابىق ۋالـى مـادوتهينى زىيـارەت قىلىـدىغان           -مازىخوي پات . كۈچهيتتى
مادوتهينىڭ مهخپى پىالنىغـا كـۆرە، ئۇنىـڭ يـېقىن          .   نهزىرىنى تارتتى  -شالر جهمئىيهتنىڭ دىققهت  بۇ ئى . بولدى

ــۈر          ــى تۆم ــكىل قىلغىل ــۇن تهش ــي قوش ــوزۇڭ مىللى ــراھىم ل ــسى ئىب ــڭ ئىگى ــان باغنى ــۆزى تۇرۇۋاتق ــتى، ئ دوس
. گه ئالـدى   راسـخۇتلىرىنىمۇ ئـۆز ئۈسـتى      -تۆمۈر سىجاڭ تېخى بۇ قوشۇننىڭ چىقىم     . سىجاڭدىن رۇخسهت ئالدى  

 ئـارىالپ بـۇ     -ئىبـراھىم لـوزۇڭ ئـارىالپ     .   سـايالندى   قوشۇن تهشكىللىنىپ ئىككى يېڭى ئهسكهر قومانـدانلىققا      
يهنه گاھىـدا ئـۇالرنى ئـۆز بېغىغـا ئېلىـپ چىقىـپ       . قوشۇننى تۆمۈر سىجاڭنىڭ ئالدىغا ساالمغا ئېلىـپ كىرەتتـى    
مادوتهينىـڭ  .  يـورۇقالرنى ئېلىـپ قايتـاتتى      - ۋە يـول   مادوتهيگه ساالم بهردۈرۈپ ئارقىدىن مادوتهيدىن مۇكاپات     

لوزۇڭنىڭ قولى بىلهن قىلىۋاتقـان بـۇ ئىـشلىرى جهمئىـيهت ئهزالىـرىغىال ئهمهس، خهلـق ئاممىـسىنىمۇ گۇمانغـا                    
ــدى  ــېلىپ قويـ ــشى     . سـ ــاقىۋىتى ياخـ ــڭ ئـ ــك ئويۇنلىرىنىـ ــى تهرەپلىـ ــل ئىككـ ــۇ خىـ ــڭ بـ ــراھىم لوزۇڭنىـ ئىبـ

ــكهن جه  ــدىغانلىقىغا كــۆزى يهت ــي رەســمي    چىقماي ــشىلىرىنى رەســمىي ۋە غهيرى ــۆز ئهندى ــشىلىرى ئ ــيهت كى مئى
ھهتتـا  . ئهممـا نېمىـدۇر تۆمـۈر سـىجاڭ بـۇ گهپـلهرگه قـۇالق سـالمىدى               . شهكىللهردە تۆمۈر سىجاڭغا بىلـدۈردى    

ئۇالر بۇ ئىشنى ئۇنىڭ مۇشاۋىرى بولغان نىزامۇددىن ئهپهندىگه ئهتراپلىق قىلىـپ چۈشهندۈرۈشـكهن بولـسىمۇ               
بىزنىـڭ كـۈچىمىز ھهر جهھهتـته كـۆپ،          . بۇنچه چوڭقۇر ئـويالپ كېتىـشكه ئهرزىمهيـدۇ       «: ن ئهپهندى نىزامۇددى

ئهمـدى  . دېگهن   گېپىـدە چىـڭ تـۇردى        » بولۇپمۇ ئهسكىرىي كۈچ جهھهتته بىز تۇڭگانالردىن ئۈستۈن تۇرىمىز       
رىنىڭ كاشــغهرگه بىــز بۇالرنىــڭ ھهر بىرىنــى شــۇ ھالىــدا قويــۇپ قويــۇپ، بىرئــاز بولــسىمۇ خــوتهن مۇجاھىــدلى 

  .شۇنىڭدا ئوقۇرمهنلهرگه ئهينى ۋەزىيهت تېخىمۇ ئايدىڭ بولغۇسى. كېلىشىدىن سۆز ئاچايلى
 

  خوتهن مۇجاھىدلىرىنىڭ مهيدانى
 

ئارىـسىدا    خىتـايالر بىـلهن خـوتهن مۇجاھىـدلىرى        -ياركهنت يېڭى شـهھهرگه قاپـسىلىپ قالغـان تۇڭگـان         
ــانالر يارك   ــۆرە، تۇڭگ ــۈلهىنامىگه ك ــۈزۈلگهن س ــكه     ت ــغهر تهرەپ ــپ كاش ــىتىپ بېرى ــهھىرىنى بوش ــى ش ــت يېڭ هن

كهينىـدىن  . كهتكهندىن كېيىن خوتهن مۇجاھىدلىرى ياركهنت ۋە ئۇنىڭغا قاراشلىق جايالرنى ئىـشغال قىلـدى            
. شـۇنىڭ بىـلهن خـوتهن دائىرىــسىدە خىتـاي ۋە يـا تۇڭگانـدىن بىـر ئىنـسان قالمىــدى        . سـارنىمۇ ئالـدى   يېڭـى 

خوتهننىـڭ ئهڭ  . ىغا ئۆتۈپ، خوتهنـدە مۇسـتهقىل بىـر ئىـسالم ھۆكـۈمىتى قۇرۇلـدى             ھهممه يهر تۈركلهرنىڭ قول   
نوپۇزلــۇق كىشىــسى بولغــان مــۇھهممهد نىيــاز ئهئــلهم ئــاخۇن ھهممىنىــڭ بىــردەك قوللىــشى بىــلهن خوتهننىــڭ 

ــدى ــدى  . پادىــشاھلىقىغا كۆتۈرۈل ــولال مهســلىههتچى بول ــۇغرا خــوتهن  . ســابىت ھــاجى دام مــۇھهممهد ئهمىــن ب
 ئهمىـر  )شـاھ مهنـسۇر  ( ئابـدۇلالھ  ياركهنـت ۋىاليىـتىگه  .  بولـدى )ئارمىيه بـاش قومانـدانى   (ىنىڭ ئهمىرى   ۋىاليىت
ئىچكـى ئىـشالرنى بىـرەر      .  ئهمىر بولدى  )ئهمىر ساھىب (سارغا ئۇنىڭ كىچىك ئىنىسى نۇر ئهھمهد        يېڭى. بولدى

 دە، كاشـغهردە قۇرۇلغـان   -ىقۇر يۈرۈشتۈرۈۋالغان خوتهن ھۆكـۈمىتى دۆلهت دائىرىـسىنى كېڭهيتىـشكه كىرىـشت         
شـۇ ھالـدا خـوتهن ئهمىرلىـرى بهلكىـم          . ھۆكۈمهتنى خوتهن ھۆكۈمىتى بىلهن بىرلهشتۈرۈشنىڭ كويىغا چۈشتى      

قىلغــان سىياســىي كۈرەشــلىرى ۋە قولغــا كهلتــۈرگهن ئۇتۇقلىرىــدىن قانــائهت ھاســىل قىلغــان بولــسا كېــرەك،   
ارار بـويىچه قورالالنغـان ئهسـكهرلهر، ھهر ماشـىنا تـۆت            ئهنه شـۇ قـ    . كاشغهرگه قوشۇن ماڭدۇرۇشقا قارار قىلدى    
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 دورا ۋە باشقا ھهربىي جابدۇقالر سابىت ھـاجى دامـولال بىـلهن             -ساندۇقتىن تۆت ماشىنا ئون ئالته ساندۇق ئوق      
ئــۇالر يــۈرۈپ خىلــى بىــر يهرگه بارغانــدا  كهچ . قوماندانلىقىــدا كاشــغهرگه ماڭدۇرۇلــدى ئهمىــر ئابــدۇلالھنىڭ

كۈتۈلمىگهن يهردىن يېـرىم كـېچه بولغـان چاغـدا ئـۇالر      . چقا شۇ يهردە قونۇپ ئارام ئالماقچى بولىدۇ    كىرىپ قالغا 
لـېكىن ئـۇالر شـۇنىڭغا قـاراپمۇ بـۇ          . تـامى يىقىلىـپ چۈشـۈپ ھهممهنـى پاراكهنـدە قىلىـدۇ            ياتقان ئۆينىڭ يېرىم  

يېڭـى   لمىسۇن يـولنى دەۋامالشـتۇرۇپ    ئۇالر قانداقال بو  . سهپهرنىڭ ئۇتۇقلۇق بولمايدىغانلىقىنى ئويالپ باقمايدۇ    
كاشغهر بىلهن ئاالقىلهشـكهندىن كېـيىن تۆمـۈر سـىجاڭ ماشىنىـسى بىـلهن يېڭـى سـارغا            . سارغا يېتىپ كېلىدۇ  

 سابىت ھـاجى دامـولالم ۋە       )باش ۋەزىرى (مهسلىههتچىسى   تۆمۈر سىجاڭ ئۇ يهردە خوتهن ھۆكۈمهتنىڭ     . كېلىدۇ
كۆرۈشۈشــته ســابىت ھــاجى دامــولالم تهرەپ . دوســتانه كۆرۈشــىدۇياركهنــت ئهمىــرى ئهمىــر ســاھىبلهر بىــلهن  

نىيىتىــدە ئىكهنلىكىنــى ئېيتقانــدا، تۆمــۈر ســىجاڭ بۇنىڭغــا  قوشــۇلمايدۇ ۋە   بېــرىش ئۆزلىرىنىــڭ كاشــغهرگىچه
سـابىت ھـاجى دامـولالم ۋە       . ئېيتادۇر مۇۋاپىقلىقىنى ئۇالرنى كاشغهرگه بارماستىن ئۇدۇل ياركهنتكه قايتىشلىرى     

 تارتىـشالر بولغـان بولـسىمۇ       -ئارىدا خىلى كۆپ تاالش   . كۆرىدۇر فائىدىلىك نسۇرالر كاشغهرگه بېرىشنى  شاھ مه 
بولىــدۇىغان بولــۇپ تۆمــۈر  نهتىــجهدە خوتهنلىكلهرنىــڭ دېگىــنىچه. خــوتهنلىكلهر ئــۆز گېپىــدە چىــڭ تۇرىــدۇ 

ــولى بىــلهن كاشــ   خــوتهن قوشــونى. ســىجاڭ كاشــغهرگه قايتىــدۇ  ــازغۇن ي ــلهپ يــۈرۈپ ت  غهرگه كېلىــپجهدەل

ئـۇالر كاشـغهرگه كهلگهنـدىن      .  شـۇ چاغـدا ھۆكـۈمهت مېهمانخانىـسى قىلىنغـان باغقـا چۈشـىدۇ              دىكىمويتۇڭزى
 -خـوتهن مۇجاھىـدلىرى ئـۈچ     . تهرىپىدىن قىزغىن قارشـى ئېلىنىـدۇ      كىشلىرى، يۇرت كاتتىلىرى   دۆلهت كېيىن

. ى، دارۇلمـۇئهللىمىننى زىيـارەت قىلـدى      ئىدارەسـىن  تۆت كۈن ھاردۇقىنى ئالغاندىن كېيىن، بىر كـۈنى مائارىـپ         
 ســۆھبهتلهر بىــلهن -كاشــغهرنىڭ ھهرقايــسى زىيــالىيلىرى بىــلهن كۆرۈشــۈپ ئهھــۋال ســوراپ، ئۈمىــدلىك ســۆز

ئوقۇغــۇچىالر بىــلهن كۆرۈشــۈپ كــۆپ ســۆيۈندى ۋە ئــۇالرنى تېخىمــۇ تىرىــشىپ . ئۇالرنىــڭ روھىنــى كۆتــۈردى
 ئۇالر قىزىل ھىالل ئاي جهمئىيىتـى، شـىپاخىناالرنىمۇ زىيـارەت    شۇ مۇناسىۋەت بىلهن. ئوقۇشقا رىغبهتلهندۈردى 

 بىرلهپ ھال سـورىدى، كـۆڭلىنى كۆتـۈردى ھهمـدە دوختۇرخانىمىزغـا             -قىلىپ دەۋالىنىۋاتقان ئاغرىقالردىن  بىر    
پــاكىزەلىكى، تــۈزۈمى قاتارلىقالرغــا قارىتــا  دوختۇرخانىنىــڭ. ئىككــى يــۈز ئهللىــك ســهر تهڭــگه ئىئــانه قىلــدى 

ــاپىرىنلهرنى-تهھــسىن ــى    . ئېيتتــى  ئ ــۆز رازىمهنلىكىنــى بىلــدۈرۈش ۋە خىزمىتىمىزن ــولالم ئ ســابىت ھــاجى دام
دوختـۇرى قىلىـپ     پهخـرى  شـىفاخانىمىزنىڭ  قولالش يۈزىـدىن ئۆزىنىـڭ خۇسۇسـىي دوختـۇرى ئابـدۇلغهنىنى          

سـىجاڭنىڭ  سابىت ھاجى دامولالم بىلهن شاھ مهنسۇر كاشـغهرگه زىيـارەت ئۈچـۈن كېلىـپ تۆمـۈر                 . تهيىنلىدى
 پـات كۆرۈشـۈپ بىـر بۆلـۈك ئىـشالر           -سۈپىتىدە باغدا تۇرۇۋاتقان بولسىمۇ ۋالى يۇنۇس بهگ بىلهن پات         مېهمىنى

جۈملىدىن ھۆكۈمهتنىـڭ نىزامنامىـسىنى جۇمهـۇرىيهت ئۇسـۇلىدا تۈزۈشـكه ۋە            . بويىچه مهسلىههتلىشىپ تۇرىدۇ  
  . پۇرات سىياسىي ئىشالرغا ئارىلىشىپ تۇرىدۇ-باشقا پارچه

مهجلىـسته شـاھ    . كاشـغهردىكى بـارلىق مـۇنهۋۋەرلهرنى چـاقىردى        ر كۈنى بىـر بۆلـۈك دۆلهت كىـشىلىرى        بى
اليىـهه مهجلىـس ئهھلىنىـڭ      . بايـان قىلىنـدى    مهنسۇر بىلهن يۇنۇس بهگ ئارىسىدا بولغان اليىهه كۆپچىلىككه       

ــگه    ــۇ اليىهىـ ــۇالر بـ ــيىن ئـ ــشكهندىن كېـ ــشىغا ئېرىـ ــزغىن قوللىـ ــتۇرنامه  قىـ ــر دەسـ ــق بىـ ــا( مۇۋاپىـ  )پروگراممـ
 دا  9ئهتىـسى سـائهت      بېـك بىـلهن قۇتلـۇق ھـاجى شـهۋقىيلهرگه          ئىشلهپچىقىشنى ئويلىشىپ يۈسـۈپ مـۇزەپپهر     

ئېچىلىدىغان يىغىنغـا ئۈلگۈرتـۈپ جۇمهـۇرىيهت ئاساسـلىرىغا مـاس بولغـان بىـر دەسـتۇرنامه تـۈزۈپ چىقىـشنى                     
بهگ،  بـۇ يىغىنغـا ۋالـى يۇنـۇس       . چىلـدى ئهتىسى ۋىاليهتلىك ھۆكۈمهت بنىاسىدا رەسمىي يىغىـن ئې       . تاپشۇردى

شــاھ مهنــسۇر، ســابىت دامــولالم، ئابــدۇرراھمان ئهپهنــدى، نىزامىــددىن ئهپهنــدى، قۇتلــۇق شــهۋقىي، يۈســۈپ   
سـوفىيزادە، سـۇلتان     خـانى، سـېتىۋالدىجان    مۇزەپپهر، ئابدۇلكهرىم خان مهخـدۇم، تۇرغـۇن رەھىمىـي، ئابـدۇلالھ          

مهجلىـسته دەسـتۇرنامه    . مىـنه ئـاجىز بهنـدىمۇ شـۇالر قاتارىـدا بـار ئىـدىم             كه. باشقىالر ئىشتىراك قىلدى   ۋە بېك
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تۆمـۈ سـىجاڭغا تهسـتىقلىتىش      يىغىـن ئاخىرىـدا دەسـتۇرنامه     . ئوقۇلۇپ بىر بۆلۈك يېتهرسىز جايلىرى تۈزىتىلدى     
  .ئۈچۈن نىزامىددىن ئهپهندىگه تاپشۇرۇلدى

 
 ىز الندۇرۇلۇشى قورالس)شاھ مهنسۇر ئهسكهرلىرىنىڭ(خوتهن مۇجاھىدلىرىنىڭ 

 
يۇقىرىقى ئىـش بولـۇپ ئـۇزۇن ئـۆتمهي تۆمـۈر سـىجاڭ باغـدا مېهمـان بولـۇپ تۇرۇۋاتقـان شـاھ مهنـسۇر ۋە                   

تارتىۋېلىــپ ئــۆزلىرىنى    نىــڭ قــوراللىرىنى )قوغــدىغۇچىلىرى( ســابىت دامولالمنىــڭ ئهســكهر ۋە يــاۋەرلىرى   
سۇس بىـر جايـدا نهزەر بهنـد ئاسـتىغا      قويۇۋەتتى، بـۇ ئىككىيلهننـى بولـسا باغـدىن كۆچـۈرۈپ يارباغـدىكى مهخـ              

 كـۈنى تۆمـۈر سـىجاڭنىڭ چاڭگىلىغـا       -8 ئاينىـڭ    -8 يىلـى    -1933شـۇنىڭ بىـلهن بـۇ ئىككـى مېهمـان           . ئالدى
 سـېپى خـۇددى  قـانىتى       كـۈرەش  تۆمۈر سىجاڭنىڭ بۇ قىلمىشى بىلهن مىللىي ئىـستىقالل يولىـدىكى         . تۇتۇلدى

  دۈشمهن خىتـاي بىـر تهرەپـته، مۇسـۇلمان دۈشـمهن تۇڭگـان          بۇتپهرەس. تۇخىغا ئوخشاپ قالدى   يۇلۇۋېتىلگهن

يېڭى شهھهردە، شىمالدا قىزىل دۈشمهن، جهنۇبتا ئاق دۈشـمهن قاتـارلىق دۈشـمهنلهر تاماشـا كـۆرۈپ تۇرغانـدا                   
ــا چۈشـــۈپ كېتىـــشى ھهركىمنـــى    ــارا  جاڭجالغـ شـــهرقىي تۈركىـــستان مۇجاھىـــدلىرىنىڭ ئهنه شـــۇنداق ئۆزئـ

يىن سابىت دامولالم، شاھ مهنـسۇرالر يېقىنلىـرى بىـلهن بىـرگه يـار جاپاسـىدىن،                شۇ ئىشتىن كې  . ئېچىندۇراتتى
ــشى         ــدىرنىڭ ياخ ــپ تهق ــايهتلهر قىلى ــسىزلىكىدىن ھېك ــڭ بهخت ــىكايهت، مىللهتنى ــدىن ش ــڭ جهۋرى پهلهكنى

  .كۈنلىرىنى كۈتۈپ ياتتى

تېڭجـاڭنى   اپىزتۆمۈر سىجاڭ بۇ ياندىن كاشغهردىكى سـابىت دامـولالمالرنى تۇتقـۇن قىلـسا ئـۇ يانـدىن ھـ              
ئهمىــر نــۇر ئهھــمهد قوشــۇنىنى قورالــسىزالندۇرماقچى   ەتىــپ ئــۇ يهردىكــىۋ ئهســكهر بىــلهن يــاركهنتكه ئه500

پهرمانـدا  . ئهمىر نۇر ئهھمهدكه تۆمۈر سىجاڭنىڭ  پهرمـانىنى تاپـشۇردى          تېڭجاڭ يهكهنگه كېلىپ   ھاپىز. بولدى
تۆمــۈر . ئهمىـر سـاھىب تهسـلىم بولمىـدى    . ن ئىـدى دېـيىلگه » !قـوراللىرىڭالرنى تاپـشۇرۇپ، تهسـلىم بولـۇڭالر    «

 300قوماندانلىقىــدا  تېڭجــاڭ قوشــۇنىغا يــاردەم بهرگىلــى  كىچىــك ئــاخۇن تېڭجــاڭ ھــاپىز ســىجاڭ ئارقىــدىنال
ــكهر ئه ــۇنىدىكىلهرنى   ئىككـــى قوشـــۇن بىرلىـــشىپ . ەرتتـــىۋئهسـ ــاھىب قوشـ ــر سـ ھهرىـــكهت قىلىـــپ  ئهمىـ

. قارغىلىققـا بـاردى    تېڭجاڭ ھاپىز كېيىن شۇندىن. ربهند قىلىندى ئهمىر ساھىب بولسا نهزە   . قورالسىزالندۇردى
زاۋىـدىكى خـوتهن ئهسـكهرلىرى      . ئانـدىن زاۋىغـا بـاردى     . ئۇيهرنىمـۇ ئىـشغال قىلـدى      ئارقىدىن گۇمىغا بېرىـپ   

ۋەزىـيهت  . تېڭجاڭ خوتهننىڭ بىـر قىـسمىنى ئىـشغال قىلغـان بولـدى            ھاپىز نهتىجىدە. چېكىندى ئاجىز كېلىپ 
قايتىـدىن ئۇرغۇتـۇپ ئـاخىرقى تىنىقـى           جاسـارىتىنى   - قالغان شۇ كۈنلهردە خوتهنلىكلهر غهيـرەت      قىل ئۈستىدە 

 تۇرۇشـقاندا خـوتهنگه ھۇجـۇم باشـلىماقچى بولغـان كـۈنى كېچىـسى              قالغۇچه خـوتهننى قوغداشـقا تهييارلىنىـپ      

 -9 يىلـى    1933بى  بۇنىـڭ سـهۋە   . نىمىگه قاراماي كاشـغهرگه قـايتتى      تېڭجاڭ ئهسكهرلىرىنى توپالپ ھېچ    ھاپىز
  . كۈنىدىكى تۆمۈر سىجاڭنىڭ ئۆلگهنلىك خهۋىرى ئىدى- 27ئاينىڭ 
 

  خوتهن ۋە كاشغهر ئاسمىنىدا قارا بۇلۇتالر
 

 خوتهن قوشـۇنى كاشـغهرگه كهلگهنـدىن كېـيىن تۆمـۈر سـىجاڭنىڭ شـاھ مهنـسۇرغا قىلغـان مۇئامىلىـسى                    

.  مهنسۇرغا قارىتـا گۇمانـسىراش نهزىرىـدە قارىـدى         نېمىدىندۇر ئۇنچه سهمىمىي بولمايال قالماستىن،  بهلكى شاھ       
ــتۇرنامىنىڭ     ــشۇرۇلغان دەس ــدىگه تاپ ــددىن ئهپهن ــاۋىرى نىزامى ــدا مۇش ــۆز ۋاقتى ــتىقىنىمۇ ئ ــۈرۈپ  تهس كېچىكت

تۆمـۈر سـىجاڭنىڭ خـوتهنلىكلهردىن گۇمانـسىراشلىرى ئاخىرىـدا ئـۇالرنى قورالـسىزالندۇرۇشقا ئېلىـپ                . قويدى



www.uyghurweb.net 
 

 36

 كــۈنى  خــوتهنلىكلهرگه قىلىنغــان ئېغىــر ھاقــارەت ســۈپىتىدە ئۇالرنىــڭ  -8ڭ  ئاينىــ-8 يىلــى -1933. بــاردى
تۆمۈر سىجاڭنىڭ يـېقىن كىـشىلىرىدىن      . قولىدىكى چوماقالر تارتىۋېلىنىپ، بىر يهرگه يىغىپ كۆيدۈرۈۋېتىلدى      

 خـوتهنلىكلهر «: تۆمۈر سىجاڭ نېمه ئۈچۈن مۇشـۇنداق قىلىـدۇ؟ دەپ سـورىغاندا بـۇ سـوئالغا بېـرىلگهن جـاۋاب                  
سۇندۇرۇۋىتىـشكهن، مهنمـۇ     ياركهنتته مېنىڭ ئادىمىم ئهزىم ئاخۇننىـڭ قـوراللىرىنى تارتىۋېلىـپ، چومـاقلىرىنى           

ــدىم  ــۇنداق قىل ــدى  » ش ــارەت بول ــن ئىب ــگهن  دى ــاردۇر   . دې ــۈزى ب ــچ ي ــسىنىڭ ئى ــۇ ھادى ــا ب ــته  . ئهمم ــۇ ھهق ب
.  بولـسا پايـدىلىق بولـۇر ئىـدى        بـۇ يهردە كهلتـۈرۈلگهن    . ئىـدى  بـار  جهمئىيىتىمىزنىڭمۇ توپلىغان ماتېرىياللىرى  

بــۇ ئىــشنىڭ ئىــچ يــۈزىنى بىلمهكچــى بولغــان قېرىنداشــلىرىمىزنىڭ   . ئهپــسۇسكى ھــازىر ئــۇالر قــولىمىزدا يــوق 
ۋەقهلهرنىڭ ئېچىنارلىق ۋە ئوچۇق ئىقرارىنى ۋەقهنىـڭ بـاش          كۆڭۈل تۈگۈنلىرىنىڭ يېشىلىشى ئۈچۈن يۇقىرىقى    

شهرقىي تۈركىـستاننىڭ مىللىـي ئىـنقىالب       «ئۇ  .  ئاغزىدىن ئاڭاليلى  ئهمىر ھهزرەتنىڭ ئۆز   ئامىلى ۋە سهۋەبكارى  
  :بېتىدە تۆۋەندىكىلهرنى يازىدۇ -89 كىتابنىىڭ   دېگهن» تارىخى

   
  

 ئابــدۇلالھنىڭ كاشــغهر ســهپىرى ۋە تۆمــۈر ســىجاڭ بىــلهن مۇناســىۋېتىمىز  ســابىت دامــولالم بىــلهن ئهمىــر

  رپاجىئهلىك ئىشال كېيىن يۈز بهرگهن بوزۇلغاندىن
 

  :كاشغهردە ئهسكهرلىك سۈپىتى بىلهن تۆت قىسىم قوراللىق ئادەملهر بار ئىدى
  .ھالىتىدە ئىدى تۇڭگانالر، بۇالر باشقىالر بىلهن ئاشكارا دۈشمهنلىشىش  .1
  .دېيىلگهن تۇرپانلىق، كۇچارلىق ۋە كاشغهرلىك ئهسكهرلهر تۆمۈر سىجاڭنىڭ ئۆز ئهسكهرلىرى  .2
  .قىرغىز ئهسكهرلهر  .3
  .اجىر ئۆزبېكلهردىن بولغان ئهسكهرلهرمۇھ  .4

بۇ ئـۈچ قىـسىم كـۈچلهر ئومـۇمهن تۆمـۈر سـىجاڭنىڭ قومانـدانلىقىغا بويسۇنۇشـسىمۇ ھهر بىـر بۆلـۈك يهنه                    
 ھهمـدە بـۇالر ھېچقانـداق قـانۇن ۋە          .ئاالھىدە ۋە ئايرىم بولۇپ، ئۆزلىرىدىن بولغان قوماندانالرغا بويسۇنار ئىدى        

مانا شۇ سهۋەب بىلهن  كاشغهرنىڭ ئاقىل كىـشىلىرى بىـر           . چاتاقچى ئادەملهر ئىدى  ئىنتىزامغا بويسۇنمايدىغان   
ــدا ئىخــتىالپ چىقمىقــى     ــۆز ئارىلىرى ــۇ قوراللىــق ئادەملهرنىــڭ ئ ــر كــۈنى ب ــسا بى مهملىكهتنىــڭ  ۋە كــۈنى بولمى

. تـا ئىـدى    تـاالڭ پـاجىئهلىرىگه دۇچـار بولۇشـىدىن قورقماق         - ۋە بۇالڭ  )ۋەيرانچىلىق(قىرغىنچىلىق ۋە تهخرىبات    
ــت،         ــڭ راھهتپهرەس ــڭ ئۆزىنى ــۈمىتى ۋە ئۇنى ــسىز ھۆك ــزام ۋە قانۇن ــىجاڭنىڭ ئىنتى ــۈر س ــتىگه تۆم ــڭ ئۈس ئۇنى

 مۇشـۇ سـهۋەبتىن ياركهنـت پهتهىـدىن       . ۋاپاسىزلىقىدىن كاشغهر خهلقىنىڭ ئۇنىڭدىن كۆڭلى سوۋۇماقتا ئىـدى       

كــۈمىتىگه قوشۇلۇشــىنى ئــارزۇ تــولىراقى كاشــغهر ھۆكۈمىتىنىــڭ خــوتهن ھۆ  كېيىــنال كاشــغهر ئاھالىلىرىنىــڭ
قىلىپ، كاشغهرنىڭ ئالىملىرى ۋە باشقا سىنىپلىرىدىن بولغـان بىـر بۆلـۈك كىـشىلهر مهخپىـي ھالـدا يـاركهنتكه                    

يهنه .  ئهتتــى)ئۈنــدەك(تىــپ، ئــۇ يهردىكىلهرنــى ئهســكهرلهرنى ئېلىــپ كاشــغهرگه بېرىــشقا تهشــۋىق ۋەئــادەم ئه
بهزىــسى ئۆزىنىــڭ بــۇ ئىــشقا تهرەپــدار  رىنىڭ قوماندانلىرىــدىنئۇنــدىن باشــقا كاشــغهردىكى قىرغىــز ئهســكهرلى

ــى         ــازىر ئىكهنلىكلىرىن ــشقا ھ ــاردەم قىلى ــكهرلىرىگه ي ــوتهن ئهس ــدىردە خ ــگهن تهق ــم كهل ــى ۋە الزى ئىكهنلىكىن
  .ئۈندەكلهرگه بىرلهشتۈرۈپ ئاشكارا ئادەم ئهۋەتتى بىلدۈرۈپ يۇقىرىقى

ۈن بالـدۇرراق كاشـغهرگه بېرىـپ يـا سـۈله يـاكى جهڭ              سابىت دامولالم ئۆزى كاشـغهرلىك بولغـانلىقى ئۈچـ        
ئـارقىلىق خـوتهن     ئارقىلىق بۇ مۇھىم ۋە چوڭ شهھهرنى پاالكهتتىن قۇتقۇزماقچى ھهمدە بـۇ شـهھهرنى ئـېلىش              

سـېلىپ، بـۇ ئىـشقا غـايهت      ئارىغـا  ھۆكۈمهتىنىڭ سىياسىي ئورنىنى كۈچلۈك ئهساسكه ئىگه قىلىش مهقـسىتىنى     
ئۇنىڭ بۇ رىغبىتى كاشـغهر ئاھالىـسىنىڭ ۋە بىـر بۆلـۈك قىرغىزالرنىـڭ              . كته ئىدى دەرىجىدە رىغبهت كۆرسهتمه  
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 بىـلهن مهن بـۇ ئىـشقا        )دۆلهت باشـلىقى  ( مهلىك لېكىن. ئۈندەكلىرىگه كۈچلۈك دەرىجىدە ئىشهندۈرۈپ قويدى    
لىقى ئالدىرىماسلىق ۋە تۆمۈر سىجاڭ بىـلهن تۇڭگانالرنىـڭ كـۈچىگه تهڭ كهلگـۈدەك بىـر كـۈچ ھـازىر بولمىغـان                    

ئۈچۈن بىر ئاز پۇرسهت كۈتۈش تهرەپدارى ئىدۇق ۋە شـۇنىڭ ئۈچـۈن بىـز سـابىت دامـولالمنى توسۇشـتا چىـڭ                      
لېكىن سابىت دامولالم ئۆز رىغبىتىنىڭ بهك زىيـادىلىكىگه ئهگىـشىپ بىزنـى ئـۆز رايىغـا كۆندۈرۈشـكه                  . تۇردۇق
بىزنى بىردە تـوغرا ۋە بىـردە خاتـا بولغـان           كېيىنكى چاغالرغا كهلگهندە سابىت دامولالمنىڭ شۇ پهيتته        . ئۇرۇندى

قېلىـپ ئـۇ زاتنىـڭ بـارچه      غاپىـل  چاغـدا ئىـشنىڭ ھهقىقىتىـدىن    ئهمما بىـز ئـۇ    . يولالرغا باشلىغانلىقى بىلىندى  
توغرىـسىدا   شۇدۇركى، ئـۇ كاشـغهرگه قوشـۇن چىقىـرىش         ئۇنىڭ تهشهببۇسلىرىنىڭ بايانى  . سۆزىگه ئىشهندۇق 

دە ەۋ نوپۇزلىرىنى ۋە يـاردەم بېرىـشكه      ى بۇ ئىشقا تهرەپدار بولغان كىشىلهرنىڭ     كاشغهردىك بىزگه يازغان خېتىدە  
ئومۇميۈزلــۈك بــۇ ئىــشقا تهرەپــدار ئىكهنلىكىنــى  قىلغانالرنىــڭ كۈچىنىــڭ زورلــۇقىنى ۋە كاشــغهر ئاھالىــسىنىڭ

كى ۋە مۇبالىغهلهشتۈرۈپ يازدى، ئۇ يهنه بۇ ئىـش ئۈچـۈن بىـز تهرەپـتىن كـۆپ ئهسـكىرىي كـۈچ الزىـم ئهمهسـلى                 
 ھــازىر كاشــغهر بىــر ئايــاقتىكى ئاشــتهك بولــۇپ قالغــانلىقى، كېچىكــسهك پۇرســهت قولــدىن كېتىــدىغانلىقىنى   

كاشــغهرلىكلهر بىــلهن ئــۆزى ئارىــسىدا  يهنه تېخــى. ئىــسپاتالشقا تىرىــشىپ بىــر مــۇنچه دەلىللهرنــى كۆرســهتتى
ــىقه    ــدىن بهزى ۋەس ــشىنىڭ قولى ــر كى ــان بى ــىته بولغ ــد -ۋاس ــۆججهتلهرنى يوللى ــز    ھ ــشىمۇ بى ــۇ كى ــدە ئ ى ھهم

بـۇ ئىـش   . دامـولالم مانـا مۇشـۇنداق تهشهببۇسـالر بىـلهن بىزنـى قايىـل قىلـدى             . ئىشهنگۈدەك سۆزلهرنى قىلدى  
قالدۇرىـدىغان غـايهت يامـان خاتـالىق بولغـان        تهنىـگه -تاپـا   خوتهن ھۆكۈمىتىنى  تـارىخ يۈزىـدە ھهقلىـق بىـر          

ئېرىـشمىگهن، مىللىـي كۈچنىـڭ زورىيىـشى بهكمـۇ       ىـگه چۈنكى بۇ ئىـش تېخـى ئىـنقىالب تـۈزۈك نهتىج         . ئىدى
سـهۋەب بولـۇپ، نهتىجىـدە خېلـى ياخـشى           زۆرۈر بولۇپ قالغان بىر چاغدا ئىككى مىللىي كۈچنىـڭ ئىختىالپىغـا          

زەئىپلىـشىپ كهتىـشى ۋە  خىلـى كـۈچ كۆرسـىتىپ            تهشكىللهنگهن خوتهن ئارمىيىـسىنىڭ مـۇدھىش دەرىجىـدە       
ىنىڭ پۈتۈنلهي پاراكهندە بولۇشىغا سـهۋەب بولـۇپ قالـدى ۋە ھهم بـۇ ئىچكـى                تۇرۇۋاتقان تۆمۈر سىجاڭ كۈچلىر   

  .ئۇرۇش بهش ئايغا يېقىن مهزگىلنى ئېلىپ دۈشمهنگه كۈتمىگهن يهردىن پۇرسهت تۇغدۇرۇپ بهردى

ئابـدۇلالھالر ئىككـى مىـڭ بهش         كۈنى سابىت دامولالم ۋە ئهمىـر      -15 ئاينىڭ   -7شۇنداق قىلىپ، شۇ يىلى     
تۆمـۈر سـىجاڭغا بىـز سـىزگه يـاردەم قىلىـپ كاشـغهر              . قوشۇن بىلهن يـاركهنتتىن يـۈرۈپ كهتتـى       يۈز كىشىلىك   

يــوقىتىش ۋە بۇنىـڭ بىــلهن ئــالته شــهھهردىن تىـنچ كۆڭــۈل بولــۇپ دەرھــال    تۇڭگــانالرنى يېڭـى شــهھهردىكى 
 دەپ ىمىزتهرەپكه بېرىپ خوجا نىياز ھاجىمغـا يـاردەم قىلىـشقا تهييـار بولـۇش ئۈچـۈن كاشـغهرگه بـار                    ئۈرۈمچى

  .غا باردىيېڭىسار كۈنى - 18ئاينىڭ  -7ئۇالر . مهكتۇپ يازدى

تېڭجـاڭنى بهش يـۈز كىـشىلىك قوراللىـق ۋە           ھـاپىز  قالمىسۇنكى، سابىت دامولالم ياركهنتـدىكى     دېيىلمهي
بـۇ ئـادەم بولـسا تۆمـۈر سـىجاڭنىڭ ئـادەملىرى ئىچىـدە ئهڭ               .  ئاتلىق ئهسكهر بىلهن يـاركهنتته قويـۇپ ماڭـدى        

 سـابىت دامـولالم ۋە ئهمىـر   . بولىـدۇ  بۇ ئىشنىڭ يامان بىر خاتالىق بولغانلىقى تۆۋەندە مهلۇم  . ار ئادەم ئىدى  ھۇشي

كـاتتىلىرى ۋە ئالىملىرىـدىن بىـر مۇنچىـسى ئۇالرنىـڭ ئالـدىغا              كاشـغهرنىڭ  غا بارغان زامـان   يېڭىسار ئابدۇلالھ
ــلهن   . چىقتــى ــۈر ســىجاڭمۇ ئهســكهر ئالمــاي، ماشــىنا بى ــسارتۆم ــدىغايېڭى ــۇ  .  كهل ــدە ب ــۈر ســىجاڭ كۆڭلى تۆم

 تۇڭگـانالرنى . شۇڭا سابىت دامولالمدىن كاشغهرگه بارماسـلىقنى تهلهپ قىلـدى      . سهپهردىن توال قورققان ئىدى   

يوقىتىــشقا ئــۆز كۈچىنىــڭ يېتهرلىــك ئىكهنلىكىنــى بايــان قىلىــپ بــۇ ۋەزىپىنــى دەرھــال ئىجــرا قىلىــشنى ئــۆز    
شـاھ نىيـاز    «نىڭ شـهرقىدىكى    يېڭىـسار غهر ھۆكـۈمىتى ئارىـسىدا      خـوتهن ھۆكـۈمىتى ۋە كاشـ      . ئۈستىگه ئالـدى  

 بېكىتىلـسه ۋە    )چىگرايىمىـز ( ھـۇدۇدىمىز «: بهردى ۋە يهنه   نى چېگرا قىلىـپ بهلگىـلهش تهكلىپىنـى       » ئۆستىڭى
ھـېچ قانـداق توسـالغا قالمايـدۇ         ئورتاق دۈشمىنىمىز بولغان تۇڭگـاننى يوقاتـسام، ئـارىمىزدا بىرلىـك ئورنىتىـشقا            

تۆمۈر سـىجاڭنىڭ بـۇ يالۋۇرۇشـىنى ئۇنىـڭ         . دەپ يالۋۇردى » الپ بۇ ئىشنى ئايرىۋەتكىلى ئۆزۈم كهلدىم     دەپ ئوي 



www.uyghurweb.net 
 

 38

 ئاجىزلىغىنىــڭ دەلىلــى دەپ چۈشــهنگهن ســابىت دامــولالم ئۇنىــڭ بــۇ ســۆزلىرىگه ئۇنىمــاي كاشــغهرگه بېــرىش 

يېڭــى  ىرلىــشىپتۆمــۈر ســىجاڭمۇ ئىالجــسىز بۇالرنىــڭ كاشــغهرگه كىرىــشىگه ۋە ب  . ئىرادىــسىدە چىــڭ تــۇردى 
  .شهھهرنى ئېلىشقا قوشۇلۇپ كاشغهرگه قايتتى

ئابدۇلالھ ئهسكهرلىرىنى ئېلىپ كاشـغهر خهلقىنىـڭ قىـزغىن ۋەسـهمىيمانه قارشـى       سابىت دامولالم ۋە ئهمىر   
تۆمـۈر سـىجاڭمۇ كۆرۈنۈشـته ياخـشى        . كۈنى كاشغهرگه كىردى  -21 ئاينىڭ   -7دەبدەبىلىرى ئىچىدە    ۋە ئېلىشى

ــرام قىلغــان ــدىئېهتى ــدىن  .  بول ــۇالر كاشــغهرگه كىرىــپ ھــاردۇقىنى ئالغان ــۈر ســىجاڭغا كىــشى   ب كېــيىن تۆم
لـېكىن تۆمـۈر سـىجاڭ بۈگـۈن، ئهته،         . كىرگۈزۈپ ئۇنى يېڭى شهھهرگه بىرلىكته ھۇجۇم قىلىشقا دەۋەت قىلدى        

لالمغــا كاشــغهرلىكلهردىن ســابىت دامو ۋە تېڭجــاڭ ھــاپىز يــاركهنتتهكى مانــا شــۇ ئارىلىقتــا. كېچىكتــۈردى دەپ
قىلىــدىغان بىــر بۆلــۈك ئــادەملهر تۆمــۈر ســىجاڭنى ســابىت دامولالمغــا قارشــى ھهرىــكهت قىلدۇرۇشــقا   ھهســهت
بىر تهرەپتىن سابىت دامولالم بهزى ئىككى يۈزلۈك ئادەملهرگه ئـۆز سـىرىنى ئېيتىـپ ئـۇالرنى تۆمـۈر                   .  باشلىدى

كاتتىلىرىغـا مهغـرۇرانه    مولالم كاشـغهرنىڭ يهنه بىر تهرەپتىن سابىت دا. سىجاڭ بىلهن سۆھبهتلهشىشكه قويدى   
ئهمما تۆمۈر سـىجاڭ قـول ئاسـتىدىكى        . ھېسسىياتىنى بۇزدى  مۇھهببهت كۆرسىتىپ ئۇالرنىڭ ئىلگىرىكى   ئىپادە

بارلىق ئهسكهر ۋە قوماندانالرنى پۇل ۋە مهنسهب بىلهن خوش قىلىپ ھهممىنى ئـۆزىگه سـادىق تهرەپـدارالردىن                  
ئابــدۇلالھقا  ئهمىــر  كۈنىــدىن باشــالپ تۆمــۈر ســجاڭ ســابىت دامــولال ۋە-1نىــڭ  ئاي-8بۇنىــڭ بىــلهن . قىلــدى

بـــۇ ئهســنادا كاشـــغهر ئاھالىـــسىدىن بولغـــان بهزى بىـــر  . باشـــلىدى ئوچــۇقچه دۈشـــمهنلىك كۆرســـهتمهككه 
 ئىنقىالبتـــا شهخـــسىيهتچى تىجـــارەتچىلهر ۋە بۇرۇنـــدىن كاشـــغهردە چـــوڭ ئاتىلىـــپ ئـــۆتكهن بـــايالر ۋە بهزى

مهســلىههتلىرى شــۇ  بارغانــسېرى تــار يولغــا باشــالپ، بهرگهن تۆمۈرســجاڭنى لغــان ئىــنقىالبچىالرقوراللىنىــپ قا
بولدىكى، كاشغهر دېگهن   ئهزەلدىن ھۆكـۈمهتكه مهركهز بولـۇپ كهلـگهن يهر، ئۆرۈمچىـدىن قالـسا ئىككىنچـى                   

تۆمـۈر سـىجاڭنىڭ    قىـسىم بـۇزۇق خىيـالالرنى        دېگهن  دەك ھهر    پايتهخت بولۇپ كهلگهن بىر ۋىاليهت مهركىزى     
 لهرنـى تامـام ئهسـكهرلىرى بىـلهن         )شـاھ مهنـسۇر   (ئابـدۇلالھ    مېڭىسىگه قۇيۇپ سابىت ھاجى دامـولالم ۋە ئهمىـر        

 تــاالڭ قىلىــپ تىرىپىــرەن قىلىۋىتىــشكه، بۇنىــڭ -قورالــسىزالندۇرۇپ نهزەربهنــد قىلىــشقا، ئهســكهرلهرنى بــۇالڭ
ــدا قولغــا     چۈشۈرۈشــكه كۈشــكۈرتكهنلىكى ئۈچــۈن تومــۈر ئارقىــسىدىن خــوتهن ھۆكــۈمىتىنى بىــر پۈتــۈن ھال

شۇنىڭ بىـلهن بـۇ شـۇم نىيهتنـى ئهمهلـگه ئاشـۇرۇش ئۈچـۈن بىـر                 . سجاڭغا بۇ مهسلىههتلهر بهك ياراپ كېتىدۇ     
 قوماندانالر، ئىدىيىسى قاالق تىجارەتچىلهر ۋە ھهسهتچىلهر بىر يهرگه كېلىپ ئۆزئـارا مـۇزاكىرىگه             بۆلۈك ھهربىي 

بولـسىمۇ، بـۇالر ئـۆزىچه ھۇجـۇمنى          قىلىنمىغـان  مهخپىي ھۇجۇم قىلىش قارار    رىلهردەگهرچه بۇ مۇزاكى  . چۈشتى
قومانــدانلىرى ۋە خۇسۇســهن كاشــغهر  لــېكىن، تۆمــۈر ســىجاڭنىڭ بهزى.  ئىككــى كــۈن كېچىكتۈرۈشــتى-بىــر

رغـان  الر ھهرقايـسى سـارايالردا تارقـاق ھـالهتته تۇ         قومانـدان  ئاھالىسىدىن سابىت دامولالمغا ھهسهت قىلىـدىغان     
ئابــدۇلالھ  شــۇ چاغــدا  ئهمىــر. باشــلىدى تارتىۋىلىــشقا قىــسىملىرىمىزغا ھۇجــۇم قىلىــپ ئۇالرنىــڭ قــوراللىرىنى

بـارالىغۇدەك ھـالهتته بولـسىمۇ، سـابىت دامـولالم         ئهسكهرلىرىنى ئېلىپ قانداق قىلـسا قىلىـپ يـاركهنتكه يېتىـپ          
 ئابـدۇلالھ   كـۈنى ئهمىـر    -7 ئاينىڭ   -8قىلىپ،  شۇنداق  . ئابدۇلالھنى تهسلىم بولۇشقا كۆندۈردى    قورقۇپ ئهمىر 

ئابـدۇلالھنى يهنه بىـر نهچـچه كىـشى          تۆمـۈر سـابىت دامـولالم ۋە ئهمىـر        . قـوراللىرىنى تۆمـۈرگه تاپـشۇردى      تامام
ــۇالڭ     ــان خــوتهن ئهســكهرلىرىنى ب ــدىن ئايرىلغ ــيىن، قورال ــدىن كې ــد قىلغان ــلهن نهزەربهن ــپ،  -بى ــاالڭ قىلى  ت

بهزىلىرىنـى ئۆلتـۈرۈپ، غـايهت زۇلـۇمالرنى         ۋە تارتىۋىلىـپ  كىيىملىرىنـى  ۈستىدىكىئۇالرنىڭ پۇللىرىنى ھهتتا ئ   
ــدا كاشــغهردىن   ــاچ ۋە يالىڭــاچ ھال ــدى قىلىــپ ئ ــدا   ئهســكهرلهرنىڭ شــېهىد . قوغلى ــدىن باشــقا يول بولغانلىرى

 -95  بهتـتىن  -89مۇھهممهد ئهمىن ھهزرەتنىـڭ ئـۆز كىتابىـدىكى         » . سۇسىزلىق ۋە ئاچلىقتىن ئۆلگهنلىرىمۇ بار    
  .كۆرمهكچى بولغانالر شۇ كىتابقا قاراسۇنلهر داۋامىنى. يېزىلدى شۈنچىلىك بهتكىچه بولغان سۆزلىرى
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 سىياسىتى كېڭهيمىچىلىك

 
ــلهن خــوتهنلىكلهر       ــۈر ســىجاڭ بى ــدا تۆم ــۆز كىتابى ــن بۇغرابېكنىــڭ ئ ــۇھهممهد ئهمى ــدە م ــدىنقى بۆلۈم ئال

قىلىشلىرىغا قارىغاندا، خوتهنلىـك قېرىنداشـلىرىمىز       ېتىراپتوغرىسدا يازغان ئېچىنىشلىق ۋەقهلهرنى بىرمۇ بىر ئ      
يـۇقىرىقى  (قالدۇرىـدىغان بىـر ئىـشنى قىلىـپ بهك خاتـا قىلىپتـۇرلهر              تهنه -تارىخ سهھىپىلىرىدە ئـۆزلىرىگه تاپـا     

ئـۆز ئـاجىزلىقىنى يوشۇرماسـلىق، كهمچىلىكىنـى ئېتىـراپ قىلىـش            «: ئـۆتكهن دانـاالر   . ) قـۇر  -8 بهت   -91ئهسهر  
شۇنىڭغا قارىغانـدا مـۇھهممهد ئهمىـن بۇغرانىـڭ بۇنـداق           . دېگهن   ئىكهن    »كه يېتىشنىڭ تۈرتكىسىدۇر  كامالهت
 كامالىتىنىـڭ  زاتنىـڭ  ئـۇ  بىلهن ئۆز كىتابىدا ئۆز كهمچىلىكىـگه قىلغـان ئېتىراپلىـرى          قىلىپ ئۆز قهلىمى   ئېنىق

سـى ئېلىـپ خاتـالىقنى قايتـا سـادىر      ئهگهر بىر كىشى خاتا قىلغان بولسا، ئۇ بۇنىڭدىن ئىبـرەت دەر      . بهلگىسىدۇر
  ).ئهمما تهكرار خاتالىق ئۆتكۈزۈىش ئهڭ چوڭ خاتالىقتۇر(. قىلماسلىققا تىرىشىدۇر

ــۈمهتكه       ــان ھۆك ــدە قۇرۇلغ ــت ۋىاليهتلىرى ــوتهن ۋە ياركهن ــشىلىرىنىڭ خ ــوتهن دۆلهت كى ــدە خ ــۆز پهيتى ئ
ــشى كېڭهيمىچىلىــك   ــائهت قىلمــاي كاشــغهرگه كــۆز تىكى ــدى سىياســىتى يۈرگۈز قان . ۈشــكه باشــلىغانلىقى ئى

ھــالبۇكى مىڭــالپ قۇربــان بېرىــپ، قــانالر تۆكــۈپ، جــانالرنى پىــدا قىلىــپ قولغــا كهلــگهن خــوتهن دۆلىتىنىــڭ 
ــرا      ــېلىش، چىگ ــكه س ــشلىرىنى رەت ــى ئى ــڭ ئىچك ــپ خوتهننى ــگه يېتى ــتهھكهملهش،   -قهدرى ــۇدۇدلىرىنى مۇس ھ

، زامانىۋىي قورالالر بىلهن قورالالنـدۇرۇش، ئـارمىيه        تهربىيىگه ئىگه قىلىپ   -تهلىم ھهربىي قوشۇنالرنى زامانىۋىي 
بۇنــداق قىلىــشقا زامــانمۇ، ماكــانمۇ يــار بىــرەر ئىــدى، . قوللىرىــدا ئىــدى پۇرســىتى ئىــشلىرىنى تۈزۈملهشــتۈرۈش

 قهدەر شۇنداق ئىـكهن، شـۇ بـويىچه    -خهيرىيهت، قازايۇ . شۇنداق تۇرۇپ كاشغهرگه يۈرۈش قىلىش خاتا بوالتتى      
  :وغرىدا بىر شائىر خويمۇ توغرا ئېيتقانبۇ ت. بولۇپتۇر

 
 توسۇپ بولماس تهقدىرنى بىلهكته كۈچ بولغانغا،
  .ئۆچمهس ئىگهم ياققان شام قانچه ئامال قىلغانغا

 
شـۇنداقتىمۇ كىـشىنى ئۆكۈنـدۈرۈدىغان بىـر يېـرى ئۇالرنىـڭ ئـۆز              . بۇنداق خاتالىقالر تارىختا كۆپ بولغان    

ــا ــتهلمهي مۇرادلىرىغـ ــدۇر يېـ ــوق   . قالغنلىقىـ ــۈمىز يـ ــارتۇقچه ئهزۋەيلىگـ ــشالرنى ئـ ــۇ ئىـ ــڭ بـ ــۈنكى، . بىزنىـ چـ
ــېلىش      ــهھهرنى ئـ ــرەر شـ ــا بىـ ــشغال قىلىـــش ۋە يـ ــى ئىـ ــرەر مهملىكهتنـ ــلهن بىـ كېڭهيمىچىلىـــك قىلىـــش  بىـ

ئىـشالرغا ھهيـران    ئىنـسان تهبىئىتىنـى بىلگهنـلهر بـۇ       . جاھانگىرالرنىڭ نهزىرىـدە قـالتىس ئىـش ھېـسابالنماقتا        
 ئهسـىرنىڭ  - 20ۆلهت ۋە ئهل كۈچلۈك، زور بولۇشقا ئۇرۇنمايدۇ؟ شۇنىڭدەك، بىـز بۈگـۈن   قايسى بىر د  . قالمايدۇ

شــهرقته بولــسۇن يــاكى . ســىغمايدۇر مهدەنىيهتنىــڭ ئــاۋازى يهر بىــلهن كــۆك ئارىــسىغا . ئاخىرىــدا ياشــاۋاتىمىز
سىياسـىتى   چىلىكسىياسىتى، مۇسـتهملىكى   غهربته بولسۇن ئىمپېرىيالىزمنىڭ غۇالچ ئېتىپ كېتىۋاتقان ئىستىيال      

ئۈچۈن يهر يۈزى تارچىلىق قىلىپ، بهش قىتئه زېمىنغا قانائهتلهنمهي، كۆكنى ئىستىيال قىلىـش ئۈچـۈن ھېلـى              
سهپدىـشىمىز،   شـۇنداق ئىـكهن، بىـز مۇجاھىـد       .  كۈندۈز ھهرىكهت قىلماقتا   -يۇلتۇزغا چىقىپ كېچه   ئايغا، ھېلى 

  ھهزرەتلىرىنــى ۋە ئۇنىــڭ مهســلىههتچىلىرىنى  قومانــدانى مــۇھهممهد ئهمىــن بــۇغرا    خــوتهن ئارمىيىــسىنىڭ 

يهر يۈزىـدە خاتـا قىلمىغـان كىـم         . سىياسىتىدە خاتا قىلدى، دەپ ئۆز روھىمىزنـى چۈشـۈرمهيمىز         كېڭهيمىچىلىك
باقىـدىغان بولــساق،   ۋاراقـالپ   بىـر -بـار؟ قايـسى مهرد يىگىـت بۇنـداق قىالاليـدۇ؟ تـارىخ سـهھىپىلىرىنى بىرمـۇ        

 شــېهىد )ئــالالھ ئۇنىڭــدىن رازى بولــسۇن(لهرنىــڭ خاتــالىقى، ھهزرىتــى ئهلىنىــڭ غازىتىــدىكى مهرگهن ئوھــۇد
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 ۋەقهسى قاتـارلىقالر ئىـسالم تارىخىـدىكى        )تۆگه(ھادىسىسى، جهمهل    بولۇشى بىلهن باشالنغان خاتاالر، سىففىن    
. لى بولـسۇن  كهربـاال چۆلىـدە بولغـان قـايغۇلۇق ۋەقهلهرگه نېمىـدېگى          . ئهڭ زور ۋە ئېچىنىشلىق فاجىئهلهردىندۇر    

دۇنيـادا خاتـا قىلمىغـان    .  ھېكمىتىنى ئۆزىگه تاپشۇرماسلىققا ئىالجىمىـز يـوق      -تهقدىر شۇنداق ئىكهن، دەپ سىر    
دېمهيلــى، نهمــرۇدالر، رىملىقــالر، كىــسراالر،  قايــسى پادىــشاھ ۋە قايــسى دانىــشمهن ئــۆتكهن؟ بىــز پىرئهۋنلهرنــى

 مهجۇســــىلهر، بولۇپمــــۇ زامــــانىمزدىكى ئاتــــالمىش قهيــــسهرلهر، ناتسېىــــستالر، كوممۇنىــــستالر، فاشېــــستالر،
دېمهيلــى، ئۇالرنىــڭ سىياســهت ۋە جهڭ مهيدانلىرىــدا ســادىر قىلىۋاتقــان خاتــالىقلىرىنى ســاناپ   دېمــوكراتالرنى

 تئېمـۇر  ئابباسـىيلهرنى ئـۇردى، ئهمىـر      تارىختا ئهرەبلهر ئهجهملهرنـى ئـۇردى، ئـۇمهۋىيلهر       . بولمايدۇ تۈگهتكىلى

بـۇ جهھهتـته    . كاشغهر خوتهننى ئۇردى، خوتهن كاشغهرنى ئـۇردى، قابىـل ھـابىلنى ئـۇردى            بايهزىدنى ئۇردى،   
 ! ھه-بىر شائىرنىڭ تۆۋەندىكى بىر مىسرا شېئىرى نهقهدەر جايىدا ئېيتىلغان

  . بىلمهي قېرىنداشنى ئۇردى-قېرىنداش بىلىپ
 

. شــۇنداق بولـۇپ كهلــدى تــارىخ باشلىنىـشتىن  . تارىختـا بۇنىڭغـا ئوخــشاش خاتـالىقالر كــۆپ يـۈز بهرگهن    
 توغرىنى توغرا، ئهگرىنى ئهگرى، كىچىنى قاراڭغۇ، كۈنـدۈزنى يـورۇق دەپ ھۆكـۈم              .تارىخ بىر ھهققانىي قازىدۇر   

  .چىقىرىدۇ

 قانداق كۆرسـهك شـۇنداق بىلىـپ، شـۇنداق يېزىـپ بولغانـدىن              )رېئاللىقنى(سۆزىمىزگه كهلسهك، تارىخنى    
تهقـدىر ئـۆز ئىـشىنى      . ززاسـى شـۇنداق ئىـكهن، شـۇنداق بولـدى         كېيىن بىزگه چۈشـكهن مهجبۇرىيهتنىـڭ تهقه      

بـۇ تېمىغـا    . بۇ ئىشتا قولىمىزدىن كېلىشىچه بۆلگۈنچىلىكتىن قـاچىمىز      . ۋەقهلهرگه خاتىمه بېرىمىز   قىلدى، دەپ 
خاتىمه بېرىش ئالدىدا، خوتهن شېهىدلىرىنى، كاشغهر مۇجاھىـدلىرىنى، ئۇلـۇغ تۈركىـستان ئۈچـۈن جـانلىرىنى                

ــ  ــدا قىلغـ ــانهپىـ ــرىگه   انالرنى، پهرغـ ــېهىدلىرىنىڭ ھهقلىـ ــا«شـ ــسىنى ! ئىالھـ ــۇالرنىڭ بارچىـ ــتىڭگه شـ  رەھمىـ

ــسهن    ــشىلهردىن قىلغاي ــق كى ــتىڭگه اليى ــدۈرۈپ، جهننى ــا   » !چۈمۈل ــپ، دۇئ ــا يالۋىرى ــڭ دەرگاھىغ دەپ خۇدانى
هنـئهنىگه بـاغلىق    ھهممىمىز بىر ئ  . ھهممىمىز بىر ئاتىنىڭ، بىر ئانىنىڭ ئهۋالدى، بىر ۋەتهننىڭ ئوغالنى        . قىلىمىز

بولۇپمـۇ  . بىر تىل، بىـر مىللهتـكه مهنـسۇب بىـر قهۋممىـز           . بىر، مهپكۇرىدە بىر   بولۇپ، يۇرتنى قۇتقۇزۇش پىكرىدە   
ــوقتىنى     ــۇ ن ــى ب ــسالم بىرلىك ــى، ئى ــن بىرلىك ــى دى ــۇ بىزدىك ــسىلهپ تېخىم ــدۇ ھهس ــر،  . كۈچهيتى ــابىمىز بى كىت

ىتتىپـاق بولۇشـىمىز ئۈچـۈن ئهمـدى يهنه نـېمه الزىـم؟             شـۇنداق ئىـكهن،  بىزلهرنىـڭ ئ       . پهيغهمبىرىمىزمۇ بىردۇر 
  نېمىنى مىراس قالدۇرۇپ كېتىمىز؟ ۋارىسلىرىمىزغا نهسىللىرىمىز، كېلهچهكتىكى يېڭى

  .قالدۇرغان ئهڭ ياخشى مىراسىمىز بىرلىك، ئىتتىپاقلىق بولسۇن بىز شۇنى ئۇنتۇمايلىكى، ئهۋالدلىرىمىزغا
ــار ــاھلىرىمى ! ئهي پهرۋەردىگـ ــڭ گۇنـ ــارلىق   بىزنىـ ــۇنداقال بـ ــڭ ۋە شـ ــۇرۇن ئۆتكهنلهرنىـ ــزدىن بـ زنى، بىـ

  !مۇئمىنلهرنىڭ گۇناھلىرىنى كهچۈرۈم قىلغايسهن
   

  
  تۆمۈر سىجاڭنىڭ شېهىد بولۇشى

 
ئالــــدىنقى بىــــر بۆلۈمــــدە تۆمــــۈر ســــىجاڭنىڭ بىپهرۋالىقــــى توغرىــــسىدا بىــــر ئــــاز توختالغــــانلىقىمىز  

، تۆمۈر سىجاڭنىڭ بـۇ بوشـاڭلىقى ۋە غـاپىللىقى بارغـانچه            دېگهندەك. ئوقۇرمهنلىرىمىزنىڭ ئېسىدە بولسا كېرەك   
ئارقىـسىدىن   تېڭجاڭنىـڭ  ھـاپىز . تىـدە خـوتهن مۇجاھىـدلىرى بىـلهن قارشىالشـتى         ېبۇنىڭ ئـاقىۋ  . كۈچهيدى

ئۇنــدىن باشــقا يهنه قىرغىــزالر قوشــۇنىنىڭ . كىچىــك ئــاخۇن تېڭجــاڭنى خــوتهننى ئىــشغال قىلىــشقا ئهۋەتتــى 
ئېلىـپ   تېڭجاڭ بىـلهن بىـرلىكته خـوتهن ۋىاليىتىنـى         ھاپىز يجاڭنى خوتهنگه بېرىپ  قوماندانى ئوسمان ئهلى لۈ   
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تۆمـۈر  . بىـراق ئوسـمان لۈيجـاڭ بـۇ بـۇيرۇقنى ئورۇندىمىـدى      . كاشغهرگه قـارام قىلىـش ئۈچـۈن بـۇيرۇق بهردى        
ئوسـمان ئهلـى لۈيجـاڭ بـۇ ئىـش تۈپهيلىـدىن تۆمـۈر سـىجاڭنىڭ            . سىجاڭنىڭ بۇنىڭغا قاتتىق ئاچچىقى كهلدى    

  .ئېلىپ تاغقا چىقىپ كهتتى هزىپىگه ئۇچراپ قېلىشتىن قورقۇپ كاشغهردە تۇرۇۋاتقان بارلىق قوشۇنلىرىنىغ
ــدى       ــاز قال ــكهرلىرى ئ ــغهردىكى ئهس ــىجاڭنىڭ كاش ــۈر س ــۆرە، تۆم ــهۋەبلهرگه ك ــۇنداق س ــا ش ــۆزگه . مان ك

ىدا ئـۆزى خـان، ئـۆزى    سېتىۋالدىجان قالغان بولۇپ، ئۇمۇ يارباغ دەرۋازىسىنىڭ سـىرت  كۆرۈنگهن تېڭجاڭالردىن 
سـىجاڭ لهڭگهردىكـى باغقـا        كـۈنى تۆمـۈر    - 27 ئاينىـڭ    -9 يىلـى    -1933. بهگ بولۇپ، بۇيرۇق كۈتۈپ تـۇراتتى     

 كۈنـدۈز كۆزىتىـپ تۇرۇشـقان دۈشـمهن         -كـېچه  تۆمۈر سىجاڭنىڭ ھهرىكىتىنـى   . چىقىدۇ ئىستىراھهت قىلغىلى 
ئۇالر تۆمۈر سىجاڭغا سـهمهندە پىـستىرما قويـۇپ،         . ىتۇڭگانالر بۇ قېتىم بىر شۇملۇققا تهييارلىق كۆرۈشكهن ئىد       

ــۈپ تۇرۇشــىدۇ   ــشىنى كۈت ــدە    . ئۇنىــڭ كېلى ــان يهرگه كهلگهن ــستىرما قويۇلغ ــسى پى ــۈر ســىجاڭنىڭ ماشىنى تۆم
شـۇ ئانـدا تۆمـۈر سـىجاڭ بىـلهن          . ماشـىنا ماڭالمـاي قالىـدۇ     . توساتتىن تۇڭگانالرنىڭ ئـوق يامغۇرىغـا تۇتۇلىـدۇ       

ــس   ــى مۇھاپىزەتچى ــڭ ئىكك ــۇالپ     ئۇنى ــىنىدىن يهرگه دوم ــۈكى ماش ــڭ ئۆل ــۆت ئادەمنى ــۇپ ت ــوپۇرى بول  ى ۋە ش

. يېڭـى شـهھهرگه چىقىـپ كېتىـدۇ        تۇڭگانالر كېلىپ تۆمـۈر سـىجاڭنىڭ كاللىـسىنى كېـسىپ ئېلىـپ           . چۈشىدۇ
قومانــدانلىرىغا كونــا شــهھهرگه ھۇجــۇم قىلىــشقا بــۇيرۇق   ماجهنــساڭ ئۇنىڭغــا ئهگىــشىپ يېڭــى شــهھهردىكى 

ئارىـسىدا دەھـشهتلىك     قوشـۇنلىرى  لهن تۆمۈر سىجاڭنىڭ قالدۇق كۈچلىرى بىلهن تۇڭگان      بۇنىڭ بى . بېرىدۇر
 يېڭـى  ئۈچـۈن  تۇڭگـانالر  ئهتىسى. تۇڭگان ئهسكهرلىرى بىلهن تولىدۇ    كاشغهر كونا شهھىرى  . ئۇرۇشالر بولىدۇ 

 تۇرغــان  اليىهىلهرنــى تــۈزۈپ تهييارلىنىــپ-لوزۇڭنىــڭ بېغىــدا پىــالن. ھايــات، يېڭــى شــادلىق كــۈنى بولىــدۇ 
مادوتهي لوزۇڭنىڭ قول ئاستىدىكى مۇشۇ كۈنگه ئاتاپ بېقىلغان مىللىـي ئهسـكهرلهرنىڭ مۇھـاپىزىتى ئاسـتىدا                

يېڭـى شـهھهردىن ھۇجـۇم قىلىـپ چىققـان          . كاشغهر ئوردىسىغا كىرىپ ئورۇنلىـشىپ، ھوقـۇقنى قولىغـا ئالىـدۇ          
شــېهىد . قېلىــشىدۇ هي ھودۇقــۇپقىلىــشلىرىنى بىلــم تۇڭگانالرنىــڭ كۈچلــۈك تهشــكىلىنى كــۆرگهنلهر نــېمه 

  ئاتىـشار شـهھهرنىڭ سـىرتىغا چىقىـپ ئـارتۇش          -تۆمۈرنىڭ شهھهردە قالغان ئازغىنه ئهسكهرلىرى بولسا ئېتىشار      

  . تهرەپكه كېتىدۇ

  
  تۇڭگانالرنىڭ ھۆكۈمهت ۋە ئىدارە شهكلى

 
دىكى ئۆلـۈكلهرنى   كۈنى بۇ قۇرالرنى يازغۇچى كهمىنه شـهھهر ئىچـى ۋە ئهتراپىـ            - 28 ئاينىڭ   - 9شۇ يىلى   

 ۋە ئاتلىنىـپ، ئهسـۋاب   جهمئىيىتىـدىن  مهقسىتىدە ھىـالل ئهھـمهر   كهلتۈرۈش كۆمۈش، يارىدارالرنى شىپاخانىغا 

نهگه قارىـساڭ   . تهرتىـب، ئىنتىزامـى پۈتـۈنلهي ئـۆزگهرگهن        ئوردىنىـڭ . ئوردىغا كىردىم  ئېلىپ جابدۇقلىرىمنى
بېـزەلگهن   ئاساسـدا   ئهنئهنىـسى  )خهنـزۇ (ى قهدىمىي چىن    خىتاي، تۇڭگانالر بىلهن تولغان بولۇپ، ئىدارە شهكل      

يېڭىـدىن تهخـتكه چىققـان مـادوتهينى تهبـرىكلهش ئۈچـۈن             ۋە بىز كىرسهك، بىـر تهرەپـته تۇڭگـانالرنى       . ئىدى
. كهلگهن شهھهر بايلىرى، تىجـارەتچىلىرى، ئـالىملىرى ۋە باشـقا كىـشىلهر بىـر ئايۋانـدا قاتـار تىزىلىـپ تـۇراتتى                     

يۇنـۇس بهگ    يهردە مهن ئـۇ  . كىرگىنىمدە دائىرە بولۇپ تۇرغان كىشىلهر توپىغا كـۆزۈم چۈشـتى         مهن ئىچكىرىگه   
قارىـسام  . سـاالم ئورنىـدا كـۆزلىرىمىز ئۇچراشـتى       . ۋە ئابدۇرەھمان ئهپهندىلهرنى كۆردۈم، ئۇالرمـۇ مېنـى كـۆردى         

بېرىـپ ئۇنىـڭ    . ۆرۈنـدى تهرىپىدە ئولتۇرغان بىر ياش يىگىت ھهربىي بۆلۈم باشـلىقىدەك ك          ئۈستهلنىڭ يۇقىرى 
مېنىـڭ  ھىـالل ئهھمهرنىـڭ خـادىمى          ئۇ چهپ يىڭىمگه تاقىۋالغان قىزىل ئـاي بهلگىـسىدىن        . بىلهن كۆرۈشتۈم 

ئــۇ مېنىــڭ ئۇنىــڭ ســۆزلىرىنى چۈشــهنمىگهنلىكىمنى . ئىكهنلىكىمنــى بىلىــپ، خىتــايچه سۆزلهشــكه باشــلىدى
ســۆز . هن بىــز راۋان سۆزلىــشىپ كهتتــۇقشــۇنىڭ بىــل. ئۇققانــدىن كېــيىن رۇس تىلىــدا سۆزلهشــكه باشــلىدى 
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ئارىلىقىـــدا مهن ئۇنىڭغـــا ھىـــالل ئهھمهرنىـــڭ خهلقئـــارالىق بىـــر جهمئىـــيهت ئىكهنلىكىنـــى، ئۇنىـــڭ پۈتـــۈن 
. ئىنسانىيهت ئۈچۈن  خىزمهت قىلىدىغانلىقىنى ھهمدە ئۆزۈمنىڭ بۇ ئورۇننىڭ مهسـئۇلى ئىكهنلىكىمنـى دېـدىم              

مېنىـڭ   بهگ ئۇنىـڭ   يۇنـۇس . دەپ كهتتـى   ىتـايچه بىـر نىمىلهرنـى     شۇ چاغدا بۇ ئـادەم يۇنـۇس بهگـكه قـاراپ خ           
نهتىجىدە، بۇ ئادەم مېنىڭ شهھهر ئىچـى ۋە سـىرتىدا، سـېپىل ئاسـتىدا              . سۆزلىرىمنى قوللىغانلىقىنى ئىما قىلدى   

مهن . داۋالىــشىمغا قوشــۇلدى  كېلىــپ ئېلىــپ قالغــان ئۆلــۈكلهرنى كۆمۈشــكه، يارىــدارالرنى دوختۇرخانىغــا    
ــدىم، ئۇنىڭغىمــۇ     ھې ســهمهندىكى ــايرىم رۇخــسهت ســورىغان ئى ــنه قىلىــش ئۈچــۈن ئ ــۈكنى دەپ لىقــى تــۆت ئۆل
تېنـــى بىـــلهن بىـــرگه كۆمۈلهمـــدۇ يـــاكى ئـــايرىم  تۆمـــۈر ســـىجاڭنىڭ كاللىـــسى«: مهن ئۇنىڭغـــا. قوشـــۇلدى

 بېرىـپ، تۆمۈرنىـڭ كاللىـسىنى دەرھـال ئېلىـپ          ، دېسهم، ئۇ شۇ ھامان يېڭى شـهھهرگه تېلېفـۇن         »كۆمۈلهمدۇر؟

تېنـى بىـلهن     كاللىـسى «: سـوئالىمغا  بـايىقى  پ ھىالل ئهھمهرگه تاپشۇرۇشقا بۇيرۇق بهردى ھهمدە مېنىڭ       كېلى
 ئــايرىال چاغــدا ئــۇ ماڭــا ئــۆز تهشــهككۇرىنى بىلــدۈردى ۋە يۇنــۇس . بهردى جــاۋاب دەپ» بىــرلىكته كۆمۈلــسۇن

ئوردىـدىن   ۇ قورقۇنچلـۇق  مهن ھهرھالـدا بـ    . تاپىلىـدى  بېرىشنى بهگكه بۇ ئىشقا كېتهرلىك خىراجهتنى تهقلهپ     
ھىـالل  . چـاپتىم  قېـشىغا   تهگـمهس بـوز ئېتىمنىـڭ      -دە، ئـايىغىم يهرگه تىـگهر      - چىقـتىم  سهالمهت - سىرتقا ساق 

مهن بولــسام دوختۇرخانىغــا . جهمئىيىتىــدىكى خــادىمالر نــۆۋەتتىكى قۇتقــۇزۇش ئىــشىغا ماڭدۇرۇلــدى  ئهھــمهر
ئابـدۇلالھ  . كېلىنىـپ ئـۆز تېـنىگه قوشـۇلدى        ئېلىـپ  ىمۇبىر كهمدە تۆمـۈر سـىجاڭنىڭ كاللىـس       . قايتىپ كهلدىم 

ھاجىنىڭ باشچىلىقىدا تۆمۈر سىجاڭ ۋە ئۇنىڭ ئىبراھىم قارى، سـابىت قـارى دېـگهن ئىككـى مۇھاپىزەتچىـسى،            
  .دەپنه قىلىندى شوپۇرى ئهمىن مهرگهن قاتارلىقالرنىڭ ھهممىسى توغراق مازارغا

ــدىمى   « ــۋەتته ئالالھنىــڭ ئىگىدارچىلىقى ــز ئهل ــدىلىرىمىز  (ز بى ــى ئالالھنىــڭ بهن ــۇم ئالالھنىــڭ  )يهن ، چوق
  ) ئايهتنىڭ بىر قىسمى-156سۈرىسى  بهقهرە( ».دەرگاھىغا قايتىمىز

تۆمــۈر ســىجاڭ مهرھۇمنىــڭ بــۇ ھالغــا دۇچــار بولۇشــىنىڭ ســاددىلىق، بىپهرۋالىققــا ئوخــشاش بىــر قــانچه   
تۇڭگـانالر بىـلهن ئـارىمىز      «: ۈر سـىجاڭغا  مهسـىلهن، ئـۆز ۋاقتىـدا خوجـا نىيـاز ھاجىمـدىن تۆمـ             . سهۋەبلىرى بار 

 تۇڭگانالرنىــڭ كاشــغهردىكى كېلىــپ بــۇ بــۇيرۇقنى تاپــشۇرۇپ ئالغــان ھامــان تېــزدىن ھهرىكهتــكه. بۇزۇلــدى

تۆمــۈر ســىجاڭ بولــسا بــۇ  . دېــگهن مهزمۇنــدا بىــر پهرمــان كېلىــدۇ  ».قوللىرىــدىن قــورالالر تارتىــپ ئېلىنــسۇن 
ماڭا مۇشـۇنداق بـۇيرۇق     «: كۆرسىتىپ ن، بهلكى بۇ بۇيرۇقنى مازىخۇيغا    بۇيرۇقنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۇياقتا تۇرسۇ    

بــۇنى . دەيــدۇر »ئهممــا مهن ســىلهرگه دوســتلۇق قىلىــپ بــۇ بــۇيرۇقنى ئهمهلــگه ئاشــۇرمىدىم . كهلــگهن ئىــدى
ئېيتىـدۇر ۋە بـۇ ئىـشنى كـۆڭلىگه پۈكـۈپ            زىخـۇي تۆمۈرنىـڭ دولىـسىغا ئـۇرۇپ ئۇنىڭغـا تهشـهككۈر            ئاڭلىغان
ــاال، جېنىغــا جــازا    ىنشــۇند. قويىــدۇ ــۇالر . بولىــدۇ كېــيىن تۇڭگــانالر تۆمــۈر ســىجاڭنىڭ بېــشىغا ب نىهــايهت ئ

  .تۆمۈر بولسا ئۆز نادانلىقى، بىلىمسىزلىكىنىڭ قۇربانى بولۇپ كېتىدۇ. تۆمۈرنىڭ ئهزرائىلى بولۇپ قالىدۇ

