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  مۇندەرىجه
 

 )8(------------------------------------------------------مۇقهددىمه. 1
  

 ئۇیغۇر پهرھىزلىرى ھهققىدە قىسقىچه بایان :بۆلۈم بىرىنچى

 )13(------------------------------------------پهرھىز ھهققىدە چۈشۈنۈك. 1

 )21(-------------------شهكلى قانچه بىر ئۇنىڭ ۋە ئۇقۇمى" پهرھىز" ئۇیغۇرالردىكى. 2

 )27(------------------ئۇیغۇر پهرھىزلىرىنىڭ كېلىپ چىقىشىدىكى مهنىۋىي ئاساسالر. 3

)37(--------------------دىنىي ئېتىقادنىڭ ئۆزگىرىشى ۋە ئۇیغۇر خهلق پهرھىزلىرى. 4  
 

 ئىنسان ھایاتىغا ئائىت پهرھىزلىك ئادەتلهر: بۆلۈم ئىككىنچى

   )45(--------------------------------------ئادەم بهدىنىگه ئائىت پهرھىزلهر. 1

 )46(-----------------------------ئىت پهرھىزلهرباشقىالرنىڭ بهدىنىگه ئا )1

  )54(-----------------------------ئۆز بهدىنىگه ئائىت پهرھىزلىك ئادەتلهر )2

  )110(-----------------------------------جىنسىي پهرققه ئاالقىدار پهرھىزلهر. 2

 )111(-------------------------پهرھىزلهر ئائىت پهرقلهندۈرۈشكه جىنىسنى )1

 )114(----------------------------جىنسىي ئېزىقتۇرۇشقا ئائىت پهرھىزلهر )2

 )117(--------------------------------جىنسىي بېسىمغا ئائىت پهرھىزلهر )3

  )122(-----------------------------------جىنسىي تۇرمۇشقا ئائىت پهرھىزلهر. 3

 )122(------------------------ىزلهرنىكاھتىكى جىنسىي ئاالقىگه ئائىت پهرھ )1

 )123(-------------------نىكاھ سىرتىدىكى جىنسىي ئاالقىگه ئائىت پهرھىزلهر )2

 )126(---------------------------------------جىماغا ئائىت پهرھىزلهر )3

  )132(-------------------------------------تۆكىنگه ئائىت پهرھىزلهر-توي. 4
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 )134(----------------------------------الشقا ئائىت پهرھىزلهرالیىق تال )1

 )151(-------------------------------توي مهسلىھهتىگه ئائىت پهرھىزلهر )2

 )155(--------------------------------توینى بېكىتىشكه دائىر پهرھىزلهر )3

 )157(-----------------------------------تویلىشىشقا ئائىت پهرھىزلهر )4

  )163(--------------------ئاجرىشىشقا ۋە قایتا توي قىلىشقا ئائىت پهرھىزلهر )5

  )169(----------------------------------------------تۇغۇم پهرھىزلىرى. 5

 )170(------------------------------ھهیزدار ئایالالرغا ئاالقىدار پهرھىزلهر )1

 )174(------------------------------رھىزلهرھامىلىدار ئایالالرغا ئائىت په )2

 )181(--------------------------------------تۇغۇتقا ئائىت پهرھىزلهر )3

 )189(-------------------------------------بوۋاقالرغا ئائىت پهرھىزلهر )4

  )203(--------------------------------------بالىالرغا ئائىت پهرھىزلهر )5

  )208(----------------------------------ئىچمهككه ئائىت پهرھىزلهر-یېمهك. 6

 )209(---------------------------------------تائام پهرھىزلىرى-غىزا )1

 )225(------------------------------غىزالىنىش ئۇسۇلىغا ئائىت پهرھىزلهر )2

  )234(--------------------------------تاماق تهییارالشقا ئائىت پهرھىزلهر )3

  )245(------------------------------كىچهككه ئائىت پهرھىز ئادەتلىرى-كىیىم. 7

 )246(---------------------كىچهكنىڭ رەڭگىگه ئاالقىدار پهرھىزلهر-كىیىم  )1

 )248(------------------------كىچهك ماتېرىیالىغا ئائىت پهرھىزلهر-كىیىم  )2

 )250(-----------------------ئائىت پهرھىزلهر كىچهكنىڭ پاسونىغا-كىیىم  )3

 )253(--------------------------------كىیىم كىیىشكه ئائىت پهرھىزلهر  )4

 )259(--------------------------------كىیىم تىكىشكه ئائىت پهرھىزلهر  )5

 )262(------------------------كىیىمنى یۇیۇش ۋە قویۇشقا ئائىت پهرھىزلهر  )6

 )267(--------------------------------ىمنى یاماشقا ئائىت پهرھىزلهركىی  )7
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  )269(----------------------------------تۇرالغۇغا ئائىت پهرھىزلىك ئادەتلهر. 8

 )270(----------------------------------ئۆي سېلىشقا ئائىت پهرھىزلهر )1

 )283(--------------------------------------ھویلىغا ئائىت پهرھىزلهر )2

 )287(-----------------------------------ئۆي ئىچىگه ئائىت پهرھىزلهر )3

 )292(---------------------------------ئۆي كۆچۈشكه ئائىت پهرھىزلهر )4

  )296(-----------------------------------------سهپهرگه ئائىت پهرھىزلهر. 9

  )303(-------------------------------هرھىزلهركىچىك تهرەتكه ئائىت پ-چوڭ. 10

  )313(-----------------------------------------------تىل پهرھىزلىرى. 11

 )316(-------------------------------------------ئاتاق پهرھىزلىرى )1

 )323(----------------------شۇم سۆزلهرگه ئائىت پهرھىزلىك تىل ئادەتلىرى )2

 ) 327(-------------------------ەتلىك سۆزلهرگه ئائىت تىل ئادەتلىرىھاقار )3

  )331(-----قهسهم، یامان تىل ۋە قارغىش سۆزلىرىگه ئائىت پهرھىزلىك تىل ئادەتلىرى )4

  )337(-----------------------------------------چۈشكه ئائىت پهرھىزلهر. 12

 )341(---------------------------------چۈش كۆرۈشكه ئائىت پهرھىزلهر )1

 )344(----------------------------چۈشكه تهبىر بېرىشكه ئائىت پهرھىزلهر )2

 )344(-----------------------------------نهس چۈشكه ئائىت پهرھىزلهر )3

  )351(------------------یامان چۈشنىڭ شۇم ئاقىۋىتى تېگىشكه دائىر پهرھىزلهر )4

  )355(-------------------------------ائىت پهرھىزلهرھهرخىل كهسىپلهرگه ئ. 13

 )357(---------------------------------دېھقانچىلىققا ئائىت پهرھىزلهر )1

 )367(-----------------------------------ئوۋچىلىققا ئائىت پهرھىزلهر )2

 )367(----------------------------------باقمىچىلىققا ئائىت پهرھىزلهر )3

 )371(--------------------------------تىجارەتكه ئائىت پهرھىزلهر-داسو )4

  )378(----------------------------------قول سانائهتكه دائىر پهرھىزلهر )5
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  )382(------------------------------------یېتىمگه ئائىت پهرھىزلهر-ئۆلۈم. 14

 )383(--------------------------------------ئۆلۈمگه ئائىت پهرھىزلهر )1

 )387(----------------------------------ھازا ئېچىشقا ئائىت پهرھىزلهر )2

 )391(-----------------------------مېیىتنى كېپهنلهشكه ئائىت پهرھىزلهر )3

 )398(--------------------------------------دەپنىگه ئائىت پهرھىزلهر )4

 )412(--------------------------------------ماتهمگه ئائىت پهرھىزلهر )5

  )418(---------------------------------قهبرە یوقالشقا ئائىت پهرھىزلهر )6

  )421(------------------------------------چىراغقا ئائىت پهرھىزلهر-نهزىرە. 15

  

 تهبىئهت ئهشیالىرى ۋە ھادىسىلىرىگه ئائىت پهرھىزلهر: بۆلۈم ئۈچىنچى

  )431(-----------------------------------------اتقا ئائىت پهرھىزلهرھایۋان. 1

 )431(-------------------------------------قۇشالرغا ئائىت پهرھىزلهر )1

 )436(----------------------------------چاھارپایالرغا ئائىت پهرھىزلهر )2

  )446(------------------ئۆمىلىگۈچى ھایۋان ۋە ھاشارەتلهرگه ئائىت پهرھىزلهر )3

  )449(--------------------------------------ئۆسۈملۈككه ئائىت پهرھىزلهر. 2

  )456(--------------------تهبىئهت جىسىملىرىغا ۋە ھادىسىلىرىگه ئائىت پهرھىزلهر. 3

 )456(-----------------------------ئاسمان جىسىملىرىغا ئائىت پهرھىزلهر )1

 )460(-----------------------------------قىدار پهرھىزلهرھاۋارایىغا ئاال )2

 )462(--------------------------------یهر، سۇ ۋە ئوتقا ئائىت پهرھىزلهر )3

  )268(---------------------------------------چاغ پهرھىزلىرى-ۋاقىت )4

  )476(----------------------------------- سۈنئىي بۇیۇمالرغا ئائىت پهرھىزلهر. 4

  )481(--------------------------------------------پایدىالنمىالر تىزىملىكى

)485(----------------------------------------------------ئاخىرقى سۆز



  مۇقهددىمه
بولغان بىر خىل  مهۋجۇد بىردهك ساھهسىدهبىر  ھهر جهمئىيىتىنىڭئىنسانالر  (Taboo) پهرھىز

 ھادىسىسىگه مهدهنىيهتخىل  بۇ ئىلمىدهھازىرقى زامان فولكلور بولۇپ، ھادىسىسى  هتمهدهنىي

 پهرھىز مهزگىللهرده يېقىنقى. كهلمهكته بېرىلىپ ئېتىبارئىزچىل  ھهم بېرىلگهن ئېتىبار دهسلهپتىال

، ئىنسانشۇناسلىقى، مىللهتشۇناسلىق مهدهنىيهت رهۋىشته تهدرىجىي ئىزدىنىشلهر ئۈستىدىكىئادىتى 

 ئېتىبارغا - دىققهت كۆپ تېخىمۇ دائىرىسىده پهنلهرباشقا بارلىق ئىجتىمائىي  ۋه پسىخولوگىيه

 ئهكس جهھهتلهرده مهلۇم تهرهققىياتىنى جهمئىيىتىنىڭ ئىنسانىيهت پهرھىز. بولماقتا سازاۋهر

 ىياتتهرهقق مهدهنىيهتنىڭ مهنىۋى ۋه مهدهنىيهتماددىي  ۋاقىتتا، ئۇنىڭدابىر  بىلهن ئهتتۈرۈش

 كهلگهنياشاپ  ئىچىدهتورى  پهرھىزلهربىز سانسىز بۈگۈنگىچه، . تۇرىدۇئىپادىلىنىپ  سهۋىيهسى

  .كهلدۇققىاللماي  ھېس چوڭقۇر دېگهندهك لىقىنىمهۋجۇد ئۇنىڭ بولساقمۇ، ئهمما

، توپالنغان سىستېمىلىق قهدهربىر  ئادهتلهرئاالقىدار  ۋه پهرھىزلىرى خهلق ئۇيغۇركىتاب  بۇ  

 ۋهسىقىلهريازما  ۋه ماتېرىيالالر ئهمهلىي بولۇپ، ئۇنىڭدا ئهسهرقىلىنغان  مۇالھىزه ۋه ۇرۇلغانتونۇشت

 ھهم سېلىندى رهتكه ئهستايىدىل پهرھىزلىرى خهلق ئۇيغۇر نۇقتىسىدىنفولكلور ئىلمى ، ئاساسىدا

 بولۇش مهنىسى، پهيدا پهرھىزنىڭ. تونۇشتۇرۇلدى ۋهقىلىندى  مۇالھىزه ئىچىده تۈرلهر ئىنچىكه

 يۈزلىنىشى ئۆزگۈرىشى، تهرهققىيات ۋهساقلىنىشى ، ئىجتىمائىي رولى، ئاالھىدىلىكلىرى، ئاساسلىرى

 نۇقتىسىدىنئادىتى  پهرھىزكىتابتا  ئېيتقاندا، بۇقىسقا قىلىپ . شهرھلهندى مهسىلىلهرقاتارلىق 

  .بېرىلدى يورۇتۇپ مهدهنىيىتى ئادهت – ئۆرپ پۈتۈنبىر  ئۇيغۇرالرنىڭ

چېچىالڭغۇ،  ، ئهمماناھايىتى مول پهرھىزلهر سىستېمىسىدا ئادهتلىرى - ئۆرپ ئۇيغۇر

 بولۇپ مهۋجۇدباغالنغان ھالدا  چهمبهرچهس بىلهن يوسۇنالر - ئادهتباشقا  مۇستهقىل، ئهمما

. قىسمىدۇر تهركىبىي مۇھىم ئىشهنچىنىڭ ئاۋام پهرھىزلىرى خهلق ئۇيغۇر. ھادىسىدۇر مهنىۋى تۇرغان

 بىلهن مۇراسىملىرى ۋهھادىسلىرى  ئادهت  -  ئۆرپخىل  ھهر كۆپىنچه پهرھىزلىرى خهلق ئۇيغۇر

 ئادهت كونكرېت ماتېرىياللىرىنى پهرھىز ئهھۋالدا كهتكهن، مۇشۇنداقبىرىكىپ ، باغلىنىپ

 بىلهن پهرھىزلهر ئاشۇئاندىن ، قىلىش مۇالھىزه ئۇالرنى ھهمده ئېلىشھادىسىلىرى ئىچىدىن ئىلغاپ 
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 مهنىسىنى چوڭقۇر ئادهتلهرنىڭ ئاشۇئارقىلىق  پهرھىزقايتىپ  ئىچىگه ئادهتلهر باغلىنىشلىق

  .نىشاندۇر ۋه نۇقتابىر  ئهھمىيهتلىك تهتقىقاتتىكى مهزكۇر شهرھلهش ۋه چۈشىنىش

چىقىش  قېزىپ تولۇق قهدهربىر  ئادهتلىرىنى پهرھىز ، ئۇيغۇرالرنىڭئايان بولدىكىدېمهك، 

 دىققهت نۇقتىغا قانچهبىز  تۆۋهندىكىبىز ئۈچۈن، ئۈچۈن،  بېرىش يورۇتۇپ سىستېمىلىق ۋه

  :قىلدۇق

  توپالش خىزمىتى ماتېرىيالالرنى ئهمهلىي. 1  

 ھادىسىلهرنى پهرھىزلىك ساھهلهردىكىقايسى  ھهر تۇرغانئارىسىدا ساقلىنىپ  خهلقىمىز

. بېرىلدى پئېلى تهكشۈرۈش ئهمهلىيئارىسىدا  ئۈچۈن، خهلق توپلىۋېلىش ۋهچىقىش  قېزىپ تولۇق

 پهرھىز ئۇيغۇرالرنىڭ ئۈچۈن، مۇئهللىپ ئېرىشىش ماتېرىيالغا بىۋاسته ئىشهنچلىك ۋه تولۇق

تالالشتا  ئوبيېكتى تهكشۈرۈش. باردى ئېلىپ تهكشۈرۈش مهزگىللىك ئۇزاق خېلىقارىتا  ئادىتىگه

رنى ئاساس قىشالقال - يېزا ساقلىنىۋاتقان مۇكهممهل نىسبهتهن يىتىىمهدهن ئهنئهنىۋىي ئۇيغۇر

 ئهتتۈرۈش ئهكىس تولۇق ئىمكانقهدهر ئهھۋالىنى ، ئۆزگىرىشساقلىنىش ئادىتىنىڭ ، پهرھىزقىلىپ

 ئوبيېكتى تهكشۈرۈش كىشىلهر سهۋىيهسىدىكى مهدهنىيهتخىل  ھهر ۋهخىل ياشتىكى  ھهر ئۈچۈن

 3يىلى  - 2005، ئادىتى توپالشقا باشلىغاندىن سىرت پهرھىزيىلدىن تارتىپ  - 1999. قىلىندى

رايونىدىكى  شىنجاڭ شهرقىي ۋه شىنجاڭ بولۇپ، جهنۇبىئاخىر  - ئىلگىرى  ئايغىچه -  7ئايدىن  -

 كۆلهمده كهڭ بىلهن كىشىلهرخىل  ھهر يهرلهردىكى بېرىپ، شۇ ناھىيىلهرگه ۋه  ۋىاليهتقايسى  ھهر

، ئادىتى زپهرھى ـ ئۇيغۇرالرنىڭ ماتېرىيالغامول بولغان بىرىنچى قول  ئۇچرىشىپ، نىسبهتهن

  .توپالندى ماتېرىيالالر ھهققىدىكى ئېتىقادلىرى  -   ئىشهنچئىرىملىك  ۋهقاراشلىرى  پهرھىزلىك

  مهنبهلىرى ماتېرىياليازما . 2  

بولغان ئىلگىرىكى  مهۋجۇد ساھهسىدهبىر  ھهر ئادهتنىڭ – ئۆرپ خهلقىنىڭ ئۇيغۇر

مهقسىدىده،  خاتىرىلهش نىماتېرىيالالر ھهقتىكى شۇ ھهمبىلىش  ئادهتلىرىنى پهرھىزلىك

  .بېرىلدى ئېتىبارتوپالشقا  ماتېرىيالنى تۈرلىكئىككى  تۆۋهندىكى

 تۈرك، ئۇيغۇر ۋه ئهھۋالى شىنجاڭنىڭ قهدىمكى: تارىخ كىتابلىرى قهدىمكى جۇڭگونىڭ) 1(
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 قهدىمكى جۇڭگونىڭ خاتىرىلهر ھهققىدىكىئادىتى  -  ئېتىقادى، ئۆرپدىنىي  مىللهتلىرىنىڭ

 دهۋرلهردهقايسى تارىخىي  ھهر. ئۇچرايدۇ نىسبهتتهئوخشىمىغان  كۆپىنچىسىده ىرىنىڭتارىخنامىل

 ئهلنى«، »تاڭنامه يېڭى«، »تاڭنامهكونا «، »سۈينامه«، »ۋېينامه« ئهسهرلهردىن پۈتۈلگهن

 لىرىنىڭئهجداد ئۇالرنىڭ ۋه ئۇيغۇرالرقاتارلىقالردا » تارىخى يۈهن«، »ئۆرنهكلىرىقىلىش  ئىداره

رايونغا  غهربىي دهۋردهقايسى  ھهر ، يهنهبولغاندىن سىرت خاتىرىلهرئىتىقادىغا ئائىت  مهنىۋىي

 غهربكه تاڭدىكى بۈيۈك« ئهسهرلىرىدىن ئهمهلدارالرنىڭ ۋه سهيياھالرنىڭقىلغان  ساياھهت كېلىپ

 مقۇرۇقارا  ۋه دېڭىزالر  - دهريا«، »ئاڭلىغانلىرىم كۆرگهن يۇرتتا غهربىي«، »خاتىرىسى ساياھهت

 پهرھىز ئۇيغۇرالرنىڭ قاتارلىقالردىمۇ» تهزكىرىسى ئومۇمي يۇرتلىرىنىڭ مۇسۇلمان«، »خاتىرىسى

  .تهمىنلهيدۇ بىلهن ماتېرىيالالربولسا بولمايدىغان  كهم بولۇپ، بۇالرئاالقىدار بايانالر بار  ئادىتىگه

 كهلگهنققا تارىخدا بارلى مهدهنىيهت ئۇيغۇر: كالسسىك ۋهسىقىلهرتىلىدىكى  ئۇيغۇر) 2(

 يهنه تهتقىقاتىنىڭ پهرھىز ئهسهرلهر خاتىرىلهنگهن الرئېتىقاد -  ئىشهنچئىرىملىك  ۋهئادىتى  پهرھىز

 لۇغاتىت دىۋانۇ« كاشغهرىينىڭ مهھمۇد ئاساسهن ئهسهرلهر بۇ. مهنبهسىدۇر ماتېرىيال مۇھىمبىر 

 هئهللۇقت دهۋرىگه ئهسىرى، بۇددا» قۇتادغۇبىلىك« ھاجىپنىڭخاس  يۈسۈپ، » تۈرك

 ، مۇھهممهدباشقا يازمىشالر ۋه، »ھېكايىسى تېكىننىڭئىككى «، »مايتىرى سىمىت« ئهسهرلهردىن

 ، شۇنداقالكىتابى خاراكتېرلىك قامۇسناملىق » ئهھكام مهجمۇئهتۇل« قاراقاشىينىڭ ئىۋهز

ئىت ئا تېبابىتىگه تهزكىرىلهر، ئۇيغۇر ئهسهرلهر، قىسمهن، قاتارلىق »سائهتنامه«، »سالنامه«

تارىخقا ئائىت  ۋه ، ئهدهبىيات، مهدهنىيهتكهقىلىنغان تىل نهشىريىلالردا  يېقىنقى ئهسهرلهر، ھهمده

  .ئىبارهت ئهسهرلهردىن

 ۋه دهستۇرئىسالم دىنىغا ئاالقىدار  ئاساسهن دېگهنده ئهسهرلهردىنىي : ئهسهرلهردىنىي ) 3(

بىر  شهرھلهنگهن ئهقىدهدىنىي  قال، شۇنداكىتابلىرى ھهدىس تۈرلىك ۋه» قۇرئان« ئهسهرلهردىن

 خهلق ئۇيغۇر ئهسهرلهر كېرهككى، بۇ بولۇشىئايان  نۇقتابىر . ئىبارهت ئهسهرلهردىنقىسىم 

ئادىتىنى  پهرھىز يۈرگهنتارقىلىپ  ئىچىده خهلق ئهمهس، بهلكى مهنبهتوپالشتىكى  پهرھىزلىرىنى

  .مهنبهلهردۇرتايىنىدىغان  دهلىللهشته
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 تهرهپلىمه كۆپ ، ئۇالرنىھادىسسى بولغاچقا ئادهت مهنبهلىك كۆپ ىزلىرىپهرھ دېمهك، ئۇيغۇر

 .تهلىپىدۇر مۇقهررهر تهتقىقاتنىڭئىلمىي  شهرھلهش ۋه ، رهتلهشئاساسىدا توپالرش مهنبهلهر

  ئهھمىيىتى رېئال تهتقىقاتىنىڭ پهرھىز. 3

پهنلهر،  تهبىئي. تۇرماقتا باسقۇچىدا گۈللىنىشئىشلىرى  تهتقىقات - پهن جۇڭگونىڭ نۆۋهتته

بارلىققا  نهتىجىلهر خاراكتېرلىك بۆسۈش ساھهسىده پهنلهرقوللىنىشچان  ئهمهلىي ۋهئىجتىمائي 

. يۈزلهنمهكته تۇرۇشقائالدىنقى قاتاردا  خهلقئارادا سهۋىيهسىئىلمىي  پهنلهرنىڭقايسى  كېلىپ، ھهر

بولسىمۇ،  پهنياش  كلهنگهنتى كېيىنرهكقارىغاندا  پهنلهرگهباشقا  جۇڭگودافولكلور  جۈملىدىن

 ئېلىپ ئۈستىده مهدهنىيىتىفولكلور  مىللهتلهرنىڭقايسى  ھهر فولكلورشۇناسلىرىنىڭ جۇڭگو ئهمما

 خىزمهت ۋاستىلىق قۇرۇلۇشىغا مهدهنىيهتماددىي كېلىپ، بارلىققا  كۆپلهپ تهتقىقاتلىرىبارغان 

بېرىپ،  ئۈنۈمتىز  ئهمماباشلىنىپ  كېيىن ئىزدىنىشلهر ھهققىدهئادىتى  پهرھىز دۆلىتىمىزده. قىلماقتا

 تهتقىقاتىنى بېرىلغان ئېلىپ ئۈستىده پهرھىزلىرى ئۇيغۇرقاتاردا  شۇ. قىلدۇرماقتارولىنى جارى  ئۆز

  :مۈمكىن بولۇشى ئىگه ئهھمىيهتكه رېئال تۆۋهندىكىدهك

 ېرىلغانب ئېلىپ بويىچه ساھهلهر ئىنچىكهقايسى  ھهر ۋه دهرىجىسىشاخلىنىش  پهنلهرنىڭ) 1(

 ۋه سهۋىيهسى ئومۇمىي ساھهسىنىڭئىلىم  مىللهتنىڭياكى بىر  دۆلهتبىر  تهتقىقاتالر سىستېمىلىق

 ئۇيغۇرئىزدىنىش  ئۈستىده پهرھىزلىرى ئۇيغۇر ئهھۋالدا مۇشۇنداق. بېرهلهيدۇ كۆرسىتىپھالىتىنى 

 نۆۋىتىده ئۆز بۇ. ئىگه ئهھمىيهتكه مۇھىم تولدۇرۇشتا بوشلۇقنى ساھهسىدىكىفولكلور ئىلمى 

  .سانىلىدۇ بولۇپ ھهسسه مۇناسىپ ئۈچۈنمۇ تهتقىقاتى پهنلهرئىجتىمائى  مىللهتلهرنىڭ

ئىجتىمائىي  ۋهئىقتىسادنى . قىلىدۇ شهرتلىقنى ئالدىنقى دئازا مهنىۋى تهرهققىياتماددىي ) 2(

. كېلىدۇتوغرا  ئۆستۈرۈشكهساپاسىنى  مهنىۋى خهلقنىڭ ئۈچۈن سۈرۈشئىلگىرى  گۈللىنىشنى

روھىنى  كىشىلهرنىڭ ، ئۇالرباركى ئادهتلهر نۇرغۇنقاتارلىق  پهرھىزئارىسىدا  خهلق روشهنكى

تارىخىي  ئادهتلهرنىڭ شۇ ئهنه. قالغان بولۇپ توسالغۇ يۈك، ئىلگىرلىشىگه بوغۇپ، مهنىۋىيىتىگه

 هيرى، خۇراپىي، غئارقىلىق ئايرىپ تهھلىلهر ئهمهسلىكىنىياكى  مۇۋاپىق ، ئهقىلغهقىياپىتىنى

ناچار  ئهشۇنداق خهلقنىئارقىلىق  ، شۇپايدىلىق ئامىلالردىن ئايرىش لهرنىتهركىب ئهقلىي
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پاكالشقا  كهيپىياتنىئىجتىمائىي ، روھىيتىنى ئازات قىلىشقا ئۈزۈشكه، ئۆزقول  ئادهتلهردىن

 پهرھىز دېمهك. ئهھمېيىتىدۇر ۋه ۋهزىپىسى تهتقىقاتنىڭمۇ ئۈستىدىكى پهرھىز دهل - يېتهكلهش

 ئىگه قىممىتىگه مهدهنىيهت ئېچىشتهكيول  ئۆستۈرۈشكهساپاسىنى  مهنىۋى خهلقنىڭ تهتقىقاتى

  .بوالاليدۇ

، قىياپىتى مهنۋى مىللهتنىڭ ئادهتلهريانداشقان ئىرىملىك  ئۇالرغا ۋه ئادهتلىرى پهرھىز) 3(

 ۋه ھىزلىرىپهر ئۇيغۇر. قىسىمىدۇر تهركىبىي مۇھىم تۇرمۇشىنىڭ مهنىۋىي ۋه خاراكتېرىمىللىي 

 ئۆرپ سۈرۈش، مىللهتنىڭئىلگىرى  چۈشىنىشنىئارا  مىللهتلهرقىلىش  تهتقىقئىرىملىك قاراشلىرىنى 

 بېرىش ئېلىپ تهربىيىسى مهدهنىيلىك مهنىۋىيئاساسىدا  ئىگىلهشتوغرا  خاراكتېرىنى ئادهت -

  . ئىگه ئهھمىيهتكه مۇھىم تهرهپلهردهقاتارلىق 

 قانچهبىر  تۆۋهندىكى مهدهنيىتىنىڭفولكلور  ئۇيغۇر يهنه تقىقاتته تۈردىكى بۇباشقا  بۇنىڭدىن

  : پايدىلىق بېرىشكه ئېچىپ تهرىپىنى مۇھىم

 رېئال ۋه كونكرېتلىشىشىئارىسىدا  خهلق ئېتىقادنىڭدىنىي  ۋه ئېتىقاد ئىبتىدائىي، بىرىنچى

  ؛جهريانىھايات مىزانلىرىغا ئايلىنىش 

  ؛قانۇنىيىتى ئۇنىڭ ۋه ، ئۆزگىرىشىساقلىنىشى ىرىنىڭئىزنال ئېتىقاد ئىبتىدائىي، ئىككىنچى

زىچ  تهرهپلىرىنىڭ ھهرقايسى مهدهنيىتىنىڭ مهنىۋىي مىللهتنىڭ بىلهن ئۈچىنچى، پهرھىزلهر

  ؛ مۇناسىبىتى

ئارىسىدىكى  خهلق ۋهقاراش  ماتېرىيالىستىكساددا ، بىلىملىرى پهنئىجتىمائىي تۆتىنچى، 

.تهرهققىياتى ۋهتارقىلىشى  لىدهشهك پهرھىز نىڭچۈشهنچىلهر نىيپهن



  ئۇيغۇر پهرھىزلىرى ھهققىده قىسقىچه بايان: بۆلۈم. 1
  

  پهرھىز ھهققىده چۈشىنىك. 1

 پېنىفولكلور  بولۇپ، ئۇھادىسىسى  مهدهنىيهت ئهنئهۋىتارقالغان  كهڭ ئىچىده خهلق پهرھىز

 ساھهسىدهئىلىم  قئاراخهل. قىلىنىدۇ تهتقىق سۈپىتىدهفولكلورى تارمىقى  ئېتىقاد دائىرىسىده

 ئهسلىده سۆزى" تابۇ". ئاتىلىدۇ دهپ) taboo( تابۇھادىسىسى  مهدهنىيهت ئىبارهت پهرھىزدىن

تىلىدىن  خهلقلهرنىڭ يهرلىك ياشىغۇچىتاقىم ئاراللىرىدا  پولىنېزىيهئوكياندىكى  تېنىچ جهنۇبىي

" بولمايدىغان لىچېقىلغى"، "مۇقهددهس" مهنىسىئاساسىي  بولۇپ، ئۇنىڭ سۆز ئۆزلهشكهن

  .ئىبارهت دېگهندىن

 ئۈستىده تۇرۇپ، پهرھىزلهرچىقىپ  نۇقتىسىدىن مىللهتشۇناسلىق ۋه ئنسانشۇناسلىق

 ياۋروپا ھهققىده پهرھىز. باشالنغانىدى ئوتتۇرىسىدا ئهسىرنىڭ XIX ياۋروپادائىزدىنىش 

 فرېئود سېگموند، )Ernest.Cassier( كاسسىئېر ئېرنىسىت،  ئالىملىرىدىن ئىنسانشۇناسلىرى

)Sigmund.Freud(فرازېر.گ.، ج )J.G.Frazer ( پهرھىزدىن بويىچه نۇقتىالر مۇئهييهنقاتارلىقالر 

 پهرھىز ئهھلىنىڭئىلىم  نهپهر ئۈچ يۇقىرىدىكى. شهرھلىدىھادىسىسىنى  مهدهنىيهت ئىبارهت

 رۈشلهرنىڭچۈشهندۈ ھهققىدىكى پهرھىزلهر نۆۋهتته تهبىرى ۋه يېشىمىتوغرىسىدىكى ئىلمىي 

  .لىنىدۇھېساب خاراكتېردىكلىرى ۋهكىللىك

 تېمىلىق مهخسۇسناملىق  )Totem & Taboo(» پهرھىز ۋه توتېم« ئۆزىنىڭ رېئودف

، "تابۇ": كۆرسىتىدۇ شۇنداق بۆلىكىدهناملىق » ھېسسىيات زىددىيهتلىك ۋه پهرھىز« ئهسىرىنىڭ

 پهرھىز بىلهنئالدى . ئىگه مهناغان ئىككى خىل ئوخشمىغا قهلبىده پولېنىزىيهلىكلهر" پهرھىز"

، 'هتهرلىكخ'، 'سىرلىق' ئۇ تهرهپتىنبىر  ئىگه، يهنه مهنىسىگه' ئالىي جاناپ'، 'ۇقهددهسم'

 چېقىلىشقا بوغۇلغان، شۇنداقال ۋه چهكلهنگهن سۆزى تابۇ. ...  ئىگه مهناسىغا' ناپاك'، 'هكلهنگهنچ'
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ئېيتقاندا، ئاددىي قىلىپ  ①."بىلدۈرىدۇ قىنىمهۋجۇدلى نهرسىلهرنىڭ خاراكتېردىكىبولمايدىغان 

سىرلىق  ئاالھىده ئورۇنالشقان ۋۇجۇدىغا ئالۋاستىالر –جىن  ۋه ئادهم بولۇشى پهيدا پهرھىزنىڭ

روھىيىتى  ئىنسانىيهتنىڭچىقىشىنى  كېلىپ پهرھىزنىڭ فىرېئود روشهنكى. سهۋهبىدىندۇر كۈچنىڭ

 ھهققىدىكى بولۇشى پهيدا پهرھىزنىڭ ئۇنىڭ. چۈشهندۈرگهن نۇقتىسىدىنپىسخىكىسى  ۋه

اليىق  چۈشهندۈرۈشكه مهھىيىتىنى تۈرلىرىنىڭ پهرھىز نۇرغۇنقارىشى " پىسخىكا زىددىيهتلىك"

  .كېلىدۇ

قاراشقا  كۆزبىر خىل  يهنهتوغرىسىدىكى بايانلىرى  پهرھىز فرازېرنىڭ ئىنسانشۇناسى ئهنگىلىيه

 مۇھىمتوغرىلىق  پهرھىز ئهسىرىده مهشھۇرناملىق » شاخ ئالتۇن« ئۆزىنىڭ فرازېر. قىلىدۇ ۋهكىللىك

 ئاالھىده مهلۇم ئهگهر": قارايدۇ دهپ مۇنداق ئهسىرىده ئۇ. قويغانىدى ئوتتۇرىغاقاراشالرنى  كۆز

ئىنسان  كهلسه، ئۇنداقتا ئېلپ خهتهر ۋهخاپىلىق  نىسبهتهنئىنسانغا  ئاقىۋىتى قىلىقنىڭ – ھهرىكهت

 ، شۇنداققىلماسلىقى الزىم ھهرىكهتنى ئۇنداق بىلهن ىياتچانلىقئېھتناھايىتى  رهۋىشته تهبىئي

 ئۆزىنىڭئىنسان ئېيتقاندا، قىلىپ  باشقىچه. بولىدۇساقالنغىلى  ئاقىۋهتتىن بۇنداققىلغاندىال 

 بويىچه ئېتىقاد - ئىشهنچتوغرىسىدىكى خاتا بىلىشى ئاساسىدىكى خاتا  مۇناسىبىتى نهتىجه- سهۋهب

 ئۆزىنىئىنسان ئېيتقاندا، قىلىپ  قىسقىچه. كېرهكشالرنى قىلماسلىقى ئى كهلتۈرىدىغان ئاپهت

 ، ھهربولدىكى شۇ خۇالسىسى ھهققىدىكى پهرھىز فرازېرنىڭ ②."كېرهك بويسۇندۇرۇشى پهرھىزگه

 ، بۇالرقالسا بولۇپ كهمقانداق بىر ئامىل  ھهرئارىدىكى تاپىدۇ،  تهركىبئامىلدىن  ئۈچ پهرھىزبىر 

سۇبيېكتى،  پهرھىزنىڭ: ئامىل بولسا ئۈچ بۇ. بولمايدۇ يېتهرلىك رۈشكهشهكىللهندۈ پهرھىز

  .ئىبارهت مهقسىتىدىن پهرھىزنىڭ ۋه ئوبيېكتى پهرھىزنىڭ

 ئۇ جۈملىدىن. چۈشهندۈرىدۇ نۇقتىسىدىن سېھىرگهرلىك يهنه پهرھىزلهرنى فرازېر

 ىمى، مۇھباشقا بۆلگهندىن دهپ سېھىرگهرلىكپاسسىپ  ۋهئاكتىپ  سېھىرگهرلىكنى

يول  مۇھىم چۈشىنىشكهئادىتىنى  ، پهرھىزچىقىپ يېشىپئىچكىي پرىنسىپلىرىنى  سېھىرگهرلىكنىڭ

                                                        
  .بهت - 31،  ، خهنزۇچه نهشىرىيىلى  -1986نهشرىياتى،  جېنۋېن، »پهرھىز ۋه تۇتېم«: فرېئود.سىگمۇند  ①
 ، بېيجىڭ، خهنزۇچهيىلى -  1987نهشرىياتى،  سهنئىتى – ئهدهبىيات خهلق جۇڭگو، »شاخ ئالتۇن«: فرازېر.گ.ج] ئهنگىلىيه[   ②

  .بهت-31نهشىرى،  تهرجىمه
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 قېتىم تۈنجىپرىنسىپىنى  تهشكىلىي سېھىرگهرلىكنىڭپاسسىپ  ۋهبارلىق ئاكتىپ . بهردى ئېچىپ

الپ ئىزاھ تهپسىلىي ئهسهردهناملىق » شاخ ئالتۇن« بىلهن دهلىللهر ئهتراپلىق نىسبهتهن فرازېر

پرىنسىپىنى  ئىدىيۋىتايىنىدىغان  بولۇشتا مهۋجۇد سېھرىگهرلىكبىز  ئهگهر": يازغان ئىدى مۇنداق

: يىغىنچاقالشقا بولىدىغانلىقىنى بايقايمىز تهرهپكهئىككى  ، ئۇنىقىلىدىغان بولساق تهھلىل

 ۋهبكهسه چوقۇم نهتىچهئىشىنىش ياكى  دهپ قىلىدۇ پهيدائوخشىشىنى  ئۆز نهرسه ، ھهربىرىنچى

ئارىسدا  نهرسىلهر ئۇچراشقانئارا  - ، ئۆزئىككىنچى؛ ئىشىشى پرىنسىپى دهپ بولىدۇئوخشاش 

يىراق  ئوتتۇرىسىدىكى كېيىنمۇ، ئۇالر ئۈزۈلگهندىن مۇناسىبىتى تېگىشىش -  ئۇچرىشىش

ئوخشاشلىق ‹ئالدىنقىسىنى . ئىشىنىش پرىنسىپى دهپ بولىدۇ مهۋجۇد تهسىرئارا  -  ئۆز ئارىلىقتىنمۇ

بىرىنچى  كىشىلهر سېھىرگهرلىكته. بولىدۇئاتاشقا  دهپ› قانۇنىيىتى تېگشىش‹ياكى › قانۇنىيىتى

قىلماقچى  ئۆزىقىلىش ئارقىلىقال  تهقلىد ، پهقهتدىن چىقىپ› ئوخشاشلىق‹ ، يهنىپرىنسىپ

 نهرسه مهلۇم ئهگهر تۇرۇپ، ئۇئىككىنچى پرىنسىپتىن چىقىپ ئاشۇرااليدۇ؛  ئهمهلگهبولغان ئىشىنى 

. ئۆتكۈزهلهيدۇ تهسىر ئادهمگه ھېلىقىئارقىلىق  نهرسه ، ئهشۇبولسىال ئۇچراشقان ئادهمگه مهلۇم

 ئهمهسلكىگهبىر قىسمى ياكى بىر قىسمى  بهدىنىنىڭ ئادهمنىڭ ھېلىقى نهرسىنىڭ ئهشۇ بۇنىڭدا

› سېھرىگهرلىك تهقلىدىي‹ سېھرىگهرلىكئاساسالنغان  قانۇنىيىتىگهئوخشاشلىق . قارالمايدۇ

 سېھرىگهرلىكئاساسالنغان  قانۇنىيىتىگه تېگىشىشياكى  قانۇنىيىتى ئۇچرىشىش. ېيىلىدۇد

 ئاساسهن، سېھرىگهرلكتهبايانىغا  يۇقىرىقى فرازېرنىڭ ①.دېيلىدۇ› سېھرىگهرلىكى ئۇچرىشىش‹

  :بولىدۇئايرىشقا  تۈرگهئىككى  مۇنداقئاساسلىنىدىغان پرىنسىپالرنى 

 بۇ): Symbolism( قانۇنىيىتى سمۋولياكى ) Law of Similarity( قانۇنىيىتىئوخشاشلىق . 1

قىلىشقا بولىدىغان  سمۋولئارا -ئۆز ۋه كېتىدىغانئوخشاپ  ، ئومۇمهنبولسا مهزمۇنى قانۇنىيهتنىڭ

 مۇنداق بۇنىڭدا. ئىبارهت كۆرسىتىدۇ، دېگهندىن تهسىر رهۋىشتهسىرلىق  بىرىگه- بىر شهيئلهر

  : ئىككى تارماق پرىنسىپ بار

ئوخشاپ  ئۆزىگه نهرسهبىر ): Like cause like(قىلىدۇ  پهيدائوخشىشىنى  ئۆز نهرسه ھهر )1(

                                                        
 ، بېيجىڭ، خهنزۇچهيىلى -1987نهشرىياتى،  سهنئىتى – اتئهدهبىي خهلق جۇڭگو، »شاخ ئالتۇن«: فرازېر.گ.ج] ئهنگىلىيه[   ①

  .بهتلهر -  32، -31، توم -1نهشىرى،  تهرجىمه
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 نهتىجىگه ، ھهقىقىيقىلىنسىال تهقلىد شهيئىگه ھهقىقىي پهقهت. قىلىدۇ پهيدا نهرسىنى كېتىدىغان

 ، رهقىبىمۇسانچىسا ھهيكىلىگه تهقلىدىي رهقىبىنىڭ ئۆز مهسىلهن، يىڭنىنى. بولىدۇ ئېرىشكىلى

  .يارىلىنىدۇ ھهقىقهتهن

ئوخشايدىغان  نهرسىگه مهلۇم): Like cures like(داۋالىيااليدۇ ئوخشىشىنى  ئۆز نهرسه ھهر) 2(

 دهپ شۇم نهرسىلهرقارالغان  دهپناپاك  شۇڭا. تىزگىنلهيدۇ نهرسىنى ھهقىقىي شۇ نهرسهساختا 

  .داۋالىيااليدۇ كېسهللهرنىقارالغان 

). Law of Contagion( قانۇنىيىتى يۇقۇشياكى ) Law of Contact( قانۇنىيىتى ئۇچرىشىش. 2

  :ئىككى تارماق پرىنسىپى بار بۇنىڭمۇ

 رهۋىشته يوشۇرۇن بۆلهكلهرقايسى  ھهرئاجرالغان  گهۋدىدىن پۈتۈنبىر  مهلۇم ئومۇمهن) 1(

 كېيىنمۇ، يهنىالئايرىلغاندىن  بهدىنىدىن ئادهمچاچ مهسىلهن، . كۆرسىتىدۇ تهسىر بىرىگه- بىر

  .ئىشلىتىلىدۇ كۆرسىتىشته تهسىر بهدىنىگه ئادهم

 شهيئىئىككى  تۇرغانلىكى تېگىشىپ، ئۇچرىشپ مهزگىلئىلگىرى بىر  ئومۇمهن) 2(

 -كىيىم  بىلهن بهدىنى مهسىلهن، ئادهم. ساقلىنىدۇ داۋاملىق تهسىرسىرلىق  مهلۇم ئوتتۇرىسىدا

  .قىلىدۇپرىنسىپنى ئاساس  مۇشۇراشالر قا سېھرىي ھهققىدىكى مۇناسىبهت ئوتتۇرسىدىكى كېچهكلهر

ئاكتىپ  سېھىرگهرلىكنى يهنه ۋاقىتتابىر  بىلهب يېشىش قانۇنىيىتىنى سېھىرگهرلىكنىڭ فرازېر

  . ئاتايدۇ دهپ سېھىرگهرلىكپاسسىپ  بۆلۈپ، پهرھىزنى تۈرگهئىككى  دهپ سېھىرگهرلىك

ئىنسان  پهرھىزده" زىنېگى قارىشىنىڭ كۆزتوغرىسىدىكى  پهرھىز كاسسىئېرنىڭ. ئېرنىست

ناملىق » ھهققىدهئىنسان « ئۆزىنىڭ ئۇ. ئىبارهت دېگهندىن" ئاساس قورقۇش ۋۇجۇدىدىكى

 ھهزهرئىشتىن  مهلۇمھالدا  تهببىئىي ئهمهس، بهلكى تهجرىبهماھىيىتى  پهرھىزنىڭ": ئهسىرىده

 بولۇپ مهۋجۇد مهدهنيىتىده خهلق مىللهتلهرنىڭقايسى  ھهر دۇنيادىكى. كۆرسىتىدۇ دهپ ①"ئهيلهش

" پىسخىكىسى ۋهھىمه" ئېيتقان ، كاسسىئېرقارىغاندا ئهھۋالىدىن ئادهتلىرىنىڭ پهرھىز تۇرغان

  .كېلىدۇ ئۇيغۇن چۈشهندۈرۈشكهچىقىشىنى  كېلپ پهرھىزلهرنىڭقىسىم  كۆپ مۇتلهق تهلىماتى
                                                        

 نهشرى ، خهنزۇچهئاي -12يىلى  -1985نهشرىياتى،  تهرجىمه شاڭخهي، »ھهققىدهئىنسان «: كاسسىئېر ئېرنېست] گېرمانىيه[   ①
  .بهتلهر -134، - 133
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هددهس، مۇق ئۆزىنىڭ ئىنسانالرنىڭ ، پهرھىزقارىغاندا يېغىنچاقالپقاراشالرنى  دىكىيۇقىرى

 يهنه ۋه چهكلهش ئۆزىنىقارىتا  ھهرىكهتلهرگه ۋه شهيئىي بىلگهن دهپ بولمايدۇچىقىلىغىلى  ۋهپاك 

 پۈتۈنبىر  ئىبارهتتارتىشتىن  ئۆزىنى ھهرىكهتلهردىن ۋه نهرسهقارىغان  دهپ شۇم ۋهپاسكىنا ، ناپاك

  .نامىدۇر ئومۇمىي جهرياننىڭ

سۇبيېكتى،  پهرھىزنىڭاس بولىدىغان ئامىلالر ئاس شهكىللهندۈرۈشكه پهرھىزلهرنى يۇقىرىدا

ئىنسان  ئوبيېكتى روشهنكى، پهرھىزنىڭ. ئىدۇق ئېيتقان ئىبارهت، دهپ مهقسىتىدىن ۋه ئوبيېكتى

بولمايدىغان ياكى  چېقىلغىلى. قارالغان دهپ مۇقهددهس تۈپهيلى سهۋهبلهر مۇئهييهن تهرىپىدىن

قىلىقنى ھهرىكهت،  كېرهك، شۇنداقال – نهرسه ۋه ئادهمبولمايدىغان  چېقىلغىلى شۇملىقىدىن

ئىش  ئۇنىڭ ۋه ئادهم بۇزغان كىرگهن، چهكلىمىنىرايونغا  چهكلهنگهنبولسا  ېكتىيسۇب. كۆرسىتىدۇ

 ئوبيېكتىنىڭ پهرھىزئارقىلىق  قويۇش چهكلىمه شۇنداقبولسا  مهقسهد. كۆرسىتىدۇ ھهرىكىتىنى

 پهرھىزنىڭبولغاندا  شۇنداق. بولىدۇ ئېلىشدىنى ئال ۋه توسۇش بولۇشىنى دۇچار ئاقىۋهتكهيامان 

 ئۇچ ئىبارهتجازادىن  ۋه نهرسه، چهكلىمه مۇقهددهسبولمايدىغان  چېقىلغىلىئاساسىي ئامىلىنى 

  .بولىدۇقاراشقا  ئۆزگهرتىپ نۇقتىغا

 ياۋايىلىق ئىنسانىيهتنىڭ دهسلهپته ئهڭ پهرھىز سۈپىتىدىكىپائالىيىتى  ئاڭبىر خىل 

 پهرھىزلهرئاساسالنغاندا  تهتقىقاتلىرىغا ئالىملىرىنىڭ غهرب. بولغانىدى ىللىنىپشهك دهۋرىدىال

 پهيداچاغدا  شهكىللهنگهنقاراشلىرى  كۆز ھهققىدىكى كۈچلهرتاشقىرى  تهبئهتتىن ئىنسانالرنىڭ

 ئىنسانالرنىڭ ئىبتىدائىي بولۇشى پهيدا قارىشىنىڭروھ  ئىنسانالرنىڭ ئىبتىدائىي. بولغان

قاتارلىق پىسخىك  چۈش تونۇشى، شۇنداقالساددا  ھهققىدىكىجىسمى  ئۆز ۋه تۇيغۇسىتهپهككۇرى، 

 ئىبتىدائىيباشقا  ئۇنىڭدىن. لىكتۇرمۇناسىبهت بىلهن چۈشهندۈرۈشى ۋه چۈشىنىشخاتا  ھادىسلهرنى

روھ  سهۋهبىدىن چۈشهندۈرمىگهنلىكىتوغرا  ۋه تونۇمىغانلىقىتوغرا  مهسىلىسىنى ئۆلۈمئىنسانالر 

 پهرھىزلهرنىڭ نۆۋهتتىكىقارىشى  ئۆلمهسلىكروھ . قالغان شهكىللىنىپ تولۇق قارىشىمۇ لىكئۆلمهس

روھ  ھهممىدهباشقا  ئۇنىڭدىن. تۇرماقتا بولۇپ مهنبهسى بولۇش پهيدائاساسى  قىسمىنىڭ كۆپ خېلى

 زېمىنىچىقىش  كېلىپ مۇھىم پهرھىزلىرىنىڭ ئىنسانىيهت پۈتۈن) Animism-ئانىمىزىم(بار قارىشى 
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  .لىنىدۇھېساب

 تهرهپتىكىچىقىشىغا دائىر پىسخىكا  كېلىپ پهرھىزلهرنىڭ چۈشهندۈرۈش قىسقىچه يۇقىرىقى

بىلىش مهسىلهن،  – ھالهتلهرپىسخىك  مهنىدىكىساپ  پهرھىزلهربارلىق  ئهمهلىيهتته. ئىزاھالردۇر

 ھهققىدىكى ىئۆزلىر ۋه تهبىئهت، جهمئىيهت ئىنسانالرنىڭ سهۋهبىدىن چهكلىمىلىكى نىڭسهۋىيهسى

توغرىسىدىكى  ئۆلمهيدىغانلىقى روھىنىڭ بولۇشى، ئۇالرنىڭ تهرهپلىمهبىر  ۋه  كهمچىل تونۇشىنىڭ

 ، تېخىمۇئانىمىستىك قارىشىدىن باشقا دېگهن بولىدۇروھ  مهۋجۇداتتا پۈتۈن ئۇالرنىڭ ، ۋهقارشى

، شارائىتى مۇھىت جۇغراپىيهلىك ئۆزلىرىنىڭ قهۋملهرنىڭ ۋه مىللهتقايسى  ھهر مۇھىمى

 سهۋهبىدىنقاتارلىق ئامىلالر  ئهنئهنىسى مهدهنىيهتمىللىي  ۋه شهكلى تۇرمۇش – ئىشلهپچىقىرىش

 ۋهماددىي قواليلىق  ۋه مهنىۋى ئۆزلىرىگه ئىنسانالرنىڭ تۇيغۇسى مهنپهئهت بۇنداق. شهكىللهنگهن

نى ئالىدىغان بىر ئالدى خهتهرنىڭ ۋهبولغان زىيان  ئېھتىمالىچىقىش  ئىزدهيدىغان، كېلىپ بهخت

 مهنىۋى ئېھتىياجغا سهۋهبىدىن، مۇنداق تهلهب ۋه ئېھتىياج بۇنداق. تۇرتهلهب ۋه ئېھتىياجخىل 

 پهرھىزلهرئاساس قىلغان بىر قاتار  قوشۇلۇپ، مهنپهئهتدارلىقنى ئهقىدىلهرسىرلىق  جهھهتتىكى

. رول ئوينىغان مۇھىمر دىنال سۈنىئىي شهكىللىنىشىده پهرھىزلهرنىڭباشقا  ئۇندىن. شهكىللهنگهن

 بۇنداق. بولىدۇ ئىگه چهكلىمىلهرگهبىر قاتار دىنىي  دائىرىسىده ئۆزقانداق بىر دىن  ھهر

ئورتاق  تهرىپىدىن كىشلهر بولسۇن، نۇرغۇن رهۋىشته ئهقلى غهيرىيياكى  ئهقلىي مهيلى چهكىلىمىلهر

 سهۋهبىدىنروھى ئامىلالر  ۋه ئىالھى پهرھىزلهر لىكمۇناسىبهتدىنالرغا  سۈنئىي. قىلىنىدۇ قوبۇل

بىلىش  پهرھىزلهردىنئىپىتىدائىي دىنالر ئاساسىدىكى  ۋه ئېتىقاد ئىبتىدائىي دهرىجىده مهلۇم

  .شهكىللىرىدۇر يۈكسهلگهن ۋه كۆتۈرۈلگهن يۇقىرى جهھهتته

 تهتقىقاتتا ئۈستىدىكى پهرھىزلهر چوڭقۇرلىشىۋاتقان كۇنسايىن دائىرىسدهنى ېفولكلور پ

 پهرھىزلهر مهنىدىكى ھهقىقىي مىللهتلهرده شۇكى، نۇرغۇن مهسىلهبىر  تېگىشلىك تۇرۇشقائايدىڭالش

 تولىمۇ پهرق ئوتتۇرسىدىكى بهلگىلىمىلىرى قانۇن ۋه چهكلىمىلىرى ئهخالق ئادهتتىكى بىلهن

. ئىشتۇر مۈشكۇل ئېتىش پهرق تۇرۇپبولماي  ئۆلچهم مۇئهييهن ئۈچۈن، ئۇالرنىبولغانلىقى  ئىنچىكه

 پهرھىز بىلهنئالدى بولۇپ،  ئۇقۇمبىر  كاتېگۇرىيىسىدىكى ئادهت – ئۆرپ مهنىۋى پهرھىز نكىروشه
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 كېلىۋاتقان داۋاملىشىپ بېرى قهدىمدىن ئهڭ قهۋمنىڭ ۋه مىللهت مهلۇم چهكلىمىلهرقارالغان  دهپ

 ېلىخ ۋه ئاڭسىزلىقى ئىنسانالرنىڭ بولۇپ، پهرھىزلهرده تۇرغۇزۇلغانئاساسىغا  ئېتىقادىئورتاق 

 كاتېگورىيىسىده ئهخالق. تۇرىدۇ ئورۇندائامىللىرى ئاساسىي  ئهقلىيچىلىك غهيرىي دهرىجىده چوڭ

 ۋه ، مهنپهئهتلىكقىلماسلىق -قىلش قوبۇل ئهقلىنىڭئىپادىلىنىدىغان ئىنسان  كۈچلۈك

 مهجبۇرىي ۋه چهكلهش مهجبۇرىي مهنىسىدىكىقاتارلىق  چانلىقمهقسهدبولۇش،  مهنپهئهتسىز

. لىنىدۇھېساب نهرسىلهر ئهھمىيهتسىز تېخىمۇ ئۈچۈن پهرھىزلهرئامىل  يسىرتقى ئىبارهت نتېڭىشتى

كېلىپ  سهۋهبىدىنبىلىش  دهپ مۇقهددهس ھادىسلهرنى ۋه شهيئى مۇئهييهن پهرھىزلهرده

 - ئۆز رهۋهشته ئاڭلىق تىنسهۋهب شۇ ۋهقىلىش  ھېس خهتهر – خهۋهپ ۋه ئهيمىنىشچىقىدىغان 

دىننىي  مۇئهييهندائىم  پهرھىزلهر ئۈستىگه ئۇنىڭ. تۇرىدۇ ئورۇندا ىممۇھ چهكلهش ئۆزىنى

ئىپادىلىسىمۇ،  ئۆزىدهدىنىي خاھىشنى  مهلۇم گهرچه ئهخالق. قىلىدۇ مهزمۇنئاساسىي  نىئېتىقاد

. باسالمايدۇئورنىنى  مهنپهئهتدارلىقنىڭ ۋه ئهقلىيچىلىكنىڭھامان  تۈسدىنىي  ، ئۇنىڭدىكىبىراق

، مهقسهدياكى  بولسۇن جهھهتتىنئاساسى  بولۇش پهيدا مهيلى پهرھىز بىلهن القئهخ تىنسهۋهب شۇ

 ئهلۋهتته. پهرقلىنىدۇ بولسۇن، تۈپتىن جهھهتتىن ئۆزگىرىشپىسخىك  جهرياندىكى شۇ  ۋه  ئۇسۇل

 قهدىمكىبىراق بىز . روشهندۇر تولىمۇ بۇ سۆزلىمىسهكمۇ پهرقىنى قانۇننىڭ  بىلهن پهرھىز

 پهرھىز تۇرغۇزۇلغانئاساسىغا  ئىېتىقاد مهلۇم جهمئىيهتلىرىده ىيهتدهۋرلهرده، ئىنسان

 پهيدا جهمئىيهتنىڭسىنىپىي . قاقالمايمىز چهتكه ئۆتىگهنلىكىنىرولىنى  قانۇننىڭ سىستېمىسىنىڭ

 پهرھىزلهرنىڭ مهنىدىكى ھهقىقىي دهل بۇ ئهپسۇسكى. بولدى پهيدا قانۇنالرمۇ ئهگىشىپ بولۇشىغا

  .قالدى بولۇپباشلىنىشى  يۈزلىنىشىنىڭقاراپ  شقايوقۇلۇشقا، سۇسلىشى

ھادىسىلىرىدىن  ئادهت – ئۆرپباشقا  پهرھىزلهر ئىچىده ئادهتلىرى – ئۆرپ ئۇيغۇر پۈتۈن

زىچ  بىلهن ئادهتلهر – ئۆرپباشقا  ، بهلكىبولماسىتىن ئهقىدهقاراش ياكى  كۆز تۇرغانئايرىلىپ 

 ھهر سىستېمىسىنىڭ ئادهتلىرى – ئۆرپ ئۇيغۇر. رئادهتتۇبىر  كهتكهن گهۋدىلىشىپباغلىنىپ بىر 

 پهرھىزلىرى مۇناسىپ ئۆزىگه ئادهتنىڭ – ئۆرپبىر  ، ھهرسالىدىغان بولساق نهزهربىر تارمىقىغا 

فولكورىدىكى خالىغان بىر  كهسىپ – ھۈنهر مهسىلهن، ئۇيغۇر. يېتىمىزقىلىپ  ھېسبارلىقىنى 
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. مهۋجۇدتۇر پهرھىزلهر تۇتاشئاالقىدار بىر  هنئهتكهسياكى  ھۈنهربىر  ئېيتساق، ھهر ئېلىپ تۈرنى

بولغان  پهرھىزلهربىر قاتار   قېلىپالشقان نىسبهتهنمۇ پائالىيهتكهياكى  مۇراسىمخالىغان  يهنه

  . بولىدۇ

 چوڭقۇر جهھهتتىن بولۇش پهيدا پهرھىزلىرى ، ئۇيغۇرئوخشاشال پهرھىزلىرىگه مىللهتباشقا 

 ئۇيغۇرقىسىم  كۆپ مۇتلهق گهرچه. ئىگهجتىمائىي ئاساسقا ئى ۋهدىنىي ، ماددىيمهنىۋى، 

يىلتىز قىلغان  ئۆزىگهئانىمىستىك قاراشالرنى  ۋه ئېتىقادساددا  دهۋرلهردىكى ئىبتىدائىي پهرھىزلىرى

 ىئېتىقاددىن ئۇسۇلى،  ئىشلهپچىقىرىش دهۋرلهردىكى كېينكى پهرھىزلهر نۇرغۇن بولسىمۇ، يهنه

 پهرھىزلهرنى سهھىپىلهرده يۇقىرىدىكىبىز . بولغان پهيداغان ئاساستا قىل زېمىنقاتارلىقالرنى  

. ئوخشىمايدۇسالمىقى  ئىگهللهيدىغان پهرھىزلهردهخىلدىكى  شۇ ئامىلالرنىڭ شهكىللهندۈرگهن

 ئۇيغۇرالر دهۋرلهرده قهدىمكى پهرھىزلىرى ئۇيغۇرشامان دىنىغا ئاالقىدار  ۋه ئېتىقاد ئىبتىدائىي

 ۋه شهيئىلهرشامان دىنىدىكى ئىالھىي  يهنه ۋه ھادىسىلهر ۋه شهيئىرىغان قا مۇقهددهس، دهپ

  . چىققان مهيدانغاھالدا  بېقىنغان ھهرىكهتلهرگه

. بىرىدۇر ئامىلالرنىڭ مۇھىم بهلگۈلىگۈچى خاراكتېرىنى پهرھىزلهرنىڭ شهكلى ئىشلهپچىقىرىش

 ئىچىگه ئۆز باغۋهنچىلىكنىمۇ بۇ(دېھقانچىلىق  كېلىۋاتقان شۇغۇللىنىپ بېرىتارىختىن  ئۇيغۇرالر

 ئۇزۇن، ئۇسۇلىئىگىلىكىدىكى تارىخى  ئوۋچىلىق قىسمهن ۋه چارۋىچىلىق، )ئالىدۇ

بولۇپ،  شهكىللىرى ئىشلهپچىقىرىش سىڭگهنئامىللىرى  ئېتىقاد نۇرغۇن سىستېمىالشقان، ھهتتا

مهسىلهن، . ۇدتۇرمهۋج پهرھىزلهر ئىگهرولىغا  چهكلىمىلىك كۈچلۈك تۈرىدهبىر  ھهر ئۇالرنىڭ

ئۇسۇلى، ئىشلىتىلىش  ، ئۇالرنىڭسايمان-بىر قورال ھهر تۈرىدهبىر  ھهر ئىگىلىكىنىڭ دېھقانچىلىق

 يهرگه تېرىغان زىرائهت". مهۋجۇد پهرھىزلهر لىكمۇناسىبهتقاتارلىقالرغا  ئادهم ۋه ۋاقتى، سورۇن

 ئېلىپ پهرھىزنى دېگهن ››ۇبولىدئاغرىقچان  پۇتى بولمايدىكهن ئۇنداق. بولىدۇيامان  دهسسىسه

قارىتا  ھهرىكهتكهبىر  تۈرىدىكى تېرىش زىرائهت ئېگىلىكىنىڭ دېھقانچىلىق پهقهت بۇ ئېيتساق

 ئهنئهنىۋى نۇرغۇن شهكلىده ئىشلهپچىقىرىش پۈتۈن لىغانداھېساب شۇنداق. چهكلىمىدۇر قويۇلغان

  .بولىدۇ مهۋجۇد پهرھىزلهر ۋهقاراشالر 
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  ئۇقۇمى ۋه ئۇنىڭ بىر قانچه شهكلى" ىزپهرھ"ئۇيغۇرالردىكى . 2

، باشلىغان شهكىللهندۈرۈشكهچاغلىرىدىن باشالپال  گۆدهكلىك ئىنسانالرنىڭ پهرھىز

زىچ ئاالقىدار بولغان بىر خىل  بىلهن مۇھىتى مهدهنىيهت ۋهدىن ئىتىقادى ، قارىشى دۇنيا ئۇالرنىڭ

 ئۆزىنى شهيئى، ھادىسىلهردىن قارالغان دهپ شۇم ۋه بولۇپ، خهتهرلىكھادىسىسى  مهدهنىيهت

قالغان  دهپناپاك چېقىلماسلىق،  شهيئىلهرگهقارالغان  دهپ تۇرۇش، مۇقهددهسيىراق ئهپقېچىش، 

 بولۇپ تهدبىرى ئېلىشئالدىنى  خاراكتېردىكىتارتىشقا ئوخشاش پاسىپ  ئۆزىنى نهرسىلهردىن

ئوكيان  تېنچ يالغۇز كهندهكئۆت كۆرسىتىپئىلىم ساھىبلىرى  خۇددى ئادهت بۇنداق. لىنىدۇھېساب

، بولماستىن مهۋجۇدئىرقتىكى ئىنسانالر ئارىسىدىال  تهنلىكقارا  ۋه تهنلىك قۇڭۇرقىرغاقلىرىدىكى 

تىلى  ، مىللهتلهرنىڭبىراق. ھادىسىدۇربولغان  مهۋجۇد ئومۇميۈزلىك جهمئىيهتته ھهرقانداق بهلكى

ئارىسىدا ئوخشىمىغان نامالردا  للهتلهرمىئوخشىمىغان  ئادهتنىڭ تىن، بۇنداقسهۋهبئوخشىمىغان 

بولغان  مهۋجۇدئارىسىدا  پولېنىزىيىلىكلهر. سانىلىدۇ بولۇپ ئهھۋال تهبىئىي تۇرىشى بولۇپ مهۋجۇد

 ئاتالغۇ، شۇنداقال ېگهندTaboo“ “ بىلدۈرىدىغان ئۇقۇمنى ئۇ ۋه ئادهت بۇ ئىبارهت پهرھىزدىن

 ياۋروپالىقباشقا  ۋه كۇكقارىشى كاپىتان  (mana)" كۈچئىالھىي "ئاالقىدار بولغان  ئادهتكه بۇ

ئىلىم كېيىن، بولغاندىن  مهلۇم ساھهسىگهئىلىم  ياۋروپا بىلهن ۋاستىسى ئىكىسپىدىتسىيىچىلهرنىڭ

 جهمئىيهتلىرىده ۋهئارىسىدا  تۈركۈملىرىباشقا ئىنسان  ئادهتنىڭ بىلدۈرگهن ئاتالغۇ بۇساھىبلىرى 

 مهنىسىنى ئادهتنىڭ بۇنداقتىللىرىدا  ، ياۋروپاباشقا ىندهلىللىگهند ئىكهنلىكىنى مهۋجۇد

 Taboo““تىلىدىكى  پولىنىزىيىلىكلهر سهۋهبىدىنبولمىغانلىقى  سۆزنىڭبىر  ئومۇمالشتۇرۇپ

 “قىلىنغان  تىرانىسكرپىتسىيهئىنگىلىز تىلىدا  بىلهن شۇنىڭ. قىلدى قوبۇل ئهينهن ئاتالغۇسىنى

“Tabooباشلىدى ئىشلىتىشكه ۋهقىلىندى  قوبۇل سۈپىتىده الغۇئاتئىلمىي  رهسمىي ۇسىئاتالغ .

 بۇ ئىبارهتدىن "  تابۇ" ساھاسىدىكىلهرئوخشاش ئىلىم  ئاتالغۇسىغا (Totem)" توتېم" خۇددى

  .قالدى كۆنۈپ ئاتالغۇغا

ئائىت  تهتقىقاتىغا كېيىن، پهرھىزباشالنغاندىن  جۇڭگۇدا تهتقىقاتالر ھهققىدىكى پهرھىز
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 ”塔布“ بويىچه تهرجىمىسى ئاھاڭ سۆزى» Taboo‹‹تىلىدىكى  ياۋروپا دهئهسهرلهر خهنزۇچه

 مهنىداشغا " تابۇ"ئىلىم ساھىبلىرى  خهنزۇ بىرگه بىلهن شۇنىڭ. ئىشلىتىلدى يېزىلىپ شهكلىده

 بۇتىلىدا  ، خهنزۇچىققانلىقى ئوتتۇرىغا ۋهسىقىلهردهيازما  دهۋرىدىكى خهن نىڭ ”禁忌“ سۆز

 ۋه ”塔布“ ئېلىپ نهزهرگه بېرىدىغانلىقىنى مهنهئوخشاش  هنىسگهم نىڭ" تابۇ" خۇددى سۆزنىڭ

“禁忌”ئائىت  تهتقىقاتىغا پهرھىز جۇڭگۇدا كۈندهھازىرقى . ئىشلهتتى مهنىده تهڭ سۆزلىرىنى

 بهزىده ۋه ئىشلىتلگهنلىكىنى سۆزىنىڭ”塔布“ سۆزى، بهزىده”禁忌“ كۆپرهك ماقالىلهرده ۋه ئهسهر

  .كۆرىمىز ىنىئىشلىتىلگهنلىكئارىالش  ئىككىسىنىڭ

 ساھهسىگهئىلىم  ئۇيغۇر سۈپىتىده پهن مۇستهقىليىللىرىدا فولكلور  - 80 ئهسىرنىڭ - 20

 قىسمهنئائىت  تهتقىقاتىغا ئېتنوگرافىيه ۋه تهتقىقاتىفولكلور كېيىن،  تونۇشتۇرۇلغاندىن

قان چىق مهيدانغا كېيىن شۇنىڭدىن. تونۇشتۇرۇلدىئادىتى  پهرھىز ئۇيغۇرالرنىڭ ئهسهرلهرده

تىلىغا فارس تىلىدىن ئىلگىرىكى زاماندىال  ئۇيغۇر بىرلىكته بىلهن ئاتالغۇسى" تابۇ" ئهسهرلهرده

 مهنىسىگه نىڭ" تابۇ" كىشىلهرنىڭ ئهمما. ئىشلىتىلدى بىرلىكته سۆزى" پهرھىز" كىرگهن ئۆزلىشىپ

ىتىلىدىغان ئىشل كۆپرهك ئاتالغۇسى" پهرھىز"ئهگىشىپ،  بېرىشىغا ئېشىپ چۈشهنچىسىنىڭبولغان 

 سۆزىنى" پهرھىز" ئهمهس، بهلكى سۆزىنى" تابۇ"كىتابتا  بۇبىز . كهلدىبارلىققا  ئهھۋالمۇ

  .ئۆتىمىز چۈشهندۈرۈپ تۆۋهنده ئهھمېيىتىنى ۋه زۆرۈرىيىتى بۇنىڭ. ئىشلهتتۇق

قىلىپ  قوبۇلدىنالنى  سۈنئىيقايسى  ھهر ۋه تۇرغان باسقۇچىدا ئېتىقاد ئىبتىدائىي ئۇيغۇرالر

ناپاك  ۋه ، مۇقهددهسساقلىنىش خهتهردىن - خهۋپتاشقىرى  تهبىئهتتىن" مهزگىللهرده نتۇرغا

 - سۆز تۈرلىك ئۇقۇمنى مهنىسىدىكى" ئېلىشئالدىنى  ئاپهتنىڭ چېقىلماسلىق، سېھرىي شهيئىلهرگه

ئانا تىلىدا  ئۇيغۇرالرنىڭ بىۋاسته بهزىلىرى بۇالرنىڭ. ئىدى كهلگهن ئىپادىلهپ بىلهن ئىبارىلهر

قىلغان  ئېتىقاد ئۆزلىرىبىر قىسمى  ، يهنهبولغان بولسا ئاتالغۇالر ئىشلىتىلگهن ۋهبولغان  هيداپ

 پهرھىزدىن دېمهك، ئۇيغۇرالرنىڭ. ئىدى سۆزلهرقىلىنغان  قوبۇلباشقا تىلالردىن  ۋاستىسىدهدىنالر 

 ئېتىقاد نىڭئۇيغۇرالر يهنه نۇقتىسىدىن تهۋهلىك سۆزلىرىنىڭ ئىپادىلىگهن ئادهتنى بۇ ئىبارهت

  . بولىدۇئالغىلى  چۈشىنىپ مهسىلىلهرنىدائىر بىر قاتار  پسىخىكىسىگه
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 سۆزبىر  دېگهن) قورۇق( ”قورىغ“ ئهسىرىده» تۈرك لۇغاتىت دىۋانۇ« كاشغهرىينىڭ مهھمۇد

 مهخسۇسمال باقىدىغان  قورۇق، بهگلهرنىڭ: قرغ “ شهرھىيلىشىچه كاشغهرىينىڭ مهھمۇد. بار

ئىلىم  ①”.دېيىلىدۇ شۇنداق نهرسىمۇقانداق  ھهر كۈزىتىلىدىغان ۋه ىدىغان، قورۇغدىليايلىقى

ناملىق » بايان قىسقىچهتارىخىدىن  مهدهنىيىتى ئۇيغۇر قهدىمكى« ئهپهندى تۇرسۇنساھىبى ئىمىن 

 ②.قارايدۇ دهپ تهڭداشغا " تابۇ" سۆزىنى» قورۇق«ئىزاھلىغان  كاشغهرىي مهھمۇد ماقالىسىده

 چۈنكى. بولمايدۇقارىغىلى  دهپ تهڭداشغا " تابۇ" جهھهتتىن مهنه سىۆزىنى" قورۇق" بىزنىڭچه

 بۇنداقبىراق بهرسىمۇ،  مهنىنى دېگهن نهرسه كۈزىتىلىدىغان ۋهقوغدىلىدىغان  سۆزى" قورۇق"

ساقالش ، الردىن قوغداش... بۇالڭچى ۋهئوغرى  نهرسىلهرنىباشقا  ۋه چارۋىالرنى -قوغداش مال 

 نهرسىلهرنى مهلۇم سۆزنىڭ بۇ ده» تۈرك لۇغاتىت دىۋانۇ« ئۇستىگه ۇنىڭئ. بېرىدۇ مهنىسىنى

 شۇنىمۇبىراق . بارلىقىنى  ئىزاھلىمىغان مهناسىنىڭ قوغداشتهك سهۋهبىدىنبىلىش  دهپ مۇقهدده

 ۋه مۇقهددهس سۆزى" قورۇق" ئاشۇتىلىدا  ئۇيغۇر قهدىمكى بولىدۇكى، ئهگهر مۇئهييهنلهشتۈرۈشكه

 تهرهپلهرگه چېقىلماسلىقىدهك باشقىالرنىڭ ، ئۇالرغاقوغداش نهرسىلهرنى قارالغان دهپناپاك 

 سۆزدۇر ئىپادىلىگۈچى مهزمۇنىنى قىسمهن نىڭ" تابۇ"ئاتالمىسىنى " قورۇق"قارىتىلغان بولسا بىز 

  . قارىيااليمىز دهپ

 بهزىده سۆز بۇ. ئۇچرايدۇ سۆزبىر  دېگهن" باچاغ" تىكىستلىرىده تۇرپان تۈركچه قهدىمكى

 دېگهنلىك ③"يېيىشتاماق  پهرھىز، گۆشسىز" مهنىسىنى سۆزنىڭ بۇ. يېزىلغان دهپمۇ" پاچاغ" يهنه

 ئۇيغۇرالرنىڭ ئىشهنگۈچى دهۋرلهرده، بۇدداغاقىلغان  ئېتىقاددىنىغا  بۇددا ئۇيغۇرالر سۆز بولۇپ، بۇ

 نىنىيوسۇ - ئادهت تۇتۇشتهك پهرھىز يېيىشتىنتاماق  گۆشلۈك يېيىش، يهنىتاماق  گۆشسىز

 چهكلىمىلهرگهتائام قىسمىدىكى  -غىزا  پهقهت ئادىتىنىڭ پهرھىز سۆز بۇبىراق . كهلگهن ئىپادىلهپ

 شۇنداقتىمۇ. بېرهلمهيدۇ كۆرسىتىپ مهنىسىنى ئومۇمىي ئادىتىنىڭ پهرھىز بولۇپ، بۇقارىتىلغان 

                                                        
نهشىرى، ئۇيغۇرچه،  -  1ئاي  – 8يىلى  – 1980نهشرىياتى،  خهلق شىنجاڭ، »تۈرك غاتىتلۇ دىۋانۇ«: كاشغهرىي مهھمۇد   ①

  .بهت – 486
  .سان – 4يىلى  -  1997، »مهدهنىيىتى شىنجاڭ«   ②
ئۇيغۇرچه،  نهشىرى، -  1، ئاي - 1يىلى، -  1989نهشىرياتى،  ئۆسمۈرلهر -ياشالر  شىنجاڭ، »لۇغىتىتىلى  ئۇيغۇر قهدىمكى«   ③

  .هتب – 277
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دىنىدىكى  بۇددا ۋردهدهبىر  ئۇزاق تۇرغانقىلىپ  ئېتىقاددىنىغا  بۇددا ئۇيغۇرالر ئاتالغۇسى" پاچاغ"

 ئۇيغۇرالر. ئىشلىتىلگهن بىرلىكته بىلهن ئاتالغۇ سانسىكرىتچهباشقا  بىلدۈرگۈچى ئۇقۇمىنى پهرھىز

 چهكلىمىسىنىڭ يېيىشتاماقالرنى  گۆشسىز كېيىن، شۇنداقال كهچكهندىن ۋاز ئېتىقادىدىن بۇددا

 چۈشۈپ تهركىبىدىنفوندى  لۇغهتئاساسىي  تىلىنىڭ ئۇيغۇر ئاتالغۇ ئهگىشىپ، بۇبىكار قىلىنىشىغا 

  . قالغان

 سۆز سوغدىچه سۆز بۇ. ئۇچرايدۇ سۆزبىر  دېگهن" چخشپت"دا » تېشى مهڭگۈ كۆلتىگىن«

" چاخساپات" ئۇيغۇرالر سۆزنى بۇ. تۇر  ①»تۇتماق ، پهرھىزقىلماق پهرھىز‹‹ مهنىسى بولۇپ

 بىلهن" Siksapada" ئاتالغۇ مهنىلىكسانسكرىت تىلىدىكى ئوخشاش  ئۇنىقىلىپ  پۇزتهلهب شهكلىده

 نىڭ" Siksapada". ئىشلىتىلگهن مهنىده شۇ تىمۇ» مايتىرى سىمىت« سۆز بۇ. ئىشلهتكهن بىرلىكته

راھىبلىرىغا قارىتىلغان ئون خىل  بۇددا بولۇپ، ئۇ دېگهنلىك" پهرھىزئون " مهنىسى ئهسلى

" چاخساپاتلىغ"ولغان ب شهكلى سۈپهت يهنه سۆزىنىڭ" چاخساپات" ②.كۆرىستهتتى چهكلىمىنى

 مهنىده دېگهن" بولمايدىغان... پهرھىزلىك، يېگىلى، تۇتقىلى، چېقىلغىلى، كۆرگىلى" سۆزى

 تۇرغاندىنىغا ئىتىقاد قىلىپ  بۇددا بولىدۇكى، ئۇيغۇرالر كۆرۈشكه ئهھۋالدىن بۇ. ئىشلىتىلگهن

 هكلىمىلهرنىچ ۋه پهرھىزدىن ئىچىدىكى  بىلهن سۆزى" چاخساپات" ئىچىده مهزگىل ئۇزاق

  .كهلگهن ئىپادىلهپ ئومۇمالشتۇرۇپ

 ئاتالغۇلىرىدىن پهرھىز دېنىدىكى كېيىن، بۇدداقىلغاندىن  قوبۇلئىسالم دىنىنى  ئۇيغۇرالر

 ئاتالغۇالرنى مهنىسىدىكى" چهكلىمه" ۋه" پهرھىز"تىلىدىن  ۋاقىتتا، ئهرهببىر  بىلهن كېچىش ۋاز

 مهنا" ھارام". دۇر" مهكرۇھ" ۋه" ھارام" ئاتالغۇىككى ئ مۇھىم ئهڭئىچىدىكى  بۇالر. قىلدى قوبۇل

 مهنىلهرگه دېگهندهك" كېلىدىغان مۇخالىپ قائىدىگهدىنىي چهكلهنگهن، قانۇنسىز، " جهھهتتىن

 چهكلهنگهنقىلىشى  مۇسۇلمانالرنىڭئىسالم دىنىدا  ئهكسىچه ئۇقۇمىنىڭ" ھاالل" بولۇپ، ئۇ ئىگه

كېچهك،  –كىيىم ئىچمهك،  – ئىدىيه، ھهرىكهت، يېمهكنهرسىلهر، جۈملىدىن،  ۋهبارلىق ئىش 

                                                        
نهشىرى، ئۇيغۇرچه،  -  1، ئاي -  1، يىلى -  1989نهشىرياتى،  ئۆسمۈرلهر -ياشالر  شىنجاڭ، »لۇغىتىتىلى  ئۇيغۇر قهدىمكى«   ①

  .بهت – 211
 تهرجىمهتاشقىي  جۇڭگو، »لۇغىتى قىسقىچهدىنلىرى  دۇنيا خهنزۇچه – ئېنگىلىزچه، ئېنگىلىزچه – خهنزۇچه«: يوۋلياڭ دۇ   ②

  .بهت – 206نهشرى، خهنزۇچه،  – 1ئاي  – 2يىلى  – 1994كىتى، شېرى نهشرىياتى
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 ۋهپاك بولمىغان ، نورمال بولمىغان ساھهسىدىكى تۇرمۇش كۈندىلىكقاتارلىق  تۇرۇش – يۈرۈش

بولسا " مهكرۇھ". ئىشلىتىلىدۇ كۆرسىتىشكهقىلىقالرنى  – ھهرىكهتساغالم بولمىغان 

بهلگىلهنمىگهن،  ئېنىق بهزىده دهستۇرالرداي ئىسالمى بولۇپ، ئۇ سۆز مهنىسىدىكى" نهپرهتلىنهرلىك"

. ئىشلىتىلىدۇ كۆرسىتىشكه ھهرىكهتلهرنىقارىلىدىغان  دهپاليىق  ئهيىبلهشكه شهرىئهتته ئهمما

ئىسالم " مهكرۇھ" ۋه" ھارام". تۇرىدۇ كېيىندىن ' ھارام"" مهكرۇھ" جهھهتته دهرىجىسى چهكلىمه

 پائالىيهتدىنىي  ۋه تۇرمۇشدىنىي  كۆپىنچه ئۇالر بىلهن بولۇش ئاتالغۇالردىنى ئىچىدىكى خاس 

تاشقىرى  چهكلىمىلىرىدىنئىسالم دىنى  يهنه سۆزلهرنىڭ بۇبىراق . قوللىنىلىدۇ كۆپرهك ساھهسىده

 مهنىسىدىكى ئادهت – ئۆرپ سۆزلهر بۇ ئۈستىگه ئۇنىڭ. مهۋجۇد ئهھۋالىمۇ ئىپادىلهش مهزمۇنالرنى

بىر  بىلهن ئاتالغۇئىككى  مهزكۇر ئۇيغۇرالر. كېتهلمهيدۇ ئىپادىلهپ ئهينهن ئۇقۇمىنى" پهرھىز"

" مهكرۇھ" ۋه" ھارام"دائىرىسى  سۆزنىڭ بۇ. ئىشلىتىدۇ سۆزنى بۇ ئىبارهتدىن " پهرھىز" يهنه ۋاقىتتا

" تابۇ" يهنه ، بهلكىئىلىپال قالماستىن ئىچىگه ئۆز ھهرىكهتنى - سۆز ۋه شهيئى چهكلهنگهنئارقىلىق 

 مهنىسى سۆزنىڭ بۇ. ئالىدۇ ئىچىگه ئۆز مهنىسىنىمۇ تېببىيخاس  ئۆزىگه دهمهنىسىنى، ھهم نىڭ

ئىچمهكلهر؛  -  يېمهك  چهكلهنگهن ، چهكلهنمهك؛ يېيىشتىنساقالنماق، تارتماق ئۆزىنى" ئهسلىده

 مهنىنى كهڭرهك سۆزىدىن" تابۇ" سۆزى" پهرھىز"تۇرۇپتۇكى،  كۆرۈنۈپ .تۇر ①."قىلماق ئېھتىيات

 مهنىسىساقلىنىش  ھهرىكهتتىن –ئىش  ۋه ئىچمهك - يېمهك مهلۇم ئۇنىڭدا. ۇئالىد ئىچىگه ئۆز

 يېمهسلىكغىزاالرنى  مهلۇم بىلهن ئۋتىبارىساقلىق ساقالش  تىبابهتچىلىكته يهنهباشقا  بولۇشتىن

 ئېنىقتوغرىلىق  كهلگهنلىكىقاچان كىرىپ  ئاتالمىسىنىڭ" پهرھىز"تىلىغا  ئۇيغۇر. بار مهنىسىمۇ

 ئۇيغۇرالرئارىلىقتا  ئهسىرگىچه - 15تاكى  ئهسىردىن - 10 سۆزنىڭ بۇ شۇنداقتىمۇ. يوق مهلۇمات

 تۈركۈمبىر  كىرگهن ئۆزلىشىپتىلىغا  ئۇيغۇر تهسىرىدهئاالقىسى  مهدهنىيهت پارسالرنىڭ بىلهن

 ئهرهب، شۇنداقال ۋهپارس ئۇيغۇر، ئاسىيادا  غهربى ۋهئاسىيا  كىرگهنلىكىنى، ئوتتۇراقاتارىدا  سۆزلهر

ئىلمىي  تىبابهت ئۇيغۇر ئهسىرلهرده -  13~  12 گۈللهنگهنئىلىملىرى ئارىالش  تىبابهتھىندى 

  .جهزىنلهشتۈرهلهيمىزقوللىنىشقا باشلىغانلىقىنى  ساھهسىده

                                                        
  .بهت – 437نهشرى، ئاي  – 9يىلى  – 1981، ، سودا كىتابخانىسى»لۇغهت خهنزۇچه – پارىسچه«   ①
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بولغان ئىلمىي  مهنىداش بىلهن" Tabu" سۆزى" پهرھىز" ساھهسىدهئىلىم  ئۇيغۇر نۆۋهتته

" پهرھىز" بىزمۇ. ئىشلىتىلىۋاتىدۇ بويىچه مهنا قىقىرىيۇ ھهم مۇقىملىشىۋاتىدۇ سۈپىتىدهنام 

 ئىشلهتمهسلىكنى ئىمكانقهدهر سۆزىنى' تابۇ"مۇقىملىشىشىنى،  ئۈچۈن مهنا مهزكۇر ئىبارىسىنىڭ

 سۆزلىرى" چاخساپات"، "باچاغ"، "قورۇغ"تارىختا قولالنغان  ئۇيغۇرالر چۈنكى. قىلىمىز تهشهببۇس

. قالغان چۈشۈپ ىدىنتهركىب لۇغهتئاساسىي  تىلىنىڭ ئۇيغۇرتارىدا قا سۆزلهرئاللىقاچان كونىرىغان 

 بۇ ئۈستىگه ئۇنىڭ. ئىشلىتىلىدۇ دائىرىسىدهدىن  كۆپىنچهئىبارىلىرى بولسا " مهكرۇھ" ۋه" ھارام"

ئازراق  ئهھۋالقوللىنىلىدىغان  شهكلىدهئىسىم . قوللىنىلىدۇ شهكلىده سۈپهت كۆپىنچه سۆزئىككى 

 پهرھىزلهرنىئاالقىدار  بىلهنئىسالم دىنى  ئىچىده پهرھىز ئومۇمىي هقهتپ ئۇالر. ئۇچرايدۇ

 پهرھىز تىنسهۋهبقايسى  ھهرىكهتىنىڭ -ئىش  ۋه نهرسه مهلۇم ئىپادىلهشكه، بولۇپمۇ

 مهنىداش بىلهن" تابۇ" سۆزىنى" پهرھىز" نۆۋهتته. ئىشلىتىلىدۇ ئىپادىلهشكهقىلىنىدىغانلىقىنى 

قايسى  ھهر قىيۇقىرى ئىباره بۇ بىلهنئالدى شۇكى،  يهنهئىمكانىيىتى  نىڭقوللىنىش سۈپىتىده ئاتالغۇ

تىلىدا  ، خهنزۇقالسا ئۇندىن. كېلىدۇ يېقىن جهھهتته مهنا ئاتالغۇسىغا" تابۇ"قارىغاندا  ئاتالغۇالرغا

“禁忌” ئىلىم ساھىبلىرى  خهنزۇ ، يهنهتاشقىرى ئىشلىتىلگهندىن مهنىسىدىمۇ تىبابهت يهنه سۆزى

 ئهھۋالمۇ سۆزىدىكى" پهرھىز". قوللىنىلىدۇئارىالش  ھالهتته مهنىداش بىلهن ”塔布“ ىنتهرىپىد

، ئارىالش ئىشلىتىلىش بىلهن" تابۇ" مهنىسىدىكىبىز فولكلور ئادىتى . ئوخشايدۇ شۇنىڭغا خۇددى

 مهسىلىسىنى قېلىپالشتۇرۇش مهسىلىسىدىكى ئاتالغۇئىلمى  ۋه شهكلى ئىپادىلهشتىلىدىكى   ئۇيغۇر

تىلى  ئۇيغۇر يهنهقىلىش  مۇنداق. قوللىنىمىز سۈپىتىده ئاتالغۇئىلمى  سۆزىنى" پهرھىز"لىشىپ ئوي

  .پايدىلىقتۇر تهرهققىياتىغاتىل  ۋه ئادىتىگه

 مهنىسىنى ، پهرھىزئىبارىنى ئىشلىتىلىپ دېگهن" بولىدۇقىلسا يامان "...  يهنه ئۇيغۇرالر

 نهرسىگه مهلۇم( قىلساڭ مۇنداق" دېگهنلىك" ۇبولىديامان ". تىل ئادىتى بار ئىپادىلهيدىغان

 ئاقىۋهت خهيرىلىك ساڭا...)  چېقىلساڭ، قارىساڭ، تۇتساڭ، يېقىنالشساڭ، سۆزلىسهڭ، ئويلىساڭ

ناھايىتى زور  سۆز بۇ. دېگهنلىكتۇر" بولىسهنگىرىپتار  ئاقىۋهتكهيامان  ۋه شۇم كهلمهيدۇ، بهلكى

 رېئالياكى بولسۇن،  دائىرىسدهدىن  بولۇپ، مهيلى هئىگ خاراكتېرىگه ئومۇمالشتۇرۇش دهرىجىده



 27

 مهسىلىلهرده ئهخالقىيياكى  ۋه بولسۇن دائىرىسىده ئادهتلهر خۇراپىي ئادهتتىكى تۇرمۇشتىكى

شۇملۇق، ئاپهت،  كىشىلهرگهقاچان  ھهر سۆزى" يامان" بۇنىڭدىكى. ئىشلىتىلىدۇ بولسۇن، كهڭ

 سۆزى" يامان" بۇبىراق . تۇرىدۇ ئهسلىتىپ ۋالالرنىئهھقاتارلىق  ئاقىۋهتيامان خهتهر، گۇناھ، 

خهتهرلىك، چىقىدىغان  كېلىپخىالپلىق قىلىشتىن  پهرھىزلهرگه ۋاقىتتا، نۇرغۇنبىر  بىلهن شۇنىڭ

 كېلىپخىالپلىق قىلىشتىن  پهرھىزلهرگه ئابىستراكىتالشتۇرۇۋهتكهچكه، نۇرغۇن ئاقىۋهتلهرگه شۇم

" يامان" ئاشۇئورنىغا  ئۇنتۇلۇپ، ئۇالرنىڭ تهرىپىدىن كىشىلهر نهتىجه ئهمهلىيچىقىدىغان 

 جۈملهئاددىي  ئهمهس، بهلكى سۆزبىر " بولىدۇيامان "تهرهپتىن، بىر  يهنه. ئورۇنالشقان

  .بولمايدۇ ئىشلهتكىلى سۈپىتىده ئاتالغۇئىلمىي  ئۇنى شۇڭا. بىرىكمىدۇر شهكلىدىكى

  

  ىي ئاساسالرئۇيغۇر پهرھىزلىرىنىڭ كېلىپ چىقىشىدىكى مهنىۋ. 3

بىلىپ  دهپ" مۇقهددهس"ياكى " پاسكىنا"، "خهتهرلىك" شهيئىلهرنى مۇئهييهن كىشلهرنىڭ

 پهرھىز چهكلهپ ئۆزىنىقىلىقالردىن  -ھهرىكهت  – سۆز مۇئهييهن ، ھهمدهچىقىلماسلىقى ئۇالرغا

 ھهرىكهتتىن سۆز ۋه شهيئى ئاشۇنداق مهقسىدىئاخىرقى  تىنكى، كىشلهرنىڭسهۋهب شۇ تۇتۇشى

 -بااليى  ۋه خهتهر -  خهۋپ بۇنداق ھالبۇكى. ئىبارهتساقلىنىشتىن  خهتهردىن كېلىدىغان ئۆزىگه

. كېلىدۇ كۈچلهردىنتاشقىرى  تهبىئهتتىن ئهمهس، بهلكى ئهمهلىيهتتىنرىئال  ۋه دۇنياقازا رىئال 

 ن، تهبىئهتتىئىشنىش مهۋجۇدلىقىغا كۈچلهرنىڭتاشقىرى  ، تهبىئهتتىنئايانكى ھهممىمىزگه

 تهقدىرىنى دۇنيانىڭ ۋهئىنسان كېلىدۇ،  ئېلىپ ئاپهت ۋه بهختئىنسانالرغا  كۈچلهرتاشقىرى 

بولغان  پهيدا دهۋرلهردهكىينكى  ۋه ئېتىقاددىنىي  ئىبتىدائىي دهلئىشنىش  دهپ تۇرىدۇ تىزگىنلهپ

 پهرھىزلهربولغاچقا بىز  شۇنداق. ئاساسىدۇر مهنىۋى تۈپكى كېلىشىنىڭبارلىققا  دىنالرنىڭ سۈنئىي

 دائىرىسىدهدىن  مۇئهييهن چۈشىنىشكه، پهرھىزلهرنىباغالپ  ئېتىقادالرنىقايسى دىنىي  ھهر بىلهن

  .بولىمىز مهجبۇر چۈشهندۈرۈشكهباغالپ  ئېتىقادلىرىغا ئىشهنچ دىنالرنىڭ شۇ

 دهۋرلىرىده ئېتىقاد ئىبتىدائىيئوخشاش  مىللهتلهرگه نۇرغۇنباشقا  خۇددى ئۇيغۇرالر

 مهزگىللهرده ، كېيىنكىباشقا ئىشهنگهندىن) فېتشىزىم - چوقۇنۇش تهبىئهتكه(ىنلىرىغا د تهبىئهت
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قايسى  ھهر ئۇيغۇرالرنىڭ. كېلىۋاتىدۇئىشنىپ  ۋه ئىشهندىبىر قاتار دىنالرغا  كىرگهنسىرتتىن 

. كېڭهيدىدائىرىسى ئۆزگهردى،  ئۈزلۈكسىز ئوبيېكتلىرى پهرھىزلهرنىڭ پهرھىزلىرىده دهۋرلهردىكى

قارالغان  كېلىدۇ، دهپ ئېلىپ خهتهر - خهۋپ بىلهنئوخشىمىغان دىنالرغا ئىشىنىش  دېگهنلىك بۇ

 مهزمۇنىنىڭ دىنالرنىڭ بۇ. سىستېمىالشتى ۋه كۆپهيدى ئاڭدا" كۈچلهرتاشقىرى  تهبىئهتتىن"

  ھهم پهرھىزلهرنىمۇ ۋاقتتا، مۇناسىپبىر  بىلهنچىقىرىش  كهلتۈرۈپ سىستېمىلىشىشىنى

تارىختا  ئهجدادلىرى ئۇالرنىڭ ۋه ئۇيغۇرالر تۆۋهندهبىز . ۇردى، مۇرهككهپلهشتۇردىسېستېمىالشت

 ئۇيغۇرقىلىشىمىز  بۇنداق. ئۆتىمىزبايان قىلىپ   قىسقىچهخىل دىنالرنى  ھهر كهلگهنئىشىنىپ 

ئاالقىدار  بىلهن شهكىللىنىشى پهرھىزلىرىنىڭ نۇقتىسىدىن، ئۇيغۇر بولۇش پهيدا پهرھىزلىرىنىڭ

  .ئۈچۈندۇر بېرىش يورۇتۇپباغالپ  بىلهن پهرھىزلهر ساھهلهرنى مهنىۋىيبىر قىسىم  بولغان

 تۈركۈملىرىنىڭباشقا ئىنسان  خۇددى شهكىللىنىشى پهرھىزلىرىنىڭ روشهنكى، ئۇيغۇر

 ئۇيغۇرالرنىڭ چۈنكى. ئوخشايدۇ شهكىللىنىشىگه پهرھىزلهرنىڭبولغان  مهۋجۇدئارىسىدا 

 رېئال دهۋرلهردىكىئوخشاش ئىپتىدائى  تۈركۈملىرىگهىنسان باشقا ئ خۇددى ئهجدادلىرىمۇ

 دوستانه ھهم دۈشمهنلىك ھهم بىلهن تهبىئهت ئىچىدهشارائىتلىرى  تۇرمۇش ۋه ئىشلهپچىقىرىش

، ئانىمىزىم ، يهنهتاشقىرى كهلگهندىنياشاپ  ئىچىده تۇيغۇالرسىرلىق  ۋه ۋهھىمه ئىچىده ئاالقىلهر

 مهنىۋىئوخشاش  تۇتېمىزىمغا ۋه ئېتىقادچىلىقى بىئهتته ئىبتىدائىي، روھ قاراشلىرى

  .كهلگهن بولۇپ ئىشهنچىلهردىن

 رېئال ۋه مۇھىتىياشاش  تهبىئى ئهجدادلىرىنىڭ ئۇيغۇرالر  پهرھىزلىرى بىلهن، ئۇيغۇرئالدى 

 ئۆزگىچه ئىچىدهئادىتى  - ئۆرپ خهلق. كهلگهن مهيدانغاقىلغان ھالدا  شهرتشارائىتنى ئالدىنقى 

ياشاش  ئهجدادلىرىنىڭ ئۇيغۇرالر تهبىئىيكى پهرھىزلهربولغان  مهۋجۇد سۈپىتده ئاڭائىي ئىجتىم

 پهرھىزلهر. كهلگهنئايرىلمىغان ھالدا بارلىققا  ئهمهلىيىتىدىن ئىشلهپچىقىرىش، تۇرمۇش ۋه مۇھىتى

 ىڭئىنسانالرن يهنه ئۇ بىلهن بولۇشئالغان ئىپادىسى  شهكلىنى ئادهت قاراشنىڭ دۇنيا مۇئهييهن

 ئهينى ئۆزىنى ئىنساننىڭ ۋه تۆۋهنلىكى، تهبىئهتنى، جهمئىيهتنى سهۋىيهسىنىڭبىلىش تونۇش، 

 ئۇيغۇر يهنى پهرھىزلهرنىڭ تىنسهۋهب شۇ. مهھسۇلىدۇر بىۋاسته قىاللمىغانلىقىنىڭئىنكاس 
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 تونۇش ۋهھايات شارائىتى  رېئال ئهجدادلىرىنىڭ ئۇيغۇرچىقىشىنى  كېلىپ پهرھىزلىرىنىڭ

  .تهرهپلىمىلكتۇربىر  چوڭئايرىپ قاراش  ىدىنسهۋىيهس

 دهۋرلهردىكى بۇرۇنقىدىنالرغا ئىشىنىش  سۈنئىقايسى  ھهر ئۇيغۇرالرنىڭ ئېتىقاد يتىدائىبئى

باشقا  دۇنيادىكى خۇددى ئېتىقادى تهبىئهت يتىدائىىبئ بولۇپ، ئۇيغۇرالرنىڭ ئېتىقادى

. ئۆتكهن بېسىپ جهرياننىبىر  ئۇزاق ئوخشاش ناھايىتى ئېتىقادىغا ئىبتىدائىي مىللهتلهرنىڭ

 بارچه دهۋرلهردىكى قهدىمكى ئهڭ بولۇپ، ئومۇمهن كهڭدائىرىسى ناھايىتى  ئېتىقادنىڭ ئىبتىدائىي

قارايدىغان ئانىمىستىك  دهپجان بار  ۋهسىزىم ، جىسىملىرىدا ئىنسانغا ئوخشاش روھ تهبىئهت

 ئالۋاستىالرنىڭ - جىن چوقۇنۇش، ىرىغا جىسىمل چۈشهنچىسى، تهبىئهتتارتىپ ئىالھ  ئېتىقادتىن

 دهۋرلهرگىچه كېيىنكى چوقۇنۇش، ھهتتا تۇتېمىغا ۋهروھى  ، ئهجدادالرئىشىنىش لىقىغامهۋجۇد

 مهزمۇننى كهڭ قاتارلىقالرغىچه تهسىر ھېسسىيئىچىدىكى  ئۇسۇلى تهپهككۇر ئىبتىدائىي داۋامالشقان

 قانچهبىر  قىيۇقىرى دهل بىلهنئالدى  پهرھىزلىرى قارىشىمىزچه، ئۇيغۇر بىزنىڭ. ئالىدۇ ئىچىگه ئۆز

  .قىلغان مهنبهسى ئۆزىنىڭقاراشنى  كۆز ۋه شهكلى ئېتىقادخىل 

 شهيئىدهقانداق  ھهر ئهجدادلىرىمۇ ، ئۇيغۇرئوخشاش مىللهتلهرگه نۇرغۇن دۇنيادىكى

.  بولغان لىرىچۈشهنچىئانىمىزىم  ئىبارهتبولىدىغانلىقىدىن  نىڭ" روھ" – كۈچتاشقىرى  تهبىئهتتىن

" روھ". ئىبارهتبىر ئىپادىسى روھ قارىشدىن  مۇھىم قارىشىنىڭئانىمىزىملىق  ئهجدادلىرىنىڭ ئۇيغۇر

)Rooh (ئۇقۇمنى تهڭداش ئۇقۇمغا بۇ بۇرۇن، ئۇيغۇرالر كېلىشتىنتىلىدىن كىرىپ  ئهرهب سۆزى 

 نىڭ" ئۆز" دىنىدهبه ئادهم ئهجدادلىرى ئۇيغۇرالرنىڭ. كهلگهن ئىپادىلهپ بىلهن سۆزى" ئۆز"

 دهپ بهلگىسى مۇھىم ھاياتلىقنىڭقا ئوخشاش " روھ" خۇددىنى " ئۆز". ئىشىنهتتى بارلىقىغىمۇ

 ھهرىكهت بهدهنده" سۆزىنى" ئۆز" ده» تۈرك لۇغاتىت دىۋانۇ« كاشغهرىي مهھمۇد. چۈشىنهتتى

 سۆزىنى" ۆزئ" ئۇيغۇرالرمۇھازىرقى   ①.ئىدى چۈشهندۈرگهن دهپ" جان، روھنهرسه، قىلىدىغان 

 ۋاقتىنچه. ئىشلىتىدۇ ھالهتته مهنىداش بىلهن) سۆز كىرگهنفارسىچىدىن  بۇ(" خۇد"، "ھۇش"

 دهل) ئۆلۈم(ئايرىلىش  مهڭگۈ تهندىن ۋه) چۆمۈشخىيالغا  كېتىش، چوڭقۇر ھۇشىدىن(ئايرىلىش 

                                                        
نهشىرى، ئۇيغۇرچه،  - 1ئاي  – 8يىلى  – 1980نهشرىياتى،  خهلق شىنجاڭ، »تۈرك لۇغاتىت دىۋانۇ«: كاشغهرىي مهھمۇد   ①
  .بهت -65، ومت- 1
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 مهنىده تهڭداش دېگۈدهك بىلهن" روھ" سۆزىنىڭ" ئۆز"بولۇپ، ئاالھىدىلىكى  روھنىڭ

 جهھهتتىن شهكىل كۆلهڭگۈگهروھنى  يهنه ئۇيغۇرالردا. دهلىللهيدۇ ىتىلگهنلىكىنىئىشل

تىنىق  ، ئۇنىقىلىپ تهسهۋۋۇر سۈپىتىده ئېقىمى ھاۋاروھنى بىر خىل ، ئوخشىتىدىغان قاراشالر

 ئوتتۇرىغا تهلىماتىنىئانىمىزىم . ئهھۋالالردۇربار  ئۇيغۇرالردىمۇ چۈشهندۈرۈشباغالپ  بىلهن

» مهدهنىيهتدائىي تىبئى« ئۆزىنىڭ (Edward Burnett Tylor)تايلور  بۇرنېت دۋاردئې قويغۇچى

 ئېتمولوگىيهسىتىل  مهسىلىسىده مۇناسىبهت روھنىڭ بىلهن) تىنىق( نهپهسكىتابىدا  ملىقان

 بىلهنجان  ۋهتىللىرىدىكى روھ  مىللهتلهرنىڭ نۇرغۇن تۇرۇپ، دۇنيادىكىچىقىپ  نۇقتىسىدىن

 بىلهن دهلىللهر ئىكهنلىكىنى لىكمۇناسىبهتزىچ  بىلهنئىبارىسى " نهپهس" رنىڭسۆزلهباغلىنىشلىق 

 ۋه ئۇقۇملىرى" جان"، "روھ"ئىنسانالر  يتىدائىبئىبولىدۇكى،  كۆرۈشكه. تىلغا ئالغان ئىدى

تىن " تىنىق" يهنى. باغالپ قارىغان پائالىيهتكه فزىئولوگىيهلىك ئىبارهتتىن " تىنىق" سۆزلىرىنى

) ئېقىمىنىڭ ھاۋا( دهپ، نهپهسنىڭ شهكلى ۋهئىپادىسى  مهۋجۇدلۇق نىڭ“روھ” رىكهتھه ئىبارهت

تىللىق  تۈركىي. قارالغان دهپ چىقىشىدۇركىرىپ  بهدهنگه روھنىڭكىرىپ چىقىش  ئۆپكىگه

 ئهھۋالقارايدىغان  دهپ تهڭداش دهلقا " روھ"نى " تىنىق" ئۇيغۇرالردا مىللهتلهرده، جۈملىدىن

تىن " تىنىق"نى "روھ"، قاراش دهپئىپادىسى  مهۋجۇدلۇق روھنىڭنى “تىنىق” بىراقبولمىسىمۇ، 

: ئىزاھلىغاندا سۆزىنى" تىن" كاشغهرىي مهھمۇد. بولغان ئهھۋالىچىقىرىش  قىلدۇرۇپ تهرهققىي

 بىلهنئىبارىسى " تىنىق" بولىدۇكى، ئۇيغۇرالر كۆرۈشكه. دهيدۇ" جان، روھ، نهپهس؛ تىنىق-تىن"

 مهنىداش دېگۈدهك بىلهن" روھ" ۋه" ئۆز" كېيىنچه. ئىپادىلىگهن لىرىنىمۇئۇقۇمجان  ۋهروھ 

 ھهم مهنىسى ئهسلى نىڭ" جان". قىلدى قوبۇلپارس تىلىدىن  سۆزىنى" جان" كېلىدىغان

 بولۇپ، ئۇيغۇر مهنىلهرده دىگهندهك" باغر قۇۋۋهت، يۈرهك - ، مهنىۋىيهت، كۈچروھ، ھاياتلىق"

ئىبراي تىلىدىن  بىلهنئىبارىسى بولسا ئالدى " نهپهس". ىشلىتىلىدۇئ مهنىسىدهئاساسىي  تىلىدىمۇ

 ئۇيغۇرالرقىلغاندا  خۇالسسه. ئۆزلهشكهنتىلىغا  ئۇيغۇرتىلىدىن  ئهرهبئاندىن ، تىلىغا ئهرهب

 ئىپادىلهشته لۇقنىمهۋجۇد مهنىۋى ئىبارهتتىن " روھ" سۆزلىرىنى" نهپهس"،  "جان"، "ئۆز"

 مهنبهسىنى كېلىش ئۇقۇمالرنىڭ شۇ خۇددى سۆزىنى" تىنىق"ۋاقىتتا،  بىر بىلهنئىشلىتىش  تهڭداش
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 سۈپىتىده شهكلى ھهرىكهت تۇرۇشتىكى بولۇپ مهۋجۇد ئامىلالرنىڭ قىيۇقىرىتهرىزىده،  كۆرسىتىش

" تىنىقى توختىماق"، "قالماق نهپهستىن"، "ئۈزمهكجان " ئۇيغۇرالر تۇرمۇشتاھازىرقى . ئىشلىتىدۇ

  .ئىپادىلهيدۇھادىسىنى  ئۆلۈش دهمنىڭئا بىلهنئىبارىلىرى 

 روھنىڭئىسالم دىنىدا . يېڭىالندىتوال  -قارىشى ئىسالم شارائىتىدا ئاز " روھ" ئۇيغۇرالرنىڭ

 روھالرنىڭ قهدهر قىيامهتكهتاكى ، ئايرلىدىغانلىقى تهندىن روھنىڭ ئۆلگهنده لىقى، ئادهممهۋجۇد

بىراق . قىلىناتتى ئېتىراپ تۇرىدىغانلىقىنىپ ساقلى ئىچىدهھالىتى  يوقلۇقبىر  دېگهن" بهرزهخ"

 لىكمۇناسىبهت بىلهن كېلىشىقايتىپ  ۋهئايرىلىشى  بهدهندىن روھنىڭ ئويغاقلىقنىڭ ۋه چۈش

 داۋاملىقروھى  ئۇنىڭ كېيىن ئۆلگهندىن ئادهم ئۇيغۇرالربىراق . قىلمايتتى ئېتىراپ ئىكهنلىكىنى

 تۇرمۇشىغا كىشىلهرنىڭھايات  ۋهبولىدىغانلىقى  ھتاجمۇ كىشلهرگهھايات ۋاقىتتا، بىر  بىلهنياشاش 

 ۋه ئادهت نۇرغۇن ئۇيغۇرالرنىڭ ئىشهنچلهر مۇشۇمانا . ئىشىنىدۇ ھېلھهم كۆرسىتىدىغانلىقىغا تهسىر

  .سهۋهبىدۇر بولۇش مهۋجۇد ۋه شهكىللىنىش پهرھىزلىرىنىڭ مۇراسىملىرىنىڭ، شۇنداقال

قانچىكى  يهنى. لىكمۇناسىبهتزىچ  بىلهن چۈشهنچىسى مۇقهددهسلىك چۈشهنچىسى" مانا"

 دهپ مۇقهددهس. بولىدۇ كۈچلۈك شۇنچه" مانا" نهرسىدهبولغان  ئۇلۇغ ۋه مۇقهددهس

 مۇقهددهس ئۇيغۇرالرنىڭ بۇنىبىز . بولىدۇئاجىزراق  كۈچى" مانا" شهيئىلهرده النمايدىغانھېساب

  .كۆرهلهيمىز پوزىتسىيهسىدىن تىۋىنىش ئوبيېكتالرغا بىلگهن دهپ

ياكى " qiddies"تىلىدا  ، ئهرهببولسا دېيىلگهن" kadesh"ئىبراي تىلىدا  سۆزى “مۇقهددهس”

"muqaddas "ئهشۇ سۆزى" مۇقهددهس"تىلىدىكى  ئۇيغۇرھازىرقى . دېيىلگهن  "kadesh "ۋه  

"kiddies "سۆزدۇر كهلگهنتىلىدىن كىرىپ  ، ئهرهببولغان تومۇرداش بىلهن سۆزلىرى .

 بىلهن سۆزلىرى" ئىزۇق" ۋه" قۇت" ئۇقۇمىنى" مۇقهددهس" ئۇيغۇرالرىلگىرى ئ ئىسالمىيهتتىن

مۇقهددهس، " سۆزى" قۇت" ئېلىنغانتىلغا  ۋهسىقىلهردهيازما  ئۇيغۇرچه قهدىمكى. ئىپادىلىگهن

 بهخت" ھازىرمۇ سۆز بۇ. بىلدۈرگهن مهنىلىرىنى..." بهخت، دۆلهت، ئۇلۇغلۇق، بهرىكهت، تهلهي

 كه" مۇقهددهس"  جهھهتتىن مهنا سۆزى" ئىزۇق". ئىستىمال قىلىنماقتا همهنىسىد" سائادهت –

: دهيدۇ مۇنداق شهرھلىگهندهئىبارىسىنى " ئىزۇق" كاشغهرىي مهھمۇد. كېلىدۇ يېقىن تېخىمۇ
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 ئىزۇقمال  بېرىلگهن قويۇپئىختىيارىغا  ئۆز. نهرسهئىرىملىك نهرسه،  مۇبارهك ۋه قۇتلۇق: ئىزۇق"

بىر  ئۇنىئىگىسى قىرقىلمايدۇ،  سېغىلمايدۇ، يۇڭى سۈتى ئارتىلمايدۇ، ئۇنىڭ كيۈ ئۇنىڭغا. دېيىلدۇ

 سهۋهبىدىنقارالغانلىقى  دهپ مۇقهددهس" ئىزۇق" بولىدۇكى كۆرۈشكه ①."ساقاليدۇئاتاپ  نهرسىگه

  . نهرسىدۇر يۈكلهنگهن پهرھىزلهر نۇرغۇن ئۈستىگه

 ئۇيغۇرالر قهدىمكى نهرسىلهربولغان  ئىگه قۇۋۋهتكهسىرلىق  سهۋهبىدىنبولغانلىقى  مۇقهددهس

 ۋه ، ئۆسۈملۇك، ھايۋانجىسمى تهبىئهت مۇئهييهن ئۇالر. چېتىلىدۇ تهرهپكه قانچهبىر  تهسهۋۋۇرىدا

سان  تهرهپ، مۇئهييهن ۋاقىت، مۇئهييهن بۇيۇمالر، مۇئهييهن ئهزاسى، سۈنئىي مهلۇم ئۇنىڭ

  .ئىبارهتىقالردىن قاتارل... ئهزاسى مۇئهييهن ئورۇن، ئادهمنىڭ مۇئهييهن

 ئۇيغۇر بىلهنمانا قاراشلىرى  ۋهروھ  ، جۈملىدىنئانىمىزىملىق قارىشى ئۇيغۇرالرنىڭ

 كۆرۈشكه تهرهپتىن قانچهبىر  تۆۋهندىكى نىمۇناسىبهتخىل  بۇ. لىكتۇرمۇناسىبهتزىچ  پهرھىزلىرى

  .بولىدۇ

. كېلىدۇ كۈچلهردىنتاشقىرى  تهبىئهتتىن ئاقىۋهتيامان  ۋه خهتهر-خهۋپ ، پهرھىزلهردىكى1

 مهنىدىكى كهڭ ۋهئاساسىي  ئهڭ دهل  قۇۋۋهت مهنىۋى ۋهئانىمىستىك قاراشالردىكى روھ  

 مۇتلهق پهرھىزلهرنىڭ تۇرۇپ، خۇراپىيقارىشى بولماي " روھ"بولۇپ، " كۈچتاشقىرى  تهبىئهتتىن"

 مهنىۋى ۋهروھ  ۇش ئهنهقىسمى  كۆپ پهرھىزلىرىنىڭ ئۇيغۇر ئهمىلىيهتته. شهكىللىنىدۇقىسمى  كۆپ

 ھهم توسۇش بىلهن ئۇسۇلئاپىتىنى پاسسىپ  ۋه زېيىنى كهلتۈرىدىغانئىنسانالرغا  قۇۋۋهتنىڭ

 تىزگىنلهش ۋهئىشلىتىش  ئۇسۇلدائاكىتىپ  قۇۋۋهتنىسىرلىق  ۋهروھ . ئېلىشتۇرئالدىنى 

چىقىش  كېلىپ  بولۇپ، ئۇالرنىڭئىش  تهۋه پىرىخونلۇققا ۋه سېھرىگهرلىك، جادۇگهرلىك

  .قاراشالردۇرئانىمىستىك  شۇ ئهنهبىرى  مهنبهلىرىدىن

 بولىدۇ، دېگهن قۇۋۋهت مهنىۋى ۋهروھ  شهيئىدهبىر  ھهر ئىچىدهئانىمىستىك قاراشالر . 2

 مۇقهددهس. شهيئىدۇرقارىلىدىغان  دهپ مۇقهددهسھالدا  تهبىئىي سهۋهبىدىن، بۇنداق ئىشهنچ

پهرقلهندۈرۈش،  شهيئىدىن تۆۋهنرهك هرىجىسىد مۇقهددهسلىكياكى  شهيئى ئادهتتىكى شهيئىنى
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 ـ دهل بېرىش بهلگىلهپچىگرا  - چهك ئوتتۇرىسىدا ئېلىش، ئۇالرئالدىنى  كېتىشنىڭئارىلىشىپ 

  .بىرىدۇر زۆرۈرىيهتلهرنىڭ كهلتۈرىدىغان ۋۇجۇدقا پهرھىزلهرنى

ان تارقىلىشچ تهسىرى بولسىۇن، ئۇالرنىڭ قۇۋۋهتياكى سىرلىق  بولسۇنروھ  مهيلى. 3

، پايدىلىنىپ بىلهنماھىرلىق  سېھرىگهرلىكئاالھىدىلىكتىن ئاكىتىپ  بۇنداق. ئىگه ئاالھىدىلىككه

تېرىقچىلىق، ، )تىبابهتئالغان  تۈس سېھرىي - داۋاالشئىپتىدائى ( تىزگىنلهپ، ئهمچىلىك ئۇالرنى

 رھىزدىن، پهقولالنسا ساھهلهردهقاتارلىق  خوتۇنچىلىق – مۇھهببهت، ئهر - ئىشق ئوۋچىلىق، 

 پهرھىز ھهتتا. توسىدۇ تهسىرىنىئالدىنى  تارقىلىشنىڭ بۇنداق سېھرىگهرلىكپاسسىپ  ئىبارهت

 بۇنداق، )سېھرىگهرلىكتۇرقارا  بۇ( ئىشلىتىلگهنده ئۈچۈن لهرمهقسهديامان  سېھىرگهرلىكئاكىتىپ 

  .ئىشلىتىلىدۇ ئېلىشتائالدىنى  ھهم نهتىجىنىڭچىقىرىدىغان  كهلتۈرۈپ مهقسهد

قايسى دىنالردىكى  ھهر. ئاساسىدۇر پهلسهپىۋى بولۇشنىڭ پهيداانىمىزىم قارىشى دىن ئ. 4

ئانىمىزىم قارىشى ئاساسىدا ) ئىالھالر(ر كۈچلهتاشقىرى  يۈكسهلگهن، مهركهزلهشكهن، تهبىئهتتىن

قايسى  ھهر ئاقىۋهتچىقىدىغان يامان  كېلىپخىالپلىق قىلغاندا  بولۇپ، پهرھىزلهرگه يېتىلگهن

قانداق  ھهر مهقسىدى پهرھىزلهرنىڭ. كېلىدۇ لهردىن" كۈچتاشقىرى  تهبىئهتتىن" ئهشۇ ردىمۇدىنال

 - بااليى  كهلتۈرىدىغان چېقىلماسلىق، ئۇالرنىڭ لهرگه" كۈچتاشقىرى  تهبىئهتتىن" شهكىلدىكى

  .ئىبارهت توسۇشتىن ئاپهتلىرىنى

 ئۇندىن. ئپادىلىنىدۇ ئېنىق تېخىمۇ پهرھىزلهردهئانىمىزىملىق قارىشى كونكرت  ئۇيغۇرالرنىڭ

 ئالۋاستى -جىن  ۋه چۈشهنچىسى تهسىربولغان ھىسسىي  مهنسۇپ تهپهككۇرغاباشقا ئىپتىدئى 

  .لىنىدۇھېساب بولۇپ مهزمۇنى مۇھىم قاراشالرنىڭئانىمىزىملىق  شۇ ئهنهقارىشى 

 لمهزگىبىر  ئۇزاقئوخشاش ناھايىتى  مىللهتلهرگهباشقا  خۇددى ئهجدادلىرىمۇ ئۇيغۇر

سانلىنىپ قالغان يازما  ھازىرغىچه. كهچۈرگهنباشتىن  باسقۇچىنى چوقۇنۇش تهبىئهتكه

 چوقۇنۇشتهك تهبىئهتكه ئهجدادلىرىنىڭ ئۇيغۇر تېپىلمىالر ئارخېئولوگىيىلىك ۋهيادىكارلىقالر 

 ىدهكبولىغىن مهلۇم ماتېرىيالالردىن مهزكۇر. ماتېرىيالالردۇربولغانلىقىنى ئىسپاتاليدىغان  ئېتىقادى

 ، يۇلتۇزالرغا؛ تهبىئهتئاي، قوياشزامانالردا ئاسمان جىسىملىرىدىن  قهدىمكى ئۇيغۇرالر
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جىسىملىرىدىن  ؛ تهبىئهتبوران قاتارلىقالرغاگۈلدۇرماما، ، )چاقماق(يامغۇر، يېشىنھادىسىلىرىدىن 

 ئېگىز چوڭ بهھهيۋهت ۋهئورمانلىق  چوڭ لهرگه؛ ئۆسۈملۈكلهردىن) يهر( ، سۇ، زېمىنتاش، تاغ

جىسىمغا  تهبىئهتئوت قاتارلىق ھايۋانالرغا؛  تۈركۈمقاتارلىق بىر  بۆره دهرهخلهرگه؛ ھايۋانالردىن

ئاسمان جىسىملىرى سىياقىدىكى ئىالھالردىن  ئىچىده بۇالر. قارىغان ، دهپئىالھ چوقۇنۇپ، ئۇالرنى

 ھهممىدىن) ئاسمان( كۆكجاي  تۇرار لىنىپ، ئۇالرنىڭھېسابئىالھالر  چوڭ يۇلتۇزالر ۋهئاي ، قوياش

ئىنسان ھاياتىنى ، قارىلىپ بىرلهشتۇرۈلۈپ سۇ ۋه يهر. قىلىنغان تهسهۋۋۇر سۈپىتىدهئىالھ  ئۈستۈن

، تاش يادىكارلىقلىرى مهڭگۈ ئۇيغۇر -  تۇرك. بولغان سازاۋهر چوقۇنۇشقا سۈپىتىدهئىالھ  قامدىغۇچى

 ئۆرپقالغان  بولۇپسارقىت  ھازىرغىچه  ۋه تارىخنامىلهر ، خهنزۇچهيادىكارلىقالر دهۋرىدىكى قۇچۇ

  .دهلىللهيدۇبولغانلىقىنى  ئېتىقادىدا چوقۇنۇش تهبىئهتكه ئۇيغۇرالرنىڭ ئادهتلهر -

. ئاتىدى بىلهننامى " تهڭرى"جىسىملىرىنى  تهبىئهت چوقۇنغان ئۆزلىرى ئهجدادلىرى ئۇيغۇر

تاشقىرى  تهبىئهتتىن" نىڭ) تلهرمىللهئالتاي تىللىق  ئومۇمهن( ئهجدادلىرى ئۇيغۇر سۆزى" تهڭرى"

 بولۇشىدىنال پهيدا" تهڭرى"بولۇپ،  سۆز بىلدۈرىدىغان ئۇقۇمىنى ۋه چۈشهنچه ھهققىدىكى" كۈچ

 ئېتىقادچىلىقى تهبىئهت سۆزىنىڭ" تهڭرى". ئىدى كهتكهنبىرلىشىپ  بىلهن چوقۇنۇش تهبىئهتكه

: بولىدۇ كۆرۈشكهبايانىدىن  ۇنۇم كاشغهرىينىڭ مهھمۇد تىلشۇناسقوللىنىلغانلىقىنى  دائىرىسده

يوغان ، ئىگىز تاغ – نهرسىنىقانداق  ھهر كۆرۈنگهن كۆزلىرىگه دهيدۇ، ئۇالر تهڭرىئاسماننى "... 

بىلىملىك  يهنه ئۇالر. قىلىدۇ سهجده نهرسىلهرگه بۇنداق شۇڭا. دهيدۇ تهڭرى دهرهخلهرنىمۇ

 تهسىر كۈچلۈكھاياتىغا  ئۆزلىرىنىڭ رىلىئهجداد دېمهك، ئۇيغۇر ①..."دهيدۇ تهڭرىكهن ئادهملهرنى

" تهڭرى"ھادىسىلىرىنى  ۋهجىسىملىرى  تهبىئهت بىلىنگهنئاجايىپ  ۋهزور  كۆرسىتىدىغان، ئېڭىدا

  .ئىالھالشتۇرغانئاتاپ  بىلهننامى 

 تهبىئهتتىن" شهيئلهرقارالغان  دهپ" تهڭرى" ئېتىقادچىلىقىدا تهبىئهت ئهجدادلىرىنىڭ ئۇيغۇر

 كېلىدۇ ئېلىپ ئاپهت ھهم سائادهت- بهخت ھهمھاياتىغا  ئىنساننىڭ بولۇپ، ئۇالر" كۈچلهرتاشقىرى 

مۇقهددهس،  نهزىرىده ئهجدادلىرىنىڭ ئۇيغۇر ئىكهن، ئۇالربولغان  شۇنداق. ئىشىنىلگهن دهپ
                                                        

نهشىرى، ئۇيغۇرچه،  - 1ئاي  – 8يىلى  – 1980نهشرىياتى،  خهلق شىنجاڭ، »تۈرك لۇغاتىت دىۋانۇ«: كاشغهرىي مهھمۇد   ①
  .بهتلهر-515، - 514، توم-3



 35

قىلغىلى بولمايدىغان  چېقىلغىلى، ھۆرمهتسىزلىك سهۋهبلهردىن مۇشۇ ۋه قۇدرهتلىك، ئۇلۇغ

، ئاساسىدا تىۋىنىش لهرگه" تهڭرى" سۈپهتلىك تهبىئهت شۇ ئاشۇ ئۇيغۇرالر. رهتئىبا ئوبيېكتالردىن

قىلىپ  كونكرېت. شهكىللهندۈرگهنئادىتىنى  پهرھىزبىر قاتار  لىكمۇناسىبهت لهرگه" تهڭرى" شۇ

 كۆك سهۋهبىدىن چۈشهنچىلهر ۋه ئۇقۇم دېگهن تهڭرىلهرئاي  ۋه تهڭرى تهڭرى، كۈن ئېيتقاندا، كۆك

 پهرھىزلهرقىلىش قىلمىشلىرىنى توسىدىغان بىر قاتار  ھۆرمهتسىزلىكئايغا  ۋه كۈن، )ئاسمان(

ناملىرىنى خاقانلىق نامى  تهڭرى مهزكۇر ئۆزلىرىگهپادىشاھالر  - خاقان ، باشقا كهلگهندىن مهيدانغا

. غانئايالن ئوبيېكتلىرىغا پهرھىز مۇھىم خاقانالرمۇ - پادشاھ  سهۋهبىدىن، ئاشۇقىلىپ قولالنغانلىقى 

چىشى جىنىسلىق  مهنىدىن مهلۇمياكى ( تهڭرىلهر دهرىجىلىكقاتارلىقالر ئىككىنچى  سۇ ۋه يهر

 يهنه سۇ ۋه يهر. كهلگهن مهيدانغا پهرھىزلهر نۇرغۇنقارىتا  لىنىپ، ئۇالرغاھېساب) تهڭرىلهر

، بولغاچقا شهرتلىرىدىن زۆرۈر نىڭ) چارۋىچىلىق، دېھقانچىلىق(ئىگىلىكى  ئىشلهپچىقىرىش

 ئىالھالشتۇرۇش سۇنى ۋه يهر كۆپىنچه پهرھىزلهر ساھهسىدىكىقايسى  ھهر ئىشلهپچىقىرىشنىڭ

جىسىملىرى  ، تهبىئهتھادىسىلىرى تهبىئهت تۈرلۈكباشقا  ئۇندىن. بولغان لىكمۇناسىبهت بىلهن

 ، ئۇالرغائايلىنىپ ئوبيېكتىگه پهرھىزئالغانلىرى ئوخشاشال  سۈپىتىنى" تهڭرى"ئىچىدىكى 

 قهدىمكى ئهڭ ئۇيغۇرالرنىڭبىز ھازىر . شهكىللهنگهن پهرھىزلهر نۇرغۇن لىكهتمۇناسىب

ئادىتىنى بىلىش ئىمكانىيىتىمىز  پهرھىز نۇرغۇن مهنسۇپ ئېتىقادچىلىقىغا تهبىئهت دهۋرلهردىكى

 دهۋرلهردىكى شۇ پهرھىزلهردىن ۋه ئىشهنچ قىسمهنساقلىنىپ قالغان  ھازىرغىچه بولمىسمۇ، لېكىن

  .قىياس قىالاليمىز ئهھۋالالرنى

 تۆۋهندىكىدهك پهرھىزلىرى ئۇيغۇر كهلگهنئاساسىدا بارلىققا  چوقۇنۇشئىالھلىرىغا  تهبىئهت

  .ئىگه ئاالھىدىلىككه قانچهبىر 

 سۈپهتلىك تهبىئهت ئاساسهن پهرھىزلىرى ئۇيغۇر لىكمۇناسىبهت بىلهن چوقۇنۇش تهبىئهتكه. 1

  .قىلىدۇ هدمهقسقوغداشنى  مۇقهددهسلىكىنى ئىالھالرنىڭ

 مهنىسىدىكى سېھىرگهرلىك پهرھىزلىرىده ئۇيغۇر لىكمۇناسىبهت بىلهن چوقۇنۇش تهبىئهتكه. 2

  . ئىشلىتىلمهيدۇ مهقسسهتتىمۇ تۇرغاچقا، بۇنداق ئورۇندائاجىز  نىسبهتهن تهسىر ھېسسىي
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. ايدۇتۇرم ئورۇندائاساسىي  تهدبىرى ئېلىشئاكىتىپ ئالدىنى  ئادهمنىڭ پهرھىزلهرده بۇنداق. 3

 ئېگىشباش تىۋىنىش،  كۈچلۈك تېخىمۇئالدىدا  ئىالھ پهقهت ئادهملهر قايسىال دىندا بولسۇن،

 دېگۈدهك پۈتۈنلهي پهرھىزلهرا ئاالقىدار قئىالھ تۇرغاچقا، ئهشۇ ئىپادىلهپ پوزىتسىيهسىنى

ىپ ئىنتايىن پاسس دىنهرئاپهتل -ئىالھىي سهۋهب تۈپهيلىدىن بولىدىغان بااليى  ئىنسانالرنىڭ

  .چىقىدۇ مهيدانغا سۈپىتىده تهدبىرى ئېلىشئالدىنى  ۋهساقلىنىش  رهۋىشته

بارلىقىغا  مهۋجۇدلۇقنىڭ مهنىۋى ئىبارهتروھتىن  ۋهبارلىقىغا ئىشىنىش  نىڭئىنسانالر ئىالھ

 بارلىقىغىمۇ ئالۋاستىالرنىڭ-جىن – مهۋجۇدلۇق مهنىۋىخىل  ئۈچىنچى ۋاقىتتابىر  بىلهنئىشىنىش 

ئىنسانالر ، باركى مۇناسىبىتى شۇنداق ئادىتىنىڭ پهرھىز بىلهنقارىشى  ئالۋاستى -ن جى. ئىشهنگهن

 يهتكۈزگهنئىنسانالرغا  ئالۋاستىالرنىڭ - جىن  ئاپهتنى -بااليى  ۋه پاالكهت، كىسهللىكبارلىق 

بولمىش  تهدبىرى ئېلىشبىر قاتار ئالدىنى  ئهھۋالدا ، نۇرغۇنقىلغاچقا ھېس دهپ زهررى

 سېھىرگهرلىك. ساقالنماقچى بولغان كېلىشمهسلىكلهردىن كهلتۈرۈپ، ئهشۇبارلىققا  پهرھىزلهرنى

 قىلدۇرىدىغان خىزمهت ئۈچۈنئىنسان  ئالۋاستىالرنى -جىن ئېيتقاندىمۇ،  ئېلىپ نۇقتىسىدىن

) پهرھىز( سېھىرگهرلىكساقلىنىدىغان پاسسىپ  زېيىنىدىن ئۇالرنىڭ ۋه سېھىرگهرلىكئاكىتىپ 

 كېلىدىغان ئېلىپ ئالۋاستىالر - ئادىتى جىن  پهرھىز مىللهتلهرنىڭ نۇرغۇن شۇڭا. كهلگهن مهيدانغا

 كۆپىنچه تهدبىرلىرى ئېلىشئادىتى ئىچىدىكى ئالدىنى  ، پهرھىزقارىتىلغان بولماستىن خهتهرگىال

خىالپلىق قىلغاندا  پهرھىزگه ۋهئىشلىتىش  بۇيۇمالرنىقارىغان  قورقىدۇ، دهپ ئالۋاستىالر -جىن 

 زهررىنى ئالۋاستىالرنىڭ -جىن ، قوللىنىلىدىغان تۈگىتىشته ئاقىۋهتنىچىقىدىغان يامان  پكېلى

  .ئالىدۇ ئىچىگه ئۆز تهدبىرلهرنىمۇقارشى  قايتۇرىدىغان

، "ئالۋاستى"، "شهيتان"، "جىن" كىشلهر بهزى جهمئىيىتىده ئۇيغۇر ئومۇمهن، ئهنئهنىۋى

 نۇرغۇنقاراشلىرىدا  ئۇيغۇرالرنىڭ. ئىشىنىدۇ لۇقالرغامهۋجۇدقاتارلىق روھى " يهك"، "دىۋه"

مهسىلهن، (سىياقالرغا  تۈرلۈك قىلىدۇ، ئۇالر پهيداجىنالر  ئهشۇ) كىسهللىك، ساراڭلىق( پاالكهتنى

مهخلۇق،  ، غهلىتهچاچلىق ئايال ئادهم، ئۇزۇنئىسكىلىتىال قالغان ئۆچكه، مۈشۈك،  رهڭلىكئاق 

، ئايالالر ئۇالر بولۇپمۇ. يهتكۈزىدۇزىيان  ئادهمگهىپ كىر....) ، يورۇقلۇقئوت، شامالقۇيۇن، 



 37

جىن " ئۇيغۇرالر ئهھۋالنى بۇنداق. يهتكۈزىدۇ زهررهبالىالرغا ئاسان  كىشلهر، بوۋاق كېسهل

 لىكمۇناسىبهت كىشلهرگه كېسهل ۋهبالىالر  ، بوۋاقئايالالر دېمهك. چۈشهندۈرىدۇ دهپ" چاپلىشىپتۇ

 تهدبىرى ئېلىشئالدىنى  زىيانكهشلىكىنىڭ ئالۋاستىالرنىڭ -جىن  ئهشۇ دهل پهرھىزلهر نۇرغۇن

  . كهلگهن مهيدانغا سۈپىتىده

زىچ  بىلهنمۇئىستىتىك قارىشى  ئۇيغۇرالرنىڭ يهنهچىقىشى  كېلىپ پهرھىزلىرىنىڭ ئۇيغۇر

 گۈزهللىكلهرگه گۈزهللىك، رهڭلهردىكى قۇرۇلمىسىدىكى شهيئلهرنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ. لىكمۇناسىبهت

 تۇيغۇسى، جۇغراپىيهلىكبىزارلىق  ۋهسىزىمالرغا قارىتا مايىللىق  ، تۈرلۈكقاراشلىرى تۈپبولغان 

 سهنئهتنىڭ ۋه تۇرمۇش يالغۇز ئۆلچهملىرىئىستىتىك زوق  بهلگىلهنگهن تهرىپىدىنشارائىتى  مۇھىت

نى ئىپادىسى ئۆز ئىچىدىمۇئادىتى  پهرھىز يهنهقالماستىن  ئېتىپال ئهكىس ساھهلىرىدهقايسى  ھهر

كونكىرت  ھالدا  تېخىمۇ مۇالھىزىمىزده ئۈستىدىكى پهرھىزلهركونكىرت  نۇقتىنى بۇبىز . تاپقان

  .شهرھلهيمىز

  دىنىي ئېتىقادنىڭ ئۆزگىرىشى ۋه ئۇيغۇر خهلق پهرھىزلىرى. 4

 بىلهنقىلغان دىنالر  ئېتىقادتارىختا  ئۇيغۇرالر پهرھىزلىرىنىڭ خېلى كۆپ قىسمى خهلق ئۇيغۇر

 خهلقنىڭ ئۇ سۈپىتىده بولۇش سىستېمىسى ئېدىئولوگىيه چوڭ ئهڭدىن . لىكتۇرهتمۇناسىبزىچ 

 ئادهتلىرىنى مهنىۋى مىللهتنىڭبىر  ئۈستىگه ئۇنىڭ. ئىگه كۈچىگه چهكلهشھاياتىدا زور  مهنىۋىي

 ھهققىدىمۇ ئهلۋهتته، پهرھىزلهر. بولمايدۇئايرىپ قارىغىلى  ئېتىقادىدىندىنىي  مىللهتنىڭ شۇ

 شهكلىنى ۋه مهزمۇنىنى ىنىڭئېتىقاد ئىبتىدائىي لىرىنىڭئهجداد ئۇيغۇر. بولىدۇ تىشقائېي شۇنداق

 تېخىمۇ ، بهلكىقاقمىدى چهتكهشامانىزىم  -دىنى  تهبىئهت چوڭ دهۋردىكى كېيىنكى

 پهرھىزلىرىشامان دىنى  بىلهن ئېتىقاد ئىبتىدائىيتىن، سهۋهب شۇ. بېيىتتى ۋه سىستېمىالشتۇردى

 تهرهققىياتىدىن ۋاھالهنكى، . ساقالندى بىردهكلىك ئهمهس، بهلكىتىالپ ئىخ ئوتتۇرىسىدا

دىندىكى ، ئوخشىماسلىقى نىڭ" ئىالھ"ئامىل سانىلىدىغان  پهرقلهندۈرگۈچىدىنالرنى  جهريانىدا

 شهكىللهر ئىپادىلىگۈچىدىنالر ئىچىدىكى ئاساسىي بىلهن،  بولۇشى پهرقلىق قاراشالرنىڭ تۈپ

 تهرىقىسىده خۇالسسه. بولدى ئۆزگىرىش پهرھىزلهردىمۇھالدا  ۇناسپم شۇنىڭغا. پهرقلهندى
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 بىلهن پهرقلهر، شۇنىڭناھايىتى زور  ئوتتۇرىسىدا پهرھىزلىرى دىنالرنىڭقايسى  ئېيتقاندا، ھهر

  .مهۋجۇد لهرتهركىب كېتىدىغانئوخشاپ  ۋهئوخشاش  نۇرغۇن بىرگه

 ئاالھىدهئارىسىدىكى  ئادهملهر بىلهنھ ئىال پهرھىزلهر ۋه چهكلىمه بېكىتىلگهندىن ئىچىدىكى 

ئاددى  ۋه سىستېمىسىزقانچىلىك  ئۇ ـ مهيلىقانداق بىر دىن  ھهر. ئهتتۈرىدۇ ئهكىس نىمۇناسىبهت

 مهجبۇرىيهتلهر بۇنداق. يۈكلهيدۇ چهكلىمىلهرنى ۋه مهجبۇرىيهت مۇئهييهن كىشىلهرگهـ   بولسۇن

" پهرھىز" النسا، چهكلىمىلهرھېساب بهلگىسى ىنىڭقىلىدىغانلىق ئېتىقاددىنغا  شۇ شهكلىده" پهرز"

. ئىپادىلهيدۇقىياپىتىنى  مهنىۋىي ۋه دهرىجىسى تهقۋالىق نىسبهتهدىنغا  شۇ كىشىلهرنىڭ شهكلىده

 ۋه دۇنيادا( كۈچلۈكلىكى، ئۇالرنىڭ -ئاجىز  ئهقىدىسىنىڭ كىشىلهرنىڭ بويسۇنۇش پهرھىزلهرگه

 ۋهئىچىدىكى ساالھىيىتى  جهمئىيىتىدىن  ، شۇاسىجاز ۋه مۇكاپات ئېرىشىدىغان) ئاخىرهتته

قانداق  ئۆتكهندهك، ھهر كۆرسىتىپ دايۇقىرى. قالىدۇئايلىنىپ  بهلگىسىگه قاتارلىقالرنىڭ... ئورنى

 ئىنسانىيهت ، مۇھىمىقىلغاندىن باشقا تهلهب بولۇشىنى ئىگه ئهقىدىگه مۇئهييهن كىشىلهرنىڭدىن 

 مهسىلىلهر تۈپزىچ ئاالقىسى بولغان  ئهڭ بىلهن تۇرمۇشى كۈندىلىك كىشىلهرنىڭ جهمئىيىتىده

 جىنىسكه ۋه پائالىيهتجىنسىي تۇرۇش،  -  ئىچمهك، يۈرۈش - كېچهك، يېمهك - كىيىم مهسىلهن، 

بېرىدۇ،  جاۋاپ تهرىقىسىده پهرھىزقارىتا  گه... مهسىلىسىئايالالر مۈلۈك،  -مال پوزىتسىيه، قارىتا 

دىن  قىلغۇچىالر ئېتىقاددىنغا . بېكېتىدۇ چهكلىمىلهرنى چلۈككۈئاالقىدار  ساھهگهبىر  ھهر

 بويسۇنۇش پهرھىزلهرگه مهلۇم ، يهنهئادا قىلغاندىن تاشقىرى مهجبۇرىيهتلهرنى مهلۇم دائىرىسىده

 ئهلۋهتته. كۆزلهيدۇ ئېرىشىشنىقا " مۇكاپات" بىلهنيىغىش  ھهۋىسىنى - نهپس ئۆزىنىڭ ھهم

 دۇنياۋىيقايسى  ھهر. بولىدۇبولغان  ۋاقىتلىق مهڭگۈلۈك، بهزىسى بهزىسى چهكىلىمىلهرنىڭ بۇنداق

قىسقارتىپ . مىسالىدۇرتىپىك  چهكلىمىلهرنىڭ ۋاقتلىق شۇ ئهنه" تۇتۇشروزا "دىنالردىكى 

 ھهر ساھهلهرگهئىشلىتىلىدىغان  ئهڭ ۋه كۆنگهن ئهڭ تهبىئىتى ۋه خاراكتېرىئىنسان سۆزلىگهنده، 

  .مۇكهممهللهشتۈرهلمهيدۇ سىستېمىسىنى نهزهرىيهۋى تۇرۇپ، ئۆز مهيبهلگىلى چهكلىمهقانداق دىن 

قانداق  شۇكى، ھهر نۇقتائورتاق ئىككىنچى  پهرھىزلهرگه بهلگىلهنگهنقايسى دىنالردا  ھهر

يۆنۈلۈش،  - تهرهپ ئورۇن، مۇئهييهن ۋاقت، مۇئهييهن شهيئى، مۇئهييهن مۇئهييهن ئىچىدهدىن 
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، تهرهپ، زامان، ماكاننهرسه،  ، شۇقارالغانلىقتىن ، دهپمۇقهددهس...  ھهرىكهت مۇئهييهن

 پائالىيهتتهدىنى  دېگهنده نهرسه. بولىدۇ مهۋجۇد پهرھىزلهرئاالقىدار بىر قاتار  كه...  ھهرىكهت

 ۋاقت. تۇتۇلىدۇ كۆزده بۇيۇمالرماددىي  سۈنئىي ۋه ، تهبىئىيكىتابالر مۇقهددهسئىشلىتىلىدىغان 

 قىسقىغىنهيىل ياكى ، ئايكۈن،  مهلۇمئاالقىدار  بىلهنچىقىشى  كېلىپ ڭىنىئېتىقاددىن دېگهنده، 

 بىرهرئاالقىدار بولغان  بىلهنچىقىشى  كېلىپ دېگهنده، دىنالرنىڭ ئورۇن. تۇتۇلىدۇ كۆزدهبىر چاغ 

 ىئېتىقاددىن دېگهنده،  تهرهپ. تۇتۇلىدۇ كۆزده سورۇنلىرى پائالىيهتياكى دىنىي  شهھهر، قهلئه

 ئورۇنالشقانماكان  مۇقهددهس، )دېگهندهكياكى سول  ئوڭ( تهرهپ ۇلۇغلۇنىدىغانئ سهۋهبىدىن

دىنالرغا  بولۇپ، شۇ كهڭ بهكدائىرىسى  دېگهنده، بۇنىڭ ھهرىكهت. تۇتۇلىدۇ كۆزده لهر...  تهرهپ

 ساھهلهرگه دىكىىرىيۇق ۋهقىلىقالر  -  ھهرىكهت لىكمۇناسىبهت بىلهن پائالىيهتلهرئاالقىدار 

 ئادهتتىكى ساھهلهر يۇقۇردىكى تۇرمۇشتادىنىي . تۇتۇلىدۇ كۆزده ھهرىكهتلهر ىكلمۇناسىبهت

 مۇئامىله ، خالىغانچهقىلىش ھۆرمهتسىزلىك ساھهلهرگه شۇ. پهرقلهندۈرۈلىدۇ كهسكىن ساھهلهردىن

 ساھهلهرنىھاياتىي  ئادهتتىكى بىلهن ساھهلهر ، شۇئىشلىتىش چېقىلىش، ئورۇنسىز ۋهقىلىش 

، ئااليلى مهسىلهن. لىنىدۇھېساب پهرھىزلهر تېگىشلىكساقلىنىشقا  بىردهك ىشتېئارىالشتۇرىۋ

بار  نهرسىلهرماددىي  يۈرۈشبىر  بىرىده ھهر دىنالرنىڭ دىكىيۇقىرىقىلغان  ئېتىقاد ئۇيغۇرالر

يېقىنلىشىش،  تهندهناپاك چېقىلىش،  ئۇالرغا. مۇقهددهسلهشتۈرىلىدۇ ئۇلۇغلىنىپ بولۇپ، ئۇالر

 بىردهك قويۇش ئارىالشتۇرۇپياكى  قويۇش ئورۇنغا تۆۋهن شهيئىلهردىن تىكىئادهت ئۇالرنى

دىن  كۈنلهر، شۇبولغان  بهرپادىن كۈنلهر،  تۇغۇلغانئىجادچىلىرى  دىنالرنىڭ شۇ. چهكلىنىدۇ

روزا  بىكىتكهندىنالر ئىنسانالرغا  ، شۇ كۈنلىرىبىنا قىلغان  ئالهمنى ئىالھنىڭ بويىچه ئهقىدىلىرى

يامان ، يامان ئىشالرنى قىلىش تالرداىۋاق ، شۇقارىلىپ سۈپىتىده ۋاقت مۇقهددهس ردهكبى كۈنلىرى

 يۈز پائالىيهتلهر مۇھىم ۋهبولغان  پهيداقايسى دىنالر  ھهر. چهكلىنىدۇقاتتىق  بولۇشخىيالالردا 

 جايالردا ، شۇقارىلىپ دهپماكان  ئۇلۇغ سورۇنلىرى پائالىيهتدىنى شهھهرلهر،  - ئورۇن بهرگهن

 پهرھىزقىلىش  سۆز خالىغانچه ۋه سۆزيامان ، قىلىش ھهرىكهت ، خالىغانچهيامان ئىشالرنى قىلىش

 دهپ مۇقهددهس بىردهك قهبىرستانلىقبارلىق دىنالردا كېرهككى،  ئۆتۈش ئهسكهرتىپ. قىلىنىدۇ
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  .لىنىدۇھېساب بولۇپ ئوبيېكتى پهرھىز ، كۈچلۈكقارىلىپ

دىن . مهۋجۇد پهرقلهرناھايىتى زور  يهنه سىستېمىسدا هرپهرھىزل دىنالرنىڭقايسى  ھهربىراق 

گوياكى ناھايىتى  پهرھىزلىرىده ۋه ئهقىدىسىقايسى دىنالر  ھهر كهلگهن مهيدانغا تهرهققىياتىدا

دىنالر ـ  ھالبۇكى، بۇ. بېرىدۇ تۇيغۇ باردهك ىتىبمۇناسى ۋارىسچانلىق ۋه مۇناسىبهت يېقىن

 ئهقلىي چهكلىك ئۆزىنىڭئىنسان چۈنكى، . ئهمهسىق ئوخشاشل ماھىيهتلىك ئوتتۇرىسىدىكى

 نهتىجىلىرىده مهنىۋىيماددىي شارائىتى ئاستىدا ياراتقان  تۇيغۇسى، چهكلىك سهرمايىسى، ھېسسىي

 ئۆزگهرتىشكه ۋهبولىدىغىنى  ئۆزگهرتكىلىتارىخىدا  ئىدىيهدىنىي ". بولىدۇ مهۋجۇدئوخشاشلىق 

 مۇددىئادىنئارقىسىدىكى  پهرھىزلهر ، بهلكىلماستىنبو پهرھىزلهربولغىنى ماددىي  تېگىشلىك

"بولىدۇ ئىبارهت  مۇناسپ سهۋهبىدىنئوخشىماسلىقى  ئهقىدىسىنىڭدىن ئهلۋهتته،  ①.

  .تهبىئىيدۇر بولۇشى پهرقلهرنىڭ پهرھىزلهردىمۇ

. بولىدۇبار  پهرقلهر چوڭ ئوتتۇرىسىدا پهرھىزلىرى كونكرېت دىنالرنىڭقايسى  ھهر

، ئوخشىمىغاچقا ۋاقتى ۋهبولغان جايى  ، پهيغهمبىرى، بهرپائىالھى دىننىڭر بى ھهر جۈملىدىن

 تهرهققى ، نىسبهتهنقارىغاندا ئهھۋالدىن ئومۇمىي. بولىدۇ پهرق پهرھىزلهردىمۇئائىت  شۇالرغا

. قاقىدۇ چهتكه پهرھىزلهرنىقالغان  ئېتىقادتىن ئىبتىدائىيدىنالر  دۇنياۋىي ، بولۇپمۇقىلغان دىنالر

، بولغان بولسا سهۋهبىدىن ئهقىدىلهر تۈپدىنالردىكى  مهزكۇر پوزىتسىيهسى قېقىش چهتكه قبۇندا

 قائېتىقاد ئىبتىدائىيبىلهن، ئوخشىماسلىقى  مۇددىئانىڭ ۋه مهقسهددىنالردىكى تهرهپتىن، بىر  يهنه

 نئىيسۈ. سهۋهبىدىندۇر قوشۇۋىتىلگهنلىكى كاتېگۇرىيىسىگه خۇراپات قاراشالرنىڭ نۇرغۇن مهنسۇپ

 نىسبهتهنقارىغاندا  پهرھىزلهرگهئائىت  قائېتىقاد ئىبتىدائىي پهرھىزلىرىنىڭ دىنالرنىڭ

 ۋهئازايغانلىقى  دهرىجىدهزور  ئوبېېكىتلىرىنىڭ چوقۇنۇش تهرهققىياتىدىكىدىن  دهل مهركهزلىشىشى

 تۈرلىكالغان ق قادتىنىئېت ئىبتىدائىيدىنالر  سۈنئىي ، بۇبىراق. ئهتتۈرىدۇ ئهكس يۈكسهلگهنلىكىنى

 ئىبتىدائىي ئهكسىچه، ئىنساننىڭ دهل. ئهمهس ئالمايدۇ، دېگهنلىكمۇ ئىچىگه ئۆز لهرنىتهركىب

 تهپهككۇرى تهسىر ھېسسىي ۋه تهپهككۇرئانىمىزملىق تهپهككۇر،  ئهپسانىۋى تهپهككۇرىدىكى

                                                        
 12يىلى  – 1985نهشرىياتى،  تهرجىمه تهرجىمىسى، شاڭخهي ياڭ گهن، »ھهققىده ئادهم«: كاسسىئېر ئېرنىست] گېرمانىيه[    ①
  .بهت – 135نهشرى، ئاي  –
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: تقاندهكئېيتايلور  خۇددى. لىنىدۇھېساب زېمىنى بولۇش بهرپا دىنالرنىڭ سۈنئىيقاتارلىقالر 

 خهلقلهرنىڭ مهدهنيىيهتلىك ياكه بولسۇندىنى  بهدهۋىيلهرنىڭئانىمىزم قارىشى ئهمهلىيهتته، "

"ئاساسىدۇر پهلسهپهلىرىنىڭدىن  بارچه، بولسۇندىنى  قىسمىدا  كۆپ دىنالرنىڭ سۈنئىي ①.

 ھهلهرنىسا ئاشۇبىراق ئايرىلسىمۇ،  دهپناپاك  ۋهپاك ، ئاددى ۋه مۇقهددهس شهيئلهر تهبىئهتتىكى

بىر بهلگىلهنگهچكه،  تهرىپىدىن ئهقىدىلىرى تۈپدىنالردىكى  شۇ كۆپىنچه ئۆلچهمئايرىشتىكى 

 پهرھىزلىكبولمايدىغان  چېقىلغىلى ۋه مۇقهددهسدىندا  مهلۇم جۈملىدىن. پهرقلىنىدۇبىرىدىن 

 بۇ. نمۈمكى بولۇشى نهرسهيىرگىنىچلىك  ھهتتاكى نهرسه ئادهتتىكىبىر دىندا  يهنه ئوبېكتلهر

دىن . مۈمكىن كۆرسىتىشىمىزپاكىتالرنى تىزىپ  كهلسه، نۇرغۇنتوغرا  كهلتۈرۈشكهمىسال  پىكىرگه

 ىغائېتىقاددىن  يېڭىبىر  كېچىپ، يهنه ۋاز ىدىنئېتىقاددىنى  مهلۇم مىللهتنىڭبىر  تهرهققىياتىدا

 ۋهياپىتى قى مهنىۋى پۈتكۈل مىللهتنىڭ شۇ ئهمهس، بهلكى پهرھىزلهرنىڭال ئۆتۈشى، يالغۇز

 ئىبتىدائىي ئۆزلىرىنىڭ لىرىئهجداد ئۇيغۇرالنىڭ. بېرىدۇ دېرهك ئۆزگىرىشىدىن مهدهنىيىتىنىڭمۇ

 تۈپ ئوتتۇرىسىداشامان دىنى  بىلهن ئېتىقاد ئىبتىدائىي. ئاساسىدا شامان دىنىنى ياراتتى ىئېتىقاد

 تهبىئهت نۇرغۇن ىكىئېتىقادچىلىقىد تهبىئهتئىلگىرىكى سهۋهبىدىن، بولماسلىقى  ئىختىالپنىڭ

شامان  سېھىرگهرلىك ئىبتىدائىي ، ھهتتاقاراش دهپبار ) جان(روھ  ، ھهممىدهالر" ئىالھ" سۈپهتلىك

 قوبۇل ئاساسهن ئهقىدىلهردىنلىرىدىكى  تهبىئهتشامان دىنىدا . يۈكسهلدۈرۈلدى تىخىمۇدىنىدا 

 ھالبۇكى، بۇ. بولىۋهردى هۋجۇدم دائىرىسىدهشامان دىنى  ئهلۋهتته پهرھىزلهرمۇ مۇناسىپ. قىلىندى

 كېيىنكىشامان دىنى ھامىيلىقىدا  ئادهتلىرىنىڭ ۋهقاراشلىرى  ئىبتىدائىي نۇرغۇن ئۇيغۇرالرنىڭ دهل

تىللىق  تۈركىيباشقا  ۋه ئۇيغۇرالر دىنىنىڭشامان . سهۋهبىدۇر كېلهلىشىنىڭ ئۇلىىنىپ دهۋرلهرگه

 داۋاملىشىشىساقلىنىپ  بۈگۈنگىچه بولسىمۇ تهرىپىدىن كىشىلهرئارىسىدا ئاز ساندىكى  خهلقلهر

قىلدى  ئىگه كاپالهتكهتارقىلىشىنى  بۈگۈنگىچه شهكىلىده پهرھىز ئادهتلهرنىڭ ئىبتىدائىي نۇرغۇن

 نۇرغۇنبىراق شامانىزىم ھامىيلىقىدىكى . ئۆزلهشتۈردى مۇۋاپىق تهسىرىنى دىنالرنىڭباشقا  ۋه

                                                        
ئهسىر،  – 20«، »ئانىمىزم قارىشى«بابى  – 11 كىتابنىڭ،  ناملىك »مهدهنىيهتئىبتىدائىي «: تايلور ئېدۋارد] ئهنگىلىيه[   ①

 1995نهشرىياتى،  بىرلهشمه ئۈچ ، شاڭخهيتوم – 1بېسىلغان، غا » تالالنما ماقالىلهردىنئائىت  مهدهنىيهتشۇناسلىقىغادىن  غهرب
  .بهت – 24نهشرى،  – 1يىلى  –
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 ھوجۇم دىنالرنىڭ كىرگهنىن  ئاخىرى سىرتتىن باشت ئادهتلهر -  يوسۇن ۋهقاراشالر  خۇراپىي

 ئادهتلىرىنىڭئالغان شامان  تۈسىنىئىسالم  دهۋرلهرده كېيىنكى. قېلىۋهردى بولۇپ ئوبيېكتىقىلىش 

  . لىنىدۇھېساب بولۇپ گهۋدىسىئورگانىك  مۇرهسسهنىڭ بىلهن زىددىيهت ئاشۇ بولۇشى مهۋجۇد

 قىسمهن ىنىڭئېتىقاد ئىبتىدائىي ئۇالرنىڭ ىئېتىقاد ئاتهشپهرهسلىك لىرىنىڭئهجداد ئۇيغۇر

 مهنبهلىرىگه ئومۇمهن، نۇر( چوقۇنۇش قاقوياش بولۇپمۇ. ئىگه بىردهكلىككه بىلهن تهرهپلىرى

بولسىمۇ، ئىش  مهۋجۇد قهدىمدىال ئىچىده خهلقلىرىئاسىيا  ئوتتۇرا چوقۇنۇشئوتقا  ۋه) تېۋىنىش

قاراشالر  نۇرغۇن ئاتهشپهرهسلىكتىكى. هشتۈردىيۈكسهكل نىئېتىقادخىل  بۇ ئاتهشپهرهسلىكبىراق 

گارمونىيىلىك  ئوتتۇرىسىدىكى تهبىئهت بىلهن ئۆزى ئىنساننىڭ) بۇلغىماسلىق تهبىئهتنى بولۇپمۇ(

 ئۇيغۇرالرنىڭ بىلهن شۇنىڭ. كهلدىاليىق  ئىستهكلىرىگه ئهتكۈزۈش داۋام ۋهساقالش  مۇناسۋهتنى

 قوبۇل پهرھىزلىرىنى نۇرغۇن دىننىڭ بۇ نداشتۇرۇپيا ىغائېتىقاد ئاتهشپهرهسلىك لىرىئهجداد

 ۋهئىرىملىك قاراشالر  نۇرغۇن تۇرغانئارىسىدا ساقلىنىپ  ئۇيغۇرالر كۈنده بۈگۈنكى. قىلدى

دىنىي  دىنىنىڭمانى ئېيتساق،  ئېلىپمانى دىنىنى . دهلىلدۇر پىكىرلىرىمىزگه بۇ پهرھىزلهر

 دىننىڭ ئۈچۈن، بۇقاراشالر بولغىنى  ئهبجهشىكى دىن ئاساسىد قانچهبىر  ئهسلىدىنال تهشهببۇسى

 بۇدىننى قاتالمنىڭ ھۆكۈمران بولۇپمۇ. تاپتى ئورۇناليىق  ئۆزىگه ئۇيغۇرالرداقاراشلىرى  تۈپ

 ۋه مهجبۇرىي ئادهتلهرنى ۋهقاراش  نۇرغۇن نهتىجىسىده، خهلقنىڭ كېڭهيتىشى ۋهقوللىشى 

 ئۇيغۇر بۇرۇنقى ئۈستىگه، ئىسالمىيهتتىن ۇنىڭئ. ئېنىققىلغانلىقى  قوبۇل يوسۇندائىختىيارىي 

 ئهقىدىلهرنىڭالدىنى  تۈرلىك پوزىتسىيهسىقول  كهڭ تۇتقانقايسى دىنالرغا  ھهر ھۆكۈمرانلىرىنىڭ

 بېرىشىغا كۈچىيىپ ئادىتىنىڭ بولۇشىنى، پهرھىز مهۋجۇد بىرلىكته پهرھىزلهرنىڭمۇ ئهمهس، بهلكى

  . بهرگهن ئىمكانىيهت

ئىلگىرىرهك، مانى دىنىدىن  ۋاقتتارقالغان  لىرىغائهجداد رالرئۇيغۇدىنى  بۇددا

 پهرھىزلىرىنىڭ دىننىڭ بۇ. كېلىدۇتوغرا  دهۋرلهرگه كېيىنكى سهلالدىنىدىن  ئاتهشپهرهشلىك

 پهرھىزلىرىگهدىن  شۇ كىشىلهرنىڭ ئىشهنمىگهندىنغا  بۇ  - بولۇشى ئىگه تۈسىگه تهبىقه كۈچلۈك

 ئۇيغۇر ئۈستىگه ئۇنىڭ. چىقارغان كهلتۈرۈپقىلماسلىقىنى  ىئايهر ھهتتاقارىشىنى  ئېتىبارسىز
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 ئوتتۇرىسىدىمۇ يېزا بىلهن شهھهر ھهتتاقايسى جايلىرىدا  ھهر زىمىنالرنىڭياشىغان  لىرىئهجداد

 ھهمئوخشاش بولماسلىقى  دهرىجىسىنىڭ ۋه كۆلىمى تۇرۇش بولۇپ مهۋجۇد دىنالرنىڭقايسى  ھهر

 بۇ. بار بولغان پهرقلهر ئوخشىماسلىقىدهك يوسۇنالرنىڭ - ئادهت بولغان پهيدا ئهگىشىپدىنغا 

 - ئۆرپقىزىلمىالر ئىچىدىكى  ئارخىئولوگىيهلىك تېپىلغان  تهۋهسىدىنپىكىرلىرىمىزنى رايونىمىز 

  .ئىسپاتاليدۇئائىت بايانالر  يوسۇنغا - ئادهت ۋهسىقىلهردىكىيازما  ۋه ماتېرىيالالرئاالقىدار  ئادهتكه

 جهھهتتىمۇ ئادهت  -  ئۆرپ بهلكى ئهمهس جهھهتته مهدهنىيهت ئۈچۈن ئۇيغۇرالرنى ئىسالم دى

 مهدهنىيهت پۈتۈن بۇرۇنقى ئىسالمىيهتتىن. كهلدى مهيدانغا تهرىقىسىدهئسالھات  كېسىل - ئۈزۈل

تارىخىدا ھىچقانداق بىر دىن  ئىدىيه ئۇيغۇر. كهلدى دۇچئالدىدا ئىنكار قىلىنىشقا  كۈچبىر  يېڭى

 ئىنچىكه ھاياتنىڭ رېئال ئهمهس، شۇنداقال كېتهلىگهن ئومۇمالشىپ مىللهتكه پۈتۈن دىنىدهكم ئىسال

 ئۇيغۇر پۈتۈنبىر  دىنىنىڭئىسالم دېمهكچىمىزكى، . ئهمهس كېتهلىگهن بېرىپ تهسىر ساھهلىرىگه

 تۈپھاياتىدا  مهدهنيىتىده، رېئال ئۇيغۇرالرنىڭئايلىنىشى  ىغائېتىقادئورتاق  مىللىتىنىڭ

ياكى ئوخشىمىغان  باراۋهر دىننىڭخىل  قانچهبىر  جهمئىيتىده ئۇيغۇر. قىلدى پهيدا ۆزگىرىشلهرنىئ

 ئېتىقاد ئىبتىدائىي بىلهنسالم دىنى ئالدى ىئ. بولمىدى مۈمكىن تۇرىشىغا بولۇپ مهۋجۇد نىسبهتته

 كهلگهن مهيدانغا تهسىرىدهقايسى دىنالر  ھهر ئهمهس، بهلكى ئادهتلهرگه  -  ئۆرپ ۋه

 نۇرغۇن كهلگهن مهيدانغا دهۋرىده ىئېتىقادمانى  ۋه بۇددا. زهربه بهردى قىيهتلهرگهپهپهمۇۋ

، ئارىسىدا يىلتىز تارتقان ، خهلقئاساسهن يوقالغان بولسىمۇ نهتىجىلىرى سهنئهت ۋه مهدهنىيهت

ساقلىنىپ  دهرىجىده مهلۇمئادىتى  پهرھىز قائىدىلهر، جۈملىدىن - ئادهت سىڭگهن تۇرمۇشقا

كىردى ياكى  سىڭىپقاراشلىرى  ئىسالمىيهت چۈشهنچىلهرگه ئىبتىدائىي نۇرغۇن. الىۋهردىق

 ھهتتاكى. چۈشىنىلدىياكى  چۈشهندۈرۈلدى ئىسالمچه ئادهتلهرقالغان  دىنئېتىقاد ئىبتىدائىي

 شهكىللهنگهنئاساسىدا  ىئېتىقاد دهسلهپكى لىرىنىڭئهجداد بولىدۇكى، ئۇيغۇر ئېيتىشقا شۇنداق

  .يېپىلدى يوپۇقى ئىسالمىيهت هدهنيىتىگهم پۈتۈن

ئىككى  بۇ قىلىدۇ، ھهتتا بهلگىسى مۇھىم ئۆزىنىڭ پهرھىزنى بىلهن ئهپسانهقاندق دىن  ھهر

 مۇھاپىزهت نوپۇزىنى ۋه ئهقىدىلىرى دىننىڭ شۇ سۈپىتىده قېپىسىرتقى  دىننىڭخىل ئامىل 
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 ئۆزىدىنمۇئامىلالر  بۇ تۇرغانپ بىراق دىننى ساقال. ئوينايدۇرولىنى  ، داۋامالشتۇرۇشقىلىش

 نىڭ) تهشهببۇسى ۋهياردىمى  قاتلىمىنىڭ ھۆكۈمرانلىق( كۈچ ئهمهلىي ۋهبازىس  -ئامىل  كۈچلۈك

 رىۋايهتلىرى – ئهپسانه دىننىڭتارقالغان  كهلگهنده، يېڭى دۇچدىنغا  يېڭىھامىيلىقىدا تارقالغان 

 خهلق ئۆتۈپ ئورۇنغا پهرھىزلىرى ۋه) ھېكايىلهر چۈشهندۈرىدىغان ئهقىدىسىنىدىن  شۇ يهنى(

سهۋهبىدىن،  خۇسۇسىيىتى ۋارىسچانلىق ئادهتلهردىكى ، مهنىۋىبىراق. تارقىلىدۇئارىسىدا 

 ئهدهبىياتى ، خهلقبىرىكىپ بىلهن پهرھىزلهر ۋه ئهپسانه يېڭى پهرھىزلهر ۋه ئهپسانىلهرئىلگىرىكى 

ئىشتىراك  ئاالقىسىگهيولى  يىپهك. رىدۇچىقى كهلتۈرۈپموللىشىشىنى  يوسۇنلىرىنىڭ - ئادهت ۋه

 ئهدهبىياتى خهلق مىللهتلهرنىڭقىلغان  قوبۇل نىئېتىقادخىل دىنى  كۆپ مىللهتلهر، بولۇپمۇقىلغان 

  .گهۋدىلىكتۇر تېخىمۇ ئهھۋال بۇنداق يوسۇنلىرىدا - ئادهت ۋه

 خهلق ۇرئۇيغھازىرقى مۈمكىنكى، ھىس قىلىشىمىز  شۇنى يهنهبايانلىرىمىزدىن  قىيۇقىرى

 مهنبهلىك، كۆپ كۆپئوخشاش  ئادىتىگه -  ئۆرپ ۋه مهدهنيىتىگه خهلق ئۇيغۇر خۇددى پهرھىزلىرى

 ئهلۋهتته، ئۇيغۇر. لىنىدۇھېساب بولۇپھادىسىسى  ئېتىقاد مهنىۋىسىنكىرتىك ، قىرلىق

 نۇرغۇن. بولىۋهرمهيدۇ قىلغىلىمۇ كهسكىن دهپ مهنسۇپدىنالرغا  مهلۇم ھهممىسى پهرھىزلىرىنىڭ

 تهجرىبه ئۈستىگه ئۇنىڭ. مهۋجۇد ئېنىقسىزلىق ۋهئالمىشىش ئۆتۈشۈش،  پهرھىزلهردهدىنىي 

 پهرھىزلهرنى خۇراپىي. بولمايدۇقارىغىلى  دهپ تهئهللۇقدىنغا  مهلۇم پهرھىزلهرنى خاراكتېرلىك

 ئۇسۇلىدىن تهپهككۇرقالغان  دهۋرلهردىن ئىبتىدائىي ۋه قۇۋۋىتى ئهقلىي چهكلىك ئىنساننىڭ

  .النمايدۇھېساب ھۆكۈمدىنغىال باغالش ئىلمىي  بىرهر ھهرگىزمۇ كىرهككى، ئۇالرنى ۈشكۆر
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  ئىنسان ھاياتىغا ئائىت پهرھىزلهر: بۆلۈم. 2
  

  ئادهم بهدىنىگه ئائىت پهرھىزلهر. 1
 مهنىدىن بولۇپ، مهلۇم نهرسه مۇھىم ئهڭ) تهنياكى ( بهدهن ئېيتقاندا ئۈچۈنئىنسان 

ئىنسانالردىن تارتىپ  ئىبتىدائىيئۈستىگه،  ئۇنىڭ. دېمهكتۇرھاياتلىق  دېمهك بهدهن ئېيتقاندا

بىرى قاتارىدا  ئوبيېكىتلىرىنىڭپىكىر  مۇھىمئىنتايىن  ئىنسانلىرىغىچه، بهدهننىھازىرقى زامان 

بولغان روھ  كېلىپبارلىققا  دهۋردىال ئىبتىدائىي ئهڭ. ئويالنغان ئۈزلىكسىز ھهققىده كۆرۈپ، تهن

 تهسۋىرىي شهكىلدىكى تۈرلىك، )ئهفسانىلىرىيارالمىش  بولۇپمۇ( چىلىرى، ئهپسانىلهرچۈشهن

 بهدهننى بىردهكقاراشالر  كۆز ھهققىدىكىيامانلىق  -ياخشىلىق  شۇنداقال ۋه نهمۇنىلىرى سهنئهت

 بىلهن تهقهززاسىشارائىت  ھهم مۇھىتتاشقىي  تۈرلىك. كهلگهنقىلغان ھالدا بارلىققا  مهركهز

 بهدهنگهخاس يۈكلهپ،  مهنىلهرنى تۈرلىك ئۆزگىرىشلهرگهجىسمانىي  كهلگهنقا بارلىق

 مهنىدىن مهلۇم. شهكىللهندۈرگهن پهرھىزلهرنى ئهقىده، ئادهت، جۈملىدىن تۈرلىك لىكمۇناسىبهت

ناھايىتى  چۈشهنچىلىرى بىشارهتلىك ۋه پهرھىزلىرىقارىتىلغان  بهدهنگه ئېيتقاندا، ئۇيغۇرالرنىڭ

قوغداش  بهدهننى تاھېسابئاخىرقى  چۈشهنچىلىرى بىشارهت ۋه پهرھىزلهر مۇشۇبولۇپ،  كۆپ

  .ھادىسىلهردۇر مهنىۋىي كهلگهنبارلىققا  مهقسىدىده

 نۇقتائىككى  مۇنداق ئادهتلىرىنى پهرھىزلىكئائت  بهدىنىگه ئادهم ئۇيغۇرالرنىڭ بۆلهكته بۇبىز 

  :بايان قىلىمىز بويىچه

 ۋه پهرھىزلىرىقىلىدىغان  رىئايهقاراتقان ھالدا  ئادهملهرگهقا باش ئۆزىدىن ، كىشىلهرنىڭبىرى

ئاالقىدار  ئۇالرغا ھهم ئاالھىدىلىكلهر تۈرلىك ، بهدهندىكىبىرى بولسا چۈشهنچىلىرى؛ يهنه پهرھىز
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  .ئىبارهت ئادهتلىرىدىن پهرھىز لىكمۇناسىبهت ھهرىكهتلهرگه

  باشقالرنىڭ بهدىنىگه ئائىت پهرھىزلىك ئادهتلهر. 1

 ۋه ئېتىقادخىل دىنى  چۈشهنچىسى، ھهرئانىمىزم  دهۋردىال قهدىمكىناھايىتى  يغۇرالرئۇ

 يالغۇز پهرق بولىدۇ، بۇ پهرقلىق تۈپهيلىدىن، ئادهملهرنى لهرسهۋهبئىجتىمائىي شارائىت قاتارلىق 

 قۇۋۋهت قۇۋۋهت، سېھرىي قۇدرهت، ئهقلىي - كۈچ ئهمهس، بهلكى جهھهتتىال تۈزۈلۈشجىسمانىي 

ئىجتىمائى ئورنى  ۋه ئهمهللىرىقىلىدىغان  ئۇالرنىڭ ئۇالرنىڭ. ئىپادىلىنىدۇ رلىقالردىمۇقاتا

ياكى ناپاكلىق  ۋه خاراكتېرىگه مۇقهددهسلىكياكى  – خاراكتېرگهئوخشىمىغان  ئۇالر تۈپهيلىدىن

 ھهر تىن، ئۇيغۇرالرداسهۋهب شۇ. كهلمهكته ۋه كهلگهن چۈشىنىپ بولىدۇ، دهپ ئېگه خاراكتېرىگه

ئىككى  دهپناپاك  ۋه مۇقهددهس ئادهملهرنىمۇتاشقىرى  ئۆزىدىن جهھهتته ئاڭبىر كىشى 

  . شهكىللهندۈرگهن پهرھىزلهرنى نۇرغۇنقارىتا  ، ئۇالرغائايرىپ كاتېگۇرىيهگه

  پهرھىزلهرئائىت  ئادهملهرگه مۇقهددهس) 1(

. ئىشنهتتىرلىقىغا با قۇۋۋهتنىڭبىر خىل سىرلىق   ئادهملهرده ، ئۇيغۇرالرتارتىپ قهدىمدىن

 ئاالھىده كهسپىنىڭ شۇغۇللىنىدىغان ۋه يۇقۇرلىقى ئورنىنىڭئىجتىمائىي  ئادهملهربىر قىسىم  بولۇپمۇ

" مۇقهددهس" بۇنداق. قىلىنغان تهسهۋۋۇر دهپ" كىشىلهر مۇقهددهس"ئاساسهن،  بولۇشىغا

 ۋه كېلهلهيتتى ئېلىپن زىيا ئادهملهرگهباشقا  بولۇپ، ئۇالر كۈچلۈك قۇۋۋىتىسىرلىق  كىشىلهرنىڭ

 ئوبيېكتى پهرھىز ئۇالرنى لىرىئهجداد ئۇيغۇرالرنىڭ شۇڭا. قىالاليتتى ھهدىيه ئامهتمۇ -  بهخت

. قىالتتى ئېھتىيات ئاالھىده سۆزلهشتىن ۋه يېقىنلىشىش، چېقىلىش ، ئۇالرغاقاراپ سۈپىتىده

قاتارلىق ئورنى  ۋۇزهرا -  زىر، ۋهپادىشاھ -بولسا خاقان " كىشىلهر مۇقهددهس" نهزىرىده ئۇيغۇرالر

 تۇتقانقولدا  ھوقۇقىنى ئورۇنلىنىش پائالىيهتلىرىنىڭ سېھىرگهرلىك ۋهدىن ئادهملهر؛  يۇقىرى

؛ قاتارلىقالر باشقۇرغۇچىچىراغ ئىشلىرىنى  -  نهزىره ۋه ، جادۇگهرلهرباخشى -پىرىخون 

 بۇالرنىڭ. كۆرسىتهتتى نىلهر" خوجا" ۋه" پىر" يهتكهنلىق ماقامىغا " ئهۋلىيا" تهسهۋۋۇپتىكى

 ۋه خهتهرلىك بىرگه، يهنه بىلهن لىنىشھېساب مۇقهددهس ۋه ئۇلۇغ تهرىپىدىن خهلق ھهممىسى

  . سانىالتتى دهپ كىشىلهر كهلتۈرهلهيدىغان ئاپهت
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 خاقانالرمۇ شۇياكى  بىلگهن مۇقهددهسپادىشاھالرنى  -تارىختا خاقان  لىرىئهجداد ئۇيغۇر

ئالدى  يهردىكى، ئۇالر شۇ مۇقهددهسلىكى ئۇالرنىڭ. لىغانھېساب ئۇلۇغ ۋه مۇقهددهس ئۆزلىرىنى

 تهڭرىنىڭ ئۆزلىرىنى كۆپىنچىسى ئۇالرنىڭبىرى  تىزگىنلىگهن، يهنه ھوقۇقىنى دۆلهت بىلهن

 ىدائېتىقادشامان  لىرىئهجداد ئۇيغۇر. قاتارىدا سانىغان" ئوغۇللىرى"ياكى " بهندىلىرىتالالنغان "

 تهڭرىلهرئاسمان جىسىملىرى سىياقىدىكى  ئۆزلىرىنى خاقانلىرىنىڭ ئۇالرنىڭ مهزگىللهرده تۇرغان

نامىنى " تهڭرىقۇت" مهنىسىدىكى" ئوغلى تهڭرىنىڭ" ، ئۆزلىرىگهقارىغانلىقى بىرلهشتۈرۈپ بىلهن

خاقانلىرى  خانلىقىنىڭ ئۇيغۇر ئۇرخۇن ۋهخانلىقى  تۈرك كۆك. مىسالىدۇر پىكىرنىڭ بۇ... بېرىشى

 مۇناسىبىتى يېقىن بىلهن تهڭرىلهر ، ئۆزلىرىنىڭباغالپ بىلهن تهڭرىلىرى هبىئهتت ئۆزلىرىنى

 بىلگه قۇتلۇقبولمىش   ئۇلۇغ تهڭرىدهئاي " بىلدۈرىدىغان مۇقهددهسلىكنى ئۈچۈنبولغانلىقى 

 تۇتمىش ئېلبولمىش  تهڭرى، "قاغان بىلگه كۈچلۈك قۇچبولمىش  ئۇلۇغ تهڭرىده كۈن"، "قاغان

  . ئاتىغان ئۆزىنى بىلهننامالر  دېگهندهك. .." قاغان بىلگه

ئۈچۈن، ئىپادىسى بولغانلىقى  مهركهزلىك ھوقۇقنىڭخاقانالر ئىجتىمائى  ۋهپادىشاھالر 

 خهتىرى - خهۋپ كېلىدىغان ئېلىپ كىشىلهرگه ئادهتتىكى ۋهزورلىقى  كۈچىنىڭ ئۇالرنىڭ

 نهزىرىده پۇقراالرنىڭ ۋه كىشىلهر ئادهتتىكى ئهھۋال بۇنداقبىراق . ئهھۋالدۇر مهۋجۇد ئوبيېكتىپ

. ئايالندۇرۇلغان ئوبيېكىتلىرىغا پهرھىز ، ئۇالرقىلىنىپ تهسهۋۋۇر سۈپىتىده كۈچ سېھىرىبىر خىل 

يېقىنالشماسلىق،  ، ئۇالرغائاتىماسلىق بىۋاستهئىسمىنى  خاقانالرنىڭ كىشىلهر ئادهتتىكى نهتىجىده

 ئۆزلىرى ئىشلهتمهسلىك، ئۇالرنىڭ بۇيۇملىرىنى خاسيېمهسلىك، تائام  تهگمهسلىك، بىللهچىشىغا 

. شهكىللهندۈرگهن پهرھىزلهرنىچىقىرىشىدىن ساقلىنىش قاتارلىق بىر قاتار  ھۆكۈميامان  ئۈستىده

مهلىكىلهر،  - خانىش ۋهزىرلهر، ئهمهلدارالر،  يېنىدىكى بىرگه، پادىشاھالرنىڭ بىلهن شۇنىڭ

 دهپ كىشىلهر مۇقهددهس ۋه خهتهرلىك ئىگه هكۈچكئوخشاشال سىىرلىق  تېكىنلهر - شاھزاده

، شارائىتىدا تۈزۈم فېئوداللىق ۋه قۇللۇق. ئايالنغان ئوبيېكتىغا پهرھىز مۇھىم ئۇالرمۇقارىلىپ 

سىرلىق  ئهھلىنىڭئوردا  ۋهپادىشاھ  سهۋهبىدىنئوخشاش بولماسلىقى  دهرىجىسىنىڭ كىشىلهرنىڭ

تۈزۈمگه،  كۈچلۈكھالدا  تهدرىجىقارىلىشى  دهپ كىشىلهر خهتهرلىك، مۇقهددهس ئىگه كۈچكه
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  .كهتكهننىزانالرغا ئايلىنىپ  -  قانۇن ھهتتاكى

 لىكمۇناسىبهت ، ئۇالرغاقاراپ دهپ مۇقهددهس ئهھلىنىئوردا  ۋهپادىشاھ  كىشىلهر ئادهتتىكى

پائالىيىتى  ۋه تۇرمۇشى ئۆز ، پادىشاھالرمۇباشقا شهكىللهندۈرگهندىن پهرھىزلهرنى يۈرۈشبىر 

 پادىشاھالرنىڭ كۆپىنچه پهرھىز بۇنداق. قىلغان رىئايه پهرھىزلهرگه يۈرۈشبىر  ىرىسىدهدائ

بىز . ئىپادىلهنگهن جهھهتلهرده... ياسىنىش ، قىلىش قوبۇل قوپۇش، ئادهم -  ، يېتىپغىزالىنىش

 بىلهن تولۇقى كهلگهنلىكىنىقىلىپ  رىئايه پهرھىزلهرگهتارىختا قانداق  پادىشاھلىرىنىڭ ئۇيغۇر

 ئهسىرىده» تۈرك لۇغاتىت دىۋانۇ« كاشغهرىينىڭ مهھمۇدبىراق . بېرهلمهيمىز هلىللهپد

بىر كىشىلىك : تامغالىق": بىر بايان بار مۇنداق ھهققىدهغىزالىنىش سايمىنى  پادىشاھالرنىڭ

 ئۆزىگهپادىشاھالر  ئادهتته. دېمهكتۇر' تامغىالنغان، تامغىلىق' بولۇپ' تامغالىغ' ئهسلى. داستىخان

قويىدۇ،  بېسىپتامغا  ئۈستىگه دهپ ئىشلهتمىسۇننى باشقىالر ) كوزا( ئىۋرىق ۋهاس داستىخان خ

خاقانالر تاماق  -پادىشاھ بولىدۇكى،  كۆرۈشكه ①... "بولىدۇتاماق  ۋهبىر كىشلىك شاراپ  بۇالردا

قىلىپ  هرىئاي پهرھىزلهرگه ئىشلهتمهسلىكتهكئورتاق  بىلهنباشقىالر  قۇچىلىرىنى -قاچا  يېيىشته

 ئىچمهكته -  يېمهك ھۆكۈمدارالرنىڭ ته» قۇتادغۇبىلىگ« ھاجىپمۇخاس  يۈسۈپ. كهلگهن

 ھهققىده مۈمكىنلىكى قېلىشى ئۇچراپ ئهھۋالغا خهتهرلىك بهزىقىلىشقا ئوخشاش  زهھهرلىنىپ

  :ئىدى قالدۇرغان بېيتالرنى مۇنداق

  ،خهتهر ھهممه بهگكه بولۇرگالدىن  بۇ        2890

  .تۇتارئىدىشچى ، قى ئاشچىگال تات بۇ

  ئىدىشچى سادىق بولمىسا،، ئاشچى بۇ           2891

  .يېسه - ئىچسه بهگكهقىيىن  بهك بولۇر

  ،ئۆزى ياسىسۇن قولىله مهينى كۆرۈپ           2902

    ②"ئۆزى تۇتسۇن، ساقلىسۇنتامغا  بېسىپ

                                                        
غۇرچه، نهشىرى، ئۇي -  1ئاي  – 8يىلى  – 1980نهشرىياتى،  خهلق شىنجاڭ، »تۈرك لۇغاتىت دىۋانۇ«: كاشغهرىي مهھمۇد   ①
  .بهتلهر – 683 -  682، توم -  1
 615 -  613نهشىرى،  - 1 ، بېيجىڭئاي - 5يىلى  - 1984نهشىرىياتى،  مىللهتلهر، »قۇتادغۇبىلىك«: خاس ھاجىپ يۈسۈپ   ②
  .بهتلهر -
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 - كىيىم  ئۇالرنىڭ ن، جۈملىدى جهھهتتىمۇ تۇرىشى - يۈرۈش پادىشاھالرنىڭباشقا  ئۇندىن

 بهلگىلىمه كونكرېتقاتارلىقالردا  پاسۇنلىرى بۇرۇتساقال  ۋهچاچ زىننهتلىرى،  -  ، زىبۇكىچىكى

كېسىپ،  چېچىنى پۇقراالرپادىشاھلىقىدا  كۆسهن مهسىلهن، قهدىمكى. مۈمكىن بولۇشىبولغان 

 كۆسهن بويىچه ئىدهئهكسىچه، قا پۇقرالىرىنىڭ دۆلىتىنىڭ يۈرسىمۇ، كۆسهن ھالهتتهقىسقا چاچ 

شىمالىي «، »تاڭنامهكونا «. قىلىنىمىغان رۇخسهت كېسىشىگه چېچىنى شاھلىرىنىڭ دۆلىتىنىڭ

» تهزكىرىسى يۇرت غهربىي.  تاڭنامه يېڭى«، »تهزكىرىسى يۇرت غهربىي. تارىخى سۇاللىلهر

 لۇماتالرمه ھهققىدىكى كهستۈرمهيدىغانلىقى چېچىنى شاھلىرىنىڭ كۆسهنقاتارلىق كىتابالردا 

 ، قهدىمكىئاساسالنغاندا مهلۇماتالرغادىكى » تهزكىرىسى يۇرت غهربىي.  سۈينامه«. خاتىرىلهنگهن

 ئۇالر ، يهنهقىلىنمىغاندىن تاشقىرى رۇخسهت كېسىشىگه چېچىنى پادىشاھلىرىنىڭ خوتهن

 تلهرگهرىۋايه. كۆرسهتمهيتتىباشقىالرغا  تۈگۈۋېلىپ ئىچىگه تهلپهككىمخاپ  چېچىنى ئۆزلىرىنىڭ

 بهك ھوسۇلىيىلدىكى  شۇ كىشىنىڭ ، شۇقالسا كۆرۈپ چېچىنى پادىشاھنىڭكىمىكى ، قارىغاندا

، قالماي بولۇپالبىر خىل زىننىتى  پادىشاھالرنىڭچاچ  ئۇزۇنقارىغاندا  ①.ئىكهن كېتهرئازالپ 

 ۇپبول بهلگه مۇھىم تۇرىدىغان پهرقلهندۈرۈپ پۇقراالردىن ۋه ئهمهلدارالر ئۇالرنى مۇھىمى

  .النغانھېساب

 ئۇيغۇرالردا. لىكتۇرمۇناسىبهت بىلهنمۇبولغان ئىالھىيلىق  ئىگه ئادهم شۇ يهنه ئادهم پهرھىزلىك

 تۇتقانقولدا  ھوقۇقىنىنىياز  - نهزره ۋه پائالىيهتدىنى ھوقۇقنى، ئىالھىي  دهۋرىدىال قهدىمكى

 ۋه سېھىرگهرلىك نىڭئۇالرئاتىلىپ،   بىلهنناملىرى " قام"، "باخشى"، "شامان" كىشىلهر

 پهيدا مۇناسىبهت ئوتتۇرىسدا ئادهملهر ۋه ئالۋاستى -جىن ، ئىالھ بىلهنيولى  جادۇگهرلىك

قاتارىدا  ئادهم پهرھىزلىك تهرىپىدىن كىشىلهر ئۇالر شۇڭالشقا. ئىشهنگهن كىشىلهرقىالاليدىغانلىقىغا 

 بويسۇنۇش بولۇپ، ئۇالرغااراشتا ق كۆز ئاالھىده ئۇالرغا كىشىلهر ئادهتتىكى. قىلىنغان مۇئامىله

 قىسمهن لىكمۇناسىبهت ئۇالرغا ۋاقىتتابىر  بىلهن شۇنىڭ. كهلگهن ئىپادىلهپپسىخىكىسىنى 

قامالر  ۋه سېھىرگهر دهۋرلهرده تهرهپتىن، قهدىمكىبىر  يهنه. شهكىللهندۈرگهن پهرھىزلهرنى
                                                        

 – 8ىلى ي – 1992نهشرىياتى،  ئۇنىۋېرسىتېتى شىنجاڭ، »تارىخى دۆلىتىنىڭ كۆسهن قهدىمى«: لياڭۋېي شىگهن، چېن ليۇ   ①
  .بهت – 197نهشرى، ئاي 
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 مهلۇم بهزىده ، ئۇالرولغاچقاب باشقۇرغۇچىالر پائالىيهتلهرنىدائىرىسىدىكى دىنىي  ھاكىمىيهت

 سۈپىتىده شهيئى پهرھىزلىكياكى  ھهرىكهت پهرھىزلىك شهيئىلهرنىخىلدىكى ئىشالرنى ياكى 

 ، ئۇالربولغاچقا ئوبېكىتلىرى پهرھىز ئۆزى قامالرنىڭ ۋه پىرىخۇن. بولغان ھوقۇقىمۇ بهلگىلهش

 مهسىلهن، ئۇيغۇر. الغانسان بولۇپ نهرسىلهر پهرھىزلىك ئهسۋاپالرمۇ تۈرلىكئىشلىتىدىغان 

 شېخى ، دهرهختاناخهنجهر، قامچه، ، )ئهينهك( ، كۆزگۈساز، باخشىلىرى ئىشلىتىدىغان داپ

 پهرھىزلىكقاتارلىقالر ) نوكچا بهزىده(چىراق  ۋه ئهلهم - تۇغ، )پۇتىقى دهرىخىنىڭ جىگده بولۇپمۇ(

 ئېلىش، ھهتتا ارىيهتكه، ئئىشلىتىشتۇتۇش،  ئۇالرنى كىشىلهر بولۇپ، ئادهتتىكى شهيئىلهر

 ئۇالرنىبىراق بولسىمۇ،  شهيئىلهر ئادهتتىكى ئهسلىده دېمهك، بۇالر. قىلىدۇ ھهزهر كۆرۈشتىن

قارالغانلىقى  دهپ ئادهملهر ئىگه خىسلهتكهئىالھىي  ئۆزلىرى قامالرنىڭ ۋهباخشى  ئىشلهتكهن

تهرهپتىن، بىر  يهنه. كهتكهنئايلىنىپ  نهرسىلهرگه پهرھىزلىك ۋهسىرلىق  نهرسىلهرمۇ ئۈچۈن، ئاشۇ

ياكى  كۆرسهتمهيدۇ، تۇتقۇزمايدۇ ئاسانلىقچهباشقىالرغا  شهيئىلهرنى بۇ ئۆزىمۇ قامالرنىڭ ۋهباخشى 

  .قارايدۇ دهپ يوقىلىدۇ تهگسه، قۇۋۋىتىقولى  ئادهملهرنىڭ ئادهتتىكى. ئىشلهتكۈزمهيدۇ

غا " ماقامى ئهۋلىيالىق" ۋۋۇپتاتهسه ۋه كىشىلهرنىھالالردا بىلىملىك  قىسمهن يهنه ئۇيغۇرالر

 دهپبار  قۇۋۋهتتاشقىرى سىرلىق  ئادهتتىن ئۇالردا، "كىشىلهر مۇقهددهس" كىشىلهرنى يهتكهن

چىشىغا  الپ، ئۇالنىڭھېساب دهپ ئادهملهر پهرھىزلىك ئۇالنىھالدا  مۇناسىپ شۇنىڭغا. ئىشهنگهن

 ئهھۋالالردا تۆۋهندىكى پهرھىز بۇنداق. تۇتىدۇ پهرھىز كۈچلۈكقوزغاشتىن  تېگىش، غهزىپىنى

 دېگىنى ئۇالرنىڭ ئىگه، شۇڭا قۇۋۋهتكهسىرلىق  سۆزى ئۇالرنىڭ يهنى. ئىپادىلىنىدۇ گهۋدىلىك

 سۆزياكى يامان  قارغايدۇ ئۇالرقوزغايدىغان بولسا  غهزىپىنى ئۇالرنىڭ ناۋادا. بېرىدۇ يۈز چوقۇم

 ئۇالرنى ، كىشىلهربولغاچقا ئىگه ىگهخۇسۇسىيت ئېشىش ئهمهلگه دهرھالقارغىش  مۇنداق. قىلىدۇ

 بهدكه دۇئايى" ئهھۋالنى بۇنداق ئۇيغۇرالردا. قىلىدۇ پهرھىزقاتتىق  قويۇشتىنخاپا قىلىپ 

 دۇئايى" ئۆلىماالرنىڭ چوڭ كىشىلهرئارىسدا  خهلق دهۋردىمۇھارىرقى . ئىپادىلهيدۇ دهپ" ئۇچرىغان

ياخشى " ، ئۇالرنىڭان بار رازى قىلىش ئارقىلىقئىمك ، ئۇالرنىقىلىپ ئېھتىيات ئۇچراشتىن ىگه" بهد

 قانچهبىر  مهسىلهن، ئۇيغۇرالرنىڭ يهنه. ساقالنماقتا ئهھۋالالرئوياليدىغان  ئېرىشىشنىغا " دۇئاسى



 51

 لىكمۇناسىبهت ئاالھىدىلىكلىرىگه ئىشلهپچىقىرىش يهرلىك ۋهھالىتى  تۇرمۇش خهلقلىرىنىڭ يهر

 كېيىن ، شۇندىنقىلغاچقا" بهد دۇئايى" خهلقىغهجاي  مهلۇم ئىشان ئاپاق خوجا چوڭ رىۋايهتلىرىده

 يهرده شۇ زىرائهت، مېۋىلهرنىڭخىل  بىرهرياكى قۇتۇاللمىغانلىقى، نامراتلىقتىن  خهلقىنىڭ يهر شۇ

چىشىغا  ئۇلۇغالرنىڭ" ھهممىسىده ئۇالرنىڭ. سۆزلىنىدۇقالغانلىقى  بولۇپياخشى بولمايدىغان 

  .قىلىنىدۇ ھېكايه كۆپتۈرۈپدائىم " يامان ئاقىبىتى بولغاننىڭگىرىپتار  بهدكه دۇئايى قويۇپتىگىپ 

 ئىچىگه ئۆز كىشىلهرنىمۇباشقا خىلدىكى  يهنه كىشىلهر بىلگهن دهپ مۇقهددهس ئۇيغۇرالر

خاقان  دهرۋهقه. بولىدۇ تهۋه كاتېگۇرىيهگه ئۈچ قىيۇقىرىھامان  ھهممىسىبىراق مۈمكىن،  ئېلىشى

قاراش  دهپباغلىنىشى بار  بىلهن تهڭرى ئىگه، ئۇالرنىڭ قۇۋۋهتكه - كۈچ پادىشاھالرنى سىرلىق -

 داۋاملىق يهنه مۇھىتىدائىسالم . سۇسالشتى ئېتىبارهن دهۋرىدىن ىئېتىقادئىسالم  ئۇيغۇرالردا

 ئۆلىماالر ئىگلىگهن پۇختائىسالم دىنى بىلىملىرىنى ، داخانلىرى -قىلغان شامان باخشى  پائالىيهت

ئىسالم دىنىدىكى . قېلىۋهردى بولۇپ ئوبيېكتى پهرھىز يهنىالقاتارىدا " ئادهم هددهسمۇق" يهنىال

 چهكلهش ۋه تۇرۇشپسىخىكىالرغا قاتتىق ھهرىكهتلهرگه،  تهك...  كۆرۈش ئۇلۇغ ئادهمدىن ئادهمنى

 ئىگه كۈچكهسىرلىق  ۋه مۆجىزىدار ئۆزىنىلىرى " ئهۋلىيا" ، تهسهۋۋۇپقارىماي بهلگىلىمىسىگه

 پهرھىزلهرقارىتىلغان  ئادهملهرگه ، مۇقهددهسقارىغاندا يۈزلىنىشتىن ئومۇمىي. كۆرسهتتىقىلىپ 

ئاساسىدىن  خۇراپات نۇقتىسىدىن، ئۆزلىرىنىڭ مهنپهئهتدارلىققىسمى  كۆپ شۇنداقتىمۇ. يوقالمىدى

  .ئايرىلدى

  پهرھىزلهرئاالقىدار  ئادهملهرگهناپاك ) 2(

 كىشىدهخىل  قانچهبىر  تۆۋهندىكى ئاساسهن پهرھىز لىكبهتمۇناسى ئادهملهرگهناپاك  ئۇيغۇرالردا

  .ئىپادىلىنىدۇ

  ئايال ، ھېيزداربىرىنچى

 ئايال ، تۇغۇتلۇقئىككىنچى

 كىشى ئۈچىنچى، جۇنۇپ

  تۆتىنچى، جهسهت
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 ئادهم بهشىنچى، كېسهل

 ئۆزىنى كىشىلهرنىڭباشقا  تاھېسابئاخىرقى  ھهم پهرھىزلهر لىكمۇناسىبهت كىشىلهرگهناپاك 

 مهسىلهن، ھېسسىي(لهرتهركىب خۇراپىي نۇرغۇن ئۇنىڭدا يهنه. كهلگهنبارلىققا  مهقسىدىدهوغداش ق

 تهۋهلىك كىشىلهرخىلدىكى  قىيۇقىرىقارالغان  دهپناپاك . مهۋجۇد مۇ) روھ قاراشلىرىتهسىر، 

 ئوخشاشال بىر قاتار گه" كىشىلهر مۇقهددهس" خۇددى ئۇالربىراق بولسىمۇ، " ناپاك" جهھهتتىن

قارالغان  دهپ" ناپاك" ئىچىده ھالبۇكى، خهلق. لىنىدۇھېساب بولۇپ ئوبيېكتى پهرھىزلهرنىڭ

 قىيۇقىرى ئاساسهن پهرھىزلهر بۇ. كۆپتۇر ۋهقاتتىق  تېخىمۇ پهرھىزلهرئاالقىدار  كىشىلهرگه قىيۇقىرى

، قىلىش ىزپهرھقاراشتىن  ، ئۇالرغاقىلىش پهرھىز ئۇچرىشىشتىن بىلهن لهر" ناپاك كىشى"خىلدىكى 

 ئىشلهتمهسلىك، ئۇالر نهرسىلهرنى ئىشلهتكهن ئهيلهش، ئۇالر ھهزهر سۆزلىشىشتىن بىلهن ئۇالر

 پائالىيهتلهرگهئىجتىمائىي  مهلۇم يېقىنالشماسلىق، ئۇالرنى جهھهتتهجىسماني  بىلهن

...  كۆرسهتمهسلىكباشقىالرغا  نهرسىلىرىنى ئىشلهتكهن ئۇالرنىڭ  قاتناشتۇرماسلىق، ھهتتا

 لىكمۇناسىبهت گه" كىشىلهر مۇقهددهس" كىشىلهر ئادهتتىكى. ئىپادىلىنىدۇ جهھهتتهقاتارلىق 

، بولسا تۇرىدىغان ئهھۋالداپاسسىپ  ئۇچراشتهك بويسۇنۇش، بېسىمگه كۆپىنچه پهرھىزلىرىده

 چهكلهش تهرهپنىقارشى  ھالهتتهئاكىتىپ  پهرھىزلهرده لىكمۇناسىبهت گه" ئادهملهرناپاك "

ئوخشاشال  كىشىلهرمۇخىلدىكى ناپاك  قىيۇقىرىئۈستىگه،  ئۇنىڭ. ئىپادىلهيدۇ هسىنىپوزىتسىي

  . بويسۇنىدۇ پهرھىزلهرگهبىر قاتار  شۇھالدا  ئاڭلىق

. سۆزلىمهيمىز تهپسىلى پهرھىزلهرنى لىكمۇناسىبهت لهرگه" ئادهمناپاك " يهرده بۇبىز 

 لىكمۇناسىبهتئايالالرغا  ۇغۇتلۇقت ۋهئايال  ھېيزدار ئۈچۈنقالماسلىقى  بولۇپ تهكرارلىق

 پهرھىزلهرنى لىكمۇناسىبهت كىشىلهرگه ، جۇنۇبقىسمىدا" پهرھىزلهرئاالقىدار  تۇغۇتقا" پهرھىزلهرنى

  دهپنه - ئۆلۈم" پهرھىزلىرىنىئاالقىدار  ، جهسهتكهقىسمىدا" پهرھىزلهرئائىت  تۇرمۇشقاجىنسىي "

  .قىسمىدا بايان قىلىمىز" پهرھىزلىرى

 چېقىلغىلى ۋه مۇقهددهس شۇكى، مهيلى ئهھۋالبىر  ئهرزىيدىغانقىلىشقا  دىققهت

 پهرھىز بولسۇن، ئۇالرنىڭ ئادهملهر خهتهرلىك ۋهناپاك  مهيلى ۋه بولسۇن ئادهملهربولمايدىغان 
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 تۈرلىك تۇرىدىغانئايرىپ  كىشىلهردىن ئادهتتىكى ئۇالرنىدائىم قوللىنىدىغىنى  ئۇسۇلىدا تۇتۇش

 -خاقان  بېرى قهدىمدىنتاكى بولغىنىدهك،  مهلۇم ھهممىمزگه. نالشتۇرۇشتۇرئورۇ ئورۇنالرغا

 ۋهراھىب . تۇرغانئايرىلىپ  خهلقتىن ئادهتتىكىئوردىالردا ياشاپ  ۋهساراي  - قهسىرپادىشاھالر 

 يېقىن كىشىلهرگهباخشىالر بولسا  ۋه پىرىخۇن. ماكانالشقان ساڭرامالردا ۋه بۇتخانا راھىبهلهر

 ۋهداخان  نۇرغۇنئارىسىدا  ئۇيغۇرالر دهۋردهھازىرقى . تۇتقانايالردا ماكان بولمىغان ج

 ، قهبرىستانلىقيىراق جايالرغا مهھهللىلهردىن ئولتۇراقالشقانزىچ  كىشىلهر ئۆيلىرى پىرىخۇنالرنىڭ

 مازارالرنى ماكان ۋه ، مهسجىدسوپىالر خانىقا، زاھىدالر تۇتقانيولىنى  تهرىقهت. جايالشقان يېنىغا

ئوخشاشال  ئايالالرمۇ ، تۇغۇتلۇقبولغان قىزالر رهسىده كۆرۈپ ھېيىز يېڭى يهنه ئۇيغۇرالردا. قىلغان

قانداق جايدا  ھهرگىرىپتار بولغان بىمارالر  كېسهلگه. ئايرىۋېتىلىدۇ مهزگىل مهلۇم كىشىلهردىن

 كىشىلهرنىقارالغان  دهپناپاك  ۋه مۇقهددهس. قىلىنىدۇ، ۋهھاكازا دهپنه ئۆلۈكلهر. كۈتىلىدۇئايرىم 

 دۇنياۋىيزاماندىن تارتىپال  قهدىمكىناھايىتى  ئۇسۇل ئايرىۋىتىشتهكتوپىدىن  كىشىلهر ئادهتتىكى

 ئايرىۋېتىش بۇنداق تۇيۇلىدىغان ئادهتتىكىدهكقارىماققا . ئايالنغان ئادهتكهئورتاق  كۆلهمدىكى

 خهتهرلىك بهلگىلهر بولۇپ، بۇ بهلگىلىرى پهرھىز تۇتىشىدىغان قهدىمگهناھايىتى  ئهمهلىيهتته

 مهنالىرى مهدهنىيهت تۈرلىك ، ئۇالرغاساقلىغان ئاساستا ئۇقۇمىنىرايون  ، چهكلهنگهنرايون

 قهسىر -ئوردا  جۈملىدىن( نامايهندىلىرى مهدهنىيهتخىل  ھهر كۆرىۋاتقانھازىرقى بىز يۈكلىنىپ، 

خانىقا هسجىد، چىركاۋ، ئۆي، م مهدهنيىتى؛ بۇتخانا، مىڭ شهھهر قهدىمكى شهكلىدىكى

 تهرهققى گه... مهدهنيىتى دهپنه شهكلىدىكىمازار  ۋه مهدهنىيهت؛ قهبرىستانلىقدىنى  شهكلىدىكى

 ۋه جهمئىيهتئارقىلىق  چهكلىمىلهر شۇنداق ئهنهئىنسانالر قارىشىمىزچه،   بىزىڭ. قىلغان

. تۇرغان پهرقلهندۈرۈپ سىدهتهرىقى" ماكانى مهدهنىيهت"جايالرنى  ۋه تهبىقهخىل  ھهر تهبىئهتتىكى

 ئوتتۇرىسىدا كىشىلهر لىكمۇناسىبهت شۇالرغا ۋه ئورۇنالرنىڭ ۋه تهبىقهقايسى  ھهر بىلهن شۇنىڭ

پهرھىزلهرگه،  مۇئهييهن كىشىلهرماكانىدىكى  مهدهنىيهتبىر  ، ھهرئارىلىق ساقلىنىپ مۇئهييهن

 ھهم نىڭ، ئهندىزىسىنىڭقېلىپى مۇئهييهن ، جهمئىيهتنىڭھالدا بويسۇنغان تهرتىپلهرگه

  .ئاساس سالغان بولۇشىغا پهيدا تۈزۈملىرىنىڭ
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  ئۆز بهدىنىگه ئائىت پهرھىزلىك ئادهتلهر. 2

بىر  ھهر بهدهندىكى بىلىشىمىزچه، ئۇيغۇرالرنىڭ تهكشۈرۈشتىن ئهمهلىي ۋه ماتېرىيالالردىن

 مۇساپىلىقغان يىراق بار ئېلىپقارىتا  ھهرىكىتىگه فىزىئولوگىيهلىك ۋهئاالھىدىلىكى  ئهزانىڭ

. قاراشلىرى ناھايىتى مول بىشارهتلىك شهكىللهندۈرگهنئاساسىدا  ئېتىقادساددا  ۋه مۇالھىزىلىرى

 پهرھىز مهنىلىك ۋهئاالقىدار قىزىقارلىق  كهتهركىب ۋه ئهزابىر  ھهر بهدىنىدىكى ئادهم ئۈستىگه ئۇنىڭ

 بهدىنىگه ئۆز ئۇيغۇرالرنىڭ بۆلهكته بۇز بى. ئومۇمالشقان كىڭ خېلىئارىسىدا  خهلق چهكلىمىلىرىمۇ

  . قىلىمىز مۇالھىزه بويىچه نۇقتا ئۈچ مۇنداق پوزىتسىيهلىرىنى پهرھىز تۇتىدىغانقارىتا 

  پهرھىزلهرئائىت  قىياپىتىگه بهدهننىڭ. 1

  پهرھىزلهرئائىت  ئهزالىرىغا بهدهن. 2

ئاجراتمىلىرىغا  تهن( پهرھىزلهر ئائىت سۇيۇقلۇقالرغا ۋهئاجرىلىپ چىققان ئاجراتما  بهدهندىن. 3

  ).پهرھىزلهرئائىت 

  پهرھىزلهرئائىت  قىياپىتىگه بهدهننىڭ) 1(

  پهرھىزلهرئائىت  يالىڭاچلىققا

 دهۋرلهردهتارىخىي  تۈرلىكقاراشلىرى  ھهققىدىكى تۇتۇش يالىڭاچ بهدهننى ئۇيغۇرالرنىڭ

 يالىڭاچ بهدهننىتارىختىن بىرى  شۇكى، ئۇيغۇرالر ئهھۋالبىر  ئومۇميبىراق . ئالدى تۈس تۈرلىك

قايسى دىندا  مهيلى ئۇيغۇرالر. كهلگهنقىلىپ  پهرھىزقاتتىق  كۆرسىتىشتىن بهدهننىياكى  قويۇش

 سۈپىتىده ئهخالقسىزلىق چوڭ كۆرسىتىشنى بهدهننى بولسۇن، يالىڭاچ مهزگىللىرىده تۇرغان

 تهلىپىقويغان  دهرىجىسىگه نىڭيېپىش بهدهننى دىنالرنىڭتارىخدىكى  ئۇيغۇرالربىراق . تونۇغان

 نىسبهتهن قويۇشقا يالىڭاچ بهدهننىدىنى  بۇددا ئىچىدهدىنالر  بۇ. كهتمهيدۇئوخشاپ  دېگۈدهك

ئاددىي  ئۇنچىلىك يهنىال ئهھۋالبىراق بولسىمۇ،  تۇتقان پوزىتسىيهسىنى كهڭچىلىك مۇئهييهن

 دهۋردىكى شۇ ئهسىرىدهىق نامل» خانلىقىدا ھايات ئۇيغۇر ئىدىقۇت«گابائىن   ۋون. ئهمهس

: بېرىدۇ مهلۇمات مۇنداق ھهققىدهقىلىش ئادىتى  پهرھىز قويۇشتىن يالىڭاچ بهدىنىنى ئۇيغۇرالرنىڭ
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 ئهمگهكجىسمانىي  ئېغىر. ساقلىناتتى قېلىشىدىن ئېچىلىپسىرتقا  تېرىسىنىڭ ئادهمنىڭ ئۇيغۇرالر"

 سهۋهبىدىن، كىشىلهرخاھىش  نداقمۇشۇ. قويمايتتى ئوچۇق پۇتنىمۇبولمىغاندا ئىككى  تهلىبى

 كېيىۋالغان كهشلهرنى كېيگهنئىلگىرى  ئۇيغۇرلىرى ئىدىقۇت سهندهل، يهنى بۇددانىمۇ بهزىده

قولىدىن  ۋه يۈزئوخشاشال  راھىبلىرىمۇ بۇددا بولىدۇكى، ئۇيغۇر كۆرۈشكه ①."سىزغان ئىدى ھالهتته

  . ساقالنغان قالدۇرۇشتىن ئوچۇق ئهزالىرىنى بهدهنباشقا 

دىنىي ، ئالىدىغان ئېغىر تۇتۇشنى يالىڭاچ بهدهننى ئۇيغۇرالرداشارائىتىدىكى  ئىسالمىيهت

 ئهھۋالى بۇنداق. بار ئادهت تۇتىدىغان پهرھىزئىشتىن  بۇنداق نۇقتىسىدىن ئهخالق ۋه چهكلىمه

 يېپىشقا" بولۇپ، مهنىسى سۆز ئهرهبچه" ئهۋرهت". ئىپادىلهيدۇ بىلهن سۆزى" ئهۋرهت" ئۇيغۇرالر

" بهدهنياكى ئاستىنقى  ئهزاجىنسىي نهرسه،  قالدۇرىدىغان ئۇياتتا نهرسه، ئادهمنى تېگىشلىك

 پهرقلىق ئۈچۈن بهدىنىئايالالر  ۋه ئهر" ئهۋرهت" جهمئىيىتىده ئۇيغۇر. بىلدۈرىدۇ مهنىلهرنى دېگهن

تارتىپ  بېغىشىدىنقول  ۋه يۈزى ئايالالرنىڭ ھۆكىمىدهئىسالم  ئومۇمهن. كۆرسىتىدۇ ئهزاالرنى

 يېپىشقا مۇتلهقسانىلىپ  ئهۋرهت ئهزاالربولغان جايالردىن باشقا بارلىق  ئۇچىغىچهبارماق 

 ئۇندىن. چهكلهنگهن قېلىشى ئېچىلىپ ئهزاسىنىڭ ۋه بۆلىكىقانداق  ھهر بهدىنىنىڭ. بۇيرۇلغان

 ، پهقهتپسانىلى ئهۋرهت يۈزىمۇ ئايالالرنىڭ بويىچه تهشهببۇسى پىكىردىكىلهرنىڭئايرىم ، باشقا

سانىلىدىغان  ئهۋرهت ئۈچۈن ئهرلهر. بهلگىلهنگهنبولىدىغانلىقى  قويۇشقا ئوچۇق ئۇچىنىالقول 

. بۇيرۇلغان يېپىشقا مۇتلهقجاينى  بولۇپ، بۇبولغان ئارىلىق  كىندىكىگىچهتىزدىن  ئهزالىرى بهدهن

ئاياللىرى   ئۇيغۇر اۋاقىتت قهدهريىلىىرىغا  -  50 ئهسىرنىڭ – 20 تۈرتكىسىده ھۆكۈمنىڭ مۇشۇنداق

 ھهممه بهدىنىنىڭھالدا  مۇتلهق يېنىدا ئهرلهربالىلىرىدىن باشقا  ۋه ئېرى ئۆزسىرتقا چىققاندا ياكى 

ئايلىنىپال  پهرھىزىگه مۇھىم ۋهئاساسىي  ئهڭ ئايالالرنىڭ يالغۇز بۇھال. ياپقان پۈركهپ ئهزاسىنى

 گهرچه ئهرلىرى ئۇيغۇر. قىلىنغان ازارهتنقاتتىق  تهرىپىدىن جهمئىيهتدىنى  بۇ ، يهنهقالماستىن

 بولىدۇ، دېگهن تۇرسا ئېچىلىپ ئهزاالرباشقا ئهۋرهت، بولغان ئارىلىق  كىندىكىگىچهتىزىدىن 

 تۇتقان ئوچۇق بهدهننى ئۈستۈنكى ئادهتته ئۇالربىراق بولسىمۇ، قىلغان  قوبۇلئىسالمىي قاراشنى 

                                                        
 تهھرىرلىك تهزكىره شهھهرلىك تهرجىمىسى، تۇرپان خهنزۇچه، »خانلىقىدا ھايات ئۇيغۇر ئىدىقۇت«: گابائىن ۋون] گېرمانىيه[   ①

  .بهت – 94. نهشرى – 1ئاي  – 8يىلى  – 1989نهشرى، ئىشخانىسى 



 56

 مۇنداق ۋه ئالىدۇ ئېغىرقىلىشنى  ئهمگهك هۋسىرتقا چىقىش  بىلهنئىشتان  كالتهھالدا ياكى 

  .قىلىدۇ پهرھىزئىشالردىن 

 -كىيىم  ئۇالرنىڭ يهنهقىلىش ئادىتى  پهرھىز تۇتۇشتىن يالىڭاچ بهدهننى ئۇيغۇرالرنىڭ

. كۆرسهتكهن تهسىر چوڭ رهڭگىگىمۇ ۋه سۈپىتى ، ئۆلچىمى، رهختپاسونى كېچهكلىرىنىڭ

 ۋه ئوچۇق ، سۈزۈك، يېرىمقالىدىغان نىپىز كۆرۈنۈپ هنبهد كېيىشته كېچهك -كىيىم  ئۇيغۇرالر

 بهدهننى تاھېسابئاخىرقى  مهقسهد بۇنىڭدىكى. قىلىدۇ پهرھىز كېيىشتىن كىيىملهرنىتار  بهكياكى 

 بهدهننى ئۈستۈنكى ئۈچۈن ، ئهرلهرقارىغاندا ئهھۋالدىن ئومۇمىيبىراق . ئىبارهت كۆرسهتمهسلىكتىن

 ئۈچۈنئايالالر . ئهمهسئىش  پهرھىزلىك) ئهمگهك مهسىلهن( الردائهھۋال قىسمهن تۇتۇش يالىڭاچ

  .پهرھىزدۇرباشتىن ئاخىر بوشاشمىغان  بۇ ئېيتقاندا

 ھالهتته يالىڭاچ ئهزابىر  مهلۇمياكى  يالىڭاچ بهدهن ئايالالرنىڭ - ئهر يهنه ئۇيغۇرالر

 ئايالالرنىڭئايالالر نى، بهدىنى ئهرلهرنىڭ بىلهن ، ئهرلهرباشقا چهكلىگهندىن قېلىشىنى ئۇچرىشىپ

ئهمهس،  ھهركىتىدىال" كۆرۈش" يالغۇز چهكلىمه بۇنداق. چهكلهيدۇ قىلىشنىمۇ كۆرۈپ بهدىنىنى

 جهھهتلهردىمۇقاتارلىق  سۆزلهش ھهقته ، شۇسىيالشتېگىشىش،  ھالهتته يالىڭاچ يهنه

 ئهرلهر": دېيىلگهن مۇنداق بىرىده ھهدىسلىرىنىڭ پهيغهمبهرنىڭ مۇھهممهد. ئىپادىلىنىدۇ

 بىلهن ئهرلهر ئهرلهر. بولمايدۇ كۆرسه ئهۋرىتىنى ئايالالرنىڭئايالالر كۆرسه،  ئهۋرىتىنى ئهرلهرنىڭ

"بولمايدۇ ئۇخالشقا يېتىپ بىلله بىلهنئايالالر ئايالالر ئۇخالشقا،  بىلله  مۇشۇنداق ①.

