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  تۈزگۈچىدىن
  

  :ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم ھۆرمهتلىك ئوقۇرمهن

دىگهن بۇ ئېلىكتىرونلۇق » ئورخۇندىن جهۋھهرلهر « قولىڭىزدىكى 

كىتاپ، ئورخۇن ئۇيغۇر تارىخى تور بېتىنىڭ سىزگه قىلغان سوۋغىسى بولۇپ، 

سىزنىڭ ياقتۇرىشىڭىزنى ۋە سىزگه ئازراق بولسىمۇ نهپ ئېلىپ كېلىشىنى 

  .ئۈمۈت قىلىمىز

تور بېتىمىز قۇرۇلغان قىسقىغىنه نهچچه ئاي ئىچىدە كهڭ تورداش 

دوستلىرىمىزنىڭ قىزغىن قولالپ قۇۋۋەتلىشى بىلهن يوقلۇقتىن بارلىققا كېلىپ، 

كىچىكلىكتىن زورىيىپ بۈگۈنكىدەك تهرەققىياتقا ئېرىشتى، بۇ تهرەققىياتنى 

ىمىزنىڭ قولغا كهلتۈرۈش ئهلۋەتته مۇنبىرىمىزدىكى جاپاكهش ئهزالىر

كومپىيۇتېر ئالدىدا مۈكچىيىپ ئولتۇرۇپ، كېچىنى كۈندۈزگه ئۇالپ 

قېرىنداشلىرىمىزنىڭ پايدىلىنىشى ۋە قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ئۆگىنىشى ئۈچۈن 

بۇ . ئهسهر يولالپ بهرگهنلىكىدىن ئايرىپ قارىغىلى بولمايدۇ، ئهلۋەتته

 يولالپ كهڭ مۇناسىۋەت بىلهن تور بېتىمىزنى قولالپ توختىماستىن ئهسهر

قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ئۆزىنىڭ تارىخى ۋە مهدەنىيىتىنى ئۆگىنىشى ئۈچۈن 

ماتېرىيال بىلهن تهمىنلىگهن تۆھپىكار ئهزالىرىمىزغا ئالىي ئېهتىرام 

  .بىلدۈرىمىز

تور بېتىمىز ئۇيغۇر تورچىلىقىدا تۇنجى بولۇپ قۇرۇلغان مهخسۇس ئۇيغۇر 

 پىكىر ئالماشتۇرۇش، ئۆگىنىشنى تارىخى ۋە مهدەنىيىتىنى تهشۋىق قىلىش،

، ئاساسلىقى ئۇيغۇر تارىخىغا مۇناسىۋەتلىك ئاساس قىلغان تور بهت بولۇپ

گهرچه تور بېتىمىز يېڭى قۇرۇلغان . ئهسهرلهر يوللىنىدۇ ۋە قوبۇل قىلىنىدۇ
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ىنىپ يولالنغان ماقاال ئهسهرلهر ئاز ۋە بهزىلىرى باشقا تور بهتلهردە ئېالن قىل

بولغان بولسىمۇ، لېكىن تارىخىمىز ھهققىدە ئىزدىنىۋاتقان، ئۆگىنىۋاتقان 

دوستلىرىمىزغا ۋە قېرىنداشلىرىمىزغا ئازراق بولسىمۇ پايدىسى بوالر دىگهن 

مهقسهتته تور بېتىمىزدە ئېالن قىلىنغان ئهسهرلهردىن تالالپ بۇ بىرنهچچه 

  . دۇقيۈرۈش ئېلىكتىرونلۇق كىتاپنى ھوزۇرۇڭالرغا سۇن

بۇ بىزنىڭ بۇنداق ئىشنى تۇنجى قېتىم قىلىشىمىز بولغاچقا ئهلۋەتته 

كهمچىلىك خاتالىقالردىن ساقلىنالىشىمىز ناتايىن، شۇڭا ئهگهر خاتا 

كهتكهن تهرەپلهر بولسا كهڭ قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ئهپۇ كۆزىدە قاراپ، 

ىمىلىك كېيىنكى قېتىمدا تۈزىتىۋېلىشىمىز ئۈچۈن، كهمچىلىكلىرىمىزنى سهم

  .بىلهن كۆرسىتىپ بېرىشىنى چىن دىلىمىزدىن ئۈمۈت قىلىمىز

كىتاپنىڭ مهزمۇنى ياپونىيهدە ئوقۇۋاتقان كومپىيۇتېر مۇتهخهسسىسى 

غهيرەت توختى كهنجى ئهپهندىم تۈزگهن كهنجى كوررېكتور بىلهن 

 ئهپهندى ئالدىراشچىلىق DELLتهھرىرلهندى، بىلىك كۇلۇبىدىكى 

ىپ كىتابنىڭ مۇقاۋىسىنى ئىشلهپ بهردى، بۇ ئىچىدىن ۋاقىت چىقىر

مۇناسىۋەت بىلهن يۇقۇرىدا ئىسمى ئاتالغان ئىككى قېرىندىشىمىزغا 

  .ئاالھىدە رەھمهت ئېيتىمىز

   

  

  

  ئورخۇن ئۇيغۇر تارىخى تور بېتى
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 ئىمپېراتورلۇقى بۈيۈك ئۇيغۇر

  Yawuz: تورغا يوللىغۇچى

: توردىكى ئادرېسى

http://www.orkhun.com/bbs/ShowPost.asp?ThreadID=13  

  مۇغا تهۋه ئهڭئىمپېرىيىسىقۇياش  __ ئىمپېرىيىسىۈيۈك ئۇيغۇر ب

 دۇنيادا تونۇلغان ، بولۇپئىمپېرىيه خاراكتېرلىكملىكه چوڭ مۇسته

 ئىمپېرىيه  چوڭئىمپېرىيىسىدىن ئىچىده مۇدىن قالسىال ئۇيغۇر ئىمپېرىيىلهر

  .يوق ئىدى

 غهربىي،  شهرقىي چېگرىسى تىنچ ئوكيانغائىمپېرىيىسىنىڭئۇيغۇر 

 ، موسكۋا شهھىرى جايالشقان زېمىننى بويالپرۇسىيىنىڭچېگرىسى ھازىرقى 

 يىراقالرغا سوزۇلۇپ ئاتالنتىك، ئوتتۇرىسىنى كېسىپ ئۆتۈپ ۋروپانىڭيا

 شىمالىي چېگرىسىغا ئائىت خاتىرىلهر يوق .ئوكيانغا تۇتاشقان ئىدى

 شىمالىي مۇز ئوكيانغا تۇتاشقان لېكىن ئۇنىڭ شىمالىي چېگرىسىنى، بولسىمۇ

 ،بېرما، ھىندىچىنى جهنۇبىي چېگرىسى بولسا. مۇمكىندهپ پهرهز قىلىش 

  .ئالغان ھىندىستان ۋه پېرسىيهنىڭ بىر قىسىم جايلىرىنى ئۆز ئىچىگه

. دېمهكتۇرئارىئانالرنىڭ تارىخى __ ئۇيغۇر تارىخى دىمهكلىك 

قىدىكىلهر ئۇيغۇرالرنىڭ ئىر ئارىئان ھهقىقىيئارىئانالر  چۈنكى بارلىق

مهركىزىنى بويالپ ماكانالشقان بۇ ئۇيغۇرالرنىڭ  ياۋروپانىڭ. ئهۋالدلىرىدۇر

. مۇمكىندهۋرىگىچه سوزۇش   ئېرائۈچىنچى تارىخىنى تاكى ىنىششهكىلل

ۋه  ئۇشتۇمتۇت يۈز بهرگهن غايهت دهھشهتلىك يهر پوستى ئۆزگىرىشى
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 ۋهيران بولغان ئىمپېرىيهتاغالرنىڭ كۆتۈرۈلۈپ چىقىشى نهتىجىسىده 

 ئهۋالدلىرىئاپهتلهردىن ئامان قالغانلىرى ۋه ئۇالرنىڭ  بولسىمۇ لېكىن بۇ

بۇ پېلىستوسىن دهۋرىگه . بولۇپ شهكىللهنگهن ايتىدىن ئاھالهياۋروپادا ق

بېرتونالر ۋه باسكالر ، ئېرالندالر، كېلىتالر ،تيوتنالر، سالۋيانالر. توغرا كېلىدۇ

بېرتونالر بىلهن باسىكالر ۋه  .ئۇيغۇرالردىن پهيدا بولغان مىللهتلهردۇر

ردىن ئۇيغۇرال  ئېرا دهۋرىده ياۋروپاغا كهلگهنئۈچىنچى ئېرالندالر ھهقىقىي

 تارقالغان خهلقلهردۇر ھهم بۇالر دهل ھېلىقى يهر پوستى ئۆزگىرىشى ۋه

  . ئامان قالغانالردۇرھهرىكىتىدەتاغالر ئۆزگىرىش 

ئۇيغۇر ، كۆتۈرۈلۈپ چىقىشتىن بۇرۇن  ۋه تاغالرھهرىكىتىيهر پوستى 

گوبى چۆللۈكى ھازىرقى   گۈللهپ ياشنىغان ھېلىقى دهۋرلهردهئىمپېرىيىسى

 ئۇيغۇرالرنىڭ بۇ جايدىكى. بهت تۈزلهڭلىك ئىدىسۈيى ئهلۋهك مۇن

 يىلى -1896، پايتهختى بايقال كۆلىنىڭ جهنۇبىغا جايالشقان بولۇپ

 شهھهر قارا خوتۇنى قهدىمكىئۇچۇرالرغا ئاساسهن  تىبهتتىن ئېرىشكهن

پايتهختى مۇشۇ قارا خوتۇ شهھىرىنىڭ  زىيارهت قىلغان ۋه ئۇيغۇرالرنىڭ

قېزىشنى خارابىلىكنى  ىياس قىلىشىپ بۇ دهپ قمۇمكىنئاستىدا بولۇشى 

ۋه قۇم  شالغۇم،  فۇت قېلىنلىقتىكى قورام تاش قاتلىمى40باشلىۋهتكهن ۋه 

 پايتهخت شهھهرنىڭ خارابىسىنى تاپقان قهدىمكىقاتالملىرىدىن ئۆتۈپ 

لېكىن شۇ چاغدا . نۇرغۇن مهدهنىيهت يادىكارلىقلىرىغا ئېرىشكهن ھهمده

هپ كهتكهنلىكتىن بۇ ئارخېئولوگىيه تۈگ ئۇالرنىڭ قېزىش راسخوتى

 ئارخېئولوگىيىلىكقېتىمقى  پائالىيىتىنى توختىتىشقا مهجبۇر بولغان ھهم بۇ

كېيىن كوزلوف  . داڭلىق ئارخېئولوگ كوزلوفقا ئېيتقانرۇسىيىلىكبايقاشنى 

  ئهترىتىنى باشالپ ئۇالرنىڭ قارا خوتۇدىكى خىزمىتىنىئېكسپېدىتسىيهبىر 
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 پهنلهر ئاكادېمىيىسىده ئۆزىنىڭ بۇ رۇسىيهزىنىڭ داۋامالشتۇرغان ۋه ئۆ

: ئارخېئولوگىيىلىك قېزىش خىزمىتىدىن بهرگهن دوكالتىدا شهھهردىكى

  دهپ ئوتتۇرىغا قويغان__ باش ئهگدۈردۈم  غايىپ بولغان قۇرۇقلۇق مۇنى

پۈتكۈل ئوتتۇرا  "  :ەرىۋايهتلهرد شهرقتىكى ئهللهرده كهڭ تارقالغان

ئورنى بىر زامانالردا مۇنبهت  اليا تاغ تىزمىلىرىنىڭئاسىيا جۈملىدىن ھىما

تولغان بىپايان  كۆل ۋه دهرياالر بىلهن، ئورمانلىقالر، تېرىلغۇ يهرلهر

  كىچىك-ئۇ جايالردىكى كهڭ ھهم تۈپتۈز يولالر چوڭ . تۈزلهڭلىك ئىدى

بۇ كاتتا شهھهرلهرده .  تۇتاشتۇرۇپ تۇراتتىهبىرىگ- بىرشهھهر بازارالرنى 

، دهتخانىالر ۋه ئاممىۋى پاراۋانلىق ئورۇنلىرىئىبا ھهيۋهتلىك

ھازىرمۇ . دېيىلگهن " قهسىرلىرى بار ئىدى ھۆكۈمرانالرنىڭ سۈرلۈك ئوردا

ياالپ قوراملىققا  گوبى چۆللۈكىدىكى ھېلىقى توپان سۈيىنىڭ

قۇرۇپ  ېتىشىدىن ئامان قالغان تۇپراق قاتالملىق قىسىملىرىداۇۋئايالندۇر

 الالر ۋه كۆللهرنىڭ ئىزنالىرى ئوچۇق كۆزگهقان، كهتكهن دهرياالرنىڭ قىنى

گوبى چۆللۈكىنىڭ بىرقانچه جايلىرىدا ھېلىقى توپان سۈيى ياالپ . تاشلىنىدۇ

 .دائىرىنى ئۇچراتقىلى بولىدۇ كهتكهن

كهلگهن تارىخالر بىزگه ئۇيغۇرالرنىڭ قۇدرهت  ھازىرغىچه يېتىپ

يارىشا بىز بۇ تهلىيىمىزگه . بېرىدۇ تاپقان ھېلىقى دهۋرى ھهققىده مهلۇمات

بىر ئىبادهتخانىسىدا  تىبهتلهرنىڭ، ئهمهسموھتاج ھهقتىكى رىۋايهتلهرگه 

خاتىرىلهر  بۇنىڭغا مۇناسىۋهتلىك بولغان نائاكال خانلىقىغا ئائىت يازما

 يىلالر ئىلگىرى نائاكاللىقالر ئۆز  70000   "مهن ئۇنىڭدىكى. ساقالنغان

ۈلگهن نۇسخىسىنى ۋهتىنى ھهققىدىكى مۇقهددهس يازمىالرنىڭ كۆچۈر
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.  نهقىلنى ئالسامال كۇپايهدېگهن " يوللىدى ئۇيغۇرالرنىڭ پايتهختىگه

نامهلۇم يۇرتالردىن ئاسىياغا كهلگهن  رىۋايهت تۈسىنى ئالغان نهقىللهر

كېلىپ  ئۇيغۇرالرنىڭ باشتا ھازىرقى سېرىق دېڭىز ساھىلىغا

  قاراپئۇالر ئۇ جايدىن ئىچكىرىگه  .ماكانالشقانلىقىدىن مهلۇمات بېرىدۇ

تۈز كهتكهن __ ئۇالرنىڭ دهسلهپته يېتىپ بارغان جايى ، كېڭهيدى

شۇنىڭدىن كېيىن ئۇالر ئوتتۇرا  . دۇر) گوبى(تۈزلهڭلىك  سۇغۇرۇشقا ئهپلىك

دېڭىز بويلىرىغا ۋه ئاندىن كېيىن مهركىزىي   كاسپىيئېگىلىپئاسىيانى 

  .كېڭهيدى ياۋروپانى بېسىپ ئاتالنتىك ئوكيانغا

 ئۇيغۇرالر نۇرغۇن كاتتا بولۇشىچهدىن مهلۇم يازما خاتىرىلهر

بىنا قىلغان بولۇپ ئۇالرنىڭ بهزىلىرى كېيىن سۇ ئېقىتىپ  شهھهرلهرنى

چۆللۈكى ۋه ئۇنىڭ ئهتراپىدىكى جايالردا  بهزىلىرى بولسا گوبى، كهتكهن

  .يهر ئاستىغا كۆمۈلۈپ كهتكهن

 -500بۇرۇنقى مىالدىيىدىن بهزى خاتىرىلىرىده  خهنزۇالرنىڭ

ئۇيغۇرالرنىڭ  " ، "كۆك كۆز خهلق قوڭۇر چاچ" تۇرقى- دىكى تهققىيىلالر

شىمالدىكى جايالردا . كېلىدۇ قوڭۇر كۆز ۋه قوڭۇر چاچ، چىرايى ئاق سۈزۈك

ياشايدىغانلىرى قارا  جهنۇبتا، ياشىغانلىرى ئاساسهن كۆك كۆز سېرىق چاچ

  .دهپ تهسۋىرلهنگهن " چاچ قارا كۆز كېلىدۇ

 ۋهيران سهۋەبتىن نېمهيتهختىنىڭ قاچان ئۇيغۇرالرنىڭ پا ئهمدى مهن

گوبىنىڭ چۆللۈككه ئايلىنىپ كېتىشىدىكى  باي مۇنبهت، بولغانلىقى

دهۋرلىرىده قۇم قاپلىغان گىياھ   ۋه يهر پوستى تارىخىنىڭ قايسىسهۋەبلهر

  .توختىلىمهن ئۈنمهس چۆللۈككه ئايلىنىپ كهتكهنلىكى ھهققىده
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 ئۇيغۇرالرنىڭ " تىرىلهرده خاقهدىمكىئىبادهتخانىالردا ساقالنغان 

 شهرقى قىسمىنى ئىمپېرىيىنىڭپايتهختى ۋه ئۇنىڭدا ياشىغۇچى خهلقلهر بۇ 

، يالماپ كهتكهن تاشقىندا خانىۋهيران بولۇپ ھاالك بولدى تامامهن

بۇ . دهپ قهيت قىلىنغان "  قالمىدى  ئامانھېچنهرسهئۇنىڭدىن 

ىدىكى تهتقىقاتالر ھهقق  ئۆزگىرىشلهرگېئولوگىيىلىك خاتىرىلهر قهدىمكى

ئىمارهتلهر  قهدىمى پايتهخت شهھهر قارا خوتۇدىكى. ئاساسىدا ئىسپاتالندى

 ئهمدى بۇ. شالغۇم ۋه قۇم قاتالملىرى ئاستىدا قالغان، باشتىن ئاياق قورام

. تاشقىن ئاپىتىنى دۇنيادىكى بارلىق گېئولوگالر ئورتاق ئېتىراپ قىلىدۇ

 بۇ تاشقىن ئۆتكهنكى ېيىلگهند " توپان باالسى"  ئىنجىلدا شۈبهىسىزكى

ئۆزگىرىش دهۋرىده شىمالىي يېرىم شاردا يۈز  ماگنىتىك شىددهتلىك

  .بهرگهن

بىلهن بىرگه بايقال كۆلىنىڭ جهنۇبىدىن   ئۆمىكىئېكسپېدىتسىيهمهن 

بولغان جايالر ۋه شىمالىي مۇز  تاكى لېنا دهرياسىنىڭ قۇيۇلۇش ئېغىزىغىچه

بىزنىڭ . باردىم  چارالش ئېلىپوگىيىلىكگېئولئوكيان بويىدىكى ئارالالردا 

 يول بويى ئېلىپ بارغان تهكشۈرۈشىمىز بۇنىڭدىن بىرقانچه مىڭ يىلالر

مۇقهددهم شىددهت بىلهن باستۇرۇپ كهلگهن مۇز ئارىالشمىغان دهھشهتلىك 

 شىمالغا قاراپ بۇ يهرنى يالماپ ئۆتكهنلىكىدهك بىر جهنۇبتىن سۇ دولقۇنى

 شهرقىغىچه گرادۇس 110گېرىنىۋىچ سىزىقىنىڭ بىز  .پاكىتنى ئاشكارىلىدى

لېكىن بۇ ، ئىزنالىرىنى بايقىمىدۇق بولغان جايالردا بۇ تاشقىن ئاپىتىنىڭ

تاشقىن ئاپىتىنىڭ  دائىرىدىن شهرققه قاراپ ماڭغىنىمىزدا شۇ قېتىملىق

كېلىپ   باستۇرۇپجهنۇبتىنھېلىقى تاشقىننىڭ . ئىزنالىرى ئۇچراپ تۇردى

، ىگه ئائىت دهلىللهر ھهممىال جايدا ئۇچراپ تۇردىيۇشىمالغا كهتكهنلىك
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 جايىدا ھېلىقى تاشقىنغا ھېچقانداقبېسىپ ئۆتكهن سىبىرىيىنىڭ  لېكىن بىز

. مۇزالردىن قالغان بىرهر ئىزناالرنى بايقىمىدۇق مۇناسىۋهتلىك بولغان

  .لېنا دهرياسى بولسا كېرهك تاشقىن ئهڭ قاتتىق بېسىپ ئۆتكهن يهر

. لالكوف ئارىلى  ئېغىزىدىن چىققاندىن كېيىنكى جايلېنا دهرياسىنىڭ

 بۇ ئارال مامونت ۋه باشقا ئورمان ھايۋانلىرىنىڭ ئۇستىخان ۋه چىشلىرى

بۇالرنى ھېلىقى تاشقىن موڭغۇلىيه ۋه سىبىرىيه ، بىلهن تولغان بولۇپ

چۈنكى بۇنداق ھايۋانال لالكوف . ئېقىتىپ كېلىپ تاشلىغان دااللىرىدىن

ئۇستىخانالردىن بىز شۇنى  بۇ. ئهمهسئارىلىدا ياشىغان 

بولمىسا بۇ  ، مۇز ئارىالشمىغانھېچقانداقتاشقىنغا ، جهزىملهشتۈرهلهيمىزكى

 ئۇماچ بولۇپيانجىلىپ ھايۋانالرنىڭ تېنى ئۇستىخانلىرى بىلهن قوشۇلۇپ 

يهنى شهرقى شىمالىي ئامېرىكىدهك ھالهت كېلىپ چىققان ، كهتكهن بوالتتى

ارىلىدىكىدهك بۇنداق قالدۇق ئىزناالرنى جايدا لالكوف ئ ئۇ، بوالتتى

  .بولمايدۇ ئۇچراتقىلى

 گېئولوگىيىلىك تهتقىقاتالرغا ئاساسالنغاندا ئۇ تاشقىن گېئولوگىيىلىك

. ئاتالغۇ بولغان مۇز دهۋرىده شىمالىي يېرىم شاردا يۈز بهرگهن

 شهرقى يېرىمى ئىمپېرىيىسىنىڭبولۇشىچه ئۇيغۇر  خاتىرىلهردىن مهلۇم

ئاپىتىده ۋهيران بولغان ۋه يهر  هن قوشۇلۇپ شۇ تاشقىنپايتهختى بىل

غهربىي ۋه غهربىي  لېكىن، يۈزىدىكى بارلىق جانلىقالر قىرىلىپ تۈگىگهن

 .جهنۇبىي قىسمى ئامان قالغان

قاچانالردا پهيدا (زامانالر ئۆتكهندىن كېيىن  تاشقىن ئاپىتى بولۇپ مهلۇم

مهركىزىي ) مىدىمئۇچرات بولغانلىقى ھهققىدىكى يازما خاتىرىلهرنى



www.orkhun.com                             ئورخۇن ئۇيغۇر تارىخى تورى 

www.orkhun.com 7 

ئوراپ تۇرغان  ئىمپېرىيىسىنىبولۇپمۇ ئۇيغۇر ، ئاسىيادىكى تاغ بۆلهكلىرى

 يهرلهر، ۋه ئۇنى كېسىپ ئۆتكهن تاغ تىزمىلىرى كۆتۈرۈلۈپ چىقىپ

 ھاسىل بولغان يهر تهۋرهش تۈپهيلىدىن سهۋەبتىنئولتۇرۇشقان ۋه مۇشۇ 

بۇ ئومۇمىي ، قانيهر قوينىدىن قورامالر ئۆسۈپ چىق، پارچىلىنىپ يهرلهر

پارتلىغان ۋولقانالر قىزىق الۋا ئېقىمى ھاسىل  ۋهيرانچىلىققا قوشۇلۇپ

قانچىلىك ئۇيغۇرنىڭ قۇتۇلۇپ  شۇ قېتىمقى تاشقىن ئاپىتىده. قىلغان

پهيدا بولغان  قالغانلىقى ۋه تاغالرنىڭ كۆتۈرۈلۈپ چىقىش سهۋهبىدىن

 ئېنىق مۆلچهرلهشۋهيرانچىلىقتا قانچىلىك ئۇيغۇرنىڭ ئامان قالغانلىقىنى 

بۇ يهر شارىنىڭ . ئىشقىلىپ ناھايىتى ئاز بىر قىسمىال ھايات قالغان، قىيىن

بىر يېرىده تاغ كۆتۈرۈلگهنده كېلىپ چىقىدىغان ئوخشاش  ھهرقانداق

قىسىم ئۇيغۇرالر تاغ ئارا قېچىپ  ئاز بىر ساق قالغان ئىنتايىن. ھادىسه

پهيدا . سۆزلىنىدۇ بابالردا باشقا بۇ ئهھۋالالر. يۈرۈپ جېنىنى ساقالپ قالغان

ئۆتۈش ۋه   بۇ زېمىننى كېسىپدېگهنبولغان بىرقانچه تاغالر گوبى 

 ئېقىپ كېلىدىغان سۇ يولىنى، دائىرىگه ئېلىۋېلىش نهتىجىسىده

 يهر يۈزى ھالىتى بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىغانلىقتىن بۇ يهرگه. ئۆزگهرتىۋهتكهن

 بويالپ سىڭىپ يهر قويۇلىدىغان سۇالر يهرنىڭ ئاستىدىكى قورامالرنى

 يهر يۈزىدىكى سۇالرنىڭ دېمهك. شهكىللهندۈرگهن ئاستى دهريالىرىنى

قورامالر ، بۈگۈن كۆرۈپ تۇرغان قۇم سىڭىپ كېتىشى نهتىجىسىده گوبى بىز

شهك شۈبهىسىزكى  . چۆللۈككه ئايلىنىپ كهتكهنئادەمزاتسىزقاپلىغان 

 - 7 بىز. لى بولىدۇھازىرمۇ بۇ قۇملۇقنىڭ بىرنهچچه فۇت تهكتىدىن سۇ تاپقى

  .فۇت چوڭقۇرلۇقتىن سۇ تاپتۇق 10
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ئۇيغۇرالر پۈتكۈل  ،ھازىرغىچه يېتىپ كهلگهن تارىخالردىن مهلۇمكى

 "  كىتابىقهدىمكىھىندىالرنىڭ ، ئوتتۇرا ياۋروپاغا تارقىلىپ ماكانالشقان

 ئۇيغۇرالر كاسپىي دېڭىزىنىڭ شىمالى ۋه " :دا مۇنداق يېزىلغان "مانۇ

 بۇالر ماكىس مۇللېر ئېيتقان  ". ىنى بويالپ ئولتۇراقالشقانشهرقىي قىرغاقلىر

سىتوسېن دهۋرىدىكى كۆچمهنلهرگه ئوخشاش ئىككىنچى قېتىم  پلېي

مېنىڭچه . ئۇيغۇرالر بولۇشى ئېهتىمالغا بهك يېقىن ياۋروپاغا كۆچۈپ كىرگهن

شهرقىي ياۋروپانىڭ ئهڭ دهسلهپكى  شهك شۈبهىسىزكى ئالىمالر ئېيتقان

قالغان ھېلىقى تاغلىقتىن   چۆلدهرهپئادەمزاتسىزىرى دهل ئۆزلهشتۈرگۈچىل

مۇللېر  بۇ قاراش ماكىس. كۆچۈپ كهلگهن ئۇيغۇرالرنىڭ قالدۇقلىرىدۇر

 دهسلهپتىكى بۇ " :ئۇ بۇ توغرىدا مۇنداق يازغان. تهرىپىدىن دهلىللهنگهن

.  "بىر كىچىك توپ كاۋكازلىقالر مهركىزىي ئاسىيانىڭ تاغلىقلىرىدىن كهلگهن

پلېي دااللىرىغا ئۇالر كاۋكاز   ":ئىلگىرىلهپ مۇنداق دهيدۇ ېخىمۇئۇ ت

يهر پوستىدىن تاغالر كۆتۈرۈلۈپ چىققان دهۋرلهرده  سىتوسېن دهۋرىده يهنى

ئۆتكىنىمىزدهك يهر پوستىدىن تاغالر   قهيت قىلىپيۇقىرىدا. يېتىپ بارغان

. ئىدىئۇيغۇرالر بار  كۆتۈرۈلۈپ چىقىشتىن بۇرۇنقى دهۋرلهردىال ياۋروپادا

تارىخىنى   ئۆزلىرىنىڭقوۋمالرھازىرمۇ ئوتتۇرا ئاسىيادا ياشايدىغان نۇرغۇن 

   . "سۈرىدۇ يهر پوستىدىن تاغالر كۆتۈرۈلۈپ چىققان ھېلىقى دهۋرلهرگه

 كىتابىمدا كوزلوف قارا خوتۇدىن دېگهن  "يوقالغان قۇرۇقلۇق مۇ" 

يرىپ چىقىپ سۈرهتكه ئالغان بىر قىسىم سىمۋوللۇق رهسىملهرنى ئا تېپىپ

  .ئۆتكهن ئىدى مهنىسىنى ئىزاھالپ
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شىمالدا ، ئۇ شهرقته جۇڭگو، ئوتتۇرا ئاسىياغا جايالشقان تىبهت

 كهشمىر ۋه تۈركىستان بىلهن غهربته، ھىندىستان جهنۇبتا، موڭغۇلىيه

  .شىمالىي چېگرىسىنىڭ بىر قىسمىدۇر گوبى چۆللۈكى ئۇنىڭ. چېگرىلىنىدۇ

.  بىر قىسمى ئىدىئىمپېرىيىسىنىڭ غۇرتىبهت بىر زامانالردا بۈيۈك ئۇي

، چىقمىغان بولۇپ كۆتۈرۈلۈپيهنى ئۇ چاغالردا تېخى يهر پوستىدىن تاغالر 

شهرققه  غهربتىنھازىر بۇ جاي . بۇ ئهلنىڭ زېمىنى مۇنبهت تۈزلهڭلىك ئىدى

 قاراپ سوزۇلغان تاغ تىزمىلىرى بىلهن تولغان دۇنيا بويىچه ئهڭ بۈيۈك

ھىمااليا ___  تاغ تىزمىسى ئېگىزيا بويىچه ئهڭ جهنۇبىدا دۇن. ئېگىزلىك

مۇشۇ تاغ تىزمىلىرى ئىچىدىكى دۇنيا بويىچه ؛ كۆتۈرۈپ تۇرىدۇ تاغلىرى قهد

، جۇمۇالڭما چوققىسى تىبهت چېگرىسىغا جايالشقان ___  چوققائېگىزئهڭ 

 . نام بىلهن مهشهۇردېگهن " دۇنيانىڭ ئۆگزىسى " شۇڭا تىبهت

دهپ ئاتالغان  " سىر ھېكمهتلهر بۆشۈكىتىلسىمات ۋه  " ___ تىبهت

ھىندىستاننىڭ قوشكېزهك ھهمشىرىسى ۋه بۇ شۆھرهت تاجىنىڭ ھهقلىق 

تىبهتنىڭ ئادهم كىرگىلى بولمايدىغان تاغ ئارىلىرىدا نۇرغۇن . ئىگىسى

ۋه بۇتخانىالر بولۇپ تاشقى دۇنيادىن ئاالقىسى  ئىبادهتخاناموناستىر، 

ئۆزلىرىگه خاس ئهھكامالر راھىبالر  ئۈزۈلگهن باردى كهلدىلهردىن خالى

ياشايدىغان  شۇ جىلغىالردا، تىنچ تۇرمۇش كهچۈرىدۇ، بويىچه پىنهان

 ھىمااليالىقالر ۋه.  ئۇالرنى بىلمهيدۇھېچكىمئازغىنه چارۋىچىالردىن باشقا 

 بىرمۇنچىلىرى ئۆزلىرىنى راھىبالرنىڭتىبهتلىكلهرنىڭ ئىبادهتخانىلىرىدىكى 

ىرى بىراھمانالر تهرىپىدىن ھىندىستاندىن يىلالر ئىلگ  3000 بۇنىڭدىن

بۇالر ئهڭ . نائاكالالرنىڭ پۇشتىلىرى دهپ ئاتىشىدۇ قوغالپ چىقىرىلغان

سىر ھېكمهتلىرىگه ئائىت تۇنجى  ئىپتىدائىي دىن ۋه ئالهملهرنىڭ بهزى
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. ئېهتىمالغا بهك يېقىن بۈيۈك مهدهنىيهتنى ساقالپ قالغۇچىالردىن بولۇشى

بۇ ، شۇكى سهۋەب تهكىتلىشىمدىكى ېگهننىد " بهزى " مېنىڭ بۇ يهرده

 ئىبادهتخانىالر تىبهتتىكى نهچچه يۈزلىگهن ئىبادهتخانىالرنىڭ ئىچىدىكى

يهنى بهش بارماقنىڭ ئىچىدىكى بىر بارماقتىنال ، ساناقلىقال بىر قىسىمىدىن

بۇ ، مهن پهقهت ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئۈچىنىال بىلىمهن. خاالس ئىبارهت

ۇتلهق كۆپ قىسمى بۇددا دىنىغا ئىخالس م ىكىلهرنىڭدئىبادهتخانىالر

  .قىلىدۇ

السادىكى بىر قهدىمى بۇددا  بىرنهچچه يىل ئىلگىرى سىچليېمان

يازمىالرنى   بايان قىلىنغانخانىۋەيرانچىلىقىئىبادهتخانىسىدىن مۇنىڭ 

 ئابىده يادىكارلىقلىرىدىن پهھلىۋى ۋه قهدىمكىبۇ يازمىالر . بايقىغان

بۇنىڭ ئهسلى ، رجىمه قىلىنغان بولۇپتىلى ئارىالشتۇرۇلۇپ ته تىبهت

كىم بىلىدۇ دهيسىز ، ئىكهنلىكى تازا ئېنىق ئهمهس مهنبهسىنىڭ قهيهر

يۈزلىگهن يازمىالرغا قوشۇلۇپ  بهلكىم مۇشۇنىڭغا ئوخشاش نهچچه

پۇچقاقلىرىدا ياكى  ئاللىقانداقتۇر نامهلۇم بىر ئىبادهتخانىنىڭ بىرهر بۇلۇڭ

، بولۇپ ا كۆزىنى سېلىپ قويۇشىغا زارپول ئاستىلىرىدا بىراۋالرنىڭ قىي

  توزانغا مىلهنگهن ھالدا ساقلىنىپ-  قېتىدا چاڭ پاالسالرنىڭمهينهت كىگىز 

  .تۇرۇۋاتقاندۇ

 يۇقىرىقاتمۇ قات تاغالرنىڭ ئارىسىدىكى بىراھما پوترا دهرياسىنىڭ 

بۇالرنىڭ ئېنىق ، ئېقىمىدا بهزى ئىبادهتخانىالر ۋه بۇتخانىالر بار بولۇپ

مۇشۇ ئىبادهتخانىالرنىڭ ئىچىده . دهپ بېرهلمهيمهن زىرسانىنى ھا

ئاتىلىشقا اليىق نهچچه مىڭلىغان  مۇكهممهل نائاكال كۇتۇپخانىسى دهپ
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يهردىكىلهر بۇنىڭ ئهينى  ئۇ. ئابىدىلهر ساقالنغان بىر ئىبادهتخانا بار

كۇتۇپخانىسى  چاغالردىكى ئۇيغۇرالرنىڭ پايتهخت شهھىرىگه تهۋه نائاكال

،  ئۇيغۇرالرنىڭ كهچۈرمىشلىرىدېمهك، ۆزلهپ بهردىئىكهنلىكىنى س

مهن بۇ پاكىتالر ھهققىده . تارىخى ئهنه شۇ ئابىدىلهرگه باغالنغان ئاجايىپ

بۇرادىرىمگه ئېغىز ئېچىپ ئۇالرنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخى  قهدىناس رايشى

ئۇ ، ئاڭلىغان ئاڭلىمىغانلىقىنى سورىغىنىمدا تهقدىرى ھهققىده بىرهر نهرسه

زىيارهت قىلغانلىقىنى ۋه ھېلىقى  تلىرىدا بۇ ئىبادهتخانىنىياش ۋاقى

مهن . سۆزلهپ بهردى ئابىدىلهرنىڭ تارىخى توغرىسىدا ئاڭلىغانلىرىنى

: ئۆتىمهن تۆۋهنده ئۇنىڭ ماڭا دهپ بهرگهنلىرىنى ئهينهن تهكرارالپ

 نائاكالالر كۇتۇپخانىسىنىڭ بۇ كهچۈرمىشلىرىنى ماڭا ھېلىقى قېرى رايشى

  .گهنسۆزلهپ بهر

 ئۇلۇغ تاشقىن شهرقى ۋه غهربىي شىمالىي ئاسىيانى بېسىپ "

ئۇيغۇرالرنىڭ پايتهخت شهھىرى ۋهيران بولۇپ ئۇنىڭدىكى ، كهتكهنده

رگه ئېلىپ بارغان بولغان ۋه نائاكالالر ۋهتىنىدىن ئۇ يه ئاھالىلهر غهرق

ئارىدىن ئۇزاق يىلالر . نى كۆمۈپ تاشلىغان) ئابىدىلهر(پخانا بۈيۈك كۇتۇ

باسمىغان غهربىي تاماندىكى نائاكالالر  كهندىن كېيىن تاشقىنئۆت

ئابىدىلهرنى كوالپ چىقىرىۋېلىپ  پايتهخت شهھهرنىڭ خارابىسىگه بېرىپ

ئابىدىلهر . كهتكهن ئۆزلىرىنىڭ غهربىي يۇرتتىكى ئىبادهتخانىسىغا ئېلىپ

ۋهيران  تاكى يهر پوستىدىن تاغالر كۆتۈرۈلۈپ چىقىپ ھېلىقى ئىبادهتخانىنى

 لىپ ئۇالرنى قايتىدىن يهر قهھرىگه كۆمۈپ تاشلىغانغا قهدهر ھېلىقىقى

ئارىدىن ناھايىتى ئۇزاق زامانالر . ئىبادهتخانىالردا ساقلىنىپ تۇرغان

 دهۋرىدىكى ھهرىكىتى كۆتۈرۈلۈشھېلىقى تاغالر  ئۆتكهندىن كېيىن
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پۇشتىلىرى قايتىدىن ھېلىقى  ئاپهتتىن ئامان قالغان نائاكالالرنىڭ ئۇرۇق

چىقىرىپ   ئىزىغا بېرىپ ئابىدىلهرنى قايتىدىن كوالپىلىكنىڭخاراب

ئۇالر ھازىرغىچه شۇ يهرده ، ئۆزلىرىنىڭ ئىبادهتخانىلىرىغا ئېلىپ كهتكهن

  .ھالىتىده ياتماقتا ئۇيقۇ

 خاھى ئۇ ئىبادهتخانا ياكى ئابىدىلهر بىزگه سىر بولغان بىلهن

 ئهنگلىيىلىك 3ىمچه مېنىڭ بىلىش. شهرقنىڭ ئىلىم ئهھلىلىرىگه تولىمۇ ئېنىق

   ". ھېلىقى ئىبادهتخانىنى زىيارهت قىلغانرۇسىيىلىك 2ۋه 

رايشىدىن ھېلىقى  كېيىن مهن بۇ رىۋايهتنى ئاڭالپ بولغاندىن

ھازىر بار  كۇتۇپخانىالر ئىچىدىكى ئهڭ مۇكهممهل ساقالنغان بىرسىنىڭ

 بىز داستان، مېنىڭچه ھازىر يوق ئوغلۇم  ":ئۇ ماڭا، سورىدىميوقلىغىنى 

قىلىپ يۈرگهن ھېلىقى رايشى شهھىرىمىز ئايخۇدىيا باسقۇنچى قوشۇنالر 

سىرلىق ئارخىپالر ، تاالڭ قىلىنىپ كۆيدۈرۈپ تاشالنغان تهرىپىدىن بۇالڭ

كۇتۇپخانىمىز بار ئىبادهتخانىنى دۈشمهنلهر  بىلهن تولغان ھېلىقى نائاكال

خانىسى بولسا نائاكال كۇتۇپ راستئهگهر بۇ رىۋايهتلىرىمىز ، تاپالمىغان

ئامان ئېسهن  ھېلىقى ئىبادهتخانىنىڭ خارابىسى ئاستىدا ئهينهن ئۆز پېتى

  .دېدى " تۇرۇۋاتىدۇساقلىنىپ 

نامىنى ئاتاپ ، تۇرىۋاتىدۇكى  بېرىپبېشارەتبۇ ماڭا شۇنىڭدىن 

، يولالر ،كهشمىر ۋه شىمالىي ھىندىستاندىكى جايالر، ئۆتكهن تىبهت

 ه بۇ ئۇچۇرنىڭ سىياسىي قىممىتىئۆتكهللهر ھهققىدىكى يازمىلىرىم ئىچىد

شۇڭا ، بۇ ئۇچۇرالرنىڭ تولۇق ئاساسى بار: سهۋەب، يۇقىرىھهممىدىن 
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 رايىغا بېقىشنى ئۆزۈمنىڭ بۇرچۇم ۋه خۇشاللىقىم دهپ بۇنىڭدا كۆڭلۈمنىڭ

  .قارايمهن

 مهدهنىيهتلهرنىڭ بىرسى قهدىمكىخهنزۇ مهدهنىيىتى ئهڭ  __ جۇڭگو

لېكىن خهنزۇ مهدهنىيىتىنىڭ تارىخى ، لدىكه  ۋه شۇنداق قارىلىپدېيىلىپ

 ھالدا ئۆز ئومۇميۈزلۈك ئۇالر.  يىل ئهتراپىغىال بارىدۇ5000ئارانال 

ئهمهلىيهت  لېكىن، مهدهنىيىتىمىزنى ئۆزىمىز راۋاجالندۇرغان دهپ ئىشىنىدۇ

خهنزۇالرنىڭ مهدهنىيىتى ئۇالرغا ئاتىلىرى تهرىپىدىن . ئۇنداق ئهمهس

رسى خهنزۇالر قارىماققا موڭغۇلالرغا بهك يهنه بى، قالدۇرۇلغان مىراس

ئۇالرنىڭ يىراق ، تهۋهئىرقىغا ئۇالر يېرىم موڭغۇل  لېكىن، ئوخشاپ كېتىدۇ

 دهۋرىده بىر ئىمپېرىيىسىئۇيغۇر . بوۋىلىرى ئاق تهنلىك ئارىيانالردۇر

جهنۇبىغا جايالشقان  ئىمپېرىيىسىنىڭمۇنچه ئاق تهنلىك ئۇيغۇرالر ئۇيغۇر 

ۋه  ىك موڭغۇلالر بىلهن ئۆيلۈك ئوچاقلىق بولغانئهللهردىكى سېرىق تهنل

 قۇرۇپ ئىمپېرىيىسىنى خهنزۇالرنىڭ تۇنجى ئهۋالدلىرىئهنه شۇالرنىڭ 

ئۇيغۇرالرنىڭ ئهرلىرى سېرىق تهنلىك  " يازمىالردا قهدىمكى، چىققان

 ئايالالرنى تالالپ ئهمرىگه ئاالتتى بهدىۋىلهرنىڭ ئارىسىدىكى چىرايلىق

، تهرجىمىدىكى خاتالىق ۈبهىسىزكى بۇشهك ش. دهپ قهيت قىلىنغان "

دۇنيادا  ،چۈنكى ئۇ چاغالردا بۇنداق تويلىشىشنىڭ بولۇپ تۇرغانلىقى ئېنىق

 ئۇنىڭ دېمهك،  چىراي تۇرقىدىن مهلۇم بولمايدۇھېچقاچانبهدىۋىلهر 

ئهنئهنه ، دېگهنلىكتۇر " ئېرىق ئهبگارسېرىق تهنلىك  " مهنىسى

 ئۇيغۇرالرغا قارىغاندا تېخىمۇ تهنلىك موڭغۇلالر سېرىق " جهھهتته بۇ

مهدهنىيىتىنى ئۇيغۇرالرنىڭكىگه  ئۇالرنىڭ،  ھالهتته بولۇپبهدەۋى

بۈگۈنكى كۈندىمۇ .  ئىسپاتاليدۇدېگهننى  "سېلىشتۇرغاندا تۆۋهن تۇراتتى
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 بولۇپمۇ ئالىي نهسهپتىكىلىرىنىڭ ئۆڭى ئاق سۈزۈك، نۇرغۇن خهنزۇالرنىڭ

. قېنىنىڭ ئاالمىتىدىن ئىبارهتبۇ ئۇالرنىڭ تومۇرىدىكى ئۇيغۇر ، بولىدۇ

ئادهتتىكى قارا ئىش قىلىدىغان خهنزۇالردا ، نهسهبلىك بۈگۈنكى تۆۋهن

 سېرىق تهنلىك موڭغۇلالرنىڭ قهدىمكىبولسا  مانا بۇالر، ئۇيغۇر قېنى يوق

  .ئهۋالدلىرىدۇر

بولغان ئۇيغۇر دادىالر پهرزهنتلىرىنىڭ  بۇنداق ئۆيلۈك ئوچاقلىق

، بهكمۇ ئهھمىيهت بېرهتتى ىپ چوڭ بولۇشىغائۇيغۇرالرغا خاس تهربىيىلىن

يۈكسهك  ئۇيغۇرالرغا خاس، شۇڭا تومۇرىدا ئۇيغۇر قېنى ئېقىپ تۇرغان

 ئىمپېرىيىسىنى تۇنجى خهنزۇ ئهۋالدالرمهدهنىيهتنىڭ تهربىيىسى سىڭگهن 

ئۇالرغا ئاتا بوۋىلىرىدىن ___  خهنزۇ مهدهنىيىتى دېمهك. چىققان قۇرۇپ

خهنزۇالرنىڭ . يغۇر مهدهنىيىتىدىن ئىبارهتئۇ قهدىمكىمىراس قالغان 

ساقالنغان نۇرغۇنلىغان يازمىالر  تهرىقهتچىلىك دىنى ئىبادهتخانىلىرىدا

بىرمۇنچه خهنزۇ   ئوتتۇرىغا قويغانلىرىمىزنى ئىسپاتاليدۇ ھهمدهيۇقىرىدا

 بۇنىڭدىن باشقا.  بۇنى شهك شۈبهىسىز ئېتىراپ قىلىدۇمۇتهپهككۇرالر

اشتىن ئاياق ئاسىيادىال ياشىغان بولماستىن خهنزۇالر ب "  خهنزۇالردا

 ئهللهردىن قۇياش چىققان جايالرنى قوغلىشىپ كهلگهن بهلكى ئۇالر يىراق

  .گهۋدىلىك ساقالنغان  ئهنئهنىۋى قاراشدېگهن "

 مهن خهنزۇالرنىڭ رىۋايهت تۈسىدىكى تارىخىنى شهكىللهندۈرگهن

بۇالر ، تىمخهنزۇ رىۋايهت ئهپسانىلىرىنى تېپىپ توپالشقا تىرىشىپ باق

لېكىن مهن ئۇالرنى تېپىشقا ، بولۇشقا تېگىشلىك بولسىمۇ مهۋجۇدئهسلىده 

  .بواللمىدىم مۇۋهپپهق
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پاركېرنىڭ جۇڭگو تارىخى توغرىسىدىكى كىتابىنىڭ . ئې. تۆۋهنده خ

  :بېتىدىن مىسال كهلتۈرىمهن -71

  دهۋرى سهلتهنهت سۈرگهن  پادىشاھالر سانى  سۇاللىلهر نامى №

   يىلالر- 2206 -2852  9  ۋرىبهش پادىشاھ ده  1

   يىلالر- 1767 -2052  18  شيا  2

  يىلالر -1122 -1766  28  شاڭ  3

   يىلالر-828 -1121  10  غهربىي جۇ  4

   يىلالر-255 -827  25  شهرقىي جۇ  5

جهدۋەلدىكى يىلنامىلهرنىڭ ھهممىسى مىالدىيىدىن : ئهسكهرتىش

  .بۇرۇنقى يىلالر

اللىلهرده ئۆتكهن سۇ  ئاساسالنغاندا ھهرقايسىيۇقىرىقىالرغا

  :تۆۋهندىكىچه پادىشاھالرنىڭ ئوتتۇرىچه ھۆكۈمرانلىق يۈرگۈزگهن ۋاقتى

   يىل71بهش پادىشاھ دهۋرى ئوتتۇرىچه ھۆكۈمرانلىق دهۋرى 

   يىل24ئوتتۇرىچه ھۆكۈمرانلىق دهۋرى  شيا

  يىل 23شاڭ ئوتتۇرىچه ھۆكۈمرانلىق دهۋرى 

   يىل29غهربىي جۇ ئوتتۇرىچه ھۆكۈمرانلىق دهۋرى 

   يىل22ھۆكۈمرانلىق دهۋرى  شهرقىي جۇ ئوتتۇرىچه
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تامامهن  دېگىنىبهش پادىشاھ دهۋرى  " :پاركېر مۇنداق دهيدۇ

ساڭ ؛  ئهپسانه ئارىالشقان رىۋايهتدېگىنىمۇشيا سۇاللىسى ؛ ئهپسانه

غهربىي جۇ سۇاللىسىده سهلتهنهت ؛  ئاساسهن رىۋايهتدېيىلگىنى سۇاللىسى

شهرقىي جۇ سۇاللىسىده ؛  رىۋايهتيېرىم دېگىنى پادىشاھ 10سۈرگهن 

  ." تارىخدېگىنى پادىشاھ 25سهلتهنهت سۈرگهن 

بىز شۇنداق خۇالسىگه كېلىمىزكى پاركېر ئاڭلىغانلىرىغا  يۇقىرىقىالردىن

، كۆرگهنلىرىگه ئىشهنگهن پهقهت ئۆز كۆزى بىلهن، ئهمهس

ئۇ ئۆزى  رىۋايهتلهرنىڭ مهيلى قانچىلىك راست بولۇشىدىن قهتئىينهزهر

 يازمىالرنى كۆرۈشتىن ئىلگىرى ئۇالرنىڭ قىلغۇدەكهنچ ھاسىل ئىش

مېنىڭ ئادىتىم بولسا . بىردهك ئهپسانه دهپ قارىغان ھهممىسىنى

ئۇنىڭ كېلىپ چىقىش مهنبهسىنى  ئهپسانىنى ئىز قوغالپ سۈرۈشتۈرۈپ

ئهپسانه ياكى   قېتىمدا ئۇنىڭ-100 بولمىسىمۇ قېتىمدا -90، ئىزدهيمهن

 ئهپسانه رىۋايهتلهر ئۈزۈپ چاپلىنىش. نىقلىنىدۇرىۋايهت ئىكهنلىكى ئې

لېكىن ، جهريانىدا نهتىجىسىده كهم كۈتىسىز توقۇلمىغا ئايلىنىپ كېتىدۇ

. ساقىت قىلماسلىق كېرهككى ئوت يېقىلمىسا ئىس چىقمايدۇ شۇنى نهزهردىن

ئهپسانىنىڭ ئازدۇر كۆپتۇر ئۈزۈپ چاپالنغان  خۇددى پاركېر ئېيتقاندهك

ھېلىقى ئاغزىدىكى خهلق ، گۇمانالنمايمهن كىدىن مهنمۇرىۋايهت ئىكهنلى

خىل نهق يازما خاتىرىلهرنى  توقۇلمىالرنىڭ ئارقىسىغا يوشۇرۇنغان خىلمۇ

  .مۇمكىن دىنى ئىبادهتخانىلىرىدىن تېپىش) داۋجياۋ(تهرىقهتچىلىك 

  يىلىدىن تارتىپ تاكى- 200پاركېر خهنزۇالرنىڭ مىالدىدىن بۇرۇنقى 

 ئۇ.  شهرھىلىگهنتهپسىلىيتارىخىنى ياخشى ۋه ھازىرغىچىلىك بولغان 
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قهبىلىلىرى ۋه مىللهتلىرىنىڭ گۈللىنىش ۋه زاۋاللىققا  ھهرقايسى موڭغۇل

لېكىن ياپونالرغا كهلگهنده . بهرگهن يۈزلىنىش تارىخىنى بايان قىلىپ

، كېچىككه كىرىپ قالغان يهنى ئۇالر توغرىسىدا خاتا، مۇتلهق خاتاالشقان

ئۇنىڭ  .ھۆكۈملىرىدىن شۈبهىلىنىشكه ئهرزىيدۇئۇنىڭ بۇ جهھهتتىكى 

يېزىقچىلىق ئىستىلى يوغان مۈڭگۈزلۈك قوينى ئېلىپ كېلهلمىگهنلىكى 

ماركو پولونى ھهپسىگه ئالغۇچىالرنىڭكى بىلهن ئوخشاپ  ئۈچۈن قېرى

ۋهيرانچىلىقالرنىڭ ئىزنالىرى ۋه باشقا تارىختىن  ئۇنىڭ گوبىدىكى، كېتىدۇ

ئىزالرنى قانداق ئىزاھالپ  رگه ئائىتبۇرۇنقى بۈيۈك ئۆزگىرىشله

نهرسىلهرنىڭ  روشهنكى ئۇنىڭ نهزىرىده بۇنداق، ئۆتكهنلىكىنى ئۇقمىدىم

  .چاغلىق بولسا كېرهككارايىتى 

 مىڭ يىلالر 8 - 7ئارىدىن  ، ۋهيران بولۇپئىمپېرىيىسىئۇيغۇر 

سانسىزلىغان  ئۇششاق مىللهتلهرنىڭئىرقىدىكى ئۆتكهندىن كېيىن موڭغۇل 

 ۋه قۇباليالرچىنگىزخان .  شهرقىي ئاسىياغا كۆچۈپ كېلىپ ياشىغانئاھالىسى

قۇباليخان . تهۋه موڭغۇل مىللىتىنىڭ مهشهۇرلىرىدۇرئىرقىغا ئهنه شۇ تاتار 

 يىلالر بۇرۇن 600يىللىرى يهنى بۇنىڭدىن تهخمىنهن  -1277مىالدى 

ۋه پهيالسوپى كۇڭفۇزى مىالدىدىن  مۇتهپهككۇرىبۈيۈك خهنزۇ . ئۆتكهن

يهنى ، ئارىلىقتا  يىلالرغىچه بولغان- 480 يىلىدىن - 511بۇرۇنقى 

 . يىلالر ئۆتكهنده ياشىغان300جۇڭگونىڭ يازما تارىخى باشلىنىپ 

كىتابالرنى  چىن شىخۇاڭ بارلىق ئىمپېراتور يىلى -214مىالدىدىن بۇرۇنقى 

 دائىر ئهسهرلهرنى كۆيدۈرۈپ تاشالش ئهدەبىياتىغاجۇڭگو  قهدىمكىۋه 

كىتابالر بۇنىڭ بىلهن سان ساناقسىز  ،شۈرگهنھهققىده بۇيرۇق چۈ

 ئوتقا كىتابلىرىمۇمېڭزىنىڭ  كۇڭفۇزى ۋه، كۆيدۈرۈۋېتىلگهنتارتىۋېلىنىپ 
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تاتارلىرىنىڭ جۇڭگونىڭ  ھۇن. تاشلىنىش تهقدىرىدىن قېچىپ قۇتۇاللمىغان

ئۈچۈن  ىنىشقوغدشىمالىغا توختىماي ئېلىپ بارغان ھۇجۇملىرىدىن 

لىنى سوقتۇرغىنى دهل پادىشاھ چىن شىخۇاڭ جۇڭگونىڭ سهددىچىن سېپى

 يازمىالرنى تهل تۆكۈس كۈل قىلىۋېتىش نىيىتىنى قهدىمكىبارلىق  ئۇ، بولۇپ

چۈنكى يازمىالرنىڭ بىرمۇنچىلىرى ، ئاشۇرالمىغان تولۇق ئىشقا

دىنى ئىبادهتخانىلىرىدا يوشۇرۇن ) داۋجياۋ( ۋه تهرىقهت قۇتقۇزۇۋېلىنغان

سۈپىتىده ساقلىنىپ  تهۋەررۈكشۇ جايالردا دىنىي ھازىر ، ساقلىنىپ قېلىنغان

كىشىلهرنىڭ  بۇنى شۇ ئىبادهتخانىالرنىڭ ئۆزگه ھهرقانداق، تۇرىۋاتماقتا

  . ئهمهسمۇمكىنكۆرهلىشى 

كېيىنكى . تۈگىدى بابشۇنىڭ بىلهن شهرقىي ئاسىيا توغرىسىدىكى 

 شۇنىڭ بىلهن يىراق شهرقى. غهربىي ئاسىيا ھهققىده توختىلىمهنبابتا 

 ۋه ئۇنىڭ پايتهختىگه دائىر ئىمپېرىيىسىاسىيادىكى بۈيۈك ئۇيغۇر ئ

  .تولغان جهسهت ساندۇقىنىڭ ئاغزى ئېتىلدى مهزمۇنالر بىلهن

____ بۇ يهرده توختالغىنىم  مېنىڭ ___ ئىمپېرىيىسىئېرا ئۇيغۇر  -3

دهپ  " باالسى توپان " ئىنجىلدا،  يىلالر ئىلگىرى يۈز بهرگهن20000

 شهتلىك ئاپهتتىن بۇرۇن ئهپسانه تۈسىنى ئالغانقهيت قىلىنغان دهھ

دىن بۇرۇن ۋه يار پوستىلىقىدىن تاغالر " مۇز دهۋرى " گېئولوگىيىلىك

 ئىمپېرىيىسىدىن ئېرادىكى ئۇيغۇر - 3يهنى ، چىقىشتىن بۇرۇنقى كۆتۈرۈلۈپ

  .ئىبارهت

 ئىمپېرىيىسىنىڭخهرىته بۈيۈك ئۇيغۇر ئاددىي بهتتىكى   214-

 ھازىرقى جايالرغا مهقسىتىدە ىنى كۆرسىتىشدائىرىسى ۋه كۆلىم
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بىرمۇنچه   يىلالر بۇرۇن20000بۇنىڭدىن . ئۇيغۇنالشتۇرۇپ سىزىلدى

مهن ، يهنه بىرمۇنچه يهرلهر ئۆرلهپ چىققان،  كهتكهن بولساچۆكۈپيهرلهر 

ئوكياندىن ئاتالنتىك ئوكيانغا قارىتىپ ئاسىيانىڭ مهركىزىنى ۋه  تىنچ

مانا مۇشۇ سىزىق ، سهتكۈچ سىزىق سىزدىمبىر كۆر ياۋروپانى كۆرسهتكهن

  .مهركىزىدۇر  تهخمىنىئىمپېرىيىنىڭ

 ئهڭ چهتتىكى. ئۇيغۇرالرنىڭ قالدۇقلىرى بالقانلىقالر ئارىسىدا تېپىلىدۇ

بېرىتونالر ۋه ، فرانسىيىدىكى ئېرالندالر___ ئالدىنقى قاراۋۇللىرى 

نچىلىك  شىمالىي چېگرىسىنىڭ قائىمپېرىيىنىڭ. باسكالردۇر ئىسپانىيىدىكى

 قهدىمكىسىبىرىيىدىن ئىشقىلىپ يىراق ، نامهلۇم ئۇزاقالرغا سوزۇلغانلىقى

  .تېپىلدى ئۇيغۇر شهھهرلىرىنىڭ خارابىلىرى

 خهرىتىنىڭ غهربىي قىسمى جهزمهنلهشتۈرگىلى بولمايدىغان چېگرىسىنى

___ ئېنىق مۇئهييهنلهشتۈرۈشكه بولىدىغان ئىككى چېگرىسى ، كۆرسىتىدۇ

.  ئىبارهتئىمپېرىيىسىدىن ناگا جهنۇبتىكىان ۋه ئوكي شهرقته تىنچ

تىنچ ياۋروپانىڭ ئوتتۇرىسىنى كېسىپ ئۆتۈپ  ئۇيغۇرالرنىڭ ئېنىق ھالدا

ئالدىنقى قاراۋۇللىقىنى  ئوكيانغا كېڭهيگهنلىكى ياكى بولمىسا

ئوكيان  ھالبۇكى بىز ئاتالنتىك. تۇرغۇزغانلىقى تېخى نامهلۇم بىر سىر

 لېكىن ئۇالرنىڭ كېلىش مهنبهسىنى، رىنى تاپتۇقبويلىرىدا ئۇالرنىڭ پۇشتىلى

  . دهپ بېرهلمىدىھېچكىم

 ئىمپېرىيىسى  شهرق ھۆججهتلىرىده بايان قىلىنىشىچه ئۇيغۇرقهدىمكى

 خانلىق ياكى بهگلىكلهردىن، كىچىك ئۆز ئالدىغا خان ھۆكۈمرانلىرى بار

 يۇقىرى بولسىمۇ لېكىن ئۇ يهنه بىر ئهڭ ئىمپېرىيهتهركىپ تاپقان بىر 
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ئۇ بولسىمۇ مېتروپولىيه قۇياش ، پادىشاھقا قارام بولغان  ياكىئىمپېراتور

