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سى»تارىخىي ئهمىنىيه«مولال مۇسا سايرامى ۋە ئۇنىڭ   

 - 1836) مولال مۇسا ئىبنى مولال ئىيسا خوجا سايرامى(مولال مۇسا سايرامى    

 كۈنى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ئاقسۇ - 23 ئاينىڭ - 8يىلى 

ى توغايال ۋىاليىتىدىكى باي ناھىيىسىگه تهۋە سايرام رايونىنىڭ ئانىقىز يېزىس

  . مهھهللىسىدە بىر دىنىي ئۆلىما ئائىلىسىدە دۇنياغا كهلگهن

 ئايدا، دادىسىنىڭ تهشهببۇسى بىلهن - 9 يىلى -1847مولال مۇسا سايرامى 

ئۇ يهردە ئۇيغۇر ئالىمى مولال ئوسمان . كۇچادىكى ساقساق مهدرىسىدە ئوقۇيدۇ

، ئاسترونومىيه، ئاخۇننىڭ تهربىيىسىدە ئهدەبىيات، تارىخ، كالېندارچىلىق

ئهرەب، پارس، ئوردۇ . گرامماتىكا، ماتېماتىكا ۋە ئىسالمىيهت پهنلىرىنى ئوقۇيدۇ

 يىلى، -1854. تىللىرىنى ئۆگىنىپ، ئاز ۋاقىت ئىچىدىال زور ئۇتۇق قازىنىدۇ

مولال مۇسا سايرامى مهكتهپنى پۈتتۈرۈپ، بايغا قايتىپ كېلىدۇ ۋە سايرام 

  . ۇمهدرىسىدە مۇدەررىسلىك قىلىد

 يىللىرىدىن باشالپ بىر قاتار -80 ئهسىرنىڭ -XIXمولال مۇسا سايرامى 

ئىلمىي ئىجادىي ئهمگهك بىلهن شۇغۇللىنىپ، بىر مۇنچه ئهسهرلهرنى يېزىپ 

ئهۋلىياالر (» تهزكىرەتۇل ئهۋلىيا«ئۇ يازغان ئهسهرلهر ئىچىدە . چىقىدۇ

، )ققىدە بايانئهسهابۇلكهھف ھه(» دەر بهيان ئهسههبۇلكهھف«، )تهزكىرىسى

، »قهسىدەئىي سىدىق«، »تارىخىي ھهمىدىيه«، »تارىخىي ئهمىنىيه«

  . قاتارلىق تارىخ، ئهدەبىياتقا ئائىت ئهسهرلهر بار» ساالمنامه«، »غهزەلىيات«

 يىلى، رۇسىيىنىڭ قازان -1904 يىلى يېزىلغان، -1903» تارىخىي ئهمىنىيه«

قولىڭىزدىكى بۇ .  بېسىلغانمهتبهئهسىدە»  ئۇلۇميمهدرىسهئى«شهھىرىدىكى 

كىتاب ئاشۇ نۇسخىغا ئاساسهن ھازىرقى زامان ئۇيغۇر ئهدەبىي تىلىغا 

» داستان«، »مۇقهددىمه«، »سۆز بېشى«بۇ كىتاب . ئۆزگهرتىلىپ نهشر قىلىندى

دەپ » تارىخىي ئهمىنىيه«ئهسهرنىڭ . دېگهن قىسىمالرغا بۆلۈنگهن» خاتىمه«ۋە 
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بۇ كىتابنى يېزىشقا كىرىشكهن ۋاقتىمدا بۇ «: ئاتىلىشىدىكى سهۋەبنى ئاپتور

يۇرتالردا دۈشمهنلىك، ئاداۋەت، پاراكهندىچىلىك تۈگهپ، تىنچلىق ۋە 

› تارىخىي ئهمىنىيه‹شۇنىڭ ئۈچۈن، بۇ كىتابنى . خاتىرجهملىك قارار تاپقانىدى

  . دەپ ئىزاھاليدۇ» دەپ ئاتىدىم

ردا كىتابخانىالرنى يهتته ئاپتور بۇ بابال. ئۈچ بابتىن تۈزۈلگهن» مۇقهددىمه«

ھهققىدىكى مول تارىخىي ۋەقهلهردىن خهۋەردار ) جهنۇبىي شىنجاڭ(شهھهر 

ئاپتور ئۆزى ئىگىلىگهن مول جۇغراپىيىۋى، تارىخىي بىلىملهر بىلهن . قىلىدۇ

چىڭگىز ئىستېالسىدىن كېيىن، ئوتتۇرا ئاسىياغا ھۆكۈمرانلىق قىلغان 

رانلىقىدىكى شىنجاڭنىڭ تارىخى چاغاتاي ۋە ئۇنىڭ ئهۋالدلىرى ھۆكۈم

ھهققىدە، تۇغلۇق تېمۇرخان ۋە ئۇنىڭ ئۇيغۇرالشقان ئهۋالدلىرىنىڭ ھهر قايسى 

 كېيىنكى چاغالردا ؛جايلىرىدىكى ھاكىمىيهت يۈرگۈزۈش تارىخى ھهققىدە

سىياسىي مهقسهتنى كۇالھ، جهندە بىلهن يوشۇرۇپ، بۇ تهرەپلهرگه ئۆتكهن 

ىدىيه خانلىقىنى ئاغدۇرۇش يولىدىكى نهمهنگانلىق خوجىالرنىڭ سهئ

سۇيىقهستلىك ھهرىكهتلىرى ھهم ئۇالرنىڭ ھاكىمىيهتنى چاڭگىلىغا 

 ھىدايىتۇلالھ ئىشان ئۆلگهندىن كېيىن ئۇنىڭ ؛كىرگۈزۈۋالغانلىقى توغرىسىدا

سوپىالرنىڭ ئۇيغۇر -  ئىشان؛ئهۋالدلىرى ئوتتۇرىسىدا يۈز بهرگهن يېغىلىقالر

رۇش يولىدا ئېلىپ بارغان ئىستېالچىلىق خهلقىنى جاھالهتته قالدۇ

 مانجۇ ئىستىبداتىغا قارشى قوزغالغان، رەھمىتۇلالھ بهگ، ؛ئۇرۇشلىرى

قاتارلىقالر » جىگدە يېغىلىقى«ئىسمىتۇلالھ بهگ باشچىلىقىدىكى ئۈچتۇرپان 

  . توغرىسىدا مهلۇمات بېرىدۇ

ڭ قىسمى بىرىنچى داستان، ئىككىنچى داستان دەپ ئىككى چو» داستان«

تىيهنگو دېهقانالر - بىرىنچى داستاندا ئۇلۇغ تهيپىڭ. قىسىمغا بۆلۈنگهن

 يىلى شىنجاڭنىڭ ھهر قايسى جايلىرىدا -1884ئىنقىالبىنىڭ تهسىرىدە، 

مانجۇالرنىڭ ھۆكۈمرانلىقىغا قارشى پارتلىغان خهلق قوزغىالڭلىرى 

ۇپبهگ بىرلهپ بايان قىلىنغان؛ ئىككىنچى داستاندا، ئاپتور مهخسۇس ياق-بىر

ئهتكهنلىرى ۋە ئۇ جهنۇبىي - ئۈستىدە توختىلىپ، ئۇنىڭ يهتته شهھهردە قىلغان
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شىنجاڭدا كهلتۈرۈپ چىقارغان پاجىئهلىك ئاقىۋەتلهر تهپسىلىي بايان 

  . قىلىنغان

قىسمىدا ئاپتور يهتته شهھهرنىڭ جۇغراپىيىلىك ئهھۋالىدىن » خاتىمه«

  . ئومۇميۈزلۈك مهلۇمات بېرىدۇ

دە، ئاپتور شىنجاڭنىڭ يېقىنقى زامان تارىخىدىكى زور »يهتارىخى ئهمىنى«

ۋەقهلهرنى ئۆز رېتى بويىچه يېزىپ، ئۆزىنىڭ بۇ ۋەقهلهر ئۈستىدىكى 

مۇھاكىمىسى، مۇالھىزىسى ۋە كۆزقاراشلىرىنى يىغىنچاقالپ كىتابخانىالرغا 

دە بايان قىلىنغان »تارىخىي ئهمىنىيه«. تونۇشتۇرۇشنى مهقسهت قىلغان

 يىلىدىن كېيىن، شىنجاڭنىڭ - 1864ڭ تهپسىالتلىرى، بولۇپمۇ ۋەقهلهرنى

جهنۇبىدا يۈز بهرگهن زور ۋەقهلهرنىڭ تهپسىالتلىرى ئاپتورنىڭ بىۋاسىته 

كۆزەتكهن ۋە ئاڭالپ تهھقىقلىگهن ماتېرىياللىرىغا ئاساسهن يېزىلغان 

بولغاچقا، بۇ ئهسهر شىنجاڭنىڭ يېقىنقى زامان تارىخنى تهتقىق قىلىشتا، 

تاشقى سىياسىتىنى تهتقىق - ۇپمۇ ياقۇپبهگ ھاكىمىيىتىنىڭ ئىچكىبول

  . قىلىشتا زور ئىلمىي قىممهتكه ئىگه

دېگهن كىتابىدا بىزنى مول، بىرىنچى قول » تارىخى ئهمىنىيه«ئاپتور 

ماتېرىيال بىلهن تهمىنلىگهن بولسىمۇ، ئهمما، ئاپتورنىڭ تارىخ قارىشىنىڭ 

شىدىكى ئۇسۇلىنىڭ توغرا چهكلىمىلىكى، مهسىلىلهرنى كۆزىتى

بولمىغانلىقى تۈپهيلىدىن بۇ ئهسهردە يهنه بىر مۇنچىلىغان نۇقسانالرمۇ 

مهسىلهن، ئاپتور چىڭ سۇاللىسىنىڭ دەھشهتلىك مىللىي زۇلۇم . ساقالنغان

سىياسىتىنى پاش قىلىش بىلهن بىلله، ھۆكۈمرانالر سىنىپى بىلهن 

ئاپتور شىنجاڭنىڭ قهدىمكى . ئادەتتىكى خهنزۇ خهلقىنى ئارىالشتۇرۇۋەتكهن

تارىخى ۋە دۆلىتىمىزدىكى باشقا مىللهتلهر ھهققىدە مهلۇمات بهرگهندە، بىر 

ئاپتور جايالردا قوزغالغان خهلق . قىسىم رىۋايهتلهرنى ئاساس قىلغان

قوزغىالڭلىرىنى تهكشۈرگهندە بۇ قوزغىالڭالرنىڭ تۈپكى سىنىپىي 

بۇ . ىڭغا قويۇق دىنىي تۈس بهرگهنماھىيىتىنى تولۇق ئېچىپ بېرەلمهي، ئۇن
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ئۈستىدىن ئېلىپ » كاپىرالر«نىڭ »مۇسۇلمانالر«قوزغىالڭالرنى قانداقتۇر، 

قهدىمكى مهدەنىيهت «: ماۋزېدۇڭ. دەۋالغان ۋە باشقىالر» غازاتلىرى«بارغان 

مىراسلىرىنى رەتلهش جهريانىدا، ئۇنىڭ فېئوداللىق شاكىلىنى 

بۇ مىللىي . ىنى قوبۇل قىلىش الزىمچىقىرىۋېتىپ، دېموكراتىك جهۋھىر

مهدەنىيهتنى راۋاجالندۇرۇپ، مىللىي ئىشهنچنى يۇقىرى كۆتۈرۈشنىڭ مۇھىم 

دەپ » لېكىن زادىال تهنقىدسىز يىغىۋېلىپ ساقلىماسلىق كېرەك. شهرتى

كىتابخانالر بۇ كىتابنى ئوقۇغاندا چوقۇم بۇ نۇقتىغا دىققهت . كۆرسهتكهنىدى

  . قىلىشى كېرەك

   

    

ز بېشىسۆ  

   

   

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

   

ئۆزىدىن بار بولغان ئۇلۇغ تهڭرىمگه خاس، ئۇ -ساناقسىز ماختاشالر ئۆز-سان

كىشىلهر چۈشىنهلمهيدىغان بارلىق شهيئىلهرنى ئۆز ھېكمىتى بىلهن 

پۈتۈن ئالهمنىڭ پادىشاھى بولغان تهڭرىمگه . يوقلۇقتىن بارلىققا كهلتۈردى

ئۇ ئۆز قۇدرىتى بىلهن پادىشاھلىقنىڭ تاجىنى . رىمهنچهكسىز ئالقىشالر ياغدۇ

خالىسا بىراۋدىن ئالدى، پۈتۈن ئىنسانالرنى ئىدارە . خالىسا بىراۋغا بهردى

  . قىلىشنى ئىقتىدارلىق پادىشاھالرنىڭ تهدبىرى ۋە سىياسىتىگه باغلىدى
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  رۇبائىي

  

  ،ئهھهد قۇلهۇۋەلالھۇ ئانىڭ سۇفاتى زاتىكى

  .ئالالھۇسسهمهد بىالتهئامدۇر ھهييىكى

  ،ۋەلهد نه ۋالىد ئاڭا يوق فهردىكى

  .ئهھهد كۇفۇۋەن لهھۇ لهميهكۇنۋە تىرىكتۇر 

  

  نهزم

  

  ،ھاجات قىبلهئىشاھى ئهرەبى 

  .سۇفات مىرئاتى ئولدىئايىنه زات 

  ،ئهللۇدەرەجات ئهتسه ئاڭا پهيرەۋكىم 

  . ساالۋاتزەكىيات ئهلهيهىال زال 

  

، ئابابهكرىگهدوست بولغان ھهزرىتى پهيغهمبىرىمىزگه ھهممىدىن بۇرۇن 

، مۇاليىملىق ھايا ۋە سېخىيلىق؛ ئۆمهرگهئادالهتنىڭ ئاپتىپى ھهزرىتى 

نى توپالپ كىتاب قىلىپ چىققۇچى ھهزرىتى »قۇرئان«، كانىنومۇسنىڭ 

، پۈتۈن ۋۇجۇدىنى تهڭرىنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن بېغىشلىغان، ھهمىشه ئوسمانغا

مۇسۇلمانالرغا، - ، بارلىق مۆمىنهئهلىگغهلىبه قىلىدىغان ھهزرىتى 
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، ئهنهۇغا رەزىيهلالھۇ ئابباسپهيغهمبىرىمىزنىڭ تاغىلىرى ھهمزە ھهم 

ساھابىلهرگه، پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئاياللىرىغا ۋە ئهۋالدلىرىغا مهڭگۈ، 

  . كۆپ ساالم ۋە رەھمهتلهر ئېيتىمهن- كۆپتىن

نىڭ ساغالم ئىدراك ئىگىسى بولغان پهزىلهتلىك كىشىلهر- جاھاندىكى ئهقىل

نهزەرلىرىگه، دەۋرىمىزدىكى كامالهتكه يهتكهن ئالىمالرنىڭ قۇياشتهك نۇر 

چېچىپ تۇرىدىغان ئادالهتلىك پاراسهتلىرىگه گۇناھ ۋە خاتالىقلىرى ئۈچۈن، 

ئاجىزالرنىڭ ئاجىزى، ئادەم ئهۋالدىنىڭ كهمتىرى، بهندىلهرنىڭ ئهڭ تۆۋىنى، 

پۇچقاقالردا نام ۋە نىشانسىز - بۇلۇڭكىشىلهرنىڭ نهزەر دائىرىسىدىن تاشقىرى، 

يسا سايرامى شۇنى بايان ه مولال ئئىبنى مۇساياشاپ كېلىۋاتقان مولال 

قىلىمهنكى، ئالىم ۋە پازىلالرنى دوست تۇتقۇچى، كهمبهغهل ئاجىزالرغا باشپاناھ 

بولغۇچى، ئادالهت بىلهن ئىش قىلغۇچى، پۇقراالرنىڭ غېمىنى يېگۈچى 

 مهرغۇالنى ئالىمباي مۇھهممهد ئىبنىقساقال دادخاھ  باي ئائىمىنمۇھهممهد 

مهندەك كهمىنه ئاجىزغا ) نهسهبلىرى مهڭگۈ ئۆچمىسۇن-دۆلهت ۋە ئىسىم(

سۆز ۋە تىل جهھهتتىن نادان، -سهن گهپ«: خىتاب قىلىپ مۇنداق دېدى

لېكىن بۇنىڭدىن بۇرۇن . پاراسهتته چهكلىك، خاتا ۋە نۇقسانلىرىڭ كۆپ- پهم

توال - ۋە سۇلتانالرنىڭ ياخشى ئهخالق، يامان سۈپهتلىرىدىن ئازئۆتكهن پادىشاھ 

موغۇلىستان ۋە يهتته شهھهردە يۈز بهرگهن ۋەقهلهرنى، بولۇپمۇ . خهۋىرىڭ بار

لىق خوجىالرنىڭ بۇ رسهن بىلهن بىز ئهقلىمىزگه كهلگهندىن بېرى كۇچا

پ يۇرتالردا ھاكىمىيهت يۈرگۈزۈۋاتقان غهيرىي دىندىكىلهرگه ھۇجۇم قىلى

غازات قىلغانلىقى، ھاكىمىيهتنى تارتىۋېلىپ قانچىلىك ۋاقىت ھۆكۈمرانلىق 

قىلغانلىقى ۋە قاچان دۆلهت ئاپتىپى ئۆچۈپ مهغلۇپ بولغانلىقى، 

 قاچان غازىنىڭيهتته شهھهرگه مۇھهممهد ياقۇپبهگ ئاتىلىق ― موغۇلىستانغا 

هرنىڭ يۈز يىپ ۋەقهلراغا-ھۆكۈمران بولغانلىقى، ئۇ چاغدا قانداق ئاجايىپ

بهرگهنلىكى، قاچان بېيجىڭ چېرىكلىرى كېلىپ يهتته شهھهر خهلقىنىڭ 

بېشىدىكى ئىسالم قۇياشى ئۆچۈپ ئۇنىڭ ئورنىغا زۇلمهت بۇلۇتلىرىنىڭ 

ۋەقهلهر ئۈستىدە بىرەر كىشىنىڭ تارىخ - كۆتۈرۈلگهنلىكى ۋە باشقا ھادىسه

جىالرنىڭ لىق خورشۇڭا، سهن كۇچا. يېزىپ قالدۇرغانلىقى مهلۇم ئهمهس
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 ھۆكۈمرانلىقىنىڭ باشلىنىشىدىن تارتىپ غازىيغازاتى ۋە ئاتىلىق 

ئاخىرىغىچه يۈز بهرگهن ۋەقهلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان تارىخ كىتاب يېزىپ 

خوجىالرنىڭ قىلغان جهڭلىرى ۋە ئۇالرنىڭ يۇرتنى ئىدارە قىلىش . چىققىن

ه قوماندانلىق قىلىش ئهھۋالى، ياقۇپبهگنىڭ قىلغان غازاتلىرى ۋە ئهسكهرلهرگ

ئۇسۇللىرى، ياقۇپبهگ ھۆكۈمرانلىقىنىڭ مهغلۇبىيىتى ھهققىدىكى ۋەقهلهر 

نهسهبلىرىمىزمۇ -خااليىقالرنىڭ ئېسىدىن كۆتۈرۈلۈپ كهتمىسۇن، بىزنىڭ نام

بۇنى ئوقۇغان ۋە ئاڭلىغانالر . ئۇنتۇلۇپ كهتمهي مهڭگۈ يادىكار قالسۇن

ىڭ ۋە بىزنىڭ ھهققىمىزگه دۇئا ، شېهىتلهرنىڭ شۇنداقال سېنغازىالرنىڭ

شهپقهتلىك تهڭرىم -قىلسا، كۆپچىلىكنىڭ دۇئالىرى ئىجابهت بولۇپ رەھىم

باشقىالرنى ياخشى ‹. گۇناھلىرىمىزنى مهغپىرەت قىلىۋەتسه ئهجهب ئهمهس

ئىش قىلىشقا دااللهت قىلغۇچى، شۇ ئىشنى قىلغۇچىغا ئوخشاش ئهجىرگه 

بويىچه، مهنمۇ بۇ خاسىيهتلىك ئىشنىڭ دېگهن ھهدىس نىڭ روھى › ئىگه بولىدۇ

  » .شاراپىتىدىن بهھرىمهن بولسام

زارلىقتا - مهن كۈندىلىك تۇرمۇش غېمىگه گىرىپتار بولغان، خار«: ئهمما مهن

ئۇلۇغ كىشىلهرنىڭ . ئېتىبارسىز ھايات كهچۈرۈۋاتقان ئاجىز بىر كىشى

ى، بولۇپمۇ قىلغان جهڭلىرى، يۇرت سوراپ پۇقراالرنى ئىدارە قىلغان ئهھۋال

 بىلهن ۋكىتىهش-شانۇ ئالهمگه داڭقى كهتكهن، پادىشاھلىق غازىدەكئاتىلىق 

پهخىرلهنگهن بىر كىشىنىڭ ھۆكۈمرانلىقى توغرىسىدا كىتاب يېزىشقا، ئېغىز 

ئېچىشقا، قهلهم يۈرگۈزمهككه ھهددىم يوق ھهم مهندە ئۇنداق جۈرئهت ۋە يۈرەك، 

خوجىالرنىڭ ئىسالم ئاچقان  كۇچارلىق. قابىلىيهت ۋە ئىقتىدارمۇ يوق

بولغان ۋەقهلهر، يۈز بهرگهن ھادىسىلهر .  يىل ئۆتۈپتۇ40ۋاقتىدىن ھازىرغىچه 

شۇ ۋەقهلهرگه قاتناشقان ياكى . كىشىلهرنىڭ خاتىرىلىرىدىن كۆتۈرۈلۈپ كهتتى

خهلق . ئۇنى ئۆز كۆزى بىلهن كۆرگهن كىشىلهرنىڭ كۆپچىلىكى ئۆلۈپ تۈگىدى

پۇرات ھېكايه، قىسسىلهرنى توپالپ، - هن پارچهئارىسىدا تارقىلىپ يۈرگ

 تېپىپ چىقماق مېنىڭ قولۇمدىن توغرىراقنىبىرىگه سېلىشتۇرۇپ، -بىر

سېخىي كىشىلهر ئۆزرىنى قوبۇل «دېدىم ۋە » كېلىدىغان ئاسان ئىش ئهمهس

بىر نهچچه جان . دېگهن ھهدىسنىڭ مهزمۇنى بويىچه ئۆزرە ئېيتتىم» قىلىدۇ
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 بىلىپ، غهنىمهتۋاقىتنى «: بۇرادەرلىرىم يىغىلىپ-ياردوستلىرىم، پېشقهدەم 

 دادخاھنىڭ بۇيرۇقىغا ئهمهل قىلىپ، تهڭرىنىڭ رازىلىقى ئىمىنمۇھهممهد 

ئۈچۈن ئۆزىنىڭ جېنىنى پىدا قىلغان شېهىتلهرنىڭ ۋەقهلىرىنى توپالپ 

كىتاب قىلساڭ، بۇ كىتابنى ئوقۇغان كىشىلهر شېهىتلهرنىڭ ئىسىملىرىنى 

ياخشى ئىش قىلغۇچىغا تهڭرىم زور ‹ئۇالرنىڭ روھىغا دۇئا قىلسا، ياد ئهيلهپ، 

دېگهن › كىشىلهرمۇ ياخشى سۈپهت بىلهن ئۇالرنى ماختايدۇ. ئهجىر بېرىدۇ

مهن . دېدى» سۆزنىڭ روھىغا ئاساسهن، سهنمۇ قۇرۇق قالماس ئىدىڭ

بۇرادەرلىرىمنىڭ بۇ تهلهپلىرىنى ھهقىقهت دەپ بىلىپ، ئۇالرنىڭ سۆز -يار

رلىرىنى تاشقا ئۇرۇپ ئېتىبارسىز قالدۇرۇشنى مۇناسىپ كۆرمىدىم ۋە گۆھه

مۇشۇنداق زور كىتابنى يېزىپ چىقىشنى ئۈستۈمگه ئېلىپ، ئۆزۈمنى 

  . باشقىالرنىڭ ماالمهت ئوقىغا نىشانه قىلدىم

دېگهن » قىلىنغان ئىلتىماس سېخىي كىشىلهرنىڭ ھۇزۇرىدا قوبۇل بولىدۇ«

لىپ ياكى بىلمهي ئۆتكۈزگهن كهمچىلىك، ھهدىسنىڭ مهزمۇنى بويىچه، بى

خاتالىقلىرىمنى ئوقۇغان ۋە ئىشىتكهنلهرنىڭ ئهپۇ ئېتىكى بىلهن يېپىپ، 

  . سېخىي قهلهملىرى بىلهن تۈزىتىشلىرىنى ئۈمىد قىلىمهن

ياخشى ئىشقا تهڭرىم كاتتا ئهجىر ئاتا قىلىدۇ، خااليىقمۇ رەھمهت «چۈنكى 

توال بهھرى يېتىپ - يىچه، كهمىنه ئازدېگهن ھهدىسنىڭ مهزمۇنى بو» ئېيتىدۇ

قالسا ئهجهب ئهمهس، دېگهن ئارزۇ بىلهن ئىشهنچلىك تارىخ كىتابلىرىنىڭ 

بىلگهن، ئۆز قۇلىقى بىلهن - مهزمۇنىدىن پايدىلىنىپ، ئۆز كۆزى بىلهن كۆرگهن

پۇرات ھېكايه، -ئاڭلىغان كىشىلهردىن سۈرۈشتۈرۈپ سوراپ، مۈجمهل، پارچه

سېلىشتۇرۇپ راست ۋە ئېنىقلىرىنى تالالپ، بۇ كىتابنى قىسسه، رىۋايهتلهرنى 

  . يېزىپ چىقتىم

 دادخاھ دېگهن كىشى سهۋەب ئىمىنبۇ كىتابنىڭ يېزىلىشىغا بىرى، مۇھهممهد 

يهنه بىرى، بۇ كىتابنى يېزىشقا كىرىشكهن ۋاقتىمدا بۇ يۇرتالردا . بولغان

تىرجهملىك قارار دۈشمهنلىك، ئاداۋەت، پاراكهندىچىلىك تۈگهپ تىنچلىق ۋە خا
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دەپ ئاتىدىم ۋە » ئهمىنىيهتارىخىي «شۇنىڭ ئۈچۈن، بۇ كىتابنى . تاپقانىدى

  . مۇقهددىمه، ئىككى باب ھهم خاتىمه بىلهن تامامالشنى نىيهت قىلدىم

دىيانهتلىك ئاپتورالر ۋە يازغۇچىالر بۇ كىتابنى كۆرگهندە ياكى ئوقۇغاندا، 

جابهتلىك دۇئا بىلهن ئهسلىرىگه زار، ئېتىبارسىز كىشىنى ئى- كهمىنه خار

ئېلىشلىرىنى، ئۇنتۇپ قالماسلىقىنى ئىلتىماس قىلىپ، قولۇمغا قهلهم 

  . ئېلىپ، يېزىشنى باشلىدىم

سېخىيلىق سۈپىتىڭنىڭ ھۆرمىتى بىلهن مېنىڭ مۇشۇ ! ئۇلۇغ تهڭرىم

چۈنكى، سهن ئهڭ سېخى ۋە ئهڭ . ئىشىمنى ئاسان قىلىشىڭنى تىلهيمهن

ى ئىلتىجا قىلغۇچىالرنىڭ ئىلتىجاسىنى جهزمهن تهڭر. رەھىملىكسهن

  . ئىجابهت قىلغۇچىدۇر

 ۋە يهتته    پهيغهمبهردىن مۇشۇ كۈنگىچه موغۇلىستاننۇھ ― ئىككىنچى ئادەم

 دە يۈز بهرگهن ئهھۋالالر، بۇ يهرلهرگه ھۆكۈمرانلىق قىلغان گۇرۇھالر   شهھهر

لىشىدىكى سهۋەب، دەپ ئاتى» موغۇلىيه«توغرىسىدىكى ئهھۋالالر، بۇ يهرنىڭ 

مۇسۇلمان خانالرنىڭ نهسهبى، يهتته شهھهرنىڭ خاقانى چىنغا تهۋە بولۇشى 

مۇقهددىمه، ئىككى باب ۋە خاتىمىدىن ― قاتارلىقالرنىڭ ئومۇمىي بايانى 

  . تهركىب تاپقان بىر كىتاب قىلىندى

  .  ياردىمى بىلهن بېسىلىپ چىقتىپانتىسوپنىڭ نىكواليبۇ كىتاب 

»  ئۇلۇممهدرىسهئىي«)  يىلى-1322ھىجرىيه ( يىلى -1904 قازان مىالدىيه

  . باسمىخانىسىدا بېسىلدى
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  مۇقهددىمه

نىڭ ئهھۋالى ۋە بۇ جايدا يۈز بهرگهن ) يهتته شهھهر(موغۇلىستان  
ۋەقهلهر؛ بۇ يۇرتقا كىملهرنىڭ ھۆكۈمرانلىق قىلغانلىقى ۋە 

كهن  بۇ يهردە ئۆت دەپ ئاتىلىشىنىڭ سهۋەبلىرى؛» موغۇلىيه«
خاقانى چىننىڭ  مۇسۇلمان خانلىرىنىڭ نهسهبلىرى؛ 

  خهلقىنى بويسۇندۇرغانلىقى موغۇلىستان

ھۆرمهتلىك دوست ۋە بۇرادەرلهرگه روشهن بولغايكى، بۇ يهتته شهھهرنى   

بۇ . دەپ ئاتاپتۇ» موغۇلىستان«قهدىمكى تارىخ كىتابلىرىدا كىشىلهر 

ھۈججهتلهر موغۇلىستان -قهشهھهرلهردە شۇ چاغالردا يېزىلغان كونا ۋەسى

دەپ ئاتالدى؟ قايسى » موغۇلىستان«نېمه ئۈچۈن . ھېسابىدا دەپ پۈتۈلۈپتۇ

زاماندىن باشالپ ئىسالم دۆلىتىگه مۇشهررەپ بولدى؟ پادىشاھلىرى قايسى 

مىللهت، قايسى مهزھهپته؟ خاقانى چىننىڭ باشقۇرۇشىغا ئۆتكىلى نهچچه يىل 

ىخ كىتابلىرىدىن پايدىلىنىپ بولسىمۇ بولدى؟ بۇ مهسىلىلهر قهدىمكى تار

قىسقىچه بايان قىلىنمىسا، بۇ كىتابنى يېزىشتىكى مهقسهت روشهن ۋە ئېنىق 

چۈنكى ھهر قانداق سۆز قىلغۇچى سۆزنىڭ . بولمايدىغانلىقىنى ھېس قىلدىم

بېشىنى ئوچۇق سۆزلىمهي، ئاخىرىغا قانچه كۈچىگهن بىلهن، ئوقۇغان ۋە 

دەپ قاراپ، ئۇنداق سۆزگه ئېتىبار » ، بېشى يوقئايىغى بار«ئاڭلىغانالر 

 ىتارىخ«، »تۇسسهفا-رەۋزە«شۇنىڭ ئۈچۈن، مۇناسىۋەتلىك جايالرنى . قىلمايدۇ

گه ئوخشاش تارىخ كىتابلىرىدىن تالالپ ئېلىپ »شهھىرى خىيه«، »رەشىدى

  . كىرگۈزدۈم

ۋەقهنى ھهزرىتى نۇھ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇبارەك نامى بىلهن 

  . اشاليمهنب

ئىككىنچى ئادەم دەپ ئاتالغان نۇھ ئهلهيهىسساالم توپان باالسى ئىچىدە 

قالغان چاغلىرىدا، تهڭرىنىڭ ئهمرى بىلهن كېمه ياساپ، بۇ كېمىگه 
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. ئادەملهردىن باشقا، يهنه ھهر تۈرلۈك مهخلۇقاتالردىنمۇ بىر جۈپتىن سالدى

چاغدا كېمىدە ئادەم بۇ . ئاقىۋەت كېمىنى جۇد تېغىنىڭ ئۈستىدە توختاتتى

ئامان قالغانالرنىڭ ئىچىدىنمۇ نۇھ . زاتىدىن سهكسهن كىشى ئامان قالغانىدى

ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۈچ ئوغلى ۋە ئۇالرنىڭ خوتۇنلىرىدىن باشقىالر سۇنىڭ 

شۇنىڭدىن كېيىن يهر يۈزىگه پهيدا بولغان . سېسىقچىلىقىدا ھاالك بولدى

ۇ ئوغۇللىرىنىڭ ئۇرۇقىدىن ھهممه ئادەم نۇھ ئهلهيهىسساالمنىڭ ش

، يهنى »ئادىمى سانى«شۇنىڭ ئۈچۈن نۇھ ئهلهيهىسساالم . تۆرەلگهنىدى

  . ئىككىنچى ئادەم دەپ ئاتالغان

. نۇھ ئهلهيهىسساالمنىڭ ئوغۇللىرىنىڭ ئىسمى سام، ھام ۋە يافهس ئىدى

  . دەپمۇ ئېيتىدۇ» يهيغهمبهر«بهزى رىۋايهتلهردە بۇالرنى 

قى ۋە بارلىق پهيغهمبهرلهر سام ئهۋالدىدىن؛ پۈتۈن پۈتۈن ئهرەبىستان خهل

زەڭگىبار، ھهبهش، سۇدان زېمىنلىرىدىكى خهلقلهر ھام ئهۋالدىدىن؛ پۈتۈن شانۇ 

. شهۋكهتلىك ئۇلۇغ پادىشاھالر ۋە تۈركلهر يافهس ئهۋالدىدىن دېيىلىدۇ

. چوڭ ئوغلىنىڭ ئىسمى تۈرك ئىدى.  ئوغۇل دۇنياغا كهلدى11يافهستىن 

  .  تۈركنىڭ نهسلىدىن پهيدا بولغان رك، موڭغۇل، قىپچاق ۋە خىتايالرپۈتۈن تۈ

ئهمما تۈركنى شۇ زاماندا يافهس ئوغالن دەپ ئاتايتتى، بهزى تارىخ 

  . كىتابلىرىدا يافهس ئوغالننى كىيومۇرس بىلهن بىر ئهسىردە ئۆتكهن دەيدۇ

ىن يافهسنىڭ ئىككىنچى ئوغلى چىن، ئۇنىڭ ئوغلى ماچىن بولۇپ، پۈتۈن چ

  . ماچىن خهلقى شۇنىڭ نهسلىگه مهنسۇپ

ئۈچىنچى ئوغلى رۇس بولۇپ، پۈتۈن رۇس، ناساراالر رۇسنىڭ ئۇرۇقىدىن 

بىرلهپ بايان قىلساق گهپ ئۇزىراپ -قالغان ئوغۇللىرىنى بىر. تارالغان

گهپنىڭ خۇالسىسى شۇكى، سام ئهلهيهىسساالم غهرب تهرەپكه، ھام . كېتىدۇ

  . افهس شهرق تهرەپكه يۈرۈش قىلدىجهنۇب تهرەپكه، ھهزرىتى ي
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ئهمما سۇ بار يهردە ئوت يوق، ئوت . يافهسنىڭ ئهۋالدى ناھايىتى تېز كۆپهيدى

يافهس بۇ ئهھۋالنى . بار يهردە سۇ يوق بولۇپ، ئۇالر قىيىنچىلىقتا قالدى

نۇھ ئهلهيهىسساالم تهڭرىنىڭ . ئاتىسى نۇھ ئهلهيهىسساالمغا ئهرز قىلدى

 جهبرائىل  تهڭرىدۇئاسى ئىجابهت بولۇپ. ىلدىدەرگاھىغا ئىلتىجا ق

نۇھ . نى ئهۋەتتى) ئۇلۇغ ئىسىمالر(ئهلهيهسساالمدىن ئىسمى ئهزەم 

شۇنىڭدىن . ئهلهيهىسساالم بۇ ئىسمى ئهزەمنى تاشقا ئويۇپ يافهسكه بهردى

باشالپ يافهسنىڭ ئهۋالدلىرى قاچان خالىسا شۇ چاغدا يامغۇر ياغىدىغان 

يادا «تۈرك تىلىدا بۇ تاش . دەيدۇ» ھهجرۇلمهتهر«ب تىلىدا بۇ تاشنى ئهرە. بولدى

بۇ تاش پهقهت يافهسكه تهۋە زېمىندىال كارغا . نامى بىلهن مهشهۇر» تېشى

  . كېلهتتى، سامغا تهۋە بولغان ئهرەبىستان زېمىنىدا كارغا كهلمهيتتى

 يۇرتنى ئاۋات پاراۋان قىلماق ئۈچۈن، خۇداۋەندە كېرىم ئۆزىگه خاس قۇدرىتى

بىلهن نۇھ ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهۋالدىدىن ئۇزۇن ۋاقىت ئۆلۈم ئاپىتىنى 

تۈركۈم، - شۇنىڭ بىلهن ئۇالرنىڭ ئهۋالدى كۆپىيىپ، تۈركۈم. كۆتۈرۈۋەتتى

بىر . ھهر بىر گۇرۇھ بىر خىل تىلدا سۆزلىشهتتى. گۇرۇھ بولۇپ كهتتى- گۇرۇھ

يافهس ھايات . گۇرۇھ يهنه بىر گۇرۇھ بىلهن تهرجىمان ئارقىلىق سۆزلىشهتتى

  . چېغىدىال ئۇنىڭ ئهۋالدى ئوتتۇز يهتته خىل تىلدا سۆزلىشهتتى، دېيىلىدۇ

نۇھ ئهلهيهىسساالمنىڭ ئوغلى يافهس، ئۇنىڭ ئوغلى تۈرك، ئۇنىڭ ئوغلى 

ئىلغهخان، ئۇنىڭ ئوغلى زىب باتۇيخان، ئۇنىڭ ئوغلى كۆيۈكخان، ئۇنىڭ ئوغلى 

  . ئېلىنجهخان ئىدى

ئۇ . ۆلهتمهن، تۇرمۇشى پاراۋان كىشى ئىدىئېلىنجهخان ناھايىتى د

بايلىقنىڭ كۆپلۈكىدىن كۆرەڭلهپ، ئاتا ۋە ئهجدادلىرىنىڭ دىنىنى تاشالپ 

دېمهك، بۇ يولغا ماڭغان . قاراڭغۇ يولغا مېڭىپ تهڭرىگه شېرىك كهلتۈردى

  . پادىشاھالرنىڭ تۇنجىسى ئېلىنجهخاندۇر-خان

ئۇ . دقا كهلدىئېلىنجهخاندىن قوشكېزەك بىر جۈپ ئوغۇل ۋۇجۇ

. قويدى» تاتار«، بىرىنىڭ ئېتىنى »موغۇل«ئوغۇللىرىنىڭ بىرىنىڭ ئېتىنى 
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ئۇ ئۆمرىنىڭ ئاخىرىدا يۇرتنى ئىككى ئوغلىغا تهقسىم قىلىپ، چېگىرىلىرىنى 

 بېرىلگهن  قىلىپموغۇل خانغا تهقسىم. توختام قىلىپ ئايرىپ بهردى

» تاتارىستان«لگهن زېمىنالر ، تاتار خانغا بۆلۈپ بېرى»موغۇلىستان«زېمىنالر 

  . ھهر قايسىسى ئۆز يۇرتلىرىغا خان بولدى. دەپ ئاتالدى

ئېلىنجهخاننىڭ ئوغلى موغۇلخان، ئۇنىڭ ئوغلى قاراخان، ئۇنىڭ ئوغلى 

ئوغۇزخان، ئۇنىڭ ئوغلى كۈنخان، ئۇنىڭ ئوغلى ئايخان، ئۇنىڭ ئوغلى 

ان، ئۇنىڭ ئوغلى يۇلتۇزخان، ئۇنىڭ ئوغلى دېڭىزخان، ئۇنىڭ ئوغلى مهڭلىكخ

پادىشاھ پهرىدۇننىڭ ئوغلى تۇرخان بىلهن ئېلىخان ئۆزئارا . ئېلخان ئىدى

بۇنىڭدىن . ئاالقىلهر ئهۋەتىشىپ مۇناسىۋەت قىلىشقانىكهن- ئهلچىلهر ۋە خهت

  . ئېلخان بىلهن تۇرخاننىڭ زامانداش ئىكهنلىكىنى بىلگىلى بولىدۇ

 پادىشاھ بولۇپ جاھاندىن موغۇلخان ئهۋالدىدىن سهككىز خان ناھايىتى زور

ئهمما توققۇزىنچىسىغا، يهنى ئېلخانغا نۆۋەت كهلگهندە، موغۇلخان بىلهن . ئۆتتى

تاتارخاننىڭ ئارىسىغا ئاداۋەت چۈشۈپ، ئاخىر ئاداۋەت، جېدەل ۋە دۈشمهنلىككه 

نهتىجىدە تاتارالر غالىب . ماجىراالر يۈز بهردى-ئىككى ئوتتۇرىدا جهڭ. ئايالندى

  . ئهۋالدىنى قويمىدى- لالرنى ئۆلتۈرۈپ، يهر يۈزىدە ئۇالرنىڭ ئۇرۇقكېلىپ، موغۇ

بىر رىۋايهتته ئېلخان ئۆزى، يهنه بىر رىۋايهتته ئوغلى قىناخان، ئىككى ئهر، 

ئىككى ئايال قۇتۇلۇپ قېلىپ، بىر ئات، بىر موزايلىق سىيىر، ئۈچ قوي، بىر 

پ بېرىپ ئۆچكىنى ئېلىپ كۆزدىن يىراق بىر تاغنىڭ جىلغىسىغا قېچى

ئۇالر تاغ جىلغىسىنىڭ ئاغزىنى چىڭ . ئۆمرىنى ئۆتكۈزدى، دېيىلىدۇ

ئېتىۋېلىپ نهچچه ئهۋالد، بهلكى نهچچه ئون، نهچچه مىڭ يىلالر ئۆتكىچه جىلغا 

بارا ئۇالرنىڭ ئهۋالدلىرى ۋە چارۋىلىرى كۆپىيىپ جىلغا -بارا. ئىچىدە ياشىدى

 زېمىننىڭ ھهممىسى مۇشۇ ئۇالر ئاسمان ئاستىدىكى. ئىچىگه پاتماي قالدى

. دەپ ئاتىالتتى» ئهرگىنه قۇن« ئىسمى ڭبۇ جاينى. دەپ خىيال قىلىشاتتى

ئۇالر ئىالجسىزلىقتىن تاغ جىلغىسىنىڭ ئېتىۋېتىلگهن ئاغزىنى ئېچىپ 

ئاشۇ خانالرنىڭ ياخشى ئۆتكهن زامانلىرىنى تهبرىكلهيدىغان . چىقتى
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سوۋغات قىلىش -ىسىدا تارتۇقخۇشاللىق كۈنلىرىدە پادىشاھ ۋە ئۇلۇغالر ئار

. توققۇزدىن سوۋغات قىالتتى-الزىم كهلسه، ھهر قانداق نهرسىنى توققۇز

شانۇ شهۋكهتلىك . ئهمهلىيهتته سهككىزنى بىر توققۇز دەپ ئاتايتتى

ئايال پۇقراالر -پادىشاھالرنىڭ ھۇزۇرىدىال ئهمهس، بهلكى ئادەتتىكى ئامما، ئهر

از دېگهندە سهككىز نان ئېلىپ بېرىپ ئۇنى كېلىش قىلىشسا، ئ-ئۆزئارا بېرىش

 سهككىز ناننى توققۇز نانغا تهڭ، دەپ مدەھه. توققۇز نان، دەپ ئاتايتتى

  . قائىدە داۋاملىشىپ كهلمهكته- تا ھازىرغىچه بۇ رەسىم. ھېساباليتتى

ئاتلىق، ئهرگه تهگمىگهن بىر » ئهلئهنقىۋا«شۇ زاماندا ئېلخاننىڭ ئهۋالدىدىن 

بىر كېچىسى بۇ ئايال ياتقان ئاق ئۆينىڭ تۈڭلۈكىدىن قۇياش . ئايال خان ئىدى

بۇنىڭ بىلهن ئهلئهنقىۋاغا خۇشلۇق . نۇرىغا ئوخشاش بىر يورۇقلۇق چۈشتى

لهززىتى ھاسىل بولدى ھهم تهڭرىنىڭ قۇدرىتى بىلهن ھامىلىدار بولۇپ 

ھهزرىتى بۈۋى مهريهممۇ خۇددى شۇنداق بولۇپ ھهزرىتى ئهيسا . قالدى

بۇنداق ئىشالر تهڭرىنىڭ قۇدرىتى ئالدىدا . ساالم ۋۇجۇدقا كهلگهنىدىئهلهيهىس

  . ناھايىتى ئاسان

دېگهن » تهڭرى نېمىنى خالىسا ۋە نېمىنى بۇيرۇسا بولماي قالمايدۇ«چۈنكى 

  . ئايهت تهڭرىنىڭ ئۆزىگه خاس سۈپىتىدىن ئىبارەت

ت پهيدا پاسا- سۆز، پىتنه-خان ئوردىسى ئىچىدىكى ئهمهلدارالر ئارىسىدا گهپ

بولغان بولسىمۇ، ئهمما، ئۇالر ۋەقهنىڭ ئهمهلىيىتىنى ئۆز كۆزلىرى بىلهن 

  . كۆرگهنلىكتىن، خانغا بولغان ئىشهنچ يېڭىۋاشتىن كۈچهيدى

. دەپ ئات قويدى» بۇزەنجىرخان«ئهلئهنقىۋا ئوغۇل تۇغۇپ، ئۇنىڭغا 

. بۇزەنجىرخان چوڭ پادىشاھ بولۇپ، ئىمىر ئابا مۇسلىم بىلهن دوست ئىدى

دېمهك، بۇنىڭدىن بۇزەنجىرخاننىڭ ئابا مۇسلىم بىلهن زامانداش ئىكهنلىكىنى 

  . بىلىۋالغىلى بولىدۇ
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بۇزەنجىرخاننىڭ ئوغلى بوقاخان، ئۇنىڭ ئوغلى مۆمىنخان، ئۇنىڭ ئوغلى 

قايدۇخان، ئۇنىڭ ئوغلى بايسۇنقۇرخان، ئۇنىڭ ئوغلى دۆمنهخان، دۆمنهخاندىن 

. زەك بىر جۈپ ئوغۇل ۋۇجۇدقا كهلدىقىبلىخان، قاجۇلىخان دەپ قوشكې

كۆرگهن چۈشىنى . كۈنلهرنىڭ بىرىدە كىچىك ئوغلى قاجۇلىخان چۈش كۆردى

بۈگۈن كېچه ئاكام قىبلىخاننىڭ «: دادىسىغا بايان قىلىپ ئېيتتىكى

ئېتىكىدىن بىر قۇياش چىقىپ ئاسمانغا كۆتۈرۈلۈپ ھهممه ئالهمنى يورۇتتى، 

 كېيىن يهنه بىر نهچچه قۇياش پهيدا بولۇپ ئۇنىڭدىن. كېيىن ئولتۇرۇپ كهتتى

ئاخىر . بۇ ئىش بىر نهچچه قېتىم تهكرارالندى. بىرلهپ كىرىپ كهتتى-بىر

يۇلتۇزلۇق كېچىدەك يورۇق بولۇپ تۇرغان چاغدا، مېنىڭ ئېتىكىمدىن بىر 

يهنه بىر . قۇياش چىقىپ ھهممه جاھاننى يورۇتتى، ئاخىر ئۇمۇ ئولتۇرۇپ كهتتى

. بۇ ئهھۋال ئۇزاق داۋام قىلدى. يدا بولۇپ ھهممه يهرنى يورۇتتىنهچچه قۇياش په

دادىسىنىڭمۇ چۈشىدە مۇشۇنداق . دېدى» كېيىن ئويغانسام چۈشۈم ئىكهن

ئۇ پۈتۈن ئوردا ئهمهلدارلىرىنى يىغىپ ئۇالرغا . ۋەقهلهر يۈز بهرگهنىدى

ئوردا ئهمهلدارلىرى مۇالھىزە . ئوغلىنىڭ چۈشىنى تهپسىلىي بايان قىلدى

قىبلىخاننىڭ ئهۋالدىدىن بىر شهۋكهتلىك پادىشاھ «: قىلىشقاندىن كېيىن

. ۋۇجۇدقا كېلىدىكهن، پۈتۈن ئالهم ئۇنىڭغا بويسۇنۇپ خاتىرجهم ياشايدىكهن

كهينىدىن دۇنياغا - كېيىن چىققان قۇياشالر پهرزەنتلىرى بولۇپ كهينى

چۈش . دىكهنكېلىپ، ھهر بىرى بىر تهرەپكه پادىشاھ بولۇپ دەۋران سۈرۈپ ئۆتى

كۆرگهن قاجۇلىخاننىڭ نهسلىدىن ناھايىتى شهۋكهتلىك ئۇلۇغ بىر پادىشاھ 

ئۇنىڭ ئهۋالدىنىڭ ياخشى خىسلىتىدىن يهر يۈزى ئاۋات ۋە . ۋۇجۇدقا كېلىدىكهن

بۇنى ئاڭالپ ھهممه كىشى . ، دەپ تهبىر بېرىشتى»باياشات بولىدىكهن

 : منهخاندۆ. دۆمنهخاننى مۇبارەكلهشتى ۋە ئاپىرىن ئوقۇشتى

. مهندىن كېيىن ئوغلۇم قىبلىخان ۋە ئۇنىڭ ئهۋالدى پادىشاھ بولسۇن― 

قاجۇلىخاننىڭ ئهۋالدى ۋەزىرلىك ئورنىدا تۇرۇپ مهملىكهت ئىشلىرىدىن خهۋەر 

  . مۇشۇ مهزمۇندا خهت پۈتۈلسۇن، دەپ ئهمىر قىلدى. ئالسۇن
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ۋۇزەرا، -خهت يېزىلىپ تهييار بولغاندىن كېيىن، خان باشلىق پۈتۈن ۋەزىر

  . ئۇمهراالر خهتكه مۆھۈرلىرىنى بېسىپ خهزىنىگه تاپشۇردى-ئهمىر

خانالرنىڭ خهزىنىلىرىدە تا سۇلتان ) توختام خهت(مۇشۇ ۋەسىقه 

سهئىدخاننىڭ زامانلىرىغىچه ساقلىنىپ، ئۇنىڭدىكى بهلگىلىمىلهر ئىجرا 

  . ىلىدۇدەپ ئات» پارامىن«تىلىدا ) موڭغۇل(بۇ خهت قالماق . بولۇپ كهلگهنىكهن

قىبلىخاننىڭ ئوغلى بوزناخان، ئۇنىڭ ئوغلى يىسۇ باھادىرخان، ئۇنىڭ 

 - 598نىڭ ) ھىجرىيه(چىڭگىزخان تارىخ . ئوغلى پادىشاھ چىڭگىزخان ئىدى

» كۇرۇلۇن«پايتهختى قارا قۇرۇمدىكى .  پادىشاھلىق تهختىدە ئولتۇردى يىلى

 بولۇپ،    ئالتانخان—نى انىڭ خ) جۇڭگو(شۇ چاغدا خىتاي . دېگهن يهردە ئىدى

يهنى (جۇڭدۇ «خىتاي تىلىدا خان بالىغنى . ئىدى» خان بالىغ«پايتهختى 

  . دەيدۇ» )دادۇ

ئالتانخاننىڭ ئۈستىگه چىڭگىزخان چېرىك تارتىپ بېرىپ نۇرغۇن 

ئاخىر ئالتانخان تهسلىم بولۇپ، دوستلۇق ئىپادىسىنى . شهھهرلىرىنى ئالدى

 شۇنىڭغا رازى بولۇپ، ئالتانخاننىڭ چىڭگىزخان. بىلدۈرۈپ قىزىنى بهردى

  . قىزىنى خوتۇنلۇققا ئېلىپ ياندى

شهرقته خانبالىغدىن تارتىپ شىمالدا قازان شهھىرىگىچه بولغان 

دەپ ئاتىلىشىدىكى سهۋەبكه كهلسهك، چىڭگىزخان » تاتارىستان«زېمىننىڭ 

ر قازان شهھىرىگه ھۆكۈمرانلىق قىلىپ تۇرغان چاغلىرىدا ئېلىپ بارغان تاتا

ئهسكهرلىرى غهلىبه قازىنىپ شۇ جايالردا ئولتۇراقلىشىپ قالغانلىقى ئۈچۈن، 

دەپ ئاتالغان بولۇشى » تاتارىستان«غهلىبه قىلغۇچىالرنىڭ نامى بىلهن 

مۇمكىن، كېيىن بۈيۈك ئهمىر تېمۇر كوراگان ھۆكۈمرانلىق قىلغان چاغالردا 

  . لىدۇتاتارالرنى كۆچۈرۈپ ئۆز يۇرتلىرىغا ئېلىپ كهلدى، دېيى
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چىڭگىزخان غهرب تهرەپته رۇم، مهۋسىل، باغداد، جهنۇب تهرەپته 

 دەرياسى، سىندى، كابېل، بهدەخشانالرنى ھهم تاتارىستاننى قولغا   ئوزپايخان

  .  يىل ئۆمۈر كۆردى73 يىل پادىشاھ بولدى، ئۇ 25كىرگۈزۈپ 

ن بۈيۈك قاراچانويا. پارامىندىكى بهلگىلىمه بويىچه، قاراچانويان ۋەزىر بولدى

چۈنكى ئهمىر . ئهمىر تېمۇر كوراگاننىڭ بهشىنچى ئهۋالد بوۋىسى ئىدى

تېمۇرنىڭ ئاتىسى ئهمىر تورغاي، ئۇنىڭ ئاتىسى ئهمىر توكۇل، ئۇنىڭ ئاتىسى 

ئهمىر ئېلىنگىر، ئۇنىڭ ئاتىسى ئهمىر ئېجىل باھادىر، ئۇنىڭ ئاتىسى قارا 

ڭ ئاتىسى ئهمىر بهردوق نويان باھادىر، ئۇنىڭ ئاتىسى ئهمىر سۇغۇنچىن، ئۇنى

باھادىر، ئۇنىڭ ئاتىسى ئهمىر ئىرمىچىن بارالس، ئۇنىڭ ئاتىسى قاجۇلى 

باھادىر، ئۇنىڭ ئاتىسى دۆمنهخاندىن ئىبارەت بۈيۈك ئهمىر تېمۇرنىڭ 

  . سهككىزىنچى بوۋىسى بىلهن چىڭگىزخاننىڭ تۆتىنچى بوۋىسى بىر ئىدى

ك قاجۇلىخان ۋە ئۇنىڭ خانلىق قىبلىخان ۋە ئۇنىڭ ئهۋالدىغا، ۋەزىرلى

ئهۋالدىغا بهلگىلىنىپ پارامىن يېزىلغانلىقى ئۈچۈن، بۈيۈك ئهمىر تېمۇر 

كوراگان ھهر قانچه چوڭ پادىشاھ بولغان بىلهن يهنىال خىزمهتچى، بۇيرۇقنى 

پارامىننىڭ بهلگىلىمىسىنى . ئىجرا قىلغۇچى دەرىجىسىدە ئىدى

  . تتىئۆزگهرتهلمهي بىر نهچچه ئهۋالدقىچه شۇنداق ئۆ

 زامانلىرىدا ئۇۋەيس خاننىڭ ئوغلى يۇنۇسخان ئولجا   مىرزا ئۇلۇغبهگنىڭ

كهسىپ -يۇنۇسخان ھۈنهر.  پالىدى تهرىقىسىدە قولغا چۈشۈۋىدى، ئۇنى شىرازغا

 نهچچه يىل 30. دەپ نام چىقىرىپ مهشهۇر بولدى» يۇنۇس ئۇستا«قىلىپ 

تىگه چىققاندا ئۆتكهندىن كېيىن، سۇلتان سهئىد مىرزا ھۆكۈمرانلىق تهخ

بۇندىن كېيىن مېنى «: شىرازغا ئادەم ئهۋەتىپ يۇنۇسخاننى ئالدۇرۇپ كېلىپ

» دوست بىلگهيال، خىزمهتچى قاتارىدا كۆرگهيال، مهنمۇ ئۆز ئالدىمغا پادىشاھ

سۆزلهرنى قىلدى، يۇنۇسخان ماقۇل بولۇپ سۇلتان -دېگهندەك نۇرغۇن گهپ

 بىر غاسهئىد مىرزا يۇنۇسخانسۇلتان . ىدەپ ئاتىد» خان«سهئىد مىرزىنى 
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قىلىپ ئهۋەتتى، ئاخىر » خان«مۇنچه موغۇلالرنى قوشۇپ موغۇلىستانغا 

  . دەپ ئاتىلىپ كهلدى» خان«خۇدايارخانغىچه ئهمىر تېمۇر ئهۋالدلىرىمۇ 

چىڭگىزخاننىڭ جۇجىخان، چاغاتايخان، ئوگتايخان، تولۇيخان دەپ تۆت 

ىتىنى ئوغۇللىرىغا تهقسىم چىڭگىزخان پۈتۈن مهملىك. ئوغلى بار ئىدى

چاغاتايخانغا ئامۇ دەرياسىدىن تارتىپ پهرغانه ۋىاليىتى ۋە . قىلىپ بهردى

شۇ سهۋەبتىن بۇ تهرەپتىكى خهلقلهرنى . موغۇلىستان يۇرتلىرى تهقسىم بولدى

  . دەپ ئاتايدىغان بولدى» چاغاتاي«

چىڭگىزخان ئوگتايخاننى ئۆزىنىڭ ئورنىغا ئولتۇرغۇزۇپ، قالغان 

ھىالكۇخان مهشهۇر . لىلىرىنى ئۇنىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇنۇشقا يارلىق قىلدىبا

بولۇپ، ۋەقهلىرىمۇ ) يهنى چىڭگىزخاننىڭ نهۋرىسى(تولۇيخاننىڭ ئوغلى 

ئهمما، بۇ يهردە موغۇلىستان خانلىرىنىڭ ئهھۋالىنى يېزىش مهقسهت . نۇرغۇن

  . قىلىنغانلىقى ئۈچۈن ھىالكۇخاننىڭ ۋەقهلىرى سۆزلهنمىدى

غاتاي خاننىڭ ئوغلى مامۇكاي، ئۇنىڭ ئوغلى سوقرا باھادىر، ئۇنىڭ چا

بۇراقخان ئىسالم دىنىغا مۇشهررەپ بولۇپ، سۇلتان . ئوغلى بۇراقخان ئىدى

ئۇ تاشكهنتنى پايتهخت قىلغانىدى، . غىياسىددىن دېگهن لهقهم بىلهن ئاتالدى

اپالمىغانالرنىڭ ئۇ ئىسالم پادىشاھلىرى ئىچىدە راۋا ت. ياش ۋاپات بولۇپ كهتتى

بۇراقخاننىڭ ئوغلى دۇۋاخان، ئۇنىڭ ئوغلى ئىسهن بۇغاخان، . بىرى بولدى

  . ئۇنىڭ ئوغلى تۇغلۇق تېمۇرخان ئىدى

نىڭ دەۋەت قىلىشى بىلهن  يېشىدا مهۋالنا ئهرشىدىن24تۇغلۇق تېمۇرخان 

 يېشىدا ۋاپات 34   يىلى- 766نىڭ ) ھىجرىيه(ئۇ تارىخ . مۇسۇلمان بولدى

  . ئۆز پايتهختى ئىلىدا دەپنه قىلىندىبولۇپ، 

مهغپۇرخان خانلىق تهختىدە ئولتۇرغان چاغدا ھهر قايسى يۇرت ئۆز ئالدىغا 

تۇغلۇق تېمۇرخان ماۋەرائۇننهھر شهھهرلىرىنى . باشقا بولۇپ كهتكهنىدى-باشقا

ئاتا مىراسىم دەپ قاراپ، ئۆزىنىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇندۇرۇشنى مهقسهت قىلىپ 
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بۇ چاغدا ئهمىر تېمۇر كوراگان شهھىرى سهبزدە ھاكىم . باردىسهمهرقهنتكه 

ئۇ تۇغلۇق تېمۇرخاننىڭ ئالدىغا چىقىپ، ئۇنى ھۆرمهت بىلهن . ئىدى

كۈتۈۋالدى، پارامىندىكى بهلگىلىمه بويىچه، تۇغلۇق تېمۇرخان ئوغلى ئىلياس 

خوجىنى سهمهرقهنتته خانلىق تهختىدە ئولتۇرغۇزۇپ، ئهمىر تېمۇر كوراگاننى 

ئۇنىڭغا ۋەزىر قىلىپ بهلگىلىدى ۋە قۇندۇزغىچه بولغان زېمىننى قولغا 

شۇ كۈندىن تارتىپ خااليىق . كىرگۈزۈپ ئۆز پايتهختىگه قايتىپ كهلدى

  . ئارىسىدا، بولۇپمۇ ئىلى شهھىرىدە ئىسالم دىنى قانات يايدى

ئهمما پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بېشارىتى بىلهن ئهبۇ نهسىر سامانى 

 قهشقهر ۋىاليىتىگه كهلدى، بۇ چاغدا    يىلى- 332خىي ھىجرىيىنىڭ تارى

قهشقهردە بۇغراخانالردىن سۇلتان ساتۇق بۇغراخاننىڭ دادىسى ھاكىمىيهت 

ئۇ تهڭرىنىڭ .  ياشالردا ئىدى13يۈرگۈزۈۋاتقان بولۇپ، سۇلتان ساتۇق بۇغراخان 

بىلهن كۆڭلىگه ئىنساپ بېرىشى، ئهبۇ نهسىر سامانىنىڭ دەۋەت قىلىشى 

ھهممه خااليىق سۇلتان . مۇسۇلمان بولدى، ھاكىمىيهتنىمۇ قولغا كىرگۈزدى

ساتۇق بۇغراخاننىڭ دەۋەت قىلىشى ۋە تىرىشىشى بىلهن مۇسۇلمان بولۇپ، 

بويسۇنماي ) ئۇلۇغى(نى ائهمما خوتهننىڭ خ. يهتته شهھهردە ئىسالم جارى بولدى

ىن ھهممىدىن بۇرۇن تۈركلهرد«.  يىلدىن كېيىن مۇسۇلمان بولغانىكهن40

دېگهن ھهدىس سۇلتان ساتۇق بۇغراخان » مۇسۇلمان بولغۇچى ساتۇق بولىدۇ

سۇلتان ساتۇق بۇغراخاننى ئاپراسىياپنىڭ ئهۋالدى . ئۈچۈن ئېيتىلغان

دېيىشىدۇ، بۇغراخاننىڭ قهبرىسى ئاتۇشتا بولۇپ، كىشىلهر ئۇلۇغ بىلىپ 

  . زىيارەت قىلىشىدۇ

ىزىر خوجاخان ئاتىسىنىڭ ئورنىدا تۇغلۇق تېمۇرخاننىڭ ئوغلى خ

بۇ چاغدا قۇمۇل، تۇرپان خهلقلىرى باشقا دىندا بولۇپ، . پايتهختته ئولتۇردى

خىزىر خوجاخان بېيجىڭ . خىزىر خوجاخاننىڭ قولىدا ئىسالم دىنىغا كىردى

تهرەپكه غازات قىلىپ بېرىپ، نۇرغۇن شهھهرلهرنى بويسۇندۇرۇپ، ئاخىر 

موغۇلىستاننىڭ پايتهختى . اندا دەپنه قىلىندىشېهىت بولدى، جهسىتى تۇرپ

  . كهن بىلهن تۇرپاندۇرريه
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خىزىر خوجاخاننىڭ ئوغلى مۇھهممهدخان، ئۇنىڭ ئوغلى شىرئهلىخان، ئۇنىڭ 

  . ئوغلى ئۇۋەيسخان، ئۇنىڭ ئوغلى يۇنۇسخاندۇر

يۇنۇسخان دىيانهتلىك، ئالىم، مۇسۇلمان كىشى بولۇپ، پايتهختى تاشكهنتته 

  . جا ئۇبهيدۇلال ئهھرارىنىڭ ئىخالسمهن مۇرىتى ئىدىئىدى، ئۇ خو

سۇلتان سهئىد مىرزىنىڭ ئوغۇللىرى مىرزا مهھمۇت ۋە مىرزا ئهھمهدلهر 

. مهلۇم سهۋەبلهر تۈپهيلى خوجا ئهھرار بىلهن تاشكهنتكه بېرىپ قالدى

ئۇالر يولدا ئۇچرىشىپ . يۇنۇسخان ئۇالرنىڭ ئالدىغا چىقىپ قارشى ئالدى

شۇ چاغدا خوجا ئهھرار ھهم نهم ھهم . شۇ يهردە ئولتۇرۇشتىئاتتىن چۈشۈپ 

يۇنۇسخان بۇ . بىپاك يهردە ئولتۇرۇپ قالغان ئوخشايمهن، دەپ گۇمان قىلدى

خوجا . ئهھۋالنى سېزىپ دەرھال ئېتىكىدە قۇرۇق توپا ئهكېلىپ تۆكۈپ بهردى

  . ئهھرار بۇ ئادەمنىڭ مۇنداق ئىخالسمهنلىكىگه خۇشال بولۇپ دۇئا قىلدى

شۇ چاغالردا بهزى بۇالڭچى، قاراقچىالر موغۇلىستان ئادەملىرىنى ئېلىپ 

خوجا ئهھرار بۇ ئىشتىن ۋاقىپ بولۇپ، . قېچىپ، باشقا يۇرتالردا ساتىدىكهن

ساتىدىغان -دىيانهتلىك مۇسۇلمان پادىشاھلىرىنىڭ پۇقرالىرىنى ئېلىپ«

دەپ » لسۇنئىشالر بولمىسۇن، يۇرت ھاكىملىرى بۇ ئىشنى قاتتىق مهنئى قى

شۇ كۈندىن باشالپ موغۇلىستان . شهرىئهتنىڭ ئهمىرىنى جارى قىلدى

يۇنۇسخان ۋاپات بولغاندىن . ساتىدىغان ئىش تۈگىدى-ئادەملىرىنى ئېلىپ

  . كېيىن تاشكهنتته دەپنه قىلىندى

يۇنۇسخاننىڭ ئوغلى ئهھمهدخان بولۇپ، ئۇ ئاقسۇدا دەپنه قىلىندى، بۇ يهر 

چۈنكى موڭغۇلالر خاننىڭ جهسىتى بار يهرنى . دىدەپ ئاتال» ئالتۇنلۇق«

بهگلهرنىڭ بۇيرۇق -خان. دەپ ئاتايتتى» ئالتۇن«ھۆرمهتلهش يۈزىسىدىن 

دەستهك، ئالتۇن نىشان دەيتتى، - خهتلىرىنىمۇ ئىززەت قىلىپ، ئالتۇن

ئهھمهدخاننىڭ تاغىسى ئىسهن بۇغا خانمۇ ئاقسۇ ئالتۇنلۇقتا دەپنه قىلىنغان 

  . نىڭ جهسىتى بىر جايدا بولدىبولۇپ، ئىككى خان
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سۇلتان سهئىدخان ئهھمهدخاننىڭ ئوغلى بولۇپ، كابۇل شهھىرىدە ئهمىر تېمۇر 

ئۇ بىر نهچچه . كوراگاننىڭ ئهۋالدى بولغان بابۇر شاھنىڭ قېشىدا تۇراتتى

كىشى بىلهن ئهنجان ۋىاليىتىگه كېلىپ ئۈچ يىل ھاكىمىيهت سورىدى، ئاندىن 

رىشنى مهسلىههت قىلىشىپ، دوغالت، دوختۇي، كېيىن يهتته شهھهرگه بې

 4700بارالس، جاراس قاتارلىق توققۇز قهبىلىدىن داڭلىق باتۇرالردىن 

بۇ چاغدا يهتته شهھهرگه . كىشىنى تالالپ، بىلله ئېلىپ قهشقهرگه كهلدى

 يىل ھۆكۈم 48ئهمىر خۇدايداد ئهۋالدىدىن مىرزا ئابابهكرى پادىشاھ بولۇپ 

 سهئىدخان قهشقهرگه كهلگهندىن كېيىن مىرزا ئابابهكرى سۇلتان. سۈرگهنىدى

سۇلتان . بىلهن ئۇرۇشتى، ئاخىر مىرزا ئابابهكرى يېڭىلىپ قېچىپ كهتتى

  . سهئىدخان يهتته شهھهرنىڭ پادىشاھلىق تهختىدە ئولتۇردى

ۋارانلىرى -مۈلۈك، چارۋا، باغ- دەپنىسى، مال- مىرزا ئابابهكرىنىڭ دۇنيا

بىر كىشىدىن . ۇ خهلققه ناھايىتى زۇلۇم سالغانىدىئ. ناھايىتى كۆپ ئىدى

تۇغقانلىرىنىڭ -ئازراق گۇناھ ئۆتكهن بولسا، ئۇ كىشىنى ئۆلتۈرۈپ، ئۇرۇق

  . مۈلكىنى قويماي سۈپۈرۈۋاالتتى-پۈتۈن مال

دەپ قىرغىن قىلدى، تىرىك » ئهھمهدخانغا ياردەملهشتى«ئۇ ئاقسۇ خهلقىنى 

شۇنىڭ . تهرەپلىرىگه كۆچۈرۈۋەتكهنىدىقالغانلىرىنى قهشقهر، يهكهن، خوتهن 

  .  يىل ۋەيرانه، ئادەمسىز، بوش بىكار قالغانىدى16بىلهن ئاقسۇ دىيارى 

تارىختا ھېچقاچان مىرزا ئابابهكرىدەك زالىم پادىشاھ ئۆتمىگهن بولۇشى 

ھهۋەس -ھهر كىشى مىرزا ئابابهكرىنىڭ ئهھۋالىنى بىلىشنى ئارزۇ. مۇمكىن

  . نى ئوقۇپ كۆرسه كۇپايه قىلىدۇ»تارىخى رەشىدى«قىلسا، 

سۇلتان سهئىدخان پادىشاھلىق تهختىدە ئولتۇرغاندىن كېيىن ھهر قايسى 

شهھهرلهرگه كۆچۈپ كهتكهن ئاقسۇلۇقالرنى ۋە ئاقسۇدا ئولتۇراقلىشىشنى 

ئاقسۇ . خالىغان كىشىلهرنى كۆچۈرۈپ كېلىپ، بۇ دىيارنى يهنه ئاۋات قىلدى

لگهن كىشىلهر بولغاچقا، ئۇالر ئۆزئارا جايالردىن كۆچۈپ كه- خهلقى جاي

  . ئىتتىپاق ئهمهس ئىدى، دېيىلىدۇ
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مۈلۈكلىرىنى -سۇلتان سهئىدخان مىرزا ئابابهكرىنىڭ خهزىنه، مال

. ھهممىسى دۇنيادىن ھاجهتسىز بولدى. ئهسكهرلىرىگه تهقسىم قىلىپ بهردى

ۇ چاغدا ش«: نىڭ ئاپتورى مىرزا ھهيدەر كوراگان شۇ كىتابتا»تارىخى رەشىدى«

شۇنداق . دۇنياغا ئانچه قىزىقمايتتىم-مال.  ياشتا ئىدىم17 ― 16مهن 

مالغا مهيلى بار -پۇل.  مىڭ قوي تهقسىم قىلىپ بهردى17تۇرۇقلۇق ماڭا 

ئولجىنىڭ - كىشىلهر قانچىلىك ئالغاندۇر؟ غهنىيمهت ئېلىنغان مال

  . دەپ يازغان» كۆپلۈكىنى شۇنىڭدىن قىياس قىلسا بولىدۇ

لتان سهئىدخان مۇسۇلمانالر ئاجىزلىشىپ، خاراب بولۇپ سېخىي سۇ

دۇنيادىن ھاجهتسىز بولغانلىقىنى -كهتكهنلىكىنى ۋە ئهسكهرلهرنىڭ مال

ئۇ . پهملهپ، بۇ يهتته شهھهر خهلقى تۆلهيدىغان ئون يىللىق باجنى كۆتۈرۈۋەتتى

ياساق -ئون يىلغىچه پۇقراالردىن بىر نهرسه ئېلىنمىسۇن، ئالۋان«

بهش . دەپ يارلىق چۈشۈردى» ن، پۇقراالرمۇ بىر نهرسه بهرمىسۇنسېلىنمىسۇ

بهش يىلدىن كېيىن ئهھۋال . يىلغىچه ئهسكهرلهرنىڭ ئهھۋالى ئوبدان ئۆتتى

. ئوردا ئهمهلدارلىرى مهسلىههتلىشىپ قهرز ئالدى. خارابلىشىشقا باشلىدى

وردا پۈتۈن دۆلهت ئهربابلىرى ۋە ئ. بۇنىڭ بىلهن ئالتىنچى يىلنى ئۆتكۈزدى

بۇنىڭلىق بىلهن ئهھۋال يهنه ئوڭشالمىدى، خان ئۆز «: ئهمهلدارلىرى يىغىلىپ

ئهمرىدىن يانمىسا، يۇرت خهلقىگه بىر نېمه دېگىلى بولمىسا، قانداق 

بۇ «دەپ مهسلىههتلهشتى ۋە تۆت يىلنى ئارتۇق ھېسابالپ، » قىلغۇلۇق

يۇرت .  كىردىمهسىلهن، بۇ يىل كاال يىلى. شهھهرگه كهلگىلى ئون يىل بولدى

خان بۇ ئىلتىماسنى . دەپ خانغا ئىلتىماس قىلىشتى» خهلقىدىن باج ئالساق

خىراج ئېلىشقا -قوبۇل قىلىپ پۇقراالردىن شهرىئهت ھۆكۈمىگه مۇۋاپىق باج

پهرمانلىرىغىمۇ تۆت يىلنى قوشۇپ - خاننىڭ يارلىق، ئهمر. يارلىق چۈشۈردى

بۇ . بنى قوبۇل قىلدىپۇقراالرمۇ شۇ ھېسا. ھېسابلىغان يىل يېزىلدى

شهھهرنىڭ يىل ھېسابى باشقا شهھهرلهردىن تۆت يىل ئىلگىرى 

  . بولغانلىقىنىڭ سهۋەبى شۇنىڭدىن ئىبارەت
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 - 939 يىل پادىشاھلىق قىلىپ، ھىجرىيىنىڭ 27سۇلتان سهئىدخان 

ئۇنىڭدىن كېيىن .  يېشىدا ۋاپات بولۇپ، يهكهنگه دەپنه قىلىندى47  يىلى

  . ن خان بولدىئوغلى ئابدۇرىشىتخا

  يوقئابدۇرىشىتخان ناھايىتى غهيرەتلىك، سېخىيلىقتا تهڭدىشى

مۇزىكا ئىلمىدە ئىككىنچى . تىللىرىدا ياخشى شېئىرالرنى يازاتتى

شۇ . ناملىق بىر مۇقام ئىجاد قىلدى» ئىشرەت ئهنگىز«ئۇ .  ئىدى  فىساغورس

نىدى، كىشى كهلگه) ئىشان(چاغالردا خوجا مۇھهممهد شېرىپ پىر دېگهن 

مىرزا مۇھهممهد ھۈسهيىن كوراگاننىڭ . ئابدۇرىشىتخان ئۇنىڭغا مۇرىت بولدى

ئوغلى مىرزا ھهيدەر ئابدۇرىشىتخاننىڭ نامىغا بىر تارىخ كىتابى يېزىپ، 

 يىل پادىشاھلىق 27ئابدۇرىشىتخان . قويدى» تارىخى رەىشىدى«ئىسمىنى 

ات بولۇپ، يهكهندە  يېشىدا ۋاپ49    يىلى- 967قىلىپ، تارىخىي ھىجرىيىنىڭ 

ئۇمۇ يۇرتنى . ئورنىغا ئوغلى ئابدۇكېرىمخان خان بولدى. دەپنه قىلىندى

بۇ چاغدا ئىنىسى . زۇمبۇلۇقنى يوقاتتى- ئادىللىق بىلهن سورىدى، زورلۇق

مۇھهممهدخان ئاقسۇغا، يهنه بىر ئىنىسى سوپى سۇلتان قهشقهرگه ھاكىم 

 ۋاپات   يىلى-1000ىيىنىڭ  يىل پادىشاھ بولۇپ تارىخىي ھىجر33ئۇ . ئىدى

  . بولۇپ يهكهندە دەپنه قىلىندى

ئابدۇكېرىمخان ۋاپات بولغاندىن كېيىن، كىشىلهر ئۇنىڭ ئىنىسى 

. مۇھهممهدخاننى يهكهندىن ئېلىپ كېلىپ خانلىق تهختىدە ئولتۇرغۇزدى

ئۇ پادىشاھ بولۇپ . مۇھهممهدخان ھهم پادىشاھ، ھهم دەرۋىش كىشى ئىدى

ندە ۋىاليهت تهرەپتىن مهخدۇم ئهزەمنىڭ ئوغلى خوجا سهككىز يىل ئۆتكه

مۇھهممهد ئىسهاق يهكهنگه كهلدى؛ مۇھهممهدخان ئىشهنچ بىلدۈرۈپ مۇرىت 

ئۇنى بايان قىلساق سۆز ئۇزىراپ . بولدى، كۆپ ياخشى ئىشالر ۋۇجۇدقا كهلدى

  . كېتىدۇ

.  يىل ھۆكۈمرانلىق قىلدى18 يىل ئۆمۈر كۆرۈپ، 70مۇھهممهدخان 

ن كېيىن ئوغلى شۇجائىددىن ئهھمهد خان بولدى بۇ كىشىنى ئۆز ئۇنىڭدى



         http://ilkitap.blogbus.comئابرال ئېلكىتاپلىرى

Email: abral@live.cn               32                    QQ: 45661336 

ئۇنىڭ ئورنىغا ئوغلى ئابدۇللېتىپ سۇلتان خان . ئادەملىرى شېهىت قىلدى

  . بولدى

 26    يىلى- 1037 يىل ھۆكۈمرانلىق قىلىپ تارىخىي ھىجرىيىنىڭ 12ئۇ 

ھ بولۇپ شۇنىڭدىن كېيىن خانزادىلهر ئۆز ئالدىغا پادىشا. يېشىدا ۋاپات بولدى

شۇ چاغالردا قۇمۇلدىن تارتىپ بۈگۈرگىچه ئابدۇرىشىتخاننىڭ . بۆلۈنۈپ كهتتى

  .  ئوغلى ئابدۇرېهىمخان پادىشاھ ئىدى- 12

سۇلتان سهئىدخاندىن تارتىپ ئۇنىڭ ئهۋالدلىرى شهرقته قۇمۇل، غهربته 

لوپقىچه بولغان -بهدەخشان، شىمالدا ئىسسىق كۆل، جهنۇبتا چهرچهن

  . شاھ بولۇپ ھۆكۈمرانلىق قىلغانزېمىنالرغا پادى

 سۇلتان ئابدۇرىشىتخاننىڭ   يىلى- 1048تارىخىي ھىجرىيىنىڭ 

توققۇزىنچى ئوغلى ئابدۇلالخان بۆلۈنۈپ كهتكهن خانلىقالرنى بىرلهشتۈرۈپ، 

 يىل 32بوۋىسىغا ۋارىسلىق قىلىپ خانلىق تهختىدە ئولتۇرۇپ، - ئاتا

لىم، قانخور، گۇمانخور بىر ئادەم ئهمما ئۇ رەھىمسىز، زا. ھۆكۈمرانلىق قىلدى

بهگلهرنىڭ ئهۋالدىدىن بولغان ئىشهنچلىك، - ئۇ ئىلگىرىكى خان. ئىدى

ۋەتهنپهرۋەر ياخشى كىشىلهردىن گۇمان قىلىپ كۆپلىرىنى ئۆلتۈرۈپ، 

ئۆزىنىڭ ئىنىلىرىدىن بىرىنى ئۆلتۈرۈپ، . قالغانلىرىنى يۇرتتىن قوغلىۋەتتى

سۇلتان ۋە ئىسمائىل سۇلتاننىمۇ ئىبراھىم ― قالغان ئىككى ئىنىسى 

ھهتتا ئۆز پهرزەنتلىرىگىمۇ . ئۇ ھېچ كىشىگه ئىشهنمىدى. قوغلىۋەتتى

ئاقىۋەت ئۆز . بالىلىرىمۇ دادىسىدىن خاتىرجهم بواللمىدى. ئىشهنمىدى

قهشقهرگه قويسارى . تهۋەلىكىدىكى يۇرتالرغا قىرغىزالرنى ھاكىم قىلدى

تۇرپانغا ئالتىقۇرتقا بهگنى ھاكىم قىلىپ بهگنى، ئاقسۇغا ئولجاتاي بهگنى، ئۈچ

شۇنداقتىمۇ يهنه . ھاكىمىيهتنىڭ تولىسىنى قىرغىزالرغا تۇتقۇزدى

قىرغىزالردىن، يۇرت خهلقىدىن خاتىرجهم بواللماي گۇمانخورلۇق بىلهن توال 

 - 1080ئاخىر ئارام ئااللماي ھىجرىيىنىڭ . ئادەم ئۆلتۈرۈپ ناھهق قان تۆكتى
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مهككىگه بېرىپ «ى يولۋاسخاننى ئولتۇرغۇزۇپ قويۇپ، ئۆزى  ئورنىغا ئوغل يىلى

  . دەپ خوشلىشىپ يولغا چىقتى» ھهج قىلىپ كېلىمهن

. يولۋاسخان بىر نهچچه يىل ھۆكۈمرانلىق قىلىپ ئالهمدىن ئۆتتى

ئۇنىڭدىن كېيىن تاغىسى ئابدۇرېهىمخاننىڭ ئوغلى ئىسمائىلخان خانلىق 

 ئۇ يۇرت ۋە پۇقرانى ئادالهتلىك بىلهن .تهختىدە ئولتۇرۇپ ھۆكۈمرانلىق قىلدى

  . خۇرام، ئهركىن تۇرمۇش كهچۈردى-سورىغانلىقى ئۈچۈن ھهممه كىشى خۇشال

مۇشۇ دەۋردە مهخدۇم ئهزەمنىڭ ئوغلى خوجا يۈسۈپ خوجام بىلهن ئوغلى 

باال -ئاتا) »ھهزرىتى ئاپاق«مهشهۇر بولغان ئىسمى (خوجا ھىدايىتۇلالھ خوجام 

بىر نهچچه ۋاقىت ئۆتكهندىن كېيىن، خوجا يۈسۈپ . ىئىككىسى پهيدا بولد

  . خوجام ۋاپات بولۇپ قهشقهردە دەپنه قىلىندى

.  يىل ھۆكۈمرانلىق قىلىپ ئىلىغا سهپهر قىلدى12ئىسمائىلخان 

بۇ چاغدا خوجا ئىسهاق . ھاكىمىيهت مۇھهممهد ئىمىن خاننىڭ قولىغا ئۆتتى

 ئورنىنى  سهججادە نهشىنخوجامنىڭ ئهۋالدلىرىدىن خوجا دانىيال خوجام 

خانالر قالماق . ئۇ ھۆكۈمهت ئىشلىرىغا ئارىالشتى. ئىگىلهپ تۇرغان چاغ ئىدى

ھۆكۈمرانلىرىنىڭ قوينىغا ئۆزىنى ئۆزىنى ئېتىپ ياردەم تهلهپ ) موڭغۇل(

بۇنىڭ بىلهن سهئىدىيه خانىدانلىقىنىڭ دۆلهت چىرىغى ئۆچۈشكه . قىلدى

ىق نهپسى يوغىناپ نۇرغۇن موڭغۇلالرنىڭ تاجاۋۇزچىل. باشلىدى

يهتته . ئهسكهر ئهۋەتىپمۇ يهتته شهھهر خهلقىنى بويسۇندۇرالمىدى-چېرىك

. شهھهر خهلقى موڭغۇلالرنىڭ ھۆكۈمرانلىقىغا بويسۇنۇشنى نومۇس دەپ بىلدى

موڭغۇلالر يهتته شهھهر خهلقىنىڭ خوجىالرغا ئىخالس قىلىدىغانلىقىدىن 

ھهر . پ ھۆكۈمرانلىق قىلىشقا پۈتۈشتىپايدىلىنىپ، خوجىالر بىلهن بىرلىشى

ھهر . بىر شهھهرگه موڭغۇلدىن بىر نازارەتچى ۋە بىر نهچچه ئهمهلدار قويۇلدى

ماتا ئهۋەتىپ -يىلى يهتته شهھهر خهلقى ئىلىغا نۇرغۇن مىقداردا خام

  . موڭغۇلالرغا باج تۆلهشكه باشلىدى
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ىڭ بىلهن شۇن. دانىيال خوجىدىن كېيىن ئۇبهيدۇلالھ خوجا باش بولدى

ئۇبهيدۇلالھ خوجىدىن . ئهۋالدمۇ ئهۋالد شۇ يوسۇندا داۋاملىشىپ كېتىۋەردى

كېيىن ئوغلى ياقۇپ خوجا، يۈسۈپ خوجا، خامۇش خوجىالر بىرلىكته يۇرت 

ياقۇپ خوجا يهكهندە، يۈسۈپ خوجا . سوراپ، خهلقتىن خهۋەر ئېلىپ تۇردى

  . قهشقهردە، خامۇش خوجا ئاقسۇدا تۇراتتى

 دېگهن موڭغۇل پادىشاھ بولۇپ، قۇمۇل   »قۇنتهيجى«الردا ئىلىدا مۇشۇ ۋاقىت

دىيارى، قازاق دىيارى، موڭغۇل دىيارى، قىرغىز دىيارى، تۈركىستان، 

. چىمكهنت، سايرام، موغۇلىستان قاتارلىق يۇرتالرغا ھۆكۈمران ئىدى

پهرمانلىرىغا بويسۇنۇپ، ھهر يىلى بىر ياكى -خوجىالرمۇ قونتهيجىنىڭ ئهمر

ساالمالرنى ئېلىپ ئىلىغا بېرىپ قونتهيجىگه -ى قېتىم نۇرغۇن سوۋغائىكك

قونتهيجى ھهر . كۆرۈنۈش قىلىپ ئۇنىڭ رۇخسىتى بىلهن قايتىپ كېلهتتى

قايسى خوجىنىڭ بىردىن ئوغلىنى ئىلىغا ئېلىپ چىقىپ بارىمتاي 

  . مۇشۇنداق ئهھۋالدا بىر نهچچه يىل ئۆتتى.  ئۆز يېنىدا ساقاليتتى قىلىپ

ساالم، -تهدبىرلىك كىشى بولۇپ، نۇرغۇن سوۋغا-  خوجا ناھايىتى چارەيۈسۈپ

تارتۇقالر بىلهن ئىلىغا بېرىپ قونتهيجىنىڭ نهزىرىدىن ئۆتۈپ بىر نهچچه يىل 

ئاندىن نۇرغۇن تهدبىر قوللىنىپ، ئىلىدا تۇتۇپ تۇرۇلغان . تۇردى

اراپ خوجىزادىلهرنى ئېلىپ كېتىشكه قونتهيجىدىن بۇيرۇق ئېلىپ، ئاقسۇغا ق

بۇ چاغدا قونتهيجى ھېلىقى بۇيرۇقىدىن . يولغا چىقىپ مۇز داۋانغا كهلدى

خوجىالر مۇز . يېنىۋېلىپ خوجىالرنى ياندۇرۇپ كېلىشكه ئادەم ئهۋەتتى

داۋاندىن ئۆزلىرى ئۆتۈۋالغاندىن كېيىن، توسۇپ تۇرۇپ باشقىالرنى ئۆتكۈزمهي 

لنى مهلۇم قىلىپ، شهھهرگه ئهھۋا-ئاقسۇغا يېتىپ كهلدى ۋە دەرھال شهھهر

شهھهردە تۇرۇۋاتقان موڭغۇلالرنى ئۆلتۈرۈپ، شهھهرنى غهيرىي دىندىكىلهردىن «

بۇ چاغدا كىشىلهر، خوجىالرنى ئاق . دېگهن مهزمۇندا خهت ئهۋەتتى» تازىالڭالر

نهتىجىدە خوجىالر موڭغۇلالرنى . خان، موڭغۇلالرنى قارا خان دەپ ئاتايتتى

يهتته شهھهر موڭغۇلالرغا ئىتائهت . ىلدىئۆلتۈرۈپ يهر بىلهن يهكسان ق

  . قىلىشتىن قۇتۇلدى
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موڭغۇلالر ئۆزلىرىنى رۇسالپ بۇ تهرەپكه ئهسكهر ئهۋەتىپ ئىنتىقام ئېلىش 

  . ئورنىغا ئوغلى داباچى ئولتۇردى. پۇرسىتى تاپقۇچه قونتهيجى ئۆلدى

تۇغقان، - قونتهيجىنىڭ كىچىك خوتۇنىدىن بىر ئوغلى بولۇپ، ئۇنىڭ ئۇرۇق

بۇالر كىچىك ئوغلىنى خان قىلماقچى بولۇپ . قېرىنداشلىرى كۆپ ئىدى-ۋمقو

دۆلهت ئهرباپلىرىمۇ . جېدەل بولدى- ئوتتۇرىدا ئۇرۇش. داباچىغا قارشى چىقتى

ئهمما كىچىك ئوغلى تهرەپ تهڭ كېلهلمهي يېڭىلىپ . ئىككىگه بۆلۈندى

 ئۇ ئارقىلىق بۇالر ئامۇرسىنا دېگهن بىر موڭغۇلنى بېيجىڭغا ئهۋەتىپ،. قالدى

ئهمما باشقا كىشى . موغۇلىستاننىڭ خانلىقى ماڭا تېگىشلىك ئىدى«: خانغا

ماڭا ياردەم قىلىپ ئهسكهر بهرسىڭىز، موغۇلىستاننى خاقانى . تارتىپ كهتتى

شۇ چاغدا كاڭشى خان بولۇپ، . دەپ ئهرز قىلدى» چىنغا تهۋە قىالتتىم

ا، ئۇ ئامۇرسىنانىڭ ئهرزىگه شۇڭ. موغۇلىستاننى قولغا كىرگۈزۈشنى ئوياليتتى

داباچى كاڭشىنىڭ . ناھايىتى خۇش بولۇپ، نۇرغۇن چېرىك ئهۋەتتى

مۈلۈكلىرىدىن قولىغا -دەپنه، مال- چېرىكلىرىگه تهڭ كېلهلمهي، خهزىنه

 دەك تهييار تاپ ئهمهلدارلىرى بىلهن بىلله 300چىققانلىرىنى ئېلىپ، 

شۇ چاغدا . هي بېشى قاتتىئىلىدىن قېچىپ چىقتى ۋە قهيهرگه بېرىشنى بىلم

ئۇچتۇرپانغا قونتهيجىنىڭ پهرمانى بىلهن بهلگىلهنگهن خوجاسى بهگ دېگهن 

. داباچى شۇنىڭدىن ۋاپا تهمه قىلىپ ئۇچتۇرپانغا كهلدى. كىشى ھاكىم ئىدى

داباچىنىڭ كهلگهنلىكىنى ئاڭالپ . خوجاسى بهگ ناھايىتى مهككار كىشى ئىدى

باچىنى ئوردىغا، ئۇنىڭ ئادەملىرىنى باشقا جايغا ئىززەتلهپ ئالدىغا چىقتى ۋە دا

كاتتا زىياپهت قىلىپ، زىياپهت ئۈستىدە داباچىنى ۋە ئۇنىڭ . چۈشۈردى

ئىلىغا خىتاي «بۇ چاغدا . جايىدا تۇتۇپ باغلىدى- ئادەملىرىنى جاي

خىتاي «: خوجاسى بهگ. دېگهن سۆز تارقالغانىدى» لهشكهرلىرى كېلىۋېتىپتۇ

دەپ، داباچىنى ئادەملىرى » ىن ياخشى سوۋغات بولمايدۇچېرىكلىرىگه بۇنىڭد

بىلهن ئېلىپ يولغا چىقىپ تېكهسكه بارغاندا، كاڭشىخاننىڭ چېرىكلىرى 

. بىرلهپ بايان قىلدى-خوجاسى بهگ ۋەقهنى بىر. بىلهن ئۇچراشتى

ئهي خوجاسى، دەل ۋاقتىدا ناھايىتى ياخشى ئىش «: چېرىكلهرنىڭ باشلىقى

ئۆزىڭىز ئېلىپ . لۇغ خاننىڭ چوڭ دۈشمىنى ئىدىقىلىپسىز، داباچى ئۇ
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» بېرىپ قىلغان خىزمىتىڭىزنى ئۇلۇغ خانغا مهلۇم قىلىپ يېنىپ كېلىڭ

خوجاسى بهگ . دەپ مهخسۇس خهت بىلهن ئادەم قوشۇپ بېيجىڭغا يولغا سالدى

بېيجىڭغا بارغاندىن كېيىن كاڭشى خان ۋاڭلىق مهنسهپ بېرىپ پهرمان 

ىپ نهۋرىسى قادىر بهگكه كهلگۈچه ئهۋالدى ۋاڭ بولۇپ شۇنىڭدىن تارت. چۈشۈردى

  . ئۆتتى

كاڭشىنىڭ چېرىكلىرى ئىلىنى ئالغاندىن كېيىن يهتته شهھهرنى قولغا 

بۇ چاغدا يهتته شهھهرگه ئىسهاق . كىرگۈزۈشنىڭ تهييارلىقىغا كىرىشتى

خوجىنىڭ ئهۋالدلىرى بىلهن ئاپاق خوجىنىڭ ئهۋالدلىرى كېلىشهلمهي 

داۋەت بولۇپ، ئاپاق خوجىنىڭ ئهۋالدلىرى ئىسمائىلخان بىلهن ئوتتۇرىدا ئا

يهتته شهھهر خهلقىمۇ ئىككىگه بۆلۈنۈپ بهزىلىرى . ئىلىغا چىقىپ كهتكهنىدى

ئىسهاق خوجىنىڭ ئهۋالدلىرىغا، بهزىلىرى ئاپاق خوجا ئهۋالدلىرىغا ئهگىشىپ 

  . كهتكهنىدى

: لىرىگهئىلىنىڭ بهزى ئاتاقلىق كىشىلىرى كاڭشى خاننىڭ چېرىك

ئىلىدا ئاپاق . قهشقهردىكى يۈسۈپ خوجا ناھايىتى تهدبىرلىك كىشى«

ياساپ بىلله ئېلىپ › خوجا‹شۇالردىن بىرىنى . خوجىنىڭ ئهۋالدلىرى بار

خان . بارمىساڭالر، يهتته شهھهرنى قولغا كىرگۈزۈشۈڭالر تهس بولىدۇ

هسلىههت بۇ م. دەپ مهسلىههت كۆرسهتتى» چېرىكلىرى كۆپ زىيانغا ئۇچرايدۇ

ئۇالر ئىلىدىكى ئاپاق خوجا . كاڭشىنىڭ چېرىكلىرىگه ناھايىتى ياقتى

ئهۋالدلىرىدىن بۇرھانىددىن خوجىنى خوجا قىلىپ تىكلهپ بىلله ئېلىپ 

. ئۇ يهردىن ئۈچتۇرپانغا ئۆتۈپ، ئۈچتۇرپاننىمۇ قولغا كىرگۈزدى. ئاقسۇغا باردى

نى باش قىلىپ بۇ چاغدا قهشقهردىكى يۈسۈپ خوجا، ئوغلى سىدىق خوجى

نۇرغۇن ئهسكهر بىلهن كاڭشىنىڭ چېرىكلىرىنى توسۇش ئۈچۈن ئۇالرنى 

ئاخىر يۈسۈپ . جهڭلهر بولدى- ئۈچتۇرپاندا نۇرغۇن ئۇرۇش. ئۈچتۇرپانغا ئهۋەتتى

شۇ چاغدا يۈسۈپ خوجا . خوجىنىڭ ئهسكهرلىرى يېڭىلىپ قهشقهرگه ياندى

كاڭشى خاننىڭ . دىكېسهل ئىدى، ئهسكهرلىرى قايتىپ بارغۇچه ۋاپات بول

ئۇنىڭدىن ئۆتۈپ . چېرىكلىرى ئارقىسىدىن قوغالپ بېرىپ قهشقهرنى ئالدى
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ئىسهاق خوجىنىڭ ياقۇپ خوجا باشلىق . يهكهن، خوتهننىمۇ قولغا كىرگۈزدى

شۇنىڭ بىلهن يهتته شهھهر خاقانى . ئهۋالدلىرىنى ئۆلتۈرۈپ شېهىت قىلدى

  . چىنگه تهۋە بولدى

كۇچادا راشىددىن خوجا باش كۆتۈرۈپ چىقىپ     يىلى- 1281ھىجرىيىنىڭ 

  . كاپىرالرنى مهغلۇپ قىلىپ قۇمۇلغىچه ئىسالم ھاكىمىيىتىنى تىكلىدى

 - 1080گهپنىڭ قىسقىسى، يۇقىرىدا بايان قىلغىنىمىزدەك، ھىجرىيىنىڭ 

يىلى ئابدۇلالخان پادىشاھلىقنى ئوغلى يولۋاسخانغا تاپشۇرۇپ ھهرەمگه 

 قانچه يىل ھۆكۈمرانلىق قىلغانلىقى مهلۇم ئابدۇلالخاننىڭ. كهتكهنىدى

 يىل 12ئۇنىڭدىن كېيىن ئىسمائىلخان تهختكه چىقىپ . ئهمهس

ئۇنىڭدىن كېيىن مۇھهممهد ئىمىن خان ھۆكۈمرانلىق . ھۆكۈمرانلىق قىلدى

بۇالرنىڭمۇ . ئۇنىڭدىن كېيىن ھاكىمىيهت خوجىالرنىڭ قولىغا ئۆتتى. قىلدى

كاڭشى خاننىڭ چېرىكلىرى يهتته . سھۆكۈم سۈرگهن ۋاقتى ئېنىق ئهمه

شهھهرگه قاچان كهلدى؟ قانچه يىل ھۆكۈمرانلىق قىلدى؟ بۇالرنىڭ ۋاقتىمۇ 

ئهمما ئابدۇلالخاندىن كېيىن راشىددىن خوجا باش كۆتۈرۈپ . ئېنىق ئهمهس

 يىل ئىچىدە ئۆتكهن 200مۇشۇ .  يىل ئۆتۈپتۇ200چىققانغا قهدەر 

  . دىپادىشاھالرنىڭ تارىخى تېپىلمى-خان

ئابدۇلالھ خاندىن كېيىن خان ئهۋالدلىرى ۋە خوجىالرنىڭ ھۆكۈم سۈرگهن 

مۇشۇنداق .  يىل بولۇشى مۇمكىن50 يىل، كۆپ بولسا 40ۋاقتى تهخمىنهن 

 يىل سورىغان 160 ياكى 150ھېسابلىغاندا، يهتته شهھهرنى خاقانى چىن 

قازا - باالبۇ ھادىسىلهرنىڭ جهريانىنى، بولۇپ ئۆتكهن چوڭ. بولۇشى مۇمكىن

ۋەقهلهرنى بىلىدىغان، جاھاندىن خهۋىرى بار، تارىخ كىتابلىرىنى ئوقۇپ 

مۇالھىزە قىلغان زاماننىڭ بىرەر داناسى، دەۋرنىڭ بىرەر پازىل ئۆلىماسى تارىخ 

بۇ تارىخ ۋىاليهت ھاكىملىرىنىڭ خهزىنه ياكى . يازغان بولۇشى مۇمكىن

دەل يۈز بهرگهن پاراكهندىچىلىك كۇتۇبخانىلىرىدا ساقلىنىپ، بىرەر ئۇرۇش، جې



         http://ilkitap.blogbus.comئابرال ئېلكىتاپلىرى

Email: abral@live.cn               38                    QQ: 45661336 

ۋاقىتلىرىدا زايه بولۇپ كهتكهن بولۇشى ياكى خهلققه ئاشكارا بولماي، يېزىلغان 

  . جايدا يوشۇرۇن ساقلىنىپ قالغان بولۇشى مۇمكىن

يهتته شهھهر ھاكىمىيىتىنى خوجىالر تارتىۋالغاندىن كېيىن، خوجامالرنىڭ 

هت ۋە خهلقنىڭ ئىشلىرى بىلهن خىيالى دەرۋىشلىك بىلهن بولۇپ، دۆل-پىكرى

بىر قىسىم ھىيلىگهر، كۆز بۇيامچى، غهيۋەتچى ئادەملهر . كارى بولمىدى

. ئۆزلىرىنى ئىخالسمهن، ئىشهنچلىك كۆرسىتىپ خوجىالرغا يېقىن بولۇۋالدى

بولۇپ، خۇددى بۆرە قويغا ئېتىلغاندەك، » بۆرە«ئهمما تاشقىرىدا ھهر بىرى بىر 

ھهتتا ھاياتىغا ھۇجۇم قىلىپ، خهلققه ھهددىدىن مۈلكى، -پۇقراالرنىڭ مال

.  دەپ ئات قويدى  »قۇئۇشش«خااليىق بۇالرغا . جاپا قىلدى-ئارتۇق زۇلۇم

بوۋىسىدىن تارتىپ خانىقادا ئىبادەت بىلهن شۇغۇللىنىپ، ئىشانلىق - ئاتا

قىلىپ ھاياتىنى ئۆتكۈزگهن خوجىالر يۇرتنى ئىدارە قىلىش ئىشىنى، دۆلهت ۋە 

شۇنىڭ ئۈچۈن خهلقنىڭ ھالى خاراب . ئىدىلىرىنى بىلمهيتتىسىياسهت قا

  . بولۇپ چىدىغۇچىلىكى قالمىدى

بۇرۇندىن يۇرت سوراپ كهلگهن، خوجىالر دەۋرىدە خار بولۇپ، پۇقرا بولۇپ 

ئهزەلدىن يۇرتنى ئىدارە قىلغان، «: قالغان بىر نهچچه كىشى يىغىلىپ

. پۇچقاقتا قالدى- لۇڭھۆكۈمهت ئىشىنى بىلىدىغانالر چهتكه قېقىلىپ بو

پۇچقاقتىكىلهر خان بولۇپ ھۆكۈمهت -ھۆكۈمهت ئىشىنى بىلمهيدىغان، بۇلۇڭ

بىز بىر نهچچه ئادەم . خهلق خانىۋەيران بولدى- شۇڭا، يۇرت. بېشىغا چىقتى

ھال ئېيتىپ چېرىك تهلهپ قىلساق، -خاقانى چىننىڭ ھۇزۇرىغا بېرىپ، ئهرز

ھاكىمىيهتنى تارتىۋېلىپ چىن ئهگهر چېرىك بهرسه، كېلىپ خوجىالردىن 

خانلىقىغا تهۋە بولساق، شۇ چاغدا يۇرتىمىز ئاۋات، ئهۋالدلىرىمىز خاتىرجهم 

ئاندىن يهتته كىشى كېپىشلىرىنى . دەپ مهسلىههتلهشتى» بولىدۇ

خاقانى چىننىڭ چېگرا . تهتۈر كىيىشىپ يولغا چىقتى) كهشلىرىنى(

خاقانى چىن . ھال ئېيتتى-رزقاراۋۇللىرىدىن ئۆتۈپ، خان بىلهن كۆرۈشۈپ ئه

ئۇالر . بۇالرنىڭ ئهرزىنى قوبۇل كۆرۈپ ئۇالرغا نۇرغۇن چېرىك قوشۇپ بهردى

بۇ يهتته كىشىنىڭ خاقانى چىن .كېلىپ يهتته شهھهرنى جهڭ قىلمايال ئالدى
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قىلغان خىزمىتىنىڭ بهدىلى ئۈچۈن ئۇالرغا ۋاڭ، گۇڭ، بېلى، بهيسى قاتارلىق 

يهنه ھهر بىرىگه . ىردىن شهھهرگه ھاكىم قىلدىچوڭ مهنسهپلهرنى بېرىپ، ب

 تهقسىم قىلىپ بېرىپ، بىر نهچچه ئۆيلۈكتىن دېهقاننى يانچى قىلىپ  يهر، سۇ

تهيىنلهپ بهرگهننىڭ ئۈستىگه، ھهر يىلى ھۆكۈمهت خهزىنىسىدىن يهنه 

خاقانى چىن ئۇششاقتالدا كاتتا . نۇرغۇن كۈمۈش مائاش بېرىشنى بهلگىلىدى

بۇالر بولسا يهتته «پ بۇ بهگلهرنىڭ بۇتلىرىنى ئورنىتىپ بۇتخانا ياسىتى

شهھهرنىڭ ئىگىسى ۋە ئاسرىغۇچىسى، يهتته شهھهر تهرەپكه ئۆتكهن ھهر قانداق 

. دەپ پهرمان چۈشۈردى» بىر مهنسهپدار، بهگلهر بۇ بۇتخانىنى يوقالپ ئۆتسۇن

 بار شۇنىڭدىن تارتىپ ھاكىمىيهت مۇسۇلمانالر قولىغا ئۆتكۈچه بۇ بۇتخانا

بولۇپ، بۇ يهردىن ئۆتكهن ھهر قانداق مهنسهپدار ياكى پۇقرا، ئېلىپ ـ ساتارالرمۇ 

بۇتخانىغا بېرىپ، ھهتتا قونۇپ رەسمىيهت بويىچه قهغهز كۆيدۈرۈپ، باش ئۇرۇپ، 

. مهدەت تىلهپ ئاندىن قايتىدىكهن، ئۇنداق قىلمىغانالر جازاغا تارتىلىدىكهن

ئۇالرنىڭ ئهۋالدلىرى . ەپ ئاتايتتىد» ئۇلۇغ ئۆي«بۇت قويۇلغان ئۆينى 

كىشىلىرىنىڭ ئهۋالدى دەپ ناھايىتى » ئۇلۇغ ئۆي«ئۆزلىرىنى بىز 

قاچانكى ھاكىمىيهت مۇسۇلمانالرنىڭ قولىغا ئۆتتى، شۇ . پهخىرلىنهتتى

كۈندىن باشالپ بۇ بهگلهرنىڭ ئهۋالدلىرىمۇ يهنه پۇراقلىق كۇچىسىغا كىرىپ 

 كېيىن خىتايالر كېلىپ ھاكىمىيهتنى  يىل ئۆتكهندىن14ئارىدىن . قالدى

بۇ چاغدا يۇقىرىدا ئېيتىلغان يهتته كىشىگه مهنسهپ، ھوقۇق . تارتىۋالدى

يهتته شهھهردە مېنىڭ ئاتامغا «: بۇ. ئىنئام قىلغان خاننىڭ ئوغلى خان ئىكهن

ئۇالرنىڭ ئۆزى بارمۇ ياكى ئهۋالدلىرى . خىزمهت قىلغان كىشىلهر بار ئىدى

بۇالرمۇ . دەپ پهرمان چۈشۈردى» پ ماڭا مهلۇم قىلىنسۇنبارمۇ؟ سۈرۈشتۈرۈ

ئۆزلىرىنى مهلۇم قىلىپ . ئاۋۋالقى خان بهرگهن يارلىقلىرىنى ساقلىغانىكهن

بۇرۇن خان تهرىپىدىن . بوۋىلىرىنىڭ مهنسهپلىرىنى يهنه تاپتى- ئاتا

ئۇالر ھهر ئۈچ يىلدا بىر قېتىم . توختىتىلغان مائاشلىرىنى ئېلىپ تۇردى

ھۆرمهت بىلهن - ا بېرىپ، خانغا تهزىم بهجا كهلتۈرۈپ، ئاندىن ئىززەتبېيجىڭغ

لېكىن نهچچه يىل، نهچچه ئهۋالد شۇ تهرىقىدە . خۇرام قايتىپ كهلدى- خۇشال

  . ئۆتكهنلىكى مهلۇم ئهمهس
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خاقانى چىننىڭ چوڭلۇقى ۋە ئۇلۇغلۇقىنى شۇنىڭدىن بىلىش الزىمكى، بىر 

ه ئهۋالد مائاش ئېلىپ يهپ قېتىم خىزمهت قىلىپ قويغان كىشى نهچچ

  . يېتىپتۇ

 يىل 60 ― 50سهن پادىشاھالرنىڭ پادىشاھىسهن، بهندىلىرىڭنىڭ ! تهڭرىم

ئىچىدە بىرەر قېتىم قىلغان بهندىچىلىك ئىبادەتلىرىنى دەرگاھىڭدا قوبۇل 

ئاخىر قىلغان گۇناھلىرىنى ئهپۇ قىلىپ بېهىشكه -قىلىپ، ئىلگىرى

چۈنكى سهن . ۈن ھېچقانچه ئىش ئهمهسكىرىشنى نېسىپ قىلساڭ، سهن ئۈچ

بهندىلىرىڭنى ھهممىدىن بهك ئايىغۇچى ۋە ئاسرىغۇچى، كهرەملىك 

  ! ئارزۇلىرىنى ئىجابهت قىلغۇچىسهن، ئامىن-سېخىيسهن، كىشىلهرنىڭ تىلهك

2  

جاھانگىر خوجىنىڭ يهتته شهھهرنى قولغا كىرگۈزگهنلىكى؛   
 نۇرغۇن خىتاي مۇھهممهد ئهلىخان كېلىپ قهشقهرنى ئالغانلىقى؛

چېرىكلىرى كېلىپ يهتته شهھهرنى يهنه تارتىۋېلىپ، جاھانگىر 
خوجا باشلىق بىر مۇنچه مۇسۇلمانالرنى ئهسىر قىلىپ 

بېيجىڭغا ئېلىپ كهتكهنلىكى؛ مۇھهممهد ئهلىخان ئهلچى 
ئهۋەتىپ ئهسىرلهرنى خاقانى چىندىن تىلهپ قايتۇرۇپ 

 كهلگهنلىكى

بهرگۈچىلهرنىڭ ئهسهرلىرىدىن مهلۇم رىۋايهت قىلغۇچىالر ۋە خهۋەر   

 شىرئهلىخاننىڭ ئوغلى ئۆمهرخان،    يىلى- 1239بولۇشىچه، ھىجرىيىنىڭ 

قوقهن ۋە پهرغانه ) خۇدا رەھمهت قىلسۇن(ئۇنىڭ ئوغلى مۇھهممهد ئهلىخان 

. ۋىاليهتلىرىدە خانلىق تهختىگه چىقىپ ھۆكۈمرانلىق قىلىشقا باشلىدى

گهندە، جاھانگىر خوجا قوقهنلىك ۋە غا كهل يىلى-1248ھىجرىيىنىڭ 

قهشقهرلىك ئىخالسمهنلىرىدىن بىر نهچچه مىڭ كىشىنى يىغىپ ئهگهشتۈرۈپ 

پهرغانىدىن قېچىپ چىقىپ، موغۇلىستان شهھهرلىرىدىن بىرى بولغان 

ئۇ قهشقهر ۋىاليىتىنى قولغا كىرگۈزۈپ خان بولۇش . قهشقهرگه كهلدى
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لىق قىلىپ تۇرغان خىتاي نىيىتىدە، شۇ چاغدا قهشقهرگه ھۆكۈمران

مۇھهممهد ئهلىخان بۇ . چېرىكلىرىنى مۇھاسىرىگه ئېلىپ قورشىۋالدى

ئهھۋالنى ئاڭالپ غهزىپى كېلىپ دۆلهت ئهربابلىرىنى يىغىپ مهسلىههت 

  . قىلىشتى

پۈتۈن ئالهمنىڭ ئىگىسى خۇدا بىزگه ئاتا قىلىپ بهرگهن «: ئۇالر

ىخۇدلۇق قىلىش پادىشاھلىققا پادىشاھلىقنى ياخشى يۈرگۈزمهي سۇسلۇق ۋە ب

بىر بۆلگۈنچى بىر نهچچه باشباشتاق ئادەملهرنى توپالپ . اليىق ئىش ئهمهس

قهشقهرگه بېرىپ كاپىرالرنى قورشاپ ۋىاليهت ئېلىشنى دەۋا قىلىپ، خانلىق 

بۇنىڭغا يول قويۇشقا . ناغرىسىنى چېلىپ، ئهسكهركهشلىك قىلماقچى بولۇپتۇ

نگىر خوجا قهشقهرنى قولغا كىرگۈزسه، كاپىرالر يهنه بىرى، جاھا. بولمايدۇ

مۈلۈكلهر باشباشتاق -نهچچه يىلالردىن بېرى يىغىپ توپلىغان خهزىنه، مال

خاقانى چىن بولسا چوڭ . ئادەملهرنىڭ قولىغا چۈشۈپ زايه بولۇپ كېتىدۇ

ئهگهر بېيجىڭدىن كاپىرالر يهنه كېلىپ قهشقهرنى بېسىۋالسا، ئۇالرغا . پادىشاھ

مۈلۈك الزىم بولىدۇ ۋە ئىسالم ۋىاليىتىنىڭ خهزىنىلىرى تۈگهش - مالخهزىنه،

ئهگهر خىتايالر كۈچلۈك كېلىپ، جاھانگىر خوجا يېڭىلىپ . ئېهتىمالى بار

سۆز -بۇ چاغدا خاقانى چىن بىزگه گهپ. قالسا بىز تهرەپكه قېچىپ كېلىدۇ

ه شۇڭا مهسلىههتنىڭ ياخشىسى شۇكى، بىزمۇ قهشقهرگ. قىلماي قالمايدۇ

ئهسكهر ئېلىپ بارايلى، غهلىبه قىلىپ شهھهرنى ئااللىساق، ناھايىتى ياخشى، 

. دېيىشتى» جهڭ قىلغاننىڭ ساۋابىغا ئىگه بولىمىز-ئهگهر ئااللمىساق، غازات

.  ئهسكهر بىلهن قهشقهرگه كهلدى3000شۇنىڭ بىلهن مۇھهممهد ئهلىخان 

ىقىپ كۆرۈشۈپ، جاھانگىر خوجا نهچچه مىڭ ئادەم بىلهن ئۇنىڭ ئالدىغا چ

 ھۆرمىتى - يوسۇنلىرى بويىچه تهزىم قىلىپ ئىززەت -پادىشاھلىق قائىدە

بۇ چاغدا قهشقهردىكى خىتاي چېرىكلىرى . بىلهن بىر چوڭ باغقا چۈشۈردى

. تۇرغان خىتاي شهھىرىمۇ يهرلىك ئاھاله تۇرىدىغان شهھهرنىڭ ئىچىدە ئىدى

ۇھهممهد ئهلىخانغا ئهتىسى جاھانگىر خوجا قهشقهرنى قورشاش ئىشىنى م

. ئۆتكۈزۈپ بېرىپ، مۇھاسىرىگه قاتناشقان قهشقهرلىكلهرنى ياندۇرۇپ كهتتى

مۇھهممهد ئهلىخاننىڭ بۇيرۇقى بىلهن قوقهن ۋە ئهنجاندىن كهلگهن ئهسكهرلهر 
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مۇھاسىرىنى كۈچهيتىپ خىتاي شهھىرىنىڭ سېپىلىنىڭ تۈۋىگه دورا كۆمۈپ 

تهرىپى ھاۋاغا كۆتۈرۈلۈپ كۈننىڭ بۇنىڭ بىلهن سېپىلنىڭ بىر . ئوت ياقتى

بۇ چاغدا . تۈتهك بېسىپ، قاراڭغۇچىلىق بولدى-نۇرىنى توسۇپ، ئالهمنى ئىس

باتۇر ئهسكهرلهر، خۇددى پهرۋانه ئۆزىنى ئوتقا ئۇرغاندەك، شهھهر سېپىلىغا 

مۇسۇلمان ئهسكهرلىرى سېپىلنىڭ بۇزۇلغان «كاپىرالر . ئۆزىنى ئاتتى

دەپ ئويالپ، يولنى توسۇپ قارشىلىقىنى » ايدۇيېرىدىن ھۇجۇم قىلغان ئوخش

تاشقىرىدىن مۇھهممهد ئهلىخاننىڭ . زەمبىرەكلهرنى ئاتتى- كۈچهيتىپ، توپ

كاپىر ۋە مۇسۇلمانالر ئارىلىشىپ، . زەمبىرەك ئاتتى-ئهسكهرلىرىمۇ توپ

مۇسۇلمان . بىرى بىلهن قۇچاقلىشىپ ناھايىتى قاتتىق جهڭ قىلىشتى-بىر

ھهر تهرىپىگه شوتا قويۇپ، خۇددى دارۋازدەك سېپىلغا ئهسكهرلهر سېپىلنىڭ 

كاپىرالر مىلتىق، تاش، كېسهك ئېتىپ، ئوت تاشالپ ئۇالرنى ئۈچ . چىقتى

جهڭ تۆتىنچى كۈنىگه قهدەم قويغاندا، . قېتىم سېپىلدىن قوغالپ چۈشۈردى

 - مۇھهممهد ئهلىخان قارىسا، ئۆلۈك ۋە شېهىتلهرنىڭ جىقلىقى، يارىدار

بۇنى كۆرۈپ . ىڭ كۆپلۈكىدىن سېپىلغا بارىدىغان يول قالماپتۇزەخمىدارالرن

يارىدارالرنى قوشۇن . مۇھهممهد ئهلىخاننىڭ دىلى ئېرىپ يىغالپ كهتتى

ئۆلۈكلهرنى ئاپاق خوجا مازىرىغا ئېلىپ چىقىپ دەپنه . ئىچىگه ئېلىپ كهلدى

نائىالجلىقتىن مۇھاسىرىدىن قولىنى تارتىپ، ئهسكهرلىرىگه . قىلدى

سىغا يېنىشقا بۇيرۇق بېرىپ، بىر ھهپته ئارام ئالغاندىن كېيىن، ئارقى

مۇھاسىرە ئىشىنى جاھانگىر خوجىغا تاپشۇرۇپ ئۆزىنىڭ پايتهختى قوقهنگه 

  . قايتىپ كهتتى

بىر ئايدىن كېيىن، ھهممه قىيىن ئىشالرنى ئاسان قىلغۇچى خۇدانىڭ 

هرنى رەھمىتى بىلهن جاھانگىر خوجا خىتاي چېرىكلىرى تۇرغان شهھ

بۇ غالىبىيهت خهۋىرىنى مۇھهممهد ئهلىخانغا يهتكۈزۈش ئۈچۈن . تارتىۋالدى

ساالمالرنى قوشۇپ ئىشهنچلىك -ئاالھىدە خهت يېزىپ، نۇرغۇن سوۋغا

شۇنداق قىلىپ جاھانگىر خوجا قهشقهر، . خىزمهتچىلهرنى قوقهنگه ئهۋەتتى

. ىرە قىلدىيېڭىسار، يهكهن، مارالبېشىالرنى قولغا ئېلىپ، خوتهننى مۇھاس

ئاقسۇغا ئهۋەتكهن ئهسكهرلىرى ئاقسۇ دەرياسىنىڭ بويىغا يېتىپ بېرىپ 
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دەپ غهم » ئهته تاڭ ئاتقاندا ئاقسۇنى ئالىمىز«بهزىلىرى دەريادىن ئۆتتى ۋە 

  . تارتماي ئۇخالشتى

ئهمما، بۇ چاغدا ئىچكىرىدىن نۇرغۇن خىتاي چېرىكلىرى ياردەمگه چىقىپ 

ىتاي چېرىكلىرى ئاقسۇ شهھىرىدىن چىقىپ خ. ئاقسۇغا يېتىپ كهلگهنىدى

بىرال ھۇجۇم قىلىشى بىلهنال جاھانگىر خوجىنىڭ ئهسكهرلىرى بهرداشلىق 

نۇرغۇن خىتاي چېرىكلىرى ئارقىسىدىن . بېرەلمهي ئارقىسىغا قاراپ قاچتى

  . قوغالپ بېرىپ قهشقهر، يېڭىسار، يهكهننى يهنه بىر قېتىم تارتىۋالدى

 مىڭ دەپ 200 مىڭ، بهزىلهر 100ىنى بهزىلهر خىتاي چېرىكلىرىنىڭ سان

دېگهن ئادەم » داۋگۇاڭ«بۇ چاغدا خاقانى چىننىڭ پايتهختىدە . پهرەز قىلىشىدۇ

خانلىق تهختىدە ئولتۇرغان بولۇپ، ئۇ ناھايىتى كۈچلۈك ۋە قۇدرەتلىك خان 

ياراق، الزىمهتلىكلهرنى -دورا، قورال-چېرىكلهرگه الزىملىق ئوق. ئىكهن

يېغىن بولۇپ ئوتۇن تېپىلمىغاندا - ھارۋىدىن باشقا، ھۆليۈكلىگهن 

 ھارۋىغا ياغدا قورۇلغان 200ئهسكهرلهرگه تاماق پىشۇرۇپ بېرىش ئۈچۈن 

بۇ ماياقالرنىڭ ئالدى قارا . قوينىڭ مايىقىنى بېسىپ ماڭغۇزغانىكهن

شهھهرگه، ئارقىسى تۇرپانغا كهلگهندە، يهتته شهھهرنىڭ ھهممىسىنىڭ قولغا 

هنلىكى توغرىسىدىكى خهۋەرنى ئۇقۇپ، ماياقالرنى قايتۇرۇپ ئېلىپ كىرگۈزۈلگ

چېرىكلهرنىڭ كۆپلۈكىنى ۋە خاقانى چىننىڭ كۈچلۈكلۈكىنى . كهتكهنىكهن

  . مۇشۇ ئىشالردىن قىياس قىلىشقا بولىدۇ

دېمهك، خىتاي چېرىكلىرىنىڭ باشلىقى ئاي جاڭجۈن دېگهن كىشى بولۇپ، 

كىنچى ئوغلى ئازاقبهگ ئۇالرغا يول كۇچالىق ئوسمان بهيسى بهگنىڭ ئىك

دېگهن يهرگه » ئاالي«جاھانگىر خوجا قېچىپ . باشالپ قهشقهرگه ئېلىپ باردى

جاھانگىر خوجا . بارغاندا، ئازاقبهگ ئارقىسىدىن قوغالپ يېتىپ كهلدى

قولۇمنى باغالپ خىتاي چېرىكلىرىنىڭ باشلىقىنىڭ «ئىالجسىزلىقتىن 

ئۆزلىرىنى باغالش مېنىڭ ھهددىم «قبهگ ئازا. دېدى» ئالدىغا ئېلىپ بار

بۇ چاغدا جاھانگىر خوجا قول . دەپ يىغالپ تۇرۇپ ئۆزرە ئېيتتى» ئهمهس
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مۇشۇ ياغلىقنىڭ ئۇچىدىن «ياغلىقى بىلهن ئۆزىنىڭ قولىنى ئۆزى باغالپ 

دېگهندە، ئازاقبهگ ماقۇل بولۇپ جاھانگىر خوجىنى ئاي » تۇتۇپ ئېلىپ بارغىن

ئۇلۇغ خاقانى چىننىڭ «جاڭجۈن . لىپ كهلدىجاڭجۈننىڭ ئالدىغا ئې

دېگهن مهزمۇندا ئېالن » دۈشمىنى جاھانگىرى خوجىنى ئازاقبهگ تۇتۇپ كهلدى

جاھانگىر خوجىنى بېيجىڭغا ئۆزۈڭ ئېلىپ «ھهم . چىقىرىپ جاكارلىدى

دەپ ئادەم » بېرىپ، ئۇلۇغ خانغا كۆرسهتكهن خىزمىتىڭنى مهلۇم قىلىپ قايت

  . غا سالدىقوشۇپ ئازاقبهگنى يول

بهزى رىۋايهتلهردە، جاھانگىر خوجىنى بېيجىڭغا ئېلىپ بېرىپ خانغا مهلۇم 

يهنه . قىلغاندىن كېيىن، خان جاھانگىر خوجىنى ئۆلۈمگه بۇيرۇغان، دېيىلىدۇ

بىر رىۋايهتته، بېيجىڭغا بارغاندىن كېيىن، خاننىڭ ھۇزۇرىغا بارغۇچىلىك ئۆز 

  .ئهجىلى بىلهن ۋاپات بولدى، دېيىلىدۇ

ئىشهنچلىك رىۋايهت شۇكى، ئازاقبهگ جاھانگىر خوجىنى تۇتۇپ بېيجىڭغا 

لىق، »ۋاڭ«ئېلىپ بارغانلىقى ئۈچۈن، خاقانى چىن ئازاقبهگنىڭ ئۆزىگه 

 12 يامبۇ، خوتۇنىغا 24لۇق مهنسهپ بېرىپ، يىلىغا ئۆزىگه »پۇجۇڭ«خوتۇنىغا 

غلى ئهھمهد ئازاقبهگدىن كېيىن ئو. يامبۇ مائاش بهلگىلهپ پهرمان چۈشۈردى

شۇنىڭ . ۋاڭ بولدى، ئۇنىڭدىن كېيىن ئهھمهدنىڭ ئوغلى ھامىت ۋاڭ بولدى

بىلهن ئازاقبهگنىڭ ئهۋالدى ئهۋالدتىن ـ ئهۋالدقا ئۈزۈلمهي ۋاڭ بولۇپ، 

شۇ چاغدا ئازاقبهگ قهشقهرگه، ئوغلى . بهلگىلهنگهن مائاشنى ئېلىپ تۇردى

  . ئهھمهد بهگ ئاقسۇغا ھاكىم بولغانىكهن

رىكلىرى جاھانگىر خوجا ۋاقتىدا قهشقهردە مهنسهپ تۇتقان ياكى خىتاي چې

سۇ، -خىزمهت قىلغان كىشىلهرنى سۈرۈشتۈرۈپ تېپىپ، ئۇالرنىڭ ئۆزىنى، يهر

 10مۈلۈك، چارۋىلىرىنى ئولجا قىلىپ ئېلىپ كهتكهندىن تاشقىرى، -مال

قىز، كىچىك بالىالرنى ئولجا ۋە ئهسىر قىلىپ، بۇ -مىڭدىن ئارتۇق ئوغۇل

رىپى ئىلى، ئۇ تهرىپى لهنجۇغىچه ئېلىپ بېرىپ، خىتايالرنىڭ ئىشلىتىپ ته

بۇ ئهھۋالنى پادىشاھ مۇھهممهد . خىزمىتىگه سېلىشى ئۈچۈن تارقىتىپ بهردى
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ئاڭالپ، خاقانى چىنغا قوقهن خانلىقى ) قهبرىسى نۇرغا تولسۇن(ئهلىخان 

ىشىنى ئهلچى نامىدىن ئهرزنامه يېزىپ، ئالىم بايۋەچچه باشلىق بىر نهچچه ك

: ئهرزنامىگه. ساالم، تارتۇق پىشكهشلهر بىلهن ئهۋەتتى- قىلىپ، نۇرغۇن سوۋغا

ئۇلۇغ خاقانى چىنغا تىغ تارتىپ قارشىلىق كۆرسهتكهنلهرنىڭ ھهممىسى «

كىچىك بالىالر ۋە ئاجىز خوتۇن كىشىلهردىن ھېچقانداق . يوقىتىلدى

يهنه بىرى، يهتته . ىزيامانلىق ئۆتمىگهن، شۇڭا بۇالرنىڭ گۇناھىنى تىلهيم

بهلگىلىسهم، بۇ › ئاقساقال‹الرغا مهن ) ئۆزبېك(شهھهردىكى ئهنجانلىق 

ئاقساقال ھهمىشه تهكشۈرۈپ خهۋەردار بولۇپ تۇرسا، ئهگهر يهنه يامان ئادەملهر 

. پهيدا بولۇپ قالسا، دەرھال تۇتۇپ ماڭا ئهۋەتىپ بهرسه جازاسىنى بهرسهم

دېگهن » ۋارە قىلىدىغان ئىش بولمىسابۇنىڭدىن كېيىن ئۇلۇغ خاننى ئا

ئهلچىلهر بېيجىڭغا يېتىپ بېرىپ، ئهرزنامىنى . مهزمۇنالر يېزىلدى

خان قوبۇل قىلىپ، ئهسىر قىلىپ . ئىكرام بىلهن خانغا سۇندى- ئىززەت

نارەسىدە - جۇۋان، رەسىدە- ياش قىز-خىتايالرغا ئۈلهشتۈرۈپ بهرگهن قېرى

ھهممه . ى تهستىقالپ يارلىق چۈشۈردىھهممه كىشىنى ئۆز يۇرتىغا قايتۇرۇشن

ئۇالغ، - ئۆتهڭگه ئات-مهنزىلگه، ئۆتهڭدىن-جايدىكى ئهسىرلهرنى مهنزىلدىن

مۇشۇ ئارىدا تۆت يىلدەك ۋاقىت . تاماق بېرىپ ئۆز ۋەتىنىگه يولغا سالدى-ئاش

ئانىلىرى . ئۆتۈپ، بىر مۇنچه ئايالالرنى خىتايالر ئهمرىگه ئېلىپ باال تاپقانىكهن

  . لىالرنىمۇ ئېلىپ بىلله قايتىپ كېلىشتىمۇشۇ با

مۇساپىرلىقتىن قۇتۇلۇپ، ئۆز -ئهسىر قىلىنغان كىشىلهر غېرىب

كىچىك ھهممىسى -ۋەتهنلىرىگه قايتىپ كهلگهنلىكىگه خۇش بولۇپ، چوڭ

دېگهن ناخشىنى ئىجاد قىلىپ، يول بويى بۇ ناخشىنى ناھايىتى » نازۇگۇم«

 يىراقتىكى خااليىقالر ناخشىنى ئاڭالپ .مۇڭلۇق ئاۋاز بىلهن ئېيتىپ مېڭىپتۇ

. زار قىلىشىپتۇ- بۇالرنى كۆرگىلى كېلىشىپتۇ، چىداپ تۇرالماي يىغا

  . ناخشىسى ئهل ئارىسىغا تارقىلىپتۇ» نازۇگۇم«شۇنىڭدىن باشالپ 

الر ئۈستىگه ئاقساقال بهلگىلهش شۇ ) ئۆزبېك(يهتته شهھهردىكى ئهنجانلىق 

  .  بولۇپ كېلىۋاتىدۇچاغدىن تارتىپ ھازىرغىچه ئىجرا
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ئاخىر مۇھهممهد ئهلىخان بۇ دۇنيا بىلهن خوشلىشىپ ئاخىرەتكه سهپهر 

بىر مۇنچه ۋاقىت ئۆتكهندىن . ئورنىغا خۇدايارخان تهختكه چىقتى. قىلدى

كېيىن، بىر قىسىم پۇقراالر ۋە توپىالڭچىالر خۇدايارخاندىن يۈز ئۆرۈپ ئاكىسى 

  . خان بۇخاراغا قېچىپ كهتتىخۇدايار. مهللهخاننى تهختكه چىقاردى

تۆت يىلدىن كېيىن مولال ئالىمقۇل دېگهن قىرغىزنىڭ پادىشاھ بولغۇسى 

كېلىپ، ئهتراپىغا بىر مۇنچه قىرغىز، قىپچاقالرنى توپالپ ئىغۋا تېرىپ 

پهرغانه . بۇنىڭ بىلهن مهللهخان ئۆلتۈرۈلدى. ئىتتىپاقسىزلىق پهيدا قىلدى

  .  يۈزلهندىكۈنگه زاۋاللىققا-دۆلىتى كۈندىن

 تاشكهنت ھاكىمى قانائهت شاھ تاجىكنىڭ   يىلى-1270ھىجرىيىنىڭ 

مهسلىههتى بىلهن خۇدايارخاننى بۇخارادىن ئېلىپ كېلىپ ئىككىنچى قېتىم 

  . تهختكه ئولتۇرغۇزدى

جاھانگىر خوجا دەۋرىدىن تا ھازىرغىچه قهشقهر، بهلكى يهتته شهھهر خاقانى 

مما شۇ ئارىدا ۋەلىخان تۆرەم كېلىپ قهشقهر ئه. چىننىڭ قولىدا بولۇپ كهلدى

سهھراالرنى ئۆزىگه قارىتىپ، -يېزا. شهھىرىنى قورشاپ مۇھاسىرىگه ئالدى

يامان ئىش قىلغان، خهلقنى ئهزگهن زالىمالرنى ئۆلتۈرۈپ، كاپىر ۋە زالىم 

مۇسۇلمانالرنىڭ باشلىرىنى قوشۇپ ئارىالش قىلىپ، ئالته جايغا ئادەم 

رىۋايهت قىلغۇچىالر بۇ مۇنارنىڭ ئېگىزلىكى ئون . قوپۇردىكاللىسىدىن مۇنار 

ئۇنىڭدىن كېيىن يهنه نۇرغۇن خىتاي، قالماق . گهز كېلهتتى، دېيىشىدۇ

چېرىكلىرى كېلىپ قهشقهرنى تارتىۋېلىپ ناھايىتى نۇرغۇن ئادەملهرنى 

ئۇنىڭدىن كېيىن كاتتاخان تۆرەم، كىچىكخان تۆرەملهر . قىرىپ ئۆلتۈردى

هرنى ئۈچ ئاي قورشاپ ئااللماي، ئاخىر ئۆز جايلىرىغا قايتىپ كېلىپ قهشق

ھېكايىلىرىنى تهپسىلىي بايان قىلسام سۆزۈم -بۇالرنىڭ قىسسه. كهتتى

ئۇزىراپ كېتىپ، ئهسلى مهقسهتتىن يىراقلىشىپ كېتهرمهنمىكىن دەپ، 

خاھىشىمنىڭ تىزگىنىنى مهقسهت يولىغا تارتتىم ۋە ئۇالرنىڭ قىسسىدىن 

  . قايتتىم
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3  

خاقانى چىننىڭ قهدىم زاماندا مۇسۇلمان بولغانلىقى؛ 
تۇڭگانالرنىڭ خاقانى چىن مهملىكىتىدە ئولتۇراقلىشىپ 

قالغانلىقى؛ خىتايالر بىلهن تۇڭگانالر ئوتتۇرىسىدا 
    ماجىرا يۈز بېرىپ خاقانى چىن دۆلىتىگه- جېدەل

زەخمهت يهتكهنلىكى-زىيان  

مۇھهررەم ئېيىنىڭ بىرى، شهنبه ) يىالن يىلى (  يىلى-1281ھىجرىيىنىڭ   

كۈنى كېچىسى، كۇچادا ئولتۇراقلىشىپ قالغان يهرلىك تۇڭگانالردىن ماشۇر 

شاڭ - ئاخۇن، مالۇڭ، شهمسىدىن خهلىپىلهر باشلىق بىر مۇنچه تۇڭگانالر كۈجه

ئۇالر كۇچادا ھۆكۈمرانلىق . كۆيدۈرۈپ، ئىسرىق يېقىپ ئىسيان كۆتۈردى

الر ۋە چېرىكلهرنى ئۆلتۈرۈپ خاقانى چىنغا قىلىپ تۇرغان خىتاي ئهمهلدار

ئالدى بىلهن تۇڭگانالرنىڭ چىنغا بويسۇنۇشتىن . بويسۇنۇشتىن باش تارتتى

باش تارتقانلىقىغا باھانه بولغان بىرەر سهۋەب، بىرەر ئىشنى نهقىل قىلغۇچى ۋە 

. رىۋايهت قىلغۇچىالرنىڭ سۆزى بويىچه بۇ قهغهزگه يېزىشنى زۆرۈر تاپتىم

بۇ رىۋايهتلهرنىڭ . ر بىر ئادەم ھهر خىل ھېكايه ۋە رىۋايهت قىلىدۇچۈنكى ھه

شۇنىڭ . بىرىگه قارىمۇقارشى كېلىدىغانلىرىمۇ بار-ئىچىدە مهزمۇنى بىر

ئىچىدىن ئىشهنچلىك، ئهقىلگه مۇۋاپىق، توغرىراقلىرىنى تالالپ ئېلىپ 

  . تۆۋەندە بايان قىلدىم

» تاڭ ۋاڭ خان«پۇقراپهرۋەر بۇرۇنقى زاماندا خاقانى چىندە ئادالهتلىك، 

دېگهن خان بولۇپ، بىر كېچىسى چۈشىدە، خاننىڭ ئوردىسىدا بىر ئهجدىها پهيدا 

شۇ . بولۇپ، ئوردىنىڭ تۈۋرۈكىگه يۆگىشىۋاپتۇ ۋە خاننى دەم تارتقىلى تۇرۇپتۇ

چاغدا ئۈستىگه يېشىل چاپان كىيگهن، بېشىغا ئاق سهلله يۆگىگهن 

ۇپ، قولىدىكى ھاسا بىلهن ئهجدىهانى بىرنى ھهيۋەتلىك بىر كىشى پهيدا بول

خان چۆچۈپ ئويغىنىپ . ئۇرغانىكهن، ئهجدىها ئىككى پارچه بولۇپ ئۆلۈپتۇ

ئهتىسى ۋەزىر ۋە ئوردا ئهمهلدارلىرىنى چاقىرىپ، كېچىسى كۆرگهن . كېتىپتۇ
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ۋەزىرلهردىن داناراق . بىرلهپ بايان قىلىپ تهبىرىنى سوراپتۇ- چۈشىنى بىر

ۈنلهردە قىبله تهرەپته خۇددى سىلى چۈشلىرىدە كۆرگهندەك بىر مۇشۇ ك«: بىرى

كىشى پهيدا بولۇپ، پهيغهمبهرلىك دەۋاسى قىلىۋاتقانمىش، چۈشلىرىدە 

كۆرگهنلىرى شۇ كىشى بولغايمىكىن، تهكلىپ قىلىپ ئېلىپ كېلىشكه كىشى 

ساالمالرنى -دۇردۇن، چاي، سوۋغا- خان قوشۇلۇپ نۇرغۇن تاۋار. دەپتۇ» ئهۋەتسهك

تهييارالپ، ئهمهلدارالر ئىچىدىن قابىلىيهتلىك، ئىشهنچلىك بىر ئادەمنى 

كۈمۈش، يول راسخوتى بېرىپ، تهكلىپ -باشلىق قىلىپ، نۇرغۇن ئالتۇن

بۇالر يۇرتمۇ يۇرت، شهھهرمۇ شهھهر ئۇزۇن . قىلىپ ئېلىپ كېلىشكه ئهۋەتىپتۇ

يهنى ئاخىر يولالرنى بېسىپ، ئاخىر خان چۈشىدە كۆرگهن سۈپهتتىكى كىشىگه، 

ئۇچرىشىپ ۋەقهنى ) مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا(زاماننىڭ پهيغهمبىرىگه 

بىرلهپ بايان قىلىپ، بۇ يهرگه كېلىشتىكى سهۋەب، مهقسهتلىرىنى -بىر

بىر نهچچه كۈن ئۆتكهندىن كېيىن ئاخىر زامان پهيغهمبىرى بىر . ئېيتىپتۇ

سىزگه رۇخسهت،  «:پارچه خهت يېزىپ خاقانى چىندىن كهلگهن كىشىگه بېرىپ

مهن ئۆزلىرىنى تهكلىپ قىلىپ «: بۇ كىشى. دەپتۇ» ئهمدى قايتىپ كېتىڭ

: ئاخىر زامان پهيغهمبىرى جاۋاب بېرىپ. دەپتۇ» ئېلىپ كېتىشكه كهلگهنىدىم

پادىشاھىڭىز ئۆز قولى . سىز مۇشۇ خهتنى ئېلىپ كېتىۋېرىڭ، يولدا ئاچماڭ«

شۇنىڭ بىلهن خاقانى . دەپتۇ» نشۇ چاغدا مهن ھازىر بولىمه. بىلهن ئاچسۇن

چىندىن كهلگهن كىشىلهر قايتىپ بىر مۇنچه ۋاقىت يول يۈرۈپ بىر يهرگه 

ئاقىۋەت . كهلگهندە، شهيتان ئازدۇرۇپ خهتنى ئېچىپ كۆرۈشكه قىزىقتۇرۇپتۇ

شهيتاننىڭ كهينىگه كىرىپ خهتنى شۇنداق ئېچىشىغىال خهتنىڭ ئىچىدىن 

يىپ بولۇپ كهتكهنلىكى شۇنداق روشهن ئاخىر زامان پهيغهمبىرى چىقىپ غا

ئۇالر بۇ ئهھۋالنى كۆرۈپ ناھايىتى پۇشايمان قىلىپتۇ، ئهمما ئورنىغا . كۆرۈنۈپتۇ

خهتنى ئهسلىدىكىدەك يهملهپ، خاننىڭ ئالدىغا ئېلىپ كېلىپ . كهلمهپتۇ

خان خهتنى ئېچىپ . بىرلهپ بايان قىلىپتۇ-بىلگهن ۋەقهلىرىنى بىر- كۆرگهن

بۇ «: خان ھهيران قېلىپ. يېزىلغانىكهن) خهنزۇچه(نچه كۆرسه بۇ خهت چى

  . دەپ سوراپتۇ» خهتنى كىم يازدى؟
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دەرۋەقه بۇالر . دەپ جاۋاب بېرىپتۇ» بىلمهيمهن«: خهتنى ئېلىپ كهلگهن كىشى

خهتنى كىم ئاچتى؟ «: خان. خهتنى كىمنىڭ يازغانلىقىنى كۆرمىگهنىدى

ئېيتساڭ، ھهرگىز تىرىك راستىنى دېسهڭ، گۇناھىڭدىن ئۆتىمهن، يالغان 

خهتنى ئېلىپ كهلگهن كىشى ئىالجسىزلىقتىن راستىنى . دەپتۇ» قويمايمهن

گۇناھىڭدىن ئۆتتۈم، ئهمما «: ئادالهتلىك پادىشاھ. ئېيتىشقا مهجبۇر بولۇپتۇ

قىلغان گۇناھىڭ ئۈچۈن يهنه بېرىپ، يا ئۆزىنى تهكلىپ قىلىپ ئېلىپ كهل، 

بۇالر . ئهمر قىلىپ قايتا يولغا سېلىپتۇدەپ » يا باشقىدىن خهت ئېلىپ كهل

يهنه بىر مۇنچه ۋاقىت يول مېڭىپ، مىڭبىر مۇشهققهتلهرنى تارتىپ يېتىپ 

پهيغهمبهر . بېرىپتۇ ۋە ئاخىر زامان پهيغهمبىرى بىلهن كۆرۈشۈپتۇ

شهيتاننىڭ كهينىگه كىرىپ خهتنى ئېچىپ، «: ئهلهيهىسساالم ئۇالرنى كۆرۈپال

، »ۋەققاس«، »قاس«دەپتۇ ھهم » شاھىڭغىمۇ قىلدىڭئۆزۈڭگىمۇ قىلدىڭ، پادى

ناملىق ئۈچ نهپهر ئۇلۇغ كىشىنى بهلگىلهپ، يهنه يهتته كىشىنى ئۇالرغا » ئاس«

ھهمراھ قىلىپ جهمئىي ئون كىشىنى خاقانى چىننىڭ ئهلچىلىرىگه قوشۇپ 

باياۋانالرنى -بۇالر يۇرتمۇ يۇرت، شهھهرمۇ شهھهر يول يۈرۈپ، دەشت. يولغا ساپتۇ

گه يېتىپ كهلگهندە ئۈچ كىشىدىن بىرى ۋاپات بولۇپ، شۇ »جايۈگۇەن«ېزىپ، ك

جايۈگۇەندىن ئۆتكهندىن كېيىن . يهرگه دەپنه قىلىنىپتۇ، مازىرى ھېلىمۇ بار

مازىرى ھېلىمۇ . يهنه بىر كىشى ۋاپات بولۇپ، شۇ يهرگه دەپنه قىلىنىپتۇ

  . مهشهۇر

 بىلهن قوشۇلۇپ دېگهن كىشى» ۋەققاس«خاقانى چىننىڭ ئهلچىلىرى 

قالغان سهككىز كىشىنى ئېلىپ خاننىڭ پايتهختىگه يېقىن بارغاندا، خان 

ھۆرمهت بىلهن شهھهرگه ئېلىپ -ئۇالرنىڭ ئالدىغا ئادەم ئهۋەتىپ ئىززەت

» مهن تهكلىپ قىلغان كىشىنىڭ ئۆزى كهلمهپتۇ«كېلىپ كۆرۈشۈپتۇ، ئهمما 

ۇسۇلمان ئىمان ئېيتىپ م. دەپ خاننىڭ كۆڭلى يېرىم بولۇپتۇ

خاننىڭ . بولماسلىق ئۈستىدە ۋەزىرلىرى بىلهن مهسلىههتلىشىپتۇ-بولۇش

ئون ئىككى ۋەزىرى بولۇپ، بۇالرنىڭ بهزىلىرى مۇسۇلمان بولۇشقا قوشۇلۇپتۇ، 

بهزىلىرى قوشۇلماپتۇ، ئهمما خاننىڭ ئۆزى ۋەزىرلىرىدىن يوشۇرۇن ئىمان 

  . ئېيتىپ مۇسۇلمانلىق شهرىپىگه ئىگه بولۇپتۇ
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ن سهككىز كىشىنىڭ تىلىنى چىن خهلقى بىلمهي، چىن خهلقىنىڭ كهلگه

بۇ بىر نهچچه . تىلىنى بۇ سهككىز كىشى بىلمهي ناھايىتى تهڭلىكته قاپتۇ

قهيهردىن بولمىسۇن، بۇالرنىڭ «: خان. ئادەم بۇ يهردە غېرىبسىنىپ قاپتۇ

دەپ پهرمان » تىلىنى بىلىپ ئۈلپهت بولىدىغان ئادەم تېپىپ كېلىڭالر

 ئۆيلۈك 80خاننىڭ ئىشهنچلىك بىر ئادىمى خىتاي خهلقىدىن . رۈپتۇچۈشۈ

 ئۆيلۈك 80ئۇ يهردىن بۇ . كىشىنى ئېلىپ سهمهرقهنت دۆلىتىگه بېرىپتۇ

شۇنىڭ بىلهن .  نهپهر مۇسۇلماننى تېگىشىپ ئېلىپ قايتىپ كهپتۇ40ئادەمگه 

  .  نهپهر كىشى بولۇپتۇ48ھېلىقى سهككىز كىشى قوشۇلۇپ 

 ئۆيلۈك ئادەمگه كهڭرى بىر يايالقنى 80ىشاھى ھېلىقى سهمهرقهنت پاد

بۇالر شۇ يهرلهردە ئولتۇراقلىشىپ كۈندىن كۈنگه ئهۋالدى . كۆرسىتىپ بېرىپتۇ

شۇالرنىڭ ئهۋالدى، دەپ رىۋايهت ) تۇڭگانالر(اي قىپچاقلىرى تخى. كۆپىيىپتۇ

  . قىلىشىدۇ

ستهفا سهللهلالھۇ يهنه بىر رىۋايهتته، ئاخىر زامان پهيغهمبىرى مۇھهممهد مۇ

ئهلهيهى ۋەسهللهم ۋاقتىدا سهمهرقهنت دۆلىتى ئىسالم دىنىنى قوبۇل 

قىلمىغان، ئهمما شۇ چاغدا ئىسالم دىنىنى قوبۇل قىلىپ ئاخىر زامان 

پهيغهمبىرىنىڭ شهرىئهتلىرىنى تهلتۆكۈس ئىجرا قىلىۋاتقان بىر ئۇلۇغ كىشى 

 ئاخىر زامان تۇڭگانالر شۇ كىشىنىڭ يولىدا مېڭىپ،. بار ئىكهن

  . پهيغهمبىرىنىڭ ۋاقتىدىن تارتىپ بارلىققا كهلگهن، دېيىشىدۇ

 نهپهر 48يهنه بىر رىۋايهتته، پۈتۈن تۇڭگانالر يۇقىرىدا بايان قىلىپ ئۆتۈلگهن 

شهھهرلهردىكى خىتاي - يۇرت، شهھهر-كىشىنىڭ ئهۋالدىدىن تارالغان، يۇرت

. ، مۇسۇلمان بولغانخهلقى يوشۇرۇن ھالدا ئىسالم دىنىنى قوبۇل قىلىپ

شۇڭا . تۇڭگانالر ئىسالم دىنىنى تاشالپ بالدۇرقى خىتاي دىنىغا قايتمىغان

ھهقىقىي ئهھۋالنى بىلگۈچى . تۇڭگانالرنىڭ سانى ناھايىتى كۆپ، دېيىلىدۇ

  . خۇدانىڭ ئۆزىدۇر
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دۆلهتلىك خاقانى چىن مۇسۇلمانلىق شهرىپىگه ئىگه بولغاندىن - بهخت

م دىنىنى قوبۇل قىلىپ مۇسۇلمان بولسىمۇ ھهر كىشى ئىسال«كېيىن، 

يوسۇنلىرىدىن چىقمايمىز دەپ -بوۋىلىرىمىزنىڭ دىن- ئىختىيارى، ئاتا

شهھهرگه - يۇرتقا، شهھهر- دەپ، يۇرت» مۇسۇلمان بولمىسىمۇ ئىختىيارى

  . يارلىق چۈشۈرۈپتۇ

قانۇنى -خاقانى چىننىڭ بۇرۇندىن تارتىپ ئىجرا قىلىپ كېلىۋاتقان قائىدە

ىدىكى، ئۆزىگه تهۋە پۇقرالىرى قايسى دىندا بولسا، ئۇنىڭ بىلهن كارى شۇنداق ئ

ھهر كىم ئۆز . يوق بولۇپ، ئۇالرنى ئۇ ياكى بۇ دىنغا تهكلىپ ۋە دەۋەت قىلمايتتى

  . دىن ۋە ئۆز مىللىتىدە مهھكهم تۇرۇپ يۈرۈۋەرسه بوالتتى

 خاقانى چىن ئۆز دۆلىتىگه كهلگهن مۇسۇلمان مۇساپىرالرنى رام قىلىش

. ئۈچۈن، بېيجىڭدا تۇرۇپ قېلىشقا كۆپ تىرىشچانلىقالرنى كۆرسىتىپتۇ

قائىدىسى - قېرىالرنى يىغىپ ئۆز رەسىم-ئايال، ياش-نۇرغۇن يهرلىك ئهر

مۇسۇلمانالرغا . تاماشا ئۆتكۈزۈشكه يارلىق چۈشۈرۈپتۇ- بويىچه چوڭ ئويۇن

قىزالردىن -كىچىك خوتۇن-تاماشىغا كهلگهن چوڭ-مۇشۇ ئويۇن«: بولسا

. قايسىسى سىلهرنىڭ كۆڭلۈڭالرغا يارىسا، شۇنى سىلهرگه بۇيرۇپ بېرىمىز

  . دەپتۇ» سىلهرگه يارىغاننىڭ ئېرى ياكى بالىسى بولسىمۇ مهيلى

مۇسۇلمانالر خاننىڭ ئهمرى بويىچه كۆڭلىگه يارىغاننى ۋە ئۆزى خالىغاننى 

قلىشىپ ئىسالم شهرىئىتى بويىچه ئهمرىگه ئېلىپ ئۆي تۇتۇپ ئولتۇرا. تۇتۇپتۇ

لېكىن ئېرى بار ئايال، . دەپ ئاتىلىپتۇ» تۇڭگان«شۇنىڭ بىلهن بۇالر . قاپتۇ

يېشى كىچىك قىزالرنى ئۆز ئهمرىگه ئالغانلىقىغا خىتاي پۇقراالر نارازى بولۇپ، 

» يۈزى يوق«بۇ سۆزنىڭ مهنىسى . دەپتۇ» ئىكهن› سۇ خۇي خۇي‹بۇالر «

يالر بىلهن تۇڭگانالر دېگهن بولۇپ، شۇنىڭدىن تارتىپ خىتا» يۈزسىز(

ھاقارەت - دەپ دەشنام» سۇ خۇي خۇي«ماجىرا قىلشىپ قالسا - جېدەل

 خىتاي پۇقرانى بىر تۇڭگان بىلهن تهڭ كۆرۈپتۇ، بىر 50. قىلىدىغان بولۇپتۇ

تۇڭگانالرنىڭ . ماپتۇىل تۈرلۈك گۇناھ بىلهن جاۋابكارلىققا تارت50تۇڭگان 
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ىغانلىقىنىڭ سهۋەبى تۇڭگانالرغا چوڭچىلىق قىلىپ، خىتايالرنى كۆزىگه ئىلم

  . خاتىرە قىلغانلىقتىن بولغانىكهن-ئاشۇنداق يۈز

ئوغلى ئۇنىڭ . خان بىر نهچچه يىلدىن كېيىن ئۇ دۇنياغا سهپهر قىلىپتۇ

بىر نهچچه ئهۋالدقىچه ئىسالم دىنىنىڭ . ئورنىدا خانلىق تهختىدە ئولتۇرۇپتۇ

خان توغرا يولدىن ئېزىپ ئهمما ئاخىرىغا كېلىپ . راۋاجى بىلهن ئۆتۈپتۇ

مازىرى (ۋەققاسمۇ ئالهمدىن ئۆتۈپتۇ . ئهسلىدىكى دىنىغا يېنىپ كېتىپتۇ

. شۇنىڭ بىلهن بىر نهچچه يۈز يىل ئۆتكۈچه تۇڭگانالر ئهركىن ئۆتۈپتۇ). مهشهۇر

دېگهن ۋىاليهتنىڭ كىچىكرەك شهھىرىدىكى » شىنفۇ«كېيىنكى چاغالردا 

بىر مۇنچه بىنام زېمىننى . ا بىنا قىلىپتۇتۇڭگانالر مهدرىسىگه ئوخشاش خانىق

خاندىن سوراپ ئېلىپ، سۇ چىقىرىپ، تېرىلغۇ يهرلهرگه ئايالندۇرۇپ خانىقاغا 

بۇ . ھوسۇلىنى شۇ مهدرىسىدە ئوقۇغان تالىپالرغا بېرىپتۇ. ۋەخپه قىلىپتۇ

ۋەخپه يهرگه تېرىغان زىرائهتلهرگه خىتايالرنىڭ توڭگۇزلىرى كىرىپ چهيلهپ 

. ماجىراالرمۇ بولۇپتۇ- جېدەل. بىر نهچچه قېتىم ھهيدەپ چىقىرىپتۇ. بۇزۇپتۇ

ئاخىر بۇغداينى خامان قىلىپ تېپىپ چهش قىلغاندا، يهنه توڭگۇزالر كىرىپ 

توڭگۇزالرنىڭ ئىگىلىرى بىلهن تۇڭگانالر ماجىرا قىلىشىپ . چهشنى يهپتۇ

مۇنچه توڭگۇز ئىگىلىرىگه يهنه بىر . بىرىنى ئۇرۇپ يىقىتىپ قويۇپتۇ-بىر

تۇڭگانالرغا مهدرىسىدە ئوقۇۋاتقان تالىپ تۇڭگانالر . يۆلهك بولۇپتۇ- خىتايالر يار

ۋەقهنى شهھهر باشلىقى ئاڭالپ، . يۆلهك بولۇپ جېدەل چوڭىيىپتۇ-يار

بۇ ۋەخپه يهرنى نهچچه «: جېدەلنى پهسهيتىپ قويۇپ، ئۆزىنىڭ كاتتىسىغا

باجغا ھېسابالپ ئېلىپ، يىلدىن بېرىپ تېرىپ ھوسۇلىنى ئالدى ئهمدى يهرنى 

ئادەم چىقىپ ئۆلچهپ . دەپ خهت يېزىپتۇ» سېتىپ پۇلىنى خهزىنىگه ئالساق

نهرخ توختىتىۋاتقاندا مهدرىسىدىكى موللىالر ۋە تۇڭگانالر قوزغىلىپ چىقىپ، 

. يهر ساتقىلى چىققان مهنسهپدار ۋە خىزمهتچىلهرنى قوغالپ چىقىرىپتۇ

ىڭ دەرۋازىسىنى ئېتىۋېلىپ، ئىككى شهھهرگه يېتىپ كهلگهن ھامان شهھهرن

تۇڭگانالر گۇرۇھى ناھايىتى كۆپ بولۇپ، . جهڭ بولۇپتۇ-ئوتتۇرىدا ئۇرۇش

لىققا »خان«ئۇنى . دېگهن ئاتلىق بىر ئۆلىماسى بار ئىكهن» ما فۇلۇڭ«ئىچىدە 

دېگهن كاتتا بىر ) كىنجاپ(» چىڭ جۇفۇ«تۇڭگانالر . تهيىن قىلىشىپتۇ



         http://ilkitap.blogbus.comئابرال ئېلكىتاپلىرى

Email: abral@live.cn               53                    QQ: 45661336 

ى شۇ شهھهردە پادىشاھلىق تهختىدە ئولتۇرغۇزۇپ، شهھهرنى بىنا قىلىپ، خانن

  . ھهر تهرەپكه ھۆكۈمرانلىق يۈرگۈزۈپتۇ

بۇ چاغ خاقانى چىننىڭ مهملىكىتىگه ئىنگلىز ناساراالر تاجاۋۇز قىلىپ 

 شهھهرنى بېسىۋېلىپ ۋەيران قىلغان، بىر 72كېلىپ، بېرما ۋىاليىتى ۋە 

تقان، بىر تهرەپته تۇڭگانالر خانلىق تالىشىۋا» ۋۇ سۇڭگۇي چىن موزا«تهرەپته 

  . جېدەل چىقىرىۋاتقان ۋاقىت ئىكهن

ئاقىۋەت تۇڭگانالر چىڭ جۇفۇدا تۇرالماي چهت ياقا يۇرتالرغا كېتىشنى 

بۇ ئىش خانغا مهلۇم . مهسلىههت قىلىشىپ، غهرب تهرەپكه يۈزلىنىپتۇ

ۇن نۇرغ«: بولغاندىن كېيىن خان غهرب تهرەپتىكى ۋىاليهتلهرنىڭ باشلىقلىرىغا

تۇڭگانالر نهسىههت قىلساقمۇ ئۇنىماي، ئىتائىتىمدىن چىقىپ، ئۆزىنىڭ 

ئۇ تهرەپكه . ئهيىبى ۋە بىئهدەبلىكىدىن قورقۇپ تۇرالماي غهرب تهرەپكه ماڭدى

بارسا، شۇ ۋىاليهتلهردىكى تۇڭگانالرمۇ ئۇالرغا قوشۇلۇپ، پۇقراالرغا زىيان 

ن كېيىن، مۇشۇ يارلىقنى كۆرگهندى. يهتكۈزۈش ئېهتىمالى بار

، دەپ »شهھهرلهردىكى تۇڭگانالرنى ئۆلتۈرۈپ ماڭا ئۇچۇرىنى بېرىڭالر-شهھهر

بۇ يارلىقنى ) گېنېرالى(ئىلىنىڭ جاڭجۈنى . يارلىق چۈشۈرۈپتۇ

تۇڭگانالر نۇرغۇن خهلق، ئۇالرنىڭ «: تاپشۇرۇۋالغاندىن كېيىن ھهيران بولۇپ

ئازراقال پۇرىقىنى خاننىڭ يارلىقىنىڭ . پهيلىمۇ باشقىچه بولۇپ قالدى-خۇي

. ئالسا، بىز ئاخشامدا يوقىتىمىز دېگۈچه، ئۇالر ئهتىگىنى قوزغىلىشى مۇمكىن

ئىچكىرىدىن كېلىدىغان تۇڭگانالرنىڭ مهنزىلى ئۇزۇن، ئۇنىڭغىچه تۇڭگانالرنى 

نهسىههت قىلىپ توختام - قىچقىرىپ كېلىپ، مۇاليىم سۆزلهر بىلهن پهند

» هم بولۇپ پۇقرادارچىلىقىنى قىلىدۇتۈزۈشسهك، ئۇالرنىڭمۇ كۆڭلى خاتىرج

شۇنىڭ بىلهن تۇڭگانالرنىڭ چوڭلىرىدىن بىر نهچچه كىشىنى . دەپتۇ

لېكىن تۇڭگانالر خاتىرجهم . توختامالر تۈزۈشۈپتۇ-قىچقىرىپ پهيمان، ۋەدە

بىر ئايدا . مازارالردا تۈنهپ، نهزىر قىلىشىپتۇ. بواللماي كېچىلىرى ئۇخلىماپتۇ

ەت قىلمايدىغانلىرىمۇ ھهر كۈنى نهچچه قېتىم غۇسۇل تهر-بىر قېتىم غۇسۇل

  . ئهندىشىسى كۆپىيىپ كېتىپتۇ- تهرەت قىلىپ كۈندىن كۈنگه غهم
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پهيلىگه قاراپ خاننىڭ يارلىقىنى ئىجرا - جاڭجۈن تۇڭگانالرنىڭ خۇي