  
 ئاۋۋال ئۆلدۈرمهلى ئهي خهسمى ھهقىقىي سېنى

  .ىرەن ئهلسهن، سهن بىزە دۈشمانلىرى ئۈستۈن گهت

                                    مۇھهممهد ئاكىف
 

ئالـدى بىـلهن سـېنى ئۆلتـۈرۈش كېـرەك ئىـكهن، بىزنـى           ! ئهي ھهقىقىـي دۈشـمهن جاھـالهت      : تهرجهمهسى
  دۈشمهنگه خار قىلغان دەل ئۆزۈڭ ئهمهسمۇ؟

 
 جاھالهت ئاغۇسىدىن ۋاي، بۇ تۈركىستان ئېلى ئىچمىش
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  ھان قوقوسى  دىن ۋايقۇالغى بۇ جا ئىشىتمهيدۇ
 ئهيلهمهسهڭ ھالىمىز خهراب تهرەھهۇم يارەب

 ئاتهشىنه باغرىمىز كهباب ياندۇق جهھالهت
  رلىرىدىنهسهر ئهدىدلهج                                            

 
   ئۆزبېك توقۇنۇشى- تۇڭگان بهرگهن يۈز ئاپپاق خوجامدا

 
 ئۆزبېـك ئهسـكهرلهر ئارىـسىدا شـىددەتلىك بىـر           -تۇڭگان اپىدائهتر كۈنلهردە ئاپپاق خوجام مازىرىنىڭ    شۇ

ئىككـى تهرەپــتىن بولغـان يارىــدارالر، ئۆلـۈكلهر مهيدانــدا، كوچـادا، بــاغالردا ھېچكىمنىــڭ     . ئـۇرۇش يــۈز بهردى 
قولىـدا  . ئىدارىـسىگه بىـر تۇڭگـان ئهسـكهر كهلـدى          ئهھمهر ئوردىدىن ھىاللى  ئهتىسى. كارى يوق ھالدا قالدى   

 دە، ھېلىقـى ھهربىـي      -مهن دەر ھـال بـوز ئېتىمغـا مىنـدىم         . ئىدى بار غا چاقىرغان مهزمۇندا مهكتۇپ   ئوردى مېنى
سـىزنى بـۇ يهرگه     . يارىدارالر بار  خانىدا ئهسكهر«: ماڭا ئۇ كۆرۈشۈشتىن كېيىن . قومانداننىڭ ھۇزۇرىغا كىردىم  

ردار قىلىـش  ەويـۇش ئىـشلىرىدىن خهۋ  ئۇالرنى داۋاالپ ساقايتىش، يهنه جهڭ مهيدانىدا ئـۆلگهنلهرنى يهرلىكـته ق   
مهن بـۇ ئىــشالرغا تهييـار ئىكهنلىكىمنـى بىلدۈرگهنـدىن كېـيىن، ئـۇ ماڭــا       . دېـدى » ئۈچـۈن چاقىرتقـان ئىـدىم   

 دوختۇرخانىغـا  ۋە تـوختىتىش  دوختۇرخىنىـدىكى ھهر قايـسى خادىمالرغـا مائـاش         ۋە ئىدارەسـى  ئهھـمهر  ھىالل

. تهلهپ قىلـدى    ئۇالرنىـڭ رويخېتىنـى يهتكـۈزۈپ بېرىـشىمنى        كېتهرلىك چىقىمالرنى ھېسابالپ چىقىش ئۈچۈن    
ــدا ئۇنىڭــدىن ئايرىلــدىم  مهن بۇنىڭغــا قوشــۇلغان ۋە تهشــهككۈر  تهلهپــكه كــۆرە، ئالــدى بىــلهن  . ئېيتقــان ھال

ئىـشلىرىغا مهسـئۇل ئابـدۇلالھ       يهنه بىر ياندىن دەپـنه    . داۋالىدۇق كېلىپ ئېلىپ يارىدارالرنى ئهسكهرخانىدىكى
يارىـدارالر  . ئـۆلگهنلهر يهرلىكـته قويۇلـدى     . ماڭغۇزۇلـدى  جابـدۇقلىرى بىـلهن ئاپپـاق خوجىغـا        -ھاجى ئهسباب 

بـۇ ئىـش    . كهلتۈرۈلـدى  ئهھـمهرگه  خورجـۇنلىرى بىـلهن ھىـالل       تۆت دانه ئات ئۈسـىتىدىكى    . ياتاققا ئېلىندى 
 ۋە ئهھــمهر ىــاللقومانــدانىغا دوكــالت قىلىنغانــدىن، قوماندانــدىن  بــۇ تــۆت ئــاتنى ھ  ھهربىــي تۇڭگانالرنىــڭ

  .ئىشلىرىغا ئىشلهتسه بولىدۇ، دەپ  رۇخسهت كهلدى دوختۇرخانىنىڭ

مۇجاھىــدالردىن بولغــان قوراللىــق تــۆت نهپهر ئــادەم تۇيۇقــسىز دوختۇرخانىغــا باســتۇرۇپ    بىــر كىچىــسى
رغـا  دوختۇرخانىـدىكىلهر قـولىمىزدا قـورال بولمىغـانلىقى ئۈچـۈن ئۇال          . كىرىپ ھېلىقى تۆت ئاتنى بۇالپ كهتتـى      

ئهزالىرىـدىن بولغـان، جهرنىـل     )ئىـستىقالل جهمئىيهتـى  (كهلگهنلهرنىڭ ئىچىدە جهمئىيهت  . تۇرالمىدۇق تاقابۇل
  .ساھىبقا ئهسكهر بولغان تاشكهنتلىك يهھيا دېگهن   ئادەممۇ بار ئىدى

 
 تىلىشىېقاچۇرۇۋ ئابدۇلالھنىڭ  ئهمىر)شاھ مهنسۇر(

 
ابىت دامولالمالرنىـڭ كاشـغهردە نهزەربهنـد بولـۇپ قېلىـشىغا           ئابـدۇلالھ ۋە سـ     ئهمىر خوتهن رەھبىرلىرىدىن 

 رازى ئهمهس   ) ت -ئىستىقالل جهمئىيىتى ئهزالىرى ۋەكىللىكىـدىكى ئىلغـار كىـشىلهرنى دېمهكچـى          ( مۇنهۋۋەرلهر
ــدى ــيهت . ئى ــۇڭا جهمئى ــاچۇرۇۋېتىش   ش ــۇالرنى ق ــدىن ئ ــي چارىــسى      تهرىپى ــڭ ئهمهلى ــپ، بۇنى ــارار قىلىنى ق

ــدايۇ. ئىــزدەلمهكته ئىــدى ــدەك،  قىرى ــۈر ســىجاڭنىڭ   - 27 ئاينىــڭ - 9 يىلــى - 1933دەپ ئۆتۈلگهن كــۈنى تۆم
جهمئىيىتىـدىكىلهرنىڭ تهشهببۇسـى بىـلهن       ئهھـمهر  تارقىلىۋاتقان چاغدا ھىالل   خهۋىرى ئېلىنغانلىق كاللىسى

 تــۆت ســېتىۋالدىجاننىڭ ئــابرۇيلۇق قۇربېشىــسى بولغــان ئارىــپ خوجــا ۋە ئۇنىــڭ بىــلهن بىلــله يهنه قوراللىــق 
كاشـغهردىن قـاچۇرۇلۇپ يـاركهنتكه        ئۇنىـڭ مۇھـاپىزەتچىلىرى    ۋە ئابدۇلالھ يىگىتنىڭ قوغدىشى ئاستىدا ئهمىر   
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بـۇ كۈنـدە خـۇددى پۈتـۈن دۇنيـا شـاھ            . شـاھ مهنـسۇر يهنه بۇرۇنقىـدەك ئـۆز تهخـتىگه ئولتـۇردى            . يهتكۈزۈلدى
 27 ئاينىـڭ    - 9(  كـۈنى   قۇتۇلغان بۇ  دېمىسىمۇ شاھ مهنسۇرنىڭ نهزەر بهندتىن    . مهنسۇرنىڭ بولغاندەك بولدى  

بېرىــپ شــاھ مهنــسۇرنىڭ  گۇمانالنغــانالر. ھاياتىــدىكى ئهڭ بهختىيــار كــۈن بولغــان ئىــدى   ئۇنىــڭ)  كــۈنى-
شـېهىدلهرنىڭ پـاك    . شۇندا بۇ سۆزىمىزنىڭ ئىسپاتىنى ئۇنىڭ ئۆز ئاغزىدىن ئاڭاليـدۇ        . بولىدۇ روھىدىن سورسا 

يېڭىــدىن قــايتىش بولــۇپ    ھاياتلىققــا  مهنــسۇر ئۈچــۈن ئېيتقانــدا  شــاھ. روھــى ئهلــۋەتته تــوغرا ســۆزلهيدۇ   
سـىۈپىتىدە شـاھ مهنـسۇر ئـارىف خوجـا ۋە ئۇنىـڭ يىگىتلىـرىگه         ھىسابلىنىدىغان بۇ تارىخى كۈننىڭ خاتىرىـسى  

جهمئىيىـتىگه   ئهھـمهر  ھىـالل . بېرىش بىلهن بىرگه ئۇالرغـا بىـر خالتـا ئـالتۇن ئىلتىپـات قىلـدى               كاتتا زىياپهت 
زاماننىـڭ  .  ئىكرامالر بىـلهن ئـۇالرنى كاشـغهرگه ئـۇزاتتى         -ئېيتىپ، چىرايلىق ئىززەت   تهشهككۇرلهرنى -رەھمهت

شـۇنىڭ بىـلهن سـابىت      . ئابـدۇلالھتىن جـۇدا بولۇشـقا تـوغرا كهلـدى          تهقهززاسى بويىچه سابىت دامـولالم ئهمىـر      
ــغهردىن  ــۇ كاش ــپ دامولالمم ــىۋىل يۆتكىلى ــۇقراچه( س ــنگهن پ ــكهرلهرنىڭ ھىم)كىيى ــۈك   ئهس ــر بۆل ــسىدە بى ايى

سـابىت دامـولالم ئارتۇشـقا چىققانـدىن        . ئۇزىتىلـدى  ئارتۇشـقا  رەھبهرلىكىـدە  مۇنهۋۋەرلهر ھهمـدە جهمئىيهتنىـڭ    
ــۇالرنى كاشــغهرنى       ــلهن ســۆھبهت ئۆتكــۈزۈپ، ئ ــدانالر، تېڭجــاڭالر بى ــالىيالر، قومان ــۇ يهردىكــى زىي ــيىن، ئ كې

ــهپهر    ــېلىش ئۈچــۈن س ــۇزۇپ ق ــرار قۇتق ــدىن تهك ــى ەۋدۈشــمهن قولى ــشىپ كهتت ــشقا كىرى ــز  . ر قىلى ــدى بى ئهم
شــهھىرى ئىچىــگه نهزەر  ئهھــۋالالرنى شــۇ ھالــدا قويــۇپ، ئوقــۇرمهنلهر بىــلهن بىــرلىكته كاشــغهر   ئارتۇشــتىكى

  .تاشاليلى
 

  )قۇتۇلۇشى(نىجاتى  كاشغهرنىڭ
 

هكته زامـانى ھۆكـۈم سـۈرم      تۇڭگـان  بۇ پهيتلهردە كاشغهر شهھهر ئىچىدە تۆمۈر سىجاڭنىڭ زامانى كېتىـپ،         
ــدى ــدى    . ئى ــان ئى ــپ قالغ ــدە ئىككىلىنى ــىمه ئىچى ــسا ساراس ــق بول ــگه   . خهل ــانغا ئى ــازغىنه س ــۇ ئ ئهمهلىيهتتىم

تۇڭگانالرنىــڭ پۈتــۈن مهملىــكهت ۋە بــارچه تــۈركلهرنى باشــقۇرۇپ كېتىــپ بواللىــشى ھــېچ ئهقىلــگه ســىغماس 
بـارلىق كـۈچلىرى بىـلهن      توپلىنىـپ    الرمۇجاھىـد «شـۇنداق بولۇشـىغا قارىمـاي، خهلقنىـڭ ئهلپازىـدىن           . ئىدى

دېـگهن   بىـر ئـارزۇ        » ...ئومۇمىي بىر ھۇجۇمغا ئۆتسه، بىز ئىچكىرىدىن قولىمىزدىن كهلگهن يـاردەمنى قىلـساق           
ــاالتتى  ــيال ئىپادىلىنىـــپ قـ ــسىمۇ تهبىئىـ ــزدىن چىقارمىـ ــنه مۇئهللىـــپ. گهرچه ئېغىـ ــمهر ھىـــالل كهمىـ  ۋە ئهھـ

ــدا ــات   دوختۇرخانى ــۈن پ ــانلىقى ئۈچ ــزمىتىم بولغ ــات-خى ــكهرلىرىنى داۋاالش    پ ــان ئهس ــان تۇڭگ ــدار بولغ  يارى
ئۆگىنىـپ قايتـار     تۇڭگانالردىن جىـق نهرسـىلهرنى     مۇناسىۋىتى بىلهن ئوردا ۋە ۋە گازارمىغا ئۆتكهن چاغلىرىمدا       

  .ئىدىم
ــدانالرنىڭ     ــدىكى ئهســكهرلهر بىــلهن بىــرگه تېڭجــاڭالر، لۈيجــاڭالر، قومان ــۈر ســىجاڭ دەۋرى  ئارتۇشــتا تۆم

ــد ــۇنهۋۋەرلىرى  . ىھهممىــسى توپالن ــارتۇش م ــولالم باشــلىق ئ ــدانى   ســابىت دام ــدىكى قىرغىزالرنىــڭ قومان تاغ
ئهزالىـرى ۋە    يىغىنـدا جهمئىـيهت   . ئارىـدا  ئاتۇشـتا چـوڭ بىـر يىغىـن ئېچىلـدى            . ئوسمان ئهلى بىلهن كۆرۈشتى   

نى بېكىتىـشال   پهقهت ھۇجـۇم كـۈنى    . باشقا بارلىق كىشىلهر كاشغهرگه ئومۇميۈزلۈك ھۇجۇم قىلىشقا ئورتاقالشتى       
  .ئايرىم بىر كېڭهشكه قالدۇرۇلدى

 
  ئىستىقالل جهمئىيىتىنىڭ يىغىنى
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ئارىدىن كۆپ ئـۆتمهي ئىـستىقالل جهمئىيىتـى كاشـغهرگه ھۇجـۇم قىلىـش كـۈنىنى بېكىـتىش مهخـسۇس                    
. مهلۇماتالر كـۆرۈپ چىقىلـدى     يىغىندا دۈشمهننىڭ ھهربىي ئهھۋالى، قوشۇن سانىغا ئائىت      . يىغىنىنى چاقىردى 

 - 10كېيىن، ھهممىنىڭ بىـردەك ماقۇللىـشى بىـلهن ئومـۇمىي ھۇجـۇم كـۈنى                ىر مهيدان قىزغىن كېڭىشىشتىن   ب

 ئـارتۇش  ھۇجۇم كۈنى قىرغىزالر تاغ تهرىپىـدىن، ئۆزبېـك مۇجاھىـدلىرى         . كۈنى قىلىپ بېكىتىلدى   - 1ئاينىڭ  

تېڭجــاڭالر  شــغهرلىكبۇالرنىــڭ كهينىــدىن ئارتۇشــتىكى خهلــق كــۈچلىرى، كا. تهرىپىــدىن ھۇجــۇم باشــلىدى
ئومــۇمىي ھۇجۇمــدا ئىككــى  بــۇ كۈنــدەىكى. شــهھىرىگه ھۇجــۇم قىلــدى بىــرلىكته نهرە تارتىــپ كاشــغهر كونــا 

ياربـاغ دەرۋازىـسىدىن  قـۇم       . تهرەپتىن كۈن بويى توختىمـاي ئېتىلغـان ئـوق ئاۋازىـدىن قـۇالقالر چۇڭۇلـدايتتى              
هتراپىـدا ئـۆلگهنلهر  ۋە قېينىلىـپ ياتقـان يارىـدارالر            ئ دەرۋازىسىنىڭ تاشقىرىسىغىچه بولغـان ئارىلىقتـا، سـېپىل       

 پهريــاد قىلىــپ -غائىــب ئــوق تهككهنلىكــتىن ئېچىنىــشلىق نــاله بــۇ ئهتراپتــا. كېلىنــدى ئېلىــپ دوختۇرخانىغــا
ــوالتتى   ــۆرگىلى ب ــۈنچىلهرنى ھهر يهردە ك ــان ئۆتك ــارا   . ياتق ــۇرالر، ي ــدارالرنىڭ دوخت ــانىمىزدىكى يارى دوختۇرخ

ھـاۋادا ئـوقالر ئۇچـۇپ تۇرغـان، يـامغۇردەك          . تولىمۇ خهتهرلىك ئىـدى    ۋەزىيهت. لمهي قالدى تاڭغۇچىالر يېتىشه 
جهمئىيىـتىگه چاپـار ئـارقىلىق مۇنـداق مهزمۇنـدىكى بىـر             كىرىست يېغىپ تۇرغان بىر چاغدا سهمهندىكى قىزىل     

  .ئهۋەتىلدى مهكتۇپ

KRASNO KREST V SOVTSKOY POLPREDSTVO V KASHGARE.  
IDYAT BAY, MASSE RANENNIH YELAVENIKO,  

ANDERSON NI USPIVAYUTV V BALNITSU.  
ــسى ــا : تهرجىمىـ ــۇرۇش داۋام قىلماقتـ ــۆپ . ئـ ــدارالر كـ ــاالر  . يارىـ ــلهن يىالۋىنكـ ــۇن بىـ ــۇر ئاندىرسـ  دوختـ

  !يېتىشهلمهيۋاتىدۇ، شۇڭا تېزدىن ياردەمگه كهلگهن بولساڭالر
 قاسـىموفالر  ايوۋا بىـلهن دۈشـهنبىلىك    ھېچ قانچه ۋاقىـت ئۆتمهسـتىن بىـر پهيتۇنـدا ئايـال دوختـۇر سىـسي               

ئـادا قىلىـش ئۈچـۈن       مهجبۇرىيىتىمىزنى«: ئارىلىقىدا دوختۇر سىسايوۋا   ئۇچرىشىش. خهستهخانىدا پهيدا بولدى  
»  ئارقىمىزدىن ئۇچۇۋاتقان ئوقالرغـا قارىمـاي خهسـتهخانىغا قـاراپ يۈگـۈردۇق            -بېشىمىزنىڭ ئۈستىدىن، ئالدى  

شـــۇنداق ئېغىـــر كـــۈنلهردە ھىـــالل ئهھـــمهرگه كۆرســـهتكهن «: ابهنمهن ئۇنىـــڭ بـــۇ ســـۆزىگه جـــاۋ. دېـــدى
  .دېدىم» ياردەملىرىڭىز تارىخ بويى ئالقىشقا اليىق، سىزگه كۆپ رەھمهت دوختۇر خانىم

دوختۇر سىسايوۋا دوختۇر يىالۋىنكا، دوختۇر ئاندىرسون ۋە بىزنىڭ ھهكىملىرىمىز بىـلهن ساالمالشـقاندىن             
 تـۆت سـائهتچه قىـزغىن ئهمـگهك قىلىـپ،      -ئۇالر شـۇ ئىـشلىگهنچه ئـۈچ   .  كىرىشتىكېيىن يارىدارالرنى داۋاالشقا  

تىڭىــپ، داۋاالپ بولغانــدىن كېــيىن كۈلــۈپ، كۈلۈشــكهن ھالــدا يهنه   خىلــى كــۆپلىگهن ئادەمنىــڭ يــارىلىرىنى
ن بۇ چاغدا جهڭنىڭ شىددىتى بىر ئـاز پهسـىيىپ، ئـوق ئـاۋازلىرى ئازايغـا              . پهيتونغا ئولتۇرۇپ قايتىپ كېتىشتى   

نهيرىڭى كۆپ بۇ تۇڭگانالر مۇجاھىـدالرنىڭ كـۆپ ئىكهنلىكىـگه،           -بىلىشىمىزچه، كۈچى ئاز ئهمما ھىيله    . ئىدى
قالىــدىغان بولــسا بۇنىــڭ  ھۇجۇمنىــڭ شــىددەتلىك بولىــدىغانلىقىغا، ئهگهر مۇشــۇ ئهســنادا ئــوردا مۇھاســىرىدە 

ىن داۋاملىـق قارشـىلىق كۆرسىتىـشتىن       ئاقىۋىتى پۈتۈنلهي يوقىلىش بولۇپ قالىدىغانلىقىغا كـۆزى يهتكهنلىكـت        
يېڭـى شـهھهرگه چىقىـپ كهتـكهن بولـۇپ،           ئېلىـپ قـۇم دەرۋازىـدىن       جابدۇقلىرىنى -ۋاز كېچىپ، بارلىق قورال   

. الر بىلهن خهلق توپى شهھهرنىڭ ئۈچ دەرۋازىـسىدىن شـهھهرگه كىـردى           مۇجاھىد. شهھهر بوش قالغان ئىدى   
قوشــمهتمۇ ھهم ئــۆزىگه مۇناســىپ بىــر يهرگه  رغانــدىن كېــيىنئوســمان ئهلــى تۆمــۈر ســىجاڭنىڭ ئورنىغــا ئولتۇ

ئوردىنى ئىدارە قىلىـش يهنه بۇرۇنقىـدەك ۋالـى         . ئورۇنالشتى، باشقا ئهسكهرلهرمۇ اليىق جايالردىن ئورۇن ئالدى      
ســىجاڭلىق ئورنىــدا  يامۇلــدىكى شــىتهي. بهگ بىــلهن ئۇنىــڭ مۇئــاۋىنى ئابــدۇررەھمانغا تاپــشۇرۇلدى يۇنــۇس

بـۇ ئارىلىقتـا ئوسـمان      . جىـفهك قـازى بولـۇپ، يـۇرتنى ئىـدارە قىلىـشقا باشـلىدى               ئۇنىـڭ يېنىـدا    ئوسمان ئهلى، 
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ئـارىالپ ھۇجۇمغـا ئۆتـسه، تۇڭگـانالر دەرھـال          -ئهلىنىڭ بـۇيرۇقى بىـلهن ئهسـكهرلهر يېڭـى شـهھهرگه ئـارىالپ            
. رىـشهلمهيتتى نـېمىگه ئې   ھـېچ  ھـېچ قايـسى تهرەپ     لـېكىن بۇنـداق ھۇجۇملىشىـشالردىن     . مۇداپىئهگه ئـۆتهتتى  

سـېتىۋالدىجان بولـسا ئوسـمان ئهلىـگه ھهر جهھهتـتىن           .  تـۆت ھهپـته ئـۆتتى      -مۇشۇنداق ھۇجۇمالر بىلهن ئـۈچ    
ســېلىش، مهشــقلهندۈرۈش  ئىتــائهت قىلىۋاتقــان بولــسىمۇ يهنه ئــۆزى بىلگهنــچه ئــۆز ئهســكهرلىرىنى تهرتىــبكه 

ن ئهســكهرلىرىنى تــۆت بــۆلهككه بۆلــۈپ، ھهمــدە ئۇالرنىــڭ ســانىنى ئاشــۇرۇش بىــلهن بولــسا، يهنه بىــر تهرەپــتى
يۈسۈپ جان، ئهبدۇررەھمان ئاكا، ئارىف خوجه، كهرىمجانالرنى ھهر بۆلـۈك قوشـۇنغا بىـردىن قومانـدان قىلىـپ          

يېڭــى شــهھهرنى . يۈســۈفجان قوشــۇنىنىڭ ئومــۇمىي ســانى شــۇ چاغــدا مىڭــدىن ئاشــقان ئىــدى  . تهيىنلىــدى
  .مۇجاھىدلىرى ئىدى قوشۇنىدىكى مۇشۇ پهرغانه جانتهرەپتىن مۇھاسىرە قىلغانالر يۈسۈف خهتهرچى

 
  ئهللهردىن كهلگهن كىشىلهر چهت

 
ــدىن ھهرخىــل كىــشىلهر كېلىــشكه    . باشــلىدى ئاشــۇ يىلــالردا خــۇددى ئاســماندىن چۈشــكهندەك چهتئهل

. ، ياشىنىپ قالغان، بىلىملىك، دىنىـي ئىخالسـى ياخـشى بىـر مۇسـۇلمان             )داغىستانلىق(مهسىلهن، ھاجى ئهكرەم    
قاتنىـشىپ،   يىغىلىـشلىرىغا  ھۇجرىلىرىـدىن بىرىـدە تـۇردى، جهمئىيهتنىـڭ     شـغهرگه كېلىـپال ھىـالل ئهھـمهر    كا

  .سۆزلهيتتى نۇتق

 تهربىــيه ئالغــان ئىــستىېداتلىق -تهلىــم ئابــدۇلقادىر ئهپهنــدى ئهســلى كۇردىــستانلىق بولــۇپ، ئهســكىرىي 
قىرغىـز ئهسـكهرلهرگه    .  ىرىـدە تـۇراتتى   ھۇجرىلىرىـدىن ب   ئـۇ ئوتتـۇرا يـاش بولـۇپ، خهسـتهخانا         . ھهربىي ئىـدى  
 . تهربىيه بىرەر ئىدى-ھهربىي تهلىم

ئهھمهد تهۋفىق ئهپهندى، ئـۇ ئهسـلى ئهرەب بولـۇپ، ئىـستانبۇلدا ئوقۇغـان، شـۇڭا تـۈركتىن پهرقـى يـوق،               
ن ئهرەبچه كىمىرىگه ئـۇچى ئهگـمه ئـالتۇ       . ئهقىللىق، ھۇشيار، تېتىك ئادەم بولۇپ، ياخشى تورۇق ئاتى بار ئىدى         

ــدون  ــستۇرۇپ، لون ــاركىلىق،  خهنجىرىنــى قى ــسىنى  35 رەقهملىــك 31950م ــالتۇن تاپانچى ــلهن ئ ــوقى بى  دانه ئ
 -كونسۇلخانىــسىغا كىرىــپ ئهنگلىــيه قوراللىنىــپ، كاشــغهر چىنىباغــدىكى ئېــسىپ، كىــشىنى زوقالنــدۈرغۇدەك

كمـۇ ھىـيلىگهر بىـر ئـادەم     ھۆكۈمىتى ئۈچۈن ئىشلىشىگه ئىسمى ياراشـماي قالغـان به     چىقىپ يۈرەتتى، ئهنگلىيه  
مانا مۇشۇ ئهھمهد تهۋفىق ئهپهندى بىر كۈنى يېڭى شهھهرنى مۇھاسىرە قىلىـپ تۇرغـان مۇجاھىـدالرنى                . ئىدى

كۆرۈپ كېلىش ئۈچۈن ئۇرۇش مهيدانىغا بارغىنىدا توساتتىن كهلگهن بىر غايىب ئـوق ئۇنىـڭ ئـوڭ يوتىـسدىن                  
بىر ئـوق بىـلهن ئـالته يهردىـن         . يارىلىنىدۇ ىسمىمۇ ئېغىر بهل ق . تېشىپ چىقىپ كېتىدۇ   كىرىپ، سول يوتىسىنى  

تېڭىـپ بولغانـدىن كېـيىن، ئـۇنى         كهلـگهن ئهھـمهد تهۋفىـق ئهپهنـدىنىڭ يارىـسىنى          خهسـتهخانىغا  يارىلىنىپ
ھۇجرىغـا يـاتقۇزۇپ، كهمىـنه پهخرىـي سـاقچى سـۈپىتىدە ئۇنىـڭ         شىپاخانىنىڭ ئارقا تهرىپىدىكى بىـر ياسـىداق    

 چـۈنكى ئـۇنى زىيـارەت قىلىـپ كېلىـدىغانالرنىڭ     . م ۋە خىلى بىر مهزگىل دەردىنى تارتتىمر ئالدى ەھالىدىن خهۋ 

 )تىڭتىڭچــى(ئهنگىــز  ئهســرارى كۆپلــۈكى بىــر دەرد بولــسا، زىيــارەتچىلهر ئىچىــدىكى ھهرخىــل، ھهر رەڭــدىكى 
ــدى    ــدىغان ئىككىنچــى دەرد بول ــانلىقىم يوشــۇرۇپ بولماي ــرەتته قالغ ــادەملهردىن ھهي ــۇ . ئ ــادەممۇ ناھــايهت، ب  ئ

ــى   ــاقىيىپ چىقتـ ــىپاخانىدىن سـ ــۈن     . شـ ــانلىقى ئۈچـ ــادەم بولغـ ــك ئـ ــتهقىل پىكىرلىـ ــق مۇسـ ــمهد تهۋفىـ ئهھـ
.  ۋاقـــت مهجلىـــسكه چاقىرســـاق ھـــازىر بولمايـــدۇ     ھهر. قوشـــۇلمىدى پروگراممىلىرىغـــا جهمئىيىتىمىزنىـــڭ

ــوي  ــدارچىلىقىتىن، ت ــدىن-مېهمان ــدۇ  تۆكۈن ــدە    . قالماي ــاغ ھهم ــى ب ــى چىن ــۆپىنچه كېچىلىرىن ــاھزادىنىڭ ك ش
ھوقـۇق قىرغىزالرغـا ئـۆتكهن      . چىقارمايـدۇ  ئۆيلىرىدە زىياپهتته بولۇش بىـلهن ئۆتكـۈزۈپ باشـقا ئىـشالرغا چـول            

مۇشــۇ كــۈنلهردە تــۈركىيه جۇمهۇرىيىتىــدىن ئىككــى كىــشى  كېلىــپ، ئوســمان ئهلــى ســىجاڭنىڭ قارارگاھىغــا   
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. ي خىزمهتچـى ۋە تهرجىمـان قىلىـپ قويۇلـدى         ئابدۇلقادىر ئهپهندى  دېگهن   كىشى ئۇالرغا پهخرى        . ئورۇنالشتى
ئۇالر بـۇ يهرنـى ھهۋەس بىـلهن زىيـارەت          . جهمئىيىتىگه زىيارەتكه كهلدى   بىر كۈنى بۇ كهلگهنلهر ھىالل ئهھمهر     

قىلغاندىن كېيىن، بۇ يهرنىڭ مۇھىتى ئۇالرغا خىلى ياراپ قالغـان چېغـى، ئـۇالر مۇشـۇ يهردە تۇرمـاقچى بولـۇپ        
قوروسـىغا كۆچـۈپ     جهمئىيىتـى  بۇالر ئوسمان ئهلىنىڭ قارارگاھىـدىن ھىـالل ئهھـمهر        شۇنىڭ بىلهن   . قېلىشتى
كهلـگهن ۋەكىـل، بـۇ زات بۇرۇنـدىن تارتىـپ            ، ئىزمىردىن )كىنهت( مۇستافا ئهلى بېك   ئۇالرنىڭ بىرى، . كهلدى

، مهھمـــۇد نهدىـــم يهنه بىـــرى،. سىياســـىي ئىـــشالرغا ئارىالشـــقان، ئهلهمـــدىمۇ، قهلهمـــدىمۇ بـــار ئـــادەم ئىـــدى
. ئىستانبۇلنىڭ ئهتىق ئهلى مهھهللىسىدىن، زاپاس ھهربىي قىـسىمدا ئوفېتـسىر بولغـان ئهلهمـدار كىـشى ئىـدى                 

بۇالرنىڭ ھهر ئىككىلىـسى ئـۆز يـۇرتى تۈركىيىـدە ئىـشقا ئاشـقان ئىنقىالبقـا قىـزغىن ئـاۋاز قوشـقان ۋە ئۇنىڭغـا                         
شـۇ كـۈنلهردە پـامىر      . ىنداشـلىرىمىز ئىـدى   قىلىدىغان تـۈرك قېر    قاتنىشالىغانلىقىدىن ئۆزلىرىنى بهختىيار ھېس   

. ھىـالل ئهھـمهرگه ئورۇنالشـتى     . كهلـدى  ئىنجىنېـرى   بىرگېرمـان  )ئىسمىنى ئۇنتـۇپتىمهن  (ئېشىپ   تاغلىرىدىن
تېلېفـۇن   ئارىلىقىدا ئۇ ئۆزىنىڭ كاشغهرگه كېلىشتىن بۇرۇن كابۇلـدا تـۇرۇپ ئۇيهرنىـڭ            سۆھبىتى ئۇچرىشىش

نى، كاشغهردە يېڭى تۈركلهر ھۆكۈمهتى قۇرۇلغـانلىقىنى ئـاڭالپ بـۇ يهرگه          بهرگهنلىكى ئىشلىرىنى رەتكه سېلىپ  
كهلگهنلىكىنــى، الزىــم كهلگهنــدە قولىــدىن كېلىــدىغان ھهرقانــداق خىــزمهتكه تهييــار ئىكهنلىكىنــى، ئۆزىنىــڭ  

. تىخهبهردار ئىكهنلىكىنـى بىلـدۈرۈپ ئـۆت        ئايرىش ئىشالرىدىنمۇ  )مېتال( ئۇندىن باشقا يهنه بىر بۆلۈك  مهدەن      
 ئـون تىلنـى     -مىللىتـى ئىتالىيـان بولـۇپ، توققـوز        بۇ ئايالنىـڭ  . كهلدى  تۆت كۈن ئۆتكهندە ئۇنىڭ ئايالى     - ئۈچ

 كاشــغهرگه رۇســىيه. بىلىــدىغان، ســېرىق ئــۆڭ، قــاقۋاش، ھۇشــيار ئهممــا چىهــرى ســهترەك بىــر ئايــال ئىــكهن   

  .ئارقىلىق تاشكهنت، فهرغانىلهردىن ئۆتۈپ كهپتۇ
ئـالالھتىن يـاردەم    . كهمىـنىگه تاپـشۇرۇلدى    همانالرنى ئورۇنالشـتۇرۇش ئىـشلىرى    ئهلدىن كهلگهن مې   چهت

ئهھمهد تهۋفىق ئهپهندى ئۆز تاماشاسـى بىـلهن ئـاۋارە،          . تىلىگهن ھالدا بۇ ئېغىر خىزمهتلهرنى ئۈستۈمگه ئالدىم      
پ يۈرىـدۇ، ئـاز    چاپاق بولـۇ   - تېز خوتۇن ئالماشتۇرۇپ تۇرىدۇ، كاشغهرنىڭ شالالق خوتۇنلىرى بىلهن ئاپاق         -تېز

  . مۇددەتته ئالغان خوتۇنى ئالتىگه يهتتى
  . جهمئىيهت يىغىنلىرىدىن قالمايدۇ. ھاجى ئهكرەم داغىستانلىق، ئاقكۆڭۈل ئادەم

  .ئىشلىرىغا مهسئۇل ئابدۇلقادىر ئهپهندى كۇردىستانلىق، قىرغىز ئهسكهرلهرنىڭ ھهربىي تهلىم
 

  »ايقۇرۇلت«ئېچىلغان  ھۆكۈمهت قۇرۇلۇش ئهرىپىسىدە
 

ــۇقىرىقى تــۈرك . جهمئىيىتىــدە چــوڭ قۇرۇلتــاي ئۆتكۈزۈلــدى  كېلىــپ، ھىــالل ئهھــمهر  ســائىتى -ۋاقىــت ي
ــدى     ــاي ســورۇنىغا توپالن ــدارالر قۇرۇلت ــدار ۋە ئهلهم ــارلىق قهلهم ــگه ئالغــان ب ــۆز ئىچى ــى ئ ــانچه . لىرىمىزن ــر ق بى

ولۇپ، نۆۋەتتىكى ھۆكـۈمهت قـۇرۇش      باسقۇچلۇق قىلىپ ئۆتكۈزۈلگهن بۇ قۇرۇلتايدا ھهممه بىر ناۋا، بىر ئاھاڭ ب          
جىـددىي كېڭهشـكهندىن كېـيىن، ئاخىرىـدا ھهمـمه بىـردەك،             ئىشى ۋە ئۇنىڭغا كېتهرلىك خىزمهتلهر توغرىسىدا     

ئارقىــدىن . قــارار قىلــدى بىكىتىــشكه دەپ» شــهرقىي تۈركىــستان جۇمهــۇرىيىتى« نــامىنى )دۆلهت(ھۆكــۈمهت 
 ئارىلىقتــا ماناشــۇ.  ئهزالىــرى ســايالپ چىقىلــدى)ھۆكــۈمهت(كــابىنه . تۈرلــۈك قۇرۇلــۇش اليىهىلىــرى تۈزۈلــدى

ئهممـا مهن   . دېـگهن   گهپ بولـدى      » سىز نازارەتلهرنىڭ بىرىدە خىزمهت قىلىشىڭىز الزىم     ! ئهپهندىم«: كهمىنىگه
 سـهھىيه نـازاراتى يـاكى مـالىيه       «نازارەتته خىزمهت قىلىشقا اليىـق ئهمهسـلىكىمنى بىلـدۈرگهن بولـساممۇ، ئـۇالر              

دەپ » بولمايـدۇر،  سـىز بۇنـداق خىـزمهتكه تـازا اليىـق كېلىـسىز             قىلمىـساڭىز  تىدەك بىرەر ئـورۇننى قۇبـۇل     نازارە
 تهشـهككۈر  سۆزۈڭالرنىڭ سـهمىمىي ۋە جىـددىي بولغانلىقىـدىن ھهممىلىـرىگه         «: مهن ئۇالرغا . چىڭ تۇرۇۋالدى 
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 خىزمىتـى ئۈچـۈن ئهگهر  مـۇمكىن          ۋەتهن - لـېكىن ئهل  . ئېيتىمهن، ئهمما مهن  نازارەتته ئىشلهشنى ئويلىمىدىم      
 ئـــۇ بولـــسىمۇ مهن ھۆكۈمىتىمىزنىـــڭ ئهنقهرەدىكـــى. بولـــسا، كۆڭلۈمـــدە مۇنـــداق بىـــر ئـــارزۇيۇم بـــار ئىـــدى 

دۆلهتنىـڭ سىياسـىي، ئىقتىـسادىي،       ئهلچىخاناسىدا خىزمهت قىلغـان بولـسام، شـۇ ئـارقىلىق ئىككـى قېرىنـداش             
ــاالقىلىرىنى تېخىمــۇ مۇســتهھكهملهش ئۈچــۈن    ــسام،   ئىلمىــي ئ ــى قىلغــان بول ــگهن خىزمهتلهرن ــدىن كهل قولۇم

. دېـدىم »  تۇرسـام  )بىـر چهتـته   (شۇنىڭ ئۈچۈن كهمىنىلىرى ئىچكى ئىشالر بىلهن ئارىلىشىپ قالماي سهربهست          
ۋاقىتلىـق   شۇنىڭ بىـلهن ماڭـا سـهھىيه نـازارىتىگه        . مهجلىس ئهھلى بۇ سۆزلىرىمنى ئالقىشلىدى ھهم قوللىدى      

مهجلىـس شـۇ كـۈنى      .  لىك ۋەزىپىـسى تاپـشۇرۇلدى     )مهسلىههتچى( مۇستهشار ازارىتىدەن مۇئاۋىن نازىر، مائارىپ  
ئهسـكىرىي ۋە مـۈلكىي      ئوردىغـا  ئهتىـسى . اليىهىنى ئهمهلىيلهشتۈرۈش ئهتىسىگه قالدى   . داۋام قىلدى  كهچكىچه

 قۇرۇشــقا ئــۇالر بىرىنچــى قــارار بــويىچه، شــهرقىي تۈركىــستان دۆلىتــى. ئىــشالرغا ئاالقىــدار كىــشىلهر توپالنــدى
قومانــدان،  دەرەىجىلىــك دۆلهتنىــڭ يــۇقىرى. بېــسىلدى مۇھــۇرالر -تامغــا. قوشــۇلغانلىق ئىمزالىرىنــى قويۇشــتى

بۇنىـڭ  . بۇالرنىڭ قائىدە بـويىچه قهسـهم ئىچىـشلىرى الزىـم ئىـدى           .  كىشىگه يهتتى  35ئوفىتسېرلىرىنىڭ سانى   
شـىرە ئۈسـتىدە تۇرغـان قۇرئـان كهرىمنـى          كېلىـپ،    ئىجراسى ئۈچۈن  نهدىـم بهگ ئورنىـدىن تـۇرۇپ ئوتتۇرىغـا           

 ھـۆرمىتى ئۈچـۈن دۆلهتـكه ئىتـائهت قىلىـمهن، ۋەتىـنىمگه،             -ئۇشبۇ قۇرئـان كهرىمنىـڭ ھهققـى      «قولىغا ئېلىپ   
دەپ  قۇرئــان » دىنىمغــا خىــزمهت قىلىــمهن، ھۆكــۈمىتىمگه خىيــانهت قىلماســلىق ئۈچــۈن قهســهمياد قىلىــمهن

جهرنىـل سـاھىب باشـلىق بـارچه قومانـدان ۋە ئوفىتـسېرالر        ىنئۇنـدىن كېـي   . بېـشىغا قويـدى    كهرىمنى سۆيۈپ 
 كىـشى   35كهمىنىنىڭ تهرجىمانلىق قىلىشى بىلهن ھهممىسى بولـۇپ،         ۋە مهھمۇد نهدىم بهگنىڭ يېتهكچىلىكى   

 ئايرىم ھالـدا شـىرە ئالـدىغا كېلىـپ قۇرئـان تۇتـۇپ ھۆكۈمهتنىـڭ ئهمـرىگه ئىتـائهت قىلىـشقا، دىنىغـا،                        - ئايرىم
بىـرىگه مۇبـارەك بولـسۇن، دېيىـشپ      -ئاخىرىـدا ھهممهيـلهن بىـر       . مهت قىلىشقا قهسـهمياد قىلـدى     ۋەتىنىگه خىز 

 تىلهكــلهر -جهرنىــل ســاھىب ۋە باشــقىالرنىڭ  تهنــتهنه ســۆزلىرىدىن كېــيىن دۇئــا. ھۆكــۈمهتنى تهبرىكلهشــتى
ازىرلىنىـدىغان  ھ دۆلهت قۇرۇلـۇش نامايىـشىغا     قىلىنىپ، ھهممهيـلهن  ئهتىـسى تـۈمهن بويىـدا ئۆتكۈزۈلىـدىغان           

  .بولۇپ ئۆز جايلىرىغا قايتىشتى
 

  كاشغهردە نامايىش كۈنى
 

 سائهت ئونالردا ھهربىي قوماندانالر، مـۈلكىي ئهمهلـدارالر،         )كۈنى - 21 ئاينىڭ   - 10   يىلى - 1933( ئهتىسى
ىتــى، جهمئىي رەھبهرلىــرى باشــلىق ئىــستىقالل جهمئىيىتــى، نهشــرىيات، مائارىــپ  يــۇرت نامايهنــدىلىرى، دۆلهت

دارۇلمــۇئهللىمىين ئوقۇغۇچىلىرىنىــڭ مىللىــي مارشــىنى ئوقــۇپ    جهمئىيىتىنىــڭ ھهيئهتلىــرى ھىــالل ئهھــمهر
بـۇ نامايىـشقا   . مىللهتنىڭ دەردلىك كۆڭلىنى ئېرىتىپ رەتلىك مېڭىپ تۈمهن بويىغا، يىغىن مهيدانىغا يىغىلـدى       

 مىڭــدىن ئــارتۇق 20000ولــۇپ،  كىـشى ب )13000(، خهلقــتىن ئـون ئــۈچ مىــڭ  )7000(ئهسـكهردىن يهتتىمىــڭ  
تهرىپىـدىن شـهرقىي تۈركىـستان دۆلهت قۇرۇلۇشـىنىڭ ئۇشـبۇ         نامايىشنىڭ ھهيئهت رىياسـىتى   . ئادەم قاتناشتى 

  .باياننامىسى ئوقۇپ ئۆتۈلدى
 

 شهرقىي تۈركىستان دۆلهت قۇرۇلۇشىنىڭ باياننامىسى
 

نىيـاز ھـاجى ئىبنـى ئهمىـن نىيـاز ھـاجىم            رەئىسى مۇئهززەم خوجـا      ۋە مېهرىبانلىقىغا ۋە ئالالھنىڭ ياردىمى 
ــسالم    ۋە الياقهتلىـــك ھهزرەتلىرىنىـــڭ ــكىرى ئىـ ــا ۋە پۈتـــۈن لهشـ ــهالھىيهتلىك ۋەكىللىرىنىـــڭ ئىتتىپاقىغـ سـ
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نىڭ مـۇۋاپىقهتلىرىگه سـۆيۈنۈپ، مۇسـتهقىل شـهرقىي          )رەئىيهت( باشلىقلىرى، قوماندانلىرىنىڭ ۋە بارچه پۇقهرا    
  :بايان قىلىنغان تهرىقىدە قۇرۇلدى تۆۋەندە تىتۈركىستانىمىزنىڭ مۇۋەققهت ھۆكۈمى

  .سابىت ئابدۇلباقى: باش ۋەكىل

  .سهئىيدزادە بهگ يۇنۇس: ئىچكى ئىشالر نازىرى

 :تاشقى ئىشالر نازىرى
  .ئورازبهگ: مائارىپ نازىرى

  .شهمسىددىن تۇردى ھاجى: ئهۋقاف نازىرى
  .زەرىف قارىهاجى: ئهدلىيه نازىرى
  .ۇنبايئهلى ئاخ: مالىييه نازىرى

  .ئهبۇلههسهن ھاجى: دېهقانچىلىق، سودا نازىرى
  .خانىي ئابدۇلالھ: سهھىييه نازىرى

  .ھاجى ئهلهم ئاخۇنۇم: مۇفهتتىش
  

  باش ۋەكىلنىڭ خىتابى
 

ئومـۇم خهلقـقه قـاراپ تۆۋەنـدىكى خىتـابنى           باياننامه ئوقۇلغاندىن كېيىن، باش ۋەكىل سابىت ئابـدۇلباقى       
  :قىلدى

ــتىم،  ــز مىللى ــۆھت ئهزى ــالالھ م ــلىرىم، ئ ــزگه دۇرۇدى   هرەم ۋەتهنداش ــههد، پهيغهمبىرىمى ــدى بى ــا ھهم  تهئاالغ

  !بىنىهايهت بولسۇنكى، دۆلىتىمىز قۇرۇلدى
تىـپ  ېام ئ ۋرى دا ېـ اقىتـتىن ب  ۋپ  ۆھرالىرىدا ك ه س ۋەر  هھه ش ڭملىكىتىمىزنىهم - دۆلهت قۇرۇشتىن مهقسهت  

 ۋەرتتـا تىنچلىـق     ۇتىـپ، ي  ېمچىلىقالرنى يـوق ئ   شىېـ ز ب ۆدقا چىققان ئ  ۇجۋۇبىدىن  هۋەتسىزلىك س همۈكۆن ھ هلگهك
 هرگهتلىــك كىــشىل هر، ئىخالســلىق، الياقهزىــپىلۋەربىــي ه ھۋەســكىرىي هئ. رۇئاسايىــشلىكنى جــارى قىلىــشت  

 ڭتنىـــهمۈكۆقلىرى ھۇنىـــي ھوقـــەده مۋە سىياســـىي، دىنىـــي، مىللىـــي ڭرتداشـــالرنىۇ يهبـــارچ. لدىۇرۇتاپـــش
 .رۇئاستىدىد پىللىكىېك

 ئىچىـدە،   )بىخهتهرلىـك (ئهمنىـيهت    رەئىيهتلىـرى  ۋە ۆلهتلهرنىـڭ رەسـمىي مهمـۇرلىرى     چېگرىداش قوشـنا د   
دۆلهتلهرنىـڭ   ئىلگىرىـدىن بىـرى ھهمـسايه     . قىلدۇرمىقى مۇمكىندۇر  داۋام  ۋەزىپىلىرىنى )بهلگىلهنگهن(مهشرۇئ  

 ۋىجـدانلىرىغا  ھېچ بىرىگه ئاداۋەتته بولۇشنى خىيال قىلمىغان شهرقىي تۈركىستان خهلقىنىڭ پـاك تهبىئهتلىـك     

دۆلهتـلهر بىـلهن بولغـان  دوسـتلۇق ۋە           الـدىن تارتىـپ ھهمـسايه     ۋئـاۋ  يهنـى . قىلىنىـدۇ  داۋام بولۇشتا تهرجىمان
  .قىلدۇرۇمىز داۋام )خۇدا خاھلىسا(ئىنشائالالھ  مۇھهببهتلىرىمىزنى

ى، جېنـى  مېلـ  ھهربىـر يۇرتداشـنىڭ  . ئۇلۇغ تۈركىستان ئۈچۈن ئاي يۇلتۇزلۇق كۆك بايراق قۇبۇل قىلىنـدى  
دۆلهتـكه   ئهمنىيهتته بولغانلىقىغا تىنچ ۋە خاتىرجهم بولـۇپ، ئـۆز ئىـشى بىـلهن مهشـغۇل بولـۇپ،                 ۋە شهرىپىنىڭ 

 -ئالالھتىندۇر، دەپ باش ۋەكىلنىـڭ سـۆزى تـۈگهر       تهۋپىق.  تۇر )كېرەك( قىلىشلىرى مهتلۇب    )ئىشهنچ(ئېتىماد  
بـاش  .  كهتتـى  توۋلىـشىپ  دەپ! ئامىين! ك، ئامىين ھهممىسى بىردە  تۈگىمهستىن مهيدانغا توپالنغان  ئاممىنىڭ    

رەھبىرلىرىمۇ سـۆزگه چىقىـپ تهنتهنىلىـك سـۆزلهر          دۆلهت ۋەكىلنىڭ خىتابى تامام بولغاندىن كېيىن يهنه باشقا      
 باشـلىنىپ مىللىـي مۇزىكـا چېلىنىـشقا        ئارقىـدىن شـادلىق مۇراسـىمى     .  بىلهن  ئۆز تهبرىكلىرىنـى بىلدۈرۈشـتى      

توپ ئېتىلغان ھامان شهرقىي تۈركىستاننىڭ تـارىخىي، مىللىـي         . پاي توپ ئوقى ئېتىلدى   قىرىق بىر   . باشلىدى
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باشـلىغان   ئاي يۇلتۇزلۇق مىللىـي كـۆك بـايرىقىمىز كـۆك باغرىـدا لهپىلدەشـكه             . كۆك بايرىقى ھاۋاغا كۆتۈرۈلدى   
بىـر  . تـۇردى ئهسـلىتىپ     شـهۋكهتلىك ھـاكىمىيهت دەۋرلىرىمىزنـى      -شۇ سائهتته ئىختىيارسـىز تـارىختىكى شـان       

  :تهرەپته ئوقۇغۇچىالر بىر ئاۋازدا
 

  بايرىقىمىز كۆك بايراق،
  .ئوردۇمىز ئالتۇن ئوردۇ

 تۈركىستان تۈركنىڭ يۇرتىدۇر،
 .تۈركنىڭ ئوالجاق

غــايىلىرىنى يــاڭراق ئــاۋازلىرى بىــلهن ســاپ  دۆلهت مارشــىنى ئوقۇشــۇپ دەردلىــك كۆڭــۈللهردىكى دېــگهن
 مهيدانغا توپالنغان كىشىلهرنىڭ روھىـي كهيپىيـاتى پۈتـۈنلهي باشـقىچه            بۇ كۈنى . تۈرك تىلىدا سۆزلهپ تۇردى   

خوشـلىقىدىن كۈلـۈپ تۇرغــان چىهرىلهرنـى، ئـۆزىنى تۇتالماسـتىن يىغــالپ تۇرغـان شـاد كـۆزلهرنى، يــا         . ئىـدى 
ــالالھ ــۇ ! ئ ــك كۈنلهرگىم ــۇ بهختلى ــارا     ب ــۈكرە، دەپ ئۆتمۈشــنىڭ ق ــڭ ش ــا تۈمهنمى ــىدىكهنمىز، خۇدايىمغ ئۇلۇش

خۇشـــلۇقىدىن .  دەۋرىگهنهپـــرەت ياغـــدۇرۇپ تۇرغـــان كىـــشىلهرنى ھهر يهردە كـــۆرگىلى بـــوالتتىتۇتقۇنلـــۇق
 بولۇپ ھهيرەت كۆزلىرى بىلهن نامايىشقا پۈتۈن بارلىقى بىـلهن بېرىلىـپ قـاراپ قالغـان          )خۇشكهيپ(سهرخۇش  

ــاڭ    ــقهتهن ھ ــشالر ھهقى ــۇ ئى ــالرنى ب ــدى  -يۇرتداش ــدۇرماقتا ئى ــاڭ قال ــۇ  .  ت ــي م ــان مىللى زىكىالر ۋە چېلىنىۋاتق
 تارقىتـپ  باياننـامه .  يىراقالرغـا كهتمهكـته ئىـدى   -گۈمبۈرلهپ ئېتىلىۋاتقان شادىيانه توپلىرىنىـڭ ئـاۋازى يىـراق      

بىـرىگه چۈشهندۈرۈشـۈپ ئـۆز كۆڭـۈللىرىنى         - توپ بولـۇپ ئوقۇشـۇپ، بىـر         -بېرىلگهن بولۇپ، خهلق ئۇنى توپ    
ر سـىرتىدىكى تۈمهنـدىن شـهھهر ئىچىـگه قـاراپ      شۇ ئهسـنادا نامايىـشچىالر تـوپى شـهھه       . كۆتۈرۈشمهكته ئىدى 

 ئۇالر شۇ ماڭغىنىچه ھهيئهت ئهزالىرىنىڭ باشچىلىقىدا ئـۇدۇل ھېيتگـاھ مهيـدانىغا كېلىـپ             . باشلىدى يۈرۈشكه

دەستلهپ باش ۋەكىل سابىت دامولال، ئانـدىن كېـيىن ھهرقايـسى نـازىرالر، نـاتىقالر، تهشـۋىقاتچىالر                 . توختىدى
ســۆز قىلىنىۋاتقــان شــۇ ئهســنادا  . نىڭ ئۆگزىــسىدىكى پهشــتاققا چىقىــپ ســۆز قىلــدى  ئارقىــدىن ســاراي-ئارقــا

سـهپ بولـۇپ  ئـاتلىق ۋە پىيـادە ھالـدا ھېيتگـاھ مهيدانىـدا  كـۆرەكتىن                   -كاشغهردىكى قوراللىق قىسىمالر سـهپ    
 كـــۆرەكلهر، جهڭ -تـــارىختىن بۇيـــان ھهر بىـــر خهلقتىكـــى ھهربىـــي غهلىـــبىلهر، نامـــايىش . ئۆتـــۈپ  تـــۇردى

كهلگىنىـدەك، نـۆۋەتتىكى بـۇ       ئۇيغىتىـپ  دانىدىكى ئۇتۇقالر شۇ خهلقنىـڭ مىللىـي ئىپتخـارلىق تۇيغـۇلىرىنى          مهي
  .قانچىلىك ھاياجانغا سېلىۋاتقانلىقىنى بىلىش قىيىن ئهمهس ئىدى ئىشالرمۇ خهلق ئاممىسىنى

مـولال مـۇھهممهد   باش ۋەكىل سابىت ئابدۇلباقىنىڭ يالقۇنلۇق نۇتقى ئاياغالشقاندىن كېيىن قازى ئهسـكهر       
جهمئىيىتىدىن مۇسـا ئهپهنـدى، مهھمـۇد نهدىـم بهگ قاتـارلىقالر  تهرتىـب بـويىچه                  جان ئاخۇند، ھىالل ئهھمهر   

 شــهرىپىگه بېغىــشالنغان يــۈرەك ســۆزلىرىنى قىلــدى ھهمــدە دۆلهت -ســۆزگه چىقىــپ بــۇ ئۇلــۇغ كۈننىــڭ شــان
ق قىلىـپ ھۆكــۈمهت قۇرۇلــدى، نامــايىش  شــۇندا.  ئۈمىـدلىرىنى بىلدۈرۈشــتى -قۇرۇلۇشـى توغرىــسىدىكى ئــارزۇ 

بولىــدىغان بىــر  ئوردىغــا بــاش ۋاكالهتخانىــدا  ئــۈچ كــۈن ئۆتكهنــدىن كېــيىن- ئارىــدىن ئىككــى. ئۆتكۈزۈلــدى
ئهزالىـرى، ئهدىـبلهر، زىيـالىيالر، بىـر بۆلـۈك           نـازىرالر، جهمئىـيهت   . يىغىنغا مۇناسىۋەتلىك كىشىلهر چاقىرتىلدى   

ئوچىق، كـۆزىمىزدىن شـادلىق      چىهرى ھهممىمىزنىڭ.  بىر مۇنچه ئادەم توپالندۇق    باشقىالر بولۇپ  ۋە قوماندانالر
يېغىپ تۇرغان، كهيپىمىز چاغ ھالـدا قىـزغىن سـۆھبهتكه چۈشـۈپ، نـۆۋەتته ھۆكـۈمهت ئالدىـدا تۇرغـان مـۇھىم              

الر بـۇ يىغىـن خـۇددى نـازىر    . يېڭـى خـادىمالر بهلگىلهنـدى     ۋەزىـپىلهرگه  يېڭى.  ۋەزىپىلهر ئۈستىدە كېڭهشتۇق  
يىغىن مۇناسـىۋىتى بىـلهن شـائىرلىرىمىزدىن    . مهجلىسىنىڭ بىرىنچى نۆۋەتلىك يىغىنىغا ئوخشاپ قالغان ئىدى     

بـاش ۋەكىـل كونـۋېرتنى ئېچىـپ        . مهن ئۇنى ئېلىپ باش ۋەكىلگه سۇندۇم     . بىرسى ماڭا بىر كونۋېرتنى ئۇزاتتى    
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ــۇر كــۆز تاشــلىغاندىن  -ئۇزۇنــدىن ــا بىــر ق ــۇزۇن يېزىلغــان قۇرالرغ ــي  ئ ــۇزاتتى ۋەكې ياخــشى «: ىن يهنه ماڭــا ئ
ئېلىـپ   مهن شۇ ھامان ئۇنىڭ قولىدىن قهسـىدىنى      . دېدى» قهسىدىگه ئوخشايدۇ، ئهپهندىم، قېنى ئوقۇسۇنلهر    

  .يىغىن ئهھلىگه قاراپ ئوقۇشقا باشلىدىم

شــهرقىي تۈركىــستان دۆلهت قۇرۇلۇشــى مۇناســىۋىتى بىــلهن كاشــغهر دارۇلمــۇئهللىمىين مــۇدىرى تۇرغــۇن 
  :قهلهمى بىلهن يېزىلغان قهسىدە اي بهچچه توغرۇل رەھىمىينىڭجان ب
 

 قىلىپ تهڭرى ئىنايهت بىزلهرە ئىقبال باشالندى،
 ئۈزۈلدى زەنجىرى زىللهت، ئهجهب بىر ھال باشالندى،

 پهيهمبهر روھلىرىنى قىلغالى خۇشهال باشالندى،
 مىللىتىم، غهيرەتله ئىستىقبال باشالندى، چالىشتى

 سىرى دەۋرى ئىستىقالل باشالندى،ئۆتۈپ دەۋرى ئه
  .ئىجالل باشالندى ئهيلهمهك سۈننهتىنى پهيهمبهر

 
 ئۈچيۈز ئهللىك ئىككى ھىجرەتدىن، بىرمىڭ بولۇپ تهرىخه

 يىگىرمه ئۈچ رەجهب شهنبه كۈنى ئهھلى ھهمىيهتدىن،
 ھۆكۈمهتنىڭ قوناغىغه يىغىلدى ئهھلى ھىممهتدىن،

 نىيهتدىن، يهخشى كېلىشتى قوماندانلهر كاتته ھهمه
  .ئۆتۈپ دەۋرى ئهسىرى دەۋرى ئىستىقالل باشالندى

 ئىجالل باشالندى، ئهيلهمهك سۈننهتىنى پهيهمبهر
 

 رەھبهرى مىللهت، مهھمۇد نهدىم بېك ئهزىز مىهمانىمىز
 ئهيلهڭ مىللهته خىزمهت،: دېدى باقىپ لهرگهقوماندان

 ۋەقت، ھېچ دەمهڭ شهھهرلىك، ئهندىجانلىك ھهمدە قىرغىزسهن
 همهمىز بىر ئاتا ئهۋالدى ھهم ئهفرادى بىر مىللهت،ھ

  :نهقرات
 قولىغه خىزمهت ئهتمهككه قهسهم ئهيلهپ، مۇسههف ئېلىپ

 ھېسسىياتى بىرله بىزلهرگه كهرەم ئهيلهپ، ئۇ تۈركلىك
 ھازىرىنگه قىلدى تهئسىر كۆزنى نهم ئهيلهپ، ئوشۇلدەم

 ھهرقهيسىسى قهددىنى خهم ئهيلهپ، ئىتائهت قىلدىلهر
  :قراتنه

 نازىرلىقىغه مهجلىس ئهھلىنىڭ تامانىدىن، سوقۇش
 قارارىدىن، لهرقوماندان ھهپ قويولدى ئورازبېكنى

 ئاراسىدىن، بولۇپ مهركهز قوماندانى بۇ باتۇرلهر
 مىڭباشى يۈسۈپ جان ئىرۇر مىللهت غۇالمىدىن، ئوشۇل
  :نهقرات

 بۈگۈن يهكشهنبه خۇرشىدى ئهركىندىن چىقاردى باش،
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 كىنگاش، ئىردىمۇكىن ئهيلهگهن رله بىلمهمبۇلۇتلهر بى
 فاش، قىاليمهن بولماغىل ھۆسنۈمنى ئانلهرگه كى ھايىل

  .ئۇنگه بولۇپ يولداش ئىردىمۇكىن سابا ھهم باخهۋەر

  :نهقرات
 خىلئهت، سهما كهيمىشتى رەنگىدە بايراقىىمىز بىزىم

 تهمىز ئهيلهر ئىدى يهرنى قىلىپ بادى سهبا خىزمهت،
 خۇشۋەقت، گهدا -ھهريان ئىدى شاھۇ قىپكۈلۈپ ئويناپ با

 دەپ دائىما مىللهت، دۇئا ئهيلهر ئىدى خار بولماسۇن
  :نهقرات

 مهكتهبلىلهر مىللهتنى مهست ئهيلهپ، ئوقۇپ شهرقىيلىرىن
 بىردىن ساالم ئهيلهپ، -بۈيۈك سهردارلىرى كۆرگهندە بىر 

 بېرىپ قىيام ئهيلهپ، تۇردىلهر تۈمهننىڭ ئورتهسىغه
 ئاچتىلهر يول ئېهتىرام ئهيلهپ، هر تۇرۇپ سهفتهمام ئهسك

  :نهقرات
 قىيامى سائهت ئون بىردە خهاليىق ئىنتىزار ئىردى،

 كۈتۈپ ئىل باش ۋەكىلنى بهرچهسى بىردىن تۇرار ئىردى،
 رەسمىمىزنى ئهجنهبىي شهخسلهردە بار ئىردى، ئالۇرغا

 ئىردى، ۋەكىللهر نامىنى بىلمهك ئۈچۈن يۇرت بىقارار
  :نهقرات

 ئۇشۇلدەم دامولال سابىت بىرله مىهمانلهر، لىشتىلهركې
 تۇرغانلهر، مهيداندە قىلدىلهر  ساالم ئهيلهپ تهۋازۇئ

 قوماندانلهر، كهلدى ھهمه ئهسكهرلىرى بىرلهن يېتىپ
 .ئىدىلهر ئهھلى ئىمانلهر قهيغۇدە، خۇرسهند ئهدۇۋلهر
  :نهقرات

 بهياننامه، تامانىدىن ئوقۇلدى دامولال سابىتنڭ
 خهاليىق مىسلى پهرۋانه، بولدىلهر لهر شهمئۋەكىل
 ئىئالن ئىستىقالل، قۇرۇلدى مىللىي دەۋرانه، قىلىپ

  .سهف تۈزۈپ مهيداندا مهردانه ئهساكىر تۇرار ئىردى

  :نهقرات
 بىرەر يۈز پاي توپ ئاتىپ مىللىي كۆك بايراق ئاستىلهر،

 ئاچتىلهر، دىللهرنى شارقىيسىنى ئوقۇپ مهكتهبلىلهر
 ئويالنىپ ھهسرەتته قالدىلهر، نى سۇستلهرمۇنافىق، دى
 بىلدىلهر، ئاخىر ئۇيالدىلهر، ھېكمهتىنى نهمايىش
  :نهقرات

 بولۇپ ھهيئهت رەئىسى دامولال سابىت ئهقلى كامىلدىن،
 يهنه ئهدلىيهگه قارى زەرىف ئهھلى ئهدالهتتىن،
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 ئهفازىلدىن، بۇ ئهۋقاف نازىرى ئول دامولال شهمسۇددىن
  .م بولدى ئۆز كارىغه ئامىلدىنمۇفهتتىش ھاجى ئالى

  :نهقرات
 مائارىپ نازىرى مهخدۇم، تىجارەت بۇلههسهن ھاجى،

 داخىلىيه، خارىجىي نازىر قاسىم ھاجى، يۇنۇسبېك
 خانىي، ئهلى ئاخۇن باي بولۇپ مالىيهگه، سهھىييهگه

 قالمادى مىللهتنى دىلدە زەررە ئارمانى، بولۇپ ھېچ
  :نهقرات

 يىغىلدىلهر، ىيدگاھغهيانىپ بارچه ئ دۇئائهيلهپ
  ئۈستىگه تىقىلدىلهر،-ئاست ھۇجۇم ئهيلهپ خهاليىق

  بىر تىزىلدىلهر،-تارتىبان بىر سهف كېلىپ مۇجاھىدلهر
 .بهلهند ئاۋاز بىرله باش ۋەكىل سۆزگه كىرىشتىلهر

  :نهقرات
 يۇرتداشلىرىم، بۇ كۈن ئهسارەتتىن قۇتۇلغان كۈن،: دېدى

  تهڭرىگه يهتكهن كۈن،چىككهن ئاھىمىز بۇ كۈن كۈلفهتته
 كهلگهن كۈن، بولىپ مىللهت، ھۆكۈمهت قولغه ئىركىن بۇكۈن

  .مۇجاھىدلهر ۋەتهندىن دۈشمهن ئىلگىنى قۇرۇتقان كۈن

  :نهقىرات

 ھاكىمىييهتكه قهدەم باسدىك، بۈگۈن مهھكۇمىييهتتىن
 ئاچىلىدى بابى رەھمهت، بهخت، نۇسرەتلىك ئهلهم ئاسدىك،

 نلى شهۋكهتكه قهدەم باسدىك،يىقىلماس ھهم يوقالماس شا
 .غالىبىييهتكه قهدەم باسدىك ئېلىپ  ئىبرەت بۇكۈندىن

  :نهقىرات

 جاھىلىييهتتىن، دۆلهت كىتدى بىلىڭ بىر نهچچه يىللهر
 ھاكىمىييهتتىن، كۆردىك يهخشى بىلىڭ مهھكۇمىييهتنى

 كۈلفهت، پهس تهبىئهت غهيرىي مىللهتتىن، -زۇلمۇ يىتۇشتى
 .زنى قاتارى ئادەمىييهتتىنچىقاردى ئۆزگهلهر بى

 ئۆتۈپ دەۋرى ئهسىرى دەۋرى ئىستىقالل باشالندى،
  .سۈننهتىنى ئهيلىمهك ئىجالل باشالندى پهيهمبهر

 
 كېلىڭ دىنداشلىرىم مىللهتكه خىزمهت ئهيلهڭىز ئهمدى،

 تىنمايىن غهيرەت قىلىڭ ئهمدى، ۋەتهننى ساقالماققا
 ىڭ ئهمدى،سىفهتلهر تهرك ئهتىپ خىلۋەت چىق ئايا زاھىت

  .ئۇلۇغ، ئهركىن ھۆكۈمهت قهدرىنى بول كۈن بىلىڭ ئهمدى

  :نهقىرات

 باقىپ دۇئا قىلدى، تهمام ئهيلهپ سۆزىنى قىبلهگه
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 دېدى،! رەببهنا تهمهننا ئهيلهدى يىغالپ ئىالھا
 بۇ يولدە بىر نىچه ئهرلهر ساڭا جانالر فىدا قىلدى،

 ى،رىجا قىلد ھهدسىز دەپ ئانلهرغه ئىنايهت ئهيلهغىل
 ئهسارەت دەۋرى بىتتى، دەۋرى ئىستىقالل باشالندى،

  .ئىجالل باشالندى ئهيلهمهك سۈننهتىنى پهيهمبهر

قهسىدە ئۇقۇلۇپ بولغاندىن كېـيىن، بـاش ۋەكىـل باشـلىق يىغىـن ئىـشتىراكچىلىرىنىڭ ھهممىـسى شـائىر                   
. ن ئــالقىش يــاڭراتتىتوغرۇلبېكنىــڭ بــۇ ئۇلــۇغ تــارىخي قۇرۇلۇشــقا بېغىــشالپ يازغــان بــۇ قهسىدىــسىگه قىــزغى 

توغرۇلبېكمۇ ئورنىدىن تۇرۇپ ئۆزىنىـڭ بـۇ ئـاددىي ئهسـىرىنىڭ بـۇنچه تهھـسىنلهرگه ئېرىـشكهنلىكى ئۈچـۈن                    
بــاش ۋەكىــل مائارىــپ نازىرلىقىغــا بــۇ قهســىدىنى . پۈتكــۈل يىغىــن ئهھلىــگه  ئــۆز مىننهتــدارلىقىنى بىلــدۈردى

مهن جانـابى ھهقـتىن قىممهتلىـك    . ىـشنى ئۇقتـۇردى  تارقىت ئهدەبىي مهجمۇئهلهرگه كىرگۈزۈپ خهلـق ئارىـسىغا    
شائىرىمىز ئۈچۈن دائىمىي تهن ساقلىق ۋە تىنچلىق تىلهش بىلهن بىرگه ئۇنىڭ باشـقا سـاھهلهردىمۇ پايـدىلىق                 

 يېڭـى  -مۇشـۇنداق يېڭـى   «: كىلتۈرۈشـىگه تىلهكداشـلىق بىلـدۈردۈم ۋە       ئهسهرلهرنى يېزىپ مىللهتكه مهنپهئهت   

يىغىـن ئهھلىمـۇ مېنىـڭ سـۆزۈمنى        . دېـدىم » ئىنتىزاردۇرمىـز  ھهممىمىز پ تۇرۇشلىرىغا سوۋغىالرنى تهقدىم قىلى  
  .شۇنىڭ بىلهن يىغىن ئاياغالشتى. بىر ئېغىزدىن قۇۋۋەتلهشتى

 ھهر ئىككـى ھهپتىـدە بىـر قېـتىم        . ئهپكارىـدۇر  نهشـرى  ئىـستىقالل جهمئىيىتنىـڭ   : ئىستىقالل مهجمۇئهسـى  

ــدۇ ــى   . چىقى ــي، سىياس ــي، ئىلمى ــي، مىللى ــدىي    دىنى ــي، تهنقى ــي، ئهخالقى ــسادىي، ئهدەبى ــائىي، ئىقتى ي، ئىجتىم
 .دىندا، تىلدا، دىلدا، پىكردە، ئىشتا بىرلىكتۇر: مهجمۇئهنىڭ شوئارى. مهزمۇندىكى ئهسهرلهر بېسىلىدۇ

 
 -ئىستىقالل مهجمۇئهسى دۆلهتنىڭ رەسـمىي مهجمۇئهسـى بولغـانلىقى ئۈچـۈن ھۆكۈمهتنىـڭ تۈرلـۈك ئهمـر                

ۇش، ھـۆججهتلىرى ھهمـدە باشـقا مـۇھىم ئهسـهرلهر، سىياسـىي مهقـالهلهرمۇ مۇشـۇ مهجمـۇئه            پهرمانلىرى، ئۇقتۇر 
ــارقىلىق ــارقىتىالتتى ئ ــۇئهگه   . ت ــۇر مهجم ــدە مهزك ــۆز دەۋرى ــدە ئ ــۆرە، تۆۋەن ــۈك   شــۇنىڭغا ك ــر بۆل ــسىلغان بى بې

  .ئۆتىمىز ئهسهرلهرنى نهمۇنه سۈپىتىدە ئهينهن كهلتۈرۈپ

  
  

  مۇقهددىمه
 

 لىــرى بىــلهن شــهرقىي تۈركىــستاندا بۈيــۈك بىــر )ئــويغىنىش(ميۈزلــۈك ئىنتىبــاھ يۇرتداشــلىرىمىزنىڭ ئومۇ
لــۇتفى، ئىنــايهتى،  رەببۇلئالهمىيننىــڭ جانــابى بــۇ ئىــنقىالب نهتىجىــسىدە. مىللىــي ئىــنقىالب ۋۇجۇدقــا چىقتــى 

ۇر جۇمهۇر خوجا نىياز ھاجىمنىڭ يولباشـچىلىقى بىـلهن، يۇرتـداش بـات     كۈرەش مهيدانىنىڭ قهھرىمانى رەئىيس   
ــيهت    ــي ھهمى ــرەت، دىنى ــي غهي ــرى، مىللى ــدلىرىمىزنىڭ ھىممهتلى ــداكارلىق( مۇجاھى ــۇزۇن   )پى ــدە ئ ــرى ھهم لى

ــستىبداد   ــارا ئى ــرى ق ــن بى ــشهتلىرىدىن يىلالردى ــۈك دەرد  ۋەھ ــۇم   -تۈرل ــان مهزل ــداپ بواللمىغ ــلهرگه چى  ئهلهم
تــۈمهن  -ردىگارغــا تــۈمهن تۈرتكىــسىدە ئۇلــۇغ پهرۋە  پىغــانلىرى- زار، نــاله -خهلقنىــڭ كــۆككه يهتــكهن ئــاھۇ 

 يىلـدىن بىـرى ئۈمىـد       57بولغـايكى، شـهرقىي تۈركىـستان جۇمهـۇرىيىتى مهيـدانغا كېلىـپ،              شۈكۈرلهر -ھهمدۇ
  )ئىستىقالل مهجمۇئهسى(. قىلىپ، خۇدادىن تىلهپ يۈرگهن ئىسالم ھۆكۈمىتى قۇرۇلدى

 )مىنىـستىرلىك (چه نـازارەت    تۆۋەندە شۇچاغدىكى ھۆكۈمهت تهركىبىدە يېڭىدىن ئىشقا كىرىشكهن بىر نهچ        
  .ئۆتىمىز سېلىپ نىڭ خىزمهت ئهھۋالىغا نهزەر
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دەرۋازىسى سىرتىدا بىر مىللىي بانكـا قۇرۇلـۇپ         بۇ نازارەتنىڭ باشالمچىلىقىدا كاشغهر يارباغ    : سودا نازارىتى 
ــشتۈرۈلدى  ــشقا كىرى ــدى   . ئى ــرى تهيىنلهن ــاي قېرىنداشــلىرىمىزدىن بى ــا نوغ ــا مۇدىرلىقىغ ــاز . بانك ارىتى ســودا ن

جهلـپ   يېقىنـدىن  يۇرتنىڭ تهرەققىياتىنى نهزەردە تۇتۇپ سودىگهرلهرنى  سـىرتتىن مـال كىرگـۈزۈش ئىـشلىرىغا             
رەســـمىيهتلىرىنى  يهڭگىللهتتـــى، يهنه بىـــر بۆلـــۈك مـــالالردىن بـــاجنى  )تاموژنـــا( قىلىـــش ئۈچـــۈن گـــۈمرۈك

ســودىگهرلهردىن بــاجنى پۈتــۈنلهي  كهلتــۈرگهن بويــۇملىرىنى ، ئېلكتىــر)باســما(كۆتــۈرۈۋەتتى، يۇرتقــا مهتــبهئه 
ــدى  ــۈرۈم قىل ــق   . كهچ ــكه قۇاليلى ــقا مىللهت ــدىن باش ــازارەت يهنه ئۇن ــپ ن ــار    ئېلى ــۇن ئېتىب ــدىغان نۇرغ كېلى

  .سىياسهتلىرىنى يولغا قويدى
 خىراجهتلىـرى باشـقا     -قارىتىلغان بولۇپ، چىقىم   خىزمىتى جهڭ ئىشلىرىغا   بۇ نازارەتنىڭ : نازارىتى ھهربىيه
  .شۇنداقتىمۇ ھۆكۈمهت ئۇنىڭ بارلىق چىقىملىرىنى ھهل قىلىپ بېرەتتى. ڭكىنى نهچچه قاتاليتتىنازارەتلهرنى
 ئولتۇرمـاي   -خىـزمىتىگه ئولتـۇرار    تېخى بۇ نازارەتكه نازىر قىلىپ سايالنغان ئهلى ئاخۇنباي      : نازارىتى مالىيه

