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  كىرىش سۆز

قهدىمكى تۈركىي خهلقلهر تارىخىـدا چهتـئهل باسـقۇنچىلىرىغا قارشـى كـۈرەش قىلىـپ، خهلـق                 
  . اغزىدا داستان بولغان ئالپ، قهھرىمان ۋە جهسۇر خوتۇن ـ قىزالر ناھايىتى كۆپئ

ئۆتمۈشته تۇران زېمىنىدا ئهنه شـۇنداق خهلـق ئىچىـدە داسـتان بولـۇپ كېلىۋاتقـان تۇمـارس،                  
ئايبهرچىنلهر ۋە ئۇالرنىڭ ياۋ ـ دۈشمهنلهرگه قارشى كهسكىن جهڭلهرنى ئېلىپ بېرىپ، كۆرسهتكهن  

  . ىدە ناھايىتى كۆپ ئوقۇغان ۋە ئاڭلىغانمىزجاسارىتى ھهقق
شــۇنىڭغا ئوخــشاش، مهركىزىــي ئاســىيادىكى ئۇيغــۇر خهلقىنىــڭ ئــۇزاق ئۆتمــۈش تــارىخىنى  
ۋاراقلىساقمۇ، ئهنه شۇنداق ئۆز ۋەتىنىنىڭ ئـازادلىقى ۋە ھـۆر ـ ئهركىنلىكـى ئۈچـۈن دۈشـمهنلهرگه       

ۆھرەت قازانغان خوتۇن ـ قىزالرنـى كـۆپ    قارشى كۈرەشته ئۆزلىرىنىڭ ئاجايىپ جاسارەتلىرى بىلهن ش
  .ئۇچرىتىمىز

ھهر بىر خهلق ئۆز بېشىدىن شات ـ خۇراملىق، غهم ـ ئهلهم ۋە قـايغۇلۇق كـۈنلهرنى كهچـۈرگهن      
 يىلدىن بۇيان شاد ـ خۇراملىق كۈنلهرگه نىسبهتهن قايغۇ  250لېكىن ئۇيغۇر خهلقى يېقىنقى . بولىدۇ

  . ۆپرەك ئۆتكۈزۈپ كهلمهكتهـ ئهلهملىك ۋە تهشۋىشلىك كۈنلهرنى ك
ئهنه شۇنداق كۈنلهردە، ئۆز ئاتا ـ ئانىلىرى، ئاكا ـ ئۇكىلىرى ۋە سۆيۈملۈك يـارۇ ـ بـۇرادەرلىرى      
بىلهن بىر قاتـاردا تـۇرۇپ، دۈشـمهنلهرگه قارشـى كۈرەشـكهن خوتـۇن ـ قىزلىرىمىـزدىن ئىپارخـان،          

ــيه قادىرالر   ــان، رابى ــۈل، خهدىچهخ ــۇم، رىزۋانگ ــان، نوزۇگ ــسانىۋىي  مايىمخ ــاملىرى ئهپ ــڭ ن نى
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رىۋايهتلهرگه ئايالنغان ھهقىقىي تارىخىي شهخسلهر بولۇپ، ئۇالرنىـڭ نـاملىرى ئۇيغـۇر خهلقىنىـڭ              
  . تارىخىي سهھىپىلىرىگه ئالتۇن ھهرپلهر بىلهن يېزىلغۇسىدۇر

» ئىپارخـان «بىز بۇ ئهسىرىمىزدە، يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ ئىچىدىن پهقهت           
يهنى ئىپارخـان كىـم؟ ئـۇ كىمنىـڭ ئهۋالدى؟ ئـۇ قانـداق قىلىـپ                . ھهققىدە توختىلىپ ئۆتمهكچىمىز  

بېيجىڭغا بېرىپ، چىڭ سۇاللىسىنىڭ خـانى چىيهنلوڭنىـڭ ئوردىـسىغا چۈشـۈپ قالـدى؟ ئـۇ خانغـا           
ئۇنىـڭ  . تارتۇق قىلىنغانمۇ ياكى ئهسىر چۈشكهنمۇ؟ ئۇ چىيهنلوڭ خاننىڭ خانىشى بولغـانمۇ ـ يـوق   

تىنى كىملهر سىزغان، ئىپارخان ھهققىدە كىملهر نېمىلهرنى يازغـان، ئۇنىـڭ ئـاخىرقى تهقـدىرى               سۈرى
قانداق بولغان، جهسىتى قهيهرگه دەپنه قىلىنغان؟ دېگهنگه ئوخشاش مهسىلىلهر ئۈستىدە تهپـسىلىي            

نـازىرە  چۈنكى، بۇ ھهقته خىتاي ۋە چهتئهل مهتبۇئاتلىرىدا ناھايىتى كۆپ بهس ـ مۇ . توختالماقچىمىز
دەپ » ئىپارخـان «ئېالن قىلىنغان بولۇپ، بىزمۇ بۇ ھهقته ئۆز كۆز قارىشىمىزنى بايان قىلىش ئۈچـۈن              

ئاتالغان ئۇشبۇ رىسالىمىزنى ئېالن قىلىش ئارقىلىق، كۆز قاراش جهھهتته كۆپچىلىك ئوقـۇرمهنلىرىمىز            
  .بىلهن ئورتاقلىشىشنى ئاساسىي مهقسهت ۋە ۋەزىپىمىز دەپ بىلدۇق

  
  

XVIII   كىستاننىڭ تارىخىي  تۈرئهسىرنىڭ ئىككىنچى يېرىمىدىكى شهرقىي
  ۋەزىيىتى

ئـويرات  ( ـ ئهسىرنىڭ ئىككىنچى يېرىمىدا مۇڭغۇل ئۇرۇقلىرىدىن بولغان جوڭغارالر  18 ـ ۋە  17
دىكـى تهڭرىتېغىنىـڭ شـىمالى، يهنـى قۇمـۇل، تۇرپـان، ئالتـاي،              ›شهرقىي تۈركىـستان  ‹) ـ قالماقالر 

، ئۈرۈمچى ۋە ئىلى ۋىاليهتلىرىنـى بېـسىۋېلىپ، بـۇ تېررىتـورىيهدىكى            )قى چۆچهك ھازىر(تارباغاتاي  
  . كهڭ يايالقالردا كۆچمهن چارۋىچىلىق بىلهن شۇغۇلالنغان ئىدى

بۇ دەۋردە، شهرقىي تۈركىستاندا ئىككى خانلىق مهۋجۇت بولۇپ، بىرى، تهڭرىتېغىنىـڭ شـىمالىدا             
ــانلىقى، يهنه  ــار خ ــان جوڭغ ــى مهركهز قىلغ ــار  ئىلىن ــڭ جوڭغ ــا ئهۋالدلىرىنى ــاق خوج ــرى، ئاپ  بى

قوشۇنلىرىنىڭ يـاردىمى بىـلهن تهڭرىتېغىنىـڭ جهنۇبىـدىكى ئالتىـشهھهرنى ئـۆز ئىچىـگه ئالغـان                 
  . دىن تارتىۋالغان ھۆكۈمرانلىق ئىدى»يهركهن سهئىدىيه خانلىقى«

ت بېـشىدا  لېكىن، خوجىالر ھهر يىلى جوڭغارالرغا باج ـ سېلىق تاپـشۇرغاندىن سـىرت، ھـاكىمىيه    
ئولتۇرغان خوجىالر ئۆز ئوغۇللىرىنى جوڭغارالرغا گۆرۈگه قوياتتى ۋە ئۇالر ئىلىدا نهزەربهندته تۇتـۇپ             

يهنـى  (شـۇ ئـارقىلىق جوڭغـارالر تهڭرىتېغىنىـڭ جهنۇبىـدىكى خوجىالرنىـڭ ئـۆزلىرىگه               . تۇرۇالتتى
  . تلهندۈرگهنىدىسىياسىي ۋە ئىقتىسادىي جهھهتتىن قارام ئىكهنلىكىنى كاپاله) جوڭغارالرغا

ــوداللىرى     1745 ــار فېئ ــيىن، جوڭغ ــدىن كې ــېرىن ئۆلگهن ــدان س ــار خــانى غال ــى جوڭغ  ـ يىل
 ـ  1751بىر نهچچه يىللىق كۈرەشـتىن كېـيىن،   . ئوتتۇرىسىدىكى ھاكىمىيهت كۈرىشى ئهۋجىگه چىقتى

خـويتى  : ىئۇنىڭ جازالىشىدىن قورققان ئۈچ قهبىله رەئىس     . يىلى المادارچى ھاكىمىيهت بېشىغا چىقتى    
ــاچىالر       ــسىدىن داب ــاراس قهبىلى ــازجور ۋە چ ــسىدىن ب ــۇت قهبىلى ــانا، خوش ــسىدىن ئامورس قهبىل
جوڭغارىيهدىن قېچىپ كېتىپ، المـادارچى ھـاكىمىيىتىنى سـىرتتىن ئاغـدۇرۇۋېتىش ئۈچـۈن كـۈرەش               

  . قىلدى
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ـ             ان ئهنه شۇنداق كۈرەشلهر نهتىجىسىدە، چاراس قهبىلىسىدىن داباچى ھـاكىمىيهت بېـشىغا چىقق
چۈنكى خـويتى قهبىلىـسىنىڭ رەئىـسى ئامورسـانا         . بولسىمۇ، ئۇنىڭ ھۆكۈمرانلىقىمۇ ئۇزۇنغا بارمىدى    

 ـ يىلـى ئـادەملىرىنى    1754بۇ ئۇرۇشتا مهغلۇبىيهتكه ئۇچرىغـان ئامورسـانا   . ئۇنىڭغا قارشى چىقتى
الپ ـ  ئانـدىن ئۇالرنىـڭ قـول   . باشالپ چىن سهددىدىن ئۆتۈپ، چىنلىقالرنىـڭ ھىمايىـسىگه كىـردى   

  . قۇۋۋەتلىشى ۋە ياردىمى بىلهن جوڭغارىيهدە ئۆز ھاكىمىيىتىنى تۇرغۇزماقچى بولدى
ئۇزۇندىن بېرى شهرقىي تۈركىستاننى بېسىۋېلىشنىڭ كويىدا يۈرگهن چىن خاقانى، ئۆز مهقـسىتىنى            

ە ئهمهلگه ئاشۇرۇشنىڭ پۇرسىتى كهلگهنلىكىنى ئويالپ، ئامۇرسانانى قوللىدى ۋە ئۇنىڭ جوڭغارىيهد         
ھاكىمىيهت تىكلىشىگه ياردەم قىلغان بولۇۋېلىـپ، ئهمهلىيهتـته شـۇ ئـارقىلىق شـهرقىي تۈركىـستان                

  .زېمىنىدا ئۆز ھۆكۈمرانلىقىنى ئورناتماقچى بولدى
 ـ يىلى ماي ئېيىدا، چىن قوشۇنى جوڭغارالرغـا قارشـى لهشـكهر تارتىـپ ھۇجـۇم قىلغـان        1755

 قوشــۇنى دابــاچى باشــچىلىقىدا مــۇزداۋان ئــارقىلىق ۋاقىتتــا، ئۇالرغــا تهڭ كــېلهلمىگهن جوڭغــارالر
ئۈچتۇرپـان ھـاكىمى خـوجى بهگ ئـۆز ھـاكىمىيىتىنى سـاقالپ قـېلىش         . ئۈچتۇرپانغا قېچىـپ بارىـدۇ    

مهقسىتىدە، چىن قوشۇنلىرىغا ياردەم قىلىـپ دابـاچىنى ئهسـىر ئېلىـپ، چىـن قوشـۇنىغا تاپـشۇرۇپ                  
  . بېرىدۇ

هن بولغان چىـن قوشـۇنىنىڭ قومانـدانلىرى ئـۆزلىرى        خوجى بهگنىڭ بۇ ئىشىدىن ناھايىتى خۇرس     
ئۈچۈن ساداقهت كۆرسهتكهنلىكى ئۈچۈن ئۇنى ناھايىتى كـۆپ مـال ـ مۈلـك بىـلهن مۇكاپـاتالپ،        

  . ھاكىملىق مهنسىپىنى ساقالپ قالدى
ئۈچتۇرپان ھـاكىمى خـوجى بهگ بىـلهن ئاقـسۇ ھـاكىمى ئابـدۇل ۋاھـاب چىـن قوشـۇنلىرىنىڭ                    

قهشـقهرىيهگه ھـازىر    «: ۋە ئۇنى ئىگهللهش نىيىتى بارلىقىنى بىلىپ، ئۇالرغا      قهشقهرگه يۈرۈش قىلىش    
جوڭغـارالر قهشـقهرىيهدىكى خوجـا ئهۋالدلىرىنـى        . ئاپاق خوجا ئهۋالدلىـرى ھۆكۈمرانلىـق قىلىـدۇ       

 ـ يىلى جوڭغار خانى سىۋان رابـدان   1700قىلىپ تۇتۇپ تۇرۇش ئۈچۈن، ) بېقىندى(ئۆزلىرىگه قارام  
قهشقهردىكى ئاق تاغلىق خوجىالرنىڭ رەھبهرلىرىدىن ئهھمهت خـوجىنى گـۆرۈگه   ) 1727 ـ  1697(

ئۇالرنىـڭ چـوڭى    . ئۇ، ئىلىدا ئىككـى پهرزەنـت كـۆردى       . تۇتۇپ، ئىلىگه ئېلىپ چىقىپ كهتكهنىدى    
بولـۇپ، ئۇالرنىـڭ قهشـقهرىيهدىكى ئـابرۇيى        ) خوجـا جاھـان   (بۇرھانىدىن، كىچىكى خـان خوجـا       

»  قهشقهرىيهنى بېسىپ ئېلىش ئۈچۈن ئـۇالردىن پايـدىلىنىش الزىـم          شۇنىڭ ئۈچۈن، . ناھايىتى چوڭ 
  . دەپ مهسلىههت بهردى

بۇ مهسلىههتتىن مهمنۇن بولغان چىن گېنېرالى جـاۋخۇي ئهھـۋالنى چىـن خاقانىغـا يهتكـۈزۈپ،                
تۇرغان ئاكا ـ ئۇكا بۇرھانىدىن خوجا بىلهن  ) گۆرۈدە(رۇخسىتىنى ئالغاندىن كېيىن، ئىلىدا بارۇمتاي 

 خوجىنى تۇتقۇنلۇقتىن ئـازاد قىلىـپ، ئـۇالرنى تهڭرىتېغىنىـڭ جهنۇبىغـا بېرىـپ، ئـۇنى چىـن                   خان
خاقانىغـا قـارام قىلىـپ بېـرىش ۋەزىپىـسىنى يـۈكلهپ، بىـر قىـسىم قوشـۇنالر بىـلهن قهشـقهرىيهگه            

دەل شۇ كـۈنلهردە، گهرچه چىـن قوشـۇنلىرىنىڭ يـاردىمى بىـلهن جوڭغارىيىـدىكى               . ئهۋەتكهنىدى
تارتىۋالغان بولسىمۇ، ئۆزىنىڭ چىن خاقانىغا ئالدانغانلىقىنى، جوڭغارىيهدىكى بـارلىق         ھاكىمىيهتنى  

ھاكىمىيهتنىڭ چىن خاقانىنىڭ قولىغا ئۆتۈپ، ئۆزىنىـڭ قولىـدا ھېچقانـداق ھوقـۇق قالمىغـانلىقىنى،               
ى بهلكى ئۆزىنىڭ چىنلىقالرنىڭ قورچىقىغا ئايلىنىپ قالغانلىقىنى چۈشهنگهن ئامۇرسـانا چىنغـا قارشـ            

ئاكا ـ ئۇكـا خـوجىالر ئۇنىـڭ كهينىـدىنال      . ئىسيان كۆتۈرۈپ، چىن قوشۇنلىرىغا ئۇرۇش ئېالن قىلىدۇ
  . شهرقىي تۈركىستاننىڭ مۇستهقىللىقى ئۈچۈن كۈرەشكه ئاتلىنىدۇ
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ۋەزىيهتنىڭ توساتتىنال بۇنداق ئۆزگىرىپ كېتىـشى، چىـن قوشـۇنلىرىنىڭ جوڭغـار ۋە ئامۇرسـانا               
اق داالسى ئارقىلىق ئوتتۇرا ئاسىيانىمۇ بېسىۋېلىشقا ئوخـشاش قهبىـه نىيىتـى            قوشۇنلىرىنى قوغالپ، قاز  

شــۇندىن كېــيىن، چىــن قوشــۇنلىرى جوڭغــار ۋە ئامۇرســانا . پۈتــۈنلهي مهغلــۇبىيهتكه ئۇچرىــدى
 ـ يىللىـرى ۋە ئاكـا ـ ئۇكـا خوجىالرنىـڭ مىللىـي        1757 ـ  1755قـوزغىلىڭىنى تىنجىـتىش ئۈچـۈن    

 ـ يىللىـرى ئۇيغـۇر    1759 ـ  1758ان كۈرەشلىرىنى باسـتۇرۇش ئۈچـۈن   ئازادلىق ئۈچۈن ئېلىپ بارغ
خهلقىنىڭ ئۈستىدىن بىر نهچـچه يىللىـق قـانلىق قىرغىنچىلىـق، باسـقۇنچىلىق ئۇرۇشـلىرىنى ئېلىـپ                 

  .باردى
شۇنداق قىلىپ، تهڭرىتېغىنىڭ شىمالىدىكى جايالرنى ئىگهللىۋالغان چىن خاقانى ئۆزىنىڭ يـاۋۇز           

بـۇ ئـۆلكىنى    . ىـڭ جهنۇبىـدىكى كهڭ ۋە بـاي قهشـقهرىيهگه قاراتقـان ئىـدى             نهزىرىنى تهڭرىتېغىن 
بېسىۋېلىش نىيىتىگه كهلگهن چىن خاقانى باشقىچه تاكتىكا يهنـى ئۇيغـۇرالرنى ئۇيغۇرالرغـا قارشـى               
قويۇش ئـارقىلىق ئـۆزلىرى ھېچقانـداق تـاالپهتكه ئۇچرىمـايال بـۇ جايالرغـا ئـۆز ھۆكـۈمرانلىقىنى                   

 جوڭغارالر ھۆكۈمرانلىق قىلغان دەۋرلهردە ئىلىدا گـۆرۈدە تۇتـۇپ تۇرۇلغـان            ئۇ. تىكلىمهكچى بولدى 
  . ئاكا ـ ئۇكا خوجىالردىن پايدىلىنىشتهك خام خىيالدا بولغانىدى

ئاكا ـ ئۇكىالرنىڭ قهشقهرىيهدىكى يۈز ـ ئابرۇيىدىن پايـدىلىنىپ قهشـقهرىيهنى بېـسىۋالماقچى      
 ماسلىشىپ ھهرىكهت قىلىشى ئۈچۈن ناھـايىتى چـوڭ         بولغان چىن خاقانى ئۇالرنى چىن قوشۇنلىرىغا     
  . مهنسهپ ۋە نۇرغۇن بايلىقالرنى ۋەدە قىلدى

ئاكا ـ ئۇكا خوجىالر ئهسىرلىك ۋە تۇتقۇنلۇقتىن ئازاد بولۇپ، ئۆز ئانا يۇرتى قهشقهرىيهگه قـاراپ   
 قويمـاقچى   كېتىۋېتىپ، قهشقهرىيهنى چىن خانىغا قارام قىلىپ، ئۇنىڭ مۇستهملىكىسىگه ئايالندۇرۇپ        

  . بولغان نىيهتلىرىدىن ۋاز كهچتى
بىز قۇللۇق، تۇتقۇنلـۇق، ھوقۇقـسىزلىق ۋە       ! ئاكا«: خان خوجا ئاكىسى بۇرھانىدىن خوجىغا قاراپ     

جوڭغـارالر بىزنـى ئىنـسانىي ھوقـۇقلىرىمىزدىن پۈتـۈنلهي          . ۋەتهنسىزلىكنىڭ دەردىنى كۆپ تارتتۇق   
 ئهرلىرىمىزنى قـۇل، ئايـاللىرىمىزنى دېـدەك قىلىـپ          .مهھرۇم قىلىپ، دىنىمىزنى ئاياق ئاستى قىلدى     

. بۈگۈن بىز تۇتقۇنلۇقنىڭ تۆمۈر قهپىزىدىن قۇتۇلۇپ، ئهركىن نهپهس ئېلىپ ياشـىماقتىمىز          . ئىشلهتتى
  . بۇ ئهركىنلىك، ھۈرلۈك ئالالھ تائاال تهرىپىدىن ھهر بىر ئىنسانغا بېرىلگهن بۈيۈك نېئمهتتۇر

ىزدا، ھاياتىمىزنى خۇددى يولۋاس ئاغزىـدا تۇرغانـدەك ھهردائىـم          بىز تۇتقۇنلۇقتا ياشىغان ۋاقتىم   
مانا يولۋاس ئاغزىـدىن قۇتۇلـدۇق، ئهمـدى ئـۆزىمىزنى          . قورقۇ ۋە تهھدىد ئاستىدا ئۆتكۈزگهنىدۇق    

ئهگهر قهشقهرىيهنى ئۆز قولىمىز بىـلهن چىـن خانىغـا قـارام            ! ئهجدىهانىڭ ئاغزىغا تۇتۇپ بهرمهيلى   
پ بهرسهك، خهلقىمىـز ئالدىـدا يـۈزىمىز قـارا بولـۇپ، مىللىتىمىـز بىزنـى                قىلىپ، ئىككى قولالپ تۇتۇ   

ئهڭ ياخشىسى، مۇشۇ ياخشى پۇرسهتنى چىڭ تۇتۇپ، قهشـقهر خهلقىنىـڭ           . تائهبهدكىچه لهنهتلهيدۇ 
بىزگه بولغان ھـۆرمهت ۋە ئىشهنچىـسىدىن پايـدىلىنىپ، خهلقنـى كهلكىنـدى ۋە باسـقۇنچى چىـن                  

نى ئۆز ۋەتىنىمىز ۋە مـۇقهددەس تـۇپرىقىمىزدىن قـوغالپ چىقىرايلـى ۋە      خاقانىغا قارشى قوزغاپ، ئۇالر   
دۇنيادىكى باشقا مىللهتلهرگه ئوخشاش ئۆز مىللىـي دۆلىتىمىزنـى قـۇرۇپ، خهلقىمىزنـى تىنچلىـق ۋە                

  . دېدى» ئىماننىڭ جۈملىسىدىندۇر― ۋەتهن سۆيۈش ! ھۆرلۈكته ياشىتايلى
ئـۆز ئۇكىـسىدىن    . ىغـا بهكمـۇ تهسـىر قىلـدى       خان خوجىنىڭ سۆزلىرى ئاكىسى بۇرھانىـدىن خوج      

بۇنداق ئالىيجاناب پىكىر چىققانلىقىغا قاتتىق خۇرسهن بولغان بۇرھانىدىن خوجا ئۇنىڭ سـۆزلىرىگه            
ــدۈردى  ــۇلىدىغانلىقىنى بىل ــۈنلهي قوش ــشقا   . پۈت ــائىنلىق قىلى ــاتقۇنلۇق ۋە خ ــپ، س ــۇنداق قىلى ش
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ىرىنى ئــازاد قىلىــپ،  ۋەتهن ۋە مىللىــي مهجبۇرلىغــان چىــن خاقانىنىــڭ قــارا نىيهتلىرىــدىن ئــۆزل
مۇستهقىللىق ئۈچـۈن كۈرىـشىش دېـگهن ئالىيجانـاپ مهقـسهت ۋە نىيهتلىـرى بىـلهن كهلكىنـدى                  

  . دۈشمهنلهرگه قارشى مىللىي ئازادلىق يولىدىكى ئۇلۇغ ۋەتهن ئۇرۇشىنى باشلىۋەتتى
   

  ئاكا ـ ئۇكا خوجىالرنىڭ چىن خاقانىغا قارشى ئۇرۇش ئېالن قىلىشى

ن خاقانى چىيهنلۇڭ ئاكا ـ ئۇكا خوجىالرنىڭ چىن قوشۇنىغا ماسلىشىپ قهشـقهرىيهگه ھۇجـۇم    چى
قىلىشى ئۈچۈن ئۇالرغا چوڭ مهنسهپ ۋە نۇرغـۇن مـال ـ مۈلـك ۋەدە قىلغانـدىن كېـيىن، ئامىنـداۋ        

پىالن بويىچه، قوشـۇن كۇچارغـا كهلگهنـدە،        . باشچىلىقىدىكى قوشۇننى شهرقىي تۈركىستانغا ئهۋەتتى    
لـېكىن  . ا ـ ئۇكا خوجىالر بۇ قوشۇن بىلهن بىرلىشىپ، قهشقهر تهرەپكه يۈرۈش قىلىشى كېرەك ئىدى ئاك

خوجىالر چىن قوشۇنى بىلهن بىرلهشمىدى، بهلكى ئهكسىچه، بۇ قوشۇنغا ھۇجـۇم قىلىـپ، ئامىنـداۋنى               
   .1 ـ يىلىنىڭ ئاپرىل ئېيىدا يۈز بهردى1757بۇ ۋەقه . ئۆلتۈرۈپ، قوشۇنىنى تارمار قىلدى

ئامىنداۋنىڭ ئۆلتۈرۈلۈشى ئاكا ـ ئۇكا خوجىالرنىڭ چىن خاقانىغا ئۇرۇش ئېالن قىلىـشى بولـۇپ،    
چىن خاقانىنىڭ ئاكا ـ ئۇكا خوجىالر ئارقىلىق شهرقىي نۈركىستاننى بېسىۋېلىشتهك قارا نىيىتى بهربـات   

  . بولغانىدى
هرىكىتىنـى پۈتـۈن ئۇيغـۇر    ئاكا ـ ئۇكا خوجىالرنىڭ ۋەتهن ئازادلىقى ئۈچۈن ئېلىپ بارغان بـۇ ھ  

ئۇيغۇر خهلقـى پۈتـۈن مىللهتنـى ئـۆز مۇسـتهقىللىقىنى سـاقالپ قېلىـشقا               . خهلقى قولالپ قۇۋۋەتلىدى  
دەپ مهدھىيىلهش بىـلهن    » كۈن خوجا «، خان خوجىنى    »ئاي خوجا «چاقىرغان بۇرھانىدىن خوجىنى    

ـ » دۆلهتنىڭ قىلىچـى  «يهنى  » سهيفى دەۋله «بىرگه، بۇرھانىدىن خوجىغا     گهن يۈكـسهك پهخـرى     دې
  .نامنىمۇ بهرگهنىدى