 ئهۋرهت( دىنىبه يالىڭاچ بىرىنىڭ -بىر  ئهرلىرىمۇ ، ئۇيغۇرھالدا مۇناسىپ كۆرسهتمىلهرگه

 پهرھىزقاراشتىن  بهدىنىگه بىرىنىڭ -بىر  ، ئايالالرمۇقاراشتىن گه) قىسمى لىنىدىغانھېساب

 ياتمايدۇ، ئايالالرمۇ ئورۇندابىر  ئهرلهر بىلهن ئهرلهربولمىسا  زۆرۈرىيىتىياكى  ئاسانلىقچه. تۇتىدۇ

 مۇنچىالردا ۋهھاممام پ، سهررا تۈرلىك يۇرتىدىكى ئۇيغۇرالر ھهتتاكى. ياتمايدۇ ئورۇندابىر 

 - بىر  ئهرلهرنىڭ بولۇشىدا بولۇپ، بۇنداق ئايرىۋىتىلگهنبىرىدىن  -بىر  ئورۇنلىرى يۇيۇنۇش

                                                        
لىۋان، ، )»باغچىسى كىشىلهرياخشى «(» رىيازۇسسالىھىين«: هۋىيئهننهۋ شهرهفئىبىن  يهھيا زهكهرىييا ئهبۇ] سۈرىيه[   ①

نهشىرى، ئهرهبچه، يىلى  - 1402 ، ھېجىرىيهيىلى -  1972، مىالدىي )نهشىرىياتىئىلمىي كىتابالر ( ئىلمىييه كۇتۇبۇل بېيرۇت، دارۇل
  .بهت – 616
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 مهقسهد كۆرمهسلىكتهك بهدىنىنى بىرىنىڭ -بىر  كۆرمهسلىك، ئايالالرمۇ بهدىنىنى يالىڭاچ بىرىنىڭ

  .چىقىش قىلىنغان

 پهرھىزلىك ئېلىنىدىغان ئېغىرئىنتايىن  اچالشيالىڭ بهدهننىئارىسىدا  ، ئۇيغۇرالرقىسقىسى

 ئوچۇققىسمىنى  مهلۇم بهدىنىنىڭ لىرىنىڭئهجداد ئۇيغۇر قهدىمكى بهلكى. لىنىدۇھېسابئىش 

قايسى  ھهر رايونىمىزنىڭبىراق بىز . مۈمكىن بولۇشىبوشراق  چهكلىمىلىرىقارىتا  قويۇشقا

بولسۇن،  رهسىملهر سۈرهتلىرىدىكىتام  ئۆي مىڭياكى بولسۇن،  جهسهتلهر تېپىلغانجايلىرىدىن 

 شۇكى، ئۇيغۇرالر ئهھۋالبىر  يهنه. ئۇچرىتىمىز ھالهتتهياپىدىغان  تولۇق بهدهننى بىردهك ئۇالرنى

 ئېغىر يۈرۈشنى يالىڭاچ نىڭ) ئوغۇلالر تۆۋهنياشتىن  يهنى، بهش(بالىالر  ئوغۇلكچىك  ئادهتته

  .قىلىنىدۇ تهلهب يېپىشى تولۇق بهدىنىنىاشالپال كىچىكىدىن ب قىزالرنىڭ شۇنداقتىمۇ. ئالمايدۇ

. يوق سۇسالشقىنى ھازىرمۇ پهرھىزلىرىئائىت  قويۇشقا يالىڭاچ بهدىنىنى ئۇيغۇرالرنىڭ

. يۈرۈدۇ يېپىپ تولۇق بهدىنىنى يوسۇندا مهجبۇرىيئايالالر ئىختىيارىي ياكى  يېزىالردا بولۇپمۇ

كىنو قاتارلىق  - ئۇچرىشىش، تېلۋىزىيه كۆلهمده كهڭ بىلهن مىللهتلهربولسا باشقا  شهھهرلهرده

 كىيىملهر، ھهتتاكى كىيىملهر، سۈزۈك ئوچۇق نىسبهتهن بىلهن تهسىرى ۋاستىلىرىنىڭ مهدهنىيهت

) قىزالر بولۇپمۇ( كىشىلهرئاز ساندىكى  كىيىملهرقالىدىغان  كۆرۈنۈپ تولۇق يېرىمى بهدهننىڭ

 ئوچۇق ئهزاالرنىقاتارلىق  ئهزاجىنسىي  ۋه سكۆك ئهمما. ئىستىمال قىلىنماقتا تهرىپىدىن

 نۇرغۇن قالدۇرۇشنى ئوچۇقچاچنى  ، جۈملىدىنباشنى. كۆرىدۇيامان  كىشىلهرمۇ شۇ قالدۇرۇشنى

ئىختىيارى ئىش قاتارىدا  كىشىلهربىر قىسىم  چۈشهنسه، يهنه دهپ ھهرىكهت پهرھىزلىك كىشىلهر

باش  ئۇيغۇرالرنىڭپاسونىدىن قارىغاندا  كىيىملىرىنىڭباش  ئهنئهنىۋىي ئۇيغۇر. سانىماقتا

 كېيىن ئىسالمىيهتتىن. ئهمهس ئاالھىدىلىكىگه يېپىش تولۇقچاچنى  كۆپىنچىسى كىيىملىرىنىڭ

 ئهنئهنىۋىي ئۇيغۇرالرنىڭ ، پهرهنجىلهررومالالر تۈرلىك كهلگهنھالدا بارلىققا  مۇناسىپ ئهقىدىگه

 مۇھىم پهرھىزلهرنىڭئائىت  بهدهنگه ، يالىڭاچكىرىپ دائىرىسىگه كېچهكلىرى - كىيىم 

  .ئايالنغان شهكلىگهماددىيالشقان 

 ئېچىپقىسمىنى  لىنىدىغانھېساب ئهۋهرهت بهدهننىڭ ، ئۇيغۇرالرقىلغاندا خۇالسسه
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 بىلهن كىشىلهرھالدا  بهدهن يالىڭاچ. كۆرسهتمهيدۇباشقىالرغا چىقمايدۇ، سىرتقا يۈرمهيدۇ، 

. سۆزلىمهيدۇ ھهققىده سۈپىتى بهدهننىڭ يالىڭاچ، ياكى )ىرتىداس بۇنىڭ خوتۇنالر - ئهر( ياتمايدۇ

، قىلىدىغان رىئايه دېگۈدهك ئادهم ، ھهممهيىلتىز تارتقان چوڭقۇر ئهڭ تۇرمۇشىغا ئۇيغۇرالر بۇ

  .ھادىسىدۇر پهرھىزلىك سۇسلىشىۋاتقان تهدرىجىي دائىرىده مهلۇم بىرگه بىلهن شۇنىڭ

  پهرھىزلهر ئائىت مۇسكۇلغا ۋه سۆڭهك بهدهندىكى

 قۇرۇلۇشىجىسمانىي  ئادهمنىڭ پهرھىزلهرئائىت  مۇسكۇلغا ۋه سۆڭهك بهدىنىدىكى ئادهم

 ئۆزگىرىشلهرگه فىزېئوگىيهلىكسىرتىدىكى بىر قاتار  مۇسكۇل ۋهئىرىملىك قاراشالر  ھهققىدىكى

. ئهمهس ۆپك پهرھىزلهرئائىت  گه) ئۇستىخانى ئادهم( سۆڭهك ئۇيغۇرالردا. پهرھىزلهردۇرقارىتىلغان 

يېقىنىلىشىشتىن،  ئۇنىڭغاقاراپ  دهپ نهرسه قورقۇنچلۇقئىسكىلىتىنى  ئادهم ئۇيغۇرالر شۇنداقتىمۇ

 كۆرۈپنى ) گهۋدهيوق  گۆشى(ئىسكىلىت  كېچىده نهزىرىده كىشىلهر. قىلىدۇ پهرھىز تۇتۇشتىن

 شهكلىده ئىسكىلىت بهزىده ئادهم ئۆلگهن چۈنكى. سانىلىدۇ دهپناھايىتى يامان ئىش  قېلىش

 كىشىلهرگه شهكلىدهئىسكىلىت  ئهتسىز ئالۋاستىالر - جىن قالىدۇ،  يولۇقۇپ كېچىده كىشىلهرگه

قىلغان  ئېتىقادئىسالمدىن باشقا دىنالرغا  ئۇيغۇرالر. باردۇر ئهھۋالمۇقارىلىدىغان   دهپ يولۇقىدۇ

ساقاليدىغان  كۈلىنى جهسهتنىڭچاغالردا  شۇ. قىلىش ئادىتى بولغان دهپنه كۆيدۈرۈپ مهزگىللهرده

 بۇنداق بهزىده. ھوجرىالر بولغانتهكچه،  مهخسۇسساقلىنىدىغان  ئۇالر ۋه قۇتىالر مهخسۇس

 دهپنهتوپىغا  داۋامالشتۇرۇلغان كېيىن ئىسالمىيهتتىن. قويۇلغانتىزىپ  سۇپىسغا نهزره كۈلى سۆڭهك

 سهۋهبىدىن، ناۋادالىقى ساقلىنىدىغان ئۇزاقخىلى  گۆشتىن ئىسكىلىتىنىڭ ئادهم ئادىتىدهقىلىش 

 كهلگهنده، ئهسلىدىكىتوغرا  قويۇشقا جهسهتنىبىر  يهنه قهۋرىگهبولغان بىر  قويۇلۇپ جهسهت

تىزىپ قويىدىغان  بويىچهھالىتى  ، ئهسلىيىغىپ تهرىپىگهبىر  قهبرىنىڭئىسكىلىتىنى  جهسهتنىڭ

 تۇتمايدۇ، بهلكى ىلهنبقولى  بىۋاسته سۆڭىكىنى جهسهت قىلغۇچىالرمۇ مۇشۇنداق. بار ئهھۋال

بولسا  كىشىلهر ئادهتتىكى. يۆتكهيدۇ ۋه تۇتىدۇئاندىن   كېيىپ نهرسىلهرنىقاتارلىق  پهلهي

 ئومۇمهن. قىلىدۇ ئېھتىيات ئاالھىده كۆرۈشتىن، تۇتۇشتىن، يۆتكهشتىنئىسكىلىتىنى  جهسهت

قارىتا  ئۇنىڭغائۈچۈن، قارىغانلىقى  دهپ نهرسهئىسكىلىتىنى روھى بار  جهسهتنىڭ ئۇيغۇرالر
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  .شهكىللهندۈرگهن پهرھىزلهرنى قىدهكيۇقىرى

تىلدا  ئۇيغۇر قهدىمكى بۇ. مۇسكۇلىدۇر ئادهمنىڭبولغىنى  لىكمۇناسىبهت بىلهن ئۇستىخان

بىراق (جايى  تۇرىدىغان روھنىڭ" ئهت" تهسهۋۋۇرىدا ئۇيغۇرالرنىڭ قهدىمكى. دېيىلگهن" ئهت"

ئاتلىق " شهيتان"بويىچه،  چۈشهنچىلىرى ئىسالمىيهت .النغانھېساب) ئهمهسى نبىردىنبىر ماكا

 ئىشهنچلىرىده، ئادهم خهلق. ئارىسغا جايالشقان تېرىسى بىلهن گۆشى ئادهمنىڭ دهلجىن  مهلئۇن

 قوڭغۇزالر -  قۇرت ئهتلىرىنى جهسهتنىڭ بىلهنقىلىنغاندا ئالدى  دهپنه تۇپراققا كېيىن ئۆلگهندىن

 جهريانىنى يېمىرلىش ۋهپارچىلىنىش  ماددىيالرنىڭ ىبىدىكىتهك ئهتنىڭ ئۇيغۇرالر شۇڭا. يهيدۇ

، يارىتىلغان تۇپراقتىن تهن" بۇ. چۈشىنىدۇ مهنىسده تۈگهللىنىشىكىسىل  -  ئۈزۈل ھاياتلىقنىڭ

ئاناسىر ئىچىدىكى  تۆت ۋه قوشۇلۇپ، ئهتنى بىلهن ئېتىقاد دېگهن." قايتىدۇ تۇپراققا يهنه

  . يۈكسهلدۈرگهنقاراشالرنى  ئىكهنلىكىدهكى ئاساسىي ماددىس ئادهمنىڭ تۇپراقنىڭ

. بهلگىلهيدۇ ئورۇقلۇقىنىياكى  سېمىز ئادهمنىڭ بولۇشىئاز  ۋه كۆپ ئهتنىڭ بهدهنده

 ئومۇمهن. بار ھهم ئادهتلهر پهرھىزلىك لىكمۇناسىبهت ئورۇقلۇققا ۋه سېمىزلىك ئۇيغۇرالردا

 ۋه ئورۇق بوۋاق ئهگهر. اليدۇھېساب پده بهخت بۇنى تۇغۇلسا بۇدرۇق ۋه سېمىز بوۋاق ئۇيغۇرالردا

 زىياده بالىالرنىڭ ۋه بوۋاقالر دېمهك، ئۇيغۇرالدا. قايغۇرىدۇقاراپ  دهپيامانلىق  ، بۇنىئاجىز بولسا

 ، ئوتتۇراقىلىشى پهرھىز سېمىزلىكتىن زىياده ياشالرنىڭ. قىلىدۇ پهرھىز بولۇشىدىن ئورۇق

قىلىشى قاتارلىقالردا   پهرھىز ئورۇقلۇقتىن زىيادهياكى  كسېمىزلى زىياده ياشانغانالرنىڭ ۋهياشلىقالر 

ياكى  قىلسۇن پهرھىز سېمىزلىكتىن مهيلى ، كىشىلهرجىنىس ئايرىمىسىغا قاراپ ۋه پهرقىگهياش 

 بهلكى. ئهمهسساپ ساغالملىق قارىشىال چىقىش قىلىنغان  قىلسۇن، ئۇنىڭدا پهرھىز ئورۇقلۇقتىن

 ئۇيغۇرالردا ئومۇمهن. لىنىدۇھېسابئامىلالر  مۇھىم لهر...  رتىبهساالپهت، مه يهنهقاراشالردا  بۇ

ساغالملىق  ئورۇقالرنى. بىلگهن دهپ" بهلگىسى بهخت ۋهبايلىق " سېمىزلىكنىتارتىپ  قهدىمدىن

 نۇقتىسىدىمۇ تۆۋهنلىك -  يۇقىرى ئورۇننىڭئىقتىسادىي  يهنه ئهمهس، بهلكى نۇقتىسىدىال

  .كۈزهتكهن
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  پهرھىزلهردائىر  كهچېكىش نهقىش بهدهنگه

 مۇھىم ئهڭئىچىدىكى  پهرھىزلىرىئاالقىدار  تېنىگه ئادهمتارتىپ  قهدىمىدىن ئۇيغۇرالرنىڭ

 مىللهتلهرنىڭ ئىبتىدائىي. پهرھىزلهردۇرئائىت  چېكىشكه نهقىش بهدهنگه  -  تهرهپبىر 

. ھادىسىدۇر دۇنياۋىيبىر  بولۇپ، بۇئادىتى بولغان  چېكىش نهقىش بهدهنگه دېگۈدهك ھهممىسىده

 كېچهككه - كىيىم  بولۇپ، بۇئادىتى  ۋه ھهرىكىتى زىننهتلهش بهدهننى چېكىش نهقىش بهدهنگه

. كۆرسىتىدۇ بېرىشنى زىننهت مۇئهييهنھالدا  بىۋاسته ئۆزىگه ئهتنىڭ ۋه تېره ئهمهس، بهلكى

 ۈك، مهڭگۈلبىرى: مۈمكىن بۆلۈشئىككى خىلغا  ئۇسۇلىنى زىننهتلهش بهدهننى ئىنسانالرنىڭ

زىننهتلهر،  ، ۋاقىتلىقبىرى زىننهتلهر؛ يهنهچىقىرىلغان  ، تېشىپتىلىپ بهدهننى يهنى. زىننهت

. زىننهتلهرئارقىلىق چىقىرىلغان  ئېسىۋېلىش، سۈركىۋېلىش بهدهنگه نهرسىلهرنى مهلۇم يهنى

تىلىپ  بهدهننى ئىچىده زىننهتلىرى بهدهن ، ئۇيغۇرالرنىڭسالغاندا نهزهر ئهھۋالىغا ئۇيغۇرالرنىڭ

 چېكىشتىن نهقىش بهدهنگه كۆرۈلىدىغىنى كۆپرهك. كۆرۈلمهيدۇ كۆپ ئۇسۇلىچىقىرىش  نهقىش

چىگرا قىلىپ  - چهك ئىسالمىيهتنى ئهنئهنىسىنى چېكىش نهقىش بهدهنگه ئۇيغۇرالرنىڭ. ئىبارهت

 ئۇيغۇرزاماندىكى  قهدىمكىيىراق  بۇرۇنقى ئىسالمىيهتتىن. بولىدۇ بۆلۈشكه ئىككىگه تۇرۇپ

 بۇنى. مۈمكىنقىلىقش  تهسهۋۋۇربولغانلىقىنى  ئهنئهنىسى چېكىش نهقىش بهدهنگه لىرىداهجدادئ

 جهسهتنىڭ تېپىلغان قهبرىستانلىقىدىن قهدىمكى سامپۇل يهنى. كۆرهلهيمىزپاكىتتىن  تۆۋهندىكى

 ئۇلۇغالشئاتنى  لىرىنىڭئهجداد ئۇيغۇر بولۇپ، بۇ چېكىلگهن شهكلى ئاتنىڭقىسمىغا  يۈز

 ئۆزلىرى قهبىلىلىرى ئۇيغۇر قهدىمكىباشقا  ئۇندىن. كېرهك النساھېساب بولۇپئىپادىسى  نىڭقارىشى

 ئۆزىنىڭ بىلهن چېكىشقىسمىغا  مهلۇم بهدهننىڭ شهكلىنى ھايۋانالرنىڭقارىغان  دهپ تۇتېم

 خهلقلهرنىڭ دهۋردىكى ئىبتىدائىي. مۈمكىن بولۇشى ئىپادىلىگهن ىنىئېتىقاد تۇتېم ۋه تهۋهلىكىنى

. مۈمكىن بولۇشى سهۋهبىدىن خاتىرىلهشئىشالرنى  مهلۇم يهنهئادىتى  چېكىش گۈل هدىنىگهب

 كېسهللىكلهرنىتاشقىي  ئىبتىدائىي چېكىش نهقىش بهدهنگه"ئېيتقاندهك، پىلخانوپ  خۇددى

 كهلگهندىال دهۋرلهرگه كېيىنكى بولۇپ، پهقهتقىلىپ چىققان  تهرهققىيئىچىدىن  ئۇسۇلى داۋاالش
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 ئادهتته ①."بولغان ئىگهقاتارلىق رولالرغا  ئهسلهتمه ۋهكىملىك ، ئىسپاتى غۇلغانلىقتۇئاندىن 

 كۆپىنچه شهكىللهر چېكىلىدىغان. باشلىنىدۇ دهۋرىدىنياشلىق  ئادهتته چېكىش گۈل بهدهنگه

 ياقتۇرغان شهخىسياكى  بهلگىلىرى شهكلى، قهبىلىنىڭ ئۆسۈملۈكنىڭياكى  ھايۋان بولغۇچى تۇتېم

، كۆكرهك، يوتا، بىلهك، قوليۈز، جايالر  چېكىلىدىغان. بولىدۇ شهكىللهر ومېتىرىكگىئ مهلۇم

 ئهرلهرده چېكىش نهقىش ئېتىبارهن، بهدهنگه قهدىمدىن. بولىدۇقاتارلىق قىسىمالر ) دوال( دۈمبه

بولمايدىغان  چهكمىسه نهقىش بهدهنگه دهۋرلهرده قهدىمكى. تارقالغان كۆپرهكئايالالرغا قارىغاندا 

 چهكتۈرمىگهن ، نهقىشسانىلىپ ئهيىب چوڭ چهكمهسلىك نهقىش بهدهنگه يهنى. بولغان هرھىزپ

ھازىرقى بىر قىسىم . قاتناشتۇرۇلمىغان پائالىيهتلهرگهبىر قاتار ئىجتىمائي  ئومۇمهن ئادهم

باشقا  ئۇندىن. بار ئهھۋال چهكلهيدىغانقاتتىق  چهكمهسلىكنى نهقىش بهدهنگه مىللهتلهرده

 مهزمۇنىبىر  مۇھىم مۇراسىمىنىڭ يېتىشقورامىغا  مىللهتلهرده ئىبتىدائىي چېكىش هقىشن بهدهنگه

 ئېلىشئالدىنى  يامانلىقنىڭ ھهم ئالۋاستىالرنىڭ –جىن  ئادهتنى بۇ ئۇالر ، يهنهقىلىغاندىن باشقا

  .، ۋهھاكازاقولالنغان مهنىسىدىمۇ سېھىرگهرلىك مهلۇم ئۈچۈن

 تۈپتىنقارشلىرىدا  چېكىش نهقىش - گۈل بهدهنگه  ىڭئۇيغۇرالرن كېيىن ئىسالمىيهتتىن

قاتتىق  ئويۇش ۋه چېكىش شهكىلنىقانداق بىر  ھهر بهدهنگهئىسالم دىنىدا  يهنى. بولدى ئۆزگىرىش

 چېكىشتىن شهكىللهرنى تۈرلىك بهدهنگهھالدا  تهدرىجىي ، ئۇيغۇرالرمۇئىش بولغاچقا چهكلهنگهن

بىر  پهيغهمبهرنىڭ يهنى. بار كۆرسهتمه ئېنىق بۇھهقتهىدا ئىسالم دىن. قىلىدىغان بولدى پهرھىز

چاچ  پهيغهمبهر قىلىنىدۇكى، مۇھهممهد رىۋايهت ئۆمهردىنئىبنى ": دېيىلگهن مۇنداق ھهدىسىده

 لهنهت چهكتۈرگۈچىلهرگه گۈل ۋه چهككۈچى گۈل سالدۇرغۇچىالرغا، بهدهنگهچاچ  ۋه سالغۇچى

 بىلهنئالدى  چهكلىنىشى چېكىشنىنىڭ نهقىشلهرنى -  گۈل بهدهنگهئىسالم دىنىدا  ②."ئوقۇدى

 سهۋهبىدىنبولىدىغانلىقى  بۇزۋىتىش شهكلىنى ئهسلى بهدهننىڭ ۋه چىراينىڭ قىلىقنىڭ بۇنداق

                                                        
 ئهدهبىياتى خهلق جۇڭگو، »تۇرمۇشئىجتىمائىي  ۋه سهنئهت: خهتلهر ئادرېسسىز«: پىلخانوف] ئىتتىپاقى سوۋېتسابىق [   ①

  .بهت – 136نهشرى، يىلى  – 1962نهشرىياتى، 
لىۋان، بېيرۇت، ، )»باغچىسى كىشىلهرياخشى «(» رىيازۇسسالىھىين«: ئهننهۋهۋىي شهرهفئىبىن  يهھيا زهكهرىييا ئهبۇ] سۈرىيه[   ②

 621نهشىرى، ئهرهبچه، يىلى  - 1402 ، ھېجىرىيهيىلى - 1972الدىي ، مى)نهشىرىياتىئىلمىي كىتابالر ( ئىلمىييه كۇتۇبۇل دارۇل
  .بهتلهر – 622 –



 62

) قالسا بولۇپ سۈرىتى ئادهم ۋه ھايۋان ئۇ ئهگهر( شهكىلنىڭ چېكىلگهن تهرهپتىنئىككىنچى ، بولسا

 قويۇشپسىخىكىسىنى قوزغاپ  چوقۇنۇشقارىتا  لگهشهكى شۇ چهككۈچىده شهكىلنى شۇ بهدىنىگه

 جهريانىدىكى چېكىش گۈل بهدهنگه چهكلىمىده بۇ ئۈستىگه ئۇنىڭ. ئىبارهت ئېھتىماللىقدىن

 ئهسىرنىڭ - 20بىز  تۈپهيلىدىن چهكلىمه مۇشۇ. چىقىش قىلىنغان ئازابمۇجىسمانىي 

ئائىت  چېكىشىگه نۇسخىالرنى - گۈل بهدهنگه ئۇيغۇرالرنىڭ مهزگىلدهبولغان  ئوتتۇرىلىرىغىچه

  .ئۇچراتمايمىزيازما خاتىرىنى  بىرهر

بىر قاتار  تۇرمۇشىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ پهرھىزى چهكلهش چېكىشنى نهقىش - گۈل بهدهنگه

 ئوچۇق كىشىنىڭبىر  ئهگهر. چهكلىنىدۇقىلىقتىن  بۇنداق ئۇيغۇرالر ئادهتته. سىڭگهن ئادهتلهرگه

 بهلگهياكى  رهسىم، گۈل چىكىلگهن كۆرۈنهرلىك ئاالھىده يېرىده نتۇرىدىغا ئېچىلىپ بهدىنىنىڭ

 دهپنه ۋه مهسىلهن، ئۆلۈم( مۇراسىمالرئالىدىغان  تۈس سۈرلۈك نىسبهتهن ئۆزىمۇكىشى  ، ئۇبولسا

 مۇنداق يهنه ئۇيغۇرالردا. يېپىۋالىدۇ بۆلهكنى چېكىلگهن شۇغا قاتناشقاندا ) مۇراسىمى، نهزىره

 چېكىۋالىدىغان گۈل بهدىنىگهھالدا  قهستهنياكى  بىخۇدلۇقتىنر كىشىنى بى ئهگهر: قاراش بار

. تاشلىشى الزىم چىقىرىۋېتىشى، ئۆچۈرۈپبىر ئامال قىلىپ  بۇرۇن كېتىشتىن ئۆلۈپ ، ئۇنىبولسا

 ، شۇئىشلىتىپ ئهسۋاپ يۇيغۇچىالر ئۆلگهنده، جهسهتنىكىشى  ، ئۇتاشلىمىغاندا ئۆچۈرۈپ ئهگهر

 چېكىلگهن دېمهك، بهدىنىده. كېپهنلهيدۇئاندىن  كېيىن ئېلىۋهتكهندىن يۇپئو نهقىشلهرنى -  گۈل

  .قىلىدۇ پهرھىز قويۇشتىن يهرلىككه تۇرۇپبار  نهرسه

 يۈز ئۆزگىرىشلهر قىسمهن ئادىتىده كېيىن، ئۇيغۇرالرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدىن ئهسىرنىڭ - 20

 بىلهك بولۇپمۇ(يسى قىسمىغا قا ھهر بهدىنىنىڭ كىشىلهر تۈپهيلىدىن لهرسهۋهب تۈرلىك. بهردى

 گېئومېتىرىكباشقا  ۋه ۋاقتى بهرگهن يۈز ئىشنىڭ رهسىمى، مهلۇم گۈل، ھايۋان) ئۇستىگه

 يۈز ئارىسىدىمۇئايالالر  ھهتتا ئهھۋال بۇنداق. تارقالدى كهڭ ئادهتلهر چېكىۋالىدىغان شهكىللهرنى

 چۈنكى. قالدى پهسىيىپ سبهتهننى يهنه چېكىش گۈل بهدهنگه مهزگىللهرده يېقىنىبىراق . بهردى

 تاشالشنىڭچىقىرىپ  ، ئۇنىھىس قىلغاندىن باشقا ئىكهنىكىنى بېھۇدىلىق بۇنىڭ كىشىلهر

  .ئويلىشىدىغان بولدى دهرىجىسىنى قېيىنلىق



 63

  پهرھىزلهرئائىت  سۈرهتكه ۋه كۆلهڭگه

ئىككى  ئادهم قاراشلىرىدا كېلىۋاتقانقىلىپ  داۋام بېرى دهۋرلهردىن ئىبتىدائىي ئۇيغۇرالرنىڭ

بولغاچقا  قۇرۇلمابولسا ماددىي  تهن. روھتۇربىرى بولسا  تهن، يهنهبىر . تاپىدۇ تهركىب نهرسىدىن

 ، ئۇنىبولغاچقا مهۋجۇدلۇق مهنىۋىروھ بولسا ، بىراق. بولىدۇقىلغىلى  ھېس كونكرېت ئۇنى

 ھهققىدىكى) سىمرهياكى ( سۈرهت ۋه) سايه( كۆلهڭگه روشهنكى. بولمايدۇقىلغىلى  ھېس كونكرېت

  .ئاچقۇچىدۇر مۇھىم بىلىشنىڭ چۈشهنچىسىنىروھ  ئۇيغۇرالرنىڭ پهرھىزلهر

قىلىش قارىشى  تهسهۋۋۇر سۈپىتىده كۆلهڭگهروھنى  مىللهتلهرده نۇرغۇن دۇنيادىكى

 روھىنىڭ ئادهمنىڭ ئېيتقاندا، كۆلهڭگه بويىچهقاراش  بۇ. تۇرمهۋجۇدتارتىپ  قهدىمدىن

يوقىتىپ  كۆلهڭگۈسىنىبىر كىشى  ئهگهر. بولغان كۆلهڭگهھ بولغاچقىال روبولۇپ، ئىپادىلىنىشى 

 ئۆلگهنلىكىنىڭ ئۇنىڭ ۋه كهتكهنئايرىلىپ  تېنىدىن ئۇنىڭروھى  ئۇنىڭ قويىدىكهن، ئۇنداقتا

 ئىگىسىگه كۆلهڭگىنىڭ شۇئوخشاشال  يهتكۈزگهندهزىيان  كۆلهڭگىگه. لىنىدۇھېساب بولۇپئاالمىتى 

 ۋه ئادهت ھهققىدىكى كۆلهڭگه ئۇيغۇرالرداھازىرقى زاماندىكى  . ىدۇبول يهتكۈزگىلىزىيان 

ساقلىنىپ قالغان  ھالهتته پۈتۈن نىسبهتهن يهرده بۇبىز بولۇپ، يوقالغان  دېگۈدهك ئىشهنچىلهر

  . تىلغا ئالىمىز ئادهتنىئىككى خىل 

 ئېغىر دهسسىشىنىھالدا  ئاڭسىز كىشىلهرنىڭ كۆلهڭگىسىگه ئۆزىنىڭ ئادهتته ئۇيغۇرالر

 -  قهدىر ئۆز ھهرىكهتنى مۇنداق. تۇتىدۇ پهرھىز دهسسىشىدىن قهستهنبىراق ئالمىسىمۇ، 

 سېھىرگهرلىكىگه مۇھهببهت -ئىشق  بولۇپمۇ. قىلىدۇ ھېس دهپ تاجاۋۇزچىلىققىلىنغان  قىممىتىگه

 چۈشكهن كۆلهڭگىسى ئهمهس، بهلكىئىزىدىنال  ئۆزلىرىنىڭ كىشىلهرئىشىنىدىغان ئاز ساندىكى 

 بولۇشىدىنئىشىق باالسىغا گىرپتار  ئۆزىنىڭئىشلىتىلىپ  سېھىرتوپىغا  ئېلىنىپ، شۇايدىن توپا ج

  .مهۋجۇد ھېلىھهمجايالردا  قىسمهن شىنجاڭدىكى جهنۇبىي ئهھۋال بۇنداق. ئهيلهيدۇ ھهزهر

 يهردىكى شۇ: ساقالنغان ئادهتبىر  مۇنداققاتارلىق جايالردا  خوتهن ۋه يهركهنت

بىر  يهنه ئاينىڭ - 8 بويىچهكالىندارى  ھېجىريه( ئېيىبارات بىرىشىچه،  ئېيتىپ ڭاما كىشىلهرنىڭ

 كۆينهكچانكىشى ، ئاي چىققاندا تولۇن كېچىسى بهشىنچىئون  نىڭ) ئېيى شهئىبان. نامى
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 يهرگه كۆلهڭگۈسى كىشىنىڭ ئۇ تۇرغاندا، ئهگهر بېقىپئايغا  ھالهتته) يالىڭاچ بهدىنى ئۈستىنكى(

چۈشسه،  كالتىرهك كۆلهڭگۈسى ئهگهر. ئىكهنبوالر  ئۇزۇن ئۆمرى كىشىنىڭ شۇ چۈشسه، تولۇق

 ، قۇلىقى، بۇرنىقولى بىرهر كۆلهڭگىنىڭ ئهگهر. ئىكهنبىشارىتى  بولىدىغانلىقىنڭقىسقا  ئۆمرى

 ئۆمرى شۇكىشىنىڭ ، ئۇنداقتايوق بولسا پهقهتال كۆلهڭگهياكى  ۋهقالسا  بولۇپ كهم بېشىياكى 

ئىلمىي  بۇ بىزنىڭچه. كېتىدىكهن ، ئۆلۈپئاشماي ئونبهشىدىن ئېيىنىڭبارات  يىلنىڭ كېلهركى

بىر  بېرىلگهن تۈسئىسالمىي  قاراشالرنىڭ ھهققىدىكىقالغان روھ  قهدىمدىن ئهمهس، بهلكىقارش 

 يهنى( نهرسهبىر  كۆلهڭگىنى بىلهنروھ  ھهم ئېيتقاندهك، ئۇيغۇرالرمۇ يۇقىرىدا. سارقىندىسىدۇر

 دېمهك، كۆلهڭگىنىڭ. قاراشتا بولغان دهيدىغان) شهكلىئىپادىلىنىش  ىڭروھن كۆلهڭگه

 كهتكهنلىكىئايرىلىپ  بهدهندىن روھنىڭ بولۇشى، دهل كهمتۈك چۈشسىمۇياكى  چۈشمهسلىكى

 دهپ قىلىدۇ ۋهكىللىك ئهھۋالغا دېگهندهك كهتكهنلىكىئاللىقاچان چىقىپ  قىسمىنىڭياكى بىر 

 ئاشۇنداق كېچىسىده بهشىنچىئون  ئېيىنىڭبارات  ھىلھهم ركىشىله بهزى شۇڭا. چۈشىنىلگهن

 كهم ئهزاسىنىڭبىر  كۆلهڭگىسىنىڭ تهقدىردىمۇياكى سىنىغان  ئهيلهيدۇ ھهزهرسىناقنى قىلىشتىن 

قىلىشىدىن  چۈشۈپقىسقىراق  نىسبهتهنياكى بويىغا  ۋه چۈشمهسلىكىدىنقىلىشىدىن ياكى  بولۇپ

 تهبىئىي نۇرنىڭمۇ ئۇيغۇرالرنىڭمۇ ئىنسانالرنىڭ، جۈملىدىن قهدىمكى ئهھۋال بۇ. تۇتىدۇ پهرھىز

  .قاراشتۇر خۇراپىيچىققان  كېلىپ تونۇيالمىغانلىقىدىنتوغرا  خۇسۇسىيىتىنى

 ئىچىده ئهينهكبولغان  پهيدا يورۇتۇشتىن ئادهمنى نۇرى نهرسىلهرنىڭباشقا  ۋه نۇرى قوياش

روھقا باغالپ  يهنىال تهرىپدىن مىللهتلهرا باشق ۋه ئۇيغۇر سۈرهتمۇياكى  كۆلهڭگه كۆرىنىدىغان

 -جىن  پائالىيىتىدهشامانلىق  بۇ ۋه دېيىلگهن" كۆزگۈ" قهدىمده ئهينهك ئۇيغۇرالردا. تونۇلغان

  .ئىشلىتىلگهن كۆپ سېھىرگهرلىكتهقاتارلىق ئاق  ھهيدهش ئالۋاستىالرنى

 تونۇلغاندىن دهپ لىئۇسۇ ياردهمچىبىر خىل  تۈزهشنىڭ ھۆسنقاراش  ئهينهككه ئۇيغۇرالردا

 بولۇپمۇ( بوۋاقنىئارىسىدا  خهلق: ساقالنغان پهرھىزلهر تۆۋهندىكىدهكقارىتا  بۇنىڭغا ، يهنهباشقا

تىلى چىقمىغان  ئهگهر. بار ئادهتقىلىدىغان  پهرھىزقارىتىشتىن  ئهينهككه) بوۋاقنىتىلى چىقمىغان 

 ئىرىمدىلىدۇ دهپ چىقىدۇ كېيىنتىلى   ياكى قالىدۇ بولۇپگاچا  ، بوۋاققاراتسا ئهينهككه بوۋاقنى
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 ئهينهككهروھى  بوۋاقنىڭقاراش  بۇنداق. جورۇلىدۇ دهپ كېتىدۇ سۈرۈپئىچى  بوۋاقنىڭياكى  ۋه

. مۈمكىن بولۇشىچىقارغان  كهلتۈرۈپ ئىشهنچ دېگهن قايتالمايدۇ تېنىگه بوۋاق كۆچۈپ، ۋاقتىدا

 بولۇپ بىتهلهيتوال قارىسا  ئهينهككه. ئالىدۇان توال قاراشنى يام ئهينهككه ، ئۇيغۇرالرباشقا ئۇندىن

ئىسراپ قىلغانلىقتىن  ۋاقتىنىتوال قاراپ  ئهينهككه بۇنىڭدا. تۇتىدۇ پهرھىز بۇنىڭدىن دهپ قالىدۇ

پاكىت ئاساس  ئىبارهتبولىدىغانلىقىدىن  غهش كۆڭلى كۆرۈۋېرىپ ئىۋهنلهرنى ھۆسنىدىكى ئۆز ۋه

 بىدىنهسهۋقىلىنىشى  بهنت ئىچىگه ئهينهك تهكرار روھنىڭ قاراشالردا دهسلهپكى ، ئهڭبولماستىن

 ئهتىگهنده يهنه ئۇيغۇرال بهزى. ئاساس بولغان ئىشهنچ دېگهن يېتىدۇ زهخمهت - زىيان  تهنگه

 بۇنداق. قىلىدۇ ھهزهرقاراشتىن  ئهينهككه كېچىده ۋهراشتىن قا ئهينهككه تۇرۇپ يۇيماي يۈزىنى

 بولۇپ بىتهلهي بولۇپقىسقا  كۆرهلمهيدۇ، ئۆمرى يۈزىنى رىنىڭتۇغقانلى -  ئۇرۇق يېراقتىكىقىلسا 

 ئهينهككهئوخشاشال  بۇالردىمۇ. جورۇيدۇ دهپ قالىدۇيولدىشىدىن ئايرىلىپ  ۋهياكى قالىدۇ

 تهننىڭمۇئارقىلىق  يېتىپ، شۇزىيان  تونۇلۇپ، ئۇنىڭغا سۈپىتىدهروھ  ئهكسىنىڭ ئادهم چۈشكهن

  . تۇرىدۇبىلىنىپ  نچئىشه ئۇچرايدىغانلىقىدهك تهسىرگه

 ئۆي مىڭ تۈرىده رهسىم سهنئهتنىڭ گۈزهل لىرىئهجداد ، ئۇيغۇرئىلگىرى ئىسالمىيهتتىن

قالغىنى  بىزگه دهۋرلهردىن ئهپسۇسكى، شۇ. ياراتقان ئىدى نامايهندىلهرنىشانلىق  كهبى بىزهكلرى

 -  ھۆر ۋه ى، مۇئهككهللىرئىالھلىرى بۇددا ئهمهس، بهلكى شهخىسلهرنىڭتارىخىي  كونكرېت

راھىب ، ئىالھلىرى بۇددا ئۇيغۇرالشقانغارلىرىدا  ئۆي مىڭ گهرچه. بولدى رهسملىرى پهرىلهرنىڭ

 رېئال بىرهر ئهسكهرتىلگهننامى  ۋهئىمزاسى  يهنىال بولسىمۇ، ئۇالرسىزىلغان  مۇئهككهللىرى -

 سىزدۇرۇشتىن رهسىمىنى ئۆز ئۇيغۇرالرنىڭ قهدىمكى ئهھۋالنى بۇبىز ئهلۋهتته، . ئهمهس شهخس

 ئۆز باشقىالرنىڭ مىللهتلهرده نۇرغۇن شۇنداقتىمۇ. قىلىش ئادىتىگىال باغالپ قارىيالمايمىز پهرھىز

 ئهھۋالنى بۇبىز . قىلىنغان پهرھىزقاتتىق  كۆيدۇۈرۋېتىشى رهسىمنىسىزىلغان ، سىزىشى رهسىمىنى

ئىنسانالر  قهدىمكى. هلهيمىزبىل پهرھىزلهردىنئائىت  سۈرهتلهرگه فوتۇساقالنغان  ھازىرغىچهتاكى 

 بىلگهچكه، ئهگهر دهپروھ  قالدۇرغانئىز  تۈزىده قهغهزياكى بۆلىكى، بىر  ئۆزلىرىنىڭ رهسىمىنى

 دهپ ئاجىزاليدۇ كېتىپ، تېنىچىقىپ  تهندىنبىر قىسمى  روھىنىڭ ، ئۆزىنىڭسىزىلسا رهسىمى
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 ئۇستىگه ئۇنىڭ. لهنگهنچهك سىزغۇزۇشتىن رهسىمىنى شهخسنىڭ كونكرېت ، ئومۇمهنقارىغاچقا

 سېھىرگهرلهر رهسىملهرنىڭ بىلهن، شۇقاراش  دهپ ئوبيېكتى مۇۋاپىق ئهڭ سېھىرنىڭقارا  رهسمنى

  . ئهنسىرىگهن قېلىشتىن بولۇپ ۋاستىسى يهتكۈزۈشىنىڭزىيان  ، ئۆزلىرىگهپايدىلىنىپ تهرىپىدىن

 ئۆزلىرىنىڭ ، كىشىلهرھالدا مۇناسىپ ئهقىدىلهرگهئىسالمىي  ئۇيغۇرالردا كېيىن ئىسالمىيهتتىن

 كۆرسهتمه ئېنىق لهرده» ھهدىس« ھهقته بۇ. بولدى تۇتىدىغان پهرھىز سىزدۇرۇشتىن رهسىمىنى

' : دېگهن مۇنداق پهيغهمبهر قىلىنىدۇكى، مۇھهممهد رىۋايهت ئۆمهردىنئىبنى ": يهنى. بار

 ئۆزلىرىڭالر ئۇالرغا همدهبولىدۇ، ھ دۇچارئازابقا  كۈنىده ئاخىرهتسىزغانالر  ھهقىقهتهن، رهسىم

 رىۋايهت مهسئۇددىنئىبنى " ، ."بۇيرۇلىدۇ دهپ قىلىڭالرجان ئاتا  رهسىملهرگهسىزغان 

قاتتىق ئازاپقا  ئهڭ كۈنىده قىيامهت: دېگهن مۇنداق ئهلهيھىسساالم قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر

   ①."رهسسامالردۇر ئۇچرايدىغانالر

 سۈرىتىنى جانلىقنىڭقانداق  ھهر ئهمهس، بهلكى رهسىمىنىالئىسالمدا بولىدۇكى،  كۆرۈشكه

 يېتىدۇ تهسىرروھقا  ئادهمدىكى رهسىمىنى ئادهم ئۇيغۇرالر بولۇپ، مۇسۇلمان چهكلهنگهنسىزىش 

 ۋهزىپىسىنى تىرىلدۈرۈش ئادهمنى رهسىمدىكى شۇ ئاخىرهتته ئهمهس، بهلكىقاراپ  دهپ

  - 10بىز  تىنسهۋهب مۇشۇ. سىزمىغان ۇپقورقچىقىدىغان ئازاپتىن  كېلىپ ئورۇنلىيالماسلىقتىن

 ئاساسهن رهسىمىنىڭ ھايۋان ۋه ئادهم قهدهر، ئۇيغۇرالردا ئوتتۇرىلىرىغا ئهسىرنىڭ - 20 ئهسىردىن

 ھايۋان ۋه ئادهم رهسىملىرىده مىنياتۇراچاغالردا  قىسمهنبىراق .(كۆرىمىزسىزىلمىغانلىقىنى 

 ھايۋان ۋه ئادهم ئۇيغۇرالرئىسالمىي شارائىتتا سهك، كهل ئۆزىگه گېپىمىزنىڭ). بار ئهھۋالسىزىلغان 

سهۋهبىدىن،  پهرھىز مۇشۇنداق. تۇتقان پهرھىز سىزدۇرۇشتىن ئۆزىنىسىزىشتىن ياكى  رهسىمىنى

 ئهمما. قالدى ئۈزۈلۈپ سهنئىتى رهسساملىق بۇددىزىم ئۇيغۇريارىتىلغان  نهتىجهئىلگىرى شانلىق 

 مىنياتۇراشارائىتىدا  ئىسالمىيهت سهنئىتى تهسۋىرى ر، ئۇيغۇقارىماي چهكلىمىلهرگه بۇنداق

 نۇرغۇن كهلگهنبارلىققا  ئهسىرده ئوتتۇرا. كهلدى داۋاملىشىپئىزچىل  شهكلىده رهسساملىقى

                                                        
لىۋان، بېيرۇت، ، )»باغچىسى كىشىلهرياخشى «(» رىيازۇسسالىھىين«: ئهننهۋهۋىي شهرهفئىبىن  يهھيا زهكهرىييا ئهبۇ] سۈرىيه[   ①

 631نهشىرى، ئهرهبچه، يىلى  - 1402 ، ھېجىرىيهيىلى - 1972، مىالدىي )نهشىرىياتىئىلمىي كىتابالر ( ئىلمىييه كۇتۇبۇل دارۇل
  .بهتلهر – 632،  -
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 كۆپ رهسمى ھايۋانالرنىڭ ۋه ئادهم يهنىال مىنياتۇراالرداقىلىپ سىزىلغان  قىستۇرما ئهسهرلهرگه

  .ئىگىلهيدۇسالماقنى 

 دهپ يىتىدۇزىيان  قۇۋۋهتكه مهنىۋىيسىرلىق  چۈشكهنده، ئادهمدىكى رهتكهسۈ ئۇيغۇرالردا

. ئهمهس مهلۇم تهقدىردىمۇ، بىزگهئىلگىرى زامانالردا بولغان . بولمىغان ئادهتقارايدىغا 

 تۇتىدىغان پهرھىز ۋه چۈشىنىدىغان مهنىسىده سېھىرگهرلىك رهسىمنى ۋه سۈرهت شۇنداقتىمۇ

 ئادىتىده پهرھىز قانچهبىر  تۆۋهندىكى بۇ. تۇرماقتا بولۇپ مهۋجۇد كهڭخىلى  يهنىال ئهھۋالالر

  تۇغقانلىرىنىڭ - ئۇرۇق ۋه  ئۆزىئوخشاش  مىلللهتلهرگهباشقا  ئۇيغۇرالر. ئىپادىلىنىدۇ

 كېتىشىدىن، دهسسىلىپ كۆيۈپ رهسىملهرنىڭ. ساقاليدۇ بىلهن ئېھتىياتناھايىتى  رهسىملىرىنى

كهتسه،  دهسسىلىپ سۈرىتىياكى  رهسىمى ئۆزىنىڭ ناۋادا. لىدۇقى ئېھتىيات كېتىشىدىن يۈتۈپ

 دهپ كېتىدۇ بۇزۇلۇپچىرايى  چۈشۈپداغ  يۈزىگه ئۇنىڭ كۆيدۈرۋىتىلسهياكى  ۋه كهتسهيىرتىلىپ 

 رهسىمنىقانداق  بولسۇن، ھهر باشقىالرنىڭ مهيلى ۋه بولسۇن ئۆزىنىڭ مهيلى شۇڭالشقا. قارايدۇ

ئائىت  سۈرهتكه. تۇتىدۇ پهرھىز ۆيدۈرۋىتىشتىن، يىرتىۋىتىشتىنتاشلىۋىتىشتىن، ك سۈرهتنى ۋه

 خهلق. ئىبارهتتاشلىماسلىقتىن ) پاسكىنا جايالرغا ئومۇمهن( ھاجهتخانىغا سۈرهتنى پهرھىزبىر  يهنه

 چۈشۈرۈپ، ئۇنىقولغا  سۈرىتىنى ئادهمنىڭقالغان  دۈشمهنلىشىپ بىلهن ئۆزى ، بهزىلهرنىڭئارىسدا

قىلىشنى  زىيانكهشلىك ئىگىسىگه سۈرهت ، شۇئارقىلىق تاشلىۋىتىش سهتكهنىجا ھاجهتخانىدىكى

ياخشى  ئۆزى سېھىرگهرلىكتهئىشقىي  يهنهباشقا  ئۇندىن. تارقالغان شهكلى سېھىرقارا  ئىستهيدىغان

 ، شۇئىشلىتىش ئارقىلىق سېھرى چۈشۈرۈپ، ئۇنىڭغاقولغا  سۈرىتىنى كىشىنىڭقالغان  كۆرۈپ

چىقىشىغا  كېلىپ پهرھىزلهرنىڭ قىيۇقىرى قىلىمىشلىرىمۇ ئۇرۇنۇش ۋىلىشقائۇتى كۆڭلىنى كىشىنىڭ

  . بولغان سهۋهب

 پهرھىزلهرده مهنىدىكى سېھرىيئائىت  رهسىمگه ۋه ، سۈرهتقارىغاندا نۇقتىسىدىن نهزهرىيه

 شۇڭا. ئىگهباغلىنىشقا  مۇقهررهر بىلهن ئادهم رهسىم ۋه سۈرهت يهنى. گهۋدىلىنىدۇپرىنسىپ  مۇنداق

 زىيانكهشلىككه ئادهممۇ رهسىمدىكىياكى  سۇرهت شۇ ئۇچرىسازىيانغا  رهسىمياكى  ۈرهتس

 پهيدا ئاساسهن قانۇنىيىتىگهئوخشىشىش   سېھىرگهرلىكىدىكى تهسىر ھېسسىي بۇمانا . ئۇچرايدۇ
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  .پهرھىزلهردۇر -  تهدبىرى ئېلىشبولغان ئالدىنى 

  پهرھىزلهرئائىت  ئهزالىرىغا بهدهن) 2(

  پهرھىزلهرئائىت  تۈكلىرىگه نبهده ۋهچاچ 

 نۇرغۇنئاالقىدار  لهرگه) موي( تۈك بهدهندىكى ۋه بۇرۇت -ساقال ، چاچ ئۇيغۇرالردا

 ئىگه مهنىگه ئاالھىده مهدهنيىتىنىڭ ئۇيغۇرساقال  - بۇرۇت ۋهچاچ ، قالماستىن بولۇپال پهرھىزلهر

 ئۇسۇلى، ئۇزۇنتارىلىش شهكلى،  چاچنىڭ ئۇيغۇرالردا. لىنىدۇھېساب نهرسىلىرى سىموۋوللۇق

تارىختىن  سۈپىتىدهتارمىقى  مۇھىم بهلگىلىرىنىڭ مهدهنىيهت ئۇيغۇرالرنىڭقىسقىلىقى قاتارلىقالر 

  .كهلگهن ئېرىشىپ ئېتىبارغابىرى ناھايىتى 

 ئىگه مهنالىرىغا مهدهنىيهت مهلۇم ئۇيغۇرالرداقىسقىلىقى  -  ئۇزۇن بىلهن، چاچنىڭئالدىن 

 ۋهقىسقىلىقى  - ئۇزۇن چاچنىڭ ئىشهنچىسىده ئۇيغۇرالرنىڭماندىكى ھازىرقى زا. ھادىسىدۇر

 ئۇيغۇرلىرىھازىرقى زامان  ۋه يېقىنقى ئادهتته. ئىشتۇر لىكمۇناسىبهت بىلهن پهرقىجىنىس  شهكلى

قويۇش، چاچنى قىسقا  ئهرلهرنىڭبىراق . قويىدۇچاچ  ئۇزۇنئايالالر ، قىسقا چاچ ئهرلهر ئىچىده

بولۇپ،  ئهھۋال شهكىللهنگهن كېيىن ئىسالمىيهتتىنئادىتى  قويۇشاچ چ ئۇزۇن ئايالالرنىڭ

  .چاچ قويغان ئۇزۇن بىردهكئاياللىرى  - ئهر ئۇيغۇر بۇرۇن ئۇنىڭدىن

قىسقىلىقىدا  ئۇزۇن چېچىنىڭ) ئهرلىرىنىڭ ئۇيغۇر بولۇپمۇ( ئۇيغۇرالرنىڭ كېيىن ئسالمىيهتتىن

 قويۇشىچاچ  ئۇزۇن ئهرلهرنىڭ نىدىمۇدىئىسالم  دهسلهپته. بهردى يۈز ئۆزگىرىشلهر كۆپ

قىسقا قويىدىغان  چېچىنىچاغالردا  كېيىنكى كۆپىنچىسى ئهرلىرىنىڭ مۇسۇلمان. چهكلهنمىگهن

 سهۋهبىدىنالئىسالم  يالغۇزچاچنى قىسقا قويىدىغان ئادىتى  ئهرلىرىنىڭ سۇسكى، ئۇيغۇرپئه. بولغان

بىر جايدا  دهۋرده، ھهربىر  ھهر كېيىنكى بىلگهندىن تۈزهشنىئىنسانالر چاچنى ". ئهمهسبولغان 

ئهمهلىيهتته، ... . بولغان ئىگهباغلىنىشقا  كۆپتۇر – ئازدۇر بىلهن پهرقىجىنس  شهكلى چاچنىڭ

. پهرقلهنمهيدۇقىسقىلىقتا  – ئۇزۇن چېچى ئايالالرنىڭ بىلهن چېچى ئهرلهرنىڭ ئهھۋالدا تهبىئىي

 كۆزقارىشى مهدهنىيهت توپالرنىڭىجتىمائىي ئ پۈتۈنلهي قويۇشىقىسقا چاچ  جىنىسنىڭقايسى 
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، يىرىك بولىدىغانلىقى ۋهقاتتىق  بىرقهدهر چاچنىڭقىسقا ئهمما،  ①."بهلگىلىنىدۇ تهرىپىدىن

جىنىسلىقالرغا  ئهرقىسقا چاچنى ۋهجىدىن، بولىدىغانلىقى  يۇمشاق نىسبهتهنبولسا  چاچنىڭ ئۇزۇن

ئورتاق  كۆلهمده دۇنياۋى خاسالشتۇرۇشىقالرغا چاچنى بولسا ئايال جىنىسل خاسالشتۇرۇش، ئۇزۇن

  . كېرهكبولسا  ھادىسهقىلىنغان بىر  قوبۇل

 پهرھىز قويۇشتىنچاچ  ئۇزۇن ئهرلىرى ئۇيغۇر مهزگىلدهبىر  ئۇزاق كېيىنكى ئىسالمىيهتتىن

 تهرهپتىنبىر  يهنه. بولدى قىردۇرىۋىتىدىغان پۈتۈنلهيقىسقا چاچ قويىدىغان ياكى چاچنى ، قىلىپ

چاچ قويغان  ئۇزۇن) يازلىق باش كىيىملىرى بولۇپمۇ(باش كىيىملىرى  قىسمهن ئهرلىرىنىڭ يغۇرئۇ

قاتتىق  ھهم تېيىزراقيازلىق باش كىيىملىرى  ئهرهنچه يهنى، ئۇيغۇرالرنىڭ كهلمهيدۇباشقا ماس 

 ۆپكقويماسلىق ياكى  ئۇزۇنچاچنى  ئهلۋهتته. تۇرمايدۇ مۇقىمباشتا ، بولسا كۆپچاچ ، بولغاچقا

  . قىلغان داۋامماسالشقان ھالدا  بىلهنمۇئادىتى  كېيىشباش كىيىم  پهرھىزلىرىچاچ قويماسلىق 

چاچ  يهنى. سانىلىدۇ نهرسه ئهھمىيهتلىك ۋه مۇھىمئىنتايىن  ئۈچۈنچاچ ئايالالر  ئۇيغۇرالردا

ۈزهللىكى، گئايالالر  ئۇ ، يهنهبولغاندىن تاشقىرى ئىگه مهناسىغاجىنىس  ئۈچۈنئاياللىرى  ئۇيغۇر

 مۇھىم قاتارلىقالرنىڭئىجتىمائىي ساالھىيىتى ، ئورنى قۇرامى، جهمئىيهتتىكىياش  ئايالالرنىڭ

 قويۇپچاچ  ئۇزۇن تۈردهئىزچىل  بېرىئاياللىرى تارىختىن  ئۇيغۇر. لىنىدۇھېساب بولۇپ بهلگىسى

 ۋه ىلىرىنۇسخچاچ ئۇسۇللىرى، قىلىش   پهردازبىر قاتار  لىكمۇناسىبهتچاچقا  ۋه كهلگهن

  . شهكىللهندۈرگهنئىرىملىك قاراشالرنى 

 ، مهلۇمبولغان ھالدا ئىگه مهناسىغا مهدهنىيهتسانى  ، ئۆرۈمهچاچ پاسونى ئاياللىرىنىڭ ئۇيغۇر

ئون  چېچى قىزالرنىڭياتلىق بولمىغان  ئۇيغۇرالردا. ياسىلىدۇقىلىنغان ھالدا  رىئايه پهرھىزلهرگه

 پهرھىز ئۆرۈشتىن جۈپ. ئۆرۈلىدۇقىرىق بىر تال قىلىپ تاق  تاھهتبىر  يهتته، يىگىرمهئون بهش، 

) شىلال( پاتاڭ ئۇنىڭ. بولىدۇ چېچى كوكۇال پىشانىسىده قىزالرنىڭتوي قىلمىغان . قىلىنىدۇ

توي قىلغان . تۇرىدۇ چۈشۈرۈلۈپ بىلهن ئۇستۇرائاستى قىسمى  چاچنىڭ سۇمبۇلقىسمىدىكى 

چاچنى  يهرده بۇ. ئۆرىلىدۇيتىدىن ئىككى تالال قىلىپ قاچۇۋۇلۇپ، چاچلىرى  سۇمبۇل قىزالرنىڭ
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 يهنه ئۈستىگهئىككى تال چاچ . لىنىدۇھېساب بولۇپ بهلگىسى بولغانلىقنىڭياتلىق  ئۆرۈش جۈپ

كىچىك (چاچ  بالىچۇقياتلىق قىلىنغان ئايالالر بالىلىق بولغاندا . قويىلىدۇچاچ  سېكىلهك ياڭاق

چاچ  ياڭاقئايرىلغان ياش ئايالالر  ئېرىدىن. بولىدۇچاچ  ڭاقيا قويۇلىدۇ، شۇنداقال) چاچ ئۆرۈمه

 ئۆرۈشتىن جۈپ. ئۆرۈۋالىدۇتال قىلىپ ...  بهش، يهتته، توققۇز چېچىنى بىرگه بىلهن قويۇش

  . بولمايدۇچاچلىرى  ياڭاق ۋه بالچۇق ئايالالرنىڭبولغان  نهۋرىلىك. تۇتىدۇ پهرھىز

 يهنى. بار ئادهتقىلىدىغان  پهرھىز ئۆرۈۋىلىشتىنچاچنى بىر تال  ئايالالرنىڭ ئۇيغۇرالردا

 ، دهپئايال يۈرگهن تىلهپ ئهر نهزىرىده باشقىالرنىڭئايالالر  ئۆرۈۋالغانچاچنى بىر تال قىلىپ 

چاچ پاسونلىرىغا  شۇ يهنهچاچ پاسونى ئاساسىدا  يۈرۈشبىر  قىيۇقىرى. كۆرىلىدۇيامان  ۋه قارىلىدۇ

 بېشىغا چېچىنىقىزالر مهسىلهن، . شهكىللهنگهن ئادهتلهرمۇان قىلىدىغ پهرھىز شهكىللهردىنيات 

، ئىرىمداپ دهپ كهلمهيدۇ بهختىياكى  يۆگىشىۋالىدۇيىالن  بېشىغا تۈگىۋالسا، ئۇالرنىڭ يۆگهپ

  . ئالىدۇئالدىنى  قىلىشىنىڭ تهقلىدچاچ پاسونىنى  ئايالالرنىڭ چوڭ ئۇالرنىڭ

قويسا  ئۇزۇنچاچنى " شۇڭا. قارايدۇ هپد دۆلهت، بهختچاچنى  يهنهئاياللىرى  ئۇيغۇر

چاچنى پاكىز  كهتكهن چۈشۈپ. قارايدۇ تهڭلهشتۈرۈپ بهختنى بىلهنچاچ دهپ، " ئۆسىدۇ بهختى

. ئىگه مهنىسىگىمۇ جهزبه ۋه گۈزهللىكچاچ  ئېيتقاندا ئۈچۈنئاياللىرى  ئۇيغۇر. ساقاليدۇ يۇيۇپ

قارايدىغان  بىرلهشتۈرۈپ بىلهنجىنىس چاچنى  مىللهتلهردهقايسى  ھهر دۇنيادىكى ئهمهلىيهتته

قىنسىي تالالشقا  ئۇ. چوڭدۇر بهك جهزبىسى چاچنىڭ": ئېيتقاندهك فرېئۇد خۇددى. بار ئادهت

 لىكمۇناسىبهت بىلهن سېزىمخىل  تۆت ئىبارهت تېگىشتىن ۋه كۆرۈش، ئاڭالش، پۇراشئاالقىدار 

   ①."بولىدۇ

 ئېغىرناھايىتى  كېسىشنىچاچ  دۇ، بېھۇدهكهسمهيچاچنى  ئادهتتهئاياللىرى  - قىز  ئۇيغۇر

 شاالڭشىپياكى  ۋهبولماي قالغاندا  مۈمكىن باشقۇرۇش كېتىپ ئۆسۈپ زىيادهچاچ  ئهگهر. ئالىدۇ

چاغالردا  ئادهتتىكى ئهھۋالدىمۇ مۇشۇنداق. بىلىدۇ دهپاليىق  كېسىشنىئاندىن كهتكهنده، 

 تىخىمۇچاچ  كهسسه بىلهنچاچنى پالتا  ىنكېيياغقاندىن  يامغۇر قىلىدۇ، بهلكى پهرھىز كېسىشتىن
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تاشلىۋهتمهي، چاچنى  كىسىلگهن. كېسىدۇچاغدا  شۇنداققاراپ  بولىدۇ، دهپ ئۇزۇن ۋه كۆپ

  .ساقاليدۇ يۇيۇپ پاكىزه

 ئۇيغۇر. بار پهرھىزلهر ۋهئاياللىرىدا چاچ تاراشقا ئائىت بىر قاتار ئىرىملىك قاراش  ئۇيغۇر

 جهھهتلهردهقاتارلىق  شهكىل ۋه ۋاقت، ئورۇن، ئۇسۇل يىتىدهپائالىچاچ تاراش  ئاياللىرىنڭ

تارىسا  قۇرۇققىزلىرى چاچنى  -ئايال  ئۇيغۇر. ساقالنغان ئادهتلهر پهرھىزلىك تۆۋهندىكىدهك

 قۇرۇق بۇ ئېھتىمال. ئهيلهيدۇ ھهزهرچاچنى تاراشتىن  قۇرۇققاراپ  قالىدۇ، دهپ تۆھمهتكه قۇرۇق

 چۈشۈپ ئۈزۈلۈپ كۆپرهكقارىغاندا  تارىغاندىكىگه الهتتهھ ھۆلچاچنى ، چاچنى تارىغاندا

 كۈنىده كۈنىده، چارشهنبه پهيشهنبهئايالالردا  جهمئىيىتىده ئۇيغۇر. كېرهكبولسا  كېتىدىغانلىقىدىن

 تۇغقانچاچ تاراشنى بىر  پهيشهنبىده ، ھهمدهبولغان ئادهت تۇتىدىغان پهرھىزچاچ تاراشتىن 

 تۇل كېتىپ ئۆلۈپ ئېرىچاچ تاراشنى  هسلىككه، چارشهنبىدهكۆرهلم يۈزىنى قىرىنىدىشىنىڭ

 چارشهنبىده) دېمهكچىئايالالرنى (كىشى  مهزلۇم" ھازىرمۇئارىسىدا  خهلق. جورۇغانقالىدىغانلىققا 

 كۆپىنچهچاچنى . ساقالنماقتا ئىشهنچ دېگهن" بولغاي كۈل ئۆتۈپ ، تۇلدىنبولغاي تۇلچاچ تارىسا 

، چاچ تارىسا كۈنىده جۈمهقىزالر " بولۇپمۇ. قىلغان ئادهتتاراشنى  ۈنىدهك جۈمه ۋه كۈنىده دۈشهنبه

 بهدهن كۈنىده جۈمه.تارقالغان كهڭرى بهكقاراش  دېگهن" قوشۇالر تهلهي تۇخۇمدهك تهلىيىگه

 كهلتۈرىدىغانلىقى تهلهي تاراشنىڭچاچ  كۈنىده بولۇپ، جۈمه قائىدهتازىلىقى قىلىش ئىسالمىي 

 كۈنى ئايهم يهنهئاياللىرى  ئۇيغۇر. مۈمكىن بولۇشى كهلگهن شۇنىڭدىن هئهنقاراش  ھهققىدىكى

 بهشى، تۈنهكئون  ئېيىنىڭياكى بارات  شهئىبان -ئاي  سهككىزىنچى بويىچهكالىندارى  ھىجىريه(

 ۋهچاچ تاراشتىن  بۇرۇن ھهپتهبىر  ھېيتتىن ، قۇربانچاچ تاراشتىن ده) كۈنبولىدىغان  كېچىسى

شۇڭا، . چهكلىنىدۇچاچ تاراشتىن  بولغۇچه ئوقۇلۇپنامىزى  ھېيت ئېتىپ كۈنىمۇ، تاڭ ھېيتت

 پهرھىزلهر بۇ. قىلىدۇ تهييارلىق تارىۋېلىپچاچلىرىنى  بۇرۇن كېلىشتىن كۈنلهر يۇقىرىقى كىشىلهر

 دهخلىباشقا ئىشالرغا  تاراشنىڭچاچ  تۈپهيلىدىنئالدىراشچىلىق  كۈنلىرىدىكى ئايهم ۋه ھېيت

 دهپچاغ  مۇقهددهس ۋاقىتالرنىڭ ئهشۇ ئهمهس، بهلكى سهۋهبىدىن يهتكۈزىدىغانلىقى

چاچتىكى  جهھهتتىن مهلۇمچاچ تاراش  چۈنكى. پهرھىزلهردۇرچىققان  كېلىپ تۇنۇلغانلىقدىن
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 پهرھىز ھهرىكهتلهرنىڭ بۇنداقچاغالردا  مۇقهددهس بۇ. پائالىيىتىدۇرچىقىرىپ تاشالش  كىرلهرنى

. تارىمايدۇچاچ  قاراڭغۇدا يهنهقىزلىرى  -ئايال  ئۇيغۇر. هلۋهتتهئىشتۇر، ئ تهبىئىيقىلىنغانلىقى 

چىرايلىق  يۇيۇلماسلىقى، چاچنىڭپاكىز  چاچنىڭچاچ تارىغاندا  قاراڭغۇدا بۇنىڭدا

  .مۈمكىن بولۇشى ئاساسلىرىمۇ ئېتىقاد مهنىۋىباشقا  يهنهباشقا  ئۆرۈلمهسلىكىدىن

ئاپتاپ  ئۇچۇق ئۈستى ئادهتته. تالاليدۇ يهرنىمۇچاچ تارايدىغان  يهنهئاياللىرى  ئۇيغۇر

 تېرىسىنىباش  نۇرىنىڭ قوياش بۇنىڭدا. قىلىدۇ پهرھىزچاچ تاراشتىن  يهرده تۇرىدىغان چۇشۇپ

 قهدىمكى ئېتىقادچىلىقنىڭ قوياش ، مۇھىمىچىقىش قىلغاندىن باشقا يهتكۈزىشىنى تهسىرقىزىتىپ 

  . نمۈمكى نولۇشىرول ئوينىغان  پهرھىزده بۇئىزنالىرى 

 ۋه قۇرامىياش  ئۇنى كېيىنبولغاندىن  يۇيۇپچاچنى پاكىز ، ئايالالر چاچ تارىغاندا

" يېرېقىچاچ "چاچالر ئايرىلغان جاي . ئايرىيدۇقىلىپ  تۇتام - تۇتامئىجتىمائيي ئورنىغا قاراپ 

 لىئهمىيامان  - ياخشى  دۇنيادا ئۇچاچ يارمىسىنى ياندىن ئايرىسا " ئىشهنچلىرىده خهلق. دېيلىدۇ

 پهرھىزچاچ يارمىسىنى ياندىن ئايرىشتىن سهۋهبىدىن، قاراش  دېگهن." قالىدۇئايرىلماي 

چاچ يارمىسىنى ياندىن ئايرىغاندا قارىغاندىمۇ، نوقتىسىدىن  گۈزهللىك. بار ئادهتقىلىدىغان 

 مايماقتهك يۈزى ئايالنىڭچاچنى ياندىن ئايرىغان يېتىپ،  تهسىر كۆرىنىشىگه سىممېترىك يۈزنىڭ

قاراش  خۇراپىي دېگىنى." قالىدۇئايرىلماي  ئهمىلىيامان  -ياخشى  دۇنيادا ئۇ". بېرىدۇ تۇيغۇ

ئايرىلىشى چاچ  ئهمىلىنىڭيامان  -ياخشى  كىشىنىڭ ئاخىرهتته دهستۇرىدائىسالم  بولۇپ، ھېچبىر

ىسىنى چاچ يارم"باشقا  ئۇندىن. ئهمهسبولغان  ھۆكۈم دېگهن. بولىدۇ لىكمۇناسىبهت بىلهن يېرىقى

ئاستىدا  نۇرى قوياش" خۇددىئاساسى  بۇنىڭ. بار ئىشهنچ دېگهن" بولمايدۇقالسا  كۆرۈپ قوياش

 ، ئۇيغۇرباشقا ئۇندىن. ئوخشاشتۇر بىلهنئاساسى  پهرھىزنىڭ دېگهن" بولمايدۇچاچ تارىسا 

لىش قى بۇنداق. قىلىدۇ پهرھىز يېتىشتىن پېتى ھۆل چېچى كېيىنئاياللىرى چاچ تاراپ بولغاندىن 

بىر  باشنىڭچاچ تارىغاندا  يهنهئارىسىدا  خهلق. قارىلىدۇ بولىدۇ، دهپ تىلىگهنلىك قۇللۇقنى

بار  خهۋپى چىشلىۋېلىشچاچ ئىگىسىنى ئىت ، تارىمىغاندا تهرىپىنىبىر  ، يهنهتاراپ تهرىپىنى

  .قالغاندۇرساقلىنىپ  ئىشهنچلهرمۇ خۇراپىيقارايدىغان  دهپ بولىدۇ
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قىلىش  تهرهپچاچنى بىر  كېسىۋىتېلگهنياكى  كهتكهن چۈشۈپ باشتىن ئۇيغۇرالرنىڭ

. تۇرىدۇپادىلىنىپ ىئ ئادهتلهرقالغان  دهۋرلهردىن قهدىمكىيىراق  جهھهتتىن مهنا ئۇسۇلىدا

 ، بوۋاقالرنىڭچاچ كهتكهن چۈشۈپياكى تارىغاندا  چېچى، يۇيغاندا كېسىۋهتكهن ئايالالرنىڭ

ئائىت بىر قاتار  چېچىغا چۈشۈرىۋتىلگهن ئادهمنىڭ نداقھهرقاياكى  ۋه چېچىقىرقى  چۈشۈرۈلگهن

 بۆلىكىنى مۇھىم پهرھىزلىرىنىڭ ھهققىدىكىچاچ  ئۇيغۇرالرنىڭ پهرھزلهر ۋهئىرىملىك قاراش 

 ھهم ئۇلۇغاليدىغان ھهمچاچنى  كېسىۋىتىلگهنياكى  كهتكهن چۈشۈپ ئۇيغۇرالردا. قىلىدۇ تهشكىل

 ئومۇمهن(ساقال  -چاچ  ئىچىدهقىلغان دىنالر  ئېتىقادتارىختا  ئۇيغۇرالر. بار ئادهت كۆرىدىغانناپاك 

 ئاتهشپهرهسلىك. دىندۇر ئاتهشپهرهسلىكقارايدىغان دىن  ، دهپنى ناپاك) موي  بهدهندىكى

قىلدىغىنىمز  مۇھاكىمه يهرده بۇ( نهرسه ھهرقانداقئاجرالغان  بهدهندىن بويچه ئهقىدىسى دىىنىنىڭ

 كۆمۈپ دهشتىلهرگهيىراق ، ياخشى ئوراپ چوقۇم كېين كهسكهندىن بولۇپ، ئۇنىناپاك )  چاچتۇر

ناپاك  ، ئۇالرنىقارالغاندىن باشقا دهپزىننىتى  بهدهنساقال  -ئىسالم دىنىدا چاچ . تاشالش الزىم

 دهۋر ئىبتىدائىي، بىراق. ئېلىنمايدۇ ئېتىبارغا ئۇسۇلىقىلىش  تهرهپبىر  ئاالھىدهئايرىپ  دهپ

: دهيدۇ شۇنداق فرازېر ئىنسانشۇناس. ئىدى نهرسهسىرلىق  ۋه مۇھم بهكچ چا ئۈچۈنئىنسانلىرى 

 ئۆزلىرىنىڭ بىلهن بۆلهكلىرىقايسى  ھهر بهدىنىنىڭ ئۆزلىرىنىڭئىنسانالر  ئىبتىدائىي"... 

ئايرىلىپ  بهدهندىن بۆلهكقايسى  بۈلىدىغانلىقىغا، يهنى نىڭمۇناسىبىتى ئۇچرىشىش ۋه تېگىشىش

 ، بۇساقلىنىپ قالىدىغانلىقىغا يهنىال نىڭمۇناسىبىتى ئۇچرىشىش ۋه شتېگىشىخىل  كهتسه، بۇ

 زهخمهتكه –زىيان  ناۋاداقىيىلغان تىرناقالر  ۋهچاچ  بۆلهكلهر، مهسىلهن، كېسىلگهن

 ئۇالر شۇڭالشقا. ئىشىنهتتى ئۇچرايدۇ، دهپزىيانغا  ئۆزىمۇ بهدهننىڭ ئۇچرايدىكهن، ئۇنداقتا

 كىشىلهرنىڭ نىيهتلىكياكى يامان تاشلىۋهتمهيتتى، جايالرغا  دىغانئۇچرايئاسان زىيانغا  ئۇالرنى

. قىالتتى دىققهتقالماسلىقىغا  يېتىپزىيان  ئۆزلىرىگهئارقىلىق  قېلىپ، سېھىر چۈشۈپقولىغا 

 تېخىمۇ بۇنىڭدىن كىشىلهر مۇقهددهس بولۇپ، بولۇپمۇئوخشاش  ئۈچۈن ئادهم ھهممه خهتهر بۇنداق

تىلغا  بۇيهرده فىرازېر ①."قاتتىق بوالتتى تېخىمۇ تهدبىرلىرى ئېلىشدىنى ئال ، ئۇالرنىڭقورقاتتى

                                                        
 – 1نهشرى، ئاي  – 6يىلى  – 1987نهشرىياتى،  سهنئىتى – ئهدهبىيات خهلق جۇڭگو، »شاخ ئالتۇن«: فرازېر] ئهنگىلىيه[    ①
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 مهرىپهت دهۋرلهردىكى، ھهتتائپتىدائىي بولۇپ،  پهرھىز دهل" تهدبىرى ئېلىشئالدىنى "ئالغان 

 ئهزاالر ھهرقانداقئايرىلغان  ئۇنىڭدىن بىلهن بهدىنى ئادهم" قىدهكيۇقىرى ئىنسانالرمۇ دهۋرىدىكى

 شهكلىگه ئېتىقاد ئىبتىدائىي دهيدىغان" ساقلىنىدۇ مۇناسۋىتى تهسىر ھهرقاچان ائوتتۇرىسىد

 ئهزاالرنىباشقا  ۋهچاچنى  مىللهتلهرده  نۇرغۇن دۇنيادىكىھازىرقى ئىشهنگهنلىكتىن، 

تىلغا ئالغان قايسى  دايۇقىرى ئۇيغۇرالرمۇ. شهكىللهنگهن پهرھىزلهردائىر بىر قاتار  تاشلىۋېتىشكه

 بوۋاقنىڭ. قىلىدۇ پهرھىزتاشالشتىن قاتتىق  يهرگهخالىغان  بولسۇن، ھهممىسىنى خىلدىكى چاچ

ياكى ساقاليدۇ،  ئۆمۈرئوراپ بىر  رهختكهنى " قىرقى چاچ" –چىچى  تۇنجى چۈشۈرۈلگهن

 كهتكهن چۈشۈپ ۋه ئايالالركىسىۋهتكهن ۋهقىزالر . كۆمۈۋېتىدۇ يهرلهرگهپاكىز  كېيىن بىرمهزگىلدىن

 ئۇالپچىچىغا  ئۆزچاغالردا  كېيىنكىياكى ساقاليدۇ، قىلىپ   تۈگۈنچهك  تمهيتاشلىۋه چېچىنى

 تاشلىۋهتمهيدۇ، يهرگىمۇ سۇغاچاچنى  كهسكهن ۋهچاچنى  كهتكهن چۈشۈپ. سالىدۇ

 چاچالرمۇباشتىكى قالغان ، قالسا يهپچاچنى پاقا ياكى كاال "قىلسا  شۇنداق ئهگهر. تاشلىۋهتمهيدۇ

 مهنا سېھرىيبىر  مۇنداق پهرھىزده بۇ. قارايدۇ دهپ" قالىدۇ بولۇپ سېدامباش كېتىپ،  چۈشۈپ

 شۇ يهۋېلىشىچاچنى  كهتكهن چۈشۈپ ئۇنىڭ. ھايۋان تۈكسىزپاقا بولسا  يهنى. تۇرىدۇبىلىنىپ 

تۇرغاچقا،  بولۇپ ئىگه گهمۇناسىبىتى تهسىر ھېسسىي بىلهنباشتىكى قالغان چاچالر  چۈشكهنچاچ 

 شۇڭا. قالىدۇ بولۇپ تۈكسىزئوخشاش سىدام  بهدىنىگه پاقىنىڭباش  ۇچۈشۈپ، ئ چاچالرمۇقالغان 

چاچنى  كهتكهن چۈشۈپ"باشقا  ئۇندىن. قىلىدۇ ئېھتىيات ئهھۋالدىن مۇنداق ھېلىھهم كىشىلهر بهزى

 ئۇ چېچى ، باشقىالرنىڭئارلىشىپ قالسا بىلهن چېچى باشقىالرنىڭچاچ  ئۇ تاشلىۋهتسه، ناۋادا

 دهپ" بولىدۇ سهۋهبسانچىلىپ باشنى ئاغرىتىشقا چۈشۈشكه، چاچ ، يهكلهپ چېچىنى كىشىنىڭ

 چاچتىمۇ كهتكهن بولىدۇ، چۈشۈپروھى  ئادهمنىڭچاچتا  پهرھىزده بۇ. بار ئهھۋالمۇقارىلىدىغان 

 يهنهئاياللىرىدا  ئۇيغۇر. رول ئوينىغان مۇھىمقاراش  بولىدۇ، دېگهنبىر قىسمى  روھىنىڭ ئادهمنىڭ

 مۇنداق ئهگهر. بار ئادهت تۇتىدىغان پهرھىز كۆيدۈرۈشتىنچاچنى  كهنكهس ۋه كهتكهن چۈشۈپ

ئانام ‹ پۇراپبالىسى  كهتكهن ئۆلۈپ بۇرۇنچاچتىن چىققان ھىدنى  كۆيدۈرۈلگهن"قىلسا 

                                                                                                                                                                             
  .بهت – 344، قىسىم
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چاچ ھىدىنى  كىشىلهرنىڭ كهتكهن ئۆلۈپ. جورۇيدۇ دهپ" تهلمۈرىدۇ دهپ› ئوخشايدۇ كېلىۋاتقان

 كىشىلهر كهتكهن ئۆلۈپقاراشتا  بۇبىراق النسىمۇ، ھېسابئىش سىغمايدىغان  ئهقىلگه پۇرىيالىشى

خىيال چاچ  دېگهن تهلمۈرىدۇ كېلىۋاتىدۇ، دهپ) ئاخىرهتكه يهنى( يېنىغا كۆيدۈرگۈچىنىچاچ 

 يهنه. قىلىنىدۇ پهرھىز ئۇنىڭدىن شۇڭالشقا. ئهمهس، ئهلۋهتتهياخشىلىق  ئېيتقاندا ئۈچۈنئىگىسى 

ئاستىغا  تېلىنىڭ ئۈزۈمچاچنى  كهتكهن چۈشۈپياكى  ىۋېتىلگهن، كېسباركى قاراشالرمۇ شۇنداق

" قانۇنىيىتىئوخشاشلىق " بۇمۇ. بوالرمىش ئهۋرىشىم ۋه ئۇزۇن تالدهك چېچى كۆمسه، كىشىنىڭ

  .ئىشهنچتۇر خۇراپىيقىلىپ چىقىرىلغان بىر خىل  تهسهۋۋۇرئاساسىدا 

 پهرھىزتاشالشتىن  يۇلۇپچاچنى  ئاق كىرگهنباشقا  يهنه ، ئۇيغۇرالرداباشقا قىالردىنيۇقىرى

 بۇ. بولغان كۈچلۈك ئاالھىده پهرھىز بۇنداق دهۋرلهردهئىلگىرىكى  بولۇپمۇ. بار ئادهتقىلىدىغان 

 مۇنداق ھهدىستهبىر  ھهقته بولۇپ، بۇ چهكلىمهئىسالم دىنى ئىچىدىكى بىر  ئهسلىده پهرھىز

: دېگهن مۇنداق ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر قىلىنىدۇكى، رىۋايهت شۇربىيدىنئامىر ئىبنى : " دېيىلىدۇ

 دېمهك، بۇ ①."نۇرىدۇر ئاخرهتتىكى مۇسۇلمانالرنىڭ ئۇ چۈنكى. يۇلماڭالرئاق چاچنى  سىلهن

 يۇلۇپ تۈكلهرنىساقالدىكى ئاق  ۋهچاچ  سهۋهبىدىن، ئۇيغۇرالردا چهكلىمهئىسالمىي 

  .مهكتهكهلساقلىنىپ  قهدهرھازىرغا  ئادهت پهرھىزلىك ئېلىۋهتمايدىغان

باشقا  يهنه ئادهتلهرچاچقا دائىر  شۇكى، ئۇيغۇرالردا تهرهپبىر  تېگىشلىكقىلىشقا  قوشۇمچه

 قايغۇچاچ  پائالىيهتلىرىدهچىراغ  - يېتىم، نهزىره -  مهسىلهن، ئۆلۈم. ئىپادىلىنىدۇ ساھهلهردىمۇ

چاچ  رهتسىز نچۇۋۇلغان، نىسبهته دهۋرلهرده قهدىمكى. قارىلىدۇ سۈپىتىده سىمۋولى ئهلهمنىڭ –

 شهكلىچاچ  بۇنداق كۈنده بۈگۈنكى ، ئهكسىچهتىمسالى بولسا قۇۋۋهتنىڭ - كۈچ تۇرغان ئۇرغۇپ

  .النماقتاھېساب بولۇپ بهلگىسى تۇيغۇسىنىڭ ماتهمدارلىق ۋه ، ئازابنىڭ قايغۇنىڭ

. لىنىدۇھېساب بولۇپجىسمانىي زىننىتى  مۇھىم ئهرلىرىنىڭ ئۇيغۇرساقال  ۋه بۇرۇت

 مىڭ تهۋهسىدىكىبىز رايونىمىز بولۇپ،  ئۇزۇن بهكتارىخى  قويۇش بۇرۇت ۋهساقال  نىڭئۇيغۇرالر

                                                        
لىۋان، بېيرۇت، ، )»باغچىسى كىشىلهرخشى يا«(» رىيازۇسسالىھىين«: ئهننهۋهۋىي شهرهفئىبىن  يهھيا زهكهرىييا ئهبۇ] سۈرىيه[   ①

 622نهشىرى، ئهرهبچه، يىلى  - 1402 ، ھېجىرىيهيىلى - 1972، مىالدىي )نهشىرىياتىئىلمىي كىتابالر ( ئىلمىييه كۇتۇبۇل دارۇل
  .بهت –
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. كۆرهلهيمىزئوبرازىنى  ئادهم نۇرغۇنبار  بۇرۇتى -چىرايلىق ساقال  رهسىملىرىدىنتام  ئۆيلهردىكى

 ڭراھىبلىرىنى ۋه ئهۋلىيالىرى بۇددا ئهتكهنسىياقىدا ئىجاد  ئۆز لىرىئهجداد ئۇيغۇر شۇالر ئهنه

 چۈنى. يۈكسهلدۈردىئادىتىنى  قويۇشساقال  ئهرلىرىنىڭ ئۇيغۇرئىسالم دىنى . سۈرىتىدۇر

 ئومۇمهن، ئۇيغۇر. بار ئىدى تهشهببۇسى ھهققىدىكى قويۇشساقال  پهيغهمبهرنىڭ مۇھهممهد

ساقاللىق . قويۇۋالىدۇ بۇرۇتبىراق چىرايلىق . قويمايدۇقىسمى ساقال  كۆپ ياشالرنىڭ ئهرلىرىده

 بۇ. دېيىلىدۇ" ماقال" بۇ. ئۆستۈرىدۇئاستىغا كىچىك قىلىپ موي  لىۋىنىڭئاستىنقى  ركىشىله

 ئۇيغۇرالردا. قويمايدۇماقال  ھهرگىزمۇ كىشىلهرساقال قويمىغان شۇكى،  ئادهتبىر  مۇھىم يهردىكى

 هرھ ئۇيغۇرالردا. قىلىنىدۇ پهرھىزساقال قويماسلىقى ياكى ساقال چىقماسلىقى  ئهرلهرنىڭياشانغان 

 كېتىپ پهرىشته چۈشۈرىۋهتسهساقالنى  ، ئهگهربار پهرىشتهئاستىدا بىردىن  ساقالنىڭبىر تال ئاق 

ساقال  ئادهتته. چهكلىنىدۇ چۈشۈرىۋىتىشتىنساقىلىنى  ئادهتته ، چوڭالرقارالغاچقا دهپ قالىدۇ

 چوڭ هرنىڭبهلگىسى، ئهرل توختاتقانلىقنىڭ ھهقىقى سازاۋهرلىك، ئۆزىنى پىشقهدهملىك، ھۆرمهتكه

" ماقالـ  كۆركى ، سۆزساقالـ  كۆركى ئهر"ھالدا  مۇناسىپ شۇنىڭغا. تونۇلىدۇ سۈپىتىدهزىننىتى 

بولۇپ،  سۆز فارىسچه بۇ(" كۇسا" ئادهملهرساقال چىقمىغان . بولغان پهيدا ھېكمهت دېگهن

 ئادهتته. ئاتىلىدۇ دهپ.) بىلدۈرىدۇ مهنىلهرنى دېگهن› ئادهمساقىلى يوق ‹ياكى › ساقىلى ئاز‹

ھالدا باغالپ  مهجازىيياكى  تهڭلهشتۈرۈپ خوتۇننى تۇغماس بىلهن ئادهمئارىسدا كوسا  خهلق

  .قوشاقالر بار ۋه سۆزلهر گهپ كهلگهن مهيدانغا

قاراپ  شهكلىگه ۋه كۆپلىكى -ئاز  قىسمىنىڭ ئىگىلىگهن يۈزىدهساقىلى  ئهرلىرىنىڭ ئۇيغۇر

بىرلهشتۈرىۋالسا، ساقاللىرىنى   بىلهنچاچلىرى  چېكه رلهرئهبىر قىسم . بۆلۈنىدۇ تۈرگه قانچهبىر 

 - بىر  بۇرۇتنى ۋهچاچنى  بىلهنساقال قىردۇرۇۋىتىپ،  چېچىنى چېكه ئهرلهربىر قىسم  يهنه

  .ئايرىۋىتىدۇبىرىدىن 

 ئادهتته. ياسىۋالىدۇ تهكشىلهپ پاكىزه قېتىمبىر  ھهپتىده بۇرۇتلىرىنىساقال  ئهرلىرى ئۇيغۇر

 ، ۋاقتىئايرىماي يېنىدىن بىلهننىال تاراشقا ئىشلىتىلىدىغان كىچىك تاغاقنى غىلىپى ساقال مهخسۇس

قويىلىدىغان  كۆپرهك كۆپ، ئومۇمهن بهك ئۇيغۇرالردا شهكلى بۇرۇتنىڭ. تۇرىدۇتاراپ  ۋاقتىدا  -
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  ، ئوتتۇرابولسا بۇرۇت كهلگهن ئۇزۇن ۋه ئىنچىكىرهك نىسبهتهن ئۈچۈنياشالر  شهكلى بۇرۇت

 ئىگىلهيدىغان تولۇق ئۈستىنى ئېغىزىنىڭ بىلهنئاستى  بۇرنىنىڭ ئۈچۈن قېرىالر ۋهالر ياشلىق

ياكى  ۋه ئېگىلىپ ئۈستىگه ئۇچىئىككى  ۋه ، ئۇزۇنئاتىلىدىغان دهپ" بۇرۇتشاپ " يهنه. بۇرۇتتۇر

 ۋهنوچىلىرى  ، يۇرتجانبازالر كۆپىنچه بۇنى. بار شهكلىمۇ بۇرۇت تۇرىدغانقاراپ  پهسكىرهك

 بۇرۇتلۇق يهنى. بار پهرھىزبىر  مۇنداقئائىت  بۇرۇتقا ئۇيغۇرالردا. ئادهتلهنگهن قويۇشقاپالر قاسسا

لوقما  ئېغىزىدىكى ئۇنىڭبولمىسا . بولمايدۇكىرىپ قالسا  ئېغىزىغا بۇرۇتى يهۋاتقانداكىشى تاماق 

 چۈنكى. رپهرھىزدۇ لىكمۇناسىبهت بىلهن ئهقىدىلىرىئىسالم دىنى  روشهنكى بۇ. بولىدۇ مهكرۇھ

ئىش  مهكرۇھچاينىلىشى  بىلله بىلهنتائام  موينىڭياكى  تۈكقانداق  ھهر بهدهندىكىئىسالم دىنىدا 

  .لىنىدۇھېساب

 ئادهتلىرىمويالرغا ئاالقىدار بىر قاتار تازىلىق  ئهزالىرىدىكىباشقا  بهدهننىڭ يهنه ئۇيغۇرالر

ئايالالرغا قارىغاندا  ئهرلىرى ۇيغۇرئ ئاساسهن پهرقىگهجىنىس . شهكىللهندۈرگهن پهرھىزلهرنى ۋه

 تۈكلهرنى ئۆسىدىغان كۆپقاتارلىق  تۈكى تۈكى، ئهۋرهت قولتۇق ئۇيغۇرالر. كېلىدۇ تۈكلۈكرهك

ياكى  يۇلۇپپات  -پات  تۈكلىرىنى قولتۇق بىردهكئايالالر  - ئهر. ئادهتلهنگهن تۇرۇشقاقىرقىپ 

بارماق  تۈكلهرنىڭ ئهزاالردىكى بۇ. تۇرىدۇقىرقىپ  تۈكلىرىنى تۇرىدۇ، ئهۋرهت چۈشۈرۈپ

 قىيۇقىرى. قىلىنىدۇ پهرھىز كېتىشىدىن ئېشىپ ئېگىزلىكىدىن) سانتىمتېربىر  تهخمىنهن(

 بولۇپ قائىدهئىسالمدىكى  پهرھىزى چهكلهش كېتىشىنى ئۆسۈپ تۈكلهرنىڭ ئهزاالردىكى

تۇرۇش،  دۇرۇپئالھالدا چاچنى  قهرهللىك پهيغهمبهرنىڭ مۇھهممهد ھهقته بۇ. لىنىدۇھېساب

 ئېشىپ كۈندىنقىرىق  قهرهلبىر  تۇرۇش، ھهر يۇلۇپ تۈكىنى تۇرۇش، قولتۇقتىرناقنى قىيىپ 

 كۆرسهتمه بۇنداقئاالقىدار  بىلهنتازىلىقى  بهدهن. بار كۆرسهتمىسى ھهققىدىكى كهتمهسلىك

  .كهتكهنئايلىنىپ  ئادهتكه پهرھىزلىكئىچىدىكى  ئومۇملىشىپ، خهلق ئۇيغۇرالردا

بىراق . تاشاليدۇچىقىرپ  جهريانىدامويالرنى ساقال قىرىش  يۇمران يۈزىدىكى ئهرلىرى رئۇيغۇ

) قىرمايدۇ تۈكلهرنى يۈزىدىكى بىلهنقاتارلىقالر  ئۇستۇرا يهنى( تهككۈزمهيدۇتىغ  يۈزىگهئايالالر 

 ده» تۈرك لۇغاتىت دىۋانۇ«. تاشاليدۇچىقىرىپ  تۈكلهرنى يۈزىدىكى بىلهن ئۇسۇلىيىپالش  بهلكى



 78

 ئادهت بولۇپ، بۇ ئېلىنغانچىقىرىپ تاشالش ئادىتى تىلغا  بىلهنيىپ  تۈكنى يۈزىدىكى ئايالالرنىڭ

 جۇۋانلىقئايالالر تاكى  جهمئىيهتته ئهنئهنىۋىيبىراق . كهلمهكته داۋاملىشىپ قهدهرتاكى ھازىرغا 

 ئۆتكۈزۈلۈپيى تو جۇۋان. كهلگهنقىلىپ  رىئايه پهرھىزگه يېپالتماسلىقتهك يۈزىنى مهزگىلگىچه

 تېرىپ، ھۆسنىنى تۈكلهرنى يۈزىدىكى قېتىم تۇنجى كۈنى ئۆتكۈزۈلگهنتويى  جۇۋانبولغان ئايالالر 

  . بولغان ئىگه ساالھىيىتىگه تۈزهش يهنىمۇ

بىر  پهرھىزلىرىنىڭئائىت  تۈكلهرگه بهدهندىكى ۋهچاچ  ، ئۇيغۇرالرنىڭقىلغاندا خۇالسسه

 تهسىر ھېسسىي ، جۈملىدىنئېتىقاد ئىبتىدائىي زاماندىكى قهدىمكىقىسمى ناھايىتى 

قالغان  قېلىپدىنىدىن  ئاتهشپهرهسلىكبىر قىسمى  يهنه. چېتىلىدۇ بېرىپ سېھىرگهرلىكىگه

 ھهرىكهتتىن ۋه شهكىل چهكلهنگهن ئوچۇق ئهقىدىسىدهبىر قىسمى بولسا ئىسالم  يهنه. ئىزناالردۇر

 ھهققىدىكىقىسمى باش  كۆپ قاراشالرنىڭلىك چاچقا ئاالقىدار ئىرىم ئۈستىگه ئۇنىڭ. ئىبارهت

 .لىكتۇرمۇناسىبهت بىلهن ئىشهنچلىرى خهلق

  پهرھىزلهرئائىت  يۈزگه ۋهباش 

 پهرھىزلىك ۋهئائىت بىر قاتار ئىرىملىك قاراشالر  يۈزىگه ۋه بېشى ئادهمنىڭ ئۇيغۇرالردا

 بولۇپ، ئۇ ئهزاسىئاساسلىق  ئهڭ ئادهمنىڭباش  نهزىرىده ئۇيغۇرالرنىڭ. مهۋجۇد ئادهتلهر

 بىلهن سۆزى" باش" شۇڭالشقا. تۇرىدۇ ئورۇندا سازاۋهر ھۆرمهتكه ھهممىدىن ۋه ئېگىز ھهممىدىن

باشالمچىلىق "، "باشالمچى"، "باشلىق" مهنىسىدىكى" رهھبهر"تىلىدا  ئۇيغۇرئاالقىدار ھالدا 

 ئۇيغۇرالرنىڭشال ئوخشا يۈزمۇ. كهلگهن مهيدانغا سۆزلهر دېگهندهك"... باشقۇرماق"، "قىلماق

 ئهزاالرغاباشقا  تېنىدىكى ئادهم ئهزائىككى  بۇ. سىمۋولىدۇر ھۆرمهتنىڭ ۋه شهرهپ نهزىرىده

 ئۇنىڭ. كۆپرهك نىسبهتهن پهرھىزلهرمۇئائىت  ، ئۇالرغاقارالغاچقا دهپ مۇقهددهسقارىغاندا 

ھالدا  لىكسىبهتمۇنا بىلهنقاراشلىرى  مۇقهددهسلىك كۆپىنچىسى پهرھىزلهرنىڭ بۇنداق ئۈستىگه

  .پهرھىزلهردۇر كهلگهن مهيدانغا

 ئاالھىدهباشنى  مىللهتلهر نۇرغۇنھازىرقى زاماندىكى  ۋه مىللهتلهر ئىبتىدائىي نۇرغۇرن

 سۆڭىكىدهباش  جهسهتلهرنىڭ نۇرغۇن مهنسۇپ دهۋرلهرگه قهدىمكى. قارىغان دهپ مۇقهددهس
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 ئۇنىڭ كېيىن ئۆلگهندىن ئادهم بۇ پىكىرىچه، ساھىبلىرىنىڭئىلىم بولۇپ، بار  تۆشۈكچىلهر

دېمهك، . تۆشۈكچىلهردۇر قويۇلغان تېشىپ ئۈچۈن كېتىۋېلىشىئاسان چىقىپ  روھنىڭ بېشىدىكى

، بىلىپ ئۇلۇغباشنى  شۇڭالشقا ۋه ئىشهنگهن دهپ تۇرىدۇئىنسانالر روھنى باشتا  دهۋرده قهدىمكى

 دۇنيادىكى پهرھىزلهرباشقا ئائىت  . چهكلهنگهن ھهرىكهتتىن سۆزقانداق  ھهر ھاقارهتلىكباشقا 

قارالغانلىقىدىن  دهپ مۇقهددهس ھېلىھهم باشنىڭ بولۇپ، بۇ مهۋجۇد دېگۈدهك مىللهتته ھهممه

  .ئهھۋالدۇرچىققان  كېلىپ

قاراشتا ئىسالمىي  بۇ. قارىغان بولىدۇ، دهپروھنى باشتا  دهۋرلهرده قهدىمكى ئۇيغۇرالر

. ياسىغان پهرىشتىلهربولسا  ئهزاالرنىباشقا ، ياراتقان بىلهنى قول ئۆزباشنى ئالالھ "قاراشالردىكى 

 پهرھىزلهر تۆۋهندىكىدهكباشقا ئاالقىدار قوشۇلۇپ،  ئىشهنچ دېگهن" ئۇلۇغ ھهممىدىنباش  شۇڭا

  :شهكىللهنگهن

 بېشىغا بولسۇن، ئۇالرنىڭ ئادهمنىڭ چوڭياكى  بولسۇن بالىنىڭكىچىك  مهيلىئارىسدا  خهلق

 ئۇرۇشقا. قارىلىدۇ دهپ" سۇنىدۇقول  ئۇرغانباشقا " ھهمده قىلىنىدۇ پهرھىز قاتتىق ئۇرۇشتىن

 كىشىلهر نۇرغۇن ھهتتاكى. چهكلىنىدۇقاتتىق  ھهم ھهرىكهتلهر ھاقارهتلىك كېتىدىغانئوخشاپ 

دهپ، " ئوڭپىشانىسى " ئادهمنى كهلگهن تهلىيى. قارايدۇ سۈپىتىده بهلگىسى بهختنىڭپىشانىنى 

 بالىالرنىڭكىچىك شۇڭا، . سۈپهتلهيدۇ دهپ" پىشانهشور " ئادهمنىباسقان  الكهتقېچىپ، پائامىتى 

. جورلىدۇ دهپ قاچىدۇئامىتى  بالىالرنىڭقىلسا  شۇنداق. ئهركىلىتىلمهيدۇ نوقۇپپىشانىسىدىن 

" قالىدۇ بولۇپپاكار  ئۆسمهيبويى  ئۇرسا بىلهن سۈپۈرگه بېشىغا بالىالرنىڭكىچىك " يهنه ئۇيغۇالر

 كىشىلهر بهزى ھهتتاكى. بار ئادهت تۇتىدىغان پهرھىز ئۇرۇشتىن بىلهن سۈپۈرگهباشقا ، راپقا دهپ

 تونۇر  بېشىغا دهپ قالمىسۇن بولۇپ" دارازا" كهتسه ئۆسۈپ ئېگىز ۋهتىز  بهكبويى  بالىسىنىڭ

قويىدىغان  ئۇرۇپ بىلهن سۈپۈرگه شىۋاقكىچىك  سۈپۈرىدىغان ئهتراپىنى ۋه بېشى تونۇر يېنىدا

 ھهرىكهتلهر قىدهكيۇقىرى كىشىلهرنىڭقارىتا  بېشىغا ئۆزكىشى  ھهر. مهۋجۇد ھهرىكهتمۇ ھىرلىكسې

 بېشى ئۆزىنىڭبىر كىشى  ھهرباشقا  ئۇندىن. ئالىدۇ ئېغىرقىلىشىنى قاتتىق  ھاقارهت بىلهن

قولنى باشتىن "ئارىسدا  ئۇيغۇرلىرىئىلى مهسىلهن، . بويسۇنىدۇ پهرھىزلهرگه مهلۇم ھهققىدىمۇ
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قىلىشتىن  ، شۇنداققاراپ دهپ" قۇتۇاللمايدۇ قهرزدارچىلىقتىنياتسا  ئوڭدىسىغا ارتىلدۇرۇپئ

 ھالهتته قىدهكيۇقىرىكىشى  قهرزدار ئهھۋالدا ھهقىقهتهن، كۆپىنچه. بار ئادهت تۇتىدىغان پهرھىز

يوق  قهرزى. مۈمكىن قايغۇرىشىئىزدىنىشى ياكى  ئۈستىدهيوللىرى  تۈگىتىشنىڭ قهرزىنى ئۆز

ئوخشاشال  ، ئۇمۇئوخشاش ياتسا كىشىگهياتقان  قايغۇرۇپبارلىقتىن  قهرزى خۇددى ىشىلهرك

ئوخشاشلىق "دىكى " سېھىرگهرلىكى تهسىر ھېسسىي"قاراش  قۇتۇاللمايدۇ، دهپ قهرزدارچىلىقتىن

  .خاالس نهتىجىسى ئويناۋاتقانلىقىنىڭرول  يهنىال ئېڭىدا كىشىلهربىر قىسىم  نىڭ" قانۇنىيىتى

باش ، باش قىسمىدا بولغاچقا ، يۈزئىيىتقاندا باشقىچه. قىسمىدۇر مۇھىم ئهڭ باشنىڭ - يۈز

ئادىتى  پهرھىزبىرقىسىم  ھهمئائىت  يۈزگه ئۇيغۇرالردا. قارالغان دهپ مۇقهددهس ۋه ئۇلۇغ ئهشۇنداق

 چهكلىنىشنىقىلىشتىن  ھهرىكهت ھاقارهتلىكباشقىالرغا  پهرھىز بىلهن، بۇنداقئالدى . بار

 شۇڭا. بار ئهھۋالئىغىر ئالىدىغان  پۈۋلهشنى يۈزىگه باشقىالرنىڭ ئۇيغۇرالدا. ىتىدۇكۆرس

قىلىقتىن  مۇنداق دهپ" قالىدۇ بولۇپ سۆرۇن يۈزى پۇۋلىسه، پۇۋلهنگۈچىنىڭ يۈزىگه باشقىالرنىڭ"

 خهلق. لىنىدۇھېساب پهرھىزلهردىن كۈچلۇكئىغىر ئىلىنىدىغان  ئهڭ ئۇرۇش يۈزگه. چهكلىنىدۇ

 چۈنكى. بار پهرھىز تۇرىدىغانقارشى  ئۆلچهشكهكىچىكلىكىنى  - چوڭ يۈزنىڭ يهنهدا ئارىسى

  .قارىلىدۇ دهپ ھاقارهتقىلىنغان  ئىگىسىگه يۈز ئۆلچهشكىچىكلىكىنى  - چوڭ يۈزنىڭ

پىشانىسىنى تىزىغا "، "قالىدۇ بولۇپ ئولتۇرسا، بهخىتسىز تېرهپ ئىڭهكنى" يهنه ئۇيغۇرالردا

 ئادهتمۇقىلىدىغان  پهرھىز ئولتۇرۇشتىن ئهشۇنداققاراپ  دهپ" قاچىدۇ ىتىئولتۇرسا، بهخ قويۇپ

 يهنى. مۈمكىن بولۇشىتايانغان  كهسهۋهببىر  مۇنداقكىلپ چىقىشى   پهرھىزلهرنىڭ بۇ. باردۇر

ياكى پىشانىسىنى تىزىغا  تىرهپ ئىڭىكىنى كۆپىنچه كىشىلهرپاتقان  غهمگه قېلىپ بولۇپ بهخىتسىز

 شۇنداق ئولتورىدىكهن، ئۇمۇسىياقتا  ئهشۇنداقكىمىكى  ئۇنداقتا. ئادهتلهنگهن ائولتۇرۇشق قويۇپ

  .بولىدۇ دۇچار ئاقىۋهتكه

ئاندىن باشقا ئىشقا يۇيۇپ، قوللىرىنى  - يۈز بىلهنئالدى   تۇرۇپ  ئهتىگهنده  ئۇيغۇرالردا

 سۈرتۈش ۋه يۇيۇش يۈزنى ئۇيغۇرالرداھالدا  مۇناسىپ شۇنىڭغا. ئادهتلهنگهنقىلىشقا  تۇتۇش

 مۇنداق. يۇمايدۇ يۈز سۇدا جاۋۋۇردىكى ئادهتته ئۇيغۇرالر. بار پهرھىز قانچهبىر  جهھهتلهردىمۇ
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  كېيىنبولغاندىن  يۇيۇپ يۈزنى. يۇيىدۇ يۈزنى تۇرۇپ ئېقىتىپ ، سۇنىقاراپ دهپقىلىشنى ناپاكلىق 

قىلسا  ۇنداقمۇش. رتمهيدۇۈس يۈزىنى بىلهن يېڭىياكى  بىلهنشى ېپ  كۆينهكنىڭ -چاپان 

 بهدهن بىزنىڭچه، بۇ. جورۇيدۇ دهپ" قالىدۇ بولۇپ سۆرۈن يۈزىئالدىدا   باشقىالرنىڭ"

 يېڭى كۈينهكنىڭ -چاپان  چۈنكى. پهرھىزلهردۇر كهلگهنبارلىققا  ىدهدمهقسىپاكىزلىقىنى ساقالش 

 سهۋهبىدىنى قارىش ئۇلۇغالش يۈزنى تهقدىردىمۇپاكىز بولغان . كهتمهيدۇپاكىز بولوپ  پهشلىرى ۋه

 بىلهن لۆڭگىسى تهر يهنهباشقا  ئۇندىن. سۈرتمهيدۇ يۇزىنى بىلهن نهرسىلهر كېيىدىغان بهدىنىگه

 يهنه كىشىلهر بهزىئالغان  تاھارهت ئۈچۈن ئوقۇشناماز . بار پهرھىزمۇ سۈرتمهيدىغان يۈزنى

 ۇرتمهيدىغانس يۈزنىقاراپ  دهپ ساۋاپ قۇرىتىۋىتىشنى يۈزده ئېرتماي، سۇنى يۇزنى يۇيۇلغان

  .بار ئهھۋالالرمۇ

 -ئايال  ئۇيغۇر تۇپهيلىدىن چهكلىمىسى دىننىڭئىسالم  تىدهىجهمئي ئۇيغۇر ئهنئهنىۋىي

 يۈزنى. چهكلهنگهن كۆرۈنىشتىن ئهرلهرگهيات ، سىرتقا چىقىش قويۇپ ئوچۇق يۈزىنىقىزلىرى 

 ئهيىبلىشىگىال هرلهرنىڭئ ۋه جهمىيهتنىڭبازارغا بارغان ئايالالر  ۋهسىرتالرغا چىققان   ئېچىپ

. تۇرغان ئۇچراپجازاسىغا  بويچه ھۆكمى شهرىئهت نىڭ) قازىخانا(دىنىي سوت  يهنه ئهمهس، بهلكى

  ھالهتته ئوچۇق يۈزىئاياللىرى  ئۇيغۇربىر قىسىم جايلىرىدىكى  شىنجاڭنىڭ جهنۇبىيھازىر 

باشقا  ئۇندىن. كهلمهكته تۇتۇپ پهرھىز ھېلىھهم يۇلۇقۇشتىن ئهرلهرگهيات  ۋهسىرتالرغا چىقىش 

بولۇپ، بىرى  پهرھىزلهرنىڭقاتتىق  ئېلىۋىتىشمۇيىپالپ  تۇكلهرنى يۈزىدىكى قىزالرنىڭتوي قىلغان 

  . كۇپايلىنىمىز بىلهن ئېلىشتىلغا  سۆزلىگهچكه، مۇشۇنچىلىك سهھىپىلهردهبىز ئالدىنقى  بۇنى

. پهرھىزلهردۇرئاالقىدار  سهپكۈنگه يۈزدىكىبىر قىسمى  يهنه پهرھىزلهرنىڭئائىت  يۈزگه

ئاتالپ  پۇتىدىن ، ئۇنىڭساناشتىن سهپكۈنىنى ئادهمنىڭبار  سهپكۈنى يۈزىده ئادهتته ئۇيغۇرالر

 رهۋىشته ئاڭسىزياكى  ئاڭلىق مهيلى بۇ(قىلىپ سالسا  شۇنداق ئهگهر. قىلىدۇ پهرھىز ئۆتۈشتىن

 يۈزىگه ئاتلىغۇچىنىڭ ىدىنپۇت ئادهمنىڭبار  سهپكۈنىياكى  سانىغۇچىنىڭ سهپكۈننى) بولسۇن

كېتىدۇ،  ئۇلغىيىپ تىخىمۇ ، سهپكۈنىبار بولسا سهپكۈنى يۈزىده قالىدۇ، ئهگهر چۈشۈپ سهپكۈن

 سهپكۈننى شهكىللهنگهن قېلىشتىنيىغىلىپ  يۈزده الرنىڭ) ماددىسى رهڭ( پېگمىنت. قارايدۇ دهپ
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سىرلىق نهرسه،  خهتهرلىكىل بىر خ سهپكۈننىڭ ئهمىليهتتهقاراش  دهپ يۇقىدۇ ئادهمگه ئادهمدىن

 كهلگهن داۋاملىشىپ دهۋرلهردىن ئىبتىدائىي. چىققان كېلىپقارالغانلىقىدىن  دهپ نهرسه

، تارقىلىشچانلىققا شهيئىلهرنىڭ خهتهرلىك ئاشۇنداق دهل تهرهپبىر  چوڭ تهپهككۇردىكى

ئېيتقاندا،  بويىچه تهپهككۇر مۇشۇنداق. ئىبارهتقاراشتىن  ھهققىدىكى بولۇشى ئېگه يۇقۇشچانلىققا

ئاتالپ  ئهزاسىنىباشقا  ۋه پۇتى كىشىنىڭ سهپكۈنلۈكقاراش ياكى  ئىنچىكىلهپ سهپكۈنگه بىلهن كۆز

 شهكىللىنىشى سهپكۈننىڭ. قالىدۇ بولۇپ ۋاسته ئۈچۈنتارقىلىشى  سهپكۈننىڭ ھهرىكىتى ئۆتۈش

جايالردا يوقالغان  كۆپ هرپهرھىزلخىل  بۇ بىلهن كېلىشىبارلىققا  تېخنىكىسىنىڭ داۋاالش ئۇنى ۋه

  .قىلماقتا پهرھىز ھهرىكهتلهردىن مۇنداق يهنىال كىشىلهربىر قىسىم  يهنهبىراق بولسىمۇ، 

  پهرھىزلهرقاشقا ئائىت 

 بىۋاستهسىياقىغا  يۈزنىڭقاش . تۇرىدۇ ئورۇندا مۇھىمقاش  تۇرقىداچىراي  ئادهمنىڭ

. بار پهرھىزلهر ۋهقىسىم ئىرىملىك قاراشالر  بىر ھهمدائىر  ئۈچۈن، ئۇنىڭغابولغىنى  لىكمۇناسىبهت

ئاساسىي  تۈزهشتىكى ھۆسنىنى ئۆز قىزلىرىنىڭ - ئايال  ئۇيغۇرقاش  ـ   ئۈستىگه ئۇنىڭ

  .بار چهكلىمىلهر ۋه قائىده بهزى ئائىتمۇ تۈزهشكهقاشنى بولۇپ، بىرى  ئوبيېكتلىرىدىن

بولۇپ،  بۇيۇمى پهرداز ىقمۇۋاپ ئهڭ قاشنىڭئوسما  ئۈچۈنقىزلىرى  -ئاياللىرى  ئۇيغۇر

 سۇمبۇل ئۆرۈلگهنتال  -تال . قويىۋالىدۇ ئايالالرغىچه چوڭئوسمىنى كىچىك قىزالردىن تارتىپ 

 قىزلىرىنىڭ ئۇيغۇرقاش بىرلىشىپ  قويۇلغانئوسما  بىلهندوپپا  گۈللۈك كېيىلگهن ئۈستىگهچاچالر 

 مۇۋاپىق قويۇشق قاشقا ئوسمىنى بىرا. قىلىدۇ نامايهن جهزبىسىنى ۋه تۇرقىنىتىپىك چىراي  ئهڭ

توم  بهكئوسمىنى  قېشىغائاياللىرى  -قىز  ئۇيغۇر شۇڭا. بېرىدۇ ئۈنۈم ئهكسىچه ، ئۇبولماي قالسا

 بهلگىسى شهھۋانىيلىقنىڭ قويۇۋىلىشئوسمىنى توم  قېشىغا چۈنكى. قىلىدۇ پهرھىز قويۇۋىلىشتىن

، ئاياللىرىدا قاشقا ئوسما قويغاندا ۇرئۇيغ تهۋهسىدىكى ، قهشقهرباشقا ئۇندىن. تونۇلىدۇ دهپ

 ئېرىنىڭ خوتۇننىڭ  شۇقىلسا  شۇنداق. بولمايدۇئوسما قويسا  كۆتۈرۈپ ئېگىز قۇيرۇقىنى قاشنىڭ

قىلىشتىن  ، مۇشۇنداققاراپ دهپ قالىدۇ بولۇپقارىمايدىغان  بولۇپ، خوتۇنىغا ئۈستۈن بېشى

چىرايىغا  ئايالالرنىڭ شهكلى قويۇشسما ئو بۇنداق ئهمهلىيهتته. بار ئادهت تۇتىدىغان پهرھىز
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 ھالبۇكى. ئهھۋال مهۋجۇد ياقتۇرماسلىقى ئهرلهرنىڭ بۇنى. كهلمهيدۇ مۇۋاپىق دېگۈدهك نىسبهتهن

. چهكلىنىدۇ قويۇشتىنئوسما  كۆتۈرۈپ قۇيرۇقىنى قاشنىڭ تۈپهيلىدىن خهۋهپ ئاشۇنداقئايالالر 

 - ئۇياقسىقىلغان قاچىنى  سۈيىئوسما ېيىن، كسىققاندىن  يوپۇرمىقىنىئاياللىرى ئوسما  ئۇيغۇر

 شۇڭالشقا. جورۇيدۇ دهپ) سىڭمهيدۇ( ئىچمهيدۇسالسا ئوسما قاشقا  يۆتكهپ. يۆتكىمهيدۇ بۇياققا

 بۇنىڭدىمۇ. قويۇۋالىدۇ قېشىغا كېلىپ يېنىغائوسما  شۇئايالالر  ھهممه يۆتكىمهيسىقىلغان ئوسمىنى 

قاشتىن  ئۇنىڭ يۆتكىلىشى ئورنىنىڭ ئوسمىنىڭ هنىي. مهۋجۇدقارىشى  سېھىرگهرلىكبىر خىل 

 پهرھىزنىڭ بۇ" ىيىتىنقانۇئوخشاشلىق " چىقىرىدۇ، دهيدىغان كهلتۈرۈپ كېتىشنى چۈشۈپ

كېيىن، بولغاندىن  قويۇپقاشقا ئوسمىنى  بىلهن پهلكۈچقىزالر  يهنهباشقا  ئۇنىڭدىن. ئاساسىدۇر

 پهلكۈچنىبولغان  قويۇپئوسمىنى  هگهرئئىرىملىك قاراشالردا . سۇندۇرۇۋېتىدۇ پهلكۈچنى

 چوڭچىلىق)ئالدىدا غادىيىدىغان  ئۇنىڭ ئېرى ئايالنىڭ قويغۇچىئوسما سۇندۇرىۋهتمىسه، 

ئهمهس،  قويۇلغانقاشلىرىغا ئوسما  ئۆزلىرىنىڭئايالالر  بۇنىڭدا. قاال ئىمىش بولۇپ) قىلىدىغان

سهۋهبىدىن،  مۇددىئابىر خىل  دېگهن، چىرايلىق شۇنداق ئهسلىدىال ئوسمىسىزمۇقاشلىرى  بهلكى

  .مۈمكىن بولۇشىقىلغان  ئادهت يوقىتىۋېتىشنى سۇندۇرۇپ پهلكۈچنى ئىشلهتكهن قويۇشقائوسما 

 تېرىپتوي قىلمىغان قىزالر قاشنى  بولۇپمۇ. تهرمهيدۇئاياللىرى ئالدىراپ قاشنى  ئۇيغۇر

تويى  جۇۋانياكى  كېيىنن توي قىلىپ بولغاندى. چهكلىنىدۇقاتتىق  قېلىۋىلىشتىن ئىنچىكه

  . بولىدۇ تېرىشكهئاندىن قاشنى  كېيىن ئۆتكۈزۈلگهندىن

توملىتىش ياكى  چېكۋېلىپ قېشىنىقىزالر  ۋهئايالالر  جهمئىيىتىده ئۇيغۇر ئهنئهنىۋىي

ئائىت  چېكىشكه نهقىش – گۈل بهدهنگه« ھهقته بۇ. چهكلهنگهن ھهم ئىنچىكهلهشتۈرۈشتىنمۇ

  .تهكرارلىمايمىز يهرده ، بۇيان قىلغان بولغاچقابا بۆلىكىده» پهرھىزلهر

  پهرھىزلهرئائىت  كۆزگه

 ئهزاسى ئادهم كۆز. مهۋجۇد ئادهتلهر پهرھىزلىك نۇرغۇنلىغانئاالقىدار  كۆزگه ئۇيغۇرالردا

 تۈزۈلىشىده فزېئولوگىيىلىك ئىنساننىڭ بولۇپ، ئۇ ئهزائالغان  ئۈستىگه سهزگۈسىنى كۆرۈش ئىچىده

 تۇيغۇ مهنىۋىقانداق  ھهر. ئوينايدۇرول  مۇھىمناھايىتى  بولسۇن تهرهققىياتىدا ڭئاياكى بولسۇن، 
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 كۆز ئىچىده ئهزاالر بۇ. قالمايدۇ قالدۇرمايئىزناالرنى  مۇنداقياكى  ئۇنداقياكى  بهدىنىده  ئادهم

 نېمه قهلبته بولۇپ، ئۇيغۇرالر ئهزا ئىپادىلهيدىغان گهۋدىلىك ئهڭ تۇيغۇسىنىئىچكى  ئادهمنىڭ

 ئىپادىلىنىدۇ، دهپ كۆزده بىلهنئالدى  ، ئۇالربولسا ئۆزگىرىش ھېسسيقانداق ، خىيال قىلىنغان

تارىختىن  ئۇيغۇرالر. كهلگهنقاراشتىن  شۇ ئهنه ھېكمهت دېگهن" ئهينىكى كۆڭۈلنىڭ كۆز". قارايدۇ

بىر قاتار  ۋه دائىر سىرلىق قاراشالرنى ، ئۇنىڭغاقاراپ بىلهن ئېتىبار ئاالھىدهقارىتا  كۆزگه بۇيان

  .شهكىللهندۈرگهن ئادهتلهرنى لىكمۇناسىبهت

 كهلگهنبارلىقىغا ئىشنىپ  كۈچنىڭ سېھىرىيبىرخىل  كۆزده ئۇيغۇرالرتارتىپال  قهدىمدىن

ئادهم،  كۆرگهنياخشى  ئۆزى بىلهن تۇيغۇسى سهتھهياكى  ۋه زوقمهنلىك كىشىلهر يهنى. ئىدى

 تۈرلىكياكى ئىشقا  ئادهم، نهرسه شۇ سهۋهبىدىن كۈچسىرلىق  ، كۆزدىكىياكى ئىشقا قارىسا نهرسه

يوقىلىش  ئىشهنچى بۇقالغان  قهدىمدىن ئۇيغۇرالرنىڭ. قارىغان ئىدى كېلىدۇ، دهپ كېلىشمهسلىك

 قارىشىنىڭ كۆزنىڭ. بولدى ئېگه ئومۇمىييلىققا كهڭبارغانسىرى  ئهكسىچه سۇسلىشىشىنىڭياكى 

. ئاتايدۇ دهپ" تېگىش كۆز" ئۇيغۇرالر ىلېشمهسلىكىنىكقىلغان  پهيداياكى ئىشتا  ئادهم، نهرسه

ئوخشاش  ئادهمده ھهممه كۆز ئېگه قۇۋۋهتكهسىرلىق  ئاشۇنداققارىشىدا  ئۇيغۇرالرنىڭبىراق 

 لۇغاتىت دىۋانۇ« كاشغهرىي مهھمۇد تىلشۇناس. پهرقلىنىدۇقاراپ  ئادهمگه بۇ، يهنى. بولمايدۇ

 ئهر"چۈشكۈنلهشتى، بۇزۇلدى، : ئهلىقتى": لدۇرغانقا خاتىرىلهپ سۆزنىبىر  مۇنداقدا » تۈرك

 كۆرگهن ھېيىز جۈملىدىن. كهتتى شهلۋهرهپيارا " ئهلقىتىباش ". چۈشكۈنلهشتى ئادهم -" ئهلقىتى

 نهرسىلهرمۇ بۇلغانغان چۈشۈپ كۆزى كىشىلهرنىڭ يۈرگهن جۇنۇپ ۋه خوتۇنالر تۇغۇتلۇقياكى 

 كۆزىنى نىڭ" ئادهملهرناپاك "تارتىپ  قهدىمدىن ر، ئۇيغۇرالقارىغاندا ①».... دېيىلىدۇ شۇنداق

 چوڭ تېخىمۇقارىغاندا  كۆزىگه كىشىكهرنىڭ ئادهتتىكى كۆزىنى ئادهملهرنىڭ مۇقهددهسياكى 

ھىيىزدار  "ئادهملهرناپاك " سهھىپىدهبىز ئالدىنقى . قارىغان دهپ بولىدۇ ئېگه قۇۋۋهتكه سېھىرىي

 مۇشۇنداق دېمهك. ئىدۇق كۆرسهتكهن دهپ... كىشى خوتۇن، جۇنۇپ ، تۇغۇتلۇقئايال

 قهدىمكىقاراشالر  ھهققىدىكى بۇلىغىنىدىغانلىقى نهرسىلهرنىڭ چۈشكهن كۆزى كىشىلهرنىڭ
                                                        

 -  257، توم Iنهشرى، ئاي  – 8يىلى  – 1980نهشرىياتى،  خهلق شىنجاڭ، » تۈرك لۇغاتىت دىۋانۇ«: كاشغهرىي مهھمۇد   ①
  .بهتلهر – 258
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ھازىرقى شۇكى،  نۇقتابىر  تېگىشلىكقىلىشقا  قوشۇمچه يهرده بۇ. ئاللىقاچان بولغان ئۇيغۇرالردا

 تۈرلىك قانچهبىر  دىكىيۇقىرى كىشىلهرن قارايدىغا دهپ" يامان كۆزى" يهنه ئۇيغۇرالرزاماندىكى 

 تۈك ئۇزۇنچانىقىغا  كۆزياكى  ئادهمبار  مهڭچانىقىدا  كۆز ، يهنهباشقا كۆرسهتكهندىن ئادهمنى

 دېمهك، ئۇيغۇرالر. بولدى كۆرسىتىدىغان ئادهمنىمۇ كۆزلۈك چېقىر بهزىده ۋه ئادهمقالغان  ئۈنۈپ

 چېچى كۆزىده"، "يامان كۆزى" كىشىلهرنىبار بولغان  ئاالمهتخىل  قانچهبىر  قىدهكيۇقىرى كۆزىده

 كۆزىدهقانداق كىشى  ھهر شۇڭالشقا. اليدۇھېساب دهپ" ئادهم پهرھىزلىك" ئۇالرنىقاراپ  دهپ" بار

. قىلىدۇ پهرھىز بولۇشتىن كۆزلۈك چېقىرياكى  قېلىشتىن ئۈنۈپ تۈكچانىقىغا  بولۇشتىن، كۆز مېڭى

چىرايلىق كىچىك ( نهرسىلىرىياخشى  ىنلىشىش، ئۇالرغايېق كىشىلهرگه مۇشۇنداق بولۇپمۇ

زىرائىتى ئوخشىغان ، باغلىرى ھوسۇللۇقمول ھايۋانلىرى، ياخشى ئاينىغان  ۋه ، ئهتىۋارلىقبالىلىرى

 كىشىلهرنىڭ مۇنداق ئىشهنچلىرىده خهلق. قىلىدۇ پهرھىزقاتتىق  كۆرسىتىشتىننى ...) ئېتىزلىرى

بولسا  ئۇالغ. كېتىدۇ ئۆلۈپياكى بولىدۇ،  كېسهلا باال بولسا قالس چۈشۈپ نهرسىلهرگه شۇ كۆزى

بولمايدۇ،  بهرىكهت كېتىدۇ، زىرائهتتىن قۇرۇپ دهرهخلهر مېۋىلىك. ئۆلىدۇ بولۇپ كېسهل تۇيۇقسىز

قىلىدىغان ئىشتىن بىرقانچىنى تىزىپ  پهرھىز دهپ" تېگىدۇ كۆز" ئۇيغۇرالر تۆۋهنده. ۋهھاكازا

  :كۆرسىتىمىز

 مۇجۇپ قورسقى تېگىپ، ئۇنىڭ كۆز بولمىسا، بالىغا. بولمايدۇ قارىساكېلىپ تى لىغابا بوۋاق △  

  ئاغرىيدۇ؛

 چۈشۈپ نان بولمايدىكهن، تونۇردىكى. بولمايدۇ قارىساكېلىپ تى نانغا تونۇردىكى △   

  كېتىدۇ؛

  كېتىدۇ؛ يېرىلىپ بولمىسا، ئۆپكه. بولمايدۇ قارىساكېلىپ تى ئۆپكىگه قۇيۇۋاتقان  △  

 يىپ تۇقۇۋاتقان قىلمايدىكهن، رهخت ئۇنداق. بولمايدۇ تۇرسا قاراپ رهختكه قۇۋاتقانتو △  

  .كېتىدۇ ئۈزۈلۈپ

قارىشى ئوخشىمىغان  نېمىگه ۋه كۆرۈشى نېمىنى ، كۆزنىڭبىراق. ئهزاسىدۇر كۆرۈش كۆز  

 ېسھ سهتلىكنى ۋه گۈزهللىكنى كۆز. مۈمكىن چهكلىنىشى دائىرىلهردهئوخشىمىغان  مهدهنىيهتلهرده
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، بولغاچقا ئهزائاساس بولىدىغان  بولۇشقا پهيدا تۇيغۇ تۈرلىك كۆڭۈلدهئارقىلىق  ، شۇقىلىدىغان

 چهكلىمىلهر مهلۇم ھهققىده ئوبيېكتى كۆرۈش كۆزنىڭدىنالردا  ۋهرايونلىرىدا  مهدهنىيهتقانداق  ھهر

ئىسالم دىنى  ۋهى دىن بۇدداقىلغان دىنالردىن  ئېتىقاد لىرىئهجداد ئۇيغۇر. قويۇلغان ئوتتۇرىغا

كېلىپ تى ئهرلهرگه) يات( ، ئايالالرنىڭمۇئايالالرغا) يات( ، ئهرلهرنىڭئارقىلىق بهلگىلىمىلهر ئوچۇق

 يالىڭاچ بهدهننى"دىنالردىكى  بهلگىلىمىلهردائىر  ئوبيېكتىگه كۆرۈش كۆزنىڭ. چهكلىگهنقارىشىنى 

. ئايالنغان پهرھىزلهرگه كهسكىن ۋهىق دىنالردا قاتت ، مهزكۇربىرلىشىپ بىلهن پهرھىزى" قويماسلىق

دىنالردا  ھهممهقاراش كېلىپ تى بهدىنىگه يالىڭاچ ئۇالرنىڭ ۋهئايالالرغا  ئىچىده ئوبيېكىتالر بۇ

 كۆڭۈلنى"ئالتىنچىسى  نىڭ" پهرھىز مۇھىم سهككىز"دىنىدىكى  بۇددا. ئىشتۇر چهكلهنگهن بىردهك

 ئهلۋهتته بولۇپ، بۇ" كۆرمهسلىك ۋهقارىماسلىق  كهپائالىيهت ۋه نهرسهقانداق  ھهرقىلىدىغان  خۇش

 دۇنيادىكى رېئال تهلىماتلىرىدا بۇددا. ئالىدۇ ئىچىگه ئۆز بهدىنىنىمۇ ئهرلهرنىڭ نىسبهتهنئايالالرغا 

 ۋه ، بهدهنتىليهنى، كۆز، قۇالق، بۇرۇن، ( مهنبهلىرى الرنىڭ) قايغۇ – klesa( نىزۋان بارچه

بولۇپ، بىر ئامىل  مۇھىم كۆرۈشى كۆزنىڭ ئىچىده) Sadindriyaـ  مهنبه ئالته ئىبارهت ئاڭدىن

 ماماتنىڭ –ھايات (سانسار يېتهلمهي،  نېرۋاناغا ـ كىشىنىڭقاراش كېلىپ تى بهدىنىگه ئايالالرنىڭ

 ئۇيغۇچه قهدىمكى. قارىلىدۇ بولىدۇ، دهپ سهۋهبى بولۇشنىڭ مۇپتىال دهردىگه) ئايلىنىشى

 يىغىۋالغان نهپسىنى... " ياپرىقىدا  ئۈچىنچى بۆلۈم ئۈچىنى ىڭن» مايترى سىمىت«يادىكارلىق 

ئايالالرغا  بىلهن كۆڭۈل شهھۋانىي سانچىيدۇكى، ھهرگىزمۇ كۆزىگه ئۆز قوزۇقنىكىشى قىززىق 

. يېزىلغان دهپ ①."بولىدۇ....  -ساقالش نىزام  پهرھىزبولسا ساپ  مهلىكىلهر. قارىمايدۇكېلىپ تى

 سېلىشى كۆز بىلهن كۆڭلى شهھۋهتئايالالرغا  ئهرلهرنىڭدىنىدا  اتۇرۇپتىكى، بۇدد كۆرۈنۈپ

 ۋهيات ئايالالرغا  ئهرلهرنىڭئىسالن دىنىدا . النغانھېساب بولۇپ پهرھىزئىنتايىن قاتتىق 

 ئېنىق لهرده» ھهدىس« ۋه» قۇرئان«قارىماسلىقى توغرىسىدا كېلىپ تى ئهرلهرگهيات  ئايالالرنىڭمۇ

 ئۇنىڭدىنئىككى ياكى سۈننهت، ئايالالرغا بىر قارىشى  ئهرلهرنىڭ" الردىكىئۇيغۇر. باردۇر كۆرسهتمه

 كهلگهن ھهدىسلىرىدىن پهيغهمبهرنىڭ مۇھهممهد دهلقاراش  دېگهن" قارىشى ھارام قېتىم كۆپ
                                                        

 قهمبىرىيلهر ، دولقۇنخوجا يۈسۈپ، ئابدۇقهييۇمئىسراپىل ، توم – 1، »مايتىرى سىمىت يېزىقىدىكى ئۇيغۇر قهدىمكى«   ①
  .بهت – 77نهشرى،  – 1ئاي  – 7يىلى  – 1987نهشرىياتى،  خهلق رهتلىگهن، شىنجاڭ
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  .پىكىردۇر

بىر ) باشقىالرنىڭ تۇغقانالرندىنقانداش  ۋه خوتۇنالر – ئهر( ئايالالرنىڭ – ئهر ئۇيغۇرالردا    

 يېرىگه ئۇياتلىق چوڭالرنىڭ بالىالرنىڭكىچىك ، باشقا ئېلىنغاندىنقارىشى يامان كېلىپ تى هبىرىگ

 ، كۆزىگهقارىسا ئهۋرىتىگه چوڭالرنىڭكىچىك بالىالر " بۇنىڭدا يهنى. بار پهرھىزقارىشىغا ئائىت بىر 

 سېلىشىقاراپ  ئهۋرىتىگه كىشىلهر چوڭ بالىالرنىڭكىچىك  بىلهن يىڭنهئاسقۇ". چىقىدۇ ئاسقۇ يىڭنه

 بىلهن ئۇسۇل مۇشۇنداقبالىالرنى  كىشىلهر بولمىسىمۇ، ئهمما مۇناسىبهت مۇقهررهر ئوتتۇرىسىدا

  . چهكلهيدۇ قېلىشىدىن بولۇپ ھهرىكهتته قورقۇتۇپ، ھېلىقىدهك

 رولىمۇيىغالش  يهنهباشقا  فۇنكىسيىسىدىن كۆرۈش بولغىنىدهك، كۆزنىڭ مهلۇم ھهممىمىزگه    

 پهرھىزلهرنىڭئاالقىدار  كۆزگه پهرھىزلهرمۇيىغالشقا دائىر ، چىقىدىغان بولغاچقا كۆزدىنياش . بار

، ئازراق يىغاليدۇ، چوڭالر كۆپرهكئايالالر ، ئازراق ئهرلهر ئادهتته. لىنىدۇھېساب بولۇپبىر قىسمى 

 الردائۇيغۇر. بولىدۇبار  پهرقلهر شهكلىدىمۇ ۋه ۋاقتى يىغالشنىڭ يهنه. يىغاليدۇ كۆپرهك كىچىكلهر

قاراش  پهرھىزلىك دهيدىغان" كېتىدۇ ئۆلۈپ بۇرۇنئانىسى  - ئاتا ، يىغلىسا يېتىپ دۈمكىچىك باال "

يىغلىشى  يېتىپ دۈم سهۋهبىدىن قايغۇ چهكسىزبالىالر  كهتكهن ئۆلۈپئانىسى  –ئاتا دهرۋهقه، . بار

 ئۆلۈپ بۇرۇن ىمۇئانىس –ئاتا  يىغاليدىكهن، ئۇنىڭ شهكىلده ئهشۇنداقكىمىكى دېمهك، . مۈمكىن

. خاالسئالماشتۇرۇۋېتىلگهن،  مۇناسىبىتى نهتىجه – سهۋهب رېئاللىقتىكىقاراشتا  كېتىدۇ، دېگهن

پىشىن "، "بولىدۇ تىلىگهنلىك ئۆلۈمىنى ئانىنىڭ –ئاتا ، يىغلىسا ۋاقتىدا زاۋال" يهنه ئۇيغۇرالر

 پهيتلهرده ، ئهشۇاپقار دهپ، "كهلتۈرىدۇ ، شۇملۇقيىغلىسا پهيتلهرده كېيىنكى ۋاقتىدىن

 ئىچىده كۈنبىر  نهزىرىده ئۇيغۇرالرنىڭ. كهلمهكتهساقلىنىپ  ئادهتمۇ چهكلىنىدىغانيىغالشتىن 

 كۈن زاۋال، چۈشته ئهتىگهنلىكچاغدىكى  چىقىۋاتقان كۈن ئهتىگهنده: ئۇالر. بولىدۇبار  زاۋال ئۈچ

 گۇگۇم پېتىپ كۈن هچتهزاۋىلى، ك چۈشنىڭچاغالردىكى  كېيىنرهك ئۇنىڭدىن ۋه تىكلهشكهنده

، يوقالماق"بولۇپ،  سۆز ئهرهبچه" زاۋال". ئىبارهت زاۋىلىدىن كهچنىڭ مهزگىلدىكى چۈشكهن

 ، قوياشنىڭقارىتىلغاندا ھهرىكىتىگه قوياشنىڭ سۆز يهنى، بۇ. ئىگه مهنىلىرىگه" چېچىلماق

 چۈش. كۆرسىتىدۇ ىنىپهيتئاتىدىغان  ، تاڭقارىتىلغاندا كۆرسهتسه، قاراڭغۇغا پهيتىنىپاتىدىغان 
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بىر  يۈكسهك ئهڭ قوياشنىڭ ماھىيهتته ۋاقىتمۇقايرىلىشقا باشلىغان  غهربكه كۈن پهيتىدىكى

 ئىچىده زاۋالالر ئىشهنچلىرىده، بۇ خهلق. ۋاقتىدۇ يۈزلهنگهن ھالهتكهبىر خىل  يهنه ھالهتتىن

 خېيىمئىچىدىكى  نلهركۈ شۇ پهيتى زاۋالبىر  ھهر. لىنىدۇھېساب بولۇپ خهتهرلىك زاۋال كهچتىكى

. كېتىدۇ توشۇپجىنالر  يۈزىگه يهرچاغالردا  بولۇپ، بۇچاغالر  بېرىدىغان يۈز كۆپ خهتهر –

 بىزنىڭ. چۈشمهيدۇ تاشلىسىمۇ، يهرگه نهرسهچاغلىق  يىڭنه يۈزىگهزىمىن كۆپلىكىدىن،  ئۇالرنىڭ

مانى  ، جۈملىدىنىنىد ئاتهشپهرهستلىك دهسلهپته چۈشهنچىلهر ھهققىدىكى قارىشىمىزچه، زاۋال

 بىلهن ئېتىقاد ھهققىدىكىزىددىيىتى  ھهم كۆرۈشى يورۇقلۇقنىڭ ۋه قاراڭغۇلۇقدىنىدىكى 

 قاراڭغۇلۇق بىلهن يورۇقلۇق ئېتىقادىدامانى دىنى  ۋهدىنى  ئاتهشپهرهستلىك. لىكتۇرمۇناسىبهت

 بولۇپ، ئۇالرىرى ھامىيل زۇلمهت ئالۋاستىالر –جىن . تۇرىدۇقىلىپ  كۆرهش ئۈزلىكسىز) زۇلمهت(

. قىلىدۇقىلىشىغا ئىشتىراك  كۆرهش بىلهن يورۇقلۇق زۇلمهتنىڭ قورقىدۇ، ھهمده يورۇقلۇتىن

 يهر ئهمهلىيهتته پېتىشى چۈشىشى، قوياشنىڭ بولىدۇكى، گۇگۇمنىڭقىلىشقا  دېمهك، تهسهۋۋۇر

. لىنىدۇھېساب لۇپبو كېلىشىغالىپ  ئۈستىدىن يورۇقلۇق قاراڭغۇلۇقنىڭ بۆلهكلىرىده مهلۇم يۈزىنىڭ

 خهلق يهتكۈزىشىئىنسانغا زىيان  كۈچلىنىپ ۋه كېتىشىپىتىراپ  ھامىيلىرىنىڭ زۇلمهتچاغدا  مۇنداق

 شۇم ئۆزى يىغالشنىڭچاغالردا  دېمهك، مۇشۇنداق. ئهھۋالدۇربولغان  مۈمكىن تامامهن ئىشهنچىسىده

. ئادهتتۇرقالغان  مدىنقهدى ، شۇنداقالئىش تهبىئىي ئۇچرىشى لىنىپ، چهكلىمىگهھېسابئىش 

يىغلىغان  ، كۆپقىلىدىغان پهرھىزيىغالشتىن  ، كۆپقاراپ دهپ" كهلتۈرىدۇيىغا يىغىنى " ئۇيغۇرالر

  .باردۇر يوسۇن – قائىده بېرىدىغان تهسهللىيئارقىلىق  ئۇسۇلالرخىل  ھهر كىشىلهرهه

 ئوغۇل ئادهتته. ئىزاھاليدۇ بىلهنئىرىملىك قاراشالر  يىغىسىنىمۇ بوۋاقالرنىڭ يهنه ئۇيغۇرالر     

 دهپ كهلتۈرىدۇ شۇملۇقبئىش  بۇنداق ياقتۇرمايدۇ، ھهمدهاقىلىشىنى  زاره –يىغا  كۆپ بوۋاقالرنىڭ

دهپ، ." يىغاليدۇ تىلهپ بهختنى كۆرىدىغانئالدىدا  يىغالڭغۇسى بوۋاقنىڭقىز "ئهكسىچه، . قارايدۇ

  .ئالمايدۇ جورۇپ، ئېغىز دهپ" بولىدۇ كۆزقارا ، يىغلىسا كۆپ بوۋاققىز "ياكى 

 خۇراپىي ئىبتىدائىي ئادهتلهر پهرھىزلىكئاالقىدار  كۆزگه ، ئۇيغۇرالردىكىقىلغاندا خۇالسسه

 ، تهجرىبىۋىيئىلمىي قىسمهنياكى  ۋه چهكلىمىلىرىنى دىنالرنىڭقايسى  ھهرياكى ، قاراشالرنى
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  .قىلغاندۇر مهنبهسى شهكىللىنىش ئۆزىنىڭ لهرنىتهركىب

  پهرھىزلهرقا ئائىت چىش ۋه ئېغىز

چىشى  مهسىلهن، بوۋاقنىڭ. بار پهرھىزلهربىر قاتار  ھهققىدىمۇچىش  ئۇيغۇرالردا

قاراپ قالسا چىش قىينىدا  ئهگهر. قارىمايدۇ قهتئىچىشىغا  بالىسىنىڭئانىسى  -ئاتا  چىقىۋاتقاندا

 چىشىنى ، ئۇكهتكهنده چۇشۇپچىشى  بالىالرنىڭكىچىك ، باشقا ئۇندىن. جورۇلىدۇ چىقىدۇ، دهپ

 ئهقىل" ۋاقىتائىتىقا بىردىغان . بىرىدۇئوراپ ئىتىقا  خىمىرگهچىشىنى  شۇ بهلكى. تاشلىۋهتمهيدۇ

رول  چۈشهنچهبىرخىل سىھىرىي  بۇئادهتته. دهيدۇ" ئال ئۆزهڭ چىشىڭنىئوغرى بهر،  ماڭا چىشىڭنى

 نىمۇناسىبىتى تهسىر قداۋاملى بىلهنئايرىلغان چىش باشقا چىشالر  تېندىن يهنى، ئۆز. ئوينىغان

 چىشنىڭ يهۋالسا، ھېلىقىئىت  ھايۋانـقاتتىق چىشى بار  ۋه ئۆتكۇرچىشىنى  ئۇ ئهگهر. قالىدۇساقالپ 

قاتتىق بولىدىغانلىق  چىشىنىڭ ئۈچۈن، ئىتنىڭچاينالغانلىقى  تهرىپىدىنچىشى  ئىتنىڭ

 ئۆتكۈر ۋهقاتتىق  هكچىشىد ئىتنىڭباشقا چىشالر  ئۆتۈپ ئادهمگهئارقىلىق  تهسىر خۇسۇسىيىتى

 يېگۈزۈۋېتىدىغانئوراپ قويغا  خېمىرگه يهنهچىشنى  كهتكهن چۈشۈپ ئۇيغۇرالردا. كېتىدۇ بولۇپ

 قوينىڭ چىشنىڭياكى چىقىدىغان  چىشالرنىڭقالغان  چۈشمهي بۇنىڭدا. بار ھهرىكهتمۇ سېھىرىي

 كهتكهن ۈشۈپچ كىشلهر بهزى. قىلىنغان ئۆمىدچىقىشى  رهتلىك ۋهچىشىغا ئوخشاش كىچىك 

. ئوخشاشتۇر ئاساسىمۇ ئىدىيىۋىي بۇنىڭ. قېقىۋېتىدۇ يېرىقىلىرىغىمۇ ياغاچالرنىڭچىشالرنى قاتتىق 

چىش ياغاچ ئارىسىدا  كهتكهن چۈشۈپ ھېلىقى چىشالرنىڭياكى چىقىدىغان  ۋهقالغان چىشالر  يهنى

 .قىلىنغان ئارزۇ تۇرۇشى مۇقىم تۇرغاندهك مۇقىم

 بولمايدۇتىرناقتا چىش كولىسا بولمايدۇ، چىش كوچىلىسا  دهتۆمۈر يهنه ئۇيغۇرالردا

 ئوتتۇرىغاساغالملىقى نوقتىسدىن  تهننىڭ ۋه پۈتۈنلىكى بۇچىشنىڭ. بار پهرھىزلهر دهيدىغان

  . پهرھىزلهردۇرتىپىدىكى  تهجرىبه قۇيۇلغان

. ىقىدۇچئارلىقلىرىغا بىرتال چىش  ئېزىقبارغاندا  ئوتتۇرىلىرىغا دهرۋىنىڭياشلىق  ئادهم

 تهرهققىي ئهقىلچىقىشنى  چىشىنىڭ ئهقىل ئاتايدۇ، ھهمده دهپ" چىشى ئهقىل" ئۇيغۇالر بۇنى

باشقا چىشالردىن تاشقىرىراق ، سىرت ئۇنىڭدىن. تۇنۇيدۇ دهپ يهتكهنلىك دهرىجىگه مهلۇمقىلىپ 
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 چوڭرىزىقى  ئادهمىنڭئوغرى چىشى بار " ھهمده ئاتايدۇ دهپ" ئوغرى چىش"چىشنى  ئۆسكهن

رهڭگى،  رهڭگى، لهۋنىڭ تىلنىڭ، رهڭگى ئېغىزىنىڭباشقا  قىالردىنيۇقىرى. جۇرۇيدۇ دهپ" ولىدۇب

بار  چهكلىمىلهرقاتارلىقالرغا دائىر بىر قاتار  سېرىقلىقىئاق ياكى  ، چىشنىڭئىنچىكىلىكى -توم 

 ، بۇچقابولغا پهرھىزلهر قۇيۇلغاننوقتىسىدىن  تىبابهت ۋهساغالملىق  ھهممىسى بولۇپ، ئۇالرنىڭ

  . يۈرگۈزمهيمىز مۇالھىزه ھهققىده ئۇالر يهرده

  پهرھىزلهرئائىت  بويۇنغا

ئاالقىدار  مۇشۇنىڭغا يهرده بۇ. ئهمهس كۆپقاراشالر  پهرھىزلىكئاالقىدار  بويۇنغا ئۇيغۇرالردا

، مارجان بويۇنلىرىغائاياللىرى  ، ئۇيغۇربىرى. كهلتۈرىمىزقاراشنى مىسال  پهرھىزلىكئىككى خىل 

ئارىسىدا  ، خهلقبىراق. پهردازاليدۇ ئۆزىنى ئېسىپ زىننهتلهرنى – زىبۇقاتارلىق ... رۋايىت، مه

 كېيىن قىلمايدىكهن، ئۆلگهندىن ئۇنداق. بولمايدۇتوي قىلمىغان قىزالر بوينىغا مارجان ئاسسا "

 ۈپكۆرۈن. بار ئادهت تۇرىدىغان پهرھىزئىشتىن  دهپ، مۇنداق." يۆگىشىۋالىدۇبوينىغا يىالن 

 بىلهن ئېسىشمارجان  چۈنكى، بويۇنغا. پهرھىزدۇرتىپىدىكى  خۇراپاتبىر خىل  تۇرۇپتىكى، بۇ

 بۇ. يوق مۇناسىبهت نهتىجۆىلىك – سهسهب مۇقهررهر ئوتتۇرىسىدا يزۆگىشىۋېلىشيىالن  بويۇنغا

ىن ياسىنىش قىلمىشىد كهلمىگهن مۇناسىپ يېشىغا ئۆزكىچىك قىزالرنى  چوڭالرنىڭ مهسىله يهردىكى

 قۇردىن ئۈچئايالالر بوينىغا مارجاننى  –قىز " ، ئۇيغۇرالردابىرى يهنه. خاالسئىبارهت،  توسۇشتىن

 زىياده بولۇپ، بۇمۇبار  قاراشمۇ پهرھىزلىكبىر خىل  دهيدىغان" بولىدۇئاسسا يامان  ئارتۇق

 ىنسهۋهبىد چهكلهش تۇيغۇسىنى تهكهببۇرلۇقچىقىدىغان  كېلىپ ئۇنىڭدىن ھهمياسىنىشتىن 

 . پهرھىزدۇر قويۇلغان ئوتتۇرىغا

 پهرھىزلهرئائىت  مۈرىگه

 بۇھهقته. ئهمهس كۆپئىرىملىك قاراشالر  ۋه پهرھىزلهر مۈرهھهققىدىكى ئۇيغۇرالردا

 ئۇرۇپشاپىالقالپ  مۈرىسىگه باشقىالرنىڭ ئۇيغۇرالر. بار ئادهت پهرھىزلىك قانچهبىر  تۆۋهندىكىدهك

 ئىپادىلهشتىن يېقىنچىلىقىلىقنىياكى  ۋهى چاقچاچ قىلىشتىن دىققىتنى تارتىشتىن ياك ئۇالرنىڭ

ئىككى  مۈرىسىدهئىككى  ئادهمنىڭ قارىشىچه مۇسۇلمانلىرنىڭ چۈنكى، ئۇيغۇر. قىلىدۇ پهرھىز
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 خاتىرىلهپياخشى ئىشلىرىنى  ئادهمنىڭ مهخسۇس پهرىشته مۈرىدىكى بولۇپ، ئوڭبار  پهرىشته

 ئاخىرهتته. ماڭىدۇ خاتىرىلهپ ئهمهللىرىنى - يامان ئىش ىڭئادهمن پهرىشته مۈرىدىكىسول . تۇرىدۇ

 جهننهتكهدوزاخقا ياكى  ئادهمنىڭ ، ئۇئاساس قىلىنىپ خاتىرىلهر شۇ تىرىلگهنده ئادهم

قىلىنغان  پهرىشتىلهرگه ئهشۇ ئۇرۇششاپىالقالش ياكى  شۇڭا، مۈرىگه. بهلگىلىنىدۇكىرىدىغانلىغى 

 يهڭگىل مۈرىسىگه ياشالرنىڭ چوڭالر ئهھۋالالردا بهزى .چهكلىنىدۇ بولۇپ ھهركهت ھاقارهتلىك

 ھهرگىزمۇ كىچىكلهر ۋهياشالر  لېكىن. مۈمكىنماختىشى ياكى ئىلھام بىرىشى  ئۇالرنىڭشاپالقالپ 

شاپىالقالش  مۈرىسىگه ئايالالرنىڭباشقا  ئۇندىن. قىلمايدۇ گهپ تۇرۇپ ئۇرۇپ مۈرىسىگه چوڭالرنىڭ

 دهپ ھهرىكهتئارىالشقان  شهھۋانىيلىقچاقچاق ياكى  بىمهنهغان ئايالالرغا قىلىن بېسىشياكى 

 پهرھىزئارىالش  ئىشهنچدىنىي  پهرھىزىشاپىالقالش  مۈرىگه. قىلىنىدۇ پهرھىز ھهمقارىلىپ 

 ئهخالقياكى  چهكلهنگهن دائىرىسىده ئهخالقى مىللهت ئاساسهنقالغانلىرى ، بولغاندىن سىرت

  .قىلىقالردۇر - تھهرىكه كهلمهيدىغاننورمىسىغا ماس 

  دائىر ئىرىملىك قاراشالر ئهمچهككه

 تۇيغۇسىغاجىنىس  بهدهندىكى بولۇپ، ئۇھهم ئهزا مۇھىم ئاالھىده ئۈچۈنئايالالر  ئهمچهك

 ئهمچهك. بۆلهكتۇرجىسمانىي  مۇھىم ئوزۇقالندۇرىدىغان ئېمىتىپ ئهۋالتالرنى جايدۇر، ھهم ئىگه

 ئوبيېكتى پهرھىزلهرنىڭقاتتىق  ۋه مۇھىم ئهڭ ئۇ بىلهن شبولۇئاياللىق جىنسىي ئاالمىتى  بىرلهمچى

 ئهمچىكىگىمۇ ئايالالرنىڭ چهكلهش قويۇشنى ياالڭاچ ، بهدهننىبىرىنچىدىن. كهلگهن بولۇپ

 قويۇشنى ئوچۇق ئهمچىكىنى ئايالالرنىڭ بېرىتارىختىن  ئۇيغۇرالرمۇ بولۇپ، جۈملىدىنقارىتىلغان 

. كېلىۋاتىدۇ چهكلهپقاراپ  ، دهپقىلغانلىق بۇزغۇنچىلىق ئېغىرقارىتا  ئهخالقىغا جهمىئىيهت

 كۆز چۈنكى. ھهرىكهتتۇر پهرھىلىك قارىشىمۇكېلىپ تى ئهمچىكىگهئايالالر  ، ئهرلهرنىڭئىككىنچىدىن

 تهرزده ۋاستىلىك ئىستهكنىجىنسىي  جهھهتتىن مهلۇمقاراش  ئهمچىكىگه ئايالالرنىڭئارقىلىق 

قىلىق  چهكلهنگهن بۇ بويىچىمۇ تهلهبدىنىي  ۋه ئهخالقى يهتالنغاچقا، جهمىئىھېساب قاندۇرۇش

 بۇ كېتىشى ئېقىپ سۈت ئىۋىپ، تۇيۇقسىز ئهمچىكىنىڭ ئۈچىنچىدىن، ئايالالرنىڭ. لىنىدۇھېساب

 مهلۇم بولۇشنى بۇنداق ئۇيغۇرالر قهدىمىقىبىراق . ھادىسىدۇرفىزىئولوگىيىلىك  تهبىئىي
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 ۋهسىقه ئۇيغۇرچه مهسىلهن، قهدىمكى. شهنگهنچۈ ئىگه، دهپ خۇسىۇسىيهتكه بىشارهتلىك

 سهيلهچىقىپ  سهيلىگهئوغلى سىرتقا  ئۈچ خاننىڭئىلىك : بار ۋهقهلىك مۇنداقتا » يارۇق ئالتۇن«

 يولۋاسنىبىر چىشى ) ئاسالنلىغان( ئهنۈكلىگهن يېڭىدىنئورمانلىقتا  جهريانىداقىلىش  ساياھهت -

. ئىدى ئېمىتهلمىگهن بولۇپ، ئارسالنلىرىنىمۇمىغان ئاچلىقتىن مادارى قال يولۋاس بۇ. كۆرىدۇ

قىلىپ  يهم يولۋاسقا كهتكۈزىۋېتىپ، ئۆزىنىئاكىلىرىنى  ماخاستىۋى تېكىن كهنجى بىلهن شۇنىڭ

. تىنجىمايدۇ بولۇپ، كۆڭلىبىئارام  كۆڭلى خانىشنىڭئانىسى  تېكىنلهرنىڭچاغدا  شۇ دهل. بېرىدۇ

، بىئارام بولدى تېخىمۇ كۆرۈپ ئۇنى. كهتتى ئېقىپ سۈتى ئېۋىپ ئهمچىكىئارىدا ئىككى  شۇ"

"ئهنسىرىدى  ئېقىپ ئىۋىپ، سۈتىنىڭ ئهمچىكىنىڭ ئۆزىنىڭخانىش  بۇ يهرده دېمهك، ①....

 ئۇيغۇرھازىرقى . تونۇيدۇ دهپبىشارىتى  كهلگهنلىكىنىڭ پاالكهت بىرهربالىلىرىغا  كهتكهنلىكىنى

بالىسىنى  خوتۇنالربالىسى بار  ئېمىكلىك قۇچىقىدامهسىلهن، . بار ئهھۋال شۇنداق ئاياللىرىدىمۇ

 ئېقىپ چىڭقىلىپ، ئىۋىپ، سۈتى ئهمچىكى تۇيۇقسىز كهتكهنده، ناۋاداسىرتقا چىقىپ  قويۇپ

 دهرھالقاراپ  ، دهپبولغان زارلىنىۋاتقانلىقىدىن كېلىپ ئهمگىسى بالىلىرىنىڭ ئهھۋالنى كهتسه، بۇ

 بېرىش بىشارهت ئاقىۋهتتىنيامان  بهك دهۋرلهردىكى هدىمقىق ، بۇبىراق. يۈگرهيدۇ يېنىغابالىلىرى 

 . ئهھۋالدۇر سۇسالشقان كۆپ خۇسۇسىيىتىدىن

يارىمايدىغان  سۈننىىتىگه پاتىمهمنىڭ ئهشمىس يهنه نهزىرىدهئاياللىرى  تۆتىنچىدىن، ئۇيغۇر

 ئادهتقارايدىغان  دهپ" بولۇش ئهمچهكلىك كېيىك" دهلبىرى  ئۇالرنىڭ. ئش بار تۆت

: ئۇالر. ئىش بار تۆتيارىمايدىغان  سۈننىتىگه پاتىمهنىڭ ئېيتىلىشىچه، ئهشمىس رىۋايهتلهرده.ر با

 چۆپ ۋه كېيىشىكىيىم  بولۇشى، سېرىقزاغزاق تىرناقلىق بولۇشى،  ئهمچهكلىك كېيىك ئايالالرنىڭ

ا بولس پاتىمهم ئهشمىس رىۋايهتلىرىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ. ئىبارهت يېيىشىدىن جۈپلهپئاشنى 

" زۆھره فاتىمه" يهنه ئۇ بولۇپ) 632 - 605 يهمىالدى( فاتىمهقىىزى  پهيغهمبهرنىڭ مۇھهممهد

)Fatima al – Zuhra (بهكنامدا  دېگهن" پاتىمهم ئهسمىش" فاتىمهنى ئۇيغۇرالرمۇ. دېيىلىدۇ مۇ 

 ئۇيغۇرالر. ئۆتىدۇ ئهسلهپنامىنى  فاتىمهنڭچىراغ ئىشلىرىدا  - نهزىرهئايالالر  نۇرغۇن. ھۆرمهتلهيدۇ

                                                        
 شىنجاڭ» يازما يادىكارلىقلىرىدىن تالالنما ئۇيغۇر قهدىمىقى«: تۈزگهن يۈسۈپلهرئىسراپىل ئايۇپ،  ، تۇرسۇنخوجا ئابدۇقهييۇم   ①

  .بهت-176 نهشىرى، ئۇيغۇرچه -1ئاي  -9يىل  - 1983نهشىرىياتى،  خهلق
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 سۈپىتىدهھامىيسى  تۇغۇت كېيىنكىدىن  ئۇمايئىالھ  قهدىمكى يهنه فاتىمه تهسهۋۋۇرىدا

 دهۋاتقان ئۇيغۇرالر. شهرھلهيمىزقىسمىدا » پهرھىزلىرى تۇغۇم« مهسىلىنى بۇبىز . ئۇلۇغالنغان

 ۋه گهنچهكلهنياكى  ۋه كهلگهندائىم قىلىپ  زۆھرا فاتىمه دهل" سۈننىتى پاتىمهمنىڭ ئهشمىس"

 ئهمچهكلىك كېيىك"يارىمايدىغان  لهرگه" سۈننهت" بولۇپ، بۇقىلغان ئىشالر  ھهزهر كۆڭلىدهياكى 

 كۆره، كۆپرهكئاالھىدىلىكىدىن  بولۇش ئۇچلۇق ۋهتىك  ئهمچىكىنىڭ ئايالالرنىڭ پهرھىزى" بولۇش

 سوزۇنچاق نبىله كىيىملهرياكى تار  قويۇش ئېچىپ يېرىم قهستهنكىيىمدىن  ئهمچىكنى ئهشۇنداق

 قويۇشتىن ئوچۇق بهدهننى"ئسالم دىنىدىكى  بۇ. قارىتىلغان گهۋدىلهندۈرۈشكه تېخىمۇھالتىنى 

  . قاراشتۇرچىققان  كېلىپنوقىتىسىدىن " قىلىش پهرھىز

ئاياللىق  كۆپىنچه ئهمچهك. پهرھىزلىرىدۇربىرى تىل  يهنه پهرھىزلهرنىڭئائىت  ئهمچهككه

 كۈچىگهمايىل قىلىش  ۋه ئېزىقتۇرۇشجىنسىي  ، ئۇمۇبولغاچقا بهلگىسى گهۋدىلىك ئهڭ جىنىسنىڭ

 ئهھۋالتازا ياخشى  ئىشهنچىسىده خهلق ئېلىشتىلغا  بىۋاستهنامىنى  ، ئۇنىڭبولغاچقا شۇنداق. ئىگه

، "بىجىق"، "ئالما"، "مهيده"، "كۆكس"تىلغا ئالماي  بىۋاسته سۆزىنى" ئهمچهك" ئۇيغۇرالر. ئهمهس

 بۇھهقتىكى. ئىپادىلهيدۇ مهنادىن مۇشۇ بىلهن سۆزلهر دېگهندهك) ىسىدهمهن" مهيده" ("سىينه"

 ئايالالرنىڭ سۆزى" ئهمچهك" ئهمهليهتته. قالدۇرىمىزقىسمىغا » پهرھىزلىرىتىل « مۇالھىزىلىرىمىزنى

 ئېھتىياجىغا تهتقىقات يهرده بۇبىز ، بولغاچقا شهكلىئاساسىي  ئهڭتىلدىكى  ئۇيغۇر ئهزاسىنىڭ ئهشۇ

  . ئىشلهتتۇق ئهينهن بۇسۆزنى ئاساسهن

  پهرھىزلهرئائىت  ئهزاغاجىنسىي 

 مۇقهددهس ھهمناپاك  ھهم تهرىپىدىن مىللهتلهر ھهرقايسى ئهزاجىنىسي  ، جۈملىدىنجىنىس

 كۆپىيىشىده ئىنساننىڭ ئهزالىرىجىنىس بىلهن، ئالدى  ئهڭ. كهلگهن تونۇلۇپ سۈپىتىده نهرسه

 ۋه ئادهتبىر قاتار سىرلقالشتۇرۇلۇپ،  تهدرىجىي ئۇ ، يهنهرول ئوينىغاندىن باشقا مۇھىم

  . بولغان سهۋهبچىچىقىشىغا  كېلىپ پهرھىزلهرنىڭ

قويماسلىققا دائىر  ئوچۇق ئهزانىجىنسىي  مۇھىمى ئهڭ پهرھىزلهرنىڭجىنىسقا ئائىت 

 ئهۋرىتىنىياپرىقىدا  ئهنجۈر ھاۋانىڭ بىلهن ئادهم" لىرىئهجداد ئىنسانىيهتنىڭ. پهرھىزدۇر
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 چهكلهپقاتتىق  قويۇشنى ئوچۇق ئهزانىجىنسىي  كهلگۈچهدىن تارتىپ تاكى ھازىرغا " قانلىقىياپ

 بىلهن نهرسىلهرقاتارلىق  تېره ئهزالىرىنىجىنسىي  مىللهتلهرنىڭمۇ بهدهۋىي ھهرقانچهبىز . كهلگهن

 مهيلى ، ئۇيغۇرالرمۇئوخشاش شۇنىڭغا خۇددىي. كۆرىمىز كېلىۋاتقانلىقىنى ۋه كهلگهنلىكىنى يېپىپ

 ئۇيغۇر ئادهتته. قارىغان بىلهن ئېتىبار ئاالھىده يېپىشقا ئهزانىجىنسىي بولمىسۇن،  ئهھۋالقانداق 

ياش چاغلىرىدىن  ئالته -  بهش ، ئوغۇلالرياش چاغلىرىدىن تۆت - ئۈچقىزالر  ئىچىدهبالىلىرى 

 تېخىمۇ كېيىشىئىشتان ئاغسىز  ئادهملهرنىڭ چوڭ. ئادهتلىنىدۇ كېيمهسلىككهتارتىپال ئاغسىز ئىشتان 

 ئوچۇق ئهزانىجىنسىي  سورۇنالردا شۇڭا، ئاممىۋى. لىنىدۇھېسابسىغمايدىغان ئىش  تهسهۋۋۇرغا

 ھهركهت پهرھىزلىك ئۇچرايدىغان ئهيىبلىشىگهقاتتىق  چهكلىنىدىغان، جهمئيهتنىڭقاتتىق  قويۇش

 كالته نهرسىلهر، مهسلهن غانتۇرىدىتىگىشىپ  ئۇنىڭغا ۋه ئهزاجىنسىي  ئادهتته. لىنىدۇھېساب بولۇپ

تۇتۇش،  بھۇده ، ئۇالرنىقارىلىپ دهپ نهرسهناپاك  بىردهكقاتارلىقالر  ، گارشۇك، ھاجهتخانائىشتان

 مۇقهددهستارتىپ  قهدىمدىن ئهزاجىنسىي ۋاقىتتا، بىر  بلهن شۇنىڭ. قىلىنىدۇ پهرھىز تېگىش

 ئۆڭكۈرتاغ تۈۋرۈكلهر، تاش  نغانسۈرهتلىرى، ئۇلۇغالقىيا تاش  قهدىمكىبىز . قارالغان دهپمۇ

بولغانلىقىنى  ىنىڭئېتىقاد تېۋىنىش ئهزاغاجىنسىي  لىرىنىڭئهجدادقاتارلىقالردىن ئىنسان 

تاشالنغاندىن  كېسىپ خهتنىلىكى ئۇالرنىڭقىلىنغاندا  خهتنهبالىالر  ئوغۇل ئۇيغۇرالردا. كۆرهلهيمىز

 ئهزاجىنسىي  بۇ. قويۇلىدۇ قويۇپ گهيهر ئېگىز تاشلىۋىتىلمهي تېره كېيىن، كېسىۋىتىلگهن

  .كېرهكبولسا  جۈملىسىدىنقالغان سارقىندىالر  مۇقهددهسلىكىدىن

 تۇرغاندا بىلهنئككى كىشى  - ياكى بىر بولسۇن،  سورۇندا ئاممىۋىي مهيلى ئۇيغۇرالردا

 بهدقىلىق" سۆزلهر مۇنداق. چهكلىنىدۇقىلىش  سۆزلهرنى لىكمۇناسىبهت ئهزاغاجىنسىي بولسۇن، 

 ئايالالرنىڭ ۋه ئهزاسىجىنسىي  ئهرلهرنىڭ ئۇيغۇرالردا. قارىلىدۇ دهپ" گهپپاسكىنا "، "سۆز

 بۇتىلىدا  ئۇيغۇر بهلكى. قىلىنىدۇ پهرھىز ئېلىشتىنتىلغا  بېۋاستهنامىنى  ئهزاسىنىڭجىنسىي 

 هجازىيسۆزلهر، م ئېۋفىمىزملىقبىر قاتار  بېرىلگهن تۈسسىلىق  ئىپادىلهيدىغان، مهلۇم ئهزاالرنى

  .بايان قىلىمىز تهپسىلىيقىسمىدا » پهرھىزلىرىتىل « بۇالرنى. بار ئاتالغۇالر

  پهرھىزلهرقولغا ئائىت  ۋه پۇت
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 ۋه پۇت بۇالر. مهۋجۇد ئادهتلهر پهرھىزلىك قىسمهنقولغا ئاالقىدار  ۋه پۇت ئۇيغۇرالردا

 تهرهپلهرگهلىشى قاتارلىق ئىشلىتى تهرهپلهرگهئايرىم  تهرهپلهرنىڭسول  ۋه ھهرىكىتى، ئوڭ قولنىڭ

  .چېتىلىدۇ بېرىپ

 خهلق. ئىشلىتىدۇ پهرقلىقئىشالردا  نۇرغۇنسول قولىنى  بىلهنقول  ئوڭ ئۇيغۇرالر

. قارالمايدۇ ئۇنداقسول قول ، قارالسا دهپ مۇقهددهسقول  ئوڭ ۋه تهرهپ ئوڭ ئىشهنچىسىده

دىكى » قۇرئان«. يۈكسهلدى هنىمۇي سهۋهبىدىنقارىشى ئىسالم ئىتىقادى  بۇ قهدىمكى ئۇيغۇرالرنىڭ

 ئهتكهنلىرى - قىلغان ئۇالرنىڭ تېرىلگهنده، كىشىلهرگهئىنسانالر  ، ئاخىرهتتهقارىغاندا مهلۇماتالرغا

 ھېلىقىبولسا  كۆپئىشلىرى  ساۋابلىققىلغان  ئهگهر. بېرىلىدۇسول قولىغا  ۋه ئوڭ دهپتهر يېزىلغان

، قىلغان بولسا كۆپيامان ئىشنى  ۋهبولمىسا  ۇسۇلمانم ئهگهر. بېرىلىدۇقولىغا  ئوڭ ئۇنىڭ دهپتهر

 جهننهتكه كىشىنىڭ ئۇ بېرىلىشىقولىغا  ئوڭ دهپتهرنىڭ. بېرىلىدۇسول قولىغا  دهپتهر ئۇ

 بهلگىسى كىرىدىغانلىقىنىڭدوزاخقا  بېرىلىدىغانلىقىسول قولىغا ، بولسا بهلگىسى كرىدىغانلىقىنىڭ

 قولىنىڭسول  بىلهنقول  ئوڭ ھهدىسىلهردىمۇ ۇرغۇنن ، يهنهباشقا ئۇنىڭدىن. قالدۇ بولۇپ

سېلىش، كىيىم كېىش، ئاياغ كېيىش، كىيىم تاھارهت،  ئومومهن. قىلىدىغان ئىشلىرى ئايرىلغان

، ئىچىش يېيىش، سۇتاماق ، چاچ ياساش، ساقالنى قىسقارتىشئېلىش، تىرناق ئۇۋىالش،  كۆزنى

 ؛ بۇرۇننىقولنى ئىشلىتىش ئوڭ بىردهكىقالردا قاتارل ئېلىش تاپشۇرۇش، ۋه ئېلىشىش، نهرسهقول 

قاتارلىقالردا سول قولنى  تۇتۇش نهرسىلهرنىپاسكىنا تۇتۇش،  ، ئهۋۋرهتنىتاشالش ياكى پاكىزىالش

پاسكىنا  بىلهنقول  ئوڭ ئومومهن تهسىرىده ئهقىده ئهشۇ دېمهك، ئۇيغۇرالر. بۇيرۇلغانئىشلىتىش 

 تۇتۇش ئهۋرهتنى بىلهنقول  ئوڭ. قىلىدۇ پهرھىز هشتىنپاكىزىل تۇتۇشتىن، بۇرۇننى نهرسىلهرنى

 ۋه ئۇلۇغ نىسبهتهنسول قولدا بولسا . لىنىدۇھېساب بولۇپ ھهرىكهت پهرھىزلىك تېخىمۇبولسا 

نى سول » قۇرئان« مهسىلهن، ئۇيغۇرالر. تۇتمايدۇ نهرسىلهرنى ۋه شهيئى بىلگهن دهپ مۇقهددهس

سول  ۋه ئوڭ ئۇيغۇرالردىكى. تۇتىدۇ بىلهنقول  ئىككى دېگهنده كهمياكى  تۇتمايدۇقولدا 

، باشالش ئوڭدىنپاكىز ئىشالرنى ، ياخشى نۇرغۇن يهنه بولۇپ، بۇ كۈچلۈك بهك چۈشهنچىسى

 جۈپباشقا  ئۇندىن. چىقارغان كهلتۈرۈپ ھهمئىشالرنى سولدىن باشالش ئادىتىنى  ۋه نهرسهپاسكىنا 
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 جۈپ يۇيغانداقول  ئادهتته ئۇيغۇرالر. ئىگه ۇسىيهتكهخۇس پهرقلىق نهزىرىده ئۇيغۇرالر سانمۇتاق  ۋه

 . يۇيمايدۇئاز  قېتىمدىن ئۈچ بولغاندىمۇئاز  ئهڭ. يۇيمايدۇساندا 

 ئادهتقىلىدىغان  پهرھىز دهپ" بولمايدۇ سلىكىسهبولغاندىن  يۇيۇپقولنى "باشقا  ئۇنىڭدىن

قارالغاندىن  دهپ ئهدهبىسزلىك تهرىپىدىن كىشلهرقىلىق  بۇنداق. ئىگه ئومۇملىققا كهڭناھايىتى 

ناھايىتى ئاز سانىدىكى بىر قىسىم ئهلۋهتته، . ئشتۇر) كۆرۈلىدىغانيامان (" مهكرۇھ" ، بۇباشقا

 ئشلهتىكهنئشالردا سول قولىنى  ئادهتتىكى بولۇپ، ئۇالر كۆنگهنقولنى ئىشلىتىپ  چهپ كىشلهر

سول قولىنى ئىمكان بار  تۇشىتاتۇ نهرسىلهرنى ئۇلۇغ ۋه شهيىئى مۇقهددهس تهقدىردىمۇ، يهنه

 قۇيۇپ ئۈستىگه قولىنڭقولىنى سول  ئوڭ تۇرغانداياكى  ئولتۇرغاندا ئۇيغۇرالر. ئىشلهتمهيىدۇ

ياكى قول  ۋه ئولتۇرۇشىتىن قۇيۇپ ئۈستىگه قولىنىڭ ئوڭبىراق سول قولىنى ئولتۇرىدۇ، 

سول  ۋه ئوڭھالىتى قول  بۇنداق. قىلىدۇ پهرھىز ئولتۇرۇشتىن كىرىشتۈرۈپبارماقلىرىنى 

 كېلىپمىللىي خاسلىقىدىن  يوسۇنالرنىڭ -  قائىده ۋه ئاالقهئىجتىمائىي  بىلهنقاراشالر  ھهققىدىكى

  .ئهنئهنىلهردۇرچىققان 

. چېتىلىدۇ قىياپىتىگه پۇتنىڭ ئولتۇرغاندىكى ئاساسهن پهرھىزلهرئائىت  پۇتقا ئۇيغۇرالردا

 پۇتىنى بىلهن، كىشىلهرئالدى . قىلىدۇ دىققهت االھىدهئ قىياپىتىگه پۇتىنىڭ ئولتۇرۇشتا ئۇيغۇرالر

 يهنى. ئاساسى بار ئېتىقادبىر  مۇنداق پهرھىزنىڭ بۇ. قىلىدۇ پهرھىز ئولتۇرۇشتىن مىنگهشتۈرۈپ

 تۈپهيلىدىن ئادهت ئولتۇرسا، بۇ مىنگهشتۈرۈپ پۇتىنى داۋاملىق ئادهمبىر قارىشىچه،  كىشىلهرنىڭ

 ئۆز ، ئۇمىنگىشىپ قالسا پۇتى مېيىتنىڭ ناۋادا. قالىدۇمىگىشىپ  پۇتى گۆرده كېيىنمۇ ئۆلگهندىن

بويىچه،  چۈشهنچه شۇ). كېتىدۇ ئۆلۈپ يهنى، باشقىالرمۇ( كېتىدۇ سۆرهپ باشقىالرنىمۇ ئۆيىدىكى

 ئۆلۈپ دهسلهپته بۇنى كهتسه، كىشىلهر ئۆلۈپئارقىدىن  -كىشى ئارقا  قانچهبىر  ئۆيدىنبىر  ئهگهر

ئېچىپ،  گۆرىنى كىشىنىڭ ، ئۇةد – كۆرىدۇمىنگىشىپ قالغانلىقىدىن  تىنىڭپۇ ئادهمنىڭ كهتكهن

 يۈزئارقىدىن  -قىلسا ئارقا  مۇشۇنداق. قويىدۇ تۈزهپمىنگىشىپ قالغان بولسا  پۇتى ناۋادا

 مىنگهشتۈرۈپ پۇتىنى ۋاقتىدىمۇھايات شۇڭالشقا، . قارىشىدۇ دهپ توختايدۇ ئۆلۈمبىرىدىغان 

يىللىرىدىن  – 50 ئهسىرنىڭ – 20. چىققان كېلىپ ئادهت پهرھىزلىك هندېگ بولمايدۇ ئولتۇرسا
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قويىدىغان ئىش  تۈزهپ پۇتىنى ئېچىپ، ئۇنىڭ گۆرىنى ئادهمنىڭ ئۆلگهنئىلگىرىكى چاغالردا 

 خۇراپىيئاشقان  چېكىدىن بىزنىڭچه، بۇ. بولغان يېرىده ھهممه شىنجاڭنىڭ جهنۇبىي ۋهشىمالىي 

ئادىتى  ئولتۇرۇش مىنگهشتۈرۈپ پۇتىنى بىلهن ئۆلۈم چۈنكى. لىنىدۇھېساب بولۇپ ھهرىكهت

 بىلهن قويۇش تۈزهپ پۇتىنىمىنگىشىپ قالغان  مېيىتنىڭ. بولمايدۇباغلىنىش  مۇقهرهر ئوتتۇرىسىدا

 تېخىمۇ نىمۇناسىبهت ئوتتۇرىسىكىتوختىشى  ھادىسىسىنىڭ ئۆلۈم بهرگهن يۈزئارقىدىن  -ئارقا 

 -  غهرب( تهرهپ قىبله پۇتىنى يېتىشتا ۋه ئولتۇرۇش يهنه ئۇيغۇرالر. بولمايدۇقىلغىلى  تهسهۋۋۇر

قىلىپ  يۈزىنى قىبلىگهياتقاندا  كىشىلهربىراق بىمار (. قىلىدۇ پهرھىز سۇنۇشتىن كه) تهرهپ مهككه

). قارىلىدۇ دۇرۇس، دهپ يېتىشقارىتىپ  قىبلىگه پۇتىنى ئۈچۈننامىزى ئادا قىلىش  ئىشارهت

 ئادهت مۇنداق. بىلىدۇ ئۇلۇغ تهرهپنى مۇكهررهم مهككه تهرهپنى، جۈملىدىن هقىبل ئۇيغۇرالر چۈنكى

چىقىدىغان  تهڭرىسى كۈنبولسا  ئۇيغۇرالر بۇرۇنقى ئۇندىن. شهكىللهنگهن كېيىن ئىسالمىيهتتىن

 تۈپهيلىدىنقارىشى  مۇقهددهسلىك مۇشۇنداق. كهلگهنبىلىپ  مۇقهددهس تهرهپنى شهرق - تهرهپ

ئاياللىرى  ئۇيغۇر يهنه جهھهتته شهكلى ئولتۇرۇش. چىققان كېلىپادىتى ئ پهرھىز يۇقىرىقى

 ئازاده، ئهمما قهدهربىر  نىسبهتهن بهدهشقان چۈنكى. قىلىدۇ پهرھىز ئولتۇرۇشتىن قۇرۇپ بهدهشقان

 كۆرۈنگهندىن ئايالالركىلهڭسىز ئولتۇرغاندا بولۇپ، بۇنداق شهكلى ئولتۇرۇشقوپالراق سىياقتىكى 

. لىنىدۇھېساب بولۇپقارىغانلىق  سهل ھهرىكىتىگه يوشۇرۇشقارىتا  ئهزاغاجىنسىي  نهيه ، بۇباشقا

 دهپ ئهدهبسىزلىك چوڭ ئولتۇرۇشنى قۇرۇپ بهدهشقانئاياللىرى  -قىز   ئۇيغۇر شۇڭا، ھازىرغىچه

 "قالدۇ بولۇپئاغرىيىدىغان  پۇتى ئۆتسهئاتالپ  پۇتىدىن باشقىالرنىڭ" يهنه ئۇيغۇرالردا. اليدۇھېساب

  . بار ئادهتمۇقىلىدىغان  پهرھىز ئۆتۈشتىنئاتالپ  پۇتىدىن ئادههملهرنىڭباشقا  دهپ

. بار گهپمۇ دهيدىغان" بولىدۇيامان  ماڭسا كهينىچه" جهھهتته، ئۇيغۇرالردا ئۇسۇلى مېڭىش

يامان  بېرىلسا، ئۇنداقتا ئېلىپقىلغان ھالدا  مهقسهد چېنىقىشنى ئهگهر مېڭىش كهينىچه

 ماڭغاندا، بۇ كهينىچه تۇرۇپبولماي  مهقسهد بىرهر ئهگهر. النمايدۇھېسابش ئى كۆرىلىدىغان

 ئۈچۈنئوخشاپ قالغىنى  ھهرىكىتىگه كىشىلهرنىڭ قىسمهنقالغان  بولۇپ كېسىلى نېرۋا ھهرىكهت

ئاق " ئۇيغۇرالر. مۈمكىن بولۇشىباشقا ئىتىقاد ئاساسى  يهنه بۇنىڭ. مۈمكىن بولۇشى چهكلهنگهن
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 رهڭئاق . قىلىدۇ پهرھىز ھهرىكهتتىن ئۇنداققاراپ  دهپ." بولىدۇيامان  ىسهدهسس نهرسىلهرگه

 نۇرنىڭ، يورۇقلۇقنىڭ بولۇپ، ئۇ رهڭ ئۇلۇغالنغانمانى دىنى ئىتىقادىدا  ئۇيغۇرالرنىڭ ئهسلىده

 ھاقارهتقىلىنغان  تهڭرىسىگه يورۇقلۇققىلىش قىلمىشى  ھۆرمهتسىزلىك ئۇنىڭغا. ئىپادىسى ئىدى

يوقالماي  يهنىال تۇمۇشىدا ئۇيغۇرالرھازىرقى  پهرھىز بۇ شهكىللهنگهن دهۋرلهردىال ۇش شۇڭا. ئىدى

  .كهلمهكته

ئىنسانالردىن تارتىپ  ئىبتىدائىي پهرھىزلهر ھهققىدىكىتىرناق  پۇتىدىكى ۋهقول  ئادهمنىڭ

 ىيقهدىم شهكىللهنگهنقاراشالر ئاساسىدا  سېھىرگهرلىك چوڭقۇر ۋه كهلگهن، نۇرغۇن ئېتىپ داۋام

 كېيىن، ئېلىۋېتىلگهن ئېلىۋېتىلگهندىنتىرناق  ۋهچچ ": دهيدۇ مۇنداق فرازېر ھهقته بۇ. ھادىسىدۇر

زىيانغا  ئۇالر چۈنكى. قالىدۇ بولۇپ مهسىلهقىلىش قىيىن  تهرهپتىرناقالرنى قانداق بىر  ۋهچاچ 

 ، بۇاش باركىقار مۇشۇنداق دېگۈدهك دۇنيادا پۈتۈن. بولىدۇ دۇچارزىيانغا  ئۇچرىسا، بهدهنمۇ

 سهۋهبىدىن نهرسىلهرتىرناق ياكى باشقا ، چاچ ئېلىۋېتىلگهن بهدىنىدىن ئۆز ئادهم بويىچهقاراش 

 - قائىده ، ئهممابولغان تونۇشلۇق كىشىلهرگه نهتىجىده. مۈمكىن ئۇچرىشى تهسىرىگه سېھىرنىڭ

   ①...". كهلگهن مهيدانغائىشالر  نۇرغۇنبىر خىل بولغان  قانۇنىيىتى

 ئادهم قىلغىنىمىزدهك، تىرناقمۇقىسمىدا بايان » پهرھىزلهر ھهققىدىكىچاچ « خۇددى

 بىلهن بهدىنى ئادهمتارىتىپ ئىسانالر  ، قهدىمىدىنقىسمى بولغاچقا تهركىبىيبىر  بهدىنىنىڭ

 بهدىنىدىن ئادهمنىڭ( كېيىنمۇ قىيىۋىتىلگهندىنتىرناق ، بارلىقىغا مۇناسىبىتىزىچ  تىرناقنىڭ

ساقالپ قالىدىغانلىقغا  نىمۇناسىبىتى تهسىربولغان  بىلهن تېنى ئادهم ئۇ، )ېينمۇكئايرىلغاندىن 

 پهرھىزلهرنىقىلشقا ئائىت  تهرهپتىرناقنى قانداق بىر  قىيىۋىتىلگهن دهلقاراش  بۇ. ئىشهنگهن

تىرناقنى  جۈملىدىن. كۆپ قهدهربىر  پهرھىزلهرتىرناققا ئائىت  ئۇيغۇرالردا .شهكىللهندۇرگهن

قىيىلغان ، قىيىش ، قهيهردهقانداق چاغدا قىيىش، قىيىش) قايىسى سايماننى ئىشلتىپ(قانداق 

 ئۇيغۇرالردىكى. بار پهرھىزلهربىر قاتار  جهھهتلهردهقىلىش قاتارلىق  تهرهپتىرناقنى قانداق بىر 

قاراشالر  سېھرىي تهپهككۇردىكى ئىبتىدائىي كۆپىنچىسىده پهرھىزلهرنىڭتىرناققا ئائىت 
                                                        

 – 1رى، نهشئاي  – 6يىلى  – 1987نهشرىياتى،  سهنئهت – ئهدهبىيات خهلق جۇڭگو، »شاخ ئالتۇن«: فرازېر] ئهنگىلىيه[   ①
  .بهتلهر – 347،  - 346، قىسىم
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. لىنىدۇھېسابدىنىدىن قالغان سارقىتالر  ئاتهشپهرهسلىكبىر قىسمى بولسا . تۇرىدۇنىپ ئىپادىلى

، شامان دىنى ئىتىقادىتهپهككۇر،  ئىبتىدائىي( ئېتىقاد ئهبجهش كېيىنكىئايرىم بىر قىسمى بولسا 

  .ئىبارهت مهھسۇلىدىن نىڭ) ئارىالشمىسى ئىتىقادىنىڭئىسالم دىنى 

قىلىدىغان  پهرھىز ئېلىشتىنقايچىدا تىرناق  ۋاپالر، جۈملىدىنئهسقوش بىسلىق  ئۇيغۇرالردا

ياكى قوش خاپىلىق ئارىسىدا قىلىشقا  كۆرمهسلىككه يۈزىقىلىشنى باال  مۇنداق. بار بولغان ئادهت

 بىسنىڭبىراق قوش بولسىمۇ،  قۇاليلىقتىرناق قىيىشقا  گهرچه ئهسۋاپالرقوش بىسلىق . جورۇلغان

قوش قىيىنچىلىق ئارىسىدا قىلىپ قىلىشىغا  ئادهمنىڭقىيىشى گويا بىر  پئېلىتىرناقنى ئارىسىغا 

 ئۇيغۇر ئهنئهنىۋىي شۇڭا. چىققان كېلىپ پهرھىز ، بۇقىلىنغان بولغاچقا تهسهۋۋۇرئوخشاش 

 ئالغۇچتىرناق . كهلگهن ئېلىپپىچاقنى ئىشلىتىپ تىرناق  ئۆتكۈر ئاساسهن كىشىلهر جهمىئىيىتىده

بىر قىسىم بولسىمۇ، باشلىغان  ئىشلىتىشكه ئۇنى كىشىلهر نۇرغۇن ېيىنك كهلگهندىن مهيدانغا

 يهنه ئۇيغۇرالردا. كهلمهكتهقىلىپ  رهت ھېلىھهمئىشلىتىشنى  ئالغۇچتىرناق  كىشىلهر مۇتهسسىپ

تىرناقنى  ئۇيغۇرالر. بار پهرھىزىمۇچىش كولىماسلىق  بىلهنتىرناق ئېلىش، تىرناق  بىلهنچىش 

 تۇرۇش ئېلىپتىرناق  قېتىمبىر  ھهپتىده ھهر شۇڭالشقا. بىلىدۇ دهپ ئهيىپ نىئۆستۈرۈۋېتىش زىياده

  .ئايالنغان ئادىتىگهدائىمىلىق تازىلىق  كىشىلهرنىڭ كۆپىنچه

نىجىس ، پاسكىنا ھهم ئۇ يهنى. نهرسىدۇر ئىگه خاراكتېرگهقوش  نهزىرىده ئۇيغۇرالرتىرناق 

 دهپمۇ بهلگىسى نهرسه، بهختنىڭ مۇقهددهس يهنه ئۇ بىرگه بىلهن شۇنىڭ. قارىلىدۇ دهپ نهرسه

تۇرسا،  ئورۇندا ئۈستۈن نوقتىئىينهزىرى سهھىيه ۋهساغالملىق  كۆپرهكئالدىنقى قاراشتا . قارىلىدۇ

 تۆۋهندىكى. تۇرىدۇ ئورۇندائاساسى  ئاڭ خۇراپىي تهپهككۇردىكى ئىبتىدائىيقاراشتا  كېيىنكى

: تونۇلغان سۈپىتىده بهلگىسى نهرسه، بهخت مۇقهددهستىرناق  كۆپىنچىسىده پهرھىزلهرنىڭ

 ئۆيىده باشقىالرنىڭ ئۇيغۇرالر. قىلىدۇ دىققهت ئاالھىده ئورۇنغىمۇتىرناق ئالىدىغان  ئۇيغۇرالر

قالىدۇ،  ئۆيىده باشقىالررنىڭ بهرىكهتقىلسا قولىدىكى  مۇنداق. قىلىدۇ پهرھىز ئېلىشتىنتىرناق 

  .بار پهرھىزمۇ دېگهن" بولمايدۇ تىرناق ئالسا كېچىده" يهنه. جورۇيدۇ دهپ

 ۋه قائىدهبىر قاتار  بويىچهئالماسلىق  ۋاقىتتاقايسى  ۋه ئېلىش ۋاقتتاتىرناقنى قايسى 



 100

 قاراقاشىينىڭ ئىۋهز مۇھهممهد يهنىال مهلۇمات تهپسىلىيرهك ھهقتىكى بۇ. بار چهكلىمىلهرمۇ

 دېگهن» ھهققىدهلماقلىق تىرناق ئا« ئهسهرنىڭ مهزكۇر. ئۇچرايدۇدا » ئهھكام مهجمۇئهتۇل«

  :يېزىلغان مۇنداققىسمىدا 

  ئالسا تىرناق، كۈنى شهنبهكىم  ھهر"  

  .بارماق بولسه تهندۇرۇستى بولۇركىم  

  ،ئالسه يهكشهنبهتىرناقنى  ئهگهر   

  .قالسه ئىچىده خهلق نهچهبولغاي  ئهزىز   

  ،ئالىپدۇرتىرناق  دۈشهنبهكىم ئهگهر   

  .قالىپدۇر ئول مىھنهتىدىنجافالىق    

  ئالسا تىرناغىنى، سهيشهنبه ئهگهر   

  .ئاغرىقىنى كۆرمهس ئهندامى ھهم   

  ،ئالسهتىرناق  چاھارشهنبهكىشىكىم    

  .ئالسهكىمىكى  تهندۇرۇستى بولۇرالر    

  ،نهھالىئالسا  پهيشهنبهدهكىشى      

  .مالى ھهرقانچه كىرمىگهي قولىغه     

  ي،تىرناق ئالغائازنه، كىشىكىم      

    ①."يادىغا ئالغاي ھهقتهئاالئانىكىم       

پايدا خاسىيهتلىك،  ئېلىشتىرناق  كۈندهباشقا  كۈنىدىن بولىدۇكى، پهيشهنبه كۆرۈشكه

 بولۇپ كهمبهغهل كىرمهيقولىغا مال  ئېلىشتىرناق  النسا، پهيشهنبىدهھېسابئىش  كهلتۈرىغان

  .انالنغھېسابئىش  پهرھىزلىك سۈپىتىده سهۋهبى كېتىشنىڭ

 پهرھىز ئېلىشتىنتىرناق  كۈنىدهباشقا  كۈنىدىن جۈمهئارىسىدا  ئۇيغۇرالرھازىرقى 

 -تازىلىقى قىلىش  تاھارهت، بهدهن غۇسلى كۈنىده جۈمه چۈنكى. بار كىشىلهرمۇقىلىدىغان 
                                                        

ئىشخانىسى  ئهسهرلهر قهدىمكى رايونلۇقئاپتونوم  ئۇيغۇر شىنجاڭ، »ئهھكام مهجمۇئهتۇل«: قاراقاشىي ئىۋهز مۇھهممهد   ①
  .بهتلهر-  89، -88، ئاي – 8يىل  – 1991تهييارلىغان،  قۇتلۇقئىمىننىياز  باستۇرغان، ئهركىن
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ئارىسىدا  ئۇيغۇرلىرى يهركهن. ئالىدۇتىرناق  كۈنده مۇشۇ كىشىلهر بولۇپ، كۆپىنچه قائىدهئىسالمىي 

تىرناق ئالسا قىزىل  كۈنىده چارشهنبه ۋه سهيشهنبه"يهنى، . تارقالغان كهڭبىر قاراش  داقمۇن

تىرناق  كۈنلىرىده چارشهنبه ۋه سهيشهنبه يهنى. ." قا زار بولغاي) دېمهكچى پهرزهنت يهنى(تىرناق 

السا باال قايچىدا تىرناق ئ" خۇددى. قىلىش الزىم پهرھىز شۇڭا. كېتىدۇ بولۇپزار  پهرزهنتكهئالسا 

 نېمه نهتىجىسىنىڭ قىلىشنىڭخىالپلىق  پهرھىزگه پهرھىزدىكىدهك، بۇ دېگهن" كۆرهلمهس يۈزى

 بۇ. ئهمهسبىلىش ئاسان  لهشتۈرگهنلىكىنىمۇناسىبهت بىلهن كۆرهلمهسلىك پهرزهنت تىنسهۋهب

. ۈمكىنم بولۇشى چۈشهندۈرۈش كۆپتۈرۈپيامان ئاقىبىتىنى  ئېلىشنىڭتىرناق  كۈنلهرده ئاشۇ بهلكى

 داۋامالشتۇرسا ئۇدا ئېلىشنىتىرناق  كۈنىده چارشهنبه ھهر" ئۇيغۇرالردىمۇ تهۋهسىدىكى ئاقسۇ

تارقىلىپ  كهڭ مۇنچىلىك ئىتىقادنىڭ خۇراپىي مۇنداق. قاراش بار دېگهن" كۆرهلمهيدۇ پهرزهنت

. ئهھۋالدۇردارىتمىاليدىغان  يۇشۇرۇنچىقىشى بارلىقىنى  كېلىپتارىخىي  مهلۇم ئۇنىڭ كهتكهنلىكى

 بويىچهئىسالم كالىندارى (قالغاندا  ھهپتهبىر  ھېيىتقا قۇربان يهنهئارىسىدا  كىشىلهر قىسمهن

 سۆزلهپبىز ئىلگىرى . بار ئادهتتىرناق ئالمايدىغان )  كۈنىئون  دهسلهپكى ئېيىنىڭ زۇلھهججه

 سۈپىتىدهى بىر خىل ئىپادىس ساقالشنىڭ ھۆرمىتىنى ئاينىڭ مۇقهددهس ئهشۇ بۇ،  ئۆتكهندهك

  .پهرھىزدۇر كهلگهن مهيدانغا

 سېھىرگهرلىك ئوچۇققىلىش  تهرهپقانداق بىر  ئۇنى كېيىنبولغاندىن  ئېلىپتىرناقنى 

 ۋهچاچنى  ئېيىتقاندهك، كېسىۋېتىلگهن فرازېر خۇددى. قالغان بولۇپئالغان ئىش  تۈسىنى

ھازىرقى زاماندىكى  تلهر، ھهتتامىلله ئىبتىدائىيقىلىش  تهرهپتىرناقنى قانداق بىر  قىيىۋىتىلگهن

ئېيىتقاندا،  بويىچه تهپهككۇر ئىبتىدائىي چۈنكى. مهسىلىدۇرجىددىي قارىغان  مىللهتلهر نۇرغۇن

 تۇرغانساقلىنىپ  مۇناسىبىتى تهسىر ھېسسىي ئوتتۇرىسىدا ئهزاالر تۈرلىك ئۇنىڭدىكى بىلهن ئادهم

 ۋهچاچ  ئېيتقاندا، چۈشۈرىۋېتىلگهن چهبويىپرىنسىپى  تېگىشىش ۋه ئۇچرىشىش ئىكهن، ئۇنداقتا

شۇڭا، . يېتىدۇزىيان  ئىگىسىگىمۇ تىرناقنىڭچاچ ياكى  يهتسه، شۇتىرناقالرغا زىيان  قىيىۋېتىلگهن

 ئېلىپتىرناقنى  شۇنىڭدهك، ئۇيغۇرالرمۇ خۇددىي. بولىدۇ زۆرۈر قويۇشجايالرغا  بىخهتهر ئۇالرنى

 دۆلهت" كېيىنبولغاندىن  ئېلىپ ئۇنى بهلكى. يدۇتاشلىۋهتمه يهرگهخالىغان  كېيىنبولغاندىن 
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. كۆمۈۋېتىدۇ ئورۇنالرغا مهلۇم ئۇالرنىقىلىپ  سۆزلهرنى دېگهندهك" كهتنىرى  كهل، مهينهت بېرى

قولىدىكى  ئېگىسىنىڭقىلسا تىرناق  مۇنداق چۈنكى. قىلىنىدۇ پهرھىز تاشالشمۇتىرناقنى ئوتقا 

 كېلىپھالغا  غهلىتهياكى قىلىنالپ رىلغان، بۇزۇلغان، يې ئۇيغۇرالر( قالىدۇ بولۇپتىرناق كور 

 مهيلى ئۇيغۇرالر يۇرتالردىكىبىر قىسىم . جورۇلىدۇ دهپ) دهيدۇ" كور تىرناق"قالغان تىرناقالرنى 

قاتارلىق  …تۈۋىتام ، بوسوغا ئاستى بولسۇن، بىردهكتىرنىقىنى  پۇتياكى بولسۇن، قول تىرنىقىنى 

 كۆمۈشتىن يهرلهرگهقول تىرنىقىنى قورغاق  ئۇيغۇرالرجايالردىكى  بهزى يهنه. كۆمۈۋېتىدۇجايالرغا 

 قۇرۇققول  كۆمسه يهرگه كېلىدۇ، قۇرۇق بهرىكهتقولغا  كۆمگهنده يهرگه ھۆل ئۇنى. قىلىدۇ پهرھىز

 كىشلهربىر قىسىم . كۈمۈۋېتىدۇئالدىغا  دهرۋازاتىرنىقىنى بولسا  پۇت. جورۇيدۇ قالىدۇ، دهپ بولۇپ

ئاخىر : ئىزاھاليدۇ بىلهن رىۋايهت مۇنداق سهۋهبىنى كۈمۈشنىڭئاستىغا  دهرۋازاقىنى تىرنى پۇت

 مهنىده دېگهن" قىلىدىغان كۆپ بهكيالغانچىلىقنى " سۆز دېگهن" دهججال(" دهججالزاماندا 

بولىدىغان بىر كاززاپنى  پهيدا يۈزىده يهرئاخىر زاماندا  رىۋايهتلهردىكىئىسالمىي  يهرده بولۇپ، بۇ

 ، نۇرغۇنبولغاندا پهيدا بىلهن ناۋاالر - دۇمباق، نهغمه -داقا  مىنگهنچه ئېشىكىنى.) رسىتىدۇكۆ

 پۇت  ئادهم ئهگهرچاغدا  شۇ. ئوياليمىش ئهگىشىشنى ئۇنىڭغاسىرتقا چىقىپ  ئۆيلىرىدىن كىشىلهر

. الرمىشقا توسۇپسىرتقا چىقشتىن  ئېگسىنىتىرناق  شۇ ،بولسا كۆمگهنئاستىغا   دهرۋزاتىرنىقىنى 

 كېتىشتىن بولۇپ كۇفرى ۋه كېتىشتىنكىرىپ  قۇلىقىغا ئېشىكىنىڭ دهججالنىڭ ئادهم ئۇ نهتىجده

 دهل مهنبهسى ئېتىقاد كۆمۈشنىڭ يهرگه بىخهتهرتىرناقنى ئهمهلىيهتته، . ساقلىنىپ قاالرمىش

يولى  گهرلىكسېھىرقارا  ئۆزلىرىگه قېلىپ چۈشۈپباشقىالر قولىغا  تىرناقنىڭ ئىنسانالرنىڭ قهدىمكى

ئارسىدا  ئۇيغۇرلىرىھازىرقى زامان . پسىخىكىسىدۇر ئېلىشئالدىنى  يهتكۈزۈشنىڭزىيان  بىلهن

ئىزى قاتارلىقالردىن  چېچى، قهدهم كىشىلهرنىڭباخشىالر  –ئىنتايىن ئاز ساندىكى پىرىخون 

تسىمۇ، ئىشله سېھىرگهرلىكقىلىدىغان  زىيانكهشلىك ئىگىلىرىگه نهرسىلهرنىڭ شۇپايدىلىنىپ 

 سېھىرنىڭقارا  يهنىال ئېڭىدا كىشىلهرنىڭ ، قىسىمهنبىراق. ئىشلهتمهيدۇ ئاساسهنتىرناقنى  ئهمما

  .مهۋجۇد ھهرىكهت ۋهپسىخىكا   تاشالشتهك كۆمۈپتىرناقنى  ئۈچۈنزىيىنىدىن ساقلىنىش 

 رمۇقهرره ئوتتۇرىسدا ئهمىلى -قىلىدىغان ئىش  ئادهملهرنىڭ بىلهن شهكلىتىرناق دهرۋهقه، 
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 ئۆزگهرتىۋىتېشى شهكلىنى تىرنىقىنىڭقول   ئهمگهكنىڭجىسمانىي  بولمىسىمۇ، ئېغىرباغلىنىش 

 چوڭالرنىڭ چهككهنجاپا  تىرنىقىنىڭ بالىالرنىڭئارىسىدا كىچىك  خهلق شۇڭا. ئىشتۇر مۈمكىن

 لۇپبو بىشارهتبولىدىغانلىقىغا  جاپاكهشبولغاندا  چوڭ بالىالرنىڭ ئۇ بولۇشىتىرنىقىغا ئوخىشاش 

ئائىت  ئهزاالرغاباشقا قىسمىدىكى  بهدهنىنىڭ ئهمهلىيهتته، بۇ. تهسهۋۋۇرالربار ھهققىدىكى قېلىش

  .ئىگهئوخشاش ئاساسقا  جهھهتتىنچىقىش  كېلىپ بىلهنقاراشالر  خۇراپىي قىسمهن

  رھىزلهر پهئائىت  سۆگهلگه ۋه مهڭ

النمىسىمۇ، ھېساب ئهزاسى بىرهر بهدىنىنىڭ ئادهم گهرچه سۆگهل ۋه مهڭ بهدىنىدىكى ئادهم

 بولۇش بهلگىسى كېسهللىكياكى  جاراھهتسىرتىغا چىقىپ قالىدىغان بىر خىل  بهدهن ئۇالربىراق 

 چۈشىنىلىدىغان بىرلهشتۈرۈلۈپ بىلهنبولسا يامانلىق  بىلهن، بهزىدهياخشىلىق  بهزىده سۈپىتىده

 مهڭنىڭ يهنهباشقا  ئۇنىڭدىن. ئىشىتۇربولغان بىر  مهۋجۇدئىنسانالردا  پۈتۈن ئادهت خۇراپىي

. بار ھهم ئىشمۇ تونۇيدىغان دهپ بهلگىسى ھۆسن ئۇنىقاراپ  بولۇشىقا مۇۋاپىق ئورنىنىڭچىققان 

  .لىكتۇرمۇناسىبهت يوقۇتۇشقا ئۇالرنىڭ ئاساسهن پهرھىزلهرئائىت  سۆگهلگه ۋه مهڭ ئۇيغۇرالردا

 ، شۇچىقىپ ئۈنۈپ مهڭ كۆپ يادهزى بهدىنىگه، يۈزىگه بالىالرنىڭكىچىك  ناۋادا ئۇيغۇرالردا

 مهڭچانىقىغا  كۆزياكى شهكىللهنسه،  ئهھۋال يهتكۈزىدىغان تهسىر ئېغىر گۈزهللىكىگهچىراي  بالنىڭ

 يوقۇتىدىغان مهڭنىچاغدا  تۇغۇلسا، مۇشۇنداق خهۋپى بولۇش" كۆزلۈكيامان " قېلىپچىقىپ 

 جهريانى پائالىيهتنىڭ ېھىرىيس بۇنداق. قوللىنىلىدۇ ئۇسۇلى سېھىرگهرلىكبىرخىل ئاكىتىپ 

چاقىرىلىدۇ،  دهپ" ئاخۇن مهڭلىك" ئوغۇلبولغان  كۆپ مهڭچىرايىدا  كۈنىده چارشهنبه: مۇنداق

، چاقىرىشقا باشلىسا مۇشۇنداقتارتىپ  كۈنىدىن چارشهنبه. چاقىرىلىدۇ دهپ" مهڭنىساخان"قىزالر 

 مۇشۇنداق كۈنىده رشهنبهچا نېمىشقا. تۈگهيمىش تهدرىجىي مهڭلهرچىرايىدىكى  بالىنىڭ

 بهدىنىدىكى ئادهم ئهمهلىيهتته سۆزى" چار"دىكى " چارشهنبه"شۇكى،  سهۋهبى چاقىرىلىدۇ؟ بۇنىڭ

 مهڭلىك" بويىچهپرىنسىپى " قايتۇرۇش بىلهن زهھهر زهھهرنى". ئىشلىتىلىدۇ كۆرسىتىشكىمۇ مهڭنى

" چار"دىكى " چارشهنبه" هنبىل سۆزلهر تهكىتلىنىدىغان مهڭ دېگهندهك" مهڭنىساخان"، "ئاخۇن

 بولۇشىئاساسى  سېھىرگهرلىكنىڭ بۇنداقپرىنسىپ  تۈگىتىدۇ، دېگهنبىرىنى  -بىر توقۇنۇشۇپ، 



 104

  . مۈمكىن

. كۆپ قهدهربىر  ئادهتلهريوقىتىشقا ئائىت  ئۇنى ۋه پهرھىزلهرئائىت  سۆگهلگه ئۇيغۇرالردا

 ئىگه خۇسۇسىيىتىگه كۆچۈش ئۇنىڭ قارايدۇ، ۋه دهپ نهرسهناپاك  سۆگهلنى ئۇيغۇرالر ئومۇمهن

" قالىدۇچىقىپ  سۆگهل سانىغۇچىغاسانىسا  سۆگهلنى"ئارىسىدا  خهلق. ئىشىنىدۇ ئىكهنلىكىگىمۇ

 سۇئىتقا "يهنه، . قىلىدۇ پهرھىز بېقىشتىنمۇساناپ  سۆگهلنىچىققان  بهدىنىگه باشقىالرنىڭ دهپ

ئومۇمهن، . بار ئادهتقىلىدىغان  رھىزپه چېچىشتىنمۇ سۇئىتقا ، قاراپ دهپ" چىقىدۇ سۆگهلچاچسا 

قاراش  دهپ جهريان يۆتكهيدىغان تهنگه تهندىن ئۇنىساناش پائالىيىتى ، قاراش سۆگهلگه

  .سارقىتالردۇرقالغان  تهپهككۇردىن ئىبتىدائىي

 سۆگهلنى كۆچكهن بىلهنباشقىالردىن ساناش يولى  ، ئۇيغۇرالرقاراشالر ئاساسىدا قىيۇقىرى

 بهدهننىڭچىققان ياكى  يېرىگه تۇرىدىغان كۆرۈنۈپ بهدهننىڭ(قىلىنغان  سهۋهبياكى يامانلىققا 

. قوللىنىدۇ ئۇسۇلىنى سېھىرگهرلىكخىل  قانچهبىر  يوقۇتۇشتا سۆگهللهرنى) چىققان تهرىپىگهسول 

 سېغىزنىياكى  تۇز سۆگهلگهچىقىپ قالغان كىشى  سۆگهل: قىلىنىدۇ مۇنداق بىرىده ئۇسۇلالرنىڭ بۇ

 سىڭدۈرۈپ، ئۇنى سېغىزغاياكى  تۇزغاچىققان قاننى  سۆگهلدىن، )سۈركهپ(دومالپ  قېتىم ئۈچ

ياكى  تۇز ناۋادا بىلهن شۇنىڭ. دهيدۇ" كۆچ-كۆچ" ئېتىپ يوشۇرۇنچه يولۇچىغا بىرهرسىرتتىكى 

 ئهسلىدىكىبولسا  سۆگهل. قالىدۇ يۇقۇپ سۆگهل كهتسه، ئۇنىڭغا تېگىپ كىشىگه شۇ سېغىز

 سېھىرگهرلىكىدىكى تهسىر ھېسسىيقوللىنىلغىنى  بۇنىڭدا روشهنكى. گهيدۇتۈ كۆچۈپئىگىسىدىن 

بىر  مۇنداقتارقالغان  كهڭ ئهڭئائىت  كۆچۈرۈشكه سۆگهلنى ئىچىده خهلق. ئىبارهتپرىنسىپالردىن 

 كېلىپ يېنىغا دهرىخى سۆگهت تۈپ بىرهر كېچىدهچىقىپ قالغان كىشى  سۆگهل بهدىنىگه: بار ئۇسۇل

، دومالپ سېغىزنى پارچه بىرهر سۆگهلگه، )ئورۇناليدۇ ئادهمبىر  تهجرىبىلىكى ئىشن بۇ بهزىده(

 سۆزلهرنى تهنه دېگهندهك" ؟قىلىدۇئىش  نېمه ئادهمدهبولماي  سۆگهتته دېگهن سۆگهل"ئاندىن 

 ئادهمدىن سۆگهلقىلسا  مۇشۇنداق. تاشلىۋېتىدۇ سېغىزنى ۋه سۈركهيدۇ سۆگهلگه سېغىزنىقىلىپ 

 كۈچىگه سېھرىي تىلنىڭ سېھىرگهرلىكى، يهنىتىل  پائالىيهتته بۇ. قارايدۇ دهپ كۆچىدۇ، سۆگهتكه

 ھهرىپىنىڭ" ت" ۋه" ل"ئاخىرقى  سۆزى" سۆگهت" بىلهن سۆزى" سۆگهل". مهۋجۇدئىشىنىش 
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 سۆگهلنىئاالھىدىلىكى  ئاھاڭداشلىق مۇنداق. سۆزلهردۇر ئاھاڭداشئالمىغاندا  قاھېساب پهرقىنى

بىر  ئىشىنىشنىڭبارلىقىغا  كۈچىنىڭ سېھرىيقاراش تىلدىكى  دهپ كۆچۈرهلهيدۇ سۆگهتكه

 ساھهلهردىمۇباشقا  يهنه پهرھىزلهر شهكىللهنگهنئاساسىدا  ئاھاڭداشلىق مۇنداق. دهلىلىدۇر

  .ئۇچرايدۇ

 يوقۇتۇش سۆگهل ، ھهمدهباغالنغان بىلهننامى  سۆگهل يۇرتالرداياشايدىغان  ئۇيغۇرالر

 ناھىيه ناھىيىسىنىڭ مهسىلهن، يهكهن. جاي بار قانچهبىر  كهلگهن يدانغامهئاالقىدار ھالدا  بىلهن

 بهدىنىگه. بار مهسچىدبىر  دېگهن" مهسچىد سۆگهللىك" كهنتىده كۆكتاتچىلىق يېقىنبازىرىغا 

 سۆگهلگه ئېلىپالينى  ئۇچۇمقولىغا بىر بېرىپ،  يېنىغا مهسچىد شۇ كىشىلهرچىقىپ قالغان  سۆگهل

 كىشىلهر. تۇرىدۇ دهپ" كۆچ-كۆچ" جهرياندا شۇ. چاپاليدۇ تېمىغا ىدنىڭمهسچ سۈركهپ، ئهشۇ

 ، تۇرپانباشقا ئۇندىن. قارايدۇ دهپ بولىدۇيوقاتقىلى  سۆگهلنىقىلىش ئارقىلىق  مۇشۇنداق

 نهرسىنىقانداق بىر  ھهرئارىسىدا  بولۇپ، كىشىلهربىر مازار  دېگهن" غوجام سۆگهللىك"‹ تهۋهسىده

. مهۋجۇد ئادهتقارايدىغان  بولىدۇ، دهپيوقاتقىلى  سۆگهلنى بىلهن كېتىش رۇپقالدۇمازاردا  ئهشۇ

مازاردا  نهرسىنى بىرهرچاپالش ياكى مازاردا  تېمىغا مهسچدالينى  سۈركهلگهن روشهنكى، سۆگهلگه

 ئهقىدهئىسالمىي  - ئۇرۇنۇشچىقىرىپ تاشالشقا  سۆگهلنى تهندىكى بىلهنيولى  قويۇش قالدۇرۇپ

 سېھىرگهرلىك مهنسۇپ تهپهككۇرغا ئىبتىدائىي ئهقىده، جۈملىدىنخىل  قانچهبىر  ئهمهس، بهلكى

 مۇنداق. ئىتىقادتۇر ئهبجهش بېرىلگهن تۈسئىسالمىي ، ئارىالشقان خۇراپات ئهقلىي غهيرىي ۋه

بىراق ئاز ساندىكى ئۇچرىسىمۇ،  لىنىپ، ئهيىپكهھېساب خۇراپات نهزىرىده كىشىلهر نۇرغۇنقاراش 

  .كهلمهكتهقوللىنىپ  ئۇسۇلالرنى شۇ ىھهمھېل كىشىلهر

  پهرھىزلهرئاجراتمىلىرىغا ئائىت  تهن) 3(

  پهرھىزلهرئاجراتمىسىغا ئائىت  بۇرۇن ۋه شۆلگهي، تۈكۈرۈك

 بىردهك ئۇالر ئهمهس، بهلكى ئىگه مهنىگهسىرلىق  ئاالھىده ماڭقا ۋه تۈكۈرۈك ئۇيغۇرالردا

چىقىرىپ تاشالش  ئۇالرنى ئهمهلىيهتته پهرھىزلهرىت ئائ ئۇالرغا شۇڭا. قارىلىدۇ دهپ نهرسهناپاك 

 شۆلگهينى" ئۇيغۇرالردا. پهرھىزلهردۇر لىكمۇناسىبهتچىقىرىپ تاشالشقا  قهيهرگه ۋه ئۇسۇلى
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 بۇ. بار پهرھىزلهر دېگهندهك" بولمايدۇ تېمىتساتاماققا  شۆلگهينى"، "بولمايدۇ يۈرسه ئېقىتىپ

 ئوتتۇرىغائاسراش نوقتىسىدىن  ، ساالمهتلىكنىقاراپ پدهناپاك  تۈكۈرۈكنى ۋه شۆلگهي ئاساسهن

نورمال ئىش  ئاساسهن يۈرۈش ئېقىتىپ شۆلگهينى ئۈچۈنكىچىك بالىالر  گهرچه. قويۇلغان

 ئهقلىيياكى  ئىشتۇر، ۋه بىمهنهناھايىتى  ئېيىتقاندا، بۇ ئۈچۈن كىشىلهر النسىمۇ، چوڭھېساب

 تۈكۈرۈشقاراپ  ، ئادهمگهقارالغانلىقتىن دهپ سهنهرناپاك  تۈكۈرۈك. بهلگىسىدۇر كهمتۈكلۈكنىڭ

 مۇقهددهس ۋه ئوبيېكت مۇقهددهسباشقا  ئۇنىڭدىن. سانىلىدۇ ھۆرمهتسىزلىك چوڭناھايىتى 

مهسىلهن، . لىنىدۇھېساب بولۇپئىشالر  چهكلىنىدىغانقاتتىق  تۈكۈرۈشقاراپ  نهرسىلهرگه

 ئۇيغۇرالردىمۇ قهدىمقى. بار ئادهتقىلىدىغان  پهرھىز تۈكۈرۈشتىنھازىر ئاسمانغا قاراپ  ئۇيغۇرالردا

 تهمسىل دېگهن" چۈشهر يۈزگه تۈكۈرسه كۆككه" ده» تۈرك لۇغاتىت دىۋانۇ«. بولغان پهرھىز مۇشۇ

 يۈزگه تۈكۈرۈكنىڭ تۈكۈرسه) ئاسمانغا( كۆككه پهرھىز ئهمهلىيهتته، بۇ ①.خاتىرىلهنگهن

 كۆك"ئاسماننى  دهۋرلهرده قهدىمكى ىڭئۇيغۇرالرن ئهمهس، بهلكى سهۋهبىدىن چۈشىدىغانلىقى

 كۆك تۈكۈرۈشقاراپ  شۇڭا، كۆككه. بولغاندۇر پهيدا سهۋهبىدىن ئۇلۇغلىغانلىقى دهپ" تهڭرى

 ۋه تۈكۈرۈشقاراپ  قىبلىگه ئۇيغۇرالردا يهنه. ئىپادىسىدۇر ھاقارهتنىڭقىلىنغان  تهڭرىگه

 ھهققىده چهكلهش تۈكۈرۈشنى هئىچىد مهسچىد. ئادىتى بار پهرھىز چهكلهيدىغانمىشقىرىشىنى 

  .بار كۆرسهتمه ئېنىق ھهم ھهدىسلىرىده پهيغهمبهرنىڭ مۇھهممهت

چىقىرىپ تاشاليدىغان  ۋهقىلىدىغان  پهيدائاجراتما  بۇرۇندىن ۋه ئېغىز چۈشكۈرۈش

باشقا مهسىلهن، . بويسۇنىدۇ قائىدىلهرگه مهلۇم چۈشكۈرۈشتىمۇ ، ئۇيغۇرالربولغاچقا ھهرىكهت

. چهكلىنىدۇقارىلىپ  ھۆرمهتسىزلىك، دهپقىلىنغان  ئادهمگه شۇ چۈشكۈرۈشاپ قار ئادهمگه

 بۇ چۈنكى. ئالىدۇ ئېغىرئىچىنى تازىالشنى ناھايىتى  بۇرۇنمىشقىرىپ  سورۇنالردا ئاممىۋى ئۇيغۇرالر

تازىلىقىغا  بهدهن ، خۇددىپاسكىنىچىلىقنى چىقىرىپ تاشالش ئىشى بولغاچقاپاكىزىلهش،  بهدهننى

  .قارىلىدۇ ، دهپالزىم بېرىلىشى ئېلىپپىنھان جايدا  ئۇمۇئوخشاش  ھهرىكهتلهرگهاشقا دائىر ب

 بهلگىسى، دهپ قىلماسلىقنىڭ ، ئېتىراپقىلىش كهمسىتىش، ھاقارهت تۈكۈرۈشنى ئۇيغۇرالردا

                                                        
  .بهت - 107توم Ⅱنهشرى، ئاي  – 8يىلى  – 1980نهشرىياتى،  خهلق شىنجاڭ، »تۈرك لۇغاتىت ىۋانۇد«: كاشغهرىي مهھمۇد   ①
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 دهپ ھاقارهت چوڭ ئهڭقىلىنغان  ئۇنىڭغا تۈكۈرۈش يۈزىگه ئادهمىنىڭباشقا  شۇڭا. چۈشىنىلىدۇ

 چۈشيامان  يهنه. قىلىنىدۇ پهرھىز شۇڭا. بولىدۇ چىسهۋهب جىدهلگه كهسكىن مهيدانر بىتونۇلۇپ، 

 قېتىم ئۈچ تهكرار تهرىپىگهسول  دهرھال تۇرۇپئورنىدىن  ئهتىگهنده كىشىمۇقالغان  كۆرۈپ

 ئادهتمۇ چهكلهيدىغانقىلىشىنى  ئېشىپ ئهمهلگه يامانلىقنىڭ چۈشتىكى بىلهن تۈكۈرۈۋېتىش

تۈكۈرۈش،  يهرگه كهلگهنال ئۇدۇل سورۇنالردا ، ئاممۋىسىرت بۇنىڭدىن. قالغانتار كهڭناھايىتى 

 ئهخالقنىڭ گۈزهل ئۇيغۇرالردىكىئادىتى  چهكلهشقاتارلىقالرنى  تۈكۈرۈش سۇغا ئېقىن ۋه كۆلگه

  .ئومۇمالشقان بولۇپئىپادىلىرى 

   پهرھىزلهرقانغا ئائىت 

. تۇرتهركىب مۇھىم ئهڭ تۇرغانقىلىپ  هئىگ كاپالهتكه كۈچىنىھاياتى  ئادهمنىڭقان بولسا 

بىرى  ئادىتىنىڭ پهرھىز قهدىمكى ئهڭ پهرھىزلهر ھهققىدىكىقان . دېمهكتۇرجان  دېمهكقان 

قانغا ئائىت بىر قاتار سىرلىق قاراشالرنى  دهۋردىال ئهينىئىنسانالر  دهۋردىكى ئىبتىدائىيبولۇپ، 

قاندا  جېنىروھى ياكى  ئادهمنىڭ" بىلهنلدى ئا مهزمۇنى قاراشالرنىڭ بۇ. ئىدى شهكىللهندۈرگهن

" بولىدۇ يهتكۈزگىلىزىيان  ئادهمگهقان ئارقىلىق "ئىككىنچىدىن ، بولسا ئىبارهت دېگهندىن" بولىدۇ

) …ش ىيارىلىنسوقۇلۇش، ئۇرۇلۇش، ( سهۋهبتاشقىي  مهيلى شۇڭا. ئىدى ئىبارهت دېگهندىن

 زىياده ھارارىتىنىڭئىسسىقلىق  بهدهندىكى( بسهۋهياكى ئىچكى بولسۇن، ئاققان قان  تۈپهيلىدىن

 بىردهك بولسۇن، بۇئاققان قان  تۈپهيلىدىن) زهخمىلىنىشى ئهزاالرنىڭئىچكى بولۇشى،  يۇقىرى

 ھېس خهۋپئىنتايىن  ئهھۋالدىن ، مۇنداققارىلىپ دهپ كېتىشىچىقىپ  ئېقىپ تهندىن روھنىڭ

" زات قارىشى تۆت"قارىشى بولغان  پهلسهپىۋى ھهققىدىكى تۈزۈلۈشىھاياتلىق  ئۇيغۇرالرىڭ. قىلغان

 كهم بولۇپ، ئۇنىڭ) زات(ئامىل  مۇھىم ئهڭ تۇرغۇچىقىلىپ  تهشكىلقان ھاياتلىقنى  ئىچىده

بهرسه،  دېرهك بولۇشىدىن كهم كۈچىنىڭھاياتلىق  ۋه بولۇشى پهيدا كېسهللىكنىڭ نۇرغۇن بولۇشى

 بېرىدۇ، دهپ دېرهك ئۇرۇشىدىن جۇش كۈچىنىڭنورماللىشىشى ھاياتلىق  كۆپىيىپ ئۇنىڭ

 تىبابىتىنىڭ ئۇيغۇرقاراش  بىرلهشتۈرۈپ بىلهن مىجهزھالدا قاننى  مۇناسىپ شۇنىڭغا. چۈشىنىلگهن

  .سانىلىدۇ بولۇپ نهزهرىيىلىرىدىنئاساسىي 
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 پهرھىزدهبىر  ھهقته بۇ. ئۇچرىمايدۇ كۆپھازىر  پهرھىزلهرئائىت  قېنىغا ئادهم ئۇيغۇرالردا

 تۆكۈلگهن بهدىدىن ئادهم دهرۋهقه، ئۇيغۇرالر. دېىيىلىدۇ" بولمايدۇ يهۋالساخوراز  قېنىنى ئادهم"

ئارىلىشىپ قىلىشىدىن  نهرسىلهرگهپاسكىنا كېتىشى،  دهسسىلىپ ئۇنىڭ. تاشاليدۇ كۆمۈپقاننى 

 بهرپامازار  يهرلهرده ، ئۇبىلىپ ئۇلۇغجايالرنى  تۆكۈلگهنقان  سهۋهبىدىن ئۇرۇش. قىلىدۇ پهرھىز

ئىشلىتىپ  قېنى ئادهم. تۇرىدۇ ئۆتكۈزۈپچىراق پائالىيىتى  -  نهزىرھالدا  قهرهرلىك ۋه دۇقىلى

 ئاساسهن پائالىيىتىده باخشىالرنىڭ ۋهپىرىخون  ئۇيغۇرالردىكىقىلىش ھازىرقى  سېھىرگهرلىك

 ئوبيېكتى مۇھىم جادۇگهرلىكنىڭياكى  سېھىرگهرلىكقاننى قارا  بولۇپ، قهدىمده ئۇچرىمايدىغان

  .ئىشتۇرتارقالغان  كهڭئىشلىتىش  ىتىدهسۈپ

 ئىچىگه ئۆز مهنىنى تهرهپتىكىئىككى  دېگهن" ناپاك" ۋه" مۇقهددهس" پهرھىزنىڭ

 بولۇپ پهرھىزلهر مۇكهممهل ئهڭ پهرھىزلهرقانغا ئاالقىدار ، ئالىدىغانلىقى نوقتىسىدىن قارىغاندا

) نهزىره(ياخشى ياغىش  ئهڭقاننى ، ئېقىتىۋهتمهسلىكقاننى  ئېيتىلغاندهك يۇقىرىدا. لىنىدۇھېساب

ئايالالردىن  تۇغۇتلۇق ۋهئايال  كۆرسهك، ھېيىزدار تهرىپىنى مۇقهددهسلىك ئۇنىڭقاراشتىن  دهپ

 پوزىتسىيهنىقوش  قارالغانلىقىدهك نهرسه، دهپ نېجىس ئۇنىڭقاراشتىن  ، دهپئاققان قاننى ناپاك

  .ئالىمىز كۆرۈپ

  پهرھىزلهرئائىت  مهنىيگه

 بولۇپ، ئۇ ئىباره ئۆزلهشكهنتىلىدىن  ئهرهب سۆزى" مهنىي"تىلىدىكى  ۇيغۇرئھازىرقى 

. كۆرسىتىدۇ سۇيۇقلۇقنىبولغان  پهيدا ھۈجهيرىلىرىدىنجىنسىي  ئهرلىك يېتىلگهنپىشىپ 

 بولۇپ، ئۇئادهمنىڭتىپىك ئىپادىسى  ئهڭ قۇۋۋهتنىڭ - ـ كۈچ مهنىيقارىشىدا  ئۇيغۇرالرنىڭ

ئاساسى بولغاچقا ئىنتايىن  تهرهپ ئهر بولۇشنىڭ ئاپىرىده پهرزهنت ئۇ. چىقىدۇ ئومۇرتقىسىدىن

 ، ئۇنىئىسراپ قىلمايدىغان مهنىينى ئۇيغۇرالردا شۇڭا. نهرسىدۇر مۇقهددهس ۋه مۇھىم

 ئادهم ئۇ يهنى. قارىلىدۇ دهپ نهرسهناپاك  يهنه ئۇ بىرگه بىلهن شۇنىڭ. قاراش بار قهدىرلهيدىغان

سىرتقا  تۈپهيلىدىن سهۋهب بىلهن، مهلۇمئاالمىتى بولغىنى  هتنىڭقۇۋۋ -  كۈچ تۇرغاندا تېنىده

ناپاك  نهرسه شۇ بىلهن كېتىشى تېگىپ نهرسىگهقانداق  ھهر ئۇنىڭ. نهرسىلهردۇر نېجىسچىققاندا 
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ناپاك ، قارىلىپ دهپ" ئادهم جونۇپ" بىردهككىشى  ئاققۇزغان مهنىي. الزىم يۇيۇش بولىدۇ، شۇڭا

. تۇتىدۇ پهرھىزئىشالردىن  نۇرغۇنئارىلىقتا  بولغۇچىلىك يۇيۇنۇپتاكى  دهمئا مۇنداق. لىنىدۇھېساب

قىلىنىدىغان  ھهزهر سۈپتىدهئاالمىتى  كېسهللىكبىر خىل  بولۇشىئاز  بهك مهنىينىڭباشقا  ئۇندىن

 چىسىسهۋهب كۈچلۈكلىكىنىڭ زىياده ئىستهكنىڭجىنسىي  بولۇشى كۆپ بهك ، مهنىينىڭئىش بولسا

 بۇمۇ شۇڭا. بارىدۇ ئېلىپئاجىزلىققا  مهنىۋىي ھهمدهئاجىزلىققا  جهھهتتىكى تهن ۇمۇ، ئقىلىپ بولۇپ

" ئادهمناپاك "بولغان  جونۇپ سهۋهبىدىن مهنىيبىز . ئىشتۇرقىلىنىدىغان  پهرھىزئوخشاشال 

قىلىدىغان  مۇھاكىمه تهپسىلىي بۆلىكىده» پهرھىزلهرئائىت  تۇرمۇشقاجىنسىي « ھهققىدىكى

  .كۇپايىلىنىمىز بىلهنبايان قىلىش  مۇشۇنچىلىك هردهي ، بۇبولغاچقا

*********************************************************************

**  

نوقتىنى  قانچهبىر  تۆۋهندىكى ھهققىده پهرھىزلىرى ئۇيغۇر ھهققىدىكى بهدىنى ئادهم

  .كېلىدۇتوغرا  ئايدىڭالشتۇرۇۋېلىشقا

ئېسهنكىرهش، ئىنتايىن پاسسىپ ھالدىكى  كۆپىنچه پهرھىزلهر ئائىت بهدىنىگه ئادهم. 1

 ھهزهر كۆڭۈلده پهقهت كۆپچىلىكى مۇتلهق بولۇپ، ئۇنىڭئىپادىسى  پسىخىكىسىنىڭ قورقۇش

ئىشقا  ئاالمهتلهرنى بىشارهتلىك ئهشۇ ئۇالردا. كېلىدۇ مهيدانغا شهكلىدىالئىھتىيات قىلىش ئهيلهش، 

 بۇنداق شۇڭا. بولمايدۇ مهۋجۇد ئاساسهن تهدبىرلهر ئهمهلىيدىغغان ياكى ئالدىنى ئالى ئاشۇرىدىغان

قوللىنىلىدىغان  تهدبىر ئىگه، ئهمهلىي شهكلىگه ھهرىكهتئاكتىپ  نىسبهتهن پهرھىزلهرنى

  .كېلىدۇتوغرا  پهرقلهندۈرۈشكه قىسمهن پهرھىزلهرنى

، روھنى قوغداش ، تهندىكىئاسراش تهننى دېگۈدهك پهرھىزلهردهئائىت  بهدىنىگه ئادهم. 2

 مهقسهد ئهمهلىي ساقلىنىشتهكيامانلىقتىن كهلتۈرۈپ، ياخشىلىقنى قولغا بۆلۈش،  كۆڭۈل تهقدىرگه

چىقىش نوقتىسى  تۈپ پهرھىزلهرنىڭ پۈتۈن مهقسىتىقوغداش  ئۆزىنى گهرچه. تۇرىدۇ يوشۇرۇنۇپ

  .ادىلىنىدۇئىپ ئېنىق تېخىمۇ پهرھىزلهردهئائىت  بهدهنگه مهقسهد مۇنداقبىراق بولسىمۇ، 

 بىشارهتلىك ئۆزگىرىشلىرىنىڭ مهلۇم بهدىنىنىڭ ئادهم پهرھىزلهردهئائىت  بهدىنىگه ئادهم. 3
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 خۇراپاتلىق دهسهۋىيهسى پهنھازىرقى  بۇالر. قويۇلغان ئوتتۇرىغابارلىقى نوقتىسىدىن  خۇسۇسىيىتى

 ۋه گىرىشئۆزجىسمانىي  ئهگىشىپ يۈكسىلىشىگه تهرهققىياتىنىڭ پهنبىراق . لىنىدۇھېساب

ئىلمىي  ئۈستىدهيوقلىقى  -بار  نىڭمۇناسىبىتى بىلهن تهقدىرى كهلگۈسى ئادهمىنڭ ئاالھىدىلىكنىڭ

 دهلىللهش ئىكهنلىكىنى سهپسهتهئىلمىي قاراش ياكى  ئۇنىڭئىسپات ئارقىلىق ، نوقتىدىن ئىزدىنىش

  .الزىم

  

  جىنسىي پهرققه ئاالقىدار پهرھىزلهر. 2
 تۈزۈلۈشجىسمانىي  بۇ. ئايرىلىدۇئىككى جىنىسقا  دهپئايال  ۋه ئهر بىلهنئالدى  ئادهم

 ئىگه تۈسىگه مهدهنىيهت كۈچلۈكناھايتى  پهرق مۇنداق ، يهنهقالماستىن بولۇپال پهرق جهھهتتىكى

 لۇقمهۋجۇد ئوبيېكتىپ پهرقئاياللىق جىنسىي  ئهر ئىچىده مهدهنىيهتئوخشىمىغان . بولىدۇ

ئهخالق،  پهرق رېئال مۇنداق ئوتتۇرسىدىكىى جىنىس ئىكك، باشقا تۇنۇلغاندىن سۈپىتىده

 ھهم قىلىدۇ قۇبۇل چهكلىمىسىنى ھادىسىلىرىنىڭ مهدهنىيهتقاتارلىق  يۇسۇن، ئادهتئىجتىمائىي 

جىنىس  ئهر ھهممىسى دېگۈدهك مهدهنىيهتلهر ھهممه دۇنيادىكى. ئهتتۈرىدۇ  ئهكس ئۆزىده ئۇالرنى

سىغىشمايدىغان بىر قاتار  ۋه ئۆتۈشمهيدىغانرا ئا ئۆز ئوتتۇرىسىدائايال جىنىس  بىلهن

ئايالالرنى  بىلهن ئهر تۇساقتهكگوياكى بىر  چهكلىمىلهر بولۇپ، بۇقىلغان  بهرپا چهكلىمىلهرنى

. تۇرىدۇ پهرقلهندۈرۈپ قهتئىي تهرهپلهرده... پائالىيىتى  ، تۇرمۇشپسىخىكا، قىلىق - ھهرىكهت

  . لىنىدۇھېساب بولۇپئادىتى  هرھىزپ كۆلهمدىكى دۇنياۋىي پهرھىزلهر مۇنداق

 ساھهلىرىدهقايسى  ھهر تۇرمۇشنىڭ پهرھىزلهرئائىت  پهرقىگهجىنىس  جهمئىيىتىده ئۇيغۇر

 تهكىتلىنىپباشتىن ئاخىر قاتتىق  پهرقى ئايالالرنىڭ بىلهن بولۇپ، ئهرلهريىلتىز تارتقان  چوڭقۇر

 ھهمده ئهرلهرگه ۋهئايالالر   ئاساسهن هپهرقىگجىنىس  ئۇيغۇرالردىكىبىز . مهسىلىدۇربىر  كهلگهن

 مۇالھىزه قىسقىچه  بۇيىچه نۇقتا قانچهبىر  تۆۋهندىكى پهرھىزلهرنىئىككى جىنسقا قارىتىلغان  ھهر

  .  ئۆتىمىزقىلىپ 
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  پهرھىزلهرئائىت  پهرقلهندۈرۈشكهجىنىسنى  .1

كهسىپ،  يهنه، قالماستىن  پهرقلىنىپ جهھهتتهجىسمانىي  يالغۇزئايالالر  ئهر ئۇيغۇرالردا

 پهرقلهندۈرۈپ تهرهپلهردىمۇ...  ئاالقهئىجتىمائىي ،  سۆز–  تۇرۇش، گهپ - خىزمهت، يۈرۈش

 ھالهتلهر تېنىدىكى ئهرلهرنىڭبىرقىسمىدا   پهرھىزلىرىنىڭ ئۇيغۇرئائىت  تېنىگه ئادهمبىز . قارىلىدۇ

 ئېگه خۇسۇسىيهتكه تلىكبىشارهقارشى  – قارمۇ تۇپتىن  ھالهتلهرنىڭ تېنىدىكى ئايالالرنىڭ بىلهن

ئىجتىمائىي  ، پۈتۈنھالدا مۇناسىپ شۇنىڭغا. ئىدۇق ئۆتكهن سۆزلهپبولىدىغانلىقىنى 

 پهرھىز چوڭناھايتى  كېتىشىئارلىشىپ  پهرقلهندۈرۈلمهي ئايالالرنىڭ بىلهن ئهرلهر پائالىيهتلهرده

مۇھىتى،  دهنىيهتمه يهنه ئهمهس، بهلكى مالىمانچىلىقنىڭال ئهمهلىي بولۇش بولۇپ، مۇنداق

 ئهزهلدىن ئۇيغۇرالر. قالىدۇ بولۇپ سهۋهبى كېتىشنىڭمۇئارىلىشىپ  خاراكتېردىكى ۋه پوزىتسىيه

ئالدى  ئهڭ پهرق بۇنداق. كهلگهنقاراپ  بىلهن ئېتىبار بهك تۇرۇشىغا پهرقلىنىپ جىنىسنىڭئىككى 

 ئورۇندائاكتىپ  ۋهساسىي ئا بولۇشتهك باشقۇرغۇچى ئهرلهرنىڭ قۇرۇلمىسىدا جهمئىيهت پۈتۈن بىلهن

ئاددىي ياردهمچى، قىلىدىغان  مۇالزىمىتىنى ئهرلهرنىڭبولسا باشتىن ئاخىر  ، ئايالالرنىڭ تۇرغانلىقى

بىز . ئىپادىلىنىدۇ تۇرغانلىقدا ئورۇندا باشقۇرۇلغۇچى بولۇشتهكئىشتىراكچىسى  پائالىيهتلهرنىڭ

 بولغانلىقىدهك ئۈستۈن ھوقۇقىنىڭ) ايالالرئ جۈملىدىن(ئانىالر  دهۋرىدىكى ئۇرۇقداشلىقئانىلىق 

 ھالهت، ئۇنىڭناھايىتى يىراقتىكى بىر خىل ئىجتىمائىي  ئۇ چۈنكى. تىلغا ئالمايمىز ئهھۋالنى

 ئۇ. ئهمهس گهۋدىسى دهسلهپكى نهق جهمئىيىتىنىڭ مىللهتلهرھازىرقى زامان  دهۋرلهر ئۇ ئۈستىگه

 مىللىتىنىڭ ئۇيغۇر. خاالس ھالهتئورتاق بىر  هتكهئىنسانىي ، پۈتۈنئايرىلمىغان مىللهتلهر پهقهت

 ، پۈتۈنقىلغان ئىدارهئىشلىرىنى  ھاكىمىيهت تۇرۇپ مهۋقهده ئۈستۈن مۇتلهق ئهرلهرتارىخىدا 

ئايالالر بولسا . بولغان تهشكىللىگۈچىسى، باشقۇرغۇچىسى پائالىيهتلىرىنىڭ غوللۇق جهمئىيهتنىڭ

يازما  بهزى دهۋرىدىكى ئىدىقۇت ھهتتا. بولغان قىلغۇچىخىزمىتىنى كۈتكۈچى،  ئهرلهرنى

ئىجتىمائىي .  كهلگهن تۇرۇپ ئورۇندىمۇ سېتىلغۇچى ئۆتۈپقولغا  -قارىغاندا قولدىن ھۆججهتلهرگه

ئىشالر گوياكى  نۇرغۇن. پهرقلهندۈرۈلگهن كهسكىن ئايالالرمۇ بىلهن ئهرلهر ئىچىده تهقسىماتىئىش 

 ئۈچۈنقىلىشى  ئايالالرنىڭالبىر قىسىم ئىشالر بولسا  ، يهنهپۈتۈلگهندهك ئۈچۈنقىلشى  ئهرلهرنىڭال
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 ئهرلهرنىڭ بۇئايالالر قىلىدىغان ئىشالرنى قىلسا  ئهرلهر. شهكىللهنگهن ۋهزىيهتبىر  پۈتۈلگهندهك

ياخشى  ئىشنىڭ ، بۇنداقئىشىنى قىلسا ئهرلهرنىڭئايالالر النغان، ھېساب ھاقارهت چوڭ ھهممىسىگه

ياكى  ۋهقىلىنغان   تهخمىن  تۈگهللىنىدىغانلىقى بىلهن ىقى، پاالكهتبهرمهيدىغانل ئاقىۋهت

 بۇ دىگىنىمىزدهئىش . تۇنۇلغان سۈپىتىده بهلگىسى ئهدهپسىزلىكى، ئاتىكاچىلىقىنىڭ ئايالالرنىڭ

،  كېچهك –، كىيىم ...) ھۈنهرۋهنچىلىكقول . دېھقانچىلىق( پائالىيىتى  ئىشلهپچىقىرىش تۈرلىك

 تۇنۇش دهپئايالالرنى ئاجىز ئۇمۇمهن، . كۆرسىتىدۇ تۇرۇشنى– ېتىق، يۈرۈشس –سودا تۇرالغۇ، 

بىر  تهرىقىسىدهمىسال  يهردىن بۇ. چهكلهنگهنقىلىشى  ئايالالرنىڭئىشالرنى  نۇرغۇن سهۋهبىدىن

 ھهرقانچه. ئۇرمايدۇ ئاسانلىقچهدادىالر قىزلىرىنى  ئۇيغۇرالردا. ئۆتىمىز كۆرسىتىپ پهرھىزنى قانچه

ئايالالر  ئهرلىرى ئۇيغۇر. بېرىدۇ قۇيۇپئانىغا  بۇنى تهقدىردىمۇئىشنى قىلغان  ېلىدىغانك غهزىبى

  . قىلىدۇ پهرھىزتىللىشىشتىن ئۇرۇشۇشتىن،  بىلهن

بىر قىسمى  پهرھىزلهرنىڭ  چهكلهيدىغان كېتىشىنىئارىلىشىپ  ئايالالرنىڭ بىلهن ئهرلهر

ئايالالرغا ئوخشاش  ئهرلهرنىڭ يغۇرالرئۇ. قارىتىلغان كېچهككه -كىيىم  ۋه تۇرۇش - يۈرۈش

 بۇ. كۆرىدۇئىنتايىن يامان  ياسىنىۋېلىشىنىئوخشاش  ئهرلهرگه ياشسىنىۋېلىشىنى، ئايالالرنىڭمۇ

 ۋه تۇرۇشىنى – تۇرقى، چېچى، يۈرۈشچىراي  ئهرلهرنىڭبولسا " ياسنىش" دېيىلىۋاتقان يهرده

شهكلى، چاچ كېچهك،  –كىيىم   ايالالرنىڭمۇئ قىلىۋېلىشىنى، ھهمده ئايالالرچه كېچىكىنى –كىيىم 

 ئۇيغۇرالر شۇڭالشقا. كۆرسىتىدۇ بولۇۋېلىشىنى ئهرلهردهك تۇرۇشىدا – تۇرقى، يۈرۈشچىراي 

 ، گۈللۈكقىلىشىنى ئېسىشىنى، پهرداز بويۇملىرى زىننهتلىرىغا ... چاچ ، تىرناق،  يۈز ئهرلهرنىڭ

قويۇشى، چاچ  كالته ئايالالرنىڭمۇ. قىلىدۇ پهرھىز كىيىۋېلىشىنىكىيىم  رهختلهرده ئوچۇق رهڭگى ۋه

 شۇنداقكىمكى . چهكلهيدۇ كېيىۋېلىشىنىكىيىم  رهختلهردىنيىرىك  ۋهھالدا قوپال  قهستهن

 بويىچه قائىدهئىسالمىي  يهنه. بولىدۇ دۇچار ئهيىپلىشىگه كۈچلۈك جهمئىيهتنىڭ ئۇالر قىلىدىكهن

 ئهرلهرنىڭ. قىلىدۇ پهرھىز سېلىشتىن ئۈزۈكلهرنى التۇن، ئكىيىم كىيىش رهختلهردىن يىپهك ئهرلهر

جايىز بولمايدىغانلىقى  قهتئىي كېيىشىنىڭ كىيىملهرنى سېلىشىنى، يىپهك ئۈزۈكلهرنى ئالتۇن

تاقاشتىن  ئۈزۈك ئالتۇن ئهرلىرى تىن، ئۇيغۇرسهۋهب شۇ. باردۇر ھهدىسلهرمۇتوغرىسىدا بىر قاتار 
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ناھايتى ئاز  ئهگىشپ ئۆسۈشىگه سهۋىيهسىنىڭ تۇرمۇش گىللهردهمهز يېقىنقىبىراق . قىلىدۇ پهرھىز

  . سالماقتا ئۈزۈك ئالتۇن ئهرلهرساندىكى 

 ئهرلهرمۇ ئېتىشتاماق  گهرچه. ئېتىشتۇربىرى تاماق  ئىشىنىڭ چوڭئائىلىدىكى  ئايالالرنىڭ

ياكى  ېتىشىنىئتاماق  ئهرلهرنىڭ ئۇيغۇرالر بولسىمۇ، ئهمماقىلسا بولىدىغان ئىش  ۋهقىالاليدىغان 

ئېتىشتىن، تاماق  ئهرلهر شۇڭالشقا. قارىمايدۇ ، دهپياخشى ئىش بېرىشىنى ياردهم ئىېتىشكهتاماق 

، قاچا ) قىلىدۇ ئهرلهرمۇ بۇنىئىش بولغاچقا  مۈشكۈل يېقىشنان  تونۇرغا(  يېقىشتىنئوچاققا نان 

 ئېىلپ ىشى، ئهخلهت، كۈلسۈپۈر ئۆي ئهرلهرنىڭباشقا  ئۇندىن. قىلىدۇ پهرھىز يويۇشتىن قۇمۇچ –

  . قىلىدۇ پهرھىز يېرىشتىن ئوتۇنئايالالر  ئهكسچه بۇنىڭ. النمايدۇھېساب ئهھۋالياخشى  تۆكۈشى

 ئىشلهپچىقىرىش دېھقانچىلىقئاياللىرى  تهرهپته، ئۇيغۇرپائالىيىتى  ئىشلهپچىقىرىش

پائالىيهتلهر، مهسىلهن، ق لىكىن ئىنتايىن ھالقىلى. قىلىدۇئوخشاشال ئىشتىراك  ئهرلهرگه  ئهمگىكىگه

ئايالالر  ناۋادا. قاتناشتۇرۇلمايدۇقاتارلىقالرغا  ئۇسسۇشئاشلىقنى  ۋه ئېلىشخامان چېچىش،  ئۇرۇق

 ھېيىزدار بولۇپمۇ. قارايدۇ دهپ بولمايدۇ بهركهت ئۇسسائاشلىق  چهشلهپخامان ، چاچسا ئۇرۇق

قاتنىشىشتىن  تۈرىگه كۆپىنچه ئهمگىكىنىڭ قدېھقانچىلىئايالالر  تۇرغان مهزگىلىده نهفاس ۋهئايالالر 

 ئادهت چهكلهيدىغانقىلىشىنى  سېتىق –سودا   ئايالالرنىڭ ئۇيغۇرالردا. قىلىدۇ پهرھىزقاتتىق 

 دهرىجىدهھازىر زور  ئهھۋال بۇ ئهمما. ئىدى  مهۋجۈت بىردهك جهمئىيىتىده ئۇيغۇر قهدهرئازادلىققا 

  .  ئۆزگهردى

 – چهك مۇئهييهن ئوتتۇرسىداپائالىيىتى  ئايالالرنىڭ بىلهن هرئهرل ، ئۇيغۇرالرداقىسقىسى

  قۇرۇلمىسىنىڭ جهمئىيهت ۋه يۈكسىلىشى تهقسىماتىنىڭئىجتىمائىي ئىش . بهلگىلهنگهن چېگرا

 ساھهلىرىده پائالىيهتلهرده، خىزمهت چوڭراق نىسپهتهن دهۋردهھازىرقى ئهگىشپ،  ئۆزگىرىشىگه

بولسىمۇ،  بولۇۋاتقان بهھرىمان مهنپهئهتتىن ۋه ھوقۇق ئىشلهپ، باراۋهر باراۋهرئايالالر  بىلهن ئهرلهر

 يهنىال پهرقى ئايالالرنىڭ بىلهن ئهرلهر ساھهلهردهئىجتىمائىي  نۇرغۇنئارىسىدىكى  خهلق

 بىلهنئالدى  تهشهببۇسلىرى باراۋهرلىكياكى " ئهركىنىلىكىئايالالر ". مهسىلىدۇر تهكىتلىنىدىغان

ئاالھىدىلىكى  ھېسسىي - قۇۋۋىتى، ئهقلىيجىسمانىي قۇرۇلمىسى،  تهن نىڭئايالالر ۋه ئهرلهر
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  زۆرۈرىيىتى يوقىتىۋېتىشنىڭمۇ بۇنى ۋه قىلىۋېتهلمهيدۇيوق  پهرقلهرنى جهھهتلهردىكىقاتارلىق 

ئورنى بار  ۋه ھهسسىسى ئايالالرنىڭمۇ ۋه  ئهرلهرنىڭمۇ ئىچىدهبىرلىكى  مهدهنىيهتئوخشاش . يوق

مۇستهھكهملهش،  تېخىمۇ ئورۇننى ئهشۇ دهلرولى  پهرھىزلهرنىڭئائىت  پهرقىگهجىنىس . بولىدۇ

ئارىلىشىپ  دائىرىسىنىڭ پائالىيهتخاس  ئۆزىگه جىنىسنىڭئىككى  شهكلىده ئهخالق، يوسۇن

  . ئىبارهت ئېلىشتىنىئالدىنى  كېتىشىنىڭ

  پهرھىزلهرئائىت  ئېزىقتۇرۇشقاجىنسىي . 2

  ساھهلهردهدائىرىسى قاتارلىق  پائالىيهت ۋهقىلىق ركهت، ھه سۆز ئوتتۇرسىدائىككى جىنىس 

بىرىدىن  –بىر  جىنىسنىڭئايال ئىككى  ئهر تۇرغۇزۇلىشى چهكلىمىلهرنىڭ پهرھىزلىكبىر قاتار 

ئايالالر  بىلهن ئهرلهر ، مۇھىمىقالماستىن بولۇپال كاپالهتلهندۈرۈش تۇرۇشىنى پهرقلىنىپ

چىقىدىغان  مهيدانغاھالدا  ئهگهشكهنجىنسىي خاھىشقا  بېرىدىغان يۈزئاسانال  ئوتتۇرىسىدا

 بهلگىلىرى ئهرلىكبارلىق  ئهرلهرنىڭ ناۋادا. ئىبارهت توسۇشتىن جهلىپكارلىقنى ۋه ئىزىقتۇرۇش

 مهدهنىيهت ھالهتخىل  ، بۇبولسا ئېنىقبارلىق ئاياللىق ئىپادىلىرى  ، ئايالالرنىڭمۇبولسا ئوچۇق

 بهلگه ئهشۇنداق ئهمهلىيهتته ، يهنهئىش سانالغاندىن باشقا شلىكتېگىئالقىشالشقا  ئىچىده مۇھىتى

يول  ئۆتۈشۈشكهئارا  – ئۆز ئوتتۇرسىدائايالالر  -ئهر دهل بولۇشى ئوچۇق، ئېنىق ئاالمهتلهرنىڭ –

 -ئهر ئۈچۈن نىمه. ئىبارهت نهتىجىسىدىن پهرھىزلهرنىڭئائىت  پهرققهقويمايدىغان جىنسىي 

 بىلهن ئهرلهر دهلبىرى  سهۋهبلىرىدىن تهكىتلىنىدۇ؟ بۇنىڭ كۆپ ىكشۇنچىل پهرقى ئايالالرنىڭ

  . ئىبارهت چهكلهشتىن ۋه تۇسۇش ئېزىقتۇرۇشنى ۋه ۋهسۋهسهجىنسىي  ئوتتۇرىسىدىكىئايالالر 

 - ئىېزىقىشجىنسىي  دېگۈدهك تامامهن پهرھىزلىرى چهكلهش قۇيۇشنى يالىڭاچ بهدهننى

 - تۇرۇش، سۆز – يۈرۈشباشقا  ئۇندىن. كهلگهنقا بارلىق مهقسىدىده توسۇش ئىېزىقتۇرۇشنى

 مهقسىدىده توسۇش ئېزىقىشنىمومكىنچىلىكى بولغان جىنسىي  بېرىش يۈز سهۋهبىدىن ھهرىكهت

 ئهزهلدىن ، ئۇيغۇرالرمىسال ئالساق  پهرھىزلىرىدىن خهلق ئۇيغۇر. بار پهرھىزلهرمۇ كهلگهنبارلىققا 

. چهكلىگهن كېتىشىنىئارلىشىپ  ئايالالرنىڭ ئهر تلهردهپائالىيه نۇرغۇن بىلهن لهرسهۋهب تۈرلىك

 قاھېسابئارالش ئىشتىراك قىلىشىنى  ئايالالرنىڭ - ئهر سورۇنلىرىغا ئېچىش كۆڭۈلقاتارلىق  مهشرهپ
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ئايالالر  بىلهن ئهرلهر ده...  مهرىكىلىرى مېھماندارچىلىق، نهزىره، ئۆلۈم ، ئادهتتىكىئالمىغاندا

ئايالالر بىر  بىلهن ئهرلهرئالمىغاندا  قاھېساب زۆرۈرىيهتنى ئاالھىده. رىدۇئولتۇ خانىلهردهئايرىم 

 ئوغۇل مهكتهپلهردىمۇ خۇسۇسىي ۋه مهدرىس پۈتۈنشارائىتىدىكى  ئىسالمىيهت. ئولتۇرمايدۇ خانىده

 ئوقۇتۇشئايرىپ  ئوغۇلالرنى بىلهنقىزالر . ئالغان دهرس ئورۇندائايرىم ئايرىۋېتىلىپ، قىزالر  -

ئىككى  سهۋهبى تۈپ بولۇشنىڭ بۇنداق. كهلگهن داۋاملىشپ قهدهرتاكى ئازادلىققا  تۈزۈمى

  . ئىبارهت چهكلهشتىن قېلىشنى بولۇپ  ئېزىقىشتا بىرىگه –بىر  جىنىسنىڭ

 كىشىلهرباشقا  ئايالالرنىڭ بىلهن ئهرلهر النمايدىغانھېساب تۇغقان بىۋاسته ئۇيغۇرالردا

بىر ئايال  بىلهن ئهربىر " ھهقته بۇ. لىنىدۇھېسابئىش  پهرھىزلىك تۇرۇشى يالغۇز ئهھۋالدابولمىغان 

 بىلهن دېگهنلىك، ئهرلهر بۇ. بار گهپ دېگهن" بولىدۇ شهيتان چوقۇم ئۈچىنچىسى تۇرغاندا يالغۇز

 پائالىيهتتىنناتوغرا جىنسىي  بىلهن ۋهسۋهسىسى شهيتاننىڭ ئۇالر تۇرغاندا يالغۇزئايالالر 

ئۇچرىشىشى، پىنھاندا  بىلهن ئهرلهرباشقا   ئايالالرنىڭ شۇڭالشقا. تۇردېگهنلىك ساقلىنالمايدۇ

 بولۇپ سهپهرداش ئهرلهرگهباشقا  ئۇنىڭ  جهريانىدا سهپهر(چىقىشى  سهپهرگه يالغۇز

قويغان  پۈتۈشۈپتوي قىلشقا  ئادهتته. لىنىدۇھېسابئىشالر  چهكلهنگهن) سهۋهبىدىنقالىدىغانىلىقى 

 ئۇچرىشىشىپىنھاندا  قىزالرنىڭ –قالغان يىگىت  چېتىلىپ بىرىگه – رىشتىلىرى بىر كۆڭۈلياكى 