پهرمـانى بىـلهن     اكالهتنىـڭ بـاش ۋ  . بنىـائهن ئاقـسۇغا كهتتـى      خوجانىيـاز ھاجىمنىـڭ تهلهبىـگه      رەئىس جۇمهۇر 
نازارىتىـدە ئىـش     مـالىيه  مۇشـۇ مۇناسـىۋەت بىـلهن بىركـۈنى       . ئورۇنباسارلىققا كهمىنه ئـاجىز بهنـدە تهيىنلهنـدىم       

يىغىىـپ ئۇالرغـا ئۆزۈمنىـڭ ئهلـى ئاخۇنبايغـا نائىـپ              كىچىـك بـارلىق خـادىمالرنى بىـر يهرگه         -قىلىۋاتقان چوڭ 
ھېچقانـداق   كىشى، ئـارىمىزدا   بىر ھهممىمىز«:  كېيىن شۇنداق دېدىم   بولۇپ تهيىنلهنگهنلىكىمنى ئۇقتۇرغاندىن  

سـهپهردىن قايتىـپ     مۆھتهرەم نازىر ئهلى ئاخۇنبـاي    . پهرق يوق؛ بىز خۇددى بىر كىمىدە كېتىۋاتقان بىر ئادەملهر        
باشــقا نــازارەتلهرگه .  بــاش ۋەكىلنىــڭ ئۈمىــدىمۇ شــۇ. ھهممىمىــز ئىخــالس بىــلهن ھهمكارالشــقايمىز كهلگــۈچه

نازارەتنىـڭ ئىـشلىرىنى    شـۇڭا بىزنىـڭ ۋەزىپىمىـز    . ارىغاندا بىزنىڭ بۇ نازارەتنىڭ يۈكى ئېغىرراق، ئىـشى كـۆپ         ق
شـۇنداق قىاللىـساق نـازىر ئهپهنـدى قايتىـپ          . ئاقسىتىپ قويماي، چارچىتىپ قويماي ياخشى قىلىـپ كېتىـشتۇر        

 ئـۇالر بـۇنى ئاڭلىغانـدىن   . دېـدىم » ۇيـدۇ كهلگهنلىرىدە ئهلۋەتته بىزنىڭ خىزمهتلىرىمىزگه اليىقىـدا ئـاپىرىن ئوق        

. دېيىـشتى » ئىنشائالالھ  ئىخالس بىلهن ئىـشلهيمىز     . باش ئۈستىگه ئهپهندىم  «: ھهممىسى بىر ئېغىزدىن   كېيىن
  .مهن شۇكۈندىن باشالپ يېرىم كۈن مالىيهدە ئىشلىسهم، يېرىم كۈن سهھىيه نازارەتىدە ئىشلهيدىغان بولدۇم

بولۇپمـۇ ھهربىـي    . رەتنىڭ خـام چوتىغـا پـۇل چقىرىـپ بېرىـشكه تـوغرا كهلـدى              شۇ كۈنلهردە بىر نهچچه نازا    
بـاش قومانـدان ۋە باشـقا سـاقچى باشـلىقلىرىدىن           . ئىشالر نـازارىتى قـاتتىق پـۇل قىيىنچىلىقىـدا قالغـان ئىـدى            

»  ئىجـرا قىلىنـسۇن، تهمىـنلهپ بېرىلـسۇن       « تـوغرا    -تهلهبنامىلهر بـاش ۋاكـالهت تهرىپىـدىن توغرىـدىن         كهلگهن
ــۇراتتى   ــازارىتىگه يوللىنىــپ ت ھــالبۇكى مــالىيه نازارىتىنىــڭ  . دېــگهن   تهســتىققا ئېرىــشىپ ئۇدۇللــۇق مــالىيه ن

شـۇڭا بـۇ ئارىلىقتـا مـالىيه        . خهزىنىسى قۇرۇقدىلىپ قالغـان بولـۇپ، ئۇالرغـا تېگىـشلىك پـۇلنى بېرەلمهيۋاتـاتتى             
ــدۇرۇش، خهزىــن   ىگه كېلىــدىغان پــۇل،  ئىقتىــسادنىڭ  نازارىتىنىــڭ ئهڭ مــۇھىم ۋە زۆرۈر ئىــشى خهزىنىنــى تول

ــدى  مهنبهســىنى ــارەت بول ــۇپ،   . ساغالمالشتۇرۇشــتىن ئىب ــۇرۇق بول ــنه قۇپق ــدا خهزى يېڭــى ھۆكــۈمهت قۇرۇلغان
شــۇڭا .  خهزىنىــدىكى بايلىقالرنىــڭ بىرىنــى قويمــاي  ئېلىــپ كېتىــشكهن  چىكىنگهنــدە تۇڭگــانالر ئوردىــدىن

ــس   ــسادىي بې ــاتتىق  ئىقتى ــدىلىكته ھۆكــۈمهتكه ق ــاش ۋەكىلنىــڭ  . ىم چۈشــۈۋاتاتتىئهم ــۋالالرنى ب ــۇ ئهھ  مهن ب

چقىرىــشقا ۋە يهنه ســابىق  ناھــايهت، نــازىرالر مهجلىــسىنىڭ قــارارى بــويىچه پــۇل بېــسپ . قۇلىقىغــا يهتكــۈزدۈم
ئىگىدارلىقىـدىكى   خىتاي ھۆكۈمىتىدىن قهرز ئالغان قهرزدارالردىن ھۆكۈمهتنىڭ پـۇلىنى ئۈندۈرۈشـكه، دۆلهت          

نـازارىتىگه ئۆتكۈزۈشـكه ھهمـدە     ا نهرسىلهرنى سۈرۈشتۈرۈپ چىقىپ ھهممىنى توپالپ مـالىيه  مۈلك ۋە باشق  -مال
ھۆكــۈمهتته ھهققــى بــار كىــشىلهر بولــسا ئۇالرنىــڭ ھهققىنــى تــۆلهپ بېرىــشكه بــاش ۋەكىــل ســابىت دامــولالم    

بـۇ  . كهتتـى ئىشلىرىغا چۈشـۈپ     نازارىتى پۇل چىقىرىش   شۇندىن باشالپ مالىيه  . تهرىپىدىن پهرمان چىقىرىلدى  
 بـۇ ئىـشنى خىزمهتدىـشىم     . ئىشتا ئالـدى بىـلهن چىقىرىلىـدىغان پۇلنىـڭ اليىهىـسىنى تـۈزۈش كېـرەك بـوالتتى                
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. چىقىـرىش ئىـشى ماڭـا تاپـشۇرۇلدى        ئهممـا پـۇلنى بېـسىپ     . سوفىيزادە بىلهن مهن ئۈسـتۈمگه ئالـدىم       مۇھتهرەم
تامغۇسـىنى بېـسىش     لالرغا بـاش ۋەكالهتنىـڭ    قهغهز پۇ . شۈكۈرلهر بولسۇنكى بۇ ئىشمۇ ئۇتۇقلۇق بولدى      ئالالھقا

 ئىشلىرىغا بـاش ۋەكىـل سـابىت دامـولال ھاجىمنىـڭ ئوقۇغۇچىلىرىـدىن بهزىلىـرى يـاردەم قىلىـپ تهشـهككۇرغا                    

بۇ بىر سهرلىك ئاقچىدىن بىر نهچچىنى نهمۇنه قىلىپ مۆھتهرەم ئوقـۇرمهنلهرگه تهقـدىم قىلىـش               . اليىق بولدى 
ھهيـاتى، ۋەتهن سـىرتىدىكى      مۇھـاجىرەت  ، مىـڭ ئهپـسۇسكى، پاالكهتلىـك      ئۈچۈن سـاقالپ  كهلـگهن بولـساقمۇ       

زېمىــن يۈزىــدىكى بهش . تۇرمــۇش ئېغىرچىلىقــى تۈپهيلىــدىن بــۇ نهمــۇنه قــولىمىزدىن غايىــب بولغــان ئىــدى  
 قىــال ئــاخىرى ئامېرىكىــدا ئولتۇرۇشــلۇق    - قىتــئهگه تارقالغــان ئۇلــۇغ تۈركىــستانلىقالرغا مــۇراجىئهت قىــال     

ــشىمىز ــۆھتهرەم ۋەتهندى ــۇر ئاقچىنىــڭ   م ــدىن مهزك ــا ئوغلى ــددىن پاخت ــشه غۇالمى ــى( ئىكلى ــا  )قىلىپ ــى  قولغ  ن
بىــز بــۇ يهردە غۇالمىــددىن ئهپهنــدىگه چوڭقــۇر مىننهتــدارلىق بىلــدۈرۈش بىــلهن بىــرگه ئۇنىــڭ   . چۈشــۈردۇق

  .  ئاتىسى ئهھمهد پاختىغا جانابى ھهقتىن رەھمهت ۋە مهغپىرەتلهر تىلهيمىز
  :ۈركىستان دۆلىتى چىقارغان بىر سهرلىك ئاقچهمانا بۇ شهرقىي ت

ــۇنىلهرنى       ــۈك نهمـ ــر بۆلـ ــهرلهردىن بىـ ــسىلغان ئهسـ ــىگه بېـ ــستىقالل مهجمۇئهسـ ــدە ئىـ ــشنى تۆۋەنـ  بېرىـ

  .داۋامالشۇرىمىز

  
  ئىستىقالل يولىدا

 
ــگهن مىللىــي ئۇســۇلدا بولىــدۇ    . دۆلهت قۇرۇلۇشــى مىــڭ يىلالردىــن بىــرى تــارىخىي تهجــرىبه بولــۇپ كهل

بۇالرنىـڭ دۆلهت قـۇرۇش     . الردا ياۋروپا ھهمدە ئاسىيادا بىر قاتار يېڭـى دۆلهتـلهر مهيـدانغا كهلـدى             كېيىنكى يىل 
رەھبىـرى باھـادىر ئابـدۇلئهزىز       تۈركىيىسى بىلهن سهلهپىيلهر   كهمال تهجرىبىلىرى بولۇپمۇ بۈيۈك غازى مۇستافا    

ــۇئۇدنىڭ  ــال س ــسبهتهن ئهھم     ئ ــزگه نى ــرى بى ــۇرۇش تهجرىبىلى ــۈمهت ق ــازدا ھۆك ــۇرھىج ــهرقىي . ىيهتلىكت ش
بېـك غازىنىـڭ تـوغرا       يهئقـۇب  تۈركىستاننىڭ ئىككى مىڭ يىللىق قـانلىق تارىخىـدىن تارتىـپ تـاكى بهدەۋلهت            

ــاننى ياخــشى ئــۆگىنىش الزىــم   ــا ھهرىكهتلىــرىگىچه بولغــان تــارىخي جهري دۆلهت پهقهت ئىــستىقالل، . ھهم خات
تۇلۇپ ئىككىنچى بىر ئاسارەتكه كىرمهك ئۈچـۈن قـان         بىر تۇتقۇنلۇقتىن قۇ  . مۇستهقىللىق ئاساسىدىال قۇرۇلىدۇر  

ئهرلهر . تۈركىيىنىڭ بۈيـۈك مۇسـتهقىللىق ھهرىكىتـى بـۇ سـۆزىمىزنى تهسـتىقاليدۇر            . تۆكمهكنىڭ ھاجىتى يوق  
ــۈم   ــاردا تۈرك ــر قات ــلهن بى ــد  -بى ــان مۇجاھى ــۈملهپ چىقق ــۈرك    - تۈرك ــسالم ۋە ت ــى ئى ــا قارش ــى ئايالالرغ  جهڭچ

 ئىغـۋاالرنى پهيـدا قىلىـپ بۈيـۈك ئىنقىالبنـى           -كهر چىقىرىـپ ۋە مىڭـالرچه پىتـنه       دۈشمهنلىرى مىليونالرچه ئهسـ   
مىليـونالرچه ئـاچكۆز دۈشـمهن ئهسـكهرلىرى        . ئىنقىالبچىالرغـا ئـالالھ يـاردەم قىلـدى       . بولـدى  قانغا پاتۇرماقچى 

ىــسى چاتاقچىلىرىنىــڭ كالل- مۇســتافا ســۈبهى كهبــى يــۈزلهرچه بولــشېۋىك پىتنىچــى . دېڭىزغــا غهرق قىلىنــدى
. پۈتـۈن دۇنيـا، پۈتـۈن دۆلهتـلهر تـۈركىيىنى ئېتىـراپ قىلـدى             . نهتىجهدە تۈركىيه مۇسـتهقىل بولـدى     . ئېلىندى

ــانىيه ــارىخىي ھهدىيىلهرنــى تهقــدىم قىلــدى   بۈيــۈك بىرىت دۆلهتنىــڭ ئىقتىــسادىي . پادىــشاھى غــازى پاشــاغا ت
 )ئـالتۇن (ۆكـۈمىتى بىـر قـانچه مىليـون         ھ ئىتتىفاقى سوۋېت -دۆلهتلىرى، بولۇپمۇ بولشىۋىك   قۇرۇلۇشىغا ياۋروپا 

  جۇڭگـو، ئـۇ يـاقتىن بولـشىۋىك        -شـهرقىي تۈركىـستان بولـسا بـۇ يـاقتىن چىـن           . دولالرلىق يـاردەملهرنى بهردى   

ئارىسىدا قىسىلىپ قالغان بىر ئـۆلكه بولغـانلىقى ئۈچـۈن دۆلىتىمىـز بـۇنى               ھىندىستانى برىتانىيه ۋە روسىيهسى
 دىي قۇرۇلۇش ئىشلىرىدا نهنجىڭ، موسكۋا ھهمـدە لونـدون بىـلهن بولىـدىغان            نهزەردە تۇتۇپ سىياسىي، ئىقتىسا   

ئۇلۇغ ئالالھنىڭ مهرھىمىتى، شـېهىدلهرنىڭ مۇبـارەك       . مۇئامىلىسىدە كۆپ ئېهتىيات بىلهن ئىش كۆرۈشى الزىم      
ــڭ        ــۈمهت ئهربابلىرىنىـ ــدالرنىڭ ۋە ھهم ھۆكـ ــڭ، مۇجاھىـ ــاز ھاجىمنىـ ــا نىيـ ــازى خوجـ ــۈك غـ ــانلىرى، بۈيـ قـ
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ىقى بىــلهن ئــالالھ بۇيرۇســا بۈيــۈك تــۈرك مىللىتىنىــڭ بۆشــۈكى بولغــان ھهمــدە ئۆزىنىــڭ تــارىخىي  تىرىــشچانل
تۈركىيىـسى   بولـۇر ھهم غـازى مۇسـتافا       مهدەنىيىتى بىـلهن شـۆھرەت تاپقـان شـهرقىي تۈركىـستان چوقـۇم ئـازاد              

ــتهقىللىقكه  ــدا مۇس ــشۇر قاتارى ــى،  (. ئېرى ــستىقالل مهجمۇئهس ــلهر - 56 -50ئى ــپ)بهت ــستانبۇللۇق -  مۇئهللى  ئى
 يۈسۈپ مۇزەففهر

 
 ئىستىقالل مهجمۇئهسىنىڭ ئهدەبىيات قىسمىدىن نهمۇنىلهر

 
  باشدەدۇر ئىقبال سوداسى يۈرەكته داغى مللهت

 ئهالالسى -دەردۇ قىيامهت بولغۇچه چىقماس مۇنىڭ
  ۋەتهننىڭ ئىززىتى، شانى ئۈچۈن جان ئىچرە يالقۇن بار

 لۇق ئهنفاسى سهھهر ھهسرەت ئىچىدە ئوت-چىقار شامۇ
  مهتلۇبى بار ئىرمىش-جاھاندا ھهر كىشىنىڭ بىر غهمۇ

 لهيالسى -مهئشۇقۇ ۋەتهن ئۇششاقىنىڭ مىللهت ئىرۇر
 توسالماس ھېچ يولدىن ئىشق ئوتىغا مۇبتىالالرنى

   دەرياسى-بۇ دۇنيا غهملىرى، مىهنهتلىرى ھهم تاغۇ
 ئورناشسه مۇھهببهت بىرله مىللهت تۇيغۇسى گهر دىلغه

  ئاڭا باش ئهگمهك ئۈچۈن ۋىجدان قۇمانداسىكىفايهت
  بىقارار ئىتمىش ئهسىر ئهيلهپ كۆڭۈلنى جىلۋەسىگه

   ئىقبالى، شانى، رەنگى زىباسى-ۋەتهننىڭ ئىززەتۇ
  بهلهند ھىممهت يىگىتلهر زىننهتى مىللهتكه خىزمهتتۇر

  مۇئتهبهر ۋىجدان قاشىدا رويى، سىماسى ئىمهستۇر
  هن يۇرتۇڭغا خىزمهت قىلئهگهر ئىنسان ئىسهڭ ھىممهت بىل

   سهھراسى-مۇھهببهت پىشه قىل كۈلسۇن ۋەتهننىڭ باغۇ
 كىشىنىڭ كۆڭلىگه ئوت چۈشسه مىللهت ئىشتىياقىدە

  ئوتىدە روھى شهيداسى فىغان ئهيلهر ھهمىشه ھىجر
  ياشهرەف بىرلهن فهنا بولماق شهۋقىي ۋەسله يىتىشمهك
 ھهركمگه قىلسا ئىشقنى دەئۋاسى ئۇشبۇدۇر ۋەزىيفه

 قىيهۋق شۇتلۇ ق                                              
 

  )قهسهم(ئاند 
 

   زار ئهتسهم ئۆلهي-   سهن ئهمىن بولغىن، سېنى مهن خارۇ
   غهم، ھهسرەتنى يار ئهتسهم ئۆلهي-   ساڭا كۈلفهت، قايغۇ

 سېنى قۇل قىلغالى    بىهايا مهلئۇنغا ئهرك بىرسهم
   تار ئهتسهم ئۆلهي- تهڭۇ   كهڭ جاھاننى كۆزلىرىڭگه

 ياۋگه يهر يۇتسۇن مېنى سۆدرەىتىپ قويسام ساچىڭدىن   
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  شهش  قاتار ئهتسهم ئۆلهي خارلهتىپ كۆز ياشالرىڭنى
 مېنى اللهزارىڭدىن ئۆزۈڭ ئۆلدۈر يۈز ئۆگۈرسهم

  گۈلشهنىمنى گۈلنى خار ئهتسهم ئۆلهي بىرسهم ياۋگه
 امجهڭدە دۈشمهن ئۈستىگه مهردانه ئات سالدۇرماس
 ياچىكىنسهم ياكى قورقۇپ شهرمسار ئهتسهم ئۆلهي

  )ۋەتهن قۇلى بىر شائىردىن(                                     
   

  قۇتۇلۇش
 

  قۇتۇلۇش يولىدا سۇدەك ئاقتى بىزنىڭ قانىمىز
 بۇجانىمىز سهن ئۈچۈن ئهي يۇرتىمىز بولسۇن فىدا

   كۆزۈڭنى قان بىلهن پاك ئهيلىدۇق-يۇرتىمىز بىز يۈز
  ئهمدى بىز كىرلهتمىگهيمىز، چۈنكى تۈرك ئهۋالدى بىز

   ھهمدەم بولدى بىزنىڭ ھىممهتىمىز سهن ئۈچۈن-يار
  قولىمىزدا قۇتۇلۇشقا بارئىدى ئىمانىمىز

  ئاتىلال، چىڭگىز، تېمۇر دۇنيانى تىترەتكهن ئىدى
  جان بېرىپ نام ئاالرمىز بىز ھهم ئۇالر ئهۋالدىمىز

  هندىن بولدى ئهل ئامانچىقتى جان ھهم ئاقتى قان دۈشم
  !پارالنسۇن ئىستىقبالىمىز ئۆچمهسۇن، ياشاسۇن، ھېچ

  )ئهبدۇررەھىم ئوغلى تۇلۇئىي تۇرغۇنجان مهرغىالنلىق(

  
 ئالتاي تاغالرى

 
  چىچهكلهر ئاچار ئالتاي تاغالرى

 ساچار ئالتۇن، كۆمۈش ئوردۇ سۈرمهلهر
  بۇزىلمىش خىتايالر يهل كهبى قاچار

  پ ئات چاپارئارسالن يىگىتلهر قوغال
 ئانه بويله ئىمىش ئهي غهرىب قهدر
 ۋەتهنه فىدا بولسۇن بۇيله  قانىم

 ئىستهرەم مهن بىر تۈركۈم ئولماك
 ئىستهرەم دۇنيايه ھاكىم ئولماك

 ئىسهم ئولۇر ئهگهر شهھىيد
 يېرىم جهننهتتىن بولۇر مهنىم

  :نهقرات
 ئالتاي تاغالرى، قار، سۇ، تاغالرى

 ئاغلهر ىشهھىيد ئوغالنلىرى، ئاناس
  يهتىملهر يولالردا باقار ئاناسىز
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  مهھزۇن كۆزلىرى يۈرەكنى ياقار
  :نهقرات

   تىن،)ئىسسىق(ئالتاي تاغلىرىندە كۆيدۈم سىجاق 
  . مىلتىق قۇچاقتا)ھهر ياقنى ئايالنۇرمهن(دوالشىرىم  دۆنهر

  دۈشمهن جايىن ئاختۇرۇپ ئىزدەپ،
  . كۈندە ھهر ياقتا-تىنماي تۈندە

  .نهدىيم مهھمۇد

  .لهر شۇنىڭ بىلهن ئاخىرالشتىىكۆچۈرم ىستىقالل مهجمۇئهسىدىن ئېلىنغانئ
ۋەكالهتنىـڭ ئـورنى قىلىـپ       كاشـغهر شـهھهر ئىچىـگه جايالشـقان ئـوردا بېـشى           : توغرىـسىدا  باش ۋەكـالهت  

بـاش كاتىـب مۇسـا      . بـاش ۋەكىـل سـابىت دامولالمنىـڭ ئىشخانىـسىدىكىلهر ئىـشلهشكه باشـلىدى             . بېكىتىلدى
  .نهمهنگانى ۋە باشقىالر ئۆز الياقهتلىرىگه قاراپ قهلهم خىزمىتىدە ئىدى ر مۇھهممهد رىزاخاندامولالم، مۇدى
ــيه ــازارىتى داخىلى ــدە : ن ــاغ تهرەپى ــاۋىنى    ئوردىنىــڭ ب ــاش كاتىــب ۋە مۇئ ــازىرى يۇنۇســبهك، ب ــيه ن داخىلى

  .مىتىگه كىرىشتىمهمۇرالر، خىزمهتچىلهر بىلهن ئىچكى ئىشالر خىز ئابدۇررەھمان ئهپهندىلهر ئهتراپىدىكى
بنىاسىغا جايالشقان مائارىپ نـازارىتى ئىـشلهشكه باشـالپ، مهكـتهپلهر،            دارۇلمۇئهللىمىن: مائارىپ نازارىتى 

ھهر قايـــسى مهكتهبلهرنىـــڭ، بولۇپمـــۇ . گېزىـــت، ژۇرنـــالالرنى چىقـــاردى. مهدرىـــسىلهرنى تهرتىـــبكه ســـالدى
 باشــقا ســاھهلهردىمۇ ھهم قولىــدىن كهلــگهن  .دارۇلمۇئهللىمىننىــڭ تهرەققىيــاتى ئۈچــۈن كــۆپ كــۈچ چىقــاردى 

  .خىزمهتلهرنى ئىشلىدى
 

 سىىلىىي تۈركىستاندا پۇل مهسشهرق
 

ــدى        ــته ئى ــۈرۈپ كهلمهك ــتىن كهچ ــوھرانىنى باش ــۇل ب ــستان پ ــهرقىي تۈركى ــرى ش ــدىن بې ــۇزۇن زامان . ئ
زامـسىزلىق، ئـۆز    ئۆرۈمچىدىكى باشباشتاق قارا مۇسـتهبىد خىتـاي ھۆكۈمىتىنىـڭ ھهر قايـسى تارماقلىرىـدا ئىنتى              

بېشىمچىلىق قانداق داۋام قىلىۋاتقان بولسا ئۇنىـڭ مـالىيه خىزمىتىـدىمۇ ئېغىـر دەرىجىـدە ئىنتىزامـسىزلىق، ئـۆز                   
رەسـۋالىقالر   كـۆرۈلمىگهن  يېرىـدە  ئاقچه مهسىلىسىدە دۇنيانىـڭ ھـېچ     . بېشىمچىلىق ساقلىنىپ كهلمهكته ئىدى   

خىزمىتىنـى   ھۆكـۈمىتى ئاقچـا چىقىـرىش      ئـۈرۈمچى  ييهتتىمـۇ ئهمهلى. ھۆكۈمىتىدە بار ئىدى   مانا مۇشۇ ئۈرۈمچى  
ھهر بىـر ۋىـاليهت ئـۆز ئالـدىغا، ئـۆزى بىلگهنـچه ئاقچـا چىقارغـان بولـۇپ، بىـر ۋىاليهتـته                       . ياخشى ئىشلىمىگهن 

 -ئاقچىالرنىـڭ نه  كاپـالىتى ۋە نه نومـۇر          چىقىرىلغـان . چىقىرىلغان ئاقچا ئىككىنچـى بىـر ۋىاليهتـته ئـۆتمهيتتى         
كۆپىيىـپ كهتـكهن     شۇنداق بولغـانلىقى ئۈچۈنمـۇ شـهرقىي تۈركىـستاندا يالغـان ئاقچـاالر            . وق ئىدى ئۆلچىمى ي 
ئــۈرۈمچى خىتــاي ھۆكــۈمىتى تۈركىــستاننىڭ نۇرغۇنلىغــان ئــالتۇن،       فايــدىالنغان بــۇ پۇرســهتتىن . ئىــدى

. پ كهتتــى ئــالتۇن، كۈمــۈش باھاســىمۇ زور دەرىجىــدە ئــۆرله دىكى بــازارالر-رەســته. كۈمۈشــلىرىنى يىغىۋالــدى
ئالتۇن بهك قىسلىـشىپ كهتكهنلىكـتىن بىـر دانه ئـون سـوملۇق رۇس تىلالسـىنى يـۈز ئهللىـك سـهر كۈمۈشـكه                        

. ئېغىر ئهھۋالـدا قالغـان ئىـدى       كاسىب، ھۈنهرۋەنلهر  كه يېتىپ  75 %مال باھاسىنىڭ ئۆرلهش نىسبهتى   . ئاالتتى
ىغان بولـۇپ قالغاچقـا، كىمنىـڭ قولىـدا          يىلالردا خهلق خىتـاي ئاقچىـسىنى تۇتۇشـتىن قورقىـد          -1932 ۋە   1933
ــاز ــگه   -ئ ــازاردىن ئهرزان، قىممهتلىكى ــا ب ــساال ئۇنىڭغ ــا بول ــوال ئاقچ ــالالرنى     ت ــدىغان م ــا ياراي قارىماســتىن پۇلغ

شۇ سـهۋەبلهرگه كـۆرە، مـال باھاسـى         . سېتىۋېلىپ، ھهر ئامالالر بىلهن خىتاي ئاقچىسىدىن قۇتۇلۇشقا ئۇرۇناتتى       
 دىـن باشـقا     )كاشـغهر تىزىـسى   (نهتىجىـدە بىـر سـهرلىك خافىيـاۋ         .  ئۆرلهپ كهتتـى    ھهسسه 4 -3ئهسلىدىكىدىن  
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قىممىتى شـىددەت بىـلهن چۈشـۈپ، ئـۆتمهس           شېڭپىياۋ ۋە بهش سهرلىك قهغهز ئاقچىالرنىڭ      تهڭگىلىك تۆت
ھۆكــۈمهت بۇئىــشالرنى ئوڭــشاشنىڭ بىــر تهدبىــرى . خهلقنىــڭ نــارازىلىقىمۇ كۈچىيىــپ بــاردى. بولــۇپ كهتتــى

ــۈنى  ســۈپىتىد ــر ك ــاۋ  شــېڭفىياۋ«ە بى ــاي، خافىي ــدۇ ئېلىنم ــۈنى   » ئېلىنى ــا، ئىككىنچــى ك ــان چىقارس دەپ پهرم
دېـگهن    » تارتىلىـدۇ  باجخانىالردىن تارتىپ پۈتۈن خهلـق ئېلىـشى كېـرەك، ئالمىغـان ئـادەم جازاغـا               خافىياۋنى«

  .هدىكۆتۈرەلم ئىناۋىتىنى پهرماننى چىقىرىپ يۈرگهن بولسىمۇ، بهرىبىر بۇ ئاقچىالرنىڭ

سېچىلىـشى   شهرقىي تۈركىستاندا پارتلىغان مىللىي ئـازادلىق ئىنقىالبىنىـڭ ئۇچقـۇنلىرى پۈتـۈن ئـۆلكىگه             
 يېڭـى مىللىـي ئاقچـا چىقىـرىش        كېلىپ مىللىي ھۆكـۈمهت قۇرۇلغانـدىن كېـيىن        بىلهن ئازادلىق دەۋرى يېتىپ   

شـۇنىڭ بىـلهن    . بولۇپ قالغـان ئىـدى    نۆۋەتتىكى ئهڭ مۇھىم ۋە بۈيۈك ۋەزىپىلىرىدىن بىرى         نازارىتىنىڭ مالىيه
ــ– 1933 ــڭ  - 10ى  يىل ــل   - 26ئاينى ــاش ۋەكى ــۈنى ب ــى( ك ــسى   )زۇڭل ــۈزۈلگهن ھهر قاي ــسىدە ئۆتك  مهھكىمى

 مىللىـي ئاقچـا چىقىرىلغانـدىن    . قارار قىلىنـدى   نازارەتلهرنىڭ ھهيئهتلهر يىغىنىدا يېڭى مىللىي ئاقچا چىقىرىش      

شى مۇناسىۋىتى بىلهن باش ۋەكىلنىڭ تۆۋەنـدىكى بـۇيرۇقى ئىـېالن            گه كىرى  )مۇئامىله(كېيىن ئۇنىڭ  تهداۋۇل   
  .قىلىندى

 
  بدۇلباقىنىڭ بۇيرۇقىاباش ۋەكىل سابىت ئ

 
ــوڭ  ــالرغا، چ ــارچه يۇرتداش ــۇقهرا -ب ــمه پ ــك ھهم ــيهت(  كىچى ــۈنگىچه  لهرگه )رەئى ــسۇنكى، بۈگ ــۇم بول  مهل

اكهنــدىچىلىك، ئىنتىزامـسىزلىق، ئــۆز   ئىنتىزاملىــق ھۆكـۈمهت بولمىغــانلىقى ئۈچـۈن پهيــدا بولغـان پار   -تهرتىـب 
  .بېشىمچىلىقالرغا ئهمدى يېڭى ھۆكۈمهت قۇرۇلغاندىن كېيىن خاتىمه بېرىلدى

ــى       ــانالر دەل ئىلگىرىك ــتازلىق قىلغ ــپ ئۇس ــلىرىنى بېرى ــيهت دەرس ــم ۋە مهدەنى ــالىمىگه بىلى ــسانىيهت ئ ئىن
 ئـۇمهۋىيه . لىقالرنى ئىجاد قىلغان ئىـدى    تهرەققىي قىلغان، نۇرغۇن يېڭى    ئۇالر  ھهرجهھهتته  . مۇسۇلمانالر ئىدى 

سـودىگهرلهرگه ئاسـانلىق تۇغـدۇرۇش ئۈچـۈن قهغهز          ئابدۇلمىلىك ئىبنـى مهرۋان ھهزرەتلىـرى      خهلىپىلىرىدىن
  .ئۈگهنگهندۇرلهر باشقا دۆلهتلهر قهغهز ئاقچا چىقىرىشنى بىزنىڭ خهلىپىلىمىزدىن. ئاقچا چىقارغۇزغان ئىدى

ــش    ــودا ئى ــاتى، س ــڭ تهمىن ــۇر   دۆلهتنى ــس جۇمه ــابى رەئى ــۈن جان ــى ئۈچ ــاز لىرىنىڭ راۋان بولۇش  خوجانىي

 )ئىچكـى كائىبنىېـت   (ۋەلئهقـد    ئىجازىتى ھهمدە ئۇنىڭ سـاالھىيهتدار ۋەكىللىرىنىـڭ، ئهھلـۇلههللى         ھاجىمنىڭ
 ئىـــسالم دىكـــى نـــازىرالر ھهيئىتىنىـــڭ بىـــردەك قوشۇلۇشـــى ۋە قـــارار قىلىـــشى بىـــلهن يۇرتتـــا ئىشلىتىـــشكه 

ەسـىدىكى پۈتـۈن    ۋئۇشـبۇ مىللىـي ئاقچىغـا يـۇرت ته        . چىقىرىلـدى  ئاقچىـسى  سهرلىك  يېڭى  ھۆكۈمىتىنىڭ بىر   
بــۇ مىللىــي ئاقچــا ھۆكۈمهتنىــڭ ھهر قايــسى     .  ســارايالر ئېلىــپ، ســېتىلىدۇر  -زېمىــن، ئىمــارەتلهر، دۇكــان  

سى ھۆكۈمهتنىــڭ ھهر قايــ. قىلىنىــدۇ ئىدارىلىرىــدە، زاكــات، بــاج، خىــراج يىغىــش ئورۇنلىرىــدا بىــردەك قۇبــۇل 
قۇبــۇل قىلىــپ، ئــۆز مۇئامىلىلىرىــدە ئــۇنى   ئورگــانلىرى ۋە بــارچه يۇرتداشــالر ئۇشــبۇ مىللىــي ئــاقچىنى-ئىــدارە

 ئاقچــا )ســاختا(ياســاما  ئهگهر بــۇ جهھهتــته ھىــيله ئىــشلهتكهن يــاكى. ئېهتىــرام بىــلهن ئىشلىتىــشلىرى كېــرەك
ــات     ــايهت ق ــۈرمهس، ناھ ــداقالرنى كهچ ــۈمهت ئۇن ــسا ھۆك ــانالر بايقال ــرچىقارغ ــدۇ  تىق ۋە ئېغى ــازا بېرى ــى. ج  يېڭ

ــۇپ      ــازا يېتهرلىـــك بولـ ــدىن تـ ــرى تۈپهيلىـ ــبهئه كهمچىلىكلىـ ــال ۋە مهتـ ــانى ماتېرىيـ ــازىرقى سـ ئاقچىنىـــڭ ھـ
ــۈرۈمچى     ــي ئ ــنچه قهدىمى ــۈن ۋاقتى ــى ئۈچ ــته     كهتهلمىگهنلىك ــشاش قىممهت ــدە ئوخ ــق ئىچى ــاقچىلىرىمۇ خهل  ئ

  )باش ۋەكىل سابىت ئهبدۇلباقى(. ئۆتۈۋىرىدۇر
 نـازارىتىگه بىـر ئـاز بولـسىمۇ ئـارام ئېلىـۋېلش            ي ئاقچا مۇئامىلىگه كىرگهنـدىن كېـيىن، مـالىيه        يېڭى مىللى 

دەيـدىغان بىـر     »ئىدارىـسى  )ئېنىقالش(تهھقىق  «نازارىتىدە   مالىيه فايدىلىنىپ بۇ پۇرسهتتىن . پۇرسىتى چىقتى 
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بـۇ ئورگـان بـۇرۇنقى ھۆكۈمهتنىـڭ ۋاقتىـدا ھهربىـي ۋە مـۈلكي تارماقالرنىـڭ نامىغـا                   . تارماق ئورگان قۇرۇلـدى   
 ماتـاالر، ئهشـيا، ئهسـبابالر، ئـۇرۇش چىقىملىـرى ئۈچـۈن             -خهلقتىن زورلـۇق بىـلهن ئېلىۋېلىنغـان تۈرلـۈك مـال          

مۇۋاپىـــق تـــۆلهم  ۋە تولـــدۇرۇپ بىـــرمىگهننهرســـىلهر ئىچىـــدە ھۆكـــۈمهت تـــېخىچه ئـــورنىنى  ئېلىۋېلىنغـــان
بۇنىـڭ بىـلهن يېڭـى      . ئېنىقالپ چىقىپ ئۇالرنىڭ ئىگىلىرىنى رازى قىلىش خىزمىتىنـى تـۇتتى          بهرمىگهنلىرىنى

  .تېخىمۇ ئاشتى ئىناۋىتى  بولۇپ، خهلق ئالدىدىكى)ئۆتكۈر(ھۆكۈمهتنىڭ يۈزى يورۇق، ھۆكمى نافىز 
دەيــدىغان بىــر تارمــاق  »ئىدارەســى )يىغىــۋىلىش(تهھــسىل «بــاش ۋەكىلنىــڭ بــۇيرۇقى بىــلهن مــالىيهدە  

بۇ ئورگان قۇرۇلغاندىن كېيىن قىلىنغان بىرىنچى ئىش شـۇ بولـدىكى، ئـۆز ۋاقتىـدا خىتـاي                 . ئورگان قۇرۇلدى 
بانكىــسىدىن ھــۆججهت بىــلهن پــۇل قهرز ئېلىــپ، ھىلىــغهچه قهرزنــى قايتۇرمىغــان تىجــارەتچى ۋە بــايالردىن   

. قوللىرىغـا تاپـشۇرۇلدى     ئالغـان پـۇلالر تولـۇق ئۈنـدۈرۈۋىلىنىپ، قهرز ھـۆججهتلىرى            كىشىدىن قهرز  35بولۇپ  
 مىـڭ سـهر     )500.000(تهرىپىدىن كاشغهر بايلىرىغا يـۇڭ تاپـشۇرۇش ئۈچـۈن           ھۆكۈمىتى ئۈرۈمچى ئۆز زامانىدا 

ىغان يـۇڭنى   تاپـشۇرىد  ھۆكـۈمىتىگه  ئـۈرۈمچى  ئالتۇن ئاقچا  قهرز بېرىلگهن بولۇپ، ئاقچىنى ئالغـانالر تىخىـچه          
 كېيىنكــى قهدەمــدە مانــا مۇشــۇ ئــاقچىالرنى . گهردەنلىرىــدە قالغــان  ئىــدى تاپــشۇرمىغانلىقى ئۈچــۈن ئــاقچىالر

تـۆت سـائهت     ھهركىچىـسى   ئىدارىـسىدە  بـۇ ئېغىـر ئىـش ئۈچـۈن مـالىيه         . خىزمىتى قولغا ئېلىندى   ئۈندۈۈرۈش
لىمىزدا ھـــۆججهت يـــاكى پاكىـــت ئېنىقاليـــدىغان مهبـــلهغ كـــۆپ، قـــو.  مـــۇنتىزم ئىـــشلهشكه تـــوغرا كهلـــدى

ــانلىقتىن ــدۇرغىلى  بولمىغ ــرار قىل ــى  ئىق ــدى ھىچكىمن ــپ  . بولمى ــگه ئېيتى ــاش ۋەكىل ــۋالنى ب ــارامهت«: ئهھ  ك

شۇنداق قىلىـپ، ئـون بهش      . قويدى دەپ »!تكارامه يېرىم ئهپهندىم، پاراسهتمۇ «دېسهم،   »بهرسىله كۆرسىتىپ
قۇلىقىمغـا شـىۋىرالپ    ۇم بىـر باينىـڭ  ھىسابچىـسىنىڭ   مهلـ  تهتقىـق قىلىـشالردىن كېـيىن    - كـۈنچه تهكـشۈرۈپ  

مىللهتـكه خىـزمهت    «ئـۇ ئادەمنىـڭ     . قويۇشى بىلهن مـۇھىم بىـر يىـپ ئۇچىغـا ئېرىـشىپ كـۆپ مهمنـۇن بولـدۇم                 
كىـچهدە بىـر بـاي ئهپهنـدى         يېـرىم  ئهتىـسى . ئېيتـتىم  ئهرزىيدىغان بۇ ئىـشىغا ئـاپىرىنلهر      دېيىشكه» كۆرسهتتى

بـۇ ئـادەم ئـۆزىنى بۇالرنىـڭ ئىچىـدە يـوق ھېـسابالپ باشـقا         .   ھهمسۆھبهت بولـدۇق   بىلهن تهھسىل ئىدارەسىدە  
 مـۆھلىتى   سـهر ئـالتۇن ئاقچـا قهرز ئالغـانلىقى، بـۇ قهرزلهرنىـڭ تېخـى               400.000توت كىشىنىڭ يـۈز مىڭـدىن         

ــۆز ئىمزاســىنى قويــۇپ بهردى   كىچىــسى يهنه بىــرەيلهن بىــلهن   ئهتىــسى. توشــمىغانلىقىغا ھــۆججهت قىلىــپ ئ
ــدۇق ســۆھ ــۇرۇپ قال ــۈز مىــڭ ســهردىن قهرز     . بهت ق ــشىنىڭ ھهر بىرىنىــڭ ي ــۆت كى ــشىمۇ ھهم باشــقا ت ــۇ كى ب

 ئـايرىم   -ئۇالردىن باشـقا يهنه ئـۈچ ئـادەم بىـلهن ئـايرىم           . ئالغانلىقىنى سۆزلهپ بېرىپ، ئىمزاسىنى قويۇپ بهردى     
دېـمهك، ھېلىقـى    . بهردى پئېيتىـ  ئۇالرمۇ بىلگهنلىرىنـى بهزىـدە ئاشـكارا، بهزىـدە ئاسـتىرتىن          . سۆھبهتلهشتۇق

بىـز ئارىلىقتـا بىـر نهچـچه كـۈننى ئۆتكۈزۈۋەتكهنـدىن            .  سهر مهبلهغنىڭ تېپىلىشىغا ئۈمىـد تۇغۇلـدى       500.000
كېــيىن، بــاش ۋەكىلنىــڭ قوشۇلۇشــى بىــلهن مهزكــۇر بهش كىــشىنى بىــر كىچىــسى بىــر يهرگه چــاقىردۇق، بىــر 

 بىـز چـاي ئىچىـشكهچ ئولتـۇرۇپ ھېلىقـى         . تارتىلـدى چاي  . بۆلۈكلىرى ئۆزى كىلهلمىگهچكه ۋەكىلىنى ئهۋەتتى    

قهرزلىرىڭالرنــى   ســىلهر ئىــسالم ھۆكــۈمىتىگه  «: چقىرىــپ، ئۇالرغــا شــۇنداق دېــدىم    گېپىنــى ئاقچىالرنىــڭ
ئايىمىـساڭالر، بـۇ سـىلهرنىڭ كهلگۈسـىڭالر        چىرايلىقچه تاپشۇرۇپال قالماستىن، يهنه خـالىس يـاردەملىرىڭالرنىمۇ       

كېيىن ئـۇالردىن ئهڭ باشـتا مۇھيىـددىن خـان      بۇ  گهپنى ئاڭلىغاندىن . »بوالتتىئۈچۈن كۆپ فايدىلىق ئىش     
 ســهردىن  قهرزگه 100000باشــىقىالرنىڭ ھهر بىــرى  بــايۋەچچه، ئانــدىن كېــيىن باينىــڭ ئــوغلى رەھىمــۇددىن

ــرار بولۇشــتى   ــۈپ ئىق ــاپ كۈل ــسىگه   ئۇالرنىــڭ ھهر. ئوين ــدىن ھهپتى ــدىغانغا  5000بىرى  ســهردىن قهرز قايتۇرى
ئۆمهر ئاخۇنبـاي، ئىبـراھىم ئـاخۇن لـوزۇڭ، مۇھيىـددىنجان           : بۇ زاتالر . ججهت ئېلىپ سۆھبهتنى تاماملىدۇق   ھۆ

  .بايۋەچچىلهردىن ئىبارەت باي، ھىسامىددىن باي، ئهبدۇررەھىيم
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دۆلهت كىــشىلىرىمىزنىڭ ھۇشــيار ۋە  كهلگهنــدە، ئــۆز دەۋرىــدە جهڭچىلىرىمىزنىــڭ، مىللهتــسۆيهر بــۇ يهرگه
ئېنىــق تونۇتـۇپ قويـۇش مهقــسىتى    رى ئۈچـۈن ئۇالرغــا بىزنىـڭ دۈشـمهن ۋە خـائىنلىرىمىزنى    تېتىـك تۇرۇشـلى  

بىلهن يېزىلىپ نهشر قىلىپ تارقىتىلغان بىر بۆلۈك ماقـالىلهردىن ئوقـۇرمهنلىرىمىزنى خهۋەردار قىلىـپ ئۆتـۈش           
  .فايدىلىق كۆرۈلدى

 
  خائىن تۇڭگانالر

 
ــدە يهرلىكــلهر  شــهرقىي. خىتــاي، تۇڭگــان ھهر ئىككىــسى بىــر ســۆزدۇر   تۈركىــستاننىڭ تۇتقۇنلــۇق دەۋرى

 زۇلـۇم ۋە ئهلهملهرنـى كـۆرگهن بولـسا، تۇڭگـانالر قولىـدىمۇ  ھهم                -ۋەھشىي خىتـايالر تهرىپىـدىن قانـداق جهبـر        
مانـا بـۇ خـۇددى قۇياشـتهك ئېنىـق تـارىخىي ھهقىـقهت              . ئۇندىن ئارتۇقراق جهبر، زۇلـۇم ۋە ئهلهملهرنـى تـارتتى         

شـۇنىڭغا كـۆرە،    . كۆز ئالدىمىزداال بولۇۋاتقان نۇرغۇن ئىشالرمۇ بۇنى ئىسپاتالپ تۇرۇپتۇ       بولۇپ، بۈگۈنكى كۈندە    
 ئـۈرۈمچى  ئۆز ۋاقتىـدا سـاھىبقىران بهدەۋلهتـكه      . دىسهك ھهرگىزمۇ خاتاالشمايمىز   تۇڭگان بىلهن خىتاي بىرسۆز   

ــانلىرى،   ــانهت قىلغ ــىنڭ خىي ــاتۇر    -1328لورىنجاس ــى ب ــان ئىنقىالبچ ــدىن چىقق ــى قۇمۇل ــپىگه   يىل ــۈر خهل تۆم
قىلىنغان خىيانهت، تۇرپاننىڭ مهشهۇر ئىنقىالبچىسى ئهھمهد تاماق باتۇرغا قىلىنغان خىيانهت، بولۇپمـۇ ھـازىر              

رەھبىرى خوجا نىياز ھاجىمغا تۇڭگانالر تهرىپىـدىن قىلىنغـان ۋە ھىلىغىـچه             شهرقىي تۈركىستان ئىنقىالبىنىڭ  
دېڭىزدىن بىـر ئـوتالم، يـامغۇردىن        ىلغان يامانلىقلىرى ئىچىدىكى  قىلىنىۋاتقان خىيانهتلهر بۇالرنىڭ مىللهتكه ق    

شـۇ  .  تۇڭگان خىيانهتچىلىكى، تۇڭگان ۋەھشىيلىكى ھـېچ قاچـان كـۆز ئالـدىمىزدىن كهتمهيـدۇ             . بىر تامچهدۇر 
. تاپتــا تۇڭگــان ۋەھــشىيلىكى ئالدىــدا خىتــاي ۋەھــشىيلىكى ئۇنتۇلــۇپ كېتىــدىغان بىــر ھالغــا كېلىــپ قالماقتــا 

ئېيتقانــدا،  بىــزگه خىتــاي ۋەھــشىيلىكىنى ئۇنتۇلدۇرىــدىغىنى دەل تۇڭگــان ۋەھــشىيلىكى بولــۇپ    توغرىــسىنى
بىـزلهر خىتـايالر زۇلمىـدىن قۇتۇلغـان     . دېمهك، بىزگه خىتايدىن كۆرە تۇڭگـانالر ئـارتۇقراق دۈشـمهندۇر      . قالدى

ئهممـا  . رقـۇپ كهتمهيمىـز   بىزخىتـايالردىن ئـۇنچه بهك قو     . تۇڭگـانالردىن قۇتۇلـۇپ بواللمىـدۇق      بولساقمۇ تېخـى  
شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالرغا قارىتـا ھهرقاچـان سـهگهك تـۇرىمىز، تۇڭگـانالر           . تۇڭگانالردىن تهشۋىشىمىز يوق ئهمهس   

ھـېچ قانـداق     خىتايالرنىڭ شهرقىي تۈركىستاندا   ئۆتكۈرلهشتۈرىمىز، سېرىق  تېخىمۇ كۆرەشنى بىلهن بولىدىغان 
شــهرقىي . يالرنىڭمۇ بــۇ زېمىنــدا بىــر داچهنلىــك ھهققــى يوقتــۇر ھهققــى بولمىغانــدەك، تۇڭگــانالر ۋە قــارا خىتــا 

شـهرقىي تۈركىـستان ئۈچـۈن      . بىزنىڭ شوئارىمىز ئهنه شـۇ    . تۈركىستان پهقهت شهرقىي تۈركىستانلىقالرنىڭدۇر   
كهلـگهن   نهدىـن  سېرىق خىتاي بوالمـدۇر، قـارا خىتـاي بوالمـدۇر         . بۇندىن كېيىن بىگانه ئاتىالر كېرەك ئهمهس     

ــسا شــۇيه ــى، دوتهي . كېتىشــسۇن رگهبول ــۇالر خــانلىقىنى، بهگلىكىن ــوتهي، شــهڭگهن-ئ ــگهن، دارىــن - پ  -پهن
. بىــزگه ئۇالرنىــڭ ئۆزىمــۇ كېــرەك ئهمهس، ســۆزىمۇ كېــرەك ئهمهس . ئېلىــپ كهتــسۇن بېــيجىڭگه پــارىنلىرىنى

ــامى، رەســىم  ــادىتى، قىلىــق، خــۇيلىرى  -ئۇالرنىــڭ ن ــسۇن ئ ــۇالرنى ئهبهدى ! تامــامهن يوقال يلىــك بىــز ئهمــدى ئ
ئانـدا، بۇنـدا    . يېـتهر   قـارا ئىپالسـالرنىڭ يـۇرتىمىزنى شـۇنچه يىلـالر پاسـكىنا قىلغـانلىرى              - سېرىق. ھهيدىدۇق

يېـتىش    قارا پاسكىنىالر خۇددى بۇرۇنقىدەك ئهپيۇن تارتىـپ ئىغىنـاپ         - ئوچۇم سېرىق  قالغان بىر ئوچۇم، يېرىم   
كېيىنكـى    دەپ )يېتىـپ قـالغۇچه ئېتىـپ قـال       (خۇمارى بىلهن يهنه  ھۆكـۈمهت تهخـتىگه ئولتـۇرۇش ئۈمىدىـدە             

ئارىــدا بــۇ ســوقۇندى قــارا     يــېقىن. بۇالرنىڭمــۇ ئــۆمرى ئــاز قالــدى   . رەزىللىكلهرنــى ئوتتۇرىغــا چىقارماقتــا  
بۇنــدىن كېــيىن شــهرقىي تۈركىــستاندا  .. .ھهيدىلىــدۇ  ئــۆز يۇرتلىرىغــا)مهجبــۇرەن(پاســكىنىالرمۇ چــار ناچــار 

ياشىـسۇن  ! ۋەھـشيلهر   سېرىق -يوقالسۇن قارا . زالىمالرغا ھوقۇق بېرىلمهيدۇ  دۆلهتنىڭ ھۆكمىنى ئاڭلىمايدىغان    
! كېڭهيسۇن دىنىي، سىياسىي، مىللىـي، ئىلمىـي، مهدەنىـي، ئىقتىـسادىي ئىـنقىالب            ! شهرقىي تۈركىستان دۆلىتى  
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ــاز ھــاجىم    ــا نىي ــز خوج ــۇغ داھىمى ــسۇن ئۇل ــار بول ــدائىي  ! ب ــستاننىڭ  پى ــسۇن شــهرقىي تۈركى ــد   ياشى مۇجاھى
  !..كهرلىرىئهس

  )ئىستىقالل مهجمۇئهسى( كۈنى - 31ڭ ئاينى - 11ى  يىل-1933
   

  زالىم خىتايالر
 

 يىلىـدىن باشـالپ خىتـايالر شـهرقىي تۈركىـستانغا تهكـرار ئىـستىال يۈرگۈزگهنـدىن بىـرى            - 1877مىالدى  
 ئـۇالر يهرلىكلهرنـى   .مۇئامىلىدە بولۇپ، ئۇالرنى دەھشهتلىك تۈردە ئهزدى ۋە كهمـسىتتى       يهرلىكلهرگه ۋەھشىيانه 

ــايتتى»  ســىڭكو«، »چهنتــو «ھاقــارەتلهپ دېگىنــى » ســىڭكو«دېگىنــى ســهلله ئورىغــان،   » چهنتــو«. دەپ ئات
 ئورنىـدا كۆرۈشـلىرى     )بهنـدە (خىتايالر ئۆزلىرىنى مهبۇد، خوجا، باشقىالرنى بولسا قـۇل         . ھايۋان دېگىنى بوالتتى  

يهرلىـك خهلقنىـڭ جېنـى،      . ىالرنى ئـۆزىگه چوقۇنـدۇراتتى     دەستۇر سۇنغۇچ  -دەۋا ئۈچۈن، ھۆكۈمهت ئورۇنلىرىغا  
بىچــارە .  ســاپا قىلىــدۇ- ئىــشرەت، كهيــپ-نومۇســى، زېمىنــى ئۈســتىدە خالىغــانلىرىچه ئهيــش  -مېلــى، ئىپــپهت

ھېچ كىشىدە ھهرقانداق بىر نـاھهقچىلىككه بىـر ئېغىـز ياخـشى،            . يهرلىكلهر ھهممه ھوقۇقتىن مهھرۇم قىلىنغان    
كىمدەكىم ئۇالرنىـڭ بىـرەر تـۈزۈمىگه خىالپلىـق قىلىـپ سـالغۇدەك بولـسا،               .  ت يوق ئىدى  يامان دېيىشكه قۇدرە  

قاماققـا ئېلىنغـانالر بـوينى، قـولى، پۇتىغـا يوغـان تـاختىالر، قىلىـن تۆمـۈر                  . سېزىلگهن ھامان قاماققا ئېلىنـاتتى    
ــشهنلهر ســېلىنىپ  ــسىنىڭ  كېينكــ .  ھوشــىدىن كهتكــۈچه ســاۋىالتتى  كى ــداقالرنىڭ كۆپىنچى ــدىرى بۇن ى تهق

ــاكى ســۈرگۈنگه ھۆكــۈم قىلىــنىش بــوالتتى   ــۈك قامــاق ي شــارائىتى كــاال ئېغىلىــدىن   قاماقخاناالرنىــڭ.  ئۆمۈرل
بـۇ خىتـاي دېگهنلهرنىـڭ مىللهتنىـڭ        . دەرىجهدە ناچار، پاسكىنا بولۇپ، ئادەم تۇرغۇسـىز ئىـدى         قېلىشمايدىغان

خىتــاي، تۇڭگــان .  ھــېچ ئىــش قىلغىنــى يــوقســانائىتى ئۈچــۈن -مهدەنىيىتــى، ســودا ۋە تهرەققىيــاتى، مائارىــپ
 پارىخورلۇقتــا كىــيگهنلهر ئهمهلــدارالردا پــارىخورلۇق قىلمىــشى ئومۇميۈزلــۈك ئهھــۋال بولــۇپ، قــانۇن فورمىــسى 

بــايلىقلىرىنى  ئــۇالر مىللهتنىــڭ ئــالتۇن، كۈمــۈش، جــاۋاھىرلىرى ۋە باشــقا تامــام.  بېرىــشاتتى ئېلىــپ مۇســابىقه
ــۇق بىــلهن يىغىۋالغــان  ــايالر    ئ. زورل ــشلىرىنىڭ ھهممىــسى خىت ىقتىــسادىي ئىــشالر، ئىچكــى ۋە تاشــقى ســودا ئى

. يهرلىك سودىگهرلهرنى خىتايالر ئـۆز پايدىـسى ئۈچـۈن ئىـشلىتهتتى          . قىلىۋېلىنغان ئىدى  ماناپولىيه تهرىپىدىن
ــايتتى  )يهرلىــك(مهھهللىــي  ــا كىرىــپ چىقم ــدۇرۇش ئۇالرنىــڭ ئويىغ  ەۋ مىللىــي مائارىــپ.  ســانائهتنى راۋاجالن
ئـــۇالر فاھىـــشهۋازلىق، بۇزۇقچىلىـــق، .  جهھلـــى بىـــلهن توســـقۇنلۇق قىالتتـــى-ئىـــشلىرىغا جـــان نهشـــرىيات

ئۇخىــل قىلمىـشالرنىڭ يامرىــشىغا   ئهخالقـسىزلىق قىلمىــشلىرىنى ئـۆزلىرى قىلىــپال قالمـاي، بهلكــى جهمئىيهتـته    
ياسـىتىنى كۈچهيتىـپ،    سى ئـۇالر يهنه بىـر تهرەپـتىن خىتايالشـتۇرۇش        . بىرىـشكهن ئىـدى    كهڭرى يـول ئېچىـپ    

 نهلهردىـن كهلـگهن كـۆچمهن       -نه. بېرىـشتى  خىتاي كۆچمهنلىرىگه تۈركىستاننىڭ مهھسۇلدار يهرلىرىنى ئېلىپ     
. بهردى يارىتىـپ  ئولتۇراقلىشـشى ئۈچـۈن تۈرلـۈك ئاسـانچىلىقالرنى          خىتايالرنىڭ بۇ يهرلهرگه كېلىپ    )ئاققۇن(

 ۋاقــتىن زىرىكتــۈرگهچكه -پ، ئــۇالرنى زېمىنــدىن، ئــۆيســېلى ســىلىق دەرىجىــدە ئېغىــر ئــۇالر يهرلىــك خهلقــقه
تــۆلىيهلمىگهن دېهقــانالرنى  ســېلىقالرنى. كېتهتتــى نۇرغــۇنلىرى يــۇرتلىرىنى تاشــالپ باشــقا جايالرغــا قېچىــپ  

ئــۇالر يهنه تېخىمــۇ ھهددىــدىن ئېــشىپ تۈركىــستانلىق ئايــالالرنى . ســۈرگۈن قىالتتــى يــاكى قاماقتــا يــاتقۇزاتتى
خىتــايالر شــهرقىي تۈركىــستاندا ئىنــسانغا پايــدىلىق بىــر . باشــلىدى  خوتۇنلۇققــا ئېلىــشقامهجبــۇرىي يوســۇندا 

ــوق  ــستاندا قولالنغــان رۇسالســتۇرۇش   .  داچهنلىــك ئىــش قىلغىنــى ي ــدا غهربىــي تۈركى ــۆز ۋاقتى  رۇســالرنىڭ ئ

اچكۆز، ئهمهلىيهتــته، خىتــايالر بۇزېمىنغــا ئهڭ ئــ . سىياســىتىنى خىتــايالر ئــۆز پېتــى كۆچــۈرۈپ كهلــگهن ئىــدى 
 يـادى بىـلهن پـۇل       -شۇنداق بولغاچقىمۇ بۇ ئهمهلدارالر پهقهت پۈتـۈن ئهس       . قهلهندەر ئهمهلدارلىرىنى ئهۋەتهتتى  



www.uyghurweb.net 
 

 64

خىتـايالردا  . تېپىش، باي بولـۇش بىـلهن ئـاۋارە بولـۇپ، خهلقنىـڭ ئهھۋالىغـا قىلچىمـۇ كۆڭـۈل بـۆلمهس ئىـدى                     
 ھۆكـۈمهت ئىدارىلىرىـدىكى   . قىالتتـى  رىـكهت ھه قانۇن دەيدىغان نهرسه يوق بولۇپ، ھهركىم ئۆزى خالىغـانچه        

چـېكىش خىتـاي ئهمهلـدارلىرىنىڭ ئهالھىـدە         ئهفيـۇن . ئۆگىنىپ كهتكهن ئىدى   ئهفيۇنغا ئومۇميۈزلۈك مهمۇرالر
كـۆرگىلى   ھهردائىـم  ھـالىتىنى  چېكىـشىۋاتقان  ئهفيـۇن  ئۇالرنىـڭ سـوزۇلۇپ يېتىـپ     . چوڭ ئىشى ھىسابلىناتتى  

كىـم رىـشۋەت   . دېگهن  دىـن زەررە چـاغلىق ئهسـهر يـوق ئىـدى      ئىنساپ - دلئه خىتاي مهھكىمىلىرىدە . بوالتتى
جىنــايىتى بــار ئــادەم بولــسىمۇ شــۇنىڭ پايدىــسى ئۈچــۈن ھۆكــۈم  بىرســه ھهر قانــداق ئېغىــر  نــى كــۆپرەك)پــارا(

بېرىشكه قادىر بواللمىغان كهمبهغهللهرنىـڭ گېپـى ھهر قـانچه يوللـۇق بولـسىمۇ تايـاق يهپ                  رىشۋە. چىقىرىالتتى
دېــمهك، . باغلىنىــپ، ئازابالنغانــدىن ســىرت ئۆمۈرلــۈك قامــاق يــاكى ســۈرگۈنگه مهھكــۇم بــوالتتى  ۇتلىرىــدىنپ

كېيىنكــى .  ئــارمىنى پهقهت پــۇلال ئىــدى-ھهرقانــدىغىنىڭ دىنــى، ئىمــانى، غــايه خىتايالرنىــڭ تۈركىــستاندىكى
بولـشىۋىك باسـقۇنچىالرنىڭ      نـدا ئـۇالر بـۇ زېمى    . يىلالردا خىتايالر پۇل تېپىش ئۈچـۈن تۈرلـۈك يـولالرنى ئـاچتى           

. قىلـدى  تاجـاۋۇز  ۋەھـشىيانه  ئىپپهتلىرىگه ۋە  نومۇسى -قوللىنىپ مىللهتنىڭ مېلى، جېنى، ئار     پروگراممىلىرىنى

زورلۇقالرغا قارشى ئىنقىالب باشـالندى، خهلـق قـوزغىالڭ قىلىـپ بـاش              - شۇ تۈپهيلى بۇنداق ۋەھشهتلهر، زۇلۇم    
ــۈردى ــى (. كۆت ــستىقالل مهجمۇئهس ــتىن - 42، ئى ــكهچه - 45 بهت ــان  )بهت ــىدىن ئېلىنغ ــستىقالل مهجمۇئهس   ئى

  .كۆچۈرمىلهر مۇشۇ يهردە ئاياغالشتى
 

  گۆر ئاغزىدىن يانغانالر
 

نازارىتىنىــڭ نــازىرى خــانىي ئهپهنــدىگه  بــاش ۋەكىــل ســابىت ئابــدۇلباقىنىڭ بــۇيرۇقى بــويىچه ســهھىيه 
ــدە    ــۈن، بهزى ــرىم ك ــۇپ يى ــاۋىن بول ــرى مۇئ ــپه ئى كىچىلى ــۇ  ۋەزى ــان ش ــرا قىلىۋاتق ــشقا    ج ــا ئېل ــۈنلهردە تىلغ ك

بـۇ ئىـش   . ئهرزىيدىغان، تۈركىستانلىقالرنىڭ تارىخىدا ئىپتىخار قىلغـۇدەك تهسـىرلىك بىـر ئىـش بولـۇپ ئـۆتتى        
توسـاتتىن بىـر    .  مهن شـۇ چاغـدا دوختۇرخانىـدا ئىـدىم        .  يىلنىڭ كۈز پهسـلى بولـۇپ      - 1933يۈز بهرگهن چاغ      

قارىـسام، ئىـشخانىغا ئـۈچ نهپهر    .  يهردە، دېگهن   سۆزى قۇلىقىمغـا كىرىـپ قالـدى   ئهپهندىمىز ئاۋۇ  سېستىرانىڭ
 قـوللىرى التـا، بهلـۋاغالر بىـلهن تېڭىلغـان، تۇرۇقلىرىـدىن قارىغانـدا يىـراق سـهپهردىن               . يىگىت كىرىپ كهلدى  

تۇرالرغـا  دەرھـال دوخ . مهلۇم بولۇشـىچه، چـوڭ بىـر كېلىـشمهسلىككه يولۇققـان ئىـكهن         .  كېلىشكهندەك تۇراتتى 
 يارىلىرى ئاپپاق، پـاكىزە داكىـالر بىـلهن تېڭىـپ قويۇلغانـدىن كېـيىن             . تاپىلىدىم ئۇالرنى ياخشى كۈتۈۋېلىشنى  

چـاي ئىچىـش    . چـاي تارتىلـدى   . ۋە تهبهسسۇم يېغىپ تۇرغان ھالدا ئالدىمغا كىرىشتى       خوشلۇق چىهرىلىرىدىن
ئـۈچ يىگىتنىـڭ    . سـهۋەبلىرى سـورالدى    شلىرىنىڭئارىلىقىدا ئۇالردىن قانداق بولۇپ بۇ ئهھۋالغا چۈشـۈپ قېلىـ         

ئۇالردىن بىرى ئهنـدىجاننىڭ چـار گـۈزەرگه        : جاۋابلىرى تۆۋەندىكىچه بولدى   نۆۋەت بىلهن بهرگهن   بۇ سوئالغا 
 ياشــنىڭ قارىــسىنى 22تۆگىچىنــڭ ئــوغلى بولــۇپ،  زاھىــت جــان ھهكىمبــاي  قــۇم كوچىــسىدىن- 2قاراشــلىق 

 23بېــك،  ن ئىككىــسىمۇ ئهندىجانــدىن بولــۇپ، بىرىنىــڭ ئىــسمى ئابىــدقالغــا. ئالغــان ئــوۋچى يىگىــت ئىــكهن
يهنه بىرىنىڭ ئىسمى كىچىـك ئابىـد،       . بىلىدىغان يىگىت ئىكهن   بىلىدىغان، رۇسچه  ياشلىق، ئوقۇش، يېزىشنى  

  بىـز ئـۈچىمىز   : قىلىـدۇ  ئۇالر باشتىن ئۆتكهن ئىشالرنى شۇنداق ھېكايه     .  ياشالر چامىسىدىكى يىگىت ئىكهن    18

ىشىپ بىـر قىرغىزنىـڭ يـول باشلىـشى بىـلهن ئهندىجانـدىن يولغـا چىقىـپ سـوپىي، ئـوش، كىچىـك ئـاالي                         بىرل
كهلگهنـدە قـارلىق داۋانغـا       يىـرىگه  دېـگهن »  ئـات تايـدى    -قارياغـدى « دېگهن جايالردىن ئۆتۈپ كاتتا ئاالينىڭ    

. ئۆتهلمىـدى   زىلهرنىـڭ ئۆتهلـسه، به  ئېتـى  قىلىن قار قاپالپ كهتكهن بـۇ داۋانـدىن بهزىلهرنىـڭ     . دۇچ كهلدۇق 
بـۇرۇن مهنمـۇ بـۇ يهردىـن ئـۆتكهن          (» قىرىـق كېچىـك    «- شۇنىڭ بىلهن قىرغىز يولباشـچى بىزنـى باشـقا يولغـا          
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بىز بۇ جاپالىق، تاشلىق، زەيـكهش يـولنى  مىـڭ مۇشـهققهتلهر بىـلهن بېـسىپ                 .   تهرەپكه باشالپ ماڭدى    )ئىدىم
بىـز بـۇ ئۆيـدە بىـر     .  چۈشۈپ، شۇ يهردە كىچىلهپ قالدۇقئۆتكهندىن كېيىن ئاخىرى بىر جىلغىدىكى قارا ئۆيگه  

ئاڭلىغـان بىـلهن     چـۈنكى ئـۇ چـاغالردا ئۇننىـڭ ئىـسمىنى         . قاپ ئۇننى كۆرۈپ كۆزلىرىمىزگه ئىشهنمهي قالدۇق     
.  دىـال بـوالتتى    )سـاقچى ئىدارىـسى   (ئۇچاغالردا ئۇن دېگهن   بۇ ئۇلۇغ نېمهت پهقهت گىپو           . ئۆزىنى كۆرمهيتتۇق 

ئهتىـسى بولغانـدا تـۆت تهرەپنـى كۆزىتىـپ،          . تېخىچه سۈنئىي ئاچـارچىلىق داۋام قىلىۋاتـاتتى       ردەچۈنكى ئۇيهرله 
ــا-چهت(قاچــاق  ــدۇق    ) ياق ــا كــۆۋرۈكىگه كهل ــدىن ئاشــقاندا  كــۆك ســۇ دەري ــاز خۇپتهن ــۈرۈپ نام ــولالردىن ي .  ي

 دەل دەريانىــڭ شــۇنداقتىمۇ بــۇ. بولمىــدى كــۆۋرۈكنى رۇس ئهســكهرلهر بېقىــپ ياتقــان بولغاچقــا يىقىنالشــقىلى
سۈيى ئۇلۇغ ئېقىۋاتقان چاغ بولغاچقا، قىرغىزنىڭ يول كۆرسىتىشى بىلهن زاھىدجاننىڭ كۈچلـۈك ئېتـى دەرياغـا              

 قېتىغـا  باشقىالرمۇ ئـات بىـلهن تهڭ سـۇغا چۈشـۈپ، سـۇنى گـاھ ئـۈزۈپ، گـاھ يېرىـپ دەريانىـڭ ئـۇ                     . سېلىندى

ھهممىــسى ھــۆل بولــۇپ كهتــكهن، ھــاۋا  رنىــڭكــېچه قاراڭغۇســىدا  ئۈســتۋاش، بوقچــا، خورجۇنال. ئۆتۈۋالــدۇق
 دە،  -مـېڭىش ئۈچـۈن دەريـا بويىـدىكى بىـر ئوتالقتـا توختىـدۇق                سوغۇق  شۇ ئهسنادا  ئـازراق ھـاردۇق ئېلىـپ          

بىرچاغـــدا يـــۈزلىرىمىزگه تهكـــكهن ئىســـسىق ئاپتـــاپتىن . كهلـــگهن يهرگه تاشـــلىنىپ  ئۇيقۇغـــا كېتىـــشىپتۇق
ــۇپ    ــاش ۋاقتــى بول ــكهن، ئارقىــدىن يهنه  كــۆزلىرىمىزنى ئاچــساق ئ ــكهن ئى ــالالھ مهدەت  «كهت ــا ئ ــسمىلالھ ي بى

بىز شۇ ماڭغانچه ئاتلىرىمىزنى گاھ يورغـا، گـاھ زورغـا چـاپتۇرۇپ،             .  دەپ يولىمىزغا راۋان بولۇشتۇق   » ئۆزۈڭدىن
يـادە  ئارىسىدا كۆزلىرىمىزنى ئالته تهرەپكه تهڭ تىكىـپ، ئـاتلىرىمىزنى يېـتىلهپ پى       ئاسمانغا تاقاشقان ئېگىزتاغالر  

شــۇ ئـان زاھىــدجان دەرھــال  .  غـا كــۆزىمىز چۈشـۈپ قالــدى  )داۋغــان(كېتىشىۋاتـساق، توســاتتىن بىـر ســۇيۇرى   
: تهمــشىلىۋاتقانىدا، قىرغىــز يولباشــچى ئــۇنى توســۇۋېلىپ ســۇيۇرىنى قارىغــا ئېلىــشقا  مىلتىقــى بىــلهن ھېلىقــى

 بـار، ئـوق ئـاۋازى چىقىـپ قالـسا،        )گازارما(بولمايدۇ، يېقىن يهردە پوست      زاھىدجان ئاكا، بۇ يهردە ئوۋ قىلسىڭىز     
 - قايتــا يالۋۇرۇشــغا قارىمــاي، كاشــغهرنىڭ خــانىم-كېتىــدۇ، دەپ قايتــا ئېلىــپ ھهممىمىزنــى كېلىــپ ســالداتالر

تىرىـسىگه ئېرىـشىش      تۇمـاق بولىـدىغان بـۇ جانۋارنىـڭ        -قىزلىرى خويمۇ ياخشى كۆرىدىغان،  كۆركهم تهلـپهك         
ــستىكى ــى رام قىلىۋا ئى ــدى     ھهممىمىزن ــۆڭلى قويمى ــقا ك ــاي قويۇش ــۇنى ئاتم ــڭ ئ ــا ھىچكىمنى ــۇئاندا . لغاچق ش

ــوۋ مىلتىقىنــى ســۇيۇرىغا    ــاتتىن چۈشــۈپ قولىــدىكى ئ ــۈزەر  زاھىــدجان دەرھــال ئ ــوق ئ ــوغرىالپ ئ ــۈزمهس -ت  ئ
 زاھىـدجان . نىرىدىكى بىر يوغان تاشنىڭ ئۈستىدە تۇرغان سۇيۇرى بىر مېتىر ئاسـمانغا ئـۆرلهپ يهرگه چۈشـتى               

 گه بـاغالپ خۇشـال   )غانجۇغـا (قهنجىـر   ياردىمى بىلهن بـۇ جانـدارنىڭ تىرىـسىنى سـويۇپ ئېلىـپ         ئابىدجاننىڭ
 پـات رۇس سـالداتلىرى كـۆرۈپ قالـسا قانـداق            -يول ئۈستىدە قىرغىز يولباشـچى پـات      . ھالدا يولىغا راۋان بولدى   

! قورقمـا «: ۇندا ئۇنىڭغـا  شـ . ئىسهنكىرەشلىك نهزەر تاشـالپ قويـاتتى      قىالرمىز، دېگهن   ئهندىشه بىلهن ئهتراپقا      
بىـز سـېنى    . ئاسـارەتتىن قۇتـۇلىمىز    بهرسـه  ئهجهل يهتسه ئۆلۈمىز، نىجـاتلىق    . ھهر ئىش بولسا خۇدادىن كۆرىمىز    

 بىــر يهرگه دەپ تهســهللى بېرىــپ قويــاتتۇق، بىــز ســهپهرنى شــۇ تهرزدە دەۋامالشــتۇرۇپ  »دەپ يولغــا چىققــانمىز

چكه ئاتالرنى يېتىلهپ پىيـادە ھالـدا تـاغ باغرىـدىن كېـسىپ ئۆتـۈپ               مېڭىشقا توغرا كهلگه   كهلگهندە تاغ ئارىالپ  
بـۇنى كـۆرۈپ جېنـى چىققـۇدەك قورقـۇپ كهتـكهن       . كېتىۋاتقاندا يىراقتىن ئىككى ئاتلىقنىڭ قارىسى كۆرۈنـدى  

كهن، ئهمـدى قانـداق      )رازۋىـدچىكالر (  دىن چىققان كۆزچىلهر   )جاي ئىسمى (مانا دېمىدىممۇ؟ گۇلشه      «: قىرغىز
كهلگهننى كۆرىمىز،، ئـۇالر ھېلىغـۇ ئـاران ئىككـى ئىـكهن، ئهگهر              پىشانىگه«: ، دەپ بوغۇلسا، زاھىدجان   قىلىمىز

شـۇنداق قىلىـپ بىـزلهر ھـېچ ئىـش          . دېـدى » ئون ئادەم بولسىمۇ بوش كهلمهيمىز، يولۇڭغا يۈرۈۋەر، پهرۋا قىلمـا         
ئـۆزگهرتمهي بىـر خىـل تهمكىنلىـك        بولمىغاندەك، يا قاچماي يـا ئـاتالرنى تېـزلهتمهي يـاكى ھهرىكهتلىرىمىزنـى              

ھېلىقـى ئىككـى روسـمۇ بىـز     . بىلهن ئاتالرنىـڭ تىزگىنىنـى مهھـكهم تۇتقـانچه ئۇالرغـا قـاراپ ئىلگىـرىلهۋەردۇق        
يېقىنالشـقاندا  توسـاتتىن يـولنى ئۆزگهرتىـپ          چامىـسى  ئۇالر بىزگه ئىككى يۈز مېتىر    . تهرەپكه قاراپ كېلىۋەردى  



www.uyghurweb.net 
 

 66

قارىساق، بۇ ئىككى روسـنىڭ بىرسـى ئوفېتـسىر، يهنه          . هلگهندە سهالم قىلدى  ك ئۇدۇلىمىزغا تاغ تۆپىلهپ مېڭىپ  
يانبىشىدا تاپانچـا بـار      ئوفېتسىرنىڭ. ئىككىلىسىنىڭ يهلكىلىرىدە بهش ئاتار مىلتىق بار     . بىرسى ئهسكهر ئىكهن  

. قـايتۇردى رۇس تىلىـدا جـاۋاب       بېـك  ئابىـد  سـاالملىرىغا  ئۇالرنىـڭ بهرگهن  . ھالهتته تولۇق قورالالنغان ئىكهن   
. سـورىدى  دەپ» سىلهر نېمه ئادەملهر؟ بۇ يهردە نـېمه قىلىـپ يۈرىـسىلهر؟ نهگه بارىـسىلهر؟     «: ئوفېتسىر بىزدىن 