نـى باسـتۇرۇش ئۈچـۈن يارخاشـهننى     » ئىـسيانچى ئۇيغـۇرالر  « ـ يىلـى، چىـن خاقـانى     1758
غـا  ›ئۇيغۇرىـستان ‹ مىـڭ كىـشىلىك قوشـۇننى        20تهيىـنلهپ،   » ئۇيغۇرالرنى تىنجىـتىش گېنېرالـى    «

ىرىنى بېـسىپ ئۆتـۈپ     قوشۇن چىندىن ئۇيغۇر دىيارىغا كىرىـپ، قۇمـۇل، تۇرپـان شـهھهرل           . ئهۋەتتى
 20ئىلى ۋىاليىتىدىن گېنېـرال يارخاشـهنگه ياردەملىـشىش ئۈچـۈن        . كۇچار شهھىرىگه يېتىپ كېلىدۇ   

 مىڭ كىشىلىك باسقۇنچى چىـن  50 ـ يىلى ئىيۇلدا،  1758. مىڭ كىشىلىك قوشۇن كۇچارغا ئهۋەتىلىدۇ
  . قوشۇنلىرى كۇچارغا يېتىپ كېلىدۇ

 مىـڭ كىـشىلىك قوشـۇن تهشـكىللىگهن بولـۇپ، قوشـۇن       10 ئاكا ـ ئۇكا خوجىالر بولسا، ئـاران  
ھېچقانـداق ھهربىـي تهلىـم ـ     . ئاساسهن ئوقيا، قىلىچ، نهيـزە ۋە كـالتهكلهر بىـلهن قورالالنغانىـدى    

تهربىيه كۆرمىگهن خوجىالر قوشۇنى، چىـن قوشـۇنلىرىغا قارشـى جهڭـدە ناھـايىتى چـوڭ جاسـارەت                  
ئاكـا ـ   . چىن قوشۇنى شهھهر قهلئهسىنى قورشىۋالدى. ىدىكۆرسهتكهن بولسىمۇ، ئېغىر تاالپهتكه ئۇچر

 گه يــېقىن ئــادىمىنى باشــالپ، كۇچــار شــهھهر ســېپىلىنى قورشــىۋالغان چىــن  100ئۇكــا خــوجىالر 

                                            
 ـ يىل بېيجىڭ نهشرى، 1981" ئۇيغۇر تارىخى ھهققىدە قىسقىچه ماتېرىيالالر توپلىمى"خىتاي تىلىدىكى : پېن جىياشىن، چىن سۇلو، مۇگۈەنۋېي 1
  . ـ بهت466 ـ قىسىم 2
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 ـ يىـل   1758بـۇ ۋەقه،  . قوشۇنلىرىنىڭ مۇھاسىرىسىنى بۆسۈپ ئۆتۈپ قهشقهر تهرەپكه يۈرۈپ كهتتـى 
  .1نىدى ـ ئىيۇندا بولۇپ ئۆتكه24

نى چىيهنلۇڭ ئۆزىنىڭ ئهڭ ئهشهددىي دۈشمىنىگه ئايالنغان ئاكـا ـ ئۇكـا خـوجىالرنى     چىن خاقا
قولغا ئېلىش ۋە جازاالش پۇرسىتىنى قولدىن بېرىپ قويغـانلىقى ئۈچـۈن قوشـۇن قومانـدانى گېنېـرال              

  . يارخاشهن باشچىلىقىدىكى بىر تۈركۈم ھهربىي ئهمهلدارنى ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلدى
رخاشهنگه ئۆلۈم جازاسى بهرگهندىن كېيىن، قهشقهرگه يۈرۈش قىلماقچى بولـۇپ،          چىن خاقانى يا  

كۇچاردا تۇرۇۋاتقان چىن قوشۇنلىرىغا قوماندانلىق قىلىـش ۋەزىپىـسىگه تهڭرىتېغىنىـڭ شـىمالىدىكى       
جايالرنى بېسىۋېلىش ۋە جوڭغارالرنى يوقىتىشتا ئاالھىدە خىـزمهت كۆرسـهتكهن باشـقا بىـر گېنېـرال                

  . هيىنلىدىجاۋخۇينى ت
 ـ  1758 مىڭ كىشىلىك چىن قوشـۇنى ئـاۋۋال خـان خوجـا قوشـۇنلىرىنى يـوقىتىش ئۈچـۈن        30

مۇسـتهھكهم  .  ـ ئـۆكتهبىر كـۈنى يهركهن شـهھىرىنىڭ قهلئهسـىگه يېقىنلىـشىپ كهلـدى       6يىلىنىـڭ  
سېلىنغان يهركهن قهلئهسىنى ئااللمىغان جاۋخۇي قوشۇنى، يهركهن دەرياسـىنىڭ ئـوڭ قىرغىقىـدىكى             

قاراسـۇغا  . اسۇ دېگهن جايغا چېكىنىپ، ئۇ يهردە ئۆزلىرى ئۈچۈن ھهربىي بازا قۇرۇشنى پىالنلىـدى            قار
چېكىنگهن چىن قوشۇنلىرى يهركهن دەرياسىنىڭ ئۈستىگه قۇرۇلغان ياغاچ كـۆۋرۈك ئـارقىلىق قارشـى              

ـ            ڭ ئـوڭ   تهرەپكه ئۆتۈۋاتقاندا، كۆۋرۈك سۇنۇپ كېتىپ، قوشۇن ئىككىگه بۆلۈنۈپ، بىر قىسمى دەريانى
بۇنداق ياخشى پۇرسهتتىن پايدىالنغان خان خوجـا       . قىرغىقىدا، يهنه بىر قىسمى سول قىرغىقىدا قالدى      

يهركهن . قوشۇنى چىن قوشۇنلىرىغا ھۇجۇم قىلىـپ، ئـۇالرنى ناھـايىتى ئېغىـر تـاالپهتكه ئـۇچراتتى               
ى چىـن   ـ ئـۆكتهبىر كـۈن   13. دەرياسىنىڭ ئىككـى قىرغىـدىكى بـۇ ئـۇرۇش بهش كـۈن داۋامالشـتى      

قوشۇنلىرى ناھايىتى ئېغىر مهغلۇبىيهتكه ئۇچرىـدى ۋە جـاۋخۇي قوشـۇنى خـان خوجـا قوشـۇنىنىڭ                 
  .2ۇ قورشاۋ ئۈچ ئايغىچه داۋامالشتىب. قورشاۋىغا چۈشتى

جاۋخۇي قوشۇنى قورشاۋدا قېلىپ، ئوزۇق ـ تۈلـۈكتىن قىينىلىۋاتقـان بىـر پهيتـته، چىـن خاقـانى        
لېكىن بۇ .  گېنېرالى نامجار باشچىلىقىدا ياردەمچى قوشۇن ئهۋەتتى ـ يىلى دېكابىردا، باشقا بىر 1758

  . قوشۇنمۇ تارمار قىلىنىپ، نامجار ئۆلتۈرۈلدى
 ـ يىلى يـانۋار ئايلىرىـدا، جـاۋخۇينى قۇتقـۇزۇش ئۈچـۈن پـۇدىي گېنېـرال باشـچىلىقىدا          1759

ىق ئۈچۈن كـۈرەش    بۇ ئىككى قوشۇن، يهنى ۋەتهن ئۈچۈن، ئازادل      . ناھايىتى چوڭ قوشۇن ئهۋەتىلدى   
قىلىۋاتقان خان خوجا قوشۇنى بىلهن باسقۇنچى چىـن قوشـۇنى ئوتتۇرىـسىدا تـۆت كـېچه ـ كۈنـدۈز        

  . قاتتىق جهڭ بولدى ۋە پۇدىي قوشۇنلىرىمۇ قورشاۋغا ئېلىندى
چىن قوشۇنلىرىنىڭ ئارقا ـ ئارقىدىن مهغلۇبىيهتكه ئۇچرىغـانلىقى ھهققىـدىكى خهۋەر بېيجىڭغـا     

هن قاتتىق غهزەپلهنـگهن چىـن خاقـانى دەرھـال ھهرىكهتلىنىـپ، ئۆزىنىـڭ ئهڭ               يېتىپ بېرىشى بىل  
ئـاددىي  . زامانىۋىي مىلتىق ـ زەمبىرەكلهر بىلهن قورالالنغان قوشۇننى خان خوجىغا قارشـى ئهۋەتتـى   

ئوقيـا، قىلىـچ ـ نهيـزە ۋە كـالتهك ـ چومـاق بىـلهن قورالالنغـان خـان خوجـا قوشـۇنلىرى پهقهت             
دەيـدىغان جاسـارىتى نهتىجىـسىدە      » !، مىللهت ئازادلىقى ئۈچۈن جېنىمىز پىدا     ۋەتهن«: ئۆزلىرىنىڭ

  . دۈشمهنلهردىن ئۈستۈن كېلىپ، غهلىبه قازىنىۋاتاتتى

                                            
 . ـ بېتىگه قارالسۇن467يۇقىرىدا نامى تىلغا ئېلىنغان ئهسهرنىڭ  1
 . ـ بېتى467شۇ ناملىق ئهسهرنىڭ  2
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زېمىنىغـا  › ئۇيغۇرىـستان ‹ئهڭ زامانىۋىي ئوت ئاچار قورالالر بىلهن قورالالنغان چىن قوشـۇنلىرى           
اھـاله يـاكى ئـۆزلىرىگه قارشـى كـۈرەش          ئاياق باسقان كۈندىن ئېتىبارەن ئاددىي خهلـق، تىـنچ ئ         

قىلىۋاتقان قوشۇننى ئايرىماي، پۈتۈن يول بويى ئالدىغا ئۇچرىغان شهھهر ـ قىشالقالردىكى ئـاددىي   
بـۇ قوشـۇن ئالـدى بىـلهن        . پۇقراالرنىمۇ قىرىپ تاشالپ، ئۆيلىرىگه ئوت قويۇپ، ۋەيـران قىلىـۋەتتى         

ئانــدىن ئىككــى قوشــۇن . يــاردەم قىلــدىپــۇدىي قوشــۇنلىرىنىڭ قورشــاۋدىن قۇتۇلــۇپ چىقىــشىغا 
بىرلىشىپ، قاراسۇدا قورشـاۋدا ياتقـان جـاۋخۇي قوشـۇنىغا يـاردەم قىلىـپ، ئۇالرنىمـۇ خـان خوجـا             

ـ    1759بـۇ ۋەقه،  . ئهسكهرلىرىنىڭ مۇھاسىرىسىدىن ئـازاد قىلـدى   ڭ ئـاخىرقى   ـ يىـل يـانۋار ئېيىنى
  .1كۈنلىرى يۈز بهرگهنىدى

نېراللىــرى ئۆزلىرنىــڭ بــارلىق قوشــۇنلىرىنى باشــقىدىن قورشــاۋدىن قۇتۇلــۇپ چىققــان چىــن گې
تهشــكىللهپ، يهركهن يــاكى قهشــقهردە ئهمهس، بهلكــى خــان خــوجىالردىن ناھــايىتى يىراقــراق  
يهردىكى ئاقسۇدا ھهربىي بازىسىنى قۇرۇپ، ئاكا ـ ئۇكا خوجىالرغـا قارشـى ئـۇرۇش قىلىـش ئۈچـۈن       

  .جىددىي تهييارلىققا تۇتۇش قىلدى
نى بېسىۋېلىش ئۈچۈن ئېلىپ بارغـان بىرىنچـى        ›ئۇيغۇر دىيارى ‹ چىن خاقانىنىڭ    شۇنداق قىلىپ، 

  . قېتىملىق ئۇرۇشى ئهنه شۇنداق شهرمهندىلهرچه مهغلۇبىيهت بىلهن ئاخىرالشقانىدى
ئـۇالر پۈتـۈن قوشـۇننى      . ئاقسۇغا چپكىنگهن چىن قوشۇنى بهش ئاي جىددىي تهييـارلىق قىلـدى          

ىـلهن قورالالندۇرغانـدىن سـىرت، يېڭـى ئـۇرۇش سـىتراتېگىيه ۋە             زامانىۋىي ئـوت ئاچـار قـورالالر ب       
بۇ ئۇرۇش سىتراتېگىيىسى بويىچه، قهشـقهر ۋە يهركهن شـهھهرلىرى كهڭ           . تاكتىكىلىرىنى تۈزۈپ چىقتى  

كۆلهملىك قورشىلىپ، مۇستهھكهم ئورۇنالشتۇرۇلغان ئـوت چهمبىرىكىنىـڭ ئىچىـگه ئېلىنىـپ، چىـن              
بـۇ ئـۇرۇش،    . بارلىق كۈچلهر شهپقهتـسىزلهرچه قىرىـپ تاشـلىناتتى       قوشۇنىغا قارشىلىق كۆرسهتكۈچى    

  .2 ماي ـ ئىيۇن ئايلىرىدا باشالندى ـ يىلى1759
يهرلىـك  ''،  ''ئوت قويۇپ يوقىتىش  ''،  ''قورشاپ يوقىتىش ''چىن ئېمپېرىيىسى يهرلىك خهلققه قارشى      

نارەسـىدە بـالىالر، قىـز ـ     قا ئوخشاش قهبىـه ئۇسـۇلالرنى قوللىنىـپ،    '' باندىتالرغا بىشهپقهت بولۇش
ئايالالر ۋە قېرى ـ چۆرىلهرگىمۇ قىلچه رەھىم ـ شهپقهت قىلماي باشلىرىنى قىلىچتىن ئۆتكۈزدى يـاكى    

  . ئېتىپ تاشلىدى
ــلهن قورالالنغــان ۋە ســان جهھهتتىكــى مــۇتلهق ئۈســتۈنلۈكىدىن   ــورالالر بى ئهڭ زامــانىۋىي ق

قارشـى ئومۇمىيۈزلـۈك ئـۇرۇش باشـالپ، ئـۇالرنى      پايدىالنغان چىن قوشۇنى ئاكا ـ ئۇكا خوجىالرغـا   
  . مۇستهھكهم ھالقا ئىچىگه ئېلىپ، قىرىپ تاشالش ئۈچۈن ھهرىكهتلهندى

يهركهن شـهھىرى ۋە ئۇنىـڭ يېنىـدىكى        ―  دەرۋازىلىق قهدىمكى شهھىرى     12ئۇيغۇر خهلقىنىڭ   
 قىرغىنچىلىـق   بـۇ . يهركهن دەرياسى، قاراسۇ ئهتراپىدا يـۈز بهرگهن ئـۇرۇش بهش كـۈن داۋامالشـتى             

ئۇرۇشى شۇنداق شىددەت بىلهن ئېلىپ بېرىلدىكى، ئات تۇياقلىرى ئاستىدىن چىققان چاڭ ـ تـوزان   
يهركهن ۋە قاراســۇ . قۇيــاش يۈزىنىمــۇ توســۇۋالغاچقا، كــۈن بىــلهن تۈننىــڭ پهرقــى قالمىغانىــدى 
يغـۇر خهلقـى بـۇ      ئۇ. دەريالىرىدا زىالل سۇالر ئورنىغا ئۇيغۇر خهلقىنىڭ قانلىرى سـهل بولـۇپ ئـاقتى            

  . ئۇرۇشتا ئۆز جېنىنى پىدا قىلىپ، مىسلى كۆرۈلمىگهن جاسارەتنى كۆرسهتتى

                                            
 . ـ بېتى467شۇ ناملىق ئهسهرنىڭ  1
 . ـ بهت467شۇ ناملىق ئهسهر،  2
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ئهي  ! ئهي شىر يـۈرەك پـالۋانالر     «: خوجا جاھان بۇ ئۇرۇشتا ئۆز ئهسكهرلىرىنى رىغبهتلهندۈرۈپ      
. چېلىنـدى ) كانـاي ـ سـۇناي   (مانـا بىزنـى جهڭـگه چـاقىرغۇچى سـۇر      ! تالماس بىـلهك بـاتۇرلىرىم  

بـۇ  ! ڭالرنى تهرەڭ تارتىپ، قىلىچىڭالرنى يالىڭاچالپ، ياۋۇز باسقۇنچىالرغا قارشى جهڭ قىلىڭالر         كامانى
يـاكى  . جهڭدە بىز يا زەپهر قازىنىمىز ياكى ۋەتهن ئازاتلىقى يولىدا ئهزىز جېنىمىزنـى قۇربـان قىلىمىـز         

  . ىتاب قىالتتىدەپ خ» !خهلقىمىز ۋە كېلهچهك ئهۋالدلىرىمىز بىزنى غۇرۇر بىلهن ئهسلهپ يۈرسۇن
 ـ يىلىنىڭ ئاۋغۇست ئېيى، پامىر تېغىنىڭ يېشىل كۆل دېگهن جايىـدا ھهر ئىككـى تهرەپ    1759

ئاكا ـ ئۇكا خوجىالر دۈشمهننىڭ قـاتمۇ قـات قورشـاۋىنى     . قوشۇنلىرى ناھايىتى كۆپ تاالپهت كۆردى
ىن قـوغالپ   ئۇالرنىـڭ ئارقىـسىد   . يېرىپ ئۆتۈپ، بهدەخشان تهرەپكه چېكىنىـشكه مهجبـۇر بولـدى         

كېلىۋاتقان چىن گېنېراللىرىنىڭ دوق ـ پوپوزىسىدىن قورقۇپ كهتكهن بهدەخشان ھـاكىمى ئهھـمهت    
شاھ ئۆزىنىڭ چىن خانىغا بولغان ساداقهتمهنلىكىنى بىلـدۈرۈش ئۈچـۈن، مۇسـۇلمان قېرىنداشـلىرى              

اللىرىغـا  بولغان بۇرھانىدىن خوجا بىلهن خان خـوجىنى ئۆلتـۈرۈپ، ئـالتۇن باشـلىرىنى چىـن گېنېر               
ىـدا  ئاكـا ـ ئۇكىالرنىـڭ كېـسىلگهن باشـلىرى بېيجىـڭ كوچىلىر      . ناھايىتى ئهرزان باھادا سېتىۋەتتى

  .1ئېسىلىپ، سازايى قىلىنغانىدى
: تۈرلۈك تارىخىي مهنـبهلهردە، ئاكـا ـ ئۇكـا خوجىالرنىـڭ ئۆلـۈمى ھهر تۈرلـۈك تهرىـپلهنگهن        

ىكىر قىلىنغاندەك بهدەخشان ھـاكىمى ئهھـمهت   مهسىلهن، بهزىلهر ئاكا ـ ئۇكا خوجىالرنى يۇقىرىدا ز 
شاھ ئۆلتۈردى، دېسه، يهنه بهزىلهر بـۇ ئاكـا ـ ئۇكـا خـوجىالرنى چىـن قومانـدانلىرى تهرىپىـدىن         

يهنه . ئهۋەتىلگهن يالالنما جاسۇسالر ئۆلتۈرۈپ، باشلىرىنى چىـن گېنېراللىرىغـا تاپـشۇرغان، دەيـدۇ            
انغا قاراپ چېكىنىۋاتقاندا بىر قهبىله بىـلهن توقۇنۇشـۇپ         بهزى مهلۇماتالرغا قارىغاندا، ئۇالر بهدەخش    

  . قېلىپ، شۇ قهبىله باشلىقلىرى تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگهن، دەپ يېزىلىدۇ
: خوجـايىۋ . لېكىن ئـا  . ئۇالرنىڭ قاچان ئۆلتۈرۈلگهنلىكى ھهققىدىمۇ تۈرلۈك رىۋايهتلهر مهۋجۇت      

 ـ يىـل   1759 ـ كۈنى، يهنـى مىـالدى    23  ـ يىلى سهپهر ئېيىنىڭ 1173ئاكا ـ ئۇكا خوجىالر ھىجرى  
  . بۇ، ھهقىقهتكه يېقىندۇر.  ـ كۈنى ئۆلتۈرۈلگهن، دەپ يازىدۇ16 ـ ئاينىڭ 10

ئاكا ـ ئۇكا خوجىالرنىڭ چىنغا قارشـى ئېلىـپ بارغـان مىللىـي ئـازاتلىق كۈرىـشى ۋە ئۇالرنىـڭ          
  : نىڭخوجايىۋ. پاجىئهلىك ئاقىۋىتى ھهققىدە تولۇق مهلۇمات ئېلىش ئۈچۈن ئا 

  .2ناملىق ئهسىرىگه قارالسۇن» ىستان ـ ئهسىردىكى چىن ئىمپېرىيىسى ۋە شهرقىي تۈرك18«
ئاكـا ـ ئۇكـا خـوجىالر ئۆلتۈرۈلگهنـدە، بۇرھانىـدىن خوجىنىـڭ بهش ياشـلىق ئوغلىمـۇ ئهسـىر           

ئۆتمۈش بوۋىلىرىمىزنىڭ ئامانىتى بولغان بۇ ۋەتهننىڭ مۇستهقىللىقى قولـدىن كېتىـپ،           . ئېلىنغانىدى
ازادلىق روھى كۈچىيىپ، قىساس ئوتى الۋۇلداپ يېنىۋاتقان بىر پهيتـته، ئۆمـۈر باھـار گۈللىرىنىـڭ                ئ

ئوندىن بىرى ئېچىلمىغان نارەسىدە گـۈدەكتىن خـۇددى ئهزرائىلـدىن قورققانـدەك خـاۋاتىرلهنگهن              
  . چىن گېنېراللىرى ئۇنى تۆمۈر قهپهزگه سېلىپ، بېيجىڭغا ئاپىرىپ قهتلى قىلىۋەتتى

ئامــان ) سامــساق خوجــا(ۇرھانىــدىن خوجىنىــڭ كىچىــك ئــوغلى ســهئىد مــۇھهممهد ئهممــا ب
ئۇنى بۇرھانىدىن خوجىنىڭ سـادىق دوسـتلىرىدىن ئىليـاس مىرئـاخۇن دېـگهن كىـشى               . قالغانىدى

                                            
1Кузнецов.в.и. Империя цин и Мусульманскиимир. Всб. “Центральная Азия И Соседие Территории В Средние Века” 
г. НоВосибирск “Наука” 1990г. 106 – 113. 
 
2 А. Ходжаев Цинская империя и. Восточный Туркистан В ХⅧ ь 43 – 60 “сран”  Узбекистан 1991-г. Ст. 80 – 100. 
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ىنىڭ ئاخىرىغىچه بـۇ يهردە     يوشۇرۇۋېلىپ، ئاۋۋال كابۇلغا، ئاندىن ئهنجانغا ئېلىپ كهلدى ۋە ئۆمر        
  .1ياشىدى

 شهرقتىن باستۇرۇپ كهلگهن چىن قوشۇنلىرىنىڭ ئۈچ يىللىق قىرغىنچىلىق قىلىـشى           شۇنداق قىلىپ، 
شـهرقىي  «نهتىجىسىدە، بۇ ئۆلكىنى ئۆزىگه قارام ـ مۇستهملىكه قىلىۋالغان چىن خاقـانى ئهزەلـدىن    

دەپ ئاتاشـقا  » شـىنجاڭ «، دەپ ئاتىلىپ كهلـگهن بـۇ يۇرتقـا خىتـايچه نـام بېرىـپ،         »تۈركىستان
يېڭـى قوشـۇۋېلىنغان    «ۋەيـاكى   » ڭى تېررىتورىيه، يېڭى چېگرا، يېڭى مۇسـتهملىكه      يې«بۇ  . باشلىدى

ئۇيغۇر خهلقىنىڭ چىن خاقانىنىڭ مۇستهملىكىچىلىك سىياسـىتىگه       . دېگهن مهنىنى بىلدۈرەتتى  » جاي
شـۇنىڭ  . قارشى ئېلىپ بارغان مۇستهقىللىق ۋە ئـازادلىق كۈرەشـلىرى بىـر كۈنمـۇ توختـاپ قالمىـدى                

  .  دىن ئېشىپ كهتتى400اق مىللىي ئازادلىق كۈرەشلهرنىڭ ئومۇمىي سانى ئۈچۈنمۇ، بۇند
 ـ يىلىــدىكى ئىلــى   1997 ـ يىلىــدىكى بــارىن ئىنقىالبــى ۋە   1991ئهڭ ئاخىرقىــسى، يهنــى 

ياشلىرىنىڭ جهڭگىۋار پائالىيهتلىرى ئۇيغـۇر خهلقىنىـڭ چهتـئهل باسـقۇنچىلىرىغا بولغـان غهزەپ ـ       
بـۇ ھهقىقهتنـى ئېتىـراپ      . قىساس ئوتىنىڭ ئهڭ تىپىك مىسالى بوالاليدۇ     نهپرىتى ۋە الۋۇلداپ تۇرغان     

شـىنجاڭدا ھهريىلـى    (زەي شىنجاڭ مېي نىيهن شىياۋلۈەن، شى نىيهن دالـۈەن          «: قىلغان خىتايالرنىڭ 
دېيىشىنىڭ ئۆزى شهرقىي تۈركىـستاندىكى  » )بىر كىچىك قوزغىالڭ، ئون يىلدا بىر چوڭ قوزغىالڭ بولىدۇ     

ق كۈرەشنىڭ ھېچقاچـان توختـاپ قالمىغـانلىقىنى ۋە ھـازىرمۇ داۋاملىـشىۋاتقانلىقىنى             مىللىي ئازادلى 
  . كۆرسىتىپ بېرىدىغان مۇھىم پاكىتتۇر

قهلبى يارىالنغان، جاراھهتلهنگهن، ناھهقلىق نالىـسى ئهۋجىـگه چىققـان بـۇ زامانـدا ئۇنىڭغـا           
  .قارشى تۇرۇش ئادالهتتۇر

تانى بولۇپ، ئادالهت كـۆرمىگهن خهلـق ھهردائىـم         تارىخ ئادىمىزات ئهۋالدىنىڭ تۈگىمهس داس    
  . ئۆز ھۆكۈمدارلىرىغا قارشى قوزغىلىپ، ئۆز نارازىلىقىنى ئىپادىلهپ ئادالهت تهلهپ قىلغان

چىن خاقانىغا قارشىلىق كۆرسىتىپ، ئۆز يۇرتى، ۋەتىنىنىڭ مۇسـتهقىللىقىنى ھىمـايه قىلغـان ئـون               
 ـ يىلىنىـڭ ئـاخىرقى ئايلىرىـدا،     1759رقـۇپ،  مىڭلىغان خهلق چىن خانىنىڭ ئـۆچ ئېلىـشىدىن قو  

قهھرىتان سوغۇققا قارىماي، قار ـ مۇز بىلهن قاپالنغان تهڭرىتېغىدىن ھالقىپ ئۆتۈپ، ناھايىتى كـۆپ   
  . جاپا ـ مۇشهققهت بىلهن ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە پهرغانه ۋادىسىغا قېچىپ كهلدى