 ئهندىزىمىزگه ھۆكۈمهتئۆزىمىزنىڭ . بولغان  مۇغا قارامئىمپېرىيىسى

 زورىيىپ بىر قوشما ئىمپېرىيىسىنىڭ نهزهر تاشاليدىغان بولساقال ئۇيغۇر

ى بولسا مۇنىڭ ئۆز، ئهمهس ئايالنغانلىقىنى قىياس قىلىشىمىز تهسشتاتقا 

  .ئىدى شتاتشۇ چاغدىكى دۇنيادىكى بىردىنبىر قوشما 

  

دىگهن » غايىپ قىتئه ـــ مۇ« جامېس كولونېل چېرچىۋاردنىڭ 

 . بابىدىن تهرجىمه قىلىندى- 13كىتابىنىڭ 
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  قۇرۇقلۇق مۇقهدىمكى

 Yawuz: تورغا يوللىغۇچى

  :توردىكى ئادرېسى

http://www.orkhun.com/bbs/ShowPost.asp?ThreadID=96 

  كىرىش سۆز

مېنىڭ بۇ ئهسىرىمنىڭ بارلىق ئىلمى ماتېرىياللىرى ئىككى خىل 

ئاساسىدا ) ت. مهنىسىنى يېشىش ئو(قهدىمكى تابلىچكالرنىڭ تهرجىمىسى

 "اندا تاپقان ئۇنىڭ بىرى مهن ئۇزۇن يىلالر بۇرۇن ھىندىست. يېزىلغان

، يهنه بىرى بولسا ئۇليام نىۋېن مېكسىكىدا تاپقان زور "ناكال تابلىچكىسى

  .تاش تابلىچكىالردىن ئىبارەت)  دىن ئارتۇق نۇسخا2500(مىقداردىكى 

سهۋەبى، ئۇالردىكى . ھهر ئىككى خىل تابلىچكىالر ئورتاق مهنبهگه ئىگه

  .ن ئېلىنغانئۈزۈندىلهر ۋۇ نىڭ مۇقهددەس ئىلهام يازمىلىرىدى

ناكال تابلىچكىلىرى ناگالرنىڭ سىمۋوللىرى ۋە بهلگىلىرى بىلهن  

يېزىلغان بولۇپ، رىۋايهت قىلىنىشىچه، ئۇالر ئىنسانالرنىڭ ئهڭ قهدىمكى 

مىڭ 15تهخمىنهن ( ئاندىن غاۋەتهندە ئىجاد قىلىنىپ، ئالدى بىلهن بېرمى

  .ھىندىستانغا يۆتكهلگهن) يىل بۇرۇن

 نىڭ قهيهردە ئىجاد قىلىنغانلىقى ھازىرغىچه  "ىلىرىمېكسىكا تابلىچك" 

ئۇالر شىمال ياكى ئۇيغۇرچه سىمۋول ۋە بهلگىلهر بىلهن . ئېنىق ئهمهس
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بىراق، ھهر ئىككىال تابلىچكىالر ئىنسانالرنىڭ ئهڭ قهدىمكى . يېزىلغان

ئۇالر مېكسىكىدا . ۋەتىنى مۇ نىڭ مۇقهددەس ئېلىپبهسى ئاساسىدا يېزىلغان

 ياكى ئىنسانالرنىڭ قهدىمكى ۋەتىنىدە ئىجاد قىلىنغانمۇ ىنغانمۇقىلئىجاد 

. بۇنىڭغا بىر نېمه دېيهلمهيمهن) ئاندىن مېكسىكىغا يۆتكهپ ئاپىرىلغانمۇ(

ئهمما ئايرىم تابلىچكىالرنىڭ مهزمۇنىدىن قارىغاندا، ئۇالردىن 

 مىڭ يىلدىن ئارتۇق بولغان، بهزى مېكسىكا 12يېزىلغانلىقىغا 

 ھېكمهتلىك سۆزلهرنى  ىدا مۇ ھهققىدە يېزىلغان بىر نهچچهتابلىچكىلىر

  .بايقىدىم

كىتابىمدا ئوتتۇرىغا قويۇلغان پاكىتالرنىڭ ئىشهنچىلىك ئىكهنلىكىنى 

بۇ .  تهتقىقات ئېلىپ باردىم-ئىسپاتالش ئۈچۈن ئۇزۇن يىلالر تهجرىبه

ڭ تهتقىق قىلىشىمنى- تهكشۈرۈپ ۋاقىتئهسهر مېنىڭ يېرىم ئهسىرگه يېقىن 

نهتىجىسى بولۇپ ئۇنىڭدا ئهڭ قهدىمكى ۋە ئهڭ قىزىقارلىق ناكال 

. تابلىچكىلىرىدا بايقىغان نهرسىلىرىمنىڭ ھهممىسى تولۇق بايان قىلىنغان

  .مهن تېخى ھازىرغىچه ئۇالردا بىرەر خاتالىقنىڭ بارلىقىنى تاپالمىدىم

خۇددى ناكال تابلىچكىلىرىغا ئوخشاشال، مېكسىكا تابلىچكىلىرىمۇ 

انداقتۇر بىر زامانالردا يهر شارىدا نۇرغۇن جهھهتلهردە بىزدىن ئۈستۈن ق

 بولغانلىقىغا گۇمانلىنىشىم مهۋجۇدقويىدىغان قهدىمكى مهدەنىيهتنىڭ 

 بىرلهشتۈرۈپ قهدىمكى يېزىقالر بىلهن   باشقا. ئۈچۈن ئاساس قالدۇرمىدى

ىر ۋە يۇكاتان ، مىسپېرىسىيهقارىغاندا، بۇ تابلىچكىالر ھىندىستان، بابىلۇن، 

مهدەنىيهتلىرىنىڭ ئۆتكهن زاماندىكى بۈيۈك مهدەنىيهتنىڭ پهقهت بىر 

  . پارچه ئۇچقۇنىدىنال ئىبارەت ئىكهنلىكىنى ئىسپاتاليدۇ
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  يوقالغان قۇرۇقلۇق

مۇ نىڭ ھاالكهت تارىخى ھهقىقهتهنمۇ -ئىنسانالرنىڭ قهدىمكى ۋەتىنى 

ۇرۇن، ئالىمالر بۇرۇن تىنچ بۇنىڭدىن بىر نهچچه ئون يىل ب. غهلىته بىر ۋەقه

 بولغانلىقى، كېيىنچه ئىسسىز غايىب مهۋجۇدئوكياندا بىر چوڭ قۇرۇقلۇقنىڭ 

بىراق، يېقىندا ھهقىقهتهنمۇ مۇشۇنداق بىر . بولغانلىقىغا گۇمان قىلىشقانىدى

بۇ . زېمىننىڭ بولغانلىقىنى ئىسپاتاليدىغان مهلۇم ئىسپاتالر تېپىلدى

  . ه بۆلۈنىدۇئىسپاتالر بىر نهچچه تۈرگ

بىرىنچىدىن، باشتا ئېيتىپ ئۆتكىنىمدەك ھىندىستاننىڭ بىر 

ئىبادەتخانىسىدا مۇقهددەس تابلىچكىلىرىمۇ تاپقاندىن كېيىن راھىب 

بۇ تابلىچكىالر مۇ نىڭ . ئالىمنىڭ ياردىمى بىلهن مهنىسىنى يهشكهنىدىم

  بولغانلىقىنى ئىسپاتاليدىغان دەسلهپكى ئىسپاتالر بولۇپالمهۋجۇد

قالماستىن، بهلكى مېنىڭ پۈتۈن يهر شارىنى ئايلىنىپ يهنه باشقا 

تابلىچكىالردا . ئىسپاتالرنى ئىزدىشىمنىڭ باشلىنىش نۇقتىسى بولدى

ناكالالرنىڭ ئۆز ۋەتىنى بولغان تىنچ ئوكياننىڭ ئوتتۇرىسىغا جايالشقان 

ه، زېمىندىن ئايرىلغانلىقى بايان قىلىنغان، ئۇنىڭدىن باشقا، ئۇالردا يهن

ئىنسانالرنىڭ يارىتىلىشى ۋە ئۇالرنىڭ بۇ زېمىندا پهيدا بولۇشى 

كېيىنچىرەك مىسىر، ھىندىستان ۋە مايا دۆلىتىدە يېزىلغان . تهسۋىرلهنگهن

ئىسپاتالردا مۇ دۆلىتىنىڭ يهر تهۋرەش سهۋەبىدىن ۋەيران بولغانلىقى ۋە 

ىنى تىنچ بۇ دۆلهتنىڭ زېم. تهسۋىرلهنگهنئوت دېڭىزىغا غهرق بولغانلىقى 

ئوكيان ئاستىغا غايىب بولغان بولۇپ، بۇرۇن قۇدرەتلىك، مهدەنىيهت 

  .گۈللهنگهن يهردە ھازىر دېڭىز دولقۇنى مهۋج ئۇرماقتا
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 بولغانلىقى ھهققىدىكى دەلىللهر ھىندى مهۋجۇدئىككىنچىدىن، مۇ نىڭ 

ىچىگه ئالغان  ئ قاتارلىق كالسسىك ئهسهرلهرنى ئۆز "رامايانا"  ئېپوسى

رامايانا ئېپوسنى ئايودفى . كى تېكىستلهردىمۇ ئۇچرايدۇقهدىم

ئىبادەتخانىسىنىڭ باش راھىبى نارادىنىڭ ئېيتىپ بېرىشى بىلهن ئۆز 

. ېزىپ قالدۇرغانيزامانىسىنىڭ دانىشمىنى ۋە تارىخچىسى ۋالىمىكى 

 " چىرما " پولكوۋنىك چىرچىۋارد( ئېپوسنىڭ بىر جايىدا ۋالىمىكى ناكالالرنى

 ئۆزلىرىبېرمىغا شهرقتىكى " )  چىنىنى كۆزدە تۇتقان-  ھىندىدەپ پۈتكۈل

، يهنى تىنچ ئوكيان تهرەپتىن كهلگهن  "تۇغۇلغان مهملىكهتتىن كهلگهن

 قهدىمكىتىروئان " ھازىر بېرىتانىيه مۇزېيىدا ساقلىنىۋاتقان . دېيىلگهن

ىڭ رىۋايهتلهرن (ئېپوسالر مۇقهددەس تابلىچكىالر ۋە ۋالىمىكى  "قوليازمىسى

بۇ قهدىمكى مايا كىتابى .) راستلىقىنى ئىسپاتاليدىغان ھۆججهتلهرنىڭ بىرى

بهلگه .  تىلغا ئېلىنغان "مۇ مهملىكىتى" ئۇنىڭدا . كاتاندا يېزىلغانوي

. ئورنىدا بىز ھىندىستان، بېرما ۋە مىسىردا بايقىغان سىمۋولالر ئىشلىتىلگهن

 ناملىق مايا  "ر توپلىمىكورتىسا قانۇنال" دەلىللهرنىڭ يهنه بىر مهنبهسى 

 بىلهن بىر دەۋردە  " قوليازمىسىقهدىمكىتىروئان  "كىتابى بولۇپ، ئۇ

 ۋە مىسىر، گرېتسىيه "لىخاسا قوليازمىلىرى" ئۇنىڭدىن باشقا، . يېزىلغان

 ۋە ئا ھۆججهتلهرمهركىزى، ئامېرىكا، مېكسىكىالردىن تېپىلغان يۈزلىگهن 

  . تاش يېزىقلىرىمۇ بارق ش نىڭ غهربىي شتاتلىرىدىكى قىيا

ئۈچىنچىدىن، ئىنسانالرنىڭ ئهڭ قهدىمكى ۋەتىنى غايىب بولغان چوڭ 

قۇرۇقلۇق مۇ غا ئىسپات بوالاليدىغان ئىبادەتخانىالر ۋە مهنزىرىلهرنىڭ 

  .مهۋجۇدشهكلى چۈشۈرۈلگهن نهرسىلهرنىڭ قالدۇقلىرى 
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ا، توڭا جهنۇبىي دېڭىزدىكى بهزى ئارالالردا، بولۇپمۇ، پاسخا، ماڭائىن

تاچۇ، پوناپې ۋە مارىئان ئاراللىرىدا مۇ دەۋرىدىن قېپقالغان تاشتىن 

. ياسالغان قهدىمكى ئىبادەتخانىالرنىڭ خارابىلىرى تا ھازىرغىچه ساقالنماقتا

. يوكاتاندىكى ئۇشىمال شهھىرىدە يېرىم ۋەيران بولغان بىر ئىبادەتخانا بار

د ئېيتىپ ئويۇپ يېزىلغان نى يا"غهربتىكى بىز كهلگهن زېمىن" ئۇنىڭدا 

مېكسىكىنىڭ غهربىي جهنۇبىدىكى مېكسىكا پىرامىداسى ئويۇپ . خهتلهر بار

" ئۇمۇ . يېزىلغان يېزىقلىرى بىلهن كىشىگه چوڭقۇر تهسىر قالدۇرىدۇ

  .هننگنىڭ ھاالكىتىنىڭ خاتىرىسى ئۈچۈن تىكله" غهربىدىكى يهر

 جۇڭگو، جهنۇبىي تۆتىنچىدىن، مىسىر، بهرمه، ھىندىستان، ياپونىيه،

دېڭىز ئاراللىرى، مهركىزىي ئامېنىكا، جهنۇبىي ئامېرىكا، شىمالىي 

ئامېرىكىدىكى بىر مۇنچه قهبىلىلهر ۋە قهدىمكى مهدەنىيهت مهركهزلىرى 

ۋە ) مهنه بهلگىلىرى(بولغان باشقا جايالردىن تېپىلغان بهزى سىمۋولىكالر 

يىتى ئاسانال بايقاش رىۋايهتلهرنىڭ ئوخشاپ كېتىدىغانلىقلىرىنى ناھا

بۇ سىمۋولىكالر ۋە رىۋايهتلهر شۇنچىلىك ئوخشىشىپ كېتىدۇكى، . مۇمكىن

مانا .  قالمايدۇه مۇ دىن كهلگهنلىكىدە شۈبه-بۇالرنىڭ بىر ئورتاق مهنبه

  .شۇالرغا ئاساسهن مۇ نىڭ ھاالكهت تارىخىنى تهسهۋۋۇر قىالاليمىز

تاپقان بولۇپ، ئۇنىڭ رلىقالردىن تهشكىل ىبۇ قۇرۇقلۇق بىپايان ئېد

. اۋايدىن، جهنۇبتا تاكى تىنچ ئوكياننىڭ جهنۇبىغىچه سوزۇلغانھشىمالدا 

ئۇنىڭ جهنۇبىي چېگرىسى پاسخا ئارىلى بىلهن فىجى ئاراللىرىنى 

مۇ نىڭ زېمىنى شهرقتىن . بهلگىلهنگهنتۇتاشتۇرىدىغان سىزىق بويىچه 

چوڭ قۇرۇقلۇق . ن مىل بولغا3000 مىل، شىمالدىن جهنۇبقا 5000غهربكه 
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ئۈچ كىچىك قۇرۇقلۇقتىن تهشكىل تاپقان بولۇپ، ئۇالرنى تار بوغۇزالر ياكى 

  . دېڭىز ئايرىپ تۇرغان

 ــــپاسخا ئارىلى تابلىچكىلىرى  ( "بىپايان تۈزلهڭلىكلهرگه ئىگه " بۇ

ئۇنىڭ ۋادىلىرى ۋە . ئىسسىق بهلۋاغ مهملىكىتى ئىدى) ئاپتور ئىزاھاتى

" . ئېتىزالر بىلهن تولغانىدى ەل يايالق ۋە مۇنبهتتۈزلهڭلىكلىرى گۈز

 تروئان قهدىمكى قوليازمىسى " ( " يهرلىرىئېدىرلىقئانچه ئېگىز بولمىغان 

باراقسان ئىسسىق بهلۋاغ ئۆسۈملۈكلىرى  -   بولسا بۈك)  ئاپتور ئىزاھاتى"

يهر يۈزىدىكى بۇ جهننهتنىڭ ئۇپۇقلىرى تۈپتۈز بولۇپ، . بىلهن قاپالنغانىدى

يهر قاتلىمىدىن . ېچقانداق ئېگىزلىكى ياكى تاغ تىزمىلىرى كۆرۈنمهيتتىھ

  .تاغالر تېخى ئېتىلىپ چىقمىغانىدى

ئۆستهڭلهرنىڭ كهڭ - بۇ بىپايان ۋە مۇنبهت زېمىننى سانسىزلىغان دەريا 

ئۇالر ئورمان بىلهن قاپالنغان دۆڭلهر . ۋە تىنچ ئېقىنلىرى كېسىپ ئۆتهتتى

 بۈگرى ئىز قالدۇرۇپ ۋە ئاجايىپ -دىن ئهگرى ۋە تۈزلهڭلىكلهر ئهتراپى

ھهممىال يهر قويۇق . فانتازىيىلىك ئهگمىلهرنى ھاسىل قىلىپ ئېقىپ ئۆتهتتى

ئۇنىڭغا دەرەخلهر ۋە چاتقاللىقالردىكى . ئۆسۈملۈكلهر بىلهن قاپالنغان

ئېچىلغان رەڭگارەڭ، خۇش پۇراق گۈللهر قوشۇلۇپ ئاجايىپ گۈزەل مهنزىرە 

بىر (ئوكيان ۋە دەرياالرنىڭ قىرغاقلىرى نهچچه ئون مىڭ . ھاسىل قىالتتى

كهڭلىكته قويۇق پالمىزارلىقالر بىلهن )  مېتىرغا باراۋەر1609.35مىل  

ھهيۋەتلىك پاپوروتنىكالرنىڭ يوغان يوپۇرماقلىرى دەريا . قاپالنغان

تۈزلهڭلىكلهردە دەريا ئېقىنلىرى . قىرغاقلىرىغا سايه چۈشۈرۈپ تۇراتتى

ىدىن ئۇششاق كۆللهر ھاسىل بولۇپ، قىرغاق بويالپ سۇ يۈزىدىن كېڭىيىش
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 تۇتۇلغان ئۈنچه زۇمرەت گۈللىرى چۆرىسىگه يېشىل نېلۇپهرسانسىزلىغان 

  . مهرۋايىتالردەك ئېچىلىپ تۇراتتى_

دەريا بويىدىكى دەرەخ سايىلىرىنىڭ ئاستىدىكى سۇ ئۈستىدە، خۇددى 

ى نامايان قىلغاندەك خىلمۇ خىل تهبىئهت ئهينىكىدە ئۆزلىرىنىڭ گۈزەللىكىن

گۈلگه قونۇپ يۈرگهن - بۇ يهرلهردە گۈلدىن- ئۇ يهر. كېپىنهكلهر ئۇچۇشاتتى

ئىسسىق بهلۋاغ ئورمانلىرىدا ياشاۋاتقان بىر خىل  ــــ كولىبىر(كولىبىرالر 

  .قۇياش نۇرىدا خۇددى جانلىق ياقۇتالردەك چاقنايتتى) كىچىك قۇش

  بهسته سايرىشاتتى- ا قۇشالر بهسدەرەخ ئۈستى ۋە چاتقاللىقالرد

ئاسمان پۈتۈن دۇنياغا ئۆزلىرىنىڭ ھاياتىدىن مهمنۇن ئىكهنلىكىنى 

الرنىڭ چىرىلداشلىرى بىلهن نجاكارالپ سايراۋاتقان چېكهتكه ۋە سهرەتا

  .تولغانىدى

بۇدۇشقاق ھاشاراتالرنى ھهيدەش ئۈچۈن يوغان " ئىپتىدائىي ئورمانالردا 

 پادىسى  " يۈرگهن ھهيۋەتلىك پىلالرپۇالڭلىتىپ قۇالقلىرىنى توختىماستىن

  .كېزىشهتتى

روئان قهدىمكى ت" ( مىليون كىشى64 "بۇ پايانسىز چوڭ قۇرۇقلۇقتا 

  .ئالىي دەرىجىلىك پارالق تۇرمۇش كهچۈرەتتى.) ئى. قوليازمىسى ئه

 تورىدەك ھهممه تهرەپكه ئۆمۈچۈكخۇددى " تۈپتۈز يولالر"كهڭ، 

ا سىلىق تاشالر ياتقۇزۇلغان بولۇپ، ئۇالر شۇنچىلىك يوللىرىغ. تۇتاشقانىدى

ئۇالرنىڭ ئارىسىدىن ئوتالرمۇ ئۈنۈپ " كهلتۈرۈلگهنكى، ساجىپ
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شۇ زاماندا تىلغا ) ئى. پاسخا ئارىلى تابلىچكىلىرى ئا" (چاقالمايتتى

" ئون قهبىله" بىرىدىن پهرقلىنىدىغان -  مىليون كىشى بىر64ئېلىنغان 

 ھهممىسى بىر ھۆكۈمهتكه بويسۇناتتى "ن بولسىمۇ كه بۆلۈنگه"خهلق"ياكى 

  ).ئى. ئا. كروئان قهدىمكى قوليازمىسى" (

شۇ دەۋردىن نهچچه ئهۋالد بۇرۇنقى كىشىلهر ئۆزلىرىگه پادىشاھ 

ئۇ دۆلهتنىڭ ئهڭ ئالىي راھىبى ۋە . سايالپ، ئۇنى را دەپ ئاتاشقان

) ئى. اشقا مهنبهلهر ئاالسا يىلنامىلىرى ۋە ب" (  مۇ– را " بولۇپ ئىمپېراتورى

دەپ "  قۇياش ئىمپېرىيىسى "ئىمپېرىيىنىڭ ئۆزى بولسا . دەپ ئاتالغان

  .ئاتالغان

) مهنه بهلگىلهر(چوڭ قۇرۇقلۇقتا بىرال دىن بولۇپ، كىشىلهر سىمۋولال 

ئارقىلىق خۇداغا چوقۇنۇشاتتى، بارلىق كىشىلهر روھنىڭ ئۆلمهسلىكىگه، 

غا قايتىپ "  ا بولغان مۇقهددەس جايىپهيد "ئۆلگهندىن كېيىن ئۆزىنىڭ 

  .كېتىدىغانلىقىغا ئىشىنهتتى

خۇداغا بولغان ئېتىقاد شۇنچىلىك كۈچلۈك ئىدىكى، كىشىلهر ھېچقاچان 

ئىبادەت قىلغاندا ۋە تىلهك . لىشمايتتىى قجۈرئهتئۇنىڭ ئىسمىنى ئاتاشقا 

. لىشاتتىتىلىگهن چاغلىرىدا ئۇنىڭغا پهقهت سىمۋولىكالر ئارقىلىق ئىلتىجا قى

  .دەپ ئۇلۇغلىشاتتى.) ئى. ئا. مايا ۋە تېكىستلهر" ( قۇياش- را "ئۇنى 

بۇ دەۋرىدىكى مۇ نىڭ خهلقى يۇقىرى دەرىجىدە مهدەنىيهتلىك ۋە 

بارلىق خهلقلهر مۇ نىڭ پهرزەنتلىرى ھېسابلىناتتى ۋە ئۆز . بىلىملىك ئىدى

  .دۆلىتىنىڭ ھاكىمىيىتىگه بوي سۇنۇشاتتى
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اشايدىغان خهلقلهرنىڭ كۆپچىلىكى ئاق تهنلىكلهر مۇ نىڭ زېمىندا ي

ئۇالر ھهيران قالغۇدەك چىرايلىق بولۇپ، بهدەنلىرى ئاپپاق ياكى . ئىدى

سارغۇچ، كۆزلىرى يوغان، مۇاليىم، قارا، يهنه سېرىق تهنلىك، قوڭۇر تهنلىك 

 "، " تروئان قهدىمكى قول يازمىسى ("ۋە قارا تهنلىكلهرمۇ بار ئىدى 

، قهدىمكى مۇ خهلقى )ئى. ئا. ۋە باشقا مهنبهلهر"  ۇنلىرىكورنىكا قان

ئۇالرنىڭ كېمىلىرى پۈتۈن . ئاجايىپ ئۇستا دېڭىز سهيياھلىرىدىن ئىدى

غهربىي ئوكياندىن شهرقى ئوكيانغىچه، شىمالىي  "دۇنيانى ئايلىنىپ 

ئۇالر بىناكارلىققا ئىنتايىن … دېڭىزدىن جهنۇبىي دېڭىزغىچه ئۈزۈشهتتى

 پ، تاشتىن ھهشهمهتلىك ئىبادەتخانىالر ۋە سارايالرنى قۇرۇشاتتىماھىر بولۇ

  .، ھهيۋەتلىك ھهيكهللهرنى ياسىشاتتى)ئى. ئا. ۋالمىكى" (

پهن مهركىزىي بولغان يهتته ئاساسلىق شهھهر  - مۇ دۆلىتىدە دىن، ئىلىم

ئۈچ زېمىننىڭ ھهممىال يېرىدە ) ئى. ئا"  لىخاسا يىلنامىلىرى . ("بار ئىدى

مۇ دۆلىتى ئىنسانىيهت . ۇرغۇنلىغان شهھهر، يېزىالر بار ئىدىيهنه ن

پېنى ۋە سودا سېتىق ئىشلىرىنىڭ مهركىزى ۋە بۆشۈكى  -  مهدەنىيىتى ئىلىم

  .زېمىندىكى باشقا بارلىق دۆلهتلهر ئۇنىڭغا قارام ئىدى -  ئىدى، يهر

شهھهرلهردە، كېسىلگهن تاشالردىن ياسالغان ئىبادەتخانىالر قهد 

" يورۇق"بۇ ئىبادەتخانىالرنىڭ ئۈستى ئوچۇق بولۇپ، ئۇنى . دىكۆتۈرگهنى

ئىبادەتخانىالرنىڭ ئۈستىنىڭ ئوچۇق بولۇشى، . ئىبادەتخانا دەپ ئاتىشاتتى

شهپقىتىنىڭ سىمۋولى بولغان را نۇرلىرىنىڭ ئىبادەتخانىغا -خۇدانىڭ مېهرى

ىنى توسالغۇسىز چۈشۈپ، ئىبادەت ۋە سهجدە قىلىۋاتقان كىشىلهرنىڭ باشلىر

بايالرنىڭ كىيىملىرى نېپىز رەختلهردىن  . "يورۇتۇپ تۇرۇشى ئۈچۈن ئىدى
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ئاجايىپ قىممهت باھا تاشالر بىلهن بېزەلگهن بوالتتى، ئۇالر . تىكىلگهن

لىخاسا " (" خىزمهتكارلىرى كۆپ بوالتتى. ھهشهمهتلىك سارايالردا ياشايتتى

  ).ئى. ئا" يىلنامىلىرى

 بىلهن ئۇنىڭغا قارام ئهللهر مۇ نىڭ كېمىلىرى چوڭ قۇرۇقلۇق

بۇ ئۇلۇغ دۆلهت تازا . ئوتتۇرىسىدا توختىماستىن يولۇچىالر ۋە يۈك توشۇيتتى

پهن ۋە سودا مهركىزىگه -گۈللىنىپ، پۈتكۈل زېمىننىڭ مهدەنىيهت، ئىلىم

تاشتىن ھهشهمهتلىك ئىبادەتخانىالرنى ياساپ، گىگانت . ئايالنغان

يۇقسىز دەھشهتلىك يهر تهۋرەش يۈز  تۇۋاقتىداھهيكهللهرنى تۇرغۇزغان 

مۇ دۆلىتىنىڭ جهنۇبىي رايونى يهرنىڭ چوڭقۇر ئاستىدىن كهلگهن . بهردى

ئارقىدىن يهر تهۋرەپ ۋولقان . قاتتىق گۈمبۈرلىگهن ئاۋازدىن تىترەپ كهتتى

  .ئېتىلدى

چوڭ قۇرۇقلۇقنىڭ جهنۇبىي قىرغىقى شىددەتلىك دېڭىز دولقۇنى ئاستىدا 

 تۈتهك ۋە الۋا - ۋولقان ئوت. هرلهر ۋەيران بولدىقېلىپ، نۇرغۇن شهھ

مهملىكهت زېمىنى تۈزلهڭ بولغانلىقتىن الۋا ئېقىپ كېتهلمهي، . پۈركهيتتى

بۇنىڭدىن تاغالر . جايىدا يىغىلىپ قېلىپ كونۇس شهكىلنى ھاسىل قىلدى

بۇنداق تاغالرنى ھازىرمۇ جهنۇبىي ئارالالردا ئۇچرىتىش . ھاسىل بولدى

 ئۆتۈشى بىلهن ۋاقىتنىڭ). ئى. ئا. ا ئارىلى ۋە باشقا ئارالالپاسخ(مۇمكىن 

  .ۋولقانالر ھهرىكىتى توختاپ ۋولقانالر بېسىقتى

ۋولقانالرنىڭ ئېتىلىشى توختىغاندىن كېيىن، مۇ دۆلىتىنىڭ خهلقى 

ۋەيران بولغان شهھهرلهر . ئاستا ئۆزىگه كهلدى - ۋەھىمىدىن ئاستا

  . ئىشلىرى قايتىدىن باشالندىسېتىق - سودا. ئهسلىگه كهلتۈرۈلدى
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نۇرغۇن يىلالر ئۆتۈپ يۈز بهرگهن ۋەقه قهدىمكى تارىخقا ئايالنغان 

پۈتكۈل  . "چاغدا مۇ يهنه قايتىدىن يهر تهۋرەشنىڭ قۇربانىغا ئايالندى

 كۆتۈرۈلۈپچوڭ قۇرۇقلۇق خۇددى ئوكيان دولقۇنىنىڭ ئۈستىدە تۇرغاندەك 

يوپۇرماق كهبى تىترەپ لهرزىگه چايقالدى، يهر خۇددى بوراندا قالغان 

ئىبادەتخانىالر، سارايالر ئابىدە ۋە ھهيكهللهر ئۆرۈلدى، شهھهرلهر . كهلدى

كورتىسا "، "كروگان قهدىمكى قوليازمىسى "(".  خارابىلىققا ئايالندى

  )"ھې. لىخاسا يىلنامىلىرى ئا"ۋە " قانۇنلىرى

يهر . تىترەيتتىيهر بىردە كۆتۈرۈلۈپ، بىردە پهسلهيتتى، تهۋرىنهتتى، 

ئاستىدىن قاتتىق ئاۋاز بىلهن ئېتىلىپ چىقىپ، بۇلۇتالرنى يېرىپ چىقىپ، 

. بۇلۇتالرنى يېرىپ ئۆتكهن ئوت يالقۇنىنىڭ دىئامېتىرى ئۈچ مىلغا يېتهتتى

كۆكته ئۇالر ئاسماننى قاپالپ چېقىۋاتقان چاقماق ئۇچقۇنلىرى بىلهن 

. تۈتهك قاپلىغانىدى- ق ئىسجاھاننى قاپقارا قويۇ-پۈتكۈل يهر. تېگىشهتتى

ھهيۋەتلىك دېڭىز دولقۇنلىرى قىرغاققا ئۇرۇلۇپ تۈزلهڭلىكنى بېسىپ 

ئې كىشىلهر قېچىپ قۇتۇلۇش مۇمكىن . گېرىك تېكىستلىرى ئا. كهتكهنىدى

مىڭلىغان كىشىلهرنىڭ . "بولمايدىغان ھاالكهتكه مهھكۇم بولغانىدى

 _ ت دېڭىزى ۋە ئىسكىشىلهر ئو. پهريادى زېمىننى قاپلىغانىدى_ناله

. تۈتهكتىن پاناھلىنىپ ئىبادەتخانىالر ۋە قهلئهلهرگه قېچىپ بېرىۋالغانىدى

ياقۇتالرنى تاقىغان  _ ئېسىل كىيىملهرنى كىيگهن، قىممهت باھالىق ئۈنچه

لىخاسا (. دەپ ئىلتىجا قىالتتى!" بىزنى قۇتقۇز. مۇ"ئايالالر  _ ئهر

  )ئى. يىلنامىلىرى ئا
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تۈتهكلهرنىڭ سهل ئاستىدىكى  _ اپلىغان ئىسپۈتكۈل ئاسماننى ق

ئۇپۇقتا پېتىۋاتقان قۇياش كۆرۈنگهندە، ئۇ خۇددى قىپقىزىل ئوت شارىغا 

قۇياش ئولتۇرغاندىن كېيىن ئهتراپنى مۇدھىش . ئوخشاپ قالغانىدى

بهزىدە چاققان چاقماقنىڭ  _ قاراڭغۇلۇقنى بهزى. قاراڭغۇلۇق قاپلىدى

  .ئۇچقۇنلىرىال بۇزۇپ تۇراتتى

تروئان قهدىمكى "ۋە " كۆتىكى قانۇنى" "بىر كېچه ئىچىدە"

. پارچه بولۇپ كهتتى -   پۈتكۈل قۇرۇقلۇق پارچه ئې. ئا" قوليازمىسى

ھاالكهتكه مهھكۇم بولغان چوڭ قۇرۇقلۇق گۈلدۈرمامىدەك ئاۋاز چىقىرىپ 

 ئۇرۇلغان ھالدا ئۇ بارغانسېرى  ئوت دېڭىزىغا. ئوكيانغا چۆكۈشكه باشلىدى

پارچه بولۇپ كهتكهن  -  پارچه. رالپ دوزاخ ئاغزىغا يېقىنالپ باردىچوڭقۇ

 پايانسىز چوڭقۇرلۇققا چۆكۈپ پۈركهنگهنوت دېڭىزىغا  ئبۇ زېمىن

. مىكىر تېكىستلىرى ئا" ئۇنى ئوت يالقۇنى قوينىغا ئالغانىدى"كهتكهندە 

 مىليون 64مۇ ۋە ئۇنىڭ . "ئې يالقۇن ھهممه نهرسىنى يۇتۇپ كهتتى

  ئې. روئان قهدىمكى قوليازمىسى ئا".  قۇربانلىق بولغانىدىئاھالىسى

 __ مۇ ئوت قاينىمىغا غهرق بولغاندىن كېيىن قۇدرەتلىك بىر يېڭى كۈچ

ھهممه تهرەپتىن گىگانت .  مىليون كۋادرات مىل سۇ بېسىپ كهلدى50

ئۇالر . دولقۇنالر، سۇدىن ھاسىل بولغان تامالر ئېتىلىپ كېلىشكه باشلىدى

بىرىگه  -  قۇرۇقلۇقنىڭ يۈرىكى بولغان جايدا دوقۇرۇشۇپ بىربۇرۇن چوڭ

  .ئۇرۇلۇپ قاينايتتى

ئىنسانىيهتنىڭ بۆشۈكى بولغان بهختسىز مۇ ئۆزىنىڭ مهشهۇر شهھهرلىرى، 

پېنى بىلهن  _  ئۆزىنىڭ سهنئىتى ئىلىم،ئىبادەتخانىلىرى، سارايلىرى بىلهن
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ۇلىرى ئۇنىڭغا ئوكيان س. بىلله ئۆتمۈشنىڭ چۈشىگه ئايلىنىپ كهتتى

  . مۇ مانا شۇنداق ھاالك بولدىقۇرۇقلۇقچوڭ . كېپهنلىك بولدى

بۇ ئۇلۇغ . بۇ ھاالكهت، يهر شارىدىكى تۇنجى قهدىمى بولدى

 مىڭ يىل مابهينىدە پۈتكۈل يهر شارىنى تۈن 13مهدەنىيهتنىڭ ھاالكىتى 

لېكىن يهنه . بىز بۇ تۈن پهردىسىنى قىسمهن ئاچتۇق. ئىلكىدە قالدۇردى

  .ۇرغۇن مهدەنىيهت مهركهزلىرى تېخىچه سىر ھالىتىدە تۇرماقتان

 -  چوڭ قۇرۇقلۇق پارچىالرغا بۆلۈنۈپ چۆكۈپ كهتكهندىن كېيىن ئۇ يهر

. بۇ يهرلهردە، سۇ ئۈستىدە ئانچه چوڭ بولمىغان قۇرۇقلۇقالر ساقلىنىپ قالدى

بۇ ھهقته كېيىنچىرەك توختىلىپ .  بولغانسهۋەبلهردىن جۇغراپىيىلىكبۇ 

  .ئۆتىمىز

دېڭىز سۈيى چوڭ قۇرۇقلۇقنى، ئۇنىڭدىكى بارلىق نهرسىلهر بىلهن قوشۇپ 

يهر شارىدا . يۇتۇۋەتكهندىن كېيىن، خۇددى بۇ تىنچ ئوكيان ئىدى

  !بۇنىڭدىنمۇ مهسخىرىلىك جۇغراپىيه ئاتالغۇسى بولمىسا كېرەك

تقان قالغان بارلىق ئارالالر ۋە مارجان ئارالالر، ئهمدى بۇلدۇقالپ قايناۋا

ئىنسانىيهتنىڭ ئهڭ قهدىمكى ۋەتىنى  ـــ الي سۇنىڭ ئاستىدا ياتقان

بولغان چۆكۈپ كهتكهن مۇ دۆلىتىنىڭ تهقدىرىدىن ئامان قالغان ئادەملهر 

. بۇ كىشىلهر ھهممه نهرسىدىن مهھرۇم بولۇشقان. بىلهن تولۇپ كهتكهنىدى

 جاي النغۇدەكپاناھنه سايمانلىرى نه كىيىمى، نه بىر  -  ئۇالرنىڭ نه قورال

. ئىچمىكى قالمىغان، پهقهت ئالىقاندەك يهرال قالغانىدى _ ۋە نه يېمهك

بۇنداق ھالدا قانداق ئهھۋالنىڭ يۈز بېرىشىنى تهسهۋۋۇر قىلىش تهس 
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ئۇالرنىڭ خېلى كۆپىنىڭ كىشىنىڭ تېنى جۇغۇلدايدىغان ۋەقهدىن . ئهمهس

 گهپ؛ قالغانلىرى ئېسىگه كېلهلمهي ئهقلىدىن ئادىشىپ قالغانلىقى تۇرغانال

بۇنداق ئازابتىن تېرەك قۇتۇلۇش ئۈچۈن خۇدادىن ئهجهل تىلهپ ئىلتىجا 

ئۇالرغا نىسبهتهن ھايات قېلىش ئۈچۈن ئهڭ تۆۋەن . قىلىشقانىدى

دەرىجىدىكى ياۋايى ھالهتكه چۈشۈپ، ھېچبولمىغاندا مهلۇم مهزگىلگىچه 

  .ول قالمىغانىدىئۆز قېرىنداشلىرىنىڭ گۆشى بىلهن ئوزۇقلىنىشتىن باشقا ي

ئارالدا قالغان  ـــ ئۇالرغا كىيىم بوالاليدىغىنى پهقهت ھايۋان تېرىسى

ئۆزىنى قوغداش . ناھايىتى ئاز ھايۋانالر ۋە ئۆسۈملۈكلهر يوپۇرماقلىرى ئىدى

سايمانالرنى . ۋە ھۇجۇم قىلىش قوراللىرى پهقهتال تاش، نهيزە ئوقيا ئىدى

شۇنى قهيت . ساشقا توغرا كېلهتتىچاقماق تاش ۋە قۇلۇله قاپلىرىدىن يا

، نۇرغۇن ئادەملهر ۋەھىمه، سوغۇق ۋە ئاچارچىلىقتىن بولىدۇكىقىلىشقا 

. ئۆلۈپ كهتكهن، ئۇالرنىڭ تېنى بولسا ھايات قالغانالرغا ئوزۇق بولغان

 ئادەمخورلۇق، ئادەم گۆشىنى يهيدىغان ــــشۇنىڭ بىلهن كاننىبالىزم 

مهدەنىيهت مىراسخورلىرى ئهڭ تۆۋەن بۈيۈك . ۋەھشىيلىك پهيدا بولغان

بۇ ئهھۋال تا يېقىنقى . دەرىجىدىكى ياۋايىلىق ھالىتىگه چۈشۈپ قېلىشقان

بۇ مهسىلىدە ئۇالرنى ئهيىبلهشكه . زامانغىچه داۋاملىشىپ كهلگهن

بۇ ئالىي مهدەنىيهتكه .  بۇنىڭغا كىتابخان ئۆزى بىر نېمه دېسۇن بوالمدۇ؟

قىغا بولغان نهپرەت ۋە يىرگىنىشنى پهرەز ئىگه كىشىلهرنىڭ بۇ خىل ئوزۇ

بىزنى پهقهت، ئۇالرنىڭ نۇرغۇنلىرى ئۆزلىرىنى بۇنداق . قىلىش تهس ئهمهس

ۋەھشىيلىكىنى قوبۇل قىلىشقا مهجبۇر قىاللماي ئۆلۈپ كهتكهن دېگهن قاراش 

بىراق، نۇرغۇن ئهسىرلهر ئۆتۈپ، . خاتىرجهم قىاللىشى مۇمكىن، خاالس

 بارغانسېرىالمىشىشى بىلهن بۇ بهختسىز ئارال خهلقى ئهۋالدالرنىڭ ئ
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ئهۋالدقا  _ چۈشكۈنلىشىپ، ئۇالرنىڭ دىنىي ئېتىقاد ئاساسىدىكى ئهۋالدتىن

 خىرەلىشىشكه يۈزلهندى ۋە تهدرىجىيداۋاملىشىپ كېلىۋاتقان ئهنئهنىلىرى 

ئاخىرىدا پۈتۈنلهي ۋەتىنىنى يهر يۈزىدىن يۇيۇپ تاشلىغاندەك، قهدىمكى 

  .هت ئۇالرنىڭ خاتىرىسىدىن پۈتۈنلهي ئۆچۈرۈپ تاشالندىسهلتهن

 باشقا  ــــمۇ غا بېقىندى دۆلهتلهر ئۆز مېتروپولىيىسىنىڭ مېتروپولىيه

مهدەنىيهت . دۆلهتلهرنى ئۆزىگه بويسۇندۇرۇۋالغان چوڭ دۆلهت

 ئۆزى لېكىن ساقالپ كهلگهن بولسىمۇ، ۋاقىتالرغىچهئۇتۇقلىرىنى مهلۇم 

ئۇالرنىڭ . ن تهدرىجىي چېكىنىپ ئاخىر خاراب بولدىئايرىلغاندىن كېيى

  . بولسا يېڭى مهدەنىيهت پهيدا بولدىئۈستىدەخارابىلىكلىرىنىڭ 

  ئىمپېرىيىسىئۇيغۇر 

جۇڭگو .  مۇ غا قارام ئاساسلىق دۆلهت ئىدىئىمپېرىيىسىئۇيغۇر 

 يىل بۇرۇنال يۈكسهك 17000رىۋايهتلىرىدە ئۇيغۇرالرنىڭ بۇندىن 

  .ىسىگه يهتكهنلىكى بايان قىلىنغانمهدەنىيهت پهلل

ئۇيغۇر دۆلىتىنىڭ زېمىنى تىنچ ئوكياندىن باشلىنىپ، پۈتكۈل مهركىزىي 

ئاسىيانى ئۆز ئىچىگه ئالغان ھالدا كاسپى دېڭىزىدىن ئۇزاققا ياكى غهربىي 

بۇ بېرىتانىيه ئاراللىرى تېخى ياۋروپا چوڭ . ياۋروپاغىچه سوزۇلغانىدى

  . چاغ ئىدىقۇرۇقلۇقتىن ئايرىلمىغان

ئۇيغۇر دۆلىتى جهنۇبىي چېگرىسى كوخىنخىن، بېرما، ھىندىستان ۋە 

بۇ چاغدا تېخى ھىمااليا ۋە . ىنىڭ شىمالىي چېگرىسى بىلهن تۇتىشاتتىيپېرسى

  .ئاسىيادىكى باشقا تاغالر پهيدا بولمىغانىدى
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لېكىن ئۇنىڭ . مۇ ئۆز ئىچىگه ئالغاننىيىىبۇ دۆلهتنىڭ زېمىنى سىبىر

 نهگىچه سوزۇلغانلىقىنى ئېنىق قىياس قىلىشقا ئاساس ېگرىسىنىڭچشىمالىي 

سىبىرىيىنىڭ جهنۇبىي رايونلىرىدا ئۇيغۇر شهھهرلىرىنىڭ . تېپىلغىنى يوق

. ئۆز ۋاقتىدا ئۇيغۇرالرنىڭ قهدىمى ياۋروپاغا يهتكهن. خارابىلىرى تېپىلدى

ر خۇددى ئهڭ قهدىمكى ھىندى تېكىستلىرىدە ئىسپاتالپ ئۆتكهندەك، ئۇال

ئۇ يهردىن . كاسپى دېڭىزىنىڭ شىمالىي ۋە غهربىي قىرغاقلىرىنى ئىگىلىگهن

داۋاملىق مهركىزىي ياۋروپاغا ئىلگىرىلهپ تاكى ئۇنىڭ غهربىي چېگرىسى 

  .ئىرالندىيىغىچه يېتىپ بارغان

 شىمالىي قىسمى ھهمدە فرانسىيىنىڭئۇالر ئىسپانىيىنىڭ شىمالىي قىسمى، 

ئىنسانالرنىڭ . ىغا كۆچۈپ كېلىپ ئۆزلهشتۈرگهنپۈتكۈل بالقان يېرىم ئارىل

ئاسىيادا پهيدا بولغانلىقىنى نهزەرىيىۋى ئاساس بىلهن تهمىنلهيدىغان، 

 ئۇيغۇرالرنىڭ ياۋروپاغا قاراپ ئهمهلىيهتتهئارخېئولوگىيىلىك مهلۇماتالر 

  . ئىسپاتىدىنال ئىبارەت، خاالسئىلگىرىلىگهنلىكىنىڭ

للۈكىنىڭ ھازىرقى خاراخوتو دېگهن ئۇيغۇرالرنىڭ پايتهختى گوبى چۆ

ئۇيغۇر دۆلىتى دەۋرىدە گوبى چۆللۈكى ئىنتايىن مۇنبهت . جايىغا جايالشقان

ئۇيغۇرالر مهدەنىيهتته يۈكسهك دەرىجىگه يهتكهنىدى، ئۇالر . زېمىن بولغان

ئاسترولوگىيه، ئىلمىي نۇجۇم كانچىلىق، توقۇمىچىلىق، بىناكارلىق، 

، خهتتاتلىق ۋە باشقا ئىلىملهردىن خهۋەردار ماتېماتىكا، يېزا ئىگىلىك

. ۋە اليدىن ھهيكهللهرنى ياسىشاتتى) تۇچ(ئالتۇن، كۈمۈش، برونزا . ئىدى

بۇ مىسىر سۋىلىزاتىسىيىسى پهيدا بولۇشتىن ناھايىتى ئۇزۇن يىلالر بۇرۇنقى 

  .دەۋردىكى ئىشالردۇر
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ن بۇرۇن ئۇيغۇر دۆلىتىنىڭ بىر قىسمى مۇ نىڭ ئوكيانغا چۆكۈپ كېتىشىدى

  .قالغان قىسمى مۇ نىڭ ھاالكىتىدىن كېيىن يوقالغان. يوقالغان

 فۇت چوڭقۇرلۇقتىكى قهبرىنى قېزىش 10پروفېسسور كوزلوۋ خاراخوتادا 

ئۇ . ئىشىنى ئېلىپ بېرىپ ئاجايىپ قىممهتلىك نهرسىلهرنى بايقىغان

قىشقا ئۇالرنى رەسىمگه تارتىۋالغان، چۈنكى ئۇالرنى ئېلىشقا، ھهتتا تۇتۇپ بې

مهن بۇ فوتو سۈرەتلهرنى كۆرۈش پۇرسىتىگه . رۇخسهت قىلىشمىغان

بۇ ئىككى پارچه فوتو سۈرەت چوڭقۇر سىمۋولغا ئىگه . مۇيهسسهر بولدۇم

مهن بۇ . بولغانلىقتىن، مهن بۇ يهردە ئۇالرنى چۈشهندۈرۈپ ئۆتمهكچىمهن

 يىل بۇرۇنقى دەۋرگه 18000-16000سۈرەتتىكى نهرسىلهرنىڭ بۇندىن 

بىرىنچى سۈرەتتىكى يىپهك . نسۇپ ئىكهنلىكىگه چوڭقۇر ئىشىنىمهنمه

رەختكه سىزىلغان رەسىمدە ئولتۇرغان ئايال پادىشاھ ۋە ئۇنىڭ ھهمراھىنى 

. ئالدى بىلهن ئايال پادىشاھنىڭ سىمۋولىكلىرىنى كۆرۈپ باقايلى. كۆرىمىز

 ئۇنىڭ بېشىدا ئۈچ چىشلىق تاج بولۇپ، تاجنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئۈچ دانه

ئايال . كۆرگىلى بولىدۇ) چهمبهر(دەستىسى چۈشۈرۈلگهن دىسكىنى 

، چوڭ "كىچىك قۇياش"پادىشاھنىڭ ئارقىسىدا چوڭ چهمبهر بولۇپ، بۇ 

. چهمبهر مۇ نىڭ، كىچىك چهمبهر بولسا ئۇيغۇر دۆلىتىنىڭ سىمۋولى

بېشىدىكى تاج پهقهت بىر تهرەپكه نۇر چېچىپ تۇرغان قۇياش، بۇ ئىمپېرىيه 

ئايال پادىشاھ سول قولىدا .  قالقىنىدىن ئىبارەتتوتېملهتنىڭ قارام دۆ

ئۈچ قىر . سىكىپېتىر تۇتقان، سىكىپېتىرنىڭ ئۇچى ئۈچ قىرلىق كهلگهن

  .ئىنسانالرنىڭ قهدىمكى ۋەتىنىنىڭ سانىنىڭ سىمۋولى



www.orkhun.com                             ئورخۇن ئۇيغۇر تارىخى تورى 

www.orkhun.com 38 

ئايال پادىشاھ ئېچىلىپ تۇرغان مۇقهددەس نېلۇپهر كۆلىنىڭ ئۈستىدە 

مۇنداقچه : ىيهت ۋەتىنىنىڭ سىمۋول گۈلىنېلۇپهر ئىنسان. ئولتۇرغان

  .ئېيتقاندا ئايال پادىشاھ مۇ نىڭ ھىمايىسىدە تهختته ئولتۇرماقتا

ئايال پادىشاھنىڭ ھهمراھىنىڭ رەسىمىدە نه سىكىپېتىر، نه نۇر چېچىپ 

ئۇنىڭ تاجىسىدىمۇ . تۇرغان قۇياش يوق، قۇياشنىڭ ئورنىدا چهمبهر بار

  .هننگسانى ئىپادىلهئىنسانىيهت قهدىمكى ۋەتىنىنىڭ 

سۈرەتته . كوزلوۋ سىكىپېتىر ھهر خىل شهكلىنى سۈرەتكه تارتىۋالغان

كۆرسىتىلگهن سىكىپېتىر ئايال پادىشاھنىڭ قولىدىكى سىكىپېتىرغا 

بۇ سىكىپېتىرنىڭ كېيىنكى ۋارىيانتى بولسىمۇ لېكىن . ئوخشىمايدۇ

بۇ . هلگهنسىمۋولىكالر ئوخشاش بولۇپ سىكىپېتىرنىڭ ئۇچى ئۈچ بۇرجهك ك

  .ئىنسانىيهت قهدىمكى ۋەتىنىنىڭ سانى

 زېلالندىيهشۇنداق قىلىپ، ئاسىيا، ئامېرىكا، جهنۇبىي دېڭىزالر ۋە يېڭى 

ئاراللىرىنىڭ سىمۋوللىرى بۇ يهردىكى خهلقلهر ئارىسىدا ساقلىنىپ 

بۇنىڭدىنمۇ روشهن ۋە قايىل . كېلىۋاتقان رىۋايهتلهر بىلهن توغرا كهلمهكته

 ئهجدادلىرىمىزنىئىسپات تېپىش مۇمكىنمۇ؟ بىزنىڭ ئۆز _ىلقىالرلىق دەل

قهبرىسىدىن چىقىپ ئۆز دۆلىتى ۋە باشلىرىغا كهلگهن پاجىئهنى سۆزلهپ 

  .ئهلۋەتته. بېرىشكه مهجبۇر قىلىش قولىمىزدىن كهلمهيدۇ

  يهر شارىدا ئىنسانالر پهيدا بولغان جاي

ر شارىدا دەل مۇ پولكوۋنىك چېرچۋارد تهتقىقات ئارقىلىق ئىنسانالر يه

بۇنى، رىۋايهتلهر، . نىڭ زېمىنىدا پهيدا بولغان دېگهن خۇالسىگه كهلگهن
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يازما مهنبهلهر، قهدىمكى يېزىقتىكى ئابىدىلهر ۋە ئېتنوگرافىيىلىك 

مۇ زېمىننىڭ . تهتقىقاتالر ئىسپاتالنغان_ماتېرىيال ئۈستىدىكى تهھلىل

 –نى " ئادرېس" جايالشقان ئورنىغا كهلسهك بارلىق مهنبهلهر بىرال

ئامېرىكىنىڭ غهربىنى، ئاسىيانىڭ شهرقىنى، يهنى تىنچ ئوكياننى 

  .كۆرسهتمهكته

مۇ نىڭ مهنىۋى ئهنئهنىلىرىنىڭ ئىزلىرى ۋە ماددىي قالدۇقالر تېپىلغان "

ئارالالرنى خهرىتىدە بهلگىلهپ چىققاندىن كېيىن، مهن شۇ ئاساستا مۇ نىڭ 

  .تۇرغۇزۇشقا تىرىشتىمتىنچ ئوكياندىكى ئورنى ۋە شهكلىنى 

ھازىرقى پاسخا ئارىلىنى چوڭ قۇرۇقلۇقنىڭ شهرقىي جهنۇبىي ئۇچى 

قىلىپ، توڭاتاپونى غهربىي جهنۇبى، مارجان ئاراللىرىنى غهربىي شىمالى، 

غهربىي شىمال لىنىيىسى بولسا . اۋاينى بولسا شىمالى قىلىپ بېكىتتىمھ

 ئۆز ئىچىگه ئالىدىغانلىقى، قۇرۇقلۇق مۇ نىڭ ئۈچ قۇرۇقلۇقنى. بهلگىلهنمىدى

بۇ قۇرۇقلۇقالرنىڭ تار دېڭىزالر ۋە بوغازالر بىلهن ئايرىلىپ تۇرىدىغانلىقى 

لېكىن بۇ دېڭىز ۋە بوغازالرنىڭ .  كۆرسىتىپ ئۆتۈلگهنتېكىستلهردەھهر خىل 

بۇنىڭ بىردىنبىر ئاچقۇچى مىسىردىن تېپىلغان . ئورنى ئېنىق ئهمهس

ئۇنىڭدا شهرقتىن غهربكه سوزۇلغان ئۈچ .  مۇمكىنبولۇشىقهدىمكى رەسىم 

  .تار ئارال سىزىلغان

جهنۇبىي دېڭىز ئاراللىرى ھهققىدىكى ئىنتايىن قىزىقارلىق ئهسهرلهرنىڭ 

دارۋىن نهزەرىيىسىگه : "ئاپتورى فرېدېدىك ئوبرايىن مۇنداق دەيدۇ

ئاساسالنغاندا، بۇ ئارالالرنى چۆكۈپ كېتىپ، شىكهستىلهنگهن گهۋدىسى 

كيان ئاستىدا مىڭ چاقىرىمالپ سوزۇلۇپ ياتقان چوڭ قۇرۇقلۇقنىڭ تىنچ ئو
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ئۆزىنىڭ  ــــ ۇمغايىپ بولغان زېمىن . چوققىلىرى دېيىشكه بولىدۇ

، شۇنداقال ئۇ بهلكىم مهڭگۈ يهشكىلى ئېپوسكوچىسىنى ساقالۋاتقان 

  ."بولمايدىغان سىردۇر

 ۋە ئابىدىلهر، تاشالرغا ئويۇلغان شهكىل _ ھهشهمهتلىك ھهيكهل

ئاجايىپ رىۋايهتلىرى : ئادەت ۋە تىل ساقلىنىپ قالغان_ئېروگلېفالر، ئۆرپ

ئۇالر بهلكىم، نهچچه يۈز مىڭ . بىلهن بىلله ئارال خهلقى ساقلىنىپ قالغان

يىل بۇرۇن ئاسىيا ياكى ئافرىقىدىن بۇ يهرگه كۆچۈپ كهلگهنلهرنىڭ 

  .ئهۋالدلىرىدۇر

انىڭ ئادەملىرى بۇندىن ئۈچ ئهسىر بۇرۇن ئۇالرنى چوڭ دۇني

مانا ئهمدى، ئۇالر ئۆزلىرىگه يات بولغان مهدەنىيهت بىلهن . تېپىشقانىدى

ئۇالرنىڭ . پاجىئهلىك دوقۇرۇشۇپ قېلىش نهتىجىسىدە ھاالك بولماقتا

ھاالكىتىگه ئهگىشىپ، بىزنىڭ ئىنسانىيهت تارىخىدىن بۇرۇنقى ئهڭ 

ۈ يوقىلىپ كېتىشتىن مهن ئۇالر مهڭگ. ئاخىرقى جانلىق ئاالقىمىز يوقالماقتا

  .بۇرۇن ئۇالرنى كۆرۈۋېلىش پۇرسىتىگه مۇيهسسهر بولدۇم

 بىلهن رىۋايهتلهر بۇ ئارالالردىكى خارابىلىكلهرجهنۇبىي دېڭىزدىكى 

خهلقلهرنىڭ ھازىرقى ياۋايى ۋە يېرىم ياۋايى ھالىتىگه قارىماستىن، 

سهك بۇرۇنسىدىن تارتىپال ئۇنداق بولماي، بهلكى يۈك_ئۇالرنىڭ بۇرۇن

دەرىجىدە تهرەققىي تاپقان ۋە گۈللهنگهن خهلقلهرنىڭ ئهۋالدلىرى 

ئۇالرنىڭ ھازىرقى ئهھۋالى تارىختىن بۇرۇنقى . ئىكهنلىكىنى بىلدۈرىدۇ

 بىر قېتىملىق زور ئهجدادلىرىنىڭقهدىمكى بىر زامانالردا ئۇالرنىڭ 

  .بهختسىزلىككه يولۇققانلىقىنى چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇ
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الر ئاق تهنلىكلهرنىڭ ئاسىيادا پهيدا بولغانلىقى كۆپ ساندىكى ئالىم

 ئهمهلىي   ھهققىدىكى نهزەرىيىنى قۇۋۋەتلهيدۇ، گهرچه بۇنىڭ ھېچقانداق

ئىسپاتى يوق بولسىمۇ، بۇ كىتابىمدا مهن ئاق تهنلىكلهرنىڭ زادى _دەلىل

قهيهردە پهيدا بولغانلىقى ۋە ئۇالرنىڭ ياۋروپاغا قانداق بېرىپ 

  .تالشقا تىرىشىپ كۆرمهكچىمهنقالغانلىقىنى ئىسپا

فرېدېرىك ئوبرايېنىڭ ئاجايىپ كهشپىياتلىرىنىڭ بىرى، جهنۇبىي 

دېڭىزنىڭ پولنىزىيه گۇرۇپپىسىغا تهۋە ئارالالردىكى يهرلىك خهلقلهرنىڭ 

  .ئاق تهنلىكلهرگه مهنسۇپ ئىكهنلىكىنى تېپىپ چىققانلىقىدۇر

ڭ مۇ نىڭ ئۇندىن باشقا، مېكسىكا بىلهن مهركىزىي ئامېرىكىنى

 ئىكهنلىكى ۋە شۇ يهردىن كهلگهن كىشىلهرنىڭ مۇستهملىكىلىرى

مۇ دىن كهلگهن ئهڭ . ئولتۇراقالشقانلىقىنى رىۋايهتلهرمۇ ئىسپاتاليدۇ

 ئاق تهنلىك كىشىلهر    سېرىق چاچلىق،مۇستهملىكىچىلهردەسلهپكى 

بۇ كىشىلهر كېيىنچىرەك باشقا ئىرق ئاق تهنلىك قارا چاچلىق . بولغان

سېرىق چاچلىق كىشىلهر ئۆز . ىلهر تهرىپىدىن سىقىپ چىقىرىلغانكىش

كېمىلىرىدە كۈن چىقىش، يهنى شهرق تهرەپتىكى يىراق يهرگه ئاتالنغان 

. ھهم ياۋروپانىڭ شىمالى ھازىرقى سكاندىناۋىيهدە ئولتۇراقلىشىپ قالغان

مايا رىۋايهتلىرىدە ئېيتىلىشىچه، جهنۇبىي ياۋروپا، كىچىك ئاسىيا ۋە 

مالىي ئافرىقىالر مۇستهملىكه قىلىنغان ۋە ئۇ يهرلهرگه خۇددى، مايا، شى

مهركىزى ئامېرىكا ۋە ئاتالنتىداغا ئوخشاشال قارا چاچلىق ئىرق 

ئاپتورنىڭ رۇخسىتى بىلهن مهن فرېدېرىك ئوبرايېنىڭ . ئولتۇراقالشقان
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ناملىق قىزىقارلىق كىتابىدىن بىر " جهنۇبىي دېڭىزدىكى ئاق كۆلهڭگىلهر"