 ئۇنى ۋه چهكلىمه مۇشۇنداقبىز تارىخىمىزدىكى بولۇپ،  جۈمىلىسىدىن پهرھىزئوخشاشال قاتتىق 

 ھهققىدىكى ئاقىۋهتلهرتراگىدىيىلىك  ۋه كۆرهش كهسكىن ئوتتۇرسىدىكىتاشالش  بۇزۇپ

 ئۇچرىشىش، بىللهبىر  ھهرقانداققىلىدىغان  پهيدا ۋهسۋهسهي جىنسى ئۇيغۇرالرنىڭ ئهھۋاالتالردىن

  .  كۆرىمىز كهلگهنلىكىنى چهكلهپ تۇرۇشىنى

ئايالالر  بىلهن ئهرلهربىر قىسمى  پهھىزلىرىنىڭ چهكلهش  ئېزىقتۇرۇشنىجىنسىي 

 جهمئىيىتىده ئۇيغۇر ئهنئهنىۋىي. قارىتىلغان كېچهككه - كىيىم ۋه بويۇمالرئىشلىتىدىغان خاس 

 – ئاسقۇلىرى، ئۇپا بهدهن تۈرلىك بويۇملىرى، جۈملىدىن پهرداز ھهرخىلايالالر ئىشلىتىدىغان  ئ

 ئهگهر نهرسىلهر بۇ. قىلىدۇ پهرھىز تۇتۇشتىن ۋه تېگىشتىن ئادهتته ئهرلهر گه...  ، خېنىلهر ئهڭلىك

كىيىمى بىر  لالرنىڭئايا بىلهن ئهرلهر. بولىدۇقاتتىق  تېخىمۇ چهكلىمه مۇنداقبولسا  ئايالالرنىڭيات 
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 بىرىگه –بىر  كېچهكنىڭ –كىيىم . ئېسلىمايدۇ يهرگهبىر  كېيىن يۇيۇلغاندىن. قويۇلمايدۇ يهرگه

بولسا  تهققاسالنغان كېتىشىگه تېگىشىپ بىرىگه -بىر بهدهننىڭ پهرھىزلهرده بۇ كېتىشى تېگىپ

 تۇرۇشى يېقىن ىيىملىرىنىڭكئىچ   ئهرلهرنىڭ بىلهنئىچ كىيىملىرى  ئايالالرنىڭ شۇڭالشقا. كېرهك

 دهۋردهھازىرقى . النغانھېساب بولۇپئىش  تېگىشلىك چهكلىنىشكه تېخىمۇ تۇرۇشى تېگىشىپياكى 

 ئېھتىياتچانلىقئىنتايىن  يۈگهندهئاياللىرى قاتناش قوراللىرىغا چىقىپ يول  ئۇيغۇر نۇرغۇن

 ئۇيغۇر. قىلىدۇ پهرھىز ىشىدىنكېت تېگىپ كىيىمىگه ئهرلهريات  كىيىمىنىڭ ئۆز بىلهن پوزىتسىيهسى

كىيىم  يۈرگهچكه، ئۇالرنىڭ ھالهتته مهستۇرهسوتقا چىققاندا   دهۋرلهردهئاياللىرى ئىلگىرىكى 

 لىنىپھېسابئىش  بهدئهخالق ۋه ھاقارهتلىكئىنتايىن  چېقىلىش پههرىجىسىگه ۋه كېچىكى

بىر رولى  تۇرۇشنىڭ الهتتهھ مهستۇرهئارتىپ  پهرىجه. تۇرغان ئۇچراپ ئهيىبلىشىگه جهمئىيهتنىڭ

 كۆرهلمىگهچكه، ئۇالرغا ئېنىققامىتىنى  تۇرقىنى، قهددىچىراي  ئايالنىڭ  مهستۇره شۇكى، ئهرلهر

  . بوالاليدۇخالىي  ئاساسهن ئېزىقىشتىن ۋه ئىستهكبولغان جىنسي 

 تۇرالغۇ ئۇسۇلىبىر  يهنه ئاشۇرۇشنىڭئىشقا  پهرھىزنىخىلدىكى  مهزكۇر ئۇيغۇرالردىكى

. قىلىش بولغان بهرپا خانهخاس  ئۈچۈنقىزالر  -ياكى  ئايال  بۆلۈش ئىككىگهھويلىنى  لهردهئۆي

 ئىمكانىيىتىگه كۆرۈشئائىلىدىكى ئايالالرنى  شۇ ئهرلهريات  كىرگهنقىلغاندا سىرتتىن  مۇشۇنداق

. يتتىكۆرهلمه ئهرلهرنىئائىلىدىكى  شۇ ئايالالرمۇيات  كىرگهنئوخشاشال سرتتىن ئېرىشهلمهيتتى، 

. جىنسىي قوزغىلىش ياكى خىيالدىن خالىي بوالاليتتى دهرىجىدىكى ئهقهللىي ئهڭ بىلهن بۇنىڭ

 يهرلهردهساندا  -ئاندا پهرھىز دىگهن" بولمايدۇ ئۆتسهئالدىدىن  خورازنىڭقىزالر " يهنه ئۇيغۇرالردا

 خورازنىڭبىراق ، بولسىمۇ پهرقئارىسىدا ناھايىتى زور  توخۇ بىلهن ئادهم گهرچه. قالىدۇ ئۇچراپ

 پهيدا تۇنۇشنىڭ مهلۇم نىسبهتهنجىنىسقا   ئهركهكقىزالردا سهۋهبىدىن،  بولۇشجىىنسلىق  ئهركهك

  . قويۇلغان ئوتتۇرىغا پهرھىزمۇ كۈلكىلىك مۇشۇنداق تۇتۇلۇپ كۆزده قېلىشى بولۇپ

 مۇتېخى پهرھىزلهرئائىت  ئېزىقتۇرۇشقاجىنسىي  ئۇيغۇرالردىكى سهۋهبىدىنئىسالم دىنى 

 ھهرقانداققىلىدىغان  پهيدا ئىستهكجىنسىي  ئوتتۇرسىدائايالالر  - ئهر  ئۇمۇمهن. مۇستهھكهملهندى

ئايالالر  - ئهر. ئۇچرىدى چهكلىمىگه بىردهك سۆز - تۇرۇش، گهپ – سورۇن، شهيئى، يۈرۈش
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ـ قىلىش  سۆزلهرنىقىلىق  ؛ بهدزىناسى ـ كۆزنىڭئارا تىكىلپ قارىشىش  – ئۆز ئوتتۇرىسىدا

 قولنىڭبولسا  ، تۇتۇشسىيالش؛ زىناسى ـ قوالقنىڭ ئاڭالش سۆزلهرنى ؛ شۇنداقزىناسى ېغىزنىڭئ

 تۇيغۇدايات ئايالالرغا قارىتا جىنسىي ؛ زىناسى ـ پۇتنىڭ مېڭىش ئۈچۈن ئىستهكجىنسىي ؛ زىناسى

 چهكلىنىدىغانقاتتىق  ھهركهتلىرىمۇ تهن ، ئهشۇنداققارىلىپ دهپزىناسى   ـ كۆڭۈلنىڭ بولۇش

 سهۋهب بولۇشىغا پهيدا ئاالمهتلهرنىڭجىنسىي  قىدهكيۇقىرى ئوتتۇرىسىدائايالالر  - ئهر. بولدى

 ئۇيغۇر ، ئهنئهنىۋىيسانىلىپ ھهركهت پهرھىزلىكئوخشاشال  ھهرىكهت ھهرقانداقبولىدىغان 

  . كهلمهكتهرول ئويناپ  قهدهرھازىرغا  جهمئىيىتىده

  پهرھىزلهرئائىت  بېسىمغاجىنسىي . 3

 بېسىمغا كۆپىنچهئايالالر  بۇيىچه ئهنئهنهقالغان  قېلىپ قهدىمدىن جهمئىيىتىده ۇرالرئۇيغ

 مهجبۇرقىلىشقا  رىئايه پهرھىزلهرگه كۆپ تىخىمۇ ئهرلهرگه جهھهتلهرده مهلۇم ھهم كهلگهن ئۇچراپ

 دېگهندهك"  ئۇرۇشماسلىق بىلهنئايالالر  ئهرلهر" پهرھىزلهردىكىئائىت  پهرققهجىنسىي . بولغان

 ھۆكۈمرانلىقئاتىلىق . تۇرىدۇئىپادىلىنىپ  كهمسىتىشئايالالرنى  دهرىجىده مهلۇم پهرھىزلهردىمۇ

بولغان  سهۋهبى تۈپ ئۇچرىشىنىڭ بېسىمغا نۇرغۇن ئايالالرنىڭيوقالمىغانلىقى  تېخى تۈزۈمىنىڭ

 ۆزلىرىنىئ  ئۇالرنىڭ ئاالھىدىلىكلهرروھىي  ۋه ، ئهقلىيجىسمانىي ئۆزىدىكى ، ئايالالرنىڭبولسا

 شۇكى، نۇرغۇن سهۋهبتاشقىرى بىر  ئۇنىڭدىن. تۇرسهۋهببىر  يهنه ئۇچرىتىۋاتقان بېسىمغا

 سۈپىتىدهبىر خىل يامانلىق  ھهمىشهيارىتىلىشىنى  ئايالالرنىڭرايونلىرىدا  مهدهنىيهت

ىقىشى چ كېلىپ ئايالالرنىڭدىنالردا  كۆپىنچه ھهتتا. مهۋجۇد رىۋايهتلهر - ئهپسانه تهسۋىرلهيدىغان

خىرستىئان ، دىنى يهھۇدى: مهسىلهن. ، تهسۋىرلىنىدۇقىلىنىپ ھهمراھيامانلىققا  ۋه شۇملۇق مهلۇم

 كهچۈرىشىھاياتنى باشتىن  مۇشهققهتلىك - جاپا دۇنيادا بۇ ئىنسانالرنىڭئىسالم دىنلىرىدا  ۋهدىنى 

 ئىسالمىيهتتىن ىڭئۇيغۇرالرن. سهۋهبىدۇر قوغلىنىشىنىڭ جهننهتتىن ۋه ئىزىشىنىڭ ھهۋۋانىڭ دهل

تهرهپتىن، بىر  يهنه. تۇرىدۇ ئورۇنداقاراش سالماقلىق  قىيۇقىرى چۈشهنچىلىرىدىمۇ كېيىنكى

 بولۇپ مهۋجۇد قهۋملهرنىڭ ۋه قهبىلهئىقتىدارى  تۇغۇش ئايالالرنىڭ دهۋىرلهردىكى ئىبتىدائىي

ئهكسچه،  ىشىنىڭقار تىۋىنىشئايال جىنىسقا  ۋهئايالالر تۇنۇپ،  دهپئاساس  تۇپ تۇرۇشىدىكى
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 شۇنىڭغا. تونۇلدى سۈپىتىدهئىپادىسى  يامانلىقنىڭ ھهمياخشىلىق  ھهمئايالالر  دهۋرلهرده كېيىنكى

 تۈزۈلگهن مهقسىتىده چهكلهش ھهرىكىتىنى ئايالالرنىڭ پهرھىزلهر شهكىللهنگهنھالدا  مۇناسىپ

  . نىزامالرغا ئايلىنىپ قالدى

 يهنه لېكىن. ئهمهس بولغانمۇ تۆۋهن بهكئىجتىمائىي  ئايالالرنىڭ بېرىتارىختىن  ئۇيغۇرالردا

 بۇ. تۇرىدۇ ئۇچراپ ساھهلىرىده ھهرقايسى تۇرمۇشنىڭ پهرھىزلهرئايالالرغا قارىتىلغان بىر قاتار 

 ۋاستىسى شهكىلدىكى ئادهت ئىشلىتىشنىڭ بېسىمئايالالرغا  ئېيتقاندا مهنىسىدىن تۈپ پهرھىزلهر

  . قالغان بولۇپ

قارىغاندا ئىجتىمائىي  ئهرلىرىگه ئۇيغۇرئاياللىرى  جهھهتته، ئۇيغۇر يهتلهرپائالى ئاممىۋىي

 دهپنه( مهرىكىلىرىگه ئۆلۈمبارلىق مهسىلهن، . قاتنىشىدۇئازراق  ئويۇنالرغا ، ئاممىۋىييىغىلىشالرغا

خوراز سوقۇشتۇرۇش، قوچقار . قىلمايدۇئايالالر ئىشتىراك ) تۇتۇلىدۇ كۆزده مۇراسىمى

 پائالىيهتلهرگهقاتارلىق ) ئۇسۇلىساما ( ئۇسسۇل كوللېكتىپبايرامالردىكى  ېيىتسوقۇشتۇرۇش، ھ

 شۇقاتناشماسلىقى  پائالىيهتلهرگه مۇنداق ئايالالرنىڭ. قاتناشتۇرۇلمايدۇياكى  قاتناشمايدۇئايالالر 

 شىشئۇچرى ئوتتۇرسىدىكىئايالالر  -ئهرئاسانال  پائالىيهتلهر ئاممىۋىي مۇنداق تىنكى، چۈنكىسهۋهب

ئهخالقى،  ئايالالرنىڭئىشالرغا قاتنىشىش  مۇنداق نهزىرىده خهلقياكى قىلىدۇ،  پهيدا ئېھتىمالىنى

  . قارىلىدۇ دهپ ماسالشمايدۇ تهبىئىتىگه

مهسىلهن، . بار پهرھىزلهرئايالالرغا قارىتىلغان بىر قاتار  جهھهتته تۇرۇش – يۈرۈش

 ئادهتته. قىلىنىغان پهرھىز مېڭىشىئالدىدا  رلهرنىڭئه جهمئىيىتىده، ئايالالرنىڭ ئۇيغۇر ئهنئهنىۋىي

 كېتىشكه ئۆتۈپ. ماڭىدۇئايالالر ئارقىدا ، ئالدىدا ئهرلهر كهلسه تۇغرا مېڭىشقا بىللهئايالالر  - ئهر

 ماڭغاندىمۇ بىلله خوتۇن - ئهر جۈپبىر . ئۆتمهيدۇ تهرىپىدىن ئوڭ ئهرلهرنىڭ كهلگهندىمۇتوغرا 

 تۇتۇپ، كۆكرىكىنىتىك  بېشىنى ئايالالرنىڭباشقا  ئۇندىن. ماڭىدۇىسىدا ئايال ئارق، ئالدىدا ئهر

 دېگۈدهك مېڭىش، يۈگۈرۈپ ئېلىپ قهدهم چوڭ زىياده. ئېلىنىدۇئىنتايىن يامان  مېڭىشى كېرىپ

 پهرھىزلىك ئۈچۈنئايالالر  ـ بۇالرتوختىماي قاراش  بۇياققا -  مېڭىش، ئۇياق مېڭىش، كۈلۈپ

ئىنتايىن يامان  ئولتۇرۇشنى قۇرۇپ بهدهشقان ئايالالرنىڭ يهنه ۇيغۇرالرئ. لىنىدۇھېساب ھهركهت
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 يانچه قويۇپ تهرهپكهبىر  پۇتىنىئىككى قويۇپ،  يهرگهياكى ساغرىسىنى  يۈكۈنۈپ. كۆرىدۇ

 خورهك چۈشكۈرۈشى، ئۇخلىغاندا سورۇندا ئاممىۋىي ئايالالرنىڭ. قىلىدۇ تهشهببۇس ئولتۇرۇشىنى

  . النمايدۇېسابھ ئهھۋالتارتىشى ياخشى 

  ھېيزدارلىق ئايالالرنىڭ يهنه بېسىمجىنسىي  ۋه كهمسىتىشئايالالرغا قارىتىلغان جىنسىي 

. ئىپادىلىنىدۇ پهرھىزلهردىمۇقارىتىلغان  تۇرۇشلىرىغا – ھهرىكهت، سۆز، يۇرۈش مهزگىلىدىكى

جىما  بىلهن رىئوقۇمايدۇ، ئېناماز  بۇيىچه قائىدهدىنىي  مهرگىلىده ھېيىزدارلىق ئۇيغۇرالردا

قىلىپ سالسا  مۇشۇنداق ۋه قىلىنىدۇ پهرھىز ئۆتۈشىئاتالپ  ئۈستىدىنباشقىالر  ئۇالرنىڭ. قىلمايدۇ

 دهپ لهر" ئادهمناپاك "ئايالالر  ھهيىزدار. جورۇيدۇ چۈشىدۇ، دهپداغ  يۈزىگه ئاتالنغۇچىنىڭ

 يېتىم – ، ئۆلۈمچىراق – ئېتىش، نهزىرهتاماق ئهمگىكى،  دېھقانچىلىق بهزى ئۇالرنىڭقارىلىپ  

 ئىشلهتكهن مهزگىلىده ھېيىزدارلىقباشقا  ئۇندىن. چهكلىنىدۇقاتنىشىشى  پائالىيهتلىرىگه

 بولۇپ، بۇئىش  پهرھىزلىكقاتتىق  قويۇش يهرگه ئۇچۇق كۆرىدىغانباشقىالر  ماتېرىيالالرنى

 جهھهتته ئهخالقىي. ۇكېلىد ئېلىپ لهرنى" ئاقىۋهتيامان "قاتار  - خىالپىلىق قىلىش بىر پهرھىزگه

 ، ھېيىزدارلىققىسقىىسى. لىنىدۇھېساب بولۇپ قېلىشى ئېچىلىپ ئهيىبىنىڭ چوڭ ئايالنىڭ شۇ بۇ

ئايالالرغا قارىتىلغان جىنسىي  پهرھىزلهربىر قاتار  بهلگىلهنگهن مهزگىلده ، بۇناپاكلىق بولغاچقا

  . كهلگهن مهيدانغا شهكلىدهئىپادىسى  روشهن ئهڭ بېسىمنىڭ

 شهكلىدىمۇ ئهخالق يهنه پهرھىزلهرئائىت  بېسىمغاجىنسىي كهمسىتىشكه، ي جىنسى

 بولۇشىنىتارتىنچاق تۆۋهن، نومۇسچان،  يۈزىنىڭ ئايالالرنىڭ - قىز  ئۇيغۇرالر. ئىپادىلىنىدۇ

ئادىتىنى  چهكلهش ئۆزىنىقىزالرغا كىچىكىدىن باشالپ  تونۇپ،  دهپ ئۆلچىمى ئهخالق

 سۈپىتىده مهسىله يوقۇرىقىالربولسا  ئۈچۈن ئهرلهر ۋه ئوغۇلالر. بېرىدۇ تهربىيه ھهققىده يېتىلدۈرۈش

 بولۇش شىجائهتلىكساقلىغان ئاساستا  ، نومۇسنىدادىللىق ئۈچۈنئوغولالر  ۋه ئهرلهر. قارالمايدۇ

توي قىلىشتىن  ئۈچۈنقىزالر شۇكى،  مهسىلهبىر  مۇھىم ئهڭ. سانىلىدۇ جۈملىسىدىن ئهدهبياخشى 

 تهلهب مۇشۇ بولۇپ، دهل ئهخالقسىزلىقچىققان  ئۇچىغا يوقۇتۇشئىپپىتى  ئىلگىرى قىزلىق

ئىسمىنى  ئهرلىرىنىڭ خوتۇنالر جهھهتته سۆز -  گهپ. ئهمهسقاتتىق  بهك نىسبهتهن ئوغۇلالرغا
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. بولىۋېرىدۇچاقىرسا  خالىغانچهئىسمىنى  ئاياللىرىنىڭ ئهرلهربىراق . چاقىرمايدۇ بىۋاسته

  .ۋهھهكازاالر

 تهكرارلىق چېغىمىزداقىلغان  تهھلىل ئادهتلهرنى  پهرھىز مهنسۇپ بۆلهكلهرگه يسىھهرقابىز 

ئالغان  تۈسىنى كهمسىتىش، بېسىمئايالالرغا قارىتىلغان  يهرده ئۈچۈن، بۇساقلىنىش  بېرىشتىن يۈز

 كىشىلهرنىڭ ھهممه دهرۋهقه، جهمئىيهتتىكى. قىلمايمىز مۇالھىزه تهپسىلىي يهنىمۇ پهرھىزلهرنىمۇ

 تېگىشلىكقىلىشقا  ئۆزلىرىگىمۇرىئايهياكى ئايالالر  چهكلىمىلىرى بهرگهن بهلگىلهپيالالرغا قارىتا ئا

 ئهزهلدىن كىشىلهرئىلغار پىكىرلىك  نۇرغۇن. مهۋجۇد تهكشىسىزلىك پهرھىزلهردهقارايدىغان  دهپ

 سىمبېئايالالرغا . كهچكهن ۋاز پهرھىزلهردىن خاراكتېرلىكئىشلىتىش  بېسىمئايالالرغا 

ئارىسىدا ساقالنغان  كىشىلهر مهلۇم پهقهت پهرھىزلهرئاشقان  ھهددىدىن شهكىللهندۈرىدىغان

 تهرهققىياتىغا دهۋر. كهلمهكتهياشاپ  ئىسكهنجىسىده بويۇنتۇرۇقالر شۇنداق ھېلىھهم بولۇپ، ئۇالر

 ھهمده، بولغان ئۆزگىرىش پهرھىزلهرده كۆپلگهن خاراكتېرلىك ھاقارهتلهشئايالالرنى  ئهگىشىپ

بولسىمۇ، ئالغان  ئورۇن تهدرىجى ئىدىيىسىدهئىدىيىسى ئايالالر " دۇنيالىق يېرىم"باراۋهرلىك، 

 تۈرده كهڭ ھېلىھهم پهرھىزلهر قىدهكيۇقىرىئالغان  تۈسىنى ئادهتجاھىل  ۋهبىراق قاتمال 

 هئهمهس، يهن ساھهسىدىال ئادهت - ئۇرپئادىتى  پهرھىزلهر ھالبۇكى، مۇنداق. ساقالنماقتا

 كېلىۋاتقانئىزچىللىقىنى سىاقالپ  تهرهپلىرىدىمۇ زامانىۋىي تۇرمۇشنىڭ ۋه ئىشلهپچىقىرىش

  . مهسىلىدۇر

" مۇقهددهس"بىر قىسىم  ، يهنهباشقا پهرھىزلهردىن قىدهكيۇقىرىئايالالرغا قارىتىلغان  ۋه ئهر

ساقلىنىش  زلهردىنسۆ – گهپ ۋه ھهرىكهتئايالالرغا ئوخشاشال بىر قاتار  بىلهن ئهرلهر ساھهلهرده

 ئهر مهجبۇرىيهتدىنىي  ۋه مهجبۇرىيىتى تۇرمۇشقىسىم  كۆپ مۇتلهق. بار چهكلىمىلهر ھهققىدىكى

ئىسالم  ئايالالرنىڭ بىلهن ئهرلهر ئۇيغۇرالردا مۇسۇلمان. ئېگه كۈچكهئوخشاشال  ئۈچۈنئايالالر  –

 رىئايهئوخشاشال  هرگهپهرھىزل ئۆتۈشى، نۇرغۇنئوخشاشال  مهجبۇرىيهتلهرنىدىنى ئىچىدىكى  

بولسۇن، جايالر  بولسۇن، مۇقهددهس نهرسىلهر مۇقهددهس مهيلى شۇڭا. قىلىنغان تهلهبقىلىشى 

مۇرسىملىرى،  يېتىم -  مهسىلهن، ئۆلۈم( پائالىيهتلهر ئاممىۋىيئالغان  تۈسدىنى  ۋهياكى جىددىي 



 121

 بويسۇنۇشى چهكلىمىلهرگهر ئايالالر ئوخشاشال بىر قاتا بىلهن بولسۇن، ئهرلهر) چىراغ -نهزىره

ئالغان  شهكلىنى) تۆرۈ( قانۇنى ئادهت ئهمهس، بهلكى تهرىپىدىالدىن  مهجبۇرىيهت مۇنداق. شهرت

  مۇستهھكهملهنگهن ۋه قويۇلغان ئوتتۇرىغا تهرىپىدىنمۇقاراشالر  خۇراپىيمۇراسىمالر، 

******************************************************  

 خۇالسسه تۆۋهندىكىدهك ھهققىده پهرھىزلهر شهكىللهنگهن ئاساسهن پهرقىگهي بىز جىنسى

  :قويااليمىز ئوتتۇرىغاپىكىرىنى 

ئاياللىق  -ئهر ئىنسانالرنڭ بىلهنئالدى  ئهڭ پهرھىزلهرئائىت  پهرققهجىنسىي ، بىرىنچى

 مهلۇم هنهي ئۇالرغا. شهكىللهنگهنئاساسىدا  لۇقمهۋجۇد ئوبيېكتىپ ئىبارهت پهرقىدىنجىنسىي 

 نۆۋهتته. سىڭگهن پوزىتسىيهسى بېسىم ۋه كهمسىتىشئايالالرغا قارىتىلغان جىنسىي  دهرىجىده

 ئۆزلىرىنى ئېڭىدىمۇ ۋهئىدىيىسى  ئايالالرنىڭ ئادهتلىرى پهرھىزخىلدىكى  بۇ تۇرغان بولۇپ مهۋجۈت

 ئېشىشىئىشقا   باراۋهرلىكىنىڭئايالالر  – ئهر مهۋجۇدلۇقىنى، ھهقىقىي ئهھۋالىنىڭ كهمسىتىش

 ئېلىپئىسالھات  ھهم  ئۆزگهرتىش كېسىل – ئۈزۈل كاتىگورىيىسىدىنمۇ ئادهت – ئۆرپ ئۈچۈن

  .چۈشهندۈرىدۇ كېرهكلىكىنى بېرىش

 ئادهت – ئۆرپباشقا  پهرھىزلهر شهكىللهنگهن ئاساسهن پهرققهجىنسىي ، ئىككىنچى

 ئۇنىڭ ساھهلىرىدهقايسى  ھهر ىڭتۇرمۇشن ئهمهس، بهلكى نهرسه تۇرغانھادىسىلىرىدىن ئايرىلىپ 

  سېستىمىسىنىڭ ئېتىكائىنسان  پهرھىزلهرئائىت  پهرقىگهجىنىس  ئۈستىگه ئۇنىڭ. ئىزنالىرى بار

سىياسىي  ۋهئىجتىمائىي  باسقۇچلىرىدا جهمئىيهتپاترىئارخاللىق  پۈتۈن بولۇپ، ئۇالر مهرمۇنى مۇھىم

 تهرىپىدىن شهرھلهنگهن، ئهرلهر دىنپىىتهردىنالر مۇستهھكهملهنگهن،  پىدىنىتهر كۈچلهر

 شۇڭا. كهلمهكته ۋه كهلگهن كهلتۈرۈپجا هب سۈپىتىده ئۆلچىمى ئهخالقئايالالر بولسا النغان، مهجبۇر

 ئهقىلغه چىقىرىۋېتىشقاتارىغا  نهرسه سهلبىي قويۇقال -قارا  ھهممىسىنى پهرھىزلهرنىڭ مۇنداق

مومكىن بولمايدىغان  ئۇزاققىچه خېلى گىتىشۈت تىنتۈپ ئۇالرنى ، يهنهبولمايال قالماستىن مۇۋاپىق

 .ئىشتۇر
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  جىنسىي تۇرمۇشقا ئائىت پهرھىزلهر. 3
  

ئاستىدىكى  تهقهززاسى تهبىئىي ئىبارهت قالدۇرۇشتىن نهسىل نوقۇل ھايۋاناتالردىكىئىنسانالر 

 قهئاالجىنسىي ، ھالقىپ قالدۇرۇشتىن نهسلساپ ، ھالدا پهرقلىقجىنسىي ئاالقىدىن  ئاڭسىز

ئىنسانالر جىنسىي . كهلدىقىلىپ  مۇئامىله شهكىلىده شهھۋانىيلىق، ئهخالق، تۈزۈم مهسىلىسىگه

 تونۇشئىلمىي ھالدا چهكلهش، قاتتىق چوقۇنۇش،  سىرلىقالشتۇرۇپ قورقۇش، ئۇنىئاالقىدىن 

 شۇنداق تهرپىدىنئىنسانالر  مهسىلىسى ئاالقهجىنسىي . كهچۈردى بېشىدىن باسقۇچالرنىقاتارلىق 

، قالدى بولۇپ ئوبيېكتى چوقۇنۇش ھهمزامانالردا  قهدىمكى ، ئۇقىلىنىدىكى ئىگه خاراكتېرگهقوش 

  . چهكلهندى دهپمۇناپاك قىلىق ، پاسكىنا بېرىتارىختىن  ھهم

 بىلهن ئېتىبار مهسىلىسىگه ئاالقهجىنسىي  ۋهجىنىس  بۇيانتارىختىن  ئهجدادلىرىمۇ ئۇيغۇر

جىنسىي  ۋه ئهزاجىنسىي  سۈرهتلهردىكىبايقالغان قىيا تاش  سىدىنتهۋهرايونىمىز . كهلگهنقاراپ 

 تېۋىنىشچاغلىرىدا جىنىسقا  مهلۇم ئهجدادلىرىمىزنىڭ قهدىمكى مهزمۇنالردىن تهسۋىرلهنگهن ئاالقه

 ئهخالقىي ۋهقاراش  كۆزدىنىي  دهۋرلهرده ھهرقايسى بىلسهك، كېيىنكىبولغانلىقىنى  ئىشهنچىلىرىده

قارىلىپ پىنھان  دهپناپاك ، قاتتىق نازارات قىلىنغانلىقىنى ئاالقىنىڭجىنسىي  ىنسهۋهبىدمىزانالر 

 خۇراپىي ھهمئىلمىي  ھهمقارىتا  مهسىلىسىگه ئاالقهجىنسىي بىلهن،  شۇنىڭ. كۆرىمىز تۇتۇلغانلىقىنى

 تۆۋهنده. كهلدىبارلىققا ) پهرھىزلهر( چهكىلىمه ۋهئارىالشقان بىر قاتار نىزامالر  لهرتهركىب

 بۇيىچه نۇقتا قانچهبىر  پهرھىزلهرنىئائىت  تۇرمۇشقاجىنسىي  ئىشهنچىلىرىدىكى خهلق ئۇيغۇرالرنىڭ

  . ئۆتىمىزقىلىپ  مۇالھىزه

  پهرھىزلهرئائىت  ئاالقىگهنىكاھتىكى جىنسىي . 1

 سېستىمىلىرىنىڭ ئېتىكا بارچه مۇناسىبىتى نىكاھنىڭ بىلهن ئاالقهجىنسىي  بېرىتارىختىن 

جىنسىي  ئېيتقاندا مهنىدىن مهلۇم كېلىشىبارلىققا  نىكاھنىڭ. كهلدى بولۇپ ۇنىمهزم يادرولۇق

نىكاھ قىلىش ئومۇمهن، . ئۇيغۇنالشتۇرۇلۇشىدۇر ئهخالقىگه قانۇنالشتۇرۇلۇشى، جامائهت ئاالقىنىڭ

نىكاھ شۇڭا، . چهكلىنىدۇ ئۆتۈلۈشى ئاالقىنىڭجىنسىي  ئوتتۇرىسىدا ئوبيېكىتالربارلىق  چهكلهنگهن
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 خۇددى ئۇيغۇرالر. ئېگه خاراكتىرىگه پهرھىزلىرىنىڭ ئاالقهجىنسىي  دهرىجىده مهلۇم ىزلىرىپهرھ

شارائىتىدىكى  تۈزۈمىتوپ نىكاھلىق  دهۋرلهردىكى قهدىمكىئوخشاش ئىنتايىن  مىللهتلهرگهباشقا 

ان قىلغ ئېتىقاد دىنىگه بۇددا ۋهمانى ، تارتىپ باسقۇچىدىن بولۇش ئاالقىدهقااليمىقان جىنسىي 

 باسقۇچلىرىغىچه، ۋه چهكلىنىش قهتئىيجىنسىي ئاالقىدىن  شهكىلدىكى ھهرقانداق دهۋرلهردىكى

جىنسىي  قانۇنسىز ۋه قانۇنلۇقئاتالغان  دهپ" زىنا" ۋه" جىما"ئىسالمىي شارائىتتىكى  كېيىنكى

 ئاالقهئالغان جىنسىي  تۈسىنى تىبابهت ۋه يۇسۇن قائىده تهدرىجىي باسقۇچىغىچه ئاالقىلهر

 ئىشهنگهندىنىغا  بۇددا ۋه دىنىگهمانى  ئۇيغۇرالر. كهلدى كهچۈرۈپباشتىن  جهريانلىرىنى

جىنسىي ، قاراپ دهپ" ناپاك ئىش" ، "يامان قىلىق ۋه قهبىھئىنتايىن "جىنسىي ئاالقىنى  مهزگىللهرده

قارىتا  هئاالقىگجىنسىي  كېيىنقىلىغاندىن  ئېتىقادئىسالم دىنىغا . چهكلهنگهن قهتئىيئاالقىدىن 

توي  كىشىلهرنىڭ يهتكهن قۇدرىتىئىسالم دىنى . كهلدىبارلىققا  ئۆزگىرىش روشهن پوزىتسىيهده

ۋاقىتتا، بىر  بىلهن شۇنىڭ. قىلىدۇ تهشهببۇس ئۆتكۈزىشىنى تۇرمۇشقىلىپ نورمال جىنسىي 

 ئىسالمىيهت ئۇيغۇرالر. چهكلهيدۇ قهتئىيجىنسىي ئاالقىنى  ھهرقانداقنىكاھتىن سىرت 

ئايالالر  - بولۇشىنى، ئهر ئاالقىدهنورمال جىنسىي  ئىچىدهنىكاھ  جهرياندا پۈتۈن ىدىكىىقادئېت

نىكاھ تونۇپ،  دهپ ئهخالق گۈزهل قاندۇرۇشنىجىنسىي ئىستىكىنى  تهرهپنىڭقارشى  ئوتتۇرسىدا

قىلىشنى ئىنتايىن  ئاالقهجىنسىي  بىلهن ئوبيېكىتالرسىرت  ئوبيېكىتالردىنقىلىشقا بولىدىغان 

  . كهلدىپ چهكلىنىقاتتىق  دهپچىققانلىق  قېلىپىدىنئىنسان قهبىھلىك، ھايۋانىيلىق، 

  پهرھىزلهرئائىت  ئاالقىگهنىكاھتىن سرتقى جىنسىي . 2

نىكاھ ، ئوخشىماسلىقىغا قارىماي ئېتىىقادىنىڭدىننىي  مىللهتلهرده ھهممه دۇنيادىكى

 ئهڭ بۇ چۈنكى. چهكلىنىدۇئىنتايىن  قىلىش ئاالقهجىنسىي  بىلهنكىشى  ھهرقانداقسىرتىدىكى 

. ئايالنغان خىسلهتكه ۋه تهبىئهتئىنسانغا خاس  چهكلهش بولۇپ، ئۇنى مهسله ئهخالقىي چوڭ

 ئىچىگه ئۆز تهرهپنىئىككى  مۇنداققىلىش  ئاالقهجىنسىي  بىلهن كىشىلهربولمىغان  دىئىرىسهنىكاھ 

توي قىلىپ بولغاندىن ، بىرى ؛ يهنهىشقىل ئاالقهجىنسىي  بۇرۇنتوي قىلىشتىن ، بىرى. ئالىدۇ

باشقا  خوتۇنالردىننىكاھىدىكى بارلىق  تۈزۈمده خوتۇنلۇق كۆپ( بىلهنكىشى  ئۈچىنچى كېيىن
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 پهرھىزىمۇ چهكلهشنىكاھتىن سرتقى جىنسىي ئاالقىنى . قىلىش ئاالقهجىنسىي ) بىلهنئايالالر 

توي   بىلهن پهرھىزى چهكلهشقىلىشنى  ئاالقهجىنسىي  تۇرۇپھالدا توي قىلماي  مۇناسىپ شۇنىڭغا

 پهرھىزىنى چهكلهشقىلىشنى  ئاالقهجىنسىي  بىلهننىكاھتىن سرتقى باشقا كىشى  كېيىنقىلغاندىن 

 دېگىنى" جىما."ئايرىلىدۇ دهپ" زىنا" ۋه" جىما" ئاالقهئىسالم دىنىدا جىنسىي . ئالىدۇ ئىچىگه ئۆز

" ، قوشۇلۇشىقىلىشى ئاالقهجىنسىي  رنىڭخوتۇنال -ئهر" بولۇپ،  ئىباره ئهرهبچه ئهسلىده

قىلغان  بىلهننىكاھالپ ئالغان ئايالى  ئاساسهن قائىدىسىگه شهرىئهت ئهرنىڭ بۇ. بولىدۇ دېگهنلىك

توي قىلمىغان (سرت  ئېرىدىن ئۆزياكى  خوتۇنىدىن ئۆزبولسا " زىنا". كۆرسىتىدۇجىنسىي ئاالقىنى 

زىنا بولسا . كۆرسىتىدۇقىلىشنى  ئاالقهجىنسىي  لهنبىكىشى ) بىلهنيات جىنس  ھهرقانداقبولسا 

" كهبىر گۇناھى" ئېيتىلىدىغاندائىم  بولۇپ، ئۇبىرسى  گۇناھالرنىڭ ئېغىر نهزىرىده ئالالھنىڭ

  . بىرىدۇر يامىنىنىڭ ئهڭالر ئىچىدىكى ) گۇناھ چوڭ(

ئاالقه، نسىي دائىرسىدىن ھالقىپ قىلىنىدىغان جى ئوبيېكتىنىكاھ كهلسهك،  ئۆزىگه نىڭمهقسهد

باشقا كىشى  جۈپتىدىن ۋهزىنا قىلىش  تۇرۇپتوي قىلماي ئېلىنغاندهك، تىلغا  يۇقىرىدازىنا  يهنى

زىنا قىلىشىنى  يىگىتلهرنىڭ –توي قىلمىغان قىز  ئۇيغۇرالر. ئالىدۇ ئىچىگه ئۆززىنا قىلىشنى  بىلهن

 قهدىمدىن ئۈچۈن قېلىشاقلىنىپ زىنادىن س ، ئۇيغۇرالرقارىغاندا مهنىدىن مهلۇم. چهكلهيدۇقاتتىق 

 تهلهبدىنىي  مهيلى ئۇيغۇرالر.  كهلتۈرگهنبارلىققا  ئادهتنى قىلىشتهكتوي  بالدۇرتارتىپال 

زىنا  بۇرۇنتوي قىلىشتن  بولسۇن، قىزالرنىڭ جهھهتتىن كۈچى ئادهتياكى  بولسۇن جهھهتتىن

 ئىختىيارىچه مهيلى(ويغان قىزالر زىنا قىلىپ ق تۇرۇپتوي قىلماي . قىلىدۇ پهرھىزقىلىشنى قاتتىق 

توي . قالىدۇ بولۇپئارىسىدا ناھايىتى يامان ئاتلىق  خهلق) بولسۇن مهجبۇرىيياكى  بولسۇن

 چاغالرغىچه يېقىنىقى. قىلىدۇ تهلهبقاتتىق  بولۇشىنىقىز  اليىقىنىڭ يىگىتلهرمۇقىلماقچى بولغان 

 ئهتىسى قېنىنىئاققان قىزلىق قويۇپ،  هختر رهڭلىكئاستىغا ئاق  قىزنىڭ كېچىسىتوي  ئۇيغۇرالردا

قىز چىققانلىقىنى  خوتۇنىنىڭ كۆرسىتىپ بۇردهرلىرىگه –دوست  يېقىنئانىسىغا ياكى  يىگىتنىڭ

توي  ئۇنى) ئىپپىتى ئىلگىرىال يوقالغان بولسا يهنى(قىز بولماي قالسا  خوتۇن ، ئهگهرئىسپاتاليدىغان

 بىلدۈرۈپ كىشىلهرگهئاندىن  ئۇرۇپقاتتىق  ھهتتاياكى  قويىۋېتىدىغانتاالق قىلىپ  ئهتىسى



 125

 ھالهتته مۇستهھكهمئىنتايىن  ھازىرمۇخىل قاراش  بۇ. ئىدى مهۋجۇد ئهھۋالالر ھهيدىۋېتىدىغان

 دىققهتئىپپىتىنى ساقالشقا ئىنتايىن  ئۆزىنىڭ قىزالرمۇ شۇڭا. تۇرماقتائارىسىدا ساقلىنىپ  خهلق

 نۇقتابىر  ئهرزيدىغانقىلىشقا  دىققهت. قىلىدۇ ئېھتىيات تىنقېلىش ئۇياتقائالدىدا  ، كىشلهرقىلىپ

. يهڭگىلرهكقىزالرغا قارىغاندا  نىسپهتهن ئوغۇلالرغا تهلىپىزىنا قىلماسلىق  بۇرۇنتويدىن شۇكى، 

 ئۆمۈرلۈك ئوغۇلالرغاقالمىسىال  بولۇپ ئاشكاره ئهگهرزىنا قىلىشى  ئوغۇلالرنىڭئارىسىدا  خهلق

  بۇرۇنتويدىن  ئوغۇلالرنىڭ خهلق شۇنداقتىمۇ. النمىغانھېسابئىش  دىغانكېلى ئېلىپ بهختسزلىك

 ئۇيغۇرالردا. ھامان تويىنى قىلىشقا ئالدىرىغان يهتكهن تۇتۇپ، باالغهتكه نهزهردهزىنا قىلماسلىقىنى 

  . شهكىللهنگهنئاساسىدا  پهرھىز شۇ ئهنه بولۇشىكىچىك  نىسبهتهن يېشىنىڭئىلگىرى توي قىلىش 

 ئهلۋهتته زىنامۇقىلىنغان  بىلهن ئادهمباشقا  جۆرىسىدىن كېيىنىپ بولغاندىن توي قىلى

 ئاالقهجىنسىي  بىلهنباشقا كىشى  جۈپىدىن. شهكلىدۇرئاساسىي  ئاالقىنىڭنىكاھتىن سىرت جىنسىي 

 ئوتتۇرىسىدىكى ئهزالىرى جهمهت بىلهنئالدى  بولۇپ، ئۇئىش  ئهخالقسىز ۋه قهبىھقىلىش ئىنتايىن 

 شهخسنىڭقىلىق  ، بۇنداققالسا ئۇندىن. بولىدۇ سهۋهبچى بۇزىلىشىغا نىڭمۇناسىبهتىق قانداشل

 بىلهن ئۈچىنچىدىن، بۇنىڭلىق. كېلىدۇ ئېلىپ تهسىر قهبىھ ھېسياتىغا ساالمهتلىكىگه، ئائىلىۋىي

شۇڭا، . چىقىرىدۇ كهلتۈرۈپ بۇزۇلۇشىنى ئهخالقىنىڭ، تهرتىپنىڭ بۇزۇلۇپ، جهمئىيهت ئائىله

 ئاالقهجىنسىي  قانۇنسىزبىر سىياسى  ھهرقانداق ۋهبىر دىن  جهمئىيهت، ھهرقانداقبىر  اقھهرقاند

 ئۇيغۇرالر. ئهمهس تۇتقان پوزىتسىيهسىنى قويۇۋېتىش مهيلىگهياكى  كهڭچىلىكغا قارىتا ) زىنا(

  ئايالىنىڭ ئهر بىرهر. كهلگهن چهكلهپزىنانى قاتتىق  بېرىتارىختىن  بويىچه ئهھكامئىسالمىي 

 ئۆلتۈرۈپئىككىسىنى  ھهر تۇتۇۋالساقالسا ياكى  ئۇقۇپزىنا قىلغانلىقىنى  بىلهن ئهرباشقا 

 بېرىدىغانجازاسى  ئۆلتۈرۈشقىلىپ  كېسهك -چالما  ئۇالرنى شهرىئهتياكى دىنىي ، تاشاليدىغان

 لهرتهقدىردىمۇ، كىشى ئۇچرىمىغانجازاغا  تهرىپىدىن شهرىئهت. تۇرغان بولۇپپات  -پات  ئهھۋالالر

  . بولغان تهس ھهقىقهتهن يۈرۈشى كۆتۈرۈپ يۈزىنىئارىسىدا  خهلق ، زىناخورنىڭبىلىپ قالسا

 بۇ. قىلىشىدۇرزىنا  جىنىسلىقالرنىڭئوخشاش  شهكلىبىر  يهنه قىلىشنىڭنىكاھ سىرتىدا زىنا 

رلىق باكېلىدىغان،  مۇخالىپ تهبىئىيتىگهئىنسان  بۇ. ئاتىلىدۇ دهپمۇ" لىۋاته"ياكى " لهۋۋاتلىق"
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 جىنسلىقالرنىڭئوخشاش  ئهللىرىده غهرب نۆۋهتته. قىلىقتۇر تۇرۇلغانقارشى  بىردهك جهمئىيهتلهرده

بىر يامان ئىجتىمائىي  سېلىۋاتقان ئهندىشىگه دۆلهتلهرنى ھهرقايسىزىنا قىلىشى  ۋه مۇھهببهتلىشىشى

جىنسلىقالر  ئهرىغاندا ئايال جىنسلىقالرغا قار، قارىغاندا جهھهتتىن ئۇمۇمىي. قالدى بولۇپ مهسله

قىلىش  لهۋۋاتلىق ئهرلهرنىڭ جهمئىيىتىدىمۇ ئۇيغۇرالر. ئۇچرايدۇ كۆپرهك لهۋۋاتلىقئارىسىدا 

 لهۋۋاتالرنىڭ ئېيىتقاندا، ئهر جهھهتتىن ئۇمۇمىيبىراق . قالىدۇ ئۇچراپساندا  - ھادىسىسى ئاندا 

ئاتايدۇ،  ھاقارهتلىك دهپ" جىقىزھې"، "قوڭچى" كىشىلهرنى مۇنداق ئۇيغۇرالر. سانى ئىنتايىن ئاز

ئىجتىمائىي  ھهرقانداقبولغان  بىلهن كۆرۈپ، ئۇالر پهسئىنتايىن  كىشىلهرنى مۇنداق ھهمده

تالالش  سۈپىتىدهاليىق  پهرھىزلهردهتالالشقا ئاالقىدار  ئوبيېكتىنىنىكاھ . ئۈزىدۇئاالقىنى 

ئوخشاش  ئاساسهن ئۇنىڭدا بولۇپ، كىشىلهربىر ئوخشاش جىنسلىق  ئوبيېكىتنىڭ چهكلهنگهن

قىلىنىدىغان ئىش  پهرھىزقاتتىق  شۇڭا. تۇتۇلغان كۆزده چهكلهشزىنا قىلىشىنى  جىنىسلىقالرنىڭ

  . النغانھېساب

  پهرھىزلهرجىماغا ئائىت . 3

 -  ئهرھاالل نىكاھلىق  ۋه ، قانۇنلۇقباشقا چهكلهنگهندىنقاتتىق  ئۇيغۇرالردازىنا 

 بهزىلىرى پهرھىزلهرنىڭ بۇ. بار پهرھىزلهربىر قاتار  ھهمئىت جىما قىلىشىغا ئا خوتۇنالرنىڭ

 دهپئىش  مۇقهددهس پائالىيهتنىجىنسىي  قويۇلغان، بهزىلىرى ئوتتۇرىغا نۇقتىسىدىنساغالملىق 

 دهپناپاك ئىش ، پاسكىنا پائالىيهتنىبولسا جىنسىي  بهزىلىرى شهكىللهنگهن، يهنهقارىغانلىقتىن 

 جهھهتلهردىكىقاتارلىق  ، ئۇسۇلىشارائىتى، ئورنىۋاقتى،  جىمانىڭ. قانچىق كېلىپقارىغانلىقتىن 

  .ئۆتىمىز شهرىھلهپ بۇيىچه نۇقتا قانچهبىر  تۆۋهندىكى پهرھىزلىرىنى ئۇيغۇر

بولمىغان  كۆپسانى  قېتىمچاغالردا جىما  بهزى: پهرھىزلىرىجماغا ئائىت ساغالملىق 

 مۇئهللىپلىكىده يۈسۈفى ئابدۇلھهمىدھاجى . زىدۇيهتكۈ تهسىر ساالمهتلىككهئىش  بۇ تهقدىردىمۇ

 ۋهقوليازمىالر  قهدىمكى، »دهرسلىكى نهزهرىيىلىرىتىبابىتى ئاساسىي  ئۇيغۇر« كهلگهن مهيدانغا

 بىردهكئائىت كىتابالردا  تىبابهتكهقىلىنغان  تهرجىمهتىللىرىدىن  ئهرهب ھهمپارس  ئۇيغۇرچىغا

كېسهللىكته، : بولۇپ، بۇالرتىلغا ئىلىنغان  پهرھىزلهر ۋهر قىلىدىغان ئىشال دىققهتجىما قىلىشتا 
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جىما  ۋاقتىداتوق  بهكقورساق ئاچ ياكى ؛ جىما قىلماسلىق چاغدىمۇقالغان  بولۇپ زۇكام ئهقهللىيسى

 ؛ زهئىپجىما قىلماسلىق مهزگىلىده ؛ نهفاسجىما قىلماسلىق مهزگىلىده ھهيىزدارئايال ؛ قىلماسلىق

يېمهسلىك، ئىچمهسلىك؛  نهرسىلهرنى سوغۇق كېيىنجىمادىن ؛ ا قىلماسلىقھارغىن چاغدا جىم ۋه

جىما  بىلهن كىشىلهرياشتىكى  چوڭ ؛ ئۆزىدىنئىستىنجا قىلماسلىق سۇدا سوغۇق كېيىنجىمادىن 

 مۇنداق. ئىبارهتجىما قىلماسلىق قاتارلىقالردىن  بىلهن ئۇسۇلالر ؛ نامۇۋاپىققىلماسلىق

 رىئايه بولۇپ، ئۇالرغاساغالملىقى چىقىش قىلىنغان  دهمىنڭئا ھهممىسىده پهرھىزلهرنىڭ

  . چىقىدۇ كېلىپ كېسهللىك تۈرلىكھالدا  مۇقهررهرقىلىنمىغاندا 

جىنسىي ئاالقىنى  مىللهتلهر دۇنيادىكى :پهرھىزلهرقاراشقا ئائىت  دهپجىمانى ناپاك 

 بىلله، يهنه لهنبىقاراش  دهپئىش  مۇقهددهس كۆزىتىشتىپ، ئۇنى نۇقتىسىدىن ساالمهتلىك

قاراشلىرى  جهھهتتىكى بۇ ئۇيغۇرالرنىڭ. قارايدۇ ، دهپجىنسىي ئاالقىنى ئىنتايىن ناپاك ئىش

 جۇنۇپ" ئۇيغۇرالر ئادهمنى يۇمىغان بهدىنىنى پۈتۈنبىراق ، چىقارغان مهنىي. گهۋدىلىكناھايتى 

 ئۆلهشكهن ئهرهبچىدىن سۆز بۇ. ئاتايدۇ دهپ" جانابهتلىك" ھالهتنى مۇنداق. ئاتايدۇ دهپ" ئادهم

 بىلهنچىقىش  ئېقىپ مهنىي مهخسۇس بۇسۆز. ئىگه مهنىلىرىگه"ناپاك بولماقبۇلغانماق، "بولۇپ، 

 ئادهمنى ئېقىتقان مهنىي ئىلگىرىمۇ ئىسالمىيهتتىن ئۇيغۇرالردا. ئىشلىتىلىدۇ ئادهمگهناپاك بولغان 

» تۈرك لۇغاتىت دىۋانۇ« كاشغهرىي مۇدمهھ ئهھۋالنى بۇ. بار ئىدى ئهھۋالالرقارايدىغان  دهپناپاك 

 257توم _  1» تۈرك لۇغاتىت دىۋانۇ«. (تىلغا ئالغان شهرھلىگهنده سۆزىنى" ئهلىقتى" ئهسىرىده

  .)قارالسۇن بهتكه -

» قۇرئان«ۋاقىتتا، بىر  بىلهن چهكلىنىش ئوقۇشىناماز  ئادهمنىڭ جۇنۇپئىسالم دىنىدا 

يېمهيدۇ، تائام قىلمايدۇ، ئىشلىرىنى  دېھقانچىلىق رقانداقھه ھالهتته جۇنۇپ. چهكلىنىدۇ ئوقۇشىمۇ

چىقمايدۇ،  باقمايدۇ، سهپهرگه قىلمايدۇ، مالمۇ قىلمايدۇ، ھۈنهر قىلمايدۇ، تىجارهت قۇرۇلۇش

ئىشنى قىلشتىن  ھهرقانداققىسقىسى ... . قاتناشمايدۇ مۇراسىملىرىگه يېتىم -  تۆكۈن، ئۆلۈم -توي

باال  يهنهقىلغاندىن باشقا  پهرھىزئىشالرنى قىلىشتىن  يوقۇرىقىدهك الرمۇئايال جۇنۇپ. قىلىدۇ پهرھىز

بولسا  تهرىپىئىككىنچى  پهرھىزلهرنىڭئاالقىدار  ئادهملهرگه جۇنۇپ. ئهتمهيدۇتاماق ئېمىتمهيدۇ، 
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 ئايالنىڭياكى  ئهر بىرهر كىشىلهر. يېقىنالشماسلىقىدۇر كىشىلهرگه جۇنۇپ ئادهملهرنىڭباشقا پاك 

. قىلىدۇ پهرھىز كېتىشىدىن تېگىپ بهدىنىگه ئۆز بهدىنىنىڭ بىلسه، ئۇالرنىڭ قىنىجۇنۇپلى

 مهجبۇر يۇيۇشقا بهدىنىنى پۈتۈن ئۇمۇ يۇقۇپ ئادهمگىمۇپاك  جانابهتلىكقىلمىغاندا  مۇشۇنداق

سىھرىي  ئىبتىدائىي بولۇپ، بۇئادىتى  پهرھىزئىنتايىن تىپىك  بۇ. قارايدۇ بولىدۇ، دهپ

 ئهكسقاراشنى  قهدىمىي بولۇشىدهك ئىگهتارقىلىشچانلىقىغا  قۇۋۋهتنىڭ كۈچىرلىق س تهپهككۇردىكى

  .ئهتتۈرىدۇ

 ۋه تېنىنىڭ ئادهمياكى جىما  ئاالقهجىنسىي : پهرھىزلهرچاغلىرىغا ئائىت  ئاالقهجىنسىي 

چىقىشىنى  پهللىگه يۇقىرى كېلىشى، ئۆزگۈرۈشنىڭ ھهرىكهتكه دهرىجىدهزور  ئهڭ كهيپىياتنىڭ

جىمانى قانداق چاغدا  ئېھتىياجىدىن كهيپىيات ۋه ، ئهمگهكچىقىرىدىغان بولغاچقا ۈپكهلتۈر

بىر  يهنه. چىققان ئوتتۇرغا بهلگىلىمىلهربىر قىسىم  ھهمقانداق چاغدا قىلماسلىققا ئائىت ، قىلىش

) هتسائ(چاغ  مهلۇم كۈن ، مهلۇمئاي مهلۇم سهۋهبىدىن ئېتىقاددىنىي  ۋه ئېتىقاد خۇراپىيتهرهپتىن، 

قوشۇلۇپ، قارىلىدىغانلىقى  دهپ ھهرىكهتناپاك  جىمانىڭ بىلهنقاراش  دهپ مۇقهددهس لهرنى

 ئادهمنىجىما . شهكىللهنگهن پهرھىزلهربىر قاتار  ھهمچاغالردا جىما قىلماسلىققا دائىر  مۇقهددهس

 ۋهايالرغا ئكۇنلهرگه،  شۇ شۇغۇللىنىش بىلهنچاغالردا جىما  ئۈچۈن، مۇقهددهسناپاك قىلىغانلىقى 

 دهپ مۇقهددهس ئۇيغۇرالر قهدهرھازىرغا . لىنىدۇھېساب بولۇپ ھۆرمهتسىزلىكچاغالرغا قىلىنغان 

 كۈنلىرى، ئۇلۇغالرنىڭبايرام  -  خاتىره مهلۇمئىسالم دىنىدىكى  كۆپىنچىسى ۋاقىتالرنىڭ كېلىۋاتقان

چاغالر  ئۆتهيدىغان مهجبۇرىيهتدىننى  كۈنلىرى، مۇھىميىغىلىش  كۈنلىرى، ئاممىۋىي تۇغۇلغان

 ئۆلۈم ئۇيغۇرالردا. سانىلىدۇئىش  ھاقارهتلىك چوڭ نهزىرىده خهلقچاغالردا جىما قىلىش  بولۇپ، بۇ

ئىشى ياكى ناپاك  ئېچىش كۆڭۈلجىنسىي . چهكلىنىدۇجىمادىن  مهزگىلگىچه مهلۇم كېيىنبولغاندىن 

جىما  كۈنگىچهقىرىق  دىگهنده كهم تۇغقانلىرى - ئۇرۇق ئۆلگۈچىنىڭقارالغانلىقتىن  دهپ ھهركهت

  .قىلىدۇ پهرھىزقىلىشتىن 

 ئۆتكۈزىدىغان تۇرمۇشجىنسىي  ئۇيغۇرالردا: پهرھىزلهرئائىت  ئورۇنلىرىغا ئاالقهجىنسىي 

 مهرىپهتلىكھازىرقى زاماندىكى روشهنكى، . بار بهلگىلىمىلهر قىسمهن ھهمقارىتا  ئورۇنالرغا
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پائالىيىتىدىن  ئاالقهجىنسىي  ئىنسانالرنىڭ ئىبتىدائىيپائالىيىتى  ئاالقهجىنسىي  ئىنسانالرنىڭ

 مهرىپهتلىك دهلبىرى  پهرقلهرنىڭ بۇ. پهرقلىنىدۇ دهرىجىده مهلۇم جهھهتتىن مۇددىئا ۋه مهقسهد

. بېرىشىدۇر ئېلىپئاستىدا  ئهھۋالبىر كىشى بولمىغان  ئۈچىنىچىجىنسىي ئاالقىنى  ئىنسانالرنىڭ

جىما  كىشلهرنىڭ. بارىدۇ ئېلىپ يۇشۇرۇنسىدىكى جىمانى ئىنتايىن ئارى خوتۇنالر -ئهر ئۇيغۇرالر

جىما  دېگهندىمۇ كهمقىلىش  بۇنداق. چهكلىنىدۇقاتتىق  قېلىشى كۆرۈپقىلىش ئىشىنى 

ئىشالرنى  مهلۇمبالىلىرى  ئۇيغۇرالر شۇڭا. ئۈچۈندۇربىر ئىزىدا ساقالش  كهيپىياتىنى قىلغۇچىنىڭ

 ئۈچۈن بولۇشپاك  جانابهتلىكتىن. ياتمايدۇ ئۆيدهبىر  بىلهن الرئۇبولغاندىن باشالپال  ئۇققۇدهك

ھازىرقى . قىلىدۇ ئېھتىيات بىلدۈرۈشتىن كىشىگه ھهرقانداقباشقا  قىلىشتىمۇ، بۇنىغوسلى 

جىما قىلىشتىن  ئوچۇقچىلىقتا تۇرىدىغان چۈشۈپئاپتاپ تۈۋىده،  دهرهخنىڭ مېۋىلىك ئۇيغۇرالر

 زىرائهت، )خانىقامهسچىد، ( سورۇنلىرى پائالىيهتدىنىي  ھهرخىل ، يهنهقىلغاندىن باشقا پهرھىز

قاتارلىق " سهيلىسىئوردام "، مازار، قهبرىستانلىق، مال قوتىنىئېتىزالر،  تېرىلىدىغان

قىلىش  بۇنداق. ساقلىنىدۇجىما قىلىشتىن قاتتىق  قاتارلىقالردىمۇ…  سورۇنلىرى پائالىيهتلهرنىڭ

 كۆرىلىدىغانئىنتايىن يامان  تهرىپىدىن بولۇپ، خهلق ھاقارهت ئېغىرجايالرغا قىلىنغان  شۇ

  .قىلىقتۇر

 ۋه قاندۇرۇش ئىستهكنىجىما قىلىش جىنسىي : پهرھىزلهرئائىت  ئۇسۇلىغاجىما قىلىش 

 بهدهن ببولۇپ، ئۇ ھهرىكهت قېزىئولوگىيىلىكقىلىنىدىغان  ئۈچۈن ئېرىشىش ئهۋالدقا

جىما  نامۇۋاپىق ئىلمىده تىبابهتچىلىكى ئۇيغۇر نۇقتىدىن مۇشۇ. ئهمهسگىمناستىكا  چېنىقتۇرىدىغان

. قارالغان بولىدۇ، دهپ سهۋهبچى كېسهللىككه مهلۇم ئۇسۇلالر بۇنداق ۋه چهكلهنگهن شهكىللىرى

يامان قىلىقالرنى  پهرهنتته ۋه شهخسته شۇ شهكىللىرىجىما  نامۇۋاپىققاراشالردا بولسا  بهزى يهنه

 سهۋهب بىرهر ئىككهيلهن خوتۇن – ئهر ناۋادا يهنه جهھهتته بۇ.  قىلىدۇ، دىيىلگهن پهيدا

بىر  دهيدىغان بولىدۇباال قىز  تۆرهلگهنچاغدا  ، شۇجىما قىلسا ئىچىدهئالدىراشچىلىق  تۈپهيلىدىن

  .باردۇر ئىشهنچمۇ خۇراپىي

 ھهققىدىمۇ شهكلىجىما قىلىش  تىبابىتىده مىللهتلهرنىڭ مۇسۇلمانباشقا  ۋه ئۇيغۇرالر
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 بىۋاسته ساالمهتلىكىگه ئادهمنىڭجىما قىلىش  ئۇسۇلداقانداق  جۈملىدىن. ىزامالر بارن ىلىكبهلگ

 تهرىقىسىده قىستۇرما يهرده بۇ. كهلگهن تهكىتلىنىپپىكىر باشتىن ئاخىر  دىگهن لىكمۇناسىبهت

 تىلىدىن ئۆزبىكتىلىغا  ئۇيغۇر مهزگىلده يېقىنقى ۋهبولغان  مهشھۇر بهك دۇنياسىدا مۇسۇلمان

دىكى جىما » لهززىتى ، ۋىسالخاسىيىتى ئهشياالر« ئهسهر ھهققىدىكى جىنسىيهت ئۆزلهشتۈرۈلگهن

 جالىنۇس": دىيىلىدۇ مۇنداقكىتابتا  شۇ. كۆرسىتىمىز تهرىقىسىده نهقىلئائىت بايانالرنى  ئۇسۇلىغا

قىلىش بىر  هئاالق تۇرۇپ ئۆره: قىلىدۇبايان  شۇنداقكىتابلىرىدا  ئۆز ھېكىم) سوقرات( پۇقرات ۋه

، قىلغاندا ئاالقه يېتىپيانپاشالپ  يهنه. چىقىرىدۇ كهلتۈرۈپ بولۇشىنى پهيدا ئىللهتلهرنىڭ مۇنچه

 دۈمئايالنى . چىقىرىدۇ كهلتۈرۈپ چۈشۈشىنىخام  ئۇرۇقنىڭ ھهمده بولىدۇ پهيدا كېسىلى بۆرهك

يوللىرىدا تاش  يدۈكچىقىرىدۇ، سۈ كهلتۈرۈپئاغرىقىنى  دوۋسۇن قىلىشمۇ ئاالقه قويۇپ ياتقۇزۇپ

 بىلهن شهھۋهتپهرهسلىك ۋه بولۇۋاتقاندا، ھېرىسمهنلىك بىلله بىلهن خوتۇنى ھهركىم. قىلىدۇ پهيدا

، قارىغاندا ئېيتىشالرغا. تۇغۇلىدۇكور  پهرزهنتى ، كۆپىنچهقارىسا يېرىگه ئۇياتلىق ئۇنىڭ

. ئىكهنىدىن بولغان قىلىقنى قىلىپ قويغانلىق ئهسكى شۇ ئاتىسىنىڭ بولۇشىكور  دهججالنىڭ

 ئاالقهئىككى ياقتىن  ھهر بىلهن خوتۇنكىمكى . ساقلىنىش الزىم جهزمهنقىلىقسىزلىقتىن  بۇنداق

 بهدبۇي قولتۇقى ۋهئاغزى ، بولسا پهرزهنتلىك بولغۇسىدۇر، ناۋاداگىرىپتار  لهنهتكه ، شۇقىلسا

 نهرسىلهرگه شپۇراق، گۈزهلخۇباشقا جىما قىلغاندا  ئۇندىن ①...". تۇغۇلىدۇ بولۇپ پۇريدىغان

بولدىغانلىقى  چىسهۋهب بولۇشىغا ، خۇشپىئېلچىرايلىق بالىنىڭ ، پۇراش، تۇغۇلغانقاراش

ئوخشاش " تىبابىتىنىڭزامان مىللىي  كېيىنكى بىلهن ئهمچىلىك ئىبتىدائىي بولۇپ، بۇ سۆزلهنگهن

" بولىدۇ داۋا ىگهنهرسئوخشاش  ئۆزىگه نهرسهئوخشاش قىلىدۇ،  پهيدا ئۈنۈمئوخشاش  نهرسه

  .ئىپادىلىرىدۇر قاراشنىڭ تۈپ دېگهن

. قىلىدۇ پهرھىزجىما قىلىشتىن قاتتىق  پىشابىگهئارقا  خوتۇنىنىڭجىما قىلىشتا  ئۇيغۇرالردا

ئسالم دىنىدا  ئۇ ، يهنهقالماستىن بولۇپال سهۋهبچىچىقىشىغا  كېلىپ كېسهللىكلهرنىڭبىر  بۇ چۈنكى

 ئېنىق ھهقته بۇ ھهدىسلىرىده پهيغهمبهرنىڭ مۇھهممهد. ىلىقتۇرق بهدقىلىنغان  مهنئىيقاتتىق 
                                                        

 -1ئاي  - 5يىلى  - 1997نهشرىياتى،  ئۇيغۇرچه، مىللهتلهر، »لهززىتى ، ۋىسالخاسىيىتى ئهشياالر«   ①
  .بهت - 61نهشىرى، 
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  .)قارالسۇننىكاھقا ئاالقىدار قىسىملىرىغا  كىتابلىرىنىڭ» ھهدىس«. (بار كۆرسهتمىلهرمۇ

 ئىكهنلىكى، بۇنىڭدىن ئىللهت قهبىھئىنتايىن  بۇنىڭ كىتابالردىمۇئائىت  تىبابىتىگه ئۇيغۇر

  .تهكىتلهنگهنق ساقلىنىش الزىملىقى قاتتى قهتئىي

تاللىشى  ۋه ھهۋىسى شهخسنىڭجىما قىلىش  بىلهن خوتۇنى شهكىلدهقانداق ، قىسقىسى

بىراق بولمىسىمۇ،  توقۇنۇشى مهنپهئهتھىچقانداق  بىلهن مهدهنىيهت ۋهدىن  بولۇپ، ئۇنىڭ

بىر قىسىم  يۇقىرىقىدهك نۇقتىسىدىن كهيپىيات ۋهساغالملىق قارىشى كۈچى،  ئهخالق، نومۇس

 ئادهتئارىسىدا  خهلقئىش بولغاچقا  مهخپىي ۋه شهخسىيئىش  ئۇ. قويۇلغان ئوتتۇرىغا ىزلهرپهرھ

بولغاچقا  ھهرىكهت چېتىلىدىغان دېگۈدهك ئادهم ھهممه ئۇ شۇنداقتىمۇ. كېتهلمهيدۇ ئېلىپ شهكلىنى

  . بولىدۇ ھالهتته يوشۇرۇن ئاممىۋىيلىقى ئۇنىڭ

******************************************************************* 

 بولۇپ، ئۇئادىتى  پهرھىز ئىگهتارىخقا  قهدىمئىنتايىن  پهرھىزلهرئائىت  ئاالقىگهجىنسىي 

جىنسىي  چۈنكى. تۇرماقتا بولۇپ مهۋجۇد قهدهرتارتىپ تاكى ھازىرغا  دهۋرىدىن تىۋىنىش توتېمغا

زىچ  بىلهن گۈللىنىشى ۋه ىمهۋجۇدلىقى، كۆپىيىش ئۇرۇقنىڭ، قهبىلىنىڭ، مىللهتنىڭ ئاالقه

. كهلگهنقىلىشىغا ئىرىشىپ  ئېتىبارئىزچىل  كسشلهرنىڭ مابهينىدهتارىخ بولۇپ، ئاالقىدار ئىش 

 نۇقتىسىدىن ، تىبابهتچىلىكقاراش دهپناپاك ، بىلىش مۇقهددهسجىنسىي ئاالقىنى  ئۇيغۇرالر

 تۈرلۇك قىلىشتهك ۇئامىلهم بىلهن پوزىتسىيهئىلمىي  نىسبهتهن دهۋردىكىھازىرقى  ۋه شهرھلهش

پائالىيىتى بولغاندىن  مهۋجۇدلۇق جهمئىيهتته بارچه ئاالقهجىنسىي . كهلگهن بولۇپ مهۋقهلهرده

 ئۆرپ خهلق. دۇر" ساھه چهكلهنگهن" كهلگهن ئۇچراپ تىزگىنلهشكهباشتىن ئاخىر  ئۇ ، يهنهسىرت

بىرىكىپ ئاندىن بىز  بىلهن تپائالىيهجىنسىي  جهھهتتىن مهلۇم ئادهتلىرىتىل  ئادهتلىرىدىكى -

تىل  نۇرغۇنقارىغاندا  جهھهتتىن شۇ. شهكىللهندۈرىدۇ تۈسلىرىنى" سهت، بهدقىلىق" دهۋاتقان

 پهرھىزلىرى ئاالقهجىنسىي . لىكتۇرمۇناسىبهت بىلهن پهرھىزلىرى ئاالقهجىنسىي  يهنىال پهرھىزلىرى

 ھالهتتىكى يېپىقجارى بولىدىغان  ستهتۈ مهخپىي ۋه يۇشۇرۇن ئهڭ ئىچىده ئادهتلهر پهرھىزبارلىق 

 قىلغۇچ ھهلئىستىلى قاتارلىقالرغا پهزىلىتى،  ئهخالقى، شهخسنىڭ جهمئىيهتنىڭ بولۇپ، بۇ ئادهت
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 شهخسنىڭقىلىش  رىئايه دهرىجىدهقانچىلىك  پهرھىزلىرىگه ئاالقهجىنسىي . كۆرسىتىدۇ تهسىر

 مهنىدىن شۇ. بهلگىلهيدۇيىسىنى پوزىتسى ۋهئورنى  تۇتىدىغان ئىچىده ئهخالقى جهمئىيهت

 ئهزاسىغا مىللهت تونۇپ، ھهربىر سۈپىتىده ئهخالق چوڭ ئهڭ ئهخالقنىجىنسىي  ، ئۇيغۇرالرقارىغاندا

 ئېڭىنىڭ كىشىلهر مهزگىللهرده يېقىنقى. ئىشلىتىدۇ قويىدۇ، بېسىم چهكلىمه بىلهن كۈچى ئادهت

 ۋه ئاالقهجىنسىي  ئۇيغۇرالرنىڭ لهنبى تهسىرى مهدهنىيهتلهرنىڭسىرتقى ئۆسۈشى،  نىسبهتهن

 كهلگهنبارلىققا  ئۆزگىرىشلهر قىسمهن پوزىتسىيىسىده كهلگهن تۇتۇپقارىتا  مهسىلىگهجىنسىي 

 ئۇمۇمىي بىلهن بولۇش پائالىيهت ۋه ئادهت ھالهتتىكى يېپىق بېكىنمه، ئهڭ ئهڭ بۇبىراق بولسىمۇ، 

 قىسمهن ئهمهس، بهلكى مهسىله ماھىيهتلىكى بولغىن ئۆزگىرىش. يوق ئۆزگهرتكىنى يهنىال ھالهتنى

قارىغاندا جىنسىي  ئادهتلهرگه بارچه  قارىشىمىزچه بىزنىڭ. مهسىلىسىدۇر مهقسهد ۋه پوزىتسىيه

جىنىسقا  كىشلهرنىڭ يهنه بۇ ئهلۋهتته. تهرهپتۇربىر  تۇراقلىق ئهڭ ئادهتلهرئاالقىدار  پائالىيهتكه

  .  باغلىقتۇرقىلىش ئىقتىدارىغا  ھهل مۇۋاپىق مهسلىسىنىجىنىس تونۇشى، بولغان توغرا 

  

  

  

  

 

  تۆكۈنگه ئائىت پهرھىزلهر –توي . 4
تىكلهنگهن، ئىككى جىنىس ئارىسىدا  ئىبارهتئايالدىن  ۋه ـ ئهر مۇناسىبىتى) توي(نىكاھ 

 ئادهت – ئۆرپ مۇناسىبهت بولۇپ، مۇنداق مۇناسىبهت خوتۇنلۇق - ئهرقىلغان  ئېتراپ جهمئىيهت

 مهجبۇرىيهت ھهم ھوقۇق كېيىن، بهلگىلىكقىلىنغاندىن  ئېتىراپ تهرىپىدىن نقانۇياكى 

 جامائهتچىلىكىنىڭ ئائىلهنىكاھ بولسا . تاپىدۇ تهشكىلئايالدىن  – ئهربولغان  ئىگه گهمۇناسىبىتى

ئارىسىدىكى ئىجتىمائىي  تۇغقانالر – قىلىشىنىڭ، ئۇرۇق تهرهققىي ئۈزلۈكسىز ۋه قۇرۇلۇشى

 باسقۇچالرداتارىخىي  ھهرقايسىنىكاھ . مهنبهسىدۇر كېڭىيىشىنىڭ ۋهىكلىنىشى ت نىڭمۇناسىبهت



 133

 ئهگىشىپ يۈكسىلىشىگه تهرهقىياتىنىڭ جهمئىيهت ۋه كهلگهن بولۇپ ئىگه شهكىللهرگهئوخشىمىغان 

بولغان توي   مهلۇم قهدهرھازىرغا  بىزگه. بهرگهن يۈز ئۆزگىرىشلهر مهلۇم شهكىللىرىده ئۇنىڭ

بىر ، (Group Marriage)ئىبتىدائىي توپ نىكاھ ، (Promiscuity)قااليمىقان نىكاھ  شهكىللىرىدىن

 ۋه  (Polyandry)نىكاھ ئهرلىك كۆپ - خوتۇنبىر ، (Polygamy)نىكاھ  خوتۇنلۇق كۆپ -  ئهر

 قهدىمكىئىنسانالر  شهكىللىرىتوي  يوقۇرىقى. الر بار (Monogamy)نىكاھ  خوتۇنلۇقبىر  – ئهربىر 

 مىللهتبىر  ھهممىسى ئۇنىڭبىراق بولسىمۇ،  شهكىللهر كهلگهن داۋامالستۇرۇپ بېرى دهۋرلهردىن

 نىسپهتتهرايونالردا ئوخشىمىغان  قىسمهن ئۇالر يهنى. ناتايىن كۆرۈلىشى قهۋمده بىرهرياكى 

 خوتۇنلۇق كۆپ - ئهربىر  شهكلىقىلىدىغان توي  ۋهكىللىك دهۋرىگه بولۇپ، مهرىپهت ئومۇمالشقان

 ئاساسهنقالغانلىرى . ئىبارهت تۈزۈمىدىننىكاھ  خوتۇنلۇقبىر  - ئهربىر  بىلهن زۈمىتۈنىكاھ 

  . شهكىللىرىدۇرخاس نىكاھ  دهۋرىگه ياۋايىلىق ۋه جهمئىيهت ئىبتىدائىي

 ئاساسهن سالغىنىمىزدا، ئۇيغۇرالر نهزهر تارىخىغا بولغان مهلۇم بىزگه لىرىنىڭئهجداد ئۇيغۇر

 تۈزۈمى نىكاھ خوتۇنلۇق كۆپ - ئهر بىر بولغان شهكلى نىكاھ خىل ئىككى خاس دهۋرىگه مهرىپهت

 ئىلگىرىكى ئىسالمىيهتتىن. كهلگهن قىلىنىپ جارىي تۈزۈمى نىكاھ خوتۇنلۇق بىر -  ئهر بىر بىلهن

 شهكلى نىكاھ خوتۇنلۇق كۆپ ئهر بىر بىلهن شهكلى نىكاھ خوتۇنلۇق كۆپ ئهر بىر ئۇيغۇرالردا

 يۇقىرىقى ئوتتۇرىلىرىغىچه ئهسىرنىڭ -20 تاكى كېيىنمۇ ئىسالمىيهتتىن. بولغان مهۋجۇد بىرلىكته

  .بولغان مهۋجۇد بىرلىكته شهكلى نىكاھ خىل ئىككى

 ئىنساننىڭ رهۋىشته ئىزچىل توي. تهرىپى بىر مۇھىم تۇمۇشىنىڭ ئىنسانالر بولسا توي

 شىمىس تبېركې خۇددىي. كهلدى بولۇپ شهكلى ئاساسىي ئهڭ تهشكىللهشتىكى جهمئىيهتنى

 نىكاھ. بار شهكلى نىكاھ خاس ئۆزىگه مىللهت، قهبىلىنىڭ قانداق ھهر دۇنيادىكى"ئېيتقاندهك، 

 نىكاھ ①."ئومۇمالشقان ئوخشاش ئىشلىتىشكه سايمانالرنى - قورال ۋه ئوتنى، تىلنى خۇددىي) توي(

 هتنىڭمىلل قهۋمنىڭ، قهبىلىنىڭ، ھهتتا جهمهتنىڭ، بىر بىر تۇرغۇزۇلىشى نىڭمۇناسىبىتى

 ئېلىپ تهسىرلهرنى زور جهمئىيهتكه ۋه ھالدا، تۇرمۇش لىكمۇناسىبهت بىۋاسته بىلهن ئىستىقبالى

                                                        
  .بهت – 1نهشرى، خهنزۇچه، ى يىل – 1986نهشرىياتى،  بىرلهشمه ئۈچ، »كارۋىتىتوي «: برېدوك   ①
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 يۇسۇنلىرىغا ۋه جهريانى پۈتۈن چۈشهنگهچكه، تويىنڭ ئهھمېيىتىنى توينىڭ ئىنسانالر. كېلىدۇ

 ش، قانداقتالال اليىق دائىرىده قايسى. بېكىتتى قائىدىلهرنى قېلىپالشقان قاتار بىر ئاالقىدار

 سائىتىنى – ۋاقتى ئۆتكۈزۈش، توينىڭ بويىچه باسقۇچالر – قهدهم قايسى مۇھهببهتلىشىش، توينى

 گهرچه. تىكلىدى پهرھىزلهرنى ئۆزگىچه مىللهتلهر ھهرقايسى ئىشالردا قاتارلىق بهلگىلهش قانداق

 پهرھىزلهر ېگىشلىكت قىلشقا رىئايه ۋه لهرتهركىب خۇراپىي لىنىپ، ئۇنىڭدىكىھېساب خوشاللىق توي

 گۈزهل خهلقىمىزنىڭ بىز ئىزناالردىن قالىدىغان ئۇچراپ ساندا -ئاندا بولسىمۇ، ئهشۇ كۆپ

 ئۈچۈن ساقلىنىش يامانلىقتىن  تهسهۋۋۇرىدىكى ۋه ئۈچۈن ئاشۇرۇش ئىشقا ئۈمىدلىرىنى

  .كۆرهلهيمىز پاراسىتىنى ۋه تىرىشچانلىقى كۆرسهتكهن

 ئېتىقادنى خىل كۆپ جهريانى قىلىنىش ى، دائىرىسى، جارىيشهكل تۆكۈنلىرىنىڭ – توي ئۇيغۇر

 ياكى پهرھىزلهر ئائىت تۆكۈنلىرىگه – توي ئۇيغۇر. كهلگهن بارلىققا ھالدا يابداشتۇرغان ئۆزىگه

 ھهققدىكى ساقلىنىش يامانلىقتىن ئىنتىلىپ ياخشىلىققا سهۋهبىدىن، ياكى ئېتىقاد دىنى مهلۇم

 بېرىلىش ئېلىپ مۇۋهپپهقىيهتلىك جهريانىنڭ توي ياكى ۋه  سهۋهبىدىن قاراشلىرى  خۇراپىي

 توينىڭ پهرھىزلهرنى ئائىت تۆكۈنلىرىگه – توي ئۇيغۇرالرنىڭ بىز. چىققان كېلىپ ئېھتىياجىدىن

  . قىلىمىز مۇھاكىمه قىسقىچه بويىچه باسقۇچالر قهدهم قانچه بىر جهريانىدىكى  بىرىلىش ئېلىپ

  زلهرپهرھىاليىق تالالشقا ئائىت . 1

 ئۇسۇلىغا ۋه دائىرىسى تالالشنىڭ ھهمراسىنى نىكاھ دېگىنى پهرھىزلهر ئائىت تالالشقا اليىق

 بىرى، مهلۇم. ئىپادىلىنىدۇ جهھهتتىن ئىككى تۆۋهندىكى ئاساسهن بولۇپ، ئۇ پهرھىزلهر ئائىت

 ۋه ئىرادىسى، ئېڭى كوللېكتىپنىڭ بولغان تهۋه ئۆزى شهخس بولغان تهۋه توپقا ئىجتىمائىي

 بۇ. ئوبيېكىتلهردۇر تۇتىدىغان پهرھىز تالالشتا ئاستىدا، اليىق ئارلىشىشى ھهم تهسىرى ئادىتىنىڭ

 ئىچىگه ئۆز قاتارلىقالرنى جهمهت ۋه جهمئىيىتى، ئىرق، قهبىله، مىللهت ئۇرۇق، ئۇرۇقداشلىق

 شتاتالال اليىق ئاساسهن ئىرادىسىگه سوبيېكتىپ ئۆزىنىڭ شهخس بىر بىرى، ھهر يهنه. ئالىدۇ

 نىكاھ مىللهتنىڭ قايسى روشهنكى، ھهر.  يوسۇنالردۇر ۋه ئادهت قاتار بىر بويسۇنىدىغان

 توپى جامائهت مهلۇم بهزىلىرى ئهمهس، يهنى بولغان چهكسىز دائىرىسى تالالش ئوبيېكتىنى
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 يهنه ئهكسچه بۇنىڭ. چهكلىنىدۇ دائىرىسىده دىن ۋه مىللهت چهكلهنسه، بهزىلىرى دائىرىسىده

 بىز. چهكلىنىدۇ بىلهن تالالش اليىق سىرتىدىن الرنىڭ...  توپى، ئۇرۇق جامائهت ىرىبهزىل

: ئىپادىلهيمىز بىلهن ئاتالغۇ ئىككى مونۇ ئىنسانشۇناسلىقتىكى ئهھۋالنى خىل ئىككى يوقۇرقىدهك

 بۇ. تۈزۈمى نىكاھلىنىش سىرتىدىن بىرى، ئۇرۇق تۈزۈمى؛ يهنه نىكاھلىنىش ئىچىده بىرى، ئۇرۇق

 بىر بولغان ئېگه قائهجداد قهبىله، جهمهت، ئورتاق دهۋرلهرده كېيىنكى" ئۇرۇق" دېيىلىۋاتقان هيهرد

. بولدى كۆرسىتىدىغان ئادهملهرنى كېتىدىغان ئوخشاپ فامىلىسى -ئىسىم ياكى ئادهملهر تۈركۈم

 اھنىك جهمئىيهتتىكى ئىبتىدائىي نىكاھلىنىش سىرتىدىن ئۇرۇق بىلهن نىكاھلىنىش ئىچىده ئۇرۇق

 شهكىل خىل ئىككى بولۇپ، بۇ شهكلى خىل ئىككى ئاساسىي ئهڭ تىپىشنىڭ ئوبيېكتىنى

 لىكمۇناسىبهت ئۇالرنىڭ ھالدا مۇناسىپ شۇنىڭغا. قىلىدۇ مهنبه ئۆزىگه قاراشالرنى ئوخشىمىغان

  .بولىدۇ پهرق پهرھىزلىرىدىمۇ

  پهرھىزلهرنىكاھلىنىشقا ئائىت  ئىچىده ئۇرۇق. 1

 ئىبتىدائىي تۈزۈمى) Endogamy(نىكاھلىنىش ) دائىرىسىده ئۇرۇقياكى ( ئىچىده ئۇرۇق

ياكى  ئۇرۇقى ئۆزاليىق تالالشتا  شهخسنىڭ بولۇپ، ئۇمۇمهن تۈزۈمىبىر خىل نىكاھ  دهۋرلهردىكى

 ئۆز پهرھىز چوڭ ئهڭ تۈزۈمىدىكىخىل نىكاھ  بۇ. كۆرسىتىدۇ چهكلىنىشىنى دائىرىسىده جهمهتى ئۆز

ئانا ، قىزى بىلهنئاتا  تۈزۈمده بۇخىل. ئىبارهت تېپىشتىنىدىن اليىق سىرت جهمهتىياكى  ئۇرۇقى

تاغا ، باشقا چهكلهنگهندىنتوي قىلىشى  ئاچىالرنىڭ بىلهن سىڭىل، ئېنى بىلهنئاكا ، ئوغلى بىلهن

ئوتتۇرىسىدا،  ئهۋالتالرئىككىنچى ئوتتۇرىسىدا،  ئوغۇل جىيهن بىلهنھامما  يهكىقىز  جىيهن بىلهن

 بهرپا مۇناسىبىتىقارىماي نىكاھ  پهرقىگهياش  ئوتتۇرىسىدا ئهۋالتالربولمىغان  ئوخشاش ھهتتا

 ئىچىده ئۇرۇق لىرىنىڭئهجداد ئۇيغۇربىز  ئهھۋالالردىنتارىخىدىكى   ئۇيغۇرالر.  قىلىنىدۇ

 بىلىشكه شهكلىنىتوي  نىكاھلىنىشتهكئارا  – ئۆز تۇغقانالر يېقىنئىنتايىن  ، ھهتتانىكاھلىنىش

 ئوبيېكتىنىكاھ  ئىچىده جهمهت ۋه ئۇرۇق لىرىئهجداد ئۇيغۇر دېگىنىمىز بۇ. هسمىزئهمقادىر 

يازما  ھهقتىكى بۇ بهلكى. ئهمهس دېگهنلىك چهكلهنگهنئىشتىن  بۇنداق ھهم ئىزدىمىگهن

ئىچىدىن  ئۇرۇق بهلكى قهبىلىلىرى ئۇيغۇر قهدىمكىبىز تۈپهيلىدىن،  كهملىكى ماتېرىيالالرنىڭ
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 مۈمكىن بولۇشى تۇرغانسىرتىدىن نىكاھلىنىشقا قارشى  ، ئۇرۇققىلىپ ببۇستهشهنىكاھلىنىشنى 

ھالىتىنى ئاللىقاچان يوقاتقان  ئۈستىگه، قهبىلىچىلىك ئۇنىڭ. قويااليمىز ئوتتۇرىغا پهرهزنىال دېگهن

 ئوتتۇرىسىدا تۇغقانالر ئۇرۇق يېقىنراق قهدهرئىمكان  ئۇيغۇرلىرىداھازىرقى زامان  كهچكهن ۋازياكى 

 ئهھۋاللىرىتىرىشىش  مۇستهھكهملهشكه جهمهتنىئارقىلىق  ئورۇنۇش، شۇقىلىشقا  بهرپاكاھ نى

 پهرھىزسىرتىدىن نىكاھلىنىشتىن  ئۇرۇق لىرىنىڭمۇئهجداد ئۇيغۇر بۇ. ئالغان ئهۋج خېلىال

ئىچىدىن نىكاھ  ئۆزجهمهتىئىمكان بار  ئۇيغۇرالر نۇرغۇنھازىرقى . ئسپاتاليدۇقىلغانلىقىنى 

 پهرھىزاليىق تالالشتىن ئىمكان بار  كىشىلهردىنسىرتىدىن ياكى يات  ئىزدهپ، جهمهت ئوبيېكتى

 ئۇنىڭ ۋه ئهۋالتھالدا ئىككىنچى  مۇتلهقاليىق تالالشتا  ئىچىده جهمهت ، ئۇيغۇرالرلىكىن. قىلىدۇ

 ئۇالرنىڭ ۋه...  نهۋرىلهر، ئهۋرىلهر، چهۋرىلهر بۇ. تالاليدۇئارىسىدىن  كىشىلهر تۆۋىنىدىكى

ئارىسىدىكى نىكاھ  ئهۋالتالربىرىنچى  بۇ شۇنداقال. كۆرسىتىدۇنىكاھنى  ئوتتۇرىسىدىكىبالىلىرى 

  . ئالمايدۇ ئىچىگه ئۆزنىكاھنى  ئوتتۇرىسىدىكى ئهۋالتنىڭئىككىنچى  بىلهن ئهۋالتياكى بىرىنچى  

   پهرھىزلهرسىرتىدىن نىكاھلىنىشقا ئائىت  ئۇرۇق .2

 ۋهئاساسىي  ئهڭ جهمئىيهتتىكى ئىبتىدائىيبولسا ) Exogamy(سىرتىدىن نىكاھلىنىش  ئۇرۇق

بولغان  تهۋه ئۆزى شهخسنىڭ بولۇپ، بۇنىڭدا شهكلىتالالش  ئوبيېكتىنىنىكاھ  ئۇمۇمالشقان

بىر  بىلهن شۇنىڭ. قىلىنىدۇ تهلهب تېپىشىنىسىرتىدىن اليىق  كاتېگۇرىيهياكى  گۇرۇپپائىجتىمائىي 

سىرتىدىن  ئۇرۇق. قىلىدۇئاالھىدىلىك  مۇھىمقىلىشنى  پهرھىزتىن نىكاھلىنىش ئىچىده ئۇرۇق ۋاقىتتا

. باغاليدۇ بىرىگه –بىر  ئۇرۇقالرنى، جهمهتلهرنىئوخشاش بولمىغان  ئاساسهن تۈزۈمىنىكاھلىنىش 

بىرلىك  روشهن ۋه ئايرىۋىتىدۇ گۇرۇپىنى، ئۇرۇقتىن ھهربىرنىكاھلىنىش بولسا  ئىچىده ئۇرۇق

 ئۇرۇقبىر  شۇكى، بۇنىڭداپىكىر ئاساسى  نىكاھلىنىشنىڭسىرتىدىن  ئۇرۇق. ساقاليدۇ سۈپىتىده

 ئۇرۇق ، ھهربىرقارىلىپ دهپ ئېگه گهمۇناسىبىتىقانداشلىق  ئهزاالرئىچىدىكى بارلىق  جهمهتياكى 

 مۇشۇنىڭغا شۇڭالشقا. قىلىدۇ تهلهبنىكاھلىنىشنى  جهمهتتىنياكى  ۋه ئۇرۇقباشقا  جهمهت ۋه

 ھهربىر ئۇرۇقالر قهبىلهيولغا قويغان بارلىق  تۈزۈمىىرتىدىن نىكاھلىنىش س ، ئۇرۇقھالدا مۇناسىپ

 بىلهن تۇغقانالر ئۇرۇق"خىالپلىق قىلغانالر . چهكلهيدۇئارا نىكاھلىنىشىنى قاتتىق  - ئۆز ئهزانىڭ
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سىرتىدىكى  ئۇرۇق. ئۇچرايدۇقاتتىق جازاغا  بىلهنلىق جىنايىتى ) Incest(" قىلغان بۇزۇقچىلىق

 بۇزۇقچىلىقنىئارا جىنسىي  تۇغقانالر ئۇرۇق" ئىنسانالرنىڭ ئىبتىدائىيھالدا  بىۋاستهىش نىكاھلىن

 بىلهنئالدى  تۈزۈمىسىرتىدىن نىكاھلىنىش  ئۇرۇق. لىكمۇناسىبهتزىچ  بىلهن" پهرھىزى چهكلهش

چىقىدىغان يامان  كېلىپئارا توي قىلغاندا  كىشىلهرقانداش تۇغقانالر،  يېقىن ئىنسانالرنىڭ

 ئاتاقلىرىنىڭ كىشىلهرنىڭ تهمۇناسىبهتئىجتىمائىي تۇغۇلىشى،  مېيىپ پهرزهنتلهرنىڭ( ىۋهتلهرئاق

ئىزنالىرى  تۈزۈمنىڭخىل  بۇ دهۋرلهرده كېيىنكى. بولغان پهيدا سهۋهبىدىن...) كېتىىشىئارىلىشىپ 

 الرنىڭئىنسان تۈزۈمىسىرتىدىن نىكاھلىنىش  ئۇرۇق. ئالدى تۈس تۈرلىك مىللهتلهردهئوخشىمىغان 

 ئۇرۇق لىرىئهجدادئىنسان  ئىبتىدائىي. قىلدى ئېگه كاپالهتكه چوڭقىلىشىنى  تهرهققىيساغالم 

ئىلگىرىكى  تۈزۈمدىنخىل  بۇ ئۇالر چهكلىدىكى، چۈنكى ئۈچۈن شۇنىڭنىكاھلىنىشنى  ئىچىده

ئىچىدىكى  ، ئۇرۇققانداشلىق ئاساسىدىكى نىكاھ، توپ نىكاھ( شهكىللىرىبارلىق نىكاھ 

 ئېلىپ كۈچلهرئاللىقانداق سىرلىق  ئۆزلىرىگه ئاقىۋهتلهرنىچىقارغان يامان  كهلتۈرۈپ) ھلىنىشنىكا

 داۋامالشتۇرۇپ ئىمكانقهدهرسىرتىدىكى نىكاھلىنىشنى  ئۇرۇق شۇڭا. قارىدى دهپجازا  كهلگهن

  . كهلدى

. لىكتۇرمۇناسىبهت بىلهنمۇ ئېتىقادى توتېم يهنه تۈزۈمىسىرتىدىكى نىكاھلىنىش  ئۇرۇق

النغاچقا، ھېساب ئهجدادى قهبىلىلهرنىڭياكى  ئۇرۇق مهلۇم توتېم نهزىرىده ئىنسانالرنىڭ ئىبتىدائىي

. قېرىنداشتۇرقانداش ياكى  ئهزالىرى ئۇرۇقبولغان بارلىق  تهۋه توتېمغابىر بويىچه، قاراش  شۇ

 مۇناسىبىتىكاھ ئارا نى تىۋىنىدىغانالر توتېمغائوخشاش بىر  تۈرىبىر  چوڭ پهرھىزلىرىنىڭ توتېم

 ئۇرۇققىلغان بىر  تۇتېم ئۆسۈملۈكنىياكى  ھايۋان مهلۇم ئهمهلىيهتته بولۇپ، بۇقىلماسلىق  بهرپا

  . پهرھىزدۇر قويماسلىقتهكئارا نىكاھلىنىشىغا يول  -ئۆز ئهزاالرنىڭئىچىدىكى بارلىق 

 ھهرخىل غۇرالرنىڭدهۋرلهرده، ئۇي ياشاۋاتقانھاياتتا  قهبىلىۋىيئىلگىرىكى  لىرىئهجداد ئۇيغۇر

 ئۇيغۇر توققۇزتاشقىي " مهشھۇرراقلىرى بۇالردىن. بولغان قهبىلىلىرى نۇرغۇنئاتالغان  بىلهننامالر 

بىز تارىخىي . قهبىلىسىدۇر ئوغۇزئون  نهچچهتىلغا ئالغان  كاشغهرىي مهھمۇد ۋه، "قهبىلىلىرى

 ۋه قهبىله قهبىلىلىرىنىڭ الرئۇيغۇر دهۋردىكى تۈپهيلىدىن، ئهينى كهمچىلىكى  ماتېرىيالالرنىڭ
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نىكاھلىنىشنى  ئىچىده قهبىله ۋه ، ئۇرۇققىلىپ تهشهببۇشسىرتىدىن نىكاھلىنىشنى  ئۇرۇق

سىرتىدىكى  چۈنكى، ئۇرۇق. قىياس قىالاليمىز ھالهتتىال قىسمهن ئهھۋالىنى  چهكلىگهنلىك

 پۈتۈنبولسا  بۆره. دۇرتۈزۈمىئورتاق بولغان نىكاھ  لىرىغائهجداد ئىنسانىيهت پۈتۈننىكاھلىنىش 

  تۈركىيئىشىنىدىغان بارلىق  توتېمىغا بۆرهبىراق بىز بولسىمۇ،  توتېمىئورتاق  قهۋملىرىنىڭ تۈركىي

 مهنزىرىنى نىكاھالنمىغانلىقىدهك بىلهنبىرى   –بىر  قهبىلىلىرىنىڭ ئۇيغۇر قهۋملهر، جۈملىدىن

 تۈركىي دهۋرلهردىكى كېيىنكىا نىكاھلىنىش بولمىس مۇشۇنداق چۈنكى. قىالاليمىز تهسهۋۋۇر

 تۈركىي پۈتۈن بۆرىنىڭبىز  ۋاقىتتابىر  بىلهن شۇنىڭ. ئىدى ئهمهس مۈمكىن بولۇشىمۇ مىللهتلهرنىڭ

  .چىقىرااليمىز خۇالسسه دهپئىش  مهزگىلدىكى كېيىنكىئايالنغانلىقى  توتېمىغائورتاق  خهلقلهرنىڭ

 كېيىن، ئۇرۇقئايالنغاندىن  مىللهتكه مهلمۇكهم ۋه تۇلۇق جهمىئىيهتتىن قهبىلىۋىي ئۇيغۇرالر

 يېقىن بىلهنئالدى  بۇ يهنى. ئالدى تۈس باشقىچهھالدا  تهدرىجىي تۈزۈمىسىرتىدىن نىكاھلىنىش 

سىرتىدىن  ، ئۇرۇقتاشقىرى ئۇنىڭدىن. ئىپادىلهندى چهكلهشتهئارا توي قىلىشنى  تۇغقانالر

 ئېڭىئالغا باسقان  نىسبهتهن كىشىلهرنىڭ ۋهدىنالر  ھهرقايسى شهكىللىرى كېيىنكى نىكاھلىنىشنىڭ

  .مۇئهييهنلهشتۈرۈلدى تولۇق تهرىپىدىن

   پهرھىزلهرقانداشلىق نىكاھقا ئائىت . 3

ئىچىدىكى نىكاھلىنىشتىن  ئۇرۇق دهۋردىكى ئىبتىدائىي ئهمهلىيهتتهقانداشلىق نىكاھ 

 ئىبتىدائىيقانداشلىق  قاندېيىلۋات دهۋردهھازىرقى . شهكلىدۇربىر خىل نىكاھ   كهلگهن ئۆزگىرىپ

قارايدىغان  دهپبىرىنى قانداش  –بىر  ھهممىسى ئهزالىرىنىڭ ئۇرۇق قويۇلغانيولغا  جهمئىيهتته

، قانداش ئۈچۈنبىرى  -بىر ئۆزلىرىنى كىشىلهربارلىق  چوقۇنىدىغان توتېمغاياكى بىر ئهھۋالدىن، 

 يوقۇرىسىدىكى ئهۋالتنىڭئىككىنچى  دهۋاتقانھازىر بىز . پهرقلىنىدۇ ئهھۋالدىنقارايدىغان  دهپ

 يهنه بۇ. كۆرسىتىدۇ نىمۇناسىبىتى لىقئهجداد - ئهۋالتبولغان  بىلهنبىرى  -بىر  كىشىلهرنىڭ

، كېيىن ئىسالمىيهتتىن. ئالىدۇ ئىچىگه ئۆز كىشىلهرنىمۇقارالغان  دهپقانداش  ۋاستىلىق

قارىلىدىغان  لمايدۇ، دهپبو تېگىشكهياكى  ئېلىشقا سهۋهبىدىننىكاھلىنىشتا قانداشلىق 

ئانىسىنى نىكاھىغا  ئۆگهي نىسبهتهن، ئۇ ئوغۇلغا: بولغان ئىبارهت تۆۋهندىكىلهردىن ئوبيېكىتلهر
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 بولسۇن كهتكهن ئۈزۈلۈپنىكاھ  ئوتتۇرىسىدىكىدادىسى  ئوغۇلنىڭ بىلهنئايال  ئۇ مهيلى. ئالمايدۇ

 ئېلىشنىكاھقا  بولسۇن، ئۇنىلغان قا تۇلئانا  كېتىپ، ئۆگهي ئۆلۈپدادىسى  ئوغۇلنىڭياكى  ۋه

بارلىق  لىنىدىغانھېساب تۇغقانقانداشلىق  ئهرگهئىسالم دىنىدا  يهنه. قىلىنىدۇ پهرھىزقاتتىق 

 ئۇالر ، ئهرلهرنىڭئاتىلىپ دهپ) ئايالالر چهكلهنگهن ئېلىشنىكاھىغا يهنى، (" مۇھهررهمات"ئايالالر 

 سىڭىل –ئاچا نهۋرىسى، قىز ، قىزى، موما، ئانا: ۇالرئ. قىلىنىدۇ مهنئىينىكاھلىنىشى قاتتىق  بىلهن

 - ئانا باشقا ئاچا ، ياكى دادا بىربولسۇن،  سىڭىلئانىدىن بولغان  ئاچا  –بىر ئاتا  مهيلى بۇ( 

ھامما ، ) ئوخشاش بولسۇن، ھهممىسى سىڭىل - دادا باشقا ئاچا، ياكى ئانا بىر بولسۇن، ۋه سىڭىل

 –ئاچا  ئۆگهي يېرىمياكى  ئۆز سىڭلىسى، ئانىنىڭ –ئاچا  يئۆگه يېرىمياكى  ئۆز دادىنىڭ( 

 ئۈچۈنقىزالر . ئىبارهتدىن ) قىزى سىڭىلنىڭ -ئىنىسى ياكى ئاچا  -ئاكا ( قىز  ، جىيهن) سىڭلىسى

 ئانىسىنىڭياكى  دادىسىنىڭ( بوۋىسى، )ئىچىده مۇشۇنىڭ دادىمۇ ئۆگهي(دادىسى ئېيتقاندا، 

ئوغلى  جيهن ۋه) قېرىندىشى ئهر ئانىسىنىڭ ۋه قېرىندىشى ئهر دادىسىنىڭ(، تاغىسى )دادىسى

توي قىلىش " ( مهھرهم" ئهرلهر يوقۇرىقى ئۈچۈنقىزالر . چهكلىنىدۇتوي قىلىشى قاتتىق  بىلهن

  . دېيىلىدۇ) ئهرلهرقىلىنغان  پهرھىز

بىراق . بېرىدۇ تۇيغۇ چهكلىمىلهردهك تهبىئىيناھايىتى  پهرھىزلهر دهرۋهقه، يوقۇرىقىدهك

 شهكلىئاساسلىق نىكاھ  جهمئىيهتتىكى ئىبتىدائىي دهلقانداشالر ئارىسىدا نىكاھلىنىش  ىۋاستهب

 بۇزۇقچىلىقجىنسىي  بىلهن تۇغقانالر ئۇرۇق" ئېلىنىدىغانتىلغا  ئىلمىده ئىنسانشۇناسلىق بولۇپ، بۇ

يامان نىكاھلىنىش ئىنتايىن  ئىچىدهقانداشالر  ئۇيغۇرالردا. دۇر) Incest(قىلمىشى " قىلىش

  . قارىلىدۇ دهپ" چىققانلىق قېلىپىدىنئىنسان "قىلمىش  بۇنداق. ئېلىنىدۇ

بولغان قانداشالر  پهيدا) ئارقىلىق ئېمىش، قۇدىلىشىش يهنى(ھالدا  ۋاستىلىق يهنه ئۇيغۇرالردا

 ئانىسىدىن باشقا بىر ئايالنى ئۆز تهرىپى مۇھىمبىر  بۇنىڭ. قىلىنىدۇ پهرھىزئارا نىكاھلىنىش قاتتىق 

، خاقانالرنىڭ، پادىشاھ بېرى قهدىمدىن ئۇيغۇرالردا. ئىبارهتبولغان قانداشلىقتىن  پهيدا ئېمىشتىن

 ئادهتتىكى. بوالتتى چوڭ ئېمىپئانىسىدىن باشقا ئايالالرنى  ئۆز پهرزهنتلىرى بهگلهرنىڭ

 قالرنىڭبوۋاياكى يات ئۇقۇشماسلىقتىن، باشقا  ئۇنىڭدىن. بار ئىدى ئهھۋال مۇنداق پۇقراالردىمۇ
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 كۆپرهك ئهھۋالقويىدىغان  ئېمىتىپ قېتىم بىرهر ئۇالرنىقىاللمىغان ئايالالر  تاقهتزارىغا  - يىغا 

باال بىلهنال،  قويۇش ئېمىپ قېتىم بىرهرياكى  ئېمىش تهكرارباشقا ئايالنى  شۇنداق ئهنه. ئۇچرايتتى

 مۇناسىبىتىقانداشلىق  ائوتتۇرىسىد ، تۇغقانلىرىبالىلىرى ئۇالرنىڭ ۋهئايالالر  ئهشۇ بىلهن

بىرى  - بىر  كىشىلهرنىڭ ھهرقانداق ئېگه گهمۇناسىبىتىئىمىلداشلىق ، قارالغاچقا دهپ تۇرغۇزۇلىدۇ

 ئۈچۈن ئوغۇلالر بويىچه، ئۇيغۇرالرداپرىنسىپ  يوقۇرىقى. قىلىنغان پهرھىزنىكاھلىنىشى  بىلهن

 -ئاچا ئانىنىڭئنىك ، ئىنىك ئانا: رئۇال. چهكلىنىدۇقاتتىق  ئېلىشئايالالرنى نىكاھقا  تۆۋهندىكى

ئىمىلداشلىق  ئۈچۈنقىزالر . نهۋرىسىقىز  ئانىنىڭئىنىك ، قىزى ئانىنىڭئىنىك سىڭىللىرى، 

ئىنىك : ئوبيېكىتلهر چهكلىنىدىغان بولۇشياتلىق  ئۈچۈن شهكىللهنگهنلىكىقانداشلىق  سهۋهبىدىن

 ئهر ئانىنىڭئىنىك نهۋرىسى،  غۇلئو ئانىنىڭئىنىك ئېرى،  ئانىنىڭئىنىك ، ئوغلى ئانىنىڭ

قويغان ياكى بىر  ئېمىپ قېتىمباشقا بىر ئانىنى بىر  مۇنداق. ئىبارهتقاتارلىقالردىن  قېرىنداشلىرى

ئىمىلداشلىق  ئوتتۇرىسىدىمۇ ئوغۇلالر –بولغان قىز  چوڭ ئېمىپ كېيىنئىنىك ئانىنى ئىلگىرى 

 سهۋهبىدىنئىمىلداشلىق . قىلىنىدۇ هرھىزپنىكاھلىنىش  ئوتتۇرىسىدا ، ئۇالربولغاچقا مهۋجۇد

بالىسىنى  چوڭ بىرهرسىنىڭبالىلىرىدىن  ئۆزىنىڭئايال  بولغۇچىموما  يهنهنىكاھتا  چهكلىنىدىغان

 تىكىمۇناسىبهت نهۋرىلىك بىلهن ئۆزى بالىالرنىڭ شۇچاغدا  ، ئۇقويسا ئېمىتىپ) نهۋرىسىنى(

"  موما تاالق" ئهھۋال مۇنداق ئۇيغۇرالردا. ولمايدۇب راۋا نىكاھلىنىشىمۇ بىلهنبىر كىشى  ھهرقانداق

 نىكاھنىڭئارىسىدا  نهۋرىلهرقويغان  ئېمىپمومىسىنى  دېگىنى" موما تاالق". ئىپادىلىنىدۇ دهپ

قانداشلىق  ۋاستىلىق. كۆرسىتىدۇ تۇرىدىغانلىقىنى ھالىتىده" تاالق"دائىملىق ، ھاالل بولماي ھهرگىز

 ئۆزىگه سهۋهبىدىننىكاھ  ئۇيغۇرالر تىنسهۋهب شۇ. شهكىللىنىدۇ دىنمۇمۇناسىبىتىنىكاھ  يهنه

قىلىنغان  پهرھىز ئېلىشنىكاھىغا  ئۈچۈن ئهرلهر. قىلمايدۇتوي  بىلهن تۇغقانالر شىرهمباغالنغان 

 بىلهن ئېلىپ، ئۇنىڭقىزىنى نىكاھىغا  ئايالنىڭبىر  ئهرلهر. ئانا ، قېيىنبىرىنچى: مونۇالرئايالالر 

 تۇرغانلىقىئانىلىق ئورنىدا  ئانىسىنىڭ تهقدىردىمۇ، ئايالنىڭاش قويمىغان ب ياستۇققابىر 

. بولغان قىزى ئهردىنئالدىنقى  ، خوتۇنىنىڭئىككىنچى. نىكاھالنمايدۇ بىلهن ئۇالر سهۋهبىدىن

 ئېلىشقىزىنى  ، ئۇنداقتاباش قويمىغان بولسا ياستۇققابىر  تېخى بىلهن خوتۇنى ، ئهگهربىراق
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 بىردهك ئېلىش ئهمرىگه خوتۇنىنى ئوغلىنىڭ ئۆز ئهرلهرنىڭ. ۈچىنچى، كېلىنئ. چهكلهنمهيدۇ

دائىرىسى  ئايالالرنىڭ چهكلهنگهن ئېلىشبايانالردىكى نىكاھقا  يوقۇرىقى. چهكلىنىدۇ

 مۇستهھكهملهش يهنى، جهمهتنى. مۈمكىن بولۇشىتار  نىسبهتهنئىلگىرى  ئىسالمىيهتتىن

 سهۋهبىدىن يهتمهسلىك تونۇپ ئاقىۋهتنىچىقىدىغان يامان  كېلىپنىكاھتىن  ئېھتىياجى، مۇنداق

بولغان ياكى  ئىگه گهمۇناسىبىتى تاللىسىمۇ، ئىمىلدهشلىكاليىق  تۇغقانالردىنقانداش  بىۋاسته

 ئىسالمىيهتتىن ئېلىشبولغان ئايالالرنى نىكاھىغا  ئىگه گهمۇناسىبىتىقانداشلىق  سهۋهبىدىننىكاھ 

 ئېلىشئانىسىنى نىكاھىغا  ئۆگهي دهۋرىدهخانلىقى  ئۇيغۇر ئورخۇن. بولغان ئىدى مهۋجۇدئىلگىرى 

خانى قارا قاغان  خانلىقىنىڭ ئۇيغۇر نىڭگو ئۇرخۇن مهلىكىسى مهسىلهن، تاڭ. بار ئىدى تۈزۈمى

 ۋاپاتقارا قاغان . غا ياتلىق بولغان) ئولتۇرغان تهختته يىلغىچه - 759يىلدىن  – 745مىالدىي (

 تېكىن، قۇتلۇق ، ئالچۇرقاغان بىلگه قۇتلۇقئارقا ئارقىدىن ئالىپ  مهلىكه ڭگوكېيىن، نىبولغاندىن 

 ①.خاقانغا ياتلىق بولغان ئهۋالد تۆتقاغان قاتارلىق  بىلگه قۇتلۇقيار ئالىپ  تهڭرىده ۋهقاغان  بىلگه

  . مۈمكىن بولۇشىبولغان  مهۋجۇد ئارىسىدىمۇ پۇقراالر دهۋرىدىكى ئۇرخۇن يهنه ئهھۋالخىل  بۇ

 ئايالالرنىڭ ۋهئايالالر  چهكلهنگهن ئېلىشنىكاھىغا  ئهرلهرنىڭ ئۇيغۇرالرداازىرقى زاماندىكى ھ

 مۇنداق مۇھىتىدائىسالم دىنى . ئۆتۈلگهنلهردۇر ئېلىپتىلغا  يۇقىرىدا ئهرلهر چهكلهنگهن تېگىشى

 ئانقۇر« چهكلىمىلهر مۇنداق چۈنكى. كهلدى داۋاملىشىپئىزچىل  بېرىيىلدىن  مىڭ پهرھىزلهر

 يوقۇرىقى ئهرلىرى ئۇيغۇر.  ئىدى قويۇلغان ئوتتۇرىغا ئېنىق لهرده» ھهدىس« ۋه» كهرىم

دائىرىدىكى ماس  يوقۇرىقى ئايالالرمۇ. چهكلىنىدۇ ئېلىشتىندائىرىدىكى ئايالالرنى نىكاھىغا 

 ئۇرۇق تىكلهنگهن دهۋرده ئىبتىدائىي. چهكلىنىدۇ بولۇشتىنياتلىق  ئهرلهرگه تىكىمۇناسىبهت

 تهرپىدىنمۇدىنالر كۆرسىتىلگهندهك،  يوقۇرىدا خۇددى تۈزۈمىرتىدىن نىكاھلىنىش سى

نىكاھ ھازىرقى زامان  كېلىۋاتقان چهكلىنىپ ئىچىده مۇناسىبىتىقانداشلىق . مۇستهھكهملهندى

ئىلمىي  ۋه مۇئهييهنلهشتۇرۇشىگه نىڭ) Eugenics(ئىلمى  تۇغۇش سۈپهتلىكتىبابىتىدىكى 

  . قىلىنىدى قوبۇل بىردهك تهرىپىدىن بولۇپ، كىشىلهر سازاۋهرغا ئىسپاتلىشى جهھهتتىن

                                                        
  .بهت – 75، »تهزكىرىسى ئۇيغۇرالر«جىلدى  – 98 نىڭ» خاتىرىلهر مۇھىمدائىر  سۇاللىسىگه تاڭ«   ①
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 تۈزۈمىگهئىچىدىن نىكاھلىنىش  ئۇرۇق ۋه تۈزۈمىسىرتىدىن نىكاھلىنىش  ئۇرۇق

 دېيىلىدىغان ئىلمىده ئىنسانشۇناسلىق بولۇپ، ئۇبار  تۈزۈمىبىر خىل نىكاھ  يهنهئوخشىمايدىغان 

 شهكلىخىل نىكاھ  جهھهتته، بۇاليىق تالالش . دۇر) Preferencial Mating(" نىكاھ ئاالھىده"

 شهكلىئاساسلىق ئىككى خىل  ئهڭ بولۇپ، ئۇنىڭ مهنسۇب دائىرىسىگه تۈزۈمىقانداشلىق نىكاھ 

 بۇ. دۇر" بولۇشياتلىق  ئېرىگه ھهمشىرىسىنىڭ" ۋه" ئېلىشنىكاھىغا  خوتۇنىنى قېرىنداشنىڭ"

. قويۇلغانيولغا  دېگۈدهك ھهممىسىده هرنىڭمىللهتل ئىبتىدائىي شهكلىئىككى خىل  نىكاھ 

 كهتكهندىن ئۆلۈپ قېرىندىشى ئهرنىڭبولسا  تۈزۈمى"  ئېلىشنىكاھىغا  خوتۇنىنى قېرىنداشنىڭ"

بولسا " بولۇشياتلىق  ئېرىگه ھهمشىرىسىنىڭ". ئىبارهت ئېلىشتىن ئهمرىگه خوتۇنىنى كېيىن، ئۇنىڭ

. كۆرسىتىدۇ بولۇشنىياتلىق  ئېرىگه ئۇنىڭ كېيىن كهتكهندىن ئۆلۈپ ھهمشىرىسى ئۆز ئايالالرنىڭ

 شهكلىنىڭخىل نىكاھ  بۇ كېتىشى ئۆلۈپ ھهمشىرىسىنىڭياكى  قېرىندىشىنىڭ دهۋرلهرده قهدىمكى

ئىككى  ئهربىر ، ساقلىغان ئهمرىده ۋاقتىداھايات  ئۇالر يهنى. ناتايىن بولۇشى شهرتىئالدىنىقى  تۈپ

 نهزهرتارىخىغا  ئۇيغۇرالرنىڭبىز . بولغان ئهھۋالالرئالغان  ئهمرىگه ۋاقىتتابىرال  ھهمشىرىسىنى

 مهلۇم بىزگه. چېلىقىدۇ كۆزىمىزگه شهكلى قىسمهن شهكلىنىڭئىككى نىكاھ  ، يوقۇرىقىتاشلىساق

بىر  نىڭ) ئۇكا –ئاكا ( قېرىنداشئىككى  لىرىدائهجداد ئۇيغۇر ماتېرىيالالردابولغان تارىخىي 

بولمىغان  مهۋجۇد ئهھۋال دېمهك، مۇنداق. ئهمهس مهلۇم شهكلىىكاھ ن ئېلىشتهكنىكاھىغا  خوتۇننى

 ئهرنىڭبىر . ئهھۋالدۇر چهكلهنگهن دائىرىسىدهقانداشلىق نىكاھ  بۇ چۈنكى. مۈمكىن بولۇشى

ئىلگىرىكى  ئىسالمىيهتتىنساقلىشى  ئهمرىده ۋاقىتتانى بىرال ) سىڭىل –ئاچا ( ھهمشىرهئىككى 

 مۇنداق تۈپهيلىدىن چهكلىمه ئېنىقدىكى » قۇرئان«بىراق . مكىنمۈ بولۇشىبولغان  دهۋرلهرده

 ئهمرىگه خوتۇنىنى ئۇنىڭ كېيىنبولغاندىن  ۋاپاتئاكىسى ياكى ئىنىسى . قىلىنغان پهرھىزئىشتىن 

 ئۇيغۇرمىسالدىكى   يۇقىرىقى. بولغان مهۋجۇد ئۇيغۇرالردائىلگىرىكى  ئىسالمىيهتتىن ئېلىش

قىلمىشى ئىنىسى  ئېلىشئايالىنى نىكاھىغا  ئۇنىڭ كېيىن دىنئۆلگهنئاتىسى  خاقانلىرىنىڭ

.  بېرىدۇ دااللهت ئهھۋالىدىن ئېلىش ئهمرىگه خوتۇنىنى ئۇنىڭ ئۆلگهندىنئاكىسى  بولغۇچىنىڭ

نىكاھىغا  ھهمشىرىسىنى ئۇنىڭ كېيىن ئۆلگهندىن خوتۇنى ئۇيغۇرالردا ۋاقىتتابىر  بىلهن شۇنىڭ
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 كهتكهن ئۆلۈپ كۆپىنچه مهقسهدقىلمىشتىكى  بۇنداق. مهۋجۇد دهرقهھازىرغا  ئهھۋالالرئالىدىغان 

ئايال  بولغۇچىھامما  ئهمىلىيهتته( تېپىشياخشى ھامىي  ئهڭبالىالرغا  تۇغۇلغان خوتۇنىدىن

 ئائىلىنىڭ، .)سانىلىدۇھامىي  مۇۋاپىق ئهڭ ئۇالر شۇڭا. ئوخشايدۇئانىغا  ئۈچۈن جىيهنلىرى

 چهكلهنمهيدىغان قانۇنىدا ئادهت خهلقنىڭ بۇ شۇڭا. چۈندۇرئۈ كاپالهتلهندۈرۈش پۈتۈنلىكىنى

  .  ئىشتۇر

 پهرھىزلهرنىكاھلىنىشقا ئائىت  ئىچىده مىللهت. 4

 دېگۈدهك تۈزۈنىگهنىكاھلىنىش  ئىچىده  ئۇرۇق تۈزۈمىنىكاھلىنىش  ئىچىده مىللهت

 هن، مىللهتبىلئالدى . ئهمهس ئۇقۇم تهڭداش ئۇرۇق بىلهن چۈنكى، مىللهت. كهتمهيدۇئوخشاپ 

قانداش  نۇرغۇنلىغان ئۈچۈن شهكىللىنىشى بولۇپ، ئۇنىڭ كاتېگۇرىيه چوڭبولسا ناھايىتى 

ئارا قانداشلىق  -  ئۆز ھهممىسى ئهزالىرىنىڭ ، مىللهتئىككىنچىدىن. شهرت ئۇيۇشۇشى ئۇرۇقالرنىڭ

اھلىنىشقا نىك ئىچىدهمىللىتى  ئۆزقانداشالر ئارا نىكاھلىنىش تىن، سهۋهب شۇ. كهتمهيدۇ بولۇپ

 تېۋىنىشنى توتېمغا گهرچه مىللهتلهر قىسمهنھازىرقى زاماندىكى ئۈچىنچىدىن، . بولمايدۇ تهڭداش

كېلىپ  توتېمدىنبىر  ئهزالىرى مىللهت پۈتۈن بولسىمۇ، لېكىن كېلىۋاتقانساقالپ  دهرىجىده مهلۇم

 توتېمنىكاھ ئىشىدا ، بولغاچقا چۈشهنچه ئهپسانىۋىي يوقۇلىۋاتقان ئاساسهنقاراش  دېگهنچىققان 

ئىچىدىن ياكى  ئۇرۇقبولسا  پهرھىزلهرنىكاھلىنىشقا ئائىت  ئىچىده مىللهت. بواللمايدۇئاساس 

 يوسۇن – ، ئادهترايون ئايرىمىسىپهرقى، تىل ، ھالدا پهرقلىق بىلهنسىرتىدىن نىكاھلىنىش 

  .شهكىللىنىدۇ نلهردىسهۋهبقاتارلىق  ھېسسىياتمىللىي  ۋه ئىشهنچلىرى چهكلىمىسى، ئېتىقاد

يولى ئاالقىلىرىدىكى  ، يىپهكبارغان ئېلىپ پائالىيهت تۈگۈنىده  يولىنىڭ يىپهك ئۇيغۇرالر

 مىللهتلهريات  دائىرىده مهلۇم بېرىتارىختىن ، بولغاچقا تهمۇناسىبهت قۇيۇق بىلهن مىللهتلهر نۇرغۇن

 يېقىنقىقىلغاندىن تارتىپ  قوبۇلئىسالم دىنىنى  ئهمما. قىلمىغان پهرھىزنىكاھلىنىشتىن  بىلهن

ئاستىدا  شهرتبىر  يهنهنىكاھلىنىشى  بىلهنكىشىلىرى  مىللهتباشقا  مهزگىللهرگىچه، ئۇيغۇرالرنىڭ

 ئېتىقادىدىندىنىي  ئوبيېكتىنىڭنىكاھ  تهئهللۇق مىللهتكهيات  بولسىمۇ ئۇ. ئاشقان ئهمهلگه

 مۇسۇلمان چوقۇمئايال  ئۈچۈن، ئۇ ېلىشئبولغان ئايالنى  مىللهتتىنباشقا  ئهرلىرى ئۇيغۇر. ئىبارهت
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 تۇرمۇشىدا كېيىنكى ۋهقىلىشى  ئېتىقادئىسالم دىنىغا  بۇرۇنياكى نىكاھلىنىشتىن  ۋه كېرهك بولۇشى

 مۇسۇلمان ئۇالر(قىزلىرى  ئۇيغۇربىراق . بولغان شهرتقىلىشى  رىئايه قائىدىلىرىگهئىسالم دىنى 

  . چهكلىنىدۇياتلىق قىلىش  ئهرگه مۇسۇلمان ىغهيربولغان  مىللهتتىننى يات ) بولغىنىدا 

سىرتىدىن  مىللهتقىلىپ  تهشهببۇسنىكاھلىنىشنى  ئىچىده مىللهت ئۇيغۇرالردا

 مىللهت خهلقنىڭقىلىشى  شهرتبىرلىكىنى  ئېتىقاد بۇنىڭغا ۋهقىلىشى  پهرھىزنىكاھلىنىشتىن 

  . ئهتتۈرىدۇ ئهكس خاھىشىنى قىلىشتهك ئۈمىدئىچىدىن نىكاھلىنىش ئادىتىنى ساقالشنى 

ئىلگىرىكى . بار ئادهتقىلىدىغان  پهرھىزتوي قىلىشتىن  ئىچىدىمۇ مىللهت يهنه ئۇيغۇرالردا

ياكى  ئۆيلىنىشنىيىراق جايالردىن  كىشىلهر سهۋهبىدىنناچارلىقى  شارائىتىنىڭقاتناش  دهۋرلهرده

 يهرگهيىراق  ئۈچۈنزالر قى بولۇپمۇ. چهكلىنهتتى ئىمكانقهدهر بولۇشتىنياتلىق  يهرلهرگهيىراق 

 چېكىپپىراق ئازابىنى  ۋه سېغىنىشى تۇغقان -سېغىنىشى، ئورۇق يۇرت ئۆمۈربىر   بولۇشياتلىق 

" ئادىمى تاالنىڭ دېگهنقىز "، "يوق يۇرتى بالىنىڭقىز " ئۇيغۇرالردا. بوالتتى سهۋهب ئۆتۈشكه

جايالردىكى  قىسمهن نهيه. چىققان كېلىپ ئهھۋالدىن رېئال شۇنداق ئهنه سۆزلهر دېگهندهك

 ئاتۇشلۇق مهسىلهن، ئۈستۈن. قىلىدۇ پهرھىز قىلىشتىنمۇقىز ياتلىق  يۇرتالرغا يېقىنراق ئۇيغۇرالر

 يېڭىشهھهر قهشقهر. قىلمايدۇياتلىق  ئاسانلىقچهقىزلىرىنى  ئۇيغۇرالرغا ئاتۇشلۇقئاستىن  ئۇيغۇرالردا

 ھهرقانداقباشقا  ئۇيغۇرالرىلىدىغان ئات دهپ" ئابدال"  يېزىسىدىكى خانئېرىق ناھىيىسىنىڭ

 دهپ" ئابدالالر" تهۋهسىدىكىناھىيىسى  خوتهن. ئالمايدۇ قىزمۇياكى  بهرمهيدۇقىز  يۇرتالرغا

قاتناش . قىلىدۇ پهرھىز ئېلىشتىنقىز بېرىشتىن، قىز  يۇرتالرغاياقا  ئۇيغۇرالرمۇئاتىلىدىغان 

 يۇرتالردىنقىز ياتلىق قىلىش ياكى ياقا  غايۇرتالريىراق  ئهگىشىپياخشىلىنىشىغا  شارائىتىنىڭ

 بۇنداق تۈپهيلىدىن بولسىمۇ، ئهنئهنه سۇسالشقان نىسبهتهن پهرھىزىساقلىنىش  ئېلىشتىن خوتۇن

  .ساقالنماقتا ھېلىھهم پهرھىزلهر

خىل  قانچهبىر  تۆۋهندىكىدهكئىچىدىن اليىق تالالشتا  مىللهت بېرىتارىختىن  ئۇيغۇرالردا

بىرى  تېپىش، يهنهاليىق  بىلهن تونۇشتۇرۇشى ئانىالرنىڭ -بىرى ئاتا. كهلگهنىپ قىل داۋام شهكىل

اليىق  خاراكتېرلىكھالدا سودا  تېپىش، ئۈچىنچىسى، قىسمهناليىق  شهكلىده مۇھهببهت ئهركىن
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" غايىب". ئىشلىتىلىدۇ كهڭرى بهك سۆز دېگهن" نىكاھ غايىب" ئۇيغۇرالردا. ئىبارهت تېپىشتىن

 بىلهن ئورۇنالشتۇرۇشى ئىالھنىڭ بولمايدۇ، بهلكى بويىچهتاللىشى  شهخىسنىڭنىكاھ  دېگىنى

 بېرىيىلدىن  مىڭ پهتىۋاسىنى" نىكاھ غايىب" ئهشۇ دهلئانىالر  -ئاتا نۇرغۇن. دېمهكتۇر بولىدۇ

 كۆپىنچهياكى  كهلگهنئىشلىرىغا ئارلىشىپ  تېپىشاليىق  ئوغۇللىرىنىڭ -قىز ، قىلىپ دهستهك

 ئهركىن قىزالرنىڭ مۇھىتىدا ئىسالمىيهت. كهلگهن تۇتۇپقولىدا  ئۆز ھوقۇقنى قمۇندا ئهھۋالدا

ئاتا  ، دهرۋهقهناھايىتى ئاز بولغاچقا پۇرسىتى ئۇچرىشىش بىلهن ئهرلهرياكى باشقا  مۇھهببهتلىشىشى

 ئۇيغۇرالردىكى  ئاقىۋهتته ئهھۋال بۇ. ئىدى مهجبۇر تېپىشقابالىلىرىغا اليىق  ئۆزلىرىئانىالر  -

  .چىقاردى كهلتۈرۈپ بولۇشىنى يوقۇرى نىسبهتهن نىسپىتىنىڭ كېتىشاجرىشىپ ئ

 ئهھۋالى ، ئائىلهجامالى ئېتىقادى، ھۆسۈندىنى ئهخالقى،  قىزنىڭاليىق تالالش  ئۇيغۇرالردا

 پهزىلىتى - ئهخالق قىزنىڭ يهنىال مۇھىمى ئهڭئىچىدىكى  بۇنىڭبىراق . ئېلىنىدۇ ئېتىبارغا بىردهك

 مۇتهپپهككۇرقاراشالر  ھهقتىكى بۇ. دۇر) خۇلقى تىكلهنگهنئاساسىدا  ئېتىقادىدىن (دىيانىي  ۋه

 قۇتادغۇ«مهسىلهن، . ئهتكهن ئهكس ئهسىرىدىمۇ» بىلىك قۇتادغۇ« ھاجىپنىڭخاس  يۈسۈپ

  :دىيىلىدۇ شۇنداقدا » بايانى بولۇشىقانداق  ئۆيلۈنىشنىڭ«ئاتمىش ئىككىنچى بابى  نىڭ» بىلىك

  ئۆزۈڭ،  خالىساڭ ىئۆيلۈنۈشن ئهگهر"

  .كۆزۈڭئىتتىك قىل ، خىلىنى تاللىۋال

  ، ئاختارما جامالئىسته،  خۇينى گۈزهل

  .كامال ئۇتاپار ، ياخشى بولسا خۇيى

  جان، ئىنتىلگۈچى خوتۇنغائايا باي 

  .ئالىم ئىنسان ئاڭا، ئېيبولما  ئهسىر

  ياخشىسى، ئهر تىلهگهن، ئېي گۈزهلنى

  .سىكۈلكى ئهلنىڭياغار  ئالساڭ ئۇنى

  تىلى، ھهم سۆزى بۈيۈكنىڭ نهسلى - ئۇرۇغ

  .قۇلى  خوتۇننىڭ سهن،  بولما ئۇزۇندۇر
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  ،بهگزاده ئىستهر خوتۇننى تهقۋادار ئهي

  .ئىپاده شهرت تۆتبولغاي ، ظذ تېپىلسا

  ئىستىگىل، خوتۇن تهقۋاداربىر سهن،  ھېكىم

    ①."بىلشهرتمۇ،  تۆت بۇ ، بولۇرجهمبولسا ئۇ

، ئايال ، گۈزهلباي ئايال(خىل  تۆت ئايالالرنىڭاليىق تالالشتا  خاس ھاجىپ دېمهك، يۈسۈپ

، ياخشى خۇلقى پهقهتئىچىدىن ) ئايال تهقۋادار پهزىلهتلىك - ئهخالق ۋهئايال  نهسهپلىك ئېسىل

 ئۇيغۇرالر. قىلغان تهشهببۇس چهكلىنىشىنى ئىمكانقهدهر ئېلىشنى، قالغانلىرىنىڭئايالنى  تهقۋادار

 پهرھىزخىل ئايالنى تالالشتىن  ئۈچ يوقۇرىقى ھهقىقهتهنىدا اليىق تالالشتا ئىشلىر تۆكۈن -توي

  .قىلىدۇ

   پهرھىزلهرئارا نىكاھقا ئائىت  تهبىقىلهر .5

 غايهت قۇرۇلمىسىدا جهمئىيىهت پۈتۈن بىلهنكىرىشى  جهمئىيهتكهسىنىپىي  ئىنسانالرنىڭ

 مۈلۈككه -مال  ئىنساننىڭ رىدهساھهلى پۈتۈن تۇرمۇشنىڭ رېئال. بهردى يۈز ئۆزگىرىشلهرزور 

 نىڭ) ئىگىلهنگۈچى ۋه ئىگىلىگۈچى( بولۇشىقانداق  نىڭمۇناسىبىتىبولغان ئىگىدارچىلىق قىلىش 

، ئازلىقى - كۆپ مۈلكىنىڭ -مال  ئىگىلىگهن كىشىلهر. خالىي بواللمىدى تهسىرىدىن كۈچلۈك

ئىشلىرىدىكى اليىق  ۆكۈنت -توي  نۆۋىتىده ئۆز تۆۋهنلىكى -  يوقۇرى ئورنىنىڭئىجتىمائىي 

 تۈرلىكبولغان  مهۋجۇد جهمئىيىتىدهئىنسانالر  بۇيانتارىختىن . قىلماي قالمىدى تهسىر تالالشقىمۇ

. كۆرۈلدىناھايىتى ئاز  ئهھۋالىئارا تويلىشىش  - ئۆز ئوتتۇرىسىدا مهرتىبىلهر ۋه تهبىقه، دهرىجه

 ئىمكانقهدهرئارا نىكاھلىنىشتىن  - ئۆزىلىق ئارق پهرھىزلهربىر قاتار  مهرتىبىلهر ۋه تهبىقه تۈرلىك

 داۋاملىشىپئىزچىل  ساھهلهرده قىسمهن ھازىرغىچهتاكى  ئهھۋال بۇنداق. كهلدىساقلىنىپ 

  .تۇرماقتا

 چهكلىنىپئارا تويلىشىشتىن  مهرتىبه، تهبىقىلهرقايسى  ھهر مابهينىدهتارىخ  ئۇيغۇرالرمۇ

ئارا  -  ئۆز تهبىقىلهرنىڭ تۆۋهنرهكياكى  تۆۋهن لهنبى تهبىقىلهر يوقۇرىراقياكى  يوقۇرى. كهلگهن
                                                        

 - 1 ، بېيجىڭئاي  - 5يىلى  - 1984. نهشرىياتى مىللهتلهر، »بىلىك قۇتادغۇ«: خاس ھاجىپ يۈسۈپ   ①
  .بهتلهر -933، -931، -929ئۇيغۇرچه، . نهشرى
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 ئاساسهنقىز اليىق تاللىشى  تهبىقىدىن يوقۇرى تهبىقىدىكىلهرنىڭ ئىچىده، تۆۋهنتويلىشىشى 

ئىشقا  مۇنداق تهبىقىدىكىلهر تهقدىردىمۇ، يوقۇرىبولغان  مۈمكىن. كهلدىبولماي  مۈمكىن

  .تۇردىقارشى  پۈتۈنلهي

 ئىچىده مهزگىلبىر  ئۇزاققىزلىرىغا اليىق تاپىدىغان ناھايىتى  -  ئوغۇلئانىالر  -ئاتا 

 يوقۇرى. سانالدى بولۇپ پهرھىز كۈچلۈكناھايىتى  تېپىشئاتالپ اليىق  دهرىجه ۋه تهبىقه

ۋاقىتتا، بىر  بىلهن چهكلىنىشئىچىدىن اليىق تالالشتىن  تهبىقىدىكىلهر تۆۋهن تهبىقىدىكىلهر

باجىلىق  - قۇدا كېيىنتويدىن  ۋه بېسىمى پىكرىنىڭ تجامائه تهبىقىدىكىلهرمۇ تۆۋهن

 ھهم تېپىشىتناليىق  ئۇالردىن تۇتۇپ نهزهردهبولىدىغان قىيىنچىلىقالرنى  پهيدا تهمۇناسىبهت

 كهمبهغهللهر پىكىرىچه، ئۇالر كىشىلهرنىڭ تهبىقىدىكى يوقۇرى بهزى ئۇيغۇرالردا. قىلدى پهرھىز

 مهيدانغاھالدا  مۇناسىپ مۇشۇنىڭغا. قاالرمىش يۇقۇپ هللىككهمبهغ ، ئۆزلىرىگهتوي قىلسا بىلهن

. تارقالغان كهڭ خېلى تهمسىلمۇ دهيدىغان" ياماق تاۋار ، تاۋارغاتاغارغا تاغار ياماق" كهلگهن

. ئېلىنىدۇتىلغا  تىمۇ» بىلك قۇتادغۇ« پهرھىزىئاتلىماسلىق  تهبىقهاليىق تالالشتا  ئۇيغۇرالردىكى

  :يهنى

  ،تۆۋهن ئۆزۈڭدىنالغىن ئ ئالساڭ خوتۇن"

  .بولۇرسهن ، ئهسىر ئېگىزگه ئېسىلما

  ئال، تېگىڭنى ئۆز ، ئالساڭئالما خوتۇن

  .ئال سهن، تهقۋادارنى ئهرى ئهرلهرئىي 

  —تىلى  ھهم سۆزى بۈيۈكنىڭ نهسلى -ئۇرۇغ         

    ①."قۇلى خوتۇننىڭ سهنبولما ئۇزۇندۇر،       

 ئۆزى ، يهنهباشقا پهرھىزىدىناليىق تاللىماسلىق  ىدىنتهبىق يوقۇرى دېيىلىۋاتقىنى بۇيهرده

ھازىرقى . ئىبارهت كېرهكلىكىدىنقىلىش  ئېھتىيات تالالشتىنمۇاليىق  تهبىقىدىن تهڭ بىلهن

 تۇرىدىغان تۆۋهنرهكياكى  تهڭ بىلهن ئۆزىئارىسىدا نىكاھقا اليىق تالالشتا  ئۇيغۇرالر زاماندىمۇ
                                                        

. نهشرى -1 ، بېيجىڭئاي  - 5يىلى  -1984. نهشرىياتى مىللهتلهر، »بىلىك قۇتادغۇ«: خاس ھاجىپ ۈپيۈس   ①
  .بهتلهر- 933، -931، - 929ئۇيغۇرچه، 
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اليىق  ئائىلىلهردىن تۇرىدىغان تۆۋهنرهكياكى  هرىجىلىكد تهڭ بىلهن ئۆزىاليىق تالالشتا 

  . ساقالنغان تۈرده كهڭ ئادهت ئىزدهيدىغان

 چىقىشىمۇ كېلىپ سهۋهبىدىن كهسپىقىلىدىغان  كىشىلهرنىڭ يهنه دهرىجه ۋه تهبىقه

 كهمسىتىشكه ھهقىقهتهن كهسىپلهرئارىسىدا بىر قىسىم  خهلق دهۋرلهرده ئۆتكهن. مۈمكىن

 چىقىرىۋېتىلىپ، ئۇالرقاتارىغا  تهبىقىدىكىلهر تۆۋهنقىلىدىغانالر بولسا  كهسىپنى ۇش. ئۇچرىغان

 كهسپىساتىراچلىق   مهسىلهن، ئۇيغۇرالر. چهكلىنىلگهنياكى قىز اليىق تالالشتىن  ئوغۇل ئىچىده

قىلىنىدىغان  پهرھىزتويلىشىشى  بالىلىرىنىڭ كاسىپالرنىڭباشقا  بىلهن شۇغۇللىنىدىغانالر بىلهن

 ھاقارهتلهشنىڭياكى  كهمسىتىش ھۈنىرىنىساتراچلىق  ئهمهلىيهتته ھهركهت بۇ. بار ئىدى ئهھۋالالر

  . ئىپادىلىرىدۇر

خىل خىلى بىلهن،  گۈلى گۈل" ئوخشاش  مىللهتلهرگهباشقا  خۇددى ، ئۇيغۇرالرمۇقىسقىسى

 لالشتىمۇتااليىق  ئاساسهن ئهمهلىيىتىگه ۋهقارىشىغا  دهرىجه، تهبىقه دېگهندهك" بىلهن

 تهرهپلهر نىكاھالنغۇچى. قىلىدۇ ئۈمىد كېلىشىنىماس  ئهھۋالىنىڭ ئۇمۇمىي ئائىلىلهرنىڭ

 پهرھىزلهرنىڭاليىق تالالشقا دائىر  ئهمهلىيهتتهياكى ماسالشماسلىق  پهرق زىياده ئوتتۇرىسىدىكى

  .لىنىدۇھېساب بولۇپئاساسى  چىقىشىنىڭ كېلىپ

  ىزىپهرھبار ئايالنى ئالماسلىق  ئېرى. 6

بار ئايال باشتىن  ئېرى. چهكلهيدۇقاتتىق  ئېلىشنىمۇبار ئايالنى نىكاھىغا  ئېرى ئۇيغۇرالر

. بولمايدۇياتلىق بولسا  ئهرگهباشقا  ۋاقىتتابىرال  تۇرغاچقا، ئۇھامىيلىقىدا  ئېرىنىڭ ئۆزئاخىر 

 شهرتنىئىككى  كىتۆۋهندى ئۇ بولىدىكهن، ئۇنداقتاياتلىق بولماقچى  ئهرگهباشقا  يهنهئايال  ئهگهر

ئاجراشقاندىن  بىلهن ئېرىياكى  كېيىن كهتكهندىن ئۆلۈپ ، ئېرىبىرىنچىدىن: ھازىرلىشى الزىم

، ئىككىنچىدىنبولۇشى؛ بىكار بولغان  كېسل -ئۈزۈل ئهھدىئارىسىدىكى نىكاھ  كېيىن، ئۇالر

 دىيىلىۋاتقان دهيهر بۇ. الزىم ئۆتكۈزۈشى جهريانىنىپاكالش  تۈگۈتۈپ، ئۆزىنى مهزگىلىنى ئىددهت

ساقالپ  ئۆزىنى ۋاقىتقىچهبولىدىغان  تهگسه ئهرگهبىر  يهنهئاجراشقان ئايال  ئېرىدىن ئىددهت

ھامىلىدار  ئهگهرئاجراشقان ئايال  ، ئېرىدىنبىرى: بۆلۈنىدۇ مۇنداق بولۇپ، ئۇچاغ  تۇرىدىغان
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، بىرى يهنه. بولىدۇ گسهته ئهرگهئاندىن باشقا  كېيىنپاكالنغاندىن  تۇغۇپ پهرزهنتىنى ، ئۇبولسا

 ئهرگهساقالپ ئاندىن  گىچه) كۈن 130( كۈنئاي ئون  تۆت چوقۇمئايال  كهتكهن ئۆلۈپ ئېرى

 ھېيزنى قېتىملىق ئۈچ ئىددهت ئۈچۈنئاجراشقان ئايال  ، ئېرىدىنبىرى ئۈچىنچى. بولىدۇ تهگسه

 دېمهك، ئېرى. لىدۇبو تهگسه ئهرگهئاندىن قايتىدىن بولۇپ، ) ئاي ئۈچياكى ( كهچۈرۈشباشتىن 

خىل  ئۈچ يوقۇرىقى ، يهنهقالماستىن بولۇپالئىش  پهرھىزلىكتالالش  سۈپىتىدهبار ئايالنى اليىق 

 مۇھىتىدا ئىسالمىيهت ئۇيغۇرالر. چهكلىنىدۇتوي قىلىش  بىلهنمۇئايالالر  تۇرغان ئىچىده ئىددهت

 مهقسهد پهرھىزلهردىكى هكيوقۇرىقىد. كهلدىقىلىپ  رىئايهئىزچىل  پهرھىزلهرگه يوقۇرىقىدهك

 تهۋهلىك توسۇش، پهرزهنتنىڭ كېتىشىنىئارلىشىپ  نىڭمۇناسىبىتى قېرىنداشلىق –قان ، بولسا

  .ئىبارهت ئايدىڭالشتۇرۇشتىن نىمۇناسىبىتى

 بىلهن ئهرقىزى باشقا  كىشىنىڭ مهلۇم يهنى. بار پهرھىزلهرمۇ مۇنداق يهنه ئۇيغۇرالردا

 ئهربىر  ھهرقانداقباشقا  ، ئۇنداقتابولسا" قويغان ئىچۈرۈپچاي " ئۇنىڭغاقويغان ياكى  پۈتۈشۈپ

 ئۆتۈلمىگهن رهسمېيىتىنىكاھ  ئوتتۇرىسىدا ئۇالر. تاللىمايدۇ سۈپىتىدهقىزنى اليىق  ئۇ

 ئهسال تهلىپىنىتوي  ، مۇنداققارىلىپ دهپ" قوشۇلغانرىسقى " ئهرگه شۇ تهقدىردىمۇ، ئۇنىڭ

  . تۈرىدۇربىر  پهرھىزىنىڭنىكاھىغا ئالماسلىق  بار ئايالنى ئېرى بۇمۇ. قويمايدۇ

*******************************************************************  

تويالشمايدىغان  سهۋهبىدىن قېلىشى بولۇپئوخشاش  فامىلىنىڭاليىق تالالشتا  ئۇيغۇرالردا

قانداشلىقنى  بولۇپ، نوقۇل قېلىپالشمىغان تۈزۈمى فامىله ئۇيغۇرالردا. ئهمهس مهۋجۇد ئهھۋال

ئىكهن، بولمىغان  مهۋجۇد فامىله. كۆرىلىدۇئاز  تېخىمۇ فامىله كهلگهنئاساس قىلىپ بارلىققا 

 مۆچهل ئۇيغۇرالردا. ئىشتۇربولمىغان  مهۋجۇد تېخىمۇ پهرھىزىفامىلىداشالر توي قىلماسلىق 

 ئۆزىنىڭ شهخس ھهربىر اقالبولسىمۇ، شۇند ئۇسۇلى الشھېسابيىل  ئىگهتارىخقا  ئۇزۇنناھايىتى 

 مهلۇمئوخشاش  مىللهتلهردىكىگه تهقدىردىمۇ، بهزى بىلگهن ئىكهنلىكىنى نىمه مۆچىلىنىڭ

. يوق پهرھىز بولمايدىغانلىقىدهكتوي قىلسا  قىزنىڭ مۆچهللىك مهلۇم بىلهنيىگىت  مۆچهللىك

 ده» تۈرك تلۇغاتى دىۋانۇ« . مۈمكىن بولۇشى ئهھۋال مۇنداق دهۋردهئىلگىرىكى  بهلكى
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 ، ھهربىرئاتاپ بىلهننامى  ھايۋاننىڭيىلنى بىر  ھهربىر ئۇيغۇرالر خاتىرىلهنگىنىدهك، قهدىمكى

. چۈشهندۈرگهنباغالپ  بىلهن خاراكتېرى ھايۋانىڭقىلىدىغان  مۆچهليىلغا  شۇيىلدىكى ئىشالرنى 

ىلىنغان يىلالردا ق مۆچهل ھايۋانالرچىقىشالمايدىغان  بىلهنبىرى  -بىر ، بولغاندا بويىچه شۇ

 بولۇشىقىلغان  پهرھىزتوي قىلىشتىن  تۈپهيلىدىنخىل قاراش  ئهشۇ يىگىتلهر -قىز  تۇغۇلغان

 كېلىشكه خۇالسىگهبىر  ئېنىق ھهقته بۇ سهۋهبىدىن كهمچىللىكى ماتېرىيالالرنىڭ. مۈمكىن

  .ئامالسىزمىز

 ئېلىشقاتىلغا  ئىچىده پهرھىزلىرىتالالشقا دائىر ) اليىق( ئوبيېكتىنىكاھ  ئۇيغۇرالرنىڭ

 پهرھىزىدىن چهكلهشنىكاھلىنىشىنى  جىنىسلىقالرنىڭئوخشاش ـ  نۇقتابىر  يهنه تېگىشلىك

 ئهقىلغهقىلىشى  بهرپا ئائىلهنىكاھلىنىپ  جىنسلىقالرنىڭئوخشاش دهرۋهقه، . ئىبارهت

 ئهھۋالالرنىار ئاالقىد ئهللهردىكىقىلغان  تهرهققىي دهۋردهھازىرقى لېكىن، . ئىشتۇرسىغمايدىغان 

 تېپىشىئايالدىن اليىق  يهنه ئايالالرنىڭقالغان  بولۇپئايان  بهلگىلىرى تۇتقاندا، ئهرلىك نهزهرده

 بىلهن ئهرلهرئوخشاش  ئۆزىگه يهنه ئهرلهرنىڭ كېلىدىغان يېقىنياكى ئاياللىق جىنسىغا 

ئارتىپ  رمونىنىڭھو ئهرلىك تېنىدهئايالالر  چۈنكى. بولىدۇقىلغىلى  تهسهۋۋۇرتويلىشىشىنى 

 ئهرلهرده مهلۇم بىلهن كېتىشىئارتىپ  ھورمونىنىڭئاياللىق  تېنىده ئهرلهر ۋه كېتىشى

بولمىسۇن، قانداقال  مهيلى. گهپ تۇرغان بولۇشى ئهرلىشىشنىڭئايالالردا  ئاياللىشىشىنىڭ، مهلۇم

ئارىسىدا  قخهلنىكاھلىنىشى  نىڭ) ئوخشاش جىنسلىقالر ئهسلىدىالياكى (ئوخشاش جىنسلىقالر 

  .ئىشتۇريامان ئىلىنىدىغان  ۋه چهكلىنىدىغانقاتتىق 

دائىرىدىكى  يوقۇرىقىدهكتوي اليىقىنى تالالشتا  ، ئۇيغۇرالرداقىلغاندا خۇالسسه

 دهۋرلهردىنئپتىدائىي  كۆپىنچىسى پهرھىزلهرنىڭ بۇنداق. قىلىنىدۇ پهرھىز ئوبيېكتلهردىن

 يهنه تهرپىدىندىنالر  دهۋرده بولۇپ، كېيىنكىان بولغ ئىگه كۈچكه ۋه شهكىللهنگهنتارتىپال 

مانى دىنىغا  ۋه بۇددا كېرهككى، ئۇيغۇرالر قويۇش ئهسكهرتىپ شۇنىمۇ. قوشۇلدى تۈرلهر بهزى

قارالغانلىقى  بولىدۇ، دهپ گۇناھدىنالردا نىكاھلىنىش  دهۋرلهرده، مهزكۇرقىلغان  ئېتىقاد

بويى بويتاق  ئۆمۈر چهكلىنىپ مۇتلهقتوي قىلىشتىن  مۇخلىسالر ۋهراھىبالر  سهۋهبىدىن، تهقۋادار
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 پهرھىزتالالش  سۈپىتىدهيات جىنسنى اليىق  ھهرقانداق نىسبهتهن ئۇالرغا شۇڭا. ئۆتكهن

 پۈتۈن ۋه شهرھىيلىدىقاتارىدا  مهجبۇرىيهتئىسالم دىنى توي قىلىشنى ئىنسانىي . النغانھېساب

 ئۇيغۇرالرنىڭ مابهينىدهيىل  مىڭ. بىكىتتى نىقائىدىلهر كونكرېتقارىتا  رهسمىيهتلىرىگهتوي 

 قائىدهئىسالمىي  ئاساسهن پائالىيهتلهر جهريانىدىكى رهسمېيىتىنىكاھ ، ئىشلىرى تۆكۈن –توي 

  .كهلدىبىجىرىلىپ  بويىچه

توي  دېگهنده بولسىمۇ، كهم كېڭهيگهن جهھهتتىندائىر  دهۋردهاليىق تالالش ھازىرقى 

 جهھهتته بۇ. شهكىللهندى دائىرىده كهڭ خېلى ۋهزىيهتيدىغان تالال ئۆزىاليىقنى  قىلغۇچى

اليىق تاللىنىپ . پهرقلىنىدۇ جهھهتته مهلۇم يهنه خهلقىقىشالق  - يېزا بىلهن خهلقى شهھهر

ئوقۇش، نىكاھ سېلىش،  چېيى، تويلۇق مهسلىھهتنىكاھ تويى  ئۇيغۇرالرنىڭ كېيىنبولغاندىن 

  .بېرىلىدۇ ئېلىپ بىلهن تىپلهرتهر دېگهندهك ئۆتكۆزۈش مهرىكىسىتوي 

  پهرھىزلهرئائىت  مهسلىھهتىگهتوي . 2

تالالشتىكى  جۆرهقارشى جىنستىن  ئۆزىگه ئايالالرنىڭ ۋه ئهرلهرنىڭاليىق تالالش بولسا 

 شۇنىڭ. ئالىدۇ ئىچىگه ئۆز مهسلىھهتىنىمۇتوي  جهھهتتىن مهلۇم بولۇپ، ئۇدائىرىسى  ۋه ئۇسۇلى

بىراق . ئالىدۇ ئىچىگه ئۆز جهريانىنى كۈزىتىش ئۇنى ۋهيىقنى تالالش ال مهسلىھهتىمۇتوي  بىلهن

 كېيىنتالالپ بولغاندىن  بىلهن ئۇسۇلالر مهلۇم دائىرىده مۇۋاپىقبولسا اليىقنى  مهسلىھهتىتوي 

ئىككى  ئوغۇل - قىز  مهزمۇنىئاساسىي  بولۇپ، ئۇنىڭ پائالىيهتبىر خىل  بېجىرىلىدىغان

 كۆرسىتىغان ئۈچۈن ئاشۇرۇش ئهمهلگهتوينى  ئهزالىرىنىڭ تجهمه ۋه ئائىله تهرهپتىكى

ھالدا  مۇناسىپ شۇنىڭغا. پۈتمهيدۇتوي  مهسلىھهتسىز ئۇيغۇرالردا. كۆرسىتىدۇتىرىشچانلىقنى 

  .مهۋجۇد يوسۇنالر ئادهت ۋه پهرھىزلهرئاالقىدار بىر قاتار  ئۇنىڭغا

   پهرھىزلهرئائىت  ئهلچىگه .1

 مۇھهببهتلىشىش ئۇچرىشىپ بىۋاسته يىگىتلهرنىڭ -دا قىز  دائۇيغۇرالر دهۋرلهردهئىلگىرىكى 

بولمىغانلىقى  ھوقۇقىياكى  مۈمكىنچىلىكى ئورۇنالشتۇرۇش جهريانىنى پۈتۈن توينىڭئارقىلىق 

 ئۆتهيدىغانرولىنى  كېلىشتۈرۈش ئوتتۇرىسىدائائىلىسى  ئۇالرنىڭ ۋه يىگىتلهر -قىز ئۈچۈن، 
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 ئهلچىقىز  بىلهنيىگىت  ئۇيغۇرالردا. ئىدى زۆرۈر قهتهنھهقى بولۇشى ئهلچىنىڭياكى  ۋاستىچى

 كېيىن، ئۆز كېلىشكهندىنتوي قىلىش قارارىغا تونۇشۇپ،  ئۇچرىشىپ بىۋاستهئارقىلىق ياكى 

 ئائىله. ئېيتىدۇ كېلىشكهنلىكىنىتوي قىلىش قارارىغا تېپىشقانلىقىنى، اليىق  ئائىلىلىرىگه

بولسا  كېيىن، مۇۋاپىق بىلگهندىن ئهمهسلىكىنى ۋاپىقمۇ،  ياكى مۇۋاپىق اليىقنىڭباشلىقلىرى 

 ئائىلهئىككى  ئهلچى. ئهۋهتىدۇ تهرهپكهقىز  تهيىنلهپ سۈپىتىده ئهلچىئارلىقتىن بىر كىشىنى 

 پهزىلىتى، ئائىله ، ئهخالقىيئىسمىتۇرقى،  -  ، تهقىياش قورامى يىگىتنىڭقىز  ئوتتۇرىسىدا

توغرىسىدا  پوزىتسىيهسى تهرهپنىڭقارشى  ۋه ھهققىدهالر قاتارلىق ئهھۋالىئىقتىسادىي  ۋه نهسهبى

ئارقىلىق  ئهلچى تهرهپئىككى  ھهر. كىشىدۇربولسا بولمايدىغان  كهم ئالماشتۇرۇشتا خهۋهر

 مهيدانداخالس  ئهلچى. يهتكۈزىدۇ تهرهپكهقارشى  لىرىنىتهلهبسۆزلىرىنى،  - گهپ ئۆزلىرىنىڭ

 تهرهپنىڭقىز  ئهلچى. تىرىشىدۇ كېلىشتۈرۈشكه ىلهنب چارىلهر ھهرخىل تهرهپنىئىككى تۇرۇپ، 

 كېيىنىكى شۇنىڭدىن. قايتىدۇ بهلىگىلهپ ۋاقتىنى ئهپكېلىش" چاي" كېيىنرازىلىقىنى ئالغاندىن 

  . ئوينايدۇرول  مۇھىمئاخىرى  -باشتىن  ئهلچى پائالىيهتلهردهبارلىق 

 مۇھىم نىسبهتهن هلچىلهرگهئ ئۇيغۇرالر ئىكهن، ئۇنداقتابولغان  مۇھىمتوي ئىشىدا  ئهلچى

 ئۇيغۇرالردا. قىلىدۇ دىققهت تاللىنىشىغىمۇ كىشىلهردىنقانداق  ، ئۇالرنىڭقاراشتا بولغاندىن سىرت

 ئهرلهردىن ئومۇمهن ئهلچىسىتوي  ئۇيغۇرالردا. ئاتىلىدۇ دهپمۇ" دهلالل" بهزىده ئهلچىسىتوي 

 ۋاستىچىلىكئىشالردا  ىمۇ، كونكېرتتهقدىردرول ئوينىغان  تېپىشتۇرۇشتا ئهرلهر. تالالنمايدۇ

 ۋه ، ئاچكۆز، ئىشرهتخوريالغانچى نىڭ) دهلالل( ئهلچىسىتوي  يهنه. پهرھىزدۇربىر  بۇ. قىلمايدۇ

ئايالالر توي ئىشىنى  مۇنداق گهرچه. قىلىنىدۇ پهرھىزئايالالردىن تاللىنىشىدىن  ئابرويپهرهست

 ئاقىۋىتىگه ۋه جهريانى توينىڭ اقمۇند تهقدىردىمۇ، كىشىلهر بېجىرگهن كۆڭۈلدىكىدهك

 زۇۋانداراز ۋه ، ھهققانىي، سهمىمىيراستچىل ئهلچىلىرىتوي  شۇڭا. قارايدۇ بىلهن ئىشهنچىسىزلىك

 ھهققىدىكىباشلىغاندا توي  يىڭىئايال توي ئىشىنى  ئهلچى ئادهتته. تاللىنىدۇدىن ئايالالر ) ناتىق(

قىلىپ توي  مۇشۇنداق چۈنكى، ئهگهر. قىلمايدۇ رهئاشكا تۇتىدۇ، ئاسانلىقچه مهخپىي خهۋهرلهرنى

 مهخپىيىتىنى تهرهپنىڭقىز  ئهلچى بولۇپمۇ. بولىدۇگىرىپتار  ئاھانهتكه ئهپلهشمىسه، ئۇئىشى 
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 ۋهبارغاندا  باسقۇچقا مهلۇمقىلىپ  تهرهققىيتوي ئىشى . ساقاليدۇ ۋاقىتقىچه ئۇزاقناھايىتى 

 گهرچه ئهلچىلهر. بولىدۇ ئېيىتساباشقىالرغا  انىنىجهريئاندىن توي  مۇقىمالشقاندا مۇناسىبهت

 سهۋهبىدىنتىرىشچانلىقى  ئۇالرنىڭبىراق قىلسىمۇ، يالغانچىلىقالرنى  قىسمهن ۋه گهپلهر مۇبالىغه

چىقىپ  سهۋهنلىك بىرهر ئهگهر. كۆرىدۇياخشى  يهنىال ئۇالرنى ، كىشىلهرتوي ئىشى روياپقا چىقسا

 ئۇمۇمهن. زارلىنىدۇ دهپ" كهتتى يهپ مۈلۈكنى -مال" ئۇنى هركىشىلقالسا  ئهپلهشمهيتوي ئىشى 

توي ئىشىغا بولغان  كۆپىنچه ئۇالر يهنهھازىلىغاندىن سىرت  سۈپهتلهرنى يۇقىرىقى ئهلچىلىرىتوي 

  .الزىم بولۇشى مۇكهممهلقارىشى  چوڭقۇر، ئهنئهنىۋىي تونۇشى

توي قىلغان كىشى  بىرقېتىم ئهرلهردىن ئۇيغۇرالردا. پهرقلىنىدۇقولداشتىن  ئهلچىسىتوي 

قولداش  يىگىتكه ئهرلهرنىڭتوي قىلغان  ئارتۇق ئۇنىڭدىن ۋهبىراق ئىككى . بولىدۇقولداش بولسا 

قىز  شۇڭا. كېرهك بولۇشىتوي قىلمىغان قىز  چوقۇمقىز قولدىشى بولسا . قىلىنىدۇ پهرھىز بولۇشى

 يېقىن قىزنىڭ. قىلىدۇ پهرھىز ىنبولۇشتياكى چوكان قىزغا قولداش  جۇۋانتويىدا توي قىلغان 

رولنى  بۇتوي قىلمىغان باشقا قىزالر  ، يهنىالتوي قىلىپ بولغان بولسا ھهممىسى دوستلىرىنىڭ

 دېگهنلهرقىز قولدىشى ياكى يىگىت قولدىشى  ئۇيغۇرالردا دهۋرلهردهئىلگىرىكى . ئۆتهيدۇ

بولسا  يهڭگه. كهلگهن ئۆتهپولنى ر بۇ بېشىيىگىت  ۋه  يهڭگهئورنىدا  ئۇالرنىڭ ، بهلكىبولمىغان

توي  ئۇالر. مول ئايالالردىن تاللىناتتى تهجرىبىسى تۇرمۇش بهلكى. تهيىنلهنمهيتتىقىزالردىن 

 بېشىيىگىت . ئاالتتى ئۈستىگهئىشلىرىنى  جۆندهشقىزنى  ئهتىسىتوي  ۋه كېچىسىدهتوي كۈنىده، 

 ئۇيغۇرالردا دهۋردىكىھازىرقى . ئىدىبوالر  ھهمراھ جهريانىداتوي  يىگىتكهبولسا توي قىلغان 

 خىزمهت يهڭگه ۋهقىز قولدىشى  ئۈچۈنقىز بېشى، يىگىت  ۋهيىگىت قولدىشى  ئۈچۈنيىگىت 

 قېلىپبولىدىغان قولداشال  ھهمراھبولسا قىزالرغا  شهھهرلهرده. شهكىللهندى ئادهتقىلىدىغان 

 بولۇش ھهمۋاھ يهڭگه، )بار ئهھۋال تهيىنلىنىدىغانئىككى قولداش  ئۈچۈنجايالردا قىزالر  بهزى(

  . قالدى ئهمهلدىنئادىتى 

  پهرھىزلهرئائىت  ئهپكىرىشكهچاي  .2

كىچىك "چاي  ئۇيغۇرالردا. ھالقىدۇربىر  مۇھىم مهسلىھهتىدىكىتوي ـ  ئهپكىرىشچاي 



 154

 تهزىم"ياكى " چېيى ماقۇللۇق" - " كىچىك چاي". بۆلۈنىدۇ ئىككىگه دهپ" چاي چوڭ"، "چاي

ئانىسى  بارمايدۇ، بهلكى، يىگىتنىڭ ئېلىپ يالغۇز ئهلچىچاينى  ئۇيغۇرالردا. ئاتىلىدۇ ۇدهپم" چېيى

چاي . بارىدۇ ئېلىپ" كىچىك چاي" ئائىلىسىگه قىزنىڭ ئېلىپئايالنى  ئهلچى ۋهئايال  قانچهبىر 

قىلىدىغان  ھهدىيه تهرهپكهقىز  تهرهپنىڭ ئوغۇل شهكلىده تونۇشۇش دهسلهپكى دېگىنى

قىزغا  ۋهئانىسىغا  -ئاتا  قىزنىڭ سوۋغىلىرى چاينىڭ ئۇيغۇرالرداھازىرقى ولۇپ، ب سوۋغىلىرى

 قهدىمكى. ئالىدۇ ئىچىگه ئۆزمول داستخاننى  ۋه رهختكىيىملىك  قۇردىن بىرهرئاتالغان 

 ئۇيغۇرالردا. بولغان ھايۋانالرقوي قاتارلىق ، كاال، ئات كۆپىنچه سوۋغىسىبولسا چاي  ئۇيغۇرالردا

بولسۇن، ياكى كىچىك چاي ئاپىرىشتا بولسۇن، چاي ئاپىرىشقا  بىلهن مۇناسىبىتى قىز سوراش

 دهپ بولمايدۇ يوللۇققىلىشنى ئاق  بۇنداق. تالالنمايدۇ كۈنلىرى جۈمه ۋه سهيشهنبه ئۇمۇمهن

تاق  ئاينىڭياكى  كۈنلىرىتاق  ھهپتىنىڭ ئهلچىلىككه شهكلىدىكىچاي ، باشقا ئۇندىن. قارايدۇ

 ئاينىڭ چېيىنىقىز يهنه، . بارىدۇ ئهلچىلىككه كۈنلىرى جۈپ ئىمكانقهدهر. نمايدۇتالال كۈنلىرى

تاق  ئاينىڭياكى  ھهپته. بار ئادهتمۇ پهرھىزلىكبارمايدىغان  ئېلىپ كۈنى توققۇزىنچى يىگىرمه

قوشۇلۇشى،  تهنننىڭ يهككه بىلهنتوي ئالدى شۇكى، چاي ئاپارماسلىقتىكى ئاساس  كۈنلىرىده

 كۈن، ھهمتاق  ھهم ئۆزىبولسا  توققۇزى يىگىرمه ئاينىڭ. ئىشىدۇرئايلىنىش  پلۈككهجۈ تاقلىقنىڭ

 توققۇز يىگىرمهئاي  كۈن، ئالته ئوتتۇزئاي  ئالتهكالىندارىدىكى  ھېجىرىيه(  كۈنىئاخىرقى  ئاينىڭ

تويغا ئوخشاش  ، بولۇپمۇئاخىرىدا ئىش باشالش ئاينىڭ ئىشهنچلىرىده خهلق. دۇر) بولىدۇ كۈن

. قىلىنىدۇ پهرھىز شۇڭا. ئهمهس ئهھۋالئىشالرنى باشالش ياخشى  خهيرىلىك ۋهللىق خوشا

ساننى  جۈپتوي ئىشلىرىدا بىلسىمۇ،  ئۇلۇغتاق ساننى  ساھهلهردهتويدىن باشقا  ئۇيغۇرالر

پائالىيىتى  قوشۇلۇش جىنسالرنىڭيات  توينىڭ يهنىالئاساسى  رېئال بۇنىڭ. مۇقهددهسلهشتۈرىدۇ

  .بولغانلىقىدۇر

ئاياقالشقاندىن  بېرىش ئېلىپ" كىچىك چاي". دۇر" چاي چوڭ"بىر خىلى  يهنه چاينىڭ

 تهرهپتهئوخشاشال قىز  مۇراسىمىمۇچاي  بۇ. ئاپىرىدۇ" چاي چوڭ" تهرهپكهقىز  تهرهپئوغول كېيىن، 

قاراپ  ئهھۋالغا بۇ( ئاتمىشچه – ئهللىك بولۇپ تهرهپتىنقىز  ۋهچايغا يىگىت . ئۆتكۈزىلىدۇ
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 - ، ئۇرۇقئانىالرغا -ئاتا  تهرهپقىز  تهرهپ ئوغۇل. قاتنىشىدۇ ئادهم.) مۈمكىن ىنىشىمۇپهرقل

تىرىك مال  بىرهر يهنه. بېرىدۇ سوۋغىالرنى دېگهندهك كېچهك -قىزغا كىيىم  ۋه تۇغقانالرغا

. قىلىنىدۇ پهرھىز بېرىشتىن ئېلىپبولغان مالنى  سويۇلۇپ. قىلىنىدۇ ھهدىيه مۇ) قوي كۆپىنچه(

يىگىت  ۋه قاچىلىنىدۇ ساندۇققاساالمالر خاس  - سوۋغابارغان  ئېلىپ تهرهپچايدا يىگىت  چوڭ

 سوۋغا ئېچىپ ساندۇقنىئالدىدا  تهيىنلهپ، جامائهتئايالنى  ئاچقۇچى ساندۇق مهخسۇس تهرهپ

 قارىشىچه، ساندۇق ئۇيغۇرالرنىڭ. قويىدۇ ئوتتۇرىغانامىنى ئاتاپ  ئگىلىرىنىڭساالمالرنى  -

ئىشنى  بۇنىكاھلىق بولغان ئايال  كۆپ.الزىم بولۇشىئايال بىر نىكاھالنغان ئايال  ىئاچقۇچ

 قويۇپ ئېلىپ، خوتۇن خوتۇنيىگىت توال تېگىدىغان،  ئهرگه يهنهچىقىپ  ئهرگهقىز باشقۇرسا، 

 پهرھىز ئېچىشى ساندۇق ئايالنىڭنىكاھلىق  شۇڭا، كۆپ. جورۇلىدۇ دهپ قالىدۇ بولۇپ بېرىدىغان

توي ، ئاخىرلىشىپ ئۇمۇميۈزلۈك باسقۇچى مهسلىھهت توينىڭچاي ئاخىرالشقاندا  چوڭ. قىلىنىدۇ

  . كىرىدۇ باسقۇچىغا بېكىتىلىش

  پهرھىزلهردائىر  بېكىتىشكهتوينى . 3

 ۋاقتىنىتوي : ئالىدۇ ئۆزئىچىگه تهرهپلهرنى تۆۋهندىكى ئۇيغۇرالردا بېكىتىشتوينى 

 يهڭگىنى ۋهقولداشالرنى  ئۈچۈن تىگىتلهر –قىز ؛ بىكىتىش مۈلۈكنى -مال  ؛ تويلۇقبىكىتىش

 دائىرىسىگه مۇشۇنىڭ بېكىتىشمۇ تۈرلهرنى ئۇششاق بهزىباشقا  ئۇندىن. ئىبارهتبىكىتىشتىن 

چاي  چوڭ ئادهتتهقاتارلىقالر  بېكىتىش بهلگىلهش، تويلۇقنى ۋاقتىنىتوي  يوقۇرىقى. كىرىدۇ

  . بولىدۇ ئهھۋالمۇ بېكىتىلىدىغان كېيىن ىدهبهز. بېرىلىدۇ ئېلىپ كۈنى ئۆتكۈزۈلگهن مۇراسىمى

  پهرھىزلهر ھهققىدىكى بهلگىلهش كۈنىنى توي .1

 كۈنلهرنى قۇتلۇق ئىشقا قۇتلۇق قاراپ، بۇنداق دهپ ئىش چوڭ ئۆمۈرلۈك ئىشىنى توي ئۇيغۇرالر

 انبهلگىلهيدىغ كۈنىنى توي قاراپ بۇرجلىرىغا پهلهك ھازىر ئۇيغۇرالردا. بېرىدۇ ئهھمىيهت تالالشقا

سالدۇرۇپ،  پال مۇنهججىملهرگه بهلگىلهشته كۈنىنى توي دهۋرلهرده ئىلگىرىكى بىراق. يوق ئهھۋال

 نهسلىك قىلسا توي كۈنىده قايسى ۋه بولىدىغانلىقى خهيرىلىك قىلسا توي كۈنىده قايسى

. بىكىتهتتى كۈنىنى توي كېيىن ئېرىشكهندىن مهلۇماتقا ئالدىن ھهققىده باسىدىغانلىقى
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 بايانالر قىسمهن ھهقته بۇ ئهسهرلهرده كالسسىك قاتارلىق» سالنامه« ۋه» ئهھكام هتۇلمهجمۇئ«

 بويىچه كالىندارى ھىجىرىيه( ئېيى رامىزان ئۇيغۇرالر جهمئىيىتىده ئۇيغۇر ئهنئهنىۋىي. بار

چۈنكى، . كهلگهن قىلىپ پهرھىز قىلىشتىن توي دا) ئاي تۇتىدىغان ئاي، روزى توققۇزىنچى

 شۇغۇللىنىدىغان بىلهن  ئىبادهت - تۇتىدىغان، تائهت روزا ئېيى رامىزان بويىچه ىدهقائ ئىسالمىي

 مۇشۇنداق. الزىم چهكلىنىش ئىشالردىن قىسىم بىر باشقا ۋه ئىچمهك - يېمهك بولۇپ، كۈندۈزده چاغ

 رقهده شۇڭا، ھازىرغا. كېلىدۇ ئېلىپ قواليسىزلىقالرنى نۇرغۇن قىلىش توي ئىچىده ئاي بۇ بولغاچقا

 ئۇيغۇرالردا. قىلىدۇ پهرھىز بىكىتىشتىن قىلىپ كۈنى توي كۈنىنى بىر ھهرقانداق ئېيىنىڭ رامىزان

 قىلىشتىن توي دا) ئېيى ئاي، شهۋۋال ئارىسىدىكى ھېيىت قۇربان بىلهن ھېيىت روزا( ئاي ئارا يهنه

 ئاي قاراپ، بۇ دهپ كېلىشهلمهيدۇ قىز بىلهن يىگىت قىلسا توي ئايدا بۇ. بار ئادهتمۇ چهكلىنىدىغان

) ئاي ئىككىنچى بويىچه كالىىندارى ھىجىرىيه( ئېى سهپهر يهنه. قىلىدۇ پهرھىز قىشتىن توي ئىچىده

 كېلىشهلمهيدۇ يىگىتلهر - قىز قىلغان ئارىلىشىۋېلىپ، توي شهياتۇنالر - جىن تويغا قىلسا توي دا

 توي ئېيىدا بىراق، رامازان. بار ئهھۋالمۇ قىلىدىغان پهرھىز قىلىشتىن توي ئايدا جورۇپ، بۇ دهپ

 قائىده ئىسالمىي ئهسلىده قىلماسلىق توي ئېيىدا سهپهر ۋه ئاي باشقا، ئارا چهكلىنىشتىن قىلىشتىن

 قاراشلىرىنىڭ خۇراپىي توقۇۋالغان ئاساسىدا رىۋايهتلهر تۈرلىك كىشلهرنىڭ بۇ. ئهمهس

  .مهھسۇلىدۇر

 كۈنلىرى تاق ھهپتىنڭ توينى تارتىپ ىمدىنقهد ئۇيغۇرالردا جهھهتته بىكىتىش كۈنىنى توي

 تويى يىگىتنىڭ بىلهن قىز. بولغان ئادهت قىلىدىغان پهرھىز قىلىشتىن كۈنلىرى تاق ئاينىڭ ياكى

 دېرهك نهسلىكتىن بۇ بولسا كۈنلهرده تاق ئىش بولۇپ، بۇ ئىشى خوشاللىق تهرهپنىڭ قوش

 كۈنلهرگه تالالنماي، جۈپ كۈنلىرى تاق نىڭھهپتى ياكى ئاينىڭ تۇيۇلغاچقا، ئۇمۇمهن بېرىدىغاندهك

  .بار ئهھۋال قىلمايدىغان توي كۈنلىرى ۋهجۈمه سهيشهنبه ئۇيغۇرالردا باشقا ئۇندىن. قىلىنىدۇ قارار

. بولدى ئۆزگىرىشلهر قىسمهن پهرھىزلهرده ئائىت بىكىتىشكه كۈنىنى توي دهۋرده ھازىرقى

 ئېھتىياج ۋه شارائىت رېئال قىلماسلىق توي كۈنلىرىده تاق ئاينىڭ ياكى ھهپتىنىڭ بولۇپمۇ

 ئېيىدا رامازان بولسا پهرھىزلهر تۇرغان ساقلىنىپ ھازىر. كېتىلىدى ئۇنتۇپ كۈنسىرى سهۋهبىدىن
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  .ئىبارهت قىلماسلىقتىن توي كۈنىده جۈمه ۋه سهيشهنبه) قىشالقالردا – يېزا(قىلماسلىق،  توي

  پهرھىزلهر ئائىت تويلۇققا. 2 

 بولغاندىن ئېلىپ ماقۇللىقىنى تهرهپنىڭ قىز ئارقىلىق" چاي كىچىك" جهريانىدا توي ئۇيغۇرالر

 تويلۇق ئۇيغۇرالردا. پۈتۈشىدۇ تويلۇقنى كېيىن ئۇئۇنىڭدىن ۋه جهريانىدا" چاي چوڭ" كېيىن

 بىر ياكى قۇر بىر بېرىدىغان سۈپىتىده مېلى قىز تهرهپكه قىز تهرهپنىڭ ئوغۇل دهۋرده ھازىرقى

 قىز ۋه ساالم - سوۋغا ئانىلىرىغا - ئاتا زىننهت، قىزنىڭ - زىبۇ ستىباش، ئالتۇنئۈ قۇر قانچه

گۆش،  ئاتىلىدىغان دهپ" سۈيى ئاش" تهييارالنغان ئۈچۈن ئېسىشى قازان كۈنى توي تهرهپنىڭ

  . بولدى ئالىدىغان ئىچىگه ئۆز قاتارلىقالرنى ، تۇز، سهۋزه، يېقىلغۇ ياغ، گۈرۈچ، ئۇن، نان، چاي

 بىر" توغرىدا بولۇپ، بۇ ئىش چهكلهنگهن بهلگىلهش ئېغىر تويلۇقنى دىنىدا ئىسالم

 ئارتۇقىنى بىرىدىن ئوندىن مۈلكىنىڭ -مال يهتكۈدهك قىلسىمۇ خىراجهت يىل ئۈچ ئادهمنىڭ

 تۇرمۇش دهۋرده ھازىرقى. چىقىرىلغان پهتىۋاالرمۇ دېگهن" يامان بىرىش سۈپىتىده تويلۇق

 سېلىشنى تويلۇق ئاز كىشىلهر ئهگىشىپ، نۇرغۇن ىنىشىغاياخشىل نىسبهتهن شارئىتىنىڭ

 يهنه. بواللمايۋاتىدۇ خالىي ئىسراپچىلىقىدىن مۈلۈك - مال بىھۇده تۇرۇپمۇ، يهنه قىلپ تهشهببۇس

 ئهمهلىيىتىمۇ ئۇنىڭ ۋه تهشهببۇسلىرى سالماسلىق تويلۇق ئارىسىدا كىشىلهر قىسىم بىر

 ئوغۇل. چهكلىنىدۇ ئىمكانقهدهر سېلىشتىن تويلۇق ئېغىر قىسقىسى، ئۇيغۇرالر. كۆرۈلمهكته

 قىز سېلىش تويلۇق ئازراق سېلىش، ھهتتا تويلۇق بېقىپ ئهھۋالىغا ئىقتىسادىي ئهمهلىي تهرهپنىڭ

  .ئالقىشلىنىدۇ ئهھۋال ئېرىشتۈرىدۇ، مۇنداق پىكرىگه جامائهت ياخشى ئېگىلىرىنى

  پهرھىزلهر ئائىت تويلىشىشقا.  4

 توي كۈنده كېيىن، بهلگىلهنگهن بولغاندىن پۈتۈپ پۈتۈنلهي هييارلىقىت توي ئۇيغۇرالردا

بىرى، . ئالىدۇ ئىچىگه ئۆز مهزمۇننى چوڭ ئىككى مۇنداق مۇراسىمى توي. ئۆتكۈزىلىدۇ مۇراسىمى

 ئۇيغۇرالرنىڭ بىز يهرده بۇ. ئىبارهت مۇراسىمىدىن توي بىرى، كونكىرېت ، يهنه" ئوقۇش نىكاھ"

  .قىلىمىز بايان بويىچه نۇقتا ئىككى ادهتلىرىنىئ پهرھىز ھهقتىكى بۇ

  پهرھىزلهر ئائىت ئوقۇشقا نىكاھ.  1
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 شهرىئىتىگه ئىسالم نىمۇناسىبىتى توي ئوتتۇرىسىدىكى ياش ـ ئىككى ئوقۇش نىكاھ

 ئىالھى ئېيىتقاندا باشقىچه( شهرئىتىنىڭ ئىسالم نىمۇناسىبىتى توي ياكى ياكى اليىقالشتۇرۇش

 شهكىلللهنگهن كېىين ئىسالمىيهتتىن بولۇپ، بۇ مۇراسىمى ئۆتكۈزۈش دىنتهستىقى) پهرماننىڭ

 ئىككى ياكى( ياشنىڭ بىرى، ئىككى. بولىدۇ مهقسهد خىل ئىككى ئوقۇشتا نىكاھ. قائىدىدۇر

 جامائهتنىڭ ئارقىلىق بىرى، شۇ چاقىرىش؛ يهنه گۇۋاھلىققا ئىالھنى گهمۇناسىبىتى توي) جىنىسنىڭ

 توي نىكاھسىز ئۇيغۇرالردا شۇڭالشقا. ئېرىشىش قىلىشىغا ئېتراپ نىمۇناسىبىتى توي بۇنداق

  .بولمايدۇ

 كۈنى بولغان توي ئۆيىده  قىزنىڭ بولسا جايالدا ئايرىم. ئوقۇلىدۇ سهھهرده كۈنى توي نىكاھ

 ئىلگىرى كۈن بىرهر ھهرگىز بىراق، نىكاھ. ئوقۇلىدۇ ئالدىدا كېتىش يۆتكهپ قىزنى كهچقۇرۇن

 ۋاقتىدا نىكاھ. قارايدۇ دهپ بولمايدۇ قالىدۇ، راۋا قونۇپ نىكاھ قىلسا مۇنداق كىچۈن. ئوقۇلمايدۇ

يارهنلىرى،  - تۇغقانلىرى، دوست – ئانىلىرى، ئۇرۇق - ئاتا قىزنىڭ پائالىيىتىگه ئوقۇش نىكاھ

 ئوقۇيدىغان يارهنلىرى، نىكاھ -  تۇغقانلىرى، دوست -  ئانىسى، ئورۇق - ئاتا قولداشالر، ئوغۇلنىڭ

. قاتنىشىدۇ... نهچچىسى بىر پىشقهدهملىرىدىن ياكى كاتتىلىرىدىن ئاخۇنالر، يۇرت ياكى لالمو

 نىكاھ ۋه يىگىت - قىز سانى ئادهم قاتنىشىدىغان ئوقۇشقا نىكاھ بويىچه شهرئىتى ئىسالم

 كهم ئهردىن ئۈچ) لىنىدۇھېساب ئىچىده بۇنىڭ ئوقۇغۇچى نىكاھ بهزىده( باشقا ئوقۇغۇچىدىن

 يىگىتنىڭ ۋه قىز ئاخۇن ياكى ئىمام. الزىم بولماسلىقى كهم ئالتىدىن بولسا ئايال. الزىم ىبولماسلىق

كېيىن،  بولغاندىن بهلگىلهپ الپھېساب ھهققىنى مهھر پۈتۈلگهن تويدا بۇ بىلهن ئانىسى - ئاتا

. يدۇتۇرما ئۆيده بىر يىگىت بىلهن قىز جهريانىدا ئوقۇش نىكاھ. باشلىنىدۇ مۇراسىمى ئوقۇش نىكاھ

بولۇپ، كۆرۈشۈش،  نامهھرهم ئۈچۈن بىرى - بىر نىكاھالنمىغانالر بويىچه قائىده ئىسالمىي چۈنكى

 ئۆيده يان - يانمۇ ، ئهمما ئايرىم -  ئايرىم يىگىت بىلهن قىز شۇڭا. چهكلىنىدۇ ئۇچرىشىش

 ى، قىزشۇك پهرھىز بىر يهنه جهرياندىكى بۇ. تۇرغۇزۇلىدۇ سىرتىدا ئىشىك قىز ئولتۇرىدۇ، ياكى

باشلىنىشتۇر،  يېڭى توي چۈنكى. الزىم كىرمهسلىكى بىلهن كىيىملهر كونا نىكاھقا يىگىت بىلهن

 لهرسهۋهب مهلۇم يىگىت دهۋرلهرده قهدىمكى. قارىلىدۇ دهپ كېرهك بولۇشى يېڭى نهرسه ھهممه شۇڭا
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 تىغ ئىشلىتىدىغان دائىم قاتارلىق قهلهمتىرىچى، پىچىقى بواللمىسا، يىگىتنىڭ ئۈستىده نىكاھ بىلهن

 ھازىر جامائهت ۋه يىگىت -  قىز. ئىدى بار ئهھۋال ئوقۇيدىغان نىكاھ قويۇپ ئهسۋاپلىرىنى

 نىكاھقا بۇ يىگىتتىن ۋه قىزدىن ئاندىن ۋه. ئوقۇيدۇ خۇتبىسىنى نىكاھ كېيىن، ئىمام بولغاندىن

 ئۈچ قىز ئهھۋالدا چهكۆپىن. بېرىدۇ جاۋاب دهپ" ئالدىم" يىگىت. سورايدۇ ئهمهسلىكىنى ياكى رازى

 پهرھز بىرىشتىن جاۋاب سورىغاندا قېتىم بىرىنچى. بېرىدۇ جاۋاب ئاندىن كېيىن سورالغاندىن قېتىم

 سۆزلهرنى تهنه دېگهندهك" تۇرغان ئاران قىلىشقا توي" كىشلهرنىڭ سالسا قىلىپ شۇنداق. قىلىدۇ

 دېگىنىنى" قىلدىم قوبۇل" ىڭشۇكى، قىزن مهسىله بىر يهنه يهردىكى بۇ. ئهنسىرهيدۇ قىلىشىدىن

 يىگىت ۋه قىز بولۇپمۇ. الزىم ئاڭلىشى جامائهت بارلىق باشلىق ئىمام دېگىنىنى" ئالدىم" يىگىتنىڭ ۋه

 نىكاھى توي ھازىر ئارىسىدا ئۇيغۇرلىرى ئىلى. الزىم ئاڭلىشى ئېنىق جاۋابىنى بىرىنىڭ - بىر

 ۋهكىلى قىزنىڭ ئهھۋالدا بۇنداق. بار ئادهت تۇرمايدىغان يهرده ئوقۇلىدىغان نىكاھ قىز ئوقۇلغاندا

 باشلىق ئىمام بۇنى. ئېيتىدۇ بولغانلىقىنى رازى نىكاھقا قىزنىڭ يىگىتكه كېلىپ مهيدانىغا نىكاھ

 قىلمىغان توي ئوقۇلۇۋاتقاندا نىكاھ جايالردا بهزى. پۈتىدۇ نىكاھ كېيىن ئاڭلىغاندىن جامائهت

 بىلهن بارماي، قىز ئۇزاققا ئىشى توي بولسا مۇنداق. دۇچهكلىنى تۇرۇشى قاراپ الرنىڭ) بويتاق(

  .قىلىنىدۇ جورۇپ، پهرھىز دهپ قالىدۇ بولۇپ بويتاق يىگىت

 تالالش بويىچه قائىدىلىرى نۇجۇم ئىلمىي ۋاقىتىنى ئوقۇلىدىغان نىكاھ دهۋرلهرده ئىلگىرىكى

 نىكاھ...  سائىتىده مېررىخنىڭ" كىتابتا ناملىق» سالنامه«: مهسىلهن. ئىدى مهۋجۇد ئهھۋالى

 بهد( باشتوڭ پهرزهنت تۇغۇلغان سائهتته بۇ. ئهمهس سائهت ياخشى ئىشالرغا قاتارلىق.. قىلىش

ئۇزۇن،  ئۆمرى. بولىدۇ بېرىدىغان، زالىم، ئۇرۇشخۇمار ئازاب كىشىلهرگه ،)قىلىق ئهخالق، بهد

 دهپ." بولمايدۇ ياخشى قىلماققا نىكاھ... . يامانلىقتۇر سائىتى زۇھهلنىڭ" ،."بولىدۇ بىخىل

كۈنى،  يهتتىنچى كۈنى، ئون يهتتىنچى ئاينىڭ" بولسا دا» ئهھكام مهجمۇئهتۇل« ①.يېزىلغان

 توغرا بۇرچىغا سهراتان ئاي" ،."چىقىرىدۇ تاالق پاتال قىلسا نىكاھ..... كۈنى يهتتىنچى يىگىرمه

                                                        
 ئۇيغۇر زامان بېسىلغان، ھازىرقى سانىغا ئىككىنچى يىللىق -1999 ژورنىلىنىڭ» مىراس« ،»سالنامه«   ①
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 نىكاھ ئۇيغۇرالر دهۋرده ھازىرقى ①.دېيىلگهن." ئهمهس مۇۋاپىق ئانچه قىلماق نىكاھ كهلگهنده

 ئۇيغۇرالردا. يوقالغاندۇر ئاساسهن ئادهت قىلىدىغان ئهمهل قائىدىلىرىگه نۇجۇم ئىلمىي قىلىشتا

 -  ئهر قىلغان ئېتىراپ قانۇنلۇق، جهمئىيهت قىز بىلهن يىگىت كېيىن بولغاندىن ئوقۇلۇپ نىكاھ

 بهرپا نىڭمۇناسىبهت شۇ ئهنه بولسا مۇرسىمى توي كېيىنكى بۇنىڭدىن. ئايلىنىدۇ خوتۇنغا

 كهلتۈرۈش قولغا قىلىشنى ئېتىراپ جامائهتنىڭ كۆپ قىلىش، تېخىمۇ تهنتهنه بولغانلىقىغا

  . مۇراسىمدۇر ئۆتكۈزىلىدىغان مهقسىدىده

  پهرھىزلهر ئائىت مۇراسىمىغا توي. 2

، تۇغقان -  ئۇرۇق ئۆزىنىڭ تهرهپ كېيىن، قىز بولغاندىن ئوقۇلۇپ نىكاھ تويلىرىدا ئۇيغۇر

 ئۆزىگه مېھمانالرغا تهرهپتىكى يىگىت خوشنا، يۇرتداشالرغا، شۇنداقال خۇلۇم ۋه بۇردهرلىرى دوست

 ئوقۇلىدىغان نىكاھ جايالردا ئوقۇلىدىغان كهچقۇرۇن نىكاھ. بېرىدۇ ئۆتكۈزۈپ مۇراسىم كاتتا اليىق

 ئۆيىگه ىڭيىگىتن كهچقۇرۇندا قىز. ئۆتكۈزىلىدۇ مۇراسىمى توي ئاخشامغىچه كۈندۈزدىن كۈنى

 مۇراسىمى توي. ئۆتكۈزۈلىدۇ مۇرسىمى توي دهرىجىده ئوخشاش تهرهپته يىگىت ئهتىسى. يۆتكىلىدۇ

 يىگىتنىڭ بىلهن بىرىنچى، قىز: بېرىلىدۇ ئېلىپ بويىچه باسقۇچ قانچه بىر مۇنداق تۆۋهندىكىدهك

 يول ئېلىش؛ تۆتىنچى، قارشى يۆتكهش؛ ئۈچىنىچى، قىزنى ئولتۇرۇشى؛ ئىككىنچى، قىزنى

 – ئۆز( بېرىش؛ يهتتىنچى، چىلالق پائالىيىتى؛ ئالتىنچى، ساالمغا ئاچقۇ توساش؛ بهشىنچى، يۈز

 سۆزلهپ تهپسىلىي ھهممىسىنى جهريانالرنىڭ بۇ). پائالىيىتى سوراش تونۇشۇش، ھاردۇق ئارا

 مۇالھىزه الئادهتلهرنى پهرھىزلىك ۋه قاراش ئىرىملىك قىسىم بىر جهرياندىكى بۇ پهقهت. ئولتۇرمايمىز

 يۈرۈشتىن ياالڭباش يىگىتلهر -  قىز قىلغۇچى توي جهھهتته، ئۇيغۇرالردا كىيىمى توي. قىلىمىز

 مىللىي قۇيۇق قاتارلىق دوپپا، تۇماق بېشىغا يىگىتلهر دهۋرلهرده قهدىمكى. قىلىدۇ پهرھىز قاتتىق

 ئۇزۇن ۋه پپا، تۇماقدو كهشتىلىك بولسا كىيىملهرنى؛ قىزالر باش باھالىق ئىگه، قىممهت تۈسكه

 ئۇيغۇرالردا ياشايدىغان شهھهرلهرده ئهھۋال بۇ ھازىر. كېيهتتى كىيىملهرنى باش قاتارلىق رومال

                                                        
 ئهسهرلهر قهدىمكى رايونلۇقئاپتونوم  ئۇيغۇر شىنجاڭ، »ئهھكام مهجمۇئهتۇل«: قاراقاشىي ئىۋهز ۇھهممهدم  ①

، - 41، - 40، -36، ئاي – 5يىلى  – 1991تهييارلىغان،  قۇتلۇقئىمىننىياز  باستۇرغان، ئهركىنئىشخانىسى 
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 يۈرۈشىنى ياالڭباش قىزنىڭ بىلهن يىگىت كۈنىده توي ئۇيغۇرالر كۆپ لېكىن. كهتتى ئۆزگىرىپ

سېرىق، قارا،  مۇمهنئۇ كىيىم جهھهتته، تويلۇق كىيىمى تويلۇق قىزنىڭ. چهكلهيدۇ ھېلىھهم

 خىل كۆپ ياكى ئاق ۋه قىزىل كۆپىنچه. بولمايدۇ رهختلهردىن رهڭلهردىكى نىشهرهڭ، قارا، كۆك

  . بولىدۇ رهختلهردىن تاپقان تهشكىل رهڭلهردىن

 ئۈچۈن قىز - يىگىت تهرهپ قىز جهھهتته، ئۇيغۇرالردا كۆرپىسى يوتقان يىگىتنىڭ بىلهن قىز

 يىگىت. تهيياراليدۇ ياستۇق كۆرپه، ئىككى - يوتقان قىلىپ كهڭ ۋه قېلىن رهختلهردىن ئېسىل

 كۆرپىسىنى يوتقان خاس يىگىتنىڭ بىلهن قىز. تهييارلىنىدۇ كۆرپه -  يوتقان قانچه بىر تهرهپتىنمۇ

  .چهكلىنىدۇ ئىشلىتىشى، يېتىشى ئادهمنىڭ ھهرقانداق ئىلگىرى تويدىن

. مهنزىرىدۇر تاشقىنلىق - قاينام ئهڭ جهريانىدىكى توي پۈتۈن مېڭىش كۆچۈرۈپ قىزنى  

 ئات، ئات تارتىپ قهدىمدىن قاراپ، ئۇيغۇرالر يېقىنلىقىغا - يىراق ئۆيىنىڭ قىزنىڭ بىلهن يىگىت

  .كهلگهن ئىشلىتىپ قاتارلىقالرنى ھارۋىسى، مهپه

 ئۆسكهن تۇغۇلۇپ كىچىكىدىن يىغا بۇ. يىغاليدۇ قاتتىق قىز ئىلگىرى كۆچۈرۈشتىن توي

 چىقىدىغان چىدىماي پىراقىغا ئايرىلىش ئانا، قېرىنداشلىرىدىن - ۇرتىدىن، ئاتائۆيىدىن، ي

 ئىنتايىن تۇرۇشى يىغالپ جهريانىدا كۆچۈرۈش پۈتكۈل قىزنىڭ ئۇيغۇرالردا شۇڭا. يىغىدۇر

 كۆچۈرگهنده قىزنىڭ بىلهن بېسىمى كۈچىنىڭ ئادهت مۇشۇنداق شۇڭا. ئادهتتۇر قالغان قهدىمدىن

 .شهكىللهنگهن قاراش ئېلىنىدىغان يامان تايىنئىن يىغلىماسلىقى

 -  خۇلۇم مهلۇم ۋه يۇرتداشالر تويغا ئۇيغۇرالر: بار پهرھىزلهر مۇنداق ئائىت مۇراسىمىغا توي

 چاقىرىپ تهنىقىدىكىلهرنىال بايالرنى، يوقۇرى. چاقىرىدۇ ئايرىماي دهرىجه، تهبىقه خوشنىالرنى

 ھهممه دېگهن توي. قىلىدۇ پهرھىز قاتتىق اقىرماسلىقتىنچ تهبىقىدىكىلهرنى، كهمبىغهللهرنى تۆۋهن

 ئاالھىده مىسكىنلهرگه - غېرىپ ۋه يېسىر – قاراپ، يىتىم دهپ" ئىش تويىدىغان" ئادهم

 سورۇنى بهركهت بهخت كۈنىده توي ئهتراپى ئوچاق ئېتىدىغان ئېشى توي. قىلىدۇ خهيرىخاھلىق

 ئېشى توي ئېسلىپ قازان تهرهپ قىز: بار دهتئا مۇنداق ئۇيغۇرلىرىدا ئاقسۇ. قالىدۇ بولۇپ

 مۇشۇنداق. تاشلىۋهتمهيدۇ سرتقا ئېلىپ چۇچۇلىنى بواللمىغان كۆيۈپ ئوچاقتا كۈنده ئېتىلىدىغان
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 قاراپ كېتىدۇ، دهپ ئاجرىشىپ باال قىز بىلهن يىگىت كېتىدۇ، ياكى بۇزۇلۇپ توي سالسا قىلىپ

 ئوغۇل يهرلىرىده كۆپىنچه رايونىنىڭ ئۇيغۇرالر .كۆيدۈرۋېتىدۇ تۇلۇق ئوتۇننى سالغان ئوچاققا

. قاتناشمايدۇ تويغا ۋه بارمايدۇ ئۆيىگه يىگىتنىڭ  دادىسى قىزنىڭ كۈنىده بولغان توي تهرهپته

 تهرهپنىڭ قىز - يىگىت كۈنده ئۆتكۈزۈلگهن مۇراسىمى توي ئۇيغۇرالردا تهۋهسىدىكى خوتهن

 ئارسىغا قۇدىالر قىلسا شۇنداق. مهيدۇئىچ سۇ سوغۇق كىشى ھىچ ئهزالىرىدىن ئاساسلىق

 ھېسسىي" ئوخشاشال بۇمۇ. قىلىدۇ پهرھىز ئىچىشتىن سۇ قاراپ، سوغۇق دهپ چۈشىدۇ سوغۇقچىلىق

 خۇراپىي بولغان پهيدا ئاساسىدا" قانۇنىيىتى ئوخشاشلىق" ئىچىدىكى نىڭ" سىھىرگهرلىكى تهسىر

 مۇناسىپ شۇنىڭغا. ئىشتۇر ئهرزىيىدىغان هخاتىرىلهشك ھهقىقهتهن ھاياتىدا ئىنسان توي. ئادهتتۇر

. ئايىمايدۇ داستخاننى پائالىيهتلىرىنى، مول ئېچىش كۆڭۈل تۈرلىك جهريانىدا توي ھالدا، ئۇيغۇرالر

  .قالىدۇ بولۇپ كهيپىيات ئاساسىي ـ تويدىكى چۆمۈشى شادلىققا كىشىنىڭ ھهممه

******************************************************************  

 ئائىلىده كېيىن قوشۇلغاندىن سۈپىتىده ئهزا يېڭى ئۆيىگه يىگىتنىڭ قىزالر كېيىن تويدىن

 ،"خېنىم كېلىن" ئۇالرنى ئهزالىرى ئائىله. تۇرىدۇ بولۇپ سازاۋهر ھۆرمهتكه چوڭ ۋاقىتالرغىچه خېلى

 ئۆزىمۇ كېلىن. لىدۇقى ئىززىتىنى ئاتاپ بىلهن ناملىرى ھۆرمهت دېگهندهك" ئاچا خان" ،"يهڭگهم"

 جهرياندا بۇ. تىرىشىدۇ قىلىشقا خىزمىتىنى بهجاندىل ھۆرمهتلهپ ئهزالىرىنى ئائىله بىلهن شۇنىڭ

 ئۇالر. ساقلىنىدۇ پهدىشهپ كۈچلۈك ئوتتۇرىسىدا كېلىن بىلهن ئانا كېلىن، قېيىن بىلهن ئاتا قېيىن

 يىگىت. چاقىرمايدۇ ئۇدۇل سمىنىئى ئهرنىڭ خوتۇن. چاقىرىشمايدۇ ئاتاپ ئىسمىنى بىرىنىڭ -  بىر

 ئهر ياش قاراپ ئهھۋالغا كېيىن تۇرغاندىن مهزگىل بىر ئائىلىده بىر بىلهن ئانىسى - ئاتا قىز بىلهن

 ئانىالرمۇ -  ئاتا. سوريدۇ رۇخسهت ھهققىده ئايرىش ئۆي ئانىسىدىن - ئاتا ئهرنىڭ خوتۇنالر -

 شارائىت. قىلىدۇ ئارزۇ تىكلىۋېلىشىنى ىلىكىنىئىگ ئۆز قىلىپ، ئۇالرنىڭ بۆلهك تېزراق بالىالرنىڭ

بىراق، . كېتىدۇ چىقىپ ئائىلىدىن ئايرىپ، چوڭ ئۆي خوتۇنالر -  ئهر يېتىلگهنده، ياش پىشىپ

 النغاچقا، كهنجىھېساب ۋارىسى بىۋاسته ۋه ھهقلىق ئهڭ ئوغۇل كهنجى ئهنئهنىسىده ئۇيغۇرالرنىڭ

 كهتكهنده بېقىپ، ئۆلۈپ ياشانغاندا ئانىسى - ئاتائايرىماي،  ئۆي ئاساسهن خوتۇنى بىلهن ئوغۇل
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 چىراقنى ياققان ئاتىلىرى" قىلىپ ئېگىدارچىلىق جايىغا بوۋىلىرىنىڭ - ئۇزۇتۇپ، ئاتا

  . تىرىشىدۇ كه" ئۆچۈرمهسلىك

 قىلىشتا ياتلىق قىز ۋه ئۆيلهش ئوغۇل ھاجهتكى، ئۇيغۇرالردا ئۆتۈش ئېلىپ تىلغا شۇنى

تۇرۇپ،  ئۆيلىمهي ئوغۇلنى چوڭ ئادهتته. بۆلىدۇ كۆڭۈل ئاالھىده تىبىگهتهر قىلىش توي بالىالرنىڭ

 بولماي تااللىق قىزى چوڭ بولۇپمۇ. قىلىدۇ پهرھىز ئۆيلهشتىن ئوغۇلالرنى كېيىنكى ئۇنىڭدىن

 قىزالر بىلهن ئوغۇلالر جهھهتته بۇ. ساقلىنىدۇ قهتئىي قىلىشتىن ياتلىق قىزىنى تۇرۇپ، كىچىك

 سىڭلىسىنى تۇرۇپ قىلماي ياتلىق يهنى، ئاكىسىنى. قويۇلىدۇ ئورۇنغا ىزسمۇناسىبهت دېگۈدهك

 ۋقتىدا ھايات شۇنداقتىمۇ، ئۇيغۇرالر. بولمايدۇ پهرھىزلهرمۇ دېگهندهك قىلماسلىق ياتلىق

" قهرزى ئۈستىدىكى ئانا - ئاتا بالىالرنىڭ توي". ئالدىرايدۇ بهك قويۇشقا قىلىپ تويىنى بالىلىرىنىڭ

. قويىدۇ قىلىپ تويىنى بالىلىرىنىڭ ھهممه بار ئىمكان بۇرۇن كېتىشتىن ا، ئۆلۈپقارالغاچق دهپ

  . سانالمايدۇ ئىش ياخشى كېتىش ئۆلۈپ قىلىۋهتمهي تويىنى بالىسىنىڭمۇ بىرهر

 يوقالپ ئانىسىنى - ئاتا پات - كېيىن، پات ياشىغاندىن يېنىدا تېگىپ، ئېرى ئهرگه قىزالر

 كۈنىده جۈمه كۆپىنچه ئاياللىرى ئۇيغۇر يهنى. ئاتىلىدۇ دهپ" ئازنىلىك" ئىش بۇنداق. تۇرىدۇ

. ئاتالغان شۇنداق قىلغاچقا، بۇ ئادهت كېلىشنى يوقالپ ئانىسىنى - ئاتا كۈنده يهكشهنبه بهزىده

. كېلىدۇ يېنىپ كۈنى شۇ بېرىپ كۈنى شۇ يېنىدىن ئانىسى -  ئاتا قىلغاندا ئازنىلىق ئاياللىرى ئۇيغۇر

 بولسا، ھهر يىراق ئۆيى ئهگهر. قوللىمايدۇ قهتئىي ئهرلىرىمۇ بۇنى. قىلىدۇ هرھىزپ قېلىشتىن قونۇپ

 بولغان يېقىن. كېلىدۇ يوقالپ، قونۇپ بىر يىلدا يېرىم ئاي، ياكى بىرهر. كهتمهيدۇ بېرىپ ھهپتىده

 مۇراسىم توي مهقسىدىمىز بىزنىڭ. قالمايدۇ قونۇپ چوقۇم بولغاندىمۇ ھهرقانچه ئهھۋالدا

 بىلهن سۆزلهش مۇشۇنچىلىك ھهققىده مۇراسىمى توي پۈتۈن بولغاچقا پهرھىزلهر ىدىكىئادهتلىر

  .كۇپايىمىز

  پهرھىزلهر ئائىت قىلىشقا توي قايتا ۋه ئاجرىشىشقا.  5

 قېرىشىنى، پهرزهنتلىرىنى ئۆتۈپ، بىلله بىلله ئۆمۈر بىر خوتۇنالرنىڭ -  ئهر ئارىسىدا خهلق

 ئهر بولسا ھهقىقهتهن، توي. بار قاراش تونۇيدىغان دهپ گىسىبهل بهخت تهربىيلىشىنى قولىدا ئۆز
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 ۋه مۇشهققهت - جاپا تهرهپته ئىككى بولۇپ، ھهر ئهھده مۇستهھكهم ئوتتۇرىسىدىكى خوتۇن بىلهن

 ئهرنىڭ تهمۇناسىبهت خوتۇنلۇق - ئهر. بولىدۇ ئىستىكى ۋه تۇيغۇسى تۇرۇش تهڭ ھاالۋهتته

 قارشى يېتىشىچه چامىنىڭ تهرهپ بىر ھهر. بولىدۇ سئۇلىيىتىمه يۈكسهك ئهرگه خوتۇنغا، خوتۇننىڭ

 بۇرچ دېيىلىۋاتقان يهرده بۇ. قىلىدۇ ئادا بۇرچىنى ئۆز ۋه قوغدايدۇ مهنپهئهتى، ھوقۇقىنى تهرهپنىڭ

 ئهرلىك نىسهبهتهن قامداش، خوتۇنغا جهھهتته ئىقتىسادي ئائىلىنى نىسبهتهن ئهرگه مهسئۇلىيهت ۋه

 خوتۇننىڭ. قىلىشتۇر ئېگه كاپالهتكه تهربىيلىنىشىنى پهرزهنتلهرنىڭ ۋه ساقالش، مۇھهببىتىنى

 بىلهن ساالھىيىتى بولۇش ئاناباشقۇرۇش،  جايىدا ئىشلىرىنى ئائىله پۈتۈن بولسا مهسئۇلىيىتى

 بۇ. ئىبارهت ساقالشتىن پاكىلىقىنى ۋه مۇھهببىتى بولغان قىلىش، ئهرگه چوڭ بېقىپ پهرزهنتلهرنى

 بهرسه، بۇ دېرهك بولىدىغانلىقىدىن مهۋجۇد ئائىلىنىڭ ئارتقۇزۇلىشى ىڭمهسئۇلىيهتلهرن

 بۇزۇلۇش خىل بۇ. چىقىرىدۇ كهلتۈرۈپ بۇزۇلۇشىنى نىكاھنىڭ ئارتقۇزۇلماسلىقى مهسئۇلىيهتلهرنىڭ

 تهمۇناسىبهت خوتۇنلۇق ئهر بولسا كېتىش ئاجرىشىپ. كېتىشتۇر ئاجرىشىپ تاھېساب ئاخىرقى

 لهرسهۋهب تۈرلىك. ئىسپاتاليدۇ يهتكهنلىكىنى دهرىجىگه بولمايدىغان ىلىكېلىشتۈرگ زىددىيهتنىڭ

 كۆرۈلۈپ ھادىسىسىى كېتىش ئاجرىشىپ خوتۇنالرنىڭ - ئهر مىللهتته بىر ھهرقانداق تۈپهيلىدىن

  . ئهمهس مۇستهسنا بۇنىڭدىن ئهلۋهتته، ئۇيغۇرالرمۇ. تۇرىدۇ

 توغرىسىدىكى ئۇسۇلى كېتىش پئاجرىشى ئۇيغۇرالرنىڭ ئىلگىرىكى ئىسالمىيهتتىن بىز

 ئىسالمىيهت كۆپىنچه ئاجرىشىشى خوتۇنالرنىڭ -  ئهر كېيىن ئىسالمىيهتتىن. ئهمهسمىز ئېگه مهلۇماتقا

 بىلهن ئىبارىسى" تاالق" كېتىش ئاجرىشىپ دىنىدا ئىسالم. بېرىلدى ئېلىپ بويىچه قائىدىسى

. ئىشتۇر ھهركهتلىك همھ لهۋزهن ھهم" تاالق" چۈشهنچىسىده خهلقىنىڭ.ئىپادىلىنىدۇ

 ئارقىلىقمۇ ھهركهت ئهمهلىي ۋه بولىدۇ ئارقىلىقمۇ سۆز بىرىش قويۇپ دېمهكچىمىزكى، خوتۇننى

" تاالق سهن" ياكى" بېرىمهن قويۇپ سېنى" خوتۇنىغا ئېغىزىدا بىرىش قويۇپ ئارقىلىق سۆز. بولىدۇ

 خوتۇنى تۇرۇپمۇ دېمهي ىنىسۆز" تاالق" بولسا ئاجرىشىش ئارقىلىق ھهركهت. كۆرسىتىدۇ دېيىشنى

 ساقالپ نىمۇناسىبهت خوتۇنچىلىق -  ئهر. كۆرسىتىدۇ ئۆتهشنى رهسمېيىتىنى ئاجرىشىش بىلهن

 ئاجرىشىپ خوتۇنىدىن ئهر كېيىن، ئهگهر بولغاندىن مهغلۇپ تىرىشچانلىقالر بارچه قېلىشتىكى
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 ئۈچ سهن" ياكى كرارلىساته قېتىم ئۈچ دهپ" تاالق سهن" خوتۇنىغا بولسا قىلغان قارار كېىتىشنى

 بهلگىلهنگهن ئىسالمدا بۇ. بولىدۇ ئۈزۈلگهن مۇناسىبىتى نىكاھ بولغان بىلهن دېسه، خوتۇن" تاالق

 قېىتىم ئۈچ نى" تاالق" شۇڭا. بولمايدۇ ساندا جۈپ سانى قېتىم نىڭ" تاالق" بىراق. قائىدىدۇر

 خوتۇننى بهلگىلىمىلهرده ىنىدىكىد ئىسالم. زۆرۈربولىدۇ دېيىش" تاالق ئۈچ" ۋهياكى تهكرارالش

 ھهدىسلىرىده پهيغهمبهرنىڭ مۇھهممهد. الزىم بولۇش ئهھۋالدا قالغان ئامالسىز ئىنتايىن قىلىش تاالق

 شهرىئىتى ئىسالم. ئېيتىلىدۇ ئىكهنلىكى قىلىش تاالق دهل ئىشنىڭ ھاالل ياقتۇرمايدىغان ئهڭ ئالالھ

 ئهرنى خوتۇننىڭ بولىدۇ، بىراق بار ھوقۇقى قىلىش تاالق خوتۇنىنى بولغاندا، ئهرنىڭال بويىچه

) قىلغان ئېالن ئاجرىشى ئۇنىڭغا يهنى( قىلغان تاالق ئېرىنى خوتۇن. بولمايدۇ ھوقۇقى قىلىش تاالق

 قويۇپ خوتۇننى باشقا ئۇندىن. لىنىدۇھېساب بولۇپ ئىناسۋهتسىز ھهرىكهت تهقدىردىمۇ، بۇنداق

 مهزگىلىده ھېيزدارلىق خوتۇن يهنى. ۋاقىتالردۇر بولغان پاك رئايالال ۋاقتى مۇۋاپىق ئهڭ بېرىشنىڭ

 ئۇنىڭ بولۇپ پاك ھېيزدارلىقتىن خوتۇن ياكى. قىلىنىدۇ پهرھىز ئاجرىشىش بىلهن ئۇنىڭ تۇرغاندا

 ئۈچ" خوتۇنىغا ئهر. بولمايدۇ قويۇشقىمۇ تهلىپىنى ئاجرىشىش كېيىن بولغاندىن تۆشهكته بىر بىلهن

 ھهققىده تهۋهلىكى پهرزهنتنىڭ ۋه كېيىن، مىراس قىلىنغاندىن لهۋزه سۆزى" قويدۇم" ياكى" تاالق

. بولمايدۇ راۋا ئۆتۈشى بىرگه خوتۇننىڭ بىلهن ئهر بولسىمۇ، يهنه تۈگىمىگهن تارتىش -  تاالش

 قىلىۋېلىشمۇ مهزمۇنى قهسهمنىڭ ھهققىدىكى ئىش مهلۇم باشقا، ئاجرىششنى ئۇندىن

 تاالققا سهن ئۈچۈن بولساڭ، مهن قىلىدىغان ئىشنى ××× سهن هرئهگ" خوتۇنىغا يهنى.چهكلىنىدۇ

 ناھايىتى قائىدىلىرى كونكرېت تاالقىنىڭ دىنىدا ئىسالم باشقا ئۇندىن. چهكلىنىدۇ دېيىش" ھېساب

 ئۆتهپ رهسمېيىتىنى ئاجرىشىش بويىچه قائىده بىرقانچه يوقىرىقى پهقهت ئۇيغۇرالربولۇپ،  كۆپ

 كىشلهر ئۆلىما ئارىسىدىكى خهلق چاغدا ئۇ كهلسه دۇچ سىلىگهمه كونكرېت ئهگهر. كهلگهن

  . چىقارغان ھۆكۈم ئاجرىشىشقا ئاساسهن شهرىههتكه

 خوتۇنچىلىق -ئهر بىلهن قىلىنىشى لهۋزه سۆزىنىڭ" تاالق" دىنىدىكى ئىسالم ئۇيغۇرالر

 گىچهدهۋرلهر يېقىنقى ئاساسهن، تاكى بهلگىلىمىسىگه ئاخىرلىشىدىغانلىقى نىڭمۇناسىبهت

 ئىسالمىي كىشىلهر نادان قىسمهن بهزىده. كهلگهن بېجىرىپ بىلهن ئوسۇل خىل ئهشۇ ئاجرىشىشىنى
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 ئۇيغۇر قويىۋېتىپ، نهتىجىده ئۇالرنى دهپال" تاالق" خوتۇنلىرىغا قىلىپ سۈيئىستىمال قائىدىنى

. بولغان چىسهۋهب چىقىشىغا كېلىپ نىسبىتنىڭ ئاجرشىش يوقۇرى نىسبهتهن جهمئىيىتىدىكى

 تۇيغۇ سۆزدهك شۇم ئىنتايىن گوياكى سۆزى" تاالق"بولمىغاچقا،  ھوقۇقى قىلىش تاالق ئايالالردا

 -  ئهر بىلهنال قىلىش كېيىن، تاالق يىللىرىدىن – 50 ئهسىرنىڭ – 20. قالغان بولۇپ بېرىدىغان

 بولغان قا" قتاال" كىشىلهرنىڭ. ئازايدى نىسبهتهن ئىشالر ئۈزىۋېتىدىغان نىمۇناسىبىتى خوتۇنچىلىق

. بولدى ئاجراشمايدىغان بىلهن" قىلىش تاالق" ئهگىشىپ، ئهرلهر ئۆسۈشىگه چۈشهنچىسىنىڭ

 بېجىرىلىدىغان بويىچه بهلگىلىمىلهر قانۇنىدىكى نىكاھ دۆلىتىمىزنىڭ ئىشلىرى ئاجرىشىش ئۇمۇمهن

 يامان تهرپىدىن هتجهمئىي ئايالالرنىڭ ئاجراشقان نىكاھتىن جهمئىيىتىده ئۇيغۇر ئهنئهنىۋىي. بولدى

 كېتىشىنى كۆپلهپ ئاجرىشىشنىڭ نۆۋىتىده ئۆز بۇ بىراق. ئادهتتۇر بىر ياخشى كۆرۈلمهسلىكى

 ئۆيدىن ئاجرىشىپ بىلهن ئېرى ئاياللىرى ئۇيغۇر. بىرىدۇر ئامىلالرنىڭ چىقارغان كهلتۈرۈپ

 پائالىيهت  ددهسمۇقه بۇ سالغان بىلهن قولى ئۆز. چېقىۋېتىدۇ ئوچاقنى ئۆيدىكى بۇرۇن كېتىشتىن

  . قىلىدۇ پهرھىز كېتىشتىن قالدۇرۇپ بۇنى ئۈچۈن قالماسلىقى چۈشۈپ قولىغا ئايال باشقا سورۇنىنىڭ

دهرۋهقه، . ئهھۋالدۇر بىر يهنه چىقىدىغان كېلىپ كېتىشتىن ـ ئاجرىشىپ قىلىش توي قايتا

 كېتىشى ىشىپئاجر بىلهن ئېرى خوتۇنىنىڭ ۋه كېتىشى ئاجرىشىپ بىلهن خوتۇنى ئهرنىڭ بىر

 اليىق يهنه كېيىن ئاجراشقاندىن كىشى ھهممه شۇڭا. بهرمهيدۇ دېرهك تۈگهللىنىشىدىن ھاياتنىڭ

 ئالدىنقى ھهققىده نىكاھلىنىش قايتا بىلهن ئايال قىلىنغان تاالق. ئىزدهيدۇ جۆره كېلىدىغان

 ئاجرىشىپ لهنبى جۆرىسى ياكى قىلىش توي قايتا ئۇيغۇرالردا. ئىدۇق ئۆتكهن سۆزلهپ سهھىپىده

 دهۋرلهرگىچه يېقىنقى. بولىدۇ كهتكهنلىكىدىن بولۇپ ۋاپات جۆرىسىنىڭ كهتكهنلىكتىن، ياكى

 مهۋجۇد ھازىر بۇ. ئىدى شهكلى ئاساسلىق ئهڭ قىلىشنىڭ توي قايتا ئېلىش خوتۇن ئۈستىگه خوتۇن

 كهتكهن ئۆلۈپ نىخوتۇ ئهرنىڭ بىرهر ياكى بولسا كهتكهن ئۆلۈپ ئېرى ئايالنىڭ بىرهر ئهگهر. ئهمهس

 كىشىلهر قىلىشى توي قايتا تۇرۇپال ئۆتكۈزمهي يىلىنى بىر خوتۇتىنىڭ ياكى ئهر بولسا، شۇ

 ماتهم جۆرىسىگه بويىچه ئادهت بولغۇچىالر ۋاپات جۆرىسى. كۆرىلىدۇ يامان ئىنتايىن تهرىپىدىن

 ئۆلۈپ جۆرىسى يهنه ئۇيغۇرالردا. قىلىدۇ پهرھىز بولۇۋېلىشتىن نىكاھلىق قايتىدىن تېزال تۇتۇپ
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 بولسىمۇ، بىراق ئهھۋال تۇرىدىغان كۆرىلىپ نىكاھلىنىشى قايتىدىن كىشىلهرنىڭ ياشانغان كهتكهن

 خهلق. قىلىدۇ پهرھىز تېگىشتىن ئهرگه قايتىدىن كېيىن كهتكهندىن ئۆلۈپ ئېرى ئايالالر ياشانغان

 دادىالردىن، ئانىالردىن نغانياشا ئايرىلغان باركى، جۆرىسىدىن قاراش بىر شۇنداق ئىشهنچلىرىده

 ياتلىق ئانا، ئۆزلىرىنى" ،"قويايلىمۇ ئۆيلهپ دادا، ئۆزلىرىنى" قېىتم بىر ھهپتىده پهرزهنتلىرىنىڭ

 رهت بۇنى كىشلهر ياشانغان گهرچه. مهجبۇرىيهتتۇر تۇرۇشى سوراپ دهپ" قويايلىمۇ؟ قىلىپ

 ئىسىل غهمخورلۇق مۇنداق قىلىنىدىغان تۇتۇپ كۆزده ئهھۋالىنى كۈتىنىش ئۇالرنىڭ قىلسىمۇ، لېكىن

  . جۈملىسىگهكىرىدۇ ئهخالق مىللىي

 كهلگهن بولۇپ يوقۇرى نىسبهتهن نىسبىتى ئاجرىشىش ئۇيغۇرالردا دهۋرلهرده ئىلگىرىكى

 ئهرلهرنى ئۆيلهنگهن كۆپ خهلق چۈنكى. ئهمهس ئىش رايىدىكى خهلقنىڭ بۇ بولسىمۇ، بىراق

. ئوقۇيدۇ لهنهت كۆرۈپ يامان تېخىمۇ خوتۇنالرنى تهككهن هرگهئ ئهيىبلىسه، كۆپ دهپ" خوتۇنباز"

  :بار قوشاق بىر مۇنداق ھهقته بۇ

  ياخشى، تهككهن بىرگه

  .باخشى تهككهن ئىككىگه

  ئايالدىن، تهككهن ئۈچكه

  .ياخشى ئېشهك تهخهيلىك

***********************************************************************

****  

 پىكىرنى بىرقانچه مۇنداق بىز ئاخىردا ھهققىده پهرھىزلىرى ئۇيغۇر هققىدىكىھ توي

  .قويىمىز ئوتتۇرىغا

 خاركتېرىنىڭ بولسىمۇ، بىراق مۇراسىم چوڭ ئىچىدىكى مۇراسىملىرى ھاياتلىق بىرىنچى، توي

 ئاخىرقى -  باشتىن ئۇنىڭ ۋه سهۋهبىدىن بولۇشى تولغان كهيپىياتقا خورام -شاد نىسبهتهن

 كۆپ پهرھىزلهر  جهھهتتىكى سهۋهبىدىن، بۇ ئالمىغانلىقى تۈس سۈرلۈك كهيپىياتنىڭ يانىدىكىجهر

 ئورۇنلىنىشىنى مۇۋهپپهقىيهتلىك مۇراسىمىنىڭ توي كۆپىنچىسى تهغدىردىمۇ بولغان. ئهمهس
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  .چهكلىمىلهردۇر خاراكتېرلىك يۇسۇن قىلىدىغان ئېگه كاپالهتكه

 قاتارلىق تالالش، ئاجرىشىش اليىق ىزلىرىنىڭپهرھ تۆكۈن - توي ئىككىنچى، ئۇيغۇر

 داۋاملىشىپ، مۇستهھكهملىنىپ تارتىپ زامانالردىن قهدىمكى ئىنتايىن پهرھىزلهر ساھهلهردىكى

 ئۇمۇمىيلىق نىسبهتهن بولۇپ، بۇالر چهكلىمىلهر ئايالنغان قانۇنىيهتكه ئورتاق ئىنسانىيهتكه

 ئىنسانشۇناسلىق ئادهتلىرىنىڭ تۆكۈن - توي ئارا مىللهتلهر مهسىله بۇ. بېرىدۇ تۇيغۇسىنى

  . بېرىدۇ رىغبهت قىلىشقا تهھلىل سېلىشتۇرۇلۇپ نۇقتىسىدىن جهمئىيهتشۇناسلىق ۋه نۇقتىسىدىن

 قاتناش بېرى تارىختىن ۋه بولۇشى كهڭرى يهرلهرنىڭ ياشىغان ئۈچىنچى، ئۇيغۇرالر

 تۆكۈن - توي ئۇيغۇرالرنىڭ دىكىجايالر سهۋهبىدىن، ھهرقايسى بۈلۇشى يېتهرسىز ئاالقىلىرىنىڭ

 بۆلهكته بۇ. ئىپادىلىنىدۇ جهھهتتىمۇ پهرھىز پهرقلهر بۇ. ساقالنغان پهرقلهر قىسمهن ئادهتلىرىده

 ئادهتلهر پهرھىزلىك بولغان ئورتاق مىللىتىگه ئۇيغۇر پۈتۈن ئاساسهن بولسا ئالغانلىرىمىز تىلغا

 ئۇيغۇرالرنىڭ قهدىمكى بىزنىڭ كهمچىللىكى ىڭماتېرىيالالرن باشقا ئۇندىن. لىنىدۇھېساب بولۇپ

 تېپىلغان بۆلهكته بۇ. بهرمهيدۇ ئىمكانىيهت ئىزدىنىشىمىزگه ئهتراپلىق ھهققىده ئادىتى توي

  . چهكلهندۇق بىلهنال قىلىش بايان قىستۇرۇپ جايالردا لىكمۇناسىبهت مهنبهلهرنى

 كېيىنكىلهر. بولىدۇ زگىرىشئۆ ئادهتلهرده نۇرغۇن ئهگىشىپ تهرهقىياتىغا تۆتىنچى، دهۋر

 چۆرۈپ ئۆزلۈكسىز لهرنىتهركىب ياتىدىغان خوراپاتلىققا ئىچىدىكى ئادهتلهر قالغان ئالدىنقىالردىن

 لهردىنتهركىب خۇراپىي مهلۇم ئادهتلهرمۇ يېڭى ئهلۋهتته. شهكىللهندۈرىدۇ ئادهت يېڭى ۋه تاشاليدۇ

 ئۆزگىرىشلهرنى نۇرغۇن ھازىرغىچه رىنىڭئادهتلى تۆكۈن - توي ئۇيغۇر بىز. بواللمايدۇ خالىي

 -  توي ھازىرقى پهقهت پهرھىزلهر ئالغان تىلغا بىز. قىالاليمىز تهسهۋۋۇر كهچۈرگهنلىكىنى باشتىن

 زاماندا بىرگه، ھازىرقى بىلهن شۇنىڭ. بېرهلهيدۇ ئهتتۈرۈپ ئهكس ھالىتىنىال ئادهتلىرىنىڭ تۆكۈن

 ۋاز پهرھىزلهردىن نۇرغۇن قارىغان دهپ خوراپات رىئاھالىلى شهھهر كىشىلهر، جۈملىدىن نۇرغۇن

 ئاالقىدار شهيئىگه شۇ قېلىشى ئىستىمالدىن شهيئىنىڭ مهلۇم تهرهپتىن بىر يهنه. كېچىۋاتىدۇ

 كونكرت مهسىلىنى كونكرت جهھهتته بۇ شۇڭا. بهلگىلهيدۇ قېلىشىنى ئهمهلدىن پهرھىزلهرنىڭمۇ

  .كېلىدۇ توغرا قىلىشقا تهھلىل
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 هرھىزلىرىتۇغۇم پ. 5
  

بارلىق  كهينىدىكى - ئالدى  تۇغۇتنىڭ ۋه ھېيزدارلىق ئايالالرنىڭ دېگىنى" پهرھىزلىرى تۇغۇم"

 كۆزدهدائىرىسىنى  ئوبيېكتىنىڭ پهرھىزلهرنىڭ بۇنداقبىز بولۇپ،  پهرھىزلهرئاالقىدار  جهريانالرغا

چوقۇنۇش، لالر جىنسىغا ئايا ئىنسانالرنىڭ پهرھىزلىرى تۇغۇم. ئىشلهتتۇق سۆزىنى" تۇغۇم"تۇتۇپ، 

بولۇپ، بىر خىل ئىپادىسى  پسىخىكىلىرىنىڭ چوقۇنۇشھامىلىدارلىققا  ۋه چوقۇنۇشجىنسىغا  ئهر

ئوخشاش  بىلهنتارىخى  بولۇش پهيدا ئىنسانالرنىڭ پهرھىزلهر ۋه ئادهتلهرئائىت ئىرىملىك  تۇغۇتقا

 مهسىلىسىنى تۇغۇت دهۋرىده لىقياۋايى دهسلهپكى ئهڭئىنسانالر . ھادىسىدۇر ئىگهتارىخقا  ئۇزۇن

 بولۇشى، تۇغۇشى، بوۋاقنىڭ ھامىلهدار تونۇيالمايتتى، ئايالالرنىڭتوغرا  دىگۈدهك پۈتۈنلهي

 دهۋرلهردىكى قهدىمكى. كۈزىتهتتى بىلهن تۇيغۇناھايىتى سىرلىق  جهريانالرنىقاتارلىق  تۇغۇلۇشى

توغرا  ئۆزگۈرۈشلهرنىروھىي  ۋهبىر قىسىم فىزىئولوگىيىلىك  جهريانىدىكىھامىلىدارلىق 

 ھهتتا تۈپهيلىدىن، بوۋاقالرنىڭ بولۇشىناچار  شارائىتىنىڭ داۋالىنىش ۋه تونۇيالماسلىق، سهھىيه

قاراش قاتارلىقالر  دهپئايالالرن ناپاك بولۇشى،  يۇقىرى نىسبىتىنىڭ ئۆلۈش ئايالالرنىڭھامىلىدار 

بىراق . كهلدىقاراشالر بارلىققا  خۇراپىياتار ئاالقىدار بىر ق جهريانىغا تۇغۇت پۈتۈن سهۋهبىدىن

 يهكۈنلىگهن جهريانىدا كۆپىيىش مهزگىللىك ئۇزاق ئىنسانالرنىڭ يهنه ئادهتلهر بۇنداق

 سىڭىپئىلمىي ئامىلالر  دهرىجىده مهلۇم يهنه بىلهن، ئۇالرغا بولۇش خۇالسىسى تهجرىبىلىرىنىڭ

بولۇپ، ئايالالر  ئېلىنغىنى ىسكهنجىسىگهئ پهرھىز كۆپ ئهڭ جهمئىيهتته ئىبتىدائىي. كهتكهن

 دهپ" خهتهرلىك"، "بولمايدىغان چېقىلغىلى"، "ناپاك"قاراشالر ئايالالرنى  خۇراپىيسانسىزلىغان 

قاتتىق  ئهڭئىچىدىكى  پهرھىزلهر ئىبتىدائىي. چىققان ئوتتۇرىغاھالدا  لىكمۇناسىبهت بىلهن تونۇش

  .ئايالالرغا قارىتىلغان تۇغۇتلۇق ۋهئايالالر  ھېيزدار پهرھىزلهر

 شۇ. ھادىسىسىدۇر ئادهت ۋه ئېتىقاد مهخسۇسئايالالرغا  ئادهتلىرى تۇغۇمبارلىق روشهنكى، 

 ئۇيغۇرالرنىڭ يهرده بۇبىز . پهرھىزلهردۇرئايالالرغىال خاس  پهرھىزلىرىمۇ تۇغۇم ئېيىتقاندا مهنىدىن
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ھامىلىدار پهرھىزلهر،  لىكمۇناسىبهترغا ئايالال ھېيزدار پهرھىزلىرىنى پۈتۈن لىكمۇناسىبهت تۇغۇتقا

 تهربىيىلهشكه پهرھىزلهر، بوۋاقالرنىئايالالرغا ئائىت  پهرھىزلهر، تۇغۇتلۇق لىكمۇناسىبهتئايالالرغا 

  . قىلىمىز مۇالھىزه بويىچهقىسىمالر  دېگهن پهرھىزلهر لىكمۇناسىبهت

  پهرھىزلهرئايالالرغا ئاالقىدار  ھېيزدار .1

ئائىت  ئۇالرغاقاراپ  دهپ" ناپاك"ئايالالرنى  ۋهقىز  تۇرۇۋاتقان مهزگىلىده ھېيزدارلىق خهلقىمىز

، ياشتا توققۇزبولغاندا  بالدۇر ئادهتتهقىزالر . شهكىللهندۈرگهن ئادهتلهرنى پهرھىزلىك نۇرغۇن

 ئۇيغۇرالر. باشاليدۇ كۆرۈشكه ھېيىز ئىچىده مهزگىلبولغان  ياشقىچه بهشبولغاندا ئون  كېيىن

،  ده - قارايدۇ دهپئاالمىتى  تۈپ بولغانلىقىنىڭ رهسىده ئۇالرنىڭ كۆرۈشىنى ھېيىز قىزالرنىڭ

 نېرىيات جنسلىقالردىن ، ئاسراش ئهخالق، ئۆزىنى - ئهدهب ئۇالرغائانىالر  كېيىن شۇندىن

ئايالالرغا قارىتىلغان  - قىز  ھېيزدار ئۇيغۇرالر. باشاليدۇ بېرىشكه تهربىيهلىرىنى...  بولۇش

ياكى ھهرىكهتلهر، ساقلىنىدىغان  بىلهنئاكتىپلىق  ئۆزىئايالالر  -قىز  ھېيزدارياكى  رپهرھىزله

 بويۇمالر ئىشلهتكهنئايالالر  - قىز  ھېيزدارياكى  پوزىتسىيهسى تۇرۇش نېرى ئۇالردىن باشقىالرنىڭ

  . بولىدۇئاالقىدار  قېنىغا ھېيزدارلىق ۋه

 ھالهتقىلىدىغان  داۋام يهنه كېيىنىغاندىن توختداۋاملىشىدىغان،  مۇددهت مهلۇم ھېيزدارلىق

قاتارىغا " پهرھىزلهر ۋاقىتلىق" پهرھىزلهرئايالغا ئائىت  ھېيزدار ئېيىتقاندا بويىچه بولۇپ، شۇ

 ئهھۋالقارايدىغان  دهپناپاكلىق  ھېيزدارلىقنى ئۇيغۇرالردىمۇئىلگىرىكى  ئىسالمىيهتتىن. كىرىدۇ

ئايالالرنى ناپاك  ھېيزدار ئۇيغۇرالردا ده» تۈرك لۇغاتىت ۇدىۋان« كاشغهرىي مهھمۇد. ئىدى مهۋجۇد

بىز ئىلگىرىكى  بۇنى. قىلىدۇ ئىشارهت بىلهن سۆز مۇنۇبارلىقىنى  ئادهتنىڭقارايدىغان  دهپ

 پهرھىزلىكباشقا  لىكمۇناسىبهتئايالالرغا  ھېيزدار ئۇيغۇرالردا. ئىدۇقتىلغا ئالغان  سهھىپىلهرده

ئايالالرغا  ھېيزدار. قىالاليمىز تهسهۋۋۇرئاساسىدا  مهلۇمات يۇقىرىقى بولغانلىقىنى ئادهتلهرنىڭ

. تۇرماقتاساقلىنىپ  ھېلىھهم بۈگۈنگىچهسارقىندىلىرى  قىسمهن ئادهتلهرنىڭ پهرھىزلىكئاالقىدار 

 زېمىنغاپاك  ، ئۇنىقارىلىپ دهپ نهرسهدىنىدا قان ناپاك  ئۈستىگه، ئاتهشپهرهسلىك ئۇنىڭ

 دهپئايالالر ئوخشاشال ناپاك  ھېيزدارئىسالم دىنىدا بولسا . چهكلهنگهناتتىق ئىنتايىن ق ئېقىتىش
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. ئوقۇمايدۇناماز قىلمايدۇ، جىما  بىلهن ئېرىئايالالر  ھېيزدار بويىچهئىسالمىي قاراش . قارىلىدۇ

ئىشلىرىنى  ۋهئاندىن نورمال ئىبادىتىنى  كېيىنالئارقىلىق پاك بولغاندىن  يۇيۇنۇش ھېيزدارلىقتىن

 كېيىنبىراق ( بولىدۇ تۇتمىسىمۇخالىسا رامىزان روزىسىنى  ئۆزى يهنهئايال  ھېيزدار. بولىدۇقىلسا 

بىراق باشقا قىلمايدۇ،  تاۋاب كهلسه، كهئىبهنىقىلىشقا توغرا  ھهج ناۋادا) . تۇتىدۇ تولۇقالپ

  . بېجىرىدۇ ھهممىسىنى ئهمهللهرنىڭ

 ۋهناھايىتى ئاجىز  تهننىڭ مهزگىلده ، بۇقاراپ دهپناپاكلىق  ھېيزدارلىقنىئاياللىرى  ئۇيغۇر

قىزالرنى ئايرىم  كۆرگهن ھېيىز تۇنجى ئۇيغۇرالردا. ئىشىنىدۇ تۇرىدىغانلىقىغا ھالهتته ئۆزگۈرۈشچان