پاالنى كۈنى پاالنى سائهتته «: شهھهرنىڭ ئامباللىرىغا- قىلماقچى بولۇپ، شهھهر

  . دەپ بۇيرۇق چۈشۈرۈپتۇ»  قهتلىئام قىلىپ ئۆلتۈرۈڭالرتۇڭگان تائىپىسىنى

ئۈرۈمچىدە سۇ دالويه دېگهن تۇڭگان خىتايالر ئىچىدە مهنسهپدار بولۇپ، 

بۇ كاتىپ قهتلىئام قىلىش بۇيرۇقىنىڭ . ئۇنىڭ ئوغلى ئۆتهڭدە كاتىپ ئىكهن

دادىسى . مهزمۇنىدىن ۋاقىپ بولۇپ دادىسىغا خهۋەر بېرىپتۇ

كى تۇڭگانالرنىڭ چوڭلىرىغا جاڭجۈننىڭ بۇيرۇقىنىڭ شهھهرلهردى-شهھهر

مهزمۇنىنى مهلۇم قىلىپ خهت ئهۋەتىپ، جاڭجۈننىڭ بۇيرۇقىنى بېسىپ 

سۇ دالويىنىڭ خېتىنى تاپشۇرۇۋېلىش بىلهن تهڭ كۇچادىكى . قويۇپتۇ

تۇڭگانالر بۇزۇلۇپ، خىتايالر ئولتۇراقالشقان جايغا ئوت قويۇپ خىتايالرنى 

  . ئۆلتۈرۈپتۇ

زەخمهت يهتكهنلىكىنىڭ يهنه بىر -نى چىننىڭ دۆلىتىگه زىيانخاقا

  : سهۋەبلىرى ھهققىدە مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ

داۋگۇاڭ خاننىڭ خانلىق زامانىدا خاقانى چىن مهملىكىتى ناھايىتى تىنچ، 

ئۇنىڭدىن كېيىن شهنفېڭ خان تهختكه . ئاۋات، مهمۇرچىلىق بولغانىكهن

 نۇرغۇن شهھهرلهرنى  پهرەڭلهر. يۈز تۇتۇپتۇچىققاندىن كېيىن زاۋاللىققا 

يهنه بىز تهرەپتىن، قارا . پاراچ قىلىپ خوجايىن بولۇۋاپتۇ- ئېلىپ، تاراچ

. جېدەل توختىماپتۇ-خىتايالر خانلىق تالىشىپ خاقاندىن يۈز ئۆرۈپ، جهڭ

ئهتراپتىكى . تۇڭگانالر ئۆز ئىچىدىن خان تهيىنلهپ خاقانى چىنغا بويسۇنماپتۇ

ىشاھالرمۇ ھهر بىرى بىر تۈرلۈك سۆز پهيدا قىلىپ خاقانى چىننى قوشنا پاد

شۇنىڭ بىلهن خاقانى چىن مهملىكىتى ۋە ئۇنىڭ . ئارامىدا قويماپتۇ

  . خهلقلىرىنىڭ بېشى تىنچ ۋە خاتىرجهم بولماپتۇ-پۇقرا

دەپ ) قاپقىنىڭ سىرتى(خاقانى چىن بۇ تهرەپتىكى شهھهرلهرنى كۇۋەي 

 پاراكهندىچىلىك بىلهن كۇۋەيدىن خهۋەر ئااللماپتۇ، يۇقىرىقىدەك. ئاتايدىكهن

بۇندىن كېيىن «: چېرىكلهرگه-بهلكى كۇۋەيگه تهۋە يۇرتالردىكى مهنسهپدار
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نهچچه يىلالردىن بېرى خهزىنىدىن . يهنى تهمىنات ئهۋەتمهيمهن› كۇلياڭ‹

تهمىنات ئهۋەتىپ بېرىپ، نۇرغۇن خهزىنىلهرنى سهرپ ئېتىپ كۇۋەيدىكى 

پايدا - ئهمما خهزىنىگه ھېچقانداق مهنپهئهت. ېرىكلهرنى باقتىمچ- مهنسهپدار

ئهمما بۇ . دەپ يارلىق چۈشۈرۈپتۇ» كۇۋەينى تاشالپ قايتىپ كېلىڭالر. يهتمىدى

تهرەپتىكى خىتايالرنىڭ چوڭى جاڭجۈن، مۇسۇلمانالرنىڭ چوڭى قۇمۇل ۋاڭى 

بۇ «: ائهھمهت ۋاڭ قاتارلىق كاتتا مهنسهپدارالر مهسلىههت قىلىشىپ خانغ

تهرەپتىكى شهھهرلهرگه ئۇلۇغ خاننىڭ خهزىنىسىدىن تهمىنات كهلمىسىمۇ، 

كان تېپىپ ئۆز كۈچىمىز بىلهن ئالتۇن، كۈمۈش، مىس كوالپ چېرىكلهرنى 

بوۋا ئهجدادلىرىمىزدىن تارتىپ ئۇلۇغ خاننىڭ خىزمىتىنى - بىز ئاتا. باقىمىز

نى تاشالپ كهتسهك، يارلىققا ئهمهل قىلىپ كۇۋەي. قىلىپ، دۆلىتىنى كۆرگهن

. دەپ خهت يېزىپتۇ» ئۇلۇغ خاقانى چىننىڭ شهنىگه ئوبدان بولماسمىكىن

ئهرزنى . خهتكه يهنه خاننى ماقۇل دېگۈزىدىغان بىر مۇنچه سۆزلهر كىرگۈزۈلۈپتۇ

ئۇنداق بولسا، ئۆزۈڭالر كان ) تهستىقلىدىم(جۇنلى «: خاقانى چىن كۆرۈپ

زۇلۇم بولىدىغان - ۇقراالرغا جهبىرئۇششاق پ. تېپىپ چېرىكلهرنى بېقىڭالر

شۇنىڭ بىلهن . ، دەپ يارلىق چۈشۈرۈپتۇ»ئىشنى زادى قىلماڭالر

شهھهرلهردىكى مهنسهپدارالر پۇقراالرنى ھاشاركهشلىككه ئېلىپ بېرىپ -شهھهر

تاغمۇتاغ، دەشتمۇدەشت كان ئىزدەپ، تاغ باغرىلىرىنى چاشقان تهشكهندەك 

تاپسىمۇ پۇقراالرغا ناھايىتى . تاپالمىدىئهمما كان . ئۆتمىتۆشۈك قىلىۋەتتى

ئېچىلغان . جاپا بولۇپ كهتتى، ئىشلىگهنلهرگه ھهق بېرىلمىدى- جهبىر

نهچچه تۈرلۈك باج پهيدا بولدى، پۇقراالردىن . كانالرمۇ كېيىن تاشلىنىپ كهتتى

دەپ » چوقا پۇلى«ھهر ئايدا يهنه ئادەم بېشىغا . دەپ پۇل ئېلىندى» تۇز پۇلى«

  . ىپۇل ئېلىند

ياساق كۆپىيىپ تىنچلىق ۋە ئاراملىق -گهپنىڭ قىسقىسى، ئالۋان

پۇلى بار كىشىلهر خىتايالرغا ۋە كاتتا بهگلهرگه پارا بېرىپ ئۇالرنىڭ . يوقالدى

بىچارىلهرنىڭ -ياساق پۇلى يوق، غېرىب- پۈتۈن ئالۋان. ھىمايىسىگه كىردى

ئۇالغلىرىنى -ئاتسهرەمجان، - سۇ، ئۆي- ئۇالر كۆتۈرەلمهي يهر. ئۈستىگه چۈشتى
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خىتايالرغا گۆرۈ قويۇپ، كۆزلىرىدىن ياش تۆكۈپ تهڭرىنىڭ دەرگاھىغا 

  . زارە قىلىشتى-سېغىنىپ يىغا

دۇمباقلىرىنى چېلىشىپ -كۈنلهرنىڭ بىرىدە شهھهردىكى چېرىكلهر داقا

بىزلهرنىڭ مائاش تهمىناتلىرىمىزنى «: مهنسهپدارالرنىڭ ئىشىكىگه كېلىپ

مىزغا قايتىپ كېتىمىز ياكى مهنسهپدارالرنىڭ بولمىسا يۇرتى! بهرسۇن

مهنسهپدارالر غهمگه چۈشۈپ . دەپ غهلۋە قىلدى» تااليمىز- ئۆيلىرىنى بۇالپ

ھهر قانداق پۇلى بار ئادەم كۈمۈش پۇل سوۋغات قىلسا «ئۆزىدىن قورقۇپ 

بۇنى كۆرۈپ بهزى . گۈزەرلهرگه ئېالن چاپلىدى-دەپ بازار» مهنسهپ بېرىمىز

. ىز ئادەملهر مهنسهپ تهمه قىلىپ پۇل بېرىپ ئهمهل تاپتىبېخىل، تۇراقس

قىمارۋاز، - نىشانى يوق، ئوغرى- ھهر قانداق نامى. جاپا تارتتى-پۇقراالر زۇلۇم

پۇقراغا ۋابال . سهرگهردانالر بولسىمۇ پۇل بهرسه ئۇنىڭغا مهنسهپ بېرىلدى

زۇلۇم -جهبىر. بولىدىغانلىقى مهنسهپدارالرنىڭ خىيالىغىمۇ كهلمىدى

چهنتۇ «: خىتاي مهنسهپدارالرغا ئهرز بېرىلسه. كۈنگه زىيادە بولدى-كۈندىن

دەپ سورىمىدى » نىڭ ئىشىنى ھاكىمبهگ بىلىدۇ) ئۇيغۇر― يهرلىق خهلق (

شۇنىڭ بىلهن ھېچكىم . ۋە ئۆز مهقسهتلىرى بويىچه ئۆزى خالىغاننى قىلدى

سهپنى تىلماچالر دەلاللغا ئوخشاش، مهن-تۇڭچى. قورقۇپ ئهرز بهرمىدى

بۇرۇندىن . سودىلىشىپ باھا قويۇپ، كۈمۈش پۇلغا ئاشكارا ساتىدىغان بولدى

بوۋا ئهجدادلىرىدىن تارتىپ يۇرت - تارتىپ خاقاننىڭ خىزمىتىنى قىلىپ ئاتا

  . سوراپ ئابرۇي تاپقان بهگ ۋە بهگزادىلهر خار بولۇپ ئېتىبارسىز قالدى

ۋاڭ ھاكىم، بېلى يهكهنگه ئهپرىدۇن : يهنه مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ

بىر گۇناھ قويۇپ ئهپرىدۇن ۋاڭنى . مۇھهممهد ئىمىن ۋاڭ ئىشىكئاغا ئىدى

 يامبۇ 2000يهكهننىڭ ھاكىملىقىدىن ئېلىۋېتىپ، خوتهنلىك رۇستهمبهگدىن 

رۇستهمبهگ دېگهن مۇھهممهد ئىمىن ۋاڭنىڭ . ئېلىپ يهكهنگه ھاكىم قىلدى

قىلىدىغان خىزمهتچى ئالدىدا قول قوشتۇرۇپ، يۈگۈرۈپ يۈرۈپ خىزمهت 

ئۇنى پۇل بهردى دەپ ۋاڭنىڭ ئۈستىگه ھاكىم قىلىپ، . ئورنىدىكى ئادەم ئىدى

ۋاڭنى ئىشىكئاغىلىق مهنسهپكه چۈشۈرۈپ قويغانلىقىغا مۇھهممهد ئىمىن 



         http://ilkitap.blogbus.comئابرال ئېلكىتاپلىرى

Email: abral@live.cn               57                    QQ: 45661336 

دەپ » مۇنداق تىرىكلىكتىن ئۆلگىنىم مىڭ ياخشى«: ۋاڭ نومۇس قىلىپ

  . ئۆزىنى ھاالك قىلدى

نىڭ ئالدىدا خىزمهتكار بولۇپ كهلگهن الرهھمهت ۋاڭلىق ئازاقبهگ ۋە ئركۇچا

 يامبۇ 1500ئىنىسى سايىتبهگ . كۇچالىق قۇتلۇقبهگ قهشقهرگه ھاكىم بولدى

بىكار پۇقراالر بهگ . بۇرۇنقى بهگلهر بىكار بولدى. بېرىپ ئاقسۇغا ھاكىم بولدى

بولۇپ يۇرت سورىدى، ياخشى پهزىلهتلىك كىشىلهرنى كۆزىگه ئىلمىدى، 

دېگهننى يادىغا » ئۇۋال بوالر«رنىڭ كۆز يېشىدىن ئېهتىيات قىلماي، پۇقراال

كۈمۈشلىرىنى -ھهۋىسى ۋە بهرگهن پۇل-كهلتۈرمىدى، مهنسهپ ئارزۇ

كۆرۈنۈشته . ئۈندۈرۈۋېلىشنىڭ غېمىدىن باشقىسىنى خىيالىغا كهلتۈرمىدى

ئۇلۇغ خانغا خىزمهت قىلىپ، چېرىكلىرىنى بېقىپ يۇرتقا ئىگىدارچىلىق 

يىلتىزىنى كېسىپ -ندەك بولسىمۇ، ئهمهلىيهتته دۆلهتنىڭ بىخقىلغا

پهزىلهتلىك ياخشى كىشىلهر، بهگزادە، ئېسىل . قۇرۇتۇشقا سهۋەب بولدى

ئاجىز پۇقراالرنى ئاتىنى . پۇچقاقتا قالدى-ئادەملهر چهتكه چىقىپ بۇلۇڭ

ئاجىز . ياساق، ھاشارغا ھهيدىدى- بالىغا، بالىنى ئاتىغا قوشماي ئالۋان

االرنىڭ چىدىغۇچىلىكى قالماي، پۇلنىڭ ۋە جاننىڭ ئاچچىقىدىن پۇقر

دەريا -قهترە، بهلكى دەريا- تهڭرىنىڭ دەرگاھىغا سېغىنىپ كۆزلىرىدىن قهترە

بۇنداق ئاچچىق ياش دۆلهت دەرىخىنىڭ يىلتىزىغا تهسىر . ياش ئاققۇزدى

ي شۇنىڭ بىلهن ئۇزۇنغا بارما. قىلىپ، بۇ دەرەخنىڭ قۇرۇشىغا سهۋەب بولدى

خىتاي مهنسهپدارلىرى ۋە يۇرتنىڭ ھاكىملىرى زاۋال تېپىپ يهر بىلهن 

مهۋالنا جااللىددىن رۇمىنىڭ ئېيتقانلىرى يۇقىرىقى . يهكسان بولدى

  . ئىشالرنىڭ راستلىقىغا گۇۋاھ بوالاليدۇ

  مهسنهۋى  

  تا دىلى مهردى خۇدا نايهد بهدەرد،

  *.ھېچ مهردىرا خۇدا رەسۋانىكهرد
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اگاھ، غهپلهتته ئهمهس بىرەر كىشىنىڭ سهھهر قوپۇپ دېگهندەك، دىلى ئ  

شهپقهتلىك - پهريادى، ئاھۇ زارى ھهممىگه كۈچى يهتكۈچى، رەھىم- قىلغان ناله

پۈتۈن ئالهمنىڭ . ئۇلۇغ تهڭرىنىڭ دەرگاھىدا ئىجابهت بولغان بولۇشى مۇمكىن

پادىشاھلىقنىڭ تاجىنى خالىسا بىراۋغا «قۇدرىتى بىلهن - تهڭرىسى ئۆز كۈچ

دېگهن ئايهتنىڭ مهزمۇنى بويىچه، ئۆزىگه » ىدۇ، خالىسا بىراۋدىن ئالىدۇبېر

خاس سۈپىتىنى ئاشكارا قىلغانلىقتىن، بۇ موغۇلىستان شهھهرلىرى 

  . نىشانسىز مۇسۇلمان ۋە تۇڭگانالرنىڭ قولىغا ئۆتكهن بولۇشى مۇمكىن- نام

، توختالغۇسى يوق، ۋاپاسىز پهلهك ئۆزىنىڭ رەڭۋازلىقىنى ئىشقا سېلىپ

ھهمىشه بىر گۇرۇھ كىشىلهرنى پهس ۋە خار قىلسا، يهنه بىر گۇرۇھ كىشىلهرنى 

ئاقىل ۋە دانا كىشىلهر بۇنداق ئاجايىپ ئىشالردىن . ئۈستۈن ۋە ئهزىز قىلىدۇ

تهجرىبه ھاسىل قىلىپ، چوڭقۇر نهزەرلىرى بىلهن قاراپ، ئىبرەت ئېلىپ، 

ز بىچارىلهرنىڭ ئېزىلگۈچىلهرنىڭ كۆز يېشىدىن ئېهتىيات قىلىپ، ئاجى

ئهھۋالىغا يېتىپ، ئادالهت بىلهن ئىش قىلسا، ئۇلۇغ تهڭرى ئۇنداق - ھال

كىشىلهرگه كاتتا ئهجىر بېرىدۇ، كىشىلهرمۇ ئۇالرنى چىرايلىق نام، ياخشى 

ئادىللىق بىلهن قىلىنغان بىر سائهتلىك ئىش پۈتۈن «. سۈپهت بىلهن ماختايدۇ

 تۇرىدۇ دېگهن ھهدىسنىڭ ئىنسان ۋە جىنالرنىڭ ئىبادىتىدىن ئۈستۈن

مهزمۇنىغا مۇۋاپىق، ئىبادەتنىڭ مۇشۇنداق ئۇلۇغ، كاتتا ساۋابىغا پهقهت 

 باشقىالرنىڭ مۇيهسسهر ،پادىشاھ، ھاكىم، يۇرت چوڭلىرىال مۇيهسسهر بوالاليدۇ

ئۆز قۇدرىتىڭ بىلهن پادىشاھ، ھاكىم، ! ئۇلۇغ تهڭرىم. بولۇشى مۇمكىن ئهمهس

تا قىلىپ، ئۇالرنىڭ يۈزىگه ئادالهتنىڭ ئىشىكىنى يۇرت چوڭلىرىغا ئىنساپ ئا

 - ئىككى ئالهم پهيغهمبىرىنىڭ ھهققى. ئېچىپ، زۇلۇمنىڭ دەرۋازىسىنى ياپقىن

  ! ھۆرمىتى ئۈچۈن، ئامىن

 بىرىنچى داستان

1  
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ر چاۇشهپقىتى بىلهن ئىسالم قۇياشى ك-ئۇلۇغ تهڭرىنىڭ رەھىم  

ىنىڭ شهھىرىنىڭ ئۈستىدە نۇر چاچقانلىقى؛ راشىدىن خوج

              خانلىق تهختىدە ئولتۇرۇپ غهرب ۋە شهرق تهرەپلهرگه

 لهشكهر ماڭدۇرغانلىقى ۋە شۇ ئارىدا بولغان ۋەقهلهر

پۈتۈن ئالهمنى ياراتقان ھېكمهتلىك ۋە مهغپىرەتلىك ئۇلۇغ تهڭرىنىڭ 

خاسىيهتلىك ئهرۋاھالرنىڭ مهدەت ۋە ياردىمى بىلهن قهدىمدىن - قۇدرىتى، پاك

  . شهھهرگه مۇسۇلمان خانلىرى ھۆكۈمرانلىق قىلىپ كهلگهنىدىبۇ ئالته 

بۇ .  يىلچه بېيجىڭ خانلىرىغا تهۋە بولدى150 ياكى 140ئۇنىڭدىن كېيىن 

زار، زالىم خىتاي -ياساقلىرى دەستىدىن خار-چاغالردا پۇقراالر يۇرتنىڭ ئالۋان

زۇلمىدىن خانىۋەيران بولۇپ، - مهنسهپدارلىرى ۋە بهگلهرنىڭ جهبىر

زار يىغالپ تهڭرىگه سېغىنىپ -پۇقراالر زار. دىغۇچىلىكى قالمىدىچى

مۇسۇلمانالرنىڭ نىجاتلىقى، كاپىرالرنىڭ زاۋاللىقىنى تىلهپ دۇئا ۋە ئىلتىجا 

دىكى تۇڭگانالر خۇددى ئاسماندىن ربىلهن تۇرغان بىر ۋاقىتتا، كۇچا

تۇپ چۈشكهندەك ئۇشتۇمتۇت قوزغىلىپ، شهھهرگه ئوت قويۇپ، خىتايالرنى تۇ

ئېليار بهگ باشلىق بىر مۇنچه دەردمهن مۇسۇلمانالرمۇ . ئۆلتۈرۈشكه كىرىشتى

  . يۆلهكته بولدى-تۇڭگانالرغا قوشۇلۇپ يار

بىر نىيهتته ئىتتىپاقلىشىپ، ئامبال ۋە -مۇسۇلمانالر ۋە تۇڭگانالر بىر دىل

چېرىكلهرنىڭ يامۇلىغا باستۇرۇپ كىرىپ، ئوت قويۇپ، تاڭ ئاتقۇچه نۇرغۇن 

كۈن چىقىشى بىلهن تهڭ خىتاي مهنسهپدارلىرى بىر . الرنى يوقاتتىكاپىر

مۇنچه چېرىكلهرنى توپالپ تاقابىل تۇرۇپ سوقۇشقان بولسىمۇ، تهڭ كېلهلمهي 

  . مهغلۇپ بولدى ۋە ئاخىر قېچىشقا مهجبۇر بولدى

بۇ دەل . مۇسۇلمانالر ۋە تۇڭگانالر ئۈستۈنلۈككه ئېرىشىپ غهلىبه قازاندى

 يىلى، يىالن يىلى، مۇھهررەم ئېيىنىڭ بىرى، شهنبه -1281ھىجرىيىنىڭ 

كېچىسى بولۇپ، يهكهننىڭ بۇرۇنقى ھاكىمى ئهھمهت ۋاڭ بىرەر جىنايهت 
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ئۆتكۈزگهنلىكى ئۈچۈن خاننىڭ پهرمانى بىلهن ھاكىملىقتىن ئايرىلىپ ئهسلى 

  .  شهھىرىگه كېلىپ تۇرۇۋاتقان ۋاقىت ئىدىرچاۇيۇرتى بولغان ك

سىلى «: نالر يىغىلىپ ئهھمهت ۋاڭغا ئىلتىماس قىلىپمۇسۇلمان ۋە تۇڭگا

ھۆكۈمدارلىقنىڭ قائىدىسى، . بوۋىلىرىدىن تارتىپ يۇرت سوراپ كهلگهن- ئاتا

بىزگه باش بولۇپ . سىياسهت يۈرگۈزۈشنىڭ ئۇسۇلى ئۆزلىرىگه مهلۇم

ئاتىدارچىلىق قىلىپ، ھاكىمىيهت ئورنىدا ئولتۇرۇپ بهرسىله، بىزلهر 

 خىزمهتلىرىنى قىلىپ، بۇيرۇقلىرىغا بويسۇنۇپ، تېنىمىز بىلهن-جان

سىلهر ئاز، «: ئهھمهت ۋاڭ بولسا. دېيىشتى» ئۆزلىرىنى خان ئورنىدا كۆرىمىز

بوۋام - مېنىڭ ئاتا. خىتايالر ناھايىتى كۆپ، ئۇالرغا تهڭ كهلگىلى بولمايدۇ

ئۇلۇغ خاننىڭ خىزمىتىنى قىلىپ چوڭ مهنسهپكه ئېرىشكهن، خان نۇرغۇن 

 ئهۋالدىمغىچه بهھرىمهن -نى ئىلتىپات قىلىپ بېرىپ، ئهۋالدىمدىنسۇالر- يهر

. ئۇنىڭ ئۈستىگه، خاننى ئۆز كۆزۈم بىلهن كۆرگهن. بولۇشۇمغا پهرمان بهرگهن

بوۋا، ئهجدادىمدىن تارتىپ خاننىڭ دۆلىتىنى كۆرگهنلىكىم ئۈچۈن، ئهمدى - ئاتا

، ئۇنىڭ تۇز خان دىنسىز كاپىر بولسىمۇ. يۈز ئۆرۈپ تۇزكورلۇق قىلمايمهن

كه 70مهن قېرىدىم، يېشىم . ھهققىگه ھۆرمهت قىلىش پهرز، دەپ قارايمهن

كىمنى باش قىلساڭالر قىلىڭالر، . كۆرىدىغان دۆلهتنى كۆرۈپ بولدۇم. يهتتى

  . ، دېدى»مهن باش بولمايمهن

بۇنى ئاڭلىغان خااليىقنىڭ ھهممىسى غۇلغۇال قىلىشىپ، ئهھمهت ۋاڭنى 

نىڭ ھاكىمى مۇھهممهد قۇربانبهگ رچىقىپ، كۇچائۆيىدىن سۆرەپ ئېلىپ 

  . تاراج قىلدى-مۈلكىنى تاالن-باشلىق سهككىز بهگنى قوشۇپ ئۆلتۈرۈپ، مال

دىكى مهۋالنا ئهرشىددىن ۋەلىينىڭ مازىرىدا ئىنسانىي ھهۋەسلهردىن ركۇچا

تهلهپ بىلهن ياتقان مۇسۇلمان ۋە -كېچىپ، دەرۋىشلىك يولىغا كىرىپ، دۇئا

 ئىشهنچ ۋە ئىخالسىغا ئىگه بولغان راشىددىن خوجا دېگهن بىر تۇڭگانالرنىڭ

: بۇالر بۇ كىشىنى ئىبادەتخانىسىدىن ئېلىپ چىقىپ. كىشى بار ئىدى

بۇرۇندىن تارتىپ بىزگه پېشۋا بولغان، ھېلىمۇ باشالمچى بولۇپ خانلىق «
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دەپ، پادىشاھلىق » ماقامىدا ئولتۇرۇپ ھاكىمىيهت يۈرگۈزۈپ بهرسىله

ويىچه ئاق كىگىزگه ئولتۇرغۇزۇپ كۆتۈرۈپ خانلىق تهختىدە قائىدىسى ب

ھهممه كىشى پهرمانغا . ئولتۇرغۇزدى ۋە توختى ئىشىكئاغا بهگنى ۋەزىر قىلدى

  . بويسۇندى

مهشهۇر (بۇ ۋەقه بولۇپ ئىككىنچى كۈنى، راشىددىن خوجا بۇرھانىددىن خوجام 

قىلىپ، ) نقوماندا(نى ئهسكهرلهرگه باش ) بولغان ئىسمى خېتىپ خوجام

بايلىق مولال ئوسمان ئاخۇنۇمنى ئهسكهرلهرگه قازى قىلىپ، بۇرھانىددىن 

 نهپهر 40 ئهسكهر، 150خوجىنىڭ كىچىك ئوغلى مهھمۇدىن خوجىنى قوشۇپ، 

تۇڭگان ئهسكهر بىلهن سهككىز دانه زەمبىرەكنى بېرىپ غهرب تهرەپكه يۈرۈش 

يىلالردىن بېرى بىر قانچه ئون «: ئۇ مۇنداق دېدى. قىلىشنى بۇيرۇدى

زار -مۇسۇلمانالر دىنسىز كاپىرالر ۋە ئهزگۈچى زالىم بهگلهرنىڭ قولىدا خار

ئانىسىدىن ئايرىلىپ، قۇل ئورنىدا - بولۇپ، ئهرلهر خوتۇنلىرىدىن، بالىالر ئاتا

ئىچمهكنىڭ لهززىتىنى، خاھى - ئۇالر خاھى يېمهك. جاپا چهكتى

ك بىلهن ئۆمرىنى كېچهكنىڭ راھىتىنى كۆرمهي، ئالۋانكهشلى- كىيىم

  . ئۆتكۈزدى

يۆلهك بولۇپ، -شهپقهتلىك تهڭرى بىز مۇسۇلمانالرغا يار-رەھىم

كاپىرالرنىڭ بېشىدا قىلىچ . قۇدرەت بهردى-ئورنىمىزدىن دەس تۇرۇشقا كۈچ

كاپىرالرغا ياردەم بهرگهن كىشىمۇ ‹ئوينىتىپ نۇرغۇنلىرىنى دوزاخقا ئۇزاتتۇق، 

مۇنىغا مۇۋاپىق، زالىم بهگلهرنىمۇ دېگهن ھهدىسنىڭ مهز› كاپىر بولىدۇ

بۇنىڭ شۈكرانىسى ئۈچۈن جېنىمىز چىقىپ كهتكۈچه، قالغان . يوقاتتۇق

ئهھمىيهتلىك . ئۆمرىمىزنى غازات يولىغا سهرپ قىلىشىمىز الزىم ۋە زۆرۈر

غازاتالرنى قىلىش پهرزدۇر، شۇنداقال پهيغهمبىرىمىزنىڭ سۈننىتى ۋە 

  . كهسپىدۇر

گه خاس ھېكمىتى بىلهن بىر مهزگىل مۇسۇلمانالرنى خۇداۋەندە كېرىم ئۆزى

كاپىرالرنىڭ قول ئاستىدا مهھكۇم قىلغان بولسا، ھازىر يهنه ئۆز قۇدرىتى 
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بىلهن مۇسۇلمانالرنى ئهزىز قىلىپ، دىنسىز كاپىرالرنى يهر بىلهن يهكسان 

  . قىلدى

پادىشاھلىقنىڭ تاجىنى خالىسا بىراۋغا بېرىدۇ، خالىسا ‹ئۇلۇغ تهڭرىم 

دېگهن ھېكمهتلىك سۈپىتىنى ئهمهلىيهتته كۆرسهتكهن › ىراۋدىن ئالىدۇب

گهپنىڭ قىسقىسى، سايرام ۋە باينى ئېلىپ، بىر مۇنچه . بولۇشى مۇمكىن

ئهسكهر توپالپ ئاقسۇغا بېرىڭالر، ئۇ تهرەپته مۇسۇلمان توال، كاپىر ئاز، سىلهر 

 كاپىرالرنى مۇسۇلمانالر بىلهن تۇڭگانالر بىرلىشىپ،) يهرلىك(بارغۇچه 

مۇبادا كاپىرالر قارشىلىق . يوقىتىپ ئالدىڭالرغا چىقىشى مۇمكىن

دىنسىزالر قهيهردە ‹ئۇرۇش بولۇپ قالسا، -كۆرسىتىپ، ئىككى ئوتتۇرىدا جهڭ

دېگهن ئايهتنىڭ مهزمۇنىغا اليىق، ئىككىلهنمهي › بولسا، شۇ يهردە ئۆلتۈرۈڭالر

بۇ . ›ىڭ سايىسى ئاستىداجهننهت قىلىچن‹چۈنكى . تىغ تارتىپ يوقىتىڭالر

هن، خوتهنلهرنى قولغا ئاقسۇ، قهشقهر، يهك. ھهدىسنىڭ مهزمۇنى جارى بولسۇن

 ئىشىنى تۈگهتكهندىن كېيىن، قوقهن ۋە بۇخارانىڭ پادىشاھلىرى كىرگۈزۈش

يوسۇنىنى بهجا كهلتۈرۈپ، بىزگه تهۋە بولىدىغانلىق -دوستلۇق رەسىم

ۇنداق قىلمىسا، دەرھال ياردەم ئ. ئىشهنچىنى بىلدۈرسه ناھايىتى ياخشى

بارلىق كۈچۈڭالر بىلهن غهرب تهرەپتىكى يۇرتالرنى . ئهۋەتىمىز

مهملىكهت ۋە ھۆكۈمهتدارلىق ئىشىنىڭ پۈتۈن ئىختىيارىنى ! بويسۇندۇرۇڭالر

راشىددىن خوجا يهنه ئىسهاق خوجىنى . دەپ ئهمر قىلدى» سىلهرگه بهردىم

همۇر باتۇر، توختى مۇھهممهت يۈز قىلىپ سىدىق دادخاھ، م) قوماندان(باش 

 نهپهر تۇڭگان ئهسكهر 50 يهرلىك مۇسۇلمان ئهسكهر، 180بېشىالرنى قوشۇپ 

 دانه زەمبىرەكنى بېرىپ يۇقىرىدا بايان قىلىنغان بۇرھانىددىن 12بىلهن 

قايتا چۈشهندۈرۈپ، شۇ بويىچه ئىش قىلىشنى -خوجامغا بهرگهن بۇيرۇقنى قايتا

  . بىلهن شهرق تهرەپكه يولغا سالدىتهكبىر - تاپىالپ، دۇئا
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راشىددىن خوجىنىڭ نهسهبى    

نىزامىددىن خوجا . راشىددىن خوجا نىزامىددىن خوجىنىڭ ئۈچىنچى ئوغلى  

مهۋالنا ئهرشىددىن بولسا مهۋالنا . بولسا مهۋالنا ئهرشىدىننىڭ نهۋرىسى

ىز مهۋالنا جااللىدىن كهتىكى خوجا ئهبۇ ھاپ. جااللىددىن كهتىكىنىڭ ئوغلى

  . كهبىر بۇخارىنىڭ ئهۋالدى ئىدى

چىڭگىزخان ھۇجۇم قىلىپ كېلىپ بۇخارانى ئالغان چاغدا، خوجا ھاپىز كهبىر 

ئهۋالدلىرىنى كهتىك شهھىرىگه - چاقا، ئۇرۇق-بۇخارىنى شېهىت قىلىپ، باال

شۇنىڭدىن كېيىن يهتته ياكى سهككىز ئهۋالد ئۆتۈپ، مهۋالنا . پالىغانىدى

 كهلگهندە، كهتىك شهھىرى تهڭرىنىڭ غهزىپىگه دۇچار جااللىدىننىڭ ۋاقتىغا

مهۋالنا جااللىددىن . بولۇپ، ئاسماندىن ياغقان قۇم باالسىنىڭ ئاستىدا قالدى

تهڭرىنىڭ ئىلهامى بىلهن كېچىچه ئۇخلىماي بىر نهچچه مۇرىت ۋە 

مۇخلىسلىرى بىلهن يول يۈرۈپ ئاقسۇ ۋىاليىتىنىڭ ئايكۆل دېگهن يېرىگه 

.  ياشتا ئىدى17 ― 16دا ئاقسۇغا تۇغلۇق تېمۇر خان بولۇپ، ئۇ بۇ چاغ. كهلدى

نهسىههت -مهۋالنا جااللىددىن تۇغلۇق تېمۇر بىلهن كۆرۈشۈپ بىر مۇنچه ۋەز

سىزنىڭ سۆزلىرىڭىز قۇلىقىمغا «: تۇغلۇق تېمۇر تهسىرلىنىپ. قىلدى

ئىلىغا قايتىپ بېرىپ پادىشاھلىق تهختىدە . تولىمۇ ئوبدان ئاڭالندى

غىنىمدىن كېيىن قېشىمغا بېرىڭ، شۇ چاغدا سىزنىڭ دىنىڭىزغا ئولتۇر

ئهلنىڭ تولىسى ئۇ . ھازىر قېشىمدا كاتتا سهركهردىلىرىم يوق. كىرىمهن

ئىنئام -دەپ ھهدىيه» بۇ يهردە دىنغا كىرگىنىم ياخشى بولمايدۇ. تهرەپته قالدى

  . بېرىپ ياندۇردى

مهۋالنا . رىسى ئىدىتۇغلۇق تېمۇر چىڭگىزخاننىڭ يهتتىنچى ئهۋالد نهۋ

جااللىددىن ۋاقىت چىقىرىپ ئىلىغا بارغۇچه ئهجهل پۇرسهت بهرمهي ئاقسۇدا 

مهۋالنا جااللىددىن ۋاپات . ۋاپات بولدى ۋە ئايكۆل يېزىسىغا دەپنه قىلىندى

مهن بىر چىراغقا پىلىك سېلىپ، «: بولۇش ئالدىدا ئوغلى مهۋالنا ئهرىشددىنگه

ئهمما ئوت يېقىپ ياندۇرۇش پۇرسىتىگه . ياغ قۇيۇپ تهييار قىلغانىدىم
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مېنىڭدىن كېيىن سهن ياندۇرساڭ، بۇ چىراغ پۈتۈن . مۇيهسسهر بواللمىدىم

بىر نهچچه يىلدىن . دەپ ۋەسىيهت قىلغانىدى» شهرقنى يورۇتسا ئهجهب ئهمهس

كېيىن ئاتىسىنىڭ ۋەسىيىتىگه ئهمهل قىلىپ ئىلىغا بېرىپ تۇغلۇق تېمۇر 

مهن . ئاتام ۋاپات بولدى«: دەپ سورىغاندا، ئۇ» ڭىز قېنى؟ئاتى«. بىلهن كۆرۈشتى

تۇغلۇق . ، دېدى»ئاتامنىڭ ۋەسىيىتىگه ئهمهل قىلىپ ھۇزۇرىڭىزغا كهلدىم

يېنىدىكى ئېل بىكه باشلىق . تېمۇر قوبۇل تۇتۇپ مۇسۇلمان بولدى

بىرلهپ چاقىرىپ كىرىپ، نهسىههت قىلىپ -قوماندانلىرىنى بىر- سهركهردە

 مىڭدىن ئوشۇق موڭغۇل مۇسۇلمان بولغان 70شۇ چاغدا . ىمۇسۇلمان قىلد

  . دەپ رىۋايهت قىلىنىدۇ

 بولۇپ، شۇنىڭدىن ئېتىبارەن موڭغۇلالر   يىلى- 756بۇ چاغدا ھىجرىيىنىڭ 

تۇغلۇق تېمۇر مهۋالنا . ئارىسىغا ئىسالم دىنى تارقىلىشقا باشلىدى

 دەپ يارلىق »قايسى شهھهرنى خالىسىڭىز شۇ يهردە تۇرۇڭ«: ئهرىشددىنگه

تۇغلۇق . مهۋالنا ئهرشىددىن كۇچاغا بېرىپ تۇرۇشنى ئىختىيار قىلدى. قىلدى

شۇنىڭ بىلهن . تېمۇر رۇخسهت قىلىپ، ئۈچ ئېرىق سۇنى ھهدىيه قىلىپ بهردى

. ئوچاقلىق بولۇپ تۇرۇپ قالدى-مهۋالنا ئهرشىددىن كۇچاغا بېرىپ ئۆيلۈك

مازىرى . ا دەپنه قىلىندىئاخىر ئهجهل شارابىنى ئىچكهندىن كېيىن كۇچاغ

  . مهشهۇردۇر

نىزامىددىن خوجىنىڭ بىرىنچى ئوغلى نهزرىددىن خوجا، ئىككىنچى ئوغلى 

جامالىددىن خوجا . جامالىددىن خوجا، بهشىنچى ئوغلى پهخرىددىن خوجا ئىدى

راشىددىن خوجا ۋە قالغان . ئاقسۇغا ھاكىم بولۇپ شۇ يهردە ۋاپات بولدى

نىڭ قولىدا يوق ) ياقۇپبهگ(جا ئاتىلىق غازى ئۇكا بولۇپ تۆت خو-ئاكا

بۇرھانىددىن خوجا، ئىسهاق خوجىالرمۇ نىزامىددىن خوجىنىڭ بىر . قىلىندى

  . تۇغقىنى ۋە تاغىلىرىنىڭ پهرزەنتى ئىدى
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كۆز نۇرى مهھمۇدىن ) بۇرھانىددىن خوجا(سهيىد خېتىپ خوجام 

خوجا بىلهن ئاقسۇ شهھىرىنى ئېلىش ئۈچۈن يۈرۈش قىلىپ، 

قسىتىگه يېتهلمهي ئارقىسىغا يانغانلىقى ۋە نۇرغۇن مه

       مۇسۇلمانالر قۇربان بولۇپ شېهىتلىق شارابىنى

 ئىچكهنلىكى

مۇھهببهتلىك بۇرادەرلىرىمىزگه مهلۇم بولسۇنكى، راشددىن خوجام 

بۇرھانىددىن خوجىنى غهرب تهرەپكه يۈرۈش قىلىشقا ئهمر قىلغاندىن كېيىن، 

ىشىپ كۇچادىن چىقىپ، قىزىل يېزىسىغا كېلىپ بۇرھانىددىن خوجا خوشل

ئۇ يهردىن سايرامغا كېلىپ، تۆت كىشىنى دارغا ئاستى، بايغا كېلىپ . چۈشتى

پاسات بىلهن يامان - ئىككى كۈن تۇرۇپ ئالته ئادەمنى دارغا ئاستى، بۇالر پىتنه

راشىددىن خوجام . يولالردا يۈرگهن ئادەملهر ئىدى، شۇڭا جازاسىنى تارتتى

م شاھ ئهلهمنى سايرامغا، مولال ئاپاق ئهلهمنى بايغا ھاكىم قىلدى، ئۇ ئهكرە

 ئهسكهرگه 50يهردىن چىقىپ ياقا ئېرىققا كهلدى، روزى تۆرە دېگهن كىشىنى 

قورۇلالردىكى خىتايالرنى - مۇز داۋاننىڭ يولىنى بۇزۇپ، ئۆتهڭ«: باش قىلىپ

تهرەپتىن، سىلهر ئۇ بىز بۇ . ئۆلتۈرۈپ، چارشهنبه كۈنى جامغا يېتىپ كېلىڭالر

ساقالپ ياتقان خىتايالرنى ) گازارما(تهرەپتىن ھۇجۇم قىلىپ، جامدا يىڭفاڭ 

  . دەپ يولغا سالدى» يوقىتىمىز

سايرام ۋە باي ئهتراپىدىكى ئادەملهر ھهممىسى دېگۈدەك قارا كالتهك بولۇپ 

بىزمۇ ئاقسۇغا «: دەپ تهكبىر ئېيتىشىپ» ئالالھ-ئالالھ«يۇقىرى ئاۋازدا 

زۇلۇم قىلغان كاپىرالردىن ئىنتىقامىمىزنى ئېلىپ، ھايات -رىپ، جهبىربې

قالساق غازىلىق دەرىجىسىنى تاپىمىز، ئهجىلىمىز يهتسه شېهىتلىك 

دەپ ئاتا بالىغا، باال ئاتىغا » شهربىتىنى ئىچىپ جهننهتكه سازاۋەر بولىمىز

 ئېلىپ تالقانلىرىنى- قارىماي، بهزىلىرى پىيادە، بهزىلىرى ئاتلىق، ئوزۇق

. ئهلهملىرىگه ئهگىشىپ يولغا چىقتى-بۇرھانىددىن خوجىنىڭ تۇغ

سىلهر ئۈچۈن غازاتنى بىز قىاليلى، «: بۇرھانىددىن خوجا بىر قانچه قېتىم
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زۇلۇمغا -جهبىر«: دەپ نهسىههت قىلسا، ئۇالر» قايتىپ كېتىڭالر

مۇنداق ياشىغۇچه، يا جان بېرىمىز، يا جان . چىدىغۇچىلىكىمىز قالمىدى

 كىشى دەپ تهخمىن 7000بۇالرنى . دەپ يىغلىشىپ ئۇنىمىدى» الىمىزئ

  . قىلىشقا بوالتتى

زۇلۇملىرى - بىرەر پادىشاھ، بىرەر ھاكىمنىڭ پۇقرالىرىغا قىلغان جهبىر

ھهددىدىن ئېشىپ كهتسه، پۇقراالر شېرىن جانلىرىدىن كېچىپ، تهڭرىنىڭ 

هن يىغلىسا، دەرگاھىغا كۆز ياشلىرىنى تۆھپه قىلىپ، چىن دىلى بىل

ئاجىز، -ئىنتىقام ئېلىپ بهرگۈچى تهڭرىنىڭ رەھىمى كېلىپ، بىچارە

ياراقسىز بهندىلىرىنى كۈچلۈك پادىشاھالر ئۈستىدىن غالىب كېلىپ، - قورال

ئۇالرغا پادىشاھلىق تهختىنى ئاتا قىلىپ، ئۇلۇغ، سهلتهنهتلىك 

ۈستۈن پادىشاھلىقنىڭ دەرىجه مهرتىۋىلىرىنى بهرسه، ئۆزىنى ھهممىدىن ئ

غهزەپ بىلهن مهغلۇپ - چاغالپ، تهكهببۇرلۇق قىلغان زالىم پادىشاھالرنى قهرزى

. قىلىپ توزۇتۇۋەتسه تهڭرىنىڭ دەرگاھىدا ئهجهبلىنهرلىك ئىش ئهمهس

چۈنكى، ئالهمنىڭ ئىگىسى ھهممه ئىشقا كۈچى يهتكۈچى، ھهممه ئىشقا 

ىش بولماي تهڭرى خالىغان ھهممه ئىش بولىدۇ، ئهمر قىلغان ئ«. قادىردۇر

دېگهن ئايهت بۇنىڭغا دەلىل » قالمايدۇ، بۇ ھهممىگه كۈچى يهتكۈچىدۇر

  . بوالاليدۇ

   

  نهزم

  گاداينى شاھ ئېتهردىن يوق ھهر ئاسان،

  .ئاڭا شاھنى گاداي قىلماق ھهم ئاسان

بۇرھانىددىن خوجا ئهسكهرلىرى بىلهن ياقا ئېرىقتىن ئاتلىنىپ ناماز بامدات   

.  كېلىپ بىر نهچچه خىتاي قورۇلچىسىنى تۇتۇپ سولىدىۋاقتىدا قارا يۇلغۇنغا

تاڭ ئاتقاندا يولغا چىقىمىز . ئهتىسى جامىغا بېرىشقا بهلگىلهنگهن كۈن ئىدى
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بۇرھانىددىن . دەپ تۇرۇشىغا، ھاۋا بۇزۇلۇپ يامغۇر ياغدى ۋە شىۋىرغان چىقتى

كى ئهسكهرلهرمۇ دەرەخ يا. خوجا باشلىق ئهمهلدارالر ئۆيگه كىرىپ ئۇخلىدى

جابدۇقلىرىنى بېشىغا قويۇپ -تامنىڭ دالدىسىنى پاناھ قىلىپ ئېگهر

شۇ ھالهتته ئاقسۇنىڭ ھاكىمى سايىتبهگ . ئهندىشىسىز ئۇيقۇغا كهتتى- غهم

باشلىق جامدىكى نۇرغۇن خىتاي چېرىكلىرى بېسىپ كېلىپ زەمبىرەك 

. ۇئاتقاندىن كېيىنال ئويغىنىشتى، قارىسا دۈشمهن چېرىكلىرى قورشاپ بولۇپت

ئاالقزادىلىك چۈشۈپ، -شۇنىڭ بىلهن مۇسۇلمان ئهسكهرلىرىگه قورقۇش

ئۈلگۈرگهنلىرى ئاتلىرىنى ئېگهرلهپ مىندى، ئۈلگۈرمىگهنلىرى ياۋىداق 

خىتاي . مىندى، ھهتتا بهزىلىرى پىيادە ئارقىلىرىغا يېنىپ قاچتى

. چاپ قىلىپ نۇرغۇن مۇسۇلمانالرنى شېهىت قىلدى- چېرىكلىرى چاپ

ھهۋەسلىرى -دېگهن ئارزۇ» ئهجهل شارابىنى ئىچسهكمۇ مهيلى«بۇالرنىڭ 

ۋاپات بولغانالرنى . تهڭرىنى دەرگاھىدا قوبۇل بولغان بولۇشى مۇمكىن

شۇنىڭ بىلهن مۇسۇلمان ئهسكهرلهر . دىن كۆپرەك دەپ مۆلچهرلهشتى2900

ئهسكهرلهرنىڭ قازىسى مولال ئوسمان . پاراكهندە بولۇپ چېچىلىپ كهتتى

  . بۇرھانىددىن خوجا قاتارلىقالر كۇچاغا قاراپ قاچتى. ر چۈشتىئاخۇنۇم ئهسى

ئاقسۇنىڭ ھاكىمى سايىتبهگ ئۇالرنى تۇتۇۋالىمىز دەپ ئارقىسىدىن قوغالپ 

قاچقان «: ئالته پوتهي يهرگه بارغاندا، خىتاي چېرىكلىرىنىڭ باشلىقى

 شۇ .دەپ خهۋەر ئهۋەتتى» دۈشمهننى قوغالش قائىدە ئهمهس، ئارقىسىغا يانسۇن

خىتاي ئهسكهرلىرى . دېگهن خهۋەر كهلدى» روزى تۆرە جامنى بېسىۋاپتۇ«ئارىدا 

بۇ يامان خهۋەرنى ئاڭالپ جامغا كهلسه، روزى تۆرە ۋەدە قىلىشقان ۋاقىتتا 

كېلىپ جامدا گازارما ساقاليدىغان، ئات باقىدىغان، جهڭگه بارمىغان 

خىتاي « بۇ چاغدا .خىتايالرنى ئۆلتۈرۈپ، جامنى قولغا كىرگۈزۈپ بولغان

چېرىكلىرى قارا يۇلغۇندا بۇرھانىددىن خوجىنى مهغلۇپ قىلىپ قاچۇرۇپ، 

مۇسۇلمان ئهسكهرلىرىنىڭ بهزىلىرىنى ئۆلتۈرۈپ، بهزىلىرىنى ئهسىر قىلىپ 

روزى تۆرە بۇ خهۋەرنى . دېگهن شۇم خهۋەر تارقالدى» يېنىپ كېلىۋاتىدۇ

ئۆستهڭ . اشالپ قاچتىئاڭلىغاندىن كېيىن ئهندىشىگه چۈشۈپ، جامنى ت
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خىتايالر ئۇنى شېهىت . بويىغا كهلگهندە ئۇنى تۇتۇۋېلىپ خىتايالرغا تاپشۇردى

  . قىلدى

بۇ يهردە شۇنى ئېيتپ ئۆتمهكچىمهن، خاقانى چىننىڭ چوڭلۇقى پۈتۈن يهر 

كوچا دېگهن كىچىك بىر شهھهردىن مۇسۇلمانالر باش . يۈزىگه قۇياشتهك ئايدىڭ

ئۆتهڭنى قولغا -، بايغا ئوخشاش كىچىك بازاركۆتۈرۈپ چىقىپ، سايرام

كىرگۈزۈپال خۇددى خاقانى چىندەك كاتتا ئىقلىم ئۈستىدىن غهلىبه 

ئهندىشىسىز، بۇرھانىددىن خوجا بىر - ئۇالر غهم. قىلغاندەك بولۇپ كهتتى

خۇرام -مهپىگه، ئوسمان ئاخۇنۇم بىر مهپىگه چۈشۈپ، قونالغۇغا كهلگهندە خۇشال

 سېلىپ يېتىپ ئۇخالپ، ئهسكهرلهرنىڭ ھالىدىن خهۋەر كېچهكلىرىنى- كىيىم

خهتىرىدىن ئهندىشه قىلمىغانلىقتىن نۇرغۇن -ئالماي، دۈشمهننىڭ خهۋپ

  . مۇسۇلمانالرنىڭ جېنىغا زامىن بولدى

  نهزم

  قادالسا بىر تىكهن، يا چۈشسه بىر قىل،

  .ئىرادىسىز ئهمهس ھېچ ئىش يېقىن بىل

دىسه، مهيلى چوڭ، مهيلى كىچىك بولسۇن، ھهر قانداق ئىش ۋە ھهر قانداق ھا  

  . تهقدىر ئىرادىدىن تاشقىرى بولمايدۇ

گهپنىڭ قىسقىسى شۇكى، ئاقسۇنىڭ ھاكىمى سايىتبهگ مۇندىن بۇرۇن قازى 

شۇ سهۋەبتىن سايىتبهگ . ئهسكهر مولال ئوسمان ئاخۇنۇمغا شاگىرت بولغانىكهن

لتۈرمهي، نهزەربهند مولال ئوسمان ئاخۇنۇمنى ئۆ«: خىتاي مهنسهپدارلىرىغا

قىلساق، كېيىنچه نېمه ئۈچۈن مۇشۇنداق قوزغىالڭ قىلدىڭالر، دەپ سوراق 

مهنسهپدارالر قوبۇل كۆرۈپ . دەپ ئهقىل كۆرسهتتى» قىلغىلى الزىم بولىدۇ

  . تۈرمىگه تاشالپ، بىر نهچچه چېرىكنى ساقلىغىلى قويدى
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. م ئادەم ئىدىبۇرھانىددىن خوجا ساددا كۆڭۈل، رەھىمدىل، تهجرىبىسى كه

كۇچاغا قېچىپ بارغاندىن كېيىن، خىجالهتچىلىكتىن زادى بېشىنى 

كۆتۈرەلمهي، ئارىدىن بىر ئاي ئۆتكهندىن كېيىن، قايتىدىن ئهسكهر توپالپ 

  . ھۇجۇم قىلىپ كېلىپ ئاقسۇ شهھىرىنى ئالدى

دېگهن » مولال ئوسمان ئاخۇنۇم سايىتبهگ تهرەپكه ئۆتۈپ كېتىپتۇ«

ئهمما، ئاقسۇ پهته قىلىنغاندىن كېيىن، ئهسكهرلهر . الغانىدىسۆزلهر تارق- گهپ

خىتايالرنى قوغالپ بىر ئۆيگه كىرسه مولال مۇسا ئاخۇنۇمنىڭ پۇتىدا كىشهن، 

مولال ئوسمان ئاخۇنۇمنى . بوينىدا تاقاق، زەنجىر بىلهن سوالقلىق تۇرۇپتۇ

ازاد زەنجىرنى چېقىپ ئ-بۇرھانىددىن خوجا ئالدىغا ئېلىپ چىقىپ، كىشهن

  . ماالمهتتىنمۇ قۇتۇلدى- مولال ئوسمان ئاخۇنۇم پىتنه. قىلدى

مولال مۇسا ئاخۇنۇمنى ساقلىغان خىتايالر شهھهر قولدىن كهتكهنلىكىنى 

باشقىلىرىمۇ ھهر تۈرلۈك . بىلگهندىن كېيىن بهزىلىرى ئېسىلىپ ئۆلۈۋالدى

. مهپتۇمولال ئوسمان ئاخۇنۇمغا ھهرگىز دەخلى يهتكۈز. ئۇسۇلالردا ئۆلۈپتۇ

چۈنكى ئۇالر چوڭلىرىنىڭ سۆزلىرىنى قوالقلىرىدا ناھايىتى مهھكهم 

نېمىال بولمىسۇن، ئۇالر بىر مۇسۇلمان دۈشمهننى ئۆلتۈرۈپ، ئاندىن . تۇتىدىكهن

  . مهن ئۆلهي دېمهپتۇ

3  

ئىككىنچى قېتىمدا جامالىددىن خوجىنىڭ ئاقسۇغا 

 ئاتالنغانلىقى ۋە ئاقسۇنى پهته قىلىپ مهقسىتى ھاسىل

 بولغانلىقى

ئىنتىزام ئورنىتىلىپ، راشىددىن خوجا -شۇ چاغدا كۇچادا تهرتىپ  

پادىشاھلىق تهختىدە ئولتۇرۇپ، قامىتىگه ھۆكۈمرانلىق لىباسلىرىنى 

كىيىپ، بېشىغا پادىشاھلىق تاجىنى كىيىپ، ھهر قايسى يۇرت، 
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رەسۇلۇلالھنىڭ ئهۋالدى، غالىب، «كىچىك پۇقراالرغا -كهنتلهرگه، چوڭ-يېزا

ئۇنۋان بىلهن يارلىق - دېگهن نام» يېڭىلمهس راشىددىن خان غازى خوجا

شۇ ھالهتته بۇرھانىددىن خوجىنىڭ قارا يۇلغۇندا زەربه يهپ . يۈرگۈزگهنىدى

بىر نهچچه . قېچىپ كهلگهنلىك يامان خهۋىرىنى ئاڭالپ غهزىپى ئۆرلىدى

چىقىنى بىگۇناھ كىشىلهرنى سىياسهت يۈزىسىدىن دارغا ئېسىشقا بۇيرۇپ ئاچ

كىچىك پۇقراالر قورقۇنچتىن ئىتائهت قىلىپ - ھهممه چوڭ. پهسهيتتى

  . بويسۇنغانلىقىنى بىلدۈرۈشكه مهجبۇر بولدى

راشىددىن خوجا ئاكىسى جامالىددىن خوجىنى لهشكهركهشلىكته، سىياسهت 

بىر «يۈرگۈزۈشته، پۇقراالرنى ئىدارە قىلىشتا قابىلىيىتى بار دەپ بىلىپ، 

 ئهسكهرنى باشالپ ئاقسۇ تهرەپكه يۈرۈش 800رەك بىلهن زەمبى-مۇنچه توپ

  . دەپ يارلىق چۈشۈردى» قىلسۇن

بېسىق، تهمكىن، - تهدبىرلىك، ئېغىر- دەرۋەقه جامالىددىن خوجا چارە

  . شىجائهتلىك، تېبابهتچىلىك ئىلمىدە الياقهتلىك كىشى ئىدى-غهيرەت

بۇ يهردىن ئىشقا . جامالىددىن خوجا كۇچادىن چىقىپ باي ۋە سايرامنى ئالدى

دىن 2000يارايدىغان، ساغالم، كۈچلۈك، جۈرئهتلىك پالۋان ئادەملهرنى تالالپ، 

خهۋەرچىلهرنى قويۇپ - يولدا قاراۋۇل- يول. كۆپرەك ئهسكهر قوبۇل قىلدى

تهدبىرلىرىنى بهجا -بارلىق ئېهتىيات قىلىش، سهگهك بولۇشنىڭ چارە

كېلىپ ھۇجۇم قىلىشنى كهلتۈرۈپ، قارا يۇلغۇنغا ئىلىنىڭ يولى بىلهن 

بۇ يهردە . كۆزلهپ، چوڭ يولنى تاشالپ ئاراشو دېگهن مهنزىلگه كېلىپ چۈشتى

ياراقالرنى تۈزەشتۈرۈپ، - كۈن تۇرۇپ، ئهسكهرلهرنى تهرتىپكه سېلىپ، قورال20

تىڭالپ، مۆلچهرلهپ، -ئاتلىرىدىن ياخشى خهۋەر ئالدى؛ دۈشمهن ئهھۋالىنى تىڭ

  . بدان مۇالھىزە قىلدىيهر شارائىتىنى تهكشۈرۈپ ئو

مۇشۇ كۈنلهردە ئاقسۇ، قهشقهر، يهكهن، خوتهن قاتارلىق جايالردىن ئىلىغا 

ئهۋەتىلىدىغان سوۋغات ۋە باجالر يۇرتالردا پاراكهندىچىلىك يۈز بهرگهنلىكتىن، 

  . مۇز داۋانغا بېرىپ توختاپ قالغانىكهن
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: ە توختىلىپ ئۆتهيلىبىز بۇ يهردە ئىلىغا ئهۋەتىلىدىغان سوۋغات ۋە باج ھهققىد

بۇنىڭدىن بۇرۇن مۇسۇلمان خانلىرىدىن ئىسمائىلخان ئۆزىگه قارشى 

چىققۇچىالر بىلهن ئۇرۇشۇپ تهڭ كېلهلمهي ئىلىغا چىقىپ، قالماقالرنىڭ 

مهن ئالته شهھهرنىڭ پادىشاھى ئىدىم، «: كاتتىسى جاياڭ دېگهنگه

تى، دۈشمهنلىرىم پادىشاھلىق مىراسىمنى تارتىۋېلىپ قوغلىۋەت

دەپ ھال ئېيتىپ » پادىشاھلىقىمنى تارتىۋېلىشىمغا ياردەم بهرسىڭىز

قالماقالرنىڭ كاتتىسى جاياڭ ماقۇل بولۇپ، بىر مۇنچه . ئىلتىجا قىلدى

قالماق چېرىكلىرىنى ئۇنىڭغا قوشۇپ بهردى، ئىسمائىلخان بۇالرنىڭ ياردىمى 

ىلهن ياردەمگه شۇنىڭ ب. بىلهن ئالته شهھهرنىڭ پادىشاھلىقىنى قايتۇرۇۋالدى

بۇالر بىزگه نۇرغۇن «. كهلگهن قالماق چېرىكلىرى ئىلىغا قايتماقچى بولدى

دەپ، » قۇرۇق قول قايتىپ كهتسه ياخشى بولمايدۇ. خىزمهت قىلدى

ئىسمائىلخان ئالته شهھهردىن نۇرغۇن مالتا يىغىپ قالماقالرغا سوۋغات 

هلهپ قىلدى، بهرمهي ھهر يىلى شۇ پهسىلگه كهلگهندە يهنه ت. قىلىپ قايتۇردى

شۇنىڭدىن تارتىپ تا راشىدىن خوجا زامانلىرىغىچه ھهر . ئىالجى بولمىدى

ئۇ چاغالردا بۇ يۇرتالردا ماتادىن بۆلهك نهرسه . يىلى ئىلىغا ماتا چىقىرىپ تۇردى

سېتىش ئىشلىرىدا پۇل ئورنىدا ماتانى - پۇلمۇ يوق بولۇپ، ئېلىش. يوق ئىكهن

دېگهن تهمسىل شۇ » ، خىتايغا سۆز)ماتا(ا بۆز قالماقق«الزىم قىلىدىكهن، 

  . چاغدىن قالغانىكهن

ئهمدى ئهسلى ۋەقهگه كهلسهك، مۇز داۋاندا توختاپ قالغان سوۋغات، ماتاالرنى 

جامالىدىن خوجا . جامالىدىن خوجا ئۆز ئهسكهرلىرىگه ئۈلهشتۈرۈپ بهردى

لىغاندەك ئاق باشلىق پۈتۈن ئهسكهرلهر كېپهنگه يۆرگهنگهندەك ۋە ئېهرام باغ

ماتاغا يۆگىنىپ، بېشىغا ماتانى سهللىدەك ئوراپ تهڭرىنىڭ دەرگاھىغا 

زار قىلىشىپ، ھىممهت ۋە جۈرئهت كهمىرىنى بېلىگه -سېغىنىپ، يىغا

بىر كېچىدە ئاراشودىن . باغلىشىپ، ئاپئاق قوي پادىسىدەك بولۇپ تهييار بولدى

ېلىپ، قورغان ساقالپ چىقىپ، مۇز داۋان يولى بىلهن تاڭ ئاتقۇچه جامغا ك

خهۋەرسىز، غهپلهتته ياتقان چېرىكلهر ئۈستىگه ئاسماندىن چۈشكهن 

مهيلى خىتاي چېرىكى بولسۇن، مهيلى . قازادەك ئۇشتۇمتۇت ھۇجۇم قىلدى- باال
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چېپىپ، - ياردەمگه كهلگهن مۇسۇلمان چېرىكى بولسۇن، ھهممىسىنى قىرىپ

لىرى جېنىنى ئېلىپ ناھايىتى ئاز ساندىكى. يهر بىلهن يهكسان قىلدى

. سايىتبهگ قهشقهرگه، تۆمۈر خهزىنىچىبهگ خوتهنگه قېچىپ كهتتى. قۇتۇلدى

جامالىدىن خوجا ئارقىسىدىن . ئامان قالغان خىتايالر ئاقسۇغا قېچىپ كهلدى

ئاقسۇدىكى .  كۈنى ئاقسۇنى پهته قىلدى- 12قوغالپ كېلىپ سهپهر ئېيىنىڭ 

نسهپدارالر بۇ ئهھۋالنى كۆرۈپ خان مۇپهتتىشى، دارىن باشلىق ھهممه مه

دورا قويۇپ، ) پارتلىغۇچ(چاقىلىرى بىلهن ئوردىغا يىغىلىپ، ئهتراپىغا - باال

بېيجىڭ تهرەپكه قاراپ ئۆز زۇۋانلىرىدا بىر نهرسىلهر دېيىشىپ يىغالپ، 

شۇ ھامان دورا . چېكىۋاتقان غاڭزىسىدىكى تاماكىنىڭ ئوتىنى دورىغا تاشلىدى

مۇسۇلمانالرنىڭ تهنتهنه ئاۋازلىرى . بىلهن يهكسان بولدىپارتالپ ھهممىسى يهر 

خۇراملىق، دۈشمهنلهرگه -پهلهككه يهتتى، بۇنىڭ بىلهن مۇسۇلمانالرغا خۇشال

جامالىددىن خوجا غالىب سۈپهتته پادىشاھلىق تهختىدە . قايغۇ يۈزلهندى- غهم

ئولتۇرۇپ، خىتايالردىن ئالغان ئولجىالرنى ئهسكهرلهرگه سوۋغات قىلىپ 

ھهر كىشى ئۆز قۇدرىتى ۋە ئۆز دەرىجىسىگه اليىق . ئۈلهشتۈرۈپ بهردى

  . مۈلۈككه ئىگه بولۇپ دۇنيالىقتىن ھاجهتسىز بولدى-مال

كۇچالىق ئابدۇراھمان دىۋان بېگىنى دادخاھ، ئاقسۇلۇق قاسىم قازىبهگنى 

بۇرۇنقى ئهلهم، مۇپتى، قازى . قىلدى) باش قوماندان(ئهمىر لهشكهر 

  .  ئاۋۋالقى مهنسهپلىرىنى بهردىقاتارلىقالرغا

جامالىددىن خوجا جامدىن ئاقسۇغا قاراپ ماڭغان چاغدا، بۇرھانىددىن 

 ئهسكهر بىلهن مۇز داۋاننى توسۇشقا 150خوجىنىڭ ئوغلى ھامىددىن خوجىنى 

دەرۋەقه، ئىلى جاڭجۈنى ئاقسۇنىڭ ئامبىلىغا ياردەم بېرىش . ئهۋەتكهنىدى

 مىڭ 10ق ۋە سولۇن بولۇپ جهمئىي  قالما3000 خىتاي، 7000ئۈچۈن 

بۇالر مۇز داۋانغا كېلىپ، . دورا بىلهن ئهۋەتكهنىدى- چېرىكنى يېتهرلىك ئوق

 كۈن يېتىپ نائىالج 50ھامىددىن خوجا توسۇپ ياتقانلىقى ئۈچۈن ئۆتهلمهي، 

شۇنىڭدىن كېيىن ھامىددىن خوجا ئۆز ئورنىغا باشقا . ئىلىغا قايتىپ كهتتى

  . ا قايتىپ كېلىپ دادىسى بىلهن كۆرۈشتىكىشىنى قويۇپ ئاقسۇغ
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جامالىددىن خوجا ئاقسۇنىڭ ئىشلىرىنى بىر تهرەپ قىلىپ خاتىرجهم بولغان 

چۈنكى . بولسىمۇ، ئۈچتۇرپان ۋە قهشقهر تهرەپتىن خاتىرجهم ئهمهس ئىدى

شۇڭا . ئۈچتۇرپان شهھىرىنىڭ سېپىلى مۇستهھكهم، چېرىكلىرى كۆپ ئىدى

ىلهن بۇرھانىددىن خوجا ۋە ئۇنىڭ ئوغلى ھامىددىن جامالىددىن خوجا ئالدى ب

  . خوجىالرنى ئۈچتۇرپانغا ئهۋەتىشنى قارار قىلدى

4  

بۇرھانىددىن خوجا ۋە ئوغلى ھامىددىن خوجىالرنىڭ ئۈچتۇرپان  

شهھىرىگه قاراپ يۈرۈش قىلغانلىقى ۋە غالىبىيهت شامىلى يار 

 بولۇپ مهقسهت گۈلى ئېچىلغانلىقى

ە چوڭ ئوغلى ھامىددىن خوجىالر باش بولۇپ، كۇچالىق بۇرھانىددىن خوجا ۋ

تالى خهلىپه، توختى خهلىپه، ئاقسۇلۇق تاھىر دىۋان بېگى، مولال قاسىم مىراپ 

قاتارلىق ئىش بىلىدىغان، زاماندىن خهۋىرى بار، قابىلىيهتلىك بهگلهرنى 

ھهمراھ قىلىپ، ئاقسۇنىڭ قازىسى مولال ئابدۇلالھ قازىنى قازى ئهسكهر 

 زەمبىرەك بىلهن ئۈچتۇرپاننى پهته قىلىش 16 نهپهر ئهسكهر، 600پ قىلى

  .  كۈنى يولغا چىقتى- 14ئۈچۈن سهپهر ئېيىنىڭ 

ئۇالر ئاقسۇنىڭ ئارال، ئاقيار دېگهن يېزىلىرىدىن پهھلىۋان، قارىغا ئېتىشقا 

ئۇستا ئادەملهرنى تالالپ ئهسكهرلىككه ئېلىپ، تۆتىنچى كۈنى ئۈچتۇرپانغا تهۋە 

  . غ دېگهن يهرگه كېلىپ چۈشتىئاچا تا

ئۈچتۇرپاندىكى خىتاي مهنسهپدارلىرى ئۈچتۇرپان ھاكىمى توختىبهگنى 

بۇرھانىددىن . نۇرغۇن ئادەم بىلهن ئاچا تاغدا قورۇلچى قىلىپ توختاتقانىدى

خوجا يېتىپ كېلىشى بىلهن توختىبهگ پۈتۈن ئادەملىرى بىلهن كېلىپ 

زمهتكارلىق قىلىدىغانلىقىنى بۇرھانىددىن خوجىغا ئىتائهت قىلىپ خى

تۈركۈملهپ كېلىپ، خوجىالرنى - ئۈچتۇرپان خهلقىمۇ تۈركۈم. بىلدۈردى
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شۇنىڭ بىلهن ئۈچتۇرپاننىڭ خىتاي شهھىرىنى قولغا . زىيارەت قىلدى

بۇرھانىددىن خوجا . كىرگۈزۈشنىڭ مهسلىههت ۋە تهرەددۇتىغا كىرىشىپ كهتتى

خىتايالر . قورشىۋالدىباشلىق ھهممه ئهسكهرلهر خىتاي شهھىرىنى 

. سېپىلدىن مىلتىق، زەمبىرەك ئېتىپ نۇرغۇن ئادەملهرنى زايه قىلدى

كوالشنىڭ ) ئاكوپ(مۇسۇلمان ئهسكهرلهر مۆلجهر تېغىنىڭ كهينىدىن لهخمه 

دورا ئامبىرىغا ئۇشتۇمتۇت -تهرەددۇتىنى قىلىۋاتقان چاغدا خىتايالرنىڭ ئوق

ئىمارەت، بۇتخانا - ياراق، ئۆي-ا، قورالدور-ئوت كېتىپ، مهيلى ئادەم، مهيلى ئوق

توزانغا ئايلىنىپ ھاۋاغا كۆتۈرۈلۈپ، جاھاننى -ھهتتا مۆلجهر تاغ قوشۇلۇپ توپا

. قارا تۈتهك قاپالپ، كىشىنى كىشى تونۇمىغۇدەك ھالهتته قاراڭغۇ بولۇپ كهتتى

پۇتلىرى بىر تاش، ھهتتا -پارتلىغان دورىنىڭ كۈچى بىلهن خىتايالرنىڭ قول

بهزىلىرىنىڭ باش ياكى تهنلىرى . تاش يىراقلىققا بېرىپ چۈشتىئىككى 

  . دەرەخنىڭ شاخلىرىغا ئىلىنىپ قالدى

بۇرھانىددىن . گهپنىڭ قىسقىسى، شۇ يوسۇندا ئۈچتۇرپان شهھىرى پهته بولدى

خوجا غالىب دەرىجىسىگه ئىگه بولۇپ، كىشىلهرنىڭ بۇنىڭدىن بۇرۇن قىلغان 

ىڭ پادىشاھالرچه ئىنئام ۋە شهپقهتلىرىنى گۇناھلىرىنى ئهپۇ قىلىپ، ئۆزىن

بۇرۇنقى مولال ئاتائۇلال ئهلهمنى يهنه ئهلهم، باي مۇھهممهد . كۆرسهتتى

قازىبهگنى قازى، توختىبهگنى يهنه ھاكىم قىلىپ، باشقىالرنىڭمۇ 

دوستالر . خاتىرجهم قىلدى- دەرىجىلىرىنى بېرىپ، ھهممىنى خۇشال- ئهمهل

. خۇشاللىق تهنتهنه سادالىرى پهلهككه يهتتى. شاد، دۈشمهنلهر غهمكىن بولدى

پهيلىنى ئادەت قىلىۋالغان يامان - بهزى پاھىشه خوتۇنالرغا ۋە كاپىرالرنىڭ خۇي

  . ئادەملهرگه ئۆز جازاسىنى بهردى

بىلىملىك دانىشمهن كىشىلهرنىڭ رىۋايهتلىرىدىن تارقىلىپ كهلگهن 

ىن بۇ ئالته شهھهرنى قولغا خهۋەرلهرگه قارىغاندا، ئىلگىرىكى زاماندا خاقانى چ

كىرگۈزگهن چاغدا، ئۈچتۇرپاندىن ئاپتاپ مهسهللىك ساھىپجامال بىر ئايال 

ئهسىرگه چۈشكهنىكهن، خىتاي مهنسهپدارلىرىنىڭ كۆزى بۇ ئايالغا چۈشۈپ، 

خاقانى چىنغا بۇنىڭدىن اليىقراق ۋە بۇنىڭدىن ياخشىراق سوۋغات تېپىلمايدۇ 
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ساالمالر بىلهن بىرلىكته بۇ - پىشكهش، سوۋغاباشقا تارتۇق،. دەپ ئويالپتۇ

خاقانى چىن ناھايىتى . ئايالنىمۇ خاقانى چىننىڭ ھۇزۇرىغا ئېلىپ بېرىپتۇ

ئۇنىڭ باشقا خانىش، مهلىكىلىرىدىن . خۇشاللىق بىلهن قوبۇل قىلىپتۇ

كۈنلهرنىڭ بىرىدە خاقان كىرىپ كهلسه، بۇ ئايال يىغالپ . ياخشىراق كۆرۈپتۇ

هر يۈزىدە مېنىڭدىن چوڭ پادىشاھ بولمىسا، نېمه ئۈچۈن ي. ئولتۇرۇپتۇ

مېنىڭ يۇرتۇمدا «: ئايال. يىغاليدىغاندۇ، دەپ ئويالپ، سهۋەبىنى سوراپتۇ

يوپۇرمىقى كۈمۈشتىن، مېۋىسى ئالتۇن، يېلىمى ئهتىردىن بىر خىل دەرەخ بار 

: خان بۇنى ئاڭالپ دەرھال. دەپتۇ» شۇنى سېغىنىپ يىغاليمهن. ئىدى

مۇنداق دەرەخ مېنىڭ . پاندىن شۇ خىل دەرەخ ئېلىپ كېلىنسۇنئۈچتۇر«

ئۈچتۇرپاندىكى خىتاي . دەپ يارلىق چۈشۈرۈپتۇ» بېغىمغا اليىق ئىكهن

مهنسهپدارلىرى يارلىقنى تاپشۇرۇۋالغاندىن كېيىن، ئۈچتۇرپان ھاكىمى 

جىگدە كۆچىتىنى يىلتىزى بىلهن قومۇرۇپ پۇقراالرغا «:  بهگكه  رەھمىتۇلالھ

تۈپ، ئۆزۈڭ باش بولۇپ بېيجىڭغا يهتكۈزۈپ خاننىڭ ئىلتىپاتىنى كۆرۈپ كۆتۈر

رەھمىتۇلال بهگ نائىالج بۇيرۇقنى ئىجرا . دەپ ئهمر قىلىپتۇ» قايتقايسهن

قىلىپ، نۇرغۇن پۇقراالرغا جىگدە كۆچىتىنى كۆتۈرتۈپ، خىتاي 

چېرىكلىرىنىڭ قوغداپ نازارەت قىلىشى بىلهن بېيجىڭغا قاراپ يولغا 

بۇ . جاپا چېكىپتۇ-  تۆت پوتهي يهرگه بارغۇچه ناھايىتى كۆپ جهبىرچىقىپ،

: ئهھۋالنى كۆرۈپ جىگدە كۆچىتى كۆتۈرگهن ھاشارچى پۇقراالر بىرلىشىپ

جىگدە كۆچىتىنى بېيجىڭغا ئېلىپ بارغۇچه نۇرغۇنلىرىمىز نابۇت بولۇپ «

قارشىلىق كۆرسىتىپ جىگدە كۆچىتىنى ئېلىپ . ئۆلۈپ كېتىدىكهنمىز

دەپ مهسلىههت قىلىپ، رەھمىتۇلالھ » ن قۇتۇلمىساق بولمايدىكهنبېرىشتى

رەھمىتۇلالھ بهگمۇ قوبۇل تۇتۇپ، جىگدە . بهگنى خهۋەردار قىلىپتۇ

كۆچىتىدىن كالتهك ياساپ، ئالدى بىلهن نازارەت قىلىپ ماڭغان خىتايالرنى 

 باشلىق   ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈپتۇ، ئاندىن ئارقىسىغا يېنىپ ھۇجۇم قىلىپ، ئامبال

رەھمىتۇلالھ بهگ مۇستهقىل . مهنسهپدارالرنى ئۆلتۈرۈپ، شهھهرنى قولغا ئاپتۇ

بۇ ۋەقه خاقانى چىن بۇ . ھاكىم بولۇپ توققۇز ئاي ئۈچتۇرپاننى سوراپتۇ

بېيجىڭغا بۇ خهۋەر .  يىلدىن كېيىن يۈز بېرىپتۇ17شهھهرلهرنى بېسىۋېلىپ 
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پىدىن بارغاندىن كېيىن خاننىڭ ئهمرى بىلهن لهنجۇنىڭ بۇ تهرى

ھېسابسىز چېرىكلهر كېلىپ ئۈچتۇرپاننى ئىككىنچى قېتىم قولغا -ھهددى

ئۆلۈمدىن قۇتۇلۇپ قالغان . ئېلىپ، مۇسۇلمانالرنى قهتلىئام قىلىپتۇ

ئادەملهرنى ئۇ تهرىپى قۇمۇل، ئىلىغىچه، بۇ تهرىپى يهكهنگىچه بولغان يول 

وشۇيدىغان ئۈستىدىكى ئۆتهڭلهردە تۇرۇشلۇق، ئۆتهڭ ساقاليدىغان، خهت ت

تۆت ئۆيلۈكتىن تۇتۇپ -خىتايالرنىڭ خىزمىتىنى قىلىشقا تۆت ئۆيلۈك

ھازىرغىچه شۇ كىشىلهرنىڭ ئهۋالدى ئۆتهڭلهردە بار بولۇپ، . بېرىپتۇ

  . ئۈچتۇرپانلىق دەپ ئاتىالر ئىمىش

مهن مولال موسا سايرامى شۇ زامانالردىن قالغان بىر نهچچه كونا كىتاب، 

ۇم، بوقۇسا، لىڭگىرچاق قاتارلىق نهرسىلهرنى ئۆز توق- ياراق، ئېگهر- قورال

: كۆزۈم بىلهن كۆردۈم ۋە بۇ نهرسىلهرنىڭ ۋەقهسىنى سورىسام، كىشىلهر

رەھمىتۇلالھ بهگنىڭ قوزغىلىڭىنى بېسىقتۇرغاندا، خىتايالر بۇ «

كېرەكلىرىنى جىنايهتچى قىلىپ - نهرسىلهرنىڭ ئىگىلىرىنى ئۆلتۈرۈپ، نهرسه

دورا ئامبىرىغا ئوت -دە ناھايىتى كۆپ بولۇپ، ئوقئهسلى. يىغىۋالغانىدى

بۇالر ھازىرغىچه ساقلىنىپ قالغان شۇ . كېتىپ پارتلىغاندا يوقالغان

  . دەپ جاۋاب بېرىشتى» نهرسىلهرنىڭ بىر نهمۇنىسى

خاقانى چىن ئىلگىرى يهتته شهھهرنى ئۆزىگه قاراتقان چاغدا، ئۈچتۇرپاننى 

تۇرغۇزغان بولۇپ، ئالته شهھهر پايتهخت قىلىپ، ئامبالنى شۇ يهردە 

رەھمىتۇلالھ بهگنىڭ قوزغىلىڭى بولغاندا، . ئۈچتۇرپانغا قاراشلىق ئىكهن

خاقانى چىننىڭ غهزىپى كېلىپ، ئۈچتۇرپان ئادەملىرىنى ئۆلتۈرۈپ، 

ھهممىدىن كىچىك شهھهر قىلغانىكهن ۋە خان ئامبال يهكهندە تۇرسۇن دەپ 

ال قالماي، تۇرپاندىن ئادەم كۆچۈرۈپ ئۈچتۇرپاندا ئامب. يارلىق قىلغانىكهن

نى قوشۇپ »تۇرپان«قا »ئۇچ«كېلىپ ئاۋات قىلغانلىقى ئۈچۈن، ئاۋۋالقى ئىسمى 

دەپ » ئۇچتۇرپان«دېگهن مهنىدە » تۇرپانلىق كۆچمهنلهر ئولتۇراقالشقان جاي«

.  يىل مىقدارى ۋاقىت ئۆتتى200شۇنىڭدىن ھازىرغىچه . ئاتىلىدىغان بولۇپتۇ

ىقىي پادىشاھى بولغان ئۇلۇغ تهڭرىم بۇ يهتته شهھهرنى ئۆزىگه ئالهمنىڭ ھهق
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خاس قۇدرىتى بىلهن ھىمايه قىلىپ ئاسراپ مۇھاپىزەت قىلىپ، ئۈچتۇرپان 

  . مۇسۇلمانلىرىنىڭ بېشىغا كهلگهن ھادىسىلهردىن ساقلىدى

بۇرھانىددىن خوجا ئۈچتۇرپاننى قولغا ئالغاندىن كېيىن زۇلۇمنىڭ ئىشىكىنى 

لهتنىڭ دەرۋازىسىنى كهڭ ئېچىپ، پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئېتىپ، ئادا

ئامانلىقى ئۈچۈن نۇرغۇن -شهرىئىتىنىڭ راۋاج تېپىشى، پۇقراالرنىڭ تىنچ

ھهممه خوجايىنالرغا نىسبهتهن ھۆكۈمرانلىق . تىرىشچانلىقالرنى كۆرسهتتى

شۇڭا ھهممىدىن چوڭ . سىياسىتىنى يۈرگۈزۈشته ئادالهتنى ئۈستۈن قويدى

ئهمما پهلهكنىڭ چاقى تهتۈر چۆرگىلهپ . يغا ئىگه بولدىئابرو- ئىززەت

  . ئۇشتۇمتۇت نهسلىك يۈز بهردى

ئۇلۇغ تهڭرىم پهيغهمبهر ۋە ئهۋلىياالرغا، ھهشهمهتلىك ئۇلۇغ پادىشاھالرغا 

شهۋكهت ئاتا قىلماقچى بولسا، -ئۆزىگه يېقىنلىق دەرىجىسىنى بېرىپ، شانۇ

 ياكى كېيىن جۇدالىق، ئۆزىگه خاس ھېكمهت قۇدرىتى بىلهن ئىلگىرى

سوغۇقلىرىنى - ئهلهملهرگه دۇچار قىلىدۇ، جاھاننىڭ ئىسسىق-دەرد

چۈچۈكلىرىنى تېتىتىدۇ، ئاھۇ -مۇشهققهتنىڭ ئاچچىق-كۆرسىتىپ، جاپا

. نادامهتنىڭ اليلىرىغا يۇمىلىتىپ، پۇشايماننىڭ ئوچاقلىرىدا پىشۇرىدۇ

 ئاندىن دەرىجىمۇ خارلىق ۋە ئېتىبارسىزلىقنىڭ كوچىلىرىنى ئايالندۇرۇپ،

دەرىجه، بالداقمۇ بالداق ئىززەت ۋە ھۆرمهتنىڭ يۇقىرى پهللىسىگىمۇ ئېلىپ 

ئۆزىگه يېقىنلىق دەرىجىسىنى بېرىپ، بهزىلىرىنى ئۆزىنىڭ دوستى . چىقىدۇ

. ، بهزىلىرىنى پادىشاھلىق تهختىدە ئولتۇرغۇزىدۇ)پهيغهمبهر قىلىدۇ(قىلىدۇ 

ۈستۈن قىلىپ، ئۇلۇغلۇق سۈپىتىنىڭ ئىززەت ۋە مهرتىۋىسىنى پهلهكتىن ئ

سايىسىدە ئهڭ ئالىي دەرىجه ئاتا قىلىدۇ، زۇلۇم ۋە مۇشهققهتنىڭ زىندانىغا 

گىرىپتار بولغانالرنى دۆلهت سىياسىتىنىڭ نۇرى بىلهن قۇتۇلدۇرۇپ پهرۋىش 

شۇ سهۋەبتىن، پۈتۈن پادىشاھالر قوي باقىدىغان . ھهم تهربىيهت قىلىدۇ

بىر پادىچى ئۆزىگه تاپشۇرۇلغان قوينى ئوبدان . ىدۇپادىچىغا ئوخشاش دېيىل

بېقىپ، ياخشى خهۋەر ئالسا، قويالر كۆپىيىدۇ، پادىچىنىڭ قوي ئىگىسى ئالدىدا 

مهرتىۋىسى يۇقىرى بولىدۇ؛ ئهگهر ياخشى باقماي بىپهرۋارلىق قىلسا، قوي 
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 .ئىگىسى قويلىرىنى باشقا پادىچىغا بېرىپ ئىلگىرىكى پادىچىنى ھهيدىۋېتىدۇ

ھهر قانداق پادىشاھ پۇقراالرنىڭ ھالىدىن ياخشى خهۋەر ئالسا، دۆلىتى زىيادە، 

مهرتىۋىسى ئۈستۈن بولىدۇ، يۇرت ۋە مهملىكىتى ئاۋات، كهڭرى، باياشات بولىدۇ؛ 

قانخور - مۇبادا ياخشى خهۋەر ئالماي بىپهرۋالىق قىلىپ، پۇقراالرنى زالىم

 پادىشاھى بولغان ئۇلۇغ تهڭرىم ئهمهلدارالرغا تاشالپ قويسا، پادىشاھالرنىڭ

چۈنكى بىر . يۇرت ۋە مهملىكهتنى يهنه بىر پۇقراپهرۋەر پادىشاھقا تاپشۇرىدۇ

يۇرت ۋە مهملىكهت ئادالهت بىلهن ئاۋات . زالىم مىڭ بۆرىدىن يامان ۋە بهتتهردۇر

  . ۋە خاتىرجهم بولىدۇ، زۇلۇم بىلهن خاراب ۋە خانىۋەيران بولىدۇ

ى، بۇرھانىددىن خوجا ئۈچتۇرپاندا ئۈچ ئاي تۇرغاندىن گهپنىڭ خۇالسىسى شۇك

قهشقهردە سىدىقبهگ قىپچاق باش كۆتۈرۈپ قهشقهرنى قولغا «كېيىن، 

  . دېگهن خهۋەرنى ئاڭالپ، قهشقهرگه بېرىشنى قارار قىلدى» كىرگۈزدى

5  

بۇرھانىددىن خوجامنىڭ ئوغلى ھامىددىن خوجا بىلهن  

انلىقى؛ ساددىلىقتىن قهشقهرنى پهته قىلىش ئۈچۈن ئاتالنغ

سىدىقبهگ قىپچاقنىڭ قولىغا چۈشۈپ قالغانلىقى ۋە كېيىن 

 قۇتۇلۇپ ئۆز ئورنىغا قايتىپ كهلگهنلىكى

بۇرھانىددىن خوجا قهشقهرنى قولغا كىرگۈزۈش مهقسىتىدە 

 شهھهردىن چىقىپ،   جامادىيهلئهۋۋەلنىڭ ئون ئىككىنچى كۈنى

ئوغلى . ىكىپ تهييار بولدىبارگاھلىرىنى ئوت بېشى دېگهن يهرگه ت-چېدىر

 ئهسكهر بىلهن ئالدىن يولغا 2000ھامىددىن خوجىنى غهيرەتلىك، تالالنغان 

خىزمهتچى، -  ئهسكهر، مهھرەم1500ئۆزى ئىككى كۈندىن كېيىن . سالدى

مهنزىلمۇ مهنزىل يۈرۈپ . مۇھاپىزەتچىلىرى بىلهن يولغا چىقتى-ياساۋۇل
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اندا، نادان قىرغىزالر نىيىتىنى بۇزۇپ قارىبۇالق دېگهن يهردىن ئۆتۈپ كېتىۋاتق

  . ئالدىنى توسۇشقا ئۇرۇندى، ئهمما جازاسىنى تارتتى

جامدىكى جهڭدە جېنىنى قۇتۇلدۇرۇپ قېچىپ كهتكهن سايىتبهگ قهشقهرنىڭ 

ئۇ ئاكىسى . ھاكىمى بولغان ئاكىسى قۇتلۇقبهگنىڭ قېشىغا بارغانىدى

ى بىلهن، خوجىالرغا قارشى قۇتلۇقبهگنىڭ مهسلىهىتى، خىتايالرنىڭ يوليورۇق

ئىلىدا تۇرۇشلۇق جاڭجۈندىن ياردەم ئېلىپ كېلىش ئۈچۈن قاقشال يولى 

بىلهن كېتىۋاتقاندا، سايىتبهگنى بىر نهچچه قىرغىز تۇتۇۋېلىپ ھامىددىن 

ئۇنى ئۆلتۈرمهكچى بولۇپ تۇرغاندا، . خوجىنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كهلدى

، ئهربابالر ئۇنىڭ خۇنىنى تىلهپ ھامىددىن خوجىنىڭ قول ئاستىدىكى ئهمهلدار

ھامىددىن خوجا ئهپۇ قىلىپ سايىتبهگنىڭ گۇناھىدىن ئۆتۈپ، ئۆز . تۇرۇۋالدى

قوشۇنىدا تۇتۇپ قالدى، ئهمما ئىسمائىل كاتىۋال دېگهن تهرجىماننى تۇغقا قان 

ئۇنىڭدىن كېيىن ئهسلى مهقسىتى بويىچه ئالدىغا قاراپ . قىلىپ ئۆلتۈردى

ئۈستۈن ئاتۇشقا كېلىپ قوندى، ئهتىسى يولغا چىقىپ نۇرغۇن يول مېڭىپ، 

بۈگۈن قهشقهرگه كىرىمىز، قۇتلۇقبهگ بولسا ئۆز كۇچالىقىمىز، «

قۇتلۇقبهگ ئۇ تهرەپتىن، بىز بۇ تهرەپتىن . يۇرتداشلىقنىڭ يۈز خاتىرى بار

دېگهن خام خىيال بىلهن » ھۇجۇم قىلىپ سىدىقبهگنى يوقىتىمىز

سهپسېلىپ قارىسا . تىن كاتتا بىر تۇغ كۆرۈندىكېتىۋاتقاندا، قهشقهر تهرەپ

نائىالج ئىككى ئوتتۇرىدا . نۇرغۇن قوشۇننىڭ كېلىۋاتقانلىقى ئاشكارا بولدى

. ھهر ئىككى تهرەپتىن بىر مۇنچه ئادەم ھاالك بولدى. جهڭ بولدى-ئۇرۇش

خوجامالر بىلهن ئۇرۇشماي، ياخشىلىق بىلهن «شۇنداق ھالهتته سىدىقبهگ 

پ كېلىڭالر، نېمه بولسا بولسۇن، ئىسالم ئاچقان غازىالر شهھهرگه باشال

دەپ تهكلىپ قىلغان بولۇپ ئالدىغا كىشى » يۇرتىمىزغا كهلگهن مېهمان

 ھۆرمهت بىلهن باشالپ كېلىپ، ئۇالرنى خۇش ھاۋالىق - چىقىرىپ، ئىززەت

كهڭ زىياپهت بېرىپ مۇاليىملىق بىلهن . كهڭرى بىر باغقا چۈشۈردى

ئهمما خوجامالرنىڭ . مىيىتىنى بهجا كهلتۈردىخىزمهتكارلىق رەس

قاچىلىرىنى -ياراق، خۇرجۇن- ئۇالغ، قورال-بارگاھ، ئهسكهرلهرنىڭ ئات-چېدىر

بىرىنى قويماي يىغىۋالدى، نېمه دېسه شۇنى دەرھال تهييارالپ ياخشى 
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تۈزگه چىققىلى قويمىدى، كىشىلهر -ئهمما ئۇالرنى ئاتلىنىپ تاال. كۈتۈۋالدى

سىدىقبهگ بىر قېتىم كېلىپ كۆرۈشكىنىچه يهنه . شتۈرمىدىبىلهنمۇ كۆرۈ

ئاخىر قهشقهرنىڭ . مۇشۇنداق ھالهتته توققۇز كۈن ئۆتتى. كهلمىدى

خوجامالر . ياخشىلىرىدىن بىر نهچچه كىشى ئوتتۇرىغا چۈشۈپ سۈله قىلدى

قهشقهرگه دەخلى قىلمايدىغان، سىدىقبهگ ئاقسۇ تهرەپكه قول ئۇزاتمايدىغان 

خوجامالر بىلهن سىدىقبهگ . نامه تۈزۈشۈپ ئىتتىپاقالشتىبولۇپ ۋەدى

سۆزلهرنى ئوتتۇرىغا سېلىشىپ، ماقۇل - باشقىدىن كۆرۈشۈپ، نۇرغۇن گهپ

خوجامالرنىڭ . بولۇشۇپ دوستلۇق قائىدىلىرىنى بهجا كهلتۈردى

كېچهك سوۋغات قىلىپ - بارگاھلىرىنى بېرىپ، اليىقىدا تون، كىيىم-چېدىر

قاچىلىرىنى -ياراق، خورجۇن-ئۇالغ، قورال-لهرنىڭ ئاتئهسكهر. ئۆزرە ئېيتتى

بهرگهننىڭ سىرتىدا يول خىراجىتىمۇ بېرىپ، چوڭ يول بىلهن ئاقسۇ تهرەپكه 

ئېسهن قۇتۇلغىنىغا كۆپ -خوجامالر ئامان. يولغا سېلىپ ئۇزىتىپ قويدى

شۈكرى قىلىپ، رەجهپ ئېيىنىڭ يىگىرمه سهككىزىدە ئهسلى چىققان جايى 

بۇرھانىددىن خوجا . يېتىپ باردى ۋە قىشنى ئۈچتۇرپاندا چىقاردىئۈچتۇرپانغا 

يۇرتدارچىلىق ئىشىنى ئوغلى مهھمۇدىن خوجىغا تاپشۇرۇپ بېرىپ، ئاخىرقى 

  . ئۆمرىنى ئىبادەت بىلهن ئۆتكۈزدى

6  
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بۇرھانىددىن خوجا، ئوغلى ھامىددىن خوجا ۋە سهيىد شهيخ 

زىتىغا نهزرىددىن خوجىالرنىڭ يهكهننى پهته قىلىش غا

ئاتالنغانلىقى؛ غهلىبه گۈلى جامالىنى كۆرسهتكهن بولسىمۇ، 

زامان ھادىسىلىرىنىڭ توسقۇنلۇقىدىن بىر گۈل ئۈزەلمهي ئۆز 

 جايىغا قايتقانلىقى

ئهزىز بۇرادەرلىرىمىزگه ئاشكارا بولغايكىم، راشىددىن خوجا كۇچادىن شهيخ 

پ دىۋان بېگى، نهزرىددىن خوجىنى باش قىلىپ، ھاجى خهزىنىچى بهگ، ياقۇ

 ئهسكهر 4000سىدىق مىراپ باشلىق بىر نهچچه بهگلهرنى ھهمراھ قىلىپ، 

  . بىلهن يهكهننى پهته قىلىش غازىتىغا بېرىشقا يارلىق چۈشۈردى

 ئاتلىق 2500ئۈچتۇرپاندىن بۇرھانىددىن خوجا، ئوغلى ھامىددىن خوجىالر 

رنى بېسىپ، ئاقسۇ ۋە ئۈچتۇرپان ئهسكىرى بىلهن قوشۇلۇپ نۇرغۇن يولال

بۇالر بارلىق .  چېرىك بار ئىكهن2000مارالبېشىدا . مارالبېشىغا باردى

قوراللىرىنى تاپشۇرۇپ، ئىتائهت قىلىپ بويسۇنىدىغانلىقىنى ۋە ئىمان 

خوجامالر چېرىكلهرگه . ئېيتىپ مۇسۇلمان بولىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشتى

راقلىرىنى يا-شاھادەت كهلىمىسىنى ئۆگىتىپ، مۇسۇلمان قىلىپ قورال

. ئامباردىكى ئاشلىقالرنى ئهسكهرلهرگه تهقسىم قىلىپ بهردى. تاپشۇرۇۋالدى

. يېڭى مۇسۇلمانالرغا ما دالويه ناملىق كىشىنى باشلىق قىلىپ تهيىنلىدى

  . شۇنىڭ بىلهن مارالبېشىدىن خاتىرجهم بولدى

خوجامالر ئهمهلدارلىرى بىلهن ئهسكهرلىرىنى باشالپ، مارالبېشىدىن 

يهكهننىڭ بىر تهرىپىدە ئابدۇراھمان ھهزرىتىم . ىپ يهكهنگه باردىئاتلىن

ھۆكۈمرانلىق قىلىۋاتقان بولسا، يهنه بىر تهرىپىدە تۇڭگانالرنىڭ ئىمامى 

بىر نهچچه كۈندىن كېيىن خوجامالر بىلهن . ھۆكۈم يۈرگۈزۈۋاتاتتى

ر ئهسلىدىمۇ تۇڭگانال. جېدەل بولدى-ئابدۇراھمان ھهزرىتىم ئوتتۇرىسىدا جهڭ
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شۇ . بىلهن بهزىدە ئىتتىپاق بولۇپ، بهزىدە ئىتتىپاق بواللماي تۇرۇۋاتقانىدى

ئهسنادا يهكهن بهگلىرىدىن نىياز بهگ دېگهن كىشى بىر نهچچه كاتتا 

 قوشبېگىنى تهكلىپ قىلىپ نامه   بهگلهرنىڭ نامىدىن، قهشقهردىكى ياقۇپ

 قوشۇننى ياقۇپ قوشبېگى خهتنى تاپشۇرۇۋېلىپ نۇرغۇن. يېزىپ ئهۋەتتى

بۇ چاغدا خوجامالر تۇڭگانالر بىلهن . باشالپ، چوڭ ئۈمىد بىلهن يهكهنگه كهلدى

ئىتتىپاقلىشىپ ئابدۇراھمان ھهزرەتكه قارشى جهڭ قىلىپ بىر نهچچه قېتىم 

ياقۇپ قوشبېگى . غهلىبه قىلىپ، بىر نهچچه قېتىم مهغلۇپ بولغانىدى

كۆرۈپ ھامىددىن بۇنى . ئۇشتۇمتۇت كېلىپال يهكهن شهھىرىنى ئالدى

شىجائهتلىرى ئۆرلهپ شهھهرگه ھۇجۇم قىلىپ نۇرغۇن -خوجىنىڭ غهيرەت

ياقۇپ قوشبېگىنىڭ ئهمهلدار، ئهسكهر باشلىقلىرى . ئادەملهرنى نابۇت قىلدى

. چىداشلىق بېرەلمهي سېپىل ئۈستىدىن ئات سهكرىتىپ قاچتى

رى زەخمه يهپ بىر مۇنچىلى. نۇرغۇنلىرىنىڭ پۇتى ۋە بوينى سۇنۇپ ھاالك بولدى

شهھهرنىڭ بىر دەرۋازىسى بوشراق بولۇپ، شۇ يهردىن . مېيىپ، ئهيىبناق بولدى

قوشبېگى ئۆزى مىنىدىغان قارا . ياقۇپ قوشبېگى قېچىپ چىقىپ قۇتۇلدى

. جابدۇقلىرى بىلهن ھامىددىن خوجا ئولجا ئالدى-ئارغىماق ئېتىنى ئېگهر

جۈرئهتلىرىگه -رەتھامىددىن خوجىنىڭ بۇ جهڭدە نامايان قىلغان غهي

دەپ ئاپىرىن » ئانىدىن ئوغۇل تۇغۇلسا، ھامىددىن خوجىدەك بولسا«: خااليىق

  . ۋە تهھسىنلهر قىلىشتى

خوجامالر تۇڭگانالر بىلهن بىرلىشىپ يهكهننىڭ خىتاي شهھىرىنى ئېلىشقا 

ئهمما شهھهر ئىچىدىكى خىتايالر ھېچكىشىنى باش چىقارغىلى . تىرىشتى

خىتايالر ئاتقان ئوق ھهرگىز زايه .  ئېتىپ نابۇت قىلدىقويماي، كۆرۈنگهننى

مۇسۇلمانالر ئاتقان ئوقنى سېپىلنىڭ خوختىلىرى توسۇۋېلىپ . كهتمىدى

ئېرىقالردىكى -ۋاران، ئېتىز-مۇشۇنداق ئهھۋالدا ئهتراپتىكى باغ. تهگمىدى

خاھى مېۋىلىك، خاھى مېۋىسىز دەرەخلهرنى مهجبۇرىي كېسىپ كېلىپ 

ڭ قىلىپ بىر نهچچه يهرگه پهشتاق باغالپ ئۈستىگه چىقىپ سېپىل بىلهن ته

كوالپ يهر ئاستى بىلهن بېرىپ ) ئاكوپ(بىر تهرەپتىن لهخمه . ئوق ئاتتى

بۇنىڭ بىلهن سېپىلنىڭ . سېپىلنىڭ ئاستىغا دورا كۆمۈپ پارتالتتى
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قۇم - يىگىرمه غۇالچ يېرى پارتالپ ھاۋاغا كۆتۈرۈلۈپ كهتسه، چېرىكلهر توپا- ئون

زۇپ تهييارالپ قويغان تاغارالرنى تىزىپ يهنه بۇرۇنقىدەك ئېگىزلىكته توشقۇ

لېكىن . نۇرغۇن مۇسۇلمانالر نابۇت ۋە زايه بولۇپ تهڭلىكته قالدى. ئېتىۋالدى

تۈلۈكلىرى توال بولۇپ - دورا، ئاشلىق-شهھهر ئىچىدىكى خىتايالرنىڭ ئوق

ىلىق كۈنگه تېخىمۇ قاتتىق قارش-بهلكى كۈندىن. تهڭلىك تارتمىدى

  . مۇشۇنداق ئهھۋالدا سهككىز ئاي ئۆتتى. كۆرسهتتى

بهزى ئىش كۆرگهن، ئۆتمۈشتىن خهۋىرى بار پاراسهتلىك كىشىلهر، بۇ يهتته 

شهھهردىكى ئادەملهرنى تىزىمالپ - شهھهر خاقانى چىنغا تهۋە چاغلىرىدا شهھهر

، كوچا 6000 مىڭ نوپۇس، ئاقسۇ 32شۇ ھېسابتا يهكهن . سانىنى ئالغانىكهن

يهكهندىكى خىتايالرمۇ .  مىڭ نوپۇس ئىكهن22 مىڭ، خوتهن 16، قهشقهر 3000

 مىڭ، بهلكى ئۇنىڭدىن كۆپرەك مۇسۇلمانالرنى نابۇت قىلىپ، ئاندىن 32

بۇ رىۋايهت ھهقىقهتهن راست . ئۆزلىرى ھاالك بولدى، دەپ رىۋايهت قىلىنىدۇ

  . بولۇپ، ئىشهنمهك الزىم

ئىالجسىزلىقتىن تهسلىم بولۇپ، شهھهر گهپنىڭ خۇالسىسى شۇكى، خىتايالر 

دورىالر مۇسۇلمانالرنىڭ قولىغا - ئامباردىكى ئاشلىق ۋە ئوق. پهته بولدى

دۇمباق، -ناغرا. تهبرىك ۋە تهنتهنه ئاۋازلىرىدىن قۇالقالر پۈتۈپ كهتتى. چۈشتى

ئهمما يهنىال تۇڭگانالر . كانايالرنىڭ شادىيانه سادالىرى پهلهككه يهتتى- سۇناي

يهنه بىر تهرەپتىن ئابدۇراھمان ھهزرەت، يهكهندىكى باشقا . پۈتۈشهلمىدىبىلهن 

ھهزرەت ئىشانالر، قاغىلىقتىكى جامالىددىن خوجا قاتارلىقالرنىڭ ھهممىسى 

يهكهن ھاكىمىيىتىنى ئۆز قولىغا ئېلىشنى تهمه قىلغانلىقتىن، ئۆز ئارا 

ئىدارە قىلىپ خوجامالر يهكهننى . مۇرەسسهگه كېلهلمهي ئىتتىپاقلىشالمىدى

  . ئۆز قولىدا تۇتالمىدى

يهكهندىكى مىر غىياسىددىن ئىشاننىڭ نهۋرىلىرىدىن بولغان مىرزاجان 

ھهزرەتنى بۇرھانىددىن خوجا، ئابدۇراھمان ھهزرەتلىرىدىن قاچۇرۇپ مهخپىي 
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ئۇنداق قىلمىسا ناھهق خۇن تۆكۈلۈشنىڭ ئېهتىمالى بار . ئۈچتۇرپانغا ئهۋەتتى

  . ئىدى

زۇندىن بېرى كۇھىستان تهرەپته ياشاپ كهلگهن مۇھهممهد شۇ چاغدا ئۇ

ئهلىخاننىڭ ئوغلى مۇزەپپهرخان، بۇ تهرەپتىكى ئىتتىپاقسىزلىق ۋە 

پاراكهندىچىلىكنى ئاڭالپ ۋاقىتنى غهنىمهت بىلىپ، ھاكىمىيهت تهمهسى 

ئۆزىنىڭ . بىلهن كهشمىردىن چىقىپ، تىبهت داۋىنى ئارقىلىق يهكهنگه كهلدى

 ھۆرمىتىنى -ىنى ئاشكارا قىلغاندىن كېيىن ھهممه ئاڭا ئىززەت نهسهبلىر- نام

. تهمىنات بهلگىلىدى-دەرىجه، مائاش-بهجا كهلتۈرۈپ، اليىقىدا جاي، ئورۇن

ئهمما مۇزەپپهرخاننىڭ ھهرىكىتى باشقىچه بولۇۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ، 

بىزنىڭ ئۇلۇغىمىز كۇچادا، كۇچاغا بېرىپ كۆرۈشۈپ، شۇ «بۇرھانىددىن خوجا 

دەپ ئادەم قوشۇپ كۇچاغا يولغا » كىشىنىڭ يارلىقى بويىچه ئىش قىلسىال

 - كۇچاغا بارغاندىن كېيىن راشىددىن خوجا، مۇزەپپهرخاننىڭ ئىززەت. سالدى

ۋەزىپه تهيىنلهپ، مۇناسىپ جايدىن -ئورۇن. ھۆرمىتىنى قىلىپ قوبۇل قىلدى

غان يهرلهردە ئۇ كۆڭلى خالى. خۇرام قىلدى- خوتۇن ئېلىپ بېرىپ، ئۇنى خۇشال

دەپ » كورلىغا بارسام«ئاندىن . تاماشا قىلىپ بىر نهچچه كۈن تۇردى- ئويۇن

ياقۇپ قوشبېگى كۇچانى ئالغاندا، كورلىدىن . رۇخسهت ئېلىپ كورلىغا كهتتى

مۇزەپپهرخاننىڭ باشقا ۋەقهلىرىنى كېيىنكى بابالردا . تۇرپانغا كهتتى

  . سۆزلهيمىز

هن ئىتتىپاق بواللماي، يهكهننى قولىدا تۇتۇپ ئاقىۋەت خوجامالر تۇڭگانالر بىل

: بۇنىڭ سهۋەبلىرى مۇنداق ئىدى. تۇرالماي ئۆز جايلىرىغا قايتىپ كهتتى

ئاز ئادەم «: شۇڭا خوجامالر.  مىڭ كىشى بار ئىدى25يهكهندە تۇڭگانالردىن 

بىلهن كهپتۇق، ياخشىسى پۇختا تهييارلىق قىلىپ كۆپ ئادەم بىلهن 

يهنه بىرى نهزرىددىن شهيخ خوجىنىڭ . دەپ ئويلىدى» كهنكېلىشىمىز الزىم ئى

. مىجهزى تۇرالغۇسىز، تۇتالغۇسى يوق، يېنىك تهبىئهتلىك بىر كىشى ئىدى

چاغالپ يهكهندىكى » ئهمىر تېمۇر كوراگان ئىككىنچى«ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۆزىنى 

ئابرويلۇق -ھهزرەت، ئىشان ۋە تۇڭگانالرنىڭ باشلىقلىرىنى، يۇرتنىڭ ئېسىل
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بۇرھانىددىن خوجا بولسا . شىلىرىنى كۆزىگه ئىلماي ئادەم ئورنىدا كۆرمىدىكى

  . كۆڭلى يۇمشاق، خۇش خۇي، خۇش خۇلق كىشى ئىدى

  نهزم  

  ئهگهر پادىشاھ بولسا مۇاليىم سۇخهن،

  .كى مۇشكۇلىنى ئاسان ئهيلىگهي ھاپىز ھهي

7  

سهيىد جامالىددىن خوجامنىڭ يهكهن بىلهن قهشقهرنى قولغا   
ش ھهۋىسى، يهنى بىر ئوق بىلهن ئىككى كىيىكنى كىرگۈزۈ

ئوۋالش نىيىتى بىلهن يۈرۈش قىلغانلىقى؛ بىرىنى قولغا 
كىرگۈزۈپ يهنه بىرىگه قهدەم قويۇشى بىلهن ھهر ئىككىلىسىال 
قولدىن چىقىپ كېتىپ، باشقا بىر چهۋەنداز ئوۋچىنىڭ قولىغا 
ا چۈشۈپ كهتكهنلىكى؛ نهتىجىدە مهيۇس بولۇپ ئۆز جايلىرىغ

 قايتىپ كهتكهنلىكى

دوستالرنىڭ پاك قهلبى ۋە روشهن مۇالھىزىلىرىدىن مهخپىي قالمىغايكىم،   

خوجامالر يهكهننى ساقالپ قااللماي يېنىپ كهتكهندىن كېيىن، ئاقسۇنىڭ 

ھاكىمى سهيىد جامالىددىن خوجىنىڭ ھىممهت ۋە قهھرىمانلىقى قايناپ، 

  : غهيرىتى جۇش ئۇرۇپ

پ يهكهن ۋە قهشقهرنى پهته قىلىپ، ياقۇپ قوشبېگى ئۆزۈم ئاتلىنىپ بېرى― 

دېگهننى تىرىك تۇتۇپ باغالپ، بېشىغا ئىنسان كۆرمىگهن خارلىقالرنى 

سېلىپ، ئهتىۋارىنى قويماي، ئېتىمنىڭ تۇمشۇقىدا ھهمىشه پىيادە ئېلىپ 

دەپ ئاچچىق، يامان ― يۈرمىسهم نىزامىددىن خوجىنىڭ ئوغلى بولماي قاالي، 

ئۇنىڭ ھهممه دۆلهت ئهركانلىرى ۋە . هسهم ئىچتىسۆزلهر بىلهن ق

ۋاي شۇنداق بولماي، يۇرتىدىن قېچىپ كهلگهن يالىڭاچ «خۇشامهتچىلهر 
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دەپ، ھهددىدىن زىيادە خۇشامهت قىلىپ » بۇالڭچىنىڭ نېمه ئهتىۋارى بولسۇن

تۈلۈك، -ياراق تهرەددۇتى، ئوزۇق-قىشىچه ئهسكهر، قورال. ئاشۇرۇۋەتتى

  . لهن باھارغا ئۇالشتىئۇالغ غېمى بى-ئات

يهردىن كۆك چىقىپ باھار باشالنغان مهۋسۈمدە جامالىددىن خوجا ئۆز ئورنىدا 

ئىنىسى جااللىددىن خوجىنى ۋاقىتلىق ئولتۇرغۇزۇپ قويۇپ، يهكهن تهرەپكه 

 يىل 50بۇ چاغدا كۇچانىڭ ئۇلۇغ پېشۋاسى . ئاتلىنىشنى قارار قىلدى

سالم شهرىئىتىنىڭ راۋاجلىنىشىغا ئهلهملىك مهنسىپىنى قولىدا تۇتۇپ، ئى

تىرىشچانلىق كۆرسهتكهن سىدىق خوجا ئهلهم ئاخۇنۇمنىڭ باشچىلىقىدا كوچا، 

بۇرھانىددىن خوجا ۋە ھامىددىن خوجىالر . شايار ئهسكهرلىرى يېتىپ كهلدى

  . ئهسكهرلىرىنى باشالپ ئۈچتۇرپاندىن كهلدى

 باقهش مىراپ، مۇھهممهد ئاقسۇدىن مولال باقى مۇپتى ئاخۇنۇم، قاسىم قازىبهگ،

شېرىپ ئۆتهڭ بېگى، سابىر مىراپ؛ كوچا بهگلىرىدىن ھاجى خهزىنىچى بهگ، 

ياقۇپ دىۋان بېگى، مولالش مىراپ؛ ئۈچتۇرپان بهگلىرىدىن ئاقبهگ، مۇسابهگ، 

قۇربان مىراپ قاتارلىق كارغا يارايدىغان، ئىشنىڭ ھۆددىسىدىن چىقااليدىغان، 

ى بار بهگ ۋە بهگزادىلهرنى ھهمراھ قىلىپ يهكهن ۋۇجۇدىدا ھىممهت ۋە غهيرىت

قوشچى، پىلتىرچى، بازارچىالردىن باشقا نوقۇل . تهرەپكه قاراپ يۈرۈش قىلدى

  .  مىڭ دەپ رويخهتكه ئالدى26ئهسكهرنى 

خوجامالر يولغا چىقىپ نۇرغۇن يولالرنى بېسىپ، يهكهن شهھىرىگه ئۈچ مهنزىل 

 ھهزرەت ۋە تۇڭگانالرنىڭ ئىماملىرى، قالغاندا، يهكهننىڭ ۋالىي ئالىيلىرى

ساالمالر بىلهن -كىچىك پۇقرالىرى سوۋغا-ئۆلىما ۋە پازىللىرى، چوڭ

يۈزلىرىنى خوجامالرنىڭ غالىب ئۈزەڭگىلىرىگه سۈرتۈپ، . ئالدىلىرىغا چىقتى

قوللىرىنى دۇئاغا كۆتۈرۈپ، تهڭرىنىڭ دەرگاھىغا ئاجىز ۋە بىچارىلىكىنى 

دىشاھالرنىڭ ئۆمرىنىڭ ئۇزۇن، دۆلىتىنىڭ زىيادە شهپى كهلتۈرۈپ، غوجام پا

بولۇشىغا ئايهتلهر ئوقۇپ، باشلىرىنى تۆۋەن سېلىپ خىجالهتچىلىك تهرلىرىنى 

ئاققۇزۇپ، ئۆزلىرىنىڭ ئىلگىرىكى قىلغان ئىشلىرىنىڭ پۇشايمىنىغا غهرق 
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بولۇپ تۇرغان چاغدا، خوجامالر پادىشاھالرچه ئىنئام، سېخىيالرچه 

 كۆرسىتىپ، ھهممىنىڭ گۇناھىنى ئهپۇ قىلىپ، دىلكهشلىك مهرھهمهتلىرىنى

ئاندىن كاتتا داغدۇغا، ھهشهمهت بىلهن يهكهن . خۇرام قىلدى-بىلهن خۇشال

خاھى تۇڭگانالر، خاھى . شهھىرىگه كىرىپ پادىشاھلىق تهختىدە ئولتۇردى

ھهزرەت ئىشانالر، خاھى باشقا ھهر قانداق كىشىنىڭ بىرەر نهرسه دېيىشكه 

پۈتۈن ئهمهلدار، مهنسهپدارالر ئىتائهت كهمىرىنى بېلىگه . بولمىدىھهددى 

گۇرۇھ، -سۇنايالرنىڭ ساداسى، گۇرۇھ- دۇمباق، كاناي- ناغرا. مهھكهم باغلىدى

چۇرۇڭ غوۋغاسى -توپ بولۇپ تهبرىكلهشكه كهلگهن خااليىقالرنىڭ ۋاراڭ- توپ

 ئېهسان ۋە سېخىيلىقنىڭ-خوجام پادىشاھ ئىنئام. پهلهكتىن ئاشتى

نهتىجىدە قوي . ئادالهتنىڭ قانىتىنى كهڭ يايدى. ئىشىكىنى يوغان ئاچتى

الچىن بىلهن كهپتهر بىر جايغا ئۇۋا . بىلهن بۆرە بىر كۆلچهكته سۇ ئىچتى

ئىنسان گۇرۇھى ھهتتا پۈتۈن مهخلۇقات ئارىسىدىمۇ ئىتتىپاقسىزلىق، . تۇتتى

 ئىشهنچ ۋە دۈشمهنلىك ۋە ئاداۋەت تۈگىتىلىپ، دوستلۇق ۋە مۇھهببهت،

مۇشۇ يول بىلهن . ساداقهتنىڭ قائىدىلىرى قۇياشقا ئوخشاش نۇر چاچتى

باياشاد، پاراۋان، بىغهم قىلىپ - خۇرام، خاتىرجهم-ھهممىنى خۇشال

  . ھۆكۈمرانلىق قىلدى

ئۇالرنىڭ بۇنىڭدىن كېيىنكى نىشانى ۋە مهقسىتى قهشقهرنى پهته قىلىش 

يهكهن ۋىاليىتىدىن . يىغا چۈشتىبولغانلىقتىن، يول راسخوتى تهييارالش كو

نۇرغۇن ئهسكهر توپالپ ياخشى كۈنلهرنىڭ بىرىدە قهشقهرگه يۈرۈش قىلىشنى 

  . قارار قىلدى

يهكهننىڭ ھۆكۈمىتىنى كۇچالىق سىدىق خوجا ئهلهم ئاخۇنۇمغا تاپشۇرۇپ، 

قهشقهرگه بېرىشقا . مهملىكهت ئىشىنىڭ پۈتۈن ئىختىيارىنى بهردى

لمان، خاھى تۇڭگان ئهسكهرلهرنىڭ ھهممىسىنى تهيىنلهنگهن خاھى مۇسۇ

 مىڭ 72قۇشچى، پىلتىرچى، بازارچىالردىن باشقا . تىزىمالپ رويخهتكه ئالدى

ياخشى پهسىل ۋە ئوبدان . لهشكهر، چهۋەندازنى ساناق ۋە ھېسابقا ئالدى
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كۈنلهرنىڭ بىرىدە، پىل قۇيرۇقى بولۇپ ئاتلىنىپ، يهكهن شهھىرىدىن چىقىپ، 

  . لىرىنى قهشقهر يولىغا تىكتىبارگاھ-چېدىر

بازارالردا تاماشا - پوش ئاۋازى، كوچا- ئهسكهرلهرنىڭ كۆپلۈكىدىن پوش

قىلغۇچىالرنىڭ غوۋغاسى، ئهسكهرلىككه ماڭغانالرنىڭ ئۇزىشىپ خوشالشقان 

دۇمباقالرنىڭ ساداسى، نهغمىچىلهرنىڭ -سۇناي، ناغرا- چۇرۇڭى، كاناي-ۋاراڭ

ئاھاڭلىرى، ئهسكهرلهرنىڭ ئاتلىرىنىڭ غهزەللىرىنىڭ - مۇقام، ناخشا-ساز

. توزانلىرى پهلهككه ئۆرلىدى-تۇپراقنىڭ چاڭ-ئايىغىدىن چىققان توپا

كۆرگۈچىلهرنىڭ كۆزلىرى كۆرمهس، ئىشتكۈچىلهرنىڭ قۇلىقى ئاڭلىماس 

ئىدراكتىن تاشقىرى ھهشهمهتلىك داغدۇغا ھاسىل بولۇپ، گويا - ئهقىل. بولدى

خوجامالر دەۋرىدە مۇنداق . هنزىرە پهيدا بولدىقىيامهت قايىم بولغاندەك بىر م

  . ئۇنىڭدىن كېيىنمۇ بولمىدى. كۆپ ئهسكهر جهم بولۇپ ئاتالنغان ئهمهس ئىدى

ھهممىنى ياراتقۇچى ئۇلۇغ تهڭرىنىڭ قۇدرەت ئىنايىتى بىلهن جامالىددىن 

سهرۇپايالرنى كىيىپ، -خوجا ئىسپان شهمشىرىنى ئېسىپ، رەڭگارەڭ تون

ىنى بېشىغا قويۇپ، ياخشى ئارغىماق ئاتقا مىنىپ، تولۇق پادىشاھلىق تاج

ماختاش سادالىرى ئاستىدا مهخسۇس -جابدۇنۇپ، نۇرغۇن تهبرىك، مهدھىيه

بۇ يهردە ئىككى كۈن تۇرۇپ، . بارگاھلىرىغا كېلىپ چۈشتى- تهييارالنغان شاھانه

ئهھۋال خىراجهت، ئۆز اليىقىدا -كىچىك ئهسكهرلىرىگه قهدىر- چوڭ

. ك بېرىپ، ئۈچىنچى كۈنى كۆزلىگهن نىشانغا قاراپ ئاتالندىكېچه- كىيىم

بارگاھلىرىنى -ئاستا مېڭىپ خانئېرىق يېزىسىغا كېلىپ چېدىر- ئاستا

ئارقىسىنى تهڭشهپ ۋە دەڭسهپ كۆرۈپ -ئهسكهرلهرنىڭ ئالدى. تىكىپ چۈشتى

ياقۇپ قوشبېگى مۇنداق نۇرغۇن قوشۇن كهلگهنلىكىنى «: مۇالھىزە قىلدى

قاچان قهشقهر ئىقلىمىدا بىردەممۇ تۇرماي قېچىپ، ئۆزىنى بىلسه، ھهر 

» لېكىن قهشقهر خهلقى ئاتنىڭ ئايىغىدا قالىدۇ. تاغنىڭ ئۇ تهرىپىدە كۆرىدۇ

قهشقهرنى ھايال بولمايال «. دەپ ئهسكهرلىرىنىڭ كۆپلىكىگه تهمهننا قىلدى

لىپ دېگهن خىيال بىلهن ئهنجانلىقالر بىلهن قىرغىزالرنى بهند قى» ئالىمىز

ئهمما ئالهمنىڭ ئىگىسى . باغلىغىلى تۆت ھارۋا كىشهن، زەنجىر ئېلىپ كهلدى
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بۇ . بولغان ئۇلۇغ تهڭرىمنىڭ قۇدرىتىگه ئىشىنىش ۋە يۆلىنىشنى ئۇنتۇدى

مۇنداق ئۇچىغا چىققان . توختالغۇسى يوق پهلهك ئۇنى ئويالشقا يول قويمىدى

  . قىنى بىلمىدىھهشهمهت ۋە داغدۇغىنىڭ زاۋاللىققا يۈز تۇتىدىغانلى

تۇغنىڭ . شۇ ئهسنادا يېڭىسار تهرەپتىن ئۇشتۇمتۇت چوڭ تۇغ نامايان بولدى

قارىسا، ياقۇپ قوشبېگىنىڭ قوشۇنى . بايراق كۆرۈندى-ئارقىسىدا ئهلهم

ئهتراپقا قويغان قاراۋۇل خهۋەرچىلهرمۇ . كېلىۋاتقانلىقى مهلۇم بولدى

لۇم قىلىپ، يۇقىرىقى بىلگهنلىرىنى مه-ئارقىدىن كېلىپ، كۆرگهن-ئارقا

جامالىددىن خوجا ئۆز ئهسكهرلىرىنى . مۆلچهرنىڭ توغرىلىقىنى تهستىقلىدى

كۆپ، ياقۇپ قۇشبېگىنىڭ قوشۇنىنى ئاز دەپ قاراپ، ئۆز ئهسكهرلىرىنىڭ بىر 

  : مۇنچىسىنى سول تهرەپكه بۇيرۇپ

ئهجدىهاغا ئوخشاش ئىككى تهرەپتىن تهڭ باش تارتىپ يۇمىالق چهمبهر ― 

 ياقۇپ قوشبېگىنىڭ قوشۇنلىرىنى ئوتتۇرىغا ئېلىپ تاش سېپىلدەك بولۇپ،

قاتتىق قورشاڭالر، ھهر قانداق ئادەم قولغا چۈشسه تىرىك تۇتۇپ ئالدىمغا 

ئهندىشىسىز - دەپ بۇيرۇق بېرىپ، ئۆز كۆڭلىدە غهم― ئېلىپ كېلىڭالر، 

دەرۋەقه خوجىالرنىڭ . بارگاھلىرىدىن چىقمىدى-خاتىرجهم بولۇپ، چېدىر

ياقۇپ . سكهرلىرىگه قارىغاندا، ياقۇپ قۇشبېگىنىڭ قوشۇنى تولىمۇ ئاز ئىدىئه

قوشبېگىنىڭ قوشۇنىنى ئاسماندىكى ئۈكهرگه مىسال قىلسا، خوجىالرنىڭ 

ئهسكىرىنى يهتته قهۋەت ئاسماندىكى پۈتۈن يۇلتۇزالرچه بار، دەپ پهرەز قىلسا 

 زەبهردەس 250كىشى مۇشۇ چاغدا، كوالپنىڭ ئۇلۇغى ھهمراخان دېگهن . بوالتتى

ياراقلىرى بىلهن ئېلىپ ياردەمگه كهلسه، خوجامالر، -پالۋان ئهسكهرنى قورال

ھهمراخان . بىزگه غهيرىي ئادەملىرى كېرەك ئهمهس، دەپ قوبۇل قىلمىدى

  . نائۈمىد بولۇپ قايتىپ بېرىپ ياقۇپ قوشبېگىگه قوشۇلدى

زلىرىنىڭ ئاز ۋە ياقۇپ قوشبېگى خوجامالرنىڭ ئهسكهرلىرىنىڭ كۆپلۈكى، ئۆ

مۇساپىر - قهيهردە غېرىب. ئاجىزلىقىنى كۆزدە تۇتۇپ تهڭرىگه تهۋەككۈل قىلدى

خوجامالرنىڭ ئهسكهرلىرى ئوڭ ۋە . بولسا، دۇئاسىنى ئېلىپ تهڭرىگه سېغىندى
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سولغا بېرىپ سهپلىرىنى راسالپ بولغۇچه، ياقۇپ قوشبېگىنىڭ قوشۇنىدىن 

 يىگىتلىرى بىلهن ئۇشتۇمتۇت ئاسماندىن ئابدۇلال پانسات ناملىق بىر باتۇر ئۆز

چۈشكهن باالدەك، غوجامالرنىڭ چۇۋالچاق، تهرتىپسىز ئهسكهرلىرىگه ھۇجۇم 

يهنه بىر تهرەپتىن غازبېك پانسات، ئېزىزبهگ ۋە چاپارمهنلهر سول . قىلدى

. جهڭلهر ئهۋجىگه چىقتى- ئىككى ئوتتۇرىدا ئۇرۇش. تهرەپكه ھۇجۇم قىلدى

زەمبىرەكلىرىمۇ ياقۇپ قوشبېگىنىڭ -ۇرۇپ ئاتقان توپئارقىدا يوشۇرۇنۇپ ت

ئاقىۋەت خوجامالرنىڭ ئهسكهرلىرى بهرداشلىق . قوشۇنىنى توسۇۋااللمىدى

جهڭدە تهڭ كېلهلمىسه ئارقىغا چېكىنىش، پهيغهمبهرلهرنىڭ «بېرەلمهي 

زەمبىرەك، -دېگهن مهشهۇر سۆزنىڭ مهزمۇنىغا مۇۋاپىق توپ» سۈننىتى

بارگاھلىرىنى تاشالپ، بىر ئات، بىر قامچا -تۈلۈك، چېدىر- ياراق، ئوزۇق- قورال

خۇدانىڭ ئهمرى بىلهن ئازچىلىقمۇ «. بولۇپ، ئاقسۇ يولىغا قاراپ قاچتى

دېگهن ئايهتنىڭ مهزمۇنى مۇشۇ » كۆپچىلىك ئۈستىدىن غهلىبه قازىنااليدۇ

  . ۋەقهدە ئهينهن ئاشكارا بولدى

  پارچه  

  هي،پاراكهندە لهشكهر قولىدىن ئىش كهلمىگ

  .ئىككى يۈز جهڭچى مهردانه ياخشىراق يۈز مىڭدىن

دېمهك، ئاقسۇ، ئۈچتۇرپان، كوچا، شايار، يهكهننىڭ ئىككى يىللىق خىراجىتى   

ياراق، - تهرى بىلهن تهييار بولغان نۇرغۇن قورال- ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ قان

دورىالر بىلهن شۇنچىال ئهسكهر ئىككى سائهتلىك جهڭگه بهرداشلىق - ئوق

  . هي توزغاقتهك توزۇپ كهتتىبېرەلم

  رۇبائىي

  خۇدايىكىم ئېرۇرلهر مالىكۇلمۇلك،

  .كى ھهر كىمگه بهرسه توتىيهلمۇلك
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  نه ھهد بولغاي كىشىگه مۇلك ئالماق،

  .شهھىنشاھى كى ئولدۇر تهنزىئۇلمۇلك

خوجامالر ياقۇپ قوشبېگىنى ئاجىز كۆرۈپ نېمىلهرنى دېگهن بولسا، ئۆز   

دېگهن » ئورىنى كىم كولىسا، ئۆزى چۈشىدۇ«. دىباشلىرىغا يېنىپ باال بول

بىر مۇنچه ئادەملهر ئۆلۈپ نابۇت . ھهدىس بۇ ئىشالرغا دەل مۇۋاپىق كهلدى

ئۇالغ، ئىككى ئاياغلىرىدىن - نۇرغۇنلىرى ئات. نهچچىسى ئهسىر چۈشتى. بولدى

زار بولۇپ ھاالك - جهزىرىلهردە ئاچ- ئايرىلىپ، يالىڭاچ، سۇسىز، تاماقسىز، چۆل 

ئاران جېنىنى قۇتۇلدۇرۇپ، ئۆز يۇرتلىرىغا -لدى؛ بهزىلىرى ئارانبو

. بۇ كۈنى خوجامالرغا گويا قىيامهت ئاشكارا بولغاندەك بولدى. ئۇلىشىۋالدى

ئۇالر جانلىرىدىن بىزار بولۇپ، چۈشى ياكى ئوڭى ئىكهنلىكىنى پهرق 

ئېتهلمهي، بهڭ چېكىپ بېشى ئايالنغان بهڭگىدەك، كۆكنار سۈيى ئىچىپ 

ىيالغا كهتكهن كۆكنارچىالردەك كۆڭۈللىرى پهرىشان، تىللىرى كېكهچ، خ

ئۆزلىرى ماالل بولۇپ، جانلىرى تۇمشۇققا كېلىپ، ئۆز قارارگاھلىرىغا يېتىپ 

پهلهكنىڭ سېهىرگهرلىكى، زاماننىڭ تهتۈرلۈكى، رەڭۋازلىق ھۈنىرىنى . باردى

  . ئاشكارا قىلدى

. كۈمرانلىق قىلىۋاتاتتىسهيىد ئهلهم ئاخۇنۇم پايتهخت يهكهندە ھۆ

خانئېرىقتىن قېچىپ بارغانالردىن بولغان ئهھۋالالرنى ئاڭالپ خاتىرجهم 

دېگهن باھانه بىلهن يهكهندىن قۇتۇلۇپ چىقىپ، » قهشقهرگه بارىمهن«بواللماي 

بىر قېتىمدا ئىككى چوڭ شهھهرنى بىكارغا . ئاقسۇ تهرەپكه قاراپ راۋان بولدى

  . دەپ يهكهندىن قۇرۇق قالدىقهشقهرنى ئالىمهن، . بهردى

  نهزم

  خۇدا بهرگهنگه سهن ھهرگىز ئۆچهشمه،

  .ئاتا ئهيلهپ ئۆزى بهردى خۇداۋەند
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تۇڭگانالر ئۈكهرگه ئوخشاش توپ بولۇۋېلىپ، تا ناماز شامغىچه مىلتىق،   

توال ئادەملهر نابۇت . زەمبىرەكلهردىن ئوت ئېچىپ قارشىلىق كۆرسهتتى- توپ

 يوتىسىغا ئوق تېگىپ ھۇجۇم قىلىشتىن توختاپ ياقۇپ قوشبېگىنىڭ. بولدى

توختامنامه تۈزۈپ قهشقهرگه ئېلىپ -ئاقىۋەت تۇڭگانالر بىلهن سۈله. قالدى

زەمبىرەكلىرىنى ئايرىپ قېلىپ، ھهر بىرىگه ئۆز اليىقىدا -بېرىپ، توپ

. ئهمهللهر بېرىپ، ئۆزىگه تهۋە ۋە رام قىلىپ قايتۇردى- سهرۇپاي، سوۋغا- تون

دەپنه، شاھانه -ئهسلىهه، خهزىنه- بارگاھ، ياراق-ى چېدىرياقۇپ قوشبېگ

مۈلۈكلهرگه ئىگه بولۇپ، خۇشال ۋە -كېچهك قاتارلىق نۇرغۇن مال- كىيىم

  . پاراۋان بولدى

  نهزم

  ھهرچه خالىق خالىغانىن ئول بولۇر،

  .ئانچه مهخلۇق خالىغان قايدا بولۇر

8  

ى، كۆڭۈل بۇرھانىددىن خوجامنىڭ ۋۇجۇد بېغىنىڭ غۇنچه نهۋباھار  

سهدىپىنىڭ دۇررى مارجانى يهنى مهھمۇدىن خوجام پادىشاھنىڭ 

 نىڭ سهرگۈزەشتلىرى؛  ھۆكۈمرانلىقىنىڭ ئهھۋالى؛ مهن كهمىنه

  گۇرۇھالر ۋە ئۇالرنىڭ ئېتىقادى غهيرىي سۈلۈكتىكى

ھۆرمهتلىك دوست ۋە بۇرادەرلهرنىڭ روشهن كۆڭۈللىرىدىن مهخپىي   

 كىچىك ئوغلى مهھمۇدىن خوجامنى ئۆز قالمىغايكى، بۇرھانىددىن خوجام

ئورنىدا ئۈچتۇرپاننىڭ ھۆكۈمرانى قىلىپ، ئۈچتۇرپاننىڭ ئىلگىرىكى ھاكىمى 

  . توختىبهگ ۋە كۇچالىق تهلهي دادخاھالرنى ئۇنىڭ خىزمىتىدە قويدى

مهھمۇدىن خوجام ئۈچتۇرپان ھۆكۈمىتىنىڭ پادىشاھلىق تهختىدە 

دېگهن » شالرنى تهكرارلىمايدۇئىسالم ئۆتكهن ئى«ئولتۇرغاندىن كېيىن 
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ھهدىسنىڭ مهزمۇنىغا مۇۋاپىق ئىلگىرىكى مهنسهپدار، زالىم ئهمهلدارالرنىڭ 

خاھى پادىشاھلىق قائىدىسى، خاھى . قائىدىلىرىنى يوق قىلدى

ئۈچ . يۇرتدارچىلىق ئىشلىرىدا شهرىئهت ھۆكۈمى بويىچه ئىش ئېلىپ باردى

مهھمۇدىن خوجام ھهممه . مىدىيىل بىر ئاي ئۆتكۈچه ھېچكىم دەخلى قىالل

دىيانهتته ۋە -پاراسهتته، ئىلىم-خوجامالردىن ياشتا كىچىك بولسىمۇ، پهم

ئۈچتۇرپاندا ئۇزۇندىن بېرى . كامالهتته ھهممىدىن ئۈستۈن ئىدى- پهزلى

يوسۇنلىرى جارى بولۇپ، -قانۇنى، زالىم بهگلهرنىڭ رەسىم- كاپىرالرنىڭ قائىدە

دېگهندەك، ئهل » هنمۇ شۇنداق بولىسهنسۆھبهتدىشىڭ قانداق بولسا س«

ئارىسىدا يامان ئىشالر ئهۋج ئېلىپ، ياخشى بىلهن يامان 

مهھمۇدىن خوجام خااليىقنىڭ قهلبىگه ئورنىشىپ . پهرقلهندۈرۈلمىگهنىدى

كهتكهن يامان ئىشالرنى تازىالپ چىقىرىپ، ئۇنىڭ ئورنىغا پهيغهمىبىرىمىزنىڭ 

ىياسهت شهمشىرىنىڭ سۇ ۋە تۇپرىقى سۈننهتلىرىنى تىكىپ ئولتۇرغۇزۇپ، س

جهننهت «دېمهك، . گۈلىستان قىلدى-بىلهن پهرۋىش قىلىپ كۆكهرتىپ، گۈل

. دېگهن ھهدىسنىڭ توغرىلىقى ئىسپاتالندى» قىلىچنىڭ سايىسى ئاستىدا

سهھراالردىكى مهسجىدلهرگه ئىمام، مهزىن تهيىنلهپ، بهش ۋاق نامازنى -شهھهر

ئىسالم شهرىئهتلىرىنى كىتاب ۋە . جامائهت بىلهن ئادا قىلدۇردى

پهيغهمبىرىمىزنىڭ سۈننهتلىرى، ساھابىلهرنىڭ رىۋايهتلىرىگه مۇۋاپىق جارى 

ھهتتا قىمارۋاز، كهپتهرۋاز، . خاتىرە قىلمىدى- قىلىپ، ھېچقانداق كىشىگه يۈز

. تۇخۇمباز قاتارلىق ھهممه يامان ئىش قىلغۇچىالرنى مهنئى قىلىپ يوقاتتى

ھهر بىر ئىشنى شهرىئهت ھۆكۈمى . باز ئىدى) شاھمات(نجى ئهمما ئۆزى شهترە

كىچىك - ۋە پۇقراالرنىڭ خاھىشى، رايى بويىچه ئادا قىلغانلىقى ئۈچۈن چوڭ

  . ھهممه ئۇنىڭدىن رازى ۋە خۇشال ئىدى

قوپۇشتا -  مهھمۇدىن پادىشاھنىڭ ھۇزۇرىدا ئولتۇرۇپ مهن كهمىنه مۇئهللىپ

خاھى ئۆلىما، خاھى . ۈلپهتدىشى ئىدىمدائىم بىلله بولىدىغان سىردىشى ۋە ئ

 بولسۇن، مېنىڭ مهسلىهىتىمسىز بىر  پازىل، خاھى ھاكىم، خاھى دادخاھ

چۈنكى، مهن كۇچادا مهھمۇدىن خوجام بىلهن بىر مهدرىسه، . ئىش قىاللمايتتى
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 ھهم  سهككىز يىل بىلله يېتىپ قوپقان ھهم قۇرداش-بىر ھۇجرىدا يهتته

  . ساۋاقداش ئىدىم

هرنىڭ بىرىدە ئۈچتۇرپانلىق باي مۇھهممهد قازىبهگ مېنى ئىپتارغا شۇ كۈنل

  : تهكلىپ قىلدى ھهم

ئىپتار قىلىپ بولۇپ، قونۇپ ئهتىسى قايتىپ كهتسىله، پادىشاھتىنمۇ ― 

  . دەپ تهكىتلىدى― شۇنداق رۇخسهت ئالسىال، 

چۈنكى مهن . باي مۇھهممهد قازىبهگنىڭ ھويلىسى شهھهرنىڭ سىرتىدا ئىدى

بۇنىڭ . ھتىن رۇخسهتسىز بىرەر كېچه باشقا يهردە قونۇپ قااللمايتتىمپادىشا

سهۋەبى پادىشاھلىق ئوردىدا بهش ۋاق نامازغا ئىمام، جۈمه نامىزىغا خېتىپ 

ئاالقىلىرىگه سىرداش -سۆز، خهت-پادىشاھنىڭ ھهممه مهخپىي گهپ. ئىدىم

.  ئىدىمغا مهن مهسئۇل) پوس(ئوردىغا كىرىدىغان توققۇز قاراۋۇل . ئىدىم

  . مېنىڭ رۇخستىمسىز ھېچقانداق كىشى قاراۋۇلدىن ئۆتهلمهيتتى

مهھمۇدىن خوجا پادىشاھلىق تهختىدە ئولتۇرغاندا مۆھۈر ئويدۇرۇش الزىم 

.  قىلدى  »سهجئى«بولۇپ، مۆھۈرگه ئويىدىغان سۆزنى ھهركىم ھهر نهرسه دەپ 

  : شۇ قاتاردا مهنمۇ

  يافهت ئىززەت زى ھهزرىتى مهئبۇد،

  .بۇرھانىددىن خوجا مهھمۇدئىبنى 

شۇنىڭ . ئاخىر يازغىنىم ياراپ قېلىپ قوبۇل قىلدى. قىلدىم» سهجئى«دەپ 

مهن مۆھۈر ئويغۇچىنىڭ . بىلهن مېنى مۆھۈر ئويدۇرۇشقا مهسئۇل قىلدى

مېنىڭ بۇ خىزمىتىم ناھايىتى . قېشىدا تۇرۇپ ئويدۇرۇپ تهييار قىلدىم

مېنى . رسهن ۋە خۇشال بولدىئهرزىگهنلىكتىن مهھمۇدىن خوجا تولىمۇ خۇ

ھهر . مۆھۈردار، يهنى مۆھۈر تۇتقۇچى قىلىپ بهلگىلهپ مۆھۈرنى ماڭا تاپشۇردى
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مهن مۆھۈر . دەستهكلهرنى ماڭا تاپشۇراتتى-پهرمان، قانۇن-قانداق يارلىق، ئهمر

  . باسقاندىن كېيىن كۈچكه ئىگه بوالتتى

مبىرى، ئارپا ئامبىرى خىتايالردىن ئولجىغا ئالغان بۇغداي ئامبىرى، ئۇن ئا

. قاتارلىق ئۈچ خىل ئاشلىق ئامبىرىنى مېنىڭ باشقۇرۇشۇمغا تاپشۇرغانىدى

بۇ ئاشلىقالرنى ئوردىنىڭ مهخسۇس ئالىي ئاشخانىسى، ئاتخانىسى ۋە خاس 

مهن ئۆز ئورنۇمدا ئاشلىق . خىزمهتچى مهھرەملهرنىڭ ئاتلىرىغا ئىشلىتهتتى

ئهمما . ۇھهممهد خهلىپىنى قويدۇمئامبارلىرىنى باشقۇرۇش ئۈچۈن ئىنىم م

مهخسۇس . ھهممه نهرسىنى بهلگىلىمه، ئۆلچهم، بۇيرۇق بىلهن سهرپ قىالتتى

تۇز، -پىياز، چاي-ياغ، گۈرۈچ، سهۋزە-ئالىي ئاشخانىغا الزىم بولىدىغان گۆش

. ئوتۇن قاتارلىقالرغا ئامباردىكى ئاشلىقنى سېتىپ خىراجهت قىالتتى

هدەر توال ئىدىكى، ئىككى يىلدىن كېيىن كىرىپ ئامباردىكى ئاشلىقالر شۇ ق

ئۆزۈمگه . قاراپ باقسام، تۆت ھهسسىنىڭ بىر ھهسسىسىمۇ تۈگىمهپتۇ

. بهلگىلهنگهن ئۆلچهمدىن تاشقىرى بىر سهر ئاشلىقنىمۇ ئارتۇق ئالمىدىم

ئىنىم مۇھهممهد خهلىپه بىلهن بىر ھويلىدا بولغانلىقىم ئۈچۈن، بهزى 

ى شام الزىم بولۇپ قالسا، بازار نهرخى ھېسابالپ پۇل چاغالردا چىراغ يېغى ياك

ئاشخانا ۋە ئاتخانىالرغىمۇ ئۆلچهمدىن تاشقىرى كهڭرى . بېرىپ ئاالتتىم

بۇ مېنىڭ . ئىشلهتمىدۇق ياكى سېتىپ پۇلىنى يانچۇقىمىزغا سالمىدۇق

پهرھىزكار ۋە تهقۋادارلىقىمدىن بولغان ئىش بولۇپال قالماي، بهلكى ئىنساپ، 

يهنه توققۇز ئامباردا لىقمۇ لىق ئاشلىق بار . ت ۋە دىيانىتىمدىن بولدىئېهتىيا

  .  غازىنىڭ قولىغا چۈشتى بۇالر كېيىن ئاتىلىق. ئىدى

دېمهك، مهن مهھمۇدىن خوجىدىن مۇھهممهد قازىبهگنىڭ دېگىنىدەك رۇخسهت 

كهڭرى نازۇنېمهتلهر بىلهن ئىپتار قىلىپ ئاندىن ناماز . ئېلىپ ئىپتارغا باردىم

تهراۋىدىن يېنىپ مهخسۇس ھازىرالنغان . تهراۋىسىنى ئادا قىلدۇق

ناۋا -ساز، ناخشا- كۆڭلۈنى مهپتۇن قىلىدىغان نهغمه. مېهمانخانىغا كىردۇق

مهشرەپ ۋە مېهماندارچىلىق قائىدىسىنى ھهددىدىن . بىلهن مهشرەپ بولدى

ىرىپ ۋاقىت يېرىم كېچه بولغاندا يالغۇز مېنى چاق. ئاشۇرۇپ بهجا كهلتۈردى
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بۇ ئۆيدە ئۈچتۇرپاننىڭ كونا . يهنه بىر خاس مېهمانخانىغا ئېلىپ كىردى

بهگلىرىدىن قۇربان خهزىنىچى بهگ، مولال ئىمىن شهيخ ۋە مولال تۆرە، 

مهن كىرگهندىن . كه يېقىن كىشىلهر ئولتۇرغانىكهن15مېهمانبهگ باشلىق 

كېيىن يۇرت كېيىن يهنه زىياپهت قائىدىلىرى تهلتۆكۈس ئادا قىلىنغاندىن 

بۇرھانىددىن خوجامنىڭ كۆڭلى يۇمشاق ياخشى «: ئۇلۇغلىرى مۇنداق دېدى

ھامىددىن خوجام بولسا ناھايىتى غهيرەتلىك، غهزىپى زىيادە، ئاچچىقى . كىشى

. مهھمۇدىن خوجام ھازىر ناھايىتى ياخشى سوراۋاتىدۇ. يامان كىشى ئىكهن

چۈن، بۇرھانىددىن شۇنىڭ ئۈ. كىچىك، ھهممه خهلق رازى- ئۇنىڭدىن چوڭ

خوجام، ھامىددىن خوجامالر يۇرتدارچىلىق ئىشىغا ئارىالشماي تىنچ يېتىپ 

ئىبادەت بىلهن شۇغۇلالنسا، مهھمۇددىن خوجام ھۆكۈمرانلىق ئىشى بىلهن 

مۇبادا خوجامالرنىڭ ھهممىسى يۇرتدارچىلىق ئىشىغا . مهشغۇل بولسا بولىدۇ

بىزنىڭ شۇ ئىلتىماسىمىزنى . ئارىلىشىپ دەخلى قىلسا ئوبدان بولمايدۇ

ئۆزلىرى يهتكۈزۈپ ماقۇل قىلىپ، توختام قىلىپ بهرسىله، بىز ناھايىتى 

ئهگهر بۇ ئىلتىماسىمىز ماقۇل كۆرۈلمىسه، ئىش يامان . خۇرسهن بولىمىز

  . دەپ گهپنى تۈگهتتى» بولىدۇ، ۋەسساالم

مۇددىئاسىنى مهھمۇدىن -ئهتىسى، مهن قايتىپ كېلىپ ئۇالرنىڭ غهرەز

بۇ گهپنى «مهھمۇدىن خوجام . بىرلهپ ئىزھار قىلىپ يهتكۈزدۈم- جامغا بىرخو

مهيلى دادام، مهيلى ئاكامغا مهلۇم قىلمىسىال، ئۆزۈم يولى بىلهن ئېيتىپ 

تۆتىنچى كۈنى . ئۇنىڭغىچه ئۈچ كۈن ئۆتۈپ كهتتى. ، دېدى»ماقۇل قىلىمهن

ۇپ مهھمۇدىن كېچىسى بولغاندا ئۈچتۇرپان خهلقى قوزغىلىپ قارا كالتهك بول

. خوجامغا ئىتائهت قىلىشتىن باش تارتىپ مازار تېرەك دېگهن جايغا توپالندى

بۇ خهۋەر يېتىپ كهلگهندىن كېيىن بۇرھانىددىن خوجام مولال توختى 

) ئاپتورنىڭ ئۆزىنى(مۆھتېسىپ دېگهن كىشىنى، مهھمۇدىن خوجام مېنى 

پىتىدە شهھهردىن ئهتىسى ئىككىمىز ئهلچىلىك سۈ. ئهلچىلىككه تايىن قىلدى

يېقىندىكى -يىراق. چىقىپ كۈن چىققان چاغدا مازار تېرەككه يېتىپ باردۇق

خااليىق بىرلىشىپ مهھمۇدىن خوجىدىن يۈز ئۆرۈپ مىرزاجان ھهزرەت دېگهن 

  . كىشىنى ئۆزلىرىگه ئۇلۇغ قىلىپ سايالپتۇ
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ىدە ئهلچىلىك سۈپىت. ھاۋا سوغۇق بولغاچقا، ئۇالر بىزنى ئۆيگه باشالپ كىردى

  : تۇرۇپ ئېيتتۇقكى

ھهرىكىتىدىن يانسۇن، -چوڭ يۇرت ئهھلى بۇ خىل سۆز-خوجامالر، كىچىك― 

يۇرتدارچىلىققا قايسى ئىش توغرا بولمىغان بولسا، ئۇنى ئۆزگهرتىشنىڭ 

ئهگهر كۆڭلى ئاغرىغان بولسا، تون كىيدۈرۈپ، چاي قۇيۇپ . ئىالجىنى قىاليلى

بىزنىڭ بۇ گېپىمىزنى . دېدۇق ― كۆڭلىنى ئااليلى، دەپ بىزنى چىقاردى،

ئاڭالپ مىرزاجان ھهزرەت باشلىق كاتتىالر باشلىرىنى تۆۋەن سېلىپ نېمه 

  : دەپ جاۋاب بېرىشنى بىلهلمهي تۇرغانلىرىدا، ئىمىن شهيخ قوپۇپ

بىزمۇ قىرغىز، . قىرغىز، قازاقالرمۇ ئۆزىنىڭ يۇرتىنى ئۆزى سوراۋاتىدۇ― 

ئۆزىمىزنىڭ يۇرتىنى ئۆزىمىز سورىساق . قازاقالردىن قالغۇچىلىكىمىز يوق

مۇشهققهت تارتقان بولسا، ئۇنىڭ ئهجرى - خوجامالر ھهر قانچه جاپا. نېمه بوپتۇ

جابدۇقتىن باشقا ھهر قانداق نهرسىلىرى بولسا ئۆزلىرى -ياراق. قولىغا تهگدى

ئۇالغ تهييارالپ يولغا سالساق، ئهگهر مۇنداق بولمايدىكهن -ئېلىپ كهتسه، ئات

 تونىمىز كېپهن، ئىچىدىغان چېيىمىز ئهجهل شهربىتى بولىدۇ، سۆز كىيگهن

شۇنىڭ بىلهن مولال توختى مۆھتېسىپكه بىر ئادەم قوشۇپ . دېدى― تامام، 

مېنى كىرگۈزگهن ئادىمىنىڭ ئورنىغا بارىمتاي قىلىپ . شهھهرگه كىرگۈزدى

زار شۇ كۈنى جۈمه كۈنى بولۇپ، توپالنغان قوزغىالڭچىالر ما. تۇتۇپ قالدى

تېرەكتىكى مهسجىدته جۈمه نامىزىنى ئادا قىلغاندىن كېيىن مىرازاجان 

ھهزرەتنى ئاق كىگىز ئۈستىگه ئولتۇرغۇزۇپ ئۆزلىرىگه پادىشاھ تىكلهپ، 

ئهمما ئاق كىگىز ئۈستىدىن . زار بىلهن شهھهر تهرەپكه قاراپ راۋان بولدى-يىغا

 ماڭغىنىچه بېرىپ شۇ. مىرزاجان ھهزرەت يىقىلىپ چۈشتى، نهسلىك باشالندى

بىر دەرۋازىنى ئېچىپ كىرىپ يهنه بىر دەرۋازىغه بارغۇچه ھامىددىن خوجا 

زەمبىرەك ئېتىپ، قوزغىالڭچىالرنىڭ بىر مۇنچىسىنى ئۆلتۈرۈپ، - توپ

قالغانلىرىنى قوغالپ چىقىرىپ دەرۋازىنى ئېتىۋالدى ۋە سېپىلنىڭ ئۈستىگه 

قوزغىالڭچىالر مېنى . چىقىپ ئوق ئېتىپ ھېچ كىشىنى يېقىن كهلتۈرمىدى

قوزغىالڭچىالر . بىر ئۆيگه قاماپ قويۇپ بىر نهچچه كىشىنى ساقالشقا قويدى
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كۈندۈز پۈتۈن كۈچى بىلهن جهڭ قىلغان بولسىمۇ شهھهرنى - بهش كېچه

يهتتىنچى كېچىسى بولغاندا مىرزاجان . نۇرغۇن ئادەم زايه بولدى. ئااللمىدى

پ چىقىپ، ئۈچتۇرپاننىڭ ۋە ھهزرەت مېنى قاماپ قويغان ئۆيدىن ئېلى

  : كىچىك بهگلىرى، تۇڭگانالرنىڭ چوڭلىرىنىڭ ئالدىدا- قىرغىزالرنىڭ چوڭ

ئۆزلىرى بىز تهرەپكه خوجامنىڭ ئهلچىسى بولۇپ چىققان، ئهمدى بىز ― 

. تهرەپتىن خوجامغا ئهلچى بولۇپ بېرىپ ئىككى تهرەپنى ئهپلهشتۈرۈپ قويسىال

ئىلگىرىكىدەك خوجامالر پادىشاھ، . لدىمنهسىههت قى-يۇرت ئهھلىگه مهن پهند

  . دېدى― بىز يۇرت ئهھلى پۇقرا بولىدىغان بولدۇق، 

. مېنىڭ مىنىپ چىققان ئېتىمنى سابىت يۈز بېگى ئولجا قىلىۋالغانىكهن

مېنىڭ كهينىمدىن خوجامالر سهمهرقهندلىك . تېپىپ چىقىپ قايتۇرۇپ بهردى

ئۇ .  ئهلچى قىلىپ چىقارغانىكهنمولال قهلهندەر ئاخۇن دېگهن مۆتىۋەر كىشىنى

ئۇنىمۇ سوراپ ئېلىپ . كىشىمۇ مېنىڭ بىلهن بىر ئۆيدە قاماپ قويۇلغانىدى

بىزگه قوزغىالڭچىالرنىڭ دەخلى . ئۆزۈمگه ھهمراھ قىلىپ شهھهرگه قايتتىم

ئهسلىدە تۇمشۇق تاغدىن . قىلماسلىقى ئۈچۈن تۆت بهگنى قوشقانىدى

تۇمشۇق تاغقا كهلگهندىن كېيىن . ئۆتكۈزۈپ قويۇپ قايتىپ كهتمهكچىدى

قوشۇلۇپ كهلگهن بهگلهردىن نورۇزبهگ مىڭ بېگى قۇلىقىمغا ئاستا مۇنداق 

ئۆزلىرى بىلهن . مېنى پاالكهت بېسىپ بۇالرغا قوشۇلۇپ قاپتىمهن«: دېدى

مهن دەرھال . دەپ سورىدى» شهھهرگه كىرىپ كهتسهم زايه قىلىۋېتهرمۇ؟

   :ئهھۋالنى مۆلچهرلهپ ئاشكارىالپ

مېنىڭ بىلهن شهھهرگه بىلله كىرسىله، ھهر قانداق شارائىتتا قۇتۇلدۇرۇپ ― 

  : باشقا بهگلهرمۇ ئاڭالپ. دېدىم― قالىمهن، بۇ توغرىدا مهن كېپىل، 

ئۇالرغىمۇ كېپىل بولۇپ شهھهرگه . دېيىشتى― بىزمۇ بىلله كىرسهك، ― 

  . ئېلىپ كىردىم
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 ھامىددىن خوجام بار دەرۋازا مهن. ئۈچ دەرۋازىغا ئۈچ خوجام مۇئهككهل ئىكهن