يهرلىـك پومېـشچېك، يهر     (بىزلهر ئىلىك باشـىنىڭ ئاكتىـپ ئهزالىرىمىـز، قـۇالق         «: بېك ئابىد ئۇنىڭ بۇ سوئالىغا  
ــۇ ته  )ئىگهســى ــۇش ئۈچــۈن ب ــانمىز، شــۇنى تۇت ــاچۇرۇپ قويغ ــدۇق ق ــلهرگه كهل ــدى »رەپ ــۇنى . دې ــسىر ب ئوفېت

 دە، ھهمراھى بىلهن بىلـله كېلىـپ بىـزگه قېتىلىـپ يـولنى بىـرگه               -دەپ قويدى  »خاراشو« كېيىن ئاڭلىغاندىن
كېـيىن  بىـر مهيـدانغا        بىز بۇ ئىككـى رۇس بىـلهن ئۆزئـارا سۆزلهشـكهچ خىلـى بىـر ھـازا مېڭىـشقاندىن                  . باستى
 ئىككـى ئـورۇس ئهسـلى بىزنىـڭ يېنىمىزغـا         . پ ماڭمـاقچى بولـۇپ توختىـدۇق      بىز بـۇ يهردە ئـارام ئېلىـ       . چىقتۇق

، پىچاق، ئالتۇنلىرىنى بىر جايغـا تاشـالپ قويـۇپ كهلـگهن     )تهڭگه(كېلىش ئالدىدا يېنىدىكى سائهت، سولكاۋاي    
بىچـارە  . كهلگىلـى كهتـكهن ئىـدى      ئېلىـپ  يېنىپ  ئۇ نهرسىلهرنى    ئارقىسىغا ئىكهن، ئارىمىزدىن كىچىك ئابىد   

ىرغىز بولسا ئىككى يـۈز مىتىـرچه يىراقلىقتـا بىـزدىن ئـۆزىنى قـاچۇرۇپ گـاھ كۆرۈنـۈپ گـاھ كـۆرۈنمهي،  ئهي                  ق
ھېلىقـى رۇس    ئارىلىقىـدا  تامـاقلىنىش . ئۆزۈڭ ئاسرىغايـسهن، دەپ خۇداغـا يىغـالپ، يـالۋۇرۇپ يـۈرەتتى           ! خۇدايا

شـۇ چاغـدا رۇس     . ىـز تهگـدۈردى   كهلگهن نان، گـۆش ۋە ھېـسىپلهرگه بىزنىمـۇ ئېغ          ئېلىپ ئوفېتسىرى ئۆزلىرى 
 گهۋدىلىــك، بــاي ســىنىپىغا ســىلهر دەۋاتقــان ھېلىقــى. بۈگــۈن ئــۈچ كــۈن بولــدى«: ئوفېتــسىر بىــزگه دېــدى

. ئـۇالر ھـازىر سـوالقتا   . ئوخشىغان ئۈچ كىشى مۇشـۇ يهردىـن تۇتـۇپ گۈلـشه سـاقچى ئىدارىـسىگه تاپـشۇرۇلغان           
ــز ــاچۇرۇپ قوي   ھهممىمى ــم ســىلهر ق ــشهگه بارســاق، بهلكى غــان ھېلىقــى مۇشــتۇمزورالر دەل شــۇالر بولۇشــى   گۈل
خهۋەرچىلىرىمىزنىــڭ ســۆزىگه «: بــۇ چاغــدا ئابېــدبېك. دېــدى» قېنــى يــۈرۈڭالر، گۈلــشهگه بــارايلى. مــۇمكىن

 قۇالقالرنىڭ بىر كـۈن بـۇرۇن مۇشـۇ يهردە قونغـانلىقىنى، بۈگـۈن كـېچه يـا ئهته كـېچه                     ئىزدىگهنقارىغاندا بىز   
يېقىنلىقىنى بىلدۇق، شۇڭا سىلهر قامىغان ئـۇ مۇشـتۇمزورالر باشـقا، بىـز      ىهتىمالغائ يهنه شۇ يولدىن ئۆتۈشلىرى  

ئهمدى بىزلهرنى ئـۆز ھالىمىزغـا قويـۇپ، ئـۆز ۋەزىيپهڭالرنـى            . ئىزدىگهن ئۇ مۇشتۇمزورالر باشقا بولۇشى مۇمكىن     
ئهمـدى يهنه   «: پرۇس چىرايىغـا بىـر دىـنال قهتئىيلىـك يۈگۈرتـۈ           بـۇنى ئاڭلىغـان   . دېـدى  »ئىجرا قىلىـۋىرىڭالر  
ــسهن دېمهڭــلهر، ســهن روســچىنى  گهپ ئوخــشىتىمهن ــدۇ( بىلى ــدبېكنى دەۋاتى ــتهك  )ئاب ــوچى يىگىت ــى ن ، خېل

ــتىش       ــتىڭنى ئېي ــسىزلهر؟ راس ــادەملهر؟ نهگه بارى ــېمه ئ ــىلهر زادى ن ــتىڭالر، س ــى ئېي ــسهن، قېن ــدى »تۇرى . دې

نــېمه بولــسا شــۇنى  ىــڭ ئىرادىــسىراســتىنى ئېيتىۋىرىــڭ، ئۆلــۈم ھهق، خۇدان«: ئابېــدبېككه قــاراپ زاھىــدجان
 ئـانىمىز كاشـغهردە، بىـز      -بىزنىـڭ ئاتـا   «: روسـقا قـاراپ    بېـك  ئابېـد . ، دېـدى  »راستچىللىقتا نىجات بار  . كۆرىمىز

ئۇنـداق  «: رۇس. دېـدى » بارىمىز، بىـزگه يـول بېـرىڭلهر، بىـز سـىلهرگه خىـزمهت قىلـۇرمىز               شۇالرنى يوقلىغىلى 
زاھىـدجان بۇنىڭغـا    . دېـدى » بـولىمىز  سىلهر، بىـز سـىلهرنى كـۆرمىگهن      بولسا ئۈچ ئادەمگه ئۈچ مىڭ سـوم بىرىـ        

. روســقا ئــۇزاتتى ئابىــدبېك. ئابېــدبېككه ئــۇزاتتى ســومنى چىقىرىــپ 3000 ن دەرھــال چۆنتىكىــدىجــاۋابهن 
ــۇڭنى تهپكــۈدىن «: ئوفېتــسىر پــۇلنى ئهســكهرگه بىرىۋىتىــپ ئۇنىڭغــا بــۇيرۇق قىلــدى    مىلتىقنــى ھــازىرال، قول

 دە، تاپانچىــسىنى قولىغــا -دېــدى »باسىــسهن تهپكــۈنى رنى قىمىرالتمايــسهن، ئهگهر قىمىرلىــسامىــدىراتما، ئــۇال
بىـز ئۇالرنىـڭ دېگىنـى بـويىچه بهش         . دېـدى » نىرىـدا تـۇرۇڭالر    بىـزدىن بهش مېتىـر    «: ئېلىپ بىزنى نىشانالپ  

رنىڭ بـۇيرۇقى بىـلهن   ئوفېتـسى .  بىرىمىزگه قاراپ تۇرۇشتۇق-نىرىدا تۆتىمىز تۆت تۈۋرۈككه ئوخشاش بىر      مېتىر
پوسـتۇن   كـالته  ئابىـدبېكنىڭ ئۈسـتىدىكى    بـۇ چاغـدا ئوفېتـسىر     . يهلكىسىدىكى مىلتىقنى تاپشۇردى   زاھىدجان

: ئوفېتـسىر قولىغـا ئالمـاي     . ئوفېتـسىرگه ئـۇزاتتى    يېشىپ پوستۇننى دەپ» خوپ«ئابدبېك  .  نى سورىدى  )جۇۋا(
الۋۇرۇپ يـۈرۈپ رۇخـسهت ئالغانـدىن كېـيىن  ئـون            ئوفېتـسىرغا يـ    شـۇ ئهسـنادا زاھىـدجان     . يهرگه قوي، دېدى  
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خۇداغـا دۇئـا قىلىـپ ئالـدىرىماي         مېتىرچه يىراقىلىقتىكى دەرياغا بېرىپ  بىر ئـاز سـۇ ئىچىـپ ئـۆزىنى ئوڭـشاپ،               
 تـېخىچه  بـۇ چاغـدا ئابىـدجان بىـلهن ئوفېتـسىر         .  دە، ئهسـكهرگه يـېقىن يهرگه بېرىـپ تـۇردى          -قايتىپ كهلدى 

: ئوفېتــسىر قولىــدا تاپــانچىنى تۇتــۇپ  تــۇرۇپ، بىــردە ئهســكهرگه  . لهن ئىــدىگېپــى بىــ پوســتۇننىڭ ھېلىقــى
ھهيـۋە   پوستۇننى يهرگه قـوي، دەپ    : قاراپ دېسه، بىردە ئابىدبېككه  » بۇالرنىڭ كۆزى قىمىرلىسا تهپكىنى باس    «

ئابىــدبېك بولــسا پوســتۇننى ئىككــى يهلكىــسىدىن ئىككــى قــولى بىــلهن تۇتــۇپ مانــا پوســتۇن، دەپ   . قىالتتــى
 سۈرۈلۈپ ئهسـكهرگه يېقىنالشـماقتا، مانـا        -زاھىدجان بولسا، ئايىغىنى يهردىن ئۈزمهستىن، سۈرۈلۈپ     . زاتماقتائۇ

ــتۇرۇۋالدى      ــۆز ئۇچراش ــارا ك ــدجان ئۆزئ ــلهن زاھى ــدبېك بى ــدا ئابى ــۇ چاغ ــىنى  -ش ــر نهرس ــۈللىرىگه بى   دە، كۆڭ

ســتۇننى قولىغــا ئــاالي، دەپ  پو ئوفېتــسر. ئوفېتــسىرگه ئــۇزاتتى پوســتۇننى بېــك شــۇ چاغــدا ئابىــد. پۈكۈشــتى
 دەل شـۇپهيتته  . ئوفېتسىرنى يـان تهرەپـتىن قۇچـاقالپ  ئىككـى قـولىنى چىـڭ تۇتۇۋالـدى                بېك تۇرۇشىغا ئابىد 

 دە، ئهسـكهرنىڭ قولىـدىكى      -زاھىدجان  بۇ تهرەپتىن ئوفېتسىرغا قاراپ يولبارس پهيلىدە ھۇجۇم قىلىپ  باردى           
 بىـرىگه   - قارىتىـپ تـۇرۇپ ئهسـكهرنى گۆشـى بىـلهن سـۆڭىكى بىـر              مىلتىقنى بېلىدىن تۇتۇپ ئۇچىنى ئاسمانغا    

شۇ تهرزدە بىـر پهس ئۆتكهنـدىن       . كىرىشىپ كهتكۈدەك دەرىجىدە بار كۈچى بىلهن سىقىپ چىڭ قۇچاقلىۋالدى        
ئهســكهر بۇنىــڭ . يانبىــشىدىكى خهنجهرنــى چىقىرىــپ ئهســكهرنىڭ گىلىغــا بىرنــى ئــۇردى زاھىــدجان كېــيىن

قېتىم ئۇرۇلغان زەربهنى ئهسكهر  چاققانلىق بىـلهن چىكىنـدۈرگهچكه خهنـجهر             نچىئىككى. بىلهن بوشاشمىدى 
 جهھلـى بىـلهن     -شـۇنداقتىمۇ جـان   . كېـسىۋەتتى  ئوتتۇرىـسىدىن  زاھىدجاننىڭ بهش بارماقىنى   قايتىپ كېلىپ 

ەرياغـا  زاھىدجان چاال ئۆلۈك ھالىدا ياتقان ئهسـكهرنى كۆتـۈرۈپ ئاپىرىـپ د           .  زەربه نىشانغا تهگدى   -3ئۇرۇلغان  
  .)بۇ ئورۇس پىرئهۋنگه ئهسكهر بولدى(ئاتتى 

. شـۇ ئهسـنادا كىچىـك ئابىـدمۇ قايتىـپ كهلـدى           . بۇ ھالنى كۆرگهن ئوفېتسىرنىڭ چىرايىدا قـان قالمىـدى        

قىنـى  كهل، ئۆتۈكۈمنىـڭ قونجىـدىن كاتتـا          : قۇچاقلىغان پېتى كىچىك ئابىدقا قـاراپ       ئوفېتسىرنى بېك ئابىد
كېلىــپ ئۆتۈكنىــڭ قونجىــدىن   كىچىــك ئابىــد. بېــشىنى كهس، دېــدى پىرنىــڭچىقىرىــپ بــۇ كا پىچىقىمنــى

. ئوفېتسىرنى يهرگه ياتقۇزۇپ كهس بېـشىنى، دەپ تهكـرار بـۇيرۇق قىلـدى              بېك پىچاقنى ئېلىشى ھامان ئابىد   
ــاكى كىچىكلىــك قىلــدىمۇ   ــدىراپ كهتتىمــۇ ي ــۆز    تــاڭ  بىرىنچــى-كىچىــك ئابىــد بهك ئال قېتىملىــق زەربىــدە ئ

قالغـان  . زەربىـدىال پىچـاقنى كاپىرنىـڭ بوينىغـا دەل كهلتـۈرۈپ سـالدى             ئىككىنچـى . كېسىپ سالدى بارمىقىنى  
بىــز بــۇ ئىككــى كــاپىردىن شــۇ ئۇســۇل بىــلهن قۇتۇلغانــدىن كېــيىن   . بېــك ئــۆزى پۈتتــۈردى ئىــشالرنى ئابىــد

.  يولغـا راۋان بولـدۇق     ئۇالرنىڭ ئات ۋە جابدۇقلىرىنى، بهش ئاتارمىلتىقى ۋە بىر تاپانچىسىنى ئولجا ئېلىـپ يهنه            
. نهلهردىدۇر مۆكۈپ تۇرغان ھېلىقى قىرغىز بىردىنال پهيـدا بولـۇپ، يهنه بىـزگه يـول باشـالپ ماڭـدى                   ھىلىغاچه

جهڭ بولغان جايـدا مېنىـڭ بىـر سـومكام          ! توختاڭالر«: بېك توساتتىن توختاپ   ئابىد بىر ئاز يۈرگهندىن كېيىن   
ئهگهر ئـۇ نهرسـىلهر رۇسـالرنىڭ قولىغـا         . ئىـدى  بـار  ئادرېـسلىرى ئىچىدە ئائىلىمىزنىـڭ رەسـىم،      . چۈشۈپ قاپتۇ 

قىنـى ئـاتىڭىزنىى چـاپتۇرۇپ    ! زاھىـدجان ئاكـا   . بولىدۇ خانىۋەيران ھهممهسى چۈشۈپ كهتسه، قېرىنداشالرنىڭ  
قويـۇڭ ئهمـدى، نـېمه بولـسا        «:  زاھىدجان. دېدى» كېلىڭ، فۇرسهت غهنىمهت   ئېلىپ بېرىپ تىزدىن سومكانى  

مهن «: زاھىــدجان. بېــك يهنه زورلىــدى ئابىــد.   »جــان بولــسا جاھــان، ئــاش بولــسا قــازان. هخۇدانىــڭ ئــۆزىگ
: زاھىـدجان بىـر ئـاز ئوڭايـسىزلىنىپ       » نېمه ئۈچۈن؟ «: بېك ئابىد. »بارالمايمهن، ئۆزىڭىز بارساڭىز بولۇپتىكهن   

تېڭىقلىـق تۇرغـان     دەپ» قولۇمنى خهنجهر كېسىۋەتكهن ئىدى، شۇڭا ئۆزىڭىز بارسـىڭىز ياخـشى بولـۇر ئىـدى             «
ھــېلىال  دەپ قالغـان  بهش بـارمىقى   زاھىــدجاننىڭ بوغۇمىـدىن ئـاجراپ كېــتهي  . قـولىنى چىقىرىـپ كۆرسـهتتى   

ــۇراتتى    ــاڭگىالپ ت ــسىز س ــدەك جان ــۈپ كىتىدىغان ــدجان  . يهرگه چۈش ــۆرگهن ئابى ــۇنى ك ــالهتچىلىكنى  ب خىج
 سـومكانىمۇ  بىـر ئـازدىن كېـيىن     . قالدى دە، ئۇچقاندەك كېتىپ     -چاندۇرماسلىق ئۈچۈن ئېتىغا بىر قامچا ئۇردى     
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 بۇنى كۆرگهن قىرغىز يـول باشـلىغۇچى سـۆيۈنگهنىدىن   . ھهممهيلهن يهنه يولىغا راۋان بولۇشتى   . كهلدى ئېلىپ

 لىـرىم، دەپ  ئاسـمانغا قـاراپ         )بـاتۇر (قىلىشىنى بىلمهي، بىردە كۈلسه، بىردە يىغالپ، ئهزىمهتلىرىم، شاۋۋاز          نېمه
  .پ، مۇمكىن قهدەر  ئېتىنى تېزرەك چاپتۇرار ئىدىئېيتى خۇداغا شۈكۈرلهر

ئاتلىرىمىزنى گاھ يورغا، گاھ زورغا چـاپتۇرۇپ نامـاز شـامغا يېقىنالشـقاندا             : زاھىدجان سۆزىنى داۋام قىلىپ   
ــدى     ــۈرۈپ  كاشــغهرگه چۈشــۈۋالدۇق، دې ــق ي ــۇيهردىن يهنه داۋاملى ــپ، ئ ــا كېلى ــۇنى  . ئۇلۇغچاتق كۆپچىلىــك ب

كــاپىردىن ئىككىنــى ! قــاراڭ بــۇ كىچىــك غازىالرغــا «: يــلهن ھاياجانغــا چۈمۈلــۈپكېــيىن ھهممه ئاڭلىغانــدىن
بۇ يهردىكـى قىرغىـز ئهسـكهرلهرمۇ       . دېيىشتى» ئۆلتۈرۈپ ئاتلىرىنى ئولجا ئېلىشىپتۇ، يارايدۇر، ئوغۇل باال ئىكهن       

ەملىرىنـى  قهھرىمان غازىالرنىڭ دۈشـمهن قولىـدىن قۇتۇلـۇپ چىققـانلقىنى تهبـرىكلهپ، بـۇ يهرگه يهتـكهن قهد                 
بۇالرنىـڭ كهلگهنلىكىنـى خهۋەر قىلىـش       .  كۆتـۈردى  ئېيتىـپ ئـۇالرنى بېـشىدا     » خۇش كهلـدىڭىز  «قۇتلۇقالپ،  

 كـېچه بىـلهن ئىككـى ئوفېتـسىرنىڭ         مـۇ يېـرىم    )خهۋەرچـى ( ئهۋەتىلگهن چاپارمهن  ئۈچۈن ئوسمان ئهلى يېنىغا   

ھرىمانالرنى قىزغىن تهبـرىكلهپ، سـۆيۈپ،      بۇالر كېلىپ بۇ قه   . قوماندانلىقىدا  قىرىق ئهسكهرنى باشالپ كهلدى     
شۇ كېچىسى بۇالر ئۈچۈن قـويالر سـويۇلۇپ، ئۇيقـۇدىن          . ساالمىنى يهتكۈزدى  قۇچاقالپ، ئوسمان ئهلى پاشانىڭ   

ئۈلگۈرۈتۈپ شورپا تهييار قىلىنىپ، چىرايلىق ناشـتا قىلغانـدىن كېـيىن تهنـتهنه بىـلهن  ئوسـمان                   تۇرۇشلىرىغا
! بارىكـالالھ ئهزىـمهت يىگىـتلهر      «قېـشىدىمۇ  بۇالر ئوسـمان ئهلىنىـڭ    . ىپ قويۇلدى ئۇزىت قېشىغا ئهلى پاشانىڭ 

» !يىگىـت بولـسا شـۇنداق بولـسا، ئـاپىرىن         ! ساق بولۇڭالر ! تۇغقان ئاناڭالر، باققان ئاتاڭالرغا رەھمهت، ياشاڭالر     

يىگىتنىـڭ  ھـازىرقى كۈنـدە بـۇ ئـۈچ         . دېگهنگه ئوخشاش ئـالقىش سـادالىرى ئىچىـدە قىـزغىن قارشـى ئېلىنـدى             
  .قىلىدۇ دۇكاندارلىق كوچىسىدا فهيسهل بىرسى بولغان  زاھىدجان مهككه مۇكهررەمهنىڭ

  
 ۋېتىموسكۋا جاسۇسلىرىنىڭ ئاقى

 
ــۈرگهن شــۇ كــۈنلىرىمىزدە توســاتتىن    ــدە ي ــوق ئىچى ــدە، ئ ــۇدەك،   نىكــوالي«ئــوت ئىچى ــوغلى كهپت نىــڭ ئ

قۇلىقىغــا  ىــستىقالل جهمئىيىتىــدىكىلهرنىڭبــۇ خهۋەر ئ. دېــگهن  گهپــلهر تارالــدى » خوتۇنىمــۇ بىلــله ئىمىــش 
ــى ــاتۇن . يهتت ــر خ ــر ئهركهك ۋە بى ــىغا      بى ــدا بولۇش ــۇ يهردە پهي ــنىڭ  ب ــۇ ئىككــى ئورۇس ــلهن ب ســهالھىيىتى بى

 -ئىككى ئـادەمنى بـۇ ئىككـى ئورۇسـنىڭ ئىـش           -شۇنىڭ بىلهن بىر    . جهمئىيهتتىكىلهر  گۇمان بىلهن قاراشتۇق    
 ئۈچ كۈن ئۆتكهندىن كېيىن ھۆكۈمهتتىن بـۇالرنى تۇتـۇپ تىرگـاۋ            - كىئىك. كۆزىتىشكه قويدۇق   ھهرىكىتىنى

بۇيرۇققا بىنائهن ئۇالرنى قىرغىز قوشۇنىدىن ئايرىپ، مهخـسۇس بىـر بىناغـا            . قىلىش تۇغراسىدا بۇيرۇق چۈشتى   
مهھمـۇد نهدىـم بېكمـۇ       تارگـاۋدا . ئورۇنالشتۇرۇپ كهمىنه مۇئهللىپنىڭ تهرجىمانلىقى بىـلهن تىرگـاۋ باشـالندى         

. بىرىنـى كۆرمهيـدۇ    - خوتـۇن بىـر      -ئـۇالر ئهر  . تىرگاۋ ھهر كـېچه تـاڭ ئاتقانغـا قهدەر دەۋامالشـتى          . بىلله بولدى 
قىزىــل رۇســالردىن قېچىــپ بــۇ يهرلهرگه . نىكوالينىــڭ ئــوغلى مهن دېــگهن«جهريانىــدا ئهركىــشىدىن  تىرگــاۋ
. مهن راسـتال شـۇ ئادەمنىـڭ ئايـالىمهن        «دېگهن  دىن باشقا،  ئايالـدىن بولـسا          » بىزنى قۇبۇل قىلىڭالر  . كېلىشىم

بـۇالر  . ئېرىـشكىلى بولمـاي ھهپـتىلهپ ئـاۋارە بولـدۇق          دېگهندىن باشـقا جاۋابقـا    » بولىمهن كىلىنى نىكوالينىڭ
كېـيىن، ئـاخىرى بـۇ ئىككىـيلهن         ئۇنىماغانـدىن   قورقۇتۇشالر ئالدىدىمۇ يهنه ئىقرارقىلغىلـى     -شۇنچه تهھدىت   

ئىپـادە، ئىمزاسـى    . بۇنىـڭ نهتىجىـسىدە باشـتا ئايـال ئىقـرار قىلـدى           .  ئۇرۇلـدى  ھۆل چىىۋىق بىلهن تازا قـاتتىق     
ئۇنىڭغــا ئايالنىــڭ . نــۆۋەت ئهرگه كهلگهنــدە ئــۇ بــۇ جازاغــا پىــسهنت قىلمىــدى. توختىتىلــدى ئېلىنىــپ تىرگــاۋ

گهر پايدىــسىز ئىكهنلىكــى، ئه ئىقرارنامىــسى ئوقــۇپ بېرىلىــپ، ئهگهر راســت سۆزلىمىــسه، ئۆزىگىمــۇ، ئايــالىغىمۇ
 ئىــسهن قايتىــپ كېتهلهيــدىغانلىقى -كهلــگهن جايىغــا ئامــان چاغــدا پــاش قىلــسا، ئــۇ ئىقــرار قىلىــپ، ســىرنىى



www.uyghurweb.net 
 

 69

ئىقرارنامىغـا قارىغانـدا، بۇالرنىـڭ ئىككىلىـسى رۇس بولـۇپ           . ئهتىسى بولغاندا ئهرمۇ ئىقرار قىلدى    . ئۇقتۇرۇلدى
بــۇ يهرگىمــۇ . لهپ كهلــگهن ئىــكهنچاغلىرىــدىن باشــالپ رۇســالرنىڭ جاسۇســلۇق ئورگىنىــدا ئىــش  بــاكۇدىكى

بــۇالردىن تولــۇق تىلــخهت، ئىمــزاالر . ۋەزىيــپه بىــلهن ئهۋەتىلــگهن ئىــكهن رۇســالر تهرىپىــدىن دەل شــۇ نــداق
  .بېرىلدى ھهرئىككىلىسگه ئۆلۈم جازاسى كېيىن ئېلىۋېلىنغاندىن

  
 سۇقۇنۇپ كىرگهن رۇس جاسۇسلىرى ئارمىيه ئارىسىغا

 
دەرۋازاسـىنىڭ ئىـچ     ياربـاغ  ىڭبېشى باش قوماندان بولۇپ كاشغهرنىڭ    ھۆكۈمهت قۇرۇلدى، يۈسۈپ جان م    

بهزى رۇس ئهسـكهرلىرى     يېنىـدا  كۈنلهرنىـڭ ئۆتۈشـى بىـلهن يۈسـۈفجاننىڭ       . تهرىپىدە ئۆز ئىدارىسنى قـۇردى    
مهركىزىـدە ئـاق رۇسـالرمۇ بـار ئىـكهن، دېـگهن گهپـلهر                كـويالردا قومانـدانلىق    -كوچـا . پهيدا بولۇشقا باشلىدى  

. دېگهنـدەك، ئـۇالر بـار بولـۇپ چىقتـى         . باش ۋەكىلنىڭ بۇيرۇقى بىلهن بېرىـپ تهكـشۈرۈپ كۆرۈلـدى         . تارالدى
ــانى  ــدا  ھهممىـــسى.  نهپهر12سـ ــكهرلىرىمىزگه ئوخـــشاش فورمىـ ــۈدەك بىزنىـــڭ ئهسـ ــۇ دېگـ ــا . كىيىنىپتـ ئهممـ

مانـا مهن دەپـال     ئهۋەتكهن قىزىل رۇسـالر ئىكهنلىكـى          مىللىتىدىن ئىكهنلىكى، موسكۋا   چىرايلىرىدىن سىالۋيان 
زامانىـدىكى ئـاق     ئۇالرنىڭ سۆزىگه قارىغانـدا، ئـۇالر قىزىـل ھـاكىمىيهتتىن بـۇرۇنقى نىكـوالي             . چىقىپ تۇراتتى 

ــم    ــل رىجى ــوالرمىش، قىزى ــالردىن ب ــۈزۈم(رۇس ــستان     )ت ــهرقىي تۈركى ــان ش ــى قۇرۇلغ ــۇپ، يېڭ ــزار بول ــن بى  دى
ــۈمىتىگه ــىغىنىپ ھۆك ــتىمىش س ــسى قورالالنغــ . كهپ ــڭ ھهممى ــدىئۇالرنى ــرا ۋە  . ان ئى ــسى چېگ ــۇالردىن قاي ئ

ئافغانىـستان تهرەپـتىن قېچىـپ       «: جاۋابى بهرگهن سورىغىنىمىزدا يۇرتالردىن ئۆتۈپ بۇ يهرگه كهلدىڭالر؟ دەپ     
ــدىن ئېــشىپ  ــامىر تاغلىرى ــدۇق پ ــدى » كهل ــارەت بول ــدىن ئىب ــدا ســۆزلهيدىكهن . دېگهن . ھهممىــسى رۇس تىلى

ىيىسى باشـقا ئهسـكهرلهردىن ئۈسـتۈن كۆرۈنىـدۇ، ياخـشى تهربىـيه            كۆرۈنۈشىدىن تېتىك، ھۇشيار، ئىلمىي سهۋ    
  . سۆزىدىن چىقىپ تۇرىدۇ-كۆرگهنلىكى گهپ

بېرىـپ ئوردىغــا كىرىـشىمگه ئــوردا مهيدانىـدا ھېلىقــى ئـاق رۇســالرنى     . بىـر كـۈنى بــاش ۋەكىـل چــاقىردى   
ىنــى بهتــلهپ تۇرۇشــقان يېنىــدا مىلتىقلىر ھهممىــسى كومانــدا كۈتــۈپ تۇرغــان قىيــاپهتته ئاتلىرىنىــڭ. كــۆردۈم
كومانـدىر ئالـدىمغا كېلىـپ بىـر خىـل          . دېدىم» كوماندىر قىنى؟ « : ئۇالر بىلهن ساالمالشقاندىن كېيىن   . ئىكهن

ــدا  ــسىزلىق ئاھاڭى ــۇيرۇق      «: ئىالج ــسىزلهر، دەپ ب ــوق چىقىرى ــدە ئ ــات دېگهن ــۇن، ئ ــدە تۇرس ــول تهپكى ــزگه ق بى
شىلهرنى كۆرســه بىــردىنال خۇدۈكــسىرەپ، ياخــشى  ئــۇالر ئــادەتته رۇســچه بىلىــدىغان كىــ (دېــدى » بېــرىلگهن

ــشاتتى   ــشقا تىرى ــامىله قىلى ــردىم . )مۇئ ــرىگه كى ــۈن    . ئىچكى ــشىش ئۈچ ــلهن سۆھبهتلى ــۈفجان بى ــلىدە يۈس ئهس
دېيىـشمىزگه قارىمـاي،     سـۆھبهتته يۈسـۈپ جـان بىزنىـڭ نـېمه         . سـۆھبهت باشـالندى   . چاقىرتىلغان ئىكهنـمهن  

ھۆكۈمهتنىـڭ بۇالرغـا شـۈبهه بىـلهن     . گېپىـدە چىـڭ تـۇردى    گهندېـ » بۇالر گهپ يـوق ئـاق رۇسـالر    «ئۆزىنىڭ  
يۈســۈفجاننىڭ ئــۇالردىن ھهزەر ئهيلىمهكــته يــوق ئــۇالرنى ئــۆزىنى  يهنه تېخــى. قاراۋاتقانلىقىغــا پهرۋا قىلمىــدى

قوغدايــدىغان پىــدائىيالر قاتارىــدا كــۆرۈپ باشــقا ئهســكهرلهرگه قارىغانــدا ئــۇالرنى يــۇقىرى كۆرۈۋاتقــانلىقىنى    
ــدۇق ــۈفجان. بىل ــتىگه    يۈس ــا ھهرىكى ــۇ خات ــشىنىڭ ب ــيهت مىڭبې ــدىن    جهمئى ــۈمهت تهرىپى ــدىن، ھۆك تهرىپى

ــسىمۇ  ــانچه ئاگاھالندۇرۇشــالر قىلىنغــان بول ــدا ھهرق ــدە چىــڭ    پاي ــۇ ئۆزىنىــڭ جــاھىالنه پىكرى بهرمهســتىن، ئ
 ھامـان بىـر     بۇ ئاق رۇس ئهسكهرلىرىڭىز ھهقىقىي ئاق رۇس ئهمهس، ئۇالر        «: ھۆكۈمهت يۈسۈفجانغا . تۇرۇۋەردى

. قويمىـدى  دېيىلسه، يۈسۈفجان بـۇ گهپـگه قـۇالق سـېلىپ         » كۈنى كاتتا باالنىڭ بېشى بولىدۇ، بۇالر خهتهرلىك      

 بـارار ئـۆز ئـارا ئىـشهنمهسلىك يـۈز           -يۈسۈفجان بىلهن ھۆكۈمهت ئارىسىدىكى مانا مۇشۇ ئىختىالپ تۈپهيلى بـارا         
 سـهۋەبىدىن  بـۇ ئىـشالر   . يېيىلـدى   ئىچىگىمـۇ  شۇنىڭ بىلهن دۈشـمهنلهرنىڭ جاسۇسـلۇق تـورى ئـوردا         . بهردى
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ئــاخىرى كۈتــۈلمىگهن خهۋپنىــڭ ئالــدىنى ئــېلىش ئۈچــۈن ئــۇالر   . ئهندىــشىگه چۈشــتى ئهزالىــرى جهمئىــيهت
بــاش ۋەكىــل . اليىهىــسى تۈزۈلــۈپ بــاش ۋەكىلنىــڭ  ھۇزۇرىغــا ســۇنۇلدى  تهرىپىــدىن بىــر تۈرلــۈك ھهرىــكهت

 كهلــسه، دائىــم دېگــۈدەك  زىيــارەتچىلهر. ۇشــقا قوشــۇلمىدىكــۈتمىگهن يهردىــن چىقىــپ اليهىنــى ئىــشقا ئاشۇر 

ئولتۇرۇۋىلىـپ، نهچـچه كـۈنلهپ ھـېچ ئـادەم            ئىچكىرىكى ھۇجرىسىغا كىرىپ ئهديالغا يۆگۈنۈپ     -ئىچىكىرىدىن
ئهزالىــرى، زىيــالىيالر بــۇ ھــالنى كــۆرۈپ      دۆلهت كىــشىلىرى، جهمئىــيهت . ئۇنۇمــايتتى بىــلهن كۆرۈشــكىلى 

ىـڭ بىـر ھۆكـۈمهت خـادىمى بولـۇش سـۈپىتىم بىـلهن بـاش ۋەكىـل بىـلهن ئۇنىـڭ                      ئۆزۈمن. ساراسىمىدە قالـدى  
سـېلىپ، ئۇنىـڭ     ئارىغـا   اليىهىنـى  -توغرىسىدىكى  پىالن   خىلۋەت ھۇجرىسىدا شهخسهن كۆرۈشۈپ، يۈسۈفجان    

قېنىنـى تۆكمهسـتىن،     قېرىنـداش  ئىقىالبنـى «: باش ۋەكىـل بولـسا    . قوشۇلۇشىنى كۆپچىلىك نامىدىن ئۆتۈندۈم   
مهن بــاش . بهردى جـاۋابنى  دېــگهن» مېنىــڭ ئهڭ چـوڭ ئـارزۇيۇم   بېـرىش  ئېلىــپ رەنجىتمهسـتىن  ھېچكىمنـى 

 سىياسـىي  ۋە ئۇنىڭغا بىـر بۆلـۈك تـارىخىي ھېكـايىلهر         دەپ كېلهرمىكىن ئېلىپ ئۆزگهرىش ۋەكىلنىڭ  پىكرىگه  

هۋرەڭزىبنىـڭ نامىـدىن   بىـدىلنىڭ پادىـشاھ ئ   ئهنه شۇ قاتاردا مىـرزا ئابـدۇلقادىر   . قىلىپ ئۆتتۈم  ۋەقهلهرنى بايان 
ــاز  ــدا ئ ــگهن، دۆلهت قــۇرۇش يولى ــدىكى  -دې ــدىغانلىقىنى مهزمــۇن قىلغــان تۆۋەن ــوال قــان تۆكۈلمىــسه بولماي   ت

 :شېئىرىنىمۇ ئوقۇپ ئۆتتۈم
 

   غهزەب،-ھۇلىدۇر قهھر سهلتهنهت بىناسىنىڭ
 .قان تۆكۈلمهي بۇ بىنا قهد كۆتۈرمهس ھېچقاچان

 
قۇلىقىغىمـۇ   يۈسـۈفجاننىڭ  بۇ ئىشقا ئاشـمىغان پىالننىـڭ خهۋىـرى       . بولمىدى ئۇنىڭغا بۇالرنىڭمۇ تهسىرى  

سـۈپىتىدە بىـر دىـنال       بۇنىـڭ ئىپادەسـى   . دەرغهزەپ بولغان يۈسـۈفجان تـوننى تهتـۈر كىيـدى         . يهتمهي قالمىدى 
.  بۇنىـڭ بىـلهن بىـر دەرد ئىككـى بولـدى          . قاترايدىغان بولۇۋالدى  ئهلچىخاناسىغا  پات ئىنگلىز  -ئۆزگىرىپ، پات 

يېــرى شــۇ بولــدىكى، ئىككــى رۇس جاسۇســىنىڭ نىكوالينىــڭ ئــوغلى ۋە كىلىنــى بولــۇپ    ئېچىنــارلىق مــۇتېخى
ــدىن ــا -توغرى ــوغرا ھۇدۇدىمىزغ ــپ  ت ــشى،  كىرى ــدان    12كېلى ــاش قومان ــدا ب ــق ھال ــدارنىڭ قوراللى  نهپهر ئهلهم

ــگهن      يۈســۈفجاننىڭ ــز بىلمى ــدىن باشــقا بى ــلهن تۇرۇشــى ۋە ئۇن ــدا ئهســكهر ســاالھىيىتى بى ــداق ئ يېنى اللىقان
بولىـدۇكى، دۈشـمهنلهر ھهر خىـل يـولالر          ئـالغىلى  ھهر ھالـدا شـۇنى چۈشـىنىپ      . ئويۇنالرنىڭ ئوينالغانلىقىـدۇر  

ــهرقىي تۈركىـــستان دۆلىتىنـــى   ــلهن يېڭـــى قۇرۇلغـــان شـ ــقا   بىـ ــۈكىدەال بوغـــۇپ تاشالشـ ــتىن، بۆشـ ياشاتماسـ
فجاننىڭ نــادانلىقى ســهۋەب بولــۇپ يۈســۈ  يهنهال ئهھۋالنىــڭ بــۇ دەرىجىــگه چۈشــۈپ قېلىــشىغا. ئۇرۇنۇۋاتــاتتى

  .سهۋەب بولدى ھاالكىتىگه مانا بۇ نادانلىق ئاخىرىغا كېلىپ ئۆزىنىڭ ھهم ھۆكۈمهتىنىڭ. قالدى
 

 بىلمهستۇر، ھهر كىشىكى نادان تۇرۇپ نادانلىغىن
 .بهسى تهستۇر بۇ چىگىش نادانلىقتىن قۇتۇلماقى

 
لــۇپ كهلــدى، ھهقىقىــي دۈشــمىنىمىز يهنه شــۇ جاھــالهت بو ئهزەلــدىن بىــز نىــڭ ئهجهللىــك  دۈشــمىنىمىز

ئاكىفبېكنىــڭ مۇنــۇ مىــسرالىرى نهقهدەر  قارىتــا تــۈرك ۋەتهنپهرۋىــرى بــۇ جاھــالهتكه. جاھــالهت بولــۇپ كهلــدى
 ! ھه-جايىدا ئېيتىلغان

 ئۆلتۈرمهسهك بولماس، ئهي جاھالهت، ئالدىدا سېنى
 دۈشمهنلهرگه تۇتۇلماققا بولۇپ بهردىڭ سهن ئاساس،
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 هلى سىجاڭنىڭ ئاقىۋىتىئوسمان ئ

 
 شـىجائىتى بىـلهن     -مۇجاھىدالردىن ئوسمان ئهلى سىجاڭ ئوتتۇرىغـا چىققانـدىن بىـرى ئۆزىنىـڭ غهيـرەت             

 ئىــشرەت، -ئۆزگىرىــپ ئهيــش ســهۋەبتىندۇر بىــراق كېيىنكــى كــۈنلهرگه كهلگهنــدە بــۇ ئــادەممۇ نــېمه. تونۇلــدى
ن كـۈلكه ئىچىـدە،  گـاھ مهي بىـلهن، گـاھ نهي               تـۆتنى ئېلىـپ، ئويـۇ      - ساپاغا بېرىلىپ، خوتۇندىن ئۆچ    -كهيپ

ئىـستېمال قىلىـپال     ئهفيـۇننى  يهنه ئۇمـۇ يهتمىگهنـدەك    . بىلهن كۆڭۈل خوشى قىلىپ ئۆتىدىغان بولـۇپ قالـدى        
بـۇ ئـادەم ئۆزىنىـڭ ئهنه شـۇنداق بولمىغـۇر ئىـشلىرى بىـلهن ئۆزىنىـڭ                 . قالماي، ئـۇنى چېكىـدىغان بولۇۋالـدى      

ھهربىي ئىـشالردىمۇ ئۇنىـڭ قابىلىيهتـسىزلىكى ئاشـكارا     . ىر ئادەملىكىنى كۆرسهتتىرەھبهر بولۇشقا الياقهتسىز  ب    
ھۆكۈمهتنىڭ پهرمانىغا كۆرە، ھهربىي ئىشالر نازىرى ئورازبېكنىڭ باشـچىلىقىدا ھهرقايـسى قومانـدانالر              . بولدى

ــشتى   ــشقا كىرى ــسىنى قىلى ــشنىڭ چارى ــۇ ئى ــول ئاســتىدى   . ب ــۇپ قېلىــپ ق ــۇنى تۇي ــى ســىجاڭ ب كى ئوســمان ئهل
يۈسـۈفجان   ھهربىي ئىشالر نـازىرى ئورازبېكنىـڭ بۇيرۇقىغـا بىنـائهن         . ئهسكهرلهرنى ئېلىپ تاغقا چىقىپ كهتتى    

يۈسـۈفجاننىڭ   ئوسمان ئهلـى تاغقـا چىقىۋالغـان بولـسىمۇ        . ئهسكهرلىرىنى ئېلىپ ئوسمان ئهلىنى قوغالپ چىقتى     
ئهفيۇنكهش ئوسـمان ئهلـى     .  زەربه بهردى قوشۇنى ئالدى تهرەپتىن چىقىپ، ئوسمان ئهلىنىڭ قوشۇنىغا قاتتىق         

شـۇ  . يۈسۈفجاننىڭ جهڭگىۋار قوشۇنىغا يىڭىلىپ، ئاخىرى ئهسـىرگه چۈشـتى         خىلى تىركىشىپ باققان بولسىمۇ   
 يـاراقلىرى   - دورا، قـورال   - مـۈلكى، ئـوق    -قوشمهتمۇ ئهسىرگه چۈشۈپ، بارلىق مال     قاتاردا قىرغىز قوماندانالردىن  
. سـتىن كاشـغهرگه كهلتۈرۈلـۈپ  ھهربىـي ئىـشالر نازىرلىقىغـا تاپـشۇرۇپ بېرىلـدى                ئولجا ئېلىنىپ، قان تۆكۈلمه   

ھهربىي ئىشالر نازىرى ئورازبېكنىڭ بۇيرۇقى بىلهن ئوسمان ئهلىگه كوچىغا چىقماسلىق شهرتى ئاسـتىدا ياربـاغ               
قىلىنىـپ  سىرتىدىكى مۇناسىپ  بىر ھويلىدا ئـائىله ئهزالىـرى ۋە خـادىملىرى بىـلهن بىـرگه تۇرۇشـقا رۇخـسهت                     

مۇنــداقچه ئېيتقانــدا، ئوســمان ئهلىنىــڭ قانــاتلىرى يۇلۇنــۇپ ئۇچالمــاس ھالغــا  .  نهزەربهنــد ئاســتىغا ئېلىنــدى
  .كهلدى

  
  يهنه قان تۆكۈلدى

 
ھۆكـۈمهت ۋە ھهربىـيه نازىرىنىـڭ بـاش     . مۇشۇ كۈنلهردە يۈسـۈفجان بىـر ئـاز مهغرۇرلىنىـپ قالغـان ئىـدى       

ــا   پانــسهد تۇتۇلــۇپ شــۇ كىچىــسى  ئهدى قوشۇشــى بىــلهن قىرغىــز قوماندانلىرىــدىن  ھېيتگــاھ مهيدانىــدا دارغ
  .تارقىتىلدى ئهيبنامىسى مهتبهئهدە بېسىلىپ خهلق ئارىسىدا  ماددالىق9ئۇنىڭ . ئېسلدى

 -ھهرىكهتلىـرى، ئهھـدە    پانـسهدنىڭ ئـۆز بېـشىمچى      ئابـدۇلخالىق  الردىنقوماندانيهنه شۇكۈنلهردە قىرغىز    
ــانلىقى سېزىلىــشكه پهيمانلىرىــدىن قايتىــپ ھۆكۈمهتنىــ  ــا . باشــلىدى ڭ بۇيرۇقىغــا ئىتائهتــسىزلك قىلىۋاتق خات

پانـــسهدمۇ ئـــۆز خاتـــالىقىنى ياخـــشى بىلگهچـــكه،  ئابـــدۇلخالىق. قىلغـــان ھهركىـــم ئـــۆز خاتـــالىقىنى بىلىـــدۇ
غا يېڭىـسار كاشـغهردىن چىقىـپ كېتىـپ        ھۆكۈمهتنىڭ ئۆزىگه جازا يۈرۈشى قىلىـشىدىن قورقـۇپ بىـر كىچىـدە           

ــ بېرىــپ  بــۇ ئىــش بولغانــدىن كېــيىن بــاش ۋەكىــل ئهمىــر نــۇر ئهھــمهدكه   . ســىغىندى ۇر ئهھــمهدگهئهمىــر ن

 ئابـدۇلخالىق  ئهمىـر نـۇر ئهھـمهد مهكتـۇپ مهزمۇنىغـا بنـائهن           . ئهۋەتتى مهكتۇپ توغرىسىدا پانسهد ئابدۇلخالىق

بولــسا پانــسهدنى  ئابــدۇلخالىق. ھهممهســىنى قورالــسىزالندۇردى دىــن ئــارتۇق ئهســكىرىنىڭ 300ڭ پانــسهدنى
ــارقىلىق . تۇتقــۇن ســۈپىتىدە خــوتهنگه يوللىــدى  ئابــدۇلخالىقنى خــائىن دەپ  بــاش ۋەكىــل بۇنــداق قىلىــش ئ

ئهمىرنـۇر ئهھـمهد بولـسا،      . سۇندۇرغاندەك بولـدى   جاكارالپ، تۇتقۇن قىلىش بىلهن يۈسۈفجاننىڭ بىر قانىتىنى      
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ا، خـوتهن كاشـغهردىن ئىنتىقـام ئالغـان         مۇنداقچه ئېيتقاند . ئابدۇلالھنىڭ ئۆچىنى ئالغان بولدى    ئاكىسى ئهمىر 
  .بولدى

مـۆھتهرەم ئوقـۇرمهنلهرگه ئهمهلىيهتتىكىـدەك تهسـۋىرلهپ         ئـارقىلىق  كۆرگهن، ئهتكهنلىرىمىزنى قهلىمىمىـز   
ئۇقۇرمهنلهرمــۇ ھادىــسه ۋە ۋەقهلهرگه قارىتــا يــازغۇچى   شــۇنىڭغا كــۆرە، ئهلــۋەتته. بېــرىش بىزنىــڭ غــايىمىزدۇر
لــۇپ، خــۇددى جهڭ مهيدانىــدا، فاجىئهلهرنىــڭ ئۈســتىدە تۇرغانــدەك، ئــۆز كــۆزى بىــلهن ئوخــشاش  تۇيغــۇدا بو

 شـۇ مۇناسـىۋەت بىـلهن ئۇقـۇرمهنلهر بىـلهن كېلهركـى           . بىلهن كۆرگهندەك بولۇپ، ھاياجانغـا چۈمۈلـسه كېـرەك        

  .پهسلدە جهڭ مهيدانىدا كۆرۈشهرمىز

  
 جهڭ مهيدانىدىن بىر كۆرۈنۈش

 
 نــازارىتىمۇ شــۇ قاتــاردا ھهربىــيه. باشــلىدى ر ئىــشقا كىرىشــشكهھۆكــۈمهت قۇرۇلــۇپ ھهرقايــسى نــازارەتله

بۇ چاغدا ئهسـكهرلهر تۇڭگانالرغـا يـا        . خىزمىتى بىلهن مهشغۇل بولماقتا ئىدى      كۈندۈز جهڭ ئىشلىرى   -كىچهيۇ  
ــۈم، دەپ ــا ئۆلـ . يېڭـــى شـــهھهرنى تـــۆت تهرەپـــتىن قورشـــاپ ئالغـــان ئىـــدى   ســـېلىپ تهھـــدىت تهســـلىم يـ
سـېلىپ   تهرەپـتىن تهھـدىت   » خهتهرچـى « بولسا يېڭى شهھهرگه ئهڭ يېقىن بولغان        سېتىۋالدىجاننىڭ قوشۇنى 

ــۇراتتى ــسا ئامــان قويمىــدى  ئــۇالر كــۆرۈنگهن خىتــاي، قىمىرلىغــان . ت شــىددەتلىك قامــال داۋام . تۇڭگــانال بول
ۈچـۈن   خهس تـوپالش ئ -ھايۋانلىرىغـا ئـوت   ۋە  تۈلـۈك -گاھىدا بىر بۆلۈك تۇڭگانالر ئۆزلىرىگه ئوزۇق   . ئهتمهكته

ــاغالردا    ــان چ ــىرتىغا چىقق ــهھهر س ــدش ــدۇ  مۇجاھى ــۇم قىلى ــشهتلىك ھۇج ــا دەھ ــتلهردە  .  الر ئۇالرغ ــداق پهي بۇن
بهزىـدە ئىككـى تهرەپ     . توپلىسا، يهنه بىر قىسمى ھۇجۇمغا تاقابىل تۇرار ئىدى        تۇڭگانالرنىڭ بىر قىسمى ئوزۇق   

شـۇنداق  . ىقالر بولـۇپ قـانالر تۆكـۈلهتتى      بىرلىرىگه كىرىـشىپ قۇچاقلىمـا جهڭ بولـۇپ كېتىـپ، قىلىچـۋازل            -بىر  
ــمهر    ــالل ئهھ ــۈنلهردە ھى ــك ك ــى فاجىئهلى ــادىمالر      جهمئىيىت ــۈن خ ــۇزۇش ئۈچ ــدارالرنى قۇتق ــدىن يارى تهرىپى

  .كېلهتتى ئېلىپ ئۇالر بېرىپ ئۆلگهنلهرنى كۆمۈپ، يارىدار بولغانالرنى كىسهلخانىغا. ئهۋەتىلهتتى

. كى خــادىمالر بىــلهن بىــرلىكته جهڭ مهيــدانىغا بــاردىم دوختۇرخانىــدى. بىــر كــۈنى قــاتتىق جهڭ بولــدى 
ــسى  ــسى چــوڭ دەرەختلهرنىــڭ    بىزنىــڭ ئهســكهرلىرىمىزنىڭ بهزى ــشىۋالغان، بهزى ــا جايلى ــسىغا  ئاكۇپالرغ دالدى

تىتىكلىـك بىـلهن تۇرۇشـقان       ۋە ئۆتۈۋالغان بولـۇپ، مىلتىقلىرىنـى دۈشـمهنگه توغـۇرالپ يۈكـسهك ھۇشـيارلىق            
ئاكۇپالرغا قاراپ چىقىـپ ئـۆلگهن ۋە يارىـدار بولغـانالرنى            يات بىلهن مهيداننى ئايلىنىپ   بىز تولىمۇ ئېهتى  . ئىدى

بارىكالالھ يىگىـتلهر، ۋەتهنـگه خىـزمهت       «قايتار پهيتىمىزدە   . كېلىشتۇق ئېلىپ توپالپ ھارۋا بىلهن كىسهلخانىغا   
هنـدىن كېـيىن قۇتلـۇق      دېگ» مۇشۇنداق بولىـدۇ، ئـالالھ مانـا مۇشـۇنداق ئىـشتىن رازى بولىـدۇ              قىلىش دېگهن 

  :شهۋقىينىڭ مۇنۇ مىسرالىرىنى ئوقۇشتۇق
 

 بهلهند ھىممهت يىگىتلهر زىننهتى مىللهتكه خىزمهتتۇر،
 مۇئتهبهر ۋىجدان قاشىدا روي ۋە سىماسى، ئىمهسدۇر

 ئهگهر ئىنسان ئېسهڭ ھىممهت بىلهن يۇرتۇڭغا خىزمهت قىل،
 . سهھراسى-مۇھهببهت پىشه قىل، كۈلسۇن ۋەتهننىڭ باغۇ

 
ئارىـسىدا قـاتتىق     الرمۇجاھىـد شهھهرگىمۇ تۇتۇشۇپ، تۇڭگانالر بىلهن ئۆزبېك       ئۇرۇش ئوتى ئهسكى كونا   

ــدى ــقاندىن  . جهڭ بول ــازا داۋامالش ــر ھ ــدى     جهڭ بى ــسمى چىكىن ــر قى ــدلىرىنىڭ بى ــك مۇجاھى ــيىن ئۆزبې . كې
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ــا    ــۇم دەرۋازىغ ــوغالپ ق ــدىن ق ــڭ كهينى ــانالر ئۇالرنى ــك  تۇڭگ ــدە ئۆزبې ــېقىن يهرگه كهلگهن ــدالرنىڭي   مۇجاھى

قۇرباشـــى ئۆزىنىـــڭ  يوتـــا قىـــسمىغا ئـــوق تېگىـــپ يىقىلىـــپ قالغانىغـــا قارىمـــاي  ئابـــدۇررەھمان قومانـــدانى
ــرىگه ــچه« : يىگىتلى ــۇ يهرگى ــگهن ب ــۇرۇپ    كهل ــسىنى ئۇجۇقت ــاي ھهممى ــۇ ســاق قايتۇرم تۇڭگانالرنىــڭ بىرىنىم

 ك قوشـۇننى دۈشـمهن بىـلهن مـۇداپىئه    ئۇ قوشۇننى ئـۈچكه بۆلـۈپ، بىـر بۆلـۈ         . دەپ بۇيرۇق قىلدى  » !تاشالڭالر

قىلىشقا، يهنه بىر قىسمىنى دۈشمهنگه ھۇجۇم قىلىشقا، ئۈچىنچى قىسىم قوشۇننى بـاغ ئىچىـدىن يـۈرۈپ                 جېڭى
يېڭى شهھهر يولىدىن كېلىـدىغان دۈشـمهننىڭ ئالـدىنى توسـۇش ئۈچـۈن پىـستىرما بولـۇپ                  بېرىپ مويتۇڭزىغا

ــا بۇالرغــ . تۇرۇشــقا بهلگىلىــدى ــاردەمچى قوشــۇن كېلىــپ   ا ھۆكــۈمهت تهرىپىــدىنشــۇ ئارىلىقت ئهۋەتىلــگهن ي
ــرىش     ــۈك زەربه بې ــۇ كۈچل ــمهنگه تېخىم ــۇننى دۈش ــۇلۇپ، قوش ــدى   قوش ــگه قىل ــتۈنلىكىگه ئى ــڭ. ئۈس  ۋاقىتنى

ــدالرنىڭ  ــشىپ مۇجاھى ــىغا ئهگى ــمۇ سوزۇلۇش ــانالر     تۈش ــرەلمىگهن تۇڭگ ــلىق بې ــشىگه بهرداش ــۈش زەربه بېرى ت
كهلگهندە كۈتمىگهن يهردىـن شـۇ يهردە        مويتۇڭزىغا بىراق، بۇالر چېكىنىپ  . قوشۇنى يېڭى شهھهرگه چىكىندى   

پىستىرمىدا تۇرۇۋاتقان قوشۇننىڭ دەھـشهتلىك ھۇجۇمىغـا ئـۇچراپ كـۆپ قىـسمى قىرىـپ تاشـالندى ۋە ئهسـىر                    
كېسهلخانا خادىملىرى بولـسا، مهيـدان      . يېڭى شهھهرگه كىرىۋېلىپ قۇتۇلدى    كېتهلىگهنلىرى قېچىپ. ئېلىندى

كېلىــپ داۋاالش ئىــشلىرى  ئېلىــپ كىــسهلخانىغا پ يــۈرۈپ ئۇچرىغــان ئۆلــۈكلهرنى كۆمــسه، يارىــدارالرنىكېزىــ
 ئـاكىنى  ئابـدۇررەھمان  بېرىـپ  تهرىپىـدىن  بىـز ھىـالل ئهھـمهر     . بىلهن  پۈتۈن جهڭ داۋامىدا ئالـدىراش ئـۆتتى        

 گۆشـتىن كىرىـپ يهنه      ئۇنىڭغـا تهكـكهن ئـوق     . كهلتـۈردۇق  قارارگاھىدىن يـۆتكهپ كىـسهلخانىغا     ئورازبېكنىڭ
تېڭىلىــپ، مــورفىن  يارىــسى. گۆشــتىن چىقىــپ كهتــكهن بولغاچقــا، يارىــسى ئــۇنچه خهتهرلىــك ئهمهس ئىــدى 

  .بېرىلىپ ئارامگاھقا ياتقۇزۇلدى
 

 بېرىلغان سىياسىي مۇزاكىرىلىرىمىز تۇڭگانالر بىلهن ئېلىپ
 

ــد ــان  مۇجاھىـ ــشىش داۋام قىلىۋاتقـ ــسىدىكى تىركىـ ــلهن تۇڭگانالرئارىـ ــانالر  الر بىـ ــۈنلهردە تۇڭگـ ــۇ كـ  شـ
ــدا       ــى ئارى ــڭ ئىكك ــپ ئۆزلىرىنى ــدارنى ئهۋەتى ــان ئهمهل ــر تۇڭگ ــدىغا بى ــدالرنىڭ ئال ــۈله مۇجاھى ــورنىتىش  س ئ

مۇددىئاسى بارلىقىنى، ئهگهر بىز سۈلهىگه كۆنگهن تهقـدىردە، يهنه باشـقىدىن ئىككـى نهپهر سـۆھبهت ۋەكىلـى                  
. ئـۇالر تهرىپىـدىن ئىككـى ئـادەم كهلـدى         . پىگه قوشـۇلدۇق  بىز ئۇالرنىڭ تهكلىـ   .  ئهۋەتىدىغانلىقىنى بىلدۈردى 

 6تهرەپـتىن    مۇزاكىرەسىگه بىز تهرەپتىن ئىككـى نهپهر، ئـۆزلىرى        سۈله سۆھبهت داۋامىدا گهرچه ئۇالر كهلگۈسى    
ئارقىـسىدا   نهپهر ئادەم قاتناشتۇرۇش تهلىبىدە چىڭ تۇرۇۋالغـان بولـسىمۇ، بىزنىـڭ ئىزچىـل قارشـى تۇرۇشـىمىز                

 نهپهردىـن ۋەكىـل   4 تـارتىش بولغانـدىن كېـيىن ئـاخىرى ئىككـى تهرەپـتىن بـاراۋەر ھالـدا               - تاالش سائهتلهرچه
ــشقا ــشىلدى چىقىرى ــان يېڭــى    . كېلى ــدا تۇرۇۋاتق ــۆز كانتروللىقى ــۇالر ئ ــدە ئ ــورنىنى تالالشــقا كهلگهن ســۆھبهت ئ

 يېقىنـراق بىـر يهر      يېڭـى شـهھهرگه    كېـيىن، ئـۇالر قانـداقال بولمىـسۇن        بىـز ئۇنۇمىغانـدىن   . شهھهرنى تالالشـتى  
ئۇنىماي، بۇ سـۆھبهت ئـورنىنى       بىز بولساق ئۇالرنىڭ ئۇنۇمىغىنىغا   . پىكىردە تۇردى  بولمايدۇ، دېگهن  تالالنمىسا

تهرەپنىڭ كونتروللۇقىدىن بىردەك خـالىي بولغـان بىـتهرەپ بىـر جايـدا ئۆتكـۈزۈش پىكرىـدە چىـڭ                    ئىككى ھهر
ىــز بــويىچه كونــا شــهھهر بىــلهن يېڭــى شــهھهر ئارىــسىغا   بــۇ مــۇزاكىرە ئــاخىرى بىزنىــڭ دېگىنىم . تۇرۇشــتۇق

بهلگىلهنگهن ۋاقىتتا ئىككـى تهرەپ ۋەكىللىـرى كېرەكلىـك         . جايالشقان بىر باغدا ئۆتكۈزۈلۈشكه قارار قىلىندى     
ســۆھبهتته تۇڭگــانالر . بولغــان قوغــدىنىش تهدبىرلىرىنــى قولالنغــان ھالــدا كېلىــشىپ ســۆھبهتكه ئولتۇرۇشــتى

كېــيىن شــهرقىي تۈركىــستاننى  ئورنىتىلغانــدىن ســۈله ئــارىمىزدا«:  تهلهب مۇنــداق بولــدىتهرەپــتىن قويۇلغــان
ــالىمىز    ــتىمىزگه ئ ــى تهرەپ تهڭ ئۈس ــشنى ئىكك ــدارە قىلى ــم  . ئى ــي تهلى ــارلىق ھهربى ــدا ب ــيه، جهڭ -بۇنىڭ  تهربى
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لىق مـۈلكىي   ئۇنـدىن باشـقا بـار     . تۇڭگانالرنىـڭ قولىـدا بولىـدۇ      يـاراق ئىـشلىرى   -قوماندانلىقى، قـورال   ئىشلىرى
قارىتـا بىزنىـڭ رەددىيىمىـز مۇنـداق         ئۇالرنىڭ بـۇ يولـسىز تهلىـپىگه      . »ئىشالر يهرلىك تۈركلهرنىڭ قولىدا بولىدۇ    

 تۇڭگانالرغـا . شهرقىي تۈركىـستان دۆلىتىنـى ئىـدارە قىلىـش پۈتـۈنلهي تۈركلهرنىـڭ ئۆزىنىـڭ ئىـشى                «: بولدى

ئهممـا، ئـۇالر ھـازىر بىزنـى        .  ندىشىمىز، قوشنىمىزدۇر دى كهلسهك، ئۇالر بىزگه دوست مىللهت، بىزنىڭ مۆھتهرەم      
باشقۇرۇش ئهمهس، بهلكى جېنىنى ئېلىپ شهرتـسىز ھالـدا يـۇرتىمىزنى بىكـارالپ ئـۆز يـۇرتى بولغـان گهنـسۇغا                     

ــرەك  ــشلىرى كې ــاالقىلىرىمىز يهنه      . كېتى ــتانه ئ ــدىغان دوس ــلهن بولى ــۇالر بى ــسا، ئ ــۇنداق قىاللى ــۇالر ئهگهر ش ئ
 يــاراقنى بىــزگه  -ئهگهر بۇنىڭغــا كۆنمهيــدىكهن، قوللىرىــدىكى بــارلىق قــورال    . رىدۇئوخــشاش داۋاملىــشىۋى 

تاپشۇرۇپ بېرىپ ھهربىـي ئىـشالردىن ۋاز كېچىـپ خهلـق توپىغـا قوشـۇلۇپ تىـنچ تۇرمـۇش كهچۈرسـه، ئۇالرغـا                
ۈمهت ئهگهر ھۆكـ  . بولىـدۇ  ھوقـوقالردىن ئورتـاق بهھـرىمهن      تېگىشلىك قىلىنىپ ئۆزخهلقىمىز قاتارىدا مۇئامىله  

ــسا ئۇالرنىــڭ قابىلىيهتلىــك كىــشىلىرىدىن  پايدىلىنىــدۇ   بۇنىڭــدا ھهر ئىككىــال تهرەپ ئهركىــن  . خــاھالپ قال
  ».تالالش ھوقۇقىغا ئىگه

شـۇنىڭ  . كۆنمىـدى  تۇڭگانالر قورال تاپشۇرۇشنىڭ گېپىنى ئاڭالپ جېنى چىققۇدەك بولۇپ بۇ تهلهپنامىگه         
 خۇالسـه قىلىـپ ئېيتقانـدا، تۇڭگـانالر بىـلهن بولىـدىغان           . الشـتى نهتىجهسىز ئاياغ  مۇزاكىرىسىمۇ بىلهن بۇ سۈله  

چىقـسىال ئىككـى     ئهممـا قورالنىـڭ گېپـى     . يۇقىرىقىدەك شهكىللهردە باشلىناتتى   ھهردائىم مۇزاكىرىلهر سىياسىي
 تهربىــيه، -تۇڭگــانالر تولىمــۇ ھۇشــيار، بولۇپمــۇ ھهربىــي تهلىــم.   بىــرىگه ھهرگىــز يىقىنلىــشالمايتتى-تهرەپ بىــر

شۇڭالشــقىمىكىن، ئــۇالر ھهردائىــم ئــۆزىنى بىــز دېــگهن ھــاكىم  . هربىــي ئىنتىــزام تهرەپــلهردە تهجرىبىلىكتــۇر ھ
بــۇ . بىلهرمهنلىــك قىلىــشقا ئــامراق ئىــدى مىلــلهت، خىتــايالر بىــلهن ئوخــشاش يــۇرت ســوراپ كهلگهنبىــز، دەپ

 تۇڭگانلىرىــدىن خىتاينىــڭ بولمىــسا، ئالتهشــهھهردە قۇتــۇلغىلى خــۇددى پهرغانىــدە رۇســالرنىڭ نوغايلىرىــدىن

  .بولمىغاندەك بىر ئهھۋال ئىدى قۇتۇلغىلى
   

  مۇناسىۋەتلىك بىر مۇئهمما كهىسۈله
 

شـهكىللىنىپ ئۆزئـارا خهت      ئـاالقه  يېقىنـدىن  ئهھمهد تهۋفىق ئهپهندى بىلهن خوجا نىياز ھاجىم ئارىسىدا       
 تـۆت   -ا نىياز ھاجىمنىڭ قېشىدىن ئـۆچ     داۋام قىلىپ تۇرغان شۇ كۈنلهردە ئاقسۇدا تۇرۇۋاتقان خوج        يوللىشىشالر

ئهســكهر ۋە قوغــدىغۇچى، مۇشــاۋىرلىرىنى ئهگهشــتۈرۈپ ئابــدۇللهتىيف ئهپهنــدى  ئىــسىملىك زېــرەك بىــر ئــادەم 
ئۇقساق، بۇ ئادەم خوجا نىياز ھاجىمنىڭ ھهمـمه ئىـشنى سـۈله بىـلهن              . باش ۋەكىل ئۇنى قارشى ئالدى    . كهلدى

بــاش ۋەكىلنىــڭ بــۇيرۇقى بىــلهن . نىنى كۆتــۈرۈپ كهلــگهن ئىــكهنبىــر يــاقلىق قىلىــش توغرىــسىدىكى پهرمــا
ــدى   ــى چاقىرىل ــاددە يىغىن ــڭ پهۋقۇلئ ــوڭ      . نازىرالرنى ــازىرالر، چ ــسى ن ــلىق ھهرقاي ــل باش ــاش ۋەكى ــا  ب يىغىنغ

ئــۇ ســۆزىدە رەئىــس جۇمهــۇر خوجــا نىيــاز  . ئالدىــدا بــاش ۋەكىــل ســۆز ئالــدى. كېلىــشكهن ئىــدى قومانــدانالر
ئابــدۇللهتىيف ئهپهنــدىنى كــۆپچىلىككه   ن شــهھىرىمىزگه ئهلچــى بولــۇپ كهلــگهن ھاجىمنىــڭ بــۇيرۇقى بىــله

ئابدۇللهتىيف ئهپهندى سۆز قىلىپ خوجا نىياز ھاجىمنىڭ سـاالملىرىنى، كاشـغهر            تونۇشتۇردى، ئۇندىن كېيىن  
غــازى ئاتىمىزنىــڭ «:  ئۈمىــدلىرىنى  بىلــدۈرۈپ ئۆتكهنــدىن كېــيىن شــۇنداق دېــدى -خهلقىــگه بولغــان ئــارزۇ

بـۇ  . ھۆكۈمىتىمىز بىـلهن تۇڭگـانالر ئارىـسىدا ئۇزۇنـدىن بىـرى ئـۇرۇش داۋام قىلىـپ كهلـدى                 : رمانى مۇنداق په
مهن ئــۆز . ســۈله بىزنىــڭ شــۇئارىمىزدۇر  . مىللهتبىــز بىــز بولــساق، ســۇلهپهرۋەر  . ياخــشى ئهھــۋال بولمىــدى  

 تى بـويىچه، بىـرلىككه كېلىـپ      ھهر بىرلىرى بۇ زاتنىڭ مهسـلىهى     . ئابدۇللهتىيف ئهپهندىنى ئهۋەتتىم   تهرىپىمدىن

ــلهن ســۈله   ــشقايال ىيېڭــى شــهھهردىكى تۇڭگــانالر بى ــۈگهتتى »قىلى ــدا . دەپ ســۆزىنى ت ــۇ توغرى ــسته ب  مهجلى
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ھهر ئېغىزدىن بىر ئاۋاز، ھهر كىشىدىن بىر سـادا چىقىـپ، ھهممهيـلهن سـۈله               . مۇزاكىرە، مۇھاكىمىلهر باشالندى  
 تۇڭگانالرنىـڭ  تهرەپتىن تۆت نهپهر ۋەكىل يېڭـى شـهھهردىكى       مهجلىس قارارى بويىچه، بىز     . قىلىشقا كېلىشتى 

ئابـدۇللهتىيف  ئهپهنـدى بىـلهن       . مۇزاكىرىـسىنى قىلىـپ قايتىـدىغان بولـدى        قېشىغا چىقىپ، ئۇالر بىلهن سۈله    
ــئهتلىكىگه         ــۈله ھهي ــۆتهيلهن س ــۇپ ت ــدان بول ــر قومان ــۆرە، يهنه بى ــان ت ــسى، قۇدرەتۇلالخ ــڭ مۇھاپىزەتچى ئۇنى

خىلىـدىن بىـرى بـۇ ئىـش توغرىـسىدا          . دۇللهتىيف ئهپهنـدى ھهيـئهت باشـلىقلىقىغا سـايالندى        ئاب. بهلگىلهندى
باش ۋەكىلـدىن  ئىجـازەت ئالغانـدىن        . سۆز قىستۇرۇشنى ئويالپ تۇرغان كهمىنىگه ئهمدى پۇرسهت چىققانىدى       

ــدىم  ــۇنداق دې ــيىن ش ــالر «: كې ــز يۇرتداش ــدانالر ! ئهزى ــان قومان ــر  ! قهھرىم ــشنىڭ بى ــادا ھهر ئى ــۇلى، دۇني ئۇس
ــاردۇر  جۈملىــدىن. بولىــدۇ قائىدىــسى  شــۇلدۇركى، ســۈله قائىدىــسى ســۈلهنىڭ. ســۈلهنىڭمۇ ھهم قائىدىــسى ب

مۇزاكىرىسى قىلىپ تۇرغان پهيتته، قوماندانالرنىڭ بـۇيرۇقى بىـلهن          ھهيئىتى مىللهتنىڭ پايدىسى ئۈچۈن سۈله    
سـۈله   ئهمهلىيهتـته . دەستىـسدە تۇرىـدۇ    قىلىچنىـڭ  ئهسكهرلهرنىڭ بارماقلىرى مىلتىقنىڭ تهپكىسىدە، قـوللىرى     

 ىسـۈله  ھهر قايـسى تهرەپـلهر ئـۆز ئـارا كېلىشهلـسه،          . كېلىـدۇ  ئۇچىچىلىكال يىڭنىنىڭ بىلهن جهڭنىڭ ئارىلىقى  
ئۇنداق بولمىغـان تهقـدىردە، شـۇ سـائهتته جهڭ ئـوتى يالقۇنجـاپ، ئۇنىـڭ ئۇچقـۇنى ئهسـكهرگه                   . بولىدۇ ىسۈله

.  ىڭ ياخشى تهرىپـى بولغانـدەك، يهنه ئۇنىـڭ خهتهرلىـك تهرىپىمـۇ بـار         شۇنىڭ ئۈچۈن سۈله مهجلىسىن   . تېگىدۇ
شـۇنىڭغا  . »سۈله قىالر بولساڭسهن، جهڭـگه تهييـار بولـۇپ تـۇر          «: بۇ توغرىدا بۇرۇنقىالر شۇنداق دېگهن ئىكهن     

پ يېڭـى شـهھهرگه چىقىـ      ھهيئىتـى   بىرگهپ، سۈله  قويىدىغان دەپ پهھلىۋانلىرىمىزغا ۋە كۆرە، قوماندانلىرىمىز 
كهلگـۈچه كـۆپ ئېهتىيـات بىـلهن ھۇشـيار تۇرۇشـلىرىنى بـاش               تۈگىتىـپ  مۇزاكىرىـسىنى  دۈشمهن بىلهن سۈله  

سـۆزلىرىمنى ئـاڭالپ باھـانه ئىـزدەپ، ئـۆزىنى          . ۋەكالهت نامىدىن تهۋسـىيه قىلىـمهن، دەپ سـۆزۈمنى تـۈگهتتىم          
ىڭ سـۆزى قائىـدىگه تـوغرا       مۇسـا ئهپهنـدىن   «: ئاران بېسىپ تۇرغان ئابـدۇللهتىيف ئهپهنـدى ئورنىـدىن تـۇرۇپ          

قهيدسـىز، شهرتـسىز     بـۇ ئهپهنـدىنىڭ جازاسـى     . ھېسابلىنىدۇ سۆزلىگهنلهر ئىغۋاگهر  كېيىن قاراردىن. كهلمهيدۇ
ئۇنىـڭ قوراللىـق ئىككـى يـاۋەرى        . »بېشىنى ئوڭ تهرەپكه بىر ئىرغىتىپ قويۇپ ئورنىغا ئولتۇردى        قاماقتۇر، دەپ 

  ئورنۇمدىن تۇرۇپ ئىككى مىتىرچه ئالـدىغا چىققانىـدىم، گـارنىزون       مهن. كېلىپ، يۈرۈڭ، دىدى   ئىككى يېنىمغا 

بۇنىڭغـا ئۈلگـۈرۈپ     . دېـدى » جـايېڭىزدا ئولتـۇرۇڭ   ! ئهپهنـدىم «: قوماندانى يۈسۈپ جـان يـۇقىرى ئـاۋاز بىـلهن         
شـۇ  . ئۈندىـدى  ئولتۇرۇۋېلىـشقا  مېنـى  دەپ» ئهپهنـدىم، ئولتـۇرۇڭ   «: قۇدرەتۇلالخان تۆرە يېنىمـدا پهيـدا بولـۇپ       

ــدى  مىنۇ ــاۋازى ئاڭالن ــاش ۋەكىلنىــڭ ئ ــا ب ــدى «: تت ــدۇللهتىيف ئهپهن ــا  ! ئاب ــسۇنلهر، مۇس ــدىراپ كهتمى بهك ئال
سـۆزىدە ئهسـكهرلىرىمىز بىـلهن    . ئالـدى بىـلهن ئىجـازەت سـوراپ گهپ قىلـدى     . ئهپهندى يامان گهپ قىلمىدى  

ته ھهرگىـز ئىغۋاگهرلىـك     بـۇ گهپـ   . بېشىدا بىدار تۇرسۇن، دېـدى     قالمىسۇن، ۋەزىپه  غهپلهتته قوماندانلىرىمىزنى
قىلمايـدۇ، بـۇ     ۋاپـا  مهلـۇم،  ئـۇالر ۋەدىـسىگه       ھهممىمىـزگه  بـۇزارلىقى  دەەتۇڭگان خهلقىنىڭ ۋ  . يوقتۇر، ئهپهندىم 

شۇنىڭ بىلهن ئابدۇللهتىيف ئهپهنـدىمۇ پهسـكويىغا چۈشـۈپ         . دېدى» مهلۇم بولسا كېرەك   جانابلىرىغامۇ تهرىپى
  .هممهيلهن تارقاشتۇقمهجلىس شۇنداقچه ئاياغلىشىپ، ھ. قالدى

تۇڭگـانالر  .  ئهپهندىنىڭ باشچىلىقىدا يېڭـى شـهھهرگه ئۇزىتىلـدى        ئابدۇللهتىيف ھهيئىتى سۈلهى ئهتىسى
ــدى   ــق قارشــى ئال ــى چىرايلى ــۇ ۋەكىللهرن ــسى باشــلىنىپ . ب ــۇزاكىرە مهجلى ــانالر ئاياغالشماســتا تېخــى م ، تۇڭگ

ــدۇللهتىيف ــدىنى ســىرتقا چاقىرىــپ ئېلىــپ چىقىــپ كېت  ئاب ــال ئېتىــپ تاشــلىدى   ئهپهن ــۇنى شــۇ يهردى ــپ، ئ . ى
ــسا، ســىزلهر ئــۆز ئىــشىڭالرنى  قۇدرەتۇلالخــان ســاالمهت . قويــدى ئۇزىتىــپ قىلىــۋىرىڭلهر، دەپ قالغــانالرنى بول