قاراپ  دهپئىش  نومۇس ھېيزدارلىقنى شۇنداقتىمۇ. يوق ئهھۋالقىلىپ قويىدىغان  بهنت خانىلهرگه

بىر  جهرياندا بۇ ئۇالر. تىرىشىدۇ) تۇتۇشقا مهخپىي ئهرلهردىنات ي بولۇپمۇ( يوشۇرۇشقا مۇتلهق ئۇنى

 ھېيزدار ئائىلىلهرده جهھهتته، بهزى ئېتىشتاماق : مهسىلهن. تۇتىدۇ پهرھىزقاتار ئىشالردىن 

تاغار ياكى  ئۇالر تهقدىردىمۇ ئهتكهنتاماق  ناۋادا. قويۇلمايدۇيول  ئېتىشىگهتاماق  ئايالالرنىڭ

. قلىدۇ پهرھىزچىالشقا ئوخشاش ئىشالردىن  يۇغۇرۇش، تۇز ش، خېمىرئېلى ئۇن ساندۇقتىن

 بولىدۇ، دهپساقلىمىغانلىق  ھۆرمىتىنى بولمايدۇ، تۇزنىڭ بهركىتى ئۇننىڭقىلسا  مۇشۇنداق

...) ، قوللىرىغا( يېنىغا ، ئۇالرقالسا تۇغۇلۇپ زۆرۈرىيىتى ئېتىشتاماق  ھهقىقهتهن ئهگهر. قارايدۇ

ياسىنىش . ئېتىدۇئاندىن تاماق  سېلىۋېلىپ نهرسىلهرنىباھالىق  قىممهترلىق قاتا كۆمۈش – ئالتۇن

گىرىم ، قاراپ دهپ كېتىدۇ چۈشۈپداغ  يۈزىگهئايالالر گىرىم قىلسا  جهھهتته، ھېيزدارتارىنىش  ۋه

كېتىشنىڭ،  چۈشۈپداغ  يۈزىگهقاراشنى  ئهينهككه مهزگىلده مۇشۇ يهنه. تۇتىدۇ پهرھىزقىلىشتىن 

 ، ئۇنداققاراپ دهپ قالىدۇ بولۇپ چىسىسهۋهب كېتىشنىڭچاچ ئاقىرىپ  چېپىشنىڭلىم يى چېچىغا

 قويۇشىمۇتاراپ  چېچىنى باشقىالرنىڭ ئايالنىڭ ھېيزدار يهنه. ساقلىنىدۇ ئىمكانقهدهر ئىشالردىنمۇ

.  چهكلىنىدۇقارىلىپ  چىقىرىدۇ، دهپ كهلتۈرۈپ كېتىشىنىئاقىرىپ  چېچىنىڭ تارالغۇچىنىڭ

ئىجتىمائىي  ۋه پائالىيهتلىرى ئاشلهپچىقىرىشبىر قاتار  ئايالالرنىڭ ھېيزدار يهنه دائۇيغۇرالر

تاقلىمايدۇ، ئايالالر مايسا  مهسىلهن، ھېيزدار. چهكلىنىدۇئىشتىراك قىلىنىشى  پائالىيهتلهرگه

چىقمايدۇ،  بېشىغا كىرگۈزۈلمهيدۇ، تۇپراقپىلىخانىغا چاچمايدۇ،  كىرمهيدۇ، ئۇرۇقخامانلىققا 
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 دېگهن ئادهم خهتهرلىككىلىدىغان  ئېلىپ نهسلىكئايال  ھېيزدار ھهممىسىده بۇالرنىڭ. هھهكهزاۋ

قىلىنىدىغان  پهرھىزچىقىشى  بېشىغا تونۇر يهنه ئايالالرنىڭ ھېيزدار. تۇرىدۇ ئېتىپ ئهكسقاراش 

ىمايدۇ، ئوخشنان  قىزىرىۋېلىپ يۈزى تونۇرنىڭچىقسا  بېشىغا تونۇرئايال  ھېيزدار بولۇپ، ناۋادا

 تونۇر. ئوخشايدۇ نانمۇ ئاقىرىدۇ، يېقىلغان شۇنچه ، يۈزىقىزىتىلسا قانچه تونۇر. قارىلىدۇ دهپ

ئوخشىماي  تهققاسلىنىپ، ناننىڭقىزىللىقىغا  قېنىنىڭ ھېيزگوياكى  قىزىرىۋېلىشى يۈزىنىڭ

توي قىلىش  بىلهنئايالالر  ھېيزدار سهھىپىلهردهبىز ئالدىنقى . ئايالندۇرۇلغان سهۋهبىگه قېلىشىنىڭ

 بىلهنمۇئايال  يۇيۇنمىغان تېخى كېيىنتوختىغاندىن  چهكلىنىدىغانلىقى، ھېز قىلىشنىڭجىما  ۋه

 پهرھىزلهر بۇ. ئىدۇق ئۆتكهن ئېلىپتىلغا  پهرھىزلهرنى بولمايدىغانلىقىدهك راۋا قىلىشنىڭجىما 

 ھېيزدارلىقىنى ئۆز ئاالقىدهلغان بو بىلهن ئهرلهررئايالالر  ھېيزدا. ئىگه كۈچكه يهردىمۇ بۇ ئهلۋهتته

مهسىلهن، . كېرهكئىشالردىن ئىھتىيات قىلىش  بهزى تۇرۇشتىمۇ - يۈرۈش ، يهنهباشقا يوشۇرۇشتىن

 ، ئۇالرنىڭقارىلىپ دهپ" بولمايدۇ ئۆتسه ئوتتۇرىسىدىن ئهرنىڭئايال ئىككى  ھېيزدار" ئۇيغۇرالردا

 ئېلىشقا تاھارهتئايالالر  ھېيزدار. قىلىنىدۇ تهشهببۇس ئۆتۈشىيانداپ  تهرىپىدىنسول  ئهرلهرنىڭ

توختىغاندىن  ھېيىزىئايال  ھېيزدار يهنه. قارىلىدۇ دهپمۇ بولمايدۇپاك  سۇ بهرگهن تهڭشهپ

ئىنتايىن يامان ) دېمهكچىسىرتقا چىقىشى ( دهسسىشى يهرگه ھالهتتهقىلمىغان  كېيىن، غۇسلى

 دهپ" كۆتۈرهلمهيدۇناپاكلىقنى  بۇنداقبىراق ، رازىكى كۆتۈرۈشكه نهرسىنى ھهرزىمىن ". ئېلىنىدۇ

  . قىلىنىدۇ تهلهبپاكلىنىشى  يۇيۇنۇپتىزراق  كېيىن ھهيىزدارلىقتىنقاراپ 

 ئىبتىدائىي. سهۋهبىدۇر تۈپكىي قاراشنىڭ دهپناپاك  ھېيىزنىقان  كهلگهن ھېيزدارلىقتىن

قاراشتا  دېگهنجايى  تۇرار ھنىڭرو ئۇنى ، يهنىسىرلىق قاراشتا نىسبهتهنئىنسانالر قانغا  دهۋردىال

 نىسبهتهن ئىگىسىگهقان  تاشلىۋىتىش، تۆكۈۋىتىش يهرگهقاننى خالىغان  شۇڭا. بولغان ئىدى

. قاالتتى بولۇپ ئهھۋال خهۋپلىك ئۈچۈنمۇباشقىالر ، قالماي بولۇپئىشال  قورقۇنۇچلۇقئىنتايىن 

 پهيداناپاكلىقنى  نۇرغۇن لۇپ، ئۇبو نهرسهقان ئىنتايىن نىجىس  كهلگهن ھېيزدارلىقتىن بولۇپمۇ

 ئۇيغۇرالرنىڭ. ئىدى بېرىلگهن ئېتىبارقىلىشقا ناھايىتى  تهرهپبىر  ، ئۇنىقارىلىپ دهپ قىلىدۇ

 بىلهن ئۇسۇلالر ئاالھىدهئاققان قاننى  تېنىدىن ئۆزئايالالر  ھېيزدارئوخشاشال  ھهم ئادىتىدهھازىرقى 
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باشقىالرغا  قېنىنى ھېيزدارلىقئايالالر : بار لهرپهرھىز مۇنداق ھهقته بۇ. قىلىدۇ تهرهپبىر 

 ھېيزدارلىقتا. تاشاليدۇ كۆمۈپ دهرھال كېيىنئاققاندىن  قىلىدۇ، ئۇقاتتىق ئىھتىيات  كۆرسىتىشتىن

 چۈشىدۇداغ  يۈزىگهقىلسا  شۇنداق. قىلىدۇ پهرھىز كۆيدۈرۈشتىنالتىالرنى  ۋه قهغهز ئىشلهتكهن

 تېنىدىن ئادهمقان چۈنكى، . رول ئوينىغان تهپهككۇرى تهسىر ھېسسىي پهرھىزده بۇ. جورۇيدۇ دهپ

قان  ناۋادا. قالىدۇساقالپ  نىمۇناسىبىتى تهسىربولغان  بىلهن كېيىنمۇ، تهنئايرىلغاندىن 

. چۈشىدۇ) بولغان داغ پهيدا كۆيدۈرۈشتىن(داغ  بهدىنىگه ئادهم كۆيدۈرىلىدىكهن، ئۇنداقتا

. يۇيمايدۇ سۇالردا ئېقىنالتىسىنى  ھېيىز يهنهئاياللىرى  ئۇيغۇر. ذشپرىنسىپ مانا  بۇنىڭدىكى

 قويۇلغان ئوتتۇرىغا سهۋهبىدىن بۇلغىماسلىق سۇنىئىچىملىك  دهسلهپته ئهڭقىلماسلىق  بۇنداق

داس ( سۇداتوختام ئېقىۋىرىدۇ،  ھېيىز يۇيسا سۇدا بۇنىڭدىكىسى، ئېقىن بهلكى. مۈمكىن بولۇشى

. مۈمكىن بولۇشىمۇرول ئوينىغان  چۈشهنچه دېگهن" توختايدۇاق تىزر يۇيسا) نهرسىده بىرهرياكى 

 يهنهئايالالر . ئهلۋهتته قاراشتۇرسىھرىي  دېگهن" قىلىدۇ پهيدائوخشىشىنى  ئۆزىنىڭ نهرسه ھهر" بۇ

  . قويمايدۇ يېيىپالتىلىرىنى ئاپتاپقا  ھېيىز

 تۇرۇشى چهكلهپپ قارا دهپئايالالرنى ناپاك  ھېيزدار ، ئۇيغۇرالرنىڭقىلغاندا خۇالسسه

 ئهگىشىپ، كىشىلهر ئېچىلىشىغا ئاڭنىڭ ۋه يۈكسىلىشى تهرهققىياتنىڭ پهن. ئىشتۇر مهۋجۇد ھىلىھهم

 دهۋرىي بهدهننىڭ يهنى( ئۆزگۈرۈشجىسمانىي  زۆرۈر ئۈچۈنئايالالر  ھېيىزنىڭھالدا  تهدرىجى

 نۇرغۇن ، بولۇپمۇكېيىن يهتكهندىن تونۇپ ئىكهنلىكىنى ھادىسه تهبىئي ۋه) تۇرۇشىپاكلىنىپ 

قىلىشى  جۈرهت الشقاھېساب دهپپاك  يهنىال ئۆزلىرىنى تۇرۇۋاتقاندا مهزگىلىده ھېيزدارلىق ئايالالرنىڭ

 ۋه ساھهدهبىر قىسمى بولسا دىنى سۇسالشتى، بىر قىسمى  پهرھىزلهرنىڭ يۇقىرىقى نهتىجىسىده

. كىلىۋاتىدۇھالىنى ساقالپ دائىمىلىق  پائالىيهتلهرده - مۇھىتئالغان  تۈس سۈرلۈك نىسبهتهن

باشقا  پائالىيهتلهرگه نۇرغۇن يهنىال ئايالالرنىڭ ھېيزدارئىھتىياجى  تۇرمۇش ۋهئىھتىياجى  خىزمهت

  . قىلماقتا تهلهبئوخشاش ئىشتىراك قىلىشىنى  كىشىلهرگه

 بولسۇن تهرهپتىنئىتىقاد  مهيلى ئۇ. بهلگىسىدۇر چوڭ ئهڭ ئاياللىقنىڭ روشهنكى، ھېيزدارلىق

 تهييارلىق زۆرۈرىي بولۇشنىڭ بولۇش، پهرزهنتلىك ھامىلهدار بولسۇن تهرهپتىنئىلمى  تىبابهتاكى ي
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  . باسقۇچىدۇر

  پهرھىزلهرھامىلىدار ئايالالرغا ئائىت  .2

 ئاپىرىده پهرزهنتنىڭ ۋۇجۇدىدائايالالر  قوشۇلىشىدىن جىنىسنىڭھامىلىدارلىق ئىككى 

 ئېچىشىنىڭ كۆز دۇنياغا ئىنساننىڭبىر  يېڭى بۇبولۇپ،  جهريانى چوڭىيىش ئۇنىڭ ۋه بولۇشى

 ۋهتوي قىلىشقا  بالدۇر تۈپهيلىدىن، ئۇيغۇرالر لهرسهۋهب ئهمهلىيبىر قاتار . باسقۇچىدۇر تهييارلىق

ئىش  خۇشاللىقھامىلىدارلىق  نهزىرىده ئۇيغۇرالرنىڭ. ئادهتلهنگهن تۇغۇشقا بولۇپھامىلىدار  بالدۇر

 سۆيۈنۈپ چهكسىز ھهممىسى كىشىلهرنىڭ لىكمۇناسىبهتبولغان ھامان بىر ئايال ھامىلىدار بولۇپ، 

ھامىلىدارلىق  بىرگه بىلهن شۇنىڭ. باشاليدۇ كۈتۈشكهياخشى  ۋهھامىلىدار ئايالنى ئاسراشقا 

يامانلىقتىن ساقلىنىپ ياخشىلىققا ئىنتىلىش پسىخىكىسى ئىنتايىن  كىشىلهرنىڭ مهزگىلىده

 چىقىۋېلىشى ساالمهت مهزگىلدىن بۇ ئايالنىڭھامىلىدار ىشى، يېتىلياخشى  كۈچىيىپ، ھامىلىنىڭ

بىر قاتار  ئۆزىمۇھامىلىدار ئايالالر . قويىدۇ چهكلىمىلهرنىھامىلىدار ئايالالرغا قارىتا بىر قاتار  ئۈچۈن

 مهقسهد تۈپكى پهرھىزلىرىدىكىھامىلىدار ئايالالرغا ئائىت  ئۇيغۇرالرنىڭ. تۇتىدۇ پهرھىزئىشالردىن 

بالىنى  ، ئايالنىڭقىلىش ئىگه كاپالهتكه بولۇشىنى ساالمهت ھامىلىسىنىڭ ئۇنىڭ ۋهدار ئايال ھامىلى

 بۇنداق ئېيىتقاندا جهھهتتىن بولۇپ، مهزمۇن كهلتۈرۈشقولغا  يهڭگىۋېلىشىنىئامان  تېنىچ

 ڭچو خېلى يهنهبولسا  پهرھىزلهرتىپىدىكى  كۆپرهك، تهجرىبه پهرھىزلهر خۇراپىي ئىچىده پهرھىزلهر

 ئايالالرنىڭ بويىچه ئادهتلىرىقالغان  قهدىمدىن ئۆزىنىڭ ئۇيغۇرالر. ئىگىلهيدۇ نىسبهتنى

. قارايدۇ دهپ،بولىدۇ دهقىقه سائهت، توققۇز كۈن، توققۇز ، توققۇزئاي توققۇز ۋاقتىنىھامىلىدارلىق 

 ، ئهڭمۇكهممهللىككه بولۇپ، ئۇسان  ئۇلۇغالنغان ئهڭ ئېتىقادىدا خهلقلهر ـ تۈركىي توققۇز

 مۇددهتتىن يۇقىرىقى پهزهنتنى ئايالنىڭ ئېيىتقاندا مهنىدىن شۇ. قىلغان ۋهكىللىك يۈكسهكلىككه

 ھالهتته يېتىپ، تولۇپ، كامالهتلىك ۋايىغا تېنىدهئانا  پهرزهنتنىڭ ئهمهلىيهتته تۇغۇشى كېيىن

  . قىلىنغان تهسهۋۋۇر سۈپۈتىدهبىر خىل ئاساسى  ئاچىدىغانلىقىنىڭ كۆز دۇنياغا

نوقتا  قانچهبىر  ئادهتلىرىنى پهرھىزھامىلىدار ئايالالرغا قارىتىلغان  ئۇيغۇرالرنىڭ تۆۋهنده 

  . قىلىمىز مۇھاكىمه بويىچه
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   پهرھىزلهرئاالقىدار  ھهرىكىتىگه -ئىش  ئايالالرنىڭھامىلىدار ) 1(

ئاساسهن،  ئهمهلىيهتكه كىتىدىغانلىقىدهكئاجىزالپ  تېنىنىڭ ئايالالرنىڭھامىلىدار  ئۇيغۇرالر

قىلىدىغان  ئۇالرنىڭ جۈملىدىن. چهكلهيدۇ ھهركىتىنى - بىر قاتار ئىش  ئايالالرنىڭھامىلىدار 

قاراش ياكى ئىلمىي  خۇراپىي مهلۇمقاراپ  مهزمۇنىغا ۋه يېنىكلىكى، خاراكتېرى -  ئېغىر ئهمگىكىنىڭ

امىلىدار ئايالالرنى ھ ئۇيغۇرالر. تۇرىدۇ چهكلهپ ئۇالرنى بىلهن پهرھىزلهر قىسمهن بويىچهئاساس 

پوزىتسىيىسىنى  ۋه مۇئامىلهبولغان  ئۇالرغا ھۆرمهتلهيدۇ، كىشىلهرئىنتايىن  سۈپىتىده بولغۇچىئانا 

 مۇناسىبهت غهيرىياكى  شهھۋانىيهت بىلهنھامىلىدار ئايالالر  ئۇيغۇرالر. ياخشىاليدۇ كۆپ

قىلىنغان  پهرزهنتكهورساقتىكى قىلىش ق بۇنداق. ئالىدۇ ئېغىرئارىلىشىشنى ئىنتايىن  نۇقتىسىدىن

 پهرھىز مېڭىشىدىن باشقىالرنىڭئالدىدا  ئايالنىڭھامىلىدار  ئۇيغۇرالر. قارايدۇ دهپ ھاقارهت ئېغىر

. سالمايدۇئىشالرغا  بېرىشتهك قۇيۇپ سۇقولىغا  باشقىالرنىڭھامىلىدار ئايالالرنى  ھهمده قىلىدۇ

. بىلمهيدۇبولىدىغانلىقىنى ئىنسان  ئادهمقانداق  بالىنىڭقورساقتىكى  ئىشهنچىده چۈنكى، خهلقنىڭ

 باشقىالرنىڭئانىسى  نىڭ" ئهۋلىيا" بۇ ، كهلگۈسىدىكىقالسا بولۇپ ئهۋلىياقورساقتىكى باال  ناۋادا

 ئانىنىڭ ئهشۇ كىشىلهرياكى ، قىلىپ سالغانلىقتىن ھهرىكهتنى چاكارچه بېرىشتهك قۇيۇپ سۇقولىغا 

لهنىتىگه،  ئهۋلىيانىڭ تۇغۇلغۇسى ئۈچۈن، ئۇالرسالغانلىقى  مېڭىپ قىلىپ كهينىنى ئۇنىڭغائالدىدا 

  . بولىدۇ دۇچارقارغىشىغا 

 ئۈچۈن، ئۇيغۇرالرنىڭبولىدىغانلىقى  ئۆزگۈرۈشچانجىسمانىي ھالىتى  ئايالالرنىڭھامىلىدار 

لىدار ھامى ئۇيغۇرالر بويىچهقاراش  مۇشۇ. چاپلىشىۋالىدۇ ئوڭاي شهيتانالرئۇالرغا -جىن  قارىشىچه

ھامىدار . قىلىنىدۇ پهرھىز يېتىشى يالغۇز ئۆيدهبىر  ئۇالرنىڭ بولۇپمۇ. ياتقۇزمايدۇ يالغۇزئايالالرنى 

 يۈزىدهزىمىن  كېچىده چۈنكى. بارمايدۇ ھاجهتكه چىقمايدۇ، يالغۇزسىرتقا  يالغۇز كېچىدهئايالالر 

ئوخشاش پاسكىنا جايالردا  زگهھاجهتخانا، ئهۋره ئۇالر بولۇپمۇ. كېتىدۇ كۆپىيىپ شهيتانالر - جىن 

 سېلىش، ئۇالر دهسسهپ ئۇۋىسىغا يهنى( قويىدىكهنقوزغاپ  غهزىپىنى ئۇالرنىڭ ناۋادا. بولىدۇ كۆپ

، ةد – چاپلىشىدۇھامىلىدار ئايالالرغا  ئۇالر ئۇنداقتا، )سېلىشقىلىپ  ھاجهتجايالرغا  ئىگىلىگهن

ھامىلىدارلىققا بولغان  دهۋرلهردهلگىرىكى ئىھهقىقهتهن، . جورۇلىدۇ دهپ قىلىدۇ كېسهلئايالنى 
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 بولۇشىناچار  شارائىتىنىڭ ئوزۇقلىنىش ئايالالرنىڭھامىلىدار بولۇشى،  يېتهرسىز تونۇشىنىڭ

 ئاقىۋهتنىخىل  بۇ كىشىلهر ۋهقالىدىغان  بولۇپ كېسهلھامىلىدار ئايالالر ئاسانال سهۋهبىدىن، 

. ئىدى ئهھۋال ئادهتتىكىقارىشى  ، دهپچىققان ېلىپك چاپلىشىۋالغانلىقتىنھامىلىدار ئايالغا جىن 

ئىشالردىن  شۇنداق ئهنه مهزگىلىدهئاياللىرى ھامىلىدارلىق  ئۇيغۇر دهۋردىمۇ بۈگۈنكى ھالبۇكى

  . ساقلىنىدۇ ئىمكانقهدهر

 ئىگه قهدىمىيلىككهناھايىتى  ، بۇالرباركى پهرھىزلهرمۇبىر قىسىم  تۆۋهندىكىدهك

 روشهنقاراش ناھايىتى  سېھىرىي تۈپ تهپهككۇردىكى ئىبتىدائىي ردائۇال چۈنكى. پهرھىزلهردۇر

 پهرھىزباغاليدىغان ئارغامچىنى ئاتالشتىن  ھايۋانھامىلىدار ئايالالر مهسىلهن، . تۇرىدۇبىلىنىپ 

يۆگىشىۋالىدۇ، بوينىغا  بالىنىڭ) ئومايھهمرىيى، باال ( ئهش تۇغۇلغاندا بوۋاققىلسا  بۇنداق. قىلىدۇ

 يۆگىشىپ ئهشنىڭبوينىغا  بالىنىڭ قېلىشىئىلىنىشىپ  پۇتقا ئارغامچىنىڭ بۇنىڭدا. دۇقاراي دهپ

 بوغۇلغانھامىلىدار ئايالالر ئاغزى  يهنه. قىلىنغان تهدبىق بويىچه قانۇنىيىتىئوخشاشلىق  قېلىشقا

. قىلىدۇ پهرھىزئىشتىن  ئۇنداق تۇغۇلىدۇ، دهپباال  پۈتۈن ئولتۇرسا، پۈرۈكى ئۈستىده تاغارنىڭ

 ھايۋاننىڭ ھهرقانداقياكى ( قېنىدىن قوينىڭ قۇربانلىق يهنهئايالالر  مهزگىلىدهھامىلىدارلىق 

قىلىپ  سهۋهب تۇغۇلىشىغاتاجلىق  بالىنىڭقىلىشنى  شۇنداق. قىلىدۇ پهرھىز ئاتالشتىنمۇ) قېنىدىن

 لىكسېھىرگهر. مهھسۇلىدۇر قارىشىنىڭ سېھىرگهرلىكىئوخشاشال ئوخشاشلىق  بۇمۇ. چۈشىنىدۇ

  :بار مۇنۇالر يهنه پهرھىزلهردىن خۇراپىي شهكىللهنگهنقارىشى ئاساسىدا 

  ؛كېتىدۇ ئۇزىراپ ۋاقتى كۈلسه، تۇغۇت تۆگىگهقاراپھامىلىدار ئايال 

  ؛كېتىدۇ ئۇزىراپ ۋاقتى ، تۇغۇتقىلسا ھاجهتبار جايغا  تۆگهھامىلىدار ئايال 

  ؛كېتىدۇ ئۇزىراپ ۋاقتى ش، تۇغۇئىزىدىن ئاتالپ سالسا تۆگىنىڭھامىلىدار ئايال 

  ؛تۇغۇلىدۇ ھالهتته يېرىق كالپۇكىبالىسى ، ھامىلىدار ئايال توشقانغا قارىسا

  تۇغۇلىدۇ ھالهتتهبالىسى چوالق ، قارىسا كىلهگهھامىلىدار ئايال 

  ؛ تۇغۇلىدۇ ھالهتته قارغۇبالىسى ، قارىسا شهپهرهڭگهھامىلىدار ئايال 

 ئهڭ ئىچىده ھايۋانالر ئهمگۈچى سۈتبولسا  تۆگه ۈنكىشۇكى، چئاساس  پهرھىزلهردىكى بۇ   
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 بولۇپ، ئۇنىڭ ھايۋان تۇغىدىغانئاندىن  كهچۈرۈپباشتىن  مهزگىلىنىھامىلىدارلىق  ئۇزۇن

ئون ئىككى ئاي قورساق  ئۈچۈنھامىلىدار ئايال دېمهك، . ئايدۇرئون ئىككى  مۇددىتىھامىلىدارلىق 

... ، تۇتۇشمىنىش، ئىزىدىن ئاتالشيېقىنلىشىش،  غا، ئۇنىڭقاراش تۆگىگه تۇغىدىغان كۆتۈرۈپ

 بولىدۇ؛ كىلهنىڭ كهمتۈكرهك كالپۇكى توشقاننىڭ. ئهمهس ئهھۋالياخشى  ھهقىقهتهن تهسهۋۋۇردا

 ھايۋانالرنىڭ بۇ. قارىغىسىدۇر كۈندۈزتىپىك  ئهڭبولسا  بولىدۇ؛ شهپهرهڭقىسقا  پۇتىبولسا ئالدى 

 ھامىلىنىڭئاندىن تېنىگه، ئارقىلىق ئانا " ھهركىتىش قارا" ئاالھىدىلىكلىرىنىڭ مۇشۇنداق

. ئهھۋالدۇربولىدىغان  مۈمكىن پۈتۈنلهي بويىچهقارىشى " تهسىر ھېسسسىي" ئۆتۈشۈشى ۋۇجۇدىغا

 مۇنۇالر يهنه پهرھىزلهردىن كهلگهنپرىنسىپقا تايانغان ھالدا بارلىققا  كېتىدىغانئوخشاپ  شۇنىڭغا

قالىدۇ،  تۇغۇلۇپ تهتۈرقالىسا باال  تهتۈر ئوتۇننى ئۆيدهدار ئايال بار ھامىلى ئادهتته ئۇيغۇرالر: بار

 قويۇپ كىپهك ئهگلهكته ئۆيدهھامىلىدار ئايال بار  يهنه. قىلىدۇ پهرھىزئىشتىن  مۇنداققاراپ  دهپ

 سۈپىتىده سهۋهب چۈشمهسلىكىگه ھهمرىيىنىڭقىلىشنى باال  مۇنداق. قىلىدۇ پهرھىز قويۇشتىن

ئوخشاتما  تهققاسالشتهك) ئهشكه( ھهمرىيىگه ، كىپهكنىبالىغا) ئۇننىياكى (داننى  ردهيه بۇ. قارايدۇ

 شۇنداق. تارتىدۇ ئۆزىنى ئۈتلهشتىنھامىلىدار ئايالالر كالال پاقالچاق . قارىشى رول ئوينىغان سېھىر

ئاساس  تۇغۇلىشىغاكىرپىكسىز  -قاش  بالىنىڭ بويىچهئوخشاش پرىنسىپ  يۇقىرىقىغاقىلىشنى 

قىيىن  تۇغۇت سهپسهنىپىز  سۇنىئارامغا  -ھويال  يهنهھامىلىدار ئايالالر . قارايدۇ ولىدۇ، دهپب

گويا  سېپىش كۆپ سۇنى -  بۇ. سېپىدۇ بولۇقراق ئىمكانقهدهر سهپكهنده ، سۇنىقاراپ دهپ بولىدۇ

 ئۇزاققايا گو قويۇش سېپىپئازراق  كېتىشىگه، سۇنى تۇغۇلۇپبىر تولغاقتىال  بالىنىڭ ۋاقتىدا تۇغۇت

 سېپىشتىن شاالڭ ۋهئاز  سۇنىئاساستا  شۇ ۋهقىلىنىش  تهسهۋۋۇرتولغاققا ئوخشىتىلىپ  سوزۇلىدىغان

قاراپ  تهرهپكه قىبله لىغاچقا، ئادهتتهھېساب دهپ ئۇلۇغقىبلىنى  يهنه ئۇيغۇرالر. قىلىشتۇر پهرھىز

قاراپ  قىبلىگهىلىدار ئايالالر ھام ئۇيغۇرالردا تهۋهسىدىكى قهشقهر. قىلىدۇ پهرھىزقىلىشتىن  ھاجهت

 بۇ. قاراش بار تۇغۇلىدۇ، دهيدىغان ئۆزگۈرۈپبولسا قىزغا  ئوغۇلقورسىقىدىكى باال ، قىلسا ھاجهت

قىزالرنى  ، يهنهقارىشىدىن سىرت مۇقهددهسلىك ئۇلۇغالشتهك) تهرهپنى مهككه(قىبلىنى  پهرھىز

 مهيلى پهرزهنت تۇغۇلغان ئۇيغۇرالر ئادهتته. ئهتتۈرىدۇ ئهكىسقاراشنى  تهرهپلىمهبىر  كهمسىتىشتهك
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 يهنىال ئوغۇلالرغابىراق . كۆرۈۋېرىدۇئوخشاشال ياخشى  بولسۇن، ئۇالرنىياكى قىز  بولسۇن ئوغۇل

 تېتىسا تۇزىنى ئاشنىڭھامىلىدار ئايال  ئۇيغۇرلىرىدا ئاقسۇ. كېلىدۇئامراق  بهكرهك جهھهتته مهلۇم

، ھالدا مۇناسىپ. قاراش بار تۇغۇلىدۇ، دهيدىغان بۇرۇنلۇقن قىلسا بالىسى يوغا شۇنداق. بولمايدۇ

 ئهھۋالمۇقىلىدىغان  تهسۋىر دهپ" بۇرۇن چۆمۈچ" بهزىده كىشىلهرنى بۇرۇنلۇقيوغان  ئۇيغۇرالردا

 بۇرنىغا بالىسىنىڭ شهكلى چۆمۈچنىڭ بىلهن تهككۈزۈش ئېغىزىغا چۆمۈچنى ئۇيغۇرالردا. باردۇر

ھامىلىدار ئايالالر  ئۇيغۇرالردا. ئوخشايدۇپرىنسىپقا  يۇقىرىقىاشال قاراش ئوخش دهپ قىلىدۇ تهسىر

مۇراسىمى،  ئۆلۈم ، مۇراسىمالرغا، جۈملىدىنجايالرغا شاۋقۇن، سۈرهنلىك، قايغۇلۇق زىياده

بار  ئاساسىمۇئىلمىي  مهلۇم قىلىشنىڭ بۇنداق. بارمايدۇ ۋه قاتناشمايدۇقا ... يوقالش  قهبرىستان

 ئېلىپ تهسىرقىلىش بالىغا يامان  بۇنداق(قورسىقىنى قاشالشتىن  يهنهار ئايالالر ھامىلىد. ئهلۋهتته

. قىلىدۇ پهرھىزقىلىشتىن  سهپهر پىيادهيىراق جايالرغا كۆتۈرۈشتىن،  يۈكلهرنى ئېغىر، )كېلىدۇ

ئىنتايىن  چۈشۈرۈۋېتىشنى ئۇسۇلدا سۈنئىيقورساقتىكى ھامىلىنى  بېرى ئۇيغۇرالرتارىختىن

 قهبىھ بۇنداق ۋه كهلگهنقاراپ  دهپ ئۆلتۈرگهنلىك ، ئادهمچىققانلىق قېلىپىدىنىنسان ئقهبىھلىك، 

سىياسىتى يولغا  تۇغۇتپىالنلىق  دۆلهتنىڭ نۆۋهتته. كهلگهن چهكلىنىپقىلىقتىن ئىنتايىن 

 ئۇنىقالغاندا  كۆرۈپ پهرزهنت ئارتۇقپىالندىن  ئايالالرنىڭ ، قىسمهنشارائىتتا قويۇلىۋاتقان

.                                                                  نهتىجىسىدۇر قاراشنىڭ ئهنئهنىۋىي شۇ ئهنهخالىماسلىقى  تىشنىچۈشۈرۈۋې

  پهرھىزلهرئائىت  ئىچمىكىگه - يېمهك ئايالالرنىڭھامىلىدار  )2(

سىياقى زور  ىڭبالىن يېتىلىشى، تۇغۇلىدىغان ئۆسۈپ ھامىلىنىڭ ئىشهنچىسىده ئۇيغۇرالرنىڭ       

 جهرياننى بۇ مهزگىلىدهھامىلىدارلىق . لىكتۇرمۇناسىبهت بىلهن ئوزۇقلىنىشى ئانىنىڭ دهرىجىده

. مۇھىمئىنتايىن  مۇۋاپىقالشتۇرۇش تۇرۇشنى - كهيپىيات، يىمهكلىك، يۈرۈش تىزگىنلهش، پۈتۈن

 بىرگه، يهنه بىلهن تونۇلۇش نۇقتىسىدىن تىبابهتچىلىك جهريانفزىئولوگىيىلىك  مۇشۇ ئۇيغۇرالردا

 ھامىلىدارالرنىڭ مهزگىلىدهھامىلىدارلىق  ئايالالرنىڭ. تونۇلىدۇ ۋه تولۇقلىنىدۇ شهكلىده پهرھىز

 قېلىش كۆرۈپياخشى  نهرسىنىبىر  كۆڭلى ئۇالرنىڭ بۇ. بولىدۇ ئۆزگۈرۈشلهر مهلۇم فزىئونومىيىسىده

تىلىدا  ئۇيغۇر ھالهت بۇ. پادىلىنىدۇئى شهكىللىنىشىده ھالىتىنىڭتارتىش  نهرسىنىبىر  كۆڭلىياكى 
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ھامىلىدار  ئۇيغۇرالر. ئىپادىلىنىدۇ ئىچمهكته -  يېمهك كۆپىنچه سېزىك. ئاتىلىدۇ دهپ" سېزىكلىك"

 پۇچۇققانمىسا باال  سېزىكلىكى ئهگهر. بېرىدۇ ئېتىبار بهك قاندۇرۇشقا سېزىكلىكىنى ئايالالرنىڭ

 نېمىگه ئايالالرنىڭھامىلىدار  شۇڭالشقا، ئهرلهر. ۇجورۇيد دهپ تۇغۇلىدۇ) كهمتۈك ئهزاسى بىرهر(

 تهييار نهرسىسىنىبولغان  سېزىكقارىماي  نهزهر، پهسىلگه، ۋاقىتقا قهتئى بولۇشىدىن سېزىك

 ئايالنىڭئاساسىدا ھامىلىدار  تهجرىبىلىرى يهكۈنلىگهن يهنه ئۇيغۇرالر. تىرىشىدۇ بېرىشكهقىلىپ 

ھامىلىدار . قىلىدۇ ھۆكۈم پهرقىگهجىنسىي  بالىنىڭ ۇلغۇسى، تۇغقاراپ نهرسىسىگهبولغان  سېزىك

 نهرسىگه چۈچۈك -ئاچچىق تۇغىدۇ؛ بولسا قىز  سېزىك نهرسىگه چۈچۈك - تاتلىق  ئهگهرئايال 

  .قالىدۇتوغرا چىقىپ  پهرهزلهرمۇ بۇنداق بهزىده. قارايدۇ دهپ تۇغىدۇ ئوغۇلبولسا  سېزىك

 رىئايه قائىدىلىرىگه ئىچمهك - يېمهك مهلۇم زگىلىدهمهھامىلىدارلىق  يهنهئاياللىرى  ئۇيغۇر

 ھهقىقىيبىر قىسمى  بولسىمۇ، يهنه ئىگهبىر قىسمى ئىلمىي ئاساسقا  قائىدىلهرنىڭ بۇنداق. قىلىدۇ

 -كالال  مهزگىلىدهئاياللىرى ھامىلىدارلىق  مهسىلهن، ئۇيغۇر. پهرھىزلهردۇر مهنىدىكى خۇراپىي

 دهپ تهسلىشىدۇ چىڭىۋېلىپ، تۇغۇت بهدهنقىلسا  بۇنداق. دۇقىلى پهرھىز يېيىشتىنپاقالچاق 

. قىسمىدۇرمايلىق  ۋهقاتتىق  ئىچىده ئهزالىرى ھايۋانپاقالچاق بولسا  - ھهقىقهتهن، كالله. قارايدۇ

 بۇ. چىڭىيىدۇ بهدهن كېتىپ ئېشىپ ىتهركىبماي  ۋهئىسسىقلىق  بهدهندىكى يېگهنده كۆپ بۇنى

 پهرھىز يېيىشتىن گۆشىتوشقان  ۋه گۆشى تۆگه يهنهھامىلىدار ئايالالر  .پايدىسىزدۇر تۇغۇتقائاسان 

باال  يېرىق كالپۇكىياكى  كېتىدۇ سوزۇلۇپئون ئىككى ئايغا  ۋاقتى تۇغۇتقىلسا  شۇنداق. تۇتىدۇ

، نان يهنى. يېمهيدۇ يېرىم نهرسىنى مهزگىلىدهھامىلىدارلىق  يهنهئايالالر . قارايدۇ تۇغىدۇ، دهپ

. يهيدۇ  تۈگىتىپ ھهممىسىنىياكى  يهيدۇ پۈتۈنىنىياكى  كهلسهتوغرا  يېيىشكهىقالرنى قاتارل مېۋه

 ئۆپكىنىڭھامىلىدار ئايالالر . قارايدۇ تۇغۇلىدۇ، دهپبالىسى چاال قىلمايدىكهن،  شۇنداق ناۋادا

 .قارىلىدۇ دهپمۇ قالىدۇ بولۇپيوغان چىقىدىغان ) كانايدهك( ئاۋازى يېسه، بالىسىنىڭكانىنىنى 

 پهرھىزقاچىالردا غىزالىنىشتىن  سۇنۇق، پۇچۇق يهنهھامىلىدار ئايالالر  ، يهنهباشقا ئۇنىڭدىن

 تۇغۇلۇپ پۇچۇققىلمىسا بالىسى  ئۇنداق ئهگهر. قىلىدۇ ئىستېمال پۈتۈنىده بولسىمۇكونا . قىلىدۇ

  .قاالرمىش



 180

 ئهمهس، بهلكى ئۈچۈنال ئۆزى بالىنىڭ تۇغۇلۇشى ھالهتته كهمتۈك ئهزاسىنىڭ مهلۇم بالىنىڭ

 كۈتۈنىشنىڭ ۋه ئوزۇقلىنىش. لىنىدۇھېساب بولۇپئىنتايىن ئازابلىق ئىش  ئۈچۈنمۇئانىسى _ئاتا

 تولۇق لىرىمىزئهجداد قهدىمكى كهمتۈكلۈكنى بۇنداقبولغان  پهيدابولماسلىقى ئاساسىدا  يېتهرلىك

 كۆرگهنسالغانلىقتىن  هپ، يقاراپ سالغانلىقتىن نهرسىلهرگهئاللىقانداق  يېتهلمهي، بۇنى چۈشۈنۈپ

 ئهشۇنداق شهكىللهنگهن ئهسلىدىال بولسىمۇ چۈشهنگهن سهۋهبىنى بۇنىڭ دهۋرده كېيىنكى. ئىدى

 كۆرسىتىپ تهسىرلهرنى مهلۇم ئاياللىرىغىمۇھازىرقى زامان ، يوقالماي يهنىالقاراشالر  خۇراپىي

  .كهلمهكته

  پهرھىزلهرئائىت  تهربىيىسىگه ھامىله) 3(

 ئۇسۇلالر مۇۋاپىق تېنىگهقاراتمىلىق ھالدا ئانا  ، ھامىلىگهچاغدا تۇرغان تېنىدهئانا  ھامىله

 ھامىله" سۈرۈشئىلگىرى  يېتىلىشىنى ئۆسۈپ ھامىلىنىڭئارقىلىق  كۆرسىتىپ، شۇ تهسىر بىلهن

 ئوخشاشلىقنىڭ مۇئهييهن ئوتتۇرىسىدا) ھامىله(باال  بىلهنئانا . دېيىلىدۇ" تهربىيىسى

 ھامىلىگه سۆزلىرىنىڭ - تۇرۇش، گهپ - ھهركهت، يۈرۈشبىر  ھهر نىنىڭ، ئابولىدىغانلىقى

 قائىده بهلگىلىك چوقۇمئىشالردا  ھهممه ئانىنىڭ تىنسهۋهب كۆرسىتىدىغانلىقى، شۇ تهسىر بىۋاسته

 ، خهلقتارىخقا ئۇزاققاراشالر  ۋه ئۇقۇم ھهققىدىكى كېرهكلىكى بويسۇنىشىنىزامالرغا  -

 - ئىش  ئايالالرنىڭھامىلىدار « سهھىپهئىككى  يۇقىرىقى. ئىگهتىزغا يىل چوڭقۇر ئىشهنچلىرىده

ئائىت  ئىچمىكىگه - يېمهك ئايالالرنىڭھامىلىدار « بىلهن» پهرھىزلهرئاالقىدار  ھهرىكىتىگه

.                   لىنىدۇھېساب بولۇپئىپادىلىنىشى  مهنىدىكى كهڭ تهربىيىسىنىڭ ھامىله ئهمهلىيهتتىمۇ» پهرھىزلهر

 ھامىلىنىڭ ھهرىكىتىنىڭ ، ئاڭالشقاراشكۆرۈش، ) ئايالالرنىڭھامىلىدار ( ئانىالرنىڭ ئۇيغۇرالر

 نېمىگهئاساستا ھامىلىدار ئايال  شۇ. ئىشىنىدۇ كۆرسىتىدىغانلىقىغا تهسىر كهيپىياتىغا ۋهچىرايىغا 

ئاياللىرى  شۇڭالشقا، ئۇيغۇر. قارايدۇ دهپ ئېتىدۇ ئهكىس ھامىلىده هكسىئ ، ئۇنىڭقارىسا كۆپرهك

قىلغاندىن  پهرھىزقاراشتىن  ، كىلهگه، شهپهرهڭگهيوشقانغاتۆگىگه،  مهزگىلىدهھامىلىدارلىق 

 تېلېۋىزىيه -كىنو  تهسۋىرلهنگهن مهخلۇقالر غهلىتهياكى  شهيتانالر -جىن  ، يهنهسىرت

. ئىدىم ئاڭلىغان ههپنىبىر  مۇنداق قهشقهرده مهن. قىلىدۇ هرھىزپ كۆرۈشتىنمۇفىلىملىرىنى 
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 تهرجىمه ئۇيغۇرچىگهفىلىمى ئىشلىنىپ  تېلېۋىزىيهناملىق » ساياھهت غهرىپكه« جۇڭگودا

. بولدى سازاۋهر ئېلىشقاقارشى  بهك ئارىسىدىمۇ ئۇيغۇرالرفىلىمى  تېلېۋىزىيه كېيىن، بۇقىلىنغاندىن 

ئوبراز  بېرىدىغان تۇيغۇ سۆيۈملۈك ھهم ئهخمىقانه ھهم كىشىلهرگه جىيېبا جۇفىلىمدىكى  بولۇپمۇ

بىر ھامىلىدار ئايال  يېزىدىكى مهلۇم. ياقتۇرغانئىنتايىن  كۆرۈرمهنلهر نۇرغۇن بولۇپ، ئۇنى

 بىلهن زوقمهنلىكئوبرازىغا  باجىيې جۇفىلىمىدىكى » ساياھهت غهرىبكه« مهزگىلىدهھامىلىدارلىق 

 بۇ. تۇغۇلۇپتۇدهكسىمىز  ۋه ئۇزۇن بۇرۇنلۇق، قۇلىقىبالىسى چوشقا هچكه، كۆرگ تهكرارقاراپ 

 نهرسىنىڭ شۇقارىشى  كۆپ نېمىگه ئانىنىڭ كىشىلهرنىڭ بولسىمۇ، بۇ گهپ رىۋايهتسىمانبىر  گهرچه

 دهۋىردىمۇھازىرقى  قارىشىنىڭ ئهتتۈرىدۇ، دېگهن ئهكىسچىرايىدا  ھامىلهسىرتقى قىياپىتىنى 

 تۇغۇلسائاياللىرى باال دادىسىغا ئوخشاپ  ئۇيغۇر. تۇرۇپتۇ ئىپادىلهپ ىكهنلىكىنىئ مهۋجۇد يهنىال

 ۋاقتىدائانىسى ھامىلىدار  تۇغۇلسائانىسىغا ئوخشاپ قارىغانلىقىنىڭ، توال  ئېرىگه ئايالنىڭھامىلىدار 

 سۈزۈك ئايالالر بهزىده. قارايدۇ نهتىجىسى، دهپ قارىغانلىقىنىڭتوال ) دېمهكچى ئۆزىگه( ئهينهككه

بالىسى چىرايلىق  بهرسهقاراپ  لهرگه...  يهر سۈپۈرۈلگهنپاكىز ، گۈل، قىزىل ئالما، ذس ئېقىن

 مهنزىرىلهرگه ، قورقۇنچلۇق، بهدبهشىرهبىنورمالسهت،  ئهكسىچه. قىلىدۇ شۇنداق تۇغۇلىدۇ، دهپ

 ئۇنىڭدىن. ۇقىلىد پهرھىز ئاڭالشتىن گهپلهرنى ، سهتيامان تىلالرنى، قاراشتىن نهرسىلهرگه ۋه

 قۇلىقىبالىسى تۈگمىسه، چىرايلىق  تۈگكهنده) جۇۋاۋا( تۈگره ۋه چۆچۈرهباشقا ھامىلىدار ئايالالر 

 سهۋىيهسىھازىرقى ئىلىم . بار ھهم ئىشهنچمۇ سېھرىي دهيدىغان قالىدۇ تۇغۇلۇپ ھالهتته سهت

 ھامىلىگه ىملىرىنىڭسېز ۋه ھهرىكهتلىرى ، ئاڭالشھىدالش، قاراش ئايالالرنىڭھامىلىدار  بويىچه

 تهسىر يۇقىرىقىدهك ئانىنىڭ بىلهن بىلهن، ھامىلهقارالغىنى  دهپ خۇراپاتلىق تهسىرىبولغان 

 ئېرىشىشىئىسپاتالرغا  مهلۇم بىلهنقىلىشى  تهرهققىي ئىلمىنىڭ تىبابهت بولۇشى ئىگه گهمۇناسىبىتى

  .مۈمكىن

  پهرھىزلهرئائىت  تۇغۇتقا. 3

 مۇئامىله ئىنچىكه بهك ، تۇغۇتقاقاراپ دهپئىش  مۈشكۈل ، ئهممامۇقهددهس تۇغۇتنى ئۇيغۇرالر

 سۈپىتىدهسىگنالى  تۇغۇتنىڭتولغاپ ئاغرىشقا باشلىشى  قورساقنىڭ ئۈچۈنھامىلىدار ئايال . قىلىدۇ
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 ئايالالرنىڭھامىلىدار  ئۇيغۇرالردا. كىرىشىدۇئىشلىرىنى جىددىي قىلىشقا  ، تهييارلىقةد -  تونۇلىدۇ

 تۇغۇت"ئايالالر  بۇنداق. بولىدۇئايالالر بار  ئهپچىلقولى تهجرىبىلىك،  بېرىدىغان هميارد تۇغۇشىغا

 دوختۇرخانىدا دهۋرلهردهئىلگىرىكى . ئهتىۋارلىنىدۇ بهك تهرىپىدىن جامائهتقارىلىپ  دهپ" ئانىسى

 ئېلىپ ياردىمىده ئانىلىرىنىڭ تۇغۇت ئۆيلهرده ئاساسهن ، تۇغۇتئىشى بولمىغانلىقتىن تۇغۇش

 بويىچهنوقتا  قانچهبىر  تۆۋهندىكى پهرھىزلهرنىئائىت  تۇغۇتقا ئۇيغۇرالردىكى تۆۋهنده. ېرىالتتىب

  .قىلىمىز مۇالھىزه

  پهرھىزلهرئورنىغا ئائىت  تۇغۇت )1(

بىر ئايال ھامىلىدار . بولىدۇ ئۆيىده ئانىسىنىڭ ئۆز تۇغۇتى تۇنجى ئايالنىڭ ئۇيغۇرالردا

ئانىسى  تهرهپتىنئائىلىسى  ئايالنىڭئايلىق بولغاندا  ككىزسه - يهتته كېيىن، ھامىلهبولغاندىن 

 تۇغۇت دېمهك، تۇنجى. كېتىدۇ يۆتكهپ ئۆيىگه ئۆزھامىلىدار ئايالنى  كېلىپئايال  قانچهباشلىق بىر 

بولۇپ،  ئىگهتارىخقا  ئۇزاق بهك ئادهت بۇ. بولمايدۇ ئۆيىده ئهرنىڭئاستىدا  ئهھۋالقانداق  ھهر

 ھهمقىلىش  بۇنداق. مۈمكىن بولۇشىچىققان  كېلىپقارىغانلىقتىن  دهپىش ناپاك ئ تۇغۇت دهسلهپ

 ۋاقتىدىكى تۇغۇت ھهم باسقۇچلىرىئاخىرقى  مهزگىلىنىڭھامىلىدارلىق  ئايالنىڭھامىلىدار 

 ئايالالرنىڭ. مۈمكىن بولۇشى قويۇلغانيولغا  مهقسىدىدهئاسراش  ساالمهتلىك، بىخهتهرلىكنى

 ھامىلىدارلىقنىڭئاياللىرى  ئۇيغۇر. بولىدۇ ئۆيىده ئۆز ئاساسهن غۇتلىرىتۇ...  ، ئۈچىنچىئىككىنچى

ياكى  ئۆيىده باشقىالرنىڭ ئهگهرباشلىغاندىن تارتىپ  تۇتۇشقاياكى تولغاق  مهزگىللىرىدهئاخىرقى 

 چۈنكى. كېتىدۇقايتىپ  ئۆيىگه ئانىسىنىڭياكى  ئۆيىگه ئۆز ئىمكانقهدهرسىرت جايالردا بولسا 

يامان ئىش  بىلهن ئېتىبارى ماھىيهت تۇغۇشياكى سىرت جايالردا  ئۆيىده باشقىالرنىڭ

ئورنىنى تالالش  تۇغۇت. قىلىدۇ پهرھىز قېلىشتىن بولۇپ ئۇنداقئايالالر ھامان النمىسىمۇ، ھېساب

 ئۈچۈن ئۆتۈش ئۆتكهلدىنقىيىن  بۇ يهنه ئهمهس، بهلكى ئۈچۈنال بولۇشىقواليلىق  تۇغۇتنىڭ يالغۇز

  . ئۈچۈندۇرالزىم بولىدىغانلىقى  يۆلهكنىڭ -يار  ۋه تهسهللىيناھايىتى زور 

توغرا  بېرىشقا ئېلىپ دوختۇرخانىغا ئۇنىھامان  تۇتقانتولغىقى  ئايالنىڭبىر  ئۇيغۇرالردا

تاپقان ئايالالر چاچ  خهۋهرئىشتىن  كهلسۇن، بۇتوغرا  يۆتكهشكه خانىگهخاس  ئۇنىياكى كهلسۇن، 
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 نهرسىلهرنىقاتارلىق  پۇل، تۈگمه ، پارچهقولياغلىق رسىلىرىنى، ئهرلهرنهتارغاق قاتارلىق قىسقۇچ، 

 تۇغۇۋاتقانقاتارلىق رايونالردا ئايالالر  خوتهن. بېرىدۇ كېتىشىگه ئېلىپ بىلله ئايالنىڭھامىلىدار 

بولۇپ، بار  ئادهتقويىدىغان  ئېسىپ پېيىنى بۈركۈت تورۇسىغا ئۆينىڭياتقان  ئۇالر مهزگىللهرده

. يهتكۈزهلمهيدۇئايالغا زىيان  تۇغۇتلۇق ئالۋاستىالر –قىلسا جىن  مۇشۇنداق هنچىسىدهئىش خهلق

 ئۇالرغا ھهم تۇرىدۇ كۆرۈپجىنالرنى  قۇشالر يىرتقۇچالچىن قاتارلىق بۈركۈت، ئارىسىدا  ئۇيغۇرالر

 قورقىدۇ بهكالچىندىن  ۋه بۈركۈت قوغاليدۇ، جىنالرمۇ كۆرسىال ئۇالرنى سهۋهبىدىن ئۆچلىكى

 ئهنه قويۇش ئېسىپ پېيىنى بۈركۈت ئۆيگهئايالالر بار  بولۇپ، تۇغۇتلۇقبار  چۈشهنچه هيدىغاند

 بۇئايال   تۇتقانتولغىقى تهرهپتىن، بىر  يهنه.  قىلىدۇئاساس  ئىشهنچنى ئىدىيىۋى شۇنداق

 ۇتتۇغقىلىدىغان بولسا  مۇشۇنداق. قىلىدۇ پهرھىز ئېيتىشتىن ئادهمگه كۆپ ئىمكانقهدهر ئهھۋالنى

 مهزگىلده يهۋاتقانئايال تولغاق . قارايدۇ كېتىدۇ، دهپ ئۇزىراپ ۋاقتىياكى تولغاق  تهسلىشىدۇ

 دېگهندهكئانىسى  ، تۇغۇتئانىسى ئايالنىڭ. كىرگۈزۈلمهيدۇ كىشىلهريات  خانىسىگه تۇغۇت

 كېلىدۇ، دهپ ئېلىپ خهتهر -خىيىم  بوۋاققاكىرىشى  ئۆيىگه تۇغۇت باشقىالرنىڭ كىشىلهردىن

  .قىلىدۇ پهرھىزئىشتىن قاتتىق  ، بۇنداقاراپق

 ئورۇنغا پهرھىزلىك ئۆيى تۇغۇت كۈنگىچهتاكى قىرىق  كېيىن يهڭگىۋالغاندىن ساالمهتئايال 

 ئۆيىگه تۇغۇت كىشىلهرنىڭ ئاساسهن پهرھىزلهرئائىت  ئورۇنغا بۇنداق. قالىدۇئايلىنىپ 

 بهزى ئۆيگهئايال بار  ۇغۇتلۇق، تئىشالرنى قىلماسلىق بهزى ئۆيىده كىرمهسلىكى، تۇغۇت

 ھهم ئۆيئايال بار  تۇغۇتلۇق. ئالىدۇ ئىچىگه ئۆز تهرهپلهرنىقاتارلىق  كىرمهسلىك ئېلىپ نهرسىلهرنى

مهسىلهن، . كىرگۈزۈلمهيدۇ كىشىلهربىر قىسىم  ئۆيگه بۇقارىلىپ  دهپناپاك  ھهم مۇقهددهس

ئانىسىدىن باشقا  ئايالنىڭ تۇغۇتلۇق هۋ) كىندىك ئانىسى(ئانىسى  تۇغۇت كۈنىبىرىنچى  تۇغۇتنىڭ

 بوۋاقنىڭ ھهتتائىلگىرىكى چاغالردا . قىلىدۇ پهرھىزكىرىشتىن  ئۆيىگه تۇغۇتقانداق كىشى  ھهر

 ئېغىر كۆرسهبالىسىنى  ۋه خوتۇنىكىرىپ  بولغۇچىھازىر دادا . كىرگۈزۈلمىگهن دادىسىمۇ

 بولۇپمۇ( تۇققانالر بىۋاستهباشالپ  كۈنىدىنئىككىنچى  ئۆيگه تۇغۇتلۇق. بولدى ئېلىنمايدىغان

 يهنهباشقا  ئۇندىن. كىرگۈزۈلمهيدۇيات ئايالالر  كۈنگىچه يهتتهتاكى بولسىمۇ،  كىرىشكه) ئايالالر
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. كىرگۈزۈلمهيدۇ ئۆيگه تۇغۇتلۇق كۈنگىچهئايالالر قىرىق  تۇغماس ۋهئايالالر  تۇرمىغانبالىسى 

توال  -ئاز  بهلكى. كىرمهيدۇئالدىراپال  نلهركىرگه ئېچىپ - ھېرىپسىرتتىن  ئۆيگه تۇغۇتلۇق

ئايالدىن  تۇغۇتلۇقكىرىپ  ئۆيگه تۇغۇتلۇقئاندىن  ئىسسىۋېلىپياكى  ئېلىۋېلىپ ھاردۇقىنى

كىرىشى  ئۆيگه تۇغۇتلۇق ئهرلهرنىڭئايالالرغا قارىغاندا . مۇبارهكلهيدۇ ، بوۋاقنىتىنىچلىق سوراپ

كىرىشتىن  كۈنگىچهقىرىق  ئهرلهريات  ئۆيگه تلۇقتۇغۇ ئومۇمهن. ئىشتۇر چهكلىنىدىغان بهكرهك

 بهرداشلىقسوغوققا ئاسان  - ئىسسىق ، بولغاچقا نازۇكئىنتايىن  بوۋاقالر. قىلىدۇ پهرھىز

. تۇغۇلىدۇ زۆرۈرىيىتىيامان تىلالردىن ساقالش كۆزلهردىن، يات  ئۇالرنى شۇنداقال. بېرهلمهيدۇ

 ئۆينىڭ تۇغۇتلۇق ئۈچۈن، ئۇيغۇرالرقىلىش  رىئايه هپهرھىزلهرگ ، يۇقىرىقىدهكبولغاچقا مۇشۇنداق

ئالدىنى  كىرىشىنىڭ ئۈسۈپال قويۇپ، كىشىلهرنىڭ ئېسىپقىزىل التا پارچىسى  بېشىغائىشىك 

 ئۇالر ئۈچۈنكىرىپ قالماسلىقى  خانىگه تۇغۇتلۇق ئۇدۇلال يوقلىغۇچىالرنىڭكىرىپ  ئالىدۇ، ۋهياكى

 ھهممىسى پهرھىزلهرنىڭ يۇقىرىقى. كىرگۈزۈلىدۇ ئۆيگه تۇغۇتلۇقئاندىن  كۈتۈلۈپ ئۆيدهئايرىم 

، تىنىچلىقى ئايالنىڭ تۇغۇتلۇققىلىش  مۇشۇنداق چۈنكى. ئىگهئىلمىي ئاساسقا  مۇئهييهن دىگۈدهك

  .پايدىلىقتۇر گه...  خاتىرجهملىكى بولۇشى، بوۋاقنىڭ راۋان سۈتىنىڭ

. قىلىدۇ دىققهت ئاالھىده كهكىرىش ئېلىپ نېمىلهرنى كىرىشته ئۆيگه تۇغۇتلۇق ئۇيغۇرالر

. قىلىدۇ پهرھىزقول كىرىشتىن  قۇرۇق كىرگهنده ئۆيگه تۇغۇتلۇققانداق كىشى  ئومۇمهن، ھهر

 ئۇيغۇرالر يهنه. دېيىلىدۇ قالىدۇرىزىقلىق بولماي بولۇپ،  ئېغىز قۇرۇققىلسا باال  مۇشۇنداق چۈنكى

 يۇغۇرۇپ ، خېمىركىرىپ ئېلىپ ئۇنق ئا كۈنگىچه يهتته كۈندىن ئۈچ خانىگهئايال بار  تۇغۇتلۇق

 چۈنكى. قىلىدۇ پهرھىزكىرىشتىن  ئېلىپ گۆش ئۆيگهئايال بار  تۇغۇتلۇقياكى ئېتىشتىن، تاماق 

 كىرسه ئېلىپ كېسهلگه، گۆشباال ئاق  كىرسه ئېلىپ ئۇنئاق  ئىشهنچىسىده، ئهگهر خهلقنىڭ

تۇرۇپتىكى،  كۆرۈنۈپ. ر ئىمىشگىرىپتار بوال كېسهلگهقالىدىغان  بولۇپ رهڭگىده گۆش تېرىسى

 تۇغۇتلۇق يهنه ئۇيغۇرالر. پهرھىزدۇر خۇراپىيقارىشى ئاساسىدىكى  سېھىرگهرلىكئوخشاشلىق  بۇالر

. قىلىدۇ پهرھىزكىرىشتىن  ئېلىپ خهۋىرىنى ئۆلۈم باشقىالرنىڭ كۈنگىچهقىرىق  ئۆيگهئايالالر بار 

) كېسهللىكقاپاليدىغان  جاراھهت بهدهننى پۈتۈن( چىله ، بوۋاققالسا يېتىپ خهبىرى ئۆلۈم ئهگهر



 185

 بىرهر ئۇيغۇرلىرىدا يهركهنت. قاالر ئىمىش بولۇپ تۇغماسئايال قايتا  شۇياكى ، قاالر ئىمىش بولۇپ

 تۇغۇتىبىرىنچى  ئۇنىڭ ، بۇنىبولسا تۇغمىغانقايتا  كېيىنبولغاندىن  تۇغۇپ پهرزهنتئايال بىر 

. بار ئادهتقارايدىغان  نهتىجىسى، دهپ قالغانلىقىنىڭ ئاڭالپ خهۋىرىنى ئۆلۈم بىرهر مهزگىلىده

ئايال قايتا  قېلىپ، شۇ يېتىپ خهۋىرى ئۆلۈم ئۆيگهئايال بار  تۇغۇتلۇق بىرهر دېمهك، ئهگهر

قايتىدىن  يۇمۇلسا قهبرىدهئايال  شۇ ئېچىپ قهبرىسىنى كهتكۈچىنىڭ ئۆلۈپ تۇغمىسا، ئۇنداقتا

 داۋاملىشىپ دهۋرلهرگىچه يېقىنقى ئهھۋالالرقىلىدىغان  ، ئهشۇنداققاراپ دهپبوالر  تۇغۇدىغان

 مهسىلهن(تاماقالر  تۈگۈلگهن كىرگهنده ئېلىپباشقىالر تاماق  ئۆيگهئايال بار  تۇغۇتلۇق. كهلگهن

 شۇنداق ناۋادا. قىلىدۇ پهرھىزكىرىشتىن  ئېلىپنى ...) سامسا ، چۆچۈره، تۈگره، مانتا

 خۇراپىي بۇمۇ. جورۇلىدۇ دهپ قالىدۇ بولۇپ ىدىغانتۇغۇۋېر يهنهئايال  قىلىنىدىكهن، شۇ

بار ئايالغا  ھامىله تېنىده جهھهتتىن مهلۇمتاماقالرنى  تۈگۈلگهنقىيما  ئىچىگه چۈنكى. پهرھىزدۇر

 يهنه پهرھىزلهردىن شهكىللهنگهنئوخشاشلىق قارىشى ئاساسىدا  مۇشۇنداق. بولىدۇئوخشىتىشقا 

 قاچىنىڭ كىرگهنده ئېلىپتاماق  ئۆيگهئايال بار  تۇغۇتلۇق ئۇيغۇرلىرى كىرىيه: بىرى بار مۇنداق

 ئوچۇق ئېغىزىنى ئۇخلىغاندا بوۋاققىلسا  شۇنداق چۈنكى. ئهپكىرمهيدۇ ھالهتته ئوچۇق ئېغىزى

قىلىدىغان ئىشالرغا  ئۆيدهئايال بار  تۇغۇتلۇق ئۇيغۇرالردا. قاالرمىش بولۇپ ئۇخاليدىغان قويۇپ

قانداق  ھهرباشقىالرغا  ئۆيدىن مهسىلهن، تۇغۇتلۇق. بار ئادهتلهر زلىكپهرھىبىر قىسىم  يهنهئائىت 

ئايال بار  تۇغۇتلۇقئارىسىدا  ئۇيغۇرلىرى خوتهن. قىلىنىدۇ پهرھىز بېرىشتىن ئارىيهتكه نهرسىنىبىر 

 بهرسه ئارىيهتكهسايمانالرنى  تۆمۈرقاتارلىق ...، كهكهقازان، پىچاق، پالتا كىشىلهرگهباشقا  ئۆيدىن

 ئادهتقىلىدىغان  پهرھىزقىلىشتىن  ، ئهشۇنداققاراپ چۈشىدۇ، دهپ تهستهكىندىكى  اقنىڭبوۋ

چاقمايدۇ،  نهرسىلهرنىقاتارلىق  ياڭاق، ئۈچكه ئۆيده تۇغۇتلۇق ئۇيغۇرالرباشقا  ئۇندىن. ساقالنغان

 قهدهرۋه. جورۇيدۇ كېتىدۇ، دهپئاجراپ  قۇرى بېشىنىڭ بوۋاقنىڭقىلسا  شۇنداق. يارمايدۇ ئوتۇن

 ئاڭالش نازۇكئىنتايىن  بوۋاقنىڭ ئاۋازغاچىققان قاتتىق  يېرىشتىن ۋه چېقىش نهرسىلهرنى ئهشۇنداق

 ئۇيغۇرالر يهنه. ئىگهئىلمىي ئاساسقا  شۇنداق ئهنه پهرھىزلهر بۇ. بېرهلمهيدۇ بهرداشلىق سهزگۈسى

. ئۆچۈرمهيدۇاق چىر كۈنگىچهقىرىق  ھهتتا كۈنگىچه سهككىز - يهتته ئۆيدهئايال بار  تۇغۇتلۇق
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 بېرىشئورنىنى تازلىشىغا قواليلىق يارىتىپ  ئېمىتىشىگه، بالىنىڭ بوۋاقنى ئانىنىڭقىلش  بۇنداق

 ئۇالرنى چاپلىشىۋېلىپ ئالۋاستىالرنىڭ - بالىالرغا جىن  بىلهنئانا  ، مۇھىمىبولماستىن ئۈچۈنال

 تۇغۇتلۇقئارىسىدا  رالرئۇيغۇجايالردىكى  قىسمهن يهنه. ئۈچۈندۇرقىلىشىدىن ساقلىنىش  كېسهل

قالسا  سېلىپتام  ئهگهر. چىقارمايدۇقىغ  ھهم سالمايدۇالي ئىتىپ تام  كۈنگىچهقىرىق  ئۆيدهئايال بار 

 شۇ مهزگىلىده تۇغۇتىئىلگىرىكى  دېسه، ئۇنداقتا تۇغاي يهنه ئهگهر. تۇغمايدۇ نۆۋهت كېيىنكىئايال 

 بۇمۇ. ساقالنغان ئهھۋالقارايدىغان  ك، دهپكېره ئۆرۈۋېتىشقانداق تامنى  ھهرسالغان  ئورۇندا

 تۇغماسلىققاتام گوياكى بولۇپ،  پهرھىز خۇراپىيئوخشاشلىق سىھرىي قارىشى ئاساسىدىكى 

 ئۇنداقتاقىغ چىقىرىپ قالسا  ئېغىلدىن ناۋادا. ئايالندۇرۇلغان نهرسىگه سىمۋوللۇق تهققاسالنغان

. قىلىدۇ تهسىرھالدا  تهبىئى ، بوۋاققاةد - يدۇقاپال ئهتراپنى پۈتۈنھىد  سېسىققىغدىن تارقىغان 

  .چهكلىگهندۇر سۈپىتىده چىسىسهۋهب جاراھهتنىڭچىقىپ قالىدىغان جاھىل  بوۋاققا بۇنى خهلق

  پهرھىزلهرئايالالرغا ئائىت  تۇغۇتلۇق )2(

 تۇغۇتلۇق كهينىده - ئالدى  تۇغۇتنىڭ. ئىشتۇربىر  مۈشكۈلئىنتايىن  ئۈچۈنئايالالر  تۇغۇت

 ھالهتتهئىنتايىن ئاجىز  بولسۇن جهھهتتىنياكى روھىي  بوولسۇن جهھهتتىنجىسمانىي  يلىمهئايال 

 نۇرغۇن لىنىپھېساب" ئادهم پهرھىزلىك"سائىتىدىن باشالپال  تۇغۇت ئۇالر شۇنداقال. تۇرىدۇ

بىر قاتار ئىشالردىن  ئۇالرنىقاراپ  دهپ" ناپاك"ئايالالرنى  تۇغۇتلۇق. چهكلىنىدۇئىشالردىن 

ئىسالم مهسىلهن، . ئىشتۇر بهلگىلهنگهن ئېنىققايسى دىنالردا  ھهرتارتىپ  قهدىمدىن شچهكله

 مهزگىلدىكىبولغان  كۈنگىچهقىرىق  تۇغۇپ(ھالىتى  نهفاستاكى  ئايالالرنىڭ تۇغۇتلۇقدىنىدا 

ئاخىرىلىشىپ پاك بولغانغا ) جهريانى تۈگهش ئېقىپ قاننىڭياكى  خۇنبولىدىغان  پهيدا تۇغۇتتىن

 زۆرۈرروزا قاتارلىق ، ناماز جۈملىدىن( مهجبۇرىيهتلهرنىبارلىق دىنى ، ئارىلىقتا جىما قىلىش قهدهر

 ، ئۇالرباركى پهرھىزلهرمۇبىر قىسىم  يهنهباشقا  ئۇنىڭدىن. چهكلهنگهن ئۆتىشى) ئىبادهتلهر

 .قويۇلغان ئوتتۇرىغا ئۈچۈن كېلىشى ئهسلىگه تېزراق ساالمهتلىكىنىڭ ئايالالرنىڭ تۇغۇتلۇق

ئورنىغا  تۇغۇت. ئىگهئىلمىي ئاساسقا  ئېنىق بهزىلىرى ، يهنهئالغان تۈس خۇراپىي بهزىلىرى ئۇالرنىڭ

ھالدا قارىتىلغان  ۋاستىلىكئايالغا  تۇغۇتلۇق ئهمهلىيهتته قىسمىمۇ كۆپ پهرھىزلهرنىڭئائىت 
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 مايدۇ، يالغۇزقالدۇر يالغۇزئايالنى  تۇغۇتلۇق كۈنگىچهقىرىق  ئادهتته ئۇيغۇرالر. پهرھىزلهردۇر

ئايال  تۇغۇتلۇق ناۋادا. تۇرىدۇ بولۇپ ھهمراھ يېنىدا ئۇالرنىڭ ئادهم بىرهر ۋاقىت ھهر. قوندۇرمايدۇ

 چاپلىشىۋالىدۇجىن بولىدۇ، گىرىپتار  باسىدۇ، كېسهلگهقارا  ، ئۇنىقالسا ئۇخالپ ھهمقالسا  يالغۇز

قىلسا  كىرمهيدۇ، بۇنداققول  رۇققۇ كىرگهندهيوقالپ  ئۇالرنىقانداق ئايال  ھهر. جورۇيدۇ دهپ

چۈنكى، . كىرىدۇ بىلهن ھهدىيه بىرهر قهدهرقاراپ ئىمكان  چىقمايدۇدهپ سۈتئايالدىن  تۇغۇتلۇق

 دهپ قىسىۋېتىدۇ سۈتىنى ئۇنىڭقانداق ئىش  ھهرقويىدىغان  ئۇۋۇندۇرۇپئايالنى  تۇغۇتلۇق

ئايال ياتقان  تۇغۇتلۇقئايالالر  ىرگهنك كۆرگىلىئايالنى  تۇغۇتلۇق ، يهنهباشقا ئۇنىڭدىن. جورۇلىدۇ

قورسىقى  ئايالنىڭ تۇغۇتلۇققىلسا  مۇنداق چۈنكى. قىلىدۇ پهرھىز ئولتۇرۇشتىن بېسىپ ياستۇقنى

 كېلىۋېلىپ يېنىغا ئايالنىڭ تۇغۇتلۇق ئۇنىڭدا ئهمما. قاراشتۇر خۇراپىي بۇ. ئاغرىيدىكهن تېخىمۇ

  .ئهلۋهتتهبار  دهۋىتىمۇماالل قىلماسلىق  ئۇنى

ئېتىشتىن، تاماق كۆتۈرۈشتىن،  قومۇچ -ئايالالر قازان  جهھهتته، تۇغۇتلۇق ھهرىكهت -ئىش 

. ئېغىرالشتۇرۇۋېتىدۇئازابىنى  ئۇالرنىڭئىشالر  بۇنداق. تۇتىدۇ پهرھىزئىشالرنى قىلىشتىن  ئېغىر

قه، دهرۋه. قىلىدۇ پهرھىزئىشلىتىشتىن  سۇ ، سوغۇقچاچ تاراشتىن يهنه ، ئۇالرباشقا ئۇندىن

. الزىم ئۆتكۈزىۋالماسلىقى تۇتۇشى، سوغۇقئىسسىق  ئۆزىنى مهزگىلىده نهفاسئايالالر  تۇغۇتلۇق

 شۇڭا.بولىدۇ ھهمراھ ئۆمۈرئايالغا بىر  كېسهللىكخىل  ھهربولغان  پهيدا ، بۇنىڭدىنبولمىغاندا

. نىدۇچهكلى نوقتىسىدىنمۇقاتارلىقالر ساغالملىق  يۇيۇش، يۇيۇنۇشئىشلىتىپ كىر  سۇ سوغۇق

ئىنتايىن ئاجىز  بهدهن بۇ چۈنكى. قىلىدۇ پهرھىز ئېلىشتىنمۇتىرناق  ھالهتته تۇغۇتلۇق يهنهئايالالر 

 يهنهئاياللىرى  ئۇيغۇرجايالردىكى  بهزى. مۈمكىن يېتىشى دهخلى تهنگه ئالغاندىمۇتىرناق ، بولغاچقا

) بولسۇن بىلهن كېمه كېچىپ، مهيلى مهيلى( دهرياالردىن سۇلۇق ئۇلۇغ مهزگىلىده تۇغۇتلۇق

. كېلهرمىش ئۇلغىيىپ تېخىمۇتوختىماي  خۇنقىلسا  مۇشۇنداق. قىلىدۇ پهرھىزقاتتىق  ئۆتۈشتىن

 يۈرگۈزۈش چهكلىمه بۇنداقئوخشىتىپ  ئېقىشىغا خۇنىنىڭ نهفاس ئېقىشىنى سۈيىنىڭ دهريا

نوقتىسىدىن  لهشچهكقىلىشنى  سهپهر ئۇزاققا مهزگىلده بۇ ئهمما. خۇراپاتتۇرئاساسسىز  ئهلۋهتته

. چىقمايدۇسىرتقا  مهزگىلىده نهفاسئاياللىرى  ئۇيغۇر. ئىگه ئىلمىيلىككه قىسمهن بۇ ئېيىتقاندا
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 شۇغۇللىنىشتىن بىلهنقىلىشتىن ياكى باشقا ئىشالر  ھاجهتسىرتالرغا چىقىپ  كېچىلهرده بولۇپمۇ

ئايال يالغاز  تۇغۇتلۇقئاجىز  تېنى كېچىده يۈرگهن يهرده ھهممه ئالۋاستىالر -جىن . قىلىدۇئىھتىيات 

  . قارايدۇ يهتكۈزىدۇ، دهپ زهخمهت - بالىسىغا زىيان  ۋه ئۇنىڭغاجىنالر ، سىرتقا چىقسا

قىلىشقا توغرا  دىققهتئىشالرغا  كۆپ تېخىمۇئايالالر  جهھهتته، تۇغۇتلۇق ئىچمهك - يېمهك

يېمهيدۇ،  گۆشى توخۇ ئىچمهيدۇ، سۇ سوغۇق مهزگىلده بۇ ئومۇمهنئاياللىرى  ئۇيغۇر. كېلىدۇ

قورساقنى تۇتىدۇ،  پهرھىز قاتارلىقالردىنمۇپىياز گۆشى،  ، مهسىلهن، ئۆچكهتائامالر يهللىك

 قۇۋۋهتسىزياكى  كۆكتات -  سهي. قىلىدۇ پهرھىز يېيىشتىنمۇ گۆشىئات  دهپ ئىسىۋالىدۇ

 بۇنداق. رىدۇبې يهپئىسسىق تائامالرنى  ۋه ، قۇۋۋهتلىكقىلىپ پهرھىز بهكرهك يېمهكلىكلهردىن

 ئۇيغۇر تۇغۇتلۇقجايالردىكى  بهزى. كېلىدۇ ئهسلىگه تېزراق ئهلۋهتته ساالمهتلىكى ئانىنىڭبولغاندا 

. قىلىدۇ پهرھىز يېيىشتىنمۇتائامالرنى  ئهكىرگهنئاياللىرى قورسىقى ئاغرىيدىغان ئايالالر ئىتىپ 

قورساق ئاغرىقنى  ئۆتكهنرقىلىق ئا تهسىرتاماققا  ئۈچۈن تېپىىۋالماسلىقئاغرىق  ئۈستىگهئاغرىق 

  .تهدبىردۇر خۇراپىيبىر  ئهلۋهتتهقىلىش  رهتئارقىلىق  يېمهسلىكتاماقنى 

 ، نهسيامان يهنى. قارايدۇ بىلهن ئېتىبار سۆزگىمۇ - گهپ مهزگىلده بۇ يهنهئايالالر  تۇغۇتلۇق

" تاخ" تۇخۇنى ويىچهبسىھرىي قاراش  يهنه. قىلىدۇ پهرھىز ، ئاڭالشتىنقىلىشتىن سۆزلهرنى شۇم ۋه

بولمىغان  سۈتى توخۇ چۈنكى. قوغلىمايدۇياكى  چاقىرمايدۇ دهپ" پهش" دېمهيدۇ، مۈشۈكنىمۇ

چاقىرىدىغان  ئۇالرنى ، ئهگهربولغاچقا ھايۋانئاز  سۈتى ، مۈشۈكمۇبولغاچقا ھايۋان تۈرىدىكى قۇش

 سۈتياكى  كېتىدۇراپ تا سۈتى ، ئۆزىنىڭمۇقىلىپ قويسا سۆزنى ئېغىز بىرهرياكى قوغاليدىغان 

  . جورۇلىدۇ قالىدۇ، دهپچىقماي 

 تۈگىگهن قىسمهنقاراش  دهپئايالالرنى ناپاك  تۇغۇتلۇق ئۇيغۇرالردا دهۋردهھازىرقى 

 يۈزلىك ئومۇمىيقاراش  نهرسه، دهپنىجىس  خۇننىقان ياكى  كهلگهن نهفاسلىقتىن بولسىمۇ، ئهمما

 يوشۇرۇپئىنتايىن  خۇننى كهلگهن تېنىدىن ئۆزالر ئايال تۇغۇتلۇقبولغاچقا  شۇنداق. ئهھۋالدۇر

 ھهتتا( قېلىشى كۆرۈپ ئهرلهرنىڭ بۇنى. كۆرسهتمهيدۇ كىشىگهئانىسىدىن باشقا  تۇغۇتئانىسى ياكى 

. لىنىدۇھېساب بولۇپئىش  ئېلىنىدىغان ئېغىرئىنتايىن ) قېلىشىمۇ كۆرۈپ ئېرىنىڭ ئۆز ئايالنىڭ شۇ
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پىنھاندا  نهرسىلهرنى دېگهندهك... التا پارچىلىرى قهغهز، ان ئاقق خۇننى، خۇن بۇنداق شۇڭالشقا

بىر  ئىپادىلىنىۋاتقان شهكلىدهھايا  -  شهرم كۆپىنچهھازىر  بۇ. قۇرىتىدۇ يۇيۇپياكى  كۆمۈۋېتىدۇ

  . ئادهتتۇر

دائىرىسى ، ئالغان خاراكتېرىنى ۋاقىتلىق ئاساسهن پهرھىزلهرئائىت  ، تۇغۇتقاقىلغاندا خۇالسسه

ھازىرقى . ئىبارهت چهكلىمىلهردىن يۈرگۈزىلىدىغانئايال دائىرىسىدىال  تۇغۇتلۇقياكى  ئۆي مهلۇم

ئهمهس،  ياردىمىده ئاياللىرىنىڭ تۇغۇت ئايالالرنىڭ نۇرغۇن ۋه تهرهققىياتى ئىلمىنىڭ تىبابهتزامان 

ىببىي ت ئايالالرنىڭ تۇغۇتلۇق نهتىجىسىده، شۇنداقال يۈزلىنىشى تۇغۇشقا دوختۇرخانىالردا بهلكى

 ماھىيهتلىكبىر قىسمىدا  پهرھىزلهرنىڭ ئهگىشىپ، بۇنداق كېلىشىگه ئهسلىگه تېز بىلهندورىالر 

  .بهرمهكته يۈز ئۆزگىرىش

  پهرھىزلهرئائىت  بوۋاققا. 4   

بولسۇن،  ئوغۇلقىز ياكى  مهيلىباال  تۇغۇلغان. بېرىدۇ ئهھمىىيهتئىنتايىن  ئهۋالتقا ئۇيغۇرالر   

 بوۋاقنى تۇغۇلغان. لىنىدۇھېساب بولۇپئىش  ئهرزىيدىغان ىلهشكهخاتىر ھهقىقهتهن بۇ

 ئهھۋالىغا بولۇشئاجىز  تېنىنىڭ، روھىنىڭ بېرىپ، بوۋاقنىڭ ئېتىبار ئاالھىده تهربىيىلهشكه

 بوۋاقالر ئۇيغۇرالرنىڭ. باقىدۇ بىلهن تهرتىپلهر كۈتۇپ، ئىنچىكهياخشى  تهرهپتىن ئاساسهن، ھهر

  .بار ئادهتلىرى پهرھىزلىك ۋهئىرىملىك قاراشلىرى  نۇرغۇنت ئائى بېقىشقا ئۇالرنى ۋه

 پهرھىزلهرئائىت  تۇغۇلۇشقا) 1(

ئهۋهتىپ،  ئادهمخاس  كېيىن، دهرھالئاچقاندىن  كۆز دۇنياغا پهرزهنت ئائىلىدهبىر  ئۇيغۇرالر

 رئاڭلىغۇچىال خهۋهرنىخوش . يهتكۈزىدۇ تۇغقانىلىرىغا – ئۇرۇقباشقا  بالىنىڭ خهۋهرنىخوش  بۇ

. قىلىدۇ سوۋغا ھهدىيهياخشى   گه) بولىدۇئايالالر  كۆپىنچه بۇ(كىشى  يهتكۈزگۈچى خهۋهر خۇش

ئىلگىرىكى . تۇتىدۇ مهخپى ئېيىتماي كۈنگىچه ئۈچ خهۋىرىنى تۇغۇت كىشىلهرگهيات ، بىراق

الردا چاغ الپ، مهلۇمھېساب بويىچه مۆچهل ۋه بۇرچ ۋاقتىنى تۇغۇلۇش بالىنىڭ ئۇيغۇرالردا دهۋرلهرده

. قىلغان ئىدى ھۆكۈم دهپ نهس ۋه خهيرىسىز تۇغۇلۇشنىچاغالردا  خهيرىلىك، مهلۇم تۇغۇلۇشنى

» سالنامه«مهسلهن، . قىلغان ئىدى پهرھىزكىلىشىدىن  دۇنياغا پهرزهنتنىڭچاغالردا  قىسمهن شۇڭا
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، يهتتىسىدهئون بهشىده، ئالتىسىده، سهككىزىده،  ئاينىڭ بالىنىڭقاتارلىق كىتابالردا 

 سائىتىده زۇھهلنىڭ ۋه ئىكهنلىكى، مېررىخيامانلىق  تۇغۇلىشىنىڭ بىرىده يىگىرمه  ۋه يىگىرمىسىده

يامانلىقالرنى قىلىدىغان ياكى  مهلۇم كهلگۈسىده بالىالرنىڭ ئىكهنلىكى، بۇنداقيامانلىق  تۇغۇلسىمۇ

ئارىسىدا  خهلقھازىر  قاراشالر بۇنداق ئهمما. بايانالر بار ھهققىدهبولىدىغانلىقى  كهمتۈك ئهقلى

  .يوقالغان ئاساسهن

 جورۇيدىغانياخشىلىققا  بۇنى تۇغۇلسا بىلله بىلهن ئهش بوۋاق  لىرىمىزدائهجداد قهدىمكى

 سۆزىنى" قاپ"  ده  »تۈرك لۇغاتىت دىۋانۇ« كاشغهرىي مهسىلهن، مهھمۇد. بولغان ئىدى ئادهت

قاپ  شۇباال  ئهگهر. قاپ تۇرغانى ئوراپ قورسىقىدا بالىن ئانىنڭ: قاپ": يازىدۇ مۇنداق شهرھلهپ

 بىلهن ئهشباال  كېيىنچه ①."دېيىلىدۇ" ئوغۇلقاپلىق " لىنىپھېساب تۇغۇلسا، بهخىتلىك بىلهن

 ئهشنى ئۇيغۇرالر قهدىمكى. يوقالغان تهدرىجىي ئادهت جورۇيدىغانياخشىلىققا  بۇنى تۇغۇلسا

: ئوماي": بايان بار مۇنداق ده» تۈرك اتىتلۇغ دىۋانۇ« يهنىال ھهقته بۇ. ئاتايتتى دهپ" ئوماي"

ماقالدا . نهرسه چۈشىدىغان كېيىنيورىغاندا بالىدىن  كۆزى ، ھهمرا، ئايالالرنىڭيولداشئهش، 

 ، ئوغۇللۇققىلسا خىزمهتئىشىغا  تۇغۇتكىم ". تاپار تىۋىنسا، ئوغۇل ئهشكه": كهلگهن مۇنداق

 ئۇيغۇر ئېيتقاندا، قهدىمكى بويىچهقاراش  ۇشۇم ②."جورۇيدۇياخشىلىققا  بۇنى خوتۇنالر. بولىدۇ

 ئهشنىباال ياتىدىغان   ۋه بىلگهن دهپئىش  خهيرىلىكئشىنى ناھايىتى  تۇغۇت لىرىئهجداد

ئاالقىدار ئىرىملىك  ئهشكه ئادهتلىرىدىكى تۇغۇت كهلگهن داۋامىلىشىپ قهدهر بۇگۈنگه. ئۇلۇغلىغان

 ئۇلۇغالپ، ئۇنى ھهمرىيىنى بالىنىڭ ئۇيغۇرالر. دۇردهلىلى پىكىرىمىزگه ئهشۇ پهرھىزلهر ۋهقاراش 

 ئهسال ھهمرىيىنىباال ، قاراپ دهپ قالىدۇساقالپ  نىمۇناسىبىتى تهسىر دهۋاملىق بىلهن بوۋاق

 تېيىز كۆمگهندىمۇ. كۆمىدۇئىچىدىكى كوچىغا  ئۆيياكى  تۇپراققا مۇنبهت بهلكى. تاشلىۋهتمهيدۇ

تېز، گىياھقا ئوخشاش  تۇپراقتىكى مۇنبهت خۇددى بالىنىڭقىلىش  بۇنداق. كۆمىدۇ چوڭقۇر كۆممهي

 تېپىۋېلىپ  ھايۋانالرنىڭ تهرهپتىن، ئۇنىبىر  ، يهنهقىلىش بولسا ئۈمىد بولۇشىنى چوڭساغالم 
                                                        

نهشرى، ئاي  – 8يىلى  – 1980نهشرىياتى،  لقخه شىنجاڭ، »تۈرك لۇغاتىت دىۋانۇ«: كاشغهرىي مهھمۇد   ①
  .بهت - 200توم ، Ⅲئۇيغۇرچه، 

نهشرى، ئاي  – 8يىلى  – 1980نهشرىياتى،  خهلق شىنجاڭ، »تۈرك لۇغاتىت دىۋانۇ«: كاشغهرىي مهھمۇد   ②
  .بهت - 167توم Ⅰ،ئۇيغۇرچه
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  .ئۈچۈندۇرساقلىنىش  كېتىشىدىن دهسسىلىپياكى   يهۋېتىشى

 دهپ" چۈشتى قۇچاقالپ ىدۇنيانباال " تۇغۇلسا ھالهتته دۈم تۇغۇلغانداباال  ئهگهر ئۇيغۇرالر

. قارىمايدۇ ئىگه، دهپ مهنىگه ئاالھىده بۇنى تۇغۇلسا ئوڭدىسىغا ناۋادا. جورۇيدۇياخشلىققا  بۇنى

 بىلهنئالدى  پۇتى تۇغۇلغانداباال يهنه، . قىلىدۇ ئارزۇ  بهكرهك چۈشۈشىنى ھالهتته ، دۈمبىراق

 بالىنىڭ ۋه قىلىنىدۇ مهنسۇپ تقاتۇغۇقىيىن  ئهھۋال ، بۇنداقئارقىسىدىن چىقسا  بېشىچىقىپ 

 ھالهتتهچاچلىق  تۇغۇلغاندىالباشقا باال  ئۇندىن. قىلىدۇ پهرھىز تۇغۇلىشىدىن ھالهتته بۇنداق

 تۇغۇلسا، بۇنىچىشى چىققان ھالدا  ئهمما. اليدۇھېساب دهپ ئهھۋالياخشى  تۇغۇلسا، بۇنى

 ھالهتته غهيرىياكى  كهمتۈك  ىنىڭئهزاسبىر  بالىنىڭ. قىلىدۇ ئېھتىياتقاراپ  دهپبىنورماللىق 

 بهخىتسىزلىكنىڭ چوڭ ئۈچۈن ئائىله پۈتۈن بولۇپ، بۇ ئهھۋالئىنتايىن  يامان  تۇغۇلۇشىى

 غهيرىيئاللىقانداق  ئايالنىڭھامىلىدار  خهلق بهرسه، بۇنى يۈز ئهھۋال بۇنداق. ئاالمىتىدۇر

 ۋه ئىكهنلىكىدىنقانداش  نىسىنىڭئا –ئاتا   بالىنىڭ ئهمهس، بهلكىقارىغانلىقىدىن  نهرسىلهرگه

  .كۆرىدۇ ئورۇنالشتۇرۇشىدىن تهڭرىنىڭ

 قىلىشتىمۇ تهرهپبىر  نهرسىلهرنىچىققان باشقا   تېنىدىنئانا كېيىن،  تۇغۇلغاندىنباال 

 خۇنئاققان قان ياكى   تېنىدىن،  ئانا ئۆتكهندهك ئېيتىپ يوقۇرىدابىز . بولىدۇ ئۇسۇلالر ئاالھىده

 تهرهپبىر  مهلۇم بۇنىڭدىكى. كۆمۈلىدۇ ئورۇنغا تاشلىۋېتىلمهي، مهلۇمقااليمىقان  ھهمرىيىباال  ھهم

 ئادهتلهردىن مىللهتلهردىكى نۇرغۇن دۇنيادىكى. قىلىشتۇر تهرهپكىندىكىنى قانداق بىر  بوۋاقنىڭ

 قېرىندىشى، ئۇنىڭ نهرسه، بالىنىڭبىر خىل تىرىك  ئهزهلدىنكىندىك بولىدۇكى،  كۆرۈشكه

 تهسىربىر خىل  ئوتتۇرىسىداباال  بىلهنكىندىك . كهلگهنقارىلىپ  دهپر قىسمى بى روھىنىڭ

قىلىش  كاپالهتلىك بىخهتهرلىكىگه ئۈچۈن، بالىنىڭقارالغانلىقى  دهپ قالىدۇساقلىنىپ  مۇناسىبىتى

 كېيىن تۇغۇلغاندىنباال  ئۇيغۇرالردا. قىلىنغان تهرهپكىندىك ناھايىتى ياخشى بىر مهقسىدىده، 

 قويۇپ سېغىزئاستىغا  كىندىكىنىڭ بالىنىڭ بىلهن ئۇستۇرا ئۆتكۈرئانىسى  تۇغۇت تۇغدۇرغان ئانىنى

 ئۆزىنىڭ ئۇيغۇرالردا. ئاتىلىدۇ دهپمۇ" كىندىك ئانىسى"ئانىسى  تۇغۇت شۇڭا. كېسىدۇ تۇرۇپ

كىندىك دېمهك، . ئهزىزلهيدۇئىنتايىن ) يۇرتنى(قان تامچىلىغان جاينى  كهسكهندهكىندىكىنى  
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. قالىدۇ بولۇپئىپادىسى  كۈچلۈك ئهڭ تۇيغۇسىنىڭ يۇرت ئۇيغۇرالردىكىجاي  تۆكۈلگهن ىقېن

 تهسىرئارا  – ئۆز  ئوتتۇرىسىداھاياتى  بالىنىڭ بىلهنكىندىك  كېسىۋېتىلگهن  ئۇيغۇرالردا

بىر  ئهشنى خۇددىقىلىشتا  تهرهپكىندىكىنى بىر ئىشىنىلگهچكه،  ساقلىنىدۇ، دهپ مۇناسىبىتى

 كىندىكىنىڭ ئۇيغۇرالر. بىجىرىلىدۇئىش  بويىچه تهرتىپلهر ئىنچىكه غاندهكقىل تهرهپ

كىندىك خارلىنىپ  ، ناۋاداقىلىپ سالسا شۇنداق. تاشلىۋهتمهيدۇ ھهرگىزقىسمىنى  كېسىۋېتىلگهن

 بالىنىڭ كېتىدىكهن، ئۇنداقتا يهپ ھايۋانالرئىتقا ئوخشاش  ئۇنىياكى  قالىدىكهن دهسسىلىپ

 بىلهنكىندىك  يهنه يۇرتالردا بهزى. كۆمىدۇجايالرغا  مهخسۇس ئۇنى ىدۇ، دهپيېت خهۋپھاياتىغا 

كىندىكنى  قېلىشىنى بولۇپنورمال ياكى ئالغاي  ، كۆزنىڭقىلىنىپ ئىگه تهسىرگهئارا  - ئۆز كۆز

كىشى  قىلغۇچى تهرهپكىندىكىنى بىر  يهنى. قارايدۇ نهتىجىسى، دهپ قويغانلىقىنىڭقانداق جايغا 

. قويىدۇ سېلىپ تېپىپ تۆشۈكجايدىن  چۈشكهن ئۇدۇل كۆزى تۇرۇپ، ئۆزىقاراپ  ئۇدۇلا تامغ بىرهر

. تىلهشتۇر بولۇشىنى كۆزقارايدىغان نورمال  ئۇدۇلغا كۆزىنى ـ بالىنىڭ مهقسهدقىلىشتىكى  بۇنداق

باشقا  يهردىكى ئېگىزرهك تۆشۈكتىن چۈشكهن نهزىرىكىندىكنى  كېسىۋىتىلگهنئوخشاشال  بۇنىڭدا

 پهرھىز قويۇشتىنتىقىپ  تۆشۈكلهرگه تهرىپىدىكىياكى سول  ئوڭ تۆشۈكنىڭ ئۇدۇلياكى  ككهتۆشۈ

، قارايدىغان پهسكهقارايدىغان ياكى  ئېگىزگه كۆزى قىلىنمايدىكهن، بالىنىڭ ئۇنداق ناۋادا. قىلىدۇ

  .قارىلىدۇ قالىدۇ، دهپ بولۇپسولغا قارايدىغان ئالغاي  – ئوڭغاياكى  ۋه

  پهرھىزلهرئائىت  يىسىگهتهربى بوۋاق) 2(

كېيىن، قىلىنپ بولغاندىن  تهرهپكىندىكى بىر  ۋه ھهمرىيى تۇغۇلۇپ، ئۇنىڭ ساالمهت بوۋاق

. كىرىشىدۇ بېقىشقا ۋهئاسراش   تهرزده ھهقىقىي بوۋاقنى ياردهملهشكۈچىلهر ۋهئايال  بولغۇچىئانا 

 مۇھتاج تهربىيلهشكه ئهتراپلىق ئۇ ،ئاجىز بولغاچقا ۋه نازۇكئىنتايىن  مهزگىللهرده دهسلهپكى بوۋاق

  .كېلىدۇقىلىشقا توغرا  رىئايه  پهرھىزلهرگه  نۇرغۇن ئهلۋهتته جهرياندا بۇ. بولىدۇ

 ئۇيغۇرالر.  زاكىالشتۇرئوبدان  ئۇنىئىش  تۇنجىقىلىدىغان  كېيىن تۇغۇلغاندىن بوۋاق

 يېڭى قېتىم تۇنجى بوۋاقالرغا ئۇيغۇرالر. ئادهتلهنگهن بېقىشقازاكىالپ  بوۋاقالرنىتارتىپ  قهدىمدىن

 كۈننى نهچچهئوراپ بىر  بوۋاقنىزاكا قىلىپ  رهختلهردىن يۇمشاق بهلكى. كهيگۈزمهيدۇكىيىم 
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) كۆينهكتۇرزاكا ئورنىدىكى  بۇ( كۆينىكىكىيمى بولغان قىرقى  تۇنجى كېيىنئاندىن . ئۆتكۈزىدۇ

 ئۆمۈر ئۈستۈنياشتىن  يۈز كۆينهكنىزاكا دهپ،  بولسۇن ئۇزۇن ئۆمرى بالىنىڭ ئادهتته. كهيگۈزىدۇ

 كهتمىگهن ئۆلۈپبالىسى  تۇنجىياكى تىكىدۇ، پارچىسىدىن  كىيىملىرىنىڭ كىشىلهرنىڭ كۆرگهن

 مۇشۇنداق. كىيگۈزىدۇ ئېلىپ چۈشۈرۈپقولغا  ئوغرلىقچه كۆينىكىنىزاكا  بالىسىنىڭ ئهشۇ ئايالنىڭ

ئهكسچه،  بۇنىڭ. قارايدۇ كهتمهيدۇ، دهپ ئۆلۈپ بالدۇرياكى  كۆرىدۇ ئۆمۈر ئۇزۇنبولغاندا باال 

 كۆينهكنىيوقىرىقى زاكا . بهرمهيدۇباشقىالرغا  كۆينىكىنىزاكا  بالىسىنىڭ تۇنجىئايال  ھهرقانداق

قىلىش  بۇزغۇنچىلىق پهرھىزگهچىقىدىغان  كېلىپ سهۋهبىدىن پهرھىز مۇشۇئوغرىالش  ئىشى 

 قىلمايدۇزاكا  رهختتىن رهڭلىك كۆك وۋاقالرنىب ئوغۇل ئۇيغۇرالرجايالردىكى  قىسمهن. ھهرىكىتىدۇر

چىققان  كېلىپقارىشىدىن  ئۇلۇغالش كۆكنى ئۇيغۇرالرنىڭ قهدىمكى بۇ. تىكمهيدۇ كۆينهكياكى 

 شهكلىگه كۆينهكنىڭزاكا  تىلهپ بولۇشىنى ئۇزۇن ئۆمرىنىڭ بوۋاقنىڭ ئۇيغۇرالر. مۈمكىن بولۇشى

 بويۇن كۆينىكىنىڭزاكا  سىلهن، بوۋاقنىڭمه. قىلىدۇ ئهمهل پھرھىزلهرگه قىسمهنقارىتا 

 تاپىنىغىچه بوۋاقنىڭ ئۇنى بهلكى. قىلىدۇ پهرھىزقىسقا قىلىشتىن  بوغقۇچنىقىسمىدىكى ئىككى تال 

زاكا  بوۋاقنىڭ يهنه. بوالرمىش ئۇزۇن ئۆمرى بالىنىڭقىلغاندا  مۇشۇنداق. تىكىدۇ ئۇزۇنلۇقتا

 ئۇنداق. پۈكمهيدۇئاياغ قىسمىنى  لىرىنىڭپۇچقاق – يهڭ  كۆينهكلىرىنىڭ، ئىشتانلىرىنىڭ

 بۇ. ئىشىنىدۇ قالىدۇ، دهپ بولۇپ بېخىلياكى  چىڭقولى چىڭگىس،  قىلمايدىكهن، بوۋاق

 ئۇيغۇرالر. جۈملىسىدىندۇر ئادهتلهر كهلگهنئاساسىدا بارلىققا  تهپىككۇرىئوخشاشلىق  پهرھىزلهر

 بوۋاقنى بۆشۈكتهياكى  بولسۇنتانالر زاكا ئىشكۆينهك، زاكا  يۈرىدىغان  كېيىپ بوۋاق مهيلى

 بۇ بولۇپمۇ. تۇتىدۇ ، قۇرغاقپاكىز بولسۇن، ھهممىسنىئىشلىتىلىدىغان زاكا التىالر  يۆگهشكه

 مۇشۇنداق چۈنكى. قىلىدۇ پهرھىز كۆرسىتىشتىن قويۇشتن، يۇلتۇزسىرتقا   كېچىده نهرسىلهرنى

قىلىدۇ، گىرىپتار  كېسهلگه بوۋاقنى شىۋېلىپچاپلى ئالۋاستىالر –زاكىلىرىغا جىن  بوۋاقنىڭقىلمىسا 

  .ئىشىنىدۇ دهپ

 چۈشۈپ قۇرۇپ ئىچىده كۈنئون  ئادهتتهقىسمى  كېيىنكى كېسىۋېتىلگهندىنكىندىكى  بالىنىڭ

 ئېھتىيات شۇغۇللىنىشتىن بىلهنئىشالر  بهزى يهنه ئۆيده تۇغۇتلۇق ئۇيغۇرالر مهزگىلده مۇشۇ. كېتىدۇ
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، قاراپ دهپ بولمايدۇقىغ چىقارسا  ئائىلىده شۇ چۈشكىچهىندىكى ك مهسىلهن، بوۋاقنىڭ. قىلىدۇ

 بالىنىڭھىدى  سېسىق قىغنىڭ دهرۋهقه. ئىشىنىدۇ چىقىدۇ، دهپ جاراھهت بوۋاققاقىلغاندا  بۇنداق

 ئۆيده شۇ مهزگىلده شۇ يهنه. ئېگهئىلمىي ئاساسقا  مهلۇم بۇ. مۈمكىن قۇيۇشى ياللۇغالپكىندىكىنى 

تاماقنى  تۆكۈلگهن، باشقىالر )مۇستهسنا بۇنىڭدىنزاكىللىرى  ۋاقنىڭبو( يۇيۇلمايدۇكىر 

 ھهم بۇمۇ. قاالرمىش پۈرۈلۈپ ئېغىزى بوۋاقنىڭقىلسا  شۇنداق. قىلىدۇ پهرھىز ئهپكىرىشتىنمۇ

  .  ئادهتتۇر خۇراپىي

 بوۋاقنىڭ. قىلىدۇ ئۈمىدچىقىشىنى  بالدۇرراقياكى  قهرهلىده ئۆز تىلىنىڭ بوۋاقنىڭ ئۇيغۇرالر

 ھهممىسى بۇنىڭ ھالبۇكى(ئامىلالر  ھهرخىلقىلىدىغان  توسقۇنلۇقچىقىشىغا  بالدۇر ىلنىڭت

 بوۋاقنىتىلى چىقمىغان  مهسىلهن، ئۇيغۇرالر. چهكلهيدۇنى قاتتىق ) ئامىلالردۇر تهسهۋۋۇردىكى

ھ رو بۇ بىزنىڭچه. جورۇيدۇ قالىدۇ، دهپ بولۇپقىلسا  باال گاچا  قاراتمايدۇ، مۇشۇنداق ئهينهككه

ياكى ئوينىشىپ  بولسۇن قهستهن مهيلى ئۇيغۇرالر يهنه. چىققان كېلىپقاراشتىن  ھهققىدىكى

 ئۆلسهمچۇ" ئىچىده بوۋاققىلسا  مۇشۇنداق. قىچىقلىمايدۇئالقىننى  پۇتىنىڭ بولسۇن، بوۋاقنىڭ

 گهئې سېزىمغا ئۆتكۈرئىنتايىن  دهرۋهقه، بوۋاقنىڭ. قاالرمش بولۇپياكى گاچا  ۋه دهيمىش" كاشكى

.  ئۇچرايدۇ تهسىرگه چوڭناھايىتى  نېرۋىسى ، بوۋاقنىڭغىدىقلىغاندا پۇتىنىقاتمىغان  ۋهبولغان 

بولسا بىر  مۇشۇنداق. سۆيدۈرمهيدۇ بوۋاقنىتىلى چىقمىغان  بوۋاققاتىلى چىقمىغان  يهنه ئۇيغۇرالردا

 ئهمهس، بهلكى ىدهقهرهل ئۆز يهنى. چىقمايدۇ چىقمىغىچهتىلى  بوۋاقنىڭبىر  يهنهتىلى  بوۋاقنىڭ

ئىككى قوشنا  ئۆيدهئىككى قوشنا  ئۇيغۇرلىرىدا كېرىيه. قارايدۇ دهپ چىقىدۇ تهڭال ئىككىسىنىڭ

. ساقالنغان ئادهتناننى چىشلىتىدىغان  پارچهبىر  بوۋاققائىككى  ، تۇغۇلغانقالسا يهڭگىپ تهڭال

 خۇراپىي ، ۋاستىسىىسقىسىق. ئىكهنقاالر  بولۇپگاچا  بوۋاقئىككى  شۇقىلمىسا  مۇشۇنداق ئهگهر

 ئۈمىدچىقىشى  تېزراق ۋه راۋان تىلىنىڭ بوۋاقنىڭ دېگۈدهك ھهممىسى پهرھىزلهرنىڭ بۇئالغان  تۈس

  . قويۇلغاندۇر ئوتتۇرىغاقىلىش ئاساسىدا 

 رىئايه پهرھىزلهرگه بهزى چىقىشتىمۇ ئېلىپسىرتالرغا  ۋه ئېلىشقولغا  بوۋاقالرنى ئۇيغۇرالر

 بوۋاققىلسا  شۇنداق. يۈرمهيدۇ كۆتۈرۈپسىرتتا  قاراڭغۇداياكى  زاۋالدا وۋاقنىمهسىلهن، ب. قىلىدۇ
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، تاشقىرى ئۇنىڭدىن. قارايدۇ ئىگىلىۋالىدۇ، دهپ دېۋىلهر ئۇنى قالىدۇ، ھهمده ئۈچۈنۇپشامالداپ 

 ئۆتۈپ سوغۇققىلسا بالىغا  بۇنداق. ئالمايدۇقولىغا  بوۋاقنىكىرىپال  ئۇدۇلكىشى  كىرگهنسىرتتىن 

 بوۋاققا"ئارىسىدا  خهلق. بېرىدۇ ئېتىبار بهك تۇتۇشقائىسسىق  بوۋاقالرنى ئۇيغۇرالر. لىدۇقا

 بوۋاقنى بۇ. بار گهپ دېگهن" قالىدۇ ئۆتۈپ سوغۇق سايىسىدىمۇ قۇشنىڭئاسماندىكى 

 بوۋاقنى. ئىپادىلىنىشىدۇرئوبرازلىق  ئهھۋالىنىڭقويماسلىق  ئۆتكۈزۈپ ، سوغۇقشامالداتماسلىق

يامان  بوۋاققا بولسىمۇ شۇكى، ئۇ سهۋهببىر  يهنهقىلىشتىكى  پهرھىزچىقىشتىن  ئېلىپ پكۆسىرتقا 

 بوۋاقنى ئۆزلىرىئانىسى  -ئاتا  بوۋاقنىڭ شۇڭا. ساقلىنىشتۇرتىگىشتىن  كۆزيامان ، تىل

 ، باشقىالرنىڭمۇقاراشتىن ساقالنغاندىن باشقاكېلىپ تى بىلهن زوقمهنلىك ، ئۇنڭغاماختاشتىن

ئاخىرالشقاندىن  مهزگىلى نهفاسلىق. قىلىدۇ پهرھىزقارىشىدىن كېلىپ ختىشىدىن ياكى تىما بوۋاقنى

ئىشتىراك قىلىشقا  پائالىيهتلىرىگه تۇرمۇشنورمال تۇرۇپ، ئايالالر ئورنىدىن  تۇغۇتلۇق كېيىن

 بوۋاقنىھالدا  يۇقى خېمىرقولى يۇغۇرغاندا،  خېمىر ئېتىشكهچاغالردا تاماق  شۇ ئهنه. باشاليدۇ

قىزىل  ئۇششاق بهدىنىگه(" كېتىدۇسىيكىنىپ " بولمايدىكهن، بوۋاق. قىلىدۇئىھتىيات  ۇتۇشتىنت

 بىلهن تۇتۇشقولدا  يۇقى خېمىر بوۋاقنى گهرچه. قارايدۇ دهپ) بولىدۇ، دېمهكچى پهيدادانىچىالر 

پاكىز  يهنىالقىلىش  بۇنداق بولمىسىمۇ، ئهمماباغلىنىش  مۇقهررهر ئوتتۇرىسىدا جاراھهت بۇنداق

 بوۋاقنىياكى  كۆرگهنده تۇنجى بوۋاقنىقانداق  ھهر ئۇيغۇرالر. چهكلهنگهن شۇڭا ئهمهس، ئۇقىلىق 

" قول قۇرۇق" بوۋاققىلسا  بۇنداق. كىرمهيدۇياكى  كۆرۈشمهيدۇقول  قۇرۇق كىرگهندهيوقالپ 

ىرىشتىن ك ئېلىپ گۆشخام  كىرگهنلهر يېنىغا بوۋاق يهنه. قاالرمىش بولۇپ، يالغانچى )نامرات(

ۋارقىرىۋېتىپ،  دهپ" گۆش، گۆش" كهلسهتوغرا  كىرىشكه ئېلىپ گۆشخام  ناۋادا. قىلىدۇ پهرھىز

 شۇنداق ناۋادا. كىرىدۇ ئېلىپئاندىن  كېيىن تۇرغاندىن كۆتۈرۈپ ئېگىز بوۋاقنى ئۆيدىكىلهر

 يهنه يۇرتالردا بهزى. قاراشتۇر خۇراپىيبىر  بۇ. ئىكهن قىزىرىۋاالر ئهتلىرى قىلمايدىكهن، بوۋاقنىڭ

چىقىشقا توغرا  ئېلىپئارامغا  –ھويال  ئۇنى كېيىن مهزگىلدىن مهلۇم ئېچىپ كۆز دۇنياغا بوۋاق

روھلۇق، ئىچىدىكى  تۇغقانالر يېقىنئائىلىدىكى ياكى  ، شۇبالىنى ئوبدان زاكىالپ كهلسه، چوڭالر

قولىغا ئوت  بىر بوۋاقنى، يهنهبىر قولىغا  كىشىنىڭ ، شۇبىر كىشىنى تالالپ چهبدهس
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 يۈزى بالىنىڭ. تۇتقۇزىدۇ ئهينهكنىمنى كۆرۈدىغان ۋه)  نهرسهياكى باشقا ( قهغهز تۇتاشتۇرۇلغان

 پېتى كۈلگهنباشالپال قاھقاھالپ  بوسۇغىسىدىن ئۆينىڭ ئادهم كۆتۈرگهن قويۇلۇپ، ئۇنى ئوچۇق

ئىنسان  ، بهختىياتباقىدىغان كۈلۈپ جهمئىيهتكه بوۋاقنىڭئارقىلىق  شۇ. چىقىدۇ يۈگىرهپسىرتقا 

تىلى  ھهمده بوۋاقنىتىلى چىقمىغان  ئۇيغۇرالر يهنهباشقا  ئۇنىڭدىن. قىلىنىدۇ ئۈمىد قېلىشى بولۇپ

بولغاندا  ماڭغۇدهك بوۋاققىلسا  شۇنداق ناۋادا. سۆيمهيدۇ پۇتىنى بوۋاقنىڭچىقمىغان 

 پهرھىز سۆيۈشتىن ئېغىزىغا بولۇپمۇ. قاالرمىش بولۇپ ئهگىشىدىغانئارقىسىدىن  سۆيگۈچىنىڭ

 بولۇپ) تۇرىدىغان ئېقىپ شۆلگهي(شالداما  ئېغىزى قىلىدىكهن، بوۋاقنىڭ شۇنداق ناۋادا. قىلىدۇ

 ئېغىزى سۆيسه، بوۋاقنىڭتوال  ئېغىزىغا بوۋاقالرنىڭ ئادهملهر چوڭ دهرۋهقه. قارايدۇ قالىدۇ، دهپ

 مۇنداق ، ئۇنىقالسا بولۇپما شالدا ئېغىزى بوۋاقنىڭ بىرهر ناۋادا. مۈمكىن قېلىشى ياللۇغلىنىپ

 چاپىنىنىڭ تاغىسىنىڭ بوۋاقنىڭ ئېغىزىغا بوۋاقنىڭقالغان  بولۇپشالداما : ساقايتىدۇ بىلهن ئۇسۇل

 ساقايتىشقىمۇبولغان شالدامنى  پهيداكاچىتىنى سىقىشتىن  بوۋاقنىڭ. دوماليدۇ قېتىم ئۈچ پېشىنى

 تهسهۋۋۇرنى بىرهربىز  ھهققىدهچىقىشى  كېلىپ ئۇسۇلىنىڭ ئهم بۇ. قوللىنىلىدۇ ئهم يۇقىرىقى

ياتىدىغان بىر خىل ئاكتىپ  خۇراپاتقا يهنىال ئۇ شۇنداقتىمۇ. ئاجىزلىق قىلىمىز قويۇشقا ئوتتۇرىغا

 پهرھىزسوراشتىن  يېشىنى بوۋاقنىڭ يهنه ئۇيغۇرالردا. كېرهكپائالىيىتى بولسا  سېھىرگهرلىك

قىلمىغاندا  مۇشۇنداق چۈنكى. بار ئادهت بهرمهيدىغان ئېيتىپ سورىسىمۇقىلىدىغان ياكى 

بالىغا يامان تهرىپلىسه، بولغانلىقىنى ماختاپ  چوڭ تىمهن كۆپقارىغاندا  يېشىغا بالىنىڭ سورىغۇچى

 چوڭ بوۋاقالرنىڭئارىسىدا  خهلق. قارايدۇ بولىدۇ، دهپگىرىپتار  كېسهلگهباال ، ةد -  تىگىدۇتىل 

ئوغول  ئۇيغۇرالردا. مهۋجۇد پهرھىزلهربىر قاتار  ھهما دائىر قىلىشق تهرهپبىر  تهرهتلىرىنىكىچىك  -

 يىگهنتاياق  بىلهن سهۋهب بىرهر قارىلىدۇ، ھهمده بولىدۇ، دهپشىپا  كېسهلگه سۈيدۈكى بوۋاقنىڭ

بىراق . بار ئهھۋال ئىچكۈزىدىغان سۈيدۈكىنى بوۋاقنىڭئوغول  ئادهمگه زهخمىلهنگهنياكى ئىچى 

 ئاساسىنىڭقانداق ئىلمىي  بۇنىڭ. قارالمايدۇ دهپ ئىگه خىسلهتكه داقبۇن سۈيدۈكى بوۋاقنىڭقىز 

خىل  بۇ سهۋهبىدىن كۆرۈشياخشى  زىيادهئوغولالرنى بهلكىم، . نامهلۇم بىزگه ھازىرچهبارلىقى 

 تهسىر بىلهن بوۋاق ئۇيغۇرالر تهرىتىنى چوڭ بوۋاقنىڭ. مۈمكىن بولۇشىچىققان  كېلىپ ئادهت
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ئوتقا  تهرىتىنى چوڭ بوۋاقنىڭ". تاشلىۋهتمهيدۇ خلىغانچه ئۇنىقاراپ  دهپ ئىگه گهمۇناسىبىتى

قورسىقى  بوۋاقنىڭ يهۋالسائىت  تهرىتىنى چوڭ بوۋاقنىڭ"، "قالىدۇ بولۇپتاز  بوۋاقتاشلىسا 

بالىلىرىنى  بوۋاقئايالالر  بهزى. چهكلىنىدۇ ھهركهتلهردىن ، ئهشۇنداقئىرىمداپ دهپ" ئاغرىيدۇ

يىغىۋېلىپ،  تهرىتىنى چوڭ بوۋىقىنىڭيول بويى  كهلگهندىمۇقىلىشقا توغرا  سهپهريىراققا  ئېلىپ

ئىتالر  تهرىتىنى بوۋاقنىڭبولمىغاندا  بۇنداق. كۆمۈۋېتىدۇ كېيىنبارغاندىن  يېتىپ مهنزىلگه ئۇنى

قىلىپ  تهرهت بوۋاق يهنه ئۇيغۇرالر. قارايدۇ ئاغرىيدۇ، دهپقورسىقى  ، بوۋاقنىڭةده - يهۋالىدۇ

 كىشىلهرنىڭ بهزى. قىلىدۇ پهرھىز سۈرتۈشتىنئارقىسىنى  بالىنىڭ بىلهنپايپاق  كېيىنىن بولغاند

قىز بولسا بىلهن،  خوتۇنبولسا  ئوغۇل كېيىنبولغاندىن  چوڭ ، بوۋاققىلسا قارىشىچه، مۇشۇنداق

 پبولۇپاسكىنا  ناۋاداپايپاق  پهقهت. گهپتۇرئاساسى يوق  بۇ بىزنىڭچه. كېلىشهلمهيمىش بىلهن ئهر

 بۇلغايدۇ، ھهمبالىنى  ھهم بۇ. ئهمهسياخشى ئىش  ئانچه ئېيتىش تهرىتىنىئىشلىتىپ  ئۇنىقالسا 

  . كېلىدۇ ئېلىپقواليسىزلىق  ئانىغىمۇ

 جهھهتتىن شۇ. ئىگه مهناغا مهدهنىي ۋه ئىلمىيلىككهناھايىتى زور  ئېمىتىشىبالىنى  ئادهمنىڭ

 ۋه ئادهتقىلىدىغان بىر قاتار  رىئايه ئېمىتىشته باال مىللهتتهقانداق بىر  ئېيىتقاندا، ھهر ئېلىپ

 ئادهت بۇ. ئادهتلهنگهن ئىمىتىشكه مهزگىل ئۇزاق ۋه قانغۇدهك بوۋاقنى ئۇيغۇرالر. مهۋجۇد تهرتىپلهر

بالىالرنى ئىككى يىل  ده» كهرىم قۇرئان«. كۈچلهندۈرۈلدى تېخىمۇ تهرىپىدىنئىسالم دىنى 

 ئۇيغۇرالر مۇسۇلمان بويىچه كۆرسهتمه بولۇپ، مۇشۇبار  هكۆرسهتم ھهققىدهالزىملىقى  ئېمىتىش

قىلىپ  كاپالهتلىك ئېمىتىشكهئىككى يىل  تولۇق بهرسىاليار  ئىمكانىيهتبالىنى  مابهينىده ئهسىرلهر

 ئېمىتىشىدىنباال  ھالهتته جۇنۇپ ئايالالرنىڭ بويىچهناپاكلىق قارىشى  يهنه ئۇيغۇرالر. كهلگهن

 كېلىپالچارچاپ  ھېرىپيىراقتىن  ۋاقىتالردائىسسىق  زىياده يهنهئاياللىرى  ئۇيغۇر. قىلىدۇ پهرھىز

باال قېلىپ،  ، ئېچىپقالغانلىقتىن تۇرۇپ ئۇزاق سۈت ۋاقىتتا چۈنكى، بۇنداق. ئېمىتمهيدۇبالىنى 

 ئېمىتىشكهغا ) ئىنىك ئانىالر(باشقا ئايالالر  ئهگهر. قارايدۇ ئاغرىيدۇ، دهپقورسىقى  ئهمسه ئۇنى

بالىسىنى  كىشىلهرنىڭ يهنهئاياللىرى  ئۇيغۇر. تالاليدۇساغالم ئايالالرنى  بهدىنى پۈتۈن كهلسه توغرا

 ئهمهس، بهلكىئايىغانلىق  سۈتىنىقىلىش  بۇنداق. چهكلىنىدۇقاتتىق  قويۇشتىنئىمىتىپ 
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توي قىلىشقا توغرا  بولۇپ، كهلگۈسىده پهيدا مۇناسىبىتى ئىمىلدهشلىكئارىسىدا  پهرزهنتلهر

 مهجرۇھ ئۇالردىنياكى  ۋهقالماسلىقى  بېرىپ يۈز بۇزۇقچىلىقنىڭئارا جىنسىي  تۇغقانالر گهندهكهل

 ئهمگهندهبولغانسىرى چىش چىقىپ  چوڭ بوۋاق. ئۈچۈندۇرقالماسلىقى  تۇغۇلۇپ پهرزهنتنىڭ

 ئانچه بۇنى ئۇيغۇرالر. قالىدۇ بېرىپ يۈز ئهھۋال چىشلهيدىغانتوپچىسىنى  كۆكسىنىڭ ئانىسىنىڭ

 پاالكهتكه چوڭياكى ناھايىتى  كۈلپهتكه ئېغىر تۇرمۇشتاكىشى  بىرهر يهنى. جورۇمايدۇخشىلىققا يا

 چىشلىگهنقاتتىق  ئهمچىكىمى ئانىسىنىڭ" ئېچىنىپھالىغا  ئۇنىڭگىرىپتار بولغاندا باشقىالر 

 ئانىسىنىڭ بوۋاق ، ئهگهرقاراش ئاساسىدا شۇ ئهنه. قويۇشىدۇسوئال  دهپ" بولغىيمىدى؟

گىرىپتار  پاالكهتكه ھېلىقىدهكبولغاندا  چوڭ ، بوۋاقسالسا چىشلهپ جهريانىدائىمىش  ىكىنىئهمچ

قىلىقىغا رازى  بۇ بالىنىڭ بۇ. ئېمىتىدۇ تۇرۇپ دهپ" رازى مهن"ئۈچۈن، قالماسلىقى  بولۇپ

  . ئۈچۈندۇرقالماسلىقى  بولۇپ بهخىتسىز كېيىن ۋه بىلدۈرۈش ئىكهنلىكىنى

" ئېغىزالندۇرۇش" ئۇيغۇرالر يېگۈزۈشنىتاماق  قېتىم تۇنجى ئۇنىڭغا كېيىن ئهمگهندىن بوۋاق

 بوۋاقنىڭ بولۇپ، ئۇئىش  مۇھىمئىنتايىن  ئېغىزالندۇرۇش نهزىرىده خهلقنىڭ. ئاتايدۇ دهپ

سۆزلۈك،  شېرىن بوۋاقنىڭ ئۇيغۇرالربولغاچقا  شۇنداق. بهلگىلهيدۇ بولۇشىنىقانداق  زۇۋانىنىڭ

 ئادهمنىناتىق  ۋه خۇشخۇيئىچىدىكى  كىشىلهر ئهتراپىدىكى لهپكۆز بولۇشىنى خۇيلۇقياخشى 

 بوۋاق كېيىن شۇنىڭدىن. ئېغىزالندۇرىدۇ بىلهن يېمهكلىكلهرنان قاتارلىق ياخشى مېغىز، تالالپ 

 كىشىلهر بهزى يهنهن. ئىكهنبوالر " سۆزلهيدىغان مېغىزدهك"دوراپ  ئادهمنى ئېغىزالندۇرغان ئۆزىنى

 ئادهمئىلىملىك چىڭ،  ئېتىقادىدىنىي  ئېغىزالندۇرۇپ، ئۇنىڭ بىلهنىسى توپ» قۇرئان« بوۋاقنى

... ، بۇلىماق، سۈت، مېغىزالر، گۆشنان بوۋاقالرغا كېيىن شۇنىڭدىن ئۇيغۇرالر. كۈتىدۇ بولۇشىنى

ئىسسىق تاماقالرنى  بوۋاقالرغاقارىغاندا  جهھهتتىن ئومۇمىي. باقىدۇ بېرىپ يېمهكلىكلهرنىقاتارلىق 

 ئۇالرتاكى . يېگۈزمهيدۇغىزاالرنى  قۇۋۋهتسىز ۋه كېلىدىغان يهللىك، سوغۇق. ېگۈزىدۇي كۆپرهك

  . بېرىلىدۇ ئىچىده تهرتىپلهرئىچمىكى قاتتىق  - يېمهك ئۇالرنىڭ قهدهر يهتكهنگه دهۋرىگهبالىلىق 

 تهرهپبىر  ئۇنى ۋه چۈشۈرۈش چېچىنىقىرىق  بوۋاقنىڭ مهسىلهبىر  تېگىشلىك ئېلىشقاتىلغا 

 بۇ. چۈشۈرتىدۇ قېتىم تۇنجى چېچىنى بوۋاقنىڭبولغاندا  كۈنلۈكقىرىق  بوۋاق ئۇيغۇرالر. شتۇرقىلى
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پىششىق  يۇمشاق، ئهپلىك، ھۈنهرگهقولى  چۈشۈرۈشتهقىرىق چاچ . دېيىلىدۇ" قىرىق چاچ" شۇڭا

. تاشلىۋىتىلمهيدۇقااليمىقان  چېچىقىرىق  چۈشۈرۈلگهن. چۈشۈرىدۇ چېچىنى بوۋاقنىڭساتراچالر 

 بىرهربازىرى ئىتتىك كۆزلىسه، ئاينىشىنى  تېز بالىنىڭ بىلهن كۆمۈش يهرلهرگه مۇنبهت هلكىب

 يهنه ئۇيغۇرالردا. قىلىدۇ ئۈمىد بولۇشىنى تهلهيلىك بالىنىڭ بىلهن چېچىۋىتىش دۇكانغا

 بوۋاقالرنىڭقاراپ، دهپ قالىدۇ بولۇپ بىتهلهيباال چۈشۈرسه، ئانىسى  چېچىنىقىرىق  بوۋاقالرنىڭ

ساتىراچالر ياكى  ئهر ئېيتىلغاندهك يۇقىرىدا چۈشۈرمهستىن، بهلكىئايالالر  شۇنداقالئانىالر  چىنىچې

  .چۈشۈرىدۇ ئهرلهرباشقا 

 قويۇپئىسىم  بويىچه ئهنئهنىسى مىللهتنىڭ ئۇنىڭغا كېيىن كۈندىن قانچهبىر  تۇغۇلۇپباال 

 بولۇپ، ئۇنىڭدىنھادىسىسى  ىيهتمهدهن ئىگه روشهنلىككهئىسىم ناھايىتى . كېلىدۇتوغرا  تونۇشقا

. بولىدۇقاراشلىرىنى بىلپ ئالغىلى  ، ئىستېتىكدىنىي ئىتىقادىنى، تارىخىنى مىللهتنىڭبىر 

 بالىنىڭئىككىنچى . بېكېتىدۇئانىلىرى  -ئاتا  تهرهپنىڭ ئوغۇلئىسمىنى  بالىنىڭ تۇنجى ئۇيغۇرالردا

قىز بولسا ئىسىم تالالش  پهرزهنت ئهگهر. دۇبېكىتىئانىلىرى  -ئاتا  تهرهپنىڭقىز  بهزىدهئىسمىنى 

 ئهر ، يهنىالقالسا بولۇپ ئوغۇلباال  تۇغۇلغان. بولىدۇ تهئهللۇق تهرهپكهئايال  كۆپىنچه ھوقۇقى

 بۇنىڭدا. قويمايدۇ تۇرۇپ ئۆتمهي كۈن ئۈچبالىغا  ئۇيغۇرالر. بېكېتىدۇ تۇغقانلىرى تهرهپنىڭ

 ۋاقىتياخشى تاللىنىشىغا  ئىسىمنىڭ ويۇلىدىغانق مۇھىمى. ناتايىن بولۇشى سهۋهب ئاالھىده

ياكى  كهتسه ئۆلۈپ تۇغۇلۇپال بوۋاق ئهگهر. كېرهكبولسا  ئېلىنغان نهزهرگه قالدۇرۇشئىمكانىيىتى 

 قويۇپبىر ئىسىمنى  قىلىۋهتمهيدۇ، بهلكى دهپنهئىسىم قويمايال  ئۇالرنى تۇغۇلسىمۇ ھالهتته ئۆلۈك

ئىنسان  پۈتۈن ئېتىقادىچه، ئاخىرهتتهئىسالم  چۈنكى. لىدۇقى دهپنهئاندىن  كېيىنبولغاندىن 

 بىلهنئىسمى  قويۇلغان توۋالپ ئهزان ئادهم ھهممهيىغىلغاندا  مهھشهرگاھقا قوپۇپتىرىلىپ 

 توۋالپ ئهزانئىمام  ئۇيغۇرالر. قالىدۇ تېڭىرقاپ ئهلۋهتتهچاغدا ئىسمى بولمىغانالر  بۇ. چاقىرىلىدۇ

بىر  تۆۋهندىكىدهك قويۇشتا ۋهئىسىم تالالش . كهتمهيدۇقىلىپ  راپئېتى بهكقويمىغان ئىسىمنى 

 كۈنىده جۈمه ۋه كۈنىده سهيشهنبهبالىغا  كىشىلهرجايالردىكى  بهزى. مهۋجۇدئادىتى  پهرھىز قانچه

 ئۆز ئۇيغۇرالردا. نامهلۇم بىزگهئاساسى بارلىقى  نېمه قىلماسلىقنىڭ بۇنداق. قويمايدۇئىسىم 
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. ئىگه ئومۇمىيلىققا كهڭناھايىتى  قويۇشئىسمىنى بالىغا  لىرىنىڭهجدادئياكى  بوۋىلىرىنىڭ

ئىدىيىسىنى  جهمهتچىلىك ئۆزىنىڭ بىلهن ئۇسۇلى ئىشلهتمىسىمۇ، يۇقىرىقىدهك فامىله ئۇيغۇرالر

 بهزى يهنى. بار ئهھۋال زىددىيهتلىكبىر  مۇنداقجايالر ئارا  قويۇشتائىسىم . تۇرىدۇ ئىپادىلهپ

 ئادهمنىڭبولغان  ۋاپات كىشىلهر بهزى يهنه. قويمايدۇ بوۋاققائىسمىنى  ادهمنىڭئھايات  كىشىلهر

 ئادهمنىڭقىلشنى ھايات  بۇنداق قويمىغۇچىالرئىسمىنى  ئادهمنىڭھايات . قويمايدۇ بوۋاققائىسمىنى 

 بولۇپ ، ۋاپاتقارىسا بولىدۇ، دهپ تىلىگهنلىك ئۆلۈمىنى) بىرىنىڭئانىدىن  - ئاتا  بولۇپمۇ(

 بىلهن قويۇشئىسمىنى  بىرهرسىنىڭئانىدىن  - ئاتا  بوۋاققا قويمىغۇچىالرئىسمىنى  لهرنىڭكهتكهن

 كۆرۈشى ئۆمۈر ئۇزۇن بوۋاقنىڭ يهنىال ئهھۋالدا ھهممهبىراق . بولىدۇ ئىستىكىدهرازى قىلىش  ئۇالرنى

تىلغا دا » قۇرئان« پهرزهنتلىرىگه ئۇيغۇرالر. تۇرىدۇئىپادىلىنىپ  ئۈمىدلهر ئارزۇ ھهققىدىكى

 داۋامالشتۇرۇپ بۇيانيىلالردىن  مىڭ قويۇشنىئىسمىنى بالىلىرىغا  پهيغهمبهرلهرنىڭ ئېلىنغان

 دېگهندهك ، مۇھهممهدئىبراھىمياقۇپ، ئهيسا، مۇسا، مۇھهممهد، يۈسۈپ،  تىنسهۋهب شۇ. كهلدى

، ى قويغاندائىسمىن پهيغهمبهرلهرنىڭ بوۋاقالرغا يهنه. ئۇچرايدۇ كۆپئارىسىدا  ئۇيغۇرالرئىسىمالر 

ئوغلىغا  كىشىنىڭئىسىملىك " ئىسمائىل"دهپ، " ياقۇپ"ئوغلىغا  ئادهمنىڭئىسىملىك " يۈسۈپ"

، دىكى بايانالرغا قارىغاندا» قۇرئان« ۋه» تهۋرات« چۈنكى. قويمايدۇئىسىم  دهپ" ئىبراھىم"

 پهيغهمبهرنىڭبولسا ئىبراھىم  پهيغهمبهرئىسمائىل پهيغهمبهرنىڭ،  ياقۇپبولسا  پهيغهمبهر يۈسۈپ

  .قىلىنىدۇ پهرھىز لىنىپھېساب تهتۈر قويۇشئىسمىنى بالىغا  دادىنىڭ شۇ. ئوغلىدۇر

 بۆشۈكبىرى  قورالنىڭبولغان  ئۇزۇنتارىخى ، ئىشلىتىدىغان تهربىيلهشتهباال  ئۇيغۇرالرنىڭ

 ئۇيغۇرالر. ئېگهئىشلىتىلىشچانلىققا  ۋه مهنىگه سىموۋۇللۇق كۈچلۈك بۆشۈكى بولۇپ، ئۇيغۇر

 بالىنىڭ بۆشۈك. تهربىيىلهيدۇ سېلىپ بۆشۈككه كېيىنال چۈشكهندىنكىندىكى  بالىنىڭ

بولۇپ، ئالغان ئاساستا ياسالغان  ئېتىبارغا تولۇق تهرهپلىرىنىئاراملىق  ۋهپاكىزلىقى ساالمهتلىكى، 

ساقالنغىلى  قېلىشىدىن زۇكامداپ تېگىپ سوغۇق ، بالىنىڭبىرىنچىدىنبېقىلسا،  بۆشۈكتهباال 

خاس جاي  چۈشىدىغان  تهرهتلىرىكىچىك  – چوڭ ئۇنىڭباال ياتقاندا ، ئىككىنچىدىنولىدۇ؛ ب

تېڭىلغانلىقتىن،  راۋۇرۇس بۆشۈككهباال بېقىلىدۇ؛ ئۈچىنچىدىن، ئورنىتىلغان بولغاچقا باال پاكىز 
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 بولۇپدوقا باش قېلىش،  بولۇپقولى مايماق  - پۇت( ئهيىپلهردىن تۈرلىك جهريانىدىكى ئۆسۈش

 كۆپ ئۆزى قويۇپ بۆلهپ بۆشۈككهبالىنى  بولغۇچىئانا بوالاليدۇ؛ تۆتىنچىدىن، خالى ...)  قېلىش

 قىسمهن جهھهتلهردىنمۇئىشلىتىش قاتارلىق ، ياساش بۆشۈكنى ئۇيغۇرالر. تارتمايدۇجاپا 

ياغىچىدىن  دهرىخىنىڭقارا ياغاچ  بۆشۈكنى ھهرقانداق جۈملىدىن. قىلىدۇ ئهمهل پهرھىزلهرگه

 دهرهخسالىدىغان  ئۇۋاقارا ياغاچ جىنالر  ئىشهنچىسىده خهلقنىڭ چۈنكى. قىلىدۇ پهرھىزشتىن ياسا

 ۋهجىدىن، بۆشۈك شۇ. بولىدۇ ئهنسىزياتقان باال  بۆشۈكته ، شۇياسىسا بۆشۈك بولۇپ، ئۇنىڭدىن

 ئارىسىدا خهلق. تاللىنىدۇياغىچىدىن  دهرهخنىڭ مېۋىلىك ئىمكانقهدهر ماتېرىيالياسىلىدىغان 

" بولىدۇكاتتىسى  يۇرتياتقان باال  بۆشۈكته ، شۇخامانلىققا موما قىلغان ياغاچتىن ياسىسا بۆشۈكنى"

 چهش تۇرىدۇ، ۋه ئۈستۈن نهرسىدىن ھهممهموما خامانلىقتا دهرۋهقه، . قاراش بار دېگهن

،  دېمهك. ئايلىنىدۇقىلىپ  دهۋر ئۇنى...)  ئېشهك، تۇلۇق –ئات (سايمانالر  ۋه ھايۋانالر ئايرىغۇچى

كاتتا  ۋه ئابرويلۇق  ئهلۋهتته  ئادهم كۆچسه، ئۇ ئادهمگه خۇسۇسىيهت بويىچه، بۇ ئىشهنچى خهلق

ئىشلىتىلىدىغان  يۆگهشكه ، بوۋاقنىئاتىلىدىغان دهپ" تارتقۇقول " بۆشۈكنىڭ يهنه. قالىدۇ بولۇپ

،  ياسىمايدۇ تىندهرهخ مېۋىسىزچىگىپ قويىدىغان توغرا ياغاچنى  رهختنى تارتقۇ پارچهئىككى 

 خۇددى( پهرزهنتلىك كۆپياسىسا باال  دهرهختىن مېۋىلىك. ياسايدۇ دهرهختىن مېۋىلىك بهلكى

، ياسىسا شېخىدىن دهرهخنىڭ مېۋىسىز ئهگهر. بوالرمىش) مېۋىلىرىدهك دهرهخنىڭ مېۋىلىك

 تۆمۈر ۈككهبۆش ئۇسۇلىداياساش  بۆشۈك  ئهنئهنىۋىي. قاالرمىش  بولۇپ ئامهتسىزياكى  پهرزهنتسىز

 ئهھۋال بۇھازىر . كىرىشتۈرۈلهتتىياغاچالر  بىلهنشىنا  پۈتۈنلهي ئىشلىتىلمهي، بهلكىمىخ 

  . مىخ ئىشىلىتىدىغان بولدى ياسىغۇچىالر بۆشۈك ئۆزگىرىپ

 بۇرۇن سېلىشتىن بۆشۈككه. سالىدۇ بۆشۈككهبولغاندا ئاندىن  كۈنلىكقىرىق  بوۋاق ئۇيغۇرالر

قىرىق " بۇ. يۇيۇندۇرىدۇ سۇدا قېتىم تۇنجىبالىنى ئۆتكۈزۈپ،  اسىممۇركىچىك دائىرىدىكى بىر 

 سۇدائاندىن  كېيىنبولغاندىن  كۈنقىرىق  بوۋاق ئۇيغۇرالرنىڭ. دېيىلىدۇ" سېلىش سۈيىگه

 ماتېرىيالالردائاالقىدار بولۇپ، ئىلمىيلىك بار  چوڭئىنتايىن  ئادىتىده يۇيۇندۇرۇش

بىر خىل شىلىمشىق ماددا بار  بهدىنىده ئۇنىڭ چۈشكهنده تېنىدىنئانا  كۆرسىتىلىشىچه، بوۋاق
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 بوۋاقنىڭ كۈنگىچهقىرىق  بولۇپ، ئۇ ئىگهقىلىش رولىغا  دىزىنفىكسىيه كۈچلىكماددا  بۇ. بولىدۇ

يۇيۇندۇرسا،  تۇغۇلغاندىال بوۋاقنى ناۋادا. ساقاليدۇ ياللۇغالردىنسىرتقىي  تۈرلىك تېنىنى

ئاساسانال گىرىپتار  ياللۇغالرغاخىل  ھهر كېتىپ، بوۋاققاپ خىل دورىلىق ماددا يو شۇ تېنىدىكى

 ئۆتكۈزگهندىن كۈننىقىرىق  سېلىشتا گه" سۈيىقىرىق " بوۋاقنى ئۇيغۇرالرھالدا  مۇناسىپ. بولىدۇ

 مۇراسىم ، بهلكىقارىماستىن  دهپ ھهرىكىتى يۇيۇندۇرۇشئاددىي  بۇنى ھهم سالىدۇئاندىن  كېيىن

 ئائىلىسىدىكىلهر بوۋاقنىڭ سېلىشتا سۈيىگهقىرىق  بوۋاقنى. بارىدۇ ئېلىپ كۆتۈرۈپ دهرىجىسىگه

 سۇغانى ) الي كاكۇل( سۇۋىقى تامنىڭكونا چاقىرىدۇ، قوشنىالرنى  ۋه تۇغقان – ئۇرۇغبىر قىسىم 

 سېلىۋهتكهندىن تۇزئازراق  ئۇنىڭغا ھهمئىللىتىپ  سۇنىچىققان  دۇغى قويۇپ، ئۇنىڭچىالپ 

 كېيىنبولغاندىن  تهييارالپ سۇپاكىز ئىسسىق  كېيىن بۇنىڭدىن. ۇيىدۇيبالىنى  سۇدا كېيىن، شۇ

 سۇدا ، شۇتاشالپ بويۇملىرىنى زىننهت زىبۇياكى باشقا خىلدىكى  ئۈزۈك ئالتۇن ئىچىگه سۇ شۇ

 مېۋىلىك بهلكى تۆكۈلمهستىن يهرگهخالىغان  سۇ يۇيۇندۇرۇلغان بوۋاق. چايقايدۇبالىنى 

 مهسجىد سۈيىنىقىرىق  يۇيۇندۇرغان بوۋاقنى ئادهتتهبىر  يهنه. تۆكۈلىدۇ يېنىغا دهرهخلهرنىڭ

 بۇنداق. جورۇلىدۇ دهپ ئىكهنبوالر  ئهزىز ۋه ئۇلۇغ مهسجىدتهكباال  چېچىۋهتسه، شۇ تېمىغا

 –تاتلىق  ئۇالرغا كېيىن چاقىرىلىدۇ، مۇراسىمدىنكىچىك بالىالر  مهھهللىدىكى بهزىده مۇراسىمغا

 پۈتكهن تهييارلىقى سېلىشنىڭ بۆشۈككه بوۋاقنى كېيىنال شۇنىڭدىن. دۇبېرىلىتارقىتىپ  تۈرۈملهر

  .بولىدۇ

سول  بۆشۈكىنىڭ بولسۇن ئېلىشتاياكى  بولسۇن سېلىشتا بۆشۈككه بوۋىقىنىئاياللىرى  ئۇيغۇر 

قواليلىق  ئېلىشقا ۋه سېلىش بوۋاقنى ئايالالرنىڭ ھهم بۇ.  ئالمايدۇ   ھهم سالمايدۇ تهرىپىدىن

 تۇنجىبالىنى  ئۇيغۇرالر. كهلگهنقارىشىدىن بارلىققا  ئۇلۇغالش ئوڭنى سىدىن، ھهمنۇقتى بولۇش

 ئېيىتقاندا باشقىچه. سالىدۇئىسالپ ئاندىن  سېلىپئىسرىق  بۆشۈكنى بىلهنئالدى سېلىشتا،  قېتىم

 ئىشهنچلىرىده خهلق چۈنكى. قىلىدۇ پهرھىز سېلىشتىن بوۋاقنى بۆشۈككهئىسرىق  سالمىغان 

  بۆشۈكتىن سهۋهبىدىنئىسرىق  ، ئۇالرقالسا بولۇپ ئهرۋاھالر –لغان ياغاچتا جىن ياسا بۆشۈك

بهلگىلهنگىنىدهك،  دهپ بولمايدۇقارىتىپ ياتسا  قىبلىگه پۇتىنى ئادهم خۇددى. كېتىدۇئايرىلىپ 
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 قويۇشتىنمۇقارىتىپ  تهرهپكه قىبلهئايىقىنى  ئۇنىڭ بولمىسۇنياكى  بولسۇنباال  بۆشۈكته مهيلى

 –جىن  بۆشۈكتهقىلسا  بۇنداق. قويمايدۇسىرتتا  قاراڭغۇدا بۆشۈكنى ئۇيغۇرالر. قىلىنىدۇ زپهرھى

 ئۈستىنى بۇنىڭدىمۇ. ئىرىمدايدۇ يهتكۈزىدۇ، دهپ زهخمهت - بالىغا زىيان  ۋه يېتىۋالىدۇ شهيتان

 قۇرۇقباال بولماي  بۆشۈكته ناۋادا. قاراش ئاساس بولغان يېتىۋالىدۇ، دېگهنقويسا جىنالر  ئوچۇق

 ئۆلۈپبالىسى  چۈنكى. تهۋرهتمهيدۇ ئهسال بولسۇنياكى چاقچاق قىلىپ  قهستهن ، مهيلىبولسا

 ھالهتته قۇرۇق بۆشۈكنىبولغان ئانىالر  مهجنۇن ۋه ئۆرتهنگهن ئۆچۈپ، ئۆزىگه كېتىپ، بهختى

 كهلتۈرۈپئادىتىنى  تهۋرهتمهسلىك ھالهتته قۇرۇق بۆشۈكنى تهسهۋۋۇر مۇشۇنداق. تهۋرىتىدۇ

 قهدىمدىن ئۇيغۇرالر تىنسهۋهب شۇ. نهرسه مۇقهددهس نهزىرىده ئۇيغۇرالرنىڭ بۆشۈك. ىقارغانچ

توينى   دېگهن» تويى بۆشۈك«ئاتاپ  شهرىپىگه تهربىيلىنىش بۆشۈكته بوۋاقالرنىڭ  ئېتىبارهن

 قويۇشئچىدىكى ئىسىم  مۇراسىملىرىھاياتلىق  ئۇيغۇرالردىكى» تويى بۆشۈك«. كهلگهن ئۆتكۈزۈپ

 داۋاملىشىپ قهدهرھازىرغا   بولۇپ، ئۇ مۇراسىم چوڭراق نىسبهتهن كېيىنكى اسىمىدىنمۇر

  .كهلمهكته

  پهرھىزلهربالىالرغا ئائىت . 5

بولۇپ،  ۋاقىتبولغان ئارىلىقتىكى  ياشقىچهبىر  كېيىن تۇغۇلغاندىنباال  مهزگىلى بوۋاقلىق

 ياشقىچهولسا  بىر ياشتىن ئون ئىككى ب مهزگىلىبالىلىق . مهزگىلىدۇربالىلىق  كېيىنكىسى بۇنىڭدىن

 جىسمانىيىتىنىڭ بالىالرنىڭ بولۇپ، بۇ مهزگىلبولغان ئارلىقتىكى ) دهۋرىگىچه ئۆسمۈرلۈك يهنى(

 ۋه خاراكتېر مهزگىلىدهبالىلىق . جهريانىدۇر كۆپىيىش يۈكسىلىشى، بىلىمىنىڭ ئۆسۈشى، ئهقلىنىڭ

 ئېلىپ نۇقتىسىدىن تۇرغاچقا، پهرھىز اباسقۇچىد يېتىلىش ئاساسهنبالىالردا  ئېڭى ئادهت

ئىرىملىك قاراشالرنى  ۋه پهرھىزرايوندىكى بارلىق  ۋه مىللهت شۇ مهزگىلده مۇشۇ ئېيتقاندىمۇ، ئۇالر

يولالر  شۇنداق ئهنه ئۇالر بىلهن چهكلىشى جهمئىيهتنىڭ ۋه ئانىسىنىڭ –ئاتا .  قىلىدۇ قوبۇل

بولمايدىغانلىق  ۋهبولىدىغانلىق نامۇۋاپىقلىقنى،  ىلهنب ، مۇۋاپىقلىقخاتانى بىلهنئارقىلىق توغرا 

 بولىدۇكى، بۇ ئېيتىشقا شۇنداق شۇڭالشقا. يېتىدۇ تونۇپ تهدرىجىي پهرقلهرنى ئوتتۇرىسىدىكى

 جهريانى، پهرھىز ئۆتۈش بولۇشقا سۇبيېكتى پهرھىزنىڭ بولۇشتىن ئوبيېكتى پهرھىزنىڭ بالىالرنىڭ
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 بولۇپجارى  ئۈستىدهبالىلىرى  ئۇيغۇربىز . جهريانىدۇر ئېلىش تهربىيىسى ئادهت – ئۆرپ شهكلىده

 ئۈستىده ئادهتلىرى – پهرھىز يېتىلدۈرۋاتقان تهدرىجىيبالىلىرى  ئۇيغۇر ۋه كېلىۋاتقان

  .قىالاليمىز  ھېس نۇقتىنى قانچهبىر  تۆۋهندىكى جهھهتته ئىزدهنگىنىمىزده، بۇ

ئوخشىماي  كۈنگه - كۈندىن انىدا، ئۇالرنىڭجهري يېتىلىشى ئۆسۈپ بالىلىرىنىڭ ئۇيغۇرالر) 1(

 قىلسىمۇ، ئهمما ھېسخوشاللىق  سهۋهبىدىنروھىيىتى  ۋهجىسمانىيىتى  بېرىۋاتقان يېڭىلىنىپ

قارىشىنى زادىال كېلىپ تى بىلهن ، زوقمهنلىكماختىشىنى تۇرانه يۈزبالىلىرىنى  ئۆز باشقىالرنىڭ

.  ئادهتتۇرقىلىدىغان  داۋام قهدهرخىرالشقانغا ئا دهۋرىياشلىق  ھهتتا پهرھىز بۇ. ياقتۇرمايدۇ

 ئۆزىنىڭباشقىالر   بهزىده ئۇيغۇرالر. كۆرىدۇياخشى  بولۇشنى پهرزهنتلىك كۆپ يهنه ئۇيغۇرالر

  كېمهيتىپرهكسانىنى  ، ئهمهلىيقىلىپ پهرھىز ئېيتىشتىنسانىنى  نهقسانىنى سورىغاندا  بالىلىرىنىڭ

ياكى  قېلىپ ھهيرانسانغا  بۇ ئىچىده سورىغۇچىنىڭ سهۋهبقىلىشتىكى  بۇنداق.  بېرىدۇ جاۋاپ

  . ئىبارهت قېلىشتىن چهكلهپ قېلىشىنى سۆزلهپدا " يامان تىل"زوقلىنىپ 

پات قورسىقى  -ياكى پات كېتىدۇ ئورۇقالپ تۇيۇقسىز جهريانىدا يېتىلىش ئۆسۈپبالىالر 

بولمىغان  ئېنىق سهۋهبى بهرگهن يۈز بالىدا ئۇيغۇرالر ۋاقىتتا مۇشۇنداق. يىغاليدۇ تۇختىمايئاغرىپ 

 نهتىجىسى تهگكهنلىكنىڭ كۆزيامان ، ياكى يامان تىل تهگكهنىلىكنىڭبالىغا جىن  كېسهللىكلهرنى

 بىرهرباال  ئهگهر.  بارغۇزمايدۇبالىلىرىنى  ھهرقانداققارىغان  دهپجىن بار  ، ئۆزلىرىقاراپ دهپ

ئاكتىپ ، قاراپ دهپئاقىبىتى  قىلغانلىقنىڭىالپلىق خ پهرھىزگه مهلۇم بۇنىگىرىپتار بولسا  كېسهلگه

" كونىلىق" ۋاقىتتا، يهنهبىر  مبىلهن داۋاالشئارقىلىق  تهدبىرلىرى تىبابهتئىلمىي ئۆتۈپ،  تهرهپكه

 تۈس سېھرى نهزىرىده ئۇيغۇرلىرىنىڭھازىرقى زامان " كونىلىق" دىيىلىۋاتقان  يهرده بۇ. قىلىدۇ

  .ئهمچىلىكتۇرئالغان 

 ، ئويۇن تۇرۇشى – ، يۈرۈش كېچىكى –كىيىم  بالىالرنىڭ ، ئۇيغۇرالر مهزگىلىدهىلىق بال) 2(

 ساھهلهرده يوقۇرىقى ، ئۇالرنىڭقىلىپ مۇئامىله بىلهن دىققهت ئاالھىدهتاماشالىرىغا  –

 ئوغۇلالر تهرهپبىر  مۇھىم ئهڭ ئىچىده بۇنىڭ. بۆلىدۇ كۆڭۈل تهرهقىياتىغا خاراكتېرئىپادىلىنىدىغان 

 يهنى.  بولۇشىدۇر ئىگهجىنسىي ئايرىمىلىققا  ئېنىق رهۋىشته تهدرىجىي  بالىالرنىڭقىز  هنبىل
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بالىالرغا تۇتۇلۇپ،  نهزهرده بولۇشى  ئېنىق ئايرىمىسىنىڭقىزلىق جىنىسىي  – ئوغۇل  بالىالرنىڭ

ىغاندا ئوين ئويۇن. پهرقلىنىدۇ شهكىلمۇچاچ . كىيگۈزىدۇ كىيىملهرنى پهرقلىقكىچىكىدىن باشالپال 

قىز  ئهگهر. قىلىنىدۇ تهشهببۇسئوينىشى  ئويۇن بولۇپ گۇرۇپپائايرىم  ئوغۇلالرنىڭ بىلهنقىزالر 

 ئوغۇل. ئۇچرايدۇ ، ئهيىبكهئوينىسا ئويۇنىنى كىيىۋالسا، ئوغۇلالرنىڭكىيىمىنى  ئوغۇلالرنىڭبالىالر 

 مهسىلهن، ئاتۇشتا. تقۇزمايدۇئوينا ئويۇنىنى قىزالرنىڭ. كىيگۈزۈلمهيدۇكىيىم  قىزالرچه بالىالرغىمۇ

بالىالرنى  ئوغۇلكىچىك  دهپ" كېتىدۇچوچىقى تاغقا چىقىپ تهپسه،  تهپكۈچباال  ئوغۇلكىچىك  "

 ئوغۇلالرنىڭ جهھهتتىنمۇ تۇرۇش - يۈرۈش يهنه .ئويناتقۇزمايدۇ ئويۇننى بۇنداق قورقۇتۇپ، ئۇالرغا

 تهربىيه يېتىلدۈرىشىگه ۋه نازاكهت قىزچه ڭقىزالرنى. تهكىتلىنىدۇ تۇتۇشى تۈزقولىنى مېڭىشى،  تۈز

قىزالردا  ئاياللىق خۇسۇسىيهتنىڭ،  ئهرلىكئوغولالردا ، قىسقىسى. بېرىدۇ ياردهم بىلهن

ئىككى  بۇ. بۆلىدۇ كۆڭۈل تهرهپلهردىن تۈرلىك يېتىلىشىگه تولۇق ۋه ئېنىق خوسۇسىيهتنىڭ

  . نىدۇچهكلىئارقىلىق  پهرھىز ئۇمۇمهن كېتىشىئارلىشىپ  ساھهنىڭ

 ئهنئهنه  ۋۇجۇدىدا كهلگهنده، ئۇالرنىڭ باسقۇچقا مهلۇم يېتىلىپقىز باال  بىلهنباال  ئوغۇل) 3(

تېشىش،  قۇالق ئۈچۈنقىزالر  بۇنىڭغا. بولىدۇ زۆرۆر قالدۇرۇش بهلگىلهرنى - ئىزنا  مهلۇم بويىچه

ياشقا  ئۈچقىزالر  رالرئۇيغۇ.  بولىدۇ كهلتۈرسهك تهرىقىسىدهقىلىشنى مىسال  خهتنه ئۈچۈن ئوغۇلالر

 ئۇسۇلى تېشىش قۇالق ئهنئهنىۋىي. باشاليدۇ تېشىشكه قۇلىقىنى ئۇالرنىڭباشالپ  كىرگهندىن

 پىشقهدهم بىرهر تهشتۈرۈشكه قۇلىقىنى قىزلىرىنىڭ بولۇپ، كىشىلهر بىخهتهر ھهمناھايىتى ئاددىي 

 ئۇزاق بىلهنياكى چىگىت قوناق  يۇمشىقىنى قۇلىقىنىڭ قىزنىڭموماي . قىلىدۇ تهكلىپموماينى 

 - تېشىدۇ قۇالقنى بىلهن يىڭنهئاندىن   كېيىن قاچۇرغاندىن قېنىنى يۇمشىقىنىڭ ئۇۋۇالپ، قۇالق

ئاياللىرى  –قىز  ئۇيغۇر.  قويىدۇياغىچى ياكى چاي ياغىچىنى سانجىپ  سۈپۈرگه ، ئىنچىكهةد

ئىككى  قۇلىقىنى هھۋالدائ ئادهتتىكى. ئادهتلهنگهن تېشىشكه تۆشۈك يېرىدىنبىرال  قۇلىقىنىڭ

 ئهسلى قۇالقتىكى ناۋادا .تهشمهيدۇ بۇرنىنىمۇ ھهم تهشمهيدۇ )تۆشۈكئىككى  قۇالققابىر ( يهردىن

 كهتسه، يېرىلىپ يۇمشىقى قۇالقنىڭ بۇزۇلۇپ، سهۋهبىدىن زىرىلهرنىڭ ۋه ھالقا تۆشۈك  تېشىلگهن

 قىزلىرى ئۇيغۇر ساندىكى يرىمئا نۆۋهتته ئهمما .تېشىدۇ تۆشۈك يهنه قېتىم ئىككىنچى ئاندىن
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 گۈزهللىك بىلهن ئېسىش بېزهك كۆپرهك ئېچىپ، تۆشۈك كۆپ ئۇنىڭدىمۇ ھهتتا – ئىككى قۇلىقىدىن

  .كهلتۈرمهكته بارلىققا يۈزلىنىشنى يېڭىچه قوغلىشىدىغان

 قىلىش خهتنه .قىلدۇرىدۇ خهتنه ئۇالرنى باشالپال يهتكهندىن ياشقا ئالته ئوغۇللىرى ئۇيغۇرالر

 ئوغۇل ئۇيغۇرالر بولۇپ، قائىده خىل بىر مهنسۇپ ئهنئهنىلىرىگه ئىسالم ۋه خىرىستىيان يهھۇدى، –

 كهسىپ شۇ مهخسۇس خهتنىنى .قىلىدۇرىدۇ خهتنه پهسىللىرىده ئهتىياز ۋه كۈز ئاساسهن بالىالرنى

 بالىنى اچاغد قىلىدىغان خهتنه .قىلىدۇ ) سۈننهتچى ياكى ئابدال( كىشىلهر شۇغۇللىنىدىغان بىلهن

 تۇتۇپ بالىنى زاتىنىڭ ئايال چاغدا بۇ .بېرىدۇ تۇتۇپ كىشىسى كۆرىدىغان ياخشى ياكى تاغىسى

 كىشىلهر بهزى .كۆرىدۇ ياخشى بولۇشىنى تاق يېشىنىڭ خهتنه ئۇيغۇرالر .قىلىنىدۇ پهرھىز بېرىشى

 ھهر خهتنىنى  دائارىسى  خهلق .قىلىدۇ چاغلىرىدا ياش تۇققۇز ،ياش يهتته خهتنىسىنى بالىلىرىنىڭ

 ئانىسىغا قىلسا ياشتا ئالته خهتنىنى" ھهققىده  بولىۋىرىدىغانلىقى قىلسا ئاستىدا ئهھۋال خىل ئىككى

 ئۇيغۇرالردا يهنه .بار ئادهت قارايدىغان دهپ  ."بولىدۇ ساۋاپ دادىسىغا قىلسا ياشتا يهتته ساۋاپ،

 ساننى تاق ئۇيغۇرالرنىڭ پهرھىزلهرده بۇ .تالالنمايدۇ كۈنى جۈپ ھهپتىنىڭ ھهم ئاينىڭ ئۈچۈن خهتنه

 ئايلىنىپ سانغا خاسىيهتلىك نهزىرىده ئۇيغۇرالر ساننىڭ تاق .ئېتىدۇ ئهكس قارىشى ئۇلۇغالش

 مۇشۇ .چىققان كېلىپ ئىشهنچتىن ھهققىدىكى ئىالھ بىر يىگانه ئالالھنىڭ دىنىدىكى ئىسالم قېلىشى

  قارىشىنى ئۇلۇغالش ساننى تاق ھالدا ئىستىخيلىك سىڭىپ، ئادىتىگه تۇرمۇس ئۇيغۇرالرنىڭ ئىشهنچ

 بالىنىڭ تۇرۇشتىن، مهيداندا نهق ئانىسى بالىنىڭ قىلىۋاتقاندا خهتنه بالىنى .چىقارغان كهلتۈرۈپ

 باال قىلمايدىكهن، ئۇنداق .قىلىدۇ پهرھىز كۆرۈشتىن قېنىنى خهتنه ۋه  ئاڭالشتىن ئاۋازىنى يىغا

 خهتنه ئۇيغۇرالر .قاالرمىش بولۇپ كۈنلهيدىغان كېلىندىن بالىنى انائ ياكى قاالرمىش بولۇپ بىتهلهي

 پاختا كۆيدۈرۈلگهن بۇرۇنال ئېقىشتىن قان ھهم( .ئېقىتمايدۇ يهرگه قاننى ئاققان بالىدىن قىلغاندا

 .)توختىتىلىدۇ قان دهرھال چاپلىنىپ تېرىسىگه كېسىۋېتىلگهن ئهزاسىنىڭ جىنسىي بالىنىڭ

 بولغاندىن قىلىنىپ خهتنه باال  . قاالرمىش بولۇپ تۇرماس  پهرزهنتلىرى  نىڭبالى قىلسا مۇشۇنداق

 يۇشۇرۇپ يهرگه ئېگىز ئۇنى بهلكى .تاشلىۋهتمهيدۇ ھهرگىزمۇ خهتنىلىكنى كېسىۋېتىلگهن كېيىن،

 ئاالر قىزىنى ئائىلىنىڭ ئۈستۈن دهرىجىسى مهرتىۋىلىك، چوڭايغاندا باال قىلسا مۇشۇنداق .قويىدۇ
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 ئۇيغۇرالر .نهمۇنىسىدۇر ئادهت بىر بولغان پهيدا تهپهككۇردىن ئوخشاتما بۇمۇ وشهنكى،ر .ئىكهن

  ئوغۇلالرنىڭ ئهمما .بهرمهيدۇ ئۆتكۈزۈپ  مۇراسىم مهخسۇس ئۈچۈن تهشتۈرۈشى قۇالق قىزالرنىڭ

 ئۆتكۈزۈپ، مۇراسىم كۆلهمده مۇئهييهن بۇيان تارىختىن بىلهن مۇناسىبىتى قىلىنىشى خهتنه

 نۇرغۇن ئۈچۈن، مىللهتلهر ئپتىدائىي .ئىدى كهلگهن تهبرىكلهپ قوشۇلغانلىقىنى ئهزا بىر كهجهمئىيهت

 مهلۇم ئۇنداقتا ،بولسا بولغان سىناق ئۆلچهيدىغان يهتكهنلىكىنى قورامىغا ئۇالرنىڭ سىناقالر قىيىن

 ىشلىكگېت كهچۈرۈشكه بېشىدىن ئۈچۈن يېتىش قورامىغا ئوغۇلالرنىڭ خهتنه ئېيىتقاندا مهنىدىن

  .سىناقتۇر مۈشكۈل ئهمما تۇنجى بولغان

 بالىالرغا ،قارىغاندا تهرىپىدىن قانچه بىر يۇقىرىقى پهرھىزلىرىنىڭ ئۇيغۇر  ئائىت بالىالرغا 

 كۆپ ئادىتىنڭ پهرھىز ئائىت بوۋاققا مهزگىلده بالىلىق بۇ  .ئهمهس كۆپ  بهك پهرھىزلهر ئائىت

 ئادهملهردهك چوڭ خۇددى بالىالر ۋاقىتتا بىر بىلهن شۇنىڭ ،قالىدىغانلىقى ئهمهلدىن قىسمىنىڭ

 .چىققان كېلىپ سهۋهبىدىن  بواللمىغانلىق بولۇپ ئىگه ئاڭغا ئجتىمائىي ۋه ئېڭى  مهدهنىيهت مۇقىم

 اليىقلىشىدىغان نىزاملىرىغا ئادهت – ئۆرپ قىلغان ئېتىراپ جهمئىيهت ھالدا تهدرىجىي بالىالر ئهمما

  .چىقىدۇ ئىپادىلىنىپ  ھالىتى مهدهنىيهت ھهركهتچان نۇرغۇن ىرىدىمۇئۆزل ئۇالرنىڭ ،بولغاچقا

******************************************************************  

 تۇغۇشقىچه، ھامىلىدارلىقتىن قارىغاندا مهنىدىن ئاساسىي پهرھىزلىرى تۇغۇم ئۇيغۇرالرنىڭ

 تهھلىل يوقۇرىدا خۇددى .ئالىدۇ ئىچىگه ئۆز سقۇچنىبا قانچه بىر بولغان بالىلىققىچه بوۋاقلىقتىن

 ۋه تهركىب خۇراپىي ،تهركىب ئىلمىي پهرھىزلىرىده تۇغۇم ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆتكىنىمىزدهك، قىلىپ

 پهرھىز خىلدىكى قايسى مهيلى ئهمما .ساقالنغان نىسبهتته ئوخشاشمىغان لىرىتهركىب مهدهنىيهت

 ،ئاسراش تهرهپتىن ھهر بوۋاقنى تۇغۇلغان ۋه بولغۇچى انائ مهقسىدى ئاخىرقى ھهممىسىنىڭ بولسۇن،

 مهدهنىيهت ۋه قارىشى قىممهت ،قارىشى دۇنيا جهمئىيهتنىڭ شۇ مىللهتنىڭ، شۇ بالىغا تهربىيلهش،

 دهۋر .ئهمهلىيدۇر ۋه ئىجابىي ئىنتايىن مهقسهد ئۇالردىكى دېمهك، .ئىبارهت سىڭدۈرۈشتىن ھالىتىنى

 تۇغۇم تىپىدىكى خوراپات كىشىلهر نۇرغۇن جهمئىيىتىدىكى يغۇرئۇ ئهگىشىپ تهرهققىياتىغا

 مهۋجۇد دهرىجىلهرده مهلۇم يهنه تهركىب قىسىم كۆپ مۇتلهق بولسىمۇ، كهچكهن ۋاز پهرھىزلىرىدىن
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 ئۆزگىرىۋاتقان جىددىي نۆۋهتتىكى بىز پهقهت نۇقتىالر يۇقىرىقى قىلغان تهھلىل بىز .تۇرماقتا بولۇپ

  .نهمۇنىلىرىدۇر ئادهت ئۈلگۈرهلىگهن ىشقاخاتىرىلىۋېل دهۋرده

  

  ئىچمهككه ئائىت پهرھىزلهر –يېمهك . 6
قوغداشتا تايىنىدىغان  ۋهقىلىش  ، پهرۋىشھاياتىنى قامداش ئۆزئىنسان ـ  ئىچمهك -  يېمهك

قىلىش  قوبۇل قارىغۇالرچهقىلىشى  ئىستېمال ئىچمهك - يېمهك ، ئىنساننىڭبىراق. ئامىلدۇربىرىنچى 

 نېمىنىڭ دائىرىسىدهقىلىش  ئىستېمال نهرسىلهرنىبولىدىغان  يېگىلى ئهمهس، بهلكى جهريانى

. ئىشتۇرئالغان  تۈسىنى مهدهنىيهت يهنه نۆۋىتىده ئۆزقىلىنىشى  قوبۇل سۈپىتىده ئىچمهك – يېمهك

ماددىي  ئىنسانالرنىڭ پائالىيهتلهرئاالقىدار بارلىق  ئىچمهككه - ، يېمهكقارىغاندا مهنىدىن مۇشۇ

 ۋهئوخشىماسلىقى  شارائىتىنىڭئىقلىم . لىنىدۇھېساب بولۇپقىسمى  تهركىبىي مۇھىم هدهنىيىتىنىڭم

 يېمهك مىللهتلهرنىڭقايسى  ھهر سهۋهبىدىن، دۇنيادىكى بولۇشى پهرقلىق ئادىتىنىڭ ئوزۇقلىنىش

 - يېمهك نېمىلهرنىڭ ئومۇمهن پهرق بۇنداق. بولىدۇ مهۋجۇد پهرقلهر مهدهنىيىتىده ئىچمهك -

قىلىپ چىققان  تهرهققىي ئۇسۇللىرى، شۇنىڭدىن تهييارالشغىزا ، قىلىنىشى قوبۇل تهرزىده ئىچمهك

  .كۆرۈلىدۇ جهھهتلهردهئادىتى قاتارلىق  ۋه تېبابىتى ئىچمهك -  يېمهك

 نهرسىلهرئىچكىلى بولىدىغان بولىدىغان ماددىي يېگىلى،  كىشىلهر جهمئىيهتتهبىر  ھهر

 – يېمهك نۇرغۇن بىرگه بىلهن شۇنىڭ. تاللىۋالىدۇ سۈپىتىده ئوزۇقلۇق ىنهرسىلهرن مهلۇمئىچىدىن 

 سۈپىتىده ئىچمهك - يېمهك دېمهك، نېمىنىڭ. تاشلىنىدۇدائئىرىدىن چىقىرىپ  بۇ تۈرلىرى ئىچمهك

 - يېمهك يالغۇزقىلىنمايدىغانلىقى  ئىستېمال نېمىلهرنىڭ يهنه ۋهقىلىنىدىغانلىقى  ئىستېمال

تارىخىي  يهنه ئهمهس، بهلكى نۇقتىسىدىنال زېيىنى -پايدا ، قىممىتى قلۇقئوزۇ ئىچمهكلهرنىڭ

 ئادىتىنىڭ ئىچمهك – يېمهك مىللهتلهرنىڭ بۇمانا . بهلگىلىنىدۇ تهرىپىدىنمۇ ئهنئهنىسى مهدهنىيهت

 بىۋاسته بىلهنھاياتى  ئادهمنىڭ ئىچمهك -  تهرهپتىن، يېمهكبىر  يهنه. تهرىپىدۇربىر  مۇھىم

 ۋه يېمهكلىك بهزىھامان  مهسىلىسىده ئىچمهك - يېمهك ، كىشىلهربولغاچقا لىكمۇناسىبهت

، ئارقىلىق ساغالملىققا ، شۇتارتىپ ئۆزىنى ئۇسۇللىرىدىنغىزالىنىش  شۇنداقال ئىچىملىكلهردىن



 209

 نېمىلهرنى ۋه يېيىش نېمىلهرنىئىچىدىكى  ئهنئهنىسىغىزالىنىش . ئوياليدۇ ئېرىشىشنىئامانلىققا 

 - ئۆرپ دهلتارتىش قاتارلىقالر  ئۆزىنى ئىچىملىكلهردىن ۋه يېمهكلىكنداق قايېمهسلىك، 

 پهرھىزلىرىنىڭ ئىچمهك -  يېمهك. لىنىدۇھېساب بولۇپ پهرھىزلىرى ئىچمهك -  يېمهك ئادهتتىكى

 كېيىنكىياكى ئېتىقادالردىن، دىنىي  ئىبتىدائىي قهدىمكى سۈرۈشتۈرگهنده، ئۇالر مهنبهسىنى

 پهيدا سهۋهبىدىن ئهنئهنه ئادهتتىكى ئىشهنچلهردىن، ۋهياكى ھهم ۈشهنچهچدىنىي  دهۋرلهردىكى

دائىرىسى سىرتىدىكى  ئوزۇقلۇق مىللهتنىڭبىر  پهرھىزلىرى ئىچمهك - يېمهك بهزى يهنه. بولىدۇ

، قىسقىسى. مۈمكىن ئېلىشىمۇ ئىچىگه ئۆز ئىچمهكلهرنى -  يېمهك ئوبيېكىتلهرنى، جۈملىدىنبارلىق 

 ئىستېماك پهرھىزلىرى كهلتۈرگهنبارلىققا  مهسىلىسىده ئوزۇقلىنىش نىڭمىللهتقايسى  ھهر

قاتارلىق بىر  ئۇسۇلىغىزالىنىش  ۋه ئۇسۇللىرى تهييارالش ئىچمهك، يېمهكلىك – يېمهكقىلىنىدىغان 

 مهدهنىيىتىنىڭ ئىچمهك – يېمهك مىللهتلهرنىڭقايسى  ھهر تهرهپلهر بۇ. ئىپادىلىنىدۇ تهرهپته قانچه

  .كېلىدۇ ئېلىپ تهسىرلهرنى چوڭ قۇرۇلمىسىغا ۋه ، تۈسىگهمهزمۇنىغا

 ، يېمهكلىكبولغان ئىگه مهدهنىيىتىگه ئىچمهك – يېمهك رهڭگارهڭ ۋهمول  قهدهربىر  ئۇيغۇرالر

غىزا  ۋه تۈرلىرى بىرلهشتۈرگهن، يېمهكلىك بىلهنپرىنسىپلىرى  تېبابهتقىلىشنى  ئىستېمال

ئادىتى  ئىچمهك - يېمهك رهۋىشته، ئۇيغۇرالرنىڭ ناسىپمۇ. خهلقتۇر كۆپ ئۇسۇللىرى تهييارالش

غىزا ( ئىچمهسلىك ۋه يېمهسلىك نېمىلهرنى پهرھىزلهرنى بۇ. مهۋجۇد پهرھىزلهر نۇرغۇن ئىچىده

 نېمىلهرنى تهييارالشتا، غىزا )شهكلىغىزالىنىش ( يېمهسلىك شهكىلده، قانداق )ئوبيېكتى

قىلىش  مۇالھىزه ۋه كۈزىتىش ئىچىده تۈر چوڭ ئۈچىق قاتارل) ئۇسۇلى تهييارالشغىزا (قىلماسلىق 

 ئىچمهك -  يېمهكبولغان  پهيدا تۈپهيلىدىن لهرسهۋهب تۈرلىك تۆۋهنده، ئۇيغۇرالرنىڭ. مۈمكىن

  :شهرھلهيمىز بويىچه نۇقتا ئۈچ ئهشۇ پهرھىزلىرىنى

  پهرھىزلىرىتائام  –غىزا . 1

پرىنسىپلىرى  تىبابهت بهزىلىرى نىڭبولۇپ، بۇالر كۆپ پهرھىزلىرى يېمهكلىك ئۇيغۇرالرنىڭ

 مهۋقهسىدىن خۇرۇپاتلىق ۋه ئهقىدهدىنىي  مهلۇمبولسا  قويۇلغان، بهزىلىرى ئوتتۇرىغا بويىچه

 پهرقلهندۈرۈپ ئادهتلىرىنى پهرھىزئائىت  يېمهكلىكلهرگه شۇڭا، ئۇيغۇرالرنىڭ. شهكىللهنگهن



 210

  .تۇغۇلىدۇ زۆرۈرىيىتىبىلىش 

 نۇىقتىسىدىنالبولماسلىق  – بولۇش يېگىلى يېمهكلىكلهرنى بۇيانتارىختىن  ئۇزاق ئۇيغۇرالر 

 نهتىجىده. كۈزهتتى نۇقتىسىدىنمۇ زېيىنى –پايدا تهبىئىتى، قۇۋۋىتى،  ئۇالرنى يهنه ئهمهس، بهلكى

" ئوزۇقشۇناسلىق"ـ قىلىش  ئىستېمال تهرزده مهنپهئهتلىك ۋه تونۇش نهرسىلهرنىبولىدىغان  ئوزۇق

. كهلدىئىزچىل قوللىنىلىپ  تېبابهتچىلىكىمىزده ۋه تۇرمۇشتا ، كۈندىلىكئاتىلىپ بىلهننامى 

 بولۇپ، ئۇيغۇر كۆپ ئۇسۇللىرى ئېتىش پهرق ئىچمهكلهرنى – يېمهك ئۇيغۇرالرنىڭ

) يېمهكلىكلهرقىلىنىدىغان  ئىستېمال ئېغىزدىن ئومۇمهن( ئىچمهكلهر – يېمهك ئوزۇقشۇناسلىقىدا

دورىلىق  يېمهكلىكلهر. بۆلۈنگهن تۈرگه قانچهبىر  ئاساسهن يىنىغازې –پايدا  ۋه تهبىئىتى، سۈپىتى

 داۋايى" ۋه" غىزايىداۋايى"، "مۇتلهق داۋايى"، "مۇتلهقغىزايى " ئاساسهن قىممىتىگه ئوزۇقلۇقياكى 

 سۈپىتىگه يېمهكلىكلهر. بۆلۈنگهن تۈرلهرگه ئىككىلهمچىبىر قاتار  ۋه تۈرگه تۆت دهپ" غىزايى

 ئىككىلهمچىخىل  سهككىزئون  ۋه تۈرگه چوڭ ئۈچ دهپ" مۆتىدىل ۋه" كهسىيف" ،"لهتىيف" ئاساسهن

 ھۆل" بويىچه دهرىجىسىئىسسىقلىق  ۋه ھۆللۈك يهنهبارلىق غىزاالرنى  ئۇيغۇرالر. بۆلۈنگهن تۈرگه

 بۆلۈپ تۈرگه تۆت دېگهندهك" ئىسسىق قۇرۇق" ۋه" سوغۇق قۇرۇق"، "ئىسسىق ھۆل"، "سوغۇق

 ۋه ، پهسىلجىنسىيېشى،  ، ئادهمنىڭباشقا ئۇنىڭدىن. بهلگىلهيدۇقىلىشنى  ئىستېمال ۋه تونۇيدۇ

قويغان  ئوتتۇرىغا لهرنىتهلهب ئېنىق ھهققىدىمۇ سۈپىتى ھهممىقدارى  يېمهكلىكلهرنىڭ بويىچه ۋاقىت

 ۋه زۆرۈرىيهت يېمهكلىكلهرنى ئوزۇقشۇناسلىقىدا ئۇيغۇر. تهكىتلهيدۇ ئىستېمالنىئىلمىي ، ئاساستا

ئاستىدا  شهرت ئالته ئىبارهت ئادهتتىن ۋه سۈپهت، ۋاقىت، ئۇسۇل، شهكىل ۋهسان ج، ئېھتىيا

 زۆرۈر دېمهك، يۇقىرىقى. قىلىنىدۇ تهشهببۇسئىچىش  ۋه يېيىشئويلىشىپ ئاندىن  ئهتراپلىق

 ھهم يېمهكلىك كهلمىگهنماس  ئۆزلىرىگه تهبىئىتى ۋه سۈپىتى ئۇيغۇرالرئاساسىدا  شهرتلهر

ئىسسىق  ھۆل كىشىلهرئىسسىق  ھۆلمىزاجى يهنى، . چهكلىنىدۇقىلىشتىن  ستېمالئى ئىچىملىكلهرنى

، غىزاالردىن تهبىئهتتىكى سوغۇق ھۆل كىشىلهر سوغۇق ھۆلمىزاجى ، غىزاالردىن تهبىئهتتىكى

 سوغۇق قۇرۇقمىزاجى ، غىزاالردىن تهبىئهتتىكىئىسسىق  قۇرۇق كىشىلهرئىسسىق  قۇرۇقمىزاجى 

ياشالر بويىچه، قورامى  –ياش . قىلىدۇ پهرھىزغىزاالردىن  تهبىئهتتىكى سوغۇق قۇرۇق كىشىلهر
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، ئاز غىزالىنىشتىن بهك ئهرلهر بويىچهجىنىس ، غىزالىنىشتىن كۆپ ، قېرىالرئاز غىزالىنىشتىن زىياده

 تهبىئهتتىكى سوغۇق پهسلىدهقىش  بويىچه پهسىل. قىلىدۇغىزالىنىشتىن پرھىز  كۆپ بهكئايالالر 

 يېمهكلىكلهرنى تهبىئهتتىكىبولسا ئىسسىق  پهسلىدهياز ، قىلىشتىن ئىستېمال كۆپ هرنىيېمهكلىكل

 ئېغىزدىن يهنه كىرىدۇ، ۋه ئېغىزدىن كېسهل" ئۇيغۇرالر. قىلىدۇ پهرھىزقىلىشتىن  ئىستېمال كۆپ

 ئىستېمال ئىچمهكلهرنى - يېمهك بويىچهئىختىيارىيلىق  ، چهكسىزقاراپ دهپ." كېتىدۇچىقىپ 

 قارىلىدۇ، كۆپ دهپيامان ئىش  يېيىش كۆپغىزانى  ئومۇمهن، ئۇيغۇرالردا. چهكلىنىدۇن قىلىتى

 قارىلىقنىڭ كۆڭلى ۋه ـ كېسهللىكنىڭ، ھورۇنلۇقنىڭ، ئاڭقاۋلىقنىڭئىچىش  كۆپ ۋه يېيىش

خاس ھاجىب  يۈسۈپ ھۆكۈماسى ئۇلۇغ ۋه مۇتهپهككۇرى ئۇيغۇرالرنىڭ. تونۇلىدۇ دهپ كارىسهۋهب

 بېرىپ، شۇنداق ئورۇن ئاالھىده مهسىلىسىگه ئىچمهك - يېمهك ئهسىرىدهناملىق » بىلىك قۇتادغۇ«

  :يازغان

  ،كۈزهت چىڭ كىرۇر، ئۇنىگالدىن  كېسهل          4615«   

  .پهقهت يهئاز  –ئاز تهڭشهپ، ئاشنى  يېگىن                      

  ،كېسهل بۇ بىلهنئاش  كىرۇر ئېغىزدىن          4674    

  .ئهۋۋهل يېشىدىنكىشىنى  قېرىتۇر                      

  ،يۈر ئېسهندائىم سهن، يىغىپ  گېلىڭنى          4675    

  .مهھهل ھهر كېسهل سۇلغۇن يۈزنى قىلۇر                      

  ،تېكىن ئۆمۈر، ئهي كېسهلسىز تىلهسهڭ          4642    

   ①».يېگىنرىنى دو دېگهن" ةيئاز " ئېتى                      

 تهبىئهتتىكىقارشى  قارىمۇ ئاساسهن تهبىئىتىگه يېمهكلىكلهرنىڭ يهنه ئۇيغۇرالر

 بىلهنئىسسىق تاماقالر  زىياده يهنى، تهبىئىتى. چهكلىنىدۇ يېيىشتىن ۋاقىتتابىرال  يېمهكلىكلهرنى

 ېمهكلىكلهرنىيقارشى  قارىمۇ يېيىش، سۈپىتى ۋاقىتتاتاماقالرنى بىرال  سوغۇق زىياده تهبىئىتى

 قىيىنالشتۇرۇۋېتىدىغان بولۇشىنى ھهزىم كېيىنال، ئۇنىڭبولغاندىن  يهپبىر خىل غىزانى يېيىش، 
                                                        

نهشرى، ئۇيغۇرچه، ئاي  – 5 يىلى – 1984نهشرىياتى،  مىللهتلهر، »بىلىك قۇتادغۇ«: خاس ھاجىب يۈسۈپ   ①
  .بهتلهر - 971،  - 963،  -  959
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، بولغانلىقى بهك بهلگىلىمىلهر كونكرېت جهھهتتىكى بۇ. قىلىدۇ پهرھىز يېيىشتىن يېمهكلىكلهرنى

 همهس، بهلكىئ سهۋهبىدىن ئىشهنچ - ئهقىدهخىلدىكى  مهلۇم پهرھىزلهر بۇنداق شۇنىڭدهك

 كۆپ ئۇالرنى يهرده بۇبولغاچقا،   قويۇلغان ئوتتۇرىغا نۇقتىسىدىنساغالملىقنى ئاسراش 

  .شهرھلىمهيمىز

 ئىچمهك – يېمهكئالغان  تۈس تهجرىبىۋى ۋهتىلغا ئالغان ئىلمىي  قىسقىچه يۇقىرىدا 

بىر قىسمى  رنىڭ، بۇالباركى پهرھىزلهرمۇبىر قىسىم  شۇنداق ، ئۇيغۇرالرداباشقا پهرھىزلىرىدىن

بارلىققا  تهرىپىدىنياكى ھازىرقى زامان دىنلىرى  سهۋهبىدىن ئېتىقاددىنىي  ئىبتىدائىي

 ئۇيغۇرالرتارتىپ  قهدىمدىن ئىچىملىكلهر ۋه يېمهكلىكلهر پهرھىزلىك بۇنداق. كهلتۈرۈلگهن

ياكى " ھارام"ا ئىسالم دىنىديېمهكلىكلهر، بىر قىسىم  كېلىۋاتقان چهكلىنىپئىچىشتىن  ۋه يېيىشتىن

قاراش  سېھرىي خۇراپىي تۈرلىق ئىچىملىكلهر، شۇنداقال ۋه يېمهكلىكقارالغان  دهپ" مهكرۇھ"

 ۋه يېمهكلىكقارىلىدىغان  دهپ قىلىدۇ پهيدا نهسلىكقىلىنغاندا  سهۋهبىدىن، ئىستېمال

  .ئىچىملىكلهردۇر

. كۆرسهتتى تهسىر ڭچو ئادىتىگه ئىچمهك – يېمهك ئهمنئهنىۋى ئۇيغۇرالرنىڭئىسالم دىنى 

ئىككى  دهپھارام  ۋهدىندا ھاالل  مهزكۇر يېمهكلىكلهر ئېلىنىدىغان ھايۋاناتتىن جۈملىدىن

بىر قىسىم  ۋه يېمهكلىكلىرىنىڭ تۈرىدىكى گۆش بۆلۈنگهچكه، ئۇيغۇرالرنىڭ كاتېگۇرىيىگه

 ممهدمۇھه ۋه» قۇرئان«. كهلدىبارلىققا  ئۆزگىرىش چوڭ ىېلى تۈرلىرىده ئىچىملىكلهرنىڭ

 ۋه يېمهكلىكبىر قىسىم  ئاساسهن، ئۇيغۇرالر بهلگىلىمىلهرگه كۆرسهتمىلىرىدىكى پهيغهمبهرنىڭ

 كېيىنكى تۆۋهنده، ئىسالمىيهتتىن. بولدى چهكلىنىدىغانقىلىشتىن  ئىستېمال ئىچىملىكلهرنى

 ىچېكىملىكلهرن ۋهئىچىملىك يېمهكلىك،  كهلگهنقىلىپ  پهرھىزقىلىشتىن  ئىستېمال ئۇيغۇرالر

  :كۆرسىتىمىزتىزىپ 

  :يېمهكلىكلهر چهكلهنگهن يېيىش. 1

، ئېيىق، مايمۇن، ئېشهك، قېچىر، بۇرسۇق، ، ئىت)توڭگۇز ۋهچوشقىسى  ئۆي(چوشقا ) 1(

  ؛ھايۋانالرناپاك  تۈرىدىكىچاشقان 
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، تىرناقلىق ئۆتكۈر ، شۇنداقالچايان، يىالن، مۆشۈك، شىر، بۆره، قاپالنيولۋاس، ) 2(

 ھايۋانالر يىرتقۇچ تۈرىدىكىسار بۈركۈت، قارچۇغا،  يهيدىغانتىتىپ  -  چوقۇپنى ئولجى تۇمشۇقىدا

  ؛قۇشالر يىرتقۇچ ۋه

 ئۆلگهن، زهھهرلىنىپ بولۇپ ، كېسهلقالغان ئۆلۈپ ئكۆزى ئۆلتۈرۈلمىگهن، بهلكى بوغۇزالپ) 3(

ىلىپ يىق ۋه ئۆلگهن ئۆلگهن، ئېسىلىپ ئۆلگهن، تۇنجۇقۇپ ئۆلگهن، بېسىلىپ ئۆلگهن، سوقۇلۇپ

  ؛ھايۋانالربارلىق  ئۆلگهن

بولمىغان  مۇسۇلمانياكى  بوغۇزالنغان بىلهننامى  مهخلۇقنىڭئالالدىن باشقا ئىالھالر ياكى ) 4(

  ؛ھايۋانالر بوغۇزلىغان ئادهم

  قانلىرى؛ ھايۋانالرنىڭھارام  ۋهھاالل  ، جۈملىدىنبارلىق قانالر) 5(

  ؛ھايۋانالرقاتارلىق ھاالل ... ، غاز، ، توخۇ، ئۆردهككاال، قالغان قوي يهپ گهنده) 6(

  :ئىچىملىكلهر چهكلهنگهنئىچىش . 2

  ؛)ئىچىملىكلهرئىسپىرتلىق بارلىق (ھاراق  )1(

 قان؛ )2(

 ؛سۈتى ھايۋانالرنىڭبولمايدىغان  يېگىلى گۆشىنى )3(

 ؛سۈتى ھايۋاننىڭسالغان ھاالل  يهپ گهنده )4(

 ؛)سىرتىدا بۇنىڭ بوۋاقالر تۇرغان مهزگىلىده ئېمىش( سۈتى ئادهم )5(

  :نهرسىلهر چهكلهنگهن چېكىش. 3   

 نهشه ۋهمورفىن ، ئهپيۈن، كوكايىن، خىروئىن چېكىملىكلهر، جۈملىدىن زهھهرلىك) 1(

  قاتارلىقالر؛

 ، ناسىۋالككك تاماكا، سىگارت، پاپىرۇس، تاماكا چېكىملىكلهر، جۈملىدىن ئادهتتىكى) 2(

  قاتارلىقالر؛

 چهكلهنگهن چېكش ۋهئىچىش يېيىش، ا ئىسالم دىنىد نهرسه تۈرلىك ئۈچ يۇقۇرۇدىكى

، بار بهلگىلىمه ئېنىقدا » قۇرئان« ھهققىده چهكلىنىشى بهزىسىنىڭ بۇالرنىڭ. نهرسىلهردۇر
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 بېرىلگهن، يهنه كۆرسهتمىلهر لهرده» ھهدىس«بولسا توغرىسىدا  ھهققىده چهكلىنىشى بهزىلىرىنىڭ

ئىسالم دىنىغا  ئۇيغۇرالر. هرىلهردۇرن چهكلهنگهن بويىچه ئۇسۇلىبولسا ئىلمىي قىياس  بهزىلىرى

 چېكىملىكلهردىن ۋهئىچىملىك يېمهكلىك،  ئۆتۈلگهنساناپ  كېيىن، يۇقىرىداقىلغاندىن  ئېتىقاد

ھارام قىلىنغانلىقىال تىلغا  چوشقىنىڭ پهقهت ھايۋانالردىندا » قۇرئان«. بولدى چهكلىنىدىغان

 ھايۋانالرنىڭھارام قىلىنغان يتىلىپ، كېڭى تېخىمۇ مهزمۇن بۇ ھهدىسلهرده ئېلىنغان، ئهمما

قۇشالر،  ھايۋانالر، يىرتقۇچ ھيۋانالر، يىرتقۇچ ھايۋانالر، كۆشىمهيدىغان تۇياقلىقدائىرىسى توم 

 ئۆلۈپ ئۆزىبىراق . ئالىدىغان بولغان ئىچىگه ئۆز ھايۋانالرنى ئۆمىلىگۈچى ۋه ھاشارهتلهربارلىق 

ھاالل قىلىنغان ) تۈرىدىكىلهر بېلىق جۈملىدىن(قلىرى جانلى سۇبارلىق  ئىچىده ھايۋانالرقالغان 

 ھۆكۈم يۇقىرىقىدهك. قىلىنغان تهشهببۇس يېيىشبولسىال  كهتمىگهن سېسىپ ئۇالر بولۇپ، ناۋادا

چوشقىغا ئوخشاش ھايۋانالرنى،  تۇياقلىققاتارلىق توم  ئېشهك، قېچىر ئۇيغۇرالر تۈپهيلىدىن

 ، مۆشۈككهئىتھايۋانالرنى،  يىرتقۇچقاتارلىق بارلىق ...  ، بۆره،شىرھايۋانالرنى،  كۆشىمهيدىغان

 ۋه ھاشارهتيىالن قاتارلىق ، قۇلۇله، قوڭغۇز، پاقاھايۋانلىرىنى،  ئۆي گۆشخورئوخشاش 

قاتارلىقالردىن  ھايۋانالرنى، قۇشقاچ، كهپتهر، دهمدهر، پاختهك، قىرغاۋۇل، بۆدۈنه ئۆمىلىگۈچى

شىپا  كېسهللىككه ئهھۋالالردا قىسمهن. قىلىدۇ پهرھىز يېيىشتىن قۇشالرنى يىرتقۇچ ۋه ياۋايىباشقا 

 بهك يېيىشنى گۆشلىرىنى ھايۋان يۇقىرىقىدهك ئۈچۈن بېسىشئاچارچىلىقنى  ئېغىرياكى  ئىزدهش

، ھامان تېپىلغان نهرسه يهيدىغانباشقا دورىالر ياكى باشقا  ئۇالر كهتمىسىمۇ، ئهمما ئېلىپيامان 

 ئاتنىڭ مابهينىدهتارىخ  ئۇزاق ئۇيغۇرالر. ، چهكلىنىدۇقاتارىدا سانىلىپ لهرنهرسى پهرھىزلىك يهنىال

 ھايۋاننىڭ تۇياقلىقتوم . ھايۋاندۇر تۇياقلىقئات توم  ئهمما. كهلگهنقىلىپ  ئىستېمال گۆشىنى

. سانىلىدۇ ئهھۋال ئاالھىده يېيىش گۆشىنىئات ، قارىغاندا نۇقتىسىدىن يېمهسلىك ھهرقاندىقىنى

 بولسىمۇ، ئۇيغۇرالرقاتارىدا سانالمىغان  نهرسه چهكلهنگهن يېيىش گۆشىئات  ىدىمۇدىنئىسالم 

قىلىپ  تهشهببۇس يېيىشنى گۆشىنى ئۆلتۈرۈپئات  تۇغۇلمىسا، ئاسانلىقچه زۆرۈرىيهت بىرهر

  .ئېيتىدۇبولىدىغانلىقىنى  يېيىشكه ، ئۇنىئات بولسا مىنگهن جهڭده كىشىلهر بهزىده. كهتمهيدۇ

 ئۆلتۈرۈلىش يېيىشتىمۇ، ئۇالرنىڭ ئۆلتۈرۈپ ھايۋانالرنىقارىلىدىغان  دهپالل ھا ئۇيغۇرالر
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 قائىدهئىسالمىي . بهلگىلهيدۇ يېمهسلىكنىياكى  يېيىشقاراپ ئاندىن  شهكلىگه ئۆلۈشياكى  ئۇسۇلى

 كېيىنقاالندىن  ئۆلۈپ ئۆزى تۈپهيلىدىن سهۋهب ھهرقانداق ھايۋانالرھاالل بويىچه،  بويىچه

ياكى  بوغۇزلىغان ئادهمبولمىغان  مۇسۇلمان يهنه. يېمهيدۇ بىردهك گۆشىنى ن، ئۇالرنىڭبايقىلىدىكه

. يېمهيدۇ گۆشىنىمۇ ھايۋاننىڭ ئېقىتىلمىغان قېنى بوغۇزلىنىپ ھهم گۆشى ھايۋاننىڭھاالل  ئوۋلىغان

ن ئاندى كېيىنبولغاندىن  بېقىپ كاتهكته كۈن يهتته ، توخۇنىبولغاندا يېمهكچى توخۇ ئۇيغۇرالر

داالدا  شۇكى، توخۇالر سهۋهب. يېمهيدۇ بوغۇزالپ توخۇنىمۇ كۈرۈك يهنه. قىلىدۇ ئىستېمال بوغۇزالپ

 كېتىدىغان ئورۇقالپ بهك توخۇ كۈرۈك. بواللمايدۇخالىي  سېلىشتىن يهپ يۈرگهنده، گهنده

 وخۇنىت يېيىشته تىن، توخۇسهۋهب مۇشۇ. كهتمهيدۇقىلىپ  مهنپهئهت بهدهنگه يېسه ، ئۇنىبولغاچقا

 بوغۇزالپئاندىن  كېيىنخاالس بولغاندىن  كۈرۈكلۈكتىن توخۇياكى بېقىپ،  كاتهكته كۈن يهتته

  . يهيدۇ

ئىچىش  - يېيىش يهنى(خىل ھارام  يهتته بهدىنىده ھايۋاننىڭھاالل  ھهرقانداق ئۇيغۇرالر

 دهپبار  نهرسه) نهپرهتلىنهرلىكئىچىش  - يېيىش( مهكرۇھخىل  يهتته ۋه)  چهكلهنگهن قهتئىي

، ماددىسى سۈر يۇلۇنئىچىدىكى  ، يىرىڭ، يۇلۇنقان: بولسا نهرسهخىل ھارام  يهتته بۇ. قارايدۇ

خىل  ئىبارهت؛ يهتهالردىن ) پاتىڭى بويۇن(شىرلى ، چىشى سۇيۇقلىقى، ھايۋاننىڭ قېپى، ئۆت ئۆت

 ۇقى، ئهركهكقارچ قېپى، كۆز قۇلىقى، تۇياق، بهز، مېڭهئىككى  يۈرهكنىڭ: بولسا نهرسه مهكرۇھ

 ھايۋانالرنىھاالل  ئۇيغۇرالر. ئىبارهتدىن ) ئهزاسىجىنسىي ( چۈيىسى ۋهتاشىقى  ھايۋاننىڭ

 كېسىپچىقىرىپ ياكى  ئهزالىرىنى ئېلىنغانتىلغا  يۇقىرىدا كېيىن، ئۇنىڭ بوغۇزلىغاندىن

 ئېقىتىپ لۇقتو قېنىنى ئۆلتۈرۈپمالنى  قاسساپالرمۇ. قىلىدۇ ئىستېمالئاندىن  كېيىنتغاشلىغاندىن 

 گۆشىنىچىقىرىپ تاشالپ ئاندىن  لهرنىتهركىب ئېلىنغانتىلغا   كېيىن، يۇقىرىدابولغاندىن 

 ۋه يېيىش نهرسىنىخىل  14 يۇقىرىدىكى تېنىدىكى ھايۋانھاالل  دېمهك، ئۇيغۇرالر. ساتىدۇ

 ئۆپكىگه: يۇڭ“: بىر بايان بار مۇنداق ته» تۈرك لۇغاتىت دىۋانۇ«. قىلىدۇ پهرھىز ئىچىشتىنمۇ

ئوخشاشال  ئۇيغۇرالرمۇھازىرقى  ①”.يېمهيدۇ يهيدۇ، ئهرلهرئايالالر  بۇنى. گۆشچاپالشقان ئىچ 
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 بۇ. يېمهيدۇئوخشاشال  تاشلىۋېتىدۇ، ئهرلهرمۇ، ئايالالرمۇ ئېلىپ گۆشنى ئهشۇ تېنىدىكى ھايۋان

  .ئهمهستۇر مهلۇم ھازىرچه بىزگه سهۋهبى بولۇپ، ئۇنىڭئادىتى  پهرھىزقالغان  قهدىمدىنناھايىتى 

 توتېمبىر ئىپادىسى  مۇھىم پهرھىزلهرنىڭىت .ئائ توتېمالرغا دهۋرلهردىكى قهدىمكى

 ئۆزلىرىگه قهبىلىلهر ۋه ئۇرۇق قهدىمكى. چهكلهشتۇر يېيىشتىن گۆشىنى ۋه ئۆلتۈرۈش ھايۋانلىرىنى

 گۆشىنى رۈپئۆلتۈ ئهزاسىنىڭقانداق  ھهر قهبىلىنىڭياكى  ئۇرۇق شۇ ھايۋانالرنىقىلغان  توتېم

كىشى  ، ئۇقويسا يهپ گۆشىنى ھايۋىنىنىڭ توتېمكىشى  بىرهر ناۋادا. چهكلهييتىقاتتىق  يېيىشىنى

دېمهك، . ئۆلتۈرۈلهتتىياكى  يولۇقاتتىقجازاسىغا  ئېغىر ئهزاالرنىڭباشقا  قهبىلىلدىكىياكى  ئۇرۇق

.  قىالاليمىز تهسهۋۋۇر دهپبولغان  ئارىسىدىمۇ لىرىئهجداد ئۇيغۇر قهدىمكى ھادىسه دۇنياۋى بۇ

 كهڭ ئىچىده بۇنىڭ. كهلگهنقىلىپ  توتېم ھايۋاننى قانچهتارىختا بىر  لىرىئهجداد ئۇيغۇرالر

 بولغۇچى توتېم ئۇيغۇرالر قهدىمكىقىالاليمىزكى  تهسهۋۋۇر. بۆرهدۇربولغىنى  ئېگه ئۇمۇمىيلىققا

 نىئهجداد ئۆلتۈرۈش ئۇنى. ىلغانق پهرھىز يېيىشتىن گۆشىنى ئۇنىڭ ۋه ئۆلتۈرۈشتىن بۆرىنى ھايۋان

 بۈگۈنگىچه .چهكلهنگهنقاتتىق  لىنىپھېساب يىگهنلىك ننىئهجداديىيىش  ئۆلتۈرگهنلىك، ئۇنى

 يىرتقۇچياكى ئىسالم دىنىدىكى  بولسۇن سهۋهبىدىنقارىشى  توتېم مهيلى ئۇيغۇرالر مهزگىلدهبولغان 

. ئۆلتۈرمهيدۇ بولسۇن، بۆرىنى سهۋهبىدىنقارىشى  چهكلهشيىيىشتىن  گۆشىنى ھايۋانالرنىڭ

 ھهم نهزىرىده قورقۇنچ ھهم بۆرىگه ئۇيغۇرالررايونلىرىدىكى  چارۋىچىلىق بولۇپمۇ. يېمهيدۇ گۆشىنى

 ئاينىمايدۇ، دهپمال  ئۆلتۈرسه بۆرىنى. چهكلىنىدۇتاشالشتىن  ئېتىپ ، ئۇنىقاراپ بىلهنئىخالس 

 شۇڭا. قالدى بېرىپگىردابىغا  قۇرۇش هسلىن يۇرتلىرىدا ئۇيغۇر بۆره دهۋرده بۈگۈنكى. قارايدۇ

  . قالدى ئهمهلدىن تهدرىجى پهرھىزىمۇ ئۆلتۈرمهسلىك ئۇنى

 ئېتىقادئىسالم دىنغا  ۋه بۇددا. بولغان ئىدى يېمهكلىكىئاساسىي  ئۇيغۇرالنىڭ قهدىمكى گۆش

 - دىن ئاز "دىۋانىتىلالر  تۈركى" ھهققىدهئادىتى  ئچمهك - يېمهك ئۇيغۇرالرنىڭ بۇرۇنقىقىلىشتىن 

، ھالىتى ئۇمۇمىي ئىچمهكلهرنىڭ – يېمهك دهۋرلهردىكى شۇ ئهمما بولساقمۇ ئىگه مهلۇماتقاتوال 

ياشاش  بهلكى. ئهمهسمىز ئېگه مهلۇماتقا ئېنىق ھهققىده پهرھىزلىرى ئىچمهك -يېمهك بولۇپمۇ
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يىيىشتىن  رئۇيغۇرال دهۋردىكى كېيىنكى ئسالمىيهتتىن ئۇيغۇرالر قهدىمكى سهۋهبىدىن ئېھتىياجى

 بهزىقارىلىدىغان  دهپھازىر ھاالل  بولۇشى، ھهتتا يىگهن گۆشىنى ھايۋانالرنىڭ چهكلهنگهن

دىنى  بۇددا. مۈمكىن بولۇشىئىستىمال قىلىنمىغان  دهۋرده شۇ گۆشلىرى، سۈتلىرى ھايۋانالرنىڭ

ىدىكى جانلىققا دىن ئىچىده، بۇددا ۋاقىت ئهسىردهكئون  تۇرغان بولۇپ مهۋجۇدئارىسىدا  ئۇيغۇرالر

 گۆش بۇددىستالر ئۇيغۇر پۈتۈن بويىچه ئهقىدىسى ئۆلتۈرمهسلىكجانلىقنى بهرمهسلىك، ئازار 

 يېيىشكهغىزا  گۆشسىز ۋهساددا -ئاددىيچهكلىنىپ، قاتتىق  يېيىشتىنتاماق  گۆشلۈك،يېيىشتىن

غىزا  گۆشلۈكغىزا  گۆشلۈكئائىت يازما يادىكارلىقالردىن  دهۋرىگه ئىدىقۇتبىز . ئادهتلهنگهن

 تۈپ دىنىنىڭ بۇددا ئهھۋالدىن، ھهمده بۇ. ئۇچرىتااليمىز دېگۈدهكبايانالرنى  ھهققىدىكى

يېيىشتىن،  گۆش ئۇيغۇرالرنى قهدىمكىقىلغان  ئېتىقاددىنىغا  بۇددا تۇرۇپقاراشلىرىدىن چىقىپ 

 ئهسلىدىكى ئۇيغۇالرنىڭ سهۋهبىدىنئىسالم دىنى . ئېيتااليمىز چهكلهنگهن، دهپئىچىشتىن  سۈت

 قىلغاندهكبىراق يوقىرىدا بايان بولسىمۇ،  كهلگهن ئهسلىگه ئوبيېكىتلىرى ئىچمهك - يېمهك

 - يېمهك تۈرىدىكى گۆش ئۇيغۇرالرنىڭ مابهينىدهيىل  مىڭ نهتىجىده. بېكىتىلدى چهكلىمىلهرمۇ

 لىرىدىنھايۋان ئۆيقاتارلىق ...، ئۆردهك، توخۇغاز، ئات، تۆگه، ئۆچكه، قوي ئاساسهنئىچمىكى 

 جهريانىدائستىمال قىلىش  گۆشىقوي  مهزگىللىك ئۇزاق ئۇيغۇرالر. شهكىللهندى ئهھۋال كېلىدىغان

 مهدهنىيىتىنى ئىچمهك - كهلتۈرۈپ، يېمهكتائامالرنى بارلىققا  تۈرلىكياسىلىدىغان  گۆشىدىنقوي 

  .بېيىتتى

 مهس كۈچلۈك پمۇبولۇ. ئادهتلهنمىگهن ئىچىشكه يېمهكلىكلهرنى ئېچىتقۇلۇق ئۇيغۇرالر

ئىلگىرىكى  ئېتىقادىدىنئىسالم . قىلىدۇ پهرھىزئىچىشتىن  ئىچىملكلهرنى ئىگهقىلىش رولىغا 

خىل ئىچىملىك ياساپ ئىستىمال قىلىپ  قانچهئارقىلىق بىر  ئېچىتىشئاشلىقنى  ۋه سۈت ئۇيغۇرالر

" قۇمالق" قالدۇرغان خاتىرىلهپ ده» تۈرك لۇغاتىت دىۋانۇ« كاشغهرىي مهھمۇد. كهلگهن

، .)ياسىلىدۇشاراپ ئارىالشتۇرۇپ،  ھهسهل ئۇنىڭغا. ئۆسۈملۈكبىر خىل  ئۇخشاش ھهشقىپىچهككه(

، )ياسىلىدىغان ئىچىملىك ، تېرىقتىنبوزا(" بۇخسۇم"، )سۈتىيىلقا  ئېچىتىلغان تۇلۇمدا(" قىمىز"
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 قهدىمكىر قاتارلىقال ①)بوغداي يارمىسىدىن ياسالغان بوزىغا ئوخشاش ئىچىملىك(" ئاغارتقۇ"

 شهھهر ئۇيغۇرالرباشقا  ئۇندىن. قىسمىدۇربىر  شاراپالرنىڭ كهلگهنئىستىمال قىلىپ  ئۇيغۇرالر

 دهپ"مۇسهللهس" كېيىنچه بۇ(ئىچىملىك  ئېچىتىلغان ئۈزۈمدىن كېيىنقويغاندىن  قهدهمھاياتىغا 

 قهدىمكىىش ئىچ ئىچملىكلهرنىبار  تهركىبىقىسقىسى ئىسپىرت . بولدى ئېچىتىدىغان) ئاتالدى

 كېيىنقىلغاندىن  ئېتىقادئىسالم دىنىغا  ۋهدىنغا  بۇددا ئۇيغۇرالر ئهمما. چهكلهنمىگهن ئۇيغۇرالردا

، پاكالش كۆڭۈلنى مۇرتلىرى بۇددا. بولدى چهكلىنىدىغانئىچىشتىن  ئىچىملىكلهرنى قىلغۇچى مهس

شاراپ  - ن، مهيبىله تهشهببۇسلىرى بېرىلمهسلىك ھهۋهسكه - تۇتۇش، ھاۋايىساپ  تۇيغۇنى

 ھهرقانداق قىلغۇچى مهست ئادهمنى ئۇمۇمهنئىسالم دىنىدا . ئىدى چهكلهنگهن قهتئىيئىچىشتىن 

 چىالن ھارىقى،، ئانار ھارىقى ھارىقى، ، بۇغدايھارىقى ، ئۈزۈمئاق ھاراق: مهسىلهنئىچىملىك 

 تهسىرروھىغا يامان  ۋه ئهقلىگه ئادهمنىڭقاتارلىقالرنى ئىچىش ... ، بوزا، پىۋا، ھارىقى گۈرۈچ

 ئۇيغۇرالر جهمئىيىتىده ئۇيغۇر ئهنئهنىۋىي.  چهكلهندىقاتتىق  سهۋهبىدىن كېلىدىغانلىقى ئېلىپ

 كىشىلهرساندا  -ئاندا . كهلگهن چهكلىنىپئىچىشتىن  ئىچىملىكلهرنىبارلىق  تۈرىدىكىھاراق 

 دهۋرىي مهزگىلده نقىيېقى. كهلگهن قاندۇرۇشۇپ لىرىنىتهلهب ئۆزياكى قىمىز ئىچىپ  مۇسهللهس

 كهسىپ ، ھهتتائالمايدىغان ئېغىرھاراق ئىچىشنى  ئهرلىرى ئۇيغۇربىر قىسىم  ئهگىشىپ ئۆزگىرىشكه

ھاراق ئىچىشنى ئىنتايىن يامان  يهنىال خهلقبىراق . شهكىللهندۈردى ئهھۋالنى قىلىۋالىدىغان

بولسۇن،  دهۋرلهردهياكى ھازىرقى  بولسۇن دهۋرلهردهئىلگىرىكى  مهيلى بولۇپمۇ. كۆرىدۇ

 ۋه كهلگهن چهكلىنىپسانىلىپ قاتتىق  ئهخالقسىزلىقھاراق ئىچىشى ئىنتايىن  ئايالالرنىڭ

 بولۇپ مهسىلهئىجتىمائىي  ئېغىرئارىسىدا ھاراق ئىچىش  كىشىلهر قىسمهن نۆۋهتته. چهكلىنىۋاتىدۇ

  .قالدى

 كىرگۈزۈپ بۇرۇندىن ئېغىز يهنىال ئۇ بولمىسىمۇ، ئهمماياكى ئىچملىك  يېمهكلىك گهرچهتاماكا 

 ئۇيغۇرالر تاماكىنىڭ. بويۇمىدۇربىر خىل ئىستىمال  قاندۇرىدىغان نىتهلهبروھىي  ۋهجىسمانىي 

 ۋه تېرىشتاماكا  كۆك ئهمما. ئىسپات يوق ئېنىق بىزده ھهققىدهبولغانلىقى  پهيدائارىسىدا قاچان 
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 ئهنئهنىۋى ئۇيغۇرالرنىڭ. ئىشتۇر ئېگهيارىخقا  ئۇزاقياساش خىلى  نهشه تېرىپ كهندىر

. چىكىدۇئاز  نىسبهتهنتاماكىنى  ئۇيغۇرالر. بار ناسىۋالالر ۋه ، نهشهتاماكا كۆك چېكىملىكلىرىدىن

قارىلىپ  دهپھارام  نهرسه ھهرقانداقروھقا زىيانلىق  ۋه بهدهنگه ئۇمۇمهنئىسالم دىنىدا  بولۇپمۇ

 چىكىملىكلهرنى ھهرخىل يوقۇرىقى الرئۇيغۇر مۇسۇلمان نۇرغۇن سهۋهبىدىن چهكلىنىدىغانلىقى

 ئىچىدهئايالالر  چهكسىمۇ، ئهمماساندا تاماكا  -ئاندا ئهرلىرى ئۇيغۇر. قىلىدۇ پهرھىزچىكىشتىن 

 ئايالالرنىڭ. چېكىدۇ ھالهتته قالسىمۇ، مهخپىكىپ ېچ ناۋادا. دېيهرلىكيوق  چېكىدىغانلىرىتاماكا 

 ئايالالرنىڭ جهمئىيهت. ماسالشمايدۇ قهتئىيلىرىغا قاراش ئهخالقىي ئۇيغۇرالرنىڭ چېكىشىتاماكا 

 ئۇيغۇر دهۋردىمۇئالغان  ئهۋجھازىرقى تاماكا تازا  كۆرگهنلىكتىنئىنتايىن يامان  چېكىشىنىتاماكا 

  .كهلگهن چهكلىنىپھامان  چېكىشتىنئاياللىرى تاماكا  -قىز 

 مهلۇم ، ئۇالرباركى مۇپهرھىزلهربىر قىسىم  شۇنداق ئادىتىده ئىچمهك-يېمهك ئۇيغۇرالرنىڭ

توي  ئۇيغۇرالر :مهسىلهن. چىققان كېلىپ سهۋهبىدىن ئېتىقاد سېھرىيقاراش ياكى  خۇراپىي

 يېيىشتىن ئۆڭگىچىنىقىزىل  ئۆچكىلهرنىڭ ۋهقوي،كاال  بالىالرنىڭ ۋه ياشالرنىڭقىلمىغان 

 ئۇنىىلمىغانالر توي ق بولۇپ، ناۋادا" يېنىشقاق"بىر ئىسمى  يهنه ئۆڭگهچنىڭقىزىل . چهكلهيدۇ

 ۋهغاز توخۇ،  يهنه ئۇيغۇرالر. كېتهرمىش يېنىشىپ بىلهنتوي قىلماقچى بولغان اليىقى يېسه، 

 بولۇپ قارىغۇسىقىلسا ناماز شام  شۇنداق چۈنكى. قىلىدۇ پهرھىز يېيىشتىنيىلىكىنى  ئۆردهكلهرنىڭ

بولۇپ، ينىغان ئاساسىي رول ئو سېھىرگهرلىكىئوخشاشلىق  پهرھىزلهرده بۇ. ئىكهنقاالر 

 غازالرنىڭ -كېتىدىغانلىقىغا، توخۇ يېنىشىپ توينىڭ خۇسۇسىيىتى ئېالستىكىلىق قىزىلئۆڭگهچنىڭ

 يىگۈچىنىڭ يېگهندهيىلىكىنى  ئۇنىڭ كۆرمهيدىغانلىقى كۆزىنىڭھامان  چۈشۈشى قاراڭغۇ ئۆزىنىڭ

كىچىك  يهنه غۇرالرنىڭئۇي يهركهنده. قىلىنغان سهۋهبقالىدىغانلىقىغا  بولۇپ قارىغۇسىناماز شام 

 بهكئانىسىنى  -ئاتا  يهنى(ئىچىدىغان سۇ يىلىكىده ئانىسىنىڭ- باال ئاتا شۇ يىگۈزسهبالىالرغا يىلىك 

. بار ئهھۋالقىلىدىغان  پهرھىز يىگۈزىشتىنبالىالرغا يىلىك قالىدۇ، دهپ،  بولۇپ) قاخشىتىدىغان

 چۈنكى. ئهمهسئىلمىي قاراش  بۇ ممائه. ئوخشايدۇ پهرھىزلهرگه يوقۇرىدىكى پرىنسىپىمۇ بۇنىڭ

 مېنىرالبولغان  ئېھتىياجلىقكىچىك بالىالر جىددىي  بولۇپ، ئۇنىڭدا قۇۋهتلىكيىلىك ناھايىتى 
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 ئهۋجھازىر بالىالر ئارىسىدا  ئهھۋالخىل  بولۇپ، بۇئىنتايىن مول ) كالتىسىيمهسىلهن، (ماددىالر 

 خهلق. كهتتى يوقۇلۇپ سهۋهبىدىن ئېھتىياجى شداۋاال كېسهللىكىىنى كهملىككالتىسىي  ئېلىۋاتقان

 يېڭىبالىسى  بولۇپمۇ. ئادىتى بار يېمهيدىغان تېلىنى ھايۋان بولغانالرنىڭ تۇرمۇشلۇق يهنهئارىسىدا 

 يۇرتالردا بهزى يهنه. ئىرىمدايدۇقاراپ  دهپ قالىدۇ بولۇپ تېلققاقبالىسى  يېسهياشالر تال  تۇغۇلغان

 دهپ، قهلهمچه قالىدۇ ئېلىپ قهلهندهرياكى قالىدۇ،  تېگىپ هلهندهرگهق يېسه قهلهمچىسىنى سهۋزه

 ئادىتىده پهرھىزئىككى  يوقۇرىقى. مهۋجۇدقىلىدىغان ئىشالر  پهرھىز يېيىشتىنمۇ سهۋزىنىقىلىنغان 

 قېلىشىئوخشاپ  سۆزلهرنىڭ يهنى. تۇرىدۇ ئورۇندائىشنىش ئاساسىي  كۈچىگهسىھرىي  تىلنىڭ

يولى  تهپهككۇر ئىبتىدائىيقارايدىغان  دهپ كهلتۈرىدۇبارلىققا  نهتىجىنى ئوخشاش ئهمهلىيهتتىكى

 ئۈچ ۋه بوغۇمىئالدىنقى  سۆزىنىڭ" تېىلىقىش" بىلهن سۆزى" تال"يېمهسلىكته، تال . مهۋجۇد

ئالدىنقى  سۆزىنڭ" قهلهندهر" بىلهن تاۋۇشى تۆتئالدىنقى  سۆزىنىڭ"قهلهمچه". ئوخشايدۇ تاۋۇشى

 كهلتۈرۈپ نهتىجىنىئوخشاش  رېئاللىقتىكىئوخشاشلىق  شۇنداق ئهنه. دۇئوخشاي تاۋۇشى تۆت

توي  ئۇيغۇرالر. مۇناسىپتۇر بولۇشقا پهرھىزلهر تهئهللۇق دهۋرلهرگه قهدىمكى ئهڭ بۇ. چىقىرىدۇ

 تۇزۇندىسى ئۇن ، ھهمدهياكى قىژماقنى قوتۇرماچقالغان  تېگىده قازاننىڭ ياشالرنىڭقىلمىغان 

 ۋه يېيىشتىندىن قىلىنغان ناننى ) ئۇن يىغىۋېلىنغان كېيىن ۋه تۇزىغانقاندا تارت ئۇن تۈگمهنده(

قىلسا توي بولغاندا بوران  شۇنداق ناۋادا. چهكلهيدۇيالىشىدىن  يۇقۇندىنىقالغان  تېگىده قازاننىڭ

 كۆيگهنياكى قىژماق  قوتۇرماچ دهرۋهقه. كېتهرمىش يېغىپقار يامغۇر، ياكى كېتهرمىش، چىقىپ 

 ئۇنىڭ. شۇنداق ئهلۋهتته توزۇندىمۇ. كهلمهيدۇ ئېلىپپايدا  تېنىگه ئادهم ئۇبولغاچقا  كيېمهكلى

ياخشى  كىشىلهرگه ئهلۋهتته بۇ. شهكىللىنىدۇ توزۇپ، توزۇندا سهۋهبىدىن كۈچىشامال  ئۇ ئۈستىگه

قا، شۇڭالش .ئهسلىتىدۇ ھادىسىلهرنىبورانغا ئوخشاش  -ياكى شامال  ئهھۋالنىيامان  ھالهتتىكىبىر 

بۇزسا،  كهيپىنىياكى شامال چىقىپ توي يېغىپ، ياكى قار  يامغۇر كۈنىتويى بولغان  بىرهرسىنىڭ

 توزۇندىدىنياكى  يىگهنلىكىنىئىلگىرى قازان قىژمىسىنى  يىگىتنىڭ-توي قىلغان قىز كىشىلهر

 هربىلىمل ھهققىدىكى ھاۋارايىھازىر . قىلىشىدۇ تهسهۋۋۇرسالغانلىقنى  يهپقىلىنغان ناننى 

 سۈپىتىدهچاقچاق  ، يهنىالبولسا ئهشۇنداقبولغان  كۈنىتوي  چوڭقۇرالشقانلىقىدىن، كشىلهر
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 ۋهئىچىشتىن  سۇنىئىشلىتىپ ئاشقان  يۇغۇرۇشقا خېمىر ئۇيغۇرالر. تهكراراليدۇقاراشنى  يوقۇرىقى

 ۇ، شقاراپ قالىدۇ، دهپ بولۇپ ئۇنۇتقاق يېسه ياڭاقنىقويغان  كۆمۈپ قېچىپ ئېلىپقاغىالر 

 يهنى. مهۋجۇدئوخشاشلىق قارىشى  پهرھىزلهردىمۇ بۇ. چهكلىنىدۇئىچىشتىن يېيىش،  نهرسىلهرنى

 ياڭاقنى كۆمگهن ئۆزى چوقۇمبولمىغان بولسا  ئۇنۇتقاق ئۇ ئىكهن، ناۋاداقاچقان  ئېلىپ ياڭاقنىقاغا 

 بېشى قوناقنىڭ،ياڭاققويغان  كۆمۈپ سهۋهبىدىن ئۇنۇتقاقلىق ئۇ. بوالر ئىدى يىگهن تېپىپ

 ئۇنىڭغا يهيدىكهن تېپىپ نهرسىنىقويغان  كۆمۈپ ئۇ دېمهك، ئادهم. يېيهلمهيدۇ تېپىپقاتارلىقنى 

توغرا  نىسبهتهن بۇمانا . يۇقىدۇئارقىلىق  تهسىر خۇسۇسىيىتى ئۇنۇتقاقلىق قاغىنىڭ

  . چۈشهندۈرۈشتۇر

ئاساسىي  گهنكهلزامانالردىن تارتىپال ئىستىمال قىلىپ  قهدىمكى ئهڭ ئۇيغۇرالرنىڭنان 

 داستۇرخان ئۇيغۇرالرنىڭ. نهرسىدۇر مۇقهددهس ۋهئىدىملىك  ئۈچۈن ئۇيغۇرالرنان . يېمهكلىكىدۇر

 ئۇمۇمهن. چىقمايدۇ سهپهرگهنانسىز قىلىدۇ،  قهسهم بىلهننان  تاپىدۇ، كىشىلهر زىننهت بىلهننان 

 -جىن  ناننىڭ رئۇيغۇرال. ھۆرمهتلهيدۇ ئاالھىدهناننى ، بىلىپ مۇقهددهسناننى ناھايىتى 

بارلىقىغا  خىسلىتىنىڭپاش قىلىش  توسۇش، سېھىرگهرلىكىنىيامانلىقىنى  ئالۋاستىالرنىڭ

 ناننىڭ. ئېلىۋالىدۇنان  يېنىغا يۈرگهندهيول  يالغۇز كېچىلهرده كىشىلهر شۇڭا. ئىشىنىدۇ

 سېھىرنىڭ قارىسا قىلغۇچىغا سېھىر. يىقىلىدۇئارغامچىدىن  دارۋازقارىسا  دارۋازغا تۆشۈكىدىن

قىلمايدۇ، ئىسراپ  ئۇنى ئۇلۇغالپناننى  ئۇيغۇرالر. ئىرىمدايدۇ بولىدۇ، دهپ ئاشكارهيالغانلىقى 

جايالرغا  دهسسىمهيدىغان ئادهمياكى  سالىدۇپاكىز تىرىپ ئاغزىغا  دهسسىمهيدۇ، ئۇۋاقلىرىنى

ناننى  كهتكهن پچۈشۈياكى ئوچاققا  تونۇر قىزالرنىڭ ئۇيغۇرالر جهھهتته يېيىشناننى . قويىدۇ

 بولىدۇ، دهپ كهمتۈك تهلىيىياكى  بولىدۇ تهلهيسىزقىلسا قىزالر  مۇشۇنداق. چهكلهيدۇ يېيىشىدىن

 يېيىشتىنقىلىنغان ناننى  ئۇالندىسىدا خېمىرئاستىدا قالغان  دادىسىنىڭ ئوغۇلالر يهنه. جورۇيدۇ

چىقمايمىش ياكى  بۇرۇت- لساقا يېسه، ئۇالرغاناننى  شۇنداق ئوغۇلالر ناۋادا. قىلىدۇ پهرھىز

 ۋهبايغا ياتلىق بوالرمىش  يېسهناننى  بۇنداققىزالر  ئهكسچه. كېتهرمىشبوران چىقىپ  سهپىرىده

. ناخشىچى بوالرمىش يېسهناننى قىزالر  كهتكهن كۆيۈپ. بوالرمىش) دېمهكچىئاشلىقى مول ( ئۇنلۇق
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 چۈشۈپ ۋه كهتمىگىنىنى پپۈتۈنىنى، كۆيۈ ناننىڭ ئوغۇلالرنىڭ -قىز  ئۇيغۇرالرقىسقىسى 

 بهختىنىڭمۇ-قۇد ئۇالرنىڭقىلىش ئارقىلىق  بۇنداق. قىلىدۇ تهشهببۇس يېيىشىنى كهتمىگىنىنى

 ھايۋان بىرگه بىلهنئاشلىقالر  ۋه گۆشتارتىپ  قهدىمدىن ئۇيغۇرالر.تىلهيدۇ بولۇشىنى پۈتۈن

. ئىچكهنياساپ  كلىكلهرنىيېمه ئېچىتقۇلۇق تۈرلىك سۈتتىن. كهلگهنئىستىمال قىلىپ  سۈتلىرىنىمۇ

 ۋه ھايۋاننىڭھاالل  يهۋالغان ھايۋاننىڭ، گهندهھارام ئالغاندهك، تىلغا  سهھىپىدهئالدىنقى 

 رىئايه قائىدىلهرگه بهزى ئىچىشته سۈت ، يهنهسرت چهكلهنگهندىنئىچىشتىن  سۈتىنى ئادهمنىڭ

 سېغىلغان. ساغمايدۇولسا قوينى ب. ساغىدۇ ، ئۆچكه، تۆگىلهرنىكاال ئۇيغۇرالر. كهلگهنقىلىپ 

. قىلىدۇ پهرھىز قهتئىيياپماسلىقتىن  ئېغىزىنى ئۇنىڭ كېيىنقاچىالرغا قاچىلىغاندىن  سۈتنى

بالىلىرىنى  سۈتته شۇجىنالر ، قويسا ئوچۇق ئېغىزىنى سۈتنىڭقارىغاندا   ئېيتىشالرغا

جىن  هلىيهتتهئهم. بوالرمىش ساراڭكىشى  ئىچكهن سۈتنى بۇ بىلهن يۇيۇندۇرىدىكهن، شۇنىڭ

. قونىدۇ سۈتكه چاڭ -قالسا توپا  ئوچۇق ئېغىزى سۈتنىڭ يۇيۇندۇرمايدۇ، بهلكىبالىلىرىنى  سۈتته

 تهجرىبىۋىي ئهشۇنداق كىشلهر. بولمايدۇساقالنغىلى  ھهم كېتىشىدىن چۈشۈپ نهرسلهرنىڭباشقا 

 ئېغىزىنى چىنىڭقاقاچىالنغان  تۇرۇپ، سۈتقىلىپ  سهۋهبخوراپاتلىقنى  يوقۇرىقىدهك بىلىمگه

ئوچاققا  ، سۈتنىچىقىپ نۇقتىسىدىن تهسىر ھېسسىي يهنه ئۇيغۇرالر. توسىدۇ قويۇشتىن ئوچۇق

  .جورۇيدۇ چىقمايدۇ، دهپ سۈتياكى  ئاغرىيدۇيىلىنى  سىيىرنىڭ سېغىلغان سۈت تۆكۈۋهتسه، شۇ

 ، ئۇنىراپقا دهپ نهرسهچىققان  جهننهتتىن ئهزىزلهيدۇ، مېۋىنىئىنتايىن  مېۋىنى ئۇيغۇرالر

ئىرىملىك  ئاالھىده جهھهتته بۇ. قىلىدۇ ئېھتىيات بهكمۇ چهيلهشتىن - ، دهسسهپئسراپ قىلىشتىن

. ئادهتلهنمىگهن يېيىشكه چېچىپ ئۇرۇقىنى قوغۇن ئۇيغۇرالر ئهمما. يوق ئادهتلهرمۇ ۋهقاراش 

بوالر  كيارغانده قۇرسىقىنى پهرىشتىنىڭ يىسه چېچىپ ئۇرۇقىنى قوغۇنقارىغاندا  ئاڭالشقا

 پهقهت بۇ. يوق پهتىۋا دېگهن بولىدۇ ئۇرىقىدا قوغۇن پهرىشتهھىچبىر دىندا  ئهمهلىيهتته.ئىكهن

 باشقىچه ئۈچۈن قېلىشئاسراپ  ئۇنى ئۈچۈن تېرىشيىلقى  كېلهر قېلىشساقالپ  ئۇرۇقىنى قوغۇن

  . ئادىتىدۇر پهرھىز قويۇلغان ئوتتۇرىغا بىلهن ئۇسۇل

 سۇدىنھاياتلىق . سۇدۇر تۇرىدىغىنى ئۇرۇندا مۇھىم كتىنمۇيېمهكلىياشىشىدا  ئىنساننىڭ
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ھاالل بولۇپ،  ئىنچىكهئىنتايىن  بهلگىلىمىلىرىمۇ ھهققىدىكى سۇ ئۇيغۇرالرنىڭ. ئايرىاللمايدۇ

، ئىت، چوشقا ئهمما. قارايدۇ دهپبولسا ھاالل  سۇنىقالغان  ئېشىپئىچىپ  ئادهملهرياكى  ھايۋانالر

قاراپ ئىچىشتىن  دهپ سۇپاسكىنا  سۇنىقالغان  ئېشىپئىچىپ  يۋانالرھاقاتارلىق  يولۋاس، بۆره

 ئهھۋالدابولمىغان  شۇباشقا  سۇنىقالغان  ئېشىپئىچىپ  قۇشالر مۈشۈك، توخۇ، ياۋا. قىلىدۇ پهرھىز

 چۈشۈپقاتارلىقالر  سوپۇن ئۇن تهركىبىگه سۇ ناۋادا. قارايدۇ بولىدۇ، دهپ مهكرۇھئىچىش  ئۇالرنى

 ناۋادا. قارايدۇ دهپھاالل  ئۇنىبولسا  ئۆزگهرمىگهن سۈپىتى ئۇمۇمىي سۇنىڭ ئهمما ،بولسا كهتكهن

 سۇنىئايىغى چىقمىغان توختام  ئۇيغۇرالر. ئىچمهيدۇ ئۇنىبولسا  كهتكهن ئۆزگىرىپ سۈپىتى سۇنىڭ

 دىققهت ئاالھىده سۈپىتىگه سۇنىڭقىسقىسى . ئىچمهيدۇ) سۇنىباشقا توختام  سۇدىن كۆلدىكى(

 ۋه،قويىدۇ ئىچىپمۇ سۇنى بۇلغانغانقاراپ  دهپ" دومىلسا ھاالل يهتته سۇ" كىشىلهر بهزى. قىلىدۇ

  . بولىدۇگىرىپتار  كېسهللىكلهرگه مهلۇم نهتىجىده

ئايالالردىن ئاشقان  بولسۇن، ئهرلهر ئىچىشته سۇياكى  بولسۇن يېيىشتهتاماق  مهيلى ئۇيغۇرالر

 بولۇپقورقىدىغان  خوتۇنىدىن ئهرلهرقىلسا  شۇنداقمۇ ناۋادا. ئىچمهيدۇ يېمهيدۇ، سۇنىتاماقنى 

 ئهرلهر روشهنكى بۇ. ئىچىدۇ ۋه يهيدۇئاشقاننى  ئهرلهردىنئايالالر  ئهمما. ئىكهنقاالر 

  . قالدۇقلىرىدۇر ھۆكۈمرانلىقىنىڭ

 ئىچمهسلىك يېمهسلىك، سۇتاماق  مۇددهت مهلۇم مۇخلىسلىرىنىڭدىندا دىن  ھهرقانداق

 بۇددا جۈملىدىن. قىلىدۇ تهلهب چىنىقتۇرۇشنى ئاشۇرۇشنى، ئۆزىنى قنىتهقۋادارلىئارقىلىق 

ئاي ــ رامىزان  - 9 بويىچهكالىندارى  ھىجىرىيهئىسالم دىنىدىكى پهرھىزلهر،  تۈرلىكدىنىدىكى 

 بۇددا داۋرىده ئېتىقادى بۇددا. مىسالىدۇر بۇنىڭروزا  تۇتىدىغان كۈن ئوتتۇز ئېيىدىكى

 - ھاۋايى ۋهتاماشا  - ، ئويۇنھاراقگۆش،  ئۆمرىده پۈتۈن ۇيغۇرالرئبولىدىغان  مۇخلىسلرىدىن

. لىناتتىھېساب بولۇپ چهكلىمه مهڭگۈلۈك ئۈچۈن ئۇالر بۇ. ئۆتهتتى تۇتۇپ پهرھىز ھهۋهسلهردىن

دىننىي  چوڭ بهش سۈپىتىده پهرھىز تۇتۇشىرامىزان روزىسى  مۇسۇلمانالرنىڭ دىنىدىمۇئىسالم 

 سۈبھىدىن ئېيىدارامىزان  كېيىن ئېتىقادىدىنئىسالم  ئۇيغۇرالر. بىرسىدۇر مهجبۇرىيهتنىڭ

يېيىشتىن، دورا ، ئىچىشتىن يېيىشتىن، سۇتاماق  پاتقىچه كۈنتارتىپ تاكى  ۋاقىتتىنئىلگىرىكى 
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ئالدۇرۇشتىن، قان ، ناتوغرا ئىشالردىنشهھۋانىي، باشقا  ۋهجىنسىي ئاالقىدىن چېكىشتىن، تاماكا 

 بهلگىلىمه مۇشۇئارىسدا  ئۇيغۇرالر قهدهرھازىرغا . كهلگهن چهكلىنىپتىق قات سالدۇرۇشتىن ئوكۇل

قارىتىلغان  ئىچمهككه- يېمهك چهكلىمىسىئاساسىي  روزىسنىڭرامىزان . كهلمهكته بولۇپجارى 

پاتقاندا  ، كۈنباشلىنىشى بولسا پهرھىزنىڭ بۇ) سۇھۇرلۇق(غىزا  يېيىلگهن پهيتىده بولۇپ، سۈبھى

 مۇشۇ تهرتىپ بۇ. لىنىدۇھېساب بولۇپبىكار قىلىنىشى  پهرھىزنىڭ بۇ) ئىپتارلىق(غىزا  يېيىلىدىغان

 يېنىداروزىدار كىشى  يهنه ئۇيغۇرالر.ئاخىرلىشىدۇئاندىن  كېيىن داۋامالشقاندىن كۈن ئوتتۇز ھالهتته

 پهرھىزئىچىملىك ئىچىشتىن يېيىشتىن، تاماق  ئۈچۈنقوزغاپ قويماسلىق  نهپسىنى شۇكىشىنىڭ

كويالردا روزا  -كوچا ئېچىلمايدۇ،  ئاشپۇزۇلالررامىزان ئايلىرىدا كوچىالردا  تىنسهۋهب شۇ. قىلىدۇ

  . قىلىدۇ ئىېتىيات يېيىشتىن كېرهك - نهرسه كىشلهرمۇ تۇتمىغان

 يهپ ئادهتته ، كىشىلهرباركى ئهھۋالمۇبىر  شۇنداق ئادىتىده ئىچمهك - يېمهك ئۇيغۇرالرنىڭ

 ۋه) يېمهكلىكلهرنى يېڭى كهلتۈرۈلگهنسرتتىن مهسىلهن، ( كلهرنىيېمهكلىباقمىغان بىر قىسىم 

ئىچىشتىن ) ئىچىملىكلهرنىباشقا ئىسپرتسىز  ، ۋهشامپان، ذسگازلىق مهسىلهن، ( ئىچىملىكلهرنى

بىر خىل  يهنه بهزىلهر ياقتۇرمىسا، يهنه يېمهكلىكنىبىر خىل  كىشىلهر بهزى. قىلىدۇ ئېھتىيات

 كۆڭلى كهلتۈرۈلسهئالدىغا  ئۇالرنىڭ يېمهكلىكلهر بۇنداق. رتىدۇتا ئۆزىنى يېمهكلىكلهردىن