چىــپ كېلىۋاتقــان بــۇ خهلقنــى بولۇپمــۇ، قــوقهن ۋە ئهنجــان خهلقــى جهبىــر ـ زۇلــۇمالردىن قې 
ئۆزلىرىنىڭ يېقىن قېرىنداشلىرىدەك كۈتـۈپ، ئـۇالرنى يـېمهك ـ ئىچـمهك ۋە ئـۆي ـ جـايالر بىـلهن          

قېچىپ كېلىش ئىمكانىيىتى بولمىغان پۇقراالرنىـڭ مىللىـي زۇلـۇم ئاسـتىدا، تۇرمۇشـنىڭ              . تهمىنلىدى
ۆككه كۆتـۈرۈلگهن ئـاھ ـ زارلىـرى     ئاچچىق ئازابى ۋە ھاياتنىڭ شهپقهتسىز رېئاللىقى تۈپهيلىدىن ك

  . پۈتۈن شهرقىي تۈركىستان زېمىنىنى قاپلىغانىدى
بۇ ئۇيغۇرالردىن بهخت ـ ئىقبـال يـۈز ئـۆرۈپ، چىـن خاقانىنىـڭ جاھانگىرلىـك تـۇغى شـهرقىي          
تۈركىستاننىڭ پهلهك گۈمبىزىدە لهپىلدەپ، ئادالهت قانۇنلىرى، ئىنسان ھوقۇقلىرى باسـقۇنچىالرنىڭ          

ىدا پايخــان قىلىنىۋاتقــان قــاراڭغۇ كــۈنلهردە باســقۇنچى دۈشــمهنلهرنىڭ دىــدارىغا ئــايىقى ئاســت
ئۇيغۇرالر ئۆز بېشىغا كهلگهن ئهنه شۇنداق ئېغىـر        . تهلمۈرۈپ ياشاش دوزاق ئازابىدىنمۇ ئېغىر ئىدى     

                                            
1 Кутлков. М. Из историй Междуародных связей центр. Азии. В 1755 – 1759 г.г. ⅩⅤ – ⅩⅨ В.В. ст. 77 
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چۈنكى ئۇيغـۇرالر بـۇ يـورۇق    . كۈنلهرنى چىدام ۋە سهبىر ـ تاقهت بىلهن ئۆتكۈزۈشكه مهجبۇر بولدى 
  . دا ئۆز جېنىغا ئۆزىدىن باشقا مېهرىبان كىشىنىڭ يوق ئىكهنلىكىنى چۈشىنىپ يهتكهنىدىدۇنيا

) سامـساق خوجـا   (چىن جالالتلىرىنىـڭ قولىـدىن قېچىپـپ، ئامـان قالغـان سـهئىد مـۇھهممهد                
. ئهنجانغا كهلگهندىن كېـيىن، ئۆيلـۈك ـ ئوچـاقلىق بولـدى ۋە ئـۈچ ئوغـۇل پهرزەنتلىـك بولـدى         

مــۇھهممهد يۇســۇپ خوجــا، ئىككىنچىــسى جاھــانگىر خوجــا، ئۈچىنچىــسى  ئۇالرنىــڭ ئهڭ چــوڭى 
باھاۋۇدۇن خوجـا بولـۇپ، جاھـانگىر خوجـا ئۆزىنىـڭ جهسـۇر، ھۇشـيار، چهبدەسـلىكى ۋە مىللىـي                    

ئۇ ياشـلىقىدا سـهمهرقهنت   . غۇرۇرىنىڭ كۈچلۈكلۈكى بىلهن باشقىلىرىدىن ئاالھىدە پهرقلىنىپ تۇراتتى    
قۇپ، ئىلىم تهھسىل قىلغاندىن كېيىن، قوقهن خانلىقى تهۋەسـىدىكى  ۋە بۇخارادىكى مهدرىسلهردە ئو   

  . جايالردا تۈرلۈك الۋازىمالردا ئىشلهپ يۈردى
بالىلىق ۋاقىتلىرىـدا، ئـۆز ئاتـا ـ بوۋىلىرىنىـڭ شـانلىق ئۆتمۈشـى ھهققىـدە كـۆپ نهرسـىلهرنى            

ق كـۈرەش قىلىـش   ئاتـا ـ بوۋىلىرىمىزنىـڭ مۇسـتهقىللى    «: ئاڭلىغان سهئىد مۇھهممهدنىـڭ قهلـبىگه  
غۇرۇرى ۋە شهنىنى قايتـا تىكـلهش كېـرەك، ئۇنـداق بولمىغانـدا، كـېلهچهك ئهۋالد بىزنـى ھهرگىـز                    

  . دېگهن ئهقىدە مهھكهم ئورنىغانىدى» كهچۈرمهيدۇ
يۈرىكىدىكى ئارزۇ  ئارمانلىرىنى دان قىلىپ، ھهر جاي، ھهر ماكاندا چېپىپ يـۈرگهن جاھـانگىر               

خانى مۇھهممهد ئهلـى خاننىـڭ ئـۇنى قـولالپ، ئهمهلىـي يـاردەم              خوجىدىن خهۋەر تاپقان قوقهن     
 1826مۇھهممهد ئهلى خـان     . بېرىشى، جاھانگىر خوجىنىڭ كۈچىگه كۈچ، بېلىگه قۇۋۋەت بېغىشلىدى       

ـ يىلى ئىيۇن ئېيىدا، جاھانگىر خوجىنىڭ قهشقهر يېڭىشهھهرنى ئېلىش ئۈچۈن ئېلىپ بارغان جېڭىگه             
لېكىن، جهڭ تازا چىڭىغا چىققان بىر پهيتته، ئۆز ئىچىدە نـاتىنچ           . ىلدىئۆز قوشۇنلىرى بىلهن ياردەم ق    

قهشـقهردىكى  . ۋەزىيهت شهكىللهنگهنلىكتىن قوشۇنلىرىنى قهشقهردىن ئېلىپ كېتىشكه مهجبۇر بولدى       
مىللىي ئازادلىق ھهرىكهتنى قولالپ، كاپىرالرغا غازات ئېالن قىلغانلىقى ئۈچۈنمـۇ، مـۇھهممهد ئهلـى              

» ان غـازى مـۇھهممهد ئهلـى خـ   «ىلىدىن كېيىن قوقهندە بېسىلغان تهڭگه پـۇلالرنى   ـ ي 1828خان 
  .1نامى بىلهن چىقارغانىدى

چىن قوشۇنلىرى، قهشـقهر ۋە ئۇنىـڭ ئهتراپىـدا ئـۆزلىرىگه قارشـى كـۈرەش ئېلىـپ بېرىۋاتقـان                   
 ـ  1828 ـ يىلىـدىن   1825(جاھانگىر خوجىنى  پـامىر تېغـى ۋە ئۇنىـڭ جىلغىلىرىـدىن ئـۈچ يىـل       

جاھـانگىر خـوجىنى   . ئىزدىگهن بولسىمۇ، يا تۇتالمىدى ياكى ئىـز ـ دېرىكىنـى قىاللمىـدى    ) يىلىغىچه
قوراللىق ئهسكهر كۈچى بىلهن يـوق قىلىـش يـاكى تىرىـك تۇتـۇش ئىمكـانىيىتىگه ئېرىـشهلمىگهن                  

ـ     1828. چىنلىقالر، ئۇنى تۇتۇش ئۈچۈن ھىيله ئىشلهتتى ر  ـ يىلىنىڭ فېۋرال ئېيىـدا، چىـن خاقـانى بى
. چىن قوشۇنلىرى قهشقهردىن چىقىـپ كهتتـى    ... « : قانچه مىللىي خائىننى سېتىۋېلىپ، ئۇالر ئارقىلىق     

بۇ سـۆزلهرگه   . دەپ يالغان سۆز تارقاتتى   » قهشقهر مۇسۇلمانلىرى سىزنى سهۋرسىزلىك بىلهن كۈتمهكته     
ـ                دا، چىـن   ئىشهنگهن جاھانگىر خوجا ئاتۇش يـولى ئـارقىلىق قهشـقهرگه كىرمهكچـى بولـۇپ تۇرغان

چىن قوشـۇنى جاھـانگىر     . قوشۇنلىرىنىڭ قىلتىقىغا دەسسهپ، بىر قىسىم قوشۇنى بىلهن ئهسىرگه چۈشتى        
خوجا ۋە بىر قانچه ئادىمىنى تۆمۈر قهپهزدە بېيجىڭغا ئاپىرىپ، سازايى قىلغاندىن كېيىن، كاللىسىنى             

  . 2ېرىدۇلىرىغا تاشالپ بقىلىچ بىلهن كېسىپ، جهسىتىنى پارچىالپ، بېيجىڭنىڭ ئىت

                                            
1 И ухмиев. “Танзапар Таизпар Тилза Кирзаи а.” Ташкеим. “фан” нацри. 1989 йил. 10 баг.  
2 Куропаткин. А.Н. Кашгария с пб. 1879г. Стр 116 – 117. 
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 ـ يىلى، ئۇنىڭ ئاكىسى يۇسـۇپ خوجـا    1830جاھانگىر خوجا قوزغىلىڭى باستۇرۇلغاندىن كېيىن، 
لېكىن ئۇزاق ئۆتمهي، قوقهن خانى بىـلهن       . قوقهن خانىنىڭ ياردىمى بىلهن قهشقهرگه ھۇجۇم قىلدى      

ىغان يـاردەم   بۇخارا ئهمىرلىكى ئوتتۇرىسىدا ھهربىي توقۇنۇش پهيدا بولۇپ، يۇسۇپ خوجىغا بېرىلىد         
يۇسـۇپ  . ئۈزۈلۈپ قالغاچقا، يۇسۇپ خوجا قهشقهردىن چېكىنىپ قـوقهنگه قايتىـشقا مهجبـۇر بولـدى             

 مىڭ كىشىمۇ چىن خاقانىنىڭ ئۆزلىرىدىن ئـۆچ ئېلىـشىدىن   70خوجىنى قوللىغان يهرلىك ئاھالىدىن    
هنجاننىـڭ   مىـڭ ئـادەمنى ئ     20قـوقهن خـانى ئـۇالردىن       . قورقۇپ، ئوتتۇرا ئاسىياغا كۆچۈپ كهتتى    

  . 1خان دېگهن جايىغا ئورۇنالشتۇرغانشهھرىي
 19 ـ يىللىرىدىن باشالنغان بولۇپ،  1765 ـ  1760ئۇيغۇر خهلقىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىياغا كۆچۈشى  

  .  ـ يىللىرىغىچه داۋامالشتى60 ـ 50 ـ ئهسىرنىڭ 20 ـ يىللىرى، ھهتتا 80 ـ 70ـ ئهسىرنىڭ 
   

  ئىپارخان

 ـ يىللىرى ئارىسىدا، شـهرقتىن   1759 ـ  1757ەتهن ئازادلىقى ئۈچۈن ئاكا ـ ئۇكا خوجىالرنىڭ ۋ 
باستۇرۇپ كهلگهن ياۋۇز چىن خاقـانى قوشـۇنلىرىغا قارشـى ئېلىـپ بارغـان كۈرەشـلىرىدە ئهرەنـچه          
كىيىنىپ، ئهرلهر بىلهن بىر سهپته تۇرۇپ باسقۇنچىالرغا قارشى جهڭ ئېلىپ بارغـان ئۇيغـۇر خوتـۇن ـ     

لېكىن ئۇالرنىڭ ئىچىدە، نامى ئۇيغۇر خهلقى تهرىپىـدىن ئاالھىـدە پهخىـر            . پقىزلىرى ناھايىتىمۇ كۆ  
  . دۇر»ئىپارخان«بىلهن تىلغا ئېلىنىدىغان ۋە ئهلگه داستان بولغان قهھرىمان قىزالردىن بىرى 
ئىپارخاننىـڭ  : بهزىـلهر . ئىپارخاننىڭ ئىجتىمائىي كېلىپ چىقىشى ھهققىدە تۈرلۈك مهلۇماتالر بـار        

) بوز توقۇغـۇچى ( ـ يىلى قهشقهردە، ئاددىي باپكا  1734مهمۇر ئېزىم خان بولۇپ، ئۇ ئهسلى ئىسمى 
ئۇنىڭ بهدىنىدىن تهبىئىي يېقىملىـق پـۇراق تارقـاپ تۇرغاچقـا، خهلـق             . ئائىلىدە تهۋەللۇت تاپقان  

دەپ ئاتىغان، دېسه، ئۇيغۇر تارىخچىسى مۇھهممهد سىدىق قهشـقهرى ئۆزىنىـڭ           » ئىپارخان«ئۇنى  
ئىككـى ئايالىـدىن    ) ھىدايهتۇلال ئىـشان  (ئاپپاق خوجا   '': ناملىق ئهسىرىدە »  ئهزىزان تهزكىرەئى«

ئاپپاق خوجىنىڭ مـۆھتهرەم خېـنىم دېـگهن خوتۇنىـدىن          . ئۈچ ئوغۇل، ئىككى قىز پهرزەنت كۆرگهن     
ئاپپـاق  . ئاپپاق ئېزىم خېنىم پادىشاھ ۋە قهمبهر خېنىم پادىشاھ دېگهن ئىككـى قىـزى بـار ئىـدى                

ۋاقتىدا ئاپپاق ئېزىم خېنىم پادىشاھ دېگهن قىزىنى ئۆزىنىڭ ئىنىسى كارامهتۇلالھنىـڭ           خوجا ھايات   
ئوغلى ئابدۇلمۆئمىنگه ياتلىق قىلغان بولۇپ، ئۇنىڭدىن ئىپهك خوجا، فارسا خوجـا دېـگهن ئىككـى               

بىرى خوجـا كـاخىش، يهنه بىـرى    . فارسا خوجىنىڭمۇ ئىككى ئوغۇل بىر قىزى بولغان     . ئوغۇل تۇغۇلغان 
مهمۇر ئېـزىم پادىـشاھنىڭ بهدىنىـدىن       . دى خوجا، قىزىنىڭ ئىسمى مهمۇر ئېزىم پادىشاھ ئىدى       تۇر

دېـمهك، ئىپارخـان    . دەپ يازىـدۇ  '' .دەپمـۇ ئاتالغـان   » ئىپارخـان «خۇشپۇراق تارقىلىپ تۇرغاچقـا     
  . ئاپپاق خوجىنىڭ چهۋرىسى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

  ئىپارخاننىڭ شهجهرىسى
  )ھمهد كاسانىخوجا ئه(خوجا مهخدۇم ئهزەم 

  )ئىشان كاالن(خوجا مۇھهممهد ئىمىن 
  خوجا مۇھهممهد يۇسۇپ

                                            
1 Бухари Мирза – шомс О Некоторых Событиях В Бухаре Коканде И Кашгаре г. Казань. 1861г. Ст. 106. 
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  )ھىدايهتۇلالھ خوجا(ئاپپاق خوجا 
  )ئاپپاق خوجىنىڭ قىزى(ئاپپاق ئېزىم خېنىم پاشا 

  فارسا خوجا 
  )ئىپارخان(تۇردى خوجا مهمۇرى ئېزىم پاشا 

  
   

  ئاپپاق خوجا كىم؟

 ـ يىلـى سـوپىزىم ئېقىمىنـى     1535نـى تهخمىـنهن    ـ ئهسىرنىڭ باشـلىرىدا، يه  16ئاپپاق خوجا 
خوجـا ئهھـمهد    (تهشۋىق قىلىـش ئۈچـۈن قهشـقهرگه كهلـگهن بۇخـارالىق خوجـا مهخـدۇم ئهزەم                 

ئىـشان  (نىـڭ چهۋرىـسى، يهنـى خوجـا مهخـدۇم ئهزەمنىـڭ ئـوغلى خوجـا مـۇھهممهت                   )كاسانى
  .  نىڭ ئوغلى بولغان خوجا مۇھهممهد يۇسۇپنىڭ ئوغلىدۇر)كاالن

هممهد يۇسۇپ قۇمۇلغا بېرىپ، قۇمۇل ھاكىمىنىڭ قىزى زىلهيخـا بـېگىمگه ئـۆيلهنگهن             خوجا مۇھ 
  .  ـ يىلى قۇمۇلدا تۇغۇلغانىدى1630بولۇپ، ئاپپاق خوجا 

 ـ يىلى دادىسى مۇھهممهد يۇسۇپ خوجا بىلهن قۇمۇلدىن قهشقهرگه يېتىـپ   1660ئاپپاق خوجا 
 1668 ـ  1638(انلىق قىلىۋاتقان ئابـدۇلالھ خـان   ئۇ زامانالردا، سهئىدىيه خانلىقىغا ھۆكۈمر. كېلىدۇ

ئابدۇلالھ خـان ۋاپـات   . دادا ـ باال ئىككىسىنىڭ ھۆرمىتىنى قىلىپ، قىزغىن كۈتۈۋالغانىدى ) ـ يىللىرى
 ـ  1671(بولۇپ، سهئىدىيه دۆلىتىنىڭ ھۆكۈمرانلىـق تهخـتىگه ئىـسمائىل خـان چىققـان ۋاقىـتالردا       

ئـۇ،  . شقهر ۋە يهركهندىكى تهسىرى بهكمۇ كۈچىيىـپ كهتتـى  ، ئاپپاق خوجىنىڭ قه) ـ يىللىرى 1679
يهركهن ۋە قهشقهردە ناھايىتى كۆپ مۇرىت توپلىغاندىن كېـيىن، دىنىـي ھۆكـۈمرانلىقتىن سىياسـىي               

  .ھۆكۈمرانلىققا ئۆتۈپ، سهئىدىيه خانلىقىنىڭ تهختى ئۈچۈن كۈرەش قىلىشقا باشلىدى
ن ئوردا ئهمهلدارلىرىنى مهجلىـسكه تـوپالپ،       ئهنه شۇنداق مۇرەككهپ ۋەزىيهتته، ئىسمائىل خا     

 ـ يىلـى ھهيـدەپ    1672ئاپپاق خوجىنى يهركهن تهۋەسىدىن قوغالپ چىقىرىـشنى قـارار قىلـدى ۋە    
  . چىقاردى

شۇندىن كېيىن، ئاپپاق خوجا ئۆزىگه خهيرىخاھلىق قىلىپ، يهركهن تهختىنى ئېلىپ بېرىـدىغان            
سـاندىكى مۇسـۇلمان دۆلهتلهرنـى قىـدىرىپ چىققـان          ھامى ئىزدەپ، پۈتۈن ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە خۇرا      

. بولسىمۇ، ھېچكىم ئۇنىڭغا ياردەم قىلىپ، يهركهن تهختىنـى ئېلىـپ بېرىـشكه جـۈرئهت قىاللمىـدى               
يهتته يىل سهرسان ـ سهرگهردانلىقتا يۈرۈپ ئۆزىگه ھېچقانداق باشپاناھ تاپالمىغان ئاپپاق خوجـا،   

 ياردىمىنى قولغا كهلتۈرۈش ئۈچـۈن، تىبهتنىـڭ مهركىـزى          تىبهتتىكى بۇددا براخمانى داالي المانىڭ    
 كـۈن   90لخاساغا بېرىپ، داالي المانىڭ ئۆزىنى قوبۇل قىلىشىنى كۈتۈپ، الماسون ئىبادەتخانىـسىدا            

 كۈنـدىن كېـيىن، داالي المـا ئـۇنى قوبـۇل قىلىـپ، مـۇرات ـ مهقـسىتىنى          90. ئېتىكاپتا ئولتـۇردى 
مهن بولـسام، يهركهن، قهشـقهر ۋە ئالتىـشهھهرنىڭ         «: ۇپسورىغاندا، ئاپپـاق خوجـا يىغـالپ تـۇر        

ئىـسمائىل خـان مېنـى يۇرتۇمـدىن ھهيـدەپ چىقىرىـپ، ماڭـا دەشـنهم بېرىـپ                  . خوجىسىدۇرمهن
بـۇ يهردىـن    . مهن سېنىڭ دەردىڭنـى چۈشـهندىم     ! بولدى بهس «: داالي الما . دېدى» ھاقارەتلىدى

ا، تهڭرىتېغىنىـڭ شـىمالىدا تۇرۇۋاتقـان       شـۇڭ . سېنىڭ يۇرتۇڭغا قوشۇن ئهۋەتىش ناھـايىتى مۈشـكۈل       
  . دېدى» جوڭغار خانى باتۇر خۇنتهيجىگه خهت يېزىپ، ساڭا ياردەم بېرىشنى سورايمهن
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 كـۈن يـول يـۈرۈپ،       90بۇ خهتنى ئالغان ئاپپاق خوجا بىـر يـول باشـلىغۇچى موڭغـۇل بىـلهن                
م بىـلهن قـوش قـولالپ    چىڭخهي، قۇمۇل، تۇرپان ئارقىلىق ئىلىغا كېلىپ، خهتنى خـۇنتهيجىگه تـازى      

  . تاپشۇرىدۇ
بۇ خهت، ئۇزۇندىن بېرى قهشقهرىيهنى قولغـا كىرگـۈزۈش كويىـدا يـۈرگهن بـاتۇر خـۇنتهيجىگه                 

 مىڭ كىشىلىك قوشۇننى باشالپ كهلـگهن ئاپپـاق خوجـا    12 ـ يىلى،  1678. ناھايىتى ياراپ كهتتى
ل خـان قوشـۇنىغا تهڭ   لـېكىن جوڭغـار قوشـۇنى ئىـسمائى       . ئالدى بىلهن قهشـقهرگه ھۇجـۇم قىلـدى       

ئهنه شۇنداق جىددىي پهيتته، ئاپپاق خوجا ئۆزىنىـڭ قهشـقهر ۋە           . كېلهلمهي، چېكىنىشكه باشلىدى  
يهركهندىكى مۇرتلىرىغا مۇراجىئهت قىلىپ، ئـۇالرنى ئىـسمائىل خانغـا قارشـى تـۇرۇپ، جوڭغـار ـ        

  . قالماق ئهسكهرلىرىگه ياردەم بېرىشكه چاقىردى
ىنتايىن خهۋپ ئاستىدا تۇرغان بۇ پهيتته، ئاپپاق خوجىنىڭ ھېچنهرسـىنى  ۋەتهن ۋە مۇستهقىللىق ئ 

چۈشهنمهيدىغان، نادان، جاھىـل مـۇرىتلىرى قالمـاق ئهسـكهرلىرىگه ماسلىـشىپ، سـېپىل ئىچىـدە          
شۇنىڭ بىـلهن، دۈشـمهن     . توپىالڭ چىقاردى ۋە بۇالڭچىلىق، تېررورلۇق ھهرىكهتلىرىنى ئېلىپ باردى       

ن قوشۇنلىرىدىن ئۈستۈن كېلىپ، شهھهرگه باسـتۇرۇپ كىـردى، ئىـسمائىل      ئهسكهرلىرى ئىسمائىل خا  
  .  تىن ئارتۇق ئۇرۇق ـ جهمهتىنى ئهسىر ئالدى70خان ۋە ئۇنىڭ 

ئاپپـاق  » يهركهن سـهئىدىيه خـانلىقى    « يىلدىن كۆپرەك ھۆكۈم سـۈرگهن       170شۇنداق قىلىپ،   
 نـازارىتى ئاسـتىدىكى ئاپپـاق    خوجىنىڭ خائىنلىقى بىلهن ئاغدۇرۇپ تاشلىنىپ، جوڭغـار ـ قالمـاق   

  . خوجا ۋە خوجىالرنىڭ بېقىندى ھۆكۈمرانلىقى باشالندى
ئۇيغۇرالر تارىخىدىكى ئهڭ زۇلمهتلىك، قاراڭغۇ دەۋر بولۇپ، ناھايىتى كۆپ ئىلىـم ـ   ― بۇ دەۋر 

يهركهن شـهھىرىگه ئـوت قويۇلـۇپ، پهن ـ     . پهن ئهھلى، سهنئهتكار، مۇزىكانتالر، قىرغىن قىلىنـدى 
ىيهت ئوچاقلىرى ۋە قهدىمىي ئۇيغۇر بىناكـارلىقى، قـول ھـۈنهرۋەنچىلىكى پۈتـۈنلهي ۋەيـران               مهدەن

  . قىلىندى
نـاملىق ئهسـىرىدە بـۇ ھهقـته توختىلىـپ          » تـارىخىي ھهمىـدىيه   «مولال مۇسا سايرامى ئۆزىنىڭ     

قالمـاقالر بىـلهن خـوجىالر بىرلىـشىپ، شـېرىكلىك بىـلهن يـۇرتنى سـورايدىغان                «: مۇنداق دەيـدۇ  
ئۇالرنىـڭ  ... چىقىرىپ تۇردىلهر) ماتا(خوجامالر باج ـ خىراج ئورنىدا ھهر يىلى ئىلىغا خام  . دىلهربول

پهرمانىغا ئىتائهت قىلىپ ھهر يىلى بىر ياكى ئىككى نـۆۋەت تـارتۇق، پهش ـ كهش بىـلهن چىقىـپ      
  » .كۆرۈنۈش قىلىپ، جاۋاب بولغاندا ئۆز جايىغا قايتىپ ئىشلىرىنى داۋامالشتۇراتتى

.  يىل كېيىن تۇغۇلغان ئىپارخاننىـڭ تهقـدىرى باشـقىچه بولـدى           105ىسى ئاپپاق خوجىدىن    بوۋ
بوۋىسى ئاپپاق خوجا شهرقىي تۈركىستاننىڭ دىنىي ۋە سىياسىي ھۆكۈمرانلىقىنى ئۆز قولىغا ئېلىـۋېلىش     
ئۈچۈن ۋەتهن، مىللهت ھهتتاكى دىنىي ئېتىقادى ۋە ۋىجدانىنى سېتىپ، مۇسۇلمانچىلىق ئىمانىـدىن            
چىققان بولسا، چهۋرىسى ئىپارخان بوۋىسىنىڭ ئهكسىچه، ۋەتهن ۋە مىللهتنىڭ ھۆر ـ ئهركىنلىكى ۋە  
ئىسالم دىنى يولىدا كۈرەش قىلىپ، ئۆز مىللىي ئىپتىخـارى، غـورۇرى ۋە ۋىجـدانىنى ھىمـايه قىلىـش                  

  . ئۈچۈن جان تىكىپ ئېلىشتى
كېلىـشكهن، شـهرمىي ھايـالىق،    ئىسمى، جىسمىغا اليىق گـۈزەل، قهددى ـ قـامىتى    ― ئىپارخان 