  :مانا بۇ پارچىالر. هچچه پارچىنى نهقىل كهلتۈرىمهنن

ھازىرقى بولىنىزىيهدە كۆپ سانلىقنى ( ئاق تهنلىك كىشىلهر زېمىنغابۇ "

كهلگهن، چوڭ قۇرۇقلۇق قۇياش ۋە يۇلتۇزالر ) تهشكىل قىلىدىغان ئىرق

دىدارىدىن ئايرىلغان چاغدا، تايىتى ۋە ماركىز ئاراللىرىغا ئوخشاش 

ىنىپ قالغان بۇرۇنقى تاغ چوققىلىرى ۋە ھايات قالغان ئارالالرغا ئايل

  .كىشىلهر ھېسابسىز ئۇزاق يىلالر مابهينىدە باشقا دۇنيادىن ئايرىلغانىدى

 ئهجدادلىرىمىزنىڭبۇ ئارالالر ئاللىبۇرۇن ئۇنتۇلۇپ كهتكهن 

قېرىنداشلىرى ئىنسانىيهت تهرەققىياتىنىڭ ئومۇمىي يۆنىلىشىدىن ئايرىلغان 

. ورالالر دەۋرىنى بېشىدىن كهچۈرۈپ ياشىغان ۋە كۆپهيگهنھالدا، تاش ق

 ئىپتىدائىي -ئۇالر بۇ يهردە بىز ئاق تهنلىكلهرنىڭ دەسلهپكى ئادەتلىرىنى

دەۋرگه مۇناسىپ بولغان ياۋايى ۋارۋارالرچه تۇرمۇش ئادەتلىرىنى ساقالپ 

  ".كهلمهكته

  ھونالر، ياپونالر ۋە ئۇيغۇرالر

 -5ۇنقى چاغدىن مىالدىنىڭ  يىل بۇر1500ھونالر مىالدى 

بولغان ناھايىتى ئۇزاق بىر تارىخىي ) ئىككى مىڭ يىل(ئهسىرلىرىگىچه 

 تارىخىنىڭ سهھنىسىدە ئىنسانىيهت ئهۋالدىنىڭ ياۋروپامهزگىلدە ئاسىيا ۋە 

يادىدىن مهڭگۈ چىقمايدىغان چوڭقۇر تهسىرلىك مۇساپىلهرنى بېسىپ 

 يىل 500غدىن باشالپ تارىختا مىالدىدىن ئۈچ ئهسىر بۇرۇنقى چا. ئۆتكهن

 يىلدىن -207مىالدىدىن بۇرۇنقى (ھۆكۈم سۈرگهن ئۇلۇغ ھون ئىمپېرىيىسى 
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 يىل ھۆكۈم سۈرگهن غهربىي ھون 170، ) يىلىغىچه-216مىالدىنىڭ 

 يىل ھۆكۈم سۈرگهن ياۋروپا 95، ) يىلالر216 - 46مىالدى  (ئىمپېرىيىسى

 ئىمپېرىيىسىنىارلىق ئۇلۇغ ئۈچ قات)  يىلالر-469 – 375 (ئىمپېرىيىسىھون 

قۇرۇپ ئاسىيا ۋە ياۋروپا تارىخىدا ئىجابىي ۋە سهلبىي جهھهتتىن ئاجايىپ 

  .خاتىرىلهر قالدۇرغان

 بىرى بولغان ھونالر ئهڭ قهدىمكى ئهجدادلىرىنىڭتۈركىي خهلقلهر 

 دەرياسى بويلىرىدا، چۇغاي تاغلىرىنىڭ شىمالىي ۋە ورخۇنچاغدىن باشالپ ئ

  . ئالتاي، تهڭرى تاغلىرىنىڭ شىمالىدا ۋە جهنۇبىدا ياشىغانجهنۇبىدا،

" كۈن"سۆزى " ھون"ھازىرقى زامان تىلشۇناسلىرىنىڭ ئىسپاتلىشىچه 

  .سۆزىدىن چىققانلىقى مهلۇم

قهدىمكى چاغالردا ھونالرمۇ ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي خهلقلهرگه 

هلۇم بولغاندەك ھهممىگه م. دىنىغا ئېتىقاد قىلغان) شامان(ئوخشاشال قامان 

 "قامان دىنى كۆپ خۇدالىق دىنالرنىڭ بىرى بولۇپ، قامان دىنى بويىچه 

شۇڭا، قهدىمكى . مۇھىم ئورۇندا تۇراتتى"  كۈن تهڭرىگه ئېتىقاد قىلىش

سۆزى "  كۈن . "دەپ ئاتاشقانىكهن"  كۈنلهر "چاغالردا ھونالر ئۆزلىرىنى 

  .پ كهتكهنسۆزىگه ئايلىنى" ھون"كېيىنكى كۈنلهرگه كېلىپ 

ئاتالغۇسىنى " ھون" توغانمۇ ى ۋەلىدزەكى.  پروفېسسور ئاتۈركىيلىك

سۆزىنىڭ " ھون"يهنه باشقا تارىخىي مهنبهلهردىمۇ . دەپ يازىدۇ" كۈن"

  . دەرياسىنىڭ نامىدىن كېلىپ چىققانلىقى ئېيتىلىدۇئورخۇن
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 ئهجدادلىرىمىز دەرياسىنىڭ بويىدا ياشىغان ئورخۇنقهدىمكى چاغدا 

  .سۆزىگه ئۆزگىرىپ كهتكهنىكهن" ھون"ى شۇ دەريانىڭ نامى بىلهن ئۆزىن

ئارال كۆلىنىڭ شهرقىي ) يىلى - 420(ئهسىرنىڭ بېشىدا  - 5مىالدى 

 بېسىۋېلىپ باكتېرىيىنىشىمال تهرىپىدىن كهلگهن ئاق ھونالر 

ھىندىستاننىڭ غهربىي شىمال قىسمىغا ھۇجۇم قىلىپ كۇشانالرنىڭ كۈچلىرىنى 

ھونالر ئۇلۇغ ياۋچىالرنىڭ ئهۋالدى بولۇپ، ئۇالرنىڭ چىرايى ئاق . يوقاتقان

ئاق "ئاق سۈزۈك بولغانلىقى ئۈچۈن روما تارىخچىسى فروكوفىيس ئۇالرنى 

ئهسىردە ياشىغان ئهرمهن تارىخچىلىرى كۇشانالر  - 5. دەپ يازغان" ھونالر

. دېگهن" بىرىدىن پهرق قىلمايدۇ_بىر) "ئاق ھونالر (ئېفتالىتالرنىبىلهن 

. ئۇلۇغ ياۋچىالردىن ئىدى) ئاق ھونالر(تالىتالر ېفچۈنكى، كۇشانالر بىلهن ئ

دىكى "  تالىتالر ھهققىدە قىسسهېفئ. تاڭ سۇاللىسى يىلنامىسى "بۇنى 

تالىتالر خهن ېفئ: "  مۇنداق دېيىلگهنيىلنامىدە. مهلۇماتمۇ ئىسپاتاليدۇ

رىختا، تۈركىي تا" سۇاللىسى دەۋرىدىكى ئۇلۇغ ياۋچىالردىن كېلىپ چىققان

ئۇالر . خهلقلهرنىڭ بىرى بولغان ئۇلۇغ ياۋچىالر ئاالھىدە ئورۇندا تۇرىدۇ

بهلكى توخارىستان، . تارىخىنىڭ ئۇزۇنلۇقى، جهڭگىۋارلىقى بىلهنال ئهمهس

ئىمپېرىيىسى قاتارلىق ) تالىتالرېفئ(كۇشان ئىمپېرىيىسى، ئاق ھونالر 

اي مهدەنىيهت ياراتقانلىقى قۇدرەتلىك دۆلهتلهرنى قۇرغانلىقى يۈكسهك، ب

  .بىلهنمۇ مهشهۇر

بۇ سۆز پارسچىدىن (تۈركىي خهلقلهر قهدىمكى چاغالردا دۈشمهننى 

دېگهن ئىسىم "  ياۋچى . "دەپ ئاتايتتى"  ياۋ ) "ئۇيغۇر تىلىغا كىرگهن
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ئۇلۇغ ياۋچىالرنىڭ ئۇرۇشقاق، ئۆز قوشنىلىرى بىلهن دۈشمهنلىشىپ 

  .قىغا قاراپ قويۇلغانىكهنتۇرىدىغان ناھايىتى جهڭگىۋارلى

ئۇيغۇرالر ئىسالمىيهتتىن كېيىنكى كىشى ئىسىملىرىنىڭ ئاخىرىغا 

 تاسادىپىي ھادىسه بولماستىن بهلكى قوشۇلۇشىقوشۇمچىسىنىڭ " ئاخۇن"

سۆزىگه ئۆزگىرىپ كېتىشىدىن دەپ ھۆكۈم " ئاخۇن"سۆزىنىڭ " ئاق ھون"

ئهۋالدى بولغانلىقى چۈنكى، ئۇيغۇرالر ئاق ھونالرنىڭ . قىلىشقا بولىدۇ

ئۈچۈن ئۆزىنىڭ ئۇنتۇلماس بۈيۈك نهسهبىنى ئۆزلىرىنىڭ ئىسمىنىڭ 

مهمهت ئاخۇن، : مهسىلهن. ئاخىرىغا قوشۇپ ئىشلىتىشنى اليىق كۆرگهن

ئهسلىي بۇ ئىسىمالر مهمهت ئاق ھون، . ساۋۇت ئاخۇن، دەپ قولالنغان

 غا ئۆزگىرىپ" ئاخۇن"سۆزى " ئاق ھون"ساۋۇت ئاق ھون بولۇپ 

ئۇيغۇرالرنىڭ قېرىندىشى بولغان ئۆزبېك خهلقلىرىنىڭ . كهتكهن

ئاق ھون جان "دەپ ئاتىشىمۇ ئهسلىي " ئاخۇنجان ئاكا"ئۇيغۇرالرنى 

  .سۆزىنىڭ ئۆزگىرىپ ئېيتىلىشىدۇر" ئاكا

ئهمدى بىز ئۆز گېپىمىزگه كهلسهك ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىدا 

سۆزىنىڭ ئۆزگىرىشى " ونياۋا ھ"سۆزى ئهسلىي " ياپون"قوللىنىۋاتقان 

چۈنكى، ياپونالر ئۆز دۆلىتىنىڭ نامىنى . بولۇش مۇمكىن دەپ قاراشقا بولىدۇ

 ئادەتته ئېغىز تىلىدا ئوقۇلۇشىبولۇپ سۆزىنىڭ )  نىپپون日本(ياپون تىلىدا 

كۈن "بۇنىڭ مهنىسى . دەپ ئوقۇلىدۇ" نىخون"ئهدەبىي يېزىقتا " نىپون"

 يۇقىرىدەل بىز " كۈن"بۇنىڭدىن . دېگهنلىك بولىدۇ" كۆتۈرۈلگهن جاي

" ھون"سۆزىنىڭ ئهسلىي مهنىسى بولۇپ بۇ يهردىكى " ھون"ئېيتقان 

ياپون تىلىدىكى .  باغالنغانچهمبهرچاس دەرياسى ۋادىسى بىلهن ئورخۇن
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 ئالتاي تىلىغا شېۋىسىئۈچ چوڭ شىۋىنىڭ بىرسى يهنى خوككايدۇ 

 قۇرۇلمىسىداتىكىلىق  بولۇپ ياپون تىلىنىڭ گرامماشېۋەمۇناسىۋەتلىك 

مهسىلهن، جۈملىدىكى ئىگه، . ئۇيغۇر تىلىغا يېقىن بولغان ئوخشاشلىق بار

خهۋەر، تولدۇرغۇچىنىڭ مۇناسىۋىتى، شۇنداقال كېلىش قوشۇمچىلىرىدا مهلۇم 

خوككايدۇ ئارىلىدا . ياپونالرمۇ بۇنى ئېتىراپ قىلىدۇ. ئورتاقلىق بار

ىللىتى شۇنداقال ياپون مىللىتىنىڭ ياشاۋاتقان ياپونىيىنىڭ ئهڭ قهدىمكى م

. الر بولۇپ ئۇالر شامان دىنىغا ئېتىقاد قىلىدۇ) ئائىنۇ(يىلتىزى بولغان ئهينۇ 

ئۇالرنىڭ كېلىپ چىقىش مهنبهسىنى ھازىرقى ئىلىم ئهھلىلىرىنىڭ ئېيتىشىچه 

، بهزىلهر ئۇالرنى ئوكياندىن دېسه داالسىدىن كهلگهن موڭغۇلىيهئۇالرنى 

. يهنه بهزىلهر ئۇالرنى قهدىمكى ئاسىيالىقالر دەپ قارايدۇكهلگهن دەيدۇ 

كېچىكى، مۇقهددەس ئۇسۇللىرى، ئېغىز  _ بىز ئۇالرنىڭ ئوزۇقلىنىش، كىيىم

ئهدەبىياتى قاتارلىق جهھهتلهردىن تهكشۈرۈپ كۆرىدىغان بولساق 

ئۇالرنىڭ موڭغۇلىيه داالسىدىن بولسۇن ياكى ئوكيان ئادىمى بولسۇن 

چۈنكى، . ر بىلهن باغلىنىشى بارلىقىنى كۆرۈپ ئاالاليمىزبىردەكال ھونال

نى چۈشۈرۈپ " كۈن"ياپونالر تا ھازىرغىچه ئۆزلىرىنىڭ دۆلهت بايرىقىغا 

قۇرۇقلۇقىدىكى ئۇيغۇر " مۇ"ئالغان بۇ نۇقتىسىدىن قارىغاندا ئۇالر 

بىلهن موڭغۇلىيه داالسىدىكى " ئىمپېرىيىسىقۇياش " يهنى ئىمپېرىيىسى

چۈنكى، . نالرنىڭ ئهۋالدى دەپ ھۆكۈم قىلساق خاتا بولماسقهدىمكى ھو

 ۋولقان ئىمپېرىيىسىقۇرۇقلۇقىدىكى قۇياش " مۇ"قۇياشقا ئېتىقاد قىلىدىغان 

 ئۇچرىغاندا ھاالكهتكه  بولۇپپارتىالش ۋە يهر تهۋرەش سهۋەبىدىن گۇمران

ه ھايات قالغان ئاھالىلهر ئۆزلىرىگ.  مىليون ئاھاله قۇربان بولغانىدى64

نىجاتلىق ئىزدەپ ئهتراپتىكى باشقا ئارالالرغا ماكانلىشىشقا مهجبۇر بولغان، 
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ھازىرقى زامان تهبىئىي پهن ئالىملىرىنىڭ قىياسىچه تىنچ ئوكياندىكى بۇ 

يىلى يهنه قايتىدىن بارلىققا كېلىش مۇمكىن  - 2050يوقالغان قۇرۇقلۇق 

لدا قهيت قىلىپ يهنه بۇ يهردە شۇنى يۈرەكلىك ھا. دەپ قىياس قىلماقتا

 دۇنياسىنىڭ تىل تهتقىقاتى كىتابى دەستۇر  تۈرك پۈتكۈلبولىدۇكىئېيتىشقا 

"  تۈركىي تىلالر دىۋانى "بولغان ئۇلۇغ ئۇيغۇر ئالىمى مهھمۇد قهشقىرىنىڭ 

دا ياپونىيه خهرىتىسىنىڭ سىزىلىشى ۋە يهر شارى مىقياسىدا تۇنجى قېتىم 

 مېنىڭچه قويۇلۇشىمۇسىم دەپ ئى" جابىرقا "چۈشۈرۈلۈپخهرىتىگه 

  .تاسادىپىيلىق بولمىسا كېرەك دەپ قارايمهن

ياپونالر خېلى ئۇزۇن يىلالردىن بېرى يىپهك يولى تهتقىقاتىدا ئهتراپلىق 

، توكيو ئۇنىۋېرسىتېتىياپونىيه كىيوتو . ئىزدىنىپ تهتقىقات ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ

 كهڭ كۆلهمدە اپونىيىدەي شۇنداقال ئۇنىۋېرسىتېتالردا قاتارلىق ئۇنىۋېرسىتېتى

ئۇيغۇر تىلى ئۆگىنىش دولقۇنى قوزغىلىپ ئۇيغۇر مهدەنىيىتى، ئۇيغۇر تىلى، 

ئۇيغۇر تارىخىغا بولغان بۇنداق قىزغىنلىقالر مېنىڭچه ئاساسسىز بولمىسا 

  .كېرەك دەپ ئوياليمهن

قان تىپى جهھهتتىمۇ تهتقىق قىلغاندا ئارىيانالر شۇنداقال نېمىسالر، 

 قان تىپىغا A ئۇيغۇرالرنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمىنىڭ ياپونالر ۋە

ھازىرقى زامان ئارىيانشۇناس ئالىمالر . كىرىدىغانلىقى ئىسپاتالندى

ئارىيانالرنىڭ تارىخىنى تهتقىق قىلىپ ئورتاق بولغان مۇنداق بىر پىكىرگه 

تۈركلهر ھونالرنىڭ . ئارىيانالر ھونالر بىلهن بىردۇر"يهنى . كهلدى

  .دېگهن يهكۈننى فورمىالالشتۇرۇپ مۇنداق تهڭلىمه چىقاردى" قېرىندىشىدۇر

  ئۇيغۇر = تۈرك = ھون = ئارىيان
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ئهمدى مهن ئۆزۈمنىڭ يۇقىرىقى بىر قاتار ئىسپاتالرغا ئاساسهن بۇ 

تهڭلىمىدىكى ئهڭ ئاخىرقى بوش قالغان ئورۇنغا ياپونالرنى قويۇپ يهنه بىر 

  :يهنى. بوشلۇق قويۇپ قويۇشنى اليىق كۆردۈم

  ياپون = ئۇيغۇر = تۈرك = ھون = ارىيانئ

ئهگهر پۇرسهت بولسا بۇ تهتقىقاتنى يهنىمۇ داۋامالشتۇرۇپ يۇقىرىقى 

 .تهڭلىمىنىڭ بوش ئورنىنى تولدۇرۇشقا تىرىشىمهن

  

ھاجى قۇتلۇق قادىرىنىڭ بار ئىكهنمهن يادىڭدا دۇنيا ناملىق كىتابىدىن ( 

  )ئېلىندى قىسقارتىپ
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  توغرىسىدا) ئېتنىك مهنبهسى(تى ئۇيغۇرالرنىڭ ئهسلى زا

  TuranTekin  :تورغا يوللىغۇچى

  :توردىكى ئادرېسى

http://www.orkhun.com/bbs/ShowPost.asp?ThreadID=201  

  

اڭ  شىنجــــئۇيغۇرالرنىڭ ئېتنىك مهنبهسى توغرىسىدىكى مۇھاكىمه 

تارىخى ۋە ئۇيغۇر تارىخىدىكى مۇھىم، ئهھمىيهتلىك تهتقىقات تېمىلىرىنىڭ 

 ۋاسىتىلىك ياكى بىۋاسىته مهسىلىلهرگه، ئۇ بىر مۇنچه تارىخى بولۇپبىرى 

 ئۈستىدە ئۇزاقتىن بۇيان مهسىلىلهرتارىخشۇناسالر بۇ . تۈردە چېتىلىدۇ

 قىلىنغان، ئىلمى رنهشخېلى نۇرغۇن كىتابالر . تهتقىقات ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ

 ئېتىراپ ئىلىم ئهھلىلىرى ئورتاق لېكىنماقالىلهر ئېالن قىلىنغان بولسىمۇ، 

مهسىلهن، بۇنىڭغا ئۇيغۇرالرنىڭ . قىلغان ئىلمى قاراش شهكىللهنگىنى يوق

 مهنبهسى ئېتنىك ئۇيغۇرالرنىڭ ئهسلى زاتى يهنى جۈملىدىنتارىخى، 

ئۇيغۇرالرنىڭ « يازغان ېيىڭد ، گوژۇرنالالرغا -  تهتقىق قىلىنغان كىتاب

ئۇيغۇر «لو قاتارلىقالر تۈزگهن سۇ چىڭ، فېڭ جياشېڭ، »قىسقىچه تارىخى

، ليۇ يىتاڭ يازغان » قىسقىچه توپالمماتېرىيالالردىنتارىخىغا دائىر 

ئۇيغۇر «، مهرھۇم ليۇ زىشياۋ يازغان »ئۇيغۇرالر ھهققىدە تهتقىقات«

، خامىلتون يازغان »ۇيغۇرالر ئقهدىمكى«، بى چاڭپۇ يازغان »تارىخى

خۇ ى، لىن گهن، گاۋ ز»ماتېرىيالالر ئۇيغۇرالرغا دائىر دەۋردىكىبهش «

 قهدىمكى«، ۋە ياڭ شېڭمىن يازغان » ئۇيغۇرالر تارىخىقهدىمكى«يازغان 

شىنجاڭ ئىجتىمائىي «قاتارلىق ئىلمى ئهسهرلهر، ئۇندىن باشقا » ئۇيغۇرالر
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قاتارلىق ئىلمى » ژۇرنىلى ئىلمى ۋېرسىتېتىئۇنىشىنجاڭ «، »پهنلهر تهتقىقاتى

 ئۇيغۇرالرنىڭ ئهسلى زاتى توغرىسىدا ئېالن قىلىنغان ئىلمى ژۇرنالالردا

   .بولىدۇتۈشكه ۆماقالىلهرنى كۆرسىتىپ ئ

ئۇيغۇرالرنىڭ «  يىلى ئاپتونوم رايونىمىزدا ئېچىلغان -1980

ئىلمىي دا ئوقۇلغان » مهنبهسى توغرىسىدىكى ئىلمى مۇھاكىمه يىغىنى

» گېزىتىشىنجاڭ  «تونۇشتۇرۇلغانماقالىلهرنىڭ ئاساسىي نۇقتىئىنهزەرلىرى 

 سانىغا بېسىلغان ماقالىگه ئىيۇلدىكى -30 يىلى - 1981نىڭ 

ئاساسالنغاندا، بۇ ھهقتىكى تۈرلۈك كۆز قاراشالرنى ئالته خىلغا يىغىنچاقالشقا 

 رقلىنىدىغانپهبىرىدىن روشهن -مهن ئهنه شۇ قاراشالردىن، بىر. بولىدۇ

  : ئىككى خىلنى قىسقىچه تونۇشتۇرۇپ ئۆتىمهن

 ئهجدادى قهدىمكى ئۇيغۇرالرنىڭ ــــبىرىنچى خىل قاراشتىكىلهر 

قىرغىزالر ) 840 - 744 ( يىلى ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقى - 840مىالدى 

 ئاپهت تهبىئىي ۋە كېسهللىكتهرىپىدىن ئاغدۇرۇلغاندىن كىيىن ئۇرۇش، 

بۇ خىل قاراشتىكىلهر . چكهن دەپ قارايدۇ كۆغهربكه سهۋەبىدىن

 يىلدىن ئىلگىرى ياشايدىغان -840شىنجاڭدىكى يهنى تارىم ئويمانلىقىدا 

 كۆچكهن غهربكه سۆزلىشهتتى، گهرچه سىستېمىسىدا تۈركى تىل خهلقلهر

ئادەت  -   ئاز بولسىمۇ تىل، ئۆرپخهلقلهردىنئۇيغۇرالرنىڭ سانى يهرلىك 

 بىلهن خهلقلهرپ كهتكهچكه، ئۇالر يهرلىك ۋە پسىخولوگىيىسى ئوخشىشى

  .ھېساباليدۇ كهتكهن دەپ قوشۇلۇپئاسانال 

 ۋە  جهنۇب ئۇيغۇرالر تهڭرىتاغنىڭ  ــــئىككىنچى خىل قاراشتىكىلهر

 يىلدىن ئىلگىرى، ھهتتا مىالدىدىن ئىلگىرىال ياشىغان ئهڭ - 840شىمالىدا 

 كېيىنكىالدىنقى ۋە بۇ خىل قاراشتىكىلهر ئ.  دەپ قارايدۇخهلققهدىمىي 
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دە تارىم ئويمانلىقى ۋە »  يۇرت تهزكىرىسىغهربىي«نىڭ » خهننامه«

. ئارا سېلىشتۇرىدۇ – سانىنى ئۆز خهلقلهرنىڭئۇنىڭ ياقىلىرىدا ياشىغان 

دىكى بايانالرغا ئاساسالنغاندا، يۇقىرىدا ئېيتىلغان جايالردىكى » تهزكىرە«

ھالبۇكى .  ئىكهنلىكى مهلۇم سانى بىر مىليوندىن ئارتۇقئاھالىلهرنىڭ

 كهلگهن ئۇيغۇرالرنىڭ سانى كۆپ بولغاندىمۇ كۆچۈپئورخۇن ۋادىسىدىن 

بۇالر سان جهھهتتىمۇ مۇتلهق .  مىڭ ئۆپچۆرىسىدە بولغان200 -100

ئازچىلىقنى تهشكىل قىلغان بولسىمۇ، سان جهھهتتىن كۆپ بولغان يهرلىك 

قاراش پاكىتالرغا  - غان كۆز قىلىۋالغان دەيدىئاسسىمىلياتسىيه خهلقلهرنى

شىنجاڭ «قاراشقا  - بۇ خىل كۆز. ھېساباليدۇئۇيغۇن كهلمهيدۇ دەپ 

 -1يىل -1981 نهشرىنىڭ خهنزۇچه » ژۇرنىلى ئىلمى ئۇنىۋېرسىتېتى

» ئۇيغۇرالرنىڭ ئېتنىك مهنبهسى توغرىسىدىكى يېڭى مۇھاكىمه«سانىدىكى 

 ساندىكى - 2 يىلى - 1982 ماقالىسىنى، ئۇيغۇرچه نهشرى دېگهن

 دېگهن»  چىقىشى توغرىسىدىكى مۇالھىزىلهركېلىپئۇيغۇرالرنىڭ تارىخى «

  .بولىدۇماقالىلهرنى مىسال قىلىپ كۆرسىتىشكه 

.  ئىككى خىل قاراشقا ئوخشىمايدىغان قاراشالرمۇ باريۇقىرىقى

شىنجاڭ ئىجتىمائىي پهنلهر «تارىخچى گۇ باۋ ئهپهندى : مهسىلهن

 ژۇرنالالرداقاتارلىق » ىجتىمائىي پهنلهر تهتقىقاتى ئجۇڭگو«ۋە » تهتقىقاتى

 ئهسىردە شىنجاڭدا - 3مىالدى «: ئېالن قىلغان ئۈچ پارچه ئىلمى ماقالىسىدە

 ئهسىردە ياشىغان تېلېالر ئۇزاق تارىخى - 5ماكانالشقان دىڭلىڭالر، مىالدى 

  ئۇيغۇرالرنىڭ ئاساسىكېيىنچه، قوشۇلۇپجهرياندا يهرلىك مىللهتلهر بىلهن 

 ئهسىردە دىڭلىڭالر يهنى -5مىالدى «، »گهۋدىسىنى شهكىللهندۈرگهن

 قىلغان، ھۆكۈمرانلىق ئۇيغۇرالر كهڭ جهنۇبى شىنجاڭ رايونىغا قهدىمكى



www.orkhun.com                             ئورخۇن ئۇيغۇر تارىخى تورى 

www.orkhun.com 52 

دەپ » جهنۇبى شىنجاڭدىكى خېلى كۆپ جايالر مۇشۇ مهزگىلدە تېلېلهشكهن

ئۇيغۇرالرنىڭ ئهسلى زاتى ۋە ماكانى «مۇ گۇاڭ ۋېن ئهپهندى . قارىغان

ناملىق ئىلمى ماقالىسىدە، ئۇيغۇرالر مىالدىدىن بۇرۇنقى » هققىدە مۇھاكىمهھ

 ئهسىرگىچه ياشىغان دىڭلىڭ ۋە -4 ئهسىرنىڭ ئاخىرلىرىدىن مىالدى - 3

چىڭ شولو ئهپهندى . ھېسابلىغان ئېتنىك مهنبه قىلغان دەپ ئوغۇزالرنى

سىدە، ناملىق ئىلمى ماقالى» ئۇيغۇرالرنىڭ ئهسلى زاتى ھهققىدە«بولسا 

ئۇيغۇرالرنىڭ ئهسلى زاتىغا دائىر رىۋايهتلهرنى تهتقىق قىلىش ئاساسىدا، 

 دېگهنئۇيغۇر  -  تېلې – دىڭلىڭ – قىزىل دى - )دىهار( ئۇيغۇرالر دى

  . قويغانئوتتۇرىغا قاراشنى دېگهن چىققان كېلىپ بويىچهتهرتىپ 

  چىقىشىنى تهتقىق قىلىشتا ئالدى بىلهن ھونالركېلىپئۇيغۇرالرنىڭ 

تۈشكه ۆ قىسقىچه ئىزاھالپ ئمۇناسىۋىتىنىئارا  - بىلهن ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆز

ھازىر ئېلىمىز ۋە چهتئهل ئالىملىرى ئۇيغۇرالرنىڭ تۈركى تىل . كېلىدۇتوغرا 

ئهمما .  قىلىدۇئېتىراپ ئومۇميۈزلۈك مىللهت ئىكهنلىكىنى سىستېمىسىدىكى

 تۈركلهرنىڭ ئهجدادى  ۋەمۇناسىۋىتىئارا  - تۈرۈكلهر بىلهن ھونالرنىڭ ئۆز

بهزى ئالىمالر تۈرۈكلهرنى . مهۋجۇدمهسىلىسىدە ئوخشىمىغان كۆز قاراشالر 

، يهنه بهزىلهر، دېسه چىققان كېلىپدىن ) دى، دىڭلىڭ، تېلې(تىل 

ئاز ساندىكى تهتقىقاتچىالر بولسا .  چىققان دەپ قارايدۇكېلىپھونالردىن 

ئۇچلۇق قالپاقلىق ( تىگىراخائۇداتۈرۈكلهرنى ساكالرنىڭ بىر تارمىقى بولغان 

بىلهن تېلې قهبىلىلىرىنىڭ ئۇزاق مۇددەتلىك قان ئارىلىشىشىدىن ) ساكالر

  .ھېساباليدۇ شهكىللهنگهن دەپ تهدرىجىي

 نامى ئهجدادلىرىنىڭخهنزۇچه تارىخى مهنبهلهردە، ئۇيغۇرالر 

. ن ئاتالغابويىچه تۈرلۈك ئاھاڭ تهرجىمىلىرى دەۋرلهردەھهرقايسى تارىخى 
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丁(، خهن دەۋرىدە دىڭلىڭ )狄( ئالدىنقى چىن دەۋرىدە دى: مهسىلهن

零(  تېلېدەۋرلىرىدە، سۈي، تاڭ ) ئهينى چاغدا تىڭلىڭ دەپ ئۇقۇلغان铁

勒( دېگهن سۇاللىسى دەۋرىدە خۇيخې، خۇيخۇ يۈەن، ۋېيخې، يۇەنخې؛ 

 گۇئېر، ۋەي ۋۇ ئېر، ۋەينامالر داۋاملىق قوللىنىلغاندىن سىرت، يهنه ۋۇگۇ، 

 ۋۇ قاتارلىق ئون نهچچه خىل نام بىلهن؛ مىڭ سۇاللىسى دەۋرىدە، ۋەي

 نام دېگهن سۇاللىسى دەۋرىدە قوللىنىلغان نامالردىن سىرت، خۇيخۇي يۈەن

 نامالر بىلهن دېگهنبىلهن؛ چىڭ سۇاللىسى دەۋرىگه كهلگهندە چهنتۇخۇي 

تارىخى  بۇالرنى بىر خىل نامنىڭ ئوخشاش بولمىغان ئهمهلىيهتته. ئاتالغان

 ئاالھىدىلىككه ھهرخىل تهلهپپۇز قىلىنىشى ياكى مهلۇم دەۋرلهردىكى

ئۇيغۇرالر «ليۇ يىتاڭ يازغان . بولىدۇئاساسهن قۇيۇلغان نام دەپ قاراشقا 

 چاغدا خهنزۇچه خهتلهرنىڭ قهدىمكى كىتابىدا، دېگهن» ھهققىدە تهتقىقات

ىقى، مهسىلهن تاۋۇشى چۈشۈپ قالىدىغانل» ڭ«تهلهپپۇزىدا كۆپ ھالالردا 

دەپ؛ ) té(» تې« خهتنىڭ تېگىشلىكئۇقۇلۇشقا ) 丁 «)ting«ئهينى چاغدا 

»轻 «)king ( خېتى»ki « دەپ؛»龙 « خېتى»Lu « دەپ تهلهپپۇز

 ئهتىل تۈركچىدىكى قهدىمكى سۆز دېگهن» تىل«قىلىنغانلىقى ئېيتىلغان؛ 

 غائېهتىمالى بولۇش ۋارىيانتى يهنه بىر دېگهننىڭ) دەريا(ياكى ئېتىل

ئارا  - ئۆز» دى«بىلهن » ت«ناھايىتى يېقىنلىقىنى ۋە 

 تۈرۈك تىلىدىكى قهدىمكىبىز .  قويغانئوتتۇرىغانۆۋەتلىشىدىغانلىقىنى 

دەپ، ئهرەپ تىلىدىن ئۇيغۇرچىغا » شاد «ئوقۇلۇشتا» شاد«مهنسهپ نامى 

دەپ تهلهپپۇز قىلىنىدىغانلىقى بىلهن » قهت« سۆز دېگهن»قهد«كىرگهن 

، »دى«ېيتىلغان تهتقىقات نهتىجىلىرىنى بىرلهشتۈرۈپ قارىساق، يۇقىرىدا ئ

 دېگهن» دىل«ياكى » تىل« نامالرنىڭ دېيىلگهن» تېلې«، »دىڭلىڭ«
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تهتقىقاتچى شۆ . چۈشىنهلهيمىزنامنىڭ باشقىچه تهلهپپۇزى ئىكهنلىكىنى 

دەپ تهلهپپۇز قىلىنىدىغانلىقى » دىل«نىڭ قهدىمدە » دىڭلىڭ«زۇڭجېڭمۇ 

  . توختالغانهپسىلىيتھهققىدە 

 خهلقلهرنىڭ قهدىمكى ياشىغان غهربىدەدىلالر ئېلىمىزنىڭ شىمالى ۋە 

، خهنزۇچه تارىخى مهنبهلهردە ئۇالرنىڭ مىالدىدىن ئىلگىرىكى بولۇپبىرى 

) نچيۇۇچ( ئهمىنىيه. خاتىرىلهنگهنپائالىيهتلىرىگه دائىر مهلۇماتالر 

 تهزكىرىسىدە )»ىرىسى زو چيۇمىڭ تهزك« (»زۇجۇەن«دەۋرىدە يېزىلغان 

 جايدا دېگهن داچى قوشۇنىجىن دۆلىتىنىڭ لهشكهر بېشى شۈن ۋۇنىڭ «

ن ەداچى ھازىرقى تهييۈ. دېيىلگهن» الرنى مهغلۇپ قىلدى) دىلى( دى

 مهلۇماتتىن دىلالرنىڭ ئېلىمىزنىڭ شىمالى تهرىپىدە يۇقىرىقى، بولۇپرايونى 

ئۇيغۇرالرنىڭ «ي يازغان سۇ بېيخه. بولىدۇ كۆرۈۋالغىلىياشىغانلىقىنى 

 دەۋر، بهش ماقالىسىدە دېگهن» ئېتنىك مهنبهسى ھهققىدە يېڭى مۇالھىزە

دەۋرىدىكى دىڭلىڭ ) 439 -  304(  خانلىق16، ) غۇز- بهش خۇ(

 چاغدا دى دەپ قهدىمكى بۇ خهت 翟( »دى«قهبىلىلىرى ئارىسىدا 

ىلهرنىڭ ، چۇ دەپ ئاتالغان ئۇرۇقتىك)洛(، لۇ )鲜于(، شيهن يۈ )ئۇقۇلغان

سانى ھهممىدىن كۆپلۈكى ئۇتتۇرغا قۇيۇلغان ھهمدە بۇنىڭغا ئاساسهن دىل 

 دېگهنئۇرۇقىنىڭ نامىنىڭ ئۆزگىرىشى » دى« نام دېگهن) دىڭلىڭ(

  .خۇالسه چىقىرىلغان

) دى، دىڭلىڭ(  بولغان دىلئهجدادلىرىئۇيغۇرالرنىڭ دەسلهپكى 

ۈرۈشنى ياقتۇرغاچقا ھهمدە الر ئېدىرلىق، داالالردا كۆپىنچه ھارۋىالردا يول ي

 ئېگىز( قاڭقىلالرئېگىز، شادىلىرى كۆپ بولغاچقا، ئېگىزھارۋىلىرىنىڭ چاقى 

بىز بۇ تارىخى پاكىتنى ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخى . دەپمۇ ئاتالغان) ھارۋىلىقالر
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رجىت خاقانىنى مهغلۇپ ۇدە ئېيتىلغان ئوغۇز خاقان ج» ئوغۇزنامه«داستانى 

، كاال قېچىر ئات، توشۇشقائالغانلىقى، ئۇالرنى قىلىپ نۇرغۇن غهنىيمهت 

 ياشانغان كىشى چېۋەرئازلىق قىلغاندا، ئوغۇزخان لهشكهرلىرىدىن بىر 

 قاچىالپ، ھارۋىنىڭ ئالدىغا غهنىمهتلهرنى ھارۋا ياساپ، جانسىز ئېگىز

، ئوغۇزنىڭ نهۋكهرلىرى، ئهل توشۇغانلىقى قوشۇپجانلىق غهنىمهتلهرنى 

 ھهيران بولغانلىقى ۋە ۋە ئۇالرمۇ ھارۋا ياسىغانلىقى، ۈپكۆرجامائهتمۇ بۇنى 

 ئاۋاز چىققاچقا، ئوغۇزخان دېگهن» قانغا، قانغا« ھارۋا ماڭغاندا ئېگىز

 قانغالۇقال دەپمۇ ماتېرىيالالردابهزى ( ھارۋا ياسىغانالرغا قانغۇرلۇقالر

لهن يهنى قاڭقىلالر دەپ نام بهرگهنلىكى ھهققىدىكى بايانالر بى) ئېلىنىدۇ

 قاڭقىلالر يهنى دىڭلىڭالرنىڭ ناھايىتى ئېگىزبىرلهشتۈرۈپ قارىساق، 

 ئوتتۇرا ئارخېئولوگلىرىسوۋېت . كۆرۈۋاالاليمىز خهلق ئىكهنلىكىنى قهدىمى

 -1983 ھارۋىنى تاپقانلىقى، قهدىمكىئاسىيادىكى پاندىرىخ قهلئهسىدىن 

لتاي ۋىاليىتى  ئارايونىمىزنىڭ ئاپتونوم ئوتتۇرىلىرىدا ئاينىڭ -11يىلى 

ئالتاي ناھىيىسىدىكى ئوتبۇالق كهنتىدىكى قىيا تاش سۈرەتلىرى 

ئارىسىدىن بىر كاال ھارۋىسىنىڭ رەسىمى بايقالغانلىقى ۋە رەسىمنىڭ 

 يىلالرغا تهئهللۇق ئىكهنلىكىنىڭ - 1500تهخمىنهن مىالدىدىن ئىلگىرىكى 

ىن باشالپ مۇقىمالشتۇرۇلغانلىقى شۇنداقال شهرقى خهن سۇاللىسى دەۋرىد

 غارلىرىدا ھارۋىدا ئولتۇرغان بېزەكلىكدىكى ) كۈچا(ياسالغان كۈسهن 

 كۆز قارىشىمىزنى يۇقىرىقىدىكىقۇياش ئىالھىنىڭ سىزىلىشى، بىزنىڭ 

 ۋە قىيا تاش رەسىمى ھهم تام سىزمىچىلىقى جهھهتتىن ئارخېئولوگىيه

  .بېرىدۇ ئېتىپ پاكىت بىلهن تهمىن ۋاسىتىلىك
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 يىلى -487دە مىالدى »  ھهققىدە قىسسهقاڭقىلالر ئېگىز. ۋېينامه«

 قاڭقىلالرنىڭ بىكقۇلۇ قهبىلىسىنىڭ باشلىقى ئاۋۇزلو ۋە ئىنىسى ئېگىز

 بولۇپ سىياسىتىگه نارازى كېڭهيمىچىلىكچوڭچىالر جوجان قاغانى تولۇننىڭ 

 شىمالىغا غهربىي، ئۇالر ئالدىنقى قانقىلنىڭ كۆتۈرگهنلىكىئىسيان 

زلو ئۈزىنى خان دەپ، دۆلىتىدىكىلهرنى بهگ دەپ كۆچكهنلىكى، ئاۋۇ

ئاتىغانلىقى، چوڭچى كۈلبهگ دەپ ئاتالغانلىقى، جوجان خانى ئاۋۇزلونى 

 ئهۋەتكهن بولسىمۇ، نهتىجىسى چىقمىغانلىقى، ئاۋۇزلو قۇجۇ قوشۇنقوغالشقا 

خانى كهن شۇگۇينى ئۆلتۈرۈپ، دۇنخۇاڭلىق جاڭ مىڭمىڭنى خان 

ۇپقا يۈرۈش قىلىپ، كىنگىت، پىشامشان، ئۇدۇنالرنى ۋۇزلو جهناقىلغانلىقى، ئ

  .خاتىرىلهنگهن كېڭهيتكهنلىكىبويسۇندۇرۇپ ئۆز دائىرىسىنى 

خهنزۇچه تارىخنامىلهردە، ئۇيغۇرالرنى ھونالرنىڭ ئهۋالدى 

تېلېالر « جىلد -99» شىمالى خانلىقالر تارىخى«. دەيدىغان مهلۇماتالرمۇ بار

 ھونالرنىڭ ئهۋالدى، –ڭ ئهجدادى تېلېالرنى«: دە» ھهققىدە قىسسه

 -195» كونا تاڭنامه«. خاتىرىلهنگهندەپ » ئۇالرنىڭ ئۇرۇقلىرى كۆپ

الرنىڭ ) خۇيخې( ئۇيغۇر«: دىمۇ» ئۇيغۇرالر ھهققىدە قىسسه«جىلد 

 خانلىقى دەۋرىدە تېلې ۋەي كېيىنكى ھونالرنىڭ ئهۋالدى، –ئهجدادى 

رىلهر ئۇيغۇرالرنىڭ يىراق بۇ خاتى. دېيىلگهن» قهبىلىلىرى دەپ ئاتالدى

قهدىمكى ئهجدادلىرىنىڭ ھونالر بىلهنمۇ مۇناسىۋەتلىك ئىكهنلىكىدىن 

  . بېرىدۇدېرەك 

 ياشىغان ئېگىزلىكىدە موڭغۇل ئېلىمىزنىڭ شىمالى ۋە -ھونالر 

جهنۇبى « جىلد - 89» ه خهننامكېيىنكى« بىرى، خهلقلهرنىڭ قهدىمكى

تهڭرىقۇت تۈمهن ) مۇدۇ( باتۇر«: نىڭ ئىزاھاتىدا» ھونالر ھهققىدە قىسسه
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ئۇالرنىڭ ئهجدادى چۈن . تهڭرىقۇتنىڭ ئوغلى، شيا خۇالرنىڭ ئهۋالدى

 قهيتدەپ » ۋېيدىن تۈمهنگىچه مىڭ يىلدىن ئارتۇق ۋاقىت ئۆتكهن

) تهسكهي(ھونالر دەسلهپته ئوردۇس يايلىقى ۋە يىن شهن . قىلىنغان

ۇالر ھهرقايسى ئ. تېغىنىڭ جهنۇبىدا كۆچمهن چارۋىچىلىق قىلغان

 خهنزۇچه تارىخنامىلهردە، يهنى جۇ سۇاللىسى دەۋرىدە دەۋرلهردىكى

 دەۋرىدە روڭ )ئهمىنىيه (ۇينچۇگۇيفاڭ، خۇنيى، شيهنيۈن، شۈنيۈ دەپ؛ چ

رى دەۋرىدە لىدەۋرى ۋە چىن، خهن سۇاللى) يېغىلىق(ياكى دى دەپ؛ جهنگو 

ۇت دەۋرىدىن تهڭرىق) مۇدۇ( باتۇر. دەپ ئاتالغان) 虏(» لۇ«خۇ ياكى 

خرىالرغا بېقىنىپ، و ۋە تتۇڭگۇسئىلگىرى ھونالر شهرقى غۇزالرغا يهنى 

تۈمهن .  ئات ۋە ساھىپجامال قىزالرنى تارتۇقالپ تۇرغانئېسىلئۇالرغا 

 تهدرىجىيتهڭرىقۇت دەۋرىگه كهلگهندە ئۇ ھون قهبىلىلىرىنى بىرلهشتۈرۈپ 

مهننىڭ چوڭ ئوغلى  يىلى تۈ-209مىالدىدىن ئىلگىرىكى .  تاپقانقۇدرەت

 ھون قۇدرەتلىك، ھهربىي كۈچ ئارقىلىق ئېگىلىپباتۇر ئاتىسىنىڭ ئورنىنى 

 بوي سۇندۇرۇلغان نۇرغۇن ئىمپېرىيىسىھون .  قۇرغانئىمپېرىيىسىنى

 ئىتنىڭ تهركىبى خهلقلهرنىڭقهبىلىلهر ۋە ئۇرۇقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغاچقا، 

 سىستېمىسىغااي تىل ھون تىلىنىڭ ئالت. ناھايىتى مۇرەككهپ ئىدى

تارتىش - ھهققىدە تىلشۇناسالر ۋە تارىخچىالر ئارىسىدا تاالشمهنسۇپلۇقى

 ئۇنىڭ قايسى تىل گۇرۇپپىسىغا كىرىدىغانلىقى توغرىسىدا لېكىن. يوق

  . مهۋجۇد ئىختىالپ ھېلىمۇ

 كۆچكهن غهربكهفرانسىيىلىك دىمۇسار، كالپروت قاتارلىقالر 

دا ھازىرمۇ داستىخان، ئالما، ) ھونگىرالر(رۋېنگرال ئهۋالدلىرىھونالرنىڭ 

. تهڭنه، ئوچاق قاتارلىق ئۇيغۇرچه سۆزلهرنىڭ بارلىقىنى ئېنىقالپ چىققان
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دە » جهنۇبى ھونالر ھهققىدە قىسسه« جىلد - 89»  خهننامهكېيىنكى«

تهڭرىقۇتنىڭ ئهسلى ئىسمى فهنتاي ئىدى، ئۇنىڭ ئېلىدىكىلهر ئۇنى «

نالر ئاسماننى تهڭرى، تهڭرىنىڭ ئوغلىنى قۇت ھو. تهڭرىقۇت دەپ ئاتايتتى

بىزدە ھازىرمۇ تهڭرى ۋە قۇت، قۇتلۇق . خاتىرىلهنگهندەپ » دەپ ئاتايدۇ

 -   كۆچكهندە قېرىغهربكهئۇنىڭدىن باشقا ھونالر .  سۆزلهر باردېگهن

چۈرى، ياشانغانلىرى بىلله ماڭالماي كۈسهننىڭ شىمالى، كىنگىتنىڭ 

لىقىدا قېلىپ، نهچچه مىڭ چاقىرىم كهڭلىكتىكى  بايىنبۇالق يايغهربىدىكى

، ئىككى تۈمهندىن ئارتۇق ئاھالىگه ئىگه بولغان ياپبان دۆلىتىنى زېمىنغا

دە، ئۇالرنىڭ »  يۇرت تهزكىرىسىغهربى. شىمالى سۇاللىلهر تارىخى«. قۇرغان

 قاڭقىلالرغا ئوخشاش ئىكهنلىكى قهيت ئېگىزئادىتىنىڭ - تىلى، ئۆرۈپ

 تىل ۋە ئهجدادلىرىنىڭرىقى ئهھۋالالر ھونالر بىلهن ئۇيغۇرالر يۇقى. قىلىنغان

 دەرىجىدە ئورتاقلىققا ئىگه بهلگىلىكئادەت جهھهتلهردە -ئۆرۈپ

  . بېرىدۇئىكهنلىكىنى چۈشهندۈرۈپ 

گه » جهنۇبى ھونالر ھهققىدە قىسسه.  خهننامهكېيىنكى«

هئهت،  ئىچكى قىسمىدىكى مهنپگۇرۇھىنىڭ ھۆكۈمرانالرئاساسالنغاندا، 

 قارشىلىقى خهلقلهرنىڭ ۋە بوي سۇندۇرۇلغان كۈرىشى تالىشىش ھوقۇق

 جهنۇبتىكىتۈپهيلىدىن شىمالى ھونالر زەئىپلىشىپ ھالسىزالنغاچقا، 

 يوشۇرۇنچهقهبىلىلهر ھونالرغا ئالدى تهرەپتىن، دىڭلىڭالر ئارقا تهرەپتىن 

ارقا تهرەپتىن  يۇرتلۇقالر ئغهربى قىلغان، سىيانپىالر سول تهرەپتىن، ھۇجۇم

ھونالر تۆت تهرەپتىن كهلگهن زەربىگه تاقابىل تۇرالماي . ھۇجۇم قىلغان

  .يىراق تامانغا كۆچكهن-غهرىپكه
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 كۆچكهندىن كىيىن ئۇالر ئىگىلىگهن بىپايان غهربكهھونالر 

 زېمىنلىرىغاچارۋىچىلىق رايونلىرى سىيانپىالر، تېلېالر ۋە جورجانالرنىڭ 

 شهرقنىالرنىڭ بىر تارمىقى، ) دوڭ خۇ( غۇزهرقنىشسىيانپىالر . ئايالنغان

 بىر تارماق غۇزالر باتۇر تهڭرىقۇت تهرىپىدىن تارمار قىلىنغاندىن كىيىن، بۇ

شهرقى غۇزالر چوڭ ھىنگان تېغى بويلىرىغا قېچىپ بارغان، كىيىن راۋلىي 

 ئهسىرنىڭ -2.  كهلگهنكۆچۈپبويلىرىغا ) سىرامولۇن دەرياسى(دەرياسى 

 سىيانپىالرنىڭ سهردارى تهن شىكۈي سىيانپىي قهبىلىلىرىنى رىدائوتتۇرىلى

ن تېغى ئېتىكىدىكى چهن چيۇ دەرياسىنىڭ يۇقىرى هبىرلهشتۈرۈپ، ئۆتۈك

ئۇ شىمالدا دىڭلىڭالرغا، . ئېقىنىدا بارگاھ تىكىپ، سىيانپىي خانلىقىنى قۇرغان

 هربكهغ شهرقتىن زېمىنىنى، بېرىپالرغا زەربه ) ئۇيسۇن( ئۇيسۇن غهربته

 يىلى تهن شىكۈي -180تهخمىنهن مىالدى . كېڭهيتكهنمىڭ چاقىرىم 

 ئىچكى ئۇرۇش ۇغقانلىرىت-ئۇرۇقئۆلتۈرۈلگهندىن كىيىن، ئوغۇللىرى ۋە 

 تهدرىجىي سىيانپىي خانلىقى بولۇۋالغاچقاقىلىشىپ ئۆز ئالدىغا باشباشتاق 

 -5 مىالدى  ئهسىردە سىيانپىي خانلىقىغا،- 2تېلېالر مىالدى . زەئىپلهشكهن

 يىلى جورجانالرنىڭ -509مىالدى . ئهسىردە جورجان خانلىقىغا بېقىنغان

 قاڭقىلالر تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگهندىن كىيىن، بۇرۇن ئېگىزخانى جۇبۇت 

 كهلگهن قۇجۇ خانى چۈيجا بولۇپ ناگايغا بېقىندى ھۆكۈمدارىجورجان 

زەئىپلىشىشىگه  تهدرىجىيجورجانالرنىڭ .  قاڭقىلالرغا تهۋە بولغانئېگىز

  . تاپقانقۇدرەت قاڭقىلالر تېخىمۇ ئېگىزئهگىشىپ، 

 تېلېالرنىڭ تارقالغان ماكانىغا – ئهجدادلىرىئهمدى ئۇيغۇرالرنىڭ 

دە » تېلېالر ھهققىدە قىسسه. شىمالى خانلىقالر تارىخى«كهلسهك، بۇ ھهقته 

بىلىلىرى قه-تېلېالرنىڭ ئۇرۇق..... «: ناھايىتى مۇھىم بىر ئابزاس خاتىرە بار
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جىلغىالرنى  -  دېڭىزنىڭ شهرقىدىن تارتىپ تاغغهربىئهڭ كۆپ، ئۇالر 

نىڭ ) ئورخۇن دەرياسىنىڭ تارمىقى(تۇغال دەرياسى. بويالپ ئولتۇراقالشقان

 ركلى، مىڭچىن، رورخۆ، بايىرقۇ، ب)ۋېيخې( شىمالىدا بۆكه، توڭرا، ئوپۇرغۇر

 20، ئۇالرنىڭ بولۇپلهر ، ئىزگىل، غون، قوغۇرسۇ قاتارلىق قهبىلى)تۇققۇز(

، كىنگىتنىڭ شىمالى ۋە ئاقتاغ، غهربىلنىڭ وئېۋىرغ. مىڭ ئهسكىرى بار

، )سىپتا( ، سۇبۇ)ئازالر( ، بورج، ئىگه)چۈبه( تهڭرىتاغ ئهتراپلىرىدا چابىش

، ئوتقۇ قهبىلىلىرى )يىجان( ، ئېرتوش)كهنكۈن(، ئوغۇز، خېگو )ناگه( ناخ

 -  گهرچه ئۇالرنىڭ ئۇرۇق....... بار مىڭ ئهسكىرى 20، ئۇالرنىڭ بولۇپ

 بىر يۇقىرىقى. »قهبىلىلىرى ئوخشىمىسىمۇ ھهممىسى تېلې دەپ ئاتىالتتى

ئابزاس مۇھىم باياندا، تېلې قهبىلىلىرى ئارىسىدا ئوپۇرغۇر، ئوغۇز دەپ 

 ئوغۇزالرنىڭ تهڭرىتاغ ئهتراپلىرىدا بولۇپمۇئاتالغان ئۇيغۇرالرنىڭ بارلىقى، 

: دە» ئۇيغۇرالر ھهققىدە قىسسه. يېڭى تاڭنامه«. ېيتىلغانماكانالشقانلىقى ئ

سۈي . دەپ ئاتىالتتى) ۋۇخۇ(الر دەسلهپته ئوغۇز )ئۇيغۇر( يۇەنخې«

» دەپ ئاتىلىدىغان بولدى) ۋېيخې( سۇاللىسى دەۋرىگه كهلگهندە ئوپۇرغۇر

، )ۋۇخۇ( تا ئوغۇز» ئۇيغۇرالر ھهققىدە تهتقىقات«.  قىلىنغانقهيتدەپ 

نىڭ )ئۇيغۇر( يۇەنخې ئهمهلىيهتته نامالر دېگهن) ۋېيخې( ئوپۇرغۇر

خهنزۇچىدا باشقىچه تهلهپپۇز قىلىنىشى ئىكهنلىكى، تېلېالرنىڭ چابىش 

 شىمالىغا يهنى يۇلتۇز دەرياسى ۋادىسىغا غهربىقهبىلىسىنىڭ قارا شهھهرنىڭ 

جايالشقانلىقى، يۇەنخې ياكى خۇيخې دەپ ئاتالغان ئۇيغۇرالرنىڭ تېلى 

بىز . ىرى ئارىسىدا خېلى كۈچلۈك قهبىله ئىكهنلىكى بايان قىلىنغانقهبىلىل

ئۇيغۇرالر «يۇقىرىدا نهقىل كهلتۈرۈلگهن ئىككى ئابزاس تارىخى باياننى 

تىكى تهتقىقات نهتىجىلىرى بىلهن بىرلهشتۈرۈپ »  تهتقىقاتھهققىدە
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  داالسىنىڭ شىمالىدىالموڭغۇل يالغۇز ئهجدادلىرىقارىساق، ئۇيغۇرالرنىڭ 

 شىمالى ۋە غهربى، قارا شهھهرنىڭ غهربىئهمهس، بهلكى ئېۋىرغۇلنىڭ 

  .چۈشىنهلهيمىزتهڭرىتاغ بويلىرىدىكى بوستانلىقالردىمۇ ياشىغانلىقىنى 

 خهلقلهر شىمالىدا ياشىغان كۆچمهن چارۋىچى غهربىئېلىمىزنىڭ 

قوۋمالر بىر قهبىله -بىرىگه يېقىن بولغان ئۇرۇق - قانداشلىق جهھهتته بىر

ئارا يېقىن بولغان ئۇرۇقالر بىر قهبىله  - ئادىتى ئۆز - تىلى، ئۆرپ. ولغانب

قهبىله ئىتتىپاقىدىكى قايسى بىر قهبىله قورال كۈچى . ئىتتىپاقىغا ئۇيۇشقان

 قىلىش ئۇسۇلى ئارقىلىق باشقا قهبىلىلهرنى بىرلهشتۈرسه، شۇ جهلپياكى 

.  قىلىنغانئېتىراپەپ قهبىلىنىڭ نامى قهبىله ئىتتىپاقىنىڭ ئورتاق نامى د

بۇرۇن دىڭلىڭ ياكى تېلې دەپ ئاتالغان قهبىلىلهرنىڭ بىر قىسمى تارىخى 

» ئۇيغۇر«تهرەققىيات جهريانىدا ئۇيغۇرالر تهرىپىدىن بىرلهشتۈرۈلۈپ 

چۈنكى .  ناھايىتى يېقىنئېهتىمالغا ئورتاق نام بىلهن ئاتالغانلىقى دېگهن

تته كۆپ سانلىقنى ئىگىلىگهنلىكى، ئۇيغۇرالرنىڭ تېلېالر ئىچىدە سان جهھه

 بىلهن شهرقنىڭ غهربئىشلهپچىقىرىش ئۇسۇلى بىر قهدەر ئىلغار ئىكهنلىكى، 

يىپهك « ئىنتايىن مۇھىم رول ئوينىغان ئالماشتۇرۇشىدا مهدەنىيهتئىقتىساد، 

نىڭ تۈگۈنىگه جايالشقانلىقى ئۇالرنىڭ باشقا قهبىلىلهرنى » يولى

شىمالى خانلىقالر «. شى مۇمكىنۇلووينىغان ببىرلهشتۈرۈشىدە مۇھىم رول ئ

تۈرك دۆلىتى قۇرۇلغاندىن كىيىن، «: دە» تېلېالر ھهققىدە قىسسه. تارىخى

 قىلغاندا ئۇيغۇرالرنىڭ كېڭهيمىچىلىك غهربكه ۋە شهرق) تۈركلهر( ئۇالر

 موڭغۇلئۇالرنىڭ ئىقتىسادىدىن پايدىلىنىپ، ....... كۈچىدىن پايدىالندى

 - 8 ئهسىردىن -6مىالدى . دېيىلگهن» ىدا دەۋران سۈردىداالسىنىڭ شىمال

 بولغان رايونلىرىغىچه داالسىدىن ئوتتۇرا ئاسىيا موڭغۇلئهسىرگىچه 
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 تۈرك خانلىقىنىڭ - جايالرنى بىرلىككه كهلتۈرۈپ قۇرۇلغان چوڭ خانىدانلىق