 دېڭىزبارلىق  ئۈچۈن ئۇيغۇرالريىراق ياشايدىغان  تولىمۇ مهسىلهن، دېڭىزدىن.ئېلىشىدۇ

 بىزنىڭچه. قىلىدۇ رهت كۆپىنچه يېيىشنى ئۇالرنى بىلهن شۇنىڭ. تۇيۇلىدۇ غهيرى مهھسۇالتلىرى

 ئىچمهك - يېمهك ھهقىقىي چۈنكى. كىرمهيدۇقاتارىغا  پهرھىز ىدىكىمهن ھهقىقىي ئهھۋالالر يوقۇرىقى

 مهلۇم ئۆزىنى تۇرۇپمۇبار  يىگۈسى مۇھىتتابار  ئىچىملىكلهر ۋه يېمهكلىكلهرخىل  مهلۇم پهرھىزى

 چهكلهش ئۆزىنى يېمهكلىكلهردىنخىل  ئهشۇ سهۋهبىدىنقاراش  خۇراپىيياكى  سهۋهبىدىن ئېتىقاد

توغرا  كىرگۈزۈش ساھهگه بۇغىزاالرنى  يېمهيدىغان جهھهتته دهتئا-ئۆرپ. كېرهك بولۇشى

  .بولمايدۇ

دىنىي مۇھىت،  جۇغراپىيىۋىدائىرىسى  ئىچمهك - يېمهك ، ئۇيغۇرالرنىڭقىلساق خۇالسسه  

 خۇراپىي ئىچىده بۇنىڭ. چهكلىنىدۇ دائىرىلهرده يوقۇرىقى تهرىپىدىنقاراشالر  خۇراپىي ۋه ئېتىقاد
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 كېلىپ سهۋهبىدىندىن . يوقالماقتا سۈرئهتته تېزھازىر  پهرھىزلىرى چمهكئى - يېمهكتىپتىكى 

. بولىدۇ ھهمقهدهم بىلهن ئۆزگىرىشى ئېتىقاد خهلقنىڭ شۇ كۆپىنچهبولسا  پهرھىزلهرچىققان 

 ئۇيغۇرھازىرقى زامان  پهرھىزلىرى ئىچمهك - يېمهك قويۇلغان ئوتتۇرىغا نۇقتىسىدىنساغالملىق 

 بىلهن شۇنىڭ. ئېرىشمهكتهئىسپاتالرغا  يېڭى - يېڭى ئهگىشىپ كسىلىشىگهيۈ ئىلمىنىڭ تىبابهت

  .بولماقتا چۈشىنىپ، چهكلىنىدىغان ھالهتتهئىلمىي  يهنىمۇ ئۇالرنى خهلق

  پهرھىزلهرئائىت  ئۇسۇلىغاغىزالىنىش . 2

 تويغۇزۇشقورسىقىنى قاندۇرۇش،  نىتهلهبجىسمانىي  يالغۇز يېيىشتاماق  ئۈچۈنئىنسان 

 لىكمۇناسىبهت بىلهن ئېڭى ئهخالق ، مىللهتنىڭئالغان تۈسىنى مهدهنىيهت ئۇ ئهمهس، بهلكىئىشىال 

 بولۇپ ئهنئهنه مۇقىمنىسبىي  مىللهتتهبىر  ھهر ئۇسۇلى يېيىشتاماق . ھهرىكهتتۇربولغان 

 مهلۇم سهۋىيهسىنى ئاڭ ۋهئىتىقادى ، قارىشى ئهخالق مىللهتلهرنىڭ شۇ شهكىللهنگهن، ئۇ

 دهپئىش  كهسكىن ۋه مۇقهددهس يېيىشنىتاماق  ئۇيغۇرالر. بېرهلهيدۇ كۆرسىتىپ جهھهتلهردىن

 يېيىشتاماق  ئۇيغۇرالرنىڭ تۆۋهنده. قىلىدۇ دىققهت ئاالھىده ئۇسۇلىغا يېيىشتاماق ، قاراپ

  .بايان قىلىمىز ئادهتلهرنى پهرھىزلىك قىسمهندائىر  ئۇسۇلىغا

. كۆرىدۇئىنتايىن يامان  يېيىشىنىتاماق داستىخان سالماي  بىلهن، ئۇيغۇرالرنىڭئالدى 

 ئائىلىدهبىر  بولۇپ، ھهر نهرسهبولىدىغان  پهيدا بهرىكهت -  قۇت نهزىرىده ئۇيغۇرالرنىڭداستىخان 

 ئائىله ۋه سېلىنىدۇداستىخان  بۇرۇن يېيىشتىنتاماق . بولىدۇئىككى داستىخان  -بىر  دېگهنده كهم

ئاتالپ  دهسسىمهيدۇ، ئۇنىداستىخاننى  ئۇيغۇرالر. دۇئولتۇرۇشى ئهتراپىداداستىخان  ئهزالىرى

 ئۆتۈپئارقىسىدىن  كهلسه، ئولتۇرغانالرنىڭتوغرا  ئۆتۈشكه تهرىپىگهقارشى  داستىخاننىڭ. ئۆتمهيدۇ

 يېيىپ كهڭھامان  بولسۇن كۆپياكى  بولسۇنئاز  ئادهم مهيلى ئۇنىداستىخان سالغاندا  يهنه. بارىدۇ

. قارايدۇ بولىدۇ، دهپ كۆپ بهرىكهتمۇسالسا  يېيىپ كهڭداستىخاننى  چۈنكى. سالىدۇ، قاتلىمايدۇ

 - سوقۇش ئۆيده شۇسالسا  قىڭغىر. سالىدۇ ھالهتتهپاراللىل  تېمىغا ئۆي يهنهداستىخان سالغاندا 

 تهرىپىده بۇرجهك داستىخاننىڭقىزالر  ۋاقتىداتاماق  ئۇيغۇرلىرىدائىلى . جورۇيدۇ دهپ چىقىدۇماجرا 

 تهلىيى قىزنىڭقىلسا  شۇنداق ناۋادا. بار ئادهتقىلىدىغان  پهرھىززالىنىشتىن غى ئولتۇرۇپ
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بىر ئىشتا  ھهر ئهتىۋارالپ ئاالھىدهتوي قىلىمىغان قىزلىرىنى ، بالىالرنى ئۇيغۇرالر. كهلمهيدىكهن

 ۋهھالدا قىزالرنى  كۆرىدۇ، مۇناسىپياخشى  ئورۇنالشتۇرۇشنى ئىچىگه ھالهتياخشى  ئهڭ ئۇالرنى

. ئولتۇرغۇزىدۇ تهرىپىدهقارالغان  دهپاليىق  ئهڭياكى  تهرىپىدهيان  داستىخاننىڭك بالىالرنى كىچى

 پهرھىز سېلىشتىنقارىتىپ  تهرهپكهئىشىك  تهرىپىنىقاتالنغان  داستىخاننىڭ يهنه ئۇيغۇرلىرىئىلى 

. قارايدۇ هپكېتىدۇ، د يېنىپ ئهلچىسى تهرهپ ئوغۇل كهلگهن ئۆيگهقىلسا  شۇمۇنداق ناۋادا. قىلىدۇ

. ئىپادىسىدۇربىر  ئىرىمداشنىڭ دهپئوخشاش  بهرىكىتىنىقىز  بىلهنداستىخان  ئۇيغۇرالردىكى بۇ

. سۈرتمهيدۇقوللىرىنى داستىخانغا كېيىن، غىزالىنىپ بولغاندىن  ئۇستىده داستىخاننىڭ ئۇيغۇرالر

 رهنجىتىپ( ئۇيىتىدۇنى روھى ئۆلگهنلهرنىڭ يهنهسىرتىدا  بولغاننىڭ ئهدهپسىزلىك بۇقىلسا  شۇنداق

داستىخانغا  ئهمهس، بهلكىتائامغا  ئهرۋاھالر ئىشهنچلىرىده چۈنكى، خهلق. قارىلىدۇ دهپ) قويىدۇ

 قهسهم بىلهنداستىخان دهپ،  ”تۇرۇپتۇئالدىمدا داستىخان “ يهنه ئۇيغۇرالردا. ئامراقئىمىش

. كهتمهيدۇ قوپۇپاستىخاندىن د تۇرۇپقىلماي  دۇئا كېيىنتاماقتىن . بار ئهھۋالالرمۇقىلىدىغان 

 بهرىكهتقىلسا  يۇيمايدۇ، مۇشۇنداق سۇدا ئېقىن يۇيۇشتا كهتسه، ئۇنى بولۇپداستىخان كىر  ناۋادا

 مۇقهددهس نهزىرىده ئۇيغۇرالرنىڭقىسقىسى داستىخان . ئىرىمدايدۇ كېتىدۇ، دهپ ئېقىپ بىلهن سۇ

  . سانىلىدۇقاتارىدا  نهرسهئىرىملىك  ۋه

ساپال قوشۇق، پىياله، چىنه، ئاپقۇر، سايمانلىرى  يېيىشتاماق  هنئهنىۋىيئ ئۇيغۇرالرنىڭ

ياسالغان  سۆڭهكتىن ۋه بامبۇك يهنه ئۇيغۇرالر دهۋرىده ئىدىقۇت. ئىبارهت لېگهندىن ۋه ، تهخسهقاچا

خانلىقىدا  ئۇيغۇر ئىدىقۇت«گابائىن  ۋون ھهقته بۇ. ئىدى ئىشلهتكهن پىچاقالرنىمۇ ، ھهمدهچوكا

 بولىدۇكى، خهنزۇالرغاقارىساق  شۇنداقبىز “: بېرىدۇ مهلۇمات مۇنداقاملىق كىتابىدا ن» ھايات

داستىخان  يېيىلغان كهڭياكى  ئۈستهلپاكار  ۋاقىتتا يېگهنتاماق  ، ئۇيغۇرالرئوخشىمىغان ھالدا

 بىر خىل ئېسىلىدىغان بهلۋېغىغا ئاقسۆڭهكلهرنىڭچوكا . ئولتۇرىدۇ) يۈكۈنىپ(تىزلىنىپ  ئهتراپىدا

 كۆرۈشكه. لىنىدۇھېساب بولۇپ بويۇمتارقالغان بىر خىل  كهڭچوكا ، بولغاچقا بويۇمى زىننهت

... . يهيدۇ نهرسه بىلهنچوكا  سۆڭهك جۈپياغاچ چوكا ياكى بىر  جۈپبىر  بولىدۇكى، كىشىلهر

 يهنىالالر ) غىزالىنىشتا ئىشلىتىلىدىغان پىچاق(پىچاق  ۋهچوكىالر قوشۇقالر،  بهزى ئىدىقۇتتا
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   ①”.ساقلىنىپ قالغان

 چۈنكى. بولدى ئىشلهتمهيدىغان كۆپچوكىنى  كېيىن، ئۇيغۇالر دهۋرىدىن ئىسالمىيهت ئهمما

 ئېلىشقىسىپ  بىلهنچوكا  ئۇنى ئۈچۈنبولغانلىقى  نهرسه ئۇلۇغتاماق  قارىشىچه مۇسۇلمانالرنىڭ

 يېىيىشتىنتاماق  هنبىلچوكا تىن، سهۋهب شۇ. سانالغان بولۇپ ھۆرمهتسىزلىكتاماققا بولغان ـ 

قاتارلىق  لهغمهن يېيىلىدىغان بىلهنچوكا . كهلگهنقىلىپ  پهرھىز مهزگىلگىچه خېلى ئۇيغۇرالر

 ئۇيغۇرالرچوكا  مهزگىللهرده يېقىنقى ئهمما. ئادهتلهنگهن يېيىشكه بىلهنقولى  تاماقالرنىمۇ

چوكا  نهتىجىده. دىقال بولۇپئاساسلىق غىزالىنىش سايمىنى ، كىرىپ سىڭىپقايتا  تۇرمۇشىغا

 ئېتىقادىئىسالم  ئۇيغۇرالر. يوقىلىپ بارماقتا تهدرىجىي پهرھىزىمۇ يېمهسلىكتاماق  بىلهن

 يېيىشتىنئىشلىتىپ تاماق  قۇچا، قۇشۇقالرنى -ياسالغان قاچا  كۆمۈشتىن ۋه ئالتۇن سهۋهبىدىن

 پهيغهمبهرنىڭ ممهدمۇھه. چهكلىنىدۇئىش  مۇنداق ئائىلىلهردىمۇباي  ھهرقانچه. قىلىدۇ پهرھىز

 ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر: دهيدۇ مۇنداق ئهنھۇ رهزىيهلالھۇ بهرائه": دىيىلىدۇ مۇنداق ھهدىسلىرىده

 يهتته چهكلىگهن ئۇ... . ئىشنى قىلىشتىن توسقان يهتته ۋه بۇيرۇغانئىشنى قىلىشقا  يهتتهبىزنى 

 كۆرپىده هسلىك، مامۇقئىچم سۇقاچىدا  ، كۆمۈشتاقىماسلىق ئۈزۈك ئالتۇن: ئىش بولسا

 ئۇيغۇرالر تىنسهۋهب شۇ ②."قاتارلىقالر كېيمهسلىككىيىم  يىپهكلهرده نېپىز – ئولتۇرماسلىق، قېلىن

. چهكلىنىدۇئىشلىتىپ غىزالىنىشىن  قۇچىالرنى - ياسالغان قاچا  كۆمۈشتىن ۋه ئالتۇن قهدهرھازىرغا 

ياسالغان  كۆمۈشتىن ۋه ئالتۇنالىنىشتا غىز تهبىقىدىكىلهر يوقۇرى بهلكىئىلگىرى  ئىسالمىيهتتىن

 - خان  دهۋرلهرده كېيىنكى ئهمما. ئېنىق بولۇشىئىشلىتىپ تاماقالنغان  قۇچىالرنى -قاچا 

 ئوغۇللىرىغا –توي قىلمىغان قىز  يهنه ئۇيغۇرالر. چهكلىدى نهرسىلهرنى بۇنداق پادىشاھالرمۇ

ئىنتايىن  بۇ. جورۇيدۇ بولىدۇ، دهپ همكقىلسا رىزقى  مۇشۇنداق. بهرمهيدۇقاچىدا تاماق  پۇچۇق

  .قاراشتۇرتارقالغان بىر  كهڭ

                                                        
 تهزكىره يهرلىك شهھهرلىك تۇرپان، »خانلىقىدا ھايات ئۇيغۇر ئىدىقۇت«: گابائىن ۋون] گېرمانىيه[   ①

  .بهت – 66تهرجىمىسى،  نهشرى، خهنزۇچهئىشخانىسى  تهھرىرلىك
 ئابدۇلالجان، )»مهرجان لۇۋلۇئۇل«(» مارجانالر – ئۈنچه هرىفتىنش ھهدىس«: ئابدۇلباقىي فۇئاد مۇھهممهد   ②

 504، -503نهشرى، ئاي  – 12يىلى  - 2003نهشرىياتى،  خهلق تهرجىمىسى، ئۇيغۇرچه، شىنجاڭ ئابدۇكهرىم
  .بهتلهر –
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 ، يهنهباشقا چهكلىنىشتىن يېيىشتىنتاماق  ھالهتته تۇتقانرامىزان روزىسى  ئۇيغۇرالرنىڭ

 ھالهتته مۇشۇنداق ناۋادا. قىلىدۇ پهرھىزقاتتىق  ئىچىشتىنمۇ يېيىشتىن، سۇتاماق  ھالهتته جونۇپ

 ئهمهس، بهلكى قائىدهئىسالمىي  بۇ ئهمما. قارىلىدۇ بولىدۇ، دهپقمىسى ھارام لو يېسه، يىگهنتاماق 

خاس ھاجىپ  يۈسۈپ. نهتىجىسىدۇر قاراشتنىڭ ، دهپئىنتايىن ناپاكلىق جانابهتلىكنى

  : يازىدۇ مۇنداق ته» قۇتادغۇبىلىك«

  ئاشقا ناپاك كىشى، كهلمىسۇن يېقىن       2858 “

   ①”.ئىشى رىغسىزئې كىشىنىڭ ئېرىغسىز          

 ۋاقىتالردا يهنى، مهلۇم. قارايدۇچاغقا  -  ۋاقىت يېيىشته يېمهكلىكلهرنى قىسمهن يهنه ئۇيغۇرالر     

 ئاپتاپپهرهسنىڭ مهسىلهن، ئۇيغۇرالر. قىلىدۇ پهرھىز يېيىشتىن يېمهكلىكلهرنىخىلدىكى  مهلۇم

، قىلسا مۇشۇنداق ناۋادا. دۇقىلى پهرھىز چېقىشتىن ئهتىگهنده تهققاسالپ، ئۇنى خۇسۇسىيىتىگه

، باشقا ئۇندىن. قالماسكهنئامان  بولۇشتىن دۇچار تۆھمهتكه قۇرۇق كهچكىچه كۈنكىشى بىر 

 قالىدۇ، دهپ بولۇپ قهرزدار يېسه چېقىپ ئۈچكه پهيتىده زاۋالئارىسىدا  ئۇيغۇرالر يهركهندىكى

  .بار هتمۇئادقىلىدىغان  پهرھىز چېقىشتىن ئۈچكهچاغدا  شۇنداق ، ئهنهقاراپ

ياكى  مۇئامىلهناتوغرا  ھهرقانداقتاماققا قىلىنىدىغان  جهريانىدا يېيىشتاماق  ئۇيغۇرالر

 ئۇيغۇرالر. تۇرىدۇ تهكىتلهپ ئهدهپلىرىنىغىزالىنىش  ۋاقتىداتاماق  ھهر. چهكلهيدۇ ئهدهپسىزلىكنى

 ناۋادا. بېرىدۇرغا توي قىلمىغان قىزال ئۆيدىكى شۇ تۇنجىسىنى كېيىن، تاماقنىڭتاماق پىشقاندىن 

، باشلىقى ئائىلهئاندىن ، ئاندىن قىز باال، بىرىپ ئهشۇالرغا بىلهنكىچىك بالىالر بولسا ئالدى  ئۆيده

 ئهگهر. غىزالىنىدۇ بويىچه تهرتىپ دېگهندهك) ئانا( ئهتكۈچىئاخىرىدا تاماق ، باال ئوغۇلئاندىن 

تاماق . تىرىشىدۇساقالشقا  تهرتىپنى وقۇرىقىي سۇنغانداقاچا ، پىشىدىغان بولسا قېتىمداتاماق بىرال 

يېيىشتىن، قىلغاچ تاماق  يېيىشتىن، گهپتاماق  يۈرۈپ مېڭىپ ئۇيغۇرالر جهھهتته تهرزى يېيىش

 بۇرۇن يهۋېتىپتاماق يېيىشتىن، تاماق  تۇرۇپ كۈلۈشتىن، ئوسۇرۇشتىن، ئۆره يهۋېتىپتاماق 

تاماق  تۇرۇپ ، يېتىپقىلىشتىن غهيۋىتىنى رنىڭباشقىال يهۋېتىپتاماق ، مىشقىرىشتىن ۋهتارتىشتىن 
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 سۆزلهشتىن، باشقىالرنىڭتوال  ۋاقتىدا، تاماق )مۇستهسنا بۇنىڭدىن بوۋاقالر ۋهبىمار ( يېيىشتىن

. قارايدۇ دهپ بىھۆرمهتلىكقىلىشنى  بۇنداق. قىلىدۇ پهرھىزقاراشتىن قاتتىق كېلىپ لوقمىسىغا تى

 يهنه ئۇيغۇرالر جهھهتته قىياپهت. تهكىتلهيدۇي غىزالىنىشنى قىلما ئولتۇرۇپ، گهپ يېيىشتهتاماق 

تاماق  ئۇيغۇرالر. قىلىدۇ پهرھىز يېيىشتىنتاماق  ئولتۇرۇپ قىياپهتته يۆلىنىپ، تهكهببۇرانهئارقىسىغا 

ياكى  ۋه يۈكۈنۈپكىشى  ھهممهياكى ئولتۇرۇپ،  يانچهئايالالر قۇرۇپ،  بهدهشقان ئهرلهر يېگهنده

 ئولتۇرۇشنى ئېڭىشىپ سهلئالدىغا قويۇپ،  يهرگه پۇتىنىبىر قويۇپ، ىسىنى ساغر پۇتىغابىر 

 مۇتهپپهككۇر. كۆرىدۇيامان  يېيىشنىتاماق  ھالهتته ئولتۇرغان ، زوڭزۇيۇپغادىيىپ. تهكىتلهيدۇ

 ھهققىده ئۇسۇللىرىتاماقلىنىش  ئۇيغۇرالردىكى ئهسىرىده» بىلىك قۇتادغۇ«خاس ھاجىپ  يۈسۈپ

  :ئىدى قالدۇرغان مىسراالنى مۇنداق

  ،سېنىقىچقىرسا  بهگلهرئاشقا  ئهگهر               4128“

  .بۇنى ئۈگهن ، بهكةيئاش  بىلهن ئهدهپ

  ،ھېكىم ئهي بىلهنقول  ئوڭئال  يېمهكنى               4129

  .رهھىم رهھمانىربىسمىلالھىر  ئېيىت ئاۋۋال

  ،سۇلماغىل قولۇڭئالدىغا  كىشىنىڭ             4130

  .يىگىل ئالدىڭدىكىنى زېرهك، ئۆز ئىي

  غاجىما، سۆڭهك ھهمچىقارما پىچاق              4131

  .ئۇزاتما ئىندىمه، يېمهككىشىنى 

  ئالدىراپ تىقىپ، تۇيمىغۇردهك يېمه                 4132

  .ناز قىلىپ تۇرما يهنه ئايالالردهك

  قولىن، سۇنسائاشقا  ئۇلۇغ سېنىڭدىن                   4596

  .كېيىن ئۇزاتقىن شۇكى، قولۇڭنى يوسۇن

  ئالدىدىن لوقما ئالمىغىن، كىشىنىڭ                  4598

  .يېگىن شۇنى ئالدىڭدابولسا  نىمه
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  سۆڭهك، پىچاق چىقارما غاجىما              4599

  .بهكقىلما  ، تۈزۈتچاپقاق كهتمه بولۇپ

  ،ئاش ئۇ يىگۈلۈك قانچه ئولساڭمۇتوق             4500

  .ئاداش، قىل ھۆرمهت كىشىگه ئېشىله

  چاينىغىل، ئۇششاق چىشلهپ يېمهكلهرنى          4601

  .پۈۋدىمىگىل ئاغزىڭداقىزىق ئاشنى 

  ،سېرىداستىخان  يېمهكته سۈرۈنمه           4602

   ①”.پهيزلىرىكىشى  خۇلق، كهتمىسۇن تۈزهت

 كېيىۋېلىشباش كىيىمى  چوقۇمقا باشيېگهنده، تاماق مهزگىلگىچه، بىر  يېقىنقى ئۇيغۇرالردا

 ئهھۋالدا بۇھازىر . كۆرىلهتتىئىنتايىن يامان  يېيىشنىتاماق  ھالهتته ياالڭباش. قىلىناتتى تهلهب

 دهپ ئهھۋالياخشى  ۋهنورمال  يېيىشنىقولدا تاماق  ئوڭ ئۇيغۇرالر. بولدى ئۆزگىرىش نىسبهتهن

، قولدا قىلىش ئوڭياخشى ئىشالرنى . يدۇچهكله كۆرۈپيامان  يېيىشنىسول قولدا تاماق ، قاراپ

 بۇيرۇش تۇتۇشقاسول قولدا  نهرسىلهرنىناپاك   ۋهيامان تۇتۇش، قولدا  ئوڭ نهرسىلهرنىياخشى 

بايانالر  كۆپ ھهقته بۇ ھهدىسلىرىده پهيغهمبهرنىڭ بولۇپ، مۇھهممهد تهشهببۇسئىسالم دىنىدىكى 

 يېيىش تۇتۇپقولدا  ئوڭ ئۈچۈن، ئۇنىىقى بولغانل نهرسهغىزا پاك ، ھالدا مۇناسىپ. باردۇر

 ئاالھىده تهرتىبىگه يېيىشنان ئۇلۇغالپ، ناننى  ئۇيغۇرالر. كېلىدۇ ئۇيغۇن تهشهببۇسقا يۇقىرىقى

 ئۈچۈنبىلىش  ھېدىنىياكى  بولسۇن، تهمىنىياكى باشقا غىزا بولسۇن، نان  مهيلى. قىلىدۇ رىئايه

 قهتئىي يېيىشتىن يۈرۈپ مېڭىپ كۆتۈرۈپشقا تاماقالرنى ناننى ياكى با ئۇيغۇرالر. پۇرىمايدۇ ئهسال

 بولغۇڭنامرات “بولسا  يهۋاتقاننان   يۈرۈپ مېڭىپكىشى  بىرهر كىشلهرمۇھازىرقى . قىلىدۇ پهرھىز

نان  كهتكهن چېچىلىپيولدا  ئۇيغۇرالر. چهكلهيدۇ ھهرىكىتىنى بۇ ئۇنىڭ دهپ ”؟كهلدىمۇ

. سالىدۇئاغزىغا  پۈۋلهپياكى   قويىدۇ ئېلىپ چېتىگهبىر  ىڭيولن ئۇنىقالسا  ئۇچرىتىپ ئۇۋاقلىرىنى

يېيىشتىن،  تۇتۇپ ئۇشتۇشتىن، تهتۈرناننى بىر قولدا . تاشلىمايدۇ، خارلىمايدۇناننى  ھېچكىم
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 بۇنىڭ. قىلىدۇ پهرھىز بهك چېلىشتىن چالغاندهكداپ  كېسىشتىن، ھهم بىلهنناننى پىچاق 

 ئۇيغۇر يهرلهرده بهزى. ئادهتلهردۇر پهرھىزلىكققان چى كېلىپ ئۇلۇغالشتىنناننى  ھهممىسى

  ناننىڭقالغان  ئېشىپ يهپ ئۆزى ئۈستىدهداستىخان ، بارغاندا مېھماندارچىلىققائاياللىرى 

 بولۇپ تۇرماسقويسا بالىسى  قويۇپ ناۋادا. ئېلىۋالىدۇقويماي  قويۇپپارچىسىنى داستىخاندا 

  .قارايدۇ قالىدۇ، دهپ

 كهلتۈرۈلگهندهتاماق ئالدىغا  بىرهر. قىلىدۇ ئېھتىياتالالشتىن قاتتىق تاماق ت ئۇيغۇرالر

. ئۇيىالرمىشتاماق دېسه،  شۇنداق ناۋادا. قىلمايدۇ سۆزلهرنى دېگهندهك ”ئوخشىماپتۇ“تاماقنى 

 پهرھىز قويۇپ يۇقۇندىلىرىنىئاستىدا تاماق  يېمهسلىكتىن، قاچىنىڭ تۈگىتىپ پاكىزهتاماقنى  يهنه

) يېمىسه ، تۈگىتىپقويماي يۇقۇندىالرنىقاچىدىكى ( يېمىسه پاكىزهتاماقنى  ۋادانا. قىلىنىدۇ

قاراش  سېھرىيتوال  -ئاز  پهرھىزده بۇ. ئىكهنقاالر  بولۇپ سهتبالىسى  قىلغۇچىنىڭ شۇنداق

. ئېنىقچىققانلىقى  كېلىپ ئهنئهنىسىدىن تۇرۇشئىسراپچىلىققا قارشى  ئۇنىڭ بولسىمۇ، ئهمما

يهۋاتقاندا، بالىالر تاماق يهنى، . بار پهرھىز مۇنداق ئادهتتهئارىسىدىكى بىر  ىرىئۇيغۇرل يهركهن

 سۇيۇق“تهكىتلهپ، ئىستىمال قىلىشىنى  تهڭ سۇيۇقىنى بىلهن قويۇقى ئاشنىڭ ئۇالرنىڭ چوڭالر

دادىسىدىن  ئىچسه كېيىنقىسمىنى  يهۋېلىپ، سۇيۇق بالدۇرقىسمىنى  يېگهنده، قويۇقتاماقنى 

ئانىسىدىن  يېسه كېيىن ئىچىۋېلىپ، قۇيۇقىنى بالدۇرقىسمىنى  قالىدۇ، سۇيۇقىلىپ ئاير بالدۇر

پايدىلىق  ئهھۋالىغاقىلىش  ھهزىم قورقۇتۇپ، ئۇالرنىڭبالىالرنى  دهپ ”.قالىدۇئايرىلىپ  بالدۇر

قىزىقارلىق بىر  مهدهنىيىتىدىكى ئادهت - ئۆرپ بۇمۇ. تهربىيىلهيدۇ بېرىپ تۈس سېھرىي تهكلىپكه

. بار ئهھۋالمۇ چهكلهيدىغان يېيىشنىتاماق  ئولتۇرۇپ بوسۇغىدا يهنه ئۇيغۇرالردا. الدۇرئهھۋ

 - قۇت ئۆيگه ئولتۇرۇپ، شۇ بوسۇغىدا پاتىمهم ئهشمىس ۋاقتىداتاماق ، قارىغاندا ئېيتىشالرغا

 بوسۇغىدا پاتىمهم ئولتۇرۋالسا، ئهشمىسى بوسۇغىدا يىگۈچىتاماق  ناۋادا. تىلهيدىكهن بهرىكهت

 يېيىشكهداستىخاندا تاماق ئهمهلىيهتته، . تىلىمهيدىكهن بهرىكهت ئۆيگه ، شۇةد -  ولتۇرالمايدىكهنئ

 يېيىش ئولتۇرۇپ بوسۇغىدا تۇرىدىغانچىقىپ  - كىرىپ  نىسبهتهن، ئادهم خهلققه ئادهتلهنگهن

 ۇچىقىدىغانالرغىم -ئىشىكتىن كىرىپ  چهكلىمه بۇ ئۈستىگه ئۇنىڭ. لىنىدۇھېساب بىنۇرماللىق
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  .تۇقۇلمىدۇر ئهپسانىۋىيبولسا  ”ئولتۇرۇشى بوسۇغىدا پاتىمهمنىڭ ئهشمىس“. پايدىلىق

داستىخان  ئهمما. قىلىدۇ دۇئا كېيىنبولغاندىن  يهپتاماق  ئۈستىدهداستىخان  ئۇيغۇرالر

جىددىي  بولغۇچىالر يهپ ئهگهر. قىلمايدۇ دۇئابولغانالر  يهپ يهۋاتقانداتاماق  بهزىلهر ئۈستىدىكى

 دۇئابولغانالر  كهلسه، يهپتوغرا  قوپۇشقاقىلىپ داستىخاندىن  قېلىپ، دۇئا بولۇپى ئىش

 كۆتىرىپ ئېگىزياكى  توسىۋالىدۇ بىلهنقولى  ئۈستىنى قاچىسىنىڭ يهۋاتقانالرتاماق قىلىۋاتقاندا، 

 دۇئاقىلمىسا تاماقنى  مۇشۇنداق ناۋادا. تهدبىرىدۇر ئېلىشبىر خىل ئالدىنى  بۇ. تۇرىدۇ

ئارىسىدا  خهلق ھهقته بۇ. ئىكهنقاالر  بولۇپ زۆرۆرتوختىتىش  يېيىشنى ئۇنى ۋه االرىكهنبېسىۋ

  :     بار گهپبىر  مۇنداق

  ،دهۋالسۇن ، دېمىگهنلهرةد چىڭ دېسهڭ" بىسمىلال"

  .يهۋالسۇن ، يېمىگهنلهرةدبوش  دېسهڭ" شۈكرى"

 يهۋاتقانالرنىڭتاماق ، ىققىلىش ئارقىل دۇئاياكى  شۈكرىئالدىن ، بولغىنى دېمهكچى بۇنىڭدا

 مهجبۇربولدى قىلىشقا  قويۇپتامىقىنى  ئۇالرنىقويماسلىق ياكى  يهتكۈزۈپ تهسىر كهيپىياتىغا

  . ئىبارهتقىلماسلىقتىن 

بىر  ئىچسۇن سۇياكى  ئىچسۇنچاي  مهيلى جهھهتته، ئۇيغۇرالر ئۇسۇلىچاي ئىچىش  ۋه سۇ

 بولىدۇ مهكروھياكى چاي  سۇقىلسا  بۇنداق. مهيدۇئىچ تهرهپتىنبىر ، تىنىپ ئىچىگهقاچا  تهرهپتىن

 نۇرغۇن يهنه جهمئىيىتىده ئۇيغۇر ئهنئهنىۋىي. كۆرسىتىلگهن ئېنىق مهنبهلهردهئىسالمىي  دهپ

 كهلگهنئارىسدا ساقلىنىپ  خهلق. قىالتتى پهرھىزئىچىشتىن  ھالهتته تۇرغان ئۆره سۇنىمۇ كىشىلهر

بىرى ئىچىپ كهلسه، توغرا  ئىچىشكه سۇبىر قاچىدىن  همئادئىككى شۇكى،  ئادهتقىزىقارلىق بىر 

 ھهرگىزمۇ. ئىچىدۇئاندىن  تۆكۈۋىتىپئازراق  بۇرۇنئىچىشتىن  سۇنىبىرى  كېيىن، يهنهبولغاندىن 

 ھېسسىي بۇ. قاالرمىش ئۇرۇشۇپ ئادهمقىلسا ئىككى  مۇشۇنداق ناۋادا. ئىچمهيدۇئارقىدىن  ئۇالپال

بىر ئىرىملىق  كهلگهنئاساسىدا بارلىققا " قانۇنىيىتى شىشئۇچرى" سىھېرگهرلىكىدىكى تهسىر

چاي  ئادىتىده  ئىچمهك - يېمهك ئهنئهنىۋىي ئۇيغۇرالرنىڭ. خهلقتۇر چايخۇمار ئۇيغۇرالر. قاراشتۇر

 ھهرگىزمۇ قۇيغاندا پىيالىگه كېيىنبولغاندىن  دهملهپچاينى  ئۇيغۇرالر. ئوينايدۇرول  مۇھىمئىتايىن 
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چىقىپ  كۆپۈك پىيالىده قۇيغانداچاي . قۇيمايدۇ سورۇپچاينى  تۇپتۇ ئېگىز چهينهكنى

بىر   ئالغۇچىالرمۇ. سۇنمايدۇبىر قولالپ  سۇنغانداباشقىالرغا . قىلىدۇ دىققهت ئاالھىده كهتمهسلىككه

 كۆتۈرۈپقىزالر پىيالىسىنى  قۇيغانداچاي  پىيالىسىگه ، قىزالرنىڭبىر قاراشتا يهنه. ئالمايدۇقولالپ 

ئارىسىدا  ئۇيغۇرلىرىقاراش ئىلى  بۇ. قاالرمىش بولۇپقىز  يۈرۈشمهي، قېرىنىكاھى ه، بهرمىس

  .بار مۇتهركىب سېھرىيتوال  - ئاز  يهنهقارشىدىن باشقا  ئهخالق -ئهدهپ بولۇپ، بۇنىڭداتارقالغان 

، ئىسراپ قىلىشتىن مېۋىنى. بېرىدۇ ئهھمىيهت يېيىشكهپاكىز  يىگهنده مېۋه ئۇيغۇرالر

، قوغۇن، پىچقاندا تاۋۇز ۋه قوغۇن. قىلىدۇ پهرھىز چهيلهشتىن - ىشتىن، دهسسهپتاشلىۋېت

 يۇمىالق كېيىن، ئهشۇ كېسىۋهتكهندىن ھالهتته يۇمىالقئارقىسىدىكى ساپاق قىسمىنى  تاۋۇزنىڭ

قويسا  قويۇپ پۈتۈن ئۇنى ناۋادا. كېسىۋېتىدۇقىلىپ  پارچه تۆتشاپاقنى  ئىككى ياكى  شهكىلدىكى

دىيارىدىن  ئۇيغۇرالر. جورۇيدۇ ئوينايدۇ، دهپدومىلىتىپ چۆرگىلىتىپ، شاپاقنى  ۇالقيۇمجىنالر 

 -ئىككى  ئۇنى بىلهنئالدى  يېگهنده ئهنجۈر بولۇپ، ئۇيغۇرالر داڭلىق بهك ئهنجۈرچىقىدىغان 

 يۇمىالقشاپىالقلىماي . يهيدۇئاندىن  كېيىن كهلگهندىن ھالهتكهياپىالق شاپىالقلىۋېتىپ،  ئۇچىنى

 قىسسهسۇل« ھهققىده يېيىش شاپىالقلىۋېتىپ ئهنجۈرنى. قىلىدۇ پهرھىز سېلىشتىن ئېغىزغا ىالپېت

 ئازدۇرۇشى شهيتاننىڭ ھهۋۋا بىلهن ئادهم: قالدۇرۇلغان خاتىرىلهپ رىۋايهتبىر  مۇنداقدا » ئهنبىيا

 ۇغداي، ببىلدى كېيىن، نۇمۇسنىبولغاندىن  گۇناھكار يهپ بۇغداينى يېمهكلىك چهكلهنگهن بىلهن

. قالدى تهڭلىكتهخىجالىتىدىن  يالىڭاچلىق ھهم. كهلدى قىلغۇسى تهرهتقورسىقىنى ئاغرىتىپ 

سورىۋىدى، ياپراق  نهچچهبىر  ئۈچۈن يېپىش ئهرۋىتىنى ئهلهيھىسساالم ئادهم بىلهن شۇنىڭ

 نخىجالهتچىلىكتى ھهۋۋانىڭ بىلهن ئادهم ئهنجۈر ئهمما. بهرمىدىقىلىپ ياپرىقىنى  رهت دهرهخلهر

 ئىچىده خهلق ئۇنى ئۈچۈن تۆھپىسى بۇ ئهنجۈرنىڭ تهئاالئالالھ . بهردىياپرىقىنى  ئۈچۈن قۇتۇلۇشى

 ئۈچۈن، ئهنجۈرگه بهرگهنلىكى رۇخسهتسىز ئادهمگهياپرىقىنى  ئهمما. قىلدى مېۋه ئهزىز ئهڭ

 يېيىش) شاپىالقلىۋېتىپ( كاچاتلىۋېتىپ يىگهنده مېۋىسىنى ئادهملهر ۋهبىرىش  مېۋه چېچهكلىمهي

 شاپىالقلىۋهتكهنده، ئۇنىڭ مېۋىسىنى ئهنجۈر دهرۋهقه. رىۋايهتتۇربىر  بۇ ①”.بهردىجازاسىنى 

                                                        
نهشرى، ئاي  -  3يىلى  – 1988نهشرىياتى،  ئۇيغۇر قهشقهر، »ئهنبىيا قىسهسۇل«: رابغۇزىي نهسرىددىن   ①
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 ئهھۋالغا بۇ. بولىدۇياخشى  كۆپ يېگهندىن پېتى ئۆز بۇ. ياخشىلىنىدۇ تهمىتارقاپ  سۈيى ئۇنىڭ

يىلتىز  چوڭقۇر خېلىئارىسىدا  خهلق چۈشىنىش شۇنداق ۋهقىلىش  سهۋهب رىۋايهتنى يۇقىرىقىدهك

 تهڭال ئادهمئىككى  يېسه، ئۇ تهڭ ئادهمئىككى  شاپتۇلنىبىر “ يهنه ئىچىده خهلق. ئىشهنچتۇرتارتقان 

  .قاراشتۇر خۇراپىيئىنتايىن  بۇ. بار قارارشمۇ پهرھىزلىك دېگهن ”قالىدۇ ئۆلۈپ

 ئادهتلىرى پهرھىز يۇقىرىقىدهك ئۇيغۇرالردا جهھهتته ئۇسۇلى يېيىشتاماق ، قىسىسى

بىر  يهنه ئۇيغۇرلداردا جهھهتته تهرزىقىلىش  ئىستېمال ئىچمهك – ئهمهلىيهتته، يېمهك. نغانساقال

 يهرده بولۇپ، بۇبار  چهكلىمىلهرمۇ خاراكتېرلىكتىبىي  ۋه چهكلىمىلهرئالغان  تۈسىنى ئهخالققاتار 

  .قىسقارتىمىز تونۇشتۇرۇشنى ئۇالرنى

  پهرھىزلهردائىر  تهييارالشقاتاماق . 3

بىز . لىكتۇرمۇناسىبهت بىلهن پهرھىزلىرى يېمهكلىك پهرھىزلهرئاالقىدار  ييارالشقاتهتاماق 

بوغۇزلىغان،  مۇسۇلغان بوغۇزلىغاندا، غهيرىكاال  ۋهتىلغا ئالغان قوي  سهھىپىلهردهئالدىنقى 

قارالغان  دهپ ، مۇقهددهسئالدىدا بوغۇزالنغان، بۇتالرنىڭ بىلهننامى  غهيرىنىڭئالالدىن 

 بوغۇزلىغاندىن ۋهقالغان  ئۆلۈپ ئۆزى بىلهن لهرسهۋهب بوغۇزالنغان، ھهرخىل ئۈستىده تاشالرنىڭ

. ئىدۇقتىلغا ئالغان  چهكلهنگهنلىكىنى يېيىش گۆشىنى ھايۋانالرنىڭ ئېقىتىلمىغان قېنى كېيىن

. بولىدۇ تهئهللۇق كاتىگورىيىسىگه پهرھىزلهردائىر  تهييارالشقا يېمهكلىك مۇشۇالرمۇ ئهمهلىيهتته

پىچاق  ، تهكرارچىقماي جېنىبىرال پىچاق سالغاندا  كىشلهر قىسمهن بوغۇزلىغاندا، يهنه چارۋىالرنى

 ھايۋان ئۇيغۇرالر شۇڭا. قىلىدۇ پهرھىز يېيىشتىن گۆشىنى ھايۋاننىڭ ئۆلتۈرۈلگهن سۈرۈپ

 بوغۇزالشمالنى  بىلهنال سۈرۈشبىر پىچاق تۇتۇپ،  ئۆتكۈرپىچاقنى ئىنتايىن  بوغۇزلىغاندا

. تاشلىمايدۇ ئۈزۈپبوينىنى  بىلهنالبىر پىچاق  بوغۇزلىغاندا ئهمما. ئوياليدۇ يېتىشنى هقسىدىگهم

 يۇلۇنىنىئاندىن  كېيىنبولغاندىن  ئېقىپ تۇلۇققان ئۈزۈپ،  تومۇرىنى بويۇن بىلهنئالدى  بهلكى

  . ئۈزىدۇ

ىغا ئارلىشىشتىن ئىشلىر ئېتىش ئهرلهرتاماق. ئېتىدۇئايالالر  ئاساسهنتاماقنى  ئۇيغۇرالردا

                                                                                                                                                                             
  .بهتلهر – 25، -  24ئۇيغۇرچه، 
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 ھهتتا ئائىلىلهرده بهزى. ئهتمهيدۇزادىال تاماق  ھالهتته جۇنۇپ يهنه ئايالالرمۇ. قىلىدۇ پهرھىز

تاماق  يهنهئايالالر . بار ئهھۋالالرمۇئىشلىرىغا ئىشتىراك قىلمايدىغان  ئېتىشئايالالر تاماق  ھېيىزدار

 تاماقنىڭ پهرھىز بۇ. تۇرمايدۇ ھالهتته ياالڭباشتاق ئهتكهندهقاراپ تاماق  بولىدۇ، دهپ مهكروھ

ئاياللىرى تاماق  ئۇيغۇر. كېرهكبولسا  چهكلىمه قويۇلغان ئوتتۇرىغاھالدا  بىرلهشكهن بىلهنپاكلىققى 

توغرا  تۇتۇشقا ۋه كۆتۈرۈشئىككى قولدا . ئىشلىتىدۇقولىنى  ئوڭئاساسىي ئىشالرغا  جهريانىدا ئېتىش

 تۇغماسجايالردا  قىسمهن يهنه. قىلىدۇ پهرھىز ئېتىشتىناماق سول قولىنى ئىشلىتىپ تكهلمىسىال، 

ناچار  يوشۇرۇنغان تىلهكياخشى  بۇ. بار ئىشالرمۇقىلىدىغان  پهرھىز ئېتىشىدىنتاماق  ئايالالرنىڭ

  .ئهمهس نهرسهخوراپاتلىقتىن باشقا 

 خېلى يغۇرالربولۇپ، ئۇ تۇز ماتېرىيالى تېتىتقۇ ئهنئهنىۋىي ئىگهتارىخقا  ئۇزاق ئۇيغۇرالرنىڭ

 دهۋرلهردىال قهدىمكى. بىلگهن تهڭشهشنى تهمىنىئىشلىتىپ تاماق  تۇززاماندىال  قهدىمكى

باشقا  تۇرمۇشنىڭ ۋهئىشلىتىش  ، ئۇنىقاراپ دهپ نهرسهئىرىملىك  تۇزنى لىرىمىزئهجداد

 سمۇقهدده تۇزنى ئۇيغۇرالر. قىلغان پهيدا ئادهتلهرنىخىل  - خىلمۇ تهققاسالشتا ساھهلىرىگه

 ئارالشتۇرۇلغان قىلىدۇ، تۇز قهسهم بىلهن تۇز ئهزىزلهيدۇئىنتايىن  ، ئۇنىقاراپ دهپ نهرسه

 ، تۇزقىسمى بولغاچقا ىتهركىب مۇھىم تائامنىڭ تۇز. قارايدۇ بىلهن ھۆرمهت نهرسىگه ھهرقانداق

 تۇزغا ۇرالرئۇيغ. شهكىللهنگهن ئادهتلهر پهرھىزلىكبىر قاتار  جهھهتتهتاماققا ئىشلىتىش  ۋه ئېرىتىش

 نهرسىلهرئارىالشقان  تۇز. قىلىدۇ پهرھىز دهسسهشتىن نهرسىگه ھهرقانداقئارىالشقان  تۇزياكى 

 كېتىدۇ، دهپقولدىن  بولىدۇ، بهرىكهت كۆر كۆزىقىلسا  تاھارهتكىچىك  - چوڭجايغا  تۆكۈلگهن

 ، ئادهمغاجايالر تۆكمهي، مهخسۇس يهرگه كهلگهنال ئۇدۇل تۇزنى تىنسهۋهب شۇ. ئىرىمدايدۇ

 تۇز زاۋالدا. چىاليدۇ ۋاقىتىدا سهھهر ئاساسهن تۇزنى ئۇيغۇرالر. تۆكىدۇ ئورۇنالرغا دهسسىمهيدىغان

. قىلىدۇ پهرھىزچىالشتىن  تۇز پهيتىده دهپ، زاۋال قالىدۇ بولۇپ كۆزلۈك يېشىلچىلىسا بالىسى 

. ساقالنغان ھهم ادهتمۇئقىلىدىغان  پهرھىزچىالشتىن  تۇز كۈنىده سهيشهنبه يهنهئارىسىدا  خهلق

چالش ياخشىلىق  كۈنده بۇ نهرسىنى مۇقهددهس تونۇلغاچقا، تۇزدهك دهپ كۈن نهس سهيشهنبه

 گۆش ئىشلىتىدۇ، ھهرگىزمۇ سۇچىالشتا پاكىز  تۇز يهنه ئۇيغۇرالر. قارايدۇ كهلمهيدۇ، دهپ ئېلىپ
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 ھالهتته كۆزلۈك ېشىليقىلسا بالىسى  مۇشۇنداق. چىلىمايدۇ تۇز سۇداشورپىسىدا ياكى ئىسسىق 

سالغاندىن  تۇزنى ۋه سۇ سوغۇقئاندىن قويۇپ،  ئورۇنغا مهلۇم تۇزلۇقنىچىلىغاندا  تۇز. تۇغۇالرمىش

 بىلهنقول  ھهرگىزمۇ ئهمما. ئېرىتىدۇ ئىلهشتۈرۈپ نهرسىلهرده دېگهندهكياكى چوكا  قوشۇق كېيىن

ياخشىلىق قىلسا يامانلىق ( ”شورلۇقئىلىكى “قىلسا  مۇشۇنداق ناۋادا. ئىلهشتۈرمهيدۇ تۇزنى

 دهپبار  قۇۋۋىتى سېھرىي تۇزنىڭئارىسىدا  خهلق. قارايدۇ دهپ قالىدۇ بولۇپ) كۆرىدىغان

 ئېشىپ ئهمهلگهقارغىش  ، شۇپىچاقتا قوچىغاچ باشقا باشقا بىرىنى قارغىسا ئىشهنگهنلىكتىن، تۇزنى

 تۇرۇپ قوچۇپپىچاقتا  تۇزنى ركىشله شۇڭا. مهۋجۇد قاراشمۇ سېھىرگهرلىكبىر  دهيدىغان قالىدۇ

ياكى  قاغىمايدۇباشقىالرنى  كهلسىمۇ، ئهمماتوغرا  ئېرىتىشكه قوچۇپپىچاقتا  ناۋادا. ئېرىتمهيدۇ

 تهرهپلهرگه بولۇڭ پۇتالشمايدىغان ئادهم تۇزلۇق ئۆيلىرىده ئۇيغۇر ئهنئهنىۋى. ئوقۇمايدۇ لهنهت

. قويۇلمايدۇ قويۇپ ئوچۇق ئېغىزى ۇزلۇقنىڭت كېيىنبولغاندىن  ئېلىپ تۇزنى تۇزلۇقتىن. قويۇلىدۇ

 ئىشهنچلىرىده  ئۇيغۇرلىرنىڭ يهركهن. قۇيارمىشسىيىپ  تۇزغا ، شهيتانقىلسا مۇشۇنداق ناۋادا

) كاپىلدايدىغان( سۆزلهيدىغانئانىسى توال  قېينى ، كېلىننىڭقويسا ئوچۇقئاغزىنى  تۇزلۇقنىڭ

ئورنى  يۈرسه يۆتكهپتوال  بۇياققا -  ئۇياق تۇزلۇقنى يهنه ئۇيغۇرالر.  ئىكهنقاالر  بولۇپ

 ئائىلىنىڭبىر  تۇزقاراشالردا  بۇ. قارايدۇ دهپ قالىدۇ بولۇپ كۆچىدىغان ئۆيتوال ، ئىسسىمايدىغان

 تۇنجى كۆچكهنده ئۆي ئۇيغۇرالر ئهھۋالنىخىل  بۇبىز . قىلىنىدۇ سىمۋۇل بهختىگه ۋه بهرىكىتى

 تهۋهسىدىكى قهشقهر. قىالاليمىز تهسهۋۋۇر تىدىنمۇئادىبارىدىغان   كۆچۈرۈپ تۇزلۇقنى بولۇپ

 دهپ كېتىدۇ بهرىكىتى كىرسه، ئۆينىڭسوراپ  تۇز كۈنى چارشهنبهخوشنىالر  ناۋادا ئۇيغۇرالردا

. ياسايدۇئوچاقالرنى شوردىن قىلىنغان اليدىن  ۋه تونۇر ئۇيغۇرالر. بهرمهيدۇ ئارىيهتكه تۇزقاراپ 

 تۇز. سېپىدۇ تۇز يۈزىگه ئوچاقنىڭ ۋه كېيىن، تونۇرندىن ئوچاقالرنى قىزىتىپ بولغاتونۇر، 

ياسىلىدىغان كىچىك  پۆپىكىدىن ، قۇمۇشنىڭئاتىلىدىغان دهپ" سهپكۈچ" ئۇمۇمهن سهپكهنده

ئىلىكى " سهپسهقولدا  تۇزنى ناۋادا. قىلىدۇ ئېھتىيات سېپىشتىن بىلهنقول . سېپىدۇ بىلهن سۈپۈرگه

 مهنىدهئوخشاش  بىلهن پهرھىزى ئىلهشتۈرمهسلىك تۇزنىقولدا  بۇ. جورۇيدۇ بولىدۇ، دهپ" شورلۇق

  .قويۇلغان ئوتتۇرىغا
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 يهنه جهريانىدا ئېتىشتاماق ، قاراپ دهپ مۇقهددهس ئاشلىقالرنىمۇقاتارلىق  ئۇن ئۇيغۇرالر

 يۇيمىغانقولنى  بۇرۇن ئېتىشتىنتاماقنى  ھهرقانداقئايالالر . قىلىدۇ رىئايه پهرھىزلهرگهبىر قاتار 

 ياالڭباشتاق ئېلىشتا تهڭنىگهياكى  جاۋۇر ئۇننى. كهلمهيدۇ بېشىغائاشخانا ياكى قازان  هتتهھال

ئوخشاشلىق  يهنه. قىلىدۇ پهرھىز ئېلىشتىن ئۇن قويۇپ ئېچىپئىشىكنى ئېلىشتىن،  ھالهتته

ئېلىپ،  ئويۇپ ئوتتۇرىسىدىن تاغارنىڭئالغاندا   ئۇنئايالالر تاغاردىن ، ئاساسىدا قانۇنىيىتى

 دهپ بولمايدۇ بهرىكىتى كېتىپ، ئۇننىڭ ئويۇلۇپ بهرىكىتى ، ئۇننىڭقىرىپ ئالمىسا ۆرىسىدىنچ

ئهھۋالدا،  بۇنداق. كېلىدۇتاسقاشقا توغرا  ئۇنىئايرىلمىغان بولسا  كېپىكى ئۇننىڭ ناۋادا. قارايدۇ

 مۇشۇنداق ناۋادا. قاقمايدۇ ئۇرۇپ قويمايدۇ، ئهلگهكنى قويۇپ كېپهكنى ئهلگهكتهتاسقىغاندا  ئۇن

 زاۋال ، يهنهئالغاندا ئۇن ئۈچۈن يۇغۇرۇش خېمىر. جورۇيدۇ كېتىدۇ، دهپنامراتلىشىپ  ئۆيقىلسا 

 خېمىر. بولماسمىش بهرىكىتى ئۇننىڭقىلىپ سالسا  بۇنداق. قىلىدۇ ئېھتىيات ئېلىشتىن ئۇنى ۋاقتىدا

 ھهمرىيىباال اندا، تۇغقباال  قىلغۇچى ، شۇنداقئالسا ئۇن تهڭنىگهقاچا ياكى  ھۆل يۇغۇرۇشتا

 ئۇننىڭ يۈزىگه تهڭنهياكى  جاۋۇر ھۆل بۇ. قىلىدۇئىرىم  دهپ تۇرىۋالىدۇ چۈشمهي

 خېمىر. قارىشىدۇر سېھىرگهرلىكقىلىپ چىقىرىلغان ئوخشاتما  تهسهۋۋۇر چاپلىشىۋېلىشىدىن

 نىڭ، خېمىرئايالنغاندا خېمىرگه  ئۇن. يۇغۇرىدۇئاستا  چېچىۋهتمهي ئۇننى جهريانىدا يۇغۇرۇش

 يۇغۇرۇشتىن، چهيلهشتىن ئۆرۈپ ئۈستىگه يۈزىنىسىلىقالنغان  تېگىپ جاۋۇرغاياكى  ۋه تهڭنه

 خوتۇن - ئهرياكى  ئۆرۈيمىش يۈزئايالىدىن  ئېرى خوتۇننىڭقىلسا  شۇنداق ناۋادا. قىلىدۇ پهرھىز

 ئۇيغۇر. رقاراشتۇ خۇراپىيئالغان  ئهۋج خېلىئارىسىدا  ئۇيغۇرلىرى يهركهن بۇ. كېتهرمىش يېنىشىپ

قارىتىپ  تهرهپكه ئۈستى يۈزىنىسىلىق  كېيىن، خېمىرنىڭبولغاندىن  يۇغۇرۇپ خېمىرئاياللىرى 

 ئۇيغۇرالرنىڭ. قارايدۇ چىقىدۇ، دهپ كېلىپ ئاقىۋهت يوقۇرىقىدهك قىلسىمۇ بۇنداق. قويمايدۇ

 ېرىپالب ياردهم بولدۇرۇشقا خېمىرنى بولۇپ، ئۇ نهرسهئىرىملىك  تۇرۇچ خېمىر ئهنئهنىسىده

 تۇرۇچنى خېمىر ئائىلىلهرده شۇڭا. تونۇلىدۇ سۈپىتىدىمۇنىشانى  بهرىكهت -قوت  يهنهقالماستىن 

 ئېلىپ ئارىيهتكهخوشنىالردىن  قالىدىكهن، دهرھال ئۈزۈلۈپ ئۆيده خېمىرتۇرۇچ. قويمايدۇ ئۈزۈپ

 بېرىشتىن ىيهتكهئار خېمىرتۇرۇچنى كىشىلهربىر قىسىم  ھهتتا. قايتۇرىۋېتىدۇ ۋاقتىدىال ئۆز يهنه
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كىشى باشقىالردىن  بىرهر ئهگهر: بار گهپبىر  مۇنداق ئۇيغۇرلىرىدا يهركهن ھهقته بۇ. قىلىدۇ پهرھىز

ئىششىپ " ئۇنى كهتسه، كىشىلهر ئۆلۈپ ئۈلگۈرهلمهي ئېلىپ، قايتۇرۇشقا ئارىيهتكه تۇرۇچ خېمىر

 خېمىرتۇرۇچنىڭ ئهممابولمىسىمۇ، قاراش  كهسكىن گهرچه بۇ. قىلىدۇ تهنه دهپ" ئۆلۈۋاپتۇ

  . دااللهتتۇرقىلىنغان  قايتۇرۇشقا بالدۇرراق ئۆتنىنىئالغان ئاساسهن،  ئاالھىدىلىكىگه كۆپىدىغان

ئېتىدىغان،  يېيىپ خېمىرنى چۆپ. چۆپتۇربىرى  تاماقلىرىنىڭ مهشھۇر ئۇيغۇرالرنىڭ

 چۆپنىڭ ته» تۈرك لۇغاتىت دىۋانۇ« كاشغهرىي مهھمۇد. غىزادۇر كۆپپايدىسى سىڭىشلىك، 

سۇپۇرا، يايغاندا  چۆپنى ئۇيغۇرالر. زامانىدا ئىجاد بولغانلىقىنى تىلغا ئالغان زۇلقهرنهين ئىسكهندهر

، ئاشتاختا ئۇيغۇرالر. بىر قىسىم ئىرىملىك قاراش بار جهھهتتىمۇ بۇ. ئىشلىتىدۇ نوغۇچ ۋهتاختا 

 ناۋادا. ئايرىۋېتىلمهيدۇ ئۇالر قويۇلىدۇ، قويۇپجايغا  ، ئېگىزخالتا تىكىپ مهخسۇس سۇپرىنى نوغۇچ

 نوغۇچنى ىبلهنئاشتاختا  يهنه. ئىكهنقاچار  ئايرىۋهتسه، بهرىكهت نوغۇچنى بىلهنئاشتاختا 

سىلىق ئېلىپ، سىلىق  ئالمايدۇ، بهلكى بىلهنقوپاللىق سوقۇپ، قويغاندا قاتتىق  ۋهئالغاندا 

. قويىدۇيانتو دهپ،  كېتىدۇ للىشىپكهمبهغهقويسا  تىكلهپ نوغۇچنى بىلهنئاشتاختا  يهنه. قويىدۇ

 چۈشۈپ يهرگه يۇقۇندىلىرى ئۇن يېپىشىۋالغان نوغۇچقا ۋهقىلمىغاندا ئاشتاختا  بۇنداق ئېھتىمال

. بار ئهھۋالالرمۇئوخشىتىلىدىغان  ئهرلىككه يهنه نوغۇچ. مۈمكىن كېتىشى دهسسىلىپ ۋه كېتىشى

قىلسا قىز  شۇنداق. كۆرىدۇيامان  نوقۇشنىى ياك ئۇرۇش بىلهن نوغۇچقىزالرنى  مهسىلهن، ئۇيغۇرالر

 ئهرلىككه نوغۇچنىڭ بۇنىڭدا. قارايدۇ دهپ قالىدۇ ئولتۇرۇپچىقماي  بولىدۇ، ئهر بىتهلهيباال 

 دهپئاالمىتى  يامانلىقنىڭھامان  ئۇرۇشقىزالرنى  بىلهن بولۇپ، ئۇنىڭ ىيۇشۇرۇنقىلىنىش  سىموۋل

قىلىشنى  بۇنداق. قىلىدۇ پهرھىز يېىشتىن چۈپلهپئاشنى  يېيىمئاياللىرى ئىككى  ئۇيغۇر. تونۇلغان

  .قارايدۇ يارىماپتۇ، دهپ سۈننىتىگه پاتىمهمنىڭ ئهشمىس

باشقا  ئهلىنىڭ ھهزرىتى يهنى( قۇرداشلىرى پاتىمهنىڭ ئهشمىس رىۋايهتلىرىده خهلق

 ئۇيغۇرالر. نئىكهقىالر  رهشىك پاتىمهدىن بىلهن سۈپۈتلىرى ۋهقىلىقلىرى  يۇقىرىقىدهك) خوتۇنلىرى

 سۇپۇرىنىئىيتىشالرغا قارىغاندا . قارايدۇ دهپ نهرسهئىرىملىك  سۇپۇرىنىمۇئاش يايىدىغان 

 ئۆيده سالىدىكهن، شۇ يۇۇپ سۇپىرىنى بولۇپ، ناۋادا سۈننهتقالغان  پاتىمهدىن يۇيماسلىقمۇ
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توغرا  ۇيۇشقاي. تۇتىدۇ، يۇيمايدۇ پاكىزه سۇپۇرىنىئاياللىرى  ئۇيغۇر شۇڭا. بولمايدۇ بهرىكهت

 قهدهرئىمكان . قويمايدۇ قۇرۇق سۇپۇرىنى يهنه ئۇيغۇرالر. يۇيىدۇ ئېيىدىالرامىزان  كهلسه، پهقهت

 قېقىشتىنمۇ سۇپۇرىنى يهنه. قاالرمىش بولۇپ قۇرۇق سۇپۇرابولمىسا . قويىدۇ بىلهن ئۇنتوال  -ئاز 

. ئىكهن كېتهر توزۇپ ئۆيدىن ۋه سۇپۇرىدىن قىلسىمۇ، بهرىكهت قىلىدۇ، مۇشۇنداق پهرھىز

 يهرگهياكى  تاشلىۋېتىشتىن. قويىدۇسىلىق ئېلىپ، سىلىق  قويۇشتا ئېلىپ سۇپۇرىنى ئۇيغۇرالر

كىشى  ، شۇتاشلىسا قارىشىچه، سۇپۇرىنى ئۇيغۇرلىرىنىڭ خوتهن. قىلىدۇ پهرھىز قويۇشتىنتاشالپ 

. ئىكهن كېتهر چۈشۈپ قولىدىن ماڭغۇچىالر كۆتۈرۈپ ئۇنى تاۋۇت سېلىنغان ، ئۇبولغاندا ۋاپات

. قويىدۇجايىغا  ، ئۆزىيىغىپ ئۆزى ئىمكانقهدهر كېيىنئىشلىتىپ بولغاندىن  سۇپۇرىنىئايالالر 

توغرا  يىغىۋېتىشكه ئۇنى ئادهمئىككىنچى ، بولسا ئىشلهتكهن ۋهيايغان  سۇپۇرىنى بىرهرسى ناۋادا

 بۇنداق. يىغىدۇئاندىن  كېيىن دهۋهتكهندىن" كېتىىتىمىشتويغا  ئېگىسى سۇپۇرىنىڭ"كهلسه، 

 كېتىشىئالمىشىپ  ئۇنىڭ. نىشانىدۇر بهرىكهت ئۆيدىكىبىر  شۇكى، سۇپۇرا سهۋهبى دېيىشنىڭ

 سۇپۇرابولسا  دېگىنى" كېتىپتىمىشتويغا ". كهتكهنلىكىدىن، بىشارهتتتۇرئالمىشىپ  بهرىكهتنىڭ

 يۈرىۋاتقانلىقىنى ۇررامخ -تويالردا خوشال  بولغاندىمۇھايات ئىكهنلىكىنى، ھايات  ئېگىسىنىڭ

 ئېلىشقويىدىغان ئالدىنى  ئوتتۇرىغاقىلىپ  سهۋهبيامانلىققا قارشى  تهسهۋۋۇردىكى ھېلىقىدهك

 نهرسىلهرنىقاتارلىق  گهزنه، رىپىدهئىشلىتىلىدىغان  بېقىشقانان  يهنهئاياللىرى  ئۇيغۇر. تهدبىرىدۇر

. ساقاليدۇ  ، ئهشۇنىڭداخالتا تىكىپ مهخسۇس ئۈچۈن قوندۇرماسلىق چاڭ -توپا . ساقاليدۇپاكىز 

. قىلىدىغان ئىش بار پهرھىزرىپىدىنى ياماشتىن  ئادهتتهئارىسىدىكى بىر  ئۇيغۇرلىرى يهركهن

 ئۆيىده ئېرىنىڭ كېيىنقىز بالىسى ياتلىق بولغاندىن ، توال يامىسا ، رېپىدىنىقارىغاندا ئېيتىشالرغا

 يۆلهكتهيار ( يۆلهپ ئۇنىئانىسى  -ئاتا  سهۋهبىدىن ئىقتىسادىي قىيىنچىلىق ۋه مۇقىملىشالماسلىقى

  .قاراشتۇر خۇراپىي شهكىللهنگهنئوخشاشلىق ئاساسىدا  بۇمۇ. ئىكهن كېتهر ھېرىپ) يۆلىۋېلىپ

قاتارلىق تاماق  تهگلىكقازان قويىدىغان ، قاچاچۇكا،  - ، قوشۇققازان يهنه ئۇيغۇرالر

. چهكلىنىدۇئىشالردىن  دىغان، دهسسهيدىغانئۆتىئاتالپ  ھۆرمهتلهپ، ئۇالرنىسايمانلىرىنى 

 سىزسهۋهب( كېتىدۇقازان قارىسىدىن ئاتلىسا قارىغا بولىدۇ، ئاغرىقچان  پۇتىقازاننى ئاتلىسا 



 240

 ۋهنى ئاتلىسا )  تۈۋرۈك( تهگلىك، قازان قويىدىغان )دېمهكچى قالىدۇ تۆھمهتكه، ئۇۋالچىلىققا

تاماق سايمانلىرىغا جورۇپ،  دهپ قالىدۇ بولۇپئاقىدىغان  يىرىڭ قۇلىقىدىن بالىسىنىڭ تهپسه

 يهنه ئىشهنچىسىده ئۇيغۇرالرنىڭ. چهكلهيدۇقىلىقالرنى  ئهشۇنداق لىنىدىغانھېساب ھۆرمهتسىزلىك

كهسسه،  نهرسهبىر  ئۈستىده تۇۋاق. كېتىدۇ بهرىكهت ئۆيدىن ، شۇقىرسا بىلهنقازاننى ساپلىق 

 چىنىلهرنىڭ بىلىمهيدىغان، بهلكى سۈركهپنى قازانغا پىچاقدهيدىغان،  قالىدۇ بولۇپبالىسى گاچا 

 كۆپىنچىسى ئادهتلهرنىڭ بۇ. بار ئادهتلهر بىلهيدىغان بىلهنتاش  بىلهيياكى  بىلهن تهرىپىئاستى 

 سېھىرگهرلىكى ھېسسىيخاس  تهپهككۇرغا ئىبتىدائىيئاساسى  ئۇنىڭ. ئادهتلهردۇر خۇراپىي

 نهرسهبىر  ئۈستىده تۇۋىقىقازان مهسىلهن، ( مهنلىرىقىس. پرىنسىپىدۇر" ئوخشاشلىق"ئىچىدىكى 

 پاكىزه تۆشۈكلۈكنى ئۈچۈنئاياللىرى  ئۇيغۇر. ئادهتلهردۇر خاراكتېرلىك تهجرىبىۋىي) توغرىماسلىق

 ئۆز ئىمكانقهدهرئايالالر بولۇپ، ئىپادىلىرىدىن بىرى  كۆرگهنلىكنىڭ ـ تهربىيه تۇتۇش قۇرغاق ۋه

 ئهھۋالىغا جاينىڭ ئېتىدىغانتاماق . تىرىشىدۇ تۇتۇشقا قۇرغاق پاكىزه، رهتلىك، تۆشۈكلىكىنى

ئارىسىدا  خهلق. بولىدۇچىقارغىلى  يهكۈننى قىسمهن ھهققىده تهبىئىتى ئايالنىڭبىر  بهزىدهقاراپ 

: بار چهكلىمهبىر  مۇنداق ئېيتىلىدىغان ئۈندهپ تۇتۇشقا قۇرغاق ۋه پاكىزه تۆشۈكلۈكنىئايالالرنى 

 گهرچه." كېتىدۇچىقىپ  سۇ قهبرىسىدىن تۇتسا، ئۆلگهنده ھۆل ۈكلۈكنىتۆشقايسى ئايال "

 بولۇشى نهم شارائىتىنىڭ يهر قهبرىنىڭئايالغا قازغان  بىرهر بىلهن تۇتۇش ھۆل تۆشۈكلۈكنى

ئوخشاشلىق بولمىسىمۇ، ئهمما، باغلىنىش  مۇقهررهر ئوتتۇرىسىدا كېتىشىچىقىپ  سۇ سهۋهبىدىن

" تۇتما ھۆل تۆشۈكلۈكنى"ئۈچۈن، ئايالالر  چهكلىمه مۇشۇنداق قويۇلغان ئوتتۇرىغاقارىشى ئاساسىدا 

 -قاچا  ئهنئهنىسىده تۆشۈكلۈك ئاياللىرىنىڭ ئۇيغۇر. كۆرسىتىدۇ تهسىر بهكرهك تهنبىھتىن دېگهن

 -ئىچى يۇيۇش،  پاكىزه قۇمۇچنى -قاچا . بار ئادهت تۇتىدىغان رهتلىك - پاكىزه قۇمۇچالرنى

قاچا   ئايالالرنىڭ -قىز  بولۇپ، ئۇيغۇرالر جۈملىسىدىن ئهخالق ئېسىل يۇشيۇئوخشاشال  تېشىنى

. قىلىدۇ تهلهب چاچرىتىۋهتمهسلىكنى سۇ كۆپ يهرگه يۇيۇشىنى، يۇيغاندا پاكىزه قۇمۇچالرنى -

ئالماقچى  ئهمرىگهقىزىنى  كىشىنىڭ بىرهر ئادهم بىرهرئىلگىرىكى زامانالردا ، قارىغاندا ئېيتىشالرغا

. سىنايدىكهن بىلهن يۇيغۇزۇش قۇمۇچ - قاچا  ئۈستىده كېگىزقىزنى ئاق  شۇ بىلهنالدى ئ، بولسا
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 ئۈستىده كېگىزتامچىلىرى ئاق  چاچرىتىۋهتسه، سۇ سۇ جهريانىدا يۇيۇش قۇمۇچ -قىز قاچا  ئهگهر

 ھېكايه توقۇلمابىر  بۇ. بولىدىكهن ئۆتهلمىگهنقىز سىناقتىن ، ةد -  قالىدىكهنئاسانال بىلىنىپ 

 ھۆل يۇيۇشى، تۆشۈكلۈكنى پاكىزهقاچىنى  ئايالالرنىڭ -قىز  مهسىله ئۇنىڭدىكى لسىمۇ، ئهممابو

ئانىلىرى  ئۇيغۇر.  ئىبارهت تۇنۇشتىن سۈپىتىده بهلگىسى كۆرگهنلىكنىڭ تهربىيه قىلىۋهتمهسلىكنى

چىغا غال"قىلسا  مۇشۇنداق. چهكلهيدۇ بهك ئېيتىشىدىنناخشا  يۇيغاندا قۇمۇچ - قاچا  قىزالرنىڭ

قورقۇتۇپ، قىزلىرىنى  دهپ" بولىدۇئانىسى توال كاپىلدايدىغان  قېينى"ياكى " قالىدۇ تېگىپ

چوكا ياكى ، ئوينىشىنى ئۇرۇپ قۇمۇچالرنى -قاچا  بالىالرنىڭ. ئالىدۇئالدىنى  قىلىقنىڭ ئهشۇنداق

 مۇشۇنداق. چهكلهيدۇ) چاغالردا ئادهتتىكىياكى  ۋاقتىداتاماق ( ئۇرۇشىنىقاچىغا  قوشۇقالرنى

 پاكىزه دهستمال كېيىن يۇيغاندىنقاچا . ئىرىمدايدۇ چىقىدۇ، دهپماجرا  - جېدهل ، ئۆيدهقىلسا

قىلسا  مۇشۇنداق ناۋادا. قىلىدۇ پهرھىز قويۇشتىن قويۇپ ھالهتته مۇنهك. قۇرۇتىلىدۇ يۇيۇپ، يېيىپ

پرىنسىپقا تايانغان  ىيوقۇرىق يهنه ئائىلىلهرده بهزى. ئىكهنقىيىن بوالر  تۇغۇتى كىشىنىڭئايال 

قاچىسىدىن  باشقىالرنىڭقاچا  بۇنداق(قاچا  يهيدىغانتاماق  بويىچه، ئهرلهرقاراش  خۇراپىي

. قىلىدۇ پهرھىز يېپىشتىن تۇۋىقىنىقازان  ئۈستىگه) پهرقلىنىدۇ بىلهن بولۇشى چوڭراق نىسبهتهن

 قىلىدۇ، ئۇنداق كىللىكۋهسايمانلىرى ئايالالرغا  تۆشۈكلۈكبارلىق  ئىشهنچىسىده خهلق چۈنكى

 ئۆتمهس، خوتۇنىدىن گېپى ئهرنىڭ ئۆيده قويۇلسا، شۇ ئۈستىگهقاچىسى  ئهرلهرنىڭ نهرسىلهر

  . قالىدۇ بولۇپقورقىدىغان 

قااليمىقان . بىلىدۇ ئهۋزهلزىچ تىزىشنى  ۋه رهتلىكتىزغاندا  تۈگۈپ چۆچۈرىنى ئۇيغۇرالر

 ئادهمنامىزىغا  ئۆلگهندهكىشى  ، شۇقىلسا شۇنداق داناۋا. قىلىدۇ پهرھىزتىزىشتىن  ، شاالڭتىزىشتىن

 ئهھۋالياخشى  نهزىرىده خهلق كېلىشىئاز  ئادهمنىڭنامىزىغا  ئۆلۈم. قاالرمىش كېلىپئاز 

 كېلىشىگه ئادهمنامىزىغا ئاز  ئۆلۈمتىزىش گوياكى  شاالڭ چۆچۈرىنى بۇنىڭدا. النمايدۇھېساب

قازانغا  بولۇپ تۈگۈپ ، چۆچۈرىنىئارىسىدا غۇرلىرىئۇي يهركهن. قىلىنغان تهسهۋۋۇرئوخشىتىلىپ 

 بويىچهقاراش  شۇ يهنه. بار ئادهتسالىدىغان  جۈپتىن - جۈپ ، بهلكىسالغاندا تاق سالمايدىغان

 ئېشىپياكى تاختىدا  سېلىپ، سۇپۇرا جۈپتىن - جۈپقازانغا  چۆچۈرىلهرنىبولغان  تۈگۈلۈپ ناۋادا
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تۆكۈن،  -توي  خهلقنىڭ بۇ. جورۇلىدۇتاق بولسا يامانلىققا  خاسىيهتكه،بولسا  جۈپ چۆچۈرهقالغان 

. چۈشهندۈرىدۇ قهدىرلهيدىغانلىقىنىساننى  جۈپئىشالردا  ئائىلىۋى ۋه خوتۇنچىلىق - ئهر

 تېتىشىنى ئادهمنىڭئىككى  ۋاقىتتابىرال  ئۇنى تېتىشتا تهمىنى – تۇز ئاشنىڭپىشقان  ئۇيغۇرالردا

ئوخشىماسلىقى  تۇيغۇسىنىڭ تېتىش كىشىلهرنىڭ بهلكى لۇپ، بۇبوبار  ئهھۋال كۆرىدىغانيامان 

 ئېلىشئالدىنى  تارتىشنىڭ –چىقىدىغان تاالش  كېلىپ ھهققىده تهمى – تۇز سهۋهبىدىن، ئاشنىڭ

  .كېرهكبوولسا  ئادهتچىقىرىلغان بىر خىل  توقۇپ ئۈچۈن

بىر قىسىم ئىرىملىك  يهنه ئۇيغۇرالردائائىت  نهرسىلهرگهقاتارلىق  تونۇر ۋهئوچاق ئوتۇن، 

 بېشىنى بېشىنى، تونۇرئوچاق  مهخسۇس. تۇتىدۇ پاكىزهئوچاقنى  ئۇيغۇرالر. قاراش بار

قىلىپ  بىخهستىلىكياكى  بولسۇن قهستهن مهيلى ئۇيغۇرالر. بولىدۇ سۈپۈرگهكىچىك  سۈپۈرىدىغان

 بولۇپ هسپ قاڭشىرى بالىسىنىڭقىلسا  مۇشۇنداق. دهسسىمهيدۇ ماڭلىيىنى بولسۇن، ئوچاقنىڭ

ئوچاقنى  يهنه. تهنبىھتۇر توقۇلغان ئۈچۈنئوچاقنى ئاسراش  بۇ ئهمهلىيهتته. جورۇيدۇ قالىدۇ، دهپ

 ئهرۋاھئاتلىسا  بېشىدىنئوچاق سهپسه،  سۇئوچاققا بولىدۇ، ئاغرىقچان  پۇتى ئولتۇرسا تېپىپ

 ئۆيقارىتىپ قويسا  ئىشىككه تۇتقۇچىنى ، قازاننىڭئوچاققا قازان ئاسقاندا. جورۇيدۇ دهپ قارغايدۇ

 ئادهتلهرقالغان  قهدىمدىن شۇ ئهنه پهرھىزلهر بۇ. جورۇيدۇ دهپ بولىدۇيىتىم  -  ئۆلۈم ئىچىده

، يارمايدىغان ئوتۇن كېچىده يهنه پهرھىزلهردىن خۇراپىيئوخشاش  مۇشۇنىڭغا. جۈملىسىدىندۇر

 تۇرغانئالدىدا  بولۇش ،قالىمايدىغان ئوتۇن ئىلمهك قالىدۇ، دهپ بولۇپ توكۇربالىسى  تۇغۇلغان

ئهپچىقىۋهتمهيدىغان،  ئوتۇننى ئهپكىرگهن ئۆيگه ئۈچۈنقاالش ، قاراپ دهپ كېتىدۇ يېنىپتوي 

 كېيىن، پۇتاقلىق تهرىپىنىتوم ( تهتۈر ، ئوتۇننىقاراپ دهپ قالىدۇ تۇغۇلۇپ تهتۈربالىسى  تۇغقاندا

ئاز بىر  بۇنىڭ. بار ئهھۋالالرمۇقىلىدىغان  پهرھىزقاالشتىن ) ھالىتىده سېلىش بالدۇر تهرىپىنى

بولغان    پهيداقاراشتىن  سېھرىي ، كۆپىنچىسىبولسا ئىستهلگهنقواليلىقلىق  ئهمهلىيقىسمىدا 

 بېشىغائوچاق  چۇچۇلىنىبواللمىغان  كۆيۈپئوچاقتا قارىشىچه،  كىشلهرنىڭ بهزى. خۇراپاتلىقتۇر

 چۇچۇلىنىبولمىغان  كۆيۈپ هلىيهتتهئهم. قۇتۇاللماسمىش قهرزدارچىلىقتىنكىشى ، قويسا ئېلىپ

 تۈتهك -ئىس  ئۆيىنىمۇ ، يهنهقارا قىلغاندىن  سىرت بېشىنىئوچاق ، قويسا بېشىغائوچاق 
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 قىلىدۇ ۋاسته توسۇشقا ھهركهتنى شۇ نهتىجىنىبىر  يوشۇرۇلۇپ، ئهشۇنداق ئهھۋال بۇ. قىلىۋېتىدۇ

ئاش پىشىپ قازاننى ئوچاقتىن . دۇئۆچۈرىچوغنى  قۇيۇپ سۇ ئېلىپ، ئۈستىگه يهرگه چۇچۇلىنى ۋه

ياپمىسا ئاش  ناۋادا. يىگۈزىدۇ دهمتوال  -ئاشنى ئاز يېپىپ،  تۇۋاقنى دهرھال كېيىن چۈشۈرگهندىن

 دهپ قالىدۇ بولۇپ ئۇرۇشىدىغانكىشىلىرى تىنماي  ئائىله تىنىۋالمىسا، شۇئاش يهتمهيدۇ،  مۇرادىغا

 - سوۋۋۇېلىشىنى، قويۇقتوال  -تىنىپ ئاز  ئاشنىڭ ”يېتىش مۇرادىغا“ يهردىكى بۇ. جورۇلىدۇ

. كۆرسىتىدۇپىشىشىنى  ھهقىقىي ئاشنىڭ كۆرسهتسه، يهنه ئارىلىشىۋېلىشىنى قىسمىنىڭ سويۇق

  . پايدىلىقتۇر ئۈچۈن تهمى ئاشنىڭ ئهمهلىيهتتىمۇقىلىش  بۇنداق

 لۈكمۇقىم، سۈر كهيپىياتنىڭ ئهتراپىدىكى ۋه بېشى تونۇر يېقىۋاتقاندانان  ئۇيغۇرالر

. مۈمكىن قېلىشىنان ئوخشىماي  سهۋهبىدىن بىخهستىلىكبىر  ھهرقانداق. كۆرىدۇياخشى  بولۇشىنى

. چهكلهيدۇچىقىشىنى  بېشىغا تونۇر ئادهملهرنىڭ ”يامان كۆزى“ ۋه بالىالرنىڭكىچىك  ئۇيغۇرالر

قىيىن  نىسبهتهن ىشيېقنان  تونۇرغا ئهمما. ياقمايدۇ ياقىدۇ، ئهرلهرئوچاققا ناننى ئايالالر  ئۇيغۇرالر

 بېشىدا تونۇر ئهرلهر يېقىۋاتقاندائايالالر نان  ئهمما. ياقىدۇ ، ئهرلهرمۇ، ئايالالرمۇئىش بولغاچقا

 ئولتۇرۇشتىن قىياپهتته ، ئهشۇنداققاراپ دهپ كېتىدۇ چۈشۈپئوخشاشال نان  ئولتۇرسا زوڭزۇيۇپ

نان  قىزىۋېلىپ يۈزى ، تونۇرنىڭچىقسا بېشىغا تونۇر ئايالالرمۇ ھېيىزدا يهنه. قىلىدۇ پهرھىز

 دهپپاسكىنا  قېنىنى ھېيز ۋه ئهزانىجىنسىي  پهرھىزدهئىككى  يوقۇرىقى. قارىلىدۇ دهپ ئوخشىمايدۇ

 جۈملىسىگه" ئادهمناپاك "نان ياققاندا  ، تونۇرغاقىسقىسى. تۇرىدۇ ئورۇندائاساسىي  ئهڭقاراش 

  . چهكلىنىدۇ تۇرۇشىنانغا قاراپ  پىشىۋاتقان، چىقىپ بېشىغا تونۇر كىشىنىڭ ھهرقانداقكىرىدىغان 

سىرتقا قااليمىقان  ئۇنى سهۋهبىدىن، ئۇيغۇرالرئارىلىشىدىغانلىقى  تۇز سۈيىگه ئاشنىڭ

 ئادهمئاشسا ئاندىن  بېرىدۇ، ھايۋاندىن ھايۋانغائاشسا  ئادهمدىن. قىلمايدۇئىسراپ تۆكمهيدۇ، 

كىر تۆكۈشتىن،  يهرگهقان ئاققان ، يولغا سۈيىنىئاش . تۆكىۋېتىدۇجايالرغا  دهسسىمهيدىغان

قىلىشتىن  ھاجهتجايالرغا  تۆكۈلگهن سۈيىئاش تۆكۈشتىن،  ئارىالشتۇرۇپ بىلهن يۇندا يۇيغان

 چارۋىالرياكى  ئهۋرهز تۆكىدىغان سۈيىنى ئاشنىڭئارىالشقان  تۇز كىشىلهر. قىلىدۇ پهرھىز

 ئهتراپىغاياكى  ئۆتمهيدۇ، ئۈستىگهتالپ ئادهسسىمهيدۇ، ياالقنى  يهنى ئوقۇر يهيدىغان يېمهكلىك
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 قىلمايدىكهن، تهرهت ئۇنداق. قىلىدۇ پهرھىز سۇندۇرۇشتىن تهرهتكىچىك  -  چوڭ

  .جورۇيدۇ چىقىدۇ، دهپ جاراھهت كۆتىگه سۇندۇرغۇچىنىڭ

 ****************************************************************** 

ئائىت  ئۇسۇلىغا ئىچمهك -  پهرھىزلهر، يېمهكائىت ئ ئىچمهككه - يېمهك يوقۇرىدىكى

ـ  چهكلىمىلهرئاستىدىكى بارلىق  تېما ئۈچقاتارلىق  پهرھىزلهرئائىت  ئېتىشكهتاماق  ۋه پهرھىزلهر

تاماق تهرزلهر، غىزالىنىشتىكى قوللىنىلمايدىغان ، غىزاالر ئىچىلمهيدىغان ۋه يېيىلمهيدىغان

 خاراكتېرىنى ئادهت مهدهنىيىتىنىڭ ئىچمهك - يېمهك رالرنىڭئۇيغۇئىرىملىك قاراشالر  ئېتىشتىكى

ساغالملىقنى ھالهتته، ئىلمىي ، سىرت ئهلۋهتته، يوقۇرىقىالردىن. قىياپىتىدۇر ئۇمۇمىيئالغان 

 قائىدىلهر، يوسۇن ۋه چهكلىمىلهر ئهمهلىي نۇرغۇن قويۇلغان ئوتتۇرىغا نۇقتىسىدىنئاسراش 

 ئۈچۈن، ئۇالربولمىغانلىقى  كاتېگۇرىيىسىده ئادهت – ئۆرپ پ، ئۇالربولۇبار  ئۇسۇلالرئالغان  تۈسىنى

 مۈمكىنكى، بۇ كۆرۈش ئادهتلهردىن پهرھىزقىلىنغان  تهھلىل يوقۇرىدا. توختالمىدۇق ھهققىده

ئامىلالر  خۇراپىي دهرىجىدهناھايىتى زور  ، نۇرغۇنلىرىغاخىل كۆپ مهنبهسى كېلىش پهرھىزلهرنىڭ

 خېلى ئادىتىده ۋه  قۇرۇلمىسىدا ئىچمهك - يېمهك ئۇيغۇرالرنىڭ دهۋرده ھازىرقى. كهتكهن سىڭىپ

قېلىپ،  ئهمهلدىن ئۇسۇللىرىغىزالىنىش تۈرلىرى، تائام  نۇرغۇن. مهرمهكته يۈز ئۆزگىرىشلهر چوڭ

 -  يېمهك ئهگىشىپ ئهھۋالغا بۇشۇ. كهلمهكته مهيدانغا تهرزىغىزالىنىش  ۋه تۈرلىرىتائام  يېڭىدىن

ئادىتىمىزدىكى  ئۆرپ. ئېنىق بهرگهنلىكى يۈز ئۆزگىرىشلهرنىڭبىر قاتار  زلىرىدىمۇپهرھى ئىچمهك

 ئادهتلهر – ئۆرپقىزىقارلىق  شۇ ئهنه مهقسهدئىزدىنىشتىكى  ئۈستىده پهرھىزلىرى ئىچمهك – يېمهك

 تهرغىپ ئهخالقىنى ئوزۇقلىنىش ۋه ئۇسۇللىرىنى ئوزۇقلىنىشئىلمىي  لىرىمىزنىڭئهجدادئىچىدىن 

 ئوزۇقلىنىش بويىچه سۈپهت -سان  ۋه پهسىل - ، ئېھتىياج، ۋاقىتمىزاج، كېلىمات، قىلىپ

 خۇراپىيئىچىدىكى  ئادهتلهر – ئۆرپئائىت  ئىچمهككه – يېتىلدۈرۈش، يېمهكئادىتىنى 

مۇۋاپىقالشقان،  ئهقلىغه خهلقنىڭقارىتا  مهسىلىسىگهغىزالىنىش ، چىقىرىپ تاشالپ لهرنىتهركىب

  .ئىبارهت شهكىللهندۈرۈشتىن نىىرىنچىلچۈشه ئىلمىيلهشكهن
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  كېچهككه ئائىت پهرھىز ئادهتلىرى - كىيىم . 7
ئىنسان  مهدهنىيىتى كېچهك - كىيىم  .ئىپادىسىدۇربىر خىل  ـ مهدهنىيهتنىڭ كېچهك - كىيىم 

 داۋامىدا تهسىرلهر ۋه ئاالقهئارا  - ئۆز ئوتتۇرىسىدىكى مۇھىتئىجتىمائىي  ۋه مۇھىت تهبىئىي بىلهن

 ئۇنى ۋهگارمونىيىلىك ماسلىشش  بىلهن تهبىئهتئىنسانالر . قىلغان تهرهققىي ھهمبولغان  يداپه

ئىجتىمائىي  سوزۇلغان ئۇزاققا. ئۈگهندى كېيىشنىھالدا كىيىم  جهريانىدا، تهدرىجى بويسۇندۇرۇش

 كېيىپ الئۈچۈنقىلىش  مۇداپىئهسوغوقتىن  بهدىنىنىكىيىمنى  يالغۇزئىنسانالر  جهريانىدا ئهمهلىيهت

 ئۆزلىرىنىڭئارقىلىق  زىننهتلهشنى، شۇ بهدهننى بىلهن كېچهك -كىيىم  ، بهلكىقالماستىن

 تهرهققىياتقائىجتىمائىي . ئۈگهندى ئىپادىلهشنى ھهۋهسلىرىنى خۇشھاللىق ۋهقارىشىنى  ئىستېتىك

قىلغىلى  هئىپاد مهرتىۋىنى ۋه ئورۇنئارقىلىق ئىجتىمائىي  كېچهكلهر - كىيىم  ئهگىشىپ، كىشىلهر

 بولۇشتهك سىمۋول ۋه بهلگهئىجتىمائىي  كېچهكنىڭ -كىيىم ، بولىدىغانلىقىنى بايقاپ

 - كىيىم  ئۇنى ۋه ماتېرىيالى كېچهك -كىيىم  يهنهئىنسانالر . كهلتۈردىئاالھىدىلىكىنى بارلىققا 

قىممىتىنى  ئهمهلىي كېچهكنىڭ -كىيىم ، قىلىپ كهشپ تېخنىكىسىنى ئۆزگهرتىش كېچهككه

 ئۇسلۇبى كېيىش شهكلى، ئۇنى كېچهكنىڭ - كىيىم  بىلهن شۇنىڭ. مۇكهممهللهشتۈردى نسېرىكۈ

، ئادىتى كېچهك - كىيىم مهسىلهن، ( قېلىپالر - ئۆلچهمئاالقىدار ئىجتىمائىي  تهرهپلهرگهباشقا  ۋه

ئوخشىمىغان  ۋه دهۋرئوخشىمىغان  گهرچه. شهكىللهندى) دېگهندهك قانۇنى، پهرھىزلىرى

 ئۇالرنىڭ بولسىمۇ، ئهمماخىل  ھهر ئۆلچهملىرىئاالقىدار ئىجتىمائىي  كېچهككه -كىيىم  مىللهتنىڭ

 جهھهتلهرده مهلۇم شهخسنى ھهربىر ياشاۋاتقان ئىچىده مۇھىتى مهدهنىيهت ئهشۇنداق ھهممىسى

 تۇيغۇلىرىنى - ، ھېسئىدىيىسىنىئېڭىنى،  ئىستېتىك كىشىلهرنىڭ شۇ تىزگىنلهيدۇ، شۇنداقال

  .لىدۇقى ئىپاده

 - كىيىم  بىرلهشتۈرۈپ، ئۇيغۇرالرنىڭ ئادىتىگه كېچهك -كىيىم  ئۇيغۇرالرنىڭ تۆۋهنده        

، پاسونىرهڭگى، ماتېرىيالى،  كېچهكنىڭ -كىيىم  ئادهتلىرىنى پهرھىزلىكئاالقىدار  كېچهككه

 ھىزهمۇال بويىچه نۇقتىالرقاتارلىق  ئۇسۇلىياماش  - يۇيۇش ۋه ئۇسۇلى ئۇسۇلى، قويۇش كېيىش

  . قىلىمىز
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  پهرھىزلهرئاالقىدار  رهڭگىگه كېچهكنىڭ -كىيىم . 1

 رهڭگىنىڭ. ئىگه مهنىگه سىمۋوللۇق روشهن ھهقىقهتهن نهزىرىده ئۇيغۇرالرنىڭ رهڭ

 - ياخشى نهسلىك، ياكى  تۆۋهنلىك، قۇت - يۇقىرى كېچهكلهرده - ئوخشىماسلىقىغا قاراپ كىيىم 

 رهڭنى بىرقانچه  بۇيانتارىختىن  ئۇيغۇرالر شۇڭا. قىدۇچىئىپادىلىنىپ  چۈشهنچىلىرىيامانلىق 

بىر  بىلهن شۇنىڭ. مايىل بولغان ۋه كۆرگهنياخشى  نهرسىلهرنى ھهممه رهڭدىكى ئۇلۇغالپ، شۇ

 پهرھىز كېيىشتىن كىيىملهرنى رهڭدىكى ، شۇقاراپ دهپ شۇم ۋهيامان  رهڭلهرنى قىسمهن ۋاقىتتا

 مهسىلىسىگه پهرقىئىپادىلىنىپ چىقىدىغان جىنىس  رهڭده رئۇيغۇرالباشقا  ئۇندىن. كهلگهنقىلىپ 

 جهھهتتىمۇ كېيىشكىيىمنى  رهڭلهردىكى مهلۇم ئوتتۇرىسىدائايالالر  - ئهرقاراپ  بىلهن ئېتىبار

دىنالر  مهلۇم بېرى قهدىمدىن ئۇيغۇرالرنىڭ پهرھىزلهر بۇنداق. قىلغان پهيدا چهكلىمىلهرنى قىسمهن

 ئۇلۇغالش رهڭلهرنى مهلۇم تهسىرىدهشارائىتى  - مۇھىت جۇغراپىيىلىك ىڭئۆزلىرىن ھهمده تهسىرىده

  . كىرگهن سىڭىپ سىاھهسىگه كېچهك -كىيىم  سۈپىتىده ئهكسى قارىشىنىڭ

، پاكلىق، ياخشىلىقئامهت،  - بهخت رهڭنىئاق  بېرىتارىختىن  ئۇيغۇرالر

 رهڭنى كۆك يهنه شۇنداقال. نكهلگه ئۇلۇغالپ تونۇپ سۈپىتىده سىمۋولى نىڭ... ، ئالىيجاناپلىق

ئىالھىي  ھهم ئامهتنىڭ ۋهھالدا ياخشىلىق  بىرلهشتۈرگهن بىلهن ئېتىقادىشامان  ئىبتىدائىي

ياخشىلىقنىڭ، بولسا  رهڭنىقىزىل . كهلگهن ئۇلۇغالپ سۈپىتىدهبىشارىتى  سىمۋوللۇق تۈسىنىڭ

ھوسۇل،  –مول  هڭنىر دهپ؛ سېرىق سىمۋولى سائادهتنىڭ، غهلبىنىڭ - خۇشاللىقنىڭ، بهخت

 ۋه ھاياتلىقنىڭ، تىنچلىقنىڭ رهڭنى دهپ؛ يېشىل سىمۋولى ئالىيجاناپلىقنقڭ ۋهبايلىق 

 بهزىده رهڭلهرنىسوغوق سۇس، باشقا  ۋه رهڭنىقارا . كهلگهن تونۇپ دهپ سىمۋولى مۇنبهتلىكنىڭ

 رهڭنىڭرىغاندا قا ئهھۋالدىن ، ئومۇمىبىراق. كهلگهن تونۇپمۇ سۈپىتىدىمۇ سىمۋولى يامانلىقنىڭ

 ئۇ ئهمهس، بهلكى ئىگه مۇقىملىققا خۇسۇسىيىتى بېرىش بىشارهتياخشىلىق ياكى يامانلىقتىن 

  . ئهھۋالدۇرنىسبىي 

 كېچىكىنىڭ -كىيىم  ئاياللىرىنىڭ بىلهن ئهرلىرى ئۇيغۇر سهۋهبىدىنئېتىقاد  يدىنى

رهڭلىك، قىزىل  ئهرلهر بويىچه، ئۇيغۇرالردا قائىدهئىسالمىي . شهكىللهنگهن پهرق روشهن رهڭگىده
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 پهرھىز كېيىشتىن كىيىملهرنى چوڭ نهقىشلىرى ئوچۇق، گۈل رهڭگىياكى رهڭلىك،  سېرىقتوق 

. تهكىتلىنىدۇ بولۇشىنى رهڭلهرده سۇس ۋهسوغوق  ئىمكانقهدهر  كىيىمىنىڭ ئهرلهرنىڭ. قىلىدۇ

 ئاڭسىزياكى  بولسۇن قهستهن مهيلى( ئوخشىۋېلىشى،ئايالالرغا  ئهرلهرنىڭ جهھهتته كېيىنىش

. ئهيىبلىنىدۇقاتتىق  كېيىۋېلىشى كىيىملهرنى رهڭدىكى روشهن ۋهتوق  ئايالالردهك) بولسۇن رهۋىشته

  كىيىملهرنىقىلىنغان  رهخىتلهردىن نهقىشلىكياكى  ئوچۇق، گۈللۈك رهڭگىئاياللىرى  ئۇيغۇر

 ئاالھىده كېيىشنى كىيىملهرنى رهڭلىكالالر ياش ئاي ۋهقىزالر  بولۇپمۇ. كۆرىدۇياخشى  كېيىشنى

ياخشى  كېيىشنى كىيىملهرنى رهڭلىك ئاياللىرىنىڭ ئۇيغۇر كاشغهرىيمۇ مهھمۇد. ياقتۇرىدۇ

 دېسهقىلىقلىناي :  "يىغىنچاقلىغان بىلهن ھىكمهتبىر  مۇنداق دهۋردىكى شۇ كۆرىدىغانلىقىنى

ئاياللىرى  ئۇيغۇر قهدهرھازىرغا  ئهنىمۇئهنخىل  بۇ ①."كېيهر يېشىل دېسهياراي كېيهر، قىزىل 

 كېيىشتىنكىيىم  سېرىقئايالالر ئارىسىدا  قىسمهن ئهمما.  كهلمهكته داۋاملىشىپئارىسىدا ئىزچىل 

. قارايدۇ دهپ" تولىدۇ قايغۇ كۆڭلىگه كېيسهكىيىم  سېرىق" ئۇالر. بار ئهھۋالقىلىدىغان  پهرھىز

قاراش  دېگهن" كېيهرمىشكىيىم  سېرىق شىكۈندى پاتىمهمنىڭ ئهشمىس"  يهنه شۇنداقال

  .قىلىدۇ پهرھىز كېيىشتىن كىيىملهرنى رهڭدىكى سېرىق سېرىقتوق  ھهم سهۋهبىدىنمۇ

 ئۆلۈم ئومۇمهن. ئۆزگهرتىدۇقاراپ  خاراكتېرىگه مۇراسىم يهنه رهڭگىنى كېچهكنىڭكىيىم  ئۇيغۇرالر

 دېگهندهك ، سېرىق، يېشىلقىزىل گهپائالىيهتلهر قايغۇلۇقچىراغ قاتارلىق  - يېتىم، نهزىره -

ئاق  ۋه)  قاراكۆكياكى ( ، كۆكقارا بهلكى. قاتناشمايدۇ كېيىپ كىيىملهرنى رهڭدىكى ئوچۇق

قارىشى  ئۇلۇغالش رهڭلهرنىرول ئوينايدىغىنى  ئهھۋالدا بۇنداق. بارىدۇ كېيىپ كىيىملهرنى رهڭلىك

 تۆكۈن، مهشرهپ -توي . تۇرىدۇ رۇندائوئاساسىي  كهيپىيات ئىپادىلهنگهن رهڭده ئهمهس، بهلكى

 قايغۇ قويۇلمىسىمۇ، ئهمما چهكلىمه ئاالھىده رهڭگىگه كىيىملهرنىڭ كېيىدىغان مۇراسىمالرغاقاتارلىق 

. سانىلىدۇقىلىنىدىغان ئىش  پهرھىز كېيىش ئۈستىباشالرنى سېرىق ، تۇمقارا تۇم بېرىدىغان تۈسىنى

. بولىدۇ لىكمۇناسىبهت بىلهنمۇياش قورامى  كىشىلهرنىڭ يهنه رهڭگى كېچهكنىڭ -كىيىم 

ئوخشاش  بوۋاقالرغا ئوغۇلقىلغاندا قىز ياكى  كېچهك -كىيىم  بوۋاقالرغا مهسىلهن، ئۇيغۇرالر
                                                        

ئاي بىرىنچى  -  8يىلى  – 1980نهشرىياتى،  خهلق شىنجاڭ، »تۈرك لۇغاتىت انۇدىۋ«: كاشغهرىي مهھمۇد   ①
  .بهت - 512، توم  - 1 نهشرى،
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 جنسىنىڭبالىلىق چاغلىرىدىن تارتىپال ئىككى  ئۇالرنىڭ ئىشلهتسىمۇ، ئهمما رهخىتلهرنى رهڭلهردىكى

 كىيىملهرنىڭياش قورامىغا قاراپ  ، يهنهسىىرت رگهندىنبه ئېتىبار كېيىنىشىگه رهڭلهرده پهرقلىق

 كىيىملهرنى ئوچۇق رهڭگى ياشالردهك كىشىلهرنىڭياشانغان  بولۇپمۇ. تالاليدۇ رهڭگىنى

ياشانغان بولسىال  بولسۇنياكى ئايالالر  بولسۇن ئهرلهر مهيلى شۇڭا. كۆرىدۇيامان  كېيىۋېلىشنى

  .كېيىدۇ كىيىملهرنى رهڭدىكى سۇس، سوغۇق دېگهندهك...... ، كۈلرهڭ ، كۆكقارا، ئاق ئاساسهن

 مهلۇم ۋهبولغان قارىشى  رهڭگىگه كېچهكنىڭ -كىيىم  ، ئۇيغۇرالرنىڭقىلغاندا  خۇالسسه

 ۋه ئۆزگىرىشى ئېتىقادنىڭقىلىشى  پهرھىز رهڭلهردىن مهلۇم ئهھۋالدا ئۇلۇغالپ، مهلۇم رهڭلهرنى

دىنىي  بىلهنقارىشى  ئۇلۇغالش رهڭلهرنى يغۇرالرنىڭئۇ. لىكمۇناسىبهت بىلهن ئۆزگىرىشى دهۋرنىڭ

بولمىسىمۇ، قىلغىلى  ئىپاده بىلهنبىر فورمىال  مۇقىم نىمۇناسىبهت ئوتتۇرىسىدىكى دهۋر ۋه ئېتىقاد

 رهڭلهرنى كۆك ۋهئاق  دهۋرلىرىدهشامانىزىم  ۋهئېتىقاد  ئىبتىدائىينىسبىي ھالدا  ئۇيغۇرالرنىڭ ئهمما

 رهڭنىئاق  دهۋرىدهمانى دىنى ئۇلۇغلىغانلىقى،  رهڭنى سېرىق دهۋرىدهدىنى  ئۇلۇغلىغانلىقى، بۇددا

 يېشىل ئۇلۇغلىغانلىقى، يهنه رهڭنى يېشىلقىلغاندىن تارتىپ  ئېتىقادئىسالم دىنىغا ئۇلۇغلىغانلىقى، 

 دهۋرنىڭ. مۈمكىنقىلىش  تهسهۋۋۇر ئهھۋالنى ئۇلۇغلىغانلىقىدهك رهڭنىمۇقارا  قوشۇپ رهڭگه

 ۋه تهسىرى مهدهنىيهتسىرتقىي بولۇشى،  ھهرخىل رهڭلىرىنىڭكىيىم  ئهگىشىپ تىغاتهرهققىيا

 قىسمهن شهھهرلهردىكى دهۋردهھازىرقى  بىلهن ئۆسۈشى تۇيغۇلىرىنىڭ ئهركىنلىك شهخسىي

 سهل ئادهتلهرگه پهرھىزلىكقىسىم  كۆپقارىتىلغان  رهڭگىگه كېچهكنىڭ -ئارىسىدا كىيىم  كىشىلهر

 ئىچىدهتوپى  كىشىلهر قىسمهن بىرگه بىلهن شۇنىڭ. كۆتۈرمهكتهباش  ئهھۋال يېڭىچهقارايدىغان 

خىللىقنى  كۆپ رهڭگىدىكى كېچهكنىڭ - خىالپ ھالدا كىيىم  ئهقىدىگه ۋه ئادهت ئهنئهنىۋى

 بولۇپ مهۋجۇد ھهم ئهھۋالمۇ قىلىشتهك تهقلىد شهكىللىرىگه مهدهنىيهتسىرتقىي ، قوغلىشىپ

 ئاالھىده ھېلىھهمتاللىنىشىغا  رهڭگىنىڭكىيىم  ئۇيغۇرالرشالقالردىكى قى - يېزا ئهمما. تۇرماقتا

  .بېرىدۇ ئېتىبار

  پهرھىزلهرئائىت  ماتېرىيالىغا كېچهك - كىيىم . 2

. يۇڭدۇر ۋه تېره ماتېرىيالىكىيىم  كهلگهنئىشلىتىپ  كۆپ ئهڭ مابهينىدهتارىخ  ئۇيغۇرالر      
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 بولۇپ، ئۇيغۇرالرنىڭياسالغان  تېرىدىن ۋه يۇڭىرى مىللىي كىيىمل ئۇيغۇر مهشھۇر ئهڭ قهدىمكى

 كهينىدهئالدى  ئىسالمىيهتنىڭ. ئۇزۇن بهكتارىخى  كېيىش كىيىملهرنىقىلىنغان  يۇڭدىن ۋه تېره

 بولسىمۇ، ئهمما كهلگهنئىزچىللىقىنى ساقالپ  كېيىش كىيىملهرنىقىلىنغان  تېرىدىن ۋه يۇڭ

 يۇڭىدىن ۋه تېرىسى ھايۋانلىرىنىڭ ئۆيھارام  ولۇپمۇھايۋانالر، بھارام  كېيىن ئىسالمىيهتتىن

ئىت قاتارلىق ئېشهك، خېچىر،  جۈملىدىن. ئۇچرىدى چهكلىمىگه كېيىش كىيىملهرنىقىلىنغان 

ئاغرىقى  ئهھۋالالردا، بهل بهزى ئهمما. چهكلهندىئىشلىتىلىشتىن  يۇڭى ۋه تېرىسى ھايۋانالرنىڭ

ساقالش رولىغا  كۈچلۈكئىسسىقلىقنى  ېرىسىنىڭتئىت  كىشىلهرگىرىپتار بولغان  كېسىلىگه

قىلىپ  ئهستهر ئىچىگه چاپاننىڭياكى قىشلىق  كېيىدىغانتىكىپ  جىلىتكه ئاساسهن، ئۇنىڭدىن

بولسا  تېره ۋه يۇڭئىشلىتىلىدىغان  كېچىكىگه -كىيىم  ئۇيغۇرالرنىڭ. مهۋجۇد ئهھۋالمۇكىيىدىغان 

 چهكلىمىلهرئىسالم دىنىدىكى  يهنىال ئهمما. لىنىدۇئې ئۆچكىلهردىن ۋه ، تۆگهكاال، قوي ئاساسهن

 يۇقىرىقىدهك ئۆلگهن بولۇپچىقماي ھارام  ئۆلگهن، قېنى ئۆلگهن، ئېسىلىپ تۇنجۇقۇپ تۈپهيلىدىن

ھازىرقى . چهكلىنىدۇئىشلىتىلىشتىن  كېچهككه -كىيىم  يهنىال تېرىسىمۇ ھايۋانالرنىڭھاالل 

 كېيىشتىنكىيىم قىلىپ  ماتېرىيالالردىن چهكلهنگهن ىيۇقىرىدىك ھىلىھهم ئۇيغۇرالرزاماندىكى 

  .كهلمهكتهقىلىپ  پهرھىز

 ئۇيغۇر. يىپهكتۇربىرى  ماتېرىيالىنىڭ كېچهك - كىيىم  ئهنئهنىۋى قهدىمىي ئهڭ ئۇيغۇرالرنىڭ

 رهڭدىكىباشقا بىر خىل  ۋه يىپهكئاق ،  ئهتلهس ئىچىده بولۇپ، بۇالرخىل  ھهر تۈرى يىپهكلىرىنىڭ

 رهختلهردىن يىپهكباشالپال  شۇغۇلالنغاندىن بىلهن يىپهكچىلىك ئۇيغۇرالر. مهشھۇر بهك يىپهكلهر

 بولۇپئايال جىنىسلىقالرغىال خاس  كىيىملهر يېپهكئىسالم دىنى شارائىتىدا  ئهمما. كېيگهنكىيىم 

 – زىبۇ ئالتۇن جىنىسلىقالرنىڭ ئهرئىسالم دىنىدا . چهكلهندىئىشلىتىشى  ئۇنى قېلىپ، ئهرلهرنىڭ

 كىيىملهرنى تىكىلگهن يېپهكتىن ، يهنهسىرت چهكلهنگهندىن) ئىشلىتىشى(تاقىشى  زىننهتلهرنى

 ئهنهس": دېيىلىدۇ شۇنداق ھهدىسىدهبىر  پهيغهمبهرنىڭ مۇھهممهد. چهكلهندى ھهم كېيىشىمۇ

 ىپهكي دۇنيادا بۇ: دېگهن مۇنداق ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر: دهيدۇ ئهنھۇ رهزىيهلالھۇئىبنى مالىك 
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 دىمۇ» قۇرئان« ①."قالىدۇ مهھرۇمكىيىملىرىدىن  يىپهك ئاخىرهتنىڭ كهيگۈچىلهركىيىم  رهختته

 جهننهتته بولۇپ، ئهرلهرنىڭ خاتىرىلهنگهن كېيىدىغانلىقى كىيىملهرنى يېپهك ئهھلىنىڭ جهننهت

. ىنغانقىل شهرت چهكلىنىشى كېيىشتىنكىيىم  يېپهك دۇنيادا بۇ ئۇالرنىڭ كېيىشىگهكىيىم  يېپهك

 يهنه ئۇ. بېغىشاليدۇ راھهت بولۇپ، بهدهنگه يۇمشاق، نهپىس ئومۇمهن كىيىملهر توقۇلغان يىپهكتىن

 ئهرلهرنىڭئىسالم دىنىدا  تىنسهۋهب مۇشۇ. كۆرسىتىدۇ التاپهتلىك، نازهكهتلىك كېيگۈچىنى

 ئهرلهرنىڭ تۇتۇلۇپ، كۆزده بولۇشى ئىگه گهۋدىگه زهبهردهست ھهم ئۇستىخانغاقاتتىق جاسارهتكه، 

كىيىم  يىپهك ئهرلهرقىلغاندىن باشالپال  ئېتىقادئىسالم دىنىغا  ئۇيغۇرالر. چهكلهنگهن كېيىشى ئۇنى

» تۈرك لۇغاتىت دىۋانۇ« كاشغهرىي مهھمۇد ھهتتا. قىلىدىغان بولدى پهرھىز كېيىشتىن

 كېيىشنىڭ كىيىمنى يىپهك كهلتۈرۈپمىسال  شېئىرنىبىر  مۇنداق شهرھلىگهنده سۆزىنى ”بال“ ته

  : قىلىدۇيامانلىقىنى بايان 

  ،تۇتتىبال  ئېلىپقارشى  سېنى شهيتان

  ②.قال بولۇپ كېيدىڭ، چۈشهنمىدىڭ، ئهقىلسىز يىپهك

. دىچهكلىنىپ كهل قهتئىي كېيىشتىن كىيىملهرنى يىپهك ئهرلهرئىسالم دىنى شارائىتىدا 

خاس  ئاياللىرىنىڭ -قىز  ئۇيغۇر ركىيىملهقىلىنغان  رهختلهردىن يىپهكقاتارلىق  ئهتلهس نهتىجىده

  . قالدى بولۇپمىللىي كىيىمى 

 كهلگهنبارلىققا  تۇتۇلۇپ كۆزده ساالمهتلىكياكى  مهسىلىلهر تېخنىكىۋىي يهنهباشقا  بۇندىن

 ئادهت كۆپىنچىسى بولۇپ، ئۇالرنىڭبار  پهرھىزلهرئائىت  ماتېرىيالىغا كېچهكنىڭ - كىيىم 

 ، ئۇالرنىبولغاچقا چهكلىمىلهر خاراكتېرىدىكى تهجرىبه بهلكى ، ئهمهس چهكلىمه خاراكتېرىدىكى

  .تىلغا ئالمايمىز ئۇالرنى يهرده بۇ شۇڭالشقا. بولمايدۇقاراشقا  دهپئادىتى  - ئۆرپ پهرھىز

  پهرھىزلهرپاسونىغا ئائىت  كېچهكنىڭ -كىيىم . 3

 -كىيىم  رىجىدهدهزور  ئهڭ پهرق مهدهنىيىتىدىكى كېچهك -كىيىم  مىللهتلهرنىڭقايسى  ھهر

                                                        
 خهلق تهرجىمىسى، شىنجاڭ كېرىم ئابدۇلالجان، »مارجانالر – ئۈنچه شهرىفتىن ھهدىس«: ئابدۇلباقىي فۇئاد مۇھهممهد   ①

  .بهت – 505نهشرى، ئۇيغۇرچه، ئاي  - 12يىلى  – 2003نهشرىياتى، 
توم  - 3 نهشرى،ئاي بىرىنچى  - 8يىلى  -  1980نهشرىياتى،  خهلق شىنجاڭ، »تۈرك لۇغاتىت دىۋانۇ«: كاشغهرىي مهھمۇد   ②
  .بهت -  213، 
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 ئىنسانالرنىڭ شهكىللىنىشى ئادىتىنىڭ كېچهك - كىيىم . ئىپادىلىنىدۇپاسونىدا  كېچهكلهرنىڭ

قايسى  ھهر“. ئىگه كهمۇناسىبهتزىچ  بىلهنشارائىتى  كېلىمات بىلهن، بولۇپمۇ مۇھىتى تۇرغان

 كېلىمات بىلهن مۇھىت تهبىئىيئىچىدىن بىز  كېچهكلهر -كىيىم  ئىشلىتىۋاتقان مىللهتلهر

قارىتا زور رولالرنى  قىممىتىگهئىشلىتىلىش  ھهم پاسۇنى كېچهكلهرنىڭكىيىم  شارائىتىنىڭ

، بولغاچقا سوغۇق ھاۋارايونلىرىدا  بهلباغ مۆتىدىل ۋه بهلباغ سوغۇق. كۆرىمىزئوينايدىغانلىقىنى 

، خىل كۆپپاسونلىرى  ۋه نۇسخىلىرى كېچهكلهرنىڭ -ماس تىكىلىدىغان كىيىم  پهسىلگه تۆت

 ياشىغۇچى بهلباغدائىسسىق ۋهھالهنكى، . ئىنچىكىدۇر جهھهتتىمۇتىكىش  ۋهئىشلىتىش  ماتېرىيال

 قهدهربىر  سهۋهبىدىنئىللىقلىقى  ھاۋانىڭپاسونلىرى  ۋه نۇسخىلىرىكىيىم  خهلقلهرنىڭ ۋه مىللهت

 بهلباغدا تىدىلمۆ ۋه بهلباغ سوغۇق ئۇيغۇرالر  ①”.ئهمهستۇر مۇرهككهپ ئانچه ، تىكىلىشىمۇئاددىي

زاماندىن تارتىپال كىيىم  قهدىمكىناھايىتى كهلگهچكه، شارائىتتا ياشاپ  جۇغراپىيىۋىي پهۋقۇلئادده

ياكى ئاياغ بولسۇن، باش كىيىم  مهيلى. بهرگهن ئېتىبار بهكپاسونىغا  ۋه شهكلى كېچهكنىڭ -

كىيىملىرىنى  هنىۋىئهنئ بولسۇن، ئۇيغۇرالرنىڭكىيىملىرى  ئۈستىباشياكى  ۋه بولسۇنكىيىم 

 بۆلۈشكه تۈرگه ئۈچ دهپ كىيىملهر كۈزلۈك - ئهتىيازلىق ۋه كىيىملهريازلىق كىيىملهر، قىشلىق 

ماتېرىيالى،  كىيىملهرنىڭ پهسىلدىكىقايسى  ھهرھالدا  مۇناسىپ تۈرلهرگه يۇقىرىقى. بولىدۇ

نىغا ئاالقىدار پاسو كېچهك -كىيىم . تۇرىدۇ پهرقلىنىپ جهھهتلهرده مهلۇمپاسونى رهڭگى، 

 ئادهت لىكمۇناسىبهت ئېتىقادقائالغان  ئىچىگه ئۆز شهكلىتىكىلىش  كېچهكنىڭ -كىيىم  پهرھىزلهر

 ئىچىگه ئۆز مهسىلىلهرنى تېخنىكىۋىيپاسونىغا ئاالقىدار  كېچهكنىڭ -كىيىم  بولۇپ، ئۇھادىسىسى 

 دهرىجىسىگه يېپىش هننىبهد كىيىمنىڭ نۇقتابولغان ئىككى  مۇھىم ئهڭ ئىچىده بۇنىڭ. ئالمايدۇ

كىيىم  شهكىللهنگهن ئاساسهن پهرقىگه ، كهسىپياش، جىنس بىلهن پهرھىزلهر لىكمۇناسىبهت

  .ئادهتلهردۇر پهرھىزلىكپاسونىدىكى 

 تهشهببۇس يېپىشنى تولۇق بهدهننى دېگۈدهك ھهممىسى دىنالرنىڭقىلغان  ئېتىقاد ئۇيغۇرالر

 قهتئىي كېيىش كىيىملهرنى يالىڭاچ، سۈزۈك يېرىم لالرنىڭئايائىسالم دىنىدا  بولۇپ، ھهتتاقىلغان 
                                                        

 جۇڭگو، »بايان ئومۇمىي ھهققىدهپسىخولوگىيىسى  كېچهك - كىيىم «: تۈزگهن يىخۇاالر پىڭ، لۈ جاۋ   ①
  .بهت -  172نهشرى، خهنزۇچه، ئاي بىرىنچى  - 9ى يىل -  1995نهشرىياتى،  توقۇمىچىلىق



 252

 كېيىشنى تولۇق ۋه پۈتۈنكىيىمنى  ئۇيغۇرالر مابهينىده ئهسىرلهر نۇرغۇن. ئىشتۇر چهكلهنگهن

 ۋه يۈزىدىنئايالالر  ۋهقارىغان   دهپ بهلگىسى مۇھىم ئهڭ ھايانىڭ ۋه پهزىلهت، ئهخالقئىنسانىي 

 پۇتبوينىدىن  كىيىملهرنى، ئهرلهرمۇياپىدىغان  تولۇقنى قول ئالقىنىدىن باشقا جايلىرى

ئىشتان  كالته ئهرلهرنىڭ. كهلگهن كېيىپ كىيىملهرنىياپىدىغان  بېغىشىغىچهقول  ۋه ئوشۇقىغىچه

 النغاننىڭھېساب بولۇپئىش  ئېلىنىدىغان ئېغىر يۈرۈشى) ئىچىده ئۆي ھهتتا(سىرتالردا  بىلهن

قايسى  ھهر بولۇپ، بهدهننىڭقاتتىق  تېخىمۇ لهرتهلهب قويۇلىدىغانئايالالرغا  جهھهتته ئۈستىگه، بۇ

 پاقالچهكيوتا ياكى كىيىملهرنى، تار  تۇرىدىغانتاشلىنىپ  كۆزگه روشهنسىزىقالر  ئهزالىرى، ئهگرى

 كىيىملهرنى تۇرىدىغان ئېچىلىپ كىيىملهرنى، مهيده كىيىملهرنى، يهڭسىزقالىدىغان قىسقا  ئېچىلىپ

قانداق  ھهرياپالمايدىغان  تولۇق ، بهدهننىقىسقىسى. كهلگهن هكلىنىپچقاتتىق  كېيىش

 مۇشۇنىڭشا. سانالغان بولۇپ پهرھىز ئۈچۈنئايالالر  كېيىش كېچهكلهرنى - پاسوندىكى كىيىم 

ئىسالم . كۆرىدۇياخشى  بولۇشىنى كهڭرهك، ئۇزۇنراق پاسونىنىڭكىيىم  ، ئۇيغۇرالرھالدا مۇناسىپ

 كىيىمىنىڭ ئهرلهرنىڭ ، يهنهقىلىنغاندىن باشقا تهلهب بولۇشى تولۇقيىمى كى ئايالالرنىڭدىنىدا 

 ۋه پهخىر كهيگۈچىده ئۇنى بولۇشى ئۇزۇن كىيىمنىڭ. بهلگىلهنگهبولماسلىقى  ئۇزۇن بهك

بولسۇن،  كىيىملهرتون قاتارلىق سىرتقىي  ئۈچۈن، مهيلىقوزغاپ قويماسلىق  تۇيغۇسى چوڭچىلىق

 . قىلىنغان تهلهبئاشماسلىقى  ئوشۇقىدىن پۇت ئۇزۇنلىقىنىڭ رنىڭبولسۇن، ئۇالياكى ئىشتان 

ياش ئوقىتىنىڭ، جىنسنىڭ،  - كهسىپقىلىدىغان ئورنىنىڭ،  جهمىيهتتىكى كىشىلهر

پاسونى  كېچهكلهرنىڭ -ئوخشىماسلىقىغا قاراپ كىيىم  ساالھىيىتىنىڭئىجتىمائىي  ۋه قورامىنىڭ

 تۈپهيلىدىن پهرقىجىنىس  ئىچىده بۇنىڭ بولۇپمۇ. دۇقىلى ئهمهل پهرھىزلهرگه مهلۇم جهھهتتىمۇ

بالىالرغا كىچىكىدىن باشالپال كىيىم  ئۇيغۇرالر. قاتتىق ۋه كۆپ ھهقىقهتهن پهرھىزلهر شهكىللهنگهن

 ئۇيغۇر ئۈگىتىدۇ، پۈتۈن كېيىشنى پهرقلىق بويىچهئاياللىق جىنسىي ئايرىمىلىقى  - ئهر كېچهكنى -

 پهرقنى مۇشۇنداق. تۇرىدۇئىپادىلىنىپ  پهرقىجنىس  ئېنىقيىتى ناھا ئۆزىدىمۇ كىيىملىرىنىڭ

 ئايالالرنىڭياكى  كېيىۋېلىشى كىيىملهرنىپاسوندىكى  ئايالچه ئهرلهرنىڭ سهۋهبىدىن تهكىتلهش

 - كىيىم . ئۇچرايدۇ ئهيىپلىشىگه كۈچلۈك جهمئيهتنىڭ كېيىۋېلىشى كىيىملهرنىپاسوندىكى  ئهرچه
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 ۋهسانى  ، تۈگمىسىنىڭتارلىقى - كهڭ يهڭلىرىنىڭ - اقا ي كىيىمنىڭپاسونى  كېچهكنىڭ

تارلىقى قاتارلىق  - كهڭ شهكلى، بهلنىڭ، كۆكرهكنىڭ يانچۇقنىڭ ھهم ئورۇنالشتۇرۇلىشى، پهش

بولۇشى،  يۇمۇالق ئۇچىنىڭياقا ، قارىغاندا جهھهتتىن شۇ. چىقىدۇئىپادىلىنىپ  جهھهتلهرده

 پېشىگه ئوڭ ، ئىزمىنىڭ پېشىگهسول  كۆينهكلهرنىڭ - چاپان  بولۇشى، تۈگمىسىنىڭتار  يهڭنىڭ

 قىسمىنىڭ ، كۆكرهكتارراق كېسىلىشى، بهلنىڭ ھالهتته يانتۇ ئورۇنالشتۇرۇلىشى، يانچۇقنىڭ

قاتارلىقالر .... ياكى بولماسلىقى بولۇشىبولماي ياندا  يىرىقچهئالدىدا  بولۇشى، ئىشتاننىڭ كهڭرهك

 كىيىملىرىنىڭ ئهرلهر ئهكسىدىكىلىرى ، ئۇالرنىڭدىلىكى بولساپاسون ئاالھى كىيىملىرىنىڭئايالالر 

 - بهلگهئاساسىي  ئهڭ دېمهك، ئهشۇنداق. لىنىدۇھېساب بولۇپپاسون ئاالھىدىلىكلىرى 

 پهرھىزلىكياتىدىغان  پهرقىگهكىيىم پاسونىدىكى جىنىس  كېتىشىئارىلىشىپ  ئاالمهتلهرنىڭ

 بېزهكلىرىنى بهدهن پۈتۈن كېيىنىرى توي قىلغاندىن ئايالل ، ئۇيغۇرباشقا ئۇنىڭدىن. ھادىسىدۇر

توي دېمهك، . ئۆزگهرتىدۇ جهھهتلهرده مهلۇم پاسونلىرىنىمۇكىيىم  ، يهنهقالماستىن ئۆزگهرتىپال

 قىلغانالرمۇتوي  ، ھهمدهكىيىم پاسونلىرىنى تاللىشى كېيىدىغانتوي قىلغانالر  قىلمىغانالرنىڭ

  .لىنىدۇھېسابئىش  پهرھىزلىك كېيىشىىرىنى پاسوندىكى كىيىمل مهلۇمئىلگىرىكى 

  پهرھىزلهرئائىت  كېيىشكهكىيىمنى . 4

 ئومۇمىي. قىلىدۇ رىئايه قائىدىلهرگه پهرھىزلىك بهزى جهھهتتىمۇ كېيىشكىيىم  ئۇيغۇرالر

قاراش ئاساسىدا  خۇراپىيقىسمى  كۆپ پهرھىزلهرنىڭئائىت  كېيىشكهقارىغاندا كىيىم  جهھهتتىن

  . قىسمىدۇرقارىتىلغان  كېچهككه -كىيىم  چهكلىمىلهرنىڭاز بىر قىسمى بولسا دىنى ئ. شهكىللهنگهن

ئىسالم دىنىدىكى . بېرىدۇ ئېتىبار ئاالھىدهباشالشقا  ئوڭدىن كهيگهندهكىيىمنى  ئۇيغۇرالر

 پهرھىزلىك بۇنداق.  كېرهكباشالش  تهرهپتىن ئوڭياخشى ئىشالرنى  ئومۇمهن بويىچه بهلگىمىلهر

 كهش ھهدىسلىرىده پهيغهمبهرنىڭ بولۇپ، مۇھهممهدئىسالمىي ئاساسى بار  نىڭچهكلىمىلهر

 كىيىملهرنىباشقا سېلىش، ئالدىن  پۇتنىڭكىنىسالغاندا سول ، باشالش تهرهپتىن ئوڭ كهيگهنده

 ھهر ، ئۇيغۇرالرداھالدا مۇناسىپ شۇنىڭغا ①.قىلىنغان تهلهبباشالش  تهرهپتىن ئوڭ كهيگهندىمۇ

                                                        
ئىلمىي  لىۋان، )»باغچىسى كىشىلهرياخشى «(» رىيازۇسسالىھىين«: ئهننهۋهۋىي شهرهفئىبىن  يهھيا زهكهرىييا ئهبۇ] سۈرىيه[   ①
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بالىالرغا كىچىكىدىن  ئۇيغۇرالر. قىلىنىدۇ پهرھىز كېيىشباشالپ  تهرهپتىنسول  قانداق كىيىمنى

 پۇتنى ، ئوڭقول ئوڭئىشتانغا  ۋه ، كۆينهكچاپانكېيىش، ئاياق  پۇتقا ئوڭ بىلهنباشالپال ئالدى 

قورقۇتۇپ،  دهپ" بولىدۇيامان " كهيسهباشالپ  تهرهپتىنسول . ئۈگىتىدۇنى ....  سېلىش

  . چهكلهيدۇ ئۇسۇلىدىن كېيىش ئهشۇنداق

 ئادهتمۇ پهرھىزلىكقىلىدىغان  ئېھتىيات قېلىشتىن كېيىپ تهتۈر كېچهكنى -كىيىم  ئۇيغۇرالر

قاالر  ئېلىپ خوتۇن كۆپ ئهر ، شۇقىلىپ سالسا بۇنداق ناۋادا. كېيمهيدۇ تهتۈر بۆكنى ئهرلهر. بار

قانداق  ھهرقاتارلىق  ، كۆينهكئىشتان، چاپان. سالمايدۇ تهتۈرياغلىقلىرىنى  ئايالالرمۇ. ئىكهن

 بۇ. جورۇلىدۇ دهپ ماڭىدۇ تهتۈرقىلسا ئىشى  مۇشۇنداق. قىلىنىدۇ پهرھىز كېيىشتىن تهتۈركىيىمنى 

، سالسا كېيىپ تهتۈر بىلمهستىنبىر كىشى كىيىمىنى  ئهگهر: بار ئادهتبىر قىزىقارلىق  مۇنداق ھهقته

سىرتالرغا  قېلىپ تۇيماي ئۆزى بۇنىكىشى  ۇئ ئهگهر. كېيىۋالىدۇ ئوڭ ئۆرۈپجايدىال  شۇ ئۇنى

 ئۈچ ئۇدا ھالهتته تهتۈر يهڭگۈشلىمهستىن، بهلكى دهرھال بىلسه، ئۇنىچىققاندا باشقىالر ئارقىلىق 

 كۈن ئۈچ كىشىگه شۇقىلغاندا  بۇندق. ئىكهنبوالر  ئوڭشىۋالسائاندىن  كېيىن كهيگهندىن كۈن

 كىشىلهرئاداشقان  نېرۋىسىدىن ، پهقهتباركى ۋالالرمۇئهھ شۇنداق يهنه. ئىكهن كېلهر ئامهت ئىچىده

 قايغۇسىنى بىلهن كېيىش تهتۈركىيىمنى  كىشىلهرالگىرىپتار بولغان  مۇسىبهتكه ئېغىرياكى 

 شۇنداق ئهنه رهۋىشتهلوگىكىلىق  تهتۈر پهرھىزى كهيمهسلىك تهتۈركىيىمنى . ئىپادىلهيدۇ

 تۈرلىكچىققان بىر  ئوتتۇرىغا ئۈچۈنقالماسلىق  ۇپبول مۇبتىال قايغۇغا ئېغىزياكى  مهجنۇنلۇققا

  .كېرهكچارىسى بولسا  ئېلىشئالدىنى 

ساپماي  يېڭىنى كۆينهكلهرنىڭ -چاپان كېيىشتىن،  ھالهتته يهكپايئاياغنى  يهنه ئۇيغۇرالر

 كۆينهكنىڭ -چاپان . قىلىدۇ پهرھىز يۈرۈشتىنساپماي  يېڭىنىبىر سېپىپ،  يېڭىنىياكى بىر 

 تىن، خهلقسهۋهب شۇ( ئوخشىتىلىپ  كېپهنگه يۆگهيدىغان جهسهتنى خۇددىپماسلىق سا يېڭىنى

 كېيىش كىشىلهرنىڭياكى قولى يوق ) ئوخشىتىلىدۇ دهپمۇ" تون ، يهڭسىزياقىسىز " كېپهنتىلىدا 

 ماڭسا قهدهم يهتتهساپماي  يېڭىنى چاپاننىڭ" ھهقته بۇ. چهكلىنىدۇئوخشىتىلىپ قاتتىق  ئۇسۇلىغا

                                                                                                                                                                             
  .بهت - 337نهشرى،  ، ئهرهبچهيىلى – 1982نهشرىياتى، كىتابالر 
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 پېيىنىبىر  كېيىپ، يهنه كهشنىبىر پاي كېيىشته، ئاياغ كىيىمنى . بار گهپ دېگهن." ىدۇبوليامان 

 بۇنداق. ئىشتۇر چهكلهنگهن كېيىشمۇ كهش ھالهتته تۇرغان ئۆرهياكى  ۋه مېڭىش كهيمهي

 يهنهئارىسىدا  ئۇيغۇرلىرى شىنجاڭ جهنۇبى. باردۇرئاساسى  ھهدىسلىرىدهئىسالم  چهكلىمىنىڭ

پاشنىسىغا ياكى تاپىنىغا قارىسا  كېيىن، ئۇنىڭنىڭبولغاندىن  كېيىپياكى  بۇرۇن نكېيىشتى كهشنى

باقمىغان ياكى نامراتلىق  كېيىپئاياغ  ئىشهنچلىرىده خهلق. جورۇلىدۇ بولىدۇ، دهپگاداي 

سىنچىالپ قاراپ  ئۇنىڭغا كىيگهندهئاياغ  كىشىلهرال ئېرىشىدىغان تهستهئاياغقا  بىرهر سهۋهبىدىن

. چىققان كېلىپ شۇنداق ئهنه پهرھىز يۇقىرىقىئوخشاشلىق قارىشى ئاساسىدا . قىلىدۇ ېسھشادلىق 

 تهرىپىگه چهم كۆرۈشۋېتىپ ئۇنى بۇرۇن كېيىشتىن ئۇنى كېيىن سېتىۋالغاندىن كهش يېڭى يهنه

 سۆرۈن قالىدۇ، يۈزى بولۇپ سۆرۈن يۈزى قىلىدىكهن، قارىغۇچىنىڭ بولمايدۇ، شۇنداققارىسا 

 دېيىلىدىغان كېرهكئاندىن قاراش  تۈكۈرىېتىپ ئۇنىڭغاقارىغاندا  ئۈچۈن، چهمگهسلىق قالما بولۇپ

"  ، يهنهقىلغاندىن باشقا  پهرھىز كېيىشتىن تۇرۇپ ئۆرهئىشتاننى . بار ئادهتمۇبىر قىزىقارلىق 

قارايدىغان  دهپمۇ." كىرىدۇئوغرى  ئۆيىگه كېيسهقاراپ  تهرهپكهتام  قىبله تۇرۇپ ئۆرهئىشتاننى 

 ئۈچۈن كۈچلهندۈرۈش چهكلىمىنى شۇ ئۇ بولمىسىمۇ، ئهمما ھهقىقهت بولۇشى بۇنداق. بار ئهھۋال

باش  پهشنىبىر يېپىشتا،  ئۈستىگهياتقاندا چاپاننى  يهنه ئۇيغۇرالر. ئهپسانىدۇربىر  توقۇلغان

 سۇلىئۇ يېپىش بۇنداق. قىلىدۇ پهرھىز يېپىشتىنقىلىپ  تهرهپكهئاياق  پهشنىبىر  تهرهپكه، يهنه

كوچىدىال  ئۇالرماكانسىز بولغاچقا  - ئۆي مۇساپىرالر -  غېرىپ يهنى. دېيىلىدۇ" يېپىش غېرىپچىالپ"

 ئهشۇنام  بۇ. ياپىدۇ ئهشۇنداق ئۈستىگهيوق بولغاچقا چاپاننى  كۆرپىسى -يوتقان . تۈنهيدۇ

 ، ئۇنىڭياپىدىكهن غېرىپچىالپ ئۈستىگهكىمكى چاپاننى دېمهك، . چىققان كېلىپ تهسهۋۋۇردىن

بىر يامان "قالغان  قېلىپ دهۋرلهردىن ئىبتىدائىي بۇمۇ. گىرىپتار بوالرمىش  غېرىپچىلىققابالىلىرى 

 كېلىپ ئاقىۋهتئوخشاشال يامان  ھهرىكهتتىنقىلىنغان ئىش ياكى  تهقلىد ھهرىكهتكهئىش ياكى 

  . مهھسۇلىدۇر قارىشىنىڭئوخشاشلىق  چۈشىنىلىدىغان دهپ" چىقىدۇ

 رىئايه پهرھىزلهرگه بهزى جهھهتتىمۇسانى  كىيىمنىڭ كېيىدىغان كېيىشتهيىم كى ئۇيغۇرالر

ئاشسا  قۇردىن ئۈچبىر خىل كىيىمى  ئادهمنىڭئارىسىدا بىر  مهسىلهن، خهلق. كهلگهنقىلىپ 
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 قۇردىن ئۈچبىر خىل كىيىمنى  كىشىلهر نۇرغۇن تىنسهۋهب شۇ. بار گهپ دهيدىغان بولمايدۇ

 دهپ كېلىدۇزاكات  قۇربىر  كىيىمگه قۇر ئۈچ ھهرئاشسا ئاشقان  قۇردىن ئۈچ ناۋادا. ئاشۇرمايدۇ

 كهمبهغهللهرگه ۋه يېسىر - يېتىم قۇرىنىھامان بىر  كهتكهن بولۇپ قۇر بهش - تۆتكىيىمى ، قاراپ

خورايدىغان  تېز كېچهك -كىيىم  چۈنكى. ئهھۋالدۇرناھايىتى ياخشى  ئهمهلىيهتته بۇ. قىلىدۇ ئىئانه

. يهتكۈزىدۇ تهسىر بىۋاستهئىقتىسادىغا  ئائىله كۆپهيتىش بولۇپ، ئۇنى تهئهللۇقئىقتىسادقا 

 ئۇنى ھالبۇكى. چوڭايتىۋىتىدۇ پهرقنىئىقتىسادىي  جهمئىيهتتىكى كۆپىيىشى ئۇنىڭ شۇنداقال

 خهير ئۈنۈملۈك ئهڭ ـ جهمئىيهتتىكى قىلىۋېتىش ھهدىيهئاشقان قىسمىنى باشقىالرغا  ۋه ئاشۇرماسلىق

ئايالالر قوش ياغلىق كېيىشتىن، ئىككى ئىشتان  ۋاقىتتابىرال  يهنه ئۇيغۇرالردا. ئىشىدۇر تساخاۋه -

قاالرمىش  بولۇپ خوتۇنلۇققوش  ئهرلهر كېيسهقوش ئىشتان ، قىلىدىغان پهرھىز سېلىشتىن

 يهنه پهرھىزلهرگه بۇ شهكىللهنگهنئاساسىدا  تهپهككۇرىئوخشاشلىق . مهۋجۇدقاراشالر  دهيدىغان

ياكى بىر خىل  كېيىشقوش كىيىم بولۇپ،  كهتكهن سىڭىپ ئۆلچهملهرمۇ ئىستېتىك دهرىجىده مهلۇم

" ئارتىۋالىدىغان ئۇچىسىغاتاپقاننى " ئاللىقانداقتۇر كېيىشقاپالپ  ئۈستىگه -  ئۈستىكىيىمنى 

  .قىلىنغان تهسهۋۋۇر ئىشتهكخاس  تىلهمچىلهرگهياكى  مۇساپىر

 كۆرسىتىپ سهھىپىدهئالدىنقى . قىلىدۇ ئهمهل ائىدىلهرگهق مهلۇم سېلىشتىمۇكىيىم  ئۇيغۇرالر

 تهشهببۇس سېلىشسولدىن باشالپ  ۋه كېيىشباشالپ  ئوڭدىنئىسالم دىنىدا كىيىمنى ئۆتكهندهك، 

. ھهرىكهتتۇر پهرھىزلىك سېلىشباشالپ  ئوڭدىنكىيىم سالغاندا ئاساسهن،  شۇنىڭغا. قىلىنىدۇ

.  ئهمهس ئهھۋالياخشى  سېلىش ئۆرۈپ تهتۈراندا كىيىمنى سالغ يهنه ئىشهنچلىرىده خهلق

 مهخپىيهتلىك دېگهن قالمىسۇنبىلىپ  ، كىشىلهرسالسا  ئۆرۈپ تهتۈرقارىغاندا كىيىمنى  ئېيتىشالرغا

 تهپهككۇردىكى تهسىر ھېسسىيئوخشاشال  قاراشتىمۇخىل  بۇ. ئىكهنقاالر  بولۇپ ئاشكاره

  .  خاالس، رول ئوينىغان" قانۇنىيىتىئوخشاشلىق "

 ئهر ئۇيغۇر. چوڭدۇررولى ناھايىتى  كىيىمنىڭباش  ئادىتىده كېيىنىشمىللىي  ئۇيغۇرالرنىڭ

. ئادهتلهنگهن كېيىشكه كىيىملهرنىئوخشىممىغان باش  ھهممىسىده پهسىلنىڭ تۆرئاياللىرى  -

 بولسۇن، يېقىنقى تۈپهيلىدىن ئهقىدهياكى دىنىي  بولسۇن تۈپهيلىدىن ئهنئهنه مهيلى
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 بۇ بولۇپمۇ. كۆرهتتىئىنتايىن يامان  يۈرۈشنى كېيمهي نهرسهبىر  بېشىغا ئۇيغۇرالر گىچهمهزگىللهر

 پهرىشته ئۆيگهئارتمىغان ئايال بار  نهرسه بېشىغا"بولۇپ، ئايالالرغا ئىنتايىن قاتتىق  چهكلىمه

. دىيىلتىز تارتقان ئى چوڭقۇرقاراش ناھايىتى  دهپ." بولمايدۇ بهرىكهت - قۇت كىرمهيدۇ، ئۆيده

 ھالهتته ياالڭباش كېچىپ ۋازباش كىيىملىرىدىن  ئهنئهنىۋى كىشىلهر قىسمهن دهۋردهھازىرقى 

چىراغ  - نهزىره ۋه يېتىم -  ئۆلۈمقانداق بىر كىشى  بولسىمۇ، ئهمما، ھهر كۆنىۋالغان يۈرۈشكه

 رىشبې كهيمهيباش كىيىمى  سورۇنالرغا ئاممىۋى. بارمايدۇ كېيمهيباش كىيىمى  مۇراسىملىرىغا

 كىيىملهرگهباش كىيىمنى باشقا  ئۇيغۇرالر. لىنىدۇھېساب ئهدهبسىزلىك چوڭ ۋه ھۆرمهتسىزلىك

 داۋاملىشىپتارتىپ  دهۋرلهردىن قهدىمكىقارىشى  ئۇلۇغالش بۇنداق. ئۇلۇغاليدۇ بهكرهكقارىغاندا 

 ىكىيىملهرنباش  ئۇيغۇرالر شۇڭا. لىكتۇرمۇناسىبهت بىلهنبىلىش  مۇقهددهسباشنى  كهلگهن

باش  سېلىشتىن، باشقىالرنىڭ قويۇشتىن، دهسسهپتاشالپ  يهرگه. قويىدۇجايالرغا  ئېگىزقويغاندا 

 نۇرغۇن يهنه. قىلىدۇ پهرھىز كېيىشتىن ئۆرۈپ كېيىشتىن، تهتۈر ئالماشتۇرۇپ بىلهنكىيىمى 

 نداقئهشۇ دهپ" قالىدۇ بولۇپ خوتۇنلۇققوش  كهيسهقىرىنى قاتالپ  تۇماقالرنىڭ ۋه بۆك" كىشىلهر

 ، ئۇنىقىلىپ مۇئامىله بىلهن ھۆرمهت كىيىمگهباش ، قىسقىسى. چهكلىنىدۇ ئۇسۇلىدىنمۇ كېيىش

  . ئهتىۋاراليدۇ بهك

ئىقتىسادىي  كىيىمگه. بهرىكهتتۇر بهخىتتۇر، يېڭى يېڭىكىيىم  يېڭى ئىشهنچىسىده خهلق

 ستېتىكائ يهنه ئهمهس، بهلكى نۇقتىسىدىنالقوغداش  ، بهدهننىئىسسىنىش ۋه نۇقتىدىن

 ئۇيغۇرالرنىڭ -قىلىش  مۇئامىله نۇقتىسىدىن چۈشهنچىلىرى قۇت - بهخت ۋه نۇقتىسىدىن

 كۈنلهرنى مهلۇم كېيىشتهكىيىم  يېڭى ئۇيغۇرالر. ئهنئهنىسىدۇر كهلگهن داۋاملىشىپ قهدىمدىن

. قىلىدۇ پهرھىز  كېيىشتىكىيىم  كۈنلهرده ، نهسقاراپ دهپ نهس كۈنلهرنى مهلۇم ۋه خهيرلىك

 يېڭى كۈنى بولىدۇ، سهيشهنبهگىرىپتار  قايغۇغا كهيسهكىيىم  يېڭى كۈنى دۈشهنبه"ئارىسىدا  هلقخ

 شۇكىيىمنى  يېڭى شۇڭا. قاراش بار دېگهن." قالىدۇ بولۇپكىيىم يىرتىلغاق  كىيسه، شۇكىيىم 

 18لهن، مهسى. ئىگهتارىخقا  ئۇزاق خېلى ئۇيغۇرالرداقاراش  بۇ. كېيىدۇ كۈنلهردهباشقا  كۈنلهردىن

ناملىق » ئهھكام مهجمۇئهتۇل« قاراقاشىينىڭ ئىۋهز مۇھهممهدياشىغان قاراقاشلىق ئالىم  ئهسىرده -
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  : خاتىرىلهنگهنبايانالر  مۇنداق بۆلىكىده دېگهن» ھهققىده كىيمهكلىكئىگىن « كىتابنىڭ

  ئىگىن زىنھار، يېڭى شهنبه كىيمه" 

  .بىمار بولغايسهن ئهلۋهتته كىيسهڭ

  ئىگىن، يېڭى نهگاھ نبهيهكشه كىيسه

  .بىلگىل پات ئوغرىغاي لىكىن شۇنى

  ئول بىباك، كىيگهن دۈشهنبه جامه

  .چاك ئهتكهي يهقاسىنئولغاي  ماتهم

  ،كىيهر جامه يېڭى سهيشهنبهكىمىكى 

  .كۆيهر ئوتغه ئىچىده سۇ گهربولسا 

  راغىب بول، كېيهرغه شهنبهچاھار 

  .ئىگىنكى تالىب بول ئۈستۈنئىگىن 

  ،زىبادۇر كېيىڭكى پهيشهنبه

  .زىيادۇر بىمهسهل قهددىڭىزگه

  ،جامه نهۋئولدى  سۈننهت جۈمهده

    ①. "ئهمامهخاھى  تاقىيۇخاھى 

 ئهنئهنىۋى. كهلدى داۋاملىشىپئارىسىدا ئىزچىل  ئۇيغۇرالرقاراشالر  يۇقىرىقىدهك ھازىرغىچه

 كېيىشتىن كۈنلهردهشقا با كۈنىدىن جۈمه ۋه پهيشهنبهكىيىمنى  يېڭى كىشىلهر جهمئىيتىده ئۇيغۇر

، " كۆرىنىدۇئىسسىق  كۆزىگه دۈشمىنىنىڭ كهيسهكىيىم  يېڭى كۈنى پهيشهنبه". قىلىدۇ پهرھىز

 دهپ." كهلمهيدۇزاكات  كىيىمگه شۇ كهيگهن. بولىدۇ ساۋاب كهيسهكىيىم  يېڭى كۈنىده جۈمه"

  .كۆرىدۇياخشى  بهكرهك كېيىشنىكىيىم  يېڭى كۈنلهرده ، مهزكۇرقاراپ

كىيىم  شۇقىلسا  شۇنداق. بارمايدۇ كېيىپ مهرىكىلىرىگه ئۆلۈمكىيىمنى  يېڭى يهنه ۇرالرئۇيغ

 بولۇشى بۇنداق ئهھۋالنىڭ ئهمهلىيهتته. كېتهرمىش پۈتۈلۈپ كېيىشكه مۇراسىملىرىدا ئۆلۈمدائىم 

                                                        
 رايونلۇقئاپتونوم  ئۇيغۇر تهييارلىغان، شىنجاڭ قۇتلۇقئىمىننىياز  ئهركىن، »ئهھكام ئهتۇلمهجمۇ«: قاراقاشىي ئىۋهز مۇھهممهد   ①

  .بهت - 85 ،يىلى -  1995، ئۇيغۇرچه،  باستۇرغانئىشخانىسى  ئهسهرلهر قهدىمكى
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 خۇشاللىق كهيگهندىكىكىيىم  يېڭى بهلكىمبارماسلىق  كېيىپكىيىم  يېڭى ئۆلۈمگه. ناتايىن

. مۈمكىن بولۇشى سهۋهبىدىن كهلمهيدىغانلىقىماس  كهيپىياتىغا قايغۇ ئۆلۈمدىكى سىنىڭتۇيغۇ

كىيىمىنى  يېڭى ئۇنىڭھامان باشقىالر  كىيگهن ئۈستىباش يېڭىكىشى  بىرهر ئۇيغۇرالردا

 تهرهپنىڭئاياغ  بولۇشى بۇنداق. مۇبارهكلىمهيدۇ كىيگهندهئاياغ  يېڭى ئهمما. مۇبارهكلىشىدۇ

. كېرهكقارىلىدىغانلىقىدىن بولسا  دهپناپاك  دهرىجىده مهلۇم ىغانلىقىدىن، ئاياغنىڭئۇلۇغالنمايد

 كىشىلهرنىئانىسى ھايات  -ئاتا  بىلهنئالدى كهيگهنده، كىيىم  يېڭىبىر كىشى  ئۇيغۇرالردا

ئانىسىدىن  -ئاندىن ئاتا . تهبرىكلهيدۇئالدىن  كىشىلهر شۇنداقياكى  قىلىدۇ تهكلىپ تهبرىكلهشكه

 يېتىملهر بولۇپ تۇنجى ھهرگىزمۇ. تهبرىكلهيدۇ كهتكهنلهر ئۆلۈپئىككىسى  ھهرياكى  هرسىبىر

 كهتكهنلهر ئۆلۈپئانىسى  - ئاتا  قېتىم تۇنجىكىيىمنى  يېڭىقارىغاندا  ئېيتىشالرغا. مۇبارهكلىمهيدۇ

ئوخشاشلىق  ئهمهلىيهتته بۇ. كىيىمى قوش بولمايمىش كهيگۈچىنىڭكىيىمنى  تهبرىكلىسه، شۇ

  . ئادهتتۇربىر  كهلگهن مهيدانغا تهسىرىده قارىشىنىڭ ېھرىيس

 ئادهتئائىت  ئۇسۇلىغا كېيىش كېچهكنى -كىيىم  ئۇيغۇرالرنىڭتىلغا ئالغانلىرىمىز  يۇقىرىدا

قانداق  كېچهكلهرنى -سىرت كىيىم  بۇنىڭدىن ئهمهلىيهتته. پهرھىزلهردۇر خاراكتېرلىك

قانداق  سورۇندا، قانداق )جهھهتلهرده ، تهرتىپلىقپاكىز، پاسونرهڭ، ( كىيىش  ماسالشتۇرۇپ

 ئىستېتىكياكى  ئادهتساپ  بولۇپ، ئۇالربار  چهكلىمىلهرمۇئائىت بىر قىسىم  كه... كىيىم كىيىش 

 ئادهتلىرى پهرھىز ئهنئهنىۋى ، ئۇالرنىبولغاچقا چهكلىمىلهرچىققان  كېلىپ سهۋهبىدىنقاراش 

  .يوقتۇر زۆرۈرىيىتى قىلىشنىڭ مۇالھىزه ئىچىده

  پهرھىزلهرئائىت  تىكىشكهكىيىم . 5

 سوغۇقتىن، تهبىئىي ئىنساننىڭ ئۇ. كهسپىدۇرياساش  كېچهك - كىيىم  تىككۈچىلىك

 زهۋقلىرى گۈزهللىك ۋهئورىنىش  يېپىپ بهدهننى ھهمده مهقسىدىده كۆرۈش مۇداپىئه خهتهرلهردىن

پاسونىنى  كېچهكنىڭ -ى كىيىم ماھارىت ۋه ھۈنىرى تىككۈچىلىك. كهلگهن مهيدانغا تۈپهيلىدىن

 تهبىئىيكىيىمىنى ساپ  ئىنساننىڭ كهسىپلىشىشى بولۇپ، ئۇنىڭئامىل  مۇھىم بهلگىلهيدىغان

. بېرىدۇ دېرهكھالقىغانلىقىدىن  ۋه يۈكسهلگهنلىكى كۆپ تهلىپىدىن كېيىشىدهك ئۈچۈنال مهقسهدلهر
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ئالغا  نىسبهتهن ئۆزلىرىنىڭ رئۇال. كهلگهن بېرىپ ئېتىبار تىككۈچىلىككه ئهزهلدىن ئۇيغۇرالر

 ھۈنهر ۋهماھارىتى  تىككۈچىلىك سهۋىيلىك ، يۇقىرىيارىشا مهدهنيىتىگه كېچهك -كىيىم  كهتكهن

 تۈپهيلىدىن سهۋهبلهرخىل  ھهر بىرگه بىلهن شۇنىڭ. كهلتۈرگهنبارلىققا  سهنئىتىنى -

 تىككۈچىلىك« ئۇيغۇرالرنىڭ. شهكىللهنگهن ئادهتلهرمۇ پهرھىزلىكدائىر بىر قىسىم  تىككۈچىلىككه

بولۇپ، بايان قىلىنغان  تهرتىپلىرىئىش قانۇنىيهتلىرى،  - قائىده تىككۈچىلىكنىڭ ده» رىسالىسى

  .ئىسپاتاليدۇ ئىكهنلىكىنى ھۈنهر مۇھىم نهزىرىده خهلق بولۇشى، ئۇنىڭرىسالىلىك  كهسپنىڭ بۇ

. كهلگهنقىلىپ  ئهمهل ىدىلهرگهقائبىر قاتار ئىرىملىك  تىكىشته ۋهكىيىم پىچىشتا  ئۇيغۇرالر

 كۈنىده، جۈمه سهيشهنبهئارىسىدا  خهلق. تالالشتۇر كۈن تىكىشته ۋهبىرى كىيىم پىچىش  بۇنىڭ

ياكى  كېتىدۇ كۆيۈپ سالغۇچه دهزمالكىيىم  ، شۇكىيىم پىچسا كۈنى شهنبه ۋه بۇرۇن چۈشتىن كۈنى

» سالنامه«. بار ئادهتقىلىدىغان  رھىزپهچاغالردا كىيىم پىچىشتىن  ، ئهشۇقاراپ دهپ كېتىدۇ يۈتۈپ

. ئىكهنبولماس  خهيرىلىككىيىم پىچسا  كۈنلىرى تۆتىنچىئون  ۋه تۆتىنچىسى ئاينىڭ يېزىلىشچه ده

 ھهققىدىكىبولىدىغانلىقى  نهسلىكياكى  خهيرىلىككىيىم پىچسا  كۈنلىرىدهقايسى  ھهر ھهپتىنىڭ

ئىگىن « ئهسهرنىڭ شۇ. خاتىرىلهنگهن دىمۇ» ئهھكام مهجمۇئهتۇل« يهنهقاراشالر  خۇراپىي

  :يېزىلىدۇ مۇنداق بۆلىكىده دېگهن» ھهققىده كهسمهسلىك

  ،شهنبىئىگىن روز  كهسسهكىشىكىم "

  .تهنى ئاغراغۇنچهبىمار  بولۇر

  بىناگاھ، كهسسه يهكشهنبىده گهر ۋه

  .ئاگاھ ، بولسۇنياراشماسغهمگه،  قالۇر

  ئىگىن، كهسسه مۇبارهك دۈشهنبهكى 

  .غهمكىن بولغايسهن، بولماسسه لخۇشھاكى 

  ،سهرۇپاي نهۋ كهسسه سهيشهنبه گهر ۋه

  .ئاققاي سۇغايا  ئالغايۇكى ئوغرى 

  خوب بىسيار، كهسسه چاھارشهنبه ئهگهر
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  .زهردار يهئنى بولغاسهن تهۋانگهر

  ،كهسسه پهيشهنبهكى ئالىم بولسا 

  .بىلسه زىياده، مۇنىئىلمى  بولۇر

  ئىگىن خوپ، كهسسهئازنى  ئهگهر

    ①."كۆپ دهۋلهتى دهرازۇ ئۆمرى بولۇر

 ئۇ بولۇپ، بۇبار  ئارىسىدىمۇ خهلققاراشالر  قىلىنغاندهك تهسۋىر نهزمىده يۇقىرىدىكى

 ئۇيغۇرالر. ئىسپاتاليدۇ ئهمهسلىكىنى گهپ قۇرۇققالغان  بولۇپ پهيدا مهزگىلدهقىسقا  ئادهتلهرنىڭ

 شۇقىلشنى  بۇنداق. قىلىدۇ پهرھىزكىشتىن كىيىم تى، كىيىم پىچىشتىن كۈنلىرى ھېيتئىككى  يهنه

ياخشى  كۈنلىرىده ھېيىتئىككى  ئۈچۈن نېمه. قارايدۇ دهپ ھۆرمهتسىزلىكقىلىنغان  كۈنلهرگه

 ئىشهنچىسىده خهلققىلىش  ئهمگهك كۈنلهرده بۇ بولمايدۇ؟ چۈنكىقىلىشقا  ئهمگهكلهرنىمۇ

 كهيپىياتقا خۇشالئارا  ، كىشلهرئىشلهۋېرىشنىڭساقلىماي  ھۆرمىتىنى تويمىغورلۇقنىڭ، ھېيىت

  .ئىپادىلىرىدۇر باقماسلىقنىڭ

قىلغاندىن  پهرھىزكىيىم تىكىشتىن  ۋهكىيىم پىچىش  ھالىتىده جۇنۇپ تىككۈچىلىرى ئۇيغۇر

ناشايان ، ناشايان ئىشالرنى ئىچىده ، دۇكانتازلىماسلىقتۇتۇش، ئىچىنى ناپاك  دۇكان ، يهنهباشقا

 ئېلىپ ئۆلچهپ رهختلهرنى كىرگهن ئېلىپ خېرىدارالر تىككۈچىلهر. ۇچهكلهيد قىلىشنىمۇ گهپلهرنى

 قېيۋىتىلگهن رهختلهردىن جهرياندا بۇ. تېرىشىدۇ پۈتتۈرۈشكه كېيىن، ۋاقتىداقالغاندىن 

كېيىن، بولغاندىن  پۈتتۈرۈپكىيىمنى  ئۇستىالر تىككۇچى. قىلمايدۇيىپالرنى ئىسراپ  ۋه پۇرۇچالرنى

. بېرىدۇ قايتۇرۇپ ئېگىسىگهكىيىم  پۇرۇچالرنى چوڭراق ۋهلىرىنى پارچى رهختقالغان  ئېشىپ

... كاسىپ  ھهر" ده»رىسالىسى تىككۈچىلىك« ھهقته بۇ. قالمايدۇ ئېلىپچاغالپ  سهل ھهرگىزمۇ

 -پىر  كۈنى ، قىيامهتقىلسا خىيانهت نهرسىسىگهچاغلىق  رهختى گهزبىر ، بىر تال يىپ كىشىنىڭ

باشقا  ئۇندىن. دېيىلىدۇ." باسمايدۇئىشى ئىلگىرى  دۇنيادىمۇ ۇبولىدۇ، بنارازى  ئۇستازالر

 ، ھاجهتخانىغاقااليمىقان تاشالشتىن پۇرۇچلىرىنىشاگىرىتالر كىچىك التا  ۋه تىككۈچىلهر

                                                        
ئىشخانىسى  ئهسهرلهر قهدىمكى رايونلۇقئاپتونوم  ئۇيغۇر شىنجاڭ، »ئهھكام مهجمۇئهتۇل«: قاراقاشىي ئىۋهز مۇھهممهد   ①

  .بهت- 84، ئاي – 8يىلى  – 1991تهييارلىغان،  قۇتلۇقئىمىننىياز  باستۇرغان، ئهركىن
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 بۇنداق. قىلىدۇ پهرھىزقىلىشتىن  تهرهتكىچىك  - چوڭ ، كۆيدۈرشتىن، ئۈستىگهتاشالشتىن

 ئومۇمهن، بۇ. دېيىلىدۇالزىم  تاشلىۋىتىش سۇغا ئېقىن ۋه كۆمۈۋىتىش يهرگه ئاساسهن نهرسىلهرنى

 تېپىشى، خېرىدارنىڭروناق  تىجارهتنىڭ يهنىال مهقسهي تۈپ بولىسمۇ، ئهمما خۇراپىي پهرھىزلهر

 .ئىبارهت كۆزلهشتىنرازىلىقىنى 

  پهرھىزلهرئائىت  قويۇشقا ۋه يۇيۇشكىيىمنى . 6

توغرا  يۇيۇشقا ئۇنى كېيىن شۇنىڭدىن. دۇكىرلىشى كېيىن كهيگهندىن مهزگىلكىيىمنى بىر 

 كۈچلۈك خېلى نهزىرىده كىشىلهر ئۇ بولسىمۇ، ئهممائىش  ئادهتتىكىناھايىتى  گهرچه بۇ. كېلىدۇ

 ۋاقىت، مهلۇم مهلۇم يۇيۇشتاكىيىمنى  ئۇيغۇرالر جۈملىدىن. پائالىيهتتۇرئالغان بىر  تۈسىنى ئادهت

  . ىدۇقىل رىئايه پهرھىزلهرگه جهھهتتىكى تهرتىپ

يۇيىدىغان، تالالپ ئاندىن  كۈننى مهلۇم يۇيۇشتا كېچهكنى -كىيىم  بىلهن، ئۇيغۇرالرئالدى 

ئىلگىرى  مهسىلهن، ئۇيغۇرالردا. بار بولغان ئادهتلهرقىلىدىغان  پهرھىزبولسا  كۈنلهردىن مهلۇم

 هرھىزپ يۇيۇشتىنكىر  كۈنىلىرىده پهيشهنبه ۋه كۈنى كۈنى، دۈشهنبه كۈنى، يهكشهنبه شهنبه

  :قالدۇرۇلغان خاتىرىلهر مۇنداق دىمۇ» ئهھكام مهجمۇئهتۇل« ھهقته بۇ. بار ئىدى ئادهتقىلىدىغان 

   ھهققىده يۇماقلىقئىگىن “

  كۈنى،  ئازىنه يۇسهئىگىن  گهر

  . تۈنى -  كۈنئول  كۆرگهيياخشىلىق 

  دېمه، خوب  يۇماقنىئىگىن  شهنبه

  .يېمه بىھۇده قايغۇنى غهم

  سا ئىگىن كىر،بول يهكشهنبه يۇمه

  . دىلگىر ئهجىب بولغاسه خوتۇن -  ئهر

  ، زىنھار يۇيماڭئىگىن  دۈشهنبه

  . بىمار بولغاسهن ئهلۋهتته يۇيساڭ

  ، بولغاي دهۋا يۇسه سهيشهنبهكىم 
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  . بولغاي دهۋا ھاجهتى بىسهبهب

  يۇدى، كىشى ئىگىن  چاھارشهنبه

  . سودى كۆرهر كۆپ ساتسه ئااليۇ

  ، نھارئىگىن زى يۇيماڭ پهيشهنبه

   ①”.بىسيار بولۇرزىيان  مالىڭىزغه

 كۈنلهر پهرھىزلىكئائىت  يۇيۇشقائارىسىدىكى كىيىم  ئۇيغۇرالرھازىرقى بولىدۇكى،  كۆرۈشكه

 دهرىجىده مهلۇم مهزمۇنبايانالردىكى  يۇقىرىقى بىلهن ئادهتسارقىندا  قىسمهن ھهققىدىكى

 كۈنده بۇ. كېلىدۇياخشىلىق  يۇيساكىر  هكۈنىد سهيشهنبه" يهنه ئۇيغۇرالردا. ئىگهئىزچىللىققا 

. بار ئادهت ۋهقاراش  دېگهن." الزىم يۇيۇش بولسىمۇ نهرسهقول ياغلىقى چاغلىق  ھېچبولمىغاندا

كىر  كۈنلهرده بهزى ئۈچۈن نېمه)  كىشىلهرئىش قىلىدىغان  بويىچه مۇشۇ يهنى(  كىشىلهر نۇرغۇن

ياخشىلىق بولىدىغانلىقىنى  يۇيساكىر  ۈنلهردهك بهزى ئۈچۈن نېمه ۋهبولمايدىغانلىقىنى  يۇيسا

 خهلق سهيشهنبه: مۈمكىن بولۇشى مۇنداق ئهھۋال بىزنىڭچه. سۈرۈشتۈرمهيدۇياكى  بىلمهيدۇ

ياخشى  ئېرىغدايدىغانكىرىنى  بهدهننىڭ ناۋادا كۈنده بولۇپ، بۇ كۈن نهسئىنتايىن  ئىشهنچلىرىده

 ئومۇمهن. بولىدۇساقالنغىلى  نهسلىكتىن ىغانكېلىد كۈندىن مۇشۇ قىلىنىدىكهن، ئهلۋهتتهئىش 

 يۇقىرىقىدهك شهكىللهنگهنساددا ئاسترونومىيىلىك قاراشالر ئاساسىدا  ، قهدىمكىقارىغاندا

ئىلمىي  كۆپ ئادىتىنىڭ چهكلىنىشئىشالردىن  مهلۇم بويىچه نهسلىكىياكى  خهيرلىك كۈنلهرنىڭ

  .كېرهكئاساسى بولمىسا 

 ئهرلىرى ئۇيغۇر جهمئىيىتىده ئۇيغۇر شۇكى، ئهنئهنىۋى مهسىلهبىر  تېگىشلىك ئهسكهرتىشكه

 پهرقنىقاتتىق جنسىي  ئهڭ بۇ. يۇيىدۇكىرنى ئايالالرال قىلىدۇ،  پهرھىز يۇيۇشتىنكىر 

ئىشىنى  خهقنىڭئايال " يۇيۇدىكهن، ئۇكىمىكى كىر  بولۇپ، ئهرلهردىن پهرھىز تهكىتلهيدىغان

 كهلگهندىنبارلىققا  كىرئالغۇ. كهلگهن ئۇچراپ يىبلىشىگهئه باشقىالرنىڭ سهۋهبىدىن" قىلغانلىق

 بولۇش ياردهمدهئىشالرغا  يۇيىدىغانقات  -كىر  ئهرلهر شهھهرلهرده دهۋرده بۈگۈنكى كېيىنكى

                                                        
ئىشخانىسى  ئهسهرلهر قهدىمكى رايونلۇقئاپتونوم  ئۇيغۇر شىنجاڭ، »ئهھكام مهجمۇئهتۇل«: قاراقاشىي ئىۋهز مۇھهممهد   ①

  .بهت -  86 ،ئاي -  8يىلى  – 1995، تهييارلىغان، ئۇيغۇرچه قۇتلۇقئىمىننىياز  باستۇرغان، ئهركىن
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 بۇ يهنىال ئهرلهرقىشالقالردىكى  - دهۋرده، يېزاھازىرقى  قارىلىۋاتقان تهرزىدهئىش  ئادهتتىكى

چاغدا  يۇيغانئايالالر كىر  يهنه ئىچىده پهرھىزلىرى يۇيۇش كىر. كهلمهكته چهكلىنىپئىشتىن 

كىيىمى  ئايالالرنىڭياكى يۇيۇشتىن،  ئارىالشتۇرۇپكىيىمىنى  ئايالالرنىڭ بىلهنكىيىمى  ئهرلهرنىڭ

 پهرھىزلهر بۇ. بار ئادهتقىلىدىغان  پهرھىز يۇيۇشتىنكىيىمىنى  ئهرلهرنىڭئاندىن  سۇدا يۇيۇلغان

 ئۈچۈنمۇكىيىمى  قېرىنداشالرنىڭقىز  -  ئوغۇلياكى  بولغۇچىالر ئىگه ناسىۋىگهمۇ خوتۇنچىلىق -  ئهر

 ئادهت ھۆكۈمرانلىقىنىڭ ئهرلهر ۋهقاراش  دهپئايالالرنى ناپاك  پهرھىزلهر بۇ. ئىگه ئۈنۈمگهئوخشاشال 

. دۇقىلى پهرھىز يۇيۇشتىن يهۋېتىپ يېمهكلىك يۇيغاندائايالالر كىر  يهنه. ئىپادىلىرىدۇر شهكلىدىكى

كېلىۋېلىپ،  بىلله تهرىتى چوڭ بىلهن تۇغۇۋاتقاندا، تۇغۇتىئايالالر ، قىلسا شۇنداق ناۋادا

بولسىمۇ،  پهرھىزچىققان  ئوتتۇرىغا نۇقتىسىدىنساغالملىق  بۇ. جورۇلىدۇ دهپ تارتىدۇقىيىنچىلىق 

 رىبىۋىيتهج نۇرغۇن بهلكىقىلىش  مۇشۇنداق. يوشۇرۇلغان ئىچىگه تۈس خۇراپىي قويۇق ئۇ ئهمما

خالىغان  يۇندىنى يۇيغانكىيىم  يهنه ئۇيغۇرالر. كېرهكبولسا  خۇسۇسىيىتىئورتاق  پهرھىزلهرنىڭ

قاراپ  دهپ نهرسهناپاك  ئهڭ يۇندىنى. دهسسىمهيدۇجايالرغا  تۆكۈلگهن تۆكمهيدۇ، يۇنداجايغا 

 پهرھىزلىرى قىتۋا يۇيۇشتىكىكىر  مهيلى. تۆكىدۇجايالرغا  چهت ۋه ئهۋرهزلهرگه چوڭقۇر ئهڭ ئۇنى

 ئۇلۇغالش، تهنگه تهننى بولسۇن، ھهممىسىده پهرھىزلهرئاالقىدار  تۆكۈشكه يۇندىنىياكى  بولسۇن

 تهسىرچانلىق مهلۇم ئوتتۇرىسىدا بهدهن بىلهنچىققان كىر  ئۇنىڭدىن ۋهكىيىم  كېيىلگهن

 يۇيۇپ رنىكىيىمله ئۇيغۇرالر. تۇرىدۇ يوشۇرۇنۇپ ئىشهنچ قاراشتهك دهپ مهۋجۇد مۇناسىبىتى

مهسىلهن، . قىلىدۇ رىئايه پهرھىزلهرگه مهلۇم قۇرۇتۇشتىمۇ يېيىپ كېيىن، ئۇنىبولغاندىن 

 چۈشىدىغان كۆزى كىشىلهرنىڭ تۈپهيلىدىنساقالش  ئهدهبنى ۋهئىچ كىيىملىرىنى ھايا  ئايالالرنىڭ

. قىلىدۇ هرھىزپ يېيىشتىن تهتۈر كېينبولغاندىن  يۇيۇپ كېچهكنى - كېيم يهنه. يايمايدۇجايالرغا 

. ماڭارمىش تهتۈرگهئىشلىرى  كىشىنىڭقىلغان  ، شۇنداقيايسا تهتۈركىيىمنى  يۇيۇلغان ناۋادا

چاپانلىرىنى كۆينهك،  ئهرلهرنىڭ ، بولۇپمۇكىيىمىنى ئهرلهرنىڭئارىسىدا  ئۇيغۇرلىرى يهركهن

 پهرھىز نيېيىشتىقارىتىپ  ئۈستىگهقىسىمنى  پهسكه، پهش تهرىپىنىياقا  كېيىن يۇيغاندىن

 خوتۇنىدىن ئهر كهيگهنكىيىمنى  شۇقىلسا  مۇشۇنداققارىغاندا  ئېيتىشالرغا. بار ئادهتقىلىدىغان 
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 يۇيۇلۇپئىشتىنى  ئايالالرنىڭ ، ناۋاداباركى پهرھىزمۇ شۇنداق يهنه. قاالرمىش بولۇپقورقىدىغان 

 ۋه ئهزانىجىنسىي . دۇچهكلىنى ئۆتۈشتىنئاستىدىن  ئۇنىڭ ، ئهرلهربولسا  يېيىلغانجايغا  بىرهر

ئۈچۈن، قارىلىدىغانلىقى  دهپناپاك  ئىشتانالرمۇ كالته ھهمئىشتان  تۇرىدىغانتىگىپ  ئهزاغاجنسىي 

ناپاكلىقى  ئايالالرنىڭ ئۆتكهنده، ئهرلهرگه ئهرلهرئىشتانلىرى ئاستىدىن  - ئۇزۇن كالته ئايالالرنىڭ

  . چىققان ئوتتۇرىغا ئادهتلهر پهرھىزلىك مۇشۇنداققاراش ئاساسىدا  دهپ قىلىدۇ دهخلى

تىكىنى (  دهرهخ پۇتاقلىق ئۇنى كېيىن يۇيغاندىنكىيىمىنى  بالىالرنىڭكىچىك  ئۇيغۇرالر

 بالىنىڭقىلسا  شۇنداق ناۋادا. قىلىدۇ پهرھىز يېيىشتىن گه) دهرهخلهرچاتقال تىپىددىكى كۆپ، 

 پهرھىزنىڭ بۇ. رۇلىدۇجو دهپقاالرمىش  بولۇپ) ئاسان يىرتىلىدىغان(كىيىمى يىرتىلغاق 

 يۇيۇلغاندىنكىيىمى  بوۋاقالرنىڭ بالىالرنىڭ، بولۇپمۇكىچىك . ئوخشاشتۇر يۇقىرىقىغا پرىنسىپىمۇ

سىرتتا  ئهكىرىۋېلىنىدۇ، ھهرگىزيىغىپ  پهيىتلىرىده زاۋال قويۇلغاندا يېيىپسىرتالرغا  كېيىن

 كېيگهندهباال  چېپىلىپ، بۇنى انالرشهيت -جىن  قالىدىكهن، ئۇنىڭغاسىرتتا  ناۋادا. قالدۇرۇلمايدۇ

 كېيىن يۇيۇلغاندىنكىيىم  يهنه ئۇيغۇرالردا. قارىلىدۇ قالىدۇ، دهپ بولۇپگىرىپتار  كېسهلگه ئۇمۇ

نىكاھى  كىيگۈچىنىڭقىلسا  مۇشۇنداق ناۋادا. قىلىنىدۇ پهرھىز كېيىشتىن قۇرۇماستىنال ئۇنى

ئىشتىن  ، ئهشۇنداققارىلىپ ىدۇ، دهپقال بولۇپ ئۆچئانىسى  قېيىنياكى  كېتىدۇ سۇسلىشىپ

بولىدۇ، بىئارام  ئۆتىدۇ، كىيگۈچى سوغۇق بهدهنگه كېيسهكىيىمنى  ھۆل ئهمهلىيهتته. چهكلىنىدۇ

" قالىدۇ بولۇپ ئۆچئانىسى  قېيىنياكى  كېتىدۇ سۇسلىشىپنىكاھى ". بولىدۇ كېسهلبولغاندا  ئېغىر

ياكى  ھهيۋهئالغان بىر خىل  تۈسىنى راپاتخۇئارقىسىدىكى  تهجرىبه ئهشۇ ئهمهلىيهتته دېگىنى

  . ھهيدهكچىلىكتۇر

 پهرھىزلهر تۇرۇۋاتقان بولۇپ مهۋجۇدئارىسىدا  خهلقى جهھهتته، ئۇيغۇر قويۇشكىيىمنى 

. ئىپادىلىنىدۇ شهكلىدهقويماسلىق  ئورۇنغابولمىغان  مۇۋاپىق ۋاقىتتابولمىغان  مۇۋاپىقكىيىمنى 

 مهلۇم پهرھىزلهرمۇ ھهققىدىكى ئېسىش كىيىملهرنى يۇيۇلغانن تىلغا ئالغا سهھىپلهردهئالدىنقى 

 كېيىنكىيىمنى سالغاندىن  ئۇيغۇرالر. پهرھىزلهردۇر لىكمۇناسىبهت قويۇشقاكىيىمنى  جهھهتتىن

 ئاسمايدۇ، تهتۈر دۈمچاپاننى قويمايدۇ،  دۈمئاياقنى  قويمايدۇ، يهنى تهتۈر ئۇالرنى ئومۇمهن
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 ئۇيغۇرالر. جورۇيدۇ ماڭىدۇ، دهپ تهتۈرگهقىلسا ئىشى  يۇقىرىقىدهك. ۇيېپىنمايد قاتلىمايدۇ، تهتۈر

جايالرغا  كېتىدىغان دهسسىلىپياكى  تهرهپكه، پهسكه پۇتقويغاندا  ئۇنى ئۇلۇغالپباش كىيىمنى 

ئالماشقاندا باشقا  پهسىلياكى  بولسۇنياتاردا  ئۆتمهيدۇ، بهلكىباش كىيىمنى ئاتالپ . قويمايدۇ

باش كىيىمىدىن قالسا . قويىدۇ ئېسىپجايالرغا  ئېگىز كهلسۇن، ئۇنىتوغرا  ىشكهكېيباش كىيىمنى 

 جهھهتته قويۇش كىيىملهرنى بۇ. تۇرىدۇ كۆينهكلهر -چاپان  جهھهتته دهرىجىسى ئۇلۇغلىنىش

. ئىسپاتاليدۇ ئىكهنلىكىنى كىيىملهر قويۇلغان مهۋقهگه ئوتتۇرا ئۇنىڭ بۇ. يوق پهرھىزلهر ئاالھىده

 ، ئۇالرنىقارالغان بولغاچقا دهپ پهسناپاك ياكى  كىيىملهركىيىلىدىغان  تهرهپكه ۋهنتۆ بهلدىن

 ۋهئاياغ كىيىمنى  ، ئۇيغۇرالرئاياغ كىيىمنى مىسال قىلساق: بار پهرھىزلهر مۇنداق جهھهتته قويۇش

قىلسا  مۇشۇنداق. قويمايدۇ ئېسىپجايالرغا  ئۈستۈنياكى  ۋه قويمايدۇ تهرهپكهپايپاقنى باش 

 قويۇپئىىشتاننى باشقا ئېيىتساق،  ئېلىپئىشتاننى . قارايدۇ چىقىۋالىدۇ، دهپباشقا  ۈشمىنىد

 مهيلى ئۇيغۇرالر دهۋرلهردهئىلگىرىكى . قىلىنىدۇ پهرھىز يېتىش قويۇپ تهرهپكهياكى باش يېتىش، 

ستىن قوما ئېسىپ ئۈستىگهياقىسىدىن  كىيىمنىڭقانداق  بولسۇن، ھهرياكى ئىىشتان  بولسۇنچاپان 

 ئارتىلدۇرۇپ كالتهككه ئاشۇ كىيىملهرنى بېكىتىپ) ئاسقۇ( كالتهكتوغرا  بۇلۇڭىغابىر  ئۆينىڭ بهلكى

 قۇرۇق ئىچىنىڭ ئۇنىڭ ئېسىلغاندا ھالهتته كهيگهن ئهشۇنداقكىيىم  بهلكى پهرھىز بۇنداق. قوياتتى

 كېلىپ هۋهبىدىنسسالىدىغانلىقى  ئهسكهھالىتىنى  كهتكهنلىك ئۆلۈپ قېلىپ، ئېگىسىنىڭ بولۇپ

 ئهر،  تهسىرىده ئىدىيىسىنىڭ" ئايالالر خار ئېزىز ئهرلهر" يهنه ئۇيغۇرالر. مۈمكىن بولۇشىچىققان 

 كىيىمىنىڭ ئايالالرنىڭكىيىمىنى  ئهرلهرنىڭياكى  قويۇشتىن يهرگهكىيىمىنى بىر  ئايالالرنىڭ -

ئاياغ ( كهش يهنه ۇيغۇرالرئ. كۈچلىك قهدهربىر  ئادهتمۇقىلىدىغان  پهرھىز قويۇشتىنئاستىغا 

 ، ئۇنىقالغان بولسا ئۆرۈلۈپ تهتۈر كهش ناۋادا. قىلىدۇ پهرھىز قويۇشتىن ھالهتته دۈم لهرنى) كېيىم

 دۈم ئېلىپقولغا  ، ئۇنىقالسا ئۆرۈلۈپ تهتۈر كهش ناۋادا ئادهتتهبىر  يهنه. قويىدۇ قويۇپ ئوڭ

بولپ  دۈم كهشنىڭ. دېيىلىدۇ بولىدۇ ساۋاب ئۇرسا يهرگه چۈشكىچه ئوڭ كهشتاكى  تۇرۇپقىلىپ 

 شۇڭا. جورۇلىدۇ دهپبىشارىتى  تىلهۋاتقانلىقنىڭ ئۆلۈمىنى ئىگىسىنىڭ كهش باشقىالرنىڭ قېلىشى

  .قىلىنىدۇ پهرھىز
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كىيىم  تۈگمه .قىلىدۇ ئهمهل پهرھىزلهرگه مهلۇم جهھهتتهقاداش  تۈگمه كىيىمگه ئۇيغۇرالر

 - قايسى قىسىملىرىنى بىر  ھهر كىيىمنىڭ ۋهقىلىدىغان  پهيدا تۈگۈن ئورۇنالشتۇرۇلغان ئۈستىگه

 ئهھۋالدا خهتهرلىكھالقىالرنى ئىنتايىن  ۋه توقۇناق، تۈگۈن. بۆلهكتۇر تۇتاشتۇرىدىغان بىرىگه

. ئادهتتۇرئورتاق بولغان  مىللهتلهرگه نۇرغۇن دۇنيادىكى ئېلىۋىتىش ۋه يېشىۋىتىش، بۇزۇۋىتىش

 تۇرمۇشتىكى رېئال ھالهتلهرنى يېپىق ۋه توسۇقغان بول پهيدا تۈگۈچلهردىن ۋه تۈگمه

 چۈشىنىش بويىچه سېھىرگهرلىكى تهسىرئوخشاشلىق ياكى  ئهھۋالنى تهدبىقالپ، بۇقىيىنچىلىقالرغا 

 قويۇپ كهيمهيكىيىمنى  ھهقته بۇ ئۇيغۇرالردا. ئاساسىدۇرپىكىر  پهرھىزلهرنىڭخىلدىكى بارلىق  شۇ

ساقلىنىپ  ئادهت پهرھىزلىكقىلىدىغان  پهرھىز قويۇشتىن ئېتىپ تۈگمىسىنى ، ئۇنىڭقويغاندا

بولماس  راۋانيولى  كىشىنىڭ قىلىنىدىكهن، شۇ شۇنداق ناۋاداقارىغاندا  ئېيتىشالرغا. قالغان

  .ئىكهن

بىر جايغا  كىيىملهرنىپاكىز  بىلهن كىيىملهركىر  ، ئۇيغۇرالرسىرت يۇقىرىقىالردىن 

كىيىملىرى  ئادهملهرنىڭ قويۇشتىن، چوڭپاسكىنا جايالرغا  ۋه بۇلغانغان قويۇشتىن، كىيىملهرنى

ھايات  بىلهنكىيىملىرى  ئادهملهرنىڭ قويۇشتىن، ئۆلگهن يهرگهكىيىمىنى بىر  بوۋاقالرنىڭ بىلهن

 قاھېسابئاز ساندىكىلىرىنى  بۇالرنىڭ. قىلىدۇ پهرھىز قويۇشتىن يهرگهكىيىملىرىنى بىر  ئادهملهرنىڭ

تىپىدىكى  تهجرىبه قويۇلغان ئوتتۇرىغا نۇقتىسىدىنپاكىزلىق  ۋهساغالملىق  كۆپىنچىسىئالمىغاندا 

  . خاالس چهكلىمىلهر، 

  پهرھىزلهركىيىمنى ياماشقا ئائىت . 7

 بهدهن تېگىشلىك يوشۇرۇشقا بولۇپمۇ. كېلىدۇياماشقا توغرا  ئۇنى كېيىنكىيىم يىرتىلغاندىن 

 ئۇيغۇرالردا. بولىدۇ زۆرۈرھامان ياماش  ه، شۇكهتسقىسمى يىرتىلىپ  تۇرىدىغان يېپىپ ئهزالىرىنى

مهسىلهن، . كهلمهكتهساقلىنىپ  ئادهتلهرمۇ پهرھىزلىكيىرتىلغان كىيىمنى ياماشقا ئائىت بىر قىسمى 

 قهرزدارئىگىسى كهتسه، قىسمى يىرتىلىپ  مۈره كۆينهكنىڭ -چاپان "ئارىسىدا  ئۇيغۇرلىرى ئاقسۇ

يىرتىلىپ  قىسمىنىڭ مۈره كۆپىنچه ئهمهلىيهتته. مهۋجۇد قاراش خۇراپىي دېگهن." قالىدۇ بولۇپ

 مۇشۇ. بولىدۇ سهۋهبىدىن ئهمگهك ئېغىز زىيادهياكى  كۆتۈرۈش نهرسه كۆپ مۈرىده كېتىشى
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 كېتىشىيىرتىلىپ  قىسمىنىڭ مۈره يۆتكىلىپ، كىيىمنىڭئورنىغا  سهۋهب نهتىجه شۇ ئهنه پهرھىزده

. قىلىدۇ پهرھىزياماشتىن  تۇرۇپ كېيىپرتىلغان كىيىمنى يى ئۇيغۇرالر. قىلىنغان پهرھىز كۆڭۈلده

ئالدىنى  ئاقىۋهتتنىڭ بۇنداق. گىرىپتار بوالرمىش تۆھمهتكه قۇرۇق يامىغۇچىقىلسا  مۇشۇنداق ناۋادا

. بوالرمىش ساۋاب چىشلىۋالسابىر تال ياغاچنى  ئېغىزىغاكىشى  ياماتقۇچى ئۈچۈ، كېيىمىنى ئېلىش

 يىڭنىنىڭ ھهم بولمايدۇيامىغاندا ياماقنى ياخشى سالغىلى  تۇرۇپ پكېيىكىيىمنى  ئهمهلىيهتته

 چهكلىمهتىپىدىكى  تهجرىبه پهرھىز بۇ. بولمايدۇ ساقالنغىلىمۇ كېتىشىدىنسانچىلىپ  بهدهنگه

 ، ناۋادايىرتىقىنى يامىغاندا كىيىمىنىڭ بالىالرنىڭ يهنه ئۇيغۇرالر. ئويدۇرمىدۇر بولسىمۇ، نهتىجىسى

 ناۋادا. يامىمايدۇ قويۇپ تۇرغۇزۇپ ئۆرهبالىالرنى كهلسه، ياماشقا توغرا  تۇرۇپ ۈپكىيدۈركىيىمنى 

 ئهقلىنىڭبالىالر  ئهمهلىيهتته. جورۇيدۇ دهپ قالىدۇ بولۇپ بىتهلهيقىلسا باال  مۇشۇنداق

 تهسىر سۈپىتىگهياماق ، قىلىپ ھهرىكهت كۆپ ياماۋاتقاندايىرتىقىنى  كىيىمىنىڭتوشمىغانلىقىدىن 

  . پهرھىزدۇر كېتىدىغانئوخشاپ  يۇقىرىقىغا بۇمۇ. مۈمكىنسانچىلىپ كىتىشى  يىڭنه ۋه ىشىيهتكۈز

بىر  يۇقىرىقىدهك پهرھىزلىرى كېچهك -كىيىم  ، ئۇيغۇر ئېيىتقاندا تهرىقىسىده خۇالسسه

 ئادهتلىرىدىكى تۇغۇت پهرھىزلهر جهھهتتىكى بۇباشقا  ئۇندىن. ئىپادىلىنىدۇ تهرهپلهرده قانچه

 مۇراسىم پائالىيهتلىرىدىكىچىراغ  - تۆكۈن، نهزىره - توي كېچىكىده،  -كىيىم  رنىڭبوۋاقال

 ئۇيغۇر. ئۇچرايدۇ كۆلهمده كهڭ ھهم ئادهتلهردهقويماسلىققا دائىر  يالىڭاچ بهدهننى ۋه كىيىملىرىده

 كېچهك-كىيىم ئۇيغۇر پهقهت بولۇپ، يۇقىرىقىالر رهڭ - رهڭگاناھايىتى  كېچهكلىرى - كىيىم 

 يۇقىرىدابىز . قىسمىدۇر مهنىۋىياتىدىغان  كاتېگۇرىيىسىگه ئادهت پهرھىزلىكساپ  هنىيىتىنىڭمهد

 رېئال تۇرمۇشىدا ئۇيغۇرقىسمى ھازىرقى  كۆپ پهرھىزلهرنىڭقىلغان  مۇالھىزه ۋهتىلغا ئالغان 

كى ىش ئادىتىدىكېيىن ئۇيغۇرالرنىڭ دهۋرلهردىكى قهدىمكىيىراق . چهكلىمىلهردۇربولغان  مهۋجۇد

توغرىسىدا توختىلىش  پهرھىزلهرئىلگىرىكى ، بولغاچقا يېتهرسىز ماتېرىيالالر ھهققىده پهرھىزلهر

 كېچهك -كىيىم  ئۇيغۇر دهۋرھازىرقى تهرهپتىن، بىر  يهنه. بولمىدى مۈمكىن ئاساسهن

 ياساۋاتقان ئۆزگىرىشجىددىي  مهدهنىيىتىنىڭ كېچهك -كىيىم  پۈتۈن ھهتتا پهرھىزلىرىنىڭ

 بۇمۇ. يوقالماقتا تهدرىجىي پهرھىزلهر نۇرغۇنئاالقىدار  كېچهككه -كىيىم بولۇپ،  ىمهزگىل
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  .كېرهكبولسا  زهربىسىبىر  كهلگهن ئېلىپ ئادىتىگه كېچهك - كىيىم  ئۇيغۇر تارىخنىڭ

  

  تۇرالغۇغا ئائىت پهرھىزلىك ئادهتلهر. 8
 چهك، ئىشلهپچىرىشكې -كىيىم ئىچمهك،  - ، جۈملىدىن، يېمهكپائالىيتى پۇتۇن ئادهمنىڭ

. بېرىلىدۇ ئېلىپ ئىرىسىىدهدا " يۇرت"ياكى " ئائىله" شۇ ئهنه مۇراسىمالر ، تۈرلىكپائالىيىتى

 بولۇپبىرى  ئېھتىياجالرنىڭ زۆرۈرىي ئهڭھاياتىدا  ئىنسانالرنىڭ ئىكهن، تۇرالغۇبولغان  شۇنداق

ئهھۋالى، ئىقتىسادىي  ۆلهتنىڭدياكى بىر  مىللهتبىر  شهكسىزكى مهدهنىيىتى تۇرالغۇ. لىنىدۇھېساب

، قالماستىن بولۇپزىچ ئاالقىدار  بىلهنقاتارلىقالر  سهۋىيهسى تۇرمۇش ۋه سهۋىيهسى تهرهققىيات

دىن تۇيغۇسى،  ، ئاڭئىدىيىسى ئهنئهنىسى، جۇمىلدىن مهدهنىيهت دۆلهتنىڭياكى  مىللهت ئۇ يهنه

 تۇرالغۇ كشىلهر. بولىدۇ لىكۇناسىبهتم بىلهنمۇ چۇشهنچىلىرى ، ئستېتىكئادىتى - ى، ئۆرپئېتىقاد

ساقلىنىش قاتارلىق جىسمانىي  خهتهردىن قوپۇش، خېيىم - ، يېتىپئارقىلىق ئسسىنىش

ھالىتى  ئېتىقاد ۋهھالىتى  ، بېلىشقاراشلىرى ، ئستېتىكباشقا قاندۇرغاندىنئىھتىياجلىرىنى 

 ئېپتىدائىي ئهڭھالىتى  تۇرالغۇ ڭئىنسانالرنى. قاندۇرىدۇ ئىھتىياجىنىمۇ مهنىۋىيخىل  ئۇچقاتارلىق 

 -خىش ئۆيلهرگه،  قورۇلمىلىقياشاشتىن ئاددىي  ئۇستىده، ئۆڭكۇرلهرده دهرهخ دهۋرلهردىكى

 بېتونھازىرقى زاماندىكى  ۋه ئۆيلهرگه قوپورۇلغان كېگىز، رهختلهر، تېرىلهردىنياكى  كېسهكتىن

 تهرهققىي ئۆيلهرگه قهۋهتلىك كۆپ ، مۇرهككهپ ، تۇزۇلۇشى قورۇلمىلىق مېتالياكى  قورۇلمىلىق

  .قىلدى

 ئۆيلهرنىڭ. ئهمهس چۈشهنگهن دهپ نهرسهماددى  نوقۇل ئهزهلدىننسانالر ىئئۆينى 

ئارام -ھويال، ماتىرىيالى ھهم قورۇلمىسى ، ئۆيتاللىنىشى سىلېنىشى، يهرلهرنىڭ، كۈنلهرنىڭ

 ى، مۇقهدهسلىكقادئېتى- دىن كشلهرنىڭباشتىن ئاخىرى  كۆچۇشى ۋهچىقىش  ، ئۆيئىشلىرى

 چهمبهرچهس بىلهنقاراشلىرى ، قاراشلىرى ، ئستېتىك،روھ قاراشلىرىئالۋاستى-جىن، قاراشلىرى

ئائىت بىر قاتار ئورپ  تۇرالغۇغا خهلقلهردهقايسى  ، ھهرھالدا مۇناسىپ شۇنىڭغا. كهتكهنباغلىنىپ 

 سۇپىتده، ئۇنىڭدا ولۇشبياسىغان ھاسالت  ئادهم ئهلۋهتته، تۇرالغۇ. شهكىللهنگهن ئادهتلهر -
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قاتارلىق  ، ئستېتىكابىناكارلىق، ئىلمى ساۋاتالر، مۇھىت ماھارهتلىرى، جوغراپىۋىي پهن -  ھۈنهر

 ئادهتشۇناسلىق - ئۆرپ. تۇرىدۇ ئورۇندائاساسى  ساۋاتالر ۋهبىلىم  قويۇلغان ئوتتۇرىغا نۇقتىسىدىن

. بولىدۇ يوسۇنلىرىبىر قاتار  ھهم ۇرۇشنىڭئولت تۇرالغۇدا ۋه سېلىش ئېيتقاندا، تۇرالغۇ نۇقتىسىدىن

 بولۇپ، ئهشۇ پهرھىزلهر ۋهئائىت ئىرىملىك قاراش  ـ تۇرالغۇغا تهرهپبىر  مۇھىمئىچىدىكى  بۇنىڭ

 مهدهنىيهتشۇناسلىق تۇرالغۇنىقىلىش ئارقىلىق  تهھلىل پهرھىزلهرنى ۋهئىرىملىك قاراش 

  .بولىدۇئالغىلى  بېلىپىكى قاراشلىرىنى ساھاد مهركۇز مىللهتنىڭبىر تونۇغىلى،  نۇقتىسىدىن

 ئېپتىدائىي دهۋرلهردىكى قهدىمكىئوخشاش  تۈركۈملىرگهباشقا ئىنسان  ئۇيغۇرالرمۇ

كى كېيىن ۋهھالىتى  ئولتۇراقلىشىشتىكىپ  ئۆي كېگىز ھالهتته ، كۆچمهنھالىتى ئولتۇراقلىشىش

ھالىتى قاتارلىق  ئولتۇراقلىشىش ممۇقى ئۆيلهردهخىش  - ياغاچ  بويچه بۆلهكلىرى يۇرت دهۋرلهردىكى

 يېزىالر -  شهھهر بالدۇر نىسبهتهن ئۇيغۇرالر ئىچىده خهلقلهر تۈركىي. ئۆتتى بېسىپ باسقۇچالرنىى

 يۇقىرى نسبهتهن ئۆزلىرنىڭ ئۇيغۇرالر. خهلقتۇر كۆچكهن ھالىتىگه ئولتۇراقلىشىش مۇقىم بويچه

قاراشلىرىغا  ئستېتىك ھهمده ىئېتىقاددىن  ۋه سهنئىتى - ھۈنهربىناكارلىق سهۋىيسى،  مهدهنىيهت

 قهبرستان - مازار ، خانىقا ئۆي، مهسجىد ئۆيلهر، بۇتخانا، مىڭ تۇرالغۇ ئادهتتىكىھالدا  مۇناسىپ

 قۇرغاقئاز بولغان  يېغىن - ھۆل ئاساسهن ئۇيغۇرالر. ياراتقان نهمۇنىلىرىنىقاتارلىق بىناكارلىق 

شارائىتقا ماس ھالدا  تهبىئىي مۇشۇنداق ئۆيلىرىمۇ ئولتۇراق ، ئۇالرنىڭرايونالرغا ماكانالشقاچقا

 شهكلى تۇرالغۇ دهۋرلىرىدىكى ئۆتكۇزگهنھاياتىنى  چارۋىچىلىق كۆچمهن ئۇيغۇرالرنىڭ. قورۇلغان

 ئادهتلهردىنئاالقىدار بولغان  ئۇنىڭغا ۋهھالىتى  ئومۇمى لىرىنىڭ) ئۆيكىگىز ( ئۆيبولغان ئاق 

 ئولتۇراق قورۇلمىلىقخىش  -ياغاچ  دهۋرلهردىكى كېيىنكىقىلىپ  قتىلىقنۇ يهرده بۇ. خهۋهرسىزمىز

  .قىلىمىز مۇھاكىمه نۇقتىلىقئادىتىنى  پهرھىز ۋهئاالقىدار ئىرىملىك قاراش  ئۆيلهرگه

  پهرھىزلهرئائىت  سېلشقا ئۆي .1

 .قارايدۇ دهپبولىدىغان ئىش  قېتىمبىر  ئۆمرىده مۇھىم، ئهر ئهڭ سىلېشنى ئۆي ئۇيغۇرالرنىڭ

 ئېتىقاد، خۇراپىيخىل  ھهر سىلېشتا ئۆي بولۇپ، ئۇيغۇرالرئاساسلىق ئىپادىسى  ـ تۇرالغۇنىڭ ئۆي

بىر قاتار  تۇرۇپچىقىپ  نۇقتىسىدىن مهنپهئهتدارلىق چۇشهنچىلىرنى، ھهمده گۈزهللىكقاراش ياكى 
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 ئاساسهن ئۆيلىرى تۇرغان بولۇپ مهۋجۇدھازىرقى زاماندا  ئۇيغۇرالرنىڭ. چهكلىنىدۇئىشالردىن 

 قورۇلمىلىقياغاچ  -خىش  شهكىللىكچاسا تۈز،   ئۆگىزىسىبىرى : بولىدۇئككى خىل  مۇنداق

. ئۆيلهر يېپىلدىغانقىلىپ  ئهگمه شهكىلده چهمبهر يېرىم بىلهنخىش  ، ئۇستىبىرى ئۆيلهر؛ يهنه

 سبهتهننى كۆلىمى يهر ئولتۇراقالشقان، ئولتۇراقالشقانتوپلىشىپ  بويىچه مهھهلىلهر ئۇيغۇرالر

 تۇرىدىغانقورشاپ  ئۇنى ۋه ئۆي يۈرۈشبىر  تۇرالغۇ ئهھۋالدا ، ھهرقانداقبولغاچقا كهڭرى

 بۇمانا . بولىدۇباغ  كهينىده ۋهئالدى  ئۆينىڭ تۇرالغۇباشقا،   ئۇندىن. تاپىدۇ تهركىبھويلىدىن 

دائىر  اسىلېشق ئۆي ئۇيغۇرالرنىڭ تۆۋهنده. قورۇلمىسىدۇر تۇرالغۇتىپىك  ئهڭ ئۇيغۇرالرنىڭ

  .شهرھىلهيمىز بويىچه نۇقتا قانچهبىر  ئادهتلهرنى پهرھىزلىك

  پهرھىزلهرجاي تالالشقا ئائىت ) 1(

 ئۇيغۇرالر. كېلىدۇئويالشقا توغرا  ، ئهتىراپىلىقتالالش يهرنىياخشى  ئۈچۈن سىلېش ئۆي

لىشىپال شارائىتنى ئوي ، جوغراپىيىۋىيبولغاچقا ئولتۇراقالشقانتوپلىشىپ  بويىچه مهھهلىلهر

 ئاالقهئىجتىمائىي  يهنه. تالاليدۇقىلىپ جاي  تهخمىنىن ئهھۋالنى كېيىنكى ، يهنهقالماستىن

بولغان  بىلهن ئۆيلىرى ئهھۋالى، ئۇالرنىڭ خوشنىالرنىڭ - خۇلۇم تۇتۇپ كۆزده مهسىلىسىنى

ن جايالرغا پىنھانېرى،  ، يۇرتتىنھالدا مۇناسىپ شۇنىڭغا. ئالىدۇ ئېتىبارغا مهسىلىسىنىمۇئارىلىق 

خاس نامى  ئۆزىگه مهھهلىلهرنىڭقايسى  ھهر جهمئىيىتىده ئۇيغۇرالر. قىلىدۇلىشتىن ئىھتىيات ېس ئۆي

 دىۋانه"، "مهھهلىسىئابدالالر "، "مهھهلىسىكوزىچىالر "، " مهھهلىسىقاسسابالر "مهسلهن،  بولىدۇ

 كهلمىگهنماس  كهسپىاندا تاللىغ يهر سىلېشقا ئۆي ئادهمبىر  دېمهك، ھهر. دېگهندهك، "مهھهلىسى

 دهپ كهسىپ پهس،  بولۇپمۇ. سالمايدۇ ئۆي ئىمكانقهدهر مهھهلىلهرگه ئولتۇراقالشقان كشلهر

. سالمايدۇ ئۆيجايالرغا  ئولتۇراقالشقانتوپلىشىپ  شۇغۇللىنىدىغانالر بىلهن تىلهمچىلىكقارالغان 

سالماقچى  سىلېشتا، ئۆي ئۆي ۇرالرئۇيغ. قارايدۇ بىلهن ئېتىبار كېلىشىگهتوغرا  دېمهك، كهسىپنىڭ

 مېجهزى. كۇزىتىدۇ خاراكتېرىنى)  خوشنىالرنىڭ كهلگۈسىدىكى( كشلهرنىڭ يېقىنبولغان جايغا 

 ناۋادا. كۆرىدۇياخشى  بولۇشنىخوشنا  بىلهن كشلهربار  ، ئهخالقلىق، ئادهمىگهرچىلىكىياخشى

 سىلېشتىن ئۆي يهرلهرگه ۇنداق، ئبولسا ئهخالق ئۇششۇق، ئاچكۆز، بهدخوشنىسى  كهلگۈسىدىكى
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 يېراقتىكى"ھهقته،  بۇ. بېرىدۇ ئهھمىيهت بهكخوشنىدارچىلىققا  ئۇيغۇرالر. قىلىدۇ پهرھىز

 گه" ھهققىخوشنا " يهنه ئۇيغۇرالر. بار ماقالىمۇ دېگهن" خوشنا ياخشى يېقىندىكىتوغقاندىن 

 ھۆرمهتلىشىش، ياردهمدهئارا  - ئۆزخوشنىالر ئارا  دېگىنى" ھهققىخوشنا ". قىلىدۇ ئېتىبار ئاالھىده

 ۋه مهسئولىيهت چېقىلماسلقتهك مۇلۈكىگه، تېررىتورىيىسىگه - مال  بىرىنىڭ -بىر بولۇش، 

 ئادهمنى ساقلىيالمايدىغان " ھهققىخوشنا " دېمهك، ئهشۇنداق. كۆرسىتىدۇ مهجبۇرىيهتلهرنى

كىشلىك  بۇ. قىلىنىدۇ پهرھىز سىلېشتىن ئۆي يېنىغا ئۆيى بولۇشتىن، ئۇالرنىڭ ھهمخوشنا بىلهن

  .ئادهتلهردۇر پهرھىزلىكچىققان  كېلىپقاراشلىرىدىن  مۇناسىبهت

 نۇرى كۈن( تهسكهي تۇتۇپ، ئومۇمهن كۆزدهشارائىتنى  جوغراپىيىۋىي سىلېشتا ئۆي ئۇيغۇرالر

 چۈشىدىغان، ئهتراپتىكىتولوق  نۇرى كۈن ئىمكانقهدهر. سالمايدۇ ئۆيجايالرغا ) چۇشمهيدىغان

 بۇ. سالىدۇ ئۆيجايالرغا )  بار مۈمكىنچىلىكى گۈزهللهشتۇرۇش كهلگۈسىدهياكى ( گۈزهل نزىرىسىمه

، جىلغا تۇرىدىغان ئېلىپيار قېشى،  دهريانىڭتالالشقا  يهر سىلېشقا ، ئۆيبىرى يهنه. نۇقتىدۇربىر 

جايالردا يار  زىبه يهنه. سالمايدۇ ئۆيقاتارلىق جايالرغا ) بولسۇن يهر تاشالندۇقكونا  مهيلى(يول 

 جىنالرنىڭسالسا  ئۆي يهرلهرده ، بۇنداقجىلغىالردا جىنالر ماكانالشقان تۇردىغان ئىېلىپ

 ، ئۇنىبولغاچقا يهر ماڭىدىغان ئادهملهريول . قارايدۇ بولمايدۇ، دهپ قۇتۇلغىلى زىيانكهشلىكىدىن

. ولمايدۇ، ئهلۋهتتهب قۇتۇلغىلىقارغىشىدىن  ۋه لهنىتىدىن ، كشلهرنىڭسالغاندا ئۆي ئىگىلهپ

 -مال  ئۆز ئۇالرنىڭ. قىلغان پهرھىز بولۇشتىنمۇخوشنا  بهگلهرگهزالىم  يهنه ئۇيغۇرالرئىلگىرى 

 ئېھتىيات بولۇشتىن دۇچار پاالكهتكه ئۇچراپ غهزىپىگهسوقتى قىلىشىدىن ياكى  -قاقتى  مۈلۈكىنى

 يېراق قهلئهلهردىن - شهھهرن ھاكىمالر جايالشقابهگ،  دهۋرلهرده قهدىمكى تىنسهۋهب شۇ. قىلغان

» قۇتادغۇبىلىك« ھاجىبمۇخاس  يۇسۇپ مۇتهپهككۇر ھهقته بۇ. بىلگهن ئهۋزهلماكانلىشىشنى  

 "دهيدۇ مۇنداق ئهسىرىده

 ،سهنيولغا  چوڭسالما  يېقىن ئۆيۈڭنى               4545

 .كۆرىسهن ، زهرهرقىل ھهزهر ئۇنىڭدىن

  بولما خوشنىسى، گنىڭبهيا  دهرياتاشار              4546
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  .ئىگىسى ئهقىلھىسارغا  تۇرما يېقىن

  پايدا يوق، ساڭاخوشنالىقتىن  ئۈچ بۇ              4547

  .يوق چارهتوسار  ئۇنىڭدىن تهگسهزىيان 

  خوشنىغا قارا،تىلهسهڭ، ئالماق  ئۆي             4548

   ①».ئارا تىلهسهڭ، سۈيىنىئالماق  يهر

تىلىتىشى لىخاس ئش ئورۇنلىرىنىڭ پائالىيهتنىقا قاتارلىق دىنىي خامهسجىد،  يهنه ئۇيغۇرالر

 ئۆي يهرلهرگه بۇنداق. كهلگهنقىلىپ  پهرھىزسىلىشتىن  ئۆي يهرلهرگه ۋهخپه بېرىلگهن ئۈچۈن

 تېرىشىپ بولۇپ ياردهمده ھهقسىز پۇقراالر يهرلهرنى بۇنداق ، يهنهباشقا چهكلهنگهندىن سېلىش

 خىزمهتكهئىالھىي  ئۇنىڭ ئهمهس، بهلكى سهۋهبىدىن قهددهسلىكىمۇ يهرنىڭ ۋهخپه بۇ. بهرگهن

 ئورنىغىمۇ مهسجىتلهرنىڭ كهتكهن چېقىلىپ يهنه ئۇيغۇرالرنىڭ. سهۋهبىدىندۇرئىشلىتىلىدىغانلىقى 

 ئۇلۇغالپ مۇسۇلمانالر بولۇپ، ئۇنىئورنى  پائالىيهت دىنىنىڭئسالم  مهسجىد. سالمايدۇ ئۆي

 ئۇنىڭ. ئاتايدۇ دهپ) ئۆيئىشلىتىدىغان  ئۈچۈنخودالىق ، قىلغان هھهدىي خۇدا(" ئۆيى خودانىڭ"

 قائىدىگىمۇدىنىي  ئۇ ، يهنهقوزغاپال قالماستىن غهزىپىنى كىشىلهرنىڭ سىېلىۋىلىش ئۆيئورنىغا 

تهقدىردىمۇ،  بېرىلگهن رۇخسهت سىلېشقا ئۆيئورنىغا  مهسجىدنىڭياكى  يهرگه ۋهخپه. خىالپتۇر

 ئۆشرهئاشلىق  سهر تۆت جىڭ تۆتيىلدا  بېشىغامو  يهرنىڭ الردا، ئشلهتكهنپهتىۋائارىسىدىكى  خهلق

  .ساقالنماقتا ھالهتته قىسمهنھازىر  ئهھۋال بۇ. بهلگىلهنگهن بېرىش

 ئۇالرنىڭ ۋه مهۋجۇدلىقى ئالۋاستىالرنىڭ -جىن ئۆلمهيدىغانلىقىنى،  روھنىڭ ئۇيغۇرالر

تالالشتا  يهر سىلىېشقا تۈپهيلىدىن، ئۆيئىشىنىش  يهتكۇزهلهيدىغانلىقىغا زهخمهت -زىيان  ئادهمگه

 تۆۋهندىكىقارالغان  دهپ" توپالنغان جايالر ئالۋاستالر -جىن "ياكى " جايى تۇرار روھىناتالرنىڭ"

كونا قوتان ئىزى،  كونا ، خامان ئىزى: ئۇالر. قىلىدۇ پهرھىز سىلېشقا ئۆي ئورۇنغا قانچهبىر 

 مهزگىلئوزاق يېنى،   مازارنىڭ ۋهمازار يېنى،  برىستاننىڭقهبرىستان، قهكونا ، ئورنى كۆلنىڭ

 ئۆيقارالغاچقا  دهپ" جىن بار"  ئورۇنالردا بۇنداق. ئىبارهتئورنىدىن  ئۆينىڭتاشلىنىپ قالغان 
                                                        

 نهشرى، ئۇيغۇرچه،ئاي  – 5يىلى  – 1984نهشرىياتى،  مىللهتلهر، »بىلىك قۇتادغۇ«: خاس ھاجىپ يۈسۈپ   ①
  .بهتلهر -  945~944
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 قانۇنى ئادهتئارىسىدىكى  كهلسه، خهلق تۇغرا سىلېشقا ئۆيئورنىغا  كۆلكونا  ناۋادا. سالمايدۇ

 كۆلنىڭ چېپىپ، شۇ كۆل يهردىنباشقا بىر  سالغۇچى ئۆيئورنىغا  كۆلا كون بويىچه" تۆرۈ"بولغان 

 بېرىپ، پۇقراالرنىڭزاكات  سهدىقهياكى سىلېشى،  كېيىن ئچىكهندىنيىل  يهتته پۇقراالر سۈيىنى

 قهبرستانلقنىڭ ئهمما. بهلگىلهنگهن ، دهپالزىم سىېلىشى ئۆيئاندىن  كېيىنرازىلىقىنى ئالغاندىن 

  . قىلىدۇ پهرھىز سلېشتىن ئۆي ئهھۋالدا ھهرقانداقورنىغا ئ مازارنىڭياكى 

پال  ، يهنهباشقا كۈزىتىشتىنجاينى ياخشى  ، شۇتالالشتا ئورۇن سېلىشقا ئۆي ئۇيغۇرالردا

 ، ئۆيبولىدىغانلىقىنى نهسلىكياكى  خهيرلىكسالسا  ئۆي ئورۇنغا مهلۇمئارقىلىق  ئۇسۇلى بېقىش

جايالردا  مهسلهن، بهزى. بار ئهھۋالالرمۇقىلدىغان  ھۆكۇمىقىنى سالسا بولىدىغان ياكى بولمايدىغانل

 ئۆي ، يهنهقولالنغاندىن سىرت ئۇسۇلالرنى يۇقىرقىدهكسالماقچى بولغاندا،   ئۆيئورنىغا  كۆل كۆنا

 ئهرۋاھالر - جىن  جاينىڭ يېتىپ، ئۇ كېچه ئۇچ -ئورنىدا ئىككى  كۆلسالماقچى بولغان كىشى كونا 

ياكى سالماسلىقنى  سېلىش ئۆيئاندىن ، بىلىپ ئهمهسلىكىنىياكى  ئىكهنلىكى نئورۇماكان قىلغان 

سالماقچى  ئۆي سالغۇچى ئۆي :بار ئۇسۇلمۇبىر  مۇنداقئارسىدا  ئۇيغۇرلىرى ئاقسۇ يهنه. بهلگىلهيدۇ

 ئۆتكهندىن كېچهبىر . قويىدۇ ئېسىپبىر ناننى  ئۇچىغا ، ئۇنىڭبىر خادىنى قاداپ يهرگهبولغان 

 ئهگهر. قىلىدۇقارار  سىلېشنى ئۆيجايغا  ، شۇبولسا تۇرغانئورنىدا  ئهسلىدىكىنان  هرئهگ كېين

 ئۇچىغاخادا ئهلۋهتته، . تالاليدۇباشقا جاينى  ۋه سالمايدۇ ئۆيجايغا  كهتسه، شۇنان يوقاپ 

 لهربسهۋهباشقا  بهلكى. ئىلىۋالمايدۇ يهۋااللمايدۇ، ئادهممۇ ھايۋانالرناننى ئىت قاتارلىق  ئېسىلغان

  جاينىڭ شۇ ئېگىسى كهتسه، ئۆينان يوقاپ  دېمهك، ئهگهر. مۈمكىن كېتىشىيوقاپ  تۇپهيلدىن

 قىلىدۇ جهزىم كهتكهنلىكىنى يهپ ئهشۇالرنىڭناننى ئىكهنلىكىنى، ماكانى  جىنالرنىڭ ۋه ئهرۋاھالر

 ئۆي ۈنئۈچئامان بواللماسلىقتىن ساقلىنىش  كۈنلهرده كېيىنكىسالغاندا  ئۆيجايغا  ، شۇةد -

  .قىلىدۇ ھهزهرسىلىشتىن 

تالالش  ئادىتىده، يهر سېلىش ئۆي كېلىۋاتقانقىلىپ  داۋامتارتىپ  قهدىمدىن ئۇيغۇرالرنىڭ

 ۋه ئادهتئىرىمىلىك  يۇقىرىقىدهك سهۋهبىدىنقاراش  خۇراپىي ھهمئىلمىي  ھهم مهسىلىسىده

 ئېشىشى، تېرىلغۇ تېز نوپۇسنىڭ كۈنده بۈگۈنكى. كهلگهنقاراشالر ساقلىنىپ  پهرھىزلىك
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بارلىققا  بىناالرنىڭ قهۋهتلىك  ئېگىز، كۆپ — تۇرالغۇ زامانىۋىي ، ھهمدهقىسلىشىشى  يهرلهرنىڭ

 تۇپهيلىدىن، يۇقىرىدىكى لهرسهۋهبيوقىلىشى قاتارلىق  تۇزۇمىنىڭ يهر كېلىشى، ۋهخپه

  .قالماقتا ئهمهلدىن تهدرىجىي كۆپىنچىسى پهرھىزلهرنىڭ

  پهرھىزلهرىت تالالشقا ئائ كۈن)  2(

ئاساسهن،  تهجرىبىلىرگهئىلمى  يۇلتۇزشۇناسلىق ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇرالر دهۋرلهرده قهدىمكى

بولسا  بهزىلىرده ، يهنهبولدىغانلىقى كۆپ ياخشىلقنىڭ ، ۋاقىت، سائهت، كۈنلهردهيىل مهلۇم

 ئىمارهتپادىسى بىر ئى قاراشالرنىڭ شۇ. قىلغان جهزم بېرىدىغانلىقىغا يۈزتوال  نهسلىك، شۇملۇقنىڭ

تارىخى « ئهسهرلهردىنئائىت  نۇجۇمغائىلمىي  ھهقته بولۇپ، بۇتالالشقا ئاالقىدار  ۋاقىتسالغاندا 

، )ئهمهس ئېنىقئاپتورى (» كهۋكهبنامه رىسالهئى«، )ئهمهس ئېنىقئاپتورى (» تهقۋىم

 مهۋالنهبنى ئى ئىۋهز مۇھهممهد(» ئهھكام مهجمۇئهتۇل«، )ئهمهس ئېنىقئاپتورى (» شهكىلىنامه«

، )قاراقاشىي سهدرىددىن مهۋالنهئىبنى  ئىۋهز مۇھهممهد(» نورۇزنامه«، )قاراقاشىي سهدرىددىن

ھازىرغا  ئچىده شۇالر. قاتارلىق كالسسىك قوليازمىالر بار) ئهمهس ئېنىق ئاپتۇرى(» يۇلتۇزنامه«

 بۇرجدا » ئهھكام هتۇلمهجمۇئ« ئهسهربىردىنبىر  تهييارالنغان نهشرگهتىلىدا  ئۇيغۇرزامان  قهدهر

 سىلېشنىڭ ئىمارهت كۈنلهرده ، بهزىقىلىنغاندا تهسۋىر ، ھهرىكىتىئالمىشىشى يۇلتۇزالرنىڭ ۋه

» بايان ھهققىده بۇرجئىنتىقاالتى « ئهسهرنىڭ مهسلهن، شۇ. ئېلىنىدۇتىلغا  ئىكهنلكىيامان 

،  كهلگهندهتوغرا  بۇرجىغا ھهمهلئاي ، ناملىق بابىدا)  »بايان ھهققىدهئالمىشىشى  بۇرجالرنىڭ«(

 بۇرجىغا،  ئاي مىزان كهلگهندهتوغرا  بۇرجىغا شهرهتانئاي ،  كهلگهندهتوغرا  بۇرجىغا جهۋزائاي 

 ئهمهسياخشى   قىلماقنىڭ بهرپا ئىمارهت كهلگهندهتوغرا  بۇرجىغا جهددىئاي كهلگهنده، توغرا 

 ئىچىدهيىل  ، شۇباشلىنىپ قالسا دۇشهنبىدىن) يىلى ھېجىرىيه(يىل  يېڭى ئىكهنلىكىنى، ناۋادا

 سىلېشتا ئۆي ئۇيغۇرالرنىڭ قهدىمكى ①.ئالىدۇتىلغا  ئىكهنلىكىنى نهس ھهم سالماقنىڭ ئىمارهت

 تاللىۋالغانلىق كۈننى ، مۇۋاپىقسوراپ مهسلىھهت كشلهردىنبار  خهۋىرى نۇجۇمدىنئىلمىي 

                                                        
 ئهسهرلهر قهدىمكى رايونلۇقئاپتونوم  ئۇيغۇر شىنجاڭ، »ئهھكام مهجمۇئهتۇل«: قاراقاشى ئىۋهز مۇھهممهد   ①

، - 41، - 39، -38، ئاي -  8يىلى  – 1991تهييارلىغان،  قۇتلۇقئىمىننىياز  باستۇرغان، ئهركىنئىشخانىسى 
  .بهتلهر - 63
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ئاسمان  سىلېشتا ىمارهتئ - ئۆيچاغالردا  كېيىنكى ئهمما. ئېنىقبولغانلىقى  ئهھۋالنىڭ

. كهتتىيوقىلىپ  ئاساسهنئشىلىرى  بهلگىلهش كۈنقاراپ  ھهرىكىتىگه ۋهئورنى  جىسىملىرىنىڭ

يهنى، : ساقالنماقتا ئادهت مۇنداق ئۇيغۇرالرداھازىرقى   سۇپىتىده قالدۇقى قاراشالرنىڭ ئهمما، شۇ

تام  كۈنىده شهنبهچاھار ، قويۇپ بېسىپ ئۇل كۈنى سهيشهنبه ئاساسهن سىلېشتا ئۆي ئۇيغۇرالر

 سىلېشنى ئۆي كۈنلىرىده دۇشهنبه پهيشهنبه، جۈمه، شهنبه، يهكشهنبه، ۋه. باشاليدۇ قوپۇرۇشنى

 كېچىنىئارىلىقىتا بىر . قوپۇرمايدۇتام  بېسىپال ئۇل كۇنىدىمۇ سهيشهنبه يهنه. باشلىمايدۇ ئومۇمهن

 ئهشۇ بۇ. بار گهپ دېگهن" سائىتى سىلېشنىڭ ئىمارهت — چارشهنبه"ئارسىدا  خهلق. ئۆتكۈزىدۇ

قۇيۇپ،  بېسىپ ئۇل سهيشهنبه دهرۋهقه. قاراشتۇرقالغان بىر  چۈشهنچىلهردىنئاسترونومىيىلىك 

 ئۆتكۇزۇۋالغاندا كۈننىبىر  چۈنكى. ئېگه ئهھمىيهتكه رېئال —باشالش  قوپۇرۇشقاتام  چارشهنبه

 قورۇۋېلىشىغا، شۇنداقال ۋه ۋېلىشىچىڭى بېسلمىغانلىقىغا، ئۇلنىڭ - بېسىلغانياخشى  ئۇلنىڭ

  . بولىدۇپايدىلىق  قوپۇرۇشقابولسا قايتا  بېسىلغانخاتا  ئۇل ئهگهر

بويىچه، ئىھتىياجى  پائالىيهتلهرنىڭئىجتىمائىي  ۋهشارائىت  جۇغراپىۋىي يهنه ئۇيغۇرالرنىڭ

 ئۆي پۇرۇپقوتام  كۈنلهرده - بولغان ئاي  يېتىم -  ، ئۆلۇمرامىزان ئايلىرىداپهسلىده، قىش 

ئادىتى  - ئۆرپ بولۇپ، خهلقئىشالر  چهكلىنىدىغانچىقىپ  ئېھتىياجدىن ئهمهلىي بۇالر. سالمايدۇ

 كۈنده خهيرلىكئىشنى  ئومۇمهن، خهيرلىك.  كىرمهيدۇ كاتېگۇرىيىسىگه پهرھىزلهرئىچىدىكى 

 تۈپ رنىڭپهرھىزلهخىلدىكى   بۇ — ئىستهشئامانلىق ساقالشنى  ۋه مۇقىملىق ئۆيده ، شۇباشالپ

  .نۇقتىسىدۇرچىقىش 

  پهرھىزلهرئائىت  قورۇلمىسىغا ئۆينىڭ) 3(

ساپ  ئورۇنالشتۇرۇلىشى ۋه بۆلۈنىشى بوشلۇقنىڭسالغاندا  ئۆي جهمئىيىتدهئىنسانالر 

 پائالىيهت مهنسىدىكى مهدهنىيهتئاخىر  - باشتىن  ئهمهس، بهلكى ھادىسهفزىكىلىق  مهنىدىكى

 ئىكهنلىكى ئادهتتىكىچه، رېئالياكى  ئىكهنلىكى مۇقهددهس ڭماكاننىبىر  مهلۇم. كهلدى بولۇپ

 تۇتىدىغان ئېڭىداماكان  كشلهرنىڭ ئۇنىڭ ئهمهس، بهلكى تهرىپىدىن ئۆزى ماكاننىڭ ئۇدائىم 

 تهرىپىدىن تۇرغانلىقى مۇناسىۋىتده قورۇلماقانداق  بىلهنباشقا ماكانالر  ئۇنىڭ ۋهئورنى 
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تهرتىپى،  رهت ئۆيلهرنىڭقايسى  يۆنىلىشى، ھهر نىڭئشكى جۈملىدىن، ئۆينىڭ. بهلگىلهندى

 ھهم ئۆيلهر بېقىلىدىغان ھايۋانالر بىلهن ئۆيلهر ئولتۇرىدىغان ئادهمھويلىدا قورۇلمىسى، 

قىلىپ  قوبۇل چهكلىمىسىنى ئامىللىرىنىڭ مهدهنىيهت تۈرلىك ئورۇنلىشىشى ھاجهتخانىالرنىڭ

  .كهلدى

 ئۆينىڭ ھهمده ئۆي يۈرۈشئىچىدىكى بىر  ئۇنىڭ ۋه بىر ھويال قۇرۇلمىسى ئۆي ئۇيغۇرالرنىڭ

 يهنهھويال  قورۇلمىسىدا ئۆي ئهنئهنىۋى ئۇيغۇرالرنىڭ. تاپىدۇ تهشكىلباغدىن  كهينىدىكى -ئالدى 

 بىلهنسىرتقى تام  ئهڭتاشقىرىقى ھويال . بۆلۈنگهن ئىككىگه دهپتاشقىرىقى ھويال  ۋهئىچكىرىكى 

 ھايۋان ئۆيلهرنى ئولتۇرىدىغان ئادهمكىرىكى ھويال بولسا ئىچكۆرسهتسه، قورشالغان دائىرىنى 

ئايرىپ  ئۆيلهردىن ئادهتتىكىخانىسىنى  ئايالالرنىڭياكى  تۇرىدىغان، ۋهئايرىپ  ئېغىلىدىن

  .ھويلىدۇر تۇرىدىغان

 ئېغىلىنى ھايۋانالر بىلهن ئۆيلهر ئۇلتۇردىغان ئادهم ، ئۇيغۇرالرنىڭقارىغاندا مهنىدىن مۇشۇ

، ئايرىپ بىلهنتام  كۈڭكۈرىلىكپاكارراق بولغان  تېمىدىنسىرتقى ھويال  ئۇالرنى. ۇقوشۇۋهتمهيد

 قىبله ۋه تهرىپىگهئالدى  ئۆينىڭ ھاجهتخانىنى ئۇيغۇرالر. ھاجهتخانىدۇربىرى  يهنه. بېكىتدۇئىشىك 

 نبىله ھاجهتخانه". سالىدۇيىراقراق قىلىپ  تهرىپىگهئارقا  سالمايدۇ، بهلكى گه) غهربى( تهرىپى

 بىلهن ئۆي ، ئولتۇراققاراپ دهپ" بولمايدۇبولسا  كهم گهزدىن يىگىرمهئارىلىقى  ئۆينىڭ ئولتۇراق

 ۋه ئېغىلى ئۆي، ھايۋان ئولتۇرىدىغان ئومۇمهن، ئادهم. ئايرىيدۇ ئېنىق ھاجهتخانىسىنى

  .دۇئايرىلى ئېنىقبىردىن  - بىر ئارىالشتۇرۇۋېتىلمهي،  سۈپىتىدهماكانى  مهدهنىيهتئوخشىمىغان 

ئۆيى،  مېھمان( مېھمانخانه بۇلهكلهر. بۆلىدۇ بۆلهككه قانچهبىر  ئۆيلهرنى تۇرالغۇ ئۇيغۇرالر

 ئايۋان. ئىبارهتالردىن ) ئامبار(قازناق ، ئاشخانائۆي، ، ياتاق )ئۆي دهھلىزه( ئايۋان، )ئۆيىساراي 

ئىككى  ئايۋاننىڭ يئۆياتاق  بىلهنساراي بولىدۇ،  ئوتتۇرىسىدا ئۆينىڭ يۈرۈشقاتار بىر  ئادهتته

ئارقا  ئۆينىڭقازناق بولسا . بولىدۇ يېنىدا ساراينىڭياكى  ئۆيئاشخانا بولسا ياتاق . بولىدۇ تهرىپىده

  .ياسىلىدۇ تۇتاشتۇرۇپ تهرىپىگه

بىراق . بولىدۇ ئهھۋالالرمۇ پهرقلىنىدىغان سىخېمىدىن يۇقىرىقى جهھهتتىنقورولما  ئهلۋهتته
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  .ئايرىۋېتىلىدۇ چوقۇم ساھه ئۈچلمايدىغان بو كهتسهئارىلىشىپ  يۇقىرىقى

 ئۆينىڭ يهنى. بېرىدۇئىتبار  بولۇشىغاچاسا  قورۇلمىسىنىڭ ئۆيسالغاندا  ئۆي ئۇيغۇرالر

تامچىلىق «. قىلىدۇ دىققهت بولۇشىغاتوغرا  يۆنىلىشىنىڭ غهرب - شهرق ۋهشىمال  - جهنۇب

، قويغاندا قهدهمتامچىلىق ئىشىغا  ئۇستامبىر  ھهر": دېيىلگهن مۇنداق ھهقته بۇ ده» رىسالىسى

 تهتۈرقىبلىسىنى  ئۆينىڭ. الزىم ئۆلچىشىياخشى  تهرىپىنى قىبله ئۆيىنىڭ مۇسۇلمانالرنىڭ   ئاۋۋال

 غهربكه تهرىپىنىبىر  ئۆينىڭ دېگىنىقىبلىسىنى توغرا قىلىش دېمهك،  ①» …. ئهمهسقىلسا ياخشى 

 تهڭ ئۇزۇنلۇقى تهرپىنىڭ تۆت( شهكىلىك ادراتكۇۋ ئۆينىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ. دېگهنلىكتۇرتوغرىالش 

 روشهنكى، ئۆينىڭ. قارايدۇ قىلمايدۇ، دهپ ۋاپا ئۆي مۇنداق ۋه قىلىدۇ پهرھىز بولۇشىدىن) ھالهتته

 ۋه مۇكهممهللىك زىياده. كۈتىسىزلىكتۇر مۇكهممهللىك، كهمبىر خىل  بولۇشى شهكىللىك كۇۋادرات

. مهزمۇندۇر مۇھىم يهنه ئىشهنچىلىردىكى خهلققاراش  هپد چىقىدۇكېلىپ  نهسلىك ئىۋهنسىزلىكتىن

 ئېچىلىشىنىمۇقاراپ  تهرهپكهقايسى  ئىشىكىنىڭ ئۆي يهنهتوغرىالش  غهربكه نهققىبلسىنى  ئۆينىڭ

ياكى شىمالدىن  شهرققه غهرپتىن ، يولنىڭيول بويلىرىغا سالغاندا ئۆيلىرىنى ئۇيغۇرالر. بهلگىلهيدۇ

 - شهرق يهنىال) ئۆيلىرنى تورالغۇ( ، ئۆيلىرىنىقارىماي بولۇشىغىمۇش قيپا ئهمهس، بهلكى جهنۇپقا

. كۆرمهيدۇقىلىشىنى ياخشى  كېلىپ بولۇڭىغا ئۆينىڭ قىبلىنىڭ ،سالىدۇ بۆيىچه يۆنىلىشى غهرپ

 ئۇدۇل بىرگه تهرهپنىڭ تۆتئىشىكىنى  ئۆينىڭ ئهلۋهتته ئۈچۈن كهلتۈرۈشقولغا  ھالهتنى مۇنداق

 جهنۇپقائىشىكى  كۆپىنچىسىنىڭ ئۆيلىرنىڭ ئۇيغۇرھازىرقى زاماندىكى . ىدۇكىلتوغرنالشقا توغرا 

قارىتىپ سالدىغانالر  قىبلىگه. ئۇچرايدۇ كۆپ نىسبهتهن سالدىغانالرمۇقارىتىپ  شهرققه. قارايدۇ

. قىلىنىدۇ پهرھىزئىشىكىنى  قارىتىشتىن  ئۆينىڭ تهرهپكهشىمال  ئهمما. ئۇچرىمايدۇ كۆپ ئاساسهن

بولغان شىمالغا  تهرهپھويال ئىشىكىنى  يول تهقدىردىمۇ، بولغان  جهنۇبىدا يولنىڭ ئۆي ناۋادا

ئىلگىرى  ئۇيغۇرالر ۋه ھۇنالر، تۈركلهر. قاراتمايدۇئىشىكىنى شىمالغا  ئۆي قارىتىدۇكى، ئهمماقاراتسا 

 ىڭبىلگهن، ئۆيلىرىن مۇقهددهس شهرقنىچىقىش ئورنى بولغان  كۈننىڭ تهسىىرىده ىئېتىقادشامان 

 ئهھۋالنى بۇتارىخ كىتابلىرىدىكى بايانالردىن  خهنزۇچهبىز . قارتىپ ئاچقان ئىدى شهرققهئىشىكىنى 
                                                        

 - 1ئاي  - 12يىلى  - 1988نهشىرىياتى،  ئۇيغۇر قهشقهر، »رىسالىلىرى كهسىپ -  ھۈنهر ئۇيغۇرالر قهدىمكى«   ①
  .بهتلهر -315  -314نهشىرى، 
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 جهنۇپقا ئۇيغۇرالرنىڭ. كهلمهكته داۋاملىشىپ ھازىرغىچهتاكى  ئهھۋال بۇ. قىالاليمىز تهسهۋۇر

 قوياشىش قىل ئۇنداق بهلكى. يوق سهۋهب مهنىۋىي ئاالھىده بىزنىڭچه سېلىشىدا ئۆيقارىتىپ 

قارىتىپ ئاچمايدىغان  قىبلىگهئارىسىدا ئشىكنى  خهلق. ئۈچۈندۇرپايدىلىنىش  تولۇق نۇرىدىن

 دهرۋازىسىغاھويال  ئۇيغۇرالر. كۆرىدۇ ئهۋزهل ئېچىشنىقارتىپ  غهربكهبولسا  بهزىلهر يهنه. بار ئادهت

 ، چوڭراقياخشىراق زىنىدهرۋا ئىمكانقهدهر كىشلهرنورمال ئىقتىسادى بار . بۆلىدۇ كۆڭۈل ئاالھىده

 پهرھىز قويۇشتىن دهرۋازاياسىداق  كېتىدىغان، بهك ئېشىپ زىياده ئهھۋالىدىن ئۆز ئهمما. ياسايدۇ

بار  تهمسىل دېگهن" يوغان بىر نان يوق ، دهرۋازايوغان ئىمان يوق سهلله" ھهقته بۇ. قىلىدۇ

  .ىلىنغانق تهشهببۇس قويۇشھالىغا يارىشا  ئۆز دهرۋازىنى بولۇپ، بۇنىڭدا

 ، يهنهقىلغاندىن باشقا ھهزهر قېلىشىدىن بولۇپ شهكىلىك كۇۋادرات نهق ئۆينىڭ ئۇيغۇرالر

باال  يهردىنباسقان  ئۇل قائىدىده ئهنئهنىۋى. قىلىدۇ پهرھىز كېتىشىدىمۇ بولۇپ ئېگىز بهك تامنىڭ

 قوبۇل مىسىنىسىېستى مېتىر ـ ئۇيغۇرالرنىڭ گهز( گهز يهتتهبولغان ئارىلىق  ئۈستىگچه بېشىنىڭ

 بۇنىڭ. كېلىدۇتوغرا  سانتىمېترگه 71 گهزبىر بولۇپ، بىرلىكى  ئۇزۇنلۇق بۇرۇنقىقىلىشتىن 

توقسان  مىتېر تۆت گهز يهتته لىغانداھېساب بويىچه شۇ. ئىشلىتلمهكته ھازىرمۇ شهكلىقىسقىراق 

 دهۋرلهردهگىرىكى ئىل. بهلگىلهنگهن كېرهك، دهپدىن ئاشماسلىقى .) بولىدۇ تهڭ سانتېمترغا يهتته

 دېمهك. ساالتتى ئېگىزرهك ئۆيلهرنى ئاساسهن ئهنئهنىسىگهبىناكارلىق  ۋه تۇرقىبوي  ئۇيغۇرالرنىڭ

 ئېگىز قهدهربىر  ھهقىقهتهن ئۈچۈن دهۋرلهريىقىنقى  ئۆي ئېگىزلىكتىكى يېقىن مىتېرغا بهش

 ئېگىزرهك ئۆينى بهلگىلىمه كېرهك، دېگهنئاشماسلىقى  گهزدىن يهتته ئهمما. النغانھېساب

  .بولغان ئۆلچهم ئۈچۈن دهۋرلهرسالىدىغان 

، ئۆتكهندهكئىلىپ  تېلغا يۇقىرىدا. تۇتىدۇ ئورۇن مۇھىم قورۇلمىسىدا ئۆيبولسا  ئېغىل

 ئېغىل. ئايرىۋىېتىدۇ بىلهنپاكارراق تام رىشاتكا  ئۆينى ئولتۇراق بىلهنقوتان  ۋه ئېغىل ئۇيغۇرالر