بـۇ دەۋردە، نامـدا جوڭغارالرغـا قـارام، ئهمهلىيهتـته مۇسـتهقىل             . جهسۇر قىز بولۇپ ئۆسۈپ يېتىلدى    
دېـگهن  › مۇسـتهقىللىق ئۈچـۈن كـۈرەش     ‹بولغان ئالتىشهھهردىكى ئۇيغۇر دۆلىتىنىڭ ھهممه يېرىدە       
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 ئىپتىخـارى ۋە غورۇرىغـا ناھـايىتى        مىللىي روھ ئويغانغان بولۇپ، ئهنه شۇ روھ ئىپارخاننىڭ مىللىـي         
  . چوڭقۇر تهسىر قىلغانىدى

ئىپارخان چوڭ بولۇپ ۋايىغا يهتكهندە، مۇستهقىل ئۇيغۇر دۆلىتىنىڭ قهشقهردىكى لهشكهر بېـشى            
يهھيا خوجىغا ياتلىق بولىدۇ ۋە ھايـاتى سـاراي ۋە ئۇيغـۇر خهلقىنىـڭ كـېلهچهك تهقـدىرى بىـلهن                    

ئىپارخان ئۆزىنىڭ ئۆمۈرلۈك يولدىشى يهھيا خوجـا       . شكه باشاليدۇ مۇستهھكهم باغالنغان ھالدا ئۆتۈ   
لېكىن كۆپ ئۆتمهي، ئۇالرنىڭ تىـنچ   . بىلهن پهقهت بىر نهچچه يىل تىنچ ۋە شىرىن ھايات كهچۈردى         

ۋەتهن . ۋە شــىرىن ھايــاتى شــهرقتىن كهلــگهن باســقۇنچى چىــن قوشــۇنلىرى تهرىپىــدىن بۇزۇلــدى
چقا، ئۇالر ئـۆزلىرىنى ۋەتهن ئـازادلىقى، مىللىـي مۇسـتهقىللىق ۋە            مۇستهقىللىقى خهۋپ ئاستىدا بولغا   

خهلقنىڭ بهخت ـ سائادىتى يولىدىكى جهڭگه ئاتاپ، بـۇ يولـدا ناھـايىتى كـۆپ قهھرىمـانلىق ۋە       
  . پىداكارلىق كۆرسهتتى

 ـ يىلى، ئىپارخاننىڭ ئۆمۈرلۈك يولدىشى يهھيـا خوجـا قهشـقهر ۋە يهركهن مۇداپىئهسـى      1758
  . پ بارغان مۇقهددەس جهڭلهرنىڭ بىرىدە مهردانىلهرچه جهڭ قىلىپ، شېهىد بولدىئۈچۈن ئېلى

چـۈنكى ئۇنىـڭ ئۈچـۈن ئهڭ       . ئىپارخان شېهىد بولغان ئېرى ئۈچۈن ماتهم تۇتـۇپ ئولتۇرمىـدى         
شـۇنىڭ  . چوڭ ماتهم مىللىي ماتهم، يهنـى مۇسـتهقىل ئۇيغـۇر دۆلىتىنىـڭ ھايـات ـ مامـاتى ئىـدى        

 قىلىچ ئېلىپ، ئهرەنـچه ياسـىنىپ، ئېرىنىـڭ ئىزىـدىن ماڭـدى ۋە پۈتـۈن       ئۈچۈن، ئىپارخان قولىغا 
! ئهزىـز ۋەتهندۈشـلىرىم   « : خهلقنى دۈشمهنگه قارشى جهڭگه چاقىرىپ مۇنداق مـۇراجىئهت قىلـدى         

جهڭـگه ئايالالرنىـڭ قاتنىشىـشى سـىلهر ئۈچـۈن قانـداقتۇر غهيـرى تۇيۇلـۇپ، جهڭنىـڭ قـانۇن ـ            
ئـادەم بالىـسى ئۈچـۈن      .  ھايات مهجبـۇر قىلـسا، ئـۇ تهبىئىـدۇر         قائىدىسىگه خىالپ بولسىمۇ، لېكىن   

ئۇ، دۇنياغا ئهركىـن كهلـگهن، ئـاخىرىغىچه ئهركىـن ياشـاپ ئۆتۈشـى              . قۇللۇقتىنمۇ ئېغىر جازا يوق   
ئۆز خهلقى، ئۆز مىللىتىنىڭ قۇللۇقتـا ياشـاۋاتقانلىقىنى كـۆرۈش پهقهت بـۇ تهۋەررۈك زېمىنـدا                . كېرەك

 ئهمهس، بهلكى ئۇالرنى دۇنياغا كهلتۈرگهن ئانىالر ۋە ئايـالالر ئۈچۈنمـۇ            ياشاۋاتقان ئهرلهر ئۈچۈنال  
  .بۈيۈك نومۇستۇر

مېنىڭ كۆز ياشلىرىم ئۆمۈرلۈك يولدىشىم يهھيا خوجـا ۋە ۋەتهن ئۈچـۈن مـاتهم تۇتـۇپ ئېقىـپ                  
چـۈنكى بـۇ    . مهن تىرىكال بولىدىكهنمهن، بۇ مۇقهددەس زېمىنغا ھېچكىم كۆز تىكهلمهيـدۇ         . تۈگىدى
، بۇ ۋەتهن بىز ئۈچۈن جهننهتتىنمـۇ ئهال بولـۇپ، ئـۇنى دۈشـمهنلهردىن ھىمـايه قىلىـش ھهر                   ئۆلكه

ئهگهر مهن بۇ جهڭدە ئۆلۈپ كهتـسهم، مېنىـڭ نـامىم           . بىرىمىزدىن جان پىدا قىلىشنى تهلهپ قىلىدۇ     
چـۈنكى ۋەتهن   . ۋەتهن ئازادلىقى يولىـدا قۇربـان بولغـان شـېهىدلهر قاتارىـدا بولۇشـنى خـااليمهن               

مىللىتىمىز، دىنىي ئېتىقادىمىز ۋە ھـۆر ـ ئهركىنلىكىمىـز ئۈچـۈن بولغـان      ― دلىقى ئۈچۈن كۈرەش ئازا
  . كۈرىشىمىزدۇر

بۇ باسقۇنچىالرنىڭ ئايىغى بىزنىڭ مۇقهددەس، پاك زېمىنىمىزغا تېگىشى بىلهن، ئۇيغۇر خهلقىنىـڭ            
ت، سـهنئهت، شـان ـ    مىڭ يىلالر داۋامىـدا ياراتقـان بۈيـۈك تـارىخىي يادىكـارلىقلىرى، مهدەنىـيه      

ئـۇالر بـۇ ۋەيرانچىلىـق، قىرغىنچىلىقالرنـى        . شهۋكىتى يهر بىلهن يهكسان بولۇپ، پايخـان قىلىنماقتـا        
ئېلىپ بارغاندىن كېيىن، ئۇيغۇرالرنىڭ مىـسكىن ھالغـا چۈشـۈپ قالغـانلىقىنى كـۆرۈپ، ئـۆزلىرىچه                

ۇرۇپ كۈرەش قىلىـپ ئـۆلگهن      بۇنداق تىز چۆكۈپ ياشىغاندىن كۆرە، تىك ت      . زوقلىنىپ، ھۇزۇرالنماقتا 
  . ئهالدۇر
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بىز ئۆزىمىزنىڭ خاتالىقىمىز، خائىنلىقىمىز تۈپهيلىدىن دۈشمهنلهرنىڭ باسـتۇرۇپ كىرىـشىگه يـول            
. ئهمدى بىز تارىخىمىزدىكى بۇ قارا داغالرنى ئۆز قېنىمىز ۋە جېنىمىز بىلهن يۇيۇشـىمىز كېـرەك              . قويدۇق

ى ئادا قىلىش ئۈچۈن، ھهر بىر ئۇيغۇر قىـز ـ يىگىتـى بـۇ     ۋەتهن ۋە خهلقىمىز ئالدىدىكى بۇ قهرزىمىزن
جهڭدە ئۆزىنى ھهم قىلىچ ھهم قالقان قىلىپ، ۋەتهننى ھىمايه قىلىش ئۈچـۈن جاسـارەت كۆرسىتىـشى          

چۈنكى بۇ مۇقهددەس ئۇرۇش جهڭگاھىدا مىڭلىغان ۋەتهن ئوغالنىنىڭ        . ۋە جېنىنى پىدا قىلىشى الزىم    
زە ۋە مىلتىق ئوقلىرى يامغۇردەك يېغىۋاتقـان بـۇ جهڭگاھتـا يارىـدار             قىلىچ، نهي . مۇردىلىرى قالماقتا 

بـۇ  . ئـۇالرنى كـۆرۈپ يـۈرەك بـاغرىم يـارا بولـدى      . بولغانالر ئات تۇياقلىرى ئاستىدا جان ئۈزمهكته  
  . جاراھىتىمگه پهقهت دۈشمهنگه قارشى جهڭ قىلغاندىال ئاندىن قهلبىمگه مهلههم بولىدۇ

ڭ ئىسمى بار، ئىگىسى بار، ئۇرۇق ئايمىقى، يار ـ بۇرادىرى، بـاال ـ    ئۇ يهردىكى ھهر بىر جهسهتنى
ئۇالرنىـڭ ھهممىـسى تـارىخ سهھىپىـسىگه يېزىلىـپ، تارىختـا مهڭگـۈ        . چاقىسى، ئاتا ـ ئانىسى بار 

  . قالغۇسىدۇر
ۋەتهن ئازادلىقى ئۈچۈن بولغان بۇ مۇقهددەس جهڭـدە مىڭـالپ ـ ئـون مىڭـالپ ئهر ـ يىگىـت،        

. ىنى قۇربان قىلىشىدىن قورقماي كۈرەش ئېلىپ بارغاندىال غهلىبه قـازىنىش مـۇمكىن           قىزالرنىڭ ئۆزلىر 
بۇ ھهقىقهتنى ئاڭالشـقا بهزى ۋەتهن ۋە مىلـلهت خائىنلىرىنىـڭ تـاقىتى يهتمىـسىمۇ، بـۇ ھهقىقهتنـى                  

  . ئېيتىش مېنىڭ ئىمانىي، ئېتىقادىي ۋە ۋىجدانىي ۋەزىپهمدۇر
بىـز ئـۇالر   . ڭـالپ قـاراكۆز ئوغالننىـڭ جېنىنـى ئالـدى     بۇ باسقۇنچىلىق ئۇرۇشى مىڭالپ ـ ئون مى 

چـۈنكى  . چۈنكى بىز ئۈچۈن ئهڭ چوڭ ھازا ۋەتهن ھازاسىدۇر       . ئۈچۈن ھازا تۇتۇشقىمۇ ئۈلگۈرەلمىدۇق   
بۇ كۈنلهردە، ئانىالر ئۆز پهرزەنتلىرىنىـڭ جهڭگـاھ ۋە كـوچىالردىكى جهسـهتلىرىگه قـاراپ كـۆڭلى                 

 ئۇالرنىـڭ جاسـارىتى ۋە غهيـرەت ـ شـىجائىتىدىن مهمنـۇن       غهشلىككه تولغان بولسىمۇ، ئانا ۋەتهن
چۈنكى ئۇالر بااليىئاپهت دەشتىدە ئوۋچى قوغالپ يـۈرگهن جهرەنـدەك قاچمىـدى، بهلكـى              . بولماقتا

  . دۈشمهنلهر بىلهن شىردەك ئېلىشىپ شېهىد بولدى
تىـغ  بۇ باسـقۇنچىلىق ئۇرۇشـىدا، دۈشـمهن ئاتقـان ھهر بىـر پـاي ئـوق ۋە سـانجىغان ھهر بىـر                   

جهڭچىلهرگه ئهمهس، بهلكى بۇ جهڭدە قانچه مهرت ۋە جهسۇر قىز ـ يىگىت قۇربان بولغـان بولـسا،    
شـۇنىڭ ئۈچـۈن، ئايـالالرمۇ ۋەتهننـى،     . شۇنچه ئاتا ـ ئانىنىڭ يۈرىكىگه سانجىلغان نهيزە بولـدى  

لهن بىرگه بۇ   ئىماننى، ۋىجداننى، مىللهتنى ۋە ئۇنىڭ مۇستهقىللىقىنى ھىمايه قىلىش ئۈچۈن ئهرلهر بى          
بۇ جهڭ، ئۇيغۇر خهلقىنىـڭ تارىخىـدا ئـۆز ئـازادلىقى، مۇسـتهقىللىقى             . مۇقهددەس جهڭگه ئاتالندى  

  .قىساس جېڭى بولۇپ قالغۇسى) ئۆز پهرزەنتلىرى ئۈچۈن(ئۈچۈن ئېلىپ بارغان ئادالهت ۋە 
ـ                      ۇ ئانىالرنىڭ جهڭدە شېهىد بولغـان ھهر بىـر پهرزەنـت ئۈچـۈن كـۆز يېـشى قىلىـپ يىغلىـشى، ب

چـۈنكى ئـۆز جىـگهر ـ     . مىللهتنىڭ قايغۇسىدۇر― مىللهتنىڭ يىغىسىدۇر، يهنى ئانىالرنىڭ قايغۇسى 
پارىلىرىنىڭ ئۆلۈمى ئۈچۈن كۆز يېشى قىلىپ ئازابالنغان ئانىالردا نه كۈندۈز، نه كېچىسى ھـاالۋەت              

ىدەك بېـسىپ   بۇ ئانىالرنىڭ دەريادەك ئاققان كۆز ياشلىرى بۇ دۇنيانى خـۇددى سـهل سـۈي             . بولمايدۇ
چۈنكى بۇ ئۇرۇش ئۇالرغـا بااليىئـاپهت كـۆز يېـشىدىن باشـقا ھېچنهرسـه ئېلىـپ                 . كېتىشى مۇمكىن 

بۇ كـۆز يـاش، دەرت ـ ئهلهملهردىـن قۇتۇلـۇش ئۈچـۈن، جاسـارەت كۆرسـىتىپ، ۋەتهن         . كهلمىدى
! تمهكتهقېنى باھادىر قهھرىمانالر، ۋەتهن سىلهردىن جاسـارەت كـۈ        ! ئازادلىقى يولىدا كۈرەش قىاليلى   

  » !...ئۇر، ئۇر، ھۇررا، ھۇررا، ئالغا، ئالغا
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ئىپارخان باشچىلىقىدىكى بۇ قوشۇن يهركهننى مۇداپىئه قىلىش جېڭىـدە، يهكهننـى قورشـىۋالغان             
چىن قوشۇنلىرىنىڭ مۇھاسىرىسىنى بۆسۈپ چىقىشتا، يهركهن ۋە قاراسـۇ دەريالىرىنىـڭ بويلىرىـدىكى             

ز ـ پهس ئىدىر، جىلغىلىرىدا، تاغلىق بهدەخشانغا ئۆتۈدىغـان   جهڭلهردە، پامىر تېغى ۋە ئۇنىڭ ئېگى
تاغنىڭ يالغۇز ئاياق يىالن ئىز يوللىرى ۋە بهلهنت چوققىلىرىدا ناھايىتى كۆپ تهبىئىـي، جىـسمانىي                
توسۇق ۋە قىيىنچىلىقالرنى، روھىي چۈشكۈنلۈكلهرنى يېڭىپ، ئات ئۈستىدە چىـن قوشـۇنلىرىغا قارشـى              

شۇپ، ئۆزلىرىنىڭ جىسمانىي ئىمكانىيهتلىرىدىن بىر نهچچه ھهسـسه ئۈسـتۈن          قىلىچ يالىڭاچالپ ئۇرۇ  
  . بولغان جاسارەتلىرىنى كۆرسهتتى

لېكىن تهڭسىز كۈچ نىسبهتتىكى بۇ جهڭلهردە، ئاكا ـ ئۇكا بۇرھانىدىن خوجـا بىـلهن جاھـانگىر     
مهد شـاھ   لېكىن بهدەخشاننىڭ خـائىن ھـاكىمى ئهھـ       . خوجا بهدەخشانغا چىكىنىشكه مهجبۇر بولدى    

  . ئاكا ـ ئۇكا خوجىالرنىڭ بېشىنى تېنىدىن جۇدا قىلىپ، ئىپارخاننى ئهسىر ئالدى
چىن قوشۇنىنىڭ گېنېراللىرىدىن جاۋخۇي ۋە پۇدىيالر بۇ ئۇرۇشنىڭ غهلىبىلىـك تامامالنغـانلىقىنى            

ئـۇالر ئاكـا ـ ئۇكـا     . چىـن خاقانىغـا يهتكـۈزۈش ئۈچـۈن بېيجىڭغـا بېرىـشقا ئالـدىرىماقتا ئىـدى        
ىالرنىڭ كېسىلگهن باشلىرى بىلهن ئهسىر ئېلىنغان ئىپارخاننى چىيهنلوڭ خانغـا سـوۋغا قىلىـپ،              خوج

. ئۇنىڭ مۇكاپاتىغا ئـۆز مهنـسهپلىرىنى تېخىمـۇ كۆتـۈرۈپ، كـۆپ بايلىققـا ئىـگه بولمـاقچى ئىـدى                   
دەرھهقىقهت، شـهرقىي تۈركىـستان دىيارىـدا قىرغىنچىلىـق ئۇرۇشـى ئېلىـپ بارغـان چىـن قوشـۇنى                   

  . نلىرىنىڭ ھهر بىرى مۇناسىپ مهنسهپ ۋە مال ـ مۈۈك بىلهن تهقدىرلهندىقوماندا
ئاكا ـ ئۇكا خوجىالرنىڭ باشلىرى قىلىچ بىلهن كېسىلىپ بېيجىڭدىكى ئىت ۋە قاغـا ـ قۇزغۇنالرغـا     

  . يهم ئورنىدا تاشالپ بېرىلىپ، نام ـ نىشان، ۋەتهن ۋە قهبرىدىن پۈتۈنلهي مهھرۇم قىلىندى
ڭ تهقدىرى باشقىچه بولۇپ، ئۇنىڭ ساھىبجامالى، گـۈزەل ھۆسـنى ۋە التـاپىتى             ئهمما ئىپارخاننى 

  . ئۇنىڭ سۆيگۈ ـ مۇھهببىتى لهنهتلهنگهنىدى. ئۆز بېشىغا ئاپهت بولدى
  

  مۇھهببهت ۋە نهپرەت

غالىب ۋە مهغرۇر چىن خاقانى چىيهنلوڭ خېلىدىن بېرى ئۆزىگه قارشى تۇرۇشقا جـۈرئهت قىلغـان               
لـۇق ئهسـىرلهرنى كۆرۈشـنى      »غهربىي يۇرت «ۋىش سېلىپ، ئارامىنى قويمىغان     ۋە ناھايىتى كۆپ تهش   

  . كۆڭلىگه پۈكۈپ يۈرگهنىدى
بۈگۈن ئهنه شۇ نىيهت ئۈچۈن پۇرسهت ۋە ئىمكانىيهت تېپىلغان بولسا كېـرەك، ئۆزىنىـڭ كـۈچ ـ     

رلهر قۇدرىتى ۋە ساالپىتىنى كۆرسىتىپ، ھهيۋە قىلىپ قويۇش مهقـسىتىدە ئـوردا ئهھلـى بىـلهن ئهسـى                
چىن خاقانى، تهڭرىقۇت ھهزرىتى چىيهنلوڭ خـان قهدەم        ! دىققهت، دىققهت «. تۇرغان جايغا كهلدى  

ئۇنىڭغـا ئىـززەت ـ ئىكـرام كۆرسـىتىپ، قۇللـۇق       ! تهشرىپ قىلماقتـا، مهرھهمهت كۈتـۈپ ئـېلىڭالر   
ېـتىم  ئۈچ قېـتىم تىـز چۆكـۈپ، خانغـا توققـۇز ق           (“ !سهن گۈي، جيو كوۋ   ”! سالىمىنى بهجا كهلتۈرۈڭالر  

دېگهن ئاۋاز بىلهن تهڭ، پۈتۈن ساراي ئهھلى تىز چۆكـۈپ، يهرگه بـاش ئـۇرۇپ               » !)سهجدە قىلىڭالر 
  . تهزىم بهجا كهلتۈرۈشكه باشلىدى

لېكىن يهرگه باش ئۇرۇپ، سهجدە قىلىۋاتقانالرنىڭ ئالدىدا، بىـر ئايـال ئـۆز قهددى ـ قـامىتىنى      
لـۇق  ›غهربىـي يـۇرت   ‹ئهي  «: لىـدىن بىـرى   بۇنى كـۆرگهن سـاراي ئهھ     . تىك تۇتۇپ مهغرۇر تۇراتتى   

ئۇ خـۇدا ئهمهسـكى،     «: لېكىن ئايال . دېدى» !تهڭرىقۇت ئالدىدا تىز چۆكۈپ سهجدە قىل     ! ۋەھشىي
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مـۇھهممهد ئهلهيهىسـساالمنىڭ    ― بىز مۇسۇلمانالر   . مهن يهرگه باش قويۇپ، ئۇنىڭغا سهجدە قىلسام      
» ا سهجدە قىلىپ، يهرگه بـاش قـويىمىز       ئۇممهتلىرى پهقهت ئىككى دۇنيانىڭ ئىگىسى بولغان خۇداغ      

قىساس ئوتىدا يانغان ئىپارخان تىلىنى قىلىچتهك ئۆتكۈر قىلىپ، قهددىنى پـۈكمهي، مهغـرۇر             . دېدى
  .باش كۆتۈرۈپ تۇراتتى

چىيهنلوڭ خاننىڭ نهزەرى ئىپارخانغا چۈشۈشى بىلهن تهڭ، خىرە شام چىراقالر بىلهن يورۇتۇلغـان          
ۇپ، خاننىڭ ئالدىدا قانداقتۇر ھۆر ـ پهرى تۇرغانـدەك قىلـدى ۋە خـان     ساراي خانىلىرى ۋاللىدە يور

سهلكىن شامال بىلهن پۈتۈن سارايغا كىـشىنىڭ دىمىقىنـى         . ئۆز كۆزىگه ئىشهنمهي، گاڭگىراپ قالدى    
نىـڭ  ›قهشـقهر گـۈزىلى   ‹بۇ ھىدنىڭ ئهنه شـۇ ئهسـىر        . ئىپار ھىدى تارقالدى  ― يارىدىغان خۇشبۇي   

لىقىنى بىلگهن چىيهنلوڭ خاننىڭ پۈتۈن ۋۇجۇدى لهرزىگه كېلىپ، جىـسمىنى          بهدىنىدىن تارقىلىۋاتقان 
شـۇنىڭ بىـلهن، چىيهنلـوڭ خـان ئۆزىـدە ئىپارخانغـا            . قانداقتۇر شېرىن خىيـالالر چۇلغىۋالغانىـدى     

نىسبهتهن دۈشمهنلىك ئهمهس، بهلكى مېهرى ـ مۇھهببهت تۇغۇلۇپ، قهھىرلىـك يۈزلىرىـدە ئىللىـق     
  . غانلىقىنى ئۆزىمۇ سهزمهي قالدىجىلمىيىشنىڭ پهيدا بول

شۇنداق قىلىپ، چىيهنلوڭ خان ئىپارخاننىڭ مهپتۇنى، ئهسىرىگه؛ ئىپارخان بولسا، ئهسىرلىكتىن          
مۇھهببهت مۈلكىدە سـۇلتان ۋە چىـن خاقـانى ئـارزۇ قىلىـپ يېتهلمهيـدىغان ئىـشقى ـ مـۇھهببهت          

  . مهبۇدىسىگه ئايالندى
ئۇنىـڭ كـۆڭلىنى    «: چۈشۈپ قالغان بولۇپ، ئـۆز كۆڭلىـدە      چىن خاقانى ناھايىتى قىيىن ئهھۋالغا      

قانداق قىلىپ ئالسام بوالر؟ ئۇنى تۇتقۇنلۇق ۋە ئهسىرلىكتىن ئازات قىلىشىم شهكسىز، لېكىن ئۇنىـڭ              
بىلهن بىر ھۆر ـ پهرىنىڭ مۇھهببىتىنى قازىناالرمهنمۇ؟ ئۇنىڭ ئىـشقى ـ مـۇھهببىتىنى بـۇيرۇق بىـلهن       

 قوپـاللىق قىلغـان بـولىمهن ۋە بـۇ ئۇنىـڭ نـازۇك تهبىئىـتىگه خـوش                  ئۆزەمگه قاراتسام، ناھـايىتى   
ئهگهر مهن خۇشامهت يولىنى تۇتسام، ئـۇ ھالـدا مېنىـڭ ئىـززەت ـ ئابرۇيۇمغـا دەخلـى        . كهلمهيدۇ

تا ياشـايدىغان بـۇ ئۇيغـۇر       ›غهربىي يۇرت ‹. يېتىپ، خانلىق سۈپىتىمدىن ئايرىلىپ قېلىشىم مۇمكىن     
ئۇالر نهقهدەر خـۇش روھ،     . ار، گۈزەللىكىنى تهسهۋۋۇر قىلمىغانىكهنمهن   قىزلىرىنىڭ بۇنچىلىك  جهزبىد   

دىلــبهر، ھهتتــا تۇتقۇنلــۇق قهپىزىــدىمۇ بىلىكىمىــزگه كــۈچ، قهلبىمىــزگه قــۇۋۋەت ئاتــا قىلغــۇچى  
  . دېگهنلهرنى خىيال قىالتتى» !پهرىشتىلهرگه ئوخشايدۇ؟

ە دۈشـمهنلىكنى چىقىرىـپ،   قانداقال قىلىپ بولمىـسۇن، ئۇنىـڭ كۆڭلىـدىكى ئـۆچ ـ ئـاداۋەت ۋ      
قهلبىگه ئۆزىنىڭ ئىشهنچ، ئېتىقاد ۋە ئىشقى ـ مۇھهببهت ئـوتىنى سـالماقچى بولغـان چىـن خاقـانى       
ئىپارخانغا خۇش مۇئامىله، تهبهسسۇم، مېهرى ـ شهپقهت، كامـالى ئېهتىـرام ۋە تىـل يـاغلىمىچىلىقى      

  . قىلىشقا باشلىدى
دەشـتى ـ جهزىرەمـدە بىـزدىن     «: چرىشىـشتا چىيهنلوڭ خـان ئىپارخـان بىـلهن بولغـان بىـر ئۇ     

خاتىرجهم بولـۇپ يېنىمغـا   . بىزمۇ ئادەم، بىزدىمۇ يۈرەك، ئىشقى ـ مۇھهببهت بار ! كىيىكتهك ھۈركۈمه
گـۈزەل بـاغالر ئـارا سـهيلى        ! كهلگىن، سۆھبهت قۇرۇپ، بۇ ھاياتنىڭ لهززەتلىرىنـى بىـرگه سـۈرەيلى          