  .تاپسۇن بۇ تارىخىي تېپىشماقنى ئوقۇرمهنلهر ئۆزلىرى. كۆرۈشتۇق. قايتىپ كهلدى

  
 گېرمانىيه بىلهن بولغان قورال سودىسى
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 نىـڭ تۇرالغۇسـى     )تېخنىكـى (مۇھهندىـسى    فۇنېلېت رمانىيهلىكې بۆلۈمدە زىكرى كهچكهن گ    ئۆتكهنكى بىر 

. شىپ تۇراتتــۇقىــ پــات كۆرۈشــۈپ، سۆھبهتل -ھىــالل ئهھــمهردە بولغــانلىقى ئۈچــۈن  ئۇنىــڭ بىــلهن پــات      
ى دىن بهكرەك قورالغـا ئېهتىيـاجلىق ئىكهنلىكـ       ىھهمم تىنىڭىسۆھبهتلىرىمىزدە كۆپرەك شهرقىي تۈركىستان دۆل    

گېرمـانىيه بىـلهن     سىدەىـ بـۇ سـۆھبهتلهر نهتىج    . سۆھبهتلىرىمىز سهمىمىي ئىدى  . سىدا سۆز بولۇپ قاالتتى   ىتوغر
 بهشدىن  ىـ رمانىيېگ تـى ىلىشىم مهزمـۇنى بـويىچه شـهرقىي تۈركىـستان دۆل         ېك. كېلىشىمى ئىمزاالندى  بىر سودا 

 گه كابۇلـدىكى  ىلىمۇئـام  كىىدىـ ىغان، ئار دىـ ئال الرنـى ى دور -تهرلىك ئوق ېرمان مىلتىقى ۋە بۇالرغا ك    ېمىڭ تال گ  

قورالالر ئالـدى بىـلهن كابۇلغـا، ئانـدىن بهدەخـشان،          . قىلىدىغان بولدى  چىلىكىۋاسىت سىىئهلچىخان گېرمانىيه
 پـۇل تاپـشۇرۇش نهق    . دىغان بولـدى  ىلىنىـپ بىـزگه تاپـشۇرۇل     ېك ئېلىـپ  تاشـقۇرغانغا  ئـارقىلىق  پامىر يـوللىرى  

ان، قالغـان قىـسمى     دىغىتاپـشۇرۇل  سىغاىـ ئهلچىخان گېرمـانىيه  هن كابۇلـدىكى   پـۇل ئالـدى بىـل      25%غان،  ىبولىد
 باش ۋەكىلنىڭ رىياسـهتچىلىكىدە مۇسـتهفا       ىغابۇ سود . دىغان بولدى ىتاپشۇرۇل كېيىن كهندىنگقورال قولغا ته  
ــى بېــك ــدۇلالھ ئهل ــنهت، ئاب ــنه مۇئهللى كى ــانېنىــڭ ئىــشتىراكى بىــلهن گ پخــانىي ۋە كهمى مۇھهندىــسنىڭ  رم

لهپ تۇرغـانلىقىم   يه نازىرىنىڭ ئورنىدا ئـورۇن باسـار بولـۇپ ئىـش          كهمىنه بۇ چاغدا مالى   . تامالشتۇقرىدا توخ ھۇزۇ
 نـى   )تۇنچىئـال ( ئىككـى سـهرراف      -شـۇنىڭ بىـلهن مهن دەرھـال بىـر        . نىڭ يۈكى ماڭا چۈشتى   پىئۈچۈن بۇ ۋەزىي  

ــورال سود  ــشقا ســېلىپ ق ــئى ــگه  ېسىغا كى ــاش ۋەكىل ــلهپ، ب ــالتۇنالرنى تهق ــشۇردۇمتهرلىــك ئ ــاش ۋەكىــل .  تاپ ب
ــشۇردى   ــېككه تاپ ــى ب ــالتۇنالرنى مۇســتهفا ئهل تىنىــڭ ىئۇنىــڭ شــهرقىي تۈركىــستان جۇمهۇرىي يهنه ئۇنىڭغــا . ئ

. قاتـارلىقالر تاپـشۇرۇلدى   پلوماتىيه پاسپورتى، يول چىقىمـى      ىسى، د ىۋەكالهتنام دائىمىي ئهلچىسىلىك  كابۇلدىكى
مۇسـتهفا  . تىـپ قويـدۇق   ىبېكنـى خهيرلىـك دۇئـاالر بىـلهن ئۇز         بىز ئهلچى مۇستهفا ئهلـى    . هسلى ئىدى پبۇ قىش   

يـاپونىيه   كېـيىن كابۇلـدىكى    ئهلى بېكنىڭ بـۇ قېتىمقـى ئهلچىلىـك خىزمىتـى ئىچىـدە يهنه كابۇلغـا بارغانـدىن                
ــدىن  ــلهن يېقىنـ ــسى بىـ ــلىالقائ ئهلچىـ ــستانىـ ــهرقىي تۈركىـ ــۈن  دۆلهتى شىپ شـ ــتهھكهملىكى ئۈچـ نىـــڭ مۇسـ

 القها بىـلهن ئىككـى تهرەپلىـك دوسـتانه ئـ          ملهرنى سـوراش، بۇنىـڭ ئۈچـۈن ئـۇالر        دىن كېرەكلىك ياردە  ىياپۇنىي

  .شهكللهندۈرۈش قاتارلىق مهزمۇنالرمۇ بار ئىدى
 

 تىۋېۋفىق ئهپهندىنىڭ ئاقىئهھمهد ته
 

. ئهھمهد تهۋفىق ئهپهنـدى كاشـغهرگه كهلگهنـدىن كېـيىن يارىـدار بولـۇپ خهسـتهخانىغا كىرىـپ قالـدى                   
 ئهتــلهس اقتتــائىــزدەلگهن ۋ. باشــلىدىن ئــۆزىچه ئهركىــن، باشباشــتاق ياشاشــقا  ســاقىيىپ چىققانــدىن كېــيى
ــاپ كۆرپ  ــهكلىك، كىمخ ــك، پهرىتۆش ــيه     لى ــاكى ئهنگلى ــدا ي ــڭ قوينى ــۈزەل خانىمالرنى ــۆيلهردە گ ــتۇقلۇق ئ  ياس

ر قارارگــاھى، ھهربىــي ئۇنىــڭ ئــادەتته قىرغىــزال. دىغان بولــدىىــپىلېت ىنئهلچىخاناســى جايالشــقان چىنىباغــد
گاھىـدا چىنـى   . قىلىـدىغان ئىـشى بـوالتتى    سىدەىـ ارىتى قاتارلىق ئورۇنالرنىڭ ھهمم ناز مائارىپ زىدەرەت، به نازا

خهستهخانا ھهمـدە بـاش      ۋە ئهمما ھىالل ئهھمهر  . سى كۆرۈنمهيتتى ىه كۈنلهپ قار  باغقا بىر كىرىپ كهتسه نهچچ    
مـاي  ىتوخت ئاقـسۇ، كۇچارالرغـا   . ۋەتهتتـى ها نىياز ھاجىمغا كۆپ خهت ئ     ئۇ خوج . لمهيتتىهتهرەپلىرىگه ك  كالهتاۋ

  .بىلدۈرمهيتتى ئۇنىڭ ئىشلىرى سىرلىق بولۇپ، باشقىالرغا نېمه ئىش قلىۋاتقانلىقىنى. خهت يولالر ئىدى

ئۇقۇشــىمىزچه خوجانىيــاز ھاجىمــدىن ئهھــمهد تهۋفىــق  . ئــۇ بىــر كــۈنى بــاش ۋەكىلنــى زىيــارەت قىلــدى 
سىدا پهرمـان   ىـ مانـدان قىلىـپ سـايالنغانلىقى توغر      نالرغا بـاش قو   مانداوندىگه ئۇنىڭ كاشغهردىكى بارلىق ق    ئهپه
رنى بىر يـاقلىق قىلىـشتا      پهرماندا خوجا نىياز ھاجىم باش ۋەكىلگه بۇندىن كېيىن بارلىق  ھهربىي ئىشال           . كهپتۇ
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ن ئهھمهد تهۋفىق ئهپهندىگه بـۇ پهرمـا      .  ىكرى  ۋە ئىمزاسىنى ئېلىشنى تهۋسىيه قىلىپتۇر      پ مانداننىڭوبۇ باش ق  
  . تۆت كۈن سهبر قىلىپ تۇرۇش كېرەكلىكى ئۇقتۇرۇلدى-نازىرالر مهجلىسدە قاراپ چىقىلىپ بولغۇچه ئۈچ

ئىككـى كۈنـدىن    . دۇقى يېقىندىن  دىققهت  قىلىشقا باشـل       شۇ كۈندىن باشالپ ئهھمهد تهۋفىق ئهپهندىگه     
قىـپ ئاقـسۇ تهرەپـكه     سـهككىز قوراللىـق ئهسـكهرنى ئېلىـپ يوشـۇرۇنچه كاشـغهردىن چى            -كېيىن ئۇنىـڭ يهتـته    

ــدى  ــۇم بول ــى مهل ــق ئ   . كهتكهنلىك ــمهد تهۋفى ــلهن ئهھ ــۇيرۇقى بى ــڭ ب ــاش ۋەكىلنى ــاز  ب ــا نىي ــدىنى  خوج هپهن
ماندانلىقىــدا ئــارىف وق مهخــدۇمنىڭ مــالاي يولــدىن قــايتۇرۇپ كــېلىش ئۈچــۈن كنىغــا بارغۇزمــاېھاجىمنىــڭ ي

 يــول نىڭۇق ئهســكهرىككــى ئاتۇشــلئ.  نىــڭ ئــاتلىق ئهســكهرلىرىدىن ئــون نهپهر ئهســكهر ماڭدۇرۇلــدى ىخوج
قتـى  اۋ بـۇ كـېچه   .  تىـشىۋالدى ېيېرىم يولـدا ئۇالرغـا ي      شى بىلهن كهستۈرمه يولدىن چىقىپ قوغالپ بېرىپ      ىباشل

 چىـرايلىقچه تهسـلىم   «: لىپ، ئۇنىڭغـا  ېۋىقورشـ  ىنىپفىق ئهپهندى ياتقان جاينىڭ ئهترا    بولۇپ، ئۇالر ئهھمهد تهۋ   

ئهھـمهد تهۋفىـق ئهپهنـدى بـۇ        . سـالدى  تهھدىت دەپ» مۇ قۇتۇاللمايسهن نىڭ بولغان بىلهن  ېساڭ، مىڭ ج  ىبولم
ئۇالرغـا  . ۇيرۇق قىلـدى  رىـشقا بـ   ىا بىـر جـان، دەپ ئـوق چىق        گهپكه كۆنمهي ئهسكهرلىرىنى ھـازىرالپ، بىـر جانغـ        

رى ئــاۋاز ىهلــگهن ئىككـى ئاتۇشـلۇق ئهســكهر يـۇق   ك تهرىپىـدىن  مهخــدۇمالر مـال اغـان بىــر جايـدا ك  ىيىـراق بولم 
چىپ چىققان، بىزنى سهھرامۇ سـهھرا ئويناتقـان،        ېھۆكۈمهتتىن ئىجازەت ئالماي ق   ! رداشالىئارق! ئاداشالر: بىلهن

بىرىمىــزگه ئــوق   -ســىزلهر، بىــزلهر تونىمايــدىغان بىــر ئادەمنىــڭ گېــپىگه كىرىــپ قــان تۆكهمــدۇق؟ بىــر          
ــ ــشۇرۇپ ب چىقىرامــدۇق؟ بى ــدىنى تاپ ــوق ېــزگه ئهھــمهد ئهپهن ــات، خۇرجــۇن، .رىڭالر، ســىلهرگه ھــېچ گهپ ي  ئ

بـۇ گهپ بىـلهن ئهھـمهد ئهپهنـدىنىڭ         . دىېـ سىلهر بىلهن كـارىمىز يـوق، د      . دۇىقال ئۆزۈڭلهرگه مىلتىقلىرىڭالر
ــدى  ــۆز ھالىغــا قال ــززەتئهھــمهد تهۋفىــق ئهپهنــدى ب . ئهســكهرلىرى  ئ ــسا ئى ــۆز ئ -ول ــا ې ھــۆرمهت بىــلهن ئ تىغ

ى ئارخىپ، ھۆججهتلهر مۇسـادەرە قىلىنىـپ،       نىدىكېي.  لىندىېك  سهالمهت كاشغهرگه ئېلىپ   -مىندۈرۈلۈپ ساق 
لـۇم بولـدىكى، بـۇ ئـادەم ئهنگلىـيه جاسۇسـى            مه. ۋ قلىنىـدى  ارگـ ى ت -ئۆيگه ئورۇنالشتۇرۇلۇپ، سوراق  اليىقىدا بىر   

ــكهن ــۈك  . ئى ــلهن ي ــانى بى ــڭ پهرم ــاقلىرىنى-ھۆكۈمهتنى ــپ ئ  ت ــدۈرۈپ ېكۆتهرتى ــا من ــگهن تىغ ــي كهل  — رىې
هر بىــلهن كۆرۈشــمهكچى بولغــان ئهلچىخاناســىدىكىل برىتــانىيه دىكىچىنىباغــ. لىندىېھىندىــستانغا يولغــا ســ

  .دىىمۇ ھۆكۈمهت تهرەپ يول قويمىبولس

  
  دۆلهتلهر ھهمسايه

 
 ئۇالرنىڭ بىزگه يـاردەم قىلىـشى       مۇ،ىى شهرقىي تۈركىستانغا يىراق بولس    زېمىن گهرچه ياپونالرنىڭ : ياپونىيه

ــدى ېئ ــق ئى ــ. نى ــار بىرە  بۇنىڭغ ــاتمۇ ي ــىي كىلىم ــا سىياس ــۈنكى ياپۇنىي. ىتت ــان   ىچ ــلهن بۇلغ ــو بى ــڭ جۇڭگ نى
رىمىزغا ىئۇرۇنۇشـل  تىشىئـورن  ئـاالقه يـاپونىيه بىـلهن      دەل مۇشۇ سـهۋەبلىك   . تى ياخشى ئهمهس ئىدى   ىمۇناسىۋ

ــدى  ــۇلىيه توســقۇنلۇق قىل ــدىكى . تاشــقى موڭغ ــاپونىيه شــۇنداق قىلىــپ كابۇل ــئهلچىخان ي ــى ــلهن ئ  القهاسى بى

  .تىتىش ئارزۇسىمۇ سۇغا چىالشىئورن
 سىياسىي جهھهتـته شـهرق ئهللىرىـدىن بولۇشـى ۋە بىـز بىـلهن               تى دىنى ھهم  ىئافغان ھۆكۈم : ئافغانىستان

بۇنىـڭ ئىپادىـسى    . له قىلـدى  ىتىگه دوسـتانه مۇئـام    ىـ قى تۈپهيلى شهرقىي تۈركىستان دۆل    بولغان قوشنىدارچىلى 
قا بېرىـشى ۋە  باشـ      تىـپ ىيهت يار سى ئۈچـۈن ئىمكـانى    ىـ ئهۋەتىشى، قورال سود   ئىنجىنىرنى رمانېتىدە بىر گ  ۈپىس

  . كهڭ يول بېرىشى كاتتا ياردەم بولدىغايولالر بىلهن مۇجاھىدلىرىمىز
 تىمىزگهىھۆكـۈم  كى ئهمهلـدارلىرى  ىسىدىئهلچىخان ۋېتوس كاشغهردىكى روسالرنىڭ: سىىروسىي ۋېتلهروس

تى رەھبهرلىرىنىـڭ كىمـلهر     ىنىڭ قىلىدىغان ئىشى كاشـغهر ھۆكـۈم      ئۇالر. دار ئىشالرغا بهك سهزگۈر ئىدى    ىئاالق
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گاھىـدا ئهلچىخانـا خـادىملىرى      .  ئهۋالدىنـى بىلىـش ئىـدى      -ئىكهنلىكلىرى، ئۇالرنىڭ كېلىپ چىقىشى، ئـۇرۇق     
لىـشنى باھـانه قىلىـپ نـازىرالر، مهمـۇرالر          گهن ئىشالرنى سۈرۈشته قى   ىئهرزىم ھهيئهت شهكلىدە  ئوردىغا كېلىپ    

ــدى    ــار ئى ــۇپ قايت ــۈپ، تونۇش ــلهن كۆرۈش ــا.  بى ــۇنمان ــاردى ش ــدە ســ  -داق ب ــدىلهرنىڭ بىرى ــاش و كهل ۋېت ب
 النپـا ۇرۇلغـانلىقىنى بىلـدۈرۈپ يازغـان       كاشغهردە ھۆكۈمهت ق  : مهزمۇنى. غا بىر نوتا كهلدى   ىئهلچىسىدىن ئورد 

ۋېت تاشـقى   وسـ  دىكىسىدا شۇنى ئۇقتـۇرۇپ قويمـاقچىىمىزكى، مهزكـۇر خهت موسـكۋا          ىتوغر تىڭىزېخ كىىچاغد
  . ئىمزا:ئېهتىرام بىلهن. لالندىئىشالر مىنىستىرلىكىگه يو

شــهرقىي . ىــپ كهلــدى كىردىغــامۇرنىــڭ ھهمراھلىقىــدا ئور بىــر مهوفمىۋېت ئهلچىــسى قاســوبىــر كــۈنى ســ
. بـۇل قىلـدى   ۇنلىقى ئۈچۈن ئۇالرنى بـاش ۋەكىـل ق       ى خوتهندە بولغا  رىتىنىڭ تاشقى ئىشالر ناز   ىتۈركىستان دۆل 

لـى يوقـاپ    ېسىنىڭ ئىككى تـۆگه م    ىرگ  نىڭ كاشغهر شۆب    تا -ساۋسىن«: كۆرۈشۈشته ئهلچى سۆزلهشكه باشالپ   
 -الغا  سـوئ    پتـۇر؟ دېـگهن   ىلىقاچـان يوق  . دىېد» قىلىمىززنى ئۈمىد   ىرىشىڭېمهزكۇر مالنى تاپتۇرۇپ ب   . تىپتۇېك

دۇنيادا بولۇپ كهلگهن ھهر قانـداق بىـر        : دىېباش ۋەكىل ئۇالرغا شۇنداق د    . دىې د ،ئىنقىالب باشالنغان چاغدا  
 قىلغـان ئىككـى     پتهله نـابلىرى اج. مهلۇم ئىش  گهىھهمم  دىغانلىقىىبۇرۇنقى تۈزۈمنىڭ ئهمهلدىن قال   ا  ئىنقالبت

لى ئىـكهن،  بـۇ مالنىـڭ قهيهردە يوقالغـانلىقى ئېنىـق ئهمهس ئىـكهن،                ېتارگنىڭ تىجارەت م   -تۆگه مال ساۋسىن  
ته قىلىنـسا، ئـۇنى كـارۋان        سۈرۈشـ  شىدىنېـ بويىچه مال تاپـشۇرۇلغان كـارۋان ب      سى  ىقائىد ئىش، سودا  شۇڭا، بۇ 

  مۇشـۇنداق بىـر تهرەپ بولـسا بولـۇرمىكىن؟ دەپ          پ بـۇ تهله   .رسـه كېـرەك، قـول قـولنى تونۇيـدۇ         هب پىـپ ېشى ت ېب

  .بهردى ۋاباج

 سىنىىــنامپنىــڭ بىــر تهلهىادىملىرىــدىن ئىككــى كىــشى ئهلچىخانسى خىــئهلچىخان يهنه بىــر كــۈنى رۇســىيه
دا ىـ گرېرۇسـىيىگه بارمـاقچى، يـول ۋە چ        كىـشىلهر  النىپـا النى،  پا ىنرىمىزدىخادىمل: مهزمۇنى. كۆتۈرۈپ كهلدى 

بـۇ  . رىشلىرىنى سـورايمىز، دېگهنـدىن ئىبـارەت ئىـدى        ېب ه ئىگه بولۇشى ئۈچۈن ئۇالرغا يول خېتى      ىگلىكبىخهتهر
 ۇالر مانـا شـۇنىڭغا ئوخـشاش      ئ. رىلدىېب پ، ئۇالرغا يول خهتلىرى   ىنىپاسپۇرت ئىشلىرى بۆلۈمىگه يولل    نامهپتهله

  .تىپ تۇراتتىې ك- ئىشالرنى باھانه قىلىپ كېلىپگهنىئهرزىم

سى مهۋجـۇد بولـۇپ، ئـورنى چىنىباغـدا         ىـ ئهلچىخان كاشغهردە بۇرۇندىن تارتىپ ئهنگلىـيه    : بۈيۈك برىتانىيه 
. دىزاســى بىــلهن بىــر نوتــا تاپــشۇرۇۋالئهنگلىــيه ئهلچىــسىنىڭ ئىم قېــتىم ھۆكــۈمهت قۇرۇلــۇپ تــۇنجى. ئىــدى

تهشـهككۈر، مـۇمكىن بولـسا، قۇرۇلغـان         تىڭىـزگه ېخ  قورۇلغـانلىقىنى بىلـدۈرۈپ ئهۋەتـكهن      ھۆكۈمهت: مهزمۇنى
 :ئېهتىـرام بىـلهن   . مهمنۇن بولۇر ئىدۇق   .دائىرەسىنى بىلدۈرسىڭىز  ›رىتورىيهرتى‹ ھۆكۈمهتكه قارايدىغان ھۇدۇد  

  .ئىمزا
: مهزمــۇنى. الدىدن ئىككىنچــى بىــر خهت تاپــشۇرۇۋسىىــئهلچىخان ئهنگلىــيه بىــر نهچــچه كۈنــدىن كېــيىن

  . ئىمزا:ھۆرمهت بىلهن. سى قانداق؟ بۇنى بىلىش ئارزۇسىدا ئىدۇقىنىزامنام تىڭلهرنىڭىقۇرۇلغان ھۆكۈم
بىزنىـڭ  : دۇىـ يىلېدا شـۇنداق د   ىنوت ئۈچىنىچى كهلگهن سىدىنىئهلچىخان ئهنگلىيه كاشغهر چىنىباغدىكى 

ــدا برىتــانىيهيانىغــا قابــدۇلكهرىم ئاقــساقالنىڭ بائ لىمىزىئاقــساق خوتهنــدىكى  رالىرىــدىنۇقپ تىنىــڭىدۆل ارىغان
خهۋەردار  تىـدىن ۋىبـۇ ئىـشنى ئېـنىقالپ، ئاقى      .  بولۇپتۇ الداخ يولىدا غايىب   كىىبولغان پاالنىنىڭ ئىككى ئات يىپ    

  . ئىمزا:ھۆرمهت بىلهن. قىلىشلىرىنى سورايمىز
 تهرىپىـدىن  نـازارىتى  يهىجىخـار  اقتىـد اۋ - قتـى اۋ غـا رنوتال ر، دەپلۇماتىـك  مهكتـۇبال  ئهلچىلهردىن كهلـگهن  

كاشــغهردىكى ئهلچىــسى، تىپىــك ئىنگلىــز بولغــان  نىــڭىبۈيــۈك برىتانىي. بېرىلىــپ تــۇردى ۋابالراجــ يېتهرلىــك
بـۇ  . يۇنـۇس بهگنىـڭ تهرجىمانلىقىـدا سـۆھبهتلىرىمىز داۋام قىلـدى      .  كىرىـپ كهلـدى    دىغابۇئادەم بىر كۈنى ئور   

ــزۇ تىلىنىمــۇ ياخــشى بىلهتتــى ىشى بىلگلىرىنى ياخــىقائىــد ئىنگلىــز جۇڭگــوچه دەســتۈرخان  ــۇ . نىــدەك، خهن ئ
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بىــزلهر بۇنىڭــدىن قــاتتىق . يتتــىچايــدىن كېــيىن ئۆزىنىــڭ كاشــغهردىن ئــايرىلىش ئالدىــدا تۇرغــانلىقىنى ئې 
 ھاۋاسـىغا، ســىز خهلقنىـڭ گــۈزەل   - ئــاب رىڭالرنىڭىشـهھ «: نىپىسۇسلپــئۇمــۇ ئوخـشاشال ئه .  سۇسالندۇقپـ ئه

ىتــائهت قىلىــشقا تىمنىــڭ بۇيرۇقىغــا ئىنــېمه چــارە، ھۆكۈم.  قالغــان ئىــدىمىنىــپئۆگ  ئــادەتلىرىڭلهرگه-خۇلــق
شـاڭخهيگه  . كهنىبولىـد  سىداىـ هم شاڭخهي ئهلچىخان  پۋەزىي يىنلهنگهنىن ته يېڭىد  مېنىڭ ئهمدى. مهجبۇرمهن

  .پ قايتتىىشىخوشل دەپ» همگه ئولتۇرۇشۇم الزىمپۋەزىي بېرىپ
يېڭـى ئهلچىنىـڭ    دىغانىـ لې ئۇنىـڭ ئورنىغـا ك  اقتىـد اماڭار ۋندىن كېيىن ئۇ كاشغهردىن  ئۈچ كۈ - ئىككى

 كاشــغهرگه سـاھىب  رالخـان ېنگې ئــاز كۈنـدىن كېـيىن  . رال سـاھىب ئىكهنلىكىنـى بىلـدۈردى   ېـ نېئىـسمىنىڭ گ 
چىنىبـاغ بىـلهن     شىنىڭېـ قۇرب كهلگهنـدە يۈسـۈفجان    مانىغـا ايېڭى ئهلچىنىـڭ ز   . غقا ئورۇنالشتى چىنىبا. كهلدى

ــئاالقبولغــان  ــدىيىكۆپ سىى ــۇنچه تاپانچــ يۈســۈفجا. ىــپ قال ــر م ــسۇلدىن بى ــانلىقى توغراننىڭ كون ــ ئالغ  سىداى

رىدىن بىــرى شــۇكى، ئــۇالر ئــادەتته مىللىــي كــۈرەش بىــلهن       ىالرنىڭ ئۇســۇللكونــسۇل. خهۋەرلهر تارقالــدى
مايــدۇ، ىقار تىدەۈپىىــلهن ئۇالرغــا جىــددىي بىــر كــۈچ ســ  تــوال يــاردەم بېرىــپ قويغــان ب -شــۇغۇلالنغانالرغا ئــاز

  .دۇىۋەزىيهتكه، ھاۋاغا قاراپ ئىش كۆر

  ئۈچـۈن  مـېڭىش  گه   )ئافغانىـستان (هر  پشىمچىلىق بىـلهن ئـۇزاق سـه      ېـ يۈسۈفجان ئۆز ب   شۇ كۈنلهردە ئاسى  
  .نىپ، بىر بۆلۈك ئېغىر يۈكلىرىنى تاشقۇرغانغا ماڭدۇرۇشقا باشلىدىىھازىرل

ــى ز ــازىرى ئهبۇل    ائهين ــارەت ن ــلهن تىج ــانى  بى ــڭ پهرم ــاش ۋەكىلنى ــدا ب ــهنمان ــا  ىھاج ههس ــڭ ئورنىغ منى
يىـن قىلىنىـپ،    لىـپ تىجـارەت نازىرلىقىغـا ته      ىيۆتك سىدىنپىـ ۋەزى رىيىالدىجان بـۇرۇنقى ھهربىـي، ئهسـك      ۋتىېس

  .ئىشقا كىرىشىپ كهتتى
ــام  ھهمــسايه تىمىزگهىيېڭــى قۇرۇلغــان ھۆكــۈم  ــداق مۇئ ــله قىلغــانلىقى توغرىدۆلهتلهرنىــڭ قان سدا گهپ ى

ــانېك ــۇنى ئۇنتۇما  تىۋاتق ــكهن، ش ــر ئ     ئى ــتهقىل بى ــستاندا مۇس ــهرقىي تۈركى ــلىقىمىز كېرەككــى، ش ىــسالمىي س
ــىغا ن  ــڭ قۇرۇلۇش ــۈك   ىمېھۆكۈمهتنى ــر بۆل ــڭ بى ــنا دۆلهتلهرنى ــدۇر قوش ــلهن رازى   دىن ــى بى ــۈل خوش لىرى كۆڭ

  .دىىمىمۇ بۇنى خاھلىئهنگلىي دىنىجۈمل. دىىبولم

ــرى  ــام ق   : بۇنىــڭ ســهۋەبلىرىدىن بى ــلهن ت ــۆلكه بى ــر ئ ــۈك بى ــستاندەك بۈي ــا ھىندى ن شــهرقىي وشــنا بولغ
سىدىن ئىبــرەت ئېلىــپ ىــقوشن.  ئېرىــشكهن كــۈنى ھىندىــستانمۇ قــاراپ تۇرمايــدۇ اتۈركىــستان مۇســتهقىللىقق

ــتهقىللىق  ــڭ مۇس ــستهيدۇىئۆزىنى ــ. نى ئى ــشته ئهنگلىي  بۇن ــي رەۋى ــى تهبىئى ــستاندىكى ىداق بولۇش ــڭ ھىندى  نى

  .الر بۇنىڭغا ھهرگىز رازى ئهمهسئىنگلىز. شى ئىسيان قىلىشقا  ئېلىپ بارىدۇمرانلىقىغا قارۈھۆك
. مايـدۇ ىاھلخ تىنىـڭ مهيـدانغا كېلىـشىنى     ىىستاندا مۇستهقىل بىر تۈرك ھۆكۈم    ر بولسا، شهرقىي تۈرك   رۇسال

. دۇىـ لې خىـالپ ك   ىغـا ستاننى ئۆزىگه قارام قىلىـش پىالن     رنىڭ پۈتۈن تۈركى  الرى رۇس ېچۈنكى بۇ، ئهسىرلهردىن ب   
ــازاد    ــسمى ئ ــهرق قى ــستاننىڭ ش ــسائهگهر تۈركى ــ ئېنىق  بول ــۇركى، ن ــسمۋۆت ــلېك غاىەت غهرب قى ، بۇنىڭــدا دۇى

ىي تۈركىــستاندا بىــر ئىــسالم دېــمهك، شــهرق. ئــۆرۈك ئــۆرۈكنى كــۆرۈپ ئــاال بولىــدۇ. ھېچقانــداق شــهك يوقتــۇر
ن ئىبــــارەت ئىككــــى جاھانگىرنىــــڭ دىىــــئهنگلىي ۋە مهۋجــــۇد بولــــۇپ تۇرۇشــــى رۇســــىيه تىنىــــڭىھۆكۈم
يېڭـى    بـۇيهردە  دۆلهت شۇنىڭغا كۆرە، بۇ ئىككى ھهمـسايه     .  ئۇيغۇن چۈشمهيدۇ  هئهتلىرىگهپمهن ملىقريالىزېئىمپ

ى قۇرۇلغـان شـهرقىي     يېڭـى تۇغۇلغـان، يېڭـ     . قى بىلهن قارشى چىقتى   ىتىگه چىش تىرن  ىىسالم ھۆكۈم قۇرۇلغان ئ 
 -كهلگهنلىكـى ھىـيله    رىـدىن ىبۇنىـڭ ئۈچـۈن قولل    . كىدە زەھهرلهش كويىغا چۈشـتى    ىيۆگ تىنىىتۈركىستان دۆل 

ۋى ىــئىــشلهتتى، تۈرلــۈك مهنۋىي قــورالالرنى، ئهســكهرلهرنى ىمــاناز. لهرنى قولالنــدىىچــار پلۇماتىــكىهيــرەڭ، دن
، ئــۇالر شــۇنداق قىلىــپ، ئۆزلىرىنىــڭ رەزىــل  لىرىنــى ئايىمــاي ئىــشقا ســالدى)تتهشــۋىقا(رۇپاگانــدا قــورالالر، پ
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ن ىرى شـهرقىي تۈركىـستاندا قۇرۇلغـا       ئايالنـدۇرۇپ، ئـاخ    -لىق بىلهن ئايالندۇرۇپ  ىئۇست سىياسىي چهرخلىرىنى 
  .دىىھۆكۈمهتنى بۆشۈكىدە بوغۇپ تاشل

مـان بـۇ    ائالالھ بۇيرۇسا ھامان بىر كـۈنى ز      هئهتلىرىگه ئېرىشكهندەك قىلغان بولسىمۇ،     پگهرچه ئۇالر ئۆز مهن   
  .ئىشالرنىڭ ئىنتىقامىنى ئالغۇچىدۇر

  ،تۇغار چوقۇم مهن ساڭا ۋەئدە قىلغان ئاشۇ كۈن
 .قىندۇره ئهتهدۇر ۋە يا ئاندىن يلسۇن، ئۇكىم بى

 
 خوجانىياز ھاجىمنىڭ كاشغهرگه كېلىشى رەئىس جۇمهۇر

 
. خهۋەرلهر تارقالــدى  داتوغرىــسى  لهدىغــانلىقىېە خوجانىيــاز ھاجىمنىــڭ كاشــغهرگه ك  ئۇشــبۇ كــۈنلهرد 

ۇڭگــانالر قارارگـاھ قــۇرۇپ ت  ىــدائهتراپھـالبۇكى، بــۇ كـۈنلهردە خوجانىيــاز ھـاجىم ۋە مهھمــۇد ســىجاڭالر ئاقـسۇ     
لىش ېهن دۆلهت كىـــشىلىرى ئـــۇالرنى كۈتـــۈۋبـــاش ۋەكىلنىـــڭ بــۇيرۇقى بىـــل . بىــلهن ئـــۇرۇش قىلىۋاتـــاتتى 

يـى كۈنلىرىنىـڭ بىرىـدە خوجـا نىيـاز ھـاجىم            ېئ زانىـ مار ئـاز كۈنـدىن  كېـيىن      . تهييارلىقىنى قىلىشقا كىرىـشتى   
قايسى نـازىرالر، مـۇنهۋۋەرلهر،       ھهر باش ۋەكىل باشلىق  . ئاۋۋال ئاتۇشقا چۈشۈپ ئاندىن كاشغهرگه قهدەم باستى      

لهر بىـلهن اليىقىـدا قارشـى ئېلىـپ         ىىمالرنى كاتتا تهنتهنه ۋە دەبدەب    بېرىپ خوجا نىياز ھاج    ئارتۇشقا الرقوماندان
  .چۈشۈردى دىغائور كېلىپ كاشغهرگه ئېلىپ

. نـدى كېلىـپ كاشـغهردە توپال     مهھمۇد سىجاڭ ۋە ئۇنىڭ قوشۇنىمۇ رەئىـس جۇمهۇرنىـڭ ئىزىـدىن يېتىـپ            

 مهھمۇد سىجاڭ قوشۇنلىرىنىڭ كاشغهرگه كهلگهنلىكىدىن پۈتۈن خهلـق خۇرسـهندلىككه          خوجانىياز ھاجىم  ۋە   

هـايهت،  ىن.  تهكـرار مهجلىـسلهر بولـدى      -كـرار دا ته ىـ ئورد. كۆرسهتتى سىنىىادپچۈمۈپ، ئۇالرغا ئىتائهتكارلىق ئى   
مهھمـۇد  . ى قۇرۇتـۇش قـارار قىلىنـدى   ئـۇرۇغىن  ھهربىي كېڭهشته يېڭى شهھهرگه ھۇجۇم قىلىـش، تۇڭگاننىـڭ        

قىرغىــزالر، مۇھــاجىر ئــۆزبېكلهر، ئارتۇشــلۇقالر، كاشــغهردىكى مهۋجــۇد . لىققا ســايالندىقومانــدانســىجاڭ بــاش 
رى ىلىبىرىنىــڭ ھۇجــۇم نــوقت نىڭ ھهرباشــقىالركــۈچلهر، خوجــا نىيــاز ھــاجىم بىــلهن كهلــگهن ئهســكهرلهر ۋە  

ــدى ــقوماندان يۈســۈفجان. بهلگىلهن ــگهن ھۇجــۇم نوقت  ئۆزبېــك ئهســ دىكىلىقى ــكهرلهرگه بهلگىلهن يېڭــى  سىى
  .دېگهن   جاي بولدى خىچىرچى شهھهرگه يېقىن

 ئهپىتۇڭگـانالر مـۇدا   . ھۇجۇمغـا ئۆتتـۇق    بـويىچه    پنىڭ بۇيرۇقى بىلهن پۈتۈن سـه     قوماندانبىز تهرەپ باش    

گاھىـدا  . دىىـ ى بولم مۇ كـۆپ ئۈنـۈم    ىبولـس  لگهنىتىلى كۈچ كۆرسـ   ېخ لىنپېشهھهر قورشاۋغا ئ  . قىلدى ڭىېج
لىنىـپ سـوراققا تارتىلـسا، ئـۇالر        ې سـىرتىغا چىققـان تۇڭگـانالر تۇتۇۋ       لـى قورغاننىـڭ   ى چـۆپ يىغق   -رىغا ئوت ىئاتل

لـى بىـر مهزگىـل ئۆتكـۈچه        ېخ. ىهتتئېيتماي، بىرنـى ئـون قىلىـپ كۆرسـ        ھهقىقىي ئهھۋالنى يوشۇرۇپ راستىنى     
سىنىڭ باشـلىقى،   ىـ ۇرۇلغـان خـوتهن ئىدار    ا كاشـغهردە ق   چـاغالرد  مانـا شـۇ   . يهت ئهنه شـۇنداق داۋام قىلـدى      ۋەزى

خـوتهن  (سى  ىـ ئـۇ خـوتهن ئىدار    . خـشى كـۈچ چىقـاردى     مۇھاجىر ئۆزبېكلهردىن بولغان سۇلتان بېك ئۇرۇشـتا يا       
تىپ، ىياسـ  الرنىىىالرنى يىغىپ، ئۇالرغا ئـۇزۇن شـوت       قورۇسىدىكى چوڭ مهيدانغا ياغاچچ    )سىىباشقارم ئىشلىرى

الرمۇ ئـۆز ئهھۋالىغـا كـۆرە، تۈرلـۈك         قومانـدان باشـقا   .  ھـازىرلىق كـۆردى    غـا ھۇجۇم ئومۇمىي تىپىتوپالرنى تهييارل 
پـى يارىـدارالر بىـلهن تولغـان        ىنىڭ بىـر تهر   ىجهڭ داۋام قىلماقتـا، خهسـتهخان     . ىتهييارلىقالرنى قىلىپ ئۈلگـۈرد   

.  مهيتتـى تهگ يهر    خادىمالرنىـڭ ئـايىغى    دىكىىخهسـتهخان  ۋە خىزمهت ئالدىراشچىلىقىدن ھىالل ئهھـمهر    . ئىدى
بولىــدۇ، دېــگهن مۇســتهھكهم   يۇرتتــا ئۈمىــد كۈچلــۈك، بۈگــۈن يــا ئهته تۇڭگانالرنىــڭ ئىــشى بىــر تهرەپ- ئهل
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هن يـېقىن جـايالر خهلـق ئاممىـسى بىـل        ىگهېپسـ  رەىمۇھاس.  ھاياجانغا چۈمۈلگهنىدى  ئىشهنچ بىلهن ھهممه ئادەم   
  .ىدىگاھقا ئوخشاپ قالغان ئىتولغان بولۇپ، خۇددى بىر سهيل

 
  !ىكهلد تۇڭگان

  
گهپـلهر  لىۋاتقـۇدەكمىش، دېـگهن     ېك ئاقـسۇ تهرەپـتىن تۇڭگـان     .  ئاي مهزگىللىرى ئىـدى    - 2قىش فهسلى   

ــدى ــۇپ چىقتــى . تارقال ــۇ گهپ راســت بول ــان. ب ــلهن   تۇڭگــانالرنى كېلىۋاتق يېڭــى شــهھهردىكى تۇڭگــانالر بى
ىـم، دەپ خوجـا نىيـاز ھـاجىم باشـلىق بىـر             لىش الز ېن ئۇالرنىڭ كېلهر يولىنى توسۇپ ق     ئۇچراشتۇرماسلىق ئۈچۈ 

ئهممـا مهھمـۇد   . تىلـدى ېئهمىر نۇر ئهھمهدمۇ ئۇالرغا ق    خوتهن مۇجاھىدلىرىدىن . الر يولغا چىقتى  قوماندانبۆلۈك  
  .رە قىلىپ تۇرۇۋەردىىىتسىيىسىنى ساقالپ شهھهرنى مۇھاسسىجاڭ ئۆز پوز

.  جايــدا ئۇچراشــتىدېــگهن »چوكانيــار «ئاقــسۇ تهرەپــتىن كهلــگهن تۇڭگــانالر بىــلهن خوجــا نىيــاز ھــاجىم
 مۇجاھىـدالرنىڭ  شۇ ئهسنادا تۇڭگانالرنىڭ بىر قىسمى يان تهرەپـتىن كېلىـپ         . دا ئۇرۇش باشالندى  ىىككى ئار ئ

 غـا ىگه چۈشـۈپ ئارق   ىـ مىۋەھ زىلىـرى به  قورشـاۋغا چۈشـۈپ قالغـان مۇجاھىـدالرنىڭ        .سىدىن ئوراپ ئالدى  ىئارق

خوجـا نىيـاز ھـاجىممۇ      . يۈز بهردى » قاچ-قاچ«الرمۇ پاراكهندە بولۇپ،    بۇنى كۆرگهن باشقا مۇجاھىد   . چىكىندى
  .ئهسكهرلىرى بىلهن تهڭ مهيداندىن چېكىنىپ كاشغهرگه قايتىپ كهلدى

تىشكه تهييـارلىق كـۆردى     ېۇرماستىن شهھهرنى تاشالپ چىقىپ ك    خوجانىياز ھاجىم كاشغهردە ھېچ قانچه ت     
ر ســاھىب همىــئ بــۇ چاغــدا خــوتهن مۇجاھىدلىرىــدىن   . ىتىــشكه بــۇيرۇق بهرد ېغىمۇ چىقىــپ كباشــقىالرۋە 

لىرىنى ىتهقـلهپ بـارچه ئهسـكهر، ئـائىل        خىلىدىن بىرى جابـدۇقلىرىنى   . غا كهتتى يېڭىسار ئهسكهرلىرىنى ئېلىپ 
تىش ئۈچۈن تاش قورغانغا ئۇزىتىپ، يېقىن يىگىتلىـرى، ئهسـكهرلىرى بىـلهن بىـر ئـات،                ېئافغانىستانغا چىقىرىۋ 

شـۇ  . رغان يۈسۈفجاننىڭ ئادەملىرى ناماز ئهسىردىن كېيىن شـهھهردىن چىقىـشقا باشـلىدى           بىر قامچا بولۇپ تۇ   
لىككه ىىرى باشـلىق ھهمـمه ئـادەم ئـاالقزاد     كىـشل  دۆلهت. كۈنى شهھهر ئىچىدە ئاجايىپ بىـر ھـالهت يـۈز بهردى          

 كىچىـك   -چـوڭ . دىن زىيـادە  ىـ  ھهمم ،چۈشكهن، بولۇپمۇ بايالر، پۇلـدار، تىجـارەتچىلهردىكى قورقـۇنچ، ئهندىـشه          
ــسىرالر شــهھهردىن چىقىــپ،   ــاراپ كئهتراپئهســكهر، ئوفېت ــا ت ــر جــانلىقنى  شــ. تىــشكهنېق ــرگهن بى هھهرگه كى

  .لى بولمايتتىىكۆرگ
ــۆز . مى بــاش ۋەكىــل باشــلىق ھهر قايــسى يولداشــالر ھىــالل ئهھــمهرگه يىغىلــدۇق  ىئاخــش ھهممهيــلهن ئ
رەئىــس جۇمهۇرغــا ئهگىــشىپ شــهھهردىن  ىكــرى پكــۆپ ســانلىق كىــشىلهرنىڭ  . ا قويــدىغــىئوتتۇر پىكرىنــى

: مهن. دىېـ د» مىـز؟ ى ئهپهندىم، سىزنىڭچه قانداق قىل    مۇسا«: باش ۋەكىل ماڭا قاراپ   . چېكىنىشكه مايىل ئىدى  
 مىـز ىساسىدىن ھهل قىلىش ئۈچـۈن ھهمم     انى تۈپ ئ  ىلى بىز بۇ يهردە تالىشىۋاتقان مهس     مېنىڭ سۆزۈم بار، ئهمما   «

، »رى بۇنىڭغـا قوشـۇلغان بولـساال      ئهگهر ئـۆزلى  . لساق، تېخىمۇ توغرا بوالتتى   جۇمهۇر بىلهن كۆرۈشكهن بو    رەئس
ھاجمنىـڭ ھۇزۇرىـدا     نـى يـۈرۈڭالر، خوجانىيـاز     ېق«: زۈمنى ئـاڭالپ ئورنىـدىن تـۇرۇپ      بـاش ۋەكىـل سـۆ     . دىمېد

از ھــاجىم مىــز بىــرلىكته خوجــا نىيــىشــۇنىڭ بىــلهن ھهمم. پ يولغــا چۈشــتى، دە»مىزىقىلــدۇر مهجلىــسنى داۋام
لىرىمىـزدىن   )مهسـلهھهتچى ( سابىت دامولالم مېنى ھاجىمغا مۇستهشار    . لدۇقهك سىگهىۋاتقان خوتهن ئىدار  تۇرۇ

ــۆزلىرىگه   ــيىن، ئ ــدۇ، دەپ تونۇشــتۇرغاندىن كې ــرى بولى ــكهن، د  بى ــار ئى ــمه ســۆزى ب ــ ئىككــى كهلى مهن . دىې
قــانالر تۆكۈلـۈپ قولغــا  غـان  ىھىرى بهك قىيىنچىلىقتـا، ئــاز بولم كاشــغهر شـه ! غــازى ئاتـا : سۆزلهشـكه باشـلىدىم  

پهقهت . بولغـانىمىز يـوق    مهغلـۇپ  تۇڭگانـدىن  نىمىزىبۈگۈن بىـزلهر دۈشـم    . مهلۇمدۇر مىزگهىكى ھهمم كهلگهنلى
دۆلهت كىــشىلىرىنىڭ  ســهۋەبلىك گه چۈشۈشــى  ۋە بىــر بۆلــۈك ئهســكهرلهرنىڭ پهرىــشانلىقىىــمىخهلقنىــڭ ۋەھ
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 زارىااھالرنىڭ مـ  پادىـش . ھالرنىڭ بهختى تهختىـدۇر    پادىشا .كىنىشى ئهقىلگه ئۇيغۇن ئهمهستۇر   چى كاشغهردىن

 شـۇنىڭ ئۈچـۈن ئـۆزلىرى     . دۇرىـ مـاتى ھهم تهختىد   ايـاتى تهختىـدە بولغانـدەك، م      اتهختىدۇر، بىر پادىشاھنىڭ ھ   

 ۋە )ھهربىــي(رى ىئهســك. دۇىــ ھهمــمه خهلــق قايت،رىــدا ئولتۇرســىالى كىرىــپ ئۆزجايلدىغــاات قىلىــپ ئورپــئىلتى
 نــازىرى ئهلــى يهمــالى.  جايىغــا قايتىــشىدۇ-لهر جــايمــۇر ھهمــمه خىــزمهتچىلهر، مه بولــسۇن)يمــۈلكى(كىــشۋەرى 

ــاي ھــازىر ســه  ــاخۇن ب ــدا ۋەزىــ پئ ــا ئورنى ــاقتپهردە بولغاچق ــۆتهپ تۇرم ــالى. مهنىه ئ ــازارىتى يهم ــدىكىىقارم ن  قى

قالردا لهر پــوالت ســاندۇىنهرســ  ئــالتۇنالر ۋە باشــقا)كىــپهك( ر، رىــگپــۇلال. دۇرىــلهرنىــڭ ئاچقۇســى مهندىخهزىن
گه كهتنـى دۈشـمهن   ىپ، مهمل ىتىنى بىكـار قىلىـپ، شـهھهرنى بوشـ        ىنى تاشـالپ، ئـورد    ىبۇ خهزىن . ۇردتىساقالنماق

ئىلتىپـات  . مهستىشىمىزگه خـالىق ھهم رازى ئهمهس، مهخلـۇق ھهم رازى ئه          ېتاشالپ بېرىپ يۇرتتىن چىقىپ ك    
ــۇيرۇق بىرســ  ــۇ مهجلىــسته ئول لهىقىلىــپ ب ــلهن شــهھهرگه كىرســه، ب ــۇ ، ھهممهي پ ئوردىغــا تۇرغــانالر بــاش بول

 كـايهتنى ېەت ئالغانـدىن كېـيىن مۇنـداق بىـر ھ         دىن ئىجـاز  ىـ ھهمدە رەئىـس جۇمهـۇر غـازى ئات       . ىمدېكىرسهك، د 

ورشـاۋىغا چۈشـۈپ    يوسـتىنئانىس دۈشـمهنلىرىنىڭ ق     راتورلىرىـدىن ېمانىـدا رىـم ئىمپ    ائۆز ز . بايان قىلىپ ئۆتتۈم  
تىيـودور   تـۇنى وبـۇ چاغـدا خ    . دۇىـ نىتهييارل چىـشقا ېتىنى تاشالپ ق  ا كۆزى يهتمهي، تهخ   لىشقېقېلىپ، قۇتۇلۇپ ق  

بىـز قاچمـايلى، ئـاخىرقى تىنىقىمىـز قالغانغـا قهدەر دۈشـمهن بىـلهن           ! ئهي پادىـشاھىم  «: ئۇنىڭغا شۇنداق دەيدۇ  
 تۇنىنىڭ بـۇ گېپىنـى    وخ يوستىنئانىس. »ئۇرۇشايلى، بىز ئۆلگهندىن كېيىن دۈشمهن كېلىپ شهھهرنى ئالسۇن       

. دەپتــۇ» چىــپ قۇتــۇاليلىې ئــۆزىمىزنى ھهالكهتــكه تاشــلىماي قمىز،ىشىــىلــساق تۈگئۇنــداق ق«: ىلمــايبــۇل قۇق
تىـڭ، بـۇنى    ېىزنى ئۆزگهرتىپ شـهھهردىن چىقىـپ ك      تىڭپىئۇنداقتا پهقهت سىزال قىيا   «: غامهلىكه تىيودور ئۇنىڭ  

. ۇردەك قىلىپتـ  ه دېگهنـ  شاھ بۇنىڭغـا كۆنـۈپ مهلىـك      پادىـ . دەپتـۇ » سۇن، تهختنـى ماڭـا تاپـشۇرۇڭ      ىبىلم ھېچكىم
بۈگـۈن يـا    ! رىمىلىبـال ! جهڭچىلىـرىم «: ھبهرلىك قىلىپ نىپ قوشۇنغا رە  ىياس تىدەپىمهلىكه تىيودور ئهركهك قىيا   

ئـۆلگهن  . يۈزلـۈك ھۇجۇمغـا ئۆتۈپتـۇ     دەپ دۈشمهنگه قارشى ئومۇمى   » الرنى غهيرەت قىلىڭ  ېئۆلۈم يا زەپهر كۈنى، ق    
شــۇنى ئۈســتىدىن غالىــب كېلىــپ، يــۇرتنى دۈشــمهندىن ئــازات  قېلىــپ، ئــاخىرى دۈشــمهن قو ئۆلــۈپ، قالغــان

رىـدىن قايتىـپ كېلىـپ شـاھلىق تهخـتىگه قايتـا            ېيوسـتىنئانىس قاچقـان ي     غانىئاڭل بۇ خۇشخهۋەرنى . قىلىپتۇ
تېخـى ھهمـمه ئىـش      . چگهپ يـوق  ېھـ . ىـشالر، ۋەقهلهر كـۆپ ئۆتكهنـدۇر      تارىختا بۇنداق ئ  ! غازى ئاتا . ئولتۇرۇپتۇ

قىملىـق،  ېبۇ چاغـدا سـابىت دامـولالم ي       . دىمېات ئۆزلىرىدە، د  پرەيلى، قالغان ئىلتى   شهھهرگه كى  رىدا، قايتىپ ىقولل
بـۇ گهپ بىـلهن     .  تـۆت جـۈمله قىـسقا سـۆز قىلـدى          -قىرنىڭ سۆزلىرىنى قۇۋۋەتلهپ ئۆچ   ىمۇاليىم ئاۋازى بىلهن پ   

 مىنىــپ شــهھهرگه، تىغـا ېھهركىـم ئــۆز ئ . تــۇردى رىــدىنىجىم باشــلىق ھهممهيـلهن تهڭ ئورۇنل خوجـا نىيــاز ھـا  
ــدى  ــاراپ راۋان بول ــرەئىــس جۇمهــۇر بــاش ۋەكىلــگه مالىي . ئوردىغــا ق ــۇلالرنى، خهزىنى ــالتۇن، ىــدىكى پ دىكى ئ

مهن شـــىكاپ، پـــوالت . بـــاش ۋەكىـــل ماڭـــا بـــۇيرۇق قىلـــدى. ھـــۆججهتلهرنى تاپـــشۇرۇشقا بـــۇيرۇق قىلـــدى
ــۇالر  ــالتۇنالر ۋە ھــۆججهتله دىكىســاندۇقالرنى ئېچىــپ، ئ ــۇل، رىــگ ئ ــشۇردۇم  قهغهز پ ــگه تاپ . رنى بــاش ۋەكىل

ۇد يـول ئۈسـتىدە مهھمـ     . كهلـدىم   ئىككـى سـائهت ئۆتكهنـدە بىـر ئىـش بىـلهن ھىـالل ئهھـمهرگه                -ئارىدىن بىـر  
 كىرىـــپ دىغـــائور سىدىن قايتىـــپ تېـــزلىكتهىـــرىســـىجاڭ ۋە ئۇنىـــڭ ئهســـكهرلىرىنىڭ يېڭـــى شـــهھهر مۇھاس

شـــقا ئېرىـــشكهنلىكىدىن ســـۆيۈنگهن ھالـــدا ىمنىـــڭ قولالپمهن بـــۇ چاغـــدا تهكلى. تىۋاتقـــانلىقىنى كـــۆردۈمېك
  .شهھهردىن چىقتىم

ــ ــدا خهســت پمهن كهي ــكه ســېلىپ، ئهت ىم چــاغ ھال ــشلىرىنى رەت ــشالىهخانا ئى ــا كــى ئى ــدە خادىمالرغ ر ھهققى
 بىــلهن ھىــالل ئهھــمهرگه ، بــاش ۋەكىــل، بىــر بۆلــۈك نــازىرالركېــيىن، مــۇنهۋۋەرلهر رىۋەتكهنــدىنېيوليــورۇق ب
ئېلىــپ شــهھهردىن چىكىنمهكچــى بولغــانلىقى   ا نىيــاز ھاجىمنىــڭ قوشــۇنلىرىنىبــۇ چاغــدا خوجــ. توپالنــدۇق
غـان بـاش ۋەكىـل      ىبـۇنى ئاڭل  . هننـى ھهيـران قالـدۇردى     بـۇ سـوغۇق خهۋەر ھهممهيل     . كهلـدى  خهۋەر داتوغرىسى
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ە كېـيىن بىـر ئـاز ئۆتـۈپ قايتىـپ كهلـدى ۋ        كهتكهنـدىن دىغـا ئور لىىال خوجا نىياز ھاجم بىلهن كۆرۈشـك   دەرھ
بېـك ئهسـكهرلهر    خوجـا نىيـاز ھـاجم ئهگهر يۈسـۈفجان باشـلىق ئۆز            «:تىـپ ىئوين شىنىېكۆرگهن ھامان ب  بىزنى  

نى تاشـالپ   ىئـورد  مـۇ ىمىز، دەپ گهپنـى كهسـتى ھهم ئهمهلىيهتت       سا بىزمـۇ شـهھهردە تۇرمـاي      ىشهھهر ئىچىدە تۇرم  
  .دەپ سۆزىنى تۈگهتتى »ىشهھهردىن چىقىشقا باشلىد
ــا ــته، دۇني ــر دىكىئهمهلىيهت ــرى قوشــۇننىڭ ئى  ئېغى ــسىزلىكىدۇرمۇســىبهتلهردىن بى ــاش  . تائهت ــۇ ھــال ب ب

، II بوناپـارت، ۋىلهـېلىم    ناپـالىيون : مهسـىلهن . ردىمۇ، ھهرقانداق ھۆكۈمهت مهغلۇپ بولۇشـقا مهھكۇمـدۇر       ۈكۆت
ــان ــوالي  II مۇرادخـ ــهلىمخان، نىكـ ــۇلتان سـ ــاۋۇز سـ ــكهرلىرىنىڭ   II ، يـ ــهردار، ئهسـ ــشاھالر سـ ــقا پادىـ  ۋە باشـ

ــسىزلى ــك كىدىنئىتائهتـ ــاقى فاجىئهلىـ ــانەتكه يولۋئـ ــش  . ۇققـ ــكهرلىرىگه ئىـ ــا ئهسـ ــدانغان ۋە ىتارىختـ نىپ ئالـ
ــدارلىقتىن ئاۈھۆك ــدۇر  م ــۆپ بولغان ــلهر ك ــان دۆلهت ــڭ ز . يرىلغ ــهن بىزنى ــسىزلىك  اخۇسۇس ــانىمىزدەك ئىشهنچ م
  .مانىدااز

ىقـانچىلىق   قااليم ،دى، ھهركىم ئۆزى خان، ئۆزى بهگ بولـۇپ       ىتۇتم چكىمىنىېھ ھېچكىم كېيىن شۇندىن
تىـشمهكته، ھهمـمه يهردە    ېشى چۈشـكهن تهرەپـكه ك     ېـ  توپ بولۇپ شـهھهردىن چىقىـپ ب       -توپخهلق  . باشالندى

بـۇ چاغـدا بـاش ۋەكىـل ۋە ئۇنىـڭ يـاردەمچىلىرى ۋە         .  دۈككه ھۆكۈم سۈرمهكته ئىـدى     -م، قورقۇنچ، دەككه  ىۋەھ
  .توپالندى ئهھمهرگه باشقا كىشىلهر ھىالل

دى ېـ د» نـايلى ىتىپ قالغان ئىـكهن، بىزمـۇ ھازىرل      ېئهگىشىدۇر، ئهمدى باش ك   مه باشقا   ھهم«: باش ۋەكىل 
يالپ دەپ ئــو دۇىــرىمىز كاشــغهردە قالىزامــ«: ۋابهنامهن جــ. دىېــد» ھازىرمۇســىز؟! ئهپهنــدىم«: اراپۋە ماڭــا قــ

يـوق،  تىم  ېـ ئ«مهن. ىدېـ د» ئاتلىرى قهيهردە؟ «:  دامولالم سابىت. دىمېد» گهنىدىمىباشقا تۈرلۈك ھازىرلىق كۆرم   
: سـابىت دامـولالم   . دىمېـ د» مهنى ئهھمهردە ئاغرىقالرغا قـاراپ تـۇر      ھازىرلىقمۇ يوق، تهقسىر، مهن ھىالل     قاچىشېق
ڭىز، دۈشمهنلهرگۆشــىڭىزنى ئــامبۇر بىــلهن ىئهگهر كاشــغهردە قالــس. غالر كهتتــىيــاق، ئهپهنــدىم، بــۇرۇنقى چــا«

زىر بولــۇڭ، بىــز ســىزنى نــى دەرھــال ھــاېق. دۇىـ ىلغــا گىرىپتــار قزابالرا پــارچه قىلىــپ تاشــالپ، تۈرلــۈك ئ-هپـارچ 
 ســابىت .دىمېــد» نــېمه ئۈچــۈن؟«: مهن. دىېــد» قــت قىــساهيمىــز، بىزنــى مــۇنتهزىر قىلمــاڭ، ۋمتاشــالپ كهت

هم بـوالر، ھىـالل ئهھمهرنىـڭ       دېـس  لىكىىڭىز ئۈچۈن، ئهپهندىم، بۇنى شۈنچ    الشقانلىقىسىياسهتكه ئار «: دامولالم
دەپ بـۇيرۇق   » رسـۇن هب تهقلهپ ىسىىڭىز مىنىدىغان ئاتنى خوتهن ئىدار    ادىملىرىتىڭ، خ ىى سىز ئىشل  تىنېبوز ئ 

ــاال     . بهردى ــام، ب ــۇھتهرەم ئان ــپ م ــگه كىرى ــهھهر ئىچى ــاتلىق ش ــۇرۇق -مهن ئ ــام، ئ ــلهن  - چاق ــانلىرىم بى  تۇغق
رەر جــانلىق  شــهھهرگه كىرىــپ چىققــۇچه بىــ ،بــۇ بامــداتقا ئهزان ئوقۇلغــان چــاغ بولــۇپ . خوشلىــشىپ چىقــتىم

ــىىگهۋد ــكۆرم ن ــالل ئهھــمهرگه . دىمى ــات ئۈســت  هك يېتىــپ ھى ــرى ئ ــسهم، دۆلهت رەھبهرلى ــۈپ  ل ــى كۈت ىدە مېن
رىدىن ىشــۇنداق قىلىــپ كاشــغهر شــهھ. رىمىزغــا قامچــا ئۇرۇشــتۇقىھهممهيــلهن تهڭــال ئاتل. تۇرۇشــقان ئىــكهن

ەم  بىـر     ئـاد  كهڭ كهتكهن سهھرادا ھهمـمه    . بۇ كۈنى خۇددى مهھشهر كۈنىگه ئوخشاپ قالغان ئىدى       . ئايرىلدۇق
نىـڭ  ىغـا باقمـاس ئىـدى، ھهمم    ىغـا، قىـز ئان    ىئوغـۇل ئات  . ك ئىچىدە قالغـان ئىـدى     لىىخىل جىددىيلىك، ئاالقزاد  

خهلـق  . يـدىغان ئىـش يـوق     قارا غـا ىھهرگىـز ئارق  .  ئىـدى  ئۇزاقالشـماق  كاشـغهردىن  تېـزرەك  كىىبىردىنبىر ئىست 
 ئـادەم ئـۆز دەردىـدە، ئـۆز ھـالى بىـلهن ئـاۋارە،               ئاتلىق، پىيادە ھهممه  . لى يىراقالپ كهتكهن ئىدى   ېشهھهردىن خ 

هنمـۇ ئـۆزۈم    شـۇنىڭدەك، م  . رىغـا راۋان بولۇشـماقتا    ىئىككىدىن بولۇپ دەرتلهشكهچ، يولل    -بهزى كىشىلهر ئىككى  
پـكه  تهرە ئـاۋاز كهلـگهن   .  ئاڭالنـدى  قىمغـا مۇڭلـۇق بىـر  ئـاۋاز        ىتوسـاتتىن قۇل  . تىۋاتاتاتتىمېبىلهن ئاۋارە ھالدا ك   

بىــز . تىۋاتقــان ئىــكهنېئوقــۇپ كئــاۋاز بىــلهن ناخــشا قىملىــق ېبىــر يــاش يىگــت يسام، ىــقار پكېلىــ قىــنالپېي
غانــدا بــۇ چىرايلىــق يىگىــت دارۇلمــۇئهللىمىين ئوقۇغۇچىلىرىــدىن  ىقار. كېــيىن ساالمالشــتۇق قىنالشــقاندىنېي

 ئاۋۇنـدۇرۇپ   مهن بـۇ يىگىتنىـڭ كۆڭـۈل      . شىپ قويـدۇق  ىـ قار كلىـ ىبىرىمىـزگه مهن   -بىز بىـر    . بىرىدەك قىالتتى 
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ئـۇ  .  قايتـا ئۇقـۇپ بېرىـشنى ئۆتۈنـدۈم        ناخـشىنى قى  ىرىن ئوقـۇدۇم ۋە يىگىتـتىن بـاي       پىئـا  ناخسشىـسىغا ئوقۇغان  
  :ئوقۇشقا باشلىدى

  
  ،مهن تۇغۇلۇپ ئويناپ ئۆسكهن

  .ئهزىز ۋەتهن يۇرتۇم قالدى
           ، يېشىللىق، كۈن كۆرۈنمهس-ياپ

  .جهننهت كهبى باغالر قالدى
  ،مهشرەب قۇرۇپ ئهيلهبان بهزم

  ،داپلهر ئۇرۇپ چالىب سازلهر
  ،قويلهر سويۇپ سېمىز -سېمىز

  .ئىشرەت قىلغان باغالر قالدى
 

مهن . دەپ قويـدى  » ئىرلىرىدىن ئىـدى  ېئۆتكـۈر بىـر شـائىرنىڭ شـ       «: ن كېيىن ئۇ بۇالرنى ئوقۇپ بولغاندى   
 دىمـدە ېد» قالـدى مـمه نهرسـه     شۇنداق بولدى، قالدى، ھه   « كېيىن، قاندىنئېيتئۇنىڭغا تهشهككۈر، تهھسىنلهر    

  : كهمالنىڭ مۇنۇ مىسرالىرىنى پىچىرلىدىم نامىق
   ،ۋەتهننى دۈشمهنگه تاپشۇرۇپ تۇرۇپ
  ،مىللهتكه زەھهرنى ئىچۈرۈپ تۇرۇپ

  ،نوچى ئىش قىلدۇق، دەپ يۈردۇق الپ ئۇرۇپ
  ئوياليلى چوڭقۇرراق، نېمه قىلدۇق بىز؟

  ئىمانغا اليىقمۇ ئۇشبۇ ئىشىمىز؟
 

 يـۈرۈپ بىـر     -بىزمـۇ ھهم يـۈرۈپ    . تىـشىۋاتماقتا ېى بىـلهن بولـۇپ، يولىغـا ك       ىكـر پلى، ئـۆز    ۋاھهئھهركىم ئۆز   
بۇچاغدا سابىت دامـولالم، خوجـا نىيـاز ھـاجىمالر ھهمراھلىـرى            . يهرگه كهلگهندە توختاپ ئارام ئالماقچى بولدۇق     

بىزمـۇ  . ان ئىـكهن  تـوپ بولـۇپ چـاي ئىچىـشىپ ئولتۇرۇشـق     -بىلهن بىزگه يـېقىن يهردىكـى يـول تۆپىـدە   تـوپ       
ى چۆرىـــدەپ قىلىـــپ، ھهممهيـــلهن گۈلخـــاننىغـــا گۈلخـــان يىئوتتۇر. چۆكتـــۇق بېرىـــپ ئۇالرنىـــڭ ئارىـــسىغا

شـۇ  .  گهنگه يـوق بولـدى    ىدىن تهگدى، تهگم  ىكهلتۈرگهن نان تهككهنگه بىر بۇرد    گى  ېقىشالق ب . ئولتۇرۇشتۇق
تـاتلىقمىكهن يـاكى كاشـغهر       بۇچاي! ال ھاجىم دامول«: غان ئىدى، مهن ئۇنىڭغا   ىئهسنادا سابىت دامولالم ماڭا قار    

: ۋابهناجـ  پىمگهېـ دامـولالم بـۇ گ    . دىمېـ د» ن تاشكهنتچه چاي تاتلىقمىكهن؟   ساماۋەردە قايناپ تۇرغا   دىكىىئورد
 چىكىنگهنـدىن  خوجا نىياز ھاجىم كاشـغهردىن    . دەپ يولغا چۈشتى  » نى ماڭايلى ېقتى ئهمهس، ق  اھازىر گهپ ۋ  «

جان بولــسا بىــر قىــشالقتا قارارگــاھ  فيۈســۈ. تهرەپــكه كهتتــى شــالپ، ئهركهشــتامكېــيىن ئهگهشــكۈچىلىرىنى با
ــۇردى ــۈك ھۆكــۈمهت ئه ســابىت دامولالمنىــڭ ب. ق ــر بۆل ــرى، اشــچىلىقىدا بى ــشىلىرى، ئىــستىقالل زالى دۆلهت كى
، قهلـئه ئىچىـدە ئۆتكـۈزۈلگهن بىـر يىغىنـدا مۇھـاجىر             غا توپالنـدى  يېڭىـسار  زالىـرى تىنىڭ بىر بۆلـۈك ئه    ىجهمئىي

ــۆزبېكلهردىن كهرىمجــان ــقۇرب ئ ــارىف خوجې ــلهن  ىشى ۋە ئ ــسارالرنىــڭ ئهســكهرلىرى بى ــاراريېڭى  دا تۇرۇشــى ق

كهمىـنه ئـاجىز بهنـدە بىـلهن قـازى ئهسـكهر مـولال مۇھهممهدجـان ئـاخۇن ئوشـىي ئىككىمىـز سـابىت                        .  قلىندى
بىــز . رگاھىغــا بــاردۇققارا يۈســۈفجاننىڭ نىــپىئاتل كېــيىن زىــدىنىمنىــڭ بــۇيرۇقى بــويىچه ئاخــشام نامدامولال

ۈسـۈفجانغا سـابىت    ي. ھېلىال ئـۇ دۇنياغـا يـولالپ تۇرغـان ئىـكهن           شىنىېىپ بارغاندا يۈسۈفجان كهنجى مىڭب    يېت
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ــال  ــڭ س ــۈزدۇق ۋە ئۇنىڭىدامولالمنى ــامىنى يهتك ــك  :  غ ــارلىق ئهس ــولالم ب ــابىت دام ــڭ ىس ــساررىي كۈچنى دا يېڭى
 كـېڭهش بىـلهن ئىـش كۆرۈلـسه         -ىناق ھالدا مهسـلىههت    ئ -الزىم ئىكهنلىكى ھهمدە ھهممهيلهن ئۆم     نىشىىتوپل

 غا كېلىــشكهيېڭىــسارشىنى ئهســكهرلىرى بىــلهن ېــهنلىكىنــى نهزەردە تۇتــۇپ تــۆت قۇربلىك ئىكىفائىــد تېخىمــۇ

ــ ــ قىلىــپ، بىزلهرنــى ئپتهكلى ــار«: يۈســۈفجان. دۇقېــى، دهۋەتت ــارىف خوجــا بىــلهن  ىمهن ئهته ب مهن، ئهممــا ئ
ــكهرىمجــانالر يىگىتلىرىنــ  ــلهن تهڭ كىچ ى ئېلى ــسۇن ىــپ ســىزلهر بى ــا چىق ــد» لهپ يولغ ــلهن  . دىې شــۇنىڭ بى

دا تـۆت   ىـ بۇ ئار . كهلدى يۈسۈفجانمۇ ئهسكهرلىرى بىلهن يېتىپ    سىىئهت. لدۇقهغا ك يېڭىسارمىز بىرلىكته   ىھهمم
نلهردە مۇشـۇ كـۈ   . باشـلىدى  نىـشقا ىغا توپل يېڭىـسار   بىـرلهپ كېلىـپ    -تامغا چېچىلىپ كهتـكهن ئهسـكهرلهر بىـر       

 رى، ئـارتۇش، كاشـغهرنىڭ    ىلقومانـدان يىغىنغا ئۆزبېـك، قىرغىـز      . چىلدىېسى ئىچىدە بىر يىغىن ئ    ى قهلئ ريېڭىسا

سـابىت دامـولالم يىغىنـدا سـۆز        . قاتناشـتى  رىىرى ۋە باشقا ھۆكـۈمهت خـادىمل      ىرى، خوتهن مۇجاھىدل  ىتېڭجاڭل
اتـا بولغـانلىقىنى، كاشـغهرگه       بىكار تاشـالپ چىققانلىقىمىزنىـڭ خ      -ئۇ ئۆز سۆزىدە كاشغهرنى بىكاردىن    . قىلدى

كىــرگهن تۇڭگانالرنىــڭ ئــاز مىقــداردا ئىكهنلىكىنــى، ئهمــدى يهنه يېڭــى باشــتىن ھهمــمه بىــرلىكته كاشــغهرگه 
 بۇنىڭغــا ئهگىــشپ بىــر قاتــار .بايــان قىلــدى رەكلىكىنــىې قىلىــشىقا تهييــارلىق كۆرۈشــىمىز كئومــۇمىي ھۇجــۇم

ۈك ھۇجـۇم  يۈزلـ ى بىردەك قوشۇلۇشى بىـلهن كاشـغهرگه ئومۇم  نىڭىيىن ئاخىرى ھهمملهر بولغاندىن كې  ىرىمۇزاك
 ى بىـلهن دۆلهت رەھبهرلىـرى  ىترىدا كاشغهرگه ھۇجۇم قىلىـش مهقـس    ىشۇ ئاينىڭ ئاياغل  . قىلىشقا قارار قىلىندى  

ــدان ۋە ــسار الرقومان ــا چىقيېڭى ــى   دىن يولغ ــۈرۈپ كهتت ــاراپ ي ــغهرگه ق ــپ كاش ــدا ئ  . ى ــۇ چاغ ــنه ب ــپ كهمى اغرى
ددىن ىــمهجد مۇىئــۇ بولــس. ه يۈكلهنــدىپمۇ ماڭــا يهنه ۋەزىــىشــۇنداقت. دا قالــدىمىهخانقالغانلىقىمــدىن خهســت

بىــر ســارايغا . ئافغــانچه كىيىــنگهن ئىــدى. ددىن بهگ كهلــدىىــمهجد. سى ئىــدىپىــۋەزى لىشېبهگنــى كۈتــۈۋ
 ىلـگهن، هۋەتگه ئهلچـى ئ   ىاپۇنىيكۆرۈشۈشـته ئـۇ بىرىنچـى قىلىـپ يـ         . تۇنجى بولۇپ مهن كۆرۈشتۈم   . ئورۇنالشتى

لىرىنىـڭ، بولۇپمـۇ    ىئاالقتىمىزنىـڭ قوشـنا دۆلهتـلهر بىـلهن بولغـان           ىلمهگهنلىكىنى، ئاندىن كېـيىن، دۆل    ىۋەتئه
يـاردەم   تىمىـزگه ىىنى، ئافغانىـستاننىڭ دۆل   ققانـداقلى  لىرىنىڭىىيهلهرنىڭ بىزگه تۇتقان پوزىتـسىي    لرۇسىيه، ئهنگ 

  بۇالرغـا بىلگهنلىـرىم    .دىىسـور  ار سـوئالالرنى  دا بىـر قاتـ    توغرىـسى بېرىش ئهھۋاللىرى ۋە باشـقا ئىچكـى ئىـشالر          
ئۇنىـڭ كۈتۈنـۈش    . لـى كـۆپ سۆھبهتلهشـتۇق     ېمـۇ خ  ىبىـز باشـقا مهزمۇنالرد    . بهردىـم  ۋاباجـ  سىلىيپـ بويىچه ته 
. لـدۇق هىن قهلئه ئىچىـدە تۇرۇۋاتقـان ئهمىـر سـاھىبنىڭ ھۇزۇرىغـا بىلـله ك              كېي ئۇرۇنالشتۇرۇلغاندىن ئىشلىرى

 پـات   -لىرىـدە پـات   كېـيىن كهچقـۇرۇن پهيت     شـۇندىن .  بهگ ئارامگاھىغا قـايتتى    دىنىدمهجد زىيارەتتىن كېيىن 
قتــتىن ا بـوش ۋ دىكىيېڭىــساركاشـغهرگه ھۇجــۇم قىلىنغـۇچه   . دىغان بولــدۇقىـ تۇر شىپىــكۆرۈشـۈپ سۆھبهتل 

ش ئارزۇسـى   ىشىـ ىـلهن ئۇچر  ددىن بهگ خوجانىيـاز ھـاجىم ب      ىمهجدزىدە بولسا كېرەك،    ىغهر نىشىلىدپايياخشى  
ــارلىقىنى  ــپب ــسار ئېيتى ــدىيېڭى ــئار. دىن ئايرىل ــۈچى ــۈ -دىن ئ ــۆت ك ــف    ت ــولالم، زەرى ــدە ســابىت دام ن ئۆتكهن

ــدۇلالھقارى ــۇددىن كــارۋان ۋە باشــقا     هــاجىم، ئاب ــم بېــك، يۈســۈفجان، ســۇلتانبېك، زەين خــانىي، مهھمــۇد نهدى
غا ېڭىــساري ئىككىــدىن  -كهرلهر بىــردىنالر ھهمــدە پاتىپــاراق بولــۇپ كهتــكهن، روھــى چۈشــكۈن ئهســقومانــدان
  .رمهپتۇه شهھهرگه قىلىنغان ھۇجۇم ئۈنۈم ببنىى بىلدۇقكىۋەبۇ ھالنىڭ سه. باشلىدى كېلىشكه

  
  كاشغهرگه ھۇجۇم

 
ــداىيۇق ــوڭلىرى،   رى ــدەك، دۆلهت چ ــداندەپ ئۆتۈلگهن ــالپ،  قومان ــۇننى باش ــسارالر قوش ــپ يېڭى دىن چىقى