 مۇنداقئارسىدا  خهلق جهھهتته بۇ. ئورۇنالشتۇرۇلىدۇ تهرىپىگهارقا ياكى ئ تهرىپىگهيان  ئۆيلهرنىڭ

سالماقچى  ئوقۇر كېيىنبولغاندىن  سېلىپ يهنى، ئېغىل: ساقلىنىپ قالغان ئادهت پهرھىزلىكبىر 

ھارام  بولۇپمۇ. قىلىدۇ پهرھىز سېلشتىنچاپالپ  تېمىغا تهرهپ شهرق ئېغىلنىڭ ، ئوقۇرنىبولغاندا
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ھارام ، تامغا چاپالپ سالسا شهرقى ئوقۇرنى ئهگهر. شۇنداق تېخىمۇسالغاندا  قۇرئو ئۈچۈن ھايۋانالر

 تهرهپ قىبله بۇ ئىشهنچىسىده ، خهلقةد - قالىدۇ بولۇپ قىبلىگهكاسسا قىسمى   ھايۋانالرنىڭ

سالغاندا  ئوقۇر شۇڭالشقا. لىنىدۇھېساب بولۇپ ھۆرمهتسىزلىك ئېغىرقىلىنغان  كه) تهرهپ مهككه(

  .كۆرمهيدۇيامان  ھهم سېلىشنىمۇ تهرهپكه جهنۇپ ۋهشىمال . بىلىدۇ ئهۋزهلتامنى  هربىيغ ئاساسهن

كۇشاده،  كهڭ. ئويلىشىدۇ ئهتراپلىق شهكلىنى ئۆيلهرنىڭ سېلىشتا ئۆي ، ئۇيغۇرالرقىسقىسى

 سهۋهبىدىن يهرشهكلى بهزىده. قارايدۇ دهپبىر  راھهتلىرىدىن دۇنيا ئۆيلهرنىھويلىلىق ، باغلىق

بولسا ئايرىم  بۇ. مۈمكىن بولۇشى بۇزۇلۇش قىسمهن ئادهتلهرده پهرھىزلىكبايان قىلىنغان  دايۇقىرى

  .ئهھۋالدۇر

  پهرھىزلهرئائىت  ماتېرىيالغائىشلىتىلىدىغان  سىلېشتا ئۆي) 4(

. بولىدۇالزىم  ماتېرىيالالر بولسۇن، ھهرخىل قوپۇرۇشتاياكى تام  بولسۇنيىپىشتا  ئۆي مهيلى

 كېسهك -ياغاچ  ئاساسهن ئۆيلىرى كېيىنكىباشلىغاندىن  تۇرمۇشنى لتۇراقئو ئۇيغۇرالرنىڭ

  .ئۆيلهردۇر قورۇلمىلىق

 ئادهتلىرىنى پهرھىزلىكئشلىتىدىغان ماتىرىيالىغا ئائىت  سىلېشتا ئۆي ئۇيغۇرالرنىڭبىز 

  .بايان قىلىمىز تۆۋهندىكىچهقىلىپ  قىسقىچه

پاكىز بولسۇن،  ئۈچۈن ئېتىشي ياكى ال بولسۇن ئۈچۈن قۇيۇشخىش  مهيلى ئۇيغۇرالر

 كىرىۋهرگهنلىكتىن سۇالي ( پهسلىتىش ئېتىزلىقالرنى ئومۇمهن. ئشلىتىدۇتوپىسىنى  يهرنىڭ

 بىرلهشتۈرۈلۈپ مهقسىدى سىلېش ئۆي بىلهن مهقسىدى.)  كېتىدۇ ئېگىزلهپ تهدرىجىي ئېتىزلىق

، توپىسىنى زاراتگاھنىڭ هممائ. ئېتىدۇالي  ئۈچۈنتام  ۋه قۇيىدۇخىش ئېتىپ، الي  ئېتىزلىقالردا

كونا يول توپىسىنى ئىشلىتىپ  ۋهتوپىسىنى  يهر ، ۋهخپهمازار توپىسىنى، توپىسىنى مهسجىد

 جايالرنىڭ يۇقىرىقى ناۋادا. چهكلىنىدۇقاتتىق  قۇيۇشتىن كېسهك ۋهالي ئىتىش  ھهرقانداق

اليغا  يهنه ئۇيغۇرالر. ۇقارايد دهپ بولمايدۇ تېنىچ ئۆي سالىدىكهن، شۇ ئۆيتوپىسىنى ئىشلىتىپ 

 ھهزهرئارىلىشىپ قىلىشىدىن  نهرسىلهرنىڭ كهتكهن پارچىلىرنىڭ، كۆيۈپ كۈلنىڭ، ئۇستىخان

 ئىشهنچىسى خهلق. بوشاشتۇرۇۋىتىدۇتامنى  ، ئۇيىپىشقاقلىقى يوق ماددا بولغاچقا كۈل. قىلىدۇ
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اليغا  ئۇستىخان دۇ، بۇساقلىنى ئۇستىخانلىرىداروھى  كېيىن، ئۇنىڭ ئۆلگهندىن بويىچه، ھايۋان

  .بولمايدۇ تېنىچ ئۆي ئهلۋهتتهئارىالشسا 

 قىلىۋالىدۇدهپماكان ئولىشىۋالىدۇ،  ئالۋاستىالر - جىن  دهرهخلهرگه قىسمهن ئۇيغۇرالر

توغراق : مهسلهن. ئىشلهتمهيدۇيىپىشقا  ئۆيياغىچىنى  دهرهخلهرنىڭخىلدىكى  ، ئهشۇقاراپ

 ئۆيقاتارلىقالردىن چىققان ياغاچالرنى  دهرىخى ه، ياڭاقسۆگهت، ئاكاتسىيقارا دهرىخى، سىده، 

 ھهم سۈپىتى ياغاچالرنىڭ يۇقىرىقى پهرھىزلهرده بۇ ئهلۋهتته. قىلىنىدۇ پهرھىزيىپىشقا ئىشلىتىش 

 تهقدىردىمۇبولغان  ئهمهس، تۈز تۈز دېگۈدهك ھهممىسى ياغاچالرنىڭ يۇقىرىقى. ئېلىنغان ئېتىبارغا

  ياغاچالرنىڭ بۇ ، خهلققاتتىق بولغاچقا بهكياغىچى  دهرهخلهرنىڭتارلىق قا ئاكاتسىيه. ئهمهس چىڭ

 قورۇقئالدى  ئۆينىڭ ئىشلهتسه) ئاكاتسىيه ئاساسهن(قارا ياغاچ  ناۋادا"خۇسۇسىيىتىدىن، قاتتىقلىق 

 دېگهن" بولىدۇ) ئىپادىلىنىدۇ مۇشۇنداقمۇتىلىدا  ئۇيغۇر يۈرۈشمهسلىكى نىڭمۇناسىبهت(قاتتىق  ھهم

قارىغاي  ۋه تېرهك سۇۋادان ئاساسهن ئۈچۈنيىپىش  ئۆي ئۇيغۇرالر. كهلتۇرگهنبارلققا  ۇرنىتهسهۋ

، كىتىدىغان يهپ بالدۇر قورۇتباشقا ياغاچالر ئاسان چىرىيدىغان ياكى . ئىشلىتىدۇياغاچلىرنى 

 ىپبېرىل سۈپهتلهر يۇقىرىقىدهك ، ئۇالرنىبولغاچقا كۆتۈرهلمهيدىغان ئۆگزىنىياكى ئاجىزلىقىدىن 

ياغىچىدىن قىلىشقا  دهرهخنىڭ مېۋىلىك بوسۇغۇسىنى ئۆي ئۇيغۇرالر. چهكلىنىدۇئىشلىتىش 

 بولىدۇباي  ۋه پهرزهنتىلىك كۆپ ئۆي شۇقىلىنسا  دهرهختىن مېۋىلىك بوسۇغا. كېلىدۇ ھىرىسمهن

  .ئىرىمدايدۇ دهپ

  پهرھىزلهريىپىشقا ئائىت  ئۆي ۋه قوپۇرۇشتام ) 5(

بهلگىلهپ،  شهكلىنى بېكىتىپ، ئۆي ۋاقىتنى ۋه ئورۇنقىلىشتا  بهرپا ئىمارهت ئۇيغۇرالر

. كىرىشىدۇ قوپۇرۇشقاتام   كۈنده كېيىن، بهلگىلهنگهنقىلىپ بولغاندىن  تهييار ماتېرىيالالرنى

 ئۆزى بىلهنياردىمى  بورادهرلىرنىڭ -دوست خۇلۇم،  -كشلىرى خوشنا  ئائىله شۇتامنى ياكى 

 قوپارغۇچىتام . قىلىدۇ ھاۋالهقىلغان تامچىالرغا  كهسىپقنى تامچىلى مهخسۇسياكى . قوپۇرىدۇ

 ئۇيغۇرالر. باشاليدۇئاندىن ئىش  پۇرۇتۇپياغ  ئورۇنداسالىدىغان  ئۆي بۇرۇن قوپۇرۇشتىنكىشى تام 

زىنا قىلمىغان  ئۆمرىدهئىلگىرىكى چاغالردا . چهكلهيدۇ قهتئىي قوپۇرۇشىنىتام  ئادهمنىڭزىناخور 
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 ئادهمنى بىرهرزىنا قىلمىغان  دېگهندىمۇ كهمياكى . قىلىنغان تهلهب ۇرۇشىقوپتام  ئادهمنىڭال

تام  كىشلهرئاندىن باشقا  كېين بهرگهندىن قويۇپقاتار خىش  يهتته دېگهنده كهم ئادهم ، ئۇتىپىپ

  ئىدى ئىگه تهسىرگه كۈچلۈكئىلگىرى ناھايىتى  ئادهت بۇ. بولغان ئهھۋال قوپۇرىدىغان

 بۇنداق. قىلىدۇ پهرھىز سىلېشتىنتام  ھالىتىده ھالهتته، مهستىلىك هتلىكجاناب يهنه ئۇيغۇرالر

 سېلىشتام  شۇڭا. قارايدۇ دهپ چىقىرىدۇ كهلتۇرۇپ ، كۇپرىلىقنى، نهسلىكنىئىش ناپاكلىقنى

 ئادهتتىكى تامچىالرمۇ. قىلىدۇ ھهزهر سۆزلهشتىن ، بهدقىلىقشاراپ ئىچىشتىن -ھاراق  جهريانىدا

: بايانالر بار مۇنداق ده» تامچىلىق رىسالىسى« ھهقته بۇ. ساقلىنىدۇئىشالردىن ناچار  ئهھۋالدىمۇ

 زهھهرلىكھاراق قاتارلىق ، شاراپ، بوزابهڭ، قويغاندا  قهدهم كهسپىگهتامچىلىق  مهزكۇز"

چاقچاق قاتارلىقالردىن ساقلىنىش  -  ، كۈلكهقىمارناۋا،  -  چېكىملىك، ئىچىملىكلهر، نهغمه

 يۈرگهن بېرىلىپ ھهۋهسكه -  ، ھاۋايىقىلماي ئهمهل تهرتىپلهرگه كۆرسهتكهن رىسالىده …. الزىم

 ئالهمده، كېيىنكى بۇئالدىنقى ئىككسى ( قهزا -باال  تۈرلىك تۆت تهرپىدىنكاسىپكارغا ئالالھ 

خااليىق ئارىسىدا خار يۈرۈپ، كوچىسىدا  ھهۋهس - ، ھاۋايىبىرىنچى: كېلىدۇ) ئاخىرهتتهئىككىسى 

 گۆر ؛ ئۈچىنچى، ئۆلگهندهتارتىش پېقىرچىلىقئىلگىرى باسماي  كهسپىقىلغان ، چىئىككنبولۇش؛ 

  ①."كۆيۇشدوزاخ ئوتىدا قاتتىق بولۇش؛ تۆتىنچى، ئازابى قاتتىق 

 پۇتۇن. تۇرىدۇ ئورۇندا گهۋدىلىك ئاالھىده يېپىلىشى ئۈستىنىڭ ئۆينىڭبىناكارلىقدا  ئۇيغۇر

 بۇبىز . ئىپادىلىنىدۇ ماھارىتىده يېپىش ئۈستىنى ۆينىڭئ دهل جهۋھهرلىرى بىناكارلىقىنىڭ ئۇيغۇر

بورا ئىشلتىپ  ۋه ۋاسا، )جهگه(لىم خا،  ئۈستىگه ئۆينىڭ ئۇيغۇرالر. بارمايمىز ئېلىپ مۇالھىزه ھهقته

 ئۆيلهرنىڭكىمىر . چۆمكهيدۇتوپا ئىشلىتىپ ، اليقومۇش، يىكهن،  ئۈستىگه ئۇنىڭ. ياپىدۇ

 ئىشلىتىلسه، كىچىكرهكخا ياغىچى  ئۆيلهرگه چوڭىراق. دۇئىشلىتىلى كېسهكالساپ  ئۈستىگه

 قويۇشتىنلىم  قىلىدۇ، جۈپسانىنى تاق  لىمنىڭلىم سالغاندا  ئۇيغۇرالر. ئىشلىتىلمهيدۇخا  ئۆيلهرگه

 سۈپىتىده نهتىجهقاراشنى  خۇراپىيبىر  مۇنداق ئهقىدىگه بۇ ئۇيغۇرالر. قىلىدۇ پهرھىز

بىرال  ئۆيدىن شۇ يهنى(" چىقىدۇ ئۆلۇكقوش  ئۆيدىن شۇىم سالسا قوش ل" بولسىمۇ ئۇ. يانداشتۇرغان
                                                        

 -1ئاي  -12يىلى  - 1988نهشىرىياتى،  ئۇيغۇر قهشقهر، »رىسالىلىرى كهسىپ -  ھۈنهر ئۇيغۇر قهدىمكى«   ①
  .بهتلهر -316، - 315نهشىرى، 
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 خۇراپىي نوقۇل بۇ بىزنىڭچه. ئىبارهت دېگهندىن.) دېمهكچى كېتىدۇ ئۆلۈپ ئادهمئىككى  ۋاقىتتا

دىنىي ئاساسىي  ۋهقارىشىدىن ھىچقانداق ئىلمىي  سېھىرگهرلىكئوخشاتما  بولۇپ، ئۇنىڭقاراش 

 تۈۋرۈكبىر تال  ۋهخا  ئۇنىڭغا ھهمده ياسايدۇ چوڭراق ئۆيلهردىنشقا با ئايۋاننى ئۇيغۇرالر. يوق

بىر  ھهرگىزمۇ ئشلهتكهنده تۈۋرۈك ئهمما. بۆلىدۇ ئىككگه قۇرۇلمىسىنى ئۈستۈنكى ، ئۇينىڭئىشلىتىپ

. جورۇيدۇ كېلىدۇ، دهپ نهسلىكبولماي  خهيرىلىكقىلسا  بۇنداق. قويمايدۇ تۈۋرۈكئىككى  ئۆيگه

 چوڭ زىياده شۇنداق ئهنه پهرھىز بۇ. ئۆيدۇر چوڭ زىياده ئۆيقويغان  رۈكتۈۋقوش  بىزنىڭچه

 بولۇشى قويۇلغان ئوتتۇرىغا تۈپهيلىدىن ئېھتىمالىقىلدىغانلىقى  پهيداكىبىر  ئېگىسىده ئۆي ئۆينىڭ

  .مۈمكىن

  پهرھىزلهرھويلىغا ئائىت . 2

ھويلىلىرى ئالدى  ۇيغۇرئ. تۇرىدۇ ئورۇندا مۇھىمھويال  قورۇلمىسىدا ئىمارهت ئۇيغۇرالرنىڭ

 ئككىگه دهپتاشقىرىقى ھويال ، ئىچكىرىكى ھويال ئىككگه، ھهمده دهپئارقا ھويال ، ھويال

 ئائىلىۋىھويال . بىرىلىدۇھويلىدا ئىلىپ  دىگۈدهك پائالىيهتلهر ھهممهئىچىدىكى  ئۆي. ئايرىلىدۇ

 خېيىم ئادهملهرنى ۋه لهرنىنهرسى ، ئۆيدىكىدائىرىسىنى سىرتقىي دائىرىدىن ئايرىش ئۆي تۇرمۇشتا

روللىرىنى  توسۇشقىلىشىنى  كۆرۈپئىچىدىكى  ئۆي كهچكهنلهرنىڭ -، ئۆتكهنساقالش خهتهردىن

، بىرى: ئىپادىلىنىدۇ جهھهتتهئىككى  مۇنداق پهرھىزلىرىھويلىغا ئائىت  ئۇيغۇرالرنىڭ. ئوينايدۇ

ھويال ئىچىدىكى ، بىرى هنهئۆستۈرۈش؛ يگىياھالرنى  - دهرهخ، گۈل ئهتراپىغا ۋهھويال ئىچى 

  .ئىبارهتئىشالردىن 

  پهرھىزلهرئائىت  تىكىشكه دهرهخ ئهتراپىغا ۋهھويال ئىچى ) 1(

 ، مۇھىتنىقىلىپ ئهھيا دهرهخ – يېشىلالشتۇرۇش، دهل مۇھىتنىتارتىپ  ئهزهلدىن ئۇيغۇرالر

تالالپ  رنىيه بىلهنسالماقچى بولغان كىشى ئالدى  ئۆي. كهلگهنقىلىپ  ئېتىبارياخشىالشقا 

 - دهلئىچى قىلىنىدىغان جايالرغا  ۋه ئهتراپىھويال بېكىتپ،  قۇرۇلمىسىنى ئۆي كېيىنالبولغاندىن 

ئىچى  ھويلىنىڭتىكىپ  دهرهخ – دهل كېيىنالبولغاندىن  سېلىپ ئۆيياكى . تىكىدۇ دهرهخلهرنى

 ئهتىراپىدىكى يهنه ئهمهس، بهلكى كۆكهرتىشنىىال ئارامنى -ھويال ئۇيغۇرالر .بېزهيدۇ تېشىنى –
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 ئىچىگه ھويلىنڭ ئۇيغۇرالر. كۆرۈدۇ ياخشى قىلىشنىمۇ ئهھيا دهرهخ مهھهللىلهرگه - جايالرغا، يۇرت

 مېۋىسىز ۋه مېۋلىك بولسا تىكىدۇ، سىرتىغا دهرهخلهرنى مېۋىلىك كۆپنىچه تىككهنده دهرهخ

ئۈرۈك، ئالما، ئهنجۇر،  هكۆپىنچ دهرهخلهر تىكىدىغان ئىچىگه ھويال. تىكىدۇ ئارىالش دهرهخلهرنى

تېرهك، سۆگهت،  بولسا سىرتىغا ھويلىنىڭ. بولىدۇ قاتارلىقالر … شاپتۇل، نهشپۈت، ئۈژمه، ئالۇچا

 جهھهتتىكى بۇ. تىكىدۇ دهرهخلهرنى سىده، مهجنۇنتال، جىگده، چىالن، ياڭاق، قاتارلىق

 تىكسه ئۇالرنى ۋه دهرهخلهر نقىلىدىغا پهرھىز تىكىشتىن ھويلىغا ئادهتلهرده، ئۇيغۇرالر پهرھىزلىك

 تىكمهيدۇ، بولمسا سۆگهت ھويلىغا: تۆۋهندىكىدهك ئاقىۋهتلهر يامان قارالغان دهپ چىقىدۇ كېلىپ

 قاغا ئولىشۋالىدۇ؛ ھويلىغا جىنالر ھويلىغا تىكمهيدۇ، بولمسا سىده بولىدۇ؛ ھويلىغا غهمكىن ئۆي شۇ

بولمايدۇ،  تىكسه چىالن كېتىدۇ؛ ھويلىغا ىسپب نامراتلىق بولمايدۇ، بولمسا تىكسه دهرىخى جىگده

 توپلىشىۋالىدۇ جىنالر ئۆيگه شۇ تىكمهيدۇ، بولمسا ئازغان كېتىدۇ؛ ھويلىغا چۆللىشىپ ھويال بولمسا

  .بولىدۇ تىكهنلىك ئالدى بولىدۇ، ئۆينىڭ كۆپ جىدهل، زىدىيهت - ئۇرۇش ئۆيده شۇ ياكى

 يۇقىرىقى يهنى. بار قاراش خۇراپىي توال - ئاز پهرھىزلهرده بولىدۇكى، يۇقىرىقى كۆرۈشكه

 شهكلى، خۇسۇسىيىتىگه دهرهخنىڭ خىل شۇ ھامان نهتىجىسى پهرھىزنىڭ بىر ھهر پهرھىزلهرده

 ئۇنى قالسا چىقىپ ئۈنۈپ ئۆزى تىرهك ئىچىگه ھويال ئهگهر. نهتىجىلهردۇر چىقىرىلغان تهققاسىلىنىپ

 ئۈنۈپ ئۆزىنىڭ ھهم تىكمهيدۇ ھهم ئازغاننى. تىكمهيدۇ ئهسال ئۆزلىرى ئهمما. كېسىۋهتمهيدۇ

 ئۇالپ ئهتىرگۈلنى ياكى گۈلنى قىزىل ئۇنىڭغا قالسا ئۈنۈپ ئۆزى ئهگهر. قويمايدۇ يول قىلىشىغىمۇ

 دهرهخ، تىكهنلىك، چاتقاللىق مېۋىسىز ئىچىگه ھويال ئومۇمهن، ئۇيغۇرالر. ئۆزگهرتىۋىتىدۇ

 ئىنتايىن ئۇ بولسىمۇ، ئهمما دهرهخ ۋىلىكمې چىالن. قىلىدۇ پهرھىز تىكىشتىن دهرهخلهرنى

 ئومۇمهن. بار ھېكمهت دېگهن" تىك چۆلگه تىك، چىالننى كۆلگه ئانارنى" ئۇيغۇرالردا. تىكهنلىكتۇر

 ئۆيگه شۇ ئىشهنچىسىده ـ ئۇيغۇرالرنىڭ تىكىش ھويلىغا دهرهخلهرنى - تىكهنلىك، مېۋىسىز، ياۋا

  .كېلىدۇ لىپئې ئاقىۋهتلهرنى تۈستىكى ئوخشاش ئۆزلىرىگه

 دهرهخ سىرتىغا ھويال. گۈزهللهشتۇرىدۇ ئهتراپنى تىكىپ دهرهخ ھهم سىرتىغا ھويال ئۇيغۇرالر

 يهنه. قاالرمىش بولۇپ ئۆلۇملۇك ئۆي تىكسه، شۇ دهرىخنى ياڭاق، نهشپۈت ئالدىغا تىكىشته، ئىشىك
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 ھويال ولسۇن، ياكىب دهرىخى ئۈژمه تىككهن ھويلىغا مهيلى ئهنئهنىسىده ئۇيغۇرالرنىڭ ئاقسۇدىكى

 ياتاق ھالقىپ دائىرىسىدىن ھويال يىلتىزىنىڭ بولسۇن، ئۇنىڭ دهرىخى ئۈژمه تىككهن سىرتىغا

. قىلىدۇ پهرھىز جورۇپ سۇپىتىده سهۋهبى قىلىشنىڭ بولۇپ ئۆلۈم ئۆيده شۇ قېلىشىنى كىرىپ ئۆيىگه

 ھهرقانداق ئهمما.ىدۇقارىل دهپ مېۋه خاسىيهتلىك چىققان جهننهتتىن ئهنئهنىسىده خهلق ئۈژمه

 ئايلىنىدىغانلىقى نهرسىگه نهس ناپاك كهتسه ھالقىپ چىگرادىن - چهت مهلۇم نهرسه مۇقهددهس

 سۆگهت ئالدىغا ئىشىك ئۇيغۇرالرنىڭ. بىرىدۇر مهنبهلىرىنىڭ كېلىش تۇپ پهرھىزلهرنىڭ بارلىق —

 چۈنكى. قىلىدۇ پهرھىز ىنتىكىشت مهجنۇنتال ئالدىغا ئىشىك ئهمما. بهھرلىنىدۇ تىكىپ، سايىسىدىن

 ئهمهليهتته، بۇمۇ. بوالرمىش گىرىپتار كسهلگه سېرىق كىشلهر ئۆيدىكى شۇ قىلسا مۇشۇنداق

. قاراشتۇر خۇراپىي قىلىنغان تهسهۋۋۇر ئاساسىدا ئاالھىدىلىكى سارغىيىۋالدىغان مهجنۇنتالنىڭ

 قالسا ئۈنۈپ تىكمهيدۇ، ئۆزى ىيوالتمايدۇ، ئۇن دهرىخىنى ئاكاتسىيه يهنه ئالدىغا ئىشىك ئۇيغۇرالر

بولۇپ،  دهرهخ تىكهنلىك بولمىغان بولۇق ئشلىتىلمهيدىغان، سايىسى كۆپ ئاكاتسىيه. كېسىۋىتىدۇ

 ھهزهر كۆپىرهك ئۇنىڭدىن شۇڭا. قارىلىدۇ دهپ دهرهخ سىلېۋالىدىغان ئۇۋا ئاسان جىنالر يهنه ئۇ

  .قىلىدۇ

. قاندۇرىدۇ لىرىنىتهلهب گۈزهللىك ئۆزىنىڭ ئۆستۈرۇپ، گىياھ - گۈل ئىچىگه ھويال ئۇيغۇرالر

 سىمۋولى نازاكهتنىڭ ۋه سائادهت - نهرسه، خوشاللىق، بهخىت چىققان جهننهتتىن گۈلنى ئۇيغۇرالر

" كىرىدۇ جهننهتكه ئادهم تىرىغان گۈل يىل يهتته" ئارسىدا خهلق. ئۇلۇغاليدۇ بهك ئۇنى قاراپ دهپ

 تاشتهكلهرگه ياكى بولسۇن يهرگه مهيلى ئائىلىده هربىرھ شۇڭا. تارقالغان كهڭ بهك قاراش دېگهن

  .تېرىلىدۇ گۈللهر خىل ھهر بولسۇن

 ئاقسۇ. تىكمهيدۇ يهرگه چېلىقىدىغان كۆزگه ئاسان ئىچىدىكى ھويال گۈللهرنى قىزىل ئۇيغۇرالر

 ئاسان ئىچىدىكى ھويال گۈلنى قىزىل قارىشىچه ئۇالرنىڭ. كۈچلۇك بهك ئادهت بۇ ئۇيغۇرلىرىدا

 يۇيمىغان چىقىپ، يۇزىنى ئۆيدىن ئهتىگهنده قويسا، كىشى ياكى تىكسه يهرگه چېلىقىدىغان زگهكۆ

بولغاچقا،  چىققان جهننهتتىن گۈل قىزىل چۈنكى. بولمايدىكهن ياخشى سالسا قاراپ گۈلگه ھالهتته

 بۇ. ىكهنبولىد ھاقارهت ئېغىز قىلىنغان ئۇنىڭغا قارىسا، بۇ ھالدا بىتاھارهت ناپاك، ياكى ئۇنىڭغا
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 بىر شهكىلدىكى پهرھىز قاراشلىرىنىڭ مۇقهددهسلىك ئاساسىدىكى ئېتىقادى دىن ئهمهليهتته

  .   ئىپادىسىدۇر، خاالس

  پهرھىزلهرھويال ئىشلىرىغا ئائىت ) 2(

 پهرھىزلىك بۇ. بار ئادهتلهر پهرھىزلىك قىسمهن ھهمھويال ئىشلىرىغا ئائىت  ئۇيغۇرالردا

  .ئىپادىلىنىدۇ ساھهده نچهقابىر  تۆۋهندىكى ئادهتلهر

 تۇرۇپ سهھهر ئادىتىده ئهنئهنىۋى ئاياللىرىنىڭ ئۇيغۇر. تۇتىدۇھويال ئارامنى پاكىز  ئۇيغۇرالر

بىرى  ئهخالقنىڭئاندىن باشقا ئىشالرغا كىرىشىش ئىسىل سېپىش،  ، سۇھويال ئارامنى پاكىز تازىالپ

تازىلىمايدىكهن،   ، مهھهلىنىامنىھويال ئار تۇرۇپ سهھهر ئهگهر. كهلگهن تۇنۇلۇپ سۈپۈتىده

سانىلىپال  بولۇپئانا  ، تهبىئهتسىزئايال خوتۇن، ھورۇن ئۆلچهمسىزئايال  بۇنداق ئۇنداقتا

قاراپ  كېتىدۇ، دهپ بېسىپنامراتلىق  ۋه جۇتچىلق ئۆينىقىلمىغاندا  شۇنداق ، مۇھىمىقالماستىن

ئارامنى   - ھويال  كېيىن زاۋالدىنياكى  ۋاقتىدا زاۋالئاياللىرى  ئۇيغۇر. چهكلهيدۇ قهتئىي

 دهپ كېتىدۇ سورۇلۇپ) مۈلۈكى -مال (قىلىدىكهن،  مۇشۇنداق. قىلىدۇ پهرھىز سۈپۈرۈشتىن

 - ھهرقىلىنغان  ۋاقىتتا بولۇپ، بۇ ۋاقىت نهسئىنتايىن  نهزىرىده ئۇيغۇرالر پهيتى زاۋال. قارايدۇ

 بىلهنقاراش  دهپناپاك  ئهخلهتنى رئۇيغۇرالباشقا  ئۇندىن. بهرمهيدۇ نهتىجهبىر ئىش ياخشى 

 سۈپۈرگهنده زاۋالداھويال ئارامنى . تونۇيدۇ سۈپىتىدهنىشانى  بهلگىسى، قۇت دۆلهت بىرگه، ئۇنى

  . چىققان كېلىپقاراشتىن  شۇ ئهنه پهرھىز دېگهن كېتىدۇ سورۇلۇپ مۈلۈك -مال 

 ئۇيغۇرالر. رھىزدۇرپهقويماسلىق  ئوچۇقئىشىكلىرىنى  ئۆي ۋهھويال ئىشىكنى ، بىرى يهنه

قىلىدىكهن،  مۇشۇنداق. قويمايدۇتاقاپ   كۈندۈزدهبولمىسىال   ئهھۋال بىرهر دهرۋازىنى ئادهتته

 دهرۋازىنىڭ ئائىلىدهبىر  ھهر شۇڭا. كۆرىدۇيامان  دهپكىشىلىرىنى بىخىل  ئائىله بۇ جامائهت

 -  ئېسىپ، ئۆتكهن پهرده تۇرىدىغانھويال ئىچىنى ئايرىپ  بىلهنجايغا تاال  ئىچىگىرهك

 چوقۇم كېيىن ۋاقتىدىن زاۋال ئهمما. ئالىدۇئالدىنى  چۈشۈشنىڭ كۆزى ئىچىگهھويال  كهچكهنلهرنىڭ

 يۈزىده يهر يورۇقلۇق بىلهن قاراڭغۇلۇق چۈنكى. قويىدۇ يېپىپ تهقدىردىمۇ قۇلۇپلىمىغانئىشىكنى 

 يۈزىنى يهر ئالۋاستىالرجىن  .ئالمىشىدۇ تېز بهخىتسىزلىك بىلهن پهيىتته، بهخت تۇرغانئالمىشىپ 
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 ئۆيگهقويسا جىنالر  يېپىپئىشكنى . يهتكۈزىدۇ زهخمهت -زىيان  ئادهمگهجىنالر . كېتىدۇقاپالپ 

  .ئىرىمدىلىدۇ يهتكۈزهلمهيدۇ، دهپ زهخمهت -زىيان  ئهزالىرىغا ئۆي ۋه كىرهلمهيدۇ

  پهرھىزلهردائىر  ئىچىگه ئۆي.  3

 ۋه ئهھۋالىئىقتىسادىي  ئۆزلىرىنىڭئىچىنى  كېيىن، ئۆيبولغاندىن  يېپىپ ئۆينى ئۇيغۇرالر

 ئۆينى بۇرۇن، شۇكىرىشتىن  كۆچۈپ ئۆيگه يېڭى ئۇيغۇرالر. بېزهيدۇ بويىچهقارىشى  ئىستېتىك

 كۈندىلىك كېيىن شۇندىن. قىلىدۇپاسكىنىچىلىقتىن خالىي  سېلىپ، ئۆينىتازىالپ ئىسرىق  پاكىزه

  .قىلىدۇ پهرھىزئىشالردىن  نۇرغۇن پائالىيهتلهرده ھهرقايسى تۇرمۇشتا

پاكىزلىقنى قولغا سۇۋاپ،  نهرسىلهردهسىر قاتارلىق ، ھاكگهج،  تېشىنىئىچ  ئۆينىڭ ئۇيغۇرالر

 ھهرقانداقتامغا  چىقارسىمۇ، ئهمما نهقىشلهرنى تۈرلىكياكى سىردىن  گهجدىن. كهلتۈرىدۇ

 قۇرۇلمىسىدا ئۆي ئۇيغۇرالرنىڭ بۇرۇن ئىسالمىيهتتىن. ئاسمايدۇ ۋه سىزمايدۇ سۈرىتىنى جانلىقنىڭ

. ئېنىق تىكلىگهنلىكى ھهيكهللهرنى ، ھهتتائاسقانلىقى، سىزغانلىقى سۆرهتلهرنى ھهرخىلتامغا 

 بويىچهئىسالم دىنى ئىتىقادى  ئهمما. ئاالاليمىز كۆرۈپ ئۆيلهردىن مىڭدىنىغا ئائىت  بۇددابىز  بۇنى

 شۇڭا. ئىشتۇر چهكلهنگهنقاتتىق  سىزىشمۇ ئۇنى يهنه مهس، بهلكىئه ئېسىشال ئۆيگه رهسىملهرنى

 رهسىمىنى جانلىقنىڭباشقا  ۋه ئادهم ئۈستىگه بىساتنىڭ ھهرقانداق ۋه تېمىغا ئۆينىڭ ئۇيغۇرالر

 ۋه تۇغقانلىرىنىڭ - ئۇرۇق ئائىلىلهرده بهزى دهۋرلهرده يېقىنقى. ساقلىمايدۇ ھهم سىزمايدۇ

  .كهلدىبارلىققا  ئهھۋالالرتىزىپ قويدىغان ، ئاسىدىغان ىتىنىرهسىمىنى، سۈر ئۆزلىرىنىڭ

ئوخشاش   بۇنىڭغا. قويمايدۇ ئوچۇق پهيتىده زاۋال ئادهتتهئىشىكىنى  ئۆينىڭ ئۇيغۇرالر

 كهگهللهپئىشىكىنى  باشقىالرنىڭ يهنه ئۇالر. ئىدۇقتىلغا ئالغان  سهھىپىدهئالدىنقى  پهرھىزنى

 ياقتۇرمايدۇ، بۇنى تۇرۇشىنى) تۇرۇش تۇتۇپ كېشىكىنىى ئىكك ئىشىكنىڭ بىلهنئىككى قول (

يا " تۇرسا، ئۇنىڭغا كهگهللهپ ئىشىكته بىرهرسى ناۋادا. قارايدۇ دهپئىپادىسى  دۈشمهنلىكنىڭ

  .بېرىلىدۇ تهنبىھ دهپ" ئىش قىلما ، دۈشمهندهكيا چىققىن، كىرگىن

  قىلىدىكهن، ئولتۇرغۇچى داقمۇشۇن ناۋادا. قىلىدۇ پهرھىز ئولتۇرۇشتىن بوسۇغىدا ئۇيغۇرالر

 قېينىئاتا دهرۋهقه، ئۇيغۇرالردا. جورۇيدۇ دهپ قويىدۇ ئۇسۇرۇپئالدىدا  قېنىئانىسىنىڭ - قېينىئاتا
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ناھايىتى  سېلىشمۇ قويۇپ يهلئالدىدا  كىشىلهرنىڭباشقا ئهمهس، ئالدىدىال  قېيىئنانىسىنىڭ -

 ئولتۇرۇشنىڭ بوسۇغىدا ئاقىۋهتنى مۇسلۇقنۇ مۇشۇنداقمانا . سانىلىدۇ بولۇپقامالشمىغان قىلىق 

 شۇ بوسۇغىنى ئۇيغۇرالرنىڭ – چهكلهش ئولتۇرۇشنى بوسۇغىدا ۋه كۆرسىتشقىلىپ  نهتىجىسى

  .كۆرسىتىدۇ كهلگهنلىكىنى ئۇلۇغالپ سۈپىتىده بهلگىسى قۇت ئۆينىڭ

، كىگىز ۋهئىشلىتىدىغان بىساتالرغا  يېتىشتاقاتارلىق   ، كۆرپه، ياستۇقيوتقان ئۇيغۇرالر

ئىرىملىك  جهھهتتىكى بۇ. بېرىدۇ ئېتىبار بهك سېلىنچىالرغىمۇپاالس قاتارلىق ، شىرداقگىلهم، 

 يىپهكتىنساپ  تهسىرىده ئېتىقادىنىڭ ئىسالمىيهت ئۇيغۇرالر. كۆپ نىسبهتهن پهرھىزلهرمۇ ۋهقاراش 

 بولۇپمۇ. قىلىدۇ پهرھىزئىشلىتىشتىن  بۇيۇملىرىنى ئۈستى كۆپىلهرنى، كارۋات -قىلىنغان يوتقان 

ىدا تىلغا مقىس» پهرھىزلىرى كېچهك - كىيىم « بۇ.ياتمايدۇ ئهرلهر كۆپىلهردهيوتقان  بۇنداق

  .بىردهكتۇر جهھهتتىنپرىنسىپ  بىلهن پهرھىزى" كېيمهسلىككىيىم  يىپهك ئهرلهر" ئېلىنغان

 الشقا، ئۇلۇغدائىم ئىشلىتىدىغان تهكيىلهرنى - ياستۇق ۋه كۆرپه -يوتقان  ئۇيغۇرالر

 ئادهتته. چهكلىندۇ ھهرىكهتلهردىن تۆۋهندىكىدهكقارىتا  ، ئۇالرغاقاراپ دهپ نهرسه تېگىشلىك

نهرسه، باشقا قويدىغان  ئۇنى. ئولتۇرمايدۇ بېسىپ ئۆتمهيدۇ، ئۇالرنىئاتالپ  ياستۇقتىن ۋه تهكىي

ئاغرىيدىغان  پۇتى ئولتۇرسا ئۇلۇغ، تهكىيده نهرسىلهرمۇباشقا قويدىغان ، بولغاچقا ئۇلۇغباش 

 -  ئوڭ يوتقانىڭياتقاندا يېتىش،  ئۈستىدهيوتقان . جورۇيدۇ دهپ چىقىدۇقوقاق  بولىدۇ، لېۋىگه

 پهرھىزقاتارلىق بىنورماللىقالردىن  قېلىشئالمىشىپ  تهرىپى پۇت - باش قېلىش، ئالمىشىپ  تهتۈرى

ئشى   ، ئۇنىڭلساسادىر قى ئهھۋالنى يۇقىرىقىدهك ناۋاداكىشى ئىشهنچىسىده،  خهلق. قىلىدۇ

قاراشالردا يوتقاننى پاكىز  بۇ. ئېرىشهرمىش نهتىجهگهياخشى  ئىش قىلسا يامان ماڭارمىش،  تهتۈرگه

 سېھرىي دهرىجىده مهلۇم ، يهنهباشقا لىرىدهمهقسهدئاسراش  ساالمهتلىكنى بهدهننڭئاسراش  تۇتۇش

 ، يهنهباشقا كۆرپىسىدىنسقىراق ئىشلىتىدىغان قى يېتىشتا ئۆيده ھهربىر. تۇرىدۇ گهۋدىلىنىپقاراش 

 يىكهندازالر. بولىدۇ كۆرپىلهرمۇ ئۇزۇنمىتىرلىق  تۆت - كهلگۈدهك، ئۈچتارلىقىغا اليىق  كهڭ ئۆينىڭ

 سالسۇن كۆرپه ئادهتتىكى مهيلى مېھمانالرغا. سېلىنىدۇ ئۈچۈن ئولتۇرۇشى مېھمانالرنىڭ ئومۇمهن

قاتالنغان  ئۇچىئىككى ، قاياققا قارىتىش ىتهرىپىنقاتالق  سالسۇن، كۆرپىنىڭ يىكهندازياكى 
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 يىكهندازياكى  ئومۇمهن، كۆرپه. كهلگهنقىلىپ  داۋام قائىده مهلۇم قارىتىشتىمۇقاياققا  تهرهىپنى

 تهرىپىگهئىچى  ئۆينىڭياكى  تهرهپكهتام  تهرهپنىقاتالنغان  ئۇچىئىككى  كۆرپىنىڭسالغاندا 

 ئاتۇش ئهمما. سالىدۇقارىتىپ  تهرهپكهكى داستىخان يا تهرهپكهئىشىك  سالمايدۇ، بهلكىقارىتىپ 

ئىشىك  تهرىپنىقاتالنغان  ئۇچىئىككى  كۆرپىنىڭ قائىدىسىده سېلىش كۆرپه ئۇيغۇرلىرىنىڭ

 تهرىپگهئىچى  ئۆينىڭياكى  تهرهپكهتام ، قارىتىپ سالماستىن تهرهپكهياكى داستىخان  تهرهپكه

قاراشالرغا  مهلۇمئىككىسى  ھهر ئادىتىنىڭ ىزپهرھ زىددىيهتلىك يۇقىرىقى. سالىدۇقارىتىپ 

تومراق  تهرىپىنىقاتالق  كۆرپىنىڭ ئۇيغۇرلىرى ئاتۇش قويۇلغان، يهنى ئوتتۇرىغائاساسلىنىپ 

. سالىدۇقارىتىپ  تهرهپكه تۆر تۇرىدىغان مېھمانالر سازاۋهر ھۆرمهتكه ئۈچۈنبولغانلىقى  قېلىنراق

قارىتىپ  تهرهپكهئالدىغا  ياكى ئىشىك  تهرىپىنىقاتالق  كۆرپىنىڭبولسا  ئۇيغۇالر  يهردىكىباشقا 

ئىش باشتىن باشلىنىشى ياخشى . ئويلىشىدۇ ئېھتىمالىقنى كېتىش سېرىلىپ ، ئولتۇرغانداسالغاندا

باشقا  يهنه بۇنىڭدا. قارايدۇ دهپ بولىدۇباشالنسا ياخشى  تۆر تهرىپىدىن ئۇچ بولغاندهك، كۆرپىنىڭ

كۆرپه،  –يوتقان  ئۇيغۇرالر. خاالس پهرقىرايون  ئادهتتىكى - ئۆرپ بۇ. مۈمكىن بولۇشىقاراشالر 

 كۈن ئۇلۇغ كۈنى جۈمه چۈنكى. قاقمايدۇ كۈنىده جۈمهبىساتلىرىنى  ئۆيقاتارلىق  گىلهم - كېگىز

 كۈنلهردهباشقا   شۇڭا. قارايدۇ دهپ ئهمهسچىقىرىش ياخشى  چاڭ - تۇپا كۈنده ، بۇبولغاچقا

 سېلىپ، ئۇنىڭدىكىپات ئاپتاپقا  - قاتارلىقالرنى پات  كېچهك - ه، كېگىز، كۆرپيوتقان. قاقىدۇ

  .ئىشتۇرياخشى بىر  ئهڭتازلىقىدىكى  ئۆي بۇ. يۇقۇتىدۇ چاڭنى -  تۇپا ۋه نهملىك

 مابهينىدهتارىخ  ئۇيغۇرالر. قىلىدۇ ئهمهل پهرھىزلهرگه مۇنچهبىر  سۈپۈرىشته ئۆي ئۇيغۇرالر

ياساپ ئىشلىتىپ  سۈپۈرگه ئۆسۈملىكلهردىنچاتقاللىق  ۋه پۆپۈكى ئاققۇناق، )ئۆسۈملىكى( سۈپۈرگه

. نهرسىدۇربىر ئىرىملىك  يۈكلهنگهن مهنىلهر كۆپئىنتايىن  سۈپۈرگه نهزىرىده خهلقنىڭ. كهلگهن

 ئۇنى كۆرۈپقاتارىدا  خىزمهتچىسى ئائىله بهلگىسى، ھهم دۆلهت -  بهخىت ھهم سۈپۈرگىنى خهلق

  :بار تۆۋهندىكىلهر ئادهتلهردىنئائىت  سۈپۈرگىگه. قهدىرلىگهن بهك

  ؛قويمايدۇ ئۆيدهياتىدىغان  سۈپۈرگىنى

ياكى نامراتلىشىپ  كېلىدۇقازا  -باال  ئۆيگه شۇبولمىسا . قويمايدۇ تىكلهپ سۈپۈرگىنى



 290

  . كېتىدۇ

  ؛بولىدۇ دهسسىگهندهك بېشىنى ئايالنىڭياكى  ئېرى ئۆزبولمىسا . دهسسىمهيدۇ سۈپۈرگىنى

  ؛بهرمهيدۇ ئارىيهتكه ۈپۈرگهس كۈنى چارشهنبه

 ، ئۇنىقاراپ دهپ) قاتمالالشتۇرىدىغان نىمۇناسىبهت(" ئالدى قاتتىق" سۈپۈرگىنى ئۇيغۇرالر

 پهرھىزلهرنىڭ بۇ. ئۇرمايدۇ بېشىغا بالىالرنىڭ بىلهن سۇپۈرگه. قويمايدۇ ئۆيدهياتىدىغان  كېچىده

قويسا  ئۆيدهياتاق  ، ئۇنىبولغاچقا هرسهنتولغان  بىلهنمىكروب  سۈپۈرگه. ئىلمىي ئاساسى بار مهلۇم

 يهنه ئۇيغۇرالر. يتكۈزىدۇ دهخلى ساالمهتلىككه ئهلۋهتته ئۇرساباشقا   بىلهن ئۇنىڭياكى 

 بولۇپتاز  بېشى بالىسىنىڭقىلسا  شۇنداق ناۋادا. قىلىدۇ پهرھىزقاالشتىن  سېلىپئوتقا  سۈپۈرگىنى

تۈكۈرۋېتىىپ،  ئۈچنى -ئىككى  ئۇنىڭغا كهتسه ، بۇزۇلۇپكونىراپ بهك سۈپۈرگه ئهگهر. قاالرمىش

 قېلىپ سېپىالكونىرىسا  ھهقىقهتهن، سۈپۈرگه. قااليدۇئاندىن  دهۋېتىپ" تاز بېشى سۈپۈرگىنىڭ"

قاالشتىكى  ، ئۇنىئوخشىتىلىپ ئادهمگه يوق چېچى خۇددى بۇ. يوقايدۇتال قىسىمى  -تال 

. سۈپۈرىدۇ ، ئايالالرئۆيقىزالر ئاساسهن رالردائۇيغۇ. قىلغان پهيدا ئادهتنىئىرىملىك  يۇقىرىقىدهك

 تهرهپتىنبىر سۈپۈرگهنده،  ئۆيقىزالر . قىلىدۇ پهرھىز ئېلىشى سۈپۈرىشى، ئهخلهت ئۆي ئهرلهرنىڭ

  .چهكلىنىدۇ جۇرۇپ قالىدۇ، دهپ تېگىپغالچىغا سۈپۈرسه،  ئۆي تهرهپتىنبىر  ئېيتىپناخشا 

. سۈپۈرمهيدۇبىر ئايال  يهنه يهرنى سۈپۈرۋاتقانال بىر ئايسۈپۈرگهنده،  ئۆيئاياللىرى  ئۇيغۇر

 خوتۇن ئۈستىگه  خوتۇنىڭ شۇ ئېرى ئايالنىڭ سۈپۈرۋاتقان ، ئهسلىدهقىلسا مۇشۇنداق ناۋادا

. قاالرمىش بولۇپ كهمتۈك تهلىيىتاشالپ قويسا  يېرىمىدا سۈپۈرۋېتىپ ئۆينى يهنه. ئېلىۋاالرمىش

ئارىلىقتا تۈگىتىدۇ،  سۈپۈرۈپبىر يولىال  سۈپۈرگهنده ئۆيقولغا ئالغان ئايال  سۈپۈرگىنى شۇڭا

. پهرھىزلهردۇر شهكىللهنگهنئوخشاشلىق قارىشى ئاساسىدا  يۇقىرىقىالر. قالمايدۇتوختاپ 

 سۈپۈرىشتىن) قاراپ ئىچىگهسىرتتىن ( تهتۈر ئۆينىئاياللىرى  جهھهتته، ئۇيغۇر ئۇسۇلى سۈپۈرۈش

 دهپ كېتىدۇنامراتلىشپ  باسىدۇ، ئۆي ئۆينى مهينهتچىلىكقىلسا سىرتتىكى  مۇنداق. قىلىدۇ پهرھىز

 دهپ كېتىدۇ بهركهت ئۆيدىن سۈپۈرسه، شۇ پۇالڭلىتىپ كۆتۈرۈپ ئېگىز سۈپۈرگىنى يهنه. ئىشىنىدۇ

 ئۆزى تۇرۇپ، سۈپۈرگىنىئالدىدا  سۈپۈرۈندىنىڭ يهنه. سۈپۈرىدۇ بېسىپ سۈپۈرگىنى يهرگهقاراپ 
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. قارايدۇ دهپ كېتىدۇ يېنىپ بهختىقىلسا  مۇشۇنداق. قىلىدۇ پهرھىز سۈپۈرىشتىن سېرىپ تهرهپكه

 مۇھىتىنى ئۆينىڭ ئۇالردا بولسىمۇ، ئهمما يېپىلغان يۇپۇقى خۇاپاتلىق ئادهتلىرىگه پهرھىز بۇ

 ھهرخىل يهنه ئۇيغۇرالر. يۇشۇرۇنغان لهرمهقسهدئىلمىي  ئاسراشتهك بۇلغىماسلىق، ساالمهتلىكنى

 كۈنىده چارشهنبه ۋه كېيىن سۈپۈرۈشتىن، چۈشتىن ئۆي پهيتىده زاۋال نتۈپهيلىدىقاراشالر  خۇراپىي

 ئۆيدىن سۈپۈرسه ئۆي كۈنلهرده چارشهنبه ۋهچاغالردا  مۇشۇنداق. قىلىدۇ سۈپۈرىشتىن، پهرھىز ئۆي

قالغان  قهدىمدىنناھايىتى  بۇ. قارايدۇ دهپ كېتىدۇ سورۇلۇپ مۈلۈك -مال كېتىدۇ،  تورۇپ بهركهت

چىققان  تۈرلىنىپدىنىي قاراشالردىن  ھهققىدىكىزىددىيىتى  قاراڭغۇلۇقنىڭ بىلهن يورۇقلۇق

  . ئادهتلهردۇر

 ئۆيده شۇقىلسا  شۇنداق. تۆكمهيدۇ بىرگه كۈلنى بىلهن ئهخلهتچىققان  ئۆيدىن ئۇيغۇرالر

. قارايدۇ دهپ) قالىدۇ بولۇپ ئۆلۈم كۈنىتوي بولىدىغان ( قالىدۇ بولۇپ بىرگهتوي  بىلهن ئۆلۈم

 ئهخلهت كهچته. تۆكمهيدۇ كۈلياكى  ئهخلهت كېيىن زاۋلدىن ۋه پهيتىده ، زاۋالباشقا ڭدىنبۇنى

 كۈن ئىمكانقهدهر كۈلنى ۋه ئهخلهتقاراپ  دهپ كېتىدۇ سورۇلۇپ تۆكسه ئېلىپ تۆكسه، كۈل

 ، شۇقالسا قۇنۇپ ئۆيده ئهخلهت ئهگهر. قوندۇرمايدۇ ئۆيده ئهخلهتنى. تۆكىۋېتىدۇ بۇرۇن پېتىشتىن

 كۈنگىچهئىككى  -قالسا بىر  ئۆلۈپ ئۆيده شۇ ئادهم بىرهر يهنى. قاالرمىش قونۇپ مېيىت هئۆيد

ئالما سۆڭهكلىرىنى،  ھايۋان ئۆيده ئۇيغۇرالرھالدا  مۇناسىپ شۇنىڭغا. قاالرمىش بىلمهي كىشىلهر

ك ناپا، پاسكىنا ھهم ئهخلهت ئادهتلهرده ، بۇقارىغاندا ئومۇمهن. قوندۇرمايدۇ ئۆيده شۆپىكىنى

 ئۇيغۇرالرنىڭ قهدىمكىبولسا  كۈل. تۇنۇلغان سۈپىتىدهنىشانىسى  بهخت ھهم نهرسه

 نهرسهبولغان  پهيداپاكلىشىدىن كۆيدۈرۈشتىن، ئوتنى  مۇقهددهس ئېتىقادىدا ئاتهشپهرهسلىك

. ساقالنماقتا ھېلىھهم تۇرمۇشىدا ئۇيغۇرالرساقىندىلىرى  قارىشىنىڭ ئۇلۇغالش بولۇپ، ئۇنى

 تهرهتكىچىك  -  چوڭ كۈلگه. تۆكمهيدۇ ئالمايدۇ، كۈل كۈل كهچته ۇرالرمهسىلهن، ئۇيغ

 ، كۈلنىقاراپ دهپ بولۇر سورىغاندهك قېننى ئانىسىنىڭ -ئاتا سهپمهيدۇ،  سۇ كۈلگه. سۇندۇرمايدۇ

 كۈل ۋه ئالمايدۇ كۈل كۈنىده تۆكمهيدۇ، چارشهنبه كۈلقوتانغا . قىلىدۇ پهرھىز سورۇشتىن

  .ازاھهك ۋه.... تۆكمهيدۇ، 
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 كېرهكلهرنى - نهرسه ۋهبىسات  ، تۈرلىكقىلىپ ھۆرمهت نهرسىلهرنىئىچىدىكى  ئۆي ئۇيغۇرالر

 ئىچىده خهلق. قىلىدۇ ئېھتىيات كېتىشىدىن چېچىلىپ قاتارلىقالرنىڭئاشلىق ، تۇز، نان. تهپمهيدۇ

 ىرهرسىنىڭب يهنى. بار ئادهت ئهيلهيدىغان ھهزهر كېتىشدىن چېچېلىپياكى قىچا  تېرىق ئىچىگه ئۆي

 جېدىلى ئۇالرنىڭ"باشقىالر ، ماجرا بولسا - جىدهلتوختىماي  ئوتتۇرىسىدا خوتۇن - ئهر ئۆيىده

 ئهمهلىيهتته بۇ. قارايدۇ دهپ" بولغىيمىدى چېچىلغان ، تېرىققىچا توختىمايدۇ؟ ئۆيگه نىمانچه

رىنسىپىغا ئوخشاشلىق پ ، يهنىئوخشاش بىر پرىنسىپقا بىلهن ئادهتلهر پهرھىزلىك يۇقىرىقى

  .پهرھىزلهردۇرتايانغان 

مهسىلهن، . چهكلىنىدۇ ھهرىكهتمۇياكى  ئاۋاز مهلۇم ئىچىده ئۆي ئادىتىده ئۇيغۇرالرنىڭ

 ئىچىده ئۆي ۋهئارام  -قاراپ ھويال  كېلىدۇ، دهپ شۇملۇقئىسقىرتسا  ئىچىده ئۆي كىشىلهر

، توپ ئويناشنى ئىچىده ئۆيببولسا  كىشىلهر بهزى يهنى. ئالىدۇئىسقىرتىشنى قاتتق يامان 

 ئهمهلىيهتته. قارايدۇ كېتىدۇ، دهپ بولۇپچاشقان  ئۆيقىلسا  مۇشۇنداق. چهكلهيدۇ سهكرهشنى

. سىزدۇرمۇناسىبهت بىلهن سهكرهشتوپ ئويناش ياكى  ئىچىده ئۆي بولۇشى پهيدا ئۆيده چاشقانىڭ

 چهكلىمه خۇراپىي مۇشۇئوخشاپ قالغاچقا  ھهركىتىگه چاشقانىڭ ھهرىكهتلهرئوخشاش  سهكرهشكه

  .چىققان ئوتتۇرىغا

 نورماللىقنىڭ ۋه بولۇشى، تهرتىپ رهتلىكپاكىز  ئىچىنىڭ ئۆي ، ئۇيغۇرالرقىسقىسى

. شهكىللهندۈرگهن ئادهتلهرنى يۇقىرىقىدهك تهسىرىده ئېتىقادالر كۆزلهپ، مهلۇمساقلىنىشنى 

 تۈزىلىشى، بېزىلىشىگه ىچىنىڭئ ئۆي ئۇالر بولسىمۇ، ئهمما ئادهتلهر خۇراپىي كۆپىنچىسى بۇالرنىڭ

 بىلهنقاتارلىقالر  تهرزى تۇرمۇش ۋهنورمىسى  ئهخالق -  ئۆلچىمى، ئهدهپ گۈزهللىكبولغان 

  .شهكىللهندۈرگهن ئهنئهنىسىنى تۇرمۇش ئىگهمىللي خاسلىققا  روشهن قوشۇلۇپ، ئۇيغۇرالرنىڭ

  پهرھىزلهرئائىت  كۆچۈشكه ئۆي. 4

 كۈنلىرى چارشهنبه ۋه سهيشهنبهئارىسىدا  خهلق. اليدۇتال ۋاقىت كۆچكهنده ئۆي ئۇيغۇرالر

 ئۆي ، يېڭىذب. بار ئادهت كۆچىدىغان كۈندهئىككى  مۇشۇ ۋه كۆرىدىغانياخشى  كۆچۈشنى ئۆي

 بىلهنباشالش ئادىتى  كۈنى چارشهنبه ۋه سهيشهنبه قۇپۇرۇشنىتام  بېسىپ ئۇل سېلىشتا
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 مۇشۇ ناۋادا. قىلىنىدۇ پهرھىز كۆچىشتىن ئۆي نىدهكۈ پهيشهنبه ئادهتته ئۇيغۇرالر. ئىگه بىردهكلككه

 مۇھىم كېلىدىغان، ئهممادائىم ( مېھمانكاسنا  ئۆيبارغان  كۆچۈپ كۆچىدىكهن، شۇ كۈنده

 ھهقته بۇ. قارايدۇ قۇتۇاللمايدۇ، دهپدىن ) مېھمانقالىدىغان  قۇنۇپ كهلسىمۇ ، ھهمدهبولمىغان

 بۆلىكىدهناملىق » ھهققىده كۆچمهكلىك ئۆيگه ىنئۆيد« كىتابنىڭناملىق » ئهھكام مهجمۇئهتۇل«

  :بايان قىلىنغان مۇنداق ئهھۋالىتااليدىغانلىق  كۈن كۆچكهنده ئۆي ئۇيغۇرالرنىڭ

  ،يهكشهنبى كۆچهركى ئۆيگه ئۆيدىن"

  .تهنبىھ ئېرمهسكى، ئهيلهدىمياخشى 

  ،ھهزهر ئهيله كۈندىن بۇ بۇرادهر ئهي

  .زهرهر بولغۇسىدۇر مالىڭغه ۋهرنه

  ئهھۋالى،  كۆچهرنىڭ بهدۈشهن

  .مالى ئۇنىڭ كۆچهر، ئۆكسۈگهيكىم 

  خوپ، بهغايهت ئېرۇر سهيشهنبه

  .كۆپ ئىنايهت كۆرهرشاھالردىن 

  ،ھاسىلدۇر مۇرادى چارشهنبه

  .ۋاسىلدۇر غهيىپغه كۆچكۈچى

  ،ھهزهر ئهيله كۆچهردىن پهيشهنبه

  .زهرهر بولغۇسىدۇر مالىڭغه ۋهرنه

  ،ئازىنه كۆچهركى ئهمهستۇرخوپ 

  .كىنه تۈشهرئارا  تۇغقان ۈنكىچ

  قاچان يامان ئولغاي، شهنبه نهقىل

    ①."ئولغاي مېھمان ئۆزره مېھمان

 كۆچۈش ئۇيغۇرالرنىڭھازىرقى  بىلهن كۈنلهرئائىت  كۆچۈشكهبايان قىلىنغان  يۇقىرىدا
                                                        

 ئهسهرلهر قهدىمكى رايونلۇقئاپتونوم  ئۇيغۇر شىنجاڭ، »ئهھكام مهجمۇئهتۇل«: قاراقاشىي ئىۋهز مۇھهممهد   ①
  .بهتلهر – 83 – 84ئاي،   - 8لى يى – 1991تهييارلىغان،  قۇتلۇقئىمىننىياز  باستۇرغان، ئهركىنئىشخانىسى 
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 ئۆي كۈنلهرده بهزى پهقهت. كېلىدۇماس  تامامهن بىرىگه -بىر  كۈنلهر قىسمهنئادىتىدىكى 

  .كهتكهن يوقۇلۇپ دهۋرلهرده كېيىنكى پهرھىزى مهسلىككۆچ

سالسا  چېقىپ ئهگهر. چېقىۋهتمهيدۇئوچاقنى  ئۆيدىكىكونا  ، ئۇيغۇرالرچاغدا كۆچىدىغان ئۆي

ئالدىنقى . قارايدۇ دهپ تۇرالمايدۇ ئۇزاق ۋه مۇقىم يهنى، "ئىسسىمايدۇئاستى "جايدا  كۆچكهن

 ئىبتىدائىي. ئىدۇقبىلىدىغانلىقىنى تىلغا ئالغان  سمۇقهددهئوچاقنى  ئۇيغۇرالرنىڭ سهھىپىده

ياكى ناپاك  مۇقهددهس ئېيتقاندا، ھهرقانداق بويىچه" تهپهككۈرى تهسىر ھېسىي" تهپهككۈردىكى

 ، تهسىرچانلىققاتارقىلىشچانلىققا كۈچلۈكھامان ئىنتايىن  قۇۋۋهت مهنىۋىبولغان  مهۋجۇد نهرسىده

 ئهشۇ بولىدىكهن، ئۇنىڭدىكى دۇچار ھهرىكهتكه ھاقارهتلىك نهرسه مۇقهددهس بولۇپ، ئهگهر ئىگه

ئوچاقنى . كېلىدۇ ئېلىپ تهسىريامان  قىلغۇچىغا ھهرىكهتنى شۇ قۇۋۋهت مهنىۋىخىل 

 پهرھىزنى بۇ بهزىلهر. كهلگهنقاراشقا تايانغان ھالدا بارلىققا  شۇ ئهنه پهرھىزى چېقىۋهتمهسلىك

 بۇنداق. چۈشهندۈرىدۇ دهپ" مۈمكىن بولۇشىايدىغان چاقم ئۈچۈن ئىشلىتىۋېلىشى باشقىالرنىڭ"

 كىرگهن ئۆيگه بولۇپ، تاشالندۇق ئهكسىچه چۈشهندۈرۈشنىڭ بۇ ئهھۋال چۈنكى. خاتادۇرقاراش 

 بۇ. سالىدۇئاندىن قايتىدىن ئوچاق ، تاشالپ چېقىپئوچاقنى  ئۆيدىكى چوقۇم ئادهم ھهرقانداق

 ئۆي ئۇيغۇرالر. چۈشىنىلگهن دهپ نهرسهىملىك قىلىدىغان ئىر ۋهكىلىك ئائىلىگهئچاق  يهرده

 -  نهرسهباشقا  كېيىن يۆتكهپ، ئۇنىڭدىن تۇرالغۇغا يېڭى تۇزلۇقنى بىلهنئالدى  كۆچكهنده

 ۋه ئهيش تۇزنىقاراپ  دهپ ئېغىر ئۇلۇغ، ۋهزىنىيولى  تۇزنىڭ چۈنكى. كۆچۈرىدۇ كېرهكلهرنى

باشقا . قىلىدۇ ئارزۇباشالشنى  تۇرمۇشنى ڭىيې تۇرالغۇدا يېڭىئارقىلىق  تهققاسالپ، ئۇ تۇرمۇشقا

  .بار ئادهت كېتىدىغانئوخشاپ  مۇشۇنىڭغا مىللهتلهرده نۇرغۇن

، قالسا كېتىپ ئۆلۈپ ئادهم بىرهر ئۆيدهبولغان  كۆچمهكچى كۆچۈشته، ئهگهر ئۆي ئۇيغۇرالر

 بويىچهىالن پ ئهسلىدىكىياكى  دهرھالال. قىلىدۇ پهرھىز كۆچىشتىن ئۆيدىن شۇ مهزگىلبىر  مهلۇم

 ئۆلۈپ ئادهم بىرهر. ئىكهنروھى قورىنار  ، ئۆلگۈچىنىڭقىلسا شۇنداق ناۋادا. كهتمهيدۇ كۆچۈپ

 كۆپ تۇتۇپ پهرھىزئىشالردىن  ئۆچۈرمهي، نۇرغۇنچىراغ  كۈنگىچهقىرىق  ئۇيغۇرالر ئۆيده كهتكهن

يامان  كۆچۈشنىدىن ئان كېيىن تۈگىگهندىنئىشالر  دېمهك، مۇشۇ. ئۆتكۈزىدۇنىياز  - نهزىره قېتىم
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  . كۆرمهيدۇ

 ئېتىقادالر خۇراپىي ۋهقارىشى  تۇيغۇسى، مۇقهددهسلىك يۇرت ، ئۇيغۇرالرقىسقىسى

 رىئايه ئادهتلهرگه پهرھىزلىك شۇنداق ئهنه كۆچۈشته ئۆيگهبىر  يهنه ئۆيدىنبىر  سهۋهبىدىن

  .قارىمايدۇ دهپ ئىش ئادهتتىكى كۆچۈشنى ئۆي. قىلىدۇ

*************************************************************       

 پهرھىز كۆرهلهيمىزكى، بۇ شۇنى ئادهتلىرىدىن پهرھىزلىكئائىت  تۇرالغۇغا ئۇيغۇرالرنىڭ

بولسا ئىستىخىيلىك ھالدا  شهكىللهنگهن، بهزىلهرئاساسىدا  مهنبهخىل  كۆپ ئادهتلىرى

قىممىتى بار بولغان  تهجرىبىۋىي ۋهئىلمىي  ئارىسىدا ، ئۇالرھالدا مۇناسىپ شۇنىڭغا. شهكىللهنگهن

 ۋه ئائىله پهرھىزلهرمۇقارالغان  دهپپاسىپ خۇراپىي، . قىلىدۇ تهشكىلساننى  كۆپ پهرھىزلهر

بىز . نوقتىدۇربىر  بۇ. چهكلهيدۇ، تىزگىنلهيدۇ تهرهپلهرنى تۈرلىك لىكمۇناسىبهت تۇرالغۇغا

بولغان  لىكمۇناسىبهت تۇرالغۇغا پهقهت پهرھىزلىرىئائىت  تۇرالغۇغا ئۇيغۇرالرنىڭقىلغان  بۇالھىزه

 ئۇالرغا ۋهبىلىمى  تېخنىكىسى، باغۋهنچىلىكبىنكارلىق  مىللهتنىڭ بولۇپ، بۇ ئادهتلهر مهنىۋى

تهرهپتىن، بىر  يهنه. ئالمايدۇ ئىچىگه ئۆز چۈشهنچىلهرنى چهكلىمىلهر، ئهخالقىي لىكمۇناسىبهت

 بېرىلدىغان ئېلىپ دائىرىسىده تۇرالغۇسى ۆزلىرىنىڭئ دېگۈدهكپائالىيىتى  پۈتۈن ئىنسانىڭ

 پهرھىزلىرى تۇرالغۇ ئادهتلهرنى پهرھىزلىك پائالىيهتلهردىكىئاالقىدار بارلىق  ، تۇرالغۇغابولغاچقا

 چهكسىز مۇنداقدائىرىسىنى  پهرھىزلىرىنىڭ تۇرالغۇبىراق . مۈمكىنقىلش  تهھلىل دائىرىسده

 -ھويال سېلىشقا،  ئۆي شۇڭا. قىلىنىشقا پايدىسىز اتىسىيهكىسسىفىك تۈرلهرنىڭ كېڭهيتىۋېتىش

 پهرھىزلىرى تۇرالغۇ نهق مهنىدىكى، ئهمماتار  پهرھىزلهرنىدائىر  كۆچۈشكه ۋه ئىچىگه ، ئۆيئارامغا

. نوقتىدۇرئىككىنچى  بۇ. قىلدۇق شۇنداق ۋه تاپتۇققىلىشنى اليىق  تهھلىل چۈشىنىپ دهپ

 ۋه مۇھىىتى تۇرالغۇ ئهگىشىپ، ئۇيغۇرالنىڭ تهرهقىياتىغا شۇكى، جهمىيهتنىڭقتا ۇن ئۈچۈنچى

 ئهنئهنىۋى ئۇيغۇرالرنىڭ شهھهرلهردىكى. كهلدىبارلىققا  ئۆزگىرىشلهر كۆپ شهكلىده تۇرالغۇ

 چوڭ خېلى ئادهتلهردىمۇ مهنىۋىئاالقىدار  تۇرالغۇلىرىغا ئهنئهنىۋى ئهمهس، يهنه تۇرالغۇسىال

 يۇقىرىقىبىرلىشىپ  بىلهن ئۆسۈشى سهۋيىسىنىڭ ئاڭ لالرئهھۋا بۇ. بهردى يۈز ئۆزگىرىشلهر
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شۇكى،  تهشهببۇسىمىز بىزنىڭ. قىلدى پهيدا ئۆزگىرىشلهرنى قىسمهن ئادهتلهرده پهرھىزلىك

 چۈشهك ۋه توسالغۇ تۇرمۇشىغا چۈشهيدىغان، كۈندىلىكقولىنى  - ، پۇتروھىنى مىللهتنىڭ

يوقۇتۇش، قوللىنىپ  ئۇسۇلالرنىقاتارلىق  ىيهتهشۋىقات، تهرب چهكلىمىلهرنى خۇراپىيبولىدىغان 

 ، مهنپهئهتلىكقىلىدىغان ۋهكىللىك تهرهپلىرىگه ئېسىل قىياپىتىنىڭ مهنىۋى مىللهتنىڭ

  . الزىم چۈشهندۈرۈشقىلغان ئاساستا ئىلمىي  ھۆرمهت روھىيتىگه مىللهتنىڭ چهكلىمىلهرنى

  

  سهپهرگه ئائىت پهرھىزلهر. 9
" ماكان – ئۆي"دائىمال  بولۇپ، ئادهمده سورۇنى پائالىيهتاسىي ئاس ـ ئىنسانالرنىڭ تۇرالغۇ

بىر  مۇشۇنداق. كېلىدۇ تۇيغۇغا – ھېس بىخهتهردهك تۇرغاندا ئۆيده كىشىلهر. بولىدۇبار  تۇيغۇسى

 تۇيغۇسىنى بىختهرلىك ئهشۇسىرتقا چىقىشتا  ئۆيدىن سهۋهبىدىن، كىشىلهرقاراش  ئىدىيىۋى

ئىشالردىن  نۇرغۇنچىققاندا  سهپهرگهسىرتقا ، ةد – ىللىنىدۇشهك ھېسسىياتى قويۇش يوقۇتۇپ

  .قالىدۇ بولۇپقىلىدىغان  ئېھتىيات

 ئهدهپچىققاندا بىر قاتار  سهپهرگه تۈپهيلىدىنئىھتىياجى  تۇرمۇش، ئىشلهپچىقرىش ئۇيغۇرالر

 سهپهرگه ئهسهرلىرىمىزدهكىالسىك  نۇرغۇن جۈملىدىن. كهلگهنقىلىپ  رىئايه قائىدىلهرگه

، »سائهتنامه«، »ئهھكام مهجمۇئهتۇل«. تۇنۇشتۇرۇلغان تهپسىلىي خېلىقائىدىلىرىنى  قىشنىڭچى

 خاتىرىلهنگهن تهپسىلىي خېلىقائىدىلىرى  چىقىشنىڭ سهپهرگه ئهسهرلهردهقاتارلىق » سالنامه«

 .ئاچقۇچتۇربىلىشىمىزدىكى  ئادهتلىرىنى -  قائىدهچىقىش  سهپهرگه ئۇيغۇرالنىڭ بىزنىڭ بولۇپ، بۇ

 بىخهتهرچىقىپ  بىخهتهر ، سهپهرگهقاراپ دهپبىرى  ئىشالرنىڭ مۈشكۈل ئهڭ سهپهرنى ئۇيغۇرالر

 ئادهتلهر پهرھىزلىك بۇنداق. كهلگهن تۇتۇپ پهرھىزبىر قاتار ئىشالردىن ئۇچۈن،  كېلىشقايتىپ 

 مراھھه سهپهردىكى ۋه كېلىشقايتىپ ، ئىشالر جهريانىدىكى يۆلىنىشى، سهپهر ۋاقتى، سهپهر سهپهر

  .مهجۇت بىردهك تهرهپلهردهقاتارلىق 

ئالماسلىقنى ئىنتايىن يامان  رۇخسىتىنى ئانىسىنىڭ -قىلغاندا ئاتا  سهپهريىراققا  ئۇيغۇرالر

بارىدىغان ۋاقتى،  سهپهرنىڭئانىسىغا  -ئاتا  بۇرۇنچىقىشتىن  سهپهرگه كىشىلهر نۇرغۇن. كۆرىدۇ
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. ئالىدۇ دۇئاسىنى ئۇالرنىڭ خهۋهرلهندۈرۈپ لىيتهپسىئىش قاتارلىقالردىن  ئورۇن، بېجىردىغان

 پهرھىز يۇشۇرۇشتىن مهقسىتىنىمۇ يۇشۇرۇش، بېرىشبارىدىغان جاينى دېمهسلىك،  ۋاقتىنى سهپهر

. قالىدۇ بېرىپ يۈز خهتهر -  خېيىم ھهرخىل جهريانىدا ، سهپهرسهۋهب بولۇشىدىكى بۇنداق. قىلىدۇ

 كۆپبالىسىدىن  بولغۇچىئانا  - ئاتا كهتسه، چىقىپ  هسهپهرگ خهۋهرلهندۈرمهيالئانىسىنى  –ئاتا 

 سهۋهبىدىن دۇئاسى ئۇالرنىڭ". بولىدۇ تهقهززا بىلىشكه ئىكهنلىكىنىھايات  ئهنسىرهيدۇ، ئۇالرنىڭ

 ئۆزىنىڭئانىسىغا  -ئاتا  ئهگهر كىشىلهر شۇڭا. قارىلىدۇ دهپ" بولىدۇئامان  چىققۇچى سهپهرگه

. قويىدۇ يهتكۈزۈپ خهۋهرباشقا كىشى ئارقىلىق بېرهلمىسه،  خهۋهر ئۆزى ھهققىدهقىلغانلىقى  سهپهر

  .بىرىدۇرئىپادىلىرىدىن  ئېسىل مېھرىبانلىقنىڭئانىغا  -ئاتا  ئۇيغۇالردىكى بۇ

 -قوت  ۋهقالغان ساددا ئاسترونومىيىلىك قاراشلىرى  دهۋرلهردىن قهدىمكى ئۇيغۇرالر

 كهلتۈرىدۇ، مهلۇمچىقش ياخشىلىق  هرگهسهپ كۈنلهرده مهلۇم بويىچه چۈشهنچىلىرى نهسىلىك

ئىسالم دىنى  بهزىسى قاراشالرنىڭ بۇ. قارىغان دهپ باسىدۇ نهسلىكچىقسا  سهپهرگه كۈنلهرده

» ئهھكام مهجمۇئهتۇل«ۋاكالهتهن،  ئهسهرلهرگه قهدىمكىبىز . مۇئهييهنلهشتۈرۈلدى تهرىپىدىن

 ۋاقتى سهپهر خاتىرىلهنگهندا » نبايا ھهققىدهچىقماقلىق  سهپهرگه«بابى  ئۈچىنچىئون  نىڭ

بايان بار  ھهقته بۇ ئهسهردىمۇناملىق » سائهتنامه«. كهلتۈرىمىز نهقىلبايانالرنى  ھهققىدىكى

 يهرده بۇئوخشاش بولغاچقا  ئاساسهن بىلهندىكى » ئهھكام مهجمۇئهتۇل« مهزمونى بولسىمۇ، ئهمما

  :لىدۇدىيى شۇنداقدا » ئهھكام مهجمۇئهتۇل«. تىلغا ئالمايمىز

  ھهققىدهچىقماقلىق  سهپهرگه

 بىلهنئالدى كۆپ، قائىدىلىرى ناھايىتى  - ئهدهپ چىقىشنىڭ كېرهككى، سهپهرگهبىلىش 

  :زۆرۆر ئهڭ بىلمهكبولىدىغانلىقى  مۇۋاپىقچىقسا  سهپهرگه ۋاقىتتاقايسى 

  ؛مۇۋاپىقتۇرچىقسا  سهپهرگه ۋاقتىدا دىگهرناماز  كۈنى شهنبه

  ؛مۇۋاپىقتۇرچىقسا  سهپهرگه ىداۋاقت چۈش كۈنى يهكشهنبه

  ؛مۇۋاپىقتۇرچىقسا  سهپهرگه ۋاقتىداناماز شام  كۈنى دۈشهنبه

  ؛مۇۋاپىقتۇرچىقسا  سهپهرگه سهھهرده كۈنى چارشهنبه
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  ؛مۇۋاپىقتۇرچىقسا  سهپهرگهئالدىدا  ئېتىش تاڭ كۈنى پهيشهنبه

  ؛مۇۋاپىقتۇرچىقسا  سهپهرگه ۋاقتىداچاي  كۈنى جۈمه

    ①.)بىلگۈچىدۇر بهكرهك ھهممىدىن تهڭرى( .ئهئلهم ۋهلالھۇ

 بىرگه، جۈمه بىلهنبىلىش  ئهۋزهلچىقىشنى  سهپهرگه كۈنىده پهيشهنبه ھازىرغىچه ئۇيغۇرالر

. قىلىدۇ پهرھىزچىقىشتىن  سهپهرگه ئىچىده كۈن پۈتۈن كۈنى سهيشهنبه ۋه بۇرۇن چۈشتىن كۈنى

 سهيشهنبه نهزىرىده خهلق چۈنكى. تتىقتۇرقا تېخىمۇچىقماسلىق بولسا  سهپهرگه كۈنىده سهيشهنبه

. بوالرمىش ئوڭۇشسىز سهپهر ، پۈتۈنچىقسا سهپهرگه كۈنده بولۇپ، بۇ" سائىتى ئۆلۈمنىڭ"

 ، سهيشهنبهقىلىشتىن سهپهردا ) گۇگۇم ۋه سۈبھى( زاۋالئىچىدىكى ئىككى  كۈنبىر  يهنه ئۇيغۇرالر

 ۋه گۇگۇم. قىلىدۇ پهرھىزقشتىن چى سهپهرگه يالغۇز زاۋىلىدا چۈش چۈشتىكى چىڭقى كۈنى

 بىلهن يامانلىقنىڭ، يۇرۇقلۇق ۋهياخشىلىق  ئۇيغۇرالرنىڭچىقماسلىق  سهپهرگه چۈشته سهيشهنبه

 چۈشهنچىلىرىدىن شهيتان - جىن  ئېتىقادى، ھهمدهمانى  ھهققىدىكىزىددىيىتى  قاراڭغۇلۇقنىڭ

ئاي  يهنهدا » ئهھكام ۇئهتۇلمهجم«. ئىگهتارىخقا  ئۇزاق نىسبهتهن بولۇپ، بۇچىققان  كېلىپ

توغرا  بۇرجىغا بۇرجىغا، دهلۋه بۇرجىغا، جهددى بۇرجىغا، ئهقرهب بۇرجىغا، ئهسهد سهراتان

 قانچهبىر  سهپهر ئهگهر. ئېلىنغانقىلىش الزىملىقى تىلغا  پهرھىزچىقشتىن  سهپهرگه كهلگهنده

 سهپهرگه. كېلىدۇتوغرا  قونۇشقا ئۆتهڭلهردهيولدىكى  ، ئۇنداقتابولىدىغان بولسا كۈنلۈك

يول  ئهۋۋىلىده كېچىنىڭ يۈرمهيدۇ، بولۇپمۇ داۋاملىق كهتسه بولۇپ كهچ يۈرۈپيول  چىققۇچىالر

 سهپهرگه": دىيىلگهن مۇنداق ھهمدا » ئهھكام مهجمۇئهتۇل« بۇھهقته. كۆرمهيدۇ مۇۋاپىق يۈرۈشنى

 بۇنىڭغا. ئهمهس ۋاپىقمۇ يۈرۈشيول  كېچىده شۇكى، ئاۋۋالقىبىر قائىدىسى  يهنه چىقىشنىڭ

ئهمما،  ②."كېچىدۇر يېرىم ۋاقتىيولغا چىقىش . يېتىدۇ خهتهرپىرالردىن ، قىلمىغاندا دىققهت

  .كېتىلدى ئۇنتۇپبىر قىسىمىنى  ئادهتلهرنىڭ پهرھىزلىكبايان قىلىنغان  يۇقىرىدا ئۇيغۇرالردا

 ئادهمنىڭ بىلهن النېتالرچۈشهنچىلهر، پىساددا  ھهققىدىكىئىلمى  يۇلتۇز ئۇيغۇرالردا قهدىمكى

                                                        
ئىشخانىسى  ئهسهرلهر قهدىمكى رايونلۇقئاپتونوم  ئۇيغۇر شىنجاڭ، » ئهھكام مهجمۇئهتۇل«: قاراقاشىي ئىۋهز مۇھهممهد   ①

  .بهت– 70 ،ئاي -  8يىلى  – 1991تهييارلىغان،  قۇتلۇقئىمىننىياز  باستۇرغان، ئهركىن
ئىشخانىسى  ئهسهرلهر قهدىمكى رايونلۇقئاپتونوم  ئۇيغۇر شىنجاڭ، »ئهھكام ۇئهتۇلمهجم«: قاراقاشىي ئىۋهز مۇھهممهد   ②

  .بهت – 73 ،ئاي -  8يىلى  – 1991تهييارلىغان،  قۇتلۇقئىمىننىياز  باستۇرغان، ئهركىن
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قىلغاندا  سهۋهبىدىن، سهپهرساددا بىلىم  دېگهن بولىدۇباغلىنىش  مۇئهييهن ئوتتۇرىسىدا تهقدىرى

 قهدىمكىباشقا  بۇنىڭدىن. بولغان پهرھىزلهر ھهققىدىمۇقىلماسلىق  سهپهرقايسى چاغدا قاياققا 

 مۇۋاپىقچىقسا  سهپهرگهاراپ ق يۆلىنىشكهقايسى  ئۆزىنىڭچىقىدىغان كىشى  سهپهرگهزاماندا 

 ئادهت بهلگىلهيدىغان ھهمپالى ئارقىلىق  يۇلتۇزبولمايدىغانلىقنى  مۇۋاپىقبولىدىغانلىقىنى ياكى 

. قولىمىزدا يوق ھهم ماتېرىيالمۇ بىرهر ھهقته بۇ كهتكهن يوقۇلۇپزاماندا  يېقىنقى بۇ ئهمما. بولغان

بىر قىسىم  ھهققىدهقاراپ  يۆلىنشكهقايسى  كۈندهقايسى  سهپهرنى ئهرلهردهبىر قىسىم  ئهمما

  :بار نهزمهبىر  مۇنداق ھهقته بۇدا » ئهھكام مهجمۇئهتۇل«. بار خاتىرىلهر

  ،دۈشهنبى سارىغه مهشرىقبارما "

  .تهنبىھ شهنبهكى، ئهيلىدىم يهنه

  ،ھهست، ئازىنه يهكشهنبهروزى 

  .كىنه كهلتۈرهر،مهغرىپكهبارما 

  ،سهيشهنبه، چاھارشهنبىدۇر يهنه

  )شىمال: سارى قۇي سۇ(.              خوبدۇرسارى بارماغان  قۇي سۇ

  )جهنۇپ: يۇقارى سۇ( بارما،                   سۇ يۇقارى پهنجشهنبه

    ①."ھارما يوقتۇر، بىھۇده مهنفهئهت

 شهرققه كۈنىده دۈشهنبه ۋه شهنبه دهۋرلهردهئىلگىرىكى  بولىدۇكى، ئۇيغۇرالردا كۆرۈشكه

 ۋه ؛ سهيشهنبهقىلىشتىن سهپهرقاراپ  غهرپكه كۈنىده جۈمه ۋه ؛ يهكشهنبهقىلىشتىن سهپهرقاراپ 

قىلىشتىن  سهپهر جهنۇپقا كۈنده ؛ پهيشهنبهقىلىشتىن سهپهر تهرهپكهشىمال  كۈنلىرىده چارشهنبه

قىلماسلىق  سهپهر تهرهپكهقايسى  كۈندهقايسى  دهۋردهھازىرقى . بولغان ئادهتقىلىدىغان  پهرھىز

  .يوقالغان نىسىئهنئه

تارقىلىشچان  ئۆتكۈرباشقا  ۋه كېسىلى كېسىلى، چۇما ۋابا يهنه ئادىتىده سهپهر ئۇيغۇرالرنىڭ

 ۋهئىنتايىن ئىلمىي  پهرھىز بۇ. بولغان ئادىتىمۇقىلماسلىق  سهپهرتارقالغان جايالرغا  كېسهللىكلهر

                                                        
ىشخانىسى ئ ئهسهرلهر قهدىمكى رايونلۇقئاپتونوم  ئۇيغۇر شىنجاڭ، »ئهھكام مهجمۇئهتۇل«: قاراقاشىي ئىۋهز مۇھهممهد   ①

  .بهت– 71 ،ئاي -  8يىلى  – 1991تهييارلىغان،  قۇتلۇقئىمىننىياز  باستۇرغان، ئهركىن
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رولى  چوڭ چهكلهشته تارقىلىشىنى كهڭ يهنىمۇ كېسهللىكلهرنىڭ ئهشۇ بولۇپ، بۇنىڭئجابىي 

  .بولغان

) بولسۇن سهپهر ئۇزۇنياكى بولسۇن،  سهپهرقىسقا  مهيلى(چىقىشتا  سهپهرگه يهنه ئۇيغۇرالر

ياخشى  ئومۇمهن بۇ. چىقمايدۇ بىلهن پۇتئىشىكتىن سول يهنى، . باشلىميدۇ بىلهن پۇتسول 

 بىردهكلىككه بىلهن ىبهلگىلىمىسباشالش  ، ئوڭدىنقىلىش بىلهن پۇت ئوڭ ۋهقول  ئوڭئىشالرنى 

 سهپهرقىلسا  قىلمايدۇ، مۇشۇنداقيولدا يانىدىغان ئىشنى  يېرىم ھهرگىزمۇ ئهمما سهپهر. ئىگه

 نهرسه زۆرۆر بهكقالغان  ئىكهن، ئۇنتۇلۇپيولغا چىققان  شۇڭا. قارايدۇ دهپ بولمايدۇ خهيرلىك

چهكلىنىدۇ،  مېڭىشتىنسقىرتىپ ئى يۈرگهندهيول  كېچىده سهپهرچىلهر.  قايتمايدۇبولمىسىال ئارقىغا 

 خهلق. قارىلىدۇ دهپ بولىدۇجىننى چاقىرغانلىق ماڭسا، يولدا ئىسقىرتىپ  شۇكى، كېچىده سهۋهب

ئات چۈشۈش،  مهسىلهن، يېقىلىپ( پۇتۇلىكاشاڭغا بىرهر ئۆتمهي ئۇزۇنيولغا چىقىپ  يهنهئارىسىدا 

يولۇقسا، ) ئهھۋالالرغا هندهكدېگ كېتىشى ئۆرۈلۈپ كېتىشى، ھارۋىنىڭ مۆدۈرۈپ ئېشهكنىڭ -

كىچىك  ھېلىقى. قىلىدۇ سهپهر كۈندهياكى باشقا  ، ئهتىسىئارقىغا قايتىپ داۋامالشتۇرماي سهپهرنى

 كىشىلهر بهزى. قىلىدۇ تهخمىن ئىكهنلىكىنى بىشارهت كىلىشمهسلىككه چوڭ كىلىشمهسلىكنىڭ

 بۇ. بار ئهھۋال داۋامالشتۇرمايدىغان سهپهرنىقالسا  كورۈپتوشقان  جهريانىدا سهپهر يهنهئارىسىدا 

چاققان  ئۇزۇن، يۈگۈرۈشكه پۇتى ، كهينىقىسقا پۇتىئالدى  توشقانىڭ يهنى. قاراشتۇر خۇراپىيى

 قېلىشى ئۇچراپ بارمايدۇ، دېمهك، ئۇنىڭ ئۇزاققا تېز، ئهمما يۈگۈرىشى ئۇنىڭ بولسىمۇ، ئهمما

 توسالغۇالرنىڭبولىدىغان كىچىك  سهۋهبگاھ توختاشقا  مېڭىپقىسىمىدا گاھ  كېيىنكى سهپهرنىڭ

  .كهلگهنبارلىققا  ئادهتخىل  تونۇلۇپ، شۇ تهرىقىسىده بىشارهتبارلىقىدىن 

 كارۋان كېيىنكى ئاساسهن، ئىسالمىيهتتىنقارىشىغا  ئۇلۇغالشئىسالم دىنىدىكى تاق ساننى 

....... ، توققۇزبهش، يهتته شۇڭا. قىلغان پهرھىز بولۇشىدىنساندا  جۈپ ساننىڭ تۆگىلىرىنىڭ

 سهپهر يهنه ئۇيغۇرالر. قىلغان ئىدى تىجارهتئارا  يۇرتالر تهشكىللهپ تۆگهتاق سانالردا  دېگهن

 چۈشهندۈرۈلگهنقائىدىلىرى  سهپهر ئۇيغۇرالرنىڭ. ئارتمايدۇ يۈك كۆپ ھايۋانغا جهريانىدا

 ئۇزۇن ھايۋانالرنىبويى يول  ئۇيغۇرالر. تهكىتلهنگهن ئاالھىدهنوقتا  بۇ كۆپىنچىسىده كىتابالرنىڭ
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 بويۇم سهنئهتلىك - ھۈنهر ئۆزگىچهقامچىسى  ئۇيغۇرالرنىڭ. ھهيدهيدۇ بىلهنتاياق ياكى قامچا 

قامچىسىنى ئۇيۇپ،  ئېسىل دهستىسىنى. قىلىدۇ تېرىدىنقامچىسىنى ، ياغاچتىن بولۇپ، دهستىسىنى

 بولۇپ سهپهر ئۇزۇن دهستىسىنى قامچا ئۇيغۇرالر ئهنئهنىلهردهبىر قىسم . ئۆرۈيدۇ ئۆرىگهندهكچاچ 

 ئۇالغنى بىلهن ئۇنىڭچىققاندا  سهپهرگه ئۇزۇن بولۇپمۇ. قىلمايدۇياغىچىدىن  يۇلغۇنقالسا 

 ئهبۇ( جهھىل ئهبۇ": بار رىۋايهتبىر  مۇنداق ئىچىده خهلى ھهققىده سهۋهبى بۇنىڭ. ئۇرمايدۇ

 بولۇپ، ئهسلىچىققان بىر كىشى  قهبىلىسىدىن قۇرهيشزامانىدا  پهيغهمبهرنىڭ ـ مۇھهممهد جهھىل

ئىزچىل  ئۇنىڭغا مهزگىللهرده تارقىتىۋاتقاندىن  پهيغهمبهر مۇھهممهد ئۇ. بىن ھىشام ئهمرۇئىسمى 

.) ئۆلگهن غازىتىده بهدر كېيىن ئۇ. بىرىدۇر كىشىلهرنىڭ دۈشمهنلهشكهن ۋه كهلگهن تۇرۇپقارشى 

 بهدىنى بىلهن، توڭگۇزنىڭ شۇنىڭ. ياالپتۇ توڭگۇزقاننى  ، ئۇقان چىققاندا بۇرنىدىن نىڭ

قىزىل  دهرىخى يۇلغۇن ئېتىبارهن شۇندىن. سۈركهپتۇ دهرىخىگه يۇلغۇن كېتىپ، ئۆزىنىقىچىشىپ 

 ئهبۇقىزىللىقىنى  يۇلغۇننىڭ خهلق شۇنداقتىمۇ. رىۋايهتتۇر توقۇلمابىر  بۇ." ئىكهنقالغان  بولۇپ

. ئىشلهتمهيدۇ ھهيدهشكه ئۇالغ ، ئۇنىبىلىپ دهپ سهۋهبىدىنئاققان قان  بۇرنىدىن جهھىلنىڭ

بولۇپ، ياغىچى ئىنتايىن قاتتىق  يۇلغۇن يهنى. ئهمهس ئېيتىلغاندهك رىۋايهتته مهقسهد ئهسلى

 ھهمراھى سهپهربىزنىكى  بۇ. قالىدۇچىدىماي  ئۇالغ ئۇرىۋهرگهنده، ئهلۋهتته ئۇالغنى بىلهن ئۇنىڭ

 يالغۇز سهپهرگه ئۇزاق ئۇيغۇرالر. هرھىزدۇرپچىققان  كېلىپ سهۋهبىدىنئاسراش  ئۇالغنىبولغان 

. قارايدۇ دهپ يولۇقىدۇ خهتهرگه خېيىم كۆپچىققاندا  سهپهرگه يالغۇز. خالىمايدۇچىقىشنى 

 مۇنداقدا »  ئهھكام مهجمۇئهتۇل«. مۈمكىن تامامهن بېرىشى يۈز ئهھۋالنىڭ مۇنداق دېمىسىمۇ

 ئهمما ①."قىلغاي ھهمراھ ئادهمنىى ياخش ۋهچىقمىغاي  سهپهرگه ھهمراسىزكىشى : دىيىلىدۇ

 ئېتىبار ئاالھىده بولۇشىغا ئادهمياخشى  نىڭ) يولداش( ھهمراھ ماڭغۇچى بىلله سهپهرده ئۇيغۇرالر

. قىلىدۇ پهرھىز بولۇشتىن ھهمسهپهر بىلهن ئادهم ۋاپاسىز ۋهيالغانچى ، ئوغرىنائهھلى، . قىلىدۇ

» سائهتنامه«. بىلىدۇ ئهۋزهلچىقشنى  سهپهرگه لهن، بىپازىلالر، ئالىمالربىلهن،  كىشىلهرياخشى 

چىقماقچى  سهپهرگه بىرهرسى ، ئهگهرقائىدىلىرىدىن بىرى سهپهرنىڭ يهنه": دىيىلىدۇ مۇنداق ده

                                                        
ئىشخانىسى  ئهسهرلهر قهدىمكى رايونلۇقئاپتونوم  ئۇيغۇر شىنجاڭ، »ئهھكام مهجمۇئهتۇل«: قاراقاشىي ئىۋهز مۇھهممهد   ①

  .بهت –  72، ئاي -  8لى يى – 1991تهييارلىغان،  قۇتلۇقئىمىننىياز  باستۇرغان، ئهركىن
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 ئىگىسىگه ئامانهتنى بۇرۇنچىقىشتىن  ، سهپهرگهئامانىتى بار بولسا باشقىالرنىڭ ، ئۆزىدهبولغاندا

ئامال بار ، چىقماسلىق سهپهرگه ھهمراھسىز، يالغۇز مۇھهرگىز. كېرهك بېرىشى تاپشۇرۇپساق 

 ھهمراھ بىلهنياكى پالچىالر  جادۇگهر. قىلىش الزىم سهپهر بولۇپ ھهمرا كىشىلهرگهئالىم ، ياخشى

 ھېكىمهتلىك دېگهن" يامانغا يولداش بولما" ھهقته بۇ ئۇيغۇرالردا ①...". كېرهكبولماسلىق 

  .باردۇر ماقالمۇ

 ئۇيغۇرالر تهسىرىده بهلگىلىمهئىسالم دىنىدىكى شۇكى،  مهسلهالىدىغان بىر تىلغا ئ يهرده بۇ

توغرا  مېقىشقا قونۇپ كېچه بېرهر بولۇپمۇ. چهكلهيدۇچىقىشىنى  سهپهرگه يالغۇز ئايالالرنىڭ

. چهكلىمىدۇرئىسالمىي  روشهنكى بۇ. قىلمايدۇ رۇخسهتچىقىشىغا  سهپهرگه ئۇزاق كېلىدىغان

 ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر: " دېيىلگهن شۇنداق بىرىده ھهدىسلىرىنىڭ ىڭپهيغهمبهرن مۇھهممهد

 ئۈچ ھهمرالىقىدا كىشىلهرنىڭقانداش بولمىغان  ، ئۆزىگهباشقا ئېرىدىنئايال كىشى :دېگهن مۇنداق

 كۈنىگه ئىشهنگهن، ئاخىرهتئالالغا  ئادهتته." كېرهكچىقماسلىق  سهپهرهه مۇساپىگه كۈنلىك

 ھهمرالىقىدا كىشىنىڭبولمىغان  قېرىندىشى –قان  ، ئۆزىنىڭباشقا ئېرىدىنى ئايال كىش ئىشهنگهن

قىز  ئۇيغۇر تۈپهيلىدىن بهلگىلىمه مۇشۇ ②."بولمايدۇچىقسا  سهپهرگه كۈندۈزلىك – كېچهبىر 

 چهكلىنىپقىلىشتىن قاتتىق  سهپهر بىلهن ئهرلهربولمىغان  تۇغقىنى بىۋاستهياكى  يالغۇزئاياللىرى 

 مۇساپىنىڭقىلسا بولىدىغان  سهپهرگه يالغۇزئايالالر  پهتىۋاالردا بهزى ھهتتاكى ھهقته بۇ. كهلگهن

  .بولغان ئهھۋالالرمۇ بهلگىلهنگهن سۇندۇرۇلۇپ ۋاقىتقا ئۇزۇنلىقى

 سهپهرگه ئۇيغۇرالر. قىلىدۇ پهيدا تهققاززالىق كىشىده ھهربىر كېلىشقايتىپ  سهپهردىن

 سهپهردىنيىراقراق . بىلىدۇ ئهۋزهلقايتىشنى  پۈتتۈرۈپ، تېز زتېشنى ىئامال بار ئ كېيىنچىققاندىن 

 ئاتقۇزۇپ تاڭياكى  بهلكى كىرمهيدۇ ئۆيگه ئۇدۇالقالسا  كېلىپ يۇرتىغا كېچىسى كهلگهندهقايتپ 

ئاندىن  كېيىن خهۋهرلهندۈرگهندىن ئۆيدىكىلهرنى ئهۋهتىپكىشىنى  بىرهرياكى  ۋه كىرىدۇئاندىن 

. ئهھۋالدۇرقىلىنغان  قهيت ھهممىسىده ئهسهرلهرنىڭقىلىنغان  تقهي يۇقىرىدا بۇ. كېرىدۇ

                                                        
  .بهت – 40. بېسىلغانسانىغا  -  3يىللىق  -  2000 ژۇرنىلىنىڭ» بۇالق«، »سائهتنامه«   ①
 ئابدۇكېرىم ئابدۇلالجان، )»مهرجان لۇۋلۇئۇل«(» مارجانالر – ئۈنچه شهرىفتىن ھهدىس«: ئابدۇلباقى فۇئاد مۇھهممهد   ②

  .بهت – 326نهشرى، ئۇيغۇرچه، ئاي  – 12ىلى ي – 2003نهشرىياتى،  خهلق تهرجىمىسى، شىنجاڭ
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 ئهمىلي ئهلۋهتته. چهكلىمىلهردۇرقىلىش ئادىتى ئىچىدىكى بىر قىسىم  ئۇيغۇرالرنىڭ يۇقىرىقىالر

رول  جهريانىدا سهپهر چهكلىمىلهرمۇ نۇرغۇنقويغان  ئوتتۇرىغا تۇتۇپ كۆزده بىخهتهرلىكنى

 چهكلىمىلهر تهجرىبىۋى، ئهمىلىي بهلكى ئهمهس نهرسه ېتىقادىدىكىئ خهلق ئۇالر ئهمما. ئوينايدۇ

 يېقىنقى ئادهتلىرىده سهپهر ئۇيغۇرالرنىڭ. كىرمهيدۇ دائىرىمىزگه تېما ، بىزنىڭبولغاچقا

 ، ئايرۇپىالن، ۋېلىسپىت، موتۇسىكىلىتپويىز، ماشىنا. بهردى يۈز ئۆزگۈرۈشلهر چوڭ مهزگىللهرده

قاتناش شارائىتى . ئورنىنى ئالدى قاتارلىقالرنىڭ ئۇالغ، ھارۋا قاتارلىق قاتناش قوراللىرى

 يهنىالقىلىش  ھېس خهتىرىنى سهپهر. تېزلهشتى تۈزلهندى، سۈرئهتيولالر  ، جۈملىدىنياخشىالندى

 قوراللىرىنىڭقاتناش  ئهمهس، بهلكى ئالۋاستىالردىن -جىن  خهتهر مۇنداق بولسىمۇ، ئهمما مهۋجۇد

 ئوموميۈزلۈك ئهھۋالىنىڭقىسقىسى قاتناش . بولدى كېلىدىغان تهرهپلهردىن الرېئباشقا  ۋه ئۆزىدىن

 چهكلىمىلهر نۇرغۇن نهتىجىده. بهردى يۈز ئۆزگىرىش تۈپ ئادهتلهرده نۇرغۇن بىلهنياخشىلىنىشى 

 كۆپ ئادهتلهرنىڭ پهرھىزلىكتىلغا ئالغان  يۇقىرىدابىز  ئهمما. يۈزلهندىقاراپ  يوقۇلۇشقا تهدرىجىي

، ئامانلىققا ئىنتىلىش. ئادهتلهردۇر مهۋجۇد ھېلىھهم پائالىيهتلىرىده سهپهر ئۇيغۇرالرنىڭ قىسىمى

 بىلهن تهرهققىيات بولسا ماددىي تىلهش بولۇشىنىئاق  ، يولنىڭساقلىنىش خهتهردىن - خېيىم

  .ئهھۋالدۇر تۇرىدىغان بولۇپ مهۋجۇد ، ئۇزاققىچهبولمىغان ئىگهباغلىنىشقا  مۇقهررهر

 

  كىچىك تهرهتكه ئائىت پهرھىزلىك ئادهتلهر –چوڭ . 10
ياش تهرهت، سۈيدۈك، تهر، نهپهس، ھهيز، مهنىي، مهزى، تۈكۈرۈك، شۆلگهي، 

" ئىستفراغ" تىبابىتىده ئۇيغۇر بولۇپ، بۇچىقىدىغان چىقرىندىالر  بهدىنىدىن ئادهمقاتارلىقالر 

 ئادهم. دېيىلىدۇ) نهرسىلهرخاالس بولىدىغان  ئۇالردىن بىلهن، بهدهن كېتىشچىقىپ (

 كىشىلهر. چىقىرىدۇئوخشاش ئاجراتمىالرنى  تهرهت، سۈيدۈككه مۇقهررهر كېيىنغىزاالنغاندىن 

 ۋه تهرهت ، چوڭقارىغانغا ئوخشاش دهپناپاك  مهنىينى ۋهقان ھېيز، چىققان  بهدهندىن

. لهندۈرگهنشهكىل ئادهتنىقىلىدىغان  ئېھتىيات ، ئۇنىڭدىنقاراپ دهپنىجىس سۈيدۈكنىمۇ ناپاك، 

 پهرھىزلهرنى شهكىللهندۈرگهنقاراپ  دهپنىجىس  سۈيدۈكنى ۋه تهرهت مىللهتلهرده ھهرقايسى
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 ئورۇننىقىلغاندا قانداق  پوزىتسىيهسى، ھاجهت تۇتىدىغان ھاجهتخانىغا كىشىلهرنىڭ

 جهت، ھاقىلمايدىغانلىقى ھاجهتقاراپ  يۆلىنىشكهقايسى ، تالاليدىغانلىقى ياكى تاللىمايدىغانلىقى

قىلىشقا دائىر تىل  ھاجهت ھهمده شهكلىقىلىش  ، ھاجهتقىلمايدىغانلىقى نىمىلهرنى داۋامىدا

  . مۈمكىنقىلىش  تهھلىل بويىچه تۈر بهش دېگهن پهرھىزلىرى

چىقىشى  بهدهندىن نهرسه، ئۇنىڭنىجىس  تهرهتنىكىچىك  -  چوڭئوخشاشال  ئۇيغۇرالر

ئىسالم دىنىدىكى . مۇئهييهنلهشتۈرۈلگهن تهرىپىدىندىنى ئىسالم  بۇ. قارايدۇ دهپ بۇزىدۇپاكلىقنى 

. قىلىدۇئىنتايىن ناپاك  بهدهننى ـ بۇئاقسا  قېنى مهنىي، ھېيىزدارلىق بهدهندىن بهلگىلىمىده

ئارقىلىق پاكالنغىلى .) دىيىلىدۇ مۇ" قىلىش غۇسلى(" يۇيۇش بهدهننى پۈتۈن پهقهتناپاكلىقتىن 

. قىلمايدۇناپاك  بهك بهدهننىچىقىشى  بهدهندىن تنىڭتهرهكىچىك  -  چوڭ ئهمما. بولىدۇ

  .بولىدۇئارقىلىق خاالس بولغىلى  يۇيۇنۇش دائىرىدهناپاكلىقتىن كىچىك 

، "گهنده"پوقنى سىلىقالشتۇرۇپ،  ئېلىشتاكىچىك چىقىرىندىالرنى تىلغا  – چوڭ ئۇيغۇرالر

چىقىرىشنى  ، ئۇالرنىاشقائات دهپ" تهرهتكىچىك "بولسا  سۈيدۈكنى، "تهرهت چوڭ"، "نىجاسهت"

كىچىك  – چوڭ ئۈچۈن بۇزۇلۇشى پاكلىقىنىڭ بهدهن(" سۇندۇرماق تهرهت"، "قىلماق تهرهت"بولسا 

 شۇ ئاتالغۇ بۇ. سۇنۇشىدۇر تاھارهتنىڭ پاكلىقنىڭ، يهنى بۇ. بولىدۇ زۆرۈرچىقىرىندا چىقىرىش 

. ئادهتلهنگهنئاتاشقا  پده" ئارقىغا بارماق"، "قىلماق ھاجهت"، .)چىققان كېلىپ تىنسهۋهب

 ئورۇن بۇ مىللهتلهرده ھهممه ئهمما. ئاتىلىدۇ ھهرخىل مىللهتلهرده ھهرقايسى ھاجهتخانه

 مهنىسىدىكى" ھاجهتخانه"، "ئۆيئارقا "بولۇپ، ئاتالغان  بىلهن سۆزلهر سىلىقالشتۇرۇلۇپ، مهجازىي

 - سىيىپ " ھهرگىزمۇجاينى  بۇ ئۇيغۇرالرمۇ جۈملىدىن. ئۇچرايدۇتىلالردا  ھهرقايسى سۆزلهر سىپايه

 – چوڭ  مهسىلهن، ئۇيغۇرالر. ئاتايدۇ بىلهنخىل سىلىق نام  قانچهبىر  دېمهي" چىچىش ئورنى

" خاالجاي"، "ھاجهتخانه" سىلىقالشتۇرۇپكىچىك چىقىرىندىالرنى چىقىرىدىغان جاينى ئوخشاشال 

تىلىدىن  رۇس بۇ(" ۇرنىئوب"، "تهرهتخانه"، .)دېمهكتۇر" خالىي بولىدىغان جاي" ئهسلىي(

 نومۇرلۇقبىرىنچى "، .)دېمهكچى" ئارقىسىدىكى جاي ئۆي" ("ئارقالىق"، .)ئىبارىدۇر كىرگهن

نامالر  دېگهندهك... ، .)تهرجىمىسىدۇر ئۇدۇل ئۇسۇلىنىڭ ئىپادىلهشتىلىدىكى  خهنزۇ بۇ(" جاي
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  .  ئاتايدۇ بىلهن

 بهزى ئهمما. بار بولغان ھاجهتخانهندىال زاما قهدىمكىناھايىتى  مىللهتلهرده بهزى دۇنيادىكى

يوق  ھاجهتخانه مىللهتلهرده چارۋىچى كۆچمهن ئومومهن. بولمىغان ھاجهتخانه مىللهتلهرده ۋه ئهل

 بهزى. بار بولغان ھاجهتخانه بۇرۇنالناھايىتى  مىللهتلهرده ئولتۇراقالشقان بولۇپ، مۇقىم دىيهرلىك

 مهخسۇس ياۋروپادائىلگىرىكى چاغالردا  ئهسىردسىن – 17قىلىنىشىچه،  قهيت ماتېرىيالالردا

ئوخشاش پىنھان  شۇنىڭغا ۋه تۈۋىتام تۈۋى،  دهرهخ پهقهت بولۇپ، كىشىلهربولمىغان  ھاجهتخانه

ئىلگىرىكى  ئهسىردىن – 8 ياپونىيهلىكلهر. كهلگهن سۇندۇرۇپ تهرهتكىچىك  – چوڭجايالرغا 

 ئورۇنغا سۈپىتىدىكى ھاجهتخانه ئۇنىئاندىن دۇرۇپ، سۇن تهرهت گارشۇكقا بىلهنئالدى  ۋاقىتالردا

 ئۆيلهريىغىپ قىغ قىلىدىغان  گهنده ئاساسهن ھاجهتخانهچاغالردىكى  شۇ چۈنكى. ئىكهن تۆكهر

 خاتىرىلهردىالئائىت  سۇاللىسىغا خهن كېيىنكى ۋه دهۋرىگهپادىشالىق  ئۈچبولسا  جۇڭگودا. بولغان

溷 ( ئورۇنقىلدىغان  ھاجهت باشالپ  دهۋردىنقايسى  ئۇيغۇرالرنىڭ. ېلىنغانئتىلغا )  

 شۇنىڭغابىز  ئهمما. پاكىت يوق ئېنىق بىزده ھهققىده كهلگهنلىكى سىندۇرۇپ تهرهت ھاجهتخانىغا

ھاياتىنى باشلىغان  شهھهر ۋهئىگىلىكى  دېھقانچىلىق مۇقىم لىرىئهجداد ، ئۇيغۇرقىالاليمىزكى جهزم

  .كهلگهن سۇندۇرۇپ تهرهتجايغا  شۇ سېلىپ، ھاجهتخانهچاغالردىن تارتىپال 

رهۋىشته،  مۇناسىپ شۇنىڭغا. تۇرىدۇ ئورۇندا مۇھىمناھايىتى  ھاجهتخانه تۇرمۇشتا 

ئىككى  ئائىلىدهبىر . بولىدۇ ھاجهتخانهئىككىدىن  ، ھهتتابىردىن ئۆيىده ئۇيغۇرالرنىڭ

ئايالالر  - ئهر ردهئائىلىله كۆپرهكجان سانى  ئۇچرىمىسىمۇ، ئهمما كۆپ بولۇشى ھاجهتخانىنىڭ

 ئۇيغۇر. قىلىدۇ بهرپا ھاجهتخانهئىككى ، قىلىپ پهرھىزئىشلىتىشتىن  ھاجهتخانهئورتاق 

ئالدى  ۋه تهرىپى غهرب ئۆينىڭياكى . سىلىنمايدۇ يهرگه يېقىن ئۆيگه ھاجهتخانه ئائىلىلىرىده

، سىرت تۇتۇشتىنپاكىز  مۇھىتىنى ئهتراپىنىڭ ئۆيقىلىش  بۇنداق. سالمايدۇ ھاجهتخانه تهرهپكه

 ئۇيغۇرالرھالدا  مۇناسىپ شۇنىڭغا. ئۈچۈندۇر كۆرسهتمهسلىك كىشىلهرگهقىلغانلىقنى  ھاجهت يهنه

ئىشىكى  ھاجهتخانىنىڭ. دىيىلىدۇ مۇ" ئاسما خاال" بۇ. سالىدۇ شهكىلدهئاسما  ھاجهتخانىنى

  .قىلىنمايدۇ ئۇدۇل ئىشىكىگه ھاجهتخانهجاي  ئولتۇرىدىغان ئادهم توسۇلۇپ
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 ئۇيغۇرالربولغاچقا  شۇنداق. جايدۇرقىلدىغان  تهرهتكىچىك  -  چوڭ مهخسۇس جهتخانهھا

قىستىغاندا  تهرهتسىرتتىكى چاغالردا  ئهمما. قىلىدۇ تهرهتكىرىپ  ھاجهتخانىغا ئومۇمهن ئائىلىلهرده

 ، مۇقهددهسقارىغاچقا دهپقىلىشنى ناپاك ئىش  مهسلىسىده، تهرهتقىلىش  تهرهت قهيهرگه

 ئۇيغۇرالر: مهسىلهن. قىلىدۇ ھهزهر بهكقىلىشتىن  تهرهت ئۈستىگهياكى  يېنىدا الرنىڭئوبىيكىت

. قىلمايدۇ تهرهتمازارغا يېنىغا،  قهبرىستانغا، قهبرىستانىڭ،  ئهتراپىغا ئىچىگه، مهسجىد مهسجىد

، غاسايىدايدىغان جايالر، يولغائىچىگه، دهرياغا، كۆلگه،  ئىچىگه، ئۆي مۇنچا يهنهباشقا  ئۇندىن

 تهرهتئىسالم دىنىدىكى . قىلمايدۇ تهرهت جايالرغىمۇقاتارلىق  ئۇۋىسى ، ئېغىل، قۇشالرنىڭقوتان

 بىۋاستهچىقىشىدىكى  كېلىپ ئادهتلهرنىڭ بۇنداق كۆرسهتمىلهرقىلىش ئورنىغا ئائىت بىر قىسىم 

ىككى اليىق ئ لهنهتكه ھهدىسلىرىده پهيغهمبهرنىڭ مهسىلهن، مۇھهممهد. كېرهكبولسا  سهۋهب

 قويۇشتىنقىلىپ  تهرهتسايىدايدىغان جايىغا  ئۇالرنىڭيولىغا ياكى  كىشىلهرنىڭ ، يهنىئىشتىن

دۆۋىسى،  ئهخلهت يهنه ئۇيغۇرالر. باردۇر كۆرسهتمه ئېنىق ھهققىدهالزىملىقى  تۇرۇشيىراق  جهزمهن

 ئىگهللىۋالغان انالرشهيت -جىن  ۋهقاراپ  سالىدۇ، دهپ ئۇۋاقاتارلىق جايالردا جىنالر  ئهۋرىزى يۇندا

 يهتته رىۋايىتىدىكى كهھف ئهسھابۇل( غۇجامقىتمىر ئۆتىدىغان،  غۇجامخىزىر لهرگه، " يهرئىگىلىك "

 -چاقا ئاغرىيدۇ،  قۇلى، بېلى پۇتقىلسا  تهرهتيولالرغا .) ئىت ئهۋلىيابولغان  ھهمراھ ئهۋلىياغا

 بولىدۇ، دهپمايماق  بولۇپ، ئېغىزىگىرىپتار  كېسىلىگهشامال بولىدۇ، گىرىپتار  جاراھهتلهرگه

 تۆكۈۋهتكهنچىقىپ  ئېلىپ ئۆيدىن كىشىلهر. قىلىدۇ پهرھىزقىلىشتىن  تهرهتجايالرغا  ئهشۇقاراپ 

قىلىشتىن قاتتىق  تهرهت ئۇستىگه نهرسىلهرنىڭشاپىقى قاتارلىق  كۈل، قوغۇن، تاۋۇز ۋه ئهخلهت

 چىقىدۇ، دهپ چاچراتقۇ سۇلۇقنىغا ما - قىلىدىكهن، ئېغىز شۇنداقكىمكى . قىلىدۇ پهرھىز

 ئهخلهت ئۇالرنىڭ ، بۇنىچىقىپ قالسا چاچراتقۇمانىغا  -  ئېغىز بالىالرنىڭكىچىك  بولۇپمۇ. قارايدۇ

ئاتىلىدىغان  دهپ" چاچراتقۇ"كۆرۈپ، قىلىپ قويغانلىقىدىن  تهرهتشاپىقىغا  تاۋۇز قوغۇن

 كۈلگهئايالالر  يهنهئارىسىدا  غۇرلىرىئۇي يهركهن. ساقايتىدۇقوللىنىپ  ئۇسۇلىنى سىھىرگهرلىك

  . بار ئادهت ، چهكلهيدىغانقاراپ بولىدۇ، دهپ تۇغماسقىلسا  تهرهت

ئاش يهرگه، بار  تۇز سهۋهبىدىن ئهقىدىسىبىلىش  مۇقهددهسئاشلىقنى تۇزنى،  ئۇيغۇرالر
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بولىدۇ، ور ك كۆزىقىلسا  مۇشۇنداق. قىلىدۇ پهرھىزقىلىشتىن قاتتىق  تهرهتجايغا  تۆكۈلگهن سۈيى

 دهرهخلهرنى -  دهل ئۇيغۇرالرنىڭ تۇرمۇشتابىز . قارايدۇ دهپ كېتىدۇقولدىن  بهركهت

 كۆردىغانلىقىنى تهڭ بىلهننان  ئهزىزلهپ، ئوتۇننىخازاننى  ۋه قهدىرلهيدىغانلىقىنى، ئوتۇن

 ىكئۈستىگه، مېۋىل ئۇۋاقلىرى ئۈستىگه، ئوتۇنئارىسىدا خازان  خهلق تىنسهۋهب شۇ. ئۇچرىتىمىز

 ئهزىزلهپ زىرائهتنى يهنه. بار ئادهتقىلىدىغان  پهرھىز سۇندۇرۇشتىن تهرهت يېنىغا دهرهخنىڭ

كۆرۈلسىمۇ،  كۆپ ئهھۋالى قۇيۇش ئېتىزلىققا گهندىنى گهرچه. قىلمايدۇ تهرهتخامانلىققا ئېتىزلىققا، 

سىرت  ىڭدىنبۇن. النمايدۇھېسابقىلىش ياخشى ئىش  تهرهت ئولتۇرۇپ بىۋاسته ئېتىزلىققا ئهمما

 ۋه بېشىغائوچاق يېنىغا،  ۋه بېشىغا تۇنۇرئىپادىلىرىدىن  شهكلىدىكى پهرھىز ئۇلۇغالشنىڭ ئۇچاقنى

 ، شۇقىلماسلىق تهرهتئورنىغا  ئوچاقالرنىڭ ئىشلهتكهن ئۈچۈن نهزىره ۋه تۈكۈن -توي يېنىغا، 

 چۈشهنچلهر ھهققىدىكىوھ ر يهنه ئۇيغۇرالردا. بار ئادهتلهرمۇقىلماسلىق قاتارلىق  غۇسلىجايالردا 

، قىلىشتىن تهرهتجايغا  يۇيغان ئۈستىگه، مېيىتنى قېنى ، ئادهمجايالرغا تۆكۈلگهنقان  سهۋهبىدىن

روھالرغا  ھهرىكهت بۇنداق. بار ئادهتقىلىدىغان  ئېھتىيات بهكقىلىشتىن  غۇسلى يهرلهرده شۇ

 يهتكۈزۈپزىيان  قىلغۇچىغا تهرهت ڭروھالرنى شۇ ، يهنهقالماستىن بولۇپال ھاقارهت ئېغىرقىلىنغان 

قارايدىغان باشقا  دهپجىن بار  ئۇيغۇرالر. قارىلىدۇ مۈمكىن، دهپ بولۇشى سهۋهب قويۇشىغىمۇ

 ئۈنگهن.) ئۆسۈملىكبىرخىل چاتقال تىپىدىكى  بۇ( دهرىخىماندا : نهرسىلهر، مهسىلهن ۋهجايالر 

 قاتارلىقالرنىڭ دهرهخ يهر، يالغۇز غانتۆكىدى سۈيىكىر تۈگمهن، ئهۋرهز، كونا ئۆي، كونا ، جاي

قىلسا  تهرهتجايالرغا  بۇنداق. قىلىدۇ پهرھىزقىلىشتىن قاتتىق  تهرهت ئۈستىگهياكى  تۈۋىگه

 سهۋهب بىرهرئىلگىرىكى چاغالردا . جورۇيدۇ دهپ ئۇچرايدۇ چوقۇم زىيانكهشلىكىگه جىنالرنىڭ

جىنالر  ئۇالرنىڭباشقىالر  كىشىلهرنىان قالغ بولۇپئاغزى مايماق  ۋهئازغان  نېرۋىسىدىن بىلهن

 بىلهن، بۇنداق شۇنىڭ. كۆرۈشهتتىقىلىپ قويغانلىقىدىن  تهرهتجايالرغا  مهلۇم ئىگىلىگهن

ساقايتىپ  كېسىلىنى بېرىپ، ئۇالردىن يېنىغا پېرىخون، باخشىالرنىڭ داۋااليدىغان كېسهلنى

 مهيدانياكى باخشىالر ئارىسىدا بىر  پېرىخون بىلهنجىنالر بىلهن،  شۇنىڭ. ئۆتۈنهتتى قويۇشىنى

 يېڭىپياكى جىنالر ، ساقايتاتتى ئادهمنى يېڭىپباخشىالر كېيىن، بولغاندىن " ئېلىشىش" كهسكىن
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 خۇراپاتلىق تۇرمۇشتائىزنالىرى ھازىرقى  نىڭ" كونىلىق قىلىش" مۇشۇنداق. ساقايمايتتى ئادهم

 بويىچه، ھهر چۈشهنچىسى ھهققىدىكىىنالر ج خهلقنىڭ. تۇرماقتا بولۇپ مهۋجۇد يهنىال سۈپىتىده

 ، يىڭنهتاشلىسا يىڭنه كېتىدۇكى، يهرگه تولۇپ شۇنچىلىك يۈزىگه يهرجىنالر  پهيتىده زاۋال كۈنى

قىلىپ  ھاجهت ئورۇنغا تۇرغانجىنالر  بىلمهستىنكىشى  قىلغۇچى تهرهت ناۋادا. چۈشمهسكهن يهرگه

 بويىچه ئېتىقاد مۇشۇ خهلق شۇڭالشقا. ۈزىدىكهنيهتك زهرهر چوڭ قىلغۇچىغا ھاجهت ئۇالرسالسا 

نوقتىغا  بهلگىلهنگهن. قىلمايدۇ تهرهتجايغا  كهلگهن ئۇدۇل ھهرگىزمۇ پهيتىده كېچىده، زاۋال

 دهۋېتىپ) مهنىده دېگهن!! تۇرۇڭالر ، نېرىجىنالر ئهي(" پوش  -پوش " بۇرۇنمۇقىلىشتىن  تهرهت

، قىسقىسى. ئادهتتۇريىلتىز تارتقان بىر  چوڭقۇر هكبئارىسىدا  خهلق قىلىدۇ، بۇ تهرهتئاندىن 

 دهپ ، مۇقهددهسقىلىشنى تهرهتجايالرغا  ھهرقانداققارىغانلىكى  مۇقهددهس، دهپ ئۇيغۇرالر

 چوڭ پهرھىزلهر بولۇپ، بۇ كهلگهن چهكلهپقىلىشنى  تهرهت ئۈستىگه نهرسىنىڭ ھهرقانداققارىغان 

  . كۈچلهندۈرگهن تېخىمۇ هقىدىنىئقارايدىغان  دهپنىجىس  تهرهتنىكىچىك  -

 ئورۇنالرغاياكى  شهيئى يۆلىنىشلهرگه، مهلۇم مهلۇمقىلغاندا  تهرهتكىچىك  - چوڭ ئۇيغۇرالر

ياكى  يۈزلىنىپ قىلبىگه جۈملىسىده، كىشىلهر شۇنىڭ. قىلىدۇ پهرھىز قىلىشتىنمۇ تهرهتقاراپ 

بولمىغان دالىدىكى  توسالغۇالدىدا ئ بۇ(قىلىشتىن  تهرهتكىچىك  - چوڭئارقىسىنى قىلىپ  قىبلىگه

 سېلىشىقارىتىپ  جهنۇپقاشىمالدىن  تۆشىكىنى ئهۋرهز ھاجهتخانىنىڭ بولۇپ، ئۇيغۇرالرنىڭ پهرھىز

، قىلىشتىن تهرهتقاراپ  ، قهبرىستانلىققامازارغامهسجىدكه، ، .)چىققان كېلىپ مۇشۇنىڭدىن

 قۇتۇپشىمالىي  يهنىشىمالغا  ، كېچىدهىنقىلىشت تهرهتقاراپ  ئېغىزلىرىغاشامال  ۋهئايغا كۈنگه، 

 ئهقىدهبىر قىسىمى ئىسالمىي  ئىچىده بۇالرنىڭ. قىلىدۇ پهرھىزقىلىشتىن  تهرهتقارپ  يۇلتۇزىغا

 قهدىمكى. چىققان كېلىپ سهۋهبىدىن دىنلىرىنىڭ تهبىئهت قهدىمكىبىر قىسىمى  سهۋهبىدىن، يهنه

 بۇ. بار بولغان ئىدى ئادهتقىلىدىغان  پهرھىزىن قىلىشت تهرهتقاراپ  شهرققه ئۇيغۇرالردا دهۋرده

 تېخىمۇبىرلىشىپ  بىلهن چهكلىمىسىقىلماسلىق  تهرهتئارقىسىنى  قىلبىگه ئهقىدىلىرىدىكىئىسالم 

  .ئالدى تۈس كۈچلۈك

 بىلهنئالدى . قىلىدۇ پهرھىزئىشالردىن  نۇرغۇن يهنه جهرياندا قىلۋاتقان تهرهت ئۇيغۇرالر
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 دهپجىنىسنى ناپاك . قالىدۇ ئېچىلهپ ئهۋرهت كهلگهچكهتوغرا  سېلىشقا قىلىشتا ئىشتان تهرهت

 قىلىۋاتقاندا تهرهت كىشىلهر ئاساسهن چهكلىمىسىگهئاشكارا قىلماسلىق  ئهۋرهتنى ۋهقاراش 

. قىلىدۇ ھهزهر بهك قېلىشىدىن كۆرۈپ ئهۋرىتىنى قېلىشىدىن، بولۇپمۇ كۆرۈپ ئۆزىنى باشقىالرنىڭ

 قالىدۇ، دهپچىقپ  ئاسقۇ يىڭنه قارايدىكهن، كۆزىگه ئهۋرىتىگه قانالرنىڭقىلىۋات تهرهت ناۋادا

 ۋه پهردىسى ھاجهتخانىنىڭياكى بولۇشى،  ھاجهتخانىنىڭئىككى  ئائىلىلهرده بهزى. جورۇيدۇ

 بىلهن قويۇش يۆتىلىپبولسا  قالغۇدهك كېلىپ ئادهمباشقا يېپىۋېتىش، قىلغاندا  تهرهتئىشىكىنى 

 كۆرۈپ ئهۋرىتىنى ئۆز جىنىسالرنىڭيات  بولۇپمۇ باشقىالرنىڭقاتارلىقالر  ...بېرىش،  بىشارهت

 ھاجهتخانىغا ئاساسهن بهلگىلىمىلهرگه مۇناسىپئىسالم دىنىدىكى  ئۇيغۇرالر. ئۈچۈندۇرقالماسلىقى 

 تهرهت. چىقىدۇ بىلهن پۇتى ، ئوڭكىرىپ بىلهن پۇتىسول  كىرمهيدۇ، بهلكى بىلهن پۇتى ئوڭ

ئارقا  بىلهن قۇلى ئوڭ كېيىن تهرهتتىن چوڭ ۋه تۇتمايدۇ ئهۋرهتنى بىلهن قۇلى ئوڭبولسا  داۋامىدا

قولنى  ئوڭ ، بىھۇدهسول قول يوق ياكى يارىالنغان بولمىسىال ناۋادا. سۈرتمهيدۇ تهرهپنى

 قىلىدىكهن مۇشۇنداق. كۆرىدۇكىرىشنى يامان  ياالڭباش ھاجهتخانىغا ئۇيغۇرالر. ئىشلهتمهيدۇ

 نهرسهياغلىق چاغلىق  بېشىغا بۇرۇنكىرىشتىن  ، ھاجهتخانىغاقاراپ دهپ" اتمايدۇپ گۆرگه بېشى"

 ھاجهتخانىغائايالالر  تۇرغان مهزگىلىدهئاخىرقى  ، ھامىلىدارلىقنىڭسىرت بۇنىڭدىن. ئارتىۋالىدۇ

. ئىرىمدايدۇ كېتىدۇ، دهپ چۈچۈپقوساقتىكى باال چاپلىشىدۇ، بولمىسىدا جىن . كىرمهيدۇ يالغۇز

، چىقىپ قالسا تهڭ سۇندۇرۇشقا ھاجهت) ئادهمبىر جىنىستىن بولغان ئىككى ( ئادهمئىككى  اناۋاد

ئىككى ئولتۇرسا،  ھاجهتكه يهردهبىر  ئادهمئىلگىرى ئىككى . ئولتۇرمايدۇ يېقىن قىلىۋاتقاندا تهرهت

. ار ئىدىب ئادهتقىزىقارلىق  ئولتۇرىدىغانئارلىقتا  يهتمىگىدهك بىرىگه -كىشى قولىنى سوزسا بىر 

 كېلىپقاراشتىن  دهپناپاك  نىجاسهتنى ، ھهمساقالش ئهدهپنى يۇشۇرۇش، ھهم ئهۋرهتنى ھهم بۇ

 ئهھۋال كۆرىدىغانچىقىشنى يامان  ھاجهتكه كېيىنالتاماقتىن  يۇرتالردا بهزى. ئادهتتۇرچىققان بىر 

توي  ئهمهلىيهتته. ىشكېتهرم يېنىپ ئهلچىقىلسا توي ئىشىدا  مۇشۇنداققارىغاندا  ئېيتىشالرغا. بار

 دهلئاساس  يۇشۇرۇن بۇنىڭدىكى. يوق مۇناسىبهت ئوتتۇرىسىداچىقىش  ھاجهتكه بىلهن ئهلچىسى

 بۇزۇلىشىدىن قىلىشنىڭ كېتىشى، ھهزىم سېلىنىپ قوساقنىڭقىلغاندا  تهرهت كېيىنالتاماقتىن 
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 ئۆز ئىنساننىڭ ئىچىگه ئادهتلهر پهرھىزلىكبىر قىسىم  جهريانىدىكى دېمهك، تهرهت. ئىبارهت

 پهرھىزلهردىن كېتىدىغانئوخشاپ  مۇشۇنىڭغا يهنه. يۇشۇرۇنغان مهقسهد ئاسراشتهك ساالمهتلىكىنى

 تهرهتكىچىك  تۇرۇپ ، ئۆرهئىلمىي ئىسپاتالشالرغا قارىغاندا(قىلماسلىق  تهرهتكىچىك  تۇرۇپ ئۆره

 ئىچىده ۋاقىتقىسقا  ۈكسۈيد ئۆپچۆرىسىدىكى مىللىلېتىر يۈز بهش بهدىنىدىكى ئادهمقىلغاندا 

 تۆۋهنلىشىنى دهرىجىده مهلۇم بېسىمىنىڭقان تۆۋهنلهپ،  بېسىمى كهتكهچكه، قورساقچىقىپ 

كىچىك  تۇرۇپ ، ئۆرهبولسا ئادهم تۆۋهن ئهسلىدىنال بېسىمىقان  ئهگهر. چىقرىدىكهن كهلتۈرۈپ

 يهردىن سۈيدۈكنىڭ نهيه بۇ. ئىكهن مۈمكىنچىقىشى  كېلىپ ئاقىۋهتيامان  تېخىمۇقىلغاندا  تهرهت

 قالىدۇ، دهپ تۇتۇلۇپ زۇۋانىچاغدا  ئۆلىدىغان، .)ئۈچۈندۇر بۇلغىماسلىقىچاچراپ كىيىمنى 

 چوڭقۇر قالىدۇ، دهپ ھاجهتخانىدائىمانى ئېيتماسلىق، ناخشا ، قىلىشماسلىق گهپ ھاجهتخانىدا

 ھاجهتخانىدا ۇ، دهپبولمايد ئىجابهت بولىدۇ، تهلبىگىرىپتار  كېسىلىگه ، يهلئالماسلىق نهپهس

 ئىستېمال كۆپ يېمهكلىكلهرنىئاچچىق  ئۇيغۇرالردا. قاتارلىقالر بار تۈكۈرمهسلىك ۋهمىشقىرماسلىق 

 پهرھىز ئولتۇرۇشتىن ئۇزاق رهۋىشته، ھازجهتخانىدا مۇناسىپقىلىش ئادىتى بولمىغانلىقىغا 

 ئولتۇرسا، ئۆلىدىغان ئۇزاق ائىشهنچىلهرده، ھاجهتخانىدئارىسىدىكى  خهلق. بار ئادهتمۇقىلىدىغان 

ئولتۇرسا،  ئۇزاق ھاجهتخانىدا ئېرى ئايالنىڭئاياق  ئېغىر ئهگهر. چىقارمىش تهسته جېنىچاغدا 

 تۇغۇتقا، تهرهت خۇددىقىلىش  تهرهتقاراشالردا  خۇراپىي. قىيىن بوالرمىش تۇغۇتى خوتۇنىنىڭ

 تهققاسلىنىشى، ئهر تهسلىكىگه ڭچىقىشىنى جاننىڭياكى  تهسلىكىگه تۇغۇتنىڭ تهسلىكى قىلىشنىڭ

 پرىنسىپالرنىڭ سېھىرگهرلىكتىكىقىيىنلىشىشى  تۇغۇتىنىڭ خوتۇنىنىڭ ئولتۇرسا ئۇزاق ھاجهتخانىدا

  .قىلىنىشىدۇر تهدبىق ئۈستىگه ئادهتلهر بۇ بىلهن ئهپچىللىك

ئارقا پىشاپنى  ۋهئالدى  بىلهنپارچىسى  كىسهك كېيىن تهرهتتىنكىچىك  -  چوڭ ئۇيغۇرالر

 كېيىن تهرهتتىنكىچىك  -  چوڭ بهلگىلىمىدهئىسالمىي . دىيىلىدۇ مۇ" تۇتۇشچالما " بۇ. ۈرتىدۇس

بولسا  يۇيۇش ئهۋرهتنى ئۈچۈن ئېلىش بولۇپ، تاھارهت پهرز سۈرتۈشئارقا پىشاپنى پاكىز  -ئالدى 

 وڭچ مهيلى. تۇرىدۇ ئورۇندا مۇھىم يۇيۇشتىنمۇ ئۇالرنى سۈرتۈشپىشاپالرنى  شۇڭا. سۈننهتتۇر

كىيىمنى ناپاك  تېگىشىئىشتانغا  يۇقۇندىسىنىڭ بولسۇن، ئۇنىڭ تهرهتياكى كىچىك  بولسۇن تهرهت
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. قويىدۇ قويۇپ چوقۇپ كىسهك - چالما  ھاجهتخانىغا ئۆيلىرىدىكى ئۇيغۇرالر شۇڭالشقا. قىلىدۇ

اپنى ئارقا پىش كىسهكته - چالما ، ئىسپاتلىشىغا قارىغاندا ئىلىمىنىڭ تىبابهتھازىرقى زامان 

 بوۋاسىر ئۇيغۇرالردابىز  ساۋاتنى بۇ. بولىدىكهنئالغىلى  كېسىلىنىڭ سۈرتسه، بوۋاسىر

 - چالما  ئۇيغۇرالر. ئىسپاتاليمىز ئهھۋالدىن بولۇشىدهك دىيهرلىكيوق  ئاساسهن كېسهللىكنىڭ

قهغهز، سۆڭهك، يىمهكلىك،  يېزىلغان خهت ئهمما. سۈرتىدۇئالدى پىشاپالرنى  - ئارقا  كىسهكته

 نهرسىلهردهقاتارلىق ) پاختا: مهسىلهن( نهرسىلهرئاق  چۆپ، رهڭگى -ئوت تېزىكى، غازاڭ،  ايۋانھ

 ، ئالالنىڭئىسمى پهيغهمبهرلهرنىڭ بولۇپمۇ. قىلىدۇ پهرھىز سۈرتۈشتىنئارقا پىشاپنى  ۋهئالدى 

 هزلهرنىقهغئىسمى بار  ئادهم ئېلىنغانئىسىمالردىن  بۇ ھهمده سۈپىتىئىسىم  99 ئۇنىڭ ۋهئىسمى 

قالغان  ئېتىقادىدىنمانى دىنى  سۈرتمهسلىك نهرسىلهردهئاق . چهكلىننىدۇئىشلىتىشتىن قاتتىق 

 پهرھىزىنىڭ سۈرتمهسلىكپىشاپنى  تېزهكلىرىده ھايۋان يۇقىرىدىكى. كېرهكسارقىتالردىن بولسا 

 لىدۇ، دهپبو كۆزبالىسى قارا  سۈرتسهپىشاپنى  تېزىكىده ھايۋان كىشىلهربىر قىسىم ئهكسىچه، 

. قاراشتۇر خۇراپىي ئوچۇقال -ئوپ  بۇ ئهمما. قىلىدۇ ئىشالرنىمۇ سۈرتىدىغان تېپىپ ، تېزهكقاراپ

  .ئىشهنچتۇر قىلىدۇ، دېگهن پهيداقارىلىقىنى  كۆزىنىڭ بالىنىڭقارىلىقى  تېزهكنىڭئاساسى  ئۇنىڭ

 چوڭ بولۇپمۇ. انقىلغ ئادهت كۆمۈۋېتىشنى دهرھال كېيىنقىلىپ بولغاندىن  تهرهت ئۇيغۇرالر

. بولىدۇتوپا  مهخسۇس تهييارالنغان ئۈچۈن كۆمۈش ھاجهتخانىالردا. كۆمۈۋېتىدۇ چوقۇم تهرهتنى

قارىغاندا  ئېيتىشالرغا. تاشاليدۇ كۆمۈپ بىلهنجايدىكى توپا  شۇقىلغان بولسا  ھاجهتباشقا جايغا 

 شۇقويسا  ئۇچ مهيكۆم گهندىنى ناۋادا. ئىكهنبولماس  كۆرسه قوياش گهندىنىچىقىرىلغان 

 تهرهتكهكىچىك  - چوڭ ئۇيغۇرالرنىڭ يۇقىرىقىالر. ئىكهنقاالر  بولۇپ ئاشكاره ئهيىبى ئادهمنىىڭ

باشقا  خۇددى پهرھىزلهر بولىدۇكى، بۇ كۆرۈشكه. قاراشلىرىدۇر پهرھىزلىكئائىت بىر قىسىم 

 ئۆزىگه لهرنىۋهبسه نۇرغۇن ۋه چېتىلىدۇ تهرهپلهرگه نۇرغۇنئوخشاش  پهرھىزلهرگه ساھهدىكى

 ۋه ھاجهتخانه تهرهپتىن، ئۇيغۇرالربىر  يهنه. مهسلىسىدۇر ئادهتلهر پهرھىزلىك بۇ. قىلىدۇ مهنبه

 بىرلهشتۈرۈپ بىلهن قۇت ۋه ئامهت مهلۇم بىرگه، ئۇنى بىلهنقاراش  دهپناپاك  گهندىنى

ىزلىرى كىچىكىدىن ق ئۇيغۇر: بار تۆۋهندىكىلهر ئادهتلهردىنئىرىملىك  ھهقتىكى بۇ. چۈشهندۈرىدۇ
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پاكىز  مۇھىتىنى ، ھاجهتخانهقاراپ دهپ ئېچىلىدۇ بهختىم بهرسهپاكىز تازىالپ  ھاجهتخانىنىباشالپ 

پاسكىنا  ھاجهتخانىنىكىمىكى ئىشهنچلهرده، بىر خىل ئىرىملىك  يهنه. ئادهتلهنگهن تۇتۇشقا

 كېسهلگه شۇ پهقهت اسقۇنىئ يىڭنه بۇنداق. قالىدۇچىقىپ  ئاسقۇ يىڭنه كۆزىگه كىشىنىڭ تۇتسا، شۇ

 تونۇپ، ھاجهتخانىدىنخاتالىقىنى  ، ئۆزقىلىپ تهزىم قېتىم ئۈچ ھاجهتخانىغاگىرىپتار بولغان كىشى 

 تهڭرىدىن ئولتۇرۇپ ھاجهتخانىدابىر قاراشالردا قىزالر  يهنه. يوقىالرمىش كېيىنالسورىغاندىن  ئهپۇ

 دهسسهپ گهندىگه كېتىۋېتىپيولدا  يغۇرالرئۇ. بوالرمىش ئىجابهت تېز تىلىسه، تېلىكىتىلىكىنى 

ياكى قامالشمىغان  ئوڭايسىز مهنىسى دېيىشنىڭ شۇنداق. جورۇيدۇ دهپ" كهلدىئامىتىم "، سالسا

 ھېچقولىدىن  يهنه ئۇيغۇرالر. كېرهكبولسا  بېرىش تهسهللىي جورۇپ، ئۆزىگه تهرهپكهئىشنى ياخشى 

ئىدىيوم  دېگهن" بۆلهلمهيدىغان ئىككىگهئارىدىن پوقنى " ئادهمنىئىقتىدارسىز  كهلمهيدىغانئىش 

ئائىت ئىرىملىك  ھاجهتكه ۋه تهرهتكىچىك  - چوڭ يۇقىرىقىالر. ئىپادىلهيدۇ، ۋهھهكهزا ئارقىلىقمۇ

 – ، ئهدهبقارىشى مۇقهددهسلىك خهلقنىڭ ئادهتلهر پهرھىزلىك جهھهتتىكى بۇ. قاراشالردۇر

 شهكلىدىمۇ پهرھىزىتىل قوشۇلۇپ،  بىلهن ىچۈشهنچىلىر نومۇس –ھايا  ۋهقارىشى  ئهخالق

  .ئىپادىلىنىدۇ

بولۇپ، ئاساسىي فزىئولوگىيىلىك ئىقتىدارىدىن بىرى  ـ ئىنساننىڭ تاھارهتكىچىك  - چوڭ

 – يىمهك ھهم ئۇ. ئۇچرايدۇناھايىتى ئاز  تهسىرىگه تهرهققىياتنىڭتارىخىي  ۋهئىجتىمائىي  ئۇ

ئىشلىرىغا ئوخشاپ  يېتىم -  تۈكۈن، ئۆلۈمتوي  هر، ھهمدهسهپ ۋه كېچهك، تۇرالغۇ -كىيىم ئىچمهك، 

، بولغاچقا شۇنداق .بولىدۇ مهخپىي، يۇشۇرۇن تېخىمۇبولسا  پهرھىزلهر تهرهپتىكى بۇ. كهتمهيدۇ

نوقتىسىدىن ياكى  ئادهتشۇناسلىق - ئۆرپ ئادهتلهرئائىت  ئۇنىڭغا ۋه ھاجهتخانه

 مۇشۇنداق دهل. قىلىنمىدى تهتقىق ئېلىنىپ ئېتىبارغا تۈزۈكنوقتىسىدىن  مهدهنىيهتشۇناسلىق

 زهربه ۋهئىسالھات  پهرھىزلهرئائىت  تهرهتكهكىچىك  - چوڭ ۋه ھاجهتخانه تۈپهيلىدىن لهرسهۋهب

 بۇ. كهلدىساقلىنىپ  مۇكهممهل خېلى قهدهرھازىرغا قېلىپ،  بولۇپخالىي  بولۇشتىن ئوبيېكتى

توال  –قىياپىتىدىن ئاز  مهنىۋىي خهلقنىڭشالر بىر ئىرىملىك قارا ۋه ئادهتلهر پهرھىزلىك جهھهتتىكى

  .قوزغايدۇ، ئهلۋهتتهقىزىقىشىمىزنى  بىزنىڭ بىلهنقىممىتى  بېرىشتهك ئۇچۇر
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  تىل پهرھىزلىرى. 11
ئىىنسانالر تىلدىن پايدىلىنىپ پىكىر . قورالىدۇرئاالقىلىشىش  ـ ئىنسانالرنىڭتىل 

 بولىدۇ پهيدا ياردىمىده تهپهككۇرنىڭتىل . قىلىدۇن پىكىرىنى بايا -ئوي  ئالماشتۇرىدۇ، ئۆزىنىڭ

 ۋه ساقاليدۇئىنسان تىل ئارقىلىق ئىنسانلىق ھالىتىنى ، قىسقىسى. قىىلىنىدۇ ئىپاده ۋه

 ئۇ بهلكى. ئهمهستۇربىرىكىشى  ئادهتتىكىچه تاۋۇشالرنىڭ ئهھۋالداقانداق  ھهرتىل . داۋامالشتۇرىدۇ

 تهركىبىي مۇھىم مهدهنيىتىنىڭئىنسان ، بولغان ىگهئ مهناسىغا ئادهت -  مهدهنىيهت، ئۆرپ

بولۇپ، قالغان سارقىت  ئېتىقادتىن ئىبتىدائىي جهمىيهتىتىكى قهدىمكى پهرھىز. قىسمىدۇر

  پهيدا سهۋهبىدىن قورقۇش، ھۆرمهتلهش كۈچلهردىنسىرلىق  چۈشىنهلمىگهن ئۆزى كىشىلهرنىڭ

تىلدىكى ئىپادىسى بولغان تىل  ئادىتىنىڭ پهرھىز. تهدبىرىدۇر ئېلىشبولغان پاسسىپ ئالدىنى 

 ئىبتىدائىي. ئىبارهتئىنكاسىدىن  قاراشنىڭ دهپ ئىگه قۇۋۋهتكه سېـھرىبولسا تىلنى  پهرھىزلىرى

 ئىپادىلىگهن ئۇ بىلهن،  تىل مهۋجۇدلىقىغا قۇۋۋهتنىڭ سېھرىيتارتىپال ئىنسانالر تىلدا   دهۋردىن

تىل ئارقىلىق ، بارلىقىغا نىڭمۇناسىبهت مۇئهييهن دائوتتۇرىسى رېئاللىققىلغان  ۋهكىللىكياكى 

شۇڭالشقا، . ئىدى ئىشهنگهنبولىدىغانلىقىغا  كهلتۇرگىلىياكى پايدا  يهتكۇزگىلىباشقىالرغا  زىيان 

 شۇقىلغان چاغالردا،   پهرھىز نهرسىدىن مۇقهددهسناپاك ياكى ، يامان مهلۇم كىشىلهر

تاشقىرى سىرلىق  تهبىئهتتىن. قىلغان ئىدى ئېھتىيات  ئېلىشتىنتىلفا  ھهمنامىنى  نهرسىلهرنىڭ

خىل  ھهرئىشلىىتىدىغان  ئادهملهر  ۋه ئالۋاستى -،  روھ،  جىن ئادهمئىالھ،   يالغۇز كۈچلهر

 ئىشىنىلگهنبولغانلىقىغا  مهۋجۇدقورالى بولغان تىلدا  ئاالقه ئهمهس، بهلكىسايمانالردىال  - قورال 

،  بولىدىكهن ئىگهباغلىنىشقا  بىلهن نهرسه بىلدۈرگهن ئۆزى تىل تهپهككۈردا سېھرىي. ئىدى

تىلغا زىيان  يهنى. بولىدۇپايدىالنغىلى  تىلدىنمۇ پائالىيهتلهردهقاتارلىق  جادۇ ۋه سېھىر ئۇنداقتا

. قارىالتتى دهپ بولىدۇ يهتكۈزگىلىزىيان  ھهم) سۆزلىگۈچىگه( ئىگىسىگه تىلنىڭئارقىلىق  سېلىش

الر .... ئالۋاستى -جىن ، ئىالھ، ئىسمى بولۇپ، ئادهمخىل  كۆپىپادىلىرى ئ تۇمۇشتىكى تىلنىڭ

 پهرھىزلهرتىلغا ئائىت  شۇڭا. ئىپادىسىدۇرئاساسىي  ئهڭ تىلنىڭئىسمى قاتارلىقالر  ، نهرسهئىسمى
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 ئهمهلىيهتتىمۇيامان بولسا  مهزمونى ، تىلنىڭسىرت ئۇندىن. ئىسىمغا قارىتىلغان بىلهنئالدى 

پهرھىزى،  چهكلىنىش سۆزلهشتىنقاراشقا ئاساسالنغان يامان  دېگهن كېلىدۇ ىپئېليامانلىق 

قارالغان ئىش  دهپناپاك  ۋهنامىنى  نهرسىلهرنىڭناپاك ، چىققان كېلىپ چۈشهنچىسىدىنناپاكلىق 

 ھهزهر كهلتۈرۈشتىن ھاقارهت ئوبيېكىتلهرگه پهرھىزى، مۇقهددهستىلغا ئالماسلىق  ھهرىكهتلهرنى

ئاتىماسلىق  ئۆزگهرتىپتىلغا ئالماسلىق ياكى  بىۋاستهنامىنى  ئوبىيكىتالرنىڭ شۇدا،  قىلىش ئاساسى

قىلىپ  ھۆرمهت مهزمونىغا سۆزچىققان  تۈپهيلىدىن، ئېغىزدىن مۇقهددهسلىكى پهرھىزى، تىلنىڭ

  . ئىپادىسىدۇر مۇھىم پهرھىزلىرىنىڭقاتارلىقالر تىل  پهرھىزى چهكلىنىشئىشالردىن  مهلۇم

 لىكمۇناسىبهت قائىدىلىرىگه - ئېتىقادىغا، رهسىمدىنىي  خهلقنىڭ زىپهرھىتىل 

. كۆرۈنىشىدۇرتىلدىكى  چهكلىمىلهرنىڭبولغان  پهيدا سهۋهبىدىن چۈشهنچىلىرى ئېتنوگرافىك

نامىنى تىلغا  ئوبيېكىتلهرنىڭ ئهشۇ پهرھىزلىرىدهقارىتىلغان تىل  ئوبيېكىتلهرگه پهرھىزلىك كىشىلهر

،  دېمهك. ئىپادىلهيدۇپاسىپ پسىخىكىسىنى  ئۆزلىرىنىڭئارقىلىق " مهسلىكدى"ئالماسلىق ياكى 

،  ئهمما. شهكلىدۇرئاساسلىق  ئهڭ پهرھىزلىرىنىڭتىل ـ " تىلغا ئالماسلىق" يهنى،  "دېمهسلىك"

نامىنى تىلغا  شهيئىنىڭ ھهممه ئاالقىدهئارا  - ئۆز كىشىلهر سهۋهبىدىن ئېھتىياج ھهرخىل تۇرمۇشتا

تىل  ۋاقىتتا مۇشۇنداق. بواللمايدۇخالىي  سۆزلىمهسلىكتىن مهزموندابىر  ھهرقانداقن،  ئالماسلىقتى

. چىقىدۇ كېلىپ ئىپادىلهش بىلهن سۆزباشقا  مهنىنى مهلۇمبولغان  شهكلىبىر  يهنه پهرھىزلىرىنىڭ

 پسىلىقالشتۇرۇچىققان  كېلىپ سهۋهبىدىنقاراشالر  ئهخالقىي يهنه شهكلىخىل  بۇ پهرھىزىنىڭتىل 

تىلىدىكى ئاجايىپ سىرلىق  قوشۇلۇپ، مىللهت بىلهن ”ئېۋفېمىزىم“بولغان  ئۇسۇلى سۆزلهش

 ۋهتىل  ئهمما،  بولسىمۇ نهرسىلهرئىنسان ئىجاد قىلغان  يېزىق ۋهتىل . شهكىللهندۈرىدۇ ھالهتنى

 چۇقۇنۇپ سۇپىتىده نهرسه مۇقهددهس ئۇالر يهنه ، كىشىلهرئاجايىپ رولى ئالدىدا يېزىقنىڭ

 لهنهت ۋه قارغايدۇتىل ئارقىلىق باشقىالرنى تىلهيدۇ،  بهختتىل ئارقىلىق  كىشىلهر. گهنكهل

 - تهلهي ئادهمنىڭ بىلهنئىسىم  قويىدۇ، ھهتتائىسىمالرنى تالالپ  خهيرلىك ئوقۇيدۇ، ئۆزلىرىگه

 كىقهدىم ئهھۋال بۇ. ئىشىنىدۇ بارلىقىغىمۇ باغلىنىشالرنىڭ مهلۇم ئوتتۇرىسىدا ، تهقدىرىئامىتى

 - رهسىم ۋه ئهدهبچاغالردا  ، كېيىنكىبولغان بولسا ئۈچۈنقوغدىشى  ئۆزىنى ئىنساننىڭ دهۋرده
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 سېھرىي تىلنىڭ يهنىالئارقىسىدا  پهرھىزلىرىنىڭتىل  نورغۇنلىغان ئهمما. بولدى ئۈچۈن يوسۇن

تىلىدىن  ئېۋفىمىزىملىق ئادهتتىكى بولۇپ، بۇ يوشورۇنغان ئهقىده ئىشىنىشتهك قۇۋۋىتىگه

 دېگهنلىك ”سوزلهش بىلهن گهپياخشى “پىكىرنى  مهلۇمبولسا  ”ئېۋفىمىزىم“. تۇرىدۇ پهرقلىنىپ

 كېلىپيوسون قاتارلىقالردىن ، ھايا، مهسلهن، ئهدهب، ئىجتىمائىي نىزامالردىن مهلۇم بولۇپ، ئۇ

لىق ئىككى بىس، ئابىستراكىت نىسبهتهنموھىم ئاالھىدىلىكى بولسا  ئهڭ ئېۋفىمىزىمنىىڭ. چىققان

تىلغا ئالفىلى بولمايدىغان ياكى  ، بىۋاستهئوخشىتىشالرنى سىلىقالپ ئىشلىتىپ ۋه سۆزلهرنى

 مهنىلهرنىقىلىپ قويىدىغان  پهيدا ئوڭايسىزلىق ئوتتۇرىسىدا ئاڭلىغۇچىالر بىلهن سۆزلىگۇچى

 رىنىڭساھىبلىئىلىم  بهزى. يارىتىشتۇرشارائىت  ئۈچۈن ئالماشتۇرۇش ۋهقىلىش   مۇالھىزهبىماالل 

ئىشلىتىش ئىقتىدارى  ئالماشتۇرۇپبىرىنى  -بىر  سوزلهرنىڭ جهريانىدا ئهمهليىتىتىل قارىشىچه، 

 سۆزياكى  سۆزبولىدىغان  ئىشلىتىشكه ئالماشتۇرۇپ سۆزلهرگه پهرھىزلىك ۋهھالهنكى. بولىدۇ

 هرھىزلىكپ،  چۈنكى. كۆپجايلىرى  مۇۋاپىق ئهقىلگه پىكىرنىڭ بۇ. ئېۋفىمىزىمدۇر دهلبىرىكمىسى 

 پهرھىزلىك ئېۋفىمىزىم ئهمما. بولىدۇ ئىگه ئىمكانىيىتىگهقىلىنىش  ئىپادهئارقىلىق  ئېۋفىمىزىمتىل 

 يوسۇنالر ئهخالقىي ، جهمىيهتتىكىباشقا بولۇشتىن ئۇسۇلىبىر خىل  ئىپادىلهشنىڭتىلنى 

تىل  پهرھىزلىك ئومومهن. ئىشلىتىلىدۇ ئۈچۈنمۇ لهرمهقسهدھايا قاتارلىق ئهدهب،  كاتىگۇرىيىسىده

 دهۋر قهدىمكى. مهۋجۇد كېلىشلهرماس  جهھهتته قىسمهن ئوتتۇرىسىداتىل  ئېۋفىمىستىك بىلهن

 بولۇپ، بۇالردىكىتىل  پهرھىزلىك كۆپچىلىكى مۇتلهق چهكلىمىلهرنىڭتىلدىكى  ئېيتقاندا ئۈچۈن

 ئېۋفىمىزىم دىكىدهۋركى كېيىن، كېيىن كېتىلگهندىن ئۇنتۇلۇپ لهرتهركىب  خۇراپىي ۋه ئهقىدىۋىي

تىل شۇكى،  نۇقتابىر  يهنه. شهكىللهنگهن ئهھۋالبولىدىغان  مهۋجۇدئورتاق  پهرھىزىتىل  بىلهن

 ئهمما. ئىگه مهزمونغائوخشاش  دېگۈدهك ساھهسىده ھهممه جهمئىيىتىنىڭ ئىنسانىيهت پهرھىزى

بىر تىل  ئهينى ھهتتاكى. تۇرىدۇساقلىنىپ  پهرقلهر چوڭمىللىي تىلالر ئارا ناھايىتى  ئېۋفىمىزىمدا

 ئىۋفىمىستىك تۈپهيلىدىنئايرىمىسى  كهسب ھهمده تۇپهيلىدىن پهرقى شىۋه ۋه دىئالېكىت ئىچىدىمۇ

 تۈرلىكزاماندىن تارتىپال  قهدىمكى ئۇيغۇرالر. بولىدۇبار بولغان  پهرقلهر چوڭ ئۇسۇلىدا ئىپادىلهش

 سۆزلهرنى پهرھىزلىك نۇرغۇن ىداجهريان ئهمهلىيىتىتىل  تهسىرىده، ئوزلىرىنىڭ ئېتىقادالر
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 نۇرغۇن ىدىكىتهركىبياراتقان تىل  ئۆزلىرى ئېيتقاندا، ئۇيغۇرالر باشقىچه. شهكىللهندۈرگهن

بىز . شهكىللهندۈرگهن ئادهتنىقىلىدىغان  پهرھىز تهسىرىده ئېتىقادالر مهلۇم سۆزلهردىن

 ئادهتلىرىنى پهرھىزلىكت تىلغا ئائى دهۋرلهردىكىتارىخىدىن ئىلگىرىكى  يېزىق ئۇيغۇرالنىڭ

 قهدىمكى خاتىرىلهردىندىكى تىلغا ئائىت » تۈرك لۇغاتىت دىۋانۇ« پهقهت. ئامالسىزمىز بىلىشكه

 قۇرۇلمىسىنىڭ جهمئىيهت. بوالاليمىز خهۋهردارخىل ئادىتىدىن ئاز توال  شۇ ئۇيغۇرالرنىڭ

كى كېيىن نهتىجىسىده مۇككهممهللىشىشى سىستېمىسىنىڭ ئهخالق مىللهتنىڭ ۋه مۇرهككهپلىشىشى

، قىلىپ تهرهققىي بارغانچه ئۇسلوبىتىل  ئېۋفىمىزىملىق ۋه ئادهتلىرىتىل  پهرھىزلىك دهۋرلهرده

قىرلىق  ئۆزگىرىشچان، كۆپ ۋهتىلالر  پهرھىزلىك ئادهتلىرىدىكى - ئۆرپ ئۇيغۇرھازىرقى زامان 

 دهۋردىن قهدىمكىناھايىتى  ئۇيغۇرالر. كهلدى  داۋاملىشىپ ئاتالغۇالرغىچه سۆز ئېۋفىمىزىملىق

 ئۈچۈنتىلنى ئىنسان ، باشلىغان بېرىشكه ئېتبار ئهخالقىغا سۆزلهشكه، سۆز ، دهلتارتىپال توغرا

ئاستىدا  قهلىمى ئهدىبلىرىمىز، مۇتهپهككۇرلىرىمىزنىڭ. كهلگهن تونۇپ سۈپىتىده ئۆلچهم مۇھىم

توغرا ، رولىنى تىلنىڭ يهنه ۇالربىرگه، ئ بىلهن بولۇش نامايهن تولۇق قۇدرىتى تىلىنىڭ ئۇيغۇر

 ئهسىرىده» تۈرك لۇغاتىت دىۋانۇ« كاشغهرىينىڭ مهھمۇد. كهلگهن تهكىتلهپئىزچىل  سۆزلهشنى

 دېگهن) تىل - بېشى ئهدهبنىڭ( ”تىل -باشى  ئهردهم“ لىرىمىزنىڭئهجداد قهدىمكى خاتىرىلهنگهن

  . دهلىلىدۇر بۇنىڭ ھېكمىتى

 تهھلىل قىسقىچه بويىچهنوقتا  قانچهبىر  ئادهتلىرىنىتىل  پهرھىزلىك ئۇيغۇرالرنىڭ تۆۋهنده

  . قىلىمىز مۇالھىزهقىلىپ 

  پهرھىزلىرىئاتاق . 1

، بىر بىرىنى ئاتاشتا ئىشلىتىدىغان ئىسىم كىشىلهرنىڭ ئاساسهن دېگىنى پهرھىزلىرىئاتاق      

بىز . كۆرسىتىدۇ لىرىنىپهرھىزقىلىدىغان  رىئايهئوخشاش نامالرنى قولالنغاندا  لهقهمگه ۋه فامىله

 ئېلىشىغاتىلغا  خالىغانچه باشقىالرنىڭفامىلىسىنى  ۋهئىسمى  ئۆزىنىڭ كىشىلهرنىڭ دهۋردهھازىرقى 

ئاددىي  ئۇنداق ئهھۋال دهۋرلهرده قهدىمكى ئهمما. بايقايمىز كهتمهيدىغانلىقىنىقىلىپ  ئېتىبار ئانچه

بارلىقىغا  نىڭمۇناسىبهت مۇئهييهن سىدائوتتۇرىئىسمى  بىلهن ئۆزى كىشىلهر يهنى. ئىدى ئهمهس
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 بولۇپ ھهرىكهت پهرھىزلىكئىسمىنى چاقىرىشى  بىرىنىڭ -بىر  كىشىلهرنىڭ ئهھۋالدا ئىشهنگهن

تىل  مىللهتلهر بهدهۋىي “: دهيدۇ مۇنداق فرازېر ھهقره بۇ.ئىھتىمال ئىدى بولۇشى النغانھېساب

 ئوتتۇرىسىدا نهرسهقىلغان  ۋهكىللىك ئۇ هنبىلئىسىم پهرقلهندۈرهلمىگهن،  ئېنىق شهيئىنى بىلهن

ماددىي  ھهقىقىي باغلىنىشنىڭ مۇنداق ، ھالبۇكىبولىدىغانلىقىغا باغلىنىشنىڭ جهھهتتىكى ئۇقۇم

باشقا  بهدهننىڭ ۋهتىرناق ، چاچ خۇددىي سېھىرنىڭمۇ بىلهن ، شۇنىلىقباغلىنىش بولىدىغانلىقىغا

 شۇ ئارقىلىقمۇئىسىم ، بولغىنىغا ئوخشاش لتۈرۈشكهكهزىيان  ئادهمگهقىسمى ئارقىلىق  ھهرقانداق

 ئىبتىدائىيئهمهلىيهتته، . ئىدى ئىشهنگهبولىدىغانلىقىغا  كهلتۈرگىلىزىيان  ئىگىسىگه ئىسىمنىڭ

 بىلهن دىققهت بهك ، ئۇنىقاراپ دهپقىسمى  تهركىبىي مۇھىم نىڭ) بهدىنى( ئۆزئىنسانالر ئىسىمنى 

 “: كۆرسىتىدۇ دهپ شۇنداق مۇ ）Levy Bruhl(برۇھل  لېۋى ھهقته بۇ ①”.قوغدىغان ئىدى

 مۇقهددهس ھهم كونكرېت، ئهمهلىيخىلدىكى  مهلۇمئىسمىنى  ئۆزلىرىنىڭئىنسانالر  ئىبتىدائىي

قوللىنىش  تهدبىرىنىقوغداش  ئۇنى مهسىلىسىدهئىسىم  شۇڭالشقا... . قارىغان ئىدى دهپ نهرسه

 ئېلىشقاتىلغا  خالىغانچهئىسمىنى  باشقىالرنىڭ ۋهئىسمىنى  ئۆزىنىڭ يهنى. ئىدى زۆرۈر تامامهن

 كهتكهنلهرنىڭ ئۆلۈپ ھهتتا. ئىسمىنى ئاتاشقا بولماييتى كهتكهنلهرنىڭ ئۆلۈپ بولۇپمۇ. بولمايتتى

 كىشىنىڭ مهلۇم. تاشلىۋېتىلهتتى ئىشلىتىلمهي سۆزلهرمۇ ئادهتتىكىئالغان  ئىچىگه ئۆزئىسمىنى 

شۇڭالشقا، ...  . بېرهتتى دېرهك چېقىلىشتىن شهيئىگه ۈرگهنبىلدئىسىم  شۇ دهل چېقىلىشئىسمغا 

ئىنسانالر  ئىبتىدائىي  ②”.بار ئىدى سهۋهبىزور  ئىشلهتمهسلىكنىڭئىسمىنى  كىشىنىڭقانداق  ھهر

تىلغا  ئاسانلىقچه ئىسمىنىمۇ باشقىالرنىڭ دېمىگهن، ھهمئىسمىنى باشقىالرغا  ئۆزلىرىنىڭ ھهم

. قارىغان دهپ ئۇچرايدۇ زىيانكهشلىككهئىگىسى  ئىسىمنىڭ نبولمايدىكه ئۇنداق. ئالمىغان

 ئۆزلىرىگهئارقىلىق  ، شۇتىلغا ئالماسلىق بىۋاستهئىسمىنى  ئادهمنىڭبىر  شۇڭالشقا، ھهرقانداق

 ئۇيغۇرالردا. قالغان بولۇپتىل ئادىتى  مۇھىم دهۋردىكى ئىبتىدائىيساقلىنىش  خهۋپتىن كېلىدىغان

بولسىمۇ، ساقالنغان  قالدۇقلىرى پهرھىزىنىڭتىلغا ئالماسلىق  ىۋاستهبئىسمىنى  ئادهمنىڭ بىرهر

                                                        
، توم – 1نۇسخىسى،  تهرجىمه نهشرىياتى، خهنزۇچه سهنئىتى – ئهدهبىيات خهلق جۇڭگو، »شاخ ئالتۇن«: فرازېر] ئهنگىلىيه[   ①

  .بهت – 362
 نهشرى، خهنزۇچهئاي  – 1يىلى  – 1981، ئىدارىسى بېسىشكىتاب ) شاڭۋۇ(، سودا »تهپهككۇر ئىبتىدائىي«: برۇھل لېۋى   ②

  .بهت – 42تهرجىمىسى، 
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 شۇنىڭ. قالغان بولۇپ ئىناۋهتلىك تهۋهسىده كاتېگۇرىيه ئهخالقىيئادىتى  پهرھىز بۇ كېيىنچه

 ناتۇنۇش ، بولۇپمۇباشقىالرغا، ساقالش مهھكهم ، ئۇنىبىلىش مۇقهددهسئىسمىنى  ئۆز جۈملىسىده

بىر  كۆرۈنهرلىك ئهڭ بولۇپ، بۇنىڭ ئادهتساقالنغان  ھازىرغىچه هسلىكبهرم ئېيتىپ كىشىلهرگه

قارا  پۈتۈپ، ئۇنىڭغا قهغهزگهئىسمىنى  ئۆز سېھىرگهرلهرنىڭ كىشىلهرنىڭبىر قىسىم  دهلئىپادىسى 

ساقلىنىش  جادۇگهرلىكتىن قىلىشتهك زىيانكهشلىك ئۆزىگهئىسىم ئارقىلىق ، ئىشلىتىپ سېھىر

ئادىتىدىن  بىلدۈرمهسلىكئىسمىنى  ئۆزئاشىقالرغا  يۈرگهنقوغلىشىپ  ۆزىنىئ ۋه رهقىپلهرگه ئۈچۈن

  . ئىپادىلىنىدۇ تهرهپلهرده قانچهبىر  تۆۋهندىكى پهرھىزلىرىئاتاق . ئىبارهت

ئىسمىنى  كهتكهنلهرنىڭ ئۆلۈپ دهۋرلهرده قهدىمكى :ئىسمىنى چاقىرماسلىق ئۆلگهنلهرنىڭ

روھى قايتىپ  ئۆلگۈچىنىڭقىلغاندا  مۇشۇنداق چۈنكى. بولغان مهۋجۇد ئادهتتىلغا ئالمايدىغان 

روھىدىن  ئۆلگۈچىنىڭ كىشىلهر. يهتكۈزهلمهيتتىزىيان  ئالغۇچىغائىسىمنى تىلغا  كېلىپ، شۇ

قىلمايدىكهن،  ئۇنداق ناۋادا. تاشلىۋېتهتتى ئىشلهتمهيئىسمىنى قايتا  ، ئۇنىڭقورققاچقا

 قويۇشى يهتكۈزۈپ زهخمهت -ئاسانال زىيان  كىشىگهئىسىمداش  بىلهن ئۆزىروھى  ئۆلگۈچىنىڭ

 قهدىمدىالئارىسىدا ناھايىتى  ئۇيغۇرالر ئىشهنچ خۇراپىي بۇنداق ھهققىدىكىئىسىم . ئىدى مۈمكىن

 يهنى. مۈمكىن بولۇشىساقلىنىپ قالغان  شهكلى مۇنداق ئۇنىڭ دېيىلسهبار  بولۇپ، ئهگهريوقالغان 

 ئىسمىنىڭ ، ئۇالرنىڭتىلغا ئالماي ئۇدۇلالئىسمىنى  كهتكهنلهرنىڭ ئۆلۈپ ھازىرغىچه ئۇيغۇرالر

. ئىبارهتئاتاشتىن  قوشۇپ سۆزلهرنى دېگهندهك" رهھمهتلىك"، "مهرھۇمه"، "مهرھۇم"ئالدىغا 

  . كهلمهكتهقوللنىپ  ھازىرغىچه ئۇسۇلىئاتاش  بۇنداق

 - ئاتا  ھۆرمهتلهش، الرنىئهجداد ئۇيغۇرالردا :ئاتىماسلىق بىۋاستهئىسمىنى  الرنىڭئهجداد

 ، ئۇقالماي بولۇپالقىسىمى  تهركىبىي مۇھىم ئادهتنىڭ - ئۆرپمىللىي  سېغىنىشروھىغا  بوۋىالرنىڭ

ياكى ھايات  بولسۇن لىرىئهجداد كهتكهن ئۆلۈپ مهيلى ئۇيغۇرالر. ئهنئهنىدۇر ئهخالقىي ئېسىل يهنه

ئاتاشتىن  ئېلىپىلغا ت بىۋاستهئىسمىنى  بولسۇن، ئۇالرنىڭ كىشىلهرئىچىدىكى ياشانغان  كىشىلهر

 سۆزىنى" مهرھوم"ئىسمى ئالدىغا  ئوتكهندهك، ئۆلگهنلهرنىڭ ئېيتىپ يوقۇرىدا. قىلىدۇ پهرھىز

، "ھامما"، "دادا"، "بوۋا"، "ئانا چوڭ"، "تاغا"، "ئاكا"ئىسمىنى  تىرىكلهرنىڭئاتىسا،   قوشۇپ
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 - ئهجدادئاتاشالر  بۇنداق .ئاتايدۇ قوشۇپ سۆزلهرنى دېگهندهك.... ، "ئانىكا"، "ئاچا"، "ئانا"

  . ئالىدۇ ئىچىگه ئۆز مهنىسىنىمۇ ھۆرمهتلهش ، يهنهقالماستىن كۆرسىتىپال روشهن پهرقىنى ئهۋالت

تىل  ئۇيغۇرالر :چاقىرماسلىق بىۋاستهئىسمىنى  بىرىنىڭ -بىر  تهمۇناسىبهتئارا  كىشىلهر

، مۇناسىبىتى خىزمهتداشلىق، مۇناسىبىتى ، كهسىبداشلىقمۇناسىبىتى تۇغقانچىلىق ئاالقىسىده

تىلغا  بىۋاستهنامىنى  باشقىالرنىڭ ئارىسىدىمۇ كىشىلهر ئىگه گهمۇناسىبىتى ئهۋالت -  ئهجداد

 ھهقىقىي ئۇالرنىڭ كهلسهچاقىرىشقا توغرا  كىشىلهرنى چوڭ ئومۇمهن، يېشى. قىلىدۇ ھهزهر ئېلىشتىن

 ۋهياكى قوشىدۇ سۆزلهرنى دېگهندهك ...." ھامما"، "تاغا"، "موما"،  "بوۋا"، ئىسىمىنى ئاتىماي

 سۆزنى دېگهن" قېرى" ئادهتته. ئاتايدۇ بىلهن سۆزلهر دېگهندهك" ياشانغان"، "پىشقهدهم"

. سانىلىدۇ ھۆرمهتسىزلىك نۇقتىدىنمۇ ئهخالقىيئاتاش  دهپ" قېرى". ئهيلهيدۇ ھهزهرئىشلىتىشتىن 

" قىزىم"، "باالم"، "سىڭلىم"، "ئۇكام"ماي تىلغا ئال ئۇدۇلالچاقىرغاندا ئىسمىنى  كىچىكلهرنى چوڭالر

ئىسمىنى  بىرىنىڭ -بىر  كىشىلهرمۇ دېمهتلىك تهڭ يېشى. چاقىرىدۇ قوشۇپ سۆزلهرنى دېگهندهك

"  خېنىم"،  "گۈل"،  "خان"، "جان"، "ئاخۇن" بهلكى. قىلىدۇ پهرھىزچاقىرىشتىن  ئۇدۇلال

 -  ئوقۇ ۋه كهسب ھۈنهر ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇرالر. چاقىرىدۇ قوشۇپ سۆزلىرىنى سۈپهت دېگهندهك

. بېرىدۇ ئېتىبارئىنتايىن  ئهخالقىغا سۆز دىكىمۇناسىبىتىشاگىرت  - ئۇستازئىشلىرىدا  ئوقۇتۇش

، چاقىرماي ئېلىپتىلغا  ئۇدۇلالنامىنى  ئۇستازىنىڭ ئوقۇغۇچىشاگىرت ياكى  ھهرقانداق ئادهتته

 قهدىمكى ھهقته بۇ. چاقىرىدۇ بىلهن لهرسۆز دېگهندهك" مۇئهللىم"، "ئۇستاز"، "ئۇستام" بهلكى

ئىسمىنى  ئۇستازىنىڭ ئۆز شاگىرتالرنىڭ دېگۈدهك ھهممىسىده رىسالىلىرىنىڭ كهسب ھۈنهر ئۇيغۇر

 ئىگه گهمۇناسىبىتىقانداشلىق  پهرھىزلىرىئاتاق . بهلگىلهنگهن ئېنىقچاقىرماسلىق قائىدىسى 

 بوۋا ۋه ئانىسىنىڭ –بالىالر ئاتا . ئىپادىلىنىدۇ روشهن تېخمۇ ئاالقىلىرىده سۆزئارىسىدىكى  كىشىلهر

 ئىگه گهمۇناسىبىتىنىكاھ ئارقىلىق قانداشلىق ، ئاتىمىغاندىن باشقا بىۋاستهئىسمىنى  مومىلىرىنىڭ -

 بىرىنىڭ -بىر  ئوتتۇرىسىدا كېلىن، كۈيئوغول ۋه قېيىنئاتا -  خوتۇن، قېيىنئانا - ئهربولغان 

ياكى  بولغۈچى كۈيئوغۇل ئۇيغۇرالردا. قىلىدۇ پهرھىز بهكاتاشتىن ئ ئېلىپتىلغا  بىۋاستهئىسمىنى 

قىلىش  بۇنداق. قىلىدۇ ھهزهر ئېلىشتىنئىسمىنى تىلغا  قېينىئانىسىنىڭ ۋه قېينىئاتا بولغۇچى كېلىن
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 بىرىنىڭ -ئارىسىدا بىر  خوتۇنالر - ئهر. ھېسساپلىنىدۇ ھورمهتسىزلىك چوڭقىلىنغان   ئۇالرغا

ئىسمىنى  ئهرلىرىنىڭئاياللىرى  ئۇيغۇر: مهسلهن. شۇنداقتۇر تېخىمۇبولسا ئىسمىنى چاقىرىش 

 ئهر بىزنىڭ"، "كىشى بىزنىڭ"، "ھېلىقى"، "دادىسى" كهلسهچاقىرشقا توغرا . ئالمايدۇتىلغا  ئادهتته

، "ئانىسى"چاقىرىشتا  خوتۇنلىرىنى ئهرلهر. ئىشلىتىدۇ سۆزلهرنى دېگهندهك... " ھوي"، "خهق

 يهنه. ئىشلىتىدۇ سۆزلهرنى دېگهندهك... " قۇشناچىم"، "خوتۇن بىزنىڭ"، "ھېلىقى"، "ئۆيدىكى"

ئىسمىنى  تهرهپنىڭئىسمىنى ئاتاشتا قارشى  بىرىنىڭ –بىر  خوتۇن بىلهن ئهر ئائىلىلهرده كۆپلىگهن

 .تارقالغان كهڭ بهك ئهھۋالمۇئاتايدىغان  ئالماشتۇرۇپئىسمىغا  بالىنىڭياكى قىز  ئوغۇل ئۆيدىكى شۇ

 ئوغۇل بالىسىنىڭ يالغۇزئىككىسى  ھهر خوتۇن - ئهر ئۇنداقتابار بولسا،   پهرزهتبىرال  ئۆيده ئهگهر

 پهقهت ئهگهر. بار ئهھۋالچاقىرىدىغان  بىلهنئىسمى  ئۇنىڭ،  قهتئينهزهر بولۇشىدىنياكى قىز 

، "اتهمخانپ": مهسىلهن(ئاممىباپراق  تهرهپكهقارشى  ھهرئىككهيلهن ، ئۇنداقتابالىسى بولمىسا

چاقىردىغان  بويىچه شۇ قويۇۋېلىپئىسىمدىن بىرنى ) دېگهندهك.... ،"مهمىتاخۇن"، "ئايشهمخان"

 سانىنىڭ قىلىدىغانالرنىڭتوي  مۇھهببهتلىشىپ ئهركىن دهۋرلهرده يېقىنقى ئهمما. بار ئهھۋالمۇ

رىش ئادىتى چاقى ئۇدۇلالئىسمىنى  بىرىنىڭ -بىر  خوتۇنالر ئهر، ئهگىشىپ ئېشىشىغا كۈنسېرى

  . ئومۇمالشماقتا

 ئۇالرنىڭ ئۇيغۇرالر. ئهھۋالدۇرتارقالغان بىر  كهڭ بهك ئادىتىدهئاتاق  ئۇيغۇرالر – لهقهم 

 خۇسۇسىيىتى كهسپيئايرىمىسى،  يۇرت، مىجهزى، خاراكتېرىئاالھىدىلىكى،  فىزولوگىيهلىك

يارىشا  ئۆزىگه ئادهمنىڭ چهكۆپىن ئۇيغۇرالردا. قويىدۇ لهقهم ئاساسهن بهلگىلىمىلهرگهقاتارلىق 

 ۋه سىڭمهيدۇ ئادهمگه ئۇ ئۇ،  كهلمهيدىكهنماس  تۇلۇق ئادهمگه ئۇ لهقهم ناۋادا. بولىدۇ لهقىمى

 بىرقانچه ئۇبولسا،   لهقهم مۇۋاپىق بهك ناۋادا. كېتىدۇ ئۇنتۇپئاسانال  كىشىلهرمۇ. ئۆزلهشمهيدۇ

ماقال  دېگهن" قويىدۇخىزىر  لهقهمنى" رالردائۇيغۇ. قالىدۇ بولۇپنىشانى  جهمهتنىڭبىر  ئهۋالتقىچه

 دېگهندىن بولىدۇبىلگىلى  ئهھۋالىنى ئومۇمىي كىشىنىڭبىر  لهقهمدىن قويۇلغانياخشى  بۇ. بار

 بولۇپياخشى  ، مهنىسىچىرايلىق ھهممىسىال لهقهملهرنىڭقويىدىغان  ئۇيغۇرالر. بېرىدۇ دېرهك

 كىشىلهر لهقهملهرنى قويۇلغان ئاساسهنىزلىقىغا ئاج خاراكتېرياكى  ئهيىبىجىسمانىي . كهتمهيدۇ
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باياندىن  قىسقىچه يۇقىرىقى. قىلىدۇ پهرھىز ئىمكانقهدهرئاتاشتىن  بىۋاستهقارىتا  ئېگىسىگه لهقهم

بىرىنى ئاتاشتا  -بىر  لهردهمۇناسىبهت ئادهتتىكىئارا  كىشىلهر ئۇيغۇرالر، بولىدۇكى كۆرۈشكه

 ۋهئىسمى  ئۆز ئىنسانلىرىنىڭ دهۋر قهدىمكى ئهمما. رىشىدۇتى سۆزلهشكهسىلىقراق  ئىمكانقهدهر

 مۇقهددهسئىسمىنى  ئۆز ئهكسىچه، ئۇيغۇرالر ئادىتىنىڭ پهرھىز ئاتىماسلىقتهكئىسمىنى  باشقىالرنىڭ

ئىسمىنى  كهلتۈرىشىنى، ئۆز ھاقارهتئىسمىغا  ئۆز ، كىشىلهرنىڭقاراپ دهپبولمايدىغان   چېقىلغىلى

 بىلهن سۆزلهر دېگهندهك" ھهي"،"ھوي"شنى ياكى ئىسمىنى ئاتىماي ئاتا ئۆزگهرتىپ قهستهن

چىرايلىق ئاتاپ ، توغراتۇلۇق، ئىسمىنى  بىرىنىڭ - ئارا بىر  كىشىلهر. ياقتۇرمايدۇئاتاشنى زادىال 

  . سانىلىدۇ بولۇپ ھۆرمهتقىلنغان  ئېگىسىگهچاقىرىش ئىسىم 

 ۋه ئۇلۇغ نهزىرىده ئىنسانالرنىڭ ىدائىيئىبت تۇتېم :ئاتىماسلىق ئۇدۇلنامىنى  ھايۋاننىڭ بهزى

 ئۇنىئادىتى  پهرھىزلىكقارىتا  تۇتېمغا ئىنسانالرنىڭ ئىبتىدائىيبولۇپ،  نهرسه مۇقهددهس

 تهرهپته ئۈچتىلغا ئالماسلىق قاتارلىق  بىۋاستهنامىنى  ئۇنىڭ ۋه يېمهسلىك گۆشىنى،  ئۆلتۈرمهسلىك

 ئهڭ ، ئۇنىتىلغا ئالماي بىۋاستهنامىنى  ھايۋاننىڭ بولغۇچى تۇتېم قهۋملهر قهدىمكى. ئىپادىلىنىدۇ

 خهلقلهردهتىللىق  تۈركىي بۆره. ئاتىغان بىلهن سۆزلهر بىلدۈرىدىغان تۇققانچىلىقنى يېقىن

 دهپ" بۆره" خهلقلهر تۈركىي قهدىمكى بولۇپ، ئۇنى ھايۋانبولغان  سازاۋهر تېۋىنىشكه ئومۇميۈزلىك

قارا "،  "قاشىقىر" بۆرىنىھازىرقى قازاقالر : مهسىلهن. ئاتىغان نبىلهباشقا نامالر  ، بهزىدهئاتىماي

 مهيدان"، "قۇرۇت"بولسا  مىللهتلهر تۈركىيباشقا . ئاتايدۇ دهپ" ھۇۋلىما"، "قۇالق سېرىق"، "قۇالق

 تۇتېم ئۇيغۇرالردا. ئاتايدۇ بىلهننامالر  دېگهندهك...  " ئاغزى قارا"، "يۈتكهنئاتى "، "ئىتى

ئىسمى  ئۆز بۆرىنىبولغاچقا،   يۈتكهن بالدۇرراققارىغاندا  خهلقلهرگه تۈركىيقا باش چۈشهنچىسى

 ھايۋانالردىنباشقا  ئۇيغۇرالردا. كۆرۈلمهيدۇ ئهھۋالئاتايدىغان  باشقىچه. ئاتاۋېرىدۇ بىۋاسته بىلهن

 دېسه" أۆد" ئۆمۈچۈكنىقارىغاندا  ئېيتىشالرغا. بار ئادهتئاتىمايدىغان  دهپ" أۆد" ئۆمۈچۈكنى

" ئېشهك سېرىق" يهنهتاشقىرى  دېيىشتىن" چايان"چاياننى  ئۇيغۇرالر يهنه. چېقىۋاالرمىش ئۆمۈچۈك

 ئاتىغۇچىنىئىسمىنى  كېلىپ ، ئۇالرنامى ئاتالسا ھايۋاننىڭ شۇ ھهممىسىده بۇالرنىڭ. دهيدۇ

" ڭگۇزتو" ۋه" چوشقا" يهنه ۋاقتىداتاماق  ئۇيغۇرالر. مهۋجۇد ئىشهنچ سېھرىي چېقىۋالدۇ، دېگهن
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 ئۈچۈن ئۇلۇغالشقىلىش چوشقىنى  بۇنداق. ئاتىمايدۇ بىۋاستهئىسىملىرىنى  ھايۋان دېگهندهك

ئىسمىنى ئاتاش غىزالىنىش  ، ئۇنىڭقارىغانلىقى دهپ نهرسهنىجىس  ئۇنى ئهمهس، بهلكى

  . ئۈچۈندۇرقويىدىغانلىقى  يهتكۈزۈپ تهسىر كهيپىياتىغا

 ئۆزلىرىنىڭباشقىالرغا  جهريانىدا ئاالقهىمائىي ئىجت ئۇيغۇرالر :ئاتىماسلىق دهپ" مهن"  

 ئىمكانقهدهرئىبارىسىنى ئىشلىتىشتىن " مهن"ھالدا  بېرىۋاتقاندا، بىۋاستهبايان قىلىپ  ئهھۋالىنى

... ، قارىشى مۈلكى، غهلىبىسى، كۆز –مال تاۋاباتى،  – ئائىله ئۆزىنىڭ بولۇپمۇ. تارتىدۇ ئۆزىنى

 مېنىڭ"، "ئۆيۈم مېنىڭ"، "خوتۇنۇم مېنىڭ"، ايان قىلغانداب ئهھۋالالرنىياخشى  ھهققىدىكى

" مهن". ئىشلىتىدۇئازراق  سۆزلهرنى دېگهندهك... ، "پىكىرىم مېنىڭ"، "بېغىم مېنىڭ"، "ئۇلىغىم

 تهۋهلىكىنى نهرسىلهرنىڭ مهلۇم بىلهن سۆز ئۇقۇمىدىكىبىرلىك  شهخسبىرىنچى  بۇ ئىبارهتدىن 

ۋهجىدىن، چىقىپ قالىدىغانلىقى  تۈس قىلىۋاتقاندهك كۆز – كۆز نىنهرسى مهلۇم بىلدۈرسه، ئۇنىڭدا

 بىرىكمىلهرنى يۇقىرىقى جۈملىسىده شۇنىڭ. ئىشلىتىدۇئىبارىسىنى " بىز"ئورنىغا  سۆزنىڭ شۇ

 شهكىلده دېگهندهك... ، "ھويال بىزنىڭ، "ئۆي بىزنىڭ"، "ئۇالغ بىزنىڭ"، "خوتۇن بىزنىڭ"

 تۆۋهن ئۆزىنىئورنىغا  سۆز شۇ شهكلىخىل  بىرې يهنه لىقنىڭئالماسنى تىلغا " مهن". ئاتايدۇ

، .)سۆزدۇر مهنىسىدىكى" كهمبهغهل" ئهرهبچه بۇ(" پېقىر" ئىبارىلهردىن مهنىسىدىكى تۇتۇش

 بۇ. ئىشلىتىدۇالرنى .) سۆزدۇر مهنىسىدىكى" يوشۇرۇنماق"، ياكى "يوشۇرۇش" بۇ(" كهمىنه"

قارشى  ۋه كهمتهرلىكنى تېخىمۇقارىغاندا  گه" بىز" ه، ئۇئىشلىتىلسئورنىدا  نىڭ" مهن" ئىبارىلهر

  . ئىپادىلىيهلهيدۇ ھۆرمهتنىبولغان  تهرهپكه

 كۈچلۈكناھايىتى  ئىچىده خهلقلىرى مىللهتقايسى  ھهر :ئاتىماسلىق بۇزۇپنامىنى  مىللهت

ىر ب سهۋهبىدىن، ھهربار بولغانلىقى  تۇيغۇسىمىللىي ئىپتىخارلىق  ۋه تۇيغۇسى سۆيۈش يۇرت

 ئادهتلهرقىلىدىغان  پهرھىزئالغان ئاتاقالردىن  تۈسىنى ھاقارهت ئاتىلىشىدىمۇ نامىنىڭ مىللهت

 ۋه  قهبىلهقايسى  ھهر شهكىللهندۈرگۈچىمىللىتىنى  ئۇيغۇرنام  دېگهن" ئۇيغۇر". ساقالنغان

 مىللهتباشقا  نامىنىڭ مىللهت ئۆزلىرىنىڭ كېيىن، ئۇيغۇرالرقالغانىدىن  بولۇپئورتاق نام  قهۋملهرگه

 ئۇرخۇن دهۋرىده سۇاللىسى تاڭ. بۆلگهن كۆڭۈلچىرايلىق ئاتىلىشىغا  ۋهتوغرا  تهرىپىدىن خهلقلهر ۋه
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 ئاھاڭتىلىدىكى  خهنزۇ سۆزنىڭ دېگهن" ئۇيغۇر" سۇاللىسىدىن تاڭ خاقانلىرىنىڭ دۆلىتىنىڭ ئۇيغۇر

回“ هرتىپئۆزگغا  ”鹘“ مهنىسىدىكى" شۇڭقار" خېتىنى ”纥“دىكى  ”回纥“ تهرجىمىسى

鹘”  ئۇيغۇرالر. مىسالىدۇرتىپىك  پىكىرنىڭ بۇقىلىشى  تهلهب پۈتۈشنى تارىخنامىلهرگه ۋهئاتاش 

 ھهممىسى ئۇيغۇرالرنىڭئىلگىرى  ھهمدهئايالنغان  مىللهتكه مۇسۇلمان كېيىن ئهسىرلهردىن - 10

 غۇرالرنىڭئۇي تارىخنامىلىرىده خهنزۇ ، بهزىبولغاچقا يۈرىيدىغان كېيىپباش كىيىم  دېگۈدهك

 ۋه يېزىلغان دهپمۇ) قاتارلىق كىتابالردا 《三州辑略》مهسىلهن، ( ”缠头回鹘“ يهنهئىسمى 

" ئۇيغۇرالر ئورۇۋالىدىغان بىلهن چۈمبهلياكى  سهلله بېشىنى" خهنزۇالردا تىنسهۋهب مۇشۇ. ئاتالغان

 مهنىده ياكى ئاددىي ئىشلىتىلگهن مهنىسىده ھاقارهت ئۇيغۇرالر سۆزىنى" چهنتۇ" مهنىدىكى دېگهن

 ھهمئاتىلىشىنى خالىمايدىغان  نامىنىڭ مىللهت بىلهن سۆز قهتئىينهزهر، بۇ ئىشلىتىلگهنلىكىدىن

، ئوخشاش شۇنىڭغا خۇددىي. شهكىللهندۈرگهن ئادهتنىقىلىدىغان  ھېس ھاقارهت ئۇنى

 قالىدىغانلىقىنىمۇئاتىلىپ  دهپ" سارت" تهرىپىدىن مىللهتلهرباشقا  بهزىده ئۇيغۇرالرنىڭ

قىلىپ قويىدىغان بىر ئاتاش  پهيدا كهيپىياتىئوخشاشال بىزارلىق  ئۇيغۇرالردا ىمىزكى، بۇمۇكۆر

نامى  ئۆزگىچه قويۇلغان تهرىپىدىن مىللهتلهرباشقا  مىللهتنىڭبىر  ئومۇمهن، ھهر. ئۇسۇلىدۇر

تاش ئا مىللهتلهرنىباشقا  بىلهننامالر  خاراكتېرلىك بىرگه، لهقهم بىلهن شۇنىڭ. مۈمكىن بولۇشى

  . مۈمكىن كېلىشىمۇ ئېلىپزىيان  گهمۇناسىبىتى مىللهتلهتر

 ھهمقاراشتىن  دهپقىسىمى  تهركىبىيبىر  ئادهمنىڭئىسىمنى  ھهم پهرھىزلىرىئاتاق ، قىسقىسى

،  ھايا،  ئهدهپ ھهمدهقاراشتىن  دهپ بولىدۇ مۇقهددهس ئىسمىمۇ نهرسىلهرنىڭ مۇقهددهس

ئاتاق  تۇرغان بولۇپ مهۋجۇد دهۋردهھازىرقى   ،بولۇپچىققان  كېلىپ سهۋهبىدىن يوسۇن

  . كهتكهنيىراقلىشىپ  كۆپ مهنىسىدىن ئىبتىدائىي ئهسلىدىكىقىسىمى  كۆپ مۇتلهق پهرھىزلىرىنىڭ

  ئادهتلىرىتىل  پهرھىزلىكئائىت  سۆزلهرگه شۇم. 2

 كهلگهنبارلىقىغا ئىشىنىپ  كۈچى سېھرىي ئاالھىده تىلنىڭتارتىپ  قهدىمدىن ئۇيغۇرالر

 سۆزنىڭبىر يامان  ھهرچىققان  ئېغىزدىنئىپادىلىرى  قاراشنىڭ تۈپ بۇئارىسىدا  خهلق،  ولۇپب

 شۇم مهلۇم سهۋهبىدىن قورقۇنچ ۋه ، ۋهھىمهئىشىنىش كېلىدىغانلىقىغا ئېلىپ ئاقىۋهتيامان 
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 سۆزلهرنى شۇم كهلمهيدىغانماس  ئهھۋالغا شۇ ئهھۋالدا ئاالھىدهقىلىشتىن ساقلىنىش،   سۆزلهرنى

  . ئىبارهتقاتارلىقالردىن  چهكلىنىشقىلىشتىن 

 نهس شۇ ئهنهبىلىپ،   دهپ نهس ۋاقىتالرنى مهلۇم مۇقهددهس ۋاقىتالرنى مهلۇم ئۇيغۇرالر

 سائهت ئېغىزدىن" ئهھۋالنى بۇنداق. قىلىدۇ ئېھتىيات بهكقىلىشتىن  سۆزلهرنى شۇم مهلۇمچاغالردا 

تهجرىبىلهر، ساددا ئاسترونومىيىلىك " سائهت" تقاندىيىلۋا يهرده بۇ. ئاتايدۇ دهپ" كېتىشچىقىپ 

 قۇتلۇق، خهيرلىك كۈندىكى مهلۇم تۇنۇلغان بويىچهقاراشالر  خۇراپىي ھهققىدىكى ۋاقىت ۋهتىل 

 ئېغىزدىن پهيتلهرده خهيرلىك كۈنلهرده قۇتلۇق شۇ ئهنه بولۇپ دهقىقىلهر شۇم، نهسياكى  پهيت

 ئېغىزدىن پهيتلهرده شۇم، نهس. كۆرۈلىدۇ دهرھال ىمىئۈن شۇنىڭ كهتسهچىقىپ  گهپياخشى  بىرهر

 خهلق بۇمانا . كۆرۈلىدۇئىپادىسى  سۆزنىڭ ئهشۇ دهرھال ، ئهمهلىيهتتىمۇچىقسا گهپيامان  بىرهر

 مهلۇم بىلهن سۆز ئېيتىلغان" مهنىده شۇ دېگهنلىك" سائهت". تۇر" سائهت" چۈشهنچىسىدىكى

 بىلهنيامانلىق  مهلۇم سۆزلىگهنده كىشىلهر. لىكتۇردېگهن" قالماق كېلىپماس  ئهھۋال ئهمىلىي

 سۆزنى شۇم بىرهر بىرهرسى ئهگهر. قىلىدۇ ھهزهرقىلىشتىن ئىنتايىن  سۆزلهرنى شۇم لىكمۇناسىبهت

 دهپ" يهنه كهتمىسۇنچىقىپ  سائهت ئېغىزىڭدىن"، "تاش ئاغزىڭغا" دهرھالباشقىالر ، قىلىپ سالسا

 دهپ" قالغاي بولۇپ سائهتچىققىنى  ئېغىزىڭدىن"قىلغاندا  زنىسۆ خهيرلىك بىرهر. بېرىدۇ رهددىيه

،  بولۇپ كهڭرىدائىرىسى ناھايىتى  سۆزنىڭ شۇميامان  ئومۇمهن. ئىپادىلهيدۇ ئارزۇسىنى

 مهيلى شۇڭا. بولىدۇرولى  كېلىش ئېلىپ ئاقىۋهتقالسا،  يامان  كېلىپ ئۇدۇل بىلهن" سائهت"ظذ

قازا قاتارلىق بولسۇن، ئۆلۈم، كېسهللىك، ئاپهت، قىلىپ ياكى چاقچاق  بولسۇن تهرزده كهسكىن

  . چهكلىنىدۇ قهتئىيقىلىشتىن  سۆزلهرنى بىلدۈردىغان مهنىلهرنى

ئورنىغا ئالمىشىپ  ئۇالرنىڭ ۋهتىلالر  پهرھىزلىكغارايىپ  - ،  ئاجايىپ رهڭگارهڭتىلدا 

 ۋه" ئۆلۈم"ئىيتقاندا  چۈنئۈتىل بولۇپ،  كۆپئىنتايىن  سۆزلهر، ئىۋفىمىزىمالرسىلىق  كېلىدىغان

تىلغا  ئۆلۈم. ئوبيېكىتتۇرقىلىنىدىغان  پهرھىزقاتتىق  ئهڭ ئۇقۇمالر لىكمۇناسىبهت بىلهن ئۇنىڭ

ياكى  ئۆلگهنلهرگه كىشىلهر. ئازابلىنىدۇ ۋه تولىدۇ، ھودۇقىدۇ قايغۇغا كىشىلهرھامان  ئېلىنغان

. قىلىدۇ ئېھتىيات ئېلىشتىنتىلغا  سۆزنى بۇ ئىبارهتدىن " ئۆلۈم" ئىمكانقهدهرقارىتا  تىرىكلهرگه
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 بېزهپ ۋه سۈپهتلهپنى " ئۆلۈم"چىقىپ  تېپىپ سۆزلهرنىھالدا باشقا  مۇناسىپ شۇنىڭغا

ئېلىندىكهن، تىلغا  ئۇدۇلالباشقا ئىشالر  لىكمۇناسىبهت ئۇنىڭغا ۋه ئۆلۈم ئهگهر. ئىپادىلهيدۇ

يامان  تېخىمۇقالسا  كېلىپتوغرا " تسائه" ئهگهر.  قويىدۇقوزغاپ  قايغۇ، ھودۇقۇش كىشىلهرده

ئالمىشىدىغان  ئۇنىڭغا بىلهنتىل  پهرھىزلىك. قارىلىدۇ دهپ مۈمكىنچىقىرىشى  كهلتۈرۈپ ئاقىۋهتنى

 ۋه ، يۈزهكىيبولسا تاشقىي سۆزلهرئالمىشىدىغان . تۇرىدۇ بولۇپ مهۋجۇد ۋاقىتتاتىلدا بىرال  سۆزلهر

 ، ئۆلۈمباشقا ئۇنىڭدىن. بولىدۇ ماھىيهتلىك ۋه رۇنيۇشۇتىل بولسا  پهرھىزلىك. بولىدۇ شهكلهن

 سۆزلىگۈچىنىڭ ھهمدهسىنىپىي ئورنى  ۋهئىجتىمائىي ، ساالھىيىتىئېتىقادى،  ئۆلگۈچىنىڭ سۆزى

 سۆزلهرھالدا باشقا  لىكمۇناسىبهت بىلهنقاتارلىقالر  ، ھېسسىياتىسهۋىيهسى ئېتىقادى، مهدهنىيهت

،  "بولماق ۋاپات": قىلىدۇ ئىپاده مۇنداقسىلىقالپ  سۆزىنى" ئۆلۈم" ئۇيغۇرالر. ئالمىشىدۇ بىلهن

، "ئىچمهكشارابى  ئهجهل"، "بولماق قۇربان"، "بولماق شېھىت"، "قازا تاپماق"، "قازا قىلماق"

، "توختىماق سوقۇشتىن يۈرىكى"، "ئۈزۈلمهك نهپىسى"، "تىنىقى توختىماق"، "ئۆچمهكچىرىغى "

، "قىلماق بهندىچىلىك"، "قىلماق سهپهر ئاخىرهتكه"، "كهتمهك دۇنياغا ئۇ"، "ئۆتمهك ئالهمدىن"

 خۇدانىڭ"، "كهتمهك جهھهننهمگه"، "بولماق جۇداجاندىن "، "جان چىقماق"،  "قىلماق رىھلهت"

جان "، "قىلماق تهسلىمجان "، "ئۈزمهكجان "، "كۆرمهك ئۇدۇنيادا ئۆزىنى"، "كهتمهك دهرگاھىغا

. قاتارلىقالر" كهتمهكچاچراپ "، "توشماق كۈنى"، "يهتمهك جهلئه"، "توشماق ئهجىلى"، "بهرمهك

" كهتمهك ئۆلۈپ"، "قالماق ئۆلۈپ" يهنهباشقا  ئۇسۇلىدىن ئىپادىلهشخىل  يهتته يىگىرمه يۇقىرىقى

 سۆزلهر پهرھىزلىكئوخشاش  كه" ئۆلمهك" يهنىال بۇالر،  بولۇپبار  شهكىللهرمۇقاتارلىق 

. ئىگه مهنىلىرىگه تۈسئوخشىمىغان  سۆزلهرئالمىشىدىغان  گه "ئۆلۈم" يۇقىرىقى. لىنىدۇھېساب

 سۆزلهر ئېۋفېمىزىملىق دىگۈدهك ھهممىسى سۆزلهرنىڭئىشلىتىدىغان  ئالماشتۇرۇپ سۆزىگه" ئۆلۈم"

 ئۇيغۇرالرنىڭ. سۆزلهردۇر ئىگه مهنىسىگه ھاقارهت ۋه سهلبىي تېخىمۇبولسا  بهزىلىرى،  ئهمهس

: بار ھېكايهقىزىقارلىق بىر  مۇنداق ھهققىده ئۇسۇلى ئىپادىلهش ىلهنب سۆزلهرباشقا  سۆزىنى ئۆلۈم

 چۈشۈپچىشى  ھهممهبىر چىشىدىن باشقا  ئۇدۇلدىكى كۈنىبىر  ئۇ،  ئىكهنبىر پادىشاھ بولغان 

 تهبىر چۈشىگه ، بۇچاقىرتىپ ۋهزىرلىرىنى ھهممهئوردىدىكى  ئۇ ئهتىسى. كۆرۈپتۇ چۈش كېتىپ
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 سىلىنىڭقارىغاندا،   مهنىسىدىن ، چۈشلىرىنىڭپادىشاھىم ئۇلۇغ": رۋهزىرله. بۇيرۇپتۇ بېرىشنى

. دهپتۇ"  كېتىدىكهن ئۆلۈپ بۇرۇن ئۆزلىرىدىن ھهممىسى تۇغقانلىرىنىڭ -  ئۇرۇغ ۋهباال  - خوتۇن

. بويرۇپتۇقىلىشقا  جۇدا تېنىدىنكاللىسىنى  بولۇپ، ئۇالرنىڭ دهرغهزهپپادىشاھ  ئاڭلىغان گهپنى بۇ

، پادىشاھىم ھۆرمهتلىك". سوراپتۇ تهبىر چۈشىگه ئۇنىڭدىنچاقىرتىپ  ئهپهندىمنى ئاندىن پادىشاھ

 ئۇزۇن ئۆمرىدىن تۇغقانلىرىنىڭ - ئۇرۇغباال  - خوتۇن ئۆمرى ئۆزلىرىنىڭ،  مهلۇمكى چۈشلىرىدىن

،  بولۇپ خۇرسهن جاۋابىدىن ئهپهندىنىڭپادىشاھ . ئهپهندى بېرىپتۇ تهبىر دهپ." بولىدىكهن

 ئۇنى ۋه ئاقىۋىتى قىلشنىڭ سۆزلهرنى پهرھىزلىك ھېكايىدىن بۇ. بىرىپتۇئىنئام  كۆپ ئۇنىڭغا

  . كۆرهلهيمىز نهتىجىنىبولىدىغان ياخشى  پهيدا ئىپادىلىگهنده بىلهن ئۇسۇلالرسىلىقالپ،  باشقا 

 شۇم ئهتىگهنده. قىلىدۇ تهشهببۇسقىلىشنى  سۆزلهرنى ، خهيرىلىكتوغرا سهھهرده ئۇيغۇرالر

 سهھهر چۈنكى. جورۇيدۇ قالىدۇ، دهپ بېرىپ يۈز كۈنى شۇ شۇملۇقخىل  ۆزلىسه، شۇس سۆزلهرنى

 ، ئۇنىڭباشالنمىسا خهيرلىك بېشى ئىشنىڭ بولۇپ، ھهربىرباشلىنىشى  ئىشنىڭ ھهممه كۈندىكىبىر 

 پارىڭىنى شهيتانالرنىڭ - جىن  كهچلهرده ئۇيغۇرالردا. قايدۇ دهپ بولمايدۇياخشى  ئاقىۋىتىمۇ

  . ئىكهن" كېلهرقىلسا جىن  گېپىنى جىننىڭ" چۈنكى. بار ئىشمۇقىلىدىغان  هرھىزپقىلىشتىن 

 سانالرنىڭ. بار مهنلىرى شۇم ھهم،  خهيرلىك ھهم ئىشهنچلىرىده خهلق سانالرنىڭ

 بىلهنياكى تاقلىقى  جۈپ ئۇالرنىڭ بولۇشى ئىگه خۇسۇسىيىتىگه شۇملۇقياكى  خهيرلىك

 ئهۋزهلسانالردىن  جۈپتاق سانالرنى  بۇيانتارىختىن  ئۇيغۇرالرنىڭ،  بولۇپ لىكمۇناسىبهت

تىلغا  كۆپرهكنىكاھ ئىشلىرىدا  تۈكۈنتوي ئائىله، سانالر  جۈپ ئادهتته. بار ئهنئهنىسى كۆرۈش

 ئادهتلىرى، تۇرالغۇ تۇغۇت ساھهلىرى، جۈملىدىن مۇھىم تۇرمۇشنىڭتاق سانالر  ئهمما. ئېلىنىدۇ

  . قوللىنىلىدۇ كهڭ بهكئىشلىرىدا ... ، چىراغ – زىرهيېتىم، نه -  كېچهك، ئۆلۈم -كىيىم 

بىر  چهكلىنىدىغان ئىچىده ئادىتىنىڭ خهلققىلىش  سۆزلهرنى شۇم ئادهتلىرىدىكىتىل 

قاراپ  پهرقىگه ، ۋاقىت، ئادهت، كهسىپرايون ئادهتلىرىتىل  پهرھىزلىك ئهلۋهتته. تهرهپتۇر

 قىلغىلىمۇ تهھلىل بويىچه ئۆلچهمبىر  يۇقالقۇ  -قارا  ئۇالرنى شۇڭا. ئالىدۇ تۈسئوخشىمىغان 

  . بولمايدۇ
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  ئادهتلىرىتىل  پهرھىزلىكئائىت  سۆزلهرگه ھاقارهتلىك. 3

  بولۇشىنى سۆز پهرھىزلىك سۆزلهرنىڭبىر قىسىم  تۇيغۇسى شهرهپ ۋه نۇمۇس ئىنسانالرنىڭ 

رغا ئاالقىدار ئىشالشهيئىلهر،  لىكمۇناسىبهت ئۇنىڭغا ۋهجىنىس  سۆزلهر بۇنداق. بهلگىلىگهن

 مۇقهددهس ۋه شهيئى سۆز، مۇقهددهسئاچىدىغان  ئهيىبىنى سۆز، كىشىلهرنىڭ پهرھىزلىك

  . ئىپادىلىنىدۇ شهكىلدهقاتارلىقالر  سۆزئائىت  ئۇقۇمالرغا

 دهپئىش  ، نۇمۇسلۇقناپاك پائالىيهتجىنىسي  ۋه ئهزالىرىجىنىس  ئىشهنچلىرىده خهلق

ۋاقىتتا، بىر  بىلهن يوشۇرۇش پائالىيهتنىجىنىسىي  ۋه ئهزانىسي جىنى ، كىشىلهرقارالغان بولغاچقا

قىلماسلىق  پاراڭ ھهققىدهجىنىس . قىلىدۇ پهرھىز بهك قىلىشتىنمۇ سۆزلهرنىئائىت  ئۇالرغا يهنه

 كهلسهتوغرا  سۆزلهشكه ھهققىدهجىنىس  ناۋادا. تونۇلىدۇ سۈپىتىده بهلگىسى كۆرگهنلىكنىڭ تهربىيه

 مهسىلهن، ئۇيغۇرالر. ئىپادىلهيدۇ بىلهن سۆزلهر ، باشقىچهتىلغا ئالماي ستهبىۋا ئۇنى ئۇنداقتا

، )مهنىسىده" ئهرلىك" ئهرهبچه(" زهكهر"، "ئالدى پىشاپ"، "ئهۋهرهت" ئهزانىجىنسىي  ئهرلىك

" سايمان"ياكى " قورال" ئهرهبچه(" ئالهت"، )مهنىسىده" ئهزاسى كۆپىيىش" ئهرهبچه(" ئهزاتاناسىل "

 ئىپاده بىلهن سۆزلهر دېگهندهك... " نهرسه ھېلىقى"، "يهرجان "، "ئاستى"، "ئالدى" ،)مهنىسىده

، "ئالدى پىشاپ"، "ئهۋرهت"، تىلغا ئالماي ئۇدۇلالئوخشاشال  ئهزاسىنىجىنسىي  ئايالالرنىڭ. قىلىدۇ

 ھېلىقى"، "ئاستى"، "، ئالدى"يهرجان "، )مهنىسىده" يېرىق" ئهرهبچه(" فهرج"، "ئهزاتاناسىل 

 بىلهن سۆزى" پاقا"ئارىسىدا  ئۇيغۇرلىرى خوتهن. ئىپادىلهيدۇ بىلهن سۆزلهر دېگهندهك... ، "يهر

 يهردىكى بولۇپ، ئۇبار  ئادهت ئىپادىلهيدىغان رهۋىشته مهجازىي ئهزاسىنى كۆپىيىشئايالللىق 

 ئهزاغاي پاقىنى ئاياللىق جىنسى. قىلىدۇ پهرھىز ئېلىشتىنتىلغا  يېنىدا ئايالالرنىڭ" ئۇيغۇرالر

 دۇنياۋىيقاراش  دهپ سىمۋولى ئىقتىدارىنىڭ كۆپىيىش كۈچلىك ئۇنى ھهمدهئوخشىتىش 

پاقا  نهزىرىده مىللهتلهرباشقا  ۋه ، ياۋروپالىقالرمىسىرلىقالر بولۇپ، قهدىمكى ئىشهنچ كۆلهمدىكى

 خوتهن شهكلىده پهرھىز ئهھۋالنىڭ بۇ. تهققاسالنغان ئهزاسىغا كۆپىيىشئاياللىق  تۈردهئىزچىل 

 مهۋجۇد ئىشهنچنىڭ بۇنداق ئۇيغۇرالردىمۇ قهدىمكىئارىسىدا ساقلىنىپ قالغانلىقى  ئۇيغۇرلىرى

، "يىغاچ" ئهزاجىنسىي  ئهرلىكتىلىدا  ئۇيغۇر قهدىمكى. دهلىلدۇربولغانلىقىنى ئىسپاتاليدىغان بىر 
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 ئىستېمالىمىزدىن هكېيىنچ سۆزلهر بۇ ۋهھالهنكى. دېيىلگهن" سۇگرۇق" ئهزاسىجىنسىي  ئايالالرنىڭ

  . قالغان چۈشۈپ

جىنسىي  ئۇنداقتا، ئىكهنقىلىنغان  پهرھىز شۇنچىلىك ئۈچۈن ئېلىشتىلغا  ئهزانىجىنسىي  

نامى  ئاالقىنىڭجىنسىي  ئۇيغۇرالردا .ئىشتۇر چهكلىنىدىغان ئېلىنىشتىلغا  ئهلۋهتته پائالىيهتمۇ

 بىرگه"، "قىلماق ئاالقهجىنسىي " لالردائهھۋائوخشىمىغان  ئۇ ئېلىنماستىن، بهلكىتىلغا  بىۋاسته

" جىما قىلماق"، .)ئېيتىلىدۇ قىلىشقىمۇتوي  يهنه ئىباره بۇ(" باش قويماق ياستۇققابىر "، "بولماق

، "قوشۇلماق"، "زىنا قىلماق"، .)تۇر" قوشۇلماق" مهنىسىتىلىدىكى  ئهرهب نىڭ" جىما("

 ۋه" ئهتمهك"، 'قىلماق" يهنه غۇرالردائۇي. ئىشلىتىلىدۇ ئىبارىلهر دېگهندهك" جۈپلهشمهك"

. بار ئهھۋالئىشلىتىدىغان  كۆرسىتىشكه نىمۇناسىبهت جىنسىڭ ئىبارىلهرنىمۇ دېگهن' قېتىلماق"

جىنسىي  دهۋرده ئهينى سۆزلهرنىڭ مهزكۇر ده» تۈرك لۇغاتىت دىۋانۇ« كاشغهرىي مهھمۇد تىلشۇناس

قالغانلىقى  بولۇپ جۈملىسىدىن سۆزلهر ىزلىكپهرھ سهۋهبىدىنبارلىقى  مهنىسى كۆرسىتىشئاالقىنى 

. ئۆتىدىناماز  ئۇ. ئوڭلىدىئىشىمنى  مېنىڭ تهڭرى: ئهتتى“: بېرىدۇ مهلۇمات مۇنداق ھهققىده

 بۇ لېكىن. دهيدۇ' قىلدى' تۈركلهر. ئىشلىتىدۇ سۆزىنى ’ئهتتى‘بىر ئىشنى قىلسا  ئوغۇزالر. ئوغۇزچه

 سۆزنى دهپ، بۇ بولمىسۇن خىجالهت ن، خوتۇنالرئىشلىتىلگهنلىكتى ئاالقىگىمۇجىنسىي  سۆز

 شۇنداق سۆز بۇ.  ... ئىش قىلدى ئادهم: قىلدى“) 1○( 1○①”.كهچكهن ۋازقوللىنىشتىن 

 بۇ ، ئوغۇزالربولغاچقا كىنايهقىلىشىدىن  ئاالقهجىنسىي  بىلهن خوتۇن كىشىنىڭ ئهر ئىشلىتىلگهنده

 ئۇيغۇرالردىمۇھازىرقى   ②”.ئىشلىتىدۇ سۆزىنى ’ئهتتى‘ئورنىغا  نىڭ ’لدىقى‘قېچىپ،  سۆزدىن

 بىلدۈرۈشكهلىرىنى جىنسىي ئاالقىنى سۆز" ئهتتى" ۋه" قىلدى"ئوخشاش  شۇنىڭغا خۇددى

   .تارقالغاندۇر كهڭئادىتى  سۆزلهشئىشلىتىدىغان سىلىق 

 دېرهك يوشۇرۇن ئهزادىنياكى جىنسىي  ئهسلىتىدىغانجىنسىي ئاالقىنى  يهنه ئۇيغۇرالر   

 -  سۆز تهرهپلهردىكىقاتارلىق  ، تۇغۇتھامىلىدارلىقتهرهت، كىچىك  - ھېيىز، چوڭ بېرىدىغان

                                                        
توم  – 1نهشرى،  ، ئۇيغۇرچهئاي – 8يىلى  – 1980نهشرىياتى،  خهلق شىنجاڭ، »تۈرك لۇغاتىت دىۋانۇ«: كاشغهرىي مهھمۇد   ①

  .بهت – 231
توم  – 2نهشرى،  ۇرچه، ئۇيغئاي – 8يىلى  – 1980نهشرىياتى،  خهلق ، شىنجاڭ» تۈرك لۇغاتىت دىۋانۇ«: كاشغهرىي مهھمۇد   ②
  .بهت – 33
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 ئۇيغۇرالردا. قىلىدۇ پهرھىز سۆزلهشتىن ئۇدۇل ئۇھهقته ھهمئاتاشتىن  ئاشكاره ئوچۇق ئاتالغۇالرنى

 ئهرلهرگه ، بولۇپمۇباشقىالرغا ىكۆرگهنلىكىن ھېيىز ئۆزىنىڭقىزالر  - قالغان ئايال  كۆرۈپ ھېيىز

، "كۆرۈپتۇ ئادهت"ئاتىماي  دهپ" كۆرۈپتۇ ھېيىز" كهلسهتوغرا  سۆزلهشكه ھهقته ئۇ ناۋادا. ئېيتمايدۇ

. ئاتايدۇ بىلهن سۆزلهر دېگهندهك" قاپتۇ بولۇپيوق  مېجهزى"، "قاپتۇئاغرىپ "، "كۆرۈپتۇئاي "

 بولسىمۇ، ئهمما سۆز ئىگه مهنىگه ىي، كهڭئومۇم گهرچه سۆز دېگهن" تۇغماق"باشقا  ئۇنىڭدىن

 تۇغۇشىنى ئادهمنىڭ شۇڭا. ئاڭلىنىدۇئىشلىتىش بىر ئاز قوپال  بېۋاسته سۆزنى بۇ نىسبهتهنئايالالرغا 

، "كۆزهيمهك"، "كۆزۈكمهك"، "قىلماق تهۋهللۇد"، "يورىماق كۆزى"، "يهڭگىمهك"، "بوشانماق"

 تۇغۇشىنى ئايالنىڭ ئۇيغۇرالرمۇ قهدىمكى. هيدۇئىپادىل بىلهن ئىبارىلهر دېگهن" كوساتماق"

 دىۋانۇ« ھهقته بۇ. ئىپادىلىگهن بىلهن ئىبارىلهر دېگهن" يهڭگىمهك" ۋه" قۇرتۇلماق"، "تۇغۇرماق"

 خوتۇن. يهڭگىدى،  قۇتۇلدى.قۇرتۇلدى“: بار مهلۇمات مۇنداقدا » تۈرك لۇغاتىت

 تۇغسىمۇ، ئىستىئاره ھايۋانالر .تۇغدىباال  تۇغدى، خۇتۇن: تۇغۇردى“  ”..... يهڭگىدى

 تۇغۇشىغىال خوتۇنالرنىڭ پهقهت سۇز بۇ. يهڭگىدى: يهنىدى“. دېيىلىدۇ ’تۇغۇردى‘قىلىپ 

، الدى‘ ئېلىنىپ، ئۇنىڭغا ئېتى نهرسىنىڭ تۇغۇلغان نىسبهتهن ھايۋانالرغا. ئىشلىتىلىدۇ

" تۇغدى" تىلىدىمۇ رئۇيغۇھازىرقى  ①."بىلدۈرىدۇ قوشۇلسا، تۇغقانلىقىنى قۇشۇمچىسى ’لهدى

 تۇغقانلىقى ، ئايالنىڭئىشلىتىلىپ ئىبارىلهرسىلىق  يۇقىرىدىكى ئېلىنمايتىلغا  ئهينهن سۆزى

 ھايۋانالرغا ئىشلىتىلسىمۇ، ئهممائوخشاش  ئادهملهرگه ۋه ھايۋانالرغا سۆزى" تۇغماق". ئىپادىلىنىدۇ

 ھايۋانخىل  تهقدىردىمۇ، ھهر نئىشلىتىلگه سۆزى" تۇغدى" ھايۋانالرغا. خاسالشتۇرۇلىدۇ كۆپرهك

  .ئىپادىلهنمهيدۇئوخشاش  يهنىال تۇغۇشى تۈرىنىڭ

 - چوڭ ، ھهمدهقىلىپ تهسهۋۋۇرباغالپ  بىلهن ئهزاقىلىشنى جىنسىي  تهرهت ئۇيغۇرالردا

قىلغاندىن باشقا  پهرھىز ئېلىشتىنتىلغا  ئهزانىجىنسىي ، قاراپ دهپ نهرسهناپاك  تهرهتنىكىچىك 

، "تهرهتكىچىك "، "تهرهت چوڭ"، ئاتىماي دهپ" سۈيدۇك"، "پوق" تهرهتنىىك كىچ - چوڭ يهنه

 پهرھىز دېيىشتىن" سىيىش"ياكى " چىچىش"قىلىشنى  تهرهت. ئاتايدۇ دهپ" گهنده"، "نىجاسهت"

                                                        
  .قارالسۇن بهتلىرىگه -125 ۋه - 124، -123، توم -3بهت،  -106 ۋه بهت - 338توم  -  2 نىڭ» تۈرك لۇغاتىت دىۋانۇ«   ①
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بىر خىل ئاتاش  يهنه ئۇيغۇرلىرىدىكى شىنجاڭ جهنۇبى(" قىلماق زهر"، "قىلماق تهرهت"، قىلىپ

 بېرىپ يهرگه ھېلىقى"، "ئۆتمهكئارقىغا "، "سۇندۇرماق تهرهت"، "اققىلم ھاجهت"، )ئۇسۇلى

 - چوڭ ئۈچۈنقىزالر  بولۇپمۇ. ئىشلىتىدۇ ئىبارىلهرنى دېگهندهك... " بارماق ھاجهتكه"، "كهلمهك

  . ئىشتۇر پهرھىزلىك چوڭ بهك ئېلىشتىلغا  ئۇدۇل بېرىشنى تهرهتكهكىچىك 

. ئېلىندۇقاتتىق ئىغىر  بهككىشىنى تىلالش  ئېلىپتىلغا  ئاتالغۇلىرىنىجىنىس  ئۇيغۇرالردا

، "شاپاقچى"، "جاالپ"نامالردىن  شۇغۇللىنىدىغان بىلهنجىنسىي قااليمىقانچىلىق  بولۇپمۇ

 دېگهن" كۆت"، "ھېجىقىز"، "قوڭچى"ھاقارهتلهش، ئايالالرنى  بىلهن سۆزلهر دېگهن" پاھىشه"

 پائالىيهتبىنورمال جىنسىي دېمهك، . كۆرۈلىدۇان ئىنتايىن يام ھاقارهتلهش ئهرلهرنى بىلهن سۆزلهر

 پهرھىزلىك مهلۇمتىلدا  ھهم پائالىيهتمۇنورمال جىنسىي ، ئىش سانىلىپ قالماي پهرھىزلىكتىلدا 

  .لىنىدۇھېساب بولۇپئىش 

 پهرھىزقىلىشتىن  سۆزلهرنى ئىگه تۈسىگه ھاقارهت تهرهپلهردهئارىسىدا باشقا  خهلقى ئۇيغۇر 

 ھايۋانالرنىڭقاتارلىق " كاال"، "چوشقا"، "ئىت"، "ئېشهك" ئۇيغۇرالردا. بار المۇئهھۋقىلىدىغان 

 بىلهنناملىرى  ھايۋانالرنىڭ شۇ ئادهتته. سانالمايدۇتىلالش ياخشى ئىش  كىشىلهرنى بىلهنناملىرى 

 بىرگهناملىرىنى  ھايۋانالرنىڭ يۇقۇرۇقى بىلهنئىسىملىرى  ئادهم مهلۇمتىلالش ياكى  كىشىلهرنى

 سۆزلىرى ھاقارهتئىشلىتىلىدىغان  كۆپ" ئىت"، "ئېشهك" ئىچىده بۇنىڭ. چهكلىنىدۇ ئېلىشىلغا ت

بولسا " كاال". ئىشلهتمهيدۇ بولسىمۇ دهرغهزهپ قانچه ھهرئارا  مۇسۇلمانالر سۆزىنى" چوشقا"بولۇپ، 

قىلماي  گهپ سهۋهبىدىنئىچكى مايىللىقى  ، مېجهزىنىڭئوسال خۇيىنىڭ ئادهمنىڭ مهلۇم

 ھايۋاننىڭھارام  ، ئۇيغۇرالرداقارىغاندا ئومۇمهن. ئىشلىتىلىدۇقارىتا  ئهھۋالالرغا رىۋالىدىغانتۇ

 مۇقهررهرئارا  ، كىشىلهرقىلىنىدىغان ھهزهرئىنتايىن  ھاقارهتلهش كىشىلهرنى ئېلىپنامىنى تىلغا 

  .ئهھۋالدۇرچىقىرىدىغان  كهلتۈرۈپھالدا ئىتتىپاقسىزلىقنى 

. بولىدۇ شهكلى شهكلى، ھاقارهت ئهركىلهتمه ئىسىملىرىنىڭكىشى  ىئادهتتىك ئۇيغۇرالردا

، "زورهك"، "زورهم"، "توختهك"، "توختهم"، "ئايشهك"، "ئايشهم"، "پاتهك"، "پاتهم:"مهسىلهن

") غوپۇرهك"ياكى (" غوپهك"، ")غوپۇرۇم"ياكى (" غوپهم"، "زۇننۇق"ياكى  "زۇننهك"، "زۇننهم"
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 يۈزىگه يۈزىدىنئىسمىنى  كىشىنىڭ شۇئالدىدا  باشقىالرنىڭ هركىشىل تىنسهۋهب شۇ. دېگهندهك

 بىلهن شهكلى ھاقارهت قوشۇلغان ئۇالنمىالر سهتلهشتۈرگۈچىياكى باشقا " ئۇق-"، "ئهك-"

 غهزىبىنى تهرهپنىڭقارشى ، سانىلىپ ھاقارهتقىلىنغان  كىشىگه شۇ ، بۇبولمىسا. ئاتىمايدۇ

  .قوزغايدۇ

 بىلهن نۇقسانلىرى - ئهيىب ئهقلىي ۋهجىسمانىي روھىي  ادهمنىڭئبىر  ھهرئارىسىدا  كىشىلهر

 ئهھۋاللىرىمۇقىلىش  ھاقارهت بىلهن تۆۋهنلىكساالھىيىتىدىكى  ۋهئىجتىمائىي ئورنى ، تىلالش

  .يۈرگۈزمهيمىز مۇالھىزه ھهققىده بولۇپ، بۇالر مهسىلىلهر ئهخالقىيساپ  بۇالر. ئۇچرايدۇ

  ئادهتلهر پهرھىزلىكئائىت  سۆزلىرىگهش قارغى ۋه »يامان تىل«قهسهم، . 4

 شهيئى مۇقهددهس مهلۇم بولۇپ، ئۇ دېگهنلىك ئهھده، كېلىشىمچىققان  ئېغىزدىن – قهسهم   

 مۇئهييهن مهزمۇنىغا گهپنىڭ مهلۇمچىققان  ، ئېغىزدىنئىسپات قىلىپ-دهلىلياكى ئىالھىنى 

 مهيدانىغا ۋه قىدىسىگه، ئىشهنچىسىگهئه ئىنساننىڭ قهسهم. كۆرسىتىدۇقىلىشنى  رىئايه مۇددهتكىچه

 مهزمۇن قهسهم. بهلگىسىدۇر ئېتىقادنىڭ ۋه ئىراده يۈكسهك مهنىده مهلۇم ئۇ. بولىدۇباغلىق 

، بىرى قهسهم؛ يهنهبىر ئىشنى قىلىش توغرىسىدىكى ، بىرى. مۈمكىن بۆلۈنىشى ئىككىگه جهھهتتىن

ياكى ئىالھنى  نهرسه مهلۇم قهسهمگه. ئىبارهت قهسهمدىنئىشنى قىلىماسلىق توغرىسىدىكى  بىرهر

 كۈچىگه سېھرىي تىلنىڭ بولۇپ، بۇ ئادهت كهلگهن قهدىمدىنقىلىش  دهلىلنازاراتچى ياكى 

 ئهھده ھهققىدىكىئىشنى قىلماسلىق  بىرهر مهزمۇنىدا قهسهمنىڭ. لىكتۇرمۇناسىبهت بىلهنئىشىنىش 

 شهرتلىكئىشنى قىلماسلىققا ياكى  لۇممه قىلغۇچى بولۇپ، قهسهمياتىدىغان قىسىم  پهرھىزىگهتىل 

 چهكلىگهنقىلىشنى  قهسهمده جهرياندا شۇ ئۇ بولسۇن، ئۇنداقتاقىلغان  قهسهمھالدا  شهرتسىزياكى 

ياكى ئىالھ  ئوبيېكىتلهر كهلتۈرۈلىدىغانئىسپات  قهسهمده. تارتىدۇ ئۆزىنىئىشتىن باشتىن ئاخىر 

مهسىلهن، . بولىدۇ ئوبيېكىتلهرسانىلىدىغان  مۇقهددهس ئىشهنچىسىده خهلق شۇياكى  ۋه بولىدۇ

قايسى  بىلهن، ھهرجىسملىرى  تهبىئهتئاتىغان  دهپئىالھ  ئۆزلىرى بېرىتارىختىن  ئۇيغۇرالر

، تاماق، داستىخان، تۇز، نان يهنهباشقا  ئۇندىن. كهلگهنقىلىپ  قهسهم بىلهندىنالردىكى ئىالھالر 

. كهلگهنقىلىپ  قهسهم بىلهنمۇقاتارلىقالر » ۇرئانق«، )مهنبهلىرى يورۇقلۇق( ، ۋاقىت، نۇرذس
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. نهرسىلهردۇر ۋه شهيئىقارالغان  دهپ مۇقهددهسئارىسىدا  خهلق دېگۈدهك ھهممىسى بۇالرنىڭ

بولۇپ، باشلىنىشى  تۇتۇشنىڭ پهرھىزئىشتىن  شۇئىچىش  قهسهمئىشنى قىلماسلىق توغرىسىدا  مهلۇم

ئىشنى  ، شۇقىلىپ رىئايه مهڭگۈ مهزمۇنىغا قهسهم ۇچىقىلغ قهسهم قهسىمىده مهڭگۈلۈك ۋه شهرتسىز

قىلىنغان ئىشتا  شهرت مهزمۇنىغا قهسهمده، قهسهم شهرتلىك. قىلمايدۇ ئهھۋالداقانداق  ھهر

  .قىلىۋېرىدۇئىشنى  دېگهن ، قىلمايمهنةد - يوقۇلىدۇرولى  ، قهسهمنىڭبولسىال ئۆزگىرىش

بولۇپ، قىلىش  قهسهمان ياكى قىلغانلىققا ئىشنى قىلغ ئۆتكهن تهرىپىبىر  يهنه قهسهمنىڭ  

ھازىرقى زامان . ئىشلىتىلگهن كهڭسوتىدا  شهرىئهت شهكلىخىل  بۇ قهسهمنىڭئىسالم دىنىدا 

قىلىدىغان  قهسهمئالدىدا  مۇراسىمىنىڭتوي  ۋه ئولتۇرغاندا ، ۋهزىپىگهسوت يىغىنلىرىدا ياۋروپاسىدا

 قۇۋۋىتىگه، تىزگىنلهشسىرلىق  ئادىتىنىڭتىل  رهتئىبا قهسهمدىن بولۇپ، بۇ مهۋجۇد ئهھۋالالرمۇ

 ئۇيغۇرالر. ئىسپاتاليدۇ بولىۋاتقانلىقىنى مهۋجۇد يهنىالئىنسانالردا  ئىشىنىشنىڭ ئىكهنلىكىگهرولىغا 

قىلغانالرنى  ئهمهل ئۇلۇغاليدۇ، قهسىمىگه ، قهسهمنىئىشىنىپ كۈچىگهسىرلىق  قهسهمنىڭ

  بۇزىدىغانتوال  ، قهسىمىنىقىلىپ قهسهمتوال . كۆرىدۇىدا قاتار ئادهملهر ، مۇستهھكهمئىرادىلىك

 ئۇالرنىقاراپ  دهپكىشى  ، ئىشهنچىسىزقىلمايدىغان ۋاپا دهپ، ئهھدىگه" قهسهمخور" كىشىلهرنى

  . كۆرىدۇيامان 

 ئهھمىيهت سۆزلهشكهقاراپ توغرا  ، دهپبار قۇۋۋهت سېھرىي ئاالھىدهتىلدا  ئۇيغۇرالر   

 سۆزلىگهنده، قهلبتىكىماختاپ  بىلهنئامراقلىق  زىياده نهرسىلهرنى لۇم، مهباشقا بهرگهندىن

بولىدۇ،  ئىگه خىسلهتكهتىل يامان قوشۇلسا،  لىرىتهركىبتىلدىكى ماختاش  بىلهن ھېرىسمهنلىك

 بوۋاق ئۆزلىرىنىڭ باشقىالرنىڭ ئۇيغۇرالر. ئاتايدۇ دهپ" يامان تىل" ئۇيغۇرالر بۇنى. ئىشىنىدۇ دهپ

 سۆزلهشنىماختاپ  چارۋىلىرىنى -ئاينىغان مال زىرائهتلىرىنى،  ئۆسكهن بولۇق، بالىلىرىنى

ئاال  قالىدۇ، زىرائهتلهرگهئاغرىپ  تېگىپ، بوۋاقالر" يامان تىل" ئۇالرغا بولمايدىكهن. ياقتۇرمايدۇ

 كىشىلهرئارىسىدا  خهلق. قارايدۇ قارايدۇ، دهپ تېگىدۇ، دهپ ئاپهت كېتىدۇ، چارۋىالرغا چۈشۈپ

 سېمىز، تىمهن بالىڭىز"، "چىرايلىقكهن بالىڭىز"، ماختاشتىن تۇرانه يۈزبالىلىرىنى  بىرىنىڭ -بىر 

 - مال ، باللىرىنىڭ، ماختاشتىن دهپ" ئىكهنئىشتىھاسى ياخشى  بالىڭىزنىڭ"، "ئىكهن
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 قهدهرھازىرغا  ئادهتخىل  بۇ. قىلىدۇ پهرھىزقاتتىق  بېرىشتىن ئېيتىپ نهقسانىنى  چارۋىلىرىنىڭ

بالىالر گىرىپتار بولغان  بوۋاق ئۇيغۇرالر تهرهپتىنبىر  يهنه. ئېگه تهسىرگه چوڭقۇرايىتى ناھ

، قاراپ دهپبولغان  پهيدا تېگىشتىن كۆزيامان  ۋهيامان تىل  ئۇالرغاقىسمىنى  كۆپ كېسهللىكلهرنىڭ

 وقۇلىدىغانئ ئىچىده تهدبىرلهر شۇ ئهنه. قوللىنىدۇ تهدبىرلىرىنى سېھىرگهرلىكبىر قاتار ئاكىتىپ 

  .بار لهرتهركىب دېگهن" تهگكۈز كۆزىگه ياماننىڭ تهگكۈز، كۆزىتىلىغا  ياماننىڭتىلى "ئهپسۇنالردا، 

 ۋه سۆزلىرىبىر ئىپادىسى قارغىش  مۇھىمبىر  يهنه ئىشىنىشنىڭ قۇۋۋىتىگهسىرلىق  تىلنىڭ   

ئهمهس، شىش قورالىال تىل ئاالقىلى ئېيتقاندا بويىچه تهپهككۇر سېھرىي. ئهرۋهشلهردۇر -  ئهپسۇن

" ئهپسۇن" ۋه" سۆزلىرىقارغىش " دهۋاتقانبىز  دهل بۇ. نهرسىدۇر ئېگه قۇۋۋىتىگه جادۇ ھهم بهلكى

 پائالىيىتده سېھىرگهرلىك ، تۈرلىكبىرى: بولىدۇ بۆلۈشكه ئىككىگه مۇنداق ئهپسۇننى. دۇر