  .  مهجبۇر بولدىدېيىشكه» !قىلىپ، يۈرەك تۈگۈنلىرىنى  يېشهيلى
چۈنكى ئىپارخاننىڭ ئىككى ئۆرۈم قارا چېچى كىشى قهلبىنى لهرزىگه سېلىپ، جان ئاتـا قىالتتـى               
ۋە ۋۇجۇدىدىن شۇنداق خۇشهىد كېلهر ئىدىكى، سابا بۇنداق خۇشپۇراقنى جاھانغا كۆز ـ كۆز قىلىـپ،   

رخاننىـڭ ھۈسـن ـ    ئىپا. چىن خاقانى سارىيىدا ھېچقاچـان مۇنـداق خـۇش پـۇراق تارقاتمىغانىـدى     
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جامالى ۋە ئىپار ھىدى چىـن خاقـانى چىيهنلوڭنىـڭ ئهقلـى ـ ھوشـىنى ئـوغرىالپ، ئـۇنى ئىـشقى ـ           
  . مۇھهببهتنىڭ سهۋداسىغا ئايالندۇرۇپ قويغانىدى

ئىپارخان ئۆزىنىڭ كىشى قهلبىنى لهرزىگه سېلىپ، پۈتۈن ۋۇجۇدىنى جومبۇشقا كهلتۈرگۈچى نـاز ـ   
ىنى ئـۆزىگه پۈتـۈنلهي جهلـپ قىلىـپ، ئۇنىـڭ پـۇت ـ قـوللىرىنى         كهرەشمىلىرى بىلهن چىن خاقـان 

  . شهھۋەت ـ ھېرىس ئارقانلىرى بىلهن باغالپ، ئهسىرنىڭ ئالدىدا ئهسىر قىلىپ قويغانىدى
ئىشق ـ مۇھهببهت ئالدىدا شاھ  ۋە گـاداي ئوخـشاش بولغىنىـدەك، غالىـب شـاھنىڭ كۆڭلىـدە        

، ئىپارخاندا ئۆز ئانا يۇرتى ۋە ۋەتىنىگه يـۈزمىڭالپ  ئىپارخانغا مېهرى ـ مۇھهببهت ئويغانغان بولسا 
قوشۇن بىلهن باستۇرۇپ كىرىپ، چوڭ ـ كىچىـڭ، ئهر ـ ئايـال دېـمهي، ھهممىنىـڭ بېـشىدا ئهجهل        
قىلىچىنى ئويناتقان، شهھهرلهرگه ئوت قويۇپ ۋەيران قىلىۋەتكهن، باسقۇنچى ئىمپېراتورغا نىسبهتهن          

  .دىناھايىتى قاتتىق نهپرەت ئويغانغانى
بـۇ يـاۋايى، ۋەھـشىي      «: خاننىڭ قايغۇسـى ۋە نهپرىتىـدىن خهۋەر تاپقـان چىـن خاقـانى            ئىپار

خهلقنىڭ قىزى ئۆز يۇرتىنى، شۇ تاغۇ ـ تاش،  دەشـت ـ چۆللهرنىـڭ ئـادەملىرىنى سـېغىنغان بولـسا،        
غا كۆچۈرۈپ كېلىپ، ئۇالر ئۈچـۈن تـۇرار        )بېيجىڭ(ئۇنىڭ يۇرتىدىن ئون مىڭالپ ئادەمنى خانبالىق       

ئهمما بىر شهرتىم بـار، ئـۇ بولـسىمۇ، ئىپارخـان           . ا مهھهلله قۇرۇپ بېرىشكه كۈچۈم يېتىدۇ     جاي، ھهتت 
ھهقىچــان، «: لــېكىن ئىپارخــان. دېــدى» كۆنــسىال بولــدى) تهنمهھــرەملىككه(ماڭــا خانىــشلىققا 

ئادەملهرگه جهبىر ـ زۇلۇم قىلىپ، ئۇالرنىڭ ئۆي ـ جـاي، مـال ـ مـۈلكىنى ۋەيـران قىلىـپ ئېلىـپ          
نىــڭ گــۆھهردەك تــاغلىرىنى، ئالتۇنــدەك تــۇپراقلىرىنى ۋە ئــۇ ئالتۇنــدەك تــۇپراقالردا  ئۇ! كــېلهر؟

ئۆسىدىغان، يوپـۇرمىقى كۈمـۈش، مېۋىـسى ئـالتۇن دەرەخلهرنـى ئېلىـپ كېلىـشكه بـۇ باسـقۇنچى                   
ئۇنىـڭ سـۆزلىرىنى ئاڭلىغـان خـان دەرھـال      . دەپ سـورايدۇ » خانالرنىڭ كۈچ ـ قۇدرىتى يېتهمدۇ؟ 

يوپـۇرمىقى  . الرغـا قـاچىالپ بېيجىڭغـا كهلتـۈرگهن    )تاغار(رنىڭ توپىسىنى قاپ بۇيرۇق بېرىپ، قهشقه  
كۈمۈش، مېۋىسى ئالتۇن دەرەخنى ناھايىتى كۆپ ئىزدەپ، ئاخىرى قهشقهر جىگدىـسى ئىكهنلىكىنـى             

ئىپارخاننىڭ كۆڭلى ئۈچۈن   . بىلىدۇ ۋە جىگدىنىڭ ياش كۆچىتىنى كۆچۈرۈپ كېلىپ، بېيجىڭغا تىكىدۇ        
ىتى كـۆپ سـاندا ئۇيغـۇرنى بېيجىڭغـا كۆچـۈرۈپ كهلـگهن ۋە ئۇالرنىـڭ دىنىـي                  قهشقهردىن ناھاي 

  . ئېتىقادى، ئۆرپ ـ ئادەتلىرىنى ھۆرمهتلهشكه مهجبۇر بولغان
ناملىق خان ساراي بېغىنىڭ بىر بۇلۇڭىغـا مۇسـۇلمانالر ئۈچـۈن           » يۈن مىڭ يۈەن  «بېيجىڭدىكى  

ر مهھهللىـسىنى كـۆرۈپ تۇرۇشـى ئۈچـۈن      مهسجىد سېلىپ بېرىش بىلهن بىرگه، ئىپارخاننىڭ بۇ ئۇيغۇ       
ئىپارخـان ئـۆز يـۇرتى ۋە       . دەپ ئاتىغـان  » تولـۇن ئـاي راۋىقـى     «ئېگىز راۋاق ياسـاپ بهرگهن ۋە       

. گه قـاراپ ئولتـۇراتتى    » قهشـقهر مهھهللىـسى   «خهلقىنى سېغىنغاندا ئهنه شۇ ئېگىز راۋاققا چىقىـپ،         
يــاكى » اشــا قىلىــش مۇنــارىئهل ـ يــۇرتنى ســېغىنىپ، ئــۇنى تام  «شــۇنىڭ ئۈچۈنمــۇ، بــۇ جــاي 

دەپ ئاتالغـان بولـۇپ، بـۇ يهرگه قهشـقهردىن ئىپارخاننىـڭ ئـۇرۇق ـ        » ئۇيغۇرالرنىڭ ئوردىسى«
ئۇالرنىڭ . كۆچۈرۈپ كېلىنگهن ئىدى  )  كىشى 705( ئائىله   108تۇغقانلىرى ۋە خوشنىلىرىدىن جهمئى     

همىنلهنگهنلىكـتىن بـۇ   ھهممىسى خان ئوردىسى ھېسابىدىن ئۆي ـ جاي ۋە ئوزۇق ـ تۈلـۈك بىـلهن ت    
  . 1دەپ ئاتىالتتى» مانالر مهھهللىسىقىزىل دوپپىلىق مۇسۇل«جاي 

                                            
 . ـ بهت191.  ـ يىل1989قهشقهر ئۇيغۇر نهشرىياتى . ناملىق ماقالىلهر توپلىمى» ىپارخانئ« 1
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نــاملىق » ئىپارخاننىــڭ ئوردىــدىكى ھايــاتى«خىتــاي تارىخچىــسى جــى داجــۇاڭ ئۆزىنىــڭ 
 ـ يىلـى   1911 ـ ئهسىرنىڭ بېشىغىچه سـاقالنغان بولـۇپ،    20بۇ ئىمارەت ۋە مهسجىد «: ماقالىسىدە

دۇرۇپ تاشلىنىپ، ئۇنىڭ ئورنىغـا يۈەنـشىكهي جۇمهـۇرىيهت رەئىـسى بولـۇپ             چىن خاندانلىقى ئاغ  
  .1دەپ يازىدۇ»  بۇزۇپ تاشالنغانىدىكهلگهن دەۋردە

ئوردىدا ئىپارخـان ئۈچـۈن قهشـقهردىن ئاشـپهزلهر كهلتـۈرۈلگهن بولـۇپ، ئۇيغـۇر تائـاملىرى                 
  .2بولغانىدىنىڭ ماختىشىغا سازاۋەر چىيهنلوڭ خانغا يېقىپ قالغاچقا، ئاشپهزلهر خان

الرنى تىكىش ئۈچۈنمۇ قهشـقهردىن چىـۋەر   )كىيىم ـ كېچهكلهر (ھهتتا ئىپارخانغا ئۇيغۇرچه لىباس 
  . ئۇستىالر كهلتۈرۈلگهنىدى

چىيهنلوڭ خان ھهر يىلى باھاردا مهملىكهت بويالپ ئهڭ گـۈزەل، خـۇش مهنزىرىلىـك ۋە سـاپ                 
ـ  . ھاۋالىق جايالرنى سـاياھهت قىالتتـى   ڭ ئىـشقى ـ مـۇھهببىتىگه ئېرىـشىش     تهڭرىقـۇت ئىپارخاننى

بـۇ  . بىلهن بىرگه ساياھهت قىلىپ كېلىشكه تهكلىپ قىلـدى    ) خانىشى(ئۈچۈن، ئۇنى ئالته مهلىكىسى     
 ـ يىلـى باھـاردا،    1776ساياھهت، ئىپارخان ئوردىغا كېلىپ، بهش يىل ئۆتكهندىن كېـيىن، يهنـى   

ۇجۇ ۋە خـاڭجۇ قاتـارلىق جـايالرنى        چاڭ جىياڭ دەرياسىنىڭ جهنۇبىي دېڭىز قىرغاقلىرىغـا يـېقىن سـ          
چىيهنلوڭ خان سهپهر جهريانىـدا ئىپارخـان بىـلهن كـۆپرەك           . تاماشا قىلىش بىلهن باشالنغان ئىدى    

بىلله بولۇپ، ئۇنىڭ ھاياتبهخش مۇئهتتىر ئىپار ھىدىنى پـۇراپ، جهزبىـدار ۋە التاپهتلىـك قهددى ـ     
ىن ـ ئـۇزۇن مهھلىيـا بولـۇپ ئولتـۇرۇپ      قامىتىدىن كۆزلىرىنى ئۈزەلمهي، ئۇنىـڭ ئالدىـدا ئۇزۇنـد   

  . قاالتتى
خاڭجۇ شهھىرىگه كهلگهندە، مانجۇ مىللىتىگه مهنسۇپ مهلىكىلىرىـدىن ئوسـى نـاال چىيهنلـوڭ              
ــدىن،       ــامهتلىرىگه چىدىمىغانلىقى ــامىله ۋە خۇش ــۇش مۇئ ــهتكهن خ ــا كۆرس ــڭ ئىپارخانغ خاننى

پ ئىككى ئـۆرۈم قـارا چېچىنـى قايچـا          ھهسهتخورلۇق قىلدى ۋە خانغا ئۆزىنىڭ نارازىلىقىنى بىلدۈرۈ      
چېچىنى قىرقىپ تاشالش ـ مـانجۇ مىللىتىنىـڭ ئـۆرپ ـ ئادىتىـدە ناھـايىتى        . بىلهن قىرقىپ تاشلىدى

چـۈنكى  . جاھاندا ھهسهت ۋە رەشىكتىنمۇ چـوڭ جاپـا ـ مۇشـهققهت يـوق     . چوڭ گۇناھ ھېسابلىناتتى
 راھهت ـ پـاراغىتىنى كۆرەلمهيـدۇ ۋە    ھهسهتخور كىشى باشقىالرنىڭ خۇرسهنلىكىدىكىن غهمگه پېتىپ،

ھهسهتخورنىڭ جازاسـى ئـۆزى بىـلهن بىلـله دېگهنـدەك، نـارازىلىقى ۋە ئـۆز قىلمىـشى              . ئازابلىنىدۇ
تۈپهيلىدىن خان ئوردىسىدىن قوغالنغان مهلىكه، رەشىك ۋە ھهسهتخورلۇق ئوتىدا كۆيۈپ، بىر يىـل             

  . ئۆتمهي ۋاپات بولدى
ر ئاشق يۈرەك سۆزلىرىنى مهشۇقىغا يهتكۈزۈش ئۈچۈن ئوتتۇرىغـا         ھېچقاچان ۋە ھېچ بىر يهردە، بى     

شۇنداق ئىكهن، ئىپارخانغا ئاشق ـ بىقارار بولۇپ قالغـان تىلـى،    ! خوش. تهرجىمان سالغان ئهمهس
دىلى، دىنى باشقا چىن خاقانىمۇ ئىپارخانغا يۈرەك سـۆزلىرىنى ئېيـتىش ۋە ئـۆز سۆيگۈسـىنى ئىزھـار                  

  . ى ئۆگىنىشكه مهجبۇر بولغانقىلىش ئۈچۈن، ئۇنىڭ تىلىن
چىيهنلـوڭ خـان    . ئۆگىتىشكه تهكلىـپ قىلغـان    » ئۇيغۇر تىلى «چىن خاقانى ئىپارخاننى ئۆزىگه     

نـى شـۇنداق ئىـشتىياق بىـلهن ئۆگهنگهنىـدىكى، بهزى مهلۇماتالرغـا قارىغانـدا،               »ئۇيغۇر تىلـى  «
:  چـوڭ مىلـلهت  چىـن تېررىتورىيىـسى ئىچىـدىكى بهش   ) 1796 ـ  1736(چىيهنلوڭ خان دەۋرىـدە  

                                            
 . ـ بېتىگه قارالسۇن307 ـ سان، 6 ـ يىل، 1989دېگهن ژۇرنالنىڭ » يىپهك يولى بويالپ ساياھهت«خىتايچه  1
 . ـ بېتىگه قارالسۇن36يۇقىرىدىكى ژۇرنالنىڭ  2



 20

خىتاي، مانجۇ، موڭغۇل، ئۇيغۇر ۋە تىـبهت تىللىرىـدا بهش تىللىـق لـۇغهت تـۈزۈلگهن بولـۇپ، بـۇ                    
. نى چىيهنلوڭ خان ئۆز قولى بىلهن تهھرىـرلىگهنىكهن »ئۇيغۇرچه ئاتالغۇالر«لۇغهتكه كىرگۈزۈلگهن  

ئۆزىدىنال بۇ لۇغهتنىـڭ    لۇغهتكه كىرگۈزۈلگهن مىللىي تىبابهتكه ئائىت ناھايىتى كۆپ ئاتالغۇالرنىڭ         
  .1 ئىكهنلىكىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇقانچىلىك ئهھمىيهتلىك بىر ئهسهر

ھهربىـر  . بولىـدۇ » پانۇس بـايرىمى « ـ يانۋار كۈنى  15خىتايدا ھهر يىلى ئاي كالىندارى بويىچه 
خـان  بـۇ بـايرام،   . خىتاي ئائىلىسى بۇ كۈنى ئۆيلىرىنى ھهرخىل پانۇسالر بىـلهن بېـزەپ كۈتۈۋالىـدۇ      

ھهر كىـم ئـۆزى ياسـىغان پانۇسـقا         . ئوردىسىدىمۇ ناھايىتى چوڭ تهنتهنىلهر بىـلهن ئۆتكـۈزۈلهتتى       
  . ياخشى تىلهكلىرىنى يېزىپ، بىر ـ بىرىنى تهبرىكلىشهتتى

پـانۇس  « ـ يىلـى ئۆتكـۈزۈلگهن    1763ئىپارخان بېيجىڭغا بېرىپ، ئۈچ يىلدىن كېـيىن، يهنـى   
 ئۆزىنىڭ ئىپارخانغا بولغان ئىشقى ـ مۇھهببىتىنى بىلـدۈرۈپ،   چىيهنلوڭ خان. غا قاتنىشىدۇ»بايرىمى

ش،  يـا  53ئـۇ يىلـى، چىيهنلـوڭ خـان         . بىر كوبلىت شېئىر يېزىلغـان پانۇسـنى تهقـدىم قىلغانىـدى          
  . 2 ياشتا ئىدى29ئىپارخان بولسا 

ھهمـمه خـانالر ئـۆز ھېسـسىياتىنى ماڭـا          «: شۇ قېتىملىق سۆھبهتته چىيهنلـوڭ خـان ئىپارخانغـا        
بىلىـمهن، ئۇيغـۇر خهلقىـگه قارشـى يـاۋۇزلۇق          . اش قهغهزگه يېزىپ ئىپـادىلهپ ئولتۇرمايـدۇ      ئوخش

لـېكىن مهن   . قىلىپ، باسقۇنچىلىق ئۇرۇشى ئېلىپ بارغانلىقىم ئۈچۈن سـهن مېنـى يامـان كۆرىـسهن             
  . دەيدۇ» ساڭا بىرەر قېتىممۇ يامان سۆز ـ ھهرىكهتته بولۇپ باقمىدىم

بـۇ راھهت چىمهنـزارى ئىچىـدىن ئىـشرەت         ! هي چىـن خاقـانى    ئ«: ئىپارخان ئۇنىڭغا جاۋابهن  
گۈلىنى تاماشا قىلىش ئۈچۈن، بىزكى ياغى ـ دۈشمىنىڭالر بولغان خهلـق ئۈسـتىدىن زەپهر ـ نۇسـرەت      

سهنكى چىـن   . قازىنىپ، ۋەتىنىمىزنى قانغا بوياشتىن ئاۋۋال ئويالپ، پىكىر يۈرگۈزۈلۈشى كېرەك ئىدى         
ئۇرۇش يولىنى تۇتۇپ، بۇ خهلقنىڭ كۆزلىرىدىن ياش ئهمهس، بهلكـى          خاقانى ئۇيغۇرالرغا نىسبهتهن    

مهن ئۆزەمنىڭ ئـازاتلىق ۋە مۇسـتهقىللىقىدىن       . قان ئاققۇزدىڭ ۋە كۆز ياش دېڭىزىغا غهرق قىلدىڭ       
نىيىتىڭنـى دۇرۇس  . ئىبارەت بۈيـۈك غـايىلىرىمنى ئۆتكـۈنچى مېهـرى ـ مـۇھهببهتكه تېگىـشمهيمهن       

اقهت يۈگىنى بىلهن تارتقـان بولـساڭ، بۇنـداق ئـارتۇقچه تهشۋىـشلهر      قىلىپ، غهزىبىڭنى سهبىر ـ ت 
مېنىڭ تۇتقـۇن ھايـاتتىكى جهڭ مهيـدانىم        . جهڭچى ئادالهت ئۈچۈن جهڭ قىلىدۇ    . بولمىغان بوالتتى 

  . ــ دەل سېنىڭ خان سارىيىڭدۇر
مهن ھۆسن ـ جامالىمنى بهخت ـ سـائادىتىمنىڭ دەسمايىـسى قىلىۋېلىـپ، پهقهت ئـۆز راھهت ـ        

چۈنكى خهلقىم قۇللۇقتـا ئـازاب   . پاراغىتىمنى ئويالشنى  ئۆز خهلقىمگه بولغان خىيانهت دەپ بىلىمهن      
خاننىــڭ . چېكىــپ، مۇســىبهتته ياشىــسا، مهن ئــۆزەمنى راھهت ـ پــاراغهت قوينىغــا ئاتالمــايمهن  

 ئوردىسىدىكى ئالتۇن قهپهزدە ياشىغاندىن، ئانـا يۇرتۇمغـا بېرىـپ، ۋەيـرانه كهپىـدە ئولتـۇرۇپ،               
يانتاق ئوتىدا سۇ قاينىتىپ، سۇنۇق ھىجىردا چاي ئىچكىـنىم ۋە ئهركىـن نهپهس ئېلىـپ ياشـىغىنىم                 

ئانـا يۇرتۇمغـا قايتىـپ، دەرۋىـش سـۈپهت خـار ـ زار بولـۇپ ياشىـساممۇ،          . مىڭ مهرتىـۋە ئهالدۇر 
  . خهلقىمنىڭ دەردىگه دەرمان بواللىسام، ئۆزەمنى ناھايىتى بهختلىك ھېس قىلغان بوالتتىم

                                            
 . ـ يىل1988شىنجاڭ سهھىيه نهشرىياتى، .  ـ بهت10وم  ـ ت1» ئۇيغۇر تىبابهت قامۇسى« 1
 . ـ بېتىگه قارالسۇن36 ـ سان، 6 ـ يىل، 1989دېگهن ژورنالنىڭ » يىپهك يولى بويالپ ساياھهت«خىتايچه  2
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مېنىـڭ نـازۇك دىلىمنـى رەنجىتىـپ، ئىـززەت ـ نهپـسىمگه        !  ياۋۇز، بهتبهشرە چىن خاقانىئهي
ماڭا ۋە خهلقىمگه قۇللـۇق ۋە خـارلىقنى راۋا كـۆرۈپ، ئـارىمىزدا شـۇنداق               . تېگىشكه ئۇرۇنماقتاسهن 

بۇ پىتنه  . چوڭ گۇناھ ۋە ئاداۋەت پهيدا قىلدىڭكى، بۇ ئاداۋەت ئهسىرلهر ئۆتسىمۇ تۈگهپ كهتمهيدۇ           
  . تارىم ۋە خۇاڭخې دەرياسىمۇ ئۆچۈرەلمهيدۇ―  پاسات ۋە ئاداۋەت ئوتىنى ئىككى دەريا ـ

مانـا بهش يىلـدىن بېـرى راھهت ـ پـاراغهت ئىچىـدە ياشـاۋاتقان ئۇيغـۇر خهلقىـدىن زامـان           
بۇ قانداق يۇرت بولدىكى، ئهل نهزىرىـدىن  . ئاينىدى، شۇنىڭ بىلهن بىرگه بهخت ـ ئامهتمۇ قاچتى 

ىز سۇنۇق، ئېلىمىز ۋەيرانه، يۈرىكىمىزدە ئهلهم، غۇرۇرىمىز زۇلۇم ـ زۇلمهتتىن پۈكۈلـۈپ،   يىراق، دىلىم
ھالىمىزدىن خهۋەر ئېلىپ، دەرد ـ پهريادىمىزنى پۈتـۈن دۇنيـا خهلقىـگه     . قهددىمىز يادەك ئېگىلدى

  ! ؟بۇ يورۇق دۇنيادا زەررىچه ئادالهت بارمۇ ـ يوق. جار سېلىپ ئۇقتۇرىدىغان ھېچكىمىمىزمۇ يوق
بىر مۆجىزە يۈز بېرىپ، بهختـى قـارا ئايالنىـڭ ئـاچچىق ئـازابتىن بىـردىنال قۇتۇلـۇپ قالغىنىغـا                    

بهخـتىمگه قارشـى تۈرلـۈك تهقـدىر        . ئوخشاش، ئۈمىد يۇلتۇزلىرى بارغانسېرى ئۆچـۈپ كېتىۋاتماقتـا       
كېچىـپ،  مانا مهن ھايات لهززەتلىرىدىن ۋاز . ئويۇنلىرى مېنىڭ كۈچ ـ قۇۋۋىتىمنى ئېلىپ چارچاتتى 

  . دېدى» !بۇ ھايات بىلهن ۋىدالىشىشقا تهييار تۇرۇپتىمهن
بۇ يـورۇق دۇنيـادا، ئىـشقى ـ     «: ئىپارخاننىڭ سۆزلىرىنى ئاڭلىغان چىيهنلوڭ خان ئۆز ـ ئۆزىگه 

. ئۇ بۇ يولدا ھېچكىمگه زەررىچه شهپقهت قىلمىدى      . مۇھهببهت ئالدىدا شاھ ۋە گاداي بىردەك ئىكهن      
ئويـۇنلىرى ھـېچكىمگه نېمىنىـڭ قاچـان بولىدىغانلىقىـدىن ئالـدىن خهۋەر             بۇ بهختى قارا تهقـدىر      

بۇ سهھرائى داال پهرىـسى كېلىـپ، ۋاقتـى خۇشـلۇق بىـلهن ئـۆتكهن ئۆمرۈمنىـڭ                 . بېرەلمهيدىكهن
قالغىنىنى پۈتۈنلهي ئۆزگهرتىپ تاشالپ، بۇ ياۋايىالر يۇرتىغـا قىلغـان زەپهرلىـك يۈرۈشـلىرىم ئـۆز ـ       

ا ھهم ئـۆز ئىختىيـارىمنى قولۇمـدىن ئېلىـپ، رەڭگـى ـ روھىـم شهپقهتـسىز،         ئۆزەمنى تهقىپ قىلماقت
  . بىرەھىم ھايات ئويۇنلىرى دەشتى ـ داالغا ئاتقان ئالمىدەك كۈندىن ـ كۈنگه سولۇشۇپ كېتىۋاتماقتا

مهلىكـۇل  ‹بىر زامـانالر  . بۇ ئىشقى ـ مۇھهببهت ئوتىدا كۆيۈپ، تىك تۇرغۇدەك ماغدۇرۇم قالمىدى 
بۇ ئىـشقى ـ مـۇھهببهت    . ن ئىدىم، مانا ئهمدى ناتىۋان سهۋدائىيغا ئايلىنىپ قالدىمخاقا› مهشرىق

  . دەپ پىچىرلىدى» تېغى مېنى تىرىكال كۆمۈپ تاشلىدى
   

  ئىپارخان ھهققىدە كىملهر نېمىلهرنى يازدى؟

چىـڭ  «،  »چىـڭ سۇاللىـسى تـارىخى تهزكىرىـسى       «: چىڭ سۇاللىسىنىڭ تارىخىي ئهسهرلىرىدىن   
ــار ــسى ت ــسى «، »ىخىسۇاللى ــۇرت تهزكىرى ــي ي ــهۇر  «ۋە » غهربى ــۆتكهن مهش ــسىدا ئ ــڭ سۇاللى چى

قاتارلىق مهنبهلهردە چىـن خاقانىنىـڭ ئىـشقى ـ مـۇھهببىتىگه قارشـى،       » شهخسلهرنىڭ تهرجىمىهالى
  . ئىپارخاننىڭ خاقانغا بولغان غهزەپ ـ نهپرىتى ھهققىدە مهلۇماتالر بېرىلگهن