بىرلهپ بايان -ئۇالر بىلهن كۆرۈشكهندىن كېيىن ۋەقهنى بىر. بىلهن كىردىم

كۇالھ، -ھامىددىن خوجام ناھايىتى خۇشال ۋە مىننهتدار بولۇپ سهلله. قىلدىم

مولال قهلهندەر ئاخۇن باشلىق بهگلهرنى ئېلىپ . سهرۇپاي ئىنئام قىلدى- تون

شۇ ئهسنادا بىر كىشى كېلىپ مېنى بۇرھانىددىن . كىرىشكه ئادەم بۇيرۇدى

بىرلهپ بايان قىلغىنىمدىن -ئهھۋالنى بىر. خوجامنىڭ ھۇزۇرىغا ئېلىپ باردى

كېيىن، ھهددىدىن زىيادە خۇشال بولۇپ، كۆزلىرىدىن يامغۇردەك ياش تۆكۈپ 

چۈنكى شۇ كۈنلهردە خوجامالر قورشاۋدا قېلىپ، . يىغالپ تۇرۇپ دۇئا قىلدى

رى تاق بولۇپ، شهھهردىن قېچىپ كېتىدىغاننىڭ ئىالجىنى تاپالماي تاقهتلى

قازاغا رازى -ھهم قوزغىالڭچىالرنىڭ ئهھۋالىنى بىلهلمهي كېلىدىغان باال

  . بولۇپ تۇرۇشقانىكهن

زەمبىرەك بىلهن -شۇ كۈنى ئىپتارغا يېقىن ھامىددىن خوجام توپ

رزاجان ھهزرەتنىڭ سهركهردىلىرىنى باشالپ مازار تېرەككه بېرىپ، مى-يىگىت

قوزغىالڭچىالر . ھويلىسىنى قورشىۋېلىپ ئىككى تهرەپتىن زەمبىرەككه تۇتتى

ئىپتار بىلهن بولۇپ خهۋەرسىز قالغاچقا، ئۇالرنى ئۆلتۈرۈپ، مىرزاجان 

شۇ كېچىسى مهيلى . ھهزرەتنى تىرىك تۇتۇپ باغالپ شهھهرگه ئېلىپ كىردى

ئۈچتۇرپاننىڭ بۇرۇنقى . ردىياخشى، مهيلى ياماننى ئۇچرىغان يهردە ئۆلتۈ

ھاكىمى توختىبهگ، ئىنىسى ئاقبهگ، باي مۇھهممهد قازى، قۇربان خهزىنىچى 

قىرغىز بهگلىرى . باشلىق نۇرغۇن مۆتىۋەر كىشىلهر تىرىك قولغا چۈشتى

بۇالرنىڭ بهزىلىرىنى يولدا . باشلىق بىر مۇنچه كىشىلهر قهشقهرگه كهتتى

بهزىلىرى سوغۇقتا توڭالپ نابۇت . قىلدىتاراج قىلىپ يوق -قىرغىزالر تاالن

ئىمىن شهيخ باشلىق بىر مۇنچه ئادەملهر ئىلى تهرەپكه قېچىپ بېرىپ . بولدى

ئاتىدىن خهۋەرسىز گويا - بالىدىن، باال- ئاتا. جهزىرىلهردە ھاالك بولدى-چۆل

. قىيامهت بولغاندەك ھهممه ئۆز ھالى بىلهن ۋەيران ۋە سهرگهردان بولدى

بۇنىڭدىن .  دىن زىيادە دەپ ھېسابقا ئېلىشتى2000انىنى ئۆلگهنلهرنىڭ س

  . باياۋاندا ئۆلگهنلهرنىڭ ھېسابى يوق-تهرەپكه تارقىلىپ چۆل-باشقا تهرەپ
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خوجامالر ئۈچتۇرپان شهھىرىنى قولغا كىرگۈزگهنلهرنىڭ ھاراقخانىنىڭ 

بۇ قازاننى خوجامالر . ھاراق قاينىتىدىغان چوڭ قازىنى ئولجا چۈشكهنىدى

قوزغىالڭچىالر بۇ قازاننى مىرزاجان . ق مازارغا ۋەخپه قىلىپ بهرگهنىدىقۇتلۇ

. ھهزرەتنىڭ ھويلىسىغا ئېلىپ بېرىپ غىزا قىلىپ يېيىشكهنىكهن

ھامىددىن خوجام كېلىپ زەمبىرەككه ئوت ياققان چاغدا، بۇ قازاندىن ئۇماچ 

ئۇسۇپ بېرىۋاتقان ئىككى كىشى قازانغا چۈشۈپ كېتىپ ئۇماچقا مىلىنىپ 

  . ھاالك بولۇپتۇ

بىرلهپ - ھامىددىن خوجام، قوزغىالڭچىالردىن تىرىك قولغا چۈشكهنلهرنى بىر

مۇشۇنداق . سوراق قىلىپ، ھهر كېچىسى ئۆلتۈرۈپ قۇدۇققا تاشالتقۇزدى

ئاغزىنى . ئهھۋالدا يهتته قۇدۇق ئادەم ئۆلۈكى بىلهن لىقمۇلىق تولدى

  . كۆمدۈرۈۋەتتى

قازا، - بۇ ئالهمدە بولىدىغان باالدېمهك، قوزغىالڭچىالرنىڭ بېشىغا

بىرلهپ بايان قىلسام، - بۇنى بىر. ئوقۇبهتلهرنىڭ ھهممىسى كهلدى-ئازاب

  . ئاڭلىغۇچىالرنىڭ تهبىئىتىگه ئېغىر كېلىشى مۇمكىن

. بۇ قوزغىالڭچىالرنىڭ مۇنداق ھاالكهتلهرگه دۇچار بولۇشىدا سهۋەب بار ئىدى

: بۇ سهۋەب شۇكى. ۇمكىن ئهمهسسهۋەبسىز بۇنداق ئىشالرنىڭ يۈز بېرىشى م

ئۈچتۇرپان ئهھلى ناھايىتى ئېتىقادلىق مۇسۇلمان، شهرىئهت ھۆكمىگه 

قاتتىق رىئايه قىلىدىغان بولسىمۇ، يهنه غهلىته ئېتىقادتىكى كىشىلهرمۇ بار 

بۇالرنىڭ بهزىلىرى ئۆزىنى كهبىرۇيه سۈلۈكىدە دېسه، يهنه بهزىلىرى . ئىدى

 سۈلۈكىدە بىز دەپ خىلمۇخىل   ىيه، دۇۋانىيهئىسهاقىيه، نىمىتىيه، رەبۇد

ھهتتا بهزىلىرى . سۈلۈكلهرنىڭ ئېتىقادچىلىرى ئىكهنلىكىنى بىلدۈرۈشهتتى

» ئالالھ خوجام«غوجامالرغا بولغان ئىخالسلىرىنى ھهددىدىن زىيادە ئاشۇرۇپ 

دەپ تهڭرى بىلهن خوجامالرنىڭ ئارىسىغا ھېچقانداق كىشىنى 

بىز تهلهپ قىلغان «ېڭى بارغان چاغدا خوجامالر ي. سىغدۇرمايتتى

دەپ ئهقىدىلىرىنىڭ كۈچلۈكلىكىدىن » كۆڭلىمىزدىكى خوجىمىز مۇشۇ
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ئاتلىرىنى يىلقىسى بىلهن، قويلىرىنى قوتىنى بىلهن، كالىلىرىنى ئېغىلى 

ئهمما خوجامالر ھهممه . بىلهن ھهدىيه قىلىپ بېرىپ دۇئاسىنى ئالغانىدى

بۇ . پ، ئۇالرغا باشقىچه كۆزقاراشتا بولمىدىخااليىق ئوخشاش پۇقرا دەپ قارا

  : گۇرۇھ مۇشۇ توغرىدىن ئاغرىنىپ

  : باشقىالر ئۇالردىن. دەپ ئاخىر يۈز ئۆرۈدى― بىز دېگهن خوجا بۇ ئهمهسكهن، ― 

دەپ ― دەپ ئاتايدىكهنسىزلهر، زادى ئىسمى نېمه؟ » ئالالھ خوجام― «

  : سورىغاندا، ئۇالرنىڭ خهلىپه ۋە ماشايىخلىرى

. ىز خوجامنىڭ مۇبارەك ئىسىملىرىنى ئاغزىمىزغا ئااللمايمىزب― 

بوۋىلىرىمىزمۇ ئالالھ خوجام، دەپ كهلگهنىكهن، بىزمۇ ئالالھ خوجام - ئاتا

― بىز تېخى ئىسمىنى ئاڭالپ باقمىغان، . دېسهك خوجامالر ئۆزى تېپىۋالىدۇ

  . دېگهنىدى

  : ا مۇنداق يازغاندېگهن كىتابىد» سۇباتىل ئاجىزىن«سوپى ئالاليار ئۆزىنىڭ 

  بولۇپتۇر ھهم تهقى بىر پىرقه پهيدا،

  .ئاتى مۇئمىن ۋەلى نهپسىگه شهيدا

  يىغارلهر پارەئى بوينى يوغاننى،

  .جۇۋاننى-سالۇرلهر ئوتراغه قىزۇ

  ئالىپ بارسا كىشى ئهھلى ئايالىن،

  .كۆتهرۇر بىهىممهتلىك ۋەبالىن

  ھارام ئىشنى كى تائهت بىلسه ئىنسان،

  .ىقادى نا مۇسۇلمانئېرۇر بول ئېت
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  بۇ ئهيغان پىرقه كىم زال مهسهلدۇر،

  .شهرىئهت ئهھلى بۇ ئهلدىن خىجىلدۇر

  . بۇ شېئىر مۇشۇالرنىڭ شهنىگه اليىقتۇر  

خوتۇن بىر ئۆيگه يىغىلىپ، - يهنه بىر سهۋەب، بۇ گۇرۇھتىكى كىشىلهر، ئهر

قۇيۇپ تاۋاقالردا قايماقنى -يوغان قازانغا جىق كۆكچاي سېلىپ، نهچچه قاچا

ئىناۋەتلىك مۆتىۋەر ئادەمدىن بىرىنى ئۇسۇپ بېرىشكه تهيىن . قاينىتىدىكهن

قاچىالرغا - ئۇ كىشى غۇسۇل تهرەت ئېلىپ چۆمۈچنى تۇتۇپ قاچا. قىلىدىكهن

تهۋەززۇ بىلهن -باشقىالر تهزىم. تهۋەررۈك دەپ بېرىدىكهن-ئۇسۇپ تهۋەررۈك

خوتۇن ئۇسسۇلغا - شۇنىڭ بىلهن نهغمه باشلىنىپ ئهر. ئېلىپ ئىچىدىكهن

گاھى يىقىلىپ، گاھى قوپۇپ، مهست ۋە بىهوش بولۇپ، ئاغزىدىن . چۈشىدىكهن

دەپ بىر مۇقام ئىختىرا » ھۇزۇرۇم«بۇالر . كۆپۈك كېلىپ ھۇزۇر قىلىشىدىكهن

مۇقامىغا » ھۇزۇرۇم«سازەندىلهر ھازىرمۇ بهزى يىغىلىشالردا . (قىلغانىكهن

  ) ئوينايدۇ

ائهتتىن كېيىن ئۇالر ھوشلىرىغا كهلگهن بولۇپ شۇنداق قىلىپ بىر نهچچه س

مۇنداق قىلىقنى . تارتىشىپ، كۆزلىرىنى ئېچىپ ئولتۇرۇشىدىكهن» ئۇھ«

ئهمهلىيهتته بولسا، بۇ پۈتۈنلهي . دەپ ئاتىشىدىكهن» كهبىرۇيه سۈلۈكى«

  . شهرىئهتكه خىالپ ھهرىكهت

ېلىپ بىر كۈنى بۇ گۇرۇھنىڭ ئۇلۇغ خهلىپىسى خوجامالرنىڭ ھۇزۇرىغا ك

  : تهۋەررۈك كۆكچاي تىلهپ ئالغاندىن كېيىن

دەپ ― بىزگه دۇئا قىلىپ بهرگىلى ئۆزلىرىدىن بىر ئادەم تىلهيمىز، ― 

  . ئىلتىجا قىلدى
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مهن ئۇالرنىڭ سۆھبهتلىرىنىڭ . خوجامالر مهن كهمىنه يازغۇچىنى بۇيرۇدى

نالر ئاۋۋال باشالپ خوتۇ. ئۈستىگه بېرىپ ئهھۋالنى ئۆز كۆزۈم بىلهن كۆردۈم

  : بىلهن ئۇسسۇلغا تهكلىپ قىلىپ

  . دەپ ئىلتىماس قىلدى― تهۋەررۈك قىلىپ باشالپ بهرسىله، ― 

دەپ ئۆزرە ئېيتىپ، بىر پېشقهدەم كىشىنى ئۆز ئورنۇمدا ― مهن تېخى ياش، ― 

ئۆزلىرى بىزنىڭ «سۆھبهت ئاياغالشقاندىن كېيىن ئۇالر . تهكلىپ قىلدىم

ھازىر مهن «: دېۋىدى، مهن» دەك تۇرىالسۈلۈكىمىز بىلهن كهم شۇغۇلالنغان

ئادا . پهيغهمبىرىمىزنىڭ شهرىئهت سۈلۈكلىرىنى تولۇق ئادا قىاللمىدىم

قىلىپ بولغاندىن كېيىن سىلهرنىڭ سۈلۈكىڭالرغا ئىشتىراك 

  . دەپ جاۋاب بهردىم» قىلساممىكىن

خوجامالر مېنى بىلمهستىن سۈلۈكلىرىنى ئىزھار قىلغانىكهن ھهم ئۇقۇشماي 

بىزنى ئۆز سۈلۈكىدە دەپ گۇمان . ەررۈك چايلىرىغا باشالپ چىققانىكهنتهۋ

  . قىلغانلىرىغا كېيىن پۇشايمان قىلىشتى، ئهمما پايدىسى بولمىدى

شهرىئهتنىڭ ھىمايىچىسى بولغان غوجام پادىشاھ بۇ گۇرۇھتىكىلهرنىڭ نا 

توغرا يولىنى توغرا يول دەپ تونۇپ، بىدئهتنى سۈننهتتىن 

هنلىكىنى بىلىپ، پهيغهمبىرىمىزنىڭ شهرىئهتلىرىگه پهرقلهندۈرمىگ

 ئېلىپ، پهتىۋانىڭ مهزمۇنىنى  تهتبىقالپ مهشهۇر ئۆلىماالردىن پهتىۋا

ھهممه ئىشتا نهسىههت ۋە «خااليىققا ئېالن قىلدى ۋە جاكار قىلىپ 

دېگهن ھهدىسنىڭ مهزمۇنىغا » توغرىلىقنى تۇتۇشنىڭ ئۆزى دىن دېمهكتۇر

نهسىههت قىلغان بولسىمۇ -شېرىن گهپلهر بىلهن ۋەزمۇۋاپىق ياخشى سۆز، 

خوتۇنالر بىر يهرگه يىغىلىپ سۆھبهت -يهنه بىگانه ئهر. پايدىسى بولمىدى

قىلغانلىقلىرىنى ئاڭالپ، چاقىرتىپ كېلىپ شهرىئهت قامچىسى بىلهن دەررە 

ئۇالر بۇنىڭدىن ئاغرىنىپ ئاداۋەت تۇخۇمىنى تېرىپ، . ئۇرۇپ قاتتىق جازالىدى

دۈشمهنلىك ئاداۋىتى ئۆرلهپ ئالىتوپىالڭ . هت تىكىنىنى چاچتىخۇسۇم
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كۆيۈپ تۇرغان چىراغقا پهرۋانه . جېدەلگه ئايالندى-ئاقىۋىتى جهڭ. كۆتۈردى

  . ئۆزىنى ئۇرغاندەك ئۆزىنى ئۇرۇپ ھاالك بولۇپ تۈگهشتى

  نهزم  

  چىراغىنكى ھهق ياندۇردى قويدى،

 .دېدى ساقالى كۆيدى» پۈف«كىشىكىم 

  

9  

 بىلهن ئىلىغا ئهۋەتىلگهن ئهلچى، مهكتۇپالر ۋە ئۇ تهرەپتىن خوتهن  

 كهلگهن ئهلچىلهرنىڭ ۋەقهلىرى

كوچا شهھىرىدە قوزغىالڭ بولۇپ راشىددىن خوجامنىڭ غهلىبه قازانغانلىقى   

كىچىك ئاھالىلىرىگه، ھهتتا - توغرىسىدىكى خهۋەر ئالته شهھهرنىڭ چوڭ

 مۇسۇلمانالر ۋە تۇڭگانالر ئىسالم شهھهردىكى. ئهتراپ ئالهمگه تارقىلىپ كهتتى

ئېچىش مۇددىئاسى بىلهن كاپىرالرنىڭ بېشىغا تىغ تارتىپ، كاپىرالرغا ئىتائهت 

جۈملىدىن ئىلىدىكى تارانچى ۋە تۇڭگانالرمۇ . قىلىشتىن باش تارتتى

كاپىرالرغا ئىتائهت قىلىشتىن يۈز ئۆرۈپ، مولال شهۋكهت ئهلهم ئاخۇنۇمنى 

خوتهن خهلقىمۇ كاپىرالرغا بويسۇنۇشنى . پ سايلىدىئۆزلىرىگه باشلىق قىلى

يهكهن ۋە قهشقهر ئاھالىسىمۇ غهيرىي دىندىكىلهرنىڭ . رەت قىلدى

چۈنكى، كوچا شهھىرى، بۇ ئالته . ھۆكۈمرانلىق زەنجىرىنى ئۈزۈپ تاشلىدى

كېلىش ئۈچۈن كۇچادىن -شهھهرنىڭ دەرۋازىسىغا ئوخشاش بولۇپ، بېرىش

 ئۈچۈن، بۇ شهھهرلهر قوزغىلىپ، ھهر قايسىسى شۇنىڭ. ئۆتمهي بولمايتتى

بولۇپمۇ خوتهن خهلقى . ئۆزلىرىگه يېڭىدىن باشلىق ۋە ھاكىم سايالپ ئالدى

ئىتتىپاقلىشىپ، دامولال ھاجى ھهبىبۇلالھ مۇپتى دېگهن پهرھىزكار ۋە 

شهرىئهتپهرۋەر بىر كىشىنى ئۆزلىرىگه باشلىق قىلىپ، دىنسىزالر ئۈستىگه 
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تۇڭگانالرنىمۇ دىنسىزالر بىلهن . پۇرسهتتىال غهلىبه قازاندى-تىغ تارتىپ، پات

  . ئوخشاش، دەپ ھېسابالپ، ئۇالرنىمۇ يوقاتتى

شۇ كۈنلهردە نهزرىددىن خوجا ھاجى خهزىنىچى بهگنىڭ ھهمراھلىقىدا 

ھايال بولمايال نهزرىددىن . كۇچادىن كېلىپ يهكهننى قولغا كىرگۈزگهنىدى

 1000 تۇڭگان جهمئىي 300 مۇسۇلمان، 700خوجا ھاجى خهزىنىچى بهگكه 

  : نهپهر ئهسكهرنى قوشۇپ خوتهنگه بېرىشنى بۇيرۇپ مۇنداق دېدى

ھهبىبۇلالھ ھاجى سىلىنىڭ بارغانلىقلىرىنى ئۆزىگه ئابرۇي دەپ بىلىپ، ― 

ئىتائهت كهمىرىنى بېلىگه باغالپ، قىلىچىنى بوينىغا ئېسىپ ئالدىلىرىغا 

لهن شهھهرگه باشالپ كىرىپ پادىشاھلىق ئىكرام بى-چىقىپ، سىلىنى ئىززەت

رەسمىنى بهجا كهلتۈرسىغۇ -تهختىدە ئولتۇرغۇزۇپ خىزمهتكارلىق قائىدە

ئهگهر ئۇنداق قىلماي كهينىگه تارتىپ ھايال قىلسا، ئۇ . ناھايىتى ياخشى

چاغدا ئىككىلهنمهيال كۈچ ۋە زورلۇق بىلهن خوتهننى قولغا كىرگۈزۈپ، 

چاقىلىرى بىلهن قوشۇپ مېنىڭ -هۋالد، باالھهبىبۇلالھ ھاجىنى ئهھلى ئ

ئورۇنسىز گهپلهرنى قىلىپ - دەپ بىر مۇنچه ئاچچىق― ھۇزۇرۇمغا ئهۋەتسىله، 

  . يولغا سالدى

ھاجى خهزىنىچى بهگ يهكهندىن چىقىپ، يۇرتمۇ يۇرت، مهنزىلمۇ مهنزىل يول 

الھ ھهبىبۇل. يۈرۈپ سانجۇغا باردى ۋە مهغرۇرانه خهت قىلىپ خوتهنگه كىرگۈزدى

  : ھاجى پادىشاھ بۇ خهتنى تاپشۇرۇۋېلىپ مۇالھىزە قىلىپ كۆرگهندىن كېيىن

بۇ خهتتىن دوستلۇقنىڭ پۇرىقى كهلمهي، خۇسۇمهت ناغرىسىنىڭ ساداسى ― 

دەپ ئويالپ، ― بۇنىڭ اليىقىدا ئالدىغا ئادەم چىقىرىشىمىز الزىم، . كېلىۋاتىدۇ

هسكهرنى ھاجى  ئ2000چوڭ ئوغلى ئىبراھىمخان سۇدۇرنى باش قىلىپ 

ئىككى ئوتتۇرىدا ئۇرۇش بولۇپ، . خهزىنىچى بهگنىڭ ئالدىغا ئهۋەتتى

ئاخىرىدا ھاجى خهزىنىچى . ئىبراھىمخان سۇدۇرغا ئوق تېگىپ ۋاپات بولدى

ھاجى . بهگنىڭ ئهسكهرلىرى بهرداشلىق بېرەلمهي ئارقىسىغا قاراپ قاچتى

رىلىپ ئازغىنا ئادەم خهزىنىچى بهگ مهغلۇپ بولۇپ نۇرغۇن ئهسكهرلىرىدىن ئاي
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ھهبىبۇلالھ ھاجى پادىشاھنىڭ ئهسكهرلىرى . بىلهن يهكهنگه قايتىپ كهلدى

  . خۇرام خوتهنگه ياندى-غالىب بولۇپ خوشال

بۇنىڭدىكى سهۋەب شۇ ئىدىكى، ھاجى خهزىنىچى بهگ خوجامالرغا ئانا جهمهت 

مىي تۇغقانچىلىقى بار، خىتاي مهنسهپدارلىرىغا تۇڭچى بولۇپ كهلگهن قهدى

ئۇ يهكهندە تۇرۇشلۇق خان ئامبىلىغا تۇڭچى بولۇپ . بهگزادىلهردىن ئىدى

مهنسهپ تۇتقان، خىتايچه سۆزنى ياخشى سۆزلهيدىغان، خىتايچه 

ھهبىبۇلالھ ھاجى . كېچهك كىيىشكه ئادەتلهنگهن كىشى ئىدى- كىيىم

خوجامالردىن بىرىنى ئهۋەتمهي، مېنىڭ ئۈستۈمگه ھاجى خهزىنىچى «: پادىشاھ

دەك خىتاي يېتىمىنى ئهۋەتكىنى نېمىسى، ھېچ بولمىغاندا ئىسالم بهگ

شهرىئىتى ئىچىدە مۇسۇلمان كىيىمى بىلهن ئۆمرىنى ئۆتكۈزگهن، دىندار 

دەپ ئويالپ، ھاجى خهزىنىچى بهگنى » مۇسۇلمان تېپىلمىدىمۇ؟

ئهۋەتكهنلىكىنى ئۆزىگه نومۇس بىلىپ، ئۆز ئىشلىرىغا مۇستهھكهم بولۇپ 

  . ىق كۆرسهتتىقاتتىق قارشىل

يهنه بىرى، ئىلىنىڭ تارانچىلىرى كاپىرالردىن يۈز ئۆرۈپ، ئىمكانىيهتنىڭ 

. بارىچه زور تىرىشچانلىقالرنى كۆرسىتىپ جان پىدالىق بىلهن جهڭ قىلدى

كۈرەنى تارانچىالر قولغا . كاپىرالرنىڭ چوڭى جاڭجۈن كۈرەدە تۇراتتى

نىڭ چوڭى مولال شهۋكهت مۇشۇ پهيتته ئىلى مۇسۇلمانلىرى. ئااللمىغانىدى

كاپىرالر بىلهن «: ئاخۇن ئۆزىنىڭ ئهتراپىدىكى چوڭالرغا مهسلىههت سېلىپ

نۇرغۇن كاپىرالرمۇ . جهڭ قىلىپ بىر مۇنچه ئادەملىرىمىز قۇربان بولدى

ئهمما ئۈستىمىزدە تۇرۇپ دۇئا قىلىپ بهرگىلى ئهۋالدى . يوقىتىلدى

ئاۋۋال كۇچادىن باشالپ ئىسالم .  الزىم ئىدى  رەسۇلۇلالھتىن بىر ساھىبى دۇئا

قۇۋۋەت ھاسىل -ئېچىلىپ شۇالرنىڭ مهدەت ۋە ئىلهامى بىلهن بىزلهرگه كۈچ

ھېلىههم بولسا راشىددىن . بولۇپ، ئىلىدىكى كاپىرالرنىڭ بېشىغا تىغ تارتتۇق

پهرمانلىرىغا بويسۇنىدىغانلىقىمىزنى، بىر - خان خوجامنى مۇبارەكلهپ، ئهمر

ه بولغانلىقىمىز ئۈچۈن، ئىتتىپاقلىشىپ بىر ياقىدىن مىللهت، بىر مهزھهپت

باش چىقىرىپ، بىرەر مۈشكۈل ئىش يۈز بهرسه ئۆزئارا مهدەت ۋە ياردەمدە بولۇپ، 
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مۇسۇلمانالرنىڭ راھىتى، يۇرتلىرىمىزنىڭ ئاۋاتلىقى ئۈچۈن تىرىشچانلىق 

» كۆرسىتىدىغانلىقىمىزنى بىلدۈرۈپ نامه بىلهن ئهلچى ئهۋەتسهك قانداق؟

  . دىدې

ئۇالر بىرلىكته ئىتائهتنامه . بۇ مهسلىههت ھهممه چوڭالرغا ماقۇل كهلدى

يېزىپ، بىر ساھىبى دۇئا ئهۋەتىشنى ئىلتىماس قىلىپ، قۇربان خېتىپ 

ساالمالر بىلهن -ئاخۇنۇم باشلىق قىرىق كىشىنى ئهلچى قىلىپ نۇرغۇن سوۋغا

هت بىلهن يول بۇ ئهلچىلهر ئىلىدىن چىقىپ تېز سۈرئ. كۇچاغا يولغا سالدى

ئۈچتۇرپاندىكى خوجامالر ئهلچىلهرنىڭ ئالدىغا . يۈرۈپ ئۈچتۇرپانغا كهلدى

كىشى ئهۋەتىپ قارشى ئالدى ۋە ئۆز اليىقىدا ئورۇن تهييارالپ كۈتۈۋالدى ۋە 

بىر نهچچه . بىرلهپ مهلۇم قىلىشتى-راشىددىن خان خوجامغا ئهھۋالنى بىر

دىن خهۋەر تاپتىم، ئهلچىلهر ئهھۋال«: كۈندىن كېيىن راشىددىن خوجامدىن

ئۈچتۇرپاندىكى خوجامالر ياخشى . دەپ يارلىق كهلدى» كۇچاغا كهلسۇن

. خىزمهتچى، ئىشهنچلىك مۇالزىمالرنى قوشۇپ ئهلچىلهرنى كۇچاغا يولغا سالدى

راشىددىن خوجا ئهلچىلهرنى كۇچادا ئىككى ئاي توختىتىپ، ھهممىسىگه ئۆز 

. ىپ، قايتىپ كېتىشكه رۇخسهت قىلدىسوۋغاتالرنى بېر-اليىقىدا ئىنئام

شۇنىڭ بىلهن بىلله خوجا باھاۋىددىن خوجامنىڭ ئوغلى سايىت خوجامنى باش 

ئهلهم، - لهشكهرگه تۇغ150قىلىپ، ئالاليار ئاخۇننى ئۇنىڭغا ھهمراھ قىلىپ، 

مۇشهققهت بىلهن -بۇالر مىڭبىر جاپا. بايراقالرنى كۆتۈرگۈزۈپ ئىلىغا ماڭدۇردى

مۇشهققهتلهر بىلهن تىكهسكه يېتىپ بارغاندا، -ئۆتۈپ مىڭبىر جاپامۇز داۋاندىن 

ئۇشتۇمتۇت ئالدىدىن بىر نهچچه ئاتلىق قالماقالر چىقىپ ئالدىلىرىنى توستى 

دېگهن بولۇپ » سىلهر نېمه ئادەم، نهدىن كهلدىڭالر؟ قهيهرگه بارىسىلهر«ۋە 

 چوڭى مۇنداق كۆپلۈكىنى بىلىۋالغاندىن كېيىن، قالماقالرنىڭ- بۇالرنىڭ ئاز

ئادەم قوشۇپ بهرسهم سىلهرنى . بۇ يهردە باشباشتاق يامان ئادەملهر بار«: دېدى

دېدى ۋە » ئامان ئۆتكۈزۈپ قويسا مهنمۇ خىزمهت قىلغان بولىمهن- تىنچ

بۇ خوجامالرنى پاالن يهرگىچه ئۇزىتىپ بېرىپ ئۆتكۈزۈپ «: ئادەملىرىگه قاراپ

هتكۈزۈپ قويسا، بىزلهرگه ئوبدان زەخمهت ي-قويۇڭالر، بىرەر ئادەم زىيان

دەپ يالغان، ئىككى يۈزلىمىچىلىك گهپلهرنى قىلىپ، ئۇالرغا » بولمايدۇ



         http://ilkitap.blogbus.comئابرال ئېلكىتاپلىرى

Email: abral@live.cn               108                    QQ: 45661336 

سايىت خوجامالر، تهڭرىم بۇ . تۆت ئادەمنى قوشۇپ يولغا سالدى-ئۈچ

ئهندىشىمىزنىمۇ ئاسان قىلدى، دەپ ئويلىشىپ خۇش بولۇپ ئىككى مهنزىل 

ئوتقا قويۇپ، ئۆزلىرى ئۇالغلىرىنى -ئات. يهرگه بېرىپ چۈشتى

بۇ . ئهندىشىسىز يېتىپ ئۇيقۇغا كهتتى- تاماقلىرىنى يهپ بولۇپ، غهم-ئاش

پۇرسهتنى غهنىمهت بىلىپ بىلله كهلگهن قالماقالر ئۆز ئادەملىرىگه خهۋەر 

  . يهتكۈزدى

قازاغا ئوخشاش ئۇشتۇمتۇت - نۇرغۇن قالماقالر ئاسماندىن چۈشكهن باال

بىر مۇنچىلىرىنى ئۆلتۈرۈپ، بىر باستۇرۇپ كېلىپ، خوجىالرنىڭ 

يهنه بهزىلىرى ئىسسىق كۆل . مۇنچىلىرىنى ئولجا قىلىپ ئهسىر ئالدى

ئهمما سايىت خوجام . تهرەپلهرگه قېچىپ كېتىپ جېنىنى قۇتۇلدۇردى

يالىڭاچ، يېرىم جان ھالهتته مىڭبىر مۇشهققهتلهر بىلهن ئىلىنىڭ -ئاچ

كېچهك بېرىپ -وڭى كىيىميېزىنىڭ چ. يېزىلىرىدىن بىرىگه يېتىشۋالدى

سايىت خوجام باشلىرىغا كهلگهن . ئىلىنىڭ سۇلتانى بىلهن كۆرۈشتۈردى

بىرلهپ بايان قىلغاندىن كېيىن، ئىلىنىڭ سۇلتانى -ھادىسىلهرنى بىر

كېچهك، تهمىنات بهلگىلهپ مۇۋاپىق -سهرۇپاي، كىيىم-مۇناسىپ تون

نۇممۇ بىر شاگىرتى مولال ئالاليار ئاخۇ. ماكان قىلىپ ئورۇنالشتۇردى- جاي

ئهمما ئىلى خهلقى سايىت خوجامغا . بىلهن كېلىپ سايىت خوجامغا قوشۇلدى

دېگهن نام بىلهن » يالىڭاچ خوجام«بهلكى . ئىشهنچ ۋە ئېتىقاد بىلدۈرمىدى

چۈنكى بۇالر بارغۇچه ئىلىدا قوزغىالڭ كۆتۈرگهن ئاالمانالر، . مهشهۇر بولدى

قويۇپ سۇلتانلىقتىن ئېلىپ تاشالپ قاپقا مولال شهۋكهت ئاخۇنغا بىر گۇناھنى 

سوالپ تىرىكال دەرياغا تاشلىۋېتىپ، ئورنىغا باشقا بىر كىشىنى سۇلتانلىققا 

يېڭى بولغان سۇلتاننىڭ سايىت خوجامالر بىلهن كارى . ئولتۇرغۇزغانىدى

شۇنىڭ بىلهن سايىت خوجام ئىلىدا تۇرۇپ قېلىپ، ياقۇپبهگنىڭ . بولمىدى

  . دە ئاندىن ئۆز يۇرتلىرىغا قايتىپ كهلدىزامانىسىغا كهلگهن

ھهبىبۇلالھ ھاجى پادىشاھ كۇچالىق ھاجى خهزىنىچى بهگنى مهغلۇپ قىلىپ 

قايتقاندىن كېيىن خۇشال بولغان بولسىمۇ، يهنه بىر تهرەپتىن ياخشى ئىش 
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بىر نهچچه كۈن مۇالھىزە قىلغاندىن . بولمىدى دەپ ئويالپ كۆڭلى غهش بولدى

. كىلى تهرەپ مۇسۇلمان، بىر دىن ۋە بىر مىللهت كىشىلىرىبىز ئىك«كېيىن، 

» ھهر قانچه ئىش بولغاندىمۇ ئىتتىپاق بولۇپ، ئهپ ئۆتسهك ياخشى بوالتتى

ياراق - شۇنىڭ بىلهن خوتهننىڭ ياخشى، ئېسىل ماللىرى، ئات، قورال. دېدى

 ساالمالرنى تهييارلىدى ۋە دوستلۇق ئىپادىسى،-قاتارلىق نهرسىلىرىدىن سوۋغا

بهلكى ئىتائهت قىلىش ئاالمىتىنى بىلدۈرۈپ، ئۆزلىرىدىن ئۆتۈلگهن ئىشالرغا 

ئۆزرە ئېيتىش ئۈچۈن، ئهھمهت مىراپ ناملىق ئىشهنچلىك بىر بهگنىڭ 

ساالمالر بىلهن يولغا - كىشىنى ئهلچى قىلىپ نۇرغۇن سوۋغا50باشچىلىقىدا 

 قوشۇپ كۇچاغا بۇ ئهلچىلهر ئاقسۇغا يېتىپ كهلگهندە ئاقسۇدىن ئادەم. سالدى

كۇچاغا بىر مهنزىل يول قالغاندا، كۇچادىن ئالدىلىرىغا ئادەم . ماڭدۇردى

ساالملىرىنى تاپشۇرۇۋالغاندىن كېيىن ئهھمهت مىراپ - چىقىپ، تارتۇق، سوۋغا

 ياراقلىرىدىن ئايرىپ، ھهر بىر -ئۇالغ، ئوق -باشلىق ھهممه ئهلچىلهرنى ئات

الرنى قاچۇرۇپ قويماي ياخشى ئادەمنى بىردىن ئۆيلۈككه چۈشۈرۈپ، ئۇ

  . مۇھاپىزەت قىلىشقا تاپشۇردى

ئهلچىلهر سايرام يېزىلىرىدا ئىككى يىلغىچه تۇرۇشتى ۋە بۇ يهرلهرگه 

ياقۇپبهگنىڭ قهدىمى يهتكهندىن كېيىنال ئۆز يۇرتلىرىغا قايتىپ، 

  . ۋاقىلىرى بىلهن جهم بولۇشتى- باال

10  
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 خوجىنىڭ شهرق لۇغ تهڭرىنىڭ ئىلتىپاتى بىلهن ئىسهاقۇئ
تهرەپكه قاراپ يولغا چىقىپ، ئۇششاقتالدا نۇرغۇن خىتاي 

چېرىكلىرىنى يوقاتقانلىقى ۋە قاراشهھهرنىڭ پهته 
 قىلىنغانلىقى

راشىددىن خان خوجام كۇچادا خانلىق پايتهختىدە ئولتۇرغاندىن كېيىن   

، قاراشهھهر ۋە تۇرپاندىكى كاپىرالردىن ئهندىشه قىلىپ خاتىرجهم بواللماي

خۇدانىڭ يولىدا جېنىنى پىدا قىلىپ غازات قىلىدىغان، شېهىتلىك «

شۇ چاغدا . دەپ جاكار قىلدى» دەرىجىسىنى ئارزۇ قىلىدىغان باتۇر بارمۇ؟

. شۇ دەرىجىنى مهن ئارزۇ قىلىمهن«توختى مۇھهممهد يۈز بېشى كېلىپ، 

وجام راشىددىن خ. دەپ ئۆزىنى مهلۇم قىلدى» خىزمهتلىرىنى بهجا كهلتۈرىمهن

 لهشكهرنى قوشۇپ ئۇالرغا باھاۋىددىن خوجا، 100توختى مۇھهممهد يۈز بېشىغا 

ئايدىن خوجىالرنى باشلىق قىلدى ۋە ئۇالرنى دىنسىزالر بىلهن جهڭ قىلىش 

گه يېقىن 100بۈگۈردە . بۇالر بۈگۈرگه يېتىپ كهلدى. ئۈچۈن يولغا سالدى

شۇ ئهسنادا . قولغا ئالدىئۇالرنىڭ يوقىتىپ بۈگۈرنى . خىتاي چېرىكى بار ئىدى

 150ئارقا تهرەپتىن ئىسهاق خوجام، سىدىق دادخاھ، مهمۇر خهلىپه باشلىق 

بۈگۈردىن دۇئاسى خهلىپه، سۇمۇلال دېگهن تۇڭگان . ئهسكهر ياردەمگه كهلدى

شۇنىڭ بىلهن پۈتۈن لهشكهر قوشۇلۇپ .  كىشى كېلىپ قوشۇلدى100باشلىق 

كورلىدىن يهنه . ىنى قولغا كىرگۈزدىبىرلىكته كورلىغا يېتىپ بېرىپ كورل

بايراق، -ئۇالر تۇغ. نۇرغۇن ئادەم قوشۇلۇپ چوڭ قوشۇن ھاسىل قىلدى

دۇمباقالر - سۇناي، داقا- ياراق، ناغرا-زەمبىرەك، نهيزە- ساغداق، مىلتىق- ئوق

مۇشۇنداق زور . بىلهن زور داغدۇغا ئىچىدە قاراشهھهرگه قاراپ راۋان بولدى

ېۋىگه بارغاندا، كاپىرالر كېمىنى تارتىۋېلىپ مىلتىق، ھهشهمهت بىلهن دەريا ل

نائىالج بولۇپ تۇرغان چاغدا، . زەمبىرەك ئېتىپ ئۇالرنى ئۆتكىلى قويمىدى

: كورلىدىن قوشۇلغان باتۇرالردىن ئىسالم خهلىپه مهسلىههت كۆرسىتىپ

چوڭ يول بىلهن قارا شهھهرگه كىرگىلى بولمايدىغان ئوخشايدۇ، باغراش «

ايىغى بىلهن ئۆتۈپ، ئۇششاقتالغا چىقىپ، ئاندىن ئارقىمىزغا كۆلىنىڭ ئ

خۇددى تهڭرىنىڭ ئىلهامى . ، دېدى»يېنىپ كېلىپ قارا شهھهرنى ئالساق
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بىلهن كۆرسىتىلگهندەك ناھايىتى ياخشى مهسلىههت بولدى، دەپ ھهممه 

قوبۇل قىلدى ۋە ئارقىلىرىغا يېنىپ كورلىغا كېلىپ، باغراش كۆلىنىڭ 

بۇ يهردە .  ئايلىنىپ ئۆتۈپ توققۇز كۈندە ئۇششاقتالغا چىقتىئايىغى بىلهن

 مىڭ خىتاي چېرىكى يامغۇر يېغىپ ماڭالماي، 18ئۈرۈمچىدىن چىققان 

زەمبىرەكلىرىنى ھۆل بولۇپ كهتمىسۇن، دەپ قۇمغا كۆمۈپ قويۇپ، - توپ

شۇ ھالهتته ئىككى لهشكهر . ئۆزلىرى بىپهرۋا ئارام ئېلىپ ياتقانىدى

  . ارا جهڭگه كىرىشىپ كهتتىئۇچرىشىپ ئۆزئ

مۇندىن ئىلگىرى جاھانگىر خوجام ئالته شهھهرنى قولغا كىرگۈزگهن چاغدا، 

دېگهن كاتتا مهنسهپدار كېلىپ ئالته » ئاڭ جاڭجۈن«بېيجىڭ تهرىپىدىن 

شهھهرنى تارتىۋېلىپ، جاھانگىر خوجامنى تۇتۇپ بېيجىڭغا ئهۋەتكهن بولۇپ، 

 ئاي جاڭجۈننى ئالته شهھهرنىڭ شۇ خىزمىتى ئۈچۈن بېيجىڭنىڭ خانى

 قىلدىم دەپ يارلىق چۈشۈرگهن ۋە ئۇششاقتالدا ئاي   »تهربىيهتگهردىسى«

. جاڭجۈنگه ئاتاپ بۇتخانا ياساپ ھهيكىلىنى توختىتىپ قويغانىكهن

 مىڭ خىتاي چېرىكلىرى بهرداشلىق بېرەلمهي، شۇ 18ئۈرۈمچىدىن چىققان 

تۇاللماي ئاخىر ھهممىسى نابۇت بۇتخانىنىڭ ئىچىگه قېچىپ كىرىۋېلىپمۇ قۇ

ئهمما قاراشهھهر . بېيجىڭ تهرەپكه بىرەرىمۇ قېچىپ كېتهلمىدى. بولدى

  . تهرەپكه ئازراق قېچىپ كهتتى

مۇشۇ پهيتته تۇرپان تهرەپتىن ئىككى ئاتلىق خىتاي بىغهم چىقىپ 

قالماقالر ئۇالرنى تۇتۇۋېلىپ خوجامنىڭ ئالدىغا ئېلىپ . كېلىۋاتقانىكهن

بۇ قاراشهھهرنىڭ ئامبىلىغا . اختۇرۇپ قارىسا يېنىدىن خهت چىقتىئ. كهلدى

 24خاننىڭ يارلىقى بىلهن، سىلهرگه ياردەم ئۈچۈن «يېزىلغان خهت بولۇپ، 

دورا بىلهن كهلدۇق، ئۈچ كۈندە - ھارۋا ئوق  300 زەمبىرەك، 470مىڭ چېرىك، 

» ىرىڭالرتۈلۈك چىق-ئۇششاقتالغا يېتىپ بارىمىز، ئالدىمىزغا نۇرغۇن ئوزۇق

خهتنىڭ مهزمۇنىنى پۈتۈن قوشۇنغا جاكارالپ، . دېگهن مهزمۇندا يېزىلغانىكهن

ئۈچ كۈن . چۆلنىڭ ئاغزىنى، سۇنىڭ بويىنى توسۇپ تهييار بولۇپ تۇردى

. تۇغنىڭ كهينىدىن چېرىكلهر كۆرۈندى. ئۆتكهندىن كېيىن تۇغ نامايان بولدى
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ىمىزغا چىققان چېرىكلهر بىزنىڭ ئالد«: ئىسالم ئهسكهرلىرىنى كۆرۈپ ئۇالر

شۇ ئهسنادا بىر . ئهندىشىسىز يېقىنالپ كهلدى-، دەپ بىپهرۋا، غهم»ئوخشايدۇ

تهرەپتىن ئىسهاق خوجام، توختى مۇھهممهد خهلىپه، بىر تهرەپتىن باھاۋىددىن 

خوجام، مهمۇر خهلىپه، يهنه بىر تهرەپتىن ئايدىن خوجام، دۇئاسى خهلىپه، 

ئاۋاز بىلهن تهكبىر ئېيتىپ چېرىكلهرنىڭ ئۈستىگه سۇمۇلال تۇڭگانالر يۇقىرى 

باھاۋىددىن خوجام، مهمۇر خهلىپىلهر . ئات سېلىپ بېرىپ جهڭگه كىردى

ئىش يامان تهرەپكه يۈزلىنىۋاتقان . تهرىپى ئاجىز كېلىپ قاچقىلى تۇردى

چاغدا، ئىسهاق خوجام ئهھۋالدىن خهۋەر تېپىپ لهشكهرلهرگه قاراپ دۇئا 

دېگهن ئايهتنىڭ » شېرىك كهلتۈرگۈچىلهرنى ئۆلتۈرۈڭالر) تهڭرىگه(«: قىلىپ

ھهممه بىردەك . روھى بويىچه ئهسكهرلهرنى چىڭ تۇرۇشقا دااللهت قىلدى

زار بىلهن جهڭگه كىرىپ گاھى ئوڭنى سولغا، گاھى سولنى ئوڭغا -يىغا

چاپ -چاپ. سۈرۈپ، ئهتىگهندىن كهچكىچه، كېچىدىن تاڭ ئاتقۇچه جهڭ قىلدى

دېمهك، . زەمبىرەك، مىلتىق ساداسى قوشۇلۇپ پهلهكتىن ئاشتى-ئاۋازى، توپ

كاپىرالر بىلهن تولۇق بىر . غهلىبه ئىشىكى ئىسهاق خوجام تهرىپىگه ئېچىلدى

ى ئۆزىنى ئۆزى 30ئۇالرنىڭ ئونىنى ئۆلتۈرگىچه . كېچه ئىككى كۈندۈز ئۇرۇشتى

 ئۆزى ئۇالرنىڭ ئادىتىدە دۈشمهن قولىدا ئۆلۈشنى. ئۆلتۈرۈپ ھاالك قىلدى

ئهگهر كاپىرالر ئۆزىنى ئۆزى ھاالك قىلىشىپ . ئۈچۈن نومۇس دەپ بىلىدىكهن

. كۈندۈزدىمۇ ئۆلتۈرۈپ تۈگهتكىلى بولمايتتى-بهرمىگهن بولسا، بهش كېچه

كاپىرالرنىڭ چېرىكى بولسا . غا يهتمهيتتى2000چۈنكى ئىسالم لهشكهرلىرى 

ېلىپ قېچىپ دەك ئادەم جېنىنى ئ1000بۇالردىن .  مىڭ كىشى ئىدى24

بۇ چاغالردا ئىسالم لهشكهرلىرىگه سۇ . قالغانلىرى ھاالك بولدى. قۇتۇلدى

ئهمدى بىر ئاز خاتىرجهم . ئىچكىلى، تاماق يېگىلى پۇرسهت بولمىغانىدى

 خىتاي، 7000بولۇپ تاماق يېيىشكه مهشغۇل بولۇپ تۇرۇشىغا، قاراشهھهردىن 

 تۆگىدە 150 مىلتىق، زەمبىرەك،- ھارۋىدا توپ56 قالماق چېرىكى، 3000

 دېگهن مهنزىلگه كېلىپ چۈشتى، دېگهن خهۋەر  دورا بىلهن تېۋىلغا- ئوق

شۇنىڭ بىلهن ئۇالر يهۋاتقان تاماقنى تاشالپ، ھهممه ئىتتىپاقلىشىپ . كهلدى

جهڭ قىلىش، ئۆزىنى قوغداپ جېنىنى مۇھاپىزەت قىلىش نىيىتى بىلهن 
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 مىقدارى   ئۈچ پوتهي. راۋان بولدىبىردەك ئاتلىنىپ قاراشهھهر تهرىپىگه قاراپ 

يول يۈرۈپ چۇققۇ دېگهن يهردە خىتاي چېرىكلىرى بىلهن ئۇچراشتى ۋە ئىككى 

كاپىرالر تۆگىلىرىنى چۆكتۈرۈپ، . ئوتتۇرىدا جهڭ باشلىنىپ كهتتى

ھارۋىلىرىنى قاتار قىلىپ ئۇنىڭ دالدىسىدا ئىسالم لهشكهرلىرىگه ئوق 

رۈپ، ئىسهاق خوجام ئۈجمه ئېتىپ يېقىن كهلتۈرمىگهنلىكىنى كۆ

چوماقلىرىنى قولىغا ئېلىپ داڭدار ۋە باتۇر ۋە پالۋانالرنى ھهمراھ قىلىپ 

بۇنى كۆرگهن كاپىرالر ئىش يامان بولدى، دەپ . دۈشمهن ئۈستىگه ئات سالدى

دورا پارتالپ، نۇرغۇن تۆگه، -نۇرغۇن ئوق. دورىالرغا ئوت قويدى- تۆگىدىكى ئوق

دورىنىڭ ئىسى، .  ئاسماننىڭ قهرىگه ئېلىپ كهتتىياراقالرنى-ئادەم، قورال

چاڭ زېمىن يۈزىنى قاپالپ، قۇياش نۇرىنى - ئاتالرنىڭ ئايىغىدىن چىققان توپا

خىرەلهشتۈرۈپ، كېچىنى كۈندۈزدىن، كۈندۈزنى كېچىدىن پهرقلهندۈرگىلى 

نهتىجىدە . بولمايدىغان، گويا قىيامهت بولغاندەك غهلىته ئهھۋال يۈز بهردى

چاپ قىلىپ قوغالپ تېۋىلغا -خوجامالر چاپ. ر ئاجىز كېلىپ قاچتىكاپىرال

تاماق يهپ بىر كېچه قونۇپ ئارام ئالغاندىن -غىزا. دېگهن جايغا بېرىپ چۈشتى

. كېيىن ئهتىسى قالماقالرغا يول باشلىتىپ قارا شهھهرگه قاراپ يولغا چىقتى

. ىنى تۇتۇۋالدىقارا شهھهرگه يېقىن بارغاندا چارلىغۇچى خىتايالردىن ئىككىس

زەمبىرەك قۇرۇپ قويدي، - بۇالرنى سوراق قىلغاندا، چوڭ يولنىڭ ئۈستىگه توپ

قالماقالرنىڭ مهسلىههتى بىلهن چوڭ يولنى تاشالپ سول تهرەپ بىلهن . دېدى

يۈرۈپ قارا شهھهرنىڭ كۈنچىقىش تهرىپىدىن ئايلىنىپ ئۆتۈپ، غهرب 

   .تهرىپىدىكى تېرەكلىك دېگهن جايغا بېرىپ چۈشتى

تېرەكلىك دېگهن جاينىڭ بىر تهرىپى دەريا، بىر تهرىپى تاغ، بىر تهرىپى شهھهر 

شۇ كۈنى شهھهر . بولۇپ، يهنه بىر تهرىپىدە چوڭقۇر ئېرىق بار ئىدى

قىشالق بازارالرنى تامامهن ئىگىلهپ، ئوت قويۇپ، ھهددىدىن - ئهتراپىدىكى يېزا

ڭ تولىلىقىدىن ماڭغىلى كاپىرالرنىڭ ئۆلۈكىنى. جېدەللهر بولدى-زىيادە جهڭ

ئۇرۇش بولغان يهردە ئىككى ئۆستهڭ بولۇپ، چوڭقۇرلۇقى بىر . يول قالمىدى

ئىككى ئۆستهڭ كاپىرالرنىڭ ئۆلۈكى بىلهن توشۇپ .  كېلهتتى  نهيزە بويى

كېتىپ، سۇلىرى ئاقالماي ھهر تهرەپكه تېشىپ، سۈيىنىڭ رەڭگى قانغا 
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 سىرتىدىكى دۈشمهنلهر بىراق شهھهر. ئوخشاش قىپقىزىل بولۇپ كهتتى

يوقىتىلغان بولسىمۇ، شهھهرنىڭ ئىچىدىكى كاپىرالر دەرۋازىنى ئېتىۋېلىپ، 

كېسهكلهرنى تاشالپ يېقىن بارغىلى - سېپىلنىڭ ئۈستىدىن ئوق ئېتىپ، تاش

بۇ چاغدا ئىسالم لهشكهرلىرى ھارۋىالرنى ئهكېلىپ قاتار قىلىپ، . قويمىدى

بېسىپ، ئاستىغا تالالنغان باتۇرالرنى ئۈستىگه تۆگىنىڭ چومىنى سۇغا چىالپ 

بۇنى . كىرگۈزگهن پېتى ھارۋىنى ئىتتىرىپ بېرىپ دەرۋازىغا ئوت قويدى

ھوشىنى يوقىتىپ، ئهقلىدىن ئازدى، كۆزىگه يورۇق -كۆرگهن كاپىرالر ئهس

پۇتى پالهچ بولۇپ، مىلتىق، قوراللىرى يهرگه -قول. جاھان قاراڭغۇ كۆرۈندى

  . ىكىنى بىلهلمهي ھاڭۋېقىپ قېلىشتىئۆلۈك يا تىرىكل. چۈشتى

: خوجهك قازى ئۇالرغا. خوجهك قازى دېگهن كىشى قالماقالرغا تهرجىمان ئىدى

خوجامالر ئۇلۇغ كىشىلهر، ئۇالرغا ئوق ئاتماڭالر، دۇئاسى بهد قىلىۋەتسه، «

بىز «: قالماقالر. ، دېدى»ھهممىڭالرغا ئوت كېتىپ، كۆيۈپ تۈگهيسىلهر

ىسىدىن تارتىپ خاننىڭ يارلىقى بىلهن قهشقهرگه جاھانگىر خوجا زامان

بىرقانچه قېتىم بېرىپ خوجامالرغا ئوق ئېتىپ جهڭ قىلغان، ئهمما بىزگه 

ئارىمىزغا كېسهل تارقاپ نۇرغۇن ئادەملىرىمىز ئۆلۈپ . ياخشىلىق بولمىدى

ئهمدى خوجامالرغا . مالالرغا چېچهك چىقىپ قىرىلىپ كهتتى-چارۋا. كهتتى

ئىسالم لهشكهرلىرى شهھهرگه . ، دەپ چهتكه چىقىۋالدى»ئوق ئاتمايمىز

  . كىرىپ، شهھهرنى ۋەيران قىلىپ كاپىرالرنى تارمار قىلدى

  نهزم  

  شاھقا ئهگهر بولسىلهر دۆلهت، بهخت يار،

  .بولۇر پهته نۇسرەتلهر شاھقا دۇچار

كىچىك پۇقرا بولۇپ، بىر ھهپته -مهنسهپدارالر، ئادەتتىكى چېرىكلهر ۋە چوڭ  

بۇ جهرياندا ئىسالم .  مىڭدىن ئارتۇق كاپىر يوقىتىلدى200دە ئىچى

. دەك كىشى يارىدار بولدى300. چه كىشى قۇربان بولدى150لهشكهرلىرىدىن 
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. ئۇلۇغ تهڭرىنىڭ ئىلتىپاتى بىلهن ئىسهاق خوجام غالىبىيهت قازاندى

شادلىق سادالىرى، غالىبىيهت ئاۋازلىرى . ھهممهيلهن خۇشاللىققا چۆمدى

غازاتالردا بۇنداق -تارىخ كىتابلىرىدا بايان قىلىنغان جهڭ. تىن ئاشتىپهلهك

نۇرغۇن چېرىكلهرنىڭ نابۇت بولغانلىقىنى ھېچكىم كۆرمىگهن ۋە 

شهھىرى «، »تارىخىي رەشىدى«، »ئاتهشكهدە«، »رەۋزەتۇسسهفا«. ئىشتمىگهن

الردا  ۋە باشقا تارىخ كىتابالردىكى خاتىرىلهرگه قارىغاندا، بىر زامان »خىيه

بۇنىڭدىنمۇ كۆپ مۇسۇلمانالر ھاالك بولۇپ كاپىرالر غالىب بولغان ۋەقهلهرمۇ 

ئهمما بۇ قېتىمقى جهڭدە كاپىرالر مهغلۇپ بولۇپ، مۇسۇلمانالر . كۆرۈلگهن

شۇنداق قىلىپ بارلىق مۇسۇلمانالر، قالماقالر ۋە باتۇر، پالۋان . غالىب بولدى

ق خوجامنى ئۆزلىرىگه ئهمىر ئىسالم لهشكهرلىرى ئىتتىپاقلىشىپ، ئىسها

دۇمباق سادالىرى بىلهن تهنتهنه -كاناي، داپ-لهشكهر قىلىپ سايالپ، ناغرا

ھهممهيلهن قوللىرىنى كۆكسىگه قويۇپ، تهزىم بىلهن ئۆزلىرىنىڭ . قىلىشتى

  . خوجامغا ئىتائهت قىلىدىغانلىقلىرىنى بىلدۈرۈشتى

  نهزم  

  ،مهسنهدى شاھلىققا ئولتۇردى سهئادەت كۈنلىرى

  .تهختكه چىقتى ئاچىلىپ غۇنچه يهڭلىغ باغلىرى

نهتىجىدە يهتته پۇشتىدىن تارتىپ جىنازىغا ئوخشاش ئورۇق ئاتقا ياغاچ   

لىڭگىرچاق توقۇپ، ياغاچ ئۈزەڭگه، شوينا قۇشقۇن سېلىپ مىنىپ كهلگهن 

 سهر كۈمۈشكه ئهرزىيدىغان 100توپچاق ئاتالرغا، - سهھرالىقالر، ئارغىماق

كۈمۈشتىن ھهل -  بېيجىڭ ئىگهرلىرىنى توقۇپ، ئالتۇنقىممهت باھالىق

بېرىلگهن ئۈزەڭگه، قۇشقۇن سېلىپ مىنىدىغان بولدى، ياز كۈنلىرى بېشىغا 

تۈزۈككىنه دوپپا، قىش كۈنلىرى ئىسسىققىنا تېرە تۇماق كىيمىگهن، ماتا 

چاپاندىن باشقىغا قۇدرىتى يهتمىگهن، بهش تهڭگه پۇلنى ئېشىنىپ 

يېنىغا سااللمىغان كىشىلهرمۇ، ئېسىل، قىممهت خىراجىتىنى ئۈچۈن 

باھالىق تۇماققا، تۈلكه، سۈلهيسۈن تېرىسىدىن قىلىنغان ئالىي جۇۋىالرغا 
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خۇرجۇنالردا ئالتۇن، -دۇردۇنالردىن پايتىما قىلىشىپ، خۇرجۇن- ئېرىشىپ، تاۋار

ئهسكهر باشلىقلىرى، . دۇردۇنالرغا ئىگه بولدى-تاغارالردا تاۋار-كۈمۈش، تاغار

كۈمۈش، -پانسات، يۈز بېشى، ئون بېشى قاتارلىقالر ئىگه بولغان ئالتۇن

  . ئاياغالرنىڭ ھېسابى يوق ئىدى-ئۇالغ، ئىگىن-ئات

قارا شهھهر ئېلىنىپ، يۇرت تىنچالنغاندىن كېيىن ئىسهاق خوجا جهڭ 

زەمبىرەك، - ۋەيرانچىلىقى، ئوت ئاپىتىدىن قۇتۇلۇپ قالغان مىلتىق، توپ

چارچاپ -مۈلۈكلهرنى، ھهربىي يۈرۈشته ھېرىپ- راق، ماليا- دورا، قورال- ئوق

ياكى جاراھهتلىنىپ سهپتىن چۈشۈپ قالغانالرنى يىغىپ ئېلىپ كېلىش 

بۇالر ئۇششاقتالغا بېرىپ . ئۈچۈن ئۇششاقتالغا مهخسۇس قوشۇن ئهۋەتتى

قارىغۇدەك بولسا، ئهسلىدىكى ئۇششاقتالنىڭ شهرق تهرىپىدىكى كهڭ قارا 

ۇنى بىلهن خۇددى قىزىل كىگىز يايغاندەك قىزىللىققا ساي كاپىرالرنىڭ خ

پهرھات قهبرىسىنىڭ ئۈستىدىكى اللىزار . پۈركىنىپتۇ

تاماشا - ئۇالر بۇ مهنزىلنى سهيله. گۈلىستانلىقتىنمۇ زىيادە بهرق ئۇرۇپتۇ-گۈل

ياراق، - سانا ئېيتىپ قورال- قىلىپ، تهڭرىنىڭ ئىلتىپاتىغا شۈكرى

  . ى ئېلىپ قايتىپ كهلدىمۈلۈكلهرن-كۈمۈش، مال-ئالتۇن

كۆكسى كهڭ، ساددا، -ئىسهاق غازى خوجام خۇش خۇي، مۇاليىم، ئادىل، كۆڭلى

چىقىشقاق، سېخىي، پۇقراالرنىڭ غېمىنى يهيدىغان، غهيرەتلىك بىر ئادەم 

  . ئىدى

دېگهن » پادىشاھ قايسى دىن، قايسى ئېتىقادتا بولسا خااليىقمۇ شۇنداق بولىدۇ«

ۇۋاپىق، شۇ چاغدىكى لهشكهرلهرنىڭمۇ كۆڭۈللىرى ھهدىسنىڭ مهزمۇنىغا م

نىيىتى قانداق بولسا ھهرىكىتىمۇ شۇنداق «. ساپ، نىيهتلىرى توغرا ئىدى

دېگهندەك، نىيهتلىرى توغرا بولغانلىقى ئۈچۈن ھهممىلىرى غازىلىق » بولىدۇ

پهرز، ۋاجىپ، سۈننهت ۋە . دەرىجىسىگه مۇشهررەپ بولۇشتى

ۇندىغاندا نىيهت توغرا بولمىسا، ئۇنىڭ ساۋاب ۋە  ئهمهللىرىنى ئور  مۇستهھهپ

غازات بولسا ئۇلۇغ پهرزلهرنىڭ بىرى بولۇپ، غازات قىلىش . نهتىجىسى بولمايدۇ
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. ئۈچۈن ئهلۋەتته ياخشى نىيهت، توغرا مهقسهتنىڭ بولۇشى الزىم ۋە زۆرۈر

ۇر ئىسهاق خوجام باشلىق باتۇرالر ۋە پۈتۈن لهشكهرلهرنىڭ ئولجا ئاالي ياكى بات

دېگهن نام كۆتۈرەي ۋە ياكى شۇ باھانه بىلهن بىرەر مهملىكهتكه ھاكىم، پادىشاھ 

ھهممىسىنىڭ . بوالي دېگهندەك يامان خىيال، ناتوغرا غهرەزلىرى يوق ئىدى

بىردەك كاپىرالرنى تارمار قىلماق، ئهجهل يهتسه تهڭرى يولىدا جېنىنى پىدا 

كهرىمى - ڭرىم ئۆزىنىڭ پهزلىئۇلۇغ ته. قىلماقتىن باشقا مهقسىتى يوق ئىدى

بىلهن ھايات قالغانالرغا غازىلىق بهختى دۆلىتىنى، ئۆلگهنلهرگه 

ھازىرغىچه رەسۇلۇلالھنىڭ . شېهىتلىكنىڭ ئالىي دەرىجىسىنى بهردى

. سۈننهتلىرىگه مۇۋاپىق غازات قىلغان گۇرۇھ بهلكى مۇشۇ بولۇشى مۇمكىن

  . ھهقىقىي ئهھۋالنى تهڭرىنىڭ ئۆزى بىلىدۇ

ئۆز قۇدرىتىڭ بىلهن ھهممىگه ئىنساپ، ياخشى نىيهت، خالىس : ئۇلۇغ خۇدائهي 

مۇھهممهد ― جىمى ئالهمنىڭ پهيغهمبىرى . ئهقىدە ئاتا قىلغىن

  ! ئهلهيهىسساالمنىڭ ھۆرمىتى ئۈچۈن دۇئالىرىمنى ئىجابهت قىلغىن، ئامىن

  

  

11  

تهڭرىنىڭ ئىنايىتى بىلهن سىيىت ئىسهاق خوجام تۇرپان   
رۈش قىلىپ، تۇرپاننى قولغا كىرگۈزگهندىن كېيىن غازىتىغا يۈ

يهنه بىر نهچچه شهھهرلهرنى پهته قىلغانلىقى ۋە نۇرغۇن قارا 
 خىتاي ئهھلىنىڭ نابۇت بولغانلىقى

دۆلهت ئۇلۇغلىرى ۋە پاراسهتلىك ئهربابالرغا ئاشكارا بولغايكىم، ھوقۇق ۋە   

شهھهردىكى ئۇلۇغلۇقنىڭ ۋارىسى بولغان سىيىت ئىسهاق خوجام، قارا 

 ئۇمهرا، -قالماقالرنىڭ جېڭىدىن پارىغ بولغاندىن كېيىن، ئهمىر» كاپىر«

باھادىر، دادخاھالرنى چاقىرىپ كونا تۇرپاننى پهته قىلىش نىيىتىنى ئۇالرغا 
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تۇرپان يولىنىڭ قاتتىقلىقى «: ھهممه ئهربابالردىن بىر ئېغىزدىن. بىلدۈردى

ۇ توغرىدا ئارغىبۇالق دېگهن جايدىكى ب. ھهممه ئىنسانالرغا قۇياشتهك روشهندۇر

 شهكلىدە مۇنداق مهزمۇندا خهت   تاغنى مىتىن بىلهن ئويۇپ خهتتى جهلى

بىرىنچى قېتىم بۇ يولدا ماڭغان كىشى بىلمهسلىكتىن، تىجارەت ‹: پۈتۈلگهن

ۋە نهپىقه، ئهھلى ئايال دەپ نادانلىق بىلهن ماڭغان بولغاي، ئىككىنچى قېتىم 

ى زۆرۈرلۈكتىن ياكى ئهسهابۇلكهھفنى زىيارەت قىلىش ماڭغانالر ناھايىت

نىيىتى بىلهن ماڭغاندۇر، ئۈچىنچى قېتىم ماڭغانالرنىڭ ئۆزى كاپىر، خوتۇنى 

بۇ خهتنىڭ قايسى زاماندا، قايسى ۋاقىتتا پۈتۈلگهنلىكىنى ھېچ كىشى . ›تاالق

الغ ئۇ- ياراق، ئات- تۈلۈك، قورال- توقاچ، ئوزۇق-شۇنىڭغا اليىق نان. بىلمهيدۇ

. دەپ مهسلىههت بېرىشتى» راسالپ ئاندىن يولغا چىقساق ياخشى بولۇرمىكىن

نۇرغۇنلىغان ھارۋا، تۆگه، . بۇ مهسلىههت ھهممىگه ناھايىتى ياقتى

ياراقالرنى ئارتىپ ياخشى كۈن، ياخشى - تۈلۈك، قورال- ئېشهكلهرگه ئوزۇق-ئات

 - 1281تارىخىي ھىجرىيىنىڭ . سائهتته غهلىبه ئۈچۈن ئاتالندى

 كۈنى يولغا چىقىپ، تېۋىلغا دېگهن مهنزىلگه - 18 رەبىئۇلئاخىرنىڭ  يىلى

غهلىبه قازانغان بۇ .  بارىگاھلىرىنى تىكىپ ئارام ئالدى-كېلىپ چېدىر 

الرنى ئۆلتۈرۈپ يۈرەكلىرى توختىغان، كۆزلىرى »كاپىر«لهشكهرلهر نۇرغۇن 

 ھهر بىرى .قىزارغان، ئاجىزلىرى كۈچلۈك، كۈچلۈكلىرى باتۇر بولغانىدى

ئۆزىنى گويا ئىسپهندىيار، رۇيىنتهن، قهھرىمان تهھمهتهن چاغالپ، رۇستهم ۋە 

  .  دىنمۇ پالۋانراق، دەپ ئوياليتتى بهرزۇ

شۇڭا، ئۇلۇغ خۇدانىڭ ئىنايىتىگه ئۆزىنى ئاتاپ، خالىس نىيهت بىلهن تهڭرىگه 

خار دىنغا ياردەم بهرگهن كىشىلهرنى غالىب قىل، دىننى «تهۋەككۈل قىلىپ، 

دېگهن دۇئانى توختىماي تهكرارالپ يۇقىرى » قىلغان كىشىلهرنى مهغلۇپ قىل

سۇناينىڭ - ئهمما كاناي. ئاۋاز بىلهن تهكبىر ئېيتىشىپ يولغا راۋان بولدى

ناۋانىڭ ئاۋازى، لهشكهرلهرنىڭ ھهيۋەتلىك تاماشىسى، - ساداسى، نهغمه

پوش غوۋغىسى -وشئهلهملهرنىڭ دەبدەبىسى، پ-قىلىچ، تۇغ- ساغداق، نهيزە- ئوق

. كۆك ئاسماندىن ئۆتۈپ يۇقىرىقى ئالهمدىكىلهرنىمۇ پاراكهندە قىلدى

ئۇششاقتالغا يېتىپ بېرىپ قارىغۇدەك بولسا كاپىرالرنىڭ ئۆلۈكلىرى يولنى 
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بىر تهرىپى تاغ باغرى، بىر تهرىپى سۇنىڭ . دۆۋە بولۇپ يېتىپتۇ-ئۈستىدە دۆۋە

چۈنكى . ىتى قالماپتۇقىرغىقى بولغانلىقتىن مېڭىشنىڭ ئىمكانىي

ئېتىزلىقتىكى دېهقانالر ئۇرۇپ يىقىتىپ قويغان زىرائهتتهك، بهلكى ساينىڭ 

. باياۋان ئۆلۈك بىلهن توشۇپ كهتكهنىدى-تېشىدەك پۈتۈن دەشت

. مهدىكار سېلىپ ئۆلۈكلهرنى بىر تهرەپكه تارتىپ يول ئېچىپ ماڭدى- ھاشار

ۇ ئۆلۈكلهر يول ئۈستىدە كېيىنكى قېتىم يهنه خىتاي چېرىكلىرى كهلگۈچه ب

ئهمما ھاۋانىڭ ئىسسىقلىقىدىن ئۆلۈكلهرنىڭ تېرىلىرى . چىرىپ ياتتى-قۇرۇپ

قۇرۇپ تارتىشىپ بهزىلىرى باش ئۇرۇۋاتقاندەك، بهزىلىرى چاڭگال سالغاندەك، 

  . بهزىلىرى سوراقچى ئالدىدا يۈكۈنۈپ ئولتۇرغاندەك قىياپهتته بولۇپ قالغانىدى

ئۇالغلىرىغا -ول بىلهن يۈرگهن يولۇچىالرنىڭ ئاتكېيىنكى چاغالردا بۇ ي

بۇنى . ئۆلۈكلهرنىڭ ئۇستىخانلىرى ساينىڭ تېشىدەك پۇتلىشىپ تۇراتتى

كۆرگهن مۇسۇلمانالر ئىسهاق خوجام ۋە ئۇنىڭ لهشكهرلىرىنىڭ غهيرىتىگه 

  . ئاپىرىن ئېيتىپ دۇئا قىلىشاتتى

ن كېيىن سىيىت  ئاتىلىق غازى ھاكىمىيهتنى ئالغاندى  كېيىنكى چاغالردا

ئىسهاق خوجامنى كۇچادىن يهكهنگه ئېلىپ بېرىپ مۇھهممهد يۇنۇس دادخاھقا 

ئۇنىڭ ھهر كۈنلۈك تهمىناتى ئۈچۈن بىر دانه قىزىل تىلال، ھهر . تاپشۇردى

 چارەك ئاشلىق بېرىشنى 2000سهرۇپاي، ھهر يىلدا - ھهپتىدە ئۆز اليىقىدا تون

ه ۋاقىتتىن كېيىن مۇھهممهد بىر نهچچ. تهيىنلهپ يارلىق چۈشۈرگهنىدى

مهرھهمهت پاناھ «: يۇنۇس دادخاھ ئاتىلىق غازىغا مۇنداق دەپ ئهرز يازدى

ئاتىلىق غازى، يارلىق قىلغان تهمىناتنى ئىسهاق خوجىغا بىر نهچچه يىلدىن 

ئهمدى يېرىمىنى بېرىپ، يېرىمىنى توپالپ ئالىيلىرىنىڭ . بېرى بېرىپ تۇردۇم

يهكهن ئىچى . تكۈزۈپ بهرسهم دېگهننى ئويالۋاتىمهننۇسرەتلىك قوشۇنلىرىغا يه

  » ...ئهرزانچىلىق بولغانلىقتىن شۇمۇ يېتهتتى

ئاتىلىق غازى بۇ ئهرزنى كۆرگهندىن كېيىن كايىشلىق بىلهن قايتا 

خهسىس، بېخىللىقىمدىن ئىسهاق خوجىغا «: غهمخورلۇق يارلىقى چۈشۈرۈپ
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 يارلىقنى تاپشۇرۇۋالغاندىن تهمىناتنى ئاز تهيىن قىلغانىكهنمهن، بۇ ئالىي

كېيىن بۇرۇن تهيىن قىلغان تهمىناتنى ئىككى ھهسسه ئاشۇرۇپ بېرىپ، ئالىي 

ئىسهاق خوجىنىڭ ئۇششاقتالدا قانداق . دۆلىتىمىز ھهققىگه دۇئا ئالغايسىز

جهڭ قىلغانلىقىنى بىلمهكچى بولسىڭىز، ئۇ يهردىكى كاپىرالرنىڭ 

مېنىڭ ئورنۇمدا سىز . ىزال بولىدۇئۆلۈكلىرىنىڭ ئۇستىخانلىرىنى كۆرسىڭ

قىشالقلىرى -بولسىڭىز، ئىسهاق خوجىنىڭ داستىخانىغا پۈتۈن يهكهننى يېزا

بۇ . دەپ ئىنساپ بىلهن ئهمىر قىلدى» بىلهن ئىنئام قىلىپ بهرگهن بوالتتىڭىز

ئهھۋال ئاتىلىق غازىنىڭ ناھايىتى دىيانهتلىك كىشى ئىكهنلىكىگه، ئىسهاق 

  . ۋە باتۇرلۇقلىرىغا گۇۋاھ بوالاليدۇخوجىنىڭ غهيرەتلىك 

ئهمدى ئهسلىدىكى قىسسىمىزگه كهلسهك، سىيىت ئىسهاق خوجام پۈتۈن 

بوغۇز، -زەمبىرەكچىلىرى بىلهن ئوت-لهشكهر، ھهممه باتۇر، پالۋان، توپ

توقاچلىرىنى ئېلىپ ئۇششاقتالدىن يولغا چىقىپ دۆڭدىڭزا دېگهن -نان

 قونۇپ، ئاندىن   ىقىپ قارا قىزىلدابۇ يهردىن چ. مهنزىلگه كېلىپ چۈشتى

 ئۆيلۈك كىشى 40 ― 30كۈمۈشته . كۈمۈش دېگهن قونالغۇغا يېتىپ باردى

سۇ بولۇپ، ئۇ -چاقىلىرى بىلهن تهسلىكته كۈن كۆچۈرگۈدەك ئازغىنا يهر- باال

  . خهشهك ھهتتا چىش كولىغۇدەك ياغاچ تېپىلمايدىغان جاي ئىدى-يهر ئوت

بۇ يهردىن چىقىپ ئارغىبۇالق .  باردىكۈمۈشتىن چىقىپ ئۈجمه دەڭگه

بۇ يهردىمۇ ئازراق سۇ بولۇپ، ئاتالرنى نۆۋەت بىلهن سۇغارسا . مهنزىلىگه چۈشتى

بۇ يهردىن ئۆتۈپ . بۇ يهردىن چىقىپ سۇ بېشىغا كهلدى. ئاران يېتهتتى

توقسۇن خېلى كاتتا يۇرت بولۇپ، ئهتراپىدىكى . توقسۇنغا يېتىپ باردى

. بۇ يهردىن ئۆتسىال تۇرپانغا يېتىپ باراتتى. هڭرى ئىدىقىشالقلىرىمۇ ك-يېزا

مۇشهققهت بىلهن -گهپنىڭ قىسقىسى، مۇشۇنداق ئهھۋالدا مىڭبىر جاپا

  . تۇرپانغا يېتىپ باردى

تۇرپاندا تۇرۇۋاتقان سايراملىق خوجىالردىن مهسۇمخان خوجا ئاتلىق بىر ئۇلۇغ 

تىپ بارغۇچه ئۇ كىشى بولۇپ، سىيىت ئىسهاق خوجامنىڭ لهشكهرلىرى يې
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تۇرپانلىق قاسىم جهڭچى، ۋايىت خهلىپه، خوجا زايىت خهلىپه، ھاجى باقى 

قىشالقلىرىدىكى - خهلىپه دېگهنلهر بىلهن بىرلىشىپ، تۇرپاننىڭ سهھرا

ئىككى قېتىم شهھهرگه -ساتار خىتايالرنى ئۆلتۈرۈپ، بىر-چېرىك، ئېلىپ

ڭ كېلهلمىگهن، ھۇجۇم قىلىپ جهڭ قىلغان بولسىمۇ، ئهمما ئۇالرغا ته

  . خىتايالر شهھهر دەرۋازىسىنى ئېتىۋېلىپ قامىۋالغانىكهن

تۇرپانغا قاراشلىق سهھراالردا توققۇز ئورۇندا چېرىك ۋە ئولتۇراقالشقان 

 مىڭ، بهزى 8 ― 7خىتايالر بولۇپ، بهزى ئورۇندىكىلىرىنىڭ سانى 

بۇالرنىڭ ئۆلگهنلىرى ئۆلۈپ، .  مىڭ كېلهتتى4 ― 3ئورۇندىكىلىرى 

شۇنداق ھالهتته خوجا ئىسهاق خوجام . الغانلىرى شهھهرگه كىرىۋالغانىدىق

ھهشهمهتلىك لهشكهرلىرى بىلهن يېتىپ كېلىپ شهھهر ئهتراپىغا 

ھهر تهرەپكه قاراۋۇل خهۋەرچىلهرنى . بارگاھلىرىنى تىكىپ ئورۇنالشتى-چېدىر

تۇرپان شهھىرىنىڭ سېپىلى مۇستهھكهم، . قويۇپ ھوشيار تۇردى

كۈن ئارىالپ ھهر ئىككى تهرەپ . غان خىتايالرنىڭ سانى كۆپ ئىدىبېكىنىۋال

. نۇرغۇن خىتايالر نابۇت بولدى. زەمبىرەك ئېتىپ سوقۇشۇپ تۇردى- توپ

ئهمما . ئىسهاق خوجامنىڭ لهشكهرلىرىدىنمۇ بىر مۇنچه كىشى شېهىت بولدى

 باغالپ،   »شهببه«شهھهر پهته بولمىدى، ئاقىۋەت بىر نهچچه يهرگه ئېگىز 

ۈستىگه بىر نهچچه باتۇرالر چىقىپ شهھهر ئىچىگه ئوق ئېتىپ كاپىرالرنى ئ

مۇشۇ ھالهتته ئۈرۈمچىدىكى سۇ دالۇيه، داۋۇت . باش چىقارغىلى قويمىدى

ئۈرۈمچىنىڭ سهھرالىرىدىكى خىتايالرنى «خهلىپىلهردىن كىشى كېلىپ 

بىر بىزگه مهدەت ۋە ياردەم بېرىپ خوجامالردىن . قوغالپ شهھهرگه قامىدۇق

. كىشىنى باشلىق قىلىپ لهشكهر ئهۋەتسىله دېگهن خهۋەرنى يهتكۈزدى

ئىسهاق خوجام بۇ خهۋەرنى ئاڭلىغاندىن كېيىن دەرھال باھاۋىددىن خوجامنى 

 لهشكهر بىلهن، مهسۇمخان خوجامغا ۋايىت خهلىپه، زايىت خهلىپىلهرنى 1000

پىلهرگه  لهشكهر بىلهن، تۇڭگان مانۇر خهلىپه، ئېلى خهلى2000قوشۇپ 

 تۇڭگان لهشكهر بىلهن 1000دورىالر بېرىپ، ئۇالرنى -زەمبىرەك، ئوق- توپ

 1000ئارقىدىنال يهنه رەھمهت باتۇر، ھاجى باقى خهلىپىلهرنى . ماڭدۇردى

بۇالر يېتىپ بېرىپ ئۈرۈمچىنى پهته . لهشكهر بىلهن ئۈرۈمچىگه يولغا سالدى
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ئۇ يهردىن ئۆتۈپ . تىلدى مىڭدىن كۆپرەك كاپىر يوقى30بۇ جهرياندا . قىلدى

غا »گۇچۇڭزى«ئۇ يهردىن .  مىڭ كاپىرنى يوقاتتى16بۇ يهردە . جىمسارنى ئالدى

. گۇچۇڭزى ناھايىتى كاتتا شهھهر بولۇپ، كاپىرالر توال ئىكهن. باردى

دېگهن » ھېسابى يوق«يهنى، » ئىت قۇرتى«دېگهن خىتايچه » گۇچۇڭزى«

بولۇپ، ھهممىسىدە خىتايالر بار  قىشالقلىرىمۇ كهڭرى -سهھرا. بولىدىكهن

 ئۆيلۈكتىن كهم ئهمهس  ئۆيلۈك ھېسابىدا تهخمىنهن ئىككى لهك. ئىكهن

بۇ يهرگه قاراشلىق بىر (دېمهك، ئۇالرنىڭ ھهممىسىنى يوقاتتى . دېيىشىدۇ

قىشالقالر بولۇپ، ئۇ يهرلهردە ئهسال مۇسۇلمان ئهۋالدى يوق، -قانچه يېزا

غرىغا ئورۇنلىشىۋالغانلىرى قۇتۇلۇپ قالغان ئهمما يىراق تاغ با. دېيىشىدۇ

 مىڭغا يېقىن 15ئۇ يهردىمۇ . ئۇ يهردىن سهنتهيگه باردى). بولۇشى مۇمكىن

.  مىڭ كاپىرنى يوقاتتى12ئۇ يهردىن فۇكاڭغا بېرىپ . كاپىرغا ھاالكهت يهتتى

ئاندىن .  مىڭچه كاپىرنى نابۇت قىلدى30ئۇ يهردىن يۈرۈپ جهبهكۇغا بېرىپ 

ئۇ يهردىن ماناسقا .  مىڭچه كاپىرنى ھاالك قىلدى15نغا يېتىپ بېرىپ قاراباسۇ

جىڭدا قاتتىق جهڭ بولغان .  مىڭ كاپىرنى يوقاتتى60ئۇ يهردە . باردى

خهلىپىلهر، ئهسكهر . بولسىمۇ، كهرەملىك تهڭرىم يهنه غهلىبه ئاتا قىلدى

غا قايتىپ شۇنىڭ بىلهن تۇرپان. غهنىمهتلهرگه تويۇپ كهتتى-باشلىقلىرى ئولجا

بۇ شهھهرلهرنى ئىككى ئاي ئىچىدە قولغا كىرگۈزۈپ، بىر تهرەپ قىلغان . كهلدى

  . بولسىمۇ، ھهممىسى ۋەيران بولۇپ ھۇقۇشقا ماكان بولدى

شۇ كۈنلهردە ئابىددىن خوجامنى باش قىلىپ، لۈكچۈنلۈك ھهسهن قاسىم باتۇر، 

لىق مولال تۇڭگان خۇ خهلىپه، كۇچالىق توختى مۇھهممهد خهلىپه، شايار

ئوسمان شهيخ باتۇر، ئىدرىس خهلىپه، مولال يولداش مىرزا، ئاقسۇلۇق ئوشۇر 

خهلىپه، ھىدايىتۇلالھ خهلىپه، مۇسا مىڭ بېگى، قهشقهرلىك قۇربان خهلىپه، 

 ئادەمگه باش 1000، بهزىلىرىنى 800 ― 700مۇسا خهلىپىلهرنىڭ بهزىلىرىنى 

ئۇالر بهش مهنزىل يول .  سالدىقىلىپ، مورى تهرىپىگه چوڭ يول بىلهن يولغا

يۈرۈپ چىقتىم دېگهن جايغا يېتىپ بارغاندىن كېيىن چوڭ يولنى تاشالپ، 

سول تهرەپ تاغ ئارىسى بىلهن يۈرۈپ داۋاندىن ئېشىپ تازبۇالق دېگهن يهرگه 

ئۇ يهردىن ئۆتۈپ، يىسهنگا جىڭزە دېگهن يهردىكى خىتايالر بىلهن . يېتىپ باردى
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ئۇ يهردىن يىبا جىڭزىغا يېتىپ . پىرنى نابۇت قىلدى مىڭدەك كا10ئۇرۇشۇپ 

ئۇ يهردىن ئۆتۈپ تاللىق دېگهن يهر .  مىڭچه كاپىرنى ھاالك قىلدى12بېرىپ 

مورى سېپىلى يوق شهھهر بولۇپ، ئهتراپىدىكى . بىلهن مورىغا يېتىپ باردى

بۇ يهردە خىتايالر ھېسابسىز دېگۈدەك كۆپ . يېزىلىرى ناھايىتى چوڭ ئىدى

بۇ يهردىمۇ نۇرغۇن قېتىم جهڭ بولۇپ، كاپىرالرنىڭ كۆپچىلىكى ھاالك . ئىكهن

مورىدىن . ئازراقلىرى مۇسۇلمان بولۇپ جېنىنى قۇتۇلدۇرۇپ قالدى. بولدى

ئۇ يهردىمۇ ناھايىتى كۆپ . چىقىپ دۆڭكىجىن شهھىرىگه يېتىپ باردى

ئهمما شهھهر پهته .  مىڭ كاپىر ئۆلدى50 ― 40جېدەللهر بىلهن - جهڭ

ئىسالم لهشكهرلىرى سوغۇقنىڭ . ئاقىۋەت خىتايالر غالىب كهلدى. مىدىبول

  . قاتتىقلىقىدىن قىينىلىپ بهرداشلىق بېرەلمهي تۇرپانغا يېنىپ كهلدى

بۇ ئارىلىقتا نۇرغۇن ۋەقهلهر . بۇ چاغدا تۇرپان شهھىرى تېخى پهته بولمىغانىدى

شى بۈگۈردە بۇ ۋەقهلهرنىڭ بىرى شۇكى، سۇ خهلىپه دېگهن كى. يۈز بهردى

تۇرپان «: كېيىن كېلىپ تۇرپاننىڭ پهته بولمىغانلىقىنى كۆرۈپ. قالغانىدى

دەپ » شهھىرىنى پهته قىلىپ قولغا كىرگۈزمىگۈچه ھېچ نهرسه يېمهيمهن

خىتايالرنى . قهسهملهر قىلىپ ئادەملىرى بىلهن شهھهرگه قاراپ ئات سالدى

ئۇالر كاپىرالرنىڭ . ىقوغالپ ئۇالر بىلهن ئارىلىشىپ شهھهرگه كىرىپ كهتت

باشلىرىنى كېسىپ، تاشنى ئاتقاندەك سېپىلدىن ئارتىلدۇرۇپ شهھهرنىڭ 

كاپىرالر قورشاپ ئېلىپ . ئاقىۋەت ئهجهل ئوقى كېلىپ تهگدى. سىرتىغا ئاتاتتى

. كېچهكلىرىنى سالدۇرۇپ ئاختۇردى- سۇ خهلىپىنى ئۆلتۈرۈپ، كىيىم

الر ئۇنى چوڭ باشلىق ئىكهن بۇنى كۆرگهن كاپىر. يانچۇقىدىن مۆھۈرى چىقتى

  . دەپ ئويالپ، ئوت قاالپ ئۆلۈكىنى كاۋاپ قىلىپ بىر لوقمىدىن يېيىشتى

تۇرپاننىڭ شهھهر ئىچىگه كىرىۋالغان كاپىرالر ئامباردىكى ئاشلىقلىرىنى 

شۇڭا ئاشلىقى تۈگهپ ئاچارچىلىقتىن ئات، . باھاردا پۇقراالرغا ئۆتنه بهرگهنىدى

باال، قېرىلىرىنى يهپمۇ يهنىال ئاچارچىلىققا ئېشهك، ھهتتا كىچىك - ئىت

چۈنكى تۆت ئايدىن بېرى شهھهر پهته . چىدىماي ناھايىتى بىتاقهت بولدى

  . بولماي قامىلىپ قالغانىدى
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 تهرىپىدىكى   بىر كۈنى ئىسهاق خوجام تۇرپان شهھىرىنىڭ بول ئېرىق

الر خىتاي«: دەرۋازىسىنى توسۇپ ياتقان ئهسكهرلىرىنى ياندۇرۇپ كېلىپ

  . دەپ جاكار قىلدى» بېيجىڭ تهرەپكه كهتسۇن، يول بېرىمىز

ئۇالرنىڭ ئالدى بول ئېرىققا يېتىپ بېرىشى . ھهممه خىتايالر يولغا چىقتى

چاپ قىلىپ ئۆلتۈرۈپ، -بىلهن ئىسالم لهشكهرلىرى قوغالپ كېلىپ چاپ

. تىرىك قالغانلىرىنى ئهسىر قىلىپ، لهشكهرلهرنىڭ خىزمىتىگه سالدى

ياراق ۋە ھهممه جهڭ ئهسلىههلىرىنى غهنىمهت ئېلىپ، - ىچىدىكى ئوقشهھهر ئ

شۇنداق قىلىپ . پهرىشان بولۇشتى- خورام، كاپىرالر غهم-مۇسۇلمانالر شاد

تۇرپان شهھىرى ئىچىدىكى چېرىكلهر ۋە ئون توققۇز يېزىدىكى خۇرجا 

.  مىڭدىن كۆپرەك كاپىرالر ھاالك بولدى130مهيمهيچىلهر بولۇپ 

  . چه كىشى شېهىت بولدى400دىن مۇسۇلمانالر

تۆت ئايدىن ئارتۇقراق ۋاقىت ئىچىدە بۇ تهرىپى ئۈرۈمچى، ئۇ تهرىپى مورى ۋە 

بۇ ھهرگىزمۇ . دۆڭكىجىن بولۇپ، تۆت لهكتىن كۆپرەك كاپىرالر ھاالك بولدى

مۇبادا خۇش خۇيلۇق بىلهن قهلهمنىڭ تىزگىنىنى مۇبالىغه . مۇبالىغه ئهمهس

، بولغان ۋە ئۆتكهن ۋەقهلهرنى تهپسىلىي بايان قىلسام تهرىپىگه مايىل قىلىپ

ئوقۇغۇچى ۋە ئىشتكۈچىگه ماالللىق يېتىپ، مۇددىئا ۋە مهقسهتتىن 

يىراقلىشىپ قاالرمهنمىكىن دەپ، مىڭدىن يۈزىنى، يۈزدىن ئونىنى، ئوندىن 

گهپنىڭ خۇالسىسى . تالالپ بۇ كىتاب سهھىپىسىگه چۈشۈردۈم-بىرىنى ئىلغاپ

غۇلىستان يۇرتىغا كۇپۇرلۇقنىڭ قاراڭغۇلۇقى تهسىر قىلىپ، شۇكى، بۇ مو

ئىسالم شهمشىرى ۋە . ھهممه ئادەم قاراڭغۇ زۇلمهت ئىچىدە قالغانىدى

خهنجهرلىرىنىڭ قۇياشتهك چاقنىشى بىلهن مۇسۇلمانالر غهلىبه قازىنىپ، 

مۇسۇلمانالرغا تىنچلىق : ئهي ئۇلۇغ خۇدا. قايتىدىن روشهنلىككه ئىگه بولدى

  ! ئامىن. اسايىشلىق ئاتا قىلغايسهنۋە ئ

12  
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خوجا ئىسهاق خوجامنىڭ ئىككىنچى قېتىم مورىغا لهشكهر 

ماڭدۇرغانلىقى ۋە مهقسىتىگه يېتهلمهي قايتىپ كهلگهنلىكى؛ 

قۇمۇلدىن ئېسىل ھهدىيىلهرنىڭ كهلگهنلىكى ھهم لۈكچۈننىڭ 

 يهنه بىر قېتىم پهته بولغانلىقى

ئاشكارا بولغايكى، ئابىددىن خوجام ئىسالم ياخشى نىيهتلىك بۇرادەرلهرگه 

. لهشكهرلىرى بىلهن دۆڭكېجىندىن يېنىپ تۇرپانغا قايتىپ كهلدى

ئىككىنچى قېتىم باھاۋىددىن خوجامنى باش قىلىپ تۇڭگان خۇ خهلىپه، 

توختى مۇھهممهت خهلىپه قاتارلىق نامدار، باتۇر، پالۋانالرنىڭ ھهر بىرىنى 

ياراق - زەمبىرەك، ئوق-تۇق لهشكهر، توپئۆزىگه قاراشلىق مىڭدىن ئار

 مىڭ لهشكهرنى دۆڭكېجىن غازىتىغا 15ئهسلىههلهر بىلهن جابدۇپ، جهمئىي 

باھاۋىددىن خوجام باشلىق ئىسالم لهشكهرلىرى نۇرغۇن يولالرنى . يولغا سالدى

قىشالقالردىن - مورىنىڭ ئهتراپىدىكى يېزا. بېسىپ مورىغا يېتىپ كهلدى

ئىككى ئوتتۇرىدا قاتتىق . وپلىشىپ قارشىلىق كۆرسهتتىالر ت»كاپىر«نۇرغۇن 

ئاقىۋەت يهنه . جهڭلهر بولۇپ، نۇرغۇن كاپىرالر ھهم مۇسۇلمانالر نابۇت بولدى

  . ئاخىر ئىسالم لهشكهرلىرى تۇرپانغا قايتىپ كهلدى. كاپىرالر غالىب كهلدى

 بهگ شۇ چاغالردا قۇمۇل ۋاڭىنىڭ ئاشلىقى تۈگهپ كهتكهنلىكى ئۈچۈن سۈپۈرگه

 تۆگه بىلهن گۇچۇڭدىن ئاشلىق ئېلىپ كېلىشكه 100 ھارۋا، 50دېگهننى 

سۈپۈرگه بهگ يول ئۈستىدە ئىسالم لهشكهرلىرى بىلهن . ئهۋەتكهنىدى

― ئۇچرىشىپ قالدى، ئىسالم لهشكهرلىرى سۈپۈرگه بهگنى تۇتۇپ تۇرپانغا 

اپ سۆز سور- ئىسهاق خوجام گهپ. ئىسهاق خوجامنىڭ ھۇزۇرىغا ئېلىپ كهلدى

راشىددىن خان ― ئهھۋالنى بىلگهندىن كېيىن، سۈپۈرگه بهگنى كۇچاغا 

سۈپۈرگه بهگ قۇمۇلنى ئېلىشقا ياردەم . خوجامنىڭ ھۇزۇرىغا ئهۋەتتى

راشىددىن خوجام ئىلتىپات قىلىپ . بېرىدىغانلىقى ھهققىدە ۋەدە بهردى

 سۈپۈرگه بهگ يېتىپ. سۈپۈرگه بهگنى ئىسهاق خوجامنىڭ ئالدىغا ياندۇردى
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 بىر نهچچه كىشى بىلهن نۇرغۇن تارتۇق،  كهلگۈچه قۇمۇلنىڭ ئهلىمى

. ساالمالرنى ئېلىپ ئهلچى تهرىقىسىدە تۇرپانغا يېتىپ كهلدى-سوۋغا

. ساالمالر ئىچىدە ھهر خىل، ھهر تۈرلۈك نهرسىلهر كۆپ ئىدى-سوۋغا

جۈملىدىن جاھانگىر خوجام خىتايالرغا ئهسىر چۈشكهندە كىيگهن زەر تون ھهم 

زەر توننىڭ ئىككى جهينىكى، ئىككى تىزى، كۆكسىنىڭ . پىمۇ بار ئىدىمه

سىدە چىنىنىڭ ئاغزىدەك يهرگه ئالتۇن ) دۈمبه(ئىككى تهرىپى ۋە ئۇچا 

ھهر بىر قۇببه قۇياشتهك .  ئورنىتىپ، ئۇنىڭغا ئايهت پۈتۈلگهنىدى  قۇببه

. لگهنىدىمهپىنىڭ پۈتۈن جابدۇقلىرىغا ئالتۇندىن ھهل بېرى. يالتىراپ تۇراتتى

زەرتون ۋە مهپىنى قۇمۇل ۋاڭى تهۋەررۈك، دەپ ئۆز خهزىنىسىدە ساقلىغان 

ئىسهاق خوجام ئهلهم . بولۇپ، بۇ قېتىم سوۋغات ئورنىدا ئهۋەتكهنىدى

راشىددىن خان ― ئاخۇنۇمنى ئېلىپ كهلگهن سوۋغاتلىرى بىلهن كۇچاغا 

مغا بۇالر بېرىپ راشىددىن خان خوجا. خوجامنىڭ ھۇزۇرىغا ئهۋەتتى

بىر نهچچه كۈن تۇرغاندىن كېيىن راشىددىن خان خوجام . بولدى  مۇالقات 

قۇمۇل ۋاڭىغا ئالتۇن تااللىق سهلله، كىمخاپ تون، ئۆتكۈر خهنجهرلهرنى ئىنئام 

كېچهك - ئاياغ كىيىم- قىلىپ، ئهلهم ئاخۇنۇم باشلىق ئهلچىلهرگه باشتىن

  . بېرىپ ياندۇردى

ندىن كېيىن ئىسهاق خوجام ئۇنىڭغا مولال سۈپۈرگه بهگ تۇرپانغا قايتىپ كهلگه

 مۇسۇلمان، ئالته تۇڭگاننى قوشۇپ 12تۆمۈر خهلىپه، توختهم باتۇر باشلىق 

بۇالر قۇمۇلغا يېتىپ كېلىپ، قۇمۇل ۋاڭى . قومۇلغا ئهلچىلىككه ئهۋەتتى

قۇمۇلدىكى كاپىرالرغا ھېچكىم تهگمىگهن ۋە دەخلى . بىلهن كۆرۈشتى

دېگهن » كاپىرالرنى بىز يوقاتساق«ۇمۇل ۋاڭىغا ئهلچىلهر ق. قىلمىغانىدى

قۇمۇل ۋاڭ قوبۇل كۆردى، ئهمما ئۆزى بىلمهس بولۇۋېلىپ، . تهكلىپنى بهردى

 قاتارلىق جهڭ    كىشىلىك چاپان، ساۋۇت ئولپاق ، دۇبۇلغا500خهزىنىسىدىن 

تۇرپاندىن بارغان . ياراق ئهسلىههلهرنى چىقىرىپ بهردى- كىيىمى، ئوق

  . م يىغىپ، كاپىرالر بىلهن ئۇرۇشۇپ قۇمۇلنى پهته قىلدىئهلچىلهر ئادە
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دۆڭكېجىن تهرىپىدىن ئىسالم لهشكهرلىرى ئىككى قېتىم مهغلۇپ بولۇپ 

يېنىپ كهلگهندىن كېيىن لۈكچۈننىڭ خوجىلىرى ۋە بهگزادىلىرىدىن 

ئىبراھىمخان، ئابدۇۋايىتخان، ھىپزۇلال خان، يولۋاسخان، شامهھرەم بهگ 

تتىلىرى جهم بولۇپ مهسلىههت قىلىشىپ، مورىغا خهت قاتارلىق يۇرت كا

 مىڭ خىتاينى قىچقىرىپ كېلىپ بىر تهرەپته توختىتىپ 6 ― 5ئهۋەتىپ 

قىلىپ، ئىسهاق خوجامغا قارشى » خان«ئاندىن ئىبراھىمخاننى . قويدى

دۈشمهنلىك دۇمبىقىنى چالدى ۋە خوجا زايىت خهلىپه، ۋايىت خهلىپىلهرنى 

ۋاڭنىڭ بىر قىز نهۋرىسىنى زايىت خهلىپىگه تارتۇق . ئۆزلىرىگه رام قىلدى

بۇنىڭ خۇشلۇقىدا زايىت خهلىپه ھهر باال بولسا ھۆددىسى ماڭا، دەپ . قىلدى

  . جهڭگه تهييار بولۇپ تۇردى

خوجا ئىسهاق خوجام تۇرپاندىن ناسىرىددىن خوجامنى باش قىلىپ، توختى 

يخ، بهختىمهت دۆببېگى، مۇھهممهت خهلىپه، دۇئاسى خهلىپه، مولال ئوسمان شه

سايراملىق مۇھهممهد ئېلى خهلىپه، قهشقهرلىك مۇسا خهلىپه، قۇربان خهلىپه، 

ئاقسۇلۇق ھىدايهت خهلىپه قاتارلىق بىر نهچچه باتۇرالرنى لهشكهرلىرى بىلهن 

ھهر ئىككى تهرەپ ئۆزلىرىنىڭ كۈچىنى . لۈكچۈنلۈككه قارشى جهڭگه ئهۋەتتى

ئاخىردا ئىسهاق خوجامنىڭ . غۇن ئادەم زايه بولدىنۇر. نامايان قىلىپ ئۇرۇشتى

  . لهشكهرلىرى چىداشلىق بېرەلمهي نائىالج تۇرپانغا قېچىپ كهلدى

لۈكچۈنلۈكنىڭ غهرىزى بولسا، ئىسهاق خوجىنى يېڭىپ تۇتۇۋالساق، 

يۇرتىمىزنى ئۆزىمىز سورىساق، مۇبادا ئىچكىرىدىن خىتاي چېرىكلىرى 

ا تارتۇق قىلىپ خىزمهت تاپساق، دېگهن چىقىپ قالسا، خوجىالرنى شۇالرغ

يهنه . يامان خىيال بىلهن نۇرغۇن مۇسۇلمانالرنىڭ جېنىغا زامىن بولدى

جايلىرىغا ئوت قويۇپ، -ئۇالرنىڭ ئۆي.  ئۆيلۈك تۇڭگان بار ئىدى400لۈكچۈندە 

  . چاقىلىرىنىمۇ قويماي ئۆلتۈردى-خوتۇن، باال

ھادىسىلهرنى ئاڭالپ غهزەپ ۋە ئۈرۈمچىدىكى سۇدالۇيه، داۋۇت خهلىپىلهر بۇ 

  .  تۇڭگاننى ياردەمگه ئهۋەتتى3000غهيرەتلىرى جۇش ئۇرۇپ 
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بۇ كۈنلهردە مۇشۇ سائادەتلىك زاماننىڭ پادىشاھى، ياخشى ئهخالقنىڭ 

ھامىيسى بولغان خوجا ئىسهاق ئۆزى باش بولۇپ لهشكهر تارتىپ، ئىككىنچى 

كهر بىلهن ئاۋات دېگهن  مىڭدىن ئارتۇق لهش15. قېتىم لۈكچۈنگه ئاتالندى

  . مهنزىلگه كېلىپ چۈشتى

. تۇرپاننىڭ ئادەملىرى ھهر ئىككى تهرەپكه يان باسماي ئوتتۇرىدا قاراپ تۇردى

نۇرغۇن لۈكچۈن ئادەملىرى قېچىپ كېلىپ قارىمۇقارشى سهپ تۈزۈپ جهڭگه 

ئاقىۋەت ئىسهاق . نهچچه قېتىم غالىب ۋە مهغلۇپ بولۇشتى. كىرىشتى

. رلىرى تهرىپىدىن غهلىبه شامىلى نامايان بولدىخوجامنىڭ لهشكه

. باياۋانالرغا ئۇچۇرۇۋەتتى- خهشهكتهك دەشت-لۈكچۈنلۈكنىڭ جېنىنى خهس

ۋايىت خهلىپه ئىشنىڭ ئۆزى ئويلىغىنىدەك بولماي، . دۈشمهنلهر يوقىتىلدى

ئهكسى تهرىپىگه يۈزلهنگهنلىكىنى مۇالھىزە قىلىپ، لۈكچۈنلۈكنىڭ 

چىسىنى تۇتۇپ باغالپ ئېلىپ كېلىپ، ئىسهاق كاتتىلىرىدىن بىر مۇن

ئىسهاق خوجام ۋايىت خهلىپىنىڭ گۇناھىدىن . خوجامغا كۆرۈنۈش قىلدى

ئهسكهرلهر شهھهر . سهرۇپاي ئىنئام قىلدى-ئۆتۈپ ئهپۇ قىلىپ تون

شهھهر ۋە . دەرۋازىلىرىنى ئېچىپ كىرىپ نۇرغۇن ئادەملهرنى ئۆلتۈردى

نهسىههت، -جا ئىسهاق خوجام پهندخو. تاراج قىلدى- سهھراالرنى تاالن

لۈكچۈننىڭ . تاالڭدىن ئاران توختاتتى- ئهمرىمهرۇپ قىلىپ لهشكهرلهرنى بۇالڭ

يهنه بىر مۇنچىلىرى قۇمۇل، . چوڭلىرىدىن بىر مۇنچىسىنى دارغا ئاستى

ئاخىر تۇرپان، لۈكچۈننىڭ . بارىكۆل تهرەپلهرگه جېنىنى ئېلىپ قېچىپ كهتتى

لۈكچۈننىڭ ھاكىملىقىنى ھاشىر . ىرجهم بولدىئىشلىرىدىن پۈتۈنلهي خات

تۇرپاننىڭ ھاكىملىقىنى چوڭ غازىغا مهرھهمهت . تاجىبهگكه ئىلتىپات قىلدى

خوجا ئىسهاق خوجام ئۆزى ئهسهابۇلكهھف ۋە باشقا ئۇلۇغ مازارالرنى . قىلدى

مىسكىنلهرنى - زىيارەت قىلىپ، كهڭرى نهزىرلهرنى ئۆتكۈزۈپ، غېرىب

سهنا بهجا كهلتۈرۈپ دۇئا ۋە ئىلتىجا -رئان ئوقۇتۇپ، شۈكرىخهتمه قۇ. تويغۇزدى

  . بىلهن بولدى

13  
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سىيىت ئىسهاق خوجىنىڭ قۇمۇلغا يۈرۈش قىلىش قارارىغا 

كېلىپ، بېيجىڭغا قاراپ يولغا چىققانلىقى؛ چىڭۋاڭ خاننىڭ 

ئىسهاق خوجامنىڭ ئىستىقبالىغا چىققانلىقى؛ قۇمۇلنىڭ پهته 

  يارلىق كېلىپ قالغانلىقىقىلىنغانلىقى ۋە ناتوغرا

 كۈنى، ياخشى -18 زۇلههججه ئېيىنىڭ   يىلى-1282تارىخىي ھىجرىيىنىڭ 

پهزىلهتنىڭ ئىگىسى بولغان سىيىت ئىسهاق -سائهت، قۇتلۇق ۋاقىتتا ئهخالق

خۇرام ھالدا ئۆزى باش - كاناي بىلهن خۇشال-ئهلهم، سوناي- خوجام، بايراق

همراھ قىلىپ قۇمۇل تهرەپكه قاراپ  مىڭ لهشكهرنى ھ16بولۇپ، خىلالنغان 

بۇ چاغدا قۇمۇلدىكى مۇسۇلمانالر شهھهرنى خىتايالردىن . يۈرۈش قىلدى

  . تازىالپ خوجامالرنىڭ كېلىشىگه مۇنتهزىر بولۇپ تۇرغانىدى

 مهنزىل بولۇپ، كۆپ مهنزىللهردە 18تۇرپان بىلهن قۇمۇلنىڭ ئارىلىقى 

 8مهنزىل يول يۈرۈپ، قۇمۇلغا خوجامالر مهنزىلمۇ . چۆپ، سۇ يوق ئىدى-ئوت

مهنزىل قالغاندا قۇمۇل ۋاڭى ئهۋەتكهن تۆگه، ھارۋىالرغا يۈكلهنگهن نۇرغۇن 

ئارقىسىدىن چىڭۋاڭ خان ئۆزى يېتىپ .  يېتىپ كهلدى  قونالغۇ-چۈشكۈن

خوجامنىڭ ھهممه . كېلىپ سىيىت ئىسهاق خوجام بىلهن كۆرۈشتى

. ن تويغۇدەك زىياپهت قىلدىيېمىشلهر بىله-تاماق، يهل- لهشكهرلىرىنى ئاش

ساالمالرنى، يهنى خۇسۇسهن -ئۇنىڭدىن كېيىن ھهددىدىن زىيادە تارتۇق، سوۋغا

مۇشۇالردىنال قالغان .  ئاختا ئات قاتارلىقالرنى تارتۇق قىلدى8000 يامبۇ، 400

  . ساالمالرنىڭ قانچىلىك ئىكهنلىكىنى مۆلچهرلهشكه بولىدۇ-سوۋغا

ولغاندىن كېيىن خوجامالرغا يول باشالشقا ئادەم سوۋغاتالرنى تهقدىم قىلىپ ب

سىيىت ئىسهاق . تهيىنلهپ قويۇپ، چىڭۋاڭ خان ئۆزى ئالدىدا قايتىپ كهلدى

خوجام ۋە غالىب لهشكهرلهر مهنزىلمۇ مهنزىل يول يۈرۈپ قۇمۇل شهھىرىگه 



         http://ilkitap.blogbus.comئابرال ئېلكىتاپلىرى

Email: abral@live.cn               130                    QQ: 45661336 

يېقىن بارغاندا چىڭۋاڭ خان يهنه ئىسهاق خوجامنىڭ ئالدىغا چىقىپ قارشى 

قالغان . رنى شهھهرگه باشالپ كىرىپ، ئالىي ئوردىغا چۈشۈردىئۇال. ئالدى

ئادەتتىكى . خهلىپه، لهشكهر بېشى، باتۇرالرغىمۇ ئۆز اليىقىدا ئىنئامالرنى بهردى

لهشكهرلهردىن ھهر تۆت كىشىگه تۆت كۈندە بىر قوي، تۆت جىڭ چاي 

ىت سىي. چوڭالرغا ئهلۋەتته بۇنىڭدىنمۇ كۆپ بهردى. كېمىتمهي بېرىپ تۇردى

ئىسهاق خوجام قۇمۇلدا ئۈچ ئاي، بهلكى ئۇنىڭدىن ئۇزۇنراق ۋاقىت تۇرغان 

  . بولسىمۇ، شۇ مىقداردا بېرىپ تۇردى

. دۇنياسى نۇرغۇن ئىدى-قۇمۇل ۋاڭىنىڭ مهنسىپى ناھايىتى چوڭ، مال

چىڭۋاڭ تارتۇق قىلغان ئاتالرنى سىيىت ئىسهاق خوجام لهشكهرلهرگه ئىنئام 

ئاتالرنىڭ چىشلىرىنى كۆرۈپ، ياشلىرىنى . نىدىقىلىپ ئۈلهشتۈرۈپ بهرگه

بۇنىڭ سهۋەبلىرىنى .  ياشتىن تۆۋەن ئات يوق ئىدى20ھېسابالپ كۆرسه، 

چىڭۋاڭ خاننىڭ يىلقىلىرى ناھايىتى كۆپ، «سۈرۈشتۈرسه، يهرلىك خهلق 

دىن 700 قوتان بولۇپ، ھهر قوتاندا 260سانىنى بىز بىلمهيمىز، ئهمما قويلىرى 

باش باھاردا بىر بهگ، ئۈچ مىرزا ئاتالرنىڭ تىزىمىنى . ارگىچه قوي ب1200

ئالته ئايدا . ئالغىلى، بىر بهگ، ئۈچ مىرزا قويالرنىڭ تىزىمىنى ئالغىلى چىقىدۇ

يايالقلىرىنىڭ كهڭلىكى شۇ قهدەركى، . ئاران خهتلهپ كېلىپ مهلۇم قىلىدۇ

  . دېيىشتى» ئاخىرىغا بىر ئايدا ئاران يېتىپ بارغىلى بولىدۇ

ئۈرۈمچىدىكى دايهنشهي، شويهنشهي :  رىۋايهتته مۇنداق نهقىل قىلىدۇبىر

 مىڭ تۇڭگان لهشكىرى بىلهن قۇمۇلغا باستۇرۇپ كېلىپ 30دېگهن تۇڭگانالر 

 مىڭ تۇڭگان 30تاالڭ قىلىشنى قهستلىگهندە، قۇمۇل ۋاڭى -بۇالڭ

لهشكهرلىرىنىڭ ھهر بىرىگه بىردىن ئاختا ئات، بىردىن يامبۇ بهرسهم، چوڭ 

ئهمهلدارلىرىغا ئۆز اليىقىدا ئۇنىڭدىن جىق بهرسهم، يۇرتنى پاراكهندە 

تاالڭ - قىلمىسا، دەپ ئهلچى چىقاردى، ئهمما تۇڭگانالر قوبۇل تۇتماي بۇالڭ

كۆزى كۆرگهن، قولىغا . چىڭۋاڭ خاننى ئۆلتۈرۈپ شېهىت قىلدى. قىلدى

  . تاالپ ئېلىپ ئۈرۈمچىگه يېنىپ كهلدى- چىققان نهرسىلهرنى بۇالپ
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قۇمۇل ۋاڭىنىڭ ئاغىچىسىنىڭ «: يهنه بىر يازغۇچى مۇنداق دەپ يېزىپتۇ

ياقۇت، قىممهت باھالىق تاشالر بىلهن -مهرۋايىت، زۇمرەت، زەبهرجهت، لهئهل

 بولۇپ، بۇ چۈمبهل كۇچالىق ئاق مولال باي دېگهن   بېزەلگهن بىر چۈمبىلى

لىق ئاقسۇغا ئېلىپ بېرىپ مهرغىالن. كىشىنىڭ قولىغا چۈشكهنىكهن

دېمهك، قۇمۇل .  يامبۇغا ساتقانىكهن17مىرمهھمۇد باي دېگهن كىشىگه 

  . دۇنياسىنىڭ كۆپلۈكىنى شۇنىڭدىن مۆلچهرلىسه بولىدۇ- ۋاڭىنىڭ مال

 15قۇمۇلدا «: مهقسهتكه كهلسهك، يهرلىك خهلق ماۋۇالرنى بايان قىلىپ بهردى

.  ئىشلهيمىزھهممىمىز چىڭۋاڭ خان ئۈچۈن. مىڭ ئۆيلۈكتىن كۆپرەك ئادەم بار

قۇمۇلغا تهۋە يهرلهردىن . ياز خىتاي مهنسهپدارلىرىغا بىر نهرسه بهرمهيمىز- قىش

. خىتايالر بىر كهتمهن توپا ئالسا چىڭۋاڭ خاننىڭ خهزىنىسىگه كۈمۈش تۆلهيدۇ

خىتاي مهنسهپدارلىرىمۇ . خاقانى چىندىن باشقا مهنسهپدارالرغا ئېگىلمهيدۇ

 ئهۋالد، بهلكى ئۇنىڭدىنمۇ 10. باش ئۇرىدۇچىڭۋاڭ خاننىڭ ئوردىسىغا كېلىپ 

كۆپرەك ۋاقىتتىن ئىلگىرىال خاقانى چىن بىزلهرنى يارلىق بىلهن چىڭۋاڭ 

چىڭۋاڭ خان . شۇنىڭدىن بېرى قۇلدەك ئىشلىتىدۇ. خانغا بېرىۋەتكهنىكهن

 قوغۇن، بىر توققۇزدىن توققۇز بىلهي تاش 360خاقانى چىنغا ھهر يىلى 

 يامبۇ، 75ھهر يىلى ئۆزى . ا نۇرغۇن ئىنئام ئالىدۇبۇنىڭغ. سوۋغات قىلىدۇ

ئۈچ يىلدا . دوردۇن ئالىدۇ- يامبۇ، نهچچه توپ تاۋار36ئاغىچىسى پۇجۇڭ خېنىم 

كهلگۈچه بولغان پۈتۈن خىراجىتى خاقانى -بېرىپ. بىر قېتىم بېيجىڭغا بارىدۇ

مبۇ  يا500ھهر قېتىم بارغاندا ئاز دېگهندىمۇ . چىننىڭ خهزىنىسىدىن بولىدۇ

ئهمهلىي ئهھۋال، . دەپ كۆپتىن كۆپ تهرىپلهپ بهردى» پايدا ئېلىپ كېلىدۇ

خاقانى چىنغا تهۋە . ئۇالر دېگهندىن زىيادە ئىكهنلىكىنى بىلدۈرۈپ تۇرىدۇ

  . مۇسۇلمان ۋاڭالرنىڭ ئىچىدە قۇمۇل ۋاڭىدىن چوڭى يوق ئىدى

ا گهپنىڭ خۇالسىسى شۇكى، سىيىت ئىسهاق خوجام قۇمۇلدا تۇرغان چاغد

بىز خىتايالر بىلهن سوقۇشۇپ، نۇرغۇن خىتايالرنى «: ساجۇ تۇڭگانلىرىدىن

ئهمما خىتايالر يهنه بىر دەرۋازىدىن چىقىپ بىزنى . ئۆلتۈرۈپ، شهھهرنى ئالدۇق
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ياردەم بېرىشلىرىنى ئۈمىد . بىزلهر قامىلىپ قالدۇق. شهھهرگه سولىۋالدى

  . دېگهن مهزمۇندا خهت ۋە ئهلچى كهلدى» قىلىمىز

رىكۆلگه تۇرپان ۋە ئۈرۈمچى قاتارلىق شهھهرلهردىن قاچقان خىتايالر با

قۇمۇلدىن . قوشۇلۇپ بىر لهكتىن كۆپرەك خىتايالر توپلىشىپ قالغانىدى

قېچىپ بارغان خىتايالرنى بارىكۆلگه كىرگۈزمهي بىر مهنزىل يىراقلىقتا 

 ئوزۇقىنى يهتكۈزۈپ بېرىپ قاراۋۇلچى تهرىقىسىدە-قۇرۇپ، ئاش* يىڭفاڭ

  . توختىتىپ قويغانىدى

سىيىت ئىسهاق خوجام بارىكۆلنى پهته قىلىش ئۈچۈن، خهلىپه، باتۇرالرنى 

بۇالر يېتىپ بېرىپ نهچچه قېتىم .  مىڭ لهشكهرنى ئهۋەتتى10باش قىلىپ 

غالىب، نهچچه قېتىم مهغلۇپ بولۇپ، ئاقىۋەت شهھهرنىڭ سىرتىدا يىڭفاڭ 

  . شهھهرگه قوغالپ باردىساقالپ ياتقان خىتايالرنى تارمار قىلىپ 

. شهھهرنىڭ بىر تهرىپىدە قالماقالر شهھهر بىنا قىلىپ ئولتۇرۇپ كهتكهنىكهن

خىتايالر ئۇرۇشقا چىقسا ھهممىسى . بارىكۆل خىتايلىرى ناھايىتى باتۇر ئىكهن

بۇنىڭ سهۋەبىنى . جابدۇق توقۇپ چىقىدىكهن- ئاتلىرىغا ئهنجانچه ئىگهر

  . رەپكه نهچچه قېتىم ئۇرۇشقا بارغانىكهنسۈرۈشتۈرسهك، بۇالر قهشقهر ته

جهڭ راسا قىزىپ، شهھهر پهته بولىدىغان كۈن، ئاسانلىق ۋە خۇشاللىق يۈز 

كهلتۈرىدىغان ۋاقىت يېتىپ كېلىپ، خوجامالرنىڭ دۆلهت قۇياشى تېخىمۇ 

يۇقىرى ئۆرلهۋاتقان، لهشكهرلهر جان بېرىپ، جان ئېلىپ جىددىي 

ۆرسىتىۋاتقان چاغدا راشىددىن خان تىرىشچانلىق ۋە قهھرىمانلىق ك

قىرغىز ۋە قىپچاقالر قهشقهر «: يارلىقنىڭ مهزمۇنى. خوجامدىن يارلىق كهلدى

. ئۇ يهردىكى خوجىالرنىڭ ھهممىسى قېچىپ كهلدى. ۋە يهكهننى بېسىۋالدى

لهشكهرلهرنى ئېلىپ دەرھال يېتىپ كېلىپ، . نۇرغۇن لهشكهرلهر زايه بولدى

يدەپ چىقىرىپ قهشقهر ۋە يهكهننى ئاجرىتىپ قىرغىز، قىپچاقالرنى ھه

ئۇ چاغدا . ئالمىسىال، ۋاقىت ئۇزىراپ كهتسه، دۈشمهن كۈچلىنىپ كېتىدۇ

بۇ خهۋەر . دېگهندىن ئىبارەت ئىدى» ئىشنىڭ ئاقىۋىتى ياخشى بولمايدۇ
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تۇغقان ۋە - ئانا، ئۇرۇق-ھهممىسى ئاتا. لهشكهرلهر ئارىسىغا تارقالدى

پ تۇرغاچقا، لهشكهرلهرنىڭ كۆڭلى بالىلىرىنى سېغىنى-خوتۇن

جهڭدىن پۈتۈنلهي سوۋۇپ، ئۆز يۇرتلىرىغا قايتىپ كېتىشنىڭ كويىغا -ئۇرۇش

چاقىلىرىمىزنى كۆرۈپ، يهنه ئاالھىدە ئايرىم -يۇرتىمىزغا بېرىپ باال. چۈشتى

كىچىك خوجامالرنىڭ - كېلىپ، قالغان شهھهرلهرنى پهته قىلساق، دەپ چوڭ

بۇ غالىب، ئىنتىزاملىق لهشكهرلهر . الشتىئاياغلىرىغا يىقىلىپ يىغ

خوجامالر ھهيران بولۇپ . بىردەمدىال پاراكهندە، چۇۋالچاق، بىسهرەمجان بولدى

بۇ بىۋاپا ئالهم، توختالغۇسى يوق جاھاندا . بىر نهرسه دېيىشكه ئامالسىز قالدى

. ئهزەلدىن كۈندۈزگه كېچه، ياشلىققا زاۋاللىق ھهمراھ بولۇپ كهلگهنىدى

داق دۆلهت ۋە سائادەت يار بولۇپ، خۇرسهنلىك ۋە پاراۋانلىق يۈز مۇشۇن

كهلتۈرگهن بىر پهيتته، لهشكهرلهر غهلىبه ۋە نۇسرەت بىلهن ھىممهت ۋە 

تىرىشچانلىق كۆرسىتىۋاتقان ھالهتته، راشىددىن خوجامنىڭ پايدىسىز، 

نامۇۋاپىق يارلىقى كېلىپ، ئهسكى تامدا ھۇۋقۇش سايرىغاندەك، ئاۋۋال 

امدا خوراز قىچقارغاندەك جهمئىيهتنى پاراكهندە قىلىپ، ئىستىقبال ئاخش

شامىنى ئۆچۈرۈپ، دۆلهت قۇياشىنى زاۋاللىقنىڭ بۇلۇتى قاپالپ، ئالهمنى 

  . قاراڭغۇالشتۇرۇشقا سهۋەب بولدى

شۇنداق قىلىپ ئۇالر بارىكۆلنى چاال تاشالپ، قۇمۇلنى چىڭۋاڭ خانغا 

هرنى داۋۇت خهلىپه، سۇدالويىالرغا تاپشۇرۇپ، ئۈرۈمچى قاتارلىق شهھهرل

مهرھهمهت قىلىپ، تۇرپاننى ئابىددىن خوجام، سو يىنشى خهلىپىلهرگه 

ئىلتىپات قىلىپ، كورلىنى پهرەخشا خوجامغا سۇيۇرغال قىلىپ، بۈگۈرنى 

تاھىر قازى بهگكه ھاۋاله قىلىپ، تهڭرىنىڭ ئىلتىپاتى بىلهن دۆلهتنىڭ 

لهشكهرلىرىنى يېتهكلهپ، داغدۇغا، پاسىبانى، باتۇر، ئهزىمهت ئىسالم 

ناۋا ساداسىنىڭ ھهيۋەت ۋە ھهشىمىتى -سۇناي، نهغمه-دۇمباق، كاناي- داقا

ئىستىقبال قىلىپ . كوچا تهۋەسىگه كىرىپ كهلدى― بىلهن دارىسسهلتهنه 

قېرىنداش، يارۇبۇرادەرلهرنىڭ ئۇچرىشىشى، -باال، قهۋم-ئالدىغا چىققان ئاتا

ئانا، -تلىك ماقامىغا يهتكهنلهرنىڭ ئاتائهجهل شهربىتى ئىچىپ شېهى

ھۇي، -ئهفغانى، تاماشىچىالرنىڭ ھاي- زارە ۋە ناله- چاقىلىرىنىڭ يىغا- باال
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غۇلغۇال ئاۋازى يهتته قات ئاسماندىن ئۆتۈپ پهرىشتىلهر گۇرۇھىنى پاراكهندە 

خوجامالر ۋە لهشكهرلهر مۇشۇنداق ھهيۋەت ۋە ھهشهمهت بىلهن كوچا . قىلدى

باال، ئهھلى ئايال، -ماكانلىرىغا كېلىپ، ئاتا-ىل بولۇپ، ئۆيشهھىرىگه داخ

ئاجىز، . خۇرام بولۇشتى-تۇغقانلىرى بىلهن دەرقهمته بولۇپ خۇشال- ئۇرۇق

بۇرادەرلىرىگه -تۇغقان، يار-نۇزۇرات بېرىپ، ئۇرۇق- غۇرۋاالرغا نهزىر-غېرىپ

  . ىخىراجهت ئىنئام قىلىشت- تهڭگه، خهرجى- كېچهك، ئۈستىباش، تىلال- كىيىم

14  

گۈزەل ئهخالق، ياخشى پهزىلهتلىك ئىسهاق خوجامنىڭ يهكهن،   
قهشقهر غازىتىغا بېرىشنى قارار قىلغانلىقى ۋە ياقۇپبهگ 

 قوشبېگىلى بىلهن ئهپلىشىپ قالغانلىقى

بىرىگه - كوچا دارىسسهلتهنهدە راشىددىن خان خوجام ۋە ئىسهاق خوجامالر بىر  

مېهماندارچىلىقنىڭ -پهتساالمالرنى ئىنئام قىلىپ، زىيا-سوۋغا

يوسۇنلىرىنى ئادا قىلىپ بولغاندىن كېيىن، ئهسلىدىكى - قائىدە

مهقسهتلىرىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن لهشكهرلهرنى - مۇراد

سهرەمجانالشتۇرۇپ، سهپهر ۋە جهڭ تهييارلىقلىرىنى پۈتكۈزۈپ، ياخشى كۈن، 

ىلهن قۇتلۇق سائهتته يهكهن ۋە قهشقهرنى قولغا كىرگۈزۈش نىيىتى ب

  . خۇرام يولغا چىقتى- خۇشال

ئۇالر نۇرغۇن ) پهيشهنبه( كۈنى - 2 مۇھهررەم ئېيىنىڭ    يىلى-1283تارىخىي 

مهنزىللهرنى بېسىپ ئاقسۇغا يېتىپ كهلدى ۋە مهخسۇس تهييارالنغان جايغا 

  . چۈشۈپ ئورۇنالشتى

ئهلهملىرىنى ئهگىشىپ بىلله -قۇمۇلدىن خوجا ئىسهاق خوجامنىڭ تۇغ

ئىسهاق خوجام . كهرلهرنىڭ تولىسى كۇچادا تۇرۇپ قالغانىدىكهلگهن لهش

بىلهن ئۆزىنىڭ خىزمهتچىلىرى، لهشكهر باشلىقلىرى، باتۇر ۋە كۆڭلى 

. دىن كۆپرەك كىشى ھهمراھ بولۇپ كهلگهنىدى3000يېقىنلىرىدىن بولۇپ 
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چۈنكى ئاقسۇ ۋە ئۈچتۇرپان لهشكهرلىرىنى ھامىددىن خوجامنىڭ ئېلىپ 

  .  چۈشۈرۈلگهنىدىبېرىشىغا يارلىق

خوجا ئىسهاق خوجام ئاقسۇدا ئون كۈندەك تۇرۇپ ئۇلۇغ مازارالرنى زىيارەت 

نۇزۇراتالر بېرىپ ئۇالرنىڭ دۇئاسىنى -غۇرۋاالرغا نهزىر- قىلىپ، ئاجىز، غېرىب

ئالغاندىن كېيىن، توختى مۇھهممهد خهلىپه، ئىبراھىم باتۇرالرنىڭ 

بىر كۈن . ن ئالدىدا ماڭدۇردى لهشكهرنى بىر كۈن بۇرۇ2000باشچىلىقىدا 

كېيىن ئۆزلىرى خاس مهھرەم ۋە خىزمهتچى مۇالزىملىرى بىلهن يهكهن 

  . تهرىپىگه يۈرۈش قىلدى

ياراقلىرىنىڭ خىللىقى، داغدۇغا ھهيۋەتلىرى، سۆلهت ۋە شهۋكهتلىرى - قورال

شۇنچىلىك ئىدىكى، بۇ موغۇلىستان يۇرتلىرىدا ئۆتكهن پادىشاھالر بۇنداق 

جاۋاھىر بىلهن -لهئهل.  مۇيهسسهر بولمىغان بولۇشى مۇمكىنھهشىمهتكه

كۈمۈش بىلهن سىر بېرىلگهن كانايالرنى چېلىپ -نهقىش قىلىنغان، ئالتۇن

ياقۇت بىلهن نهقىشلهنگهن - ئىككى كانايچى ئالدىدا، ئۇنىڭدىن كېيىن لهئهل

ى سۇنايچى، ئالته ئاتلىق ناغرىچى، ئۇنىڭدىن كېيىن يهنه ئىكك- بىر جۈپ كاناي

 ئاتلىق 12كاناي، سۇناي، ناغرىچىالرنىڭ ھهممىسى . ئاتلىق كانايچى ماڭاتتى

ئالدىدىكى كاناينىڭ .  كىشى بۇالرنىڭ ئاتلىرىنى يېتىلهپ ماڭاتتى12بولۇپ، 

سۇناي -كاناي. ئاۋازى پهسرەك چىقسا، ئارقىدىكىسىنىڭ ئېگىز چىقاتتى

هزەللهرنىڭ ساداسى ئاۋازىغا قوشۇلۇپ ئېيتىلغان مۇڭلۇق مۇقام، يېقىملىق غ

قوشۇلۇپ ھاسىل بولغان نهغمىنىڭ ئالال ـ بارىكالالسى جاھاننى قاپالپ 

  . پهلهكنى قاپاليتتى

بۇ ئهھۋالنى كۆرۈپ، ئاتىسىنىڭ خىزمىتىدىن باش تارتقان، ئانىسىنىڭ 

تۆت -سۆزىگه گهدەنكهشلىك قىلغان شوخ، باشباشتاق ياش يىگىتلهردىن ئۈچ

ئۇالر خۇددى باغ سهيلىسى، قىزىلگۈل . لغانىدىمىڭ كىشى ئۇالرغا ئهگىشىۋا

ئانىلىرىدىن -تاماشىسىغا بارىدىغاندەك خىيال ۋە تهسهۋۋۇر بىلهن ئاتا

بىهۇش بولغاندەك - چاقىلىرىدىن پهرۋاسىز، مهست-  باال-خهۋەرسىز، خوتۇن
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بهزىلىرى ئۆزىنى توختىتىپ، ھوشىنى . تۆت مهنزىل يهرگىچه بىلله باردى-ئۈچ

. ئانىلىرى بېرىپ قايتۇرۇپ كهلدى- بهزىلىرىنى ئاتا. كهتتىتېپىپ قايتىپ 

ئانىلىرى مىنىپ بارغان ئاتالرنى مىنىپ لهشكهرلهرنىڭ - بهزىلىرى ئاتا

مۇشۇ خىل ئهھۋال بىلهن يهكهن تهۋەسىگه يېتىپ . ئارقىسىدىن بىلله ماڭدى

  . باردى

ز سىيىت ئىسهاق خوجام مهنزىلمۇ مهنزىل يۈرۈپ يهكهنگه يېتىپ بېرىپ ئۆ

ئهمما ھامىددىن . سهلتهنىتىگه اليىق بىر ھويلىغا چۈشۈپ ئورۇنالشتى

  . خوجامدىن ھېچقانداق خهۋەر يوق ئىدى

بۇنىڭدىن بۇرۇن جامالىددىن خوجام خانئېرىقتا مهغلۇپ بولۇپ قېچىپ 

كهتكهندىن كېيىن، ئاتىلىق غازى يهكهننى ئۆزىنىڭ ئىگىدارچىلىقىغا 

. ننىڭ ھاكىملىقىغا تهيىنلهپ قويغانىدىكىرگۈزۈپ، كىچىكخان تۆرەمنى يهكه

سىيىت ئىسهاق خوجام يهكهنگه يېتىپ بېرىشى بىلهن كىچىكخان تۆرەمنى 

تۇڭگانالر شهھهرگه ئېلىپ كىرىپ تاشقىرى چىقارماي ئۆزلىرىگه ھهمراھ 

شۇنىڭ بىلهن يهكهننىڭ بىر تهرىپىگه خوجامالر، يهنه بىر تهرىپىگه . قىلىۋالدى

  . ىق قىلىپ تۇردىتۇڭگانالر ھۆكۈمرانل

خوجا ئىسهاق خوجامنىڭ يهكهنگه يېتىپ بارغانلىقىنى ياقۇپ قوشبېگى 

قۇدرىتىنى كۆرسىتىپ قويۇش -قهشقهردە تۇرۇپ ئاڭالپ، ئۆزىنىڭ كۈچ

بىر ئات . نىيىتىگه كېلىپ نۇرغۇن لهشكهرلهرنى باشالپ مارالبېشىغا باردى

يهكهنگه . ه يۈزلهندىچاپماقلىق بىلهن مارالبېشىنى قولغا كىرگۈزۈپ يهكهنگ

بارگاھلىرىنى تىكىپ - يېتىپ بېرىپ ھهپته مۇھهممهد بۇزۇرۇكۋارغا چېدىر

قوشبېگى شهھهرنىڭ تېشىدا، ئىسهاق خوجا يهكهن كونا . ئورۇنالشتى

شهھهرنىڭ ئىچىدە، كىچىكخان تۆرەم ۋە تۇڭگانالر يهكهن يېڭىشهھهرنىڭ 

بىرىنى ماراپ -جېدەل قىلىشماي بىر- ئىچىدە بىر نهچچه كۈنگىچه جهڭ

ئاقىۋەت ئىسهاق خوجام بىلهن تۇڭگانالر مهسلىههت . تىپتىنچ يېتىشتى

قىلىشىپ، قوشبېگى بىلهن ئۇرۇشماقچى بولۇپ جهڭ تهييارلىقلىرىغا 
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ئۇ دەرھال . بۇ ئهھۋالدىن نىياز ئىشىك ئاغا بهگ ۋاقىپ بولدى. كىرىشتى

 يهرلىك 2000 تۇڭگان، 7000پاالنى كۈنى كېچىسى «: بېرىپ قوشبېگىگه

ئاگاھ بولۇپ . لهشكهر بىرلىشىپ قوشۇنىڭىزغا ھۇجۇم قىلماقچى بولدى

بۇنىڭدىن باشقا خىزمهت مېنىڭ قولۇمدىن . تهدبىرىنى ئۆزىڭىز قىلغايسىز

ھۇجۇم قىلىدىغان كېچىسى قۇشبېگى . ، دەپ خهۋەر يهتكۈزدى»كهلمهيدۇ

پ، لهشكهرلهرنى تۆتكه بۆلۈپ، تۆت تهرەپكه يوشۇرۇن ئورۇنالشتۇرۇ

مۇشۇنداق ئهھۋال . بارگاھلىرىنى قۇرۇق قويۇپ ھوشيار بولۇپ تۇردى-چېدىر

ئاستىدا تۇڭگانالر بىلهن ئىسهاق خوجامنىڭ لهشكهرلىرى قوشبېگىنىڭ 

قارىسا . ياراق بىلهن ھۇجۇم قىلدى-زەمبىرەك، ئوق-قوشۇنىغا توپ

مۇشۇنداق . بارگاھلىرى قۇرۇق تۇرغان-چېدىر. لهشكهرلهردىن ئهسهر يوق

هيرانلىقتا تۇرغان پهيتته، خۇددى ئاسماندىن باال ياغقاندەك قوشبېگىنىڭ ھ

كۆپچىلىكنى يهر بىلهن . يىگىتلىرى تۆت تهرەپتىن تۇڭگانالرغا ئۆزىنى ئۇردى

دەك يهرلىك مۇسۇلمانالر جانلىرىنى 800دەك تۇڭگان، 600. يهكسان قىلدى

ۆرەم ۋە تۇڭگانالر خوجا ئىسهاق خوجام، كىچىكخان ت. قۇتۇلدۇرۇپ ئامان قالدى

بۇ توقۇنۇشالرغا بهرداشلىق بېرەلمهي سۈله قىلىپ ئهپلهشمهكتىن باشقا 

ئىالجنىڭ يوقلۇقىنى ھېس قىلىشتى ۋە ئىالجسىزلىقتىن سۈله قىلىپ 

چۈنكى لهشكهرلهرنىڭ تولىسى چىقىم . ئهپلىشىپ قېلىش قارارىغا كېلىشتى

  . بولغان ۋە ئهسىرگه چۈشكهنىدى

ق خوجام قالغان لهشكهرلهرنى ۋە لهشكهر باشلىقلىرىنى ئاقىۋەت خوجا ئىسها

قوشبېگى . باشالپ قوشبېگى تۇرۇشلۇق جايغا بېرىپ سۈله تۈزۈپ ئهپلهشتى

: خوجا ئىسهاق خوجامغا زىياپهتلهر بېرىپ مۇنۇ گهپلهرنى ئارىغا سالدى

ئۆزلىرى خىتايالر بىلهن نۇرغۇن جهڭ قىلىپ غازىلىق دەرىجىسىگه «

ئاقسۇنى سىلى . راشىددىن خوجام ئاقسۇنى سىلىگه بهرسۇن. مۇشهررەپ بولدىال

مارالبېشىنىڭ ئۇ تهرىپىنى سىلى، مارالبېشىنىڭ بۇ تهرىپىنى بىز . سورىسىال

مۇبادا . ئىتتىپاق بولۇپ ئارىمىزدا خهت، ئهلچىلهر يۈرۈشۈپ تۇرسۇن. سورايلى

ت ۋە ياردەمدە قايسى بىرىمىزگه بىرەر تهرەپتىن دۈشمهن پهيدا بولسا ئۆزئارا مهدە

غهلىبه . ئهگهر راشىددىن خوجام ئۈستىگه لهشكهر تارتىپ بارىمهن. بواليلى
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تهلىيىمىزدىن -نۇسرەتنىڭ دەرۋازىسى قايسىمىزنىڭ يۈزىگه ئېچىلسا بهخت

جابدۇقلىرى بىلهن -سهرۇپاي ۋە ئېگهر- ، دەپ ئۆز اليىقىدا ئالىي تون»كۆرىمىز

هاق خوجامنى قولتۇقىدىن يۆلهپ قوشبېگى ئىس. ئارغىماق ئات ئىنئام قىلدى

تۈلۈك، -ئۇالغ، ئوزۇق-ئهسىر چۈشكهنلهرنى ئازاد قىلىپ، ئات. ئاتقا مىندۈردى

  . يول خىراجىتى بېرىپ كوچا تهرىپىگه ئۇزىتىپ قويدى

ئىسهاق خوجام يهكهندە تۇرغان چاغدا، قوشبېگى مارالبېشىنى بېسىۋالغاندىن 

نلهپ قويۇپ ئاندىن يهكهنگه كېيىن ھېكىمخان تۆرىنى ھاكىم قىلىپ تهيى

كېلىپ -بۇنىڭ بىلهن يهكهن تهرەپتىن ئاقسۇ، كوچا تهرىپىگه بېرىپ. بارغانىدى

تۇرىدىغان كىشى بولمىغانلىقتىن، نېمه ئىشالر بولۇۋاتقانلىقىنى ھېچكىم 

مۇشۇنداق ئهھۋالدا راشىددىن خوجامنىڭ يارلىقى بىلهن . بىلهلمىدى

سۇ لهشكهرلىرىنى ئېلىپ مارالبېشىغا ھامىددىن خوجام ئۇچتۇرپان ۋە ئاق

ئۇالرنىڭ غهرىزى مارالبېشىنى ئېلىپ، ئاندىن يهكهنگه بېرىپ ئىسهاق . باردى

  . خوجامغا مهدەت ۋە ياردەم بېرىش ئىدى

ئاقسۇ لهشكهرلىرىگه مۇھهممهد شېرىپ ئۆتهڭ بېگى باش بولۇپ يولغا 

ن چىقىپ  لهشكهر بىلهن ئۇچتۇرپاندى700ھامىددىن خوجام . چىققانىدى

چارباغ ئۆتىڭىگه ھېكىمخان تۆرەم بىر مۇنچه . مارالبېشى تهرەپكه ئات سالدى

ھامىددىن خوجام يېتىپ كېلىپ . ئادەمنى قاراۋۇل قىلىپ قويغانىدى

بهزىلىرى قېچىپ بېرىپ . قاراۋۇلالرنىڭ بهزىلىرىنى تۇتۇپ باغالپ ئۆلتۈردى

ارالبېشىدىن نۇرغۇن ھېكىمخان تۆرەم م. ھېكىمخان تۆرەمگه خهۋەر يهتكۈزدى

ھامىددىن . لهشكهرلهرنى ئهكېلىپ ھامىددىن خوجام بىلهن جهڭ قىلدى

لهشكهرلهرنىڭ ئۆلگىنى ئۆلدى، قالغىنى . خوجام مهغلۇپ بولۇپ قاچتى

يالىڭاچ، ئاۋارە ھالدا ئۆز ماكانلىرىغا قېچىپ - سهرسان بولۇپ پىيادە، ئاچ

  . كېلىپ ساالمهت قالغانلىقلىرىغا شۈكرى قىلىشتى

ئېسهن قۇتۇلۇپ چىقىپ، -ئىسهاق خوجام قوشبېگىنىڭ قولىدىن ئامان

: ئاقسۇدىكى خوجامالر. مهنزىلمۇ مهنزىل يول يۈرۈپ ئاقسۇغا يېتىپ كهلدى
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تهنه - ، دەپ تاپا»يهكهن بىلهن قهشقهرنى بىر ئهخمهققه سېتىۋېتىپ كهپتۇ«

قۇمۇلدىن ئىسهاق خوجام بىلهن بىلله كهلگهن . قىلىپ خاپا بولۇشتى

، دەپ كۇچادا ئېلىپ »ھامىددىن خوجام بىلله ئېلىپ بارىدۇ«هشكهرلهرنى ل

قېلىپ، ئىسهاق خوجامغا ئاقسۇدىنمۇ لهشكهر قوشماي ئازغىنا لهشكهرلهر 

مارالبېشىنى قوشبېگى بېسىۋالغانلىقتىن يول . بىلهنال يولغا سالدى

 ۋە ئېتىلىپ قېلىپ مهدەت ۋە ياردەم ئۆز ۋاقتىدا يېتىپ بارالمىغانلىقىنى

ئۆزلىرىنىڭ قىلغانلىرىنى ئۇنتۇپ قېلىپ، گۇناھنى ئىسهاق خوجامغا ئارتىپ 

  . قويۇشتى

 لهشكهرنى 1500راشىددىن خان خوجام، ئىسهاق خوجامنىڭ ئارقىسىدىن 

بۇ لهشكهرلهر . يولغا سالغان بولسىمۇ، يهكهنگه بارماي ئاقسۇدا تۇرۇپ قالغانىدى

رىدا خىزمىتىدە بولغان لهشكهرلهر ئىسهاق خوجام قۇمۇل ۋە تۇرپاندىكى چاغلى

ئىسهاق خوجامنىڭ كۆڭلى بىر ئاز رەنجىپ كۇچاغا قاراپ يولغا . ئىدى

 لهشكهر ۋە 1500راشىددىن خان خوجام ئهۋەتكهن . چىقىشقا تهييارالندى

ئهسلىدە كوچا، بۈگۈر، كورلىدىن بولۇپ ھازىر ئاقسۇدا تۇرۇۋاتقان نۇرغۇن 

 بىرلىكته كۇچاغا قايتىپ كېتىشكه تهييار لهشكهرلهرمۇ ئىسهاق خوجام بىلهن

جامالىددىن خوجام بۇ ئهھۋالدىن خهۋەر تېپىپ ئۆزى ئاتلىنىپ . بولدى

ئىسهاق خوجامنىڭ خىزمىتىگه يېتىپ باردى ۋە ھهممه گۇناھنى ئۆز ئۈستىگه 

پىشكهشلهرنى -ساالم، تارتۇق-سوۋغا. ئېلىپ ئۆزرە ئېيتىپ ئهپۇ سورىدى

رەسمىيهتلىرىنى - بېرىپ، مېهماندارچىلىقنىڭ قائىدەئالدىدا قويۇپ، زىياپهت 

ئىسهاق خوجام جامالىددىن خوجامنىڭ ئىلتىماسىنى قوبۇل . بهجا كهلتۈردى

قىلىپ لهشكهرلهرنىڭ مهسلىههتى بىلهن تاھىرىددىن خوجام، مۇلالش 

 لهشكهرنى 1000خهزىنىچى، ئابدىۋايىتبهگ، ئهيسا بهگلهرنى باش قىلىپ 

جامالىددىن خوجام خۇشال ۋە .  ئىختىيارىغا تاپشۇردىجامالىددىن خوجامنىڭ

كۇال، پۇل ۋە -سهرۇپاي، سهلله-مىننهتدار بولۇپ، ھېلىقى لهشكهرلهرگه تون

لېكىن لهشكهرلهرنىڭ غهيرەت ۋە . تهڭگه بېرىپ ھهممىنى خۇرسهن قىلدى

دۆلهت ۋە ھاكىمىيهت . جهڭگىۋارلىقىغا زەخمهت يېتىپ زەئىپلىككه يۈزلهندى

  . ىپ زاۋاللىققا قاراپ ماڭدىئاجىزلىش
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سىيىت ئىسهاق خوجام بولسا ھهشهمهت بىلهن ئاتلىنىپ كۇچاغا يېتىپ 

ھهممىنى يوقتىن بار ئهتكۈچى، ھهممىگه كۈچى يهتكۈچى ئۇلۇغ «: ئۇ. باردى

، دېگهن »تهڭرىنىڭ دەرگاھىدا بۇنىڭدىن كېيىن نېمه ئىشالر يۈز بېرەركىن

 بولۇپ، بهش ۋاق نامىزىنى ئادا قىلىپ، خىيال بىلهن دۇئا ۋە تهلهپته-پىكىر

تۇغقان، - نىيازالر بېرىپ، ئۇرۇق- غۇرۋاالرغا نهزىر- يېسىر، غېرىب-يېتىم

ئېهسان قىلىپ - تىلالالر ئىنئام-سهرۇپاي، تهڭگه- بۇرادەرلىرىگه سهلله-يار

  . ئۆزىدىن مهمنۇن بولۇپ ياتتى- ئۆز

15  

كۇچالىق خوجىالرنىڭ ئارىسىدا قارىمۇقارشىلىق يۈز   
ئامهتكه شۈكرى - هرگهنلىكى؛ مۇشۇنداق بهختب

قىلمىغانلىقتىن ئۇالرنىڭ يامان ئاقىۋەتلهرگه قالغانلىقى ۋە 
 ئاتىلىق غازىنىڭ ھۆكۈمرانلىقى

سىيىت ئىسهاق خوجام پۈتۈن ئالهمنى ياراتقۇچى تهڭرىنىڭ ئىلتىپاتى   

بىلهن يهكهندە جانابىي ئاتىلىق غازى بىلهن سۈله تۈزۈپ، ئاۋام خهلقنىڭ 

قهسهملهر بىلهن ئىشنى ئاخىرالشتۇردى ۋە - ئاسايىشلىقىنى كۆزلهپ، ۋەدە- ىنچت

ئهمما راشىددىن خان . ئىبادەتكه مهشغۇل بولدى- كۇچاغا يېنىپ كېلىپ تائهت

يهكهننى لىڭگىرچاققا ئوخشايدىغان بىر قارا «: خوجام، جامالىددىن خوجامالر

خوجامنى ئهيىبلهشكه تهنه قىلىپ ئىسهاق -دەپ تاپا» ئهخمهققه سېتىپ كهپتۇ

  . باشلىدى

ئۇكىلىرى ۋە جامالىددىن خوجامنىڭ ئوغلى -راشىددىن خان خوجامنىڭ ئاكا

ئهتكهنلىرى -كىچىك خوجامالرنىڭ قىلغان-يهھيا خوجام باشلىق چوڭ

ئادىتىگه ياكى پادىشاھلىقنىڭ -ھېچقانداق مهزھهپ يا مىللهتنىڭ ئۆرپ

ر خالىغانچه ئهسكى ئىشالرنى ئۇال. يوسۇنلىرىغا مۇۋاپىق بولمىدى- قائىدە

  . قىلىشقا باشلىدى
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نهچچه يىلدىن بېرى يهكهن، قهشقهرلهردە نهچچه قېتىم «: ھامىددىن خوجام

توال . دۈشمهنلهرگه زەربه بهردىم، نهچچه قېتىم زەربه يهپ كهلدىم

مۇشهققهتلهرنى تارتتىم، ئاقيار يېزىسىنى مېنىڭ تهۋەلىكىمگه قوشۇپ - جاپا

جامالىددىن خوجام ماقۇل . لىددىن خوجامغا ئهرز قىلدى، دەپ جاما»بهرسه

قۇۋۋىتىگه ئىشىنىپ ئاقيارنىڭ - ئاخىر ھامىددىن خوجام ئۆز كۈچ. كۆرمىدى

ئاقسۇدىن ئاقيارغا بارغان . نۇرغۇن زېمىنلىرىنى ئۆزىگه تهۋە قىلىۋالدى

ئاقىۋەت جامالىددىن . مۇالزىمالرغا قاتتىق جازا بېرىپ قايتۇرۇۋەتتى-دورغا

ام دۈشمهنلىك مهسلىههتى، ئالدامچىلىق تهدبىرلىرىنى راسالپ خوج

ھامىددىن خوجام بولسا مېنىڭ ئىنىمدۇر، «: ئۈچتۇرپانغا خهت ئهۋەتتى، خهتكه

ئاقيارنى مهن سورىسام، دەپ . مۇشهققهتلهرنى تارتتى-دەرۋەقه نۇرغۇن مېهنهت

م ياخشى ئويلىنىپ كۆرسهم بۇ قىلغىنى. ئهرز قىلغاندا ماقۇل كۆرمىگهنىدىم

ھامىددىن خوجام ئۇكام ئۆزلىرى كهلسىله، مهن بىر نهچچه كۈن . بولماپتۇ

تۇرغۇزۇپ زىياپهت قىلىپ ئۆز قولۇم بىلهن ئاقيارنى داستىخانلىرىغا تهقدىم 

يېقىندىكى - بۇ ئىشالرنى يىراق. قىلسام، ئۆزلىرى خالىغانچه ئىدارە قىلسىال

تىپاقسىزلىقىمىز ئاشكارا بىزنىڭ ئىت. دۈشمهنلهر ئاڭالپ قالمىسۇن- دوست

مىكىر بىلهن تۇزاق قۇرۇپ - ، دەپ ھىيله»بولۇپ قالسا ياخشى بولماس

ھامىددىن خوجام بۇنى پۈتۈنلهي راست دەپ . مۇناپىقانه سۆزلهرنى يازغانىدى

ئىشىنىپ، جامالىددىن خوجىنى ئۆزىگه دوست چاغالپ، ئۇنىڭغا ئالدىنىپ، 

ىرىنى بىلهپ خاس مهھرەم، ئاقيارنى قولغا كىرگۈزۈش تهمهسىدە چىشل

داغدۇغا بىلهن ئاقسۇغا يېتىپ -ئهمهلدار، مۇالزىملىرىنى ئېلىپ ھهيۋەت

  . كهلدى

جامالىددىن خوجام ھامىددىن خوجامنىڭ كهلگهنلىكىدىن خهۋەر تېپىپ، 

ئىكرام بىلهن ئۆز ئوردىسىغا چۈشۈردى، -ئالدىغا ئادەم چىقىرىپ ئىززەت

ۆز اليىقىدا چۈشكۈن ۋە جاي تهيىن ھامىددىن خوجىنىڭ ئادەملىرىگىمۇ ئ

زىياپهت، مېهماندارچىلىقالر ئۆتكهندىن كېيىن جامالىددىن خوجام . قىلدى

ئۇكا -سىلهر ئارام ئېلىڭالر، بىز ئاكا«: مۇالزىملىرىنى قوشۇپ- ئۆزىنىڭ مهھرەم

ھهر قايسىمىز ھهر جايدا ئۇزۇندىن بېرى بىر يهردە بولۇپ مۇڭدىشالمىغانىدۇق، 
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سۆزلىرىمىزنى -بىرىمىزگه ئايان قىلىپ، گهپ- ىزنى بىرئهھۋالىم- ھال

مهھرەم، مۇالزىمالر، ئاي . ، دەپ رۇخسهت بهردى»تۈگىتىپ ئاندىن ئۇخاليمىز

ئهندىشىسىز -بىلهن يۇلتۇز بىر يهردە بولغان ئوخشايدۇ، دەپ خاتىرجهم، غهم

ئهمما جامالىددىن خوجام ئون نهچچه ئادەمنى تهييارالپ . چىقىپ ئۇخلىدى

ھامىددىن خوجامنىڭ كۆزى ئۇيقۇغا بارغاندىن كېيىن . تۈرۈپ قويغانىدىمۆك

مۆكتۈرۈپ قويغان ئادەملهر چىقىپ . جامالىددىن خوجام ئۆزىنى چهتكه ئالدى

ھامىددىن خوجامنى ئۇيقۇلۇقتا تۇتتى، ئادەملىرىنىمۇ زىياپهت ئۈستىدە تۇتۇپ 

ۈرۈپ، ئۈچ مۇالزىمنى ھامىددىن خوجامنى باغالپ ئاتقا مىند. تاراج قىلدى-تاالن

كۈندۈزدە كۇچاغا ئېلىپ بېرىپ -ئۇنى بىر كېچه. قوشۇپ كۇچاغا ئېلىپ ماڭدى

ھامىددىن خوجامنىڭ مۇسابهگ دېگهن ئاقسۇلۇق ئادىمىنى . نهزەربهند قىلدى

بۇ ئهھۋالالردىن قىرغىزالر ۋاقىپ بولۇپ دەرھال . قۇمغا كۆمۈپ ئۆلتۈردى

بېگى خهۋەر يهتكۈزگهن قىرغىزالرغا قوش. قهشقهردىكى قوشبېگىگه يهتكۈزدى

. ياراق ئىنئام قىلىپ بۇ ئىشتىن ناھايىتى خۇرسهن بولدى- سهرۇپاي، ئات- تون

جېدەلسىزال قولۇمغا كىرگۈزىدىغان بولدۇم، دەپ سۆيۈنۈپ - ئاقسۇ، كۇچانى جهڭ

  . كهتتى

بۇنىڭدىن ئىككى ئاي بۇرۇن ئۈچتۇرپان : يهنه بىر ۋەقهنىمۇ ئهسلهپ ئۆتهيلى

ۇرتىمىزنى ئۆزىمىز سورايمىز دەپ توپىالڭ كۆتۈرگهندە، نۇرغۇن خهلقى ي

بۇ ۋەقهنىڭ جهريانى يۇقىرىدا تهپسىلىي سۆزلىنىپ . ئادەملهر نابۇت بولغانىدى

شۇ چاغدا جېنىنى ئېلىپ قېچىپ كهتكهنلهرنىڭ بىر قىسمى . ئۆتتى

ھالىنى ئېيتىپ، ياقۇپبهگنىڭ -قهشقهرگه بېرىپ قوشبېگىگه ئهرز

ئۆتۈپ، ئۇنىڭغا يول باشالپ ئۈچتۇرپان، ئاقسۇ تهرەپلهرگه كېلىش ھىمايىسىگه 

يهنه بىرى، ئاقسۇدىكى جامالىددىن خوجامنىڭ . ئارزۇسى بىلهن تۇرۇۋاتقانىدى

خىزمىتىدە كۇچالىق ئابدۇراھمان دادخاھ، ئاقسۇلۇق ئابدۇلالھ دىۋان بېگى 

لىشنى دېگهن كىشىلهر بولۇپ، جامالىددىن خوجام مهملىكهتنى ئىدارە قى

بۇالر خوجامالرنىڭ ئهھۋالىنى . شۇالرنىڭ ئىختىيارىغا تاپشۇرۇپ قويغانىدى

قۇدرىتىنى ئۈستۈن چاغالپ، جېنىنى - مۆلچهرلهپ كۆرۈپ، ياقۇپبهگنىڭ كۈچ
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مۇھاپىزەت قىلىش غهرىزى بىلهن ياقۇپبهگنى تهكلىپ قىلىپ ئۇنىڭغا 