قوشۇن بـۇ يهردە ھـاردۇق      . قۇردى ارارگاھكهلگهندىن كېيىن مۇناسىپ بىر جاينى تالالپ ق       كاشغهرگه يېقىنالپ 
تهســى ســهھهر پهيتىـدە پۈتكــۈل قوشــۇنغا كاشــغهرگه ھۇجــۇم قىلىــش  ئه. ىـپ، ھۇجۇمغــا تهييــارلىق كــۆردى ئېل
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ا تـۇرۇپ جهڭ ئهھـۋالىنى      قارارگاھتـ  سابىت دامـولالم باشـلىق بىـر بۆلـۈك دۆلهت كىـشىلىرى           . بۇيرۇقى بېرىلدى 
ــۇردى  ىكۈز ــپ ت ــك قىلى ــپ، يېتهكچىلى ــۇ. تى ــسان    ب ــۈزدە توق ــڭ ي ــشتىراك ئهتكهنلهرنى ــا ئى ــى ھۇجۇمغ  قېتىمق

 مۇجاھىـدلهر تـۆت   زى پهيتىـدە ىبامـدات نـام  .  يىگىتلىرى تهشكىل قىلغـان ئىـدى   پىرسهنتىنى ئۆزبېك مۇجاھىد  
ئـۇالر كـۆزگه   . دا ئات چـاپتۇرۇپ شـهھهرگه كىـردى     غان ھال ى بىلهن ئۇران توۋل   ›رهكبئه ۇئالالھ‹تهرەپتىن تهڭال   

. ئـوردا قورشـاۋغا ئېلىنـدى     . ۋە ساقچىلىرىنى ئۆلتۈرۈپ ماڭدى، ئهسىر ئالـدى      ۇڭگان ئهسكهرلىرى   كۆرۈنگهنال ت 
مۇجاھىـدالرنى قىـزغىن قارشـى       خهلقمـۇ . نتروللىقى ئاستىغا ئۆتتى  وك مۇجاھىدالرنىڭ ىئهتراپشهھهرنىڭ تۆت   

دەل . دىىىلىق يـاردەم سـور    ئـارق  فـۇن ېلېالغان تۇڭگانالر يېڭى شهھهردىن ت    بۇ چاغدا يامۇلدا قورشاۋدا ق    . ئالدى
 تۇڭگان ئهسكهرلىرى تۆشۈك دەرۋازا تهرىپىـدىن كېلىـپ، بىـر بۆلـۈكلىرى            شۇ پهيتته يېڭى شهھهردىن كهلگهن    

ــۈكلىرى  ئــۇالر . ياربــاغ دەرۋازىغــا  قــاراپ ســۈرۈلدى  رىــسىدىنىســېپىل تاشق ســېپىل ئۈســتىدىن، يهنه بىــر بۆل
ن يۈسـۈفجان شـهھهرگه     بۇنى كـۆرگه  . رغا ھۇجۇم قىلدى  ىلهن مۇجاھىدال  بهس ب  -لىشىپ، بهس ېچ كارنايالرنى

الر مۇجاھىــد شــهھهرنىڭ ئىچىــدىكى .  تــۇردى ئهدەپىمــۇدا رىــسىداىتاشق ســىپىلنىڭ تىــپىكىرىــشنى توخت
ــاردەم كهلگ دۈشــ ــامۇ ىمهنگه يېڭــى شــهھهردىن ي  رىدىنىل ئىچىــدىكى تۇڭگــانالر بىــلهن تاشــق نىنــى بىلىــپ، ي

دەرۋازاســنىڭ ســىرتىغا  ياربــاغ چېكىنىــپ غــاىئارق  قالمــايلى دەپكهلــگهن ئىككــى تۇڭگــان قوشــۇنى ئارىــسىدا 
  .چىقىشقا باشلىدى

شۇ ئهسنادا تۆشۈك دەرۋازا تهرىپىدىن كهلـگهن تۇڭگـانالر سـىپىلنىڭ ئاسـتىدىن ھهم ئۈسـتىدىن كېلىـپ                  
  . يامغۇردەك ئوق ياغدۇرۇشقا باشلىدى

چىقالمـاي  . قۇتقـۇزدى  ىقىـپ جـانلىرىنى   رىغا چ ىتاشـق  الرمۇجاھىـد  يارباغ دەرۋازىسىدىن سىرتقا چېكىنگهن   
، بـۇالر نـائىالج سـىپىلنىڭ       تۇڭگانالرنىـڭ ئوقىغـا تۇتۇلـدى      قالغانالر سىپىلغا يامىشىۋاتقاندا سېپىل ئۈستىدىكى    

 غـا ىر شـهھهر ئىچىـدىكى كاتتـا بىـر ھويل         ئـۇال .  قايتىـپ كىـردى    ئاستىدىكى يولدىن يۈرۈپ يهنه شهھهر ئىچىگه     

 قىـستاپ كېلىـپ ئـۇالر       تۇڭگانالرمۇ بارغانچه . ۋاملىق قارشىلىق كۆرسهتتى  اد رغاېلىپ تۇرۇپ تۇڭگانال  ۋشىىجايل
بـۇ مۇجاھىـدالرنىڭ ئىچىـدە ئـۆتكهن بۆلـۈملهردە زىكـرى            . ئالـدى  نى تۆت تهرەپتىن مۇھاسىرىگه   ىتۇرغان ھويل 

تكـۈچه  دىن ئۆ ىـ ، بويى ئېگىز بولۇپ، بىـر تـار كوچ        تى يوغان ېئ ئادىل بېكنىڭ . كهچكهن ئادىل بېكمۇ بار ئىدى    
 تـام ئـاتالپ     -تىپ، ئۆزى تـاممۇ   ېلىپ ئاتنى ئۆز ھالىغا قويۇۋ    ېلىۋېەپكه بۇراپ تۇرۇپ ئۆزىنى تامغا ئ     ئاتنى بىر تهر  

  . چىپ چىققان ئىدىې شهھهردىن مىڭ بىر ئىالج بىلهن قيۈرۈپ،
 -مۇ ئـوق  ىتىـشىپ تـۇردى، ئهممـا شـۇنداقت       ې كۈنـدۈز تۇڭگـان بىـلهن ئ       - كىچهيۇ   دىكى يىگىتلهر ىرىۇھاسم

تۇڭگـانالردىن بۇالرغـا ئهلچـى       ھىـيلىگهر .  قىلمـاي سـاقالدى    پئىـسرا  تىپىئېهتىيـات بىـلهن ئىـشل      لىرىنىىردو
ــۆزلىرىگه ۋەكىـــل چىقارتىـــشىنى . كهلـــدى قـــازى ئهســـكهر مـــولال . قىلـــدى تهلهب ئـــۇالر مۇجاھىـــدالرنىڭ ئـ

 تهرەپنىـڭ    ئىككـى  دەىـ رىمۇزاك. بـاردى  ئېلىـپ  رەىكىل بولۇپ تۇڭگـانالر بىـلهن مـۇزاك       مۇھهممهدجان ئاخۇن ۋە  
يهتـته  ئهمهلى. لىنـدى ېك ىكـرگه پ  قىاليلـى، دېـگهن    ىدى، شۇڭا سۈله  ىنى ياخشى بولم  ىمۇسۇلمان تۇرۇپ ئۇرۇشق  

 ىسـۈله  قلىىدپايـ شـۇڭا  . ى تـۈگهپ كهتـكهن ئىـدى    رىـ لىدور -، ئـوق  تۈلـۈك  -زۇقۇمۇجاھىدالرنىڭ ئـ   بۇ چاغدا 
 مـانلىق اقـوراللىرىنى تاپـشۇرسا، ئۇالرغـا ئ    الر  مۇجاھىـد  بـويىچه    ىبـۇ سـۈله   . كه رازى ئىـدى   ىبولسا ئۇالرمـۇ سـۈله    

لىرىنىڭ راستلىقى ئۈچۈن قۇرئاننى سۆيۈپ تۇرۇپ قهسـهملهرنى قىلىـپ          ىتۇڭگانالر بۇ ۋەد  . دىغان بولدى ىرىلېب
 غـان نالىكهن قهسـهملىرىگه، تۇتقـان ۋە تامغ  تۇڭگانالرنىـڭ ئىچـ   ربىچارە مۇجاھىدال. باستى لىرىنىۇامغئۇنىڭغا ت 

ى تارتىـپ    كىـشىنىڭ قـورال    75خـائىن تۇڭگـانالر تهرىپىـدىن دەرھـال         .  نىپ تهسـلىم بولـدى    ىئىـش  رىغاىقۇرئانل
تىدە خهلقـقه كۆرسـىتىپ     ۈپىهسىرلهر س  تۆتتىن قىلىپ، ئ   -لىنغان بۇ كىشىلهرنى تۆتتىن   ېقورالى تارتىۋ . ئېلىندى

.  ئهمهس ئىـدى    مـۇمكىن  ئۆينىـڭ تارلىقىـدىن نامـاز ئوقـۇش       . پ كىرىـپ بىـر ئـۆيگه قامـاپ قويـدى          يامۇلغا ئېلى 
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ىغا ســهجدە قىلىــپ نامــاز  بىرســىنىڭ ئارقاســ-لىــرى تهيهممــۇم قىلىــپ بىــرىھهمم غاچقــاىبولم لــىىســىرتقا چىقق
ــتى ــارل . ئوقۇش ــشتا خىيانهتك ــمه ئى ــسھهم ــان نىپىاتلپىقى ئى ــان كېلىۋاتق ــكهرنى   تۇڭگ ــازى ئهس ــدانى ق قومان

 بېرىـپ سـابىت دامـولالم بىـلهن كۆرۈشـۈپ      مىز، سىزىئهسىرلهرنى ئالماشتۇر «:  ئۇنىڭغا ئېلىپ چىقىپ،  پىتىبوش
قالغـان يهتمىـش بهش مۇجاھىـدنى بولـسا         . ئهۋەتتى، دەپ سابىت دامولالمنىڭ ئالدىغا      »كېلىڭ ئېلىپ پىكرىنى
  .  دىىسىنى ئۆلتۈرۈپ تاشلىهپ سوراققا چاقىرغان بولۇپ، ھهممتۆتلهپ، بهشل سىىشۇ كىچ

سۈرىـسى،   بهقهرە(» مىزىقـۇم ئالالھنىـڭ دەرگاھىغـا قـايت        چو مىز،ىئالالھنىڭ ئىگىدارچىلىقىد  بىز ئهلۋەتته «
  ) ئايهتنىڭ بىر قىسمى- 156

   
  كاشغهردە قهتلىئام

 
ۋەھـشىي  . ئهتىسى كاشـغهر شـهھىرىنىڭ ئىچـى ۋە سـىرتىدا تۇڭگـانالر تهرىپىـدىن قهتلىئـام يۈرگۈزۈلـدى                 

 -دە تـاالن  ىـ جىدەر ئېغىـر   سـارايلىرى  - ۋاق، دۇككـان   - مۈلـك، ئـۆي    -تۇڭگانالرنىڭ قولى بىـلهن خهلقنىـڭ مـال       
دەرەخــتلهر،   تــوپ ھالــدا ئۇچــۇپ كېلىــپ بىــر باغقــا چۈشــۈپ، ئۇنــدىكى-بــۇ تۇڭگــانالر تــوپ. قىلىنــدى تــاراج

 قىلــدىكى، كــۆزگه كاشــغهرنى شــۇنداق خــاراب ئىكىنلهرنــى بىــر دەمــدە يالمــاپ يۇتقــان ئــاچ چىكهتــكهلهردەك  
تىم ئوغـۇل، تـۇل     ېـ قولىدا ئۆلگهن مهزلۇم بىچارە، ي    رنىڭ  شۇ كۈنى تۇڭگانال  . دىىنى ساق قويم  ىكۆرۈنگهنال نهرس 

 زىلىـشقا ې يكى مهرسـىيه ىكـۈنى تـارىخت  » قهتلىئـام « مانا بـۇ     .باشقىالر  ئىككى مىڭدىن ئېشىپ كهتتى      ۋە تۇنوخ

ۇ ئۆي ئهھلىـگه قهبرىـستان      بۇ كۈن شۇنداق بىر كۈن بولدىكى، ھهر ئۆي ش        . تېگىشلىك بىر كۈن بولۇپ قالدى    
بـۇ كۈنـدە تۇڭگـانالر قولىـدا ئىـشقا ئاشـقان            . بويالـدى  نىغـا ېهزالىـرى ئـۆز ئۆيلىرىـدە ئـۆز ق        بولدى، ھهر ئائىله ئ   

قهيىــن ئىــنىم روزى  قهتلىئامــدىن كېــيىن. ۋەھــشىيلىكتىن گــۆدەكلهر قىرىــپ، قــارا ســاقالالر ئاقىرىــپ كهتتــى 
رۈپ ۆلـۈكنى كۆتـۈ   تۆت ئادەم بـۇ تىرىـك ئ      . ئاخۇن شهھهر ئىچىدىن چىقىشتا ئۆزىنى ئۆلۈك قىلىپ تابۇتتا ياتتى        

قايتـاردا بهش كىـشى بولـۇپ       . كېلىـپ  ئۇالر تابۇتنى كۆتۈرۈپ قهبرىستانغا ئېلىـپ     . يارباغ دەرۋازىسىدىن چىقتى  
ــايتتى ــستاندا تۇڭگانالرنىــڭ . ق ــ ھېلىمــۇ ياخــشى قهبرى ــكهنوك ــوق ئى ــازاردىن چىقىــپ . نترولى ي ــسارم غا يېڭى

  .خۇن بولدىكهلگهنلهرنىڭ بىرى ياكى بىرىنچىسى قهيىن ئىنىم روزى ئا
    

 يۈسۈفجاننى قورالسىزالندۇرۇش قارارى
 
دە چىقىمـدار  ىـ جىى زور دەرگهندىن باشـقا بـۇ ھۇجـۇم مۇجاھىـدالرن        ىشغهرگه بولغان ھۇجۇم نهتىجه بىرم    كا

كهلگهنـلهر   تىنئهتـراپ  ۋە   كاشـغهردىن قايتقـان   .  ئايرىلـدۇق   يىگىتلىرىمىـزدىن  لى كـۆپ قهھرىمـان،    ېقىلدى، خ 
بــۇ . ىـي بىــر يىغىـن چاقىرىلـدى   پ سـابىت دامــولالم باشـچىلىقىدا مهخ  قهلــئه ئىچىـدە . دىغا توپالنـ يېڭىـسار يهنه 

ــۈمهت   ــا ھۆك ــك  ئهيىغىنغ ــرى، خوتهنلى ــدانزالى ــستىقالل جهمئىيقومان ــڭىالر، ئى ــدى ئهزا تىنى ــازىر بول ــرى ھ . لى
ــ  لىــشنىڭېق ڭىلىــپىي مهجلىــسته تۇڭگانالرغــا  لىــك ىيىغىنغــا قاتناشــقان كۆپچ . شۈرۈلدىســهۋەبلىرى تهك

ــشىنىڭ ئىك ــادپى ــۈفجاننىڭ   ى ــۇبىيهت يۈس ــۇ مهغل ــويىچه، ب ــان سى ب ــدى  تىگهىخىي ــپ تاقال ــۈفجانغا. بېرى  يۈس

  :دۆڭگهلگهن خاتالىقالر تۆۋەندەكلهردىن ئىبارەت بولدى
ىككــى نهپهر قىزىــل  يۈســۈفجان قىپقىزىــل رۇس ئهســكهرلىرىنى ئــاق ئــورۇس، دەپ ئــويالپ، ئــون ئ      . 1

  .نىدا تۇرغۇزغانېدۈشمهننى ئۆز ي
  .تىپ ئالغانېىن قورال ستساھىب باھادىرخان رالېنگېشىپ، ى بۇرۇن يال-غىزېىنىباغدىكىلهر بىلهن ئچ. 2
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 مۈلــك، ھهربىــي ئهشــياالر بىــلهن ئافغانىــستانغا  -ياردەمچىــسى قۇدرەتۇلالخــان تــۆرەمنى نۇرغــۇن مــال . 3
ىڭ بـازار كـۈنى ئاشـلىق    نىغا كهلگهن ۋە ھهر ھهپتيېڭىسارئهۋەتكهن، ئۇالرغا ئاشلىق يهتكۈزۈپ بېرىش ئۈچۈن      

  .ىپ تۇرغانهۋەتئ تاشقۇرغانغا ئېلىپ تىپېس
ــۆز رە قىاســيېڭــى شــهھهرنى مۇھ. 4 ــدا ئ ــۆزىچه مۇھاســ-ىلىــپ تۇرغان ــدىكىىتىبوشــ نىىرى ئ  پ، خىچىرچى

  .چېكىنگهن دىنىپوزىتسىي

 كاشغهرگه بولغان ئـاخىرقى ھۇجـۇم پهيتىـدە شـهھهر ئىچىـگه ئـۆزى كىـرمهي پهقهت قـول ئاسـتىدىكى                    . 5

ــدا قاتناشــم رباشــىلىرى، ئهســكهرلىرىنى كىرگــۈزۈپ قويــۇ قۇ غان ۋە بۇنىــڭ بىــلهن ىپ ھۇجۇمغــا ســهمىمىي ھال
  . گۇماننى پهيدا قىلغانسى بارمىكىن، دېگهنىئاالقيۈسۈفجاننىڭ تۇڭگانالر بىلهن 

مۇ، ىقىلــس  بىزنىــڭ بۇيرۇقىمىزغــا بويــسۇنۇۋاتقاندەك،يۈســۈفجاننىڭ ئــۆزى بىــر ئــات، بىــر قامچــا بولــۇپ. 6
ــس  ئ ــڭ مهق ــته ئۇنى ــپ ك تهمهلىيهت ــستانغا چىقى ــى ئافغانى ــۇپ، خې ــستانغا ي  ېتىش بول ــۇرۇنال ئافغانى ــى ب ــا ل ولغ
انالردىـن سـاالمهت ئۆتـۈپ      رى ئـۇزاق تـاغ  يولىـدىكى خهتهرلىـك داۋ          ىرى ھهمـدە مـالل    ى چاقـال  -لىۋەتكهن بـاال  ېس

ــگرېئافغــان چ ــۇالرنى ئارق  سىغاى ــارغۇچه ئ ــيېتىــپ ب ــان ۋە ئۇ ى ــورۇقالپ تۇرغ ــا ئاشــلىق ۋە باشــقا  سىدىن ق الرغ
  .نىقالندىېتلىرى بىلهن ئ پاكى-لهرنى ئۇدۇللۇق يولالپ تۇرغانلىقى دەلىلىنهرس ئېهتىياجلىق

ــاىرىيۇق ــ    قىالرغ ــڭ ئ ــولالم ئۆزىنى ــابىت دام ــائهن س ــداشېق «لقىاۋۋابن ــىېق رىن ــتۆكۈلم ن ــگهن» سۇنى    دې

 ۋە باشـــقا ســـهۋەبلهرگه كـــۆرە، ىكـــرىگه قوشۇلۇشـــىپ كىلهرنىـــڭىپىكرىنـــى ئۆزگهرتىـــپ،  پۈتـــۈن جهمئىيهتت
  . قارار قىلىندى قورالسىزالندۇرۇپ، مهزگىللىك قاماققا ئېلىش يۈسۈفجاننى

ــئ تهســى كهچــته يۈســۈفجا ئه ــولالم تهرىپىــدىن قهل ــا . گه چاقىرتىلــدىىن ســابىت دام يۈســۈفجان چاقىرىقق
 پــاي -چــاي.   بولــدىدار يىگىتــى بىــلهن بىلــله ھــازىرىــزەرب كېــيىن ئــون نهپهر زىــدىنىبىنــائهن خــۇپتهن نام
قىلىدىغان مـۇھىم ئىـش بـار ئىـكهن، دېـگهن   باھـانه بىـلهن                  رەىمۇزاك يۈسۈفجان كېيىن ئىچىلىپ بولغاندىن 

سـۈفجان بـۇ ئۆيـدىن ئـۇ        يۈ. يىگىتلىرى بىلهن ئولتۇرغان ئۆيدىن سـابىت دامـولالم تۇرغـان ئـۆيگه چاقىرىلـدى             
ر سـاھىب  ندە يۈسـۈفجاننى تۇتـۇش ئۈچـۈن ئهمىـ      كهلگه  گه )كارىدور(كى دەھلىز   ىلىقتىئوتتۇر تىپېئۆيگه ئۆتۈۋ 

فجانغا يـر ئهھـمهد ئـاخۇن يۈسـۈ       ئهم تهرىپىدىن ئالدىن ئورۇنالشـتۇرۇپ قويۇلغـان قاراقاشـلىق بـاتۇر قومانـدان           
رى ئارىـسىدا كـۆرگهن يۈسـۈفجان ئۆلـۈم قورقۇنچىـدا           ىئهھمهدنىڭ كۈچلۈك قولل   رئۆزىنى ئهمى . ھۇجۇم قىلدى 

دەل شۇ پهيتته ئۆيدە ئولتۇرغـان يىگىـتلهر مىلتىقلىرىنـى          . دىىتوۋل دەپ!  سهن يىگىتلهر  بار ئاۋازى بىلهن بارمۇ   
. ۋالـدى ىيۈسـۈفجاننى تـۆت تهرەپـتىن ئور    كۆتۈرگهن ھالدا يۈگۈرۈپ چىقىپ، لهببهي ئاكا، مانا بىـز ھـازىر، دەپ   

شىدىن ېـ نى يـان ب   ېلىـپ، ماڭـا تهگـدۈرمهي بـۇ       ئ نىىتاپـانچ  مـاۋزىر  نىمـدىكى ېي: ياۋەرىگه بـۇيرۇدى   يۈسۈفجان
ا، ئهھمهدنـى تاپانچـ    رئهمىـ  يـاۋەر ۋە يىگىتلىـرى     يۈسـۈفجاننىڭ . دىېـ پ تاشالپ، مېنى قولىدىن بوشـات، د      تىېئ

يۈسـۈفجان ئهزرائىلنىـڭ    . ىلـدى ر ئهھـمهد يهرگه يىق    ئهمى سىدەىبۇنىڭ زەرب . دىىمىلتىقالر بىلهن ئۇرۇشقا باشل   
ــۇپ، تاپانچ ىچاڭگ ــدەك بول ــدىن قۇتۇلغان ــلى ــاى ــاتتى   سىنى قولىغ ــوق ئ ــاي ئ ــر نهچــچه پ ــا بى ــپ ھاۋاغ  دە، - ئېلى

 مىغـا ېت نىـڭ ىئاتخان شىپىـ لىچىقىپ، ئۇ يهردىن قوللىـشىپ، يهلك  گه )سهينا(يىگىتلىرى بىلهن ئۆيدىن سهھنه  

ڭـال قهلـئه   سى تهىـ ڭ ئۈسـتىگه چىققانـدىن كېـيىن، ھهمم     نىىويىچه تامدىن تامغا ئاتالپ، قهلئ    ئۇالر شۇ ب  . چىقتى
سلىپ، ېـ ئ تىپ، سـىپىلدىن  ىندىن كېيىن  ئوق ياغدۇرۇشنى توخت     ئۇالر بىر پهس ئۆتكه   . ئىچىگه ئوق ياغدۇردى  

بـۇ چاغـدا ئـۇالر      . ا چىقىۋالـدى  المهت ھالدا سىرتق  ا مىلهنگهن ھالدا  يهرگه چۈشۈپ، س       توپىالرغا -سىرىلىپ چاڭ   
نـى تهشۋىـشكه    پ، رەقىبلىرى دەپ يالغـان تـوۋال    » !كهلـدى  تۇڭگـان «رى ئاۋاز بىلهن ئىككى، ئـۈچ جايـدىن         ىيۇق

دېـمهك،  . الر ئـاالقزادە بولـۇپ كهتتـى      ىهرلهر ۋە كـاتت   بۇ ئاۋازنى ئىـشىتكهنلهر بولۇپمـۇ خوتهنلىـك ئهسـك         . سالدى
ىنى قـان ئىچىـدە     نىقومانـد ئۆزلىرىنىڭ ئىـشهنچلىك    . تهلمهي قالدى ېي گهىتشۇنداق قىلىپ ئهمىر ساھىب مهقس    
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 بىـلهن ئـاۋارە بولـۇپ تۇرغـان بـۇ چاغـدا تۇڭگـان             ئـۆزى   -كۆرۈپ ئهقلى الل بولغان خوتهنلىـك ئهسـكهرلهر ئـۆز         

يۈسـۈفجان قۇتۇلـۇپ     دەىـ نهتىج. نـى ئهندىـشىگه سـېلىپ قويـدى        بـۇ ئـاۋاز بـارچه قهلـئه ئهھلى         كهلدى، دېگهن 
  . قالدى

سى قازانـدا قورۇلغـان قومـاچتهك       ىـ شۇ كۈنى كىچ  . دا ئىدىم ىهردە خىزمىتىم تۈپهيلى دوختۇرخان   ئۇشبۇ كۈنل 
قتـى بىـلهن   اپ ئهزان ۋ ئوق ئاۋازلىرىـدىن بىـرەر ئىـش چىققـان ئوخـشايدۇر، دەپ ئـويال             تىلىۋاتقانېتارسىلداپ ئ 

ئـۇچراپ  شىم روزى ئـاخۇن     ىـ پىگه بارسـام خىزمهتد   ىـ سـاراي تهر  . الر جىمجىـت ئىـدى    ىكـوچ . غا يۈگـۈردۈم  ىكوچ
 )شىېــشــادلىق ي(رىــدىن ئىككــى تــامچه يــاش نىدىن يــاش ئهلهڭگىــگهن كۆزلىىمېنــى كــۆرۈپ ســۆيۈنگ. قالــدى
مه ېنــېمه ئىــش؟ نــ«: مهن. دىېــ، د»ۇقالمهت ئىكهنــسىز، كۆرۈشــتائهلههمــدۇلىلالھ، ســ «:ىپ چۈشــتى ۋەســىرغ

. نامـاز خۇپتهنـدىن كېـيىن، توسـاتتىن قهلـئه ئىچىـدىن ئـوق ئـاۋازى ئاڭالنـدى                 «: دېسهم، ئۇ » گهپلهر بولدى؟ 
ۆپه بولۇشـۇپ، ئـۆز   بـۇ گهپ بىـلهن تهڭ  ھهمـمه ئـادەم ئۆرىتـ       .  سۆز تارقالدى  دېگهن» كهلدى تۇڭگان «كېيىن

ــدىغا ئېلىــشنىڭ كويىغــا چۈ  ئۇالرنىــڭ . دۇىــنى خــۇدا بىلىسابېــقاچقانالرنىــڭ ھ. شــۈپ كهتتــىجــانلىرىنى دال
 سـىزنى   ،ڭىشقا تهييـار بولـۇپ    ېرنى توقۇپ خورجۇنالرنى ئارتىپ م    مهنمۇ ئاتال . سى ياركهنتكه قاراپ قاچتى   ىھهمم

ــ«: ۋاتقان كىــشىلهر مېنــى كــۆرۈپچىــشىېق. كۈتــۈپ تــۇردۇم  ڭىــۋەر، ســۇلتانبېكمۇېگه قــاراپ تۇرىــسهن؟ مىمېن

: ئـۇالر . ، دېـدىم  » تـۇرۇۋاتىمهن  ئهپهنـدىمنىڭ كېلىـشىنى كۈتـۈپ     «: مهن. دىې، د »!تهيلىېر بىلله ك  ، يۈ دۇىتېك
ــنگىن  ۇقۇتق نىڭنــىېج« ــا مى ــسا ئاتق ــرەك بول ــ، دەپ »زســاڭچۇ، جــان كې ــۇپ، ھىچن تىــپ ېمــاي كىگه قارىمېقوي
قتى بولغانـدا يۈسـۈفجان ئاكامنىـڭ    اسهھهر ۋ .  تۇتۇپ شۇ يهردە تۇردۇم    تالرنىمهن پۈتۈن بىر كېچه ئا    . لىشتىېق

ــرى ــدى يىگىتلى ــولالرنى . كهل ــۇالر ي ــش ئ   ئ ــرىش، چىقى ــهھهرنىڭ كى ــۇپ، ش ــ ې توس ــى قام ــپ، غىزلىرىن ال قىلى
. دېـدىم » نـى؟ ېئـاتالر ق  «: مهن. ، دېـدى  »ولتـۇردۇم مهن سارايغا كىرىپ ئ   . دىن قايتۇردى قاچقانالرنى تۇتۇپ يول  

دۈم، بىـز ئـاتالرنى ئېلىـپ    شىنى كـۆر ېـ الرنىـڭ يـۈز ب   مهن ئۇ . ، دېدى »شىداېيۈسۈفجاننىڭ يىگىتلىرىنىڭ ق   «:ئۇ
لـدا مهھمـۇد    يو. سىغا قـاراپ چـاپتىم    ىـ قۇشخان نىـڭ ىئاك مهن ئـۇ يهردىـن يۈسـۈفجان      . لـدۇق هك يىمىزغاىئۆز سار 

. دېـدىم  »!ىلهيلـ ېال سـوراپ ك  يۈرۈڭ، يۈسـۈفجاندىن ھـ  نى،ېق«: ئۇنىڭغا. شىپ قالدىمىنهدىم بهگ بىلهن ئۇچر  
 ر ســاھىبئۇنــداق بولــسا، ئهمىــ«: مهن. ېيتتــىدى ۋە خــوتهنگه كهتمهكچــى بولۇۋاتقــانلىقىنى ئىــمىئــۇ بــۇنى خال

  .بىز شۇنداق ئايرىلدۇق. ئىللىققىنه بىر كۈلۈپ قويدى پىمگهېئۇ بۇ گ. ، دېدىم»بىلهن كۆرۈشۈڭ
   

  
  يۈسۈفجان بىلهن ئۇچرىشىش

 
» المهت بولــۇڭ، يۈســۈفجان ئاكــا، ياخــشى تۇرغانــسىز؟اســ«. ا زىيــارەت قىلــدىمسىدىــقۇشخان يۈســۈفجاننى

ــدىم مهن ئۇنىڭــدى ــۇرۇپلىك كــۆزلىرىيۈســۈفجان ماڭــا شــۈبه . ن ھــال ســوراپدې ــدىم، «: ىنى تىكىــپ ت ئهپهن
: كېـيىن  غانـدىن ىئۇ بۇ سـۆزۈمنى ئاڭل    . ، دېدىم »دىمدا ئى ىدوختۇرخان«: مهن. دېدى» ئىدىڭىز؟سى قايدا   ىكىچ

: مهن. دىىكۈلۈمـسىر  ، دەپ »ىم ئىـد  ەپ قالغـان  سىزنى خوتهنلىكلهرگه قوشۇلۇپ كهتكهنمىكىن، د     ېخىمهن ت «
بـۇالرنى  . اتاليدۇپلـساق، ئهلـۋەتته ئـۇنى ھهقىـقهت ئىـس         كىملهرگه قوشـۇلغان، كىمـلهرگه خىـزمهت قىلغـان بو         «

گهن ئىـكهن،   ىمۈز تۈگـ  ىغانالردىن بولمـاڭ، ئـۆمرىڭى    قورقىـد  سىدىنىـ ئـۆز ساي  ! يۈسۈفجان ئاكا .  كهتمهڭ ئويالپ
بـۇنى  . سـىز دۇنياغـا يېڭىـدىن تۆرەلـدىڭىز       . دۇىـ لى يهتكهن ئـادەم ئۆل    ىئهج مۇىبولس قىرىق يىل قىرانگهرچىلىك  

. ، دېـدىم  »ئېهتىيات قىلىـڭ، سـاقلىقىڭىز قانـداقراق؟ شـۇنى بىلـسهم           بۇندىن كېيىن . دەيمىز» ياتاھ ئىئادەئى«

ــۈفجان ــ«: يۈس ــكۈچه دىماقل  پىلدىنېس ــىرىلىپ چۈش ــا  رس ــكهن توپ ــپ كهت ــا كىرى ــڭ-ىمغ ــىرىته  چاڭالرنى  س

ــۈز ىــھىلىغ ــار، شــۇنچه غهرغهرە قىلىــپ، ي ــساممۇ يهنه ئوڭــشىاللم  كــۆزلىرىمىنى يۇيــۇپ-چه ب ، »دىمى باققــان بول
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ــمۋاننــادىن بىرنــى ته  گرادۇســلۇق35ســىزگه ســۈيى «: مهن. دېــدى ڭىز، ماڭــا رۇخــسهت قىلــس . ييــارالش الزى
دا ىــدوختۇرخانرىم ســائهتتىن كېــيىن مهن ســىزنى   ېــي. شــقا كىرىــشهي  ۋاننــانى تهييارالھــازىردىن باشــالپ 

سـىز قازانغـا شـورپا      «: غا قاراپ ىئاك ھمانرەرۇىن چىققۇچه ئابد  تئىشىك.  دەپ ئورنۇمدىن قوزغالدىم   ،»ساقاليمهن
 -غىـدىكى چـاڭ   ىدىم سهىنى ئىچىپ بىر تهرل   ىشورپ سالدۇرۇپ قويۇڭ، يۈسۈفجان ئاكا ھاممامدىن چىقىپ قىزىق      

تىـپ،  ېم ۋە قۇشـخانا دەرۋازىـسىدىن چىقىۋ      ، دېدى »نېمه قالماي، ئوبدانال ئهسلىگه كېلىپ قالۇر      نالردىن ھېچ توزا
. ۋاننـامۇ تهييـار قىلىنـدى     . ، دەپ قويدۇم  »غا بىزمۇ شېرىك، جۇمۇ، ئۇنتۇپ قالماڭ     ىشورپ«: غاىئاك ھمانەبدۇررائ

  ئـۇ ۋانناغـا چۈشـۈپ چىققانـدىن كېـيىن          .كهلـدى  يېتىـپ  مۇىئاك ئون نهپهر يىگىتىنى ئهگهشتۈرۈپ يۈسۈفجان    

يهنه دوختۇرخانــا  ئــۇ. ، دېــدى»مىــزىنى بىــرگه ئىچىئهپهنــدىم، شــورپ «:  قىلىــپپتهكلىــ غاىشــورپ مېنــى
مهن بىـر ئـاز ئۆتكهنـدىن    . ، دەپ قويـدى »قىلىـشىدىغان گهپلىرىمىـز بـار     «: چىقـاردا ماڭـا قـاراپ      سىدىنىدەرۋاز

ىلىـشى  يۈسـۈفجاننىڭ ئىـشارەت ق    . نى ئىچتـۇق  ىشـورپ . كهلـدىم  ايۈسۈفجاننىڭ بايىقى گېپى بـويىچه قۇشـخانىغ      
ئالـدى  . كى ئۆيگه توپالنـدۇق   ىرىيهتتهيلهن ئىچك ھمان ئاكا يهنه كېلىشكهن تۆت كىشى بولۇپ،        ەرربدۇابىلهن ئ 

لهردە ياخــشى ىردىن بىــرى ئىــدارقــتالاۋ ئهپهنــدىم، شــۈنچه«: بىــلهن يۈســۈفجان ســۆز ئېلىــپ شــۇنداق دېــدى 
يىن بىـز   بۇنـدىن كېـ   . مىـز ىبىل مىـز ىبـۇنى ھهمم  . لهرنـى يـاراتتىڭىز   ىىڭىز، نۇرغـۇن نهتىج   هت قىلىـپ كهلـد    خىزم

ــشل   ــۇرۇپ، ئى ــله ت ــلهن بىل ــارىبى ــس -رىمىزغا ي ــۆلهك بول ــام ڭىزى ي ــدۇ نىىي ــاجىرمىز ىھهمم. بولماي ــر مۇھ ــز بى . مى
، » بــواليلىتىرىــك بولــساق بىــر تــۆپهدە. ئهمــدى ئۆلــسهك، بىــر چوقــۇردا. رلهيمىــزىخىزمهتلىرىڭىزنــى بىزمــۇ قهد

مېنىـڭ  «: ۋابهنامهن ئۇنىـڭ سـۆزىگه جـ      . دىىـ زلىرىنى قۇۋۋەتل ھمان ئاكـا يۈسـۈفجاننىڭ سـۆ      ەرربـدۇ ائ. دېدى
 ھېچقانـداق  ڭىزغـا قوشۇلۇشـقا توسـقۇنلۇق قىلىـدىغان       ىسـىزنىڭ ئارزۇي  . دۇىـ رائىتىم بۇنىڭغا يار بىر   اھازىرقى ش 
يۈسـۈفجاننىڭ   يانىـدا  خۇسۇسـىي سـۆھبهت جهر     بۇ. ، دېدىم »رىڭ، قىاليلىك ىخىزمهت بولسا بۇيرۇۋ  . نهرسه يوق 

تى بىـلهن   ىيۈسـۈفجاننىڭ بىـر ئىـشار     . دا تـۇردى  سىىـ لىگه قىـستۇرۇلغان تاپانچ   ېب چهى ئاخىرغ -باشتىنبىر قولى   
 ۋەتكهنـدىن ىىغـا بىـر قار    ئهتراپيۈسـۈفجان تـۆت     . بىز ئۈچهيلهنال قالدۇق  . باشقا يىگىتلهر ئۆيدىن چىقىپ كهتتى    

بىرىنـى  «: ئـۇ . ، دېـدىم »قهلهم، قهغهز تهييـار «: مهن. ، دېـدى »مىزىيـاز  مهكتۇپ  دانه ئهپهندىم، ئىككى «: كېيىن
: ئــۇ. دېــدىم» مۇ؟ىســاھىبق باھادىرخــان رالگېنېــ«: مهن. ، دېــدى»مىزىئىنگلىــز كونــسۇلىغا يــاز كاشــغهردىكى

 خۇيغـا زى تۇڭگـان  خهتنىـڭ بىرىنـى يېڭـى شـهھهردىكى       «: ، دېدى ۋە ماڭا بىر قاراپ قويغاندىن كېيىن       »ھهئه«

ــاز ــدى»مىزىيـ ــېمه«: مهن. ، دېـ ــاز دەپ نـ ــگهن خهتىيـ ــۇالردىن كهلـ ــارمۇ؟-مىز، ئـ ــدىم»  خهۋەر بـ ــار، «. دېـ بـ
مىز، ئهسـىرنى ئـازات قىلىـپ       ىتۇڭگانغـا خهت يـاز    «: مهن. دېـدى ئـۇ   ،  »تۇڭگانالردىن چۈشكهن بىـر ئهسـىر بـار       

شـۇنداق قىلىـپ   . قوشـۇلدى مگه پىېـ ئىككىـيلهن بـۇ گ  . ، دېـدىم »مىـز هۋەتىئ خهتنى ئۇنىـڭ قولىـدىن تۇڭگانغـا      
بــۇ خهتلهرنىــڭ . لىندىې ھــېچكىمگه ئۇقتۇرماســتىن يولغــا ســ،زىلىــپ ئهســىرنىڭ قولىغــا تاپــشۇرۇلۇپېخهت ي
  :غانلىقى ئۈچۈن مهزمۇنىنى تۆۋەندىكىچه بايان قىلدۇقىسى قولىمىزدا بولمىكۇپىي

 
  :رىغاىنابلاج مادارىن كاشغهر يېڭى شهھهردىكى

كاشـغهردىن   بىنـائهن  گهىـ دەۋ دىكىمىزىمهن بولـسام ئـار    .  تىنچىـپ قالـدى    ۈمئېلىپ، كۆڭلـ   مهكتۇبلىرىنى
لغــان كــۈنى مهن كونــا شــهھهردە  كاشــغهرگه ھۇجــۇم بو. چىقىــپ ســىز ئهۋەتــكهن ئــالتۇننى تاپــشۇرۇپ ئالــدىم 

چىرىكلىرىڭىـزدىن  . هتىمـالىمىز بـار   ې ئ مېڭىشيېقىندا تاشقورغانغا   . تىمىزھازىر يېڭى شهھهردە تۇرۇۋا   . دىمىتۇرم
  .ىلدىهۋەتخهت شۇنىڭ قولىدىن ئ. ە  ئىدىرى بىزدبى

  )تامغا ئورنى(يۈسۈفجان  قوماندانى ئېهتىرام بىلهن گارنىزون
   .يېڭىسار كۈنى، -15 ئاينىڭ - 2   يىل-1934
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  :ئىككىنچى خهت
:  رىغـــاىباھادىرخـــان ســـاھىب كىرامل رالگېنېـــكاشـــغهردىكى ئهلچىـــسى  تىنىـــڭىدۆل بۈيـــۈك برىتـــانىيه

لهر ىكۆرســهتم يېڭــى. دەمــگه ۋاپــا قىلــدىمۋە. تهشــهككۈر يــورۇق كۆرســهتكهنلىرىگهئالــدىم، يولمهكتــۈبلىرىنى «
  . بولسا ئاڭالشقا تهييارمهن

   )تامغا ئورنى(يۈسۈفجان   قوماندانى ئېهتىرام بىلهن گارنىزون
  .يېڭىسار كۈنى، -15 ئاينىڭ - 2  يىل-1934
 ياۋەرلىرىـدىن بىـرى بىـلهن بـازاردا كۆرۈشـۈپ            ئىككى كـۈن ئۆتكهنـدە سـابىت دامولالمنىـڭ         -دىن بىر ىئار

 چىقارتىـپ  ىتـ ېخ ، ماڭـا يـول    ياراشتۇرسـۇن  ر ساھىپ بىلهن يۈسۈفجاننى   ئهمى«: قېلىپ ئۇنىڭغا شۇنداق دېدىم   

  ».نمهىتېبىرسۇن، مهن ياركهنتكه ك
: ئــۇالر ئــۆز ســۆزىدە. قارىهــاجىم بىــلهن يهنه بىــر كىــشى ئهلچــى بولــۇپ چىقتــى فئهتهســى قهلــئهدىن زەرىــ

يۈسۈفجان ئاكا، ئۆتكهن ئىشقا ساالۋات، بوالر ئىش بولدى، دۈشمهنلهرنىڭ ئالدىدا ئۇ قـاش، بـۇ قـاش بولـۇپ                   «
، »لـى چىقتـۇق   ىقلغ ىكىـشلهرمىز، شـۇڭا بۈگـۈن ھۇزۇرىڭىزغـا سـۈله          بىز سـۈلهىپهرۋەر  . يۈرمهي، ئىناق ئۆتهيلى  

 دا تــاش قورغانــدىكىىــبــۇ ئار. ، دەپ ئهلچىلهرنــى ئــۇزاتتى»مىــزىرېب ۋاباجــ شىپىــكېڭ«: يۈســۈفجان. دىېــد

. هت كېلىـپ تـۇردى     ئۈسـتىلهپ خ   -، دەپ ئۈسـت   »ىلـسۇن ۋەتزدىن ئاشلىق، ئۇن ئه   ېت«تۆرەدىن   قۇدرەتۇلالخان
ئـــۇالر ئـــۇزۇن . ىپ، مهســـلىههت يىغىنـــى ئۆتكـــۈزدىـــنىسى ئـــادەملىرى بىـــلهن توپلىـــيۈســـۈفجان شـــۇ كىچ

 شـهرت قويۇشـقا     ېلىش ئۈچۈن تۆۋەندىكىـدەك   ك كهىكېيىن سابىت دامولالم تهرەپ بىلهن سۈله      لهردىنىرىمۇزاك
ئارىـسى بۇزۇلـدى،     نىـڭ ىئاك ر نـۇر ئهھـمهد بىـلهن يۈسـۈفجان         قىلساق بولىدۇ، ئهمما ئهمىـ     ىسۈله«: لىشىدۇېك

ر سـاھىب   ياخشىـسى ئهمىـ   . دۇىـ ان بىلهن يهنه قـاداق كۆرۈنـۈپ قال       نى قاداپ قويغ  ىسۇنغان پىيال . سۇندى پىياله
 يۈسـۈفجان  تهرىپىـدىن  تىىخوتهن ھۆكـۈم . لسۇنهغا ك يېڭىسارغا شاھ مهنسۇر    ئۇنىڭ ئورنى . ياركهنتكه بارسۇن 

كى ھهر بىـر كىـشى ئۆزىنىـڭ ئورنىغـا          ىھۆكـۈمهتت . رىلـسۇن ېتىدە ئىككى يۈز ئۇالغ ئاشـلىق ب      ۈپىغا ياردەم س  ىئاك
ئهنه شـۇ   . لىقىـدا ئـالتۇن ئىلتىپـات قلـسۇن       ىن بهش يـۈز سـهر بىـلهن مىـڭ سـهر ئار            قاراپ، كۆڭۈل خوشى بىله   

شىپ، دۈشـمهنگه ئورتـاق   ىـ پ، ھهممه ئىشتا ئـۆز ئـارا ھهمكارل   ئۇكا بولۇ- بىرىگه ئاكا-ال ئىككى تهرەپ بىر  ىاغدچ
 چىقالىـشى ئۈچـۈن     -االل كىرىـپ  گه بىمـ  ىىڭ بىلهن بىرگه كىشىلهرنىڭ  قهلئ     يهنه شۇن . دۇىبول لىىتۇرغ لىقابات

  ».نتىلسۇېچىۋېئ سىىنىڭ دەرۋازىقهلئ
تىنىـڭ نامىـدا    ىئهمىـر سـاھىب خـوتهن ھۆكۈم      . ۈلـدى  دامولالمغـا بىلدۈر   نىڭ بـۇ شـهرتلىرى سـابىت      ىسۈله

دىن بىــر يېڭىــسارئــېلىش ئۈچــۈن  ىقىنىتشــاھ مهنــسۇرنىڭ تهســ«: لــېكىن ئــۇ. بــۇل قىلــدىۇق بۇشــهرتلهرنى
ن ئاكـا تهرىپىـدىن     يۈسـۈفجا . بـۇل بولـدى   ۇق ىپـ ئۇنىـڭ بـۇ تهكلى    . ، دېدى »شى كېرەك رىېھهيئهت ياركهنتكه ب  

ه كىـشىلىك بىـر ھهيـئهت خـۇپتهن          ئـالت  جهمئـى ئىككـى كىـشى بولـۇپ،        ساھىب تهرىپىـدىن  ر  تۆت كىشى، ئهمى  
رمهســتىن ھهيئهتنىــڭ يولغــا يۈســۈفجانغا بىلدۈ مــۇىكهمىن. كېــيىن يــاركهنتكه قــاراپ يولغــا چىقتــى زىــدىنىنام

خوجـا،  ھهيـئهت ئهزالىـرى ئـارىف    .  لهن بىـرگه ئاتالنـدىم  نىـپ، ھهيـئهت بىـ   ى ئۈلگـۈرۈپ، تهييارل  غاقتىاچىقىش ۋ 
رىـدا كـۆرۈپ،    ىلىئار قىرنـى ىبـۇالر پ  . دىن تهركىب تاپقان ئىدى   مهخدۇم، سابىر قاراقاش ۋە باشقا كىشىلهر      مالاك

ــلهن  ــق بى ــارمۇ «: ھهيرانلى ــۇ ب ــدىم، ئۆزىڭىزم ــدى»؟ئهپهن ــۇ يوچــۇن ســ  . دې ــڭ ب ــ ئالىغاومهن ئۇالرنى : ۋابهناج

رىمىزنى چـاپتۇرۇپ شـهھهر   ىۈرگهنچه ئـاتل بىـز شـۇ يـ   . تىمغا قامچا ئۇردۇمې، دەپ قويۇپ ئ  »مىز ئوخشاش ىھهمم«
  كهتكهنلىكىمنـى يۈسـۈفجان ئـاڭالپال مېنـى        مېڭىـپ قىرنىڭ بۇ ھهيـئهت بىـلهن       ىپ. ەسىدىن ئۇزاپ كهتتۇق  هۋەت

تىــپ بولغــان ېسىدىن چىقىــپ كىــرىگېبۇرۇن شــهھهر چىمۇ، بىــز ئــاللىتۇتــۇش ئۈچــۈن ئــات چاپتۇرغــان بولــس 
. چىـپ قۇتۇلـدۇم  ېلالد قولىـدىن ق اگىـدىن، جـ  ېر تۇنكى، مهن دارلهر بولـس ۈھهقـقه سانـسىز شـۈك     نابىاج. ئىدۇق
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ھهيـئهت  . پىپ تۇرغـان ئىـدى    ېتىپ، بۇنى چ  ېنىپ، ئۇنى ئ  ىلهردە يۈسۈفجان ھهركىمدىن گۇمانل   چۈنكى شۇ كۈن  
ــارىف خوجــا مهھ   ــدا ئ ــا يېتىــپ بارغان ــاتل قىزىلغ ــۇپ، ئ ــدىن تۇتۇل رى، خورجــۇنلىرى تارتىــپ ىمــۇد بهگ تهرىپى

نىــدا ېي نىــڭىخوج كۆرســىتىپ نىىتېمهن بولــسام يــولخ. كه يولغــا ســالدىبولــسا يــاركهنتئــۆزلىرىنى . ئېلىنــدى
ئـۆزۈم تهنهـا   . تىمنـى بهردى ېقهلهرنـى سـوراپ بىلگهنـدىن كېـيىن ئ    بىر ئاز ئۆتـۈپ خوجـا بىـر بۆلـۈك ۋە       . قالدىم

ــولنى د  ــدا ي ــپ . ۋامالشــتۇردۇماھال ــز شــۇنداق قىلى ــرى بى ــۇپ -ئىلگى ــاخىر بول ــسۇرنىڭ ھۇزۇر ، ئ ــا  شــاھ مهن ىغ
. قالغـان ئىـشالر شـاھ مهنـسۇرنىڭ ئىختىيارىغـا تاپـشۇرۇلدى           . شاھ مهنسۇر بولغان ئىشالرنى ئـۇقتى     . توپالندۇق

يـدە قىلغـان سـودا    ئۆ. مهن رۇخسهت سوراپ شهھهرگه كىردىم ۋە بىر سارايدىن ھۇجرا تۇتۇپ دەم ئېلىپ تۇردۇم           
غا يېڭىــسارشــاھ مهنــسۇر . دىىــوپ كۆرۈلملىــرى يــاركهنتكه خــپتهله نىڭيېڭىــسارگهنــدەك، ىلمهبازارغــا تــوغرا ك

 تـوال يـاردەملهر     -شـېرىن سـۆز ۋە ئـاز       مهخـدۇمالرنى  مـال امۇ ئـارىف خوجـا ۋە ك      ىشۇنداقت. رىشتىن باش تارتتى  ېب
يېڭــى شــهھهرگه   كېــيىن ئــۇزۇن ئــۆتمهي تۇڭگانالرنىــڭ    شــۇندىن. بىــلهن چىرايلىــق ئۇزىتىــپ قويــدى   

 سىىــپــكه كهتكهنلىكــى، يولــدا بىــر كىچاش قورغــان تهرەدىن چىقىــپ تــيېڭىــسار كىرگهنلىكــى، يۈســۈفجاننىڭ

ــالاك ــات ئۈســتىدە تۇرغــۇزۇپ ق  م ــارچه مهخــدۇمنى ئ ــلهن پ ــارچه قىلىــپ چ-ىلىــچ بى ــۈرگهنلىكى ې پ پىــپ ئۆلت
ــسى ــدى توغرى ــلهر تارقال ــۈفجان  . دىكى گهپ ــىمىزچه يۈس ــق ئۇقۇش ــالاك ئېنى ــۈك     م ــر بۆل ــقا بى ــدۇم ۋە باش مهخ

يۈسۈفجان يىگىتلىرىنى ئېلىـپ  تـاش قورغـان         . كۆرۈپ يۈرگهن ئىكهن  ، دەپ يامان    »خوتهنچىلهر«كىشىلهرنى  
قارىهـاجىم ۋە ئۇالرنىـڭ       قهلئهسـىدە تۇرۇۋاتقـان سـابىت دامـولالم، زەرىـف          يېڭىـسار  ،تهرەپكه كهتكهندىن كېيىن  

 پـات   -ر كىـشىلهر پـات    شىدا تۇرۇۋاتقـان بهزىبىـ    ېـ كاشغهردە ئىش ب  . ئورۇنالشتى تهرەپدارلىرى ياركهنتكه كېلىپ  
مــان از مۇى ئىــشتىراك قىلىــپ يۈرۈۋاتقــان بولــسسىغا چىقىــپ شــاھ مهنــسۇرنىڭ مهجلىــسلىرىگهىــركهنــت ئورديا

  .تهقهززاسىغا كۆرە، ھهركىم ئۆز ئىشى، ئۆز دەردى بىلهن ئاۋارە ئىدى
 

  نى ئىشغال قىلىشىيېڭىسار تۇڭگانالرنىڭ
 

ئـۇالر  . ۈنلهي ئىـشغال قىلـدى    رىنى پۈتـ  ىشـهھ  كونـا  ۋە شهھىرى يېڭى بۇ كۈنلهردە تۇڭگانالر كاشغهرنىڭ   
خـوتهن  . ئولتـۇردى  گهىرىهن ھۆكۈمهت كىشىلىرى بىـلهن مـۇزاك      نىمۇ ئىشغال قىلىش ئۈچۈن خوت    يېڭىساريهنه  
  .رەت قىلدى تى ئۇالرنىڭ تهلهبلىرىنىىھۆكۈم

مۇجاھىــدالردىن . دىىــئــۇرۇش پارتل. غا ئهســكهر تــۆكتىيېڭىــساربۇنىــڭ بىــلهن ياۋۇزالشــقان تۇڭگــانالر 
ر قهلئهنــى قورشــاۋغا تۇڭگــانال. نىڭ كــۈچى بارغــانچه ئاجىزالشــتىالرمۇجاھىــد. دەم چىقىــم بولــدىنۇرغــۇن ئــا

 شـاھ مهنـسۇر يـاركهنتتىن       بـۇ چاغـدا   . ڭـى قىلـدى   ېج ئهپىر نۇر ئهھمهد قهلئه ئىچىـدە تـۇرۇپ مـۇدا         ئهمى. ئالدى
شـىلىق كۆرسـىتىپ،    رىدىن شـاھ مهنـسۇر قار     ىقهلئهنىڭ ئىچىدىن ئهمىر ساھىب، تاشـق     . كهلدى لىىرگهياردەم ب 

 قــۇۋۋەت ۋە ئىنتىــزام -مۇ تۇڭگــانالر قوشــۇنىنىڭ كــۈچىلــۇپ قىلىــشقا شــۈنچه تىرىــشقان بولــس دۈشــمهننى مهغ
خـوتهن قوشـۇنى مهغلـۇپ      شـۇنىڭ بىـلهن بـۇ جهڭـدە         . جهھهتته كۈچلۈكلۈكى ئۇالرغـا چـوڭ توسـقۇن بولـدى         

  .بولدى دهىېش ر ساھىب بىلهن شاھ مهنسۇرمۇ مانا شۇجهڭدەئهمى. بولدى

  
  ،ر ساھىب ئىدى ئىككى قاناتشاھ مهنسۇر ھهم ئهمى

 .مىزىشاھزاد دهىېڭىدە بولدى شېج نىڭيېڭىسار
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 دە سېـسىق ىـ جىدەر ئۆتهلمهيـدىغان  ىدا ئۆلگهن ئهسكهرلهرنىڭ جهسهتلىرىدىن يولچىالر يـېقىن ئهتراپقهلئه  
ــارايتتى رنىــڭ يــۇرت سوراشــتىكى  تۇڭگانال(. غــان ئىــدىىمــۇ بــۇ پــۇراقالر يوقالم ىچۈبىــرەر ئــاي ئۆتك. پــۇراق ت

  ).دۇىبول لىىارلىقىنى مانا شۇنىڭدىن كۆرۈۋالغناچ
 رىلغــانېب بــۇ چاغــدا خوجــا نىيــاز ھــاجىم، مهھمــۇد ســىجاڭالر ئهركهشــتامدا رۇســالر بىــلهن ئېلىــپ          

سـابىت دامـولالم باشـلىق بىـر ھهيـئهت          . ئېلىـپ يـاركهنتكه كهلـدى      شنى ئاياغالشتۇرۇپ قوشـۇنلىرىنى   ىشىئۇچر
غان ئـون بىـر     خوجا نىياز ھاجىمنىڭ قولىدا تۇتقۇن قىلىنىـدى      . لى چىقتى ىنىڭ  ئالدىغا كۈتۈۋالغ   ئىس جۇمهۇر رە

. بهگـلهر قولغـا ئېلىنـدى    بۇالردىن سابىت دامـولالم، زەرىـف قـارى، سـۇلتان    . تى بار ئىدىېنهپهر ئادەمنىڭ رويخ  
ــدۇلالھ  ــان ئاب ــۇھهممهد رىزا   قالغ ــوفىيزادە، م ــدى، س ــا ئهپهن ــانىي، مۇس ــولال خ ــان، م ــاخۇن،  خ  مۇھهممهدجــان ئ

بـۇ خهۋەر شـۇ     . الدىجان، يۈسـۈپ مـۇزەپپهر ۋە باشـقىالرنى تاپقـان يهردە قولغـا ئېلىـشقا بـۇيرۇق بېرىلـدى                  ۋتىېس
رى ى نىيـاز ھـاجىم قومانـدان، ئاتامـانل    خوجا. ئېلىشنىڭ كويىغا چۈشتى  دىغاھامان يېيىلىپ، ھهركىم ئۆزىنى دال    

مۇ، ئىككى كـۈن ئۆتكهنـدىن      ىدىن قاچقان بولس  ىبهگ ئورد  ۇلتانس. كېلىپ چۈشتى  سىغاىبىلهن ياركهنت ئورد  
بــۇ چاغــدا . غــا تۇتقــۇن بولــدىســابىت دامــولالم ۋە باشــقىالر خوجــا نىيــاز ھاجىم. كېــيىن يهنه تۇتۇلــۇپ قالــدى

بىـر بۆلـۈك ھۆكـۈمهت خـادىملىرى     . لىش ئۈچـۈن خـوتهنگه كهتتـى     ېگهن كىشىلهر جـانلىرىنى سـاقالپ قـ       ىكۆپل
ياركهنـت  . ئهمدى ھهممه ئىش خوجـا نىيـاز ھاجىمنىـڭ بۇيرۇقىغـا قارايـدىغان بولـدى           . تتىخىزمهتتىن قول تار  

هب ئــاخۇن رەج. دىىــرىغــا باشــقا ھىچكىمنــى ئىــگه قىلمى يــاراق ئامبارل-قــورال. مرانلىقىغــا ئــۆتتىۈئۇنىــڭ ھۆك
لــى كــۆپ ېئامبــاردا خ(دى ىــسۇن، دەپ ئۇقتــۇرۇش چاپلىــئاچم رىنى تاقــاپ، ھــېچكىمىســاقالۋاتقان قــورال ئــامب

  . ) ياراق بار ئىدى-قورال
بىـر چومـاقچى ئهسـكهر بـۇرۇن بهش     . ئاشلىرىنى ئۆستۈردىام خوجا نىياز ھاجىم خوتهن مۇجاھىدلىرىنىڭ  

ئـاش  اتقان ئهسـكهر ئىلگىـرى يهتـته سـهر م         لىچ تۇ ىبىر ق . ئاش يهتته سهرگه چىقتى   ام يېڭى. ىالتتئاش ئا ا م سهر
لىـرى بـويىچه    ىجىئاشلىرىمۇ ئـۆز دەر   اباشقا ئهسكهرلهرنىڭ م  . ان بولدى غدىىئال ئاشائالسا، ئهمدى توققۇز سهر م    

  .ئۆستۈرۈلدى
خوجا نىياز ھـاجىم يـاركهنتنى ئىـشغال قىلىـپ تۇرغـان بـۇ كـۈنلهردە تۇڭگـانالر يېڭـى شـهھهرنى ئىـشغال                       

الغـان  بۇنى خوجا نىياز ھاجىم تۇيغانمۇ يـاكى ئهركهشـتامدىن ئ         .  ياركهنتكه كۆز تىكمهكته ئىدى    ،قىلىپ بولۇپ 
كـۆك  (بـۇ چاغـدا تۇڭگـانالر كورئابـات         . دىىـ اۋۇر يـاركهنتته ئـۇزۇن تۇرم     ئېيتـ يوليورۇق بويىچه ئىـش كۆردىمـۇ       

سى خوجا نىياز ھـاجىم ئهسـكهرلىرىنى       ىبۇ گهپ تارقالغان كۈنى كىچ    . الدى گهپلهر تارق  قا كهپتۇ، دېگهن   )رابات
خوجــا نىيــاز ھــاجىم   . قالــدى بوشــاپ ياركهنــت پۈتــۈنلهي . ئــارقىلىق ئاقــسۇغا كهتتــى   شىېــمارالب ئېلىــپ
 چىـپ ېقىغـا بارغانـدا     ئهتراپ دوالن   -ئۇالردىن سۇلتان بهگ مهكىت   . نىمۇ بىرگه ئېلىپ كهتكهن ئىدى    ىرىتۇتقۇنل

  . قوتۇلدى

 شـهھىرى بوشـاپ قالغـان       ياركهنـت . بېكتېۋ بىـلهن ئۇچراشـتى     رالېنېگ خوجا نىياز ھاجىم ئاقسۇغا بېرىپ    
ــڭ ئهت ــكۈنىنى ــاركهنتت سىى ــز كىىي ــڭرەئى ئىنگلى ــساق يهتلىرىن ــدخانائ لىىئاق ــۇرت  بدۇلههمى ــڭ ي  ياركهنتنى
الر »مهرھابـا «،  »خـوش كهلـدىڭىز   «بېرىـپ    لىش ئۈچۈن كـور ئابـاتقىچه     ېكۈتۈۋ تۇڭگانالرنى ئېلىپ چوڭلىرىنى

 يـاركهنتته   بىلهن ئـۇالرنى قارشـى ئالـدى ھهمـدە ئۇالرغـا شـهھهرنىڭ بـوش قالغـانلىقىنى بىلـدۈرۈپ، ئـۇالرنى                    
ــمهن ــهر قالمدۈش ــاىدىن ئهس ــشهندۈردى غانلىقىغ ــردى   . ئى ــهھهرگه كى ــدا ش ــڭ ھهھراھلىقى ــانالر ئۇالرنى . تۇڭگ

كه كۆرە، تۇڭگانالرنىڭ قولى بىـلهن كاشـغهر، خـوتهن ۋە باشـقا             تۈپ مهقسه لىشىمىدىكى ت ېك ئۈرۈمچى -موسكۋا
ــايالر ــد دىكىج ــۇپ الرمۇجاھى ــدى مهغل ــان ئىــ  . قىلىن ــانال قالغ ــدا پهقهت تۇڭگ ــدى مهيدان ــانالر . دىئهم تۇڭگ

ــيىن    ــدىن كې ــپ بولغان ــشغال قىلى ــۈنلهي ئى ــاركهنتنى پۈت ــارغ ي ــدى ىق ــشغال قل ــكامالرنىمۇ ئى ــا . لىق، پوس مان
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كۈنـسېرى داۋالغۇشـقا     يـات ا  مۇسـتهقىل ھ    دىكىئۇنـ  ۋە تىى باشـالپ خوتهننىـڭ مۇسـتهقىل ھۆكـۈم        شۇنىڭدىن
  .باشلىدى

غـان قىزىـل ئهسـكهرلهر، قىزىـل رەھـبهرلهر،          ئالته شـهھهرگه تول   . كهلگهن ئىدى  تۇڭگانالرغا ەتۋۆئهمدى ن 
تۇڭگانالرغـا يهردىـن ھـاۋادىن تهڭ ھۇجـۇم         . قىزىل كۈچلهرنىڭ ئهمدىكى نىشانى تۇڭگان بولۇپ قالغان ئىدى       

 -رۋا تىرىپىـرەن بولغـان ھالـدا  ھـا         ،تۇڭگـانالر ئاقـسۇدا بولغـان جهڭـدە مهغلـۇپ بولغانـدىن كېـيىن             . باشالندى
ئـۇالر بېرىـپ خـوتهننى      . ماي ئۇدۇل خوتهنگه راۋان بولـدى     مۇ تۇرال ىالر ياركهنتت ئۇ. ھارۋىالپ ياركهنتكه كهلدى  

  .تلىق پاناھگاھى بولۇپ قالدىىقاۋ تۇڭگانالرنىڭ تىىۋىاليشۇنداق قىلىپ خوتهن . ئىشغال قىلدى
 

 ماقتاىقۇتر قىزىل ئۈرۈمچى
 
گــانالر ۇڭن تهرىــشكې ئهمىگىپ يــاردهپلۆ كــڭپنىــەرهت اۋموســك يىنېــك اقىــدىنپئىتتى اۋموســك - مچىۈرۈئــ

مچى ۈرۈئـ . قىلىنـدى  پۇغلهم  رىپىدىنهر ت هچلۈگانالر قىزىل ك  ۇڭيىن ت ېندىن ك ۇئ. پ قىلدى ۇغلهرنى م هركلۈت
ــۈپ ــۈت ــستاننىۈرقىي تهن ش ــ ه مڭركى ــزى بول ــدىۇركى ــل ك. پ قال ــهچلۈقىزى ــڭرنى ــەزدهركه مۇ ب ــۇرۇ ت چ ۈپ ك
ك ۈلـ ۆ بىـر ب ڭالرنىـ ۇئ.  توپالنـدى هنگه خـوت كىنىپېگانالر چ ۇڭردىكى ت هتلهىاليۋر قايسى   هن ھ هشى بىل ىتىرسۆك

. دىىـ داغل گـانالرنى ۇڭالرنـى يـاغالپ، ت    ۇنزه خ هتى بـويىچ  ىز ئـاد  ۆا ئـ  ۋموسـك . غىندىىاغا سـ  ۋموسك لىرىقوماندان
ــ ىداغل لىــپې، ئاخىرىغــا كۇمىبولــس غــانىى خوجــا نىيــاز ھــاجىمنى باشــتا ياغل   ددۇخــ  قــولىنى - تۇغــان، پ
  .كەغاندىباغل

ــاركڭنىــېۋكتېب رالېــنېردىن گهرلهھــبەزدىكــى بــاش رهركهم ــور2 هنتكه نامىــدىن ي ــ. لــدىهس كۇ ئ الر ۇئ
 ەكىـد ىكرۆ مىلتىـق، ك   ەسىدىـ لكهلىشقان، ي ېۋيىىق ك ۇرىغا چور ىتلۇرىغا قالپاق، پ  ىك، باشل هلڭۆن ك ۇزۇچىسىغا ئ ۇئ

ن ۇ ئىـسمى زاكىـر ئـاخ      ڭ بىرىنىـ  هنهن، ي ۇ ئىـسمى شـاكىر ئـاخ      ڭبىرىنى. سىشقان ئىدى ېرىغا تاپانچا ئ  ىئوق، يانل 
ــىهدىن باشــقا تىلنــى بىلمىســچۇر. ئىــدى ــىهت. يتت ــدىنۈت -قق ــنهق رقى ــۇر بەزهتئىي ر هرلهســكه قىزىــل ئڭالرنى

سـودا   دىغانىـ رېپ ب ۈزۈتكـ ه مـال ي   غـا رراالېنې گ هشـت ۈنۈرۆالر ك ۇممـا ئـ   هئ.  يوق ئىـدى   هبهۈ ش -كه ش ەنلىكىدهئىك
رلىرىنى باشـالپ،   هسـك ه ئ ڭجـا ېڭ پـوالت ت   هڭن ت هلىـشى بىـل   ې ك ڭالرنىۇب. لىشقانىدىېۋكىرى هتىگپىكىلى قىيا ۋە

  . نالشتىۇلىپ ئورې كهنتكه ياركۇقانمپىرهپتىن قازاق شەره بىر تهنهي. نالشتىۇ ئورىغائورد لىپې كهنتكهيارك
ئـشغال قىلىـپ،     پنـى ەرهرتهلىنغـان زاتـالر ھ    ېرىـدا تىلغـا ئ    ىقۇن، ي هلـگ همچى نامىـدىن ك   ۈرۈئ:  كاالم هالسۇخ

 ەردهنلۈ كـ  ۇشـ . دىىمنى ھاكىملىققا سايل  ە ئاد نهگېن د ۇباي ئاخ . ئالدى قىلىش ئىشلىرىنى قولغا     ەرتنى ئىدار ۇي
: ە بىرىـد  ڭالرنىـ ۇئ. ردىۇلىـپ تـ   ېقالر ك ۇيرۇش، بـ  ۇرۇقتـ ۇپ ئ هستىلۈ ئ -ستى  ۈ نامىدا ئ  ڭنىېۋكتېب مچىدىنۈرۆئ
نـت  هلىـپ يارك  ېك سى بىـر ئـايروپىالن    ىـ تهك ئ ەدنـ هگېد. ن ئىـدى  هيىلگې، د »ۇبارىد  ئايروپىالن هنتكه يارك هتهئ«
زدىن بىـر ئـايروپىالن   ېـ  ت هنتتهيـارك «: لـدى هق ك ۇيرۇنـداق بـ   ۇينىـدىن م  هك. تتىهنىپ قايتىپ ك  ىئايل نىنىىسمئا
  .لدىۈزۈتكۈيدانى ياساپ پهئايروپىالن م  بىرهزلىكتېن ته بىلڭنىۇب. »نۇيدانى ياسالسهم

 ۇبـ . دىىـ مرالۇپ ت ەت تىـر  ۇيىن پـ  ېـ مىـدىن ك  ۈلۆ ئ ڭرغازىنىـ ۈمۆت الرمۇجاھىـد رلىك  هىدىكى ي ئهتراپر  هكاشغ
ت همۈكــۆردىكى مىللىــي ھهكاشــغ ۇمىن بولــسهشــكهن بىرلهىــدائىيالر بىــلپك ۈلــۆق بىــر بۇشــلۇئارت الرمۇجاھىــد

  . دىىلمەرۈتۆيىن قايتا باش كېيىقىلغاندىن ك

 ىـر ب. شـتى ۈ كويىغـا چ   ڭشـنى ۇزۇتقۇنىنى ق ېز ج ۆرىشان ھالدا ئ  ه پ -مكىنهركىم غ هھ. تتىهت ك هئام: نۈكهي
لىرى ى ســاقچى ئىــدار-پ چىقىــپ، سىياســىي ئورگــانالرۈرۈتــۆت بــاش كهمۈكــۆل ھ قىزىــەمچىــدۈرۆپــتىن ئەرهت

ــشل  ــددىي  ئى ــشىل ىنلۇرغۇ باشــالپ، نهشكهجى ــار كى ــان ئىلغ ــهغ ــا قاتناشــقانالر،  .  تاشــالندىهگىرمۇر ت ئىنقىالبق
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ــ ــكه، ئهتكهسىياسـ ــلى ئارهرلىككهسـ ــدى ىـ ــانالر قامالـ ــان. شىپ قالغـ ــل ۇھبهالر مىقاماقخـ ــالر بىـ ــدىهسـ . ن تولـ
 رهلىرمۈس تـ ۇخـس هئايالالرغـا ئاتـاپ م  . پ بولـدى ۆ كەدىجىرەد كەدۈگىبىلم ۇمچىمۈرۆ سانى ئ  ڭرنىهنلهگلۈرۈلتۆئ
 هن بىـرگ  هش بىـل  ۇتلىك بولـ  ەلىك شـىدد  ىنچۇت شـ  ه سىياسـ  ۇاتقان ب ۋمچى نامىدىن ئىجرا قىلىنى   ۈرۈئ. لىندىېس
، ەدىــ رغانهكــازدا، فۋ كاام قىلماقتــا ئىــدىكى، ئوكرائىنــادا، قازانــدا، قىرىمــدا،    ۋن داهت بىــلهرئۈر ســەده قۇشــ

رقىي هم شــۈزۈلغان قىزىــل تــۇرۇ يىلــدا ئىــشقا ئاشــه يىگىــرمەتلىرىــدهىاليۋ ۇ ســهتــته، يهنتتهرقهمهريادا، ســەســىرد
  : مىزىلىتوخت داتوغرىسى بلىرىهۋە سڭنىۇ بەندۆۋەت. ال ئىشقا ئاشتىىن ئىچىدۈز كۇ ئوتت-هركىستاندا يىگىرمۈت

 - ئىـنقىالبچىالر بـارا    ۇرغـان بـ   ۇ ت هتتهتىدائىي ھـال  پسىز، ئى ىجرىبه ت . ئىنقىالب بولدى  ەسىيىدۇ يىلى ر  -1917
ــار ك ــدىهچۈب ــۇب. ي ــلڭنى ــايه بى ــايالردا ك-ن ج ــارتىي ۇموم ج ــستىك پ ــكىالتلىرى كه تهنى ــدىهپۆش ــ. ي رق هش

ــاك رئىــشچىال ۋە ىېترســىتۋېىنۇئ ــپئىتتىرالر ۇيغــۇ ئەمــدهى ھېتلتۇپ چىالر، ۇغــۇنىــپ چىققــان ئوقىلىربىيه تدااقى
يىـشى  ىپۆك رىېنـس ۈك ڭ لىرىنى )ه، نىزامنام هتمهرسۆك(ك دىرىكتىپ   ۈرلۈ ت ڭنىىر، پارتىي هلى چار -لۇسۇرخىل ئ هھ

چىنى باشــتىن ۇ ســىناق باســقۋەشىش ىــلىيلهمهتىملىــق ئېملىرى بىــر قۈزۈن، تــۇ قــانڭنىــستالرنىۇمومن كهبىــل
پ، ۇ بولغـان بولـ    ه ئىـگ  ه خـارابىگ  هيرانۋەنىستالر  ۇمومك يىنې قىلغاندىن ك  هلىبهغ ئىنقىالب ەدىسىيۇر. زدىۈتكۆئ
 ڭتنىـ ه بـارا مىلل   -بـارا . ن بار ئىـدى   هشمۈپتىن د ەرهر ت هغا ھ ڭنىۇئ.  ئىدى هتته ئاجىز ھال  ۇمىتتىن  تول  هھهر ج هھ

شقا ۇنۇسالرغــا بويــۇلــق ئىالجــسىز ئهن خۈتــۈپ، پۈتــۆنىــستالر قولىغــا ئۇمومك لىرىىفــابرىك -دۋۇلــك، زاۈ م-مــال
سىپ ېـ ركىـستانغا ب  ۈرقىي ت هن شـ  هچ بىـل  ۈى كـ  ۋنىـ ه م ۋەمـاددىي   نداق  ۇ شـ  هنهر ئ هچلۈقىزىـل كـ   . ر بولدى ۇجبهم

ركىـستانغا ئـات    ۈرقىي ت ه شـ  ڭقىزىلالرنىـ . ردىۇ ئىشقا ئاشـ   ەندۈ ك 20لىرىنى  ىجرىبهت غانى يىلدا توپل  20كىرىپ  
، تانكـا،   )پىلىمـوت  ئـوق سـاچار   (ز  ۇتىراليـ ې لىـرى، م   )لمـا ۇرۇتوپ ياسايدىغان ق  ( توپخانا   ۋەلىرى،  توپ    ماشىنى  ۋە

ــايرو ــۈپىالنلىرى، تئ ــاھۈرل ــويىچهلهك س ــسهخهتۇ مهر ب ــك، پروفېس، تىس ــپ ن ېخنى ــسورلىرىدىن تارتى ــۇس ن ۇرغ
 ڭنىـ ۇب. ك ئىش بولغـان ئىـدى     ەندهلگهپ ك ۈرۈچۆ ك همچىگۈرۆانى ئ ۋددى موسك ۇلىشى خ ېك لىپېئ رنىهلىرسهن
 ىننىـــستالردۇمومتى، كىش سىياســـۇتـــۇرۇغىنى قۇرۇزىش، ئـــېـــلقنـــى ئهن خهر خىـــل يـــولال بىـــله ھهســـتىگۈئ

ــوق، ده ياشــاش ھڭنىباشــقىالر ــققــى ي ــات پائار، ھوشــ   نهگې ــستالرنىۇمومت كهقهي ــداھ ڭنى ــر، دۇياتى  نهگې
ــدىي ــس هڭ ئڭنىىئى ــانلىق ئى ــ اتىپ ج ــۇلۇز ەتىدۈپىس ــكىدهۋ گهڭ ئڭمنى ــادپئى لى ــى ــستاندا ۈرقىي تهسى ش ركى

  . يتتىهچۈانلىقىنى كۋرا زو-قۇلىپ زورلې رولىنى ئىشقا سۋەچ ۈ بارلىق كۇتمهمۈكۆھ.  يدانغا چىققان ئىدىهم
 

 رىداىيولل ھندىستان
 

 ەىدە خىتـاي ۋ   ىپئىنقىالبنىـڭ دەسـتل   . لىـۋەردى ېك الكهتپـا ينىـدىن   الكهت كه پـا كۈن ئۆتۈپ، ئاي ئۆتـۈپ      
 نــىىھهمم تۇڭگانالرغــا غالىــب كهلــگهن بولــساقمۇ، كېــيىن ســاناقلىق تۇڭگاننىــڭ قــولى بىــلهن قىزىــل رۇســلهر