الىملىرى، يـازغۇچى ۋە درامـاتورگلىرى تۈرلـۈك تـارىخي          ئۇندىن باشقا، خىتايالرنىڭ تارىخچى ئ    
» ئىشقى ـ مۇھهببهت ۋە نهپـرەت  «ھۆججهت ۋە ماتېرىيالالرغا ئاساسلىنىپ، ئهپسانىگه ئايالنغان بۇ 

  . رىئاللىقى ھهققىدە ماقاله، درامما ۋە قهسىدىلهر يازدى
 ـ  1950اقالىـسىدا،  دېـگهن م » ئىپارخان ھهققىـدە «: خىتاي يازغۇچىلىرىدىن يۇشهنفۇ ئۆزىنىڭ

ــدا    1951 ــڭ تىياتىرلىرى ــرى بېيجى ــى « ـ يىللى ــڭ غهزىپ ــىرى  » ئىپارخاننى ــهھنه ئهس ــاملىق س ن
ئوينالغانلىقىنى، بۇ ئهسهردە ئىپارخاننىڭ چىيهنلوڭغا باش ئهگـمهي، ئۆمرىنىـڭ ئـاخىرىغىچه ئـۆز              
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ىتىدە ســۈپئېــرى ۋە خهلقىــگه بولغــان ســاداقىتىنى ســاقالپ قالغــان، جهســۇر ۋە ئىپپهتلىــك ئايــال 
  . 1تهسۋىرلهنگهنلىكىنى يازغان

نـاملىق باشـقا بىـر سـهھنه ئهسـىرىدە، ئىپارخاننىـڭ تۇتقـۇن              » ئىپارخان«بېيجىڭدا ئوينالغان   
قىلىنىپ، بېيجىڭغـا ئېلىـپ بېرىلغـانلىقى، چىـن خاقـانى چىيهنلوڭنىـڭ ئۇنىڭغـا تۈرلـۈك ھىـيله ـ           

ى ۋە ئۇنىـڭ كـۆڭلىنى ئـېلىش ئۈچـۈن          مىكىرلهرنى ئىشلىتىپ، ئـۆز نىكاھىغـا ئالمـاقچى بولغـانلىق         
ئۇيغـۇر  ‹قهشقهردىن بېيجىڭغا ئۇرۇق ـ تۇغقـانلىرىنى كۆچـۈرۈپ كهتكهنلىكىنـى، ھهتتـا بېيجىڭـدا       

چىـن خاقانىغـا    «: قۇرۇپ، مهسجىد سـېلىپ بهرگهنلىكىنـى، شـۇنداقتىمۇ، ئىپارخاننىـڭ         › مهھهللىسى
اق ئۈسـتىدە ئـۆز كـۆكرىكىگه       دەپ، قهشـقهردىن كهلتـۈرۈلگهن تـۇپر      » بولمايمهن) خانىش(خوتۇن  

خهنجهر ئۇرۇپ ئۆلۈۋالغانلىقى تهسۋىرلىنىش بىلهن بىرگه، سهھنىنىڭ ئهڭ ئاخىرقى كۆرۈنۈشـىدە ئـۆز          
ۋەتىنى ۋە ئېرىگه بولغان ئوتلۇق مۇھهببىتى ۋە ساداقىتى ئىپادىلهنگهن مۇنـداق بىـر  پـارچه شـېئىر                  

  : ئوقۇلىدۇ
  دا،ھىله بىلهن چىيهنلوڭ خان قىلدى ئېرىمدىن جۇ

  . خوتۇن) ئۇنىڭغا(شۆھرىتى چوڭ بولسىمۇ، بولماسمهن ئاڭا 
  شاھ شهپقىتى،) ماڭا(سۆيىمهن يهھيا خوجىنى، كېرەك ئهمهس 

  . ئوردا قهسىر قهپهز ماڭا، ئوغىدۇر ئاش ـ نېئمىتى
  چىقسام قهپهزدىن قۇتۇلۇپ، كهتسهم يۇرتۇمغا ئۇچۇپ، 

  .2پ كهتسهم، ۋەتهن تۇپراقىنى قۇچۇپمىڭ رازىمهن ئۆلۈ
ئۇيغۇر قىزى ئىپارخاننىڭ گۈزەللىكى، شهرمى ـ ھايالىق التاپىتى پهقهت چىيهنلوڭ خاننىڭ ئىـشقى ـ    
  . مۇھهببىتىنى ئويغىتىپال قالماي، پۈتۈن خىتاي خهلقىنىمۇ ئۆزىگه مهپتۇن قىلدى ۋە ھاياجانغا سالدى

ئۇنىـڭ گـۈزەل   . ىخىتاي شائىرلىرى بۇ ئۇيغۇر قىزى ھهققىدە قهسـىدىلهر توقـۇپ، شـېئىرالر يـازد             
نىـڭ  »ئۇيغـۇر ۋەتهنپهرۋەلىكـى  «قهددى ـ قامىتى ۋە جاسارىتىنى كۆكلهرگه كۆتۈرۈپ مهدھىـيلهپ،   

  . ئهڭ يۈكسهك چوققىسى دەپ باھا بېرىشتى
لېكىن كېيىنكى يىلالردا يېزىلغان ناھايىتى كۆپ تـارىخىي ئهسـهرلهردە، ئىپارخـان ھهققىـدىكى              

ـ 1757«: ۋەقهلىكلهر ساختىالشتۇرۇلۇپ  يىلى ئاكا ـ ئۇكا خـوجىالر چىـن خاقانىغـا قارشـى ئـۇرۇش        
قىلغان ۋاقىتتا، ئىپارخاننىڭ ئاكىسى تۇردى خوجـا بـۇ ئاكـا ـ ئۇكـا خوجىالرغـا قوشـۇلماي، پۈتـۈن         

تهڭرىتېغىنىــڭ ) شـۇ جۈملىــدىن ئىپارخـاننىمۇ ئېلىــپ  (ئائىلىـسى ۋە ئــۇرۇق ـ تۇغقـانلىرى بىــلهن    
 ـ يىلى، چىـن خاقـانى قوشـۇنى ئاكـا ـ ئۇكـا        1758. هنشىمالىدىكى ئىلى شهھىرىگه كۆچۈپ كهتك

خوجىالرغا قارشى كهڭ كۆلهملىك ئۇرۇش باشلىغاندا، تۇردى خوجـا ۋە پۈتـۈن ئـۇرۇق ـ تۇغقـانلىرى      
چىن قوشۇنلىرىغا ماسلىشىپ، ئاكا ـ ئۇكا خوجىالرغا قارشـى ئۇرۇشـۇپ، چىـن قوشـۇنلىرىنىڭ غهلىـبه       

 ـ يىلى ئـۇرۇش تۈگىگهنـدە ئـۇالرنى     1760شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ، . قىلىشىغا ناھايىتى چوڭ تۆھپه قوشقان
بېيجىڭغا تهكلىپ قىلىپ، تۇردى خوجىغـا نۇرغـۇن مـال ـ بـايلىق بىـلهن       ) جۈملىدىن ئىپارخاننىمۇ(

دېگهن ) يهنى دۆلهتنى تىنچالندۇرۇشتا ئاالھىدە خىزمهت كۆرسهتكهن جاناب      (» چىن گۇگوڭ «بىرگه  
شـۇندىن كېـيىن، تـۇردى خوجـا ئـۆز سىڭلىـسى            . پاتلىغـان پهخرى ئۇنۋان ۋە مهنسهپ بىلهن مۇكا     

                                            
  . ـ بهت17.  ـ يىل1989ناملىق ماقالىالر توپلىمى » ئىپارخان« 1
 
 . ـ بهتلهر438 ـ، 369.  ـ يىل1989ناملىق ماقالىالر توپلىمى » ئىپارخان« 2
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ــى     ــن خهلق ــلهن چى ــى بى ــۇر خهلق ــارقىلىق ئۇيغ ــۇ ئ ــپ، ش ــارتۇق قىلى ــا ت ئىپارخــاننى چىيهنلوڭغ
ــر     ــڭ بى ــتهھكهملهش ۋە دۆلهتنى ــىۋىتىنى مۇس ــلىق مۇناس ــتلۇق ۋە قېرىنداش ــسىدىكى دوس ئوتتۇرى

  .1شمهكتهدەپ جۆيلۈ» ە تۆھپه قوشقانپۈتۈنلىكىنى قوغداشتا ئاالھىد
بۇالرنىڭ ھهممىسى ئهزەلدىن تارىخنى بۇرمىالپ، ئۇنى ئۆزلىرىنىڭ سىياسىي مهقسهتلىرى يولىـدا           
ئىشلىتىش ئۈچۈن ئۇرۇنغان چىن تارىخچىلىرىنىڭ تارىخنى بـۇرمىالش ۋە نهيرەڭۋازلىـق قىلىـشىدىن        

  . باشقا بىر نهرسه ئهمهس
 ئۆزىنىـڭ سىياسـىي مهقـسهتلىرى       ئىسالم دىنى ۋە ئۇنىـڭ مـاھىيىتىنى تولـۇق چۈشـهنمىگهن ۋە           

ئۈچۈن تارىخنى خالىغانچه بۇرمىالش مۇمكىن دەپ ئوياليدىغان چىـن تـارىخچىلىرى بـۇ توقۇلمـا،                
يالغان، ساختىالشتۇرۇلغان تارىخى بىلهن ئۆزلىرىنىڭ ھهر تهرەپتىن ساۋاتـسىز ئىكهنلىكىنـى تۇلـۇق             

ىنىي ئېتىقادلىرى مۇسـتهھكهم بولـۇپ،      بۇ خوجىالرنىڭ د  : چۈنكى، بىرىنچىدىن . ئاشكارىالپ قويماقتا 
دىنىـي ئىـسالم شـهرىئهت      . ئۇالر ئۆزلىرىنى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهۋالدلىـرى دەپ بىلىـدۇ        

قانۇنى بىلهن ئېلىپ ئېيتقاندا، مۇسۇلمان ئايالنىڭ ئىسالم دىنىـدا بولمىغـان، مۇشـرىك بىـر ئهرگه                
خـوجىالر قىزلىرىنـى كـاپىرالر ئۇياقتـا        : ىـدىن ئىككىنچ. ياتلىق بولۇشى قهتئىـي مهنئـى قىلىنغانـدۇر       

  . تۇرسۇن، ئۆزى مۇسۇلمان لېكىن خوجا ئهۋالدى بولمىغان، ئاددىي پۇقراالرغىمۇ ياتلىق قىلمايتتى
چىن تارىخچىلىرى دىنىي ساۋاتىنىڭ يوقلۇقىغا قارىمـاي تـارىخ يېـزىش ئـارقىلىق، ئۆزلىرىنىـڭ               

  . قويدىتارىخنى قهستهن بۇرمىلىغانلىقىنى پاش قىلىپ 
تاالنتلىق ئۇيغۇر يازغۇچىسى ۋە دراماتورگى زىيا سهمهدى ئىپارخاننىڭ مىللىي ئـازادلىق يولىـدا             
ئېلىپ بارغان جهڭگىۋار پائـالىيىتىنى ناھـايىتى مـاھىرلىق بىـلهن ئوبرازلىـق تهسـۋىرلهپ بهرگهن                

ت مۇقـانوۋمۇ   بولسا، ئۇيغۇر خهلقىنىڭ يېقىن دوستى، مهشهۇر قـازاق يازغۇچىـسى، ئاكادېمىـك سـابى             
  . ناملىق پوئىمىسىنى يېزىپ قالدۇرغان» ئىپارخان«

دەپ قارايدىغان، تۈرك خهلقىنىڭ بۈيـۈك درامـاتورگى پـاتىمه          » ئىپارخاننىڭ ئهۋالدى «ئۆزىنى  
مۇزەپپهر قايا خانىم تۈرك خهلقىنىڭ ئىپتىخارى بولغان ئىپارخان ھهققىدە قهلهم تهۋرىتىپ، ئۆزنىـڭ             

  . ىككى قىسىملىق تىراكىدىيىسىنى يېزىپ چىققانناملىق ئ» دىلشات خاتۇن«
پاتىمه مۇزەپپهر قايا خانىم ئىپارخاننى دۈشمهنلهرگه قارشى ئېلىپ بېرىلغـان مىللىـي ئـازادلىق              
جېڭىدە ئهسىر چۈشۈپ، بېيجىڭغا ئېلىپ كېتىلگهن، ۋەتهن مۇستهقىللىقى ئۈچۈن جهڭـگه ئاتالنغـان،             

ئۇ دراممىـسىنى ئىپارخاننىـڭ     . سى سۈپىتىدە تهسۋىرلهيدۇ  ئازادلىق ۋە مۇستهقىللىقنىڭ بۈيۈك جهڭچى    
ــۋار    ــالقۇنلۇق ســۆزلىرى ۋە جهڭگى ــان تۆۋەنــدىكى ي ــۇراجىئهت قىلىــپ ئېيتق ــا م ــۆز ئهۋالدلىرىغ ئ

تهڭـرى ئاتـا    ! غهپلهتـته ياتمـا   ! ئهي قهھرىمـان ئهۋالدىـم    «: چاقىرىقلىرى بىلهن ئاخىرالشـتۇرغان   
ئـالالھ ھهر بىـر     .  مۇقهددەس، پايانسىز تـۇپراق سـېنىڭدۇر      قىلغان، لېكىن باسقۇنچىالر بېسىۋالغان بۇ    

. مىللهتنى ياراتقانىكهن، ئۇنىڭ ياشىشى ئۈچۈن يهر ـ زېمىـن ۋە باشـقا ئىمكـانىيهتلهرنىمۇ بهرگهن    
سېنىڭ يات، يـاغى دۈشـمهنلىرىڭنىڭ تۆمـۈر    . ئالالھ ئىنسانالرنى تهڭ، باپ ـ باراۋەر قىلىپ ياراتقان 

بىــزلهر قــان بېرىــپ ۋۇجۇدقــا ! تــۇر ئورنۇڭــدىن. هققــانىلىق ئهمهستــاپىنى ئاســتىدا ياشىــشىڭ ھ
  » !تۇر› ئامانهت‹چىقىرالمىغان ئىشالر سېنىڭ بوينۇڭغا 

                                            
، 150، 149، 141، 140، 129، 125، 115، 114، 107، 106، 96، 95، 94، 87، 86، 66، 55، 35 ـ  20نـاملىق ماقـالىالر توپلىمىنىـڭ    » ئىپارخان«بۇ ھهقته  1

 . ـ بهتلىرىگه قارالسۇن279 ۋە 277، 210
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ناملىق ئهسـىرىدە   » جاھاندا تهڭدىشى يوق گۈزەل   «: دوختور شامىل ھاجى ئالماسبېكوۋ ئۆزىنىڭ    
قىـدە توختىلىـپ مۇنـداق      ئىپارخاننىڭ ئۆز بهدىنىدىن خۇشپۇراق تارقىتىپ تۇرۇشىنىڭ سـهۋەبى ھهق        

مهلۇمكى، ئىنسان ۋۇجۇدىدا تهر ۋە ياغ ئىشلهپچىقىرىدىغان بهزلهر مهۋجـۇت بولـۇپ،            ... «: دەيدۇ
ــدۇ ۋە    ــسىنى ھۆللهي ــسان تېرى ــارقىلىق، ئىن ــشلهپچىقىرىش ئ ــاغ  ئى ــم تهر ۋە ي ــۇ بهزلهر ھهردائى ب

ق ھېچقاچـان خۇشـپۇراق   ئهمما ئىنسان بهدىنىدىن ئاجرىلىپ چىققـان بـۇ سـۇيۇقلۇ    . سىلىقالشتۇرىدۇ
لېكىن ئىپارخاننىڭ بهدىنىدىن ھهمىـشه خۇشـپۇراقلىق ئىپـار         . تارقاتمايدۇ، ئهكسىچه بهدبۇي بولىدۇ   

ھىدى تارقىلىپ تۇرۇشى ئالالھنىڭ ئىپارخانغا ئاتا قىلغـان مۆجىزىـسى بولـۇپ، بۇنـداق خۇشـپۇراق              
  » .1پهقهت پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا ئاتا قىلىنغانىدى

نـاملىق شـېئىرىي بالالدىـسىنى      » قهشقهر گـۈزىلى  «: ئۇيغۇر شائىرى ئابدۇغوپۇر قۇتلۇق ئۆزىنىڭ    
  : ئىپارخانغا ۋە ئۇنىڭ جاسارىتىگه بېغىشلىغان بولۇپ، شائىر

  چىيهنلوڭ خان قان تۆككهن زامان،
  . »گۆرىستان«ئۇيغۇرىستان بولدى 

  ئازاتلىق ئۈچۈن ئهرەنچه كىيىنىپ،
  . تى بۇ چوكانشهمشهر تۇتۇپ چىق

  جالالت بىلهن دۇچ كهلسه چاناپ، 
  .كىرپىكى ئوق، قاشلىرى كامان
  قىساس قولىغا تۇتقۇزغان قىلىچ،
  . ئاڭا دەرمان بولغانتى ھامان
  قارشىسىدا كۆرۈپ بىر ھىالل،
  تاڭ قالغانىدى باتۇرلىقىغا،

  گۈل ھۆسنىدىن بولۇپ ئهقلى الل،
  !كىم بوالتتى بۇ، ئاشۇ ئايال؟

لىق، تهقدىرىگه تهن بهرمىگهن ئۇيغۇر ئايالىنىـڭ ئـاچچىق قىـسمىتىنى ۋە ئۇنىـڭ              دېيىش ئارقى 
تۇتقۇنلۇقتا ئازاپتىن باشـقا ھېچقانـداق رۇشـىنالىق كـۆرمىگهن، پۈتـۈن ئـۆمرى جاسـارەت، غـورۇر،                  

  . مۇھهببهت ـ نهپرەت بىلهن تولغان ھاياتىنى تهسۋىرلهپ بهرگهن
   

  ئىپارخاننىڭ رەسىمى ھهققىدە

ان سارايغا ئىپارخاننىڭ رەسىمى ئېـسىپ قويۇلغـان بولـۇپ، بهزى مهلۇماتالرغـا             بېيجىڭدىكى خ 
ــا       ــۈپ، بېيجىڭغ ــىرگه چۈش ــان ئهس ــوڭ ئىپارخ ــانى چىيهنل ــن خاق ــىمنى چى ــۇ رەس ــدا، ب قارىغان
كهلتۈرۈلگهنــدىن كېــيىن، ســارايدىكى ياۋرۇپــالىق بىــر رەســسامغا ســىزدۇرۇپ، ســارايغا ئېــسىپ  

  . قويغانىكهن

                                            
 . ـ يىل فېۋرال سانى، بېشكهك2003» ئىتتىپاق گېزىتى« 1
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لى، چىڭ سۇاللىسى ئاغـدۇرۇلۇپ، ئورنىغـا خىتـاي جۇمهـۇرىيىتى قۇرۇلغـان       ـ يى 1911بۇ رەسىم 
 ـ يىللىـرى سـارايدىكى    20 ـ ئهسـىرنىڭ   20ۋاقىتالردىمۇ سـاراي ئىچىنـى بېـزەپ تۇرغـان بولـۇپ،      

  :رەسىمنى كۆرگهن بىر خىتاي شائىرى رەسىمگه بېغىشالپ مۇنداق بىر شېئىر يازغان
   ھهيۋە بىلهن،ھۆر، گۈزەل جانان تۇرار شهمشهر ئېسىپ

  . سېغىنىپ ئۆز يۇرتىنى چهكسىز مېهرى ـ شهپقهت بىلهن
  تۆكتى قان شۇ قىز ئۈچۈن خاقان قىرىپ پۇقرانى كۆپ،

  . سۈرگىلى كهيپى ـ ساپا، ئىشرەت بىلهن، شهھۋەت بىلهن
  تهلپۈنهر راۋاقتا قىز ئۆز يۇرتىغا غهمكىن بېقىپ، 
  . كىيىمى قانغا بويالغان يىغلىغاچ ھهسرەت بىلهن

  قاخشىتىپ ئهپكهلدى خان، شۇ قىزنى خان دىيارىغا،
  . 1ان غهزەپته بوغۇلۇپ نهپرەت بىلهنقالغ» تهڭرىتاغ«

بۇ رەسىمنى سىزغان رەسسام رومبرانت ئهسلىدە پورتىگالىيىلىك بولۇپ، ئۇ ئىمپېراتور كاڭشى خـان      
ــارقىتىش ئۈچــۈن خى  ) 1723 ـ  1662( ــى ت ــك دىنىن ــرى كاتولى ــاخىرقى يىللى ــڭ ئ ــا دەۋرىنى تايغ

ئۇ خىتايدا دىن تارقىتىش بىلهن بىرگه، رەسساملىق، نهققاشلىق ۋە ئاسترونومىيه ئىلمـى            . كهلگهنىدى
  .  ـ يىلى بېيجىڭدا ۋاپات بولغان1767بىلهنمۇ شۇغۇللىنىپ، 

ئۇ ئىپارخاننىڭ رەسـىمىنى شـۇ دەۋرلهردە ياۋرۇپـادا راۋاج تاپقـان رېتـسارالر قىياپىتىدەسـىزغان                
ىڭ بۇ رەسىمى ئۇنىڭ ئۆمرىنىڭ ئاخىرقى مهزگىللىرىدە سىزغان رەسىملىرىدىن بىـرى           بولۇپ، ئىپارخانن 

  . ھېسابلىنىدۇ
رەسىمدە ئىپارخاننىڭ بېشىغا دۇبۇلغـا، ئۇچىـسىغا سـاۋۇت كىيگـۈزۈلگهن بولـۇپ، ئىپارخاننىـڭ               

  .ئالپ ـ پالۋانالرغا خاس جهسۇرلۇقى بىله بىرگه گۈزەللىكىمۇ ئاالھىدە نامايهن قىلىنغانىدى
ئىپارخاننىڭ بىزگه يېتىـپ كهلـگهن يهنه بىـر پـارچه رەسـىمىمۇ ھهربىـي رېتـسارالر قىياپىتىـدە                   

بـۇ رەسـىمنى بېيجىڭـدىكى خـان سـارىيىدا ئىـشلىگهن ۋە       «: سىزىلغان بولۇپ، خىتاي تارىخچىلىرى 
  . دەپ قارىماقتا» گاستىلىئون سىزغان. ئىپارخاننى ئۆز كۆزى بىلهن كۆرگهن ئىتالىيىلىك رەسسام ج

  :   ئۈرۈمچىدىكى تارىخىي موزىينىڭ سابىق دېرىكتورى، مهرھۇم يۇسۇپبېك مۇخلىسوۋ
بهزى مهلۇماتالرغا ئاساسالنغاندا، بۇ رەسسام پهقهت ئىپارخاننىڭ رەسىمىنىال سـىزىپ قالمـاي،            «

 پـارچه رەسـىم     19بهلكى چىن خاقانىنىڭ شهرقىي تۈركىستاننى بېسىۋېلىش جهريانى تهسۋىرلهنگهن         
 ـ يىلى پارىژدىكى تاش باسـمىخانىدا بېـسىلغان بولـۇپ، ئـۇ رەسـىملهر       1765ۇ رەسىملهر ب. سىزغان

چىيهنلـوڭ خاننىـڭ بىـر      . دەپ يازىـدۇ    » توپلىمى ھازىر ئۈرۈمچىدىكى تارىخىي موزىيدا ساقالنماقتا     
دەپ يازغـان بولـۇپ، بـۇ مهرھـۇم     »  پارچه رەسـىم سـىزغان  30) گاستىلىئون ـ لىئون (ئۇ «: شېئىرىدا
بـۇ رەسـىملهرنىڭ ئىچىـدە      «.  پىكرىنىڭ توغرا ئىكهنلىكىنى ئىـسپاتلىماقتا     2بېك مۇخلىسوۋنىڭ يۇسۇپ

ئىپارخاننىڭ بېشىغا دۇبۇلغا، ئۇچىسىغا ساۋۇت كىيگهن رېتسارالر قىياپىتىـدىكى رەسـىمىدىن باشـقا،             
، چىـن  غهربىي ياۋرۇپا پوسونىدا يوپكا كىيگهن ھالدا تهسۋىرلهنگهن رەسىمى ۋە مانجۇ كىيىمى كىيىپ 

  »  .3رەسىملىرىمۇ بار) ئات ئۈستىدىكى(خاقانى چىيهنلوڭ بىلهن شىكارغا چىققان 
                                            

 . ـ بهت200ناملىق ماقالىالر توپلىمى » ارخانئىپ« 1
 .ناملىق ماقالىگه قارالسۇن» ئىپارخان« ـ ئاۋغۇست سانىدىكى 8 ـ يىل 1928گېزىتىنىڭ » كوممۇنىزم تۇغى« 2
 . ـ بهتلهر37 ـ 36 ـ سانى، 6ژورنىلىنىڭ » ئىپهك يولى بويالپ ساياھهت« 3
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خىتاي تارىخچىسى يۇشهنپۇ ۋە باشقىالر ئىپارخان ھهققىـدە يازغـان ئهسـهرلىرىدە، ئىپارخاننىـڭ        
دەپ يازغـان بولـسىمۇ، تهرجىمـانالر نـېمه        » الڭ شـى نىـڭ    «رەسىمىنى سىزغان رەسسامنىڭ ئىسمىنى     

لېكىن، بىـز ئېلىـپ بارغـان تهتقىقـات نهتىجىلىـرىگه           . دەپ تهرجىمه قىلغان  » رومبرانت«ر  ئۈچۈندۇ
» لىئـون «يـاكى ئـاددىي قىلىـپ       » گاستىلىئون«ئهمهس، بهلكى   » رومبرانت«ئاساسالنغاندا، ئۇنى   

چۈنكى خىتاي مهنبهلىرىدە كۆرسىتىلىـشىچه، كاڭـشى خاننىـڭ ئـاخىرقى           . دەپ يېزىشى كېرەك ئىدى   
خىتايغــا كېلىــپ، چىيهنلــوڭ خــان دەۋرىــدە خــان ئوردىــسىدا ئىــشلىگهن رەســسام  دەۋرلىرىــدە 
بۇ رەسسامنى پورتىگالىيىلىك ياكى ئىتالىيىلىك دېگۈچىلهرمۇ، ئۇنىڭ ئىسمىنى خىتـاي          . گاستىلىئوندۇر

دەپ يازغان بولۇپ، دېمهك، ئۇ ئىككـى ئهمهس، بهلكـى بىـرال            » الڭ شى نىڭ  «تهلهپپۇزىدا بىردەك   
  . ە ئۇ پورتىگالىيهدىن ئهمهس، ئىتالىيهدىن كهلگهنىدىرەسسام ئىدى ۋ