  . مهخپىي خهت ئهۋەتتى

 بهگمۇ يۇرتنى ئېلىپ بېرىدىغانلىقىغا كۇچادىكى باش ۋەزىر توختى ئىشىكئاغا

بىرلهپ كۆرۈپ ياقۇپبهگ -بۇ خهتلهرنى بىر. ۋەدە بېرىپ خهت ئهۋەتكهنىدى

قوشبېگىنىڭ غهيرەت تومۇرلىرى قاينىغىلى، مهملىكهتلهرنى بېسىۋېلىش 

  . تهمهلىرى مهۋج ئۇرغىلى باشلىدى

 مازىرىنىڭ ئهسلىدە بۇ خوجامالر كۇچادىكى مهۋالنا ئهرشىدىن ۋەلىيۇلالھنىڭ

ئابروي بىلىپ، شۇ مازارنىڭ دائىرىسىگه -شهيخلىق دەرىجىسىنى ئۆزىگه پهخرى

ئهمدىلىكته بۇ يهتته شهھهر، ھهتتا پۈتۈن موغۇلىستان . سىغىپ كهلگهنىدى

يېقىنلىق ۋە ئىتتىپاقلىقلىرى كېلىشهلمهسلىك، . ئۆلكىسىگه سىغىشمىدى

اقسىزلىق بارغانسېرى ئىتتىپ. ئىتتىپاقسىزلىق ۋە زىددىيهتكه ئايالندى

ئۇالر بۇ ئۇلۇغ دۆلهتنىڭ . ئاداۋەت، خۇسۇمهت ۋە دۈشمهنلىككه ئايالندى

ئاخىر . قىممىتىنى بىلمىدى، شۈكرى قىلمىدى، مهغرۇرلۇق قىلدى-قهدىر

. بىكار بىر ئهنجانلىقنىڭ قولىغا تاپشۇرۇپ قويدى-يهتته شهھهرنى بىكاردىن

  . بۇنىڭغا ئهپسۇس، مىڭ، يۈز مىڭ ئهپسۇس

مازارنىڭ ۋەخپه يهرلىرىدىن چىققان مهھسۇالتالرغا قانائهت قىلىپ، 

سهدىقه بېرىشىگه تهلمۈرگهن، مازارنىڭ ھۇجرىلىرىدا - دېهقانالرنىڭ ئۆشرە

ئىبادەت بىلهن ئۆمرىنى ئۆتكۈزگهن، - قوپۇپ، تائهت- بورىنىڭ ئۈستىدە يېتىپ

 خوجامالر، قاققا خۇش بولغان-كىشىلهر بهرگهن بىر جۈپ نان، بىر تاۋاق گۈله

ھهممىنى ياراتقۇچى ۋە رىزقى ئاتا قىلغۇچى خۇدانىڭ مهرھهمهت ئىلتىپاتى 

بىلهن بىردەمدىال پادىشاھلىق تهختىگه چىقىپ ھۆكۈمرانلىق تاجىنى 

بۇ موغۇلىستاندا ھېچقانداق ئادەمزاتقا ئۆمرى ئىچىدە، . باشلىرىغا كىيگهنىدى

يانىڭ دۆلىتى مۇيهسسهر ئهجدادى ئارىسىدا بۇنداق دۇن- يهتته پۇشتى، ئابا

  . بولمىغانىدى
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تۈرلۈك ھالۋا، يېمىش، -خوجامالرنىڭ ھهر كۈنى ئهتىگهن ناشتىلىقىغا تۈرلۈك

قىسما شهربهتلهر، پاقالن گۆشىدە ئهتكهن كاۋاپ، سامسا، - قهنداالت، قىسما- قهنت

ئىچمهكلهر -پهرمۇدە، مهززىلىك تاماق، خىلمۇخىل نازۇنېمهت، يېمهك

ئۆز . بۇنىڭ بىلهن ئىلگىرىكى ئهھۋاللىرىنى ئۇنتۇدى. تىئالدىلىرىغا كېلهت

قۇۋۋىتىمىز بىلهن ئىسالم ئېچىپ پادىشاھلىقنى تاپتۇق، دەپ ئويالپ - كۈچ

ئۇالرغا . خوپ بولۇپ ئهپلىشىپ ئۆتمىدى-ئهتراپىدىكى پادىشاھالر بىلهن ياخشى

ڭ خوجا ھاپىز شىرازىنى. باراۋەر مۇئامىله قىلمىدى ۋە كۆزىگه ئىلمىدى-تهڭ

  : مۇنۇ شېئىرىغا ئهمهل قىلمىدى

  ئاسايىش دۇ گىتى تهفسىرى ئىن دۇ ھهرپ ئهست،

  .با دوستان مۇرۇۋەت، بادۈشمىنان مادارا

بىرى - ئۇكا قېرىنداشالر بىر-ئاكا. دېگهن ئومۇمىي قائىدىگه ئهمهل قىلمىدى  

. باراۋەر مۇئامىله قىلمىدى-بىرىگه تهڭ-بىر. بىلهن ئىتتىپاق بواللمىدى

دۇنيالىقتىن ھاجهتسىز بولدۇق، بىزگه . شهپقهت قىلمىدى- ىگه مېهىربىر-بىر

  . تهكهببۇرلۇق ناغرىسىنى چالدى- ھېچكىم تهڭ كېلهلمهيدۇ، دەپ مهغرۇرلۇق

ئىنسان ھهممه نهرسىدىن ھاجهتسىز بولغاندا، ئۇنىڭ ۋۇجۇدىدىكى «

دېگهن ئايهتنىڭ مهزمۇنىچه ئىنسان زاتىنىڭ » ئىسيانكارلىق باش كۆتۈرىدۇ

  . جۇدىغا يوشۇرۇنغان ئىسيانكارلىق ئاشكارىالندىۋۇ

  پارچه  

  ئۆزىگه سازاۋاردۇر كبريامهنى،

  .كى مۈلكى قهدىمدۇر زاتى غهنى

  تاجنى قويۇپ،-بىرىنىڭ باشىغه تهختى

  .تهختىدىن ئېلىپ يهرگه ئۇرۇپ- بىرىن تاج
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مۇشۇنداق بىر ئهھۋالدا ئاسماندىن باال، تهڭرىدىن قازا كهلگهندەك، مۈشۈك 

اننى ئالغاندەك، قۇرغۇي قۇشقاچنى سوققاندەك، بىر چهبدەس، چاققان چاشق

پادىشاھ، يهنى ياقۇپبهگ ئاتىلىق غازىنىڭ شهرەپلىك قهدەملىرى يېتىپ 

بۇ . خوجامالرنىڭ دۆلىتىنى ئۆزى بىلهن قوشۇپ تىرىپىرەن قىلىۋەتتى. كهلدى

ى يهنه كاج پهلهكنىڭ چاقى ئۆزىنىڭ قهدىمكى ئادىتى بولغان ئالدامچىلىقىن

دېمهك، ئاقىل ۋە دانا كىشىلهر بۇ پانىي دۇنيانىڭ . ئاشكارا قىلدى

دۆلىتىنى ۋە ئۇنىڭ زاۋال تېپىپ يهر بىلهن يهكسان بولۇشىنى كۆزىگه - بهختى

غۇسسه، شادلىق ۋە پاراۋانلىق، ئاقىۋەت يهر بىلهن يهكسان -ئىلماي، غهم

  . بولىدۇ، دەپ بىلىشى الزىم

   خورنهق،گور پانى ئول تاق كىسرائى 

  .بۇ ئالهمدىن ئۇچۇپ كهتتى ھاۋالهق

  ئهگهر ياخشىلىقغه يوق ۋەفايى،

  .ۋەرەقه ئۇزرە سۇخهن باردۇر ۋەفالىق

 لهشكهرگه 150ئهسلى ۋەقهگه كهلسهك، جامالىددىن خوجام، توختى خهلىپىنى   

بىر .  قاتارلىق جايالرغا قاراۋۇل قىلىپ قويغانىدى باش قىلىپ چىالن، يايدى

 كېلىپ توختى خهلىپه  پبهگ قوشبېگىنىڭ يىگىتلىرىكېچىسى ياقۇ

ئهمما . باشچىلىقىدىكى قاراۋۇلالرنى تۇتۇپ باغالپ قهشقهرگه ئهۋەتتى

بۇ ئهھۋالالرنى كۆرۈپ . قاراۋۇلالردىن بىرى ئېتىنى سۇغارغىلى كهتكهنىكهن

  . قېچىپ بېرىپ جامالىددىن خوجامغا خهۋەر يهتكۈزدى

 چىقىپ ساي ئېرىقتا قونۇپ، ئاقسۇغا قوشبېگىنىڭ يىگىتلىرى يايدىدىن

ياقۇپبهگ قوشبېگى چىالندىن خوجا نهزەربهگ دېگهن كىشىنى . يېتىپ كهلدى

بۇالر قۇرۇق ئۈزۈم يولى بىلهن ئاچا .  يىگىت بىلهن ئۈچتۇرپانغا ئهۋەتكهنىدى39

خېتىپ . تاغقا كېلىپ چۈشكهندە، يولۇچىالر ئۈچتۇرپانغا خهۋەر يهتكۈزدى

بهگنىڭ ئالدىغا چۈشكۈن، قونالغۇ چىقاردى ھهم ئاتىلىق خوجام خوجا نهزەر
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غازىنىڭ يىگىتلىرى ئۈچتۇرپانغا يېتىپ كهلگهنلىكىنى مۇبارەكلهش ئۈچۈن، 

پىشكهشلهر بىلهن -ياقۇپ خوجا ئىشان، مۇھهممهد ئېلى دادخاھالرنى تارتۇق

ئهتىسى خوجا نهزەر بهگ ئادەملىرى بىلهن شهھهرنىڭ شىمالىي . ئهۋەتتى

ىكى تۈگمهن بېشى دېگهن يهرگه كېلىپ چۈشۈپ، ئىككى ئادىمىنى تهرىپىد

ئاشلىق، «: خېتىپ خوجامنىڭ ئالدىغا كىرگۈزۈپ مۇنداق دېدى― شهھهرگه 

ئۆزلىرى . ياراق ئامبارلىرى ۋە خهزىنىنىڭ ئاچقۇچلىرىنى بهرسىله- قورال

بارلىق مهنسهپدارلىرى بىلهن بېرىپ جانابىي ئاتىلىق غازى بىلهن كۆرۈشۈپ 

شۇنىڭ بىلهن . ، دېدى»ئا ئېلىپ يانسىال، ماڭا شۇنداق بۇيرۇق بېرىلگهندۇ

ھهممىمىز شهھهردىن چىقىدىغان بولۇپ، ئاخىرقى پېشىن ۋاقتىدا شهھهرنىڭ 

ئىككى خوجامنى، مولال توختى مۆھتېسىپ ئاخۇنۇمنى، . دەرۋازىسىغا كهلدۇق

باشقىالرنى .  دەرۋازىدىن چىقاردى  مهن كهمىنه يازغۇچىنى، بىر مىراخورنى

دەپ جار » زامان، ئاتىلىق غازىنىڭ زامانى-زامان«شۇ چاغدا . چىقارمىدى

         .سۇناي چالغىلى تۇردى- سېلىپ ناغرا

بىزگه يىگىرمه ئاتلىق . بىز بهش كىشى خوجا نهزەربهگنىڭ ئالدىغا كهلدۇق

ياڭخىدا قونۇپ ئهتىسى توشقان دەرياسىغا . ئادەمنى قوشۇپ ئاقسۇغا ماڭدۇردى

بۇ ئارىدا ئاتىلىق غازى . ىنىمىزدە مۇھهممهد بابا يۈز بېشى ئۇچرىدىكهلگ

ئاقسۇغا كىرىپ مۇھهممهد بابا يۈز بېشىنى ئۇچتۇرپانغا توقسابه لىككه 

مۇھهممهد باب يۈز . تهيىنلهپ بۇرھانىددىن خوجامغا يارلىق ئهۋەتكهنىكهن

تهرەپكه بىز يارلىقنى ئوقۇپ ئاتىلىق غازى تۇرغان . بېشى يارلىقنى بهردى

مۇھهممهد توقسابه بولسا، . قاراپ دۇئا قىلىپ ئاقسۇ تهرەپكه قاراپ ماڭدۇق

زىيادە -مهن بۇ مهرھهمهتلىك يارلىقنى كهم. ئۈچتۇرپانغا قاراپ راۋان بولدى

  : قىلماي تهلتۆكۈس ۋاراق يۈزىگه يازدىم

   



         http://ilkitap.blogbus.comئابرال ئېلكىتاپلىرى

Email: abral@live.cn               147                    QQ: 45661336 

 ئىنايهتنامه

تۈگىمهس ! سهيىدلهرنىڭ باش پاناھى بۇرھانىددىن خوجام ئىشان ئوغلىغا  

كۆپ ساالمدىن كېيىن مهلۇم بولغايكىم، بۇ ياخشى زاماندا ئۇلۇغ - دۇئا، كۆپتىن

جهننهت قىلىچنىڭ سايىسى «تهڭرىنىڭ غهمخورلۇقى بىلهن ئىسالم ئېچىش، 

دېگهن ھهدىسنىڭ مهزمۇنىغا مۇۋاپىق، پهيغهمبىرىمىز » ئاستىدا

رتالرغا شهرىئىتىنىڭ قىلىچىنى چېپىشنىڭ ياخشى نىيىتى بىلهن، بۇ يۇ

گهپنىڭ قىسقىسى شۇكى، مۇھهررەم ئېيىنىڭ . رىزقى، نېسىۋىمىز چۈشتى

 كۈنى ئاقسۇنىڭ پادىشاھلىق تهختىدە ئولتۇرغان كۈنلىرىمىزدە - 25

ئىخالسلىرىنىڭ زىيادىلىكى، دوستلۇقلىرىنىڭ يۇقىرىلىقىدىن ياقۇپ خوجا 

ئىشان، مۇھهممهد ئېلى دادخاھالر ئارقىلىق ئىتائهت ۋە 

ئۇلۇغلىرىڭالرنىڭ ئهمرىگه «غانلىقلىرىنى ئىزھار ئهتكهن ۋە بويسۇنىدى

دېگهن ھهدىسنىڭ مهزمۇنىغا ئهمهل قىلىپ ئهۋەتكهن خهتلىرىنى » بويسۇنۇڭالر

. ياخشى سائهتته تاپشۇرۇۋېلىپ مهزمۇنىدىن ۋاقىپ بولۇپ كۆپ خۇرسهن بولدۇم

كېلىش قىلىش قائىدىسى بويىچه تۆت ئات، بىر بوغچا -ئۆزئارا بېرىش

 سوۋغات ئهۋەتكهن ئىكهنال، ھهممىسى   كېچهك، بىر كاالم شېرىپ- ىيىمك

بۇ يهردە جامالىددىن خوجا بهزى ئىشالردىن ئهندىشه . ساالمهت تهگدى-ساق

ئۆزىمۇ بۇرۇنقى قىلغان . قىلىپ قاچقانىكهن، يىگىتلهر بېرىپ تۇتۇپ كهلدى

ۇناھىنى ئاچچىقنى يۇتۇش ۋە خااليىقنىڭ گ«بىزمۇ . ئىشالردىن توۋا قىلدى

دېگهن ھهدىسنىڭ روھىغا ئهمهل قىلىپ، بۇنىڭدىن » ئهپۇ قىلىش ساۋابلىق

كېچهك - ئۆز اليىقىدا كىيىم. ئىلگىرىكى گۇناھلىرىنى ئهپۇ قىلدۇق

ئۆزلىرى بولسىال بۇ ئهتراپتىكى سهيىدلهرنىڭ كۆزىگه . مهرھهمهت قىلدۇق

ە ھهر قانداق كۆرۈنگهن پېشۋاسى، نىيهتلىرىمۇ پاكىز ۋە ساپ، ئۆزلىرىگه تهۋ

بۇ تهرەپتىن كۆڭۈللىرىگه گۇمان . كىشىنىڭ گۇناھىنى ئهپۇ قىلدۇق

. بىز بولساق ئۆزلىرىنى ھهممىدىن بۇرۇن تونۇغان، بىلگهن. كهلمىسۇن

بىزنىڭ بۇ دېگهنلىرىمىزگه تهڭرىم ئۆزى . ئهندىشه قىلمىسىال- مۇتلهق غهم

  . گۇۋاھ بولغاي ۋەسساالم



         http://ilkitap.blogbus.comئابرال ئېلكىتاپلىرى

Email: abral@live.cn               148                    QQ: 45661336 

    )ھىجرىيه( يىلى -1284                                      

   

بىز شۇ كۈنى ناماز پېشىن ۋاقتى بىلهن ئاقسۇغا يېتىپ بېرىپ كونا ئۆتهڭ 

ھايال بولماي ھهمدەم باتۇر ئۆزى ئۈستىدە تۇرۇپ، نهچچه . دېگهن يهرگه چۈشتۇق

بادام، يېمىش مېغىزالر بىلهن كاتتا -پهتنۇسالردا قهنت، ناۋات، قهنداالت، پىسته

ىدىنال يوغان قازانغا دۈملهنگهن پولونى قازان بىلهن ئارق. داستىخان سالدى

مۇشۇ تهرىقىدە . كۆتۈرۈپ كىرىپ ئالدىمىزدا ئاغزىنى ئېچىپ ئاش تارتتى

سهرۇپاي، -  كۈنى سارايدىن تون-4. راۋۇرۇس ئۈچ كۈن زىياپهت ئۆتكۈزدى

ناۋات ئېلىپ كېلىپ تارتۇق راسالپ، مىنىپ كهلگهن ئاتلىرىمىزنى - قهنت

ئىككى .  ئاتىلىق غازى ئالىيلىرى بىلهن كۆرۈشتۈردىيېتىلهپ بېرىپ

بىزلهرنى .  ئىچىگه ئېلىپ كىرىپ زىياپهت قىلدى  خوجامنى خىمه خهرگاھ

 ئىچىگه ئولتۇرغۇزۇپ داستىخان سېلىپ شاھانه زىياپهت قىلدى ۋە   بارگاھنىڭ

تهكلىپ بويىچه . كۇال ئىنئام قىلدى- سهرۇپاي، سهلله-ئۆز اليىقىمىزدا تون

پاتىهه قىلىدىغان يهرلهرگه . هھىرىنى ئايلىنىپ ساياھهت قىلدۇقئاقسۇ ش

  . پاتىهه قىلىپ ئۆز ئورۇنلىرىمىزغا قايتىپ كېلىپ ئارام ئالدۇق

چۈنكى كۇچادىكى خوجامالر . ئهمما بۇ چاغالردا كوچا تېخى پهته بولمىغانىكهن

ى نۇرغۇن يۈسۈپ باتۇر، ئىبراھىم باتۇر، تهلهي باتۇر، ياقۇپ باتۇر قاتارلىقالرن

لهشكهر بىلهن ياقۇپبهگ قۇشبېگىنىڭ ئالدىغا ئۇرۇشقا ئهۋەتكهن بولۇپ، بۇالر 

ياقائېرىققا يېتىپ كېلىپ يولنى توسۇپ، سۇنى ئۆتكۈزمهي نۇرغۇن جهڭلهرنى 

قۇشتېمى، جوغا، ياقائېرىق دېگهن يهرلهردە قۇشبېگىنىڭ نۇرغۇن . قىلغان

سىتىپ ۋاقتىنچه غهلىبه يىگىتلىرىنى يوقاتقان ۋە باتۇرلۇقلىرىنى كۆر

ئاخىردا . بىراق ۋاقىتسىز قىلغان باتۇرلۇقلىرى كارغا كهلمىدى. قىلغانىكهن

ياقۇپبهگ قوشبېگىنىڭ يىگىتلىرى غالىب كېلىپ، كوچا لهشكهرلىرىنى 

  . غهزەپ بىلهن سىياسهتنىڭ تىغىدىن ئۆتكۈزۈپ ھاالك قىلدى-قهھرى
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 ئاداۋەت خۇسۇمهتلىرىنى بۇنىڭدىن بىر ئاز ئىلگىرى، لۈكچۈنلۈكلهر كونا

يېڭىالپ، ئۈرۈمچى تۇڭگانلىرىنى ئۆزىگه رام قىلىپ، ئابىددىن خوجام باشلىق 

تۇرپاننى ئۆزلىرى . كوچا لهشكهرلىرىنى تۇرپاندىن ھهيدەپ چىقارغانىدى

سورغاندىن تاشقىرى كوچا تهرىپىگه يۈزلىنىپ، كورال ۋە بۈگۈرنى قولغا ئالغان 

 4000ددىن خوجامغا ياردەم قىلىپ، چاغدا، راشىددىن خوجام ھامى

 لهشكهر تۇڭگانالرنى 4000بۇ . لهشكهرلهرنى تۇڭگانالرغا قارشى ئهۋەتكهنىدى

قوغالپ قارا شهھهر دەرياسىدىن ئۆتكۈزۈپ تۇرغان چاغدا، راشىددىن خوجام 

ياقۇپبهگ ئاتىلىق غازىنىڭ ئاقسۇنى بېسىۋالغانلىقىنى ئاڭالپ، ھامىددىن 

كۆپ ئۆزرە ئېيتىپ ناماقۇل -دى ۋە ئۇنىڭغا كۆپتىنخوجامنى قايتۇرۇپ كهل

سهرۇپاي ۋە نۇرغۇن ئىنئامالرنى بېرىپ، ياقۇپبهگ قوشبېگى بىلهن -بولۇپ، تون

ھامىددىن .  لهشكهر بىلهن ئاقسۇغا ماڭدۇرغانىدى4000جهڭ قىلىش ئۈچۈن 

خوجام لهشكهرلهرنى باشالپ كۇچادىن چىقىپ بايغا كېلىپ بىر ئوتلۇق، 

 تېپىپ چۈشۈپ ئارام ئالدى ۋە لهشكهرلهرگه ئىختىيار ئۆزۈڭالردا سۇلۇق يهرنى

ئاندىن بارلىق ۋەقهنى بايان قىلىپ . دەپ جاكارالپ ئۇالر بىلهن كارى بولمىدى

خهتنى ئېلىپ بارغان كىشى ياقۇپبهگ . ياقۇپبهگ قوشبېگىگه خهت ماڭدۇردى

ن كېيىن قوشبېگى خهتنى كۆرگهندى. قوشبېگى بىلهن ياقائېرىقتا ئۇچراشتى

بىز . ھامىددىن خوجام جانابىي ئالىيلىرى دەرھال كهلسۇن«خۇشال بولۇپ 

ھامىددىن . دەپ ئالدىغا مهخسۇس خهۋەرچى ئهۋەتتى» يولىغا ئىنتىزاردۇرمىز

ئۇالر ئۆزئارا . خوجام يېتىپ كېلىپ ياقۇپبهگ قوشبېگى بىلهن كۆرۈشتى

سهرۇپاي ۋە - نقوشبېگى ھامىددىن خوجامغا تو. بىرىنى تهبرىكلهشتى-بىر

بىز كۇچانىڭ ئىشىنى تۈگهتكۈچه قهشقهرگه «نۇرغۇن ئىنئامالرنى بهردى ھهم 

ھامىددىن خوجام قهشقهرگه بېرىپ تۆرىلهر . ، دەپ يولغا سالدى»بېرىپ تۇرسىال

كېچهكلهردە ھهممىنىڭ -قاتارىدا سورۇنالرغا قاتنىشىپ مهئىشهت، كىيىم

  . دۆلىتىدىن بهھرىمهن بولدىئالدىدا بولۇپ، ياقۇپبهگ ئاتىلىق غازىنىڭ 

ياقۇپبهگ ياقا ئېرىقتىن ئاتلىنىپ مهنزىلمۇ مهنزىل يول يۈرۈپ كۇچاغا يېتىپ 

ياقۇپبهگ بىر نهچچه يىگىتلىرى كىرىپ راشىددىن خوجامنى تۇتۇپ . كهلدى

سهرۇپاي ئىلتىپات قىلىپ - قوشبېگى خوجامغا ئۆز اليىقىدا تون. چىقتى
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ىن خان خوجام ئوردىسىغا كىرگهندىن راشىدد. ھويلىسىغا كىرگۈزۈۋەتتى

كېيىن قولىغا قىلىچ ئېلىپ، ياقۇپبهگ ئاتىلىق غازىنىڭ بىر مهھرىمىنى 

قولىغا مىلتىق ئېلىپ سېپىلنىڭ ئۈستىگه چىقىپ . چېپىپ ئۆلتۈردى

ئهنجانلىقنى ئۇرۇپ - بۇ قىپچاق! مېنىڭ باتۇرلىرىم قهيهرگه كهتتىڭالر«

ۋارقىراپ يۈرگهن چاغدا، ئاتىلىق دەپ » !ھهيدەپ چىقىپ ئۆلتۈرمهمسىلهر

شۇنىڭدىن . غازىنىڭ ئادەملىرىدىن بىر قانچىسى كېلىپ ئۇنى تۇتۇپ باغلىدى

تارىخىي . كېيىن نېمه بولغانلىقىنى ھېچكىم كۆرمىدى ھهم بىلمىدى

 كۈنى مانا شۇنداق بىر ۋەقه - 2 ماھى سهپهر ئېيىنىڭ    يىلى- 1284ھىجرىيه 

  . يۈز بهردى

شهيخ خوجام، جااللىددىن خوجام، . ى يهكهندە يوقاتتىجامالىددىن خوجامن

خېتىپ خوجام ۋە . پهخرىددىن خوجام ۋە باھاۋىددىن خوجامالرمۇ يوقىتىلدى

ئۇنىڭ ئوغلى مهھمۇدىن خوجامالرنى قهشقهرگه ئېلىپ بېرىپ مهھمۇد خوجا 

بۇالر خوجا ھهزرەتنىڭ ئاشخانىلىرىدىن تاماق . ھهزرەتنىڭ خىزمىتىگه قويدى

كېچهكلىرىنى كىيىپ ئون بىر -سهرۇپاي، كىيىم- خوجا ھهزرەتنىڭ تونيهپ ۋە

بېيجىڭ ئهھلى ئىككىنچى قېتىم ئاتا يۇرتلىرىغا ئىگه . يىل ئۆمۈر سۈردى

قاياشلىرى بىلهن -بولغاندا، بۇالرمۇ ئاتا يۇرتلىرىغا قايتىپ بېرىپ، ئۇرۇق

  . كۆرۈشۈپ ئۇالر بىلهن بىلله قالغان ئۆمرىنى ئۆتكۈزدى

دە ئىسهاق خوجام، ھامىددىن خوجام، مهھمۇدىن خوجامالر ساالمهت بۇ دەۋر

.  ئاي پادىشاھلىق قىلدى37كۇچالىق خوجامالر ئۈچ يىل بىر ئاي يهنى . قالدى

شهرق تهرىپى قۇمۇل بارىكۆلگىچه، شىمال تهرىپى قالماق ئىچى يۇلدۇزغىچه، 

نگىچه غهرب تهرىپى مارالبېشى يهكهنگىچه، جهنۇب تهرىپى لوپنۇر، چهرچه

بۇنىڭدىن باشقا بىرەر . نۇرغۇن كاپىرالر ھاالك بولدى. ئۇالرغا تهۋە بولغانىدى

نۇرغۇن . نهمۇنه، يادىكار بولغۇدەك ياخشى ئىشتىن خاتىرە قالمىدى

دۇنيانى ھېچ نهرسىگه -مۈلۈك، خهزىنىلهر توپالنغان بولسىمۇ، بۇ مال-مال

  . ا چۈشۈپ كهتتىشۇ پېتى ئاتىلىق غازىنىڭ چاڭگىلىغ. سهرپ قىاللمىدى
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ئهتمىشلىرىگه بۇ تهتۈر پهلهك يار بهرمهي، -كۇچالىق غوجامالرنىڭ قىلمىش

يهتته شهھهرنىڭ . ئهزەلدىن كونا ئادىتى بولغان ۋاپاسىزلىقنى نامايان قىلدى

سهلتهنىتىنى ياقۇپبهگ ئاتىلىق غازىنىڭ -دۆلهت، ھۆكۈمرانلىقى، ئىززەت

  . قولىغا تاپشۇردى

خۇرام كۇچالىق خوجامالرنىڭ قىسسه، داستانلىرىنى -لئهمدى بۇ قهلهم خۇشا

يېزىشتىن تىزگىنىنى قايتۇرۇپ جانابىي ئاتىلىق غازىنىڭ پادىشاھلىق 

سهلتهنهتلىرىنىڭ قىسسه، داستانلىرىنىڭ چهكسىز مهيدانلىرىدا جهۋالن 

بۇ مهقسهتنىڭ ئهمهلگه ئاشۇرۇلۇشى ئۈچۈن ئۇلۇغ . قىلىش ئۈچۈن ئات چاپتى

  .ياردەم بېرىدىغانلىقىغا ئىشىنىمهن-تهڭرىنىڭ مهدەت

 

  

   

  

  

 ئىككىنچى داستان  

 

    

   

1  
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ياقۇپبهگ ئاتىلىق غازىنىڭ موغۇلىستان مهملىكىتى ۋە يهتته شهھهر 

ئهھلىنى ئېستېال قىلغانلىقى ۋە بۇزۇرۇكخان تۆرەمنىڭ پادىشاھلىق 

 تهختىدە ئولتۇرغانلىقى

هسلى يۇرتى تاشكهنت رىۋايهتلهرگه قارىغاندا، ياقۇپبهگ قوشبېگىنىڭ ئ

ئۇ . ۋىاليىتىنىڭ پىسكهنت دېگهن يېرى بولۇپ، شۇ يهردە تۇغۇلۇپ ئۆسكهنىكهن

كىچىدىنال ئهمهلدارلىق قائىدىلىرىنى ئۆگهنگهن ۋە باتۇرلۇق ئىلىملىرىنى 

شۇ چاغالردا نارمۇھهممهد قوشبېگى تاشكهنتكه ھاكىم . مهشق قىلغانىكهن

شۇ . ىنى نىكاھىغا ئالغانىكهنبولغان بولۇپ، ياقۇپبهگنىڭ ھهمشىرىس

ئۇنىڭدىن . سهۋەبىلهر بىلهن ياقۇپبهگ نارمۇھهممهدكه مۇالزىم بولغانىكهن

كېيىن تاشكهنتكه تاجىك قانائهت شاھ ھاكىم بولغاندا، ياقۇپبهگ ئۇنىڭغا 

مۇالزىم بولغان ۋە مهھرەملهر قاتارىدا ياخشى خىزمهت قىلىپ كۆزگه 

. يۈز بېشى قىلىپ تهيىنلهنگهنىكهنكۆرۈنگهنلىكى ئۈچۈن مهھرەملهرگه 

ئاندىن ياقۇپبهگنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ ئۇنى ئاق مهسچىت دېگهن 

ئاق مهسچىت بولسا . شهھهرگه مۇستهقىل ھاكىم قىلىپ تهيىنلىگهنىكهن

تاشكهنت ۋىاليىتى ۋە دەشتى قىپچاق ئىچىدىكى تونۇلغان مهشهۇر بىر شهھهر 

بۇ .  مهنزىل يول ئىدى12ڭ ئارىلىقى بولۇپ، تاشكهنت بىلهن ئاق مهسچىتنى

 بولسا كېرەك، بۇ چاغدا    يىلى-1265چاغدا تارىخىي ھىجرىيىنىڭ تهخمىنهن 

شۇ .  ياشتا بولۇپ، بىر نهچچه يىل ئاق مهسچىتته يۇرت سورىدى22ياقۇپبهگ 

كېلىش قىلىپ يۈرۈپ -كۈنلهردە روسىيىلىك ئادەملهردىن بىر قانچىسى بېرىش

مۇشۇ دەريا دىكى بېلىقالرنى : ئۇالر ياقۇپبهگكه.  بوپتۇياقۇپبهگ بىلهن دوست

بىزگه ساتسىڭىز، بىز تۇتۇپ قۇرۇتۇپ ئىچكى ئۆلكىلهرگه ئېلىپ كهتسهك، 

ياقۇپبهگ قانائهت شاھقا مهلۇم قىلىپ قويۇپ، ئۇالرنىڭ دېگىنىگه ماقۇل . دەپتۇ

هر توختامنامىل-  مىڭ قىزىل تىلالغا سېتىپ ھۈججهت40بوپتۇ ۋە بېلىقالرنى 

  . تۈزۈشۈپتۇ
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يهنه بىر ئهھۋال شۇكى، ئاق مهسچىت ئهتراپىدىكى قىرغىز، قازاقالر بېرىشكه 

باجالرنى - باجالرنى ۋاقتىدا بهرمهي كهينىگه تارتىپ، زاكات-تېگىشلىك زاكات

تاالپ، -يىغقىلى چىققان ئادەملهرنى ئۇرۇپ ھهيدىۋەتكهن، ھهتتا ئۇالرنى بۇالپ

ىغان ياقۇپبهگ نۇرغۇن قوشۇن بىلهن بېرىپ بۇنى ئاڭل. تاراج قىلغان-تاالن

قىرغىز، قازاقالر بىلهن سوقۇشقانىكهن، ئاخىر ياقۇپبهگ غهلىبه قىلىپ 

مۈلۈك، -قىپچاق، قازاقالرنى باغالپ ئهسىر قىلىپ، نۇرغۇن مال- قىرغىز

ئۇالغالرنى ئولجا ئېلىپ ئۆز جايىغا قايتىپ كهلگهنىكهن، شۇنىڭ بىلهن -ئات

  .  زىيادە، ئىستىقبالى ياخشى بولۇپتۇكۈندىن كۈنگه دۆلىتى

مهن كهمىنه ئاجىز «: شۇ كۈنلهردە ياقۇپبهگ قوقهن پادىشاھلىق ئوردىسىغا

قۇللىرى خان ھهزرەت ئالىيلىرىنىڭ دىدارىنى كۆرۈپ، بوسۇغىلىرىنى تاۋاپ 

قىلسام، توپىسىنى سۈرمه ئورنىدا كۆزۈمگه سۈرتۈپ، خىزمهتكارچىلىقىمنى 

قوبۇل قىلىشلىرىغا . ن ئارزۇيۇمنى ئىزھار قىلدىمبىلدۈرۈپ يانساپ دېگه

خان ھهزرەت ياقۇپبهگنىڭ . ، دەپتۇ»مۇشهررەپ بولۇشنى ئۈمىد قىلىمهن

ياقۇپبهگ . دەپ يارلىق چۈشۈرۈپتۇ» كهلسۇن«تهلىپىنى ماقۇل كۆرۈپ 

توققۇز قىرغىز، قازاق قىزلىرىنى -يارلىقنى تاپشۇرۇۋالغاندىن كېيىن، توققۇز

توققۇز ياش، - زىننهتلهر بىلهن، توققۇز- كېچهك، زىبۇ-كىيىمرەڭمۇرەڭ ئېسىل 

بىساقال، بهرنا ئوغۇلالرنى خىلمۇخىل ئالىي ئۈستىباش، ئۆتكۈر قلىچ ۋە 

جابدۇقلىرى -توققۇز قازاق ئېتىنى قالماق ئېگهر. خهنجهر بىلهن ياساندۇرۇپتۇ

ماتا، ئېسىل -جابدۇپ، ئۇنىڭدىن باشقا ھهر تۈرلۈك مال- بىلهن ياساپ

  . پىشكهشلهرنى تهييارالپتۇ-تلهرنى ھازىرالپ، تارتۇقرەخ

ياخشى سائهت، ئۇلۇغ كۈنلهرنىڭ بىرىدە يۇقىرىدا ئىزھار قىلىنغان 

پىشكهشلهرنى ئېلىپ، قوقهن شهھىرىگه بېرىپ پادىشاھلىق - تارتۇق

پىشكهشلهرنى كۆزدىن - خان ھهزرەتلىرى تارتۇق. ئوردىسىغا داخىل بولۇپتۇ

پىشكهشلىرىگه خان ھهزرەت مهمنۇن -ڭ بۇنداق تارتۇقياقۇپبهگنى. كهچۈرۈپتۇ

ئېهسانالرنى ئىلتىپات - بولۇپ، پادىشاھالرغا خاس سېخىيلىق بىلهن ئىنئام

قىلىپ، ئۇنى ھهممه سهركهردە، قوماندان، ئهمهلدارلىرىدىن دەرىجىسىنى 
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بۇ چاغقىچه . يۇقىرى قىلىپ، يۇرتىغا قايتىپ كېتىشكه رۇخسهت قىلىپتۇ

تهرىپىدىن باشقا ئهمهلدارالردىن بۇ تهرىقىدە پىشكهشلهر دەشتى قىپچاق 

  . كهلمىگهنىكهن

ياقۇپبهگ ئاق مهسچىتنىڭ ھاكىملىقىغا تهيىنلهنگهندىن كېيىن، ھاكىم، 

ۋەزىر، قوماندان، ئهمهلدارالرنىڭ قىزغىنىش، كۆرەلمهسلىك ئاداۋەتلىرى 

قىتىشقا قوزغىلىپ، ياقۇپبهگكه زەربه بېرىپ ئاجىزلىتىش، بهلكى ئۇنى يى

پىشكهشلهرنى - ياقۇپبهگنىڭمۇ مۇشۇنداق تارتۇق. ھهرىكهت قىلىشقا باشالپتۇ

ئېلىپ بېرىشتىكى غهرىزى تاشكهنتنىڭ ھاكىملىقىنى قولغا كىرگۈزۈش، 

بهلكى تاشكهنتنىڭ ھاكىملىقى قولغا كهلگهندىن كېيىن غايىبتىن غهلىبه 

ىرگۈزۈشكه ئاتا قىلغۇچى ئۇلۇغ تهڭرى پادىشاھلىق تهختىنى قولۇمغا ك

مۇيهسسهر قىلسا ئهجهب ئهمهس، دېگهن ئارزۇ ئۇنىڭ دىلىغا تاشقا ئويۇلغاندەك 

چۈنكى ئۇلۇغ تهڭرى ياقۇپبهگنى دەسلهپ ياراتقاندا . چوڭقۇر ئورناشقانىكهن

  . پهيلىنى ئۈستۈن قىلغانىدى-زۇۋۇلىنى يوغان ئۈزۈپ، نىيهت ۋە خۇي

ياقۇپبهگنىڭ پادىشاھلىق «: ىئهمما ئوردا ئهمهلدارلىرى ۋە لهشكهر باشلىقلىر

دۇنيانىڭ -ئالىي ئوردىغا ئېلىپ كهلگهن تارتۇقلىرى ئۆزى ئولجا ئالغان مال

ئۇنىڭ يىغىۋالغان . دىن بىرىگه توغرا كېلىدۇ100دىن بهلكى 10

ھېسابسىز بولۇپ، ئۇنىڭ تاشكهنتكه ھاكىم -غهنىيمهتلىرى ھهددى-ئولجا

تلىرى ئۇنىڭغا تاشكهنت ياكى مۇبادا خان ھهزرە. بولۇش تهمهسى بار ئىكهن

بىرەر كاتتا يۇرتنىڭ ھاكىملىقىنى ئىلتىپات قىلىپ بهرسه، بۇ دۆلهتنىڭ 

پاراۋانلىقىنى خاراب ۋە ۋەيران قىلىپ، تۇزكورلۇق قىلىدىغانلىقى - بهخت

ئارقىدىن - ، دەپ خان ھهزرەتلىرىگه ئارقا»چىرايىدىن مهلۇم بولۇپ تۇرىدۇ

ھىيلىگهرلىككه - ھهزرەت بۇ تۆھمهتخان . شىكايهت قىلىشقا باشالپتۇ

مۈلكى - ئاق مهسچىتكه بېرىپ ياقۇپبهگنى تۇتۇپ، پۈتۈن مال«ئىشىنىپ، 

 ئاتلىق ياساۋۇلغا پهرمان 40، دەپ »بىلهن قوشۇپ ئوردىغا ئېلىپ كېلىڭالر

  . بېرىپتۇ
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دېگهن ھهدىسنىڭ مهزمۇنىغا » ياخشىلىقنىڭ قۇلى― ئىنسان «ياقۇپبهگ 

قېشىدىكى خاس مهھرەملهردىن ئابدۇلالھ يۈز بېشى مۇۋاپىق خان ھهزرەتنىڭ 

قاتارلىق بىر نهچچه كىشىگه ئىنئام، ئېهسانالر بېرىپ ئوردىدا قانداق 

سۆز ئۆتۈلسه ئۆزىنى خهۋەردار قىلىپ تۇرۇشقا ۋەدە ئېلىپ ئۆزىگه رام - گهپ

دېگهن ئايهتنىڭ » ۋەدىگه ۋاپا قىلىڭالر«قىلىۋالغانىكهن، بۇ مهھرەملهر 

ياقۇپبهگ بۇ . ىچه بۇ يامان خهۋەرنى ياقۇپبهگكه مهلۇم قىلىپتۇمهزمۇنى بوي

ئوردىدىن مېهمان كېلىدۇ، سىلهر ئالدىغا «يامان خهۋەرنى ئاڭلىغاندىن كېيىن 

بېرىپ، ئۇچرىغان يهردە توختىتىپ قويۇپ ماڭا ئۇچۇر بېرىڭالر، ئۆزۈم ئالدىغا 

بارغان . هۋەتىپتۇدەپ كىشى تهيىنلهپ ئۈچ مهنزىل يهرگه ئالدىدىن ئ» چىقىمهن

ئادەملهر خان ھهزرەتنىڭ ياساۋۇللىرى بىلهن ئۇچرىشىپ ئۇالرنى توختىتىپتۇ 

ياقۇپبهگ . ۋە ئۇالرغا زىياپهت بېرىپ ھايال قىلىپ ياقۇپبهگكه ئۇچۇر بېرىپتۇ

قوقهندىن كهلگهن ياساۋۇلالرنىڭ «: قالغان ئهمهلدار، يىگىت مهھرەملىرىگه

يېرىم كېچىدە يولغا چىقىپ ئارقاڭالردىن ئالدىغا سىلهرمۇ بېرىڭالر، مهن 

، دەپ ماڭدۇرۇۋېتىپ شهھهرنى خالىي قىلىپ، ئۆزى كونا »يېتىپ بارىمهن

تىلال، نهق ئالتۇنلىرىنى -خىزمهتكارى ئاالشبهگنى ھهمراھ قىلىپ، تهڭگه

  . ئېلىپ بۇخارا شېرىپكه قاراپ يولغا چىقىپتۇ

، قانداق ھادىسه يۈز ئهمما ياساۋۇلالر ۋە يىگىتلهر ياقۇپبهگ چىقمىدى

بهردىكىن، دەپ شهھهرگه كىرسه، ياقۇپبهگدىن ھېچقانداق نىشان ۋە ئهسهر 

ياساۋۇلالر خان ھهزرەتنىڭ غهزەپلىرىدىن قورقۇپ ياقۇپبهگنىڭ . يوق

ياقۇپبهگ بىر نهچچه . ئارقىسىدىن سىر دەرياسىغىچه قوغالپ بېرىپتۇ

تۇلۇمنى پۈدەپ ئىچىگه . ئۆچكىنىڭ تېرىسىنى تۇلۇمچه سويۇپ ئېلىۋالغانىكهن

يهل تولدۇرۇپ، ئاغزىنى مهھكهم ئېتىپ سۇغا تاشالپ، ئۆزلىرى ئۈستىگه 

ساالمهت - چىقىپ ئاتلىرىنى سۇ ئۈزدۈرۈپ بۇ خهتهرلىك دەريادىن بىخهتهر، ساق

ياساۋۇلالر ئۆتهلمهي، ئوق ئاتسا ئوق يهتمهي، ئاخىر نائۈمىد . ئۆتۈپ كېتىپتۇ

ئامان بۇخاراغا يېتىپ -ياقۇپبهگ تىنچ. تۇبولۇپ ئارقىسىغا يېنىپ كېتىپ

  . بېرىۋاپتۇ
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شۇ ۋاقىتالردا مهللهخانمۇ بۇخاراغا بېرىپ بۇخارا ئهمىرىنىڭ ھىمايىسى 

مهللهخان بىلهن ياقۇپبهگ زاماننىڭ ھادىسىلىرى، . ئاستىدا تۇرۇۋاتقانىكهن

ساالمهت -زەخمهتلىرىدىن ساق- دەۋرنىڭ ئىنقىالب ۋە ئۆزگىرىشلىرىنىڭ زىيان

  . پادىشاھلىق ئوردىسىغا قايتىپ بېرىپتۇ― تۇلۇپ، قوقهنگه قۇ

مۇشۇنداق ئادالهت ئورنىتىلغان، زاماندا خۇدايارخاننىڭ دۆلهت قۇياشى غهرب 

تهرەپكه ئولتۇرۇپ، مهللهخاننىڭ بهخت ئاپتىپى شهرق تهرەپتىن كۆتۈرۈلۈپ 

بۇ كۈنلهردە ياقۇپبهگكه خوجهنتنىڭ . ئالهم يۈزىنى يورۇتقىلى تۇردى

  . اكىملىقى نېسىپ بولدىھ

خورام ھالدا زاماننىڭ ئهھۋالىغا يارىشا -ياقۇپبهگ خوجهنتته خۇشال

ھۆكۈمرانلىق سۈرۈۋاتقان چاغدا، بهزى زىددىيهتلىك كىشىلهر خانغا 

خان ھهزرەت . ياقۇپبهگنىڭ ئۈستىدىن شىكايهت قىلىپ ئىشهندۈردى

. زىمالرنى بۇيرۇدىياقۇپبهگنى ئېلىپ كېلىپ سوراققا تارتىش مهقسىتىدە مۇال

تهلهيلىك، دۆلهتمهن ياقۇپبهگ خهۋەر تېپىپ ئهۋەتىلگهن - ئهمما بهخت

مۇالزىمالر خوجهنت شهھىرىگه كىرىشى بىلهن تهڭ ئارقا ئىشىكتىن چىقىپ، 

ياقۇپبهگ بولسا ئىشتا . ئېسهن بۇخاراغا قېچىپ باردى-دەريادىن ئۆتۈپ ئامان

بىلىرىدىن خهۋەردار ھوشيار پۇختا، تۇرمۇشتا سىنالغان، زاماننىڭ تهجرى

خوجهنت شهھىرىنىڭ بىر تهرىپى دەريا بولۇپ، ئوردا دەريانىڭ . كىشى ئىدى

ياقۇپبهگ بۇخارا تهرىپىدىكى يولالرغا . لېۋىدىكى ئېگىزلىككه جايالشقانىدى

شۇڭا ھايال بولمايال بۇخاراغا . ئادەم تهيىنلهپ ئاتالرنى باقتۇرۇپ تۇرغانىدى

ان ھهزرەتنىڭ مۇازىملىرى يارلىقنى ئىجرا قىاللماي ئهمما خ. يېتىپ باردى

مهيۈس ۋە نائۈمىد بولۇپ قوقهن پادىشاھلىق ئورنىغا يېتىپ بېرىپ بولغان 

خان ھهزرەت ئهھۋالدىن خهۋەر تاپقاندىن . بىرلهپ مهلۇم قىلدى-ۋەقهنى بىر

كېيىن قاقتتىق غهزەپلىنىپ بۇخارا ھاكىمىغا خهت يېزىپ ئهھۋالنى مهلۇم 

  : مهزمۇنى مۇنداق ئىدى. قىلدى
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پىسكهنتلىك ياقۇپبهگ نۇرغۇن گۇناھالرنى ئۆتكۈزۈپ بۇخاراغا قېچىپ «  

. نىيىتىنىڭ يامانلىقى ھهممه شهھهرگه مهلۇم ۋە مهشهۇردۇر. كېتىپتۇ

مهسلىهىتىم شۇكى، بۇنىڭ . ئهلۋەتته ئۇنى تۇتۇپ زىندانغا ھۆكۈم قىلغايال

را ئهھلىگه زەرەر كهلتۈرۈشتىن پاسات ۋە يامانلىقىنىڭ زىيىنى بۇخا- پىتنه

  . »ئېهتىيات قىلىشلىرى ناھايىتى مۇھىمدۇر

بۇخارا ھاكىمى بۇ ئىشتىن ۋاقىپ بولغاندىن كېيىن ياقۇپبهگنى تۇتۇپ 

  . زىندانغا تاشلىدى

ئۇالر . ئاالشبهگ ۋە مۇھهممهد باباالر بۇ قېتىممۇ ياقۇپبهگكه ھهمراھ ئىدى

زىندان باققۇچىالرغا . ەر ئالدىنان توشۇپ بېرىپ ياقۇپبهگدىن خهۋ-ئاش

مۇشۇ تهرىقىدە . تىلال بېرىپ دوستلۇق ئاالقىسى ئورناتتى- تهڭگه

  . سهككىز ئاي ئۆتتى-يهتته

. ئۇشتۇمتۇت بۇخارا ئهمىرى شهھىرى سهبزىگه لهشكهر تارتىپ بارىدىغان بولدى

زىنداندىكى گۇناھكارالرنىڭ گۇناھىنى ئهپۇ قىلىپ، زىنداندىن ئازاد قىلىپ 

  . رنى ئۆز قوشۇنىغا ياردەملهشتۈرىدىغان بولدىئۇال

شۇ . ياقۇپبهگ بۇخارانىڭ چوڭلىرىدىن بىرى بىلهن تىل بىرىكتۈرگهنىدى

چاغدا بۇ كىشى بۇخارا ئهمىرىگه ياقۇپبهگنىڭ ياخشى سۈپهتلىرىنى، كارغا 

بۇخارا ئهمىرى ياقۇپبهگنى ئۆز . ياراملىق ئادەم ئىكهنلىكىنى مهلۇم قىلدى

اقىرتىپ كېلىپ، رەڭگىرويىدىن قابىلىيىتى بارلىقىنى كۆرۈپ بارگاھىغا چ

ياراق، - ئۇالغ، قورال-كېچهك، ئات- پانساتلىق دەرىجىسىدە كىيىم

ئۇرۇشتا . بايراقالرنى بېرىپ ياساندۇرۇپ، ئۇرۇشقا قاتناشتۇردى- ئهلهم

ئۇنى ھهممهيلهن ماختاپ . ياقۇپبهگنىڭ مهردانه ۋە باتۇرلۇقى ئاشكارا بولدى

. قىممىتى ۋە مهرتىۋىسى ئۆستى- شۇنىڭ بىلهن ئۇنىڭ قهدىر. ئوقۇدىئاپىرىن 

  . ئۆزىمۇ خاتىرجهم ۋە خۇشال بولدى
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بۇ كۈنلهردە مهللهخان تهختىدىن چۈشۈپ خۇدايارخان ئىككىنچى قېتىم 

ئهمما يۇرت سوراش، بۇيرۇق . قوقهننىڭ پادىشاھلىق تهختىدە ئولتۇرغانىدى

ياقۇپبهگ ۋاقىتنى . قولىدا ئىدىچۈشۈرۈش مولال ئالىم قۇل قىرغىزنىڭ 

سهمهرقهنتكه بېرىپ ئۇلۇغالرنىڭ مازارلىرىنى زىيارەت «غهنىمهت بىلىپ 

ئاجىزالرغا ھالىمغا يارىشا - قىلىپ خهتمه قۇرئان قىلدۇرۇپ، كهمبهغهل

ھهزرەتلىرىنىڭ ھهققىدە دۇئا ئېلىپ - سهدىقىلهر بېرىپ، ئهمىر-نهزىر

ئىككى . ت ئېلىپ سهمهرقهنتكه كهلدى، دەپ بۇخارا ئهمىرىدىن رۇخسه»كهلسهم

كۈن تۇرۇپ ئېتىنى ھاردۇق ئالدۇرۇپ، ئۇ يهردىن قېچىپ پهرغانه ۋىاليىتىدىكى 

  . مولال ئالىم قۇلنىڭ قېشىغا كهلدى

مۇش چاغالردا كۇچا بۇزۇلۇپ، راشىددىن خوجامنىڭ خانلىق تهختىدە 

  . شهھهرلهردىكى ھهممه ئادەم ئاڭلىغانىدى- ئولتۇرغانلىقىنى شهھهر

قهشقهردە سىدىقبهگ قىپچاق باش كۆتۈرۈپ نۇرغۇن قوشۇن توپالپ، خىتاي 

سىدىقبهگ پهرغانىدىكى . چېرىكلىرىنى شهھهر ئىچىگه قامال قىلغانىدى

خوجامالردىن بىر كىشى كېلىپ دۇئا قىلىپ بهرسه، مهن «: مولال ئالىم قۇلغا

، دېگهن »سامكهمىنه قهشقهرنى ئېلىپ قوقهنت پادىشاھلىقىغا ئىتائهت قىلدۇر

  . مهزمۇندا ئهرز ئهۋەتكهنىدى

بۇ ئهرز يېتىپ بارغاندىن كېيىن مولال ئالىم قۇل بۇزرۇكخان تۆرەمنى تهيىن 

قىلىپ ھهمدەم باتۇر بېشى، ئابدۇلالھ يۈز بېشى، غازى يۈز بېشى، ھېيت 

دەك 100مۇھهممهد يۈز بېشى، تۇراپ خوجا ياساۋۇل بېشى قاتارلىق 

قوشۇن ئۇشقا كهلگهندە ئۇالرغا ئېزىز . ه يولغا سالدى قوشۇپ قهشقهرگ ئادەمنى

  .  ئادەم قوشۇلدى150جالالت، ياقۇپ كاناي باشلىق 

  : خهتته. شۇ ئارىدا بۇخارا ئهمىرىدىن مولال ئالىم قۇلغا خهت كهلدى

تاشكهنتلىك ياقۇپبهگ مهللهخانغا بىهۈرمهتلىك قىلىپ قېچىپ كهلگهنىكهن، 

لېكىن يهنه مۇساپىر ئىكهن، دەپ . دىمبىر نهچچه ۋاقىت تۈرمىگه قامى
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مهرھهمهت قىلىپ قاماقتىن چىقىرىپ، ئىنئامالرنى بېرىپ ئۆزۈمگه يېقىن 

سىله تهرەپكه . ئهمدى ماڭىمۇ ھىيله ئىشلىتىپ قېچىپ كهتتى. قىلدىم

مۇبادا . يېتىپ بارغان ھامان ھايال قىلماي بېشىنى تېنىدىن جۇدا قىلۇرلهر

سىال، ئهمىر ھهزرەتنى غالىبىيهت قازانغۇچى ئارقىغا سۈرۈپ ھايال قىلىش

ئاجىز بىچارە، پۇقراالر ئات . لهشكهرلىرى بىلهن پهرغانه ۋىاليىتىدە كۆرۈشىدىال

  » ۋەسساالم، سۆز تامام. ئايىغىدا قالسا، ئۇالرنىڭ ۋابالى سىلىگه بولىدۇ

  . دېيىلگهنىدى

 ياقۇپبهگ مولال ئالىم قۇل بۇ خهتنى كۆرۈپ ھهيران بولدى ۋە بىر كېچىسى

ئالدىغا چاقىرتىپ كىرىپ بۇخارا ئهمىرىدىن كهلگهن خهتنى كۆرسىتىپ 

سىزنىڭ پهرغانه ۋىاليىتىدە تۇرۇشىڭىز ياخشى ئهمهستهك «: مۇنداق دېدى

مېنىڭ مهسلىهىتىم شۇكى، بۇزرۇكخان تۆرەمنى سىدىقبهگنىڭ . قىلىدۇ

ىقنىڭ ئىلتىماسى بويىچه قهشقهرگه ئهۋەتكهنىدىم، خوجىالر يۇرتدارچىل

سىز دەرھال بۇزرۇكخان . قائىدىسىنى ۋە ئهمهلدارلىق ئىشلىرىنى بىلمهيدۇ

مهن سىزنى قوشبېگى قىلىپ . تۆرەمنىڭ ئارقىسىدىن قهشقهرگه بېرىڭ

، دەپ ياقۇپبهگنى قهشقهرگه ماڭدۇردى ھهم بۇزرۇكخان تۆرەمگه »بهلگىلىدىم

 ئۈستىدە ياقۇپبهگ داۋاننىڭ. ئهھۋالنى مهلۇم قىلىپ خهت يېزىپ بهردى

بۇزرۇكخان . بۇزرۇكخان تۆرەمگه يېتىشىپ بېرىپ ئۇنىڭ بىلهن ئۇچراشتى

تۆرەم ناھايىتى خۇرسهن بولۇپ ھهممه يىگىتلهرنى قوشبېگىنىڭ 

  . قوماندانلىقىغا تاپشۇردى

بۇزرۇكخان تۆرەم تۆرىلىك دەرىجىسىدە، قوشبېگى خىزمهتكار ئورنىدا تۇرۇپ 

بۇ تارىخىي . ه يېتىپ كهلدىمهنزىلمۇ مهنزىل يول يۈرۈپ قهشقهرگ

  .  پهسلى ئىدى   جهددى   يىلى- 1281ھىجرىيىنىڭ 

سىدىقبهگ قىپچاق قوقهن خانلىقىغا خهت ئهۋەتكهنلىكىگه پۇشايمان قىلىپ، 

خاپا ۋە كۆڭلى غهش بولغان ھالهتته بۇزرۇكخان تۆرەمنىڭ ئالدىغا كىشى 

هلقى قهشقهر خ. نائىالج ئۆزىمۇ ئالدىغا چىقىپ كۆرۈشتى. چىقاردى
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توپ بولۇپ، تۆرەمنىڭ ئىستىقبالىغا چىقىپ زىيارەت - گۇرۇھ، توپ- گۇرۇھ

خورام شهھهرگه باشالپ كىرىپ، سىدىقبهگنىڭ ئوردىسىغا - قىلىپ، خوشال

  . چۈشۈردى

مۇشۇ چاغالردا قهشقهر خهلقى ئىچىدىكى تۆرەملهرگه ئىخالس قىلىدىغانالردىن 

» !ردىن قوغالپ چىقىرايلىقىپچاقالرنى ئۇرۇپ شهھه. تۆرەملهر كهلدى«بىرى 

بۇنىڭ بىلهن خهلق ئىچىدىكى ئاالمانالر قىرغىز، قىپچاقالرنى . دەپ ۋارقىرىدى

. قىرغىز، قىپچاقالر قاچتى. توقماقالر بىلهن ئۇرغىلى تۇردى-تاياق

 7 ― 6 بېرىپ   سىدىقبهگمۇ تۇرالماي ئۆزىنى چهتكه ئالدى ۋە ئۆز يۇرتى پاراشقا

ياقۇپبهگ قوشبېگى ئۆز .  تهييارالندىمىڭ ئادەمنى يىغىپ ئۇرۇشقا

تۆرەملهرگه ئىخالس . يىگىتلىرىنى ئېلىپ چىقىپ ئۇرۇشقا كىرىشتى

. قىلىدىغان بىر مۇنچه ئادەملهرمۇ بۇزرۇكخان تهرەپ بولۇپ ئۇرۇشقا قاتناشتى

تۆرەم ۋە ياقۇپبهگلهر غالىب بولۇپ، نۇرغۇن . ئاقىۋەتته قىپچاقالر مهغلۇب بولدى

تهنتهنه بىلهن ئۆز ئورۇنلىرىغا - يمهت ئېلىپ غهلىبهمۈلۈكنى غهنى-مال

  . قايتىپ كهلدى

ياقۇپبهگ قوشبېگى بۇزرۇكخان تۆرەمنىڭ رۇخسىتىسىز ھېچقانداق بىر 

بۇزرۇكخان تۆرەم بولسا كاتتا ئوردىنى ئۆزىنىڭ ئارام . ئىشنى قىلمىدى

كۈلكىنى دوست - ناۋا، ئويۇن-كۈندۈز نهغمه- ئالىدىغان ئورنى قىلىپ، كېچه

كۇشادە، بىغهملىك بىلهن كۈن ئۆتكۈزۈشكه - خورام، كهڭ-ۇتۇپ، خۇشالت

ئهندىشىسىنى يادىغا - يۇرتنىڭ ئهھۋالى، ھاكىمىيهتنىڭ غهم-ئهل. باشلىدى

  . كهلتۈرمىدى

ياقۇپبهگ قوشبېگى بولسا ئۆمهر ھاكىمبهگ مهدرىسىنى ئۆزىنىڭ تۇرىدىغان 

 تهربىيىلهشنىڭ توپالش ۋە) لهشكهر(تالماي يىگىت - جايى قىلىپ، ھارماي

ياراق تهييارالشنىڭ تهرەددۇتى بىلهن بولۇپ، - ھهرىكىتى بىلهن، قورال

سىدىقبهگدىن . تاماقنى ۋە ئۇخالش، ئارام ئېلىشنى يادىغا كهلتۈرمىدى-ئاش

پاراقنى يىگىتلهرنى - قالغان خهزىنىلهرنى ۋە يۇرت خهلقىدىن ئالغان غهلله
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يهرلىك بايالر ۋە باشقا . ىلدىياراق ھازىرالشقا سهرپ ق-تهربىيىلهش، قورال

خالىمىغىنىغا قارىماي، پۇل، - جايالردىن كهلگهن سودىگهرلهردىن خالىغان

كۈمۈش، ئۆسۈمسىز قهرز ئېلىپ يىگىت تهييارالشتىن باشقا ئىشنى -يامبۇ

  . ئېسىگه كهلتۈرمىدى

بۇ چاغالردا يهكهندىكى نىياز ئىشىكئاغا بهگ يهكهننىڭ بىر نهچچه كاتتىلىرى 

  : ن قوشبېگىگه مۇنداق ئهرز خهت ئهۋەتكهنىدىنامىدى

تارتىش، -يهكهن خوجىالر بىلهن تۇڭگانالرنىڭ ئوتتۇرىسىدا تاالش«  

 يۈز ئادەم 5 ― 4ئۆزلىرى . ماجىرا ئىچىدە قېلىپ جاپا تارتىۋاتىدۇ- جېدەل

  . »بىلهن كهلسىله، يهكهننى دەرھالال قولغا كىرگۈزگىلى بوالتتى

ياقۇپبهگ قوشبېگى ئىشنى . غان مۆلچهر ئىدىخىيال بىلهن قىلىن- بۇ خام  

خوجىالر بىلهن تۇڭگانالر ئىتتىپاقلىشىپ . سهل چاغالپ يهكهنگه باردى

ماجىراالر - جېدەل، ئۇرۇش-ئوتتۇرىدا نۇرغۇن جهڭ. قارشىلىق كۆرسهتتى

بولۇپ، ئاخىرىدا ياقۇپبهگ قوشبېگى بهرداشلىق بېرەلمهي، 

. لىپ قهشقهرگه قېچىپ كهلدىبارگاھلىرىنى تاشالپ، جېنىنى ئې-چېدىر

قوشبېگىنىڭ ھهممه تهئهللۇقلىرى ھامىددىن خوجامنىڭ قولىغا چۈشۈپ 

  . كهتتى

ئهسلىدە نىياز ئىشىكئاغابهگنىڭ ھىيلىگهر، يالغانچىلىقىنى ھامىددىن 

خوجام سېزىپ قېلىپ ساالمغا كهلگهن بىر كۈنى تۇتۇپ يالىڭاچالپ باغالپ 

 قىلدۇرۇپ گۇناھلىرىنى گهدىنىگه قويۇپ قويغانىدى ۋە سوراق سوراپ ئىقرار

ئۆلتۈرمهكچى بولغاندا، ھامىددىن خوجامنىڭ دادىسى خېتىپ خوجام خهۋەر 

شۇڭا . نېسىۋىسى تۈگىمىگهنىكهن-ئۇنىڭ رىزقى. تېپىپ ئاجرىتىپ ئالغانىدى

شۇ سهۋەبتىن ئاچچىقىدا ياقۇپبهگ قوشبېگىگه . ئۆلۈمدىن قۇتۇلۇپ قالغانىدى

نىياز . ئهمما بۇ ئۇرۇشتا قوشبېگى مهغلۇپ بولۇپ قاچتى. خهت ئهۋەتكهنىكهن

ئىشىكئاغا بۇنىڭدىن خىجالهت بولۇپ قوشبېگىنىڭ ئارقىسىدىن يېتىپ 
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ئۇنىڭ بۇ ئىشىدىن . بېرىپ نۇرغۇن ئۆزرە ئېيتىپ يهنه يهكهنگه قايتىپ كهلدى

  . خوجامالر خهۋەرسىز قالدى

يېڭىسارنى قامال قىلىپ بۇزرۇكخان تۆرەم مۇشۇ كۈنلهردە ئېزىزبهگ جالالتنى 

يېڭىسار شهھىرىنىڭ پهته «: ئېزىزبهگ جالالتتىن. بويسۇندۇرۇشقا ئهۋەتكهنىدى

قىلىنىشىغا ئاز قالدى، پهقهت بۇزرۇكخان تۆرەم باشلىق ئۇلۇغلىرىمىزنىڭ 

. ، دېگهن مهزمۇندا خهت كهلدى»قهدەم تهشرىپ قىلىشىغا قاراپ قالدۇق

 قوشبېگى باشلىق چوڭالر يېڭىسارغا شۇنىڭدىن كېيىن بۇزرۇكخان تۆرەم ۋە

ئېزىز بهگنىڭ ئادەملىرى لهخمه كوالپ پارتالتقۇچ دورىالرنى تهييارالپ . باردى

ئۇالر پارتالتقۇچقا ئوت يېقىشى بىلهن تهڭ دورا ئۇشتۇمتۇت . قويغانىكهن

غهلىبه قازانغۇچى . پارتالپ شهھهرنىڭ سېپىل، پوتهيلىرىنى ھاۋاغا ئۇچۇردى

دورىنىڭ پارتلىشىدىن ھاۋاغا . هھهرگه قاراپ يۈگۈردىقوشۇن بىردەك ش

كۆتۈرۈلگهن سېپىل، پوتهيلهرنىڭ توپىلىرى يېنىپ چۈشۈپ خىتاي 

دىن ئارتۇق كىشىنى نابۇت 1000چېرىكلىرى ۋە يهرلىك ئاھالىدىن بولۇپ 

  . بهزىلىرىنى توپىنىڭ ئاستىدىن ئېچىپ قۇتۇلدۇردى. قىلدى

خىتاي چېرىكلىرىنىڭ .  قىلىندىشۇنداق قىلىپ يېڭىسار شهھىرى پهته

خورام، - ئازراقى مۇسۇلمان بولدى، دوستالر خۇشال. تولىسى ھاالك بولدى

غهنىمهتلهرگه - غالىب قوشۇن ئولجا. دۈشمهنلهر ھهسرەت بىلهن غهمگه چۆمدى

  . ئىگه بولدى

. بۇ غهلىبه خۇشاللىقىنى مولال ئالىم قۇلغا خهۋەر قىلىش زۆرۈر دەپ قارالدى

 خىتاي زەمبىرىكى، بىر توققۇز نازىنىن   زرۇكخان تۆرەم بىر توققۇزشۇڭالشقا بۇ

باكىرە قىز ، بىر توققۇز بهرنا ئوغۇل ، بىر قانچه تاختا ئېسىل پۇراقلىق چاي، 

توققۇز قالماق ئېتى قاتارلىق - توققۇز بېيجىڭ يامبۇسى، توققۇز- توققۇز

هر ئارقىلىق تارتۇق، پىشكهشلهرنى راسالپ ئىشهنچلىك مۇالزىم، خىزمهتچىل

پىشكهشلهر ياخشى سائهت، قۇتلۇق ۋاقىتالردا - بۇ تارتۇق. قوقهنگه ئهۋەتتى

ئېتىبارىغا ئېرىشىپ خۇرسهن - يېتىپ بېرىپ، مولال ئالىم قۇلنىڭ نهزەر
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پىشكهشلهرنى ئېلىپ بارغان - ئۇ مىننهتدارلىق يۈزىسىدىن تارتۇق. قىلدى

. چۈن تىلال ئىنئام قىلدىسهرۇپاي، خىراجىتى ئۈ-مۇالزىم، خىزمهتچىلهرگه تون

بۇزرۇكخان تۆرەمنى خانلىق دەرىجىسىگه كۆتۈرۈپ، ئالتۇندىن ياسالغان تاج، 

جابدۇقالر بىلهن جابدۇلغان توققۇز ئېسىل -ئالتۇندىن ھهل بېرىلگهن ئېگهر

ئارغىماق ئات، ئىككى نهپهر شاتۇر ، توققۇز بوخچا مهخسۇس تهييارالنغان تون، 

سالغان توققۇز مىلتىق قاتارلىق پىشكهشلهرنى كۈمۈش يالىتىپ يا-ئالتۇن

بۇ . ئىنئام قىلىپ ھهددىدىن تاشقىرى ئىلتىپاتالرنى ئىزھار قىلدى

بۇزرۇكخان . ساالمالرمۇ ياخشى كۈن، قۇتلۇق سائهتته يېتىپ كهلدى-سوۋغا

. تۆرەم پادىشاھلىق تاجىنى كىيىپ، ئېسىل ئارغىماق ئاتقا مىندى

تهبرىكلهش، داغدۇغا . پ ئۇنى مۇبارەكلىدىكىچىك ھهممه خااليىق كېلى- چوڭ

بۇزرۇكخان تۆرەم بۇرۇن ئۆتكهن پادىشاھالرنىڭ . سادالىرى پهلهككه كۆتۈرۈلدى

ئاتۇشلۇق . قائىدىلىرى بويىچه پادىشاھلىق تهختىدە ئولتۇردى- رەسىم

ھۇدەيچى، پهرۋانىچى، ساالم ئاغىسى، . مهھمۇتخاننى شاغاۋۇل قىلدى

نسهپلهرگىمۇ ئۆز اليىقىدا كىشىلهرنى تهيىن ئىشىكئاغىسى قاتارلىق مه

ئۇلۇغ تهڭرىم ئىككىال ئالهمنىڭ پهيغهمبىرىنىڭ ھهققى . قىلدى

. ھۈرمىتىدىن، دۆلهت قۇياشىنىڭ نۇرىنى مۇسۇلمانالرنىڭ بېشىغا چاچقايسهن

  ! ئامىن

2  

جانابىي بۇزرۇكخان تۆرەمنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ۋە ئۇالرنىڭ كۇچالىق   

رغانلىقى؛ پهرغانه ۋىاليىتىدىن چوڭالرنىڭ خوجامالرنى بويسۇندۇ

قېچىپ كهلگهنلىكى؛ ياقۇپبهگ قوشبېگىنىڭ ئهھۋالى ۋە 

  قىپچاقالرنىڭ ۋەقهلىرى

پهيغهمبهر ئهۋالدىدىن بولغان جاھانگىرخان تۆرەمنىڭ ئوغلى بۇزرۇكخان تۆرەم   

ئۆزى پادىشاھلىق تهختىدە ئولتۇرۇپ، قهشقهر ۋە يېڭىسارالرنىڭ ھاكىملىقىغا 

ئۇالرنىڭ ھهر قايسىسىغا اليىقىدا . اسىپ ئادەملهرنى تهيىنلىدىمۇن
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ئهلهملهرنى بېرىپ، سېخىيلىق بىلهن -ياراق، تۇغ-سهرۇپاي، قورال- تون

پاراكهندە زامانالر . پادىشاھالرچه ئىلتىپات كۆرسىتىپ خاتىرجهم بولدى

ياقۇپبهگ قوشبېگى لهشكهر . ئىنتىزام جارى بولدى- تىنچلىنىپ، تهرتىپ

. رالشنىڭ كويىغا چۈشۈپ، بۇزرۇكخان تۆرەمگه ئىلتىماس قىلدىتهييا

زۇلۇم بوالرمىكىن، دەپ ئانچه ماقۇل -بۇزرۇكخان تۆرەم پۇقراالرغا جهبىر

قوشبېگى بۇنىڭدىن خاپا بولۇپ، كۈندىلىك ئادىتىگه قارشى . كۆرمىدى

قوشبېگى خاپا . بىر نهچچه كۈن ئۆتتى. ئهتىگهنلىكى ساالمغىمۇ كهلمىدى

بۇزرۇكخان تۆرەم ئاڭالپ ياندۇرۇپ . دەپ مېڭىشقا تهمشهلدى» كېتىمهن «بولۇپ،

بۇ چاغدا مۇغال، تېرىملىق مۇقهررەپ شاھبهگ، غازى يۈز بېشى، ئېزىز . كهلدى

قوشبېگىنىڭ ئهلپازى «: جالالت، مولال ئىبراھىم قاتارلىق تۆت كىشى

لغۇز بۇ دۆلهت ئالىينى ئاياغ ئاستى قىلىپ، ئۆزى يا. باشقىچه تۇرىدۇ

بىزگه يارلىق چۈشۈرۈلسه، بىز كهمىنه . ھۆكۈمرانلىق قىلىش غهرىزى بار

قۇللىرى قوشبېگىنىڭ بېشىنى كېسىپ كېلىپ مۇبارەك ئاياغلىرىنىڭ 

سهۋر «: ئهمما بۇزرۇكخان تۆرەم. دەپ ئهرز قىلىشتى» ئاستىغا تاشلىساق

  . دېدى» قىلىڭالر، بىزنىڭ ئۆزئارا ۋەدىلىرىمىز بار ئىدى

قوشبېگى . ەم بۇ سىرنى بىلىپ قېلىپ ياقۇپبهگنى خهۋەردار قىلدىبىر مهھر

تۇتۇپ ) يۇقىرىدىكى تۆت ئادەمنى(پۇرسهت تېپىپ بۇ ئىغۋاگهرچىلهرنى 

  : ئهدىپىنى بهرمهكچى بولۇۋاتقاندا، بۇزرۇكخان تۆرەم كېلىپ

دەپ ئۇالرنىڭ گۇناھىنى ― بۇالرنىڭ ئورنىغا نېمه قىلسىال مېنى قىلسىال، ― 

ئۇالر قىلغان . قوشبېگى ماقۇل كۆرۈپ بۇ تۆت ئادەمنى قاماققا بۇيرۇدى. تىلىدى

ئىشىغا پۇشايمان قىلىپ مۇنداق ئىشالرنى قهتئىي قىلماسلىققا توۋا 

  . قىلغاندىن كېيىن ياقۇپبهگ مهرھهمهت قىلىپ ئۇالرنى تۈرمىدىن ئازاد قىلدى

پالپ جهڭ دەك ئادەمنى تو1000مۇقهررەب شاھبهگ ئۆز يۇرتىغا قېچىپ بېرىپ 

بۇنىڭدىن خهۋەر تاپقان بۇزرۇكخان تۆرەم ۋە ياقۇپبهگ . تهييارلىقىغا كىرىشتى

مۇقهررەب . تاراج قىلىپ ياندى-قوشبېگىلهر ئۇنىڭ ئۈستىگه بېرىپ تاالن
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شاھبهگ تهڭ كېلهلمهي قېچىپ بېرىپ كۇچالىق خوجامالرنىڭ ھىمايىسىگه 

هنلىكىنى كۇچالىق خوجامالر مۇقهررەب شاھبهگنىڭ كهلگ. كىردى

ياخشىلىقنىڭ ئاالمىتى، ياخشى پال دەپ پهخىرلىنىپ، مۇقهررەب شاھبهگنى 

ئۆزلىرىگه يېقىن قىلدى ۋە ئۇالرنىڭ ياقۇپبهگ قوشبېگى بىلهن ئۇرۇش قىلىش 

  . نىيهتلىرى يېڭىباشتىن قوزغالدى

كۇچالىق خوجامالر نۇرغۇن ئىنتىزامسىز، پاراكهندە لهشكهرلىرى بىلهن 

يهنه . بۇ ۋەقهلهرنى باشتا بايان قىلغانىدۇق.  كهلگهنىدىخانئېرىققا بېسىپ

  . تهكرار بايان قىلىنسا، ئوقۇغۇچىالرغا ماالللىق يهتكۈزۈپ قويۇشى مۇمكىن

ياقۇپبهگ قوشبېگى خوجىالرنىڭ كهلگهنلىكىنى ئاڭالپ تهڭرىنىڭ دەرگاھىغا 

ئالهمنىڭ پۈتۈن مهخپىي سىرلىرىنى بىلگۈچى «: تهلهپ ۋە ئىلتىجا قىلىپ

ئارمانلىرى سېنىڭ -ئۇلۇغ خۇدا، مهن كهمىنهنىڭ كۆڭلىدىكى ئارزۇ

ئهگهر ھهقىقهت خوجىالر تهرەپته بولسا ئۇالرغا پهته . دەرگاھىڭغا ئاشكارا

ئهگهر ھهقىقهت بۇ بهندەڭنىڭ تهرىپىدە بولسا، زېمىن . نۇسرەت ئاتا قىلغايسهن

لكى پۈتۈن ئۈستىدىكى بارلىق پاك ئهرۋاھالر، ئاسماندىكى پهرىشتىلهر به

، »ئىنسان، جىن دىۋە، پىرىلهرنى ماڭا مهدەت ۋە ياردەم بېرىدىغان قىلغايسهن

ئۇلۇغ خۇدانىڭ زەپهر نۇسرەت ئاتا قىلىشىنى ئۈمىد . دەپ مۇناجات قىلدى

. قىلىپ لهشكهر تهييارالپ، بۇزرۇكخان تۆرەمنى باش قىلىپ جهڭگه ئاتالندى

 مۇشۇ چاغدا كۇالپ ھاكىمى . كىشىگه يهتمىگهنىدى2000ئهمما لهشكهرلىرى 

بۇنى ياقۇپبهگ قوشبېگى .  لهشكهر بىلهن كېلىپ قوشۇلدى200ھهمراخان 

شۇنىڭ بىلهن . ئۆزى ئۈچۈن ياىشى پال، دەپ ھېسابالپ خۇرسهن بولدى

خوجىالرنىڭ لهشكهرلىرى بولسا .  بولدى1600لهشكهرلىرىنىڭ سانى 

  . ھېسابسىز كۆپ ئىدى-ھهددى

كۇچا . ەپ لهشكهرلىرى ئۆزئارا جهڭگه كىرىشتىشۇنداق قىلىپ ئىككى تهر

لهشكهرلىرى غالىب كېلىپ نهچچه قېتىم ياقۇپبهگ قوشبېگىنىڭ 

ئابدۇلالھ پانسات، غازى پانساتالر كۇچا . لهشكهرلىرىنى ئارقىغا چېكىندۈردى



         http://ilkitap.blogbus.comئابرال ئېلكىتاپلىرى

Email: abral@live.cn               166                    QQ: 45661336 

بىر نهچچه باتۇرالر غهيرەت . لهشكهرلىرىنىڭ بىر قانىتىنى چېكىندۈردى

قاتتىق جهڭ .  قاق ئوتتۇرىسىغا ھۇجۇم قىلدىقىلىپ كۇچا لهشكهلىرىنىڭ

قوشبېگىنىڭ يوتىسىغا ئوق تېگىپ . نۇرغۇن لهشكهرلهر چىقىم بولدى. بولدى

مهن ئات ئۈستىدە «: ئۇ ئابدۇلالھ پانساتقا قاراپ. جاراھهتلىنىپ بىئارام بولدى

 ۋاي نامهرد،«: دەپ ئېغىز ئېچىشىغا ئابدۇلالھ پانسات» ئولتۇرالمايدىغان بولدۇم

بىز كىم ئۈچۈن جان بېرىپ، جان . مۇشۇ چاغدا شۇنداق سۆزنى قىالمسهن

ئېلىۋاتىمىز؟ قايسى پادىشاھ، قايسى ئۇلۇغ جهڭگه ئۆزى كىرمىگهن؟ نېمه 

، دەپ قوشبېگىگه ناھايىتى »بولساڭمۇ ئاتتىن چۈشىمهن دېمىگىن

كۆيۈنگهنلىكى ۋە دۆلهتكه خهيرخاھلىق كۆرسهتكهنلىكىدىن بىر مۇنچه قوپال 

دەل مۇشۇ چاغدا . هپلهر بىلهن دەشنام بېرىپ ئۆزى جهڭگه كىرىپ كهتتىگ

. ئۇشتۇمتۇت ياقۇپبهگ قوشبېگى تهرىپىدىن غهلىبه شامىلى نامايان بولدى

قوشبېگىنىڭ لهشكهرلىرى . كۇچا لهشكهرلىرى ئارقىسىغا قاراپ قاچتى

ئىككى تاش يهرگىچه ئارقىسىدىن قوغالپ بېرىپ، ئولجا، ئهسىرلهرنى -بىر

  . ئېلىپ قايتىپ كهلدى

  پارچه  

  گهر گاداي ۋە شاھقا كهلسه قازادىن چارە يوق،

  .دەفئىغه ئانىڭ چارە يوق-تارتماي بولماس، ئىالج

  دۇنياغا مۇقهررەر قىلدىلهر،-سهختلىكنى ئهھلى

   . بېشىغا كهلسه بىناگاھ سهبرى قىلماي چارە يوق

  نهزم  

  لهشكىرى پاراكهندەدىن ئىش كهلمىگهي،

  . مهردانه جهڭچى ياخشىراق يۈزمىڭدىن ئىككى يۈز
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 مىڭچه تۇڭگان بار بولۇپ، 12كۇچالىق خوجامالرنىڭ لهشكهرلىرى قاتارىدا   

بۇالر توپلىشىۋېلىپ . زەمبىرەكلهرنى شۇالرنىڭ قولىدا ئىدى- توپ

قوشبېگى ئهلچىلهرنى ئهۋەتىپ نۇرغۇن . زەمبىرەك ئېتىپ قاچماي تۇردى- توپ

شۇنىڭ بىلهن . ئۇالر ئۆزئارا ئهپلىشىپ قېلىشتىۋەدىلهرنى بهرگهندىن كېيىن 

زەمبىرەك، -بۇ تۇڭگانالرنى قهشقهرگه بىلله ئېلىپ قايتتى ۋە نۇرغۇن توپ

ھېسابسىز -كۈمۈش قاتارلىق ھهددى- ياراق، ئالتۇن- قورال

 - 1282بۇ ۋەقه تارىخىي ھىجرىيىنىڭ . غهنىمهتلهرگه ئىگه بولدى-ئولجا

  . ى يۈز بهرگهنىدى كۈن-20 جامادىيهلئاخىرنىڭ  يىلى

 تېپىپ كېلىپ   شۇنىڭدىن كېيىن تهجرىبىلىك ئۇستا بىر جهرراھنى

ياقۇپبهگ قوشبېگىنىڭ يوتىسىغا تۇرۇپ قالغان ئوقنى ئۇستىرا بىلهن يېرىپ 

قوشبېگى : بۇنى ئۆز كۆزى بىلهن گۆرگۈچىلهر شۇنداق دېيىشىدۇ. ئالدى

ا، ئالدىغا بىر يوتىسىنى جهرراھ تىغ بىلهن يېرىپ ئوقنى ئېلىۋاتقاند

مىرزا .  چاقىرتىپ كېلىپ بۇيرۇقنامه ئېيتىپ بېرىپ تۇرۇپتۇ  مىرزىنى

دېمهك قوشبېگى . قوشبېگى ئېيتىپ بهرگهن بۇيرۇقنامىنى يېزىپ تۇرۇپتۇ

مانا بۇنىڭدىن قوشبېگىنىڭ . پهرۋايىغا ئالماپتۇ، رەڭگىمۇ ئۆزگهرمهپتۇ

  . ۈشكه بولىدۇغهيرەتلىك، جۈرئهتلىك ۋە چىداملىق ئىكهنلىكىنى كۆر

بۇزرۇكخان تۆرەم ۋە قوشبېگىلهر غهلىبه ۋە مۇۋەپپهقىيهتلهر بىلهن 

مۇاليىم سۆز، . ھاكىمىيهتنىڭ پايتهختى بولغان قهشقهرگه قايتىپ كهلدى

جېدەل - تاتلىق گهپلهر بىلهن تۇڭگانالرنى ئۆزلىرىگه رام قىلىپ، جهڭ

اراقالرنى ي-زەمبىرەك، قورال-قىلمايال تۇڭگانالرنىڭ قولىدىكى توپ

كۇال، پۇل ۋە تىلالالرنى -سهرۇپاي، سهلله- تاپشۇرۇۋېلىپ، ئۇالرغا ئۆز اليىقىدا تون

پهيمانالر بىلهن كۆڭۈللىرىنى تىندۇرۇپ، - ئىنئام قىلىپ، ۋەدە، ئهھدى

  . ئهندىشىدىن خاتىرجهم قىلدى-خهۋپ

ئۇ يهرنى بىر مۇنچه . بۇ چاغدا قهشقهرنىڭ خىتاي شهھىرى پهته قىلىنمىغانىدى

ئۇالرنىڭ .  ئايدىن بېرى قامال قىلىپ تۇرغانىدى13ئهسكهرلهر 



         http://ilkitap.blogbus.comئابرال ئېلكىتاپلىرى

Email: abral@live.cn               168                    QQ: 45661336 

تۈلۈكلىرى تۈگهپ، ئاچلىقنىڭ دەردىدىن ياشلىرى قېرىلىرىنى، -ئوزۇق

مۈشۈكلىرىنى ئۆلتۈرۈپ يهپ تۈگىتىپ، - چوڭلىرى كىچىكلىرىنى، ھهتتا ئىت

شۇڭا . ھايات قالغانلىرى خۇددى قۇرۇق پانۇسقا ئوخشىشىپ قالغانىدى

رازى بولۇپ، دەرۋازىنى ئېچىۋېتىپ، ئىمان ئېيتقانغا ئوخشاش بىر جانلىرىغا 

تهلهيلىك پادىشاھ بۇزرۇكخان تۆرەم -بهخت. نېمىلهرنى دەپ يىغلىشىپ تۇردى

شهپقهت قىلىپ، ئىمان ئېيتىپ مۇسۇلمان -بۇ خىتايالر گۇرۇھىغا رەھىم

بولۇشقا دەۋەت قىلغانىدى، خىتايالرنىڭ ھهممىسى ئىمان ئېيتىپ 

شۇنىڭدىن كېيىن ھهممىسىگه ئۆز . نلىق شهرىپىگه ئىگه بولدىمۇسۇلما

  . ئېهسانالرنى بېرىپ خاتىرجهم قىلدى- اليىقىدا ئىنئام

 دېگهن بىر چوڭى بار بولۇپ، ئۇنىڭ ناھايىتى گۈزەل،  خىتايالرنىڭ خۇ دالويه

بۇ قىزنى ياقۇپبهگ . كېلىشكهن ياتلىق بولمىغان بىر قىزى بار ئىدى

خۇ دالويىنى ھهممه خىتايالرغا . ئالدى) خوتۇنلۇققا(گه قوشبېگى ئۆز ئهمرى

باشلىق قىلىپ، قالغانلىرىنى خۇدالويىغا تاپشۇردى ۋە ئۇالرغا نۇرغۇن 

  . مهرھهمهت، ئىلتىپات بىلهن ئىنئامالرنى بېرىپ ئۇالرنى رازى قىلدى

  نهزم  

  شاھ ئهگهر بهخشهندە بولسا مۇلك ئالۇر،

  .ر بىرنى گهر بهرسه ئهگهر مىڭنى ئالۇ

مولال ئالىم قۇل . قهشقهر شهھىرى پهته قىلىنىپ تېخى ھهپته ئۆتمىگهنىدى  

تاشكهنتنىڭ يۇقىرىسىدىكى مىڭ ئۆرۈك دېگهن جايدا ئورۇسالر بىلهن 

لهشكهرلىرى قوقهنگه . سوقۇشۇۋاتقان چېغىدا ئوق تېگىپ ۋاپات بولدى

قهشقهرگه خۇدايارخاننىڭ ئالدىغا بېرىشقا يول تاپالماي چېچىالڭغۇ ھالهتته 

چۈنكى لهشكهر باشلىقلىرى خۇدايارخاندىن يۈز ئۆرۈپ . قاراپ يولغا چىقىشتى

شۇ سهۋەبتىن نائىالج ھهر قايسى گۇرۇھ بىر . مولال ئالىم قۇلغا ئهگهشكهنىدى
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بۇ ۋەقه . تهرەپكه قاراپ يولغا چىقىپ جېنىنى قۇتۇلدۇرۇشنىڭ غېمىگه چۈشتى

  . اي ۋاقىت ئۆتكهندە يۈز بهردىبۇزرۇكخان تۆرەم قهشقهرگه كېلىپ يهتته ئ

جۈملىدىن كاتتا خان تۆرەم، كىچىك خان تۆرەم، ۋەلىخان تۆرەم، ھېكىمخان 

تۆرەم، ئىسرائىلخان تۆرەم ۋە مىرزا ئهھمهد قوشبېگى، مۇھهممهد نهزەر 

قوشبېگى، قادىر قۇلىبهگ، ئۆمهر قۇلى باتۇر بېشى، تۇردى قۇل دادخاھ، بهگ 

دخاھ، ئهۋغان جامادار دادخاھ، خهيرى مۇھهممهد مۇھهممهد قۇرچى، تاشباي دا

دادخاھ، توپچى دار قاتارلىق بىر مۇنچه مهشهۇر باتۇرالر، تهجرىبىلىك 

دەك قهھرىمان لهشكهرلهر قوشۇلۇپ قهشقهر 7000سهركهردىلهر باشلىق 

بۇزرۇكخان تۆرەم ۋە قوشبېگىلهر بۇ خهۋەرنى . ۋىاليىتىگه يېتىپ كېلىشتى

ئهت قىلىپ بۇيرۇقىمىزغا بويسۇنۇش غهرىزى بىلهن ئهگهر ئىتا«: ئاڭالپ

كهلگهن بولسا، بىزگه ئۇچۇرىنى بېرىۋېتىپ ئالدىدا يول باشالپ ئېلىپ 

مۇبادا باشقا نىيىتى بولسا ئالدىنى توسۇپ ئۆتكۈزمهي ئۇرۇش . كېلىڭىالر

، »قىلىڭالر ۋە بىزنى خهۋەردار قىلىڭالر، بىز بېرىپ مهدەت ۋە ياردەم بېرىمىز

كى پانساتنى قول ئاستىدىكى لهشكهرلىرى بىلهن قوشۇپ ئۇالرنىڭ دەپ ئىك

كاتتاخان تۆرەم . بۇالر قىزىلسۇ دەرياسىنىڭ بويىدا ئۇچراشتى. ئالدىغا ئهۋەتتى

. يۇرتىمىزنى ئورۇسالر بېسىۋالدى«: ۋە مىرئهھمهت قوشبېگىلهر ئېيتتىكى

ئۈچۈن جېنىمىزنى مۇھاپىزەت قىلىش ھهم ئىسالم ئېچىشقا ياردەم بېرىش 

خىزمهتكه سالساڭالر كۈچىمىزگه اليىق خىزمهت قىلىمىز، . كهلدۇق

سىلهردىن پاناھ . خىزمهتكه سالمىساڭالر بىر ئامال قىلىپ كۈن ئۆتكۈزەرمىز

پانساتالر . قارارلىرىنى سۆزلىدى-، دەپ ئۆزلىرنىڭ نۇرغۇن ۋەدە»تىلهپ كهلدۇق

ئۇچۇر بېرىۋېتىپ، ھوشيارلىقلىرىنى ئۆستۈرۈپ دەرھال بۇزرۇكخان تۆرەمگه 

ئۆزئارا نۇرغۇن . ئۆزلىرى يول باشالپ ئېلىپ كېلىپ، ئۇالرنى ئۇچراشتۇردى

بۇزرۇكخان تۆرەم ھهممىسىگه ئۆز اليىقىدا تون، . ۋەدىلهر قىلىشتى

لېكىن ۋەلىخان تۆرەم . كۇالالرنى ئىنئام قىلىپ خۇرسهن قىلدى-سهلله

زامان، ۋەلىخان - زامان«: شهھهرگه كىرگهندىن كېيىنال ھېچقانداق تارتىنماي

بازارالردا جار سالدۇرۇپ شادىيانىگه -دەپ كوچا» تۆرەمنىڭ زامانلىرى

بۇ ئىشتىن ياقۇپبهگ قوشبېگى خهۋەر تاپقاندىن . سۇناي چالدۇردى-ناغرا
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كېيىن ئىككى پانساتنى يىگىتلىرى بىلهن ئهۋەتىپ ۋەلىخان تۆرەمنى 

ردە خىتاي شهھهرلىرىنى پهته بىز بۇ يه«: بارگاھلىرىغا ئهكهلدۈرۈپ ئهيىبلهپ

مۇشهققهتلهرنى چېكىپ، نېمه ئىشالرنى -قىاللماي قانچىلىك رەنج

ئون باشباشتاق ئادەملهرنى تېپىپ كېلىپ، -سىز بهش. قىلىۋاتىمىز

سىز بۇرۇن قهشقهرگه . ئۆزىڭىزچه يۇرتقا ئىگه بولۇشنى ھهۋەس قىپسىز

 ئۆلتۈرۈپ، ئادەم كېلىپ قامال قىلىپ شهھهرنى ئااللماي، مۇسۇلمانالرنى

كاللىسىدىن مۇنارالرنى تۇرغۇزۇپ ناھهق قان تۆكۈپ، نۇرغۇن ئادەملهرنىڭ 

ئهمدى خىتايالر بىلهن ئۇرۇشۇپ . جېنىغا زامىن بولۇپ قېچىپ كهتكهنىڭىز

دېمهي، › مهن نېمه ئادەم‹مۇشهققهتلهرنى تارتىۋاتقان ۋاقتىمىزدا - نۇرغۇن جاپا

دېگهندەك نۇرغۇن قوپال، » ستلهپسىزشهھهرنى ئۆزىڭىزنىڭ قىلىۋېلىشنى قه

يامان گهپلهرنى قىلدى ۋە غهزەپ ئوتلىرى ئۆرلهپ ۋەلىخان تۆرەمنى چاپقىلى 

خهنجهرنى كۆتۈرگهندە، كاتتاخان تۆرەم باشلىق ھهممه چوڭ باشلىقالر ھازىر 

ئهمما ئىككى . بولۇپ خهنجهرنى تۇتۇۋېلىپ ۋەلىخاننىڭ گۇناھىنى تىلىۋالدى

. ۋەلىخان تۆرەمنى يېڭىسارغا ئهۋەتتى. زىمنى ئۆلتۈرگۈزدىناغرىچى، ئۈچ مۇال

  . كېيىن نېمه بولغىنىنى ھېچ كىشى بىلمىدى

گهپنىڭ قىسقىسى، خانئېرىقتىكى جهڭدە كۇچالىق خوجامالر زەربه يهپ 

يهكهنگه باشچىلىق قىلىۋاتقان خوجامالرمۇ قورقۇپ يهكهندە . قېچىپ كهتتى

  . بېرىپ ئۆزلىرى كۇچاغا قېچىپ كهتتىتۇرالماي، يهكهننى قهشقهرگه قوشۇپ 

سائادەت يار بولغۇچىنىڭ دۆلىتىنى تاماشا - ياخشى ئىشالرنى قىلغۇچى، بهخت

بىر زەربىدە ئىككى . قىلماق كېرەككى، ئۇ بىر ئوقتا ئىككى ئۋونى ئاتتى

  . شهھهرنى قولغا كىرگۈزدى، ھاكىم ۋە ھۆكۈمران بولدى

پبهگ قوشبېگى بۇزرۇكخان تۆرەم يهكهننىڭ بوش قالغانلىقىنى ئاڭالپ ياقۇ

  . باشلىق تۆرەملهرنى ئېلىپ يهكهنگه راۋان بولدى

يهكهندىكى تۇڭگانالر ئىتائهت قىلماي شهھهرگه كىرىۋېلىپ دەرۋازىلىرىنى 

تۆرەم باشلىق ھهممه قوشۇن يهكهن شهھىرىنى قامال قىلىپ . ئاچمىدى
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اقالر ئۆزئارا تىل تۇرغان چاغدا، بهگ مۇھهممهد قۇرچى باشلىق بىرمۇنچه قىپچ

پاسات، ئىغۋاالرنى پهيدا - بىرىكتۈرۈپ، ئىتتىپاقلىقتىن يۈز ئۆرۈپ، پىتنه

ياراقسىز بىر كېچىدىال - بۇزرۇكخان تۆرەمنى ئازدۇرۇپ ئۇنى قورال. قىلدى

ئېلىپ قېچىپ قهشقهر يېڭى شهھهرگه كىرىۋېلىپ دۈشمهنلىك دۇمبىقىنى 

ڭالپ كاتتاخان تۆرەم ۋە جامهدار پاسات خهۋىرىنى ئا- قوشبېگى بۇ پىتنه. چالدى

بۇالر قايتىپ كېلىپ ئهھۋالنى ئۇققاندىن . دادخاھنى قهشقهرگه ئهۋەتتى

ئىتتىپاق بولۇپ . كېيىن يېڭىشهھهرگه ئهلچى كىرگۈزدى

شۇنىڭ بىلهن ئىككى ئارىدا جهڭ . ئهپلىشىدىغانلىقنىڭ ئهسىرى كۆرۈلمىدى

ه كىچىك خان تۆرەمنى  كۈن ئۆتمهيال قوشبېگى يهكهنگ10ئارىدىن . بولدى

جېدەل - ھهر كۈنى جهڭ. باشلىق قىلىپ قويۇپ قهشقهرگه يېنىپ كهلدى

قىش . ھهر ئىككى تهرەپتىن نۇرغۇن ئادەملهر چىقىم بولدى. بولۇپ تۇردى

پهسلىنىڭ ئاخىرى بوغالنلىقتىن سوغۇقنىڭ شىددىتى ۋە شىۋىرغاننىڭ 

هڭرىنىڭ قۇدرىتى دۈشمهن دەپ ئايرىماي، ياراتقۇچى ئۇلۇغ ت-ئاپىتى دوست

 كۈن 60مۇشۇ تهرىقه بىلهن . بىلهن ھهر ئىككى تهرەپنى ئوخشاش ئازابلىدى

بېسىقلىق بىلهن ئىش قىلغۇچى - تهدبىر ۋە ئېغىر-ئاقىۋەت چارە. ئۆتتى

ياقۇپبهگ قوشبېگى سۈلىه قىلىپ ئىتتىپاقالشتۇرۇش ئۈچۈن دۆلهت 

د قۇرچىنىڭ مهسلىههتچىلىرىدىن بىر كىشىنى ئهلچى قىلىپ بهگ مۇھهممه

ئهلچى كىرىپ كېلىشتىكى مهسهقت، مۇددىئالىرىنى . قېشىغا كىرگۈزدى

ئارىمىزدىكى «: بىرلهپ بايان قىلغاندىن كېيىن، بهگ مۇھهممهد قۇرچى-بىر

ئىككىنچى قېتىم ئهپلىشىپ بىرگه ئۆتۈشىمىزنىڭ . ئىتتىپاقلىق بۇزۇلدى

تالغان مهسلىههتنىڭ ياخشىسى شۇكى، قىپچاق ئا. ئېهتىمالى تۈگىدى

چاقىلىرىمىزنى ئېلىپ يۇرتىمىزغا چىقىپ - بىزلهرنىڭ ھهممىمىزگه باال

دېگهن » تهرۇز قىلمىسا-كېتىشكه رۇخسهت قىلسا، قوشبېگى بىزگه دەخلى

ئهلچى قايتىپ چىقىپ بهگ مۇھهممهد قۇرچىنىڭ جاۋابىنى . جاۋابنى بهردى

. وبۇل كۆردىقوشبېگىمۇ بۇ تهلهپنى دەرھال ق. ياقۇپبهگ قوشبېگىگه يهتكۈزدى

دەك كىشى 200چوڭالردىن . قىپچاقالر جابدۇنۇپ دەرۋازىدىن چىقىشقا باشلىدى

چىققىنى چىقتى، چىقالمىغانلىرى . چىققاندىن كېيىن دەرۋازىنى ئېتىۋالدى
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بهگ مۇھهممهد قۇرچى باشلىق شهھهردىن . يهنه شهھهرگه قامىلىپ قالدى

. ېگىنىڭ قولىغا چۈشتىچاقىلىرىمۇ قوشب-چىقىپ كهتكهن كاتتىالرنىڭ باال

شۇنىڭ بىلهن . بۇالرنىڭ بهزىلىرىنى ئۆلتۈردى، بهزىلىرىنى زىندانغا بۇيرۇدى

بۇزرۇكخان . يۇرتتا خاتىرجهملىك پهيدا بولدى. پاسات بىر تهرەپ بولدى- پىتنه

قوشبېگى يىگىتلهرگه . تۆرەم خىجالهتچىلىكتىن بېشىنى كۆتۈرەلمهي قالدى

. سهرۇپايالرنى كىيدۈردى- ېچىپ ئۇالرغا تونئېهساننىڭ ئىشىكىنى ئ- ئىنئام

دېگهن » ياخشىلىقنىڭ قولى― ئىنسان «. تهڭگه ئۈلهشتۈردى- تىلال

ھهدىسنىڭ مهزمۇنىچه ھهممه يىگىتلهر ياقۇپبهگ قوشبېگىنىڭ ئهتراپىغا 

قوشبېگىنىڭ . تهك يىگىتى بار ئىدى650بۇزرۇكخان تۆرەمنىڭ . ئۇيۇشتى

بۇزرۇكخان تۆرەم .  قوشبېگى تهرەپكه ئۆتتىى600ئىلتىپاتىنى كۆرۈپ ئۇالرنىڭ 

سهلتهنىتى -دۆلهت ئاپتابى خىرەلىشىپ، تهختى. چه يىگىتى بىلهن قالدى50

  . كۈنگه ئۆستى- دۆلىتى كۈندىن- قوشبېگىنىڭ بهخت. تۆۋەنلهشتى

خىزمهتچىلىرى بىلهن قوشۇپ - بهش مۇالزىم-ياقۇپبهگ بۇزرۇكخان تۆرەمنى تۆت

ه بارغاندىن كېيىن ياقۇپبهگ قوشبېگى بۇزرۇكخان ئۇ يهرگ. يېڭىسارغا ئهۋەتتى

تۆرەمنى مۇالزىملىرىنىمۇ ئايرىپ تهنها قىلىپ، ئۆزىنىڭ ئىشهنچلىك 

  . ئادەملىرىنى تهيىنلهپ نهزەربهنت قىلدى

بهگ مۇھهممهد قۇرچى يېڭىشهھهردىن چىقىپ قوقهن شهھىرىگه قېچىپ 

سهن قىپچاقالر بۇ «: قوقهن خانى بۇ ئىشتىن خهۋەر تاپقاندىن كېيىن. باردى

شهھهرلهرنى بىئارام قىلىپ، خهلقنى تىنجىتماي ئورۇسالرغا تۇتۇپ بهردىڭ 

، دەپ دەرغهزەپ »ھهم قهشقهرگه قېچىپ بېرىپ قهشقهرنى پاراكهندە قىلدىڭ

بولۇپ بهگ مۇھهممهد قۇرچى باشلىق كاتتىالرنى بۇنىڭدىن بۇرۇن بارسا 

شۇنىڭدىن . ىن يولغا سالدىكهلمهس يولغا كهتكهن كارۋانالرنىڭ ئارقىسىد

كېيىن قوقهن تهۋەسىگه قهشقهر تهرەپتىن قىپچاقالر قېچىپ كهتمهيدىغان 

  . بولدى
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بهگ مۇھهممهد قۇرچى دەشتى قىپچاق ئىچىدىكى ناھايىتى چوڭ ئۆتكهن ۋە 

بوۋىلىرىدىن تارتىپ يۇرت سوراپ كهلگهن گۆر ئوغلى باتۇرنىڭ نهۋرىسى - ئاتا

ممىلىرى گهدەنلىرىنى ئېگىپ ياقۇپبهگ شۇ كۈندىن تارتىپ ھه. ئىدى

پهرمانلىرىغا بويسۇنۇشنى ئۆزلىرىگه زۆرۈر دەپ بىلىدىغان - قوشبېگى ئهمر

  . دۆلىتىنىڭ يۇقىرى بولۇشىغا سهۋەب بولدى-بۇمۇ قوشبېگىنىڭ بهخت. بولدى

  

  نهزم

  بهخت يار،-شاھقا ئهگهر بولسىلهر دۆلهت

  .بولۇر پهته نۇسرەتلهر شاھقا دۇچار 

3  

   

بىي ياقۇپبهگ ئاتىلىق غازىنىڭ پادىشاھلىق تهختىگه جانا

چىققانلىقى؛ قارشىالشقۇچىالرنى يوقاتقانلىقى؛ لهشكهر 

باشقۇرۇش ئۇسۇللىرى ۋە يهكهن، مارالبېشىالرنى قولغا 

 كىرگۈزگهنلىكى

ياقۇپبهگ ئاتىلىق غازى ھهممه پاراكهندىچىلىكلهرنى تۈگىتىپ قهشقهر ۋە 

جايالرغا ھاكىم ۋە -ئۇ جاي. رنى قولغا كىرگۈزدىقىشالقال-يېڭىسارغا تهۋە يېزا

سۇيۇرغالالرنى تهيىنلهپ، پۈتۈن يىگىت ۋە باتۇرالرغا ئىنئام ۋە ئېهسانالر بېرىپ 

ھهمىتى بىلهن يۇلتۇزلىرى مهركهرەملىك تهڭرىنىڭ . ئاندىن خاتىرجهم بولدى

مهقسهتلىرى ھاسىل بولۇش تهرىپىگه -ياخشىلىققا يۈز كهلتۈرۈپ، مۇراد
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كۈندۈز يىگىت راسلىماق ۋە - ئۇنىڭ كۆڭلىدە كېچه. ملهشتىجهز

مۇشۇنداق ھالهتته .  تهييارلىماقتىن باشقا غهرەز ۋە ھهۋەس يوق ئىدى سهرۋاز

ھېسابسىز - شهرق تهرەپتىكى كۇچالىق خوجىالردىن ئىسهاق خوجا ھهددى«

، دېگهن خهۋەر ياقۇپبهگ ئاتىلىق غازىغا »لهشكهر بىلهن يهكهنگه يېتىپ كهلدى

سهرۋازالرنى خهتلهپ ھېسابىنى ئېلىشقا -ئۇ دەرھال قوشۇن. يهتكۈزۈلدى

 پىيادە سهرۋاز تىزىمغا 3000 مىڭ يىگىت، 12شۇنىڭ بىلهن . پهرمان چۈشۈردى

  . ئېلىندى

 سهرۋازغا سهككىز پانساتنى تهيىنلهپ، جامهدار دادخاھنى باش قوماندان 3000

بايراق، دۇمباق، كانايالر -زەمبىرەك، جازايىل ، تۇغ-قىلىپ، يېتهرلىك توپ

 يىگىتكه سهككىز پانساتنى تهيىنلهپ مىرزا 3000يهنه . بىلهن قورالالندۇردى

بايراق بېرىپ ئۆز اليىقىدا - ئهھمهد قوشبېگىنى قوماندان قىلىپ، تۇغ

 يىگىتكه سهككىز پانساتنى تهيىنلهپ، ئۆمهر قۇل 3000يهنه . قورالالندۇردى

 يىگىتكه سهككىز پانساتنى تهيىنلهپ 3000ه پانساتنى قوماندان قىلىپ، يهن

ياراق ئىلتىپات - بايراق، قورال-ئابدۇلالھ پانساتنى قوماندان قىلىپ، تۇغ

ئاتىلىق غازى يهننه سهككىز پانسات ۋە مهھرەم، . قىلىپ قورالالندۇردى

 يىگىتنى ئۆزىگه خاس قوشۇنلۇققا 3000ياساۋۇل، مۇالزىملىرى قوشۇلۇپ 

  . جايىدا تهييار بولدى-لىپ ھهممه ئىش جايشۇنداق قى. قالدۇردى

ئىنتىزاملىق كۈنلهردە، قوماندان مىرزا - مۇشۇنداق سائادەتلىك، تهرتىپ

ئهھمهد قوشبېگىگه قول ئاستىدىكى پانسات ۋە يىگىتلىرىنى ئېلىپ بېرىپ 

قالغان قوماندانالرغىمۇ . مارالبېشىنى مۇھاسىرىگه ئېلىشقا پهرمان چۈشتى

. ۈزۈلمهستىن يۈرۈش قىلىشقا يارلىق بېرىلدىقىل قۇيرۇق بولۇپ ئ

ھهممىدىن كېيىن قوشبېگى ئۆزى پادىشاھلىق ھهشىمىتى بىلهن مهزىلمۇ 

 قوشۇلۇپ مارالبېشىغا يېتىپ بېرىپ  مهنزىل يول يۈرۈپ ئهركانى دۆلهتلهر

  . بارگاھ تىكىپ ئورۇنالشتى
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كىچىك - ڭمارالبېشى شهھىرىنىڭ ئىچىدە تۇڭگانالر ۋە مۇسۇلمانالر بولۇپ چو

ھهممىسى كۇچالىق خوجىالرغا ئىتائهت قىلىپ . چه كىشى بار ئىدى3000

ئۇالر ئاتىلىق غازىنىڭ لهشكهرلىرى بېسىپ . خاتىرجهم كۈن كهچۈرۈۋاتقانىدى

ئۆزلىرى . كهلگهنلىكىدىن خهۋەر تېپىپ، شهھهرنىڭ دەرۋازىسىنى تاقىۋالدى

ئىككى تهرەپ ئۆزئارا ئاقىۋەت . سېپىل ئۈستىگه چىقىپ جهڭگه تهييار بولۇشتى

ئاتىلىق . شۇ ئوتتۇرىدا بىر ھهپته ۋاقىت ئۆتتى. جهڭگه كىرىشىپ كهتتى

غازىنىڭ يىگىتلىرى سېپىلنىڭ ئاستىدىن لهخمه كوالپ دورا قويۇپ، ئوت 

دورىنىڭ كۈچى سېپىلنىڭ بىر بۆلۈكىنى ئاسمان قهرىگه ئېلىپ . ياقتى

ئىچىگه كىرىپ شهھهرنى بۇ يهردىن بارلىق يىگىتلهر شهھهر . چىقىپ كهتتى

تۇڭگانالردىن مىڭدىن ئارتۇق كىشى، ئاتىلىق غازىنىڭ . قولغا ئالدى

. ئهجهل يهتكهنلىرى ئۆلىدى. چه كىشى ھاالك بولدى800يىگىتلىرىدىن 

تۇڭگانالر ۋە مۇسۇلمانالرغا تۇڭگان ما دالويىنى . قالغانلىرى ئامان قالدى

ېشىنى ھېكىمخان تۆرەمگه مارالب. باشلىق قىلىپ قهشقهرگه ئېلىپ ماڭدى

تهرەپتىن - غالىبىيهتچى قوشۇننى تهرەپ. ئىلتىپات قىلپ بهردى

بۇ ۋاقىىت ھىجرىيىنىڭ . خورام بولۇشتى-ھهممه خوشال. مۇبارەكلهشتى

  .  كۈنى ئىدى- 22، زۇلههججه ئېيىنىڭ )ئات يىلى (   يىلى-1282

اشا  تام  شهترەنجىبازلىقىنى بۇ پادىشاھنىڭ! جان دوست بۇرادەرلهر

      .نى مات قىلدى»شاھ«بىلهن » كىشتى«نى يۈرۈپ »ئات«قىلىڭالركى، 

ئاتىلىق غازى مارالبېشىنى قولغا . دېمهك، ئىسهاق خوجام يهكهندە قالدى

يهكهن بىلهن ئاقسۇدىن كىشىلهر . كىرگۈزۈۋېلىپ كۇچانىڭ يولىنى توسۇۋالدى

قولغا كهلگهندىن بۇ غهلىبىنىڭ بهختى . ئۆزئارا ئۆتۈشۈپ تۇرالمايدىغان بولدى

كېيىن ئاتىلىق غازى پۈتۈن غهلىبه قازانغۇچى لهشكهرلىرىنى ئۆزىگه ھهمراھ 

  . قىلىپ يهكهنگه بېرىپ ئىسهاق خوجا بىلهن جهڭ قىلىشنى قارار قىلدى

بۇزرۇكخان تۆرەمنى نهزەربهنت تهرىقىسىدە قوغداپ لهشكهرلهر بىلهن قوشۇپ 

. يۈرۈپ يهكهنگه يېتىپ باردىمهنزىلمۇمهنزىل، يولمۇ يول . ئېلىپ ماڭدى
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يهكهننىڭ كوناشهھهر ۋە يېڭىشهھهرنىڭ دەرۋازىسى ئالدىدىن ھهيۋەت ۋە 

 دېگهن مازارنىڭ ئالدىدىكى چوڭ   »ھهفته مۇھهممهدان«داغدۇغا بىلهن ئۆتۈپ 

  . بارگاھلىرىنى تىكىپ ئورۇنالشتۇردى- مهيدانغا چېدىر

 كىچىكخان تۆرەمنى ئىسهاق خوجام يهكهنگه يېتىپ كهلگهندە، تۇڭگانالر

ئېلىپ يهكهن يېڭىشهھهر ئىچىگه كىرىۋېلىپ، دەرۋازىنى مهھكهم 

  . ئېتىۋالغانىدى

شۇنداق قىلىپ يهكهن يېڭىشهھهردە تۇڭگانالر ھۆكۈمرانلىق قىلسا، يهكهن 

كونا شهھهردە ئىسهاق خوجام، شهھهر ئهتراپىدىكى يېزىالردا بولسا ئاتىلىق 

  . غازى ھۆكۈمرانلىق قىلدى

چاغالردا كۇچالىق خوجامالر ئاتىلىق غازىنىڭ مارالبېشىنى مۇشۇ 

بېسىۋالغانلىقىنى ئاڭالپ ھامىددىن خوجامنى نۇرغۇن لهشكهرلهر بىلهن 

ھېكىمخان تۆرەم ھامىددىن خوجامنىڭ . مارالبېشىغا ئهۋەتتى

كېلىۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ چارباغ دېگهن يهرگه بېرىپ ئالدىنى توسۇپ جهڭ 

. تكهندە ھېكىمخان تۆرەمنىڭ لهشكهرلىرى غالىب كهلدىئون كۈن ئۆ. قىلدى

. كۇچالىق خوجامنىڭ لهشكهرلىرى تهڭ كېلهلمهي ئارقىسىغا قاراپ قاچتى

مۇشهققهتلهر بىلهن - ئامان قالغانلىرى مىڭبىر جاپا. ئهجهل يهتكهنلىرى ئۆلدى

ھېكىمخان تۆرەم . ماكانلىرىغا بېرىۋالدى-قۇرۇق جانلىرىنى ئېلىپ ئۆز يۇرت

بارگاھلىرىغا قايتىپ -غهنىيمهتلهرگه ئىگه بولۇپ، ئۆز تهختى- غۇن ئولجانۇر

پىشكهشلهر بىلهن -بۇ غالىبىيه خۇش خهۋىرىنى نۇرغۇن تارتۇق. كهلدى

ئىناۋەتلىك خاس مۇالزىمالر ئارقىلىق ئاتىلىق غازىنىڭ ھۇزۇرىغا مهلۇم 

بۇ خۇش ياقۇپبهگ ياخشى سائهت، سائادەتلىك كۈنلهردە يېتىپ كهلگهن . قىلدى

مۇالزىمالرغا ئۆز . خهۋەردىن ھهددىدىن تاشقىرى خۇرسهن ۋە مىننهتدار بولدى

ئهسلىههلهرنى ئىنئام -تىلال، ياراق- كۇال، تهڭگه- سهرۇپاي، سهلله-اليىقىدا تون

سهرۇپاي، -جانابىي ھېكىمخان تۆرەمگه ئۆزىگه خاس تون. قىلدى
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لتىپات قىلىپ، ياراق، تۇغ ۋە بايراق ئى-جابدۇقلۇق ئات، قورال-ئېگهر

  . پادىشاھالرغا خاس سېخىيلىق بىلهن ئۇنىڭ مهرتىۋىسىنى ئۆستۈردى

ياقۇپبهگ . يهكهن شهھىرى پهته بولماي ئۇزۇنغىچه مۇھاسىرە ئىچىدە قالدى

تۇڭگانالرنى ھېچقانداق تهدبىر بىلهن سۈله قىلىپ ئهپلىشىشكه مايىل 

ياراقلىرىمۇ -قورال مىڭدىن كۆپرەك بولۇپ، 25چۈنكى تۇڭگانالر . قىاللمىدى

ئاخىر تۇڭگانالر ئىسهاق خوجامالر بىلهن بىرلىشىپ . ناھايىتى كۆپ ئىدى

 باتۇر 2000 چهبدەس چهۋەنداز تۇڭگان لهشكهرلىرى، 6000. ئىتتىپاق بولدى

زەمبىرەك، -  كىشىنى توپ8000يهرلىك مۇسۇلمان لهشكهر جهمئىي 

ۇقسىز ھۇجۇم قىلىش ياراقالر بىلهن قورالالندۇرۇپ بىر كېچىدىال تۇي- ئوق

ھوشيار ئاتىلىق غازى بۇ ئهھۋالدىن خهۋەر . غهرىزى بىلهن تهييار قىلدى

تېپىپ شۇ كېچىسى غالىب قوشۇنلىرىنى تۆتكه بۆلۈپ تۆت تهرەپكه مۆكتۈرۈپ 

خالىي قالدۇرۇپ چىقىپ كهتتى ۋە ئۇلۇغ -بارگاھلىرىنى بوش-قويۇپ، چېدىر

 يۈز بېرىدىكىن، دەپ دۇئا ۋە تهڭرىنىڭ قۇدرىتى بىلهن قانداق ھادىسىلهر

تۇڭگان لهشكهرلىرى چۈمۈلىدەك ھهر تهرەپتىن . ئىلتىجا بىلهن كۈتۈپ تۇردى

بارگاھلىرىغا - ئۇشتۇمتۇت چىقىپ كېلىپ ئاتىلىق غازىنىڭ چېدىر

خۇددى . زەمبىرەك، مىلتىق ئېتىپ، ئات سېلىپ بېسىپ كهلدى- توپ

 ئادەمىزاتنىڭ بارگاھالردا-پهرىلهرنىڭ ماكانلىرىدەك چېدىر-دىۋە

بۇ ئهھۋالدىن تۇڭگان لهشكهرلىرى ھهيران بولۇپ . نىشانلىرى كۆرۈلمىدى- نام

تهرەپتىن -تۇرغان ھالهتته، ئاتىلىق غازىنىڭ غالىب يىگىتلىرى تهرەپ

سۈرەنلهر - يۇقىرى ئاۋاز بىلهن تهكبىر ئېيتىپ، پهلهكتىن ئاشقان قىقاس

گانالرنىڭ جهسهتلىرى تۇڭ. چاپ قىلغىلى تۇردى- بىلهن قورشاپ كېلىپ چاپ

ئېتىزدا دېهقانالر ئورۇپ قويغان زىرائهتلهرنىڭ ئۈنچىلىرىدەك دۆۋىلىنىپ 

بۇ ئهھۋال كېچىدىن چاشكاغىچه داۋاملىشىپ، قارا تۇپراق . كهتتى

ئۆلۈكلهرنىڭ قېنى بىلهن بويىلىپ قىپقىزىل گۈلزارلىققا ئايالنغاندەك 

هققهت بىلهن جانلىرىنى تۇڭگانالرنىڭ ئاز بىر قىسمى مىڭبىر مۇش. بولدى

ئهسىر چۈشكهن تۇڭگانالرنىڭ چوڭلىرىنى . قۇتۇلدۇرۇپ قېچىپ كهتتى

بۇ ئهھۋالالر يۈز بهرگهندىن كېيىن ئاتىلىق غازى . ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلدى
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يالىڭاچ بولۇپ سېپىلغا باستۇرۇپ ) پىيادە ئهسكهر( سهرۋاز 2000«: تهرىپىدىن

دەپ يارلىق »  قىلسۇن تلىئامبېرىپ شهھهرنى قولغا كىرگۈزسۇن ھهم قه

  . چۈشتى

بۇ چاغدا لهشكهر باشلىقى مىرزا ئهھمهد قوشبېگى قاتارلىقالر يىغىلىپ 

ھازىر سهرۋازالر يۈگۈرۈپ بېرىپ شهھهرنى ئالسا نۇرغۇن «: ئاتىلىغا غازىغا

ئالدى بىلهن ئهلچى كىرگۈزۈپ سۈله . بىگۇناھ كىشىلهرنىڭ قېنى تۆكۈلىدۇ

 ئهگهر قوبۇل تۇتمىغاندا ئاندىن باستۇرۇپ بېرىپ تۈزۈشكه دەۋەت قىلساق،

شۇ كۈنى جۈمه . ، دەپ مهسلىههت بېرىشتى»شهھهرنى ئالساقمۇ كېچىكمهيدۇ

بۈگۈن جۈمه نامىزىغىچىلىك سۈلهنى «: ئاتىلىق غازى چوڭالرغا. كۈنى ئىدى

مۈلكىگه -قوبۇل قىلىپ بارگاھىمىز ئالدىغا كهلسه جانلىرىغا ئامانلىق، مال

مۇبادا، ئارقىغا سۆرەپ سۇسلۇق كۆرسهتسه، . ىك بېرىلىدۇخاتىرجهمل

مۈلكى -مال. ئايال ئات ئاستىدا قېلىپ ھاالك بولىدۇ-كىچىك، ئهر- چوڭ

. دېگهن مهزمۇندا خهت بىلهن ئهلچى كىرگۈزدى» تاراج بولىدۇ، گهپ تامام-تاالن

ر ئۇال. تۇڭگانالر ۋە كۇچالىق خوجامالر سۈلهنى قوبۇل تۇتماي ئىالجى بولمىدى

پۈتۈن لهشكهر ۋە مۇالزىملىرى بىلهن ئاتىلىق غازىنىڭ بارگاھلىرىنىڭ 

ئهسلىهه قاتارلىق پادىشاھلىققا - زەمبىرەك، ياراق-ئالدىغا بېرىپ توپ

ئاتىلىق غازى . الزىملىق ھهممه نهرسىلهرنى خهزىنه ئالىيلىرىغا تاپشۇردى

ىپ، ئىسهاق خوجام بىلهن يېقىن ئولتۇرۇپ كۆپ گهپلهرنى ئارىغا سېل

سهرۇپاي جابدۇقلىرى بىلهن توقۇپ -ئىكرام، ئۆزىگه اليىق شاھانه تون- ئىززەت

تهق قىلىپ، مهرھهمهت قىلىپ ئۆز قولى بىلهن يۆلهپ ئاتقا مىندۈرۈپ، كۇچا 

قالغان لهشكهرلهرگىمۇ ئۆز اليىقىدا . تهرەپكه يولغا سېلىپ قويدى

. دىخىراجهت بېرىپ ئۆز يولىغا راۋان قىل-سهرۇپاي، خهرجى- تون

بىر مۇنچه تۇڭگانالرنى قهشقهرگه . ھهممىسىنىڭ گۇناھلىرىنى ئهپۇ قىلدى

ئاخىر يهكهننىڭ . ئېلىپ بېرىپ، ما دالويىنىڭ قوماندانلىقىغا تاپشۇردى

. ھاكىملىقىنى مۇھهممهد يۇنۇس شاغاۋۇل دادخاھقا ئىلتىپات قىلدى

ازى نىيازبهگ ئىشىكئاغانى شاغاۋۇل، كىپهك قۇر بېشىنى باتۇر بېشى، ق

زىيائىددىن دامولالمنى قازى كاالن قىلىپ يارلىق چۈشۈرۈپ ئۇالرنى رازى 
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. بۇنىڭ بىلهن يۇرتتا تىنچلىق ۋە خاتىرجهملىك ھاسىل بولدى. قىلدى

خورام ھالدا -ئاتىلىق غازى بىر نهچچه كۈن تۇرغاندىن كېيىن خۇشال

 -1283بۇ تارىخىي ھىجرىيىنىڭ . پايتهخت قهشقهرگه قايتىپ كهتتى

  . ئىدى) قوي يىلى( كۈنى -20 رەبىيهلئاخىر ئېيىنىڭ  ىيىل

4  

جانابىي ياقۇپبهگ ئاتىلىق غازىنىڭ خوتهننى بېسىۋېلىش 
ئۈچۈن تهدبىر قولالنغانلىقى؛ ھهبىبۇلالھ ھاجى پادىشاھنىڭ 
مهغلۇپ بولغانلىقى ۋە غهلىبه قۇشى خوتهن زېمىنىدا يۈز 

 كۆرسهتكهنلىكى

تهدبىرلىك جانابىي ياقۇپبهگ ئاتىلىق جاھان ئىشلىرىغا تهجرىبىلىك ۋە   

غازى يهكهن شهھىرىنى قولغا كىرگۈزۈپ خاتىرجهم بولغاندىن كېيىن 

يۇرتقا ئادالهت بىساتلىرىنى يېيىپ، . پايتهختى قهشقهرگه قايتىپ كهلدى

يۇرت . خهلقپهرۋەرلىك پهرمانلىرىنى تۈزدى. زۇلۇمنىڭ ئىشىكىنى ياپتى

ي پۇقراالرنىڭ كۆڭۈللىرىنى ئېهسان ۋە چوڭلىرىنىڭ شۇنداقال پۈتۈن ئاددى

ئىنئام بىلهن ئۆزىگه رام قىلىپ، دۈشمهنلىك، خۇسۇمهت ۋە ئاداۋەتلهرنى 

قۇرئان ئوقۇتۇپ، دۇئا ۋە - ئۇلۇغ مازارالردا خهتمه. تۈگىتىپ يۇرتنى تىنچالندۇردى

داش قازانالرغا ئۆزى ئوت قاالپ، سۇ قۇيۇپ، كهمبهغهل، . پاتىههلهرنى ئادا قىلدى

نۇزۇراتالر بېرىپ، -  خوتۇن، يېتىم ئوغۇلالرغا كهڭرى نهزىرتۇل

ئهمما . خورام قىلدى- سهدىقىلهر ئىنئام قىلىپ ھهممىنى شاد-ھهدىيه

شهھهرلهرنى بويسۇندۇرۇش ھهۋىسى، يۇرت ئالماق داغدۇغىسى، بولۇپمۇ 

لېكىن خوتهن . خوتهننى قولغا كىرگۈزۈش نىيىتى كۆڭلىنى ئارام تاپقۇزمىدى

يهتته . ئىخالسلىرى ھهددىدىن زىيادە ئىدى-اجى پادىشاھقا ئهقىدەخهلقىنىڭ ھ

كىچىك پۇقراالر ئۆز ئىختىيارلىرى - يهتمىش ياشقىچه ھهممه چوڭ–ياشتىن 

ئاتىلىق غازى بۇ ئهھۋالنى . بىلهن جانپىدا قىلىپ ئۇنىڭغا ئهسكهر بولغانىدى

راالرنىڭ پادىشاھنىڭ پۇقراالرغا ئىشهنچى، پۇق«: نهزەرگه ئېلىپ ئېيتتىكى
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پادىشاھقا بولغان ئىخالسى ۋە ئېتىقادى بىرلىشىپ ئىتتىپاق بولسا، بۇنداق 

شهھهرنى باشقا بىر بىگانه ئۆزىگه بويسۇندۇرۇش ئۈچۈن قول ئۇزىتىپ مۇراد 

ئىتتىپاقلىق بار . غۇنچىسىنى ئۈزگهنلىكى ھېچقانداق تارىختا كۆرۈلمىگهن

رىۋايهت . نىڭ بولۇشى شهرتدۆلهت بار يهردە ئىتتىپاقلىق. يهردە دۆله بار

قىلىنىشىچه، بىر كىشى بىر تهرەپكه كېتىپ بارغانىكهن، يهنه بىر كىشى 

. دەپ سوراپتۇ› قهيهردىن كهلدىڭ، قهيهرگه بارىسهن، ئىسمىڭ نېمه؟‹ئۇچراپ 

ئىسمىم دۆلهتتۇر، قايسى مهملىكهتته ئىتتىپاقلىق ۋە ‹كېتىپ بارغان كىشى، 

ن، قايسى مهملىكهتته ئىتتىپاقلىق ۋە بىرلىك بىرلىك بولسا شۇ يهرگه بارىمه

، دەپ جاۋاب بېرىپتۇ، خوتهن شهھىرىدە ›بۇزۇلسا ئۇ يهردىن يىراق كېتىمهن

زەمبىرەك، - ئۇنى زورلۇق كۈچى، توپ. ئىتتىپاقلىق، بىرلىك مهۋجۇت

ئهمما ھاجى . گۇرزىغا تايىنىپ قولغا كىرگۈزمىكىمىز مۇمكىن ئهمهس-قىلىچ

ه يېتىپ، ئۆمۈر قۇياشى غهرب تهرەپكه ئېڭىشكهن، ك70پادىشاھنىڭ يېشى 

دېگهنلهرنى » ...پىكرىگه قېرىلىق تهسىر قىلىشقا باشلىغان كىشى- ئهقىل

ئويالپ، تهپهككۇر بېشىنى خىيال تىزىغا قويۇپ، چوڭقۇر نهزەر بىلهن 

بىر تهدبىر قىلسام، تهدبىرىم تهقدىرگه مۇۋاپىق كېلىپ قالسا، «مۆلچهرلهپ، 

دەپ ئويلىدى ۋە » ...ى قولغا كىرگۈزۈشنىڭ ئېهتىمالى بوالرخوتهن شهھىرىن

توزاق، قاپقانالرنى كهڭ . مىكىرگه قهدەم قويدى- تهدبىر ئىزدەپ، ھىيله- چارە

. ئهنه شۇنداق ئهندىشه ئىچىدە چېكى يوق پىكىر دەرياسىغا غهرق بولدى. يايدى

غاندەك پىكىر دەرياسى ئىچىدە مۇراد گۈلى تهسهۋۋۇر ئالقىنىدا جىلۋە قىل

ئاندىن خىيالدىن باش كۆتۈرۈپ غالىب لهشكهرلىرىگه نهزەر سېلىپ، . بولدى

. ، دەپ ئهمر قىلدى»تهييار ۋە ھازىر بولۇڭالر، مازار شېرىپ زىيارىتىگه بارىمىز«

 مىڭ يىگىت، سهرۋاز بىلهن ئاتلىنىپ، 15ئهلهم، تۆت نهپهر قوماندان، - كاتتا تۇغ

قىلىپ، مهنزىلمۇمهنزىل يول يۈرۈپ بۇزرۇكخان تۆرەمنى ئۆزىگه ھهمراھ 

 بارات   يىلى-1283تارىخىي ھىجرىيىنىڭ ― بۇ . يهكهنگه بېرىپ چۈشتى

ئۇالر يهكهندە بىر ھهپته تۇرۇپ ھهممه يىگىت، .  كۈنى ئىدى- 8ئېيىنىڭ 

ياراق بېرىپ ھهممه تهييارلىقلىرىنى -كېچهك، ئات-سهرۋازلىرىغا كىيىم
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رۇكخان تۆرەمنىڭ نامىدا ھاجى پادىشاھقا ئاندىن بۇز. پۈتتۈرۈپ ھازىر بولدى

  : خهتنىڭ مهزمۇنى مۇنداق ئىدى. ئهۋەتىدىغان بىر پارچه خهتنى تهييار قىلدى

گهپنىڭ قىسقىسى شۇكى، مهن قهشقهر زېمىنىغا كهلگىلى خېلى ئۇزۇن 

ئهھۋال كهڭتاشا زىيارەت -ماشايىخالرنى قهدىر-بۇ جايالردىكى مازار. بولدى

رزۇيۇم ئىمام جهئفهرى سادىق رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ ئهمدىكى ئا. قىلدىم

ھاجى پادىشاھ ئاغام مهرھهمهت . تهۋەررۈك قهبرىلىرىنى زىيارەت قىلىش ئىدى

قىلىپ رۇخسهت ئهيلهپ يول بهرسه، زىيارەت قىلىپ يانسام دېگهن ئۈمىد 

  . »بىلهن مهقسىتىمنى ئىزھار قىلىپ بۇ نامىنى يازدىم، ۋەسساالم

ۇ خهتكه بۇزرۇكخان تۆرەمنىڭ مۆھۈرلىرىنى بېسىپ، ئاتىلىق غازى ب  

  . ئىشهنچلىك مۇالزىمالردىن ئهۋەتتى ۋە ئارقىدىنال ئۆزى خوتهنگه يۈرۈش قىلدى

ئۇالر يهكهن زېمىنىنىڭ ئاخىرى، خوتهننىڭ باشلىنىشى جايىغا 

ھاجى پادىشاھ بۇنى ئاڭالپ ئوغلى . بارگاھلىرىنى تىكىپ ئورۇنالشتى-چېدىر

پىشكهشلهر بىلهن ياقۇپبهگنىڭ - قونالغۇ، تارتۇق-ى چۈشكۈننېمىتۇلالخانن

ئاتىلىق غازىمۇ بۇنى ئاڭالپ ئۇالرنىڭ ئالدىغا . ئىستىقباللىرىغا چىقاردى

ئىكرام بىلهن كاتتا -كىشى ئهۋەتىپ، ئۇالرنى ھهددىدىن زىيادە ئىززەت

ئۇنىڭدىن كېيىن نېمىتۇلال خانغا ئالتۇن سهلله، كىمخاب . زىياپهتلهر قىلدى

كۈمۈشا -جابدۇقلىرىغا ئالتۇن-ئهسلىهه، ئېگهر-تون، ئالتۇن يالىتىلغان ياراق

بىلله كهلگهن يىگىت . يالىتىلغان توپچاق ئارغىماق ھهدىيه قىلدى

تىلال ئىنئام قىلىپ، - سهرۇپاي، خىراجهت تهڭگه-مهھرەملىرىگىمۇ تون

منىڭ شاھزادە. ئهلههمدۇلىلالھ، بۇ يهرگه كهلدىم«: ئاخىرىدا مۇنداق دېدى

دېمهك، مۇرادىمغا . جامالىنى كۆرۈپ كۆزۈمنى روشهن ۋە مۇنهۋۋەر قىلدىم

ھهۋىسىم شۇكى، ھاجى پادىشاھ دادامنىڭ -ئهمما يهنه بىر ئارزۇ. يهتتىم

ئهگهر ھاجى پادىشاھ دادامنىڭ . جامالىنى كۆرۈش مۇيهسسهر بولۇرمىكىن

تسه، مۇبارەك قهدەملىرى مهن كهمىنه خىزمهتكارنىڭ چېدىرلىرىغا يه

دىلىم بىلهن -ئاياغلىرىنىڭ توپىسىنى ساقىلىم بىلهن سۈپۈرۈپ، جان
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خىزمهتكارچىلىقىمنى ئىزھار قىلسام، مېنىڭ بۇ ئىلتىماسىمنى قوبۇل 

چاڭ باسقان -تۇتۇپ ئهڭ تۆۋەن چاكىرى ئورنىدا كۆرۈپ مهرھهمهت قىلسا، بۇ توپا

لهپ مۇددىئا مۇشۇ ئارزۇدىن باشقا ته. خار بېشىم پهلهككه يهتكهن بوالتتى

ئهگهر ھاجى پادىشاھ دادام بۇ يهرگه قهدەم تهشرىپ قىلىشنى . كۆڭلۈمدە يوق

اليىق كۆرمىسه، ئۆزۈم ئالىي ئاستانلىرىگه بېرىپ بوسۇغىلىرىغا يۈزۈمنى 

سۈرتۈپ، جامالىنى كۆرۈپ كۆزۈمنى روشهن ۋە مۇنهۋۋەر قىلىپ كهلمىسهم، 

 شېرىن سۇخهن، مۇاليىم ، دەپ خۇشامهتكويلۇق بىلهن»ئهسال ئىالجىم يوق

سۆزلهر بىلهن شاھزادىنىڭ كۆڭلىنى ئۆزىگه رام قىلىۋالدى ۋە شاھزادە 

نېمىتۇلالخانغا لهشكهر باشلىقى ئابدۇلالھ پانساتنى قوشۇپ، قۇالقلىرىغا 

 گهپلهرنى قىلىپ يولغا   كىشىنىڭ كۆڭلىنى مهھلىيا قىلىدىغان ئهسۇننامه

) قۇرئان(ن خىشنى كاالم شېرىپ بىر پارچه كىتابقا ئوخشىشىدىغا. سالدى

ئهتلهسلهر بىلهن ئوراپ، - سۈرىتىدە قىلىپ، ئۈستىنى نهچچه قهۋەت تاۋار

كىمخاب جىلتىكىگه سېلىپ، ئىززەت ۋە ھۈرمهت بىلهن لهشكهر باشلىقى 

سىلهر بېرىپ مېنىڭ ئۈچۈن ھاجى «: ئابدۇلالھ پانساتقا بېرىپ مۇنداق دېدى

بىرلهپ -ئىخالسىمنى بىر- ئهقىدەپادىشاھ دادامنىڭ ھۇزۇرىدا مېنىڭ 

تۇتۇپ ) قۇرئاننى(ئهگهر ئىشهنمىسه، مۇشۇ تهڭرىنىڭ كاالمىنى . يهتكۈزۈڭالر

ئىخالسىمنى -قالغان ئهرز. مېنىڭ ئۈچۈن قهسهم ئىچىپ ئېلىپ چىقىڭالر

  . ، دېدى»شاھزادە مېنىڭ نامىمدىن ئۆزى بايان قىلىدۇ

ۇالقات بولۇپ زىياپهتلهر بۇالر ھاجى پادىشاھنىڭ ھۇزۇرىغا يېتىپ بېرىپ م

تۈگىگهندىن كېيىن ئهمىرلهشكهر ئابدۇلالھ پانسات ئارقىلىق غازىنىڭ 

تاپشۇرۇقىنى كېمىتمهي، بهلكى ئۇنىڭدىن ئاشۇرۇپراق ھاجى پادىشاھقا 

يهتكۈزۈپ، ئهدەب بىلهن قولىنى كۆكسىگه قويۇپ، مۇالزىمالر قاتارىدا پهگاغا 

 سۇنى ئارىالشتۇرۇۋەتسه سۈت بىلهن. چۈشۈپ قول قوشتۇرۇپ تۇردى

ئايرىۋااللمىغاندەك، بۇ سۆزلهرنىڭ راست ياكى يالغانلىقىنى پهرق ئېتهلمىگهن 

ئوغلى . ھاجى پادىشاھ ھهيرانلىقتا قېلىپ، ۋەقهنى ئوغلىدىن سورىدى

نېمىتۇلالخان بولسا پهلهكنىڭ ھىيلىگهر، مهككارلىقىنى تېخى كۆرمىگهن، 

مىغان، بالىلىق ئۇيقۇسىدىن ساۋاقلىرىنى تېتى- زاماننىڭ تهجرىبه
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ئهمىرلهشكهر ئابدۇلالھ پانسات ھاجى پادىشاھنىڭ . ئويغانمىغان ياش باال ئىدى

ئاتىلىق غازىنىڭ ئالدىغا چىقىشىنى بىر قېتىم تهكلىپ قىلغان بولسا، 

ماختاشالر بىلهن مىڭ قېتىم -تهجرىبىسىز شاھزادە تۈرلۈك تهرىپ- ياش

ىسى ھاجى پادىشاھنىڭ رايى گهپنىڭ قىسق. تهكلىپ قىلدى- تهرغىب

  . بارىدىغانغا قارار تاپتى

دۆلهتنىڭ ئىشىكىنى -ئالهمنىڭ ئىگىسى بولغان ئۇلۇغ تهڭرىم يۈزىگه بهخت

ئېچىشنى ئىرادە قىلسا، ھهر باھانه، ھهر سهۋەب بىلهن ئۇنىڭغا دۆلهت ۋە 

ئاتىلىق غازىنىڭ تهدبىرى، تهڭرىنىڭ تهقدىرىگه . ئىززەت ئاتا قىلىدىكهن

. ئهپسۇن ۋە ئېزىتقۇ گهپلهرنىڭ تهسىرى مهلۇم بولدى. ىق كېلىپ قالدىمۇۋاپ

زۇلۇم ۋە زااللهتنىڭ . دۆلهتنىڭ ئىشىكى ئېتىلدى- ھاجى پادىشاھقا بهخت

شاھزادە بىلهن پانسات گويا قازا . ئهقىل كۆزى يېپىلدى. پهنجىرىسى ئېچىلدى

م زىندانىغا ۋە قهدەرنىڭ ئىككى چاپارمىنىدەك ھاجى پادىشاھ بىچارىنى زۇلۇ

ھاجى پادىشاھ بىچارە ئۆز ئايىغى بىلهن ئازاب، ئاچلىق ۋە . باشالپ باردى

  . ئۇسسۇزلۇققا گىرىپتار بولدى

تهڭرىمنىڭ قۇدرىتىدىن نېمه . چۈشۈم بۇزۇلۇپ قالغانىدى«: ھاجى پادىشاھ

 1500دەپ ئېهتىيات قىلىپ، » ئىشالرنىڭ يۈز بېرىشىنى بىلگىلى بولمايدۇ

ئۇنىڭ .  ئۆزىگه ھهمراھ قىلىپ ئېلىپ بارغانىدى  ىنىمهھرەم يىگىتلىر

. ئاتىلىق غازى ئۇالرنى كۆرۈپ ئالدىغا يۈگۈردى. بارگاھقا كۆزى چۈشتى-چېدىر

ئهمما . يېقىن يېتىپ بارغاندا ھاجى پادىشاھ ئاتتىن چۈشمهكچى بولدى

كۆزىگه سۈرتۈپ، تاۋاپ - ئاتىلىق غازى يۈگۈرۈپ بېرىپ ئۈزەڭگىسىنى يۈز

تۆت پانسات ئاتنىڭ چۇلۋۇرىنى بويۇنلىرىغا . ىلى قويمىدىقىلىپ چۈشك

سېلىپ تۆت ئهتراپىدا يۈگۈرۈپ مېڭىپ بارگاھنىڭ ئالدىغا كهلگهندە، ھاجى 

قولتۇقلىرىدىن يۆلهپ . پادىشاھنى ئاتىلىق غازى كۆتۈرۈپ ئاتتىن چۈشۈردى

ھاجى دادام يهتته يىل «: بارگاھقا ئېلىپ كىرىپ ئولتۇرغۇزۇپ ئېيتتىكى

.  بولغان  ه مۇكهررەمه، مهدىنه مۇنهۋۋەرەدە ئىستىقامهت قىلىپ مۇجاۋىرمهكك

ھاجى ياكى غازى بىلهن بىر قېتىم قۇچاقلىشىپ كۆرۈشكهنلىك ‹ئۆلىماالردىن 
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دېگهن › پهيغهمبهر بىلهن مىڭ قېتىم قۇچاقلىشىپ كۆرۈشكهن بىلهن تهڭ

قلىشىپ ھاجى ئاتام بىلهن بىر قېتىم قۇچا. ھهدىس شېرىفنى ئاڭلىغانىدىم

، دەپ ئورنىدىن تۇرۇپ قول قوۋۇشتۇرۇپ »كۆرۈشۈشكه مۇيهسسهر بوالرمهنمىكىن

ئاتىلىق غازى . ھاجى پادىشاھمۇ دەرھال ئورنىدىن قوپۇپ قۇچاقالشتى. تۇردى

ھاجى پادىشاھنى قۇچاقلىغان پېتى بارگاھ ئىچىدە ئالدىن تهييارالپ قويۇلغان 

هرگه مۆكتۈرۈپ قويغان مۇالزىمالر ئۇ ي. چېدىر ئىچىگه كۆتۈرۈپ ئهكىرىپ كهتتى

كېچهكلىرىنى سالدۇرۇپ -ھاجى پادىشاھنى كۆتۈرۈپ يىقىتىپ، كىيىم

  . بۇنداق بولغانلىقىنى ھېچكىشى كۆرمىدى. باغلىدى

مانا بۇنىڭدىن ئىنسان گۇرۇھى، ئادەم خهيلىنىڭ ! ھهي- ھهي

  ! مىكىرلىرىنىڭ تولىلىقىنى تاماشا قىلىڭالر- ھىيله

  نهزم  

  ر ئاچسا تهلبىسغه ئاغىز،ئىنسان ئهگه

  .بىچارە بولۇر ئىبلىس لهئىن بى تهمىز 

ئهتمىشلىرىگه تازا مۇۋاپىق -يۇقىرىدىكى نهزم ئاتىلىق غازىنىڭ قىلمىش  

  . كېلىدۇ

ھاجى پادىشاھ ئاتىلىق غازىنىڭ بارگاھىنىڭ ئالدىغا ئون نهچچه مهھرەم 

ىپ دەرھال ئۇالرنى باشقا چېدىرغا باشالپ كىر. بىلهن بىلله كهلگهنىدى

قالغان يىگىتلهر ئاتتىن چۈشمهي ھاجى . قولىنى باغالپ تاشلىدى-پۇت

ئاتىلىق غازى ھاجى . پادىشاھنى مۇھاپىزەت قىلىپ بۇيرۇق كۈتۈپ تۇرغانىدى

  : پادىشاھنىڭ نامىدا

مهن ئۇكام ياقۇپبهگ قوشبېگى بىلهن بىر كېچه قونۇپ مۇڭدىشىپ، ئهته «  

سىلهر قايتىپ كېتىپ . ئۆزۈم يول باشالپ شهھهرگه ئېلىپ كىرىمهن
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ئوغلۇم نېمىتۇلالخان ! خاتىرجهم ئۆز ئىشىڭالرغا مهشغۇل بولۇڭالر

  ، »پاالنالرنى ئېلىپ ئهته ئالدىمىزغا چىقسۇن-پاالن

الۋان، سهركهردىلهرنىڭ ئىسىملىرىنى سېلىپ خهت دەپ كارغا يارايدىغان پ  

. يېزىپ، ھاجى پادىشاھنىڭ مۆھۈرىنى بېسىپ يىگىتلهرگه يهتكۈزۈپ بهردى

. يىگىتلهر بۇ خهتنى كۆرۈپ ئېتىنىڭ بېشىنى قايرىپ شهھهرگه قاراپ كهتتى

شهھهرگه بىر . ئهتىسى ئاتىلىق غازى خوتهن شهھىرىگه قاراپ يۈرۈش قىلدى

 ، شاھزادە نېمىتۇلالخان كارغا يارايدىغان، بىرەر ئىشنىڭ پوتهي قالغاندا

 يۇرت كاتتىلىرىنى ئېلىپ 30 ― 20ھۆددىسىدىن چىقااليدىغان، ياراملىق 

ئاتىلىق غازى بۇالر بىلهن ئوبدان . ئاتىلىق غازىنىڭ ئالدىغا چىقىپ كۆرۈشتى

ھاجى دادام ئارقىمىزدىن كېلىۋاتىدۇ، سىلهرمۇ بېرىپ بىلله «كۆرۈشۈپ 

بۇالر ئۆتۈپ ياقۇپبهگنىڭ چېدىرىغا يېتىپ . دەپ ئۆتكۈزۈۋەتتى» ېلىشسىلهك

باشقا چېدىرالرغا باشالپ كىرىپ باغالپ -بارغان ھامان، ھهر قايسىسىنى باشقا

ئاتىلىق غازى خوتهن شهھىرىنىڭ يېنىغا بېرىپ چۈشۈپ . نهزەربهنت قىلدى

 ى يىگىتلىرىئېزىزبهگ جالالتن. بارگاھلىرىنى تىكىپ ئورۇنالشتى-چېدىر

دەپنىلىرىنى يىغىشتۇرۇپ -بىلهن قوشۇپ ھاجى پادىشاھنىڭ خهزىنه

ئېزىز بهگ جالالت شهھهرگه كىرىپ ھاجى پادىشاھنىڭ . كېلىشكه بۇيرۇدى

چاقىلىرىنى ئوردىدىن ھهيدەپ چىقىرىپ، خهزىنه دەپنىلهرگه ئىگه بولۇپ - باال

ى قىل قۇيرۇقى ئاتىلىق غازى ئهمىر لهشكهر، پانساتلىرىن. ساقالپ تۇردى

ئۇالر كىرىپ . ئارقىدىن شهھهرگه كىرىشكه بۇيرۇدى-بىرلهپ، ئارقا- قىلىپ بىر

بىردىن تۇتۇپ - ھاجى پادىشاھنىڭ لهشكهر بېشى، يۇرت كاتتىلىرىنى بىر

  . چىقىپ بهزىلىرىنى ئۆلتۈردى، بهزىلىرىنى نهزەربهنت قىلدى

ھاجى پادىشاھ «رى پۇقرالى- ۋاقىلىرى، لهشكهر، رەئىيه- ھاجى پادىشاھنىڭ باال

ئاتىمىز قهيهردىدۇ، نېمه ئۈچۈن كهلمهيدىغاندۇ؟ بۇ ئهنجانلىقالر ئوردىنى 

دەپ ئىشنىڭ ماھىيىتىنى بىلهلمهي » نېمه ئىش بولغاندۇ؟. بېسىۋالدى

پهش دېگۈچه -ھهش. ھهيران ۋە سهرگهردان بولۇپ داڭقېتىپ تۇرۇپ قېلىشتى

ار ۋە ئاگاھ بولۇشۇپ، شهھهر خااليىق ھوشي. كۈندۈز ئۆتۈپ كهتتى-ئىككى كېچه
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چوماقالر بىلهن قوراللىنىپ - مىڭ كىشى كالتهك15 ― 10ئهتراپىدىن 

دەپ، ئاتىلىق غازىنىڭ » ھاجى پادىشاھ ئاتىمىز قېنى؟«كېلىپ، 

بازارالردا ئۇچرىغان يىگىت، سهرۋازلىرىنى قوغالپ، ئۇرۇپ، ئۆلتۈرۈپ، -كوچا

پال ھهرىكهتلىرى، قهبىه بۇالرنىڭ قو. دەشنام قىلغىلى تۇردى-ھاقارەت

نهسىههت - خااليىققا قانچه پهند. سۆزلىرىنى يېزىشقا قهلهم ئاجىزلىق قىلىدۇ

بۇ ئاالمانالر بىر مۇنچىلىرى . قىلسىمۇ كار قىلماي بارغانچه ئۆرلهپ كهتتى

. چوماقلىرىنى كۆتۈرۈپ ئاتىلىق غازىنىڭ بارگاھلىرىغا يۈگۈردى- كالته

. دەپ بۇيرۇق قىلدى» ئۇرۇڭالر، ئۆلتۈرۈڭالر«ياقۇپبهگ بهرداشلىق بېرەلمهي 

ئۇالر ئۆلۈكلهرنى . دەپ يۈزى كهلدى» غولى نېمه دەيتۇبۇ«بىرنى ئۆلتۈرسه، 

ئاتىلىق . دەسسهپ ئىلگىرىلهپ ئاتىلىق غازىنىڭ بارگاھىغا يېتىپ كهلدى

ھهممه . غازىمۇ چىداپ تۇرالماي ئېتىغا مىنىپ قهتلىئامغا يارلىق چۈشۈردى

  . چاپ قىلىپ ھهممىنى قىردى-لىئامغا قول قويۇپ، چاپلهشكهرلهر قهت

 مىڭ ئاالمان بويۇنلىرىغا تولۇمغا قاچىالنغان 20 ― 10ئهتىسى قارىقاشتىن 

تالقانلىرىنى ئاسقان، قولىدا چوماقلىرىنى كۆتۈرگهن ھالدا قارا -ئوزۇق

بۇالرنىمۇ قهتلىئام قىلىپ ئۆلتۈرۈپ ئالدىدا . كالتهك بولۇپ كهلدى

ئۇنىڭ ئارقىسىدىن چىرالىقالر ئوزۇقلىرىنى . ىڭ قاتارىغا قوشتىكهتكهنلهرن

چۇماقلىرىنى كۆتۈرۈشۈپ قىل قۇيرۇقى بولۇپ - بويۇنلىرىغا ئېسىپ، كالتهك

. بىلىپ تۇرۇپ، كۆيۈۋاتقان ئوتقا ئۆزىنى ئۇرۇپ ھاالك بولدى-كېلىشىپ، كۆرۈپ

ئارقىدىن -قاشۇ تهرىقىدە ھهر شهھهردىن ئار. خوتهنگه ئالته شهھهر قارايدىكهن

ئاتىلىق غازىنىڭ لهشكهرلىرى . بهش، ئون مىڭالپ قارا كالتهك بولۇپ كهلدى

  . ئۇالرنى بىرىنى بىرىگه ئۇالشتۇرماي ئۆلتۈرۈپ يهر بىلهن يهكسان قىلدى

خوتهن ئهھلى بىرەر ئىشنى قىلىش نىيىتىدە ئاسانلىقچه ئورنىدىن 

ىشنى بىر تهرەپ قىلماي مۇبادا ئورۇنلىرىدىن قوزغالسا شۇ ئ. قوزغالمايدىكهن

جېنىنى مۇھاپىزەت قىلىش ئۈچۈن ئۆزىنى دالدىغا ئېلىشنى . توختىمايدىكهن

شۇڭا، ئۆز ماكانلىرىدىن قوزغالماي تىنچ . ياكى قېچىشنى بىلمهيدىكهن

ماكانلىرىدىن قوزغىلىپ چىقىپ بۇ ئىشقا قهدەم . تۇرغانلىرى ساالمهت قالدى
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ھاجى پادىشاھىم، ! ى پادىشاھىم، ئاھھاج! ئاھ«قويغانلىرى شهھهرگه كېلىپ 

پادىشاھىمىزدىن ئايرىلىپ تىرىك يۈرگىنىمىزدىن ئۆلگىنىمىز مىڭ ھهسسه 

. زار يىغلىشىپ، ئۆزلىرىنى ھاالكهت چاڭگىلىغا ئاتتى- دەپ زار» ياخشى

بۇالرنىڭ مۇنداق ھهرىكهتلىرى تامامهن نادانلىقتىن بولغانلىقى ئاشكارا 

  . كۆرۈنۈپ تۇرۇپتۇ

. غازىنىڭ يىگىتلىرى، سهرۋازلىرى ئادەم ئۆلتۈرۈشتىن چارچىدىئاتىلىق 

ئاتىلىق غازى . بۇ ئهھۋالنى ئاتىلىق غازىغا مهلۇم قىلدى. قوللىرى قاپاردى

قوشۇنغا ئهگىشىپ كهلگهن قاسساپالرنى ۋە خوتهندىكى ياقا يۇرتتىن كهلگهن 

قاسساپالر . مۇساپىر قاسساپالرنى چاقىرتىپ كېلىپ ئادەم ئۆلتۈرۈشكه بۇيرۇدى

. خهندەكنىڭ لېۋىدە تۇرۇپ ئادەملهرنى بوغۇزالپ خهندەككه ئىتتىرىۋەردى

خوتهندەك شهھهردىكى خهندەك ۋە ھهممه چوڭقۇرلۇقالر ئادەم ئۆلۈكى بىلهن 

لهشكهر باشلىقلىرى، پانساتالر شهھهرنىڭ . لىقمۇلىق توشۇپ كهتتى

ۈمگه بۇيرۇپ بىر تۇتۇپ كهلگهن كىشىلهرنى ئۆل. دەرۋازىلىرىنى توسۇپ تۇردى

بىر سهرۋاز بىردىن كىشىنى يېتىلهپ . كىشىنى بىردىن سهرۋازغا تاپشۇردى

ئۇ يهرگه يېتىپ بارغۇچه ئۇالر . ئادەم ئۆلتۈرىدىغان يهرگه ئېلىپ ماڭدى

» بىر نهرسهڭ بولسا بهر، ئۆلتۈرمهي قويۇپ بېرەي«ئۆلتۈرۈلىدىغان كىشىلهرگه 

 كۆرمهي، ئۆلۈمنى اليىق كۆرۈپ ئۆلۈپ دېسه، بهزىلىرى ئۇالرنىڭ سۆزىنى ماقۇل

 تهڭگىدىن تارتىپ ئهقهللى بىر تهڭگىگىچه پۇل بېرىپ 100بهزىلىرى . كهتتى

ھازىر يوق ئىدى، ئۆيۈمدىن ئېلىپ كېلىپ بېرەي «بهزىلىرى . قۇتۇلۇپ قالدى

. دېسىمۇ نېسىگه ماقۇل دەپ قويۇپ بهردى» ياكى تېپىپ كېيىن بېرەي

ت تاش، بهش تاش يىراقلىقتىكى يېزىالرغا بېرىپ، ياقۇپبهگنىڭ ئادەملىرى تۆ

مۇشۇ ھال، مۇشۇ يوسۇندا ئۆلۈمنىڭ . تاراج قىلىپ قايتىپ كهلدى-بۇالپ، تاالن

. كۈندۈز بهلكى ئۇنىڭدىنمۇ ئۇزۇنراق ۋاقىت تازا قىزىدى-بازىرى ئۈچ كېچه

مۇشۇ چاغدا . خوتهن خهلقى پۈتۈنلهي ۋەيرانلىق، سهرسانلىققا يۈز تۇتتى

دېگهن پهرمان چۈشۈرۈلۈپ قىرغىنچىلىق » !ئام توختىتىلسۇنقهتلى«

شۇنىڭغىچه ئهجهل چاڭگال سالغانلىرى كهتتى، قالغانلىرى قۇتۇلۇپ . پهسهيدى

  . قالدى
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بىر (ئادەم ئۆلسه بىر مۇردا )  مىڭ10(بىر جايدا بىر تۈمهن «: تارىخ كىتابلىرىدا