ئاساسى ھهربىي كۈچىنىڭ ئۇيغۇرالر ئىكهنلىكىنى ۋە تۈرۈكلهر ئىقتىسادى 

  .بولىدۇ كۆرۈۋېلىشقائۇيغۇرالرغا تايانغانلىقىنى جهھهتته 

 ئۇيغۇرالرنىڭ ئهجدادى كۆچمهن تارىخنامىلهردە خهنزۇچه 

چارۋىچىلىقنى ئۈزىنىڭ ئاساسلىق ئىشلهپچىقىرىش تارمىقى قىلغانلىقى 

 قالماي، ئۇالرنىڭ دېهقانچىلىق ۋە بولۇپالتوغرىسىدا ئېنىق مهلۇماتالر 

. انلىقى ھهققىدىكى مهلۇماتالرمۇ قالدۇرۇلغانباغۋەنچىلىك بىلهن شۇغۇلالنغ

تېلېالر «لهرنىڭ » سۈينامه«ۋە » شىمالى خانلىقالر تارىخى«: مهسىلهن

 تهرەپكه جايالشقانلىرى كۆپىنچه غهربئۇالرنىڭ «: لىرىدە» ھهققىدە قىسسه

دەپ » كالىسى كۆپ، يىلقىسى ئاز ئىدى. باغۋەنچىلىك، دېهقانچىلىق قىالتتى

 داالسىنىڭ موڭغۇل – تهرەپ غهرببۇ يهردە ئېيتىلغان . كۆرسىتىلگهن

 ھازىرقى شىنجاڭنى ئۆز ئىچىگه ئالغان كهڭ ئوتتۇرا ئاسىيا غهربىدىكى

 خېلى ئهجدادلىرىنىڭ ئۇيغۇرالر قهدىمكىبۇنىڭدىن . رايونلىرىنى كۆرسىتىدۇ

نىدا دېهقانچىلىق ۋە باغۋەنچىلىك و ئاسىيا رايئوتتۇرابۇرۇنال شىنجاڭ ۋە 

  .بولىدۇ شۇغۇلالنغانلىقىنى بىلىشكه بىلهن

 يىلدىن ئىلگىرىال شىنجاڭدا - 840ئۇيغۇرالرنىڭ مىالدى 

  ؛بولىدۇ تارىخى مهلۇماتالر ئارقىلىقمۇ دەلىللهشكه تۆۋەندىكىياشىغانلىقىنى 

زىنىڭ ۆ ئهسىردە ئۆتكهن يۇنان تارىخچىسى پتولېمى ئ-2 مىالدى .1

بابىدا، ) يىپهك دۆلىتى(لىتىناملىق ئهسىرىدىكى سېرىس دۆ» جۇغراپىيه«

 ئۇيغۇرالر ئىكهنلىكى، خهلقنىڭھازىرقى تارىم ئويمانلىقىدىكى يهرلىك 

قۇيدىغانلىقى ھهققىدە مهلۇمات و شايى ئهتلهس تيىپهكتىنئۇالر پىله بېقىپ 

  .بهرگهن
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» ئۇيغۇر«، »ئۈگه« تومىدىكى -1نىڭ » تۈركى تىلال دىۋانى «.2

 ئالېكساندىر قوشۇنلىرىتۈرۈك  ئىزاھاتتا، بېرىلگهنسۆزلىرىگه 

 بىلهن جهڭ قىلغان ئالتۇنقان تېغىنىڭ ئۇيغۇر قوشۇنىماكىدونىسكىنىڭ 

ئاتالغۇسىنىڭ » خۇدخور« نام دېگهن» ئۇيغۇر«ئېلىگه يېقىن ئىكهنلىكى، 

» ئۇيغۇر«بۇنىڭغا ئاساسهن . ئاھاڭ ئۆزگىرىشى ئىكهنلىكىنى كۆرسهتكهن

 پهرەز مهۋجۇدلۇقىنى ئهسىردىال - 3 نامنىڭ مىالدىدىن ئىلگىرىكى دېگهن

نى » تۈركى تىلال دىۋانى«دەرۋەقه مهھمۇت قهشقىرى . بولىدۇقىلىشقا 

 مىالدىدىن ـــــئالېكساندىر ماكېدونىسكى شىنجاڭغا كهلگهن ۋاقىت 

 - 1072 يىل كىيىن، يهنى1300 ئاالھازەل يىلدىن -329ئىلگىرىكى 

» خۇزخۇرەند«الرنىڭ » ئۇيغۇر«ھهمدە .  يىللىرى ئىراقتا يازغان-1074

خاننىڭ ئوغلى ونقائاتالغانلىقى ھهققىدىكى مهلۇماتنى مۇھهممهد چاقىر ت

شۇڭا بۇ رىۋايهت .  ئاڭلىغانلىقىنى ئهسكهرتكهنتېكىندىنئىسراپىل توغان 

 ماتېرىيالالر ئارخېئولوگىيىلىك مهلۇماتنى باشقا تارىخى ۋە خاراكتېرلىك

   .كېلىدۇئاساسىدا ئىسپاتالشقا توغرا 

تا دىڭلىڭالر ھونالرنىڭ » ئۈچ دۆلهت ھهققىدە تهپسىرات «.3

 ئهسىردە ئۇالرنىڭ بىر -1تاالڭ قىلىشىغا ئۇچراپ تۇرغاچقا، مىالدى -بۇالڭ

  . قىلىنغانقهيت كهتكهنلىكى كۆچۈپ غهربكهقىسمىنىڭ 

ئاقتاغ «: دە» تېلېالر ھهققىدە قىسسه. شىمالى سۇاللىلهر تارىخى «.4

، »...... مىڭ ئهسكىرى20اپىدا ماكانالشقان تېلېالرنىڭ يهنى تهڭرىتاغ ئهتر

 10ئالتۇنتاغ يهنى ئالتاي تېغى ئهتراپىدا ماكانالشقان تېلېالرنىڭ «

ئهگهر قېرىالر، ئايالالرنىڭ . دېيىلگهن» مىڭدىن ئارتۇق ئهسكىرى بار

 ئېلىپ، ھهر تۆت كىشىدىن بىرسى ھېسابقائهسكهر بواللمايدىغانلىقىنى 
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ن دەپ قىياس قىلساق، يۇقىرىدىكى ئىككى جايدىكى ئهسكهر بولغا

ھالبۇكى بۇ . كېتىدۇ مىڭدىن ئېشىپ 120تېلېالرنىڭ سانى تهخمىنهن 

جهنۇبى شىنجاڭ ۋە تۇرپان ئويمانلىقىدا ياشىغان تېلېالرنى ئۆز ئىچىگه 

 يىلى -840گه ئاساسالنغاندا، » سوڭنامه«، ۋەھالهنكى. ئالمايدۇ

  .  كۆچكهنغهربكه مىڭ كىشى 100ئۇيغۇرالردىن تهخمىنهن 

دىڭلىڭ ئېلى «: دە»  روڭالر ھهققىدە قىسسهغهربى. ۋېينامه «.5

خهلقى .  مىڭدىن ئارتۇق ئهسكىرى بار60كانگىيهنىڭ شىمالىدا، 

 قىلىدۇ، ئۇ يهردىن چىقىدىغان تىيىن، ئاق بۇلغۇن، سۆسهر چارۋىچىلىق

نىڭ بارلىقى ئېنىق، رىلىرى داڭلىق، ئارال كۆلىنىڭ جهنۇبىدىمۇ دىڭلىڭالرېت

. دېيىلگهن»  دىڭلىڭالردىن ئهمهسغهربىدىكىئهمما ئۇالر ئۇيسۇنالرنىڭ 

 ئهسىردە ھازىرقى شىنجاڭنىڭ شىمالىدىكى ئىلى -4 مىالدى ماتېرىيالبۇ 

دەرياسى ۋادىلىرىدا سانى خېلى كۆپ دىڭلىڭالرنىڭ چارۋىچىلىق 

  .بېرىدۇقىلغانلىقىنى كۆرسىتىپ 

: دە» جورجانالر ھهققىدە قىسسه. سى تارىخىجهنۇبى چى سۇاللى «.6

 سهلتهنىتىنى قۇدرەتلىكيىجۇ ئايمىقىنىڭ ۋالىسى ليۇ جۈن ئۈزىنىڭ «

 قىلىش ئۈچۈن دىڭلىڭالرغا جاڭ جىڭ شۈەننى ئهلچى قىلىپ تهرغىب

ئهلچى پىشامشان، ئۇدۇنغا بارماقچى بولغان، ئهمما پىشامشاننى . ئهۋەتتى

. ، خهلقى ئهتراپقا تارىلىپ كهتكهندىڭلىڭالر ئىشغال قىلىۋالغاچقا

دىڭلىڭالر ئۆزلىرىنى .  قىلىدىكهنئېتىقاتئۇدۇنلۇقالر بۇددا دىنىغا 

 قىلىپ قوبۇلئۇالر ئهلچى جاڭ جىڭشۈەننى . تهڭرىقۇت دەپ ئاتايدىكهن

ئۇنىڭدىن باشقا يهنه . دېيىلگهن»  تهۋسىيه قىلغانكېتىشنىقايتىپ 

چهرچهن ئېلى «: دە» ت تهزكىرىسى يۇرغهربى. جهنۇبى سۇاللىلهر تارىخى«
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 - 5بۇ تارىخى بايانالر دىڭلىڭالرنىڭ . دېيىلگهن» شىمالى دىڭلىڭالرغا تهۋە

 ئۆز زېمىندائهسىرنىڭ ئاخىرىدا جهنۇبى شىنجاڭدىن ئىبارەت بۇ كهڭ 

  . بېرىدۇ يۈرگۈزگهنلىكىنى ئىسپاتالپ ھۆكۈمرانلىقىنى

تاڭ سۇاللىسى .... قۇجۇ «: دە» قۇجۇ تهزكىرىسى. سوڭنامه «.7

 تىنچالندۇرغاندىندا خۇجۈنجيې قۇجۇنى ) 650 - 627( جىنگۇەن يىللىرى

شى سىمىڭ توپىلىڭىدا -ئهن لۇشهن. كىيىن، قۇجۇ ياكى شىجۇ دەپ ئاتالدى

 جاي ئېگىزقۇجۇ . ، كىيىن قۇجۇ ئېلى يهنه ئهسلىگه كهلگهنكېتىپقولدىن 

چقا ئۇ يهردىكىلهر  مهنىدىكى سۆز، ئۇ يهردە ئۇيغۇرالر كۆپ بولغادېگهن

 - بىزگه مهلۇمكى ئهن لۇشهن. دېيىلگهن» قۇجۇ ئۇيغۇرلىرى دەپمۇ ئاتالغان

مانا بۇ .  يىلغىچه بولغان-763 يىلدىن -753شى سىمىڭ توپىلىڭى مىالدى 

 يىل بۇرۇنال قۇجۇدا ئۇيغۇرالر 80 يىلدىن تهخمىنهن - 840خاتىرە 

  .دۇبېرى بولغانلىقىنى ئىسپاتالپ مهۋجۇدھاكىمىيىتى 

 ناھىيىلهرنىڭدىكى ۋىاليهت، ) 821-806(يۇەنخې يىللىرى «.8

ھازىرقى مورى، چىتهي، بارىكۆلدىن ئىبارەت ئۈچ ( دا، پورى» تهپسىراتى

، )赤遮(نىڭ شهرقى شىمالىدىكى چهج ) كېلىدۇناھىيىنىڭ دائىرىسىگه توغرا 

قهلئهسى قاتارلىق ) 特罗堡( ۋە تهرۇپ كهنتلىرى) 盐泉镇(تۇز بۇالق 

مۇھىم ئۆتكهل » ئۇيغۇرالر يېرىگه بارىدىغان« ئهينى چاغدىكى جايالرنىڭ

: دە» ئۇيغۇرالر ھهققىدە قىسسه. كونا تاڭنامه«. خاتىرىلهنگهنئىكهنلىكى 

نى ) 佛图川(قارلۇقالر غهلىبىدىن پايدىلىنىپ ئۇيغۇرالردىن قاغانساي 

بۇ پاكىتالر .  يىلى يۈز بهرگهن- 790بۇ ۋەقه . دېيىلگهن» تارتىۋالدى

ىقى جايالردا خېلى بۇرۇندىنال ئۇيغۇرالر ئولتۇراقالشقانلىقىنى كۆرسىتىپ يۇقىر

  .بېرىدۇ
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تا، ئهرەپ تارىخچىسى » ئۇيغۇرالر ھهققىدە تهتقىقات «.9

كۆپلىگهن (تاگاز گاز .....  ئۇيغۇرالر بىر قهبىلهبىلهنتېلېالر : مهسئۇدنىڭ

 ئاھاڭ نىڭدېگهن توققۇز ئوغۇز ئهمهلىيهتتهتارىخچىالر تاگاز گازالرنى 

الر تۈركى ) ھېساباليدۇ، ئۇيغۇرالرنى كۆرسىتىدۇ دەپ بولۇپتهرجىمىسى 

، بولۇپ خهلقلهردىن ئىچىدىكى ئهڭ باتۇر، سانى ئهڭ كۆپ خهلقلهرتىللىق 

ئوتتۇرا ( چىن شهرقته زېمىنى قىلىشقا ماھىر، ئۇالرنىڭ ھۆكۈمرانلىق

  گۇشانتهختىپايئۇالرنىڭ .  خۇراسانغىچه ئىدىغهربتهدىن ) تۈزلهڭلىك

 سۆزى دېگهن»  نام قوللىنىلغاندېگهنكخان ى، ئۇالردا ئېلبولۇپ) كۇشان(

كۆپلىگهن ئالىمالر مهسىلهن، دېمنارد قاتارلىقالر . نهقىل كهلتۈرۈلگهن

، رېنائۇد قاتارلىقالر كوچا شهھىرى ھېسابلىسا قۇجۇ دەپ شهھىرىنىگۇشان 

 ئامۇ دەرياسىنىڭ خۇراسان بولسا ئوتتۇرا ئاسىيادىكى. دەپ قارايدۇ

بۇنىڭدىن ئهرەپ تارىخچىلىرى . جهنۇبىدىكى رايوننى كۆرسىتىدۇ

 شىنجاڭ ۋە ئوتتۇرا دەۋرلىرىدە تاڭ سۇاللىسىنىڭ ئاخىرقى خاتىرىلىگهن

 تارىخى دېگهنئاسىيا رايونلىرىدا خېلى كۆپ ئۇيغۇرالر ئولتۇراقالشقان 

ئهھۋالالرنىڭ  خاتىرىلهنگهنبايان بىلهن خهنزۇچه تارىخى مهنبهلهردە 

  .كۆرۈۋاالاليمىز كېلىدىغانلىقىنىبىرىگه ماس - بىر

 يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخى ۋە توققۇز دېمهك

الرنىڭ ئهۋالدى ) دى، دىڭلىڭ(تۈرلۈك پاكىتالرغا ئاساسهن، ئۇيغۇرالر دىل

 يىلدىن بۇرۇنمۇ - 840ئىكهنلىكىنى، ئۇالرنىڭ يىراق ئهجدادلىرى مىالدى 

 شهكىللهنگۈچه بولۇپنجاڭدا ياشىغانلىقىنى، ھازىرقى ئۇيغۇر مىللىتى شى

مۇرەككهپ، ئۇزاق تارىخى جهريانالرنى كهچۈرگهنلىكىنى 

  .بولىدۇمۇئهييهنلهشتۈرگىلى 
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  سېرىق ئۇيغۇرالر ھهققىدە

 TuranTekin: تورغا يوللىغۇچى

  :ئادرېسىتوردىكى 

 http://www. orkhun. com/bbs/ShowPost. asp?ThreadID=181  

 تهرىپىدىن قىرغىزالررخۇن ئۇيغۇر خانلىقى ئويىلى -840مىالدى 

ئارقىدىن -ئارقا ئۇيغۇرالرنىڭ ھهرقايسى قهبىلىلىرى كىيىن، يىمىرىلگهندىن

  كۆچتى، يهنه بىر قىسمىجهنۇبقا ئۇالرنىڭ بىر قىسمى.  باشلىدىشكهكۆچۈ

ئارىسىغا  شۇ ئاساستا ئۇالر باشقا رايونالردىكى ئۇيغۇرالر.  كۆچتىغهربكه

 شىمالىدا –جهنۇب ئهينى ۋاقىتتا ھازىرقى تهڭرى تېغىنىڭ . كهتتى قوشۇلۇپ

 اتقانكهچۈرۈۋكۆچمهن چارۋىچىلىق بىلهن تۇرمۇش  كارىدورىدا ۋە خېشى

كهلگهن زور تۈركۈمدىكى ئۇيغۇرالرنى  كۆچۈپ ئۇيغۇر قهبىلىلىرى شىمالدىن

بىرلىشىپ، يېڭى بىر ئۇيغۇرالر   قىلىپال قالماستىن، بهلكى ئۇالر بىلهنقوبۇل

چ چوڭ ۈبولغان ئ ھهمدە كىيىن گۈللىنىپ تېخىمۇ زور. توپىنى ھاسىل قىلدى

خانلىقى،  قى، قۇچۇ ئۇيغۇر خانلىقارىخانىالريهنى . خانلىقنى بهرپا قىلدى

 سېرىق ئۇيغۇرالر بولسا بۇ ئۈچ خانلىق. گهنجۇ ئۇيغۇر خانلىقىدىن ئىبارەت

. ئهۋالدلىرىدۇرئىچىدىكى گهنجۇ ئۇيغۇر خانلىقىنى قۇرغان ئۇيغۇرالرنىڭ 

كىتابالردا يهنه خېشى ئۇيغۇرلىرى، لىياڭجۇ ئۇيغۇر خانلىقى دەپمۇ  تارىخى

هت دائىرىسى خېشى رايونىدا بولغاچقا پائالىي ئاساسلىق. ئۇچرايدۇ

خېشى  بۇالر. دېيىلىدۇئۇيغۇرلىرى   خېشىئومۇمالشتۇرۇلۇپ ھالالردا كۆپىنچه

لىياڭجۇ  ،) شهھىرىېھازىرقى گهنسۇنىڭ جاڭي( رايونىدىكى گهنجۇ

، شاجۇ )ھازىرقى ئهنشى ناھىيىسى(، گۇاجۇ )ھازىرقى ۋۇۋېي شهھىرى(

 ئېچىنا موڭغۇلھازىرقى ئىچكى (ەن ، خېلۇچۇ)دۇنخۇاڭ شهھىرى ھازىرقى(
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ھازىرقى گهنسۇنىڭ (، چىنجۇ )نىڭشيا دائىرىسىدە( ، خېلهنشهن)دەرياسى

بۇالرنىڭ ئىچىدە، . پائالىيهت قىلغان قاتارلىق جايالردا) تيهنشۈي شهھىرى

ئۇيغۇرالر . زور بولغان گهنجۇنى مهركهز قىلغان ئۇيغۇرالرنىڭ تهسىر كۈچى

يىچاۋ  جاڭ( شۇنىغاوىنغان، كىيىن بهيئهتچىلهر قدەسلهپته تۈبۈتلهرگه بېق

 بېقىنغان، ئاخىرىدا بهيئهتچىلهر) باشچىلىقىدىكى ئالتۇن تاغ پادىشاھلىقى

گهنجۇنى ئىشغال .  مهغلۇپ قىلىپ گهنجۇنى ئىشغال قىلغانقوشۇنىنى

شۇنىڭ بىلهن .  ئىشقا ئاشقانمۇقىملىقىئۇالرنىڭ نىسپى  قىلغاندىن باشالپ،

، ئىقتىسادى ۋە سىياسىيئۇيغۇرالرنىڭ  يونىدىكىگهنجۇ خېشى را

گهنجۇ ئۇيغۇرلىرى  شۇندىن باشالپ.  قالغانبولۇپ مهركىزى مهدەنىيهت

 دەۋرلهرگه كېيىنكىئهمما . قوللىنىلغان ئۇقۇم كهڭ تارقالغان ۋە دېگهن

شۇنىڭ بىلهن . كهلگهندە گهنجۇ تاڭغۇتالر تهرىپىدىن ئىشغال قىلىندى

 قوماندانلىق مهركىزىدىن ئايرىلىپ سىياسىينىڭ ئۇيغۇرلىرى ئۈزى خېشى

ئهسىردەك داۋام قىلغان خېشى ئۇيغۇرال ھاكىمىيىتى  ھهمدە بىر يېرىم. قالدى

  .ئاخىرالشتى

؟ خېشى دېيىلىدۇ ئۈچۈن سېرىق ئۇيغۇرالر نېمه ئۇنداقتا ئۇالر

يىمىرىلگهندىن كىيىن بىر قىسىم  رايونىدىكى ئۇيغۇرالر ھاكىمىيىتى

. چارۋىچىلىق قىلدى  چېتىگه بېرىپغهربىهيدام ئويمانلىقىنىڭ ئۇيغۇرالر س

ئۇيغۇرلىرى   شاجۇكىتابلىرىدابۇالر سوڭ سۇاللىسى ۋە جىن سۇاللىسى تارىخى 

  ئهسىرنىڭ ئاخىرلىرىغا كهلگهندە ئۇدۇن ۋە سالجۇق-11. دەپ ئېلىنغان

  شاجۇ ئۇيغۇرلىرىكهلگۈچه تۈزلهڭلىككه ئوتتۇرا ئهلچىلىرى تۈركلىرىنىڭ

سوڭ سۇاللىسىنىڭ تارىخى . قىلغان رايونالردىن ئۆتكهن چارۋىچىلىق

سۆزلهپ بهرگهنلىرىگه ئاساسهن، بۇ   ئاشۇ ئهلچىلهرنىڭكىتابلىرىدا
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. تهرجىمه قىلغان دەپ" سېرىق باش ئۇيغۇرالر"رايوندىكى ئۇيغۇرالرنى 

شىنجاڭنىڭ  بۇالرنىڭ ئهينى ۋاقىتتىكى ئورنى ھازىرقى گهنسۇ، چىڭخهي ۋە

  . جايغا توغرا كهلگهنرىلىنىدىغانچېگ

 ئۇيغۇر قهدىمكىچارۋىچىلىق قىلغان جايلىرى  سېرىق باش ئۇيغۇرالرنىڭ

خهنزۇچه تارىخى كىتابالردا  .دەپ ئاتالغان" كهڭ"يهنى " سۇرى"تىلىدا 

تهرجىمه  دەپ) سالى (撒里 دەپ ياكى) شىلې (锡勒 بۇ سۆزنى بهزىدە

) سۇلى ئويمانلىقى (疏勒盆地  سىتهيىن ئۇنىئېكسپېدىتسىيىچى. قىلغان

" شىلې ئۇيغۇر " ئۇنى بويىچهدەۋرىدىكى تهرجىمه ئۇسۇلى  سوڭ. دېگهن

ھازىرقى زامان تهرجىمه ئۇسۇلى  تهرجىمه قىلىش، (锡勒回鹘) دەپ

بۇ سۆز . كېرەك تهرجىمه قىلىش (疏勒回鹘) دەپ" سۇلې ئۇيغۇر "بويىچه

 ھاڭىغا سۆزنىڭ ئادېگهن) سېرىق" (سارىغ" ئۇيغۇر تىلىدىكى قهدىمكى

 (黄) "سېرىق"شۇڭا سوڭ سۇاللىسى تارىخىدا ئۇنى . كېلىدۇبهكمۇ يېقىن 

سوڭ سۇاللىسى تارىخىدا مهنه تهرجىمىسى . قىلغان دەپ خاتا تهرجىمه

ئارىالشتۇرۇپ تهرجىمه قىلىش ئۇسۇلىنى  بىلهن ئاھاڭ تهرجىمىسىنى

دەپ " ئۇيغۇر"نامىنى  دەپ، مىللهت" سېرىق"قوللىنىپ، يهر نامىنى 

باش  سېرىق"نهتىجىدە ئادەم چۈشهنگىلى بولمايدىغان . رجىمه قىلغانته

 قهدىمكىبۇنىڭدىن باشقا .  چىققانكېلىپ بىر ئاتالغۇ دېگهن" ئۇيغۇر

" سېرىق"، ئادەتته بولۇپكۆپ مهنىلىك سۆز " سارى"تىلىدىكى  ئۇيغۇر

 مهنىسىمۇ دېگهن" كهڭ" ئۇنىڭ يهنه لېكىن . مهنىنى بىلدۈرىدۇدېگهن

 دېگهن" سېرىق" ڭ سۇاللىسى تارىخىدا ئۇنىڭ ئادەتتىكىسو. بار

 دەپ" سېرىق باش"مهنىسىنىال ئالغان، ھهمدە يهر نامىنى خاتا ھالدا 

 سۆزنى يهر نامىدىن كهلگهن دېگهن" سېرىقباش"قىسقىسى . چۈشهنگهن
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 مهزگىللهرگه كېيىنكىئۇيغۇرالر " سېرىقباش"بۇ . بولىدۇ چۈشىنىشكهدەپ 

 يۈرۈش غهربكه قوشۇنى زور موڭغۇلالرنىڭ  ئهسىردە-13كهلگهندە، يهنى 

سارى "بهيئهت قىلىپ،  موڭغۇلالرغائۇيغۇرالر " سېرىقباش"قىلغاندا 

  .دەپ ئاتالدى) سېرىق ئۇيغۇر" (ئۇيغۇر

ئۇيغۇرالرنىڭ " سېرىقباش"ئهھۋالدىن سارى ئۇيغۇرالر  يۇقىرىدىكى بۇ

بىلهن " سېرىقباش: نلېكى. بولىدۇ كۆرۈۋالغىلى  ئىكهنلىكىنىئهۋالدلىرى

مهسىلىدە ئوخشاش بولمىغان   بۇدېگهن مهنىسى بار نېمهنىڭ " سارى"

ئادەت -ئۆرۈپ ،ېچهكك-كىيىمئىرق، : بىرىنچى خىلى. مهۋجۇدقاراشالر 

 دېگهنگهسېرىق كىيىم، سېرىق چاچ : مهسىلهن. جهھهتتىن ئاساس ئىزدەش

ۇ خىل قاراش پۇت  بولمىغاچقا بئاالھىدىلىكبۇ مىللهتته بۇنداق . ئوخشاش

.  كۆپ بولمىغانقولاليدىغانالرتۇرالمىغان، ھهم بۇ قاراشنى  تىرەپ

: مهسىلهن. مىللهتلهردىن ئاساس تېپىش باشقا: ئىككىنچى خىلى

 بۇ لېكىن.  قاراشدېگهن "سېرىقباش تۈركهشلهر"، "سېرىقباش شىرۋىالر"

" ىلىلهرقهب ئاقسۆڭهك: " خىلىئۈچىنچى. قاراشتىكى كىشىلهرمۇ كۆپ ئهمهس

:: بۇنىڭ ئاساسى.  قاراشدېگهندەپ ئاتىلىدۇ " سېرىق"نىڭ ھهممىسى 

نىڭ ئىچىدە تاڭ سۇاللىسى ۋە " سارى ئۇيغۇرالر"ۋە " ئۇيغۇرالر سېرىقباش

" ياغالقار"ئۇيغۇرالرنىڭ خان جهمهتىدىن بولغان  دەۋردىكىبهش 

ملىرى  تىل تۈركۈسىستېمىسىدىكىتىل  ئالتاي.  بارئهۋالدلىرىقهبىلىسىنىڭ 

" سېرىق" قهبىلىلهر ئاقسۆڭهك  تۇرغانئورۇندا ھۆكۈمران ئومۇمهنئىچىدە، 

توغرىسىدىكى  يهر نامى: تۆتىنچى خىلى.  ئىبارەتدېگهندىندەپ ئاتىلىدۇ 

  ئۈچ چوڭ تىل ئائىلىسىدىكى تىلالرنىڭسىستېمىسىنىڭئالتاي تىل . قاراش

 ئومۇمهنرىغاندا،  تهكشۈرۈپ قاماتېرىياللىرىدىنتارىخى ۋە جۇغراپىيىلىك 
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 كىچىك ئارىلىقلىرىدا ۋە جهزىرىلىرى -كهڭ كهتكهن، چۆل يهر شهكلى

كىچىك بوستانلىقلىرى بار رايونالر  ئېقىن سۇالر بىلهن سۇغۇرۇلىدىغان

سۆز يىلتىزىدىن  دېگهن" سۇر" سۆز دېگهنسۇرى . دەپ ئاتىلىدۇ" سۇرى"

 撒里،苏勒 ،疏勒 ،素尔 ، خهنزۇچه ئاھاڭ تهرجىمىسىبولۇپكهلگهن 

 داۋانلىرى، – تاغ ئېگىزبۇ . ئوخشاش خهتلهر بىلهن يېزىلىدۇ دېگهنگه

 چوڭ دەريالىرى تۇرىدىغانئورمانلىرى، دولقۇنالپ ئېقىپ   باراقسان-بۈك

ئاتىلىدىغانلىقىغا ماس كهلگهن ھالدىكى  دەپ" قارا"بار جايالرنىڭ 

  مىللهتلهرسىستېمىسىدىكى شۇڭا ئاسىيادا ئالتاي تىلى. ئاتىلىشىدۇر

" سارى"ياكى  "قارا" ھهممىسىدە رايونالرنىڭكۆچمهن چارۋىچىلىق قىلغان 

 سۆزدىكى دېگهن" سارى ئۇيغۇر. " يهر ناملىرىنى قالدۇرغاندېگهن

 دېگهن" سۇرى. "ئىبارەتپهقهت شۇالرنىڭ ئىچىدىكى بىرىدىنال  "سارى"

 سۆزنىڭ ئاھاڭىغا بهك يېقىن دېگهن" سېرىق" سۆز ئۇيغۇر تىلىدىكى

دەپ " سېرىق"خاتا ھالدا  ا، كۆپلىگهن كىشىلهر يهر نامىنىبولغاچق

 كېلىپ  ئاتالغۇدېگهن" سېرىقباش ئۇيغۇر"شۇنىڭ بىلهن . چۈشهنگهن

 سۆزنى ئۇيغۇر تىلىدىكى دېگهن) سالى撒里 (ھهمدە خهنزۇچه. چىققان

 بۇ قاراشنى لېكىن. ئاھاڭ تهرجىمىسى دەپ خاتا قارىغان نىڭ" سېرىق"

" سېرىق" ئۈچۈن نېمهقىسىم ئۇيغۇرالرنىڭ  بۇ بىرتهشهببۇس قىلغۇچىالر 

  .بېرەلمىگهن دەپ ئاتايدىغانلىقىنى چۈشهندۈرۈپ

سانغۇن   قىلغان يۈرۈشىنى ئاياغالشتۇرغاندىن كىيىن باشغهربكه موڭغۇلالر

 سېرىقباش" قايتىشىدا شهرقكه باشالپ قوشۇنىنىسۇبۇتاي ئوتتۇرا ئاسىيادىن 

سېرىقباش "ق رايونلىرىدىن ئۆتكهندە، تۇرۇشلۇق چارۋىچىلى" ئۇيغۇرالر

" سېرىقباش ئۇيغۇر "ئېتىبارەنشۇندىن . ئۈزىگه قاراتقان نى" ئۇيغۇرالر
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ئاخىرىدا .  نام ئالغاندېگهن" ئۇيغۇر سارى" نامنىڭ ئورنىنى دېگهن

 ۋە ئىمپېرىيىسى موڭغۇل . كهتكهنقوشۇلۇپ بىلهن موڭغۇلالربارا -بارا

مۇھىم  ى سارى ئۇيغۇرالر رايونىغا سۇاللىسيۈەن كېيىنكىئۇنىڭدىن 

 ئۇالرنىڭ ئىچىدە ئۇزاقراق. ەتىپ تۇرغۇزدىهۋ ئقوشۇنۋەزىرلهر باشچىلىقىدا 

 چۆبه ۋە بېگىتۇرغان ھهم تهسىرى چوڭراق بولغىنى ئهلهمدە مهشهۇر شىنىڭ 

 ھۆكۈمرانلىقبۇالرنىڭ سارى ئۇيغۇرالر رايونىغا .  ئىدىئهۋالدلىرى ئۇنىڭ

 تهڭرى تېغىنىڭ جهنۇبى ئهۋالدلىرىنىڭىسى چاغاتاي نهتىج قىلغانلىقىنىڭ

 قىلغانلىقىنىڭ نهتىجىسى بىلهن ھۆكۈمرانلىق ۋە شىمالىدىكى ئۇيغۇرالرغا

شۇنىڭدىن ئىبارەتكى ئۇالر ھهم  بۇ ئوخشاشلىق. كېتىدۇبهكمۇ ئوخشىشىپ 

قهبىلىلهر   ۋەقوشۇن ھهربىي رەھبهرلىك قىلغان ئهۋالدلىرىئۇالرنىڭ 

 ، ئاخىر سارى ئۇيغۇرالرنىڭ بىرقوشۇلۇپ سارى ئۇيغۇرالرغا  ھالداتهدرىجىي

 تهركىبىگه سارى ئۇيغۇرالرنىڭ موڭغۇلالرنىڭ. قىسمىغا ئايلىنىپ كهتكهن

 خان جهمهتلىرى باشچىلىق موڭغۇلكهتكهنلىكى ۋە ئۇالرغا  قوشۇلۇپ

 قوغداپ، قهتئىيسۇاللىسىنىڭ بىرلىكىنى  يۈەنقىلغانلىقى ھهمدە چۆبه 

كهتمىگهنلىكى ئۈچۈن، سارى  بۆلۈنۈپ ئوخشاش الدلىرىغائهۋچاغاتاي 

شۇنىڭ بىلهن  . نىسپى ئهمىنلىكى ساقلىنىپ قالغانرايونىنىڭئۇيغۇرالر 

 مۇھىم زورايغان سۇاللىسى دەۋرى سارى ئۇيغۇرالر راۋاج تېپىپ يۈەن

 . قالغانبولۇپمهزگىل  تارىخى

سۇاللىسى  يۈەنمىڭ سۇاللىسى دەۋرىگه كهلگهندە، سارى ئۇيغۇرالر 

دەۋرىدىكى سارى ئۇيغۇرالرغا ئوخشاش تهڭرى تېغىنىڭ جهنۇبى ۋە 

 يىراقلىشىپ، ئوخشاش بولمىغان بارغانسېرىئۇيغۇرالردىن  شىمالىدىكى

 قاراپ غهربكه قوشۇنلىرىمىڭ سۇاللىسى  . قاراپ راۋاجالنغانيۆنىلىشكه
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ن بۇيان تېمۇر ھهممىدى ، سارى ئۇيغۇرالرنىڭ سهردارىئىلگىرىلىگهندە

سۇاللىسى بىر  شۇندىن كىيىن مىڭ.  مىڭ سۇاللىسىگه بهيئهت قىلغانئاۋۋال

 بىرىنچىدىن،. يۆلىگهنقاتار تهدبىرلهرنى قوللىنىپ، سارى ئۇيغۇرالرنى 

ھهمدە ھهر .  تۆت قىسىمغا ئايرىغانقوۋمىنىمىڭ سۇاللىسى سارى ئۇيغۇرالر 

ئىدارە قىلىش  ئۈنۈملۈك قوۋمىنى، ئۆز بېرىپتامغا ئويدۇرۇپ  قايسىسىغا

ئىككىنچىدىن، سارى ئۇيغۇرالرنىڭ سهردارى . قىلغان ئىمكانىيىتىگه ئىگه

، ئۈچىنچىدىن. قىلىپ تهيىنلىگهن (安定王) بۇيان تېمۇرنى ئهندىڭ ۋاڭ

ياساۋۇلخانىالرنى  خاراكتېرلىك ھهربىيسارى ئۇيغۇرالر رايونىدا يېرىم 

 بۇالر سارى. سهندىن ئىبارەتۈيهنى ئهندىڭ، ئۇدۇن، ك. تهسىس قىلغان

، ئادەتته بولۇپئۇيغۇرالر رايونىدا ئهڭ بۇرۇن قۇرۇلغان ئۈچ ياساۋۇلخانا 

سارى ئۇيغۇرالرنىڭ . قىسىمدىكى ئۈچ ياساۋۇلخانا دەپ ئاتىلىدۇ غهربى

  .قاراۋۇلخانىغا تهۋە بولغان تۆت قىسمى مۇشۇ ئۈچ

ق چاقىرىملى 1500 ته گهنسۇغىچه بارىدىغانبسارى ئۇيغۇرالر رايونى غهر

ئۆلكىسىنىڭ  ھازىرقى چىڭخهي( خهندۇڭ شهرقته. جاينى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

 تهبغهر. غىچه بارىدۇ)  ئېقىنىيۇقىرى قىسمىدىكى داڭخې دەرياسىنىڭ غهربى

ھازىرقى گهنسۇنىڭ ئهنشى (شىمال تهرىپى گۇاجۇ . تهڭرى تېغىغا ئۇلىشىدۇ

. ۇتۇشىدۇغا ت) ھازىرقى گهنسۇنىڭ دۇنخۇاڭ شهھىرى(شاجۇ  ،(ناھىيىسى

سارى . چېگرىلىنىدۇبىلهن ) شىزاڭ ھازىرقى( تهرىپى تۈبۈت جهنۇب

  .قۇرۇلغان ئۇيغۇرالر رايونىدىكى ياساۋۇلخانىالر مۇشۇ جايالردا

  سۇاللىسىنىڭيۈەن تۆت قىسىم سارى ئۇيغۇرلىرىدىن باشقا، يۇقىرىدىكى

ئاخىرى ۋە مىڭ سۇاللىسىنىڭ باشلىرىدا بۇيان تېمۇرنىڭ يهنه بهزى 

مىڭ سۇاللىسى .  قىسمىدا تارقاق جايالشقانغهربى قرالىرى گهنسۇنىڭپۇ
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 تهرەپكه قېچىپ -ئۇالر تهرەپ ئىلگىرىلىگهندە غهربكه قوشۇنلىرى

 بولۇپ بۇيان تېمۇر مىڭ سۇاللىسى تهرىپىدىن ئهندىڭ ۋاڭ. كهتكهن

ئارقىدىن ئۆز -تهيىنلهنگهندىن كىيىن، قېچىپ كهتكهن پۇقراالر ئارقا

مىڭ سۇاللىسىمۇ . ، مىڭ سۇاللىسىگه ئهل بولغانكېلىپايتىپ ق يۇرتلىرىغا

 ياساۋۇلخانا قۇرۇپ خاراكتېرلىك ھهربىييېرىم  بۇ پۇقراالرغا تۆت جايدا

ھازىرقى گهنسۇنىڭ دۇنخۇاڭ ) يهنى، شاجۇ ياساۋۇلخانىسى. بهرگهن

ن ېيۈم ھازىرقى گهنسۇنىڭ( ياساۋۇلخانىسى موڭغۇل، چىجىن )شهھىرى

ھازىرقى چىڭخهي (، خهندۇڭ ياساۋۇلخانىسى )دەشهھىرى دائىرىسى

، ) قىسمىدىكى داڭخې دەرياسىنىڭ يۇقىرى ئېقىنىغهربى ئۆلكىسىنىڭ

 قهدىمكىشاجۇ ئايمىقىنىڭ ) خهندۇڭ سول قانات ياساۋۇلخانىسى

 شهرقنىئادەتته  بۇ ياساۋۇلخانىالر. قاتارلىقالردىن ئىبارەت) قهلئهسىدە

قىسىمدىكى  شهرقنىئهينى ۋاقىتتا . لىدۇدېيىقىسىمدىكى تۆت ياساۋۇلخانا 

  قىسىمدىكى ئۈچ ياساۋۇلخانا ۋە قۇمۇلغهربىتۆت ياساۋۇلخانا بىلهن 

"  ياساۋۇلخانىالرغهربىدىكىسهددىچىننىڭ "، قوشۇلۇپياساۋۇلخانىسى 

  .ئاتالغان. دەپ

 مهزگىللهرگه كهلگهندە بۇ ياساۋۇلخانىالرنىڭ ئهھۋالى كېيىنكىئهمما 

يهنى ھهرقايسى ياساۋۇلخانىالردىكى قهبىله . بولمىدى ئوبدان

 ئهۋالدلىرىنىڭ سۇاللىسى يۈەنقىلىشىشى،  ئارا قىرغىن-سهردارلىرىنىڭ ئۆز

 مهدەنىيىتىنىڭئىسالم   كۈچلىرىنىڭ پاراكهندىچىلىك سېلىشى،بۆلۈنمه

قىيىنچىلىقى  ، مىڭ سۇاللىسىنىڭ ئىچكى ۋە تاشقىكېڭىيىشى شهرقكه

 ،كېتىپ بولۇپۇاللىسى ئۇزىنى قوغداش بىلهن تۈپهيلىدىن، ئاخىر مىڭ س

 تۈپهيلى، سارى سهۋەبلهرمۇشۇنداق . ياساۋۇلخانىالر بىلهن كارى بولمىغان
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 خانلىقى چاغاتاي شهرقنىته ب قېلىپ، غهرياردەمچىسىزتهنها،  ئۇيغۇرال

، شىمالدا كېلىشى قهدەم قىستاپ -قهدەممۇ بىلهن يهكهن خانلىقىنىڭ

 ئىبرانىڭ داۋاملىق جهنۇبتا ز پاراكهندە قىلىشىئويراتالرنىڭ ئۈزلۈكسى

ئۇچۇرغانلىقتىن   زەخمهت سېلىشىدەك ھهر تهرەپلىمه ھۇجۇمىغا-زىيان

  ئىچىگه كىرىشكه مهجبۇرقوۋۇقىنىڭ) سهددىچىن سېپىلى(جيايۈگۇەن 

 ئۇزۇن ۋاقتىمۇ كۆچۈش.  مهجبۇر بولغانكۆچۈشكه شهرقكهيهنى . بولغان

 كۆچكهن سارى شهرقكه. قىت كهتكهنئارتۇق ۋا  يىلدىن16، بولۇپ

سۇاللىسى ئۇالرنى بار ئامالى  ئۇيغۇرالر جيايۈگۇەندىن ئۆتكهندە، مىڭ

پىرقه دىۋانبېگى  ھهمدە مىڭ سۇاللىسىنىڭ لهشكىرى. ئورۇنالشتۇرغانبىلهن 

 بويىچه  پرىنسىپىئورۇنالشتۇرۇشۋاڭ چۇڭ ئۈزى گهنسۇغا بېرىپ، تارقاق 

نىڭ جهنۇبى ) ھازىرقى جاڭيى شهھىرى(گهنجۇ بىر قىسىم سارى ئۇيغۇرالرنى 

 شهرقنى چاغالردا ئاۋۇپ، ھازىرقى كېيىنكىبۇالر . ئورۇنالشتۇرغان تېغىغا

ھازىرقى جيۇچۇەن (يهنه بىر قىسمى سۇجۇ . شهكىللهنگهن بولۇپيۇغۇرالر 

 چاغالردا كېيىنكىبۇالر . ئورۇنالشتۇرۇلغان نىڭ قورۇل ئىچىگه) شهھىرى

  .شهكىللهنگهن بولۇپ يۇغۇرالر ربىغهئاۋۇپ، ھازىرقى 

 شهرقكه.  زور تهسىر كۆرسهتكهنناھايىتى سارى ئۇيغۇرالرغا كۆچۈش شهرقكه

 قىسىمنىڭ ئۈچ قاراۋۇلخانىسى غهربىكۆچكهندىن كىيىن، ئهسلىدىكى 

 قىسىمنىڭ تۆت قاراۋۇلخانىسى بىر جايدا بىلله شهرقنى بىلهن

ۇش، تىل جهھهتلهردە ، تۇرممهدەنىيهت ئولتۇراقلىشىپ، ئىقتىساد،

دەپ " يۇغۇر"ئۆزلىرىنى   بىردەكلىككه يۈزلىنىپ، ھهممىسىتهدرىجىي

مىللىتىنىڭ   ھازىرقى يۇغۇر– كۆچۈش شهرقكهشۇڭا . ئاتايدىغان بولغان

  بىلهن ئۇيغۇرالرنىڭموڭغۇلالر، دېمهك. شهكىللهنگهنلىكىنىڭ ئاالمىتىدۇر
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تنىڭ ئورتاق گهۋدىسى ئارا سىڭىشىشى نهتىجىسىدە، بىر يېڭى مىلله-ئۆز

 ۋە مىللىي پسىخىك ئاالھىدىلىكى مهدەنىيهتئۇالرنىڭ  .شهكىللهنگهن

ۋە شىمالىدىكى ئۇيغۇرالردىن، ھهم  خۇسۇسىيىتى تهڭرى تېغىنىڭ جهنۇبى

 –مانا بۇ . پهرقلىنىدۇ  مىللىتىدىن تامامهنموڭغۇل شىمالىدىكى ئېلىمىزنىڭ

  .بۈگۈنكى يۇغۇر مىللىتىدۇر

ئۇيغۇرالر گهنسۇ ) سارى( بۇ سېرىق ئاتالغان  يۇغۇر دەپبۈگۈنكى كۈندە

) سارى( سۇنهن سېرىق ئۇيغۇر  ئۆلكىسىگه قاراشلىق جاڭيى ۋىاليىتىنىڭ

سېرىق ئۇيغۇر  ئاپتونوم ناھىيىسىدە ۋە جيۇچۇەن شهھىرىنىڭ خۇاڭنىپۇ

  يىلدىكى مهلۇماتقا-1990.  ياشايدۇتوپلىشىپئاپتونوم يېزىسىدا 

، بولۇپ كىشى 297مىڭ 12 سانىجهمئىيئۇيغۇرالرنىڭ قارىغاندا، سېرىق 

ڭنىپۇ سېرىق ئۇيغۇر ئاپتونوم يېزىسىدا، اخۇ 1800 نوپۇسنىڭ جهمئىيبۇ 

ئاپتونوم . ئاپتونوم ناھىيىسىدە ياشايدۇ  سۇنهن سېرىق ئۇيغۇر8820

 نى 71.77 %نوپۇسىنىڭ ناھىيىدە ياشايدىغانالر پۈتۈن سېرىق ئۇيغۇر

  نهپهر كىشى گهنسۇ ئۆلكىسىنىڭ باشقا1677 قالغان. تهشكىل قىلغان

. شهھهرلىرىگه، ئاز بىر قىسمى مهملىكهتنىڭ باشقا جايلىرىغا تارقالغان

 كېلىپرىدىن شىنجاڭغا ېيىلالردا مهملىكهتنىڭ ھهممىال ي كېيىنكى

 كىشىنىڭ قۇمۇل 278سېرىق ئۇيغۇرالردىن  يهرلىشىش دولقۇنىغا ماسالشقان

. ئولتۇراقالشقانلىقى ئېنىقالنغان كېلىپگه شهھىرى ۋە ماناس ناھىيىسى

مىللهتلهرنى   تهكشۈرۈشتهنوپۇس يىلىدىكى -1990سېرىق ئۇيغۇرالر 

  . رەتتىن ئۇرۇن ئالغان-47 سانىغا قاراپ رەتكه تۇرغۇزغاندا جهمئىي

 ئومۇميۈزلۈك سېرىق ئۇيغۇرالر ئۆزلىرىنى شهرقنى سۆزلىشىدىغان موڭغۇلچه

 دېگهن، سارىق، سېرىق بولۇپ سۆز موڭغۇلچه -شېرا( يۇغۇر، شېرا ھالدا
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 غهربىئۆزلىرىنى تۈركى تىلدا سۆزلهيدىغان . (ئاتايدۇ يۇغۇر دەپ) مهنىدە

؛ ئۇالر يهنه ) تۇغۇلغاندائېهتىياجى پهرقلهندۈرۈش سېرىق ئۇيغۇرالردىن

دەپ " قارا يۇغۇر"سېرىق ئۇيغۇرالرنى  غهربىتۈركى تىلدا سۆزلىشىدىغان 

سېرىق ئۇيغۇرالر بولسا  غهربىىلدا سۆزلىشىدىغان تۈركى ت. ئاتايدۇ

 موڭغۇلچه، يهنى "سارىغ يۇغۇر"، "يۇغۇر "ئومۇمهنئۆزلىرىنى 

 پهرقلهندۈرۈش سېرىق ئۇيغۇرالردىن ئۈزىنى شهرقنىسۆزلىشىدىغان 

 .دەپ ئاتايدۇ" سارىغ يۇغۇر"  تۇغۇلغاندائېهتىياجى

 خهلق بىر االھىدەئ  ئىچىدىكىخهلقلهرتۈركى تىللىق  سېرىق ئۇيغۇرالر

 موڭغۇل  سېرىق ئۇيغۇرالرشهرقنىيهنى . ئىشلىتىدۇ، ئىككى خىل تىل بولۇپ

ڭغۇلچىغا يېقىن بىر و مقهدىمكىتىلى گۇرۇپپىسىغا ئائىت بولغان نىسبهتهن 

 سېرىق غهربىئىشلهتسه، تۈركى تىل گۇرۇپپىسىدا سۆزلىشىدىغان  تىلنى

يېقىنلىشىدىغان يهنه بىر خىل ئۇيغۇر تىلىغا نىسبهتهن  قهدىمكىئۇيغۇرالر 

  .ئىشلىتىدۇتىلنى 

 ئۇيغۇرالر قهدىمكىئۇيغۇرالرنىڭ ئىجتىمائىي تهشكىالت قۇرۇلمىسى  سېرىق

 ئوخشاش قهبىله، ئۇرۇق ئاساسىغا خهلقلهرگه ياكى كۆچمهن چارۋىچى

چىڭ . دەپ ئاتايدۇ" ئوتوق"قهبىلىنى  سېرىق ئۇيغۇرالر ئادەتته. تايىنىدۇ

شهكلىدە ياشايدىغانلىقىغا  ئۇيغۇرالرنىڭ يهتته ئوتوقسۇاللىسى سېرىق 

ئوتوق، كورېكى  شىكى: بۇ ئوتوقالر.  باشقۇرغانبۆلۈپئاساسهن ئۇالرنى 

ئوتوق، نهيمان ئوتوق، ياڭكې ئوتوق، خورونغۇت ئوتوق، باياتتاۋىن 

بۇالرنىڭ ئىچىدىكى ياغالقار قهبىلىسى . ۋە ياغالقار ئوتوقتىن ئىبارەت ئوتوق

، بۈگۈنكى بولۇپخانلىقىنىڭ خاقانلىرى تهۋە بولغان قهبىله  ۇيغۇر ئئورخۇن

ھازىرقى سېرىق . ئاساسلىق قهبىلىدۇر سېرىق ئۇيغۇرالر ئىچىدىكى
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 بويىچهئادىتى   خهنزۇالرنىڭدېگۈدەكئۇيغۇرالرنىڭ ئىسمى تامامهن 

ساپ   ئۈزى ۋە ياكى باللىرىدىن باشالپزىيالىيالرنىڭ بهزى لېكىن. بولماقتا

. كۆرۈلمهكتهچه ياكى ئۇيغۇرچه ئىسىم ئادىتىگه قايتقانلىقىمۇ يۇغۇر

ھازىرقى سېرىق . تىمۇر، مارجان، ئاي قادىن ۋە باشقىالر مهسىلهن،

 ۋە ئوقۇتۇش – ئوقۇ ئۇالر سهۋەبلىكبۇ . يوق ئۇيغۇرالرنىڭ مىللىي يېزىقى

تىلى ۋە يېزىقىنى  كۈندىلىك ئاالقه ئىشلىرىدا پۈتۈنلهي خهنزۇ

  .ئىشلهتمهكته

تۆت كونىنى "، "تۇرۇش  قارشىفېئودالىزمغا "كېيىنكى ئازادلىقتىن

سىياسهتلهر   سولچىلدېگهندەك"  زور ئىنقىالبىمهدەنىيهت"، "يوقىتىش

 نهتىجىسىدە سېرىق ئۇيغۇرالرنىڭ دىنى ئىبادەت سورۇنلىرى تاقالغان ياكى

 – يىم مىللىي كىخهلقنىڭ.  ئىچىگه قايتۇرۇلغانخهلق راھىبالركۆيدۈرۈلۈپ، 

 ئىلگىرىقىسقىسى، . چهكلىنىپ، ئۇزۇن چاچلىرى قىسقارتىلغانكېچهكلىرى 

يېقىن داۋامالشقان سولچىل سىياسهت نهتىجىسىدە   يىلغا20 بولۇپيىن ې ك–

 قۇرۇلمىسىدا بۇرۇلما مهدەنىيهت سېرىق ئۇيغۇرالرنىڭ ئىجتىمائىي

كىيىن يىلالردىن  -1980.  ئۆزگىرىشلهر ئوتتۇرىغا چىققانخاراكتېرلىك

 سىياسهت ياخشىلىنىپ، قانۇن جهھهتتىكى كاپالهت نىسبهتهن

 ئاز نوپۇسىنىڭ باشلىغان بولسىمۇ ئهمما سېرىق ئۇيغۇرالرنىڭ ئومۇملىشىشقا

 تۈپهيلى، ئۇالردا ئۇيغۇر، تىبهت مىللهتلىرىدەك سهۋەبلهرباشقا  بۇلىشى ۋە

 - 1990پهقهت .  ئوتتۇرىغا چىقمىغانھهرىكىتىقايتىش  زىگهۆجىددىي ئ

زىنى ئىزدەش، ۆ نىسبهتهن ئزىيالىيلىرىدا يىلدىن كىيىن سېرىق ئۇيغۇر

 ئىلمى نۇقتىدىن يوقالغانالرنى  داۋامالشتۇرۇش،پهرقلهرنىزىدىكى ۆئ

ئهھۋالدا، سېرىق  ھازىرقى. كۆرۈلگهنقىدىرىش ئىستىكىنىڭ ئاالمهتلىرى 
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رىغا ئۇيغۇرلى  سېرىق ئۇيغۇرالرنىڭ تهڭرىتاغغهربىئۇيغۇر رايونىدىكى 

 تېلېۋىزورالردا، ئۇالرنىڭ بولۇۋاتقانلىقى مۇھهببهتتهنىسبهتهن قىزغىن 

 كۆرسهتمىلهرنى مۇناسىۋەتلىك ئۇيغۇرالر ياكى شىنجاڭ بىلهن بېرىلىدىغان

 VCD  ۋەلېنتا، ئۇيغۇرچه كۆرىدىغانلىقىئىشتىياق بىلهن  ناھايىتى زوق

 . مهلۇمىكۆرىدىغانلىقئايالندۇرۇپ  ئۆي –  ئۆيمۇپالستىنكىلىرىنى
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XIII-XIV-ئهسرلهرگه ئائىت قهدىمكى ئۇيغۇرچه ھۆججهتلهر  

  ) ئىتتىپاقىسوۋېت( تۇگۇشېۋا. يۇ. ل

 Erdewil: تورغا يوللىغۇچى

  :ئادرېسىتوردىكى 

 http://www. orkhun. com/bbs/ShowPost. asp?ThreadID=226  

  ئهسىرلهرگه ئائىت قهدىمكى-XIII- XIVھازىرغا قهدەر مهلۇم بولغان 

 - XIXپارچه ئهتراپىدا بولۇپ بۇ ھۆججهتلهر 400ئۇيغۇرچه ھۆججهتلهر 

 باشلىرىدا شىنجاڭدىن تېپىلغان ئهسىرنىڭ - XX   ئهسىرنىڭ ئاخىرى ۋە

ئۇالر ئوتتۇرا ئهسىرنىڭ دەسلهپكى مهزگىلىدىكى ئوتتۇرا ئاسىيا تارىخى 

بىلهن مهدەنىيىتىنى تهتقىق قىلىشتا ئهڭ مۇھىم ماتېرىيالالردىن بىرى 

بۇ قهدىمكى ھۆججهتلهرنىڭ تېپىلىش ۋە تهتقىق قىلىنىش . ھېسابلىنىدۇ

. ئهھۋالى ئالىمالرنىڭ ماقالىلىرى ۋە ئهسهرلىرىدە تىلغا ئېلىنىپ بولغان

قهدىمكى ئۇيغۇرچه « قىلدۇرغان نهشرئاكادېمىك رادلوۋ رەتلهپ 

مانا شۇ ھۆججهتلهر تهتقىقاتىنىڭ مۇھىم بىر باسقۇچى »  توپلىمىھۆججهتلهر

  .بولۇپ ھېسابلىنىدۇ
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 مهيلى بالدۇرراق مهزگىللهردە بولسۇن ياكى  ــــ يېقىندىن بۇيان

خۇيافۇ . شىنتهن شىنفۇ م. كراك خ. ۋ. تىسمې ل. يېقىنقى يىلالردا بولسۇن پ

 ھهققىدىكى ھۆججهتلهرميسۈنتهن قاتارلىقالرنىڭ قهدىمكى ئۇيغۇرچه . خ

ىنىڭ مۇناسىپ دەۋردىكى چوڭقۇر تهتقىقاتلىرى قهدىمى ئۇيغۇر جهمئىيىت

ئىجتىمائىي ئىگىلىك قۇرۇلمىسىنى ئومۇميۈزلۈك بايان قىلىش ۋە 

ھازىر سوۋېت ئىتتىپاقى پهنلهر .  رول ئوينىدىتۈرتكىلىكروشهنلهشتۈرۈشته 

ئاكادېمىيىسى شهرقشۇناسلىق تهتقىقات ئورنىنىڭ قول يازما ھۆججهتلهر 

بۇ . ك كېلىدۇ پارچىدە50بۆلۈمى قهدىمكى ئۇيغۇرچه ھۆججهتلهر 

. ئى. كلىمىنتىس بىلهن ۋ. ئا. ھۆججهتلهر ۋە ئۇالرنىڭ فوتو سۈرەتلىرىنى د

گ رئولدىنبو. س) يىل-1914(مالوۋ . ئې. س) يىل-1898(روپرۇشكى 

الر باشچىلىقىدىكى )  يىلالر-1903-1902(گرۇنىۋېدىل . ئا) يىل-1915(

 يهنه كونسو شىنجاڭنى تهكشۈرۈش ئهترەتلىرى قولغا چۈشۈرگهن شۇنداقال

  . فوتو سۈرەتلىرىنى توپلىغانھۆججهتكروتكوۋمۇ . ن. ن

 تولىسىنىڭ تېپىلغان ئورنى بىلهن ۋاقتى ئېالن ھۆججهتلهرنىڭ بۇ 

سوۋېت ئىتتىپاقى پهنلهر ئاكادېمىيىسى شهرقشۇناسلىق تهتقىقات . قىلىنمىغان

رچه  بۇ قهدىمكى ئۇيغۇساقلىنىۋاتقان بۆلۈمىدە ھۆججهتلهرئورنىنىڭ يازما 

 ھۆججهت،: بىرىنچىسى.  مۇنداق ئىككى چوڭ تۈرگه بۆلىنىدۇھۆججهتلهر

  . چهك-ئىككىنچىسى خهت
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كېلىشىم قهرز  توختام – بىرىنچى تۈرگه كىرىدىغانالردىن پۈتۈم

 قاتارلىقالر بار ئىككىنچى تۈرگه ھۆججهت ئىقتىسادىي ھۆججىتى

بۇ . بار يارلىقالر – مانرچهك بىلهن په – كىرىدىغانالردىن خهت

يهر گهزمال قۇال قاتارلىقالر " سهۋەبى كونكرېت يېزىلىشىنىڭ ھۆججهتلهرنىڭ

 – مال"؛ "پۇل ئاشلىق توقۇلمىالرنى قهرزگه ئېلىش ۋە بېرىش"؛ "سودىسى

قۇل ۋە ئائىله ئهزالىرىنى ئىجارىگه "؛ "مۈلۈكلهرنى ئىجارىگه ئېلىش

 ۋە باشقا شىمۈلۈكلهرنى تهقسىم قىل – مال"؛ "بېقىۋېلىشباال "؛ "بېرىش

؛ ئىقتىسادىي رەسمىيهتلهرنى "ھهققىدە توختام تۈزۈش  مۈلۈكلهر  - مال

بېجىرىش قاتارلىقالردىن ئىبارەت بولۇپ خهت يېزىش شهكلى بىلهن نېمىنى 

. چهكلهر ئىكهن – ئۇقتۇرۇش ياكى نېمىلهرنى دېيىشتىن ئىبارەت خهت

گىلهنگهن  ئومۇمهن قاتتىق بهلھۆججهتلهربىرىنچى تۈرگه كىرىدىغان 

 شهكلى ھۆججهتلهرنىڭقهدىمكى ئۇيغۇرچه . ئۆلچهم بىلهن يېزىلغان

ئۇ تۈرلىرىنىڭ . توغرىسىدا ئالىمالر ئىنچىكه تهتقىقات يۈرگۈزگهن

سېتىق پۈتۈم توختاملىرى -سودا. ئوخشىماسلىقىغا قاراپ ئۆزگىرىپ بارىدۇ

 ھۆججهتلهرنىڭبۇ .  ئاساسىي تىپلىرىنىڭ بىرىھۆججهتلهرنىڭ مۇشۇ

 يېزىقىدا كۆچمهس جهمئىيىتىنىڭزمۇنىغا قارىغاندا ئۆز ۋاقتىدىكى ئۇيغۇر مه

توختامالرال شهكىللىنىپ قالماستىن  – قۇل ۋە چارۋا مالغا دائىر پۈتۈم. مۈلۈك
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 كېرەكلهرنىڭ – بهلكى يهنه ئاشلىق گهزمال ئۈزۈم ھارىقى قاتارلىق نهرسه