ئوقۇلىدىغان،  دهمهقسىدىقوغالش تىلهش،  ، ياردهمچاقىرىش كۈچلهرنىتاشقىرى  تهبىئهتتىن

باشقىالردىن  پائالىيهتلىرىده ئاالقه ئادهتتىكىبىر خىلى بولسا  يهنه. سۆزلهردۇر دېيىلىدىغان

 ئهمما. كېتىدۇئوخشاپ  جهھهتته خاراكتېر بۇالر. سۆزلىرىدۇرقارغىش  ئېيتىلىدىغان رهنجىگهنده

تىلىدا  ئېغىز ئادهتتىكى كۆپىنچه سۆزلىرى لهنهت. ئوخشىمايدۇئىشلىتىلىدىغان ئورنى 

خىل  مۇشۇ مۇالھىزىمىزده ھهققىدىكىئادىتى  پهرھىزبىز بولۇپ،  ئهپسۇنئىشلىتىلىدىغان ئاممىباب 

يامان  تىلنىڭ مهزمۇندىكىيامان  ئۇيغۇرالر. تىلغا ئالىمىز قىسقىچه سۆزلىرىنىال ، لهنهتقارغىش

 كهلتۈرهلهيدىغانلىقىغا نهتىجهياخشى  تىلنىڭ مهزمۇندىكىياخشى كهلتۈرهلهيدىغانلىقى،  نهتىجه

 ئۇيغۇرالردا قهدىمكى. ئىشتۇر مۇئهييهنلهشتۈرۈلگهن تهرىپىدىنمۇدىنالر  تۈرلىك بۇ. ئىشىنىدۇ

 تۆۋهن تهبىقىدىكىلهرنىڭ دهپ، ئۈستۈن" قارغىش"قارغىشى ئوقۇشى،  لهنهت بهندىگه تهڭرىنىڭ

بولۇپ، ئاتالغان  دهپ" شقىرغا" ئوقۇشى لهنهت بىرىگه -بىر  كىشىلهرنىڭياكى  تهبىقىدىكىلهرنى

 تهڭرىنىڭ ئۇيغۇرالر) ( 1○ ①.چۈشهندۈرۈلگهن ئېنىق ده» تۈرك لۇغاتىت دىۋانۇ« پهرق بۇ

 كېلهلهيدۇ، دهپ ئېلىپ تهسىر مهلۇم ئادهمگه قارغىشىمۇ ئادهملهرنىڭ ئهمهس، بهلكىقارغىشنىال 

 ئىبتىدائىيبولسىمۇ،  ئۇ. الزىم ڭالشتۇرۋىلىشئايدى مهسىلىنىبىر  مۇنداق جهھهتته بۇ ئهمما. قارايدۇ

                                                        
، توم -  2نهشرى،  ، ئۇيغۇرچهئاي – 8يىلى  – 1980نهشرىياتى،  خهلق شىنجاڭ، »تۈرك لۇغاتىت دىۋانۇ«: كاشغهرىي مهھمۇد   ①

  .بهت – 421
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 بىلهن ئىشهنچ ھهققىدىكىتىلدىن كىلىدىغانلىقى  ئاقىبىتىنىڭيامان  قارغىشنىڭ سېھىرگهرلىكته

 ئوتتۇرىسىداكىلىدىغانلىقىغا ئىشىنىش  تهرىپىدىنئىالھ  نهتىجىسى قارغىشنىڭدىنالردا  سۈنئىي

 پهيدا ئۈنۈم ئهمهلىقارغىش ھامان  ئىشهنچىسىده هلقكهلسۇن، خ تهرهپتىنقايسى  مهيلى. بار پهرق

، "ئۇرغۇرنان " غهزهپلهنسىمۇ قانچه ھهر بىرىگهبىر  كىشىلهر ئۇيغۇرالردا شۇڭالشقا. قىلىدۇ

نان كور "، "ئۆلگۈر قۇرتالپ"، "قۇرغۇرشورى "، "ئۇرغۇر تۇز"، "ئۆلگۈر"، "يهرسهن بېشىڭنى"

 سۆزلهرنى ئۇنداق ، ھهمدهقىلىشتىن سۆزلهرنىغىش قار دېگهندهك... " دهۋزىخىي"، "قىلىدىغان

خىل  قانچهبىر  تۆۋهندىكى ئىشهنچلهردهئارىسىدىكى  خهلق. قىلىدۇ پهرھىز بهك ئاڭالشتىن

 بولۇپ، ئۇالرقارىلىدىغان  دهپ قىلىدۇ پهيدا نهتىجه ئهمهلىي ھهقىقهتهنقارغىشى  ئادهمنىڭ

  :تۆۋهندىكىلهردۇر

ئىنتايىن  ئۆزلىرىنىبالىسى  ئۆز بولغۇچىنىڭئانا  -ئاتا  ۇرالرئۇيغ: ئانا - ئاتا ، بىرىنچىسى 

 كېلىدىغانلىقىغا ئېلىپ ئاقىۋهتيامان  مۇقهررهر لهنتىنىڭ - قاخشاتقاندا بالىسىغا قىلىدىغان قارغىش 

يامان  ئۇالرغا سالسىمۇجاپا  قانچه ھهربالىلىرى  بولغۇچىالرئانا  - ئاتا ، بولغاچقا شۇنداق. ئىشىنىدۇ

بولۇپ، ياخشى  خىزمىتىده ئانىسىنىڭ –ئاتا  بالىالرمۇ. قىلىدۇ ھهزهر ئوقۇشتىن لهنهت هنبىل سۆز

 ئۇالرنىڭ شۇغۇللىنىپ بىلهنئىنتايىن يامان ئىشالر  تىرىشىدۇ، ھهمدهرازى قىلىشقا  ئۇالرنى

 دېگهن" ئانا قارغىشى پوق، ئاتا قارغىشى ئوق" ھهقته بۇ. قىلىدۇ ئېھتىيات ئۇچراشتىنقارغىشىغا 

ئانا ئاشىدۇ،  ئهمهلگهھامان  شۇقارغىش ، ئاتا بالىسىنى قارغىسا دېيىلگىنى بۇنىڭدا. ماقال بار

 ئۆتىدۇ ۋهيرانچىلىقتا ئۆمۈرباال بىر ، ذي - ئاشمايدۇ ئهمهلگهھامان  ، شۇبالىسىنى قارغىسا

 - مال  هۋ ئۆزىنى، پهرزهنتلىرىنى كىشىلهرنىڭ دىنىدىمۇبولغاچقا ئىسالم  مۇشۇنداق. دېگهنلىكتۇر

  .قىلىنغان مهنئىيقارغىشى  مۈلكىنى

 ئۇيغۇرالرنىڭ: يهتكهنلهرماقامىغا " ئهۋلىيالىق"ياكى  ئهنبىياالر – ، ئهۋلىيائىككىنچىسى

 بولىدۇ، ئۇالرنىڭ ئىجابهتئاسان  شۇنچه دۇئاسى ئادهمنىڭ يېقىنقانچىكى  تهڭرىگه ئىشهنچىسىده

 ئۇيغۇر .قارايدۇ قىالاليدۇ، دهپ پهيدا نهتىجهيامان  لدهرھا قارغىشىمۇ ۋه لهنىتى ئوقۇغانباشقىالرغا 

 نهپهس ئۇلۇغالرنىڭ«رويابقا چىققان  دهۋرلهردهئالغان  ئهۋجتازا  تهسهۋۋۇپ جهمئىيىتىده
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 قهدسهملىرى ۋهلىيۇلالنىڭ ئاپپاقۇپىرى  ھهزرىتى... “: ئېيتىلىشىچهكىتابتا  دېگهن» مۇبارهكلىرى

 ئاتۇش بۇيلۇق قهدىمىدىنباسقان . كهتمهييتىلهر هرىكهتب مهھشهرگىچه تاڭال يهردىن يهتكهن

) دېمهكچىئاپپاق خوجىنى (خوجام .... . چىقاتتى ئۈنۈپ) دهرىخىئىسرىق سالىدىغان ئارچا (

) ئۇنىڭغا... (. كېتهتتى بولۇپكاسكى تهلۋه، ) قارغىۋهتكهنلهرياكى ( قىلىۋهتكهنلهر بهد دۇئايى

 مۇرتهدلىرىنى" ئىسھاقىيه"قىلىپ  دۇئابىر  ئۇ... . قاالتتى ولۇپب ، قوتۇرئىتالر بولسا گاچا قاۋىغان

 كېتىدىغانئوخشاپ  مۇشۇنىڭغا  ”.قىلىۋېتهتتى ھايۋانقاچىر ، ، ئىت)پوقاق(گال ، گاس، گاچا

. ئۇچرايدۇ كۆپقوليازمىالردا  ھهرخىل خاتىرىلهنگهن كارامهتلىرى پىرلىرىنىڭ تهسهۋۋۇپبايانالر 

 ئۈستۈن سهۋىيهسىئارىسىدا دىنىي ئىلىم  خهلق ھازىرغىچه ،ئوخشاش شۇنىڭغا خۇددىي

قاراشالر ساقلىنىپ  ھهققىدىكى كېلهلهيدىغانلىقى ئېلىپ ئاقىۋهتيامان  قارغىشىنىڭ كىشىلهرنىڭ

  . تۇرۇۋاتىدۇ

 سۆزلهر پهرھىزلىك سۆزلهرنىڭقانداق  ۋه الشھېساب دهپناپاك شۇم،  سۆزلهرنىقانداق    

قايسى  ھهر. ساقلىنىدۇ پهرقلهر چوڭ نىسبهتهنتىلالر ئارا ، رايونالرر، مىللهتله قېلىشىدا بولۇپ

 ۋه ، شهرهپقارىشى ھهققىدىكىيامانلىق  ۋهياخشىلىق ، تىل ئىشلىتىش ئادىتى ئۆزلىرىنىڭ خهلقلهر

 پهرھىزلهرنىڭ ئادهتلىرىدهتىل  ئاساسهنقاتارلىقالرغا  ئهنئهنىسى تۇيغۇسى، ئهخالق نومۇس

 ئۈچ مۇنداق ئۇسۇلىقىلىش  پهرھىز پهرھىزلىرىدىكىتىل . شهكىللهندۈرىدۇ نىتۈسلىرىئوخشىمىغان 

 ئۆزگهرتىپ سۆزنىيامان ، بىرى ئېيتماسلىق؛ يهنه قهتئى سۆزلهرنى ، مهلۇمبىرى. بولىدۇخىل 

 قىلدۇرالمىغاندا، تېخىمۇرولىنى جارى  ئۆز تهدبىرئىككى  يۇقىرىقىبولسا  ئېيتىش؛ ئۈچىنچىسى

 ئىچىگه ئۆز ئهرۋهشنى -  ئهپسۇن ئهلۋهتته بۇ. تۈگىتىشتۇر ئاقىۋهتنىللىنىپ يامان قو تهدبىرئاكىتىپ 

  .ئالىدۇ

 ئادهت - مهدهنىيهت، ئۆرپتىلغا  بۇ. بولمايدۇ پهرق دېگهنياخشى  - يامان  ئهسلىدىالتىلدا 

 لىنىئهھۋايامان  رېئاللىقتىكى ئوبيېكتىپبىر تىلدا . پهرقتۇر يۈكلىگهن چهكلىمىلىرى ۋه ئۆلچهملىرى

 پۇزدىكىتهلهب يېقىن سۆزلهرگه ، ئاشۇباشقا النغاندىنھېساب سۆز شۇم سۆزلهرقىلىدىغان  ئىپاده

  . قىلىنىدۇ تهۋه كاتېگۇرىيهگه ئاشۇ سۆزلهرمۇ
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ئىككى خىل تىل  شهكىللهنگهن سهۋهبىدىن ئهقىدهئىسالمىي  ئۇيغۇرالردا يهنهبىز  يهرده بۇ  

 پهرھىز يۈرۈشتىنقىلماي  گهپ كهچكىچه كۈنبىرى بىر  ئۇالردىن. ئۆتىمىز قىستۇرۇپ پهرھىزىنى

 پهيغهمبهرنىڭ مۇھهممهد يهنى. چىققان كېلىپ ئهقىدىلىرىدىنئىسالم  ئادهت بولۇپ، بۇقىلىش 

 گهپ كهچكىچه كۈنسانىلىدىغان بىر  ئادهتدىنىي  دهۋرىدىكى جاھىلىييهت ئىچىده ھهدىسلىرى

نورمال  ۋه قائىدىگهدىنىي  ئادهت بۇنداق،  پبولۇبار  مهزمۇنالر چهكلىگهن يۈرۈشنىقىلماي 

تىل  ھهمئارىسىدا تارقىلىشقا  ئۇيغۇرالر ھهم قويۇلغان ئوتتۇرىغا ئۈچۈنيات بولغانلىقى  ئاالقىگه

 كېيىننامىزىدىن  خۇپتهن يهنه ئۇيغۇرالردا. مۈمكىن بولۇشىقالغان  مۇقىملىشىپ سۈپىتىدهئادىتى 

 يېتىپ خوتۇنالر-ئهر"ئارىسىدا  ئۇيغۇرلىرى يهركهن. بار ئادهت چهكلهيدىغان پاراڭلىشىشنى كۆپ

ئىسالم . تارقالغان ئىشهنچ دېگهن" كېتىدۇ ئۆلۈپ بالدۇرئىككىسىدىن بىرى پاراڭالشسا،  كۆپ

 بۇ بولۇپ، ئۇيغۇرالردىكىبار  چهكلىمهئوخشايدىغان بىر  شۇنىڭغاگوياكى  ھهدىستهدىنىدىكى بىر 

دهرۋهقه، . بولىدۇقىلىشقا  تهسهۋۋۇر كهلگهنلىكىنى مىدىنبهلگىلىدىنىي  شۇ پهرھىزىنىڭتىل 

 تىبابهت ئۇيغۇر. يهتكۈزىدۇ دهخلى تۇرۇشقا سهھهر ئۇيقۇغا، ئهتىسى سېلىش پاراڭ كۆپ كېچىده

زور پايدىسى بارلىقى  تېنىگه ئادهم تۇرۇشنىڭ سهھهرده تاڭ يېتىپ ئهۋۋىلىده كېچىنىڭ ئىلمىدىمۇ

 كۈچلهندۈرۈش پهرھىزنى شۇ ئهنه كېتىدۇ، دېگىنى ئۆلۈپ ۇرۇنببىرى  خوتۇندىن-ئهر. سۆزلىنىدۇ

  .لىنىدۇھېساب بولۇپ توقۇلما ئويدۇرۇلغان ئۈچۈن

بولۇپ،  مهھسۇلى چۈشىنىشنىڭتىلىنى سىرلىق  ئىنسانالرنىڭ پهرھىزلىرىتىل ، قىسقىسى

 خهلق ۈتۈنپ ئۇنى ۋه ئېچىلغانداماھىيىتى  ھهقىقىي قورالىنىڭ ئۇچۇر، ئاالقه بۇ ئىبارهتتىلدىن 

 تهبىئىي ئادهتلىرى پهرھىزباغلىق بىر قاتار  قۇۋۋىتىگه سېھرى يهتكهنده، تىلنىڭ چۈشىنىپ

جهمئىيهتنىڭ،  پهرھىزلىرىتىل  لىكمۇناسىبهت تۇيغۇسىغاھايا  -  نومۇس ۋه ئهخالقىي. يوقىلىدۇ

شى ياسى ئۆزگىرىشلهرنى قىسمهن ئهگىشىپ بولۇشىغا ئۆزگىرىشقارىشىدا  ئهخالق مىللهتنىڭ

، "ئاشكارىلىنىش" جهھهتتهتىل  تهرهپلىرىده قىسمهن جهمئىيىتىنىڭ ئۇيغۇر نۆۋهتته. مۈمكىن

  .كېرهكبىر خىل ئىپادىسى بولسا  ئۆزگىرىشلهرنىڭ شۇ كېلىشىمۇبارلىققا  ھالىتىنىڭ" يالىڭاچلىنىش"
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  چۈشكه ئائىت پهرھىزلهر. 12
، باغالنغان چهمبهرچهس ىلهنب چۈشهنچىلىرى ۋهروھ  لىرىنىڭئهجدادئىنسان  ئۇقۇمى چۈش

ئىنتايىن  چۈش ئېيتقاندا ئۈچۈنئىنسانالر  ئىبتىدائىي. مهھسۇلىدۇر تهپهككۈرنىڭ ياۋايى ۋه گۆدهك

تۈپهيلىدىن، ھالىتى توغرا تونىيالماسلىق  ۋهچىقىشى  كېلىپ بولۇپ، چۈشنىڭ ھادىسهسىرلىق بىر 

 بولىدۇھاسىل  چۈشئايرىلسا  دىنتېنىروھى  ، ئادهمنىڭقاراپ بىرلهشتۈرۈپ چۈشنى بىلهنروھ 

 ئۇيقۇغا ئورۇنلىشىدۇ، ئادهم تېنىگه ئۇنىڭروھ  تۇغۇلغاندا ئادهم ئۇالر يهنى. ئىدى لىغانھېساب دهپ

 چۈش بۇمانا يۈرىدۇ، قىلىپ  ساياھهت - سهيله دۇنيادائايرىلىپ سىرتىقى  تهندىن ئۇ كهتكهنده

 چۈشئىنسانالر . لىدىھېساب دهپ ئويغۇنىدۇ ممۇئاده كهلگهندهقايتىپ  تېنىگه ئادهمروھ كۆرۈشتۇر، 

 خۇددى. ئهمهستوختاپ قالغان  دهرىجىسىدهقاراش  دهپئايرىلىشى  ۋاقىتلىق تهندىن روھنىڭ

 سېزىم سېزىمدۇر، بۇ ئهمهلىيبىر خىل  چۈشنىئىبتىدائىي ئىنسانالر ": ئېيتقاندهك بىرۇھل.  لېۋى

قارىغان  ئوخشايدۇ، دهپ بىلهن سېزىم تىكىۋاقىتئويغاق  ئادهم ئىشهنچلىككى، ئۇ شۇنچىلىك

 ، ئادهمنىڭبىشارىتى كهلگۈسىنىڭ ئاساسهن چۈش قارىشىچه ، ئۇالرنىڭباشقا بۇنىڭدىن. ئىدى

 ئۆزىلىرىنىڭئىنسانالر  ئىبتىدائىي ①"… . قىلغان ئاالقىسى ئىدى بىلهنئىالھالر  ۋهروھالر ، جىنالر

 نهرسىلهرنى كۆرگهن ۋاقتىدائويغاق  بىلهن هرنهرسىل كۆرگهن ، چۈشىدهئىشىنىپ تۇلۇق چۈشىگه

 بىشارهت مهلۇمتايىنىپ  چۈشىگه ، ئۇالربولغاچقا شۇنداق. قىلدى مۇئامىله قويۇپ ئورۇنغائوخشاش 

  .ئىدى يهتكهن تۇنۇپبولىدىغانلىقىنى  ئېرىشكىلى ۋهھىيگهياكى 

بىشارىتى  ۈشچ پهقهت بولمايدۇ، ئۇ تهڭ بىشارىتىگه چۈش ئۆزى ئۇقۇمىنىڭ چۈش ئهلۋهتته

 -جىن ، قارىشى ، چۈشروھ قارىشى پهقهت. ئاساسىدۇر ئىدىيه خۇراپاتلىقنىڭ ھهققىدىكى

 چۈشكه ئىنسانالرنىڭفورما ئارقىلىق  باسقۇچلۇق ئۈچ مۇشۇ ئىبارهتئىالھ قارىشى دىن ئالۋاستى، 

 چۈش ئالۋاستىالرنىڭ -ئىالھ ياكى جىن  چۈشنىڭئاندىن ، بولغان قارىشىنى ئىزاھلىساق

 كېلىپ خۇراپاتلىقنىڭ ھهققىدىكىبىشارىتى  چۈشقارالغانلىقتىن  دهپ ۋهھىيسىقىلغان  كۆرگىچىگه

 سېھىرلىكتارتىپ بىر خىل  ئهزهلدىن چۈش تهسهۋۋۇرىدا ئۇيغۇرالرنىڭ. بىلهلهيمىزچىققانلىقىنى 

                                                        
 1ئاي  – 1يىلى  – 1991نهشرى،  يۇرتى بېسىش، سودا ئىشلىرى كىتاب »تهپهككۇر ئىبتىدائىي«: برۇھل.  لېۋى] فرانسىيه[   ①
  .بهت – 48نهشرى،  –
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ا چىگر -  چهك ئىسالمىيهتنىقاراشلىرىنى  ھهققىدىكى چۈش ئۇيغۇرالرنىڭ. قارالغان دهپ نهرسه

 تهپهككۈر ئىبتىدائىي ئۇيغۇرالر قهدىمكى يهنى. بولىدۇ بۆلۈشكه دهۋرگهئىككى  تۇرۇپقىلىپ 

 نىسبهتهن ھهقته بۇ ۋهقارىغان  دهپ ئىگه خۇسۇسىيهتكه بىشارهتلىك چۈشنى بويىچه ئۇسۇلى

قاراشلىرى  چۈشئىلگىرىكى  ئىسالمىيهتتىن ئۇيغۇرالرنىڭ. شهكىللهندۈرگهنقاراش  سېستىمىلىق

بىر  ده» ئوغۇزنامه«باشقا  ئۇندىن. بايان قىلىنغان ته» ئىرىق بىتىگ«يادىكارلىق  رمهشھۇ

بايانالر  بهرگهنلىكىدهك مهسلىھهتلهرنى بهزى بىلهنياردىمى  چۈشنىڭ ئوغۇزخانغا شاماننىڭ

 جهۋھىرى قاراشلىرىنىڭ چۈشئىلگىرىكى  ئىسالمىيهتتىن ئۇيغۇرالرنىڭ» ئىرىق بىتىگ«. ئۇچرايدۇ

 مۇھىمقىلىشتا  تهھلىل تهپهككۈرىنى ۋه ئېتىقادىدىنىي  ئىبتىدائىي ئۇيغۇرالرنىڭ سۈپىتىده

بولۇپ،  يېزىلغانياخشىلىقى ياكى يامانلىقى  چۈشنىڭ مهلۇم ئۇنىڭدا بولسىمۇ، ئهمما ماتېرىيال

 تهپسىلىي ئاقىۋهتيامان  كېلىدىغان چۈشتىنيامان ئاقىۋهت، ياخشى  كېلىدىغان چۈشتىنياخشى 

 بهشئاتمىش  ئهسهرده بۇ خاتىرىلهنگهن تهبىرى چۈش بهشئاتمىش  شۇنداقتىمۇ. ۇسۆزلهنمهيد

) يامانلىقتۇر(" يابالقدۇر" سهككىزىگه، ئون )ياخشىلىق(" ئهزگۈ" توققۇزىغا ئوتتۇز تهبىرىنىڭ چۈش

 ئېيتىش تهبىر چۈشككه ئهسىردىال - 9 ئۇيغۇرالردا ئهھۋالدىن چىقىرىلغانلىقىدهك خۇالسسه دهپ

 ئهھۋالالرنى بارلىقىدهك تهبىرىنىڭ چۈش ئىچىده كهلگهنلىكى، خهلق مهيدانغا نىڭئادهتلىرى

 تهبىرچىلهرنى مهخسۇسپادىشاھالر ئوردىلىرىدا  - زامانالردا خان  ئۆتكهن يهنى. بىلهلهيمىز

 ئۆز يهنه نۆۋىتىده ئۆز تهبىرچىلهر ئېيتقۇزۇشقان، بۇنداق تهبىر چۈشلىرىگه تۇرغۇزۇپ، كۆرگهن

باشقا  ۋهتاش يادىكارلىقلىرى  مهڭگۈ. شامانى بولغان ، يۇلتۇزشۇناس، بهزىدهستىرنومىئا دهۋرىنىڭ

 چۈشكه ئۇيغۇرالردا ئېگىلىشىسالماقنى  مهلۇم بايانلىرىنىڭ چۈش ئهسهرلىرىده ئهدهبىياتى خهلق

 تولۇقبولغانلىقىنى  شهكىللىنىپ تۇلۇق بۇرۇناليىلالر  مىڭ مۇندىن ئىشهنچنىڭبولغان سىرلىق 

 دهرىجىدهناھايىتى زور  چۈشهنچىلىرى چۈش كېيىنكى ئىسالمىيهتتىن ئۇيغۇرالرنىڭ. اتاليدۇئىسپ

 ئهسىرىدىكى» بىلىگ قۇتادغۇ«بولۇپ،  ئۇچرىغان تهسىرىگه قاراشلىرىنىڭ چۈشئىسالم دىنىدىكى 

تارتىپ تاكى ھازىرغا  ئهھۋالدىن بېغىشالنغانلىقىدهك بېرىشكه تهبىر چۈشكه مهخسۇس بابنىڭبىر 

 ئهدهبىياتى ئېغىز خهلق تهسۋىرلهنگهنبايانى  تهبىرنامىلهر، چۈشسانسىز  ھهققىدىكى چۈش دهرقه
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" پالچى"ئارىسىدا  ، خهلققىلىنىشى كهشپ ئۇسسۇللىرىنىڭپالچىلىق  ھهرخىل ئهسهرلىرى، شهكلى

قاتارلىقالردا  بولۇشى كىشىلهرنىڭقىلغان  كهسىپ بېرىشنى تهبىر ، چۈشكهئاتالغان بىلهننامى 

 چۈشئىسالم دىنىدىكى قاراشالردا . قالدۇرغان تهسىر مۇھىمقارىشى  چۈشئىسالم دىنىدىكى  ىردهكب

 پهلسهپهئىسالم  ھهم بولۇپ، ئۇقىسىمى  تهركىبىي مۇھىم تۇرمۇشنىڭئىسالمدىكى دىنىي  تهبىرى

 چۈشى ئېيتىلىشىچه، مۆئمىننىڭ ھهدىسلىرىده پهيغهمبهرنىڭ مۇھهممهت. بىرىدۇر سېستىمىسىنىڭ

 يهنه. بىرىدۇر شهكىلىنىڭ ۋهھىيخىل  ئالتهقىرىق  ، شۇنداقالبىرى خىسلهتنىڭخىل  ئالتهقىرىق 

 چۈش. قىلغان قوبۇل ۋهھىيئالالھدىن  پهيغهمبهر مۇھهممهت ئېيتىلىشچه ھهدىسلهرده بهزى

 كېلىدىغان ۋهسۋهسىدىن چۈش، شهيتاننىڭياخشى  سۈپىتىدىكى خوشخهۋهر كېلىدىغانئالالھدىن 

 ئۈچكه دهپ چۈش پىكرهن شهكىللىنىدىغان نهرسىلهردىنخىيال قىلغان ، ئويلىغان ۋه ۈشچيامان 

  . بېرىلىدۇ ئېلىپئاساستا  مۇشۇ بېرىشمۇ تهبىر چۈشلهرگه ھهرخىل. ئايرىلىدۇ

 ھهققىدىكى چۈش قهدهرتارتىپ تاكى ھازىرغا  ئهھۋالدىن بېغىشالنغانلىقىدهك بېرىشكه تهبىر

 ئهسهرلىرى، شهكلى ئهدهبىياتى ئېغىز خهلق تهسۋىرلهنگهنبايانى  تهبىرنامىلهر، چۈشسانسىز 

، ئاتالغان بىلهننامى " پالچى"ئارىسىدا  ، خهلققىلىنىشى كهشپ ئۇسسۇللىرىنىڭپالچىلىق  ھهرخىل

ئىسالم دىنىدىكى  بىردهكقاتارلىقالردا  بولۇشى كىشىلهرنىڭقىلغان  كهسىپ بېرىشنى تهبىر چۈشكه

ئىسالمدىكى  تهبىرى چۈشئىسالم دىنىدىكى قاراشالردا . قالدۇرغان رتهسى مۇھىمقارىشى  چۈش

 سېستىمىسىنىڭ پهلسهپهئىسالم  ھهم بولۇپ، ئۇقىسىمى  تهركىبىي مۇھىم تۇرمۇشنىڭدىنىي 

خىل  ئالتهقىرىق  چۈشى ئېيتىلىشىچه، مۆئمىننىڭ ھهدىسلىرىده پهيغهمبهرنىڭ مۇھهممهت. بىرىدۇر

 ھهدىسلهرده بهزى يهنه. بىرىدۇر شهكىلىنىڭ ۋهھىيخىل  ئالتهرىق قى ، شۇنداقالبىرى خىسلهتنىڭ

 كېلىدىغانئالالھدىن  چۈش. قىلغان قوبۇل ۋهھىيئالالھدىن  پهيغهمبهر مۇھهممهت ئېيتىلىشچه

 ۋه چۈشيامان  كېلىدىغان ۋهسۋهسىدىن چۈش، شهيتاننىڭياخشى  سۈپىتىدىكى خوشخهۋهر

. ئايرىلىدۇ ئۈچكه دهپ چۈش پىكرهن كىللىنىدىغانشه نهرسىلهردىنخىيال قىلغان ، ئويلىغان

تارىخىدا  تهپهككۈر ئۇيغۇر. بېرىلىدۇ ئېلىپئاساستا  مۇشۇ بېرىشمۇ تهبىر چۈشلهرگه ھهرخىل

. يانداشتى يۇسۇندائىسالمىي  مهسىللىلىرىگه ، تهبىرىرولىبولۇشى،  پهيدا چۈشنىڭ مۇتهپهككۈرالر
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  :ئىزاھلىدى مۇنداق بولۇشىنى پهيدا چۈشنىڭخاس ھاجىپ  يۈسۈپ جۈملىدىن

  ،خۇدا بىلدۈرسهياخشى قازانى  -يامان          5988

  . ئۇيقۇداياتسا  ئۇنى ئهيلهرئايان               

  بىرى، چۈشلهردۇر ئېلىشمان، بىتهرتىپ          6015

  .تهبىرى ئىرۇريوق  ئهر، بۇنىڭ جهسۇر               

  ،شۇنى چۈشسسهيېتىپ، ئويالپ  نېمه          6016

  .چۈشىنىخىل  بۇ ئۆرىمىسه بولۇر                

  ،چۈشتۇر شهيتانىي چۈشكى، ئۇبىر  يهنه          6017

  ①."بولۇرقىلسا  غۇسله كۆرگۈچى چۈش بۇ               

) (  

خاس ھاجىپ  يۈسۈپ ئهمما. ئوخشاشتۇر بىلهنتىلغا ئالغان قاراش  يۇقىرىداخىل قاراش بىز  بۇ

 ئادهمنىڭ ئۇ. ئهمهستوختاپ قالغان  سهۋىيهده يۇقىرىقى ھهققىده مهسلىسى بولۇش پهيدا چۈشنىڭ

باغلىنىش  مۇقهرهر ئوتتۇرىسىدا مهزمونى چۈشنىڭ بىلهن ، پهسىل، يىمهكلىكمىزاجى

  : ئىزاھاليدۇ مۇنداقبولىدىغانلىقىنى 

  غىزاغا قارار،، باركى چۈشلهرتاالي           6005

  .بوالر خۇنۈك ، چۈشبولسا يارامسىز ئۇ                

  قارار، پهسىلگه چۈشكى، ئۇيانا بىر            6006

  .باقار ئۇ ئاڭا تادۇسى كۈچهيسه                

  ئهر، كىچىك بولسا بولۇپ،  پهسلىباھار           6007

  ،يهر قۇڭۇر ھهم ھهممهقىزىل  كۆرۈنسه               

  ،بهلگۈلىك بولۇر ۈچهيگهنكقانى  ئۇنىڭ          6008

  .ئالغۇلۇق قېنىن ئۇنىڭكى سهن دېگىن                

                                                        
  .نهشرى، ئۇيغۇرچهئاي  – 5يىلى  – 1984نهشرىياتى،  مىللهتلهر، »بىلىك قۇتادغۇ«: خاس ھاجىپ يۈسۈپ   ①
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  يىگىت، كۆرسه ، چۈشياز پهسلىئولسا  گهر          6009

  .ئۇگىت كۈكۈمھال يا سېرىق،  چۈشىسه                

  ،ھېكىم، سهپراسىئىي ئۇنىڭ،  ئېشىپتۇر           6010

  .دورىسى ئۇنىڭ نجىۋىلتهره ھهم سۈرگه               

  ،ئهرئورتا ياش بىر  چۈشىسه پهسلى كۈز          6011

  .نهرسىلهريا قارا  ، قۇدۇقتاغچۇقۇر،                  

  قاياش، بولۇر، ئهي كۈچهيگهن سهۋداسى           6012

  .ئاداش، ساپالشقا ، مېڭهدورا يېسۇن                 

  ،قېرى گهر كۆرسه چۈش بولۇپ پهسلىقىش             6013

  تولى،، قارمۇز، يا  چۈشىسه سۇئاقار                  

  ،بولۇر بهلغهمى، كۆر، كۈچهيگهن ئۇنىڭ            6014

    ①."بولۇر ئىچۈرۈپ، يىدۈرسهئىسسىقلىق                   

خىيال  - ياكى ئوي  ىي سهۋهب، شهيتانئىالھ بولىدۇكى، ھهرقانداق چۈشنىڭ كۆرۈشكه

 ئېلىنىدىغان ئېتىبارغا تېبابىتىده ئۇيغۇر ھهمپىكىر  بۇ. ناتايىن بولۇشى لىكمۇناسىبهت ىلهنب

  .بىرىدۇر مهسىلىلهرنىڭ

. ئىگه خۇسۇسىيهتكه بىشارهتلىك يهنىال چۈش چۈشهنچىلىرىده چۈشھازىرقى  ئۇيغۇرالرنىڭ

 مۇنچهبىر  لهردهپائالىيهتبارلىق  لىكمۇناسىبهت ئۇنىڭغا ۋه چۈش كىشىلهربولغاچقا  شۇنداق

 بويىچهنوقتا  قانچهبىر  ئادهتلىرىنى پهرھىز ھهقتىكى بۇ تۆۋهنده. قىلىدۇ پهرھىز ئهھۋالدىن

  .قىلىمىز مۇالھىزه

  پهرھىزلهرئائىت  كۆرۈشكه چۈش. 1

. بېرىدۇ ئېتىبار ئاالھىدهئورنىغا  ئۇخالش ۋهقىياپىتى  ئۇخالش ۋاقتىدا ئۇخالش ئۇيغۇرالردا

قارا "قىلسا  مۇشۇنداق. قىلىدۇ پهرھىز يېتىشتىن بېسىپسول ياننى يېتىش،  دۈم كىشلهر ئادهتته

                                                        
  .نهشرى، ئۇيغۇرچهئاي  – 5يىلى  – 1984نهشرىياتى،  مىللهتلهر، »بىلىك تادغۇقۇ«: خاس ھاجىپ يۈسۈپ   ①
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 كۆپ ھهدىسلهردهئىسالمىي  تهشهببۇسى يېتىش بېسىپياننى  ئوڭ. جورۇيدۇ دهپ" باسىدۇ

زىت  ئهھۋالغىمۇ بولۇپ، ئهمهلىي ئۇسۇلى يېتىشساغالم بولمىغان  نۆۋىتىده ئۆز يهنه بۇ. ئۇچرايدۇ

قارىتىپ  تهرهپكه قىبله پۇتىنى ئۇيقۇدا ئۇيغۇرالر سهۋهبىىدىن ئۇلۇغالش تهرهپنى قىلبه. كېلىدۇ

 مۇسۇلمان جهھهتته ۋاقتى ئۇخالش. ئۇخلىمايدۇ ئۆيدىمۇ قويۇلغان» قۇرئان« شۇنداقال. ياتمايدۇ

، قىلغاندىن سىرت پهرھىز ئۇخالشتىنئارىلىقىدا  نامىزىنىڭ خۇپتهن بىلهنشام نامىزى  ئۇيغۇرالر

 ، بۇنداققىلىپ پهرھىزقاتتىق  ئۇخالشتىن زۇۋالدا ۋه سۈبىھىسىده سهھهر ۋاتقانچىقى كۈن يهنه

 كۈن دىنىدىمۇئىسالم . قارايدۇ دهپ باراۋهر بىلهنياتقان  ئىچىدهقىزىل قان ، ياتسا ۋاقىتتا

  . چهكلهنگهن ئۇخالش ۋه ئۆتهشناماز  پهيتته چىقىۋاتقان

ئۇخالش، تىال ېپ ھۆل ئۇخالش، يۇيۇنۇپ يهپالتاماق  نۇقتىسىدىن تېبابهت يهنه ئۇيغۇرالر

جايدا  تۇرىدىغان ئۆتۈشۈپشامال ئۇخالش،  يهردهئىسسىق  زىيادهتاكى  يهرده سوغۇق زىياده

 ياڭاق ئۇيغۇرالرجايالردىكى  ئۆستۈرىدىغان ياڭاق. تۇتىدۇ پهرھىزقاتارلىقالردىن ...  ئۇخالش

 ياڭاق بۇ. ئۇخلىمايدۇ يهردىمۇ ئۇنداقجورۇپ،  دهپ قالىدۇ ئۆلۈپ ئۇخلىسا سايىسىده دهرىخىنىڭ

بولىدىغانلىقى  زهھهرلىك ۋهبولىدىغانلىقى  سوغۇقناھايىتى  تهبىئهتته مېۋىسىنىڭ ۋه دهرىخى

" بېسىشقارا " يهنه كۆرۈشنى چۈشيامان  ئۇيغۇرالر. پهرھىزدۇر قويۇلغان ئوتتۇرىغانوقتىسىدىن 

قارالغان  دهپبار  شهيتانالر - جىن  ئۈچۈنقالماسلىق  بېسىپقارا  ئۇيغۇرالردا. ئاتايدۇ دهپمۇ

قاتارلىق جايالردا  تۈۋىتام  تۈۋى، ئهسكىتوغراق تۈۋى، سىده،  دهرهخ يالغۇزجايالردىن 

 پارچىلىرىنىڭ ئۇۋاقلىرى، سۈڭهكئاستىدا نان  ئورنىنىڭ ئۇخالش يهنه شۇنداقال. ئۇخلىمايدۇ

 قاراشنىڭ دهپ چىقىرىدۇ كهلتۈرۈپ انالرشهيت -جىن  چۈشنىيامان  بۇ. قىلىدۇ پهرھىز بولۇشىدىنمۇ

، قارىلىدىغان دهپتىنىچ  قهبرىستانلىق ئۇيغۇرالردا ئهكسىچه قاراشنىڭ بۇ. ئىپادىسىدۇربىر 

بولسۇن،  ئهھۋالدا ھهرقانداق كىشىلهر شۇڭا. بار ئهھۋالقارىلىدىغان  دهپبولسا تىنىچسىز  مهسجىد

روھى  الرئهجداد بۇ. كۆرمهيدۇيامان  تۈنهشنى الرداقهبرىستانلىق ئهمما. ئۇخلىمايدۇ ئىچىده مهسجىد

 نۇرغۇن ئهدهبىياتىدىكى خهلق ئۇيغۇربىز . ئىپادىسىدۇر چۈشىنىشنىڭ دهپ قوغدايدۇ ئۆزىلىرىنى

 قهبرىستانلىقيول بويىدا  يولۇچى، مۇساپىرالرنىڭبولمىش  قهھرىمانلىرى ئهسهر شۇ ئهسهرلهردىن
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 كۆپ بهكئىپىزوتالرنى  ئۇخلىغانلىقىدهك يېتىپكىرىپ  هگۆرلهرگشام  كۆمۈلمىگهن تېپىپ، ئادهم

  .ئۇچرىتىمىز

 تۇيمىغان ئۆزىمۇئورنىدىن  ئادهم كۆرىۋاتقان چۈش بهزىده. كۆرىدۇ چۈش ئۇخلىغاندا ئادهم

 بۇ. كېتىدۇ شوغۇللۇنۇپ بىلهنئىشالر  مهلۇم بويىچه تهرتىپئىچىدىكى  چۈشى كېتىپ تۇرۇپھالدا 

 ئىشهنچ دېگهن قالىدۇ ئۆلۈپ ئويغىتىۋهتسه، ئۇ ئادهمنى چۈشهكهۋاتقان ئۇيغۇرالردا. چۈشهكهشتۇر

بىر  مۇنداققاراش  بۇ. قىلىدۇ پهرھىزكىشىنى ئويغىتىشتىن  چۈشهكهۋاتقان كىشلهر شۇڭا. بار

سىرتقا چىقىپ  تهندىنروھى  ئادهمنىڭ كۆرۈۋاتقان چۈش: مۈمكىن بولۇشى كهلگهن مهيدانغائاساستا 

روھ  ئۇنداقتا ئۇيغىتىۋېتىلسه مهجبورىي تهن بۇرۇن كهلمهستىنقايتىپ  نگهتهروھ  ئهگهر. كېتىدۇ

قاراشالر باشقا  كېتىدىغانئوخشاپ  مۇشۇنىڭغا. ئۆلىدۇ ، تهنمۇةد - قالىدۇ كېلهلمهيقايتىپ  تهنگه

 يېزىلىشىچه، خهنزۇالرداكىتابتا  دېگهن» پهرھىزلىرى خهلق جۇڭگو«مهسىلهن، . بار مىللهتلهردىمۇ

 ئادهت چهكلىنىدىغان قىلىۋېتىشتىنياكى پاسكىنا  قويۇشتىن بۇياپ يۈزىنى ئادهمنىڭ قانئۇخالۋات

 قېلىپ، ئۇنىڭغا تونۇيالماي تهننى كهلگهندهقايتىپ  روھنىڭ مهقسهدقىلىشتىكى  بولۇپ، بۇنداقبار 

 ئۈچۈن ئېلىشئالدىنى  ئۆلۈشىنىڭ تهننىڭ كېلىدىغان ئهگىشىپ شۇنىڭغا ۋه كىرهلمهسلىكى

   ①.ئىكهن

 ئويغاتقۇچىغاخورىكى  ، ئۇنىڭئويغاتسا ئادهمنى ئۇخالۋاتقانتارتىپ  خورهك يهنه ئۇيغۇرالردا

 يۇقۇملۇق خورهكنى بۇ. بار ئادهتقىلىدىغان  پهرھىز ئهھۋالدىن ، ئۇنداققاراپ دهپ قالىدۇ يۇقۇپ

 باشقىچه ئۇيقۇسىغا بوۋاقالرنىڭ ئۇيغۇرالر. كېرهكبولسا  مهھسۇلى قاراشنىڭئوخشىتىپ  كېسهلگه

 ئۆلۈپ داداڭ"بالىغا  پهرىشتىلهرنىڭ كهتسه، بۇنى ئېسهدهپ ئۇخالۋاتقاندا بوۋاقالر يهنه. قارايدۇ

 ئۇخالۋېتىپ بوۋاق ، ئهگهرئىشىنىپ يىغلىغانلىقىنى گهپكه بۇباال  سهۋهبىدىن دېگهنلىكى" كهتتى

 گهپكه بۇ وۋاقدېگهنده، ب" كهتتى ئۆلۈپ ئاناڭ" چۈشىده ئۇنىڭغا كهتسه، پهرىشتىلهر كۈلۈپ

 كۈلۈپ دهپ" ؟بولسۇنراست  نهدىمۇ گېپىڭ تۇرسام، بۇ ئهمگهنبايىال ئانامنى " ئىشهنمهي

 شۇڭا. قويارمىش يۇيۇپ كېچىده پهرىشتىلهر يۈزىنى بوۋاقالرنىڭ يهنه. يېشىدۇ دهپ كهتكهنلىكى

                                                        
نهشرى، ئاي  – 10يىلى  – 1998نهشرىياتى،  سهنئهت – ئهدهبىيات خۇاشهن، »پهرھىزلىرى خهلق جۇڭگو«: چېڭ رېن   ①
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  . قالىدىكهن بولۇپپاكىز  ئهتىگهنده يۈزى بوۋاقالرنىڭكىر ياتقان  يۈزىئاخشامدا 

  پهرھىزئائىت  بېرىشكه تهبىر چۈشكه. 2

 ئهسىرىده ئۆزخاس ھاجىپ  يۈسۈپ ھهققىده ئۇسۇلى بېرىش تهبىر چۈشكه ئۇيغۇرالرنىڭ

 چۈشلهردا بىر قاتار » ئهھكام مهجمۇئهتۇل« ، يهنهسىرت بهرگهندىن مهلۇمات ئهتراپلىق خېلى

 چۈش« يۈرگهنتارقىلىپ ئارىسىدا  خهلقىمىزباشقا  ئۇندىن. تهبىرلىنىدۇ بۆلۈنۈپ تۈرلهرگه

 بولۇپ، ئۇالر بېرىلگهن تهبىر چۈشلهرگه نۇرغۇن ھهم كىتابچىلهردهئاتالغان  بىلهننامى » تهبىرى

  .ئايلىنىپ بولغان نهرسىگه كاتېگۇرىيىسىدىكى ئېتىقادى خهلق ئاساسهن

 ئۆلىمالىرىنىڭياكى دىن  بولسۇن كۆزىده ئهھلىنىڭ دۇنيا مهيلى بېرىش تهبىر چۈشكه

 تهبىر چۈشلىرىگه ئادهتته ئۇيغۇرالر. ئىشتۇرقىلدىغان  تهلهببىلىم  يۇقىرى بولسۇن دهنهزىرى

 شۇ مهخسۇس ئىزدىمهيدۇ، بهلكىكىشىنى  ، بهدئهخالقئىلىمسىز ھهرگىزمۇبولسا  بهرگۈزمهكچى

. بهرگۈزىشىدۇ تهبىر چۈشلىرىگه ئۆز ئىزدهپ ئۆلىماالرنى شوغۇلالنغانالرنى، چوڭراق بىلهن كهسىپ

 تۇنجى چۈشكه بولۇپمۇ. ئهمهسياخشى  بېرىش تهبىرقااليماقان  چۈشكه قارىشىچه رالرنىڭئۇيغۇ

. قالىدۇ مۇقىملىشىپ نهزهر، چۈشكه قهتئىي بولۇشىدىنقانداق  تهبىرنىڭ ئۇ تهبىر بېرىلگهن

خاس ھاجىپ  يۈسۈپ. الزىم بېرىشياخشى  ئىمكانقهدهر تهبىرنى بهرگهن تۇنجى شۇڭالشقا

  :ةته» قۇتادغۇبىلىك«

  ،ئۆرۈمىگىل چۈش بۇ بىلمهيبىلىپ ياكى        6021

  ①."خىل شۇ دهل بولۇر چۈشمۇ ئۆرىسه نىچۈك

  .يازىدۇ دهپ

 كىشىگه بىرهر دهرھال ئۇنى كۆرسه چۈش بىرهر يهنه، ئۇيغۇرالرداباشقا  يۇقىرىقىدىن

قىلىدىغان  پهرھىز تۇتۇشتىنسىر  بېرىپ تهبىر ئۆزى ئۇنىڭغاقىلىدىغان ياكى  پهرھىز ئېيتىشتىن

  . بار ئادهت

  پهرھىزلهرئائىت  چۈشكه نهس. 3

                                                        
  .بهت- 1229.  نهشرى، ئۇيغۇرچهئاي  – 5يىلى  – 1984نهشرىياتى،  مىللهتلهر، »بىلىك قۇتادغۇ«: خاس ھاجىپ يۈسۈپ   ①
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 ۋه شهيئى چۈشتىكىھالالردا  كۆپ بولۇشى ئىگه مهنىگه بىشارهتلىكقانداق  چۈشنىڭ

 ھادىسىلهرنىڭ ۋه شهيئى چۈشتىكى ئهمهلىيهتته. بهلگىلىنىدۇ تهرىپىدىن خاراكتېرى ھادىسىنىڭ

 چۈشنى دېمهكچىمىزكى، مهلۇم. ۇچرايدۇئ تهسىرىگه مۇھىتىنىڭ مهدهنىيهتدائىم  خاراكتېرى

 - ئېتىقاد، مۇھىتدىنىي ئهنئهنىسى،  مهدهنىيهتمىللىي ـ  جورۇشياخشىلىققا ياكى يامانلىققا 

 ياخشىلىقنىڭ چۈشلهرنى تۈركۈمبىر  بېرىتارىختىن  ئۇيغۇرالر. ئۇچرايدۇ چهكلىمىسىگه شارائىتنىڭ

 ، بۇنداققاراپ دهپبىشارىتى  يامانلىقنىڭ شنىچۈ تۈركۈمبىر  ، يهنهقارىغان بولسا دهپبىشارىتى 

ئىمكان  ۋهتالالش  ۋاقىتياخشى  تهبىرلهشته چۈشنى ھهرقانداق. كهلگهنقىلىپ  ھهزهر چۈشلهردىن

 چۈشنىڭئارىسىدا  خهلق. ئىپادىسىدۇرئاكتىپراق بىر  پوزىتسىيهنىڭ ـ ئهشۇ  جورۇشبار ياخشىلىققا 

بىر خىل  دېگۈدهك ئىشهنچىنىڭقارىتا  ئاالھىدىلىكىگه بېرىش بىشارهتياخشى ياكى يامانلىقتىن 

 نهس، شۇمقىلىنغان  ئېتىراپھامان ئورتاق  مهزمونى چۈشلهرنىڭ تۈركۈمبىر ، بولماسلىقىغا قارىماي

 تۆۋهنده. قىلىدۇ پهرھىز چۈشلهردىن بۇنداق خهلق شۇڭا. تونۇلىدۇ دهپ بىشارهت ئهھۋالدىن

قاتارلىق » ئهھكام مهجمۇئهتۇل« ۋه تهبىرلىرى چۈش يۈرگهنئارىسىدا تارقىلىپ  ئۇيغۇرالر

 قانچهبىر  تهرهپتىن مهنىسى بېرىش بىشارهتيامانلىقتىن  تهبىرلىرىنىڭ چۈش ئهسهرلهردىكى

  . كهلتۈرىمىزمىسال  بويىچهنوقتىالر 

  : چۈشلهرگىرىپتار قىلىدىغان  قايغۇغائىگىسىنى  چۈش)  1

  .كۆرمهكپادىشاھالرنى خوشال ھالدا  چۈشىده

  . بولماق غهرىق سۇغا كېمه چۈشىده

  . كۆرمهكئىسنى -تۈتۈن چۈشىده

  . كۆرمهك قۇچقاچ چۈشىده

  . كاال قوغلىماق چۈشىده

  . بولماق چوڭ چۈشىده

  . قورسىقى تويماق چۈشىده

  . كىرمهك ئۆيگه چۈشىده
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  . يىمهك قوغۇنئاچچىق  چۈشىده

  . كۆرمهك يېغى جۇۋاز چۈشىده

  . كۆرمهك ئۆتكهمه چۈشىده

  . كور بولماق كۆزى هچۈشىد

  . كۆرمهك تهڭگه چۈشىده

  : چۈشلهرگىرىپتار قىلىدىغان  تۆھمهتكهئىگىسىنى  چۈش) 2

  . كۆرمهك ھهره چۈشىده

  . چۆرگىلىمهك قۇرۇق تۈگمهن چۈشىده

  . تۆكۈلمهك يۇلتۇزالر چۈشىده

  . كۆرمهك تۇز چۈشىده

  .گۈلدۈرلىمهك ھاۋا چۈشىده

  : چۈشلهرىلىدىغان گىرىپتار ق كېسهلگهئىگىسىنى  چۈش) 3

  .كۆرمهك ئۈزۈمغورا  چۈشىده

  .كۆرمهكئاچچىق ئالما  چۈشىده

  .كۆرمهكئانار  چۈشىده

  . كۆرمهك بېھى چۈشىده

  . توال يىغلىماق چۈشىده

  . ئۇرماقروھ  چۈشىده

  : چۈشلهر بېرىدىغان بىشارهت ئۆلۈمىدىن ئىگىسىنىڭ چۈش) 4

  . مىنمهك تۆگه چۈشىده

  .قىچقىرماق تۆگه چۈشىده

  .كۆرمهك سۇ سۈزۈك ۈشىدهچ

  .كۆرمهك تۆگهبوغاز  چۈشىده
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  .ئېرىشمهك ئىززىتىگه روھنىڭ چۈشىده

  .غايىپ بولماق بېشى چۈشىده

  . كۆرمهكپاقالن  چۈشىده

 بشارهتزىيان تارتىدىغانلىقىدىن  ۋهتاپالماسلىقى  راۋاج ئىشلىرىنىڭ ئېگىسىنىڭ چۈش) 5

  :چۈشلهر بېرىدىغان

  .قاۋىماقئىت  چۈشىده

  .كۆرمهكئاچچىق تائام  هچۈشىد

  .كۆرمهك سۇ تۇرغۇن چۈشىده

  .يېقىلماق ئېشهكتىن چۈشىده

  .كۆرمهك تېزىكىنى ھايۋان چۈشىده

  .موي چىقماق بهدىنىگه چۈشىده

  . كۆرمهك غهلۋىر چۈشىده

  . كۆرمهك سىۋهت چۈشىده

  . چۈشۈرمهك چېچىنى چۈشىده

  . ئۆسمهك چېچى چۈشىده

  .كور بولماق كۆزىبىر  چۈشىده

  .كور بولماق دهچۈشى

  .بولماق پۇچۇق بۇرنى چۈشىده

  .كۆرمهك سۇالي  چۈشىده

  . كۆرمهك ئالتۇن چۈشىده

  .كۆرمهكئاي  يېرىم چۈشىده

 بىشارهت ئېرىشىشىدىن پهرزهتكه ئهيىپلىكياكى  بولۇشىدىن پهرزهنتسىز ئىگىسىنىڭ چۈش) 6

  : چۈشلهر بېرىدىغان
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  .كۆرمهك ھۆپۈپ چۈشىده

  .كۆرمهكئوغالق  چۈشىده

  . يىمهك تۇخۇم ۈشىدهچ

  .چېقىلماق تۇخۇم چۈشىده

  .ئالىتى غايىپ بولماق ئهرلىك چۈشىده

  .كۆرمهك) ھىندىستانلىق(ھىندى  چۈشىده

  .كۆرمهك) خىرىستىيان( نهسارا چۈشىده

  .چېقىلماق تاۋاق چۈشىده

  .كۆرمهك ئۈزۈك چۈشىده

قىلىدىغانلىقىغا  تهۋهللۇتقىز  ئۇنىڭ چۈشىشى ئۈزۈك ئايالالرنىڭھامىلىدار  يهنه ئۇيغۇرالردا(

  .)قىلىنىدۇ بىشارهت

 بىشارهت بولۇشىدىن دۈشمهنلىك ۋهدوستلىشىشى  بىلهن كىشىلهريامان  ئىگىسىنىڭ چۈش) 7

  :چۈشلهر بېرىدىغان

  .كۆرمهك ئېيىق چۈشىده

  .كۆرمهك قۇچقاچئاق  چۈشىده

  .كۆرمهك كهپتهر چۈشىده

  .كۆرمهك لهگلهك چۈشىده

  .كۆرمهك ئوتۇن چۈشىده

  .كۆرمهكئىالن  ىدهچۈش

  .كۆرمهكقارا ئىالن  چۈشىده

  .كۆرمهكچاشقان  چۈشىده

  .كۆرمهك سېغىزخان چۈشىده

  .كهتمهكئوت  ئۆيگه چۈشىده
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  .كۆرمهك جىگده چۈشىده

  .كۆرمهكسارنى  چۈشىده

  .كۆرمهك تۈلكىنى چۈشىده

  .قازانغا ئوت قالىماق چۈشىده

  :چۈشلهر دىغانبېرى بىشارهت ئۇچرىشىدىن خهتهرگه ئېگىسىنىڭ چۈش) 8

  . كۆرمهككاال  ئورۇق چۈشىده

  .كۆرمهك بۆره چۈشىده

  .قاغا قاقىلدىماق چۈشىده

  .ماڭماقياقىالپ  يهر چۈشىده

  .يېقىلماق ئۇچۇپ چۈشىده

  .ئۇچرىماق قهستىگهئىت  چۈشىده

  .چاقماق چاقماق چۈشىده چۈشىده

 بېرىدىغان بىشارهت تىنئۆلۈم، كېسهللىك كېلىدىغان تۇغقانلىرىغا - ئۇرۇق ئېگىسىنىڭ چۈش) 9

  :چۈشلهر

  .ئۆرۈلمهك تېمى يۇقىرى ئۆينىڭ چۈشىده

  .ئۆرۈلمهك تېمى تۆۋهن ئۆينىڭ چۈشىده

  .ئۆرۈلمهك تېمى قىبله ئۆينىڭ چۈشىده

  .ئۆرۈلمهك تېمى شهرىق ئۆينىڭ چۈشىده

  .ئۆرۈلمهك تورۇس چۈشىده

  .يېقىلماق دهرهخ چوڭ چۈشىده

  .قولى غايىپ بولماق ئوڭ چۈشىده

  .قولى غايىپ بولماق ه سولچۈشىد

  .مىنمهكئاتقا  قورۇقلۇق چۈشىده يايال
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  .چۈشىمهك ئېقىپ يۇلتۇز چۈشىده

  .تهگمهك قېلىچ بېشىغا چۈشىده

  .چېقىلماقكوزا  چۈشىده

  :چۈشلهر بېرىدىغان بىشارهت ئاپهتتىن كېلىدىغان يۇرتىغا ئېگىسىنىڭ چۈش) 11

  .كۆيمهكئاي  چۈشىده

  .بوغۇزلىماقكاال  چۈشىده

  .تۇتۇلماق كۈن شىدهچۈ

  .تهۋرىمهك يهر چۈشىده

  .كۆرمهك ئىنهك ئورۇق چۈشىده

  .چىرمىۋالماق بۇغداينىسىمىز  بۇغداي ئورۇق چۈشىده

  .)ئۇچرايدۇ قىسسهلىرىدهئائىت  پهيغهمبهرگه يۈسۈپدىكى » قۇرئان« چۈشئاخىرقى ئىككى (

  :چۈشلهر بېرىدىغان بىشارهتزارىدىن  - يىغا ) 12

  .كيېمه ئۈزۈم كۆك چۈشىده

  .كهيمهكئاق تون  چۈشىده

  .كهيمهكتون  كۆك چۈشىده

  . كۆرمهكمايسا  چۈشىده

قىلىدىغان  تهۋه بولۇشىنىيامان  -ياخشى  مهزمۇنىنىڭ چۈش كىشىلهرنىڭ تۈرلهر يۇقىرىقى

يامانالرغا  ، باشقىچهبولمايدىغان تهۋه تۈرلهرگه يۇقىرىقى يهنهباشقا  بولۇپ، بۇنىڭدىن تۈلهر چوڭ

تىزىپ  يهرده بۇسانى ئازراق بولغاچقا  ئۇالرنىڭ ئهمما. بار چۈشلهرمۇقىلىدىغان  بىشارهت

 ۋاخىنىلىق ئهللىك چۈشىده قىلىنىشىچه، ئۇدغۇرمىشبايان  ته» بىلىك قۇتادغۇ«. كۆرسهتمىدۇق

، بارغاندا يېتىپ ۋاخىنىغا ئهللىكىنچىشوتىغا يامىشىپ  بۇ قويۇلغان يانتۇ ئۇ. كۆرىدۇبىر شوتىنى 

 چۈشكه بۇ. يوقايدۇ ئۆرلهپ يۇقىرىغائىچىپال  سۇنى ئۇ. بېرىدۇ سۇ ئۇنىڭغا) قاسساپ( تچىئهبىر 

 بهرگهنده، ئۇدغۇرمىش تهبىر جورۇپئاياش نوقتىسىدىن ياخشىلىققا  كۆڭلىنى ئۇنىڭ ئۆگۈدۈلمىش



 351

 ئۆز ڭئۇنى. بولىدۇ ۋاپاتبارمايال  ئۇزاققا ۋه ئېيتىدۇ ئىكهنلىكىنى بىشارهت ئۆلۈمىدىن ئۆزىنىڭ ئۇنى

. دهلىللهيدۇ ئىكهنلىكىنى چۈش نهس چۈشنىڭ مهزكۇر سۆزى مۇنۇ ئېيتقان بهرگهنده تهبىر چۈشىگه

  :يهنى

  . ئىچسه، يېرىم سۇبىر قاچا  چۈشىده گهر          6062

  .يېرىم يېرىمىتىرىكلىك  تۈگهدى

  ،ئېرىغ تۈگىتىپ سۇنى ئىچسه ئهگهر           6063

    ①.مقهۋرى قېزىلدىتىرىكلىك  تۈگهدى

  پهرھىزلهردائىر  تۈگىتىشكه ئاقىۋىتىنى شۇم چۈشنىڭيامان . 4

 تهدبىق بىرىگه ئهھۋالالرنىڭ يۇقىرىقى ئۇنى كېيىنقالغاندىن  كۆرۈپ چۈشيامان  ئادهمبىر 

 بېرىش تهبىر چۈشكه ئهمما. كېلىدۇ بىلگۈسى كېلىدىغانلىقى ئاقىۋهتقانداق يامان  ، ئۆزىگهقىلىپ

 ئوقۇپ تهبىرلىرىنى چۈش ئۈستىگه ئۇنىڭ. بولمايدۇ كهتكهن ئىگىلهپ دهمئا ھهممىالماھارىتىنى 

 -خىل بااليى  بىلهنال، شۇ قويۇشبىلىپ  ئاقىۋهتنىيامان  كېلىدىغان چۈشىدىن ئۆز ۋه قويۇش

 كېلىدىغان ئېلىپيامانلىق  ھهرقانداق ئىشهنچىسىده شۇڭا، خهلق. بولمايدۇساقالنغىلى  ئاپهتتىن

 ئاقىۋهتنى، توسۇپيامان  ئۆزگهرتىۋهتكىلى، كېلىدىغان بىلهن ئۇسۇلالر مهلۇم چۈشنىمۇيامان 

 ئادهمگه كۆرگهنال چۈشنىتىلغا ئالغان  سهھىپىلهردهبىز ئالدىنقى . بولىدۇ ، تۈگهتكىلىقالغىلى

ياخشى  تهبىرىنى تۈنجى بهرمهسلىك، چۈشىنىڭ تهبىر چۈشكهيامان  يۈرمهسلىك، كىچىده سۆزلهپ

 پهرھىزلىكچىققان  ئوتتۇرىغا تهمهقسهد مۇشۇ ئهمهلىيهتتهقاتارلىقالر  شبېرىتارتىپ  تهرهپكه

  .ئادهتلهردۇر

 يهنهسىرت  ئۇسۇلالرنى يۇقىرىقى جهھهتته تۈگىتىشيامانلىقنى  كېلىدىغان چۈشتىن ئۇيغۇرالر

 ئۇسۇلالرنىمۇقاتارلىق  بېرىش سهدىقه ۋه تۈكۈرۈش تهرىپىگهسول ، قىلماسلىق ئېتىراپ چۈشنى

 نىسبهتهنئاسارىتىدىن  خۇراپاتلىققىلماسلىق  ئېتىراپ چۈشنى ئىچىده بۇالر. ۇقوللىنىد

قهتئينهزهر،  كۆرۈشىدىن چۈش ھهرقانداق كۆرگۈچى بولۇپ، چۈشئىپادىسى   قۇتۇلغانلىقنىڭ
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ئىشهنمهي، بولىدىغانلىقىغا  نىڭمۇناسىبىتى مۇقهرهر بىلهنيامانلىق  - ياخشىلىق چۈشنىڭ بۇنداق

 ئۇيقۇنىڭ دېگهن چۈش" بىلهنقىلماسلىق پوزىتسىيىسى  ئېتىراپ ئېغىزدا بۇنىئىشهنسىمۇ،  ئهگهر

راستىىنال  ئهگهر. بولىدۇ تۈگهتمهكچىيامانىلقنى  كېلىدىغان ، چۈشتىنةد -  قۇيىدۇ دهپ" پوقى

 بۇ. باغاليدۇ لهرگهسهۋهببلكى باشقا ئهمهس،  چۈشكه كۆرۈلسه، بۇنى خهتهرياكى  ھادىسه بىرهر

چىقانلىقىنى  ئوتتۇرىغا يۈزلىنىشنىڭقاراپ  ئىلمىيلىككه خۇراپاتلىقىدا ىشبېر تهبىر چۈشكه

 تۈكۈرۈش تهرهپكهسول  كېيىنقالغاندىن  كۆرۈپ چۈشيامان  ئۇيغۇرالردا. ئامىلدۇر ئىپادىلهيدىغان

بولۇپ،  ئۇۇسل بهلگىلهنگهنئىسالم دىنىدا  ئهسلىده ئادهت بۇ. ئادهتتۇربىر  ئىگهتارىخقا  ئۇزاق

" تۈكۈرۈش قېتىم ئۈچ تهرهپكهسول " دېيىلۋاتقان يهرده بۇ. قىلدى قوبۇل ۇيغۇرالرمۇئ كېيىنچه

قىلىشنى  ھهرىكهت تۈكۈرگهندهك قېتىم ئۈچچاچراتماي  شۆلگهيقارىتىپ  تهرىپىگهسول  پهقهت

 كىشىلهر. ھهرىكهتتۇر چوڭ توسۇدىغان كېتىشىنىيامانلىققا ئايلىنىپ  چۈشنىي شۇ بۇ. كۆرسىتىدۇ

قارا "قالسا ياكى  كۆرۈپ چۈشكىشى يامان  بولۇپ، ھهرتارقالغان  كهڭ بهك ئۇسسۇل ۇبئارىسىدا 

 ياتىدۇئاندىن  قويۇپ تۈكۈرۈپ قېتىم ئۈچ تهرىپىگهسول  تۇرۇپئورنىدىن  دهرھالقالسا " بېسىپ

  .قىلىدۇياكى باشقا ئىشنى 

قالغىلى  توسۇپ بىلهنمۇ ئۇسۇلالر يۇقۇرقىقازانى  -بااليى  كېلىدىغان چۈشتىنيامان 

 ، ئۇنداقتابولسا ئېنىق بهك سۈرى پالهكهتلىكنىڭ چۈشتىكى ، يهنىبايقالسا ئهھۋال بولمايدىغاندهك

 ۋهكىتابالردا  نۇرغۇنئاالقىدار  تهبىرىگه چۈش. بېرىشتۇر سهدىقه ئۇسۇلقوللىنىدىغان 

 ئېلىپ نهسلىك چۈشلهرنىڭبىر قاتار  بۆلىكىده تهبىرى چۈش نىڭ» ئهھكام مهجمۇئهتۇل«

 سهدىقه ھاجىپمۇخاس  يۈسۈپ. تهكتلهنگهنالزىملىقى  بېرىش سهدىقه كېلىدىغانلىقى، شۇڭا

 مۇنداق ئىكهنلىكىنى چاره مۇھىم تۈگىتىشتهيامانلىقنى  كېلىدىغان چۈشتىنيامان  بېرىشنىڭ

  :ئىزاھاليدۇ

  يامان، چۈش ۋهبولسا  بىمهنه          4369

  .كۈتسۇن سهدىقه، ئۆزۈن بېرىپ             

  .ھامان كۆرسهڭ، سۆيۈنگىنياخشى  چۈشۈڭ         4371
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  ھامان، سېغىنغىن ھهققهيامان بولسا             

  ،تاۋارمال كۆمۈش،  بهرسىڭ پېقىرلهرگه        4372

   ①."باالنى توسار گهرخالىسا  خۇدا          

ئارىسىدا  خهلق. ئوخشايدۇ تامامهن بىلهن ئادهتلهرئارىسدىكى  خهلققاراش  دېمهك، بۇ

" يهر گۇنانى يهر، تۆۋهباالنى  سهدىقه" گېپى دهيدىغان تهكرار - تهكرار سائىلالرنىڭ - تىلهمچى

 يېنىپ ئاپهتنىڭ -بااليى  كهلگۈسى بهرسه سهدىقه بولۇپ، بۇنىڭدا ئىبارهت دېگهندىن

 هن، كۆرگقالغان ھامان كۆرۈپ چۈشيامان  ئۇيغۇرالر شۇڭا. قىلىنىدۇ ئىپاده كېتىدىغانلىقى

. بېرىدۇ سهدىقه مىسكىنلهرگه - يېسىر، پېقىر - يېتىمقاراپ  دهرىجىسىگه نهسلىك چۈشنىڭ

بولۇپ، بار  گهپمۇ دېگهن" قۇلۇپى جاننىڭ قۇلۇپى، سهدىقه مالنىڭزاكات " يهنهئىسالمىي قاراشالردا 

باشقا  دىنئۆلۈم بهرسه ساقلىنىدۇ، سهدىقهياخشى  يۈتمهيمال  بهرسهزاكات  دېيىلۋاتقىنى يهرده بۇ

  .دېگهنلىكتۇر بولىدۇساقلىنىپ قالغىلى  ئاپهتلهردىنبارلىق 

 تۇلۇق تهرىپىدىن پهن -بولغان ئىلىم  جهۋھىرى تهرهققىياتنىڭ ئهقلىي قهدهرھازىرغا  چۈش

 تهقدىرى ئادهم بىلهن چۈشبولغاچقا  شۇنداق. ھادىسىدۇربىر روھىي  بولۇنمىغان يېشىلىپ

توغرا  ۋه ئېنىق تۇنۇشنىڭ ھهققىدىكىانداق بولىدىغانلىقى ق نىڭمۇناسىبهت ئوتتۇرىسىدىكى

 پهرھىزلىك ئالغاندهكتىلغا  يۇقىرىدا ۋهقاراش  خۇراپىي ھهققىدىكى ، چۈشبولمىغانلىقىدىن

 ھهققىدىكى چۈشھازىرقى زامان . تۇرماقتاساقلىنىپ  ھېلىھهم دهرىجىدهئوخشىمىغان  ئادهتلهرمۇ

 ئۆزىنىڭ ئۇ. گهۋدىلىكرهكقاراشلىرى  ھهققىدىكى تهبىرى چۈش فرېئۇدنىڭ سېگمۇند تهتقىقاتتا

 تۇلۇقئىنتايىن  چۈشنىڭناملىق كىتابىدا  (The Interpretation of Dreams)» تهبىرى چۈش«

 كۆڭلىده چۈش ئۈستىگه ئىكهنلىكى، ئۇنىڭ پائالىيهتپىسخىك  ئىگه قىممهتكه  ۋه ئهھمىيهتكه

 كىشىلهر چۈشنى ئىكهنلىكى، شۇڭا قاندۇرلۇشى كىلدهشهباشقا  ھهۋهسنىڭ - ئارزۇقالغان  بېسىلىپ

 تهجرىبىلىرىنىڭ ئۆتمۇش كۆره، ئۇنى دېگهندىنبىشارىتى  كهلگۈسىنىڭ يۈرگهندهك ئېيتىپ

 فرېئۇدنىڭ. سۈرىدۇقاتارلىق پىكىرنى ئىلگىرى ... بولىدىغانلىقى  تۈزۈك دېيىش ئهسلىنىشى
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بىر  جهھهتتىكى ئۇسۇل، بۇبىر  ېڭىي -تارىخىدىكى يىپ  چۈش ئۇسۇلى بېرىش تهبىر چۈشكه

ئائىت  تهبىرىگه چـۈش ياۋروپـادا يهنهسىـرت  بۇنىڭدىن. لىنىدۇھېساب بولۇپئىنقىالپ 

دىن پايدىلىنىدىغان  (Principle of Analogous)» ئوخشاشـلىق پرىنـسىپى«يهنه،  ئۇسـۇلـالردىن

» تهۋرات« ئۇسۇلغا بۇ( ۇسۇلىئ (Symbolic Dream Interpretation)  تهبىرى چـۈش سىـمۋولـلۇق

 ئورۇق يهتته چۈشىگه پىرئهۋننىڭ پهيغهمبهرنىڭ يۈسۈپ تهسۋىرلهنگهندا »  قۇرئاندا« ۋه

.) بواليدۇتىپىك مىسال  تهبىرى بهرگهن چۈشىگه يۈتىۋهتكهنلىكىدهككالىنى  سېمىز كالىنىڭ، يهتته

" سىفىر مىتودى"نغان دىن پايدىال (Principle of Association)» پرىنسىپى تهسهۋۋۇر« ۋه

(Cypher Method) خهلقھامان  بولسۇن، ئۇ ئۇسۇلداقايسى خىل  يۇقىرىقى ئهمما. قاتارلىقالر بار 

 ھهتتا بۇ( يوق كېتهلىگىنى ئېلىپئورنىنى  ئۇسۇلىنىڭ تهبىرى چۈش ئهنئهنىۋىئارىسىدىكى 

ئهگىشپ،  قۇرلىشىشىغاچوڭ تهتقىقاتالرنىڭ ھهققىدىكى ، چۈشئىشىنىمىزكى.) شۇنداق ياۋروپادىمۇ

. بارىدۇ يوقۇلۇپ قاراشالرمۇ خۇراپىي جهھهتتىكى ئۆسۈپ، بۇ تۇنىشىبولغان  چۈشكه كىشلهرنىڭ

 بولۇپ مهۋجۇد ئادهتلهر مۇناسىپ ۋهقاراشلىرى  چۈش ئاشقۇچه، ئهنئهنىۋى ئهمهلگه مهقسهد بۇ ئهمما

 ئهگىشپ ئېچىلىشىغا ىنىڭئېڭ ، كىشلهرسالساق نهزهر ئادهتلىرىگه ئۇيغۇرالرنىڭ. تۇرىۋېرىدۇ

. كهتتى بولۇپ ئىزدهشمهيدىغان تهبىر چۈشلىرىگه ئۆزھامان  كۆرگهن چۈشبىر كىشى  ھهرقانداق

ئارقىلىق  ، چۈشنامىلهركىتاب يوقۇلۇپ، ئۇ ئاساسهن قىلغۇچىالرمۇ كهسىپ تهبىرىچىلىكنى چۈش

، قىلىش پهرھىز چۈشلهردىنيامان  ئهمما. قارىلىدىغان بولدى سهل بهزىدهياكى  بېرىلىدىغان ئېلىپ

 ئارزۇئاللىقانداق بولۇپ، خوشال  كۆرسه چۈشياخشى ئادهتلىرى،  ئېلىشئالدىنى  يامانلىقلىرىنىڭ

 يوقۇلىشى ئهھۋالالرنىڭ بۇنداق. مهۋجۇد يهنىالئارىسىدا  خهلق ئهھۋاللىرى بولۇش ئۈمىدلهرده -

باغلىنىشلىق  بىلهن دهرىجىسى تتهرهققىيا نىڭسهۋىيهسى ئاڭ خهلقنىڭ يهنىال تاھېسابئاخىرقى 

 خۇراپىيبارلىق  يوقۇلىشىمۇ ئادهتلهرنىڭ خۇراپىي ، بۇنداققارىغاندا مهنىدىن شۇ. بولىدۇ

 .بولىدۇ قهدهملىك تهڭ بىلهن يوقۇلىشى ئادهتلهرنىڭ
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  ھهرخىل كهسبلهرگه ئائىت پهرھىزلهر. 13
. بولغان هيداپ تهقسىماتىدىنئىجتىمائىي ئىش  جهمئىيىتىدىكىئىنسانالر  كهسب

قىلىشىنى  سهرپ ئهمگهك مۇئهييهن ئۇالرنىڭ ئېھتىياجى تهرهققىيات ۋهياشاش  ئىنسانالرنىڭ

نىسبىي  تۇزۈلمىسىده ئىشلهپچىقىرىش. بولىدۇخىل  ھهر شهكلى ئهمگهكنىڭ ئهمما. بهلگىلىگهن

بىز  لهرئهمگهكئوخشىمىغان تىپتىكى ، تايىنىدىغان بىرىگه - ئارا بىر  - ئۆز مۇستهقىل، ئهمما

 ئىشلهپچىقىرىشئوخشاش بولماسلىقى ئىجتىمائىي  كهسبلهرنىڭ. كهسبلهردۇرخىل  ھهر دهۋاتقان

 ئېھتىياجىنى تۈرلىك جهمئىيهتنىڭ ، يهنهساقالپال قالماستىن تهڭپۇڭلىقىنى نىڭمۇناسىبىتى

 ئايرىمىسىنىڭ كهسب كىشىلهر بىرگه بىلهن شۇنىڭ. قىلىدۇ ئىگه كاپالهتكهقامداشنى 

كىشىلىرى  كهسب ھهربىر. بولىدۇ ئىگه كهسبىيساالھىيهتكه مهلوم ئاساسهناسلىقىغا ئوخشىم

 بۇمانا . بولىدۇئوخشاشلىق  دىكىمۇناسىبىتىزىيان  -پايدا بىردهكلىك،  مهلوم ئوتتۇرىسىدا

 ھهرقايسى. شهكىللهندۈرىدۇئاالھىدىلىكىنى  كهسبنىڭبىر  ھهرئوخشاشلىق  ۋه بىردهكلىك

 ئادهت – ئۆرپ ، ئاالھىدهئاالھىدىلىكى ئارقىلىق ۋهئوخشىمىغان قىياپىتى  ىڭئۆزلىرىن كهسىىپلهر

  . تۇرىدۇ بولۇپ مهۋجۇد جهمئىيهتته شهكلىدهفورمىسى 

ئىككى خىل  يهتمىشخىل ياكى  ئالته ئوتتۇز تۈرى كهسبنىڭ ئىشهنچىسىده ئۇيغۇرالرنىڭ

بىر  دېگهن" كىلىدۇئاز  ھۈنهرل ئىككى خى يهتمىشبالىغا  ئوغۇل" يهنه. قاراش بار بولىدۇ، دېگهن

 ئهمهس، بهلكىئىككى خىل  يهتمىشياكى  ئالته ئوتتۇز كهسبنىڭ -  ھۈنهر سۆزلهر بۇ. بار ھېكمهتمۇ

خاراكتېر، ئوبيېكىت،  ھۈنهر بىلهن كهسب ئۇيغۇرالردا. ئىبارىدۇر كۆرسىتىدىغانبولىدىغانلىقىنى 

 ئىشلهپچىقىرىشقانداق  ھهر مهنىده هڭك ئومومهن كهسب. پهرقلىنىدۇ جهھهتلهرده تهرتىپىئىش 

 ۋه ئىشلهپچىقىرىشبارىدىغان  ئېلىپتايىنىپ  تهبىئهتكهبولسا  مهنىدهتار . كۆرسىتىدۇپائالىيىتىنى 

ياساش ، قىلىدىغان تهلهب ماھارهت بهلگىلىكبولسا  ھۈنهر. كۆرسىتىدۇقامداشنى  ئۆزىنى - ئۆز

. كۆرسىتىدۇ پائالىيهتلىرىنى ئىشلهپچىقىرىشار ب تۈسى سهنئهتلىك ، نىسبهتهنئاساس قىلىنىدىغان

بولغان  تهئهللۇق كهسبكه مهنىدىكى كهڭ» پهرھىزلهرئائىت  كهسبلهرگه« ئېيتىۋاتقان يهرده بۇبىز 

 ئۆز ھۈنهرلهرنى ھهم كهسبنى مهنىدىكىتار  ھهم بولۇپ، ئۇتارماقلىرى  ئىشلهپچىقىرىشبارلىق 
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ئايرىلغاندىن  دهپ ھۈنهررىسالىسىز  ۋهرىسالىلىك  بلهركهس – ھۈنهر ئۇيغۇرالردا. ئالىدۇ ئىچىگه

يىرىك  قهدهربىر  – ھۈنهررىسالىلىك . ئايرىلىدۇ دهپمۇ ھۈنهرپىرسىز  ۋه ھۈنهرپىرلىق  ، يهنهباشقا

 قوشۇمچهبولسا  كهسبلهر - ھۈنهررىسالىسىز كۆرسهتسه،  كهسبلهرنى – ھۈنهر مۇنتىزىمتىپتىكى 

 – قائىده"، "دهستۇر"ـ " رىساله". ئالىدۇ ئىچىگه ئۆز كهسبلهرنى – ھۈنهرخىل  ھهر خاراكتېردىكى

 يهنى( ، دهستۇرىبولسا" پىر"بولۇپ،  دېگهنلىك" قولالنمىسى كهسب – ھۈنهر"، "نىزامالر توپلىمى

بىر  ھهر. دېگهنلىكىكتۇرئىگىسى  كامالهتئىجاد قىلغان  قېتىم تۇنجى كهسبلهرنىبار ) رىسالىسى

 ئۇالر بىلهنئالدى بولۇپ،  مۇرهككهپناھايىتى  شهكىللىنىشى ىرلىرىنىڭپ كهسبلهرنىڭ - ھۈنهر

 كهسبكه شۇ كىشىنىڭقىلغان  كهسبنى شۇقىتىم  تۇنجى ۋه بولۇشى پهيدا كهسبلهرنىڭ ھهرقايسى

 مهدىنىيهت« دهل بۇ. لىكتۇرمۇناسىبهت بىلهن رىۋايهتلهر - ئهپسانه ھهققىدىكى تۆھپىسىقوشقان 

 ، ئۇيغۇربىرى يهنه. ئهپسانىلهردۇرتىپىدىكى » ئهپسانه ھهققىدىكى ولۇشىب پهيدا تېخنىكىنىڭ ۋه

ھازىرقى . كۆرسهتكهن تهسىر چوڭقۇرئىسالم دىنى  شهكىللىنىشىگه پىرلىرىنىڭ كهسب - ھۈنهر

بولۇپ،  كهلگهنئىسالم دىنىدىن  دىگۈدهك ھهممىسى پىرلىرىنىڭ كهسبلىرىنىڭ- ھۈنهر ئۇيغۇر

رىسالىلىرى  كهسب - ھۈنهر ئۇيغۇرالرنىڭ. ئىگه تۈسكهئىسالمىي  قويۇق ئۆزىمۇ رىسالىلهرنىڭ

 بولۇپ، ئۇالردا يېزىلغانئاساسىدا  تهجرىبىلىرى كهسببولغان  پهيداناھايىتى ئىلگىرىكى زاماندىال 

 ئادهتلىرى، شۇ ، پهرھىزمىزانلىرى ، ئهخالقئىش قائىدىلىرى كهسبنىڭ- ھۈنهرقايسى  ھهر

 كهسبنى -  ھۈنهرئارىسىدا  بولۇپ، خهلق خاتىرىلهنگهن دۇئاالر ۋه رىۋايهتلهرئائىت  كهسبلهرگه

ئائىت  كهسبكهقىلىدىغان  ئۆزىكاسىب  بېرىىش، ھهربىر ئېلىپ بويىچهقائىدىلىرى  رىساله

 قالدۇرۇپمىراس  ئهۋالتقا تىنئهجدادرىسالنى تۇرۇش،  ئوقۇپپات  –پات ، رىسالىنى ساقالپ

 - ئۆرپ خهلق بىلهنقائىدىلىرى  كهسبئىچىدىكى  الىلهررىس. ئىبارهتتارقىتىشتىن  كىشىلهرگه

 ھۈنهر ئۇيغۇر بىزنىڭ بۇ. ئىگه بىردهكلىككه قائىدىلهرئائىت  كهسبلهرگه تۈرلىكئادىتى ئىچىدىكى 

  .مهنبهدۇر مۇھىم ئېلىشىمىزدىكى ئىگىلهپ ئادهتلىرىنى پهرھىزئائىت  كهسبلىرىگه -

. نىزاملىرى بار - قائىدهبىر قىسىم ئورتاق  كهسبلهرنىڭ - ھۈنهر ھهرخىل ئۇيغۇرالردىكى

 قائىدىلهرخىل  بۇ. دېگهندهك ئۆزگهرتمهسلىك ئوڭايلىقچه ، كهسبنىئاتلىماسلىق مهسىلهن، كهسب
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 كاپالهتكهقوغداشنى  مهنپهئهتنى ، كهسبلهردىكىقىلىشىنى تهرهققى مۇقىم كهسبلهرنىڭ ھهرقايسى

 ، كهسبىي گهمۇناسىبىتىشاگىرت  - ئۇستاز ىگۈدهكد كهسبلهرده ھهممهباشقا  ئۇندىن. قىلغان ئىگه

كاسىبالرنى جازاالشقا ئائىت ئورتاق  بۇزغۇچىنىزامنى  كهسبىي ۋهساقالشقا ئائىت  ، رىسالهتىلالرغا 

  . قىلىمىز مۇالھىزه كهلگهنده نۆۋىتى بۇالرنىبىز بولۇپ، بار  ئادهتلهر پهرھىزلىك

 ۋهئورتاقلىققا  مۇئهييهنئارا  كهسبلهر ىھهرقايس پهرھىزلهرئائىت  كهسبلهرگه -  ھۈنهر

، دىنالرغا ھهرخىل ئېيقاندا، بۇ نۇقتىسىدىنچىقىشى  كېلىپ پهرھىزلهرنىڭ بۇ. ئىگه پهرقلهرگه

ئېھتىياجىغا، قوغداش  مهنپهئهتىنى ، كهسبنىڭقاراشالرغا خۇراپىيقالغان  تهپهككۇردىن ئىبتىدائىي

ھاياتلىقنى  خهلقنىڭ كهسبلهر - ھۈنهر هرخىلھ. چېتىلىدۇنىزاملىرىغا  ۋه يۇسۇنلىرى كهسب

 تهرزده كهسكىنھامان  ئادهتلهر پهرھىزلىك جهھهتتىكى ، بۇپائالىيىتى بولغاچقا زۆرۆرقامداشتىكى 

 ئۇالرھالدا  مۇناسىپ بولۇپ، شۇنىڭغا بىكىنمه نىسبهتهن ئادهتلهر بۇ. قىلىنىدۇ رىئايه ۋه تۇنۇلىدۇ

 بۇبىز . ساقلىنىدۇ ئۇزاققىچه خېلى بهلكى. ئۆزگهرمهيدۇ ڭته بىلهن قهدىمى ئۆزگۈرۈش دهۋرنىڭ

 ئادهتلهر پهرھىزلىكئائىت  كهسبلىرىگه-ھۈنهر ئۇيغۇرقىلىدىغان  مۇالھىزه تۆۋهندهئاالھىدىلىكنى 

  .كۆرهلهيمىزئىچىدىن 

  پهرھىزلهرئائىت  دېھقانچىلىققا. 1

 پهرھىزلىك گهنكهلئىشلىرىدا ئىپادىلىنىپ  دېھقانچىلىق بېرى دهۋرلهردىن ئۇزاق

 دهلئاالھىدىلىك  بۇ. ئىگه ئاالھىدىلىككه ئۆزگىچه ، بهلكىقالماي بولۇپال كۆپسانى  ئادهتلهرنىڭ

تايىنىش چوقۇنۇش،  ئوبيېكىتلىرىگه چۈشىنىش، ئىشلهپچىقىرىشسىرلىق  ھېممىتىنى تهبىئهتنىڭ

 ھقانچىلىقدې ھالهتتىكى بېكىنمهئىچىدىن  بۇالربىز . ئىبارهتپسىخىكىسىدىن  تىلهش ۋه

ئايلىنىپ  نهرسىگه تۇرىدىغانباغالپ  تهبىئهتنى بىلهن ئادهم پهرھىزلهرنىڭمىسىدا ېسىست

 بىلهن ئۆزلىرىئارقىلىق  ئادهتلهر پهرھىزلىك ئهشۇنداق دهرۋهقه، كىشىلهرمۇ. كۆرىمىزقالغانلىقىنى 

  . تۇرىدۇ تهڭشهپ نىمۇناسىبىتى تهبىئهتنىڭ

 پهسىل دېھقانچىلىقنىڭ. ئادهتلهنگهنقىلىشقا  ىقتېرىقچىل ئۇسۇلدا يهرلىك ئۇيغۇرالر

 دېھقانلىرى ئۇيغۇرئىشلىرىدا  تېرىم -بارلىق يىغىم ، بولغاچقا كۈچلۈكئىنتايىن  خاراكتېرى
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 سهييارىلهرنىڭ دهۋرلهرده قهدىمقى. قىلىدۇ دىققهت بهك بولۇشىغاتوغرا  ۋه دهل ۋاقىتنىڭ

قاراپ ئاندىن  ئهھۋالالرغا دېگهندهك... ىشىشى ئالم ، بۇرجالرنىڭئورنى ھهركىتى، يۇلتۇزالرنىڭ

 مۇنداقكىتابتا  دېگهن» سالنامه«: مهسىلهن. بولغان ئىدى ئهھۋالالرقىلىدىغان  دېھقانچىلىقنى

، ياخشى زىرائهتقايسى  ئىچىدهيىل تىكسه،  زىرائهت خۇسۇسهن، دېھقانالر.... : " بايانالر بار

قاراپ بىكىتىشنى  سالنامىگه مۇشۇبولىدىغانلىقىنى  ئهرزان قىممهت، قايسىنىڭ زىرائهتقايسى 

 تۇغرا بۇرجىغا قهۋس ۋه بۇرجىغا ھهمهلئاي  دىمۇ» ئهھكام مهجمۇئهتۇل« ①..."قىلدىم  تهۋىسىيه

 ئهمهلىي تهجرىبىلهر بۇ. خاتىرىلهنگهنياخشى بولمايدىغانلىقى  تېرىسا زىرائهت كهلگهنده

 يۇلتۇزالرنىڭ دېھقانچىلىقتا ئۇالرنىڭ بولسىمۇ، ئهمماغان قوللىنىلمى ئهينهنئىشلىرىدا  دېھقانچىلىق

تاكى يىقىنقى  ئۇيغۇرالردا. چوڭناھايىتى  تهسىرىبولغان  ئهنئهنىگهقارايدىغان  ھهركىتىگه

 يۇلتۇزلىرىنىڭ ، سۇنبۇلهتارازايۇلتۇزلىرىنىڭ،  قوزۇق ، يهتتهچولپانھۈكهر،  مهزگىللهرگىچه

 تهجرىبىلهرئاسترونومىيىلىك  بهلگىلهيدىغان ۋاقتىنى يىغىشنىڭ ھهم تېرىش زىرائهتئورنىغا قاراپ 

 شۇ ئهنه بىلىملهرئاسترونومىيىلىك  ئىپادىلهنگهن تهرىقىسىدهئارىسىدا ماقال  خهلق. بار ئىدى

، سال سۇ سۇنبولىده"، "غىمى قىشنىڭ - يېمى سۇنبۇله"مهسىلهن، . قالدۇقلىرىدۇر ئادهتنىڭ

قاراشالر  شۇ ئهنه بولۇشىمۇ پهيدا ماقالالرنىڭ دېگهندهك" نېرىقوي  تېرى، تېرىمىساڭمىزاندا 

 دېھقانچىلىقئاساسلىنىپ  چۈشهنچىلهرگهلىك هساددا ئاسترونومىي، قىسقىسى. لىكمۇناسىبهت بىلهن

 خۇراپاتلىق ئۇنىڭدا ئىگه، شۇنداقالئىلمىي ئاساسقا  مهلوم ھهم بهلگىلهش مهزگىللىرىنى ۋاقىت

  .ئهمهسيوق  لىرىمۇتهركىب

 كهلگهن تېرىپ ئېتىبارهن شۇغۇلالنغاندىن بىلهنئىگىلىكى  دېھقانچىلىق ئۇيغۇرالر

 تۈرىدىكىماش تېرىق، ، )گۈرۈچ(شال ، ئارپا، قوناقبۇغداي، ئاساسلىقى  زىرائهتلهردىن

قاتارلىق دورا ... ، ئارپابىدىيانكۆكتاتالر، زىره، قاتارلىق  چامغۇر ۋه زىرائهتلهر، سهۋزه

 كېيىن، يهرگه ئىسالمىيهتتىن ئۇيغۇرالر. ئىبارهت زىرائهتلهردىنقاتارلىق  كېۋهز ۋه ئۆسۈملىكلىرى

 ، ئۇقالغان بولسا تېرىپتاماكا  يهرگه دېھقان بىرهر ناۋادا. چهكلىدىقاتتىق  تېرىشنىتاماكا 

                                                        
. يهشمىسىتىلىدىكى  ئۇيغۇرسانىغا بىسىلغان ھازىرقى زامان  - 4 يىلىنىڭ - 1996 ژورنىلىنىڭ» مىراس«، »سالنامه«   ①
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 پهتىۋاالرمۇ مۇنداق ھهتتا ھهقته بۇ. بولدى دۇچار ئهيىپلىشىگه كۈچلىك ۋه لهنىتىگه جامائهتنىڭ

يىل ياكى  يهتته يهرگه ، شۇقالغان بولسا تېرىلىپتاماكا  ئېتىزلىققا يهنى، مهلۇم: چىقتى ۇرىغائوتت

 يهنى، ئۇنى(. كېرهكچىتلىماسلىق ياكى باقماسلىق  تېرىپ، قوغۇنلۇقنى قوغۇن يىلغىچهقىرىق 

 مۇشۇنداق.) كېرهك يىغىۋېلىشئاشقىقىنى تاشلىۋېتىپ،  يېيىشىگه خالىغانچه كىشىلهرنىڭ

 ئادهت روشهنكى، بۇ. يۇيۇلىدۇ گۇناھىمۇ تېرىغۇچىنىڭتاماكا پاكلىنىدۇ،  يهرئاندىن ، اندىالقىلغ

  .چىققاندۇر كېلىپقاراشتىن  ھارامدهپتاماكىنى  پهرھىز بولۇپ، ئۇ قويۇالنيولغا  دائىرىلهرده مهلۇم

 قىلىغان ئۆسۈملىكلهردىن ، سېسىتىلغانقىغلىرىنى ھايۋان ئاساسهن ئېتىزغا ئۇيغۇرالر

 قۇيۇش گهندىسىنى ئادهم ئېتىزغا. كهلگهن بېقىپ قۇيۇپ، زىرائهتلهرنى ئوغۇتالرنى يهرلىك

 قۇيۇلسىمۇ، ئهمما ئېتىزغا گهندىسى ئادهم ئادهتته. يوقتۇرتارتىش  –تاالش  كۆپ مهسىلىسىده

 بولۇپئىش  چهكلهنگهن يهنىال قۇيۇش گهندىسىنى ئادهم ئېتىزغابار  زىرائهتقالغان  دهپپىشاي 

، قاراپ دهپپايدىسىز  زىرائهتكه ھهمناايىتى پاسكىنا  گهندىسىنى توخۇنىڭ ئۇيغۇرالر. نىلىدۇسا

 ئۈنهر تىكهن قۇيسا، ئېتىزغا ئېتىزغا گهندىسىنى توخۇ ناۋادا. چهكلىنىدۇ تۆكۈشتىن ئېتىزغا ئۇنى

  .ئىكهن

اتارىدا ق نهرسهئىرىملىك  قهدىرلهپ، ئۇالرنى بهكسايمانلىرىنى  دېھقانچىلىق ئۇيغۇرالر

 مۇنداق ده» رىسالىسى تېرىقچىلىق«رىسالىلىرى ئىچىدىكى  كهسب - ھۈنهر ئۇيغۇرالر. كۆرىدۇ

 ھهزرىتى جابدۇقلىرىنىقاتارلىق ساپان  بۇقۇسا، بۇيۇنتۇرۇق، كهشكۈن، ئانغۇق": دېيىلگهن

.... . چىققان ئېلىپ بېھىشتىنچاغدا  ئۆگهتكهن دېھقانچىلىقنى ئهلهيھىسساالمغا ئادهم جهبرېئىل

 ئۈستىدىن ئۇنىڭ ئۈچۈن شۇنىڭ. تۇرىدۇ ئېيتىپ تهسبىھلهرنى ھهرخىل ئهسۋاپلىرىمۇ دېھقانچىلىق

ئارىسىدا  خهلققاراشالر  ئېيتىلغاندهك رىسالىده مۇشۇ ①».بولمايدۇ ئولتۇرۇشقا ، ئۈستىدهئاتالشقا

هشتىن، دهسسسايمانلىرىنى  دېھقانچىلىق ھهرقانداق بولۇپ، ئۇيغۇرالرتارقالغان  كهڭ بهك

دهپ،  بولىدۇ دهسسىگهندهكنانغا  دهسسىسه كهتمهنگه. قىلىدۇ پهرھىز ، تۈكۈرۈشتىنئاتالشتىن

 ، يهنهباشقا چهكلىگهندىن جورۇپ دهپ بولىدۇناننى ئاستىغا قويغانلىق ئولتۇرسا،  كهتمهنده

                                                        
نهشىرى،  -1، ئاي- 12يىلى  -1988نهشىرىياتى،  ئۇيغۇر ، قهشقهرقىسىم-1، »رىسالىلىرى كهسب- ھۈنهر ئۇيغۇر قهدىمقى«   ①
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. بار هرگهپل مۇنداق ھهقته بۇ. چهكلىنىدۇقاتتىق  قاالشمۇ ئهسۋاپلىرىنى دېھقانچىلىق ھهرقانداق

 ھالهتتهقولى مايماق  -  پۇتبالىسى ، قالىسا كۆيدۈرۈپنى ) بۇقۇسا(كىمىكى ياغاچ ساپان "

بالىسى چوالق ، قالىسا سېۋهتنى"تۇغۇلىدۇ، بالىسى ئاقساق ، ئوتقا قالىسا سۆرهمنى"، "تۇغۇلىدۇ

 مۇقهددهس ئۇلۇغالش،سايمانلىرىنى  دېھقانچىلىق ھهممىسىده قاراشالرنىڭ بۇ". تۇغۇلىدۇ ھالهتته

 نهرسهسايمانلىرى ئىرىملىك  ئېيتىلغاندهك، دېھقانچىلىق يۇقىرىدا. بار تۇيغۇلىرى كۆرۇش

 ئۇالرنى ، يهنهباشقا تۇتقاندىن مۇئامىلىنى پهرھىزلىك يۇقىرىقىدهكقارىتا  ئۇالرغا ، كىشىلهربولغاچقا

 ھهيدهشتهقوش  هتتهئادئارىسىدىكى بىر  مهسىلهن، خهلق. قارايدۇ دهپمۇ ئىگه خاسىيهتكه مهلوم

 بولىدىكهن ساالمهتباال ، بالىنى سالسا ئۇنىڭغاقىلىپ  سهگهنچۈك بويۇنتۇرۇقنىئىشلىتىلىدىغان 

تىپىك مىسالى بولسا  ئهڭ ئۇلۇغالشنىڭسايمانلىرىنى  دېھقانچىلىق بۇ. كهتمهيدىكهنچارچاپ  ھهم

 دهپ مهكروھ ئاغدۇرۇشنى هري بىلهنبىر كاال . ئاغدۇرىدۇ يهر بىلهنقوش كاال  ئۇيغۇرالر. كېرهك

 يهر بىلهنياكى ساپان  بۇقۇسا. ئىپادىسىدۇر بولۇشنىڭ مېھرىبان ھايۋانغا بۇ. چهكلهيدۇ الپھېساب

. قىلىدۇ پهرھىزچىقىشىدىن قاتتىق  بېشىغا ئېتىز ئايالالرنىڭ ھهتتا ئاغدۇرۇۋاتقاندا، بهزىلهر

ئاال  زىرائهت ، تېرىغانچىقسا بېشىغا ىزئېتئايالالر  ئاغدۇرۇۋاتقاندا قارىشىچه، يهر كىشىلهرنىڭ

قاراپ بىر قاتار ئىشالرغا  دهپئايالالرنى ناپاك  جهريانىدا دېھقانچىلىق پۈتۈن. قاالركهن ئۈنۈپ

 نىمهقسهد ئهمهلىي يهنه. تهرهپتۇربىر  مۇھىم پهرھىزلىرىدىكى دېھقانچىلىق ـ ئۇيغۇر يۇلۇقتۇرماسلىق

يامان  بۇزىۋهتسهقىرنى دهسسىسه،  يهرنىقويغان  پئاغدۇرۇ"يوشۇرۇپ،  ئىچىگه خۇراپاتلىق

 ئاغدۇرۇپ يهر ئۇيغۇرالر. بار ئهھۋالالرمۇ تۇسىدىغانقىلىقالرنى  ئهشۇنداققاراپ  دهپ" بولىدۇ

 ، ئۇنىقاراپ دهپ نهرسهتوپىنى ئىرىملىك  چاپلىشىۋالغانساپانغا  ۋه بۇقۇسابولغاندىن كېيىن 

 خهۋىرىنى ئۆلۈم ئۆيگهباال بار  بوۋاق ده» پهرھىزلىرى تۇغۇم«بىز . ئىشلىتىدۇ ئۈچۈن بوۋاقالر

 بهكبوينى پىچىلىپ  بوۋاقنىڭ بىرهر ئهگهر. ئىدۇقبولمايدىغانلىقىنى تىلغا ئالغان  كىرسه ئېلىپ

 بوۋاقنىڭ كېسهلنىڭ ، بۇئاتاپ دهپ" چىلىسى ئۆلۈك" كېسهلنى بۇنداق كهتسه، خهلق بولۇپبىئارام 

 ئۇنى قىلىدۇ، ھهمده جهزىمقالغانلىقىدىن بولغانلىقىنى  ئاڭالپ ىخهۋىرىن ئۆلۈم كىشىنىڭ بىرهر

چاپلىشىپ قالغان توپىنى ئاپتاپقا سىلىپ  سۆرهمگهياكى   بۇقۇسا ئاغدۇرغاندا يهر ئۈچۈن داۋاالش
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 بالىنىڭقىسمىنى  يۇمشاق سورۇپ، توپىنىڭ سېلىپشامالغا ئېزىپ،  ئۇنىئاندىن قۇرۇتۇپ، 

  .داۋااليدۇئارقىلىق  قويۇش سۈركهپ رىگهيې كهتكهنپىچىلىپ  بوينىنىڭ

 چېچىشنى ئۇرۇق ئۇيغۇرالر. ئىشتۇرھالقىلىق بىر  ئهمگىكىدىكىدىھقانچىلىق  چېچىش ئۇرۇق

 ۋاقتىدا دهل چېچىشنىڭ ئۇرۇق يهرگه كېلىشكهنئوسىسى ، قاراپ دهپئىنتايىن جىددى ئىش 

 قائىده مۇنداق ھهققىده ىشچېچ ئۇرۇق ده» رىسالىسى تېرىقچىلىق«. قىلىدۇ دىققهت بولۇشىغا

، بىرىنچى. ئىش بار مۇھىم سهككىزقىلىدىغان  دىققهتچاچقاندا  يهرگه ئۇرۇقنى": بېكىتىلگهن

؛ ئۈچىنچى، قىلىش دۇئا ھهققىدهئالالھنى ياد قىلىپ پىرالر ، ئىككىنچى؛ پاك قىلىش ئېتىقادنى

ناساز نامهئقۇل،  بولسىمۇ نكهلگهئاچچىقى  چېچىش؛ تۆتىنچى، ھهرقانچه بىلهن قۇلى ئوڭ ئۇرۇقنى

 ھهمىشه ، بهدهننىئالتىنچىتۇتۇش؛  كهڭ كۆكسىنى -  ؛ بهشىنچى، كۆڭۈلقىلماسلىق سۆزلهرنى

 ①."قىلىش تهۋهككۈلئالالھقا تۇتۇش؛ سهككىزىنچى، ئالىمالرنى دوست تۇتۇش؛ يهتتىنچى، پاكىز 

 ۋه ئىنچىكه ردىنمۇئهھۋالالبايان قىلىنغان  يۇقىرىدائادىتى  چېچىش ئۇرۇقئارىسىدا  خهلق

 ئايالالرنىڭ ھېيىزدار بولۇپمۇئايالالر  جهھهتته، ئۇيغۇرالردا چاچقۇچى بولۇپ، ئۇرۇق مۇرهككهپ

 جورۇپ، ئۇرۇقنى دهپ قالىدۇ ئۈنۈپئاال  زىرائهتقىلىسا  شۇنداق. قىلىنىدۇ مهنئىي چېچىشى ئۇرۇق

 كهلسه، ئۇتوغرا  چېچىشقا ئۇرۇق يېرىگه ئايالنىڭبولمىغان  ئېرى ئهگهر. چاچىدۇ ئهرلهر ئاساسهن

ئاال  زىرائهتبولماي  بۇلۇقزىرائىتى  ئېتىزنىڭ بىرهر ناۋادا. چاچقۇزىدۇ ئۇرۇق ئهرلهرگهئايال باشقا 

 ئىكهنئايال كىشى چاچقان  ئۇرۇقىنى زىرائهتنىڭ شۇ ئۈنگهنباشقىالر ئاال ، قالغان بولسا ئۈنۈپ

ياش . چاچقۇزىدۇ ئۇرۇق كىشىلهرگه تهقۋادار توختىغان يېشى ئىمكانقهدهر شۇڭا. قارايدۇ دهپ

ئېيتقاندهك،  رىسالىده خۇددى. قىلىنىدۇ پهرھىزئاساستا  شۇ چېچىشىمۇ ئۇرۇق بالىالرنىڭ ئوغۇل

بولغاندىن  ئېھتىالمياكى  ھالىتىده تۇتىدۇ، جۇنۇپپاكىز  بهدهننىچاچقاندا  ئۇرۇق ئهرلىرى ئۇيغۇر

 ۋاقتىدا دهلئىنتايىن  چېچىش ئۇرۇق. قىلىدۇ پهرھىزيىن ئىنتا چېچىشتىن ئۇرۇق يۇيۇنمايال كېيىن

 پهيشهنبه. خالىمايدۇ چېچىشنى ئۇرۇق كۈنىده چارشهنبه ئۇيغۇرالربىراق قىلىنسىمۇ،  تهلهب بولۇشى

، چاچقاندا پاك بولغاندىن سىرت ئۇرۇق ئهرلهر. كۆرىدۇ ئهۋزهل چېچىشنى ئۇرۇق كۈنىده جۈمه ۋه
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قىلسا ئىش  مۇنداق. قىلىدۇ پهرھىزبولسا  چېچىشتىن ئۇرۇققولىدا  سولچاچىدۇ،  ئۇرۇققولىدا  ئوڭ

" بىسمىلالھىررهھمانىررهھىم" بىلهنچاچاردا ئالدى  ئۇرۇق. قارايدۇ دهپ بهرمهيدۇ نهتىجهياخشى 

 خوتۇنالرنىڭ تۇل - ئوغۇل ھهققىده، يېتىم جانىۋارالرنىڭ - جانۇتىللىق  ۋهتىلسىز "ئاندىن  دهپ

 يهرگهيىقىن  ئېلىپ چاڭگالغا ئۇرۇقنىچاچقاندا  ئۇرۇق. باشاليدۇ چېچىشقان ئاندى دهپ" ھهققىده

، باشقا ئۈنگهندىن تهكشى ، زىرائهتقىلسا مۇشۇنداق. چاچىدۇ يهرگهسىلكىپ يىراق ، چاچماي

 يهيدۇ، زىرائهت جانىۋارالر دېنىنى ، ئۈنگهنلىرىنىڭقىرالرغا چىچىلىپ ۋهسىرتىغا  ئېتىز ئۇرۇق

ئوخشىغان ، كېيىن ئۈنگهندىن ئورۇق. قارايدۇ دهپ تاپىدۇ مۇ ساۋاپ) ئىگىسى( ساھىبىئوخشايدۇ، 

" يامان تىل"سۆزلهپ، ماختاپ  ، زىيادهقارىشىنى بىلهن كۆزيامان  باشقىالرنىڭ زىرائهتلهرگه

 ئۆتۈۈشىنى، ئايالالرنىڭيىنىدىن  زىرائهتلهرئوخشىغان  ئايالالرنىڭ بۇزۇقئىستىلى تهككۈزىشىنى، 

مايسا تاقلىشىنى  ھهمكىرىشىنى  زىرائهتگاھقا ھالىتىده ھهيزدارلىقياكى  ھالىتىده جانابهتلىك

 چۈشۈپئاال  بولىدىكهن، زىرائهتكهئىشتىن قايسى بىرى سادىر  يۇقىرىقى. چهكلهيدۇقاتتىق 

، )بولىدۇ پۈچهك ۋهى ئاز لىرقاباش بىلهن ئۆسكىنى بولۇق بهك( كېتىدۇ قۇيقۇپبوغداي كېتىدۇ، 

باشقا  جهريانىدا ئىشلهپچىقىرىش ئهمهلىي. قارايدۇ دهپ قالىدۇ بولۇپ مهدهكئاال بېشى قوناق

تاسادىپىي  بولمايدۇ، بهزى دېگىلى ئۆتمه ، يېنىدىنماختىما، قارىما زىرائىتىمگه كىشىلهرنى

ياكى يامان تىل  كۆزيامان  ، زىرائهتكهبولغاچقا شۇنداق. بولمايدۇ ساقالنغىلىمۇ ھادىسىلهردىن

 زىرائهتنىڭ سهۋهبىدىن بېسىشى قهدهمياكى  يېقىنلىشىشى كىشىلهرنىڭناپاك ، تهگمهسلىك

 تهدبىرلىرى ئېلىشئاكتىپ ئالدىنى  ئۈچۈن، بهزىساقلىنىش  قېلىشىدىن بولۇپئاال  بولغۇنۇپ

  .قوللىنىلىدۇ

 بولۇپ، بۇبىرى  پائالىيهتلهرنىڭ مۇھىم ۋهھالقىلىق  ئهڭئاشلىق يىغىش دىھقانچىلىق 

بىر  پهيت، شۇنداقالشاتلىنىدىغان  جانۋارالر - ، جانۇتوقچىلىق بولىدىغانشىدىغان، ئېرى ھوسۇلغا

. پهيتتۇرقىلىدىغان  ھهزهر ھهرىكهتلهردىن - سۆز كهلتۈرىدىغانيامانلىق ، قاتار يامانلىقالردىن

 هقوشۇمچباشقا  بولسۇن، ئۇيغۇرالر ۋاقتىيىغىش  زىرائهتلهرنىياكى باشقا  بولسۇن مهزگىلىدهئورما 

 كۈچى كىرىشىدۇ، ئهمگهكيىغىمغا  بىلهنيادى  -  ئهس قويۇپ، پۈتۈن توختۇتۇپئىشالرنى 
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بىر  مۇنداق ئورۇۋاتقاندائورما . بېرىشىپ، الپقۇتلىشىدۇ ياردهم بىرىگه-بىر كىشىلهر يىتىشمىگهنده

ئورغاقنى  ئورۇۋاتقاندائورما : ئىگه ئومۇمىيلىققا خېلىئارىسىدا  خهلققىلىش  رىئايه پهرھىزگه نهچچه

ئورمىسى ماڭسا، كىشى ئورغاقنى ئويناپ ئىشهنچىسىده،  خهلق. قىلىنىدۇ پهرھىز مېڭىشئويناپ 

 ئورۇشقىالئورما  ئېتىبارىنى - دىققهت ئورىۋاتقاندائورما  ئهمهلىيهتته بۇ. كهلمهيمىشئىلگىرى 

 ئورۇلۇپول ئورما بىر س ئورۇۋاتقاندائورما . دااللهتتۇر شهكىلىدىكى پهرھىزقارىتىشقا قىلىنغان 

 يهرگه قويمايدۇ، بهلكىتاشالپ  يهرگهئورغاقنى كهلسه، توغرا  ئېلىشقائارام  كېيىنبولغاندىن 

ئىلگىرى  ئورمىنىڭ كىشىلهر بهزى پهرھىزىنىتاشلىماسلىق  يهرگهئورغاقنى . قويىدۇسانجىپ 

ورغاقنى تاشالپ ئ بهلكى. ئهمهس ئۇنداق ئهھۋال قىلسىمۇ، بىزنىڭچه سهۋهب كهلمهيدىغانلىقىغا

 قېلىپئارىسىدا ) كىچىك باغلىمى قۇناقنىڭ - بۇغداي ، ئورۇلغانئورمىسى بۇغداي( ئهنجهقويغاندا 

 بۇمانا . كهتمهيدۇ يۈتۈپ ۋه بولىدۇئاسان  تېپىش ئۇنىسانجىپ قويغاندا . مۈمكىن كېتىشى يۈتۈپ

 زىرائهتلهرنىناق قاتارلىق قو ۋه بۇغداي ئۇيغۇرالر. ئاساستۇرچىقىشىدىكى  كېلىپ پهرھىزنىڭ ئهشۇ

قاتناش شارائىتى قوالي بولغان پاكىز بىر تۇرىدىغان،  ئۆتۈشۈپشامال كېيىن، بولغاندىن  ئورۇپ

 ئورۇلغانزىرائىتى . يۆتكهيدۇخامانغا  زىرائهتنى ئورۇلغان ۋه قىلىدۇخامان  يهرنى ، شۇجاينى تالالپ

دهپ،  ھهققى جانىۋارالر - جان . يىدۇقويول  تېرىۋېلىشىغاباشاق  يوقسۇلالرنىڭ ئېڭىزلىقتا

  . كهتمهيدۇ ئېلىپدانالرنى  سۈپۈرۈۋهتمهيدۇ، قالدۇقپاكىز  ئېڭىزلىقنى

 مهزگىلى ئۈمىدلىك ئهڭ ۋهجىددىي  ئهڭ ئهمگىكىنىڭ دېھقانچىلىق — تېپىشخامان 

 هئادهتلهرگئىرىملىك  كۆزلهپ، ھهرخىل بولۇشىنى ھوسۇللۇقمول  خاماننىڭدىھقانالر ، بولغاچقا

خامانغا قادالغان . سهيناسىدۇر بهخت، قۇت، بهرىكهت نهزىرىده ئۇيغۇرالرخامان . قىلىدۇ رىئايه

 بۇنداققاراپ  بىلهن ئېتىبار ئاالھىدهخامانغا  ئۇيغۇرالر شۇڭا. نىشانىدۇر بهرىكهتموما ياغاچ بولسا 

 مهزگىلدهبىر  ئۇزاقئىلگىرىكى . چهكلىنىدۇ ھهرىكهتلهردىن - بىر قاتار ئىش  سهيناسىدا قۇت

خامان  بۇنداق. يهنچىگهن دهسىتىپ ھايۋانالرغا ئهنجىلىرىنى ، تېرىقئارپابۇغداي،  ئۇيغۇرالر

 خهلق. قادىلىدۇموما  ئۈچۈن چهيلىشى ئهنجىنىخاماندا  ھايۋانالرنىڭيان  -  يانمۇبىر قاتار  تېپىشته

 دهپ بولمايدۇ بهركهتماندا خايولۇقمايدۇ، خامانغا خىزىر  چهيلىسهئارىسىدا موما قادىماي خامان 
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بولمايدىغانلىق  باشقۇرغىلىخاماندا  ھايۋانالرنىموما بولمىسا  بۇ ئهمهلىيهتته. ئىرىمدايدۇ

خامانغا تۈكۈرىشتىن، خامانغا ، قاراپ دهپ ئورۇن مۇقهددهسخاماننى  ئۇيغۇرالر. سهۋهبىدىندۇر

قولىنى ، مىنىپ كىرىشتىن الغئۇخامانغا ، كىرىشتىن بىلهن پۇتخامانغا سول ، قىلىشتىن ھاجهت

 پهرھىزخاماندا تىللىشىشتىن قاتتىق ، خاماندا ئىسقىرتىشتىن، قىلىپ گىدىيىپ كىرىشتىن كهينىگه

. قىلىدۇ كاپالهتلىك بولۇشىغا كهسكىن ۋهخورام  -خوشال مۇقىم،  كهيپىياتىنىڭخامان . قىلىدۇ

 بۇ. كىرىدۇ بىلهن پۇتى ئوڭ ېيتىپئ) رهھىم رهھمانىربىسمىلالھىر ( بهسمهله كىرگهندهخامانغا 

ئىلگىرىكى  كىشىلهر يهنى: بار پهرھىزئىككى  مۇنداق شهكىللهنگهنقاراش ئاساسىدا  سېھرىي ھهقته

 سۇ ۋه كىرمهيتتى ئېلىپ سۇخامانغا كىرمهيتتى،  ئېلىپسايمانالرنى  تۆمۈرخامانغا  دهۋرلهرده

 ئېلىپسايمانالرنى  تۆمۈر. ئىچهتتى خامان سىرتىغا چىقىپ كهلسهتوغرا  ئىچمهيتتى، ئىچىشكه

 دهپ قالىدۇ بولۇپئاز  بهرىكهتخاماندىكى  سهۋهبىدىنقاتتىق بولغانلىقى  تۆمۈرنىڭ كىرمهسلىك

. تۇر" قېلىش، ئاۋۇش كۆپۈيىپ" مهنىسى تۈپ سۆزىنىڭ" بهرىكهت" چۈنكى. كېرهكقاراشتىن بولسا 

 يېقىنالشسائاشلىققا  نهرسهقاتتىق ل، ئۇيۇئوخشاش  دېمهك، تۆمۈرگه. كۆپهيمهيدۇ نهرسهقاتقان 

 يامغۇر خهۋپ چوڭ ئهڭ مهزگىللىرىدىكى ئېلىشخامان . بولمايدۇ) كۆپىيىش( بهرىكهتئاشلىقتا 

 ، ئۇبولغاچقا ئهسلىتىدىغان يامغۇرنى سۇ كىرگهن ئېلىپخامانلىققا دېمهك، . كېتىشتۇر يېغىپ

 تهشهببۇس بولۇشىنىپاكىز  بهدهننىڭ ندهكىرگهخامانلىققا  ئۇيغۇرالر. مۈمكىن بولۇشى چهكلهنگهن

سادىر بولسا  ئهھۋال بۇنداق. چهكلهيدۇخامانغا كىرىشىنى  ئادهملهرنىڭ ، جۇنۇپناپاك. قىلىدۇ

 دۆۋىلهپجايالردا جامانغا  بهزى. قارايدۇ دهپ بۇلغۇنىدۇئاشلىق بولمايدۇ،  بهركهتئاشلىقتا 

 كىشىلهرنىڭ. بار ئهھۋال كلهيدىغانچه ئۆتۈشنى تهرىپىدىن غهرىپ ئهنجىلهرنىڭ قويۇلغان

 خاماننىڭكىشى  ناۋادا. بولىدىكهن تهرىپىده غهرىپ ئهنجىنىڭياكى  خامانلىقنىڭخىزىر قارىشىچه، 

. بولمايدىكهن بهرىكهتخاماندا ه، ةد – كېتىدىكهنخىزىر خاماندىن ئۆتسه،  تهرىپىدىن غهرىپ

. ئېيتىشتۇر» خامان ناخشىسى«بىرى  ڭئادهتلىرىنىئىرىملىك  چهيلهشتىكىخامان  ئۇيغۇرالرنىڭ

اليچىالر خامان  -الي . ئاتىلىدۇ دهپمۇ» الي ناخشىسى –الي « يهنه» خامان ناخشىسى«

خامانغا قاتقان ئات تۇتۇپ،  قۇلىقىنى بىلهن قۇلىسول ئېلىپ، ئارىنى  مۈرىسىگه چهيالۋاتقاندا، ئوڭ
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. سالىدۇ» الي - الي « بىلهن ئاۋاز يۇقىرى ئهگىشىپقىلىپ ئايلىنىشىغا  دهۋرمومىنى  ئۇالغالرنىڭ -

» الي -الي «بولىدۇ،  بهرىكهتخاماندا  ئېيتسا» الي ناخشىسى -الي « ئىشهنچىسىده خهلق

، قوغالپ شهيتانالرنى - جىن  مهقسهد توۋالشتىكى» الي - الي «. بولمايدۇ بهرىكهتسالمىسا 

 سېلىپشامالغا ، لغاندىن كېيىنبو چهيلىنىپخامان . ئۈچۈنمىشخامانغا چاقىرىش  ئهرۋاھالرنى

ئايال  سورۇۋاتقانداجايالردا خامان  قىسمهن. ئايرىلىدۇسامان  بىلهنئارقىلىق دان  سورۇلىدۇ، شۇ

 ناۋادا. قىلىنىدۇ پهرھىز ئۆتۇشىدىن ) تهرهپ چۈشىدىغانسامان (ئايىغى  خاماننىڭ كىشىنىڭ

شامال  دهۋرلهردىكىئىلگىرىكى دهرۋهقه، . شامال توختاپ قاالرمىش سهلكىنقىلسا  مۇشۇنداق

ياخشى  قېلىشىتوختاپ  شامالنىڭ ئېيتقاندا ئۈچۈن ئهھۋال سورۇيدىغانتايىنىپ خامان  كۈچىگه

 كېلىپ پهرھىز قوشۇلۇپ، يۇقىرىقى بىلهنقاراش  دېگهن ، تۆۋهنئايالالرنى ناپاك بۇ. ئهمهسئىش  

 تهدرىجىي پهرھىزمۇخىل  بۇ بىلهنئىشلىتىلىشى  شامالدۇرغۇچنىڭ ماتورلۇقھازىر . چىققان

داننى . چهشلىنىدۇ دۆۋىلىنىپ ئهتراپىغادان موما ، بولغاندىن كېيىن سورۇلۇپخامان . يوقالماقتا

مىقداردا  مهلوم ئۈستىدىن دۆۋىسىنىڭكېيىن دان  دۆۋىلهنگهندىن ئهتراپىغاموما  چهشلىگهنده

بوياققا  - ئوياق  ئهتراپىدا چهش ۋاقىتتا مۇشۇ. تۆكىدۇ ئايالندۇرۇپ ئهتراپىغا ئېلىپ، دۆۋىنىڭ

تاغارغا  ياندۇرۇش، چهشنىقول  قۇرۇق ئادهملهرنىقالغان  كېلىپ تۇيۇقسىزخامانغا ئۆتۇش، 

قىلىقالرنى قىلىش  -  ھهرىكهت مۇشۇنداق. قىلىنىدۇ پهرھىزقاراش  ئۇستىگهموما  ئۇسسۇۋاتقاندا

 كېلىپ باشقىالرنىڭ يهنهدا قويغان چهشلهپبوغداي . چۈشىنىلىدۇ دهپ ئۇچۇرۋىتىدۇ بهرىكهتنى

 كۆزى" ئۇسسىۋاتقاندائاشلىق  ناۋادا. قىلىنىدۇ مهنئىي تهككۈزىشىيامان تىل ، سىلىشى كۆزيامان 

ئاشلىقنى تاغارالرغا .قىلىدۇ كېچىكتۈرۈپئىشنى ، قالسا كېلىپ ئادهملهرقارالغان  دهپ" يامان

، "بولدۇڭالرمۇ ئۇسسۇپ" كېلىپباشقىالر  يهنه پهرھىزلىرىدىنتىل  جهرياندىكى ئۇسسۇۋاتقان

 ئۇسسۇۋاتقۇچىالرنىڭئاشلىق چهكلىنىشى، قىلىشتىن  سۆزلهرنى دېگهندهك" قالغاندۇ تۇگهپ"

 بىرهرسى ناۋادا. قىلماسلىقى قاتارلىقالر بار سۆزلهرنى دېگهندهك" ئىش بۇ تۇگىمىدى ئهجهپ"

 بېرىپ رهددىيه دهرھال ئاڭلىغۇچىالر گهپنى ، بۇنداققىلىپ سالسا گهپلهرنى مۇشۇنداق كېلىپ

 چهچۋىن، كهپسهن بۇرۇن ئۇسسۇشتىن چهشنى دېھقانلىرى ئۇيغۇر. قويىدۇ دهپ" تاش ئاغزىڭغا"
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  . تۆكىدۇقاتارلىقالرنى ئايرىپ ئايرىم جايغا  ئۆشره ۋه

 ئۇنئاشلىقنى تارتىپ  كېيىن، شۇبولغاندىن  توشۇپ ئۆيگهخاماندىكى ئاشلىقنى  ئۇيغۇرالر

 ئۇن بولۇپمۇ. يهۋالىدۇ ئۆزلىرى بهرمهي كىشىلهرگهتاماقنى باشقا  كهنئهت تۇنجى ۋه قىلىدۇ

 شۇقىلىش  بۇنداق. ئىچىۋالىدۇ ئېتىپيارما يېرىپ، بوغداي ياكى قوناقنى  بۇرۇنالتارتماستىن 

ئىسراپ بولماسلىقى بولۇپ، خاس  يېتىشى، ئۆزلىرىگىال ئۇزاققىچه تېپىپ بهرىكهت ئاشلىقنىڭ

  . ئادهتتۇرك قىلىنغان ئىرىملى ئۈچۈن

 پهرھىزلىكدائىر ئاساسىي  كهسبىگه دېھقانچىلىق ئۇيغۇرالرنىڭ مهزمونالر يۇقىرىقى

ئوخشىماسلىقالر  ئادهتلهرده پهرھىزلىك قىسمهن ئاساسهن پهرقىگهرايون ئهلۋهتته، . ئادهتلىرىدۇر

 يېزا. تلهردۇرئادهئورتاق بولغان  مىللهتكه پۈتۈن پهرھىزلهر يۇقىرىقى شۇنداقتىمۇ. بولىدۇ مهۋجۇد

ئهگىشىپ،  ئۆسۈشىگه نىڭسهۋىيهسى ئاڭ ، كىشىلهرنىڭماشىنىلىشىشى قىسمهن ئىگىلىكنىڭ

ئومومىي  ئهمما. بولدى ئۆزگىرىش ئادهتلهردهدائىر بىر قىسىم  ئىشلهپچىقىرىشىغا دېھقانچىلىق

 ده...  پىتهرتىئىش كۆلىمى،  شۇغۇللىنىش بىلهن دېھقانچىلىق ، ئۇيغۇرالرنىڭقارىغاندا جهھهتتىن

  .ساقالنماقتا ھېلھهم ئادهتلهرئىرىملىك  كۆپ ، خېلىبولمىغاچقا ئۆزگىرىش كۆپ

 جېنى يوقنىڭ بېغى"ئارىسىدا  ئۇيغۇرالر. ئالىدۇ ئىچىگه ئۆز باغۋهنچىلىكنىمۇ يهنه دېھقانچىلىق

 ېغىببىردىن  دېگهنده كهم ئائىلىنىڭبىر  ھهرقىشالقالردا  - شۇڭا، يېزا. ماقال بار دېگهن" يوق

. ئۆتىمىزساناپ  تۆۋهنده ئۇالرنىبىز بولۇپ، ئاز  نىسبهتهن ئادهتلهرئىرىملىك  ھهقتىكى بۇ. بولىدۇ

 زىياده بېغىنى ئۆز ، كىشىلهرنىڭقاراپ دهپ تېگىدۇيامان تىل  ۋه كۆزيامان  ۋارانغا - باغ  ئۇيغۇرالر

دهپ،  تهگمىسۇنيامان تىل  ۋه كۆزباغقا  شۇڭا. ياقتۇرمايدۇقارىشىنى  بىلهن كۆزيامان ، ماختىشىنى

 مېۋه ھهممه نهزىرىده ئۇيغۇرالرنىڭ. قويىدۇ ئېسىپ نهرسىلهرنىئىرىملىك  بىرمۇنچه ۋارانغا -باغ 

. كىرىدۇ جۈملىسىگه ئهخالقئاسراش ياخشى  ئۇالرنى شۇڭا. چىققان جهنهتتىن) باشقا تاۋۇزدىن(

، قارىسا دهپ ئهلهيھىسساالم دهمئاياكى  پهرىشته جهبرېئىلپىرىنى  دېھقانچىلىقنىڭ ئۇيغۇرالر

يىل  يهتته"ئارىسىدا  خهلق يهنه. قارايدۇ دهپزات  دېگهن سهيدىۋهققاسپىرىنى  باققاللىقنىڭ

 خېرىدارغا باققاللىرىنىڭ ئۇيغۇر بۇ. بار گهپمۇ دېگهن" كىرىدۇ جهننهتكهباققاللىق قىلغان كىشى 
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 ئهنئهنىسىقىلمايدىغانلىق  تهلهب قھه تېتىتقۇزىدىغان، ئهمما خالىغانچه چىۋىلهرنى - مېۋه

  .قاراشتۇرچىققان  كېلىپ سهۋهبىدىن

  پهرھىزلهرئائىت  ئوۋچىلىققا. 2

 يانداشتۇرۇپ چارۋىچىلىققازاماندىن تارتىپال  قهدىمكىناھايىتى  لىرىئهجداد ئۇيغۇر

ان بولغ ئوۋلىماقچى ئوۋلىغاندا ئوۋ ئويغۇرالر. كهلگهن شۇغۇللىنىپ كهسبى بىلهنمۇ ئوۋچىلىق

. ئوۋلىمايدۇ ھايۋاننىبوغاز  بولسىمۇ، ھهرگىزموھتاج  ھهرقانچه ئادهتته. كۆزىتىدۇ ھايۋانالرنى

 ھايۋانالرنىھاالل  قۇرۇپقىلغاندا قاپقان  ، ئوۋچىلىقكېيىن ئېتىقادىدىنئىسالم دىنى  ئۇيغۇرالر

 چۈنكى. ىقىلىدىغان بولد پهرھىز ئوۋالشتىن سېلىپبوينىغا سىرتماق  ئوۋالشتىن، ھايۋاننىڭ

 ، ئهمماذي - چىقمايدۇقان  ئوۋلىسا، ئۇالردىن ھايۋاننى سېلىپياكى سىرتماق  قۇرۇپقاپقان 

 يوسۇندا سهۋهبىدىن، بۇھارام بولغانلىقى  گۆشىنىڭ ھايۋاننىڭ ئۆلگهنچىقماي  قېنى. ئۆلىدۇ

چوماق ، تىقمىل يهل شۇڭا. قالىدۇ بولۇپ بىھوده ، ئوۋةهد - بولمايدۇ يېگىلى ھايۋاننى ئوۋالنغان

قورال  ئوۋلىغان ھايۋاننىھاالل  ئوۋچىالر ئادهتتهبىر  يهنه. ئىشلىتىدۇ كۆپرهكقاتارلىق قورالالرنى 

 بويىچه قائىدهئىسالمىي ، بولغاندا بۇنداق. قىلىدۇ پهرھىز ئوۋالشتىن ھايۋاننىھارام  بىلهن

 بولۇپ بىھوده ئوۋمۇ بۇنداق، ةد - بولمايدۇ يېگىلى گۆشىنى ھايۋاننىڭھاالل  ئوۋالنغان ئېيتقاندا

 ۋه كۈنىده جۈمهسانالغان  دهپ كۈن مۇقهددهس ، ئۇالرباركى ئوۋچىالرمۇ شۇنداق يهنه. قالىدۇ

. قىلىدۇ پهرھىزقىلىشتىن  ئوۋچىلىق كۈنلىرىدىمۇ ھېيت. قىلمايدۇ ئوۋچىلىق ئېيىدارامىزان 

 مهلومياكى ئوۋلىماسلىق،  رنىھايۋانال مهلومقاراپ  بولىدۇ، دهپروھ  ھايۋانالرداسىرت  بۇنىڭدىن

 يوسۇنلىرى ئوۋچىلىق ۋه پهرھىزلهرقاتارلىق  ئوۋلىماسلىق ھايۋاننى ئوۋلىماسلىق، توتېمچاغدا 

 جهھهتته مۈمكىن، بۇ بولۇشى ساقلىنىۋاتقانجايالردا  قىسمهن ھازىرمۇ ۋهزامانالردا بولغان  قهدىمقى

  .توختىلىمىز ۇشۇنچىلىك، مبولغاچقا كهمچىل مهلۇماتىمىز ۋه ماتېرىيالىمىز

  پهرھىزلهرباقمىچىلىققا ئائىت . 3

 ياۋايى بولۇپ، ئۇ شهكلىبولغان ئىگىلىك  پهيداكېيىنال  ئوۋچىلىقتىنباقمىچىلىق 

 قىممهتكه ئېقتىسادىي مهلوم ئۇالردىن ئايالندۇرۇش، ھهمده ھايۋانلىرىغا ئۆي كۆندۈرۈپ ھايۋانالرنى
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 يۇقىرىئورنى  باقمىچىلىقنىڭ شهكلىدهئىگىلىك  انچىلىقدېھق. كهلگهنبارلىققا  ئۈچۈن ئېرىشىش

 كېيىنچه ۋه كهلگهن تۇرۇپ ئورۇندا قۇشۇمچهئىزچىل  ئىگىلىكىده دېھقانچىلىقباقمىچىلىق بولۇپ، 

 دېھقانچىلىق بىلهنباقمىچىلىق  ئۇيغۇرالرداھازىرقى . ئايالنغان كهسبكه مۇستهقىلھالدا  تهدرىجىي

 ئهھۋالالرمۇ ئايرىۋېتىدىغان كهسبنىئىككى  بۇھالالردا  قىسمهن يهنه .بېرىلماقتا ئېلىپ بىرلىكته

 پهرھىز كهسبىدىكى چارۋىچىلىق كهسبىيبىلهنپىلىچىلىك  ئۇيغۇرالرنىڭبىز  تۆۋهنده. بار

  .قىلىمىز تهھلىلقىلىپ  نۇقتىلىق ئادهتلىرىنى

لىك، ، يىپهكچىپىلىچىلىكئۇستۈرۇپ،  ئۈژمهتارىختىن بويان  ئۇزاق خهلقى ئۇيغۇر

يولى  شۇغۇللىنىپ، يىپهك بىلهن كهسبلهر ئېبارهت توقۇلمىچىلىقىدىن يىپهك ۋه مهشۈتچىلىك

 تۇتۇپ ئورۇن بهلگىلىك بىلهن مهھسۇالتلىرى يىپهكپىلىچىلىكتىن ھاسىل قىلغان  مهدهنىيىتىده

 پىلىچىلىكئۈستۈرۈلۈپ،  ئۈژمهتارتىپ  قهدىمدىن يۇرتالرداقاتارلىق  خوتهن، قهشقهر. كهلگهن

 مهسىله بۇبىز . بولىدۇ جهريانىئىش  مۇرهككهپبىر قاتار  پىلىچىلىكنىڭ. كهلگهن ئهتكۈزۈلۈپ داۋام

قارالغان  دهپ تېگىشلىكقىلىشقا  رىئايه جهريانىدا بېقىش پىله پهقهت. توختالمايمىز ھهققىده

 ئۆينىڭ ۋه ئادهمنىڭباقىدىغان  پىله ئۇيغۇرالر. تىلغا ئالىمىز ئادهتلهرنىال پهرھىزلىك قىسمهن

 ، يهنهقالماستىن كۆرسىتىپالپاكىزلىقنى  كونكرېت بۇ. قىلىدۇ دىققهت ئاالھىدهتازىلىقىغا 

چىققاندا  ۋه كىرگهندهپىلىخانىغا  كىشىلهر. كۆرسىتىدۇ پاكىزلىقنىمۇ ئهقىدىدىكىياكى  ئىدىيهدىكى

 ئايالالرنىڭ ېيزداركىشىلهر، ھ جۇنۇپقاتارىدىكى  ئادهملهرناپاك . ساقاليدۇ ھالهتنىپاك  چوقۇم

 كىرىشىمۇ بىھۇدهپىلىخانىغا  كىشىلهرنىڭئىشى بولمىغان . قىلىنىدۇ مهنئىيكىرىشى  پىلهخانىغا

 پهرھىز قىلىشمۇ سۆزلهرنى -  گهپناشايان ، پىلىخانىدا ناشايان ئىشالرنى قىلىش يهنه. چهكلىنىدۇ

 دهپ كېمىيىپ ھوسۇل بولىدۇ، پۈچهكغوزا  چۆچۈپ بولمايدىكهن، پىله مۇشۇنداق. قىلىنىدۇ

 بهك بولۇشىنى مۇقىم بولۇشىنى، تېمپوراتۇرىسىنىڭساپ  مۇھىتىنىڭ پىلهخانا ئۇيغۇرالر. قارايدۇ

توزانلىق  - چاڭ ، پىلىلهرگهتارقىتىش تۈتهك -ئىس چېكىش، تاماكا  پىلهخانىدا. ئالىدۇ ئېتىبارغا

 ئهمهلىيقاتارلىقالر  بهرمهسلىك پىلىلهرگه يۇپۇرماقالرنىئارىالشقان  ئهخلهت ۋهقىغ يۇپۇرماق، 

  . لىنىدۇھېساب بولۇپ پهرھىزلهر تهجرىبىۋى قويۇلغان ئوتتۇرىغا نۇقتىسىدىن مهپهئهت
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 ئۇنىڭغا پائالىيهتلهردهھاياتىي ، قاراپ دهپ كهسبئاساسىي  چارۋىچىلىقنى ئۇيغۇرالر

. شهكىللهندۈرگهن نىپهرھىزلهر ۋه ئادهتلهرنىئىرىملىك  بهزى جهھهتتىمۇ ئۈچۈن، بۇتايانغانلىقى 

تهسۋىرلهپ،  يوسۇنداچىقىشىنى ئىسالمىي كېلىپ  چارۋىچىلىقنىڭ ئۇيغۇرالركېيىن  ئىسالمىيهتتىن

 مۇساپىرى ) پادىچىلىقنىڭ بولۇپمۇ( پهيغهمبهردىن، چارۋىچىلىقنىڭ مۇسا بېقىش چارۋا

قوتان بولسۇن،  ئائىلىدهياكى  بولسۇنيايالقالردا  مهيلى بېقىشتا چارۋا. قارىدى دهپ ئهلهيھىساالمدۇر

 نىڭ) مهسىلهن، ئېشهك، قېچىر( ھايۋانھارام  ده» پهرھىزلهرئائىت  تۇرالغۇغا«بىز . بولىدۇالزىم 

 ، بهلكىقارىتىدىغان قىلىپ سالمايدىغانلىقى قىبلىگه تهرىپىنىئارقا  ئۇالرنىڭقوتىنىنى سالغاندا 

دېمهك، . ئىدۇق ئۆتكهن سۆزلهپانلىقىنى سالىدىغ ئوقۇر تهرىپىگه جهنوپ ۋهشىمال غهرب،  قوتاننىڭ

ئائىت  بولۇپ، بۇنىڭغاماكانى  بهرىكهت ، تۆللهيدىغانقوتان مالالر ئاينىيدىغان ئىشهنچىسىده خهلق

 ئائىلهياكى  بولسۇنيايالقتىكى قوتاندا  مهيلى مهسىلهن، ئۇيغۇرالر. بار پهرھىزلهربىر قىسىم  ھهم

 تهرهتكىچىك  -  ئىسقىرتمايدۇ، چوڭ ئىچىده نىڭبولسۇن، ئۇدا ) ئېغىل(ئىچىدىكى قوتان 

 تېگهر بۆرهقويغا  سۈپۈرسهقوتاننى  ناۋادا. سۈپۈرمهيدۇقوتاننى  مهقسىدىدهپاكىزالش قىلمايدۇ، 

 ئهمما. تۇتىدۇ قۇرۇقئاستىنى  ھايۋاننىڭ سېپىپتوپا  ۋاقتىدا -  سۈپۈرمهي، ۋاقتى شۇڭا. ئىكهن

سهمرىيدۇ،  قۇالقتىن ئادهم" ئۇيغۇرالردا. تۆكمهيدۇ ۈلك ھهرگىزمۇ مهقسىتىده قۇرۇغداشقوتاننى 

 – بولۇپ، ۋاقتى چىلهئاستى  ھايۋاننىڭ دېيىلگىنى بۇنىڭدا. ماقال بار دهيدىغان" تۇياقتىن ھايۋان

قوتانغا  ھالهتته جانابهتلىك يهنه ئۇيغۇرالر. دېگهنلىكتۇر سهمرىمهيدۇ قۇرۇغدالمىسا، ھايۋان ۋاقتىدا

 كېتىدۇئازىيىپ  بولمايدۇ، تۆل بهرىكهتمالدا بولمايدىكهن،  ئۇنداق. قىلىدۇ پهرھىز بهككىرىشتىن 

 پهيتىده زاۋال كۈنى ھهرياكى  كۈنىده جۈمهقوتاندىن مال ئالغاندا  يهنهباشقا  ئۇنىڭدىن. قارايدۇ دهپ

 يهم اقۇيۇلىدىغان، ھايۋانالرغ يېمهكلىكلهربار  تهركىبى تۇز) ئوقۇر(قوتاندىكى ياالق . ئالمايدۇمال 

  . قىلىنىدۇ ھهزهر ئۆتۈشتىنئاتالپ  ، ئۇنىڭدىنبولغاچقا نهرسهئىشلىتىلىدىغان  بېرىشته

چاغدا  بولۇپ، بۇنداق پهيتئىنتايىن ھالقىلىق  ئىشهنچىسىده خهلق مهزگىل تۆللهۋاتقانمال 

مالالر ، بويىچهقاراش  خۇراپىي. كېلىدۇقىلىشقا توغرا  پهرھىزبىر قىسىم ئىشالردىن  باققۇچىالر چارۋا

. بار ئادهتقىلىدىغان  پهرھىزقايتا قاالشتىن  ئوتۇننى كۆيگهنچاال  مهزگىلده تۆللهۋاتقان
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 يهنه ئۇيغۇرالر. قاالرمىش تۇغۇپ بۇرۇنالتوشماستىن  كۈنىمالالر ، قىلسا شۇنداق ئېيتىلىشىچه، ناۋادا

 تۇرۇشىنىقاراپ  رغائۇال كىشىلهرنىڭيات  تۆللهۋاتقاندامالالر  ئاساسهنقارىشىغا " كۆزيامان "

 بۇنداق. تۇرمايدۇقاراپ  تۇغۇشىغا مالنىڭ دهقىقىلهرده تۇغۇۋاتقانمال  ھهم ئىگىسىمۇمال . چهكلهيدۇ

 بولۇپ تۇغماس مالنىڭ دېگهنلىك" چهتىنهش". جورۇيدۇ دهپ" قالىدۇ چهتىنهپمال "قىلسا 

قوتانغا ناپاك ئومۇمهن، . دۇكۆرسىتى قېلىشىنى بولۇپگىرىپتار  كېسىلىگهياكى ئاالقىراق  قېلىشىنى

" يامان تىل" ۋه لۈك" كۆزيامان "تۇرۇش، قاراپ  تۆللهۋاتقاندامال تۆكۈش،  ، كۈلكىرىش ھالهتته

 دهپ بولىدۇ سهۋهبچى قېلىشىغا چهتىنهپ مالنىڭقاتارلىقالر  تۇرۇشىقاراپ  ئادهملهرنىڭلىق 

بولۇپ، قىلىش ئالدىراقسانلىق  بۇنداق. سانىمايدۇ تۆللهرنى تۇغۇلغان يېڭى يهنه ئۇيغۇرالر. قارىلىدۇ

 بهرىكىتىنى مالنىڭساناش  بۇرۇن ئۇنىڭدىن. سانايدۇئاندىن  كېيىن بولۇۋالغاندىن ئهي ئۇالر

  . قارىلىدۇ دهپ ئۇچۇرىدۇ

 ھهقتا بولۇپ، بۇئىرىملىك ئىش  كۆچۈشمۇبىر يايالققا  يهنهبىر يايالقتىن  بېقىشتا چارۋا –مال 

 كۆچۈرمهيدىغانبىر يايالقتىن باشقا بىر يايالققا  كۈنىده جۈمه ۋه كۈنىده پهيشهنبهمال پادىسىنى 

قازىنى  كۆچسه، كۆچكۈچىنىڭيايالق  كۈنىده ، پهيشهنبهقارىغاندا ئېيتىشالرغا. بار ئادهت پهرھىزلىك

بولۇپ،  ئهنسىزمال كۆچۈرسه، مال  كۈنىده جۈمه ناۋادا. ئىكهنقاچار  بهخت ئۆيىدىن سۇنۇپ

  . كېتىدىكهن ۈپئۆل چارۋىالر

. بار تهلهب مۇنچهبىر  قويۇلىدىغان چارۋىچىالرغا ۋهپادىچى  ئادهتلىرىده ئۇيغۇرالرنىڭ

 ده» مالچىلىق رىسالىسى« چۈشهندۈرۈلگهن يوسۇنلىرى – قائىده ۋهتارىخى  رىۋايهتلىك مالچىلىقنىڭ

سۆزلهش؛ ن يالغا، بىرىنچى: بىدئهتتۇر؟ جاۋاب نهرسه قانچهمالدارغا ": دېيىلىدۇ شۇنداق

بىرى  –بىر  خهلقمالدار ؛ تۆتىنچى، ناتوغرا ئىش قىلىشكۆرۈش؛ ئۈچىنچى، مالنى خار ، ئىككىنچى

 بېقىپكاال  –مال ، ئالتىنچىقويۇش؛  يهرگهناپاك  ؛ بهشىنچى، يۇڭنىقىلىش سۆزتوغرىسىدا يامان 

 –بىر ىزىنچى، ؛ سهككئارىسىغا كىرىش مالنىڭ ۋاقىتتاناپاك ؛ يهتتىنچى، ساقلىماسلىق رىساله

 تۇتۇشىناھايىتى پاكىز  ئۆزىنى ئادهم باققۇچىقانداق قوي  ھهر"، ."بىرىدىن ئوتالق تالىشىش

، تارقاپ كېسهللىكباققان قويلىرىغا ، قىلماي ناپاك ھالدا قوي باقسا رىئايهتازىلىققا  ئهگهر. كېرهك
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مال  ئادهتلهردىن رھىزلىكپهخىلدىكى  شۇ يهنهسىرت  بۇالردىن ①."ئۇچرايدۇ ئاپهتلهرگهخىل  ھهر

قىلىپ  كهينىگهقوينى ماڭماسلىق، پادا باقىدىغان تاياقنى تايىنىپ ئۆتمهسلىك،  يېرىپپادىسىنى 

مال  كۈنىده ، جۈمهمال باغاليدىغان ئارغامچىدىن ئاتلىماسلىق، قوي باقماسلىق تۇرۇپ

مالنى ئېيتىلىشىچه،  يهتلهردهرىۋا. قاتارلىقالر بار ئۇرماسلىق ۋهمالنى تىللىماسلىق ئۆلتۈرمهسلىك، 

 پهيغهمبهرنىڭ مۇسا بىزگه بۇ. يولۇقارمىشپادىچىغا خىزىر ، باقسا ئۇرماي ۋهقىرىق يىل تىللىماي 

 رىۋايىتىنىبىر ئىسالم  ئۇچرىغانلىقتهكخىزىرغا  كېيىنقىرىق يىل مال باققاندىن  چۆللىكىده كهنئان

ئارىلىشىپ  پادىلىرىنىڭ بىرىنىڭ –بىر ، اندايايالقالردا پادا باقق كهڭ ئۇيغۇرالر. ئهسلىتىدۇ

قۇلىقى، بېشى،  ئۈچۈن، چارۋىالرنىڭ كۆرۈلمهسلىكى زىددىيهت تىنسهۋهب شۇ ھهم كهتمهسلىكى

 پهرقلهندۈرۈش ۋه تونۇش مۇشۇنداق. سالىدۇ ئهن ۋه بهلگهقاتارلىق جايالرغا ئوخشىمىغان  بهدىنى

، سالغاندا بهلگه كېسىپ قۇلىقىنى ھايۋاننىڭ يهنى،: بار ئادهتبىر ئىرىملىك  ئۇسۇلىدامۇنداق

. تاشلىمايدۇ ئهسال يهرگهباشقا  ئۇۋىسىدىن چۆمۈلهپارچىنى  چىقىرىۋېتىلگهن كېسىپ قۇالقتىن

  . كېرهكقىلىش بولسا  ئارزۇ كېتىشىنى ئاۋۇپ چۆمۈلىلهردهك مالنىڭمۇ سهۋهب بۇنىڭدىكى

 يۇقىرىقىدهك جهرياندا ، بۇاپقار دهپ كهسب مۇھىم چارۋىچىلىقنى ، ئۇيغۇرالرقىسقىسى

 نۇقتىدىكىمالالرغا ئائىت باشقا . كهلمهكته ۋه كهلگهنقىلىپ  رىئايه ئادهتلهرگه پهرھىزلىك

 يهرده ، بۇقىلىدىغان بولغاچقا مۇالھىزه بۆلىكىده» پهرھىزلهرئاالقىدار  ھايۋاناتقا« پهرھىزلهرنى

  .كۇپايىلىنىمىز بىلهنتوختىلىش  مۇشۇنچىلىك

  پهرھىزلهرئائىت  تىجارهتكه -سودا . 4

 تۇتۇپ ئورۇن مۇھىم بىلهنماھىرلىقى  تىجارهتكه ئاالقىسىده تىجارهتيولى  يىپهك ئۇيغۇرالر

 بىلهنناملىرى  يۈهنخې، ۋېيخى، خۇيخې ئوتتۇرا تۈزلهڭلىكلهر تهرىپىدىن. خهلقتۇر كهلگهن

 سودىغىمۇتاشقىي  يهنهلماستىن قا بېرىپال ئېتىبارئىچكى سودىغا لىرى ئهجداد ئۇيغۇرالرنىڭئاتالغان 

 بىلهنخانلىقلىرى  تۈزلهڭلىك ئوتتۇرا خانلىقىنىڭ ئۇيغۇر ئۇرخۇن بولۇپمۇ. بهرگهن ئېتىبارئىنتايىن 

 شهكىللهندۈرۈشكه تهركىبىنى ئېتنىك ئۇيغۇرالرنىڭ. تىجارىتى ئىنتايىن جانالنغان -بولغان سودا 

                                                        
  .بهتلهر – 96،  -  95،  - 25،  -  24نۇسخا، قوليازما  تېپىلغانئارىسىدىن  خهلق، »مالچىلىق رىسالىسى«   ①
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 بولۇپ، ئۇالرنىڭ خهلقىن ئاكىتىپ رول ئوينىغان يولى سودىسىدا ئىنتاي يىپهكقاتناشقان سوغدىالر 

 ئۇيغۇر ئىدىقۇت. قالغان بولۇپمىراس  تهرزىده ئۇدۇم ئۇيغۇرالرغاسودىغا ماھىرلىق ئاالھىدىلىكى 

بولۇپ،  گۈللهنگهنئىنتايىن  ئىشلىرىمۇ تىجارهت -سودا  خانلىقىنىڭقارا خانىيالر  ۋهخانلىقى 

سۇلتانلىقلىرى،  ، ئهرهبسامانىيالر، ساسانىيالر ئهللهردىن ئۆلكىلهر، غهربتىكىئىچكىي  ئۇالرنىڭ

گهزمال،  - ، يىپهكئاشلىق، مال -  چارۋاقىلغان  بىلهن سۇاللىلهر ۋه دۆلهتھىندىستان قاتارلىق 

بىز . سودىسى ئىنتايىن جانالنغان...  بۇيۇمالر پۇر -پار دهرمهك،  -دورا بۇيۇملىرى،  مهتبهئه

 نهقىل يهرده بۇ مهنبهلىرىنىئائىت يازما  تىجارهتكه -قىلغان سودا  بىلهن رئهللهباشقا  ئۇيغۇرالرنىڭ

  .كۆرسهتمهيمىزقىلىپ 

 دۇكان ئولتۇرۇپ مۇقىم ۋهقىلىش  تىجارهتئاتالپ  يۇرت، ئهل شهكلى تىجارهت ئۇيغۇرالرنىڭ

قى، ئهخال ، تىجارهتبىلىپ ئۇلۇغسودىنى  ئۇيغۇرالر. ئالىدۇ ئىچىگه ئۆزقىلىشنى  تىجارهت ئېچىپ

. شهكىللهندۈرگهن ئادهتلىرىنى تىجارهتئارىالشقان  خۇراپيلىق ۋهمىزانلىرى  تىجارهت

 ئادىتىده تىجارهتچىلىك. دهستۇردۇر خاتىرلهنگهن مهزمۇنالر شۇ ئهنه» رىسالىسى سودىگهرچىلىك«

تار بىر قا لىكمۇناسىبهت ئۆلچهمگه ۋهتارازا ۋاقتقا، سودا قىلىدىغان ، سودا قىلىشقاسودىگهرگه، 

  .قىلىمىز مۇالھىزه قىسقىچه تۆۋهنده بولۇپ، ئۇالرنىبار  پهرھىزلهر ۋهمىزانالر  - قائىده

 ئومۇمىي دائىرىسىنىڭ نهرسىلهرنىڭساتىدىغان  ئېلىپئىلگىرى  ئىسالمىيهتتىن ئۇيغۇرالردا

ن، كېيى ئىسالمىيهتتىن ئهمما. بولغانلىقىنى بىلىمىز ھالهتتهشارائىتىغا ماس  دهۋر شۇ جهھهتتىن

 ئۆزگىرىش قىسمهن دائىرىسىده نهرسىلهرنىڭ سېتىلىدىغان - ئېلىپ تىجارهتچىلىكىده ئۇيغۇر

سېتىش،  نهرسىنىقانداق  ھهر چهكلهنگهنئىشلىتىش  ۋهئىچىش يېيىش،  جۈملىدىن. بولدى

 ھايۋانالرنىڭباشقا ھارام گۆشى، چوشقا ، چوشقامهسىلهن، . بېكىتىلىدى دهپھارام  سېتىۋىلىش

 مهسقاتارلىق  ، نهشهتاماكائىچىملىكلهر،  قىلغۇچى مهسباشقا ئىسپرتلىق  ۋهاق ھارگۆشى، 

قاتارىغا  نهرسىلهر چهكلهنگهن سېتىش، كىرست قاتارلىقالر )ھهيكهل( چېكىملىكلهر، بۇت قىلغۇچى

 ئهمهس، بهلكىئىشلىتىش  ئۇنىچاغدا  چهكلهنگهن نهرسه مهلۇمئىسالم دىنىدا ئومۇمهن، . ئۆتتى

خىل  ھهر ئۇيغۇرالرئاز ساندىكى بىر قىسم  مهزگىللهرده يېقىنقى. چهكلهنگهن مۇسېتىش ئېلىپ
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ساتىدىغان  قوشۇپ بىلهنباشقا مالالر  نهرسىلهرنىتاماكا قاتارلىق ، ھاراق تۈپهيلىدىن لهرسهۋهب

قىلىدىغان ئىش  پهرھىز سېتىلىشىدىن نهرسىلهرنىڭ يۇقىرىدىكى مابهينىدهيىلالر  مىڭ ئهمما. بولدى

 ئادهمنى مهزگىللهردىمۇقىلغان  ئېتىقاددىنىغا  بۇددا ئۇيغۇرالر ھهتتاكى. ئىدى كۈچلۈكايىن ئىنت

 ئهنئهنىۋى ئۇيغۇر. ئېنىق چهكلهنگهنلىكى سېتىلىشتىن چېكىملىكنىڭ ۋهئىچىملىك  قىلغۇچى مهس

 جهزىم. چهكلهنگهندۇر سېتىشمۇ نهرسىلهرنىقىلغىلى بولمايدىغان  جهزىم يهنه تىجارهتچىلىكىده

قۇش، ئاسماندىكى ھايۋان، قورسىقىدىكى باال  ھايۋاننىڭ بۇ دېگهندهقىلغىلى بولمايدىغان 

قاتارلىق  زىرائهت ئېتىزدىكى ۋه مېۋهپىشمىغان ئهزالىرى، ئىچكىي  ھايۋاننىڭتىرىك بېلىق،  سۇدىكى

 بۇنداق. كۆرسىتىدۇ نهرسىلهرنىقىلغىلى بولمايدىغان  جهزىم نهتىجىسىگه كهلگۈسىدىكى

 تېگىشتىن، تولۇق كېسهل ۋه ئاپهتبااليى  بۇرۇن مۇددهتتىن ، ئۇالرغائالدىن ساتسا ىلهرنىنهرس

 -تاالش  ئوتتۇرىسىدا سېتىۋالغۇچى بىلهن ، ساتقۇچىةد -  بولمايدۇبولماسلىقىدىن ساقالنغىلى 

 هنهي ئۇيغۇرالر. قىلىنغان پهرھىز سېتىشتىنمۇ نهرسىلهرنى بۇنداق شۇڭالشقا. چىقىدۇ كېلىپتارتىش 

پايدىسىغا ساتماقچى بولسا ئالغان  يهنه ئۇنى ۋهباشقا كىشىدىن مال ئالغان بولسا  تىجارهتته

 مهكرۇھتاپقان پايدىسى ، قىلىپ ساتسا شۇنداق ئهگهر. ساتمايدۇمالنى  شۇ ئۆزىدىال ئورۇننىڭ

 ئۇنى كېيىنى مالىنى ئالغاندىك، مال ساتاردا -  ئېلىپمال  ئۇيغۇرالر شۇڭالشقا. قارىلىدۇ دهپ بولىدۇ

 پۇلتاپقان  مېھنهتسىز بۇ. ساتىدۇئاندىن  يۆتكهپ بېرىغاياكى  نېرىغا قهدهم يهتته دېگهنده كهم

 تىجارهتچىلىكىنىڭ ئۇيغۇر سېتىش - ئېلىپئاشلىق . ئىپادىسىدۇربىر  ئهقىدىنىڭ دېگهن مهكرۇھ

ئاشلىقنى قولىدا  انسېتىۋالغساتاردا  ئېلىپئاشلىق  تىجارهتچىلىرى ئۇيغۇر. تۈرىدۇربىر  مۇھىم

. قىلىدۇ كاپالهتلىك سېتىۋىتىشكه ئىچىده كۈنقىرىق  ساقلىمايدۇ، بهلكى ئارتۇق كۈندىنقىرىق 

 يېتىۋىلىش بېسىپبولغان ئاشلىقنى  ئېھتىياجلىق ئهڭ تۇرمۇشتا كىشلهر كۆزلهپپايدىنى  يۇقىرى

 كهمبهغهللىك -ىق باي ئارقىل قېلىشى، شۇ جۇغلىنىپ ، كاپىتالنىڭپاخاللىقى پۇل جهمئىيهتتىكى

 ۋاقىت ئۇزاقئاشلىقنى  سهۋهبتىن مۇشۇمانا . چىقىرىدۇ كهلتۈرۈپ كېتىشىنى چوڭىيىپ پهرقىنىڭ

  .چهكلهنگهنساتماسلىق قاتتىق  بېسىۋىلىپ

. كهلگهنقىلىپ  ئهمهل پهرھىزلهرگه قىسمهن جهھهتته ۋاقىتقىلدىغان  تىجارهت ئۇيغۇرالر
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 ئۇزاق ئهھۋالبازار بولىدىغان  بىلهن نۆۋهت كۈنلىرىدهيسى قا ھهر ھهپتىنىڭ يۇرتلىردا ئۇيغۇر

نامى  كۈننىڭنامى بازار بولىدىغان  يۇرتالرنىڭبولغاچقا بازار بولىدىغان  شۇنداق. ئىگهتارىخقا 

 چۈنكى. نامى يوق يهر دېگهن" بازار جۈمه" يۇرتالردا كۆپىنچه ئهمما. بار ئهھۋالئاتىلىدىغان  بىلهنمۇ

 جۈمه بولۇپ، بۇ چهكلهنگهنقىلىش  تىجارهت كۈنىده جۈمه تىجارهتچىلىكىده ئۇيغۇر ئهنئهنىۋى

ساددا  يهنه ئۇيغۇرالردا. لىكتۇرمۇناسىبهت بىلهنقاراش  دهپ كۈنىئارم ئىبادهت،  - تائهت كۈنىنى

ئورنى  بۇرجالرنىڭ ۋهئاساسىدا ئاسمان جىسىملىرى  تهجرىبىلىرى ۋهئاسترونومىيىلىك بىلىملىرى 

. چۈشهندۈرگهنياخشى ياكى يامان بولىدىغانلىقىنى باغالپ  تىجارهتنىڭ بىلهن ىھهرىكىت ھهم

قىلسا ياخشى  تىجارهت سائىتىده نىڭ) ئاي( قهمهركىتابتا  دېگهن» سالنامه«مهسىلهن، 

  . ئېلىنغانبولمايدىغانلىقى تلغا 

ي بازار ئارقىلىق ئىجتىمائىقۇدرىتىگه،  ئۇلۇغاليدۇ، بازارنىڭبازارنى  ئۇيغۇرالر

 ناھهقنىڭ - قويۇقلىشىدىغانلىقى، ئايىدىڭلىشىدىغانلىقى، ھهق لهرنىڭمۇناسىبهت

 ئادهتته. قۇرۋالىدۇياخشى ، ئورنىنى ياخشى تالالپ دۇكانبازاردىكى . ئىشىنىدۇئايرىلىدىغانلىقىغا 

بولسىمۇ،  ئادهت ماڭىدىغان ئېيتىپناخشىلىرىنى  خهلق ماڭغاندايول  كىشلهر يېزىلىرىدا ئۇيغۇر

 دهپ" سودىسى قىيامهتنىڭ- بازار" چۈنكى. ئېيتمايدۇناخشا  ھهرگىزمۇيولىدا  بېرىشبازارغا  ممائه

 ۋه ئهتراپى ، دۇكاننىڭقاراپ دهپ سهيناسى بهرىكهت دۇكاننى ئۇيغۇرالر جهھهتته دۇكان. قارايدۇ

 ھهر ، بهلكىقويمايدۇپاسكىنا  بوسۇغىسىنى دۇكانالرنىڭباشقا  ۋهئاشخانىالر . تۇتىدۇ پاكىزهئىچىنى 

 خهلق. قارايدۇ دهپ كىرمهيدۇ بهرىكهت دۇكانغاپاسكىنا بولسا  بوسۇغا. تۇرىدۇتازىالپ  ۋاقىت

 نهرسىلهرنى شۆپۈكلىكقاتارلىق  ئاپتاپپهرهس ئىچىده دۇكان خېرىدارنىڭ دۇكاندارالر يهنهئارىسدا 

چاقسا  دۇكاندا ئۇنىبولۇپ،  نهرسه قۇرۇق، ئۇششاق ئاپتاپپهرهس چۈنكى. قويمايدۇيول  چېقىشىغا

  .جورۇيدۇ دهپ بولىدۇ) ئاز كىرىدىغان ئادهم( قۇرۇقئالدى  دۇكاننىڭ

قىلىشنى قاتتىق  تىجارهت بېرىپبازارغا  ئايالالرنىڭ كېيىن ئىسالمىيهتتىن ئۇيغۇرالر

 يۇرت. داۋامالشتى ئوتتۇرىسىغىچه ئهسىرنىڭ - 20تاكى  ئهھۋال بۇنداق. ئىدى چهكلىگهن

 ئېلىپ، ئۇالرنىڭئاستىغا  تهقىپقىلغان ئايالالرنى قاتتىق  تىجارهت بهگلهر ۋه الر، ئۆلىماكاتتىلىرى
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 تىجارهت ئايالالرنىڭئارىسىدا  خهلق ھازىرمۇ. قىلدى مهنئى ئولتۇرىشىنى سېتىپمال  ئېچىپ دۇكان

 ىنىيۈز كىشلهرگهيات  بېرىپئايالالر بازارغا  بولۇشى بۇنداق. بار ئهھۋال كۆرىدىغانقىلىشىنى يامان 

تارىخ  شۇڭا. لىكتۇرمۇناسىبهت بىلهنقارالغانلىقى  نامهھرهم، دهپ كۆرسىتىپ، سۆزلىشىشنىڭ

بىر  ئۈچۈنمۇ ئهرلهر تىجارهتچىلىكته. قولىدا بولغان ئهرلهرنىڭ ئاساسهن تىجارهتچىلىك مابهينىده

خىل  زتوققۇ سودىگهرچىلىكته": يېزىلىشچه ده» رىسالىسى سودىگهرچىلىك«. بار لهرتهلهبقاتار 

؛ قىلىش خىيانهت ، ئامانهتكهئىككىنچى؛ قىلىش ، جازانىخورلۇقبىرىنچى: ھارامدۇرئىش 

 مۈلكىنى -مال  يېيىش؛ تۆتىنچى، يېتىملهرنىڭتائام  ئۆيىده ئادهمنىڭئالغان  ئۈچىنچى، قهرز

 يېنىك - ئېغىرتارازىنى ، ئالتىنچى؛ قىلىش سۆزيالغان  سېتىشتا ئېلىۋىلىش؛ بهشىنچى، ئېلىپ

 پۈتۈشۈپباھاسىنى ؛ سهككىزىنچى، قىلىش قهسهمئالالغا  سېتىشتا ؛ يهتتىنچى، ئېلىپلىشقى

 قهسهميالغان سېتىش؛ توققۇزىنچى، باھادا  قىممهت كىشىگهبولغان مالنى قايتىدىن باشقا 

، ئىككىنچىتۇتۇش؛ ناپاك  ، ئۆزىنىبىرىنچى: ياماندۇرئىش  يهتته سودىگهرچىلىكته"، ."قىلىش

 كېيىنقىلغاندىن  مۇناسىبهتجىنسىي  بىلهنئايالى كېيىش؛ ئۈچىنچى، پاسكىنا  كنىكېچه -كىيىم 

تۇتۇش؛ بهشىنچى، ئىچىنى پاسكىنا  يېيىش؛ تۆتىنچى، دۇكانتائام  تۇرۇپقىلماي  غۇسله

 ئۆيدهتورىنى  ، ئۆمۈچۈكئالتىنچىقويۇش؛  قويۇپ ئىچىگه دۇكان ئهخلهتنى -  سۈپۈرهنده

 رىسالىده شۇ ، يهنهباشقا بۇنىڭدىن ①."قىلش سۆزرغا قاتتىق باشقىالتۇرغۇزۇش؛ يهتتىنچى، 

 ئىچىدهئىككى خىل ئىش  يىگىرمهالزىم بولغان  كهلتۈرۈشبىجا  كهسبىده سودىگهرچىلىك

 - كېرهكسىز ، دۇكانغاقىلماسلىق سۆزلهرنى ماڭماسلىق، بىھۇدهئالدىدا  چوڭالرنىڭ سودىگهرلهر

 تهرهتسىز ، دۇكانداچاقچاق قىلىشماسلىق بېمهنه دا، دۇكانتاشىلماسلىق نهرسىلهرنى مهينهت

زىنا  بېرىلىپ ھهۋهسكه -  ، ھاۋايىئارىالشماسلىق بىلهن ئادهملهر ، ئهدهبسىزيامانئولتۇرماسلىق، 

 پهرھىزلهردىلىنى ئاغرىتماسلىققا ئوخشاش  باشقىالرنىڭ ۋاقىتتاقانداق  ھهر ۋهقىلماسلىق 

  .بېكىتىلگهن

قانداق  ھهرساتماقچى بولغان  نهرسهياكى بىر  شۇغۇللىنىدىغان نبىله تىجارهت ئۇيغۇرالردا

                                                        
نهشىرى، ئۇيغۇرچه،  - 1ئاي  -12يىلى  -1988نهشىرىياتى،  ئۇيغۇر قهشقهر، ››رىسالىلىرى كهسب ھۈنهر -  ئۇيغۇر قهدىمكى«   ①
  .بهتلهر - 379، -378، -377، قىسىم - 1



 376

 پهرھىزكىرىشى  ئهرلهرنىڭياكى يات  ئايالالرنىڭيات  ئهتتىگهنلىكى كۈنىبازار  ئۆيىگه ئادهمنىڭ

 بولۇپ ھالىتىده جانابهتلىكياكى ئايال  ئهر كىرگهن ئۆيگه چۈنكى، ناۋادا. بار ئادهتقىلىنىدىغان 

 پاالكهتكهسودىسى  كۈندىكى شۇ سودىگهرنىڭ سهۋهبىدىنناپاكلىقى  ۇالرنىڭئ ، ئۇنداقتاقالسا

 -بىر  كىشلهر ئهتتىگهنده كۈنىبازار  شۇڭا. قارىلىدۇ دهپ قالىدۇياكى بازىرى ئاقماي  ئۇچرايدۇ

 كۈنىبىرى بازار  ئادهتنىڭ كېتىدىغانئوخشاپ  مۇشۇنىڭغا. قىلىدۇ ھهزهركىرىشتىن  ئۆيىگه بىرىنىڭ

 بۇنداق. ئالماسلىقتۇر ئۆتنهياكى  بهرمهسلىك ئۆتنه نهرسهقانداق  ھهرباشقىالرغا  ئهتتىگهنده

 ئېلىپبازارغا مال  ئۇيغۇرالر. ئىكهن يهتكۈزهر دهخلى تىجارهتكه كۈندىكى شۇئوخشاشال  قىلىشمۇ

ئارچا  كۆپىنچهئىسرىقنى . تىلهيدۇ بولۇشىنىبازارلىق  سېلىپ، مېلىنىڭئىسرىق  بۇرۇن بېرىشتىن

قاتارلىقالردا  ئۇۋاقلىرى ئوتۇن تېرىۋالغان دوقمۇشتىن تۇتاشقانيول  ، چىڭگىلىك، ئۈچچىياغى

 ، خېرىدارالربازىرى چىقىپ مالنىڭ ، شۇسالسا بۇيمالغا  چىڭگىلىكتهقارىغاندا  ئېيتىشالرغا. سالىدۇ

 پۇتىنى ئوڭئاندىن ئىشىكتىن  كېيىنبولغاندىن  سېلىپئىسرىق . ئىكهنيامىشار  چىڭگىلىكتهكمالغا 

  . بولىدۇ راۋانبازارغا ئېيتىپ، بىسمىلالھ  ئېلىپ

 بېخىللىقسودىدا  دهسلهپكى. بېرىدۇ ئېتىبار بهكقىلغان سودىغا  دهسلهپ ئۇيغۇرالر

 كۈنكى شۇبولسا  ئوڭۇشلۇقسودا  دهسلهپكى. ئولتۇرمايدۇتالىشىپ  كۆپ قىلمايدۇ، خېرىدارمۇ

رايىنى  خېرىدارنىڭ دهسلهپكى سودىگهر ڭاشۇ. قارىلىدۇ دهپ بولىدۇ ئوڭۇشلۇق تىجارهتمۇ

 پهرھىزقىلىشتىن  نېسىسودىنى  دهسلهپكى يهنه ئۇيغۇرالردا. ساتىدۇ ئهرزانراقمالنى قايتۇرماي، 

ھايان مېڭىپ،  نېسىگهسودا  پۈتۈن كۈندىكى شۇسودا نىسى بولسا  دهسلهپكى. قىلىدىغان ئىش بار

مال ساتماسلىق  بولۇپ، نېسىئىش  اقتۇرمايدىغاني خهلق سېتىشمال  نېسى. قارايدۇ دهپ تهگمهيدۇ

 ئارىيهتباشقىالرغا  پۇلىنى سودىنىڭ دهسلهپكى يهنه تىجارهتچىلهر. بىر قاتار قوشاقالر بار ھهققىده

 ئۈچۈن قهرزياكى  بېرىشتىن ئارىيهتباشقىالرغا  كۈنىال شۇپايدىسىنى  كۈننىڭ بېرىشتىن، شۇ

 ، ئهگهرقالسا كېلىپسائىلالر  - تىلهمچىئالدىغا  دۇكان رتىجارهتچىله. قىلىدۇ پهرھىز تۆلهشتىن

، سودىنى قىلىپ بولغان بولسا دهسلهپكى ئهگهر. بهرمهيدۇ سهدىقهسودا قىلمىغان بولسا 

. قىلىدۇ سهدىقه پۇلتاق ساندا ، قىلىپ ھهزهرقىلىشتىن  سهدىقه پۇلساندا  جۈپ تىلهمچىلهرگه
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ئۇشتۇۋېلىپ، ئازراق قىسمىنى ، قىلماي سهدىقهنان  پۈتۈن كهلسىمۇقىلىشقا توغرا  سهدىقهنان  ئهگهر

باشقىالر قولىغا  بهرىكهتنىڭ ھهممىسىده ئادهتلىرىنىڭ پهرھىز بۇ. قىلىدۇ سهدىقهقالغان قىسمىنى 

بىر  ئادهتتهقىلىدىغانالر  تىجارهت ئېچىپ دۇكان مۇقىم. قىلىنغان مهقسهد كهتمهسلىكى ئۆتۈپ پۈتۈن

. دېيىلىدۇ" ساندۇقى غهلله" بۇ. يىغىدۇ ساندۇققا مهخسۇس نىپۇلساتقان  نهرسه كۈنده

ئىشلهتمهيدۇ،  بهرمهيدۇ، پۇل قهرزگه ئېلىپ پۇل ساندۇقىدىن غهلله داۋامىدا تىجارهت تىجارهتچىلهر

 ئهزالىرى ئائىله كېيىنبازاردىن قايتقاندىن  سانىمايدۇ، بهلكى پۇلنى ساندۇقىدىكى غهللهبازاردا 

 بېقىپ ئهھۋالىغا كىشلهرنىڭقايسى  ھهرئائىلىدىكى ، ساناپ غهللىنى يېغىلىپ ئهزاالر مۇھىمياكى 

 -تىرىك مال . بىرىدۇر ئادهتلهرنىڭ ئېسىل تىجارهتچىلىكىدىكى ئۇيغۇر بۇ. تارقىتىدۇ پۇل پارچه

 كېيىن، مالنىڭبولغاندىن  سېتىپ مېلىنىئارقىلىق  بىدىكلهر كىشلهر كىرگهنساتقىلى  چارۋا

بهرمهي،  قوشۇپ بىلهنئارغامچا  كهلگهنمالنى باغالپ  كېسىۋالىدۇ، ھهمده ئازراق يۇڭىدىن

 كېتىدۇ قۇت ھايۋانالرندىنقالغان باشقا  قىلمايدىكهن، ئۆيده ئېلىۋالىدۇ، مۇشۇنداقئارغامچىنى 

  .قارايدۇ دهپ

 ئوتتۇرىسىدا سېتىۋالغۇچى بىلهن ساتقۇچىئارقىلىق  ۋاستىچىبىدىك ياكى  جهريانىدا تىجارهت

 ئهھۋالىنى ئهمهلىي ، مالنىڭساتماسلىق بىلهن قهسهميالغان  ، مېلىنىھاسىل قىلىش لىشىمكې

 ياندۇرۇۋىلىپ، پۇلنى خېرىداردىنمال بولسا  كېسهلياكى  نهرسه تونۇشتۇرۇش، بۇزۇق خېرىدارغا

 بولۇپ، ئۇيغۇرالرنىڭقىسمى  تهركىبىي مۇھىم ئهخالقىنىڭئىشالر سودا  دېگهندهك...  قايتۇرۇش

تارازا . تۇتۇشتۇرتارازىنى توغرا  - ـ جىڭبىرى  مهسىلىلهرنىڭ مۇھىم تېخىمۇ ئهخالقىداا سود

ئېلىپ،  ئېغىرئاالردا تۇتماسلىق، توغرا  بولۇپ، ئۇنى نهرسهناھايىتى زىل  نهزىرىده ئۇيغۇرالرنىڭ

 ئۆلچهمده تۇتۇش،ئىسالم دىنىدا تارازىنى توغرا . جىنايهتتۇر قهبىھئىنتايىن  سېتىش يېنىكساتاردا 

 تۇتۇش، نهرسىنىتارازىنى قااليمىقان  دىمۇ» قۇرئان«بولۇپ،  تهكىتلهنگهن تهكرا بولۇشئادىل 

 خهلق ئۇيغۇر. ئېيتىلغاندۇ ئىكهنلىكى گۇناھئىنتايىن يامان  بېرىشنىڭ كهم سېتىۋالغۇچىالرغا

 ئېلىشنى نىكاھىغا قىزى ئۆزىنىڭ ئادهمگه تۇتقانيىل تارازا  يهتته": بار گهپبىر  مۇنداقئارىسىدا 

 ئۆتكۈزۈپ تۇتالماي، گۇناھتارازىنى توغرا تۇتقاندا، يىل تارازا  يهتته دېيىلگىنى يهرده بۇ". بوالر راۋا
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ماس  ئىشمۇ قهبىھ ئېلىشتهكقىزىنى نىكاھىغا  ئۆز جىنايهتكارلىقىغا ، ئۇنىڭةد -  بولىدۇ كۇفرى

ئىسالم دىنىدا  بولماسلىقنىڭئادىل ۇتماي، تتارازىنى  توغرا دهرۋهقه، . دېگهنلىكتۇر قالىدۇ كېلىپ

ئىجابىي  مهلۇم ئېڭىغا تىجارهت ئۇيغۇرالرنىڭ كۆرۈلىشىيامان  دهرىجىده ئهشۇ ئىشهنچىسىده خهلق ۋه

كىشى تارازىنى  يهنى. بار پهرھىز خۇراپىيبىر  مۇنداق يهنه ھهققىدهتاراز . كۆرسهتكهن تهسىرلهرنى

يىلتىز  چوڭقۇر بهكئارىسىدا  خهلققاراش  مۇشۇ. لمايدىكهنقۇتۇال قهرزدارچىلىقتىن ماڭسا يۈدۈپ

 يۈدۈپتارازىنى  بولسۇن، كىشلهر يېنىشتاياكى بولسۇن،  بېرىشتابازارغا  بولۇپ، مهيلىتارتقان 

 دهپ نهرسهزىل نهرسه،  مۇقهددهس ئۇنى بهلكى پهرھىزى ماڭماسلىق يۈدۈپتارازىنى . ماڭمايدۇ

  . كېرهك بولسا لىكمۇناسىبهت بىلهنقاراش 

 بولىدۇكى، بۇ كۆرۈشكه ئادهتلىرىدىن پهرھىزدائىر  تىجارهتكه -سودا  ئۇيغۇرالرنىڭ

 قېچىشزىياندىن ھېرىسمهنلىك، پايدىغا بولغان مهنبهلهردىن، ئىسالمىي  ئاساسهن پهرھىزلهر

 تهرهققىياتىغاسودا  ئۇالرنىڭ جهريانىدا تىجارهت بولۇپ، ئهمهلىيبولغان  پهيداپىسخىكىسىدىن 

  .، ئهلۋهتتهبولغان روللىرىمۇ تۇراقالشتۇرۇش كهيپىياتىنىسودا ، قىلىش كاپالهتلىك

  پهرھىزلهردائىر  قولسانائهتكه. 5

 پهيدا كېيىنرهك نىسبهتهن ئىشلهپچىقىرىشىدائىجتىمائىي  ئىنسانالرنىڭبولسا  قولسانائهت

 دهۋرىگه مهرىپهت دهۋرىدىن ياۋايىلىقئىنسانالر  ئېيتقاندا، قولسانائهت باشقىچه. كهسبتۇربولغان 

 تهبىئهتنى ئىنساننىڭ دهۋرلهرده بۇ. قىلغان تهرهققىي ۋهبولغان  پهيدا دهۋرلهرده ئۆتۈۋاتقان

 ئىشلهپچىقىرىشتا ئهمهلىي بولسىمۇ، ئهمما كۆتۈرۈلگهن يۇقىرى قهدهربىر  دهرىجىسى چۈشىنىش

پاسسىپ  جهھهتتىنپىسخىكا  ڭسهۋهبىدىن، كىشلهرنى بولۇشى مهۋجۇد يهنىال ۋهھىمىنىڭ ۋه خهتهر

 ، قولسانائهتبولغاچقا شۇنداق. ئىدى ئهمهس ئهجهبلىنهرلىكقوغدىشى  ئۆزىنىقوللىنىپ  تهدبىر

 بولۇپ، كۆپىنچىسىئازراق  پهرھىزلهر ۋه ئادهتئالغان ئىرىملىك  تۈسىنى خۇراپات كهسبىده

 رهسىم -  يوسۇن ۋه چهكلىمىلهر ئهمهلىي قويۇلغان ئوتتۇرىغاقىلىپ  مهقسهد بىخهتهرلىكنى

قىلغان  تهرهققىي بۇرۇنالناھايىتى كهسبىي سانائهتقول  ئۇيغۇرالرنىڭ. چهكلىمىلهردۇرتىپىدىكى 

 تېرىدىن ۋه ، يۇڭپاختا لىرىئهجداد ئۇيغۇرزاماندىن تارتىپال  بۇرۇنقىناھايىتى بولۇپ، 
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، مىسيۇملىرى، تۆمۈر، بۇ قولسانائهتياغاچتىن قىلىنىدىغان بۇيۇملىرى،  قولسانائهتقىلىنىدىغان 

 گهجدىن - توپا  ۋه بۇيۇملىرى قولسانائهتقاتارلىقالردىن قىلىنىدىغان  قهلهي، ئالتۇن، كۈمۈش

. ساتقان ئېلىپ تىجارهتته -سودا  ھهم ، ئىشلهتكهنياسىغان بۇيۇملىرىنى قولسانائهتقىلىنىدىغان 

 قولسانائهت ۆپىنچىسىك لهرنىڭ» رىساله« تونۇشتۇرۇلغان كهسبلىرى ھۈنهر  ئۇيغۇرالرنىڭ

 ئادهتلهرنى پهرھىزلىكئاالقىدار  كهسبىگه قولسانائهت ئۇيغۇر تۆۋهندهبىز بولۇپ، دائىر  كهسبىگه

ئوخشاش  دېگۈدهك پهرھىزلهرئائىت بارلىق  قولسانائهتكه چۈنكى. تونۇشتۇرىمىز ئومۇمالشتۇرۇپ

  .كهتمهيدۇچىقىپ  دائىرىلهردىن تۆۋهندىكى مهزمۇنى بولۇپ، ئۇالرنىڭ

 ھۈنهرۋهنلهرنىڭ ئۇيغۇرالر: چهكلىمىلهر ئهخالقىي قويۇلغان ، ھۈنهرۋهنلهرگهبىرىنچى

 دهپيامان  ئۇالرنىڭ ، يهنهقىلغاندىن سىرت تهلهب بولۇشىنى ئهخالقلىق، تهقۋادار، مېھرىبان

قايسى  ھهر ئىللهتلهر بۇ. قىلىدۇ تهلهب بولۇشىنىمۇيىراق  ئىللهتلهردىنقارىلىدىغان بىر قىسىم 

ھااللنى  بىلهنھارام : ئالىدۇ ئىچىگه ئۆز تهرهپلهرنى مۇنداق ئشهنچىسىده خهلق ۋه سالىلهردهرى

، قىمار ئويناش، ئوغرىلىق قىلىش، قىلىش ، زىناخورلۇقئىلغىماستىن ئىستىمال قىلىش

كىشى يۈرۈش، ناپاك سۆزلهش، يالغان ، قىلىش ساختىپهزلىك ، ھۈنهردهقىلىش  شاراپخورلۇق

قىلىش  بۇنداق. قىلىش مۇئامىلهقوپال  ۋهقىلىش  سۆزيىرىك  ، خېرىدارغاقىلىش تخىيانه ھهققىگه

  .ئىشتۇرخىالپ  ئهخالقىغىمۇ جهمئىيهت ئهمهس، بهلكى ئهخالقىغىال ھۈنهرۋهنلىك

 ھۈنهردهبىر  ھهر: چهكلىمىلهرسايمانلىرىنى ئاسراشقا دائىر -ئهسۋاب سانائهتقول ، ئىككىنچى

دهسسهشتىن،  ئۇلۇغالپ، ئۇالرنىسايمانالرنى  -تىلىدىغان قورال ئىشلى ھۈنهرده شۇ ئۇيغۇرالر

 ئولتۇرۇشتىن، ھاقارهت تۇتۇشتىن، بۇزۇشتىن، سېتىشتىن، ئۈستىده ھالهتتهناپاك ، ئاتالشتىن

پىرالر ئىجاد قىلغان  كۆپىنچىسىنى سايمانالرنىڭ بۇ. قىلىدۇ پهرھىزئاچچىقىدا تىلالشتىن ، قىلشتىن

پايدا  ھۈنهردىن شۇ ھهرىكهت ھاقارهتلىكقانداق  ھهرقارىتا  لگهن، ئۇالرغاچۈشۈرۈ جهننهتتىنياكى 

  .قارايدۇ دهپ قاچۇرىدۇ مهنپهئهتنى -

 ئۇيغۇرالرنىڭ :چهكلىمىلهردائىر  مۇئامىلىسىگهقىلىدىغان  ئۇستازىغا ئۈچىنچى، شاگىرتالرنىڭ

 ھۈنهرقىلىپ  بۇلقوشاگىرت  ھۈنهرۋهنلهرنىڭ ھازىرغىچهزاماندىن  قهدىمكى كهسبلىرى ھۈنهر
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 ئۇيغۇرالرنىڭ تهربىيىلهشقىلىپ  قوبۇلشاگىرت . كهلگهن داۋاملىشىپ بىلهن ۋاستىسى ئۆگىتىش

، بىلىملىرى پهنئىجتىمائىي ، تىلبولۇپ،  شهكلى مهركهزلىك ئهڭ مائارىپىنىڭ كهسبىي ئهنئهنىۋى

، بولسا هنئۆگىتىلگ ئوقۇغۇچىالرغا مهكتهپلهردهبىلىملىرى دىنىي  پهن تهبىئىي قىسمهن

 ئۇيغۇرالر. بولغان ئورۇن بېرىلىدىغان ئېلىپمائارىپ كهسبىيئىش ئورنى  ۋه ئۆيى ھۈنهرۋهنلهرنىڭ

 بىرهرقارىغان  دهپ مۇھىم ئۆزلىرىتارتىپال  چېغىدىنياش  سهككىز - يهتته ئادهتتهبالىلىرىنى 

. پىشۇرىدۇ كۆزىنى ه، ھۈنهرگيىل خىزمىتىنى قىلىپ بىرهر يېنىدا ھۈنهرۋهنباال . بېرىدۇ ھۈنهرگه

 چوڭشاگىرتالرغا  كىرگهن يېڭى. ئۆگىنىدۇ مهخسۇس ھۈنهرنى ئهشۇيىل  ئالته - بهش يهنهئاندىن 

 ئۆتۈپيىل  ئالته - كېيىن، بهش جهرياندىن مهزگىللىكبىر  مۇشۇنداقمانا . ئۈگىتىدۇشاگىرتالر 

بولغاندىن  ئۆگىنىپ ھۈنهرنى مهلۇم دېگىنىئايرىش  ھۈنهر. ئايرىيدۇ ھۈنهرپىشقاندا  ھۈنهرگهباال 

 ھۈنهر. باشالشتۇرئىش  ئېچىپ دۇكانئايرىم  بويىچه ھۈنهر ، ئهشۇئايرىلىپ ئۇستازىدىن كېيىن

 كهسبىي ئهنئهنىۋى بۇمانا . تهربىيىلهيدۇقىلىپ  قوبۇلباشقا شاگىرت  ئۇمۇ كېيىنئايرىپ بولغاندىن 

 ھۆرمهتلهپ، ئۇالرغا نهرۋهنلهرنىھۈ ئۇيغۇرالردا. دۇر" تۈزۈمى ئوقۇش دهۋرىي"مائارىپتىكى 

 ئېلىپ يېنىغا ھۈنهرۋهنداستىخان قىلىپ بالىسىنى  مهخسۇس بهرگهندهبالىلىرىنى شاگىرتلىققا 

 شهرتسىز بۇيرۇقىغا ھۆرمهتلهپ، ئۇنىڭ ئۇستازىنىشاگىرت  جهريانىدا ئۆگىنىش ھۈنهر. بارىدۇ

 ئۇستازىغا: پهرھىزلهر مۇھىم ئهڭ جهھهتتىكى بۇ. بېرىدۇ ياردهمئىشلىرىغا  ئائىله. بويسۇنىدۇ

 مۇئامىلهقاتتىق  ، ئۇستازىغاقىلماسلىق شىكايهت ئۈستىدىن ، ئۇستازقىلماسلىق ھۆرمهتسىزلىك

، قىلماسلىق بۇيرۇقۋازلىق تۇرۇپئورنىدا  ، ئۇستازئاچماسلىق ئهيىبىنى ، ئۇستازنىڭقىلماسلىق

  .ئىبارهتچاقىرشتا ئىسمىنى ئاتىماسلىقالردىن  ئۇستازىنى

بىردىن پىر  ھۈنهردهبىر  ھهر ئۇيغۇرالر: پهرھىزىقىلماسلىق  ھۆرمهتسىزلىكپىرالرغا ۆتىنچى، ت

 ئهپسانىۋىي ۋهدىنىي  كهسبلهرنى - ھۈنهرياراتقان  ئۆزلىرى ـ خهلقپىر . قارايدۇ دهپ بولىدۇ

 كىشلهر تونۇلغان سۈپىتىده ياراتقۇچىسى كهسبلهرنىڭ -  ھۈنهر چۈشهندۈرۈپ، ئهشۇ  يوسۇندا

ئوخشاپ  ئۇقۇملىرىغا" ئىالھى ھۈنهر"ياكى " مۇئهككىلى ھۈنهر" مىللهتلهردىكىباشقا  لۇپ، بۇبو

 كونكرېتياكى  شهخسلهر رىۋايهتلىك يېرىمپىرلىرى ياكى  ھۈنهر دهۋاتقان ئۇيغۇرالر. كهتمهيدۇ
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ياكى  پهيغهمبهرلهر رىۋايهتلهردىكىئىسالمىي  كۆپىنچىسى بولۇپ، ئۇالرنىڭ شهخسلهرتارىخىي 

 بۇ( پهيغهمبهرپىرى ئىبراھىم  قارىشىچه، تامچىلىقنىڭ مهسىلهن، ئۇيغۈرالرنىڭ. هۋلىياالردۇرئ

، )لىكمۇناسىبهت بىلهن رىۋايهت ھهققىدىكىبىنا قىلغانلىقى  كهئبىنى پهيغهمبهرنىڭئىبراھىم 

 ۈنئۈچ قېلىشتوپان باالسىدىن ئامان  پهيغهمبهرنىڭنوھ  بۇ( پهيغهمبهرپىرى نوھ  ياغاچچىلىقنىڭ

 پهيغهمبهر، تۆمۈرچىلكنىڭپىرى ئىدىرىس  تىككۈچىلىكنىڭ، )لىكمۇناسىبهت بىلهنياسىشى  كېمه

تىلغا  ئىكهنلىكى تۆمۈرچى ئۇستا پهيغهمبهرنىڭ داۋۇتدا » قۇرئان«( پهيغهمبهر داۋۇتپىرى 

دېمهك، . ئولتۇرمايمىزساناپ  بىرلهپ -پىرلىرىنى بىر  ھۈنهرنىڭباشقا . دۇر.) ... ئېلىنغان

ئېلىپ، تىلغا  بىلهن ھۆرمهتئىسمىنى  پىرىنىڭ ھۈنهرنىڭ شۇھامان   ھۈنهردهبىر  ھهر ۇيغۇرالرئ

 رىسالىلىرىنىڭ كهسب ھۈنهر ئۇيغۇر. باشاليدۇئاندىن ئىش  كېيىن تىلىگهندىن مهدهت ئۇالردىن

 ۋهقالماسلىق  ، ئۇنتۇپپىرلىرىنى ياد قىلىش الزىملىقى ھۈنهرلهرنىڭ شۇ دېگۈدهك ھهممىسىده

 شهرىئهتقىلغانالرنى  ھاقارهت كهمسىتىپ ئۇستازالرنى ۋه ، پىرلهرنىقىلماسلىقى ۆرمهتسىزلىكھ

 ئۇرۇش دهررهقىرىق ، سازايى قىلىپ مىندۈرۈپ تهتۈر ئېشهككهخااليىق ئارىسىدا  بويىچه ھۆكمى

  .سۆزلهنگهنالزىملىقى 

 ئهخالقىيسمى قى كۆپ پهرھىزلىرىنىڭ ئۇيغۇرئائىت  كهسبلىرىگه سانائهتقول ، قىسقىسى

 ۋه ئۆزگىرىشى قۇرۇلمىسىنىڭ جهمئىيهتنىڭ. ئازراقتۇر تهركىبلهر بولۇپ، خۇراپىي چهكلىمىلهر

 مۇشۇ كېلىۋاتقان دۇچ تهھلىكىگه ئېغىرمىللىي قولسانائىتى  ئۇيغۇرالرنىڭ سهۋهبىدىن تهرهققىيات

  .كهلمهكته ۋاملىشىپدا ئىچىده كهسبلهر -  ھۈنهر قىسمهن ھېلىھهم پهرھىزلهر دهۋرده، يۇقۇرقىدهك

*****************************************************************  

 كهسبلىرىگه ئىشلهپچىقىرىشخىل  ھهر ئۇيغۇرالرنىڭ ئاساسهنبايان قىلغانلىرىمىز  يۇقىرىدا

تارتىپ  ئادهتلهردىن پهرھىزلىكئائىت  كهسبلهرگهخىل  ھهر. ئادهتلهردۇر پهرھىزلىك مۇھىمئائىت 

بىر  يهنه. مهۋجۇدئوخشاشلىقالر  چوڭ مىللهتلهردهقايسى  ھهر چهكلىمىلهرگىچه ئهخالقىيتاكى 

بىلىدىغان  كىشلهرالئىچىدىكى  كهسبلهر شۇ ئادهتلىرى پهرھىزبىز بايان قىلغان  تهرهپتىن، يۇقىرىدا

ىدىغان قىل رىئايه كىشلهرمۇ كهسبتىكى غهيرىيياكى  كىشلهر ئادهتتىكى ئهمهس، بهلكى ئادهتلهر
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 بىلهنال يۇقىرىقىالر پهقهت كهسبلهر مىللهتتىكىبىر تهرهپتىن، بىر  ئۈچىنچى. پهرھىزلهردۇر

 پهرھىزلىكيارىشا  ئۆزىگه ھهممىسىنىڭ نىڭ" ھۈنهرئىككى  يهتمىش" ئومۇمهن. چهكلهنمهيدۇ

ر يامان ئىشال، ناچار جهمئىيهتتىكى ، ئۇالرباركى كهسبلهرمۇ شۇنداق يهنه. بولىدۇ ئادهتلىرى

، نهشىكهشلىك، ئوغرىلىقمهسىلهن، . قائىدىلىرى بار مۇناسىپ ئۆزىگه ئۇالرنىڭمۇ سانالسىمۇ، ئهمما

 ئادهتلهر ساھهلهردىكى بۇبىز  تۈپهيلىدىن چهكلىمىسى ۋاقىت ۋهشارئىت . قاتارلىقالر تىلهمچىلىك

قوشۇلۇپ،  بىلهن هركهسبلبىز تىلغا ئالمىغان باشقا  ساھهلهر بۇ. توپلىيالمىدۇق ماتېرىيال ئۈستىده

  .قىلىدۇ، ئهلۋهتته تهلهبقىلىشنى  تهتقىق ئىلگىرلهپ يهنىمۇ

  

  يېتىمگه ئائىت پهرھىزلهر -ئۆلۈم . 14
ئاخىرقى نوقتىسى  ئهڭ ھاياتلىقنىڭ بارچه ئۆلۈم. ئۆلىدۇھامان  ئىكهن تۇغۇلغان ئادهم

بولمايدىغان  قۇتۇلغىلى چىپقې ئۆلۈم. تاپىدۇئارقىلىقال قارار  ئۆلۈمقىممىتى  بولۇپ، ھاياتلىقنىڭ

 قۇتۇلۇشنى ، ئۆلۈمدىنياشاپ قىلىشنى مهڭگۈئىنسانالر  بېرىتارىختىن بولسىمۇ، ئهمما،  مۇقهرهرلىك

 قورقۇنچلۇق ئهڭ ئۈچۈنئىنسان  ئۆلۈم. كهلگهنقىلىپ  ئارزۇ سۈرىشنىئارقىغا  مۇددىتىنى ئۆلۈمياكى 

 ئۆلۈمگه ۋه سۆزلهشتىن، ئاڭالشتىن ھهققىده ئۆلۈمئىنسان  تىنسهۋهب بولۇپ، مۇشۇ ئاپهت -بااليى 

لىك هساپ فزىئولوگىي مهدىنىيىتىده ئىنسانىيهت ئۆلۈم. ئهيمىنىدۇ يېقىنلىشىشتىندائىر ئىشالرغا 

 ئهمهس، بهلكى، ئۇ تۇنۇلغان دهپھاياتلىق ئىقتىدارىدىن قىلىشى  تهننىڭ مهنىسىده ئۆزگىرىش

ئالدى  ئۆلۈم. ھادىسىدۇر چۈشىنىلگهنھالدا  ىلگهنئېت بهخىش مهنا مهدهنىي تۈرلىكباشتىن ئاخىر 

 ئۆلۈمنىدىنالر ئېيتقاندا،  باشقىچه. بولدى سازاۋهرئىزاھالشقا  پهۋقۇالددهدىنالردا  بارچه بىلهن

تهرهپتىن، ئىككىنچى . بولدى ئىگه پهرقلهرگه مهلۇم بىلهنئىزاھالش  شهكىلدهئوخشىمىغان 

 بىلهن ۋاقىتتا، ئۆلگۈچىبىر  بىلهن ئهسلىتىش ىمۇقهرهرلىكىن ئۆلۈمنىڭ ئۆلۈشى ئادهمنىڭ

 تۇنۇش نىمۇناسىبىتىياكى يولداشلىق  ، ئهلداشلىق، قهۋمداشلىققانداشلىق تىرىكلهرنىڭ

 تهرىپىدىن جهمىئىيهت ئادهم ھهرقانداق ئۆلگهن تىنسهۋهب شۇ. يۈكسهلدۈردى تېخىمۇ دهرىجىسىنى

  . ئهمهسقىلىنمىغان  ئېتىراپياكى  تاشلىۋېتلگهن
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 ئىگه تۈسكه سۈرلۈك تېخىمۇ ئۆلۈم سهۋهبىدىن چۈشهنچىلىرى ھهققىدىكىروھ  نساننىڭئى

 دهپنه ۋه پائالىيهتلىرى ئۆلۈمبارلىق سهۋهبىدىن، قاراش  دېگهن" ئۆلمهيدۇروھ ". بولدى

ھاياتىي  يهنهقاراش  ، بۇقالماستىن ئېلىپال تۈس كهسكىن پوزىتسىيهبولغان  پائالىيهتلىرىگه

ئۆزگىرىشچان، شهكىلسىز،  ئىبارهتروھتىن . كۆرسهتتى تهسىر چوڭقۇر ۇپائالىيهتلهرگىم

 دهپ ئىگه قۇۋهتكه - كۈچسىرلىق  تېخىمۇقارىغاندا  ئادهمگه ئهمىلىي لۇقمهۋجۇد سۇبىستانسىيىسىز

) جهننهتته ۋهدوزاخ  چۈشهنچىلهردىكىدىنىي دۇنيادا، بىر  يهنه( ھالهتتهبىر  يهنه ئۇ ، ۋهقارالغاچقا

 بهلكىقىلىشتا ئىختىيارىي بولمىدى  دهپنه ئۆلگهنلهرنى ، تىرىكلهرقارالغاچقا دهپ اشايدۇي داۋاملىق

. ئىپادىلىدى قورقۇنىچىنى ۋه ھۆرمىتىبولغان  بېرىپ، ئۆلۈمگه، ئۆلگۈچىگه ئېتىبار بهك دهپنىگه

. بار رىئادهتلى ئۆلۈم -  دهپنهيارىشا  ئۆزىگه دىنالرنىڭ مىللهت، ھهرقايسى ھهرقايسى قهدهر بۈگۈنگه

 جهريانقىلىدىغان  ئىگهئاراملىققا  تېخىمۇ ئۆلگۈچىنى نهزىرىده تىرىكلهرنىڭ ئادهتلهر بۇنداق

ئوي  ، تىرىكلهرنىڭقالماستىن كېلىپال ئېلىپئازاپ  ئۆلگۈچىگه دهپنهقائىدىسىز بولۇپ، تهرتىپسىز، 

بىز . چىقىرىدۇ كهلتۈرۈپ بولۇشىنى دۇچار مۇئامىلىگه شۇنداق بۇزۇپ، ئۇالرنىڭمۇپىكىرىنى  -

 ھهتتا. ئۇچراتمايمىز جهريانىنى ئۆلۈم -  دهپنهخوراملىققا تولغان  -شاد چېچىالڭغۇ،  ئهزهلدىن

 نىمۇمۇناسىبهتيوقىلىدىغان  تهڭال بىلهن ئۆلۈم دهمۇناسىبىتى ئۆلگۈچىنىڭ بىلهن جامائهت

قانداشلىق ھكهملهيدۇ، مۇسته نىمۇناسىبهتئارا  كىشىلهر ئۆلۈمنوقتىدىن قارىغاندا  مۇشۇ. كۆرمهيمىز

قهتئينهزهر،  بولۇشىدىنقانداق  مهيلى ئهمما. يۈكسهلدۈرىدۇپوزىتسىيىنى  تۇتىدىغان كهمۇناسىبهت

 دهپنه - ئۆلۈم شۇڭالشقا. بولىدۇ يوشۇرغان مهنىلىرىنى شۇملۇق، قايغۇھامان  دهپنه ۋه ئۆلۈم

ھهزهر، تاشقىرى  دهرىجىدىن چۆمگهن، كىشىلهرمۇ تۇيغۇسىغا ئاپهت ۋه خهتهرپائالىيىتى ھامان 

 پائالىيهتلىرىنىڭ دهپنهبارلىق  ھالهت مۇشۇنداق. بولىدۇ تۇرغان ھالىتىده پهرھىز ۋه ئېھتىيات

يامانلىقتىن  يهنه ھالهت ، بۇنداققىلىپال قالماستىن ئىگه كاپالهتكه بېرىلىشىنى ئېلىپ ئوڭۇشلۇق

 يېتىم - ئۆلۈم ئۇيغۇرالرنىڭ دهتۆۋهن. قالىدۇ بولۇپ ئۇسۇلىبىر  -بىردىن  ساۋاقلىنىشنىڭ

  .بايان قىلىمىز بىرلهشتۈرۈپ ئهھۋالالرغاتارىخىي  ھادىسىلهرنى پهرھىزلىك ئادهتلىرىدىكى

  پهرھىزلهرئائىت  ئۆلۈمگه. 1
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بولساقمۇ،  ئىگه مهلۇماتالرغا ھهققىده ئادهتلىرى دهپنه بۇرۇنقى ئىسالمىيهتتىن ئۇيغۇرالرنىڭ

 ئۇيغۇرالر كېيىنكى ئىسالمىيهتتىن. ئاجىزمىز بىلىشكهقاراشلىرىنى  ھهققىدىكى مهسلىسى ئۆلۈم ئهمما

تىرىلىش  ئاخىرهتتىكى بىلهنھاياتلىق  ئاساسهن، ئۆلۈمنى ئهقىدىگه ھهققىدىكى ئاخىرهت

 ۋهھىمىدىن ۋه قورقۇش ئۆلۈمدىن نۆۋىتىده ئۆز بۇقاراش ئهمما. قارىدى دهپ ۋاسته ئوتتۇرىسىدىكى

، قاراپ دهپ) ئىش شۇم يهنى(قازا ئاقىۋهت، يامان  ئهڭ ئۆلۈمنى رالرئۇيغۇ. ئهمهس تۇرغانمۇخالي 

 ئېھتىيات ئىمكانقهدهر ئاڭالشتىنبايانالرنى  ھهققىدىكى سۆزلهشتىن، ئۆلۈم كۆپ ھهققىده ئۆلۈم

" ئۆلۈم"سۆزلهش،  رهۋىشته ئاڭسىزياكى  ئاڭلىق مهيلى سۆزىنى" ئۆلۈم" پهرھىزلىرىدهتىل . قىلىدۇ

» پهرھىزلىرىتىل « ئادهتلىرىنىتىل  ھهقته بۇ(. قىلىدۇ پهرھىز ئېلىشتىنلغا تى بىۋاسته سۆزىنى

 ئۆلۈم يېنىدا كىشىلهربولغان ياكى ياشانغان  بولۇپمۇ، كېسهل.) بايان قىلىمىز يىتهرلىكقىسىمىدا 

 جهننهتكه كېيىن ئۆلگهندىن ئادهمنىڭئىسالم دىنىدا . النمايدۇھېسابياخشى ئىش  سۆزلهش ھهققىده

بولۇپ، بىرى  ئىشالرنىڭغايىپ ) تهقدىرى ، ئاخىرهتتىكىقىسقىسى(ياكى دوزاخقا كىرىشى  كىرىشى

 كېيىنكى ئۆلگهندىن ۋاقتى ئۆلۈمىنىڭ ئادهملهرنىڭ شۇڭا. ئالالھقىال خاس پهقهتبىلىش  ئۇنى

  . لىنىدۇھېساب بولۇپئىش  پهرھىزلىك ئېلىشتىلغا  مهسىلىلىرىنى تهقدىرى

 بولۇپ ، كېسهلبىرى ئۆلۈش؛ يهنه ، قېرىپبىرى. مۈمكىن ولۇشىب تىنسهۋهب بىرقانچه ئۆلۈم

 قارىشىچه، قېرىپ ئۇيغۇرالرنىڭ. ئىبارهت ئۆلۈشتىن ئۇچراپ ، ھادىسىگهبىرى ئۆلۈش؛ ئۈچۈنچى

 ئۇيغۇرالر. تهبىئىيلىكتۇربىر خىل  بولۇپ، ئۇ بهخىت چوڭ ئهڭئاتا قىلغان  تهڭرىئىنسانغا  ئۆلۈش

 ئىچىده ۋاقىت تېزدىگىنى  ئۆلۈمئاسان . تىلهيدۇ ئۆلۈمىلغاندا ئاسان ق دۇئا كېيىنالياشانغاندىن 

 قېرىپقارىغاندا  مهنىدىن مۇشۇ. كۆرسىتىدۇ چهكمهسلىكنىئازاپ  كۆپ جهرياندا بولۇش، بۇ ۋاپات

  .شهكلىدۇرئاساسىي  ئۆلۈمنىڭئاسان  ئۆلۈش تهبئىي

 ئۆلتۈرۋېلىشقا ئۆزىنى غۇرالربولۇپ، ئۇي ئۇسۇلىبىر خىل  يهنه ئۆلۈمنىڭ ئۆلتۈرۋېلىش ئۆزىنى

ئىسالم دىنىي  ئادهت بۇ. ئهيىپلهيدۇ كۆپ كىشىلهرنى ئۆلتۈرۋالغان ئۆزىنى. تۇرىدۇئىنتايىن قارشى 

 تۈپهيلىدىنقاراش  ئهخالقىي مهيلى ئۇيغۇرالر. ئىشتۇر چهكلهنگهن بىردهكدىنالردا  سۈنىئيقاتارلىق 

 كۆرۈپئىنتايىن يامان  ئۆلتۈرۋېلىشنى ۆزىنىبولسۇن، ئ تۈپهيلىدىنياكى دىنىي قاراش بولسۇن، 
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 ئۆلتۈرۈش ئادهم جهمىئىيهتتهبارلىق . ئۆلتۈرۈشتۇر ئادهم ئۇسۇلئوخشاش بىر  مۇشۇنىڭغا. چهكلهيدۇ

 ئورگانلىرىنىڭ ھوقۇقلۇق جهمئىيهتنىڭ ئۆزىمۇ ئۆلتۈرگىچى ئادهم. جىنايهتتۇرقىلىنغان  مهنىئي

بىر خىلى قاتىل  ئادهملهرنىڭ شۇم ۋهناپاك  نهزىرىده رنىڭئۇيغۇرال. قۇتۇاللمايدۇ قېچىپجازاسىدىن 

قاتىل  كىشىلهر. قايدۇ چىقىدۇ، دهپ تېپىپقىساسى  خۇن ئادهمنىڭچىرايىغا  بولۇپ، قاتىلنىڭ

  .قىلىدۇ پهرھىزتىن ...  بولۇش ، يېقىنلىشىش، ھهمسۆھبهتئارلىشىش بىلهن

 بولۇپگىرىپتار  كېسهلگه كۈنىده شهنبه ، ئهگهرقالغاندا بولۇپ كېسهلكىشى  ئۇيغۇرالردا

قوپۇر،  ئهتىسىياتسا  جۈمه" ھهقته بۇ. بار ئادهت يېتىۋالمايدىغان بولسىمۇئاغرىق  ، ھهرقانچهقالسا

 ئىمكانقهدهرئاغرىپ قالغان كىشى  كۈنى شهنبه شۇڭا. بار تهمسىل دېگهن" قوپۇرياتسا قاچان  شهنبه

. داۋالىنىدۇ يېتپباشالپ ئاندىن  هتىسىدىنتۇرۇپ، ئ ئۆره بىلهن تاقهت - سهۋرى كۈن بىرهر

. قىلىدۇ ئارزۇ بولۇشنى ۋاپات كۈنلىرىده ھېيت قۇربان ۋه ھېيتروزى كۈنىده،  جۈمه ئۇيغۇرالر

 - مۈنكىر گۆردهياكى كىرهرمىش،  جهننهتكهبولغان كىشى  ۋاپات كۈنلهرده بۇقارىغاندا  ئېيتىشالرغا

 ئۈچ ئهمهلىيهتته، بۇ. قاالرمىش قۇتۇلۇپوراقلىرىدىن س - سوئال  پهرىشتىنىڭنىكىر ئاتلىق ئىككى 

 كۆپ ئادهمنىڭ يېغىلىدىغاننامىزىغا  ئۆلۈم كۈنلهرده بۇقىلىش  ئارزۇ بولۇشنى ۋاپات كۈنده

  . لىكمۇناسىبهت بىلهنمۇبولغانلىقلىقى 

 رئۇيغۇرال. تالالشتۇر يهرياتارغا ـ بىرى  پائالىيىتىنىڭ تهييارلىنىش ئۆلۈمگه ئۇيغۇرالرنىڭ

تۇپرىقى، ياكى يېقىن،  يهرگهياتقان  كىشىلهر ئۇلۇغياكى  تۇققانلىرى -  ئۇرۇقبويان  ئۇزۇندىن

. كهلگهنقىلىپ  ئادهت سېتىۋېلىشنىقويوش ياكى  ئىگىلهپئورنى ياخشى بولغان جايالرنى ئالدنئاال 

 ۋاپات ۇرتالردايياقا . بولىدۇ كۈچلۈك ئارزۇ دېگهن" ياتىمهنئايىغىدا  ئانامنىڭ-ئاتا" ئۇيغۇرالردا

 يېقىنالپ پهيتلىرى ئۆلۈم كىشىلهرقالغان  ئولتۇراقلىشىپ يۇرتتاياقا  شۇڭا. قىلىدۇ پهرھىز بولۇشتىن

 ۋهباللىرى  بويىچه ئارزۇسى ئۆزبولسا  كهتكهن ئۆلۈپياكى كېتىدۇ، قايتىپ  يۇتلىرىغا ئۆز كهلگهنده

 ئهقىدىسىئىسالم دىنىي  كۈچلۈك ڭدابۇنى. قىلىدۇ دهپنه بېرىپ ئېلىپ يۇرتىغا تۇققانلىرى ئۇرۇق

، قىلغان بولسا ۋهسىيهت يېتىشنىبىر جايدا  مهلۇمئىلگىرى  ئۆلۈمدىن ئۆلگۈچى ئىسالمىيهتته. بار

قىلسا  دهپنه ئۆزىگه جاينىڭ ئۆلگهنبولمىسا  سهۋهبباشقا . بولىدۇقىلسا  دهپنه يهرگه شۇ ئۇنى
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  .، دىيىلىدۇياخشى

 كىشىلهر. بىشارىتىدۇر ئۆلۈمنىڭ ھهركىتى غهيرى ھايۋاننىڭ مهلۇم ئىشهنچىسىده ئۇيغۇرالرنىڭ

 بىشارهتنى شۇمخىل  ، بۇقوللىنىپ تهدبىرقىلىپال قالماستىن ئاكتىپ  پهرھىز ھهرىكهتتىن بۇنداق

 ئۆيدىكى شۇ بۇنىبولغانلىقتىن  ئهھۋال غهيرىي بۇ كهتسهمىكىيان چىلالپ مهسىلهن؛ . يوقۇتىدۇ

خورازغا ئوخشاش چىللىغان مىكىياننى ، قاراپ دهپبىشارىتى  نلىقىنىڭيولقىدىغاقازاغا  بىرهرسىنىڭ

 يېتىپ تۇتۇپ ئورۇن سهۋهبىدىن كېسهل ئېغىر ئادهتتهبىر  يهنه. تاشاليدۇ ئۆلتۈرۈپھامان  شۇ

 ۋاپاتپات ئارىدا  بىمارنىڭ شۇ ، بۇنىقاغا قاقىلدىسا ئهتراپىدا ئۆينىڭبار  ئادهمقالغان 

 ھهزهرقاتتىق  ئهھۋالدىنبونداق  شۇڭا. ھودۇقىدۇقاراپ ئىنتايىن  دهپى بىشارىت بولىدىغانلىقىنىڭ

  . قوغلىۋېتىدۇقاقىلدىغان قاغىنى ، قىلىپ

 بىلهن كېسهل ئادهم بىرهر. ئىشتۇرقىلدىغان  ھهزهر بهك كېتىش ئۆلۈپ پېتى قهرزدار ئۇيغۇرالردا

 تۇلۇق قهرزىنىىن ئالغان باشقىالرد ، دهرھالھامان بىلگهن يېقىنالشقانلىقنى يېتىپ، ئۆلۈمنىڭ

 ئهگهر. قايتۇرۋالىدۇ ۋاقتىدا دهل قهرزىنىمۇباشقىالردىن ئالدىغان  يهنهئوخشاشال . قايتىۋېتىدۇ

 ئۈلگۈرمىسه، ئۆلگۈچىنىڭ قايتۇرۋېلىشقاياكى  قايتۇرۇشقا قهرزنى سهۋهبىدىن ئۆلۈم تۇيۇقسىز

 باشقىالرنىڭ بىلهن ئۆلگۈچى تقاندائوقۇلۋانامىزى  مېيىت تۇغقانلىرى - ، خوتۇنى، ئۇرۇقبالىلىرى

 بۇنداققالماي  كېيىن، ئۇزۇنغا ئېنىقلىغاندىن سۈرۈشتۈرۈپ يۇشۇرۇن نىمۇناسىبىتى بېرىم - ئېلىم

  . ئۈزىدۇ نىمۇناسىبهت

 ئۇرۇق چۈشكهنده، پۈتۈن سهكراتقا سهۋهبىدىن كېسهللىكياكى  قېرىلىقتىنكىشى  بىرهر

كىشى بالىلىرىغا مىراس  كېتىدىغان ئۆلۈپ. بولىدۇھازىر  مهيداندا نهقچاقىالر  -باال تۇغقان، 

. ئالىدۇرازىلىقىنى  قىلىدۇ، باشقىالرننىڭ ۋهسىيهت ھهققىده مۇناسىبهتكىشىلىك ھهققىده، 

سۆزلهشتىن،  كۆپھازىر بولغانالر  مهيداندا ، شۇبولغاچقا ۋاقتى ئۆلۈش كىشىنىڭبىر  پهيتى سهكرات

سۈرلۈك،  پهيتىده سهكرات. قىلىدۇ پهرھىز مېڭىشتىن ياققابۇ ، ئۇياقچىقىرىپ يىغالشتىن ئۈن

ياتقان  ئادهم شۇچاغدا  ئۈزىدىغانجان  ئادهمبىر  يهنهجايالردا  بهزى. ساقلىنىدۇ تۈس كهسكىن

تاشاليدىغان  ئېلىپ قالدۇرماي نهرسىلهرنى ، قوزۇق، ئېسىلغانبارلىق مىخ قېقىلغانتامغا  ئۆيدىكى
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 دهپ چىقىدۇ تهسته جېنى ئادهمنىڭ لمايدىكهن، سهكراتتىكىقى بۇنداق. ساقالنغان ئادهت

روھ ياكى بولۇپ،  ئادهت شهكىللهنگهن ئهقىدىدىن تۇتىشىدىغان قهدىمگهناھايىتى  بۇ. قارىلىدۇ

 ئۈچۈن كېتىشىچىقىپ  ئۆيدىن شۇياكى  تهندىنروھ ئۆلۈمدۇر، ئايرىلىشى  بهدهندىن جاننىڭ

 بۇنداق. چىققان كېلىپقاراشتىن  ئۇزارتىۋېتىدۇ، دهپ راتنى، سهكقولالنمىغاندا تهدبىر يۇقىرقىدهك

 ، بۇماسلىشىپ قالغاچقا بىلهن ئارزۇبولغان  گه" ئۆلۈمئاسان "ئىسالم دىنىدىكى  ھهرىكهت خۇراپىي

 ئۆلگهنكىشى  بىرهر ئۇيغۇرالر. كهلگهن داۋاملىشىپ ھازىرغىچهئارىسىدا  ئۇيغۇرالر مۇسۇلمان ئادهت

 گۇناھىنى ئۆلگۈچىنىڭ يامغۇربولسا  بۇنداق. جورۇيدۇياخشىلىققا  بۇنى، ياغسا يامغۇر كۈنده

 يۇيۇش) سۇنىڭياكى ( يامغۇرنىڭ بۇ. قارايدۇ دهپ بولىدۇ ساۋاپ يۇيىدۇ، ئۆلگۈچىگه

  .كېرهكبولسا  ئىشهنچچىقىرىلغان  كهلتۈرۈپ خۇسۇسىيىتىدىن

 تۇغۇتتا ، يهنهباشقا دىنكۆرگهنياخشى  ئۆلۈشنى قېرىپ ئېيتقىنىمىزدهك، ئۇيغۇرالر دايۇقىرى

 ھهقته بۇ. قارايدۇ دهپياخشى ئىش  ئۆلۈشنى تۇنجۇقۇپ ئۆلۈش، سۇدا بېسىۋېلىپتام ئۆلۈش، 

جىھادتا ئۆلگهنلهر،  كېتىپ چۈشۈپ ئۆلگهنلهر، سۇغا بېسىۋېلىپتام  پهيغهمبهرنىڭ مۇھهممهد

 دهپ ئهھۋالياخشى  ىشنىكېت ئۆلۈپ تۇغۇتتا ئۇيغۇرالر. بار سۆزى بولىدۇ، دېگهن شهھىد ئۆلگهنلهر

 كېتىشنى ئۆلۈپ بىلله بىلهن ھامىله بۇرۇنال تۇغماستىن ئايالنىڭھامىلىدار  تونۇسىمۇ، لېكىن

ئايالالر  كهتكهن ئۆلۈپ تۇرۇپ تۇغۇلماي ھامىله ئىشهنچىلهردهئارىسىدىكى  خهلق. ياقتۇرمايدۇ

 بولۇپقاتىل ، سىرت ىنئۇنىڭد. ئېلىنمايمىشقارشى دېيىلىپ، " كېلىپسهن يۈكلۈك" ئاخىرهتته

 كۆپھاياتلىقىدا يامان ئىشنى كېتىش،  بۇزۇلۇپ جهسىدى ئۇچراپ ھادىسىگه ئۆلتۈرۈلۈش، ئېغىر

 ئۆلۈملهرقىلىنىدىغان  پهرھىز نهزىرىده خهلق لهر.....  ئۆلۈش بولۇپگىرىپتار  لهنهتكهقىلىپ 

  .جۈملىسىدىندۇر

  پهرھىزلهرئائىت  ئېچىشقاھازا . 2

قازادىن  تۇيۇقسىزخىل  ، بۇقىلىشىپ زاره -ئارقىدىنال يىغا  هتسه، ئۇيغۇرالرك ئۆلۈپ ئادهمبىر 

 ئهتىگهنده ئادهتته ئادهمبىر . قارىلىدۇ ۋاقتىغىمۇ ئۆلۈمنىڭ يهنه ئېچىشتاھازا . ئاچىدۇھازا  ئېچىنىپ

 رئهگه. ئىپادىلهيدۇ قايغۇسىنى ئېچىپھازا  دهرھال تۇغقانلىرى - كهتسه، ئۇرۇق ئۆلۈپ چۈشتهياكى 
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 ئېچىپ، تهييارلىقھازا  ئىچىده ئۆي كهتسه، ئاساسهن ئۆلۈپ كېچىده يېرىمياكى  كهچقۇرۇن

 زاره -يىغا  بىلهن ئاۋاز چوڭھويلىغا چىقىپ ، ئاندىن سىرتقاكېيىن،  پۈتتۈرۋالغاندىنئىشلىرىنى 

هتكۈزۈش، يباشقىالرغا  خهۋىرىنى ئۆلۈم ئاساسهنقىلىدىغان ئىشالر  تهييارلىق ئېچىشقاھازا . قىلىدۇ

، ئاق )كېيىلىدۇ تۇماق پهسلىدىمۇياز ( ، تۇماققارا چاپان ئۇزۇن ئۈچۈن تۇغقانلىرى - ئۇرۇق يېقىن

 تېپىش كېپهنلىگۈچى، )يۇغۇچى مېيىت( تهييارالش، گۆركار، غهسسالئاق ياغلىق بهلباغ، 

بولۇپ، خىل  هقانچبىر  ئۇسۇلىمۇ يهتكۈزۈشنىڭ خهۋىرىنى ئۆلۈم. ئالىدۇ ئىچىگه ئۆزقاتارلىقالرنى 

بولغانلىقىنى  ئۆلۈم كىشىلهرگه ئهتراپتىكى يېقىن بىلهن زاره - قاتتىق يىغا ، ئاساسلىقى ئهڭ

ئىماملىرىغا  مهسجىد ۋه يهتكۈزۈش خهۋىرىنى ئۆلۈم ئهۋهتىپ ئادهميىراق جايالرغا بىلدۈرۈش، 

 كهتكهن ئۆلۈپدا ھازا ئاچقان. ئىبارهتقىلىشتىن  خهۋهردار ئۆلۈمدىن جامائهتنى بىلهن ئۇقتۇرۇش

سىرتقا چىقىپ ھازا ئاچقاچ  ئهرلهر بهلكى. قىلىشمايدۇ زاره -قاتتىق يىغا  ئۆپچۆرىسىده كىشىنىڭ

يىغالش  بېسىپ ئېچىش، ئۈستىنى مېيىتنىھازا ئاچقاندا . كۈتۈۋالىدۇ كهلگهنلهرنى مۇراسىمىغا ئۆلۈم

  .چهكلىنىدۇقاتتىق 

 ئۇيغۇرالرنىڭ. ئالغان تۈسئوخشىمىغان  گۈدهكدې مىللهتلهردهقايسى  ھهرئادىتى  ئېچىشھازا 

 داۋام ۋاقىت ئۇزاقتارىختا ، سالىدىغان بولساق نهزهر ئادهتلىرىگهتارىختىكى ھازا ئىچىش 

، پىچاقتا ياكى تىرنىقىدا تىلىپ قان چىقىرىش ، يۈزىنىقاتتىق يىغالش ئۆلۈمده ئهتكۈرۈلگهن

يىغالش قاتارلىق  تېينىپھاسا ېيىپ، ك تهتۈرچاپىنىنى ، ياقىسىنى يىرتىشيۇلۇش،  چېچىنى

 ۋه لىرىدائهجداد بىۋاسته ئۇيغۇرالرنىڭ ئومۇمهن ئېچىشھازا  بۇنداق. كۆرهلهيمىز شهكىللهرنى

. بولغان مهۋجۇدئىزچىل  قهۋملهردهقاتناشقان  شهكۈللهندۈرۈشكه تهركىبىنى ئېتنىك ئۇالرنىڭ

. ئىگهئىزچىللىققا  ئادهت بۇنداق قهۋملهردهقاتارلىق  ئۇيغۇر ۋه ، تۈركلهرساكالرھۇنالر،  جۈملىدىن

 – 221 ئهسهرنىڭناملىق （《资治通鉴》）» ئۆرنهكلهر ئومۇمىيقىلىشقا پايدىلىق  ئىداره ئهلنى«

 جهسىدى ئادىتىچه، ئۆلگۈچىنىڭ چۆللۈكتىكىلهرنىڭشىمالىي ": بار مهلۇمات مۇنداقجىلدىدا 

ئالدىدا  سويۇپ، چېدىركاال  –ئات  لىرىتۇغقان - ئۇرۇق ۋهچاقا  –باال  قويۇلىدۇ، ئۇنىڭ چېدىرغا

 بېرىپ ئىشىكىگه چېدىرئاندىن . ئايلىنىدۇ قېتىم يهتته بىلهنئات  چېدىرنى ئۇالر. قىلىدۇ قۇربانلىق
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 مۇشۇنداق ئۇالر. ئېقىتىدۇ تهڭياشلىرىنى  ۋهقان ، قاتتىق يىغالپ، تىلىپ يۈزلىرىنى بىلهنپىچاق 

   ①."ختايدۇتو كېيىنقىلغاندىن  قېتىم يهتتهئىشنى 

   ئهھۋالنىبولغاندىكى  مۇراسىمى ماتهم ئهرتۇڭانىڭئالپ  كاشغهرىيمۇ مهھمۇد

  ،ھۇۋلىشىپ بۆرىدهك ئهرلهر"

  ،ۋاقىرىشىپياقا يىرتىپ 

  ،چېكىپ ، پهريادچىقىراپ بېرىچه ئۈنىنىڭ

   ②."ئۆرتىلهر كۆزى ئۆكسۈپ

سىيادىكى سىزما ئا ئوتتۇرا ۋهتارىم ئويمانلىقى ، باشقا ئۇنىڭدىن. تهسۋىرلهيدۇ دهپ

ھازا  كىشىلهرنىڭ تۈكۈمبىر  رهسىملهرده ئۆيلىرىدىكى مىڭقىزىل  مهنبهلهرده، دۇنخۇاڭ، كۇچار

يۇلىۋاتقان، چاچلىرىنى  يىرتىۋاتقان، بهزىلىرىياقىلىرىنى  بهزىلىرى دهلقىياپىتى  تۇتقاندىكى

 ئۇيغۇرالر. سىزىلغان ھالهتته تىلىۋاتقانپىچاقتا  يۈزىنى، مهيدىسىنى، قۇالقلىرىنى بهزىلىرى

ئادىتىنى  تۇتۇشھازا  يۇلۇپچاچلىرىنى ، تىلىپ كۆزىنى - يۈز كېيىن ئېتىقادىدىن ئىسالمىيهت

بولۇپ،  تهكىتلىنىدىغان بهك" سهۋر تاقهت، ئۆلۈمگه ئاپهتكه"ئىسالم دىنىدا  چۈنكى. تاشلىدى

 مېيىت تۈپهيلىدىنقى يىغلىغانلى يىغاليدىكهن، ئۇنىڭ مېيىتكهكىمكى " پهيغهمبهرنىڭ مۇھهممهد

 بىزنىڭيىغلىغانالر  سېلىپ توۋۋا -ئالال ، ياقىلىرىنى يىرتىپ، تاتىالپ يۈزلىرىنى. قالىدۇئازاپقا 

) ئۈچۈن ئۇنىڭ باشقىالرنىڭ( قهبرىسىده مېيىت"، ."كىشىلهردۇر ئهمهس مهنسۈپ سۈننىتىمىزگه

يىغىسى  تۇغقانلىرىنىڭ - ۇرۇقئ ئۆزىنىڭ مېيىت"، ."ئازاپلىنىدۇ سهۋهبىدىنيىغلىغانلىق  ئۈنلىك

 ③.") الزىم بولۇشى( ۋاقتىدا يهتكهن مۇسىبهت شۈبھىسىزكى، سهۋر"، ."ئازاپلىنىدۇ سهۋهبىدىن

ئالالھ ئىنسانغا ، سهۋهب قويۇلىشىدىكى ئوتتۇرىغا چهكلىمىنىڭ بۇنداق. بار ھهدىسلىرى دېگهن

 سۈرهن - چۇقان بهندىنىڭ. ىشئىختىيارىدىكى ئ ئۇنىڭ ھهم كېتىش ئېلىپ بهردى، ئۇنىھاياتلىق 

                                                        
ئاي  – 10يىلى  – 1994نهشرىياتى،  موڭغۇل، ئىچكىي »تارىخى ئۇيغۇرالر قهدىمكى«: تۈزگهن زىخوۋالر گاۋ ۋه گهنلىن    ①

  بهت – 76نهشرى، خهنزۇچه، 
. تومⅠنهشرى، ئۇيغۇرچه، ئاي  – 8يىلى  – 1980نهشرىياتى،  خهلق شىنجاڭ، »تۈرك لۇغاتىت دىۋانۇ«: كاشغهرىي مهھمۇد   ②

  .بهتلهر - 255، - 254
 ئابدۇلالجان، )»مهرجان لۇۋلۇئۇل«(» مارجانالر – ئۈنچه شهرىفتىن ھهدىس«: توپلىغان ئابدۇلباقى فۇئاد مۇھهممهد] مىسىر[   ③

  .بهتلهر - 205، -204نهشرى، ئۇيغۇرچه، ئاي  – 12يىلى  – 2003نهشرىياتى،  خهلق تهرجىمىسى، شىنجاڭ ۇكهرىمئابد
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بولغانلىقتۇر، نارازى  دېگهنده كهمياكى ، قارشى چىققانلىق ئىرادىسىگه ئالالنىڭيىغلىشى  سېلىپ

 ئۇيغۇرالرقىلغان  ئېتىقادئىسالم دىنىغا ، ھالدا مۇناسىپ مۇشۇنىڭغا. ئىبارهتقاراشتىن  دېگهن

بولغان  مېيىتكه بىلهن زاره - غا ئاددىي يى، تاشالپ ئاساسهن شهكلىنىھازا  لىرىنىڭئهجداد

بولسىمۇ، ئىش  چهكلهنگهن يهنىالئىسالم دىنىدا  گهرچهيىغالش . بولدى ئىپادىلهيدىغان قايغۇسىنى

 پهيدائىنكاس  غهيرىئارىسىدا  جامائهت ئۆلۈمنىڭ ئۇزىتىلدىغانزارىسىز  - يىغا  ئۇيغۇرالر ئهمما

توي بىلهن، يىغىسى  ئۆلۈم". كۆرىدۇياخشى يىغالشنى  تۇتۇپ، مۇۋاپىق نهزهردهقىلدىغانلىقىنى 

 ئۆلۈپ تۇغقىنى - ئۇرۇق يېقىن شۇڭا. ئېيتىلغانقارتا  ئهھۋالغا شۇ ماقالمۇ دېگهن" بىلهن كۈلكىسى

قاراپ  دهپ" باغرى تاش"، "كۆيۈمسىز"باشقىالر  ئادهمنىقىزنى ياكى  -يىغلىمىغان ئوغول  كهتكهنده

  .ئهيىپلهيدۇ

بىر  بىلهنبولغىنى  ئۆزگىرىش چوڭ ئۇسۇلىدا ئېچىشھازا  ىڭئۇيغۇرالرن ئىسالمىيهتتىن

 ئۇسۇلالر تىپىكرهك ئىچىده بۇنىڭ. بولدى پهيدا ئۇسۇلىمۇ يېڭى ئىپادىلهشنىڭ ۋاقىتتا، قايغۇنى

قىلىپ  تهكلىپھازىچى ئايالالرنى ، يىغالش تۇتۇپھاسا ياكى تاياق ، يىغالش كېيىپ تهتۈرچاپاننى 

 قايغۇبولغان  ئۆلگۈچىگه كېيىش تهتۈرچاپاننى . ئىبارهت ئېچىشتىن ھازا ئېيتىپ» ھازا قوشىقى«

 ھهققىدهئادىتى  ئېچىشخىل ھازا  بۇ بولۇپ، ئۇيغۇرالرنىڭ شهكلى چوڭ ئىپادىلهشنىڭ ھېسىياتنى

 - 3 نىڭ （《西疆杂述诗》）» نهزمىلهر ھهققىده زېمىن غهربىي«تارىخنامىلىرىدىن  خهنزۇ

ئايالالر ئاق ، ئوراپ سهلله بېشىغا ئهرلهرچىك ھازىدارالردىن كى – چوڭ": بايان بار مۇنداق جىلدىده

 ئوقۇپ» قۇرئان« كېيىن ئۆتكهندىن كۈن ئۈچ. تۇتىدۇقارىلىق  يېپىپ يۈزىنى سېلىپرومال 

 – قىلىدۇ، دۇئا نهزىر بېرىپ بېشىغا قهبره كۈنگىچه يهتتهياكى  كۈن ئۈچ. سۇندۇرىدۇقارىلىقنى 

. تۇتىدۇھازا  كېيىپ تهتۈر كۈن ئۈچ ئۇداكىيىمىنى كهتسه،  ئۆلۈپ رىئې ئايالالرنىڭ. قىلىدۇ تىالۋهت

ناھايىتى  شهكلى ئېچىشخىل ھازا  مۇشۇ ھازىرمۇ ①."بولىدۇقايتا ياتلىق  كېيىن ئۆتكهندىنبىر يىل 

ياكى ئېيتىش، » ھازاقوشىقى« تۇتۇپ نوۋغۇچقولىغا . ئارىسىدا ساقالنماقتا كىشىلهرئاز ساندىكى 

ھازىر  بولۇپ، بۇ ئادهت تۇتىشىدىغان قهدىمگه قىلىشمۇ تهكلىپرنى الايالھازىچى ئ مهخسوس

                                                        
نهشرىياتى،  خهنزۇچه، مىللهتلهر، »ماتېرىيالالرتارىخىغا دائىر  ئۇيغۇر«: تۈزگهن گۇاڭۋېنالرمو سۇلو،  جياشېڭ، چېڭ فېڭ   ①

  .بهت – 406، ىسىمق – 2نهشرى، خهنزۇچه، ئاي  – 11يىلى  – 1981
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ھازا «. تۇرماقتا بولۇپ مهۋجۇدئارىسىدا  ئۇيغۇرالركورال قاتارلىق جايالردىكى  ۋهقاغىلىق ئاتۇش، 

» تۈرك لۇغاتىت دىۋانۇ«بولۇپ، ناخشا  مۇڭلۇق ئېيتىلىدىغانقارىتىپ  ئۆلگۈچىگه» قوشاقلىرى

، »مهرهمنىسا«قوشاقلىرى ئارىسىدىكى  خهلق مهرسىيىلهر، ئاتۇش ئوقۇلغان رتۇڭاغائهدىكى ئالىپ 

 بولۇپھازا قوشاقلىرى  مهشھۇرقاتارلىقالر » كارۋاندادام قۇنىخان، ئانام «، »ئانام«، »داموالم«

ھازا  كېيىپ تهتۈر ، بۆكنىچاپاننى بولسۇن، مهيلى ئېيتىشھازا  ئېيتىپقوشاق  مهيلى. لىنىدۇھېساب

ئارىسىدا  خهلق ، ئومومهنخىالپ بولغاچقا بهلگىلىمىلهرگهئىسالم دىنىدىكى  بولسۇن، بۇالر يتىشئې

قاتتىق  سهۋهبىدىن يوسۇن - ئادهت يهنهباشقا  ئۇندىن. ئىشقا ئايلىنىپ قالغان چهكلىنىدىغان

 قايغۇسىنىئارقىلىق  ئۇرۇش يۇلۇش، يۈزىگهچاچنى ، كىيىمىنى يىرتىش، يىغالش ۋاقىراپ

  .كىرىدۇ جۈملىسىگهئىشالر  پهرھىزلىك ئېچىشمۇھازا  ىلهپئىپاد

 داۋاملىشىدىغان قىلغۇچه دهپنه ئۇنىتاكى  كېيىن ئۆلگهندىن ئادهمبىر  تۇتۇشھازا ، قىسقىىسى

 نهغمه ، يهنهقىلغاندىن سىرت رىئايهبىر قاتار ئىشالرغا  قىدهكيۇقىرى جهرياندا بولۇپ، بۇ پائالىيهت

 يالغۇز چهكلىمه بۇ. چهكلىنىدۇ بىردهكقاتارلىق ئىشالر  ئېيتىشخشا نا، كۈلۈش، قىلىش ناۋا -

 يۇرتتىكى مهھهلله، شۇ شۇ ، يهنهقارىتىلغان بولماستىن تۇغقانلىرىغا - ئۇرۇق بىۋاسته ئۆلگۈچىنىڭ