 قالغـان مانـا شـۇ خهتهرلىـك چاغـدا بهختىمىـزگه قـانخور يۈسـۈفجاندىن                 جاھان قىزىـل رۇسـقا    . مهغلۇپ قىلدى 
  . لى بىزنى ئىزدەپ يۈرگهن خوجانىياز ھاجىمدىنمۇ قۇتۇلدۇقىيىن، ئورۇسالرغا تۇتۇپ بىرگقۇتۇلغاندىن كې
 ئـۆتكهنكى باالالرنىـڭ ھهر      بـۇ بـاال   . لىرىگه قالـدى  ىجۇجمه ممۇنىزوملهر، ك ىجۇجۋەت قىزىل يه  ۆئهمدىكى ن 

. ئىــدىنىش مــۇمكىن ئهمهس ىسا بــۇ بــاالدىن ســاقلىــمىئــالالھ ئــۆزى ساقل. ەھــشهتلىك ئىــدىىــدىن دىغقاند
بهدەخــشان . ئېــشىپ جــاننى چهتــكه ئېلىــشتىن باشــقا چــارە يــوق ئىــدى  رىــدىنىئهمــدى بىــزگه ھىمااليــا تاغل

ــاقتۇق       ــۇرۇپ ب ــاش ئ ــكه ب ــهلمهي، ھهر تهرەپ ــلهن پۈتۈش ــاقچىلىرى بى ــڭ قاچ ــستا ىن. يولىنى ــايهت، ھىندى ن ه
 ئۇنىڭـدىن كهشـمىرگه     ،كارۋانباشلىرىدىن بولغان ئهسلى ئافغان مۇھهممهد ئۆمهرخـان بـاي بىـلهن كۆرۈشـۈپ            

 لىۋىتىــشىنىېىــلهن بــاش كارۋانغــا قوشــۇپ يولغــا سمىز بىنى، بىزنــى بىــر ئىــالج قىلىــپ ئــائىلغانلىقىمىزىبارىــد
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ئهپهنـدىم،  «: ئـۇ . ىزنـى بىلهتتـى  لىكىمخىزمىتىنـى قىلىۋاتقـان ئـادەملهر ئىكهن    بۇ باي بىزنىڭ دۆلهت . ئۆتۈندۇق
سۇسالنغان ھالدا، قولۇمدا بىر ئـات ۋە بىـر خىچىـردىن باشـقا             پئهمهن  . دېدى» لى پۇل الزىم  ېهر چىقىمىغا خ  پسه

ــداق ــه ھېچقان ــوقلى پس ــارلىقى ي ــ ىنىقهر تهيي ــۇنداقت. تىمئېيت ــا   ىش ــى دانه تاپانچ ــولىمىزدا ئىكك ــدىن ق مۇ ئۇنىڭ
مـانهتتىن باشـقا يهنه لونـدون       ېك ھاجىنىڭ قولى بىلهن سىزگه تاپـشۇرۇلغان ئا       ب سوفىي«: بارلىقىنى يوشۇرماي 

بـۇ  «: ئـۆمهر بـاي بـۇنى ئـاڭالپ       . دېـدىم مهن  » نىمـدا ېرلۇق بىـر ئـالتۇن تاپانچـا ھـازىر ي          نومۇ 31950لىق،  ىمارك
سا ىــمهن، بولمىخېرىــدار بولــسا ســات نىىتاپــانچ نۈيــۈچ«:مهن. ، دېــدى»ىــسىز؟ ئهپهنــدىمقــورالالرنى نــېمه قىل

 دانه ئـالتۇن ئـوقى بىـلهن سـاقالپ، ئىنگلىـز ھۇدۇدىغـا بارغانـدا                35نى  ىئهمما ئالتۇن تاپـانچ   . مهنىتېتاشالپ ك 
ــالپ،    ــۈپ تاش ــوقلىرىنى كۆم ــالتۇننى چىق  ئ ــۇندۇرۇپ ئ ــانچىنى س ــپ، زەرگهرگه ســ ىتاپ ــى  ېرى ــول چىقىم تىپ ي

  . دېدىم» قىلىمهن

، »نداق قـۇرۇق قـول چىقىــدۇر   قىلغـانالر شــۇ دۆلهتـكه سـاداقهت بىــلهن خىـزمهت   «: بــاي مـۇھهممهد ئـۆمهر  
  :ئېسىمگه يهتتى نىڭ بۇ مىسرالىرىادېگهن ئىدى، شۇ ھامان زىيا پاش

 
  دۆلهته، دەردە ئوغرار كىم ساداقهت ئهتسه ئهلبهت
 .مىللهته -ئىستىقامهت مهھزى جهننهتتۇر بۇ مۈلكۈ

  :تهرجهمهسى

  ،كىم دۆلهتكه سادىق بولۇر دەرد تاپقۇسى ئۆزىگه
  .ىقتا ياشىماق كىرمهك جهننهت ئۆيىگهپۇقهرال

 
نى ماڭــا كىــرا ھهققــى ىئــالتۇن تاپــانچ! ئهپهنــدىم«: پئــۇ شــۇنداق دېگهنــدىن كېــيىن كۈلۈمــسىرەپ تــۇرۇ

يىنىـڭ  ېبىر ھهپته ئىچىدە، ئاۋغۇسـت ئ     . هرئورنىدا بىرسۇنلهر، ئاتچىلىرىم سىزنى كهشمىرگه يهتكۈزۈپ قويسۇنل      
ئـۆزلىرى شـۇالر بىـلهن    . دۇىـ لىقتىن يولغا چىق  ى ئات يۈك بىلهن قارغ    46 ،پشى بولۇ ېجۆرە باي كارۋانب   رىداىباشل

ــرگه م ــشقاېبى ــسۇنلهر ڭى ــدى» ھازىرالن ــاڭالپ خوشــ     . دې ــى ئ ــۇ گهپن ــدىن ب ــۆمهر باي ــۇھهممهد ئ  لىقىمدىنالم

ــمهي قاه ئىــشهنگۈم كغــاقۇالقلىرىم ــدىل ــالتۇن تاپانچــا   دەىــمهن مۇشــۇ دەقىق! خــان ســاھىب«. ل ھــازىرمهن، ئ
بىـز شـۇنداق قىلىـپ      . دېـدىم مهن  »هر بىـزگه مۇبـارەك بولـسۇن      پمۇبارەك بولسۇن، بۇنداق ئۇلۇغ سـه      رىغاىابلنجا

. ئۆتتـۇق لىرى توسـقان ئىـدى، يـول خهتنـى كۆرسـىتىپ            ەنىـۋ  شهھهردىن چىققـۇچه قهلـئه دەرۋاز      .يولغا چىقتۇق 
، »ئۆتهلمهيـدۇر  ڭىـپ ېمبـۇ يهردىـن قـۇش ئۇچـۇپ، ئـادەم           «: را ساقالۋاتقان ئهسكهرلهر  گېدەريا بويىغا بارغاندا چ   

كېلىـپ، دەرھـال     رگهن تهۋسىيه خېتـى   هب زىپېبۇ چاغدا ئېسىمگه شاكىر ئاخۇننىڭ ي     . دەپ بىزنى قايتۇرۇۋەتتى  
ئۇ كاتىبىغـا بـۇيرۇق قىلىـپ       . نى كۆرسهتتىم ىبېرىپ، ئۇنىڭغا تهۋسىي   شىغاېق ئات چاپتۇرۇپ پوالت تېڭجاڭنىڭ   

 رقىزىـل سـاقچىال  . لـدۇق هبىـز دەريـا بويىغـا ك   . بهردى سىپېـ ب سـىنى ۇيول خېتى قىلدۇرۇپ، بادامچه تامغبىزگه  
قىرغاققـا چىقىـپ    . يىـق بىـلهن ئۆتتـۇق     ېق تىغـا ېدەريانىـڭ ئـۇ ق    . رىـشتى ېه ئىجازەت ب   ساالم بېرىپ، بىزگ   ۇغاتامغ

 لىرىنىڭ ئالـدىغا ئېلىـپ    قومانـدان لىقتىكى بـاش    ىئـۇالر بىزنـى قـارغ     . ۇتۇلۇپ قالـدۇق  تۇرۇشىمىزغا تۇڭگانالرغا ت  

مهن . سوراشـتى دەپ  » كىـم سـىلهر؟ نـېمه ئۈچـۈن كهلـدىڭالر؟ نهگه بارىـسىلهر؟            «:  ئۇالر بىزنى كـۆرۈپ    .باردى
ئــۇالر . تىمئېيتــ تىۋاتقــانلىقىمىزنىېرى بىــلهن ھهجــگه كىر ئىكهنلىكىمىزنــى، باينىــڭ ئــاتچىلگهىبىزنىــڭ ســود

كېـيىن   ىقلىغاندىنترە مېنىـڭ سـۆزلىرىمنى تهسـ      ۆشىنى چاقىرتىـپ كهلـدى، جـ      ېـ پىمگه ئىشهنمهي كـارۋان ب    ېگ
سۇن، ىـ قىلىنم ىدەخلـ  رىغـا ىرىغا، خورجۇنل ىە مالل گهرلهر، ئات ۋ  ىبۇ ئادەملهر سود  «: ئۇالر بىزگه . بىزگه ئىشهندى 

هر پ ئىككـى كـۈن سـه      -بىـر .  تاپـشۇردى  غـا رە باي ۆبېرىـپ بىزنـى جـ      زىـپ ېي تـى ېخ يـول  دەپ» بارىدۇ بهيتۇلالھقا
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لىقتىن ى ئات بىـلهن يولغـا چىقىـپ، قـارغ         46  مالالر يۈكلهنگهن  كۈىلىپ يىپهك، كىگىز ۋە باشقا تۈرل     تهييارلىقى ق 
گهن مۇبــارەك ىــىن ھهمىــشه نــاله ۋە زار بىــلهن تىلنــابى ھهقــتابىــرى ئــارزۇ قىلغــان، جئــايالردىن . ئايرىلــدۇق

  . هرگه ئاتالندۇقپسه
نـى قوتـاز    يولغـا چىقىـپ كـارۋان بىـلهن تهڭ بهزى داۋانالر          لىقتىن  ى كۈنى قارغ  - 8 ئاينىڭ   -8 يىلى   -1934
رى كهبى دۇنيانىـڭ ئهڭ ئېگىـز تـاغلىرىنى ئـات بىـلهن        ىھىمااليا تاغل . چىر بىلهن باستۇق  قې زىلىرىنىبىلهن، به 
 پىـشماي  گـۈرۈچ  قىـدىن ۇدەپسىن داۋاندا ھاۋانىـڭ يوقل . ۇقگاھ سۇسىز قالد  . گاھ قار تهكتىدە قالدۇق   . باستۇق

چىلىـشىنى  ې ئىككـى كـۈن يـول ئ      - ماڭالمـاي، بىـر    چـكه قـاپالپ كهتكه   سهسى داۋاندا يولنى مـۇز    . غىزاسىز قالدۇق 
بىـز بـۇ يهردە ئالالھنىـڭ       . لدۇقهدېگهن بىر جايغا ك   » پانامۇغ«شهققهت بىلهن   ۇبىر م بىز ئاخىرى مىڭ    . كۈتتۇق

 -بىز بۇالقنىـڭ سـۈيىدە بـاش       ،مۇ بۇ يهردە بىر تهبىئىي ئىسسىق بۇالق بولۇپ       ىئۇ بولس .  تىگه نائىل بولدۇق  ىمېن
نه بىــز يه. ىمىزكــى، شــۇنداق راھهتلهنــدۇقئېيتئالالھقــا ئالقىــشالر . نىۋالــدۇقىلىنى چايقــاپ، پاكىزرىمىزىئايــاقل

 66هـايهت   ىن. يـۈكلىرىمىز چۆلـدە قالـدى     . هتتـى دەك ئات يـول ئۈسـتىدە ئۆلـۈپ ك        ىيهتت. يولىمىزغا راۋان بولدۇق  
 تىپېسـ  گهى رۇپىـي  35ئـۇ ئـاتنى     قالغـان ئىـكهن،     قولىمىزدا بىرال ئـات     . لدۇقهك كۈن بولغاندا كهشمىرگه يېتىپ   

بىزدىن بۇرۇن كهشمىرگه كهلگهن، ئۆز دەۋرىدە  شهرقىي تۈركىستاندا ئاكتىـپ ھهرىـكهت قىلغـان         . دۇقىخهجل
قـت ئۆتمهسـته ھىندىـستان    اھـېچ قـانچه ۋ     مىللهتچىلهر، مۇنهۋۋەرلهردىن بىرقىسمىنى ئۇالر كهشـمىرگه كېلىـپ       

الدى جـاننى گىلگىتـتىن     ۋتىېسـ  دىنىـ شـۇ جۈمل  . رىپتـۇر ېپ ب تىگه تاپـشۇرۇ  ىھۆكۈم تى تۇتۇپ ئۈرۈمچى  ىھۆكۈم
ى كاشـغهر يېڭـى     الدىجاننۋتىېسـ  سـىلېڭ  ليۇبىـڭ  تىىھۆكـۈم  ئـۈرۈمچى . قايتۇرۇپ كاشـغهرگه يولغـا سـېلىپتۇر      

بـۇنى ئىـشىتكهن    . كهلـدى  مۇىۇ سـوغۇق خهۋەرنىـڭ ئـاۋازى كهشـمىرگ        بـ . تىـپ ئۆلتۈرۈپتـۇ   ېشهھهردە ئاشكارا ئ  
. ىـب بولـدى  يغاال كهشـمىردىن   ىئـۆزى يـالغۇز بىـر كىچىـد        بېك تۇرۇۋاتقان سۇلتان چه كهشمىردە   ىلىغېھامان ھ 

ھۈركۈتـۈپ، بىـر چوقـۇپ       نـى ىھهمم بۇ ئېچىنىـشلىق ۋەقهلهر   . تىپتۇرېك غاساق، بومباي يولى بىلهن ھىجاز    ىئاڭل
ــدى   ــپ قوي ــدىغان قىلى ــون قاراي ــشۇرۇپ   . ئ ــۆزىگه تاپ ــڭ ئ ــشىمىزنى ياراتقاننى ــۇ ئى ــك،  ،بىزلهرم ــۇ زەھمهتلى  ش

ــهققهتلىكۇم ــه ش ــهتم  پس ــۆزگه كۆرس ــا ك ــارەب نگىىهرنى قايت ــا ي ــشى  ە زار-دەپ يىغ ــدىرنىڭ ياخ ــپ، تهق   قىلى
  .گه ئۆي ئېلىپ تۇردۇقىكۈنلىرىنى كۈتۈپ كهشمىردە ئىجار

 
 تىۋېئاقى ڭنىىبشهرقىي تۈركىستان ئىنقىال

 
غـان، ئىچكـى ئىـشالردا       شـهكلىنى ئال   )ئـاپتونومىيه (نۆۋەتته، شهرقىي تۈركىستاندا بىر تۈرلۈك مۇختـارىيهت        

 ئـۆمرى قىـسقا قورچـاق ھۆكـۈمهت         ،سى يـوق  ىـ ئاالق مۇنچه ئهركىن بولغان بىلهن تاشـقى ئىـشالر بىـلهن            -ئانچه
ــالندى ــۈم   .دەۋرى باش ــاي ھۆك ــامى خىت ــڭ ن ــۇ ھۆكۈمهتنى ــۈم  ى ب ــاھىيهتته رۇس ھۆك ــا م ــدىىتى، ئهمم . تى ئى

ــك، ئىن ر ــرالرژەھــبهرلهر رۇســالردىن، تېخنى ــدانرۇس، ئهســكهرلهر،  ىنى ــنېگالر، قومان ــۇئهللىملهر  رالالرې رۇس، م
رۇس، بارچه ھهربىي ۋە غهيرىي ھهربىـي كـۈچلهر روسـالرنىڭ قولىـدا بولـۇپ، بىـر خىتـاي ئۆرۈمچىـدە خـۇددى                       

 دىكىشـۇ چاغـ   . قورچاقنىڭ ئورنىدا رەئس بولـۇپ تـۇراتتى، ئهممـا ئۇنىـڭ چۇلـۋۇرى رۇسـالرنىڭ قولىـدا ئىـدى                  

مـۇ مـاس   ىلتو غـا قانلىرىئېيت شـائىرنىڭ تۆۋەنـدە   )تىىئهينـى ھـال  (سى يىكوفىئۈرۈمچى ۋە ئۇنىڭ رەئىسىنىڭ پوتو  
  :ىدۇكېل

  
  ،مهن دىلدىن سورىدىم ھالىڭ قانداق؟ دەپ

 .بىچارە، قان يىغالپ قالدى ئۈمچهرەپ
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  يتتىكى، قانداق بولماقچى؟ېئاخىرى ئ
  .دەپ لهرنىىئۆزگ ياشىغان مهندەكلهر

 
  اق تۈزۈشىپئىتتىنىڭ خىتايالر بىلهن ىخوجا نىياز غازى ئات

 
تىگه ىنۇسـر  ۋە مىىنىـڭ يـارد   دا ھهرقاچان ئالالھ  ىرىبولغان چاغل اق  پ بىرلىرى بىلهن ئىتتى   -مانالر بىر مۇسۇل

گه ئېرىـشىپ، خىتـايالرنى ئوسـال ھالغـا         ىبىـ غهل دىنىـ بىچى، ئىمـان كـۈچى بىـلهن غهل       نائىل بولۇپ، بىرلىك كۈ   
 مىنــىېالنغان خىتــايالر  دىدپايــبۇنىڭــدىن . چۈشــتىغا ئىخــتىالپ كېــيىن مۇســۇلمانالرنىڭ ئارىــسى. چۈشــۈردى

كېـيىن   اقتىنپـ خىتـايالر بـۇ ئىتتى    . اق تـۈزدى  پـ غا يان بېرىـپ، ئـۇالر بىـلهن ئىتتى         رۇسالر ،دە-باشلىدى ئېلىشقا
ــىدە    ــاردەملهر تۈرتكهس ــان ي ــالردىن ئالغ ــدى  رۇس ــۇ كۈچهي ــاددىي ۋە مهن  ر. تېخىم ــۇالرنى م ــالرنىڭ ئ ــۇس ۋىي ى

ركلهرنىـڭ  سىدا خىتـايالر تۇڭگـانالر بىـلهن تۈ       ىـ ئارق  شىىـ تىشى ۋە يـول كۆرس    ىـ ۋەتلجهھهتلهردىن قـولالپ، قوۋ   
ئارىــسى  مانــا شــۇنىڭ بىــلهن خوجانىيــاز ھــاجى بىــلهن تۇڭگانالرنىــڭ . هق بولــدىپپئارىــسىنى بۇزۇشــقا مــۇۋە

ككـى   ئى -بىـر . نىپ كهتتـى  ىدىكى دۈشمهنلهرگه ئايل  ىجىدەر لىشى مۇمكىن بولمايدىغان  ېئۇالر يارىشىۋ . بۇزۇلدى
. لىــال ھالىــدىن كهتتــىقېتىملىــق ئــۇرۇش مهيدانىــدا تۇڭگــانالر غالىــب، خوجانىيــاز ھــاجىم مهغلــۇپ بولــۇپ خى

 تىـشقا ىئورن سىىـ ئاالقۇرسـهتنى كۈتـۈپ تۇرغـان خىتـايالر خوجـا نىيـاز ھـاجىم بىـلهن دوسـتلۇق                   پشۇنداق بىـر    

لىـشىمگه ئىمـزا   ېن غـازى ئاتـا بىـر ك      خىتـايالر بىـله    سىدەىـ نهتىج لهرىرىمـۇزاك  تهقهززاسـىچه  ماننىڭاز. باشلىدى
  :تىكىستى تۆۋەندىكىچه لىشىمنىڭېبۇ ك. قويدى

  :دىغان ياردەملهرىرىلېغا بىخىتايالر تهرىپىدىن غازى ئات
  ،تهرلىك ئوقېمىڭ دانه مىلتىق ۋە ئۇنىڭغا ك. 1
هرقىي نهق، قالغان قىسمى تۇڭگانالرنىـڭ سـهردارى مـاجۇڭيىڭنى شـ     35% بىر مىليون سهر پۇل، بۇنىڭ   . 2

  .تاپشۇرۇالدۇر تۈركىستاندىن قوغالپ چىقارغاندىن كېيىن

تى بىـلهن قۇمـۇل، تۇرپـان،       ۈپىسـ  لىققومانـدان  تىنىـڭ جهنـۇبىي رايـون     ىخوجا نياز ھاجى چىـن ھۆكۈم     . 3
  .دۇىۇب، غهربىي شىمال قىسمىنى باشقۇردىن جۇڭگونىڭ جهنىئالته شهھهر ۋىاليهتلىرىنى، جۈمل

رىي يـاردەم   ىئهسـك  ر ئارىسىدا جهڭ بولۇپ قالسا، خوجا نىياز ھـاجىم خىتايالرغـا          خىتايالر بىلهن تۇڭگانال  . 4
  .دۇىقال  ياكى بىتهرەپدۇىقىل

ئايرىلىـپ چىقىـپ كهتكهنلهرمـۇ      . قوشـۇلمايدۇ  زىـلهر به خوجانىياز ھاجىمنىڭ يىقىنلىرىـدىن    لىشمگهېبۇ ك 
  ).بهگ ئهنه شۇالرنىڭ بىرىدۇ ساۋيول(. بولىدۇ

بـۇنى  . بواللمايـدۇ  هقەپپمـۇۋ  رىـشقا ىى شـهرقىي تۈركىـستاندىن سـۈرۈپ چىق       الرنخوجا نىياز ھاجى تۇڭگـان    
شىممۇ ئهمـدى قـۇرۇق      لىـ ېدا تۈزۈلگهن ئاتـالمىش ك    ىارئ. ۇدي ياردەمنىڭ يىپىنى تارتىشقا باشال    كۆرگهن خىتايالر 

 .ۇدىنىپ قالىقهغهزگه ئايل
 

  فۇكاڭ بىتىمى
 

پ خوجـا   ىـسىغا ئىخـتىالپ چۈشـتى، شـۇندىن باشـال         ئار قاچاندۇر خوجا نىياز ھاجىم بىلهن تۇڭگانالرنىـڭ      
تۇڭگـان  گويـا    ئۇنى بىر تهرىپىدىن خىتاي يهنه بىـر تهرىپىـدىن  . نى ئىككى بولدىىنىياز ھاجىمنىڭ بىر دۈشم  

  .غا ئالغان ئىدىىەپتىن قادالغان خهنجهر بولۇپ ئارئىككى تهر
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بېرىـشى   مهسـلىههت  لىرىنىڭمۇشـاۋىر  زىىـيىن ئهھۋالـدىن قۇتۇلـۇش ئۈچـۈن به        خوجا نىيـاز ھـاجى بـۇ ق       
ىـشىم  لېۋېتلهر بىـلهن ك   وسـ  نىـڭ ىخوجا نىياز غازى ئات   . جبۇر بولدى لىشىم تۈزۈشكه مه  ېبىلهن رۇسىيه بىلهن ك   

ئــاقىۋەتته  سىىــمۇ بــۇ ئىــشنىڭ نهتىجىڭ يهڭگىلرەكىنــى تالالشــتهك بىلىنــسماققــا ئىككــى زىياننىــىتۈزۈشــى قار
 ئازگالىغــا الكهتكهپــاانــدا شــهرقىي تۈركىــستان خهلقىنــى ۈن ئېيتقئىــستىقاللچىالرنى، بىــر پۈتــ ئــايرىم ئېيتقانــدا

  . دىىسۆر

دە ىـ مۇئاھ ئارىـسىدا  ۋېتلهرونىيـاز ھـاجى بىـلهن سـ    يىدا فۇكاڭ دېگهن جايدا خوجـا      ېئ  يىلى ئاپرېل  -1932
بىتىمنىـڭ قىـسقىچه مهزمـۇنى      . دەپ ئاتالـدى  » فۇكـاڭ بىتىمـى   «شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ بۇ بىتىم     .  ئىمزاالندى )بىتىم(
  : ۆۋەندىكىچهت

 هقهتپ لىرىىئــاالقئهلــلهر بىــلهن ئېلىــپ بارىــدىغان ســودا ۋە ســانائهت   شــهرقىي تۈركىــستاننىڭ چهت-1

  .دۇىبول ئارقىلىق سىىروسىي ۋېتلهروس

ۋېتلهر بىلهنال بولىدۇ، باشقا دۆلهتـلهر بىـلهن        وڭ سىياسىي مۇناسىۋەتلىرى پهقهت س     خوجا نىياز ھاجىنى   -2
  .قىلمايدۇ ئاالقهسىياسىي 

 تېخنىكــا ئىــشلىرىغا كېرەكلىــك مــۇئهللىملهر، - تهربىــيه، پهن-لىــم شــهرقىي تۈركىــستاننىڭ ھهربىــي ته-3
 قىلىـــدىغانالر، يېتهكچىلىـــك رىـــشقاېب تهكچىلهر، مائارىـــپ ۋە ئاقـــارتىش ئىـــشلىرىنى ئېلىـــپېـــي -قومانـــدان

 بـارلىق  ششـۇالرغا ئوخـشا  ۇتهخهسسىسلهر ۋە  م-چىش ئىشلىرىدىكى تېخنىكېدوختۇرالر، مېتال ئايرىش، كان ئ  
ىلىــشقا  قپ بــۇالرنى باشــقا دۆلهتلهردىــن تهله.بولىــدۇ ۋېتلهردىنوتهكچىلهر پهقهت ســېــ  ئىلمىــي يدىكىئىــشالر
  .دۇىقاندۇرۇل تهرىپىدىن ۋېتلهروس ىىپجا نىياز ھاجىنىڭ ھهرقانداق تهلخو. بولمايدۇ

دۇ، مـاددىي ۋە    ىـ رېجلىق قـورالالرنى ب   ىمغـا ئېهتىيـا   ۋېتلهر خوجـا نىيـاز ھاج     ويۇقىرىقى شـهرتلهر ئاسـتىدا سـ      
پ، نىگه دۈشـمهن بولـۇ    ىمخوجا نىياز ھاجىمنىڭ دوسـتىغا دوسـت، دۈشـ        . دۇىۋىي جهھهتلهردىن ياردەم قىل   ىمهن

بـۇ بىـتىم بـويىچه      . مايـدۇ ىن چاغدا ھهربىي يـاردەملىرىنى ئاي     كېرەك بولغا . دۇىشىھهر قانداق ئىشتا زىچ ھهمكارل    
 ۋە ئـوق، نهچـچه مىـڭ تـال           دانهدىـن ئـارتۇق مىلتىـق      )1000(نچى ياردەم مىـڭ     دىغان بىرى ىرىلېب ۋېتلهردىنوس

  .سى، بىر نهچچه يۈز تال تاپانچاىقول بومب
  . لىق، كېۋ قورال زاۋۇدىدىن چىققان قورالالر ئىدىىمارك ساۋېت سىىبۇ قورالالرنىڭ ھهمم

   
  

 تىىزىيار ئهركهشتام
 

ئـۇ بـۇ يهردە رۇسـالر       . بارىـدۇ  ئـۇدۇل ئهركهشـتامغا   كېـيىن    چىكىنكهنـدىن  خوجا نىياز ھاجىم كاشغهردىن   
رۇســالر خوجــا نىيــاز ھاجىمغــا . دۇىــقىل بىــتىمگه كــۆرە، ئــۇالردىن يــاردەم تهلهب بىــلهن تۈزۈشــكهن يــۇقىرىقى

 چىـسىنىڭ ىخوجـا نىيـاز ھـاجىم خهزىن      . دۇىـ قىل ئـالتۇن ئاقچـا تهلهب     لىگهىدىغان قورالالر بهد  ىبىر ۋە بېرىلگهن

سىدىن ئالغان ئالتۇنالرنى، خوتهن مۇجاھىدلىرىـدىن يـاركهنتته ئالغـان نهچـچه       ىهر مالىي  ھهمدە كاشغ  دىكىقولى
 بىـر سـهر ئـالتۇن ئـۈچ يېـرىم دانه موسـكۋا            ( دۇىتاپـشۇر  روسـالرغا  ئهركهشتامدا سىنىىمىڭ سهر ئالتۇننىڭ ھهمم   

مغـا قـورالالر موسـكۋادىن    از ھاجىر ئالتۇنالرنى تاپشۇرۇپ ئېلىپ بولۇپ، خوجا نىي     روسال. )ئالتۇنىغا تهڭ كېلهتتى  
ئــالتۇنالرنى تاپــشۇرۇپ بولــساقمۇ  قــورالالرنى «: دۇ، بــۇ چاغــدا خوجــا نىيــازىــئېيت لگــۈچه كۈتــۈپ تۇرۈشــنىهك

ــسىلهر؟هب نېمىــشقا ــدۇ» رمهي ــتىمىگه خىالپلىــق  «: ، رۇســالر ئۇنىڭغــادەي قىلىــپ، كاشــغهردە ســىزلهر فۇكــاڭ بى
» دىم، ئـۇالر ئـۆزلىرى قـۇردى      ىئۇنى مهن قۇرم  «: نىياز ھاجى خوجا  . دەيدۇر» قۇردۇڭالر تىنىىئىستىقالل ھۆكۈم 

ئۇنــداق بولــسا، ئىــستىقاللچى ۋە مىللهتچىلهرنــى، خــوتهن ھۆكــۈمهت كىــشىلىرىنى يــوقىتىش «: رۇســالر. دەيــدۇ
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 نهپهر  )11(ون بىـر    لىنىـشى كېـرەك بولغـان ئـ       ېدەپ ئۇنىڭغا قولغا ئ   » ڭىزىپىم مهزمۇنى بويىچه  سىزنىڭ ۋەز     بىتى
  . دۇىشىتى مانا شۇنداق ئاياغلىزىيار ئهركهشتام. دۇىتاپشۇر تىنىېيخئادەمنىڭ رو

گهن ئـالتۇنالر ئـۇدۇل موسـكۋاغا    بېـرىل  رە، قورال ئۈچۈن روسـالرغا ۈمىگه كنهتىجه شۇ بولدىكى، فۇكاڭ بىتى   
ن موسـكۋادى   دوراالر - يـاراق، ئـوق    -دىغان قـورال  ىـ رىلېخوجانىيـاز ھاجىغـا ب     لىـگه ى بـۇ ئـالتۇنالر بهد     .ىلدىۋەتئه
ــلېك ــدىى ــتى     . دىغان بول ــۇغا چىالش ــدى س ــڭ ئۈمى ــاز ھاجىمنى ــا نىي ــلهن خوج ــڭ بى ــكۋا . بۇنى ــالتۇنالر موس  ئ

 مىللىـي مۇختـارىيهت دەۋرىـدە كاشـغهردە مهھمـۇد      قهەئائىـت يهنه بىـر ۋ   غـا ئالتۇن. سىگه چۈشۈپ كهتتـى  ىنخهزى
سىدە ئهھـمهد پاختـا     ىـ ڭ ھىماي ۇ ئالتۇنالر تـۆت ئهسـكهرنى     ب. سىجاڭ تهرىپىدىن بىر مۇنچه زىخ ئالتۇن توپالندى      

ان ئهركهشـتام، ئـوش، ئهنـدىج    بۇالر ئالتۇننى ئېلىپ . ىلدىۋەترنىڭ قولى بىلهن تاشكهنتكه ئه    ۋە قاسىم ئاخۇنال  
ر روسـال . ۋاكالهتخاناسـىغا ئـالتۇنالرنى تاپـشۇردى      ۋېتوسـ  ئـۇالر شـۇ يهردىكـى     . يولى بىلهن تاشـكهنتكه بـاردى     

نــى پى پاختــا ۋە قاســىم ئــاخۇنالر ۋەزىئهھــمهد. بهردى زىــپې ھــۆججهت يالغانــدىن كېــيىن ئۇالرغــائــالتۇنالرنى ئ
كاشـغهرگه  ئهمما ھېلىقى ئالتۇنالرنىـڭ ئورنىغـا ھىلىغـا قهدەر          .  كاشغهرگه قايتتى  ،دا قىلغان بولۇپ  ائۇتۇقلۇق ئ 

 شـهرقىي تۈركىـستاننىڭ   . نـى يـوق   ىلىكلهردىـن ھـېچ قانـداق نهرسـه كهلگ        رىي الزىمهت ىقورال ۋە يا باشـقا ئهسـك      
بىركـۈن قايتـا مهيـدانغا چىقـسا، ئۆزلىرىنىـڭ ئهنه شـۇ سوراقىـسز قالغـان                  ساىھهقىقىي ۋارىسلىرى بىر كۈن بولم    

زىش ېـ ھـازىرچه تارىخقـا ي  . دۇىـ رىغا قـايتۇرۇپ ئال  ىىنى سۈرۈشته قىلىپ ئۇنى ئۆز قولل      لىر )ئالتۇن(تهبىئىي ھهق   
  .مىز، خاالسىنىبىلهن چهكل
. ئىـشالردىندۇر   ئويـۇنلىرى ئۇالرنىـڭ تارىخىـدا بولـۇپ كېلىۋاتقـان          يهتته، روسالرنىڭ بـۇ خىلـدىكى     ئهمهلى

دىكى ئىچكى ئۇرۇش دەۋرىـدە جۇمهـۇرىيهتچىلهر موسـكۋاغا         ىئىسپانىي يىللىرى -1937 - 1935مىسالغا ئالساق،   
خـۇددى مۈشـۈككه   (ت قويغـان  مـانه اتىدىكى ئالتۇننى ئىممقى رىى ئامېرىكا دولل  500،000000مىليون  بهش يۈز   

بـۇل قىلغـان،    ۇۇشـهاللىق بىـلهن بـۇ ئـالتۇنالرنى ق        دۆلهت كىشىلىرى زور خ    موسكۋا. )مانهت قويغاندەك ائجىگهر  
ــيىن ــۇرۇش ئاياغل  كې ــسپانىيىدە ئىچكــى ئ ــئى ــۈمهت قۇى ــۈم  شىپ، ھۆك ــسپانىيه ھۆك ــيىن ئى ــدىن كې  تىىرۇلغان

هردىـن ئـۇ ئـالتۇنالرنى      گهن ي ىكـۈتم  روسالردىن ئامانهت ئالتۇنالرنى قايتۇرۇشنى تهلهب قىلغـان، بىـراق رۇسـالر          
يېقىنقـى بىـر مهزگىلـگه كهلگهنـدە ئىـسپانىيه موسـكۋادىن ھېلىقـى ئـالتۇنالرنى                . غـان ىمىئۇن قايتۇرۇپ بېرىشكه 
رۇسـالر  . گهنىتىپ ئـالتۇنالرنى بىـرم    ىكۆرسـ  لهرنىىبۇ قېتىممۇ رۇسىيه مىڭ بىر باھـان      يهنه  . يهنه تهلهب قىلغان  

  .  كۆڭۈللۈك قىلىپ كهلگهنشۇنداق ئاالائ ھهر ماكان ۋە ھهر زەماندا

  !ئالدانما! رىدىن ئاگاھ بولىئويۇنل روسالرنىڭ! كۆزۈڭنى ئاچ! ئهي مۇسۇلمانالر !ئهي تۈركىستانلىقالر
ئـۇ يـاركهنتكه كېلىـپ    . خوجا نىياز ھاجىم ئهركهشـتامدىن قايتقانـدىن كېـيىن ئـۇدۇل يـاركهنتكه كهلـدى             

رۇۋاتقــان كاشــغهر ئىــستىقالل   ىلىــپ، بــۇ يهردە تۇ خــۇددى ئىلگىــرىكىگه ئوخــشاشال مالىمــانچىلىق پهيــدا ق    
ــسۇب تىگهىھۆكــۈم ــشقا باشــلىدى  مهن ــۇن قىلى ــشىلهرنى تۇتق ــۈرۈمچى . كى ــۇق ئ ــشىلهرنى ئۇدۇلل  تۇتۇلغــان كى

  . لىگه باشتا بىر ئاز باقتى، كېيىن ياقتىىبهد لىرىپىئۈرۈمچى ئۇنى بۇ تۆھ.  تاپشۇردىتىگهىھۆكۈم
 گهنــدىنىڭهلمىي  بــويىچه تۇڭگــانالرنىپتهله زگهن بىتىمــدىكىخوجــا نىيــاز ھــاجىم خىتــايالر بىــلهن تــۈ 

. اق تـۈزدى  پـ  نىيـاز ھـاجىم رۇسـالر بىـلهن ئىتتى         تىم ھـالهتته قالغـان خوجـا      ېـ ي. كېيىن بۇ بىتىم كۈچتىن قالدى    
 اقپــپۇختــا ئورۇنالشــتۇرۇلغان بــۇ ئىتتىروســالرنىڭ دوســتى بولغــان جىــڭ شــۇرىننىڭ ئوبــدان خهۋىــرى بــار،  

  .نىياز ھاجىم پۈتۈنلهي چهمبهر ئىچىگه ئېلىندىسىدە خوجا ىنهتىج

يهتته، بىر تهرەپتىن  روسالرنىڭ ھهربىـي ۋە تېخنىكـا كۈچىنىـڭ قىزىقتۇرۇشـى، يهنه بىـر                 مانا شۇنداق ۋەزى  
ــايال  ــتىن خىت ــۈك خــ   تهرەپ ــان كۈچل ــتىن كېلىۋاتق ــدانى  ر تهرەپ ــهۇر قومان ــڭ مهش ــىلىڭ رىس تۇڭگانالرنى  گاس

ــڭ( ــىيىگه )ماجۇڭيى ــى رۇس ــپ ق  ن ــدىجهل ــتى     . ىل ــكهنتكه چۈش ــلهن تاش ــولى بى ــاۋا ي ــال ھ ــىلىڭ دەرھ . گاس
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تىنىـڭ نامىـدا    ىھۆكۈم ئۇ خـوتهننى ئـۈرۈمچى    . گاسىلىڭنىڭ ئىنىسى ماخۇسهن بولسا، خوتهننى ئىشغال قىلدى      
مـۇھىم ئىـش    . دىىسـايل  مۇنىـستالردىن وم ۋالىالرنـى ك   ائاسـت  - اسـت ئـۈرۈمچى بولـسا، ئا    . دىىسور ئىككى يىلچه 

زى ئاشـكارا مهيـدانغا     ىـ غهر ئىـستىالچىلىق  بۇنىـڭ بىـلهن روسـالرنىڭ     . رۈلـدى ۈلتهك مۇنىستالرومك رىغاىلىقتۇن
شــۇندىن . ئىــدىبــۇ چاغقــا كهلگهنــدە تۇڭگــانالر ئــۆزلىرى پهيــدا قىلغــان ۋولقانغــا ئــۆزلىرى يىقىلغــان . چىقتــى

يالرنىـڭ تۆمـۈر    ىـلهن يهنه خىتا   رنىڭ قـولى ۋە كـۈچى ب      نىمىز شـهرقىي تۈركىـستان روسـال      ىباشالپ جانىجان ۋەت  
  .نى ئاستىدا قالدىىتاپ

مهھمـۇد سـىجاڭنىڭ     سىداىـ ئارق بۇ يېڭى ھاكىمىيهتنىڭ ھهرخىل يولالر بىـلهن تۇيـدۇرماي زەربه بېرىـشى           
هتچــى كــۈچلهر، مىلل. دىىــىــڭ ئۆمرىمــۇ ئــانچه ئۇزۇنغــا بارالم تىنىغهردىكى قورچــاق مۇختــارىيهت ھۆكۈمكاشــ

 ئېلىـپ  لىرى بىـلهن ئـۆرۈمچىگه    ىهت ۋ  يىغىنغـا چـاقىرىش باھـان        پئىنقىالبچىالر، ھـۆرىيهتچىلهر ھهرخىـل زىيـا      

مهيـدان يهنه   . گۈن قىلىنـدى  مۇ سـۈر  ىئۇنـداق بولمـاي قالغانـد     .  قىلىنـدى  نىـدىن جـۇدا   ېسى ج ىھهمم لىنىپېك
سىدا باشـقۇرۇۋاتقانالر رۇسـالر   ىـ مۇ ئـۇالرنى پهردە ئارق ىنى خىتايالر بولس ىگهرچه يۇرتنى سوراۋاتق  .  قالدى غاخىتاي
نىنى كـۆرۈپ، بىـر ئـاز       ىاتقشىۋېـ لىرىنىڭ ئوبدانال ئىـشقا ئ    ترۇسالر ئۆز مهقسه  . ردە كۆتۈرۈلدى  بارا په  -بارا. ئىدى
 ئهمدى شهرقىي تۈركىستاندا خىتايغا قارشـى تۇڭگـانمۇ       . تېخىمۇ ئاشكارا ھهرىكهت قىلىشقا باشلىدى     نىپىجانل

ئـۇالر ھهمـمه يهرنـى ئـۆز ئىتلىـرى          . ن ئىـدى  غـا ىغان، خوجا نىيـاز ھـاجىممۇ قالم      ىغان، مىللهتچىلهرمۇ قالم  ىقالم
 سـاندا يىراقنـى كـۆرەر       -ى، پهقهت ئانـدا   بىلهن ئوۋالپ، لىمۇنلىرىنى سىقىپ سـۈيىنى ئالـدى، پۇچـاقلىرىنى ئـاتت           

ــىرتقا ئاالل   ــۆزىنى سـ ــانالر ئـ ــبولغـ ــۇر مهجد. دىىـ ــدوختـ ــۇد  ددىنىـ ــك، مهھمـ ــۇنداق   بېـ ــىجاڭلهر ئهنه شـ سـ
  .ىجاڭ ھىجازغا كهتتى يىلى مهھمۇد س-1937. قىلغانالردىندۇر

 سىىـ ۋېى مهيدانغا كهلگهن ئىنقىالبنىـڭ م     يىل -1931نىشى بىلهن   ىرقىي تۈركىستان تۈركلىرىنىڭ ئويغ   شه

ئىگىـلهپ تۇرغـان مـاددىي ۋە       كىشلىرى ئۆزلىرى    دۆلهت تىنىڭىقۇرۇلغان شهرقىي تۈركىستان ھۆكۈم   تىدە  ۈپىس
نـى بىـلهن    ېلـى بىـلهن، ق    ېخهلـق بولـسا م    . دىىـ بىلم تىشنىىدى ياكى ئىشل  ىتهلمىۋى كۈچنى اليىقىدا ئىشل   ىمهن
ئهممــا يولباشــچىالر . ىــدا قىلــدىپرىغا جــانلىرىنى، قــانلىرىنى ىيولباشــچىل. مهيــدانغا چۈشــتىىــداكار بولــۇپ، پ

ئۆزلىرىنىــڭ ئىقتىدارســىزلىقىدىنمۇ يــاكى دۈشــمهنلهرنىڭ ھهر جهھهتــته كۈچلــۈك كېلىــپ قالغانلىقىــدىنمۇ ۋە  
د، ئۆلتۈرسـهك غـازى دەپ بـايراق        هىېھ يولىدا، ۋەتهن ئۈچۈن ئۆلسهك ش     اۋۇر ئالال ئېيتمۇ  ياكى باشقا سهۋەبلهردىن  

ز پارلىغــان بــۇ ېــشــۇنىڭ ئۈچۈنمــۇ ت. دىىــنالمىلىدپاينىــدىن اليىقىــدا ېكۆتــۈرگهن مىللهتنىــڭ ۋۇجۇدىــدىن، ق
 بولــدى، نــېمه ئۈچــۈن شــۇنداق. لــدىھــاكىملهر ئهســىر بولــدى، ئهســىرلهر ھــاكىم بو. ز ئــۆچتىېــيۇلتــۇز يهنه ت

  .سى شۇ ئىكهن، شۇنداق بولدىىڭىز، ئالالھنىڭ ئىرادىسېد
بــۇ ئويۇنــدا بىــر ئويــۇنچى يهنه بىــر . مات ئويۇنىــدىنمۇ كــۆپ بولىــدۇخ شــاتــۈرىسىياســهت ئويۇنلىرىنىــڭ 

ــېمه ئويـــ  ــمهي قالئويۇنچىنىـــڭ نـ ــانلىقىنى بىلـ ــكۋا . دۇىـــۇن ئويناۋاتقـ ــۇنىڭغا ئوخـــشاش موسـ ــۈرۈمچى -شـ  ئـ

بۇنىـڭ  . كېلىۋاتقـان يـاردەمنى توختـاتتى      بېرىـپ  خىتايغـا  پ، موسـكۋا  ىرى بىراقال ئۆزگ  كىلىمات سىدىكىىئوتتۇر
شــهھهرنى ئــالتىگه دە، دەرھــال ئىچكــى سىياســهتنى بوشــاتتى، ئــالته -دىىــنىــڭ كــۈچى ئاجىزلىبىــلهن ئۆرۈمچ

غــانچه ھۆكــۈمهت قــۇرۇش   ىهقىللىققا ئىــگه قىلىــپ، ئــۆزى خاھل  سىنى ئىچكــى مۇســت ىــتهقــسىملهپ، ھهمم
ــا ــارىيهت بهردى . زىنى بهردىئىمتىي ــدا مۇخت ــداقچه ئېيتقان ــى . مۇن ــۇ يېڭ ــسىمات  ىۋەزىيهتت ب ــۇرى تهق كــى مهم

   :ەندىكىچه بولدىۋتۆ
لغـان زېمىـن    رىغـاچه بو  ىلىگرې، تىـبهت چ   )جۇڭگـو (چىن  . هلگىلهندىماخوسهن ب  خوتهننىڭ ۋالىلىقىغا  . 1

  . سىدە بولدىىئۇنىڭ باشقۇرۇش دائىر
  . تېڭجاڭ ھاكىم بولدى غا غافىريېڭىسارت تېڭجاڭ ۋالى بولدى، تىگه پوالىياركهنت ۋىالي . 2



www.uyghurweb.net 
 

 102

   .ئاقسۇ، قارا شهھهر ۋىاليهتلىرىگه سالىه لۈيجاڭ بهلگىلهندى . 3
   بهگ بهلگىلهندى، ساۋقۇمۇلغا يول . 4
ــىيه  . 5 ــرىگېچ كاشــغهر، تاشــقورغان، رۇس ــۇقى  ىسىغى ــدارە قىلىــش ھوق ــى ئى ــان زېمىنن ــۇد  چه بولغ مهھم

  . سىجاڭغا بېرىلدى
  .خان بهلگىلهندىپئالتايغا قازاقالردىن شهرى. 6

گه مۇئـاۋىن رەئىـسلىك  تهخـتىگه      )شىسهي شېڭ(خوجا نىياز ھاجىم بولسا، ئۆرۈمچىدىكى خىتاي رەئىس        
دىغان ىـ ئىس نامىـدىن پهرمـانالر چىقىـپ تۇر       ئهمدى گاھ خوجا نىياز ھاجىم نامىدىن، گاھ خىتاي رە        . ئولتۇردى
  . بولدى

تـى  ىيهتلهر بولۇپمۇ كاشـغهر ۋىالي    يتقاندا، مۇختارىيهت ھوقۇقى بېرىلگهن ھهر قايسى ۋىال      خۇالسه قىلىپ ئې  
لهتـته  پالر بۇالرنى ئـۆز يولىغـا قويـۇپ غه        ئۆرۈمچىدىكى خىتاي . ئىچكى ئىشالردا خىلى ئهركىن ھهرىكهت قىلدى     

تۆۋەنـدە  . داۋام قىلـدى  بۇ ئهھۋال خىلى بىر مهزگىـل شـۇنداق         .  تى بىلهن ئىدارە قىلىۋاتاتتى   ىقالدۇرۇش سىياس 
دىن ئوقـۇرمهنلهرگه   رلىرىشـېئى قهھرىمـانلىق    سىلغانېـ ب رىـدا ىشـغهر مهتبۇئاتل  ئهنه شۇ مۇختارىيهت دەۋرىـدە كا     

  :كۆرسىتىمىز لهرنىىنهمۇن
 

  :تاشكهنت ئهدەبىياتىدىن
  يار ئىشكىڭدە كىم بار، بىلدىڭمۇ؟ بىلمىدىڭمۇ؟
  چىرتار ئىشىك ۋاپادار بىلدىڭمۇ؟ بىلمىدىڭمۇ؟

  لىڭ تىلهپ تۇرار يار بىلدىڭمۇ؟ بىلمىدىڭمۇۋەس
 ؟ىشقا تهييار بىلدىڭمۇ بىلمىدىڭمۇخىزمهت قىل

 
  ،خهۋەر ئال يار ئىشىكته مۇئهتتهل تۇر دىلبهرىم

  ،ئىخالسىگه نهزەر سال -تىقادۇېئاشىقنىڭ ئ
 ،باشىڭگه شاھى رۇممال سوغا قىلىپ كىتۇرمىش

  ، ئىقبال-ئال ئىلكىدىن، ئوراپ ئال بۇ ساڭا بهختۇ
  بىلدىڭمۇ؟ بىلمهدىڭمۇ؟» يار-يار«كهلدى  ىشكهئېيت

   
  

 ،قىلغىل ئىشقىم رىسالهسىگه خالىڭنى نۇقته
   ،ۋالهسىگه دەفتهرىن ئاچ ھۆسنۈڭنىڭ ئهھدىڭنىڭ

 ،ھېچ قويما نالهسىگه ئۇرگهت  بۇلبۇلگه
  پىيالهسىگه)چىڭ(كاشغهر شهرابىدىن قۇي چۇستى

  ڭمۇ؟بولدۇم بۇ مهيگه خۇممار بىلدىڭمۇ؟ بىلمىدى
 

  :كاشغهر مهتبۇئاتىدا يېزىلغان ياندۇرما
  بىلدىڭمۇ؟ بىلمىدىڭمۇ؟! تۇرما ئىشىكته ئهي مار
  ئهغيار، بىلدىڭمۇ؟ بىلمىدىڭمۇ؟ سهن بىزگه خهۋفلى

  بىلمىدىڭمۇ؟ سۈرتۈنمه بىزگه خۇنخۇار، بىلدىڭمۇ؟
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  بىلمىدىڭمۇ؟ بىلدىڭمۇ؟  ئىشىك، نىمهڭ بار،)چېكىپ(چىرتىپ
   بىلدىڭمۇ؟ بىلمىدىڭمۇ؟ۋەسلى ساڭا نهدەركار،

  ، ىن ئويال)ھۇجۇم(شتاب كۆكسىڭگه داغ سالغان گىتلىر
  ،ئارقاداشىم تارتقان ئازائىبنى ئويال زۇلمىڭدا

  ، ئويالنىىقماققا يوق ئىالجى، باغرى كهبابچ
  ، ئويالنىبقهيسى جانلىق ھالى خهرا بهند ئولسه

  قهيدىڭگه كىم گىرىپتار بىلدىڭمۇ؟ بىلمىدىڭمۇ؟
 ،ەر بهدىڭنى بۇ تۈرك ئۆلكهسىغهسالمه نهز
 ،رىسالهسىگه موسكۋا ھېچكىم ئىمدى باقمهيدى

 ،اللهسىگه قونماقچىسهنمۇ شۇم زاغ باغىمنىڭ
 ،تولسۇن ئهجهل شارابى ئۆمرۈڭ پىيالهسىگه

  ئىچ، قايتا بولما خۇممار، بىلدىڭمۇ؟ بىلمىدىڭمۇ؟
   

  
 ،ئىمدى خهلقىم ئاغزىڭنى شالهسىگه باقمهيدى

 ،ھاسىد ساقىنى كاسهسىگهتىكمه كۆزۈڭنى 
 ،اللهسىگه ئۆلكهمنى ئىمدى ساچمه زەھرىڭنى

 ،پىيالهسىگه كاشغهر شهرابى يوقتۇر چۇستى
  بىلمهدىڭمۇ؟ يوق بىزدە سهنگه بازار بىلدىڭمۇ؟

  ئهي كۆز بوياۋچى مهككار بىلدىڭمۇ؟ بىلمىدىڭمۇ؟
  ،سهندىن ھهمىشه بىزار، مهكرىڭ ھهمىشه بىكار

  بىلدىڭمۇ؟ بىلمىدىڭمۇ؟ ،سهن بىزگه ئهسكى ئهغيار
  

 اقىپئىتتى مچىۈرۈئ -  اۋموسك
 

غـان ئىمتىيـاز، شـهرتلهرنى تولـۇق         قىل پرۇسالر ئۇالردىن تهله   موسكۋا بىلهن تۈزۈشكهن بىتىمدە    ئۈرۈمچى
 - لىـشىم بـويىچه ئـالته شـهھهرگه تهرەپ        ېك يېڭـى  رۇسالر كـۈتكهنلىرىگه ئېرىـشكهندىن كېـيىن      . بۇل قىلدى ۇق

ــۆ  ــتىن ئهســكهر ت ــدى   ھهر تهرەپ. كتىتهرەپ ــاق ئهســكهرلىرى، قىزىــل ئهســكهرلىرى بىــلهن تول . روســالرنىڭ ئ
 تى بۇ ئهسكهرلهرنى قولچوماق قىلىپ ئىـشقا سـېلىپ خـوتهن ۋە باشـقا يـۇرتالرنى تۇڭگانـدىن                 ىھۆكۈم ئۈرۈمچى

. س بهگ قۇمۇلنى تاشـالپ قـاچتى      ۋايول دىكىقۇمۇل. مهھمۇد سىجاڭنى سىقىپ چىقاردى    كاشغهردىن. دىىلىتاز
تى بــۇرۇنقى ىھۆكــۈم ئــۈرۈمچى. دىىــتۈگا ئۇچــۇپ دلىى ئهنه شــۇ قىزىــل ئهســكهرلهرنىڭ شــام باشــقىالر بولــسا

ســالرنىڭ رو دەىــنهتىج. خىتــايالرنى قويــدى ۇنىــستمموئورنىغــا ك الرنىڭقومانــدانۋالىالرنىــڭ، ھاكىمالرنىــڭ، 
الش ىىن كهڭ كۆلهمـدە تـاز     نه بىـر تهرەپـت    يه. كهلـدى  شىغاېمۇنىستلىرى ئىش ب  وم ك )جۇڭگو(كۈچى بىلهن چىن  

 بىــرلهپ -شــكۈچىلىرىنىمۇ بىــر ئۇنىــڭ ئهگه. تىلــدىىۆزدىن يوقئهڭ باشــتا خوجــا نىيــاز ھــاجىم كــ. باشــالندى
سىدا ىـ مۇ ئهممـا پهردە ئارق    ىنى خىتـاي بولـس    ىدىغىـ دە كـۆزگه چىلىق   ىـ ھهر بىر ئىـش ۋە ھهر ئىدار      . قىلدى تنابۇ

  .ىرۇسالر بوالر ئىد الىيهن نىىدىغىئۇالرنى باشقۇر
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 تىۋىئاقى يۈسۈفجاننىڭ
 

يۈسـۈفجان بىـر ئىـشتا يـاردەم         غـا جاڭيرگه بىلله كهلگهن تـوختى لۈ      تۆمۈر سىجاڭ بىلهن كاشغه    اقتىدائۆز ۋ 
يۈسـۈفجان ئاكـا، سـىز ماڭـا بىـر          «: رىـدا تـوختى لۈيجـاڭ بىـر كـۈنى         ىچاغل لغانىسـىق  يۈسۈفجان. قىلغان ئىدى 

 دىغاىزگه قىلىــدىغان ياخــشىلىقىم شــۇكى ئــۆزىڭىزنى دالــ ســ. دىمىــياخــشىلىق قىلغــانلىقىڭىزنى ئۇنتۇمچاغــدا 

 تۆرەنىـڭ  ال تهييـارلىق كـۆرۈپ قويغـان بولـۇپ، قۇدرەتۇلالخـان          ىباشـت  يۈسـۈفجان  يهتـته ئهمهلى. دەيـدۇ » لىڭېئ

ئهمــدى ئــۇ تــوختى . ئېغىــر ئهشــيالىرىنى تاشــقورغانغا يولغــا ســالغان ئىــدى ۋە نازارىتىــدە ئــاتلىق ئهســكهرلىرى
ــدى اگاھاللۈيجاڭنىــڭ ئ ــدى يېڭىــسارمــاي، ىغــا قارى ئارق-ندۇرۇشــى بىــلهن ئال . دىن چىقىــپ، تاشــمىلىققا كهل

. كهلـدى  غاچه ئـۇدۇل تاشـقورغان  ىنمـاڭغى  ئهسكهرلهر ۋە ئېغىر يـۈكلهر بىـلهن قۇدرەتۇلالخـان تـۆرە كاشـغهردىن            
  تـاجىكالر  يـول توسـقان   . توسـتى   يهرلىـك تـاجىكالر ئۇالرنىـڭ يـوللىرىنى        دىكىتاشقورغاندىن ئۆتكهندە بـۇ جايـ     

ئـۇالر ھـېچ ئىـش    . دىىـ مىمۇ، بـۇالر قـورال تاپـشۇرۇشقا ئۇن   ى قىلغـان بولـس    پئۇالردىن قـورال تاپـشۇرۇشنى تهله     
.  ئافغانىـستانغا قـاراپ سـۈرۈلدى       ئاسـتا  -ئاسـتا   ئېلىـشىپ    غاندەك ئۆزلىرىنى تۈزەشـتۈرۈپ، ھـاردۇقلىرىنى     ىبولم

  سـهالمهت  - سـاق  ،ۋاب قـايتۇرۇپ  اقـورال بىـلهن جـ     لـسه قورالغـا     ه پات تاجىكالر ھۇجۇم قىلىـپ ك      -پاتيول بويى   

 شۇ كۈنلهردە يۈسۈفجان تاشـمىلىققا كېلىـپ، ئـۇيهردىن        . قىغا قهدەم باستى  ىتۈپ ئافغانىستان تۇپر  دىن ئۆ ىگرېچ

تىــپ ېكــۆردىكى ھهمــمه ئافغانىــستانغا ك. جهڭــگهۋار يىگىتلىرىنــى ئهگهشــتۈرۈپ ئــۇدۇل تاشــقورغانغا كهلــدى 
 )بىـر رىـۋايهتته باشـقىالر     (نىـدا تـاجىكالر     ىتىۋاتقې، ئـۆزىنى تـۈزەپ ئافغانىـستانغا ك       پئۇ ھاردۇقىنى ئېلى  . بولغان

ــول ب  ــاغ تۆپ هيۈســۈفجانغا ي ــۇالرنى ت ــرمهي ئ ــا تۇتسىدىن ى ــئوقق ــۇدا يۈســۈفجان. دۇى ــاپىم جىز كېلىــپ ئهدىن ئ
وختى تـ . دۇتاشـالي  لهڭـگهر  نىچه تهكرار تاشـمىلىققا كېلىـپ  ىئۇ شۇ ماڭغ  . دۇىچىكىن غاىئهسكهرلىرى بىلهن ئارق  

ــرار ق  ــۈفجاننى تهكـ ــاڭ يۈسـ ــشقاېلۈيجـ ــدۇ چىـ ــا چ. ئۈندەيـ ــۈفجان ئۇنىڭغـ ــگرېيۈسـ ــۆتهلمهي قايتىـــپ ىـ دىن ئـ
 كهلگهنلىكىنـــى، تاشـــقورغان تاجىكلىرىنىـــڭ ئـــورۇس تهرەپـــدارى بولـــۇپ كهتكهنلىكىنـــى، تۇڭگـــانالرنىڭمۇ 

ــىلىڭنىڭ   ــلىقى گاس ــڭ باش ــقانلىقىنى، ئۇالرنى ــانلىقىنى،  ئورۇسالش ــكۋادا تۇرۇۋاتق ــڭ  موس ــاز ھاجىمنى  خوجانىي
ــا   ــى رۇس ق ــمه تهرەپن ــدانغانلىقىنى، ھهم ــدا نهگه ق روســالرغا ئال ــداق چاغ ــكهن بۇن ــمهي  ېپالپ كهت ــشنى بىل چى

. دۇىـ قوي دەپ» نـداق بولـسا، ئېهتىيـات بىـلهن تـۇرۇڭ ئاكـا           ۇئ«: توختى لۈيجـاڭ ئۇنىڭغـا    . دۇىئېيتقالغانلىقىنى  

 يېڭـى  تى يىقىلىـپ ىبـۇ، كاشـغهردە تۇڭگـانالر ھـاكىمىي     .دۇىـ ىنى بىلـمهي قال  شقىلىـ  يۈسۈفجان بـۇ چاغـدا نـېمه      
 يۈسـۈفجاننىڭ ئهھۋالىـدىن خهۋەر تاپقـان ھۆكـۈمهت كىـشىلىرى         . تى قۇرۇلغان چاغ ئىدى   ىمۇختارىيهت ھۆكۈم 

 خوشـى يـوق يۈسـۈفجان    دېـسه  ىئهزەلـدىن سـۈله  . دۇىـ قىل لهرنـى ىىـپ بىـر مـۇنچه ۋەد   ۋەت ئهلچى ئه غايۈسۈفجان

ــ  . دۇىــ ئېلىــپ كاشــغهرگه كىر ئهســكهرلىرىنىه كۆنــۈپ ىگســۈله تىنىــڭ ىارىيهت ھۆكۈمئــۇ كاشــغهردە مۇخت
ئېـسىل تامـاقالرنى     لهپىھهپـت  ت تـۆ  -يۈسۈفجان سارايدا ئـۈچ   . دۇىلىنېتهرىپىدىن قىزغىن قارشى ئ    رەھبهرلىرى

بىــر كــۈنى ھۆكــۈمهتتىن . دۇىــلهرنــى قــۇرۇپ كۆڭــۈل ئاچىبهزم يهپ، قىزىــق ئويــۇنالرنى كــۆرۈپ، جهمــشىتچه 
يۈسـۈفجان پهرمانغـا كـۆرە، ئهسـكهرلىرىنى ئېلىـپ          . دۇىـ ق پهرمـان چىق   ۇلـ ۇتوغر رىـشى ېب غائاقسۇ يۈسۈفجاننىڭ

 ھهربىـي   .ش، مهشـىق قىلـدۇرۇش بىـلهن بولىـدۇ        لىېسـۈفجان بـۇ يهردە قوشـۇننى رەتـكه سـ          يۈ. ئاقسۇغا بارىـدۇ  
قومانـدانى   مهشقته ئۇنىـڭ قوشـۇنىغا يېتهكچىلىـك قىلغـۇچىالر ئـۆز دەۋرىـدە يۈسـۈفجان كاشـغهردە گـارنىزون                  

 ،يۈسـۈفجان بـۇنى كـۆرۈپ     . بولۇپ تۇرغاندا ئۇنىڭغا ئهسـكهر بولغـان ھېلىقـى ئـاق ئورۇسـالرنىڭ ئـۆزى ئىـدى                
. دۇىـ ن ياپقـان قىلمىـشىغا قـاتتىق ئۆكۈن       ئۆزىنىڭ شۇ چاغدا نادانلىق قىلغانلىقىنى تونۇپ يېتىپ، ئۇالرغـا چاپـا          

تى بـويىچه ئهسـكهرلىرىنى     ىئـاد  لىكىكۈنـد  بىـر كـۈنى يۈسـۈفجان     . سى يـوق ئىـدى    پايدىبىراق، ئهمدى بۇنىڭ    
سـالرنىڭ  ىنـى قـوراللىرىنى بهتلهشـكهن ئـاق ئورۇ        ئهتراپمهشقلهندۈرۈپ تۇرغانـدا ئـۇالر تۇرۇۋاتقـان مهيـداننىڭ          
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ــقورشــاپ ئالغــانلىقىنى كۆر ــا . دۇى ــۇ چاغــدا چاقق  نىــدىكىېنلىق بىــلهن ئىككــى قولىغــا ئىككــى ي يۈســۈفجان ب
رياغـا ئـۆزىنى    نى بۆسۈپ چىقىپ يېقىن يهردىكى بىـر دە       ىرىتىشا مۇھاس ې ئ -ىشاتېتاپانچىنى ئېلىپ، ئۇالر بىلهن ئ    

ىن يهنه  رىـد ېقـشالقتا يوشـۇرۇنۇپ يـۈرگهن ي       مۇىقېـتىم قۇتۇلـۇپ قالغـان بولـس        ۇئـۇ بـ   . دۇىتاشالپ قۇتۇلۇپ قال  
مۇ تۇتقـۇن   مۇھهممهدجان ۋە باشقا كىـشىلهر     لىكىھمان، مۇراد ئهلى، ئاستان   ەبدۇررامولال ئ . لىدۇتۇتۇلۇپ ئۆلتۈرۈ 

بـدۇلفهتتاھ بىـر    ابۇالرنىـڭ ئارىـسىدىن نهيچـى ئ      . لىـدۇ ستىگه ھاك تۆكۈپ ئۆلتۈرۈ   قىلىنىپ تىرىك كۆمۈلۈپ، ئۈ   
  . دۇىقۇتۇل چىپېلهر بىلهن قىباھان

ــر خهۋەرگه قاريهنه ب ــۈم   ىى ــارىيهت ھۆك ــۈفجان مۇخت ــدا يۈس ــيىن  ىغان ــقاندىن كې ــلهن ياراش ــاغ تى بى  يارب

ــارايغا ئورۇنل  ئهتراپ ــر س ــدىكى بى ــى ــان      . دۇىشى ــان، تۇتق ــۇ تاپق ــى قىرغىزم ــمان ئهل ــى ئوس ــۈفجاننىڭ رەقىب يۈس
جان تۇرغـان   فتى بىلهن پۈتۈشۈپ ئهسكهرلىرى بىـلهن يۈسـۈ       ى توپالپ كاشغهر مۇختارىيهت ھۆكۈم    قىزغىزلىرىنى

   ).بىلهدۇر بۇ ئىشنىڭ ئىچ يۈزىنى ئۈرۈمچى(دۇر ىقۇر يىنىىىدا ئۆز سارئهتراپساراينىڭ 

شىچه، ئـۆز   ېـ تىگه كىرگهنـدەك، ئـۆز ب     ىـ  قىزىـل مۇختارىيهتنىـڭ قىزىـل جهنن        خـۇددى  يۈسۈفجان بۇ سارايدا  
بىـر كـۈنى مهھمـۇد سـىجاڭ نامىـدىن      . راغهت ئىچىـدە ياشـايدۇ  پـا  - ئىـشرەت، راھهت -ىككى ئاي ئهيش ھالىچه ئ 

غــا چىقــسۇن، ال يولىــئهتمارالبېــشىغا بارســۇن،  ئۆرۈمچىنىــڭ بــۇيرۇقى بــويىچه يۈســۈفجان رەھــبهر باگداســاروۋ
 غاىرىقبۇيېئـۇالر سـ   . دۇىـ يۈسۈفجان بۇيرۇق بـويىچه مارالبېـشىغا قـاراپ يولغـا چىق          . دۇىرىدېگهن   بۇيرۇقنى چىق    

سى بىـلهن   ىـ باھان لىشېلىـۋ ې كېـرەك ئ   -ەم بىلهن بىلله نهرسه    ئاد 22كهلگهندە يۈسۈفجان ئادەملىرى ئىچىدىن       
ــ قــارى قۇربھمان ئاكــا، مــۇئمىنەرربــدۇائادەملىرىــدىن ئ. دۇىــتــوپتىن ئايرىلىۋال  مارالبېــشىغا باشــقىالر ۋە شىې

قېلىـپ قالغـانلىقىنى     رىقبۇياداېس يۈسۈفجاننىڭ رالىېنېگ بۇ يهردە ئۇالرنى كۈتۈپ تۇرغان رۇس     . بارىدۇ يېتىپ
. دۇىـ لېك يېتىـپ  غاىرىقبۇيېلهپ يـول يـۈرۈپ سـ      ىـ نى باشـالپ كىچ   ىرىدىن كېيىن دەرھال رۇس ئهسـكهرل     بىلگهن

 كۈنـدۈز   -نىپ، بىر كـېچه   ىدا جهڭ باشل  ىئىككى ئار . دۇىالىۋ تۆت تهرەپتىن قورش   ن جاينى ئۇالر يۈسۈفجان تۇرغا  
يـات، يـا   اھـالىمىز يـا ھ  «: دۇريۈسـۈفجان يىگىتلىـرىگه شـۇنداق دەيـ     ازلىق، جانبازلىق بولغانـدىن كېـيىن     ۋتىشېئ
ــات، ســىلهردىن خالام ــلهن قال غانىم ــدىغىنىم، مهن بى ــا دەي ــالرغ ــسۇنى ــوردىغانالر ھــازىر بول ــات ۋە ق  اللىرىنى، ئ

 يىگىــت 7بــۇ چاغــدا ياخــشى ئــات ۋە ياخــشى قــورال بىــلهن جابــدۇنغان . »بىرىنچــى خىلىــدىن تــالالپ ئالــسۇن
لىرىنىڭ قورشـاۋىنى بۆسـۈپ    ئـادەم بىـلهن رۇس ئهسـكهر       7يۈسـۈفجان بـۇ     . ىدائىي بولـۇپ چىقـدۇ    پ يۈسۈفجانغا

ەمـدىن يـول سـوراپ يـۈرۈپ ھىندىـستان          ڭىشنى  بىلمهي كۆرگهنال ئاد    ېا م ققبۇ يهتته ئادەم قايا   . دۇېتېچىقىپ ك 
  . دۇىىن كېيىن شۇ ياققا قاراپ يول ئاليولىنى بىلگهند

 -ڭىشېيهنه ئۇالرغـا ئـۆزى بىـلهن بىلـله مـ           بىـر يهرگه كهلگهنـدە        يۈرە -يۈسۈفجان ئادەملىرىنى ئېلىپ يۈرە   
ىگىـتلهر ئۇنىڭـدىن    ۈك ي زىـرىككهن بىـر بۆلـ      يۈسـۈفجاندىن  بۇچاغـدا . ىسدا ئىختىيار تاشاليدۇ  ىماڭماسلىق توغر 

قـانچىلىقى بـار ئىككـى يىگىـتال         جىـيهن تۇغ   -شىدا پهقهت ئۇنىڭ بىلهن تاغا    ېق يۈسۈفجاننىڭ. تهدۇېئايرىلىپ ك 
 نه ئـاتچى ۋە نه يولباشـچى يـوق،          يـول بـويى   . ىدۇىۈچهيلهن بولـۇپ يـولنى دەۋامالشـتۇر      ئهمدى ئـۇالر ئـ    . دۇىقال
راھـى  ھېلىقـى ئىككـى ھهم     يۈسـۈفجاننىڭ  هردىنپيىن سـه  دىغان بـۇ قىـ    ىـ الكهت تهييـار تۇر   پاالكهت ئۈستىگه   پا

ئۇالر گېپىنـى بىـر قىلىـپ يۈسـۈفجاننى         .  دۇىبۇزۇل تىىماغان يهردىن ئۇالرنىڭ نىي   ى دە، ئويل  -قاتتىق زىرىكىدۇ   
نى نىـدىكى ئـالتۇنالر   ېي يۈسـۈفجاننىڭ  كېـيىن  غاندىنىى تاغ ئىچىگه ئهكىرىپ كۆمـۈپ تاشـل       ئۆلتۈرۈپ ئۆلۈكىن 

تۇرمــۇش  لهردەكىەچچۋشىپ بىــر مهزگىــل بــايىــئــۇالر خوتهنــدە يهرل. دۇىــلېهنگه قايتىــپ كئېلىــپ ئــۇدۇل خــوت
بـۇالر ئۆزىـدىن    . دۇىـ تىكىل كۈنلهرنىڭ ئۆتۈشـىگه ئهگىـشپ ئۇالرغـا كىـشىلهرنىڭ گۇمـان نهزىـرى            . دۇىكهچۈر

يولـدا  . دۇىـ ئهنسىرەپ قېلىپ، دەرھال بىر ئاتچىغـا يـول باشـالتقۇزۇپ ھىندىـستانغا بارمـاقچى بولـۇپ يولغـا چىق         
ئـۇالر يـۈرۈپ يۈسـۈفجان ئۆلتـۈرۈلگهن تـاغ        . دۇىـ قال نىـپ ىپ ماڭغان ئـاتچى بـۇالردىن گۇمانل      بۇالرغا يول باشال  
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 ىـشقا ئېيترىپ بـۇالرنى راسـتىنى      ىچىق كهلگهندە ئاتچىالر بۇ ئىككىيلهننى تۇتۇپ، باغالپ، پىچاقلىرىنى       ئارىسىغا

ــ. دۇىــرىغــا ئىقــرار قىلىئــۇالر ئــاخىرى قىلغانل. قىــستايدۇ كېــيىن،  غانــدىنىاتچىالر ئۇالرنىــڭ ئىقرارىنــى ئاڭلئ
كىدىنمۇ يــاكى يۈســۈفجاننىڭ قىــساسى ئۈچۈنمــۇ  ىالمــاس، ئالتۇنالرغــا ئېرىــشىش ئىــست نىــدىكى ئېئۇالرنىــڭ ي

بـۇالر توقـا   (نىغا بىردىن ياتقۇزۇپ تىرىـك كۆمـۈپ تاشـاليدۇر       ېيۈسۈفجاننىڭ ئىككى ي   اۋۇر بۇ ئىككىيلهننى  ئېيت
لىـچ بىـلهن    ىقىلىـچ ئۇرغـان ق    «: يـسانىڭ ى ئ ىتـ ىمانا بۇنىڭ بىلهن ھهزر   . )ھېكايهت غانىئاڭلھاجىم ئاغزىدىن   

خۇالسـه  .  نـى تارتىـپ كهتتـى     ېق نىڭباشـقىالر  يۈسـۈفجاننى . اتالندىپ، دېگهن سـۆزى ئهمهلىـي ئىـس       »دۇىئۇرۇل
. ئىنتىقـام ئېلىنـدى  سۇن بهرىبىـر  ىيهردە ئۆلتۈرۈلگهن بولمهيۈسۈفجان مهيلى كىمنىڭ قولىدا، ق   قىلىپ ئېيتقاندا 

گهرچه يۈسـۈفجان نۇرغـۇن     . يۈسۈفجاننى تۇتتى  شىپىبىرل نىېئاھى، ناھهق ئۆلتۈرۈلگهنلهرنىڭ ق   مهزلۇمالرنڭ  
لـى تـاس قېلىـپ      ىتكهشىنىڭ قىـساسىغا ك   ېـ نىپ قالغـان، كهنجـى مىـڭ ب       ىتېگىشلىك ئۆلـۈملهردىن سـاقل     قېتىم

ــان، ك  ــۇپ قالغ ــالاقۇتۇل ــدۇم م ــچ يه   مهخ ــتىم قىلى ــر قې ــۈن بى ــۆزى   ئۈچ ــۇمهن ئ ــان، ئوم ــۆلمهي قالغ پ، يهنه ئ
پ، يـۈز   تىگه دۇچ كهلگهنـدە تهكـرار قۇتۇلـۇپ قېلىـ         ىم ئۈچۈن بىر قېتىمدىن ئۆلۈم قىسم     ئۆلتۈرگهن ھهر بىر ئادە   

ه مهرھۇمالرنىـڭ قىـساسى بىـراقال    تـى بىـلهن ھهمـم    ىكمېمۇ ئـاخىرى ئالالھنىـڭ ھ     ىئۆلۈپ، يـۈز تىـرىلگهن بولـس      
  .دىلىنغان تهرزدە قانغا قان بهرېئ

نىڭ ىلالر تهرىپىــدىن قويۇلغــان پىــستىرمدەك، قىــزىدېگهنــ» قىلمىــش، قىــدىرمىش« بــۇ چاغــدا مــادوتهي 
ئىبــراھىم لــوزۇڭ بولــسا،   . غــا ئــۆزى چۈشــتى  ى ئېيتقانــدا ئــۆزى قازغــان ئور  مۇنــداقچه. ھۇجۇمىــدا ئۆلــدى 

لالدالر قولىـدا   اىزىـل جـ   بېرىلىـپ، ق   تىـپ هۋەئ يىقىنلىرىدىن ئۈچ نهپهر ئادەم بىلهن بىـرگه تۇتۇلـۇپ ئـۆرۈمچىگه          
  . نىدىن جۇدا قىلىندىېج

 
  ئۆزبېك مۇھاجىرلىرى شهرقىي تۈركىستاندا

 
ىـزدەپ يولغـا چىقىـپ، مىـڭ      زۇلۇملىرىدىن بىزار بولۇپ، ۋەتهنلىرىنى تاشالپ، باشپاناھ ئ      -جهۋر روسالرنىڭ