  . بارلىققا كهلگهنھۆججهتلىرىمۇسېتىق  – سودا

توختاملىرى تۆۋەندىكى بىر قانچه قىسىمدىن  – سېتىق پۈتۈم –  سودا

بىزگه . توختامالرنىڭ تۈزۈلگهن ۋاقتى – پۈتۈم. 1: تهركىب تاپقان

مهلۇمكى قهدىمكى ئۇيغۇرالر ھهر خىل ۋاقىت خاتىرىلهش ئۇسۇللىرىنى 

مۆچهل بويىچه ۋاقىت 12 كۆپ ھالالردا ھۆججهتلهردەلېكىن بۇ . ئىشلهتكهن

بۇ خىل ۋاقىت خاتىرىلهش ئۇسۇلىنى . ئۇسۇلى ئىشلىتىلگهنخاتىرىلهش 

ئىشلىتىشنى ياخشى كۆرۈشى مهلۇم جهھهتلهردە بىر قهدەر خاتىرىلهش 

ئۇسۇلىنى ئىشلىتىشنى ياخشى كۆرۈشى مهلۇم جهھهتلهردە بىر قهدەر 

ئهمما بۇ خىل چهكلىك بولغان بىر . ئهپلىكرەك بولغانلىقىدىن بولسا كېرەك

قىلىق ۋاقىت خاتىرىلهنسه بۇ خىل ئۇسۇل ۋاقىت نهچچه مۆچهل ئار

ھازىر . چېكىدىن ئېشىپ كهتكهندە ئۆزىنىڭ ئىشهنچىلىكلىكىنى يوقىتىدۇ

 ئېنىقالشدەۋرىنى  –  يىلھۆججهتلهرنىڭ ئۇسۇلغا تايىنىپ مۇشۇ

 تهتقىق قىلىش ھۆججهتلهرنىئىلگىرى . ئهمهلىيهتته مۇمكىن ئهمهس

 ماتېرىيالالرغا ۋاسىتىلىكى پهقهت دەۋر –  يىلھۆججهتلهرنىڭجهريانىدا 

  .تايىنىپ تهخمىنهن قايسى دەۋرگه مهنسۇپ ئىكهنلىكى ئېنىقلىناتتى
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. ل.  يېقىنقى تهتقىقات بۇ جهھهتته بىر قهدەر ئېنىق يهكۈن ھاسىل قىلدى

تىسمې ئادەم ئىسىملىرىنىڭ تارقىلىشىنى تهھلىل قىلىش . پ كراك بىلهن. ۋ

 كۆرۈلگهن ئادەم ھۆججهتلهردە گۇرۇپپا ئاخىر تولۇق بىر-ئاساسىدا باش

ئىسىملىرىنىڭ ئۆز ئارا مۇناسىۋەتلىك بولىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ 

 پۈتۈلگهن دەۋرىنى بىر ۋاقىتقا توغرا ھۆججهتلهرنىڭبۇنىڭدىن بۇ خىل 

ئادەم ئىسىملىرىنىڭ تارىخىي ئورتاقلىقى بۇ . كېلىدۇ دەپ ھۆكۈم چىقاردى

يىلىغىچه بولغان ئارىلىقتا يېزىلغانلىقىنى  -1303-1358 ھۆججهتلهرنىڭ

سوۋېت ئىتتىپاقى پهنلهر ئاكادېمىيىسى شهرقشۇناسلىق . چۈشهندۈرىدۇ

 بۆلۈمىدە ساقلىنىۋاتقان بۇ بىر ھۆججهتلهرتهتقىقات ئورنىنىڭ قول يازما 

 ھۆججهتلهردىكى.  دەۋرىمۇ بۇنىڭ سىرتىدا ئهمهسھۆججهتلهرنىڭقىسىم 

:  خاتىرىلهر تۆۋەندىكى تهرتىپ بويىچه تىزىلغاندەۋرنى ئىپادىلهيدىغان

پۈتۈم . 2. مۆچهلنىڭ يىل خاتىرىلهش خاس نامى ئاي كۈن12

توختام  – پۈتۈم توختام تۈزگۈچى ۋە پۈتۈم. توختامالرنىڭ تۈزۈلۈش سهۋەبى

 – سودا قىلىنغان نهرسه. 3. كېرەكلهر-بىلهن مۇناسىۋەتلىك نهرسه

بۇ خىل شهكلى ئىككى قىسىمدىن . لىشىمكېرەكلهرنىڭ باھاسى ھهققىدىكى كې

ئىككىنچى . بىرىنچى قىسمىدا تۆلهش ئۇسۇلىنى بهلگىلىگهن: تۈزۈلگهن

كېرەكلهرنىڭ كېلىشىم باھاسى  – قىسمىدا سودا قىلىنغان نهرسه

سېتىۋالغۇچىنىڭ چىقىمى بىلهن ساتقۇچىنىڭ كىرىمى . 4. خاتىرىلهنگهن
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يېڭى . 6. ڭ ھوقۇقى ئۇقتۇرۇلغانيېڭى ئىگىدارنى. 5. تهپسىلىي ئىزاھالنغان

ئىگىدارنىڭ ھوقۇقىغا بولغان كاپالهت ۋە توختامغا خىالپلىق قىلغاندا 

 ئهھۋال ھهرقانداق. قوللىنىدىغان جازاالرنىڭ دائىرىسى بهلگىلهنگهن

ئاستىدا بۇ قىسىمنىڭ مهزمۇنى ئومۇمهن بىردەك بولسىمۇ لېكىن بىرىنچى 

يهر سودا قىلىنغان . 7.  بولغانقىسمىدا ئىشلىتىلگهن سۆزلهردە پهرق

. 8.  يهرنىڭ چېگرىسى ۋە ئۇنىڭ ئاالھىدىلىكى ئىزاھالنغانھۆججهتلهردە

توختام تۈزۈشكه قاتناشقان شاھىتالر  – بۇ قىسىمدا پۈتۈم. ئاخىرقى قىسمى

. توختامنى يازغۇچى كاتىپالرنىڭ ئىسىملىرى يېزىلغان – تامغىسى پۈتۈم

وختامنى بۇزۇشقا مۇناسىۋەتلىك ت – نۇرغۇن ئهھۋالالردا پۈتۈم

توختام بۇزۇلغان ئهھۋال ئاستىدا تۈرلۈك -بهلگىلىمىلهردە پۈتۈم

قۇل سودا .  جهرىمانه پۇلىنىڭ سانى يېزىلغانتاپشۇرۇلىدىغانئهمهلدارالرغا 

مۈلۈك سودىسىنىڭ  –  شهكىل قۇرۇلمىسى جهھهتته مالھۆججهتلهرقىلىنغان 

سېتىق  –  سودا ـــدىغان يېرىئوخشىماي.  ئوخشاپ كېتىدۇھۆججىتىگه

 ئىرقى جهھهتلىرى يېشى ئاالھىدىلىكى جىنسىي ئوبيېكتالرنىڭقىلغۇچى 

 ئادەمنىڭ ئىسمى ئىككىنچى ماددىدا سېتىۋېتىلگهن. قىلىنمايدۇ باھانه

 ئاساسهن شۇنداق تونۇشقا ھۆججهتلهرگهقۇل سودا قىلىنغان . كۆرسىتىلىدۇ

الرنىڭ مهرتىۋە پهرقىنىڭ كېلىشىمىز مۇمكىنكى ھۆرلهر بىلهن قۇل

چېگرىسى كهسكىن بهلگىلهنمىگهن ئۆزگىچه قۇللۇق تۈزۈم شهكلى -چهك



ئورخۇن ئۇيغۇر تارىخى تورى                            www.orkhun.com   

www.orkhun.com 86 

ئائىلىدىكى .  مهلۇم ئورۇن تۇتقانجهمئىيىتىدەئهينى زامانالردىكى ئۇيغۇر 

 بولۇپ قېلىشى مۇمكىن گۇناھ ئوبيېكتى سېتىۋېتىشھۆر ئهزاالرمۇ 

بۇ خىل ھادىسه . ۇمكىنئۆتكۈزگهنلىكى ئۈچۈن قۇل قىلىپ سېتىۋېتىلىشى م

باھا سېلىشتۇرمىسىدىن .  ئهمهسمهۋجۇد جهمئىيىتىدەباشقا تىپتىكى قۇللۇق 

قۇلالرنىڭ . قارىغاندا قۇلالرنىڭ باھاسى تهخمىنهن بهش سهر بولغان

ئهمگىكى ئومۇمهن شۇ چاغالردىكى ئىشلهپچىقىرىش ئهمگىكىنىڭ مۇھىم 

ىتىشته جىنسىغا قارىغاندا قۇلالرنىڭ باھاسىنى بېك. تهركىبى قىسمى بولغان

 تۆلىگهن پۇل بېقىۋېلىشقابىر باال .  ئېلىنغانئېتىبارغايېشى بهكرەك 

قۇلالرنى سېتىشقا ۋە . ئهمهلىيهتته بىر كىچىك قۇلنىڭ باھاسىدىن ئاز بولغان

قهرزگه تۇتۇپ بېرىش ئۈچۈن باشقىالرغا . ئىجارىگه بېرىشكه بوالتتى

 خىل ئهھۋال ئاستىدا قۇلالرنىڭ يېڭى بۇ. تىشكىمۇ بوالتتىېئۆتۈنۈپ بېرىۋ

 مۇددىتى يېمهك – شارائىتلىرى يهنى قهرەل-شهرت ئۆيىدىكى خوجايىننىڭ

ھۆججهتته .  قاتارلىقالر ئېنىق ئىزاھلىناتتىېچهكلىرىك –كىيىم  ،ئىچمهك –

دېگهن ئاتالغۇ مهخسۇس ئىجارىگه بېرىش دېگهن مهنىدە : تۇتۇق

  . ئىشلىتىلگهن

 شۇنى ئوچۇق ھۆججهتتىنۇناسىۋەتلىك بىر پارچه ئىجارىگه بېرىشكه م

كۆرۈۋاالاليمىزكى ئىجارىگه ئالغۇچى ئۈچ يىللىق ئىجارە ھهققى ئۈچۈن ئون 

توختام بويىچه  – ئىجارىگه ئالغۇچى پۈتۈم. سهر كۈمۈش بېرىشى كېرەك
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  كىيىمهكئىچم –يېمهك ئىجارىگه ئېلىنغان كىشىنى ئىجارە مۇددىتى ئىچىدە 

ئىجارىگه ئېلىنغان كىشى ئاغرىپ قالسا . تهمىنلهيدۇكېچهك بىلهن  –

ئىجارىگه . ئىجارىگه ئالغۇچى ئۇنىڭ ئالته كۈنلۈك تامىقىنى كۆتۈرىدۇ

.  كۆتۈرىدۇتوشقۇچه ئىجارە مۇددىتى ۈلۈكىنىت-ئوزۇقبهرگۈچى ئۇنىڭ 

ئهگهر ئىجارىگه ئېلىنغان كىشى ئىجارىگه ئالغۇچىنىڭ ئائىلىسىدىكىلهر 

تالىق ئۆتكۈزسه بۇنىڭغا ئىجارىگه ئالغۇچى تهرەپ بىلهن بىرلىكته خا

ئهگهر ئىجارىگه ئېلىنغان كىشى ئۆزى جىنايهت . جاۋابكار بولىدۇ

ئهگهر . ئۆتكۈزگهن بولسا ئۇ چاغدا ئىجارىگه بهرگۈچى جاۋابكار بولىدۇ

ئىجارىگه بېرىلگهن كىشى ئۆلۈپ كهتسه ئىجارە پۇلىنىڭ يېرىمى ئىجارە 

توختامنى بۇزۇپ قويسا ئىجارە  –  ئهگهر پۈتۈم؛قايتۇرۇلىدۇئالغۇچىغا 

  . ھهققى بىلهن ئۆسۈمنى قوشۇپ ئىجارىگه ئالغۇچىغا تولۇق قايتۇرۇپ بېرىدۇ

 ھۆججهتلهرنىڭقهرز ئىجارە ھهققى ۋە ئىجارىگه بېرىش توغرىسىدىكى 

. ججهتلىرىنىڭكىگه ئوخشىشىپ كېتىدۇۆھ سېتىق – قۇرۇلما شهكلى سودا

سېتىق  –  ئهھۋاللىرىدىال سوداتكونكرېپهقهت ئۇالرنىڭ 

 قهرزنى قايتۇرۇش ھۆججهتلىرىدەقهرز . ججهتلىرىنىڭكىدىن پهرق بولىدۇۆھ

 توختامنى بۇزغۇچىالر تۆلهيدىغان – مۆھلىتى بهلگىلهنگهن ئۆسۈمى پۈتۈم

قهرزنىڭ شهرتلىرى قهرزنى قايتۇرۇشنىڭ كاپالىتى ۋە كېپىل بولغۇچىالرغا 

 ئىجارە ھۆججهتلىرىگهئىجارە ھهققى . دۇئوخشاش مهخسۇس ماددىالر بولى
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 بىلهن ئىجارە پۇلىنىڭ سانى ئىجارە ھهققىنى ئالغۇچىنىڭ مۆھلىتىھهققىنىڭ 

توختام -مۈلكى زىيانغا ئۇچرىغاندا ياكى ۋەيران بولغاندا پۈتۈم– مال

يهرنى ئىجارىگه بېرىش . كىرگۈزۈلىدۇتۈگۈچىنىڭ جاۋابكارلىقى قاتارلىقالر 

 ھۆججهتلهرسېتىق ھهققىدىكى  –  سوداهرھۆججهتلھهققىدىكى 

بىراق يهر چېگرىسى . ئۇنىڭدا يهرنىڭ ئورنى كۆرسىتىلىدۇ. ئوخشىمايدۇ

ئىجارىگه بېرىش .  ئهھۋال ئاستىدا كۆرسىتىلىۋەرمهيدۇھهرقانداق

دەپ ئاتالغان ئىككى خىل » ئانۇق» «ياقا «ھۆججهتلهرھهققىدىكى 

ىنچى خىلىدا بهلگىلهنگهن بۇالرنىڭ بىر.  ئۆ ئىچىگه ئالىدۇھۆججهتنى

ئىككىنچى خىلدا ئىجارە سوممىسى . كىرگۈزۈلىدۇئىجارە سوممىسى 

چۈنكى ئىجارە ھهققىنىڭ باھاسى مۇقىم بهلگىلهنگهن . كىرگۈزۈلمهيدۇ

ئىجارە بېرىش ھهققىدىكى .  بولىدۇ1:1تىپىك ئىجارە سوممىسى . بولىدۇ

شته ئۈستىگه سېلىق تۆله –  توختامالشقۇچىالرنىڭ باجھۆججهتلهرگه

ئالىدىغان مهجبۇرىيهتلىرى يهرنى باشقۇرۇش ۋە ئىشلىتىش ئۇسۇللىرى 

سېلىقنى ئىجارىگه ئالغۇچى بىلهن ئىجارىگه  – ئادەتته باج. كىرگۈزۈلىدۇ

لىقنى مۇشۇنداق تهڭ ئۈستىگه ئېلىش ې س– باج. بهرگۈچى تهڭ كۆتۈرىدۇ

غان ئۇرۇقنى ئاساسىدا ئىجارىگه ئالغۇچى بىلهن بهرگۈچى يهرگه چاچىدى

 ئىچىدە يهنه ھۆججهتلهر. كىرىمنىمۇ تهڭ ئالىدۇ. تهڭ چىقىرىدۇ

 ئاساسهن ئۇالرنىڭ شهكلىگه مۇنداق لهرگهتنامىهۋەسىي.  بارۋەسىيهتنامىمۇ
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 پۈتۈن يۈرۈش شهكلىدىن قارىغاندا ۋەسىيهتنامىنىڭ: ھۆكۈم قىلىش مۇمكىن

ا مۇنداق تۆت باش تهرىپى بىلهن ئاخىرقى قىسمىنى چىقىرىۋەتسهك ئۇنىڭد

ۋەسىيهت قالدۇرغۇچىنىڭ ) 2(مىراس تىزىمى؛ ) 1: (مهزمۇن بار

ۋەسىيهتنامه ) 3(مۈلۈكنى تهقسىم قىلىش ھهققىدىكى ۋەسىيىتى؛ -مال

  .  ئهمهل قىلىش كاپالىتىۋەسىيهتنامىگه) 4(تۈزۈشنىڭ سهۋەبى؛ 

 بولۇپ ئۇالر ھۆججهتلهر بىر يۈرۈش ئاالھىدە  ـــخهت چهكلهر بولسا

لېكىن ئۇالرنىڭ مهزمۇنىنى پۈتۈنلهي . توختامالرغا ئوخشىمايدۇ – پۈتۈم

 ۋەسىيهتنامىگهمهزمۇن جهھهتتىن . ئوخشىمايدۇ دېگىلىمۇ بولمايدۇ

چهكلهرنى ھېسابقا -ئوخشىشىپ كېتىدىغان بىر نهچچه پارچه خهت

ھازىر . ئالمىغاندا ئۇالرنىڭ تۈزۈلۈش شهكلىدە ئانچه قاتتىق بهلگىلىمه يوق

 شۇنى چۈشهندۈرۈپ ھۆججهتلهرچهكلهر بىلهن  – قان بۇ خهتساقلىنىۋات

بېرىدۇكى يېزىق قهدىمكى ئۇيغۇرالر ئارىسىدا ئومۇملىشىپ خهت بىلهن 

ئاالقىلىشىش كۈندىلىك تۇرمۇشنىڭ كهم بولسا بولمايدىغان بىر قىسمىغا 

قهدىمكى ئۇيغۇرالرنىڭ بارلىق قانۇنىي ھهرىكهتلهر يېزىق . ئايالنغان

بىز مۇنداق بىر پاكىتقا ئاالھىدە دىققهت قىلىشىمىز . گىلهنگهنئارقىلىق بهل

ئاشلىق  (بۇيۇمالررەككى كۈندىلىك تۇرمۇشتا ئىشلىتىدىغان بهزى بىر ېك

سېتىق توختاملىرىنى  – غا چېتىشلىق بولغان سودا) ھاراق توقۇلما قاتارلىقالر

ر بۇ ئېهتىمال قهدىمكى ئۇيغۇ. تۈزۈش بهلگىلىمه بولۇپ شهكىللهنگهن
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 –  ۋە ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بهزى جهمئىيهتلهردە بارلىق سوداجهمئىيىتى

 كىشىلهرنىڭ ئىگىلىگهن مهرتىۋىسىگه ئاساسهن ھۆججهتلىرىسېتىق 

. شهخسىي مۇناسىۋەتنىڭ گهۋدىلىنىشى دەپ قارالغانلىقىدىن بولسا كېرەك

 توختامالشقۇچىالر بىلهن شاھىتالر قاتناشقان ئهھۋال ئاستىدا ھۆججهت

 ئاساسىي ھۆججهتلهرمۇنداق شهرتلهرگه رىئايه قىلغان . كىللىنىدۇشه

) باش بىتىگ ئۆڭ بىتىگ چىن بىتىگ چىن باش بىتىگ (ھۆججهتھهقىقىي 

 مۈلۈكلهرنى قايتۇرغاندا ئىسپات ئۈچۈن – قهرز ئالغان مال. دەپ ئاتالغان

ئاساسىي . يېزىپ بېرىلهتتى) ھۆججىتىتاپشۇرۇپ ئالغانلىق  ( » يانتۇت«

 يىتىپ كهتسه ئۇنىڭ ئورنىغا دەسسهيدىغان قوشۇمچه نۇسخا ججهتھۆ

دەپ » بۇچۇڭ بىتىگ«مۇنداق قوشۇمچه نۇسخا .  يېزىلسا بوالتتىھۆججهت

 – توختام تۈزۈشكه قاتناشقان توختامالشقۇچىالر پۈتۈم – پۈتۈم. ئاتىالتتى

 توختامنامىگه. توختامنىڭ شهرتلىرىنى ئورۇنداشقا بىردەك مهسئۇل بولىدۇ

بىرىنچى كىشىنىڭ ئىسمى . ئىككى تهرەپنىڭ ئىسمى يېزىلىدۇ ھهر

توختام تۈزۈشكهندە ئومۇمهن . توختامالشقۇچى بىر تهرەپكه ۋەكىللىك قىلىدۇ

ئون ئائىله . ئائىله باشلىقى ياكى چوڭ ئوغۇل كېپىللىكنى زىممىسىگه ئالىدۇ

بىرلىك قاتارلىق ئوخشاش بولمىغان ئىقتىسادىي ) يۈز ئائىله مىڭ ئائىله(

ئهزالىرىدىن تهشكىل تاپقان جهمهتنىڭ بۇ خىل كېپىللىكنى زىممىسىگه 

 كاپالهتلىك قايتۇرۇشقا قهرزنى ھۆججهتنىڭ. ئالغانلىرى ناھايىتى ئاز بولىدۇ
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ئۇكىسى ئوغلى دائىم  – قىلىش ماددىسىدا قهرزدارنىڭ خوتۇنى ئاكا

 ئېرىشكۈچىلهر مۈلۈككه – باشقا تۇغقانلىرى مال. كېپىللىك قىلغۇچى بولىدۇ

يهر بىلهن قۇلالر ئائىلىنىڭ ياكى جهمهتىنىڭ . قاتارىدا تىلغا ئېلىنىدۇ

 ، توقۇلما مال، پۇلئوبيېكتلىرى ـــقهرز . ئورتاق مۈلكى ھېسابلىناتتى

ماددىي مال قهرز . مارجان ئاشلىق ھاراق قاتارلىقالردىن ئىبارەت – ئۈنچه

 ئهسلى ئالغان مالدىن بىر  ئومۇمهن باش كۈزدەئۆسۈمىئالسا تۆلهيدىغان 

قهرز تۆلهش نهرسه قهرز ئېلىش ۋاقتى ئومۇمهن . ھهسسه ئارتۇق بوالتتى

پۇل قهرز .  بوالتتى100%پىشىم مهزگىلى بولۇپ تۆلهيدىغان ئۆسۈمى 

شۇنىڭ ئۈچۈن .  پىرسهنتكىچه تۆلىنهتتى3.3-2.5ئالغان بولسا ھهر ئايدا 

پۇل قهرز ئېلىش . ىلمايتتى تۆلهش ۋاقتى يېزھۆججهتكهپۇل قهرز ئالغان 

 تۆلهش ۋاقتىغا خىالپلىق قىلغاندا قهرز ھۆججىتىگه باشقا قهرز ھۆججىتىدىن

توختام بۇزۇلسا توختامنى بۇزغان تهرەپ . تۆلهشنىڭ شهرتلىرى بهلگىلىنهتتى

لېكىن قانداق . ئىككىنچى تهرەپكه ئىككى ھهسسه زىيان تۆلهپ بېرەتتى

 ھۆججهتلهرگهايه قىلغانلىق بولىدىغانلىقى دائىرىدە بولغاندا توختامغا رىئ

 يېزىلىشىچه كىمكى ھۆججهتتهپهقهت بىردىنبىر . ئوچۇق يېزىلمىغان

 ئىككىنچى تهرەپكه قايتۇرۇۋالسائىلگىرى سېتىۋېتىلگهن قۇلنى ئهرز قىلىپ 

لېكىن قۇل ساتقان پۇل ئىككى . توققۇز سهر پۇل تۆلهيدۇ دەپ يېزىلغان

ىن بهلكى بهلگىلىمه بويىچه دەسمايه تۆلهپ ھهسسه تۆلىنىدۇ دېيىلمهست
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بىلهن » نىشان« ئاخىرىدا دائىم ھۆججهتلهرنىڭ. بېرىلىدۇ دېيىلگهن

» نىشان«. ئاتالغۇسى ئارقىلىق ئىمزا قويۇش ئىپادىلىنىدۇ» تامغا«

كۆپ ھالالردا » تامغا«. ئاتالغۇسى كۆپ ھالالردا قول قويۇشنى ئىپادىلهيدۇ

» نىشان«.  قوللىنىلغانھۆججهتلىرىدەئېلىش سېتىق ۋە پۇل قهرز  – سودا

 ھۆججهتلهردەبولسا ئۆز زامانىسىدىكى ھهر قاندا بىر خىل يازما 

  . ئىشلىتىلگهن

 تىلىنى شۇ چاغدىكى دىنى ۋە ھۆججهتلهردىكىدىندىن خالى بولغان 
شۇنداقال .  بولمايدۇئارىالشتۇرۇۋېتىشكه ئهسهرلهرنىڭ تىلى بىلهن بهدىئىي

. نلىق تىلى بىلهن ئوخشاش دەپ قاراشقىمۇ بولمايدۇئۇنى خهلقنىڭ جا
 نۇرغۇنلىغان ماتېرىيالالرنىڭ ئىسپاتلىنىشىچه دىندىن ھۆججهتلهردىكى

 بولۇپ ئۇ يازما تىلنىڭ ئاالھىدە مهۋجۇد تىلى ھۆججهتخالى بولغان 
 ئهكس ئهتكهن ھۆججهتلهردەدىندىن خالى بولغان . فورمىسى ئىدى

 يازما تىل جهمئىيىتىدە قهدىمكى ئۇيغۇرالر بولۇشىچهپاكىتالردىن مهلۇم 
يازما تىلنىڭ ئۆزى بىردەك بولمىغانلىقتىن . بىلهن ئاغزاكى تىل بولغان

يېزىق تىلى بىر تهرەپتىن دىنىي ۋە . ئهھۋال تولىمۇ مۇرەككهپلهشكهن
فورمىسى بولغان بولسا يهنه » يۇقىرى دەرىجىلىك« ئهسهرلهرنىڭ بهدىئىي

دىپلوماتىيه . دىكى فورما ئىدى» شهكلى تىيهدىپلوما«بىر تهرەپتىن 
شهكلىدىكى ئۇقۇمالر سىستېمىسى ئۆز رولىنى ئىشقا ئاشۇرۇشتا كۈندىلىك تىل 

دىكى » دىپلوماتىيه شهكلى«بۇ خىل يېقىنلىشىش .  يېقىنلىشاتتىسىستېمىسىغا
تىلدا ئىشلىتىلگهن بهزى ئاتالغۇالرنىڭ مهنىسىدە تېخىمۇ روشهن 

  . ئىپادىلىنىدۇ
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   مهۋجۇد ھازىرغىچىلىكهن ئۇيغۇرلىرى ۋە ئۇالرنىڭ خۇن

  سهۋەبلىرىبولۇپ تۇرۇش 

  TuranTekin: تورغا يوللىغۇچى

  :توردىكى ئادرېسى

 http://www. orkhun. com/bbs/ShowPost. asp?ThreadID=37 

. خۇنهن ئۇيغۇرلىرى تارىخى ئۇزۇن ئاز سانلىق مىللهتلهرنىڭ بىرى

همگهكچان، باتۇر خۇنهن ئۇيغۇرلىرى نهچچه يۈز يىلالردىن بۇيان ئ

ۋەتىنىمىزنىڭ بىرلىكىنى ۋە مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىنى قوغداش، ئىجتىمائىي 

 مهدەنىيهتتهرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈش، جۇڭخۇا مىللهتلىرىنىڭ 

 بېيىتىش ۋە ۋەتىنىمىزنىڭ ئىچكى رايونلىرىنى گۈللهندۈرۈشكه خهزىنىسىنى

  . مۇھىم تۆھپىلهرنى قوشقان

 تاۋيۇەن شهھىرىنىڭ چاڭدېۇنهن ئۇيغۇرلىرى ئاساسلىقى خ

 توپلىشىپ رايونلىرىدا ۋۇلىڭ رايونى ۋە دىڭچىڭناھىيىسىدە، 

 زاۋشيهن شهھىرىنىڭ خهن شۇ، چاڭدېبۇنىڭدىن باشقا، . ئولتۇراقالشقان

، شياڭتهن، ڭياڭېخ، جۇجۇ، چاڭشا، جىن شى شهھىرى ۋە ناھىيىلىرىدە

.  تارقاق ئولتۇراقالشقانرايونالردىمۇ – شهھهر  قاتارلىقېيجاڭجياج، يۆياڭ

 تهكشۈرۈش ئهھۋالىغا ئاساسالنغاندا، خۇنهن نوپۇس يىلدىكى -1990

 شهھىرى بىلهن ېچاڭد.  نهپهر ئۇيغۇر بولغان5739 جهمئىيئۆلكىسىدە 

، بولۇپ ئولتۇراقالشقان توپلىشىپ نهپهر ئۇيغۇر  5477 ناھىيىسىدە تاۋيۇەن

  .  نى تهشكىل قىلغان95% سانىنىڭ ئومۇمىۇيغۇرال بۇ پۈتۈن ئۆلكىدىكى ئ

 ئۇيغۇر قۇجۇ مهنبهسىنى ئېتنىكخۇنهن ئۇيغۇرلىرىنىڭ 

 ئۇيغۇر خانلىقى بىر مهھهل قۇجۇ. بولىدۇخانلىقىدىكى ئۇيغۇرالرغا باغالشقا 
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 ئاستىغا چۈشۈپ ھۆكۈمرانلىقى سۈرگهندىن كىيىن قارا قىتانالرنىڭ دەۋر

 زۇلۇمى كهلگهندە قىتانالرنىڭ دەۋرلىرىگهئاخىرقى قىتان خانلىقىنىڭ . قالىدۇ

 موڭغۇلالرنىڭمۇشۇنداق ئهھۋال ئاستىدا .  كۈچىيىدۇبارغانسېرى

 يۈرۈش غهربكه بىرلىككه كهلتۈرۈپ، موڭغۇلالرنى تېمۇرچىنسهركهردىسى 

 بىلهن تۇتۇق بهگ خهلىل قارا ئىدىقۇتى قۇجۇبۇنداق ۋەزىيهتته . قىلىدۇ

 چىنغارتېمۇ باشالپ، قوۋمنى قۇتۇلۇش ئۈچۈن، ىقىدىنھۆكۈمرانلقىتانالرنىڭ 

 بويسۇندۇرۇشىغا، تاڭغۇت، يۇرتنى غهربىھهمدە ئۇنىڭ . بهيئهت قىلىدۇ

شۇنىڭ بىلهن .  كۆپ كۈچ چىقىرىدۇيوقىتىشىغا رىنىلىسۇاللىجىن، سوڭ 

 موڭغۇلالرنىڭ.  قالىدۇبولۇپ ئهزاسى ئىمپېرىيىسىنىڭ موڭغۇل ھالدا تهبىئىي

 مۇھىم ناھايىتى قوشۇنلىرى خهلىل باشچىلىقىدىكى ئۇيغۇر كىدەڭهيمىچىلىېك

 سۇاللىسىنىڭ يۈەنخهلىل باتۇر ھهم چهبدەس بولغاچقا . رول ئوينايدۇ

 دېگهن سانغۇنشۇڭا ئۇنىڭغا ھۇجۇمچى .  خانىغا بهك ياراپ كهتكهنتهيزۇ

 يۈەن ئهۋالدقا – ئهۋالدتىنشۇندىن باشالپ ئۇنىڭ پۇشتى . نامنى بهرگهن

  . ىسىدە ئاتا مىراس ئهمهلدار بولغانسۇالل

 سۇاللىسى يۈەن كهلگهندە، ئوتتۇرىلىرىغا ئهسىرنىڭ -14ئهمما 

 يهنى تهيزۇ مىڭبۇ ۋاقىتتا . ، مىڭ سۇاللىسى قۇدرەت تاپقانبولۇپمۇنقهرز 

 موڭغۇل مۇستهھكهملهپ، ھۆكۈمرانلىقىنى ئۆز ەنجاڭۈي جۇ

نى تازىالش، شۇنداقال  تۈزلهڭلىكتىكى تهسىرىئوتتۇرا ئاقسۆڭهكلىرىنىڭ

 سۇاللىسىنىڭ قالدۇق كۈچلىرىنىڭ چېگرا رايوندىكى يۈەن

ياتالرنى ياتالر ئارقىلىق « ئۈچۈن، تۈگىتىشپاراكهندىچىلىكىنى 

 خهلىلنىڭ بۇ ۋاقىتتىكى تهيزۇ مىڭ. تاكتىكىسىنى قولالنغان» تىزگىنلهش

ل باشى خهلى.  قىلغانباشبۇغى يهنجىڭنىڭ ئاستانه باشىنىئهۋالدى خهلىل 
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 دا قاتارلىقالر شۈي، ۋېنجۇڭ لى بولغان سانغۇنلىرىمىڭ سۇاللىسىنىڭ بۈيۈك 

 يۈرۈش قىلىپ كۆپ قېتىم خىزمهت كۆرسهتكهنلىكى ھهربىيبىلهن بىلله 

) 剪(ئۇنىڭغا جىيهن ) ەنجاڭۈي جۇ (تهيزۇ مىڭ يىلى -1371ئۈچۈن، 

 غا "八士" دىن "八十"ئىسمىنى .  فامىلىنى ئىنئام قىلغاندېگهن

 فامىلىسى شۇنىڭدىن "جىيهن"خۇنهن ئۇيغۇرلىرىدىكى . گهرتكهنئۆز

  .  تۇرغانبولۇپ مهۋجۇدبارلىققا كهلگهن ۋە ھازىرغىچه 

 موڭغۇلالر باشىنىڭ خهلىل ەنجاڭۈي جۇمىڭ سۇاللىسىنىڭ خانى 

بىلهن بولغان ئاالقىسىنى ئۈزۈپ تاشالش ئۈچۈن، ئۇنى بېيجىڭدىن 

 تۇتۇقلۇقىغاهھكىمىسىنىڭ  تۇتۇق مجىڭشىياڭيۆتكىۋەتكهن ھهمدە 

 -1389.  ئهتراپلىرىنى ساقالشقا قويغانېد، چاڭچېنجۇ، خۇگۇاڭتهيىنلهپ، 

 جهڭدە قازا تىنچىتىشتا مىللهتلهرنىڭ ئىسيانىنى جهنۇبتىكىيىلى باشى 

 دەپنه چاڭدېغا كېلىنىپ قايتۇرۇلۇپ جهسىتىيارلىققا بىنائهن . قىلغان

 .كانلىشىشى شۇنىڭدىن باشالنغان ماەندەۈتاۋيئۇيغۇرالرنىڭ . قىلىنغان

 جۇ ئاتىسىنىڭ ئىرادىسىگه ۋارىسلىق قىلىپ، بهي ئوغلى باشىنىڭخهلىل 

 بهختكه. تىنچىتقان كۆپ قېتىم قوزغىالڭالرنى جهنۇبتىكى باشالپ قوشۇن

 جهسىتىمۇئۇنىڭ . جهڭدە قازا قىلغان) يۈننهندە (جهنۇبتىكىقارشى ئۇمۇ 

مىڭ سۇاللىسى . نىغا دەپىنه قىلىنغان ئهكىلىنىپ، ئاتىسىنىڭ يېچاڭدېغا

 باقاۋۇللىقىغا چاڭدېنىڭ ": ئهۋالدلىرىغا جۇنىڭ بهي ھۆكۈمرانلىرى

، بولۇپ داۋاملىق باشچى قوشۇنىغاتۇغلۇق ) 剪(ۋارىسلىق قىلىپ، جىيهن 

 جۇ ئهتراپلىرىدا يهر ئېچىپ تېرىقچىلىق قىلغاي، چېن، يۈەنچاڭ دې، تاۋ 

  . چۈشۈرگهن دەپ بۇيرۇق" قوغدىغايۋۇلىڭنى
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 ئوغرىالرنى تۇتۇشتا پۇرسهتنى شاڭ جيهن باقاۋۇل يىلى -1467

.  مىڭبېشىلىققا چۈشۈرۈلىدۇسولقول چاڭدېنىڭ قويغاچقا، بېرىپقولدىن 

، بولۇپئىمتىيازدىن مهھرۇم  –  ئهمهلئهۋالدلىرىشۇندىن كىيىن خهلىلنىڭ 

لىپ، سېتىپ سودىگهرچىلىك قى – يهر تېرىپ دېهقانچىلىق قىلىپ، ئېلىپ

 ناھىيىسىنى تاۋيۇەن شهھىرىنىڭ چاڭدې، بولۇپ ۋە ئالىم ئۆلىمائۇقۇپ 

 قهدەم قۇيۇپ، بۈگۈنكى ئهۋالدقا -26 تېپىپ، روناقماكان تۇتۇپ، ئاۋۇپ، 

  . ئۇيغۇرلىرىنى شهكىللهندۈرىدۇتاۋيۇەن

بۇ جهرياندا، .  يىلدىن ئاشتى600ھازىر  خۇنهن ئۇيغۇرلىرىغا 

 – ، تۇرمۇش ئۆرۈپئېتىقاتنتايىن ئاز، دىنى  ئىنوپۇسى مۇھىتتا، ناتونۇش

 روناق بولغان مىللهتنىڭ ئۆزگىچهئادىتى يهرلىك مىللهتلهرنىڭكىدىن 

، مائارىپ ئىشلىرى خېلى مهدەنىيهتتېپىپ، ئىقتىسادى گۈللهنگهن، 

 قىلغان، ئهتراپتىكى مىللهتلهر بىلهن ئىناق ئۆتكهن ھازىرقى تهرەققىي

 ئامىلالر مۇھىم رول تۆۋەندىكىلىشىدا  تۇرابولۇپخۇنهن ئۇيغۇرلىرى 

 . ئوينىغان

  تېپىشقا بولغان ئىنتىلىشى كۈچلۈك بولغانروناقياشاش ۋە . 1

 قارشى تۇرۇش ھۆكۈمرانلىقىغا تۇتۇق بېگى خېلىل قىتانالرنىڭ قۇجۇ

 بىلهن بىرلهشكهن ھهمدە چىنگىزخانئهسىرنىڭ باشلىرىدا -13ئۈچۈن، 

بۇ خۇنهن ئۇيغۇرلىرى .  يۈرۈش قىلغانھهربىي باشالپ، قوشۇنىنىئىسالم 

 بولۇپ رايوندىن ئىچكىرىگه كۈچىشى چېگرائهجدادلىرىنىڭ تۇنجى قېتىم 

مىڭ سۇاللىسى دەۋرىنىڭ باشلىرىغا كهلگهندە خهلىل باشى ۋە . ھېسابلىنىدۇ

 خۇنهن، گۇاڭدۇڭ، يۈننهن، گۇيجۇ جهنۇبتىكى جۇ بهيئۇنىڭ ئوغلى 

 ئۈچۈن تىنچىتىش مىللهتلهرنىڭ ئىسيانىنى قاتارلىق جايالردىكى ئاز سانلىق
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 چاڭدېغا جهسىتى بويىچهيارلىق . ئېلىپ بېرىلغان جهڭدە قازا قىلغان

 ۋەلىئهھدمهرتىۋىسىگه  –  ئۇنىڭ ئهمهلئهۋالدلىرى. دەپىنه قىلىنغان

دىن ىشۇ ۋەج.  تېرىقچىلىق قىلغانھهربىي ەنلهردەۈتاۋي، چاڭدې، بولۇپ

ىرى يهنه بىر قېتىم ۋەتىنىمىزنىڭ شىمالىدىن خۇنهن ئۇيغۇرلىرىنىڭ ئهجدادل

ئهسلىدە شىنجاڭدا ئولتۇراقالشقان خهلىل .  تهرەپكه كۆچكهنجهنۇب

 بىلهن ئۇزىتىشىجهمهتىدىكىلهر تارىخنىڭ ئىككى قېتىملىق بورىنىنىڭ 

  .  جهمهتىدىكىلهرگه ئۆزگهرگهنجيهن

  ئهينى چاغدىكى ئىجتىمائىيكۆچۈشكهتارىختا بۇ ئىككى قېتىملىق 

 ڭدېدىنۇچ يهنى ئهۋالد -11جىيهن جهمهتى .  بولغانسهۋەب رېئاللىق

، ياشاش يولىدا ئېغىر سىناققا بولۇپمهرتىۋىدىن مهھرۇم  – كىيىن ئهمهل

 كهلگهن شۇغۇللىنىپ ئهۋالدقا – ئهۋالدتىنشۇڭا ئۇالر . دۇچ كهلگهن

 پۇقرالىق تۇرمۇشى بولۇپ مهجبۇر كېچىشكه يۈرۈش ھاياتىدىن ۋاز ھهربىي

ئۇنىڭ ئۈستىگه .  ئاز ئىدىنوپۇسىئۇالرنىڭ ئهسلىدىنال . هچۈرگهنك

 يهرلىكلهرنىڭكىدىن ئۆزگىچه ئېتىقادىئادىتى، دىنى  – تۇرمۇش ئۆرۈپ

، بۇنىڭدىن ئۇرۇش مالىمانچىلىقىنى باشتىن تىتئۇقۇشمايتىل . ئىدى

 تىرىكچىلىك قىلىش يولىدا قوشۇنىدىكىلهرنىڭ تۇغلۇق جيهنكهچۈرگهن 

مۇشهققهتلهرنى چهككهنلىكىنى تهسهۋۋۇر قىلىش  – ېغىر جاپاقانچىلىك ئ

ئۇزاق مۇددەتلىك ئۇرۇش دەۋرىدە ئهتراپتىكى مىللهتلهر . تهس ئهمهس

 قىسقا مۇددەت ئىچىدە يۇمشاتقىلى مۇناسىۋەتنىمۇبىلهن بولغان جىددىي 

شۇڭا ئهمگهكچان، باتۇر خۇنهن ئۇيغۇرلىرى پهقهت ئۈزىنىڭ . بولمايتتى

ئۇالر .  ئۆزگهرتكهنمۇھىتىنى قهيسهرلىكىگه تايىنىپال ياشاش ئىرادىسى ۋە

 بولغان دېهقانچىلىق ئىشلهپچىقىرىشى بىلهن ناتونۇشئۆزلىرىگه پۈتۈنلهي 
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 ۋە ئاالقىسىنى مۇناسىۋىتىشۇغۇلالنغان ھهمدە خهنزۇالر بىلهن بولغان 

،  قىلىپقوبۇلبىرىنىڭ ئارتۇقچىلىقىنى -، بىرئۆگىنىپئارا -ئۆز. كۈچهيتكهن

 تېپىش روناقبۇ ھهم ئۇالرنىڭ ياشاش ۋە . تولۇقلىغان يېتهرسىزلىكىنى

ئىقتىدارىنى كۈچهيتكهن، ھهم تارىخ پهيدا قىلغان مىللىي ئازارلىقنى 

. ، مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈشكه پايدىلىق بولغانتۈگىتىپ

ىشلىرىنى  ئمهدەنىيهتبۇنىڭدىن باشقا ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ مىللىي مائارىپ، 

خۇنهن ئۇيغۇرلىرى تۈرلۈك ئىشلىرىنى . كۈچهيتىپ، ساپاسىنى ئۆستۈرگهن

 نوپۇسى، كۆپىيىپپهي  – ئاھالىسى پهيدىن.  تاپقۇزغانروناقئۈزلۈكسىز 

  .  غا يهتكهن ۋە ئاشقان6000ھازىر 

 مۇناسىۋىتىنىيهرلىك مىللهتلهر بىلهن دوستانه ھهمكارلىق . 2

  . گهنراۋاجالندۇرۇشقا ئهھمىيهت بهر

 دېهقانالر ئۇرۇشىدا دەۋرلىرىدىكى سۇاللىسىنىڭ ئاخىرقى يۈەنمهيلى 

 تهرەپلهرنى جهنۇب دەۋرىنىڭ باشلىرىدا سۇاللىسىبولسۇن، ياكى مىڭ 

، يۈننهن گۇيجۇ، گۇاڭدۇڭساقالشتا بولسۇن، خۇنهن ئۇيغۇرلىرى خۇنهن، 

ا، يهرلىك قاتارلىق جايالردىكى مىللىي قوزغىالڭالرنى كۆپ قېتىم باستۇرغاچق

مىللهتلهرنىڭ قهلبىدە يامان تهسىر قالدۇرۇپ، مىللهتلهر ئوتتۇرىسىدىكى 

 فېئودالبۇنىڭغا ئاساسلىقى . ئارازلىق ۋە ئۆچمهنلىكنى پهيدا قىلغان

 ساقالش ئۈچۈن، ياتالرنى ياتالر ھۆكۈمرانلىقىنى ئۆز ھۆكۈمرانالرنىڭ

خۇنهن . ولغان بسهۋەب يۈرگۈزگهنلىكىئارقىلىق تىزگىنلهش سىياسىتىنى 

 تهرىپىدىن قورال قىلىۋېلىنغانلىقىمۇ ھۆكۈمرانالر ئهجدادلىرىنىڭئۇيغۇرلىرى 

مىڭ . تراگېدىيىدۇر زور بىر ناھايىتىخۇنهن ئۇيغۇرلىرى ئۈچۈن ئېيتقاندا 

 ئهجدادلىرى خۇنهن ئۇيغۇرلىرىنىڭ ئوتتۇرىلىرىداسۇاللىسى دەۋرلىرىنىڭ 
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 ئاندىن كېيىنالمهھرۇم بولغاندىن مهرتىۋىسىدىن  – مىراسخور ئهمهل

 پۇقرالىق ساالھىيىتىدە ئهتراپتىكى مىللهتلهر بىلهن بولغان ھهقىقىي

بۇمۇ ئۇالرنىڭ خۇنهندە .  ئهسلىگه كهلتۈردى ۋە ياخشىلىدىمۇناسىۋىتىنى

 تېپىشقا ئىنتىلىشنىڭ تهخىرسىز روناقپۇت تىرەپ تۇرۇش، ياشاش ۋە 

اندىن كىيىن، تارىختىن قېپقالغان  قۇرۇلغجۇڭگويېڭى .  ئىدىئېهتىياجى

 ھهمدە تۈگىتىلدىمىللىي كهمسىتىش، مىللىي ئارازلىق ئاساسى جهھهتتىن 

 راۋاجالندۇرۇش، مىللهتلهر مۇناسىۋەتنىھهرقايسى مىللهتلهر بىلهن دوستانه 

 ئىلگىرى سۈرۈش جهھهتته يېڭى سهھىپه تهرەققىياتىنىئىتتىپاقلىقى ۋە 

  .يېزىلدى

 ۋارىسلىق قىلىش ۋە ئۇنى مهدەنىيهتكهىۋى مىللىي ئهنئهن. 3

  راۋاجالندۇرۇشتا چىڭ تۇرغان

ئادىتى، -، تۇرمۇش ئۆرۈپئېتىقاتخۇنهن ئۇيغۇرلىرى دىنى 

 پهرقلهنگهچكه جهھهتته يهرلىك مىللهتلهردىن ئهنئهنىسى مهدەنىيهت

 ئۇالر بۇنىڭلىق بىلهن ئۆز لېكىن. ئۇزاق مۇددەت كهمسىتىلىپ كهلدى

بهلكى مۇشۇ .  ۋاز كهچمىدىمهدەنىيىتىدىن ئهنئهنىۋى لئېسىمىللىتىنىڭ 

ئۇنى ئۆز .  قىلدىقوبۇلئاساستا باشقا مىللهتلهرنىڭ جهۋھهرلىرىنى 

 مهدەنىيىتىنى سىڭدۈرۈپ، خۇنهن ئۇيغۇرلىرىنىڭ ئۆزگىچه مهدەنىيىتىگه

 ئاشۇرۇشمۇرەككهپ ئىجتىمائىي مۇھىتتا بۇنى ئىشقا . شهكىللهندۈردى

بۇ مۇقىم پسىخىك ساپادىن باشقا خۇنهن . ش ئهمهسھهقىقهتهن ئاسان ئى

ئۇيغۇرلىرىنىڭ ئۇزاق مۇددەت مىللىي مائارىپقا ئهھمىيهت بهرگهنلىكى 

 تهڭ ئهرەبچىنى شۇنداقال ئۇالرنىڭ خهنزۇچه ۋە مۇناسىۋەتلىكبىلهن 

 قىلىش قوبۇل جهھهتته ھهممىنى مهدەنىيهت ئۇالرنى مىللىي قوللىنىشى
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 مهدەنىيهت«ئهپسۇسلىنارلىقى شۇكى، . هتتىشارائىتى بىلهن تهمىن ئ

 مهدەنىيهتداۋامىدا خۇنهن ئۇيغۇرلىرىنىڭ نۇرغۇن قىممهتلىك » ئىنقىالبى

 مهدەنىيىتىيادىكارلىقلىرى، قهدىمى ئىزلىرى ۋەيران قىلىنىپ، ئهنئهنىۋى 

 ئومۇمى -3 كومىتېتنۆۋەتلىك مهركىزى  -11پارتىيه . نابۇت قىلىندى

پهي ئهسلىگه  –  پهيدىنمهدەنىيىتىالرنىڭ مىللىي  ئۇكېيىناليىغىنىدىن 

  . كهلدى

 توقاي –ئهگرى  يىللىق 600خۇنهن ئۇيغۇرلىرى تارىخنىڭ 

پاكىتالر ئۇالرنىڭ شىنجاڭدىكى ئۇيغۇرالر بىلهن . يوللىرىنى بېسىپ ئۆتكهن

بىرلىكته جۇڭخۇا مىللىتىنى بهرپا قىلىش يولىدا ئۆچمهس تۆپه قوشقانلىقىنى 

خۇنهن ئۇيغۇرلىرىنىڭ نۇرغۇن تارىخى شاھىتلىرى جهڭ . ئىسپاتلىدى

 چاپقۇندا – بوران سىياسىي لېكىنئوتلىرىدا ۋەيران بولمىغان بولسىمۇ، 

 بولۇپال بهختسىزلىكبۇ خۇنهن ئۇيغۇرلىرى ئۈچۈن زور . قالمىغانئامان 

  . يوقىتىشتۇرقالماستىن بهلكى بىز ئۇيغۇرال ئۈچۈنمۇ بىر 
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  قىدا قوشۇننىڭ قوراللىنىشى ۋە ئۇيغۇرالرداخانلىئورخۇن ئۇيغۇر 

  ھهربىي مهشىق

  Yawuz: تورغا يوللىغۇچى

  :توردىكى ئادرېسى

http://www.orkhun.com/bbs/ShowPost.asp?ThreadID=14  

ھايىتى مۇھىم ئورۇن ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقى ئۇيغۇر تارىخىدا نا

 ھالدا تارقاق تهدرىجىي ئۇيغۇرالر دەۋردەبۇ ، تۇتىدىغان خانلىق بولۇپ

بىرلىككه كېلىپ ، ھالدا كۆچمهن چارۋىچىلىق بىلهن شۇغۇللىنىشتىن

،  تېلې قهبىلىلىرىنىڭ بايراقدارى بولۇپ"شهھهرلىشىشكه باشلىغان ھهم 

نامايان امىتىنى يايالق دۇنياسىدىن ئىبارهت بۇ سهھنىده ئۆزىنىڭ كار

بۇ دهۋرده ئۇيغۇرالر يالغۇز يايالق دۇنياسىدا دهۋر .  ئىدى①"قىلغان 

 - غهرب، يهنه يىپهك يولىنىڭ خوجايىنلىق رولىنى ئويناپ، سۈرۈپال قالماي

. شهرق سودىسىنىڭ گۈللىنىشىگه ئۆزىنىڭ تېگىشلىك ھهسسىسىنى قوشتى

كاپالهتلىك قىلىشتا يىپهك يولىنى قوغداش ۋه يىپهك يولىنىڭ راۋانلىقىغا 

تاڭ سۇاللىسىنىڭ تۈركلهرنى . ئۇيغۇر ئاتلىق قوشۇنلىرى مۇھىم رول ئوينىدى

زور خىزمهت تىنچىتىشتا  توپىلىڭىنى سۆيگۈم -يوقىتىشى ۋه ئۆڭلۈك 

  .كۆرسهتكهنلهرمۇ دهل مانا شۇ ئۇيغۇر قوشۇنلىرى ئىدى

   ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقىدا قوشۇننىڭ قوراللىنىشى-1
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، قوشۇننىڭ جهڭده غهلىبه قىلىشى ياكى مهغلۇپ بولۇشىھهرقانداق 

شۇ قوشۇننىڭ قوراللىنىشى ،  ياكى تۆۋهن بولۇشىيۇقىرىجهڭگىۋارلىقىنىڭ 

ئۇيغۇر قوشۇنلىرى ئهينى چاغدا خىل ، بىلهن مۇناسىۋهتلىك بولۇپ

ئۇيغۇر قوشۇنلىرىنىڭ قوراللىرى ئاساسلىقى . ھېسابلىناتتىقورالالنغان قوشۇن 

، سالما قاتارلىقالر بولۇپ، ساۋۇت، دۇبۇلغا، قالقان، نهيزه،  قىلىچ،ئوقيا، ئات

  .بۇالرنىڭ ئىچىده ئهڭ ئاساسلىق رول ئوينىغىنى ئات بىلهن ئوقيا ئىدى

ئات ئوتتۇرا ئاسىيادىكى يايالق مىللهتلىرىنىڭ ئىنسانىيهت 

ئۇالر ئاتنىڭ جهڭده . ھېسابلىنىدۇمهدهنىيىتىگه قوشقان زور تۆھپىسى بولۇپ 

ئاتنى دۇنيا بويىچه ھهممىدىن ،  قىلغاچقاھېسدىغان رولىنى تولۇق ئويناي

بۇرۇن كۆندۈرگهن ۋه ئات بېقىشقا ئهھمىيهت بهرگهن ۋه جهڭده ئاساسلىقى 

ئاتلىق ئهسكهرلهر جهڭگىۋارلىقى ئىنتايىن . ئاتلىق قوشۇن ئىشلهتكهن

ئۈستۈن بولغان ئهسكىرىي تۈرگه كىرگهچكه ئېلىمىزنىڭ قهدىمكى 

دۆلهتنىڭ ،  ئات ئهسكهرنىڭ دهسمايىسى"كى ئهسهرلىرىده دهۋرلهردى

 بىر ". ②"قوشۇن تارتقانالر شۇنىڭغا تايىنىپ غهلىبه قىلىدۇ........ تۈۋرۈكى 

 دهپ خاتىرىلىنىپ ئاتلىق ③"ئاتلىق ئهسكهر سهككىز ئهسكهرگه تېتىيدۇ

شۇڭا ئۇيغۇرالر ئاتنى . ئهسكهرلهرنىڭ روھىغا يۈكسهك باھا بېرىلگهن

.  كۆلهمده ئىشلهتكهن- كۆپلهپ باققان ۋه ئۇرۇشالردا كهڭ ناھايىتى

 كۆلتېكىن «، چۈنكى ئۇرۇش مهزگىلىده ئات ناھايىتى كۆپ چىقىم بوالتتى

غا ئاساسالنغاندا كۆلتېكىن چاچا سهنگۈن بىلهن ئېلىپ »مهڭگۈ تېشى 

 كۆلتېكىن «(بېرىلغان بىر قېتىملىق ئۇرۇشتا ئۈچ قېتىم ئات ئالماشتۇرغان 

 "ئۇالر ئۇرۇش مهزگىلىده ).  قۇر-33 شهرقىي يۈزى »ى مهڭگۈ تېش

، "ھهرقايسىسى بىردىن ئاتقا مىنگهندىن سىرت يهنه بىر ئاتنى يېتىلىۋاالتتى 
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بۇالر بۇ ئاتالرنى يالغۇز . ④" بىر ئهسكهر تۆت ئاتنى يېتىلىۋاالتتى "بهزىده 

بهلكى يهنه ئۆزىنىڭ ،  سۈرئهتكه ئېرىشىش ئۈچۈنال ئهمهسيۇقىرىئۇرۇشتا 

 "چۈنكى ئۇالر . رقا سهپ تهمىنات ئىشلىرى ئۈچۈنمۇ ئېلىۋاالتتىئا

ئۆزلىرىنىڭ ئېتىدىن بىرنى ئۆلتۈرۈپ ، ئوزۇقلۇققا ئېهتىياجلىق بولۇپ قالسا

 ئۇسسۇزلۇقىنىئۇسساپ قالسا بايتىلىنى سېغىپ . يهپ ئاچلىقىنى باساتتى

 شۇڭا ئات ئۇيغۇر قوشۇنلىرىنىڭ ھه قېتىملىق جهڭلهرده. ⑤"قاندۇراتتى 

  .ئاسلىق ئامىل ئىدىقازىنىشىدىكى غهلىبه 

ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقىدىكى جهڭچىلهرنىڭ باشقا قوراللىرى ۋه 

ئهمما ،  خاتىره بولمىسىمۇبىۋاسىتهقوراللىنىشى ھهققىده تارىخىي مهنبهلهرده 

 قېزىلمىالردىن مهلۇم ئارخېئولوگىيىلىك خاتىرىلهر ۋه ۋاسىتىلىكبىز بهزى 

 ئارقىلىق ئۇالرنىڭ قوراللىنىش ماتېرىيالالريمىز ۋه بۇ ئۇچۇرالرغا ئىگه بوالال

قهدىمكى چارۋىچى . ئهھۋالىنى مهلۇم دهرىجىده يورۇتۇپ بېرهلهيمىز

قالقان قاتارلىق قورالالرنى ، نهيزه، قىلىچ، مىللهتلهر ئۇرۇشقا ئاساسهن ئوقيا

 كۈنلهرنىڭ بىرىده ئۇ ئوۋغا ":  ده» ئوغۇزنامه «مهسىلهن . ئېلىپ چىقاتتى

قالقان ئېلىپ ، يهنه قىلىچ ئېلىپ، ئوقيا ئېلىپ، نهيزه ئېلىپ، ىقتىچ

ئۇيغۇر ، بۇنىڭغا ئاساسالنغاندا.  خاتىرىلهر ئۇچرايدۇدېگهن ⑥"ئاتالندى

قوشۇنلىرىنىڭ جهڭگه تولۇق قوراللىنىپ چىقىپ باتۇرلۇق بىلهن 

  .ئۇرۇشىدىغانلىقىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ

ئوقيا ئۇيغۇر قوشۇنلىرىنىڭ ، ا ئاساسالنغاندماتېرىيالالرغاتارىخى 

 دهۋرلهرده جهڭده چوڭ قوشۇنالر قهدىمكى. ئاساسلىق قورالى ئىدى

 بىرىگه ئوقيا ئارقىلىق ھۇجۇم -ئۇچراشقاندا ئالدى بىلهن يىراقتىن بىر 
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توسۇپ قۇچاقالشما جهڭ قىلغاندا ئاندىن نهيزه ۋه قىلىچ ، قىلىپ