ككى مۇردا قولىنى ئىككى تۈمهن ئادەم ئۆلسه ئى. قولىنى كۆتۈرىدۇ) ئۆلۈك

دەپ »  تۈمهن ئادەم ئۆلسه بىر مۇردا ئورنىدىن دەس قوپىدۇ10ئهگهر . كۆتۈرىدۇ

. شۇ چاغدا خوتهندە تۆت ئۆلۈك قوللىرىنى ئېگىز كۆتۈرگهنىكهن. يېزىلىپتۇ

  . ئادەم ھاالك بولغان بولسا كېرەك)  مىڭ40( تۈمهن 4دېمهك، شۇ قېتىم 

ە ۋە تهدبىر قولالنمىغان بولسا خوتهننىڭ بهدۆلهت ئاتىلىق غازى مۇشۇنداق چار

چۈنكى ھاجى پادىشاھقا خوتهن ئهھلى، . ئېلىنىشى مۇمكىن ئهمهس ئىدى

  . ئىخالسلىرى ھهددىدىن زىيادە ئىدى- پۇقرا ۋە رەئىيهلهرنىڭ ئهقىدە

شۇنداق قىلىپ ياقۇپبهگنىڭ ئادەملىرى قهتلىئامنى توختىتىپ، ھاجى 

ويخهتكه ئېلىپ ئاتىلىق غازىنىڭ خهزىنه دەپنىلىرىنى ر- پادىشاھنىڭ خهزىنه

ياراق، - ھاجى پادىشاھنىڭ خهزىنىلىرى قورال. ئالىيلىرىغا تاپشۇردى

 قاپ 16تىلال، يامبۇ، كۈمۈشتىن باشقا . ئهسلىههلىرى ناھايىتى نۇرغۇن ئىكهن

يىگىت، لهشكهرلهرگىمۇ تۈزۈككىنه بىر نهرسه .  توپلىغانىكهن  رەگ ئالتۇن

چاقىلىرىغىمۇ پادىشاھلىق ھهققىدىن بىر نهرسه -بهرمهي، ئۆزى ۋە باال

ھاجى پادىشاھ ئىككى يېرىم يىل . خىراجهت قىلماي يىغىپ قويغانىكهن

بوۋىلىرىدىن قالغان -پادىشاھ بولغان بولسىمۇ، ئاشخانىلىرىغا ئاتا

زېمىندىن كهلگهن مهھسۇالتالرنى ئىشلىتىپ، ئاشقىنىنى سېتىپ پۇلىغا - يهر

ئهزەلدىن سېتىپ . كېچهك قىلىپ كىيگهنىكهن- كىيىمچاقىلىرى -ئۆزى، باال

ئالغان قۇللىرى تېرىپ، تىكىپ تهييار قىلىپ تاپشۇرغان مهھسۇالتالرنى 

يۇرتتىن شهرىئهتكه مۇۋاپىق ئېلىنغان باج ياكى . خىراجهت قىلىدىكهن- سهرپ

مالالرنى - بۇرۇنقى ھۆكۈمدار بهگلهردىن ئولجا تهرىقىسىدە قولغا چۈشكهن پۇل

  . هپ خهتلهپ، زايه قىلماي خهزىنىلىرىدە ساقلىغانىكهنبىرل-بىر

ھاجى پادىشاھنى «: ئاتىلىق غازى بۇنداق ۋەقهلهرنى كۆرۈپ ھهيران قېلىپ

راستىنال ماڭا ئاتا بولغۇچىلىكى . مهن ئاتام دەپ ئاتاپ ئۆزۈمگه ئاتا تۇتقانىدىم

ۇم،  نار تۆگىنىڭ چوم، توق400بولۇپمۇ . ، دەپ ئاپىرىن ئوقۇدى»بارئىكهن
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مهشۇتتىن، بوينىغا ئاسقان بويۇندۇق -چۇلۋۇرلىرىنى يىپهك-نوختا

بۇ دىياردا ھېچقاچان، ھېچ .  ياساپ جابدۇغانىكهن پۆپۈكلىرىنى موۋۇتتىن

بۇ ئهھۋالالرنى كۆرگهنلهر . كىشى تۆگىلهرنى مۇنداق ياساپ جابدۇمىغانىكهن

ھاجى . بۇ تۆگىلهرمۇ ئاتىلىق غازىنىڭ قولىغا چۈشتى. ھهيران قالدى

دەپنىلىرىنى مۇشۇ تۆگىلهرگه ئارتىپ قهشقهرگه ئېلىپ -پادىشاھنىڭ خهزىنه

  . كهتتى

  نهزم  

  شاھقا ئهگهر بولسىلهر دۆلهت بهخت يار،

  .بولۇر پهته نۇسرەتلهر شاھقا دۇچار 

سهرۋازالرنىڭ ھهممىسىگه تولۇق - ئهمىر لهشكهر، پانسات ۋە ئادەتتىكى يىگىت  

سانالرنى بېرىپ رازى قىلىپ ھاجهتتىن يېتىپ ئاشقۇدەك ئىنئام ۋە ئېه

ماشايىخالرغا ئىشهنچلىك كىشىلهرنى - خوتهندە ياتقان شېهىت، مازار. چىقاردى

نۇزۇراتالرنى - پۇل ئهۋەتىپ، كهڭرى نهزىر- گۈرۈچ، تىلال-قوي، ئۇن- تهيىنلهپ، كاال

خهتمه قۇرئان ئوقۇتۇپ، ساۋابىنى . يالىڭاچالرنى تويغۇزدى-قىلىپ ئاچ

يېتىمالرنى يوقالپ، -غۇرۋا، تۇل- غېرىب. روھلىرىغا بېغىشلىدىمازارالرنىڭ 

تىلالالرنى سهدىقه قىلىپ دۇئالىرىنى -كېچه، پۇل- سهرۇپاي، كىيىم-ئۇالرغا تون

بۇ ئىشالر تۈگىگهندىن كېيىن يهكهنلىك نىياز ئىشىكئاغا بهگ دېگهن . ئالدى

كىشىنى خوتهننىڭ مۇستهقىل ھاكىمى قىلىپ، خوتهنگه تهۋە ئالته 

قىشالقلىرى بىلهن قوشۇپ ئىدارە - كۈنلۈك يىراقلىقتىكى يېزا40   شهھهرنى

  . قىلىشنى مهرھهمهت قىلدى

ئاتىلىق غازىنىڭ نىيازبهگكه بۇ قهدەرت مهرھهمهت ۋە مېهرىبانلىق قىلىشىدا 

ئالدىنقى نۆۋەتته ئاتىلىق غازى يهكهنگه كېلىپ ھامىددىن . سهۋەب بار ئىدى

بارگاھلىرىنىڭ - لهلمهي يېڭىلىپ، چېدىرخوجا بىلهن ئۇرۇشۇپ تهڭ كې

شۇ چاغدا نىياز بهگ . قالغىنىغا قارىماي قهشقهرگه قاراپ قېچىپ كهتكهنىدى
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ئارقىسىدىن قوغالپ يېتىپ بېرىپ ئىككى تاش مىقدارى يهرگىچه ئاتىلىق 

غازى بىلهن ئات ئۈستىدە يانمۇيان مېڭىپ نۇرغۇن تهسهللى ئېيتىپ، كۆپ 

ئاتىلىق غازىنىڭ . همىگه سېلىپ مۇڭداشقانىدىمهسلىههت تهدبىرلهرنى س

بۇنى . غهرىزى بىر نېمه قىلىپ نىيازبهگنى قهشقهرگه بىلله ئهكېتىش ئىدى

سېزىپ قالغان نىيازبهگ ئېتىنى سۇغارغان بولۇپ ئايرىلىپ قېلىپ، 

ئاتىلىق . ئارقىسىغا يېنىپ ئېتىنى قامچىالپ يهكهنگه قېچىپ كهتكهنىدى

خاتىرىمىزنى - بىزنىڭ يۈز. ىتى ھوشيار ئادەم ئىكهننىياز بهگ ناھاي«: غازى

چاقىلىرىدىن ئهندىشه -يهكهندىكى باال. قىلىپ بۇ يهرگىچه بىلله كهلدى

، »قولىدىن ئىش كېلىدىغان ياراملىق كىشى ئىكهن. قىلىپ ئارقىسىغا ياندى

دەپ ئاپىرىن ئوقۇپ، ياقتۇرۇپ قالغانىدى؛ يهنه بىرى، تۇڭگانالر ئىسهاق خوجا 

 لهشكهر ئهۋەتىپ، بىر كېچىدە تۇيۇقسىز ھۇجۇم 8000 بىرلىشىپ بىلهن

پاالن «قىلماقچى بولغاندا نىياز بهگ ئاتىلىق غازىغا مهخپىي ئادەم ئهۋەتىپ 

تهدبىرىنى قىلسىال، -  لهشكهر ھۇجۇم قىلماقچى، بۇنىڭ چارە8000كېچىسى 

دەپ خهۋەر » بۇنىڭدىن زىيادە خىزمهت مېنىڭ قولۇمدىن كهلمهيدۇ

شۇ چاغدا ئاتىلىق غازى بۇ ئىشتىن خهۋەر تاپقاچقا تاقابىل . زگهنىدىيهتكۈ

تۇرۇشنىڭ تهدبىرىنى ئويالپ كۆرۈپ، الچىندەك ھوشيار تۇرغانلىقتىن غهلىبه 

بۇ ۋەقهلهرنىڭ تهپسىالتى يۇقىرىدا بايان قىلىپ ئۆتۈلدى؛ يهنه بىر . قازانغانىدى

دە كهسىپداش، تهدبىر-سهۋەب، نىياز بهگ بىلهن ئاتىلىق غازى چارە

دۈشمهنلىرىگه قارشى تۇرۇشتىكى . مىكىردە ساۋاقداش ئىدى- ھىيله

يۇلتۇزلىرى پهلهكنىڭ بىر . بىرىدىن پهرقلهنمهيتتى- نهيرەڭۋازلىقى بىر

بۇرجىكىدىن چىققان، بهخت تهلهيلىرى باراۋەرلىكته بىر جايدىن ئورۇن 

بىلهن قوشۇپ شۇنىڭ ئۈچۈن نىياز بهگكه خوتهننى ئالته شهھىرى . تۇتقانىدى

قانداق ئىدارە قىلىۋاتقانلىقىنى ئېغىزىغا . بىر يولى ئىلتىپات قىلىۋەتتى

خوتهن ئالته . بهلكى كۆڭلىگىمۇ كهلتۈرمىدى. ئېلىپ سۈرۈشتۈرۈپمۇ قويمىدى

بۇنىڭلىق بىلهن . شهھهرنىڭ ئىختىيارى پۈتۈنلهي نىياز بهگنىڭ قولىدا بولدى

. يهتلىرى توغرا دېگىلى بولمايتتىنىياز بهگنىڭ ئاتىلىق غازىغا قارىتا نى

قارىنى پهرق -ئاخىر يامان ئاقىۋەتلهرنىڭ يۈز بېرىشىگه نىياز بهگنىڭ ئاق
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ئۇلۇغ تهڭرى مهدەت بهرسه، بۇ ئهھۋالالر كېيىن . ئهتمهسلىكى سهۋەب بولدى

  . بايان قىلىنىدۇ

گهپنىڭ قىسقىسى شۇكى، نىياز بهگكه خوتهننى مهرھهمهت قىلىش بىلهن 

ناساتنى لهشكهر قوماندانى، مولالجى تۇراپنى ئهسكهرلهرنىڭ قازىسى خالمان پا

ھاجى پادىشاھنىڭ لهشكهر باشلىقى ۋە قازى لهشكىرىنى . قىلىپ تهيىنلىدى

 -1283بۇ چاغ ھىجرىيىنىڭ . قىستاققا مۇپتىال قىلدى- تۇتۇپ ئازاب ۋە قىيىن

  .  كۈنى ئىدى-18، شهۋۋال ئېيىنىڭ )قوي يىلى ( يىلى

زى پۈتۈن ئهركان دۆلهت بىلهن پايتهخت قهشقهرگه قاراپ يۈزلىنىپ ئاتىلىق غا

بۇنىڭ سهۋەبى . تۆت مهنزىل يول يۈرگهندىن كېيىن ئېزىز جالالتنى يوقاتتى

شۇكى، ئاتىلىق غازى خوتهن شهھىرىگه ھاجى پادىشاھنىڭ خهزىنىلىرىنى 

قولغا كىرگۈزۈپ مۇھاپىزەت قىلىش ئۈچۈن ھهممىدىن ئىلگىرى ئېزىز 

ئۇ لهشكهرلهرگه بېرىلىدىغان تهمىناتتىن خىيانهت . تنى كىرگۈزگهنىدىجالال

يهنه بۇنىڭدىن ئىلگىرى ئاتىلىق غازىغا .  يامبۇ جۇغلىغانىكهن200قىلىپ 

قارىتا نىيىتى بۇزۇلۇپ بۇزرۇكخان تۆرەمنى ھاكىمىيهتنى ئۆز قولىدا تۇتۇشقا 

  . دااللهت قىلغانىدى

ەبى شۇ ئىدىكى، ئاتىلىق غازىدىن ئېزىز جالالتنى جالالت دېمهكنىڭ سهۋ

خېلى بۇرۇن ۋەلىخان تۆرەم قهشقهرگه كېلىپ مۇھاسىرە قىلىپ ئادەم 

ئۇ . كاللىسى بىلهن مۇنار قوپارغان چاغدا، ئېزىزبهگ جالالت بولغانىكهن

ئاتىلىق غازى بىلهن بۇزرۇكخان تۆرەم دەسلهپ قهشقهرگه قاراپ يۈرۈش 

لىپ خىزمهت قىلغان بولۇپ، ئهسلى  قوشۇلۇپ بىلله كې قىلغاندا، ئوشتىن

نىيهتنى بۇزۇپ يامان ئىش قىلىۋىدى، ئاخىر . يېڭىسارلىق كىشى ئىدى

ھهر قانداق بىر كىشى بۇ ئالهمنىڭ ئېتىزلىقىغا مهيلى . جازاسىنى تارتتى

ياخشىلىق ياكى يامانلىقنىڭ ئۇرۇقىنى تېرىغان بولسا، بۇ ئالهمدە ئۇنىڭ 

  . تىماي ئۇ ئالهمگه كهتمهيدۇھوسۇلىنى كۆرمهي، لهززىتىنى تې
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ئۆز سېخىيلىقىڭ ۋە ئىلتىپاتىڭ بىلهن ھهممه بهندىلىرىڭنى ! ئۇلۇغ تهڭرىم

ئۇالرنى . راست، توغرا يولغا باشالپ، ئهگرى ۋە يامان يولالردىن ساقلىغايسهن

ئىككى ! ئادالىتىڭنىڭ سايىسى ۋە ھىمايىسىدە مۇھاپىزەت قىلغايسهن، ئامىن

ھۈرمىتىدىن -مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهققى― ئالهمنىڭ پهيغهمبىرى 

  . بهندىلىرىڭنىڭ دۇئا ۋە تىلهكلىرىنى ئىجابهت قىلغايسهن

5  

   بىر نهچچه ۋەقهلهر ۋە ھاجى پادىشاھنىڭ ئهھۋالى

 بولۇپ،   ھاجى پادىشاھنىڭ ئهسلى ئىسمى مولال ھهبىبۇلالھ مۇپتى  

خىزمىتىدە ئهمهلدار بوۋىلىرىدىن تارتىپ خوتهن ۋىاليىتىدە شهرىئهت - ئاتا

بولۇپ، شهرىئهت ھۆكمىنى ئىجرا قىلىپ، ئۇنىڭ راۋاجلىنىشى ئۈچۈن كۈچ 

ئۆزى بولسا ئالىم، ئېهتىياتچان، ئادىل، . چىقىرىپ كهلگهن كىشىلهر ئىدى

ئۆمۈر بويى تهرەتسىز يهرگه دەسسىمىگهن، مهيلى شهھهردە ياكى سهپهردە 

ىم كېچىدىن كېيىن كۆز يۇمۇپ بولسۇن ناماز ۋە ئىبادەتنى تاشلىمىغان، يېر

دەپ » ئۆزۈم ئهمگهك قىلىپ ھاالل يهيمهن«. ئۇخلىمايدىغان كىشى ئىدى

بوۋىلىرىدىن قالغان زېمىننى ئۆزى كهتمهن چېپىپ تېرىپ، ئۆزى يىغىپ - ئاتا

مهيلى . ئىچمهك ۋە باشقا ئېهتىياجقا سهرپ قىالتتى-ئۇنىڭ ھوسۇلىنى يېمهك

نانلىرىنى ئىچمهيتتى - ا بولسۇن ئۇالرنىڭ چايئهمهلدار، ئاخۇن، بهگ ياكى پۇقر

بىر يهرگه بارسا، بىر خىزمهتچى بىر چۆگۈن چاينى كۆتۈرۈپ . ۋە يېمهيتتى

  . شۇ چاينى ئىچىپ ئۆز نېنىنى يهپ قايتىپ كېلهتتى. بىلله باراتتى

بىر چاغالردا ھاجى پادىشاھ بىر سهۋەب بىلهن ئاقسۇغا بارغان بولۇپ، ئۇ يهردە 

ئۆزى بىر . ، بهگ، يۇرت چوڭلىرىنىڭ ئۆيلىرىدە پاتىهه ئوقۇپتۇمولال، ئاخۇن

شۇ . چۆگۈن چاينى كۆتۈرۈپ بېرىپ شۇ چاينى ئىچىپ دۇئا قىلىپ يېنىپتۇ

زاماندا ئاقسۇدا ئىشانجان ھهزرىتىمنىڭ خهلىپه لىرىدىن ئاقسۇلۇق ھادى 

ھاجى پادىشاھ ھادى خهلىپهمنىڭ ئۆيىگه . خهلىپهم ھهممىگه پېشىۋا ئىكهن
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تىههگه بارغاندا، ئۆزىنىڭ چېيىنى ئىچىپ ھادى خهلىپهمنىڭ چېيىنى پا

ھادى خهلىپهم پهرھىزكار، ئېهتىياتچان، تهقۋادار «: كېيىن بهزىلهر. ئىچمهپتۇ

دەپ سورىغاندا، ھاجى » كىشى تۇرسا، نېمه ئۈچۈن چېيىنى ئىچمىدىله؟

. ى ئىكهنھادى خهلىپهم تهقۋادار كىش. سىلهرنىڭ دېگىنىڭالر راست«: پادىشاھ

ئهمما ئۆزى پېشانىسىدىن تهر چىقىرىپ، كهتمهن چېپىپ ئۇنىڭ ھوسۇلىنى 

زاكات، دەپ بىرەر نهرسه ئهكىلىپ - يېمهيدىكهن، ھهر قانداق ئادەم نهزىر، ئۆشرە

كىشىلهرنىڭ نهزىرىسىگه قاراپ . بهرسه شۇنى ئاشخانىلىرىغا سهرپ قىلىدىكهن

نه بىرى، ھادى خهلىپهم ئۆزىمۇ يه. تۇرغان ئادەم تهمهدىن خالىي بواللمايدۇ

زاكات بهرمهك - ئۆشرە. زاكات بهرمهك ۋاجىب ۋە زۆرۈر بولغان كىشى- ئۆشرە

زاكاتنى يېيىشى توغرا -ۋاجىب بولغان كىشىنىڭ باشقىالر بهرگهن ئۆشرە

، دەپ جاۋاب »شۇ سهۋەبتىن چېيىنى ئىچمهي ئۆز چېيىمنى ئىچتىم. ئهمهس

لېكىن ئۇ ئۆزى تهر تۆكۈپ . پىرىن ئوقۇپتۇبۇنى ئاڭلىغان كىشىلهر ئا. بېرىپتۇ

زاكاتلىرىنى شهرىئهتكه مۇۋاپىق ئايرىپ بهرگهن -ھوسۇل ئالغان ۋە ئۆشرە

تاماق بولسا ھېچبىر ئىككىلهنمهيال -دېهقانالرنىڭ ئۆيلىرىدە ئاش

  . يهۋېرىدىكهن

ھاجى پادىشاھ مۇپتى بولۇپ تۇرغان چاغلىرىدا ھهج قىلىش نىيىتىگه كېلىپ، 

ئاندىن ھهرەمگه بېرىپ . ئهمىلىدىن ئىستېپا سوراپ بىكار بولىدۇمۇپتىلىق 

  . ھاجى بولۇپ ئىككى ھهرەم دە يهتته يىل تۇرۇپ ئىبادەت قىلىدۇ

ھاجى پادىشاھ ھهرەمدىن قايتىش سهپىرىدە نۇرغۇن شهھهرلهرگه بېرىپ 

ماشايىخ، ئۆلىما، پازىل، ئۇلۇغ كىشىلهرنى زىيارەت -تاماشا قىلغاچ، مازار- سهيله

  . ىلىپ دۇئاسىنى ئېلىپ ئۆز ۋەتىنى خوتهنگه قايتىپ كېلىدۇق

دەل مۇشۇ چاغالردا كۇچالىق غوجىالر قوزغىلىپ ئىسالم ئېچىپ 

جامدا بولغان جهڭدە كۇچالىق خوجىالر خاقان . ھاكىمىيهتنى تارتىۋالىدۇ

مهغلۇب بولغانالر قاتارىدا . چېرىكلىرىگه تهڭ كېلهلمهي مهغلۇب بولىدۇ

 ھاكىم بهگنىڭ ئوغلى تۆمۈر خهزىنىچى بهگمۇ  مى ئېلىشخوتهننىڭ ھاكى
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خوتهن خهلقى كۇچادا بولغان ۋەقهلهرنى . بولۇپ، ئۇ خوتهنگه قېچىپ كهلگهنىدى

نهتىجىدە . تۆمۈر خهزىنىچى بهگدىن ئاڭالپ ئۇالرمۇ ئىسالم ئاچماقچى بولىدۇ

يۇرت خهلقى، كىمنى باش . تهشكىللىنىپ قوزغىلىپ كاپىرالرنى يوقىتىدۇ

ىلىمىز، دەپ مهسلىههتلىشىپ ئاقىۋەت ھهبىبۇلالھ ھاجى مۇپتىنى پادىشاھ ق

قائىدىلىرى - بۇرۇن ئۆتكهن پادىشاھالرنىڭ رەسىم. قىلىشقا قارار قىلىدۇ

بويىچه ھهبىبۇلالھ ھاجىنى ئاق كىگىز ئۈستىدە ئولتۇرغۇزۇپ كۆتۈرۈپ 

ىشاھلىق شۇنىڭ بىلهن ھاجى پادىشاھ پاد. پادىشاھلىق تهختىدە ئولتۇرغۇزىدۇ

تهختىدە ئولتۇرۇپ ھۆكۈم سۈرۈپ، پۇقراالرنىڭ ئاسايىشلىقىغا تىرىشچانلىق 

كۆرسىتىپ تۇرغان چاغدا، يهكهندىكى شهيخ خوجا ھاجى خهزىنىچى بهگنى 

قاتتىق سۆزلهر يېزىلغان خهت بىلهن نۇرغۇن لهشكهر ۋە تۇڭگانالرنى قوشۇپ 

خوجىنىڭ خېتى شهيخ . خوتهنگه ئهۋەتىدۇ― ھاجى پادىشاھنىڭ ئۈستىگه 

ھاجى پادىشاھنىڭ كۆڭلىگه ئېغىر كېلىپ، نۇرغۇن لهشكهر بىلهن ئوغلى 

ئوتتۇرىدا نۇرغۇن . ئابدۇراھمان خان سودۇرنى ئۇالرغا قارشى چىقىرىدۇ

كۆپ ئادەملهر . ماجىراالر بولۇپ كهلگهن لهشكهرلهر مهغلۇپ بولىدۇ- جېدەل

  . پ ۋاپات بولىدۇچىقىم بولىدۇ ۋە ئابدۇراھمان خان سودۇرغا ئوق تېگى

ئىنساب بىلهن ئېيتقاندا، بۇ يۇرتالردا «: شۇنىڭدىن كېيىن ھاجى پادىشاھ

دۆلهتكه مۇيهسسهر - ئىسالمنىڭ جارى بولۇشىغا، بۇنداق كاتتا بهخت

كۇچالىق غوجامالر ئىسالم . بولۇشىمىزغا كۇچالىق غوجامالر سهۋەب بولغانىدى

ئهمما يهكهندىكى شهيخ خوجا . ئاچمىغان بولسا، بىزنىڭ ھهددىمىز ئهمهس ئىدى

خاقانى چىننىڭ ئوبدان، تىنچ پۇقرالىرىنى ئۆلتۈرۈپ، يامان ئادەملهر بىلهن 

مۇشۇ سهۋەبتىن شهيخ خوجىغا ئىشهنچ قىاللماي . شېرىك بولۇپ يۇرت سوراپتۇ

دېگهن مهزمۇندا نۇرغۇن سۆزلهرنى يېزىپ، ئهھمهد مىراپ بهگ » بويسۇنمىدىم

پىشكهشلهر بىلهن - ى خهت ۋە نۇرغۇن تارتۇق نهچچه ئادەمن50باشلىق 

ئهمما راشىددىن خان . كۇچادىكى راشىددىن خان خوجامنىڭ ئالدىغا ئهۋەتىدۇ

  . خوجام بۇالرنى قوبۇل قىلمايدۇ
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بۇ ۋەقه يۈز بېرىشتىن ئىلگىرى، ھاجى پادىشاھ ئوغلى ئابدۇراھمان خاننى 

ۋە ياردەم تىلهپ پىشكهشلهر بىلهن مهدەت - نۇرغۇن قىممهت باھالىق تارتۇق

ئابدۇراھمان خان قوقهنگه . قوقهن خانى خۇدايارخاننىڭ ھۇزۇرىغا ئهۋەتكهنىدى

ئىكرام بىلهن قوبۇل قىلىپ بىر -يېتىپ بارغاندىن كېيىن خۇدايارخان ئىززەت

نهچچه كۈن تۇرغۇزۇپ زىياپهت ۋە مېهماندارچىلىقالرنى ئۆتكۈزگهندىن كېيىن، 

ياراق ۋە - هنسىپىنى مهرھهمهت قىلىپ ئاتلۇق م»سودۇر«ئابدۇراھمان خانغا 

تىلال ئىنئام -سهرۇپاي، تهڭگه- بىلله بارغان ئادەملىرىگه تون. يارلىقالرنى بهردى

كۇال، -ھاجى پادىشاھقىمۇ ھهم ئۆز اليىقىدا شاھانه سهرۇپاي، سهلله. قىلدى

 ئهمىرلهشكهر قىلىپ   مىربابا دادخاھنى. ئهسلىههلهرنى سوۋغات قىلدى-ياراق

) باش كاتىب(ىگىتنى قوشۇپ، مىرزا بابا بهگ ھېسارىنى مىرزا بېشى  ي200

 يىگىتنى قوشۇپ ئابدۇراھمان سودۇر خانغا ھهمراھ قىلىپ خوتهنگه 50قىلىپ، 

بۇالر قهشقهرگه كهلسه ياقۇپبهگ قوشبېگى يهكهندە ھامىددىن . ئۇزىتىپ قويدى

 يهكهندە ئابدۇراھمان سودۇرخان. خوجام بىلهن ئۇرۇشۇۋاتقان چاغ ئىكهن

قوشبېگى مىربابا دادخاھنى يىگىتلىرى بىلهن ۋە . قوشبېگى بىلهن كۆرۈشتى

مىرزابابا بهگنىڭ يىگىتلىرىنى ئېلىپ قېلىپ، پهقهت مىرزابابا بهگنى ئىككى 

ئادىمى بىلهن ئابدۇراھمان خانغا قوشۇپ قوقهندىن ئېلىپ كهلگهن يارلىق ۋە 

  .  يولغا سالدىساالملىرىنى ئۆزلىرىگه بېرىپ خوتهنگه-سوۋغا

مىرزابابابهگ خوتهنگه يېتىپ بارغاندىن كېيىن ھاجى پادىشاھ ئۇنى ياخشى 

مۇناسىپ جاي تهيىنلهپ چۈشۈرۈپ ھهر كۈنلۈك تهمىناتىنى . قارشى ئالدى

ئىكرامنى بهجا كهلتۈرۈپ ئوبدان يهردىن ئۆيلهپ قويدى ۋە - ئىززەت. بېكىتتى

  . ئۈلپهت بولۇپ ياخشى ئۆتتى

هختكه چىققاندىن كېيىن قهدىمكى خىتاي شهھىرىنى ھاجى پادىشاھ ت

مهسجىد، . ئهسكهرخانا قىلىپ ئۆزىگه كاتتا ئالىي ئوردا بىنا قىلدۇردى

خوتۇنالرغا، - كىچىك، ئهر-شهھهر ۋە سهھراالردىكى چوڭ. خانىقاالرنى ياساتتى

 كىشىگه بىر 10. پۈتۈن خوتهن ئهھلىگه شهرىئهت ھۆكمىنى جارى قىلدى

 99قىلىپ بهلگىلهپ، خۇدانىڭ بىرلىك سۈپهتلىرىنى ھهم كىشىنى ئۇستاز 
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نىفاس قاتارلىق مهسىلىلهرنى - پهرز، ناماز، روزا، زاكات، ھهج، ئىلمى ھهيز

بۇ ھهقته كۆپ تىرىشچانلىقالرنى . تهلىم بېرىپ ئوقۇتۇپ ياد ئالدۇردى

 ياشقىچه پۈتۈن خوتهن خهلقى خۇددى مهكتهپ 70 ياشتىن 7. كۆرسهتتى

  . وخشاش ساۋاق ۋە مهسىلىلهرنى تهكراراليتتىبالىلىرىغا ئ

ھاجى پادىشاھ ھهر جۈمه كۈنى ئۆزىنى تهختىراۋاندا كۆتۈرتۈپ جۈمه نامىزىنى 

نامازغا تۇرغان چاغدا ئىككى تهرىپىدە . ئوقۇش ئۈچۈن چوڭ مهسجىدكه باراتتى

 ياساۋۇل چوڭ قىلىچلىرىنى يالىڭاچالپ ھازىرال بىر ئادەمنى 12ئالتىدىن 

ياساۋۇلالر رۇكۇ ۋە سهجدە قىلماي . ىدىغاندەك ئهلپازدا ئۆرە تۇراتتىچېپىۋېت

ھاجى پادىشاھنىڭ مۇنداق . ئىشارەت بىلهن ئوقۇيتتى-نامىزىنى ئىما

زەخمهت يهتكۈزۈپ -قىلىشى، ناماز ئۈستىدە بىرەر دۈشمهن قهست قىلىپ زىيان

ققهت شۇنىڭغا دى. قويمىسۇن، دەپ ئېهتىيات قىلغانلىقىدىن بولۇشى مۇمكىن

قىلماق الزىمكى، شۇنداق ئېهتىياتكار پادىشاھ ياقۇپبهگ ئاتىلىق غازىنىڭ 

بارگاھلىرىغا ئۆز ئايىغى بىلهن بېرىپ قانداق باال ۋە ئاپهتلهرگه دۇچار 

  . بولغانلىقى يۇقىرىدا بايان قىلىندى

دەپ ھۆكۈم قىلپ، ئىككى رەكئهت جۈمه » مىسىر«ھاجى پادىشاھ خوتهننى 

ئېهتىيات ئۈچۈن، ئوقۇلىدىغان پېشىن ۋە سۈننهت . تتىنامىزىنىال ئوقۇي

ال ئىالھه «نامازلىرىنى ئوقۇمايتتى، ئۇنىڭدىن باشقا يهنه بىر تهرىپىگه 

» زەربى خوتهن لهتىپ«يهنه بىر تهرىپىگه » ئىللهلالھ، مۇھهممهدۇن رەسۇلۇلالھ

سوقتۇرۇپ ) كۈمۈش پۇل(دېگهن خهت ئويۇلغان بىر مىسقاللىق ئاق تهڭگه 

  . قاتتىتار

بۇ توغرىدا . ئوغرىلىق قىلغان كىشى تۇتۇلۇپ قالسا، ھايال قىلماي ئۆلتۈرەتتى

مۇنداق مىسالالرمۇ بار، بىر ئادەم سهھرادا بىر كهتمهننى ئوغرىالپ تۇتۇلۇپ 

يوغان زەمبىرەكنى . بۇ ئوغرىغا ھاجى پادىشاھ مۇنداق جازا بېرىدۇ. قالىدۇ

زەمبىرەكنىڭ ئىچىگه دورا قۇيۇپ . ۇئاغزىنى ئاسمانغا قارىتىپ يهرگه كۆمىد

بهتلهپ، ئوغرىنى زەمبىرەكنىڭ ئاغزىدا ئولتۇرغۇزۇپ زەمبىرەكنىڭ پىلتىسىگه 
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ئوغرى دورىنىڭ كۈچى بىلهن ھاۋاغا كۆتۈرۈلۈپ خااليىقنىڭ . ئوت ياقىدۇ

بىر مهھهلدىن كېيىن تۆت پارچه بولۇپ يهرگه . كۆزىدىن غايىب بولىدۇ

بولغاچقا نۇرغۇن خااليىق بۇ ئهھۋالنى كۆرۈپ شۇ چاغ جۈمه كۈنى . چۈشىدۇ

يهنه بىر ئادەم سهھرادا . يۈرەكلىرى قېپىدىن چىقىپ تىترىشىپ كېتىدۇ

بۇ ئادەمنى . ئۈزۈپ ئالغانىكهن) كۆكباش(قوناقلىقتىن ئالته باش چۈرۈچ قوناق 

ئازغىنا گۇناھ . ئهكهلدۈرۈپ، سوراپ ئىقرار قىلدۇرغاندىن كېيىن دارغا ئاسىدۇ

بىرەر ئادەمنىڭ خۇنىنى تۆكمهك ھاجى پادىشاھقا ھېچ گهپ ئهمهس بىلهن 

ئهمما ئۆزى قېرى . ئۇ ئهسلىدە ئادەم ئۆلتۈرۈشنى خىيال قىلمايتتى. ئىدى

ئۇ لېۋىنى شۇنداق چىشلىگهن . بولغاچقا ئاغزىدا بىر تال چىشى يوق ئىدى

  . ھامان ھهر قانداق ئادەم بولسىمۇ ھايال قىلماي يوق قىلىناتتى

سهھراالردا دېهقانچىلىق قىلىۋاتقان كىشىلهر - سهھرا«: پادىشاھھاجى 

ئېتىزلىققا ئىشلهتكهن كهتمهن، ئورغاق قاتارلىق ئهسۋابلىرىنى تاشالپ قويۇپ 

پۇقراالر كېچىسى . قايتىپ كېتىپ ئهتىسى يهنه بېرىپ شۇ جايدىن ئىشلهتسۇن

» هتمىسۇندۇكاندارالرنى دۇكانلىرىنى ئ. ئىشىكلىرىنى ئوچۇق قويۇپ ياتسۇن

مهملىكهتنى ئىدارە قىلىش سىياسهتلىرىنى ھهددىدىن . دەپ يارلىق قىلدى

بىرلهپ تهپسىالتى بىلهن بايان -ئهگهر بۇ خىل ئهھۋالالرنى بىر. ئاشۇرۇۋەتتى

  . قىلساق، ئوقۇغۇچى ۋە ئىشتكۈچىلهرگه ماالللىق يېتىشى مۇمكىن

ككى ئايچه خوتهن ئهھلىنىڭ بېشىغا يۇقىرىقى ھادىسىلهر كېلىشتىن ئى

ئىلگىرى بىر كېچىدە ھاجى پادىشاھنىڭ چۈشى بوزۇلۇپ قورقۇپ ئويغىنىپ 

تاڭ ئېتىشى بىلهن ساالم رەسمىيهتلىرىنى . ئورنىدىن تۇرۇپ كهتتى

  : تۈگهتكهندىن كېيىن مۆتىۋەر، ئۆلىماالرنى قىچقىرىپ

. بۈگۈن كېچه خوتهن خهلقىنىڭ باشلىرى يوق، تهنلىرى بار چۈش كۆردۈم― 

ھهممه ھهيران . دەپ كۆرگهن چۈشىنى بايان قىلدى― هبىرى قانداق؟ بۇنىڭ ت

  : بولۇپ تهپهككۇر بىلهن بىر نهرسه دېيهلمهي تۇرغاندا، ھاجى پادىشاھ ئۆزى
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مېۋىسىز -خوتهن ئهتراپىدىكى تامامى مېۋىلىك― بۇ چۈشۈمنىڭ تهبىرى ― 

هلكى ب. دەرەخلهرنى ئادەم بويى قويۇپ، ئۈستىنى كېسىپ كاللهكلىۋېتىلسۇن

بارلىق ئۆلىما، پازىلالر ھاجى . دەپ ھۆكۈم قىلدى― تهبىرى شۇ بولغاي، 

شۇنىڭ بىلهن . پادىشاھنىڭ پاراسىتىگه ئاپىرىن ئوقۇپ ھۆكۈمنى ئىجرا قىلدى

مېۋىسىز دەرەخلهرنى ئادەم بويى مىقدارى قويۇپ -خوتهن ئهتراپىدىكى مېۋىلىك

  . ئۈستىنى كېسىپ كاللهكلىۋەتتى

اھنىڭ بۇ خىل تهبىر ۋە تهدبىرلىرى، تهقدىرگه مۇۋاپىق ئهمما ھاجى پادىش

كاللىلىرىغا قانداق باال ۋە - كهلمهي ھاجى پادىشاھ ۋە خوتهن ئهھلىنىڭ باش

  . ھادىسىلهرنىڭ يۈز بهرگهنلىكىنى يۇقىرىدا ئازغىنا بولسىمۇ بايان قىلدۇق

بوۋىلىرى دەرۋىشلىكنى كهسىپ قىلىپ، پهرھىزكار -ھاجى پادىشاھنىڭ ئاتا

يۇرتدارچىلىق ۋە .  بولغانىدى اتىلىپ ھهممىگه پېشىۋا ۋە مۇقتهدائ

يهنه بىرى دەرۋىشلىك بىلهن . سىپاگهرچىلىك ئىلمىدىن بىخهۋەر ئىدى

بۇرۇندىن . بىرى بىلهن چىقىشالمايدىغان ئىش ئىدى-سىپاگهرچىلىك بىر

تارتىپ بىرەر پادىشاھنىڭ خىزمىتىدە مۇالزىم بولۇپ سىپاگهرچىلىك 

هجرىبه ھاسىل قىلغان بولسا، بهلكى بۇ ھادىسىلهرگه بىرەر ئىالج ۋە ئىشىدىن ت

  . تهدبىر قىلغان بوالتتى

ئىلگىرىكى زامانالردىمۇ، بۇرۇندىن : تارىخ كىتابلىرىدا شۇنداق يېزىلغان

تارتىپ ئۇلۇغ بولۇپ تهجرىبه ھاسىل قىلىپ، ھۆكۈمرانلىق قىلىپ كهلگهن 

 تېپىپ پادىشاھلىق تهختىدە كىشىلهرنى ياكى ئۇالرنىڭ ئهۋالدلىرىنى

ئۇالرنىڭ . ئولتۇرغۇزۇپ، ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلىپ بويسۇنۇپ كهلگهنىكهن

شهراپهت ۋە تهسىرىدىن پۇقراالرغا خاتىرجهملىك ۋە ئىتتىپاقلىق ھاسىل 

. بولغان ۋە پادىشاھنىڭ دۆلهت ھاكىمىيىتىمۇ ئۇزۇن زامان جارى بولغانىكهن

الردىن بېرى پېقىرلىق، ئاجىزلىق كوچىسىغا ئۇالرنىڭ ئهۋالدلىرى ئۇزۇن زامان

كىرىپ قالغان بولسىمۇ، بىرەر ھاكىمىيهت ۋە دۆلهتنىڭ بېشىغا چىقسىال 
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تهتۈر قىلماي دەل ئۆز جايىغا كهلتۈرىدىكهن ۋە - يۇرتدارلىق ئىشىنى ئوڭ

  . باشقۇرۇپ كېتهلهيدىكهن

ى ، دېگهن ئايهتنىڭ مهزمۇن»ھهر قانداق شهيئى ئۆز ئهسلىگه تارتىدۇ«

. مۇشۇنداق كىشىلهرنىڭ ئهھۋالىغا تهتبىق قىلىنسا مۇۋاپىق بولىدۇ

، دېگهن سۆزىمۇ مۇشۇنداق ئهھۋالغا »ئوۋنى ئوۋچى بىلهن ئوۋال«: كونىالرنىڭ

ئويۇنى » دۈم-دۈم«كىچىك بالىالر . قارىتىپ ئېيتىلغان بولۇشى مۇمكىن

دەپ » ىلىدۇدېهقانچىلىق ق«دېسه » ئاتاڭ نېمه ئىش قىلىدۇ؟«ئوينىغان چاغدا 

ئاتام تۆمۈرچىلىك «ئهگهر . دەيدۇ» بېرىپ دېهقانچىلىق قىل«جاۋاب بهرسه، 

بۇ ھهرگىز . دەيدۇ» بېرىپ تۆمۈرچىلىك قىل«دەپ جاۋاب بهرسه، » قىلىدۇ

بۇنىڭدىن شۇ نهرسه مهلۇمكى، ھهربىر ئادەم . بىكار ئېيتىلغان سۆز ئهمهس

ىگه مۇۋاپىق كۆرۈپ، ھۈنهرلىرىنى ئۆز-بوۋىلىرىنىڭ كهسپ-ئۆزىنىڭ ئاتا

نېمهتلهرنىڭ شۈكرانىسىنى - شۇنىڭ بىلهن شۇغۇللىنىشى، تهڭرى بهرگه نازۇ

بهجه كهلتۈرۈپ، ئۆز دەرىجىسىنى ۋە ئورنىدىن ئارتۇق ئىشالرغا قهدەم 

تاشالشتىن ۋە ئۆز ھالىغا مۇناسىپ بولمىغان سۆزلهرنى سۆزلىمهكتىن 

دەرىجىلىرىگه - ز مهرتىۋەمۇبادا ئۆ. ساقلىنىشى ۋە ئېهتىيات قىلىشى الزىم

باقماي قهدەملىرىنى يوغان ئالسا، ئىلگىرىكى ھالىنى ئېسىدىن چىقىرىپ 

قويسا، ئۇنداق كىشىلهرگه ھاجى پادىشاھنىڭ بېشىغا كهلگهن ئىش كهلمهي 

  . قالمايدۇ

  نهزم  

  ئۆرگىنهي دەپ قاغا كهكلىك مېڭىشىن،

  .ئۆرگىنهلمهي ئۇنۇتتى ئۆز مېڭىشىن

ئهجدادلىرىنىڭ تۇتقان يولى ۋە ئۆزىنىڭ دەرۋىشلىكى -باھاجى پادىشاھنىڭ ئا  

ئهمما قهدرىنى بىلمهي ئۆتكهن . كۈتسىز دۆلهت، تۈگىمهس راھهت ئىدى-كهم

ئهمما كېيىن . ئۆمرى ۋە بۇرۇنقى ئهھۋالىنى نومۇس بىلىپ، پۇشايمان قىلدى
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كېيىن قولغا كهلگهن پادىشاھلىقنىڭ ۋاپاسىزلىقىنى . ئىزدەپمۇ تاپالمىدى

ساالپىتىگه اليىق كۆرۈپ خۇرسهن بولدى ۋە كهتمهس -هي، ئۇنى ئۆز قامهتبىلم

  . دۆلهتكه ئۇالشتىم، دەپ مهغرۇرلىنىپ قالدى

كىچىك، - قازا بولۇپ، ئهھلى ئايال، چوڭ-ئاقىۋەت بۇ پادىشاھلىق چوڭ بىر باال

قېرىنداشلىرىغا بهلكى ئۆز جېنىغا، خوتهن، قارىقاش، ھهتتا پۈتۈن -قوۋم

  . لته شهھهر خهلقىنىڭ ھهممىسىنىڭ جېنىغا زامىن بولدىخوتهندىكى ئا

6  

جانابىي بهدۆلهت ئاتىلىق غازى ئاقسۇ ۋە كۇچانى بويسۇندۇرۇش   

ئۈچۈن ئات چاپتۇرغانلىقى؛ بىر زەربه بىلهن نهچچه شهھهرنى پهته 

قىلغانلىقى؛ مۇراد باغچىلىرىدىن غۇنچىالرنى ئۈزۈپ، ئۆز 

شقا بىر مۇنچه ۋەقهلهر يۈز قارارگاھلىرىغا قايتقانلىقى ۋە با

 بهرگهنلىكى

جانابىي بهدۆلهت ئاتىلىق غازى خوتهن، يهكهن، قهشقهر، يېڭىسار، مارالبېشى   

سهھراالر بىلهن قوشۇپ ئۆزىگه -قاتارلىق شهھهرلهرنى بۇ جايالرغا تهۋە يېزا

بويسۇندۇرغاندىن كېيىن، خوتهنگه نىياز بهگنى ، يهكهنگه مۇھهممهت يۇنۇسخان 

نى، قهشقهرگه ئاالش بهگنى، يېڭىسارغا ئامىلخان تۆرەمنى، شاغاۋۇل

مارالبېشىغا ھېكىمخان تۆرەمنى مۇستهقىل ھاكىم قىلىپ تهيىنلهپ، بۇ 

تهرەپنىڭ ئىشلىرىدىن پارىغ بولۇپ، يىگىت ۋە سهرۋازالرنى ھازىرالش ۋە 

  . ياراق، ئهسلىههلهرنى تهييارالش بىلهن بولدى- قورال

ىدىسى بىلهن يۈرۈشۈپ كېتىۋاتقان بىر چاغدا، ئىشالر مۇشۇنداق ئۆز قائ

ئۈچتۇرپاندىن بىر نهچچه كىشى كۇچالىق خوجىالرغا ئىتائهت قىلىشتىن باش 

تارتىپ، ئاتىلىق غازىنىڭ ھىمايىسىگه ئۆتۈشنى نىيهت قىلىپ، ئاتىلىق 

ئاقسۇدىن . غازىنى ئاقسۇ تهرەپكه قاراپ يۈرۈش قىلىشقا دەۋەت قىلدى

كۇچادىن . ئابدۇلالھ دىۋان بېگىلهر تهكلىپنامه ئهۋەتتىئابدۇراھمان دادخاھ، 



         http://ilkitap.blogbus.comئابرال ئېلكىتاپلىرى

Email: abral@live.cn               201                    QQ: 45661336 

، دەپ ھۆددە »بۇ شهھهرلهرنى مهن ئېلىپ بهرسهم«: توختى ئىشىكئاغا بهگ

قىلىپ خهت ئهۋەتتى ھهم كۇچالىق خوجىالر ئارىسىدىكى ئىتتىپاقلىق 

ئاقسۇ، . دۈشمهنلىككه ئايالنغانلىق خۇش خهۋىرىنى ئاتىلىق غازىغا يهتكۈزدى

ھهۋىسى ئاتىلىق غازىنىڭ - ۆزىگه قارىتىپ بويسۇندۇرۇشنىڭ ئارزۇكۇچانى ئ

  . كۆڭۈل سهھىپىلىرىدە يېڭىباشتىن پهيدا بولدى

 3000جانابىي ئاتىلىق غازىنىڭ ئۆزىگه خاس مهھرەم ياساۋۇللىرى قوشۇلۇپ 

 يىگىت، ئهمىر 3000يىگىت، ئهمىرلهشكهر مىرزا ئهھمهد قوشبېگىگه تهۋە 

 يىگىت، ئهمىر لهشكهر ئابدۇلالھ 3000ھقا تهۋە لهشكهر ئۆمهر قۇل دادخا

 سهرۋاز ۋە جانبازالرنى 3000 ئهسكهر، جامهدار دادخاھقا تهۋە 3000پانساتقا تهۋە 

زەمبىرەكلهر بىلهن جابدۇپ تهييار قىلدى ۋە -سۇناي، توپ- دۇمباق، كاناي

مارالبېشى قورغىنى بۇزۇلغان پېتى تۇرۇپ «: ھهممه ئهمىر لهشكهرلهرگه

 ھهممه غالىب قوشۇنلىرىمىز بىلهن بىلله بېرىپ تۈزىتىپ كهلسهك .قالدى

ھهممه ئهمىر لهشكهرلهر . دەپ مهسلىههت تهرىقىسىدە ئارىغا سالدى» قانداق؟

  . بىرلىكته، ناھايىتى ياخشى بولىدۇ، دەپ بىجانىدىل قوبۇل قىلدى

 مايمۇن يىلى، مۇھهررەم ئېيىنىڭ   يىلى-1284تارىخىي ھىجرىيىنىڭ 

ى، ياقۇپبهگ شانۇشهۋكهت بىلهن ئاتلىنىپ مهنزىلمۇ مهنزىل يول ئىككىس

بارگاھلىرىنى تىكىپ -يۈرۈپ، مارالبېشىغا يېتىپ كېلىپ، چېدىر

  . ئورۇنالشتى

ئاخىر ئاتىلىق . پهرمان بولمىدى-بۇ ئارىدا ھېچقانداق ئهمر. تۆت كۈن ئۆتتى

پ ئۇلۇغ ئاقسۇ كۇچاغىچه بېرى«: لهشكهرلهرنى قىچقىرىپ-غازى ئۆزى ئهمىر

: ھهممهيلهن. دېدى» مازارالرنى زىيارەت قىلىپ كهلسهك نېمه دەيسىزلهر؟

، دەپ خىزمهتكارچىلىقىنى ئىزھار »جان دىلىمىز بىلهن خىزمهتلىرىدە«

غازى . ئهمىر لهشكهر مىرزا ئهھمهد قوشبېگىنى ئىلگىرى ماڭدۇردى. قىلىشتى

دىن 8همىر لهشكهرگه ھهربىر ئ. پانسات بىلهن ھهمدەم باتۇرنى چىغاۋۇل قىلدى

ھهر بىر ئهمىر . ئهلهملهرنى ئىنئام قىلدى- ئۇالرغا تۇغ. پانسات تهيىن قىلدى
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لهشكهرگه ئالتۇن جابدۇقلۇق ئىككى ياۋىداق ئات، كۈمۈش جابدۇقلۇق ئالته 

ياۋىداق ئات، ھهر بىر پانساتقا كۈمۈش جابدۇقلۇق ئىككى ياۋىداق ئات 

ساتالر ئالتۇن جابدۇق ۋە كۈمۈش ئهمىر لهشكهر ۋە پان. مهرھهمهت قىلدى

جابدۇقلۇق ياۋىداق ئاتالرنى ئالدىلىرىدا سۆلهت ئۈچۈ يېتىلهپ، ھهربىر ئهمىر 

لهشكهر ۋە پانساتالرغا تهيىنلهپ بهرگهن مۇرەتتهپ قارىي ، ئىمامالر 

  . كاالمۇلالھنى بويۇنلىرىغا ئېسىپ ھهممىدىن ئىلگىرى ماڭدى

. ويا كاتتا ئۇلۇغ پادىشاھقا ئوخشىشاتتىھهربىر ئهمىر لهشكهرنىڭ دەبدەبىسى گ

بىرلهپ بايان -ئهمىر لهشكهر ۋە پانساتالرنىڭ تهرتىپ ۋە سۆلهتلىرىنى بىر

  . قىلىشقا قهلهم ئاجىز ئىدى

ئۇالر مۇشۇنادق سۆلهت ۋە ھهيۋەت بىلهن مارالبېشىدىن ئاتلىنىپ چىقىپ 

ىالرنىڭ يولدا خوج«: ئۇ يهردە بىر دوالن نى تۇتۇۋېلىپ. چىالنغا كهلدى

، 200يايدى دېگهن جايدا «: بۇ كىشى. دەپ سورىدى» چېرىكلىرى بارمۇ؟

غازى پانسات بۇ . دەپ جاۋاب بهردى»  چېرىكى بار50سايئېرىق دېگهن يهردە 

ئهھۋالنى ئۇققاندىن كېيىن، كېچىلهپ يايدىنىڭ ئايىغى بىلهن ئاقسۇ تهرەپكه 

تقان ۋاقىتتىن ئۆتۈپ، كۇچالىق خوجىالرنىڭ چېرىكلىرى خهۋەرسىز يا

پايدىلىنىپ ھهممىنى تۇتۇپ باغالپ، چېرىكلهرنىڭ چوڭى توختى خهلىپىنى 

بۇ چاغدا بىر چېرىك ئېتىنى . باشقىالرنى مارالبېشىغا ئهۋەتىۋەتتى. ئۆلتۈردى

غازى . سۇغارغىلى كهتكهنىكهن، ئۇ قېچىپ بېرىپ خوجىالرغا خهۋەر يهتكۈزدى

. ېرىكلهرنىمۇ تۇتۇپ باغلىدىپانسات ئۇ يهردىن مېڭىپ سايئېرىقتىكى چ

  . ئاقىۋەت ئاقسۇ دەرياسىنىڭ بويىغا كهلدى

ئاقسۇدىكى جامالىددىن خوجا ئاتىلىق غازىنىڭ لهشكهرلىرى بېسىپ 

 چېرىك بىلهن دەريا بويىغا 3000كهلگهنلىكىنى ئاڭالپ ئوغلى يهھيا خوجىنى 

، »ڭالركېمىنى تارتىۋېلىپ ئۇرۇشۇپ ئۇالرنى دەريادىن ئۆتكۈزمه«: چىقىرىپ

يوقلۇقىغا -ئاتىلىق غازىنىڭ يىگىتلىرى كېمىنىڭ با. دەپ يارلىق قىلدى

قاراپمۇ قويماي قهيهر توغرا كهلسه شۇ يهردىن دەريانى كېچىپ ئۆتۈپ ھۇجۇم 
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كۇچالىق خوجىالرنىڭ چېرىكلىرى بىر ھۇجۇم بىلهن ئارقىسىغا . قىلدى

غازى پانسات . قاراپ قاچتى ۋە جېنىنى ئېلىپ ھهر تهرەپكه چېچىلىپ كهتتى

بىلهن ھهمدەم باتۇر بېشى ئۇالرنى قوغلىغان پېتى ئاقسۇ شهھىرىگه كىرىپ 

زامان، ياقۇپ قوشبېگىنىڭ زامانى، تىنچ -زامان«: ئوردىنىڭ ئۈستىگه چىقىپ

جامالىددىن . ، دەپ ۋارقىراپ جار سېلىپ ناغرا چالدى»بول، خاتىرجهم بول

ردىنىڭ ئارقىسىدىن قېچىپ خوجا بۇ ئهھۋالنى كۆرۈپ ئاغىچىسى بىلهن ئو

ئاغىچىسىنىڭ پۇتى چىقىپ . چىقىپ ئالتۇن بۇزرۇكۋارغا بېرىپ پاناھالندى

  . كېتىپ ماڭالماي بىر ئادەمنىڭ ئۆيىگه يوشۇرۇندى

سوناي ساداسى ۋە - تۈركۈم غالىب قوشۇنالرنىڭ كاناي-گۇرۇھ، تۈركۈم- گۇرۇھ

ىڭ تاماشىسى بىلهن بارىكالال غوۋغىسى، سهرۋاز، جانبازالرن-ئۇالرنىڭ ئالال

شۇ ھالهتته . جانابىي ئاتىلىق غازى ئاقسۇ شهھىرىگه كىرىپ ئورۇنالشتى

. جامالىددىن خوجىنى تۇتۇپ ئاتىلىق غازىنىڭ بارگاھىغا ئېلىپ كىردى

ئازار بهرگهندىن كېيىن گۇناھىنى ئهپۇ -ئاتىلىق غازى بىر مۇنچه دەشنام

 پادىشاھقا ھهمخانه ، قىلىپ يهكهنگه ئهۋەتىپ جامالىددىن خوجىنى ھاجى

شۇنىڭ بىلهن ئاقسۇنىڭ پۈتۈن . ھهمسۆھبهت قىلىپ، بىر لهھهتكه كۆمدى

. سهھرالىرىنى بويسۇندۇرۇپ قولىغا كىرگۈزۈپ خاتىرجهم بولدى-شهھهر

چىالنغا كهلگهندە خوجا نهزەربهگنى باش قىلىپ مۆمىن يۈز بېشىنى ئوتتۇز 

خوجىالردىن، خوجىالر ئۈچتۇرپان ئهھلى «سهككىز يىگىتى بىلهن قوشۇپ 

بۇرھانىددىن خوجىنىڭ بىزگه خېلى . ئۈچتۇرپان خهلقىدىن زېرىكىپتۇ

خوجىنى ئوغلى بىلهن ئازار بهرمهي، چىرايلىقچه مېنىڭ . ئىشهنچىسى بار

دېگهن پهرمايىش بىلهن » بارگاھىمغا ئهۋەتىپ، يۇرتتىن خهۋەر ئېلىپ تۇرۇڭالر

ئۈچتۇرپانغا يېتىپ بېرىپ خوجا نهزەربهگ . ئۈچتۇرپانغا يولغا سالدى

. ياراق، خهزىنه، ئاشلىق ئامبارلىرىنىڭ ئاچقۇچلىرىنى تاپشۇرۇۋالدى- قورال

ئاندىن مۆمىن يۈز بېشىغا بۇرھانىددىن خوجىنى ئوغلى ۋە ئۈچ نهپهر مهھرىمى 

ئاقسۇغا كهلگهندىن .  نهپهر كۆچمهننى قوشۇپ ئاقسۇغا يولغا سالدى20بىلهن 

تۆتىنچى كۈنى بۇرھانىددىن . ه مېهمان قىلدىكېيىن ئۇالرنى ئۈچ كۈنگىچ

خوجا، جانابىي ئاتىلىق غازىنىڭ دىدارىنى زىيارەت قىلىپ ھهققىگه دۇئا 
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پىشكهش راسالپ - ئهھۋال تارتۇق- قىلساق، دەپ ئىلتىماس قىلدى ۋە قهدىر

ئاتىلىق غازى ئۆز بارگاھىغا باشالپ داستىخان . ياقۇپبهگ بىلهن كۆرۈشتى

  . كۇالالر ئىنئام قىلدى- سهللهسېلىپ كىمخاب تون، 

ئاتىلىق غازى ئاقسۇغا بېرىپ ئىشنى سهرەمجانالشتۇرغاندىن كېيىن، 

ھېكىمخان تۆرەمنى ئاقسۇغا ھاكىم قىلىپ باي ۋە سايرامالرغىچه سۇيۇرغال 

ھهمدەم باتۇرنى باتۇر بېشى، خوتهنلىك مولال . قىلىپ مهرھهمهت قىلدى

بۇرھانىددىن . يارلىق چۈشۈردىئابدۇلالھ ئاخۇننى قازى كاالن قىلىپ 

خوجىنى ئوغلى بىلهن قهشقهرگه ئهۋەتىپ مهھمۇد خوجا ھهزرەتنىڭ 

 200تاش خوجا پانساتنى بايغىچىلىك چىغاۋۇل قىلىپ . خانىقاسىغا تاپشۇردى

بۇالر بايغىچه بىر يېرىم تاش مىقدارى . يىگىتى بىلهن ئالدىن ماڭدۇردى

پ كهلگهندە كۇچا تهرەپتىن ئىبراھىم كېلىدىغان سايلهنگهر دېگهن يهرگه يېتى

 لهشكهر كېلىپ قوشتام دېگهن 4000تۆرە، باقى تۆرە، تالى خهلىپه باشلىق 

ئىككى ئايدىن .  ئادىمى بىلهن قوشۇپ ئۆلتۈرۈۋەتتى160يهردە تاش خوجىنى 

كېيىن تاش خوجا بىلهن يهنه بىر مۆتىۋەر كىشىنىڭ ئۇستىخانلىرىنى تېپىپ 

 خالتىغا سېلىپ قهشقهرگه ئاپىرىپ ھهزرىتى ئاپاق خوجا دەريادا يۇيۇپ تازىالپ

  . مازىرىغا دەپنه قىلىشتى

كۇچا لهشكهرلىرى شۇ تهرىقىدە ئاتىلىق غازىنىڭ يىگىتلىرىنى ئارقىسىغا 

ياندۇرۇپ جوغا دېگهن مهنزىلدىن ئۆتكۈزۈۋېتىپ ئۆزلىرى جوغادا چۈشكۈن 

ىتىپ، تاغ ئىچىدىكى نۇرغۇن لهشكهرلىرىنى ياقائېرىقتا توخت. قىلىپ ياتتى

جىلغا، غارالرغا بۆكتۈرمه قىلىپ قويۇپ ئۆزلىرىگه دۈشمهن بولغان نۇرغۇن 

تىرىك قولغا چۈشكهنلىرىنى تېرەككه ئېسىپ، ئاستىن . ئادەملهرنى يوقاتتى

  . ئوت قاالپ كاۋاپ قىلىپ ئۆلتۈردى

ئاتىلىق غازى بۇ ئهھۋالالرنى ئاڭالپ غهزىپى ئۆرلهپ نۇرغۇن سهرۋاز، 

ئارقىسىدىن . زالرنى قىل قۇيرۇق بولۇپ ھۇجۇمغا ئۆتۈشكه پهرمان قىلدىجانبا

ئۆزى پۈتۈن ئهركان دۆلهت بىلهن غهلىبه ئارغىماقلىرىنىڭ ئۈزەڭگىلىرىگه 
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ئهمر لهشكهر، پانسات ۋە يىگىتلهر ئاتىلىق غازىنىڭ غهزىپىدىن . ئاياغ قويدى

ىپ ياقائېرىققا ئۇالر شۇ مېڭىشىدا جوغانى ئېل. قورقۇپ بىردەك ئات سالدى

ساينىڭ لېۋىدە شۇنداق قاتتىق جهڭ بولدىكى، ئۆلگهن . يېتىپ باردى

ئاخىر يهنه . ئۆلۈكلهرنىڭ مۇردىسى ساينىڭ تېشىدىن زىيادە يېتىپ كهتتى

كۇچا لهشكهرلىرىدىن ئىبراھىم تۆرە . نۇسرەتلىك قوشۇن غهلىبه قىلدى

نلىرىنى قالغا. باشلىق ئازغىنا كىشى جېنىنى ئېلىپ قېچىپ كهتتى

بهزىلىرىنى . تۇتۇۋېلىپ بهزىلىرىنى سىياسهت قىلىچىدىن ئۆتكۈزدى

دىن كۆپرەك 3000كۇچا لهشكهرلىرىدىن . نهزەربهنت قىلىپ ئاقسۇغا ئهۋەتتى

دىن ئارتۇق كىشى 800كىشى ھاالك بولۇپ، ئاتىلىق غازىنىڭ يىگىتلىرىدىن 

قائېرىق يېزىسىغا بارگاھلىرىنى يا- بۇ چاغدا ئاتىلىق غازى چېدىر. زايه بولدى

  . تىكىپ قارار تاپتى

كۇچا تهرەپتىن راشىددىن خان خوجام ھامىددىن خوجىنى باش قىلىپ يهنه 

ھامىددىن خوجام بايغا كېلىپ جهڭ قىلىشنىڭ .  لهشكهر ئهۋەتتى4000

غهرىزىدە بولماي بهلكى ئهل بولۇپ ئىتائهت قىلىشنى ئۆزىگه الزىم بىلدى ۋە 

رگاھلىرىغ ئۆز مهقسهتلىرىنى بايان قىلىپ خهت ئاتىلىق غازىنىڭ ئالىي با

ئاتىلىق غازى ئهرزنى كۆرۈپ ناھايىتى خۇشال بولۇپ دەرھال . ئهۋەتتى

مهھرەملهر ھامىددىن . ھامىددىن خوجىنىڭ ئالدىغا مهھرەملىرىنى چاپتۇردى

ئاتىلىق غازى . خوجىنى ئېلىپ كېلىپ ئاتىلىق غازى بىلهن كۆرۈشتۈردى

كۇال، -سهرۇپاي، سهلله-ھايىتى خۇش بولۇپ، تونھامىددىن خوجامدىن نا

بىز كۇچانى «: ئاندىن كېيىن. تىالالرنى ئىنئام قىلدى- تهڭگه

بىر نان تاپساق . سهرەمجانالشتۇرۇپ قايتقۇچه سىلى قهشقهرگه بېرىپ تۇرسىال

قهسهملهر قىلىپ، مۇالزىم خىزمهتچىلهرنى قوشۇپ - ، دەپ ۋەدە»تهڭ يهيمىز

رگه يولغا سالدى، ئىككى يىلغىچه ۋەدىسىگه ۋاپا ھامىددىن خوجىنى قهشقه

قىلىپ ھامىددىن خوجىغا تۆرىلهر قاتارىدا ئورۇن، تهمىنات، سهرۇپاي بېرىپ، 

كېيىن ئۇنىڭدىن كايىپ ھهزرىتى ئاپاققا . ئىكرامنى بهجه كهلتۈردى- ئىززەت

  . تاشلىدى
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ۈرۈپ جانابىي ئاتىلىق غازى ياقائېرىقتىن ئاتلىنىپ مهزىلمۇ مهنزىل يول ي

بۇ يهردىن خهيرى مۇھهممهد پانسات توپچىنى . قىزىل يېزىسىغا كهلدى

كۇچادىن راشىددىن خان خوجا يهنه بىر . چىغاۋۇل قىلىپ كۇچاغا ماڭدۇردى

خهيرى مۇھهممهد توپچى بىر ھۇجۇم بىلهن . مۇنچه لهشكهرنى چىقارغانىكهن

ۈپ، شامالباغ ئۇالرنىڭ ئهدىپىنى بېرىپ، شۇ ماڭغىنىچه كۇچانى قولغا كىرگۈز

يېزىسىغا ئورۇنلىشىپ، ئۇ يهردىن ئاتىلىق غازىغا ئهھۋالنى بايان قىلىپ خهت 

ئارقىدىن جانابىي ئاتىلىق غازى داغدۇغا بىلهن كۇچاغا يېتىپ . ماڭدۇردى

بارگاھلىرىنى -ئاندىن شامالباغ يېزىسىدىكى بۇالق بېشىغا چېدىر. كهلدى

شىددىن خان خوجىنى تۇتتۇرۇپ تىكتى ۋە مۇالزىم يىگىتلهرنى كىرگۈزۈپ را

ھاقارەتلهرنى قىلغاندىن كېيىن - چىقتى ۋە ئۇنىڭغا بىر مۇنچه غهزەپ، دەشنام

سهرۇپايالرنى ئىنئام قىلىپ، مۇالزىم -گۇناھىنى ئهپۇ قىلىپ ئۆز اليىقىدا تون

راشىددىن خان خوجا . يىگىتلهرنى ھهمراھ قىلىپ ئوردىسىغا كىرگۈزۈۋەتتى

ېيىن قولىغا قىلىچ ئېلىپ بىر مهھرەمنى چېپىپ ئوردىسىغا كىرگهندىن ك

ئاندىن قولىغا مىلتىق، قىلىچ ئېلىپ سېپىلنىڭ ئۈستىگه چىقىپ . تاشلىدى

مېنىڭ لهشكهرلىرىم نهگه كېتىشتىڭ؟ بۇ ئهنجانلىق قىپچاقالرنى ئۇرۇپ «

جارقىراپ -دەپ ۋارقىراپ» ئۆلتۈرۈپ شهھهردىن قوغالپ چىقارمامسهن؟

بۇ چاغدا لهشكهرلهرنىڭ .  تهرەپكه يۈگۈرۈپ يۈردىدىۋانىنىڭ ئىتىدەك ھهر

  . ھهممىسى جېنىنى ئېلىپ قېچىپ كهتكهنىدى

ياقۇپبهگ بۇ ئهھۋالنى ئاڭالپ يىگىتلىرىنى كىرگۈزۈپ راشىددىن خان 

راشىددىن خان خوجىنىڭ ئىنىسى جاالل . خوجىنى تۇتتۇرۇپ چىقىپ يوقاتتى

ى ئۆز ئهمرىگه ئالغانىكهن، خوجا بىر كىشىنىڭ ئهقدى نىكاھىدىكى بىر خوتۇنن

پهخرىددىن خوجا بولسا شهرىئهتنىڭ ھۆكۈملىرىگه بويسۇنماي، 

ياقۇپبهگ بۇرۇن ئۆتكهن . مۇپتىالرنى ھاقارەت ۋە دەشنام قىلغانىكهن- قازى

پېشىۋا ئالىمالرنىڭ ھۆكمى بويىچه ئۆلىماالردىن پهتىۋا ئېلىپ، پهتىۋانىڭ 

ىقرارى بىلهن گۇناھلىرىنى مهزمۇنلىرىنى خوجىالرغا بىلدۈرۈپ، ئۆز ئ

. گهدىنىگه قويۇپ ئاممىغا ئىبرەت بولسۇن ئۈچۈن ئۇالرنى قهتلى قىلدى

  . ئىبراھىم تۆرىنىمۇ قهتلى قىلدى
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دەپنه، -ئىشهنچلىك مۇالزىم، خىزمهتچىلهرنى بهلگىلهپ خان خوجىنىڭ خهزىنه

زەمبىرەك ۋە پۈتۈن پادىشاھلىققا تهئهللۇق -ئهسلىهه، توپ-ياراق

قۇمۇلدىن تارتىپ . رەكلىرىنى خهتلهپ دۆلهت خهزىنىسىگه تاپشۇردىكې-نهرسه

ياراقلىرى، خهزىنىلىرى راشىددىن - بۇ ئالته شهھهردىكى خىتايالرنىڭ قورال

ئۇنىڭ ھهممىسى بهدۆلهتنىڭ . خان خوجىنىڭ خهزىنىلىرىگه يىغىلغانىدى

ئۇ بۇالرنىڭ ھهممىسىنى قهشقهرگه ئېلىپ . خهزىنىلىرىگه كىرىپ كهتتى

  . تتىكه

ياقۇپبهگ كۇچانىڭ ئىشلىرىنى سهرەمجان قىلىپ تۈگىتىپ، ئىسهاق خوجامغا 

كۇچادا . كۇچا، شايار، بۈگۈرلهرنىڭ مۇستهقىل ھاكىملىقىنى مهرھهمهت قىلدى

نۇزۇراتالر قىلىپ، -ئىككى ئاي مىقدارى تۇرۇپ، ئۇلۇغ مازارالرغا نهزىر

رئان قىلدۇرۇپ ساۋابىنى ئېهسانالر بېرىپ، خهتمه قۇ- غۇرۋاالرغا سهدىقه-غېرىب

ئهرۋاھالرغا بېغىشالپ، ياخشى كۈنلهرنىڭ بىرىدە قهشقهر دارىسسهلتهنه گه 

ئاقسۇغا كېلىپ بىر مىقدارى تۇرۇپ، ئاقسۇنىڭ . قاراپ يولغا چىقتى

كاتتىلىرىدىن باقى مۇپتى ئاخۇنۇم، مۇھهممهد ئابدۇلالھ ئىشىكئاغابهگ، قاسىم 

  .  قىلىپ يهكهنگه ماڭدۇردى ق ئۆيلۈك ئۆيلۈك ئادەمنى ئا17قازى باشلىق 

قۇرئان -جانابىي ياقۇپبهگ ئاقسۇدىكى تهۋەررۇك مازارالرنىڭ ھهققىدە خهتمه

سهدىقىلهرنى بېرىپ، داشالرنى قاينىتىپ، -چىراغ، خهير- ئوقۇتۇپ، كهڭرى نهزىر

. غۇرۋاالرنىڭ دۇئالىرىنى ئېلىپ ئۈچتۇرپانغا قاراپ ئاتالندى-غېرىب

 كۈندەك تۇرۇپ، مۇھهممهد بابا توقسابهگكه 20بېرىپ ئۈچتۇرپانغا يېتىپ 

 قىلىپ تهيىنلهپ قويۇپ، ئۆزى قاخشال يولى بىلهن   ئاالئىددىن بهگنى سهركار

  . قهشقهرگه قاراپ راۋان بولدى

ئاتىلىق غازىنىڭ قوشۇنلىرى مهنزىلمۇ مهنزىل يول يۈرۈپ، ئاتۇشقا 

تاغ باغرىدىكى تاشقىن يېقىنلىشىپ، سۇغۇن قورۇل دېگهن مهنزىلگه كهلگهندە 

كېچىسى ھاۋا بۇزۇلۇپ، چاقماق . سۇ ئاققان بىر جىلىغىغا چۈشۈپ ئارام ئالدى

. شۇ ئهسنادا ئازغىنا يامغۇرمۇ ياغدى. چېقىپ ھاۋا گۈلدۈرلىگىلى تۇردى
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يېرىم كېچه بولغاندا جىلغىغا تاشقىن سۇ . بۇنىڭغا ھېچكىم پهرۋا قىلمىدى

جانبازارالرنىڭ تولىسىنى -ەمبىرەك، سهرۋازتۆگه، ز-دەپنه، ئات-كېلىپ خهزىنه

ياراق، - زايه بولغان خهزىنه، قورال. ئېقىتىپ كېتىپ چوڭ پاالكهت يۈز بهردى

سهرۋازالرنى ئىزدەپ بهزىلىرى بىر كۈنلۈك، ھهتتا ئىككى كۈنلۈك -يىگىت

جانابىي ئاتىلىق غازىنىڭ . كۆپلىرىنى تاپالمىدى. يهردىن تېپىپ كهلدى

. سهلهب سۇ تهسىر قىاللمىدى. رگه ئورۇنالشتۇرۇلغانىكهنبارگاھى ئېگىز يه

. جانابىي ئاتىلىق غازى بۇ چوڭ ھادىسه توغرۇلۇق ھېچكىمگه بىلدۈرمىدى

  . ياراق ئىنئام قىلدى- كۇال، ئات-سهرۇپاي، سهلله-ھايات قالغانالرغا تون

 100ئۇالر قهشقهر تهرىپىدىن بىر نهچچه . كۈز پهسلىنىڭ باشلىرى ئىدى

ئاتىلىق غازى . يېمىشالرنى ئېلىپ چىقتى- تاۋۇز، يهل- قوغۇنئېشهكته

قوغۇننى ئېلىپ، ئۆز قولى بىلهن پىچىپ بىر تىلىمنى يهپ، قالغىنىنى 

كىچىك يىگىت، سهرۋاز، مۇالزىم، ياساۋۇلالرغا مۇاليىم ۋە ياخشى سۆزلهر - چوڭ

بۇ . بىلهن بىر تىلىمدىن بېرىپ، ئۇالرنىڭ كۆڭلىنى ئۆزىگه رام قىلدى

زىلدىن قوزغىلىپ ئاقىۋەت پايتهخت قهشقهرگه يېتىپ بېرىپ پادىشاھلىق مهن

مايمۇن ( يىلى -1284بۇ چاغ تارىخىي ھىجرىيىنىڭ . تهختىدە ئولتۇردى

  .  كۈنى ئىدى-22 جامادىيهلئاخىرنىڭ   )يىلى

غۇرۋا، تۇل - سهدىقه ئۆتكۈزۈپ غېرىب- ياقۇپبهگ قهشقهردىكى مازارالردىمۇ نهزىر

ئهمىرلهشكهر، پانسات، يۈز . لالرنىڭ دۇئالىرىنى ئالدىيېتىم ئوغۇ-خوتۇن

كىچىك ھهممىسىگه مهنسهپ بېرىپ، -سهرۋاز، چوڭ-بېشى، يىگىت

  . تىلالالرنى ھهددىدىن زىيادە ئىنئام قىلدى- سهرۇپاي، تهڭگه- تون

 مىڭ تىلال بېرىپ 10شۇنىڭدىن كېيىن ئاتىلىق غازى بۇزرۇكخان تۆرەمگه 

 ھهرەمنى زىيارەت قىلىش ئۈچۈن پهرغانىگه بهدەخشان يولى بىلهن ئىككى

 ئاي مىقدارى ۋاقىت ئىچىدە خوتهن، يهكهن، ئاقسۇ، 12. ئۇزىتىپ قويدى 

ئۈچتۇرپان، كۇچا ۋە كورلىغىچه قولغا كىرگۈزۈپ، بۇ موغۇلىستان 

  . مهملىكىتىنىڭ پادىشاھى بولۇپ ھهممىنى ئۆز بۇيرۇقى ئاستىغا ئالدى
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 يهتته شهھهر ۋە موغۇلىستاننى ئۆزىگه ياقۇپبهگ ئاتىلىق غازىنىڭ  

بويسۇندۇرغانلىقى؛ رۇم خهلىپىسىگه ئهلچى ئهۋەتىپ يارلىققا 

 يۈز    ئېرىشكهنلىكى ۋە باشقا ئېچىنىشلىق ۋەقهلهرنىڭ

 بهرگهنلىكى

جانابىي ئاتىلىق غازى ئاقسۇ، كۇچاالرنى بويسۇندۇرغاندىن كېيىن   

شۇنىڭ بىلهن . هم بولدىدارىسسهلتهنه قهشقهرگه قايتىپ بېرىپ خاتىرج

موغۇلىستان زېمىنى ئىچىدە ئۆزئارا دۈشمهنلىك ۋە ئاداۋەت تۈگىتىلىپ، 

دېگهن ئايهتنىڭ مهزمۇنىغا » پادىشاھالرنىڭ ئهمرىگه ئىتائهت قىلىڭالر«

بۇ . مۇۋاپىق ھهممه ئادەم بهللىرىگه ئىتائهت كهمىرىنى مهھكهم باغلىدى

يىل . خاتىرجهملىك بىلهن ئۆتكۈزدىقىشنى ئۇالر مۇشۇ تهرىقىدە تىنچلىق ۋە 

گۈل رەيهانالر كهڭ زېمىننىڭ قارا تۇپرىقىدىن . ئۆرۈلۈپ باھار يېتىپ كهلدى

  . باش كۆتۈردى

ياقۇپبهگ ئاتىلىق غازى ئاقسۇ، يهكهن ۋە خوتهنلهردە ھهر تۈرلۈك ھۈنهرۋەنلىك 

جۈملىدىن زەرگهرلهر . ئىشخانىلىرى قۇرۇشقا پهرمان چۈشۈردى

ىن كهمهر، ئوقدان، يۈگهن، قوشقۇن قاتارلىق ئات جابدۇقلىرى كۈمۈشت-ئالتۇن

ياسىدى؛ تۆمۈرچىلهر مىلتىق، قىلىچ، شهمشهر، ئۆزەڭگه، يۈگهن قاتارلىق 

كىچىك - تۆمۈردىن ياسىلىدىغان نهرسىلهرنى تهييارلىدى؛ قازانچىالر چوڭ

زەمبىرەك، چاچما ئوق قاتارلىقالرنى تهييارلىدى؛ كىيىم تىككۈچىلهر - توپ

مخاب، تهتىلال، تاۋار، بهقهسهم، شايى، ئهتلهس، بانارىس ، چىت، چهكمهنلهردىن كى

تون، يهكتهك، تامبالالرنى تىككىلى تۇردى؛ تۇماقچىالر ۋە تېرىپۇرۇشالر بۇلغۇن، 

سۈلهيسۇن، تۈلكه تېرىلىرى ۋە كۆرپىلهردىن يۇمشاق جۇۋا چاپان، رۇمچه شاھانه 

 تۈرلۈك ئۆتۈك، توۋرا ،   سهرراچالر- تۇماق، تهلپهكلهرنى ھازىرلىدى؛ موزدۇز

ياغاچچى، قونداقچى، . تارتما تىكتى-يۈگهن، قوشقۇن، ئۈزەڭگه بېغى، ئېيىل
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مىخچى، قۇيمىچى قاتارلىق كاسىپالرمۇ ھۈنهرلىرىدە ئۆز ماھارەتلىرىنى 

يهنه قوقهن خانلىرىنىڭ ئىشخانىلىرىدىن تهربىيىلىنىپ . نامايان قىلدى

ىالرنى ئهكهلدۈرۈپ، مهللهخاننىڭ نامىدا تىلال چىققان ماھىر، كامىل ئۇست

خان - بىر ياقتىن مىس پۇل قۇيۇشنىڭ تهرەددۇتىنى قىلىپ، ۋاڭ. سوقتۇردى

ھهر خىل كهسىپ ئۈستىدە، ئۇستا بېشى ۋە ھهممه . نامىدا مىس پۇل قۇيدۇردى

ھهممه . ئۇستا بېشىلىرىنىڭ تۆپىسىدە ئىش بېشى تهيىنلىدى

ھېچقانداق بىر كىشىگه . بهلگىلىدىھۈنهرۋەنلهرگه مائاش -كاسىپ

ھهر ئادەم ئۆز ئىختىيارى بىلهن كېلىپ، ئۆز . زۇمبۇللۇق قىلمىدى-زورلۇق

  . ھۈنهرلىرىنى قىلىپ، قىلغان ئىشلىرىغا اليىق ھهقلىرىنى ئالدى

زۇلۇم ۋە . دېمهك، جانابىي ئاتىلىق غازى ئادالهتنىڭ ئىشىكىنى ئاچتى

شۇڭا پۈتۈن پۇقراالر .  تېغىغا يوشۇرۇندىزورلۇقالر سۇمرۇغقا ئوخشاش كوھىقاپ

دۆلهتلىرىنىڭ زىيادە بولۇشى ئۈچۈن قوللىرىنى ئىختىيارسىز كۆتۈرۈپ 

ياقۇپبهگ ئاتىلىق غازى ئېهتىياتچانلىق . ئاتىلىق غازىغا دۇئا قىلىشتى

لهشكهرلهر ۋە پۇقراالرنىڭ مېلى ياكى . بىلهن سىياسهتلهرنى ئادىل يۈرگۈزدى

.  قالماسلىقى ئۈچۈن قاتتىق تهدبىرلهرنى يولغا قويدىجېنىغا قول ئۇزىتىپ

بىر قېتىم ئاتىلىق غازىنىڭ قوشۇنلىرى يهكهندىن قهشقهرگه كېلىۋاتقان 

بۇ يهردە بىر .  ئىچىگه يېتىپ كېلىدۇ چېغىدا چۆلدىن چىقىپ، ئاۋات بىر يۇرت

قوشۇن . كهمپىر بىر نهچچه قاچاق قېتىقنى يولغا ئاچىقىپ سېتىۋاتقانىكهن

ىدىكى بىر يۈز بېشى بىر قاچا قېتىقنى ئىچىپ پۇلىنى بهرمهي كېتىپ ئىچ

ئارقىدىن ئاتىلىق غازى بۇ يهرگه يېتىپ كهلگهندە ھېلىقى كهمپىر . قالىدۇ

دەپ يىغالپ ئهرز » بىر سىپاھ بىر قاچا قېتىقىمنى ئىچىپ پۇلىنى بهرمىدى«

» سىز؟قېتىق ئىچكهن سىپاھنى تونۇم«ئاتىلىق غازى كهمپىردىن . قىلىدۇ

كهمپىرنى قوشۇن . دەپ جاۋاب بېرىدۇ» تونۇيمهن«كهمپىر . دەپ سورايدۇ

كهمپىر قوشۇن ئىچىگه بىر قۇر . ئىچىگه ئهكىرىپ كۆرسىتىشكه ئهمىر قىلىدۇ

دەپ » مانا مۇشۇ«قاراپ چىققاندىن كېيىن قېتىق ئىچكهن سىپاھنى 

. بۇ سىپاھنى ئاتىلىق غازىنىڭ ھۇزۇرىغا ئېلىپ كېلىدۇ. كۆرسىتىدۇ

بۇ يىگىتنىڭ قورسىقىنى ھازىر ! ئهي ئانا«: ئاتىلىق غازى كهمپىرگه قاراپ
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ئۇ . ئهگهر قورسىقىدىن قېتىق چىقمىسا سىزنى ئۆلتۈرىمهن. يېرىپ كۆرىمهن

دەپ جاۋاب » ۋابال بولمايدۇ«كهمپىر . دەيدۇ» چاغدا ۋابال بوالمدۇ، بولمامدۇ؟

.  يېرىشقا بۇيرۇيدۇئاتىلىق غازى دەرھال سىپاھنىڭ قورسىقىنى. بېرىدۇ

ئاندىن . قارىغۇدەك بولسا قېتىق ھېچقانداق بۇزۇلماي ئۆز پېتى چىقىدۇ

  . كېچهكلىرىنى كهمپىرگه بېرىدۇ-ئۇنىڭ كىيىم

ئاتىلىق غازىنىڭ قوشۇنلىرى ئاقسۇغا يېتىپ : يهنه مۇنداق بىر ۋەقه بولغان

سىنى كهلگهندە قوشۇن ئىچىدىكى بىر يىگىت بىر ئادەمنىڭ ئىككى باغ بېدى

بېدىنىڭ ئىگىسى ئهرز قىلغاندىن كېيىن بۇ . تارتىۋېلىپ ئېتىغا بهرگهنىكهن

شۇنىڭدىن كېيىن قوشۇن ئىچىدىكى . يىگىتنىمۇ ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىدۇ

كېرەكلىرىگه زورلۇق قىلىشقا ياكى - يىگىت ۋە سهرۋازالر كىشىلهرنىڭ نهرسه

. ىغان بولۇشتىبازار نهرقىدىن تۆۋەن سوراپ قوپاللىق قىلىشقا ئهيمىنىد

سېتىقتا ناھايىتى مۇاليىم، شېرىن سۇخهن بولۇپ، ئهدەب بىلهن مۇئامىله -سودا

  . قىلىدىغان بولدى

ياقۇپبهگ ئاتىلىق غازى ئاقسۇغا يۈرۈش : مۇنداق بىر ۋەقهمۇ يۈز بهرگهن

ئوغلى ھهيدەرقۇلىبهگ . قىلغاندا قهشقهردىن چىقىپ مارالبېشىغا كېلىدۇ

چىقارسا ئاتقان ئوقى خاتا كېتىپ شۇ تهرەپته باشقا بىر نهرسىگه ئوق 

ئېشهكنىڭ ئىگىسى . ئوتالۋاتقان بىر ئېشهككه تېگىپ ئېشهك ئۆلۈپ قالىدۇ

تهكشۈرۈپ كۆرسه بۇ ئىشنى سادىر قىلغان ئۆز ئوغلى ھهيدەر . ئهرز قىلىدۇ

مهن ئاتىلىق غازىنىڭ «: ئاتىلىق غازى قاتتىق غهزەپلىنىپ. قۇلىبهگ ئىكهن

ەبسىز ئوق چىقىرىپ پۇقراالرنىڭ ئېشىكىنى ئېتىپ ئوغلى دەپ سهۋ

شۇ سهۋەب . دەپ ئۇنى تاياققا تۇتۇپ ئهدىبىنى بهرگهنىكهن» ئۆلتۈرەمسهن؟

بۇنى كۆرگهن ئهمىر . بىلهن ھهيدەر قۇلىبهگ ئۇزۇن ئۆتمهي ۋاپات بولغان

كىچىك ھهممىسىنىڭ دىللىرىغا قورقۇنچ -لهشكهر، پانسات باشلىق چوڭ

ئىستىغپار ئېيتىشىپ ياقۇپبهگكه بولغان -توۋاچۈشۈپ يېڭىباشتىن 

گهپنىڭ قىسقىسى شۇكى، پۈتۈن . ئىتائىتىنى تېخىمۇ زىيادە قىلغانىدى
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بىرىگه زورلۇق ۋە تهئهددى -سهرۋازالر ئىچىدە بىر-خااليىق ۋە يىگىت

  . قىلىدىغان ئىشالر تامامهن تۈگىدى

 مهيلى يىراقتا جانابىي ئاتىلىق غازى مهيلى بار بولسۇن ياكى يوق بولسۇن،

ياكى يېقىندا بولسۇن، مهيلى كېچه ياكى كۈندۈزدە بولسۇن ھېچبىر كىشى 

سهۋەبسىز ھېچقانداق ئىشنى قىلىشقا جۈرئهت قىاللمىدى، بهلكى - بانا

جانابىي ئاتىلىق غازى يوق بولسۇن ياكى . قىلىشنى يادىغىمۇ كهلتۈرەلمىدى

دى ھهم يۈز بهرگهن يىراقتا بولسۇن خۇددى ھازىر قاراپ تۇرغاندەك بىل

كىچىك ۋەقهلهرنى يېزىپ تۇرىدىغان كاتىپالرمۇ ھهر زامان، ھهر ماكاندا - چوڭ

  . تهييار ئىدى

ئىشخانىالردا مائاش .  مىڭدىن ئاشتى50يىگىت ۋە سهرۋازالرنىڭ سانى 

دەپنىلهرنىڭ - خهزىنه.  مىڭغا يېقىنالشتى50ھۈنهرۋەنلهر - ئالىدىغان ئۇستا

ۋاقىتتا ياقۇپبهگ ئاتىلىق غازىنىڭ دۆلهت بۇ . سانىمۇ تولۇپ تاشتى

ھۆكۈمرانلىقى شهرق تهرەپته ئۇششاقتال ۋە كۈمۈشكىچه، شىمال تهرەپته مۇز 

داۋان ۋە زوق داۋانغىچه، غهرب تهرەپته ئهركهشتام ۋە بهدەخشانغىچه، جهنۇب 

بۇ چېگرا ئىچىدىكى تاغ ۋە . تهرەپته قاراڭغۇ تاغ ۋە چهرچهنگىچه كېڭهيدى

تاشلىقالرنى، خۇسۇسهن ئولجا ۋە - را ۋە قىشالق، جاڭگال ۋە دەشتيايالق، سهھ

خىزمهتچىلهرنى ئهۋەتىپ -الرنى ئىشهنچلىك مۇالزىم» زېمىن- خېنى يهر«

بۇ ئىشنى بېجىرىش ئۈچۈن ئاقسۇلۇق مولال ئابدۇلالھ . سېتىشقا كىرىشتى

دىۋان بېگىنى باشلىق قىلىپ مۇھهممهد نهزەر قوشبېگى، مىرزا قاسىم 

  .  مىرزا ئېزىز بۇخارىالرنى ئاقسۇغا ئهۋەتتىمىهتهر،

بۇ يۇرتالرغا خىتاي ئهھلى ۋالىي بولغان چاغالردا خاقانىي چىن تهرىپىدىن 

 بهگكه پادىشاھلىق 46ئاقسۇنىڭ ھاكىمى ۋە ئىشىكئاغىسى باشلىق 

خهزىنىدىن بېرىلىدىغان مائاش تهمىنات ھېسابىغا چوڭلىرىغا جىق، 

ئاقسۇغا . ىن تهقسىم قىلىپ بېرىلگهنىكهنزېم- كىچىكلىرىگه ئازراق يهر

 ئۆيلۈك، 60 ئۆيلۈك، ئىشىكئاغا بولغان كىشىگه 100ھاكىم بولغان كىشىگه 
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مهرتىۋىسىگه قاراپ ئهڭ تۆۋەن بهگكه تۆت ئۆيلۈكتىن دېهقاننى بهگلهرنىڭ 

دېهقانچىلىقىنى قىلىپ خىزمىتىگه سالسۇن، دەپ ئىنئام قىلىپ يارلىق 

المىيهتكىچه شۇ يارلىقنىڭ ھۆكمى بويىچه ھهر تا ئىسى. چۈشۈرگهنىكهن

قانداق ئادەم بۇ مهنسهپكه ئېرىشسه، مهنسهپ ئۈچۈن ئىنئام قىلىپ بهرگهن 

بۇ . يهرنى شۇ ئادەملهرگه تېرىتىپ ئۇالرنى خىزمىتىگه سېلىپ كهلگهنىدى

بهگلهر . قائىدە يهتته شهھهرنىڭ ھهممه يېرىدە بىردەك جارى قىلىنغانىدى

ن بۇ ئادەملهرنى نهق پۇل بېرىپ سېتىۋالغاندەك ياكى ئاتا ئىنئام قىلىنغا

ئۇالرنى ئىشلىتىپ يهر تېرىتىپ، . مىراس قۇلدەك ھهقسىز ئىشلىتهتتى

بۇنداق كىشىلهر ھهر قانچه پۇل . ئاشلىق ئالسا ئۇنى ئۆزىگه ھاالل دەپ بىلهتتى

سهرپ قىلىپ يۇرت خهلقىگه ئارىالشسىمۇ ئهقهللىي كۆك بېشى، ئون بېشى 

 قاتارلىق تازىلىق ئهمهللىرىگىمۇ ئىگه   ى مۇئهزىزىن، جارۇپكهشياك

دەپ ئاتىلىپ، ھهرگىز » تامغىلىق يانچى«خهلق ئىچىدە . بواللمايتتى

بهگلهرگه خاقانى چىن تهرىپىدىن ئىنئام قىلىپ . ئېتىبارى يوق ئىدى

يهنه بۇ شهھهرلهر خىتايغا . دەپ ئاتايتتى» خېنى زېمىن«بېرىلگهن يهرلهرنى 

ە بولغاندىن كېيىن خىتاي ئهمهلدارلىرى پۇقراالرنى ئىشلىتىپ سۇ تهۋ

  . دەپ ئاتايتتى» خېنى زېمىن«چىقىرىپ ئاۋات قىلغان يهرلهرنىمۇ 

مۇشۇنداق خېنى يهر، قىشالق ۋە يايالقالرنى، ئىگىدارچىلىق قىلىپ تۇرغان 

كهنتلهرنىڭ - كىشىلهرگه ۋە شۇ خېنى يهرلهر تهۋە بولغان مهھهلله

ئاقسۇغا . ىگه سودا قىلىپ سېتىپ پۇلىنى ئالىي خهزىنىگه تاپشۇردىئاھالىلىر

 46تهۋە ئاقيار، كهلپىن، مىرزا تام، ئونباشقىچه بولغان جايالردىن بهش لهك، 

باي، سايرامدىن سهل كهم تۆت لهك تهڭگه پۇل .  پۇل ھاسىل بولدى  مىڭ تهڭگه

  . دە بولدىقالغان ئالته شهھهرنىڭ ئهھۋالىمۇ شۇ تهرىقى. كىرىم بولدى

كۈنگه يۇقىرى ئۆرلهپ - دۆلهتلىرى كۈندىن- ياقۇپبهگ ئاتىلىق غازىنىڭ بهخت

مۇشۇنداق . دۈشمهنلىرىنىڭ ئهھۋالى خارلىققا يۈزلهندى. ئهۋجىگه چىقتى

ئادالهت قانات يايغان، تهرتىپ ۋە ئىنتىزام راۋاج تاپقان كۈنلهردە ھهر تهرەپتىن 
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هنتلىك قازىخانتۆرەم ئىككى جۈملىدىن تاشك. ئهلچىلهر كهلگىلى تۇردى

  . ھهرەمنى زىيارەت قىلىپ شهرەپ بىلهن قهشقهرگه قايتىپ كهلدى

 گه ئهلچى ئهۋەتىشكه دااللهت   »رۇم خهلىپىسى«بۇ زات ئاتىلىق غازىنى 

رۇم «ئاتىلىق غازى بۇ پىكىرنى خۇشاللىق بىلهن قوبۇل قىلىپ، . قىلدى

. ېمىننىڭ يېتهكچىسىخهلىپىسى بولسا مۆمىنلهرنىڭ پېشىۋاسى، رويى ز

بۇ . دېدى» مېنىڭ ئۇ كىشىگه ئهلچى ئهۋەتىپ ساالمىمنى يهتكۈزمىكىم زۆرۈر

تاشكهنتنى ئورۇسالر بېسىۋالغاندىن «: چاغدا قازىخانتۆرەم مۇنۇالرنى يهتكۈزدى

كېيىن يۇرتنىڭ ئۆلىما، پازىل، ئېتىقادلىق كىشىلىرى، بىزگه بۇ يۇرت ھارام 

ئهت قىلىشنى ئۆزلىرىگه نومۇس بىلىپ، پهيغهمبهر بولدى، دەپ ئورۇسالرغا ئىتا

ئهلهيهىسساالمنىڭ سۈننهتلىرىنى جارى قىلىپ ھىجرەت قىلىشنى ئىختىيار 

شۇ جۈملىدىن مهنمۇ ھىجرەتنى ئىختىيار قىلىپ ئىككى ھهرەمنى . قىلدى

بىر نهچچه كۈن تۇرغاندىن . زىيارەت قىلغاندىن كېيىن قايتىپ رۇمغا كهلدىم

هركان دۆلهت، ئۆلىما، پازىللىرى بىلهن ھهمسۆھبهت بولۇشقا كېيىن رۇمنىڭ ئ

خاقانى چىن . پهرغانه ۋىاليىتىنى ئورۇسالر بېسىۋاپتۇ‹: ئۇالر. مۇيهسسهر بولدۇم

ۋىاليهتلىرىدىمۇ بىر مۇنچه مۇسۇلمانالر خاقانى چىننىڭ ئىتائىتىدىن چىقىپ، 

شۇنىڭدىن . دىدې› ئىسالم ئېچىپ راۋاج تېپىپتۇ، دېگهن گهپلهرنى ئاڭلىدۇق

كېيىن خهلىپه ھهزرەتلىرى شهرق تهرەپتىكى ئىسالم ئاچقان مۇسۇلمانالرنىڭ 

مهسجىدلهردە بهش ۋاق نامازدىن كېيىن دۇئا - راۋاجلىرى ئۈچۈن مهسجىد

قىلىنسۇن، دەپ يارلىق قىلدى ۋە ئۆزى باش بولۇپ شهرق تهرەپكه قاراپ دۇئا 

 ئۇلۇغالرنىڭ نامىنى ئهمما ئىسالم ئېچىشقا باشچىلىق قىلغان. قىلدى

. ھاجىالردىن سورىسا، بهزىلىرى خوتهن پادىشاھىنىڭ ئىسمىنى ئېيتتى

بهزىلىرى ئىلى . بهزىلىرى كۇچالىق خوجىالرنىڭ ناملىرىنى ئېيتتى

باشلىق بولۇپ ئىسالم ئاچقان كىشىنىڭ . سۇلتانىنىڭ نامىنى زىكرى قىلدى

كى مۇسۇلمانالرنىڭ زېمىن يۈزىدى. نامىنى خهلىپه ھهزرەتلىرى بىلهلمىدى

پۇشتى پاناھى بولغان رۇم خهلىپىسى بولغاچقا، بىرەر جايدىكى مۇسۇلمانالر 

مۇبادا مۇسۇلمانالرغا . باش كۆتۈرسه، ئۇ خۇشال بولۇپ دۇئا قىلىدۇ

زەخمهت يهتكهنلىكىنى ئاڭلىسا، ماالل ۋە غهمكىن بولۇپ، ئۇنىڭدىن -زىيان
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ه تۈرلۈك يول بىلهن باش كۆتۈرگهن ھهر تهرەپت. تهكبىر قىلىدۇ-قۇتۇلۇشقا دۇئا

مۇسۇلمانالرنى بىلىپ دەپتهرگه خهتلهپ قويۇش ھهر زاماندىكى خهلىپىلهرنىڭ 

. بۇ موغۇلىستان يۇرتىنىڭ ھهممىسى جانابىڭىزغا قاراپتۇ. ۋەزىپىسى ئىكهن

» ئهلۋەتته ئۆزىڭىزنى مهلۇم قىلىپ رۇم خهلىپىسىگه خهۋەر قىلمىقىڭىز الزىم

خاقانى چىننىڭ . ر ياقۇپبهگ ئاتىلىق غازىغا ماقۇل كهلدىدېگهندە، بۇ گهپله

ئېسىل جاي، چىنه، ئالتۇن، يامبۇ، -دۇردۇن، پاكىز- مهرغۇب ماللىرىدىن تاۋار

بىر توققۇز قالماق ۋە قازاق ئېتى، بىر توققۇز باكىرە پاكىزە گۈزەل بهرنا قىز، 

شلهرنى راسالپ بىر توققۇز نهۋ جۇۋان، زىبا ياش يىگىت قاتارلىق تارتۇق پىشكه

ھاجى قازىخانتۆرەمنى باش قىلىپ بىر نهچچه ئىشهنچلىك مۇالزىم، 

خىزمهتكارالرنى ھهمراھ قىلىپ قۇتلۇق زامان، سائادەتلىك كۈنلهردە رۇمغا 

  . يولغا سالدى

شۇ كۈنلهردە پهرغانه ۋىاليىتىدىن سهيىد پازىل ئهھرارخان تۆرەم، قوقهن سهيىد 

  . ه كهلدىئهردىالتى داموللىالر قهشقهرگ

كۇچالىق خوجىالرنىڭ زامانلىرىدا كهشمىر تهرەپتىن مۇھهممهد ئېلىخاننىڭ 

ئۇ يهردىن كۇچاغا بارغان ۋە كۇچادىن . ئوغلى مۇزەپپهرخان يهكهنگه كهلگهنىدى

ئۆتۈپ كورلىغا بارغان چاغدا، ئاتىلىق غازى نۇسرەتلىك قوشۇنلىرى بىلهن 

 ئۈرۈمچىگه بېرىپ بىر نهچچه مۇزەپپهرخان كورلىدىن. كۇچاغا يېتىپ كهلدى

زامان غۇربهتچىلىك بىلهن ئۆمۈر كهچۈرۈپ تۇرغان چېغىدا، ئىلى تهرىپىدىن 

ئىكرامىنى -كهلگهن بهزى مۇساپىر بايالر مۇزەپپهرخان باينى تۇتۇپ ئىززەت

خهۋەر تېپىپ ئۇنىڭ كۆپ ― تۇڭگانالرنىڭ ئۇلۇغى لورىنجا خهلىپىمۇ . قىلدى

دۇق چاي ۋە كۈمۈش ھهدىيه قىلدى، باشقا ئىززىتىنى قىلىپ نهچچه سان

مۇزەپپهرخاننىڭ قولىغا پۇل . تۇڭگانالرمۇ قولىدىن كېلىشىچه ياردەم قىلدى

مۇشۇ كۈنلهردە خوتهندىن . كىرگهندىن كېيىن ئهتراپىغا ئادەملهر توپالندى

قېچىپ كهلگهن، مۇھهممهد ئېلىخاننىڭ خىزمىتىدە بولغان كونا سىپاھالردىن 

: وشبېگى، مۇھهممهد بابا دادخاھ، غازى پانسات قاتارلىقالرمىرزا ئهھمهد ق

ئىالج بولسا ئاقسۇ ۋىاليىتىگه، ھېچ بولمىغاندا كۇچا تهۋەسىگه قهدەم تهشرىپ «
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چۈنكى سىلى . كهلتۈرسىله، بىز ئۆزلىرىنى ئالته شهھهرگه خان قىالتتۇق

ن خهت ئارقىدى- دەپ ئارقا» ھهممىمىزنىڭ ئۇلۇغىمىز، مهۋالنىمىز ۋە خوجىمىز

بۇنى كۆرۈپ مۇزەپپهرخاننىڭ ئابا ۋە ئهجدادلىرىنىڭ . ئهۋەتكىلى ۇتردى

ھۈنهرلىرىنى قىلىپ، يۇرت سوراپ پادىشاھلىق تهختىدە ئولتۇرۇش - كهسىپ

شۇنىڭ بىلهن بىر نهچچه . ئارزۇسى كۆڭۈللىرىنى بىئارام قىلدى

 توپالپ باشباشتاق تۇڭگان ۋە مۇساپىر نهمهنگانلىقالرنى ئهتراپىغا-پاراكهندە

بىر نهچچه بايالر ھۆكۈمهت تۇتۇپ ئهمهلگه ئىگه بولۇشنى . جهمئىيهت قۇردى

تهمه قىلىپ قوللىرىدىكى دەسمايىسىنى قهرز بهردى ۋە باشقىالردىنمۇ قهرز 

ياراق، قورال ئهسلىهه تهييارالپ بىردىنال كورلىغا -بۇنىڭغا ئات. ئېلىپ بهردى

كورلىنىڭ . قولغا كىرگۈزۈۋالدىكاناي چېلىپ كورلىنى -بېسىپ بېرىپ، ناغرا

. ھاكىمى ھاجىبهگ قېچىپ كۇچاغا كېلىپ بولغان ۋەقهنى بايان قىلدى

كۇچادىن بۇ ۋەقهنى خهۋەر قىلىشقا كېيىكتهك چاققان بىر خهۋەرچىنى 

  . قهشقهرگه چاپتۇردى

جانابىي ئاتىلىق غازى مۇزەپپهرخاننىڭ كورلىغا يېتىپ كهلگهنلىكىنى 

چۈنكى مۇزەپپهرخان .  يىگىتلهردىن ئهندىشه قىلدىئاڭالپ، كونا سىپاھ ۋە

ئاتىلىق غازى دەرھال ئىسهاق . خانزادە بولۇپ، ھهممىسىنىڭ چوڭى ئىدى

ئۆز يىگىتلىرىڭىزنى ئېلىپ كورلىغا بېرىپ ئىالج بولسا «: خوجىغا قارىتىپ

مۇزەپپهرخاننى تىرىك قولغا چۈشۈرۈڭ، بولمىسا ھهر تهرىقه بىلهن يوقىتىپ، 

نامه يېتىپ كېلىشى . ، دېگهن مهزمۇندا نامه ئهۋەتتى»م قىلغايسىزماڭا مهلۇ

 يىگىتى بىلهن 2000بىلهن تهڭ ئىسهاق خوجام قېشىدا تهييار تۇرغان 

بىر . كورلىغا يېتىپ بېرىپ مۇزەپپهرخاننىڭ بارگاھلىرىنى قورشىۋالدى

كه ئۇالر قېچىپ ئۆزلىرىنى چهت. مۇنچه قالماقالر مۇزەپپهرخانغا قوشۇلغانىكهن

مۇزەپپهرخان ئازغىنا ئادەم بىلهن قېلىپ ئىسهاق خوجىغا تهڭ . ئالدى

ئىسهاق خوجىنىڭ باتۇرلىرى . كېلهلمهي چېدىرلىرىغا يوشۇرۇندى

. تهرەپتىن ئوق ئېتىپ مۇزەپپهر خوجىنى ھاالك قىلدى-تهرەپ

بۇ ۋەقه تارىخىي . بارگاھلىرىنى غهلۋىردەك ئۆتمىتۆشۈك قىلىۋەتتى-چېدىر

  .  كۈز پهسلىدە بولغانىدى   يىلى- 1285ھىجرىيىنىڭ 
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ئاقسۇنىڭ ھاكىمى ھېكىمخان تۆرەم بۇيرۇق بويىچه قىزىل يېزىسىغا بېرىپ 

 ۋە يىگىتلهرنى   مۇساپىر پانسات. قارا كۆرسىتىپ ياردەم يهتكۈزۈپ تۇردى

ئاتىلىق غازى ناھايىتى ئېهتىيات قىلغانلىقىدىن . كۇچاغا كىرگۈزمىدى

مۇزەپپهرخان بىر تهرەپ بولمىغۇچه . شۈرگهنىدىشۇنداق قىلىشقا پهرمان چۈ

ئۇ . قهشقهردىكى لهمىرلهشكهر ۋە پانساتالرغىمۇ زادى بىلىندۈرمىدى

مۇزەپپهرخان بىلهن بىلله كهلگهن نهمهنگانلىق مۇسا كۇالل باي بىلهن يهنه 

شۇنىڭ بىلهن . ئىككى نهمهنگانلىقنى قهشقهرگه ئېلىپ بېرىپ يوقاتتى

. نىڭ ئۈستىدىن غهلىبه قازىنىپ خاتىرجهم بولدىياقۇپبهگ مۇزەپپهرخان

  . ئۇنىڭغىچه قىش پهسلىمۇ يېقىنلىشىپ قالدى

جانابىي ئاتىلىق غازىغا تهۋە ۋىاليهتلهرنىڭ ھاكىملىرى، ھهر دەرىجىلىك 

― ھۆكۈمهت باشلىقلىرى، ئهمهلدار، ئىش بېشىلىرى توقسان تارتۇق نىڭ 

، پۈتۈن كۈچى بىلهن دىلى- ھهر قايسىسى جان. تهرەددۇتىغا كىرىشتى

بىساتلىرىدا بارلىكى نهرسىلهرنى ھهتتا ئۇنىڭ ئۈستىگه قهرز ئېلىپ، زور 

تىرىشچانلىقالرنى كۆرسىتىپ قهدىمكى خان، خاقان، پادىشاھ ۋە سۇلتانالرنىڭ 

ساالمالرنى تهييارالپ - قائىدىلىرىدىن تېخىمۇ ئاشۇرۇپراق سوۋغا- رەسىم

  . رگاھىغا قاراپ راۋان بولۇشتىپايتهخت قهشقهرگه ئاتىلىق غازىنىڭ دە

شۇ جۈملىدىن خوتهننىڭ ھاكىمى نىياز ھېكىمبهگ، سهككىز چارەك كېپهك 

 ئاتنىڭ ئىگهر، ئهبزەل، قامچىلىرىغىچه 200( ئات 400 يامبۇ، 1000ئالتۇن، 

 ئاتتا سۈلهيسۈن، تۈلكه تېرىلىرى، كۆرپىدىن 400) ھهممه جابدۇقلىرى تهييار

تهلپهك؛ تهتىلال، كىمخاب، تاۋار، بهقهسهم، -قىلىنغان تون، شىم، توماق

بۇغۇچ -كېچهك؛ الزىملىق باغ- ئهتلهس، بانارىس، چهكمهن، كىيىم-شايى

يانچۇقلىرى بىلهن؛ خۇرۇم، كۆن ئۆتۈكلهر پايتىمىلىرى بىلهن ۋە يهنه 

چىالپچا، -توققۇز ئاپتوۋا-توققۇز نهقىشلىك چۆگۈن، توققۇز- توققۇز

توققۇز قىرمه -چۆمۈچلىرى بىلهن، توققۇز-كۈرتوققۇز مىس قازان كهپ- توققۇز

. لىگهن قاتارلىق تارتۇقالرنى ئاتىلىق غازىنىڭ ئالىي نهزەرلىرىدىن ئۆتكۈزدى

قانچه كۈن تۇرغان بولسا شۇنچه كۈن ئهتىگهنلىكى ناشتا ۋاقتىدا بىر توققۇز 
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يامبۇ، مهخسۇس تىكىلگهن تونالرنى بوغچىلىرى بىلهن ئهكىرىپ ئاتىلىق 

زىم تهۋازۇئىالر بىلهن دۆلهتلىرىنىڭ ئهبهدىي بولۇشىغا دۇئاالر قىلىپ غازىغا ته

ھهممه ئهركان دۆلهتلهر بۇ ئىشالرغا ئاپىرىنالر ئوقۇشۇپ، بارماقلىرىنى . ياندى

  . چىشلىشىپ قالدى

قالغان بارچه ۋىاليهتلهرنىڭ ھاكىملىرىمۇ ئۇشبۇ تهرىقىدە ئۆز ئهھۋاللىرىغا 

ئارقىدىن ياقۇپبهگنىڭ نهزەرىدىن -ىنى ئارقايارىشا تهييارلىغان تارتۇقلىر

جانابىي ئاتىلىق غازى ھهممه سهركهردىلىرىدىن خۇشال بولۇپ، ھهر . ئۆتكۈزدى

ياراق، يارلىق، نىشانالر ئاتا -كۇال، قورال- بىرىگه نهچچه قهۋەت تون، سهلله

ھاكىم ۋە . قىلىپ شاھانه ئىنئامالرنى قىلىپ مهرھهمهتلهرنى كۆرسهتتى

مۇالزىمالرغىمۇ سهرۇپاي، -رگه ھهمراھ بولۇپ كهلگهن مهھرەمسهركهردىله

خىراجىتىگه تىلالالرنى بېرىپ ھهممىسىنى رازى قىلىپ ئۆز يۇرتلىرىغ 

  . قايتىش ئۈچۈن رۇخسهت بهردى

. باھار كۈنلىرى يېتىپ كهلدى. سوغۇق قىش يېڭى يىل قهدەم تهشرىپ قىلدى

ر سايرىشىپ، گۈل ۋە قۇشال. زېمىن يۈزىدىن ئۆسۈملۈكلهر باش چىقاردى

مۇشۇ تهرىقىدە ئۇلۇغ . ھهممىگه خۇشاللىق يۈزلهندى. رەيهانالر ئېچىلدى

سانا ۋە شۈكرىلهرنى قىلىپ دۇئا ۋە ئىلتىجا -تهڭرىنىڭ دەرگاھىغا ھهمدۇ

بىلهن بولۇپ تۇرغان كۈنلهردە، ھاجى قازىخان تۆرەم مۆمىنلهرنىڭ پادىشاھى 

شقهرگه يېتىپ كېلىپ جانابىي رۇم خهلىپىسىنىڭ ھۇزۇرىدىن پايتهخت قه

  . ئاتىلىق غازى بىلهن كۆرۈشتى

رۇم خهلىپىسى ئابدۇلئهزىزخان ئاتىلىق غازى ئهۋەتكهن سوۋغاتالر ۋە 

ئهلچىلهرگه ھهددىدىن زىيادە خۇرسهن بولۇپ، بۇ يهتته شهھهرنى رۇمغا تهۋە 

لىق ئهمهل بېرىپ، ئاتىلىق غازىنى »مىراخور باشى«قىلىپ، ئاتىلىق غازىغا 

كاتتا پادىشاھالر دەرىجىسىدە كۆرۈپ، ئالتۇن تاج، ئالماس، ياقۇت، 

جاۋاھىراتالرنى تىزىپ كۆز قويغان شاھانه تۇماق، چۆرىلىرىگه، ياقا ۋە 

ئالماس، ياقۇت، لهئهل جاۋاھىراتالر نهقىشلهنگهن رۇمچه -كۆكرەكلىرىگه ئالتۇن
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ىممهت باھا تاشالرنى ياقۇت، ق- باغ ۋە غىالپلىرىغا ئالتۇن، ئالماس، لهئهل نىمچا

كۈمۈش بىلهن -قاتار تىزىپ كۆز قويغان قىلىچ، سۇمبىلىرىگه ئالتۇن-قاتار

راسالنغان مىلتىق قاتارلىق قىممهت باھالىق گۈزەل ۋە مهرغۇب ئىنئامالر ۋە 

ئهلچىلهر سائادەتلىك . ئالهمشۇمۇل يارلىقالر بىلهن ئهلچىلهرنى ياندۇرغانىكهن

هلىپىسىنىڭ ئىنئاملىرىنى ئاتىلىق غازىنىڭ كۈنلهردە يېتىپ كېلىپ رۇم خ

  . نهزەر ئالىيلىرىدىن ئۆتكۈزدى

ياقۇپبهگ ئاتىلىق غازى ھهددىدىن زىيادە خۇشاللىقىنى ئىچىگه سىغدۇرالماي 

شاھانه ئالتۇن تاجنى . غۇنچىغا ئوخشاش گۈلقهقهلىرى ئېچىلىپ كهتتى

ىگه ئېسىپ، بېشىغا، تهۋەررۇك نىمچىنى ئۇچىسىغا كىيىپ، قىلىچنى بهللىر

. مىلتىقنى قوللىرىغا ئېلىپ رۇم تهرەپكه قاراپ تهزىملهر بىلهن دۇئا قىلدى

گويا ئاي بىلهن كۈن ھهتتا يهتته قهۋەت ئاسماندىكى يۇلتۇزالر ياقۇپبهگ 

. ئاتىلىق غازىنىڭ ۋۇجۇدىدا جىلۋە قىلىپ نۇر چېچىۋاتقاندەك بولدى

. كتىن ئاشۇردىكىچىك ھهممهيلهن مۇبارەكلهش سادالىرىنى پهله- چوڭ

تاماشا ئۆتكۈزۈپ، ئۆلىما ۋە -جانابىي ئاتىلىق غازى نهچچه كۈن توي

كىچىكلهرنىڭ ھهممىسىگه -يىگىت، سهرۋاز، چوڭ- ئۇمرا، لهشكهر-ئهمىر

ئاندىن كېيىن خهلىپه . سهرۇپاي ئاتا قىلىپ مهمنۇن قىلدى- تون

. ئابدۇلئهزىزخاننىڭ ئىسىملىرىنى خۇتبىدا قوشۇپ ئوقۇيدىغان بولدى

پۇلالرنى ) مىس(ئابدۇلئهزىز خاننىڭ نامى چۈشۈرۈلگهن تىلال، تهڭگه، چاقا 

بۇ چاغدا . بۇ يهتته شهھهرنى رۇم تهۋەسى دەپ ئاتىدى. قۇيدۇرۇپ تارقاتتى

  .  ئىدى  يىلى-1286تارىخىي ھىجرىيىنىڭ 

8  
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ئۈرۈمچى تۇڭگانلىرىنىڭ كورال ۋە كۇچا خهلقىنى بىسهرەمجان  
ى غالىب قوشۇنلىرى بىلهن قىلغانلىقى؛ ئاتىلىق غاز

تۇڭگانالرنى يوقىتىش غهرىزىدە شهرققه قاراپ يۈرۈش 
غۇنچىلىرىنى - قىلغانلىقى ۋە مۇراد بېغىدىن مهقسهت گۈل

 ئۈزۈپ تهختى ئالىيلىرىغا قايتقانلىقى

كۈنگه تهرەققىي قىلىپ - دۆلهتلىرى كۈندىن- جانابىي ئاتىلىق غازىنىڭ بهخت  

هتته لهشكهركهشلىك ۋە سىياسهتته گويا ئهمىر دۆلهت ۋە سهلتهن. چېكىگه يهتتى

 ، يىل ئۆرۈلۈپ باھار   كهبىر ساھىبقىران تېمۇر كوراگان ئىككىنچى بولدى

  .  ئىدى  يىلى-1287بۇ چاغ تارىخىي ھىجرىيىنىڭ . يېتىپ كهلدى

تۇرپان ۋە ئۈرۈمچىدىكى تۇڭگانالردىن يهنشهي، لهنشىڭ يهنشهي 

چاپارمهنلهر ئۇشتۇمتۇت كورال - رمهن مىڭ تۇڭگان ئاتا20باشچىلىقىدىكى 

  . تهۋەسىدە پهيدا بولدى

بۇنىڭدىن بىر ئاي ئىلگىرى ئاتىلىق غازى پهرمان بېرىپ غازى مۇھهممهت بابا 

دادخاھ بىلهن ھاجى مىرزىنى كورلىغا ئهۋەتىپ ھاجى مىرزىنى كورلىغا 

نى غازى مۇھهممهت بابا دادخاھ.  بىنا قىلىشقا مهسئۇل قىلغانىدى  زاكاتخانا

ئۇششاقتال ئهتراپىغا چوڭ بىر قاراۋۇلخانا سېلىپ، قاراۋۇل بېگى بىلهن 

قاراۋۇلچى يىگىتلهرنى توختىتىپ، تۇڭگانالر بىلهن بولغان چېگرىنى ساقالشقا 

ئۇالرنىڭ يىگىتلىرى ئاز بولغانلىقى ئۈچۈن تهڭ . بهلگىلهپ ئهۋەتكهنىدى

ۇچاغا قېچىپ كېلهلمهي، كورلىنىڭ ھاكىمى ھاجىبهگ باشلىق ھهممىسى ك

كېلىپ، بۇ يامان خهۋەرنى خۇددى پهلهكتىكى ئاقار يۇلتۇزدەك تېز ماڭىدىغان 

خهۋەر يېتىپ بارغان ھامان ئاتىلىق . چاپارمهندىن ئاتىلىق غازىغا يهتكۈزدى

 سهرۋازلىرى بىلهن 500 يىگىت، 1500غازى ھېكىمخان تۆرەمنى ئالدىدىكى 

رەمنى ئۇالرغا ياردەم بېرىشكه تۇڭگانالرغا ھۇجۇم قىلىشقا، ئىسهاقخان تۆ

ھېكىمخان تۆرەم يارلىقنى كۆرۈش بىلهن تهڭ، ئاقسۇنى مىرزا . بۇيرۇدى

بابابهگ زاكاتچى بىلهن مۇھهممهت سهئىد قۇر بېشىغا تاپشۇرۇپ قويۇپ، 
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ئۇالر . زەمبىرەكلىرىنى ئېلىپ كۇچاغا يېتىپ باردى-سهرۋاز، توپ-يىگىت

اياغاچ دېگهن مهنزىلدە تۇڭگانالرغا دۇچ كۇچادىن بىر پوتهي يىراقلىقتىكى قار

ئاتلىق يىگىتلهر ۋە سهرۋازالرنىڭ . بۇ يهردە ئۇرۇش ۋە جهڭلهر بولدى. كهلدى

تهرەپتىن ھۇجۇم قىلىپ زەربه -توپ بولۇپ تهرەپ- غهيرەتلىرى ئۆرلهپ توپ

سهرۋازالر بىر باغنىڭ . بېرىۋاتقان چاغدا، ئۇشتۇمتۇت ئاتلىق سىپاھالر قاچتى

ىۋېلىپ پاناھلىنىپ توپلىشىپ جهڭ قىلىپ تۇڭگانالرنى يېقىن ئىچىگه كىر

شۇنىڭ بىلهن بۇالر . كهلتۈرمهي تۇرغان چاغلىرىدا ئوقلىرى تۈگهپ قالدى

تهرەپتىن تۇڭگانالر قورشاپ كېلىپ -بۇ چاغدا تهرەپ. ئىالجىسىز قالدى

. ئاقىۋەت تۇڭگانالر كۇچانى بېسىۋالدى. سهرۋازالرنىڭ ھهممىسىنى يوقاتتى

ھېكىمخان تۆرەم ۋە ئىسهاق . غا يېقىن يىگىت ۋە سهرۋاز چىقىم بولدى2000

تۆرەم قاتارلىق باشلىقالر ئاتلىق قېچىپ ئاقسۇغا كېلهلمهي بايدا تۇرۇپ 

چاقىلىرىنى ئېلىپ يۇلتۇز باغ، -كۇچا خهلقىنىڭ كۆپچىلىكى باال. قالدى

ئاقسۇغا مىرزا بابا زاكاتچى كۇچادىن . موقۇر بىلهن ئاقسۇغا قېچىپ كهلدى

. قېچىپ كېلىپ ئىغۋا پهيدا قىلغان بىر نهچچه ئادەمنى تۇتۇپ نهزەربهند قىلدى

شۇنىڭ بىلهن ئاقسۇنىڭ ئىچىدە ئىككىلىنىش . ئاقسۇغا يىگىت قالمىغانىدى

  . ۋە تهۋرىنىش كهيپىياتى پهيدا بولدى

مىرزا بابا زاكاتچى مۇساپىر سودىگهرلهرنى ۋە ياش سودىگهرلهرنى يىغىپ 

كۈندۈز يۇرتتىن - ئهسلىههلهرنى بېرىپ كېچه-ىگىت قاتارىدا ياراقكېلىپ، ي

ئاقسۇدىكى تۇڭگانالر بىرەر ئىش «بۇ چاغدا بىر ئادەم . خهۋەر ئېلىپ تۇردى

مىرزا بابا . دېدى» تېرىپ قويارمىكىن، ھازىرلىق كۆرۈپ ھوشيار تۇرۇش الزىم

ا تۇتۇپ قهيهردە تۇڭگانالر بولس«زاكاتچى بۇ گهپنى ئاڭلىغاندىن كېيىن 

كهسىپلىرىنى - ئامان ئۆز ھۈنهر- دەپ يىگىتلهرنى بۇيرۇپ، تىنچ» !كېلىڭالر

 تۇڭگاننى 19قىلىۋاتقان، ئۆز ئىشلىرىنىڭ ئاۋارىچىلىكى بىلهن يۈرگهن 

سۈرۈشتۈرۈپ كۆرسه ئۇالر تىنچ تۇڭگانالر . ئهكهلدۈرۈپ، بىر ئۆيگه سوالپ قويدى

تۇتۇپ . ىيات قىلدىسوالپ قويۇپ يهنه قويۇپ بېرىشتىن ئېهت. ئىكهن

ئهمدى نېمه بولسا بولسۇن، . كهلمىسهك بوپتىكهن، دەپ پۇشايمان قىلدى

، »تىنچ تۇڭگانالر ئىكهن«ئېهتىيات ئۈچۈن قهشقهرگه ئهۋەتىپ ئاتىلىق غازىغا 
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دەپ مهلۇم قىلساق، دېگهن مهسلىههتنى ماقۇل كۆرۈشۈپ، ئۇالرنى ئىككى 

  . ا سالدىھارۋىغا سېلىپ، ئىككى يىگىتنى قوشۇپ يولغ

مۇشۇ كۈنلهردە ئاتىلىق غازىنىڭ غهزىپى ئۆرلهپ قهشقهردىن يولغا چىقىپ 

قاراقىلچىن دېگهن يهرگه يېتىپ كهلگهندە ئاقسۇ تهرەپتىن ئېلىپ كېلىۋاتقان 

» نېمه تۇڭگانالر ئىكهن؟«: ياقۇپبهگ. ئىككى ھارۋىدىكى تۇڭگانالر ئۇچرىشىپتۇ

ئاقسۇدىكى تۇڭگانالر ئىكهن، «: هربىلله ئېلىپ ماڭغان يىگىتل. دەپ سوراپتۇ

، دەپ مهلۇماتنامىنى تۇتۇپ بهرگۈچىلىك، »مىرزابابا زاكاتچى قۇلىڭىز ئهۋەتتى

بىر ھارۋىدىكىنى يولنىڭ ئاۋۇ تهرىپىگه، بىر ھارۋىدىكىنى يولنىڭ ماۋۇ 

شۇنىڭ بىلهن . دەپ پهرمان قىپتۇ)! ئۆلتۈر(تهرىپىگه ئاچىقىپ، سويىۋەت 

مهلۇماتنى ئوقۇپ كۆرمهكته يوق، -ئهرز.  ئۆلتۈرۈپتۇ تۇڭگاننى19گۇناھسىز 

بۇ ۋەقهنى ھېكايه قىلىشتىن مهقسهت، . ھهتتا قۇلىقىغىمۇ ئالماپتۇ

ئهزىز . ئاتهشلىرىنى بايان ۋە مهلۇم قىلىش ئۈچۈندۇر- پادىشاھنىڭ غهزەپ

يارانالر، پادىشاھنىڭ غهزىپىدىن ھهزەر ئهيلهپ، يۈز قېتىم ۋە مىڭ قېتىم پاناھ 

  .  ھهممىمىزگه زۆرۈر ۋە الزىمدۇرتىلىمهك

تاالپ، -شۇنىڭغىچه، تۇڭگانالر كۇچادا توققۇز كۈن تۇرۇپ خهلقنى بۇالپ

مۇسۇلمانچىلىقنىڭ دائىرىسىدىن تاشقىرى پۈتۈنلهي يامان ئىشالرنى قىلىپ، 

بۈگۈر ۋە كورلىنىمۇ شۇ تهرىقىدە . بىر كېچىدە چىقىپ تۇرپانغا قاراپ كېتىپتۇ

  . ېتىپتۇ، دېگهن خهۋەر كهلدىتاالپ ئۆتۈپ ك-بۇالپ

ئاتىلىق غازى مارالبېشىنىڭ ھاكىمى دەرۋىش مىراخورغا يىگىتلىرىنى 

ئاقسۇلۇق . ئاپىرىپ ھېكىمخان تۆرەمگه ياردەم بېرىشكه پهرمان چۈشۈرگهنىدى

ھېكىمخان تۆرەم ۋە دەرۋىش مىراخورالر كۇچاغا يېتىپ بارغۇچه، ۋاپات بولغان 

ئاتىلىق غازى بۇ كۈنلهردە . لىش بىلهن بولدىسهرۋازالرنى دەپنه قى-يىگىت

ئاقسۇغا يېتىپ كهلدى ۋە تۇڭگانالرنىڭ يېنىپ كهتكهنلىك خهۋىرىنى ئاڭالپ 

غهزەپ ئاتهشلىرى بىر ئاز پهسكۇيغا چۈشكهن بولسىمۇ، ئهمما تۇڭگانالر 

ماللىرىغا ئىچى كۆيۈپ - ئۆلتۈرۈپ ۋەيران قىلغان مۇسۇلمانالرنىڭ جان ۋە پۇل
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پا بولدى، ئاقسۇلۇق شهمسىددىن ئهلهم ئاخۇنۇم ۋە ئوغلى ناھايىتى خا

باھاۋىددىن ئاخۇن، ھادى خهلىپه، مۇھهممهد خېتىپ ئاخۇنۇم قاتارلىق 

ئاقسۇنى مولال ھىيان . كىشىلهرنى ئاق ئۆيلۈك قىلىپ قهشقهرگه ماڭدۇردى

ئاقسۇدا كاتتا ئالىي ئوردا بىنا قىلىشقا . مىرزا بېشىغا مهرھهمهت قىلىپ بهردى

هرمان چۈشۈردى ۋە بۇ يهردە ئون كۈن مىقدارى تۇرۇپ بىر نهچچه ئهمىر پ

لهشكهرنى ئالدىن ماڭدۇرۇپ، ئارقىسىدىن غهلىبه ئارغىماقلىرىغا مىنىپ 

ھېكىمخان تۆرەمگه كايىپ تۇرپانغا ئۆزى بىلهن بىلله . ئۆزى راۋان بولدى

لىپ تاپا ھهمدەم باتۇر بېشى، مىربابا دادخاھالرغا غهزەپ قى. ئېلىپ ماڭدى

  . قىلدى

جانابىي ئاتىلىق غازى سهككىز ئهمىر لهشكهر، ھهر بىر ئهمىرلهشكهرگه تهيىن 

سهرۋازالر ئۆزىگه -قىلىنغان سهككىزدىن پانسات ۋە ئۇالرغا قاراشلىق يىگىت

سهرۋاز، -  مىڭ يىگىت25ياساۋۇلالر قوشۇلۇپ تىزىمغا ئېلىنغان - خاس مهھرەم

قوشچى، . ڭ قوشۇن بىلهن يولغا چىقتىزەمبىرەكچى بولۇپ زەبهردەس چو- توپ

  . پىلتىرچى، بازارچىالرنىڭ ھېسابى يوق ئىدى

لهشكهرلهرنىڭ ھهر بىرى گويا شانۇشهۋكهتلىك پادىشاھقا، پانساتالرنىڭ -ئهمىر

ئارقىلىرىدا قۇر بېشى، . سۆلهتلىرى بىر ۋىاليهتنىڭ ھاكىمىغا ئوخشىشاتتى

هچچه ھارۋىدا گهدەنلىرىگه جالالتالر، جازا ئىجرا قىلغۇچى يىگىتلهر، ن

زەنجىر سېلىنغان، تۆمۈر ھالقىالر بىلهن ھارۋىغا باغالنغان، سىم تورلۇق -غۇل

ھارۋىغا سولغان ۋە بهزىلىرى پىيادە گۇناھكارالر، ئۇنىڭ ئهتراپىدا ئاي 

ئۇنىڭ ئارقىسىدىن بىر پانسات، . پالتىلىرىنى كۆتۈرگهن مىرشهپلهر ماڭدى

. توپ بولۇپ ماڭدى- قهلهندەر، بهڭگىلهر توپ- ىۋانهقوشۇن مىقدارى كېلىدىغان د

ئهلهملىرىنى كۆتۈرۈپ قوشۇننىڭ ئارقىسىدىن يۈرۈپ، - بۇ دىۋانىالر توپى بايراق

چۈشكۈن مهزگىلىدە بىر چهت ياقىغا ئورۇنلىشىپ، ھهر ئهتىگهنلىكى 

بىناۋالىقىنى -دەپ ئاجىز» شهيئى لىلالھ«قوشۇننىڭ ئارىلىرىغا كىرىپ 

سهدىقه ئېلىپ ئۆز جايلىرىغا قايتىپ ئۆز ئۇلۇغلىرىنىڭ -بىلدۈرۈپ، خهير

ئازادە ۋاقىتلىرىدا بۇالرغىمۇ جهندە -ئاتىلىق غازى بوش. ئىتائىتىدە بوالتتى
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مۇھهببهت - كۇال، تهڭگه، تىلال ئاتا قىلىپ ھهر قايسىسىغا ئۆز اليىقىدا خۇلقى

ۈشلىرىدىن ئۇالر مۆھتىسىپالرنىڭ تهكشۈر. ئىزھار قىلىپ دۇئالىرىنى ئاالتتى

  . ئازاد قىلىنغانىدى

بارگاھنى تىكىدىغان جايغا - قوشۇنغا ئهگىشىپ يۈرىدىغان بازارچىالر چېدىر

بوغۇز، -ياغ، گۈرۈچ، يهم-گۆش. بازارالرنى تۈزەيتتى- بىر كۈن بۇرۇن بېرىپ رەسته

ئوتياشالر، -قهندەالت، كۆكتات-مۇراببا، قهنت-توقاچ، ھالۋا-بېدە، نان

شهربهتلهرنى تهييار -دەرمان، مهجۇن، شاراب-تۈرلۈك دورانېمهتلهر، ھهر - نازۇ

  . قىالتتى

تۇخۇم، نهچچه ھارۋا - ئاتىلىق غازىنىڭ ئۆزى ئۈچۈن مهخسۇس ھارۋىالردا توخۇ

كهكه، - قوي يېغى، سۇ يېغى، نهچچه ھارۋا تونۇر، نهچچه ھارۋا كهتمهن، پالتا

ا كاتتا كىچىك سۈپۈرگه، نهچچه ھارۋ- شامدان، نهچچه ھارۋا چوڭ-چىراغ

ئهمىرلهشكهر، . ئهلهم قاتارلىق نهرسىلهر بىلهن بىلله ئېلىپ مېڭىالتتى- تۇغ

 سۇنى ئاتقا    مىشكاپچى ساقىالر يوغان مىشكاپالردا200پانساتالرنىڭ قوشۇلۇپ 

مهيلى سهپهردە ياكى جهڭدە، كۆلدە ياكى چۆلدە، مهيلى . يۈكلهپ ئېلىپ يۈرەتتى

قاچان بارگاھ . ردا سۇ زادى كهم بولمايتتىدەريا مهيلى دەشتته بولسۇن مىشكاپال

 مىڭ قوي، 5 ― 4. تىكىلسه ئاشقان سۇنى بارگاھنىڭ ئالدىغا سېپهتتى

چوڭ باشلىقالرغا ھهر . توپاقالرنى بىلله ئېلىپ يۈرەتتى- سېغىن كاال، موزاي

ئهتىگهنلىكى يېڭى قايماق بىلهن تهييارالنغان ناشتىلىق مهززىلىك شىرى 

رىشاله، تهملىك شېرىن تاماقالر، - تاتلىق توقاچ، ھالۋاچاي ، ئىسسىق نان، 

چايخانا ۋە ئاشخانىلىرى ئىككى گرۇپپا . پاكىز خۇش بۇي سىنچايالر بېرىلهتتى

ھهر مهنزىلگه يېتىپ بارغۇچه ئاشپهزلهر بىر نهچچه قازانالردا قوي يېغى . ئىدى

ىر گۇرۇپپا ھهر كۈنى ب. تهييارالپ تۇراتتى) پولو(بىلهن دۈملهنگهن ئاشالرنى 

ئهمما ئاتىلىق غازىنىڭ خاس ئاشخانىلىرىغا ھهر . ئاشپهزگه نۆۋەت كېلهتتى

مهنزىلگه يېتىپ بارغان ھامان .  چارەك گۈرۈچ سهرپ بوالتتى50كۈنلۈكى 

ئهمىر . ياساۋۇلالرغا باراۋەر ئاش تارتىالتتى-كىچىك، مهھرەم-ھهممه چوڭ

  . شۇنداق قىالتتىچايخانىلىرىمۇ - لهشكهر ۋە پانساتالرنىڭ ئاشخانا
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 ئېشهكته 300 ― 200يۇرت ھاكىملىرى، ۋىاليهت ۋالىيلىرىدىن ھهر كۈنلۈكى 

بوغۇز ئۆكسىمهي كېلىپ - ئېشهك ياكى ھارۋىدا ئۇن500 ― 400گۈرۈچ، 

  . تۇراتتى

دۇنيانىڭ ئىشلىرىغا قابىل بولغان ياقۇپبهگ ئاتىلىق غازى مۇشۇنداق ھهيۋەت 

ل يول يۈرۈپ كۇچاغا يېتىپ كېلىپ، ۋە داغدۇغا بىلهن مهنزىلمۇ مهنزى

  . بارگاھلىرىنى تىكىپ ئورۇنالشتى-چېدىر

پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ زامانىدىن تا ھازىرقى كۈنگىچه 

بۇ يهتته شهھهر موغۇلىستان يۇرتىدا ئىسالم پادىشاھلىرىنىڭ بۇ تهرىقه 

قىنى ئىنسان قۇلىقى ھهيۋەت، داغدۇغىالر بىلهن بۇ يولالردا يۈرۈش قىلغانلى

  . ئىشتمىگهن، پهلهك كۆزى كۆرمىگهن بولۇشى مۇمكىن

ياقۇپبهگ ئىسهاق خوجامنى كۇچانىڭ ھاكىملىقىدىن ئېلىۋېتىپ، 

تهئهللۇقاتلىرى بىلهن يهكهنگه ئاپىرىپ شاغاۋۇل دادخاھقا تاپشۇرۇپ مائاش 

لهر توختى ئىشىكئاغا بهگنى بىكار قىلىپ ئادەتتىكى يىگىت. بهلگىلهپ بهردى

. نارمۇھهممهد پهرۋانىچىنى كۇچاغا ھاكىم قىلدى. قاتارىغا چۈشۈرۈپ قويدى

ھاجى مىرزىنى كورلىغا ھاكىم . ئاندىن ئۇ يهردىن يۈرۈپ كورلىغا يېتىپ باردى

  . قىلىپ تهيىنلىدى

ئىنتىزام كۈچهيگهن كۈنلهردە كۇچا ۋە كورلىدا -مۇشۇنداق ئادالهت ۋە تهرتىپ

ىرىدىن ئايرىلىپ پاراكهندىچىلىك كوچىسىغا مالل-تالىنىپ، پۇل-بۇلىنىپ

. ھالىنى مهلۇم قىلدى-كىرىپ قالغان سودىگهرلهر ياقۇپبهگكه يىغالپ ئهرز

سهرۇپاي، بهزىلىرىگه - ئاتىلىق غازى مهرھهمهت قىلىپ بهزىلىرىگه تون

سهۋر . سىلهرگه ئۇۋال بولغانلىقىنى ئاڭلىدىم«: تىلال ياردەم قىلىپ-پۇل

شۇ چاغدا زىيانغا ئۇچرىغان .  مىرزا ئهۋەتىمهنقىلىپ تۇرۇڭالر، مهن

دەسمايىڭالرنى راستى بىلهن تىزىمالپ بېرىڭالر، شۇنىڭغا قاراپ پۇلۇڭالرنى 

پازىل زەينىلئابىددىن مهخدۇمنى مىرزىلىققا . ، دېدى»خهزىنىدىن بېرىمهن

سودىگهرلهرنىڭ تاالنغان دەسمايىلىرىنى مىرزا . بهلگىلهپ پهرمان قىلدى
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ىددىن سودىگهرلهرنىڭ ئاغزىدىن چىققىنى بويىچه تىزىمالپ ئاتىلىق زەينىلئاب

. بهزىلىرى راستى بىلهن خهتلهتتى. غازىنىڭ كۆرۈپ چىقىشىغا سۇندى

ئاتىلىق غازى رويخهتكه نهزەر سېلىپ . بهزىلىرى برىنى ئون قىلىپ كۆرسهتتى

بهزىلهرنىڭ يالغاندىن كۆپهيتىپ خهتلهتكهنلىكىنى بىلىپ، تۇرپان پهته 

  . بولغاندىن كېيىن بېرىمىز، دۇئا قىلىپ تۇرۇڭالر، دەپ پهرمان قىلدى

شۇنداق قىلىپ تۇرپان پهته بولغاندىن كېيىن سودىگهرلهرنىڭ قولىدىكى 

دۆلهت خهزىنىسىگه زاكات تاپشۇرغان خېتىنى كۆرۈپ ئۇالرنىڭ بهرگهن 

  . زاكاتلىرىنىڭ مىقدارىدىكى پۇلنى بهردى

پ يۈرۈش قىلىپ ئۇششاقتالدىن ئۆتۈپ ئاتىلىق غازى تۇرپانغا قارا

 بارغاندىن كېيىن ئهمىرلهشكهر ئۆمهر قۇل لهشكهربېشىنى ئۆزىگه   قاراقچىنغا

قاراشلىق پانسات ۋە يىگىتلىرىنى ئېلىپ ئارغىبۇالق يولى بىلهن، 

ئهمىرلهشكهر ئابدۇلالھ لهشكهر بېشىنى ئىالنلىق يولى بىلهن توقسۇنغا 

ئهمىرلهشكهر بىرال ۋاقىتتا يولغا چىقىپ، ئىككى . بېرىشقا پهرمان قىلدى

 ئىككى  .ئىككى تهرەپتىن تهڭال توقسۇندىكى تۇڭگانالرنىڭ ئۈستىدىن چۈشتى

جېدەللهر يۈز بېرىپ ئاخىر ئاتىلىق غازىنىڭ لهشكهرلىرى - ئوتتۇرىدا جهڭ

چه تۇڭگان بولۇپ، 2000توقسۇندا . غهلىبه قازىنىپ توقسۇننى ئالدى

جانابىي ئاتىلىق . قالغانلىرى ھاالك بولدى.  كهتتىچىسى قېچىپ تۇرپانغا200

بارگاھلىرىنى دادۇڭ دېگهن يهرگه تىكىپ -غازىي يېتىپ كېلىپ چېدىر

ياراق - تۇڭگان قورال6000ئىككى كۈندىن كېيىن تۇرپاندىن -بىر. ئورۇنالشتى

بۇ قېتىم ناھايىتى . بىلهن يهمشى دېگهن يهرگه چىقىپ ئۇرۇش باشلىدى

. ئاخىر تۇڭگانالر مهغلۇپ بولۇپ كۆپچىلىكى يوقىتىلدى. ىقاتتىق جهڭ بولد

  . ئاز بىر قىسمى قېچىپ تۇرپان شهھىرىگه كىرىۋالدى

. دادۇڭ شامالنىڭ كانى بولغانلىقتىن بۇ يهردە تۇرۇش مۇمكىن بولماي قالدى

  . بارگاھلىرىنى يار دېگهن جايغا يۆتكهپ تىكتى-شۇڭا ئاتىلىق غازى چېدىر
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 مىڭ تۇڭگاننى تۇرپاندىكى 17نجا خهلىپه ئاتاقلىق ئۈرۈمچىدىكى الۋ رى

تۆت كۈندىن كېيىن بۇالر . تۇڭگانالرغا ياردەم بېرىش ئۈچۈن ئهۋەتكهنىدى

تۇرپان شهھىرىدىكى تۇڭگانالرمۇ بۇ ئىشتىن خهۋەردار . يېتىپ كېلىشتى

تۇڭگانالر ئىككى تهرەپتىن ئاتىلىق .  تۇڭگان شهھهردىن چىقتى8000بولۇپ، 

ئۆمهرقۇل . لىب قوشۇنلىرىنى قىستاپ ئوتتۇرىغا ئالدىغازىنىڭ غا

ئهمىرلهشكهر بىلهن ئابدۇلالھ ئهمىرلهشكهر ئىككى قاناتقا ئۆتۈپ جهڭگه 

بارلىق پانسات، يۈز بېشى ۋە يىگىتلهرنىڭ ھهربىرى گويا رۇستهمى . كىرىشتى

باتۇرلۇق ھۈنهرلىرىنى كۆرسىتىپ - پالۋانلىق  داستان ۋە سام نهرىماندەك

ئىككى تهرەپتىن كهلگهن تۇڭگانلىرىنىڭ ئازغىنىسى .  قازاندىغهلىبه

كۆپىنچىسى غالىب قوشۇننىڭ . جانلىرىنى ئېلىپ، كهلگهن يېرىگه قاچتى

ئۇالرنىمۇ ئالدىدا ماڭغانالرنىڭ ئارقىسىدىن بارسا . قولىغا ئهسىر چۈشتى

ياقۇپبهگ قوشۇنى ئۇ يهردىن ئۆتۈپ تۇرپان . كهلمهس يولغا ئۇزىتىپ قويدى

بارگاھلىرىنى -ھىرىگه بهش يول مىقدارى يىراقلىقتىكى جايغا چېدىرشه

قوختاالر نى -ئهتراپىنى خهندەك كوالپ سېپىل- چۆرە. تىكىپ ئورۇنالشتى

كىچىك پۈتۈن قوشۇن شهھهرنىڭ ئىچىگه - چوڭ. ياساپ، دەرۋازىالرنى ئورناتتى

 ئاتلىق يىگىت شهھهرنى ئايلىنىپ 500ھهر كېچىسى . ئورۇنالشتى

بىر قىسىم بازارچىالر شهھهرنىڭ ئىچىگه، تولىراقى . نلىق قىلدىپاسىبا

شىۋىرغاندىن پاناھ بولغۇدەك ماكان تېپىپ - چاپقۇن، سوغۇق- يامغۇر، بوران-قار

تۇرپان شهھىرى پهته بولماي مۇھاسىرىسى . شهھهرنىڭ سىرتىغا ئورۇنالشتى

رغۇن ئون كۈندە بىر قېتىم شهھهردىن نۇ-ھهپته. ئۇزۇنغا سوزۇلۇپ كهتتى

تۇڭگانالر چىقىپ، ئۇرۇشۇپ تهڭ كېلهلمهي، يهنه قېچىپ شهھهرگه كىرىپ 

  . كېتىپ تۇردى

مۇشۇنداق ئهھۋالدا تۇرغان كۈنلهردە، لۈكچۈنلۈكلهر تۇڭگانالر بىلهن 

ئاتىلىق غازى . بىرلىشىپ ئاتىلىق غازىغا ئىتائهت قىلىشتىن يۈز ئۆرۈدى

هشكهرنى پانسات ۋە يىگىتلىرى ئۆمهرقۇل لهمىرلهشكهر بىلهن ئابدۇلالھ ئهمىرل

بۇالر يېتىپ بېرىپ قاتتىق جهڭلهرنى قىلىپ ئاخىر . بىلهن لۈكچۈنگه ئهۋەتتى

تاماققا - غالىب كېلىپ لۈكچۈننى تارتىۋېلىپ خاتىرجهم بولدى ۋە ئهمدى غىزا



         http://ilkitap.blogbus.comئابرال ئېلكىتاپلىرى

Email: abral@live.cn               228                    QQ: 45661336 

دەپ » ھايال بولماي دەرھال قايتىپ كېلىڭالر«ئېغىز تېگىپ تۇرغان چاغدا 

 مىڭ تۇڭگان 12چۈن ئۈرۈمچى تهرەپتىن .  كهلدىئاتىلىق غازىدىن پهرمان

ئهمىرلهشكهر، پانساتالر قايتىپ كېلىپ تۇڭگانالر بىلهن . يېتىپ كهلگهنىكهن

  . جهڭ قىلىپ ئاخىر غالىب كېلىپ بۇ تۇڭگانالرنىمۇ يوقاتتى

بۇ كۈنلهردە ئاۋغان خهيرى مۇھهممهد توپچىدار پانسات ئاتىلىق غازىدىن يۈز 

. ىگه قېچىپ كىرىپ تۇڭگانالرغا قوشۇلۇپ كهتتىئۆرۈپ تۇرپان شهھىر

تۇڭگانالرمۇ باتۇرلۇق ۋە پالۋانلىق بىلهن جهڭ قىلىپ نۇرغۇن ھهرىكهتلهرنى 

بىر كېچىدە خهيرى مۇھهممهد توپچىدار نۇرغۇن تۇڭگانالرنى . قىلىپ كۆردى

ئۆزىگه ھهمراھ قىلىپ شهھهردىن چىقتى، ئۇالرنىڭ بهزىلىرى ئاتىلىق 

بارگاھلىرىنىڭ ئهتراپىغا بىنا قىلغان سېپىلنىڭ ئۈستىگه - غازىنىڭ چېدىر

چىقىۋاتقاندا، جامهدار دادخاھ بىلىپ قېلىپ ئالدىراشلىقتا 

ئاق تهڭگه، چاقا پۇلالرنى سېلىپ ) ئوق يېتىپ كهلگۈچه(زەمبىرەكلهرگه - توپ

. ئېتىپ بىر مۇنچىسىنى ئۆلتۈرۈپ، بىر مۇنچىسىنى تىرىك قولغا چۈشۈردى

ھهممهد توپچىدار قېچىپ تۇڭگانالرنىڭ ئارىسىغا ئۆزىنى ئهمما خهيرى مۇ

لېكىن بۇ قېتىم ئاتىلىق غازىنىڭ غالىب قوشۇنلىرىنى مهغلۇپ . ئالدى

كهرەملىك تهڭرىم ئۆز مۇھاپىزىتى بىلهن ئۇنى . قىلىشقا يېقىن قالغانىكهن

سهدىقىلهرنى بېرىپ - چىراغ، خهير-ھهممىسى نهزىر. يهنه ساقالپ قالغانىدى

  . ڭ ئىلتىپاتىغا شۈكرىلهر قىلىشتىتهڭرىنى

تۇرپاننىڭ ئېسىل ئادەملىرىدىن ئابدىقاھاربهگ، خوجا ئابدۇلالھبهگلهر 

قارا -ئاتىلىق غازىنىڭ قوشۇنلىرىغا ئۆز مهھسۇالتلىرىدىن نۇرغۇن ئاق

بۇالرنىڭ خىزمىتى ئاتىلىق . ئاشلىق يهتكۈزۈپ بېرىپ جىق خىزمهت قىلدى

ئېرىشىپ، ھهر بىرىنى يارلىق ۋە پهرمانالر غازىنىڭ نهزەر ئىلتىپاتلىرىغا 

  . بىلهن رازى قىلدى

گهپنىڭ خۇالسىسى، تۇرپان شهھىرى تولۇق توققۇز ئاي مۇھاسىرە ۋە قورشاۋدا 

ئۇالر ھهممىسى . تۇڭگانالر قامال ئىچىدە قېلىپ ھالى تهڭ بولدى. بولدى
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ق پهيمان، قهسهمياتالر قىلىشىپ، ئاتىلى-خانىقالىرىغا يىغىلىپ ئهھدۇ

غازىنىڭ قوشۇنلىرىغا پهرۋانىدەك ئۆزلىرىنى ئۇرماقنىڭ مهسلىهىتىنى 

قىلىشىپ تۇرغاندا، جامهدار دادخاھ چاچما ئوقى قازاندەك كېلىدىغان، تۇرپاندا 

چاچما ئوق . قۇيدۇرغان كاتتا توپقا ئوق سېلىپ شهھهرگه قارىتىپ ئاتقانىدى

 ئىچىگه ۋە ئۇ يهردىن بېرىپ تۇڭگانالر مهسلىههت قىلىشىپ تۇرغان خانىقانىڭ

ئۆتۈپ خانىقانىڭ ئهتراپىغا چۈشۈپ، نۇرغۇن تۇڭگانالرنى نابۇت قىلىپ، بىر 

بۇنىڭ بىلهن تۇڭگانالرنىڭ دىللىرىغا قورقۇنچ ۋە . مۇنچىلىرىنى يارىدار قىلدى

بىزنىڭ يامان نىيهت . بۇ پادىشاھ ئۇلۇغ كىشى ئىكهن«: ئۇالر. ئهندىشه چۈشتى

 تۇرغانلىقىمىزنى بىلىپ توپ ئاتتى، ئهمدى بىلهن مهسلىههت قىلىشىپ

دەپ مهسلىههت قىلىشتى ۋە » ئامانلىق تىلهپ كىشى چىقىرايلى. بولمىدى

ياقۇپبهگ ئۇالرنىڭ . مۇددىئالىرىنى بايان قىلىپ كىشى چىقاردى

تۇڭگانالرنىڭ ئۇلۇغى سۇ يهنشهي باشلىق . ئىلتىماسلىرىنى قوبۇل قىلدى

سلىههلىرىنى تاشالپ ئاتىلىق غازىنىڭ ياراق، ئه- پۈتۈن تۇڭگانالر ئوق

ئۇالرنى مهھرەم ۋە مۇالزىمالر ئېلىپ كىرىپ . بارگاھىنىڭ ئالدىغا كهلدى

جانابىي ئاتىلىق غازى سۇ يهنشهي . جانابىي ئاتىلىق غازى بىلهن كۆرۈشتۈردى

كۇالالر - سهرۇپاي، سهلله-باشلىق ھهممه تۇڭگانالرغا زىياپهتلهر بېرىپ، تون

بۇنىڭ بىلهن تۇڭگانالرنى ئۆزلىرىگه مىراس . ازى قىلدىئىنئام قىلىپ ر

  . دېدەكلىرىدەك ئىتائهتچان ۋە پهرمانبهردار قىلىۋالدى-قالغان قۇل

ياقۇپبهگ تۇرپاننى قولغا كىرگۈزگهندىن كېيىن، ھېكىمخان تۆرەمنى ھاكىم، 

ھهيدەر قۇل پانساتنى ئهمىرلهشكهر، تۇرپانلىق خوجا ئابدۇلالھبهگنى سهركار، 

ى سۇرخ ئابىنى قازى كاالن قىلىپ تهيىنلهپ ئىشالرنى بىر قۇر رەتكه قاز

  . سالدى

تۇرپانلىق ۋايىت خهلىپىنىڭ ئهھۋالى يۇقىرىدا بىرىنچى داستاندا بايان 

ئۇ تۇڭگانالرنىڭ ئىچىگه كىرىپ ئۇالرغا كۆپ خىزمهتلهرنى . قىلىنغانىدى

ۋەبتىن ياقۇپبهگ شۇ سه. كۆرسهتكهن ۋە نۇرغۇن يىگىتلهرنى نابۇت قىلغانىدى

ۋايىت خهلىپىنى گۇناھكار قىلىپ باينىڭ ھاكىمى ئهھمهد بهگكه ئهۋەتىپ 
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دەپ بۇيرۇق » !ۋايىت خهلىپه يېتىپ بارغان ھامان ئۆز قولۇڭ بىلهن يوقات«

  . بۇيرۇق ئىجرا قىلىندى. بهردى

بىر كېچىسى ئهھمهدبهگ چۈشىدە ئۆلگهن ۋايىت خهلىپه قولىغا پىچاق ئېلىپ 

ئارىدىن يهتته كۈن . گهنلىكىنى كۆردى ۋە قورقۇپ ئويغىنىپ كهتتىقوغالپ يۈر

ئاتىلىق غازىنىڭ پهرمان ئالىيلىرى بىلهن . ئۆتكهندە ئهھمهدبهگمۇ ئۆلدى

ئهھمهد بهگنىڭ خوتۇنى ئېرىنىڭ ئورنىغا ھاكىم بولۇپ باي بىلهن سايرامنى 

 ھاكىم ئۇنىڭدىن كېيىن بايغا مۇھهممهد ئىمىنبهگ توقسابه.  ئاي سورىدى16

  . بولدى

9  

   

بهدۆلهت ئاتىلىق غازى ئۈرۈمچى تهرەپكه ئاتلىنىپ، ئۈرۈمچىنى 
پهته قىلغانلىقى ۋە نهنسهندىكى خىتاي شى شىكۇڭنىڭ 

جېدەللهرنىڭ يۈز - ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلغانلىقى؛ ئۇرۇش
           بهرگهنلىكى ۋە ئاخىر غهلىبه بىلهن ئۆز پايتهختىگه

 قايتىپ كهلگهنلىكى

ىي ئاتىلىق غازى تۇرپان ۋە لۈكچۈننىڭ ئىشلىرىدىن پارىغ ۋە خاتىرجهم جاناب  

  . بولۇپ، ئون ئاي تۇرپاندا تۇرۇپ قالدى

ئۈرۈمچىدىكى الۋرىنجا يهنى داۋۇت خهلىپه بولسا تۇڭگانالر ئارىسىدا ۋە 

ئاتىلىق . ئۈرۈمچى، تۇرپان ۋىاليهتلىرىدە گويا شانۇ شهۋكهتلىك پادىشاھ ئىدى

 نهچچه قېتىم لهشكهر ئهۋەتىشىپ جهڭ ۋە ئۇرۇشالر غازى بىلهن بىر

بىر نهچچه مهرتىۋە ئۆزئارا خهت، ئهلچىلهر ئهۋەتىشىپ . قىلىشقانىدى

بىرلىرىگه دوستلۇق - شۇ مۇناسىۋەتلهردە بىر. كېلىشلهرمۇ بولغانىدى- بېرىش

شۇ ئهسنادا ئاتىلىق غازى ئهزىم قۇل . ئاالقىلىرىنى ئىزھار قىلىشقانىدى

 يىگىتنى ئۈرۈمچىگه داۋۇت 1500لىقىدا تۆت پانسات بىلهن پانسات باشچى
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داۋۇت خهلىپه پانساتالرنىڭ ئالدىغا كىشى . خهلىپىنىڭ ئالدىغا ئهۋەتتى