 ـ يىللىرىدا، ئهنگلىيهدە رەسمىي زىيارەتته بولغـان   50 ـ ئهسىرنىڭ  20«: ئهخمهت ئىگهمبهردى
 ـ  1904دىـن  » ئېـدىن «خىتاي باش مېنىستىرى جۇئىنلهي شۇ دەۋردىكى ئهنگلىيه باش مېنىستىرى 

بىـرى، ئىپارخاننىـڭ    : ېلىـپ كهتـكهن ئىككـى نهرسـىنى       يىلى ئهنگلىيهلىكلهر بېيجىڭدىن ئولجـا ئ     
ئىتالىيهلىك رەسسام لىئون تهرىپىدىن سىزىلغان رەسىمى، يهنه بىرى، تهيپىـڭ تىيهنگونىـڭ دۆلهت             

ئهنگلىـيه ھۆكـۈمىتى تهيپىـڭ تىيهنگونىـڭ دۆلهت         . بايرىقىنى قايتۇرۇپ بېرىشنى ئىلتىماس قىلغـان     
ارخاننىڭ موزىيالرنىـڭ بىرىـدە سـاقلىنىۋاتقان رەسـىمىنىڭ         بايرىقىنى قايتۇرۇپ بهرگهن بولسىمۇ، ئىپ    

  . 1دەپ يازىدۇ» وپىيهسىنى بهرگهنىدىك
دېــمهك، يۇســۇپبېك مۇخلىــسوۋ ۋە ئهخــمهت ئىگهمــبهردىلهر ئــۆز ئهســهرلىرىدە ئىتالىيىلىــك  

  . دەپ يازغان» لىئون«ياكى » گاستىلىئون«ئهمهس، بهلكى » رومبرانت«رەسسامنىڭ ئىسمىنى 
ڭ گۈزەل التاپىتى ۋە گۈلـدىنمۇ نهپىـس چىرايىنـى كـۆرۈپ ھهيـران قالغـان خىتـاي                  ئىپارخاننى

سـىزغان  ) كۆچـۈرۈلمه نۇسـخا   (رەسساملىرى ئىپارخاننىڭ سىزىلغان رەسـىمى ئاساسـىدا كوپىيىـسىنى          
بولۇپ، بۇ رەسىملهردە ئىپارخاننىڭ ئۇيغۇرالرغـا خـاس چىرايـى ۋە گـۈزەل التـاپىتى يوقىلىـپ، يـۈز                

  .  ياكى خىتايالغا ئوخشىتىپ قويۇلغانقۇرۇلمىسى مانجۇ
 ـ يىلى، مانجۇ ـ خىتاي چىـراي قىلىـپ     1957ئاتاقلىق ئۇيغۇر رەسسامى ئابدۇلخالىق ئۆمهرۇپ 

سىزىلغان شۇ رەسىملهردىن پايدىلىنىپ، ئىپارخاننىڭ رەسىمىنى ھهقىقىي ئۇيغۇر چىرايىـدا قايتىـدىن            
  . سىزىپ چىققانىدى

لىق ئۇيغۇر رەسـسامى يۇسـۇپجان تۇردىيېـۋ يۇقىرىـدىكى بىـر       ـ يىلى ئالمۇتادىكى ئاتاق 1980
قىياپىتىــدىكى ئالــپ قامهتلىــك، گــۈزەل ) رېتــسار(قــانچه نۇســخىدىن پايــدىلىنىپ، زوھۇرپــوش 

التاپهتلىك، شهرمى ـ ھايالىق ئۇيغۇر قىزىنىڭ ئوبرازىنى ماھىرلىق بىلهن ياراتقان بولۇپ، بۇ رەسـىم   
مۇقاۋىدا، ئىپارخاننىڭ ئهشـۇ رەسـىمىنى      . هشر قىلىنىپ تارقىتىلدى  ئالمۇتادا ناھايىتى كۆپ نۇسخىدا ن    

  . كۆرۈپ تۇرۇپسىز
   

  ئىپارخان قاچان ۋاپات بولغان ۋە قهيهرگه دەپنه قىلىنغان؟
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ئىپارخاننىڭ قاچان، قهيهردە ۋاپات بولغانلىقى ۋە قهيهرگه دەپنه قىلىنغانلىقى ھهققىـدە تۈرلـۈك             
  .پىكىر ـ مۇالھىزىلهر بار

رىخچىسى يۇشهنفۇ بېيجىڭـدىكى خـان سـارىيى ئارخىپلىرىـدىن پايـدىلىنىپ يازغـان              خىتاي تا 
 ـ فېۋرالـدا بېيجىـڭ    4 ـ يىلى  1760ئىپارخان «: ناملىق ئهسىرىدە» ئىپارخانغا دائىر ماتېرىيالالر«

ئۇ خـان  .  ـ ئاپرىل كۈنى ۋاپات بولغان 19 ـ يىلىنىڭ  1789خان سارىيىغا ئېلىپ كېلىنگهن بولۇپ، 
  .1دەپ يازغان»  يىل ياشىغان28ا يىدسارى

» ئىپارخـان ۋە رومبرانـت    «ياكى  » ئىپارخاننىڭ سىزما رەسىمى  «: خىتاي تارىخچىسى ۋاڭ ياچېن   
ئىپارخان ئۆزىنىڭ ھهردائىم يهڭ ئىچىدە خهنجهر يوشـۇرۇپ يۈرىـدىغانلىقىنى          «: دېگهن ئهسىرىدە 

لىـك سـاراي خىزمهتچىلىـرى      چىيهنلـوڭ خـان  ئوردىـدىكى ئىناۋەت       . چىن خاقانىغا مهلـۇم قىلغـان     
ــشارەت        ــشىلىقتىن بې ــىنىڭ ياخ ــپ يۈرۈش ــجهر ئېلى ــدا خهن ــۆز يېنى ــڭ ئ ــارقىلىق، ئىپارخاننى ئ
بهرمهيدىغانلىقىنى ۋە ئۇنىڭ تۈرلۈك يامان نىيهتلهردىن ۋاز كېچىشى كېرەكلىكىنى ئېيتىپ نهسـىههت            

يدىغان چىـن خاقـانى مېنىـڭ    بۇ ئاچكۆز، يهر ـ زېمىن ۋە مال ـ بايلىققا تويما  «: قىلغاندا، ئىپارخان
مېنـى ئـۇرۇق ـ تۇغقـان،     . ئانا يۇرتۇمنى خانىۋەيران قىلىپ، خهلقىمگه جهبرى ـ زۇلـۇم يهتكـۈزدى   

مېنىڭ بىردىنبىر تىلهيدىغىنىم شۇكى، چىـن خاقـانىنى   . قېرىنداش، باال ـ چاقا ۋە ئېرىمدىن ئايرىدى 
دەپ جـاۋاب  » ئـارمىنىم يوقتـۇر  ئۆلتۈرۈپ، ئهل ـ يۇرت ئۈچۈن ئىنتىقـام ئېلىـپ ئۆلـۈپ كهتـسهم      

ــڭ     . بهرگهن ــدىن ئۇنى ــشقى ـ مۇھهببىتى ــان ئى ــا بولغ ــانى ئۇنىڭغ ــن خاق ــسىمۇ، چى ــۇنداق بول ش
ئۆزىگه خاس مهخسۇس خانىسىگه بىمـاالل كىرىـپ ـ چىقىـشىغا شـهرت ـ شـارائىت        ) ئىپارخاننىڭ(

  . دۇدەپ يازى»  .2لېكىن ئىپارخان يهنىال ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋالغان. يارىتىپ بهرگهن
ناملىق تارىخىي » ئاسىيا تارىخىدىكى مۇھىم ۋەقهلهر«:  ـ يىلى ياپونىيهدە نهشر قىلىنغان 1960
» ئىپارخـان «:  ـ بېتىگه بېرىلگهن، ياپون تارىخچىسى جۇڭشهنباالڭ يازغان 298 ـ توم  3لۇغهتنىڭ 

بىـله  خىتايـدىكى چىـڭ سۇاللىـسى دەۋرىـدە ياشـىغان ئۇيغـۇر قه            ― ئىپارخان  «: ناملىق ماقالىدا 
دەپ › ئىپارخـان ‹باشلىقىنىڭ مهلىكىسى بولۇپ، ئۇنىـڭ بهدىنىـدىن خۇشـپۇراق چىقىـپ تۇرغاچقـا              

  . ئاتالغان
 ـ يىلى، ئاكـا ـ ئۇكـا خـوجىالر قـوزغىلىڭى باسـتۇرۇلغاندىن كېـيىن، ئهسـىرگه          1759ئىپارخان 

ـ مىكىـر ۋە  چۈشۈپ بېيجىڭغا كهلتۈرۈلگهن بولۇپ، ئۇ چىن خاقانىنىڭ تۈرلـۈك ئالـدامچىلىق، ھىـله     
  .دوق ـ پوپوزىلىرىغا قارىماي، ئۆزىنى مهغرۇر تۇتۇپ، ئۇنىڭغا ھېچ باش ئهگمىگهن

ــا   ــسى ئوغلىغ ــڭ ئانى ــان خاننى ــدىن خهۋەر تاپق ــۇنى  : "بۇن ــان، ئ ــى يام ــىرەڭنىڭ نىيىت ئهس
دېـگهن  !" مۇبادا ئۆلتۈرۈشكه كۆڭلۈڭ ئۇنىمىسا، ئـۆز يۇرتىغـا قـايتۇرۇۋەتكىن         . ئۆلتۈرۈۋېتىش كېرەك 

. ، ئوغلى ئۇنىڭ سۆزلىرىگه ئېتىبار بهرمهي، ئىپارخاننى داۋاملىـق سـارايدا تۇتـۇپ تۇرغـان              بولسىمۇ
  . دەپ يېزىلغان» ئۇنىڭ ئىشىغا نارازى بولغان خاننىڭ ئانىسى ئىپارخاننى ئۆلتۈرۈۋەتكهن

ئىپارخان ئوردىغا كېلىشتىن بۇرۇن، چىيهنلوڭ خان خىتاينىڭ جهنۇبىـدىكى         «: باشقا مهنبهلهردە 
ېگهن شهھهرگه بارغاندا، ئۇ يهردە شـىڭئېر ئىـسىملىك ناھـايىتى گـۈزەل سـاھىبجامال بىـر                 چېڭجو د 

ئـاق  . "قىزنىڭ بارلىقىنى ئاڭالپ، ئـۇنى ئوردىغـا كهلتـۈرۈپ، كـۆپ مېهـرى ـ شـهپقهت كۆرسـهتتى        

                                            
 . ـ بهت171 ـ يىل 1989ناملىق ماقالىالر توپلىمى » ئىپارخان« 1
 . ـ بهت174 ـ يىل 1989ناملىق ماقالىالر توپلىمى » ئىپارخان« 2



 28

دەپ ئاتالغان بۇ قىز خاننىڭ ئهڭ ياخشى كۆرىـدىغان مهلىكىلىرىـدىن بىـرىگه ئايلىنىـپ             " مهلىكه
  . قالغان
كىن ئىپارخان ئوردىغا كهلتۈرۈلگهنـدىن كېـيىن، ئۇنىڭغـا ئاشـق بولغـان چىـن خاقانىنىـڭ                 لې

ئـاق  "خۇددى كېپىنهكتهك ئۇنىڭ ئهتراپىدىال چۆرگىلهپ يۈرۈشىنى كۆرۈپ، رەشىك ئوتىغا چۈشـكهن      
خـان ئانىـسى ئىپارخـاننى چىيهنلوڭـدىن يوشـۇرۇپ،          . خان ئانىسىغا ئهرز قىلىپ بارغـان     " مهلىكه

  . دەپ يېزىلغان» ىپ ئۆلتۈرگۈزۈۋەتكهنئادەم ئهۋەت
ئىپارخاننىڭ ئۆلۈمىـدىن   «: ناملىق ئهسىرىدە » چىن خاقانى ۋە ئۇنىڭ خانىشلىرى    «: جىن شۇخو 

نـى خـان   "ئـاق مهلىـكه  "قايغۇ ـ ھهسرەتكه تولغان خان، ئىپارخاننىڭ ئۆلۈمىگه سهۋەب بولغـان   
  . دەپ يازغان»  .1ئوردىسىدىن قوغالپ چىقارغان

ات بولغانــدىن كېــيىن، جهســىدىنىڭ قهيهرگه دەپــنه قىلىنغــانلىقى ھهققىــدىمۇ ئىپارخــان ۋاپــ
  . ناھايىتى كۆپ تاالش ـ تارتىش ۋە بهس ـ مۇنازىرىلهر مهۋجۇت

ئىپارخان  بېيجىڭغا يېقىن زۇنخـۇا دېـگهن يهردىكـى چىـڭ     «: خىتاي تارىخچى ۋە يازغۇچىلىرى 
چـۈنكى بـۇ يهردە ئېچىلىـپ قالغـان         . نغـان قا دەپنه قىلى  " شهرقىي قهبرىستانلىق "سۇاللىسىگه خاس   

بىر قهبرە ئىچىدىن ئـالتۇن ھهل بىـلهن قۇرئـان يېزىقـى يېزىلغـان تـاۋۇت                ) ئهسلىدە ئوغرىالنغان (
  . 2دەپ يېزىشماقتا» ننىڭ قهبرىسىدۇرتېپىلغان بولۇپ، بۇ ئىپارخا

هبرىـسى  ئىپارخاننىـڭ ق  «: مۇتلهق كۆپ ساندىكى ئۇيغۇر تـارىخچى ئـالىملىرى ۋە زىيـالىلىرى          
غـا جايالشـقان ئاپپـاق خوجـا مـازىرى          " قوغان"قهشقهر شهھىرىنىڭ تۆشۈك دەرۋازىسى سىرتىدىكى      

  . دەپ قارىماقتا» ئىچىگه قويۇلغان
 ـ يىلى قهشقهردە ئىلمىي ئېكىسپېدىتسىيه ئېلىپ بېرىپ، ئىپارخان ۋە ئۇنىڭ مهقبهرىـسى   1957

 مۇخلىسوۋ ئۆزىنىڭ قهشـقهردىكى زىيـالىالر       ئۈستىدە تهتقىقات يۈرگۈزگهن تارىخچى ئالىم يۇسۇپبېك     
جۈملىدىن ئۇيغۇر تارىخى ۋە كالسسىك ئهدەبىياتىنى ياخشى بىلىدىغان، ئاپپاق خوجـا مازىرىنىـڭ             (

بىـلهن ئىپارخـان ۋە ئۇنىـڭ قهبرىـسى ھهققىـدە           ) شهيخى ۋە مۇتهۋەللىسى مۇھهممهد ئىمىن ھـاجى      
ئىمىن ھاجى بىلهن ئۇچرىـشىپ ئۇنىڭـدىن       يۇسۇپبېك مۇخلىسوۋ مۇھهممهد    . سۆھبهت ئېلىپ بارغان  

ئول زاتى پاك، قهلبى پاك، ۋىجدانى پاك ئۇيغۇر قىـزى، چىـن         «: ئىپارخان قهبرى ھهققىدە سورىغاندا   
خاقانىنىڭ ئۆزىگه قىلغان شۇنچه ئىشقى ـ مۇھهببهت ۋە مېهـرى ـ شـهپقىتىگه قارىمـاي، چىيهنلـوڭ       

ق كهلتـۈرگهن ۋە تـۇپراقنى خـاس ھۇجرىـسىغا          خانغا ئىلتىماس قىلىپ قهشقهردىن بىـر تاغـار تـۇپرا         
ئهكىرىپ، ئۇ مۇقهددەس ئانا تۇپراق ئۈستىدە ئـۆز يـۈرىكىگه خهنـجهر ئـۇرۇپ، بـۇ دۇنيـا بىـلهن                    

  .ۋىداالشقان
ئىپارخان ئهڭ ئاخىرقى نهپسىگىچه ئۆز دۈشمهنلىرىگه بويۇن ئهگمهي، مهرتلهرچه ئۆلۈشـنى راۋا            

ئهگهر ھايــات : "ئىپارخــان. دىق پېتــى قالغــانكــۆرگهن ۋە ئــۆز خهلقــى، ۋەتىــنىگه مهڭگــۈ ســا 
قۇللـۇق  . ۋەتهنسىزلىكته خارلىق بىلهن ئۆتىدىغان بولسا، ئۇنداق ئۆمۈرنىڭ قىسقا بـولغىنى ياخـشى           

  . دەپ بىلهتتى" ۋە تۇتقۇنلۇق ھاياتىدىن ئۆلۈم ئهۋزەلدۇر
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هرگه ئېلىـپ   ئىپارخان ئۆلۈۋېلىشتىن بۇرۇن ئۆز يۇرتداشلىرىغا ۋەسىيهت قىلىپ، جهسىدىنى قهشـق         
  . بېرىپ، ئاتا ـ بوۋىلىرىنىڭ مازىرىغا كۆمۈشنى تاپىلىغانىكهن

بېيجىڭدىكى يۇرتداشلىرى ئۇنىڭ ۋەسىيىتىگه ئاساسهن، جهسىدىنى مۇميـاالپ، تاۋۇتقـا سـېلىپ،            
بهش مىڭ چاقىرىمدىن ئارتۇق يولنى پىيادە بېسىپ، ئۆز ئانا ماكانىنىڭ ئـالتۇن تۇپرىقىغـا دەپـنه                

  . 1دەپ يازىدۇ يۇسۇپ مۇخلىسۇۋ» ىيىتىنى ئهمهلگه ئاشۇرغانقىلىپ ئۇنىڭ ۋەس
قهشقهر «: ئۇيغۇر خهلقىنىڭ ئاتاقلىق شائىرى ئابدۇغوپۇر قۇتلۇق ئۆزىنىڭ ئىپارخانغا بېغىشلىغان        

ناملىق شـېئىرىي بالالدىـسىدا، ئىپارخاننىـڭ تـاۋۇتىنى يهلكىـسىگه ئېلىـپ، بېيجىڭـدىن               » گۈزىلى
ئۇيغۇر خهلقىنىڭ پهلهككه يهتكهن دەرد ـ ئهلهملىك ئـاھۇ ـ زارىنـى     قهشقهرگه قاراپ يولغا چىققان 

  : ۋە مهرسىيهلىرىنى تهسۋىرلهپ مۇنداق يازغان
  چۆل ـ باياۋان كېزىپ كېلهر يۇرت،

  . يهلكىسىنى باسقان زور تاۋۇت
  دا، » ئىپهك يولى«بۇ بىپايان 

  . تهشنالىقتىن بولسىمۇ نابۇت
  

  بارچىنىڭ بېشىدا بىر غهم،
  .  كىرپىكىدە نهمبارچىنىڭ

  ياالڭغىداق پۇتقا پاتسا تاش،
  . بارچه دىلغا پاتار بىر ئهلهم

  
  كىمگه بۇنچه تۇتار چوڭ ماتهم،

  تاۋۇتتىكى شاھمۇ، پهرىمۇ؟
  كىمدىن كهلگهن باال ـ قازا بۇ، 
  . بارچه يىغالر بۇنچه ئاھ ئۇرۇپ

  كىمگه شۇنچه ھهسرەت ـ ھازا بۇ؟
  كىم ئۇ ياتقان ھۆر ـ ساھىبجامال؟

  غىدىكهن ئاينىمۇ ئايال،تۇ
  . ئۆزى زار ـ زار يىغلىتىپ قويۇپ

  
  گويا ئۆزى ئىزدەر بىر ئامال،
  . سهددىچىننى قويدى ئارقىدا

  نىچۈن قويماس تاۋۇتنى مۇنچه،
  كىم ئۇ بىۋاق توزىغان غۇنچه؟

  
  : دېدى كۆك شاھى» كىم بوالتتى؟«
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  مهن شاھىدى ئۇنىڭ گۇۋاھى،
  دېگىنى،» !ئهلگه ئهرك كېرەك«

  . ھهيرانمهن، بولدى گۇناھىمهن 
  

  چىيهنلوڭ خان قان ياغدۇرغان زامان،
  .›گۆرىستان‹بولدى » ئۇيغۇرىستان«

  ئازاتلىق ئۈچۈن ئهرەنچه كىيىپ،
  . شهمشهر تۇتۇپ چىققان بۇ چوكان

  
  جالالت بىلهن دۇچ كهلسه چوكان،

  . كىرپىكى ئوق، قاشلىرى كامان
  قىساس قولغا تۇتقۇزغان قىلىچ،

  . ولغانتى ھامانئاڭا دەرمان ب
  

  تاۋۇت كهلدى ئېشىپ تاغۇ ـ تاش،
  . تهڭرىتېغى ئهگدى غهمكىن باش
  تارام ـ تارام يىغلىدى ئۈنسىز،
  . ئىلى، تارىم بولۇپ ئاقتى ياش

  
  : تىترەپ تىلغا كىردى خانتهڭرى

  .»ئاقارتتىغۇ چاچنى ئهل غېمى«
  تۈگۈرلىنىپ تاش بولدى دەردى،

  . مهن تاش ئهمهس، ئهلنىڭ ئهلىمى
  

  مۇڭلۇقمىكىن شۇڭا ساتارى،
  . كۆرۈلمىگهچ ھېچ تاڭنىڭ ئاتارى

  ئىپارخاننى باستى باغرىغا،
  . ئۆكسۈپ ئاپپاق خوجا مازارى

  
 54 ـ كـۈنى،   19 ـ ئاينىـڭ   4 ـ يىـل   1789خىتاي مهنبهلىرىگه ئاساسـالنغاندا، ئىپارخاننىـڭ   

 ئۆز ئهجىلى بىلهن ئۆلگهنمـۇ      يېشىدا ۋاپات بولغانلىقى ھهممىگه ئايان بولسىمۇ، لېكىن ئىپارخاننىڭ       
... ياكى باشقىالر تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگهنمۇ، قهيهرگه دەپنه قىلىنغان، بېيجىڭغىمۇ ياكى قهشـقهرگىمۇ؟          

  . دېگهندەك مهسىلىلهر ئۇزۇن يىلالردىن بېرى بهس ـ مۇنازىرىلهرگه سهۋەب بولۇپ كهلمهكته
بىسىنى قۇرۇشقا تهييـارلىق كـۆرۈش    ـ يىلى، خىتاي پهنلهر ئاكادىمىيىسى شىنجاڭ شۆ 1956مهن 

 ـ يىلىـدىن بـۇرۇنقى ئىجتىمـائىي ئهھـۋالىنى      1949شـىنجاڭنىڭ  «ھهيئىتىنىڭ ئويۇشتۇرۇشى بىلهن 
نىڭ تهركىبىدە قهشقهرگه بېرىپ، ئاپپـاق خوجـا        »تهتقىق قىلىش ئىلمىي ئېكىسپېدىتسىيه گۇرۇپپىسى    
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 يولباشچى بىـر قهبـرە ئۈسـتىدە تۇرغـان          بىزنى مهقبهرەگه باشالپ كىرگهن   . مازىرىنى زىيارەت قىلدىم  
بـۇ ئىپارخاننىـڭ جهسـىدىنى بېيجىڭـدىن كۆتـۈرۈپ كهلگهنـدە            «: تهختىراۋاننى كۆرسىتىپ تـۇرۇپ   

ئهنه شـۇ تهختىراۋاننىـڭ     . دەپ بهرگىنى ھازىرمۇ يادىمدا ئېنىق تۇرۇپتۇ     » ئىشلهتكهن تهختىراۋاندۇر 
دەپ خۇالسـه   » چىـگه دەپـنه قىلىنغـان     ئىپارخان بوۋىسى ئاپپاق خوجىنىڭ مهقبهرىـسى ئى      «: ئۆزى

  . چىقىرىشقا دەلىل بوالاليدۇ
ــز بــۇ مهســىلىلهر ھهققىــدە تېخىمــۇ ئېنىــق يهكــۈن چىقىــرىش ۋەزىپىــسىنى كېيىنكــى ئهۋالد    بى

جىگـدە  «تارىخچىلىرىغا ھاۋاله قىلىپ، تۆۋەنـدە ئىپارخـان بىـلهن مۇناسـىۋەتلىك يهنه بىـر ۋەقه،                
  . ھهققىدە توختىلىپ ئۆتمهكچىمىزدەپ ئاتالغان قوزغىالڭ » يېغىلىقى

   
  »جىگدە يېغىلىقى«مايىمخان ياكى 

شهرقىي تۈركىستان ئاسمىنىنى قـارا بۇلـۇتالر قـاپالپ، ئۇيغـۇر خهلقـى ئۈسـتىدە جهبىـر ـ زۇلـۇم          
بارغانسېرى كۈچهيگهن ۋە ھايات ئۇچقۇنلىرىدىن ئۈمىـد ئـۈزۈلگهن بىـر پهيتـته، ۋەتهنـدىن بهش          

ئـالتۇن قهپهزدە سـاقلىنىۋاتقان ئىپارخـان بىـلهن         ― جىڭدە تۇتقۇنلۇقتا   مىڭ چاقىرىم ئۇزاقتىكى بېي   
مۇناسىۋەتلىك يهنه بىر ۋەقه، ئۆز مىللىي مۇستهقىللىقى، ئهركىنلىكـى، ئىنـسانىي ھوقـۇقلىرى ئۈچـۈن               

بـۇ،  . ۋەقهسى يۈز بهردى  ) ياكى مايسىخان (كۈرەشكه ئاتالنغان، يهنه بىر ئايال قهھرىمان مايىمخان        
ستان ئاسمىنىنى قاپلىغان قـارا بۇلـۇتالرنى يېرىـپ، يورۇقلـۇق ئاتـا قىلغـان يهنه بىـر                  شهرقىي تۈركى 

چاقماق بولۇپ، مهۋجۇتلۇقىدىن ئۈمىد ئۈزگهن ئۇيغـۇر خهلقىنـى يهنه دۈشـمهنگه قارشـى جهڭـگه                
  . چىللىغۇچى مهشئهل بولۇپ چاقنىدى

راقتا مىڭ يىلالر داۋامىـدا     چىن خاقانى شهرقىي تۈركىستان زېمىنىنى بېسىۋالغاندىن كېيىن، بۇ تۇپ        
شهكىللهنگهن سىياسى، ئىقتىسادىي تۈزۈلمه، مىللىي مهدەنىيهت، دىنىـي ئـۆرپ ـ ئـادەتلهرنى يـوق      
قىلىپ، ئۇنىـڭ ئورنىغـا باسـقۇنچى ھۆكـۈمران تهبىقىلهرنىـڭ ئىجتىمـائىي، پهلىـسهپهۋىي پىكىـر،                 