بهلكى ،  قالمايىشلىتىپال ئئۇيغۇرالر ئوقيانى ئادهتته جهڭده. ئىشلىتهتتى

ئوۋچىلىق ئۇالرنىڭ تۇرمۇشىنىڭ مۇھىم مهنبهسى . ئوۋچىلىقتىمۇ ئىشلىتهتتى

شۇڭا ئۇالر . ئېتىشقا كىچىكىدىنال پىشىپ كېتهتتىئوقيا ئۇالر ، بولغاچقا

ئوق قاتار ،  ئوقيا بىلهن بىر ئادهمنى نىشانالپ ئوق ئۈزگهنده"ئادهتته 

 مىلتىق خلۇقئوقيا پورو. ⑦"ېتهتتىتۇرغان ئىككى ئادهمنى تېشىپ ئۆتۈپ ك

كۈچلۈك زهربه بېرىش قورالى ۋه ،  قىلىنىشتىن ئىلگىرىكهشىپزهمبىرهك 

ئۇيغۇرالر ئوقياغا ناھايىتى ئهھمىيهت بهرگهن ، قىرغۇچى قورال بولغاچقا

 كىچىكلىكى -يا چوڭ .  خىل ئوق ۋه ياالرنى ياسىغان ئىدى-خىلمۇ ، بولۇپ

ئوقمۇ .  بۆلۈنهتتىئىككىگه يېقىنلىقىغا قاراپ -ۋه نىشان ئارىلىقىنىڭ يىراق 

  . ئوقى دهپ بىرقانچىگه ئايرىالتتىمهشىقيهڭگىل ئوق ۋه ، ئاۋازلىق ئوق

ئۇچ ، دهستىسىنىڭ قۇيرۇق تهرىپىدىن كاۋاك___ ئاۋازلىق ئوق 

ئاندىن ئۇنىڭغا باشاق ، تهرىپىدىن تۆشۈك ئېچىش ئارقىلىق ياسىالتتى

ن بۇ ئوق ماڭغاندا ۋىڭىلداپ ئاۋاز شۇنىڭ بىله. ئورۇنالشتۇرۇالتتى

 «، دهۋرىده ئىشلىتىلگهن بولۇپھونالر بۇ ئوق ئهڭ دهسلهپته . چىقىراتتى

دىكى مهلۇماتالرغا ئاساسالنغاندا باتۇر تهڭرىقۇت تهرىپىدىن »تارىخنامه 

  . قىلىنغان ئىدىكهشىپ

، ئهڭ كۆپ ۋه ئهڭ كهڭ ئىشلىتىلىدىغان ئوق بولۇپ___ يهڭگىل ئوق 

بۇ خىل ئوقنىڭ . شالر ۋه ئوۋ ئوۋالش ئىشلىرىدا كهڭ ئىشلىتىلگهنھهربىي ئى

نىشان ئارىلىقى بىرقهدهر ، باشىقى مىس ياكى تۆمۈردىن ياسىلىدىغان بولۇپ

 مېتىر 60 - 50 كاماندازالر "تهتقىقاتالرغا ئاساسالنغاندا . يىراق ئىدى
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ئۈنۈملۈك ئېتىش ، تهگكۈزەلهيدىغاندائىره ئىچىدىكى نىشانغا توغرا 

 ئوق مۇشۇ خىلدىكى ئوق ⑧" مېتىرغىچه بولغان 175 -160اپىسى مۇس

  .مۇمكىنبولۇشى 

 ئوقى تۆمۈر باشاقنىڭ ئورنىغا يۇمىالق ياغاچ باشاق بېكىتىلىپ مهشىق

 مهشىقبۇ ئاساسلىقى بالىالر ۋه ئۆسمۈرلهرنىڭ ئوقيا ئېتىشنى . ⑨ياسىالتتى

  .قىلىشىدا ئىشلىتىلهتتى

نالردا دۈشمهنلهرگه زهربه بېرىش ۋه قىلىچ بىلهن نهيزىمۇ قهدىمكى زاما

. قىرىشتىكى ئاساسلىق قورال بولۇش سۈپىتى بىلهن كهڭ تۈرده ئىشلىتىلگهن

چۈنكى نهيزه بىلهن قىلىچنىڭ يېقىن ئارىلىقتىكى قۇچاقالشما جهڭلهرده 

 "شۇڭا . دۈشمهنلهرگه زهربه بېرىشتىكى رولى ئوقيادىن كۈچلۈك ئىدى

 ئىشلهتكهنگه ئوخشاش ⑩" نهيزه -قىلىچ يېقىنغا ، يىراققا ئوقياھونالر 

بۇنى .  نهيزه ئىشلىتهتتى-يېقىنغا قىلىچ ، ئۇيغۇرالرمۇ يىراققا ئوقيا

ئىككى ئهرگه نهيزه ،  بىر ئهرنى ئوق بىلهن ئۆلتۈرگهنلىكى"كۆلتېكىننىڭ 

 ئالته ئهرگه نهيزه سانچىغانلىقى ۋه قوشۇن ئۇرۇش "، "سانچىغانلىقى 

  . تولۇق ئىسپاتالپ بېرىدۇ "رنى قىلىچلىغانلىقىقىلىۋاتقاندا يهتتىنچى ئه

ئادهتتىكى ۋاقىتالردا چارۋىچىالرنىڭ پىتىراپ كهتكهن ____ سالما 

كالىالرنى تۇتۇشتا ئىشلىتىدىغان چارۋىچىلىق قورالى بولۇپال ، قوي، ئات

چارۋىچى مىللهتلهرنىڭ جهڭلهرده ئىشلىتىدىغان ئاساسلىق ، قالماي

 چارۋىچىالر مىللهتلهر ماتېرىيالالرداىخى تار. قوراللىرىنىڭ بىرسى ئىدى

 غهربىگه كۇچارنىڭۋه ھونالر  دۆلىتىنى قۇرغان ئۆز بولۇپ نجىئىچىده تۇ

جايالشقان شىمالىي ھۇنالرنىڭ ئهۋالدى بولغان كۇهيخۇالرنىڭ ئۇرۇش 



ئورخۇن ئۇيغۇر تارىخى تورى                            www.orkhun.com   

www.orkhun.com 106 

ۋاقىتلىرىدا ئات چاپتۇرۇپ كېتىۋېتىپ ئادهمگه سالما تاشاليدىغانلىقى ۋه 

شۇنداق قىياس .  قهيت قىلىنغان11دىغانلىقىكۆپىنچه ھالالردا دهل چۈشۈرى

يۈكسهك ، ھۇنالرنىڭ ئۇرۇش قىلىش ئۇسۇلىنىڭ ۋارىسى، قىالاليمىزكى

دهرىجىده گۈللهنگهن چارۋىچىلىقنىڭ ئىگىسى بولغان ئۇيغۇرالرنىڭمۇ 

ئۇالر . سالمىنى ئىشلهپچىقىرىش ۋه ھهربىي ئىشالردا ئىشلهتكهنلىكى ئېنىق

قالغاندا دۈشمهنگه تاقابىل تۇرۇش ياكى سالمىنى جهڭلهرده قورالسىزلىنىپ 

.  ئۈچۈن ئىشلهتكهنئىگىلهشدۈشمهننى تىرىك تۇتۇپ دۈشمهن ئهھۋالىنى 

يۇڭ يىپ ۋه تېره تاسمىالردىن ياسىۋېلىشقا ، يهنه كېلىپ سالما پاختا يىپ

  .قورال ئىدىئاددىي بولىدىغان ناھايىتى 

 "، 12" ئۇنىڭ ساۋۇت يهلمهسىگه يۈزدىن ئارتۇق ئوق تهگدى "

 دىن ئارتۇق قوراللىق ئاتلىق 500 كىيگهن دۇبۇلغاساۋۇت ...... مېنىڭ 

،  مهلۇماتالرغا ئاساسالنغاندادېگهن 13"قوشۇنۇم ۋه پىياده ئهسكهرلىرىم 

نهيزه قاتارلىق ھۇجۇم قىلغۇچى قورالالر ، قىلىچ، ئۇيغۇرالر جهڭلهرده ئوقيا

ارلىق قورالالر بىلهنمۇ  ساۋۇت قاتدۇبۇلغايهنه ، بىلهنال قوراللىنىپال قالماستىن

  .ئۆزىنى قوغداشنى بىلگهن

ئۇيغۇر ئاتلىق ئهسكهرلىرى جهڭگه چۈشكهنده تۇغ ئىشلهتكهن 

سۇناي ۋه ، ئۇالر يهنه بۇرغا. ئۇالرنىڭ تۇغلىرى ئاق رهڭلىك ئىدى، بولۇپ

بۇنىڭدىن . 14جهڭ دۇمبىقى بىلهن ئهسكهرلهرنىڭ غهيرىتىنى ئاشۇراتتى

ن پايدىلىنىپ دهريادىن ئۆتۈشنى بىلگهن يهنه سال ۋه تۇلۇمالردى، سىرت

 دېگهن( ئېرتىش دهرياسىنىڭ ئارقا باشى "بۇنى بايانچۇر خاقاننىڭ ، بولۇپ

ئارقا باشىنىڭ تۆۋهن يېنىدىن ، نى مۇز قاپالپ كهتكهنلىكى ئۈچۈن) يېرى
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 يۇقىرىقىالردىن.  سۆزلىرى ئىسپاتاليدۇدېگهن 15"سال سېلىپ ئۆتتۈم

خۇن ئۇيغۇر خانلىقى دهۋرىده ئۇيغۇر قوشۇنلىرى ئور، كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى

  .ناھايىتى خىل قورالالر بىلهن قورالالنغان

  ئىزاھالر

 خهلق شىنجاڭ » غهربىي ئۇيغۇرىيه ھهققىده تهتقىقات « ئابې تاكىئو ①

   بهت-8 يىلى خهنزۇچه نهشرى -1986نهشرىياتى 

 جىلىن مائارىپ » ئۇيغۇرالر قهدىمكى «ياڭ شېڭمىن  14 ⑦ ③ ②

 بهتلهرده ئېلىنغان -135 -133 يىلى خهنزۇچه نهشرى -1991ىياتى نهشر

  نهقىل

   بهت-6135 »ئۇيغۇرالر ھهققىده قىسسه .  يېڭى تاڭنامه« ④

 ئارخېئولوگىيه تهتقىقات - قازاقىستان پهنلهر ئاكادېمىيىسى تارىخ « ⑤

 - 231 يىلى ئالمۇتا رۇسچه نهشرى -1956 » توپلىمى ماقالىلهرئورنىنىڭ 

  بهت

   قۇر-22ئۇيغۇرچه ،  مىللهتلهر نهشرىياتى» ئوغۇزنامه « ⑥

 شىنجاڭ » ھۇنالرنىڭ ھهربىي تهشكىلى تۈزۈمى « مورېننهن ⑧

   سان-2 يىللىق -1988 ئۇيغۇرچه ژۇرنىلى ئىلمىي ئۇنىۋېرسىتېتى

 شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى » تۈركى تىلالر دىۋانى « قهشقىرى مهھمۇت ⑨

   بهتلهر-556 -517  توم-1 يىلى ئۇيغۇرچه نهشرى -1981

 شىنجاڭ خهلق »ھهققىده قىسسه ھونالر .  تارىخى خاتىرىلهر« سىماچيهن ⑩

   بهت-391،  يىلى ئۇيغۇرچه نهشرى-1987نهشرىياتى 
 -1980 شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى » شىنجاڭنىڭ قىسقىچه تارىخى « 11

   بهت-86 قىسىم -1، يىلى خهنزۇچه نهشرى



ئورخۇن ئۇيغۇر تارىخى تورى                            www.orkhun.com   

www.orkhun.com 108 

   قۇر-32رقى يۈزى  شه» كۆلتېكىن مهڭگۈ تېشى « 12
 ئۇيغۇر يازما قهدىمكى « » بايانچۇر قاغان مهڭگۈ تېشى « 15 13

   بهتلهر-120 -119 ئۇيغۇرچه »يادىكارلىقلىرىدىن تالالنما 

  ئۇيغۇرالر دا ھهربىي مهشىق. 2

 ئوقيادىن پايدىلىنىش ۋه ئات ئۈستىدىن "ئوتتۇرا تۈزلهڭلىكتىكىلهر 

ئۇيغۇرالرنى ئۇستاز تۇتۇش كېرهك چوقۇم ، ساداق ئۈزۈشتىن گهپ ئاچقاندا

 ،كېسىپ ئېيتىش كېرهككى.  دهپ ناھايىتى توغرا باھا بهرگهن①"

ئۇيغۇرالرنىڭ ئوقيادىن پايدىلىنىشى ۋه ئات ئۈستىده ساداق ئېتىشتا ئۇستاز 

ئۇالرنىڭمۇ ھۇن ۋه باشقا چارۋىچى مىللهتلهرگه ئوخشاش ، بواللىشى

 قىلغانلىقى بىلهن مهشىقنى ئوقيا ئېتىش، كىچىكىدىن تارتىپ ئات مىنىشنى

  .مۇناسىۋهتلىك

 ھۇنالرنىڭ " دىكى »ھهققىده قىسسه ھونالر .  تارىخى خاتىرىلهر«

سهل . ئۆسمۈرلىرى سهركه مىنىپ ئوقيا بىلهن قۇش ۋه چاشقان ئاتااليدۇ

. توشقان ئېتىپ ئۇنى ئوزۇقلۇق قىلىدۇ، تۈلكه، چوڭ بولغاندىن كېيىن

ساۋۇتلۇق چهۋهنداز ، رىغا كامان ئېلىپقورامىغا يهتكهنده ھهممىسى قوللى

 يېشىدىن 10 كۆلتېكىن " دىكى » كۆلتېكىن مهڭگۈ تېشى «، "بولىدۇ

 ياشقا كىرگهنده چوڭ قوشۇننى 16. باشالپال چوڭ ئادهمدهك تهربىيىلهندى

 موڭغۇلالر " دىكى » قارا تاتارالر خاتىرىسى «، "باشالپ جهڭگه ئاتالندى 

ندىن تاختاي بىلهن ئاتنىڭ دۈمبىسىگه ئا، بوۋاق بالىنى تاختايغا تېڭىپ

ئۈچ . شۇنىڭ بىلهن بوۋاقالر ئانىسىدىن ئايرىلماي يۈرهتتى. باغالپ قوياتتى

قول بىلهن .  باغالپ قويۇالتتىئېگهرگهياشقا كىرگهنده باال ئانا بىلهن بىلله 
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 تۇتۇپ ئولتۇرغانلىقى ئۈچۈن باشقىالر بىلهن ئات چاپتۇرۇپ ئېگهرنى

 كىرگهنده قولتۇقىغا كىچىك يا بىلهن قىسقا ئوقنى  ياشقا5 -4. يۈرهلهيتتى

چوڭ بولغاندا يىل بويى ئوۋ ئوۋالش بىلهن مهشغۇل ، قىستۇرۇپ يۈرهتتى

چارۋىچى مىللهتلهر ،  مهلۇماتالرغا ئاساسالنغاندادېگهن. ②"بوالتتى 

 قىلدۇرۇش مهشىقكىچىك ۋاقتىدىن باشالپال بالىالرغا ئوقيا ئېتىشنى 

ھۇن تۈركلهر ، ۋارىسلىق قىلىپ كهلگهن بولۇپئهنئهنىسىنى ئىزچىل ھالدا 

ئهتراپتىكى مىللهت ، بىلهن موڭغۇلالرنىڭ ئارىسىدىكى دهۋرده ياشىغان ۋه

ئورخۇن ۋادىسىدا بىر مهھهل ، ۋه رايونالرغا زور تهسىرلهرنى كۆرسىتىپ

 مۇمكىنھۆكۈم سۈرگهن ئۇيغۇرالرنىڭ بۇ ئهنئهنىگه ۋارىسلىق قىلىشى 

ئوقيا ئېتىش ، ئهنىگه ۋارىسلىق قىلمىغان بولسائهگهر ئۇالر بۇ ئهن. ئهمهس

ۋه ئات مىنىشنىڭ ئۇستازى بواللمىغان ھهم ئىسكهندهر زۇلقهرنهيىننىڭ 

ئالدىدا ئوقنى ئالدىغا قانداق ئاتسا كهينىگىمۇ شۇنداق ئېتىپ ئۇيغۇر 

ئۆز ئوزۇقىنى ( بولغان ئىنان خۇزخۇرهند سهۋەبنامىنىڭ كېلىپ چىقىشىغا 

  . نامغا ئىگه بواللمىغان بوالتتىدېگهن) هريېگۈچىلئۆزى تېپىپ 

ئۇيغۇر قاتارلىق مىللهتلهرنىڭ تۇرمۇشىدا ۋه دۆلهت ، ئوۋچىلىقمۇ ھۇن

ئوۋچىلىق ئۇالرنىڭ . ئىگىلىگهنئىقتىسادىدا مۇئهييهن نىسبهتنى 

بهلكى جهڭچى ، تۇرمۇشىنىڭ ئاساسلىق مهنبهسى بولۇپال قالماستىن

 ئۆگىتىش تۈزۈش ئۇسۇلىنى ئۇرۇشتا سهپ، بولىدىغانالرنى تهربىيىلهش

ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ . قاتارلىق جهھهتلهرده مۇھىم رول ئوينايتتى

 سهپ تۈزۈپ ئوۋ دېگۈدەكدائىم .......  ئوۋخۇمار "قۇرغۇچىسى پۇسادمۇ 

 قوۋمالرسهپ تۈزۈپ ئوۋ قىلغاندا بارلىق . ③"ئوۋالشقا ئامراق ئادهم ئىدى 

ه ھايۋانالر كۆپ بولغان رايونالردا ئۆز قوشۇنلىرىنى باشالپ چىقىپ قۇش ۋ
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ئون ، بۇنداق كهڭ كۆلهمدىكى ئوۋ ئوۋالشقا مىڭلىغان. ئوۋ ئوۋاليتتى

ئۇالر بىر تۇتاش قوماندانلىق ئاستىدا ، مىڭلىغان ئاتلىق ئوۋچىالر قاتنىشىپ

 سهپ تۈزۈپ ئۇيغۇرالرنىڭ ماتېرىيالالرداتارىخى . بىردهك ھهرىكهت قىالتتى

لېكىن ئۇيغۇرالرغا ،  مهلۇماتالر بولمىسىمۇلىيتهپسىئوۋ قىلىشى توغرىسىدا 

ۋه ئىجتىمائىي فورماتسىيىسى ئوخشاش بولغان ھونالر قېرىنداش بولغان 

مانجۇالرنىڭ قورشاۋ ئوۋغا چىقىشى ھهققىدىكى ھهققىدىكى ، موڭغۇل

  . بىلهن تهمىنلهيدۇماتېرىيالالر ۋاسىتىلىكخاتىرىلهر بىزنى بۇ ھهقتىكى 

ھۇنالرنىڭ كوللېكتىپ ، دا»ك بولۇش تارىخى  ھاالئىمپېرىيىسىنىڭرىم «

 ئوۋ ئوۋالش ھۇن جهڭچىلىرىنىڭ قهيسهرلىك روھىنى ": ئوۋ قىلىشى ھهققىده

..... يېتىلدۈرۈش جهھهتته ئهڭ ياخشى مهيدان ھازىرالپ بېرهتتى 

بىرقانچه ، چهۋهندازالر كهڭ دائىرىدىكى ياۋايى ھايۋانالرنى قورشاپ

ئاندىن . ىره چهمبىرىكى ھاسىل قىالتتىمىلى كېلىدىغان چوڭ مۇھاسئىنگلىز 

....... بۇ چهمبىرهكنىڭ مهركىزىگه قاراپ تهرتىپ بىلهن ئىلگىرىلهيتتى 

بۇنداق چاغالردا چهۋهندازالرنىڭ يۈرۈشى دائىم بىرقانچه كۈن 

 - ساي ، دهريا-ئېقىن ، ئۇالر تاغ داۋانالردىن ئېشىپ. داۋاملىشاتتى

 ئىلگىرىلهشنى تهدرىجىي بهلگىلهنگهن نىشانغا. جىلغىالردىن ئۆتهتتى

ئۇالر مهركىزى نىشاننى توغرىالپ ياندىكى . توختىتىپ قويمايتتى

ھهمراھلىرى بىلهن مهلۇم ئارىلىق تاشالپ ئات چېپىپ ئىلگىرىلهشكه 

ئۇالر ئىلگىرىلهش جهريانىدا ئىككى ياندىكى . ئادهتلىنىشى كېرهك ئىدى

ا ئىلگىرىلهپ شۇ بهزىده ئاست، قىسىمنىڭ ئهھۋالىغا دىققهت قىلىپ باراتتى

ئۇالر سهركهردىلهرنىڭ ئاۋاز . ئارقىلىق قهدىمىنى بىرلىككه كهلتۈرهتتى

 ئارا بهلگه بېرىپ ئاالقىلىشىپ -بهلگىسىگه دىققهت قىلىشى ھهمده ئۆز 



ئورخۇن ئۇيغۇر تارىخى تورى                            www.orkhun.com   

www.orkhun.com 111 

سهركهردىلهر بۇ ئهمهلىي مهكتهپته ئهڭ مۇھىم ھهربىي . تۇرۇشى الزىم ئىدى

ۋاقتى ھهققىده تېز ، قىئارىلى، يهنى ئوۋ مهيدانى، ماھارهت دهرسلىكىنى

ئۇرۇش بولغاندا ئۇالر پهقهت . ئۆگىنىۋاالتتىھهم توغرا ھۆكۈم چىقىرىشنى 

يهنى ياۋايى ھايۋانالرغا قورشاپ زهربه بېرىشتىكى ، نىشاننى ئالماشتۇرسىال

قهيسهرلىكى ۋه ماھارىتىنى دۈشمهنگه ئىشلهتسىال بوالتتى ، سهۋرچانلىقى

 "ارىخچى دوسسانمۇ  دهپ خاتىرىلهنگهن بولغان مهشهۇر ت④"

ئالدى .  ئوۋغا چىقىشى ھهربىي ئىشالرغا ئوخشايدۇقورشاۋموڭغۇلالرنىڭ 

. قىلىدۇ رازۋېدكا كۆپلۈكىنى -بىلهن ئادهم ئهۋهتىپ ھايۋانالرنىڭ ئاز 

مهلۇماتقا ئىگه بولغاندىن كېيىن ئهتراپتىكى قهبىلىلهردىن ھهر ئون 

زۈپ ھايۋانالرنى كىشىدىن بىرنهچچه كىشىنى تالالپ قورشاۋ ھالقىسى تۈ

نىشانلىغان يهرگه يېتىپ كهلگهنده ئاندىن قوشۇننى سول . قوغلىتىدۇ

دهپ . ⑤ "ئوڭ قانات ۋه ئوتتۇرا قىسىمغا بۆلۈپ ئوۋنى باشاليدۇ، قانات

 ئوۋ باشالنغاندا ھهر كىم بىر تالدىن ئوق "مانجۇالردىمۇ . مهلۇمات بهرگهن

ئوۋ ..... ىدىغان  ئادهمگه بىر باشلىق تهيىنلىن10ھهر ، چىقىرىدىغان

 بهلگىلىمه بار ⑥"قىلغاندا قااليمىقانچىلىق چىقىرىشقا يول قويۇلمايدىغان

 موڭغۇلالرنىڭ، بىلهن مانجۇھونالر بىز ، بۇ خاتىرىلهرگه ئاساسلىنىپ. ئىدى

ئارىسىدىكى دهۋرده ياشىغان ھهم ئىجتىمائىي فورماتسىيىسى ئۇالر بىلهن 

 يۇقىرىقى تهربىيىلهشته ئوخشاش بولغان ئۇيغۇرالرنى ئهسكهرلهرنى

 " ده خاتىرىلهنگهن پۇسادنىڭ » يېڭى تاڭنامه «، ئۇسۇلالرنى قولالنغان

ئۇسۇلى ۋه ، نىڭ شهكلى" سهپ تۈزۈپ ئوۋ قىلىشى دېگۈدەكدائىم 

.  ئوخشاش دهپ ئېيتساق خاتا ئېيتمىغان بولىمىزيۇقىرىغامهقسىتىنى 

تارلىق چارۋىچى قورشاۋ ئوۋ قىلىش ئۇيغۇر قا، ئومۇمالشتۇرۇپ ئېيتقاندا
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قوماندانلىق قىلغۇچىالر ،  تهربىيه-مىللهتلهر ئۈچۈن ئهڭ ياخشى تهلىم 

 مانېۋىر ئهڭ ياخشى ئۆگىنىدىغانئۈچۈن بولسا ئۇرۇش قىلىش سهنئىتىنى 

 سوغۇق كىلىماتىنىڭھاۋا ، ئۇالر ياشىغان مۇھىتنىڭ ناچارلىقى. ئىدى

يۈرۈش شۇنداقال كۆچمهن چارۋىچىلىق تۇرمۇشىدا كۆچۈپ ، بولۇشى

ئاچلىققا ۋه تهشنالىققا ،  توق قېلىشالر ئۇالرنىڭ سوغۇققا-جهريانىدىكى ئاچ 

جاپا مۇشهققهتكه چىداش قاتارلىق قابىلىيهتلىرىنى ، تاقهت قىلىش

، يېتىلدۈرۈشتىمۇ مۇھىم رول ئوينايتتى ھهمده ئۇالرنى تهشكىلچان

تىپ  ئۇرۇشقا ۋاقتىدا يې"ئۇالردىكى . ئىنتىزامچان قىلىپ يېتىشتۈرهتتى

 ئۇرۇشتا "، " مۇشۇ گۇناھى ئۈچۈن ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىش كهلمىگهنلهرنى

قېچىپ كهتكهنلهرنىڭ ئائىله بىساتىنى مۇسادىره قىلىپ جهڭچىلهرگه 

 تهك ھهربىي ئىنتىزاممۇ ئۇالرنىڭ قهھرىمانلىق بىلهن ⑦"بۆلۈپ بېرىش 

چه  پۈتۈن مىللهت بويى"ھونالر خۇددى . ئۇرۇش قىلىشىغا ئىلهام بېرهتتى

 ⑧" جهڭ قىلىشقا ناھايىتى مۇۋاپىق "، "تهييار بىر ھهربىي قوشۇن 

ئۇيغۇرالرمۇ پۈتۈن مىللهت بويىچه تهييار ھهربىي قوشۇن ھهم ، بولغىنىدهك

  .شۇنداقال جهڭ قىلىشقا ناھايىتى ماھىر ئىدى

  ئىزاھالر

  

 -1991 جىلىن مائارىپ نهشرىياتى » ئۇيغۇر تارىخى « ياڭ شېڭمىن ①

   بهتتىكى نهقىل-135، هشرىيىلى خهنزۇچه ن

 شىنجاڭ « » ھۇنالرنىڭ ھهربىي تهشكىلى تۈزۈمى « مورېننهن ②

 -94 سان -2 يىللىق -1988 ئۇيغۇرچه » ژۇرنىلى ئىلمىي ئۇنىۋېرسىتېتى

  بهتته ئېلىنغان نهقىل
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 شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى » تۈركى تىلالر دىۋانى « مهھمۇد قهشقىرى ③

   بهت-156 توم -1،  يىلى ئۇيغۇرچه نهشرى-1981

ئىدارىسى كىتاب  جۇڭخۇا »ئۇيغۇرالر ھهققىده قىسسه .  كونا تاڭنامه« ④

   بهت -5196 نهشرى خهنزۇچه -2 يىلى -1986

 شىنجاڭ « » ھۇنالرنىڭ ھهربىي تهشكىلى تۈزۈمى « مو رېننهن ⑤

 -84 سان -2 يىللىق -1988 ئۇيغۇرچه » ژۇرنىلى ئىلمىي ئۇنىۋېرسىتېتى

  ىلبهتته ئېلىنغان نهق

 يىلى -1962ئىدارىسى كىتاب  جۇڭخۇا » موڭغۇل تارىخى « دوسسان ⑥

   بهت-156 توم -1خهنزۇچه نهشرى 

 خهلق نهشرىياتى » مانجۇالر تارىخىغا ئائىت ماقالىلهر « مو دۇڭيهن ⑦

   بهتلهر-65 -64 يىلى خهنزۇچه نهشرى -1958

ا  كون«،  بهت-6124 »ئۇيغۇرالر ھهققىده قىسسه .  يېڭى تاڭنامه« ⑧

   بهت-5345 »تۇراالر ھهققىده قىسسه . تاڭنامه
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 ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقىدا قوشۇننىڭ ھهربىي تهشكىلى تۈزۈلۈشى

  Yawuz: يوللىغۇچىتورغا 

  :توردىكى ئادرېسى

http://www. orkhun. com/bbs/ShowPost. asp?ThreadID=141  

 دەۋر ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ تارىخىدا ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقى مۇھىم بىر

بۇ دەۋردە ئۇيغۇرالر تارقاق قهبىلىدىن بىرلىككه كهلگهن . ھېسابلىنىدۇ

خانلىق ئهتراپىغا ئۇيۇشقان بولۇپ، ئۇيغۇرالرنىڭ سىياسىي، ئىقتىسادىي ۋە 

شۇنىڭدەك خانلىق . مهدەنىي تۇرمۇشىدا غايهت زور ئۆزگىرىشلهر يۈز بهرگهن

غۇر ئاتلىق قوشۇنىمۇ  بولۇپ تۇرۇشنىڭ مۇھىم كاپالىتى بولغان ئۇيمهۋجۇد

مىسلىسىز كۈچىيىپ، خانلىقنىڭ ياشناپ گۈللىنىشىنى تىنچ، خاتىرجهم مۇھىم 

بۇ ماقالهمدە ئهنه شۇ ئۇيغۇر ئاتلىق قوشۇنىنىڭ ھهربىي . بىلهن تهمىنلىگهن

تهشكىلى تۈزۈلۈشى ۋە ئۇرۇش قىلىش ئۇسۇلى ھهققىدە دەسلهپكى 

 .قاراشلىرىمنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ئۆتىمهن

  وشۇننىڭ ھهربىي تهشكىلى تۈزۈلۈشىق. 1

ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقىمۇ خۇددى ھۇنالرغا ئوخشاش ھهربىي فېئودال 

ئۇالر ھهربىي تهشكىلى تۈزۈم جهھهتته . خاراكتېرلىك دۆلهت ئىدى

 قهبىله تهشكىلىي ئاساسىدىكى ئونلۇق سىستېما بويىچه -ئهنئهنىۋى ئۇرۇق 

ئونلۇق سىستېما بىلهن سهپ  ". سهپ تۈزۈش ئۇسۇلىنى قولالنغان ئىدى

، قهدىمدىن تارتىپال شىمالدىكى مىللهتلهرنىڭ )十进法(تۈزۈش شهكلى 

ئونلۇق سىستېما بىلهن سهپ تۈزۈش . 1"ھهممىسىدە دېگۈدەك بار ئىدى

 قهبىله تهشكىلىنى ئاساس قىلغاچقا، ئۇيغۇر –شهكلى، ئاساسلىقى ئۇرۇق 

نۇمايدىغان، باشلىقلىرى قوشۇنلىرى ئارىسىدا ئهسكهرلىرى باشلىقلىرىنى تو
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بۇمۇ . ئهسكهرلىرىنى چۈشهنمهيدىغان ئهھۋال ئاساسهن يۈز بهرمهيتتى

ئونلۇق . ئۇالرنىڭ جهڭنى ئوڭۇشلۇق ئېلىپ بېرىشىغا تۈرتكه بوالتتى

سىستېمىغا ئاساسهن ئهسكىرى قوماندان بولغان ئون بېشى، يۈز بېشى، مىڭ 

هنه ئىشلهپچىقىرىشنى بېشى، تۈمهن بېشى قاتارلىقالر ئۆز نۆۋىتىدە ي

ئۇالر قورشاۋ ئوۋ جهريانىدا رەھبهرلىك قىلىش . ئورۇنالشتۇرغۇچىالر ئىدى

 قىلىپ تۇرغاچقا، تهشكىللهش قابىلىيىتىمۇ بىر مهشىقسهنئىتىنى داۋاملىق 

  .قهدەر يۇقىرى ئىدى

ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقى دەۋرىدە قوشۇن ئىلگىرىكى ھهرقانداق دەۋرگه 

ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقى . اۋاجالنغان ۋە مۇنتىزىمالشقانقارىغاندا تېخىمۇ ر

دەۋرىدە، ئاۋام خهلق بۇرۇنقى چارۋىچى مىللهتلهرگه ئوخشاش تىنچ 

ۋاقىتالردا ئىشلهپچىقارغۇچى، جهڭ ۋاقتىدا جهڭچى بولۇش ئهنئهنىسىنى 

ساقالپ قالغاندىن سىرت، يهنه قاغان ئوردىسى ۋە ئۇنىڭ ئهتراپىدىكى 

 ھهربىي ئورۇنالردا مۇنتىزىم ئارمىيه ۋە ئىستراتېگىيىلىك رايونالر ۋە مۇھىم

بىزنىڭ بۇ كۆزقارىشىمىزغا ئهينى دەۋردە . كهسپىي ئهسكهرلهرنى تۇرغۇزغان

ئۇيغۇر ئېلىدە ساياھهتته بولغان مهشهۇر ئهرەب ساياھهتچىسى تامىم ئىبنى 

تامىم ئىبنى . بهھرىنىڭ ئۆز كۆزى بىلهن كۆرگهنلىرى دەلىل بوالاليدۇ

 ئىسسىقكۆل ئهتراپىدىكى بىر شهھهردە تولۇق "هھىرنىڭ ئېيتىشىچه، ب

 مىڭى بولۇپ، قاغان ئوردىسىنىڭ 20قورالالنغان ئۇيغۇر قوشۇنىدىن 

.  كهن2" مىڭدىن ئاشىدۇ 12ئهتراپىنى قوغدايدىغان مۇھاپىزەتچىلهرال 

 قاغانغا "دىكى » ئۇيغۇرالر ھهققىدە قىسسه . كونا تاڭنامه« جۈملىدىن 

 قارايدىغان رايونالر، شۇنىڭدەك پايتهختنىڭ ئۆزىدە جهڭگه سىتهبىۋا

 دېگهن بايانالردىنمۇ 2" مىڭ ئىدى 50قاتنىشااليدىغان جهڭچىلهرال 
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ئۇيغۇرالرنىڭ ئىشلهپچىقىرىشتىن ئايرىلغان دائىمىي ئارمىيه، يهنى 

  .مۇنتىزىم ئارمىيىگه ئىگه ئىكهنلىكى ھهققىدە يهكۈن چىقىرااليمىز

ۇر خانلىقىدىكى زور كۆلهملىك ھهربىي قوشۇننى كونترول ئورخۇن ئۇيغ

قىلىش ئۈچۈن، بىر يۈرۈش مۇكهممهل ھهربىي تهشكىلى ئاپپارات ئورناتقان، 

يهنى قاغاننى مهركهز قىلغان ھالدا تۈركلهرنىڭ ئهنئهنىسىگه ۋارىسلىق 

قىلىپ، يابغۇ، شاد، ئىلتهبىر، تۇدۇن، بىي ياكى بهگ، تارخان ۋە بۇيرۇق 

ىق ئهمهللهرنى تهسىس قىلىپال قالماستىن، يهنه تاڭ سۇاللىسىنىڭ قاتارل

ئهمهلدارلىق تۈزۈمىگه تهقلىد قىلىپ، تۇتۇق، سانغۇن قاتارلىق ئهمهللهرنى 

  .تهسىس قىلغان

 ھهربىي مهمۇرىي ئهمهلدارى يقاغان دۆلهتنىڭ ئهڭ ئالى. قاغان. 1

.  قىالتتى كىچىك ئىشلىرىنى بىرتهرەپ–بولۇپ، دۆلهتنىڭ بارلىق چوڭ 

 يىلى يىلىدىن -821قاغانالر ئاساسهن ياغالقار ئۇرۇقىدىن بولۇپ، مىالدىيه 

  .باشالپ قاغانلىق ھوقۇقى ئاتىئېز ۋە ئازار قهبىلىلىرىگه ئۆتكهن

ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقىدا قاغان بىلهن خاتۇندىن قالسىال ئهڭ . يابغۇ. 2

ۋارىسلىرى يۇقىرى ئهمهلدار بولۇپ، بۇ ۋەزىپىگه ئاساسهن تهخت 

ئۇنىڭدىن باشقا خىزمهت كۆرسهتكهن ئهمهلدارالر ۋە قاغاننىڭ . قويۇالتتى

بايانچۇر قاغان « .  تۇققانلىرىمۇ بۇ ۋەزىپىگه تهيىنلىنهتتى–يېقىن ئۇرۇق 

دىكى بايانالرغا ئاساسالنغاندا، ئۇالر ئاساسهن »مهڭگۈ تېشى 

  .4تىبويسۇندۇرۇلغان قهبىلىلهرنى باشقۇرۇش ۋەزىپىسىنى ئۆتهي

شادالرمۇ ئاساسهن ئاساسهن قاغانالرنىڭ ئوغۇللىرىدىن . شاد. 3

 ئهنئهنىگه ئاساسهن سول شاد ۋە ئوڭ شاد دەپ قهدىمكىتهيىنلىنهتتى ۋە 

شادالرنىڭ قولىدا ئهمهلىي ھهربىي بولۇپ، ئاساسهن . ئىككىگه بۆلۈنهتتى
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نداق قاغان ئوردىسىدىن يىراق جايالردىكى قهبىلىلهرنى باشقۇراتتى ۋە شۇ

  .جايالردا ۋەزىپه ئۆتهيتتى

ئىلتهبىر ھهربىي مهمۇرىي مهنسهپ بولۇپ، ئادەتته . ئىلتهبىر. 4

ئۇالر . ھهرقايسى قهبىلىلهرنىڭ باشلىقلىرى بۇ ۋەزىپىگه تهيىنلىنهتتى

ئادەتتىكى ۋاقىتالردا ئۆز قهبىلىسىدىكى كىشىلهرنى باشالپ ئىشلهپچىقىرىش 

ىدا ئۆز قهبىلىسىدىكى كىشىلهرنى باشالپ بىلهن شۇغۇلالنسا، ئۇرۇش ۋاقىتلىر

تۆۋەن دەرىجىلىك ھهربىي ئهمهل بولغان ئون بېشى، . ئۇرۇشقا قاتنىشاتتى

يۈز بېشى، مىڭ بېشى قاتارلىقالر ئۇرۇق قهبىلىلهرنىڭ ئۆز ئىچىدىكى 

كىشىلهردىن تهيىنلىنىدىغانلىقى ئۈچۈن ئىلتهبىرلهرمۇ ئۆز قهبىلىسىدىكى 

ىكىگه قاراپ مىڭ بېشى ياكى تۈمهن بېشىلىق  كۆپل–جهڭچىلهرنىڭ ئاز 

  .ۋەزىپىسىنى ئۆتهيتتى

تۇدۇنمۇ بىر تۈرلۈك ھهربىي مهمۇرىي ۋەزىپه بولۇپ، . تۇدۇن. 5

ئاساسلىقى بويسۇندۇرۇلغان قهبىلىلهرنىڭ ئىشلىرىنى نازارەت قىلىش 

ئاساسهن قاغاننىڭ جهمهتىدىن ياكى ئۇيغۇر . ۋەزىپىسىنى ئۆتهيتتى

ئۇالرنىڭ ئهمهلىي ھوقۇقىمۇ ناھايىتى چوڭ .  تهيىنلىنهتتىئاقسۆڭهكلىرىدىن

  .ئىدى

تۇتۇق، سانغۇن، ئهمىر لهشكهر قاتارلىقالرمۇ ھهربىي ئىشالرنى 

ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقىدا ھوقۇق گهرچه . باشقۇرىدىغان ئهمهلدارالر ئىدى

ئاتىدىن بالىغا مىراس قالسىمۇ، لېكىن قاغانالر تهخت ۋارىسىنى چېنىقتۇرۇش 

 ھالدا يۇقىرى مهنسهپكه قويمايتتى، بهلكى يابغۇ، شاد بىۋاسىتهۈچۈن ئ

قاتارلىق ۋەزىپىلهرگه قويۇپ بويسۇندۇرۇلغان قهبىلىلهرنى باشقۇرغۇزۇش 

 "بۇنىڭغا بايانچۇر قاغاننىڭ . ئارقىلىق ھاكىمىيهت باشقۇرۇشنى ئۆگىتهتتى
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ىلىپ ئهۋەتتى قوشۇن ئهۋەتتى، مېنى مىڭ بېشى ق..... ئاتام كۆلبىلگه قاغان 

 دېگهن 6" يىل شاد بولدۇم 19 مهن " دېگهن سۆزى ۋە بىلگه قاغاننىڭ 5"

  .سۆزلىرى دەلىل بوالاليدۇ

بىزگه بۇ . ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقىدا قوشۇننىڭ تۈرىمۇ كۆپ خىل ئىدى

ھهقتىكى ماتېرىيالالر تولۇق يېتىپ كېلهلمىگهن بولسىمۇ، لېكىن بهزى 

تامىم . اساسلىنىپ بهزى پاكىتالرغا ئىگه بوالاليمىز ماتېرىيالالرغا ئۋاسىتىلىك

 قاغان ئوردىسىنىڭ "ئىبنى بهھىرنىڭ ساياھهت خاتىرىسىدە ئېيتىلغان 

 دېگهن " مىڭدىن ئاشىدۇ 12ئهتراپىنى قوغدايدىغان خاس قوشۇنالرال 

مهلۇماتتىن، بىز ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقىدا خۇددى قاراخانىيالر خانلىقى 

شاش ساراي مۇھاپىزەتچىلىرى ۋە قاغاننىڭ خاس قوشۇنى دەۋرىدىكىگه ئوخ

  .بولغانلىقىنى بىلىۋاالاليمىز

 دەپ نېمهقاغاننى قوغدايدىغان ساراي مۇھاپىزەتچىلىرىنىڭ بۇ دەۋردە 

دا ئېيتىلغان » تۈركى تىلالر دىۋانى « ئاتالغانلىقى مهلۇم بولمىسىمۇ، لېكىن 

ي مۇھاپىزەتچى ئهترەتلىرىگه دەپ ئاتىلىدىغان سارا» ياتغاق ۋە تۇرغاق « 

دىكى مهلۇماتالرغا » تۈركى تىلالر دىۋانى « . بۆلۈنگهنلىكى چوقۇم

ئاساسالنغاندا، ياتغاقالر ساراي مۇھاپىزەتچىلىرىنىڭ ھهممىسى ئهمهس، 

تۇرغاقالرغا . پهقهت كېچىدە نۆۋەتچىلىك قىلىدىغان جهڭگىۋار قىسىم ئىدى

نى كۈندۈزى ساقاليدىغان كهلسهك، بۇالر ساراينى ياكى ھۆكۈمدار

 شۇنداقال بۇ تهشكىلى ئاپپارات قاراخانىيالردىن خېلى "قوغدىغۇچىالر ئىدى، 

بۇ ساراي مۇھاپىزەتچىلهر باشلىقىنىڭ بۇ . 7"بۇرۇنال مهيدانغا كهلگهن ئىدى 

 دەپ ئاتالغانلىقى ھهققىدە ھېچقانداق مهلۇمات بولمىسىمۇ، نېمهدەۋردە 

قاراشقا قالدۇردۇق، دۈشمىنىمىز قارلۇقالر ئوردىغا  كۆلتېگىننى ئۆيگه "لېكىن 
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 دېگهن 8".... ئوردىنى قولدىن بهرمىدى .... كۆلتېگىن . بېسىپ كهلدى

بايانالردىن، بۇ ۋەزىپىگه ئادەتته قاغاننىڭ ئوغلى، ئىنىسى ياكى يېقىن 

  . تۇغقانلىرىنىڭ قويۇلىدىغانلىقىنى بىلىۋاالاليمىز–ئۇرۇق 

دا قوشۇن يۈرۈشكه چىققاندا، مۇئهييهن تهرتىپ ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقى

 چارۋىچى قهدىمكى قىالتتى، يهنى ئۇالر ھهرىكهتئىنتىزام بويىچه 

مىللهتلهردىن قېلىپ قالغان ئهنئهنه بويىچه، قوشۇننى سول، ئوتتۇرا ۋە 

بۇنداق سهپ . ئوڭدىن ئىبارەت ئۈچ بارگاھقا بۆلۈپ ھهرىكهت قىالتتى

كوللېكتىپ ھالدا قورشاۋ ئوۋ قىلىش ئادىتىدىن تۈزۈش شهكلى ـــ ئۇالرنىڭ 

كهلگهن بولغاچقا، ئۇيغۇر قوشۇنلىرى بۇ خىل سهپ تۈزۈش شهكلىگه 

 ئالدىن يۈرەر "بايانچۇر قاغاننىڭ . ئادەتلىنىپ كهتكهن ئىدى

 دېگهن سۆزىگه ئاساسالنغاندا، چوڭ قوشۇن 9"قوشۇنلىرىمنى ئهۋەتتىم 

ك بىر قوشۇن دۈشمهن ئهھۋالىنى جهڭگه ئاتلىنىشتىن ئىلگىرى، كىچىكرە

 قىلىش، توسالغۇالرنى بىرتهرەپ قىلىش ۋە دۈشمهن پىستۇرمىسىنىڭ رازۋېدكا

  . تهكشۈرۈش ئۈچۈن ئالدىنئاال ئهۋەتىلگهنيوقلىغىنى –بار 

ئۇيغۇرالر كۆچمهن چارۋىچىلىق بىلهن تۇرمۇش كهچۈرگهچكه، كۆچۈش 

اليمىقانچىلىق يۈز  چارۋىالرنىڭ ئىچىدە قا–جهريانىدا ئادەم ۋە مال 

بېرىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە سىرتتىن كېلىدىغان ھۇجۇمغا تاقابىل تۇرۇش 

ئۈچۈن، ئۇالر قارارگاھنى جايالشتۇرۇش ۋە مۇداپىئهلىنىش جهھهتتىمۇ ئهينى 

شۇڭا ئۇالر ھهربىي . زاماننىڭ ھهربىي بىلىملىرىدىن مۇپهسسهل پايدىالنغان

 چۆپى مول –ساسلىقى سۈيى ۋە ئوت يۈرۈش قىلىپ توختىغان چاغلىرىدا، ئا

بولغان جايالرنى قونالغۇ، ھارۋىالرنى قاشا قىلىپ ئايالنما گازارما 

تامىم ئىبنى بهھىرنىڭ مهلۇمات بېرىشىچه، بۇ خىل ئايالنما . تهييارلىغان
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.  كىچىك بوالتتى– كۆپلىكىگه قاراپ چوڭ –گازارما ئادەم سانىنىڭ ئاز 

 مىڭدىن كۆپرەك ئادەمدىن تهركىپ 10رما قاغان تۇرۇشلۇق ئايالنما گازا

ئات ۋە باشقا چارۋىالرنىڭ ھهممىسى ئايالنما گازارما ئىچىدە . تاپاتتى

بۇ خىل گازارمىالر ئارقىلىق ھهم . 10بېقىلغاچقا قېچىپ كېتهلمهيتتى

دۈشمهنلهرنىڭ ھۇجۇمىنى توسۇپ قالغىلى ۋە ھارۋىالرنى ئىستىهكام قىلىپ 

  .ى بوالتتىدۈشمهنلهرگه زەربه بهرگىل

ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقى دەۋرىدە ئۇيغۇر قوشۇنلىرىنىڭ جهڭلهردە 

داۋاملىق غهلىبه قازىنالىشىدا، ئۇالرنىڭ ئارقا سهپ تهمىنات ئىشلىرىنىڭ 

ئايالالر بۇ ئارقا سهپ .  ئىكهنلىكى مۇھىم رول ئوينىغانقۇاليلىقناھايىتى 

 ئۇيغۇر، موڭغۇل چۈنكى ھۇن،. تهمىنات ئىشلىرىنىڭ مۇھىم ئهزاسى ئىدى

 بالىلىرىنى ئهگهشتۈرۈپ –قاتارلىق مىللهتلهر يۈرۈش قىلغاندا خوتۇن 

ماڭاتتى، بۇنىڭدا ئايالالر بىر تهرەپتىن ئارقا سهپ تهمىنات ئىشلىرىنى 

قىلسا، يهنه بىر تهرەپتىن بالىلىرىغا جهڭ مهيدانىنى كۆرسىتىپ كۆزىنى 

دە »ر ھهققىدە قىسسه ئۇيغۇرال. كونا تاڭنامه« بۇ ھهقته . پىشۇراتتى

 ئۇالرنىڭ قىران "ئۇيغۇرالرنىڭ بىر قېتىملىق يۈرۈشى بايان قىلىنىپ، 

 مىڭدىن 10 چوكانلىرىنىڭ سانى – كىچىك قىز – مىڭ، چوڭ 4ئهرلىرى 

  11" قويلىرى ھهددى ھېسابسىز – مىڭ، كاال 40جهڭ ئاتلىرى . ئاشىدۇ

لىرىمۇ ئات مىنىشكه چۈنكى ئۇيغۇرالرنىڭ خوتۇن قىز. دەپ خاتىرىلهنگهن

ناھايىتى ماھىر بولغانلىقى ئۈچۈن، يۈرۈش جهريانىدا سهپتىن چۈشۈپ 

 –ئېلىپ ماڭغان قوي .  چارۋىالردىن خهۋەر ئاالتتى–قالمايتتى ۋە مال 

شۇڭا ئېلىمىز تارىخچىلىرى . كالىالر ھهربىي تهمىنات ئۈچۈن ئىشلىتىلهتتى

ارتۇقچىلىقىنى ئۆز كۆچمهن چارۋىچى مىللهتلهرنىڭ بۇ جهھهتتىكى ئ
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مهسىلهن يهن يۈ ھۇنالرنى جازاالش . ئهسهرلىرىدە تولۇق بايان قىلغان

 يېنىك نهرسىلهرنى –توغرىسىدا ۋاڭ ماڭغا مهسلىههت بهرگهندە، ئېغىر 

 كۈن ھېسابىدا ھهر بىر 300 "توشۇشتىكى قىيىنچىلىق ئۈستىدە توختىلىپ، 

. ا نهرسه سۆرىيهلمهيدۇ خو ئاشلىق كېرەك، بۇنى كالىدىن باشق18كىشىگه 

.  خودىن ئاشىدۇ20 خهشهكنىڭ ئۆزىمۇ –كالىنىڭ ئۆزىگه كېتىدىغان يهم 

 چۆپى ئاز، ئۇنى چارالپ تېپىشىمىز –ھۇنالرنىڭ يېرى قۇملۇق، سۇ ۋە ئوت 

 بولمايال كالىالر ئاچلىق – كۈن بوالر 100قوشۇن سهپهرگه ئاتلىنىپ . الزىم

شلىتىلمىگهن ئاشلىق كۆپ بولغاچقا ئى. ۋە ئۇسسۇزلۇقتىن ئۆلۈپ تۈگهيدۇ

ئېغىر نهرسىلهر شۇ پېتى تۇرغان، ئهمما .... ئادەملهر كۆتۈرۈپ يۈرەلمهيدۇ 

بۇ ھالدا . كۈچ مادارى بار ئادەم ئاز بولغاچقا، تېز يۈرۈش قىلغىلى بولمايدۇ

تهلهيگه . دۈشمهنلهر ئاستا قاچقان ھالهتتىمۇ ئۇالرغا يېتىشىۋالغىلى بولمايدۇ

 يېنىك نهرسىلهر –شمهنگه دۇچ كهلگهن ۋاقىتتا ئېغىر يارىشا دۈ

 دەپ دېهقانچىلىق مىللهتلىرىنىڭ ھهربىي تهمىنات "ئاۋارىچىلىك سالىدۇ 

لېكىن چارۋىچى مىللهتلهردە . جهھهتتىكى قىيىنچىلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان

چۈنكى ئۇزۇن مهزگىل جاپالىق شارائىتتا . بۇ خىل قىيىنچىلىق بولمايتتى

 ئۇيغۇرالرنىڭ سوغۇققا، ئاچلىققا بهرداشلىق بېرىش ئىقتىدارى ياشىغان

 ئوزۇقلۇققا ئېهتىياجلىق بولسا ئۆزىنىڭ "بىرقهدەر يۇقىرى بولغانلىقى ھهم 

ئېتىدىن بىرنى ئۆلتۈرۈپ ئاچلىقنى باسىدىغانلىقى ۋە ئۇسساپ قالسا 

 ئۈچۈن، 12 "بايتىلىنى سېغىپ ئىچىپ، ئۇسسۇزلۇقىنى قاندۇرىدىغانلىقى 

 قوي ۋە "شۇڭا ئۇالر .  ھهشهم كهتمهيتتىيۇقىرىقىدەكۇالرنىڭ تهمىناتىغا ئ

 جېسهكچىلىك كۈندۈز –كېچه ..... ئاتالرنى ھهربىي تهمىنات قىلغاچقا 
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قىلىمهن دەپ ئاۋارە بولمايتتى، قاشا سوقۇپ، ئاشلىق توشۇيمهن دەپ جاپا 

  .ىلىقى ئىدىبۇمۇ ئۇالرنىڭ ھهربىي جهھهتتىكى بىر ئارتۇقچ. 13"چهكمهيتتى 
ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقىدا ئهسكهرلهرنىڭ غهيرىتىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن، 

قىسمى ئهسكهرلهرگه بۆلۈپ بېرىلىشتىن  ئولجا ئالغان نهرسىلهرنىڭ بىر
كۈلچۇر « ، »ئاپا « سىرت، يهنه ئۇرۇشتا ئۇرۇشتا خىزمهت كۆرسهتكهنلهرگه 

كۈلۈگ « ،  »بۆرە « ،»ئارسالن « ، »باغاتۇر « ، »ئېركىن « ، »ئۆگه « ، »
  .14قاتارلىق شهرەپ ناملىرى بېرىلهتتى » باغا « ، »

  ئىزاھالر
 يىل -1982»  مهدەنىيىتى مىللىيتۈرك « ئىبراھىم كافهس ئوغلى  1

  . بهت-241ئىستانبۇل تۈركچه نهشرى، 
جىلىن مائارىپ نهشرىياتى، » ئۇيغۇر تارىخى «  ياڭ شېڭمىن 13 10 2

  . بهتلهر-139، -138، -137ى،  يىلى خهنزۇچه نهشر-1991
  . بهتلهر-5202، -5204» كونا تاڭنامه  « 11 3
  .»بايانچۇر قاغان مهڭگۈ تېشى «  9 5 4
  . قۇر-9جهنۇبىي يۈزى » بىلگه خاقان مهڭگۈ تېشى  « 6
شىنجاڭ خهلق » قاراخانىيالرنىڭ دۆلهت تهشكىالتى «  رىشات گهنج 7

  . بهت-377 يىلى ئۇيغۇرچه نهشرى -2000نهشرىياتى، 
  . قۇرالر-9، -8شىمالىي يۈزى » كۆلتېگىن مهڭگۈ تېشى  « 8
قازاقىستان پهنلهر ئاكادېمىيىسى تارىخ ئارخېئولوگىيه تهتقىقات  « 12

 -231 يىلى ئالمۇتا رۇسچه نهشرى، -1956»  توپلىمى ماقالىلهرئورنىنىڭ 
  .بهت
نىڭ شىنجاڭدىكى مىللهتلهر«  ئهنۋەر بايتۇر، خهيرىنىسا سىدىق 14

 -485 يىلى ئۇيغۇرچه نهشرى، -1991مىللهتلهر نهشرىياتى » تارىخى 
  بهت
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 ئۇرۇش قىلىش ئۇسۇلىئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقىدا قوشۇننىڭ 

  Yawuz: يوللىغۇچىتورغا 

  :توردىكى ئادرېسى

http://www. orkhun. com/bbs/ShowPost. 

asp?ThreadID=174  

 ۋە ھهربىي تهشكىلىي قمهشى ياراق، -ئۇيغۇرالرنىڭ ھهربىي قورال 

ئۇيغۇرالر . تۈزۈمى ھۇن ۋە تۈركلهرنىڭكىگه ئاساسهن ئوخشاش ئىدى

ئۇرۇش قىلىش ئۇسۇلى جهھهتته ئۇالرنىڭ بهزى ئارتۇقچىلىقلىرىنى قوبۇل 

قىلغان ئاساستا، ئۆزىگه خاس بولغان بهزى ئۇرۇش قىلىش ئۇسۇللىرىنى 

 قوشۇن ئىشلهتكهنلىكى ئۇيغۇرالر جهڭدە ئاساسلىقى ئاتلىق. ياراتقان ئىدى

ۋە ئاتلىق قوشۇننىڭ جهڭدىكى مۇھىم رولىنى تونۇپ يهتكهنلىكى ئۈچۈن، 

ئۇرۇشتا ئالدى بىلهن دۈشمهننىڭ ئاتلىق قوشۇنلىرىنى تولۇق يوقىتىشقا 

 بىرىنچى كۈنى "بىزنىڭ بۇ سۆزىمىزگه بىلگه قاغاننىڭ . تىرىشاتتى

ىككىنچى كۈنى پىيادە  مىڭ ئاتلىق ئهسكىرىنى يوقاتتىم، ئ17تابغاچنىڭ 

.  دېگهن سۆزلىرى دەلىل بوالاليدۇ①"ئهسكهرلىرىنى پۈتۈنلهي يوقاتتىم 

ئاتلىق قوشۇن ھهرىكهتچان ۋە جهڭگىۋار بولغاچقا، ئۇالر ئاتلىق قوشۇننىڭ 

ئۇالر جهڭ قىلغاندا، . يۇقىرىقى ئارتۇقچىلىقىدىن ئۈنۈملۈك پايدىالنغان

شۇنلىرىغا ئۇشتۇمتۇت ھۇجۇم كىچىك ئهترەتلهرگه بۆلۈنۈپ، دۈشمهن قو

قىلىپ، دۈشمهن قوشۇنلىرىنى ساراسىمىگه سېلىۋېتهتتى ۋە ئارقىدىنال چوڭ 

بۇ، ئهينى . قوشۇن باستۇرۇپ كېلىپ، دۈشمهن قوشۇنىنى قوغالپ يوقىتاتتى

 ھهر خىل ئاۋۋالۋاقىتتا دېهقانچىلىق مىللهتلىرىنىڭ ئۇرۇش باشلىنىشتىن 
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ېپىغا تايىنىپ ئۇرۇش قىلىش ئۇسۇلىغا ئۇرۇش سهپلىرىنى تۈزۈپ، ئۇرۇش س

بۇنىڭدا، ئاتلىق قوشۇننىڭ . قارىغاندا ناھايىتى زور ئىلغارلىق ھېسابلىناتتى

سۈرئهتتىكى ئهۋزەللىكىدىن پايدىلىنىپ،، دۈشمهن قوشۇنى سهپ تۈزۈپ 

 ئۇالرنىڭ سېپىنى بۇزۇۋېتىپ، ئۇالرنى يوقىتىش مهقسىتىگه بولغۇچه

 سۈرئىتىنىڭ يۇقىرىلىقى، ھهركهتچانلىقىدىن يېتىلهتتى، ئاتلىق قوشۇننىڭ

پايدىلىنىپ تېز ئىلگىرىلهپ، دۈشمهننىڭ كۈتمىگهن يېرىدىن چىقىپ 

ئۇالرغا تۇيۇقسىز زەربه ئارقىلىق دۈشمهننى يوقىتىش، ئۇالرنىڭ يهنه بىر 

 يىلى قىرغىزالرنىڭ قارلۇق -151مىالدىيه : مهسىلهن. تاكتىكىسى ئىدى

ن بىرلىشىپ ئۇيغۇرالرغا ھۇجۇم قىلماقچى قاتارلىق قهبىلىلهر بىله

بولغانلىقىدىن خهۋەر تاپقان بايانچۇر قاغان تېزلىكته تهييارلىق قىلىپ، 

ئېرتىش دەرياسىدىن سال سېلىپ تۇيدۇرماي ئۆتۈپ، قىرغىزالرنىڭ 

ئىتتىپاقداشلىرى تېخى يېتىپ كهلمىگهن پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ، ئۇنىڭغا 

» مهڭگۈ تاش «ۋە بۇ جهڭدە غهلىبه قىلغانلىقى تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلغانلىقى 

  .الردا خاتىرىلهنگهن

ئاتلىق ....  ئالدىن يۈرەر قىسىملىرىمنى ئهۋەتتىم "مهڭگۈ تاشالردىكى 

 دېگهن ②" قىلىپ تۇتۇپتۇ ' تىل 'پايالقچىالرنى مېنىڭ يىگىتلىرىم يېڭىپ 

ان دائىم خاتىرىلهردىن، ئۇيغۇر قوشۇنلىرى جهڭگه ئاتلىنىشتىن بۇرۇن، قاغ

دېگۈدەك چاققان ئايغاقچىالرنى ۋە ئالدىن يۈرەر قىسىمالرنى ئهۋەتىش 

ئارقىلىق دۈشمهن ئهھۋالىنى رازۋېدكا قىلىپ دۈشمهن ئهھۋالىنى ئىگىلهپ، 

دۈشمهنگه قارشى تۇرۇش پىالنىنى ئالدىن تۈزىۋالىدىغانلىقىنى كۆرۈۋالغىلى 

  .بولىدۇ
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يولۇققاندا، ئۇنىڭ ئايلىنىپ ئۇالر يهنه جهڭ ۋاقتىدا كۈچلۈك دۈشمهنگه 