 -انلىرىنى، بـاغۇ  ست گۈلىـ  -كاشـغهرنىڭ گـۈل    لىكلهرىهرغانپ كىپ كاشغهرگه كهلگهن  ېچ شهققهتلهرنىۇتۈرلۈك م 
ــتانلىرىنى، ق ــى    ېبوس ــپ قارش ــاق ئېچى ــڭ قۇچ ــداش مىللهتنى ــادالندى  رىن ــۆرۈپ ش ــشقانلىرىنى ك ــۇالر ئېلى ، ئ

  .لىشتىې ھاۋاسىنى خويمۇ ياقتۇرۇپ ق-ڭ سۇكاشغهرنى

ــسا، ھهر قاچــان مۇھــاجىر ق كاشــغهرلى ــۆزلىرى ېكلهر بول مهن ىبهھــر رىنداشــلىرىنىڭ كــۆڭلىنى ئىــزدەپ، ئ
رىك ېۋىي لهززەتـلهرگه ئـۇالرنى شـ      ىـ مهتلهرگه، مـاددىي ۋە مهن    ېق خۇشاللىقالرغا، خىلمـۇ خىـل نـ       بولۇۋاتقان بارلى 

 دوسـتلۇق   دىكىئارىـسى  رىنـداش ېئاتـا بىـر ئانـا بىـر بـۇ ئىككـى ق            . دىىـ رنى يـات كۆرم   قىلىپ، ھېچ ئىـشتا ئـۇال     
ىن باشـقا ئىـسالم     گهنـدىن كېـي   پهرغانه مۇھـاجىرلىرى كاشـغهرگه كهل     . ئۇنتۇلماس تارىخىي خاتىرە بولۇپ قالدى    

هتـته   ئـادەت، بولۇپمـۇ تىـل جهھ       -پرائىت، ئـۆر  ارىغا ئوخشاش يهرلىك ش   ىرىنداشلېرىغا ھىجرەت قىلغان ق   ىيۇرتل
ۋاسـى  لقى ئهركىنلىـك ۋە مۇسـتهقىللىق دە      كېلىپ يۇرت خه   مانىاز -ۇرسهتپ. دىىھېچقانداق قىيىنچىلىق تارتم  

ئـادەملهردىن مىننهتـدار    «ىپ،  نىلپايـدى  ۇرسـهتتىن پل  رىنداشـالر بـۇ گـۈزە     ېمۇھـاجىر ق  . بىلهن مهيدانغا چۈشـتى   
ــدۇ    ىبولم ــدار بواللماي ــۇ مىننهت ــادەم خۇدادىنم ــان ئ ــگهن »غ ــدې ــۈپ     ھهقىقهت ــدانغا چۈش ــدا مهي ــادىق ھال كه س
ئهزىـز ۋەتهنلىرىنـى    .  يـان تـۇردى    - ئـۇالر بىـلهن يـانمۇ      لىرىگه قوشـۇلۇپ، قـان مهيدانىـدا      پسه رىنداشلىرىنىڭېق

ئـۆز  .  قـۇدرەتنى ئىـشقا سـالدى   - ئىمكـان ئـۆزى ئىـگه بولغـان بـارچه      . ى، مـال بهردى   ش يولىدا جـان بهرد    قوغدا
ــشلىك  ىلىئار ــئهدەب، ئوســال ئادەملهرنىــڭ تېگى ــان بى ــدىن چىقق ــدەكك رى ــداق ئهمهلى( بهردى سىنىى ــته ئۇن يهت

ۇپمـۇ،  بول. )تى يوقتـۇر ىى تىلغـا ئېلىـپ ئولتۇرۇشـنىڭمۇ ھـاج      ئادەملهر ھهر قانـداق مىللهتـته بولىـدۇ، ئۇنـداقالرن         
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ــدا مۇھــاجىرالر كۆرســهتكهن  كاشــغهردە ھۆكــۈمهت قۇرۇل ــداكارلىقالپغــان چاغ ــۆھ ر ۋەى لهرگه كــۆز يۇمــۇپ پىت
لهر، ئـۆزىنى    )زىيـالىي (دىن ئهھلـى قهلهمـلهر، مـۇنهۋۋەر        ىـ رىمىزنىڭ نۇرغـۇنى، جۈمل   ىرىنداشـل ېبۇنى ق . بولمايدۇ

لـېكىن بىـر بۆلـۈك بىلىمـى كهمچىـل،         . دۇىـ يتئې رىنلهرىئـاپ  ۇ ۋە دىقىل پتىراېبىلگهن، دۇنيا كۆرگهن كىشىلهر ئ    
پىـپ،  ېت لهرنـى مز ھالدا مۇھاجىرالرغا تهئه قىلىشى، ئوالرغا تۈرلـۈك لهقه        ساپاسىز ئادەملهرنىڭ دەلىلسىز، پاكىتسى   

لىـشلىرى كىـشىلىك    ېئارىـسىغا سـوغۇقچىلىق س     رىنـداش ېنداق، دەپ ئىككـى ق    ۇنداق، ئۆزبېكلهر ئ  ۇئۆزبېكلهر م 
 -ناغــبىــز بــۇ يهردە شــۇ مۇھــاجىرالرنى ئۇالرغــا ئارتىلغــان ھهرقانــداق يال. ن ئهمهســتۇر ئهخالققــا ئۇيغــۇ-ئهدەپ

لىنغان ېتهرىپىــدىن ئىــشقا ســ ئىــشغالىيهتچىلىكى دەۋرىــدە رۇســالر ئهممــا رۇس. بوھتانــدىن خــالى، دەيهلهيمىــز
ردان ىـ قهد دە ئاشـۇ  بـۇ يهر  . بولمايـدۇ  لـى ىگېئۇنداقالرنى مۇھاجىر د  . ىمىز يوق پېدا دەيدىغان گ  توغرىسىئادەملهر  

ــڭ ســ  ــهمىمىي -داقهتامۇھاجىرالرنى ــسى  تىىس ــر توغرى ــى ۋ-دا بى ــى كە  ئىكك ــۈش  هقهن ــۈرۈپ ئۆت ــدىلىقلت  پاي
  .لىنغايېاقلىقى ئهنه شۇنىڭغا قاراپ بىلىۋباشقىالرنىڭ قاند. كۆرۈلدى

  
  ددىن بهگىدوختۇر مهجد

  
 چىققـانلىقىنى،   ڭالىيۇرتىـدا قـوزغ   ددىن بهگنىـڭ ئانـا      ىـ ئۆتكهن بىر بۆلۈمىدە دوختۇر مهجد    كىتابىمىزنىڭ  

 لىپتـۇر، دەپ ېك تىىۇرسـ پ ۋەتهنـگه خىـزمهت قىلىـش    -الپ، ئهلمغا قارشى ئىنقىالب بولغانلىقىنى ئاڭ ريالىزېئىمپ

ن خوجـا نىيـاز ھـاجىم    غا كهلگهنلىكىنـى، كېـيى  يېڭىسار تىدەپىىستان ئارقىلىق بىر ئافغان قىيا  ياۋرۇپادىن ئافغان 
رىـپ  ىكېيىنكـى كـۈنلهردە سىياسـهت ئۆزگ      . ىنـى تىلغـا ئېلىـپ ئـۆتكهن ئىـدۇق         لى كهتكهنلىك ىبىلهن كۆرۈشـك  

 نازارىتىـدە  ددىن بهگ مائارىـپ   ىـ مانا شـۇ چـاغالردا مهجد     . ۈز تۇتتى رى مهغلۇبىيهتكه ي  ېىللىي ھۆكۈمهت كۈنس  م

ى قويـۇش خىزمهتلىـر  لىش، يېڭىچه مائـارىپنى يولغـا      ېس تهرتىبكه قىدىكى ھهرقايسى مهكتهبلهرنى  ىقارم نازارەت
 ئىـشلهپ زور ئۇتۇقالرغـا      مهھمۇد سىجاڭ دەۋرىگه كهلگهندە بىر قاتار ئىلمىي خىزمهتلهرنـى        . ىدبىلهن شۇغۇلالن 

  .ىدكۆتۈرۈل تىى ئىناۋ-القىشىغا ئېرىشىپ، ھۆرمهتنۇرغۇن ئىشلىرى خهلقنىڭ ئ. تىئېرىش

ۇالرنىـڭ بىـرى    بولـسا، ئ  كاشغهر خهلقىگه، ۋەتىنىگه خىزمهت قىلغان سـادىق كىـشىلهر ئهگهر تـۆت كىـشى               
. ۇدۇرنىـدا شـۇ كىـشى دەل ئـۆزى شـ          ىهر بىـر كىـشى بولغ     ددىن بهگ، ئىككى بولسا، بىرى شۇ، ئهگ      ىچوقۇم مهجد 

  :دۇىنىمهكتۇپ مۇنداق باشل. نى ئالدىمبىياركهنتته ئۇنىڭ بىر مهكتۇ

  
  بىزلهرگه يهتكۈز شۇ باھاردىن خۇشخهۋەر،! ئهي بۇلبۇل

  .سۇن بهدەرشۇمخهۋەر ھۇۋقۇش بىلهن تهڭ ئارادىن كهت
ئــۇ بــۇ يهردە مائارىــپ  .  تــۆت يىلــچه خىــزمهت قىلــدى -نــاب دوختــۇر يىگىــت كاشــغهردە ئــۈچ ابــۇ ئالىيج

البۇكى ئۆرۈمچىنىـڭ   ھـ . پ، تۈرلـۈك يېڭىلىقالرنـى يولغـا قويـدى        ىـ تىانداقال بىر قاالقلىق بولسا، تۈز    ساھهسىدە ق 
 ال ئــازراق ئهركىنلىــك بېــرىلگهنى ئىچكــى ئىــشالردپهقهت. ھوقــۇقى چهكلىــك بــوالتتى رگهنهيهرلىكــلهرگه ب

 ئـابى  مـدىن ىددىن بهگ مىللهتـكه ئىل    ىـ مهجد مانـدا امانا شۇنداق نـازۇك بىـر ز      . ق ئىدى سابلىېھ الىيهن مۇىبولس

ــات ئاھ ــاڭ ئ ىي ــدا ىچــۈرۈش، يېڭــى ئ ــداكارانهپچــۈرۈش يولى ــۇر رەشــكهنۈك ى ــشىمىزدۇر، ئۆزبېكت مهھمــۇد . كى
 بـۇ   ، بولـۇپ  ۇقلـ ۇپقۇل سىىـ نىـڭ سومك  ىبۇ بال . سى بار ئىدى  ىبالن بىر كىچىك    دە ئوقۇيدىغا ىپىسىجاڭنىڭ مهكت 

قاچـانال مهھمـۇد    . سـىجاڭدا تـۇراتتى    بهگدە، يهنه بىـر ئـاچقۇچى مهھمـۇد        ددىنىنىڭ بىر ئاچقۇچى مهجد   ۇپلهقۇ
 سىغاىــنىــڭ سومكىددىن بهگ ئــۇنى بالىــ خهۋەر بولــۇپ قالــسا، مهجد-ت، خهتلۇمــامه دىغانىــســىجاڭغا يهتكۈز

 تىلـگهن ۋەئه ئېچىـپ ئىچىـدىكى    نىىسـومك  سىىـ داد باال ئۆيگه كهلگهنـدىن كېـيىن     . قوياتتىپ  الپىقۇل سېلىپ
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يېزىلغـان   قانـداق بىـر شـىفىرالر   ىئالل سىىـ ى باال مهكتهبكه ماڭار چاغـدا داد    سىئهت ۋە تتىقاال ئېلىپ لهرنىىنهرس
لــگهن ھامــان كه كهپۈپ مهكــتهنى يــۈدىبــاال ســومك. دۇىــقوي پۇپالقۇلــ نىىســومك ســېلىپ غاىســومك قهغهزنــى

چه سـومكا ئـاغزى     ىبـاال دەرسـتىن چۈشـك     . دۇىـ شـىفىرلىك قهغهزلهرنـى ئال     ئېچىـپ  نىىددىن بهگ سـومك   ىمهجد
ــدا بال  ــۇق ھال ــڭ يىئوچ ــدا تۇرېنى ــنى ــومك  . دۇى ــكهندە س ــتىن چۈش ــىىدەرس ــاراتالرائ غا يهنه يېڭ ــ خب  لىنىپېس

ل بىـلهن   مانـا شـۇ يـو     . دۇىـ لىۋالېئ ىلهرنىېچىپ، نهرسـ  ئ سىىداد ئۆيگه بارغاندىن كېيىن  . دۇىقويۇل پىنىلپىقۇل
ــلهن مهجد  ــىجاڭ بى ــۇد س ــمهھم ــتىم ى ــۇن قې ــسىدا نۇرغ ــيپمهخ ددىن بهگ ئارى ــاالقه ى ــبول ئ ــىجاڭنىڭ . دۇى س

نىڭ سـهۋەبى ئۇنىـڭ ئـادەملىرى ئىچىـدە ئهلـى           ى قىلىـش  ئـاالقه دە سـىرلىق    ىجىكى كىشىلهر بىلهن شۇ دەر    ىسىرتت
ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه   .  قۇالق قىلىپ قويۇلغـان كىـشىلهر ئىـدى   -دېگۈدەك ئۇنىڭغا كۆز   باشقىالر روزى خوتهنىيدىن 

ىــر ئۇالرمــۇ ســىجاڭنىڭ ھهر ب. رۇس رەھــبهرلهر بــار ئىــدى كهلــگهن ئۆرۈمچىــدىن نىــداېمهھمــۇد ســىجاڭنىڭ ي
شـى  ۇرگهن باشقا كىشىلهرمۇ يازغـان بول     لىرىنى ئۇنى كۆ  پىتۆھ ددىن بهگنىڭ ىمهجد. ئىشىنى كۆزىتىپ تۇراتتى  

دا توغرىـسى هشـۇناس بولغـانلىقى ئۈچـۈن بهلكىـم ئـۆزى           قەددىن بهگنىڭ ئۆزىمـۇ بىـر ۋ      ىېرەك، شۇنداقال مهجد  ك
ىـشىلهر بولـسا،    لهرنى سـاقالۋاتقان ك   ىبىـز شـۇنداق خـاتىر     . بولۇشى مۇمكىن لىرى  ىتىپ يازغان خاتىر  ىرۋقهلهم ته 

  .مىزىرىشىنى ئۈمىد قىلىرنى يورۇقلۇققا چىقىلىئۇالرنىڭ شۇ خاتىر

   
 يهنه بىر ھېكايه

 
ــنهرغاپ ــغهر   دىنى ــدە ئهس ــاجىرالر ئىچى ــگهن مۇھ ــۇپ  كهل ــار بول ــرەيلهن ب ــسىملىك بى ــساا ق،جان ئى  قلىپس
  ئهسـكهرلىكنىڭ  ىـپ، زىلې بولـۇپ ئهسـكهرلىككه ي     ىـدائىي پ ئهسـغهرجان  اخـوتهن ئىنقىالبىـد   . رى بار ئىدى  ىھۈن

ش ئهسـكهرگه  مى ئـات - سىگه كۆتۈرۈلـۈپ، ئهللىـك  ىـ جىدەر شىلىقېـ  بارا يۈز ب- بارا ،سىدىن ياخشى چىقىپ  ىھۆدد
 تىىرى خـوتهن ھۆكـۈم    ىرىـدا كۆرسـهتكهن بـاتۇرلۇقل     ىئۇنىـڭ ھهرقايـسى جهڭ مهيدانل     . دۇىقوماندان بولۇپ قال  

سـهۋەبتىندۇر بىـر    نـېمه  كېـيىن . دۇىـ نىالردىن بىـرىگه ئايل قومانـدان نىپ، ھۆرمهتكه سازاۋەر    ىئالقىشل تهرىپىدىن
ــشىلىرى    ــۈمهت كى ــوتهن ھۆك ــۈنى خ ــغهر ك ــسىزالندئهس ــجاننى قورال ــشقا   . دۇىۇرماقچى بولۇش ــۇنى ئى ــا ب ئهمم

 تـۆت كـۈن     -رسـىنى تاپالمـاي ئـۈچ     ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئهسغهرجانغا قول سـااللىغۇدەك يۈرەكلىـك، كۈچلـۈك بىرە          
گهن يهردىـن ئهسـغهرجان ئـاتمىش      ىبىر كۈنى كـۈتم   . دۇىتېي قىغاىقۇل لىقتا بۇ ئىش ئهسغهرجاننىڭ   ىئار. دۇىئۆت

ھهمـمه  . دۇىـ رنى ئهگهشتۈرۈپ خوتهن ھۆكۈمهت كىـشىلىرىنىڭ ئالـدىغا كى   نهپهر قوراللىق زەبهردەس يىگىتلىرى   
ــۇپ ــران بول ــېمه،ھهي ــشېيىــشنى بىلــمهي قېد  ن ــلهن ســهالم  . دۇىلى  ئهســغهرجان رەھــبهرلهرگه تۆۋەنچىلىــك بى

. دەيـدۇ . »لـى كىـردىم   ىلغغىـز ئهرزىـم بـار، شـۇنى دەۋا        ې تـۈت ئ   -ئـۈچ ! قورقمـاڭالر «: ۇالرغـا كېـيىن ئ   رگهندىنهب
: رئهسـغهرجان شـۇنداق دەيـدۇ     . دۇىيىـش ېد» نـى سـۆزلهڭ، ئـاڭاليلى     ېق«:  تـاڭ قالغـان ھالـدا      -الر ھـاڭ  انئولتۇرغ

خـۇدا يولىـدا    . چىلـدى ېئىـسالم ئ  .  ئىـدىم  پسسااتهقسىرلهر، ھهر بىرلىرىگه مهلۇمدۇركى، كهمىنه بىر مۇھاجىر ق       «
ھـازىر  . بولـدۇم شى  ېـ ىن يـۈز ب   كېـي . شى بولـدۇم  ېـ ىزمىتىم ياراپ ئون ب   خ. ىدائىي بولۇپ ئهسكهرلىككه يېزىلدىم   پ

رى ىئۆزبېـك ئهسـكهرلهرنىڭ قـورالل     «: يېقىنـدىن بىـرى   . ىـپ تـۇرۇپتىمهن   تىگه ئىتـائهت قىل   ىمانا ئىسالم ھۆكۈم  
 -دەك شـىۋىر  دېگهنـ » مىش، ئۇ ئىمىش، بـۇ ئىمىـش      قالدۇرۇالر لىنارمىش، ئهسغهرجان يۈز باشىلىقتىن   ېتارتىپ ئ 

نى تــازا ياخــشى ئىــش  ىبۇنــداق گهپلهرنىــڭ تارقــالغ. قالــدىىــپ قىمغــا كىرىۋىــسىر گهپــلهر قۇل -شــىۋىر، ۋىــسىر
مهن ھهر بىرلىرىنىـڭ ئالـدىغا بۇنـدىن        . سىمىزگه تهگـدى  پـ نه -بۇ ئىش بىز مۇھاجىرالرنىڭ ئىـززەت       . دىىبولم

 تهرەپ رازى بولغـان     قىلىشـساالر، ئىككـى    بـۇل ۇق ئهرزىمىنـى . ياخشىراق، ئىجراسى ئاسانراق ئىش بىلهن كهلدىم     
ــدا ۋەزى ــھالـ ــسامپىـ ــدى ،»دىن ئايرىلـ ــتكه ېدە، ي-دىـ ــاتمىش يىگىـ ــدىكى ئـ ــورالل«: نىـ ــپ، ىچىق رىڭالرنىىقـ رىـ
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ىـلهن ئۆزىـدىكى ھهمـمه      ئـۇ باشـالمچىلىق ب    . دېـدى  »ىدىـ تۈگ مىـز پىبۈگـۈن ۋەزى   رىمىزغا تاپشۇرۇڭالر، ىئۇلۇغل
.  تاشالشـتى  ئۇنىـڭ ئـاتمىش يىگىتىمـۇ ئۇنىڭغـا ئهگىـشىپ قـوراللىرىنى           . دىىتاشـل  غاىئوتتۇر رىپىقورالنى چىق 

ــا ئهمهل«: دېــدىيۈســۈفجان ئۇالرغــا يهنه شــۇنداق   ــا قــورالل ى رۇتب-مان رىڭالر، بىــزگه رۇخــسهت ىلىــرىڭالر، مان
 غـان خـوتهن دۆلهت كىـشىلىرى      ىبـۇنى ئاڭل  . »رىكچىلىكىمنى قىلسام قىلساڭالر، يىگىتلىرىم بىلهن بىلله  ئۆز تى      

سـۈكۈت   يىـشنى بىلهلـمهي بىـر ھـازا       ېد كىـم نـېمه   . دۇىلىـش ې بىرىگه  قاراپ ق    -غان ھالدا، بىر  س بول هھ -ھهيرانۇ
ئهسـغهرجانغا   يهتـتىن قۇتۇلـۇش ئۈچـۈن خـوتهن دۆلهت كىـشىلىرى           سۈرگهندىن كېيىن بۇ قىـيىن ۋەزى      ھۆكۈم

كهنلىكىڭالرنـى  داقهتلىك، مهرد يىگىـتلهردىن ئى    ابىز سىلهرنىڭ بـۇنچه سـ     ! رجان ئۇكا ئهسغه«: شۇنداق دەيدۇر 
 لىــشنىېلىۋېچه ســىزدىن بــۇرۇنراق قــورالالرنى ئگهر. كېــرەك يــوق. ئىــش بولــدىبــوالر . گهن ئىكهنمىــزىــبىلم

سـىز  . لهرنىڭـدۇر بـۇ قـورالالر سـىزنىڭ ۋە مۇشـۇ قـارا كـۆز يىگىت             . غان بولـساقمۇ ئهمـدى ئـۇالرنى ئالمـايمىز        ىئويل
 . قـــوراللىرىنى ئالـــسۇن،گىتلىرىڭىـــزگه بـــۇيرۇڭيى. گه اليىـــق ئىكهنـــسىزۋىمهرتـــ رىراقىئهســـلى بۇنـــدىن يـــۇق

ــسالم ھۆكۈم  لىرىڭىھهمم ــدەك ئى ــز يهنه بۇرۇنقى ــتىدا ۋەزى  ىى ــرى ئاس ــڭ ئهم ــتىنى ــسىزلهر، دەپ پى دارلىق  قىلغاي
  .دۇىىنى ئوڭايسىز ئهھۋالدىن قۇتۇلدۇرئۆزلىر

سىگه يـاكى  ىـ  ئاھالنىم، ئۆزبېـك مۇھاجىرالرنىـڭ دەۋرىـدە ئـۇالردىن خـوتهن        ىقىلىـدىغ   ئاخىرىدا قوشۇمچه 
نتروللۇقىغـا  وك روسـالرنىڭ  تـى ىئهممـا خـوتهن ۋىالي    . هن ئـادەم يـوق    نلىكىنى بىلـگ  باشقىالرغا بىرەر زىيان يهتكه   

دىن بولــسۇن، مهيلــى ئــالته   ىــهرغانپگهنلهر مهيلــى ىرۇســالر ۋە ئۇالرغــا ئىــشل  . دەۋردۇرئــۆتكهن دەۋر باشــقا  
لـدى   يـۇرت قا   گهن نه كاشـغهر، نه ياركهنـت ۋە نه باشـقا          ىشهھهردىن بولسۇن، ئۇالرنىڭ دەستىدىن زىيان كۆرم     

  .  يىراقتۇر-فاجىئهلهردىن ئۇ مۇھاجىرالر يىراقتىن  رگهنهدەيسىز؟ كېيىن يۈز ب
  .  شۇ بويىچه بايان قىلدىم،لىك ئىكهنىشۇنچ نىڭ كۆرگهن، بىلگهنلىرىىكهمىن

 
  مالىڭنى، باالڭغا توپالماي، -پۇلۇ قىل سهخاۋەت

  .بولماغاي تۇتۇرۇق گهر دېسهڭ، گۆرۈڭ ئارا جانىڭغا

   
كىبىـدە ئىـشلهگهن    جىرلىرىدىن شهرقى تۈركىـستان ئىنقىالبىغـا قاتناشـقان ۋە ھۆكـۈمهت تهر           پهرغانه مۇھا 
  :تىېكىشىلهرنىڭ رويخ

 ۋەزىيفهسى ئۆتهگهن تۇغۇلغان يۇرتى       ئىسمى ۋە داڭقى
  نازارىتىدە رەھبهر مائارىپ تاشكهنت  ددىن بهگىدوختۇر مهجد

  ازىرىئهدلىيه ن                            ف قارىهاجىىزەر
  سهھىيه نازىرى                            خانىي ئابدۇلالھ

  ھىالل ئهھمهردە دوختۇر              مهرغىالن      تۇرغۇن ھهكىم 
 تهبىب      تاشكهنت  مهخدۇم مۇھيىددىن

 تىجـارەت نازارىتىنىـڭ نـازىرى      باشتا ھهربىي نازارەتنىڭ  نازىرى، كېيىن                  مهرغىالن الدىجانۋتىېس
  .بولغان

ھهربىي نازارەتته الۋازىمـات مـۇدىرى، ئىـستىقالل مهھكىمهسـىنىڭ            تاشكهنت  سۇلتانبېك بهختىيار زادە
  .رەئىسى

 سىدە باش كاتىبىئىستىقالل مهھكىم   غۇالمجان
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دارۇلمۇئهللىمىننىــــــــــڭ  مهرغىالن ، كىينكى تهخهللۇسى تۇلۇئىي)توغرۇل(رەھىمىي تۇرغۇن بايبهچچه
  .مۇدىرى

» ئىــستىقالل«تىــدە ئاكتىــپ خىزمهتچــى، ىجهمئىي لالئىــستىقا نهمهنگان ىن قارى سوفىيزادەمۇھهممهد ئهم
  .مهجمۇئهسىنىڭ باش مۇھهررىرى، ئهۋقاف نازىرىنىڭ مۇئاۋىنى

ن، بــــاش ۋەكىلــــگه نى قۇرغــــۇچىالردىىخهســــتهخان ۋە ھىــــالل ئهھــــمهر  ئهندىجان مۇسا ئهپهندى
  . ئورۇنباسارغانازىرى يهمهسلهھهتچى، مالى

  )باش كاتىب(باش ۋەكالهتته سهرمۇنشى   شهھرىخان      دامولالممۇسا 
  ئىشالر مۇدىرى  xxx نهمهنگان مۇھهممهد رىزاخان

  ئومۇمىي تهشۋىقاتچى، كېيىن ھهربىي سوتچى بولغان  ئوش  مولال مۇھهممهد جان ئاخۇن
  قوشۇن تهشۋىقاتچىسى نهمهنگان  مولال مۇھهممهد ئىبراھىم

ــارنىزون   شهھرىخان  مىڭباشى يۈسۈفجان ــدانى  گـ ــكهرلىرىنىڭ ھهمم،قومانـ ــ ئهسـ ــك ىـ سى ئۆزبېـ
  .، ئاتلىق، قوراللىقدۇىگه يهت 1500مۇھاجىرلىرىدىن، سانى 

 قوماندانى مۇئاۋىن گارنىزون  )ئهندىجان( ئهسهكه  قۇدرەتۇلالخان تۆرە  
  سى ئۆزبېكىپانسهد، ئهسكهرلىرىنىڭ ھهمم خان ئاباد  ھمانەبدۇررامولال ئ

 پانسهد ننهمهنگا  ئارىف ئىشان
 پانسهد پهرغانه مجانكهرى

  يىگىتلىرى ئۆزبېك شى بولغان،ېتى تهركىبىدە يۈز بىخوتهن ھۆكۈم تاشكهنت  جانئهسغهر
  .دوتهي يامۇلىدا مۇشاۋىر  ئهندىجان  ئىسمايىلجان قۇربان

  مۇشاۋىر    بېك ھاجى سوفىي
 

   تىلىدىنۋەتهندىن ئايرىلىپ، ياقا يۇرتالردا سهرسان بولۇپ يۈرگهن تۈركىستانلىقالر
 

 ئوشى ئۇستاز مىرسالىه مهخدۇم
 

  ھهريانه بىزنى ئول ۋىاليهتتىن، ئاتىب دەستى قهزا
  .تاراتتى ئانچىنانكىم بىر نىشان يوق ئول جهمائهتتىن

   بارىمىز ئاخىر، -بهرگۈ توكتى قهدر بادى خهزانى
  .مهاللهتتىن -ساچىلدىك ھهر تهرەپكه دىل پۇر ئهز يهئسى

  هي ۋەتهن دىللهر توله ھهسرەت،فۇرقهتىڭدىن ئ فىغانكىم
  .ھهققىڭه قىلغان قهباھهتتىن شهرمىسارىز لېكىن ەۋ

  كىچىردىك دەۋرى دەۋرانالرنى چهندان ئهي ۋەتهن سهندە،
  .ئاچمادۇك بىر لهھزە غهفلهتتىن ۋەلى قهدرىڭ بىلىپ كۆز

  نه خوش كۈنلهر ئىدىكىم ئول زەمانلهر بىز قۇچاغىڭدە،
  . ئىشرەتتىن-مهمنۇن ئهيشى راھهتته -ئىززەتۇ  ياشاردىك

  ئىردىڭ، مۇقهددەس يهرلهر ئىستىسنادە دۇنيا جهننهتى
  .بابامىزدىك چىقاردىڭ بىلمهدىك قاي بىر جىنايهتتىن
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  شهرەف ھهر يهردە ھهر مىللهتنى قاشىدە، -ۋەتهن فهخرۇ
  .قىيمهتتىن -قهدرۇ كى سهندىن ئايرىلىپ ئالهمدە تۇشدىك

  ھهجرىڭدە، ئىمدى لسۇنكۆز، دىل ئىزى يىغالسۇن كېرەككىم
  .نىئمهتتىن نىچۇنكىم  غاپىل ئولدىك دائىما بىز شۇكر

  تهرەققىيلهر، ئهسبابى بار ئىردى بىزدە ھهم ھهر نهۋئ
  .قىلمادۇك ئهييامى فۇرسهتتىن ئىستىفادە دەرىغا

  ئولدىك، تۇشدىك پهرىشان روزىگار دىيارى غۇربهته
  .لهتتىنئوزگه مىل دەشنهم تهئنۇ يىتهر ھهر يهردە بىزغه

  ياشاپ راھهتته ئهغيار ئهي ۋەتهن ئهۋالدىڭ ئولسۇن خار،
  . شهپقهتتىن-شولمى؟ بىر ئهسهر يوق مىهر مېهرى ئانالىك

  ئىدىك بىز ھهم، ۋمه قۇۋۋەتكه مالىك ق-ھاندا سهرۋەتۇجا
  .چىقارمىشدىك جاھانگىر، قهھرىمانلهر بۇ ئهشىيرەتتىن

  الهر، دۇني-رىجالۇ دىنى ئالهمغه بىزدىن ھهم كېلىپ
  . شهۋكهتتىن-شانۇ ئىتارلى فهخر جاھاندا كىم ئىمهسدىك

  بىروۋدىڭ مهردلىك تهربىيهسىن ئهي خاكى تۈركىستان، 
  .شهجائهتتىن ئىرسى بۈگۈن مهھرۇم بىزلهر، ھهيفكىم

  قىسمهتىمىز بولدى بۇ بهختى قارالىكلهر، قاچانكىم
  .فهالكهتتىن -نهھسۇ جاھاندا قالمادى بىز كورمهگهن

  سىزلهرە رۇخسهت، ى ئهلۋىدا ئهي جهھلى، غهفلهتبهس ئهمد
  .دۇ بارە كىلماغىل زىنهار ئۇزاق ئولغىل بۇ مىللهتتىن

   رىزا خامۇش بول سالىه،-تهسلىيمۇ  تۇتۇپ دامانى
  .بۇ ھۆكمى مالىكۇلمۇلك، سۇد يوق بۇيله ھهسرەتتىن

   
  

  ئهسلهتمه
 

ن قـانلىق فـاجىئهلهرنى تارىخقـا قالـدۇرۇش،         مهقسهت، ئۇلۇغ تۈركىستاندا بولغـا     زىشتىنېي لهرنىىبۇ خاتىر 
ــارىخىي دۈشــم ــۇغ تۈركىــستان مۇســۇلمانل چىنل ۋە رنىمىز بولغــان ئورۇســالىت ــۇمىهرنىــڭ ئۇل  - رىغا قىلغــان زۇل

غـان بولـساق،    ىشا ئىـش قىالل   ىـ ئهگهر شـۇنىڭغا يار   . رىشتۇرى پاكىتلىرى بىلهن مهيدانغا چىق    -لزورلۇقلىرىنى دەلى 
غان بولـساق،   ىشالمىـ يىقىنل مىزگهىبـادا غـاي   مۇ. بهختىيـارمىز  مىزىبۇنىڭ بىلهن ھهمم  . مىزىگه يهتكهن بول  تمهقسه

  .بۇ بىزنىڭ كهمچىلىكىمىزدۇر

  
  

  ئۆز كهمچىلىكىم ئۆزۈمگه ئهيان  
  نۇقسانالرىمغا ئىقرارمهن ھامان 
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ردا خاتاالشــقان ئىــشالگهن ۋە ىــلمهقولىــدىن ك.  تىرىشىــشقا بۇيرۇلغــاننىچهىــسى قولىــدىن كهلگىــئــادەم بال
تاسـىزلىق پهقهت  ا، دەيـدۇر ئهمهسـمۇ؟ خ  )اتالىق شـاھى  خ( شاھى شهر    -شۇڭا بهشهر .  گىشلىكتۇرېكهچۈرۈشكه ت 
  .ئالالھقا خاستۇر

  
  غهلهتسىز بولماس، ئىنساننىڭ يازغانى

 .تهقدىرگه يازمىشتىن غهلهت تاپىلماس
 

تـا  اهـسانى، ماڭـا ئ  ې ئ-پـات نىـڭ ماڭـا قىلغـان زور ئىلتى      نـابى ھهق  اج پۈتتـۈرەلىگهنلىكم  زىـپ ېبۇ ئهسهرنى ي  
 بولــسام يهنه ئــازلىق )ننهتــدارمى(گــۈزار رۈىن ھهرقــانچه شــۈكتبۇنىــڭ ئۈچــۈن ئــالالھ. متىــدۇرېقىلغــان كاتتــا ن

. تېگىـشلىك بولغـان مىننهتـدارلىقنى اليىقىـدا ئـادا قىلىـشتىن ئـاجىزدۇر              ئالالھقا لهرىئهمهلىيهتته، بهند  .دۇىقىل
مهتكه اليىقىــدا مىننهتــدارلىق بىلدۈرۈشــتىن تىلــى ېۆزى ئېرىــشكهن نــۋان بهنــدىنىڭمۇ ئــشــۇنىڭدەك، بــۇ نــاتى

  .ئاجىزدۇر
  . ، ھهممه ئىشقا ئۆزۈڭ قادىرسهن)كۆرۈپ تۇرغۇچى(ئۆزۈڭ ھازىر، ئۆزۈڭ نازىر ! ئهي ئۇلۇغ ئىگهم

سىنىڭ، بىزنىـــڭ ۋە بـــارلىق مۇئىمىنلهرنىـــڭ گۇنـــاھلىرىنى    ىـــ  ئان-نىـــڭ، ئاتـــا پمۇئهللى! ئهي ئـــالالھ
  . كهچۈرگهيسهن

 
  ئىالۋە

 
الر، ۋزۇا بۆلۈملىرىـدىكى ھهر قايـسى مـ       -2 بۆلـۈم ۋە     -1ئۇلۇغ تۈركىستان فاجىئهسـى نـاملىق بـۇ كىتابنىـڭ           

  .سىلماي قالدىېغانلىقى ئۈچۈن كىتابقا بىولممهزمۇنالرغا مۇناسىۋەتلىك رەسىملهر قولىمىزدا تهل ب
تىـدە  ىنىي تىشېـ هنلىرىمىزگه تهقـدىم ئ   ئۇقـۇرم  ھتهرەمۆ، مـ  غاردىن بىرى ئهزىز يۇرتداشلىرىمىز   مانالائۇزۇن ز 

غـانلىقى ئۈچـۈن    ىايىـدا ئورۇنالشـتۇرۇش مـۇمكىن بولم       ج -ساقالپ كهلگهن تارىخىي رەسىملهرنى كىتابقـا جـايى       
تىپ ئۆتـۈش  ىكۆرسـ  سىلماي قالغـان رەسـىملهرنىڭ ئىـسىم، رويخهتلىرىنـى      ېـ ب مۇىبولسشۇنداق  . مىزىنىسۇسلپئه

  .باسماقچىمىز سۇزلۇقنىسبىلهن ئۇ

 ،قۇرباشىلىرىنىڭ رەسىملىرى انهپهرغ
  . مۇجاھىدلىرىنىڭ رەسىملىرى، مهرھۇم مۇنهۋۋەر قارى ۋە باشقا مۇنهۋۋەرلهرنىڭ رەسىملىرى پهرغانه

 ،ئهئزالىرىنىڭ رەسىملىرى تىىۈمخوقهندە قۇرۇلغان مۇختارىيهت ھۆك
  ،دا چۈشكهن رەسىمىىورمپېلىپ بارغان چاغدىكى ھهربىي ئ ئالىيهتپا نىڭ شهرقىي بۇخاراداائهنۋەر پاش

شىدا سـهلله، قولىـدا قىلىـچ تۇتقـان ھالـدا تۇرغـان             ېـ ب دەۋلهتنىـڭ هب تىدەۈپىتىدىن نهمۇنه س  پىئهجداد قىيا 
  ،رەسىمى

  ،ىكى رەسىمىتاللىق توپ ھالهتشهرقىي تۈركىستان مۇجاھىدلىرىنىڭ قور
 ،ەسىملىرىزالىرىنىڭ رئه هنىبتى قۇرۇلغان كۈنى تارتىلغان كاىشهرقىي تۈركىستان جۇمهۇرىي

  ،ەئىسى خوجا نىياز ھاجىنىڭ رەسىمىجۇمهۇرىيهت ر
 ،زالىرىنىڭ رەسىملىرىئه بنىهۇخارادا قۇرۇلغان ھۆكۈمهتنىڭ كاب
  .مىزى مىننهتدار بولاهرنىڭ خاتالىرىنى تۈزەپ ئوقۇسھتهرەم ئوقۇغۇچىالردىن ئۈمىدىمىز شۇكى، ئهسۆم
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 ئېسىل ئادەم ئهيىب كۆرسه يوشۇرغاي  
  يىب كۆرۈنسه ئاچقايرەزىل ئادەم ئه  

 
 غى تۈگهپ قالغـان چىراغقـا ئوخـشاش ئـۆمرۈم تـۈگهپ، ھهرتهرەپـتىن           ىئاشاپ، ي  شىمنىېشىمنى ياشاپ، ئ  ېي

تىۋاتقـان  ېشنىڭ تهييارلىقىـدا ك   ىـ شىكېلىشىنى كۈتـۈپ، خۇداغـا ئۇچر      سىنىڭىلىك كۆرۈلۈپ، ئۆلۈم پهرىشت   پزەئى
ــۇ ي ــب ــمه بىلم شىې ــر كهلى ــزدىن بى ــمدا، تىلىمى ــبهى ــگهن مهت ــاش   شچىلىرىدىن تار ئى ــۈك ب ــر تۈرل ــڭ بى ــان مى تق

مى بىـلهن  ىنـابى ھهقنىـڭ يـارد   اەت بولـۇپ ج   ۋرىم ئىجـا  ىشلىق بېرىـپ، خۇداغـا قىلغـان دۇئـال        رىغا بهردا ىئاغرىقل
لهر ىقـا ساناقـسىز مهدھىـي   بۇنىـڭ ئۈچـۈن ئۇلـۇغ ئالالھ   . رىشقا مۇۋەپپهق بولدۇمىچىق سىپېكىتابنى بئاخىرى بۇ   

  !بولسۇن
رى، ىمــاقچىمهنكى، ئالتــاي تــاغلئېيترىمغا شــۇنى ىهن ئۇلــۇغ تۈركىــستانلىق يۇرتداشــللشــۇ مۇناســىۋەت بىــ

ــاغل  ــالتۇن تـ ــڭىئـ ــڭ    رى بىزنىـ ــوردا بىزنىـ ــالتۇن ئـ ــمىدى؟ ئـ ــسىغا   ئهمهسـ ــۋانالرنى ئۇۋىـ ــمىدى؟ ئىـ  ئهمهسـ
 -1225ر تۆمـۈر بىزنىـڭ ئهجـدادىمىز ئهمهسـمىدى؟          ا ئۈچ يۈز يىل ھاكىم بولغان ئهمى      كىرگۈزۈۋەتكهن، موسكۋاغ 

 نــى ئىــشغال قىلغــان قومانــدان چىڭگىزخــان تۈركىــستانلىق ئهمهســمىدى؟ ياراســالۋ  )بېيجىــڭ(لــى پىكىــن يى
موڭغـــۇل (باشـــلىق رۇس كىنهزلىـــرى، مىخـــايىلالر، دانىيـــال رومـــانوۋىچالر، ئىـــۋانالر ۋە باشـــقىالر قـــاراقۇرۇم   

ۇ؟ ئۇ كىـنهزلهر ئـالتۇن      غۇچه ئىش قىاللماس ئىدى ئهمهسم    ىمى يورۇق سور  -دىن يول  )مهركىزى خانىدانلىقىنىڭ
تىمـۇچىن ئالدىـدا قىلىـپ قويغـان بىـر خاتـا             اقتىدادىمۇ؟ ئۆز ۋ  ىرى ئالدىدا يهر سۆيم   ىبېرىپ تۈرك خانل   دىغائور

دىمۇ؟ مانــا بــۇالر تــارىختىن ىــ ســوراققا تارتىلم-چاقىرتىلىــپ ســوت غــاقاراقۇرۇم ئىــشى ئۈچــۈن كىــنهز ياراســالۋ
 .ھهقىقهتلهردىندۇر ئۆچمهيدىغان

، بىزنىــڭ مۇىىــرئهۋن بولغــان تهقــدىردپنىمىز ئهگهر ىبىزنىــڭ دۈشــم! ئهي بــۇرادەرلهر! لى ئــوغئهي تــۈرك
  . المى باراقولىمىزدا ئالالھنىڭ ك

 ،مهجال ئىنكارە يوق نامىق ئىسه ىرئهۋنپ خهسمىمىز
 .پاكىمىز المىابىز قۇلىمىز، فهيزى بارىدۇر ك

چـۈنكى  . لغـان تهقـدىردىمۇ ھـېچ ۋەقهسـى يـوق         نىمىز پىرئهۋن بولـۇپ قا    ىئهگهر بىزنىڭ دۈشم  ! ئهي نامىق 
  المى بار ئهمهسمۇ؟اۇلى، قولىمىزدا ئۇنىڭ مۇقهددەس كبىز بولساق خۇدانىڭ ق
  !لىرىمىزنىڭ ئهۋالدىىباب پهھلىۋان! لىرىمىزنىڭ ئوغالنلىرىىئهي قهھرىمان ئات

تىپ ئۆتــۈش ىئهسـل  نـى  )نوتــا(ىــر سىياسـىي خىتـاب    بھهيـران قـاالرلىق  ۋە  لىــكبـۇ يهردە سـىزلهرگه ئىبرەت  
كۋا مانىـدا خـۇددى گىتلىـرگه ئوخـشاش جاھانغـا پاتمـاي كهتـكهن موسـ               از ئۇ بولسىمۇ  ئۆز   .  كۆرۈلدى پايدىلىق

 يېزىلغــان تهرىپىــدىن رىــدىن بىــرى ئىــدىگوىلقوماندانر تۆمۈرنىــڭ مهشــهۇر  كىــنهزى ۋاســىلىگه خاقــان ئهمىــ

هتلىرىـدە   ب -72،  71،  70 بۆلـۈم    -1نىىـڭ   ىبىتاك» ئۇلۇغ تۈركىـستان فاجىئهسـى    « بۇ خىتاب    .ۇرتخىتاب ياسىيىس
زە قىلـسا، ئۇنىڭـدىكى بۈگـۈنكى كۈننىـڭ     ىىتـابنى ئوقـۇرمهنلهر ئوقـۇپ، مـۇالھ     بـۇ خ  . بايان قىلىنىـپ بولغانـدۇ    

  ...دۇىـ  پهرمانالرغـا مهپتـۇن بولـۇپ قال       -ۇلهر، خىتاب ىجۈمل دىغانىمۇ ھهيران قال  ىسىئاڭل داھىلىرى انسىياسهتد
ــابتىن  ــۇ خىت ــز ب ــ بى ــلىلىــك كهســكىن مۇئام ىجــدادلىرىمىزنىڭ دۈشــمهنلهرگه قانچ ا ۋە ئهئاب ــانلىقىنى ى دە بولغ

ارىخىمىزنى پ، كـۆزىنى ئاچـسا، ئهسـلىمىز ۋە نهسـلىمىز ھهمـدە تـ             ىنىئويغ مىللىتمىز بۇ خىتابتىن  . كۆرۈۋاالاليمىز
ــسه، بۇنىــڭ تۈرتك ــچۈشهن ــۇ  ى ــا ئولت ــالتۇن تهخــتىگه قايت ــاي تاغلىرىنىــڭ ئ ــرەت ۋە رۇش ئۈچــۈن غسىدە ئالت هي

  . تهر، دەپ ئوياليمهنىھىممهت كۆرس
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  ،تارىخقا باق، بىلۇرسهن شۇ شانلىق ئۆتمۈشۈڭنى
 .رۇس ۋە خىتاي بىزلهرگه قارام بولغان قانچهلهپ

 
ئىسالم ئهھكـامى بـويىچه بىـز ئالـدى بىـلهن           . مىزىبولسۇنكى، ئىسالم دىنىد   لهرىمهدھىي ئالالھقا! بۇرادەرلهر

 اقتىـد انامـازنى ۋ  !  ئهمهل قىاليلـى   غـا بۇيرۇقلىرى تىمىزنىڭىىنچىـسى، شـهرىئ   ئىكك! چىن دىلـدىن تهۋبه قىاليلـى     
لىرىنـى پېـشانه    ىققرنىڭ ئىش ھه  ئىشچى، مهدىكارال ! قىرلهرگه بېرەيلى ىزاكاتلىرىمىزنى تولۇق ئايرىپ پ   ! ئوقۇيلى

! ى تاپـشۇرايلى  هقلهرنـ ۋىي ھ ىـ رىمىز ئۈستىمىزدىكى مـاددىي ۋە مهن     ىھهقدار بولغانل ! تا ئادا قىاليلى  تهرى قۇرۇماس 
رىيـادىن، رىبـادىن، زىنـادىن خـۇددى        ! نايلىىرنىڭ ھهققىدىن سـاقل   پۇلدارال! هرنىڭ ھهققىدىن قاچايلى  تىملېي

  !يىالندىن قاچقاندەك قاچايلى
! سـۈننهتكه ئۇيغـۇن ئىـش قىاليلـى    ! ئىالھىي قانۇن بولغان قۇرئـان كهرىمـگه ئهمهل قىاليلـى        : يهكۈن سۆز 

ــشتا  ــواليلىھهر ھــال ۋە ھهر ئى ــارد  !ئادىــل ب ــساقال، ئالالھنىــڭ ي ــز شــۇنداق قىاللى ــلهن ىشــهپق ى ۋەمى بى تى بى
ــلىسادىي ۋە سىياســىي ئهھــۋالىمىز تۈزئىقتىــ ــته ياشــاش ن پ، ئىلگىرىكى ــدەك تىنچلىــق ۋە راھهت ــى ــسا ې سىب بول

گهل  ئۇنىــڭ ئىلكىــدە، ئــۇ تــۈ قــۇدرەت ۋە بــايلىق-بــارلىق كــۈچ . ر خۇداغــا ئاســاندۇربــۇ ئىــشال. ئهجهب ئهمهس
  . سهۋەبلهرنىڭ باش سهۋەبكارىدۇ

 كـۈرەش ئۈچـۈن     — جهڭ: ئۆتهرلىـك گـۈزەل ئۈگۈتتـۇر      لهرنىڭ ئۇشبۇ سۆزى ئېيتىـپ    بىلهرمهن، دانىشمهن 
 . ئون نهرسه الزىم، ئۇنىڭ بىرى ئهسكهر، توققۇزى مىللهتسۆيهرلىك ۋە ۋەتهنپهرۋەرلىكتۇر

 
  ،تۇغار چوقۇم مهن ساڭا ۋەئدە قىلغان ئاشۇ كۈن

 .ن، ئۇ ئهتهدۇر ۋە يا ئاندىن يىقىندۇركىم بىلسۇ
 

 ،زەمان ئاياقتۇر ئېغىر ھادىسهلهردىن
  .كۆرەدۇر جاھان بىلمهيسهن ئاندىن نېمه

 
  !ئهزىز بۇرادەرلهر

تــى، تهدبىــرى، تهقــدىرى ئالدىــدا رۇس، چىــن، ىكمېتى ۋە يــارقىن ھىئۇلــۇغ ئالالھنىــڭ تهڭداشــسىز قــۇدر
تۇرىمىز قۇرئـان كهرىمـدە     قانچىلىك كـۈچى بولـسۇن؟ بۈيـۈك دەسـ        تى،  ىممقى نېمه ىرالرنىڭپكا يهھۇد، مهجۇس 

ــۇنداق ك ــلېش ــدىغان  («: دۇى ــار قىلى ــى ئىنك ــسى بى )پهيغهمبهرلهرن ــهھهرلهرنىڭ ئاھالى ــڭ   ش ــڭ ئازابىمىزنى زنى
  ) ئايهت-96 سۈرىسى رافئه(» قورقمامدۇ؟ كېلىشىدىن رىداىئۇخالۋاتقانل )لهتتهپغه( سىىئۆزلىرىگه كېچ

بــۇ . سىدە بولــسا كېــرەكىــھتهرەم ئوقۇرمهنلهرنىــڭ خاتىرۆيــاپونىيه ئۇرۇشــى مــ -ىيهرۇســ دىكىىــ يىل-1905
ھـانهت  ائ غۇسـىز ىرىپ قويغـانلىقى رۇسـىيه ئۈچـۈن چىد       سىپىلىنى قولدىن بې   ئارتور-پورت ئۇرۇشتا رۇسىيىنىڭ 

 لغانداسىۋاېـ  نـى ب   )شـهن كـۇفهن   (سى  ىمانجۇرىي ۋېتورىدا ياپونىيه س  ى دۇنيا ئۇرۇشىنىڭ باشل   -2. ن ئىدى بولغا

  . سىغا كىرىپ كهتكهن ئىدىىئۇۋ لهلمهيېرۇسىيه ئۇالرغا تهڭ ك
ۆزلىرىنى رنىڭ كـ روسـال  لىرىىبـومب  رلىنېـ موسـكۋاغا ياغـدۇرۇلغان ب    تهرىپىدىن  دۇنيا ئۇرۇشىدا گىتلىر   -2

ىنى قىزىـــل مهيدانـــدىن ىتموميـــا بىـــلهن قاتۇرۇلغـــان جهســـ گـــۈزۈۈپ، لىنىننىـــڭېد» !ۋاي دات«ئاچۇرمـــاي، 
لىـك  ىيهنه قانـداق، قانچ   .  قىلغـان ئىـدى     كۆچۈرۈشـكه مهجبـۇر    غاسـامارا  رىىرنىڭ ئانـا شـهھ    الكۆچۈرۈپ روسـ  
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هخهللۇسـلۇق  مانا شۇ ئهھـۋالالرنى كـۆرگهنلهردىن ھـاجى ت    . سۇنىنىنى كۆرگهنلهر، بىلگهنلهر سۆزل   ىئىشالر بولغ 
  : مىزىتىسىدە مۇنداق مىسراالرنى ئۇچرىبىر مۇھاجىرنىڭ قهسىد

  
  ،لهرگه شول سائهتته ئالماننىتهرەپدار ئهيلهدى بىز

  جاھانگىرلىككه اليىق ئهيلهدىڭمۇ شاھى گىرماننى؟
  ،يازىپ ھاجى ئادا قىلدى كۆڭۈللهر ئىچرە ئارماننى

  .باشىگه بىر قهۋىي دىشۋار روسلهر ئهيلهدى مۇسهللهت
 ،ۋاھىدۇلقهھهار ئىردىڭ، مهن ئىرۇرمهن دەپ» يوق«كۆزۈڭ ئاچ، 

  ،سۇن بالشىۋىك كۇففاردۇئا ئهيلهڭ بۇرادەرلهر، يوقال
                   
  !ئىنىلهر !لهرىئهي ئاغ! رئهي مۇسۇلمانال

ئارمىيىـسىنىڭ قاتـار ھۇجـۇملىرى، كـېچه بولـسۇن،           تى، گېرمـانىيه  ىدەھـش  تارىختا بولۇپ ئـۆتكهن گىتلىـر     
ان ۇلغكۈندۈز بولسۇن يهردىن، كۆكتىن، سۇدىن بولۇپ تـۆت تهرەپـتىن موسـكۋا ۋە باشـقا شـهھهرلهرگه ياغـدۇر                  

دىن ىـ پىال پهقهت ھهق تهر   ازاب، بـۇ بـ    ا، كىمنىـڭ چۈشـىدە بـار ئىـدى؟ بـۇ ئـ            ايالىـد ىئوق يامغۇرلىرى كىمنىڭ خ   
  . الكهتتۇرپا هت، يهردىن كهلگهنپتىلگهن، كۆكتىن چۈشكهن ئاۋەمهخسۇس ئه

  !رئوقۇرمهندله ھتهرەمۆم
ىــلهن نهزەر تاشــاليلى،   تىگه دىقــقهت بىــ كمېتىگه، ھىىكرىمىزنــى يىغىــپ ئالالھنىــڭ قــۇدر   پئهقلىمىــز، 

قـارۇننى يهر يـۇتتى، پىـرئهۋنلهر سـۇغا غهرق بولـدى،            . قىنىقى تـارىخ بهتلىـرىگه كـۆز تاشـاليلى        ېي ۋە ئىلگىرىكى
ۋە ھهر مىللهتـكه     ۋمهئـالالھ ھهر بىـر ق     . كـۆككه سـورۇلدى   مهردۇد بولۇپ كهتتى، ناتسېستالرنىڭ كـۈلى        نهمرۇد

ۇرايلى، يىغاليلـى، تهۋبه  ئالالھقـا مۇناجـات قىاليلـى، يىلىنـايلى، يـالۋ     . هتلهرنى بۇيرۇپ قويـدى پال، ئااھهر خىل ب 
غـان، تارىختـا   ىمىگهن، قـۇالق ئاڭل   ىمۇ كـۆز كـۆرم    ىمۇنىـستلهرگ وملـشىۋىكلهر، ك  وب  كىم بىلسۇن، ئـالالھ    .قىاليلى
ــۆرۈلم ــاناز گهنىك ــېڭىچه ىم ــاۋىي، ي ــ ۋە الكهتپ ــئه الكهتلهرنىاھ ــڭ ئىگ. سه ئهجهب ئهمهسۋەت ــجاھاننى سى ى

  .ەبئۆزۈڭ قادىر سهن يارەب، ئۆزۈڭ ھازىر سهن يار. دۇرى قۇدرەت ئۆزىد-ۇر، كۈچىدئۆز
  

 يهشائۇ كهيفه ئىدەر مۇلكىندە ھهق تهسهررۇف
 ئىستهرسه يوق ئىدەر كهۋنى ۋار ئىدەر ئىستهرسه

  :تهرجهمهسى

سا ىـ دۇ، خال ىـ قىلار  سا پۈتكۈل دۇنيانى بـ    ىئۇ خال . دۇىباشقۇر نچهغا ئۆز مۈلكى بولغان بۇ جاھاننى خال      ئالالھ
  .ريوق قىلىپ تاشاليدۇ

ۇ نـاملىق بـ   » فاجىئهسـى  ئۇلـۇغ تۈركىـستان   «تىگه شـۇنى ئهسـكهرتمهكچىمهنكى،      ىـ ئهزىز ئوقـۇرمهنلهر دىقق   
تىلىـشى بىـلهن سـهئۇدى ئهرەبىـستان باشـلىق يهر يۈزىنىـڭ ھهر              ىتارق سىپېـ كىتابىمىزنىڭ بىرىنچى بۆلـۈمى ب    

ــدىن ــگهن تهرىپى ــرىك  كهل ــهككۈر، تهب ــاال لهر، تهش ــك دۇئ ــۇبال خهيرلى ــان مهكت ــۇن قىلغ ــۆپلهپ رنى مهزم رنى ك
نىـڭ بـۇ    ىكهمىن مۇىشـۇنداق بولـس   .  قىلىـشتىن ئـاجىزمىز    بايـان  سىنىىـ بۇ يهردە ئۇالرنىڭ ھهمم   . ۇۋالدۇقتاپشۇر

 ئـايرىم رەھـمهت    -بىلدۈرۈلگهن تهھـسنلهر ئۈچـۈن ئـايرىم         غىزچهېئ ۋە زىقچهېرىنى ئالقىشالپ ي  ىئهرزىمهس ئهس 
ــهككۇرۇم- ــدىكى     تهش ــدىن  تۆۋەن ــۇالر ئىچى ــرگه ئ ــلهن بى ــدۈرۈش بى ــمهۋل نى بىل ــڭ  ى ــاھىب ھهزرەتنى ۋىي س

للهر، ىنهسـ  يېڭـى  ىنتبـۇ مهكتـۇب  . لتـۈرمهكچىمهن هتىدە ئۆز ئهينـى بىـلهن ك    ۈپىنى نهمۇنه س  ىمهكتۇب تهشهككۈر
  .  ئېرىشكۈسىپايدىغا لىكىئۆسمۈر ياشالر بهلگ
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                                    تهھسىننامه

 
تا قىلىش بىلهن ئـۇنى باشـقا بـارلىق جانـدارالردىن ئۇلـۇغ قىلغـان فهييـازى                 ائ مهتلهرنىېئىنسانغا بۈيۈك ن  

ئـۇ ئۈسـتۈنكى ۋە     . ناالر  بولـسۇن   اسـ    بولغان ئالالھقـا چهكـسىز ھهمـدۇ        )تهڭداشسىز ساخاۋەت ئىگىسى  (مۇتلهق  
 مۇسۇلمان ۋە مـۇئمىنلهرنى باشـقا بـارلىق         .سۇندۇرۇپ بهردى كى كاتتا جىسمالرنى ئىنسانغا بوي    ئاستىنقى ئالهمدى 

مــۇھهممهدىيهنى باشــقا مۇســۇلمان  تىىئــۇمم.  ئىمــان بىــلهن ئۈســتۈن قىلــدىگــۇمراھ ئىنــسانالردىن ئىــسالم ۋە
  .ئۈممهتلهردىن ئارتۇق قىلدى
ــڭ ي  ــا خهلقلىرىنى ــغ      ېدۇني ــاد ۋە تهبلى ــۈن جىه ــى ئۈچ ــالىق بهخت ــى دۇني ــسانالرنىڭ ئىكك ــسى، ئىن تهكچى

رگهن هب  تــوغرا يــولنى ئوچــۇق كۆرســىتىپ—ڭ يــولى بولغــان سىراتۇلمۇســتهقىيم رغــا جهننهتنىــئــارقىلىق  ئۇال
  .مۇھهممهد ئهلهيهسساالمغا سانسىز دۇرۇد ۋە ساالمالر بولسۇن

ــا ــدۇ ئالالھقـ ــزگه  ھهمـ ــهنا، پهىغهمبهرىمىـ ــيىن  -دۇرۇد  سـ ــدىن كېـ ــولالپ بولغانـ ــاالت يـ ــ ، سـ  ھتهرەمۆمـ

مۇســا ئهپهنــدىمگه ئۇنىڭغــا بولغــان قايىللىقىمــدىن قاينــاپ چىققــان   شىمىز ىــۋەتهند شىمىز، مۇجاھىــدىــرىندېق
  : رەھمهتلىرىمنى تهقدىم قىلغاندىن كېيىن سۆزۈمنى باشاليمهن ر ۋەتهشهككۈ ئهدەبسىز

ئهسـهرنى  . ئوقـۇپ چىقـتىم    ئىخـالس بىـلهن      نىىبكىتـا  ماڭا ھهدىيه قىلىنغان ئۇلۇغ تۈركىستان فاجىئهسى     
لتۈرگـۈچه  بولغـان جهريانـدا       هپ بۇنداق بىـر ئهسـهرنى بارلىققـا ك        ىكى، مۇئهللى يان بولد ائوقۇش جهريانىدا شۇ ئ   

ھهر قانـداق بىـر تىرىـشىش ھىممهتـكه         . دە تىرىـشقان  ىـ جىكىـپ، زور دەر   ېچ شهققهتلهرنىۇم -اپا  ج غانىئاز بولم 
ــدۇ  ــاراپ بولى ــمهك، مۇئهللى. ق ــڭپدې ــگهن   ىھىمم نى ــتۈن كهل ــتىن ئۈس ــداق قىيىنچىلىق ــى ھهرقان ــمهت . ت ھىم

  : پاكىستان مۇسۇلمانلىرىنىڭ مۇنداق بىر سۆزى بار-دا ھىندىستانرىسىتوغ
 

  مهدەدى خۇدا مهردانى ھىممهتى  
  رەھمهتى خۇدا دەرۋىيشان دۇئائى  

  :تهرجهمهسى

 ،كىلسه ھىممهت مهرد قولىدىن، بىل، ئۇ، خۇدا مهدەدى
 .مهردلهر ئۈچۈن دۇئا قىلساڭ، ياغار خۇدا رەھمهتى

 
. دېــگهن تــۈزۈك دىىــئالالھنىــڭ مهد  ئاشــقان بــۇ كاتتــا خىزمهتنــى پۈتۈنــسۈرۈكمۇئهللىــپ قولىــدا ئىــشقا

رەشــكه ۈلگۈســى تــۈرك ئهۋالدلىرىنــى كهدۇركى، ئــۇ  كىــكىنىــڭ مــۇھىم رولــى شــۇ  يهردىنىــڭ بــۇ ئهمگپمۇئهللى
 چــۈنكى ئهســهرنى ياخــشى   . قوزغــاتقۇچى كۈچلــۈك قوزغــاتقۇدۇر  چــاقىرغۇچى بۈيــۈك چــاقىرىق ۋە ئۇنىڭغــا   

 ۋە داۋەتادۇ، دۈشـمهنگه بولغـان ئـ   ىداق ئادەمنىـڭ ۋىجـدانى قاينـاپ تاشـ    ىلىپ ئوقۇغان ھهر قان چۈشىنىپ، بېر 

  . كۈچىيىپ بىرى يۈز بولىدۇغهزەب ئوتى

 لگۈسـى هك قىـدىن ى بارلىققـا كهلـگهن تۈركىـستان تۇپر       لىرىقومانـدان ر تۆمۈر ۋە ئۇنىـڭ بۈيـۈك        خاقان ئهمى 

ــۇ  ــرلهردە يهنه ش ــۈك غازىالئهس ــدانغ رننداق بۈي ــڭ مهي ــڭ قۇدر ى ــشى خۇدانى ــتۇر  ىا كېلى ــراق ئهمهس ــدىن يى . تى
 قـۇدرەتكه ئىـگه بىـر       -  كـۈچ   زور لتـۈرۈپ هتىنـى مهيـدانغا ك    ىھهرىك  كۈرەش -مۇنىست ئورۇسقا قارشى جىهاد   ومك

مۇشــۇ (د مــۇھهممهد ئهمىــن بېــك غــازىهىېر باشــلىقى شــكه مهجبــۇر قىلغــان مۇجاھىــدالىچــوڭ دۆلهتنــى ســۈله
ىزىـل باسـقۇنچى   رۇس ق لىرىـدە ئهتراپ ىنغان، غهربىي تۈركىستاننىڭ مهرغىـالن   لې بۆلۈمىدە تىلغا ئ   -1هرنىڭ  ئهس
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 بهش يـۈز    -ر تۆمـۈردىن تـۆت    مـۇ ئهنه شـۇ ئهمىـ       )رىمىزنىڭ بىرى ىلىباب مۇجاھىد رەشكهنۈكۈچلىرىگه قارشى ك  
 ىغـا نىبولغ يدهېشـ  غازى مۇھهممهد ئهمىن بېكنىـڭ    . قىدا بارلىققا كهلگهندۇر  ىئۇلۇغ تۈركىستان تۇپر   يىل كېيىن 

  . ئىبرەت دەرسىدۇرغائهۋالدلىرىمىز يېڭى شلىرىىكهچم ياتانى يوق، مانا بۇ زاتنىڭ ھىتېخى ئۇزۇن بولغ

كهلگهنـدە ياشـلىرىمىز، يىگىتلىرىمىزنىـڭ ھهر بىـرى بىـر ئارسـالن              ۇرسـهت پ قادۈشمهندىن ئىنتىقام ئېلىش  
هننىڭ تهختىنــى ۋەيــران كهبــى غهزەب ئــوتى بىــلهن دۈشــمهن قارشىــسىدا ھــۆركىرىگهن شــىر بولــۇ پ، دۈشــم  

ال، بـۇ دۇنيـادىن غهزەب ئـوتىنى يۇتـۇپ،          ى ئهنه شۇ چاغد   .ئىنشائالالھقىلىب، كۆيدۈرۈپ كۈلىنى كۆككه سورۇر،      
ــاچچ ــلهن كهتكهنلهرنىــڭ روھــى شــادل  ئ ــدال. دۇىنىىق بى ــر بمۇجاھى ــۇھهممهد ئهمىــن بېكــدەك ې ــۈن  شى م بۈت

مهتلىك ئۆمرىنى قۇربـان قىلغـان      منىنى ۋە قى  ېن ج تى ئۈچۈن شېرى  ىئاداان ئهھلىنىڭ س  تۈركىستان ۋە تۈركىست  
. دۇىد مۇسـۇلماننىڭ دىلىغـا ھهسـرەت سـال        تى ھهر قانداق بىـر ۋىجـدانلىق مهر       اھاداش منىڭئهزى بىر مۇجاھىدى 

ئۇلـۇغالر  . تىدۇرىئادارەتتىن قۇتۇلـۇش ئـۇ مۇسـۇلماننىڭ سـ    لتـۈرۈش بىـلهن بـۇ ھهسـ    هبىراق تهقدىرگه ئىمـان ك  
  .دىرگه ئىشهنگهن ھهسرەتتىن ئېسهنتهق: شۇنداق دېگهن ئىكهن

ــىنىڭ   ــستان فاجىئهس ــۇغ تۈركى ــۇ ئۇل ــ  ومك ب ــالرنىڭ زۇل ــست ئورۇس ــۇقل - مۇمۇنى ــسى رىىزورل  دىكىتوغرى
تىلــسا بهكمــۇ ياخــشى بولــۇر ىپ مــۇمكىن بولغــان دۆلهتــلهرگه تارقمه قىلىــىــهزمــۇنلىرىنى باشــقا تىلالرغــا تهرجم

  . ئىدى
   كۈنى- 9يىنىڭ ېهر ئپىلى سه ي- 1401

 ياركهندىي بدۇررەھىيمائ ۋىيىمۇنهۋۋەرەدە تۇرۇشلۇق ھهقىر دوستىڭىز مهۋل نهدىمه
 
   
 رهلىنۇمهبىياتىدىن نەدهھاجىرالر ئۇركىستان مۈت
 

 ،بارچه تۈركىستان ئىلى مهزلۇم، مۇسۇلمان مىللهتىم
 ،ئاۋچى دۈشمهنلهر ئارا يۇرتى بۆلۈنگهن مىللهتىم

  ،خۇسراۋ ھۇجۇمىنى توسۇپ بابالىرىڭ ئويالغىل
 .ئهسكهرى ئىراننى چۆلدە سهرخۇن ئهتكهن مىللهتىم
  ،سهۋتى ئىسالم نهئرەسىگه ئهتتى لهببهيك ئول زەمان

 ،نهزر قىلغان مىللهتىم جانىن مالۇ مىڭچه مىڭلهر
  ،قهيدە بولسا دائىما ياردەم قىلىپجهيشى ئىسالم 

 .دىن ئۈچۈن بولغان جىهاددە يۈزدە توقسان مىللهتىم
 ،ئهلالمهلهر فىقهىدە -ىيسۇھهد -تهفىسىرۇ -ئىلمۇ

 ،مىللهتىم سىي ئهھلى جۇرجانھهم بۇخارىي ھهم سهرەخ
  ، يۇ ئهلالمه تهفتازان كهبى-تىرمىزىي، سهككاكى

 .كويدە بۇرھان مىللهتىم ئهننهسهئىي ھهم زەمهخشهر
  ،مهئانى ھهم ئهقائىد بهھرىدە ئهشئارۇ ئىلمۇ

 .ماتۇرىيدى بىرله ئوشىي ئهھلى بوستان مىللهتىم
  ،ئالىملىرىن تىكلهگهن بۇخارا  سهمهرقهندۇئول

 .ئىسمىنى توپالشكه ئاجىز ھهر بىر ئىنسان مىللهتىم
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 ،قانۇنچهنى يازىب ئۇلۇمىدە تىب ئىبنى سىينا
 ،مىللهتىم ھىسابدە يازدى ئىخۋان جهبرۇ ھهندەسه

 ،سامانىيلهر مىر ئهلى ھهم كورەگان، مانغىتۇ
 .للهتىممى  سۇلتان نهچچه قائان-خانۇ -كهچتى شاھۇ
  ،بىيهت تاپقان ئهفازىلدىن بىر ئازتهر يۇرتىمىزدە

 .زىكرىمىز تهنبىه ئۈچۈن ياد ئهتسه ئارسالن مىللهتىم
  ،تۇپراقىڭدە بار ئۈنۈمنىڭ قايسىنى بىلمهم يازاي

 .مهنبهئى ئالتۇن، كۈمۈش ئهسهابى لهك كان مىللهتىم
 ،قويدىلهر چۆللىرىڭنىڭ ئاتىنى دۇنيا بىهىشتى

 .مىللهتىم دېهقان ڭ بۇالققا ھهقلىيهتته نهھرۇ مى
  يۇمماغىل خهلقىم كۆزۈڭنى، ئويال، كىم ئهۋالدىسهن؟

 .مىللهتىم ئهزىلگهن بۇ مهزەللهت، بۇنچه خارلىكدە
 ،ھۈنهر -ئىلمۇ دۇر ئۇرگهنىڭقۇتۇلۇش دەۋرى يېقىن

 . ئىمان مىللهتىم-تۈزەپ ئهخالقۇ تهڭرىگه يالۋار
 ،ئۈچۈن يۇرتى -مىللهتۇ سهلىمى ئۇشبۇ تهۋسىفى

 .مىللهتىم ئازگىنه شهرھى بايان ئهي ئهھلى ئىهسان
  )قارى ئهبدۇسسهالم شىر مۇھهممهد دامولال ئوغلى قهلهمىدىن(           

   
  

  تۈگهنچ سۆز
 
دۇرۇدالر بولـسۇنكى، ئۇلـۇغ ئـالالھ ئـۆز       سـانا، رەسـۇل ئهكـرەمگه چهكىـسىز      -ھهمـدۇ    نى بۈيۈك ئالالھقـا   هش

زنــى بــۇ يــاتىمىزدا بىامــاي، مۇھــاجىرلىق ھىرىغــا قارىنىــڭ تۈرلــۈك قىيىنچىلىقلهن مهتبهپهزلــى ۋە كهرەمــى بىــل
ــۇۋە   ــقا م ــابنى ھازىرالش ــدىپپكىت ــسا ج . هق قىل ــۇ بول ــاجىز بهند   اب ــۇ ئ ــڭ ب ــابى ھهقنى ــن ــر  ى ــان بى سىگه قىلغ

مهت، بۈيـۈك   ېلغـان بىـر مۇھـاجىر ئۈچـۈن ئۇلـۇغ نـ           زان بو ا، باھـارى خـ    پبولۇپمۇ مهنـدەك زەئىـ    .  شىلىقىدۇرياخ
  . تۇردۆلهت

 
 ئولمهز  ئىنايهت ھهركىمه يۈز تۇتسه ئىسيانى ھىجاب

 زهت نىقاب ئولمهلمۇئى زەردهپ زىرا هغدىقچۇد شهنۈگ 
  :تهرجهمهسى 

  خۇدا كىمنى يۆلهر بولسا، گۇناھى كۆزگه كۆرۈنمهس 
  .زىرا كۈن تۇغسا، زۇلمهت پهردەسى ئۇنىڭغا كار ئهتمهس 
 
.  دۇئـاالردا بولـۇپ قويۇشـلىرىنى سـورايمىز        - ياخـشى تىـلهك      ھتهرەم ئوقۇرمهنلهرنىڭ مۇئهللىپ ھهققىگه   ۆم

جـارىيه كهبـى ئـاخىرەت       قهىسـهد . بـۇل قىلـسۇن   ۇهدەبىي خىزمهتنى ئۆز دەرگاھىـدا ق     ئۇلۇغ ئىگهم بۇ ئىلمىي ۋە ئ     
  .ئامىين. بايلىقى قىلسۇن
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 مـۇئمىنلهرنى   ىقسى ۋە بـارل   ىـ ان ئ -نى، ئۇنىـڭ ئاتـا    پسى بولغان ئـالالھ، مـۇئهللى     ىئهي پۈتكۈل ئالهمنىڭ ئىگ   
  !كهچۈرۈم قىلغىن

كىــستان تىــدە تۈرىكىمهمل  پهن ئهســرىدە، مۇھــاجىرلىق دەۋرىمىــزدە، ســهئۇدى   -بىــز ياشــاۋاتقان ئىلىــم  
يېزىلغان بۇ كىتابنىڭ ئىـسالم ئۆملـۈكى چـاقىرىقى          مىزدەىتىدە ئوز تىلىمىز، ئۆز شىۋ    ۈپىئهدەبىياتىدىن نهمۇنه س  

ــرى    ــسالم ئهللى ــۈل ئى ــى ئ پۈتك ــويالپ قارش ــى     لېب ــد ئىبن ــشاھىمىز خالى ــدە پادى ــدە ھهم ــر مهزگىل ــان بى ىنىۋاتق
بـۇ  .  بهختتـۇر  ر ئۈچـۈن بۈيـۈك    تىلىـشى بىـز مۇھـاجىرال     ىتارق سىپېـ ز ئالىيلىرىنىڭ قۇتلۇق دەۋرىـدە ب     ئهبدۇلئهزى

 مهنىردىن اليىقىـدا بهھـ    ىـ رىى ئىلمىـي ۋە ئهدەبىـي تهرەققىياتل      مائارىـپ ساھهسـىدىك    رنىـڭ بولسا بىز مۇھاجىرال  
 -ئهدلــى. ئىالھــا پادىــشاھىمىزنىڭ تهختــى، بهختــى بهر قــارار بولــسۇن  . مىزنىــڭ ئاشــكارا دەلىلىــدۇر ئىكهنلىكى

 ئىالھـــا. زەپهردار بولـــسۇن سىىـــمهغلـــۇپ، ئورد ئهســـكهرلىرى غالىـــب، دۈشـــمهنلىرى. سۇنىـــيوقىم تىىدالائـــ

  !نئامىي. ياشاسۇن خهلق خوشلۇق، كهڭرىچىلىكته. نچ بولسۇنتى كهتىمهمل
 -ۇم  زۇلـ  رنىڭ ۋە قىزىـل روسـالرنىڭ     نىىڭ بىرىنچـى بۆلـۈمى چارروسـال      ىبكىتا فاجىئهسىئۇلۇغ تۈركىستان   

انـدا  كامن ۋە   مـا اباشـقا ز  . رىم بىـلهن مهزمـۇن تـاپتى      زورلۇقلىرىنى مهزمۇن قىلغـان ۋەقهلهر، كـۆرگهن، بىلگهنلىـ        
لــگهن ۋە گهنــلهر بىكهل بىــزدىن كېــيىن. لهر كۆپتــۈرىھادىــس كهلــگهن شىغاېــئۇلــۇغ تۈركىــستان خهلقىنىــڭ ب

ۇ ئىككىنچـى  بئۇشـ . ن بولـۇر دىغائورۇن  ئۆز بۇرچلىرىنى رىمىزغا قوشۇمچه قىلسا  ىزىپ بۇ يازغانل  ېكۆرگهنلىرىنى ي 
ــدە تۈ ــستان فاجىئهســىنىڭ كاشــغهر سهھن بۆلۈم ــركى ــارا خىتاينىــڭ  ى ــدا ق ــر كۆرۈنــۈش نامى ــ سىدىن بى  - مۇزۇل

  بــۇالر يېڭــىبهلكــى. بايــان قىلىنــدى رى، مــۇدھىش سىياســهتلىرىىيــاۋۇزلۇقل ســىتهملىرى، قىزىــل خىتاينىــڭ
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