  .ندىدۇنياۋىي ۋە ئهخالقىي كۆز ـ قاراشلىرىنى زورالپ سىڭدۈرۈشكه ئۇرۇ
لېكىن، ئۇيغۇرالرنىڭ ئېتنىك كېلىپ چىقىشى، دىنىي ئېتىقادى، تىل ۋە دىل، ئۆرپ ـ ئـادەتلىرى،   
يېزىق ـ مهدەنىيىتى، ئىجتىمـائىي پىكىـر، مهنىـۋىي ئهخالقىـي كـۆز قاراشـلىرى ۋە پسىخولوگىيىـسى         

كـۆز قارىـشى ۋە     قاتارلىق جهھهتلهردە چىنلىقالردىن تۈپتىن پهرقلىق بولغاچقا، ئۇالرنىڭ ئىجتىمائىي         
  . تۈرلۈك پهلىسهپىۋىي پىكىرلىرىنىڭ ھېچقايسىسىنى قوبۇل قىلمىدى

چىن خاقانى شـهرقىي تۈركىـستاننى بېـسىۋېلىش جهريانىـدا ئـۆزىگه خىـزمهت قىلغـان مىللىـي                  
ئهمهل ـ  » نامى ئۇلـۇغ، سۇپۇرىـسى قـۇرۇق   «خائىنالرنى رىغبهتلهندۈرۈش ئۈچۈن، ئۇالرغا بىر قاتار 

ىپ، ئۇالرنى ئۆزى ئۈچۈن تېخىمۇ سادىق ئىـت بولـۇپ ئىـشلهيدىغان غالچىالرغـا              مهنسهپلهرنى بېر 
  . ئايالندۇرغانىدى

يۇسۇپنىڭ ئىنىسى ئابـدۇلالھ ئـۇچ   ) كىنهز(ئهنه شۇنداق مىللىي خائىنالردىن بىرى ـ قۇمۇل ۋاڭى  
 ئېزىـپ،   ئابدۇلالھ يهرلىك خهلقنى ناھايىتى قـاتتىق     . قا ھاكىم بولۇپ تهيىنلهنگهنىدى   ) ئۇچتۇرپان(

قۇمۇل ۋاڭلىرىنىـڭ ئهزەلـدىن بېـرى يولغـا قويـۇپ كېلىۋاتقـان دارخـانلىق تـۈزۈمىنى ئورنىتىـپ،                   
  . دېهقانالرنى ھهپتىدە ئالته كۈن ۋاڭغا، پهقهت بىر كۈن ئۆزىگه ئىشلهشكه مهجبۇر قىلغانىدى
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تىكـى مـانجۇ ـ خىتـاي ئهمهلـدارلىرى ئۆزلىرىنىـڭ تىـنچ ـ ئامـان ياشـاپ،           ) ئۇچتۇرپان(ئۇچ 
خاتىرجهم كهيپ ـ ساپا سۈرۈشى ئۈچۈن يهرلىك خهلقنى زورالپ، كهڭلىكـى بهش مېتىـر، ئېگىزلىكـى     

 مېتىـر كېلىـدىغان، ھهر تهرىپىـدە بىـردىن قـوۋۇق      1544ئالته مېتىر ۋە ھهر تهرىپىنىـڭ ئۇزۇنلـۇقى     
ـ               ي ياسالغان مۇستهھكهم قهلئه قۇرۇپ، ئۇنىڭ ئىچىگه ئۆزلىرى ئۈچۈن تۇرار جـاي، ئىـشخانا، ھهربى

خهلق ئهنه شۇنداق سېپىل ياسـاش ۋە باشـقا خىلمـۇ           . گازارما، تۈرمه ۋە ئىبادەتخانىالرنى سالغۇزدى    
خىل ئالۋاڭ ـ ياساقالرنىڭ ئاستىدا ئېزىلىپ، ھۆكۈمران ئهمهلدارالرغا بولغان نارازىلىقى كۈچهيگهن  

ىن جىگـدە   بىر مهزگىلدە، چىن خاقانى چىيهنلوڭ ئۆزىنىڭ ئـۇچتىكى ئهمهلـدارى سـۇ چىڭغـا ئـۇچت               
  .كۆچىتى ئېلىپ، بېيجىڭغا تىكىش بۇيرۇقىنى چۈشۈردى

چىيهنلوڭ خان جىگدە كۆچىتىنى بېيجىڭغـا ئاپىرىـپ تىكىـش بـۇيرۇقىنى ئـۆز خاھىـشى بىـلهن                  
ئۆز «: چۈنكى ئىپارخان . ئهمهس، بهلكى ئىپارخاننىڭ تهلىپىنى ئورۇنداش ئۈچۈن چۈشۈرگهن ئىدى       

اشلىرىنى، ئالتۇن تۇپراقتا ئۆسـىدىغان يوپـۇرمىقى كۈمـۈش،         ئانا يۇرتۇمنى، ئۇنىڭ گۆھهردەك تاغۇ ت     
چىيهنلـوڭ ۋە ئهمهلـدارلىرى كـۆپ ئىـزدىنىش         . دېگهنىـدى » مېۋىسى ئالتۇن دەرەخنـى سـېغىندىم     

ئارقىلىق بۇ دەرەخنىڭ قهشقهرىيهدە ئۆسىدىغان جىگدە ئىكهنلىكىنى بىلىپ، ئۇچتىكى ئهمهلدار سـۇ             
  . ېلىش پهرمانىنى چۈشۈرگهنىدىچىڭغا بېيجىڭغا جىگدە كۆچىتى ئېلىپ ك

ئامبـال سـۇ چىـڭ پهرمانغـا     .  ـ يىلىنىڭ يانۋار ئېيىدا سۇ چىڭغا يهتكۈزۈلـدى  1765بۇ پهرمان 
 ـ  1765دېگهن يېرىدىن ئالغـان كـۆچهتلهرنى قاپالرغـا سـېلىپ،     » جىگدىلىك«بىنائهن، ئۇچنىڭ 

 ھاشـارچىغا  240وشـۇپ   ـ فېـۋرال كـۈنى، ئـۆزى ۋە ئوغلىنىـڭ مـال ـ مـۈلكى بىـلهن ق         14يىلىنىڭ 
كۆتۈرتۈپ، كىچىك بهگلهردىـن رەھمهتۇلالھنىـڭ جاۋابكـارلىقى ۋە چىـن چېرىكلىرىنىـڭ نـازارىتى               

  . ئاستىدا بېيجىڭغا يوللىدى
دېگهن يېرىگه كهلگهندە، كۆچهت كۆتۈرۈپ كېتىۋاتقان ھاشارچىالردىن       » ئىلقىش دۆڭ «ئۇچنىڭ  

ئـۇالرنى نـازارەت قىلىـپ      .  ئولتۇرغانىـدى  بىرى چارچـاپ كېتىـپ، بىرئـاز دەم ئېلىـۋېلىش ئۈچـۈن           
دەپ قىلىـچ   » يـول ماڭمـاي ئولتۇرۇۋالـدىڭ     «: كېتىۋاتقان چىن چېرىكلىرىدىن بىرى بۇ ھاشـارچىنى      

  . بىلهن كاللىسىنى ئېلىۋەتتى
چىن ئهمهلدارلىرىنىڭ ئۇيغۇر خهلقىگه قىلغان تۈرلۈك زورلۇق ـ زۇمبۇلۇقلىرىغا چىـدىماي ئـاران    

هگ چىن چېرىكىنىڭ بىگۇناھ ھاشارچىنى ئۆلتۈرۈۋەتكهنلىكىنى كۆرۈپ، قـاتتىق         تۇرغان رەھمهتۇلالھ ب  
دېـگهن  » !جىگدە كۆچهتلىرىنى تاشـالپ، چېرىكلهرنـى ئۆلتـۈرۈڭالر       «: غهزەپلهندى ۋە ھاشارچىالرغا  

ھاشـارچىالر چېرىكلهرنـى    . بۇيرۇقنى بېرىپ، ئالدى بىلهن ئۆزى قوراللىق چېرىكلهرگه ھۇجۇم قىلدى        
ئاندىن شۇ كېچىسى، ئۇچ ھـاكىمى ئابـدۇلالھ ۋە ئامبـال    . ال ـ ياراقلىرىنى تارتىۋالدى ئۆلتۈرۈپ، قور

  . سۇ چىڭ باشچىلىقىدىكى ئهمهلدار ۋە چېرىكلهرنى ئۆلتۈرۈپ، ھاكىم مهھكىمىسىگه ئوت قويۇۋەتتى
ئۇچتۇرپـان  «يـاكى  » جىگـدە يېغىلىقـى  «شۇنداق قىلىپ، شهرقىي تۈركىستان تارىخىـدا مهشـهۇر     

  .  دەپ ئاتالغان قوزغىالڭ باشالندى»قوزغىلىڭى
شهرقىي تۈركىستان خهلقىنىڭ چهتئهل باسقۇنچىلىرىغا قارشـى ئېلىـپ بارغـان مىللىـي ئـازاتلىق               

ئۇچتۇرپـان  «كۈرەشلىرى چىن باسقۇنچىلىرى بۇ يۇرتقا بېسىپ كىرگهندىن بۇيان باشـالنغان بولـۇپ،             
 ۋە ئهڭ يـۇقىرى پهللىـسىدىن بىـرى         ئهنه شۇ مىللىـي ئـازاتلىق ھهرىكهتنىـڭ داۋامـى         » قوزغىلىڭى

  . ھېسابلىنىدۇ
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زالىمالر زۇلمىدىن دەرغهزەپكه كهلگهن خهلـق ئاممىـسى رەھمهتـۇلالھ بهگ ۋە ئۇنىـڭ ئىنىـسى                
ئىــسمهتۇلالھ بهگنىــڭ باشــچىلىقىدا جىــددىي ھهرىــكهت ئېلىــپ بېرىــپ، شــۇ كۈننىــڭ ئۆزىــدىال  

ئاق بوز، جىگـدىلىك، ئاقتوقـاي قاتـارلىق        ئۇچتۇرپاننىڭ ئهتراپىدىكى قاراغوجا، ياۋاغ، قۇمۇشلۇق،      
  .جايالردىكى چىن قوشۇنلىرىغا ئهجهللىك زەربه بېرىپ، پۈتۈن شهھهرنى ئىگهللىۋالدى

بۇ قوزغىالڭدىن خهۋەر تاپقان چىن خاقـانى چىيهنلـوڭ خـان ئۇچتۇرپانغـا يـېقىن ئاقـسۇدىكى                 
سـهنزەن  (ههتچى ئهمهلـدارى    ئامبىلى بىيهن تپ خهي، كۇچار ئامبىلى يى باۋ ۋە قهشقهردىكى مهسلى          

ناشتۇڭالرنى ناھايىتى كـۆپ قوشـۇن بىـلهن قـوزغىالڭنى باستۇرۇشـقا ئهۋەتـكهن بولـسىمۇ،                ) داچىڭ
  . بۇالرنىڭ ھهممىسى قوزغىالڭچىالر تهرىپدىن پۈتۈنلهي تار ـ مار قىلىندى

 بېرىـپ،   گه بـۇيرۇق  ) گېنېرال گوبىرناتورلۇقى (شۇنىڭ بىلهن، ئىمپېراتور چىيهنلوڭ ئىلى جاڭجۈن       
ئۇ يهردىكى مانجۇ ـ خىتاي سهككىز تۇغلۇق ۋە يېـشىل تۇغلـۇق لهشـكهرلىرىنى سـهپهرۋەر قىلىـپ،       
ئىلغار قورالالر بىلهن قورالالنغان ئون مىـڭ لهشـكهرنىڭ گېنېـرال مىڭـرۈي باشـچىلىقىدا مـۇزداۋان                 

ق ئۇنــدىن ســىرت، بېيجىڭــدىن ئۆزىنىــڭ ئهڭ ســادى. ئــارقىلىق ئاقــسۇغا ئهۋەتىــشنى تاپىلىــدى
  . گۇاردىيهسى ۋە تهجرىبىلىك گېنېرالى ئاگۇنىينى ناھايىتى كۆپ لهشكهر بىلهن ئۇچتۇرپانغا يوللىدى

ئۇچتۇرپــان قهلئهســىنى قورشــىۋالغان چىــن قوشــۇنلىرى شــهھهرگه تــوپ ـ زەمبىــرەك ئاتــسا،    
ە تـاش   ئۇالر مىلتىق ئاتـسا، قـوزغىالڭچىالر كـالتهك، توقمـاق، نهيـزە ۋ            . قوزغىالڭچىالر ئوقيا ئاتاتتى  

  . ئاتاتتى
قوزغىالڭچىالرنىـڭ  . نهتىجىدە، تىنچ شهھهر ئاھالىـسى ۋە قـوزغىالڭچىالر كـۆپ تـاالپهت كـۆردى             

قوزغىالڭچىالرغا ئۇنىڭ ئىنىسى ئىـسمهتۇلالھ بهگ      . رەھبىرى رەھمهتۇلال بهگ ئوق تېگىپ شېهىد بولدى      
  . رەھبهرلىك قىلدى

ان ۋە شهھهر كهمبهغهللىرى بولـۇپ، ئـۇالر        قوزغىالڭچىالرنىڭ ئاساسىي كۈچى قول ھۈنهرۋەن، دېهق     
 ـ  15 ـ ئاينىـڭ   8 ـ يىلـى   1765. چىن قوشۇنلىرىغا قارشى ئالته ئـاي قهھرىمـانالرچه جهڭ قىلـدى   

كۈنى، قوزغىالڭچىالرنىڭ ئىچىدىن چىققان شـېرىپ ئاخۇنغـا ئوخـشاش خـائىنالر قوزغىالڭچىالرنىـڭ              
ھ كۇيئوغلى تاھىر قاتارلىق مۇھىم شهخـسلهرنى       ئاساسىي رەھبهرلىرىدىن ئىسمهتۇلالھ، ئوغلى ئهمرۇلال    

چىـن قوشـۇنلىرى شـۇندىن    . ھىيلىگهرلىك بىلهن قولغا ئېلىپ، مـانجۇ ـ خىتايغـا تاپـشۇرۇپ بهردى    
  .كېيىنال شهھهرگه كىرىشكه مۇۋەپپهق بواللىدى

شۇنداق قىلىپ، ئالته ئاي داۋامالشقان مىللىي ئازاتلىق ھهرىكهت قوزغىالڭچىالرنىـڭ ئىچىـدىن            
  . ىققان خائىنالرنىڭ ساتقىنلىقى بىلهن مهغلۇبىيهتكه ئۇچرىدىچ

) مايـسىخان (ئهنه شۇنداق مۇرەككهپ بىر ۋەزىيهتته، رەھمهتۇلالھ بهگنىڭ سىڭلىسى مايىمخـان           
ئاتا ـ ئانىلىرى، دوست ـ يارلىرى، قېرىنداش، ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرىدىن ئايرىلغـان بىـر قىـسىم ئهر ـ        

  . ىنىڭ قورشاۋىدىن تىنچ ـ ئامان قۇتۇلدۇرۇپ چىقىشقا مۇيهسسهر بولدىئاياللىرىنى چىن قوشۇنلىر
 نهپهر  150مايىمخان قورشاۋدىن قۇتۇلۇپ چىققان ئهمهت بۇرغـۇي، يولـۋاس پـالۋان قاتـارلىق              

ئهر ـ ئايالنى قايتىدىن تهشكىللهپ، ئۇچتۇرپاننىڭ تاغ، ئورمـان، سـاي ـ جىلغىلىرىغـا يوشـۇرۇنۇپ      
  .  ھۇجۇم قىلىپ، ئۇالرنى خېلىال گاڭگىرىتىپ قويدىيۈرۈپ، چىن قوشۇنلىرىغا

كۆپ ئۆتمهي، مايىمخان باشچىلىقىدىكى بۇ كۈرەش ئۇيغـۇر خهلقىنىـڭ ئارىـسىدا ئهپـسانىۋىي              
ــدى ــۋايهتكه ئايالن ــىلهن. رى ــۇنى«: مهس ــان قوش ــى«، »مايىمخ ــان جېڭ ــان «، »مايىمخ مايىمخ

ــارىتى ــپ، دۈشــم «، »جاس ــچ ئوينىتى ــتىدە قىلى ــات ئۈس ــالپتۇمايىمخــان ئ ، »هنلهرنى قىرىــپ تاش
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دېگهندەك سۆزلهر پۈتۈن شهرقىي تۈركىـستان دىيارىغـا        » مايىمخانغا ئوق ۋە قىلىچ ئۆتمهيدىكهن    «
  . كهڭ تارقالغانىدى

مايىمخان باشچىلىقىدىكى بـۇ ھهرىـكهت ئۇچتۇرپـان مىللىـي ئـازاتلىق ھهرىكىتىنىـڭ داۋامـى                
ەش ئۇچتۇرپـان ئهتراپىـدىكى تـاغ، ئورمـان،         بولۇپ، چىن قوشۇنلىرىغا قارشى ئېلىپ بېرىلغان كـۈر       
  . ساي، جىلغا ۋە ئىدىرالردا يهنه ئۈچ ئاي داۋامالشتى

  تاغالردىن ماكان تۇتتۇق،
  . باغالردىن ئورۇن تهگمهي

  قالغان كۈنىمىز مۇشۇ،
  . زالىمالرغا باش ئهگمهي

وتـۇن ـ   مانا بۇ قوشاقتا شـۇ دەۋرنىـڭ روھـى، مايىمخـان باشـچىلىقىدىكى قهھرىمـان ئۇيغـۇر خ       
  .قىزلىرىنىڭ جاسارىتى مهدھىيىلهنگهنىدى

مايىمخان ۋە ئۇنىڭ ياردەمچىسى غۇنچهخان باشچىلىقىدىكى يـاش ـ جـۇۋان قىـزالر  قىلىچىنـى      
. يالىڭاچالپ، ئۇچتۇرپان ئهتراپىدىكى تـاغ ۋە ئورمـانالردا دۈشـمهنلهرگه قاقـشاتقۇچ زەربه بهردى             

ه چىن لهشكىرى ئۇالرنى ئۆلتۈرۈش ياكى تىرىـك قولغـا          ئىلغار قورالالرنى كۆتۈرۈۋالغان ئون مىڭالرچ    
چۈشــۈرۈش ئۈچــۈن شــۇنچه ھهرىــكهت قىلــسىمۇ، يهر شــارائىتى ۋە ســاي ـ جىلغىالرنــى ياخــشى    

  . بىلمىگهچكه، قولىدىن ھېچقانداق ئىش كهلمىگهنىدى
لېكىن بۇ ئۇيغۇر قىزلىرى ئۆزى ۋە خهلقىنىڭ قىسمىتىنى ئۆزگهرتىش ئۈچۈن ھهرقـانچه جاسـارەت              
كۆرسهتكهن بولسىمۇ، دۈشمهنلهر بىلهن بولغان جهڭـلهردە ناھـايىتى كـۆپ چىقىمغـا ئۇچرىغاچقـا،               

چـۈنكى بـۇ قـانلىق جهڭـلهردە مايىمخـان          . بارغانسېرى مۈشكۈل ئهھۋالغا چۈشۈپ قېلىشقا باشلىدى     
 شـۇنداقتىمۇ، . باشچىلىقىدىكى يهتته قىزدىن باشقا ئهر ـ ئايالالرنىڭ ھهممىـسى قۇربـان بولغانىـدى    

ئۇچتۇرپاننىڭ ئاقتوقـاي دېـگهن تـاغلىق    . يهتته قىز جاسارىتىدىن قايتماي، داۋاملىق كۈرەش قىلدى     
ئـۇالر ھهرقـانچه    . رايونىدا بولغان جهڭدە، يهتته قىـز دۈشـمهننىڭ قـاتمۇ قـات قورشـاۋىدا قالـدى               

الشـقا  شۇڭا ئۇالر ئىككى يولـدىن بىرىنـى تال       . كۈچىسىمۇ بۇ قورشاۋنى بۆسۈپ چىقىشى ناتايىن ئىدى      
بىرى، دۈشمهنگه تهسلىم بولۇپ، تۇتقۇنلۇق، خورلۇق ۋە ئـازاب ـ ئوقـۇبهت ئىچىـدە     . مهجبۇر بولدى

دۈشمهنگه تهسلىم بولۇشنى ئۆزلىرىگه ئار ـ نۇمـۇس دەپ بىلـگهن    . يهنه بىرى، ئۆلۈم ئىدى. ياشاش
 يهنـى ئـۇالر     .بۇ يهتته قىز ئاقتوقاينىڭ ئهڭ ئېگىز چوققىسىغا چىقىـپ، ئـۆزلىرىنى پهسـكه تاشـلىدى              

  . قهھرىمانالرچه قۇربان بولۇپ، شېهىدلىك شهربىتىنى ئىچتى
دەپ ئاتالغـان بىـر     » يهتته قىزلىرىم «ھازىرقى ئۇچتۇرپان ناھىيىسىنىڭ ئاقتوقاي دېگهن يېرىدە       

ئۇيغۇر خهلقى مىللىي ئازادلىق يولىدا كۈرەش قىلىپ، قۇربان بولغان ئۇيغۇر قىزلىرىنىـڭ            . مهقبهرە بار 
ڭگــۈ يـادالپ تــۇرۇش ئۈچــۈن بـۇ مهقبهرىنــى  ئۆزلىرىنىـڭ مــۇقهددەس زىيارەتگــاھ ۋە    نـامىنى مه 

  . سهيلىگاھىقا ئايالندۇرۇۋالغان
ئۇيغـۇر خهلقىنىـڭ ۋە كۈرەشـچان ئوغـۇل ـ قىزلىرىنىـڭ ئـۆز خهلقىنىـڭ مىللىـي          ― بۇ مهقبهرە 

ـ            اش ئهۋالدالردا  مۇستهقىللىقى ئۈچۈن جان پىدا قىلغان، مهرت، جهسۇر ھاياتىنىڭ سىمۋولى بولۇپ، ي
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ھمىـيهتكه ئىـگه، مـۇقهددەس ئـورۇن        مىللىي ۋەتهنپهرۋەرلىك روھى يېتىلدۈرۈش ئۈچـۈن مـۇھىم ئه        
  . 1ھېسابلىنىدۇ

ئـۆز  «: ئۇچتۇرپان قوزغىلىڭى باستۇرۇلغاندىن كېـيىن، چىـن خاقـانى خـائىن شـېرىپ ئـاخۇننى              
دەپ ئۆلـۈمگه   » ىلىـسهن خهلقىڭگه خائىنلىق قىلغان ئادەم، بىر كـۈنى چوقـۇم بىزگىمـۇ خـائىنلىق ق             

  .2ھۆكۈم قىلدى
قوزغىالڭ باستۇرۇلغاندىن كېيىن، چىن قوشۇنى ئىشقا ياراملىق ئـون مىڭـالرچه ئىنـساننى ئـۆي ـ      
جاي، باال ـ چاقىسىدىن ئايرىپ، چىن قوشۇنىنى بېقىش ئۈچـۈن، ئۇچتۇرپانـدىن ئىلـى شـهھىرى ۋە      

هن دېهقـانچىلىق قىلغـانلىقى ئۈچـۈن،       ئـۇالر ئاساسـ   . ئۇنىڭ ئهتراپىدىكى يېزىالرغا سۈرگۈن قىلـدى     
سـۆزى ئهنه شـۇ     » تـارانچى «ھـازىرقى تىلىمىزدىكـى     . دەپ ئاتىـدى  » تـارىقچى «مانجۇالر ئۇالرنى   

  . 3نىڭ ئۆزگهرتىلگهن ۋارىيانتىدۇر»ىتارىقچ«
كۆپ ئۆتمهي، ئۇچتۇرپاندا ئۆلتۈرۈلگهن ۋە سۈرگۈن قىلىنغانالرنىڭ ئورنىنى تولـدۇرۇش ئۈچـۈن،     

» ئـۇش «ياكى  » ئۇچ«بۇرۇن بۇ يهر    . يىتى كۆپ ئاھالىنى بۇ يهرگه كۆچۈرۈپ كهلدى      تۇرپاندىن ناھا 
نىــڭ كهيــنىگه » ئــۇچ«دەپ ئــاتىالتتى، تۇرپانــدىن ئــادەملهر كۆچــۈرۈپ كېلىنگهنــدىن كېــيىن، 

  .4دەپ ئاتىلىشقا باشلىدى» ۇچتۇرپانئ«ئىسمى قوشۇلۇپ، » تۇرپان«
ائادەت قۇياشـىنىڭ قايتـا كۆتۈرۈلۈشـىدىن       شهرقىي تۈركىستاننىڭ ئىستىقبال قۇياشـى پېتىـپ، سـ        

ئۈمىد ئۈزۈلۈپ، ئىنىـسانىي قهدىـر ـ قىمـمهت ھاقارەتلىنىـپ، ئايـاق ـ ئاسـتى بولۇۋاتقـان دەۋردە          
دا ناھايىتى كۆپ ئادەم ئۆلتۈرۈلۈپ، قالغانلىرى ئىلىغـا سـۈرگۈن          »ئۇچتۇرپان قوزغىلىڭى «باشالنغان  

 قىيىنچىلىقالر ئۇچتۇرپاندا قالغان قېرى ـ چـۆرە، كىچىـك    قىلىنغانلىقتىن، باج ـ سېلىق، ھاشار ۋە باشقا 
بالىالر ۋە خوتۇن ـ قىزالرنىـڭ ئۈسـتىگه يـۈكلهنگهچكه، خهلقنىـڭ نـارازىلىقى كۈنـسايىن ئېـشىپ         

  . بارماقتا ئىدى
گهرچه خهلق قوزغىلىڭى چىن قوشۇنلىرى تهرىپىدىن قانلىق باستۇرۇلغان بولسىمۇ، ئۇنىڭ كېلىـپ            

قلىنىپ قالغاچقا، ئۇيغۇر خهلقىنىڭ ئـۆز مۇسـتهقىللىقى ئۈچـۈن ئېلىـپ بارغـان              ـ چىقىش يىلتىزى سا   
  . كۈرىشى بىر كۈنمۇ توختاپ قالغىنى يوق

دېــمهك، تــۈركىي خهلقلىرىــدىكى تومــارىس، ئــايبهرچىن، ئىپارخــان، مايىمخــان ۋە نۇزۇگــۇم 
  ! قاتارلىقالر ئاساس سالغان بۇ كۈرەش ۋە جاسارەت ھامان داۋام ئهتمهكته

  
  پان توختىيېۋئىر

  ئۆزبېكىستان تارىخي دۆلهت موزىيىنىڭ چوڭ ئىلمىي خادىمى
  تارىخ پهنلهر نامزاتى

  
   ـ يىل مارت  تاشكهنت2006
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