ئۆتۈپ ئارقا ياكى يان تهرەپتىن چىقىپ زەربه بېرىش تاكتىكىسىنىمۇ 

 « ياردەم بېرىپ سۇاللىسىگهمهسىلهن ئۇيغۇرالرنىڭ تاڭ . ئىگىلىگهن ئىدى

نى تىنچىتقاندا، دەل مۇشۇ تاكتىكىدىن » توپىلىڭى سۆيگۈم -ئۆڭلۈك 

ۈپ، تاڭ سۇاللىسىنىڭ ئۆز پايدىالنغان ۋە توپىالڭچىالرنى چېكىندۈر

بۇ قېتىمقى ئۇرۇش . زېمىنىنى قايتۇرۇۋېلىشىغا غايهت زور تۆھپه قوشقان

 گو " جىلدىدا -220نىڭ »ئهلنى ئىدارە قىلىش ئۆرنهكلىرى « ھهققىدە 

 سهردارلىقىدىكى قوشۇن شىنديهندە باندىتالر بىلهن ئۇچراشقاندا، زېيى

 دەسلهپكى ھۇجۇمدا زېيى گو باندىتالر تاغ باغرىدا سهپ تۈزگهن ئىدى،

باندىتالر تاغدىن چۈشۈپ ھۇجۇمغا ئۆتتى، . ئوڭۇشسىزلىققا ئۇچرىدى

ئۇيغۇرالر تاغنىڭ جهنۇبىدىن باندىتالرنىڭ ئارقا تهرىپىگه ھۇجۇم قىلىپ، 

 توزان قاپالپ كهتكهن ئهھۋال ئاستىدا، باندىتالرغا -جاھاننى چاڭ 

ېيىن، باندىتالر ۋەھىمىگه قارىتىپ ئون نهچچه تال ئوقيا ئاتقاندىن ك

 پىرەن بولۇپ - دەپ چۇقان سېلىشىپ، تېرە ' ئۇيغۇرالر كهلدى 'چۈشۈپ 

كهتتى، پادىشاھلىق قوشۇن بىلهن ئۇيغۇر قوشۇنى باندىتالرنى ئىسكهنجىگه 

دۈشمهن جهسهتلىرى پۈتۈن . ئېلىپ، ئۇالرنى ئېغىر مهغلۇبىيهتكه ئۇچراتتى

 جىلد -217» يېڭى تاڭنامه « ولسا،  دېيىلگهن ب③"داالنى قاپالپ كهتتى 

 شاڭجى جېڭىدە پادىشاھ قوشۇنلىرى ": دە»ئۇيغۇرالر ھهققىدە قىسسه « 

سهپ تارتقاندا، باندىتالر پادىشاھ قوشۇنىنىڭ سول تهرىپىگه ئاتلىق قوشۇن 

بۆكۈ قهيىن ئۇيغۇر . يوشۇرۇپ قويۇپ تۇيۇقسىز ھۇجۇم قوزغىماقچى بولدى

ۇمغا ئۆتۈپ، يوشۇرۇنۇپ ياتقان باندىتالرنى ئاقسۆڭهكلىرىنى باشالپ ھۇج

تولۇق تارمار قىلىپ، باندىتالرنىڭ ئارقا تهرىپىگه ئۆتتى، ئاندىن جىڭشى، 
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بېيتىڭ ساتراپى لى سىيې بىلهن دۈشمهنگه ئىككى تهرەپتىن ھۇجۇم قوزغاپ، 

 دەپ ④"باندىتالرنى مهغلۇپ قىلدى ۋە چاڭئهننى قايتۇرۇۋالدى 

 مهلۇمات تهپسىلىيىڭ بۇ تاكتىكىسى ھهققىدە خاتىرىلىنىپ ئۇيغۇرالرن

ئۇيغۇر قوشۇنلىرى دۈشمهننى يهڭگهندىن كېيىن دۈشمهنلهرگه . بېرىلگهن

ئۆزىنى ئوڭشىۋېلىش پۇرسىتى بهرمهسلىك ئۈچۈن، ئۇالرغا داۋاملىق قوغالپ 

يهنى يۇقىرىقى ياردەم ئۇرۇشلىرىدىمۇ ئۇيغۇر قوشۇنلىرى شى . زەربه بېرەتتى

دىن كېيىن، ئۇنى تاكى خېبېيغىچه قوغالپ بېرىپ ئۇنى چاۋيىنى يهڭگهن

ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ . تۇتۇپ ئۆلتۈرگهندىن كېيىن ئاندىن توختىغان

ئاساسچىسى بولغان پۇسادمۇ تۈركلهرنى مهغلۇپ قىلغاندا مۇشۇ خىل قوغالش 

  .تاكتىكىسىنى قولالنغان ئىدى

قال ئۇيغۇرالرنىڭ كېچىدە ھۇجۇم قىلىش چارۋىچى مىللهتلهرنىڭ شۇندا

چۈنكى . ئۆز دۈشمهنلىرىگه زەربه بېرىشتىكى يهنه بىر خىل تاكتىكىسى ئىدى

دۈشمهنگه كېچىسى ھۇجۇم قىلغاندا، دۈشمهن قوشۇنلىرى باستۇرۇپ 

كهلگۈچىلهرنىڭ ئېنىق سانىنى بىلمىگهنلىكى ئۈچۈن، ساراسىمىگه چۈشۈپ 

يغۇر قوشۇنلىرى ئۇ. قېلىپ ئۇرۇش قىلىش ئىقتىدارىنى يوقىتىپ قوياتتى

ئاتلىق قوشۇننىڭ سۈرئهتتىكى ئهۋزەللىكىگه تايىنىپ دۈشمهن تهييارلىقسىز 

تۇرغان پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ، تۇيۇقسىز قىلىدىغانلىقى ئۈچۈن، ئۇالرنىڭ 

. كېچىلىك ھۇجۇمى كۆپىنچه دۈشمهننىڭ مهغلۇبىيىتى بىلهن ئاخىرلىشاتتى

سۇاللىسى قوشۇنلىرىغا  يىلى ئۇيغۇر قوشۇنلىرى تاڭ -764مىالدىيه 

ياردەملىشىپ، ھازىرقى گهنسۇ ئۆلكىسى تهۋەسىدىكى لىنتهي دېگهن يهردە 

تۈبۈتلهرگه قارشى جهڭ قىلغاندا مۇشۇ تاكتىكىنى قوللىنىپ زور غهلىبىگه 

  .⑤ئېرىشكهن
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ئوتتۇرا ئهسىردە قوشۇنالرنىڭ يۈرۈش قىلىشى ۋە ئۇرۇش قىلىش ۋاقتى 

رايتتى، چارۋىچى مىللهتلهر ئاساسلىقى كىلىماتنىڭ تهسىرىگه بهكرەك ئۇچ

ئاتلىق قوشۇن ئىشلهتكهچكه، چارۋىچىلىق ئىشلىرىنىڭ پهسىل خاراكتېرىگه 

  .ئاساسهن، كىلىماتنىڭ تهسىرىگه تېخىمۇ بهك ئۇچرايتتى

ئۇيغۇرالر ياشىغان موڭغۇل داالسىنىڭ ئىقلىمى قۇرغاق ھهم قىشلىقى 

ايالقتا ئوبدان بېقىلغاچقا، كۈز شۇنداقال ئاتالر ياز پهسلىدە ي. سوغۇق ئىدى

پهسلىدە راسا سهمرىپ كۈچكه توالتتى، شۇڭا ئۇيغۇرالرمۇ ھۇن، تۈرك 

قاتارلىق چارۋىچى مىللهتلهرگه ئوخشاش كۈز ۋە قىش پهسلىنى ئۇرۇش 

شۇڭا ئۇيغۇرالرمۇ كۈز ۋە قىش پهسلىدە جهڭگه . قىلىش ۋاقتى قىلىپ تالاليتتى

  .نى توختىتاتتىچىقىپ، ئهتىياز كېلىشى بىلهن جهڭ

ئۇيغۇر قوشۇنلىرىنىڭ ھهرىكهتچان ئۇرۇش قىلىشى ۋە ئۇالرنىڭ بىر جايدا 

مۇقىم تۇرماي ئوت، سۇ قوغلىشىپ كۆچۈپ يۈرۈشى ـــ ئۇزۇنغا سوزۇلغان 

ئۇيغۇرالرنىڭ تاڭ . ئۇرۇشالرنى ئېلىپ بېرىشىغا چهكلىمه پهيدا قىالتتى

 توپىالڭچىلىرىنىڭ يگۈمسۆ -سۇاللىسى قوشۇنلىرىغا ياردەم قىلىپ ئۆڭلۈك 

قولىدىن چاڭئهن بىلهن لوياڭنى تارتىۋالغانلىقىغا قارىغاندا، ئۇالر بهلكىم 

 قهلئهلهرگه -بۇرۇنقى ھۇن تۈرك قاتارلىق مىللهتلهر ئىگىلىمىگهن شهھهر 

. ھۇجۇم قىلىش ۋە قوغداش تېخنىكىسىنىمۇ ئىگىلىگهن بولۇشى مۇمكىن

بايبالىقتهك شهھهرلهرنى بىنا قىلغان چۈنكى قارا بالغاسۇن، خاتۇنبالىق ۋە 

ئۇيغۇرالرنىڭ شهھهرنى قوغداش ۋە ئىشغال قىلىش تېخنىكىسىنى 

بىزنىڭ بۇ يهكۈنىمىزگه ئۇيغۇر قوشۇنلىرىنىڭ . بىلمهسلىكى مۇمكىن ئهمهس

، شۇنداقال ئۆز ئېلىنى قايتۇرۇۋېلىشىبېشبالىقنى تۈبۈتلهرنىڭ قولىدىن 
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ىنى قايتۇرۇۋېلىش ئۈچۈن قىلغان قوغداش ۋە قولدىن كهتكهن زېمىنلىر

  ئۇرۇشلىرى مىسال بوالاليدۇ،

  ئىزاھالر

   قۇر-9جهنۇبىي يۈزى، » بىلگه خاقان مهڭگۈ تېشى  « ①

  »بايانچۇر قاغان مهڭگۈ تېشى  « ②

 يىلى -1987مىللهتلهر نهشرىياتى، » ئۇيغۇر تارىخى «  ليۇ زىشياۋ ⑤③

   بهت-102 كىتاب، -1 قىسىم، -1ئۇيغۇرچه نهشرى، 

  . بهت-6115» يېڭى تاڭنامه  « ④

  : نىڭ بۇ تېمىغا ئىنكاسىnasimi112تورداش 

توپلىڭىدىكى ئۇيغۇرالر ھهققىدە  سۆيگۈن - تاڭ سۇاللىسى شائىرى دوفۇنىڭ ئۆڭلۈك
   يازغان شېئىرى

  شىمالغا سهپهر

  غى،ېشاھنىڭ ياندۇرقى يىلى كۈز چ

  .ئېيىنىڭ بىرى كهبىسه يىلى ئاۋغۇست

   ىمالغا يۈرگىلى،جابدۇنۇپ چىقتىم ش

  .ئۆيۈمنى كۆرگىلى ئۇندىكى مىسكىن

  ،ئهل بېشىغا كهلدى غهليان تهشۋىشى

  .شىېت -  ئوردىنىڭ ئىچى ئارامسىز - تىنىچ

  قايغۇلۇق باستىم ئاياغ يولالرغا مهن،

  .داالدا ساق ماڭغاننى مهن كۆرمىدىم
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  يىپ مهن كۆرگهنال كىشى،ې مرداىيار

  .ىشېقاندۇر تامام ئۈستى ب ئىڭرىشار،

 چىسى،ېبۇلتۇرقى جهڭدىن ئۆتتۈم ك
  . ئايدىڭدا سۆڭهك دۆۋىسى كۆرىنهر

  ن قوشۇن،وباققۇچى توڭگۇەننى شۇ مىلي

  .نگۇمران بولۇشقان نه ئۈچۈ زېبۇنچه ت

   غهربى شىمالدىن يهنه چىقتى بوران،

  .انئۇيغۇرنى ئىپ كهلدى بۇي ئهندىشه

  رىكلىككه خان مايىل ئىدى،ېبىزگه ش

  .ى قابىل ئىدىمىنىشكه لهشكىر ئات

  سهپ بولۇپ، -  كهپتۇ بهش مىڭ لهشكىرى سهپ

  .تۈمهنچه ئارغىماقنى چاپتۇرۇپ بىر

  ن،بىلسىمۇ ئۇالرنى دەپ مىڭ قهيسىرا

  .قانچه ئاز كهلتۈرسه ئهۋزەل بىگۇمان

  ،نىڭ شۇڭقار ئىكهنرلهشكىرى ئۇيغۇرال

  .ياۋ سىپىگه ئوقسىمان ئۇچار ئىكهن

  ،شاھ ئۈمۈدنى ئۇالرغا باغلىدى

  .ىچه گهپكه قۇالقمۇ سالمىدىباشق

  ئالغىلى لوياڭنى كۈچ كهتمهس ئىرۇر،

  .بهلكى چاڭئهنگه ھۇجۇمال بهس ئىرۇر

  ،ئۆتسه مهركهز قوشۇنى ياۋ كهينىگه

  .ئۆتسه چهۋەنداز قىسمىمۇ زەربىگه
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ئۇقتۇردىكى شۇنچىۋاال قۇدرەتلىك تاڭ ئىمىپىرىيىسىنىڭ  بۇ ھهقىقى بايانالر بىزگه شۇنى  
خهلىق دىهقانالر قوزغىلىڭىنى باستۇرۇش ئۈچۈن  سۈيگۈن-كى ئۆڭلۈكئهينى ۋاقىتتى

قوشۇنىنىڭ جهڭگه ماھىرلىقى جهسۇرلۇقى  تهكلىپ قىلىنغان ئورخۇن ئۇيغۇر
كىلىدىغان خهۋىپنىمۇ ئهسكهرتىپ  مهدھىيلهنگهن بولسا ،بىر تهرەپتىن بۇالردىن

قوشۇنىدىن ئۇيغۇر  ئۆتۈشكه ئۈلگۈرگهن ،يهنى ئهينى ۋاقىتتا ئوردا ئىچىدە
  :بىرىلگهن ،بۇنىغا خهۋىپسىرەش ئهھۋالى كۆرۈلگهن ھهتتا پادىشاھقىمۇ مهلۇماتالر

  شاھ ئۈمۈدنى ئۇالرغا باغلىدى ،
  . سالمىدى باشقىچه گهپكه قۇالقمۇ

....................................... 
 قهيسىران ، بىلسىمۇ ئۇالرنى دەپ مىڭ

  .. كىرەك دىگهن مىسراالر كۇپايه بولسا....ان قانچه ئاز كهلتۈرسه ئهۋزەل بىگۇم
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  تۇنيۇقۇق مهڭگۈ تېشى

  kamiran: تورغا يوللىغۇچى

  :رېسىتوردىكى ئاد

http://www.orkhun.com/bbs/ShowPost.asp?ThreadID=101  

 :تۇنيۇقۇق مهڭگۈ تېشىغا ئىزاھات 

كېلومېتىر 60يىلى ھازىرقى مۇڭغۇلىيه خهلق جۇمهۇرىيىتىدىكى ئۇالنباتۇرشهھرىدىن  -1897بۇ مهڭگۈ تاش 

گۈ تاش تېكىستى ئىككى پارچه تاش مهڭ. ز ئورنىداۆھازىر ئ، چوقتۇ دىگهن جايدىن تېپىلغان – يىراقلىقتىكى بايىن

  .يىللىرى ئارىلىقىدا ئورنىتىلغان  -716 -712قۇر، مىالدىنىڭ  62 جهمى مۇنارىغا ئويۇلغان بولۇپ،

 - 716(قاپاغان خاقان  ،)يىلالر -691 - 682( ئىلتهرىش خاقان ك تۈرك خانلىقىنىڭ خاقانلىرىۆك ــــ تۇنيۇقۇق

تۇنيۇقۇق مهڭگۈ تېشى . قاتارلىقالرغا باش مهسلىههتچى بولغان )پات بولغانيىلى ۋا -734(ۋە بىلگه خاقان  )يىلى

  .ئۇنى تۇنيۇقۇقنىڭ تهرجىمىهالى دىيىشكه بولىدۇ، زى تهرىپىدىن يېزىلغان بولۇپۆتۇنيۇقۇق ھايات ۋاقتىدائۇنىڭ ئ

                 
  تۇنيۇقۇق مهڭگۈ تېشىنىڭ غهربىي يۈزى                                تۇنيۇقۇق مهڭگۈ تېشىنىڭ شهرقى يۈزى
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 : تهرجىمىسىتېكىست

) ئۇ زامانالردا( .ئۆستۈمئېلىدە  * تابغاچئۆزۈمتۇنيۇقۇق مهن  *بىلگه) 1

تۈرك خهلقىنىڭ خانى بولمىغانلىقى ) 2 .تۈرك خهلقى تابغاچقا قارايتتى

) كېيىن( .خان تىكلىدى) ئۆزلىرىگه(ئۈچۈن تابغاچتىن ئايرىلدى ۋە 

 دېگهنتهڭرى مۇنداق .  تاشالپ يهنه تابغاچقا تهۋە بولۇپ قالدىخاقانىنى

خانىڭالرنى تاشالپ، تابغاچقا يهنه تهۋە ) 3 سىلهرگه خان بهردىم،: ئىكهن

تۈرك خهلقى ) شۇڭا.( بهردىئۆلۈمبولغانلىقىڭالر ئۈچۈن تهڭرى سىلهرگه 

 بوي ئادەم) 4 خهلقى يېرىدە*تۈرك سىر . ، ھاالك بولدى، يوقالدىئۆلدى

. قالغانلىرى يىغىلىپ يهتته يۈز بولدى دالىالردا-قالمىدى، ئورمانلىق ۋە تاغ

بۇ يهتته يۈز . بۇالرنىڭ ئىككى ئۈلۈشى ئاتلىق، بىر ئۈلۈشى پىيادە ئىدى

ئۇ ماڭا . ئىدى* قوشۇن ئۇلۇغى شاد) 5 كىشىنى باشالپ يۈرگۈچى

يۇقۇق قوشۇلغان كىشى مهنكى بىلگه تۇن. دېدىقوشۇلغىن، ) قوشۇنىمىزغا(

ئورۇق بۇقا : مهن مۇنداق ئويلىدىم. دېدىممهن ئۇنى خاقان قىالي . ئىدىم

سۈشسه، ئورۇق بۇقا بىلهن سېمىز بۇقىنى ۈئ) 6 بىلهن سېمىز بۇقا يىراقتا

شۇندىن كېيىن تهڭرى . مهن ئاشۇنداق ئويلىدىم. ئايرىۋالغىلى بولمايدۇ

. دەۋەت قىلدىمئهقىل بهرگهنلىكى ئۈچۈن مهن ئۇنى خاقان بولۇشقا  ماڭا

 قاغان بىلهن بىرلىكته، شئىلتهرى) 7 تارقان باغا  بويالتۇنيۇقۇقبىلگه 

. ئۆلتۈردۇقپ ۆئوغۇزالردىن ك ، شىمالدا*قىتانالر شهرقته............... جهنۇبتا
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بىز چوغاي قوزى ۋە قارا قۇمدا . بىلگهسى لهشكهر باشلىقى مهنال ئىدىم

. ، توشقان يهپ كۈن كهچۈرەتتۇقكىيىك يهپ) 8 .ئولتۇراقالشقان ئىدۇق

دۈشمهنلىرىمىز ئهتراپىمىزدا قۇشالردەك كوپ . خهلقنىڭ قارنى توق ئىدى

، ئوغۇزالردىن ئولتۇرغىنىمىزداشۇنداق . بىز جانسىز ھايۋاندەك ئىدۇق. ئىدى

توققۇز ئوغۇز :  مۇنداق ئىدىسۆزىچارلىغۇچىنىڭ ) 9 .چارلىغۇچى كهلدى

قىتانغا ، *ۇپتۇ، ئۇ تابغاچقا قۇنى سهنگۈننى خاقان ئولتۇرئۈستىدە) خهلقى(

:  ئېلىپ بېرىپتۇسۆزنىئۇالر مۇنداق . ئهۋەتىپتۇ) ئهلچىلىككه(تۇڭرا سهمنى

ھهرىكهتلىنىپ يۈرۈۋېتىپتۇ، ئۇالرنىڭ خاقانى ) 10ئازغىنه تۈرك خهلقى 

ئۇ ئىككىسىال بولىدىكهن . باتۇر ئىكهن، مهسلىههتچىسى دانىشمهن ئىكهن

 قىرىپ تاشاليدۇ، شهرقته قىتانالرنى قىرىپ تاشاليدۇ، بىز سهن تابغاچالرنى

!  تېگىڭالرجهنۇبتىنقىرىپ تاشاليدۇ، تابغاچالر، سىلهر   )11ئوغۇزالرنى 

تۈرك سىر خهلقى ! مهن شىمالدىن تېگهي! قىتانالر، سىلهر شهرقتىن تېگىڭالر

 زنىسۆئۇ ) 12 !خان يوالتمايلى، مۇمكىن بولسا، ئۇالرنى يوقىتايلى يېرىگه

ئاندىن . شتىپ تۈنى ئۇيقۇم كهلمىدى، كۈندۈزى ئولتۇرغۇم كهلمىدىىئ

 تابغاچ، ئوغۇز، قىتان بۇ ئۈچى بىرلىشىۋالسا،: ئۆتۈندۈمكېيىن خاقانىمدىن 

. بىز تايانچسىز قالىمىز، ئىچكى تاشقى جهھهتتىن دۈشمهنگه تۇتۇلىمىز) 13

يۇققا . ۇ ئوڭاييۇققا نهرسىنى ئېگىش ئاسان، ئىنچىكه نهرسىنى سۇندۇرۇشم

توم بولۇپ ) 14 ، ئىنچىكهچۈشىدۇقېلىن بولۇپ كهتسه، ئۇنى ئېگىش تهسكه 
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 جهنۇبتاشهرقته قىتانالردىن، . چۈشىدۇكهتسه ئۇنى سۇندۇرۇش تهسكه 

 –قۇرداندىن، شىمالدىن ئوغۇزالردىن بولۇپ ئىككى غهربته تابغاچتىن، 

شۇنداق ) غاخاقانىم(مهن . قوشۇن كېلىشى مۇمكىن ئۈچ مىڭ كىشىلىك

  )15 .دېدىم

مگه ىتۈنچۆ ئئۆتۈنگهنتونيۇقۇقنىڭ   بىلگه-ئۈزۈمخاقانىم مهن 

 ئوڭدىن يۇقىرىالپ كۆك. دېدى" ئىش قىلىۋەركۆڭلۈڭچه ئوز " .قوشۇلدى

ئوغۇزالر ئىنهك كۇلۇكلىرى بىلهن توغال . كهن تاغقا باشلىدىمۈتۆقوشۇننى ئ

ڭ ئىكهن، بىز ئىككى ئۇالرنىڭ ئهسكىرى ئۈچ مى) 16 .دەرياسىدىن كهلدى

ئۇالر . تارمار قىلدۇق.............. سوقۇشتۇق، تهڭرى ساقلىدى . مىڭ ئىدۇق

شۇنداق . ئۆلدىقايتىش يولىدا يهنه ئۇالرنىڭ نۇرغۇنى . دەرياغا چۈشتى

 خهلقىنىڭ تۈرك خاقانىنىڭ، تۈرك) 17.كېيىن ئوغۇزالرنىڭ ھهممىسى كهلدى

كهندە ۈتۆنيۇقۇقنىڭ ئۇىلگه تكهندە تۇرۇۋاتقانلىقىنى، مهنكى بۈتۆئ

، شىمالدىكى، غهربتىكى خهلقلهر ۋە جهنۇبتىكىتۇرۇۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ، 

بىز ئىككى مىڭ ئىدۇق، ) 18 .شهرقتىكى خهلقلهرنىڭ بارلىقى كېلىشتى

 تهختكه خاقانى تۈرك خهلقى خهلق بولغاندىن، تۈرك. ئىككى قوشۇن بولدى

 دېڭىزالرغا تېگىپ -گه دەريا ئولتۇرغاندىن بۇيان سهندۇڭ شهھهرلىرى

لهشكهرلىرىمنى ) 19.  قوشۇن تارتتىمئۆتۈنۈپخاقانىمغا . باقمىغان ئىدى

دېڭىزالرغا ھۇجۇم قىلدۇردۇم ئۇالر يىگىرمه -سهندۇڭ شهھهرلىرىگه ۋە دەريا 
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تابغاچ خانى .  ئايالندىلىققايۇرتالر خارابى بۇ. ئۈچ شهھهرنى ۋەيران قىلدى

بۇنىڭدىن باشقا ) 20.  ئىدىدۈشمىنىمىزئوق خاقانى ئون .  ئىدىدۈشمىنىمىز

بۇ ئۇچ خاقان .  بولدىدۈشمىنىمىزخاقانىمۇ ............ كۈچلۈكقىرغىز 

ئۇالر مۇنداق . تېغىدا ئۇچراشماقچى بوپتۇ) ئالتاي (ئالتۇنمهسلىههتلىشىپ، 

 خاقانىغا قوشۇن چىقىرايلى، ئۇنىڭغا تۈركبىز شهرقتىن : مهسلىههتلىشىپتۇ

ئۇالرنىڭ خاقانى باتۇر، ئهقىلدارى دانىشمهن ) 21 ر چىقارمىساق،ئهسكه

 قوشۇن ئۈچهيلهن. ئىكهن، ئاخىرى بىر كۈنى بىزنى بهرىبىر يوقىتىدۇ

:  خاقانى مۇنداق دەپتۇتۈركهش. دېيىشىپتۇچىقىرايلى، ئۇنى يوقىتايلى، 

 خهلقى ھهقىقهتهن تۈرك) 22 .يهرگه بارىدۇ مېنىڭ خهلقىم ئۇ

 ئوغۇزالرمۇ تارقىلىپ ئۈستىگهئۇنىڭ .   كهتتى ) يمىقانلىشىپقاال( بۇلغىنىپ

 ئولتۇرغۇم كۈندۈزىنى ئۇيقۇم كهلمىدى، ۈگهپنى ئاڭالپ ت بۇ .كهتتى

ئۇرۇش  ئالدى بىلهن قىرغىزالرغا)........... 23: چاغدا، مهن  شۇ. كهلمىدى

) تېغى(كوگمهن . ياخشىراق بولىدىغان ئوخشايدۇ، دەپ ئويلىدىم   قىلساق

ئۇنى قار قاپلىۋاپتۇ دەپ ئاڭالپ، بۇ يولدا .  بارىدىغان يول بىرال ئىكهنغا

لدىكى ئاز پۇقراسىدىن ۆچ. يولچى ئىزدىدىم. دېدىمماڭساق بولماسمىكىن 

دەرياسىغا يېقىن * ئاز يېرىگه بارىدىغان يولنىڭ ئانى) 24. بىرنى تاپتىم

ار يول ئىكهنلىگىنى، پهقهت بىرال ئات بىلهن مېڭىشقا بولىدىغان ت

ئىكهنلىگىنى ئاڭالپ، مهن ئۇنىڭدىن يهنه سورىسام، ئۇ بۇرۇن بىر ئاتلىق 
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ئۇ يول بىلهن ماڭساق . يول بىلهن ماڭغانلىقىنى ئېيتتى كىشىنىڭ بۇ

قوشۇن . ئۆتۈندۈم) 25ئويالندىم، خاقانىمدىم . دېدىمبولىدىكهن 

ئاق تهرمهل . دېدىمئات بىلهن دەريادىن ئوتۇڭالر، . چىقارتتىم

.  ماڭدۇقبۆسۈپئاتالرغا مىنىپ، قارالرنى .  قىلدۇردۇميۈرۈشياسىغىچه دەر

. تايانغۇزۇپ پىيادە تاققا چىقارغۇزدۇم ئاتالرنى يېتىلهتكۈزۈپ، تاياققا

مۇزالرنى ئاچتى، بىز ئورمانلىق چوققىالردىن  – قار) 26لهر دىسهركهر

تاغ  كۈندۈز –ئون كېچه .  تاغدىن چۈشتۇقمۈشكۈلدەناھايىتى . ئاشتۇق

يولچى ئاداشقاچقا .  ماڭدۇقيۈرۈپيېنىدىكى توسالغۇالرنى ئهگىپ 

بىز ئانى ) 27 .دېدىخاقانىمىز ئهنسىرەپ تېز مېڭىڭالر . بوغۇزالندى

يولدا . ماڭدۇقتۆۋەنگه ئۇ دەريانى بويالپ .   دەرياسىغا يېتىپ باردۇق 

قوشۇننى ساناش ئۈچۈن ئاتتىن چۈشۈردۇق، ئاتالرنى دەرەخلهرگهباغالپ 

 شامالدەك دېمهي، كۈندۈزنى كۈندۈز دېمهيتۈننى تۈن .......... ويدۇق ق

......... بىز نهيزە بىلهن ) 28 .قىرغىزالرنى ئۇيقۇدا بېسىۋالدۇق. يۈردۇقتېز 

چاغدا ئۇالرنىڭ خاقانى ۋە لهشكهرلىرى توپلىنىپ  ئۇ. نى ئاچتۇق

خهلقى قىرغىز . ئۇرۇشتۇق، سانچىشتۇق، خاقانىنى ئولتۇردۇق. بوپتىكهن

كوگمهن تېغىنى ئهگىپ، . بىز ياندۇق. يۈكۈندىخاقانىمىزغا بوي سۇندى، 

  . خاقانىدىن چارلىغۇچى كهلدىتۈركهش. قىرغىزالرنىڭكىدىن ياندۇق) 29
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دەپ ئاتىلىدىغان  "تهڭرى ئوغلى"ۋە ) 47تۈرك خهلقى تومۇر قاپقىغا 

 يهرگه  ئۇتۇنيۇقۇقمهنكى بىلگه . تاققا ئهزەلدىن تېگىپ باقمىغان ئىدى

سانسىزلىغان سېرىق ) سوغداقالر(ئۇالر ) 48يۈرۈش قىلدۇرغانلىقىم ئۈچۈن 

 – جابدۇق ۋە ئۈنچه – ، قىز ئايالالرنى، ئېسىل ئېگهركۆمۈشئالتۇن، ئاق 

) 49 خاقان دانا بولغانلىقى ئۈچۈن، شئىلتهرى. مهرۋايىتالرنى كهلتۈردى

ىم سوقۇش قىلدى، باتۇر بولغانلىقى ئۈچۈن تابغاچ بىلهن ئون يهتته قېت

ئوغۇزالر بىلهن بهش قېتىم ئۇرۇش . قىتانالر بىلهن يهتته قېتىم سوقۇشتى

 يهنىال مهن ئىدىم، ياغىچىسى) 50شۇ چاغدىمۇ ئهقىلدارى . قىلدى

 بۆگۈ خاقانغا، تۈرك شئىلتهرى. يهنىال مهن ئىدىم) تهشكىللىگۈچىسى(

غان يىگىرمه يهتته ياش قاپاغان قا) 51.........خاقانغا، تۈرك بىلگه خاقانغا 

.  ئولتۇرغۇزدۇمتهختكهياردەملىشىپ ئۇنى  ۋاقتىدا، مهن قاپاغان قاغانغا

.  خاتىرجهم ئولتۇرالمىدىمكۈندۈزى) 52 تۈنلىرى خاتىرجهم ئۇخلىيالمىدىم،

) دۆلهت(مهن . ، قارا تهرلىرىمنى ئاقتۇردۇمتۆكتۈمقىزىل قانلىرىمنى 

 يهنه ئاتلىق قوشۇن ۈزۈمئمهن . ئىشلىرى ئۈچۈن كۈچۈمنى قوشتۇم

 يېنىپ –يېنىپ . كېڭهيتتىم )؟(  مهن ئوردا قاراۋۇللىرىنى) 53. چىقاردىم

) كۆپ قېتىم(خاقانىم بىلهن بىرگه .  بوي سۇندۇردۇمدۈشمهنلهرنىتۇرغان 

 تولۇق زېمىنىدامهن تۈرك خهلقى ) 54. تهڭرى ساقلىدى. جهڭگه قاتناشتىم

بهلگىسى بار ئاتالرنىڭ ھهممىال . مقورالالنغان دۈشمهنلهرنى ماڭدۇرمىدى
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 خاقان تىرىشمىغان شئىلتهرى. يهردە چېپىپ يۈرۈشىگه يول قويمىدىم

 ۋە خهلق دۆلهتئۇنىڭغا ئهگىشىپ، مهن تىرىشمىغان بولسام، ) 55بولسا، 

ئۇ تىرىشقانلىقى ئۈچۈن، ئۇنىڭغا ئهگىشىپ، مهن . يوق بولغان بوالتتى

نىال دۆلهت بولدى، خهلق يهنىال دۆلهت يه) 56تىرىشقانلىقىم ئۈچۈن، 

ھهر قانداق يهردىكى . ئۇلۇغ بولدۇم.  قېرىدىمئۆزۈم. خهلق بولدى

 غهم نېمهمهندەك ئادەم بولىدىكهن، ئۇالردا ) 57خاقانلىق خهلقلهردە 

بۇ مهڭگۈ  (تۇنيۇقۇقتۈرك بىلگه خاقان ئېلىگه، مهنكى بىلگه ) 58. بولسۇن

 خاقان تىرىشمىغان بولسا، شىلتهرىئ) 59. يازدۇردۇم )تاشتىكى سۆزلهرنى

نيۇقۇق تىرىشمىغان بولسام، مهن بولمىغان ۇ بىلگه تــــ ئۆزۈممهن 

 –قاپاغان قاغان ۋە تۈرك سىر خهلقى تۇپرىقىدا خهلق ئادەم ) 60بولسام، 

نيۇقۇق ۇ خاقان ۋە مهنكى بىلگه تشئىلتهرى) 61. ئىنسان بولمىغان بوالتتى

ان قاغان ۋە تۈرك سىر خهلقى مۇشۇنداق ياشاپ تىرىشقانلىقىمىز ئۈچۈن قاپاغ

 .تۈرك بىلگه خاقان تۈرك سىر خهلقىنى، ئوغۇزالرنى باقماقتا) 62. قااللىدى

 :مهڭگۈ تاشتىكى سۆزلهرگه ئىزاھات 

 تاڭ سۇاللىسىنى   مهڭگۈ تاش تېكىستلىرىدە خاســـــ تابغاچ 

  .كۆرسىتىدۇ

  .تۈرك قهبىلىلىرىنىڭ بىرىنىڭ نامىـــــ سىر 
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  . مهنسهپ، ئهمهل نامىــــ   شاد

  . تۈرك تىلىدا جياڭجۈننى شۇنداق ئاتىغانقهدىمكى ــــسهنگۈن 

 تۈرك خهلقى ئهزەلدىن چوقۇنۇپ كهلگهن ـــــ  كهن تاغۈتۆئ

 ئېقىمىغا توغرا يۇقىرىئورخۇن دەرياسىنىڭ . مۇقهددەس تاغالرنىڭ بىرى

  .كېلىدۇ

  .نى كۆرسىتىدۇ غهربىي تۈرك خاقانى  ـــــ   ئون ئوق خاقانى

  . قهبىلىلىرىنىڭ بىرىنىڭ نامىتۈرك ــــــتۇركهش 

  .قوۋمى يهتته سۇ ئهتراپىدا ياشىغان تۈركهشلهرنىڭ بىر  ــــــ   ئاز

  .دىن كهلگهن) تهڭرى ئوغلى( خهنزۇچه تىيهن زى ـــــ  تىنسى

 سهمهرقهند بىلهن بهلخ ئارىسىدىكى بوز قاال  ــــــ    ر قاپىغۈمۆت

  .تكهلۆراپىدىكى مۇھىم ئتېغىنىڭ ئهت



 

ئۇيغۇرالرنىڭ قهدىمقى 
  زامان تارىخى

 يېقىنقىئۇيغۇرالرنىڭ 
  زامان تارىخى
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 كېلىشىتهرىقىتىنىڭ بارلىققا ) سوپىزم(نهقشىبهندىيه 
 TuranTekin: يوللىغۇچىتورغا 

  :توردىكى ئادرېسى

http://www.orkhun.com/bbs/ShowPost.asp?ThreadID=30 

 ئومۇمىسوپىزم ئىسالم دىنىدىكى تهركىدۇنياچىلىق مۇرىتلىرىنىڭ 

 توقۇلما كىيىم، خام توقۇلغانسۈزى يىرىك يۇڭدىن " سوپى"، بولۇپنامى 

 مهزھهپتىكىلهرنىڭ نامرات، تهركىدۇنيا مهزكۇر، بولۇپردە  مهنىلهدېگهن

سوپىزم ئىسالمىيهتنىڭ دەسلهپكى .  بىلدۈرىدۇكهچۈرىدىغانلىقىنىتۇرمۇش 

، تهركىدۇنياچىلىق بېرىشمۇشهققهتكه بهرداشلىق  -مهزگىللىرىدىكى جاپا

پهي راۋاجالنغان،  –  چىققان ۋە پهيدىنۋۇجۇدقاتهلىماتىدىن 

 بىر قىسىم تهقۋادار مۇرىتالر دەۋرلهردەهنگهن دەسلهپكى ئىسالمىيهت گۈلل

مۇشهققهتلىك زاھىتلىق يولىنى چىقىش نۇقتىسى قىلغان ھالدا  – جاپا

تاقهت،  – ئانىالرنى ھۆرمهتلهش، سهۋرى – دىكى ئاتا" قۇرئان"

كىچىك  –  قىلىش، كهمتهرئېهسان – ، خهيربولۇشئىنساپ، ئىتائهتچان 

 – پهرھىزلهرگه قاتتىق بويسۇنۇپ، ئاددىي – ەز قاتارلىق ۋبولۇشل ئىپې

 ۋە ئىسالم كهچۈرگهنساددا، نامرات، جاپالىق ھهتتا يهككه تۇرمۇش 

.  ۋە تهركىدۇنياچىلىقنى شهكىللهندۈرگهنكۆنۈشدىنىدىكى غۇربهتچىلىككه 

 ئۈمهييا سۇاللىسىدىكى مهشهۇر پېشۋاسى خاراكتېرلىكئۇنىڭ ۋەكىل 

ئۇ دىنى تۇرمۇش جهھهتته تهقۋادارلىق، . دىئىالھىيهتچى ھهسهن بهسرى ئى

جىمجىتلىق ۋە نامراتلىققا زارلىماسلىقتهك زاھىتلىق تهلىماتىنى؛ ئىالھىيهتته 

 قىلىش ۋە ئالالنىڭ ئېهتىياتئۈزىدىن  –  تهپهككۇر، ئۆزچوڭقۇر

 ئالالنىڭ، شۇ ئارقىلىق بهندە بىلهن بويسۇنۇشئىرادىسىگه مۇتلهق 
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ئۇ .  يىتىشنى تهشهببۇس قىلغانهقسىتىگهمئىرادىسىنى ماسالشتۇرۇش 

 مهزھهپنىڭ مهزكۇر ۋاقىتالردا شهكىللهنگهن سوپىزم تهرىپىدىن كېيىنكى

  . ئاساسچىسى دەپ تهرىپلهنگهن

 باشلىغان سوپىزم ئىدىيىسى كېلىشكه ئهسىردىن باشالپ مهيدانغا -8

ۇ ب.  قىلىشقا باشلىدىتهرەققىي ئهسىرنىڭ باشلىرىغا كهلگهندە يهنىمۇ -9

، تونۇغىلى ھهقىقىي بىلهن ئالالنى ئېتىشۋاقىتتا ئۇالر پهقهت ئالالنى ياد 

 -9. دېدى بولىدۇ بىرىكىشىگه يهتكىلى ئالالنىڭشۇنداقال بهندە بىلهن 

 قىلىپ، پهقهت زاھىتلىق تهرەققىيئهسىرنىڭ ئاخىرلىرىغا كهلگهندە يهنىمۇ 

ىكىنى ئىشقا ئاشۇرغىلى  بىرلئالالنىڭيولى ئارقىلىقال بهندە بىلهن ) رىيازەت(

ئهمما بۇ ئاخىرىدا ئىسالم دىنىدىكى ئهنئهنىۋى .  دەپ قارىدىبولىدۇ

ئارا - قالدى، ھهمدە  ئاخىرىدا ئۆززىددىيهتلىشىپ بىلهن ئېتىقادتىكىلهر

 ئهسىرنىڭ باشلىرىغا -12 ئهسىرنىڭ ئاخىرى، -11. مادارا قىلىشتى

ىۋى مهزھهپلىرىنىڭ كهلگهندە سوپىزم ئاندىن ئىسالم دىنىنىڭ ئهنئهن

 بىلهن بىرلىشىش ئېتىقات، ئهنئهنىۋى بولۇپ قىلىشىغا مۇيهسسهر ئېتىراپ

  . جهريانىنى تاماملىدى

سوپىزمنى ئىسالم دۇنياسىدىكى ئهنئهنىۋى مهزھهپلهردىن ئالدى 

 ئېتىراپئاخىرىدا شىئه مهزھىپىمۇ .  قىلدىقوبۇل مهزھىپى سۈننىيبىلهن 

لهن ئۆزلىرىنىڭ ئىسالمىيهتتىكى مهھهللىۋى پستالر بۇنىڭلىق بىوس. قىلدى

. ئۇالر يهنه سىرلىق قىياپهتته يۈرۈۋەردى. دىنى تۇرمۇشىدىن ۋاز كهچمىدى

ساددا، نامرات  – ئاددىي. داۋامالشتۇرۇۋەردىرىيازەتته تاۋلىنىشنى 

 قاتتىق ئهھمىيهت تاكامۇللىشىشقاتۇرمۇش كهچۈردى، روھى جهھهتتىن 

بۇ . ئۇنتۇدىئۈزىنى  – مهكچى بولدى ۋە ئۆز، روھى پاكلىققا يهتبېرىپ
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. ئارقىلىق ئالالغا يېقىنلىشىپ، ئالال بىلهن بىر گهۋدىگه ئايلىنىشنى كۆزلىدى

 مهنىۋى داھىيالرنىڭ بولۇپمۇ قىلىشى تهرەققىي نهزەرىيىسىنىڭتهسهۋۋۇپ 

 تۇرىدىغانلىقى ئورۇندا يېتهكچى مهنىۋى تۇرمۇشىدا مۇرىتالرنىڭ

پستالرنىڭ دىنى و قىلىشى ستهرەققىي يىنىڭنهزەرىتوغرىسىدىكى 

تۇرمۇشىدىكى ئىمامالر رىياسهتچىلىكىنى مهنىۋىيهت پىرلىرىنىڭ 

ئۇالرنىڭ پائالىيهت مهركىزىنىمۇ . رىياسهتچىلىكىگه ئايالندۇرۇپ قويدى

  . مهسچىتتىن پىرالرنىڭ خانىقالىرىغا يۆتكىۋەتتى

 رىتالرنىڭمۇ ئهسىردىن باشالپ سوپىزم مهزھىپىدە ھهرقايسى -8

ئۆزلۈكىدىن تهشكىللىنىشى ئارقىسىدا شهكىللهنگهن كىچىك سۈلۈكلهر پهيدا 

، بۇ تهشكىالتنىڭ بولۇپبۇ بىر ئىستىخىيىلىك تهشكىالت .  باشلىدىبولۇشقا

بۇالر پهقهت .  نىزامنامىسىمۇ بولمايتتىكونكرېت ئادىمى ياكى يادرولۇق

يىغىلىدىغان تاۋلىنىش ئوخشاش روھى تاۋلىنىش ئۇسۇلى ۋە مهقسىتى بىلهن 

 ئهسىرنىڭ -11بۇ خىلدىكى كىچىك تهشكىالتالر .  ئىدىكوللېكتىپى

 تهشكىلگه يهنى مهدرىس كونكرېت ھالدا تهدرىجىي كىيىن ئوتتۇرىلىرىدىن

 -13.  دىنى توپقا ياكى مهزھهپ شهكلىگه يۈزلهنگهنخاراكتېرىدىكى

ىڭ ئىسالم  قهدىمىنموڭغۇلالرنىڭ باشالپ ئوتتۇرىلىرىدىنئهسىرنىڭ 

دۇنياسىغا يىتىشى بىلهن ئىسالم دۇنياسىدىكى ئىسالم دىنىغا تايىنىپ 

 ناھايىتى كهڭ سىياسىي ئاساسمۇ يىمىرىپ كېلىۋاتقان بولۇپ مهۋجۇد

 بولۇۋاتقان مهۋجۇد تۈسىدە ئېتىقاتشۇنىڭ بىلهن مهھهللىۋى . تاشالندى

بىلهن ئۇ شۇنىڭ . ئېرىشتى قىلىش پۇرسىتىگه تهرەققىيسوپىزم پايدىلىق 

ئىسالم دىنىنىڭ تارقىلىشىدىكى ئىككىنچى قېتىملىق يۇقىرى دولقۇننى 

 – پستىك گۇرۇھالر ئارقاوكىچىك س – بۇنىڭ بىلهن چوڭ. قوزغىدى
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مانا . كېڭهيدى باشلىدى ۋە تىز سۈرئهتته كېلىشكهئارقىدىن مهيدانغا 

 ئوتتۇرامۇشۇنداق تارىخى شارائىت ئاستىدا نهقشىبهندىيه تهرىقىتى 

  . ئاسىيادا پهيدا بولدى

نهقشىبهندىيه تهرىقىتىنىڭ نامى ئۇنىڭ ئىجادچىسى باھاۋۇدىن 

نهقشىبهندىنىڭ . نىڭ ئىسمىدىن كهلگهن) 1389 -1317(نهقشىبهندى 

ئهسلى ئىسمى مۇھهممهت بىن مۇھهممهت باھاۋۇدىن ئهل بۇخارى، 

، بۇ لهقهم ) مهنىدەدېگهنسىزغۇچى (ئۇنىڭ لهقىمى " نهقشىبهندى"

ياكى تېخىمۇ سىرلىقالشتۇرۇلۇپ " ڭداشسىز ئىالھىي رەسىمنىڭ سىزىلىشىته"

  .چۈشىنىلگهندەپ "  شهكىلگه كىرىشىتاكامۇلالشقان ھهقىقىي قهلبنىڭ"

 ئاسىيا ئوتتۇرانهقشىبهندىيه تهرىقىتى بارلىققا كهلگهندىن كىيىن 

 ۋە كۆتۈرۈشىئۇنىڭ تىزدىن باش .  قىلدىتهرەققىيرايونىدا تىزدىن 

 سىنىپىنىڭ دىققىتىنى ھۆكۈمرانالر ئىجتىمائىي كۈچكه ئايلىنىشى لىكقۇدرەت

 ئالىمالر، – ئۆلىما كۆپلىگهن يۇقىرى قاتالم زات، جهمئىيهتتىكى. قوزغىدى

بهسته بۇ تهرىقهتكه ئهگهشتى  – كۈمرانالرغىچه بهسۆ ھيھهتتا يهرلىك ئالى

ىجتىمائىي،  ئقۇدرەتلىك ئاسىيا سىياسىي سهھنىسىدە ناھايىتى ئوتتۇراۋە 

شۇنداقال . سىياسىي كۈچ سۈپىتىدە مهيدانغا چىقىپ مۇھىم رولالرنى ئوينىدى

 قىلىشىغا زور تهسىرلهرنى تهرەققىي ئۆزگىرىش ۋە كۈچلهرنىڭباشقا سىياسىي 

   .كۆرسهتتى
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 خوجىالرنىڭ يىلتىزى 
 TuranTekin: يوللىغۇچىتورغا 

  :ئادرېسىتوردىكى 

http://www.orkhun.com/bbs/ShowPost.asp?ThreadID=29  

 ئۆز قۇلىدا دېگۈدەك ئوتتۇرا ئاسىيا سىياسىي ۋەزىيىتىنى يېرىم ئهسىر

 -895 ھىجرىيه، مهشهۇر دىنىي داھىي خوجا ئهھرار نهيرەڭۋازتۇتقان كامىل 

، ئۇزاق ئۆتمهيال ئۇنىڭ يىتىلگهن مۇرىتى ۋە ئىزباسارى بولغان ئۆلۈپيىلى 

شۇنىڭ .  يىلى ئالهمدىن ئۆتتى-921 ھىجرىيهمهۋالنه مۇھهممهت غازىمۇ 

 ھالدا تهدرىجىي ھوقۇقىهرلىك بىلهن نهقشىبهندىيه تهرىقىتىنىڭ رەھب

  .لىغا ئۆتتىومهخدۇم ئهزەمنىڭ ق

 ھىجرىيه، بولۇپمهخدۇم ئهزەمنىڭ ئهسلى ئىسمى ئهھمهت كاسانى 

مۇھهممهت سادىق قهشقهرىنىڭ .  يىلىغىچه ياشىغان-949 يىلىدىن -866

ناملىق ئهسىرىدىكى بايانالرغا قارىغاندا ئۇنىڭ " جىگانوتهزكىرەئى خ"

 پهرغانه رايونىغا كېيىنچه بوۋىسى، بولۇپ مهدىنىلىك ى بوۋىلىر– ئاتا

 ھهققىدىكى شهجهرىلهر ئون ئهجدادلىرىئۇنىڭ .  ماكانالشقانكېلىپ

، ئهۋالد سانى، ھۆرمهت نامى ۋە ئىسمى بولۇپخىلدىن ئاشىدىغان 

شۇنداق بولسىمۇ . مهۋجۇدقاتارلىقالردا ناھايىتى چوڭ ئوخشىماسلىقالر 

ىنى فاتىمهگه تۇتاشتۇرۇپ، بۇ ئارقىلىق مۇھهممهد ھهممىسىدىال ئۆز يىلتىز

  . پهيغهمبهرگه باغلىشىدۇ

مهخدۇم ئهزەم ياش ۋاقىتلىرىدا تاشكهنتتىكى بىر مهدىرىسته ئىلىم 

، ئۇقۇشنى تۈگهتمهيال نهقشىبهندىيه تهرىقىتىگه بولۇپتهھسىل قىلغان 

ۋالنه  مهئۆلىماكىرگهن ھهمدە شۇ ۋاقىتتىكى ئوتتۇرا ئاسىيادىكى مهشهۇر 
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مۇھهممهد غازى ئۆلگهندىن كىيىن . مۇھهممهد غازىغا مۇرىت بولغان

 ئۇنىڭ قۇلىغا تهدرىجىي ھوقۇقىنهقشىبهندىيه تهرىقىتىنىڭ رەھبهرلىك 

ئۇ ئوتتۇرا ئاسىيا سوپىزم دۇنياسىدا يۈكسهك شۆھرەتكه ئىگه . ئۆتكهن

دەپ " تۈۋرۈكىدىننىڭ نۇرى ۋە " تهرىپىدىن كېيىنكىلهر، بولۇپ

، ئۇنىڭ كۆز بولۇپمهخدۇم ئهزەم سۈننىي مهزھىپىدە . لهنگهنتهرىپ

ئۇ سۇپىالر ھهمىشه . كېتهتتىقاراشلىرى پان ئىالھچىلىققا ئوخشىشىپ 

، پهقهت دىن تارقىتىش توغرا كهلگهندىال ئاندىن كېرەك تۇرۇشىخانىقادا 

 تهشهببۇس قىلىپ، دېگهننى، بولىدۇ مهزگىل سىرتتا تۇرسا ئۇزۇن

ئۇ نهقشىبهندىيه تهرىقىتىنىڭ . اھىتلىققا قارشى تۇرغان زېگانهي-يهككه

 مهزھهپ ئىچىدىكى مۇرىتالر ئۆزگهرتىش كىرگۈزۈپ، ئهگهر يوسۇنلىرىغا

ئۈچۈن خىراج تۈلىسه، " پهس ئاۋازلىق زىكىر "پائالىيهتلهردە رەسمىي

ى ۋە ساما ئوينىشىغا ئىجازەت "يۇقىرى ئاۋازدا زىكىر قىلىش"ئۇالرنىڭ 

 ئېتىراپ دېگهننى زۆرۈر مۇزىكا ساما ئۇسۇلى ئۈچۈن ھهمدە. بهرگهن

  . قىلغان

 ئوخشاش زور پېشىۋاالرغا ئىلگىرىكى ئۆزىدىنمهخدۇم ئهزەممۇ 

 ىتهسىر كۈچكه ئىگه دىنىي سىياسىي پائالىيهتچى بولغاچقا شهيبان

 ئىشلىرىغا ۋە سۇاللىدىكى ئىچكى يسىياسى –ي سۇاللىسىنىڭ ھهربى

ر  ىئۇ ئۆمرىنىڭ كۆپ قىسمىنى ماۋرائۇننهھ. انكۈرەشلهرگه پائال قاتناشق

 دېگهن" قهشقهر تارىخى"بىللېۋنىڭ . ۋ. بىراق خ. رايونىدا ئۆتكۈزگهن

 دەۋرىدە ئابدۇرەشىدخانئهسىرىگه ئاساسالنغاندا، مهخدۇم ئهزەم 

ئىكرام بىلهن كۈتۈۋېلىشى ھهم -قهشقهرگه كهلگهن ۋە خانلىقنىڭ ئىززەت

، شۇ يهرلىك بىبىچه بولۇپىتىگه مۇيهسسهر  يۈكسهك ھۆرمخهلقنىڭيهرلىك 
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 يهنى مهشهۇر ئوغۇلبۇ ئايالدىن بىر . ئىسىملىك بىر ئايالغا ئۆيلهنگهن

  . تۇغۇلغانخوجا ئىسهاق ۋەلى 

مۇسۇلمان مهنبهلىرى ۋە خهنزۇچه مهنبهلهرگه ئاساسالنغاندا، مهخدۇم 

 ۋە  سانىكونكرېتنىئهمما .  بولغانئوغۇللىرىئهزەمنىڭ ناھايىتى كۆپ 

، بهزىلىرىدە 7 بهزى مهنبهلهردە پهرزەنتلهر.  بولغانپهرقلهرئىسىملىرىدا 

 ۋاقتىدىالمهخدۇم ئهزەم ھايات . دېيىلگهن 14،  يهنه بهزىلىرىدە 13

، چوڭ ئوغلى مۇھهممهد ئىمىننى ئورۇنالشتۇرۇپ ئىشلىرىنى ئوغۇللىرىنىڭ

نىڭ باش نهقشىبهندىيه تهرىقىتى) نامى بىلهن مهشهۇر" ئىشان كاالن("

 مهزھهپنىڭ ھهرقايسى جايالردىكى مهزكۇر ئوغۇللىرىنىپىرلىقىغا، قالغان 

 ئوغۇللىرىئهمما مهخدۇم ئهزەم ئۈلۈشى بىلهنال . سهردارلىقىغا تهيىنلىگهن

.  تالىشىپ كهسكىن كۈرەشلهرنى قوزغىغانھوقۇقىنى يمهزھهپنىڭ ئهڭ ئالى

ن باشقىالرغا قارىغاندا  مۇھهممهد ئىمىئوغۇلئهمما بۇ مهيدان كۈرەشته چوڭ 

.  ئىگىلىگهنئۈستۈنلۈكنى ھالدا تهبىئىينامى ئۇلۇغ، سۈزى يوللۇق بولغاچقا 

 تۇغۇلغان، خوتۇنىدىنئهمما ئىسهاق ۋەلى مهخدۇم ئهزەمنىڭ قهشقهرلىك 

 چىققان بولغاچقا، ئىسالم كېلىپ سهئىدىيه جهمهتىدىن خوتۇنھهمدە بۇ 

 ئهنئهنه دېگهن" تىۋارلىق ئانىسى نهسهبىدىن ئهئوغۇل"دىنىدىكى 

يهنه . دەپ ئاتالغان" قهشقىرىخۇجائى "، بولۇپ ھۆرمهتكه سازاۋەر بويىچه

 ئۇ قابىلىيهتلىك بولغاچقا ئۇمۇ مۇھهممهد ئىمىن بىلهن ئۈزەڭگه كېلىپ

شۇڭا بۇ ئىككىسى ئوتتۇرىسىدىكى . قۇشتۇرااليدىغان كۈچكه ئايالنغانوس

 ھالدا تهدرىجىيڭ مۇرىتلىرىمۇ ئۇالرنى. كۈرەش تۇلىمۇ كهسكىن بولغان

تاغلىق،   ۋاقىتالردىكى ئاقكېيىنكىمانا بۇ . بۆلۈنگهنئىككى چوڭ گۇرۇھقا 

 ماۋرائۇننهھىربۇ كۈرەش .  مهنبهسى ئىدىخوجىالرنىڭتاغلىق  قارا
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بۇ . كېڭهيگهنگىچىلىك ىلسىرىتورىيىېرايونىدىن ھالقىپ، يهكهن خانلىقى ت

ايونالردا كۆپلهپ مۇرىت توپالپ، قارشى ئىككى مهزھهپ بۇ ر – قارمۇ

 يۇرتقا غهربىمۇشۇنداق ئهھۋالدا خوجىالر . تهسىرىنى ۋە كۈچىنى زورايتقان

  .كىرىپ كهلگهن
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 الر توغرىسىدا» قارا تاغلىق«ۋە » ئاق تاغلىق«
  TuranTekin: يوللىغۇچىتورغا 

 :ئادرېسىدىكى تور

http://www.orkhun.com/bbs/ShowPost.asp?ThreadID=240 

  

 خوجا ئىسهاق ۋەلى بىلهن خوجا – ئوغۇللىرىمهختۇم ئهزەمنىڭ 

الر ئۆز ئاتىسىنىڭ ئىرادىسىگه ) خوجا مۇھهممهد ئىمىن ئىشان (ئىمام كاالن

 يهنىمۇ كهڭ مۇتهئهسسىپلىكنىۋارىسلىق قىلىپ، سوپىزمنى ۋە دىنى 

مۇخلىس توپالشقا  – تىتارقىتىش ئۈچۈن، ھهر بىرى ئۆز ئالدىغا مۇر

 – ت تالىشىش يولىدا بىرئهمهنپه – قۇقوبۇالر ئهزەلدىن ھ. باشاليدۇ

ئۇالر . ئۇكىالر ئىدى- ئاكاكېلىۋاتقانۈرەش قىلىپ بىرىگه قارشى ك

. كېتىدۇ كۈچىيىپ بارغانسېرى كۈرىشىت تالىشىش ىئوتتۇرىسىدىكى مۇر

خوجا ئىسهاق ۋەلى بىر كۈرەشته ئىنىسى مۇھهممهت ئىمىن ئىشاننى 

مۇھهممهد ئىمىن . ئۆلتۈرۈۋېتىدۇباشقىالرنىڭ قۇلى ئارقىلىق زەھهر ئىچۈرۈپ 

هممهد يۈسۈپ ئىشانمۇ خوجا ئىسهاق ۋەلىنىڭ ئىشاننىڭ ئوغلى مۇھ

بۇالر . نهۋرىسى خوجا ئابدۇلال ئىشان تهرىپىدىن زەھهرلهپ ئۆلتۈرۈلىدۇ

ئوتتۇرىسىدىكى كۈرەش خوجا ئىسهاق ۋەلى ئۆلگهندىن كىيىن تېخىمۇ 

قارشى -بىرىگه قارمۇ-نهتىجىدە جهنۇبى شىنجاڭدا بىر. كېتىدۇكهسكىنلىشىپ 

  .هكىللىنىدۇبولغان چوڭ ئىككى سهپ ش

تهرەپدارلىرى ) خوجا مۇھهممهد ئىمىن ئىشان(خوجا ئىمامى كاالن 

خوجا ئىسهاق ۋەلى . يهنى داستارالر دەپ ئاتىشىدۇ» ئىشقىيه«ئۆزلىرىنى 

 نام دېگهنيهنى مهختۇمزادىالر » ئىسهاقىيه«تهرەپدارلىرىمۇ ئۆزلىرىنى 
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 ھىدايىتۇلال خوجا مۇھهممهت يۈسۈپنىڭ چوڭ ئوغلى خوجا. بىلهن ئاتىشىدۇ