. چىقىرىپ ئىززەت ۋە ھۈرمهت بهجه كهلتۈرۈپ شهھهرنىڭ سىرتىغا چۈشۈردى

قونالغۇ تهمىناتلىرىنى كهڭرى چىقارتىپ خاتىرجهم قىلىپ قويۇپ، ناماز شام 

ياراقالر بىلهن قورالالنغان نۇرغۇن -ىلىقىدا پانساتالرنىڭ ئۈستىگه ئوقئار

تۇڭگانالرنى چىقىرىپ تۇيۇقسىز تۇرغان يىگىتلهرگه ھۇجۇم قىلدى ۋە جهڭگه 

 يىگىت بىلهن 400نۇرغۇن يىگىتلهر ھاالك بولدى پانساتالر . قول قويدى

  . جانلىرىنى جايالپ قوشۇنغا ئاران قېچىپ كېلىۋالدى

 6000ر ۋەقه، ئۈرۈمچى بىلهن يۇلتۇز ئارىسىدىكى نهنسهن دېگهن جايدا يهنه بى

ئۆيلۈكتىن كۆپرەك خىتاي بولۇپ، بۇالر كۇچالىق ئىسهاق خوجىنىڭ قهتلىئام 

. بۇالرنىڭ چوڭىنى شى شىكۇڭ دەپ ئاتايتتى. قىلىشىدىن قۇتۇلۇپ قالغانىدى

 غالىب كېلىپ، گاھى تۇڭگانالر. ئۇ دائىم تۇڭگانالر بىلهن ئۇرۇشۇپ تۇراتتى

شۇ ئهسنادا شى شىكۇڭ . گاھى شى شىكۇڭ غالىب كېلىپ تۇرغانىدى

ئاتىلىق غازىنىڭ تۇرپانغا كهلگهنلىكىنى ۋە تۇڭگانالرنى يوقاتقانلىقىنى 

ياراق بىلهن قورالالنغان - ئاڭالپ ئىنىسى ماشويىنى ھهمراھ قىلىپ قورال

گه ئۆتۈشنى ئارزۇ  خىتاي چېرىكىنى باشالپ ئاتىلىق غازىنىڭ ھىمايىسى2500

كۈمۈش - كاال، نهچچه يۈز تۆگه، يامبۇ800 ئات، 800 قوي، 9000قىلىپ، 

ئاتىلىق غازى بۇالرغا . ساالمالرنى ئېلىپ تۇرپانغا كهلدى-قاتارلىق سوۋغا

شى شىكۇڭ تۇرپاندا بىر نهچچه كۈن . ھهددىدىن زىيادە مهرھهمهتلهر كۆرسهتتى

ىلىق غازىنىڭ خىزمىتىدە قويۇپ،  چېرىك بىلهن ئات1500تۇرۇپ، ئىنىسىنى 

بۇ خىتاي چېرىكلىرى .  ئادىمى بىلهن نهنسهنگه قايتىپ كهتتى1000ئۆزى 

. تۇرپاندىكى تۇڭگانالر بىلهن بولغان جهڭدە نۇرغۇن خىزمهت كۆرسهتتى

ئاتىلىق غازىنى ئۈرۈمچىگه يۈرۈش قىلىشقا كۆپ دااللهت قىلدى ھهم جىق 

ىق غازىمۇ تۇرپاننى بېسىۋالغان بىلهن ئاتىل. تىرىشچانلىقالرنى كۆرسهتتى

ئۈرۈمچىنى قولغا كىرگۈزمىگۈچه ھېساب بولمايدىكهن، دەپ ئويالپ ئۈرۈمچىگه 

بۇ تارىخىي ھىجرىيىنىڭ . يۈرۈش قىلىش قارارىغا كېلىپ يولغا چىقتى

  .  قىش پهسلى ئىدى   كۈنى-4 يىلى، ماھى رەجهپنىڭ -1287
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ئارقىسىدىن .  ئالدىدا ماڭدۇردىئابدۇلالھ ئهمىرلهشكهرنى چىغاۋۇل قىلىپ

داۋانچىڭ تۇڭگانلىرى . ياقۇپبهگ غهلىبه ئۈزەڭگىسىگه ئات قويدى

پىشكهشلهر بىلهن ئۇنىڭغا ئالدىغا چىقىپ ئىشهنچ بىلدۈرۈپ ئامانلىق - تارتۇق

ئۇالر بۇ يهردىن مېڭىپ ئۈرۈمچى تهۋەسىگه بېرىپ، ئۈرۈمچىگه سۇ . تىلىدى

دەقيانۇسنىڭ «غ باغرىغا جايالشقان كىرىدىغان دەريانىڭ بېشىدىكى تا

خهندەكلهر بىنا - دەپ ئاتالغان جايغا ئورۇنالشتى ۋە ئهتراپىغ سېپىل» شهھىرى

ئهمما قىش .  يول كېلهتتى30بۇ يهردىن ئۈرۈمچى شهھىرىگه . قىلىپ ياتتى

شىۋىرغاننىڭ ئازابىدىن -پهسلى بولغاچقا، سوغۇقنىڭ قاتتىقلىقى، قار

بىر نهچچه پىلتىرچى، بازارچىالر ھاالك . الدىيىگىتلهر قىيىنچىلىقتا ق

الۋ رىنجا داۋۇت خهلىپىنىڭ يارلىقى .  كۈن ئۆتتى27مۇشۇ ئهھۋالدا . بولدى

 مىڭ تۇڭگان تهييار بولۇپ، كېچىسى تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلىش 60بىلهن 

نىيىتى بىلهن ناماز شام ۋاقتىدا ئاتىلىق غازىنىڭ قوشۇنلىرى ئورۇنالشقان 

شۇ كېچىسى قار يېغىپ كېچه ناھايىتى قاراڭغۇ .  يۈرۈش قىلدىتهرەپكه قاراپ

ئۈرۈمچى شهھىرى بىلهن ئاتىلىق غازىنىڭ قوشۇنلىرى ئورۇنالشقان . بولدى

جاينىڭ ئارىلىقىدا تاغ ۋە ئېدىرالر كۆپ بولغاچقا تۇڭگانالر يولدىن ئېزىپ، بىر 

غىزىغا مۇنچىسى بىر تاغنىڭ ئېغىزىغا، بىر مۇنچىسى يهنه بىر تاغنىڭ ئې

ئۇالر ئۈچ ھهتتا . كىرىپ كېتىپ ئايلىنىپ يۈرۈپ يول تاپالماي ۋەيران بولدى

تۆت بۆلۈك بولۇپ ھهر قايسىسى بىر تاغنىڭ جىلغىسىغا كىرىپ كهتكهچكه، 

بۇمۇ قۇدرەتلىك .  يول ئارىلىققا يېتىپ بارالمىدى30شۇنچه ئۇزۇن كېچىدە 

  . تهڭرىنىڭ ئىلتىپاتىدىن بولغان بولۇشى مۇمكىن

انابىي ئاتىلىق غازى ناماز بامداتتىن يانغاندا تاغنىڭ ئۈستىدىن ج

قوشۇننىڭ ھهممىسى ئاتلىنىپ بېرىپ ئۇرۇشۇپ . بايراقالر كۆرۈندى- ئهلهم

دەل شۇ چاغدا يهنه بىر تهرەپتىن . تۇڭگانالرنىڭ ھهممىسىنى ئۆلتۈردى

ىن يهنه بۇالر بىلهن جهڭ قىلىپ تۇرغان چاغدا باشقا تهرەپت. بايراقالر كۆرۈندى

ناھايىتى قاتتىق . نۇرغۇن تۇڭگانالر بايراقلىرىنى كۆتۈرۈپ يېتىپ كېلىشتى

بۇ چاغدا تۇيۇقسىزال تۇڭگانالر غالىب كېلىپ سهرۋازالر قاچقىلى . جهڭ بولدى

 مىڭ يىگىت، سهرۋازالرنىڭ 16ئاتىلىق غازىغا ھهمراھ بولۇپ بارغان . تۇردى
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 نهپهر مهھرەم، 100ىنىڭ قېشىدا ھهممىسى جهڭگه كهتكهن بولۇپ، ئاتىلىق غاز

  .  نهپهر يىگىت قالغانىدى100 نهپهر ياساۋۇل، 100

ياقۇپبهگ ئاتىلىق غازى تۇرپاندىكى چاغدا مىرزا ئهھمهد قوشبېگىنى نىسار 

مىرزا ئهھمهد . مهسۇم ھهزرىتىم ئهكىلىپ ئاتىلىق غازىغا دۇئا قىلدۇرغانىدى

نىڭ قاتارىدا ئاددىي يىگىت قوشبېگى ئاتىلىق غازىنىڭ قېشىدىكى يىگىتلهر

ئاتىلىق غازى قېچىپ كېلىۋاتقان سهرۋازالرنى كۆرۈپ . دەرىجىسىدە تۇراتتى

، دەپ بۇيرۇق »قېچىپ كهلگهن سهرۋازالرنى چاپ«: مىرزا ئهھمهد قوشبېگىگه

بهش سهرۋازنى چېپىپ -مىرزا ئهھمهد قوشبېگى دەرھال بېرىپ تۆت. قىلدى

ن مهيلى سهرۋاز، مهيلى يىگىت بولسۇن بۇنى كۆرۈپ قېچىپ كهلگه. تاشلىدى

  . ئارقىسىغا يېنىپ بېرىپ تۇڭگانالر بىلهن جهڭ قىلىشقا كىرىشىپ كهتتى

ئاتىلىق غازى ئۆز يېنىدىكى مهھرەم، ياساۋۇل، يىگىتلهرگه مىرزا ئهھمهد 

ئۇالر شۇنداق جهڭ قىلدىكى، . قوشبېگىنى باشلىق قىلىپ سوقۇشقا ئهۋەتتى

  . تكىلى بولمايدۇبۇ جهڭنى تهرىپلهپ تۈگه

سوغۇقنىڭ قاتتىقلىقىدىن ئۇالرنىڭ . تۇڭگانالرنىڭ تولىسى پىيادە ئىكهن

بۇ جايدا . شۇنداق قىلىپ نۇرغۇن تۇڭگانالر ھاالك بولدى. ھالى خاراب بولدى

بىر ئېگىز تاغ بولۇپ، بىر مۇنچه تۇڭگانالر شۇ تاغنىڭ ئۈستىگه چىقىۋېلىپ 

سهرۋازالر تۈۋەندىن يۇقىرىغا - يىگىت.تۆۋەنگه قارىتىپ ئوق ئاتقىلى تۇردى

تۇڭگانالر تاغنىڭ ئۈستىدىن ئۆلۈكلهرنى يۇمىلىتىپ پهسكه . قارىتىپ ئاتتى

سهرۋازالرمۇ تۇڭگانالرنىڭ ئۆلۈكىنى دالدا قىلىپ -يىگىت. چۈشۈرگىلى تۇردى

  . ئۇرۇشۇپ ئۇالرنى پۈتۈنلهي يوقاتتى

. پ باقمىغانىدىبۇنداق ئۇرۇش ئاتىلىق غازىنىڭ دەۋرىدە ئهسال كۆرۈلۈ

ھهممىگه قادىر تهڭرى ئۆزىنىڭ قۇدرىتى بىلهن ئاتىلىق غازىنى غالىب 

ئاتلىق تۇڭگانالرنىڭ ئازغىنىسى . قىلىپ، دۈشمهنلىرىنى مهغلۇپ قىلدى

. جېنىنى ئېلىپ الۋ رىنجا داۋۇت خهلىپىنىڭ ھۇزۇرىغا ئاران ئۇالشتى

 غهلىبىنىڭ شۆھرىتى بۇ. قالغانلىرى ھاالك بولۇپ قار ئاستىدا توڭالپ قاتتى
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ئاتىلىق غازى مىرزا ئهھمهد قوشبېگىگه . مىرزا ئهھمهد قوشبېگىگه بولدى

  . ھهددىدىن زىيادە ئىلتىپاتالر قىلدى

ئۇالغ، -بارىمىز، ئالىمىز، ئۆلتۈرىمىز، ئات«ئۈرۈمچىدىن چىققان تۇڭگانالر 

هن خىيال بىل-دەپ خام» ئهسلىههلهرنى ئولجا ئالىمىز- كۈمۈش، ياراق-ئالتۇن

ئهته ئات باغاليدىغان ئارغامچا ئېلىپ «: چاقىلىرىغا- ھهتتا باال. چىققانىكهن

ئاتىلىق غازىنىڭ . ، دەپ يولغا چىققانىكهن»ئالدىمىزغا چىقىڭالر

سهرۋازلىرى غالىب بولۇپ، قاچقان تۇڭگانالرنى قوغالپ كېتىپ بارسا، -يىگىت

 ياشقىچه بولغان 15ن قوللىرىدا بىردىن، ئىككىدىن ئارغامچا تۇتقان ئون ياشتى

ئۇ بالىالر دادىلىرى ئولجا .  مىڭدىن ئارتۇق تۇڭگان بالىلىرىنى ئۇچراتتى10

ياقۇپبهگنىڭ . ئالغان ئاتنى باغالپ مېنىپ كېلىش ئۈچۈن چىققانىكهن

  . يىگىتلىرى بۇالرنىمۇ ئۆلتۈرۈۋەتتى

الۋ رىنجا داۋۇت خهلىپه قېچىپ بارغان تۇڭگانالردىن بولغان ھادىسىلهرنى 

قىز نارەسىدە مهكتهپ بالىلىرىغا قۇرئان - مىڭدەك تۇڭگان ئوغۇل10ئاڭالپ، 

تۇڭگانالرنى قوغالپ . شېرىپنى كۆتۈرتۈپ غالىب قوشۇننىڭ ئالدىغا چىقاردى

ئىلگىرىلهپ ئات چېپىپ كېلىۋاتقان ئهمىرلهشكهر ئابدۇلالھ پانسات ۋە پهيزى 

 بالىلىرىغا قاراپمۇ يۈز بېشى باشلىق باتۇر يىگىتلهر بۇ نارەسىدە مهكتهپ

قويماي ئۇالرنى ئاتلىرىغا دەسسىتىپ ئۆتۈپ، شهھهر دەرۋازىسىغا كېلىپ ئوق 

، دەپ ئالىي »شهھهرگه كىرمىسۇن«چىقىرىۋاتقان چاغدا، ئاتىلىق غازىدىن 

بۇنىڭ بىلهن شهھهرگه كىرمهي ئاتنىڭ جىالۋىرىنى تارتىپ . پهرمان چۈشتى

قىزلىرىنى -ازالر تۇڭگانالرنىڭ ئوغۇلسهرۋ- بىر مۇنچه يىگىت. ئارقىغا ياندى

دۈشمهننىڭ بالىلىرىنى نېمه «: ئولجا ئالغانىكهن، ئاتىلىق غازى بۇنى كۆرۈپ

دەپ غهزەپلىنىپ ئولجا ئالغان » ئۈچۈن تىرىك ئېلىپ چىقتىڭ؟

شۇ . بالىالرنى بولسا ئۆلتۈرگۈزۈۋەتتى. سهرۋازالرنى ئۆلۈمگه بۇيرۇدى-يىگىت

كىچىك، رەسىدە ۋە نارەسىدە، - گۇناھسىز، چوڭباھانه بىلهن گۇناھلىق ۋە 

  . قىز بولۇپ ناھايىتى كۆپ تۇڭگانالر قىرىلىپ كهتتى- ئوغۇل
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ياقۇپبهگ پادىشاھ باشلىق غالىب «: بۇ چاغدا داۋۇت خهلىپه يهنى الۋرىنجا

بىز . چاقىلىرىمىز قورقۇپ كېتىدۇ-قوشۇن شهھهر ئىچىگه كىرسه، خوتۇن، باال

پ بويسۇنساق، ھهر قانداق يارلىق قىلسا بىجانىدىل ياقۇپبهگكه ئىتائهت قىلى

ئاتىلىق غازى ماقۇل كۆرۈپ ئۇالرنىڭ . ، دەپ ئهلچى چىقاردى»قوبۇل تۇتساق

  . دېگىنىدەك قىلدى

دوردۇن قاتارلىق -قاچا، تاۋار-كۈمۈش، ئېسىل چاي، چىنه- داۋۇت خهلىپه ئالتۇن

ىق نهپىس نهرسىلهر ۋە بارل-خاقانى چىندىن چىقىدىغان گۈزەل

دەپنىلىرىنى تارتۇق قىلىپ ئاتىلىق غازىنىڭ بارگاھى ئالىيلىرىغا -خهزىنه

ئىتائهت ۋە قۇللۇق . ئهمما ئۆزرە بايان قىلىپ ئۆزى چىقمىدى. چىقاردى

ئهگهر سىياسهت تىغىدىن «. كهمهرلىرىنى بېلىگه مهھكهم باغلىدى

سۇن ياكى ئۆتكۈزىمهن دېسىله، جان ۋە مېلىم جانابىي پادىشاھ ئۈچۈن پىدا بول

كهرەملىك پادىشاھ . كهمىنه كهمتهر، قېرى قۇللىرىغا ئهپۇ قهلىمىنى سۈرسىله

جانابىي ئاتىلىق غازى ئۇنىڭ . ، دەپ ئهرز قىلدى»...ئىختىيار ئۆز ئىلىكلىرىدە

  . شۇنچىلىك قىلغىنىغا رازى بولۇپ ئامانلىق بهردى

ۇڭگانالرنىڭ ئاتىلىق غازى ئۈرۈمچى تهرەپكه يۈرۈش قىلغاندا، تۇرپاندىكى ت

. چوڭى شاۋيهنشهينى ئۆزىگه ھهمراھ قىلىپ بىلله ئېلىپ كهلگهنىدى

شاۋيهنشهي بۇرۇن قىلغان گۇناھلىرىنىڭ بهدىلىگه ناھايىتى چوڭ خىزمهت 

شۇڭا جانابىي ئاتىلىق غازى ئۇنىڭغا ئۈرۈمچىنىڭ دايهنشهيلىكىنى . كۆرسهتتى

سلىههلهرنى ئىنئام ئه- مهرھهمهت قىلدى ھهم ئالتۇن كهمهر، مىلتىق، ياراق

ئۈرۈمچىگه قۇتۇبى، سانجى، ماناس، داۋانچىڭ قاتارلىق ئالته شهھهر . قىلدى

بۇ ئالته . شاۋيهنشهيگه ھهممىنى قوشۇپ بېرىپ رازى قىلدى. قاراشلىق ئىكهن

شهھهرنىڭ ھهر بىرىگه دايهنشهي كىمنى اليىق كۆرسه شۇن يهنشهيلىككه 

يهنشهينىڭ ئىتائىتىدە بولۇپ، يهنشهيلهر دا. تهيىنلهپ يارلىق چۈشۈردى

  . بۇيرۇقىغا بويسۇنۇپ پهرمهنبهردارلىق قىلدى
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. قائىدىلىرىنى بىلمهيمهن- مهن ئىسالم پادىشاھلىرىنىڭ رەسىم«: دايهنشهي

جانابىيلىرىنىڭ ھۇزۇرىدىكى مۇالزىم، ئوردا ئهمهلدارلىرىدىن بىرىنى 

، دەپ » بهرسهقانۇنالرنى ئۆگىتىپ تهلىم-ئۇ كىشى ماڭا قائىدە. تىلهيمهن

ياقۇپبهگ ئۇنىڭ ئهرزىنى قوبۇل كۆرۈپ، . جانابىي ئاتىلىق غازىغا مهلۇم قىلدى

مىرزا بېشى زەينىلئابىددىن مهخدۇمنى ساالم ئاغىسى قىلىپ تهيىنلهپ دا 

شۇ يىلى ئۈرۈمچىنىڭ سوغۇقى . يهنشهينىڭ قېشىدا ئۈرۈمچىدە قالدۇردى

شۇ قىشتا نهنسهندىكى شى . ئادەتتىن تاشقىرى ناھايىتى قاتتىق بولغانىدى

 تۆگه، 100شىكۇڭ ھهر كۈنلۈكى ياقۇپبهگنىڭ قوشۇنلىرىغا ئۆز ئادەملىرىدىن 

.  ھارۋىدا تاشكۆمۈر يهتكۈزۈپ بېرىپ ناھايىتى كۆپ خىزمهت قىلدى60 ― 50

مۇشۇ . ئىنىسىمۇ چېرىكلىرى بىلهن ئاالھىدە خىزمهتلهرنى كۆرسهتتى

ساالمالر بىلهن كېلىپ ئاتىلىق - ۋغاكۈنلهردە شى شىكۇڭ ئۆزىمۇ نۇرغۇن سو

شۇڭا شى شىكۇڭغا كىمخاب تاشلىق نىمچا، . غازىنى كۆپ خۇرسهن قىلدى

ياراق، -كېچهك، قىممهت باھا تۇماق، مىلتىق-جۇۋا قاتارلىق ئېسىل كىيىم

. كهمهر، ئالتۇن جابدۇقلۇق ئارغىماق ئات قاتارلىقالرنى ئىنئام قىلدى

قالغان . ور ئىلتىپاتالرنى كۆرسهتتىئىنىسىغىمۇ شۇ تهرىقىدە غايهت ز

چېرىكلهرگىمۇ سۈلهيسۈن، تۈلكه، كۆرپه قاتارلىق ئېسىل تېرىلهردىن 

شۇنىڭ بىلهن . كېچهكلهرنى ئېهسان قىلىپ خۇشال قىلدى- قىلىنغان كىيىم

دايهنشهي . شى شىكۇڭنىڭ نهنسهنگه قايتىپ كېتىشىگه رۇخسهت قىلدى

  . تى مىڭ تاغار ئاشلىق ئهۋەت12ئۈرۈمچىدىن 

مۇشۇنداق ئهھۋالالر بىلهن جانابىي ئاتىلىق غازى ئۈچ ئايدەك ۋاقىت ئىچىدە 

ئۈرۈمچى ۋىاليىتى ۋە ئۇنىڭغا تهۋە يۇرتالرنى ئۆزىگه قارىتىپ، ئىشالرنى 

ئۇالر . سهرەمجان قىلغاندىن كېيىن غالىب قوشۇننى باشالپ قايتماقچى بولدى

بۇ يهردە . ھهرگه يېتىپ كهلدىمهنزىلمۇ مهنزىل يول يۈرۈپ باش باھاردا قاراشه

بىر نهچچه كۈن تۇرۇشنى ئىختىيار قىلىپ، قاراشهھهر دەرياسىنىڭ لېۋىدە بىر 

جانابىي ئاتىلىق غازى ئۆزى باش بولۇپ خىش كۆتۈرۈپ، . شهھهر بىنا قىلدۇردى

قېرى - بۇنى كۆرگهن ئهمىرلهشكهر، ئۆلىما، ياش. خاڭ سوقۇپ ئهمگهك قىلدى
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ي سېپىل سوقۇش قاتارلىق شهھهر قۇرۇلۇشىغا ھهممه كىشى جىم تۇرالما

  . پات پۇرسهتته شهھهر قۇرۇلۇشىنى پۈتكۈزۈپ تاماملىدى. كىرىشىپ كهتتى

بۇ كۈنلهردە قالماقالرنىڭ خاقانى خوتۇنخان قاراشهھهرگه يېقىن قارا مودۇن 

ئاتىلىق غازى بۇالرنىمۇ ئۆزىگه ئىتائهت . دېگهن بىر جايدا ئولتۇرۇشلۇق ئىكهن

پ بويسۇندۇرۇش نىيىتى بىلهن خوتۇنخاننى تهكلىپ قىلىپ ئادەم قىلدۇرۇ

ئهلچىلهرنى كۆرۈپ خوتۇنخان ئۆزى قاراشهھهرگه كېلىشكه ئېهتىيات . چىقاردى

 دېگهنلهرنىڭ باشچىلىقىدا بىر نهچچه مهنسهپدارى بىلهن  قىلىپ الما، كهيگهن

 كهلگهن ئاتىلىق غازى.  قالماقنى ئاتىلىق غازىنىڭ ھۇزۇرىغا ئهۋەتتى500

ھهر كۈنلۈكى . قالماقالرنى بىر نهچچه كۈن توختىتىپ چوڭ زىياپهت قىلدى

شېكهر بىلهن تهييارالنغان نازۇنېمهتلهر، قوي يېغىدا -رىشاله، ھالۋا، قهنت

ئىچمهكلهر بىلهن مېهمان - شورپا قاتارلىق ئالىي يېمهك-ئهتكهن پولۇ، شويال

اباالردىن قالماقچه تون، قالماقالر ئۈچۈن سېرىق النكا، سېرىق د. قىلدى

ھهممىسىگه . كېچهك تىكتۈرۈپ تهييارالپ قويغانىكهن- كىيىم

  . سهرۇپايالرنى ئىنئام قىلىپ قايتىپ كېتىشكه رۇخسهت بهردى- تون

شۇ ئارىدا بىر مۇنچه يىگىتلهر بىلهن مۇھهممهت توقسابهنى ئهۋەتىپ خوتۇن 

ئاخۇن چىغاننىڭ خاقاننى ئهكهلدۈرۈپ باشقا يول بىلهن كورلىغا ئاپىرىپ 

خوتۇنخانغا تهمىناتالرنى . ھويلىسىغا چۈشۈرۈپ شۇ يهردە تۇتۇپ قالدى

. بهلگىلهپ ئۇنى مۇھاپىزەت قىلىپ ساقالشنى ھاجى مىرزىغا تاپشۇردى

ئاتىلىق غازىنىڭ ھۇزۇرىغا كهلگهن قالماقالر خوتۇنخاننى كورلىغا ئېلىپ 

  . كهتكهنلىكىدىن خهۋەرسىز ئۆز يۇرتلىرىغا كهتتى

نهنسهندىكى شى شىكۇڭ نۇرغۇن «:  ئهسنادا ئۈرۈمچىدىن خهت كېلىپشۇ

چېرىك بىلهن ئۈرۈمچىگه بېسىپ كېلىپ دايهنشهي بىلهن ئۇرۇشۇپ، 

تاالپ يهنه ئۆز جايىغا قايتىپ - دايهنشهينى ئۆلتۈرۈپ، ئۈرۈمچى شهھىرىنى بۇالپ

دىن بۇ خهۋەر. ، دېگهن يامان خهۋەر ئاتىلىق غازىنىڭ قۇلىقىغا يهتتى»كهتتى

تهك تۇڭگان 50سهل كېيىن جانابىي زەينىلئابىددىن مهخدۇم مىرزا بېشى 
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پىشكهشلهرنى ئهكىلىپ ئاتىلىق -  تۆگه چاي، چىنه قاتارلىق تارتۇق30بىلهن 

  . غازىنى زىيارەت قىلىپ پاتىهه ئوقۇدى

مهزكۇر مىرزا بېشى زەينىلئابىددىن مهخدۇم، دايهنشهي تهرىپىدىن شى 

مىرزا .  ۋە شى شىكۇڭ ئانچه ماقۇل تۇتمىغانىكهنشىكۇڭغا ئهلچى بولغان

بېشى زەينىلئابىددىن مهخدۇم شى شىكۇڭنىڭ ئالدىدىن يېنىپ كهلگهندىن 

ھاۋاسى ياقمىدى، ئاتىلىق غازىنىڭ -ماڭا ئۈرۈمچىنىڭ ئابى«: كېيىن

، »پاتىهه ئوقۇپ يانسام-پىشكهشلهرنى ئېلىپ بارغاچ دۇئا-خىزمهتلىرىگه تارتۇق

ساالمالر بىلهن يولغا چىقىپ ئىككى - ن رۇخسهت ئېلىپ سوۋغادەپ دايهنشهيدى

ۋەقهدىن مىرزا بېشىنىڭ . كۈندىن كېيىن ھېلىقى ۋەقهلهر يۈز بېرىپتۇ

جانابىي ئاتىلىق غازى ئۈرۈمچىدە دايهنشهي بىلهن شى . خهۋىرى يوق ئىكهن

. شىكۇڭنىڭ ئوتتۇرىسىدا بولغان ۋەقهلهرنى مىرزا بېشىغا مهلۇم قىلدى

ۆز قۇدرىتى بىلهن زەينىلئابىددىننى مۇھاپىزەت قىلىپ، بىر تهڭرىم ئ

سهۋەب بىلهن خهتهردىن ساقالپ ساالمهت قايتىپ كېلىشكه نېسىپ - باھانه

مىرزا بېشى زەينىلئابىددىن مهخدۇم . قىلغانلىقىغا شۈكرىلهر بهجه كهلتۈردى

پهزىلهتلىك، شائىر، ئىش بىلهرمهن، بىر نهچچه -مولال، ئهخالق

ئابروي تاپقان، - ھالرنىڭ ھۇزۇرىدا مىرزا بېشى بولۇپ كۆپ ئىززەتپادىشا-خان

قىممىتى ئۈستۈن، كاتىبات ئىشلىرىدا -ئاتىلىق غازىنىڭ ھۇزۇرىدىمۇ قهدىر

پاراسىتى ۋە -ئۆزىنىڭ تهبىئىي ئهقىل. الياقهتلىك كىشى ئىدى

نىڭ ئۇسلۇبىدا »دىۋان فۇزۇلى«ئىدراكىنىڭ قۇۋۋىتى بىلهن - زېهىن

. لۇسى بىلهن بىر توم شېئىرىي دىۋان يېزىپ چىققانىدى تهخهل  مهھجۇرى

نهسىههت، ھهقىقهت، مائارىپ ۋە مهرىپهتلهر -دىۋاننىڭ مهزمۇنىغا نۇرغۇن پهند

كىرگۈزۈلگهنلىكى ئۈچۈن بۇ ئهسهر ھهممه پهزىلهتلىك كىشىلهرنىڭ يىغىلىش 

 ئىشتكۈچى ۋە كۆرگۈچىلهر. ئولتۇرۇشلىرىدا ئوقۇالتتى-سورۇنلىرى ۋە مهرىكه

مىرزا بېشى . ھهيرانلىق چىشلىرىدا تهئهججۈپ بارماقلىرىنى چىشلىشهتتى

زەينىلئابىددىن مهخدۇمنىڭ پهزىلىتى ئۇنىڭ شېئىر، ۋەزىن، قاپىيىلىرىگه 

تۆۋەندىكى مىسرا . ئىنساپ كۆزى بىلهن نهزەر سالسا ئاندىن مهلۇم بولىدۇ

  : مهزكۇر دىۋاندىن بىر پارچىدۇر
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  نهزم  

  مهھجۇرە تهۋافى كهئبه،گهر نهسىپ ئولسا بۇ 

  .باش ئۇرۇپ ئۆتكهن ئىشنه تهۋبه تهزەررۇئهيدەلىم 

ئۈرۈمچى يۈز ئۆرۈپ ئىتائىتىمىزدىن چىقس، لهشكهر «: جانابىي ئاتىلىق غازى  

ئهۋەتىپ ئىككىنچى قېتىم ئىتائهت قىلدۇرۇپ بۇيرۇقىمىزغا كىرگۈزگىلى 

هي قىلىپ تهيىنلهپ دايهنشهي ئۆلۈپ كهتسه يهنه بىر تۇڭگاننى دايهنش. بولىدۇ

ئهمما سىز مىرزا بېشىغا . يارلىق چۈشۈرسهك دايهنشهي بولۇپ كېتىۋېرىدۇ

دەپ، مىرزا بېشىغا كۆپ » خهتهر يهتسه سىزدەك كىشىنى تاپقىلى بولمايتتى

  . مېهرىبانلىق كۆرسىتىپ ئېهسانالرنى مهرھهمهت قىلدى

.  تۇرۇپ قالدىجانابىي ئاتىلىق غازى قاراشهھهر ۋە كورلىالردا ئۈچ ئايدەك

ئاندىن چوڭ ھهشىمهتلهر بىلهن قوزغىلىپ ئهركان دۆلهتلهر بىلهن ئاقسۇغا 

بۇ . يېتىپ كېلىپ يېڭىدىن بىنا قىلغان ئالىي ئوردىغا چۈشۈپ ئورۇنالشتى

. ئوردا پهرغانه ۋىاليىتىدىكى خانالرنىڭ ئوردىلىرىغا ئوخشىتىپ ياسالغانىدى

، ئىش بېشى نىياز باقى ۋە قالغان ئاتىلىق غازى يېڭى ئوردىدىن رازى بولۇپ

بۇ تارىخىي ھىجرىيىنىڭ . ئۇستىالرغا نۇرغۇن ئىنئام ۋە مۇكاپاتالرنى بهردى

  .  ياز پهسلىنىڭ ئاخىرى ئىدى   يىلى- 1288

10  
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جانابىي ياقۇپبهگ ئاتىلىق غازىنىڭ پهرمانى بىلهن ھېكىمخان   
ۋە تۆرەم ئۈرۈمچى تۇڭگانلىرىنىڭ ئۈستىگه لهشكهر تارتقانلىقى 

ياقۇپبهگ ئۆز پهرزەنتى بېكقۇلىبهگنى ياردەم ئۈچۈن ئارقىسىدىن 
ئهۋەتكهنلىكى؛ ھېكىمخان تۆرەم مهقسهت گۈلىنى قولىغا 
 كهلتۈرۈپ قايتىپ، كېلىپ بارگاھىنى تاۋاب قىلغانلىقى

جانابىي ئاتىلىق غازى ئاقسۇغا يېتىپ كېلىپ سهلتهنهتلىك ئوردىدىكى   

ئاقسۇغا ئىككى مهنزىل قالغاندا . ردىپادىشاھلىق تهختىگه چىقىپ ئولتۇ

ئهسلىههلهر بىلهن - بىر كېچىدە ياراق«: كورلىدىكى ھاجى مىرزىدىن

چه 200دەك قالماق كورلىغا بېسىپ كىرىپ سوقۇشۇپ 2000قورالالنغان 

، دېگهن مهزمۇندا مهلۇمات »ئادەمنى ئۆلتۈرۈپ خوتۇنخاننى ئهپقېچىپ كهتتى

جى مىرزا قالماقالرنىڭ يامان نىيىتىنى ھا: ۋەقه مۇنداق بولغانىدى. كهلدى

بىلىپ قېلىپ قالماقالر كېلىدىغان يول ۋە تاغ جىلغىلىرىنى توسۇش ئۈچۈن 

دېگهن » قالقىمان« يول يىراقلىقتىكى 30ئادەم ۋە يىگىتلىرىنى ئېلىپ، 

قالماقالر باشقا يول بىلهن كورلىغا كېلىپ . مهنزىلگه چىقىپ ياتقانىكهن

  . ىپتۇخوتۇنخاننى ئېلىپ كېت

يهنه بىر ۋەقه، نهنسهندىكى شى شىكۇڭ لهشكهر تارتىپ ئۈرۈمچىگه بېرىپ 

تاالپ چىقىپ كهتكهنلىك خهۋىرى ئاتىلىق - دايهنشهينى ئۆلتۈرۈپ، بۇالپ

سۇ يهنشهي : بۇ ۋەقهنىڭ سهۋەبى مۇنداق ئىدى. غازىنىڭ قۇلىقىغا يهتكهنىدى

شى . بار ئىدىبىلهن شى شىكۇڭنىڭ ئارىسىدا قهدىمدىن تارتىپ ئاداۋەت 

شىكۇڭنىڭ نۇرغۇن چېرىكلىرىنى ئاپىرىپ ئاتىلىق غازىغا ياردەم بېرىپ 

ئىش . خىزمهت كۆرسىتىشىدىكى غهرىزى، سۇ يهنشهينى يوقىتىش ئىكهن

ئۇنىڭ مۇددىئاسىدەك بولماي ئاتىلىق غازى شاۋيهنشهينى ئۈرۈمچىگه دايهنشهي 

تېخىمۇ قىلغانلىقى ئۈچۈن شى شىكۇڭنىڭ ھهسهت ۋە دۈشمهنلىكى 

 مىڭ تاغار 10يهنه بىرى، جانابىي ئاتىلىق غازى شى شىكۇڭدىن . ئاشقانىكهن

شى شىكۇڭ دايهنشهينى . ئاشلىق ئېلىپ دايهنشهيگه مهرھهمهت قىلغانىدى

ھازىر پۇقراالرنىڭ «: دايهنشهي. ، دەپ قىستىدى»ئاشلىقنى ھازىر بېرىسهن«
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نىماي ئىككى ئوتتۇرىدا ، دېسهن ئۇ»خامان ئالغان بېرەي. قولىدا ئاشلىق يوق

  . جېدەل يۈز بهرگهنىكهن-ئۇرۇش

بۇ چاغدا ئاتىلىق غازى كۇچادىكى نارمۇھهممهد پهرۋانىچىنى ئهمىرلهشكهر 

 يىگىتى 500 يىگىتى بىلهن، كورلىدىكى ھاجى مىرزىنى 1500دەرىجىسىدە 

كورلىغا شۇ يهرلىك تاشالن . بىلهن ئۈرۈمچىگه بېرىشقا پهرمان چۈشۈردى

تۇرپاندىكى ھېكىمخان تۆرەمگىمۇ .  ھاكىملىققا تهيىنلىدىقازىبهگنى

  . ئۈرۈمچىگه يۈرۈش قىلىش ئۈچۈن پهرمان قىلدى

ھېكىمخان تۆرەم، نارمۇھهممهد پهرۋانىچى، ھاجى مىرزا، مهھمۇدبهگ ئۆرگهنجى، 

  .  ئادەم بىلهن ئۈرۈمچىگه يېتىپ كهلدى8000ھهيدەر قۇل دادخاھ قاتارلىقالر 

الر دايهنشهي ئۆلگهندىن كېيىن ئوغلى تالىپ ئاخۇننى ئۈرۈمچىدىكى تۇڭگان

پهرمانلىرىغا بويسۇنۇپ تۇرغانىكهن، - ئۆزلىرىگه چوڭ قىلىپ ئۇنىڭ ئهمىر

جانابىي ئاتىلىق غازىدىن تالىپ ئاخۇننىڭ نامىغا دايهنشهيلىك مهنسهپ 

ھېكىمخان تۆرەم باشلىق سهركهردىلهر بىلهن . ئۈچۈن يارلىق كهلگهنىدى

مهسلىههت قىلىشىپ ئىتتىپاق بولۇپ شى شىكۇڭدىن -ڭهشتۇڭگانالر كې

ئىنتىقام ئېلىش قارارىغا كهلدى ۋە قوشۇنالرنى باشالپ نهنسهندىكى خىتايالر 

خىتايالر تهڭ كېلهلمهي، . ئۈستىگه بېسىپ بېرىپ جهڭگه كىرىشىپ كهتتى

ھېكىمخان تۆرەم . كىچىك نهنسهننى تاشالپ چوڭ نهنسهنگه قېچىپ كهتتى

كهردىلهر نهنسهندە تۇرۇپ، بولغان ۋەقهنى جانابىي ئاتىلىق غازىغا باشلىق سهر

نهنسهندىكى خىتايالر قاچقان بولسا «: ئاتىلىق غازىدىن. مهلۇم قىلدى

، »ئهمدى ئۈرۈمچىگه كېلىپ قىشنى شۇ يهردە چىقىرىڭالر. كارىڭالر بولمىسۇن

  . دېگهن جاۋاب كهلدى

لىب قوشۇن ئۈرۈمچىگه كهلسه، پهرمانغا بىنائهن غا. بۇ كهچكۈز پهسلى ئىدى

تۇڭگانالر تالىپ ئاخۇن دايهنشهينى بىر ئۆيگه قاماپ قويۇپ، داۋۇت خهلىپه الۋ 

شۇڭا ھېكىمخان تۆرەم باشلىق غالىب . رىنجانى ئۆزلىرىگه باش قىلىۋاپتۇ

ئىككى ئوتتۇرىدا ئۇرۇش بولۇپ ئاخىر . قوشۇننى ئۈرۈمچىگه كىرگۈزمىدى
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ۋالنى ئاتىلىق غازىغا مهلۇم قىلىپ دەرھال ئهھ. تۇڭگانالر غالىب كهلدى

ئهمما قوشۇن ئىچىدىكى پهيزى يۈز بېشى، ئاسرانقۇل . مهلۇمات ماڭدۇردى

قىپچاق ۋە تاغايى قهرشىقالر باتۇرلۇقتا رۇستهمى داستان ۋە سامى نهرىماندىن 

ئهگهر بۇ باتۇر پهلۋانالر بولمىغان بولسا، . زىيادە قهھرىمانلىقالرنى كۆرسهتتى

كىچىك ھهممىسىنىڭ جېنىنى ساقالپ قېلىش - ن ئىچىدىكى چوڭقوشۇ

  . ئاسان ئهمهس ئىدى

مهلۇمات جانابىي ئاتىلىق غازىنىڭ ھۇزۇرىغا يېتىپ بارغان ھامان، 

ئاقسۇدىكى ئۆمهرقۇل دادخاھ ئهمىرلهشكهر ۋە ئهزىم قۇل پانسات 

 لهشكهرنى ھېكىمخان تۆرەم ۋە نار مۇھهممهد 7000باشچىلىقىدىكى 

بۇالر . چىالرغا ياردەم بېرىش ئۈچۈن دەرھال ئاتلىنىشقا يارلىق چۈشۈردىپهرۋانى

يېتىپ بېرىپ تۇڭگانالر بىلهن ئۇرۇشۇپ داۋۇت خهلىپه الۋ رىنجانىڭ پايتهختى 

داۋۇت خهلىپه بىر مۇنچه تۇڭگانالر بىلهن قېچىپ . ئۈرۈمچىنى قولغا كىرگۈزدى

  . چىقىپ ماناسقا جېنىنى جايلىدى

غازى ئاقسۇدا توققۇز ئايدەك تۇرۇپ ئاندىن پايتهختى جانابىي ئاتىلىق 

  . قهشقهرگه قايتتى

شۇ ئهسنادا الۋ رىنجا خهلىپه ماناستىن نۇرغۇن چېرىكنى باشالپ كېلىپ 

ھېكىمخان تۆرەم، نارمۇھهممهد پهرۋانىچى، يېڭىدىن كهلگهن ئهمىرلهشكهر 

ۈرۈمچى ئ. باشلىق ھهممه قوشۇننى ئۈرۈمچى شهھىرىنىڭ ئىچىگه قامىۋالدى

ۋە ئۇنىڭغا قاراشلىق ئالته شهھهردىكى تۇڭگانالرنىڭ الۋ رىنجا داۋۇت 

 مىڭ تۇڭگان جهم 16. ئىخالسلىرى ناھايىتى زىيادە ئىكهن-خهلىپىگه ئهقىدە

بولۇپ كېلىپ ئۈرۈمچى شهھىرىنى قورشاپ تۆت ئاي قامال قىلىپ ئاتىلىق 

ما قامالدا ئهم. غازىنىڭ لهشكهرلىرىنى شهھهردىن تاشقىرى چىقارمىدى

قالغانالر تۈرلۈك ئىالج ۋە تهدبىرلهرنى قوللىنىپ، بولۇۋاتقان ئهھۋالالردىن 

ئاتىلىق غازى ئۆزىنىڭ مېهرىبان پهرزەنتى، . ئاتىلىق غازىنى خهۋەردار قىلدى

دىل رىشتىسى بېكقۇلىبهگنى باش قىلىپ مۇھهممهد كېرىم دادخاھ، ئېلىبهگ 
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 پانسات، خالمان پانساتالرنى قوشۇپ پانسات، مۇھهممهد سىيىت پانسات، نورۇز

 2000 يىگىتنى، تۆرە قۇل ۋە مۇھهممهد رېهىم پالۋانالرنى بېاش قىلىپ 5000

سهرۋازنى، ئۆمهرخان ئىشانغا تۆت چوڭ توپنى بېرىپ ھهممىسىنى قوشۇپ 

  . ئۈرۈمچىگه ماڭدۇردى

بېكقۇلىبهگ دۆلهت ئىشلىرىنى ۋە لهشكهركهشلىك تهرتىپىنى جانابىي 

سهپ بولۇپ -قائىدىلىرى بويىچه تهييارالپ سهپ-غازىنىڭ قانۇنئاتىلىق 

توقسۇننىڭ ھاكىمى جاھان دادخاھ . داغدۇغا بىلهن توقسۇنغا يېتىپ باردى

قۇدرىتىنىڭ -ساالمالر بىلهن ئالدىغا چىقىپ قونالغۇالرنى تهييارالپ كۈچ-سوۋغا

لىپ، جانابىي بېكقۇلىبهگ بهش كۈن ئارام ئې. يېتىشىچه خىزمىتىنى قىلدى

ئهھۋالىدىن تولۇق خهۋەردار بولۇپ، ئاندىن ئۈرۈمچى تهرەپكه -ئۇ تهرەپنىڭ ھال

  . ئاتالندى

داۋانچىڭلىقالرمۇ ئاتىلىق غازىدىن يۈز ئۆرۈپ داۋۇت خهلىپه الۋ رىنجاغا 

داۋانچىڭنى ئالماي تۇرۇپ ئۈرۈمچىگه بېرىش مۇمكىن . ئىتائهت قىلغانىكهن

لغا ئېلىش جېڭىنى قىلىشقا مهجبۇر نائىالج داۋانچىڭنى قو. ئهمهس ئىدى

قىرىق كۈن ئۆتكهندە غهلىبه شامىلى نامايان بولۇپ، مهقسهت گۈللىرى . بولدى

دىن كۆپرەك ئادەم 1500تۇڭگانالردىن . بېكقۇلىبهگنىڭ قولىغا كهلدى

  . چىسى ئۆلدى، بىر نهچچىسى يارىدار بولدى200يىگىتلهردىن . يوقىتىلدى

 ئۇالر ھېكىمخان تۆرەم ۋە نارمۇھهممهد داۋانچىڭ ئېلىنغاندىن كېيىن

. پهرۋانىچىالرغا ياردەم بېرىش ئۈچۈن يۈرۈش قىلىپ ئۈرۈمچىگه يېتىپ باردى

بېكقۇلىبهگ شهھهرنىڭ تېشىدىن ھېكىمخان تۆرەم ۋە پهرۋانىچىالر شهھهرنىڭ 

ئاخىر ياقۇپبهگ . قاتتىق جهڭ ۋە سوقۇشالر بولدى. ئىچىدىن ھهرىكهت قىلدى

بۇ تارىخىي ھىجرىيىنىڭ . ېلىپ تۇڭگانالرنى مهغلۇپ قىلدىقوشۇنى غالىب ك

دەك 1000.  مىڭدىن ئارتۇق تۇڭگان ھاالك بولدى15.  ئىدى    يىلى-1289

بۇ ئۇلۇغ غهلىبه خهۋىرىنى . چىسى يارىدار بولدى400. يىگىت چىقىم بولدى

جانابىي ئاتىلىق غازى .  قىلىپ ياقۇپبهگنىڭ دەرگاھىغا ئهۋەتتى  »پهتهنامه«
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ياراق -تىلال، ئات- سهرۇپاي، تهڭگه-كىمخان تۆرەم باشلىق ھهممىسىگه تونھې

  . ئىنئام قىلدى

قوشۇن ئۈرۈمچىدە قامىلىپ تۇرغان كۈنلهردە يىگىتلهرنىڭ ئهھۋالى ناھايىتى 

. قىممهتچىلىكمۇ چېكىگه يهتتى. ناچار بولۇپ كۆپ قىيىنچىلىقالرنى تارتتى

. هتتا ئۇنىڭغىمۇ تېپىلمىدىھ. بىر جىڭ ناننى بىر سهر كۈمۈشكه ئالدى

. ئاتالرغا تامنىڭ سۇۋاقلىرىنى سويۇپ، سۇدا يۇيۇپ سامىنىنى ئايرىپ بهردى

  . بۇنىڭ بىلهنمۇ ئىالج بولماي ئاتالر ئۆلدى

ئۈرۈمچى قولغا كىرگۈزۈلگهندىن كېيىن، بېكقۇلىبهگ ھېكىمخان تۆرەمگه ئۆز 

  . ۋەتىنى تۇرپانغا قايتىپ كېتىشكه رۇخسهت قىلدى

لىبهگ قالغان ئهمىر لهشكهر، پانساتالر بىلهن ئىككى ئاي ئۈرۈمچىدە بېكقۇ

. كومادىدا جهڭ ۋە ئۇرۇشالر بولدى.  ئاتالندى تۇرۇپ، ئۇنىڭدىن كېيىن كومادىغا

تۇڭگانالر ئاقىۋەت . بۇ ئۇرۇشتا خالىباي پانساتقا ئوق تېگىپ شېهىت بولدى

رمانالرغا په- پىشكهشلهر بىلهن چىقىپ ئهمىر- تهڭ كېلهلمهي تارتۇق

بېكقۇلىبهگ قوبۇل . بويسۇنىدىغانلىقلىرىنى بىلدۈرۈپ ئامانلىق تىلىدى

  . كۆرۈپ يۇرتلىرىنى ئۆزلىرىگه بېرىپ بىر نهچچه كۈندىن كېيىن قايتتى

بۇ كۈنلهردە جانابىي ئاتىلىق غازى قهشقهردىن مهرغىالنىلىق يهھيا يۈز 

گهپلهر بىلهن ناۋاتتهك تاتلىق - بېشىنى مۇاليىم، شېرىن سۇخهن، قهنت

يېزىلغان خهت ۋە سوۋغاتالر بىلهن ئهلچى قىلىپ ماناستىكى داۋۇت خهلىپه الۋ 

يهھيا يۈز بېشى داۋۇت خهلىپىنىڭ ئالدىغا . رىنجانىڭ ئالدىغا ئهۋەتكهنىدى

ئهمما الۋ رىنجا . بېرىپ ئهلچىلىك رەسمىيهتلىرىنى بهجا كهلتۈردى

 ئهلچىسىنىمۇ كۆرمهيمهن، سۆزلىرىنى ئاڭلىمايمهن،-ئهنجانلىقالرنىڭ گهپ

بىلله . دەپ غهزەپ ئاچچىقى ۋە جاھىللىقىدىن يهھيا يۈز بېشىنى دارغا ئاستى

ئاتىلىق غازى داۋۇت خهلىپىنىڭ بۇ خىل . بارغان ئادىمىنى يوقاتتى

قىلمىشلىرىنى ئاڭالپ، غهزىپى ئۆرلهپ ئالالبهگ پانسات، ھىسامىددىن پانسات، 

 لهشكهرنى ماناسقا 2000 باش قىلىپ ئاخۇن پانسات، باقى پانساتالرنى
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بۇالر يېتىپ بېرىپ بېكقۇلىبهگكه ئۇچرىشىپ ئۇالر بىرلىكته . ماڭدۇردى

. ئاتلىنىپ ماناسقا يېتىپ بېرىپ شهھهرنى مۇھاسىرە قىلدى ۋە جهڭلهر بولدى

. ئۇالر بىر نهچچه قېتىم مهغلۇپ، نهچچه قېتىم غالىب بولۇپ ئۇرۇشتى

 شۇ كۈنى داۋۇت خهلىپه زەھهر يهپ ئۆز جېنىنى .ئاقىۋەتته ماناسمۇ ئېلىندى

. مۈلكىنى غالىب قوشۇن تاپشۇرۇۋالدى-پۈتۈن مال. ئۆزى ئهزرائىلغا تاپشۇردى

دىن ئارتۇق تۇڭگان 2000. دىن كۆپرەك يىگىت ئۆلدى300بۇ ئۇرۇشتا 

  . يوقىتىلدى

تۇڭگانالرنىڭ شهھهرلىرى ئىككىنچى قېتىم ياقۇپبهگ ئاتىلىق غازىغا تهۋە 

كىچىك، - ئۈرۈمچىگه تهۋە ئالته شهھهردىكى پۈتۈن تۇڭگانالرنى چوڭ. ىبولد

بىرلهپ خهتلهپ، بايلىرىغا - كهمبهغهل دەپ ئايرىماي ھهممىسىنى بىر-باي

 سهر، ئهڭ كهمبهغىلىگه 800 سهردىن كۈمۈش، ئۇنىڭدىن تۆۋەنرەكلىرىگه 1000

 شۇنىڭدىن.  سهردىن كۈمۈش سېلىق سېلىپ زورلۇق بىلهن يىغىۋالدى10

  . كېيىن ھهممه تۇڭگانالر ئاجىز ۋە خارابلىققا يۈز تۇتتى

بېكقۇلىبهگ كهنجى ئاخۇن دېگهن بىر ساال تۇڭگاننى ھهممه تۇڭگانالرغا 

دايهنشهي قىلىپ، ئۈرۈمچى ئالته شهھهر تۇڭگانلىرىنى شۇنىڭغا تاپشۇرۇپ بۇ 

تهرەپنىڭ ئىشلىرىنى سهرەمجان قىلىپ ھهممه غالىب قوشۇنالر بىلهن 

ماشايىخ، شېهىتلهرگه قۇرئان شېرىپنى -تۇرپاندىكى مازار. غا قايتتىتۇرپان

چىراق، سهدىقىلهرنى - بىچارە، كهمبهغهللهرگه نهزىر- خهتمه قىلدۇرۇپ، ئاجىز

  . بېرىپ دۇئاسىنى ئالدى

كورال ھاكىمى ھاجى مىرزا بىپهرۋالىق قىلىپ قالماقالرنىڭ خانى 

بۇ . چه ئادەملهر زايه بولدىخوتۇنخاننى قولدىن چىقىرىپ قويدى ۋە بىر نهچ

گۇناھلىرىنى گهدىنىگه قويۇپ كورلىنىڭ ھاكىملىقىدىن ئېلىۋېتىپ 

كورلىغا نىياز مۇھهممهد . قهشقهرگه ئاپىرىپ ئۈچ يىل توختىتىپ قويدى

ياقۇپبهگ نارمۇھهممهد پهرۋانىچىنى كونا سىپاھ دەپ . توقسابهنى ھاكىم قىلدى

ىنى ئۈرۈمچىگه بۇيرۇغان قاراپ ئىلگىرى ھېكىمخان تۆرەم ئىككىس
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لهشكهر دەرىجىسىدە قىلىپ، مۇھىم ئۇرۇش -نارمۇھهممهد پهرۋانىچىنى ئهمىر

ۋاقىتلىرىدا ھېكىمخان تۆرەمنى نارمۇھهممهد پهرۋانىچىنىڭ ئهمرىگه 

ئۈرۈمچىگه بارغاندىن كېيىن . بويسۇنۇشنى بهلگىلهپ پهرمان چۈشۈرگهنىدى

ى تالىپ ئاخۇندىن بىر مۇنچه نارمۇھهممهد پهرۋانىچى دايهنشهينىڭ ئوغل

تالىپ «كۈمۈشلهرنى مهخپىي ئېلىپ جانابىي ئاتىلىق غازىغا، -نهقدىنه ئالتۇن

ئاخۇننى ئۈرۈمچىگه دايهنشهي قىلىپ بېرىلسه، تۇڭگانالر تالىپ ئاخۇننى 

، دەپ ئهرز بهرگهنلىكتىن تالىپ ئاخۇننى دايهنشهي قىلىپ »خااليدىكهن

گانالرنىڭ چوڭلىرى تالىپ ئاخۇنغا ئىتائهت ئهمما تۇڭ. يارلىق چۈشۈرگهنىدى

قىلىشنى نومۇس بىلىپ ئىككىنچى قېتىم داۋۇت خهلىپىنى ئۆزلىرىگه باش 

شى . قىلىپ ئاتىلىق غازىغا ئىتائهت قىلىشتىن باش تارتقانىكهن

شىكۇڭنىڭمۇ سۇ يهنشهيگه قهدىمدىن تارتىپ ئاداۋىتى بولغانلىقتىن ئاتىلىق 

ىلهن سوقۇشۇۋاتقان چاغدا تۇرپانغا بېرىپ ئاتىلىق غازى تۇرپاندا سۇ يهنشهي ب

بۇ ۋەقه يۇقىرىدا بايان قىلىپ . غازىغا ياردەم بېرىپ خىزمهت كۆرسهتكهنىدى

  . ئۆتۈلدى

كىچىك پۈتۈن تۇڭگانالرنىڭ داۋۇت خهلىپه الۋ رىنجاغا بولغان - چوڭ

 نار مۇھهممهد پهرۋانىچى داۋۇت. ئىخالسلىرى ھهددىدىن زىيادە ئىدى-ئهقىدە

خهلىپىنى تۇڭگانالرغا چوڭ قىلىپ بېرىلسه، دەپ ئهرز قىلغان بولسا، ئاتىلىق 

غازى يارلىق چۈشۈرۈپ داۋۇت خهلىپه تۇڭگانالرغا باشلىق بولغان بولسا، بۇ 

يىگىت ۋە تۇڭگانالرنىڭ . ماجىراالرنىڭ بولماسلىقى مۇمكىن ئىدى- جېدەل

هھۋالالرنى بىلىپ، جانابىي ئاتىلىق غازى بۇ ئ. خۇنلىرىمۇ تۆكۈلمهس ئىدى

نارمۇھهممهد پهرۋانىچىغا كايىپ قهشقهرگه ئاپىرىپ سوغۇق ئۆيگه سوالپ قويۇپ 

ئۈرۈمچى ۋە . كۇچاغا ئامىلخان تۆرەمنى ھاكىم قىلدى. مۇزلىتىپ ئۆلتۈردى

تاغايى قهرشىقنى . ماناسالردا باتۇرلۇق كۆرسهتكهن ئاسرانقۇلنى پانسات قىلدى

 پهيزى يۈز بېشى ئۆزىنىڭ پانساتى مهھمۇد .ياساۋۇلالرغا يۈز بېشى قىلدى

ئۆرگهنچىگه گهدەنكهشلىك قىلغانىكهن، شۇنىڭ ئۈچۈن كايىپ مۇز داۋانغا 

كهلگهندە ئهمىلىدىن بوشاتتى، پهيزى يۈز بېشى مۇز داۋاندىن قاچقانىدى، 

. تۇتتۇرۇپ كېلىپ گۇناھلىرىنى گهدىنىدە قويۇپ شۇ يهردىال يوقاتتى
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يۈسۈپ ئاخۇن تۇڭگاننى يىگىتلهرگه .  تاپشۇردىئۈرۈمچىنى كهنجى ئاخۇنغا

ئۈرۈمچى كوناشهھهرگه تۇردى قۇلى . ياساۋۇل بېشى قىلىپ تهيىنلىدى

تۆت .  يىگىتنى قويدى1000دادخاھنى ئهمىرلهشكهر قىلىپ تۆت پانسات بىلهن 

تۇڭگانالر تىنچ ۋە . پانسات ھهر يىلى نۆۋەت بىلهن ئالمىشىپ تۇردى

بۇ چاغ تارىخىي . كهسىپلىرىگه مهشغۇل بولدى-ھۈنهرخاتىرجهملىك بىلهن ئۆز 

  .  ئىدى   يىلى-1290ھىجرىيىنىڭ 

جانابىي بېكقۇلىبهگ غهلىبه بىلهن پايتهخت قهشقهرگه قايتىپ ئاتىلىق غازى 

تۇڭگانالردىن ئولجا ۋە ئالۋانغا ئالغان يامبۇ، كۈمۈش، چىنه، . بىلهن كۆرۈشتى

 تىزىمالپ دۆلهتلىك خهزىنىگه چاي قاتارلىق ئېسىل مالالرنى بىرمۇ بىر

تۇڭگانالرنىڭ شهھهرلىرىدە بولغان ۋەقهلهرنى ياقۇپبهگكه . تاپشۇرۇپ بهردى

ئاتىلىق غازى خۇرسهن بولۇپ ماختاپ ئاپىرىنالر . تهپسىلىي مهلۇم قىلدى

بېكقۇلىبهگنى پۈتۈن غالىب قوشۇننىڭ ئۈستىگه ئهمىرلهشكهر، . ئوقۇدى

سهرۋازالرغىمۇ ئۆز - ىرلهشكهر، پانسات، يىگىتقالغان ئهم. ئهمىرىلئۇمرا قىلدى

بۇنىڭ . اليىقىدا ئىنئامالر قىلىپ ھهممىنى خۇرسهن ۋە رازى قىلدى

شۈكرانىسىگه چوڭ توي قىلىپ ئۆلىما، سهيىد ئهمىرلهشكهر، پانسات، 

سهرۇپاي، - غۇرۋاالرغا تون-سهرۋاز، پۈتۈن ئاھاله، پۇقرا، بارلىق غېرىب-يىگىت

چىراق، سهدىقىلهرنى - يېتىم ئوغۇلالرغا نهزىر-ل خوتۇنتىلالالرنى بېرىپ، تۇ

قۇرئان قىلىپ، بۇالرنىڭ ساۋابىنى - بېرىپ بىر نهچچه قارىيالر خهتمه

  . ئهرۋاھالرغا بېغىشلىدى

ئىككىنچى قېتىم . ئاتىلىق غازى دەسلهپ تۇرپان، ئۈرۈمچىلهرنى ئېلىپ ياندى

 تولۇق ئۈچ يىل بۇ ئارىدا. بېكقۇلىبهگ بېرىپ يېڭىباشتىن بويسۇندۇردى

بۇ شهھهرلهرنىڭ . دەپنه بايلىقالرغا زىيان بولدى- نۇرغۇن خهزىنه. ۋاقىت ئۆتتى

بولۇپمۇ نۇرغۇنلىغان قىممهت باھالىق كاتتا . خىراجلىرى يهتمىدى- باج

سهرۋازالر -قىممهتچىلىك بولۇپ كېتىپ يىگىت. ئارغىماق ئاتالر ھاالك بولدى

ىقىغا گىرىپتار بولۇپ، ئىچى سۈرۈش ئات گۆشىنى يېگهنلىكتىن، قورساق ئاغر

تۇڭگانالردىن قهھرىمانالرنىڭ تىغى، . سهۋەبى بىلهن بىر مۇنچىسى ئۆلدى
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تهقدىرى بىلهن -پادىشاھنىڭ سىياسىتى، بهلكى قۇدرەتلىك تهڭرىنىڭ ئىرادە

 مىڭدىن كۆپرەكى پاالكهت دەرياسىغا غهرق بولۇپ، ئۇ دۇنيانىڭ بازىرىنى 200

  . ئاۋات قىلدى

قىز نارەسىدە -كىچىك، ئوغۇل-ۋاقتىدا ئۆلۈپ كهتكهن چوڭئۇرۇش 

خىتاي، قالماق ۋە تۇڭگانالرنىڭ بالىلىرىنى . بالىالرنىڭمۇ ھېسابى يوق

ئانىلىرى ئازغىنا - بهزىلىرىنى ئاتا. سودىگهرلهر ئولجا تهرىقىسىدە ئهسىر ئالدى

ه بهزىلىرىنى قورسىقىنى بېقىپ خىزمىتىگ. توقاچقا ساتتى-ئوزۇق، نان-ئاش

مۇسۇلمانالر ئۇالرنىڭ قىزلىرىنىڭ . سېلىش ئۈچۈن كىشىلهرگه بىكارغا بهردى

شۇنىڭ . چوڭ قىلىپ ئۆز ئهمرىگه ئالدى ياكى بىرگه نىكاھ قىلىپ قويدى

بۇالردىن تۇغۇلغان بالىالر چوڭ . پهرزەنتلىك بولدى-ئوچاقلىق، باال-بىلهن ئۆي

بۇ . ىلىشىپ كهتتىبولۇپ ئادەم قاتارىغا كىرىپ مۇسۇلمانالر بىلهن ئار

. ساۋادىنى چىقىرىپ مولال قىلدى- بالىالرنى مهكتهپكه بېرىپ ئوقۇتۇپ خهت

بهزىلىرى مۇرەتتهپ قارى بولۇپ . بهزىلىرىنى ھۈنهرگه بېرىپ كهسىپدار قىلدى

  . كامالهتكه يهتتى

شۇ چاغالردا بۇ ئالته شهھهردىكى ھهر بىر ئادەمنىڭ ئۆيىدە يېڭى مۇسۇلمان 

بهشى، ئاز دېگهندە - الماق، تۇڭگانالرنىڭ بالىلىرىدىن تۆتبولغان خىتاي، ق

تېشىپ پهرغانه ۋىاليىتى، -بۇ ئالته شهھهردىن ئېشىپ. ئىككىسى بار ئىدى-بىر

. بۇخارا، تۈركىستان، بهدەخشان، ھهتتا رۇم، ھىندىستانالرغىچه ئهپكهتكهنىدى

، بارغان يوسۇنلىرىدا چىڭ ۋە مۇستهھكهم بولۇپ- ئۇالر مۇسۇلمانچىلىق قائىدە

  . مۈلۈك ئېلىپ ئۆمۈر ئۆتكۈزدى- سۇ، جاي- جايلىرىدا يهر

ئۆز قۇدرىتىڭ ۋە رەھمىتىڭ بىلهن شۇ يېڭى : ئۇلۇغ مېهرىبان تهڭرىم

دېگهن » الئىالھه ئىللهلالھۇ، مۇھهممهدۇن رەسۇلۇلالھ«مۇسۇلمانالرنىڭ ۋە 

كىچىك - كهلىمه شېرىپنى تىلىغا جارى قىلغان ھهممه بهندىلىرىڭنىڭ چوڭ

چىن ئىخالسى بىلهن الئىالھه ئىللهلالھۇ، «. ۇناھلىرىنى ئهپۇ قىلغىنگ

، دېگهن ھهدىسنىڭ »مۇھهممهدۇن رەسۇلۇلالھ دېگهن كىشى جهننهتكه كىرىدۇ
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سوراقسىز جامالىڭغا مۇشهررەپ -مهزمۇنى بويىچه قىيامهت كۈنى سوئال

 قىلىپ، يۈزىمىزگه جهننهتنىڭ ئىشىكىنى ئېچىۋەتسهڭ، سېنىڭ دەرگاھىڭدا

بهندىلىرىڭگه . چۈنكى سهن كهرەملىك سېخىيسهن. ھېچقانچه ئىش ئهمهس

  . مېهرىبان ۋە شهپقهتلىكسهن

11  

بهدۆلهت ياقۇپبهگ ئاتىلىق غازىنىڭ ئىككىنچى قېتىم تۇرپانغا  
يۈرۈش قىلغانلىقى ۋە دۆلىتى ئالىيلىرىنىڭ زاۋاللىققا يۈز 

    تۇتقانلىقى؛ بهلكى دۆلهت قۇياشىنىڭ غهربكه قاراپ
 پهسلىگهنلىكى

ياز پهسلىنىڭ ئاخىرىدا ) چاشقان يىلى (  يىلى-1288تارىخىي ھىجرىيىنىڭ   

ياقۇپبهگ ئۈرۈمچى ۋە تۇرپاننىڭ جهڭلىرىدىن خاتىرجهم بولۇپ، ھهيۋەت سۆلهت 

بىلهن قايتىپ ئاقسۇ شهھىرىگه كهلدى ۋە مولال جىيان مىرزا بېشىنى 

 كۇچالىق ئابدۇراھمان گۇناھكار قىلىپ ئاقسۇدىن يۆتكىۋېتىپ، ئورنىغا

دادخاننى قويۇپ، مۇھهممهد مۇسا توقسابهنى ساالم ئاغىسى قىلىپ 

  . ئهۋەتكهنىدى

باش باھار پهسلى پهرزەنتى ) كاال يىلى (  يىلى- 1289تارىخىي ھىجرىيىنىڭ 

بېكقۇلىبهگنى ھېكىمخان تۆرەمگه ياردەم بېرىپ ئىككىنچى قېتىم 

بېكقۇلىبهگ ئۈرۈمچى . ىدىئۈرۈمچىنى بويسۇندۇرۇش ئۈچۈن ئهۋەتكهن

 ئاي بولغاندا، يهنى تارىخىي ھىجرىيىنىڭ 14تهۋەسىنى قولغا كىرگۈزۈپ 

.  ياز پهسلىدە يېنىپ كېلىپ ئاتىلىق غازى بىلهن كۆرۈشكهنىدى   يىلى- 1290

 بىر يىل يۇرت ئىچى تىنچ، خاتىرجهملىك بىلهن ئۆتتى، ئهمما    يىلى-1291

ۇمۇل، لهنجۇ تهرەپلهردىن داخۇ،  ق  يىلى-1292تارىخىي ھىجرىيىنىڭ 

بۇالرنىڭ ئهھۋالى مۇشۇ كىتابنىڭ ( ئىسىملىك ئىككى تۇڭگان  شياۋخۇ

چاپارمهن -  مىڭدىن كۆپرەك ئاتارمهن30) مۇقهددىمىسىدە بايان قىلىندى

بۇالرنىڭ مهقسىتى ياقۇپبهگ . تۇڭگانالرنى باشالپ تۇرپان تهۋەسىدە پهيدا بولدى
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كىرىپ ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلساق ۋە ھهممىمىز ئاتىلىق غازىنىڭ خىزمىتىگه 

ئىتتىپاقلىشىپ بېيجىڭ خىتايلىرىغا تاقابىل تۇرساق، دېگهندىن ئىبارەت 

ئهسلىدە بۇ داخۇ، شياۋخۇ دېگهن تۇڭگانالر بېيجىڭ تهرەپتىن چىققان . ئىدى

. نۇرغۇن خىتاي چېرىكلىرىگه تهڭ كېلهلمهي قېچىپ بۇ تهرەپكه كهلگهنىدى

 نۇرغۇن تۇڭگانالرنىڭ تۇرپان تهۋەسىگه كهلگهنلىكىدىن ھېكىمخان تۆرەم

ۋاقىپ بولۇپ، ئالدىغا نۇرغۇن قوشۇن چىقىرىپ ئۇالرنى تۇرپانغا كىرگۈزمىدى 

ۋە تۇرپاننىڭ سىرتىدىنال ماناس، ئۈرۈمچى تهرەپكه ئۆتكۈزۈۋېتىپ، ئۇالرغا شۇ 

ى يايالقالرن- ئهتراپتا تېرىقچىلىق قىلىپ ھوسۇل ئالغۇدەك كهڭرى زېمىن

ئۇالرمۇ دېهقانچىلىق قىلىپ كۈن كهچۈرۈشنىڭ . كۆرسىتىپ بهردى

سهھرالىرىدىكى - بۇ تۇڭگانالر قۇمۇلنىڭ شهھهر. تهرەددۇتىغا كىرىشتى

بالىلىرى بىلهن قوشۇپ ئۆز - ئايال، خوتۇن- تاالپ، ئۇالرنى ئهر- ئاھالىنى بۇالپ

ھېكىمخان تۆرەم بۇ . ماكانلىرىدىن ئايرىپ بىلله ئېلىپ كهلگهنىكهن

شهپقهتلىرى تۇتۇپ، بۇالر جايالشقان - ئهھۋالدىن خهۋەر تېپىپ ئۇالرغا رەھىم

بۇنىڭدىن بۇرۇن يهنى تۇرپاننى . ئوزۇق چىقىرىپ بهردى- سهھراالرغا ئاش

ئاتىلىق غازى ئۆزىگه ئىتائهت قىلدۇرۇشتىن ئىلگىرى، ئۈرۈمچىدىكى 

ىلهن  مىڭ تۇڭگان ب30دايهنشهي، سۇيهنشهي دېگهن تۇڭگانالرمۇ قۇمۇلغا 

تاراج قىلىپ بىر مۇنچه - بېرىپ، قۇمۇل ۋاڭىنى ئۆلتۈرۈپ، يۇرتىنى تاالن

  . قۇمۇل خهلقىنى ۋاڭنىڭ ئاغىچىسى بىلهن قوشۇپ ئېلىپ كهلگهنىدى

پهرەڭ مهلىكىسىگه دوستلۇق ― جانابىي ئاتىلىق غازى بۇرۇن لوندونغا 

پىشكهشلهر بىلهن - ئاالقىسىنى ئورنىتىش مهقسىتىدە نۇرغۇن تارتۇق

ساالمالر پهرەڭ -بۇ سوۋغا. بدۇسهمهت ئىشىكئاغىنى ئهۋەتكهنىكهنئا

 مىڭ پىستانلىق مىلتىق 20مهلىكىسىگه بهكمۇ يارىغانلىقتىن، ياقۇپبهگكه 

بۇ مىلتىقالرنى ئاتىلىق غازى ئۆزىنىڭ . سوۋغات قىلغانىكهن

  . سهرۋازلىرىغا تارقىتىپ بهرگهنىدى-يىگىت

ۇھهممهدجان بايالرنى نۇرغۇن يهنه بىر ۋەقه، ئهھرارخان تۆرەم ۋە م

تهڭگىلهر بىلهن مىلتىق ئېلىپ - پىشكهشلهر ۋە كۆپلىگهن تىلال- تارتۇق
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 100 مىلتىق،    ۋە كالتوس   مىڭ دومله40. كېلىش ئۈچۈن يهنه ئهۋەتكهنىدى

 شىرە ئېسىل چاي ئهكىلىپ 200 جىڭدىن كېلىدىغان 100ئاتتا ھهر شىرەسى 

 شىرە 200ئاتىلىق غازى بۇ . نىدىئاتىلىق غازىنىڭ نهزەرىدىن ئۆتكۈزگه

چاينىڭ شىرەلىرىنى ياردۇرۇپ ئوردىنىڭ سهھنىسىگه خامان قىلىپ 

بۇ چايالرنى ئهمىرلهشكهر، پانسات، . تۆكتۈرۈۋىدى، يوغان بىر دۆۋە بولدى

ئهمهلدار، ھهتتا بالىالرغىچه - كىچىك ئهمىر- سهرۋازالر، چوڭ-يىگىت

ىن، ئهقهللىي ئهڭ تۆۋەنلىرىگه بىر دەرىجىسىگه قاراپ ئون لېگهن، بهش لېگهند

مۇالزىمالر ھېچقايسىسى بۇ ئىنئامدىن قۇرۇق . لېگهندىن ئىنئام قىلدى

بۇ چاي شۇنداق پۇراقلىق چاي ئىكهنكى، ئوردا ئىچى، بهلكى شهھهر . قالمىدى

  . ئهنبهردەك خۇشبۇي قىلىۋەتتى-ئىچىنى مۇشكى

ېتىم سهپهر قىلىش مۇشۇ كۈنلهردە ئاتىلىق غازىنىڭ كۆڭلىدە يهنه بىر ق

ئۇشتۇمتۇت پهرغانه ۋىاليىتىدىكى قىپچاق . ئارزۇسى پهيدا بولغانىدى

 تۇڭگان ئهۋەتسىڭىز، 2000زەمبىرەك بىلهن -ياراق، توپ-قورال«ئاپتابهچىدىن 

دېگهن » ئورۇسالر بىلهن سوقۇشۇپ پهرغانه ۋىاليىتىنى ئورۇسالردىن تارتىۋالسام

ە بۇ ئاپتابهچى ئۆز ئهتراپىغا بىر مۇنچه ئهسلىد. خهۋەرنى ئېلىپ ئهلچى كهلدى

قىپچاقالرنى يىغىپ روسىيىگه ئىتائهت قىلىشتىن باش تارتىپ، 

ئاتىلىق غازىغا تهڭرىدىن تۇيۇقسىز . ياقىالردا كۈن ئۆتكۈزۈپ يۈرگهنىدى- چهت

ماڭا ئۈرۈمچى تهرەپتىن دۈشمهن پهيدا «: بىشارەت بولغاندەك ئاپتابهچىگه

خۇدا خالىسا . نماقچى بولۇپ تهييارالنغانىدىمشۇڭا ئۆزۈم ئاتال. بولدى

يېقىندا قايتىپ كېلىپ نۇرغۇن قوشۇن بىلهن بېرىپ سىزگه ئۆزۈم ياردەم -پات

، » ئادەم بىلهن روسىيىدەك بۇ چوڭ يۈكنى كۆتۈرگىلى بولمايدۇ2000. بېرەي

  . دېگهن تاتلىق گهپ، مۇاليىم سۆزلهر بىلهن ئۇنىڭ ئهلچىلىرىنى يولغا سالدى

دۆلهتلىرى - ىي ئاتىلىق غازىنىڭ دۆلهت ئاپتىپىنىڭ نۇرى زاۋالغا، بهختجاناب

ئۇ تارىخىي ھىجرىيىنىڭ . راۋاجلىقتىن چۈشكۈنلۈككه يۈز كهلتۈرگهنىدى

: يولغا چىقىدىغان چاغدا.  كۈز پهسلىدە يېڭىسارغا كهلدى   يىلى- 1292

ۋەرمۇ ، دېگهن خه»خاقانى چىن تهرەپتىن نۇرغۇن قارا چېرىك قۇمۇلغا كهپتۇ«
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بۇ چاغدا ئۆمهر قۇل دادخاھ، جامهدار دادخاھالر باشلىق بىر نهچچه . كهلگهنىدى

جانابىي ئالىي پايتهختىدىن قوزغالمىسا، «: سادىق، ياخشى نىيهتلىك كىشىلهر

ھهر قانداق خىزمهت بولسا بىز كهمىنه قۇللىرىغا پهرمان بهرسه، بېرىپ 

: ئاتىلىق غازى.  قىلدى، دەپ ئىلتىماس»بىجانىدىل ئادا قىلىپ كهلسهك

. ، دەپ قوبۇل قىلمىدى»سىلهر قهشقهردە تۇرۇپ تۇرۇڭالر، ئۆزۈم بېرىپ كېلهي«

بىز بارماي «بۇنىڭدىكى سهۋەب، ئۆمهر قۇل دادخاھ ۋە جامهدار دادخاھالر 

مۇشۇ ۋەجىدىن بۇالرنى . ، دېگهنىكهن»ھېچقانداق شهھهر ئېلىنغىنى يوق

ئۇ . يۇپ، ئۆزى ئاتلىنىپ ماڭغانىدىقهشقهردە بېكقۇلىبهگنىڭ قېشىدا قو

يهكهننىڭ قازى رەئىسى . يېڭىساردىن يولغا چىقىپ يهكهنگه كېلىپ چۈشتى

مولال نىئمان ئاخۇن ئۆزىنىڭ ھوقۇق دائىرىسىدىن ئارتۇق ئوشۇقچه ئىشالرنى 

خۇسۇسهن ئالىي ئوردا تهقلىدىدە قىلىپ بىر كاتتا . قىلغانىكهن

قۇلىقىغا - ئىش ئاتىلىق غازىنىڭ سهمىبۇ . ئىمارەت ياساتقانىكهن-ھويال

ئاڭالنغاندىن كېيىن بىر كېچىدە ئۆزى مهخپىي بېرىپ ئهينى ئهھۋالنى 

كۆرگهندىن كېيىن قازى رەئىسىنى چاقىرتىپ كېلىپ ئهمىلىدىن ئېلىپ 

. مۈلكىنى دۆلهت خهزىنىسىگه تاپشۇرۇۋالدى-تاشالپ نهزەربهند قىلدى ۋە مال

بۇزۇپ، ئورنىغا تهرەتخانا سېلىشقا - چېقىپ سهرۋازغا مهزكۇر ئىمارەتنى200

  . ئاران بۇزۇپ بولدى-  كۈندە ئاران15سهرۋازالر بۇ ئىمارەتنى . پهرمان بهردى

 كۈن تۇرغاندىن كېيىن يولغا چىقىپ 20جانابىي ئاتىلىق غازى يهكهندە 

بۇ دەل كۈز . ناھايىتى داغدۇغا ۋە ھهشىمهتلهر بىلهن ئاقسۇغا يېتىپ باردى

ئهمما ئۈرۈمچى تهرەپكه .  ئۇ بۇ يىلقى قىشنى ئاقسۇدا چىقاردى.پهسلى ئىدى

  . ئارقىدىن لهشكهر ماڭدۇردى-ئارقا

ئۇنىڭغا .  تارتۇق ئېلىپ ساالمغا كهلگهنىدى90خوتهندىن نىياز ھېكىمبهگ 

بۇ چاغ تارىخىي . قىش ئۇزاپ باھار كهلدى. جاۋاب بهرمهي توختىتىپ قويدى

  . سلى ئىدى باھار په   يىلى- 1293ھىجرىيىنىڭ 
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ياقۇپبهگ ئهمدى ئۆزىنىڭ ئهسلى مهقسهت ۋە نىشان تهرىپىگه يۈرۈش قىلىش 

نىياز ھېكىمبهگنى ھهمراھ قىلىپ بىلله ئېلىپ ھهيدە قۇل . قارارىغا كهلدى

دادخاھ، كېرىمباي مىرزا پانسات، شاغاۋۇل دادخاھنىڭ ئوغلى ئىسهاقجان 

 مىڭ 10انسات باشلىق پانسات، ئابدۇراھمان دادخاھنىڭ ئوغلى ھاپىزبهگ پ

زەمبىرەك قاتارلىق ئهسلىههلهرنى ئېلىپ -  سهرۋاز ۋە توپ3000يىگىت، 

ئاستا كۇچاغا -ھهيۋەت ۋە داغدۇغىالر بىلهن ئارغىماقلىرىغا مىنىشىپ ئاستا

شۇ . بىر نهچچه كۈن تۇرغاندىن كېيىن ئۇ يهردىن كورلىغا باردى. يېتىپ باردى

خاقانى چىن «: ڭى كهنجى ئاخۇندىنچاغدا ئۈرۈمچىدىكى تۇڭگانالرنىڭ چو

، دېگهن مهلۇمات »تهرىپىدىن بىر مۇنچه خىتايالر چىقىپ گۇچۇڭغا كهلدى

ئاتىلىق غازى بۇ مهلۇماتنى كۆرگهندىن كېيىن . يېتىپ كهلدى

. يالغانلىقىنى ئېنىقالش ئۈچۈن، تاغاي ياساۋۇلنى ئۈرۈمچىگه ئهۋەتتى- راست

بىر مۇنچه «:  كهلگهندىن كېيىنتاغاي ياساۋۇل ئۈرۈمچىگه بېرىپ قايتىپ

، دەپ »پاراكهندە، تېرىندى خىتايالرنىڭ گۇچۇڭغا كهلگهنلىكى راست ئىكهن

ئۇنىڭغىچه ئاتىلىق غازى كورلىدىن قوزغىلىپ چىقىپ، . خهۋەر ئهكهلدى

تاغاي . قاراشهھهردىن ئۆتۈپ ئۇششاقتالنى چۈشكۈن قىلىپ ئورۇنالشقانىدى

، دەپ مهلۇمات بهرگهنلىكتىن »ايالر ئىكهنپاراكهندە تېرىندى خىت«: ياساۋۇل

بارگاھلىرىنى تىكىپ - ئۇششاقتالدىن چىقىپ ئۇدۇل توقسۇنغا بېرىپ چېدىر

  . ئورۇنالشتى

: ئاتىلىق غازى كورلىدىكى چېغىدا ئاقسۇدىكى ئوغلى ھهققۇلىبهگكه

، دەپ يارلىق »پاالنى پانساتالرنى ئېلىپ دەرھال يېتىپ كېلىڭ- پاالنى«

هققۇلىبهگ يارلىق بويىچه مۇھهممهدكېرىم دادخاھ، ۋالالبهگ، ھ. ئهۋەتكهنىدى

 سهرۋاز، جهمئىي 3000 يىگىت، 7000باتۇر پانسات، ئالىمباي پانسات باشلىق 

 مىڭ لهشكهر بىلهن توقسۇنغا يېتىپ كېلىپ ئاتىلىق غازى بىلهن 10

. ئاڭغىچه ئاتىلىق غازى توقسۇندا بىر شهھهر بىنا قىلدۇرغانىدى. كۆرۈشتى

بۇ يازنىڭ . سهرۋازلىرى بىلهن شۇ شهھهرگه چۈشۈردى- قۇلىبهگنى يىگىتھهق

  . باشلىنىش ۋاقتى ئىدى
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ياقۇپبهگ تۇڭگان ما دالويىغا ئهزىمقۇل پانسات قاتارلىق تۆت پانساتنى قوشۇپ، 

ئۇالر ئۈرۈمچىگه .  تۇڭگان لهشكىرى بىلهن ئۈرۈمچى كومادىغا ئهۋەتتى1500

قالغان . ت يىگىتلىرى بىلهن كومادىغا باردىبارغاندىن كېيىن ئهزىمقۇل پانسا

مۇشۇ ئهھۋالدا . پانساتالر ئۈرۈمچىدە تۇردىقۇل دادخاھنىڭ قېشىدا قالدى

گۇچۇڭ تهرەپتىن نۇرغۇن خىتاي چېرىكلىرى كېلىپ، ئهزىمقۇل پانسات بىلهن 

ئهزىمقۇل پانسات بىر نهچچه كۈن . ئۇرۇشۇپ ئۇالرنى شهھهرگه قامىۋالدى

. ئاخىر خىتاي چېرىكلىرى غهلىبه قىلىپ كومادىنى ئالدى. قورشاۋدا قالدى

يىگىتلىرىنىڭ تولىسى زايه . ئهزىمقۇل پانسات بۇ ئۇرۇشتا شېهىت بولدى

يارىدار بولغان يىگىتلهر ئاتىلىق غازىنىڭ ھۇزۇرىغا يېتىپ كېلىپ . بولدى

 ما دالويه. ئهھۋالنى مهلۇم قىلسا، ياقۇپبهگ بۇالرغا قىلچه ئهھمىيهت بهرمىدى

تۇڭگان لهشكهرلىرىنى ئېلىپ ئهزىمقۇل پانساتقا ياردەم بېرىش ئۈچۈن 

چىداۋانغا بارغاندا خىتاي چېرىكلىرى بىلهن توقۇنۇشۇپ قېلىپ . ماڭغانىدى

مۇشۇ . ئاخىر خىتايالرنى ئارقىسىغا چېكىندۈردى. نۇرغۇن جهڭلهرنى قىلدى

، »يېنىپ كهلسۇنخىتايالر بىلهن ئۇرۇشماڭالر، مادالويه «: چاغدا ياقۇپبهگدىن

: شۇنىڭ بىلهن ياقۇپبهگ مادالويهنى ئهكهلدۈرۈپ. دېگهن پهرمان يېتىپ باردى

ۋاقتى كهلگهندە پهرمان .  يىگىت تهييارالپ تۇرۇڭ5000تۇڭگانالردىن «

چه تۇڭگان يىگىتى 100، دەپ »شۇنىڭغا قاراپ ئىش قىلغايسىز. ئهۋەتىمهن

 توقسابه ۋە ھهيدەرقۇل دادخاھنى نىياز مۇھهممهد. بىلهن قهشقهرگه ئهۋەتىۋەتتى

. ئالته پانسات بىلهن داۋانچىڭغا بېرىپ شهھهر بىنا قىلدۇرۇشقا ئهۋەتىۋەتتى

بۇ . تېز پۇرسهتته شهھهر بىناسى پۈتۈپ ھهممه قوشۇنالر كىرىپ ئورۇنالشتى

ۋاقىتتا داخۇ، شىياۋخۇ دېگهن تۇڭگانالر ئۈرۈمچى ۋە ماناس تهرەپتىن كېلىپ 

ئاتىلىق غازى بۇ تۇڭگانالرغا بىر نهچچه كۈن . ىيارەت قىلدىئاتىلىق غازىنى ز

تىلال ئىنئام قىلىپ - سهرۇپاي، تهڭگه- زىياپهتلهر قىلىپ ئۆز اليىقىدا تون

شۇنىڭ بىلهن . ھهممىسىنى رازى قىلىپ، كۆڭۈللىرىنى ئۆزىگه رام قىلدى

  . ئۇالرنى ئۈرۈمچى تهرەپكه ياندۇردى

خىتايالر بىلهن «: ، پانساتالرغاجانابىي ئاتىلىق غازى ئهمىر لهشكهر

ئاتىلىق غازىنىڭ . قايتا تهكىتلىدى-دەپ پهرمان قىلىپ قايتا» !ئۇرۇشماڭالر



         http://ilkitap.blogbus.comئابرال ئېلكىتاپلىرى

Email: abral@live.cn               255                    QQ: 45661336 

. لهشكهرلىرى ئۇرۇشماي جىم تۇرسىمۇ خىتاي چېرىكلىرى ئۇرۇش باشلىدى

يىگىتلهر ئۆز جېنىنى مۇھاپىزەت قىلىش ئۈچۈن نائىالج ئۇرۇشۇپ ئۆزىنى 

دەپ » نېمه ئۈچۈن ئۇرۇشىسهن؟«: تىلىق غازىشۇنداق تۇرۇقلۇق ئا. قوغدىدى

مۇنداق قىلىشتىكى سهۋەب، ئاتىلىق غازىنىڭ خاقانى . كايىپ خاپا بولدى

توختام تۈزسهم، دېگهن مهقسىتى -چىن بىلهن يارىشىپ، سۈله قىلىپ ئهھدە

بۇ قېتىم خىتايالرنىڭ بىر مۇنچه چوڭ مهنسهپدارلىرى قولغا . بار ئىدى

تهرۇز قىلماي ھهممىسىنى ئاقسۇ، كۇچا، باينىڭ -خلىئۇالرغا دە. چۈشكهنىدى

بۇيرۇق «كېيىن . ھاكىملىرىغا ئهۋەتىپ بىر نهچچه زامان ئوبدان ئاسراپ باقتى

  . ، دەپ ئۇالرنى يوقاتتى»كهلدى

مۇشۇنداق ئهھۋالدا خىتايالرنىڭ ئهھۋالىنى بىلىپ كېلىش ئۈچۈن ئىنئام 

ھېسابسىز -ىتايالر ھهددىخ«: ئىنئام خوجا ئىشان. خوجا ئىشاننى ئهۋەتتى

بايراقلىرىنىڭ نۇرغۇنلىقىدىن بېشى بىلهن ئايىغى زادى - ئهلهم. كۆپ ئىكهن

، »ئۇالر خاقانىي چىننىڭ پهرمانى بىلهن چىققان چېرىكلهر ئىكهن. كۆرۈنمهيدۇ

  . دەپ مهلۇمات ئهكهلدى

ھېكىمخان تۆرەمنىڭ يىگىتلىرىدىن ئاقسۇلۇق باقىشبهگ ۋە سىدىقبهگ، 

ر باشلىق ئالته شهھهرلىك يىگىتلهرنىڭ بىر نهچچىسى يۈسۈپبهگله

تۇرپانلىق بهگلهردىن . خىتايالرنىڭ ئىچىگه قېچىپ كىرىپ كهتتى

ئابدقاھاربهگ، مۇقبۇلبهگ، شهھبازبهگ قاتارلىق يۈز بېشىالر خىتايالرغا 

گۇمانلىق بولۇپ قالغان بۇ . مهخپىي خهت ئهۋەتكهنىكهن، قولغا چۈشۈپ قالدى

نه خىتايالر تهرىپىگه مايىل بىر مۇنچه ئادەملهرنى ئاق ئۆيلۈك بهگلهرنى ۋە يه

  . قىلىپ يهكهنگه ماڭدۇردى

مۇبادا خىتايالر بىلهن ئۇرۇشۇپ غهلىبه قىلسام «: جانابىي ئاتىلىق غازى

ئهگهر ئۇنداق بولماي ئىش ئهكسىچه بولۇپ . ناھايىتى ياخشى ئىش بولىدۇ

ئۆزى ساقلىسۇن، نهگىمۇ يېتىپ مهغلۇپب بولسام، ئۇنداق كۈنلهردىن تهڭرىم 

بارغىلى بوالر؟ بۇ يولالر ساپ چۆل تۇرسا، نۇرغۇن مۇسۇلمانالرنىڭ جېنىغا 
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بۇ . ، دەپ توقسۇندىن كورلىغا يېنىپ كهتتى»...زامىن بولۇشۇم مۇمكىن

  . كهچكۈز پهسلى بولۇپ، بۇ قېتىم توقسۇندا تۆت ئايدەك تۇرغانىدى

ئۇنىڭ قىلغان تهدبىرلىرى تهقدىرگه  . ئهسلىدە كورلىدىن قوزغالماي تۇرمىدى

ئىدراك، -ئۇ ئهقىل. مۇۋاپىق كهلمهي ئۆز ئايىغى بىلهن خهتهرلىك جايغا باردى

پاراسهتته شۇ قهدەر دانا ئىدىكى، بۇنداق خۇسۇسىيهت ھېچقانداق - پهم

ئۇ بۇ يهتته شهھهر، . پادىشاھالرغا نېسىپ بولمىغان بولۇشى مۇمكىن

ھهممه ئىشنى ئۆزىنىڭ .  يىل پادىشاھلىق قىلدى14موغۇلىستان يۇرتلىرىغا 

ياكى بىر دىيانهتلىك ۋەزىر ساقلىمىدى، . پاراسىتى بىلهن قىلدى- ئهقىل

ياقۇپبهگ بىرەر كىشى ساداقهت بىلهن بىرەر مهسلىههتنى ئۇنىڭ سهمىگه 

  . ئاتىلىق غازىنىڭ ھاكىمىيىتىدە بۇنداق ئىشالر ئهسال بولمىدى. سااللمىدى

ئۆزىدىن -بهخت يۈز كهلتۈرگهندە ھهممه ئىش ئۆز- ، دۆلهتگهپنىڭ قىسقىسى

دۆلهت يانغاندا ئهبۇزەر جهمهۇر دەك دانا ۋەزىر ۋە تهدبىرلىك . تهييار بولىدىكهن

قازا ئۆز ئىشىنى ئۆز خاھىشى بويىچه - كىشى بولغان بىلهنمۇ باال

  . قىلىۋېرىدىكهن

ز، ئهمىر سهرۋا-جانابىي ئاتىلىق غازى پهرزەنتى ھهققۇلىبهگنى يىگىت

 مىڭ كىشى بىلهن توقسۇندا قويۇپ ئۆزى كورلىغا 10لهشكهر، پانسات بولۇپ 

خىتايالرغا ئوق چىقىرىپ «: ھېكىمخان تۆرەم ۋە ھهققۇلىبهگلهرگىمۇ. قايتتى

  . ، دەپ تاپىالپ تهكىتلىدى»ئۇرۇشىمهن، دېمهڭالر

ئاتىلىق غازى توقسۇندىن يولغا چىققاندىن بىر كۈن كېيىن يېڭىسارلىق 

 خهزىنىلهرنى قوزغاپ ئېلىپ مېڭىش پۇرسىتىدىن  ۇشۇربهگ خهزىنىچىئ

پايدىلىنىپ، خهزىنىدىكى ئالتۇنالرنى ئېلىپ، بىر مۇنچه ئادەملهرنى 

بىر مۇنچه يىگىتلهر . ئهگهشتۈرۈپ خىتايالر تهرىپىگه قاراپ قاچتى

تهڭگىلهرنى - يېقىن بارغاندا ئۇشۇربهگ خهزىنىچى تىلال. ئارقىسىدىن قوغلىدى

تهڭگىگه ئولىشىپ -قوغالپ بارغان يىگىتلهر تىلال. لغا چېچىۋەتتىيو

بۇ پۇرسهتته ئۇشۇربهگ ئۇزاپ بېرىپ . يىغىۋېلىشنىڭ كويىدا بولدى
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ئاتىلىق غازى باشلىق ھهممه ئهربابالر . خىتايالرنىڭ ئارىسىغا كىرىۋالدى

ئاخىر سهۋر قىلىپ . ئىالجىنى تاپالمىدى. لهۋلىرىنى چىشلىشىپ قالدى

ئۇشۇربهگ خهزىنىچى خىتاي تۇغقانلىرىغا ئاتىلىق . يغا چۈشۈپ قالدىپهسكو

بۇنىڭ بىلهن . بىرلهپ ئېيتىپ بهردى-ئهسرارلىرىنى بىر- غازىنىڭ ھهممه سىر

  . خىتاي چېرىكلىرىنىڭ يۈرىكى يوغىناپ كۈچلهندى

مۇھهممهد نىياز توقسابه . شۇ كۈنلهردە خىتايالر داۋانچىڭغا يېتىپ كهلدى

چه 2000داۋانچىڭدا . ئاخىر بولمىدى. ر قىلىپ ئوق چىقارمىدىنهچچه كۈن سهۋ

ى دەرۋازىدىن چىقىپ مهشق قىلىۋاتقان 400بۇالرنىڭ . يىگىت بار ئىدى 

. ئازغىنا ۋاقىت ئىچىدە مىڭغا يېقىن خىتاينى يوقاتتى. كاپىرالرنى ئاتتى

ى ئارقىدىن پهرمان كهلگىل- ، دەپ ئارقا»ئوق چىقارماڭالر«: ئاتىلىق غازىدىن

ئهمىر لهشكهر، پانسات ۋە يىگىتلهرنىڭ كۆڭۈللىرى بۆلۈنۈپ، . تۇردى

زەمبىرەكلهر -ئاخىر خىتاي چېرىكلىرى كۆپلىگهن توپ. ئىشهنچلىرى سوۋۇدى

ئهسىر چۈشكهنلهردىن ئالته . بىلهن ھۇجۇم قىلىپ داۋانچىڭنى تارتىۋالدى

نىياز . ياراقلىرىنى ئېلىۋېلىپ ئۆزىنى قويۇپ بهردى-شهھهرلىكلهرنى قورال

مۇھهممهد توقسابه باشلىق يهتته پانساتنى ۋە بىر نهچچه مۇساپىر يىگىت ۋە يۈز 

ئۇ . بۇ چاغدا ھهققۇلىبهگ توقسۇندا ئىدى. بېشىالرنى تۈرمىگه سالدى

ئاشلىق ۋە ئهكهتكىلى بولمايدىغان ئېغىر نهرسىلهرنىڭ -ئامباردىكى غهلله

  . ھهممىسىگه ئوت قويۇۋېتىپ كورلىغا قاراپ قاچتى

 يول كېلىدىغان يهمشى دېگهن جايغا كېلىپ 70خىتاي چېرىكلىرى تۇرپانغا 

شۇ . ھېكىمخان تۆرەم تۇرپاندا تۇرالماي توقسۇنغا يېنىپ چىقتى. ئورۇنالشتى

ئهگهر ئاتىلىق غازى ئۇرۇشىمهن دېسه . كۈنى خىتايالر تۇرپاننى بېسىۋالدى

 يىل 30ىڭ يىگىتكه  م30تۇرپان، توقسۇندا .  مىڭ يىگىت بار ئىدى30يېنىدا 

توقسۇندىكى ئاشلىقالر كۆيۈپ نابۇت . ئاشلىق يىغىلغانىدى- يهتكۈدەك غهلله

  . تۇرپاندىكىسى خىتاي چېرىكلىرىگه نېسىپ بولدى. بولدى
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خىتاي چېرىكلىرى توقسۇننىڭ بىكار بولۇپ قالغانلىقىنى ئاڭالپ بهش 

  . كۈندىن كېيىن توقسۇنغا بېرىپ ئورۇنالشتى

ۋە ھهققۇلىبهگ باشلىق ئهمىرلهشكهر، پانسات، ھېكىمخان تۆرەم 

كورلىغا «: ئاتىلىق غازىدىن ئۇالرغا. سهرۋازالر قارا شهھهرگه كهلدى-يىگىت

پهرمان بېرىلسه غازات «ئۇالر قورقۇپ بارالماي، . ، دەپ پهرمان كهلدى»كهلسۇن

ئىلگىرى بىنا قىلىنغان «: ئاتىلىق غازى نائىالج. ، دەپ ئهرز ئهۋەتتى»قىلساق

مهزكۇر شهھهرنى بۇزۇپ . شهھهر دەريانىڭ ئۇ تهرىپىدە بولۇپ قالغانىكهن

، دەپ پهرمان »!تاشالپ، دەريانىڭ بۇ تهرىپىگه باشقىدىن شهھهر بىنا قىلىڭالر

. پهرمانغا بىنائهن دەريانىڭ بۇ تهرىپىگه يېڭىدىن شهھهر بىنا قىلدى. قىلدى

ئاتىلىق . راھ ئىدى مىڭ يىگىت ھهم30ھېكىمخان تۆرەم ۋە ھهققۇلىبهگكه 

بۇ دەل باھار كۈنلىرى بولۇپ، .  يىگىت بار ئىدى3000غازىنىڭ ئالدىدا 

ھېكىمخان تۆرەم ۋە ھهققۇلىبهگلهر قارا شهھهردە ئىككى ئايدىن كۆپرەك 

  . تۇرۇپ قالدى

بىر كۈنى مولال . ئاتىلىق غازى بارغانسېرى قاتتىق غهزەپلىنىشكه باشلىدى

ياساۋۇلالر ناھايىتى كۆپ . ۇنى تاياققا باستىكامالىددىن مىرزىغا كايىپ ئ

چارچاپ . تهپتى-ياقۇپبهگ غهزىپىنى باسالماي ئۆزى بېرىپ ئۇردى. ئۇردى

بىر مهھرەم سوغۇق چاي . كېتىپ ھالسىراپ، سوغۇق چاي ئىچىمهن، دېدى

سوغۇق چاي ئىچمىدى، . چاينى ئېلىپ كۆتۈرۈپ ئىچتى. كهلتۈرۈپ بهردى

شۇنىڭ بىلهن ئاتىلىق غازى يېقىلدى، .  ئىچتىبهلكى ئهجهلنىڭ شهربىتىنى

ئىننا لىلالھى ۋە «. چاك يېرىلدى- بهدەنلىرى چاك. قاتتى ۋە رەڭگى كۆكهردى

 - 1294بۇ زور ھادىسه تارىخىي ھىجرىيىنىڭ . » ئىننا ئىلهيهى راجىئۇن

 كۈنى يهكشهنبه كۈنى يۈز - 14 ياز پهسلى، رەبىئۇلئاخىر ئېيىنىڭ  يىلى

  . بهرگهنىدى

ئاتىلىق غازى نىياز ھېكىمبهگدىن خاتىرجهم : لهر مۇنداق دېگهنىدىبهزى

نىياز ھېكىمبهگمۇ ئاتىلىق غازىدىن ئارتۇقراق تهشۋىشته . ئهمهس ئىدى
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نىياز . بىرىنى قهستلهپ پهيتنى تاپالماي يۈرۈشكهنىدى-ئۇالر بىر. ئىدى

تهدبىرلىرىنىڭ كۆپلۈكىدىن جېنىنى ساقالپ -ھېكىمبهگ چارە

  . ۋاقىتنى غهنىيمهت تاپتى. ىكېلىۋاتقانىد

: نىياز ھېكىمبهگ ئاتىلىق غازىنىڭ يېقىن مهھرەملىرىدىن بىر نهچچىسىگه

، دېگهن ئايهتنىڭ مهزمۇنى بويىچه ئالتۇن، »ئىنسان ياخشىلىقنىڭ قۇلى«

  . تىلالالرنى بېرىپ ئۆزىگه يېقىن سىرداش قىلىۋالغانىدى

ئۇزۇندىن بېرى نىياز ئاتىلىق غازىنىڭ مهھرەملىرىدىن تېگى پهس بىرى 

ئۇ نىياز ھېكىمبهگدىن . ھېكىمبهگدىن تهمىنات ۋە ئىنئام ئېلىپ كهلگهنىدى

نىياز . ئاتىلىق غازىنى يوقىتىدىغان تهدبىرلهرنى تهلىپ ئېلىپ ئۆگهنگهن

بىر چىنه چايغا ئۆزۈڭ «: ھېكىمبهگ ئۇنىڭغا نۇرغۇن تىلالالرنى بهرگهن ۋە

 بېرىپ تهجرىبىدىن ئۆتكهن زەھهردىن بىلىدىغان، ئاتىلىق غازى كىشىلهرگه

ئاتىلىق غازىنىڭ قاتتىق غهزىپى . سېلىپ، ئارىالشتۇرۇپ تهييارالپ قوي

ئۇ مۇشۇ چارە . كهلگهندە ئاچىقىپ بهرسهڭ ئاچچىقىدا بىلهلمهي ئىچىۋېتىدۇ

ئۇ پۈتۈن . ، دەپ ئۆگهتكهنىدى»...بىلهن بىر تهرەپ بولسا ئهجهب ئهمهس

 يامانلىقنىڭ ئۇستازى نىياز ھېكىمبهگدىن مىكىرنىڭ پېشىۋاسى،- ھىيله

ئىغۋانى تهلىم ئېلىپ ئۆگهنگهنلىكى ئۈچۈن، ئاتىلىق غازىنىڭ غهزىپى - پىتنه

. ئۆرلهپ، ئاچچىقى كهلگهندە زەھهر ئارىالشتۇرۇلغان چاينى ئاچىقىپ بهردى

شۇ : يهنه بهزىلهر. شۇنىڭ بىلهن تۈگهشتى. ياقۇپبهگ پهرق ئېتهلمهي ئىچتى

پاراسىتىنىڭ نۇرى بىلهن زەھهر -ئهقىل. هگ چاينى قولىغا ئالدىچاغدا ياقۇپب

» يا رەسۇلۇلالھ«لېكىن قولىدا تۇتۇپ تۇرۇپ ئۈچ قېتىم . ئىكهنلىكىنى بىلدى

ئادەتته چاي ئىچكهندە رەسۇلۇلالھنىڭ . دەپ كۆتۈرۈپ بىر يولى ئىچىپ تۈگهتتى

 مهيلى قايسى .سۈننهتلىرىنىڭ قائىدىسى بويىچه ئۈچكه بۆلۈپ ئىچهتتى، دەيدۇ

يول بىلهن بولسا بولسۇن، خاھى دۇنيانى تىتىرەتكهن شانۇ شهۋكهتلىك 

زار كىشى بولسۇن، ئهجهلنىڭ شهربىتىن - بىچارە، خار- پادىشاھ، خاھى غېرىپ

ئهجهلنىڭ ۋاقتى يهتكهندە . ئىچمهي، خان ئاچىقىنى تېتىماي ئىالجى يوق

هلسه، ئۇنىڭ ۋاقتى ئهجهل ك«. ھهممه ئوخشاش يهكسان بولىدۇ ۋە يوقىلىدۇ
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، دېگهن ئايهتنىڭ مهزمۇنىغا مۇۋاپىق »ھهرگىز ئىلگىرى ياكى كېيىن بولمايدۇ

سهۋەب بىلهن بۇ ۋاپاسىز ئالهمدىن ئۇ ئالهمگه كهتمهي -بىرەر باھانه. بولىدۇ

، دېگهن ئايهتنىڭ مهزمۇنى »پۈتۈن شهيئى ئۆز ئهسلىگه قايتىدۇ«. قۇتۇاللمايدۇ

اتىدۇ، بۇنىڭ ھهقىقىي سىرىنى قۇدرەتلىك ئهزەلدىن جارى بولۇپ كېلىۋ

نېمىنى خالىسا شۇنى قىلىدۇ ۋە نېمىنى «تهڭرىم ئۆزى بىلىدۇ، چۈنكى ئۇ 

  ).ئايهت(» خالىسا شۇنىڭغا ھۆكۈم قىلىدۇ

  رۇبائى  

  پادىشاھا سايهئى لۇتفى ئىالھ،

  يۈزى شهمئىدىن پهلهك تېپىپ زىيا،

  تالىئى نۇرى تېپىپ ئهفسۇس زەۋال،

  .ئاھ - جهھاندىن ئاھكهتتى بۇ پانى

― ئهزەلدىن بار بولغان، ھۆرمهت ۋە ئىبادەتكه اليىق بولغان ئۇلۇغ تهڭرىم 

، دېگهن ئايهت بويىچه ھهرقاچان، ھهر »خالىغان كىشىنى پادىشاھ قىلىدۇ«

ماكاندا ئىنسانالردىن بىر كىشىنى خاالپ ئۇنىڭ بېشىغا تاج كىيدۈرۈپ 

 سىلهرنى زېمىنغا خهلىپه بىز«: پادىشاھلىق تهختىدىن ئورۇن بېرىپ

، دېگهن »، دېگهن ئايهتكه مۇۋاپىق ئۇنى ئىنسانالرغا پادىشاھ قىلدۇق»قىلدۇق

ئاقىۋەت ئۇ پادىشاھنى . ئايهتكه مۇۋاپىق ئۇنى ئىنسانالرغا پادىشاھ قىلىدۇ

مهخسۇس چېدىرالر «مهملىكهتنى ئىدارە قىلىشقا قولى يهتمهيدىغان قىلىپ، 

ئېرىقالردا سۇالر -ئاستىدا ئېرىق «ۋە» ئىچىدە ھۈرلهر بولغان

پاراغهتكه سازاۋەر - ئالىي جايغا يهنى جهننهتكه ئاپىرىپ راھهت  »ئاقىدىغان

  .قىلىدۇ

  مهسنهۋى

  ئۆمۈر كۆرمهك ئۇزۇن ئهمرى مهھالدۇر،
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  .بۇ دۇنيانىڭ بهقاسى پات زەۋالدۇر

  ھهمىشه بولمىغايالر پادىشاھلىق،

  ئۈمىد يوق مۈلكى دۇنيادىن ۋەفالىق،

  شه يوق تىرىكلىك ھېچ كىشىگه،ھهمى

  .ۋەفا يوق دۇنيانىڭ نېئمهتلىرىگه

  جاھان فانى دۇرۇر ئهي خوجه زىنهار،

  .كى سهن باقى تهسهۋۋۇر ئهتمه ئهي يار

  كى ھهق باقى دۇرۇر دۇنيا ئهرۇسى،

  .ئېرۇر فانى نهچه كۆرگۈزسه ئانى

  

×   ×    ×   

  

  

  

  مهسنهۋى

  بىۋەفادۇر فهلهك بۇ قهلهمۇن،

   يوق قانۇن،ساز ئاھهنگىگه

  يوق بهقا جاھ ئىله شهۋكهتغه داغى،

  يوق ۋەفا ئۇمر ئىله دەۋەلهتغه داغى،

  كۆركى ھهر شهھكى يۈرۈپ ئالدى جهھان،
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  .بارچه باردۇرمۇ قارا يهرگه نىهان

  ھهم كىيۇمۇرس ئىله ھۇشنهك قانى،

  ئىككىغه تاج ئهۋرەڭگى قانى،

  قانى جهمشىد، فهرىدۇن ئاخىر،

  اخىر،بىرنى قويمادى گهردۇن ئ

  نى كىيانى، بارۇنى، ساسانى

  .نى ئىسكهندەر داغى نى ئىشكانى

  قالمادى رۇستهم ئىله سام داغى،

  يهزدۇ جهرد ئۆتتى بهھرام داغى

  قانى خانالر خانى ئول چىڭگىزخان،

  .ئۇگتاي قانى كىم ئېردى قائان

  قانى تېمۇر شهھ ئىسالم پهناھ،

  كى جاھان ئالدى چېكىپ خهيلى سىپاھ،

  لدى تهئهددى فهنىنى،تا فهلهك بى

  .قايسىدىن ئالمادى ئۆز بهرگهنىنى

  كىمگه بهردى قۇياش ئهۋجىغه نهشهسهت،

  .كىم يهنه قىلمادى تۇفساقغه پهست

  كىمگه بىر نۇش ئىله يهتكۈزدى بهھر،

  .كىم يانا تۇتمادى بىر ساغهر زەھر

  چۈن بۇ مهئنا بۇ سۈفهت تاپتى ئهدا،
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  .كىم نه شهھ قالغۇسى باقى نه گهدا

  فى قىلغاي ئاڭا كىم ھهييى غهفۇر،لۇت

  .دۇنياۋى ۋە ئاخىرەتىنى مهئمۇر

  

12  

يهتته شهھهرنىڭ پادىشاھى، دىننىڭ ھىمايىچىسى ياقۇپبهگ   
ئاتىلىق غازىنىڭ ياخشى ئهخالقلىرى دۆلهتنىڭ گۈللىنىشىگه، 

يامان سۈپهتلىرى دۆلهتنىڭ بهخىتسىزلىكىگه سهۋەب 
 بولغانلىقى

، ئۆلىما ۋە داناالرنى دوست تۇتقۇچى، پۇقراالرنىڭ شهرىئهتنى راۋاجالندۇرغۇچى

تهربىيهتچىسى، يامان ئىش ۋە زۇلۇمنى يوق قىلغۇچى، ئاھالىنىڭ شهپقهتلىك 

مېهرىبان ئاتىسى مۇھهممهت ياقۇپبهگ ئاتىلىق غازىنىڭ ياتقان جايى ۋە 

  .قهبرىلىرى تهڭرىنىڭ نۇرىغا تولسۇن

ق غازىنى ياراتقاندا تهڭرىم ئۆزىنىڭ ئۇلۇغ قۇدرىتى بىلهن ئاتىلى

ئىدراكتا - پاراسهتته، ئهقىل-شۇڭا پهم. پاراسىتىنى يۇقىرى قىلغانىكهن- ئهقىل

ھېچقانداق . يېگانه ئىدى-تهڭدىشى يوق، ئېسىدە ساقالش قابىلىيىتىدە يهككه

نۇرغۇن . پادىشاھالرنىڭ ۋۇجۇدىدا بۇنداق خۇسۇسىيهتلهر كۆرۈلمىگهنىدى

اسهتلىرىنى ئهۋلىياالرنىڭ كارامهتلىرىگه پار-كىشىلهر ئاتىلىق غازىنىڭ پهم

  .ئوخشىتاتتى

جانابىي ئاتىلىق غازى ئۆز قول ئاستىغا كىرگۈزگهن يۇرتالرنىڭ شهرق تهرىپى 

 كۈنلۈك يول، شىمالىي 100كومادىدىن غهرب تهرىپى سېرىققۇلغىچه بولۇپ 

 80چېگرىسى مۇز داۋاندىن تارتىپ، جهنۇب تهرىپى قاراڭغۇ تاغقىچه بولۇپ 

كىچىك - ئۇ بۇ چېگرا ئىچىدىكى يهتته شهھهرگه تهۋە چوڭ. لۈك يول ئىدىكۈن
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بۇ جهرياندا ئهسلىدىكى ئادەت .  يىل مۇستهقىل ھاكىم بولدى14 شهھهرگه 34

بېسىقلىقى ۋە -ناھايىتى ئېغىر. ۋە مىجهزلىرىنى ئۆزگهرتمىدى

سۆزىنى قوشۇپ » بهدۆلهت غازى«كهمتهرلىكىدىن، ئىلگىرىكى مهنسىپىگه 

غهيرىي . اندىن باشقا ئۆزىنى يا پادىشاھ، يا سۇلتان، يا خان دەپ ئاتىمىدىئاتىغ

يول تۇتۇپ دۇمباقنى باشقا پهدىگه چالغان، ئۆزىدىن باشقا پادىشاھالرنى كۆزگه 

ئىلمىغان تۆت پادىشاھ ۋە خاننى ئۆز بۇيرۇقىغا كىرگۈزۈپ، ئۇالرنىڭ خهزىنه، 

لدى بىلهن ئۆزىنى چىڭ تۇتۇپ، ئا. سىپاھ، ئهمهلدار پۇقرالىرىغا ئىگه بولدى

ھهمىشه ئۆزىنى ئۆزى تهكشۈرۈپ، شهرىئهتنىڭ ئۆلچىمى ۋە مىزانى ئىچىدە 

. پېئىلى تهقۋادار ئىشان ياكى ئۆلىماغا ئوخشىشاتتى-ئۇنىڭ خۇلق. تۇتتى

. كېچهكلىرى بىر سودىگهردىن پهرقى يوق ئىدى- سهرۇپاي، كىيىم- تون

ھهمىشه ئاق كىگىز . ىك بار ئىدىياراق، ئهسلىههلىرى ئهللىك بېشىچىل-ئات

جايناماز ياكى بورا ئۈستىدە سهلله چاپان بىلهن نامازدا ئولتۇرغاندەك يۈكۈنۈپ 

بېلىدىن كهمهرنى يېشىپ ئېلىۋەتكهنلىكىنى، يا چازا قۇرۇپ . ئولتۇراتتى

ئېگىز يهردە ياكى كارىۋات . ئولتۇرغانلىقىنى ھېچ كىشى كۆرمىگهنىدى

بارگاھلىرىنىڭ ئالدىدا پهس يهردە - وال چاغالردا چېدىرت. ئۈستىدە ئولتۇرمايتتى

پادىشاھ قايسى دىندا بولسا، «. تهرەتسىز يهرگه دەسسىمهيتتى. ئولتۇراتتى

كىچىك -، دېگهن ھهدىسكه مۇۋاپىق، ھهممه چوڭ»خااليىقمۇ شۇ دىندا بولىدۇ

ى نامازنىڭ ۋاقت. سهرۋازالرمۇ دائىم تهرەت بىلهن يۈرەتتى-ئهمىرلهر ۋە يىگىت

كېلىپ ئاتىلىق غازىنىڭ مهسجىتىنىڭ مۇئهززىنى ئهزان ئېيتىشى بىلهن 

ئاتىلىق غازى ھهر ۋاقىت سهپهر . تهڭ ھهممه يهردە باراۋەر ئهزان ئېيتىالتتى

ھهر چېدىردا بىر ئادەم .  چېدىر قوشۇن بىلله يۈرەتتى7000قىلسا ئاز دېگهندە 

دۇكاندىن بىر ئادەم ئهزان ھهتتا بازارچىالر ئىچىدە ھهر بىر . ئهزان ئېيتاتتى

شهھهر سهھراالردىكى مهسجىدلهرنىڭ مۇئهززىنلىرى بىرال ۋاقىتتا . ئېيتاتتى

. كېيىن قىلمايتتى- ھهرگىز ئىلگىرى. باراۋەر ئهزان ئېيتاتتى-تهڭ

مۇئهززىنلهر پهشتاقالرغا چىقىپ ئاتىلىق غازىنىڭ مهسجىدىنىڭ 

هسجىدلهرنىڭ ئۆگزىلىرىگه مۇئهززىنىنىڭ ئهزان ئېيتىشىغا ئىنتىزار بولۇپ م

. چىقىپ ساالۋات ئېيتىپ، دۇئا ۋە توۋا ئىستىغپار بىلهن قاراپ تۇراتتى
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. كىچىك ھهر قانداق كىشى سهلله يۆگىمهي كوچىالردا يۈرەلمهيتتى- چوڭ

ھهرىكهتلهرنى -بازارالردا ھهمىشه شهرىئهتكه خىالپ ئىش- كوچا  رەئىسلهر

پا بىلهن يۈرگهن كىشىنى كۆرسه، تۇماق ياكى دوپ. سۈرۈشتۈرۈپ تهكشۈرەتتى

پارچه قىلىپ -دوپپىلىرىنى يىرتىپ ياكى قايچا بىلهن كېسىپ پارچه-تۇماق

ساما قاتارلىق ئىشالر -ناۋا، ئۇسسۇل-شاراب، بوزا، تاماكا ۋە نهغمه. تاشاليتتى

بهلكىم . مهنئى قىلىنغانلىقتىن مهخپىي ياكى ئاشكارا كۆرگىلى بولمايتتى

نداق ئىشالر تۈگىگهن ۋە ئۇنتۇلغان بولۇشى مۇمكىن، خااليىق ئارىسىدا مۇ

پاسات پهيدا قىلىپ، - بويسۇنمايدىغان، گهدەنكهشلىك قىلىدىغان ئادەملهر پىتنه

تاالش قىلىدىغان باشباشتاقالر، ئوغرى، قىمارۋاز، لۈكچهك، -ئۇرۇش

غهزەپ ۋە قىلىچلىرىدىن قورقۇپ -كهپتهرۋازالرمۇ ئاتىلىق غازىنىڭ قهھرى

تاالش -ىغپار ئېيتىپ ئىبادەت بىلهن مهشغۇل بوالتتى، مۇبادا ئۇرۇشئىست- توۋا

قىلغان، يالغان تۆھمهت ۋە خۇسۇمهت قىلغان ئادەملهر ياقۇپبهگنىڭ ئالدىغا 

كېلىپ قالسا، دەرھال يۈز بېشى، پانساتالرغا ياكى جالالتالرغا تاپشۇرۇپ 

دادلىرىنى - ھهر كۈنى ئىككى قېتىم پۇقراالرنىڭ ئهرز. قاتتىق جازااليتتى

تېگىشلىكلىرىنى ياساۋۇل يىگىتلهرنى قوشۇپ قازى . سورايتتى

مهھكىمىسىگه ئهۋەتىپ بېرەتتى، ھهرقانچه چوڭ جېدەل، چىرماش دەۋا ۋە 

خۇسۇمهت بولسىمۇ شهرىئهتنىڭ ھۆكمى بويىچه بىر كۈندە تۈگهيتتى، تهكهببۇر 

يىقالرنىڭ ھهممىسى ئهمهلدارالر، بهگ ۋە بهگزادىلهر، يانچى، كانچى، پۇقرا ۋە خاال

شۇ زامانالردا بۆرە بىلهن قوي بىر كۆلچهكته سۇ ئىچتى، . باراۋەر ئىدى-تهڭ

  .كهپتهر بىلهن الچىن بىر دەرەخته چۈجه چىقاردى، دېيىشكه بوالتتى

جۈملىدىن ― ئېتىبارلىق تارىخ كىتابلىرىدا بۇرۇن ئۆتكهن پادىشاھالرنىڭ 

ە مىرزا سۇلتان ھۈسهيىن بىننى ئهمىر كهبىر تېمۇر ساھىبقىران كوراگان ۋ

الرنىڭ تهرىپ ۋە )قهبرىلىرى تهڭرىنىڭ نۇرىغا تولسۇن(بايقارا كوراگان 

ئۇالرنىڭ يۇرت ۋە لهشكهرلىرى كۆپ بولسا . تهۋسىپىلىرنى بايان قىلىپتۇ

بولغاندۇ، ئهمما دۆلهت ۋە ھهشىمهتته جانابىي ئاتىلىق غازى ھهرگىز ئۇالردىن 

. ئۆتكهن پادىشاھالر شارابتىن خالىي ئهمهس ئىكهنمهزكۇر . كهم ئهمهس ئىدى

ھهتتا ھهقىقىي خهلىپه بولغان ئابباسىيه خهلىپىلىرىمۇ شارابقا ئوخشاش 
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شهرىئهت مهنئى قىلغان ئىشالرغا ئهھمىيهت بهرگهن ۋە ئۇنى دوست 

رەئىيهلىرىدە -لېكىن خانابىي ئاتىلىق غازىنىڭ ئۆزى ياكى پۇقرا. تۇتقانىكهن

ىلىنغان ئىشالرنىڭ يۈز بهرگهنلىكىنى ھېچكىشى ئىشىتكهن بۇنداق مهنئى ق

شۇ سهۋەپتىن ئاتىلىق غازىنى ئۆتكهن پادىشاھالردىن يۇقىرى ۋە . ئهمهس

  .ئۈستۈن تۇرىدۇ، دېيىلسه ھهرگىز مۇبالىغه بولمايدۇ

ئاتىلىق غازى ئىسالمنىڭ راۋاجىغا كۆپ تىرىشچانلىقالرنى كۆرسهتكهنلىكى 

سهرۋازالر - رى، ئهمىرلهر ۋە يىگىتئۈچۈن، شهرىئهت ئۆلىمالى

ئهگهر . پهيغهمبىرىمىزنىڭ شهرىئهتلىرىگه ئازراقمۇ خىالپلىق قىلمايتتى

پهل خاتالىق سادىر بولسا، قاتتىق ئازاب ۋە جازاغا - ئۆلىماالر تهرىپىدىن سهل

ئۆلىما، شهرىئهت قائىدىلىرىنى - مۇپتىال بوالتتى، شهھهرلهردە كىمكى مولال

بوۋا، - ئېتىقادى مۇستهھكهم كىشى بولسا، ئۇنىڭ ئاتاچوڭقۇر بىلىدىغان،

، دېگهن »ئۆلىماالر پهيغهمبهرلهرنىڭ ۋارىسلىرى«نهسهبلىرىگه قارىماي، - ئهجداد

ھهدىسنىڭ مهزمۇنىغا مۇۋاپىق شۇ كىشىنى قازى ئهلهم، مۇپتى، رەئىس ۋە 

قوشۇنلىرى . مۇدەررىس قىلىپ يارلىق چۈشۈرۈپ ئۇالرنى رازى قىالتتى

ۇ ئاالھىدە قازى ئهسكهر، مۇپتى ئهسكهر، رەئىس، مۇھتهسىپ لهر تهييار ئىچىدىم

ماجىراالر كۆرۈلسه شهرىئهت ھۆكمى بويىچه كهسكىن بىر تهرەپ -جېدەل.ئىدى

  .قىلىناتتى

دېگهن ھهدىسنىڭ » ئىسالم دىنى ئۆزىدىن بۇرۇنقىالرنى ۋەيران قىلىدۇ«

رنى بويسۇندۇرغاندىن مهزمۇنىغا ئهمهل قىلىپ، ئاتىلىق غازى بۇ يهتته شهھه

كېيىن، بۇنىڭدىن بۇرۇن ئۇزۇن زامان كاپىرالنىڭ ھۆكۈمرانلىقىدا ئۆتكهن 

چاغالردا نۇرغۇن بىدئهت يامان ئىش، ناچار ئادەتلهر خااليىقنىڭ كۆزىگه ئوبدان 

كۆرۈنۈپ، ئادەتلىنىپ خۇددى قىلمىسا گۇناھ بولىدىغان سۈننهتتهك قائىدە 

ھهمسۆھبهت بولساڭ شۇنىڭ تهسىرىدە كىم بىلهن «. بولۇپ كهتكهنىدى

، دېگهندەك، ئادەتكه ئايلىنىپ، خهلق ئارىسىدا جارى بولۇپ »بولىسهن

كېلىۋاتقان يامان ئىش، ناچار ئهخالقالرنى، شهرىئهت ۋە ئۇلۇغ ئۆلىماالرنىڭ 

  .ھهرىكهتلىرىگه تهتبىقالپ تامامهن يوقاتتى-سۆز
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ى قهشقهر، يهكهن، خوتهن، ئاتىلىق غاز. بۇ يهتته شهھهردە ھاممام يوق ئىدى

زاكىرجان قارىينى مهككه مۇكهررەمگه ئهۋەتىپ . ئاقسۇدا ھاممام بىنا قىلدۇردى

بىنا قىلىشقا تۇتۇش قىلغانىدى، ) مېهمانخانا(» تهكيهخانا«يهتته شهھهر نامىدا 

شهھهرلهردىكى ئهمهلدارالرغا بۇيرۇق -پۈتكىچه ئۆمرى يار بهرمىدى، شهھهر

رنى تهيىنلهپ، بۇ يهتته شهھهر دائىرىسىدىكى ئۇلۇغ بېرىپ، ئۇستا بېشىال

مازارالرنىڭ سهھنىلىرىنى كېڭهيتىپ، بىنالىرىنى يېڭىباشتىن ياسىتىپ 

خانىقاالرنىڭ پهشتاقلىرىنى ئېگىز ۋە ھهيۋەتلىك قىلىپ - مهسجىد. چىقتى

رەڭلىك خىشالر بىلهن زىننهتلهپ، گۈل نهقىشلهرنى چىقىرىپ - كاھىش

شهھهر ئىچىدىكى مهسجىد ۋە خانىقاالرنىڭ . تىجۇاللىق قىلىپ ياسات

. كۆپچىلىكىنى پۇختا، مۇستهھكهم خىشالر بىلهن قايتىدىن رېمونت قىلدۇردى

ئۆتهڭلهرگه پۇختا خىشالر بىلهن ئالىي، گۈزەل -يولالردىكى مهنزىل

شۇ . ئىمارەتلهرنى ياسىتىپ، قورغان ۋە چۈشكۈنخانىالرنى بىنا قىلدى

زرىتى ئاپاق خوجا يهنى ھىدايىتۇلال ئىشاننىڭ جۈملىدىن قهشقهردىكى ھه

خۇسۇسهن گۈمبهزلىرىنى بۇزۇپ . مهسجىدلىرىنى ياساتتى- مازار، خانىقا

كېڭهيتىپ، پۇختا خىش، گۈزەل كاھىشالر بىلهن قايتىدىن گۈمبهز بىنا 

بۇ يهتته شهھهر ئىچىدە بهلكى موغۇلىستان ئۆلكىسىدە بۇنداق ئالىي . قىلدى

ھهممه شهھهرلهردىكى .  ياسالمىغان بولۇشى مۇمكىنگۈمبهز ھېچ زاماندا

بۇنىڭدىن . مهسجىد، خانىقا، پهشتاقالرنى ياساپ پۇختا، مۇستهھكهم قىلدى

زامانالرغىچه شۇنداق مۇستهھكهم تۇرۇشى ۋە - زامان  قهرنه-كېيىن قهرنه

  .بۇزۇلماسلىقى مۇمكىن

هتلىرى داغدۇغىسى، سۆلهت ۋە ھهشىم-جانابىي ئاتىلىق غازىنىڭ دەبدەبه

كىشىلهرنىڭ كۆزلىرىدىن غايىپ بولدى، ئهمما بىنا قىلغان ئىمارەتلىرى 

ئاتىلىق غازىنىڭ . خااليىقنىڭ كۆز ئالدىلىرىدا ھازىر ۋە ئاشكارا تۇرۇپتۇ

  .ئۇلۇغلۇقىغا بىنا قىلغان ئىمارەتلىرى گۇۋاھ ۋە شاھىتتۇر

ھهرگه بىر جانابىي ئاتلىق غازى ھهر شهھهرگه قهدەم تهشرىپ قىلغاندا، شۇ شه

مهنزىل يېقىن قالغاندا ئىشهنچلىك بىر مهھرىمىدىن شۇ شهھهردىكى مهكتهپ 
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سهرۇپاي، بىردىن قىزىل تىلال ھهدىيه كىرگۈزۈپ - ئوقۇتىدىغان موللىالرغا تون

. مهكتهپ بالىلىرىنى ئازاد قىلىشنى ۋە دۇئا قىلىشنى ئىلتىماس قىالتتى

ىق غازىنىڭ مهھرەم يېتىپ بېرىپ مهكتهپ موللىسىغا، ئاتىل

ھهدىيهلىرنى تاپشۇرۇپ، مهكتهپ بالىلىرىنى ئازاد قىلدۇرۇپ، ئاتىلىق -سوۋغا

بۇ مهكتهپ موللىلىرى شهھهرنىڭ تېشىغا . غازى ھهققىدە دۇئا ئېلىپ ياناتتى

. مهكتهپ بالىلىرىنى ئاچىقىپ ئاتىلىق غازىنى قارشى ئاالتتى ۋە دۇئا قىالتتى

 خۇلق، ئوچۇق چىراي بىلهن مهكتهپ ئاتىلىق غازى ئېتىدىن چۈشۈپ مۇاليىم

بالىلىرىنى كۆرەكتىن ئۆتكۈزۈپ، بالىالرغا ئىككى تهڭگه، بهش تهڭگه، ئون 

قۇرئان ئوقۇيدىغان بالىالرغا قۇرئان، . تهڭگىدىن ئاق تهڭگه ئىنئام قىالتتى

ئاندىن ئاتلىنىپ . ھهپتىيهك ئوقۇيدىغان بالىالرغا ھهپتىيهك ھهدىيه قىالتتى

  .ارگاھ ئالىيلىرىغا بېرىپ چۈشهتتىشهھهرگه ياكى ب

جانابىي ئاتىلىق غازى ھهرقاچان غهلىبه ئۈزەڭگىلىرىگه ئاياغ قويۇپ سهپهرگه 

 مىڭ 10چىققانلىرىدا ئهمىر، مهھرەم، يىگىت، سهرۋازالر بولۇپ ئازدېگهندە 

ھهر قېتىم ئاتالنغاندا مهيلى كۈندۈز، مهيلى كېچه . كىشى بىلهن ئاتلىناتتى

جۇرۇڭ، -مۇشۇنچه نۇرغۇن قوشۇندىن جاراڭ. چېلىپ قوزغىالتتىبولسۇن كاناي 

قوشۇننى شۇ قهدەر قاتتىق ئىدارە قىالتتىكى، . چۇرۇڭ ئاۋاز چىقمايتتى-ۋاراڭ

. مهھرەملهر مهيلى پهس، مهيلى چىڭ ئاۋازدا سادا چىقىرالمايتتى-يىگىت

 ئهھۋالىدىن-ئاتىلىق غازى قوشۇنىنىڭ ھال. ھهتتا ئاتالرمۇ كىشنىمهيتتى

راھهت ۋە ئاسايىشنى ئۆزىگه ئهسال راۋا . بىر دەقىقه خهۋەرسىز ئهمهس ئىدى

  .كۆرمىگهنىدى

  نهزىم  

  گهر خاھىش ئهتسهڭ ئۆز ئاسايىشىڭ،

  .دىيارىڭدا ئارام ئااللماس ھېچ كىشىڭ
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ئۇنىڭ ھهممه . بۇ نهزم ئاتىلىق غازىنىڭ ئهھۋالىغا تولىمۇ مۇۋاپىق ئىدى  

خۇسۇسهن .  تهتبىق قىلىنغانىدىئىشلىرى شهرىئهتنىڭ ھۆكۈملىرىگه

چۈشۈرگهن يارلىق، پهرمان، بۇيرۇقلىرى گويا خانىقادا ئولتۇرغان ماشايىخ، 

مهرۇپلىرىدەك -پېشىۋاالرنىڭ تهلىمى ۋە بىر ئۇلۇغ ئۆلىمانىڭ ئهمىر

روناقلىقىنى تهرغىپ ۋە - ئاياغا نهسىههت، ۋەز، شهرىئهتنىڭ راۋاج-باشتىن

  .لهن تولۇپ تاشاتتىتهشۋىق قىلىدىغان ئىبارىلهر بى

ئاتىلىق غازىنىڭ يارلىقلىرى جۈملىسىدىن ئىككى پارە پارسچه، بىر پارچه 

زىيادە قىلماي، - تۈركىي يارلىقىنى مۇۋەپپهقىيهتلىك ھالدا نهمۇنه ئۈچۈن كهم

ئۆز ئهينى بىلهن، كېيىنكى زاماندىكى ئادىل، ھهققانىيهتچى، دىيانهتلىك 

ۋەب بوالرمىكىن دېگهن ئارزۇدا بۇ سهھىپىگه تهتقىقاتچىالرنىڭ دۇئا قلىشىغا سه

  .كۆچۈرۈپ يازدىم

   پارىسى تىل بىلهن يېزىلغان، خۇش پۇراق چاچىدىغان ئىنايهتنامه  

ساالمدىن كېيىن مهلۇم : دۇئاگۇيىمىز سهمىمىي سادىق قازى ئهسكهرگه  

سۆزلهردىن -بولسۇنكى، پادىشاھ ھهزرەتلىرىنىڭ دادخاھلىرىدا بولۇۋاتقان گهپ

 مۆلچهرلهشكه بولىدۇكى، بهزى جايالردا زۇلۇمنىڭ ئهۋج ئېلىۋاتقانلىقى، شۇنى

غهيرىي ئىشالردا قهلهم تهۋرىتىلىۋاتقانلىقى، بهزى ئىشالردا تهڭرىنىڭ ئهمرى ۋە 

شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ ئىنايهتنامىنى . شهرىئىتىنى تونۇشنىڭ يېتهرسىلىكىدىندۇر

ئالىي .  اليىق كۆرۈلدىگۇمىدىكى مۇھهممهد ئهزىمبهگنىڭ ھۇزۇرىغا ئهۋەتىش

پهزىلهتلىك مۇھهممهد ئهزىمبهگ ئىنايهتنامىنى خۇرسهنلىك بىلهن قوبۇل 

  .قىلغايال

زۇلۇم ۋە زۇلۇم قىلغۇچىالرغا . بۇ دۇنيانىڭ پانىيلىقى ھهممىگه ئاشكارىدۇر

تهڭرىم بهندىلىرىنىڭ ھهر . غهزەپ قىلىدۇ-تهڭرىم دائىم قاتتىق قهھرى

ھېچقانداق .  ئهتكهنلىرىنى ئاشكارا كۆرۈپ تۇرىدۇ– زامان، ھهر ماكاندا قىلغان

. بۇنى ئۇنتۇپ قېلىشقا بولمايدۇ. ئىش تهڭرىنىڭ نهزىرىدىن يىراق ئهمهس

. ئۆلمهكلىك ھهق. ھهقىقهت ۋە راستچىللىق نىجاتلىقنىڭ سهۋەبچىسىدۇر
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زۇلۇمغا مادارا . ئۆلگهندە بىزنى پادىشاھ ھهزرەتلىرى بىلهن بىر گۆردە قويمايدۇ

ھهقنى سۆزلهش، ھهقنى ئىزدەش، .ش خهلققه ۋاپا قىلغانلىق بولمايدۇقىلى

ئۆتكهن ئۇلۇغالرنىڭ ئىشلىرىنى . ھهقىقهتكه ئهگىشىش تهڭرىنى رازى قىلىدۇ

راۋاجالندۇرۇپ ھهر قانداق ئىش، ھهرقانداق ھهرىكهتته زۇلۇمنى رەت قىلىپ، 

ھهمىشه زۇلۇمدىن يىراق بولۇشقا ئهستايىدىل تىرىشچانلىق 

تىشلىرىنى، ساداقهت بىلهن ئىش كۆرۈشلىرىنى تهكىتلهيمىز، كۆرسى

  .ۋەسساالم

  ).  يىلالر-1873، - 1872مىالدىيه ( يىلى - 1289 ھىجرىيه    

پارسى تىل بىلهن يېزىلغان ئىككىنچى ئىنايهتنامه    

سانسىز : شهرىئهتنى قوغدىغۇچى مولال ئىبراھىم قازى ئهسكهرگه

نكى، ياخشى زامان، گۈزەل ئىتىزام ساالملىرىمىزدىن كېيىن مهلۇم بولسۇ

روناق تاپقان چاغدا مۇھهممهد روسۇل مهرگهننىڭ ۋاسىتىسى بىلهن سىيىت 

يوسۇن - رەئىيهلىرىنى قائىدە-مولال تۆپه ئوغلى ۋە لۇتپۇلال ياساۋۇلالرنىڭ پۇقرا

گۇما، زاڭگۇي، دۇۋا، . بويىچه ياخشى ئىدارە قىلىۋاتقانلىقىدىن ۋاقىپ بولدۇق

ارلىق جايالرنىڭ پۇقرالىرى مهرھهمهتلىك ئۇقتۇرۇش، مۇبارەك  قات پىيالما

. يارلىقالرنى ئاڭالشنى ئارزۇ قىلىپ دۇئا ۋە تهلهپته تۇرۇۋاتقانلىقى مهلۇم

الياقهتلىك قازى ئىبراھىم ئۆزىگه قاراشلىق جايالردىكى پۇقراالرنىڭ ھهق ۋە 

ھهقنى . ھوقۇقلىرىنى جارى قىلىشنى مهسئۇلىيهتلىك بىلهن ئىجرا قىلدى

پۇقراالر . ھهق ئىگىسىگه يهتكۈزۈپ، ئىككى تهرەپنى باراۋەر رازى قىلدى

ماجىراالر ۋە كونا دەۋاالر -ئارىسىدىكى ھهق تهلهپ، خۇسۇمهت، ئاداۋەت، جېدەل

مۇھهممهد كېرىم مىرزا، لۇتپۇلال ياساۋۇلالر يهكهن . تامامهن تۈگىتىلدى

ەسىدىكى مۇھهممهد ئهزىم  تهۋ ئىككىسۇ. شهھىرىنى ئوبدان مۇھاپىزەت قىلدى

ئهھمهديار ئىشبېشى : ئاتلىق بىر كىشى مۇنداق بىر ئهھۋالنى يهتكۈزدى

زۇلۇم قىلغانلىقتىن، بۇ جايدىكى پۇقراالر پادىشاھ -پۇقراالرغا جهبىر

ھهزرەتلىرىگه ئىتائهت قىلىپ شهرىئهت ھۆكمىگه مۇۋاپىق تهكشۈرۈپ 
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قىلىش ئۈچۈن يولغا كۆرۈشلىرىنى ئىلتىماس قىلىپ ئهرزلىرىنى مهلۇم 

ئۇالرنىڭ ياخشى سائهتته يېتىپ كېلىپ پادىشاھ ھهزرەتلىرىنىڭ . چىقىپتۇ

بۇ ئهرزنىڭ . قوبۇل قىلىشىغا مۇيهسسهر بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمىز

مهزمۇنىدىن ئالدىنئاال خهۋەردار بولغانلىقىمىز ئۈچۈن چهكسىز خۇرسهن ۋە 

ۇقراالرنى زۇلۇم ۋە زۇلۇمنى تۈگىتىش، پ- چۈنكى جهبىر. مهمنۇن بولدۇق

  . ئازابتىن خاالس قىلىش تولىمۇ ئهھمىيهتلىك مۇھىم ئىشتۇر

ئىككىنچى سۆزىمىز، شهرىئهتنىڭ راۋاجى ئۈچۈن داۋاملىق تىرىشچانلىق 

ئهگهر بىر ئادەم شهرىئهتنىڭ راۋاجى ئۈچۈن ۋاپات بولسا، . كۆرسهتمهكلىرى الزىم

رەپ بولدى، دەپ ئۇنداق كىشىنى چوقۇم شېهىتلىك دەرىجىسىگه مۇشهر

غهيرەت ۋە ھىممهتنى سهرپ قىلغاندا ئاساسىي مهقسهتتىن . تونۇماق كېرەك

. ئاياغ شهرىئهت ھۆكمىدىن چىقماسلىق كېرەك-باشتىن. چهتنىمهسلىك الزىم

  . كىشىلهر شهرىئهتكه رىئايه قىلىشىنى ئادەت ۋە كهسىپ قىلىشى الزىم

كېچهك، يول -كىيىمئهرزنىڭ مهزمۇنىنى يهتكۈزگهن مۇھهممهد ئهزىمگه 

  . خىراجهت مهرھهمهت قىلدۇق، ۋەسساالم

   

 تۈركىي تىل بىلهن يېزىلغان ئىنايهتنامه

مهرھهمهتلىك ۋە : شهرىئهتنىڭ پاناھى بولغان ئابدۇلالھ قازى كاالنغا  

سائادەتلىك ساالملىرىمىزدىن كېيىن مهلۇم بولسۇنكى، مۇشۇ كۈنلهردە بۇ 

ىلهن پۈتۈن ئائىله تاۋابىئاتلىرىڭىزنىڭ ئىسالم دۆلىتىدە تهڭرىنىڭ پهزلى ب

خاتىرجهملىكىنى، دۆلهتنىڭ كۈچلۈك ۋە مۇستهھكهم، خهلقنىڭ ئىتائهتمهن 

بولۇشىنى، مىللهتنى ھهر تۈرلۈك ئاپهت ۋە مهنىۋى باالالردىن پاك ساقالپ 

ئۇالرنىڭ ئىشلىرىغا غهلىبه ئاتا قىلىشنى تهڭرىگه ئىلتىجا قىلىپ، داۋاملىق 

ىن كېيىن دۇئا ۋە تهلهپته بولغانلىقىڭىزنى ئىزھار قىلىش، بهش ۋاق نامازد

غېرىب، ئاجىز، كۆڭلى سۇنۇق پۇقراالرنىڭ ھاجىتىنى راۋا قىلىپ، ئۇالرنىڭ 
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كۆڭلىنى شهرىئهت ھۆكمىنى ئىجرا قىلىش بىلهن خۇرسهن قىلىپ، ياخشى 

دۇئاسىنى ئېلىۋاتقانلىقىڭىزنى، ئۆزىڭىزنىڭمۇ مۇسۇلمانالرنىڭ بېشىدىن بۇ 

لهتنىڭ نۇرىنىڭ ئۆچمهسلىكىگه دۇئا ۋە تهلهپ بىلهن مهشغۇل دۆ

بولۇۋاتقانلىقىڭىزنى خهۋەر قىلىپ، خهت يېزىپ پادىشاھ ھهزرەتلىرىنىڭ 

قوبۇللۇق نهزەرىگه مۇشهررەپ بولۇشنى ئۈمىد ۋە ئارزۇ قىلىپ، ئىنىڭىز مولال 

. ئابدۇكېرىمنى بىر بوغچا ۋە بىر ئات بىلهن ساالمغا ئهۋەتكهن ئىكهنسىز

مۇھهررەم ئېيىنىڭ يىگىرمه بهشىنچى كۈنى جۈمه نامىزىدىن كېيىن سائادەت 

ئهرزىڭىزگه . ۋە شاراپهت بىلهن قوبۇللۇق نهزەرىگه مۇشهررەپ بولدى

يېزىلغانالرنىڭ ھهممىسىدىن ۋاقىپ بولۇپ قانائهت ھاسىل قىلدۇق، كۆپ 

  . خۇرسهن بولدۇق

ئىنسان ۋە . ۇرىدۇتهڭرىم دۇنيانىڭ ئهھۋاالتلىرىنى ھهمىشه بىلىپ ت

جىنالرنىڭ خوجىسى بولغان پهيغهمبىرىمىزنىڭ شهرىئىتىنىڭ ئۆتكۈر نۇرى 

. بۇ يهتته شهھهر خهلقىنىڭ بېشىنىڭ ئۈستىگه يېنىپ تۇرغان مهشئهلدۇر

ئېتىقادلىق ۋە دىيانهتلىك كىشىلهر، خۇسۇسهن شهرىئهت ئىلمىنىڭ 

 دائىم دۇئا ۋە تهلهپته ئۆلىمالىرى بۇ دۆلهت ۋە شهرىئهتنىڭ راۋاجلىنىشى ئۈچۈن

ئۇالردا . بولۇشنى ئۆزلىرىنىڭ زۆرۈر مهجبۇرىيىتى دەپ تونۇيدۇ

پهيغهمبىرىمىزنىڭ شهرىئهتلىرىنىڭ راۋاجى، پۇقراالرنىڭ 

ئۈممهتلىرىگه چهكسىز . پاراۋانلىقىدىن باشقا نىيهت ۋە مهقسهت يوق- خاتىرجهم

كهڭ مېهرىبان پهيغهمبىرىمىزنىڭ شهرىئهت نۇرلىرىنىڭ تېخىمۇ 

تارقىلىشىنى مهقسهت قىلىپ شهرىئهتنى راۋاجالندۇرۇش ئۈچۈن مهشغۇل 

بۇ نۇرنىڭ روناق تېپىشىنىڭ خاسىيىتى ۋە نهتىجىسى . بولۇشىڭىز الزىم

بۇ بهش . پۇقراالرنىڭ ئاسايىشلىقىغا سهۋەب بولىدىغانلىقىنى بىلىشىڭىز الزىم

تاپشۇرۇۋالغان . قىيامهت كۈنى مۇشهققهتلىكتۇر. كۈنلۈك ئالهم ئۆتۈپ كېتىدۇ

مهجبۇرىيهتنى ياخشى ئادا قىلىپ ئاخىرەتلىكىڭىز ئۈچۈن تىرىشچانلىق 

  . كۆرسىتىڭ
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دۆلىتىڭىزنىڭ زىيادە بولۇشى ئۈچۈن تهڭرىنىڭ دەرگاھىغا ھهقىقىي 

  . سادىقلىق بىلهن دۇئا ۋە ئىلتىجانى زىيادە قىلىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمىز

ئۆزلىرىگه . ىلتىپات قىلدۇقمولال ئابدۇكېرىغا سهرۇپاي ۋە خىراجهت ئ

  . كۇال، رومال مهرھهمهت قىلىپ ئهۋەتتۇق، ۋەسساالم- كېچهك، سهلله- كىيىم

  ).  يىلى- 1877مىالدىيه ( يىلى -1294ھىجرىيىنىڭ 

يۇقىرىدا ھهر بىر ۋەقهلهر بايان قىلىنغاندا جانابىي ئاتىلىق غازىنىڭ ياخشى   

تهپسىلىي . ردىمۇ ئازراق يازدۇقبۇ يه. توال زىكرى قىلىنغانىدى-ئهخالقلىرى ئاز

يازساق ئوقۇغۇچى ۋە ئىشتىكۈچىلهرگه ماالل بولۇپ كېلىشىدىن ئهنسىرەپ 

  . شۇنچىلىك زىكرى قىلىش بىلهن قانائهتلهندۇق

 بار يهردە ئهلۋەتته ئهخالقىي زەمىمه مۇ بولىدۇ، پايدا بار جايدا  ئهخالقىي ھهمىدە

ھهر بىر . ىسىز بولمايدۇگۈل تىكهنسىز، ھهسهل ھهر. زىيانمۇ بولىدۇ

مهخلۇقاتتا ياخشى خىسلهت بولغىنىدەك، يامان ھهرىكهتمۇ ئۇنىڭدىن 

ياخشىلىق بىلهن يامانلىق قوشكېزەك بىر تۇغقان بولۇپ . ئايرىلمايدۇ

  . بىرىدىن ئايرىلماسلىق ئادىتى ئهزەلدىن جارى بولۇپ كهلمهكته-بىر

ۇرىمۇ ئهلۋەتته بىللله ھاۋا گۈلدۈرلهپ چاقماق چېقىشى بىلهن رەھمهت يامغ

بۇنداق بولغاندىن كېيىن، ئاتىلىق غازىنىڭ ئهخالق زەمىمهلىرىنىمۇ . كېلىدۇ

 ئوخشاش سۆزىمىزگه   ئازراق بايان قىلىپ ئۆتسهك، ئىسكهنجىبىنگه

چۈچۈكلۈك تهمىنى بېرىپ ئوقۇغۇچى ۋە ئىشىتكۈچىلهرگه زوق ۋە - ئاچچىق

  . لهززەت بېغىشلىشى مۇمكىن

ئاپتورالرنىڭ بۇرۇنقى -ا ئىلگىرى ئۆتكهن مۇئهللىپتارىخ كىتابلىرىد

بىرلهپ بايان - پادىشاھالرنىڭ ياخشى خىسلهت، يامان سۈپهتلىرىنى بىر

كېيىنكى زاماندا ئۆتكهن پادىشاھالر ۋە ھاكىم «قىلىشتىكى مهقسهتلىرى 

ئهمهلدارالر، ياخشى ئىش قىلغان پادىشاھالرنىڭ ئۆمرى ئۇزۇن، دۆلىتى زىيادە 

زەنت ۋە نهۋرىگىچه دۆلىتى قولىدىن كهتمهي ئهل ئارىسىدا نامى بولۇپ، پهر
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يامان ئىشالرنى . ساقلىنىپ، خااليىق ئۇالرنىڭ روھلىرىغا دۇئا قىلىدىكهن

ئازاب قىلسا، ئۆمرى قىسقا، دۆلهتلىرى - قىلىپ، كىشىلهرگه زۇلۇم

بۇنداق .  بولۇپ يهر يۈزىدە يامان سۈپهت بىلهن مهشهۇر بولىدىكهن كۇتاھ

، دەپ بىلىپ »زامانالرغىچه لهنهت ئوقۇيدىكهن-شاھالرغا خااليىق زامانپادى

ئۆزلىرىنى ياخشىلىق يولىغا مايىل قىلىپ ياخشىالر قاتارىغا قوشۇلسا ئهجهب 

شۇ ۋەجىدىن مهنمۇ ئاتىلىق . ئهمهس، دېگهندىن ئىبارەت بولۇشى مۇمكىن

پ غازىنىڭ يامان سۈپهت ۋە نااليىق ھهرىكهتلىرىنى ئازغىنا يېزى

  . كۆرسىتىشنى زۆرۈر دەپ بىلدىم

ئاتىلىق غازى شۇ قهدەر ئۇلۇغ پادىشاھ بولغان بولسىمۇ، بىرەر دىيانهتلىك، 

مهملىكهتنى ئىدارە . سادىق، دانا، پهزىلهتلىك كىشىنى ئۆزىگه ۋەزىر قىلمىدى

ھېچقانداق كىشىگه . قىلىشنىڭ پۈتۈن ئىشلىرىنى ئۆزى يالغۇز قىلدى

تپهرۋەر، ھاكىمىيهت ئىشلىرىغا تهدبىرلىك كاتتاخان شۇنداق دۆله. ئىشهنمىدى

تۆرەم ۋە كىچىكخان تۆرەملهرگه ئاخىرقى ئۆمرىدە ئۆزى ئىچكهن شهربهتتىن 

ئۇالر ئىچكهن ھامان تهسىر قىلىپ بۇ ئالهمدىن ئۇ ئالهمگه . ئىلتىپات قىلدى

ۋەلىخان تۆرەمنى يېڭىساردا تامنىڭ ئاستىغا باستۇرۇپ . سهپهر قىلدى

مهن تۆرەمنىڭ ئهمرى بىلهن «بۇزرۇكخان تۆرەمنى بولسا دەسلهپ . ئۆلتۈردى

، دەپ ئۆزىگه ھهمراھ قىلىپ بىلله ئېلىپ يۈرۈپ يهتته شهھهرنى »كهلگهن

قولغا كىرگۈزگهندىن كېيىن، ھهجگه بېرىپ كهلسىله، دەپ يۇرتتىن 

  . چىقىرىۋەتتى

، نهسىههت دەسلهپكى چاغالردا، ئاتىلىق غازى باشقىالر چوڭ گۇناھ ئۆتكۈزسه

ئاز خىزمهت قىلسا، كۆپ . قىلىپ ئهپۇ قهلىمىنى سۈرۈپ كهچۈرۈم قىلدى

كېيىنكى ۋاقىتالردا كىچىك گۇناھ سادىر . ئىنئام ۋە ئېهسانالرنى قىلدى

چوڭ خىزمهت . قىلسىمۇ چوڭ غهزەپ قىلىپ ئېغىر جازا بهردى، بهلكى يوقاتتى

 قويۇپ قاتتىق غهزەپ ۋە كۆرسهتسه ئاز ئىلتىپات قىلدى، بهلكى بىرەر باھانىنى

. ئىلگىرى بىر باغ بېدە، بىر تاۋاق قېتىق ئۈچۈن ئادەم ئۆلتۈردى. ئازاب قىلدى

نهچچه ئادەملهر خانىۋەيران بولۇپ تۈگىشىپ كهتسه - كېيىن نهچچه
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ئىش بېشى، ھاكىم، ۋىاليهت ئهمهلدارلىرىنى . ھېچكىمنىڭ دادىغا يهتمىدى

بىر تهرەپتىن مۇساپىر ۋە . دىقولالپ، ئۆستۈرۈپ زۇلۇمنى راۋاجالندۇر

مال .  سودىگهرلهر كهلسه، ماللىرىنى دۆلهت ئوردىسىغا ئېلىۋالدى  مۇجاۋۇر

. توقۇناق، ئورۇما، كىگىز، پاالسلىرىنى قولتۇقالپ قالدى- ئىگىسى ئارغامچا

مال . دەپ زاكاتچى، مۇالزىم قوشۇپ قويدى» زاكىتىنى بهر«ئارقىسىدىن 

 ئالدى، دېسه، مېلىڭنى ئوردىدىن ئال، ھازىر ئىگىسى، پۈتۈن مېلىمنى ئوردا

نائىالج جازانىگه پۇل ئېلىپ زاكاتنى بېرىپ، . زاكىتىنى بهر، دەپ قىستىدى

ئوردىدىن پۇلىنى بهرسه ئالدى، بهرمىسه . ئۆزى قهرز ئېلىپ جېنىنى ساقلىدى

  . شۇ سهۋەب بىلهن سهرگهردانلىق كوچىسىغا كىرىپ ۋەيران بولدى

تاناپ نىڭ پۇلىنى يىغىش ئۈچۈن -ىشالقالرغا غهللهق- سهھرا، كهنت-يېزا

 مىڭ پۇل بولسىمۇ، كېچه بارسا كېچه، كۈندۈز 20 مىڭ، 10بارغان مۇالزىمالر 

ھهرگىز مۆھلهت ۋە پۇرسهت . بارسا كۈندۈز تهخىر قىلماي يىغىۋاالتتى

. ئاتىلىق غازىنىڭ ھۆكمىنىڭ ئىتتىكلىكى مۇشۇ دەرىجىدە ئىدى. بهرمهيتتى

تهن خهلقىنى نىياز ھېكىمبهگ، ئاقسۇنى ئابدۇراھمان دادخاھ، خۇسۇسهن خو

ھهر «. باي ۋە سايرامنى مۇھهممهد ئىمىن توقسابه ناھايىتى خاراب قىلدى

دېگهن تهمسىل ھهممىگه مهشهۇر بولغىنىدەك، بۇ » ياغاچنىڭ پانىسى ئۆزىدىن

ىمۇ ئۆزىنىڭ يانچۇقلىرىغ. ھاكىمالر پۇقرادىن پۇلنى ئېلىپ ئوردىغىمۇ بهردى

ئاتىلىق . لېكىن ئهيىبنى ئاتىلىق غازىنىڭ گهدىنىگه ئارتتى. سالدى

  . چىقىمنى ئهسال سۈرۈشتۈرۈپ كۆرمىدى-غازىنىڭ ئهيىبى شۇ ئىدىكى، كىرىم

، بىرەر 70 ― 60دىن، ئهڭ ئازلىرىدا 500ھهر بىر ۋىاليهت ھاكىملىرىنىڭ 

 كهنت ھهر يىلى ھهر بىر كهنتكه شۇ.  بار ئىدى دىن دىۋانبهگلىرى100

خالىمىسۇن دىۋانبېگى قىلىپ بهلگىلهپ - ئىچىدىن بىر باينى تۇتۇپ خالىسۇن

 بېرەتتى ۋە دەرھال دىۋانغا مۇالزىمالرنى قوشۇپ پۇل،   دەستهك-نىشان

دىۋانبېگى بىر يىل تامام بولغۇچه . زاكات يىغىشقا باشاليتتى- ئۆشرە

شهرىئهتكه زاكات، دېهقانچىلىق بېجى قاتارلىقالرنى پۇقراالردىن - ئۆشرە

مۇۋاپىق يىغىۋېلىپ، ئوردا خهزىنىسىگه تاپشۇرۇپ بېرىپ بولغاندىن كېيىن، 
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بۇ پاالكهت باسقان دىۋانبهگلىرىنى تهھقىقلهپ تهكشۈرۈش ئۈچۈن جالالت 