بىلهن خوجا ئىسهاقنىڭ نهۋرىسى خوجا ئهبهيدۇلال » ئاپپاق خوجا«ـ 

 قانلىق كۈرىشىدەۋرىگه كهلگهندە ئۇالر ئوتتۇرىسىدىكى مۇرت تالىشىش 

  . يېتىدۇكۈرەش پهللىسىگه 

 ئىسهاقىيه تهرەپدارلىرىدىن مۇرىتلىرىنىھىدايىتۇلال ئىشان ئۆز 

 بهلگىلهشڭ چېگرىسىنى ئېنىق  ئۈچۈن ھهم ئۆز سېپىنىپهرقلهندۈرۈش

 ۋە بۇ بۇيرۇيدۇكىيىشكه ) ئاق دوپپا( ئاق تاقى مۇرىتلىرىنىئۈچۈن، ئۆز 

سېپىنىڭ مۇقىم بهلگىسى قىلىپ » داستارالر«، »ئىشقىيه«شهرتلىك بهلگىنى 

  .بېكىتىدۇ

 ئىمامى كاالن تهرەپدارلىرىدىن مۇرىتلىرىنىخوجا ئهبهيدۇلالمۇ ئۆز 

دۇ ھهم بۇ ۇيكىيىشكه بۇير) قارا دوپپا(ا تاقى  ئۈچۈن قارپهرقلهندۈرۈش

. بېكىتىدۇسېپىنىڭ مۇقىم بهلگىسى قىلىپ » ئىسهاقىيه«شهرتلىك بهلگىنى 

 رايونالرنىڭشۇنىڭ بىلهن خوجا ئىمامى كاالننىڭ تهسىرى چوڭراق بولغان 

يهنى ) قهشقهر، ئاقسۇ، كوچا، بۇالر ئۈچ شهھهر دەپ ئاتىلىدۇ(خهلقلىرى

ئاق  «خهلقلىرىىن تارتىپ كورلىغىچه بولغان جايالرنىڭ ھازىرقى قهشقهرد

ئىسهاق ۋەلىنىڭ تهسىرى .  ئايرىلىدۇبولۇپالرنىڭ تهرەپدارلىرى » تاغلىق

بۇالرمۇ ئۈچ شهھهر دەپ (، خوتهنچوڭراق بولغان يهكهن، قاغىلىق، 

الرنىڭ » قارا تاغلىق «خهلقلىرىقاتارلىق جايالرنىڭ ) ئاتىلىدۇ

  . ئايرىلىدۇ بولۇپتهرەپدارلىرى 

بۇنىڭ بىلهن ئهمهلدارالردىن تارتىپ پۇقراالرغىچه ئىككى قاشقا 

» ئاق تاغلىق« كهتمىنىنى چاپىدىغان گۇرۇھىنىڭ، ئىككى ئىشانالر بۆلۈنۈپ

 ئهۋجگه كۈرىشى) ئاق تاقىلىك، قارا تاقىلىك(الر » قارا تاغلىق«الر، 
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 بىلهن ئۇيغۇر ىئۆتۈشئاق تاقى، قارا تاقى ئاتالغۇسى يىلالرنىڭ . چىقىدۇ

 ئاق تاغلىق، قارا تاغلىق بويىچه خۇسۇسىيىتى ئۆزگىرىشتىلىدىكى ئاھاڭ 

  .دېيىلىدۇ

بىرى بىلهن - بىربارغانسېرى خوجىالر بۆلۈنگهنبۇ ئىككى گۇرۇھقا 

ئۇالرنىڭ تۈپ . ماماتلىق كۈرەشلهرنى ئېلىپ بارىدۇ-كهسكىن ھايات

ى شىنجاڭنىڭ سىياسىي  قىلمىسىمۇ، جهنۇبپهرقبىرىدىن -ماھىيهتلىرى بىر

 بولغان ئىسمايىلخاننىڭ ئهۋالدلىرىدىنھاكىمىيىتى يهنىال سهئىدخاننىڭ 

 ئۆزلىرىنىڭ ھوقۇقنىقۇلىدا بولغانلىقتىن، بۇ ئىككى گۇرۇھنىڭ باشلىقلىرى 

ئارا قانلىق كۈرەشلهرنى زادىال -قۇلىغا مهركهزلهشتۈرۈش ئۈچۈن ئۆز

  . توختاتمايدۇ

 ئاق تاغلىقالرنىڭ ئۆزىنىيىتۇلال خوجا بۇ چاغالردا قهشقهردە ھىدا

، ئىسالم دىنىنىڭ ھۆكۈمرانىسهردارى، قهشقهرنىڭ دىنى، سىياسىي 

، يهرلىك ئهۋلىيا دەپ ئېالن قىلىپ، ئۆز ئهتراپىغا جهنۇبى شىنجاڭ پېشۋاسى

. مۇخلىس توپاليدۇ - تىۋە پۈتۈن شىنجاڭدىن نهچچه ئون مىڭالپ مۇر

ن شهھهرلىرى بىلهن اا، سهمهرقهند، نهمهنگھهتتا ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بۇخار

  .ت توپاليدۇىخۇراساندىنمۇ مۇر

 قارا تاغلىقالرنىڭ خوجىمۇخوجا ئهبهيدۇلال بىلهن ئوغلى دانىيال 

، قارا تاغلىقالرنىڭ پېشۋاسى ئىسالم دىنىنىڭ ئۆزىنىباشلىقى سۈپىتىدە 

 ـــ» دانىيال ئهلهيهى «ھۆكۈمرانىسهردارى، يهكهننىڭ دىنى، سىياسىي 

ئهۋلىيا دەپ ئېالن قىلىپ، ئۆز ئهتراپىغا جهنۇبى شىنجاڭ ۋە پۈتۈن 

، ماۋرائۇننهھىرھهتتا . مۇخلىسالرنى توپاليدۇ – تىشىنجاڭدىن نۇرغۇن مۇر

  .مۇخلىس توپاليدۇ – تىكهشمىر، پاكىستان قاتارلىق جايالردىن مۇر
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بۇ ئىككى دىنى گۇرۇھ ئوتتۇرىسىدىكى كۈرەش بىر دىنى مهزھهپ، 

بارا سىياسىي، ئىجتىمائىي - قالماستىن بهلكى بارابولۇپشىال ى كۈرھوقۇق

مانا بۇ خوجىالر گۇرۇھىنىڭ خهلقىمىزنى . كۆتۈرۈلىدۇكۈرەش شهكلىگه 

 بىرىگه قارشى قۇيۇش، يۇرتۋازلىق، تهپرىقىچىلىك، –پارچىالش، بىر 

  . قىسمىدۇرتهركىبىبۆلگۈنچىلىك، نادانلىق يولىغا ئىتتىرىش تارىخىنىڭ بىر 
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 ئىلى خهلقىنىڭ يهتته سۇغا كۆچۈشى

  niyazdixan ::يوللىغۇچىتورغا 

  :توردىكى ئادرېسى

 http://www.orkhun.com/bbs/ShowPost.asp?ThreadID=80 

 :مۇھهررىردىن

 مۇشۇ ئهسىرنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا ئىلىدا ئۆتكهن تارىخچى،

" ىخىئىلى تار"نىڭ ) 1948 - 1897( تىلشۇناس ئىمىنجان باھاۋۇدۇن 

ناملىق ئهسىرى ئىلى تارىخىنى يورۇتۇپ بېرىدىغان، ") تارىخى تارانچى("

بۇ ئهسهرنىڭ . يازغان ساناقلىق ئهسهرلهرنىڭ بىرى ئۇيغۇر مۇئهررىخلهر

 ئىلىنى ئون يىل ئىشغال قىلىپ چاررۇسىيه ) قىسمى– 5( ئاخىرقى قىسمىدا 

 ھۆكۈمىتى هچاررۇسىيبىلهن  تۇرغاندىن كېيىن، چىڭ سۇاللىسى ھۆكۈمىتى

سۇاللىسى ھۆكۈمىتىگه   بويىچه ئىلىنى چىڭشهرتنامهئوتتۇرىسىدا تۈزۈلگهن 

الرنىڭ  )خۇيزۇ( ئۆتكۈزۈپ بېرىش ۋاقتىدا ئىلىدىكى ئۇيغۇرالر ۋە تۇنگان 

 ئهسهرنىڭ بۇ قىسمى بىزنى. يهتته سۇغا كۆچۈش جهريانى بايان قىلىنىدۇ

"  كۆچ -كۆچ "  ئۆتكهن  يىللىرىنىڭ بېشىدا بولۇپ- 80ئۆتكهن ئهسىرنىڭ 

بۇ تارىخى ۋەقهنىڭ جهريانى توغرىسىدا تهپسىلىي  دەپ ئاتالغان

كىرە خادىملىرى ۋە تهتقىقاتچىالرنىڭ تهز.  بىلهن تهمىن ئېتىدۇماتېرىيال

ئهسهرنىڭ مۇشۇ قىسمىنى  دېگهن" ئىلى تارىخى " پايدىلىنىشى ئۈچۈن، 

باھاۋۇدۇننىڭ ئوغلى  ئهسهر ئىمىنجان.  قىسقارتىپ بهردۇقژۇرنىلىمىزدا

قوليازمىسىغا  ئىلى تارىخىنىڭ"  ئىمىنجان ساقالپ كهلگهن ئابدۇشۈكۈر
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 ئهسلى ئهسهرنىڭ تىل ئۇسلۇبى نهزەردە.  تهييارالندىنهشرگهئاساسهن 

 .تۇتۇلۇپ بهزى سۆز ئىبارىلهر ئهينهن ساقالپ قېلىندى

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 تارىخى الرنىڭ يهتته سۇغا كۆچۈپ چىقىشتارانچى تۇنگان

ئېلىش   يىلى ئىلىنى ئۆزىگه قارىتىپ- 1871 ھۆكۈمىتى رۇسىيه

 بىلهن بىلله تارانچى، تۇنگانالرنىڭ مۇستهقىل سۇلتانلىقى يوقىتىلغان ۋە ئۇ

 يىلى - 1881.  ھۆكۈمىتىگه تهۋە بولۇپ كهلگهنرۇسىيهيىلغىچه  - 1881

 رۇسىيهنجۇ ھۆكۈمىتى بىلهن ربۇرگدا ماىپېت  فېۋرالدا- 12

بويىچه ئىلى ۋىاليىتىنى  (كېلىشىم(  بولغان مۇئاھىدە  ئوتتۇرىسىدا

 رۇسىيه .بىرمۇنچه شهرتلهر بىلهن مانجۇ ھۆكۈمىتىگه بېرىدىغان بولغان

بىر  ئىلىنى مانجۇالرغا تاپشۇرۇپ، مانجۇالر ئىلىدا ئۆز ھاكىمىيىتىنى قۇرغىچه

  ئۆز ئېلىگهرۇسىيهشنى خالىغۇچىالر بولسا،  تهۋە بولۇرۇسىيىگهيىل ئىچىدە 

دى ھهمدە مانجۇالر ئېلىگه تهۋە يهردىن  ئىكۆچۈرۈپ كېتىشكه كېلىشكهن

قورغاس دەرياسى ( يېقىن بولغان بىرمۇنچه يهرلهرنى   چېگرىسىغارۇسىيه

 يىلى فېۋرال - 1881. دى ئى بهرگهنرۇسىيىگه (بىلهن غالجات ئارىلىقىنى

بۇ مۇئاھىدە گېزىتكه   ئوتتۇرىسىدا بولغانئېيىدا ئىككى ھۆكۈمهت

 تاپشۇرۇۋالغۇچى بېسىلىپ، ئهلگه مهلۇم قىلىنغان بولسىمۇ، لېكىن ئىلىنى

رۇسالر  مانجۇ ھۆكۈمىتى تۆرىسى يېتىپ كېلهلمىگهنلىكتىن، ئىلى داۋاملىق

 ېكىن ئىلىدىكى تارانچى، تۇنگانالر بۇ خهۋەرنىل .قولىدا تۇرۇپ تۇرغان

ن، بۇرۇنقى دۈشمىنى بولغان مانجۇالر ئىلىغا قايتىپ ئاڭلىغاندىن كېيى

ئۆزلىرى ئۈچۈن خهتهرلىك بولىدىغانلىقىنى ئويالپ، يۇرت  كهلسه،
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ئاخىرىدا ئىلىنىڭ تارانچى .  پهيدا قىلغانقايغۇ ئارىسىغا چوڭ ئهندىشه ۋە

ھهممىسىنىڭ مهسلىههتى بىلهن   كىچىك-تۇنگانلىرى بىرلىشىپ، چوڭ 

 -ۋىاليىتىنىڭ گېنېرال  ۈشنى قارار قىلغان ۋە يهتته سۇ كۆچزېمىنىغا رۇسىيه

ئهرزنامىسىگه  تارانچىالرنىڭ. بېرناتورىغا خهلق نامىدىن ئهرز سۇنغانوگ

 يۇقۇرقى ئۆستهڭدىن ئابابهكرى بولۇس، روزى بولۇس سوپى نىياز، زىكرىيا

بولۇس بىن توختى، مۇھهممهت بولۇس بهگ بىن نېدىر، تۆۋەنكى 

ئابدۇلال بولۇس، مۇھهممهت ئهلى، ھوشۇر قارى بىن مولال  ئۆستهڭدىن مولال

ئىسهاق، ئابدۇماناپ قازى بىن ئابدۇرازاق، خوجا   بىن ھۈسهيىن، مهخپىر

قازى، ناسىر قازى، ئىمىن قازى، سادىر قازى  نهمرى قازى بىن توختى، تاھىر

 . بېسىلغانمۆھۈرى كىشىنىڭ 24قاتارلىق 

 بىرناتورغاوىق گبۇ ئىككى ئهرز مهخسۇس ئهلچى ئارقىل

 تۈركىستانۋسكىي كورناتورى كولپاېبويهتته سۇ گ. يهتكۈزۈلگهن

 بويىچه بۇالرغا كۆچۈشكه يوليورۇقىئىيۇندا بهرگهن  - 20رناتورىنىڭ ېبوگ

يۇرتقا مهلۇم قىلىنغاندىن كېيىن،  قىلىنغان رۇخسهت. رۇخسهت قىلغان

ى كۆرۈپ كېلىش سۇن -  چىقىپ يهررۇسىيىگهتارانچى، تۇنگانالر بىرلىكته 

تۇرۇش   تاشالرنى جايالپ- تام سېلىشقا كېرەك بولىدىغان ياغاچ -ۋە ئۆي 

ۋسكىي تهرىپىدىن بۇ كوگېنېرال كولپا. ئۈچۈن ۋەكىللهرنى سايالپ بهرگهن

ئۈچۈن چېلهك دەرياسى بويىدىكى يهرلهر بىلهن ئىلى  كۆچمهنلهر

ۇ كۆرسىتىلگهن كۆرسىتىلىپ، ئهگهر ب دەرياسىنىڭ ئوڭ قانىتىدىكى يهرلهر

دەرياسىنىڭ يهرلىرىدىن  يهرلهر يهتمىسه ياكى يارامسىز دەپ قارالسا، چۇ

ھېلىقى . بىلدۈرۈلگهن مۇمكىنچىلىكىھهتتا ئهۋلىيا ئاتىغىچه يهر ئېلىشقا 

بېرى  يۇرت سايالپ بهرگهن ۋەكىللهر ئىلى رۇسالرغا ئۆتكهن ۋاقىتتىن
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ولۇپ كهلگهن ئىزرەتوۋ ب) باشلىق ( كئىلىنىڭ جهنۇبىي قىسمىغا ناچالنى

 27 ئىيۇلدا يولغا چىقىپ - 3 يىل - 1881پولكوۋنىك باشچىلىقىدا  دېگهن

غالجاتتىن قارا بالتىغىچه بىكار ياتقان يهرلهرنى كۆرۈپ   ئىيۇلغىچه-

نهتىجىدە ھهر بىر . يهرلهرگه بارماستىن قايتقان چىققاندىن كېيىن، باشقا

 :بۆلۈشۈۋالغانەندىكىدەك تۆۋ بولۇس ۋەكىللىرى كۆرگهن يهرلهردىن

ئىلى  چوڭ ئاقسۇ، كىچىك ئاقسۇ، بايانقازى يهرلىرى ۋە. 1

 839بىرمۇنچه يهرلهر ) جهنۇبىدىكى( دەرياسىنىڭ سول قانىتىدىكى 

 .، يهنى خونىخاي بولۇسىغا بۆلۈنگهن بۆلۈنگهن تۈتۈنگه

 - يىغىپ  چارىن دەرياسىنىڭ تۆۋىنىگه ھهرقايسى بولۇستىن .2

 .ۈن ئورۇنالشتۇرۇلغان تۈت500تېرىپ 

قاش،  ) ئۈچ بولۇس) شىمالىغا( چېلهكنىڭ ئوڭ قانىتىغا  .3

 . تۈتۈن ئورۇنالشتۇرۇلغان2465تىن ) قاينۇق، بوبوسۇن

بولۇس  تۆت) جهنۇبىغا( چېلهك دەرياسىنىڭ سول قانىتىغا  .4

 تۈتۈن 2694تىن ) قاش، ئارائۆستهڭ، بايتوقاي، ئارابوز( 

 .ئورۇنالشتۇرۇلغان

سۈيىنى  ۋەكىللهر ئاۋۋال تۈرگۈن( تامقۇلنىڭ تۆۋىنىدىن ئا .5

 ھازىرقى) ، كېيىن ئۇالر مۇنداق بۆلمهپتۇنېمىشقىدۇر، تۇتقانىكهنياقىالپ 

نىلقا، توققۇزتارادىن (  تۈتۈن ئورۇنالشتۇرۇلغان 1685قارا سۇ بولۇسىغا 

 .ھهم بىرئاز شهھهرلىكلهر چىققانالر
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 1410 ىغا تۇنگانالردىنچۇ دەرياسى بىلهن ئاقسۇ ئارىلىق .6

 3340تۈتۈن ھهم شهھهر تۆگۈرۈگى ۋە شهھهر ئىچىدىكى تارانچىالر بولۇپ 

 .ئورۇنالشتۇرۇلغان تۈتۈن

يهرگه  لېكىن تۇنگانالردىن بىرمۇنچىسى بېرىپ قارىسا، ئۇ

بهلگىلهنگهن ھهممه تارانچىالر مۇشۇ كۈندىكى ياركهنت ۋە ئۇنىڭ 

 پىالن بويىچه يۇقىرىدىكىەكىللىرى يۇرت ۋ. ئولتۇرۇپ قالغان ئهتراپىغا

دەرۋەقه بۇرۇنقى ۋاقىتالردا يهتته سۇنىڭ . كهلگهن يهرلهرنى كۆرۈپ قايتىپ

 -  يامان يهرلهر، سۇلۇق -ئۆلچهنمىگهن ۋە ياخشى   پىالنالپزېمىنى -يهر 

ئېلىنمىغانلىقتىن، بۇ ۋەكىللهر غالجاتتىن قارا  ھېسابقاسۇسىز يهرلهر 

 كۈن ئىچىدە كۆرۈپ 24ئاتلىق  م يهرنى چاقىرى1030بالتىغىچه 

بايقاپ  چىققانلىقى سهۋەبىدىن، يهرنىڭ ياخشى يامىنىنى ئوبدان

 يۇرت كۆچۈشكه غهملىنىپ تۇرغان چاغدا ئىچكىرىدىن -ئهل . كېتهلمىگهن

 يىلى - 1881 تهيىنلهنگهن تۆرە تاپشۇرۇۋېلىشقامانجۇ ھۆكۈمىتىگه  ئىلىنى

ېتىپ كېلىپ، ئىلىنى مانجۇ ھۆكۈمىتىگه ئوتتۇرىلىرىدا ئىلىغا ي ئىيۇننىڭ

 . يۇرتقا جاكارلىغان- ئهل قايتۇرۇۋالىدىغانلىقىنى توختاۋسىز

بهرمىگۈدەك، ئۇنداق  مانجۇالر تارانچى، تۇنگانالرنى رۇسالرغا "

بىلهن   ئۆسهك پاراڭالردېگهن......" قىلغۇدەك، مۇنداق قىلغۇدەك 

تنىڭ كۆچۈپ كېتىشكه ، يۇرتىنچالندۇرۇشئهندىشىدە قالغان خهلقنى 

 يۇرتنى - يوقلىغىنى بىلىش ئۈچۈن، بۇ كهلگهن تۆرە ئهل -بار  ئىختىيارى

ئىلىنىڭ شىمالىي ۋە جهنۇبىدىكى ھهممه يېزا كهنتلهرنى  تۆرە. ئارىلىغان

قورقماسلىق ۋە ئىالجى بولسا ئۆز ئورۇنلىرىدىن  مانجۇالردىن" ئارىالپ، 
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قه نهسىههت قىلغان بولسىمۇ، خهلق ھهققىدە" قوزغالماي تۇرۇپ قېلىش 

تىلهكلىرىنى   كېسىل-لېكىن خهلق كۆچۈپ كېتىش توغرىسىدا ئۈزۈل 

ئومۇمهن كۆچمهنچىلىكته بولىدىغان بۆلگۈنچىلىك، . بىلدۈرگهن

مۇساپىرلىق، ۋەتهنگه مۇھهببهت، كۆچۈپ بارىدىغان يهردە يهر سۇ 

. لمىغانئېيتىپمۇ بۇالرنى توختىتا كهمچىلىكى قاتارلىق مهسىلىلهرنى

يىللىق مۆھلهت  شۇنىڭدەك خهلق كۆچۈپ چىقىش ئۈچۈن تۆرىدىن ئىككى

  يىلغىچه- 1882بىراق ئاۋۋال كۆچمهنلهرنى بىر يىل ئىچىدە . سورىغان

كۆچۈرۈپ چىقىپ بولۇشنى ئويلىغان بولسىمۇ، كۆچۈش باشالنغان ۋاقتىدا 

چۈش قىيىنلىشىپ كهتكهنلىكتىن، ئۇالرنىڭ تهلىپىدەك بولۇپ، كۆ ئهھۋال

مارتقىچه سوزۇلغان، كومىسسار تۆرە شهھهرگه  - 10 يىل - 1883ۋاقتى 

تهشكىللهپ، كۆچۈشنى خالىغانالرنىڭ  قايتىپ كېلىپ ئاالھىدە كومىسسىيه

 365 مىڭ 11تارانچىالر  :كۆچمهكچى بولغانالر.  ئالدۇرغانھېسابىنى

 تهخمىنهن(  تۈتۈن673 مىڭ 12 جهمئىي تۈتۈن، 1308تۈتۈن، تۇنگانالر 

 ئۆيلۈك كىشى ئۈچۈن 2000بۇالرنىڭ ئىچىدە  .بولغان)  مىڭ جان51

 ئهمرى بويىچه ئۆسهك بىلهن قورغاس ئارىسىدا يهر گوبېرناتورىنىڭ گېنېرال

 سۇ - تۈتۈن ئۈچۈن باشقا يهردىن يهر 673مىڭ  10بېرىلىپ، قالغان 

 .بېرىلمهك بولغان

 تۇنگانالرنىڭ كۆچۈشى

 14بىرىنچى نۆۋەتته . غان يىلى كۈزدە باشالن- 1881كۆچۈش 

 101بۇالر بىلهن . ئالمۇتىغا كېلىپ قىشلىغان ئۆيلۈك تۇنگان كۆچۈپ،

.  چېلهككه يېتهلىگهندېگهندە ئۆيلۈك تارانچىالر كۆچۈپ، ئاران
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كهمبهغهللهر بولغانلىقى  تارانچىالرنىڭ ئاۋۋالراق چىققانلىرى پۈتۈنلهي

ئۆيدە  ىشنى كىگىزئۈچۈن ھهمدە شۇ يىلى قىش بالدۇرراق كېلىپ بۇ ق

شۇنىڭ بىلهن كۆچۈش . ئۆتكۈزگهنلىكتىن، خېلى قىيىنچىلىقالرنى تارتقان

بۇ .  يىلى ئهتىيازدىن باشالپ كۆچمهكچى بولغان- 1882قالغان،  توختاپ

 تۈلۈكى يوق ھهمدە ئۇرۇقلىرى - ئوزۇق ھېچقانداق كۆچمهنلهرنىڭ

ىقلىرىنىڭ مۇراجىتى باشل) رۇسىيىنىڭ (بولمىغانلىقتىن، ئوبالستلىق ھۆكۈمهت

بېرناتور تهرىپىدىن وگېنېرال  گ بىلهن، فېۋرال ئېيىنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا

بۇ راسخوتالر . تاپشۇرۇلغان چېلهك، تۈرگۈن ۋە پىشپهككه ئاشلىق توپالش

 9تۆلىمهكچى بولغان  رۇسىيىگهئۈچۈن مانجۇ ھۆكۈمىتى مۇئاھىدە بويىچه 

 كۆچمهنلىرىنى مىڭ سومنى غۇلجا 450مىليون سوم ئاقچىدىن 

 ئۆستهڭ چېپىش ئىشلىرىغا سهرپ قىلماقچى بولۇپ، -ئورۇنالشتۇرۇش، ئېرىق 

 ئاشۇ. ھۆكۈمهت مانجۇ ھۆكۈمىتىدىن سوراپ تهلهپ قىلغان ئوبالستلىق

سومى كۆچمهنلهرگه ئوزۇق ۋە   مىڭ50 ھېسابىدىن مىڭ سوم 450

 ئاقچا لېكىن بېرىلگهن بۇ. ئۇرۇقلۇق ئېلىش ئۈچۈن سهرپ قىلىنغان

  بېرىلىپ، ھهر يىلى سېلىق يىغقاندا قوشۇپھېسابىدا قهرزكۆچمهنلهرگه 

 3235شۇنداق قىلىپ، ھۆكۈمهت تهرىپىدىن پىشپهك ئويازىدا . ئېلىنغان

ئاشلىق، ئالمالىق )  كىلوگرام16بىر پۇت ( پۇت  9211  تىيىنغا18سوم 

.  پۇت ئاشلىق تهييارالنغان202مىڭ  12  تىيىنغا60 سوم 3636ئويازىدا 

ۋاقتىدا مۇز قاتقان ۋاقىتتىن  چېگرىغا يېقىنراق بولۇسالردىكى خهلقلهر قىش

ئىلى ( بهلگه   تۈلۈكلهرنى -پايدىلىنىپ چانا يولى بىلهن ئاشلىق 

ئۈچ   يىلى ئىلى دەرياسىغا- 1882. يهتكۈزىۋالغان) دەرياسىنىڭ جهنۇبىغا

المۇتا ئ.  تۆت كېمه سالدۇرۇپ، كۆچمهنلهر كۆچۈپ چىقىشقا باشلىغان-
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يولىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى چارېن ۋە چېلهك سۇلىرىدىن ئۆتمهك  بىلهن ئىلى

 ئاۋۋال - 1882. مهخسۇس كۆۋرۈكلهر سېلىنغان قىيىن بولغانلىقتىن،

كۆچۈش مهسىلىسى چىقىش بىلهن  :بۇنىڭ سهۋەبى. تۇنگانالر كۆچۈرۈلگهن

رۈپ باش كۆتۈ  تۇنگانالر ئوتتۇرىسىدىكى دۈشمهنلىك قايتا-تهڭ مانجۇ 

 بۇالرنى چاپسانراق كۆچۈرۈش مهقسىتىدە. چىقىش ئېهتىمالى بار ئىدى

ئوبالستتىن مهخسۇس بىر كىشى ئهۋەتىلىپ، شۇنىڭ تىرىشىشى ئارقىسىدا 

 جان تۇنگان كۆچۈرۈلۈپ 2454ئۆيلۈك،  486  ھارۋا بىلهن914

ھازىرقى پىشپهكنىڭ سوقۇلۇق  ئۇالرغا توقماق ئويازىدىكى. چىقىلغان

تۇنگانالرنىڭ تولىسى  بۇ كۆچمهن.  سۇ بېرىلگهن-ىن يهر  يېرىددېگهن

  كهسىپ- سېتىق، ھۈنهر - كهمبهغهل ۋە كۆپىنچىسى سودا دېگۈدەك

قىلىدىغان، شهھهر تىرىكچىلىكى بىلهن شۇغۇللىنىدىغانالر بولغانلىقى ھهم 

 ئۆيلۈك تۇنگاندىن 1308يىراقلىقى سهۋەبىدىن، كۆچۈپ چىققان  يولنىڭ

 تۈتۈنى 200ئويازىغا كهلگهن، ئۇالردىن  ى توخماق تۈتۈن350پهقهت 

پىشپهك شهھىرىدە قېلىپ،   تۈتۈنى150قالغان . سوقۇلۇققا ئورۇنالشقان

گورودسكايا   تۈتۈن ئالمۇتىدا115. شهھهر تىجارىتى بىلهن شۇغۇلالنغان

  جاي ئېلىپ، ئالمۇتىدا-دىن يهر ) شهھهرلىك ھۆكۈمهت( ئۇپراۋا 

 بىلهن تۈرگۈن ئوتتۇرىسىدا تارانچىالر چېلهك  تۈتۈن100. ئورۇنالشقان

 تۈتۈن 600شۇ يىلنىڭ ياز كۈنلىرىدە .  قالغانئولتۇراقلىشىپ بىلهن بىلله

 يىلى كۈز پهسلىدە - 1884. ئارىلىقىدا ئورۇنالشقان ئۆسهك بىلهن قورغاس

بۇالرغا . جان كۆچۈپ كهلگهن 1565  تۈتۈن،318پۈتۈن سوقولۇققا 

كىشى بولۇس بولۇپ،  دېگهنۇس بولغان مادىراخۇن بۇرۇنقى سۈيدۈڭدە بول

  يىلى تۇنگانالر نامىدىن ۋەكىل بولۇپ پادىشاھنىڭ ئالدىغا- 1883
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پىشپهككه كۆچۈپ . كهن ئى ئۇنۋاننى ئالغاندېگهن" خارۇنجا " بېرىپ، 

 شهھىرىگه جان، ياركهنت 644 تۈتۈن، 208جهمئىيسى  كهلگهنلهرنىڭ

پىشپهك، ئالمۇتا شهھىرىدە . بولغان  جان1347 تۈتۈن، 333كهلگهنلهر 

ھارۋىكهشلىك بىلهن   تىجارەت،-تۇرغانالر كۆكتاتچىلىق، سودا 

دېهقانچىلىق  ياركهنتكه كهلگهنلهرنىڭ بىر قىسمى. تىرىكچىلىك قىلغان

 .بىلهن شۇغۇلالنغان

بۇالردىن باشقا، ئالمۇتا ئۇيازىدىكى تارانچىالر بىلهن بىرگه 

 جان بولۇپ، پهقهت 694 تۈتۈن 146سانى ئومۇمىي  ئولتۇرغانالرنىڭ

ھازىرقى ۋاقىتتا بۇالردىن قورام بولۇسىدا  .ن بىلهن شۇغۇلالنغادېهقانچىلىق

. قىشلىقىدا ياشاپ كهلمهكته بولغانلىرى ئۆز ئالدىغا ئايرىم قىزىلجىگدە

تۈتۈن، يېڭى  85پالتىبايدا ( لېكىن قاراسۇ بولۇسىدا ئولتۇرغانالرنىڭ 

  باشقا جايالرغا تارىلىپ كهتكهندېگۈدەكھهممىسى )  تۈتۈن90شهھهردە 

 -  1884ئومۇمهن غۇلجىدىن كۆچۈپ چىققان تۇنگانالرنىڭ سانى  .ىدئى

 قهشقهر تۇنگانلىرى ھېسابقابۇ . جانغا يهتكهن 4682 تۈتۈن 1147يىلدا 

 8241توخماق ئويازىدىكىلهرگه  :ھېسابىبېرىلگهن ياردەمنىڭ . كىرمهيدۇ

تىيىن، ياركهنت  10 سوم 668مۇتا ئۇيازىدىكىلهرگه  تىيىن، ئال78سوم 

  سوم9409 سوم، ئۈچ ئويازدىكىلهر ئۈچۈن جهمئىي 500ئۇيازىدىكىلهرگه 

  .تىيىن بېرىلگهن  88

 تارانچىالرنىڭ كۆچۈپ چىقىشى

 ھۆكۈمىتى ئىلىنى رەسمىي يوسۇندا رۇسىيه مارتتا - 10يىلى  -1882

كى خىيالدا قالغان خهلققه بۇ ئىك. ھۆكۈمىتىگه قايتۇرۇپ بهرگهن مانجۇ
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خۇسۇسهن مانجۇ ئهسكهرلىرى غۇلجىغا كىرىپ . قىلغان ۋەقه چوڭ تهسىر

 ئورۇن دېيىشكهن"  كهلمهيدۇ ئهمدى مانجۇ ھۆكۈمىتى" كېلىشى بىلهن 

ھازىرلىق قىلىشقا   يۇرت قايتىدىنال كۆچۈشكه-قالمىغانلىقتىن ئهل 

 رغا ئۇياقتا ئاشلىقئاخىرىدا، ھۆكۈمهت كۆچۈپ چىققۇچىال. باشلىغان

  يىلى كۈزگىچه غۇلجىنىڭ ئۆزىدە تۇرۇپ- 1882يوقلىغىنى ئېتىبارغا ئېلىپ، 

 دېهقانچىلىق قىلدۇرۇشنى ئويالپ، ھهر بىر قىشالقتىن بىر قانچه ئۆيلۈك ئادەم

 ساراسىمىگه ئهندىشه، -لېكىن قاتتىق غهم . كهن ئىقالدۇرماقچى بولغان

ئاقىۋەت ھهر يۇرت بولۇسلىرى . ىگهنمهسلىههتكه كۆنم چۈشكهن خهلق بۇ

 تۇتۇپ تۇرۇلغان، شۇنداق بولغۇچهيىغىلىپ  ۋە يۇرت مۆتىۋەرلىرى ئاشلىق

بىراق . ئاران تۇتۇپ تۇرالىغان بولغۇچهقىلىپ، خهلقنى ئاشلىق يىغىلىپ 

كۆچۈپ چىققانالرنى  يۇرت چوڭلىرىنىڭ ھهممىسى بۇ يهردە قالغانلىقتىن،

يۇرت   تۆۋەن بولغاچقا،ئابرۇيى -ىڭ ئىناۋەت لهرنگهنباشقۇرۇشقا تهيىنلهن

 .بۇالرنىڭ سۆزىگه ئىتائهت قىلماي خېلى ئاۋارىچىلىكلهر بولغان

بىرىنچى مهرته چېگرىغا يېقىن خونىخاي بولۇسىدا شۇ يىلى مارتنىڭ 

يهنى چوڭ ( كۆچۈش باشلىنىپ، تهيىنلهنگهن يېڭى ئورۇنغا  ئوتتۇرىلىرىدا

 مارتقىچه يېتىپ - 26) ازاق يهرلىرىگهبايانق ئاقسۇ، كىچىك ئاقسۇ ۋە

. تۈزەشكه كىرىشكهن بېرىپ يهر ھهيدەپ، ئېرىق ئۆستهڭلهرنى

  چاقىرىم80 - 70ئۆزلىرىنىڭ كونا يۇرتى بىلهن ئاقسۇنىڭ ئارىلىقى 

كېلىدىغان يهر بولغاچقا، شۇ يىلى قىشتا ئۆز يۇرتىدا قالغان ئاشلىقلىرىنى 

.  تۈلۈكتىن قىسىلمىغان-ۇق بىلهن ئېلىپ كېلىۋالغاچقا، ئوز چانا

 تۈتۈن 675 تۈتۈن ئىدى، بۇنىڭدىن 839بولۇسى  غۇلجىدىكى خونىخاي

كۆچۈپ چىققان، بۇالرنىڭ ئۈستىگه ئىلى، خونىخاي مازار بولۇسلىرىدىنمۇ 
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جان ئادەم  5933 تۈتۈن، 1234بىرمۇنچه تۈتۈن قوشۇلۇپ، جهمئىي 

  ئاقسۇ سۈيى ۋەئىككى( شۇ چاغدا بۇ ئۈچ ئۆستهڭنىڭ سۈيى . بولغان

بىلهن مۇنچه كۆپ يۇرتنى تهمىنلهپ كېتىش مۇمكىن ) بايانقازاق سۈيى

 مىڭ دېسهتىنا يهرگه سۇ 40ئېتىبارغا ئېلىپ، ھۆكۈمهت  بولمايدىغانلىقىنى

يىلى ئهتىيازدا سارتوقاينىڭ ئۇدۇلىدىن  - 1885يهتكۈزمهكچى بولۇپ، 

 چاقىرىم 12ىپ، ئۆستهڭ چېپ بۇرۇنقى ئهسكىقالماق ئېرىقى ئىزى بىلهن

  مىڭ دېسهتىنا يهرنى كۆكلىتىشكه سۇ11يهرگه يهتكۈزگهن ۋە 

 - مانجۇالر قولىدا ئالۋان . بېرەلهيدىغان ئېرىق ئۆستهڭنى رېمونت قىلغان

ھاشارغا ئىشلهپ قىرچىلىپ كهتكهن خهلق بۇ زەيكهش  ياساق ۋە

ئىشلهشكه كۆنمىگهن، شۇنىڭدەك بۇ  شورتاڭلىق يهردە ئۇنىڭدىن ئارتۇق

 سېلىقنى -ئالۋان   تېرىلغان ئاشلىق ئوبدان بولۇپ قالسا،يهرلهرگه

  خىيال بىلهن شۇ يىلى ھۆكۈمهتدېگهنئېغىرالشتۇرىۋېتهرمىكىن، 

 دېسهتىنا 26تهرىپىدىن يېڭى ئۆستهڭ ئېلىپ كهلگهن يهرلهرگه پهقهت 

. تېرىيدىغان ئۇرۇقنى قوماچ قىلىپ چاچقاچقا ئۈنمىگهن .ئاشلىق تهرگهن

  .تاشالپ قويغان نى كۆرۈپ ھۆكۈمهتمۇبۇ ئهھۋال

  تارانچى، تۇنگانالرنىڭ ئۆسهك، قورغاسقا كۆچۈشى

ئاقسۇ، چارىنالرغا قارىغاندا ئىككى ھهسسه ئارتۇق تارانچىالر 

تارانچىالر بىلهن مانجۇالر . بىلهن قورغاسقا ئورۇنالشتۇرۇلغان ئۆسهك

 هت قازاقدۈشمهنلىكنى نهزەردە تۇتۇپ، بۇ يهرگه پهق ئوتتۇرىسىدىكى

ئىلى "  يىلى - 1881بىراق . ئويلىغان ئورۇسالرنىال كۆچۈرۈپ كېلىشنى

خهۋەرنى ئاڭلىغان  دېگهن" مانجۇ ھۆكۈمىتىگه قايتۇرۇلغىدەك 
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 تارانچىالردىن خېلى نۇرغۇن كىشى چىقىپ، ئۆسهك بىلهن قورغاس

ئارىلىقىدىكى بوش ياتقان يهرگه دېهقانچىلىق قىلغان ۋە بىر مۇنچىسى 

كېتىشنى ) غۇلجىغا(ئورۇنلىشىپ قالغان، قايتىپ  چىقىپكۆچۈپ 

غۇلجىدىكى . قېلىشنى تهلهپ قىلغان خالىمىغانلىقتىن، بۇ يهردە تۇرۇپ

 يىلى - 1882 گوبېرناتور  ھۆكۈمىتىنىڭ مۇراجىتى بويىچه گېنېرالرۇسىيه

تارانچى،   ئۆيلۈك1500يانۋاردا چۈشۈرگهن ئهمرىگه بىنائهن، بۇ ئورۇنغا 

 شۇنىڭدەك. ك تۇنگاننى ئورۇنالشتۇرۇشقا رۇخسهت بېرىلگهن ئۆيلۈ500

ئۆسهكنىڭ يېنىدىكى بۇرۇنقى سۇالنالر شهھىرىنىڭ ئورنىغا ھازىرقى ياركهنت 

 پۇقراسى بولغان رۇسىيهسېلىنىپ، ئۇنىڭغا تارانچى، تۇنگانالر ۋە  شهھىرى

  .كۆچۈرۈپ كېلىنگهن سودىگهرلهر

نچىدىن، ياركهنت بىرى: بۇالرنى كۆچۈرۈپ چىقىشتىن مهقسهت

بۇ .  ئورۇنتۇرغۇزۇلىدىغانيېقىن، ھهر ۋاقىت ئهسكهر  چېگرىغا

ئىككىنچىدىن، . بولۇش كۆزدە تۇتۇلغان ئهسكهرلهرنى تهمىنلهشكه ئاسان

 سېتىق قىلىشقا -سودا  ياركهنت شهھىرىنى ئىككى دۆلهت ئوتتۇرىسىدا

قانالردىن چىق بۇ يهرگه كۆچۈپ. ئهھمىيهتلىك بىر شهھهر قىلماقچى بولغان

 باشقا، ئۆزلىرى باشقا، ئۆزلىرى باشقا جايغا بۆلۈنگهن بولسىمۇ،

كهمبهغهللىكى ۋە يول يىراقلىقى سهۋەبىدىن بارار جايغا يېتهلمهي قالغان 

 يىل ئىيۇندا - 1882. يۇرتلۇق تارانچىالر ۋە تۇنگانالرمۇ قوشۇلغان باشقا

 يىلالر ئاق چچهنه ئۆزى كېلىپ كۆزدىن كهچۈرۈپ، گوبېرناتور  گېنېرال

 ئىشلهپ ئاۋات قىلىۋەتكىنىنى كۆرۈپ، كۆچمهنلهرنىڭ ياتقان ئاي داالنى

ئورۇسقا چۆپلۈكى  ئۆيلۈك قازاق 500چېگرىغا يېقىن قورغاس بويىدىن 

تارانچى،   مىڭ دېساتىنا يهر قالدۇرۇپ، قالغان يهرلهرنى30بىلهن 
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 ك ئۈستىگه يهنه مىڭ ئۆيلۈ12تۇنگانالرغا بېرىشكه ۋە بۇرۇن تهيىنلهنگهن 

  .ئۆيلۈك بېرىشكه رۇخسهت قىلغان 1500

 مارتتىن قالدۇرماي - 10 يىل - 1883شهرتنامه بويىچه ئىلىنى 

بوشىتىپ بهرمهكچى بولسىمۇ، لېكىن مانجۇالر بىلهن ئوتتۇرىدا يهنه  رۇسالر

بۇ چاغدا كۆچمهنلهر ئارىسىدا بۇالڭچىالر ( قالمىسۇن دەپ  چاتاق چىقىپ

 - 5غۇلجىنى ) مانجۇالرغا نۇرغۇن زەرەر يهتكۈزگهن بولۇپ،پهيدا بولغان 

فېۋرال . ھۆكۈمهت بۇيرۇق قىلغان مارتقىچه بوشىتىپ بېرىش توغرىسىدا

  . ئۆيلۈك كۆچۈپ چىققان500ئېيىدا 

  سانىكۆچمهنلهرنىڭيىلغىچه ياركهنت ئۇيازىغا چىققان  -1883

 :تۆۋەندىكىچه

  جان،9489 تۈتۈن، 2479ئۆسهك، قورغاس ئوتتۇرىسىدا تارانچىالر 

 تۈتۈن 1107ئاقسۇ چارىن بولۇسىدا .  جان1347 تۈتۈن، 333تۇنگانالر 

 مىڭ 18 تۈتۈن، 4346پۈتۈن ياركهنت ئۇيازىدا تارانچىالر  . جان5346

  . جان بولغان616

 تارانچىالرنىڭ چېلهككه كۆچۈشى

 خۇسۇسهن چېلهك غۇلجا كۆچمهنلىرىنىڭ تولىسى ئالمۇتا ئۇيازىغا،

) چېلهك، مالىباي بولۇسلىرى ھازىرقى قورام،(ياسى ياقىسىغا دەر

ھازىرقى مالىباي (چېلهك دەرياسىنىڭ ئوڭ قانىتىغا  .ئورۇنالشتۇرۇلغان

ھازىرقى . تۈتۈن جايالشتۇرۇلغان 1086 تۆت بولۇستىن يىغىپ) بولۇسى

بولۇستىكى يۇرتالردىن چىققان   ئېيتىلغان ئۈچيۇقىرىداقورام بولۇسىغا 
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تۈتۈنلهر قوشۇلۇپ،  دىن باشقا، يهنه باشقا بولۇسالردىن بىرمۇنچهكىشىلهر

يهرلهرنىڭ   تۈتۈن ئولتۇرغۇزۇلغان، مالىبايغا ئورۇنالشتۇرۇلغانالر2288

 قورام.  قىيىنچىلىق كهلتۈرمىگهنھېچقانداقسۈيى بول بولغاچقا ھۆكۈمهتكه 

چۈنكى بۇ بولۇسقا . توغرا كهلگهن بولۇسىدا كۆپرەك ئىش قىلىشقا

يهرلهرنى سۇغىرىش ئۈچۈن، ئهسلىدە پايدىلىنىپ  ۈشكهنلهرگه بېرىلگهنچ

كىيىكباي ئوخشاش تاغ سۇلىرى  كهلگهن ئاقسۇ، قاراتورۇق، ئويىنكه،

يهتمىگهنلىكتىن،  دېهقانالر ئېهتىياجىنى تهمىنلهشكه  بولسىمۇ، بۇ سۇالر

ىق تالئېر ۋە قازاقالر سۇ ئىچىۋاتقان )دېهقانلىرى(چېلهك كرېستىيانلىرى 

 . ئۆستهڭنى كېڭهيتىپ قارا تورۇققا قاراپ چېپىشقا توغرا كېلهتتىدېگهن

كۆچمهنلهر كېلىشتىن ئىلگىرى ھۆكۈمهت چېلهكتىن ئاتامقۇلغىچه سۇ 

 مىڭ 26تهكشۈرۈپ كۆرگهندە، بىر تېخنىك تهيىنلهپ،  يهتكۈزۈش ئۈچۈن

 مىڭ سوم 300چىقىرىش ئۈچۈن  دېسهتىنا يهرنى كۆكلهتكۈدەك سۇ

مۇنچىلىك  ھۆكۈمهت. ىكهن ئتىدىغانلىقىنى كۆرسهتكهنراسخوت كې

 كۆچمهنلهر. قويغان  چىقىمنى ئېغىر كۆرۈپ، بۇ ئىشنى شۇ پېتىچه تاشالپ

كېلىپ سۇغا يېڭى ئېهتىياج پهيدا بولۇشى نهتىجىسىدە، بىرمۇنچه 

كىشىلهرنىڭ مهسلىههتى بىلهن كۆچمهنلهرگه ئۆز كۈچىگه  تهجرىبىلىك

بۇ ئىشنى . چىقارماقچى بولغان  سۇتايىنىپ ئۆستهڭ چاپتۇرۇپ

چاپتۇرۇپ خېلى   ئۆستهڭ-تارانچىالر ئىچىدە ئىلىدا ئېرىق  باشقۇرۇشقا

 بولۇشنىشۆھرەت قازانغان ئىلىدىكى تاشئۆستهڭ بولۇسى ئابابهكرى 

 كۆپ تهجرىبىلىك كىشى بولغاچقا، قۇرۇلۇشىداسۇ  بۇ كىشى. تهيىنلىگهن

 ھېچقانداق. قىلىپ تهيىنلىگهنئۇنىڭغا بىر رۇسنى ياردەمچى  ھۆكۈمهت

كۆرسهتكىنىدىن ئىككى  تهكشۈرگهن تېخنىك چىقىم قىلماي، بۇرۇنقى
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دېسهتىنىدىن ئارتۇق  مىڭ 40ئارتۇق سۇ چىقىدىغان ۋە يىلىغا   ھهسسه

ئۆستهڭنى  يۇقىرىسىدىكىيهرنى سۇغىرىدىغان ھازىرقى قورام بولۇسىنىڭ 

  .چاپتۇرۇپ ئاتامقۇلنىڭ بېشىغا يهتكۈزگهن

 ا سۇ بولۇسىغا كۆچۈشقار

يىلى ئىيۇندا يهر كۆرگىلى چىققان ۋەكىللهر ئىچىدىكى  -1881 
بىلهن شهھهر ئاستى بولۇسىنىڭ ۋەكىللىرى بۇ ئىككى  توققۇزتارا بولۇسى

بۇ ئىككى . تۇتقانىكهنياقىالپ  بولۇس ئۈچۈن ھازىرقى تۈرگۈن سۈيىنى
ىكى گۇرۇھۋازلىق ئىچىد ئۆز) شهھهرلىكلهر( بولۇستىن بىر مۇنچه كىشىلهر 

بىراق بۇالر  .تۈپهيلىدىن ياركهنتته قېلىپ، قالغانلىرى كۆچۈپ بارغان
 ئۈچۈن تهيىنلهنگهن يهرگه ھازىرقى تۈرگۈن سۈيىدىن پايدىلىنىشقا توغرا

 ئاراملىرى ۋە -ھالبۇكى، تۈرگۈن سۈيى بىلهن رۇسالرنىڭ ھويال . كهلگهن
 سۇغىرىلىدىغان بولغاچقا، ئارىلىقىدىكى قازاقالرنىڭ يهرلىرىمۇ ئاتامقۇل

. ىكهندبۇ يهرگه ئولتۇراقالشسا، بۇ سۇ زادىال يهتمهي ناۋادا تارانچىالرمۇ
 ئاتامقۇل بىلهن قاراتورۇق   ئېلىپ، بۇالرنى ئېتىبارغامۇشۇ ئهھۋالنى 

شۇنىڭدەك ئابابهكرى . بولغان ئارىلىقىدىكى بوش يهرگه ئولتۇرغۇزماقچى
ئۇنىماي،   بېرىشنى تهلهپ قىلسابولۇس چاپتۇرغان ئۆستهڭگه ياردەم

  سۈيى-بۇ جاينىڭ يهر . قاراسۇ بولۇسىنىڭ ھازىرقى ئورنىنى سورىغان
بۇ كىشىلهر .  ھۆكۈمهت رۇخسهت قىلمىغانسهۋەبلىكيېتىشمهيدىغانلىقى 

 سېتىق، ھۈنهرۋەنچىلىككه ئوخشاش -ۋاقتىدا كۆپرەكى سودا  غۇلجىدىكى
 سۇنى - كىشىلهر بولۇپ، يهر مهشغۇل بولىدىغان شهھهر تىجارىتى بىلهن

ئازراق الزىم قىلىدىغانلىقىنى ئېيتىپ، ئاخىرى ھازىرقى قاراسۇ بولۇسىنىڭ 
 دېگهنتوخماقتىكىلهرنى قارا قوڭغۇز  ئورنىغا ئۆزلىرى ئولتۇراقلىشىپ،
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بهي يهنخۇ باتۇرنىڭ ) تۇنگانالر (بۇ كۆچمهنلهر. يهرگه ئورۇنالشتۇرغان
قان تۆكۈش  -  يىل داۋامىدا ئۇرۇش20دائىملىق ئهسكهرلىرى بولۇپ، 

 بىلهن ئۆمۈر كهچۈرگهنلىكتىن، ئهخالقى ئۆزگهرگهن، ئۆزئارا ئۆلتۈرۈش،
 باشقا سهۋەبتىنشۇ .  تاالڭ قىلىش ئۇالرغا ئادەت بولۇپ كهتكهن-بۇالڭ 
تۇنگانلىرى ئۇالرغا ئارىلىشىش ۋە ئۇالرنى ئۆز  يهرنىڭ
 -  قارا قوڭغۇز تۇنگانلىرى باال بۇ. خالىمىغان ئارىالشتۇرۇشنى زادىال ئىچىگه

مانجۇالرنى بۇالپ كېلىش ئۈچۈن ئۆز  چاقىلىرىنى ئورۇنالشتۇرۇپ قويۇپ،
بۇ شايكا . بارغان ئىچىدىن مهخسۇس شايكا ئورۇنالشتۇرۇپ غۇلجىغا

غۇلجا  كۆچمهنلهر ئىچىدىن ياردەمچىلهرنى تېپىپ سانى كۆپهيگهنلىكتىن،
. ايالرغا كۆپ زەرەر يهتكۈزگهنئهتراپىدىكى مانجۇ، سۇالن، شىبه، خىت

شۇ دەرىجىگه يهتكهندە، ئىككى دۆلهت ئارىسىدىكى  ئهھۋال
نهزەردە تۇتۇپ، مانجۇ ھۆكۈمىتىنىڭ  مۇناسىۋەتكه تهسىر كهلتۈرۈپ قويۇشنى

يوقىتىپ چارە كۆرۈشكه   ھۆكۈمىتى بۇ شايكىنىرۇسىيهرازىلىقىنى ئېلىپ، 
تهدبىرلهر  گهن چارەنهتىجىدە ھۆكۈمهت تهرەپتىن كۆرۈل. باشلىغان
 . يىلنىڭ ئاخىرىغا كهلگهندە شايكىالر ئاران يوقىتىلغان- 1883ئارقىلىق 

 شۇ چاغدا يۈرگۈزۈلگهن سايالمدا ئېلىنغان مهلۇماتقا قارىغاندا قارا قوڭغۇز
 جان ئىكهن قارا قول ئۇيازىدىكىلهرنىڭ 3003 تۈتۈن، 674تۇنگانلىرى 

  .جان ئىدى 1130  تۈتۈن،205سانى 

 باشقۇرۇلۇشىانچى تۇنگانالرنىڭ تار

مانجۇالرنىڭ قولىدىكى ۋاقتىدا خهلقنى ئىدارە قىلىشتا يۈزلهرگه 
يۈزگه ۋە بىر نهچچه يۈزنىڭ ئۈستىگه يۈزبېگى، مىڭ  بۆلگهن، ھهر بىر

غۇلجىدا . ھاكىمبهگ تهيىنلهپ ئىدارە قىالتتى بېگى، مىڭ بېگىلىرى ئۈستىگه
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شۇ يېزا .  قىشالقالر سۇ ئىچهتتى-يېزا  بىر قىسىم چوڭ ئۆستهڭدىن بىر قانچه
. بهگلىك تهشكىل قىلغان قىشالقالرنىڭ سانىغا قاراپ ئۆز ئالدىغا بىر

. ئارىالشمىغان مانجۇالر بۇالرنىڭ تىرىكچىلىكىنى ۋە سودا ئىشلىرىغا
 - 1871 تارانچىالر سۇلتانلىقى يوقىتىلىپ، رۇسالر قولىغا ئۆتكهندىن كېيىن،

 بويىچه بهگلىك ئورنىغا سىستېمىسى رۇسىيىنىڭىچه  يىلىغ- 1881يىلىدىن 
 بولۇسقا 14شۇ تهرتىپ بويىچه ئىلى تارانچىلىرى . سايالنغان بولۇس

ۋىاليىتىگه چىققاندا بۇرۇنقىدەك يول بويىچه  يهتته سۇ. بۆلۈنگهن
 تۈتۈنگىچه 2500تۈتۈندىن  1200باشقۇرۇشقا توغرا كهلمىگهنلىكتىن، 

قىسقارتىلىپ   بولۇس14شكىللهنگهن، بۇرۇنقى ئاھاله بىر بولۇس قىلىپ ته
 .ئالته بولۇس تهشكىل قىلىنغان

كېيىن ئايرىلغان (قورام، مالىباي، قاراسۇ، ياركهنت، ئاقكهنت 

لۇسى بۇرۇنقى پېتىچه و چارىن، كهتمهن، غالجات ب-ئاقسۇ  ،)بولۇس

بۇندىن باشقا، . جهمئىي يهتته بولۇس بولغان ،دېمهك. قالدۇرۇلغان

بهيرەمئهلىگه يېقىن ئاقتام كهنتلىرىگه  ن ئاھالىلهر مېرۋە تهرەپتهيۈزلىگه

 تۈتۈندىن 300ھهربىرى  )يېرىگه( چوڭ ئاقسۇ سۈيىگه . ئولتۇراقالشقان

تۈتۈن  315  تۈتۈن، بايانقازاققا2500ئىككى سېلىنا، كىچىك ئاقسۇغا 

 ا تۈتۈن ھازىرقى چارىنغ100 يىل ئىيۇندا بۇ يهردىن - 1882. ئورۇنالشقان

  .كۆچۈرۈلگهن

يىلى يازدا مالىباي بولۇسى تۆۋەندىكىچه ئۈچ سېلىناغا  -1882

 304 تۈتۈن، ماساقباي 320تۈتۈن، بايسېيىت  304 مالىباي: بۆلۈنگهن

 تۈتۈن، 184بۇالرنىڭ ئۈستىگه قاينۇقتىن   يىلى- 1883. تۈتۈن بولغان

ۇسى يىل مايدا قورام بول - 1882.  تۈتۈن قوشۇلغان232ساربۇالقتىن 
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 تۈتۈن 328البار   تۈتۈن،300قورام : تۆۋەندىكىچه سېلىناالرغا بۆلۈنگهن

 304  تۈتۈن، قارا تورۇق320 تىرەنقارا ئاۋغۇستتا يىل - 1883. بولغان

كباي تۈزۈلگهن بولسا ى تۈتۈن بولغان، كېيىنرەك كىي200 ئاقسۇتۈتۈن، 

ھهر بىر . هتىمالھازىرقى قاراسۇ بولۇسىدىمۇ تارانچىالردىن بولۇشى ئې .كېرەك

، تهن ساالمهتلىككه پايدىلىق   يهر ئۆلچهپ بهرگهندە سېلىنا ئۈچۈن

ۋە سهھرادىكىلهرگه باغلىق يهرمۇ  بولۇشنى كۆزدە تۇتۇپ، شهھهردىكى

  .بهرگهن

 تۈتۈن، شۇ يىلى 300سۇ بويىغا : قاراسۇ بولۇسىغا ئورۇنالشتۇرۇلغانالر

 200ىلى تاشقارا سۇغا  ي- 1883 تۈتۈن، 242تاشكهنبايسازغا  ئىيۇلدا

 تۈتۈن، ئىككى بۇالقتوقايغا 100تۈتۈن، جارىلقاپقا  100تۈتۈن، ناۋبېككه 

 50 تۈتۈن، سادىرغا 101تۈتۈن، پالتىبايغا  200تۈتۈن، ماناپبۇالققا 300

  . تۈتۈن ئورۇنالشقان1500تۈتۈن جهمئىي 

.  تۈتۈن قوشۇلغان1495يىلى بۇالرنىڭ ئۈستىگه يهنه  -1884

 تۈتۈن، جهمئىي 43 تۈتۈن، ئىلى كۆۋرۈكىگه 130تارانچىالر  ىكىئالمۇتىد

لېكىن قارا سۇ بولۇسىنىڭ جان بېشىغا توغرا .  تۈتۈن بولغان3185

 بولغانلىقتىن، بۇالر كۆپىنچه قوشنا قازاق كېلىدىغان يهر مىقدارى بهك ئاز

 .ئىجارىگه ئېلىپ تېرىپ تۇرغان ئورۇسالرنىڭ ۋە قازاقالرنىڭ يهرلىرىنى

 ئۆستهڭنى ئاساس -چمهنلهرنى ئورۇنالشتۇرۇشتا، ئاساسلىقى، ئېرىق كۆ

ئۆيلۈكتىن كهم بولماسلىق ۋە دېهقانچىلىق، تىرىكچىلىككه  200قىلىپ، 

   .ئورۇنالشتۇرۇلغان  بولۇش ئاساسىداقۇاليلىق
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تارانچى، تۇنگانالرغا سېلىنغان سېلىق ھهممه يهردە ئوخشاش 

ن بېشىغا سهككىز سومدىن سېلىق يىلىدىن باشالپ تۈتۈ -1886. بولغان

 ،مۇشۇ تهرتىپته بىرنهچچه يىل ئۆتۈپ .سېلىنىپ، ئون يىل داۋامالشقان

كىرىستىيانالر كۆپ كېلىپ،  يهتته سۇغا. ئاندىن يىلدىن يىلغا كۆپهيتىلگهن

دېهقانچىلىق كېڭهيگهنلىكتىن، مهھسۇالت باھاسى ئهرزانالپ، كهمبهغهل ۋە 

  سۈيىدىن ئايرىلغان-كېلىپ يهر   لىق ئېغىرئوقهتسىز دېهقانالر ئۈچۈن سې

چوڭ كىرىستىيانالر ئۈچۈن ئهرزان . نامراتالر سېپى كۈنسايىن كۆپهيگهن

  .مهدىكارالر كۆپىيىشكه باشلىغان - ئىشلهمچى

تارانچىالر مانجۇالرنىڭ باشقۇرۇشىغا ئۆتكهندىن كېيىن 

 ئهمما كونا . سېلىقالردىن قۇتۇلغان-قاتتىق ئالۋان  بۇرۇنقى) ئىلىدىكى( 

سانى ئاز قالغان خهلققه . تۆلهيدىغان بولغان  دەن-قائىدە بويىچه ھوسۇل 

پۈتۈن ئىلى بويىچه كۆچمهي قالغان  .بۇرۇنقىدەك دەن تۆلىمهك ئېغىر ئىدى

كۆچۈپ كهتكهن  يهتته سۇغا.  ئىدىھېسابىدا تۈتۈن 1700تارانچىالر 

  ئۇ يهردە ئوقهت (سېغىنىپتارانچىالردىن بهزىلىرى كونا يۇرتلىرىنى 

 تۈتۈن كىشى ئىلىغا قايتىپ 4000 ئون يىل ئىچىدە -، بهش )قىاللماي

 . ئۆز جايلىرىغا ئىگه بولغان  بۇرۇنقى بۇالر. كهلگهن

 

  