بۇ مۇالزىم، مىرزىالر بىرنى ئون، . سۈپهت مۇالزىم، زالىم مىرزىالرنى چىقىراتتى

كشۈرگهنلىكتىن، ته» ھهقىقهتلهپ«ئوننى يۈز قىلىپ خهتلهپ 

.  مىڭ تهڭگه پۇل چۈشهتتى30 مىڭ، 20دىۋانبهگلىرىنىڭ زىممىسىگه 

قوشۇققىچه سېتىپ مۇالزىم ۋە -سۇ ھهتتا قازان- كېچهك، يهر-ئۇالغ، كىگىز-ئات

: مۈلكى چىقىشماي قالسا، دىۋانبهگلىرى-مۇبادا مال. مىرزىالرغا تاپشۇراتتى

. دەپ ھۈججهت بېرەتتى» مهنئوردا خهزىنىسىگه مۇنچه مىڭ تهڭگه قهرزدار«

دىۋانبهگلىرى پۇقراالردىن يىغىۋېلىپ ئوردا خهزىنىسىگه تاپشۇرغان پۇلالرنى 

دىۋانبهگلىرىنىڭ ئۆزىدىن الغان . ، دەپ ئاتايتتى»شهرىئهت توغرىسىدىن«

داد قىلسا يهنه شۇ ھاكىم، - ئهرز. دەپ ئاتايتتى» ھهقىقهت توغرىسىدىن«پۇلنى 

بۇالر ئۆزىنىڭ خاھىشى، قولىدىن . ىرىپ بېرەتتىمۇالزىم، مىرزىالرغا چىق

كېلىشىچه قىلمىغان زۇلۇملىرىنى قىلىپ يهنه ئاالتتى، قازىالرنىڭ ئهھۋالىمۇ 

  . شۇنداق ئىدى

 ۋە   ئىككىنچى قېتىم خىتايالرنىڭ كېلىشىنى ئۈمىد قىلىپ ئوتۇغات

قالپاقلىرىنى ساقالپ كهلگهن، كۆڭۈللىرى دۈشمهنلىك ۋە ئىنتىقام ئوتى 

لهن تولغان قهدىمىي بهگ ۋە بهگزادىلهرگه ئهجهلنىڭ ۋاقتى يېتىپ ئۆلۈپ بى

. كهتسه ئۇنى ئاتىلىق غازى ئۆزىنىڭ پاراسهت نۇرى بىلهن دەرھال بىلهتتى

ئۇالرنىڭ مىراس باجلىرىنى يىغىپ كېلىش ئۈچۈن زالىم، پهس تهبىئهت 

هر، مىرزا مىسال ئۈچۈن ئېيتقاندا، مىرزا قاسىم مىهت. مىرزىالرنى چىقىراتتى

ئابدۇلالھ بۇخارىالرنى ئاقسۇلۇق ئابدۇلالھ دىۋانبېگىنىڭ ئوتۇغات 

 مىڭ تهڭگه، دەپ باھا 10 نى    تهڭگه، دىك قالپاق خىتاي5000  چهشمهدارىنى

.  مىڭ تهڭگه بولدى15قويدىيهنى بىر ئوتۇغات ۋە بىر قالپاقنىڭ باھاسى 

 تهڭگىدىن بىر 40. مۈلۈكلىرىنىمۇ مۇشۇ تهرىقىدە باھالىدى-قالغان مال

ئابدۇلالھ .  مىڭ تهڭگه بولدى46تهڭگىنى مىراس بېجى دەپ ھېسابلىغان 

 28مۈلۈكلىرىنى پۇلغا سۇندۇرۇپ ھېسابلىغاندا -دىۋانبېگىنىڭ پۈتۈن مال

بۇرادەر، -تۇغقان، يار-مىراس بېجىنىڭ قالغىنىنى ئۇرۇق. مىڭ تهڭگه بولدى

  . مۇالزىم، خىزمهتكارلىرىدىن قهرز ئېلىپ بهردى
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ئابدۇلالھ دىۋانبېگىنىڭ قىزى ئالىي ئوردىدا خانىشالر قاتارىدا ئاتىلىق 

دۆلهت يۈز ئۆرۈپ زاۋاللىققا يۈزلهنگهندە، - بهخت. غازىنىڭ نىكاھىدا ئىدى

. خۇيلىرىمۇ يۆتكىلىپ قالىدىكهن-پادىشاھ ۋە ئۇلۇغالرنىڭ پېئىل

هھۋالى ئ- سىپاھ، خىزمهتچى چاكارالرنىڭمۇ ھال-رەئىيه، ئهمهلدار-پۇقرا

سهرۇپاي، - سهرۋاز، ئهمىر، سىپاھالر تون-يىگىت. ئۆزگىرىدىكهن

كېچهكلىرىنى كىيىپ، ئاتلىرىنى مىنىپ، پۇللىرىنى خهجلهپ، - كىيىم

تاماقالرنى ئېتىپ يهپ، -خوتۇنالرنى ئېلىپ كۆڭۈللىرى خالىغان غىزا- ئاغىچه

ئېغىزلىرىدا چىشلهپ، چىشلىرىدا چايناپ تۇرۇقلۇق، ئاتىلىق غازىنىڭ 

تۇز ھهققىگىمۇ يۈز خاتىرە . شىكايىتىدىن تىللىرىنى ئهسال يىغمىدى

تۇزكورلۇق قىلغاننىڭ نهتىجىسىنى . ئاخىر جازاسىنى تارتتى. قىلمىدى

  . كۆردى

شۇنداق نهقىل قىلىدۇ، قهشقهرنىڭ پهيزىۋات يېزىسىدا بىر ئادەم ئېتىزغا 

هي بۇرادەر، ئ«يهنه بىر كىشى كېلىپ، . ئۇرۇق چېچىپ قوش ھهيدەۋاتقانىكهن

، دەپ »نېمه تېرىماقچىدىم، خىتاي تېرىدىم«. ، دەپ سوراپتۇ»نېمه تېرىدىڭىز

بۇ جاۋابنى ئاڭالپ سورىغۇچى كىشى ھهيران بولۇپ ئۆتۈپ . جاۋاب بېرىپتۇ

يهتته ئايغا قالماي، دېگهندەك خىتايالر كېلىپ ھېلىقى -ئالته. كېتىپتۇ

ككى پۇقرا بىر يهردە بولسا ئى. ئېتىزلىققا چۈشۈپ گازارما قىلىپ يېتىپتۇ

يالغان سۆزلهرنى - خىتايالرنىڭ كېلىدىغان خهۋەرلىرىنى ئېيتىشىپ، راست

بۇ سۆزلهرنىڭ راستلىقىغا ئىسپات . توقۇشۇپ ئۆزلىرىنى خۇش قىالتتى

:  قىلىپ ئۆتهي  بولسۇن ئۈچۈن ئېسىمگه كهلگهن مۇنداق بىر ۋەقهنى بايان

اننىڭ ئابىتلىرىدىن، قىلغان دۇئالىرى بۇرۇنقى چاغالردا زاماننىڭ زاھىت، دەۋر

بىر يهرگه . ئىجابهت بولىدىغان ئۈچ زاھىت بىر تهرەپكه سهپهر قىلغانىكهن

بارغاندا يول ئۈستىدە ياتقان بىر مۇنچه چېرىگهن ئۇستىخانالرغا كۆزى 

بۇ كونا سۆڭهكلهر قانداق مهخلۇقنىڭ سۆڭىكىدۇ؟ ئهھۋالدىن : ئۇالر. چۈشۈپتۇ

بىرى دۇئا قىلسا، شامال چىقىپ سۆڭهكلهرنى . ىشىپتۇۋاقىپ بولساق، دېي

يهنه بىرى دۇئا قىلسا سۆڭهككه گۆش، پهي، . بىرىگه تۇتاشتۇرۇپتۇ- يىغىپ بىر

ئۈچىنچىسى دۇئا قىلسا، سۆڭهككه جان كىرىپتۇ ۋە . تومۇر پهيدا بوپتۇ
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ئهسلىدە بۇ شىر ئاچلىقتىن . ئېچىرقاپ كهتكهن زور بىر شىر سهكرەپ قوپۇپتۇ

پارە قىلىپ يهپ - تىرىلگهندىن كېيىن ئۈچ زاھىتنى پارە.  قالغانىكهنئۆلۈپ

تىلهپ تاپقان خىتايالر ھېلىقى قايتا جان كىرگهن، ئاچ قالغان . كېتىپتۇ

  . شىرغا ئوخشاش بولدى

ئهزىز بۇرادەرلهر، تارىخ كىتابلىرىدا بۇرۇنقى ئۆتكهن پادىشاھالرنىڭ 

 بىلهن سهتلىك، ياخشى غهزەپ، گۈزەللىك-شهپقهت بىلهن قهھرى-مېهىر

ئهخالق بىلهن يامان ئهخالقلىرىنى بىرلىكته تهسۋىرلىنىپ بايان قىلىنىپ 

بۇنىڭدىن كېيىنكى پادىشاھ، ۋىاليهت ھاكىملىرىدىمۇ يۇقىرىقى . كهلدى

چۈنكى پادىشاھ، ۋىاليهت ھاكىملىرىنىڭ . سۈپهتلهر بولۇشى مۇمكىن

غهزەپ ۋە . ارىسى يوقشهپقهت، ئېهسان ۋە ئىنئام ئاتا قىلماي چ-مېهىر

پادىشاھ بولغان كىشى ياۋاش، . سىياسهت ئىشلهتمهي يهنه ئىالجى يوق

رەھىمدىل بولۇپ، سىياسهت ئىشلىتىشنى ئۆزىگه الزىم ۋە راۋا كۆرمىسه، 

يۇرتتا . پۇقراالردا بهخت ۋە خۇشاللىق، ھۇزۇر ۋە پاراۋانلىق ھاسىل بولمايدۇ

ئهگهر پادىشاھ . االكهتكه يۈز تۇتىدۇبۆلۈنۈش، ئىتتىپاقسىزلىق پهيدا بولۇپ ھ

غهزەپلىك بولۇپ، ئادالهت ۋە ھهقىقهتنى الزىم تۇتمىسا، پۇقراالردا - زالىم، قهزرى

تىنچلىق ۋە ئاسايىشلىق بولماي زۇلۇم قىلىنغۇچىالردىن بىرەر سهگهك، 

سهھهر قوپىدىغان كىشىنىڭ قىلغان دۇئاسى تهڭرىنىڭ دەرگاھىدا قوبۇل 

ق كىشىنىڭ ئاھ دەپ يىغلىغان كۆز ياشلىرى مهۋج ئۇرۇپ بولۇپ قالسا، ئۇندا

تۇرغان قانلىق دەرياغا ئايلىنىپ، ھېلىقىدەك زالىم پادىشاھالرنى، ئۇنىڭغا 

بايراق، كاناي ۋە ئهلهملىرى بىلهن - مۇالزىم، تۇغ- خادىم، چاكار- تهۋە خىزمهتچى

 ۋە بۇ ئالهمنىڭ ھادىسىلىرىدىن. قوشۇپ غهرق قىلىپ نابۇت قىلىشى مۇمكىن

چۈنكى . ئۆتمۈش ۋەقهلىرىدىن تهجرىبه ھاسىل قىلىپ ئىبرەت ئېلىش الزىم

دېگهن » !ئهقىل پاراسهتنىڭ ئىگىلىرى، ئىبرەت كۆزى بىلهن چوڭقۇر قاراڭالر«

  . ئايهت بار

  پارچه  
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  تهكىيه قىلماي ئهزىزلهر دەۋلهتى ئىلدامىغه،

  .باش يانىڭدىن پات ئالۇرلهر دەۋلهتى ئىقبالىنى

  سمى لهتىفىڭنى بۇ تىيرە خاك ئۈزە،ياتقۇزۇپ جى

  .يوق ئېتىپ سهۋلهت ھهشهمنى پهس قىلۇرلهر ناينى 

كهرەملىك تهڭرىم، ئۆزىگه خاس قۇدرىتى ۋە ھېكىمىتى بىلهن دۆلهت ۋە   

نېئمهت ئىگىلىرىدىن، ئۆزى بهرگهن دۆلهت ۋە نېئمهتلىرىنى ئېلىشنى ئىرادە 

اخشىلىقنى ئېلىپ تاشالپ پېئىلىدىكى ي- قىلسا، ئالدى بىلهن ئۇالرنىڭ خۇي

ئۇنىڭ ئورنىغا نااليىق ئىش، يامان ئهخالقالرنى كىرگۈزۈپ، دۆلهت ۋە 

نېئمهتلهرگه شۈكرى قىلىشتىن ياندۇرۇپ، كۇپرانى نېئمهت قىلىدىغان 

تهلهينىڭ - قىلىپ، ئاندىن دۆلىتىنىڭ ئاپتىپىنى قاراڭغۇالشتۇرۇپ، بهخت

يهنه بىر دۆلهتكه اليىق . كهننۇرىنى خىرە قىلىپ بهلكى ئۈچۈرۈپ يوق قىلىدى

كىشىنى بهلهن پهرۋاز قىلدۇرۇپ، بېشىغا پادىشاھلىقنىڭ تاجىنى كىيدۈرۈپ، 

ئۇلۇغ . سۇنايلىرىنى ساداغا كهلتۈرىدىكهن-نۆۋەتنى ئۇنىڭغا بېرىپ كاناي

تهڭرىم، خاھى پادىشاھ، خاھى گاداي بولسۇن بهش كۈنلۈك بۇ دۇنيادا ياخشى 

شى نام بىلهن كېتىشنى نېسىپ قىلغايسهن، ئىشالرنى بهرپا قىلىپ، ياخ

  . ئامىن

  پارچه  

  بۇ ئالهم ئىچرە ياخشى ئهت ئىمارەت،

  .كى قالغاي نىك نام ھهم باقالىق

  ۋەرەق ئىچرە قېلىپتۇر ياخشى ئاتالر،

  .ئهگه كىسىراغه ئوخشه قىلسه شهھلىق 

13  
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يۇقىرى دەرىجىلىك ئهمىرلهر ۋە ئىشنىڭ ئاقىۋىتىنى ھهل  
لهشكهر باشلىقلىرىنىڭ ئىتتىپاقلىشىشى بىلهن قىالاليدىغان 

سىيىت ھېكىمخان تۆرەمنى پادىشاھلىق تهختىدە 
ئولتۇرغۇزغانلىقى؛ لېكىن پهلهك يار بهرمىگهنلىكتىن ئۇالر 

دېگهن ھهدىسنىڭ » ۋەتهن سۆيۈش ئىماننىڭ جۈملىسىدىن«
 تهقهززاسى بويىچه ئۆز ۋەتىنىگه قايتىپ كهتكهنلىكى

لىق غازى پانىي دۆلهتنى تاشالپ، باقىي دۇنيانى خاالپ، دېمهك، جانابىي ئاتى  

مۈلكىنى ئوغۇللىرى بىلهن قىپچاقالرغا، بهلكى - جېنىنى ئهزرائىلغا، مال

  . خىتاي قالماقالرغا تاپشۇردى

نىياز ھېكىمبهگ بىلهن ئهھرارخان تۆرەم ئاتىلىق غازىنىڭ جهسىتىنى 

ققۇلىبهگكه بولغان ئىچكىرى ئهكىرىپ ياتقۇزۇپ قويۇپ قاراشهھهردىكى ھه

ھهققۇلىبهگ ئۈچىنچى كۈنى . ۋەقهنى بايان قىلىپ تېزلىكته خهت ماڭدۇردى

ئاڭغىچه نىياز ھېكىمبهگ ئۆزىدىن ئېهتىيات . قارا شهھهردىن يېتىپ كهلدى

داد بولسا ئاتىلىق غازىي ھايات ۋاقتىدىكىدە ئهكىرگهن بولۇپ - قىلىپ، ئهرز

جانابىي ئالىينىڭ «. پ تۇردىپهرمانالرنى بېرى-چىقىپ، يارلىق- كىرىپ

، دەپ كىشىلهرنى »ئاز ۋاقىتتىن كېيىن چىقىدۇ. مىجهزلىرى سهل خاپا ئىكهن

ھهققۇلىبهگنىڭ ئارقىسىدىن . يېقىن بارغۇزماي ئۈچ كۈننى ئۆتكۈزدى

ئارقىدىن يېتىپ -ھېكىمخان تۆرەم باشلىق ئهمىرلهشكهر، پانساتالرمۇ ئارقا

  . كهلدى، ئهھۋالمۇ ئاشكارا بولدى

نىياز ھېكىمبهگ، مۇھهممهد كېرىم دادخاھ، تاشباي دادخاھ ۋە ئاتاباي پانساتالر 

باشلىق ئهمىرلهشكهرلهر مهسلىههتلىشىپ، بۇرۇنقى پادىشاھالرنىڭ 

قائىدىلىرى بويىچه ھېكىمخان تۆرەمنى ئاق كىگىز ئۈستىدە - رەسىم

خهزىنىنىڭ ئىشىكلىرىنى ئېچىپ . قىلىپ كۆتۈردى» خان«ئولتۇرغۇزۇپ 

سهرۇپاي، - سهرۋازالرغا تون- كىچىكلهرگه، يىگىت-ىر، دادخاھ باشلىق چوڭئهم

مۇشۇ ئهھۋالدا يهتته كۈن . پۇل ۋە تىلال، ئات ۋە جابدۇقالرنى بهرگىلى تۇردى
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تاۋۇتىنى ئېلىپ - بىر كېچىدە ھهققۇلىبهگ ئاتىلىق غازىنىڭ جهسهت. ئۆتتى

  . ئاقسۇ تهرەپكه ناھايىتى تېز يۈرۈپ كهتتى

ھهققۇلىبهگ ئاتىلىق غازىنىڭ جهسىتىنى ئېلىپ «شلىق چوڭالر دادخاھالر با

ئۇالر ئاقسۇغا بېرىپ خهزىنىلهرنى قولىغا ئېلىپ سهرەمجان . يۈرۈپ كهتتى

دەپنىلهرنى قولىغا كىرگۈزۈپ، -قىلىپ، قهشقهرگه بېرىپ ئۇ يهردىكى خهزىنه

ئاندىن كېيىن بىزلهرگه قارىماي ئهنجان، تاشكهنتلهرگه چىقىپ كېتىدۇ، 

هزىنه بولمىسا بىز خىتايالر بىلهن قاندق ئۇرۇشىمىز؟ ئۇالرنىڭ ئارقىسىدىن خ

، دەپ ھېكىمخان تۆرەمنى »قوغالپ خهزىنىلهرنى بهرمهسلىكىمىز كېرەك

ئۇنىڭغا ئاقسۇلۇق كوچىر . كورلىنى داخۇ تۇڭگانغا تاپشۇردى. ماقۇل قىلدى

باي مۇھهممهد ۋاڭنىڭ ئوغلى ئاقنىيازبهگنى تۇڭچى ۋە ياساۋۇل بېشى قىلىپ، 

 سهرۋازغا باشلىق قىلىپ كورلىدا قويۇپ، ھېكىمخان 500جارچى بېشىنى 

ھولۇقۇپ ئاقسۇغا -تۆرەم باشلىق قوشۇنالر ئاقسۇغا راۋان بولدى ۋە ئالدىراپ

  . يېتىپ كهلدى

ھهققۇلىبهگ ئالدىدا يېتىپ كېلىپ، ئاقسۇدا ئىككى كۈن تۇرۇپ، بىر مۇنچه 

 ۋە قىپچاقالر بىلهن ئاتىلىق غازىنىڭ خهزىنىلهرنى يىغىشتۇرۇپ، يىگىت

دادامنىڭ «ھهققۇلىبهگ . جهسىتىنى ئېلىپ قهشقهرگه يۈرۈپ كهتكهنىدى

تاۋۇتىنى قهشقهرگه ئاپىرىپ ھهزرىتى ئاپاق خوجام مازىرىغا دەپنه -جهسهت

قىلىپ بولغاندىن كېيىن ئاكام بىلهن مهسلىههتلىشىپ يا مهن كېلهرمهن، 

، دېگهن »ىن خىتايالر بىلهن غازات قىالرمىزئاند. ياقۇپبهگ ئاكام كېلهر

كىچىك «: ئهمما نىياز ھېكىمبهگ. مۇستهھكهم نىيهت بىلهن يولغا چىققانىدى

. غهرىزى باشقىچىدەك قىلىدۇ. قهشقهرگه يۈرۈپ كهتتى) ھهققۇلىبهگ(بېگىم 

، دەپ بىر »ۋەسساالم. ئهلۋەتته ئېهتىيات قىلغايسىلهر ۋە خهۋەردار بولغايالر

پاسات گهپلهرنى يېزىپ مهخپىي ھالدا چوڭ بهگ - تنهنهچچه پى

چوڭ بهگ خهتنى كۆرۈپ مهزمۇنىدىن . كه خهت ماڭدۇرغانىدى)بېكقۇلىبهگ(

ھهققۇلىبهگنى ئۇچرىغان يهردە ئۆلتۈرۈپ «: ۋاقىپ بولغاندىن كېيىن

، دەپ پهرمان بېرىپ مۇھهممهد »كېرەكلىرىنى ئهكىلىڭالر- كۆمۈۋېتىپ نهرسه
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سهرۋازالرنى - قىلىپ بىر نهچچه مهھرەم، يىگىتزىيا پانساتنى باش 

. بۇالر لونكۇ دېگهن يهردە ئۇچراشتى. ھهققۇلىبهگنىڭ ئالدىغا چىقارغانىدى

ئاتتىن چۈشۈپ بىر پىياله چاي ئىچىشكهندىن كېيىن ئاتلىرىغا مىنىپ يولغا 

بىرلهپ بايان قىلىپ سۆزلهپ - ھهققۇلىبهگ بولغان ۋەقهلهرنى بىر. چۈشتى

نىڭ يامان غهرەزلىرىدىن بىخهۋەر، خالىس، توغرا نىيهت بىلهن بېرىپ، بۇالر

كېتىپ بارغان چاغدا، قهمبهر مهھرەم دېگهن ھهققۇلىبهگكه قارىتىپ ئوق 

بۇ نېمه «ھهققۇلىبهگ . ئوق بۇ تهرەپتىن ئۇ تهرەپكه ئۆتۈپ كېتىدۇ. چىقىرىدۇ

يهنه ، دەپ قىلىچلىرىنى تارتىپ چىقىرىپ چاپماقچى بولغاندا »پوق يېگىنىڭ

ئۇنى . ھهققۇلىبهگ ئاتتىن يىقىلىپ جان بېرىدۇ. بىر يىگىت ئوق چىقىرىدۇ

» ھهققۇلىبهگ جىلغىسى«ئۇ جاي . شۇ جايدىكى بىر جىلغىغا دەپنه قىلىدۇ

  . دېگهن نام بىلهن مهشهۇر بولدى

 كۈنى -2 جامادىيهلئهۋۋەلنىڭ    يىلى-1294تارىخىي ھىجرىيىنىڭ 

ھهممه . انلىق تهختىگه چىقىپ ئولتۇردىھېكىمخان تۆرەم ئاقسۇغا كېلىپ خ

قىپچاقالر ئاتىلىق غازىنىڭ ئاقسۇدىكى -سهرۋاز، قىرغىز-يىگىت

تاالڭ -بۇنداق بۇالڭ. تاراج قىلىپ بۇالپ كهتتى-دەپنىلىرىنى تاالن-خهزىنه

مۇشۇنداق پاراكهندە كۈنلهردە نىياز ھېكىمبهگ . دېيىلىدىكهن» خان تالىڭى«

  . ېلىپ خوتهنگه قاراپ قېچىپ كهتتىبىر نهچچه مۇالزىملىرىنى ئ

پهرمان بىلهن ئابدۇراھمان دادخاھنى -ھېكىمخان تۆرەم ئاالھىدە يارلىق

ئامىلخان تۆرەمنى كۇچانىڭ ھاكىملىقىدىن . ئاقسۇغا ھاكىم قىلدى

. ئېلىۋېتىپ، كۇچانى مۇھهممهد رېهىمخان تۆرەمگه سۇيۇرغال قىلىپ بهردى

. ە سايرامنى مۇسامىس بېگىگه تاپشۇردىئۇچتۇرپاننى ھېكىم پانساتقا، باي ۋ

 قىلىپ يارلىق   مۇھهممهد مۇسا توقسابه، ئاتاباي پانساتالرنى ھۇدەيچى

. بهچه باتۇر پانساتنى ھهممه لهشكهر ئۈستىدە ئهمىر لهشكهر قىلدى. چۈشۈردى

كېرىم قۇل دادخاھ، مولال ئالىم قۇلىنىڭ ئوغلى شىرمۇھهممهد مىرزىنى 

 سهرۋازغا 2000پهك الۋۇر ۋە مۇھهممهد ئهپهندىنى كې. ئهمىرلهشكهر قىلدى

  . ئهمىرلهشكهر قىلدى
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بايراق، -دېمهك، سهككىز ئهمىرلهشكهرگه يارلىق ۋە نىشان بېرىپ، تۇغ

توپچاقالرنى بېرىپ، پادىشاھالرچه مهرھهمهت، -ياراق، ئاتو- دۇمباق، قورال- داپ

ۇلىبهگ، بېكق«شۇ پهيتته قهشقهردىن . سېخىيالرچه ئىلتىپات كۆرسهتتى

جامهدار دادخاھ، ئۆمهرقۇل ئهمىرلهشكهر ۋە ئاالش دادخاھالر باشچىلىقىدا 

، دېگهن يامان خهۋەر يېتىپ »نۇرغۇن قوشۇن بىلهن ئاقسۇغا قاراپ يولغا چىقتى

ھېكىمخان تۆرەم بۇ خهۋەرنى ئاڭالپ بهچه باتۇر ئهمىرلهشكهر باشلىق . كهلدى

 مىڭ قوشۇن 25 بولۇپ جهمئىي سهرۋاز- ھهممه لهشكهر بېشى، پانسات، يىگىت

بىلهن ئاتلىنىپ، مهنزىلمۇ مهنزىل يول يۈرۈپ ئاقسۇدىن تۆت مهنزىل 

  . يىراقلىقتىكى يايدى دېگهن جايغا يېتىپ كېلىپ چۈشۈپ ئورۇنالشتى

بېكقۇلىبهگ قوشۇنىنىڭ چىغاۋۇلى ئاالش دادخاھ چۆلقۇدۇق دېگهن يهرگه 

ممهد سىيىت پانسات، ھاپىز ھېكىمخان تۆرەم مۇھه. كېلىپ ئورۇنالشقانىدى

ئىككى چىغاۋۇل . پانساتالرنى پهرمان بىلهن چىغاۋۇل قىلىپ ماڭدۇرغانىدى

ئۇچرىشىپ ئاالش دادخاھ ۋە ئۇنىڭ يىگىتلىرىنى ئارقىغا ياندۇرۇپ ۋە بىر 

قهشقهرلىك ئاخۇن پانسات . نهچچه ئادەملىرىنى تۇتۇپ باغالپ ئهكهتتى

ھېكىمخان تۆرەمنىڭ لهشكهرلىرى . ىھېكىمخان تۆرەم تهرىپىگه قېچىپ ئۆتت

ئۇالر . بۇنىڭ بىلهن زور خۇشاللىق يۈز كهلتۈردى. ئاخۇن پانساتنى مۇبارەكلىدى

ئهتىسى بۇ . سىرتتا قاراۋۇل ۋە پايالقچىالرنى قويدى. شۇ كۈنى ئارام ئالدى

ئىككى خۇنخور چوڭ قوشۇن يۈزمۇيۈز بولۇپ سهپلىرىنى راسالپ جهڭگه 

ئهجهلنىڭ . هرەپتىن ئهسكهرلهر ئۆلۈشكه باشلىدىھهر ئىككى ت. كىرىشتى

ھېكىمخان تۆرەمنىڭ باتۇرلىرى . بازىرى جۇش ئۇرۇپ راسا قىزىدى

بېكقۇلىبهگنىڭ يىگىتلىرىنى ئارقىغا چېكىندۈرۈپ مهغلۇپ قىلىۋاتقان 

چاغدا، ئاتاباي پانسات ھۇدەيچى ھېكىمخان تۆرەمدىن يۈز ئۆرۈپ يىگىتلىرىنى 

بۇنىڭ بىلهن . پكه قېچىپ توپنى بۇزۇپ كىرىپ كهتتىئېلىپ بېكقۇلىبهگ تهرە

مۇشۇ . بېكقۇلىبهگ تهرەپكه كۈچ قوشۇلۇپ، ھېكىمخان تۆرەم ئاجىزالشتى

ھېكىمخان تۆرەم ئارقىغا . ئهھۋالدا ھۈسهيىن مهھرەمنىڭ بېشىغا ئوق تهگدى

كېرىم قۇل ئهمرلهشكهر، كېرىم باي مىرزا ۋە ئېلىبهگ پانساتالرمۇ . چېكىندى

مۇھهممهد مۇسا توقسابه، كېپهك الۋۇر، مۇھهممهد رېهىم . غا ياندىئارقىسى
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. پالۋانالر كهلپىن قاشقال، قارابۇالق بىلهن ئۆتۈپ ئهنجانغا قاراپ راۋان بولدى

. گه يېقىن ئادەم بولۇپ بىلله كهتتى1500سهرۋازالر قوشۇلۇپ -بۇالرغا يىگىت

  . ىم بولدىچه لهشكهر چىق1500. ئىككى قوشۇن ئالته سائهت ئۇرۇشتى

يايدىدا «ئاتاباي پانسات بېكقۇلىبهگنىڭ ئالدىغا بېرىپ دۇئا قىلغاندىن كېيىن 

. ، دەپ مهلۇم قىلدى»زايه بولۇپ كېتهرمىكىن. نۇرغۇن خهزىنه بار ئىدى

سىز «سهرۇپاي مهرھهمهت قىلىپ، - بېكقۇلىبهگ ئاتاباي پانساتقا تون

. پ پهرمان قىلدىدە» !ئىلگىرىلهپ بېرىپ خهزىنىنى مۇھاپىزەت قىلىڭ

ئاتاباي پانسات تېز بېرىپ خهزىنىنى ئۆز تهرىپىگه تارتىۋاتقاندا، ھېكىمخان 

ھېكىمخان تۆرەم تۇتتۇرۇپ . ئاتاباي پانسات قاچتى. تۆرەم يېتىپ كهلدى

سېنى ھۇدەيچى قىلسام سهن ماڭا » مهندىن نېمه يامانلىق كۆردۈڭ؟«: كېلىپ

ىڭ ئۇلۇغلۇقىنى كۆردۈڭمۇ؟ سېنى بوۋا ئهجدادىمن-ئاتا. تۇزكورلۇق قىلدىڭ

، دەپ يالىڭاچالپ، »ئۆزۈڭنىڭ تارتىشقا تېگىشلىك جازاسى. ماڭا تۇتۇپ بهردى

ئۇ ئاتنىڭ كهينىدە . شاش، توسۇن ئاتنىڭ قۇيرۇقىغا باغالپ قويۇپ بهردى

ھېكىمخان تۆرەم . پارچه بولۇپ يوقالدى- باياۋانالردا سۆرۈلۈپ پارچه- دەشت

ئاخىر باشقىالر بۇالپ . ج قىلىشقا ھۆكۈم قىلدىتارا- خهزىنىلهرنى تاالن

  . تۈگهتتى

  نهزم  

  ناله قىلما غهيرىدىن ئۆزۈڭ ئىشىدىن بول مولۇل،

  .كىم زەرەرنى تېرىپ ئهردىڭ ھهم زەرەر تاپتىڭ ھوسۇل 

  

  شهمئى پهرۋانهنى كۆيدۈردى،

  .كۆيگۈسى داغى ئۆز ئاياغى بىلهن 
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 ئارالنى ئارىالپ ئۆتۈپ ئايكۆلدىن. ھېكىمخان تۆرەم ئايكۆلگه كهلدى

ئۇ يهردىمۇ تۇرماي بهدەل داۋىنىدىن ئېشىپ ئىسسىق كۆلگه . ئۈچتۇرپانغا باردى

بېرىپ، ئۇ يهردىمۇ توختىماي پهرغانه ۋىاليىتى، مهرغىالن شهھىرىگه تهۋە ئابا ۋە 

دېگهن جايغا بېرىپ » ئهسكه«ئهجدادلىرىنىڭ قهدىمكى مهھهللىسى 

دىن 5000بىلهن مۇھهممهد توقسابه باشلىق ھېكىمخان تۆرەم . ئورۇنالشتى

بهچه باتۇر . چاپارمهن يىگىتلهرمۇ بىلله چىقىپ كهتتى-ئارتۇق ئاتارمهن

 مىڭدىن ئوشۇقراق يىگىتلهر ھېچ تهرەپكه 10باشلىق بىر نهچچه پانسات ۋە 

بېكقۇلىبهگمۇ بۇالرغا . يۆتكهلمهي تۇرۇپ بېكقۇلىبهگكه ئىتائهت قىلدى

بېكۇلىبهگكه ئىشهنچ ۋە ئىخالسى يوق يىگىتلهر ھهر . ئىلتىپاتالر كۆرسهتتى

شۇنىڭ بىلهن ئىسالمدىن . تهرەپكه قېچىپ، سهرگهردان بولۇپ تاراپ كهتتى

  . روناق كهتتى

بۇ لهقهم . ئىدى» بهدۆلهت«جانابىي ياقۇپبهگ ئاتىلىق غازىنىڭ لهقىمى 

 بهدۆلهت كهتتى،. ئاسماندىن چۈشكهن، تهڭرى ئاتا قىلغان لهقهم ئىدى

ئۇلۇغ تهڭرىم، مۇسۇلمانالرنىڭ كۆڭلىدىن . ئىسالمنىڭمۇ دۆلىتى كهتتى

قىيامهت كۈنى مۇسۇلمانالر . ئىسالمنىڭ مۇھهببىتىنى يوق قىلمىغايسهن

ئىككىال ئالهمنىڭ ! قاتارىدا باش كۆتۈرگىلى نېسىپ قىلغايسهن، ئامىن

ھۈرمىتىدىن - مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهققى― پهيغهمبىرى 

  . ىزنى ئىجابهت قىلغايسهندۇئايىم
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جانابىي بېكقۇلىبهگ ئىبنى مۇھهممهد ياقۇپبهگ ئاتىلىق  

غازىنىڭ ھۆكۈمرانلىقى؛ ئاقسۇ بىلهن خوتهننى بېسىۋالغانلىقى 

 ۋە دۆلىتىنىڭ ئاخىرالشقانلىقى

   

ھهققۇلىبهگ ئاتىلىق غازىنىڭ جهسىتىنى كورلىدىن قهشقهرگه ئېلىپ 

مىكىرلهرگه -پاسات گهپلهر ۋە يالغان ھىيله- ىتنهماڭغاندا، بېكقۇلىبهگ پ

ئىشىنىپ ئۆزىنىڭ بىر قورساق بىگۇناھ ئىنىسىنى ئۆلتۈرۈپ قولىنى قانغا 

بۇ ئىشتىن كېيىن ئۇ . تهنىگه قالدى- ئاخىرەتته ماالمهت ۋە تاپا- بوياپ، بۇ دۇنيا

ئاقسۇغا بېرىپ ھېكىمخان تۆرەم بىلهن جهڭ قىلىش قارارىغا كهلدى ۋە ئهمىر 

 15هشكهر ئۆمهرقۇل دادخاھ، جامهدار دادخاھ ۋە ئاالش بى دادخاھالر باشلىق ل

 - 1294مىڭدىن كۆپرەك لهشكهرنى ئېلىپ تارىخىي ھىجرىيىنىڭ 

 كۈنى سۆلهت ۋە ھهشىمهت بىلهن ئاقسۇغا -18 جامادىيهلئاخىرنىڭ    يىلى

قاراپ يۈرۈش قىلىپ، چۆلقۇدۇق ۋە يايدى دېگهن جايالردا ھېكىمخان تۆرەم 

بېكقۇلىبهگنىڭ . جهڭلهر بولدى-ئىككى ئارىدا ئۇرۇش. بىلهن ئۇچراشتى

ئادەملىرىدىن مۇھهممهد قابىل ياساۋۇل بېشى ۋە پوسهر پانسات باشلىق مىڭغا 

جامهدار دادخاھنىڭ باشمالتاق قولىنى ئوق . يېقىن يىگىت نابۇت بولدى

لۇبىيهت شۇنىڭ بىلهن بېكقۇلىبهگكه مهغ. ئۈزۈۋېتىپ قولى كېرەكتىن چىقتى

سهرۋازالر - يۈز كهلتۈرۈۋاتقان چاغدا، ھېكىمخان تۆرەم باشلىق يىگىت

بېكقۇلىبهگ غهلىبه قىلىپ . ئۆزلىرىنى چهتكه ئېلىپ ئارقىسىغا چېكىندى

ئاقسۇ، كۇچا، ئۈچتۇرپانالرنى قولغا كىرگۈزۈشكه مۇيهسسهر بولدى ۋە ئهركانى 

ئاتا مىراسى تهخت دۆلهتلىرى بىلهن يايدىن چىقىپ ئاقسۇغا يېتىپ بېرىپ 

كىچىك - ئۇ ھېكىمخان تۆرەمگه تهۋە چوڭ. بارگاھلىرىغا چىقىپ ئولتۇردى

بهزىلىرىنى . يىگىت سهرۋازالرغا كايىپ، ئهيىبلهپ بهزىلىرىنى نهزەربهند قىلدى

ئاقسۇنىڭ ئىشلىرىنى بىر تهرەپ قىلغاندىن . يهكهنگه ۋە قهشقهرگه ھهيدىۋەتتى
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. ۇغا ھاكىم قىلىپ يارلىق چۈشۈردىكېيىن ئابدۇراھمان دادخاھنى ئاقس

مۇھهممهد رېهىمخان تۆرەمنى كۇچانىڭ ھاكىملىقىدىن ئېلىۋېتىپ ئورنىغا 

ئۇچتۇرپاننى مۇھهممهد بابا . قايتىدىن ئامىلخان تۆرەمنى بهلگىلىدى

توقسابهگكه، باي ۋە سايرامنى مۇسا مىس بېگىگه تاپشۇردى، شۇنىڭدىن كېيىن 

  . يتهختى قهشقهرگه قايتىپ كهلدىئاقسۇدا بىر ئايدەك تۇرۇپ پا

ئامىلخان تۆرەم كۇچاغا بېرىپ خاتىرجهم بولغاندىن كېيىن كۇچالىق قادىر 

پانسات، شايارلىق مهئمۇر پانسات، ئاالش دادخاھنىڭ ئىنىسى يولداشبهگ 

پانسات قاتارلىق بهش پانساتنى بۈگۈرگه بېرىپ تهكشۈرۈپ كېلىشكه 

جاھاننىڭ ئهھۋالىدىن خهۋەر تاپقاندىن بۇالر بۈگۈرگه بېرىپ . ئهۋەتكهنىدى

: كېيىن ھهممىسى بىرلىشىپ مهسلىههتلىشىپ مۇنداق قارارغا كېلىشتى

ھازىر يهنه خىتايالر . دەسلهپته كۇچادىكى خىتايالرنى بىز ئۆلتۈرگهنىدۇق«

. ئهته كۇچاغا يېتىپ كېلىش ئېهتىمالى بار-بۈگۈن. تۇرپانغا يېتىپ كېلىشتى

كۇچانى .  خاقانى چىننىڭ چوڭ دۈشمىنى ئىكهنتۇڭگان داخۇ، شاۋخۇالر

ئهنجانلىقالردىن ئاجرىتىۋېلىپ ئۆزىمىز سوراپ تۇرساق ۋە داخۇ، شاۋخۇالرنى 

قولىمىزغا كهلتۈرۈپ ئۇالرنى خىتاي مهنسهپدارلىرىغا سوۋغات قىلساق، مۇشۇ 

، »سهۋەب بىلهن ئىلگىرىكى گۇناھلىرىمىزنى ئهپۇ قىلىۋەتسه ئهجهب ئهمهس

كۇچاغا بىر . ر كېچىدە بۇزۇلۇپ، كۇچاغا قاراپ يولغا چىقتىدېيىشىپ بى

مهنزىل يىراقلىقتىكى ياقاتوقاي دېگهن ئۆتهڭگه كېلىپ، تاغ ئېرىق 

بۇ ئهھۋالنى .  ئاالماننى يىغىپ تۆت تهرەپتىن قورشىۋالدى2000يېزىسىدىن 

قادىر پانساتنىڭ ھهددى ئهمهس، بىهۇدە، «: ئامىلخان تۆرەمگه خهۋەر قىلسا ېۇ

. ، دەپ بىپهرۋالىق قىلىپ ئۇيقۇغا كىرىشىپ كهتتى»وشۇق گهپنى قىلماڭالرئ

.  تۇڭگان سهرۋاز بار ئىدى1000شۇ چاغدا كۇچادا توپ، زەمبىرەكلىرى بىلهن 

قادىر پانسات تۇڭگانالرغا مهخپىي كىشى كىرگۈزۈپ ئۇالرنى ئۆزىگه 

، كۆزلىرىنى ئامىلخان تۆرەم ئويغىنىپ. ئاڭغىچه تاڭ ئاتتى. قارىتىۋالغانىدى

ئىككى . ئېچىپ قارىسا ئىش باشقىچه، شۇنىڭ بىلهن ئۇ ئۇرۇشقا تهييارالندى

ئامىلخان تۆرەم تهرىپىدىن . تهرەپ ئوق چىقىرىشىپ جهڭ قىلىشتى

ئاخىر تهڭ كېلهلمهي .  كىشى ھاالك بولدى180ئابدۇلالھبهگ باشلىق 
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. ۆزىگه قاراتتىكۇچانى قادىر پانسات ئ. ئامىلخان تۆرەم ئاقسۇغا قاراپ قاچتى

تېخى بىر ئاي ئۆتمىگهنىدى، كورلىدىكى داخۇ، شاۋخۇالر قوزغىلىپ كۇچاغا 

 ئادەم راسالپ 5000قادىر پانسات . قاراپ كېلىۋاتقانلىقىنىڭ خهۋىرى كهلدى

 ئادەم نابۇت 300. قاراياغاچ دېگهن يهرگه ئالدىغا چىقىپ، توسۇپ جهڭ قىلدى

 قادىر پانسات باشلىق كۇچا .ئاخىر تۇڭگانالر غالىب كهلدى. بولدى

  . لهشكهرلىرى ھهر تهرەپكه قاچتى

ئۇلۇغ تهڭرىنىڭ ھېكمهت ۋە قۇدرىتىنى شۇنىڭدىن كۆرۈڭالركى، بىر ئاي 

قادىر پانساتتىن . ئىچىدە كۇچانى ئامىلخان تۆرەمدىن قادىر پانسات ئالدى

  . تۇڭگانالردىن خىتايالر ئالدى. تۇڭگانالر ئالدى

دىن قاچقان پېتى خوتهنگه بېرىپ دۈشمهنلىك ۋە نىياز ھېكىمبهگ ئاقسۇ

بۇ خهۋەرنى بېكقۇلىبهگ . خۇسۇمهت دۇمبىقىنى چېلىپ باشقىچه يول تۇتتى

ئاڭالپ قهشقهرنىڭ ئىشلىرىنى سهرەمجان قىلغاندىن كېيىن نىياز 

. ھېكىمبهگنىڭ ئهدىبىنى بېرىش ئۈچۈن خوتهنگه يۈرۈش قىلىشقا تهييارالندى

ىرلهشكهر، جامهدار دادخاھ، ئالىمباي پانسات، شىر ئۇ ئۆمهرقۇل دادخاھ ئهم

مۇھهممهت مىرزا پانسات، ئوبۇلقاسىم پانسات، مىرزا ئهھمهت قوشبېگى 

 تۇڭگان قوشۇلۇپ 2000ئهمىرلهشكهر، ئۇنىڭدىن باشقا مادالويه باشلىق 

 مىڭ يىگىت بىلهن يولغا 25كانايلىرىنى ئېلىپ - زەمبىرەك، دۇمباق- توپ

ئۇسلۇبلىرىنى جارى قىلىپ، مهنزىلمۇ -ىنىڭ قائىدەئاتىلىق غاز. چىقتى

بېكقۇلىبهگ شاغاۋۇل دادخاھنى . مهنزىل يول يۈرۈپ يهكهنگه كېلىپ چۈشتى

يىگىتلىرى بىلهن ئۆزىگه ھهمراھ قىلىپ يهكهندىن يۈرۈش قىلىپ خوتهن 

بۇ خهۋەرنى نىياز ھېكىمبهگ . ۋىاليىتىگه تهۋە زابا دېگهن جايغا يېتىپ كهلدى

نىسى مۇھهممهد ئىمىنبهگنى ئهمىرلهشكهر قىلىپ ئاڭالپ ئى

باشباشتاق - مىڭ پاراكهندە30 مىڭ لهشكهر، 10زەمبىرەكلىرى بىلهن - توپ

. ئىككى تهرەپتىن سهرپ تارتىپ ئۇرۇش باشلىدى. چوماقچىالرنى ئهۋەتكهنىدى

مۇھهممهد . ئاخىر بېكقۇلىبهگ غالىب كهلدى. توال ئادەملهر نابۇت بولدى

. نىياز ھېكىمبهگمۇ تهييارال تۇرغانىكهن. پ بولۇپ قاچتىئىمىنبهگ مهغلۇ
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مۇھهممهد ئىمىنبهگنىڭ مهغلۇپ بولغانلىقىنى ئاڭالپ كېرىيه ۋە نىيه 

سهرۋاز، - ئوردا ئىچى ۋە خهزىنىلىرىنى يىگىت. تهرىپىگه قاراپ قاچتى

  . تاالڭ قىلىشقا ئهمىر قىلدى-ئاالمانالرغا بۇالڭ

 ئۇ نىياز ھېكىمبهگنىڭ قاچقانلىقىنى .بېكقۇلىبهگ چوڭ غهلىبه قازاندى

 يىگىت بىلهن نىياز 800ئاڭالپ ئوبۇلقاسىم پانسات، مىرزا ئېلى پانساتالرنى 

دىكى )زاۋا(زابا . ھېكىمبهگنى تۇتۇپ كېلىشكه بۇيرۇق بېرىپ يولغا سالدى

ئۇرۇشتا غهلىبه قازانغاندىن كېيىن، بېكقۇلىبهگ مۇھهممهد يۇنۇس شاغاۋۇل 

ھازىر «ل ئهمىرلهشكهر، جامهدار دادخاھالرنى چاقىرىپ دادخاھ، ئۆمهرقۇ

خوتهننى ئالدۇق، ئهمدى خىتايالر بىلهن ئۇرۇشساق، خوتهندىن كېرىيه يولى 

بىلهن ئاقسۇغا چىقىپ بارىمىزمۇ ياكى يهكهندىن ئۆتۈپ قهشقهرگه بېرىپ 

ھهممىسى . دېدى» ئاندىن بارىمىزمۇ؟ قانداق مهسلىههت بېرىسىلهر؟

. ەن سېلىۋالدى، ھېچقايسىسىدىن بىرەر ئېغىز سۆز چىقمىدىباشلىرىنى تۆۋ

 بولسا   خاقانى چىننىڭ ئىقلىمى«: ئاخىر مۇھهممهد يۇنۇس شاغاۋۇل دادخاھ

ھهممه ئىقلىمالردىن چوڭ، دادىلىرىمۇ بۇنى بىلىپ خىتايالر بىلهن 

نۇرغۇن ياخشى يىگىتلهر يايدى جېڭىدىن كېيىنال ئۆز . ئۇرۇشمىغان

مهسلىههتنىڭ ئوبدانراقى شۇكى، خاقانى چىن . پ قالدىيۇرتلىرىغا كېتى

بىلهن ئۇرۇشىمىز دېمهيلى، مۇسۇلمانالرنىڭ خۇنىغىمۇ زامىن بولمايلى، 

 ئهكهلدۈرسه، ياركهنت بىلهن ئۆتۈپ خهلىپهئى   قهشقهردىن ئايىمالرنى

 زىيارەت قىلىپ    خىزمىتىگه بارساق ياكى ئىككى ھهرەمنى رۇمنىڭ

  . ، دېدى»كهلسهك

: ئۇالر. دەپ سورىدى» سىلهر نېمه دەيسىلهر؟«: ۇلىبهگ باشقىالرغا قاراپبېكق

. دادخاھ ئاكىمىزنىڭ مهسلىهىتى ناھايىتى ياخشى مهسلىههت بولدى«

ئۇنداق بولسا بىز خوتهندىن «بېكقۇلىبهگ، . ، دېدى»بىزلهرگىمۇ ماقۇل كېلىدۇ

 قهشقهرگه ، دەپ مۇھهممهد سهركانى»يانغۇچه ئايىمالرنى يهكهنگه ئهكهلسۇن

ئۆزلىرى خوتهن شهھىرىگه كىرىپ ئورۇنالشتى ۋە خوتهننىڭ . ئهۋەتتى

خوتهننىڭ ئىشلىرىنى . ھاكىملىقىنى كۇچالىق سهئىد ھاكىم بهگكه بهردى
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 كۈنى يهكهنگه كېلىپ -16بىر تهرەپ قىلغاندىن كېيىن بارات ئېيىنىڭ 

  . قهشقهردىن ئايىمالرنىمۇ ئهكهلدى. چۈشتى

چاقىلىرىنى ئاچىقىپ كهتكهندىن كېيىن، -هگنىڭ باالقهشقهردىن بېكقۇلىب

قهشقهردىكى يېڭى مۇسۇلمان بولغان خۇ دالويه بېكقۇلىبهگكه ئىتائهت 

قىلىشتىن ياندى ۋە قاراۋۇلالردىكى يېڭى مۇسۇلمانالرنى شهھهرگه ئهكىرىپ، 

ئاغىچىالرغا ئىگه بولۇپ، - ئهسلىهه، ئايىم- دەپنه، ياراق-خهزىنه

  . ار بولدىدۈشمهنلىشىشكه تهيي

نىياز ھېكىمبهگنى تۇتۇپ كېلىش ئۈچۈن بېكقۇلىبهگ زابادىن ئوبۇلقاسىم، 

بۇالرنى . مىرزا ئېلى قاتارلىق پانساتالرنى يىگىتلىرى بىلهن ئهۋەتكهنىدى

نىياز ھېكىمبهگنىڭ ئارقىسىدىن قوغالپ تۆت كۈنلۈك يولنى بىر كۈندە 

.  ئۇالرغا يېتىشتى كۈنلۈك يىراقلىقتىكى نىيه دېگهن شهھهردە16بېسىپ 

نىياز ھېكىمبهگنىڭ ئىنىسى مۇھهممهد ئىمىنبهگ لهشكهرلىرى بىلهن 

ھهر ئىككى تهرەپتىن . توختاپ تۇرۇپ قوغالپ كهلگهنلهر بىلهن جهڭ قىلدى

مىرزا ئېلى پانساتمۇ ئهجهل شهربىتىنى . دەك يىگىت چىقىم بولدى200

ىياز ھېكىمبهگ ن. شۇنىڭ بىلهن قوغالپ كهلگهنلهر يېنىپ كهتتى. ئىچتى

ئوبۇلقاسىم پانسات خوتهنگه . خىتايالر كېلىۋاتقان تهرەپكه قاراپ يۈرۈپ كهتتى

. يېنىپ كېلىپ سهئىد ھېكىمبهگنىڭ نىيىتىنىڭ بۇزۇلغانلىقىنى كۆردى

شۇنىڭ بىلهن ئۇ يهردىمۇ تۇرماي يىگىتلىرىنى ئېلىپ يهكهنگه كېلىپ 

ھېكىمبهگنىڭ بېكقۇلىبهگ بىلهن كۆرۈشۈپ دۇئا قىلدى ۋە سهئىد 

بۇنى ئاڭالپ بېكقۇلىبهگ سهئىد . بىرلهپ بايان قىلدى-ئهھۋاالتىنى بىر

باينىڭ ئىلگىرىكى . ھېكىمبهگنى خوتهندىن ئهكىلىپ نهزەربهند قىلدى

ھاكىمى مۇھهممهد ئىمىن توقسابهنى قارىقاشقا ھاكىم قىلغانىدى، ئهمدى 

  . ئۇنى خوتهنگه ھاكىم قىلدى

لىبهگ ئاقسۇدىكى ھهممه يىگىتلهرگه بهچه باتۇر شۇنىڭ بىلهن جانابىي بېكقۇ

پانساتنى ئهمىرلهشكهر، پۈتۈن سهرۋازالرغا ھاجى مىرزىنى ئهمىرلهشكهر 
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 لهشكهرنى بېرىپ، ئۆزى 5000زەمبىرەكلهر بىلهن جهمئىي -قىلىپ توپ

كامىلخان . كۇچادا قادىر پانسات يۈز ئۆرۈدى. قهشقهرگه قايتىپ كهلگهنىدى

مۇشۇنداق ئهھۋالدا، ئۇ ئۈچتۇرپاندىكى مۇھهممهد . پ كهلدىتۆرەم ئاقسۇغا يېنى

قادىر پانساتنى تۇتۇپ، كۇچانى «توقسابهنى ئاقسۇغا چاقىرىتىپ كېلىپ 

ھىسامىددىن پانسات قاتارلىق . نىڭ مهسلىهىتىنى قىلىشتى»بويسۇندۇرۇش

تۆت پانساتنى كىچىك يول بىلهن، يهنه تۆت پانساتنى چوڭ يول بىلهن كۇچاغا 

بۇنىڭدىكى مهقسهت، كۇچاغا بېسىپ كىرىپ، بويسۇندۇرغاندىن .  سالدىيولغا

مۇشۇ مهسلىههت . كېيىن قادىر پانساتنى تۇتۇپ ئهدىبىنى بېرىش ئىدى

تۇڭگانالر . ئۈستىدە تۇرۇۋاتقان چاغدا خىتايالر كېلىپ كۇچانى بېسىۋالدى

كۇچادىكى مۇساپىر پانساتالر تۇڭگانالرنىڭ . سايرامغا قېچىپ چىقتى

. لدىدىراق قېچىپ چىقىپ ياقائېرىقتىكى پانساتالر بىلهن ئۇچراشتىئا

خىتايالر غالىب . ھهممىسى ئىتتىپاقلىشىپ خىتايالر بىلهن جهڭ قىلدى

پانساتالر قىزىلبۇالق يولى بىلهن . كېلىپ چوڭ بىلهن ئاقسۇغا راۋان بولدى

ر ئاقسۇغا بالدۇرراق كېلىپ، مۇھهممهد بابا توقسابه، بهچه باتۇر ئهمى

مۇھهممهد بابا توقسابه ۋە بهچه باتۇر ئهمىرلهشكهر . لهشكهرلهرگه خهۋەر يهتكۈزدى

شۇڭا ئابدۇراھمان دادخاھنى . ئابدۇراھمان دادخاھتىن خاتىرجهم ئهمهس ئىدى

بۇ . ياساۋۇل بېشى بىلهن قوشۇپ تۇتۇپ، مهھكهم باغالپ قهشقهرگه ئهۋەتتى

اقتى، ئهمما ھېچ ئىشنىڭ چاغدا بۇالر تۈرلۈك مهسلىههتلهرنى قىلىشىپ ب

  . ئايىغىنى تاپالماي ھهيران قالدى- باش

بېكقۇلىبهگ ئاقسۇغا ناماز خۇپتهن بىلهن مۇقىمجان ئىش بېشىنى ھاكىم 

تاڭ ئېتىشى بىلهنال . كېچىسى خهزىنىلهرنى خهتلهپ رويخهتكه ئالدى. قىلدى

ن ۋە ئهمىرلهشكهر ۋە پانساتالر تۇڭگا. يىگىتلهر پاراكهندە بولغىلى تۇردى

تۇڭگانالر خىتايالردىن قېچىپ «. خىتايالر بىلهن ئۇرۇشىمىز دەپ يولغا چىقتى

خىتايالر تۇڭگانالرنىڭ ئارقىسىدىن قهدەممۇ قهدەم ئىز بېسىپ . كېلىۋاتىدۇ

. ، دېگهندەك خهۋەرلهر ئۈزلۈكسىز كهلگىلى تۇردى»قوغالپ كېلىۋاتىدۇ

ۇقىرىقىدەك خهۋەرلهرنى ئهمىرلهشكهر ۋە پانساتالر يولغا چىققان بولسىمۇ، ي

ئاڭالپ ئۇالرغا ھۇجۇم قىلىشنىڭ پهيتىنى تاپالماي، نائىالج قهشقهرگه قاراپ 
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چۈشكه يېقىن بولغاندا، تۇڭگانالر ئاقسۇغا گويا چۈمۈلىدەك . يۈرۈپ كهتتى

بېكقۇلىبهگنىڭ ئادەملىرى شهھهردە تۇرالماي ئۈچتۇرپان . بېسىپ كهلدى

 ئوتتۇز يول يىراقلىقتىكى بىر مهنزىلگه تهرىپىگه ئۆتۈپ، ئاقسۇ شهھىرىدىن

سۈبهى يورۇپ . شۇ كۈنى كېچىسى ئاقسۇنى تۇڭگانالر ئالدى. كېلىپ چۈشتى

تارىخىي . شهرق تهرەپتىن خىتاي چېرىكلىرى كۆرۈندى. تاڭ ئاتقانىدى

خىتاي ) چارشهنبه( كۈنى - 17 شهۋۋال ئېيىنىڭ    يىلى-1294ھىجرىيىنىڭ 

  . ڭ تۇۋىقى ئاقسۇ شهھىرىگه دەسسىدىقارا چېرىكلىرىنىڭ ئاتلىرىنى

ئهمىرلهشكهر ۋە يىگىتلهر ئاقسۇدىن ئۈمىدىنى ئۈزۈپ، تهڭرىنىڭ پهرمانىغا 

بويسۇنۇپ، بهزىلىرى ئۈچتۇرپان بىلهن ئىسسىق كۆل تهرىپىگه ئۆتۈپ جېنىنى 

  . قۇتۇلدۇردى، بهزىلىرى قهشقهرگه ۋە بهزىلىرى يهكهن تهرەپكه كهتتى

ۋالدىن خهۋەر تېپىپ تۇرغان چاغلىرىدا يهكهندىكى جانابىي بېكقۇلىبهگ ئهھ

يىگىتلهر ئارىسىدا باشباشتاقلىق، پارچىلىنىش پهيدا بولۇپ، بهزىلىرى 

بۇنى كۆرۈپ بېكقۇلىبهگنىڭ . يېڭىسارغا، بهزىلىرى قهشقهرگه قېچىپ كهتتى

قاچقانالردىن ئاخۇن . غهزىپى ئۆرلهپ ئۆزى ئاتلىنىپ يېڭىسارغا كهلدى

ئىككى مهھرەمنى دارغا ئاستى ۋە بىر نهچچه يىگىتلهرنى . ردىپانساتنى ئۆلتۈ

مۇشۇنداق قاتتىق تۇتقانلىقتىن يىگىتلهر ئىككىنچى قېتىم . يوقاتتى

ئالدى بىلهن «بېكقۇلىبهگنىڭ مهسلىهىتى، . يىغىلىپ جهم بولدى

قهشقهردىكى يېڭى مۇسۇلمان خۇ دالويه تۇزكورلۇق قىلغانلىقتىن شۇنى بىر 

شۇنىڭ . قا قارار تاپتى»اندىن خىتايالر بىلهن جهڭ قىلىشتهرەپ قىلىپ، ئ

قهشقهردە ئاالش دادخاھ خۇ دالويهنى مۇھاسىرە . بىلهن ئۇالر قهشقهرگه ئاتالندى

بېكقۇلىبهگ باشلىق ھهممهيلهن ئهمىرلهشكهر، . قىلىپ ئۇرۇشۇپ تۇرغانىدى

 يىگىت ۋە سهرۋازالر قهشقهرگه يېتىپ بېرىپ بىجانىدىل جهڭگه كىرىشىپ

چۈنكى خهزىنه، توپخانا، لوندوندىن ئهكهلگهن نهچچه مىڭ قوش ئاتار، . كهتتى

كىچىك ئهمىر ۋە يىگىتلهرنىڭ - يهككه ئاتار مىلتىق، چوڭ

. تهئهللۇقاتلىرى ھهممىسى يېڭىشهھهردە ئىدى-چاقىلىرى، ئۆي-باال-خوتۇن

شهھهرنى قولغا . بۇالرنىڭ ھهممىسىگه خۇ دالويه ئىگه بولۇۋالغانىدى
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 كۈن 28شۇ تهرىقىدە . زۈش ئۈچۈن ھهممهيلهن بارلىق چارىلهرنى قىلدىكىرگۈ

سېپىلنىڭ ئاستىغا «. زۇلههججه ئېيىنىڭ توققۇزى ھارپا كۈنى ئىدى. ئۆتتى

دورا كۆمۈپ تهييار قىلىپ ئهتىسى دورىغا ئوت يېقىپ سېپىلنى بۇزۇپ 

دەپ مهسلىههتلىشىپ تۇرغاندا، ئهتىسى خىتاي » شهھهرنى ئالىمىز

سېپىل ياكى شهھهرگه قارىغىلى . ىرى قهشقهرگه يېتىپ كهلدىچېرىكل

بېكقۇلىبهگ باشلىق ئهمىر، يىگىت، سهرۋازالر ھېچنېمىگه . پۇرسهت بولمىدى

  . قارىماي ئهنجان يولىغا قاراپ راۋان بولدى

مىرزا ئهھمهد قوشبېگى مىڭدىن ئارتۇق يىگىت بىلهن كوناشهھهرنىڭ قۇم 

رۋازالرنىڭ چېكىنىشىنى، بايالر ۋە مۇساپىر دەرۋازىسىدا تۇرۇپ، يىگىت، سه

ئامان - زەخمهتلىرىگه يولۇقماي تىنچ-سودىگهرلهرنىڭ ئاالمانالرنىڭ زىيان

خىتاي چېرىكلىرى . شهھهردىن چىقىۋېلىشىنى مۇھاپىزەت قىلىپ تۇردى

شهھهرگه كىرىشى بىلهن تهڭ مىرزا ئهھمهد قوشبېگى يىگىتلىرى بىلهن 

خىتايالر ئابا ۋە .  پهرغانه تهرىپىگه راۋان بولدىقوشۇلۇپ شهھهردىن ئايرىلىپ

شۇنداق . مىراسلىرىغا ئىككىنچى قېتىم ئىگه بولدى-ئهجدادلىرىنىڭ مۈلكى

سهلتهنهت ۋە شهۋكهتلىك پادىشاھتىن ئېغىزدىكى ھېكايهتتىن باشقا بىرەر 

ئىدراكنىڭ ئىگىسى بولغۇچىالر - ئهقىل«. نىشان يادىكار قالمىدى- نهمۇنه

، دېگهن ئايهتنىڭ مهزمۇنى بويىچه » بىلهن چوڭقۇر قاراڭالرئىبرەت كۆزى

  . ئهلۋەتته ئىبرەت ئالماق الزىمدۇر

ئېيىنىڭ ) قۇربان ھېيت( يىلى زۇلههججه -1294بۇ تارىخىي ھىجرىيىنىڭ 

  .  كۈنى قىش پهسلىنىڭ دەسلهپكى مهزگىلى ئىدى- 10

  پارچه

  خۇدايىكىم ئېرۇرلهر مالىكۇلمۇلك،

  .ۇتىيهلمۇلككى ھهكرىمگه بهرسه ت

  نه ھهد بولغاي كىشىگه مۇلك ئالماق،
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  .شهھىنشاھىكى ئولدۇر تهنزىئۇلمۇلك

  مهسنهۋى  

  گاداينى شاھ ئېتهردىن يوق ھهر ئاسان،

  .ئاڭا شاھنى گاداي قىلماق ھهم ئاسان

  نهزم  

  ھهرچه خالىق خالىغاننى ئول بولۇر،

  .ئانچه مهخلۇق خالىغان قايدا بولۇر

 پادىشاھى بولغان ئۇلۇغ تهڭرىمنىڭ غهزىپى دېمهك، ئىككىال ئالهمنىڭ  

بۇ يهتته شهھهر ئاھالىسىنىڭ باشلىرىدىن ئىسالم چىرىغىنىڭ . قوزغالدى

زۇلمىتىنىڭ - مهشرىق تهرىپىدىن قارا چېرىكلهرنىڭ كۇپۇر. نۇرىنى ئۆچۈردى

تۈتهكلىرى ئۆرلهپ، گويا قارا پاالستهك يهتته شهھهر ئهھلىنىڭ باشلىرىغا -ئىس

دىيانهتكارالرغا بىر مۇسىبهت، ئهلهم، غهم ۋە -ىقىي مۇسۇلمانھهق. يېپىلدى

لېكىن مۇسۇلمان سۈرەتلىك مۇناپىقالرغا . كۆڭۈلسىزلىك يۈز كهلتۈردى

ھهممىگه قادىر ئۇلۇغ . خوراملىق ھاسىل بولدى-مهرىكه، شاد-خۇددى بىر توي

پهرمانى شۇ تهرىقىدە جارى بولغاندىن كېيىن، -تهڭرىم تهقدىرىنىڭ ئهمىر

نىڭغا بويسۇنماي ئىالجنىڭ يوقلۇقى ھهممه ئىنسانالرغا قۇياشنىڭ نۇرىدەك ئۇ

شۇ سهۋەبتىن ئۇلۇغ ئۆلىماالر، دىيانهتلىك مۆتىۋەرلهر بېلىنى مهھكهم . روشهن

  . باغالپ ئۆز خىزمهتلىرىگه مۇستهھكهم بولدى

  

  

  مهسنهۋى
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  خۇدا بهرگهنگه سهن ھهرگىز ئۆچهشمه،

  .دئاتا ئهيلهپ ئۆزى بهردى خۇداۋەن

15  

ئهتمىشلىرى -قارايۈز نىياز ھېكىمبهگنىڭ ۋەقهلىرى، قىلمىش  
 ۋە ئاقىۋەت پۈتۈنلهي تۈگهشكهنلىكى

. نىياز ھېكىمبهگ ئهسلىدە يهكهنلىك ئاددىي بىر دېهقاننىڭ ئهۋالدىدىن ئىدى  

كىچىكىدىن تارتىپ خىتاي مهنسهپدارلىرىغا خىزمهت قىلىپ كهلگهنلىكتىن، 

دېگهن سۆزىنىڭ »  بولسا بىر كۆزۈڭنى قىسدوستۇڭ قارىغۇ«ئاتىالرنىڭ 

پهيلىنى ئادەت قىلغان ۋە ئۇنىڭدىن -مهزمۇنىغا مۇۋاپىق، خىتايالرنىڭ خۇي

مهنپهئهت ئېلىپ، مهنسهپ ۋە مهرتىۋىسى دەرىجىمۇ دەرىجه ئۆسۈپ يهكهنگه 

بۇ . بۇ چاغدا يهتته شهھهردە پاراكهندىچىلىك يۈز بهرگهنىدى. ئىشىكئاغا بولغان

 نىياز ھېكىمبهگ يهكهندە ئابدۇراھمان ھهزرىتىمنىڭ خىزمىتىنى ۋاقىتالردا

كۇچالىق خوجىالر . ئۇنىڭدىن كېيىن تۇڭگانالرنىڭ خىزمىتىدە بولدى. قىلدى

قهشقهردە ياقۇپبهگ ئاتىلىق غازى . يېتىپ كهلگهندە، ئۇالرغا خىزمهت قىلدى

 مادارا ھهممىسىگه ئوخشاش. باش كۆتۈرگهندە، ئاتىلىق غازىغا خىزمهت قىلدى

كۇچالىق . قىلىپ ئاشكارا ۋە مهخپىي خىزمهت ۋە خۇشامهت قىلىپ كهلگهنىدى

ياقۇپ دىۋانبېگى نىياز ھېكىمبهگنىڭ قىلمىشلىرىنى بىلگهندىن كېيىن، 

سىلى ھهممه دەۋردىكى ئۇلۇغالر بىلهن كۆرۈشۈپ تۇرىدىكهنال، بىرەر ئۇلۇغنىڭ «

، دەپ »دان بولماپتۇبۇ ئىشلىرى ئوب. خىزمىتىدە مۇقىم بولمايدىكهنال

بۇ يۇرت كىمنىڭ قولىدا «نارازىلىق بىلدۈرگهندە، نىياز ھېكىمبهگ 

. شۇ سهۋەبتىن ھهممىسىگه خىزمهت قىلىمهن. تۇرىدىغانلىقى بىلمهيمهن

ئهگهر سىلى بىلىمهن دېسىله، جهزم قىلىپ ئېيتىپ بهرسىله، مهن شۇ 

نى چايناپ ، دەپ تىلى»كىشىنىڭ ئىشىكىدىن بۆلهك ئىشىككه بارمايمهن

يۇقىرىقىالردىن مهلۇم بولدىكى، نىياز ھېكىمبهگنى . زەيپانه جاۋاب بهردى

پۈتۈن ئالهمنىڭ ياراتقۇچىسى ئۇلۇغ تهڭرىم ياراتقان چاغدا ئۇنىڭ ۋۇجۇدىغا 
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تۇزكورلۇقنىڭ مۇكاپاتىنى بۇ دۇنيادا . تۇزكورلۇقنى قوشۇپ ياراتقانىكهن

  . ىنىدۇتهپسىلىي ئهھۋالى تۆۋەندە بايان قىل. كۆردى

ئاتىلىق غازى يهكهننى قولغا ئالغاندىن كېيىن، يهكهننىڭ ھاكىملىقىنى 

يۇنۇسجان شاغاۋۇلغا تۇتقۇزۇپ نىياز ھېكىمبهگنى يۇنۇسجان شاغاۋۇلغا 

بۇنداق قىلىشتىن مهقسىتى ئىسالمنىڭ . شاغاۋۇل قىلىپ بهردى

 غازى ئاتىلىق. قائىدىلىرىنى ئۆگىنىپ ئادەتلهنسۇن، دېگهندىن ئىبارەت ئىدى

خوتهننى قولغا كىرگۈزگهندىن كېيىن، نىياز ھېكىمبهگ خوتهنگه مۇستهقىل 

ھاكىم، ئىنىسى مۇھهممهد ئىمىنبهگنى ئهمىرلهشكهر قىلىپ، سهككىز 

.  يىل خوتهنگه ھاكىم بولدى12نىياز ھېكىمبهگ . پانساتنى قوشۇپ بهردى

دىن كېيىن  يىلغىچه ھهر جۈمه كۈنى جۈمه نامىزى12ھاكىم بولغاندىن تارتىپ 

نىياز ھېكىمبهگنىڭ بىر دوكالتچىسى سهككىز يامبۇلۇق ئالتۇن ئهكىلىپ 

ھهر يىلدا ئىككى نۆۋەت چوڭ تارتۇق . ئاتىلىق غازىغا دۇئا قىلدۇراتتى

قىلغان تارتۇقلىرىنىڭ خىلى ۋە سانىنى يۇقىرىدا ئازراق بايان . قىالتتى

  . قىلىنغانلىقى ئۈچۈن بۇ يهردە تهكرارلىمايمىز

نىياز . ىق غازىنىڭ زامانىدا خوتهندە ئىشخانا قۇرۇشقا ئهمىر بولغانىدىئاتىل

پاراسهتلىرىنى ئىشقا - ھېكىمبهگ بۇ پۇرسهتنى غهنىيمهت بىلىپ ئهقىل

خۇسۇسهن گىلهمچى . سېلىپ نۇرغۇن ھۈنهر ۋە تهدبىرلهرنى ئهمهلگه ئاشۇردى

 ئاتىلىق .ئۇستىالرغا ھېچ زامانالردا بولمىغان يىپهك گىلهملهرنى توقۇتتى

پىشكهشلهرنى ئاشۇرۇپ، ھهر بىرى توققۇز - غازىغا قىلىدىغان تارتۇق

مېهراپلىقتىن تۆت پارچه يىپهك گىلهپ جايناماز تهييارالپ، ئۇلۇغ مهككه 

مۇكهررەمگه، ھهر بىرى توققۇز مېهراپلىقتىن تۆت پارچه يىپهك گىلهم جايناماز 

بىر پارچه گىلهمنىڭ ھهر . تهييارالپ مهدىنه مۇنهۋۋەرەگه ھهدىيه قىلدى

ئېغىرلىقى يۈز جىڭدىن كهم ئهمهس ئىدى ۋە يهنه بىر پارچه توققۇز مېهراپلىق 

يىپهك گىلهم، بىر پارچه توققۇز مېهراپلىق يۇڭ جايناماز گىلهپ تهييار 

خوتهندىكى پۈتۈن ئۇلۇغ مازار، . قىلىپ ئهسهابۇلكهھفكه ھهدىيه قىلدى

شهھهر . زۇپ قايتىدىن ياساتتىمهسجىد، خانىقاالرنىڭ پهشتاقلىرىنى بۇ
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ئىچىدىكى جامه، ھېيتگاھ، مهھهلله مهسجىدلىرىنى پۇختا خىش ۋە گهج بىلهن 

خوتهنگه تهۋە ئۆتهڭ، مهنزىللهرگه كۆل كوالپ، . زىننهتلهپ ياسىتىپ چىقتى

قۇدۇق قېزىپ، توققۇز گۈمبهزلىك مهسجىد، مېهمانخانا، ئاشخانا ۋە ئاتخانىالرنى 

ئاتىلىق غازىمۇ نىياز . هرنى ئولتۇرغۇزۇپ ئاۋات قىلدىبىنا قىلىپ، ئادەمل

ھېكىمبهگنى ئۆزىگه قاراشلىق ھهممه مهنسهپدار ۋە سهركارالردىن ئارتۇق 

گويا پهرغانه ۋىاليىتىدە . ئىكرامىنى قىالتتى-كۆرۈپ، ناھايىتى كۆپ ئىززەت

ياقۇپبهگ ئاتىلىق غازى، موغۇلىستان زېمىنىدا نىياز ھېكىم ئىشىكئاغابهگ 

بىرىدىن كهم ياكى -تهدبىردە، مهسلىههت ۋە پاراسهتته بىر- ۇغۇلغاندەك، چارەت

، دېگهن »ئادەم خىلى بىلهن، ھايۋان تۈرى بىلهن«. زىيادە ئهمهس ئىدى

  . كونىالرنىڭ سۆزى بۇالرنىڭ شهنىگه تهتبىق قىلىنسا دەل مۇۋاپىق ئىدى

 ھهسهل بىرلىرىنى كۆرگهندە- ئاتىلىق غازى بىلهن نىياز ھېكىمبهگ بىر

ئهمما ھهمىشه . بىلهن سېرىق ياغدەك كهمتهر ۋە مۇاليىم بولۇشۇپ كېتهتتى

  . بىرىنىڭ قهستىدە يۈرەتتى-بىر

ئاتىلىق غازى بۇ يهتته شهھهرنى قولغا كىرگۈزۈش، ئىدارە قىلىش ۋە قوغداشقا 

بۇ . مۇشهققهتلهرنى تارتتى-ناھايىتى كۆپ كۈچ سهرپ قىلىپ، مېهنهت

 بايان قىلىشقا بۇ ئىككى تىللىق قهلهم ئاجىزلىق ئهھۋالالرنى تهپسىلىي

ئىشرەت ۋە پاراغهتنى نىياز - ئهمما ھهممه دۆلهت ۋە راھهتنى، ئهيش. قىلىدۇ

گويا پهرغانه ۋىاليىتىدىن ئاتىلىق . چاقىلىرى كۆردى- ھېكىمبهگ ۋە ئۇنىڭ باال

  . غازى نىياز ھېكىمبهگنىڭ ھاالۋىتى ئۈچۈنال كهلگهندەك ئىدى

ئىمارەت، كهڭرى باغ، - يهردە ئوردا12هگ پۇختا خىشالر بىلهن نىياز ھېكىمب

چاقىلىرى ۋە خاس مۇالزىم -ھهر كۈنلۈكى باال. كاتتا كۆل بىنا قىلدى

ناۋا -تاماشا قىلىپ، نهغمه- خىزمهتچىلىرى بىلهن بىر باغقا چىقىپ سهيله

ئاالھىدە بىر باغ بىنا قىلدۇرۇپ . بىلهن كۆڭۈل ئېچىپ يېنىپ كېلهتتى

ئىككى تاغار ئۇرۇق چاچقۇدەك . دەپ ئات قويدى» جىكهتلىك ئوردا«ا ئۇنىڭغ

يهنرنى نهيزە بويى كوالپ توپىسىنى ئېلىپ تاشالپ پهسلىتىپ، ئهتراپىغا ئېگىز 
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ئېگىز . شۇ باغنىڭ چوڭلۇقىدا يىپهكتىن تور توقۇتتى. قورۇ تام سالدۇردى

ارغامچىالرنى ئ-تۈۋرۈكلهرنى قاداپ ئۇ تۈۋرۈكتىن بۇ تۈۋرۈككه يىپهك تاناپ

پهرەندە، تۆت ئاياغ، ئۇچار -چهرەندە. تارتىپ ئۈستىنى يىپهك تور بىلهن ياپتۇردى

جانىۋارالردىن - قانات، ياۋايى ھايۋان، ئۆي ھايۋانلىرى دەپ ئايرىماي پۈتۈن جان

مېۋىلىك، مېۋىسىز، . بىر جۈپ ئېلىپ كېلىپ مهزكۇر باغنىڭ ئىچىگه سولىدى

ى يا يۇرتتىكى دەپ ئايرىماي، رەيهان، سېرىن، باغدىكى، جاڭگالدىكى، چۆلدىك

ئۆسۈملۈكلهرنى -رەنا گۈلگىچه ھهتتا چىغ، تىكهن، يانتاققىچه پۈتۈن گىياھ

جاڭگال ۋە سهھراالردا تېپىلمايدىغان . باغنىڭ ئىچىگه كۆچهت قىلىپ تىكتى

ھهر كۈنلۈكى نهچچه تاغار . دەرەخ ۋە گىياھالر بۇ باغ ئىچىدىن تېپىالتتى

نهچچه . پهرەندە ئۇچار قاناتالرنىڭ ئوزۇقى ئۈچۈن چېچىپ بېرەتتىئاشلىقنى 

ئېشهكلهرنى يولۋاس، بۆرە، توڭگۇز، تۈلكه قاتارلىق چهرەندىلهرنىڭ - ئىت

قاچان كۆڭلى خالىسا شۇ چاغدا . يېمىكى ئۈچۈن ئۆلتۈرۈپ تاشالپ بېرەتتى

دېمهك، كۆڭلى خالىغاننى ئۆز . چىقىپ تاماشا قىلىپ قايتىپ كېلهتتى

  . مهقسهتلىرىدىكىدەك قىلدى- ددىئامۇ

نىياز ھېكىمبهگ خوتهننى شۇنداق قاتتىق ئىدارە قىلدىكى، ھېچ كىشىنىڭ 

ئهمما شۇنداق تهرىپلهشكه . پىدىڭ قىلىشقا قۇدرىتى يوق ئىدى-غىدىڭ

تهپهككۇرلىرى ھۆكۈما - پاراسهتلىرى دانا ئاقىلالردىن، پىكىر- بوالتتىكى، ئهقىل

ھهر قانچه تهدبىرلىك، ئىش بىلهرمهن، يىراقنى . دىپهيالسوپالردىن ئۈستۈن ئى

كۆرەر، تهجرىبىلىك كىشى تهپهككۇر بېشىنى خىيال دەرياسىغا چۆمدۈرۈپ، 

جهۋالن قىلىپ ئۈزسىمۇ، ئۇنىڭ مۇراد قىرغىقى ۋە مهقسهت كانارىسىنى 

بۇ قهلهم دۈۋەت دەرياسىغا چۆمگىنىچه بېشىنى يۇقىرى . كۆرەلمهيتتى

پاراسهت، - ز ھېكىمبهگنىڭ بېشىدا بار بولغان ئهقىلنىيا. كۆتۈرەلمهيتتى

دۆلهتنىڭ ھهممىسى، ئاتىلىق غازىنىڭ دۆلهت ئاپتىپىنىڭ نۇرىدىن ھاسىل 

ئاتىلىق غازىنىڭ نىياز ھېكىمبهگكه . بولغان بىر نىشانه ياكى بىر زەررە ئىدى

بولغان ئېتىقاد ئىلتىپاتلىرى قانچه چوڭ بولسا، نىياز ھېكىمبهگنىڭ 

ازىغا بولغان خىيانهت ۋە يامان نىيهتلىرى ئۇنىڭدىن يۈز ھهسسه ئاتىلىق غ

بۇنىڭ مىسالى شۇكى، نىياز ھېكىمبهگ بىر تاغىسىنى لهنجۇ . زىيادە ئىدى
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ۋەزىيهتلىرىنى -تهرەپكه خىتاي مهنسهپدارلىرىدىن ھال سوراپ ئۇالرنىڭ ئهھۋال

ئۇ . بىلىپ كېلىشكه، توغرىراقى، تهكلىپ قىلىپ ئهكىلىشكه ئهۋەتكهنىدى

ئادەم نهچچه ئاي يول مېڭىپ خىتاي مهنسهپدارلىرى بىلهن كۆرۈشۈپ ئۇالردىن 

نىياز ھېكىمبهگ خهتنى كۆرۈپ . خهۋەر ئېلىپ يېنىپ كهلگهنىكهن- خهت

ۋاقىپ بولۇپ ھهم تاغىسىنىڭ ئاغزىدىنمۇ ئاڭالپ ئوبدان بىلىپ بولغاندىن 

دەك قىلىپ كېيىن بىر ئۆينىڭ ئىچىگه قۇدۇق كوالپ، ئاغزىنى بىلىنمىگۈ

تاغىسىنى شۇ ئۆيگه تهكلىپ . يېپىپ، ئۈستىگه كىگىز سېلىپ قويغانىكهن

تاغىسى قهدىمىنى قويغان ھامان قۇدۇققا . قىلىپ قۇدۇق تهرەپكه باشالپتۇ

قۇم ئهكىلىپ قۇدۇقنى - دەرھال زەمبىلدە توپا. چۈشۈپ كېتىپتۇ

 غازىغا ئهرز بۇ ئهھۋالنى بىلىپ قالغان بىر مهھرەم ئاتىلىق. كۆمدۈرۈۋېتىپتۇ

پاالنى مهھرەم شىكايىتىڭىزنى «: ئاتىلىق غازى. بېرىپ ۋەقهنى مهلۇم قىپتۇ

شۇ مهھرەمنىڭ جازاسىنى . قىلىپ ئهرز بهرگهنىكهن، مهن قۇالق سالمىدىم

بۇ ئىنايهتنامىنى . ، دەپ نىياز ھېكىمبهگكه ئىنايهتنامه ئهۋەتىپتۇ»بهرگهيسىز

يهنه بىرى، ئاتىلىق غازى باقىي . تۇكۆرگهن ھامان مهزكۇر مهھرەمنى يوق قىپ

ئالهمگه سهپهر قىلغاندىن كېيىن نىياز ھېكىمبهگ خوتهنگه قايتىپ كېلىپال 

شۇنىڭ بىلهن . ئهسلى ۋۇجۇدىدىكى ئىسيانكارلىق مىجهزى باش كۆتۈردى

بېكقۇلىبهگ . دۈشمهنلىك، ئاداۋەت دۇمبىقىنى چېلىپ بىراقال يۈز ئۆرۈدى

شكهر بىلهن ئىنىسى مۇھهممهد ئىمىنبهگ ۋە  مىڭ له30خوتهنگه بارغاندا 

بۇ لهشكهرلهر . ئوغلىنى چىقىرىپ بېكقۇلىبهگ بىلهن جهڭ قىلدى

نىياز ھېكىمبهگ قالغان . بېكقۇلىبهگكه تهڭ كېلهلمهي قاچتى

زەمبىرەكلىرىنى تهييارالپ تۇرغان چاغدا، -لهشكهرلىرىنى توپالپ، توپ

 كېلىۋاتقانلىق خهۋىرىنى چىقارغان لهشكهرلىرىنىڭ مهغلۇپ بولۇپ قېچىپ

زەمبىرەكلهرنىڭ پىلتىسىغا ئوت يېقىپ پۈتۈن خوتهن ئهھلىنى - توپ. ئاڭلىدى

بۇ . ۋە قېچىپ كېلىۋاتقان لهشكهرلهرنى قهتلىئام قىلىشنى قهستلىدى

ئهھۋالدىن ئىشهنچلىك مۇالزىم ۋە ياخشى نىيهتلىك ئهمىرلهر خهۋەر تېپىپ 

يهتتىن قايتىشنى ئىلتىماس قېلىپ، ھهممىسى يىغلىشىپ بۇ يامان نى

نىياز ھېكىمبهگ بۇنداق نااليىق ھهرىكهتتىن قولىنى تارتىپ . قىلدى
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، دەپ ئهمىر »مهيلى لهشكهر ياكى پۇقرا بولسۇن خهزىنىلهرنى بۇلىۋالسۇن«

  . تاراجغا كىرىشىپ كهتتى- بۇنىڭ بىلهن پۈتۈن خااليىق تاالن. قىلدى

دۇق، تۇلۇمالرغا قاچىالنغان مۇشۇ ئهھۋالدا نىياز ھېكىمبهگ مهخسۇس سان

كۈمۈشلهرنى ئېلىپ ئىشهنچلىك مۇالزىم ۋە ياساۋۇللىرى بىلهن -ئالتۇن

خىتايالردىن ياخشىلىق ئۈمىد قىلىپ كېرىيه يولى بىلهن كورلىغا قاراپ 

بۇ مهنزىللهردە بۇرۇنال مهخسۇس ئاتالرنى قويۇپ بېقىپ تۇرغانلىقتىن، . قاچتى

مهنزىلگه يېتىپ . ۈزدە بېسىپ يېتىپ باردىكۈند-  كۈنلۈك يولنى تۆت كېچه16

قېچىپ . بارغاندىن كېيىن مىنىپ بارغان ئاتلىرىنىڭ پېيىنى كېسىۋەتتى

سهرۋاز، مهيلى سودىگهر بولسۇن پهرغانه - كېتىپ بارغان يولدا مهيلى يىگىت

قاراۋۇلدا تۇرغان . تهرىپىدىن كهلگهنال كىشى بولسا ئۇچرىغان يېرىدە يوقاتتى

ھهممىسىنى . دەك مۇساپىر يىگىت بار ئىدى30ىق تاش بهچه باشل

ئوبۇلقاسىم پانسات ۋە مىرزا پانساتالر نۇرغۇن يىگىتلهر بىلهن . ئۆلتۈرۈۋەتتى

كهينىدىن قوغالپ بارغان بولسىمۇ، يول قۇملۇق بولغانلىقتىن ئاتالرنىڭ 

چه يىگىت نىيه دېگهن يهردە 200. تولىسى ماڭالماي توختاپ قالدى

 كۈنلۈك يول 16تهن بىلهن نىيهنىڭ ئارىلىقى قاتتىق خو. يېتىشىۋالدى

تهك 150ئىككى تهرەپتىن . ئىككى ئوتتۇرىدا جهڭ ۋە جېدەل بولدى. ئىكهن

قوغالپ بارغان يىگىتلهر ئاز بولغانلىقتىن نىياز . ئادەم زايه بولدى

  . نىياز ھېكىمبهگ قېچىپ كهتتى. ھېكىمبهگنى تۇتۇۋااللمىدى

قه بىلهن كورلىغا بېرىپ خىتاي مهنسهپدارلىرى نىياز ھېكىمبهگ مۇشۇ تهرى

بۇ كۈنلهردە خىتاي مهنسهپدارلىرىنىڭ چوڭى لوشهي دارىن . بىلهن ئۇچراشتى

نىياز ھېكىمبهگ كورلىدىكى خىتاي .  ئاقسۇدا ئىكهن  بايدا، زۇڭدۇ دارىن

بۇالر لوشهي دارىن ۋە . كۈمۈشلىرىنى بهردى-ئهمهلدارلىرىغا ئاپارغان ئالتۇن

. دېگهن پهرمان كهلدى» كهلسۇن«ئۇالردىن . رىنالرغا خهۋەر يهتكۈزدىزۇڭدۇ دا

. يهكهنگه دۇڭ دارىن كهلگهنىدى. ئاڭغىچه زۇڭدۇ دارىن قهشقهرگه كهتكهنىدى

 يىل ھاكىم 12مهن خوتهنگه «نىياز ھېكىمبهگ قهشقهرگه بېرىپ زۇڭدۇغا 

ىللىق  ي12خوتهن ئهھلىنىڭ ئۇلۇغ خان چېرىكىگه بېرىدىغان . بولغانىدىم
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. پاراق مهھسۇالتىنى يىغىۋېلىپ مهخپىي ساقالپ قويغانىدىم- غهلله

ئىلگىرىكى پادىشاھقا پۇقراالردىن ئارتۇق ئالغان قىسمىنى بېرىپ ئالداپ 

شۇ مهخپىي ساقلىغان خهزىنىلهرنى ئېچىپ ئۇلۇغ خان . كهلگهنىدىم

هگنى زۇڭدۇ دارىن نىياز ھېكىمب. ، دەپ مهلۇم قىلدى»چېرىكىرىگه تاپشۇرسام

» سهن ھاكىم بولۇشتىن ئىلگىرى نېمه ئىش قىلغان؟«: چاقىرتىپ كېلىپ

مهن يهكهندە تۆتىنچى ئىشىكئاغا «: نىياز ھېكىمبهگ. دەپ سورىدى

سهن نىيىتى يامان ئادەم «: زۇڭدۇ دارىن. ، دەپ جاۋاب بهردى»بولغانىدىم

 تۇز  يىل ھاكىم قىلغان،12سېنى ئادەم قىلىپ بىر چوڭ شهھهرگه . ئىكهنسهن

ئۇ ئاخىر . دەپ ئانچه ئېتىبار قىلمىدى» ...بهرگهن ئۇلۇغۇڭغا خىيانهت قىپسهن

خىتاي مهنسهپدارلىرىنى خوتهنگه باشالپ ئاپىرىپ مهخپىي جايالپ قويغان 

  . بىرلهپ تاپشۇرۇپ بهردى- خهزىنىلىرىنى ئېچىپ بىر

پهس -نىياز ھېكىمبهگنىڭ شهھهردىكى ئوردا بېغىنىڭ بىر تهرىپىدە ئېگىز

بۇ يهردە شېهىتلهرنىڭ مازىرى بار ئىكهن، دەپ . ۆڭلۈك زېمىن بار ئىدىد

تامنىڭ ئىچىگه مهسجىد، ھۇجرا، . ئهتراپىغا ئېگىز قورۇ تام سالدۇردى

قارىيخانا، ئېتىكاپخانا، ئاشخانا، ئاتخانا بىنا قىلدۇرۇپ يهنه ئىككى قهبرە بهرپا 

بىر نهچچه چارەكتىن دىن يامبۇ، 1500ھهر بىر قهبرىنىڭ ئىچىگه . قىلدۇردى

بايراقالرنى -شهددە، ئهلهم- ئۈستىگه تۇغ. ئالتۇننى قاچىالپ ئاغزىنى چاپلىدى

زېمىن، دۇكانالرنى ۋەخپه - بىر مۇنچه يهر. قاداپ كاتتا ئالىي مازار قىلدى

قىلىپ ھوسۇلىنى قارىي ۋە ئېتىكاپ قىلىپ ياتقان كىشىلهرگه بېرىشنى 

ه كۈنلىرى قويالرنى سويۇپ ڭهڭرى ھهر دۈشمهنبه، يهكشهنب. تهيىن قىلدى

مهيلى . غۇرۋا، مىسكىنلهرگه بېرىپ تۇردى-نۇزۇراتالر قىلىپ غېرىب-نهزىر

تۈركىستان ۋە ھىندىستان ياكى پهرغانه ۋىاليىتى ۋە بهدەخشان تهرىپىدىن 

كهلگهن ئهپهندى ھهزرەت، شهيخ ۋە ئىشانالرنى مهزكۇر مازاردا بىر ھهپته، 

ئۇنىڭدىن . پ قىلىپ دۇئا تهلهپ قىلىشقا قوياتتىئهقهللىي ئۈچ كۈن ئېتىكا

كارامىتى قانداقراق -بۇ مازار شېرىپنىڭ پهيزى«كېيىن ئۇالر بىلهن كۆرۈشۈپ 

. ناھايىتى ئۇلۇغ مازار ئىكهن«: بۇ دۇئاگۇي تهمهخورالر. ، دەپ سورايتتى»ئىكهن؟

ىي بۇ مازار مهخپ. ھېچقانداق مازاردا بۇ مازاردىكىدەك پهيزى بولمىغانىدى
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جانابىي ئالىيلىرىنىڭ دۆلهتلىرىنىڭ ئالىيلىقىدىن . بولۇپ كهلگهنىكهن

ئاشكارا بولۇپ، نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ ھاجىتى راۋا بولۇپ مۇرادى ھاسىل 

  . ، دەپ جاۋاب بېرەتتى»بولدى

كۈمۈشلهرنى كۆتۈرۈپ ئاپىرىپ، يهرنى كوالپ كۆمگهن - بۇ جايغا ئالتۇن

كۈمۈشلهر -ىڭ ھهممىسىنى ئالتۇنمهھرەملهرن-مهدىكار، يىگىت-ھاشارچى

بىلهن قوشۇپ كۆمۈپ يوق قىلدى، بهلكى بۇ سىردىن ئازراق خهۋىرى 

شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ خهزىنىنىڭ . بولغانالرنىمۇ سۈرۈشتۈرۈپ تېپىپ يوقاتتى

ئاقىۋەت نىياز ھېكىمبهگ خىتاي . پۇرىقىنى ھېچكىم بىلهلمىگهنىدى-ئىس

شهددە، - ىپ، مازارنىڭ تۇغمهنسهپدارلىرىنى خوتهنگه ئۆزى باشالپ بېر

ئۇلۇغ «كۈمۈشنى كۆمۈپ قويۇپ -بايراقلىرىنى يۇلۇپ تاشالپ، ئالتۇن- ئهلهم

دەپ خااليىقنى ئالداپ يۈرگهن قهبرىنى ئېچىپ ئىچىدىن » مازار

دەپ » ئۇلۇغ خان چېرىكلىرىنىڭ ھهققى«كۈمۈشلهرنى ئېلىپ -ئالتۇن

  . تاپشۇرۇپ بهردى

  نهزم  

  بىسغه ئېغىز،ئىنسان ئهگهر ئاچسىلهر تهلى

  بىچارە بولۇر ئىبلىس لهئىن بىتهمىز

  . مانا بۇ شېئىر نىياز ھېكىمبهگنىڭ قىلمىشلىرىغا دەل مۇۋاپىق كېلىدۇ

نىياز ھېكىمبهگ يهنه بىر بېغىغا مىڭ يامبۇنى كۆمۈپ ئۈستىگه ئانار، ئۈزۈم، 

بۇ كۆچهتلهرنىمۇ قومۇرۇپ . شاپتۇل كۆچهتلىرىنى تىكىپ باغ قىلىۋەتكهنىدى

باغدىكى كۆلنىڭ . پ يامبۇنى ئېلىپ خىتاي مهنسهپدارلىرىغا بهردىئېچى

تېگىدىن بىر مۇنچه پاكىز، چىرايلىق قاش تېشىنى سۈزۈۋېلىپ 

 يامبۇنى 700باغنىڭ يهنه بىر تهرىپىدىن . مهنسهپدارالرنىڭ ئالدىدا قويدى

مۇشۇ تهرىقىدە . ، دەپ تاپشۇردى»چېرىكلهرنىڭ ھهققى«كوالپ ئهكىلىپ 

كۈمۈش ۋە خىتايالر ياخشى كۆرىدىغان مهرغۇپ تاشالرنى -لتۇننۇرغۇن ئا
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كىچىك خىتايالر بۇنى كۆرۈپ - چوڭ. ھهممىنى تاپشۇردى. يوشۇرۇپ قويغانىكهن

  . خۇشال بولۇپ ماختاپ، ئۇنىڭغا ئاپىرىنالر ئوقۇدى

ئىخالسلىرى ۋە خىزمهتكارچىلىقى - نىياز ھېكىمبهگنىڭ بۇنداق ئهقىدە

ئهمما نىياز ھېكىمبهگ . ى يهكهنگه ھاكىم قىلدىتۈپهيلىدىن خىتايالر ئۇن

. خىتاي مهنسهپدارلىرىنىڭ ناھايىتى چوڭ مهنسهپ بېرىشىنى كۆزلىگهنىدى

مهن ئهقىدە ۋە ئارزۇ قىلغان «. يهكهننىڭ ھاكىملىقىنى نهزەرىگه ئىلمىدى

. ، دەپ نىيىتىنى بۇزۇپ كونا ئادىتىنى تهكرارلىدى»خىتايالر بۇ ئهمهسكهن

شهھهر، . ياراق تهييارلىدى-ىي ئىشخانا قۇرۇپ، يوشۇرۇن قوراليهكهندە مهخپ

بىرلهپ قىچقىرىپ، مېهمان قىلىپ -بىلىشلىرىنى بىر- سهھراالردىن تونۇش

قهسهملهر بىلهن خۇش قىلىپ ئۆزىگه تارتىپ ئۈمىدۋار قىلدى ۋە -ۋەدە

ئورىنى كىم كولىسا «پهيغهمبىرىمىزنىڭ . مۇددەتنى تهيىن قىلدى-ۋاقىت

نىياز ھېكىمبهگدىن بىر . دېگهن ھهدىسلىرى ئىجرا بولدى» دۇئۆزى چۈشى

ئۇ بېرىپ ۋەقهنى دۇڭ دارىنغا . قونداقچى ئۇستىنىڭ كۆڭلى ئاغرىغانىدى

تهكشۈرگۈچى . دۇڭ دارىن كىشى ئهۋەتىپ مهخپىي تهكشۈردى. ئېيتىپ قويدى

 20دۇڭ دارىن شۇ زامان بىر خان ئوقى بىلهن . راستلىقىنى مهلۇم قىلدى

خان ئوقىنى نىياز ھېكىمبهگ ئولتۇرغان ئۆينىڭ . ى ئهۋەتتىچېرىكن

ئۆز ئۆيى ئۆزىگه گويا بىر زىندانغا ئوخشاش تۈرمه . ئىشىكىگه قاداپ قويدى

  . بولدى

.  كۈن ئۆتتى23شۇ ئارىدا . يهكهننى كۇچالىق قادىر ئىشىكئاغابهگكه تاپشۇردى

ارۋىغا سېلىپ قهشقهردىن بىر مهنسهپدار كېلىپ نىياز ھېكىمبهگنى قۇرۇق ھ

نىياز ھېكىمبهگنىڭ . خار ۋە ئېتىبارسىزلىق بىلهن قهشقهرگه ئېلىپ ماڭدى

مۇسۇلمانالرغا بولغان ئاداۋەت ۋە خۇسۇمهتلىرى ئهسلى زاتىدا بىلله 

  . يارىتىلغانىكهن
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نىياز ھېكىمبهگنىڭ قاراڭغۇ ۋۇجۇدى بۇ يورۇق ئالهمگه كېلىشتىن ئىلگىرى، 

ەك بۇ شېئىرنى مۇشۇ بهگنىڭ ۋۇجۇدىغا مهرھۇم شائىر كارامهت قىلغاند

  : مۇناسىپ يازغانىكهن

  نهزم

  گهر قارا توقۇلسا ئهزەلدە كىشىنىڭ گىلىمىن،

  .ئابى زەمزەم بىرله ئاقارماس ھهرقانچه يۇغان بىلهن 

دېمهك، ئاۋۋال كۇچالىق خوجىالرنىڭ دۆلهت چىرىغىنىڭ خىرە بولۇپ 

ىن ئاتىلىق غازىنىڭ ئاند. ئۆچۈشىگه نىياز ھېكىمبهگ سهۋەبچى بولدى

مېهرىبانلىق بىلهن قىلغان پهرمانلىرى بويىچه خوتهندەك ئالته ھاكىملىق 

 كۈنلۈك سهھرا ۋە قىشالقلىرى بىلهن قوشۇپ 40كاتتا يۇرتقا يۈز دىۋان ، 

خالىغىنىچه . مۇستهقىل ھاكىم قىلىپ ھۆكۈمرانلىق ھوقۇقىنى بهردى

. گىنىنى قولىغا تۇتقۇزدىبۇيرۇق بېرىپ ئىش يۈرگۈزۈشكه ئىختىيارنىڭ تىز

شۇنداق ئۇلۇغ دۆلهت ۋە مهنسهپكه قانائهت قىلماي، ئىسالم دائىرىسىدە ئۆتكهن 

قىممىتىنى بىلمهي، شۈكرانه نېئمهتنى - ئۆمۈر ۋە تۇرمۇشلىرىنىڭ قهدىر

كۇپرانه نېئمهتكه ئۆزگهرتىپ، خىتايالردىن مهنسهپ تهمه قىلىپ ۋاپا ئۈمىد 

  . ھاماقهت ۋە ئهقىلسىزلىكىنى ئاشكارا قىلدىقىلغانلىقى، ئۇنىڭ ناھايىتى 

  نهزم

  نېئمهتىڭ ئارتار ئهگهر شۈكرانه نېئمهت ئهيلىسهڭ،

  .قوللىرىڭدىن پات كېتهر كۇفرانه نېئمهت ئهيلىسهڭ

دۆلىتىگه سهۋەب بولغان ئۆز ئۇلۇغىغا - بۇنىڭدىنمۇ ئاجايىپراقى شۇكى، بهخت

يهنه بىرى، . ان قىلىندىبۇ ۋەقهلهر يۇقىرىدا باي. خىيانهت قىلىپ يوقاتتى

مىكىر -نىڭ ئۆلۈشى ئۈچۈن ھىيله)ھهققۇلىبهگ(كىچىكبهگ بهچه 

كه خهت يېزىپ ئۆز قېرىندىشىنى )بېكقۇلىبهگ(ئىشلىتىپ، چوڭ بهگ بهچه 
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ئۆلتۈرۈپ، ناھهق قان تۆكۈپ خااليىقنىڭ ماالمهت ئوقىغا نىشان بولۇشىغا 

  . سهۋەبچى بولدى

هرگهن زەھهردىن ئۈزۈكىنىڭ كۆزى ئاستىدا نىياز ھېكىمبهگ ئاتىلىق غازىغا ب

خىتايالرنىڭ غهزىپىدىن قورقۇپ ئۈزۈكىدىكى . ئازغىنا مهخپىي ساقلىغانىكهن

  . ئاشۇ زەھهرنى چىقىرىپ ئاغزىغا سالدى ۋە بۇ پانىي ئالهمدىن خوشالشتى 

  نهزم

  يامان قىلماق يامان پهيدا قىلۇر ھهم ياخشى ئىش يامان،

  . كى بۇغدايدىن ئۈنهر بۇغدايكى ئارپادىن ئۈنهر ئارپا،

دېمهك، نىياز ھېكىمبهگ ھوقۇق تۇتقان كۈنلىرىدە خااليىقنىڭ خۇنلىرىنى   

ھوقۇقى قولدىن كهتكهندىن كېيىن ئاقىۋەت ئۆزىنىڭ خۇنىنى . ناھهق تۆكتى

  . ئۆز قولى بىلهن تۆكتى

 يىلدىن كۆپرەك مۇستهقىل 12يهكهنگه مۇھهممهد يۇنۇس شاغاۋۇل دادخاھ 

. دۆلهتلىرى نىياز ھېكىمبهگنىڭ دۆلىتىدىنمۇ زىيادە ئىدى. لدىھاكىم بو

يۇرتدارچىلىق ئىشلىرى، . شاغاۋۇل دادخاھ ئالىم، ئېتىقادلىق كىشى ئىدى

. خىراج توغرىسىدا شهرىئهت ھۆكمىدىن قىلچه چىقمايتتى-پاراق، باج- غهلله

لىپ ھهمىشه ھهر قانداق ئهھۋالدا مۇستاپا نىڭ شهرىئىتىگه تولۇق رىئايه قى

ئۆز ۋاقتىدا ھېچقانداق بىر كىشىگه . قاتتىق ئېهتىيات قىالتتى

ئهمما بېيجىڭ ئهھلى يېتىپ كهلگهندە قورقۇپ . تهئهددى قىلمىغانىدى- زۇلۇم

. سېرىق قول تهرىپىگه نۇرغۇن ئهمىر ۋە سهركهردىلىرى بىلهن قاچتى

هلمهي سوغۇقنىڭ يامانلىقىدىن داۋانغا قار يېغىپ يول توسۇلۇپ قالغاچقا، ئۆت

بۇ چاغدا خىتاي مهنسهپدارلىرىنىڭ قولىغا چۈشۈپ . يهكهنگه يېنىپ كهلدى

خىتاي . خىتايالر بىر نهچچه ئهمىر ۋە سهركهردىلهرنى شېهىت قىلدى. قالدى

ئىكرام كۆرسىتىپ، -مهنسهپدارلىرى يۇنۇسخان شاغاۋۇل دادخاھقا ئىززەت

异人‹سىز توال ئوبدان ئادەم ئىكهنسىز، ئهمما ئهيىبىڭىز « ، يهنى يات ‹
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مۇشۇ يهردە تۇرسىڭىز مائاش . باشقا يۇرتنىڭ ئادىمى ئىكهنسىز― كىشى 

بهلگىلهپ بهرسهم، يۇرتۇمغا كېتىمهن دېسىڭىز ئادەم قوشۇپ، يول خىراجىتى 

، دەپ ئىلتىپات قىلغاندا، شاغاۋۇل دادخاھ »بېرىپ يولغا سېلىپ قويسام

هنلىكى شۇنداق ئاشكارا دۈشم. يۇرتۇمغا كهتسهم، دېگهن ئهرزنى بايان قىلدى

ئۇالغ بېرىپ، ئادەم قوشۇپ، -  سهر كۈمۈش ۋە ئات500تۇرسىمۇ، زۇڭدۇ 

ياراتقان . ئابرويى بىلهن پهرغانه ۋىاليىتىگه يولغا سېلىپ قويدى- ئىززەت

تهڭرىم ئۇنى قىلغان ياخشىلىقلىرىنىڭ نهتىجىسىنى بۇ ئالهمدە ئوچۇق 

بايان قىلىشتىن مهقسهت، ۋىاليهت بۇ ۋەقهلهرنى بۇ يهردە تهپسىلىي . كۆرسهتتى

ۋە شهھهرلهرگه بۇنىڭدىن كېيىن ھاكىم بولغانالر ۋە مهملىكهتنىڭ پۈتۈن 

ئهمهلدارلىرىغا، نىياز ھېكىمبهگ بىلهن مۇھهممهد يۇنۇسخان شاغاۋۇل 

  . دادخاھنىڭ ئهھۋالىنى ۋە ئۇالرنىڭ ئاقىۋەتلىرىنى بىلدۈرۈش زۆرۈر كۆرۈلدى

 دادخاھ بىلهن نىياز ھېكىمبهگنىڭ ھهر مۇھهممهد يۇنۇسخان شاغاۋۇل

ئىككىلىسى بىر پادىشاھنىڭ قول ئاسىتدا بولۇپ، بىر دەۋردە ئوخشاش ئىككى 

ھهر ئىككىسىگه بۇيرۇق، . چوڭ شهھهرنىڭ مۇستهقىل ھاكىملىرى ئىدى

ئهھۋالى ۋە ئاقىۋەتلىرىنى -بۇالرنىڭ ھال. پهرمان، يارلىق ئوخشاش چۈشهتتى

، بىرىگه قهدىمىي دۈشمهنلىرى سهمىمىي دوست مۇالھىزە قىلىپ كۆرگهندە

ھۈرمىتىنى قىلىپ، مهقسهت ۋە ئارزۇلىرىغا يهتكۈزۈپ، -بولۇپ، ئاسراپ، ئىززەت

كۈمۈش خىراجهتلهرنى -جان ۋە ماللىرىغا ئامانلىق بېرىپ، ھهتتا ئالتۇن

قېرىنداشلىرىغا -تۇغقان ۋە قوۋم- يۇرتى، ئۇرۇق-ئىنئام قىلىپ ئهل

بۇ دۇنيالىق - دوستلىرى ۋە ئۇ دۇنيا- رىنىڭ جانيهنه بى. ئۇالشتۇردى

زار قىلىپ، - بۇرادەرلىرى دۈشمهن بولۇپ، ئىززەت ۋە ئېتىباردىن ئايرىپ، خار

يۇرتى ھهتتا -ئۇنى ئهل. مۈلۈكلىرىنى ئېلىۋېلىپ نائۈمىد قىلدى-مال

ئهقرىبالىرىدىنمۇ جۇدا قىلىپمۇ جېنىغا ئامانلىق -قېرىنداش، پهرزەنت-قوۋم

  . ننىڭ ئاستىغا تاپشۇردىبهرمهي، زېمى

ئادالهتنى ئۆزىگه -رەئىيهلهرنىڭ ئاسايىشلىقىنى كۆزلهپ، ئهدلى- دېمهك، پۇقرا

. الزىم تۇتقانالر ئۇنىڭ نهتىجىسىنى ۋە ئهجرىنى مۇشۇ ئالهمدىال ئاشكارا كۆردى
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زۇلۇم قىلغان، -ماللىرىنى سهل چاغالپ ئېلىۋېلىپ، جهبىر- پۇقراالرنىڭ پۇل

ىدىن ئېهتىيات قىلمىغانالرمۇ نهتىجىسىنى مۇشۇ پۇقراالرنىڭ كۆز يېش

شهپقهت قىلىپ توغرا -ئۇلۇغ تهڭرىم، بىزنى رەھىم. ئالهمدە ئاشكارا كۆردى

  . يولغا باشلىغايسهن، ئامىن

16  

ئالىي مهرتىۋىلىك جانابىي ئاتىلىق غازىنىڭ دەۋرىدىكى  
 دىيانهتلىك ئۆلىماالر، مۇكهممهل تهربىيه   مۇشتىرى تهلئهت

مىرزىالر ۋە سۆلهتلىك لهشكهر باشلىقلىرىنىڭ - كاتىبكۆرگهن 
 ئهھۋاالتى

بۇ يهتته شهھهر ئىقلىمىدىكى ئالىي دەرىجىلىك مازارالرنىڭ ئۇلۇغ روھالرنىڭ   

مهدىتى ۋە ياردىمى، پهزىلهتلىك دۇئاگۇيالرنىڭ ئىجابهتلىك دۇئالىرىنىڭ 

ۆكۈمران  يىل ھ14بهرىكىتىدىن ئاتىلىق غازى بۇ يهتته شهھهر ئاھالىسىگه 

 ۋە   ئۇلۇغ ئهرۋاھالرنىڭ مۇقهددەس روھلىرى، قۇتبۇلئهقتاپ. بولدى

چىلتهنلهرنىڭ مهدىتى بولمىسا بۇنداق دۆلهتكه مۇيهسسهر بولمىقى مۇمكىن 

ئاسماندىن «:  دېگهن كىتابتا مۇنداق دەيدۇ  »نهفهاتۇلئۇنىس«. ئهمهس ئىدى

ۈنمهكلىكى، ئۇلۇغ گىياھالرنىڭ ئ-زېمىندا ئۆسۈملۈك- يامغۇرنىڭ يېغىشى، يهر

مۇسۇلمانالرنىڭ كاپىرالر . ئهۋلىياالرنىڭ قهدەملىرىنىڭ بهرىكىتىندۇر

ئۈستىدىن غهلىبه قىلىشى ئهنه شۇ ئهۋلىياالرنىڭ ھىممهت ۋە مهدەت 

بۇالر .  بولۇپ، ئالهمنىڭ ئىگىلىرى شۇالردۇر4000بۇنداق زاتالر . قىلىشىدىندۇر

پۈتۈن ئهھۋالى . ۇقىنى بىلمهيدۇئۆزلىرىنىڭ ئۇلۇغل. بىرىنى تونۇمايدۇ-بىر

پۈتۈن چىگىشلهرنى يهشكۈچى ۋە ھهل قىلغۇچى . خااليىقتىن مهخپىيدۇر

بۇ . ، دەيدۇ»ئهخيار «بۇالرنى . دۇر300تهڭرىنىڭ دەرگاھىدا ئۇلۇغ سانالغۇچىالر 

، تۆت » ئهبرار«يهنه يهتته كىشىنى . ئاتايدۇ» ئابدال « تهننى 40زاتالردىن 

ۋە يهنه » قۇتب«، بىر كىشىنى »نهقبا «ئۈچ كىشىنى ، »ئهۋتار «كىشىنى 

ھهر بىر ئىشتا . بىرلىرىنى تونۇيدۇ- بۇالر بىر.  ئاتايدۇ »غهۋس«بىرىنى 
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بىرلىرىنىڭ رۇخسهت قىلىشىغا ۋە ياردەم بېرىشىگه موھتاجدۇر، دەپ -بىر

  . زىكرى قىلىدۇ

ىڭ يۇقىرىدىكىلهرنى بايان قىلىشتىكى مهقسىتىمىز شۇكى، ئاتىلىق غازىن

ئۇنىڭ غالىب .  پهزىلهتلىك ئۇلۇغ ئۆلىماالر توال ئىدى  دەۋرىدە سهئىد

 مىڭدىن ئارتۇق بولۇپ، لهشكهر باشلىقلىرى، تۆھپه ياراتقان 80قوشۇنلىرى 

بۇالرنىڭ . كىشىلهر ئارىسىدا پازىل، ئالىم، ئېتىقادلىق كىشىلهرمۇ بار ئىدى

ىن بىرىنى شۇ زاماننىڭ قىلغان ئىبادەتلىرى ۋە تارتقان رىيازەتلىرىنىڭ ئوند

. ئهمما يامان ئادەملهرمۇ بار ئىدى. ئۇلۇغ ماشايىخلىرى ئادا قىاللمايتتى

قىسقىسى، ئۇلۇغ سهئىدلهر، ئۆلىما ۋە ھهقىقهتپهرۋەر كىشىلهرنىڭ قاتارىدا 

ياكى لهشكهر باشلىقلىرى ۋە خىزمهت كۆرسهتكهن ئهمىرلهر گۇرۇھىد ۋە ياكى 

ئۇلۇغ ئهۋلىيا، ئهخيارالر، ئۇلۇغ ئهبرارالر بولۇشى رەئىيهلهرنىڭ ئارىسىدا -پۇقرا

ئۇلۇغ تهڭرىم بۇنداق . چۈنكى بۇنداق زاتالر مهخپىي ۋە يوشۇرۇندۇر. مۇمكىن

بۇنداق كاتتا سائادەتنىڭ . ئالىي دەرىجىنى خالىغان كىشىگه بېرىدۇ

ئالالھ ئۆزى خالىغان «دە »قۇرئان كهرىم«. ئىشىكىنى خالىغان كىشىگه ئاچىدۇ

بۇنداق سهئىد، پېشىۋاالر، . ، دېيىلگهن»ه پهرزىلهت ئاتا قىلىدۇكىشىگ

قائىدىلىرىنى - پهزىلهتلىك، ئادالهتلىك ئۆلىماالر، شهرىئهت ئىلمى ۋە پهرمان

مۇكهممهل ئىگىلىگهن زاتالرنىڭ بهزىسى، ئاتىلىق غازىنىڭ ھۆكۈمرانلىق 

دائىرىسىدە دەۋرىدە ھاياتلىق بىلهن خوشالشقان بولسىمۇ، بهزىلىرى ھاياتلىق 

شۇالردىن بىرى جاھانگىرخان تۆرەمنىڭ ئوغلى بۇزرۇكخان . ياشاپ كېلىۋاتاتتى

تۆرەم بولۇپ، ئۇ بىر نهچچه يىل بۇ دىياردا تۇرغاندىن كېيىن پهرغانىگه قايتىپ 

ئۇنىڭدىن باشقا . بۇ توغرىدا يۇقىرىدا ئازغىنا بايان قىلىپ ئۆتۈلدى. كهتتى

هڭرىنىڭ قىچقىرىشىغا بىنائهن ئۇ ئالهمگه جانابىي كاتتاخان تۆرەم ئۇلۇغ ت

ئىنىسى . سهپهر قىلىپ جهننهتكه مۇشهررەپ بولۇپ قهشقهردە دەپنه قىلىندى

ئىسرائىلخان تۆرەم كونا . كىچىكخان تۆرەم ۋاپات بولۇپ ئاقسۇدا دەپنه قىلىندى

كاتتا خان . مۇھهممهد رېهىمخان تۆرەممۇ قايتىپ كهتتى. تۇرپاندا ۋاپات تاپتى

بۇ ھهقتىكى . نىڭ ئوغلى ھېكىمخان تۆرەم ئىدى، ئۇمۇ قايتىپ كهتتىتۆرەم

ھېكىمخان تۆرەمنى تارىخىي . ئهھۋالالرنى يۇقىرىدا بايان قىلىپ ئۆتكهنىدۇق
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 بۇ ئالهمدىن باقىي ئالهمگه سهپهر قىلدى دېگهن    يىلى- 1321ھىجرىيىنىڭ 

ئىنسانالرغا بۇ سهئىدلهرنىڭ پهزىلهتلىرى پۈتۈن . خهۋەر قۇلىقىمىزغا يهتتى

  . ناھايىتى ئاشكارىدۇر

يهنه ئىشان تهبىقىلىرىدىن جانابىي مهھمۇد خوجام ھهزرەت بولۇپ، ئۇ پهزلى 

ئۇ ئاتىلىق غازىنىڭ پىرى بولۇپ، ئاتىلىق . كامالهتته ناھايىتى ئۈستۈن ئىدى

. غازىنىڭ زامانىدىال باقىي ئالهمگه سهپهر قىلىپ قهشقهرگه دەپنه قىلىندى

ا يهنه ئهھمهد خوجا شهيخۇلئىسالم دېگهن ناھايىتى پهزىلهتلىك ئۇنىڭدىن باشق

ئهكمهلخان تۆرەم . ئۇ ئىككى ھهرەمنى زىيارەت قىلىشقا كهتتى. كىشى بار ئىدى

جىسمىغا اليىق -بولسا پازىل، ئۆلىما، ئىنساپلىق بىر ئادەم بولۇپ، ئىسمى

ۋە زور چوڭقۇر بىلىم ئىگىسى ― سهئىد ئهردىالنى . كامالهتكه يهتكهنىدى

ئۆلىما بولۇپ، ئۇ ھهزرىتى ئاپاقتا دەرس ئۆتۈپ نۇرغۇن ئوقۇغۇچىالرغا تهلىم 

يهنه سهئىدلهردىن جانابىي ئهھرارخان تۆرەم ناھايىتى پازىل، . بهرگهنىدى

  . ئېتىقادى مۇستهھكهم، تهقۋادار كىشى ئىدى

ر ۋە  تهرىقهتلىرىدىكى ئاددىي، كهمته  ھىندىستانلىق دىۋانه ئاتانا غهۋسۇلئهزەم

. ياشانغان ئادەم بولۇپ ئاتىلىق غازىنىڭ پىرلىرىنىڭ قاتارىدىكى كىشى ئىدى

 ياشقا كىرگهن بولسىمۇ، ئۆزى ناھايىتى 114ئۇ ھازىر : كىشىلهر ئۇنى

قۇۋۋەتلىك بولۇپ، قاتتىق ئىبادەت، مۇشهققهتلىك تۇرمۇشقا ئادەتلهنگهن، دەپ 

 غهۋسۇلئهزەمنىڭ ئۇ ھېلىمۇ ھايات بولۇپ، ئۈچتۇرپاندا. تهرىپلىشىدۇ

غۇرۋاالرغا ئاش بېرىپ، تۇل خوتۇن، يېتىم - داشلىرىنى قاينىتىپ، غېرىب

  . ئوغۇل بىچارىلهرگه باشپاناھ بولۇپ كېلىۋاتىدۇ

ئاتىلىق غازىنىڭ زامانىدا نۇرغۇن مۇرەتتهپ قارىيالر جهم بولغان بولۇپ، ھېچ 

ارىي مولال شۇالرنىڭ جۈملىسىدىن ق. زاماندا مۇنداق يىغىلمىغان بولغىيدى

. سالىه پازىل، خۇش ئاۋاز، ئېتىقادى كۈچلۈك ۋە مۆمىن مۇرەتتهپ قارىي ئىدى

يهنه قهشقهرلىك ئۆلىماالرنىڭ ئۇستازى مولال مۇھهممهد شېرىپ خهلپىتىم 

 يىل مۇدەررىسلىك قىلىپ، تالىپ ۋە ئوقۇغۇچىالرغا تهلىم بېرىش 60 ― 50
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الىپالر ئۇنىڭدىن زور نۇرغۇن ت. بىلهن ئۆمرىنى ئۆتكۈزگهن كىشى ئىدى

ئۇنىڭ . دەپ نام ئالغانىدى» مهنپهئهتلىك ئۆلىما«مهنپهئهت ئالغانلىقتىن ئۇ 

 ئېرىشىپ ئۆز ئالدىغا  گه يېقىن كىشى خهتمهكهردىلىككه300شاگىرتلىرىدىن 

مۇدەررىس بولۇپ دەرس ئۆتۈشكه رۇخسهت ئېلىپ، قوللىرىغا شاھادەتنامه 

 ياشقا كىرىپ تارىخىي 85پىتىم مولال مۇھهممهد شېرىپ خهلى. ئالدى

يهنه .  كۈنى ۋاپات بولدى-17 رامزان ئېيىنىڭ   يىلى-1310ھىجرىيىنىڭ 

بىرى مولالمىر مۇھهممهدى ئاخۇنۇم قازى كاالن ، ئۇ ئېتىقادلىق، شهرىئهت 

يهنه بىرى مولال . ئىلىمىنى پۇختا ئىگىلىگهن، ئىنساپلىق كىشى ئىدى

يهنه مولال مۇھهممهدى . ە مۆمىن كىشى ئىدىئابدۇرېشىت ئاخۇن ئهلهم ئۆلىما ۋ

يهنه .  داڭلىق كىشى ئىدى  ئاخۇن، ئالىم، خۇش خۇي، شېئىر ۋە مۇئهممادا

ئۇ مىر مۇھهممهدى قازى كاالننىڭ . ئابدۇخالىق ئىشان دېگهن بىر زات بار ئىدى

ساددا - ئىنىسى بولۇپ، غهۋسۇلئهزەم تهرىقىتىنىڭ يېتهكچىسى، كهمتهر، ئاددىي

يهنه يهكهندىكى . ئاتىلىق غازى ئۇنىڭغا بهك ئېتىقاد قىالتتى. ىكىشى ئىد

ئۆلىماالرنىڭ ئۇستازى ۋە كاتتىسى زىيائىددىن دامولال قازى كاالن ئىسالمنىڭ 

ھۆكمى ھهممه ئىنسانالر «قانۇنلىرىغا مۇۋاپىق ھۆكۈم يۈرگۈزىدىغان، - قائىدە

ئۇ . دى، دېيىشكه بولىدىغان ئۇلۇغ كىشى ئى»ئارىسىدا ئىجرابولىدۇ

ئۇالردىن باشقا يهنه مولال قاسىم . ئېسهن ئۆز يۇرتىغا چىقىپ كهتتى-ئامان

ئىشانالردىن، . ئاخۇن ئهلهم، مولال نېئمان ئاخۇن قازى رەئىسلهرمۇ بار ئىدى

خۇددى زاماننىڭ پادىشاھى، دەۋرنىڭ ھۆكۈمرانىدەك ئابرويلۇق كهبىر ساھىب 

  . ار ئىدى ب ھهزرەت ۋە مىسكىن شاھ ساھىب ھهزرىتىملهر

خوتهندىكى باال ئىبراھىم قازى كاالن ئاخۇنۇم، ئالىم، دىيانهتلىك، شهرىئهت 

ئىلمىدە ھهممه ئۆلىماالردىن ئۈستۈن ۋە مۇكهممهل، شهرىئهت ھۆكمىنى ئىجرا 

  . قىلىشتا پۈتۈن قازىالرنىڭ ئالدىدا تۇرىدىغان غهيرەتلىك كىشى ئىدى

ئۇ مۆمىن، . ازى كاالن ئىدىئاقسۇدا خوتهنلىك مولال ئابدۇلال ئاخۇنۇم ق

ئېتىقادلىق، ئىنساپلىق، دىيانهتلىك، ئىلمىي شهرىئهت ۋە ئادالهتته تهڭدىشى 

مۇجتهھىدالرنىڭ -يوق، شهرىئهت ھۆكمىنى ئۆزىدىن بۇرۇن ئۆتكهن ئهۋلىيا
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ئېيتقانلىرى بويىچه ئىجرا قىلىدىغان، دۈشمهنلهشكهن ئىككى دەۋاگهر 

 سوراپ، ئۇالرنىڭ دۈشمهنلىكىنى ئارىسىدىكى دەۋانى ئادالهت بىلهن

مهزكۇر مولال . يوقىتىدىغان قازىلىققا تولىمۇ مۇۋاپىق كېلىدىغان كىشى ئىدى

 پانىي ئالهمدىن   يىلى- 1307ئابدۇلال قازى ئاخۇنۇم تارىخىىي ھىجرىيىنىڭ 

يهنه مولال ھهسهن ئاخۇن ئهلهم ئۆز مهنسىپىگه . باقىي ئالهمگه سهپهر قىلدى

ما ۋە پازىل ئادەم بولۇپ، ئۇ ئىلىمنىڭ ھهممه ساھهلىرىدىن مۇۋاپىق زور ئۆلى

پاراسىتى - خهۋەردار، شهرىئهت ئىلمىنى چوڭقۇر تهتقىق قىلغان، زېهىن

ئۇ تارىخىي ھىجرىيىنىڭ . ئۆتكۈر، مۇاليىم ۋە كۆڭلى ئىنچىكه كىشى ئىدى

يهنه مولال . ۋاپات بولدى) پهيشهنبه( كۈنى -27 رامزان ئېيىنىڭ    يىلى-1310

ىسمائىل مۇپتى ئاخۇنۇم، ئىلمىي شهرىئهتته كامىل، خۇش خۇي، مۇاليىم، ئ

يهنه مولال . گهپدان، ھهممه ساھهدىن خهۋەردار ئاممىباب كىشى ئىدى

پهنگه ماھىر، ھاياتىنى ئىلىمگه -ئابدۇلىتىپ ھاجى، بۇخارادا ئوقۇغان، ئىلىم

اخىرەتنىڭ يادى تهڭرى بىلهن ئ-بېغىشلىغان، تالىپالرغا دەرس ئۆتكهن، ئهس

يهنه مولال ئوسمان ئاخۇن ھاجى، ئۆز . غېمىدە يۈرىدىغان كىشى ئىدى

ۋاقتىدىكى ئۆلىماالردىن، پېشقهدەم، ئىززەت ۋە ھۈرمهتكه سازاۋەر، ئىلمىي 

شهرىئهتنى پۇختا ئىگىلىگهن، پهرھىزكار كىشى بولۇپ، قىيىن مهسىلىلهرنى 

ەرس ئۆتۈش، ئۇ ئۆمرىنى د. يېشىشكه كهلگهندە تهدبىرسىزرەك ئىدى

شاگىرتالرغا تهلىم بېرىش بىلهن ئۆتكۈزگهن بولۇپ، مهن كهمىنهنىڭ 

  . ئۇستازلىرى جۈملىسىدىن ئىدى

ئاقسۇدىكى قهدىمدىن تارتىپ ئاخۇن ئهۋالدى، شهرىئهتنىڭ ئىگىلىرى بولۇپ 

ئۇ مۆمىن، . كهلگهنلهردىن، شهمسىددىن ئهلهم ئاخۇنۇم دېگهن كىشى بار ئىدى

خارە ، دۇئاسى ئىجابهتلىك، تۇتۇۋېلىش قابىلىيىتى ساددا، ساھىبى ئىستى

ئۇ تارىخىي ھىجرىيىنىڭ . يۇقىرى، ناتىقلىقتا تهڭدىشى يوق كىشى ئىدى

يهنه، ھادى خهلىپهم ئىشانلىق بىلهن ئۆمۈر . ۋاپات بولدى  يىلى -1295

كهچۈرگهن ئادەم بولۇپ، مىرغىياسىددىن ۋەلىيۇلالھنىڭ نهۋرىلىرىدىن 

ئۇ ئاتىلىق غازىنىڭ دەۋرىدە قهشقهردە . نىڭ مۇرىتى ئىدىئىشانخان ھهزرىتىم

پاراسهتته تهڭداشسىز، -يهنه مولال ئابدۇلباقى ھاجى مۇپتى ئهقىل. ۋاپات بولدى
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ئۇ ئۆز ۋاقتىدا ئۇلۇغ پادىشاھالردەك . دانا، شائىرلىقتا يېتىشكهن كىشى ئىدى

ن، گاھىدا بىرەر مهشرەپ بىلهن ئۆمۈر كهچۈرگه-ناۋا، بهزمه-ئۆتكهن، دائىم نهغمه

پىياله ئۈزۈم شارابى بىلهن كۆڭۈل ئېچىپ روھىنى كۆتۈرىدىغان، خۇش خۇي، 

ئۇ تارىخىي ھىجرىيىنىڭ . مۇاليىم، سېخىي مۇساپىرپهرۋەر كىشى ئىدى 

  .  يىلى ۋاپات بولدى-1300

ئىشان تهبىقىلىرىدىن ئىمام رەببانى مۇجهددىدى ئهلپىسانىنىڭ نهۋرىلىرىدىن 

ار مهسۇم ھهزرىتىم، ئاقسۇدا ئولتۇرۇشلۇق بولۇپ، قارىي بىرى بولغان نىس

ئۇ تارىخىي ھىجرىيىنىڭ . قۇرئان، جاپالىق ئىبادەت قىلىدىغان كىشى ئىدى

 ۋاپات بولۇپ ئاقسۇدا دەپنه قىلىندى ۋە يهنه ئىشان    يىلى- 1292

تهبىقىلىرىدىن ھهزرىتى كاالننىڭ ئوغلى سادىق ھهزرىتىم قارىي قۇرئان، 

خلىمايدىغان، جاپالىق ئىبادەت قىلىدىغان، غېرىبپهرۋەر، كېچىلىرى ئۇ

  . كېيىن ئۇ پهرغانه تهرەپكه چىقىپ كهتتى. قهلهندەرگه ئوخشاش كىشى ئىدى

پهرغانه تهرەپتىن كهلگهنلهردىن، مولال ئىبراھىم ئاخۇن قازى لهشكهر، دىندار، 

رقۇل قىپچاق مولال نا. پهرھىزكار، مۆمىن ۋە يېتىشكهن ئۆلىما كىشى ئىدى

ئاخۇن مۇپتى لهشكهرمۇ شهرىئهت ئىلمىدە يېتىشكهن ئالىم، دىيانهتلىك، 

يهنه مولال سائادەت ئاخۇن، قازى رەئىس لهشكهر بار ئىدى . مۆمىن كىشى ئىدى

ۋە يهنه مولال ئهكرەم شاقازى، باي ۋە سايرامدا قازىلىق ئهمىلىدە بولغان 

ىلىپ، پېشانىسىنىڭ ئېتىقادلىق، تهقۋادار، ئىككى قولى بىلهن ئهمگهك ق

ئۆزىنى تهمىنلهيدىغان كىشى - تهرى بىلهن يهر تېرىپ، ھوسۇل ئېلىپ ئۆز

ئۇ نۇتۇق . يهنه مولال يۈسۈپ ئاخۇن كۇچادا قازى كاالن بولۇپ تۇرغانىدى. ئىدى

ئهمما مىجهزى نازۇك، كۆرۈنۈشى . قابىلىيىتى ئۈستۈن، خۇش ئاۋاز كىشى ئىدى

كېيىن يهنه . همىلىدىن بىكار بولدىئىككى يىلدىن كېيىن ئ. سۈزۈك ئىدى

كۇچاغا مولاليار ئاخۇن قازى كاالن ئىدى، ئۇ ئالىم، مۆمىن، . ئاقسۇدا قازى بولدى

ساددا، شهرىئهت ئىلمىگه بويسۇنىدىغان، دىيانهتنى ئۆزىگه شوئار قىلغان، 

بېسىق، تهمكىن كىشى بولۇپ، قازىلىقتا پهيغهمبهرنىڭ شهرىئىتىگه - ئېغىر

ئۇ مهن كهمىنه يازغۇچىنىڭ ئۇستازى ۋە پېشقهدەم .  قىالتتىمۇۋاپىق ھۆكۈم
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مولاليارئاخۇن ئىككى ھهرەمنى زىيارەت قىلىشقا بېرىپ . يېتهكچىسى ئىدى

 ئىدى ۋە    يىلى- 1305قايتىشىدا ۋاپات بولدى، ئۇ يىلى تارىخىي ھىجرىيىنىڭ 

 ئۇ خۇش .يهنه ئۇنىڭ بىر تۇغقان بۇرادىرى مولال ئېلى ھاجى كۇچاغا ئهلهم ئىدى

مولال ئابدۇقادىر ئاخۇن كۇچاغا مۇپتى . خۇي، مۇاليىم، كهم سۆز كىشى ئىدى

بولۇپ، خۇش تهبىئهت، چىقىشقاق، شهرىئهت ئىلمىگه كامىل، شائىرلىققا 

ئۇ ھازىر قازىلىق . مهشرەپ، كۆڭۈل ئېچىشقا قابىل كىشى ئىدى-ماھىر، بهزمه

كورلىدا مولال . رۇپتۇئهمىلىدە، ھاياتلىق دۆلىتىدىن بهھرىمهن بولۇپ تۇ

دىيانىتى كۆپرەك -ئهھمهد ئاخۇن قازى بولۇپ، ئۇنىڭ ئىلمى ئازراق، ئىنساپ

ئۇ مولال، . قازى سۇرغ ئابى تۇرپانغا قازى كاالن قىلىپ تهيىنلهندى. كىشى ئىدى

شهرىئهت ئىلمىگه پۇختا، ئهمما نازۇك ۋە سىپايى مىجهز، غهيرەتلىك ۋە چهبدەس 

 ئهمىلىدىن بىكار قىلىنىپ، ئورنىغا تۇرپانلىق مولال يېقىندا ئۇ. كىشى ئىدى

ئۇ ئېتىقادلىق، تهقۋادار، مۆمىن . تۆمۈر ئاخۇن قازى كاالنلىققا تهيىنلهندى

ئىككى ھهرەمنى زىيارەت قىلىشقا كېتىۋېتىپ سهمهرقهندته . كىشى ئىدى

 دېگهن كىشى بولۇپ، ئۇ ھهممه  يهنه مولال سابىت ئاخۇنلۇق. ۋاپات تاپتى

بۇ كىشىگه «تالىپلىرى . گه ماھىر، ئهتراپلىق تهتقىقاتچى ئىدىئىلىم

ئۇ دائىم دەرس . ، دەپ ئېتىقاد قىالتتى»ئىلىمنى تهڭرىم غايىبتىن ئاتا قىلغان

يهنه ئهسهابۇلكهھفنىڭ شهيخلىرىدىن مولال . ئۆتۈش بىلهن مهشغۇل بوالتتى

ۆيلۈك پوالت شهيخ ئىززەتلىك، مۆتىۋەر كىشى بولۇپ، ئۇ ئاقسۇغا ئاق ئ

  . قىلىنغانىدى

دېمهك، بۇ يهتته شهھهردە يۇقىرىدا زىكرى قىلىنغان ئۆلىما ۋە پازىلالردىن 

بۇ . باشقا يهنه مۆتىۋەر ئۆلىما، پازىللىق بىلهن ياشىغان كىشىلهر توال ئىدى

  . كىتابتا شۇنچىلىك بايان قىلىندى

 قهشقهرگه ―بۇ يهتته شهھهردە يۇرت سوراپ ۋىاليهتلهرگه ھاكىم بولغانالردىن 

ئاالش بى دادخاھ، يهكهنگه مۇھهممهد يۇنۇسخان شاغاۋۇل، خوتهنگه نىياز 

بۇالرنىڭ ئهھۋالى يۇقىرىدا قىسقىچه بايان . ھېكىمبهگ ھاكىم ئىدى

ئىككى يېرىم . ئاقسۇغا دەسلهپ ھېكىمخان تۆرەم ھاكىم بولدى. قىلىندى
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. سورىدى ئاي 18يىلدىن كېيىن مولال جىيان مىرزا بېشى ھاكىم بولۇپ 

ئۈچتۇرپانغا . ئاندىن كېيىن كۇچالىق ئابدۇراھمان دادخاھ ھاكىم بولدى

. سايرامغا مۇھهممهد ئىمىنبهگ ھاكىم بولدى- مۇھهممهد بابا توقسابه، باي

كۇچاغا ئىسهاق خوجام ھاكىم بولۇپ، ئىككى يېرىم يىلدىن كېيىن 

 تۆرەم ئۇنىڭدىن كېيىن ئامىلخان. نارمۇھهممهد پهرۋانىچى ھاكىم بولدى

ئۇنىڭدىن كېيىن نىياز . كورلىغا ھاجى مىرزىنى ھاكىم قىلدى. ھاكىم بولدى

تۇرپاننى جانابىي سىيىت ھېكىمخان . مۇھهممهد توقسابهنى ھاكىم قىلدى

  . تۆرەمگه ئىلتىپات قىلغانىدى

ئۇ . جانابىي ئاتىلىق غازى مهملىكهتنىڭ پۈتۈن ئىشلىرىنى ئۆزى قىالتتى

لېكىن . ئىككى ئادەمنى ئۆزىگه ۋەزىر قىلمىدى-ەرپازىل، ئېتىقادلىق، بىر

ۋەزىرلىك خىزمىتى ۋە ۋەزىپىلىرىنى، مهملىكهتنى ئىدارە قىلىش، 

مهسىلىلهرنى ھهل قىلىش ئىشلىرىنى دىيانهتلىك، ھوشيار، تهجرىبىلىك 

پۈتۈن يۇرتنىڭ ئىچكى . مىرزا، باش كاتىبالرنىڭ مهسلىهىتى بىلهن قىالتتى

ياراق ئهسلىههلهرنىڭ - لهشكهرلهرنىڭ سانى، ئاتئىشلىرى، ئهمهلدار ۋە 

باش (ھېسابى، خهزىنه ۋە ئىشخانىالرنىڭ خىراجهتلىرى مىرزا بېشى 

ھۆكۈمهتدارچىلىق ئىشلىرىنى . نىڭ باشقۇرۇشىغا ھاۋاله قىلغانىدى)كاتىپالر

ئهرز قىلغۇچى، ئهلچى . مىرزا بېشىالر بېجىرىپ بولۇپ مهلۇم قىلىپ قوياتتى

ئاتىلىق . نى مىرزا بېشىالرنىڭ رايى بويىچه ھهل قىالتتىۋە قىيىن ئىشالر

ئاتىلىق . غازىنىڭ ھوقۇقىدىن قالسا، مىرزا بېشىالرنىڭ ھوقۇقى چوڭ ئىدى

ئهمما ئۇالر ئاتىلىق . غازى مىرزا بېشىالرنى ھهددىدىن زىيادە ھۈرمهت قىالتتى

  . غازىنىڭ غهزىپىدىنمۇ خالىي بواللمايتتى

 ۋە ئاتىلىق غازى كهلگهندە ئۇالر بىلهن بىلله ئىلگىرى بۇزرۇكخان تۆرەم

پاراسهتته - ئۇ ئهقىل. كهلگهن مىرزا ياقۇپ دېگهن كىشى مىرزا بېشى بولغانىدى

تهڭدىشى يوق كىشى بولۇپ، ئۈچ يىلدەك مىرزا بېشىلىق بىلهن ئۆمۈر 

ئاخىر كېسهل بولۇپ ۋاپات بولدى، بۇنىڭدىن كېيىن مىرزا بارات . ئۆتكۈزدى

لېكىن ئۇ ۋەزىپىنى ئوبدان .  مىرزا بېشى قىلدىدېگهن كىشىنى
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. ئۇنىڭدىن كېيىن مولال ئهيسا مىرزىنى مىرزا بېشى قىلدى. بېجىرەلمىدى

ئاقىۋەت قهشقهرلىك ھامىت ھاجى ئهلهم . بۇمۇ ئىشنى راۋاج تاپتۇرالمىدى

بۇ كىشى . ئاخۇنۇمنىڭ ئوغلى مۇھىددىن مهخدۇمنى مىرزا بېشى قىلدى

چۈنكى ئۇ قهشقهردىن تۇرپانغىچه .  بىلهن مهشهۇر بولدىنامى» مىرزا پهرسهخ«

. ئارىلىقتىكى يولالرنى ئۆلچهپ، ھهر پهرسهخقه تاش توختىتىپ چىققانىدى

ئۆزى ئىنتايىن ھوشيار، زېرەك، چهبدەس، قهلهمدە، ئهلهمدە ۋە كاتىپلىقتا 

يهتته خىل تىل، ئالته خىل يېزىق . ھهممىگ يېتىشكهن كىشى ئىدى

رالىق مولال كامالىددىن مىرزا، كاتتا خوجا ئىشان مىرزا ۋە شادى بۇخا. بىلهتتى

ئۇنىڭدىن كېيىن مهرغىالندىن . مىرزىالر ئۇنىڭ قېشىدا خىزمهت قىالتتى

بۇ زاتنىڭ تهرىپى . مولال زەينىلئابىددىن مهخدۇم كېلىپ مىرزا بېشى بولدى

خىرقى بېكقۇلىبهگ ھۆكۈمرانلىقىنىڭ ئا. يۇقىرىدا قىسقىچه بايان قىلىندى

 ئاتلىق ئادەم بىلهن ئهلچى 40باسقۇچلىرىدا مولال زەينىلئابىددىن مهخدۇمنى 

ئۇالر . بولۇپ زۇڭتۇڭنىڭ ئالدىغا بېرىش ئۈچۈن ئاقسۇغا ماڭدۇرۇلغانىدى

مارالبېشىدىن ئۆتكهندىن كېيىن زۇڭتۇڭنىڭ چېرىكلىرى بىلهن ئۇچرىشىپ 

ىلهلمىگهنلىكتىن، بىرلىرىنىڭ تىلى ۋە مۇددىئاسىنى ب-ئۇالر بىر. قاپتۇ

 يىگىتنىڭ 40چېرىكلهر قوراللىق ئادەملهرنى كۆرۈپ ئوق چىقىرىپ، 

زەينىلئابىددىن مهخدۇم مىرزا بېشىنىڭ . ھهممىسىنى ھاالك قىلىپتۇ

شۇ . ئاغزىغا ئوق تېگىپ قوۋۇزىدا توختاپ قېلىپ، بىهۇش بولۇپ يېتىپ قاپتۇ

چىلىرىدىن ھۇشۇربهگ ئاتىلىق غازىنىڭ خهزىنى. ئارىدا زۇڭتۇڭ يېتىپ كهپتۇ

 ۋە ئاقسۇلۇق سىدىقبهگلهر زۇڭتۇڭ دارىنغا تهرجىمان بولۇپ   مهھرەم

بۇ «: بۇالر زەينىلئابىددىن مهخدۇمنى كۆرۈپ تونۇپ زۇڭتۇڭغا. كهلگهنىكهن

كىشى مۇشۇ پادىشاھنىڭ چوڭ ئادىمى بولۇپ، ئۆزى ناھايىتى ئوبدان، تىنچ، 

ئۇنداق بولسا ياخشى «: تۇڭ، دەپ چۈشهندۈرگهندە، زۇڭ»ياخشى كىشى ئىدى

، دەپ ئهمىر »ئامان ئاپىرىڭالر-مۇھاپىزەت قىلىپ مهن چۈشكهن جايغا تىنچ

ئاپارغاندىن كېيىن جهرراھ ئوپېراتسىيه قىلىدىغان تىۋىپالرنى . قىلغانىكهن

گهپ سورىسا زەينىلئابىددىن . قىچقىرىپ تۇرۇپ قالغان ئوقنى ئېلىپ تاشالپتۇ

ب بېرەلمهي، ماڭا دۇۋەت، قهلهم، قهغهز ئهكىلىپ مهخدۇم گهپ قىاللماي جاۋا
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: زۇڭتۇڭ. ئۇالر خهت ئارقىلىق سۆزلىشىپتۇ. بېرىڭالر، دەپ ئىشارەت قىلىپتۇ

ئۇلۇغ خاننىڭ مهنسهپدار ۋە چېرىكلىرىنىڭ بۇ تهرەپكه كهلگهنلىكىنى ئاڭالپ «

. دەپ سوراپتۇ» ياراق كۆتۈرۈپ يۈرگىنىڭ نېمه قىلغىنىڭ؟- تۇرۇپ، قورال

خاننىڭ چېرىكلىرىنىڭ «: لئابىددىن مهخدۇم خهت بىلهن جاۋاب بېرىپزەينى

بېكقۇلىبهگ ياشلىق قىلىپ، ئۆزىدىن . كهلگهنلىكىدىن مېنىڭ خهۋىرىم يوق

سېنى «: زۇڭتۇڭ. ، دەپتۇ»قورقۇپ مېنى ئهۋەتتى، بارمايمهن دېيىشكه بولمىدى

قۇلىبهگ بېك«: ، دېگهندە، زەينىلئابىددىن مهخدۇم»ئۆلسۇن دەپ ئهۋەتىپتۇ

. ، دەپ جاۋاب بېرىپتۇ»ياشلىق قىلىپ ئوبدان مهسلىههتلهشمهي ئهۋەتتى

ئوبدان خهۋەر ئېلىپ «: ، دەپ ئىشهنچ بىلدۈرۈپ»راستىنى ئېيتتىڭ«: زۇڭتۇڭ

قهشقهرگه بارغاندىن كېيىن، . ، دەپ ئادەم قوشۇپتۇ»قهشقهرگه ئاپىرىڭالر

وبدان يهردىن زۇڭتۇڭ زەينىلئابىددىن بىلهن كۆرۈشۈپ، گهپ سوراپ، ئ

بهش كۈندە بىر قېتىم چاقىرتىپ كېلىپ، -تۆت. ماكان تهيىنلهپ بهردى- جاي

ئاخىر . زۇڭتۇڭ دارىن ئۇنىڭدىن گهپ سوراپ نۇرغۇن ئىلتىپاتالرنى قىلدى

زەينىلئابىددىن مهخدۇم گهپ . قىش كېتىپ باھار كۈنلىرى يېتىپ كهلدى

ەپ ئىلتىماس قىلغاندا، ، د»يۇرتۇمغا چىقىپ كهتسهم«قىالاليدىغان بولدى ۋە 

چېرىكلهر سىزنى بىلمهي ئوق چىقىرىپتۇ، «: زۇڭتۇڭ دارىن ئىلتىپات قىلىپ

، دەپ كۆپ ئۆزرىلهرنى ئېيتىپ، رازى بولۇڭ، »كۆڭلىڭىزگه ئالماي ئهپۇ قىلىڭ

.  ئىنئام قىلىپ ئۇنى يولغا سېلىپ قويدى  سهر كۈمۈش180دەپ 

ىنىڭ نهتىجىسىنى بۇ ئالهمدە زەينىلئابىددىن مىرزا بېشى مهخدۇم ياخشىلىق

قاياشلىرى بىلهن كۆرۈشۈپ ئاندىن -ئۇ مهرغىالنغا بېرىپ ئۇرۇق. كۆردى

كېيىن ئىككى ھهرەمنىڭ زىيارىتىگه بېرىپ مۇرادىنى ھاسىل قىلغاندىن 

  . كېيىن قايتىپ كېلىپ مهرغىالنىدا ۋاپات تاپتى

هنتلىك  مولال كامال مىرزا، مولال نهجمىدىن مىرزا، خوج يهنه توسلۇق

كاشىپخان تۆرە مىرزا، مولال كېرىم مىرزا قاتارلىق نۇرغۇن مىرزىالر بار ئىدى 

ۋە يهنه تاشكهنتته قانائهت شاھقا مىرزا بېشى بولغان، مهرغىالنىغا ھاكىم 

بولغان ھىسار بهگزادىلىرىدىن مىرزا بابابهگ، ئاتىلىق غازىنىڭ پهرمانلىرى 

ئۈچتۇرپاندىن . يۇلغانىدىبىلهن ئاقسۇغا زاكاتچىلىق مهنسىپىگه قو
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كورلىغىچىلىك شهرىئهت ھۆكمى بويىچه ئېلىنىدىغان زاكات، قاراۋۇلالردىن 

ئۆتۈشكه بېرىلىدىغان يول خېتى قاتارلىقالر مىرزا بابابهگنىڭ ئىختىيارىدا 

ھهر ھهپتىدە بىر . ئۇ ناھايىتى ئېتىقادلىق مۇسۇلمان كىشى ئىدى. ئىدى

 قۇرئان كهرىمنى بىر قېتىم، دەالئىل  تهرىقىسىدە  قېتىم خهتمه ئهھزاپ

مهن كهمىنه يازغۇچى مولال مۇسا مولال .  بىر قېتىم خهتمه قىالتتى خهيراتنى

ئهيسا سايرامى ئوغلى، زاكاتچى مىرزا بابابهگنىڭ قول ئاستىدا يهتته يىل 

ئۇ ھهرگىز بىتهرەت يهرگه . زاكاتچىلىق خىزمىتىنى قىلىپ ئۆمۈر ئۆتكۈزدۈم

قىلچه شهرىئهتنىڭ . ياز سوغۇق سۇدا تهرەت ئاالتتى-ىشق. دەسسىمهيتتى

بىر ھۇجرىنى ئۆزى تىالۋەت قىلىدىغان جاي قىلىپ . سىرتىغا چىقمايتتى

تهيىن قىلغان بولۇپ، مهزكۇر ھۇجرىدا ئىككى بورا، ئىككى خام خىش، بىر 

 باشقا ھېچ نهرسه يوق   ، بىر داالئىل خهيرات، بىر رەھىلدىن»قۇرئان كهرىم«

بۇ ھۇجرىغا مېنىڭدىن باشقا كىشىنىڭ كىرىشىگه رۇخسهت . ئىدى

ھاۋا سوغۇق كۈنلهرنىڭ بىرىدە زۆرۈر بىر ئىش ئۈچۈن كىرسهم، . قىلمايتتى

سوغۇقنىڭ قاتتىقلىدىن تهرەتنىڭ . مىرزا بابابهگ يېڭىدىن تهرەت ئالغانىكهن

مهن . كىرپىكلىرىدە مۇزالپ قېتىپ قاپتۇ-ساقال ھهتتا قاش-سۈيى بۇرۇت

كۆمۈرنى جىق سېلىپ - ئوتۇن  ل قايتىپ چىقىپ بىر خوپىڭغادەرھا

يۈزلىرىنى -ئۇ قول. تۈتۈنلىرىنى چىقىرىۋېتىپ، ئهكىرىپ ئالدىدا قويدۇم-ئىس

ۋاي باالم، بۇ ئوتنى ئهمدى ئاچىقىپ «: بىر ئاز ئىسسىتىپ دۇئا قىلدى ۋە

، »كېتىپ، ئۆزۈڭالر ئىسسىنىڭالر، مېنى بۇ خىل راھهتكه ئادەتلهندۈرمهڭالر

كۆپ . ئۇ ئىبادەت قىلىدىغان ئۆيگه ئهسال ئوت ياقمايتتى. دەپ چىقىرىۋەتتى

يېشىم «: ئۇ ھهمىشه. كېچىلهرنى قۇرئان تىالۋەت قىلىپ، ئويغاق ئۆتكۈزەتتى

ئۆمرۈمنى . ئاقنى قارا قىلدىم، قارىنى ئاق قىلدىم. قا يېتىپ قالدى60

قايسى يۈزۈم بىلهن خۇدانىڭ دەرگاھىغا قايسى كۆزۈم، . غهپلهتته ئۆتكۈزدۈم

بارىمهن؟ خۇدانىڭ جامالىنى قانداق كۆرەلهيمهن؟ ئۆمرۈمنىڭ ئاخىرىدا ئاق 

، »ساقىلىمنى قىزىل قانغا بوياپ تهڭرىنىڭ دەرگاھىغا تۆھپه قىلىپ بارسام

مهن كهمىنه . تارام تۆكۈپ يىغاليتتى- دەپ ياشلىرىنى باھار يامغۇرىدەك تارام

هلسه جېنىڭىزنى مۇھاپىزەت قىلىپ، مۇبادا خىتاي ئهھلى ك«: كۆڭلۈمدە
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بۇ زات ئاخىر . ، دەيتتىم»قايسى داۋاندىن ئېشىپ يۇرتىڭىزغا كېتهر ئىكهنسىز

. يهكهندە كاپىرالرنىڭ قولىدا شېهىتلىك شهربىتىنى ئىچىپ مۇرادىغا يهتتى

 ئهمىرنى بىر كۈندە شېهىت 17رىۋايهت قىلىنىشىچه، خىتايالر يهكهن 

ىدا مىرزا بابابهگ زاكاتچىمۇ بار بولۇپ، بېشىنى شۇنىڭ قاتار. قىلغانىكهن

تېنىدىن جۇدا قىلغاندا قاتتىق ئاۋاز بىلهن قاقاقالپ كۈلگهنلىكىنى كۆرگىلى 

چىققان خااليىق ئاڭالپ، قوللىرىنى چىشلهپ ھهيران قېلىشىپ ئۇنى 

شۇنىڭدىن كېيىن يهكهندىن . كاپىر جالالتالرمۇ ھهيران قالغانىكهن. ماختىغان

مىرزا «: ىشهنچلىك ئادەملهر مهن كهمىنىگه ۋەقهنى بايان قىلىپكهلگهن ئ

بابابهگ زاكاتچىدا قانداق ياخشى ئىش، ياخشى ئهمهل، ئوبدان خىسلهتلهر بار 

مهنمۇ بىلگهنلىرىمنى . ، دەپ سورىدى»...ئىدى؟ مۇشۇنداق ۋەقهلهر يۈز بهردى

هگ زاكاتچىنىڭ ئۇالرمۇ ماختاپ، ئاپىرىنالر ئوقۇپ مىرزا باباب. بايان قىلدىم

  . روھىغا دۇئا قىلىشتى

سائادەت بىلهن خاتىرجهملىك ۋە خۇشاللىق قوشكېزەكتهك - بۇ بهخت

بىرىدىن ئايرىلمايدىغان ياخشى كۈنلهردىكى كاتىپالرنىڭ سۆزلهرنى -بىر

ئورۇنالشتۇرۇش تهرتىپى، خۇش پۇراق چېچىپ گويا مىرزا ئابدۇلقادىر 

ھهر ھهرپى خۇددى چىرايلىق بىر . بىدىلنىڭ يېزىش ئۇسلۇبىغا ئوخشىشاتتى

گۈلگه، ھهر بىر چېكىتى مهرۋايىتقا ئوخشاش بولۇپ، ئوقۇغۇچىغا ئېسىل بىر 

تاماشا قىلغاندەك كۆزلىرىگه روشهنلىك، دىللىرىغا خۇشاللىق - باغدا سهيله

كاتىپالرنىڭ توغرا تهدبىرلىرىدىن - دەپتهر تۇتقان مىرزا. بېغىشاليتتى

هن پۈتۈلگهن شېرىن سۆزلهرنىڭ ھهر بىر ھهرپى قهلهمنىڭ قارا سىياھى بىل

پۇقراالرغا راھهت ۋە ئاسايىشلىق، ھهر بىر چېكىتى كۆڭۈللىرىگه 

شۇنداقال يۇرت زالىم، خىيانهتچى، يامان، ناپاك، . خاتىرجهملىك بهخش قىالتتى

بىرنى ئون، يوقنى بار قىلىدىغان، قهلىمى گويا چاياننىڭ نهشتىرى، 

 سۇغارغان پىچىقىغا ئوخشىشىپ كېتىدىغان كاتىپ جهرراھنىڭ زەھهر بىلهن

  . ۋە مىرزىالردىنمۇ خالىي ئهمهس ئىدى
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بىرىدىن ئايرىلمىغان دەۋرلهردىكى -ئول ئادالهتلىك بىلهن خۇشاللىق بىر

ئالىي دەرىجىلىك ئهمىرلهر ۋە ئىشنىڭ ئاقىۋىتىنى سهرەمجان قىلغۇچى 

 پهرغانه ۋىاليىتىنىڭ لهشكهر باشلىقلىرى تهبىقىسىدىن بولغان، نهسهبلىرى

بابۇرىيه خانلىرىغا يېتىدىغان مۇھهممهد نهزەربهگ ۋە قادىر قۇلىبهگلهر، يهنه 

قوقهن پايتهختىدە ئاز ۋاقىت خانلىق تهختىدە ئولتۇرغان خۇدايى قۇلىخان، 

قهدىمكى قوقهن خانلىرىنىڭ نهزەرلىرىگه ياخشى كۆرۈنۈپ يۇرت سوراپ ئابروي 

قىبهگ دادخاھ، نارمۇھهممهد پهرۋانىچى، مىربابا پهيدا قىلغان چوڭالردىن با

دادخاھ، بۇخارالىق ئابدۇغاپپاربهگ، ھىسارلىق مۇھهممهد ئىمىنبهگ قاتارلىق 

بۇالر ئاتىلىق غازىنىڭ ئالىي دۆلهتلىرىدە . بهگ ۋە بهگزادىلهرمۇ توال ئىدى

  . ئابرويى بىلهن ئۆمۈرلىرىنى ئۆتكۈزدى-خورام، ئىززەت- خۇشال

كۈنلىرىنى ئۆزلىرىگه بهزمه ۋە تاماشا ئورنىدا كۆرۈپ، جهڭ ۋە ئۇرۇش 

ئاتىلىق غازىنىڭ : قوماندانلىق قىلىپ، لهشكهر بېشى بولۇپ كهلگهنلهردىن

. قهھرىمان ئوغلى بېكقۇلىبهگ ئهمىرۇلئۇمرا، يهنى باش قوماندان ئىدى

يهنه قهدىمكى خانالر . ئىككىنچى ئوغلى ھهققۇلىبهگ ئهمىرلهشكهر ئىدى

ا تاشكهنتنى نهچچه يىل سورىغان مىرزا ئهھمهد قوشبېگى زامانلىرىد

پهرغانه ۋىاليىتىدىن كهلگهن ئوغۇلالر ئىچىدە بۇ كىشىدىن . ئهمىرلهشكهر ئىدى

ئاتىلىق غازى دەسلهپ ئۇنى . كاتتا ۋە ھۈرمهتلىك كىشى يوق ئىدى

ئهمىرلهشكهرلىككه تهيىنلهپ قويۇپ كېيىن بىر ئاز ئېهتىيات قىلىپ 

كېيىن يهنه مېهرىبانلىق كۆرسىتىپ ئۆز ئورنىدا . دۇردىئهمىلىدىن قال

يهنه پهرغانه ۋىاليىتىدىكى خانالرنىڭ ھۇزۇرىدا چوڭ ئهمهل تۇتقان . قويدى

قىپچاق ئۆمهر قۇل دادخاھ ئون تۆت يىل ئهمىرلهشكهر بولۇپ، شۇ راھهتتىن 

ر يهنه ئابدۇلالھ ئهمىرلهشكه. ئايرىلمايال پهرغانه ۋىاليىتىگه چىقىپ كهتتى

بولۇپ، نهچچه يىلالر رۇستهمى داستان ۋە سام نهرىماندەك پالۋانلىقالرنى 

ئاخىر كۆزى كۆرمهس بولۇپ قالغانلىقتىن ئورنىغا بهچه باتۇرنى . كۆرسهتتى

ئۇمۇ ئاتىلىق غازىنىڭ قول ئاستىدا كۆزگه كۆرۈنۈپ . ئهمىرلهشكهر قىلدى

ى ئېتىقادلىق يهنه قىپچاق تۇردى قۇل دادخاھ ناھايىت. ئابروي قازاندى

كېيىن بىكار . مۇسۇلمان كىشى بولۇپ، ئۈرۈمچىدە ئهمىرلهشكهر بولۇپ تۇردى
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ساالمهت ئۆز ۋەتىنىگه چىقىپ - كېيىن ساق. بولۇپ كۇچادا تۇرۇپ قالغانىدى

يهنه قىپچاق مۇھهممهد مۇسا توقسابه ئاقسۇدا ئهمىرلهشكهر بولۇپ . كهتتى

 ئاغىسى مهنسىپىگه كېيىن ئاتىلىق غازى تهرىپىدىن ساالم. تۇردى

يهنه سهرۋازالرنىڭ ئهمىرلهشكىرى ئاۋغان جامهدار دادخاھ بولۇپ، ئۇ . تهيىنلهندى

ئېسهن -كېيىن ئامان. شهۋكهتلىك، ھىممهتلىك، غهيرەتلىك، باتۇر كىشى ئىدى

ئۆز يۇرتىغا چىقىپ كهتتى ۋە ئىككى ھهرەمنى زىيارەت قىلىشقا بېرىپ 

  . بولدىمهقسىتىگه يهتكهندىن كېيىن ۋاپات 

ياساۋۇلالرغا باشلىق بولغان تۇراپ خوجا ئهمىرلهشكهر دەرىجىسىدە ئورۇن 

كېيىن بىكار قىلىنىپ ئورنىغا مۇھهممهد قاۋۇل يۈز بېشى . تۇتقانىدى

يهنه قىپچاق . ئۇ مهشهۇر، ئاتاقلىق كىشى ئىدى. ياساۋۇلالرغا باشلىق بولدى

نه ۋىاليىتىدىمۇ دادخاھ ئۇ پهرغا. مۇھهممهد كېرىم دادخاھ ئهمىرلهشكهر ئىدى

يهنه كورلىغا ھاكىم بولغان نىياز مۇھهممهت توقسابه . بولغانىكهن

  . ئاخىر ئالته پانسات بىلهن داۋانچىڭدا شېهىت بولدى. ئهمىرلهشكهر ئىدى

باتۇر، ئاتاقلىق پانساتالردىن ئهزىم قۇل پانسات ۋە ھهيدەرقۇل پانساتالر 

ىمباي مىرزا پانسات ئۆز يۇرتىغا كهر. كاپىرالرنىڭ قولىدا شېهىت بولدى

ئهمما ئهمىرلهشكهر . ھاجى ئارتۇق مىرزا بېشى پانسات ئىدى. كهتتى

ئۇ مولال، ئۆلىما، پازىل كىشى ئىدى ۋە يهنه ئۆرگهنچ . دەرىجىسىدە ئىدى

ئۇ مۇسۇلمانداچىلىقى . بهگلىرىدىن مهھمۇدبهگ ئۆرگهنچى پانسات ئىدى

را تۆپه بهگزادىلىرىدىن ئېلىبهگ پانسات كۈچلۈك، مۆمىن كىشى ئىدى ۋە يهنه ئا

مولال ئالىم قۇل ئهمىرلهشكهرنىڭ ئوغلى . ئۇ ناھايىتى ئۇلۇغ ئادەم ئىدى. ئىدى

ئوبۇلقاسىم پانسات يېڭىسارغا ھاكىم . شىرمۇھهممهد مىرزا چوڭ پانسات ئىدى

ھېكىمباي پانسات ھېكىمخان تۆرەم زامانىسىدا ئۈچتۇرپانغا ھاكىم . بولدى

  . بولدى

اغاۋۇل دادخاھنىڭ ئوغلى ئىسهاقجان پانسات، خالمان پانسات، ھېيىت ش

مۇھهممهد پانسات، باقىبهگ پانسات، نۇرۇز پانسات، ئاخۇن پانسات، رۇملۇق 



         http://ilkitap.blogbus.comئابرال ئېلكىتاپلىرى

Email: abral@live.cn               321                    QQ: 45661336 

مۇھهممهد ئهپهندى، خېلىل ئهپهندى، كېپهك الۋۇر، باي مۇھهممهد جارچى بېشى، 

  . ايىتى كۆپ ئىدىمۇھهممهد رېهىم پالۋان قاتارلىق باتۇر ۋە قهھرىمانالر ناھ

نىياز ھېكىمبهگنىڭ ئىنىسى مۇھهممهت : ئالته شهھهر ئادەملىرىدىن

ئاقسۇنىڭ ھاكىمى ئابدۇراھمان دادخاھنىڭ . ئىمىنبهگ ئهمىرلهشكهر ئىدى

. ئۇ ئۆزى مولال، ئۆلىما، پازىل كىشى ئىدى. ئوغلى ھاپىزبهگ پانسات ئىدى

ۇ يىلدا ئىككى ھهرەمنى مۇش. دەسلهپته ئۇ دادىسىنىڭ خىزمىتىدە بولغانىدى

پهيلى -پهلهكنىڭ ئهھۋالى، كىشىلهرنىڭ خۇي. زىيارەت قىلىپ يېنىپ كهلدى

ئۇنىڭ مىجهزىگه مۇۋاپىق كهلمىگهنلىكتىن شهھهرنى تاشالپ سهھرانى 

يهنه كۇچالىق قادىر پانسات خىتايالر . ياقتۇرۇپ، يېزىدا ۋەتهن تۇتتى

 ئىككى ھهرەم زىيارىتىگه كېيىن. كهلگهندىن كېيىن ئازراق مهنسهپ تۇتتى

يهنه بىرى شايارلىق مهئمۇر پانسات . تهييارلىق قىلىۋېتىپ ۋاپات بولدى

نومۇس بىلىپ، ئىتائهت -خىتايالر شهھهرنى بېسىۋالغاندا بويسۇنۇشنى ئار

قىلىشتىن باش تارتىپ، پهيغهمبىرىمىزنىڭ سۈننىتىنى ئادا قىلىشنى زۆرۈر 

 بىر مۇنچه ئادەملىرى بىلهن كۆچۈنۈپ بىلىپ ھهرەمنى زىيارەت قىلىش ئۈچۈن

شاياردىن ئاقسۇ ۋىاليىتىنىڭ ئاۋات دېگهن يېرىگه كهلگهندە، بىر كېچىدە 

زۇڭتۇڭ نۇرغۇن چېرىك بىلهن چىقىپ تۇتۇۋېلىپ، يهكهندە شېهىت قىلدى، 

ئهھمهد ئاخۇن مولال رۇستهم ئوغلى، ئاتىلىق غازىغا ― يهنه ئاقسۇلۇق سازەندە 

هھهر ۋە سهپهرلهردە ھهمدە، يهتته يىل مىقدارى ئۈرۈمچى ۋە يىگىت ۋە مهھرەم، ش

ئۈرۈمچى ۋە تۇرپاندا . تۇرپانالردا بولغان جهڭلهردە ياردەمدە بولغان كىشى ئىدى

بولغان ۋەقهلهرنىڭ ھېكايه ۋە خهۋەرلىرىنى مهزكۇر ئهھمهد ئاخۇندىن سوراپ 

لۇق، راست گهپ ئۆز ئاغزىدىن بىۋاسىته ئاڭالپ، يهنه بهزى ئىشهنچلىك، ئابروي

. قىلىدىغان كىشىلهردىن سۈرۈشتۈرۈپ، سېلىشتۇرۇپ بۇ ۋاراق ئۈستىگه يازدىم

چۈنكى بىر ئادەمنىڭ ھهممه جاي، ھهممه ماكاندا، ھهممه ۋاقىت ھازىر ۋە تهييار 

  . بولمىقى مۈشكۈل ۋە مۇمكىن بولمايدىغان ئىشتۇر
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ئۇشبۇ كىتابنى يازغۇچىنىڭ ئىسىم نهسهبلىرى ۋە   
گۈزەشتىلىرىسهر  

يېقىن يارانالر ۋە ساداقهتلىك بۇرادەرلهرنىڭ ساپ كۆڭۈللىرىگه ئاشكارا   

بولغايكىم، مهن كهمىنه تۇپراقنىڭ زەربىسىدىنمۇ ئېتىبارسىز بولغان مولال 

مۇسا مولال ئهيسا سايرامى ئوغلى شۇنى بايان قىلىمهنكى، مهن ئهمدى باالغهتكه 

ئىلىم ئۆگىتىش مهقسىتى بىلهن كۇچاغا يهتكهن چېغىمدا، دادام مهرھۇم ماڭا 

بىر نهچچه . ئاپىرىپ مولال ئوسمان ئاخۇنۇمنىڭ خىزمىتىگه تۇتۇپ بهرگهنىدى

يىل مهدرىسىنىڭ توپىسى، ئوقۇغۇچى تالىپالرنىڭ ئاياغ ئاستى بولۇپ يۈرۈپ 

مۇنچه بهزى سۆزلهرنىڭ مهنىلىرىنى پهق ئېتىشكه ماجالىم يېتىدىغان -ئانچه

ا، كۇچادا تۇڭگانالر خىتاي ئهھلىگه ھۇجۇم قىلىپ ئىسالم بولغان چاغلىرىمد

كۇچادىن . شۇ چاغدا مهن كهمىنه يازغۇچى سايرامغا كهتكهنىدىم. ئاچتى

ئۇشتۇمتۇت سىيت بۇرھانىددىن خېتىپ خوجام ۋە ئوغلى مهھمۇدىن خوجام، 

مولال ئوسمان ئاخۇنۇمالر ئىسالم ئېچىش نىيىتى بىلهن ئاقسۇ تهرەپكه يۈرۈش 

مهن كهمىنه ئۇالر بىلهن كۆرۈشۈپ، .  سايرامغا يېتىپ كهلدىقىلىپ

ئاقسۇنىڭ . خالىماي ئۇالرغا ھهمراھ بولۇپ بىلله قارايۇلغۇنغا كهلدۇق- خاالپ

ھاكىمى سهئىدبهگ نۇرغۇن خىتاي چېرىكلىرىنى ئاچىقىپ بىز بىلهن جهڭ 

هر مهن كهمىنه بىر نهچچه ئادەمل. بىز ئۇالرغا تهڭ كېلهلمهي قاچتۇق. قىلدى

بىلهن موقۇر يولىغا كىرىپ چۆل ئارقىلىق كۇچانىڭ يۇلتۇزباغ كهنتىگه 

ئۇالر مېنى . ئاياغلىرىمدىن ئايرىلدىم- جابدۇق، ئىگىن-ئات. چىقتىم

ھهپته ئۆتكهندىن كېيىن يهنه . خىتايالرغا تۆھپه قىلىپ بهرمهكچى بولۇشتى

ۋىرى كۇچالىق خوجامالر نۇرغۇن لهشكهرنى ئېلىپ ئاقسۇغا ماڭغانلىق خه

كۇچا . يۇلتۇزباغدىن پىيادە ۋە يالغۇز كۇچا شهھىرىگه باردىم. ئاڭالندى
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پاناھلىنىدىغان . ئهھۋالىدىن قىيامهت ئاشكارا كۆرۈندى- ئادەملىرىنىڭ ھال

ئاخىر مهۋالنا ئهرشىددىن ۋەلىيۇلالھنىڭ مازىرىغا . جاينىڭ تايىنى بولمىدى

خۇنۇمالر مازارنىڭ بېغىدا، مولال ئالاليار ئاخۇنۇم، مولال يۈسۈپ ئا. باردىم

ئۇالر . بوۋىلىرىنىڭ ئايىغىدا ئېتىكاپ قىلىپ ياتقانىكهن- خوجامالرنىڭ ئاتا

 20بېشىمدىن ئۆتكهن ۋەقهلهرنى سۆزلهپ بېرىپ ئۇ جايدا . بىلهن كۆرۈشتۈم

مهھمۇدىن خوجام ئۇشتۇمتۇتال ئاقسۇنىڭ پهته . كۈن مىقدارى تۇردۇم

بېرىپ مهھمۇدىن خوجام بىلهن . لدىقىلىنغانلىق خهۋىرىنى كۇچاغا ئهكه

بىر نهچچه كۈن تۇرغاندىن كېيىن مهھمۇدىن خوجام ئاقسۇغا . كۆرۈشتۈم

نهزەر سلېىپ . مهنمۇ بىلله قايتىپ سايرامغا كهلدىم. قايتىدىغان بولدى

قارىسام، يۇرتنىڭ ۋەزىيىتى ۋە ئهھۋالى باشقىچه، بۇ يهردە تۇرىدىغاننىڭ 

خوجام بىلهن ئاقسۇغا كهلدىم، ئاقسۇدىن يهنه مهھمۇدىن . ئىمكانى يوق

بۇ يۇرتالر ئاتىلىق غازىنىڭ قولىغا ئۆتكهنگه قهدەر . ئۈچتۇرپانغا باردىم

بۇ توغرۇلۇق ۋەقهلهر يۇقىرىدا قىسقىچه بايان . ئۈچتۇرپاندا كۈن كهچۈردۈم

ئۇنىڭدىن كېيىن جانابىي ئاتىلىق غازى تهيىنلىگهن زاكاتچىلىق . قىلىندى

تاماقتا -قوپۇش، ئاش-  يىل تۇرۇپ، ئولتۇرۇپ11زىلىق ئورنىدا خىزمىتى ۋە مىر

ھاال . بىلله بولۇپ، خاتىرجهم، كۆڭۈل ئازادىلىكى بىلهن ئۆمرۈم ئوبدان ئۆتتى

ناتىۋان، ھېچ ئىش قولىدىن كهلمهيدىغان، ئاجىز، - ھازىرقى كۈنلهردە قېرى

ئورۇن گهپ قىالاللمايدىغان بولۇپ، گۇناھنىڭ لېيىغا پېتىپ بىر بۇلۇڭدا 

تهڭرىگه . تۇتۇپ، ھهممىدىن خالىي بولۇپ ئۆمرۈمنى ئۆتكۈزۈپ تۇرۇۋاتىمهن

  . شۈكرى

سايرامنىڭ ئهھۋالىنى ئازراق . دېگهنىدىم» سايرامدىن بولىمهن«مهن يۇقىرىدا 

. كۆڭلى سۇنۇقنىڭ دىلى ئۆز جايىغا چۈشمهيدۇ-بايان قىلماي مهن غېرىب

قايتا -ن پېشقهدەملىرىمىزدىن قايتابوۋا، ئهجدادلىرىمىز ۋە ياشانغا-شۇڭا ئاتا

ئېغىزغا ئېيتىلىپ كهلگهن ئىشهنچلىك رىۋايهت ۋە - ئاڭلىغان، ئېغىزدىن

  . نهقىللهرگه ئاساسهن بۇ ۋەقهلهرنى مۇنداق بايان قىلىمهن
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 يىل ئىلگىرى، ئىلىدا قۇنتهيجى ئىسىملىك بىر 200بۇنىڭدىن تهخمىنهن 

پ، خانلىق مهقامىدا ئولتۇرۇپ قالماق بۇ موغۇلىستان يۇرتلىرىغا باش بولۇ

ئۇنىڭ ھاكىمىيىتى شهرق تهرەپته قۇمۇل، غهرب تهرەپته . ھۆكۈم سۈرگهنىكهن

  . تاشكهنت، سايرام، جهنۇب تهرەپته لوپ ۋە چهرچهنگىچه جارى بولغانىكهن

شۇ زامانالردا قۇنتهيجى لهشكهر تارتىپ بېرىپ تاشكهنت ۋە سايرامالرنى ئېلىپ 

سايرامغا بىر قالماقنى باشلىق قىلىپ، بىر . ۇپتۇئۆزىگه ئىتائهت قىلدۇر

نهچچه قالماقنى ئۇنىڭغا ھهمراھ قىلىپ قويۇپ قايتىپ ئىلى تهۋەسىگه 

يېتىپ كهلگهندە سايرام خهلقى قالماقالرغا ئىتائهت قىلىشتىن باش تارتىپ، 

بىر نهچچىسى جېنىنى قۇتۇلدۇرۇپ قېچىپ كېلىپ . قالماقالرنى ئۆلتۈرۈپتۇ

قۇنتهيجى بۇ خهۋەرنى . بىرلهپ بايان قىپتۇ-ولغان ۋەقهنى بىرقۇنتهيجىگه ب

ئاڭلىغاندىن كېيىن ئۆز قائىدىلىرى بويىچه قهسهم ئىچىپ، ئىلىغىمۇ كىرمهي 

ئارقىسىغا قايتىپ سايرامغا كېلىپ بىر مۇنچه كىشىلهرنى ئۆلتۈرۈپ، 

  . تاالپ ئىككىنچى قېتىم بويسۇندۇرۇپ ئۆزىگه ئىتائهت قىلدۇرۇپتۇ-بۇالپ

ايرام خهلقى ئۈچ قهبىله يهنى خوجا ئۇرۇقى، شاھ ئۇرۇقى، ئهمىر ئۇرۇقىدىن س

  . ئىبارەت ئۈچ ئۇرۇق ئىكهن

قۇنتهيجى بۇ قېتىپ قايتىپ كېلىشىدە ئۈچ ئۇرۇقنىڭ ئېسىلزادە 

 ئۆيلۈك كىشىنى 60 ئۆيلۈكتىن جهمئىي 20كاتتىلىرىدىن تالالپ 

ىپ كۆچۈرۈپ پايتهختى ئهۋالدى بىلهن سۈرگۈن قىل- چاقىلىرى ۋە ئۇرۇق- باال

ئاندىن ئۇالرنى تۇرپانغا . بۇالر ئىلىدا بىر يىل مىقدارى تۇرۇپتۇ. ئىلىغا ئهكهپتۇ

خاقانى . بۇ چاغدا قۇنتهيجى ئۆلۈپتۇ. تۇرپاندا ئىككى يىل تۇرۇپتۇ. ئهۋەتىپتۇ

بۇ . چىننىڭ لهشكهرلىرى ئىلى بىلهن بۇ يهتته شهھهرگه يېتىپ كهپتۇ

ىن، ئهمدى ئۆز يۇرتمىزغا كهتسهك بولىدىكهن، دەپ بۇ ئهھۋالالر بولغاندىن كېي

دېگهن » ئىماننىڭ جۈملىسىدىن― ۋەتىنىنى سۆيۈش « ئۆيلۈك كىشى 60

ھهدىسنىڭ مهزمۇنىغا ئهمهل قىلىپ، ئۆز يۇرتىغا كېتىشنى ئارزۇ قىلىپ 

تۇرپاندىن چىقىپ ئىلى ئارقىلىق مۇز داۋانغا كهلگهندە، خىتاي چېرىكلىرىگه 
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بىرلهپ -دەپ سورىغاندا، بولغان ۋەقهنى بىر» مه ئادەم سىلهر؟نې«. ئۇچراپتۇ

ھازىر بۇ «خىتاي چېرىكلىرىنىڭ كاتتىسى شهپقهت قىلىپ . بايان قىپتۇ

يهرلهرگه ئۇلۇغ خاننىڭ چېرىكلىرى يېتىپ كهلدى، يولالر پاراكهندە، يولالر 

لىپ ئامانلىق بولغۇچه، دېهقانچىلىق قى- خاتىرجهم بولۇپ، بۇ يۇرتالردا تىنچ

ئۇ يهردە . ، دەپ ياقائېرىق يېزىسىغا ئهكىلىپ ئولتۇرغۇزۇپتۇ»كۈن كهچۈرۈڭالر

بايدىمۇ . بىر مهزگىل تۇرغاندىن كېيىن كۆنهلمهي بايغا بېرىپ ئورۇنلىشىپتۇ

دەپ كۆچۈپ كېلىپ مۇشۇ » تاغ باغرى كهڭرى يهر ئىكهن«تۇرالماي، 

 سايرامدىن كهلگهنلىكى بۇالر ئهسلى كونا.  ئورۇنلىشىپ توختاپ قاپتۇ سايرامدا

ئاقىۋەتته بۇ يۇرتالر خىتايالرنىڭ قولىغا . ئۈچۈن، بۇ يهرنىمۇ سايرام دەپ ئاتاپتۇ

  . ئۆتۈپتۇ

ئالته شهھهردە ئادەم ئاز بولغانلىقتىن، ئاۋات بولمىغانلىقى ئۈچۈن خىتاي 

مهنسهپدارلىرى سايرام خهلقىنى ئۆزلىرىگه رام قىلىپ، ئۆزلىرىگه پۇقرا 

سايرام خهلقىنىڭ ئهمىر ئۇرۇقىدىن بىر كىشىسى . تلهيدىكهنقىلىشنى قهس

خىتاي . ھۆكۈمهت ۋە مهنسهپكه جېنىنى پىدا قىلىدىغان كىشى ئىكهن

بۇ سايرام خهلقى قانداق قىلسا ئۇلۇغ خانغا تهۋە «: مهنسهپدارى شۇ كىشىدىن

ماڭا چوڭ مهنسهپ . بۇالر مېنىڭ گېپىمدىن چىقمايدۇ«. ، دەپ سوراپتۇ»بولىدۇ

، دەپتۇ ېۇ، خىتاي مهنسهپدارى »رسهڭالر، ئۇلۇغ خانغا پۇقرا قىلىپ بېرىمهنبه

قوبۇل تۇتۇپ، ئۇلۇغ خانغا مهلۇم قىلىپ ئۇ كىشىگه ئاقسۇ ۋە كۇچانىڭ 

شۇ سهۋەبتىن . ئۈچىنچى دەرىجىلىك ھاكىمى بىلهن تهڭ مهنسهپ بېرىپتۇ

مى بىلهن سايرامنىڭ ھاكىمىنىڭ دەرىجه ۋە مهرتىۋىسى ئاقسۇ، كۇچانىڭ ھاكى

  . باراۋەر بولسىمۇ پۇقرالىرى ئاز ئىدى

سايرامدىكى بۇ ئۈچ ئۇرۇقنىڭ ئادەملىرى بىر نهچچه ئهسىرنىڭ ئۆتۈشى بىلهن 

بىرىدىن ئايرىپ -ئۆزئارا ئارىلىشىپ كهتكهن بولسىمۇ، يهنه ئۆز ئىچىدە بىر

  . پهرقلهندۈرىدۇ
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ك شاھلىرىغا دەيدىغانالر ئۆزلىرىنىڭ يىراق ئهجدادىنى تاجى» شاھ ئۇرۇقى«

دەيدىغانالر ئهزەلدىن ئهمهل تۇتۇپ، مىرزا ۋە » ئهمىر ئۇرۇقى«. يهتكۈزىدۇ

دەيدىغانالر » خوجا ئۇرۇقى«. مهنسهپدار بولۇپ كهلگهنلهرنىڭ ئهۋالدى بىز، دەيدۇ

يهنى ھهزرىتى ئهلىنىڭ ئهۋالدى بولىمىز، دەپ » ئهلىۋى«ئۆزلىرىنى 

ئابا ۋە . شبۇ ئۇرۇقتىن بولىمهنمهن كهمىنه ھهم ئۇ. پهخىرلىنىپ ماختىنىدۇ

  . ئهجدادلىرىمىزدىن قالغان تهۋەررۈك شهجهرىلهر ھېلىمۇ بار

ھهممه مىللهت ھهمدە دىندا، ئۇلۇغ مۆتىۋەرلهر ئارىسىدا، ئهرەب ۋە ئهجهملهر 

ئىچىدە، تۈرك ۋە موغۇل تائىپىلىرىدىمۇ ئهزەلدىن ئۆزلىرىنىڭ نهسهبلىرىنى 

ى ئۆزىنىڭ نهسهبىنى بىرەر قهبىلىگه ھهر كىش. مۇھاپىزەت قىلىپ كهپتۇ

بوۋىلىرىنىڭ - توغرىالپ، ئۇنىڭ بىلهن پهخىرلىنىپ، ماختىنىپ، ئاتا

خىتاي، قالماق، قىرغىز، . سۆڭهكلىرىگه ھۈرمهت بىلدۈرۈپ ئۆتۈپتۇ-ئۇستىخان

چاقىلىرىنى خهۋەردار -بوۋىلىرىنىڭ نهسىبىدىن پهرزەنت، باال- قىپچاقالرمۇ ئاتا

مۇنداق بولغاندىن كېيىن مهن . رىدىن خۇرسهن بولىدۇئۆز نهسهبلى. قىلىدۇ

ئهجدادلىرىمنى ئىزھار قىلىپ بايان قىلماقنى الزىم كۆردۈم، - كهمىنه ھهم ئابا

يهنى مولال مۇسا مولال ئهيسا خوجا ئوغلى، ئېزىزخان خوجا ئوغلى، نىيازخان 

ان خوجا ئوغلى، ئىشان سۇلتان خوجا ئوغلى، ئىشان پادىشاھ خوجا ئوغلى، ئىش

شاھ جاھان خوجا ئوغلى، ئىشان غېرىب شاھ خوجا ئوغلى، ئىشان سهئىد 

جااللىدىن باب ئوغلى، ئىشان سهيىد جامالىددىن باب ئوغلى، ئىشان سهئىد 

كامالىددىن باب ئوغلى، ئىشان سهئىد ئىبراھىم باب ئوغلى، سهئىد ئابدۇجاببار 

اب ئوغلى، ئارسالن باب باب ئوغلى، سهئىد ئابدۇكېرىم باب ئوغلى، ئابدۇلئهزىز ب

بابام ئوغلى، ئىلياس باب ئوغلى، مهھمۇد باب ئوغلى، ئىپتىخار باب ئوغلى، 

ئوسمان باب ئوغلى، ئۆمهر باب ئوغلى، ئىسمائىل باب ئوغلى، ئىسهاق باب 

ئوغلى، ئابدۇكېرىم باب ئوغلى، ئابدۇجېلىل باب ئوغلى، ئابدۇرېهىم باب ئوغلى، 

دۇجاببار باب ئوغلى، ئابدۇلپهتتاھ باب ئوغلى، ئىمام ئابدۇراھمان باب ئوغلى، ئاب

  . مۇھهممهد ھهنىپه ئوغلى، ھهزرىتى ئهلى كهرىمهلالھۇ ۋەجهۇ ئوغلى
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 سهمهرقهند    يىلى- 945بۇ مۇبارەك شهجهرىنى تارىخىي ھىجرىيىنىڭ 

پادىشاھى ئهبهيدۇلالھ خاننىڭ زامانىسىدە يېڭىالپ يېزىپ، كاتتا ئۆلىماالرنىڭ 

 باستۇرۇپ، ئهبهيدۇلالھ خاننىڭ ئالتۇن مۆھۈرلىرى بىلهن مۆھۈرلىرىنى

زىننهت بېرىپ، كامالىددىن باب شهيخنىڭ ساقالپ مۇھاپىزەت قىلىشىغا 

بۇ ئالتۇن نىشان تا ھازىرغىچه ساقلىنىپ .  بهرگهنىكهن ئالتۇن نىشان

زىيادە قىلماي، ئۆز ئهينى بويىچه بۇ -كهلگهنلىكتىن تهۋەررۇك بىلىپ كهم

  . كۆچۈرۈپ يازدىمسهھىپىگه 

  يارلىق

ئهبۇلغازى ئهبهيدۇلالخان باھادىر، ئهزىز دۆلهتمهن قېرىنداشالر، «  

سائادەتمهن پهرزەنتلهر، قهدىرلىك بهگلهر، دىيانهتلىك ئومۇراالر، - بهخت

ئېتىبارلىق ۋەزىرلهر، ئامانهتكه سادىق ۋەكىللهر، خۇسۇسهن سايرام 

 شهيخ ۋە قازىلىرى، دانىشمهن  لىرى، ۋىاليىتىنىڭ ھاكىمى، سهججادە نهشىن

ئايماق، -مۇدەررىسلىرى، يۈز بېگى، ئون بېگى، ئهرباب باشلىقلىرى، ئايماق

كىچىك، تۈرك، تاجىك، - كهنتلهردە ئولتۇراقالشقان چوڭ-كهنت

رەئىيهلهرگه سۆزىمىز مهلۇم ئولسۇنكىم، شهرىئهتنىڭ كۈچلىنىشى، -پۇقرا

 خانلىقىمىز تهرىپىدىن، سائادەتنىڭ قانات يېيىشىنى ئارزۇ قىلىدىغان

خااليىقالرنىڭ خوجىسى بولغان، دۇئا ۋە ساالمنىڭ ھهممىدىن ئهۋزىلى ۋە 

ئالىيسى يوللىنىدىغان ھهزرىتى پهيغهمبىرىمىزنىڭ شهرىئهتلىرىنىڭ 

قۇۋۋىتى ۋە روناق تېپىشىغا يهنىمۇ ياردەم ۋە مهدەت بېرىش ئۈچۈن، - كۈچ

كامالىددىن سهيدىمنى سايرام ئالىيجاناب ۋە ئالىي نهسهب ئۇلۇغ ماشايىخ 

يۇرتىنىڭ سهججادە نهشىنلىك مهنسىپى، شهيخۇلئىسالملىق دەرىجىسىگه 

بۇ يارلىقنى كۆرگهندىن كېيىن، بۇ . اليىق كۆرۈپ ئۇشبۇ يارلىقنى چۈشۈردۇق

ئالىيجانابنى شهيخۇلئىسالم ۋە ئۇلۇغ پېشىۋا بىلىپ، بۇ ئالىي مهنسهپكه 

ھۈرمىتىنى بهجا -  ئهگىشىپ، ئىززەتتهئهللۇق ئىشالردا ئالىي جانابقا

كهلتۈرگهيسىزلهر، ھېچقانداق كىشىنى بۇ مهنسهپته ئالىيجانابقا شېرىك، دەپ 

. ھېچبىر كىشى ئۇالرنىڭ ئىشلىرىغا دەخلى بهرمىسۇنلهر. تونۇمىغايسىزلهر
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شهرىئهتنىڭ تايانچىسى بولغان قازى پهرىدۇن ۋە باشقا قازىالرمۇ ئالىيجانابىنى 

قهددەم ۋە پېشىۋا بىلىپ، شهرىئهتنىڭ ھۆكۈم ۋە ئۆزلىرىدىن مۇ

يارلىقق خىالپلىق . ۋەسىقىلىرىگه مۆھۈرلىرىنى باستۇرسۇنلهر- خهت

ھاپىز، قارىي، ئىمام، مهزىن، شهيخ، مۆتىۋەللىلهر، . قىلمىسۇنلهر

يېقىندىن كهلگهن دىنىي يېتهكچىلهر، جانابىي ئالىينىڭ -يىراق

ندىن مهدەت ۋە ياردەم بېرىپ، يېقى. مهسلىهىتىدىن چىقمىسۇنلهر-سۆز

باشقا كىشىنى . ئىكرامنى بهجا كهلتۈرۈپ خىالپلىق قىلمىسۇنلهر- ئىززەت

جانابىى ئالىينىڭ . تهلهپ قىلىپ يېڭى نىشان، يېڭى يارلىق ئالمىسۇنلهر

شىكايىتىنى قىلىپ گۇناھكار ۋە رەسۋا بولمىسۇنلهر، دەپ تارىخىي -غهيرەت

سهپهر ئېيىدا سهمهرقهند شهھىرىهد ) ىئىت يىل (  يىلى-945ھىجرىيىنىڭ 

  . »مۆھۈرلۈك نىشان، يهرلىق قىلىندى ۋەسساالم

بۇرۇنقى زاماندا ئۆتۈپ كهتكهن ئادەملهرنىڭ ناملىرىنى ۋە كونا، چىرىپ قالغان 

يارلىقالرنى بۇ سهھىپىگه يېزىپ كىرگۈزۈشتىكى مهقسىتىم، ئۆتكهن خانالر ۋە 

لغان يارلىقالر بىلهن بۇ بۇ خانالرنىڭ بهلگىسى ۋە نهمۇنىسى بو

 شهرەپ ھاسىل بولۇپ قاتارغا كىرىپ قاالرمهنمىكىن، ئوقۇغان،  يازغانلىرىمغا

ئىشتكهنلهر بۇرۇن ئۆتكهن ئهزىزلهر، ئالىي نهسهبلىك خانالر ھهققىدە 

  . پاتىهه قىلماقلىرىغا سهۋەب بوالرمىكىن دېگهن ئارزۇدىن ئىبارەت-دۇئا

 قىلىپدۇركى، خان، خاقان ۋە ئىقتىدارلىق تارىخ كىتابلىرىدا شۇنداق زىكىر

پادىشاھ بولۇش ئۈچۈن، ئۇالرنىڭ ئېسىل نهسهبلىك بولۇشىغا ھهددىدىن زىيادە 

ئهجدادلىرىنىڭ -ھهر زامان، ھهر ماكاندا ئالدى بىلهن ئابا. رىئايه قىلىنغان

نهسهب ۋە ئهسلىنى سۈرۈشتۈرۈپ ۋە مۇالھىزە قىلىپ ئاندىن خااليىق ئۇالرنىڭ 

پهرمانلىرىغا - ىگه ئۇلۇغ پادىشاھ قىلىپ تىكلهپ ئىتائهت قىلىپ، ئهمىرئۆزلىر

ئۇالر پادىشاھالرنىڭ پادىشاھى، ھاكىمالرنىڭ ھاكىمى . بويسۇنۇپ كهلگهنىكهن

بولغان ئۇلۇغ تهڭرىمنىڭ ئۆزىگه خاس پهزىلىتى بىلهن شۇنداق كاتتا دۆلهت ۋە 

ئاجىز - كهمتهربۇ پادىشاھالرغا ئۇالرنىڭ . ئىززەتكه مۇيهسسهر بوپتۇ

پۇقرالىرىدىن بىرى ئازغىنا خىزمهت قىلىپ، بىرەر قېتىم نهزەرىدىن ئۆتسه، ئۇ 
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پادىشاھالر بۇنداق ئاجىز پۇقرالىرىغا شاھانه ئىلتىپات كۆرسىتىپ، ئايلىق، 

تهمىنات تهيىن قىلىپ ئۇالرنىڭ ئهۋالدىدىن ئهۋالدىغىچه - يىللىق، مائاش

 قىلىشى ئۈچۈن يارلىق ۋە نىشان بهھرىمهن بولۇش شهرىپىگه مىراسخورلۇق

كېيىن بولغان خان، پادىشاھالر بۇ كىشىلهرنىڭ ئهۋالدلىرىنى . بېرىدىكهن

تهمىناتلىرىنى ئىنئام -بوۋىلىرىنىڭ مائاش- سۈرۈشتۈرۈپ ئىزدەپ تېپىپ، ئاتا

بىر نهچچه يىلدا بىر نۆۋەت . ۋە ئېهسان قىلىپ ئۇالرنى رازى قىلىدىكهن

شۈش شهرىپىگه ئىگه قىلىپ، ھاجهتلىرىنى راۋا ئوردىلىرىغا ئاپىرىپ كۆرۈ

  . قىلىپ ھهممىدىن غهمسىز، بىهاجهت قىلىدىكهن

ئهي، پادىشاھالرنىڭ پادىشاھى، ئۇلۇغالرنىڭ ئۇلۇغى، ھاكىمالرنىڭ ھاكىمى 

سهن ەممىنى . ھهقىقىي پادىشاھلىق ساڭا خاستۇر! بولغان ئۇلۇغ تهڭرىم

لىرىنى ئىلغاپ، ئىلتىپاتىڭ شۇڭا مهخلۇقلىرىڭدىن بهزى. بىلگۈچىدۇرسهن

پاراغهت ئاتا قىلىپ، ھهممىدىن غهمسىز ۋە -بىلهن ئۇالرغا كاتتا دۆلهت، بهخت

شۇنداق بهندىلىرىڭنىڭ . بىهاجهت قىلىپ دەرگاھىڭغا يېقىن قىلىسهن

زامانالرغىچه ھهتتا قىيامهتكىچه توغرا -تۈپهيلىدىن ئۇالرنىڭ ئهۋالدىنى زامان

كىچىك گۇناھلىرىنى - ئهيلهپ مهھشهر كۈنى چوڭيولغا سېلىپ، ھىدايهت ئاتا

ئهپۇ قىلىپ ئۆز جامالىڭنى كۆرۈش شهرىپىگه ئىگه قىلساڭ، بۇ مۇئهللىپنىمۇ 

ئاخىر ئۆتكۈزگهن گۇناھلىرىغا ئهپۇ - شۇالرنىڭ قاتارىدا قىلىپ، ئىلگىرى

قهلىمىنى سۈرۈپ، كهرەم ۋە مهغپىرەت قهلهمتىراچى بىلهن 

ۋېتىپ ھهرەمگه ئۆزگهرتىپ جامالىڭنى  نۇقتهسىنى يۇنۇ  جهرملىرىنىڭ

كۆرۈشكه سازاۋەر قىلساڭ، سېنىڭ ئۇلۇغ دەرگاھىڭ ئۈچۈن ئاجايىپ ۋە 

پادىشاھالرنىڭ پادىشاھى، ئۇلۇغالرنىڭ ئۇلۇغى بولغان . غارايىپ ئىش ئهمهس

― شهپقهتلىك تهڭرىم، ئىككى ئالهمنىڭ خوجىسى، ئاخىر زامان پهيغهمبىرى 

ھۈرمىتىدىن دۇئايىمىزنى ئىجابهت - ھهققىمۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ

  . قىلغىن، ئامىن

18  
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خاقانى چىن مهنسهپدارلىرىنىڭ بۇ يهتته شهھهر زېمىنىنى 

مىراسلىرىغا -ئىككىنچى قېتىم بويسۇندۇرغانلىقى؛ ئۆز مۈلكى

 يهنه بىر قېتىم ئىگه بولغانلىقى

ىنىڭ  زامانلىرىدا چىن ئىقلىم  خاقانى چىن ئىقلىمىنىڭ خانى داۋگۇاڭ  

. تهۋەلىرى ناھايىتى مهمۇرچىلىق، ئهتراپ چېگرىلىرى تىنچ بولغانىكهن

ئاندىن .  يىل ھۆكۈمرانلىق قىلىپ ئالهمدىن ئۆتۈپتۇ32داۋگۇاڭ خان 

بۇ چاغدا جىن موزا دېگهن بىر گۇرۇھ .  خانلىق تهختىدە ئولتۇرۇپتۇ شيهنفېڭ

. يۈز بېرىپتۇخانلىق تالىشىپ ماجىرا تۇغدۇرۇپ، نۇرغۇن جهڭ ۋە جېدەللهر 

ئۇنىڭدىن كېيىن .  يىل ھۆكۈمرانلىق قىلىپ ئۆتۈپتۇ12شيهنفېڭ خان 

بۇ چاغدا تۇڭگانالر قوزغىالڭ كۆتۈرۈپ .  خانلىق تهختىگه چىقىپتۇ تۇڭجى

تۇڭجى خان تهختته ئولتۇرۇپ يهتته يىلدىن . خاننىڭ ئىتائىتىدىن چىقىپتۇ

گانالرمۇ توپىالڭ كېيىن بۇ موغۇلىستان يۇرتىنىڭ كۇچا شهھىرىدىكى تۇڭ

كۆتۈرۈپ خاقانى چىننىڭ مهنسهپدار ۋە چېرىكلىرىنى ئۆلتۈرۈپ ئۆز ئالدىغا 

  . بۇ توغرۇلۇق ۋەقهلهر باشقا بايان قىلىپ ئۆتۈلدى. باشقا بولۇۋالدى

ياقا چېگرا يۇرتلىرى تولىمۇ - تۇڭجى خان زامانلىرىدا خاقانى چىننىڭ چهت

پالچى، - ىدىكى قۇرئهندازخان ئوردىس. چېچىالڭغۇ، ئىتتىپاقسىز ئىدى

تهلىيىگه قۇرئى تاشالپ، پال سېلىپ -مۇنهججىملهر خاننىڭ بهخت

تۇڭجى خان، خانلىقنى بېرىپ، يهرنىڭ ئاستىغا كىرمىگۈچه «: ئېيتتىلهركى

تهقدىرنىڭ . خاقانى چىن ئىقلىمىدىن نهسلىك ۋە شۇملۇق كۆتۈرۈلمهيدىكهن

. ، دەپ خانغا مهلۇم قىلدى»ىئهھۋالىدىن مۇشۇنداق بولىدىغانلىقى مهلۇم بولد

بوۋىلىرىنىڭ - قۇرئىنىڭ مهزمۇنىغا بىنائهن خان پادىشاھلىق تهختىدىن ئاتا

گۆرۈستانلىقىغىچه بولغان بىر پوتهي مىقدارى ئارىلىققا لهخمه كوالپ، يهر 

 دېگهن كىشىگه  خانلىقنى خانزادىلهردىن گۇاڭشۈي. ئاستى بىلهن يول ياساتتى
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يهر «اشلىرىنى چۈشۈرتۈپ راھىب سۈپهت بولۇپ، تاپشۇرۇپ بېرىپ، ئۆزى ب

، دېگهن ئهقىدە بىلهن ئولتۇرغان تهختىدىن »يۈزىدە يۈرمىكىم ھارام بولدى

. بوۋىسىنىڭ گۆرۈستانلىقىدىن چىقتى- چۈشۈپ، يهر ئاستى يولىغا كىرىپ، ئاتا

  . شۇنىڭ بىلهن كىشىگه كۆرۈنمهيدىغان بولدى، دەپ رىۋايهت قىلىدۇ

ىق تهختىدە ئولتۇرغان چېغىدا كىچىك بولۇپ، ئۈچ ياشتا گۇاڭشۈي خان خانل

رەسىم، ئهقىدىلىرى -زۇڭدۇ، ۋەزىر، كاتتا ئهمهلدارالر ئۆزىنىڭ قائىدە. ئىكهن

بويىچه ئاسماندىن بىر ياشنى تىلىۋېلىپ خانغا بېرىپتۇ، خان بهش ياشلىق 

 .زېمىندىن بىر ياشنى تىلهپ ئېلىپ بېرىپتۇ، ئالته ياشلىق بوپتۇ. بوپتۇ

پىشكهش قىلىپ بېرىپتۇ، - زۇڭدۇ، ۋەزىر، مهنسهپدارالر بىر ياشنى تارتۇق

خانىمىز يهتته ياشلىرىدا خانلىق تهختىدە ئولتۇردى . ئاندىن يهتته ياش بوپتۇ

لېكىن گۇاڭشۈي خان ئانىسىنىڭ قۇچىقىدا . ئىخالس قىپۇت-دەپ ئهقىدە

  . ئولتۇرۇپ خانلىق ھۆكۈملىرىنى ئىجرا قىلغانىكهن

 ياخشى كۈنلهردە قۇرئهنداز پالچى، مۇنهججىملهر گۇاڭشۈي خاننىڭ مۇشۇنداق

خاننىڭ يۇلتۇزى داۋاملىق يۇقىرى «تهلىيىگه قۇرئى سېلىپ كۆرۈپ، - بهخت

. ئۆرلهپ ئېگىزلىك دەرىجىسىدە، تهلىيى بهلهن ۋە ئۈستۈن بولۇپ تۇرۇپتۇ

دۈشمهنلىرىنىڭ يۇلتۇزلىرى پهس، خارابلىق دەرىجىسىدە بولۇپ، خاننىڭ 

تهقدىرنىڭ ئهھۋالىدىن شۇ كۆرۈنىدۇكى، . ۇرتى تىنچ ۋە خاتىرجهم بولىدىكهني

شۇڭا . بوۋىلىرى يۇرتلىرى ئىككىنچى قېتىم قولىغا قايتىپ كېلىدىكهن- ئاتا

، دەپ مهلۇم »شۈبهىسىز غهلىبه قازىنىدۇ-ھهر تهرەپكه لهشكهر ماڭدۇرسا، شهك

غهرب «كاتتا مهنسهپدارالر ۋۇزرا، - بۇ ئهھۋالدا لى خۇڭجاڭ باشلىق ۋەزىر. قىلدى

تهرەپتىكى لهنجۇسىڭ قاتارلىق نۇرغۇن يۇرتالرغا تۇڭگانالر غالىب كېلىپ 

. ئىگىدارچىلىق قىلىپ يۇرت ۋە پۇقراالرنى ۋەيران ۋە خاراب قىلىۋاتىدۇ

نهنلۇ باچىڭ دىكى چهنتۇ الرغا غهرب . ئىلىخونى ئورۇسالر بېسىۋېلىپ تۇرۇپتۇ

ئۇلۇغ .  بولۇپ ھۆكۈمرانلىق قىلىۋاتىدۇ دىشاھتهرەپتىن بىر ئادەم كېلىپ پا

ئهمدى ئهزەلدىن . خاننىڭ دۆلهتلىرىدە بۇ تهرەپتىكى دۈشمهنلهر يوق بولدى

ئۇلۇغ خاننىڭ ھۆكۈمرانلىقىدا بولۇپ كهلگهن غهرب تهرەپتىكى يۇرتالرغا 
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: ئۇلۇغ خان. چېرىك ئهۋەتىپ قايتۇرۇۋالساق، دەپ ئۇلۇغ خانغا ئهرز قىلدى

. نداق بولسا چېرىك بېرىپ مهزكۇر شهھهرلهرنى قايتۇرۇۋالسۇنبىلدىم، ئۇ«

مۇبادا ئۇرۇشماي . قارشىلىق كۆرسىتىپ ئۇرۇشقا چىقسا، ئۇرۇشۇپ ئۆلتۇرسۇن

بوۋامدىن قالغان بىر فۇڭ مۈلۈك، مىراس - ئاتا. ئهل بولسا، بىزگه تهۋە قىلسۇن

ئۇلۇغ مهن .  چېرىكىم يوق بولغۇچه سوقۇشۇپ قايتۇرۇۋالسۇن1000زېمىننى 

خان ئۇششاق پۇقرالىرىمنىڭ گۇناھلىرىغا ئهپۇ قهلىمىنى سۈرۈپ كهچۈرۈم 

 مىڭ چېرىك بىلهن ئىلى 40 جاڭجۈننى   چىڭ. ، دەپ يارلىق قىلدى»قىلدىم

 مىڭ چېرىك بىلهن 25 دارىننى   لوشى. تهرەپكه بېرىشقا يارلىق چۈشۈردى

بۇ . ىجهنۇبىي شىنجاڭدىكى سهككىز شهھهرگه بېرىشقا يارلىق چۈشۈرد

مهنسهپدار جاڭجۈنلهر لهنجۇغا كهلگهندە، لهنجۇنىڭ زۇڭدۇسى ئۆزىنىڭ چېرىك 

  .  مىڭ چېرىك بىلهن لوشى دارىنغا قوشتى20باشلىقى دۇڭ دارىن نى 

شۇنداق قىلىپ تۇڭگانالر خاقانى چىننىڭ ئىتائىتىدىن باش تارتىپ، ئۆز 

بهرگهن بارلىق ئىچىدىن ماخۇلۇڭ دېگهن تۇڭگاننى خان كۆتۈرگهنلىكى ۋە يۈز 

ۋەقهلهر مۇقهددىمىدە بايان قىلىپ ئۆتۈلدى ۋە يهنه تۇڭگانالرنىڭ خانى يوق 

بولغاندىن كېيىن، داڭدار باتۇرلىرىدىن داخۇ، شاۋخۇ دېگهن ئىككى باتۇرى 

خىتاي ئهھلى بىلهن ئۇرۇشۇپ، گاھى غالىب كېلىپ، گاھى مهغلۇپ بولۇپ 

هنتلهردە سهككىز يىل بهلكى ك- لهنجۇ شهھىرى ۋە ئۇنىڭ ئهتراپىدىكى شهھهر

مۇشۇ كۈنلهردە . ئون يىل مىقدارى پاراكهندىچىلىك بىلهن ئۆمۈر ئۆتكۈزدى

ئۇلۇغ خاننىڭ يارلىقى بىلهن نۇرغۇن چېرىكلهر كېلىپ لهنجۇ شهھىرىگه 

قۇمۇلدا . ئورۇنالشقانلىقىنى ئاڭالپ داخۇ، شاۋخۇالر قۇمۇلغا قېچىپ چىقتى

رقۇپ بۇ يهردىمۇ تۇرالماي، قۇمۇل  كۈن تۇرغاندىن كېيىن قو50 ― 40

. خهلقىنىمۇ قورقۇتۇپ ئۆزلىرىگه ھهمراھ قىلىپ تۇرپانغا كېلىپ چۈشتى

  .  ۋەقهلهر باشتا زىكرى قىلىپ ئۆتۈلدى بۇ

ئۇلۇغ خاننىڭ چېرىكلىرى لهنجۇدىن چىقىپ چىڭ جاڭجۈن چېرىكلىرى 

گۇچۇڭغا    ليۇ دارىن قۇمۇلغا، دۇڭ دارىن. بىلهن شىخۇغا كېلىپ ماكانالشتى

ئۇالر تۇرپانغا قاراپ يۈرۈش قىلىشقا تهرەددۇت قىلىۋاتقان چاغدا، بۇ . ئورۇنالشتى



         http://ilkitap.blogbus.comئابرال ئېلكىتاپلىرى

Email: abral@live.cn               333                    QQ: 45661336 

زەمبىرەكلىرى بىلهن تۇرپانغا -  مىڭ لهشكهر ۋە توپ30يهرنىڭ پادىشاھى 

بۇ خهۋەرنى ئاڭالپ خاقانى . كېلىپ چۈشتى، دېگهن خهۋەر يېتىپ كهلدى

بۇ يهرنىڭ «: ۇڭدۇ سىغاچىننىڭ چېرىكلىرى ئهندىشه قىلىپ لهنجۇسىڭنى ز

قۇۋۋىتى - كۈچ.  مىڭ لهشكهر بىلهن تۇرپانغا كېلىپ چۈشۈپتۇ30پادىشاھى 

يهنه يهردەم . ئهسلىههلىرى توال، لهشكهرلىرى باتۇر دەپ ئاڭلىدۇق- زىيادە، ياراق

لهنجۇسىڭنىڭ . ، دەپ ئىلتىماس قىلدى»ئۈچۈن بىر مۇنچه چېرىك ئهۋەتىلسه

 مىڭ چېرىك بىلهن 60ئۆزۈم «: دىن كېيىنزۇڭدۇسى ئهرزنى تاپشۇرۇۋالغان

نىشان - ئهندىشه قىلماي، مهقسهت. سىلهرگه ياردەم بېرىش ئۈچۈن ئاتالندىم

بۇيرۇقنى تاپشۇرۇۋالغاندىن . ، دەپ بۇيرۇق ئهۋەتتى»يولىغا قهدەم قويۇڭالر

 ئاي 10قۇمۇلدا . كېيىن خىتاي مهنسهپدارلىرىدا غهيرەت ۋە جۈرئهت پهيدا بولدى

دۇڭ دارىن ماناس، . شى دارىن چوڭ يول بىلهن تۇرپانغا كىردىتۇرغان لو

 ئاي مىقدارى 10تۇرپاندا . ئۈرۈمچى، داۋانچىڭ ئارقىلىق تۇرپانغا يېتىپ كهلدى

تۇڭگانالر بىر يهردە توختاپ . تۇرغاندىن كېيىن ئاتلىنىپ كورلىغا كهلدى

بىلهن مۈلكىگه قول ئۇزىتالمىسۇن، دېگهن ياخشى نىيهت -پۇقراالرنىڭ مال

داخۇ، .  كۈندە ئاقسۇغا كهلدى10داخۇ، شاۋخۇالرنى قوغالپ كورلىدىن چىقىپ، 

داخۇ ئۈچتۇرپان . شهھهرگىمۇ كىرەلمىدى. شاۋخۇالر ھېيهردە ئارام ئااللمىدى

  . يولى قاخشال ئىچى بىلهن، شاۋخۇ چوڭ يول بىلهن قهشقهرگه يېتىپ كهلدى

قتى، تارىخىي ھىجرىيىنىڭ دېمهك، دۇڭ دارىننىڭ ئاقسۇغا يېتىپ كهلگهن ۋا

، قىش )چارشهنبه( كۈنى - 17شهۋۋال ئېيىنىڭ ) ئات يىلى (   يىلى- 1294

 كۈن تۇرغاندىن كېيىن دۇڭ 50ئاقسۇدا . پهسلىنىڭ دەسلهپكى مهزگىلى ئىدى

دارىن چوڭ يول بىلهن، لوشى دارىن ئۈچتۇرپان ئارقىلىق قاخشال يولى بىلهن 

دارىن بىلهن دۇڭ دارىن تهڭال بىر كۈندە لوشى . قهشقهرگه قاراپ يۈرۈش قىلدى

بۇ قارا چېرىكلهر قهشقهرگه كىرىشى بىلهن تهڭ مىزا . قهشقهرگه يېتىپ كهلدى

دۇڭ دارىن . ئهھمهد قوشبېگى پهرغانه ۋىاليىتىگه جېنىنى ئېلىپ قاچتى

. خوتهنمۇ بويسۇنۇپ ئۇنىڭغا تهۋە بولدى. بېرىپ يهكهننى قولغا كىرگۈزدى

هتته شهھهر، بهلكى پۈتۈن موغۇلىستان يۇرتى خاقانى چىن شۇنداق قىلىپ بۇ ي

ئىسالم غېرىبلىق بىلهن «. مهنسهپدارلىرىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىغا ئۆتتى
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، دېگهن ھهدىسنىڭ »باشالنغان، كهلگۈسىدە يهنه غېرىبلىققا قايتىدۇ

  . مۆجىزىلىك بايانى ئاشكارا بولدى

 بىلهن بىر نهچچه   دالويهداخۇ، شاۋخۇ باشلىق تۇڭگانالر قهشقهرگه بېرىپ خۇ 

ئاخىر خاقانىي چىننىڭ چېرىكلىرى يېتىپ بارغاندا، داخۇ . كۈن ئۇرۇشتى

شاۋخۇ بىر مۇنچه تۇڭگانالر . چاقماق ئېغىزىدىن ئۆتۈپ روسىيىگه قاراپ قاچتى

 40داخۇ . بىلهن خاقانى چىننىڭ چېرىكلىرىنىڭ قولىغا چۈشۈپ يوقىتىلدى

چاقىلىرى بىلهن قوشۇلۇپ روسىيىنىڭ -باالمىڭغا يېقىن تۇڭگان ۋە ئۇالرنىڭ 

ئاق پادىشاھ بۇالرنى ئۆز ھىمايىسىگه ئېلىپ . ھىمايىسىگه ئۆتۈپ كهتتى

شۇنىڭ بىلهن بۇ تۇڭگانالر باي، پاراۋان . سۇ، زېمىن ئىنئام قىلدى- يهر

  . تۇرمۇشقا ئېرىشتى

خاقانى چىننىڭ چېرىكلىرى تۇرپاندىن چىقىپ بۇ يهتته شهھهرنى قولغا 

زۈپ بولغۇچه ھېچقانداق كىشى ئۇنىڭغا قارشىلىق كۆرسىتىپ، ئوق كىرگۈ

شهھهرنىڭ چوڭلىرى، مۆتىۋەرلىرى -چىقىرىپ يولنى توسمىدى، بهلكى شهھهر

ئىكرام بهجا كهلتۈرۈپ، قولىدىن كېلىشىچه - ئالدىغا چىقىپ ئىززەت

خاقانى چىننىڭ مهنسهپدارلىرىمۇ ھهر بىر . خىزمهتكارچىلىقىنى قىلدى

، »يامان ئادەملهر بولسا بىزگه چىقىرىپ بېرىڭالر«تىپ كهلگهندە، شهھهرگه يې

يامان ئادەملهر ئۆز قىلمىشىدىن «: يۇرت چوڭلىرى. دەپ يارلىق قىلدى

ماكانلىرىدىن -ئوبدان، تىنچ ئادەملهر ئۆز جاي. قورقۇپ قېچىپ كهتتى

خاقانى چىننىڭ مهنسهپدارلىرىمۇ بۇ سۆزگه . دەپ مهلۇم قىلدى» قوزغالمىدى

، »ماۋۇ يامان ئادەم، ئۆلتۈرۈپ بهرمىسىڭىزالر بولمايدۇ«مۇبادا . ايىل بولدىق

بىرەر ئادەمنى ئۆزلىرىچه يا ئۇنداق، يا مۇنداق . دېسهن، ئۆلتۈرۈپ بهردى

مهيلى مۇساپىر، مۇجاۋىر، سىپاھ ياكى پۇقرا بولسۇن ھېچقانداق بىر . دېمىدى

دارچىلىق قىلىڭالر، تىنچ بولۇپ، پۇقرا«. تهرۇز قىلمىدى-كىشىگه دەخلى

ئوبدان بولۇڭالر، يامان نىيهت قىلماڭالر، ئۇلۇغ خان سىلهرنىڭ ئىلگىرىكى 

شهھهر، -، دەپ ئېالنالرنى يېزىپ، شهھهر»گۇناھىڭالرنى ئهپۇ قىلدى
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كىچىك ھهممه خااليىق بۇ -چوڭ. كهنتلهرگه چاپلىۋەتتى-سهھرا، مهھهلله-يېزا

  . ئېالنالرنى ئوقۇپ خاتىرجهم بولدى

نى چىننىڭ مهنسهپدارلىرى قهشقهرگه كۇچالىق ئهھمهد ۋاڭ بهگنىڭ خاقا

ئاقسۇغا قاسىم قازىبهگنى، كۇچاغا . ئوغلى ھامىتاجى بهگنى ھاكىم قىلدى

سايرامغا مۇھهممهد توختىبهگنى، ئۇچتۇرپانغا ئاالئىددىن - يۈسۈپبهگنى، باي

  . دىبهگنى، خوتهنگه ئهھمهد بهگنى، يهكهنگه توختىنىيازبهگنى ھاكىم قىل

توختىنىياز بهگنى يهكهنگه ھاكىم قىلىپ تهيىنلهشتىكى سهۋەب شۇكى، مىرزا 

ئهھمهد قوشبېگى خوتهننى قولغا كىرگۈزۈپ قايتىشىدا يهكهننىڭ ھاكىمى 

. خاقانى چىننىڭ چېرىكلىرى بىلهن ئۇرۇشقىلى بارىمهن«: شاغاۋۇل دادخاھقا

مۇشۇ .  قىلغانىدى، دەپ بۇيرۇق»مارالبېشىغا نۇرغۇن ئۇن، گۈرۈچ ماڭدۇرۇڭ

بوغۇز -گۈرۈچ، يهم- سهۋەبتىن شاغاۋۇل دادخاھ مارالبېشىغا نۇرغۇن ئۇن

. ماڭدۇرۇپ، بۇنىڭغا يۈز بېشى توختىنىيازبهگنى باشلىق قىلىپ ئهۋەتكهنىدى

. توختىنىيازبهگ بۇ ئاشلىقالرنى مارالبېشىغا ئاپىرىپ ساقالپ تۇرغانىدى

ىپ كهلگهندە توختىنىيازبهگ خاقانى چىننىڭ چېرىكلىرى مارالبېشىغا يېت

ئۇلۇغ خاننىڭ چېرىكلىرى ئۇزۇن يولالرنى بېسىپ بىز «: ئالدىغا چىقىپ

قهدىمكى پۇقرالىرىنى تېپىۋالماق ئۈچۈن ئاقسۇغا كهپتۇ، دەپ ئاڭالپ ئۆزۈم 

دېهقانچىلىق قىلىپ ئالغان ئاشلىقىمنى ئۆز ئۇالغلىرىم بىلهن ئهكىلىپ ھهر 

خاقانى . ، دەپ ئاشلىقالرنى سوۋغات قىلدى»بىرلىرىنى ساقالپ تۇرغانىدىم

چىننىڭ مهنسهپدارلىرى ناھايىتى خۇش بولۇپ، كۆڭلى ياخشى ئادەم ئىكهن، 

  . دەپ ئۇنىڭغا يهكهننىڭ ھاكىملىقىنى ئىلتىپات قىلدى

شهھهرلهرنىڭ پادىشاھلىق ئامبارلىرىدىكى ئاشلىقالرنى -ئۇالر يهنه شهھهر

رىدىن ئالىدىغان، كىشىلهرنىڭ يۇرت پۇقرالى. خهتلهپ تىزىمغا ئالدى

سامان قاتارلىق -تۇرمۇشىغا الزىم بولىدىغان مهيلى ئاشلىق ياكى ئوتۇن، بېدە

بۇ نهرسىلهرگه مۇشۇ يهرنىڭ ھازىرقى باھاسى «نهرسىلهرنى رويخهت قىلىپ، 

بويىچه نهرخىنى توختىتىپ بېرىڭالر، تۆۋەندىكى پۇقراالردىن نېمه ئالساق 
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پۇل بهرمهي ھېچ نهرسه . باھا بويىچه پۇل بېرىمىزسىلهر توختىتىپ بهرگهن 

پهس قىلىپ، پۇقراالرغا ۋابال - بىزگه يۈز قاراپ نهرخىنى ئېگىز. ئالمايمىز

قايتا تهكىتلهپ يۇرت چوڭلىرى، - ، دەپ قايتا»بولىدىغان ئىشنى قىلماڭالر

يۇرت چوڭلىرى، بهگ ۋە . مۆتىۋەرلهر ۋە سودىگهرلهرگه ئۇقتۇرۇش بهردى

 ئاشلىقتىن تارتىپ چىغ ۋە توزغاققىچه نهرخىنى توختىتىپ، مۆتىۋەرلهر

خاقانى چىننىڭ مهنسهپدارلىرى . رويخهت قىلىپ يېزىپ مهلۇم قىلدى

مۇشۇ نهرخ بويىچه پۇل بهرسهك «: رويخهتنى كۆرۈپ يۇرت چوڭلىرىدىن

ۋابال «: يۇرت چوڭلىرى. دەپ سورىدى» پۇقراالرغا ۋابال بوالمدۇ، بولمامدۇ؟

ئۇنداق «: خاقانى چىننىڭ مهنسهپدارلىرى. دەپ جاۋاب بېرىشتى، »بولمايدۇ

، دېگهندە، » ھۈججهت خهت بېرىڭالر  دەپ زىمان كۆتۈرۈپ› ۋابال بولمايدۇ‹بولسا 

ئۇشبۇ نهرخته پۇل بېرىلسه ۋابال بولمايدۇ، مۇبادا ۋابال بولسا «: يۇرت چوڭلىرى

 ئۆز ئۈستىگه ، دەپ مهسئۇلىيهتنى»ھهر ئىككى دۇنيادا بىز زامىندۇرمىز

شۇنىڭدىن كېيىن ئۇالر . ئېلىپ زىماننى كۆتۈرۈپ ھۈججهت خهت بهردى

سامان قاتارلىقالرنى -قارا ئاشلىق، ئوتۇن، بېدە- پۇقراالردىن نۇرغۇن ئاق

ئادالهت -مۇشۇنداق ئهدلى. ئېلىپ ھهرگىز كېمىتمهي پۇلىنى نهق بهردى

  . بىلهن بهش يىل ئۆتتى

 چېرىك باشلىقلىرىدىن دۇڭ دارىن ئۆز قهشقهرگه كهلگهن خاقانى چىننىڭ

دىنىغا مهھكهم، مۇسۇلمانالرغا ئاداۋىتى كۈچلۈك، غهيرەت ۋە باتۇرلۇقتا ھهممه 

ئۇ سېرىققۇل . مهنسهپدارالردىن ئۈستۈن تۇرىدىغان ئاچچىقى يامان ئادەم ئىكهن

. نىڭ ھاكىمى ئالىپبهگكه ئازغىنا بىر گۇناھنى قويۇپ ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈۋەتتى

تىلىق غازىنىڭ قهبرىسىنى ماڭا كۆرسىتىپ بهرسۇن، دەپ قهشقهر يهنه، ئا

دۇڭ دارىن . نائىالج قهبرىنى كۆرسىتىپ بېرىشتى. ئهھلىنى قىستىدى

چېرىكلىرىنى ئهكىلىپ ئاتىلىق غازىنىڭ گۆرىنى ئاچتۇرۇپ، ئۆلۈكىنى 

خااليىق . ئېلىپ، نۇرغۇن ئوتۇننى دۆۋىلهپ ئوت يېقىپ جهسهتنى كۆيدۈرۈۋەتتى

. دىنى ئاجىز، زاتى پهس مۇناپىقالر خۇشال بولدى. داق ئىالج قىاللمىدىھېچقان

دىيانهتلىك، ئېتىقادى مۇستهھكهم مۇسۇلمانالرنىڭ دىللىرى غهمگه، كۆزلىرى 
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ئۇالر تهڭرىنىڭ دەرگاھىدىن گۇناھلىرىغا مهغپىرەت تىلهپ، دۇئا . ياشقا تولدى

  . ۋە ئىلتىجا بىلهن مهشغۇل بولدى

ىسىدا يۈز بهرگهن بۇنداق ئاجايىپ ھادىسه بۇرۇنقى ئاتىلىق غازى توغر

ئاخۇن خاۋەندى شاھ ئۆزىنىڭ . پادىشاھالرنىڭ دەۋرىدىمۇ يۈز بهرگهنىكهن

  : دېگهن كىتابىدا مۇنداق زىكرى قىلىدۇ» تارىخىي رەۋزۇتۇسسهفا«

 ئابدۇلالھ بىننى ئهلى،    دەسلهپكى خهلىپىسى  ئابباسىيالر سۇاللىسىنىڭ«

 يهنى   بهنى ئۇممىيه‹: پهت تهختىدە ئولتۇرغاندىن كېيىنبىننى ئابباس خهال

. ، دەپ ھۆكۈم قىلدى›مۇئاۋىيه ۋە ئۇنىڭ ئهۋالدلىرىنىڭ گۆرلىرىنى ئېچىڭالر

چاڭدىن باشقا -شۇنداق قىلىپ ئاخىر مهئاۋىيىنىڭ گۆرىنى ئاچتى، لېكىن توپا

غىنا مهئاۋىيهنىڭ ئوغلى يهزىدنىڭ گۆرىنى ئېچىپ ئاز. ھېچ نهرسه تاپالمىدى

ئابدۇلمهلىك بىننى مهرۋاننىڭ باشلىرى ئۆز ئورنىدا . كۈل بارلىقىنى كۆردى

ھۇششام بىننى ئابدۇلمهلىكنىڭ جهسهتلىرى ۋە باشقا ئهزالىرى ساق ۋە . ئىكهن

ئۇالرنى گۆرلىرىدىن سۆرەپ . بىرىدىن ئايرىلمىغانىكهن-ئۈگىلىرى بىر

 ئېگىز يهرگه ئېسىپ ئاچىقىپ، نۇرغۇن قامچا ئۇردى، ئاندىن كېيىن جهسهتنى

شۇ چاغدا . ئاستىدىن ئوت يېقىپ كۆيدۈرۈپ، كۈلىنى كۆككه سورۇۋەتتى

سۇاليمان بىننى ئهلى، بىننى ئابدۇلالھ، بىننى ئابباس بهسىرە شهھىرىدە 

بهنى ئۇممىيه قهبىلىسىنىڭ چوڭلىرىنىڭ گهدەنلىرىگه تىغ ‹ېۇ، . ھاكىم ئىدى

ىنى ئۆلتۈرگۈزۈپ ئۆلۈكىنى ، دەپ ئهمر قىلىپ، ھهممىس›بىلهن ئۇرۇڭالر

بۇ شهھهرنىڭ ئىت ۋە قۇزغۇنلىرى بىر نهچچه كۈنگىچه . يولالرغا تاشلىدى

. ئۇممىيه قهبىلىسىنىڭ ئۇلۇغلىرىنىڭ گۆش ۋە ئۇستىخانلىرىدىن پايدا ئالدى

ئۇممىيه خهلىپىلىرىنىڭ ئهۋالدلىرىدىن مۇھهممهت بىننى ئابدۇلمهلىك، ئۆمهر 

مۈلكى -ننى سۇاليمانالر ناھايىتى باي، مالبىننى يهزىد، ئابدۇۋاھىت بى

ئۇالرنىڭ ھهممىسىنى ھاالك قىلىپ . ھهددىدىن زىيادە كۆپ كىشىلهر ئىدى

ئۇممىيه . مۈلكىگه ئابدۇلالھ بىننى ئهلى بىننى ئابباس ئىگه بولدى-مال

قهبىلىسىدىن ئهجهل يهتمىگهنلىرى پهقىر ۋە ئاجىزلىق كوچىسىغا كىرىپ 

ياقا جايالرغا بېرىپ يوشۇرۇنۇپ كۈن - لىرىغا، چهتپۇچقاق- ئالهمنىڭ بۇلۇڭ
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 - 132بۇ ۋاقىت تارىخىي ھىجرىيىنىڭ . ، دەپ نهقىل قىلىدۇ»كهچۈردى

 بولۇپ، پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ زامانلىرىغا   يىللىرى

شۇ چاغالردا بۇ خىل . ناھايىتى يېقىن، ئىسالم خهلىپىلىرىنىڭ دەۋرى ئىدى

هرگهن بولسا، كاپىر دىنسىزالر ئىسالم پادىشاھلىرى ۋە مۇسۇلمانالر ۋەقهلهر يۈز ب

  . ھهققىدە نېمه ئىشالرنى قىلمايدۇ

بىر ئادەم «: چۈنكى ئۇالرنىڭ. خىتايالر ئاتىلىق غازىنىڭ جهسىتىنى كۆيدۈردى

ئۆلسه، ئۇنىڭ ياخشىلىقى كۆپ، يامانلىقى ئاز بولسا، ئۇنىڭ جېنى بىر ئايالنىڭ 

. بولۇپ ئۇزۇن ئۆتمهي بۇ دۇنياغا ئادەم سۈرىتىدە قايتا تۆرىلىدۇقورسىقىدا پهيدا 

مۇبادا ياخشىلىقى ئاز، يامانلىقى كۆپ ۋە ئۇنىڭ گهدىنىدە كىشىلهرنىڭ ھهققى 

جىق بولسا، ئات ياكى ئېشهك بولۇپ بۇ زېمىنغا قايتا تۆرىلىپ خىزمهت 

يهنه قىلىپ كىشىلهرنىڭ ھهققىنى قايتۇرۇپ بولغاندىن كېيىن ئۆلىدۇ ۋە 

ئهگهر ئۆلگهن ئادەمنىڭ گهدىنىدە . قايتا ئادەم بولۇپ بۇ دۇنياغا تۆرىلىدۇ

كىشىلهرنىڭ ھهققى ئازراق بولسا، بۇ دۇنياغا توخۇ بولۇپ تۆرىلىپ تۇخۇم 

، »تۇغۇپ بېرىپ كىشىلهرنىڭ ھهققىنى ئادا قىلىدۇ، ئادا قىلماي ئىالجى يوق

 ئېتىقادى خاتا بولسىمۇ، ئۇالرنىڭ. دېگهن كۈچلۈك بىر ئېتىقادى بار ئىكهن

ئۆلگهندىن كېيىن يهنه قايتا تىرىلىدىغانلىقىغا ئۇالرنىڭمۇ ئىشىنىدىغانلىقى 

ھهقىقىي ئهھۋالنى بىلگۈچى ئۇلۇغ تهڭرىنىڭ . بۇنىڭدىن مهلۇم بولىدۇ

  . ئۆزىدۇر

دېمهك، خاقانى چىننىڭ مهنسهپدارلىرى بهش يىلغىچه يۇقىرىدا زىكرى 

ئۇنىڭدىن كېيىن . راالرغا مۇئامىله قىلىپ ئۆتتىقىلىغان ئهھۋال بويىچه پۇق

پۈتۈن يۇرتنىڭ خىراجهت تهمىناتلىرىنى تېرىلغۇ يهرگه قويماقچى بولۇپ، ھهر 

ئاز، - كۆپلۈكىگه قاراپ ئازغا-بىر كىشىنىڭ ئىگىدارچىلىقىدىكى يېرىنىڭ ئاز

كۆپكه كۆپ ئاشلىق غهلله قويۇپ خهتلهپ، شهھهرنى ئىدارە قىلىش 

خاندىن . سابالپ توختىتىپ ئۇلۇغ خانغا مهلۇم قىلدىچىقىملىرىنى ھې

شۇنىڭ بىلهن ھهر بىر شهھهرنىڭ . ، دەپ تهستىق يارلىقى كهلدى»بىلدىم«

 يىلغىچه بهلگىلهنگهن مىقدار بويىچه 12مهنسهپدار، ئهمهلدارلىرى ئون يىل، 
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ئۇنىڭدىن . كهم ياكى زىيادە قىلمىدى. ئاشلىقالرنى ھېسابالپ ئالدى- غهلله

شۇنداق . يىلغا قوشۇپ ئالغىلى تۇردى-  بارغانسېرى كۆپهيتىپ يىلدىنكېيىن

قىلىپ خاقانى چىن بۇ يۇرتالرنى ئۆز تهسهررۇپىغا كىرگۈزۈپ ئىدارە 

 يىلى غا - 1321 يىل بولۇپ، تارىخىي ھىجرىيىنىڭ 27قىلىۋاتقىنىغا 

. ياساقالرنى بېرىشكه ئاجىز كهلدى-پاراق، ئالۋاڭ- كهلگهندە پۇقراالر غهلله

. زېمىنلىرىنى باشقا كىشىلهرگه بىكارغا بهرسىمۇ ھېچكىم ئالمىدى- هري

بوۋىلىرىدىن مىراس بولۇپ قالغان يهرلىرىنى تاشالپ، نۇرغۇن - ئاقىۋەت ئاتا

  . كىشىلهر باشقا يۇرتالرغا قېچىپ كهتتى

خاقانى چىننىڭ مهنسهپدارلىرىنىڭ كۆڭلىدىكى مۇددىئا ۋە غهرەزلىرى، 

شهپقهتلىرىگه سېغىنىپ باشقا - اسىنىڭ رەھىمچهنتۇ پۇقراالر ئۆز خۇد«

مهخلۇقالردىن ياخشىلىق ۋە ۋاپا ئۈمىد قىلمىسۇن ۋە ئۆز خۇدايىدىن 

زېمىننىڭ خۇداسى ھهر -ئىككىنچى قېتىم بىزنى تهلهپ قىلمىسۇن، ئاسمان

كىمنى خاالپ، ئۇلۇغ قىلىپ بهرسه، شۇنىڭغا ئىتائهت قىلىپ، پهرمانىنى تۇتۇپ 

لسۇن، ئۆز خۇداسىنىڭ بهرگهن نېئمهتلىرىگه سهۋر قىلىپ شۈكرى قى

  . ، دېگهندىن ئىبارەت بولسا كېرەك»ناشۈكرىلىك قىلىپ كۇپۇرلۇق قىلمىسۇن

! زار مۇئهللىپ-ئهي قېرى، نادان، گۇناھكار، ھهممىدىن تۆۋەن، خار

ئىقتىدارلىق، ئۇلۇغ پادىشاھالرنىڭ دۆلهتنى ئىدارە قىلىش ئىشلىرىغا ھهر 

ېنىڭ نېمه ھهققىڭ بار؟ نارازىلىق بىلدۈرۈشكه نېمه نېمىلهرنى دېيىشكه س

. الياقىتىڭ بار؟ ئۇزۇن ئېغىزلىق قىلىپ، بىهۇدە سۆزلهرنى قىلمىغىن

  . سۆزلىرىڭنى تۈگىتىپ، ئاخىرالشتۇرۇشقا قهدەم قويغىن

قۇۋۋەت، -ئۆزىمىزنىڭ كۈچ«: بۇ دۇنيانىڭ پادىشاھلىرى

ىپ ئۆزىمىزگه تهۋە شىجائىتىمىزدىن شهھهرلهرنى مۇسهخىهر قىل-غهيرەت

ئهمما ئىشنىڭ ھهققىتىنى . ، دەپ ئۆزلىرىگه ئىشىنىپ پهخىرلىنىدۇ»قىلدۇق

پادىشاھالرنىڭ پادىشاھى، ئهزەلدىن مهڭگۈ بار بولغۇچى ئۇلۇغ تهڭرىنىڭ ئۆزى 

شۇنداق بولغاندىن كېيىن مهيلى ئىسالم پادىشاھى بولسۇن، مهيلى . بىلىدۇ
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دىشاھ بولسۇن، پۇقراالرنىڭ پادىشاھالرنىڭ پادىشاھ دىنسىز، غهيرىي دىندىكى پا

ئهگهر پادىشاھ مۇسۇلمان . تهۋپىقىگه دۇئا قىلىشى الزىم-ھهققىگه، ئىنساپ

پادىشاھ دىنسىز، . بولسا، ئۇنىڭ ھهققىگه دۇئا قىلماق ھهممه كىشىگه ئاياندۇر

. تهۋپىقى ئۈچۈن دۇئا قىلىش زۆرۈر- غهيرىي دىندا بولسىمۇ ئۇنىڭ ئىنساپ

  . ىل پادىشاھمۇ تهڭرىنىڭ نېئمىتىدىن ئىبارەتچۈنكى بۇ خ

  نهزم  

  ھهممه ھالغا شۈكرى قىلماق الزىم ئېرۇر،

  .كى مۇبادا مۇنىڭدىن ئولغاي يامان

  

 خاتىمه

ئهينى زاماندىكى پۇقراالر كاپىرالرنىڭ زۇلۇملىرىنى كۆتۈرەلمهي ئۇلۇغ 

 پۇقراالرنىڭ. تهڭرىنىڭ دەرگاھىغا سېغىنىپ يىغالپ نىجاتلىق تىلىدى

ئارزۇلىرى ئىجابهت بولۇپ، كۇچالىق خوجامالر كاپىرالرنىڭ ئۈستىدىن -تهلهپ

ھهممه خااليىق گويا دوزاخ ئازابىدىن قۇتۇلۇپ، جهننهتكه داخىل . غهلىبه قىلدى

كۇچالىق خوجامالرمۇ . بىرىنى تهبرىكلهشتى-خورام بولۇپ، بىر-بولغاندەك شاد

بۇرۇنقى ئهھۋالالرنى . تىئۇزۇن ئۆتمهي زۇلۇم ۋە سىتهمنىڭ ئىشىكىنى ئاچ

زار قىلىپ، ئىلتىجا -ئاجىز پۇقراالر تهڭرىنىڭ دەرگاھىغا يهنه ناله. ئۇنتۇدى

. ھهممىگه قادىر ئۇلۇغ تهڭرىم كۆپچىلىكنىڭ دۇئاسىنى قوبۇل قىلدى. قىلدى

خااليىق، . ئاتىلىق غازى كۇچالىق خوجامالرنىڭ ئۈستىدىن غهلىبه قازاندى

ن قۇتۇلغانلىقىغا خۇرسهن بولۇپ، شۈكرانه ناماز كۇچالىق خوجامالرنىڭ دەستى

ئاتىلىق غازى بىر نهچچه يىل . بىرلىرىنى مۇبارەكلهشتى- ئوقۇپ، بىر

پهيلى - ئاخىر ئاتىلىق غازىنىڭ خۇي. ئادالهت بىلهن دەۋران سۈردى- ئهدلى

پۇقراالر بۇنىڭغا تاقهت . يۆتكىلىپ، نااليىق ئىشالر يۈز بېرىشكه باشلىدى
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، ھهممىنى ياراتقۇچى تهڭرىنىڭ دەرگاھىغا سېغىنىپ، قىلىپ تۇرالماي

. زار قىلىشىپ دۇئا ۋە ئىلتىجا قىلدى- خاقانى چىننى تهلهپ قىلىپ، يىغا

خااليىقالرنىڭ دۇئالىرى ئىجابهت بولۇپ، بۇ يهتته شهھهرگه خاقانى چىننىڭ 

ئۇالر بۇ شهھهر، ۋىاليهتلهرنى قولغا ئېلىپ، . مهنسهپدارلىرىنىڭ قهدىمى يهتتى

ھهممه . بوۋىلىرىنىڭ تهختىدە ئولتۇردى-مىراسلىرىغا ئىگه بولۇپ، ئاتا- مۈلكى

ئانا ئهجداتلىرى تىرىلىپ - پۇقراالر گويا بىر تۇغقان قېرىنداشلىرى بهلكى ئاتا

بۇ . كهلگهندەك خۇشال بولۇشۇپ، خۇشاللىقىدىن جېنى ئىچىگه پاتماي قالدى

  . ىلىپ ئۆتۈلدىتوال بايان ق-ئهھۋالالر توغرىسىدا يۇقىرىدا ئاز

رەئىيهلهر، -بۇ خاتىمىدىن مهقسهت شۇكى، ئۇلۇغ تهڭرىمنىڭ دەرگاھىدا پۇقرا

زارى، تهلهپ ۋە دۇئالىرى ئهسال بىكار ۋە زايه - بهلكى پۈتۈن مهخلۇقاتالرنىڭ يىغا

ئىخالسىڭالر بىلهن دۇئا قىلساڭالر، تهلىپىڭالرنى شهكسىز «. كهتمهيدۇ

ڭ مهزمۇنىغا مۇۋاپىق ھهر كىشى، ھهر ، دېگهن ئايهتنى»ئىجابهت قىلىمهن

قانداق ماكان، ھهر قانداق زاماندا چىن كۆڭلى بىلهن دۇئا ۋە ئىلتىجا قىلسا، 

بهندىلىرىنىڭ ھاجىتىنى راۋا قىلغۇچى تهڭرىمنىڭ ئىجابهت قىلىشى 

ئهمما تهڭرىنىڭ دەرگاھىدا كىمنىڭ دۇئاسى ئىجابهت ۋە مهقبۇل . راستتۇر

جابهت بولمايدۇ، بۇ ئىش ئىنسان گۇرۇھىغا بولىدۇ، كىمنىڭ دۇئاسى ئى

رەئىيهلهر ۋە پۈتۈن مهخلۇقاتنىڭ - شۇنداق بولغانلىتىن پۇقرا. نامهلۇمدۇر

زارىدىن يۈز قېتىم، مىڭ قېتىم - سهھهردە قىلغان ئاھ ۋە نالىسى، يىغا

  . ئېهتىيات قىلىش الزىمدۇر

ئۇنتۇپ پۇقرا خاقانى چىن مهنسهپدارلىرى مۇشۇ يىلالردا ئىنساپ ۋە دىيانهتنى 

تۇل خوتۇن، . كۈنگه زىيادە قىلدى-ۋە خااليىقالرغا زۇلۇم ۋە جاپانى كۈندىن

  . بىچارىلهرنىڭ كۆز ياشلىرى تۆكۈلگىلى تۇردى-يېتىم ئوغۇل، ئاجىز

رەئىيهلهرگه - ئۇلۇغ تهڭرىم، ۋىاليهت ھاكىملىرىغا ئىنساپ، ئادالهت، پۇقرا

  . ئامىن! ىل قىلغايسهنتهۋپىق ئاتا قىلىپ تىنچلىق، خاتىرجهملىك ھاس
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ياخشىلىق ۋە «زاماننىڭ ئاقىل ۋە دانالىرى شۇنى چۈشهنمهكلىرى الزىمكى، 

دېگهن ئايهتنىڭ مهزمۇنىغا » يامانلىق ئۇلۇغ تهڭرىنىڭ تهقدىرى بىلهن بولىدۇ

ئهمهل قىلىپ، ئېتىقادىنى مۇستهھكهم قىلىپ، توغرا نىيهت، دۇرۇس ئهقىدە 

شهپقىتىگه -ا قىلىپ، مهخلۇقاتالرنىڭ رەھىمبىلهن ئىمانلىرىنى پاك ۋە توغر

ئاقىۋىتىم ياخشى بولسۇن، دېگهن ھهر بىر كىشى، ھهر زامان، . تهلمۈرمىگهي

ھهر قانداق ئهھۋالدا ياراتقان تهڭرىگه سېغىنىپ، تهڭرىنىڭ 

مۇشۇنداق قىاللىغان . شهپقهتلىرىدىن ئۈمىدۋار بولۇشى الزىمدۇر-رەھىم

زۇلۇملىرى، - شاھالرنىڭ غهزىپى، زالىمالرنىڭ جهبركىشىلهرنى ئالالھ تائاال پادى

دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ پۈتۈن بااللىرىدىن ساقالپ، ئۆزىنىڭ مۇھاپىزەت پهردىسى 

  . ئىچىدە ئاسراپ، ئۆزىگه ھهممىدىن يېقىن قىلىپ ئالىي دەرىجه ئاتا قىلىدۇ

ئهي ئاقىلالر، شۇنى بىلىڭالركى، مهسىلهن، باغۋەنلهرنىڭ بېغىنىڭ قورۇق 

تىكهنلىرى ۋە پادىچىنىڭ ئهگهشتۈرۈپ يۈرگهن - ېمى ئۈستىگه قويغان چىتت

ئهگهر پادىچىنىڭ قويچى . قويچى ئىتلىرىمۇ تهڭرىنىڭ نېئمهتلىرىدۇر

. ئىتلىرى بولمىسا، قويالرنى بۆرىنىڭ ھۇجۇمىدىن ساقلىمىقى ئاسان ئهمهس

تىكهن بولمىسا، باغنىڭ -ئهگهر باغۋەننىڭ قورۇق تېمى ئۈستىدە چىت

مۇنداق بولغاندىن كېيىن ئۇلۇغ تهڭرىم . ۋىلىرىنى ساقلىماقمۇ تهس بولىدۇمې

ئۆزىنىڭ قۇدرىتى بىلهن بىز پۇقرا ۋە خااليىقالرنىڭ ئۈستىگه، ئىنسان گۇرۇھى 

ۋە ئادەم ئۇرۇقىدىن كىمنى پادىشاھ ۋە ھۆكۈمران بولۇشقا اليىق كۆرسه، 

  . شۇنىڭغا شۈكرى بهجا كهلتۈرمهكلىكىمىز زۆرۈردۇر

شهپقهتنى ئۆزلىرىگه پهرز دەپ -پادىشاھالرنىڭ ئادالهت ۋە رەھىم- ىمھاك

رەئىيهلهرمۇ زاماننىڭ پادىشاھلىرىغا ئادالهت، -پۇقرا. بىلىشى كېرەك

ئۇلۇغ . تهۋپىق، ھىدايهت ئاتا قىلغايسهن، دەپ دۇئا قىلىشى الزىم-ئىنساپ

نساپ ئاتا تهڭرىم، ئۆز قۇدرىتىڭ بىلهن پادىشاھالرغا ئادالهت، پۇقراالرغا ئى

  . قىلغايسهن
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پۈتۈن ماختاشالر ياراتقان تهڭرىمگه خاس، تهڭرىم بىزگه تهۋپىقنى ھهمراھ 

ئۇلۇغ . مهقسهتلىرىمىزگه يېتىدىغان توغرا يولغا مۇيهسسهر قىلدى. قىلدى

ئىشلىرىمىزنىڭ ئاقىۋىتىنى ياخشى . تهڭرىم، بىزنىڭ توۋىمىزنى قوبۇل قىل

  . ىجابهت قىلغىن، ئامىندۇئا ۋە تهلهپلىرىمىزنى ئ. قىلغىن

  1  

پهيلى؛ - بۇ يهتته شهھهرنىڭ ئهھۋالى؛ ئادەملىرىنىڭ خۇي 
ماشايىخلىرى ۋە موغۇلىستاننىڭ چېگرىلىرى- مازار  

ئاتاقلىق تارىخ كىتابلىرىدا، خۇسۇسهن مىرزا ھهيدەر كوراگان يازغان   

دېگهن كىتابتا، ئىلگىرى ئۆتكهن پادىشاھالرنىڭ » تارىخىي رەشىدى«

ىرىغا ئاساسهن موغۇلىيه يۇرتىنىڭ چېگرىلىرىنى مۇنداق دەپ يارلىقل

  . يېزىپتۇ

 ۋە قۇمۇل، شىمالىي چېگرىسى  موغۇلىستاننىڭ شهرقىي چېگرىسى باله كۆل

كاتتا دېڭىز؛ غهرب تهرىپى تاشكهنت، چاقسىمان ۋە ئهنجان ۋىاليىتى، سامغىر ۋە 

 ھهم ئۇيغۇر  لهئلى كان بهدەخشى؛ جهنۇب تهرىپى تىبهت ۋە قاراڭغۇ تاغ

ئۈرۈمچى، . دەپ ئاتاپتۇ» موغۇلىستان«بۇ چېگرا ئىچىنى پارامىندا . ۋىاليىتىدۇر

موغۇلىستاندا بۇ شهھهرلهرنى . چۆچهك ۋە ئىلىمۇ مۇشۇ چېگرا ئىچىگه كىرىدۇ

قهشقهر، يهكهن، خوتهن، ― يهتته شهھهر دېگهنلىرى . يهتته شهھهر دەپ ئاتاپتۇ

بۇ شهھهرلهرنى چىن ئهھلى . الردىن ئىبارەتئاقسۇ، ئۈچتۇرپان، كۇچا، تۇرپان

بۇ دېگىنى، جهنۇب تهرەپتىكى سهككىز شهھهر . دەيدۇ» نهنلۇق باچىڭ«

بۇ خىل ئاتىغاندا سهككىزىنچى شهھهر كورال بولۇشى . دېگهنلىك بولىدۇ

بۇ يهتته شهھهرنىڭ پايتهختى قهدىمكى مۇسۇلمان خانلىرى . مۇمكىن

  . ئىكهنزامانىسىدا تۇرپان بىلهن يهكهن 

بۇ يهتته شهھهرنىڭ زېمىنلىرىدا مازار، ماشايىخالر كۆپ بولۇپ، تولىسىنىڭ 

ناملىرى، تهزكىرىلىرى مهلۇم ئهمهس، بهزىلىرىنىڭ نامى ئېنىق بولسىمۇ، 
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قهدىمكى . ئۇنىڭ كۆپىنچىسى قهدىمكى تارىخ كىتابلىرىغا مۇۋاپىق كهلمهيدۇ

دا ئۆتكهن كىشىلهر ئاۆز تارىخ كىتابلىرىغا قارىماي، ھهر قايسى زامانالر

شۇنىڭغا ئاساسهن ناملىرى . خالىغىنىچه نام قويۇپ تهزكىرە يېزىپ قويغان

بهزى مازار بۇزرۇكۋارنىڭ . تونۇلۇپ مهشهۇر بولغان بولۇشى مۇمكىن

تاش «، »يۇلغۇن ئاتا«، »ساقال ئاتا«، »قوشقار ئاتا«شېرىپلىرىنى - ئىسىم

ئىسمىنى بىلمىگهچكه . ىشىدۇدەپ ئات... »كۈمۈش كۆزلۈك ئاتا«، »مازار

. تهزكىرىلىرىنىمۇ شۇنىڭغا مۇۋاپىق يازغان. شۇنداق ئىسىمالر بىلهن ئاتىغان

  . شېرىپلىرى ئهلۋەتته باشقا بولۇشى مۇمكىن-ئهسلىدىكى ئىسىم

گهپنىڭ قىسقىسى شۇكى، بۇرۇن ئۆتكهن ھۆكۈما مۇنهججىملهر، ماتېماتىكا 

سهھراالرنىڭ - جهزىرە، باياۋان، يېزائالىملىرى، زېمىننىڭ يۈزى ۋە ئۇنىڭدىكى

سائهت، دەقىقه پهرقلىرىنى؛ يۇلتۇز ۋە يهتته -بايانى، دەرىجه، گىرادۇس، ۋاقىت

سهييارىنىڭ ئورۇن ۋە ئوربېتىلىرىنى بهلگىلهش ۋە شهرھلهش ئۈچۈن كۆپ 

شهرق تهرەپنىڭ باشلىنىشىدىن غهرب تهرەپنىڭ . تىرىشچانلىقالرنى كۆرسهتتى

ن زېمىن يۈزىنى يهتته قىسىم قىلىپ، ھهر قىسمىنى بىر ئاخىرىغىچه بولغا

ئىقلىم دەپ ئاتاپتۇ ۋە ھهر ئىقلىمغا يهتته سهييارە يۇلتۇزنىڭ بىرىنى تهۋە 

 نى،    نى، ئىككىنچى ئىقلىمغا مۇشتىرى  بىرىنچى ئىقلىمغا زۇھهل. قىپتۇ

  . شۇ قىياس بويىچه تهقسىملهپتۇ... ئۈچىنچى ئىقلىمغا مىررىخ نى 

تلىگۈچى قهدىمكى دانا مۇئهللىپ، ئاپتورالر ئۆز كىتابىنىڭ تارىخ رە

خۇلقى، -ئاخىرىسىغا ھهر بىر ئىقلىمغا تهۋە كىشىلهرنىڭ رەڭگىرويى، مىجهز

بىرلهپ يېزىپ -باياۋانلىرىنى بىر-دەريا ۋە چۆل-كهنتلىرى، تاغ-شهھهر

الرنىڭ ئهمما كهمىنه نادان ۋە ناتىۋان، ئۇلۇغ. زىننهت بېرىپتۇ-كىتابلىرىغا زىبۇ

ئهمرىنى بهجا كهلتۈرۈپ يېزىش ۋە تۈزۈشكه ئاجىز بولغانلىقىم ئۈچۈن، ھالىمغا 

يارىشا يهتته ئىقلىمنى بايان قىلىش ئورنىغا بۇ يهتته شهھهر كىشىلىرىنىڭ 

. بهزى ئهھۋاللىرىنى بايان قىلىشقا جۈرئهت قىلىپ بۇ سهھىپىگه كىرگۈزدۈم

  . ە مۇيهسسهر قىلغايسهنئۇلۇغ تهڭرىم، ئاخىرالشتۇرۇشقا مۇۋەپپهق ۋ
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 قهشقهر

قهشقهر قهدىمىي . مهزكۇر يهتته شهھهرنىڭ بىرىنچىسى ۋە ئهالسى قهشقهردۇر

شهھهر بولۇپ، ئادەملىرى ئۆلىما ۋە ياخشى كىشىلهر بىلهن ھهمسۆھبهت 

بولۇشقا ئامراق، جاپا چېكىشكه ۋە سهپهر قىلىشقا ھېرىس، دوستلۇق ۋە 

ه، ئاقىل ۋە دانا، يامان ئادەملهرگه ئۈلپهتچىلىكته نازۇك ۋە ئىنچىك

. نهپرەتلىنىدىغان بولۇپ، قهشقهردە ئىلىم ئهھلى ۋە ئۆلىماالر راۋاج تاپىدۇ

زاكاتنى ۋاقتىدا تاپشۇرىدۇ ۋە -تىجارەتچى سودىگهرلهر، دېهقانالر ئۆشرە

ھۈنهرۋەنلىرىنىڭ تىرىشچانلىقى جهھهتته باشقا شهھهر ئادەملىرىدىن ئۈستۈن 

ن ئۆلىماالرنىڭ راۋاجى، سودىگهر تىجارەتچىلهرنىڭ خۇسۇسه. تۇرىدۇ

  . ، دەپ ئاتالسا ھهرگىز مۇبالىغه بولمايدۇ»گويا ئىكىنچى بۇخارا«تهرەققىياتىدا 

زېمىنى ئاز بولغاچقا، ئاشلىقى ئۆز - ئادەملىرىگه قارىغاندا تېرىلغۇ يهر

 ئېشهك ئاشلىق 2000ھهر ھهپتىسى يهكهندىن . شهھىرىگه يېتىشمهيدۇ

يېمىشلىرى -يايالقلىرى ئاز، چارۋىلىرى كهمچىل، ئهمما يهل. تۇرىدۇكېلىپ 

  . ناھايىتى توال بولىدۇ

― ماشايىخالردىن بىرى ھهزرىتى خوجا ئاپاق - قهشقهر زېمىنىدىكى مازار

ئىسمى شېرىپلىرى خوجا ھىدايىتۇلالھ بىننى خوجا يۈسۈپ بىننى مهخدۇم 

  . ئهزەم بولۇپ، ناھايىتى كاتتا مازاردۇر

ئۇ .  بىرى سۇلتان ساتۇق بۇغراخان غازى بولۇپ، ئهپراسىياپنىڭ ئهۋالدىيهنه

 ئهبۇ نهسىر سامانىنىڭ تىرىشچانلىقى ۋە   يىلى-330تارىخىي ھىجرىيىنىڭ 

بۇ يهتته شهھهر مۇشۇ زاتنىڭ . دااللىتى بىلهن ئىسالم دىنىنى قوبۇل قىلغان

ھىجرىيىنىڭ مۇبارەك قهدەملىرى بىلهن مۇسۇلمان بولغان، خوتهن ئهھلى 

تۈركلهردىن ئاۋۋال مۇسۇلمان بولىدىغان «.  مۇسۇلمان بولدى   يىلى- 370

، دېگهن ھهدىس مۇشۇ ئۇلۇغ زاتنىڭ شهنىگه »كىشى ساتۇق بولىدۇ
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زىيارەتگاھلىرى ئاتۇش يېزىسىدا ئىكهنلىگه -ئۇنىڭ مازار. ئېيتىلغاندۇر

 ئوردا   خوجاميهنه قۇتبۇلالھ خوجام ، ھۈسۈيۈن پهيزۇلال. ھهممىگه مهشهۇردۇر

يهنى قىزىل ئارسالنخان دەپمۇ ئاتايدۇ، لېكىن تهزكىرىلىرى (پادىشاھىم 

بۇنىڭدىن باشقا مازار شېرىپالر، قهدىمىي جاي ۋە زىيارەتگاھالر ). كۆرۈلمىدى

  . نۇرغۇندۇر

3  

 يهكهن

يهكهن خهلقى بىچارە سۈپهت، كهمتهر ۋە ئۆز ئىشلىرىغا پۇختا،   

ىپىلهر راۋاج تاپقان، كهشمىر، ھىندى، ئاۋغان، ھهزرەتلهر، سوپى خهل- ئىشان

خهلقى . بهدەخشان قاتارلىق مۇساپىر تائىپىلىرىمۇ توال ئورۇنالشقان شهھهردۇر

زېمىنلىرى - يهر. دېهقانچىلىق بىلهن شۇغۇللىنىدۇ. سهپهرگه كهم چىقىدۇ

ناھايىتك كهڭرى، ئاشلىقى كۆپ ۋە ئهرزان، يايالق ۋە قىشالقلىرى بىپايان، 

سهھرالىرى -يېمىشلىرى پاراۋان، يېزا-ران، قوتازلىرى نۇرغۇن، يهلۋا-مال

  . كهڭتاشادۇر

 ۋە  خوجا مۇھهممهد شېرىپ پىر پۇزرۇكۋار: مهشهۇر ۋە تونۇلغان مازارلىرى

دەپ ئاتالغانلىقىغا » ھهفته مۇھهممهدان«.  مازىرىدۇر  ھهفته مۇھهممهدان

لىنغان بولۇشى مۇمكىن ۋە ئاتلىق يهتته كىشى دەپنه قى» مۇھهممهد«قارىغاندا 

يهنه ئالتۇن مازار بولۇپ، بۇ مازار قهدىمكى مۇسۇلمان خانلىرىدىن سۇلتان 

سهئىدخاندىن باشالپ ئىسمائىلخان ۋە مۇھهممهد ئىمىنخاننىڭ زامانلىرىغىچه 

 يىل مىقدارى سوراپ يهكهننى پايتهخهت قىلغان 200بۇ يهتته شهھهرنى 

پادىشاھالرنىڭ جهسهتلىرى بار -ر خانموغۇلال. پادىشاھالرنىڭ مازىرىدۇر

شۇنىڭ ئۈچۈن . دەپ ئاتايدىكهن» ئالتۇن«مازارنى ئىززەتلهپ ۋە ئۇلۇغالپ 

يهنه مهخدۇم ئهزەم . دەپ ئاتالغان بولۇشى مۇمكىن» ئالتۇن مازار«
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ئهۋالدلىرىدىن خوجا شادى خوجام، خوجا دانىيال خوجام باشلىق خوجا ئىسهاق 

 . ىڭ تهۋەررۈك مازارلىرىمۇ بارۋەلىيۇلالھنىڭ نهۋرىلىرىن

4  

خوتهن    

ناھايىتى قهدىمىي شهھهردۇر، ئادەملىرى گېپىدە چىڭ تۇرىدىغان ― خوتهن   

ئۇالر پىششىقلىق ۋە بېخىللىقتا تهڭدىشى . مۇستهھكهم ئىتتىپاق خهلقتۇر

يوق بولۇپ، تهقۋادار، پهرھىزكارلىرى توال، يامانلىرى ئاندىن توال، ھهممه 

پ ۋە ھۈنهرۋەن، ئهقىل ۋە ئىدراكى زىيادە، تهدبىرلىك ۋە ئادەملىرى كاسى

پاراسهتلىك، ھۈنهرنى كامالىغا يهتكۈزۈپ، خېرىدارغا ئوبدان كۆرسىتىپ 

  . قولىدىن ئۆتكۈزۈشكه ماھىر خهلقتۇر

.  كانىمۇ بار  ئالتۇن كانى ۋە سۇ تېشى. خوتهندىن يىپهك كۆپ چىقىدۇ

انچه كۆپ پۇل ئهكىلىپ مال ئهتراپتىن كهلگهن سودىگهرلهر ھهر ق- ئهتراپ

باشقا شهھهرلهرگه . سېتىۋالسىمۇ، پۇلى تۈگهپ يهنه مال ئېشىپ قالىدۇ

ئادەملىرىگه . خوتهندىن ھهر تۈرلۈك مال چىقىرىلىدۇ، ھهرگىز پۇل چىقمايدۇ

زېمىنى ئاز، قۇملۇق، تۇپرىقى ئۈنۈمسىز، ئاشلىق -قارىغاندا يهر

  . ىشلىرى كۆپ شهھهردۇريېم- ئىچمهكلىرى كهمچىل، ئهمما مېۋە-يېمهك

خوتهن زېمىنىدا ئىمام جهئفىرى سادىق رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ دېگهن ئاتاقلىق، 

ھهممه كىشى ئىمام جهئفىرى سادىقنىڭ مازىرى خوتهن . مهشهۇر مازار بار

ئهمما تارىخ كىتابلىرىدا، خۇسۇسهن . زېمىندا دەپ ئىخالس قىلىدۇ

ئفىرى سادىق بىننى ئىمام ئىمام جه«ناملىق كىتابتا، » رەۋزەتۇسسهفا«

مۇھهممهد باقىر، بىننى زەينىلئابىددىن، بىننى ئىمام ھۈسهيىن رەزىيهلالھۇ 

ئهنهۇ بولسا، ئابباسىي خهلىپىلىرىدىن جهئفهر داۋانقىنىڭ زامانىسىدا تارىخىي 

دا، دادىسى ئىمام ›گۆرۈستانى بهقى‹.  ۋاپات بولغان  يىلى-148ھىجرىيىنىڭ 

، دەپ »سى زەينىلئابىددىننىڭ يېنىغا دەپنه قىلىندىمۇھهممهد باقىر، بوۋى
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بۇنىڭدىن مهلۇم بولدىكى، جهئفهر ناملىق بىر ماشايىخ . زىكرى قىلىنىدۇ

پهيغهمبىرىمىزنىڭ سۈننهتلىرىنى بىجانىدىل ياخشى ئادا قىلىپ، ئىماملىق 

ۋە پېشىۋالىق دەرىجىلىرىنى تاپقان بولۇشى، شۇ زاماندىكى مۇرىت ۋە 

ئىككىنچى «بۇ ئىمام گويا ئىمام جهئفهرى سانى ئىكهن، يهنى مۇخلىسلىرى، 

سۆزى ئامما » سانى«. ، دېگهن بولۇشى مۇمكىن»ئىمام جهئفهر ئىكهن

چۈنكى . دەپ ئاتىلىپ قالغان بولۇشى ئېهتىمال» سادىق«تهرىپىدىن بۇزۇلۇپ 

  . سانى سۆزىنىڭ، سادىق سۆزى بىلهن ۋەزنى ئوخشاشتۇر

مبىرىمىزنىڭ سۈننهتلىرىنى كامالىغا يهتكۈزگهن ئىمام جهئفهرى سانى پهيغه

بولسا، كهرەملىك تهڭرىم ئىمام جهئفهرى سادىقنىڭ پهزلى كامالهتلىرىنى ئاتا 

بۇ تهڭرىنىڭ پهزىلهت ئاتا قىلغانلىقى بولۇپ، «. قىلسا ئهجهب ئهمهس

چۈنكى ئۇلۇغ تهڭرىم . پهزىلهتنى يهنى ئارتۇقچىلىقنى خالىغان كىشىگه بېرىدۇ

  . ، دېگهن ئايهتنىڭ مهزمۇنى بۇنىڭ دەلىلىدۇر»ڭ ئىگىسىدۇرپهزلىنى

خوتهن ئىقلىمىدا ئىمام رەبىهۇلالھ، ئىمام قاسىم، ئىمام ھاشىم دېگهندەك 

دەپ » شهھىدانه خوتهن«شۇ سهۋەبتىن . نۇرغۇن مازار، ئالىي زىيارەتگاھالر بار

  . ۇرىدۇبۇنىڭدىن بۇ ئىمامالرنىڭ كارامهتلىرى ئاشكارا بولۇپ ت. ئاتىلىدۇ

ھهر قانداق بىر كىشى بىر يېتهكچىسى، بىر مۇرشىدنىڭ خىزمىتىنى قىلىپ، 

ھهر زامان، ھهر ماكاندا پهيغهمبىرىمىزنىڭ سۈننهتلىرىنى بهجه كهلتۈرسه، 

ئىنايىتى بىلهن ئۇ كىشىگه ئالىي دەرىجه، ئۇلۇغ -ئۇلۇغ تهڭرىم ئۆزىنىڭ پهزلى

مامالرمۇ شۇنداق ئالىي بۇ ئى. شۈبهه يوق-مهرتىۋە ئاتا قىلىشىدا شهك

  . دەرىجىلىك گۇرۇھالرنىڭ جۈملىسىدىن بولۇشى مۇمكىن

زامان «: ئىشهنچلىك ۋە ئاتاقلىق كىتابالردا مۇنداق دەپ زىكرى قىلىدۇ

 نايمان قهبىلىسىنىڭ ئۇلۇغى   يىلى-614ئاۋۋالىدا، تارىخىي ھىجرىيىنىڭ 

. ر بولغانىكهن چىڭگىزخان بىلهن ئۇرۇشۇپ تهڭ كېلهلمهي تارما تاياڭ خان

ئوغلى كۈچلۈكخان ئۆز ئېلى ئىچىدە تۇرالماي بىر مۇنچه ئادەملىرىنى ئېلىپ 

قهشقهرگه كېلىپ قهشقهرنى بويسۇندۇرۇپ قولىغا كىرگۈزۈپتۇ ۋە زىرائهتلهرنى 
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بۇ زالىمنىڭ چېرىكلىرى . ئۇالغلىرىغا دەسسىتىپ، ئوت قويۇپ كۆيدۈرۈپتۇ-ئات

چاقىلىرىنىڭ ئالدىدا تارتىنماي -البا-كىشىلهرنىڭ ئۆيىگه كىرىپ، خوتۇن

كۈچلۈكخان ئۆزى ئاتهشپهرەس . ئۆي ئىگىلىرىنى كۆزىگه ئىلماپتۇ. ئولتۇرۇپتۇ

ھهممه خهلقنى ئۆز دىنىنى . بولۇپ، خوتۇنى ناسارا دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىكهن

كىمكى كۈچلۈكخاننىڭ دىنىنى قوبۇل قىلسا، . قوبۇل قىلىشقا مهجبۇر قىپتۇ

ئۇنىڭدىن كېيىن . رەت قىلسا قىيناپ ئۆلتۈرۈپتۇ. ق بېرىپتۇئۇنىڭغا ئامانلى

. خوتهنگه بېرىپ، خوتهن ئهھلىنىمۇ ئۆز دىنىنى قوبۇل قىلىشقا تهرغىپ قىپتۇ

، دەپ جار ›كىمكى ئهھلى ئىلىم، ئۆلىما، سهلله يۆگهيدىغان بولسا، يىغىلسۇن‹

لىلىك دىن ئارتۇق ئالىم، سهل3000چوڭ كهڭرى يهرگه . سېلىپ جاكار قىپتۇ

ھهق سۆزنى ‹كۈچلۈكخان يىغىلغان خااليىققا قاراپ، . كىشىلهر يىغىلىپتۇ

مۇنازىرە قىلىدىغان -ياپماي، راستلىق بىلهن دىن ۋە مىللهت توغرىسىدا بهس

خوتهنلىك مهۋالنا . ، دەپ ھۆكۈم قىپتۇ›كىشى مېنىڭ ئالدىمغا كهلسۇن

رىنى بېلىگه ئاالئىددىن مۇھهممهد ئىسىملىك بىر ئۆلىما راستلىق كهمى

باغالپ، كۈچلۈكنىڭ ئالدىغا كېلىپ، دىنىي مۇھهممهدنىڭ راست ۋە 

كۈچلۈك ئۆزىنى ساپ . ئۇلۇغلۇقىنى شهرھلهپ ھۈججهت ۋە دەلىل كۆرسىتىپتۇ

يالغاننىڭ ئالىم جاھىلنىڭ - ۋە پاك چاغلىغان بولسىمۇ، يهنىال راست

ئۇ . ل بوپتۇئاخىر كۈچلۈكخان گهپ تاپالماي ئوسا. ئۈستىدىن غالىب كېلىپتۇ

نومۇس ۋە خىجالهتچىلىككه چىدىماي مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ شهنىگه 

بۇ چاغدا ياخشى . تىل تهگكۈزۈپ يامان سۆزلهرنى ئېيتىپ، ئهدەبسىزلىك قىپتۇ

پهزىلهتلىك، پاك ئېتىقادلىق مهۋالنا ئاالئىددىن مۇھهممهد كۈچلۈكنىڭ يامان 

ئهي ‹لىرىنىڭ زىيادىلىكىدىن سۆزلىرىنى كۆتۈرەلمهي، غهيرەت ۋە ھىممهت

دەپ › تۇپراق تولسۇن-ئاغزىڭغا تاش! كۈچلۈك لهنهتگهردە، دىننىڭ دۈشمىنى

ئىسالم ‹كۈچلۈك مهۋالنا ئاالئىددىن مۇھهممهدنى تۇتتۇرۇپ، . دەشنام بېرىپتۇ

دېگهن خاتا ئوي بىلهن › دىنىدىن يېنىپ، ئاتهشپهرەسلىكنى قوبۇل قىلىدۇ

ۇ زات مۇھهممهد ئهلهيهىسسالمنىڭ دىنىدىن لېكىن ب. زىندانغا سېلىپتۇ

ئاقىۋەت مهۋالنا ئاالئىددىن مۇھهممهدنى ئۆزى ياسىغان مهدرىسكه . يانماپتۇ

ئهمما مهۋالنا . چاھار مىخ قىلىپ، يهنى تۆت مىخ بىلهن مىخالپ قىيناپتۇ
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ئوقۇبهتكه -ئاالئىددىن مۇھهممهد كهلىمه شاھادەتنى تىلىغا جارى قىلىپ، ئازاب

ئوقۇبهتلىرىدىن قورقۇپ -بۇ دۇنيانىڭ ئازاب‹ىلماي خااليىقالرغا، پىسهنت ق

. ، دەپ نهسىههت قىپتۇ›!دىنىي مۇھهممهدىنى، ئاخىرەتنى قولدىن بهرمهڭالر

بۇ ھاياتلىق دۇنيا تهڭرىدىن ‹: دە»قۇرئان كهرىم«چۈنكى ئۇلۇغ تهڭرىم 

قىدىن ئاخىرەتنىڭ ياخشىلى. تاماشادۇر- قورقمايدىغان كىشىلهر ئۈچۈن ئويۇن

سىلهر ئهقىل ئىشلىتىپ . پهقهت تهڭرىدىن قورقىدىغانالرال بهھرىمهن بولىدۇ

شۇنداق قىلىپ ھهقىقىي ئىمام مهۋالنا . ، دېگهن›مۇالھىزە قىلىپ باقمامسىلهر

ئاالئىددىن مۇھهممهد خوتهنىنى شېهىت قىلىپ، يهنه نۇرغۇن ئهھلى 

ر، ناماز دېگهنلهر پۈتۈنلهي بۇ ۋىاليهتلهردە ئهزان تهگبى. سهللىلهرنى ئۆلتۈرۈپتۇ

بىچارىلهر -ئاجىز. پاساتنىڭ ئىشىكلىرى ئېچىلىپتۇ- يوقىلىپ، زۇلۇم ۋە پىتنه

ئۇالرنىڭ دۇئالىرىنىڭ ئوقى . ئاخىر دۇئا ۋە تهلهپكه قوللىرىنى كۆتۈرۈپتۇ

  ... ئىجابهت نىشانىغا تېگىپتۇ

چىڭگىزخان خىتاي شهھهرلىرىنى قولىغا كىرگۈزۈپ بولۇپ، ئۆزىنىڭ 

كۈچلۈك ‹ختىگاھلىرىغا قايتىپ كېلىپ، خاتىرجهم بولغان چغلىرىدا ته

قهشقهر ۋە خوتهندە زۇلۇم قىلىپ نهچچه مىڭ ئادەمنى ئۆلتۈرۈپ، 

. ، دەپ چىڭگىزخانغا خهۋەر يېتىپتۇ›ماكانلىرىنى خانىۋەيران قىلدى- ئۆي

چىڭگىزخان ئۇزۇن ئۆتمهي، ئهمىرلىرىدىن جهبه نۇياننى نهچچه تۈمهن لهشكهر 

كۈچلۈك جهبه نۇيانغا تهڭ كېلهلمهي . هن كۈچلۈكنىڭ ئۈستىگه ئهۋەتىپتۇبىل

بهدەخشان تهرەپكه قاچقاندا ئۇنى شۇ يهردە ھاالك قىلىپ، بېشىنى كېسىپ 

كۈچلۈك يهتته شهھهرگه تۆت يىلدىن ئارتۇقراق . چىڭگىزخانغا ئهۋەتكهنىكهن

  . ھۆكۈمرانلىق قىلغانىكهن

بوۋىلىرىدىن قالغان -  ئاتاھهر ئادەم‹: جهبه نۇيان جار سېلىپ

، دەپ جاكار ›قائىدىلىرىنى ئادەت قىلىپ، ئۆزى خالىغان دىندا بولسۇن- رەسىم

جهبه نۇيان غهيرىي دىندىكى قالماق بولسىمۇ، ھازىر ئىسالم بولدى، . قىلىپتۇ

  . »بىرىنى مۇبارەكلهشكهنىكهن-دەپ خااليىق خۇش بولۇشۇپ بىر
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بۇ يهتته شهھهردە : هقسىتىمبۇ ھېكايىنى بۇ سهھىپىگه يېزىشتىن م

ئىلگىرىكى زامانالردا مۇشۇنداق ھادىسىلهر يۈز بهرگهنىكهن ۋە 

شۇ قاتارلىق . بوۋىلىرىمىزنىڭ بېشىغا مانا شۇنداق كۈنلهر چۈشكهنىكهن- ئاتا

جاپاالرغا بهرداشلىق بېرىپ، تهڭرىنىڭ ئىتائهت پهرمانىدىن يانماپتۇ، - جهبىر

پ بىلىپ، بۇ زاماننىڭ ئىشلىرىغا دىنىي مۇھهممهدتىن قايتماپتۇ، دە

  . كۆپ شۈكرى قىلسۇن، دېگهندىن ئىبارەت- كۆپتىن

5  

ئاقسۇ    

ساددا، ئهمما ئىتتىپاقى يوق، چېچىالڭغۇ ۋە پاراكهندە، ― ئاقسۇ ئهھلى 

ئهندىشىگه مۇپتىال، ئۆيلىرىدە ئاشلىق ساقلىمايدىغان تهۋەككۈلچى - غهم

يهيدىغانلىرىنى بازاردىن شهھهر ئادەملىرىنىڭ تولىسى ھهر كۈنى . خهلق

ناۋايلىرى ناھايىتى روناق تاپقان، ھۈنهرۋەنلىرى ئاز، -ئاشپهز. ئالىدۇ

يېمىشلىرى ئۆز شهھىرىگه يېتىدۇ، ھهتتا -دېهقانلىرى توال، ئاشلىقى ۋە يهل

يايالقلىرى كهڭرى . ئاقسۇنىڭ گۈرۈچىنى باشقا يىراق شهھهرلهرگه ئهكىتىدۇ

  . چارۋىلىرى كۆپ-بولۇپ، مال

قسۇنىڭ ئايكۆل يېزىسىدا مهۋالن جااللىددىن كېتىكى بۇزرۇكۋار ئالىنىڭ ئا

بۇ كىشى خوجا ھاپىز كهبىر بۇخارىنىڭ . زىيارەتگاھ مازىرى بار

مهۋالنا جااللىدىننىڭ ئهھۋالى بىرىنچى داستاندا بايان . نهۋرىلىرىدىندۇر

ۇپ، يهنه ئىمام بهتتالى غازى ناملىق بۇزرۇكۋارنىڭ مازىرى بول. قىلىندى

شېرىپلىرىنى ئىمام ئابدۇراھمان ئهلىۋى، يهنى ھهزرىتى ئهلى - ئىسىم

كهرىمهلالھۇ ۋەجهۇنىڭ ئوغلى، ئىمام مۇھهممهد ھهنىپه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ 

ئاقسۇ زېمىنىدا يهنه سۇلتان مهھمۇد غهزنىۋى . نهۋرىسى دەپ زىكرى قىلىدۇ

هھمۇد غهزنىۋى بولسا ھهممىگه مهشهۇر سۇلتان م. دەپ ئاتالغان بىر مازار بار

ئاقسۇدىكى مازارنىڭ سۇلتان مهھمۇد . غهزنه شهھىرىگه دەپنه قىلىنغان

غهزنىۋى بىلهن ئىسمى ئوخشاش بولسا كېرەك ياكى مهھمۇد غازى بولسا، ئامما 
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تهرىپىدىن خاتا تهلهپپۇز قىلىنىپ سۇلتان مهھمۇد غهزنىۋى ئاتىلىپ قالغان 

غدادى ھهم سهرى سهقتى دېگهن ئىككى يهنه شهيخ جۈنهيد با. بولۇشى مۇمكىن

  . مازار بار

مهشهۇر ۋە داڭلىق ماشايىخ جۈنهيد باغدادى ۋە شهيخ سهرى سهقتىلهرنىڭ 

باغداد شهھىرىدىكى مهسجىدى «دېگهن كىتابتا، » نهفهاتۇلئۇنىس«جهسهتلىرى 

سهرى سهقتى بولماستىن . ، دەپ زىكرى قىلىنىدۇ»شۇنهيزەگه دەپنه قىلىنغان

خهلق ساقى ئاتا، دېگهننى خاتا . بولۇشى مۇمكىن» ساقى ئاتا«ى ئهسلى ئىسم

  . ھالدا سهرى سهقتى دەپ ئاتىغان بولۇشى ئېهتىمال

ئاقسۇ شهھىرىنىڭ شىمال تهرىپىدە ئالته تاش مىقدارى كېلىدىغان تاغنىڭ 

دەپ ئاتىلىدىغان ئالىي مازار » سۇلتان قهرمىش سهيدىالمۇسلىمىن«باغرىدا 

 ئاخىر    يىلى-33تارىخىي ھىجرىيىنىڭ «: تهزكىرىدە. ۇ باربولۇپ، تهزكىرىسىم

 33زامان پهيغهمبىرى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم قهرمىش سهيدىلمۇسلىمىننى 

مىڭ ساھابه بىلهن شهھىرى بهر بهردىكى قهھقه جادۇ ۋە زەمرە ئاتهشپهرەسنىڭ 

ن ۋە  مىڭ ساھابىلهرنى ئۈچتۇرپا33ئۈستىگه ئهۋەتتى، كاپىرالر غالىب كېلىپ 

ئۇالرنىڭ مۇبارەك جهسهتلىرى شۇ . كهنتلىرىدە شېهىت قىلدى-ئاقسۇنىڭ يېزا

ئهمما ئىشهنچلىك ۋە مهشهۇر كىتابالردا مهزكۇر . ، دەيدۇ»جايدا دەپنه قىلىندى

ساھابىلهرنىڭ ياتقان جايلىرىنى، گۆرۈستانى بهقى ياكى شام شېرىپ، باغداد، 

تارىخىي ھىجرىيىنىڭ . پ يازىدۇكۇفه قاتارلىق جايالردا دەپنه قىلىندى، دە

 رەزىيهلالھۇ    يىلى، چاھاريارالرنىڭ ئۈچىنچىسى ئوسمان بىننى ئهففان-33

ئۇ ۋاقىتتا ئاخىر زامان پهيغهمبىرى . ئهنهۇ خهالفهت تهختىدىكى چاغالر ئىدى

  . مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ۋاپات بولغانىدى

لك زامانلىرىدا، قوماندان بهنى ئۇممىيه خهلىپىلىرىدىن ۋەلىد بىننى ئابدۇلمه

قۇتهيبه بىننى مۇسلىم دېگهن كىشى سهمهرقهند، پهرغانه، تۈركىستان ۋە كابۇل 

قاتارلىق جايالرنى قولغا كىرگۈزۈپ، ئىسالم دىنىغا مۇشهررەپ قىلغانىكهن، شۇ 

 بولۇپ، قهرمىش سهيدىلمۇسلىمىن    يىلى- 91چاغ تارىخىي ھىجرىيىنىڭ 
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ئۇنداق بولسا بۇ .  تېخى مۇسۇلمان بولمىغانىدىكهلگهن زاماندا ئۇ شهھهرلهر

نۇرغۇن ساھابىلهر ئاقسۇغا قهيهر ۋە قايسى يول بىلهن كېلىدۇ؟ ئهلۋەتته 

  . ئهقىللىك كىشىلهر مۇالھىزە قىلىپ كۆرۈشلىرى الزىم

ئۇلۇغ ساھابىلهر ئامۇ دەرياسىنىڭ بۇ تهرىپىگه «: يهنه بهزى مهشهۇر كىتابالردا

دېمهك، ئۇ چاغالردا ئىسالم ئامۇ . قىلىنىدۇ، دەپ زىكرى »ئۆتمىگهن

مۇشۇ قاراشالر بويىچه . دەرياسىنىڭ بۇ تهرىپىگه تېخى يېتىپ كهلمىگهنىدى

. قهرمىش سهيىلمۇسلىمىننىڭ تهزكىرىسىنى ئېتىبارغا ئالمىسىمۇ بولىدۇ

كامالهتلىرى روشهن كۆرۈنۈپ -ئهمما بۇ مازار ئالىي زىيارەتگاھ بولۇپ، پهزالى

 ھالدا بۇ كاپىرالر بىلهن غازات قىلغان، شېهىتلىك دەرىجىسىنى ھهر. تۇرىدۇ

ئىسمى باشقا زامانالردا ئۆتكهن . تاپقان غازى كىشى بولۇشى مۇمكىن

كهمىنىگه ئوخشاش تارىخ . كىشىنىڭكىگه ئوخشاش بولۇشى ئېهتىمال

كىتابلىرىدىن پۇراق ئالمىغان، سۆزنىڭ ئهسلى مۇددىئالىرىدىن خهۋەر 

ر نادان كىشى، ئۆز خاھىشى بىلهن ئىختىرا قىلىپ، بىهۇدە جاپا تاپمىغان، بىرە

بۇ تهزكىرىنى . چېكىپ، يېزىپ چىقىپ تهزكىرە دەپ ئاتىغان بولۇشى مۇمكىن

مۇالھىزە قىلىپ، مۆتىۋەر كىتابالرغا سېلىشتۇرۇپ كۆرگهندە، ئاندىن 

 توال ئاقسۇ زېمىنىدا بۇنىڭدىن باشقا مازارالر. يالغانلىقى مهلۇم بولىدۇ- راست

بولسىمۇ، ئىسىم، نهسهبلىرى ۋە سۈپهتلىرى، قايسى زاماندا ئۆتكهنلىكى مهلۇم 

  . شۇڭا يېزىشقا جۈرئهت قىاللمىدىم. ئهمهس

يهنه بىرى، پهرغانه ۋىاليىتىدىن ئوبۇلههسهن ھهزرىتىم دېگهن زات يهتته 

شهھهرگه كېلىپ، ئاقسۇدا بىر نهچچه زامان تۇرۇپ، مۇسۇلمانالرنىڭ 

ئىسپاتلىرى بىلهن كۈچلهندۈرۈپ، - ئىسالمنىڭ دەلىل- ئىمانكۆڭۈللىرىنى

توغرا يولغا ئاچىقىپ، ئۇالرنىڭ كۆڭۈل ئهينهكلىرىگه ياخشى نىيهت، ياخشى 

مهقسهتلهرنى ئورنىتىپ بولغاندىن كېيىن سهپهرنى ئىختىيار قىلىپ كېتىپ 

 ئاتىلىق غازى ئاقسۇغا دەسلهپ كهلگهندە بۇ زاتمۇ بىلله قهدەم. قالغانىكهن

كاتتا ئۆلىماالر كۆڭۈللىرىدە ئىشان ھهزرەتلهرنى ياخشى . تهشرىپ قىلغانىدى

دىلى بىلهن ئۇنىڭغا مۇرىت - ئهمما ئاقسۇدىكى ھهممه ئۆلىماالر جان. كۆرمهيدۇ
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 سۈلۈكلىرىدە،   ئوبۇلههسهن ھهزرىتىم نهقىشبهندىيه. ۋە مۇخلىس بولدى

شۇ . لگهنىدىئۇنىڭ كارامهتلىرىمۇ كۆرۈ. خۇپىيه تهرىقىلىرىدە ئىدى

كارامهتلهردىن بىرى شۇكى، ئوبۇلههسهن ھهزرىتىمنىڭ 

قاتارلىق » ئهمىر ھهمزە«، »شاھنامه«مۇخلىسلىرىدىن بىرى، - مۇرىت

بىر كۈنى ئوبۇلههسهن . جهڭنامه كىتابلىرىنى ئوقۇشقا ئاشىق ئىكهن

يهنه بىر كۈنى . ھهزرىتىمنىڭ بۇنىڭغا نهزەرى چۈشۈپ قېلىپ مهنئىي قىپتۇ

» جهڭنامه« ئۆتۈپ كېتىپ بېرىپ، ھېلىقى مۇرىتنىڭ يهنه ھهزرىتىپ

بۇ مۇرىت ئاخشىمى ئهپراسىياپ، . ئوقۇۋاتقان يهردە ئولتۇرغانلىقىنى كۆرۈپتۇ

كهيكاۋۇسالر قانداقراق پادىشاھ بولغىيتتى، ئاجايىپ جهڭلهرنى قىلغانىكهن، 

تلىك دەپ ئويالپ يېتىپ ئۇخالپ قاپتۇ، كېچىسى چۈشىدە زور، ناھايىتى ھهيۋە

نۇرغۇن خااليىق، ئهنه . بىرىنى قوغالپ كېتىپ بارغۇدەك- ئىككى پادىشاھ بىر

ئهپراسىياپ، ئهنه كهيكاۋۇس دەپ ۋارقىراۋاتقۇدەك، ھېلىقى مۇرىت خااليىقنىڭ 

. قىستاڭچىلىقىدىن قورقۇپ ئويغىنىپ كېتىپتۇ-ۋارقىراشلىرى، قىستا

قىلىدىغان ۋاقىتتا زىكرىگه بېرىپ ئولتۇرۇپ دۇئا -ئهتىسى بۇ مۇرىت ھهلقه

ئهپراسىياپ بىلهن كهيكاۋۇسنى «ئوبۇلههسهن ھهزرىتىم ئىلتىپات قىلىپ، 

شۇنىڭ . ، دەپتۇ»بهلكى ئىككى كاپىردۇر! كۆردۈڭمۇ؟ بۇالر باشقا نېمه ئهمهس

ئوقۇغان يهرگه ئىككىنچى » جهڭنامه«بىلهن ھېلىقى مۇرىت توۋا قىلىپ 

  . بارماپتۇ

بىر ياش مۇرىت بولۇپ، ئۇنىڭ بىر ئېشىكى بار يهنه مولال ئابدۇكېرىم ناملىق 

بالىلىرىنى ئىزدەشكه . سهھهردە ئېشهك بوشىنىپ قېچىپ كېتىپتۇ. ئىكهن

لېكىن كۆڭلىدە . بۇيرۇپ، ئۆزى ھهزرىتىمنىڭ زىكرى ھهلقىسىگه ھازىر بوپتۇ

دەپ پاراكهندە بولۇپ تۇرغان چېغىدا » ئېشهك نهگه كهتكهندۇ؟ قاچان تېپىالر؟«

ھهزرىتىم دۇئاسىنى . زرىتىمنىڭ دۇئاسىنى ئېلىش نۆۋىتى كهپتۇئۇنىڭغا ھه

ئېشهك ! ھهي كىچىك«: بېرىپ تۇرۇپ، بېشىنى كۆتۈرۈپ كايىشلىق بىلهن

ئېشهكنىمۇ . يوقالغانغا شۇنچه پاراكهندە بوالمسهن؟ خاتىرەڭنى جهم قىل

زى ئۇزۇن ئۆتمهي مولال ئابدۇكېرىم ئاخۇن، قا. ، دەپتۇ»تاپىسهن، ئاتمۇ تاپىسهن

  . ئېشهكلىرى كۆپىيىپ بىهاجهت بولغانىكهن-دۇنيا ۋە ئات-رەئىس بولۇپ، مال
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بىرلهپ بايان -ئوبۇلههسهن ھهزرىتىمنىڭ ئۇلۇغلۇق سۈپهتلىرىنى بىر

ئۇ تارىخىي . قىلىدىغان بولسا، ئاالھىدە بىر توم تهزكىرە كىتاب بولىدۇ

. پات بولدى كۈنى ئاقسۇدا ۋا-18 سهپهر ئېيىنىڭ   يىلى-1285ھىجرىيىنىڭ 

  . ئۇنى ۋەسىيىتى بويىچه ئۆز ھويلىسىغا دەپنه قىلدى

 كىتابلىرىدا پىرى كامىلالرنىڭ سۆھبهتلىرىنى كىبرىت  تهسهۋۋۇف

بۇ زات شېرىپنىڭ سۆھبهتلىرى ئهلۋەتته كىبرىت .  ئوخشىتىدۇ ئهھمهرگه

بۇنىڭدىن زىيادە تهرىپلهشكه بۇ بهڭباش قهلهم جۈرئهت . ئهھمهر ئىدى

   .قىاللمىدى

كهمىنه مۇئهللىپ مۇسا بىننى مولال ئهيسا سايرامى، شۇ زاماندا زاكاتچىالرنىڭ 

بىر . ياش ۋە بهڭۋاش ۋاقتىم ئىدى. خىزمىتىنى قىلىدىغان مۇالزىم ئىدىم

شۇ سۆھبهتنىڭ . نهچچه قېتىم ئۇ زاتنىڭ سۆھبىتىگه مۇيهسسهر بولغانىدىم

.  يىل ئۆتۈپتۇ36ھازىرغىچه تولۇق . تهسىرى ھېلىمۇ سۇسلىشىپ قالمىدى

  . ئۆمرۈمنىڭ ئاخىرىغىچه ئۇ زاتنىڭ سۆھبىتى كۆڭلۈمدە جۇش ئۇرىدۇ

   

  نهزم

  ۋەسلى يار بولدى مۇيهسسهر، قهدرىنى ئا بىلمهدىم،

  .ۋەسلى بولماي جاۋىدان، فۇرقهت كىلۇرنى بىلمهدىم 

6  

ئۈچتۇرپان    

بىر . ئىكهن» ئۈچ«ئۇچتۇرپان كونا، قهدىمىي شهھهر بولۇپ، ئىلگىرىكى نامى 

زامانالردا ئۈچتۇرپان خهلقى ئۆز پادىشاھلىرىدىن يۈز ئۆرۈپ قوزغىالڭ 

كۆتۈرگهندە، ئادەملىرىنى باشقا يۇرتالرغا تارقىتىۋېتىپ، كونا تۇرپاندىن ئادەم 
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شۇ سهۋەبتىن ئۈچتۇرپاننىڭ يېزا، كهنت، . كۆچۈرۈپ كېلىپ ئولتۇرغۇزغانىكهن

ت، ئايماقلىرىنىڭ نامى بىلهن ئايماقلىرىنىڭ نامى كونا تۇرپاننىڭ يېزا، كهن

  . ئوخشىشىپ كېتىدۇ

 17ئىلگىرىكى زاماندا ئۈچتۇرپان شهھىرىنى خاقانى چىن قولىغا كىرگۈزۈپ، 

بۇ . يىل سورىغاندىن كېيىن ئۇالر خاقانى چىننىڭ ئىتائىتىدىن چىققانىكهن

چاغدا خاقانى چىن ئۈچتۇرپان ئادەملىرىنى قهتلىئام قىلىپ، قالغان ئالته 

ىن ئىككىنچى قېتىم ئادەم كۆچۈرۈپ كېلىپ ئولتۇرغۇزۇپ، شهھهرد

شۇڭا ئۈچتۇرپانلىقالرنىڭ لهقىمى . ئۈچتۇرپاننى قايتا ئاۋات قىلغانىكهن

  . بۇ ۋەقهلهر بىرىنچى داستاندا بايان قىلىندى. دۇر»كۆچمهن«

ئۈچتۇرپان خهلقى گۇرۇھۋاز، ئىتتىپاقسىز، پاراكهندە خهلق بولۇپ، 

زېمىنلىرى - هم، ئادەملىرىنىڭ ھهممىسى دېهقان، يهركاسىپلىرى ك- ھۈنهرۋەن

  . ئۈنۈملۈك، مهھسۇالتى كهڭرى ۋە ئهرزاندۇر

ئىمام مۇھهممهد «دەپ ئاتىلىدىغان بىر مازار بولۇپ، ئىسمىنى » ئىماملىرىم«

ئىمام « بىر مازار بولۇپ، ئۇنىڭ ئىسمىنى   ۋە يهنه قازغاندا. ، دەيدۇ»غهززرالى

دېگهن كىتابتا ئىمام » نهفهاتۇلئۇنىس«هممه ئ. دەيدۇ» ئهھمهد غهززالى

بىلهن » قازغان«. غهززالىنى قۇزۋىن دە دەپنه قىلىندى، دەپ زىكرى قىلىدۇ

قايسى . بىرىگه يېقىن، ئوخشىشىپ كېتىدىغان سۆز- سۆزى بىر» قۇزۋىن«

دەپ » سۇيۇتقۇ مازار«يهنه . سۆزنىڭ راستلىقىنى بىلگۈچى تهڭرىنىڭ ئۆزىدۇر

دەپ ئاتىلىشنىڭ سهۋەبىنى مۇنداق رىۋايهت » سۇيۇتقۇ«. بىر مازار بار

 ھهزرىتى ئهلى، ئىككى    يىلى- 30تارىخىي ھىجرىيىنىڭ : قىلىشىدۇ

 ۋە يهنه ساھابىلهرنىڭ بىر نهچچه ياش ئوغۇللىرىنى ئېلىپ سودىگهر   شاھزادە

. سۈرىتىدە بولۇپ ئۈچتۇرپانغا كېلىپ، يىالن بۇالقنىڭ بېشىغا چۈشۈپتۇ

بۇ سۆگهت . ۇالقنىڭ قېشىدىكى سۆگهتكه سويۇتۇپ قويۇپتۇدۇلدۇللىرىنى ب

كۆكلهپ ئېگىز ئۆسۈپ، يىقىلىپ، يهنه ئۆسۈپ دېگهندەك، بىر تاغار ئاشلىق 

ئۇرۇقى چاچقۇدەك يهردىن كهڭرىرەك يهرنى ئىگىلهپ، سايه تاشالپ كۆكىرىپ 
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ھېچ كىشى سۆگهتنى ياقۇپبهگ ھۆل ياكى قۇرۇق شاخلىرىنى . تۇرۇپتۇ

» يىالن بۇالق«بۇ يهردىكى بۇالقنى . هتىيات قىلىپ كهسمهيدۇكېسىشتىن ئې

پهرمانى -دەپ ئاتاشتىكى سهۋەب بولسا، سۇاليمان ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهمر

ھهزرىتى ئهلى بۇ يهرگه . بىلهن پۈتۈن يىالنالر مۇشۇ بۇالققا توپالشقانىكهن

ىغا ئاخىر بۇالقتىن يىراققا كېتىڭالر، بۇالقنىڭ بېش! ئهي يىالنالر«كهلگهندە 

، دەپ ئهمر قىلغاندا، »زامان پهيغهمبىرىنىڭ ئالىي بارگاھلىرىنى تىكىمىز

يىالنالرنىڭ زەھىرىنىڭ تهسىرىدىن بۇالقنىڭ سۈيى . يىالنالر كۆچۈپ كېتىپتۇ

ھهزرىتى ئهلى بۇالققا مۇبارەك ئابى دەھهنلىرى نى . ئاچچىق بولۇپ كهتكهنىكهن

ىلهن بۇالقنىڭ سۈيى تاتلىق ۋە ھهزرىتى ئهلىنىڭ كارامىتى ب. تاشالپتۇ

. شۇنىڭدىن تارتىپ سۇيۇتقۇ مازار، دەپ ئاتالغان دەيدۇ. شېرىن بوپتۇ

. ، دەپ زىكرى قىلىنىدۇ»بۇ يهر ھهزرىتى ئهلىنىڭ قهدەم جايى«تهزكىرىلهردە 

لېكىن بۇ يهردە ئادەتتىكى جاي . ئىشنىڭ ھهقىقىتىنى تهڭرىم ئۆزى بىلىدۇ

  . يىپ ھادىسىلهر زاھىر بولۇپ تۇرىدىغان جايبولماستىن، كارامهت ۋە ئاجا

ئىسىملىرىنى يهنه ئۇلۇغ ساھابىلهرنىڭ . ئۈچتۇرپاندا يهنه نۇرغۇن مازارالر بار

ئهسلى ماھىيىتى مهلۇم بولمىغانلىقتىن بايان . نامى بىلهن ئاتايدۇ

نېمه بولسا بولسۇن ئۈچتۇرپان نۇرغۇن جهڭ ۋە كۆپ غازات بولغان . قىلىنمىدى

  . جايدۇر

7  

كۇچا    

كۇچا خهلقى ناھايىتى . ئىكهن» كۈسهن«كۇچانىڭ قهدىمكى ئىسمى   

ئىتتىپاق، سۆلهتلىك، خۇشخۇي، نازۇك تهبىئهتلىك، ئىلىم ۋە ئهمهلدە، كهسىپ 

. ئهمما مۇساپىرالر بىلهن خۇشى يوق خهلقتۇر. كۈتىسىز خهلق-ۋە ھۈنهردە كهم

ۈك، ئاشلىق مهھسۇالتى زېمىنلىرى كۆپ ۋە ئۈنۈمل-ئادەملىرىگه قارىغاندا يهر

ۋارانلىرى ئۆزىگه يېتىپ ئاشىدىغان، خۇسۇسهن ھهر -ئۆزىگه يېتىدىغان، مال
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ئىچمهكلىرى باشقا شهھهرلهرگه قارىغاندا -يېمىش، يېمهك- تۈرلۈك مېۋە، يهل

  . توال، سىيراپچىلىق شهھهردۇر

 ۋە بۇ كىشىنىڭ دااللىتى. كۇچادا مهۋالنا ئهرشىددىن ۋەلىيۇلالھنىڭ مازىرى بار

. تهرغىپ قىلىشى بىلهن تۇغلۇق تۆمۈرخان ئىسالم دىنىغا مۇشهررەپ بولغان

بۇ ھهقتىكى . شۇڭا، ئىلى تهۋەسىدە ئىسالم دىنىنىڭ چىقىرى يورۇغان

شهيخ نىزامىددىن «يهنه . ئهھۋاالتالر بىرىنچى داستاندا بايان قىلىندى

سۆزنى  دېگهن  ، دېگهن بىر مازار بولۇپ، بهزىلىرى دېهلىۋى»دېهلىۋى

، »بهلخى ئاتا«ۋە يهنه . بۇ ناھايىتى ھهيۋەتلىك كۆركهم مازاردۇر.  دەيدۇ  دەھبىدى

نهسهبلىرى ۋە قايسى زاماندا ئۆتكهنلىكى مهلۇم - دەپ بىر مازار بولۇپ، ئىسىم

، دېگهن بىر مازار بولۇپ، بۇالر باھائىددىن »نهبىه خوجام«. ئهمهس

، دەپ بىر »ابا قهمبهر ۋەلىيۇلالھب«. نهقىشبهندىنىڭ نهۋرىلىرىنىڭ مازىرىدۇر

بابا قهمبهر ۋەلىيۇلالھ دېگهن كىشى ھهممىگه مهشهۇر بولغان . مازار بار

بۇ مازارنىڭ نامى ئوخشاش بولۇشى . ھهزرىتى ئهلىنىڭ مىراخورلىرىدۇر

، دەپ ئاتىلىدىغان يهنه بىر »بابا قهمبهر ۋەلىيۇلالھ«ئۈچتۇرپاندىكى . مۇمكىن

  . مازارمۇ بار

، »ئىبراھىم ئهدھهم«يهنه بىر مازار، ئالىي زىيارەتگاھ بولۇپ، ئىسمىنى كۇچادا 

مهشهۇر ئهۋلىيا ئىبراھىم ئهدھهمنىڭ مازىرى مهككىدە بولۇپ، بۇ . دەپ ئاتايدۇ

ھهقىقىي ئهھۋال تهڭرىنىڭ . مازارنىڭمۇ ئىسمى ئوخشاش بولۇشى مۇمكىن

  . ئۆزىگه مهلۇمدۇر

8  

كونا تۇرپان   

مىجهزى ساددا، ئۆز ئىشىغا پۇختا، راست -ىنىڭ خۇلقىكونا تۇرپان ئادەملىر  

خىيانهتنى بىلمهيدىغان، -مىكىر، غهدرى- سۆزلۈك، ۋەدىسىدە تۇرىدىغان، ھىيله

تۇرپاننىڭ ھاۋاسى ئىسسىق، . ئهقىدە ۋە ئىخالسلىرى تازا ۋە زىيادە خهلقتۇر
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. سۈيى كهم بولۇپ، ئاساسهن كارىز سۈيى بىلهن تېرىقچىلىق قىلىدۇ

چېۋە، -مېۋە. نلىرى ئۈنۈملۈك بولۇپ مهھسۇالتى ئۆزىگه يېتىدۇزېمى- يهر

يېمىشلىرى كهڭرى، خۇسۇسهن كىشمىش، كۆك ئۈزۈمى ناھايىتى مول -يهل

  . تۇرپاندىن يهنه تهرەنجىبىن مۇ چىقىدۇ. بولۇپ، ھهممه شهھهرلهرگه يېتىشىدۇ

فنى ئهسهابۇلكهھ.  نىڭ ئالىي زىيارەتگاھى بار  كونا تۇرپاندا ئهسهابۇلكهھف

. تهپسىر كىتابلىرىدا، رۇمدىكى تهرسۇس دېگهن شهھهردە، دەپ زىكرى قىلىدۇ

كهرەملىك تهڭرىم ئۆزىنىڭ ھېكمىتى بىلهن ئهسهابۇلكهھفنى خااليىقالرغا 

زېمىن يۈزىدە يهتته . مهخپىي قىلغان، ئۇالرنىڭ ئىسمى ۋە سانىمۇ مهخپىيدۇر

  . يهردە ئهسهابۇلكهھف بار، دەپ رىۋايهت قىلىدۇ

» رۇمچه«دېگهن سۆزنىڭ ئهسلىدىكى راست ۋە توغرا ئاتىلىشى » رۇمچهئۈ«

سۆزىنىڭ » رۇمچه«خااليىقنىڭ ئۆزگهرتىۋېتىشى بىلهن . بولۇشى مۇمكىن

بولۇپ » ئۈرۈمچى«ھهرپىنى قوشۇپ، ) ي(، ئاخىرىغا ياقۇپبهگ )ا(ئالدىغا ئېلىپ 

چىك دېگهن قوشۇمچه سۆز كى» چه«تۈركىي تىلدا . قالغان بولۇشى مۇمكىن

تۈركىي خهلقلهر چوڭ نهرسىنى كىچىكلهتمهكچى بولسا . دېگننى بىلدۈرىدۇ

مهسىلهن، باغچه، ھويلىچه . قوشۇمچىسىنى قوشۇپ كىچىكلىتىدۇ» چه«

ئهگهر كىچىك . ئهگهر باغ چوڭ ۋە رەسمىي بولسا باغ دەپ ئاتايدۇ. دېگهندەك

» كىچىك رۇم «مۇشۇ مهنىدىن ئېيتقاندا، رۇمچه دېگهن سۆز. بولسا باغچه دەيدۇ

  . دېگهن سۆز بولۇشى مۇمكىن

ئهسهابۇلكهھف رۇم مۇزاپاتىدىكى تهرسۇس دېگهن «تهپسىر كىتابلىرىدىكى 

دېگهن سۆز ئامما تهرىپىدىن خاتا » تهرسۇس«، دېگهنلىرى راست بولۇپ، »شهھهر

خىتاي، موڭغۇل، . بولۇپ قالغان بولۇشى مۇمكىن» تۇرپان«تهلهپپۇز قىلىنىپ 

دەپ » تهرسۇس«ق ۋە قالماقالرنىڭ تىلىغا قىيىن كېلىپ قىرغىز، قىپچا

  . دەپ ئاتىۋالغان بولۇشى مۇمكىن» تۇرپان«ئېيتالماي 

ئهسهابۇلكهھف ۋەقهسى، ھهزرىتى ئهيسا ئهلهيهىسساالمنىڭ زامانلىرىدىن 

بۇ ئۇزۇن . ئۇنداق بولسا ئىككى مىڭ يىل بولغان بولىدۇ. بۇرۇن بولغانىكهن
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هھهرلهرگه بىر نهچچه زامان تاتارالر، نهچچه قهرنه زامانالردىن بۇيان بۇ ش

موڭغۇلالر، نهچچه ئهسىر قالماقالر، نهچچه ۋاقىت مۇسۇلمان پادىشاھلىرى ۋە 

ھهرقايسىسى بۇ . نهچچه دەۋر خىتايالر ھۆكۈمرانلىق قىلىپ ئۆتۈپتۇ

مهسىلهن، خىتايالر . شهھهرلهرنى ئۆز تىللىرىدا بىر خىل نام بىلهن ئاتاپتۇ

ۋە » رۇمچه«بۇنداق بولغاندىن كېيىن . ، دەپ ئاتايدۇ»خوميوزە«نى ئۈرۈمچى

دېگهن ئىسىمالرنىڭ ئۆزگىرىپ كېتىشى ئهلۋەتته ئاقىلالرنىڭ » تهرسۇس«

  . ئهقلىدىن يىراق ئىش ئهمهس

قۇياش نۇرى تهسىر ! ئهي مۇھهممهد، ئهگهر سهن ئۇالرنى كۆرسهڭ ئىدىڭ«

ىڭ ئوڭ تهرىپىگه مايىل بولىدۇ، قىلمىسۇن ئۈچۈن قۇياش چىققاندا ئۇالر غارن

، دېگهن ئايهتنىڭ مهزمۇنىنى »قۇياش پاتقاندا شىمال تهرىپىگه مايىل بولىدۇ

. تۇرپاندىكى ئهسهابۇلكهھف غارىنىڭ ئاغزىغا تهتبىق قىلسا مۇۋاپىق بولىدۇ

دېمهك، . كىشىلهر بىر كۆرۈپال ئهسهابۇلكهھف غارى ئىكهنلىكىنى پهم قىالاليدۇ

ھهقىقىتىنى بىلگۈچى . رى تۇرپاندا بولۇشى مۇمكىنئهسهابۇلكهھف غا

  . تهڭرىنىڭ ئۆزىدۇر

» ئالىپ ئاتا«دېگهن مازار بولۇپ، ئهسلى ئىسمى » ئهلپهتتا«تۇرپاندا يهنه 

تۈركىستاندا ماشايىخ، . دېگهن باتۇر دېگهن بولىدۇ» ئالىپ«. ئىكهن 

ېگهن مازار، د» ئهلپهتتا«. دەپ ئاتايدۇ» ئاتا«پېشىۋا، يېتهكچىلهرنى -ئىمام

 نهۋرىسى بولۇپ، تهڭرى -16ئىمام مۇھهممهد ھهنىپىيه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ 

يولىدا كاپىرالر بىلهن جهڭ قىلىپ شېهىتلىك دەرىجىسىنى تاپقان، دەپ 

  . قانداقلىقى تهڭرىنىڭ ئۆزىگه مهلۇم. رىۋايهت قىلىنىدۇ

الردا دەپنه باياۋان- جهزىرە، دەشت-دېمهك، شهھهر ۋە ئاۋات يېزىالردا، تاغ

قىلىنغان ۋە ئۇ يهرلهرنى بېسىپ ياتقان ئۇلۇغالر ۋە ئهۋلىياالرنىڭ سانى 

ناھايىتى كۆپ بولۇپ، ئۇالرنىڭ ھېسابىنى مېهرىبان تهڭرىدىن باشقا 

  . ھېچقانداق كىشى بىلمهيدۇ، ۋەسساالم



         http://ilkitap.blogbus.comئابرال ئېلكىتاپلىرى

Email: abral@live.cn               361                    QQ: 45661336 

شهۋۋال ) توخۇ يىلى (   يىلى-1321بۇ تارىخ كىتاب، تارىخىي ھىجرىيىنىڭ 

كۈنى شېهىتلهر، ئۇلۇغ ئهۋلىياالر، ئالىي دەرىجىلىك  -11ئېيىنىڭ 

تهڭرىگه سانسىز شۈكرى . ماشايىخالرنىڭ زىكرىلىرى بىلهن تامام قىلىندى

ھهر بىر سۆزنىڭ ئهۋۋىلى تهڭرىنىڭ ئايهتلىرى، پهيغهمبىرىمىزنىڭ . ئېيتىمهن

ھهدىسلىرى بىلهن باشلىنىپ، ئۇلۇغ ئهۋلىيا ۋە ماشايىخالرنىڭ ناملىرى بىلهن 

تامامىغا يهتكۈزۈلسه، تهڭرىنىڭ دەرگاھىدا قوبۇل بولۇپ، خااليىقالرنىڭ 

  . كۆڭۈللىرىدە ماقۇل بولىدۇ ۋە ئۇالرنىڭ دۇئا ۋە پاتىهه قىلىشىغا سهۋەب بولىدۇ

خۇش پۇراق چاچقۇچى قهلهم قىسقىغىنا ۋاقىتتا جۈملىلىرى پاراكهندە، 

نىڭ ئىنچىكه، سۆز. سۆزلىرى پهرىشان بولغان بۇ قىسسىنى يېزىپ چىقتى

نازۇك ۋە گۈزەللىرىدىن خهۋەردار، كونا ۋە يېڭى داستانالرنى ئوقۇپ ۋە ئاڭالپ 

ئاگاھ بولغۇچىالر، بۇ قىسسىنىڭ ئهيىب ۋە نۇقسانلىرىنى ئۆز ۋۇجۇدلىرىدىكى 

سېخىيلىق پهزىلهتلىرى بىلهن يېپىپ، نادان، جاھىل، ئاجىز، الياقهتسىز ۋە 

مهرھهمهت قىلىپ، دۇنيادا يادلىنىشلىرىنى قابىلىيهتسىز كهمىنه مۇئهللىپكه 

ھهممىنىال ئىشلىتىۋەرمهسلىك ۋە «كۈچۈمنىڭ يېتىشىچه . ئۈمىد قىلىمهن

  . دېگهن روھنى جارى قىلدىم» ھهممىنىال تاشلىۋەتمهسلىك

ئۇلۇغ تهڭرىم، مهن ئاجىز بىچارىنىڭ قارا كۆڭلىنى ئۆز كامال قۇدرىتىڭ 

ندەڭنى باقىي ئالهمگه سهپهر مهن گۇناھكار به. بىلهن روشهن قىلغىن

قىلىدىغان ۋە تهڭلىكته قالغان ۋاقتىمدا چهكسىز ئىلتىپاتلىرىڭدىن نائۈمىد 

  . قويمىغىن، ئامىن

. ئۇلۇغ تهڭرىم، ئىشىمىزنىڭ ئاخىرىنى مۇنهۋۋەر قىلغىن

  . كهمچىلىكلىرىمىزنى ئهپۇ قىلغىن، چۈنكى سهن ھهممىگه قادىرسهن

توغرا يولدا . ىشلىرىغا غهلىبه ئاتا قىلغىنئۇلۇغ تهڭرىم، دوستلىرىمىزنىڭ ئ

توۋىمىزنى قوبۇل . مهقسهتلىرىمىزگه يهتكۈزگىن. مېڭىشقا مۇيهسسهر قىلغىن

  . قىلغىن
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ئايال مۆمىنلهرنىڭ، - ئانامنىڭ، ئۇستازىمنىڭ، ھهممه ئهر- ئۇلۇغ تهڭرىم، ئاتا

ى ئايال مۇسۇلمانالرنىڭ بارلىق تىرىكلهرنىڭ، ئۆلۈكلهرنىڭ گۇناھلىرىن-ئهر

  . مهغپىرەت قىلغىن

دۇنيا ۋە ئاخىرەتته دىنىمىزنى . ئۇلۇغ تهڭرىم، ھهممىمىزنى ئهپۇ قىلغىن

  . ھهمراھ قىلىپ خاتىرجهم قىلغىن

ئۇلۇغ تهڭرىم، خوجىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئاياللىرىغا، ئهۋالدلىرىغا، 

. ىلغىنيېتهكچىمىز ۋە يول باشلىغۇچىمىز بولغان ساھابىلهرگه رەھمهت ئاتا ق

يېقىن پهرىشتىلهرگه، ساڭا ئىتائهت قىلۇچى ھهممه بهندىلىرىڭگىمۇ رەھمهت 

  . ئاتا قىلغىن

   يىلى - 1321 ھىجرىيىنىڭ                                       

  ).  يىلى-1903مىالدىيه  (                                    
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  ئهلخهتتۇ باقىي ۋەلئۇمرۇ پانى،

  .ئهلئهبدۇ ئاسىي ۋەررەببۇ ئاپى

  خهت قالىدۇ، ئۆمۈر كېتىدۇ،(

  .)بهندە گۇناھكار، تهڭرى ئهپۇ قىلىدۇ

  

  ھهركى خاندە دۇئا تهمهئدارەم،

  .زانكى مهن بهندەئى گۇناھكارەم

  ئوقۇغۇچىدىن دۇئا تهمه قىلىمهن،(

  .)چۈنكى مهن گۇناھكار بهندىمهن
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