  .قارىتىلىدۇ كىشىگه ھهممه

  پهرھىزلهرئائىت  كېپهنلهشكه مېيىتنى. 3

 ھهممه دۇنيادىكى بۇ. قىلىنمايدۇ دهپنه اچيالىڭ كۆپىنچه كېيىن، ئۇ ئۆلگهندىن ئادهم

 ، قهدىمكىسالساق نهزهر ئهھۋالالرغاتارىخىدىكى  ئۇيغۇرالرنىڭ. ئهھۋالدۇرئورتاق  مهدهنىيهتلهرگه

 كېپهنلهرنى تۈرلىك ئۇالرغا بۇرۇنقىلىشتىن  دهپنه مېيىتنى لىرىنىڭئهجداد ئۇيغۇر

روھى ئۆلسىمۇ،  ئېيتقاندا، ئادهم بويىچهشالر ساددا دىنىي قارا قهدىمكى. كۆرىمىز كىيگۈزگهنلىكىنى

. ئىشلىتىدۇ بۇيۇملىرىنى دهپنه كىيىدۇ، ھهم يهنهكىيىمنى روھ  كىيگۈزىلگهن مېيىتكه. ئۆلمهيدۇ

 ئهمما. لىنىدۇھېساب بولۇپئىش  پهرھىزلىك ئېيتقاندا ئۈچۈن دهۋر ئهشۇقىلىش  دهپنه يالىڭاچ شۇڭا

، ئىشى بولمىغان كېپهنلهش مېيىتنى ئۇيغۇرالردا دهۋرلهرده تۇرغان ئورۇندا ھۆكۈمراندىنى  بۇددا

 گهرچه. چهكلىنىدۇ كۆمۈش ياالڭاچ مېيىتنىئىسالم دىنىدا . كۆيدۈرگهن بىۋاستىال ئۇنى بهلكى
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 سېلىش، دهپنه ئېلىپ تاۋۇتقا ئۇنى بولمىسىمۇ، ئهمما زۆرۆريىتى كېپهنلهشنىڭ چوقۇم مېيىتنى

 يۈزىسىدىن ھۆرمهتبولغان  ئادهمگه تۇتۇلۇپ، ھهمده زدهكۆقواليسىزلىق  جهريانىدىكىقىلىش 

  .قارىلىدۇ ، دهپالزىم كېپهنلىنىشى مېيىت

ساقالپ  ئۈچۈن ، كېپهنلىكھازىرالپ رهختئاق  يهتكۈدهك ئۆزىگهكىتىشتىن  ئۆلۇپ ئۇيغۇرالر

 .ئىشلىتىلىدۇ رهختساقالپ قويغان  ئۇ ئهھۋالداجىددىي كهتسه،  ئۆلۇپ ئادهم ناۋادا. قۇيىدۇ

 ئېڭكى. قويۇلىدۇ ياتقۇزۇلۇپجايىدا  ئهسلى ئۇ كېيىن ئۆلگهندىنبىر كىشى  ئادىتىده ئۇيغۇرالرنىڭ

، ئىسسىق بولسا بولۇپ، ھاۋا پهسلىياز  ئهگهر. چېتىلىدۇ بىرىگه - بارماقلىرى بىر  پۇت. قېتىلىدۇ

 ئادهتته رئۇيغۇرال. ئالىدۇئالدىنى  كېتىشنىڭچىرىپ  ياتقۇزۇپ، بالدۇر ئۈستىگه قۇم جهسهتنى

پىشىن  كۈنى شۇ كېشىنى كهتكهن ئۆلۈپ ئهتىگىنى. بىلىدۇ ئهۋزهلقىلىشنى  دهپنه تېزراق جهسهتنى

ئهتىگهنده،  ئهتىسىياكى  ۋاقتىدا نامازدىگهربولسا  كهتكهن ئۆلۈپ مهزگىلىده، چۈشتهنامىزى 

 تۇغقىنى - ئۇرۇقيىراقتا  ئهگهر. قىلىدۇ دهپنه سهھهرده تاڭكىشىنى  كهتكهن ئۆلۈپئاخشىمى 

 ئارتۇق كۈندىن ئۈچ ساقلىسىمۇ، ھهرگىز كۈنئىككى  - بىر  بولغۇچه كېلىپ ، ئۇالربولسا

 يېنىدا شۇڭا. قىلىدۇ پهرھىز قالدۇرۇشتىن يالغۇز ئۇنى جهريانىداساقالش  جهسهتنى. ساقلىمايدۇ

 مېيىت رالرئۇيغۇ. ئولتۇرىدۇقىلىپ  تىالۋهت» قۇئان«كىشى  قانچهبىر  تۇغقۇنىدىن -  ئۇرۇق يېقىن

ناھايىتى  قويۇشىدىنئاتالپ  ئۈستىدىن مېيىت قېلىشتىن، مۈشۈكنىڭكىرىپ  مۈشۈك ئۆيگه قويۇلغان

  .قىلىدۇ پهرھىز

يۇيۇش،  مېيىتنى بولۇپ، ئۇ تهرتىپئادىتىدىكى بىرىنچى  يېتىم - ئۆلۈم كېپهنلهش مېيىتنى

 ئېتىقادباشقا دىنالرغا  ئۇيغۇرالر .ئالىدۇ ئىچىگه ئۆزقاتارلىق ئىشالرنى  سېلىش كېپهنلهش، جىنازىگه

 ئىگه مهلۇماتقا ئېنىق ھهققىدهيوقلىقى  -بار  ئادىتىنىڭ تۇتۇش مېيىتنى دهۋرلهردهقىلغان 

 بهلگىلهنگهن ئېنىق كېپهنلهش ۋه يۇيۇش بورۇن كۆمۈشتىن مېيىتنىئىسالم دىنىدا  ئهمما. ئهمهسمىز

 قېتىم ئۈچ بۇرۇن كېپهنلهشتىن مېيىتنى دهھهدىسلىرىبىر قاتار  پهيغهمبهرنىڭ مۇھهممهد. ئىشتۇر

 تۈزئاتىلىدىغان  دهپ" تهختىراۋان" ئۇنى يۇيۇشتا مېيىتنى ئۇيغۇرالر. سۆزلهنگهن ئېنىق يۇيۇش

 بولسۇنياز  مهيلىقىش  مهيلى يۇغاندا مېيىتنى. يۇيىدۇ سالدۇرۇپكىيىمىنى  قويۇپ ئۈستىگهتاختا 
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 ئادهتلهر خۇراپىيبىر قاتار  جهھهتتهئىسسىتىش  سۇ يۇيۇشقا مېيىتنى. ئىشلىتىلىدۇ سۇئىسسىق 

قازان  ئىشلهتمىگهنئىسسىتقان چاغدا ئىلگىرى  سۇنى يۇيۇيدىغان مهسىلهن، مېيىتنى. ساقالنغان

كونا قازان ياكى كورىنى  تهقدىردىمۇبولغان  كهمبهغهل ھهرقانچه. ئىشلىتىدۇياكى كورىنى 

 ئېقىن ئۇنىڭ ، يهنهبولغاندىن سىرت سۇيىق پاكىز ال ئىچىشكه سۇ يۇيۇيدىغان مېيىت. ئىشلهتمهيدۇ

 ، تورۇباقاراپ دهپ يۇيۇيىدۇ گۇناھنى سۇ ئېقىن كىشىلهربىر قىسىم . قىلىنىدۇ تهلهب بولۇشى سۇ

 كېلىشته ئېلىپيىراقتىن  سۇنى ، ئېقىننى ئىشلىتىشتىن" ذس ئۆلۈك"قاتارلىق  سۈيى سۈيى، قۇدۇق

يېقىلغۇالر، ئىسسىتقاندا قاتتىق  سۇنى يۇيۇيىدىغان مېيىتنى .قىلىدۇ پهرھىز ئېلىشتىنيولدا ئارام 

شاخ ، پاخال، سامان، قىلىپ پهرھىزقاتارلىقالرنى ئىشلىتىشتىن  ئوتۇنقاتتىق مهسىلهن، كۆمۈر، 

سۈرۈپ،  كهينىگه ۋاقتىنىئىسسىتىش  سۇنىڭ بۇ بىزنىڭچه. ئىشلىتىدۇ يېقىلغۇالرنى يۇمشاققاتارلىق 

 يۇمشاق بويىچهئوخشاشلىق قارىشى  ، ھهمدهقىلىش كاپالهتلىك ۇشىغابول تولۇق تهييارلىقنىڭ

 بولۇشى ئۈچۈن بېغىشالشئاراملىق  ، مېيىتكهقاراپ دهپ بولىدۇ يۇمشاق سۇئىسسىتقان  يېقىلغۇدا

 ئۈچۈن مېيىتئايال ، كىشى ئهر ئۈچۈن مېيىت ئهرئىسسىتقاندا  سۇ ئۈچۈن يۇيۇش مېيىتنى. مۈمكىن

 سۇ كېيىنئىسىپ بولغاندىن  سۇ. قىلىدۇ پهرھىز كېتىشتىنئارىلىشىپ . دۇئىسسىتى سۇئايال كىشى 

سوغا  نهرسىلىرىقاتارلىق  ، ئهينهكتارغاق، كىيىمى قۇر بىرهر ئۆلگۈچىنىڭ ئىسسىتقۇچىالرغا

 يېپىلىپ كېيىن، ئهۋرىتىبولغاندىن  سالدۇرۇلۇپكىيىمى  يۇيۇشتا، مېيىتنىڭ مېيىتنى. قىلىنىدۇ

 بهرگۈچى قۇيۇپ سۇ، ئىككىسى )يۇيغۇچى( غهسسالئىككىسى  ئادهمنىڭ ۆتت. يۇيىدۇ ئادهم تۆت

 يهنه. يۇيغۇچىدۇر بهدىنىنى ئۈستى مېيىتنىڭ يهنى، "يۇيغۇچىباش "بىرى  بولۇپ، غهسساالرنىڭ

 مېيىتنى غهسسالالر. يۇغۇچىدۇرئاستى قىسىمىنى  بهلنىڭ يهنى، "يۇغۇچىئاياق "بىرى بولسا 

 سوپۇنى زاۋۇت يۇيۇشقا مېيىتنى مهزگىللهرده ئۆتكهنكى ئهمما .ئىشلىتىدۇ سوپۇن يۇيغاندا

ھارام  ھهرخىل سوپۇنىدا زاۋۇت كىشىلهر چۈنكى. بار ئىدى ئادهتقىلىدىغان  پهرھىزئىشلىتىشتىن 

. ئېھتىمال بولۇشىچىقارغان  پهرھىزنى ئهنسىرهپ، بۇ ئېھتىماللىقىدىن بولۇش يېغى ھايۋانالرنىڭ

 تاھارهت مېيىتنى بىلهنئالدى  يۇغۇچىالر مېيىتنى. كهلگهن يۇيۇپ بىلهن سوپۇن يهرلىك شۇڭا

 تهرىپىدىن ئوڭ بهدهننىڭ يۇغاندا. باشاليدۇ يۇيۇشقا بهدهننى پۈتۈنئاندىن . يۇيىدۇ ئالغاندهك
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 قۇيغۇچىالر سۇ مېيىتكه. چهكلىنىدۇ يۇيۇش تهرهپتىنياكى ئاياق تهرهپتىن، سول . يۇيۇيىدۇباشالپ 

ئارىلىشىپ  ھهرگىز. قۇيىدۇ سۇسول قولىدا  يېنىغاسول ، قولىدا ئوڭ ايېنىغ ئوڭ مېيىتنىڭ

 پهلهيقىلىپ قولىغا  ئېھتىيات تۇتۇشتىن بىلهنقول  بىۋاسته مېيىتنى يۇيۇشتا غهسسالالر. كهتمهيدۇ

 مهنبهلىرىدهئىسالم . يۇمايدۇقولىدا  ئوڭسول قولىنىال ئىشلىتىپ  ئهمما. كىيۋالىدۇياكى قول قاپ 

 تهشهببۇس) يۇيۇش قېتىم....  ئۈچ، بهش، يهتته يهنى( يۇيۇشتاق ساندا  غاندايۇ مېيىتنى

 ئهگهر. قىلىدۇ پهرھىز يۇيۇشتىنساندا  يۇيىدۇ، جۈپتاق ساندا  مېيىتنى ئۇيغۇرالر شۇڭا. قىلىنغان

ئايال بولسا قىز بالىسى تۇرسا، بالىسى  ئوغۇل بىرهر ئۆلگۈچىنىڭ مهيداندا ، نهقبولسا ئهر مېيىت

 تۇرمۇش ۋهقىلىشى  سۆز بىھۇده باشقىالرنىڭ ۋه يۇيغۇچىالر جهريانىدا يۇيۇش. بولىدۇ اتۇرس

 سۆزلهرالدائىر  يۇيۇشقا ۋه ئوقۇلىدۇ دۇرۇد پهقهت مۇھىتتا سۈرلۈك بۇ. چهكلىنىدۇقىلىشى  پارىڭىنى

 يىتنىڭمېئايال . چۈشۈرىلىدۇپاكىز  تۈكى ئهۋرهت ۋه بۇرۇتى –ساقال  چېچى مېيىتنىڭ ئهر. قىلىنىدۇ

. قارىلىدۇ ، دهپناپاكلىق كېپهنلهش بىلهن تۈكى ئهۋرهت چۈشۈرمهي. چۈشۈرىلىدۇ تۈكىال ئهۋرهت

 ئۆرۈپئىككى تال كېيىن، بولغاندىن  يۇيۇلۇپ چۇۋۇپبولسا  ئۆرۈلگهن  چېچى مېيىتنىڭئايال 

 سۇپىنىڭكى يا سهيناسىدا ئىچىنىڭ ئۆي كۆپۈنچه مېيىتنى ئۇيغۇرالر. قويۇلىدۇ قىستۇرۇپ قولۇتىقىغا

 ۋه ساقاليدۇ كۈنقىرىق  تۇپىنى سىڭگهن سۇ كېيىنبولغاندىن  يۇيىلىپ مېيىت. يۇيىدۇ ئۈستىده

ئىلگىرىكى چاغالردا . كۆكلهيدۇ ئۈنۈپ بۇغداي بىلهن شۇنىڭ. چېچىۋېتىدۇ بۇغداي يهرگه ئۇياكى 

 ياندۇرۇپ كۈننوكچا قادايدىغان ياكى چىراقنى قىرىق  كۈنى پهيشهنبه ھهرجايغا  يۇيغان مېيىت

 كۆرۈپ كۈنتوپىنى  يهردىكى شۇ سۈپىتىده داۋامى ئادهتنىڭ شۇ ئهنه. بار ئىدى ئادهتقويىدىغان 

 مېيىتنى بۇ. تۆكۈۋېتىدۇ ئېتىزلىققاياكى  ئېقىتۋېتىدۇ سۇغاچىقىپ  ئېلىپ دهپ، كېچىده قالمىسۇن

 بىلهناراش ق كېلىدۇ، دهپروھ قايتىپ  ۋهقىلىش  ھۆرمىتىنى ، روھنىڭقاراش دهپناپاك 

  . ئادهتتۇر لىكمۇناسىبهت

 تهييارتىكىپ  كېپهننى ، يهنهقالماي يۇيۇپال مېيىتنى يالغۇز يۇيغۇچىالر مېيىتنى ئۇيغۇرالردا

 ئېلىش كېپهنگه مېيىتنىئىلگىرىكى  ئىسالمىيهتتىن. ئالىدۇ كېپهنگه مۇردىنى ۋه قىلىدۇ

كىيىم ، قىلىش دهپنه يالىڭاچ. غانئالمى تۈس مۇقىم ئۇنداقئوخشاش  كېيىنكىگه ئىسالمىيهتتىن
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بىر  دىگۈدهك شهكلى كېپهنلهش قايسىسىنىڭ ھهر كۆيدۈرۈشلهرنىڭ ۋهقىلىش  دهپنه بىلهن

 ئادهت بۇ. ئادهتلهندى كېپهنلهشكه مېيىتنى ئۇيغۇرالر كېيىنكى ئىسالمىيهتتىن. بولمىغان ئۆلچهمده

سانى  كېپهننىڭ. ئورۇلىدۇ ېپهنگهكقات  بهش مېيىتئايال كېپهنگه، قات  ئۈچ مېيىت ئهر بويىچه

. بهلگىلهنگهن بولۇشى رهختنىڭئاق  ئۈچۈن كېپهن قائىدىدهئىسالمىي . بولمايدۇقوش بولسا 

 كېپهنلهشكه رهختلهرده رهڭلىكئاق  مېيىتنى كۆرسهتمىلىرىدىمۇ پهيغهمبهرنىڭ مۇھهممهد

 يهمهندىن شكهكېپهنله جهسىدىنى پهيغهمبهرنىڭ ، مۇھهممهدسىرت بۇنىڭدىن. بۇيرۇلغان

 ھهقته بۇ(. بار ھهدىسلهر ھهققىده ئىشلىتىلگهنلىكى رهختپاختا  رهڭلىكچىقىدىغان ئاق 

 ئۇيغۇرالر.) قارالسۇنبابىغا  دېگهن» نامىزى جىنازه« كىتابنىڭناملىق » بۇخارى سهھىھۇل«

 بۇ تاقويىدۇ، ھهت تهييارالپ بۇرۇنال خېلى سۈپىتىده تهييارلىق ئۆلۈمگه رهختلهرنى كېپهنلىك

. بېرىدۇجايناماز قىلىپ  ئوقۇۋېلىشىغاناماز  جامائهتنىڭ بېرىپ ئېلىپ مهسجىدلهرگه رهختلهرنى

 كېپهن. كىرىشىدۇ تىكىشكه كېپهن كېيىنبولغاندىن  ئۆلچهپبويىنى  مېيىتنىڭ تىككۈچىلهر كېپهن

 ئۆزىدىن رهختنىڭ كېپهنلىك ئۇسۇلدا تىكىلمهي، مۇۋاپىق بىلهن يىڭنه تۆمۈر تىككهنده، كېپهن

 ئوڭ يۆگىگهنده كېپهننى. قويۇلىدۇچىگىپ  يۇناپ بىلهنيىپ  ئېلىنىپ، شۇ سۇغۇرۇپيىپ 

 ۋاقتىنچهقىسىمىنى  يۈز مېيىتنىڭ يۆگىگهنده كېپهننى. چۆگهيدۇ تهرهپتىنسول  يۆگىمهي تهرهپتىن

 -باش بارمىقىنى بىر  پۇتنىڭئىككى . قويىدۇقىلىپ  ئېچىلدىغان بهلكى. تىكىۋهتمهيدۇچىگىپ 

. قىلىدۇ ئېھتىيات بهك قىلىشىدىنىمۇكىرىپ  كېپهننىڭ ئېغىزىغا مېيىتنىڭ. قويىدۇچىگىپ  بىرىگه

 مېيىت. ئىدۇقتوال تىلغا ئالغان  -ئاز  ھهقته بۇ بۆلىكىده» پهرھىزلهرئائىت  بهدىنىگه ئادهم«بىز 

قاراش  هندېگ كېتىدۇ سۆرهپ ، كېيىنكىلهرنىئالمىشىپ قالسا پۇتىياكى  چىشلىۋالسا كېپهننى

 كۆتۈرۈپ مېيىتنى ھهمقىلىش  بۇنداق. چىققان كېلىپ ئۇسۇلىخىل چىگىش  تۈپهيلىدىن، بۇ

  . ئۈچۈندۇرقواليلىق يارىتىش  يۆتكهشكه

. ۋىدالىشىدۇ بىلهن ئۇنىڭ تۇغقانلىرى - كېيىن، ئۇرۇقبولغاندىن  كېپهنلىنىپ مېيىت

 كىشىنىڭ ئۆلگهن ىكلهرنىڭتىر بولۇپ، بۇ جۇدالىق مهڭگۈلۈك ۋىدالىشىش بىلهن ئۆلگۈچى

 يېنىغا مېيىت ئۈچۈن ۋىدالىشىش. لنىدۇھېساب بولۇپ كۆرىۋېلىشى قېتىمئاخىرقى  رۇخسارىنى
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 ئهمما. كۆرىدۇ ئېچىپ يۈزىنى ، مېيىتنىڭكىرىپ تۇغقانلىرى -  ئۇرۇق بىۋاسته ئۆلگۈچىنىڭ

 نىڭبىتىمۇناسى خوتۇنچىلىق - ئهر ئۆلۈشى خوتۇنىڭياكى  ئهر قائىدىسىده ئىسالمىيهت

 نامهھرهملىكى قاراشنىڭچىرايىغا  جىنىسالرنىڭيات بولۇپ،  بهلگىسى چوڭ ئهڭ ئۈزۈلگهنلىكنىڭ

. قىلىدۇ پهرھىز ۋىدالىشىشتىن ئېرى بىلهنئايال  خوتۇنى، ئۆلگهن بىلهن ئهر سهۋهبىدىن، ئۆلگهن

 ئېرىنى ئۆلگهن خوتۇنىنى، ئايالنىڭ ئۆلگهن تۇغۇلسا، ئهرنىڭ زۆرۆريىتى ۋىدالىشىش ئهگهر

بىر  شۇنداق يهرده بۇ. چهكلىنىدۇ قهتئى ۋىدالىشىش تۇتۇش، سۆيۈپ ئهمما. بولىدۇ كۆرىۋېلىشىغىال

 كۆزقاراپ  خالىغانچهيات جىنىسالرغا  تۇرمۇشتا رېئال ئادهمبىر  مۈمكىن، يهنىبايقاش  ئهھۋالنى

تهقۋادارلىشىپ،  ھىدهئاالئالدىدا  ئاقىۋهتيامان  ئهڭ بۇ ئىبارهت ئۆلۈمدىن تۇرسىمۇ، ئهمما سېلىپ

 ئۆلۈمنىڭ بۇ. قىلىدۇئىش  بويىچه ئۆلچىمى ئهخالق ۋه بهلگىلىمىسى دىننىڭ، جهمئىيهتنىڭ

  .كېرهك دهلىللىسه تهمتىرىتىدىغانلىقىنى ئادهمنى ھهرقانداق

 تاۋۇتنىڭسالغاندا  تاۋۇتقا مېيىتنى. سېلىنىدۇ تاۋۇتقا كېيىنبولغاندىن  كېپهنلىنىپ مېيىت

 قائىدهئىسالمىي  ئادهتته. قىلىنىدۇ پهرھىز ئېلىش تهرهپتىنئالغاندا سول سېلىش،  تهرىپىدىنسول 

چىقىشتا ياكى  ئېلىپجايدىن  يۇغان مېيىتنى. ئالىدۇ تهرهپتىن ئوڭ سېلىپ تهرهپتىن ئوڭ بويىچه

 ئېلىپ تهرهپتىن) ئاياغ( پۇتچىقىشتا  ئېلىپ ئۆيدىن تاۋۇتنى كېيىنبولغاندىن  ئېلىپ تاۋۇتقا

روھ  تاۋۇت ئىشهنچىسىده خهلق. چىقىلىدۇ ئېلىپ تهرهپتىنباش ، قىلىنىپ هرھىزپچىقىش 

مهسجىد،  ساقلىمايدۇ، بهلكى ئۆيده ئادهتته ئهيمىنىپ ئۇنىڭدىن بولۇپ، كىشىلهر نهرسهچاپالشقان 

 ئېلىپ دهرھال ، تاۋۇتبولسا ۋاپاتكىشى  بىرهر. قويىدۇ قويۇپقاتارلىق جايالدا  قهبرىستان

 تاۋۇت نهزىرىده خهلق. بېرىۋېتىلىدۇ ئېلىپجايىغا  ئهسلى كېيىنالئىشلىتىپ بولغاندىن  ۋه كېلىنىدۇ

 ۋادهككىچىك . ياسايدۇ كهڭرهك، ئۇزۇنراق ئۇنى شۇڭا. بولمايدۇقالسا ياخشى  بولۇپتار ياكى قىسقا 

 لىكخىسلهتئالما  نهزىرىده خهلق. كۆرىدۇياخشى  ئاالھىده قېلىشنىياغاچلىرىنى ئالما يىغىچىدىن 

 ، يهنهبولغاندىن سىرت ئىگه مهنىلهرگه سىمۇۋۇللۇقبىر قاتار  مىۋىسى ئۇنىڭ بولۇپمۇ. دهرهختۇر

 ئۈچۈن مهقسهدياخشى  ۋهئاكتىپ ( سىھرىگهرلىكئاق  كهلگهن داۋاملىشىپ بېرى قهدىمدىن ئۇنىڭ

 ۋېتىشتهقوغلى ئالۋاستىالرنى -جىن بولۇپ،  ۋاستىسى نىڭ) پائالىيهت سېھرىي بېرىلىدىغان ئېلىپ
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 مېيىتكهئالما يىىچىدىن قىلىش  ۋادهكلىرىنى تاۋۇت. ئىشلىتىلگهن سېلىنىپئىسرىق  ئۇنىڭدىن

بولۇپ،  يۇيۇپ مېيىتنى. كېرهكبولسا  ئۈچۈن ئېلىشئالدىنى  قىلىشىنىڭ زىيانكهشلىك جىنالرنىڭ

 مېيىتكه هرنىڭ، كىشىلھويلىغا توختاتقاندا تاۋۇتنىياكى  چىقىۋاتقاندا ئېلىپ ئۈچۈن سېلىش تاۋۇتقا

 كېيىن، پۈتۈنبولغاندىن  ئېلىپ تاۋۇتقا مېيىتنى. چهكلىنىدۇ قهتئى ئېسىلىشى تاۋۇتقاياكى 

 -  ئۇرۇق ئۆلگۈچىنىڭچاغدا  بۇ. توختىتىلىدۇھويلىغا  تاۋۇت ئۈچۈن خوشلىشۋېلىشى جامائهتنىڭ

ئايرىلىش  سىلىپئې تاۋۇتقاكىشى  ، ھهممهچىقىپ پهللىگه يۇقىرى ئهڭزارى  - يىغا  تۇغقانلىرىنىڭ

 ئۇزۇتۇشتىن مېيىتنىئارىسىدا ھازىدارالر  ئۇيغۇرلىرى خوتهن. بولىدۇ ئىپادىلىمهكچىپىراقىنى 

 تېمىپ ئۈستىگه مېيىتياكى  ئۈستىگه تاۋۇت تامچىسىنىڭياش ، يىغلىغاندا ئىڭشىپ تاۋۇتقا بۇرۇن

 مېيىتنىڭ بۇرۇن ېڭىشتىنم كۆتۈرۈپ تاۋۇتنى. ساقالنماقتا ئادهتقىلىدىغان  پهرھىز بهك كېتىشىدىن

. يېپىلىدۇ يوپۇققىلغان  رهخىتتىنئاق ياكى سىدام  ئۈستىگه ، تاۋۇتقاراپ بولۇشىغاياكى ئايال  ئهر

ئىشقا نهرسىگه،  بىرهرياكى  كۆرۈشىياخشى  زىياده نهرسىنى مهلۇم كىشىنىڭبىر  دهۋرلهرده قهدىمكى

 مهسىلهن. بولغان ئادهتقويدىغان  ئېسىپ بېشىغا تاۋۇت نهرسىنى تۇتۇلۇپ، ئهشۇ كۆزدهماھىرلىقى 

، بولغاندا ۋاپات تاشۋاي مۇزىكانتى، راۋاپچى ئۇيغۇر مهشھۇر ئۆتكهنباشلىرىدا  ئهسىرننىڭ - 20

ھازىر . ئىكهن قويۇلغان ئېسىپ راۋابى كهلگهن چېلىپبويى  ئۆمۈر ئۇنىڭ ئۈستىگه تاۋۇتى ئۇنىڭ

دېمهك، . بولدى پهيدا ئهۋالالرپىدىغان يا يۇپۇقنىمۇ چوڭ كهشتىلهنگهن ئايهتلىرى» قۇئان«

 ئېلىپ قهبرىستانلىققا كۆتۈرۈپ تاۋۇتنى كېيىن، كىشىلهرتامام بولغاندىن  تهرتىپلهر قىيۇقىرى

 بولۇپقىلدىغان ئىش  پهرھىز قهتئى مىدىرلىتىۋېتىش مېيىتنى كۆتهرگهنده تاۋۇت. ماڭىدۇ

  .لىنىدۇھېساب

ئىسالمىي  ئاساسهن يۇش، كېپهنلهشيۇ مېيىت ئۇيغۇرالردىكىھازىرقى ، قىسقىسى

 خۇراپىي تۇال -ئاز  يهنه پائالىيهتلهرده ئېيتقاندهك، بهزى بولۇپ، يۇقىرىداماسالشقان  ئهنئهنىلهرگه

 روھىنىڭ ئۆلگۈچىنىڭ ھهممىسىده قوللىنىلسۇن، بۇنىڭ ئۇسۇلقايسى خىل  مهيلى. بار لهرمۇتهركىب

 ، تهرتىپلىكقائىدىلىك ئىشلىرىنىڭ سلىقى، دهپنهئۇچرىما پاالكهتكه تېپىشى، تىرىكلهرنىڭ ئهمىن

  .كۆزلهنگهن بېرىلىشى ئېلىپ
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  پهرھىزلهرئائىت  دهپنىگه. 4

 دهۋرلهردىكى، ھهرقايسى ، ھهرقايسىسالىدىغان بولساق نهزهر مهدىنىيىتىگه ئىنسانىيهت

. ۆرىمىزك پهرقلىنىدىغانلىقىنى دىگۈدهك ئادهتلىرىنىڭ دهپنهدىنغا خاس  مىللهتتىكى، ھهرقايسى

 كۆمۈپ كۆمگهندهكال ھايۋاننى ئادهمنى ئۆلگهنتارتىپال  دهۋرلهردىن ئىبتىدائىي ئهڭئىنسانالر 

دهپنه قىلىش، سۇغا دهپنه ) يهنى شامالغا(دهپنىده قهدىمدىن بېرى ھاۋاغا . ئهمهستاشلىغان 

 ۇالردىنب. قىلىش، تۇپراققا دهپنه قىلىش قاتارلىق ئۇسۇلالر ئاساسلىق قوللىنىلىپ كېلىنگهن

 بىلهنئالدى  بىرلهشتۈرۈلگهنقىلىش  دهپنه كۈمۈپ بىلهنقىلىش  دهپنه كۆيدۈرۈپ ، يهنهتاشقىرى

 كۈمۈش يهرگه بىلهنقىلىش  دهپنه ، كۆككهقىلىش دهپنه كۈمۈپ كۈلىنى ئادهمئاندىن  كۆيدۈرۈپ

 كه.. .كۈمۈش،  يهرگه يۈگۈزۋېتىپ، ئۇستىخىنىنى قۇشالرغا گۆشىنى جهسهتنىڭ بىرلهشتۈرۈلگهن

 جهھهتتىنسانى  ۋه شهكلى كۈمۈش جهسهتنى. بار ئۇسۇللىرىمۇ دهپنهئارىالش  كېتىدىغانئوخشاپ 

 ئهتتىن ، سۆڭىكىنىقىلىش دهپنه پۈكلهپ دهپنه، جهسهتنىكوللكتىپ ھهمدهپنه،  يهنه ئېيتقاندا

 دهپنهانداق ق مهيلى. بار شهكىللهرمۇ نۇرغۇنقاتارلىق .... قىلىش  دهپنه ، تۈزقىلىش دهپنهئايرىپ 

ئىككى ئامىل ئاساسىي  ئۇسۇلىدا دهپنهخىل  قهتئىينهزهر، ھهممهقوللىنىلشتىن  شهكلى ۋه ئۇسۇلى

 جۇغراپىيىۋىي ئوبيېكتىپ دېگهنده، بۇ مۇھىت. ئېتىقادئىككىنچىسى مۇھىت، بىرى . ئوينايدۇرول 

 جهھهتتىكى مهدهنىيهت ۋهدىن  دېگهنده، بۇ ئېتىقاد. كۆرسىتىدۇ چهكلىمىسىنى شارائىتنىڭ

 ، دهپنهئوخشاش ھادىسىلىرىگه مهدهنىيهتباشقا بارلىق دېمهكچىمىزكى، . كۆرسىتىدۇ چهكلىمىنى

ھالقىغان  چهكلىمىسىدىن مۇھىت. باغلىنىدۇ چهمبهرچهس مهدهنىيهت بىلهن مۇھىت ئىشلىرىدىمۇ

 پنهدهخىل  بىرهرئالمىغان  تۈسىنى بولمىغىندهك، ئېتىقادقىياس قىلغىلى  شهكلىنى دهپنه

 ئېيتقاندا، مۇھىت ئۈچۈن پهرھىزفولكلور نوقتىسىدىكى . بولمايدۇ ئۇچراتقىلى شهكىلىنىمۇ

قاتارىغا  ھهرىكهت پهرھىزلىك شهكىللىرى دهپنهئىجرا قىلىنمايدىغان  سهۋهبىدىن چهكلىمىسى

 ھهتتاقىلىش  كېچىش، ھهزهر ۋاز ئۇسۇلىدىن دهپنه مهلۇم سهۋهبىدىن ئېتىقاد پهقهت. كىرمهيدۇ

  . بوالاليدۇ ھهرىكهت پهرھىزلىكئاندىن  قېقىشال تكهچه

 ئىچىده ئۇيغۇرالر دىنىنىڭئىسالم  ئهھۋالىنى ئۆزگىرىش ئادىتىنىڭ دهپنه ئۇيغۇرالرنىڭ
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 باسقۇچقائىككى  كېيىنكى ۋه بۇرۇنقى تۇرۇپ، ئىسالمىيهتتىنچىگرا قىلىپ  - چهكتارقىلىشىنى 

 پهرھىزلىكپائالىيىتىدىكى  دهپنه ئۇيغۇرالرنىڭ نكىكېيى ئىسالمىيهتتىن تۆۋهنده. بولىدۇ بۆلۈشكه

 شهكىللىرى دهپنهقولالنغان  دهۋرلهردهئىلگىرىكى  بۇرۇن، ئۇندىنقىلىشتىن  مۇالھىزه ئادهتلهرنى

 ئهسلهپ قىسقىچه ئادهتلىرىنى پهرھىز قىسمهن لىكمۇناسىبهت ئۇالرغا ئۇسۇللىرى، شۇنداقال دهپنه ۋه

  .ئۆتىمىز

  پهرھىزلهرىشقا ئائىت قىل دهپنه كۆككه) 1(

 جهسىتىنى ئۇنىڭ. كۆرسىتىدۇ قويۇشنى كۆممهي ئوچۇق ـ جهسهتنىقىلىش  دهپنه كۆككه

 دهرهخ ۋه قويۇش قويۇپ باياۋانالرغا - قۇرۇتۇش، چۆل قويۇپشامالغا قىلىۋېتىش،  يهم قۇشالرغا

قىلىش  دهپنه ئوچۇقچىلىققا جهسهتنى. بار شهكىللىرىئاساسىي  قىلىشتهك دهپنه كاۋىكىغا

شامان  ئادهت بولۇپ، بۇئادىتى  دهپنه داۋامالشقان ئۇزۇنغىچهئارىسىدا  خهلقلهرشىمالدىكى 

دىنى  بۇددا دهپنهخىل  بۇ دهۋرلهرده كېيىنكى. لىكمۇناسىبهت بىلهن چوقۇنۇش كۆككهدىنىدىكى 

ا دىنىغ كېچىپ، بۇددا ۋاز ئېتىقادتىن قهدىمكى نهتىجىده. مۇئهييهنلهشتۈرۈلدى تهرىپىدىن

 شهكلىنىڭ دهپنهخىل  بۇ. داۋامالشتۇرۇلماقتا ئۇسۇلى دهپنهخىل  بۇ ھېلىھهم مىللهتلهرده ئىشهنگهن

شامان . ئهرشكه، جهننهتكه(روھى ئاسمانغا  ، ئادهمنىڭقىلسا دهپنه كۆككه جهسهتنىئاساسى بولسا 

بىز . ئىبارهت كۆتۈرىلهلهيدۇ، دېگهندىن.) ئۈستىدىدۇر ئهرش ئۇجماغ - بويىچه، جهننهت ئېتىقادى

 لىرىنىڭئهجداد ئۇيغۇربارلىقىنى  ئادىتىنىڭ دهپنه بۇنداق دهۋرلهردهئىلگىرىكى  ئۇيغۇرالرنىڭ

شۇكى، بىر نوقتا  ئهمما. جهزىملهشتۈرهلهيمىز تۇرۇپالقىلىپ  سهۋهب چوقۇنغانلىقىنى كۆككه

 ئۆلگهندىن ادهمئ قهبىلىلهردهتىللىق  تۈركىيئارىسىدىكى ) يوغۇرالر( ئۇيغۇرالر سېرىقھازىرقى 

 بۇ ناۋادا. بار ئادهت قىلىۋېتىدىغان يهم قۇشالرغا بېرىپ ئېلىپ چۆللىككهيىراق  كېيىن، جهسهتنى

 مۇشۇ لىرىدىمۇئهجداد ئۇيغۇر ، ئۇنداقتابولسا كېلىۋاتقان داۋاملىشىپ بېرىتارىختىن  ئۇالردا ئادهت

 شۇكى، لوپنۇر مهسلهبىر  ىيدىغانئهرز ئېلىشقاتىلغا . ئېيتااليمىز دهپبولغان  شهكلى دهپنهخىل 

 ئۆرهياكى  قويۇش يهرلهرگه دۆڭ ۋه قۇرغاق ۋاقىتالردا بۇرۇنقى قهدهربىر "ئارىسىدا  ئۇيغۇرلىرى

كىشى  ، ئهرئوراپ يىكهنگه ، مېيىتنىقىلىشتىن سىرت دهپنه ئۆرىسىگه كاۋاكلىرىغاتوغراق  تۇرغان
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 كۆمتۈرۈپ) تهڭنه چوڭ يۇيىدىغانكىر (چارا  چوڭ ئۈستىگهئايال كىشى بولسا كېمه،  ئۈستىگهبولسا 

بىر خىل  قىلىشنىڭ دهپنه كۆككه دېمهك، بۇمۇ ①."ئۆتكهن بولۇپ مهۋجۇد ئادىتىمۇقىلىش  دهپنه

 خهلقلهرنىڭ يهردىكى شۇ كېلىشى داۋاملىشىپئارىسىدا  ئۇيغۇرلىرى لوپنۇر بولۇپ، بۇنىڭ شهكلى

 لىكمۇناسىبهت بىلهن چهكلىمىسىشارائىت  ۋهنلىقى ساقالپ قالغا دهرىجىده مهلومئىتقادنى  قهدىمكى

  .كېرهكبولسا 

  پهرھىزلهرقىلىشقا ئائىت  دهپنهئوتقا ) 2(     

 ئهڭ دۇنيادىكىقىلىش ئادىتىدىن قالسىال  دهپنه تۇپراققاقىلىش ئادىتى  دهپنهئوتقا  

 شهكلىخىل  نچهقابىر  قىلىشنىڭ دهپنهئوتقا  مېيىتنى. شهكلىدۇر دهپنهتارقالغان  ئوموميۇزلۇك

، كېيىنبولغاندىن  كۆيدۇرۇپ ، مېيىتنىبىرى كۆيدۇرۋىتىش؛ يهنه ، مېيىتنىبىرى. مهۋجوت

، كېيىنبولغاندىن  كۆيدۇرۇپ ، مېيىتنىبىرى ؛ ئۈچىنچىقىلىش دهپنه يهرگه كۈلىنى جهسهت

 ۋهنچى ئىچىدىكى ئىككى بۇالر. قىلىش دهپنه مۇنارغاياكى  قۇيۇش ئۆيدهقاچىالپ  كۆمزهككه كۈلىنى

  .قىلىشتۇر دهپنهئوتقا  مهناسىدىكى مهدىنىيهت ئۇسۇلخىل  ئۈچىنچى

 ۋهشىمالىي قهۋملهر، سىبىرىيه، قاتارلىق  ھۇن، تۇرك لىرى، شۇنداقالئهجداد ئۇيغۇرالر

 خهلقلهردهياشىغان  قهدىمدهئاسىيا رايونلىرىدا  جهنوبيى شهرقىي ۋه ئامېرىكا، ئوتتۇرا جهنوبىي

 بىلهنقىلىش  دهپنه تۇپراققا ئۇ شۇنداقال. ئومومالشقان ئىدى كهڭقىلىش  دهپنهئوتقا  مېيىتنى

 قانداشلىرىنىڭ ئۇالرنىڭ ۋه ئۇيغۇرالر تارىخنامىلىرىده خهنزۇ. ئىدى بېرىلغان ئىلىپمۇ بىرلىكته

. قالدۇرۇلغان خاتىرىلهپ ئۇچۇرالرتوال  -ئاز  ھهققىدهبارلىقى  ئادىتىنىڭقىلىش  دهپنهئوتقا  مېيىتنى

: يېزىلغان شۇنداق ده» تهزكىرىسى تۈركلهر«جىلدى  -  215 نىڭ» تاڭنامه يېڭى«ىلهن، مهس

 يېڭى«.". تىكلهيدۇ قهبرهقىلىپ  دهپنه يارگهئاندىن . كۆيدۈرىدۇ ئادىتىچه، ئۆلۈكنى تۈركلهرنىڭ"

 مىڭشاغا خۇيۇن بارغۇت": قالدۇرۇلغان خاتىره شۇنداق ده» تهزكىرىسى خۇيۇن بارغۇت.  تاڭنامه

 رايونىنىڭ ئاپتونۇم نىڭشيا بۈگۈنكى( لىڭۋۇ ھهم كهلدىقايتىپ  بولۇپ كېسهل يهرده ، ئۇدىغار

                                                        
سانىغا  -5يىللىق  - 1996 ژۇرنىلى» مهدهنيىتى شىنجاڭ«، »ئادهتلىرى-ئۆرۈپ ئۇيغۇرلىرىنىڭ لوپنۇر«: ھهبىبۇلال ئابدۇرهھىم   ①

  .بهت -49بېسىلغان، ئۇيغۇرچه، 
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   ①."قىلدى دهپنه كۆيدۈرۈپ جهسىدىنى ئۇنىڭ قهبىلىسى. ئۆلدىدا ) ناھىيىسى لىڭۋۇ

قىلىش  دهپنهئوتقا  تۇركلهرنىڭ ۋه ئۇيغۇرالرشىمالدىكى بۇلىدىكى،  كۆرۇشكهبايانالردىن  بۇ

قىلىشقا  دهپنه يۇقۇلۇپ، تۇپراققائاستا  -يىللىرىدا ئاستا  دهسلهپكى اللىسىنىڭسۇ تاڭئادىتى 

 ئۇزاق خېلىئارىسىدا  كۆسهنلىكلهر ۋه بۇددىستلىرى ئۇيغۇر دهۋرىدىكى ئىدىقۇت. ئۆزگهرگهن

 دهۋرىده سۇاللىسى ، يۈهنباشقا ئۇندىن. قوللىنىلغان ئۇسۇلقىلىش  دهپنهئوتقا  مهزگىلگىچه

 ئىچكىرىده ۋه ئۆتىگهن خىزمهت تهۋهسىده دۆلىتى مۇڭغۇل بېرىپ لهرگهئۆلكىئىچكىرىي 

 ئۇسۇلدا بۇ. يولغا قويغان ئىدى ئۇسولىنىقىلىش  دهپنهئوتقا  ئۇيغۇرالرمۇقالغان  ئولتۇراقلىشىپ

 قهبره كۈمۈپ ئۇنىئادىن ، كېيىن يىغىۋالغاندىن كۆيدۇرۇپ، كۇلىنى جهسهتنى بىلهنئالدى 

 دهپنه ئۇيغۇرالرنىڭ.  دهستۇرىقانونالر  ھۆكۈمىتىنىڭ يۈهن«بايانالر  ھهقتىكى بۇ. تىكلهيتتى

 تۈركىي": ئهسهردهناملىق » رهۋزهتۇس سهفا«. خاتىرىلهنگهن ئىچىده» ئىشلىرى نىزامى

 بۇنىڭدىن خهزهرلهرقانداشلىرى بولغان  ۋه لىرىئهجداديىراق تارىخى زامانالردىكى  ئهڭ خهلقلهرنىڭ

 ۋاپات بىرهرسى: قوللىناتتى ئادهتنى مۇنداققىلىش ئىشىدا  دهپنه ۇكنىئۆليىلالر ئىلگىرى  5860

. كۆيدۇرهتتىئوتتا  ئېيتىپ، ئۇنىناخشا چېلىپ، سازالر  ئهتراپىدا جهسهتيىغىلىپ  ، جامائهتبولسا

 قۇيۇق تۇسى رىۋايهت بۇ. دىيىلگهن ②."قىلدى داۋامزامانالر  ئۇزاقئارىسىدا  ئۇالرنىڭ ئادهت بۇ

 ئىكهنلىكىنى ئىگهتارىخقا  ئۇزاق خهلقلهرده تۇركىي قىلىشنىڭ دهپنهئوتقا  ئهمما،ۇبولسىمبايان 

  .بېرىدۇ كۆرسۇتۇپ

 ئهقىدىسى بۇددىزىم ۋه ئېتىقادىقىلىش شامان  دهپنهئوتقا  ئېيتقاندا، جهسهتنى ئومۇمهن

دىتىنى قىلىش ئا دهپنهئىلگىرى ئوتقا  بۇددىزىمدىن لىرىئهجداد ئۇيغۇر. لىكتۇرمۇناسىبهت بىلهن

دىنىدا ئوت  بۇددا. پسىخىكىسىنى چىقىش قىلغان تىۋىنىشئوتقا  ئاساسهن قىلدۇرۇىشتا داۋام

 ئهرشكه تېزراقروھىنى  يوقۇتۇش، ئۆلگۈچىنىڭ تهننىناپاك كۆيدۈرۈپ،  جهسهتنىئارقىلىق 

 تېخىمۇ مهزگىللهردهقىلغان  ئېتىقاددىنىغا  بۇددا ئۇسۇل ، بۇقارالغاچقا ، دهپچىقىرىش الزىم

                                                        
ئاي  – 10يىلى  – 1994نهشرىياتى،  موڭغۇل، ئىچكىي »تارىخى ئۇيغۇرالر قهدىمكى«: تۈزگهن زىخوۋالر گاۋ ۋه گهنلىن    ①

  .بهت – 76نهشرى، خهنزۇچه، 
نهشرى، ئاي  – 7يىلى  – 1989نهشرىياتى،  ئۇنىۋېرسىتېتى شىنجاڭ، »بايان ھهققىدهفولكلورى  ئۇيغۇر«: راخمان ئابدۇكېرىم   ②

  .بهت – 387ئۇيغۇرچه، 
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 قوبۇلتاكى ئىسالم دىنىنى  لىرىئهجداد ئۇيغۇر. ئېرىشتىئاساسقا  يېڭى ھهم مۇكهممهللهشتى

  .كهلدىقوللىنىپ  ئۇسۇلنى بۇ دهرىجىده مهلۇم قهدهرقىلغانغا 

مهسىلهن، . ئېنىقبولغانلىقى  ئادهتلهرنىڭ پهرھىزلىك قىسمهنقىلىشتا  دهپنهئوتقا  جهسهتنى

 كومزهككه كۆيدۈرۈپ، كۈلىنى جهسهتنى بۇددىستلىرىنىڭ وتهنخ بىرىده تارىخنامىلىرىنىڭ خهنزۇ

، ئورنىتىدىغانلىقى بۇت يېنىغا ئۈچۈن تۇرۇش كۆمۈدىغانلىقى، خاتىرىلهپ يهرگهقاچىالپ 

 تۇتىدىغانلىقى، پهقهتمورالپ ھازا  ، يۈزىنىقىرقىپ چېچىنى تۇغقانلىرى -  ئۇرۇق ئۆلگۈچىنىڭ

 بۇ ①.يېزىلغانقىلىندىغانلىقى  دهپنهيىراق دالىالرغا مهي، كۆيدۈرۈلئوتتا  جهسىدىال پادىشاھالرنىڭ

 جهسىدى كىشىلهرنىڭ ئادهتتىكى دهۋرلهرده بولىدۇكى، شۇ كۆرۈشكه مهلۇماتالردىن

 جهسىدىمۇ ، ئۇالرنىڭقارالغاچقا دهپ مۇقهددهسپادىشاھالر  -خان  كۆيدۈرۈلسىمۇ، ئهمما

. قىلىنغان پهرھىزقىلىش  دهپنه رۈپ، كۆيدۈقارىلىپ دهپ بولمايدۇ مۇقهدهس، كۆيدۈرگىلى

 ھهقته بۇ شۇنداقالبولغانلىقتىن  مهنسۈپ دهۋرلهرگهقىلىش ئادىتى يىراق  دهپنهئوتقا  ئۇيغۇرالرنىڭ

 مۇشۇنچىلىك ئادهتلهرنى پهرھىزلىكقىلىشتىكى  دهپنهئوتقا ، بولغانلىقتىن كهمچىل ماتېرىيال

  .كۇپايىلىنىمىز بىلهنقىلىش  مۇالھىزه

  پهرھىزلهرقىلىشقا ئائىت  دهپنه قاتۇپراق) 3(

قىلىشتا  دهپنه بولۇپ، تۇپراققابىرى  شهكىللىرىنىڭ دهپنه قهدىمكى ئهڭقىلىش  دهپنه تۇپراققا

ئېيتىلىشىچه،  ماتېرىيالالرداتارىخىي . تۇرىدۇئىپادىلىنىپ  ئاالھىدهئىجتىمائىي ئورنى  ئۆلگۈچىنىڭ

 ئۇيغۇرالردا ۋه ھۇن، تۈرك ئادهتنىڭ بولۇپ، بۇ ئىگه تارىخقا ئۇزۇنقىلىش ناھايىتى  دهپنه تۇپراققا

 يهرنى": يېزىلغان شۇنداق ده» تهزكىرىسى قاڭقىلالر.  ۋېينامه«، :مهسىلهن. مهلۇمبولغانلىقى 

 ئوچۇق كۆمۈۋهتمهي ئورهكنى لېكىن... . قويىدۇ ئۇنىڭغا جهسهتنىئاندىن ياسايدۇ،  ئورهككوالپ 

   ②."قويىدۇ

 مۇتلهق قهبرىلهرنىڭ قهدىمكى تېپىلغانجايلىرىدىن  ھهرقايسى ىمىزنىڭ، رايونباشقا بۇنىڭدىن

                                                        
  .بهت -154، سان - 1يىلى  - 1985ئۇيغۇرچه، ، »يادىكارلىقلىرى مهدهنىيهت شىنجاڭ«   ①
ئاي  – 10يىلى  – 1994نهشرىياتى،  موڭغۇل، ئىچكىي »تارىخى ئۇيغۇرالر قهدىمكى«: تۈزگهن زىخوۋالر گاۋ ۋه گهنلىن    ②

  .بهت – 76نهشرى، خهنزۇچه، 
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 ئادىتىنىڭقىلىش  دهپنه تۇپراققا لىرىمىزننىڭئهجداد بولۇپ، بۇ قهبىرلىرىئاستى  يهر كۆپچىلىكى

 كېيىنالقىلغاندىن  ئېتىقادماىي دىنىغا  ئۇيغۇرالر. ئىسپاتاليدۇ ئىكهنلىكىنى ئىگهتارىخقا  ئۇزاق

يىللىرىغا توغرا  دهسلهپكى سۇاللىسىنىڭ يهنى، تاڭ. باشلىدى ئومۇملىشىشقا پنهده تۇپراققا

. قىلىشنى يولغا قويغان دهپنه كېچىپ، تۇپراققا ۋازقىلىشتىن  دهپنهئوتقا  دهۋرلهردىال كېلىدىغان

 جۈملىدىن. ئۆتكهن بولۇپ جهرياندىمۇبىر  ئۇزاقئىلگىرىكى  ئۇنىڭدىن يهنه ئادهت بۇ

ياكى  كېيىنبولغاندىن  يهپ قۇشالر ئهتلىرىنى جهسهتنىڭ بهزىده ېتىقادىدائ ئاتهشپهرهسلىك

 ئېتىقادىماىي دىنى . بولغان ئادهتقىلىدىغان  دهپنه يهرگه كېيىن، ئۇستىخاننى شۈلىۋالغاندىن

 دهپنه ھالهتته تۇغما ئادهم بولسىمۇ، ئهمما كۆمگهن يهرگه بىۋاستىال جهسهتنى گهرچه مهزگىلده

 ئېتىقاد ئوموميۈلۈكئىسالم دىنىغا  ئۇيغۇرالر. قىلىنغان پهرھىزبولسا  نلهش، كېپهقىلىنغان

. يولغا قويدى سۈپىتىده ئادهت رهسمىيقىلىشنى  دهپنه تۇپراققائاندىن كېيىن، قىلغاندىن 

قىلىشىدىكى  دهپنه ئادهمنى ئۆلگهن ئۇيغۇرالرنىڭقىلىش  دهپنه تۇپراققا ئېتىبارهن شۇنىڭدىن

 مۇالھىزه سهھىپىلهرده كېيىنكى پهرھىزلهرنى ھهقتىكى بۇبىز . ئايالندى غائۇسۇلبىر  -بىردىن 

  . قىلىمىز

  پهرھىزلهرئائىت  ھهمدهپنىگه) 4(

 نۇرغۇن بولۇپ، قهدىمكى ھادىسه كۆرۈلگهن دهسلهپتىال ئهڭتارىخىدا  ئىنسانىيهت ھهمدهپنه

 ھايۋانالرباشقا  ۋهئات ىلهر، نهرس ئىشلهتكهن ئهتىۋارالپ ۋاقتىداھايات  ئۇ ئۆلگۈچىگه مىللهتلهرده

 قهدىمكى جۈملىدىن. بولغان ئادهت كۆمىدىغان بىللهقىلىپ  ھهمراكىشىلىرىنى  يېقىن ئۇنىڭ ۋه

 ھهمدهپنىنىڭ. بولغان ئادهتخىل  بۇ قهۋملهردىمۇقاتارلىق  ئۇيغۇر ۋه ، ھۇنالر، تۈركلهرساكالر

 ئادهمنى ۋه بۇيۇملىرى، ھايۋان نهھهمدهپ ، ئۆلگۈچىگهبىرى: بولغان شهكلىئىككى خىل ئاساسىي 

 قوشۇپ ئادهمنى ۋه بۇيۇملىرى، ھايۋان ھهمدهپنه ، ئۆلگۈچىگهبىرى كۆمۈش؛ يهنه بىلله قوشۇپ

 كۆمۈش يهرگه بىلله كۆرۈلدىغىنى كۆپرهك ئىچىده بۇنىڭ. ئىبارهتقىلىشتىن  دهپنه كۆيدۈرۈپ

 كېيىن ئۆلگهندىن ئۆلگۈچى ئاساسى ئىدىيه ئىككىسىنىڭ ھهر ئۇسۇلنىڭئىككى خىل  بولۇپ، بۇ

 خىزمهت ئۇالرغا كىشىلهرقىلىنغان  ئىشلىتىدۇ، ھهمدهپنه بۇيۇملىرىنى ھهمدهپنه ئهشۇروھى  ئۇنىڭ
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تارىخقا  ئۇزاققىلىش  ھهمدهپنهئارىسىدا  لىرىئهجداد ئۇيغۇر. ئىبارهتقاراشتىن  قىلىدۇ، دېگهن

 ئۇيغۇر مهنبهلىرىدهئىسالم  - ئهرهب ۋه مهنبهلهرده خهنزۇچهقاتارلىق » خاتىرىلهرتارىخىي «. ئىگه

 ئورخۇن ھهتتا ئادهت بۇ. بار مهلۇماتالر ئېنىق ھهققىدهبارلىقى  ئادىتىنىڭ بۇنداق لىرىنىڭئهجداد

 ئومۇمىيقىلىشقا پايدىلىق  ئىداره ئهلنى«: مهسىلهن. بولغان مهۋجۈت دهۋرىدىمۇخانلىقى  ئۇيغۇر

... . ئۆلدىقاغان  بىلگه ئۇيغۇر": رىلهنگهنخاتى شۇنداقجىلدىدا  – 221 نىڭ» ئۆرنهكلهر

 مهلىكه بىلهن شۇنىڭ. قىلماقچى بولدى ھهمدهپنه بىلهن ئۇنىڭ مهلىكىنى نىڭگو ئۇيغۇرالر

قىزنى  كۆرگهچكه، جۇڭگولۇقياخشى  ئادهتلىرىنى – ئۆرپ جۇڭگونىڭ ۇيغۇرالرئ': ئېيتتىكى

 بولساڭالر، ئۇنداقتائىش قىلماقچى  ويىچهب ئادىتىڭالر ئۆزلىرىنىڭالرنىڭ ئهگهر. ئالغان خوتۇنلۇققا

قاغان  بىلگه( ئۇ بىلهن شۇنىڭ. '؟ئالغانتىڭالر خوتۇن يهردىنچاقىرىم يىراق  تۈمهن ئۈچۈن نىمه

  ①."تۇتتى ماتهمتىلىپ يىغالپ  يۈزلىرىنى) ئۈچۈن

 الزىمهتلىكلهرنى تۈرلىك مهزگىللهردىمۇ، جهسهتكهقىلغان  ئېتىقاددىنىغا  بۇددا ئۇيغۇرالر

ئات . ئاتتۇر بويۇمى ھهمدهپنه مۇھىم ئهڭ كهلگهنتارىختا ئىشلىتىپ  ئۇيغۇرالر. كۆيدۈرگهن قوشۇپ

قىلىشقا  قۇربانلىقئىالھىغا  قوياش نهزىرىده ئۇيغۇرالرنىڭ ۋه ، ھۇنالر، تۈركلهرساكالر قهدىمكى

 شۇ ۋه قىلىدىغان دهپنهتىرىك  ئۆلسه چهۋهندازالر يهنه بولۇپ، ئۇ ھايۋانيارايدىغان  ئهڭ

رايونىمىزدىن . نهرسىدۇردا مىنىدىغان دۇنيا ئۇروھى  چهۋهندازالرنىڭ ئىشهنچته دهۋرلهردىكى

. دهلىلىدۇر ئېنىق قاراشنىڭ بۇ جهسىتىئات  كۆمۈلگهن بىلله يانداشتۇرۇپ جهسىتىگه ئادهمچىققان 

تۈگۈل،  انغاھايۋياكى  ئادهم. چهكلهندى قهتئىيقىلىش ئادىتى  كېيىن، ھهمدهپنه ئىسالمىيهتتىن

 ۋه جهسهت قهبرىده. قىلىندى پهرھىزقاتتىق  كۆمۈلىشى قهبرىگه بۇيۇملىرىنىڭ تۇرمۇش ئادهتتىكى

  .قالدۇرىلمىدى ھېچنهرسهباشقا  كېپهندىن يۆگهلگهن ئۇ

. ئادىتىدۇرقىلىش  دهپنه يهرگهبىر  جهسهتنى قانچهبىر  مهسلهبىر  قىستۇرۇپ يهرده بۇ

 بىرقانچه يهنى: بار ئهھۋال قانچهبىر  مۇنداق ئادىتىدهىش قىل دهپنه قوشۇپ ئۇيغۇرالرنىڭ

 جهسهتنى بىرقانچه بولۇپئاخىر  - ئىلگىرى  گۆرگهبىر كۆمۈش،  گۆرگهبىر  ۋاقىتتابىرال  جهسهتنى

                                                        
نهشرىياتى،  خهنزۇچه، مىللهتلهر، »ماتېرىيالالرتارىخىغا دائىر  ئۇيغۇر«: تۈزگهن گۇاڭۋېنالرمو سۇلو،  جياشېڭ، چېڭ فېڭ   ①

  .بهت – 34، قىسىم – 2،  نهشرى، خهنزۇچهئاي  – 11يىلى  – 1981
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. ئىبارهتقاتارلىقالردىن  كۆمۈش بىرگه قېرىنى بىلهنياش ، ئايالنى بىلهن كۆمۈش، ئهر

 تهۋهسىدىكىلوپ ناھىيىسى  خوتهن قهبىرلهردىن تېپىلغانق ئارقىلى قېزىلىشالر ئارخېئولوگىيلىك

قهبرىستانلىقى،  چاۋۇرغول تهۋهسىدىكىناھىيىسى  قهبرىستانلىقى، خوتۇنسۇمۇل قهدىمىي سامپۇل

 تهۋهسىدىكىكان رايونى  نهنسهن قهبرىستانلىقى، ئۈرۈمچى قهدىمىيچىمباغ  تهۋهسىدىكى بۈگۈر

قهبرىستانلىقى،  قهدىمىي نهنۋهن تهۋهسىدىكىرايونى  ىكۆلقهبرىستانلىقى، بار قهدىمىيئاراغول 

 قهدىمىي دۆڭناھىيىسىدىكى بوز  ئونسۇ قهبرىستانلىقى، ئاقسۇ قهدىمىي يانبۇالق قۇمۇلدىكى

 قهدىمىي سهككىزقاتارلىق  قهبرىستانلىقى قهدىمىيئالتايدىكى قىرىمچى  ۋه قهبرىستانلىقى

 كۆمۈلگهن جهسهت ئونغىچه نهچچهككىدىن تارتىپ ئى قهبرىلهرگه تېپىلغان قهبرىستانلىقتىن

ياكى  قېتىمدابىرال  جهسهتلهر بۇ. بالىالر بار ۋه ، چوڭالرئايالالرئهرلهر،  ئىچىده بولۇپ، ئۇالرنىڭ

 دهپ ھهمدهپنه بهزىلىرىنى جهسهتلهرنىڭ كۆمۇلگهن قېتىمدابىر . كۆمۈلگهنئارقىدىن  -ئارقا 

 شهكلى دهپنهئالغان  ئهۋجتازا  دهۋرىده تۇزۇمى ئۇرۇقداشلىققىلىش  دهپنه بىلله. بولىدۇقاراشقا 

ئهمهس،  سهۋهبىدىنقىسلىقى  يهرنىڭياكى   ماتېرىيال ھهرگىزمۇبارلىققا كىلىشى  بولۇپ، ئۇنىڭ

 بۇلغۇچىالنىڭ تۇغقان - ئۇرۇق ۋهقانداش  ئومومهن"ئېيتقاندهك، مورگان  خۇددى بهلكى

بولىدۇكى،  ئېيتىشقا شۇڭا. سهۋهبىدىندۇرقاراش  دېگهن ."كېرهكئايرىلماسلىقى  مهڭگۇ جهسىدىمۇ

 مۇناسىبىتى تۇققانچىلىققانداشلىق ياكى  مهلوم ئوتتۇرىسىدا ھهممىسى قىلىنغانالرنىڭ دهپنه بىلله

 جهسهتلىرى كىشىلىرىنىڭ ئائىلهياكى بىر  كىشىلهريىقىن  مۇناسىبىتى تۇققانچىلىقياكى  ئۇالر. بار

. قىلماقتا داۋام قهدهرھازىرغا  ئۇيغۇرالردا ئهنئهنهخىل  بۇ. برىلهردۇرقهقىلىنغان  دهپنه بىلله

 -  يېقىنقىلىش ئارقىلىق  بهرپا" قهبرىستانلىقى جهمهت"، بىرى: بار شهكلىئىككى خىل  بۇنىڭ

 قهبرهبىر ، بىرى ؛ يهنهياساش دائىرىگهبىر  قهبرىلىرىنىئايرىم  -ئايرىم  تۇغقانالرنىڭ ئۇرۇق

 ئهگهر ئهھۋالداكى كېيىن. ئىبارهتقىلىشتىن  دهپنهئاخىر  -ئىلگىرى  ئادهمنى قانچهبىر  ئىچىگه

. كۆمۈلمهيدۇ جهسهتقايتىدىن  لهھهتكه ، بۇنداقئاستىغا قىزىلغان بولسا يهر قهبره ئهسلىدىكى

 كۆمۈشكه جهسهتنىباشقا  كېيىن ئىچىگه ، ئۇنىڭبولسا" گۆرشام "ياسالغان  ئۇستىگه يهر ئهگهر

 شۇكى، ئهگهر نۇقتابىر  چهكلىنىدىغانبىراق . چهكلهنمىگهن دىنىدىمۇش ئىسالم ئى بۇ. بولىدۇ
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. بولىدۇ كۆمۈشكه ئهرلهرنىال  پهقهت گۆرگه ئۇ كېيىن، بولسا ئهر جهسهت  كۆمۇلگهن دهسلهپته

ئايال . قويۇلىدۇبولغان ئايالالرال  ۋاپات كېيىن قهبرىسىگه ، ئۇنىڭئايال بولسا جهسهت دهسلهپكى

 كېيىن يهرگهياتقان  جهسهت ئهرياكى جهسىدىنى،  ئهرنىڭ ئۆلگهن كېيىن يهرلىككهقان يات جهسهت

بولغان  تهلهب ئهقهللىي ئهڭ بۇ چۈنكى. قىلىنىدۇ پهرھىز كۆمۇش جهسىدىنى ئايالنىڭ ئۆلگهن

كهتسه،  ئۆلۈپ ۋاقىتتابىرال  ئادهمئىككى  ناۋادا يهنه. بولىدۇخىالپ  مهسلىسىگه" نامهھرهم"

 گۆرگهبىرال  قهتئىينهزهر، ئۇالرنى بولۇشىدىنىر جىنىستىن ياكى يات جىنىستىن ب ئۇالرنىڭ

 كىشىگه ئۆلگهن يهنه ئهمهس، بهلكى تۇتقانلىقال نهزهرده ئهھۋالىنى ئهمهلىي گۆرنىڭ بۇ. كۆممهيدۇ

  .قارىلىدۇ دهپقىلمىغانلىق  ھۆرمهت

 مېيىتنىئىتىغا يارىشا شارا ئۆز لىرىئهجداد ، ئۇيغۇرسىرت ئۇسوللىرىدىن دهپنه قىيۇقىرى

 فىرئهۋنلىرىنىمىسىر  بۇ ئهمىلىيهتته. يولغا قويغان ئادهتنىقىلىدىغان  دهپنه بىلهنمومىياالش 

 كىرورهن" مهشھور دۇنياغاتىپىلغان  كىرورهندىن. كهتمهيدۇئوخشاپ  دېگۈدهكمومىيالىغانغا 

" مومىيا" يهرلىكان ئالدىنى ئالىدىغ چىرىشنىڭ بهدىنىگه جهسهنىڭئاتلىق ئايال " گۈزىلى

 تهرىپىدىنتارماقلىرى  ئارخېئولوگىيهقىلىنغانلىقى  دهپنه تۇپراققائاندىن  كېيىن سۈرۈتىلگهندىن

  . قىلىنماقتا تهخمىن

  پهرھىزلهرئائىت  دهپنىگه كېيىنكى ئىسالمىيهتتىن) 5(

 ئىسالمىيهت بولسىمۇ، ئهمما ئىگهتارىخقا  ئۇزاققىلىشى  دهپنه تۇپراققا جهسهتنى ئۇيغۇرالرنىڭ

 ئومۇملىشىغا ئىچىدهمىللىتى  ئۇيغۇر دىننىڭ بۇقىلىش  دهپنه تۇپراققاماسالشقان  قائىدىسگه

 ، شۇڭايارىتىلغان تۇپراقتىن ئادهم"بىرى  قاراشنىڭ تۈپئىسالم دىنىدىكى . ئومۇالشتى ئهگىشىپ

 جهريانى ككهپمۇره قىلىشنىڭ دهپنه بولۇپ، تۇپراققا ئىبارهت دېگهندىن" قايتىدۇ تۇپراققا ئۇ

  . قىلىمىز مۇھاكىمه پهرھىزلهرنىال ھهقتىكى شۇ يهرده بۇ. بولىدۇ

 جهسهتقىلىپ  بهرپامازار  ۋه قهبرىستانلىق بېرىتارىختىن  جهھهتته، ئۇيغۇرالرئورنى  دهپنه

 -قانداشلىق ، ئورنى جهمئىيهتتكى كىشىلهرنىڭ يهنه قهبرىستانلىقالر. كهلگهن كۆمۈپ

 جامائهتقاتارلىقالرغا قاراپ  تۆھپىسىقوشقان  ، جهمئىيهتكهىمۇناسىبىت جهمهتچىلىك
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 بۇ. بولدى پهيدا دهۋرلهرده يېقىنقىنام  بۇ( قهبرىستانلىقى قهبرىستانلىقى، قهھرىمانالر

 بۇنىڭ. ئايرىلىدۇمازار قاتارلىقالرغا  ۋه قهبرىستانلىقى جهمهت، .)كېلىدۇ باراۋهر كه" شېھىتلىك"

ئىسالم دىنىنى تارقىتىش  دهۋرلهرده ئۆتكهن بولۇپ، ئۇ قهبتىستانلىق ئاالھىدىرهكمازار  ئىچىده

 قهبرىسىنى ئۇستازالرنىڭ -پىر  يهتكهنماقامىغا " ئهۋلىيالىق"كىشىلهرنىڭ، يولىدا جىھاد قىلغان 

، ياخشى قهبرىستاننى ئۇيغۇرالر. ئىبارهتتوپىدىن  قهبرىلهر كهلگهن مهيدانغاھالدا  چۆرىدىگهن

 بۇ. قىلىمايدۇ قهبرىستانلىق يهرلهرنى كېتىدىغان، زهيچىقىپ  نهم، سۇ. الاليدۇت يهردىنقورغاق 

 پهرھىزلهردىنئارىالشقان  ئهقىده مهلۇمباشقا  ئۇندىن. چهكلىمىدۇر ئىگه دارلىققامهقسهد ئهمهلىي

ا ئالدىغ بېشىغا، ئۆينىڭ يهر تېرىلغۇ - ، ئېتىزبولغان جايالردا ، جهڭمال قوتىنى قىلىنغان جايالردا

بىناكارلىق  ئۇيغۇر قهبرىلىرى ئۇيغۇر. قىلماسلىق قاتارلىقالر بار بهرپا قهبرىستانئارقىغا  ۋه

ئاددى  گۆرلهر، گۈمبهزلهرشام  قۇپۇرىلىدىغان ئۈستىگه بولۇپ، يهربىرى  ئۈلگىلىرىدىن سهنئىتىنىڭ

 زهۋقى كگۈزهللى خهلقنىڭ يهنه نۆۋىتىده ئۆز ئهمهس، ئۇالر ئهسلهتمىلىرىال قهبرهھالدىكى 

 ۋاقىتالردائايرىم  بېرى دهۋرلهردىن قهدىمكى ئۇيغۇرالر. مهھسۇلىدۇر مهدهنىيهتئارىالشقان 

 قهبره ئۈچۈن ئۆلگۈچى دهۋرلهرده كېيىنكى. قىلغان دهپنه مۇنارالرغا، بۇتخانىالرغائىگىز  جهسهتنى

 ئۆلگۈچىدا ئىسالم دىنى. كهلمهكتهقىلپ  داۋام شهكىللىنىپ، ھازىرغىچه ئهنئهنىسى قاتۇرۇش

 غېرىچئىككى  - بىر  يهردىن بولۇپمۇ. سانالمايدۇياخشى ئىش  قاتۇرۇش قهبره ئاالھىده ئۈچۈن

تاختىلىرى ئىسالمدا  گۆرلهر، گۈمبهزلهر، قهبرهھالقىغان شام  دۆۋىسىدىنئىگىزلىكتىكى توپا 

 لدۇرۇپقىرولىنى جارىي  ئۆز دائىرلهرده مهلۇم چهكلىمىلهر بولۇپ، بۇ نهرسىلهر چهكلهنگهن

 قاتۇرۇپ قهبره ئۇسۇلدا ئهنئهنىۋىقارىماي  چهكلىمىلهرگه بۇنداق كىشىلهر بهزى ئهمما. كهلگهن

 ئىسالمىيهتتىنئىچىدىكى  قهبرىستانلىقالر قهدىمىي تېپىلغاندىيارىمىزدىن بولۇپ،  كهلگهن

. بار رىلهرقهب ھهيۋهتلىك قاتۇرۇلغان دېگۈدهك ھهممىسىده بولغانلىرىنىڭ تهۋه دهۋرلهرگه كېيىنكى

 قويۇش دۆۋىلهپتوپا  ئىگىزرهك يهردىن ئۈچۈن بىلدۈرۈش كۆمۈلگهنلىكىنى ئادهمئىسالم دىنىدا 

 قىياپهتته ئهشۇ دېگۈدهك قهبرىسى ھهممىسىنىڭ پۇقرالىرىنىڭ بولۇپ، ئۇيغۇرقىلىنغان  تهشهببۇس

ۇرسا، ت ئۇچۇرتۇپتوپىنى شامال  دۆۋىلهنگهن ئۈستىگه نهزىرىده، لهھهت خهلق. ياسالغان
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رىمونت  ئاساسهن كهتسهكونىراپ  قهبىرلهر ئۇيغۇرالر. ئىكهن يهڭگىللهر گۇناھى ئۆلگۈچىنىڭ

 تۈزهپ يېرىنىالقالغان  ئېچىلىپبولسا ئاندىن  قالغۇدهك ئېچىلىپ بۇزۇلۇپ قهبره ئهگهر. قىلمايدۇ

. بارماقتا كۆپىيىپ كۈنسايىنياخشىالش ئىشلىرى  ۋهقىلىش  رېمۇنت قهبره نۆۋهتته ئهمما. قويىدۇ

 ئهتراپىغا قهبره ئۈچۈن بېرىش يېتىپ ئۇدۇل قهبرىگه دۇئاسىنىڭقىلغان  ئۆلگهنلهرگه يهنه كىشىلهر

 ۋه توسۇش قاتۇرماسلىق، ئهتراپنى – قاتۇرۇش قهبره ئهمما. قىلىدۇ پهرھىز قوپۇرۇشتىنتام 

  . ئهمهس كهتكهنمۇ بولۇپئىش  چېتىلدىغان ئهقىدىگىال نوقۇلتوسىماسلىق 

 ئهڭ ھۆرمهتنىڭ بۇنداق. ھۆرمهتلهيدۇ ئاالھىدهقاراپ  دهپ يهر ئۇلۇغ قهبرىلهرنى الرئۇيغۇر

 خهلقئاددىي  شۇنداقتىمۇ. چىلىقىدۇرئېتىقادئىپادىلىرىدىن بىرى مازار  چهكتىكى يۇقىرى

ياتقان  يهرده ئۇ ۋه قهبرىستان قىلمىسىمۇ، ئهمماقىلىدىغان ئىشنى  تاۋاپ مهخسوس قهبرىستاننى

مهسىلهن، . تۇتىدۇ پهرھىزبىر  قاتار ئىشالردىن  يۇزىسىدىن ھۆرمىتى ىلهرنىڭكىش ئۆلگهن

 ئۈنۈپ ئۆزلىكىدىن يهرده ، بۇتاشقىرى ئۆستۇرگهندىنگىياھ تىكىپ  - گۈلبىشىغا  قهبره ئۇيغۇرالر

مالالرغا  چۆپلىرىنى - ئوت ، ئىشلىتىشتىن چاۋارالرنى - ، ئۇتۇنقالغان گىياھالرنى كىسىشتىن

 ئۆلگهنلهرگهقىلسا  بۇنداق. قىلىدۇ پهرھىزبىقىشتىن  چارۋا - مال  قهبرىستاندا يىگۈزۈشتىن،

 ، ئۇالرنىقاراپ دهپگىياھلىرىدا جىن بار  - ئۇتۇن ، قهبرىستاننىڭقالماستىن بولۇپال ھاقارهت

توپىسىنى ئىشلىتىشتىن  قهبرىستاننىڭبىرى  ئادهتنىڭئوخشاپ كىتىدىغان  شۇنىڭغا. ئىشلهتمهيدۇ

، قالسا ئۆتۈپ ئېشهكلىك –ئات  ئهگهر يېنىدىن قهبرىستانلىق ۋهمازار  ئۇيغۇرالر. ىلىشتۇرقى پهرھىز

كېتىش،  ئۆتۈپقىلماي  ئۇتۇش، دۇئاقىلىپ  دۇئا ئۈستىدىال ئېشهك - ئات . قىلىدۇ دۇئا چۈشۈپ

 تۈكۈرۈش، قهبرىستان ئىچىگه قهبرىستانياكى  تۈكۈرۈش يهرگه ئۆتكهندهيىنىدىن  قهبرىستان

قاتتىق  ھهرىكهتلهردىنقىلىش قاتارلىق  تهرهتكىچىك  - چوڭقاراپ  قهبرىستانغاياكى  ئىچىده

قول  قهبرىستانغاكىچىك بالىالرغا . ئۇزاتمايدۇقولىنى  قهبرىستانغا كىشىلهر چوڭ. قىلىدۇ پهرھىز

 تهربىيه قالىدۇ، دهپ قۇرۇپ قۇلىبولسا  بولىدۇ، شۇنداق ھاقارهتلىگهنلىك ئۆلگهنلهرنى ئۇزۇتۇش

قولىنى قاتتىق  ئۈچۈن گۇناھى ، ئهشۇقالسا ئۇزۇتۇپقولىنى  بىلمهي –بىلىپ  ئهگهر. ىشللهيدۇئ

 قهبرىستان ئۇيغۇرالر. قارايدۇ دهپ كېرهك دهسسهشئاندىن قولنى قاتتىق تۈكۈرۈپ، ياكى  چىشلهپ
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پ چىقى -ئارىسىغا توال كىرىپ  ئولتۇرۇشتىن، قهبرىلهرنىڭ ئۇستىده قهبرىلهر كىرگهنده ئىچىگه

قىلىشقا  تاۋاپ ئۇبولسا،   لىكمهقسهدئايلىنىش  قهبرىنى(ئايلىنىشتىن  يۈرۈشتىن، قهبرىنى

، .)خىالپتۇر  ئهقىدىسىگهئىسالم  بۇ. قالىدۇ بولۇپ چوقۇنۇش قهبرىگه ، بۇةد - قالىدۇئوخشاپ 

 تانداقويۇشتىن، قهبرىس نهرسه بىرهر ئۈستىگه قهبره ۋه يۆلىنىش ، قهبرىگهكىرىشتىن ئىچىگه قهبره

ئىچىلىپ قالغان  ئۆزى( ئوچۇق يهنه ئۇيغۇرالردا. قىلىدۇ پهرھىز سۆزلهشتىن بىھۇده ۋه يېيىشتاماق 

 خهتلهرنىتاشلىرىدىكى  خاتىره تىكىلگهنبىشىغا  ، قهبرهقارىسا گۆرگه) كۆمۈلمىگهن جهسهتياكى 

. بار ادهتئقىلىدىغان  پهرھىزئىشتىن  جورۇپ، بۇنداق دهپ قالىدۇ بولۇپ ئۇنۇتقاق ئوقۇسا

 ئۇقۇسا، ئوچۇق خهتلهرنىتاشالردىكى  ، خاتىرهقارىسا لهھهتكه قۇرۇقياكى  ئېھتىمال، ئوچۇق

 كېتىدىغانلىقىدىنروھىنى تارتىپ  ئوقۇغۇچىنىڭياكى  قارىغۇچىنىڭتاش  خاتىرهياكى  قهبره

. نمۈمكى بولۇشى شهكىللهنگهن پهرھىزلهر بۇنداق تۈرتكىسىده تهسهۋۋۇر قورقۇنچلۇق ئىبارهت

 گىرهلىشىپ بىلهنبىرى  -دائىم بىر ) قۇۋۋىتى ئهقلىي( يادى  -ئهس بىلهنروھى  ئادهمنىڭ چۈنكى

. قىلىنىدۇ تهلهب بولۇشپاك  كىرىشته قهبرىستانلىققا يهنه ئۇيغۇرالردا. ئۇقۇمالردۇر كېتىدىغان

ناشايان  نداقهبرىستاھالدا  مۇناسىپ. قىىلىنىدۇ پهرھىزكىرىش  ھالهتتهناپاك  قهبرىستانغا شۇڭا

 مۇسۇلمانالرنىڭ ئۇيغۇرالردا. كىرىدۇ جۈملىسىگهئىشالر  چهكلهنگهنقاتتىق  قىلىشمۇئىشالرنى 

 بولۇشى يهردهبىر  قهبرىستانلىقنىڭياكى  قهبرىسىنىڭ مۇسۇلمانالرنىڭ غهيرى بىلهن قهبرىستانى

 رنىڭئۇيغۇرال تىن، شىنجاڭدىكىسهۋهب مۇسۇ. ئهھۋالدۇر كۆرۈلىدىغانئىنتايىن يامان 

 قهبرىستانى نىڭ) مىللهتبولمىغان  مۇسۇلمان بولۇپمۇ( مىللهتباشقا  بىلهن قهبرىستانلىىقى

بولمىغان  مۇسۇلمان تهسىرىده، ئۇيغۇرالر ئادهت شۇنداق. بار مۇساپهيىراق  خېلىئارىلىقىدا 

 بۇنداق ۋه چهكلهيدۇكىرىشىنى  بىلهن سهۋهب ھهرقانداق قهبرىستانلىقىغا ئۆزلىرىنىڭ كىشىلهرنىڭ

  .قارايدۇ دهپخىالپ  ئهقىدىگهقىلىشنى دىنىي 

قاراشالرغا  خۇراپىيياكى  ئهقىدىسىگهياكى ئىسالم دىنى  پهرھىزلهرئائىت  ، قهبرىگهقىسقىسى

 ، ئۇيغۇرالرنىڭباغلىق بولغان ھالدا تۇيغۇلىرىغا مۇھهببهت - ھۆرمهت، مېھرياكى ئىنسانىي  ۋه

  .لىنىدۇھېساب بولۇپقىسمى  ىيتهركىببىر  مۇھىم ئادهتلىرىنىڭ دهپنه
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 قهبرىستانلىققا كۆتۈرۈپ ، ئۇنىكېيىنبولغاندىن  تهييارالپ تاۋۇتنى كېپهنلهنگهن ئۇيغۇرالر

 مۇراسىمىغا دهپنه. چهكلىنىدۇ بىلهن ئهرلهر ئادهتته ماڭغۇچىالر ئهگىشىپ تاۋۇتقا. ماڭىدۇ

 مېڭىشى كۆتۈرۈپ تاۋۇتنى ئايالالرنىڭئىسالم دىنىدا . چهكلىنىدۇقاتنىشىشى  ئايالالرنىڭ

 ، ئۇالرقالسا بولۇپقىزلىرى بار  نارسىده ئۆلگۇچىنىڭ ئهمما. ئىشتۇر مهكروھ بولۇپ، بۇ چهكلهنگهن

 تاۋۇتنى ئۇيغۇرالر. قىلىدۇئىىشتىراك  پائالىيىتىگه دهپنه مىڭىپ، پۈتۈنئالدىدا يىغالپ  تاۋۇت

يىراق بولغاندىال  بهكئارىلىق . بارىدۇپ ئىلى پىياده قهدهرئىلىپ باراردا ئىمكان  قهبرىستانلىققا

ئىسالم . كۆتۈرىدۇ بىلهن نۆۋهت ئهرلهر تاۋۋۇتنى. بارىدۇئىلىپ  بىلهن ھارۋائاندىن ماشىنا ياكى 

 كۆتۈرگهنده تاۋۇت ، ئهرلهرقارالغاچقا دهپياخشى ئىش  كۆتىرىشى تاۋۇت ئهرلهرنىڭدىنىدا 

يول ياقىسىدا كىتىۋاتقاندا، يولدا ئىلىپ  تنىتاۋۇ. يهڭگۈشلىشىدۇپات  -پات كۆتۈرۈپ، تالىشىپ 

 ۋه ئولتۇرمايدۇ قهدهر كهتكهنگه ئۈتۈپ تاۋۇتتاكى تۇرۇپ، ئورنىدىن  دهرھال ئولتۇرغانالر

ياكى  ماڭغۇچىئىلىپ  ماڭغاندا، تاۋۇتنىئىلىپ  تاۋۇتنى ئۇيغۇرالردا. قىلىدۇ دۇئا ئۆلگۈچىگه

 ئهئمالىنامى  ئاخىرهتته كىشىلهرنىڭ تسه، شۇكهئالدىغا كىرىپ  تاۋۇتنىڭ ماڭغۇچىالر ئهگىشىپ

 ماڭغاندائىلىپ  چهكلىنىدىغان، مېيىتنىئىشتىن  ، شۇنداققاراپ دهپ قالىدۇكېلىپ  تهرهپتىنسول 

. بار ئهھۋالالر چهكلىنىدىغان ئۆتۈشىئالدىدىن  تاۋۇت قىزالرنىڭ ئۇقۇلىۋاتقاندانامىزى  مېيىتياكى 

بىراق ئايال . ئىشتۇر چهكلهنمىگهنئىسالم دىنىدا  مېڭىشىىدا ئالد تاۋۇت ئهمهلىيهتته، ئهرلهرنىڭ

 قاراشنىڭ مۇشۇ. سانالغان مهكرۇھ ئۆتۈشىئالدىدىن  تاۋۇت ۋه ئهگىشىشى تاۋۇتقا جىنىسنىڭ

 ئادهتلىرىده يهنى، تۇغۇم. ئارىسىدا ساقالنماقتا خهلق ئادهتبىر  بېرىلىدىغان ئېلىپ ئهكسىچه

ئۆتۈۋهتسه، ئالدىدىن  تاۋۇتنىڭ  ماڭغان  ئېلىپ مېيىتنى بولغاندا ئۆلۈمھامىلىدار ئايال 

 قىلىۋىتىدىغان شۇنداققاراپ   دهپ ماڭىدۇ ، بالدۇرئايىقى تىز چىقىپ بالىسىنىڭقورسىقىدىكى 

 تاۋۇتتىكى بالىنىڭقورساقتىكى  بۇ. ساقالنغان قىسمهنئارىسىدا  ئۇيغۇرلىرى يهركهن ئهھۋال

. كېرهكقىىلىنغان بىر  قاراش بولسا  تهسهۋۋۇرقىلىشى  ىقۋارىسلئىقتىدارىغا  مېڭىش مېيىتنىڭ

 بارمايدۇ، بهلكى ئېلىپ قهبرىستانلىققا  ئۇدۇل ئهپچىقىپ ئۆيدىن تاۋۇتنى كۆتۈرگۈچىلهر تاۋۇت

 جىنازه يهرده بۇ بىلهن شۇنىڭ. تۇختىتىدۇ سهيناغا ئېتىزلىققا، كهڭ پارچه بىرهرياكى  مهسچىت
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بولغاندىن  بېرىپرازىلىق  مېيىتكه ئوقۇلۇپ، جامائهتى قىسقىال نامىز جىنازه. ئوقۇلىدۇنامىزى 

 مۇراسىمىغا دهپنه ۋهنامىزىغا  جىنازه ئۇيغۇرالر. ماڭىدۇقاراپ  قهبرىستانلىققا كۆتۈرۈپ ، يهنهكېيىن

. بولۇشىدۇ خۇشھال دهپ" ناماز تاپتى"يىغىلسا  كۆپ ئادهم. قىلىدۇ  ئارزۇ كېلىشىنى كۆپ ئادهمنىڭ

تاقاپ  گهمۇناسىبىتىكىشىلىك  ۋه ، ئهخالقىدىيانىتى ئۆلگۈچىنىڭ ئهھۋالنى بۇنداق لسهكهئاز  ئادهم

 پهرھىزئاز ئىشتىراك قىلىشىدىن  ئادهملهرنىڭ ئۆلۈمىگه ئادهم ئومۇمهن، ھهرقانداق. چۇشهندۇرىدۇ

 نامىزىغا جىنازه ھهدىسته قانچهبىر . كهلگهن ئهقىدىسىدىنئادىتى ئسالم  پهرھىز بۇنداق. قىلىدۇ

. سۆزلهنگهنبولىدىغان خاسىيىتى  ئۆلگۈچىگه كېلىشىنىڭ كۆپ ئادهملهرنىڭ مۇراسىمىغا دهپنه ۋه

 مۇھهممهدئىبنى ئابباس ": دېيىلىدۇ شۇنداق ھهدىسلىرىده پهيغهمبهرنىڭ مهسىلهن، مۇھهممهد

 كهتكهندىن ئۆلۈپ مۇسۇلمانبىر ' : دهيدۇئىدىم  ئاڭلىغان دېگهنلىكىنى مۇنداق پهيغهمبهرنىڭ

ئالالھ  ، ئۇنداقتانامىزىغا قاتناشسا جىنازه ئۇنىڭ مۆئمىنقىرىق  كهلتۈرمىگهن شېرىكئالالغا ېيىن، ك

   ①."قىلىدۇ قوبۇل ئۆزرىلىرىنى ئېيتقان ھهققىده ئۆلگۈچى ئۇالرنىڭ

دىنىي ، توختىتىلىپ تاۋۇتئالدىدا  ، قهبرهكېيىن بېرىلغاندىن ئېلىپ قهبرىستانلىققا تاۋۇت

 ئېلىپ يهرلىككه. قويىدۇ يهرلىككه ، مېيىتنىكېيىنقىلغاندىن  دۇئا ۋه ىرائهتقئىلىم ساھىبلىرى 

كىشى  كهتكهن ئۆلۈپ" خهلق ئهھۋالنى بۇنداق. كىرىدۇ ئېلىپ تهرىپىدىن پۇتى مېيىتنىڭ كىرىشته

قويغاندا  يهرلىككه. چۇشهندۇرىدۇ دهپ." كۆرىۋالسۇن كۆپرهك نۇرىنى قوياش بولسىمۇئازراق 

. قۇيىدۇ بۇراپ تهرهپكه قىبلهبولسا  ، يۈزىنىقارىتىپ جهنۇپقا ، پۇتىنىشىمالغا بىشىنى مېيىتنىڭ

قىسمىنى قايرىپ ئىچىپ  يۈز ، كېپهننىڭبولسا ئهر ، مېيىتكېيىنبولغاندىن  قويۇلۇپ مېيىت

، بولغاچقا ئهرلهر قويغۇچىالر يهرلىككه چۈنكى. ئاچمايدۇ يۈزىنىئايال  بولسا  مېيىت. قويىدۇ

خىش  ئېغىزىنى كېيىن، گۆر ئۇنىڭدىن. قارىلىدۇ نامهھرهمدۇر، دهپ كۆرۈشايىنى چىر جهسهتنىڭ

 يهتته تۇغقىنى -  ئۇرۇق بىۋاستهئوغلى ياكى  ئۆلگۈچىنىڭ كېيىن ئهتكهندىن بىلهن كېسهكلهر -

 يهتته بۇ كىشىلهرنىڭقانداش بولمىغان  ئۆلگۈچىگه. كۆمىدۇ ھالهتته يېرىمتوپا تاشالپ  كهتمهن

                                                        
لىۋان، ، )»باغچىسى كىشىلهرياخشى «(» رىيازۇسسالىھىين«: ئهننهۋهۋىي شهرهفئىبىن  يهھيا زهكهرىييا ئهبۇ] سۈرىيه[   ①

نهشىرى، ئهرهبچه، يىلى  - 1402 ، ھېجىرىيهيىلى -  1972، مىالدىي )نهشىرىياتىئىلمىي كىتابالر ( ئىلمىييه كۇتۇبۇل بېيرۇت، دارۇل
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 يهرلىككه مېيىتنىياكى  بولسۇن گۆركارالر مهيلى. قىلىنىدۇ پهرھىزى تاشلىشى توپىن كهتمهن

 قېلىشىدىن قېلىپ ئىچىده گۆر نهرسىسىنىڭ بىرهر ئۆزلىرىنىڭ بولسۇن، ئۇالرنىڭ قويغۇچىالر

 ئېگىسىنى ئۆز نهرسهقىلىپ قالغان  ئىچىده گۆر ئىشهنچىسىده خهلق چۈنكى. قىلىدۇ ھهزهرقاتتىق 

 ئىدىيهئاساسىي  بولۇپ، ئۇنىڭقاراش  خۇراپىيتاقىشىدىغان  قهدىمگه بۇ. ئىمىش كىتهرتارتىپ  

قاراشتىن  دهپبار  مۇناسىبىتى تهسىر ئۇتتۇرىسىدا نهرسىلىرىئىشلىتىدىغان  بىلهن ئادهم مهنبهسى

  .ئىبارهت

 يۇمۇلۇپ قولىنىڭ ۋه قېلىشىمىنگىشىپ  چىشلىۋېلىشى، پۇتىنىڭ كېپهننى مېيىتنىڭ ئۇيغۇرالر

 سۆرهپ كىشىلهرنىھايات  ئۇقالسا  بولۇپ شۇنداق ناۋادا. قىلىدۇ ئېھتىياتىشىدىن قاتتىق قىل

 ئادهم قانچهبىر  يۇرتتا بىرهرياكى  ئادهم ئۈچ -ئىككى  ئۆيده بىرهر ئهگهر. جورۇيدۇ دهپ كېتىدۇ

لى قو، مىنگىشىپ پۇتى كىشىنىڭ ئۆلگهن دهسلهپته بۇنى كهتسه، كىشىلهر ئۆلۈپئارقىدىن  -ئارقا 

 قۇيۇلغان مېيىت كۆرۈپ، ئهشۇ چىشلىۋالغانلىقىدىن كېپهننىقالغانلىقىدىن ياكى چىشى  يۇمۇلۇپ

. تارقالغان ئىدى كهڭ دهۋرلهردهئىلگىرىكى  ئادهتخىل  بۇ. قويىدۇ تۇزهپ ئۇنى ئېچىپ قهبرىنى

  .يۇقالدى ئاساسهن مهزگىللهردهيىقىنقى  ئهمما

. ساقاليدۇ قهبرىنى قېلىپبىشىدا  قهبره ئادهم چهقانبىر ، كېيىنبولغاندىن  كۆمۈلۈپ مېيىت

 ھېس يالغۇز" كهتسه، مېيىتقايتىپ  بولۇپال  كۆمۈپ مېيىتنىئارىسىدىكى قاراشالردا   خهلق

 كهڭ ئۇتكۇزۇش كېچىنى ئۈچ - ئىككى  ئۇقۇپ» قۇرئان« بېقىپ قهبرىنى شۇڭا. ئىكهنقاالر " قىلىپ

 يهنى( » تهئلىل« ئۇقۇلىدىغان ئۈچۈن ئۆلگۈچىدىنىدا  ئىسالم ئهمما. ئايالنغان ئادهتكهتارقالغان 

 تهشهببوس بولۇشى ئۆيده قىرائهتنىڭ  ۋه)  دېمهك" رهسۇلۇلالھ ئىللهلالھ، مۇھهممهدۇن الئىالھه"

 - ئۆيىدىكىلهر، ئۇرۇق ، ئۆلگۈچىنىڭكېيىنپائالىيىتى ئاخىرالشقاندىن  دهپنه.  قىلىنىدۇ

  شۇنىڭ. ئۆتىدۇ  ھالىتىگه پهرھىز مهزگىللىكبىر  يهنه خۇشنىلىرى - خۇلۇم ھهتتا تۇغقانلىرى

  .داۋاملىشىدۇ يىلغىچهتاكى بىر  شهكلىده ماتهم پهرھىزلهر بىلهن، بۇنداق

  پهرھىزلهرئائىت  ماتهمگه. 5

 دهپنهتارتىپ  ئۆلگهندىن ، ئۇبولغان بولسا ۋاپات ئادهم بىرهر ئائىلىدهبىر  ئۇيغۇرالردا



 413

 -  تىجارهت، ھۈنهر -سودا ، دىھقانچىلىق جۈملىدىن(پائالىيىتى  شئىشلهپچىقىرىبارلىق  قىلغۇچه

 ئىشلهپچىقىرىش بېرىلمىگۈچه نهزىرىسى يهتته ، يهنهنى توختاتقاندىن سىرت) مهشغۇالتى كهسىپ

 ئىشلهپچىقىرىش تۇرۇپ ئۆتمهي كۈن يهتته. قىلىدۇ پهرھىز شۇغۇللىنىشتىن بىلهن پائالىيهتلىرى

، قىلمىدى ھۆرمىتىنى ئۆلگىچىنىڭباشقىالر  كىشىلهرنى ىۋالغانشۇغۇللىن بىلهنپائالىيىتى 

 ئهھۋال زۆرۆر ئهگهر تۇغقانلىرىمۇ - ئۇرۇق ئۆلگۈچىنىڭ. ئهيىپلهيدۇ بىلهن گهپلهر دېگهندهك

 ئادهم بىرهر دهۋرلهرده قهدىمقى. بولمايدۇداخىل  ئهمگىكىگه ئىشلهپچىقىرىش كۈنگىچه ئۈچبولمىسال 

 بۇ ئهمهلىيهتته. بولغان ئىدى ئهھۋالالرئىش توختىتىدىغان  بويىچه قهۋمياكى  ئۇرۇق پۈتۈن ئۆلسه

يىقىن  ئۇيغۇرالرداھازىرقى . ئىشتۇر لىكمۇناسىبهت بىلهنمۇ بىلهنمۇئىجتىمائىي ئورنى  ئۆلگۈچىنىڭ

 چۈنكى. ساقالپ قالغان ئادهتنىئىش قىلمايدىغان  كۈنبىر  دېگهنده كهم خۇشنىلىرى - خۇلۇم

 مۇراسىمىغابولىدىغان ھازا  كۈنىده ئۆلۈم ئۈچۈنئايالالر ، قاتنىشىش مۇراسىمىغا پنهده ئۈچۈن ئهرلهر

  . قويىدۇ تۇسۇپ ئهمگىكىدىنئىشالپچىقىرىش  ئۇالرنىھالدا  تهبىئىيقاتنىشىش 

 ۋاقىتلىرىغىچه  مهلوم دهسلهپكى مهزگىلىنىڭ ماتهمدارلىق ۋه مهزگىلى ئۆلۈم ئۇيغۇرالردا

بولغاندىن  ئومومهن، ئۆلۈم. ئازايتىلىدۇ ۋه قويۇلىدۇتوختىتىلىپ  لهربهتمۇناسىئىجتىمائىي  تۈرلىك

 مۇناسىبهتئاكتىپ  بىلهن كىشىلهرباشقا  ئائىلىسىدىكىلهر ئۆلگۈچىنىڭ كۈنگىچهتارتىپ قىرىق 

 مهزگىلىده ماتهمدارلىق. كۇپايىلىنىدۇ بىلهنال كۈتىۋېلىش كهلگهنلهرنى يۇقالپ بهلكى. قىلمايدۇ

 - ، ئهرقىلىشتىن كۈلكه -  ، ئويۇنقاتنىشىشتىن پائالىيهتلىرىگهئىچىش  كۆڭۇلرلىق با ماتهمدارالر

رايونالرغا  ۋاقتى بۇنىڭ. قىلىدۇ پهرھىز بېرىشتىن تۆكۈنلهرگه -توي ، قىلىشتىن خۇتۇنچىلىق

 كۈن، كۆپقىرىق  ئۈچۈن تۇتىدىغانلىرى پهرھىز كهم ئهڭ. كهتمهيدۇئوخشاپ  دېگۈدهكقاراپ 

 نهغمه تۇغقانلىرىمۇ - ئۇرۇق ۋه خۇشنىلىرى - خۇلۇم ئۆلگۈچىنىڭ ھهتتا. بولىدۇىل بولغاندا بىر ي

 مهزگىللهرده شۇ ئهمما. قىلىدۇ پهرھىز كۈنگىچهقىلىشتىن قىرىق  كۈلكه - ، ئويۇنقىلىش ناۋا -

. چهكلهنمهيدۇ پهقهتئىشلىرىغا ئىشتىراك قىلىش  دهپنه كهتسه، ئۇنىڭ ئۆلۈپباشقا بىر كىشى 

 مۇراسىمى تۆكۈن -توي  يىلغىچهبىر  ئۆيدهبولغان  ۋاپاتباشلىقى  ئائىله يهنه ئۇيغۇرالر

 بۇ كهتسه، ئۇنداقتا ئۆلۈپ بىرهيلهنباشقا  خوتۇندىن - ئهر ئهگهر. قىلىدۇ پهرھىز ئۆتكۈزۈشتىن
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قىرىق ، بولسا قوشۇلغان ئهگهرباشلىقلىرى  ئائىله. بولىدۇ سۇرۈشكهئالدىغا  نىسبهتهن مۇددهتنى

 مۇشۇنداق. قىلىۋېتىدۇتوينى  بىلهن مۇراسىم دۇغىسىز –ئاندىن داغ  كېيىن كهندىنئۆت كۈن

 قىلىۋىتىشكهتويىنى  بالىلىرىنىڭ چېغىداھايات  ئۈچۈن، ئۇيغۇرالرساقلىنىش  ئهھۋالدىن

  . قىلىدۇ ھهزهر بهكرهك كېتىشتىن ئېلىپ ئاخىرهتكهنى " قهرز قىيامهتلىك" بۇنداق. ئالدىرايدۇ

 رېئايه جهھهتته، ئۇيغۇرالر زىننهت - زىبۇ ۋه كېچهك -كىيىم  زگىلىدىكىمه ماتهمدارلىق

تۇماق، بىشىغا  ئهرلهربولغاندا  ئۆلۈم ئۇيغۇرالر. كۈچلۈك نىسبهتهن پهرھىزلهر كېلىۋاتقانقىلىپ 

 ماتهمدارلىقىنىباغالپ  بهلباغئاق  ، بېلىگهكىيىپ ئۆتۈك پهلتۇ، پۇتىغا ئۇزۇن ئۇچىسىغا

 ، ئۇزۇنبولسا بىشىغا ئاق  رومال سىلىش ئۇسۇلىىش كېيىن ماتهمدارلىق لالرنىڭئايا. ئىپادىلهيدۇ

ئاالھىدىلىكى  چوڭ ئهڭ كىيىملىرىنىڭ ماتهم. كىيىشتۇر ئۆتۈك ۋهئاق باغالش  كېيىپ، بېلىگهچاپان 

 رهڭدىكىئاق  بولۇپ، بۇنىڭدا بولۇشقارا ياكى ئاق  بولۇش، رهڭگىياپىدىغان  تۇلۇق بهدهننى

 - كىيىم  رهڭلىكئاق  مهزگىلىده ماتهم ئۇيغۇرالرنىڭ. تۇرىدۇ ئورۇندا ئۈستۈن هلباغالرب ۋهكىيىم 

بولۇپ، باغلىنىشلىق  بىلهنمانى دىنى  ۋه ئاتهشپهرهسلىك قهدىمقى ئهنئهنىسىكىيىش  كېچهك

. ئىدى بهلگىسى گۈزهللىكنىڭئىالھىي نىڭ، قوياشـ يورۇقلۇقنىڭ، نۇرنىڭ، دىنالردا ئاق  مهزكۇر

 ھالهتتهپاك  ئۆلگهنلهرگه ھاياتالرنىڭ تۇيغۇسىپاكلىق  ئىپادىلهيدىغان رهڭئاق تهرهپتىن، ر بى يهنه

 ماتهمدارلىق ئۇيغۇرالر ھالبۇكى. ئاساسىدۇرچىقىش  كېلىپ ھۆرمىتىنىڭمۇقىلىدىغان  تۇرۇپ

ئاق  كىيىم كىيىپ  ئۈچۈن نېمه. ئاتايدۇ دهپ" تۇتۇشقارىلىق "ئاق كىيىم كىيىشنى  مهزگىلىده

پاالكهتتۇر،  نهزىرىده كىشىلهرنىڭ دىيىلىدۇ؟ بىزنىڭچه، ئۆلۈم" تۇتۇشقارىلىق " يهنه ۇپمۇتۇر

ئوخشاش روھنى  زۇلمهتكه قاراڭغۇگويا  ئازابىمۇ ماتهمدارلىرىنىڭ ئۆلگۈچىنىڭ. زۇلمهتتۇر قاراڭغۇ

بىر  يهنه. قىلغۇچىدۇرقارا  كۆڭۇللهرنى سهۋهبىدىن ۋهھىمىسى چۇشكۈنلهشتۈرگۈچى، ئۆلۈم

. كېرهكبولسا  ئىشلىتىلگهن مهنىدهقارشى  سۆزىگه" رهڭدار" سۆزى" قارا" يهرده رهپتىن، بۇته

 بىلهن" قارا" ئهمهس، بهلكى كېيىۋېلىشنىقارا كىيىم " تۇتۇشقارىلىق " بۇلغاچقا شۇنداق

 ئويغۇرالر. ئىشلتىلگهن ئىپادىلهشكه كهيپىياتنى ، قايغۇلۇق ئېغىر، سۈرلۈكباغلىىنىشلىق بولغان 

 كىيىملهرنى رهڭلىك دېگهندهك ، سېرىق، يېشىلقىزىل مهزگىلىده ، ماتهمقاراش ئاساسىدا قىقىرىيۇ



 415

 ئۇنىڭدىن. داۋاملىشىدۇ قهدهر  گه" نهزىرقىرىق "تاكى  ئهھۋال بۇ. چهكلهيدۇ بىردهككىيىشنى 

، ئاق رومالىنى بېشىدىكى تۇغقانلىرىئايال  بىۋاسته ئۆلگۈچىنىڭ  ئىچىده كۈنقىرىق ، باشقا

 زىننهت ئايالنىڭ ماتهمدار يهنه. يهشمهيدۇچاپاننى  ئۇزۇن  بهلباغنى، ئۇچىسدىكىئاق  بېلىدىكى

 سۈركىشى، خىنهچاچ مىيى ، تارتىشى سۈرمه كۆزلىرىگه(گىرىم قىلشى ، ئىشلتىشى بۇيۇملىرىنى

 ئهر. قىلىنىدۇ پهرھىزئىشلىتىشى  نهرسىلهرنى خۇشپۇراق، )قىلىشى پهرداز يېقىشى، يۈزلىرىگه

سىلېشى،  ئۈتۈكنى ۋهچاپان  ئۇزۇن بهلباغنى، ئۇچىسىدىكىئاق تۇماقنى،  بېشىدىكى تۇغقانلىرى

. قىلىنىدۇ پهرھىز ئالدۇرۇشىچىچىنى ، قىرىپ بۇرۇتلىرىنىساقال ، تاقىشى بۇيۇملىرىنى زىننهت

 ۋه اغنىبهلبئاق  بېلىدىكىبولغاندا  نهزىرىسىقىرىق  ماتهمدارالر يهنهئارىسىدا  ئۇيغۇرلىرى قهشقهر

 خوتهن. سالمايدۇ يىلغىچهبىر  ئۆتۈكىنى ۋهچاپان  ئۇزۇن تاسلىسىمۇ، ئهمما  ئېلىپ رۇمالنىئاق 

 - ئۇرۇق بىۋاسته ئۆلگۈچىنىڭ ئۆيدىكىچىققان  مېيىت ئادىتىده ماتهمئارىسىدىكى   ئۇيغۇرلىرى

 اتهمدارلىقم. قىلىدۇ پهرھىز يۇيۇشتىنكىر يهڭگۈشلهشتىن، كىيىم  كۈنگىچهقىرىق  تۇغقانلىرى

 بولۇپ، كۆپىنچهقاتتىق  تېخىمۇ ئۈچۈنئايالالر  كهتكهن ئۆلۈپ ئېرى پهرھىزلهر مهزگىلىدىكى

 زىننهت - ، زىبۇچاچ تاراشتىن چېپىپيىلىم  كۈنگىچهئايالالر قىرىق  كهتكهن ئۆلۈپ ئېرى يۇرتالردا

ئاي  تۆت ئايالنىڭ نكهتكه ئۆلۈپ ئېرىجايالردا  كۆپلىگهن يهنه. قىلىدۇ پهرھىزتاقاشتىن قاتتىق 

  .بهلگىلهنگهنسىرتقا چىقماسلىقى تۇرۇشى،  ھالهتته مهستۇره كۈنگىچهئون 

 بهلكى. قارىمايدۇ كېتىدۇ، دهپچىقىپ  ئهرىشكه دهرھالروھى  ئۆلگۈچىنىڭ ئۇيغۇرالر

 ھهققىدىكىروھى  ئادهمنىڭ ئۆلگهنسانالر  مۇقهددهس ئادهتلىرىده يېتىم -  ئۆلۈم ئۇيغۇرالرنىڭ"

روھى  ئۆلگۈچىنىڭ) مۇرىتالرغا( ئىخالسمهنلهرگه ئادهتته. لىكمۇناسىبهت بىلهن لهرچۈشهنچى

 يهتتىنچىروھ . قىلىنىدۇ نهسىھهتبولىدىغانلىقى  ئۆيدهئايرىلماي  تهندىن كۈنده ئۈچبىرىنچى 

ئارىلىقىدا ئايلىنىپ  قهبره بىلهن ئۆيتوشقاندا  كۈنقىرىق . بولىدۇچىقىپ ھويلىدا  ئۆيدىن كۈنى

روھى  ئۆلگۈچىنىڭ كېيىن ئۇنىڭدىن. بولىدۇ قهبرىسىده ئۆز كېيىن ئۆتكهندىنيىل . ۇيۈرىد

 مۇشۇنداق ①."ياشايدۇ بىلله بىلهنبارلىق روھالر  ۋه بىلهن ، تهڭرىئاسمانغا چىقىپ يهتتىنچى

                                                        
. سان -1يىللىق  -1995ژۇرنىلى، » مىراس«، »كۈچلهرسىھرىي  تهسهۋۋۇرىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ قهدىمكى«: ئىسيېۋ. ئا . د    ①
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 بولۇپمۇ. ئۆچۈرمهيدۇچىراق  كۈنگىچه يهتته ئۆيدهبولغان  ئۆلۈم ئۇيغۇرالر سهۋهبىدىنقاراش 

ئالدىنى  قېلىشىنىڭ تهمتىرهپ قاراڭغۇدا روھالرنىڭ بۇ. قويىدۇ يۇرۇتۇپ يهرنى ۇغاني مېيىتنى

 شۇنىڭغا. كېرهكقارىغانلىقتىن بولسا  قوغاليدۇ، دهپياكى ئوت يامان روھنى  ۋه ئۈچۈن ئېلىش

 يهتتهياكى  كۈنگىچه ئۈچ ئۆيدهچىققان  مېيىت ئادهتلهردىن پهرھىزلىكبولغان  پهيدا ئهگىشىپ

سىرتقا  كۈنگىچه يهتته ئهخلىتىنى ئۆينىڭچىققان  سۈپۈرمهسلىك، ئۆلۈم هري كۈنگىچه

 پهرھىزلهر بۇ. تارقالغان كهڭ خېلىقاتارلىقالر  سهپمهسلىك سۇ كۈنگىچه تۆكىۋهتمهسلىك، يهتته

 ، يهنهبولماستىن ئۈچۈنال ئېلىشئالدىنى  سېلىشنىڭ ئىپادىلهپ كهتكهنلىكنى ئۇنتۇپ ئۆلگۈچىنى

بىماالل  كهتمهي تېيىلىپ ئۆيگه روھنىڭ ئىگه تۇرۇق، سهزگۈگه -  تهقىخشاش ئو ئادهمگه خۇددى

چىراغ  - نهزىر نۇرغۇن ئۇيغۇرالردىكى. كېرهكبولسا  ئۈچۈنشارائىت يارىتىش  ئۈچۈن كىرهلىشى

ئىشقا  بېرىلدىغان ئېلىىپ مهقسىتىده يۆلهش بېرىش، ئۇنى قۇۋۋهتروھقا  ئهمهلىيهتته پائالىيهتلىرى

" بهرزهخ"روھى  ئۇنىڭ كېيىن ئۆلگهندىن ، ئادهمقاراشتا تۈپئىسالم دىنىدىكى . غانئايلىنىپ قال

قىلىنغان  بولۇپ، دهپنه ئىگه ، بهدىنىگهتىرىلىپ ئاخىرهتته. ساقلىنىدۇ ھالىتىده يوقلۇق  دېگهن

 ۇھهرگىزمروھ  ئهمما. مۈمكىن كېلىشى دۇچئازاپالرغا  مهلۇم ئىچىده قهبرهروھ بولسا . قوپىدۇجايدىن 

 پهرھىزلهر قىدهكيۇقىرى شۇڭا. بېرهلمهيدۇ ياردهممۇ ھهم يهتكۈزهلمهيدۇ زهخمهت -زىيان  ئادهمگه

 لىقىغامهۋجۇد روھنىڭ ئۇيغۇرالر مۇسۇلمان بولۇپ، نۇرغۇن خۇراپاتلىق نهزىرىدهئىسالم 

 ۋه تۇيغۇسى مۇناسىبهتنورمال ، قىلماي ئهمهل پهرھىزلهرگه قىدهكيۇقىرى ئىشهنسىمۇ، ئهمما

  .تهرهپتۇربىر  زىدىيهتلىكئىچىدىكى  مهدىنىيىتى خهلق بۇ. يۈرىدۇ بىلهنال كهيپىياتى تهمدارلىقما

 پهرھىزلهرگىمۇ قىسمهن يهنه جهھهتته، ئۇيغۇرالر ئىچمهك - يىمهك مهزگىلىدىكى ماتهمدارلىق

تاماق  كۈنگىچه يهتته ئۆيده كهتسه، شۇ ئۆلۈپ ئادهم بىرهر ئۆيدهبىر  ئۇيغۇرالردا. قىلىدۇ ئهمهل

 ئېتىشتىننى ) غىزاالر دېگهندهك.....  لهغمهن، چۆپ(چويلىلىق تاماق  كۈنگىچهقىرىق ئېتىشتىن، 

تاماق كېتىپ،  بولۇپ بىلهنئىشلىرى  دهپنهھازا  ئۆيدىكىلهربولغان  دهرۋهقه، ئۆلۈم. قىلىدۇ پهرھىز

سۇنۇپ، ئارقىدىن تاماق  -خوشنىالر ئارقا  خۇلۇمچاغالردا  مۇشۇنداق. چىقىرالمايدۇ ۋاقىت ئېتىشكه

                                                                                                                                                                             
  .بهتلهر -70، - 69ئۇيغۇرچه، 
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بىرى  ئادهتلهرنىڭئارىسىدىكى ياخشى  خهلق بۇ. قامدايدۇئائىلىنى  ماتهمدار كۈنگىچه قانچهبىر 

قىلىش  پهرھىز ئېتىشنىتاماق  ئائىلىده ماتهمدار. بولىدۇ چوڭناھايىتى  ئۈنىمى بولۇپ، ئۇنىڭ

بىر  قويۇلغان ئوتتۇرىغاقىلىپ چىقىش  ئهھۋالنى رېئال ئهمهس، پهقهت چهكلىمهقاتىق  ئهمهلىيهتته

بولۇپ،  پهرھىز ھهقىقى ئىشهنچىسىده خهلق ئهتمهسلىكچويلىلىق تاماق  كۈنگىچهقىرىق . ئادهتتۇر

قالغانلق  ئۇنتۇپ ئۆلگۈچىنى ئهتسه، بۇچويلىلىق تاماق  ئائىلىده ماتهمدارقارىغاندا  ئېيتىشالرغا

سىرتماققا ئايلىنىپ  لهغمهن شۇ ىكۈن قىيامهت يىسه ئېيتىپ لهغمهن بولۇپمۇ. بولىدىكهن

 كېلىپ ئۇنىڭ. بىمهنادۇرخىل قاراش ئىنتايىن  بۇ بىزنىڭچه. ئىكهن سېلىناربوينىغا  يىگۈچىنىڭ

چىقىرىدىغان ئارقا  كهلتۈرۈپ خۇسۇسىيىتى بولۇشتاماق  سوزۇلىدىغان ئۇزۇن لهغمهننىڭچىقىشى 

  . سهۋۋۇرىدۇرتهئوخشاشلىق  ھهققىدىكى ئۆلۈم بېرىدىغان يۈزئارقىدىن  -

 يېسىرالرغا - يېتىم ۋه غهسسالالرغا، گۆركارالرغا يۇيغۇچىكىيىملىرىنى  ئۆلگۈچىنىڭ ئۇيغۇرالر

، قىلىپ ساقالپ تهۋهرۈككىيىمنى  بىرهر پهرزهنتلىرى ، ئۆلگۈچىنىىڭسىرت بهرگهندىنتارقىتىپ 

 دهپنه مېيىتنىبولغاندا  ئۆلۈم: بار ئادهتبىر  مۇنداقئارىسىدا  ئۇيغۇرلىرى ئاقسۇ. كىيىدۇ قهدىرلهپ

 ئۈچقاتارلىقالرنى ...... ، گۈرجهكپالتائهسۋاپالر، مهسىلهن، كهكه،  تۆمۈر ئىشلهتكهنقىلىشتا 

قازاغا ئىگىلىرىمۇ،  نهرسىلهرنىڭ شۇقىلسا  شۇنداق. بهرمهيدۇ قايتۇرۇپ ئىگىلىرىگه ئۆز كۈنگىچه

ھويلىدا  كۈنگىچه بهرمهي، ئۈچقىتىپ تار ئىگىلىرىگه نهرسىلهرنى ئۇ شۇڭا. قارايدۇ دهپ يولۇقىدۇ

ئادىتى  پهرھىز بۇ. بېرىدۇ قايتۇرۇپئاندىن  كېيىن كۆرسهتكهندىن يۇلتۇز قويۇپياكى سىرتتا 

 يۇقتۇرۋالىدۇ، دېگهن ئۆزىگه شۇملۇقنىياكى  ئاپهت مهلۇم نهرسىلهر ئىشلهتكهن دهپنىده

 ئىبتىدائىي دىمكىقه مهنبهئى بولۇپ، بۇنىڭ شهكىللهنگهنقارىشىدىن  تهسىرچانلىق

  . تاقىلىدۇ بېرىپقاراشلىرىغا  سېھىرگهرلىك تهپهككۈردىكى

 ھهر كېلىدۇكى، ماتهمدارالرنىڭ تۇغرا ئۆتۇشكه قىستۇرۇپ مهسىلىنىبىر  مۇنداق يهرده بۇ

 تۇتقۇچى پهرھىز دهرىجىسى كۈچلۈكلۈك ۋه ۋاقتى پهرھىزلىرىنىڭ تۇتىدىغان جهھهتتىكىقايسى 

 ئۆلگۈچىگه يهنى. بولىدۇ لىكمۇناسىبهت بىلهنيىراق يىقىنلىقى  نىڭسىبىتىمۇنا ئۆلگۈچىنىڭ بىلهن

. بولىدۇقاتتىق  ۋه ئۇزۇن كۆپ، ۋاقىتمۇ شۇنچه پهرھىزلهر تۇتىدىغان كىشىلهرقانچىكى يىقىن 
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 سۇسراق ۋهقىسقا  ، ۋاقتىسانى ئاز پهرھىزلىرىنىڭ تۇتىدىغان كىشىلهرنىڭ تىكىمۇناسىبهتيىراقراق 

 پهرھىزلهرگه شهرتلىكياكى  ۋاقىتلىق ھهممىسى پهرھىزلهرنىڭ تۇتىدىغان دارالرماتهم. بولىدۇ

ئاندىن  داۋاملىشىپ مۇددهت كېلىپ، مۇئهييهنقىلىپ بارلىققا  شهرت ئۆلۈمنى پهرھىزلهر بۇ. كىرىدۇ

قارىسىنى " ماتهمدارالرنىڭ دهليوق قىلىش پائالىيىتى  پهرھىزلهرنى مۇشۇنداق. بولىدۇبىكار 

  .بولىدۇ ئىبارهتىن ت" ئۇشتۇش

  پهرھىزلهريوقالشقا ئائىت  قهبره .6

ئىپادىسى  تىۋىنىشنىڭروھالرغا  ۋهروھىغا سىغىنىش  الرئهجدادتارتىپ  قهدىمدىن ئۇيغۇرالر

 ۋهقىلىش  زىيارهت قهبرهگاھلىرىنى بوۋىلىرىنىڭ - ھالدا ئاتا  قهرهلسىزياكى  قهرهللىك سۈپىتىده

يوقالش  قهبرىنىدىندا  ، بۇكېيىنئىسالم دىنىدىن . هلگهنك داۋامالشتۇرۇپيوقالشنى ئىزچىل 

 كهڭ تىخىمۇيوقالش  ، قهبرهقارالغانلىقتىن دهپ بولىدۇ دۇرۇسبولمىسا  ئۈچۈن چوقۇنۇش ئهگهر

 بولۇپ تهرهپبىر  ئۆگىچه ىدهتهركىب مهدىنىيىتى خهلق مىللىتىنىڭ ، ئۇيغۇرئوموملىشىپ كۈلهمده

 - دۇئاروھىغا  بوۋىالر -ئاتا ، يوقالپ قهرهلسىزگاھالرنى  هقهبر ئۇيغۇرالر ھازىرغىچه. قالدى

 پهيشهنبه،  )ئۈچۈن ئهرلهر( كېيىننامىزىدىن  جۈمه كۇنى جۈمه ، ھهرقىلغاندىن تاشقىرى تىالۋهت

 ھېيت كۈنلىرى ھېيت قۇربان ۋه ھېيت، روزا )ئۈچۈنئايالالر ( ئهتىگهنده شهنبهياكى  ئهتىگهن

يوقالش  قهبرهزور بولغان  كۆلىمى ئىچىده بۇالر. قىلغان ئادهت شنىيۇقال قهبره كېيىننامىزىدىن 

 ئېيىبارات ـ ئاي  سهككىزىنچى بويىچهكالىندارى  ھېجىرىيه بولۇپ، ئۇيغۇرالر" ئايهم"پائالىيىتى 

" ئايهم". ئاتايدۇ دهپ" كىچىسى ئايهم"كىچىسىنى  بهشىنچىئون  نىڭ) شهئىبانبىر ئىسمى  يهنه(

تۇنهيدىغان، " مهنىسى بۇيهردىكى. مهنىده دېگهن" كۈن، كۈنلهر" بولۇپ" امئهيي" ئهسلىسى نىڭ

، چىقىپ قهبرىستانلىققا بويىچه ئائىله ئۇيغۇرالر كۇنده مۇشۇ. دېمهكتۇر" كۈنيوقاليدىغان  قهبره

 دهپ مۇھىم پائالىيهتنى بۇ. قىلىدۇ تىالۋهت - ، دۇئابىشىدا يىغىلىپ تۇپراق ئۆلگهنلهرنىىڭ

 قهبرىستانلىققا كۈمۈلگهن بوۋىلىرى -ئاتا  كىشىلهرمۇيىراق جايدىكى  ھهرقانچه بىلگهنلىكتىن

 ھازىرغىچهتاكى  ئهھۋال بۇ. كىلىدۇقايتىپ  كېيىن تىالۋهتتىن -  قېلىپ، دۇئا زاره -يىغا  بېرىپ

  . قىلماقتا داۋام
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 ھالدا قهرهلسىز ئۇيغۇرالر. سۈپۈرۈشتۇر قهبره شهكلىبىر خىل  يهنه يوقالشنىڭ قهبره

تازىلىق  چېچىپ ، سۇتازىالپ سۈپۈرۈپ ئهتراپىنى قهبرىسى بوۋىلىرىنىڭ -ئاتا  بېرىپ قهبرىستانغا

 قهبرىلهرنى كۈنلهردىمۇيوقاليدىغان خاس  قهبرهتىلغا ئالغان  دايۇقىرىبىز  ، يهنهقىلغاندىن سىرت

 دهپبىرى  ئىپادىلىرىدىن چوڭ تهزىمنىڭ ۋه ھۆرمهتروھىغا قىلىنغان  الرئهجداد بۇ. سۈپۈرىدۇ

  . قارىلىدۇ

قول  قۇرۇقھامان بارسۇن،  سۈپۈرۈشكه قهبرهياكى  بارسۇنيوقالشقا  قهبره مهيلى ئۇيغۇرالر

. چاچىدۇ ئۈستىگه قهبره ئېلىۋېلىپ، ئۇنى گۈرۈچ، بۇغداي ئوچۇمئىككى  بىرهر ئادهتته. بارمايدۇ

 ئېلىپ كېچىسى مئايه. قارايدۇ دهپ بولىدۇ ساۋاپ يېسه، ئۆلگۈچىگه تېرىپ قۇشالر بۇنى

نان ، قۇيماق، كىشىلىرى پوشكال ئائىلهبىر  بولۇپ، ھهر كۆپ تېخىمۇ نهرسىلهر بېرىلدىغان

 يهردىكى شۇ كېيىنقىلىشقاندىن  زاره - يىغا  بېشىدا قهبره بېرىپ ئېلىپ نهرسىلهرنى دېگهندهك

قىلغان  ۋهتتىال -  دۇئا ئۈچۈن ئۆلگۈچى ۋاكالىتهنياكى باشقىالرغا ، سائىلالرغا -  تىلهمچى

  .قىلىدۇ ئېھتىيات كېلىشتىن ئېلىپ ئۆيگه ئاشۇرۇپ. بېرىدۇموللىالرغا تارقىتىپ 

بولغان  ئىگه تۈسكهسىرلىق  كۆلهمگهزور  تېخىمۇ پائالىيىتىنىڭيوقالش  قهبره ئىچىده خهلق

 ۋاقىت مۇئهييهنمازارالرنى يوقاليدىغان  بولۇپ، ھهرقايسىقىلىش  زىيارهتمازارالرنى  شهكلى

 ھهتتامازارالردا  نۇرغۇن شىنجاڭدىكى. يوقاليدۇ ھهم ۋاقىتتاباشقا خالىغان  بۇنىڭدىن. ىدۇبول

 كىشىلهر تىلهيدىغان ، ھاجهتقىلىدىغان تىالۋهت -  قوپۇپ، دۇئا - يېتىپيىلالپ  -ئايالپ 

 ئۇالر بولمىسىمۇ، ئهمما تۇغقانلىرى بىۋاسته تىرىكلهرنىڭ ئۆلگهنلهرمازارالردىكى  بۇ. بولىدۇ

 ئهسلهپ ئۇالرنى ، خهلقبولغاچقا ئۇستازالرپىر باتۇرالر، شېھىتلهر،  دهۋرلهردىكىىلگىرىكى ئ

  . شهكلىدۇر يۇقىرى ئۇيغۇرالردىكى تىۋىنىشنىڭروھىغا  الرئهجداد بۇ. تۇرىدۇيوقالپ 

 قهبرىلهرنىقىلماي  مهقسهد چوقۇنۇشنى قىزالرنىڭ نارهسىده ۋه ئهرلهرنىڭئىسالم دىنىدا 

 قائهجداد ، ئهرلهرنىڭمۇيوقلىشى قهبره ئايالالرنىڭ قارالسىمۇ، ئهمما دهپ سدۇرۇيوقلىشى 

خىل  مۇشۇ شۇڭالشقا. چهكلىنىدۇ قهتئىيزىيارىتى  قهبرهئالغان  خاراكتېرىنى چوقۇنۇش

. قىلىدۇ پهرھىزچىقىشىتىن  بېشىغا قهبرهئاياللىرى  ئۇيغۇر نۇرغۇنقاراش ئاساسىدا  زىددىيهتلىك
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 رىۋايهتلهرگه. قايتىدۇقىلىپ  دۇئا تۇرۇپسىرتىدا  قهبرىستانلىق كهلسهرا يوقالشقا توغ ئهگهر

 ۋه ئىكهن كۆرىنهر ھالهتته تۇغمائايال  شۇروھالرغا كىرسه،  قهبرىستانلىققائايالالر ، ئاساسالنغاندا

ىختىن تار، بىرى يهنه. پهرھىزدۇريوقالشقا دائىر بىر  قهبره بۇ. قالىدىكهنئايالغا قارىيالماي  ئۇ ئۇالر

ئىختىالپ  كهسكىن  نىسبهتهن ئوتتۇرىسىداقىلماسلىق  تاۋاپ ئۇنى بىلهنقىلىش  تاۋاپمازار  بېرى

 ئادهمنى بويىچه) ئهقىدىسىئىسالم  ئهنئهنىۋىي( ئهقىدىسىئورتودوكسال ئىسالم . تۇردى بېرىپ يۈز

 ئۈستىگه سىقهبرىياكى  قهبره چوڭ قىلىۋېلىش، ئۆلگهنلهرگهئوبيكتى  چوقۇنۇش ئۇنى ئۇلۇغالپ

 كهلتۈرگهنلىك شېرىكئالالھقا گۇناھ،  ئېغىرقىلىش ئىنتايىن  تاۋاپقىلىپ  بهرپامازار مهسجىد، 

 دهۋرلهردىن تهرهپدارلىرىئورتودوكسال ئىسالم  شۇڭا. چهكلهنگهن كېسىل - ئۈزۈل بولۇپ، بۇ

 ناھكاركهلمهسلىكىنى، گۇ يهرگه بۇنداق كىشىلهرنىڭ تۇرۇپ يېنىدامازارالر  تۈرلىك بېرى

 تاۋاپچىالرنىئىشلىتپ  ۋاستىلهرنىقاتتىق  كهلسه نۆۋىتى ، ھهتتاقىلغان تهۋسىيهبولماسلىقىنى 

مازارغا  ئېڭىدا كىشىلهر بولمىسىمۇ، ئهمما مهۋجۇد ئهھۋال بۇنداقھازىر . كهتكۈزۈۋهتكهنقوغالپ 

 خهلقئۆسۈپ،  تونۇش ئىكهنلىكىدهكخىالپ  ئهقىدىسىگهدىن  قىلىشنىڭ تاۋاپ ۋه چوقۇنۇش

 جهھهتتىكى ئېيتقاندا، بۇ ئومۇمهن. كهچمهكته ۋاز تاۋاپالردىن ۋه زىيارهت ئهشۇنداق ئۆزلىرى

قىلىش ئىشلىرى يوقىلىشقا  تاۋاپمازار ، زىيارىتىدىن باشقا كۈچىيىپ، قهبره بارغانسېرى پهرھىزلهر

  .يۈزلهنمهكتهقاراپ 

باشتىن  جهرياننى مۇرهككهپ ناھايىتى ئادهتلىرى يېتىم -  ئۆلۈم ۋه دهپنه  ئۇيغۇرالرنىڭ

ئىسالم  كهلسه، بۇتوغرا  چۇشتى، دېيىشكهبىز ئىزىغا  ئادهتلىرىنى يېتىم - ئۆلۈم ئۇيغۇر. كهچۇردى

 قۇيۇلمىغانيولغا  يۈزلۇك ئومۇمىيقىلىش  دهپنه تۇپراققابىز . ئىشتۇركى كېيىندىنىدىن 

كى كېيىنئىسالم دىنىدىن . مهسمىزئهقادىر  بىلىشكه ھهممىنى ئادهتلهرنىڭ پهرھىزلىك دهۋرلهردىكى

 دهپنه - ئۆلۈم دهۋرلهردىكىئىلگىرىكى  بۇنىڭدىنبىز  ئىچىده ئادهتلىرى دهپنه ۋه ئۆلۈم

بولسا  ئهھۋالھازىرقى . ئهھۋالالردۇر مهنسۇپ ئىلگىرىگه بۇ. كۆرهلهيمىزئىزنالىرىنى  ئادهتلىرىنىڭ

بارلىق  ئادهتلىرىيىتىم  -  ئۆلۈم. ۇرئۆتكهندهكت كۆرسىتىپ مۇالھىزىلىرىمىزده قىيۇقىرى خۇددى

 ۋه ھادىسىلهر پهرھىزلىك جهھهتتىكى ، بۇبولغاچقا بىكىنمه نىسبهتهن ئىچىده ئادهتلهر - ئۆرپ
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 يېتىم - ئۆلۈم ئۇيغۇرالرنىڭ شهھهرلهشكهن پهقهت. بولغىنى يوق ئۆزگىرىش كۆپقاراشالردا 

 تهرهپئاساسىي . ئهمهس تهرهپ بۇئاساسىي ئهمما. بېرىۋاتىدۇ يۈز ئۆزگىرىشتوال  -ئاز  ئادهتلىرىده

، ئاددىيلىققا ئادهتلىرىنىڭيىتىم  - ئۆلۈمبارلىق ، ساقالپ قىلىنغان ھالدا قائىدىلهر يۇقىرىقىبولسا 

  .ئىبارهت يۈزلىنىشدىنقاراپ  بولۇشقاقواليلىق 

  

  چىراغقا ئائىت پهرھىزلهر –نهزىر . 15
، ئىنسانالرنى ئىالھ ئىگهبولۇپ، ئۇتارىخقا  ۇزاقئناھايىتى  مهدىنىيىتىده ـ ئىنسانىيهت نهزىر

 ھهدىيهقىلىدىغان  كۈچلهرگهتاشقىرىي  تهبىئهتتىنروھى قاتارلىق  الرئهجداد ۋه ئهرۋاھالر –جىن 

 تىلهش، ئۇالردىن ياردهم ۋه مهدهت ، ئۇالرددىنرازى قىلىش ئۇالرنىئارقىلىق  بېرىش، شۇ سوۋغا ۋه

 نهزىر جهمئىيىتىده ئىنسانىيهت. پائالىيىتىدۇردىنى ئىلىش ئال زهخمهتنىڭ -لىدىغان زىيان ېك

 ۋه نهرسىلهرباشقا ماددىي ئادهم، ھايۋان،  جۈملىدىن. بولغان كۆپئىنتايىن  ئوبيېكىتلىرى

دىنالردىن  ئىبتىدائىي دۇنيادىكى. كېلىنگهنئىشلىتىپ  ئۈچۈن نهزىر تۈردهئىزچىل  يېمهكلىكلهر

بولۇپ،  قۇيۇلغان ئورۇنغا يۇقىرى نهزىر ھهممىسىده دىنالرغىچه سۈنئىيتارتىپ ھازىرقى زاماندىكى 

 پائالىيهتكه بىلدۇرىدىغانساداقىتىنى ئىالھقاھۆرمىتى، ئىخالسمهنلىكى،  كىشىلهرنىڭ نهزىر

  .ئايالنغان

 ئهھۋالنىئوخشاش  مۇشۇنىڭغا ، خۇددىسالىدىغان بولساق نهزهرتارىخىغا  ئويغۇرالنىڭ       

، جىسىملىرىغا تهبىئهتقارىغان  دهپ" تهڭرى" ئۆزلىرى دهۋرلهرده قهدىمكى الردائۇيغۇر. كۆرهلهيمىز

 كاشغهرىي مهھمۇد ھهقته بۇ. قىلىدىغان ئادىتى بار ئىدى نهزىر ئالۋاستىالرغا -جىن ، روھالرغا

 ئېلىپتىلغا  سۆزلهمنىئىككى  ھهققىدهئادىتى  نهزىر ئۇيغۇرالرنىڭ ده» تۈرك لۇغاتىت دىۋانۇ«

 يۈزسىدىنئىش  بىرهر تۈركلهرنىڭ بۇرۇنقىئىسالمدىن يهنى، . قۇربانلىق: ياغىش": يدۇده مۇنداق

: يوغ"، ."قۇربانلىقىئاتاپ سويدىغان  بۇتالرغا يۈزىسىدىن بىلدۈرۈش يېقىنلىقىنى تهڭرىگهياكى 

: يوغالدى." "ئاش بېرىلدىغان كۈنگىچه يهتتهياكى  كۈنگىچه ئۈچ كېيىن كۈمۈلگهندىن ئۆلۈك. نهزىر



 422

 بىرقانچه مۇنداق بۇنىڭدىن ①."ئادىتىدۇر  تۈركلهرنىڭ بۇ. قىلدى نهزىر ئۈلىككه ئۇ. قىلدى هزىرن

 ئۈلۈككه قهۋملهرده تۈركىيقاتارلىق  ئۇيغۇر ، قهدىمكىبىرى: مۈمكىنبىلىش  مهسىلىلهرنى

. پهرقلهندۈرۈلگهن دهپ" ياغىش" نهزىرقىلىنىدىغان  ئۈچۈن دهپ، تهڭرى" يوغ" نهزىر بېرىلدىغان

قىلىنىدىغان  ئۈچۈن بۇتياكى  تهڭرى قهۋملهرده تۈركىيقاتارلىق  ئۇيغۇر ، قهدىمكىبىرى يهنه

بولسا  نهزىرىنىڭ بېرىلىدىغان كېيىن ئۆلگهندىن ئىكهنلىكى، ئادهم ھايۋانتىرىك  بويۇمىنىڭ نهزىر

 نهزىر يهتته ۋه نهزىر ئۈچ تهرهپتىن، ئۆلگۈچىگه ئۈچىنچى. ئېيتىلغان ئىكهنلىكىتاماق  -ئاش 

ھازىرقى دهرۋهقه، . قىلىنغان قهيت ئىكهنلىكىتارىخى بار ئىش  ئۇزاقناھايىتى  بېرىشنىڭ

 بويىچه ئاتالغۇئىسالمىي  بۇ ۋه بوغۇزلىنىدۇ ھايۋان ئۈچۈن) ئالالھ( تهڭرى ئۇيغۇرالردىمۇ

 ھايۋانمۇ بهزىده(غىزا  ئادهتتىكى بېرىلدىغىنى ئۈچۈن الرئهجداد. دىيىلىدۇ" قۇربانلىق"

شهيتانالر،  -جىن . دۇر" نهزىر" مهنىدىكىتار  دهۋاتقانبىز  بۇ. ئىبارهتدىن ) غۇزلىنىدۇبو

 كۆپىنچه نهزىرىنىڭ بۇنداق. دېيىلمهيدۇ" قۇربانلىق"ياكى " نهزىر" بېرىلدىغىنى ئۈچۈنروھىناتالر 

  . ئاتىلىدۇ بىلهن سۆزلهرقاراپ ئوخشىمىغان  ئهھۋالغا بولمايدۇ، بهلكىئىسمى  مۇقىم

 ئېلىپ ئىچىگه ئۆز دائىرىلهرنى تۆۋهندىكى پائالىيهتلىرى نهزىر ئۇيغۇرالرنىڭ قهدهررغا ھازى

 يهتته( نهزىر يهتته، )نهزىر كۈنلۈك ئۈچ( نهزىر ئۈچ بېرىلىدىغان ئۈچۈن ئۆلگۈچى) 1(: كهلگهن

 كۈنئاتمىش  يۈز ئۈچ( نهزىرىسى، يىل )نهزىر كۈندىكىقىرىقىنچى ( نهزىر، قىرىق )نهزىر كۈنلۈك

 ئېلىپسىرت  نهزىرلهردىن قىيۇقىرى ئۈچۈن ئۆلگۈچىئايرىم جايالردا ). نهزىر بېرىلىدىغانتوشقاندا 

 تهڭرى) 2(؛ قاتارلىقالر بار نهزىرىسى يۈز ۋه نهزىرىسى يىگىرمه، )نهزىر بهش( سىپاره بېرىلدىغان

باشقا  ىلىدىغانبېرئالالھ يولىدا  ۋه ھايۋان بوغۇزلىنىدىغان كۈنى ھېيت قۇربان ئۈچۈن) ئالالھ(

 ئۆتكۈزىلىدىغان سهيناالردا قهبرىستانالردا، كهڭ ئۈچۈن تىلهش تىلهش، يامغۇر سۇ) 3(نهزىرىلهر؛ 

 ھۆرمىتى ، جامائهتنىڭئامانلىقى سهپهر) 4(نهزىر؛  ئاممىۋىئاتىلىدىغان  دهپ" خهتمهزارا "

ياغ "، "ئېشى اۋاقئ" بېرىلدىغان ئۈچۈن ئهرۋاالر ۋهجىن ) 5(نهزىر؛  بېرىلدىغان يۈزىسىدىن

روھىغا ئاتاپ  الرئهجداد ئۈچۈن، يهنى ئۆلگۈچى ئىچىده بۇالر. نهزىرلهرقاتارلىق " پۇرۇتۇش

                                                        
. توم IIIنهشرى، ئۇيغۇرچه، ئاي  – 8ى يىل – 1980نهشرىياتى،  خهلق شىنجاڭ، »تۈرك لۇغاتىت دىۋانۇ«: كاشغهرىي مهھمۇد   ①
  .بهتلهر – 422، -  195، -  1
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ئاساسىي  نهزىرنىڭ بولۇپ، بۇتارقالغان  كهڭ ھهم كۆپ ھهم ئىچىده خهلق نهزىر بېرىلىدىغان

قاراپ  اقتىغاۋ ئۆلگهن ئۆلگۈچىنىڭ قهرهلى ۋاقتى نهزىرنىڭ بۇنداق. قىلىدۇ تهشكىلقىسىمىنى 

ئىسالم بولۇپ،  نهزىر بېرىلدىغان ئۈچۈنئىالھ  ئېيتىلغاندهك يۇقىرىدا خۇددى" قۇربانلىق". بولىدۇ

ئونىنچى  نىڭ) ئېيى زۇلھهججه(ئون ئىككىنچى ئاي  بويىچهيىلى  ھىجىرىيه قۇربانلىقدىنىدىكى 

. نهزىردۇرولغان بار ب ۋاقتى مۇقىم بهلگىلهنگهنقىلىنىش  كۈنىده ھېيت قۇربان كۈنى، يهنى

. سانىلىدۇ نهزىرىلهر بېرىلىدىغان ئۈچۈن تهڭرى يهنىالقاتارلىقالر  نهزىرىسى سهپهر ۋه زاراخهتمه

 ، نهزىركىچىك دائىرلىك ۋه سېستىمىسىزئىنتايىن  نهزىرلهر بېرىلىدىغان ئۈچۈن ئهرۋاھالر -جىن 

 بولۇپ، بۇنىڭ بۇسئاش ياكى ياغدىن چىققان  ئۇسۇلىدىغانكىچىك قاچىغا  بويۇمىمۇ

قىلىش  نهزىر ئهرۋاالرغا -ئىسالم دىنىدا جىن . ناتايىن بولۇشى بۇنداقئىلگىرى  ئىسالمىيهتتىن

 نهزىرقىلىدىغان  شهيتانالرغا -جىن ، قارالغاچقا دهپ بىدئهتقىلىش  نهزىر كۇپرىلىق، ئۆلگۈچىگه

 سېھىرگهرلىكنىڭ ىكىمهنىد مهلۇم ۋهئوبىكتى  ھوجۇمكه، تهركىب خۇراپىي مهدىنىيىتىدىكى خهلق

 بۇنداق نۆۋهتته. دىيىلمهيدۇ مۇ" نهزىر" نهزىرلهر بۇنداق شۇڭا. قىسىمىغا ئايلىنىپ قالغان تهركىبي

چىراغ  - نهزىر ئۇيغۇرالرنىڭ تۆۋهنده. يۈزلهنمهكتهقاراپ  يوقۇلۇشقاجىددىي  نهزىرىلهر

  . تىمىزئۆ ئېلىپتىلغا  قىسقىچه ئادهتلىرىنى پهرھىزلىك قىسمهنئىشلىرىدىكى 

كىچىك  مهيلى لىرىئهجداد ئۇيغۇرالرنىڭ دهۋرلهردهئىلگىرىكى : جهھهتته قىلغۇچى نهزىر

. تۇراتتى ئۆتكۈزۈپ نهزىر قهرهلسىز ۋه بولسۇن، قهرهللىك كۆلهمده ئاممىۋىياكى بولسۇن،  كۆلهمده

 سۇ -  يهر هۋ تهڭرىسى كۆك ، ئۇالرئاتىغاچقا دهپ ئوغۇللىرى تهڭرى ئۆزىلىرىنىخاقانالر  جۈملىدىن

 روھىغىمۇ بوۋىلىرىنىڭ -ئاتا ، قىلغاندىن سىرت قۇربانلىق ۋه نهزىر كۆلهملىك چوڭ تهڭرىسىگه

. بار خاتىرىلهر ئېنىق ده» تهزكىرىسى تېلىالر.  ۋېينامه« ھهقته بۇ. ئۆتكۈزهتتىچىراغ  - نهزىر

 دۆلهت ئۇالر. جىرهتتىبى ئىشلىرىنىمۇچىراغ  -  نهزىر مهخسۇسقامالر  لىرىدائهجداد ئۇيغۇر قهدىمكى

 تۇتقاندىنقولىدا  ، يۇلتۇزشۇناسلىق، سېھىرگهرلىكنىپالچىلىقئهمچىلىك،  قهبىلىدىكىياكى 

 سۈنئىي ھهرقايسى. ئىدى تۇتقانقولىدا  ئۆز ئىشلىرىنىمۇ قۇربانلىق نهزىر چوڭ -  ، چوڭباشقا

 ئۈستىگه رهھبىرى رنىڭدىنال شۇ كۆپىنچهچىراغ ئىشلىرىنى  -  نهزىر دهۋرلهرده ئىشهنگهندىنالرغا 
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دىنىي  ھهمچىراغ ئىشلىرىنى  - نهزىر ئۇيغۇرالردا كېيىنكىئىسالم دىنىدىن . ئالىدىغان بولدى

 نهزىرلىرىنى ئۆلۈم ۋه قۇربانلىق ئادهتتىكى ئهمما. بولدى بېجىرىدىغانكاتتىلىرى  ئهرباپالر، يۇرت

ئايالالر قولىدا  ئاساسه نهزىرىنىلىندىغان قى ئهرۋاالرغا -جىن باشقۇرىدىغان، ئالدىغا  ئۆز ئائىله ھهر

قىلىشى  پهرھىزقاتنىشىشتن  پائالىيهتكهئالغان  تۈسبونداق سىھرىي  ئهرلهرنىڭ. بولدى تۇتىدىغان

  . ئهسلىتىدۇ ئهھۋالنىبىر  بولىدىغاندهكئايالالر  شامانالرنىڭ ۋهقامالر  دهسلهپكى ئهڭ بىزگه

 كىشىلهرنىڭ جۇنۇپ ۋهئايالالر  ھېيىزدار ۇرالربولسۇن، ئۇيغ نهزىرقايسى خىلدىكى  مهيلى

ئايالالر  ھېيىزدار نهزىرىگهئاخشىمىدىكى  ئايهم. چهكلهيدۇئىشلىرىغا قاتنىشىشنى  نهزىر

چىراغ ئىشلىرىغا  -  نهزىر ئاممۋىخىلدىكى  مۇشۇ ئايالالرنىڭھامىلىدار  ھهتتا. قاتناشتۇرۇلمايدۇ

قىلىدىغان  شۇكى، قۇربانلىق ئهھۋالبىر  الھىدهئا يهردىكى بۇ. قىلىنىدۇ پهرھىزقاتنىشىشى 

بالىسى بولمىغان  ئوغۇلياكى  ئېرى ئهگهر. قىلىنىدۇ پهرھىز بوغۇزلىشى ئايالالرنىڭمالنى  ھهرقانداق

ئايالالر  ئهلۋهتته. قىلغۇزىدۇ قۇربانلىق ئهرلهرگهباشقا بولسىمۇ، قىلماقچى  قۇربانلىقئايالالر 

ئىالھ  ھايۋاننىڭ بوغۇزلىغان يهرده، ئۇالرقارالغان  دهپبار  شهك گۆشىده ھايۋاننىڭ بوغۇزلىغان

  . لىنىدۇھېساب بولۇپبولمايدىغان ئىش  مۈمكىنيارىشى  نهزىرگهقىلىندىغان  ئۈچۈن

. قىلىدۇ پهرھىزتالالپ چاقىرىشتىن  ئادهمقىلغاندا  نهزىرىنىخىلدىكى  ھهرقانداق ئۇيغۇرالر

 نۆۋهتتىكى. چاقىرىدۇئوخشاشال  كهمبهغهللهرنى - باي ، ئايال – ، ئهرياش – قېرى ئىمكانقهدهر

بايالر ئاساسهن،  ئهقىدىگه دېگهن" ھهققىدۇر ـ كهمبهغهللهرننىڭ نهزىر"ئىسالم دىنىدىكى  يۈزلىنشته

 چاقىرسىمۇ نهزىرگه چاقىرسىمۇ نهزىرىگه كىشىلهرنىقامدىيااليدىغان  تۇرمۇشىنى ئۆزىنىڭياكى 

 نهزىرىنى ئۇيغۇرالر. كهلمهكتهبارلىققا  ئهھۋال يېمهيدىغان ئېشىنى هزىرن بارسىمۇياكى ، بارمايدىغان

 ئهنئهنىگه قاتناشقۇچىالر ، نهزىرىگهقارىغاچقا دهپ پائالىيهت ، مۇقهدهسئىش ، سۇرلۇكجىددىي

بېرىشتىن،  كېيىپ نهزىرگه كىيىملهرنى رهڭدىكىياكى ئاال ، يىشىل، سېرىق، خىالپ ھالدا قىزىل

 كىشىلهر ھهممه. قىلىدۇ پهرھىز بولۇشتىنداخىل  نهزىرىگهھالدا  گهنكهيمىباش كىيىمى 

  .بارىدۇكىيىپ  كىيىملهرنى رهڭدىكىسىدام ، باش كىيىمىنى ئىمكانقهدهر

ئىچىده،  ، ئۆيدالىالرداقهبرىستانلىقالردا، تارتىپ  قهدىمدىن ئۇيغۇرالر: جهھهتتهئورنى  نهزىر
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 ئالۋستىالر - جىن  ۋهروھالر ، ئىالھ بىلهن ئادهملهررنى ئو نهزىر. كهلگهنقىلىپ  نهزىرمازارالردا 

 ئۇيغۇرلىرىنىڭھازىرقى زامان . قارالغان دهپ ، مۇقهدهسجاي بولغاچقا ئۇرنىتىدىغان ئاالقه

 ئۇيغۇرالر. جايالردۇر يۇقىرىدىكى ئهنهشۇ ئورۇنلىرىچىراغ  - نهزىر مۇقىم كېيىن ئىسالمىيهتتىن

 ئېتىدىغان ئېشى قهتئىينهزهر، نهزىر بېرىشىدىنئاش   امائهتكهئېسىپ، جقازان  نهزىرىگهقانداق 

 ھاجاتخانىڭ ۋه مهسىلهن، قۇتان(پاسكىنا جايالر  ئادهتته. ياسايدۇكوالپ  يهرنىئوچاقنى پاكىز 

 نهزىربولغان  مۇقىم نىسبهتهنھويلىسىدا  ئائىلىنىڭ شۇڭا، ھهربىر. سالمايدۇغا ئوچاق ) يېنى

ئۈچ، يهتته،  ئۈچۈن ئۆلگىچى،  قېلىپ بولۇپ ئۆلۈم ئۆيدهبىر . لىدۇبوئوچىقى ياسايدىغان جاي 

 شۇكۇنىئوچاق  ئىشلىتىلگهن قېتىمدا بېرىلگهنده، ھهر نهزىرلهر كۇنلۇكئاتمىش  ئۈچيۈز ۋهقىرىق 

 قالدۇرۇپچاقماي  ئۇچاقنى. ياسىلىدۇئوچاق قايتىدىن ئۈچۇن،  نهزىر كېيىنكى. چېقىۋېتىلىدۇ

 پهرھىز قويۇشتىنئوچاقنى ساقالپ ، قاراپ دهپ كېتىدۇ ئۆلۈپاشقا كىشى ب يهنه ئۆيده ، شۇقويسا

ئىشلىتىلىپ  كهلگۈسىده ئورۇننىڭ شۇ كېيىن، يهنهبولغاندىن  تىندۇرۇلۇپئوچاق ئورنى . قىلىدۇ

 يهرلهرگه ئېلىنىپ، بۇنداق ئېتىبارغا ئىكهنلىكىئىش  ئۇلۇغ نهزىرىنىڭ ۋه تۇتۇلۇپ نهزهرده قېلىشى

، قىسقىسى. قىلىدۇ ھهزهر تۆكۈشتىن يۇندىالرنى ۋه سۇپاسكىنا ، قىلىشتىن رهتتهكىچىك  - چوڭ

 كهيپىيات كهسكىن ، نهزىرىنىڭساقالپ تۈسىنى سۈرلۈك ئورنىنىڭ نهزىر مهقسهدقىلىشتىن  بۇنداق

  . ئىبارهتقىلىشتىن  كاپالهتلىك بېرىلىشىغا ئېلىپ ئىچىده

قىلىندىغان  ھهدىيه ئالۋاستىالرغا -جىن  ۋه ، ئهرۋاھئىالھ نهزىر: جهھهتته بويۇملىرى نهزىر

باشقا  ئۇندىن. قارىلىدۇ نهرسه، دهپپايدىلىنىدىغان  ئوبيېكىتلىرى نهزىردائىم  نهزىر. نهرسىدۇر

. ئىپادىسىدۇر ئىخالسمهنلىكىنىڭروھىغا بولغان  الرئهجدادئىخالسمهنلىكى، ئىالھقا  كىشىلهرنىڭ ئۇ

 تهلهب قايتۇرۇلىشىنى ئاپهتلهرنىڭ -بااليى  كهلتۈرگهن ئۇالر نهزىر نىسبهتهن ئالۋاستىالرغا - جىن 

 نهزىرتارتىپ ئىنسانالر  ئهزهلدىن ئهمما. نهرسىدۇرئىشلىتىدىغان  ھهرىكهتتهقىلدىغان 

 ئۇالر ئهمهس، بهلكىقارىغان  ئىشلىتىدۇ، دهپئوبيكىتلىرى  نهزىر ئۆزىنى بويۇملىرىنىڭ

 مهسىلهن، قۇربانلىق. قارالغان دهپھىدى  -روھى  ڭبۇيۇمالرنى ئهشۇ دهل نهرسهئىشلىتىدىغان 

 نهزىر ئېشىنىمۇ نهزىر. قىلىدۇئىستىمال  ئۆزىلىرى قىلغۇچىالر نهزىر گۆشىنى ھايۋاننىڭقىلغاندا 
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 يهرده بۇ. ئىشلىتىدۇ كىشىلهرياغنى  چۈچىگهن پۇراتقانداياغ . قىلىدۇئىستىمال  ئۆزلىرى قىلغۇچىالر

  . ئىبارهتياكى ھىدتىن  ، بۇسئىخالستىلۋهت،  – دۇئا يېتىدىغىنىھقا رو، قان يېتىدىغىنىئىالھقا 

، ئاشلىقالرگۆشلهر، ئىچىدىغان  يهپ ئۆزىلىرى كىشىلهر ئومۇمهن جهمئىيىتىده ئىنسانيهت

 خهلقبىر  ئهمما، ھهر. كهلگهنئىشلىتىلىپ  سۈپىتىده بويۇمى نهزىرياغ قاتارلىقالر ، ھاراقمېۋه، 

 نهزىر. ئىشلهتمىگهن سۈپىتىده بويۇمى نهزىر ھهرگىزمۇ سىلهرنىنهر يېمهيدىغان ئۆزلىرى

 بۇيۇمىنى نهزىر دهۋرلهرده ئىبتىدائىيبولۇپ،  ھهرخىل ئۇسۇللىرى ئىشلىتىشنىڭ بويۇملىرىنىڭ

 قويۇپ ئۆڭكۈرلىرىگه ، تاغالرنىڭقويدىغان ئېسىپتاشالرغا دهرهخلهر، قارالغان  دهپئىالھ 

 ئهھۋالالرقويدىغان  قويۇپياقا جايالردا  - ، چهتقىلىدىغان هدىيهھ ھايۋانلىرىغا ، توتېمقويدىغان

 جهسهت بۇيۇملىرىنى نهزىرئاتالغان  ئۈچۈن ئۆلگۈچى دهۋرلهرده ، كېيىنكىسىرت ئۇنىڭدىن. بولغان

نوقتىدىن بىز  مۇشۇ. بولغان مهۋجۇد كۆلهمده كهڭناھايىتى  كۆيدۈرۈش كۆمۇش، بىلله بىلله بىلهن

 ئهڭ ئىچىده بۇيۇملىرى نهزىر. قارىيااليمىز دهپبويىمى  نهزىر يۇملىرىنىبۇ ھهمدهپنهبارلىق 

 قۇربانلىق ئادهم. ھايۋاندۇر ۋه ئادهم بويۇمى نهزىرقارالغان  دهپ لىكمۇناسىبهتئىالھقا  ۋهئاساسلىق 

 ئادهت بولۇپ، بۇنداققىلىدىغان ئىش  نهزىرئىالھقا  ئۆلتۈرۈپ ئادهمنى) Human Sacrifice(قىلىش 

 ئازتېك مهسىلهن، قهدىمكى. ئالغان ئهۋج كهڭ بهكئارىسىدا  خهلقلهر بهزى دهۋرده مكىقهدى

 قېتىمدىالبىر ئۈچۈن،  بېسىش غهزىبىنى خۇداسىنىڭ ئۆز قهبىلىلىرى) بىر تارمىقى ئىندىئانالرنىڭ(

 بهدهۋىي بهزىئافرىقىدىكى  يهنه ئادهتخىل  بۇ. قىلغان قۇربانلىق تۇتقۇننى مىڭ سهكسهن

قىلىش  قۇربانلىق ئادهم ئۇيغۇرالردا. ئىدى ئۆتكهن بولۇپرىم تارىخىدا  هرده، شۇنداقالقهبىلىل

 قۇربانلىق ھايۋان ئهمما. دىيهلمهيمىز نهرسهبىر  ھهقته بۇ شۇڭا. يوق ماتېرىيالمۇ بىرهر ھهققىده

 لگهنكهقوللىنىپ  كهڭ ۋه ياقتۇردىغانئىنتايىن  ئهزهلدىن ئۇيغۇرالر بېرىش نهزىر تهڭرىگهقىلىپ 

بولۇپ،  نهزىرياخشى  ئهڭ مىللهتلهرده تۈركىيقاتارلىق  ئۇيغۇرقىلىش  قۇربانلىقئاتنى . ئادهتتۇر

 تهرىپىدىنمۇئىسالم دىنىي  دهۋرلهرده كېيىنكى ھهتتائىالھنى رازى قىلىش  بوغۇزالپ ھايۋان

. يۈكلهندى دهسۈپىتى پهرزقىلىش  قۇربانلىق مۇسۇلمانالرغىمۇئىسالم دىنىدا . مۇئهييهنلهشتۈرۈلدى

 ئىگهتارىخىي ئىزچىللىققا  ئهنئهنىسىقىلىش  قۇربانلىق ھايۋان كېيىن، ئۇيغۇرالرنىڭ شۇنىڭدىن
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  .قىلماقتا داۋام ھازىرغىچه سۈپىتىده ئادهت

. بار ئادهتلهر پهرھىزلىكبىر قاتار  تۆۋهندىكىدهك ئۇيغۇرالردا ھهققىده بۇيۇملىرى نهزىر

 سۈپىتى بولۇش تۇياقلىقئات توم  يهنى. قىلمايدۇ قۇربانلىقاتنى ئ مهزگىلده ھېيت قۇربان ئۇيغۇرالر

 ئۇنىڭ سهۋهبىدىن تۆھپىسى كۆرسهتكهن بولمىسىمۇ، ئهمما، ئۇرۇشتايىگىلى  گۆشىنى ئۇنىڭ بىلهن

 يهكۈن ئهقلىي(قىلىنغان " ھاالل تهپمه"بولغاچقا  شۇنداق. قارالغان دهپ دۇرۇس يېيىش گۆشىنى

ئاتنى ، قاراپ دهپ يارىمايدۇ ئۈچۈنقىلىش ئالالھ  قۇربانلىقئاتنى ) سانالغان دهپھاالل  بىلهن

. ئىشلىتىدۇ تۆگه ۋهكاال ، قوي كۆپرهك قۇربانلىققا ئۇيغۇرالر. قىلىدۇ پهرھىزقىلىشتىن  قۇربانلىق

 كېسىلىپ قۇلىقىياكى ، يوق قوي ، قۇلىقىچىشى قوي يهتمىگهن يېشىغا تۇغۇت يهنه جهھهتته بۇ

ئايغا توشمىغان  ، ئالتهقوي قويرۇقلۇقئىت ، قوشقار سۇنۇق ، مۈڭگۈزىويق سېلىنغان بهلگه

قارغۇ، ، )بالىسى تۆگه(ئون ئايغا توشمىغان بوتىالق ، ئون ئايغا توشمىغان موزاي، پاقالن ئهركهك

قوي . قىلىنىدۇ پهرھىزقىلىنىشتىن  قۇربانلىقساغلىق قاتارلىقالر  تۇغۇمچان ۋه ھايۋانئاقساق 

قىلىشقا  قۇربانلىققوي  رهڭلىكقارا . قىلىنىدۇ تهلهب بولۇشنىئاق ياكى بوز  يهنه رهڭگىنىڭ

قىلىنىدىغان  قۇربانلىق ئۈچۈنئىالھ بولىدۇكى،  كۆرۈشكه بۇنىڭدىن. قارىلىدۇ يارىمايدۇ، دهپ

  .زۆرۆر بولۇشى بولۇشى، تهندۇرۇستيارىتىلىشتىكى قىياپىتىنى ساقلىغان  ئهسلىي ھايۋان

 قۇربانلىقكاال ، قوي. قىلىدۇ قۇربانلىق يېتىشىچه چامىسىنىڭ ېيتتاھ قۇربان ئۇيغۇرالر

ئىالھقا  قۇربانلىقنىىڭ يهرده بۇ. ئېقىتىدۇقان  بولسىمۇ بوغۇزالپ توخۇ يهتمىگهنلهر قۇربىقىلىشقا 

 تهيياربازاردىن ئېيتقاندا،  مهنىدىن بولۇپ، مۇشۇئاققان قان  ھايۋاندىن شۇقىسىمى  يېتىدىغان

 ھايۋاننى بوغۇزلىنىدىغانقىلغاندا  قۇربانلىق ئۇيغۇرالر. بواللمايدۇ قۇربانلىق گۆش سېتىۋېلىنغان

 چۈنكى. قىلىنىدۇ پهرھىز بېرىشى تۇتۇشۇپ كىشىلهرنىڭباشقا . بېرىدۇ تۇتۇشۇپ ئائىلىدىكىلهر شۇ

 نكېيىبولغاندىن  بوغۇزلىنىپمال  قۇربانلىق. قارايدۇ دهپ كېتىدۇ بۆلۈنۈپ ساۋاپقىلسا  مۇشۇنداق

 شۇڭا. قىلىدۇ پهرھىزچاناپ پارچىالشتىن  ، سۆڭهكلىرىنىپارچىلىغاندا سويۇپ، گۆشىنى ئۇنى

 ناۋادا. ئاجرىتىدۇ ، ئۈگىلىرىدىنچانىماي سۆڭهكنىپارچىلىغاندا  گۆشنى دىگۈدهككىشى  ھهممه

  . ئىكهن تىرىلمهس ئاخىرهتتهمال  ، ئۇقىلمىسا مۇشۇنداق
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 نهزىرمالدا  تېپىلغان بىلهن" ھارام يول" ن، ئومۇمهنقىلسۇ نهزىرقانداق  مهيلى ئۇيغۇرالر

 ئوغۇرلىغان، بۇلىغان، جازانه دېگىنى مۈلۈكمال  تېپىلغان بىلهنھارام يول . چهكلهيدۇقىلىشنى 

 مۈلۈكنى –ئارىلىشىپ قالغان مال  ھهققى ، كىشىلهرنىڭتاپقان سېتىپ نهرسهھارام ، قىلىپ تاپقان

 ئۇيغۇرالر. قارايدۇ دهپالزىم  بېرىش نهزىر بىلهنئىالھقا پاك مال  ئادهتته. كۆرسىتىدۇ پۇلنىياكى 

 يېسىرالرغا -  يېتىم تۆكۈۋهتمهي، ئۇنىقالغان قىسىمىنى  ئېشىپبىلىپ  ئۇلۇغ ئېشىنى نهزىر

قىلىنغان  نهزىر. تىرىشىدۇقويماسلىققا  ئاشۇرۇپ ئېشىنى نهزىر ھهم كىشىلهرمۇ. بېرىدۇتارقىتىپ 

 خهلق. كهلتۈرمهيدۇ شهك ئېتىلگهنلىكىگه مۈلۈكتىنقانداق مال ، نلىقىئوخشىماي قالغا ئاشنىڭ

 نهزىر بىرهيلهن چوڭالردىنئائىلىدىكى  شۇبولغاندا  نهزىرسى ئادهتته، ئۆلۈمئارىسىدىكى بىر 

مال  باھانىسىده بېرىش نهزىر كىشىنىڭ ھهرقانداق يهنه ئۇيغۇرالر. قىلىدۇ پهرھىز يېيشتىن ئېشىنى

 بولۇشنى) بولماقلىق ئۈچۈنال غهرهزسىز، تهڭرى(خالىس  نهزىرىنىڭ. كۆرىدۇن ياما بوغۇزلىشىنى

. قىلمايدۇبىخىللىق  كۆپ كهلگهنده بويۇمالرغائىشلىتىدىغان  نهزىرىگه ئۇيغۇرالر. قىلىدۇ تهلهب

ساتمايدۇ، مالنى  نهرسىلهرنى، چارۋائاتالغان  قۇربانلىققاياكى  نهزىرىگه يهنهباشقا  بۇندىن

قوربانلىقا   يهڭگۈشلهپباشقىنى  ، دهرھالبولسا قالغىدهك ئۈلۈپ ئهگهر. بېرۋهتمهيدۇ باشقىالرغا

 ھهقته بولۇپ، بۇبار ئىش  ئۇيغۇرالردىمۇ قهدىمكى بېقىشمالنى قوربانلىقا ئاتاپ  مهلۇم. ئاتايدۇ

 ۋه قۇتلۇق: ئىزۇق": قالدۇرغان مهلۇمات مۇنداق ده» تۈرك لۇغاتىت دىۋانۇ« كاشغهرىي مهھمۇد

 ئۇنىڭغا. دېيىلىدۇ' ۇقئىز'مال  بېرىلگهن قويۇپئىختىيارىغا  ئۆ ئۇ. نهرسهئىرىملىك نهرسه،  بارهكمۇ

ئاتاپ  نهرسىگه بىرهر ئۇنىئىگىسى . قىرقىلمايدۇ سېغىلمايدۇ، يۇڭى سۈتى ئارتىلمايدۇ، ئۇنىڭ يۈك

"ساقاليدۇ  ئۈچۈن هرلمهقسهدئىالھىي   تهبىئىيكى" نهرسه مهلوم" دىيىلىۋاتقان يهرده بۇ ①.

  .كۆرسىتىدۇ قۇربانلىقنىقىلىنىدىغان 

 بىلهن شهك نهزىرگه ھهرقانداقبولمىغان  ئۈچۈنروھى  ئۆلگۇچىنىڭياكى  تهڭرى ئۇيغۇرالر

 پهرھىزقىلىشتىن  نهزىر بىلهن لهرمهقسهد غهيرى ـ كىشىلهر مهنابولغان  دېمهكچى يهرده بۇ. قارايدۇ

  ، ناۋاداقىلىشتا نهزىرىنى  قانچهقىلىنىدىغان بىر  ئۈچۈن ئۆلگۈچى. ئىبارهت قىلىدۇ، دېگهندىن

                                                        
توم  Iنهشرى، ئۇيغۇرچه، ئاي  – 8يىلى  – 1980نهشرىياتى،  خهلق شىنجاڭ، »تۈرك لۇغاتىت دىۋانۇ«: كاشغهرىي مهھمۇد   ①
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ئايرىم  - ئايرىم  ئۆيىده ھهربىرىنىڭ بالىالرنىڭ لسا، شۇوببالىسى  كۆپ ئادهمنىڭبولغان  ۋاپات

بولىدۇ،  دۇرۇسقىلىش  نهزىر ئۆيىدىال ئۆلگۈچىنىڭ پهقهت. النمايدۇھېسابياخشى  ئۆتكۈزۇش نهزىر

ئائىلىسى بارلىكى كىشى  مۇستهقىل قۇربانلىق ۋه نهزىرىنىدىغان ئالالھ يولىدا قىل. قارىلىدۇ دهپ

 -توپ  ئهتىگهنده ئهرلهر كۈنىده نهزىر. بولىدۇ چوڭراق كۆلىمى بولۇپ، بۇنىڭقىلىدىغان ئىش 

. قايتىدۇقىلىپ  تىالۋهت - يهپ، دۇئا ئېشى نهزىر كېلىپ ئۆيگه ئۆتكۈزۈلگهن نهزىر بولۇپتوپ 

، جىنىس پائالىيىتىده نهزىر. كۈتۈلىدۇئاندىن ئايالالر  كېيىنبولغاندىن  ئۇزىتىلىپ پۈتۈنلهي ئهرلهر

 ئادهتتىكىگه كهيپىيات ۋه تهرتىپلهر جهھهتتىكى ئهقىدىسىدىن ئهخالق،  - يوسۇن، ئهدهپ

قارايدىغانلىقىنى  بىلهن ئهھمىيهت نهزىرىگه خهلقنىڭ بۇ. يۈكسىلىدۇ دهرىجه قانچهقارىغاندا بىر 

  .چۈشهندۈرىدۇ

 ئالغاندهكتىلغا  دايۇقىرىبىز  ئادهتلهر پهرھىزلىكچىراغ پائالىيىتىدىكى  - نهزىر رالرنىڭئۇيغۇ

قىلىپ  چېگرا - چهك ئىسالمىيهتنىچىراق ئادىتىنى  -  نهزىر ئۇيغۇرالرنىڭ. ئهمهس كۆپ ئانچه

 چوقۇنغان لىرىنىڭئهجداد ئۇيغۇرالر بۇرۇنقى ئىسالمىيهتتىن. بولىدۇئايرىشقا  ئىككىگه تۇرۇپ

 ئۆتكۈزۈلگهن شهرىپىگه ، ئۇالرنىڭبولغاچقا كۆپ شهيئى، نهرسىلهر بىلگهن ، مۇقهددهسىالھلىرىئ

 بېرىلىدىغان ئهگىشىپ، ئۇالرغا ئۇنتۇلىشىغا الرنىڭ" ئىالھ" ئهشۇ ئهمما. بولغان كۆپ نهزىرىلهرمۇ

 تهشهببۇسدا ئىسالم دىنى بېرىش نهزىر ئۆلگۈچىگه. يوقالماقتا ۋه يۈزلهندى يوقۇلىشقا نهزىرىلهرمۇ

 بېرىدىغان نهزىر ئۆلگۈچىلهرگهئىلگىرىكى  ، ئۇيغۇرالربىراق بولمىسىمۇقىلىنغان ئىش 

ئهگىشىپ،  يېڭىلىنىشىغا تونۇشنىڭ مهزگىللهرده يېقىنقى. كهلدىساقالپ  داۋاملىق ئهنئهنىلىرىنى

 ىلهنب شۇنىڭ. قوللىمايدىغان بولدى نهزىرنى بېرىلىدىغان ئۈچۈن ئۆلگۈچى كىشىلهر نۇرغۇن

 تۇرمايدىغان بۆلمهيدىغان، چىڭ كۆڭۈل ئۇالرغا سۇسلىشىپ، كىشىلهر پوزىتسىيهبولغان  نهزىرىگه

 كهلگهن ئېلىپچىراق ئىشلىرىغا  نهزىر ئۆزگىرىشىنىڭ دهۋر بۇ. قالدى شهكىللىنىپ يۈزلىنىش

الشقا توپ كۆپرهك ئادهتلهرنى پهرھىزلىك ساھهدىكى بۇبولغاچقا بىز  شۇنداق. تهسىرىدۇر چوڭقۇر

 ئۇ بولسىمۇ، ئهمما ھهدىيه بېرىلدىغانروھالرغا  ۋهئىالھ  ئۆزىچىراق  - نهزىر. بولاللمىدۇققادىر 

 تۈگىتىش ئۇنىياكى  ئېلىشئالدىنى  ، شۇملۇقنىڭيامانلىقتىن ساقلىنىش دهرىجىده مهلۇم يهنه
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ئاكتىپ  س، بهلكىئهمه پائالىيهتال ۋه ئىشهنچ ھالهتتىكىساپ پاسسىپ  ئۇ جهھهتته بۇ. ئىگهرولىغا 

 كهلتۈرۈش، ئۇالرقولغا  رهھمىتىنى تهسىرلهندۈرۈپ، ئۇالرنىڭروھنى  تهڭرىنى( ھهرىكهتھالدىكى 

 - نهزىر شۇڭا. تۇر) ھهركىتىبولغان يامانلىقتىن ساقلىنىش  مۈمكىنچىقىرىشى  كهلتۈرۈپ

امانلىقنى چىقىدىغان ي كېلىپخىالپلىق قىلىشتىن  پهرھىزلهرگه دهرىجىده مهلۇمچىراغالرنى 

  .مۈمكىن ئېيتىش دهپ ئۇسۇلئالدىنى ئالىدىغان  بولۇشىنىڭ پهيدا ئاقىۋهتنىڭياكى يامان  تۈگىتىش

  

  

  

  



  

تهبىئهت ئهشيالىرى ۋه ھادىسىلىرىگه : بۆلۈم. 3

  ئائىت پهرھىزلهر
 ئۆزىدىكىياكى  چهكلىشى ئۆزىنى - ئۆز ـ ئادهملهرنىڭ ئېيىتقاندا، پهرھىز تهھتىدىن - تېگى

 مهنىدىن شۇ. ھهرىكىتىدۇر ۋه پوزىتسىيهسىقىلىش  ھهزهر تۇتىدىغان ئاالمهتلهرگه بىنورمال

 دېگهنلىك بۇ ئهمما. بولىدۇ لىكمۇناسىبهت بىلهن ئۆزى ئادهملهرنىڭ پهرھىز ئېيىتقاندا، ھهرقانداق

 دۇنيادىكى بهلكى. بهرمهيدۇ دېرهك دېگهندىن بولىدۇئاالقىدار  بىلهن پهرھىزلهر ئادهمال پهقهت

ھادىسىلهر، ) بىنورمال نهزىرىده ئېنساننىڭ دېگهنده كهم(بىنورمال  كۆرۈلىدىغان شهيئىلهردهرلىق با

 تۇرمۇشى ئۇيغۇرالرنىڭ تۆۋهنده. بوالاليدۇ مهنبهسىچىقىش  كېلىپ پهرھىزلهرنىڭ ئۆزگىرىشلهرمۇ

 بىلهنمىسالالر  ئهمهلىي ئادهتلىرىنى پهرھىزئاالقىدار  شهئىيلهرگه تۈرلىكئىشلىتىلىدىغان  داۋامىدا

  .قىلىمىز مۇالھىزه

  

  ھايۋاناتقا ئائىت پهرھىزلهر.1
 پائاليهتچان ۋهجانلىق  ئهڭئىنساندىن باشقا  دۇنياسىدىكى تهبىئهتبولسا  ھايۋانات

 كهلگهندىن ئېلىپ خهتهرلهرنى ۋه ۋهھىمهخىل  ھهر تۇرمۇشىغا كىشلهرنىڭ ھايۋانات. شهئىيلهردۇر

. ئىشلىتىدۇ، پايدىلىنىدۇ ئېرىشىدۇ، ئۇالرنى نهپكه نۇرغۇن ردىنھايۋانالئىنسانالر  ، يهنهباشقا

، بولغاچقا مۇشۇنداق. بولمايدۇ قىلغىلىمۇ تهسهۋۋۇرھالىتى  تهبىئهتنىڭبولمىسا  ھايۋاناتقىسقىسى 

 چوقۇنۇش، تىۋىنىش رهۋىشتهئىزچىل  ھايۋاناتقاتارتىپال ئىنسانالر  دهۋرلهردىن قهدىمكى

 مۇقىم تىۋىنش توتېمىغا ھايۋانات دهۋرلهردىكى ئىبتىدائىي. گهنكهل تۇتۇپپوزىتسىيىسىنى 

قۇۋۋىتىگه، سىرلىق  ھايۋاننىڭتارتىپ  دهۋرىدىن ئېكىنچىلىكقىلدىغان  تېرىقچىلىق ئولتۇراقلىشىپ

 ئۇالرنىڭ ھايۋانالر ياۋايىياكى  ھايۋانلىرى ئۆي. ئۆزگهردى ئىشنىشكهئىقتىدارىغا  بېرىش بىشارهت

 ئۇالرغا ئىنساننىڭ ئهمهس، يهنهقاراپال  زىينىگه - پايدا  كېلدىغان ئېلىپ تۇرمۇشقا ئهمهلىي
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 دهپقاراپ ياخشى ياكى يامان  كهيپىياتىغا ، يۆنىلىشپوزىتسىيهسى ۋهھىمىلىك تۇتىدىغان

 تهرىقىسىده بىشارهت ھادىسىلهر، كهيپىياتالربىنورمال  كۆرۈلدىغان ، ئۇالردائايرىلدىغاندىن باشقا

 پهيدا زۆرۈرىيىتىيوقتىش  ئۇسۇلدابىنورماللىقالردىن ئاكتىپ  اقچۈشىنىلىپ، بۇند

 مهۋجۇد شهكلىده ىئېتىقاد ئشهنچى، خهلق خهلق مهدهنيىتىده خهلقنىڭ ئىشهنچ مۇشۇنداق.بولدى

  .ئىپادىلهندى ساھهلىرىده ھهرقايسى بولۇپ، تۇرمۇشنىڭ

  پهرھىزلهرئائىت  قۇشالرغا. 1

  پهرھىزلهرئائىت  قۇشلىرىغا ئۆي) 1(

زامانالردىال  قهدىمكى ئهڭغاز قاتارلىقالر ئىنسانالر توخۇ، ئۆردهك،  ئىچىدهقاناتالر  ئۇچار

 ئۇالر. ھايۋانالردۇر كهلگهنپايدىلنىپ  گۆشىدىن، تۇخۇمىدىن بېقىپ ئائىلىده ۋه كۆندۈرگهن

 هئهن پهرھىزلهرئىچىدىكى بىر قىسىم  بولۇپ، خهلق لىكمۇناسىبهتزىچ  بىلهن تۇرمۇشى كىشلهرنىڭ

  .كهلگهنباغالنغان ھالدا بارلققا  بىلهن شۇالر

توخو . باققان  كۆپتوخونى  ئاساسهنئىقلىم شارائىتىغا  جاينىڭياشىغان  ئۆزلىرى ئۇيغۇرالر

 مۆچهل ئهنئهنىۋى بولۇپ، ئۇيغۇرالرنىڭئاتالغان  دهپ" تاقاغۇ"تىلىدا  ئۇيغۇر قهدىمكى

. ئاتالغان بىلهننامى  نىڭ" توخۇ"ئونىنچىسى  يىلنىڭقىلىدىغان ئون ئىككى  دهۋركالىندارىدىكى 

 - جىن  بولۇپ، ئۇ بويۇمى نهزىرهدائىم ئىشلىتىدىغان  سىھرگهرلىكىدهشامان  قهدىمكى يهنه توخۇ

، قىلىش قۇربانلىق توخۇنىقارا  پائالىيهتلهرده سېھرىي. ئىشلىتىلگهن قوغالشقىمۇ ئالۋاستىالرنى

 داۋامالشتۇرۇلۇپئارىسىدا  ئۇيغۇرالر قهدهرىتىش ھازىرغا ئىشل سىھرگهرلىكتهئىشقىي  تۇخۇمىنى توخۇ

 تاڭ"خورازنى  بولۇپمۇ ئاساسهنقىچقىرىشىغا  توخۇنىڭ يهنه ئۇيغۇرالر. ئادهتتۇر كېلىۋاتقان

 مۇئهييهنلهشتۈرۈلگهنرولى  بېرىش خهۋهر تاڭدىن خورازنىڭئىسالم دىنىدا . قارايدۇ دهپ" ئهلچىسى

 پهرھىزتىلالشتىن  ئۇنى. قىلىدۇ ھۆرمهت بهكمۇخورازنى  ۇيغۇرالرئ تهسىرىدهقاراش  بولۇپ، مۇشۇ

قالىدىكهن، چىلالپ  بىمهھهل ئۇ بولسىمۇ، ئهگهرچىللىشى نورمال ئىش  سهھهرده خورازنىڭ. قىلىدۇ

) چاغدا كهينىدىكى ئۇنىڭ ۋه گۇگۇم( پهيتىده زاۋال مهسىلهن، ئۇيغۇرالر. جورۇلمايدۇياخشىلىققا  بۇ

 دهرھالخورازنى  ھهمده قىلىدۇ پهرھىزقاراپ  دهپبىشارىتى  يامانلىقنىڭ ، بۇنىساخوراز چىلالپ قال
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قىلىش  بۇنداق. قويىدۇ سۈركهپ قېتىم قانچهبىر  گېلىغا ئۇنىڭ تهرىپىنىئارقا  پىچاقنىڭ تۇتۇپ

 بىلدۈرۈش مهنىنى دېگهن" ئۆلتۈرىمهن قىلساڭ شۇنداق قالدىڭ، يهنهچىلالپ  بىمهھهل سهن"

. لىنىدۇھېساب بولۇپچارىسى  تۈگۈتىشنىڭيامانلىقنى  كېلىدىغان ئېلىپ ئۇبىرگه،  بىلهن

 ئۇنىڭ ئهمما. ھادىسىدۇرداتلىشى نورمال ۋاقىلدىشى،  كېيىنكاكىالپ بولغاندىن  مېكىياننىڭ

قايسى  مهيلى ئۇيغۇرالر. بىشارىتىدۇر يامانلىقىنڭئىنتايىن  نهزىرىده خهلقخورازنى دوراپ چىللىشى 

 دهپ كېلىدۇقازا  - بااليى  ئېگىسىگه ئۆينىڭ ، شۇخورازنى دوراپ چىللىسا مېكىيان بولسۇنچاغدا 

 ئېلىپ ئۇ ئۆلتۈرۈش توخۇنى بۇنداق. تاشاليدۇ ئۆلتۈرۈپ دهرھال مېكىياننى ، بۇنداققاراپ

  .لىنىدۇھېساب دهپبىر چارىسى  -بىردىن  ياندۇرۇشنىڭقازانى  -باال  كېلىدىغان

 سۇ توخۇغا ئۇيغۇرالربولغاچقا  شۇنداق. ھايۋاندۇرملىك ئىرى توخۇ ئىشهنچىسىده خهلق

. قىلىدۇ پهرھىزقوغالشتىن  دهپ" تاخ"قالسا  كۆرۈپ توخۇ كېچىده يهنه. قىلىدۇ پهرھىز چېچىشتىن

 توخۇ ئۇ ناۋادا. كىرىۋاالركهن سىياقىغىمۇ توخۇ كېچىده ئالۋاستىالر -قارىغاندا جىن  ئېيتىشالرغا

 توخۇنىڭ ئهمهلىيهتته. ئىكهن كېلهر ئېلىپ زهخمهت -زىيان  ېگۈچىگهد" تاخ"، قالسا بولۇپجىن 

قونداققا  بىلهنال چۈشۈشى قاراڭغۇ ئۇ. ئهمهس مۈمكىن يۈرىشى مېڭىپ بۇياققا - ئۇياق كېچىده

. بهرمهيدۇئارپا  توخۇغا يهنه ئۇيغۇرالر. دۇر" قارغۇسىناماز شام "تىپىك  ئۇ. ئۇخاليدۇچىقىپ 

 پهرھىزلهر مهنىدىكى ھهقىقى بۇالر ئهمهلىيهتته. قارايدۇ دهپ بولىدۇ هچپال بولمايدىكهن، توخۇ

 توخۇ يېزىلىرىدا ئۇيغۇر. چهكلىمىلهردۇر ئهمهلىيبىلىم ئاساسىدىكى  تهجىربىۋى ئهمهس، پهقهت

 قويۇشىكاكىالپ  يهردهباشقا  ئۆيدىن ، توخۇالرنىڭبلغاچقا شۇنداق. بېقىلمايدۇقامىلىپ  كاتهككه

. بار گهپ دېگهن بولىدۇيامان  ئوغۇرلىسا تۇخۇمىنى توخۇنىڭئارىسىدا  خهلق. تۇرىدۇ كۆرۈلۈپدائىم 

 ئالهمده ئۇياكى ، چىقارمىش مۈنهك بېشىغا ئوغۇرلىسا، ئوغۇرلىغۇچىنىڭ تۇخۇمىنى توخۇنىڭ ناۋادا

" چىقىدۇ مۈنهك بېشىغا". قىلىنارمىش مهجبوركاكىالشقا  ئېغىزىدىن تۇخۇمنى ئوغۇرلىغان) ئاخىرهتته(

 مۇبالىغه كېيىنكىسى. نهتىجىدۇر قويۇلغان ئوتتۇرىغائوخشاشلىق پرىنسىپى ئاساسىدا  دېگىنى

  . نهتىجىسدۇر تهشهببۇسىنىڭ تۇرۇشقارشى  بولۇپ، ئوغۇرلىققا
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  پهرھىزلهرئائىت  قۇشالرغا ياۋايى) 2(

 ئورۇن چوڭ تۇرمۇشىدا مهنىۋى ئۇيغۇرالرنىڭ ، ئۇالرباركى قۇشالرمۇ تۇركۇمبىر  شۇنداق يهنه

 پهسىلقارلىغاچ . كهلگهنپايدىلىنىپ  ئۈچۈن هرلtمهقسه ، تۇرلۇكئاسراپ ئۇالرنى تۇتقان، ئۇيغۇرالر

 كىشىلهرنىڭ كېلىدۇ، ھهمده كۆپقارلىغاچ  پهسلىدهياز  يۇرتلىرىغا بولۇپ، ئۇيغۇرالر قۇشى

 مهنپهئهتنغا قارلىغاچنى ئىنسا ئۇيغۇرالر. بالىاليدۇلىپ ېس ئۇۋا ئىچىده پىشايۋانلىرىدا، ئۆي

 پهرھىز قوغلىۋىتىشتىن سالغۇزماي ئۇۋا ئۆيلىرىگه. ئۆلتۇرمهيدۇ ئۇنىقاراپ  دهپ قۇش يهتكۈزگهن

جايالردىكى  بهزى قارىسىمۇ، ئهمما دهپ كىلىدۇ قۇت ئۆيگهسالغان  ئۇۋاقارلىغاچ  ئۇيغۇرالر. قىلىدۇ

 ، ئۇنىسىلىشىغا قاراپ ئۇۋا قايسى جايىغا ئۆينىڭ قارلىغاچنىڭ ئۇيغۇرالر قارىشىچه ئۇيغۇرالرنىڭ

 قارىشىچه ئۇيغۇرالرنىڭ خوتهندىكى ۋه يهركهن ,مهسىلهن. چۇشىنىدۇ ھالهتتهئوخشىمىغان 

قارلىغاچ ئىشىك بىشىغا  ئهمما. بولىدۇباي  ئۆي شۇسالسا  ئۇۋا تهرىپىگهئىچكىرى  ئۆينىڭقارلىغاچ 

ئىچكىرى  ئۆينىڭ لىغاچنىڭقار شۇڭا. جورۇيدۇ دهپ كېتىدۇنامراتلىشىپ  ئۆي شۇسالسا  ئۇۋا

 ئۆيگهبار  ئادهم مۆچهللىكيىالن  قارىشىچه ئۇيغۇرالرنىڭ. كېلىدۇ ھېرىسمهنسىلىشىغا  ئۇۋا تهرىپىگه

دا » ئهنبىيا قىسهسۇل«بولۇپ،  ئىگهتارىخقا  ئۇزاققاراش ناھايىتى  بۇ. ياسىمايدۇ ئۇۋاقارلىغاچ 

ئىمان  بىرلىكىگه ۋهبارلىقىغا  ، ئىالھنىڭياساپ كىمهتوپان باالسىدا زور  پهيغهمبهرنوھ  يېزىلىشىچه

 چوشقىنىڭچاغدا  يۇرگهن لهيلهپ ئۇستىده ، سۇسىلىپ كىمىگه شۇ كىشىلهرنى كهلتۇرگهن

 كىرىشكه سۇ كىمىگه بىلهن شۇنىڭ. تېشىۋىتىدۇ كېمىنىئىككى چاشقان  چۇشكهن بۇرنىدىن

چىقىپ  ئوتۇرىغايىالن ئىزدېگهنده، بىرىنى  ئېتىشكه تۆشۈكنى پهيغهمبهرچاغدا نوھ  بۇ. باشاليدۇ

توپان باالسى . ئېتىدۇ تۆشۈكنى يېتىپ يۆگۈلۈپ تۆشۈككه بىلهن شهرتىئىلىش  يىگۈلۈك

. سورايدۇ بېرىشنى يىمهكلىكلهرنىقىلغان  ۋهده پهيغهنبهردىنيىالن نوھ  كېيىنئاخىرىالشقاندىن 

تاتلىق  ئهڭ گۆشىجانلىقالر ئىچىدىن  دۇنيادىكى )پاشىنى رىۋايهتتهبىر  يهنه( ھهرىنى پهيغهنبهرنوھ 

بىر قىتىمدىن چىقىپ قىنىنى تىتىپ  جانىۋارالرنى ھهممه ھهره. ئهۋهتىدۇ كېلىشكهبولغىنىنى بىلىپ 

 خهۋهرنى ، بۇبىلىپ ئىكهنلىكىنىتاتلىق  ھهممىدىن گۈشىنىڭ ئادهمئاخىرىدا ، كېيىن كۆرگهندىن

 شۇنىڭ. ئېيتىدۇ ئهھۋالنى ئۇنىڭغاقىلىپ  ئۇچراپچقا قارلىغا ۋاتقانداتىeك ئېيتىشقا پهيغهمبهرگهنوھ 
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نوھ  بىلله بىلهن ئۇنىڭ ۋه قويىدۇقىلىپ  كېكهچ ئۈزىۋىلىپ چۇقۇپتىلىنى  ھهرىنىڭقارلىغاچ  بىلهن

 ئىچىدهجاندارالر   ھهممه دۇنيادىكى ۋاكالىتهن ھهرىگهبولغان  بېرىپ، كېكهچيىنىغا  پهيغهمبهرنىڭ

يىيىش نىسىپ  گۈشىنىيىالنغا پاقا  نهتىجىده. ئېيتىدۇ هنلىكىنىئىكتاتلىق  گۇشىنىڭ پاقىنىڭ

 تۇپهيلىدىنخىزمىتى  مۇشۇقارلىغاچ . قالىدۇ قۇتۇلۇپ بولۇشتىن ئوزۇقىبولسا يىالن  بولىدۇ، ئادهم

 ئۇيغۇر رىۋايهت بۇ ①.بولىدۇسالىدىغان   ئۇۋا ئىچىگه ئۆيىنىڭ بولۇپ، ئادهملهرنىڭ ئىززهتلىك

 بولسىمۇ، ئهمما رىۋايهتلىرىئىسالم  مهنبهسى بولۇپ، ئۇنىڭتارقالغان  كهڭ بهكئارىسىدا  خهلق

 تۇرمۇشىدىن ئۇيغۇرالرنىڭ يهنىالئائىت بايانالر  ئىشهنچلىرىگه ئادهتكه، خهلق - ئۆرپ ئۇنىڭدىكى

 دهل ئىشهنچ ھهققىدىكىسالماسلىقى  ئۇۋا ئۆيگهبار  ئادهميىالن يىللىق  قارلىغاچنىڭ. كهلگهن

 خهلقنىڭ بۇ. كهلگهن رىۋايهتتىن ھهققىدىكى ئاداۋىتىھىلىقى  يىالننىڭ لهنبىقارلىغاچ 

  .سهۋهبىدۇربىر  يهنه قىلىشنىڭ ئارزۇسىلىشنى  ئۇۋا ئۆيلىرىگه ئۆز قارلىغاچنىڭ

 ئاساسهن قىسسىلهرگهئىسالمى . قارايدۇ دهپ قۇشئىرىملىك  ھۆپۈپنىمۇ يهنه ئۇيغۇرالر

 بولۇپ، ئۇنىڭغا خىزمىتىده پهيغهمبهرنىڭ سۇاليمان ۆپۈپھ رىۋايهتلىرىدىمۇ ئۇيغۇر بېيىتىلغان

 ئۇيغۇرالردىمۇ قهدىمكى. تهسۋىرلىنىدۇ دهپ تۇنۇشتۇرغان پهرىنى يېرىم ئادهم يېرىمبىلىقىس ئاتلىق 

 ئۇيغۇرالربىر قىسىم  كهلگىچهھازىرغا  ھهتتا. ئىشلىتىلگهن پائالىيهتلهردهتاجىسى سىھرى  ھۆپۈپنىڭ

 قۇيۇپ، شۇپوسمىسىغا تىكىپ  بالىالرنىڭ بوۋاق كىسىۋىلىپ، ئۇنىياكى  پيۇلۇتاجىنى  ھۆپۈپنىڭ

 ئهمهلىيهتته بۇ. قىلىدۇ ئۇمىد بولۇشىنىتاجدار ، دۆلهتمهن، ھوقوقدار كهلگۈسىده بالىالرنىڭ

 ھۆپۈپنى ئۇيغۇرالر. ئهمهس نهرسهقاراشتىن باشقا  سېھرىيغا تايانغان " ئوخشاشلىق پرىنسىپى"

 يۈرگهن، دانالۋاتقانتام ياقىلىرىدا  ، ئهتراپتىكىقاراپ دهپ قالىدۇ بولۇپ ىغانتىترهيدقولى  تۇتسا

 گۈشىنى ھۆپۈپنىڭ ئۇيغۇرالر. قىلىدۇ پهرھىز چۇۋۇشتىن چىقىلمايدۇ، ئۇۋىسىنى ھۆپۈپلهرگه

  .يېمهيدۇ

ئۆلتۈرۈشتىن،  ئۇالرنى. ئاسرايدۇ بهك قۇشالرنىمۇقاتارلىق  ، پاختهكتورغاي يهنه ئۇيغۇرالر

 تىترهشئوخشاشال قولى  تۇتۇش ئۇالرنى. قىلىدۇ پهرھىزئويناشتىن  تۇتۇپبالىلىرىنى تىن، يېيېش

                                                        
، - 53نهشرى، ئۇيغۇرچه، ئاي  – 3يىلى  – 1988شرىياتى، نه ئۇيغۇر قهشقهر، »ئهنبىيا قىسهسۇل«: رهبغۇزى نهسرىددىن   ①
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 تورغاينىڭ ۋه پاختهك يهنهئارىسىدا   خهلق. چهكلهيدۇبالىالرنى  دهپ بولىدۇ سهۋهب كىسىلىگه

قىلسا  مۇشۇنداق. بار ئادهتقىلىدىغان  پهرھىز چېقىۋىتىشتىن ۋه ، تۇتۇشتىنقاراشتىن تۇخۇمىغا

 يۈزىده تۇخۇملىرى پاختهك ۋه تۇرغاي ئهمهلىيهتته. ئىكهن چۈشهر سهپكۈن يۈزىگه كىشىنىڭ ۇنداقش

 شۇ يۈزىگه بويىچهپرىنسىپى  ئۇچرىششقاراشالردا  قىيۇقىرى بۇ. بار) قارا داغ( سهپكۈن نۇرغۇن

 قۇشالرنى مهقسهدبىر  يهنه بۇنىڭدىكى. ئاساس بولغان تهسسهۋۋۇرىغا كۆچۈشى سهپكۈنلهرنىڭ

ياخشى چارىسى  ئهڭ ئاشۇرۇشنىڭ ئهمهلگه نىمهقسهد بۇ پهرھىزلهر قىدهكيۇقىرىبولۇپ، ئاسراش 

  . كهلگهنرول ئويناپ  سۈپىتىده

 ئۆلتۈرۈشتىنبالىلىرىنى  قۇش ئۆلتۈرۈشتىن، بولۇپمۇ قۇشنى ھهرقانداقباشقا  يهنه ئۇيغۇرالر

 قالىسهن، ئاخىرهتته يېتىم بالدۇر ئاناڭدىن -ئاتا قىلساڭ،  شۇنداق"بالىالنى چهكلىنىپ، قاتتىق 

، قىسقىسى. چهكلهيدۇ يهتكۈزىشتىن زهخمهت -زىيان  قورقۇتۇپ، ئۇالرغا دهپ" قالىسهنقىساسىغا 

  .تهرهپتۇرئايالنغان بىر  ئهنئهنىسىگه خهلقىنىڭ ئۇيغۇر ئۆتۈش بىلله بولۇپئىناق  بىلهن قۇشالر

 ئادهتلىرىئىرىملىك  كېلىۋاتقان شتۇرۇپداۋامال قهدهرھازىرغا  ھهققىده قۇشالر ئۇيغۇرالرنىڭ

. مۈمكىن بولۇشىمول  ۋه كۆپ تېخىمۇ بۇ دهۋرلهردهئىلگىرىكى بولۇپ،  قىالريۇقىرى پهرھىزلىرى ۋه

. كۆرهلهيمىزئىچىدىن  رىۋايهتلىرى خهلقئىرىملىك قاراشالرنى بىز  نۇرغۇن ھهققىدىكى قۇش يهنه

 قاراشالرمۇ خۇراپىيئائىت  ، قۇشالرغاغا ئوخشاشقاراشالر ۋه ئادهتلهر خۇراپىيبارلىق  دهرۋهقه

 ، مىللهتبىرلىشىپ بىلهنئىستىتىك قارىشى  خهلقنىڭ ئهمما. بارىدۇيوقىلىپ  تهدرىجىي

 مۈمكىنتاشالش  سۈپۈرۈپ يۇلىالقاراشالرنى بىر  قىدهكيۇقىرىبىر قىسىمىغا ئايالنغان  مهنىۋىيىتىنىڭ

 ئۇزاققىچه قاراشالرنىڭخىل  بۇ. يوق زۆرۆريىتى قھېچقاندا قىلىشنىڭمۇ ئۇنداق بولمايدۇ، ھهم

ئامىلالرنى  مۇۋاپىق ئهقىلغه دهرىجىدىكى مۇئهييهن ئۇالردىكى ۋه تۇرىدىغانلىقى بولۇپ مهۋجۇد

  .پوزىتسىيهمىزدۇر تۇتىدىغان ئادهتلهرگه پهرھىزلىك ھهققىدىكى قۇشالرقىلىش  ئېتىراپ

  پهرھىزلهرچاھارپايالرغا ئائىت  .2

  پهرھىزلهرئائىت  لىرىغاھايۋان ئۆي) 1(

، مۈشۇك، ئىت، ئۆچكه، قوي، كاال، ئات كۆندۈرگهن كىشىلهر ئاساسهن ھايۋانلىرى ئۆي
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كۈچىدىن،  ھايۋانلىرىنىڭ ئۆي تۇرمۇشتا كىشلهر. كۆرسىتىدۇ ھايۋانالرنىقاتارلىق  قېچىر

چاشقان  ،ساقالشقا ئۆي بهزىلىرىنى. پايدىلىنىدۇقىغىدىن  ھهمده يۇڭىدىن ۋه گۈشىدىن، تېره

روللىرىنى  ئۆزلىرىنىڭ ساھهلىرىده ھهرقايسى تۇرمۇشنىڭ ، ئۇالرقىسقىسى. ئىشلىتىدۇ تۇتۇشقا

. بۆلىدۇ كۆڭۇل ئاالھىده كۆپهيتىپ، ئۇالرغابىقىپ  ھايۋانلىرىنى ئۆي كىشىلهر. قىلدۇرىدۇجارىي 

خاس  ئۆزىگه مىللهتنىڭ ھهرقايسى ھهققىدهبىقىش  ۋهئاسراش  ئۇالرنىبولغاچقا  شۇنداق

بىلىش قارىشى  مۇقهددهس ھايۋاننىقالغان  دهۋرلهردىن ، قهدىكىبولغاندىن سىرت تهجرىبىلىرى

 ئورۇن مۇھىم ئىچىده ئادهتلىرى - ئۆرپ مىللهتنىڭ پهرھىزلهرچىققان بىر قاتار كېلىپ  تۇپهيلىدىن

  .تۇتىدۇ

 ھايۋىنىغا يئۆ كۆندۈرۈپ ھايۋانالرنىزاماندىال بىر قىسىم  قهدىمقىناھايىتى  ئۇيغۇرالر

، قىچىر، ئېشهك، كاال، قوي ئىچىده ھايۋانالر بۇ. كهلگهنپايدىلىنىپ  ئۇالردىن ۋه ئايالندۇرغان

 بولۇپ، ئهمهلىي ھايۋانالر تۇرغان ئورۇندائاساسىي  مۇشۇك ۋهئىت  تۆگه، شۇنداقال ۋه ، ئۆشكهئات

 نۇرغۇن ، ئۇالرنىڭقاباش قىلدۇرغاندىن خىزمهت ئۆزلىرىگه ھايۋانالرنى بۇ كىشىلهر تۇرمۇشتا

ئاالقىدار  ھايۋانالرغا بۇ. چۈشهندۇرىدۇ تهسۋىرلهپ تۈسته رىۋايهتلىكقىلىقلىرىنى پائالىيهت، 

 بهزىسى پهرھىزلهنىڭ بولۇپ، بۇنداقئىپادىلىنىدىغان  شهكلىده پهرھىزقىسمى  كۆپ ئادهتلهرنىڭ

بىر قىسمى  يهنه. لىكۇناسىبهتم بىلهن ئۇلۇغالش ھايۋانالرنى ئهشۇ ئۈچۈن، بهزىسى مهقسهد ئهمىلىي

  .پوزىتسىيىسىدۇرقىلىش  ھهزهر تۇتۇلىدىغانقارىتا  ئهھۋالالرغابىنورمال  كۆرۈلگهن ھايۋانالردا ئهشۇ

 بولۇپ، ئۇيغۇرالر ھايۋان تۇتقان ئورۇنئاساسلىق  ئىگىلىكىده چارۋىچىلىق ئۇيغۇرنىڭقوي 

 ھۆرمهت ئۇنىڭغا سهۋهبىدىنسلىتى رايىش خ يۇۋاش قوينىڭ. كۆرىدۇ، قهدىرلهيدۇقوينى ياخشى 

قوينى  ئۇيغۇرالر. بار پهرھىزلهربىر قىسىم  مۇنداققويغا ئاالقىدار  ئۇيغۇرالردا. قارايدۇ بىلهن

، قوينى مىنىش. جورۇيدۇ دهپ  بولىدۇ توكۇر پۇتى تهپكۇچىنىڭقىلسا  تهپمهيدۇ، مۇشۇنداق

قوينى تىلالش بولسا . قىلىنىدۇ پهرھىز ئۆتۈشئالدىن  ئۇنىڭ  بۇغۇزلىغاندا ، ئۇنىتارتىش يۇڭىدىن

  .قارىلىدۇ دهپناھايىتى يامان 

 ئىچمهك، كۆن – يىمهك ۋه ئهمگىكى دېھقانچىلىق تۇرمۇشىدا، جۈملىدىن ئۇيغۇرالرنىڭكاال 
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 ، ئهممامىسالى چىدامچانلىقنىڭ ئۇيغۇرالرداكاال . كهلگهن بولۇپ مهنبه زۆرۆر سانائىتىده خۇرۇم –

 ئهمگىكىده ئېرىق – ئېتىزكاال . قارىلىدۇ دهپ سىموۋولىدۇر ڭ، ئاڭقاۋلىقنىڭدۇتلۈكنى بهزىده ئۇ

. شهكىللهندۇرگهن ئادهتلىرىنى پهرھىز مۇنداقكالىغا ئائىت  ، ئۇيغۇرالربولغانلىقتىن زۆرۈرناھايىتى 

 تىۋىلغا بهرسه، بۇرنىغا بىدهكالىغا  پهسلىدهياز ، تىللىسائۇرسا، قوش كالىنى مهسىلهن، 

 مۇڭگۈزىگه كالىنىڭ"، قارىغاندىن باشقا دهپ بولىدۇيامان  ھهيدىسه يهر بىلهنكاال  مىگهنئۆتكۇزۈل

 مۈڭگىزىگه كالىنىڭ". چهكلىنىدۇ ئۇرۇش مۈڭگۈزىگه كالىنىڭ دهپ "سىرقىرايدۇ ئۇرسا، تۇيىقى

ۇپ، بولئايلىنىپ قالغان  تهمسىلگه يهنهئارىسىدا  خهلق ئىباره بۇ دېگهن" سىرقىرايدۇ ئۇرسا، تۇيىقى

ئۇچرىغاندا،  زهخمهتكه - كىشى زىيان  تىكىمۇناسىبهتيىقىن  بىلهن ئۆزى كىشىنىڭ بىرهر ئۇ

 زېمىننى ئهفسانىلىرىده ئۇيغۇر قهدىمكى يهنهكاال . ئېيتىلىدۇقارىتىپ  قايغۇرىدىغانلىقىغا ئۆزىنىڭمۇ

 يهر ىگهندهيۆتك يهرنى مۇڭگىزىگهبىر  يهنه مۇڭگۈزىدىنبىر  بولۇپ، ئۇ مهخلۇق تۇرغۇچى تېرهپ

  .ئىكهنچىقار كېلىپ  تهۋرهش

بولۇپ،  ھايۋانئىشلىتىلىدىغان  كۆپقاتناش ئىشلىرىدا ، ئىشلىرىدا دېھقاچىلىقبولسا  ئېشهك

" ھاالل ، كۈچىھارام ئۆزى ئېشهكنىڭ"ئارىسىدا  خهلق شۇڭا. يېمهيدۇ گۆشىنى ئېشهك ئۇيغۇرالر

" بۇالر داۋا كېسهلگهقىرىق خىل  سۈتى ېشهكئ"بىر قاراشقا ئاساسالنغاندا  يهنه. قاراش بار دېگهن

 سۈتىنى ئىسهكگىرىپتار بولغاندا  كېسهلگه ئېغىر كىشىلهر بهزىقاراش ئاساسىدا  مۇشۇ. ئىكهن

 ئېشهكنى يهنه ئۇيغۇرالر. بولغان مهۋجوتساندا  -ئاندا  دهۋرلهردهئىچىدىغان ئىشالر ئىلگىرىكى 

 دهۋرلهردهئىلگىرىكى : مۇنداقچىقىشى كېلىپ  دهتنىڭئا بۇ. قىلىدۇ پهرھىزمىنىشتىن قاتتىق  تهتۈر

سۈرتۈلۈپ، قارا  يۈزىگه كىشىلهرنىڭقىلغان  ، ئۇغرىلىقزىنا قىلغانبويىچه،  شهرىئىتىئىسالم 

كىشى  بۇ. قىلدۇرۇالتتى ئىبرهتسازايى قىلىپ  ئالهمگه مىندۈرۈلىپ، خهلق تهتۈر ئېشهككهئاندىن 

 ئهھۋالغاخىل  ئهشۇمىنىش  تهتۈر بولۇپ، ئېشهككهىسى ئىپاد رهسۋالىشىشنىڭئىنتايىن  ئۈچۈن

ئىغىنغان  ئېشهكئارىسىدا  ئۇيغۇرلىرى ئاقسۇ. قىلىنغان پهرھىز چۈشىنىلگهن، شۇڭا تهققاسلىنىپ

 بۇنداق كىشىلهر. بار ئادهتقىلىدىغان  پهرھىز دهسسهشتىن يهرنى ئۈتۈشتىن، شۇئاتالپ  يهردىن

 ئاڭقاۋلىققا، دۆتلۈككه ئېشهكنى بۇ. ماڭىدۇ قۇيۇپ ۇكۈرۈپتقاراپ  دهپ ، بۇلغانغانناپاك يهرنى
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  .ئىگه بىردهكلىككه بىلهن ئهھۋالقىلىدىغان  سىموۋول

 ئىگه تۈسكهئىالھىيلىق ، بولغان سازاۋهر ئۇلۇغالشقا ئهڭئات  ئىچىده مىللهتلهرتىللىق  تۈركىي

 ئىگه خىسلهتكهسىرلىق ئاتنى  ھهم مىللهتلهرده  نۇرغۇنباشقا  دۇنيادىكى. ھايۋاندۇر مۇقهدهس

بولۇپ،  ھايۋان يۇقىرى ھهممىدىنئورنى  ئىچىدهئات چاھارپايالر . مهۋجۇد ئهھۋالقارايدىغان  دهپ

، ئىشلىتىپال قالماستىن ئىچمهكته - يېمهك ۋهدىھقانچىلىق ، قاتناش ئۇ. چوڭدۇر بهكرولى  ئۇنىڭ

 قارىشىچه خهلقلهرنىڭتىللىق  ىيتۈرك. ئهمهس مۇستهسنائاتتىن  ئۇرۇشلىرىزامان  قهدىمكى مۇھىمى

 ۋه قىالاليدۇ، سۆزلىيهلهيدۇ تهپهككۈر بولۇپ، ئۇ ھايۋانئوخشاش روھى بار  ئادهمگه خۇددىئات 

. قۇتقۇزىدۇ خهتهردىنئىگىسىنى بولۇپ، ئاخىر سادىق  -باشتىن  ئىگىسىگه ئۇ. يىغلىيااليدۇ

 دهپئىالھى ئات  بولۇپ، ئۇقىلغان  ممۇجهسسه كۆپ تېخىمۇ ئۆزىده خىسلهتلهرنى بۇئاق ئات  بولۇپمۇ

 مۇناسىپ ئهڭياغىش قىلشقا  تهڭرىگهئات  ئىشهنچىسىده ئۇيغۇرالرنىڭ قهدىمكى. قارالغان

ئات . قىلىنغان قۇربانلىقئات  مهخسۇسقىلىنغان ياغىشتا  تهڭرىگه بولۇپ، كۆك ھايۋان كېلىدىغان

ئات  سهھىپىلهردهبىز ئىلگىرىكى . انسانالغ بويۇم ئېسىل ئهڭ ئىچىده بويۇملىرى دهپنه ھهم يهنه

 ئۇيغۇرالر شۇڭا. ئىدۇقھارام قىلىنمىغانلىقنى تىلغا ئالغان  چهكلهنگهنلىكى، ئهممايىيىش  گۈشىنى

ئاتنى  قۇربانلىقالرغىال ۋهياغىش  دهبىدىلىك ئهڭ پهقهت. يىمهيدۇ ئۆلتۈرۈپئاتنى  ئهھۋالدا ئادهتىكى

 ، زىرائهتلىرىياغماي يامغۇر مهزگىل ئۇزۇن ئۇيغۇرالر رايونىدىكى مهسىلهن، قۇمۇل. بوغۇزاليدۇ

ھازىرغا  تىلهشنى يامغۇرقىلىپ  قۇربانلىقئاق ئاتنى  پهيتلهتده خهتهرلىك دېگهن كېتهي قۇرۇپ

ياخشى ئات ياكى ياخشى  جهھهتته، ئۇيغۇرالرئاتنى مىنىش . كهلگهن ئهتكۈزۈپ داۋام قهدهر

 ئايالالرنىڭقىلسا  ئىشهنچىسىده، بۇنداق خهلق. هرمهيدۇب مىنىشىگه ئايالالرنىڭئاتنى  كۆرىدىغان

 ئهمهلىيهتته. قاالرمىش تۇرۇپ تۆۋهنپىرى  ئاتنىڭياكى بېسىۋاالرمىش، پىرىنى  ئاتنىڭپىرى 

 سهۋهبىدىن، ئۇالرنىڭقاراش  دهپئايالالرنى ناپاك  ئهمهس، بهلكى بۇ مهنا تۈپ بۇنىڭدىكى

ئاتنى  ئۇيغۇرالر. بار تهرهپمۇبىر  ئىبارهت هكلهشتىنچمىنىشىنى  ئۈستىگهئات  ھايۋان مۇقهددهس

 مهنمهسلىك تهتۈر ئېشهكنى ئهھۋال بۇ ئهلۋهتته. قىلىدۇ پهرھىزمىنىشتىن  تهتۈر مىنگهنده

 مېنىشنى يېنىدىن ئوڭ ئاتنىڭ مىنگهندهئات  يهنه. ئوخشىمايدۇ مهنىسىگه پهرھىزىنىڭ
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تۇرۇپ، ئىھتىياجىدىن چىقىپ  باشقۇرۇشئاتنى  بىلهن كىشلهر.بار ئهھۋالالرمۇ چهكلهيدىغان

 نۇقتىسدىنئوخشاش ئاتنى ئاسراش  مۇشۇنىڭغا. قارايدۇ دهپمۇ" يامان مىنسهقامچىسىز ئات "

 –ئوت  مهزگىل چاپتۇرماسلىق، ئۇزۇنئاتنى تىز  سېمىز چهكلىملىكلهردىن قۇيۇلغان ئوتتۇرىغا

ئاتنى  كهلگهن يېڭى سهپهردىن ،چىقماسلىق سهپهرگه ئۇزۇنباققان ئاتنى مىنىپ  بىلهن خهشهك

 بوغۇز تويغىچه ئۇالرغا. ئاسرايدۇ بهكمۇمىنىدىغان ئاتنى  ئۇيغۇرالر. قاتارلىقالر بار سۇغارماسلىق

 –ئاتنى پات بېرىپ،  ئېتبار گۈزهللهشتۈررۈشكىمۇتاشقىي قىياپىتىنى  ، ئۇالرنىڭسىرت بهرگهندىن

 ئاتنىڭ يهنه ئۈچۈن شۇنىڭ. تۈزهيدۇتاراپ  نى، قۇيرۇقىيايلىرىنىتۇرىدۇ، تۈكلىرىنى،  يۇيۇپپات 

 ئاتنىڭ. قىلىدۇ پهرھىز قويۇشتىنقىلىپ  سولتهك ئۇنى كېسىپ كېسىشتىن، قۇيرۇقىنىيايلىرىنى 

بولغان بارلىق  لىكمۇناسىبهت بىلهنئات ئهگىشىپ،  كۆتۈرۈلۈشىگه يۇقىرى ئورنىنىڭ مۇقهدهسلىك

 ئورۇنقاتارىدىن  نهرسىلهر خاسىيهتلىك نهزىرىده كىشلهر جابدۇقلىرىمۇئات  نهرسىلهر، جۈملىدىن

 ھاقارهتلىكقانداق  ھهربولغان  نهرسىلهرگه خاسىيهتلىك بۇ ، كىشلهربولغاچقا شۇنداق. ئالغان

ئات ئۇرۇشتىن، ئاتنى  بىلهن يۈگهن مهسىلهن، ئويغۇرالر. چهكلهيدۇ قهتئىي ھهرىكهتنى

. قىلىدۇ پهرھىز بېرىشتىن ئارىيهتىالرغا ئات قامچىسنى باشقئۈتۈشتىن، ئاتالپ  جابدۇقلىرىنى

ئاتنى ، سوراپ قالسا بىرهرسىئاتنى  كېلىۋاتقانئىشلىتىپ  بۇيان ئۇزۇندىن ئادىتىده كىشلهرنىڭ

توغرا  بېرىشكهقامچىنى  ئهگهر. بهرمهيدۇقامچىسنى  بهرسىمۇ، ئهمما بىلهن جابدۇقلىرى -  ئېگهر

 ئاتنىڭ ئادهتته شۇڭا، ئۇيغۇرالر. كېتهركهن ىپئېلئامىتىنى  ئىگىسنىڭ ئۆزئات ، قالسا كىلېىپ

بولۇپ،  نهرسه سۈرلىكئات قامچىسى  نهزىرىده ئۇالرنىڭ ساقاليدۇ، چۈنكى ئاالھىدهقامچىسنى 

 بېشىغاقالغان ئاتلىقالر  يېتىپدالىدا شۇڭا، . قارىلىدۇ دهپ بولىدۇ قورقۇتقىلىيىالننى  بىلهن ئۇنىڭ

 ئۇ( ئېگىرىده ، ئاتنىڭقاراپ دهپئايالالرنى ناپاك  يهنه رالرئۇيغۇ. ياتىدۇ قويۇپئات قامچىسىنى 

تارتىپ ئرىملىك  قهدىمدىنئات . چهكلهيدۇ ئۇلتۇرۇشنى ئۇالرنىڭ) كېيىنمۇ قۇيۇلغاندىن يهرگه

 داۋاالش ئهمچىلىكته، سېھرىيخىل  ھهر ئهزالىرىنى ئاتنىڭ ، ئۇيغۇرالرقارالغانلىقتىن دهپ نهرسه

قىلى  قۇيرۇقىنىڭ ئاتنىڭ داۋاالشتا سۆگهلنى مهسلهن، ئۇيغۇرالر. نكهلگهئىشلىرىدا قوللىنىپ 

 ئۆلۈپ ئۆزىياكى  بولسۇنئات  بوغۇزالنغان مهيلى. چۈشۈرۋېتىدۇ ئۇنىباغالپ  سۆگهلنى بىلهن
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 ئاتنىڭ بۇنداق ئۇيغۇرالر. قىلىدۇ پهرھىز تاشلىۋېتىشتىن بېشىنى بولسۇن، ئۇنىڭقالغان ئات 

ساقلىنىشقا  تېگىشتىن" كۆزيامان "قويۇپ،  ئېلىپ ئۇچىغا رىخىنىڭدهئالما  ھۇيلىدىكى بېشىنى

كېيىن، قويغاندىن  تېڭىپ پۇتىنى ئادهملهرنىڭ كهتكهن سۇنۇپ ، پۇتىباشقا بۇنىڭدىن. ئىشلىتىدۇ

قاراپ ئىرىم  ۇدهپساقالنغىلى بولىد  كېتىشدىن چۈچۈپ پۇتنىڭئارتىپ قويسا  يۈگىنىنى ئاتنىڭ

 ئاتنىڭ ئادهتتىن كېتىدىغانئوخشاپ  مۇشۇنىڭغا خۇددىئارىسىدا  نىڭئۇيغۇرلىرى قۇمۇل. قىلىدۇ

ئاغرىقىنى  ، پۇتقاراپ دهپ داۋااليدۇ كېسهل يوقۇتۇپيامانلىقنى  سۆڭىكىنى پۇتىنىڭئالدى 

 پۇتىدىن ئۇنىڭياكى  تېزىكى ئاتنىڭ ئىشهنچىسىده خهلق. بار ئادهتئىشلىتىدىغان  داۋاالشقا

كىچىك بالىالرغا ئاچ كىرىپ قالغاندا  نهرسىلهر بۇ شۇڭا. ئىگه ۇۋۋهتكهق ئهملىك اليمۇقالغان  چۈشۈپ

 دهپ ئىگه قۇۋۋهتكه سېھرىي جابدۇقلىرىمۇ ئاتنىڭ ھهتتا ئۇيغۇرالردا. ئىشلىتىدۇئاشالشقا  ئۇالرنى

 ئېغىزدۇرىقى ئاتنىڭ ئېغىزىغا بالىالرنىڭيارا چىقىپ قالغان كىچىك  جاۋغىيىغا: مهسىلهن. قارىلىدۇ

 تهدبىر ئهشۇنداقكىچىك بالىالرغا ، قاراپ دهپ كېتىدۇيارا ساقىيىپ  چىشلهتسه، شۇنى  )يۈگهن(

قارىتا  ، ئۇنىڭغابىلىپ مۇقهددهسئاتنى ، قىسقىسى. مهۋجۇد ھېلىھهم ئادهتقوللىنىدىغان 

ئاكتىپ  جابدۇقلىرىنى ھهم ئهزالىرى ئاتنىڭ ۋهقىلىش  پهرھىز ھهرىكهتتىن ھاقارهتلىك ھهرقانداق

  . تهرهپتۇرقوش  ئادهتلهردىكىئىشلىتىش ئاتقا ئائىت ئىرىملىك  ته) ئهمچىلىك( رلىكسېھىرگه

 نهزىرىده ئۇيغۇرالرنىڭ. ھايۋىنىدۇر ئۆي مۇھىم كهلگهنپايدىلىنىپ  بېقىپ ئۇيغۇرالر تۆگه

 تۆگىگه بىلهنقىسىمىدا ھامىلىدار ئايالالر » پهرھىزلىرى تۇغۇم«بىز . ھايۋاندۇرئىرىملىك  تۆگىمۇ

 تۆگهباشقا  ئۇندىن. ئىدۇق ئۆتكهن كۆرسىتىپ ئادهتلىرىنى پهرھىز قىىسمهن لىكىبهتمۇناس

 ئهمهلىيئائىت بىر قاتار  بېقىشقا تۆگه ئويغۇرالردا. ھايۋاندۇر ئۇلۇغالنغان مهنبهلهردهئىسالمىي 

 بىلهن سۇئىسسىق  ، تۆگىنى تهشمهسلىك پهسلىدهياز  بۇرنىنى مهسىلهن، تۆگىنىڭ. بار  چهكلىملهر

 بۇغۇزالشتا ئادهتتىكىچهقىلىشقا ياكى  قۇربانلىق تۆگىنى ئويغۇرالر. دېگهندهك سۇغۇرماسلىق

 بىلهن سۈرۈشپىچاق  يهرگهئىككى  ئۇنى بۇغۇزلىمايدۇ، بهلكى بىلهنبىر پىچاق بولسۇن، 

بوينىغا بىر پىچاق  ئۇنىڭبولغاچقا  ئۇزۇنبوينى  تۆگىنىڭ مهقسهدقىلىشتىكى  بۇنداق. بۇغۇزاليدۇ

 قائىدىسگه بۇغۇزالشمال  ئويغۇرالرنىڭ بۇ. كېتىدۇپات چىقماي قىينىلىپ  جېنى تۆگىنىڭ گهندهسۈر
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تىگىشتىن  كۆز ، ئۇنىقاراپ دهپ نهرسهئىرىملىك  يۇڭىنى تۆگنىڭ يهنه ئويغۇرالر. كهلمهيدۇماس 

  . ئىشىلىتىدۇساقلىنىشقا 

. قىلىدۇ رىئايه لهرگهپهرھىز بهزى ئۇسۇلىدىمۇ بۇغۇزالش ھايۋانالرنىھاالل  ئۇيغۇرالر

 ، سهتقاسساپالر مال سويغاندا پايدىسىز"ئېيتىلىشىچه،  ده» رىسالىسىدهقاسساپلىق «مهسلهن، 

 بۇغۇزالشتىن، ھهمدۇمال  تۇرۇپباغلىماي  پۇتىنى بۇغۇزالشتىن، مالنىڭمال  تۇرۇپقىلىپ  گهپلهرنى

 يهنه بۇغۇزلىغاندامال  ۇرالرئۇيغ ①."الزىم چهكلىنىشى بۇغۇزالشتىنمال  تۇرۇپ ئۇقۇمايسانا  -

 سۈرگهندهپىچاق قۇيۇپ، بوش  پۇتىنىبىر بۇغىدۇ،  پۇتىنىال ، ئۈچبوغماي پۇتىنى ھهممه مالنىڭ

 بىلهنالبىر پىچاق  سۈرگهندهمالغا پىچاق تهرهپتىن، بىر  يهنه. قويىدۇيول  تېپىچهكلىۋېلىشىغا

 سۈركهشتىن تهكراربوينىغا  النىڭم ئۇنى قويۇپگال پىچاق ئىشىلتىپ ئۈزۈۋېتىشتىن،  يۇلۇنىنى

بولغاندىن  ئېقىپ تولۇققان ئۈزۈپ،  تۇمۇرىنى بۇيۇن سۈرۈپالبىر پىچاق  بهلكى. قىلىدۇ پهرھىز

 زىياده مالنىڭ مهقسهدقىلىشالردىكى  بۇنداق. ئۈزىدۇ سۆڭىكىنى ۋه يۇلۇننىئاندىن  كېيىن

 كېلىشىتوغرا  ئۆلچىمىگهللىق قائىدىسىدىكى ھاال ئىسالمىيهت گۆشىنىڭ ، ئۇنىڭقىينالماسلىقى

  .ئۈچۈندۇر

 ئهنئهنىسىگه ئوۋچىلىق بولۇپمۇ. ھايۋاندۇربولغان ئاالقىسى زىچ بولغان  بىلهن كىشىلهرئىت 

 ئۇۋئىتنى  ئۇيغۇرالر. لىنىدۇھېساب ھايۋىنى ئۆي ئېتىبارلىق ئاالھىدهئىت مىللهتلهرده،  ۋه يۇرت ئىگه

 زۆرۈرىيهتلهر يۇقىرىقى ئهمما. ئىشلىتىلىدۇقوغداشقا  بۆرىدىن مالالرنى ، چارۋابىقىشقا ئوۋالشقا، ئۆي

 پهرىشته ئۆيگهئىت باققان  ھهدىسلهردهبىر قىسىم  يهنه. باقمايدۇئىت  ئادهتتهبولمىسا 

 بېقىشنىئىت  ئۇيغۇرالر تۈپهيلىدىن ئهقىدىلهر بولۇپ، مۇشۇنداق يېزىلغان كىرمهيدىغانلىقى

پاك  يۇسىالقىتىم  ئۈچ قۇمۇچالرنى -ياالپ قويغان قاچا  ايۋانالرھباشقا ھاالل . قىلمايدۇ تهشهببۇس

 يۇمىغىچهقىتىم  يهتته قۇمۇچنى - ئىت ياالپ قويغان قاچا  ئىشهنسىمۇ، ئهممابولىدىغانلىقىغا 

 قۇيۇشنىياالپ  نهرسىلهرنىئىشلىتىدىغان  ئادهم تىن، ئىتنىڭسهۋهب مۇشۇ. قارايدۇ دهپ پاكالنمايدۇ

 ھهدىسلىرىده پهيغهمبهرنىڭ مۇھهممهد. كىرگۈزمهيدۇ ئىچىگه ئۆيئىتنى ، سىرت چهكلىگهندىن

                                                        
 - 1نهشىرى، ئۇيغۇرچه، ئاي - 12يىلى - 1988نهشىرىياتى،  ئۇيغۇر قهشقهر، »رىسالىلىرى كهسىپ - ھۈنهر ئۇيغۇر قهدىمكى«   ①

  .بهت- 122، قىسىم- 1، قىسىم
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توپا چايقىۋېتىپ،  بىلهن سۇ قېتىم يهتته ، ئۇنىقاچىنى ئىت ياالپ قالغان بولسائېيتىلىشىچه، 

  .بولىدۇ ئىشلهتسه كېيىن سۈرتىۋهتكهندىن قېتىمبىر  بىلهن

 تۈكۈرسهئىتقا "مهسىلهن، . بار رمۇپهرھىزله خۇراپى قىسمهنئىتقا ئائىت  يهنه ئۇيغۇرالردا

 گۈرۆچئىتقا "، "چىقىدۇ سۆگهل ، چاچقۇچىغاچاچسا سۇئىتقا "، "بولمايدۇ مىنسهئىتنى "، "بولمايدۇ

 يامانلىقنىڭ ئهھۋالالرمۇبىنورمال  كۆرۈلگهنئارىسىدا ئىتتا  خهلق. دېگهندهك" بولمايدۇ بهرسه

ئىت  بولسىمۇ، ئهمما ئهھۋال ئادهتتىكىچه اۋىشىق مهسىلهن، ئىتنىڭ. تونۇلىدۇ سۈپىتىدهنىشانىسى 

يىغلىغان ئىتنى  شۇڭا، كىشىلهر. قارىلىدۇ دهپ كىلىدۇقازا  -باال  ئىگىسىگه ئىتنىڭ شۇيىغلىسا 

، قاراپ دهپ" كهلتۈرمهيدۇئىت ياخشىلىق  قاۋىغان كۆپ" يهنهئارىسىدا  خهلق. قوغلىۋىتىدۇ ئۇرۇپ

بىنورماللىققا  كۆرۈلىدىغانئىتتا  بولۇپ، بۇمۇبار  دهتئاقىلىدىغان  ھهزهر ئهھۋالدىن بۇنداق

 ئۆزئىت ئىشهنچىده،  ئۇيغۇرالرنىڭ. ئىپادىسىدۇربىر  پۇزىتسىيىسىنىڭئىھتىيات  تۇتىدىغان

 ئىگىسىگه ئۆزئىت ، يىقىنالشقان بولسا ۋاپاتى ئىگىسىنىڭ. بىلهرمىش مۇددىتىنى ئۆلۈم ئىگسىنىڭ

. قىلىدۇ پهرھىز ئهھۋالدىن جورۇپ، بۇنداقيامانلىققا  ىساھۇۋلئىت  شۇڭا. ھۇۋالرمىش قايغۇرۇپ

باشقىالرغا  گهندىسى ۋه تۈكى ئىتنىڭ يهنه. سىموۋولىدۇر ۋاپادارلىقنىڭ يهنهئىت  ئۇيغۇرالردا

  . ۋاستىسىدۇربىر  سېھىرگهرلىكنىڭقىلىشتا ئىشلىتىدىغان قارا  زىيانكهشلىك

 شۇنىڭغا. بار ھهۋهس ئاالھىده ېقىشقاب مۈشۈك ئۇيغۇرالردا شۇڭا. تۇتىدۇچاشقان  مۆشۈك

 مۆشۈكنى ئۇيغۇرالر. شهكىللهنگهن ئادهتلهرمۇ پهرھىزلىكدائىر بىر قاتار  مۈشۈككهھالدا  مۇناسىپ

 چىقىدۇ سۆگهل ، چاچقۇچىغاچاچسا سۇ مۆشۈككه. باقىدۇ ئىچىده ئۆي ئۇنى ئهتىۋارالپ ئاالھىده

ئوخشاشلىق پرىنسىپى ئاساسىدىكى . قىلىدۇ پهرھىزچىچىشتىن  سۇ جورۇپ، ئۇنىڭغا دهپ

 مۈشۈكنى ئىشهنچىسىده خهلق. بار ئادىتىمۇ ئۇرماسلىق بىلهن نوغۇچ مۈشۈكنى يهنه پهرھىزلهردىن

 شهكلهنيىالن  بىلهن نوغۇچ بۇنىڭدا. كىرهرمىش سۆرهپيىالن  ئۆيگه ئۇرسا، ئۇ بىلهن نوغۇچ

 ئادهت بۇ. ئويغاتمايدۇ مۈشۈكنى قانئۇخالۋات ئۇيغۇرالر. قىلىنغان تهسهۋۋۇرئوخشىتىلىپ  جهھهتته

 مۇھهممهد مۈشۈكبىر ئېيتىلىشىچه،  رىۋايهتتهبىر بولۇپ،  كهلگهن مهنبهلهردىنئىسالمى 

 تۇرۇشئورنىدىن  پهيغهمبهر. ئىكهنقالغان  ئۇخالپيىتىپ  پېشىده چاپىنىنىڭ پهيغهمبهرنىڭ
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  .ئىكهن كهتكهن قوپۇپ ىتىپكىسىۋياتقان قىسمىنى  مۈشۈك چاپىنىنىڭئويغاتماي  مۈشۈكنى ئۈچۈن

 دهرۋهقه. قىلىدۇ پهرھىز تهككۈزۈشتىن يهرگه دۈمبىسىنى تۇتۇپ مۈشۈكنى يهنه ئۇيغۇرالر

 مۆشۈكنىڭ مهنا دىيىلىۋاتقان يهرده بۇ. بار گهپ دېگهن" بار جېنىئون  مۈشۈكنىڭ"ئارسىدا  خهلق

خىل  بۇ مۆشۈكنىڭ. كۆرسىتىدۇ چۈشۈشىنى پۇتچىالپ تۆي كهتسىمۇ چۈشۈپ ئېگىزدىن ھهرقانچه

ئىنتايىن  ئۆلتۈرۈشتىن مۆشۈكنى ئۇيغۇرالر. ئاساسىدۇر ئادىتىنىڭ پهرھىز يۇقىرىقىئاالھىدىلىكى 

چىققاندىن  تهسته جېنى ئۆلگهنده ۋهقىساسىغا قىلىش  مۈشۈكنىڭقىلىسا  بۇنداق. قىلىدۇ پهرھىز

 ئهسلىسى رىۋايهتنىڭ بۇ. ئۆتهلمهيدىكهن دهرياسىدىن شۇر بېرىشتا مهككىگه ، ئۆلتۈگۈچىباشقا

 كېمهدىن .) كېرهكبولسا  دېڭىزىئارال  بۇ( دهرياسىشور  بېرىشتا مهككىگه ئادهمبىر  ھهر: مۇنداق

بىر  ، كىشلهرچاغدا ئۆتىدىغان دهرياسىدىنچىقىپ شور  كېمىگه. كېلىدىكهنتوغرا  ئۆتۈشكه بىلهن

 ئۆلتۈرگهن مۆشۈك ناۋادا. كهنسورىشىدى ئۆلتۈرمىگهنلىكىنىياكى  ئۆلتۈرگهن مۆشۈكبىرىدىن  -

. يېتهلمهيدىكهن مهقسىتىگهئادا قىلىش  ، ھهجةد – ئۆتكۈزۈلمهيدىكهن دهريادىنكىشى  ئۇبولسا 

 نهچچهئون  مۈشۇك كۆپىنچه. ئۆلتۈرمهيدۇ قهتئىي مۆشۈكنى تۈپهيلىدىن ئىشهچخىل  مۇشۇ خهلق

، قارىغاندا ئاڭالشالرغا. ئۆلىدۇ بىلهن ئهجىلى ئۆزيىللالر ياشاپ ئاندىن  نهچچه يىگىرىمه ھهتتا

 ، ئادهمچاغدا يىراق كېتىدىغان ئۆلۈپ قېرىپ دهرۋهقه، مۈشۈك. كۆرسهتمهيمىش ئۆلۈكىنى مۆشۈك

 خهلق بۇ. كېتىدۇ ئۆلۈپئاندىن  تۇتۇپ سهكرات كۈنئىككى  - بىرهر بېرىپبارمىغان جايالرغا 

 تهمسىل دېگهن" كۆرسهتمهيدۇ ىنىئۆلۈك مۈشۈكياخشى "بولۇپ، ئىپادىسى  ئۇلۇغلىقىنىڭ نهزىرىده

ئېيتماي،  تۇغقانلىرىغا ، ئۇرۇقئانىسىغا -ئاتا  ئهھۋالنى ، بۇبولغاندا دۇچار ئاپهتكه ئېغىر بىرهرسى

 -جىن  نهزىرىده ئۇيغۇرالرنىڭ. ئېيتىلىدۇ كېتىشكهچىقىپ  ئۆزىال ھۆددىسىدىن ئهھۋالنىڭ ئۇ

" پهش" ئۇنىقالسا  كۆرۈپ مۈشۈك كېچىده ۇڭاش. كىرىۋالىدۇ سىياقىغىمۇ مۆشۈك يهنه ئالۋاستىالر

  . قوغلىمايدۇ دهپ

. سانىلىدۇقاتارىدا  نهرسىلهر پهرھىزلىك ھادىسىلهرمۇبىر قىسىم بىنورمال  يهنه ھايۋانالردا

ئىت قاتارلىقالردىن  قاۋىغان توخۇ، كۆپقاقاخلىغان  ئۇالغ، كۆپ مهرىگهن كۆپ مهسىلهن، ئۇيغۇرالر

ياكى  سېتىۋېتىدۇ يوقالمايدىكهن، ئۇالرنىئادىتى  بۇنداق ئۇالرنىڭ ئهگهر. قىلىدۇئىھتىيات 



 445

 كېتىدىغانئوخشاپ  شۇنىڭغا ھهققىدىمۇ تۇغۇشى چارۋىالرنىڭ. قىلىۋېتىدۇ ھهدىيهباشقىالرغا 

 پهرھىز تۇرۇشتىنقاراپ  تۇغۇۋاتقاندا ھايۋان ھهرقانداق مهسىلهن، ئۇيغۇرالر. بار ئادهتئىرىملىك 

 كهينىگه ۋاقىتى تۇغۇتياكى ئۇنمايدۇ،  تۇغقىلى ھايۋان قىلمايدىكهن، شۇ قئۇندا ئهگهر. قىلىدۇ

 پهرھىزلىكئاالقىدار  ھايۋانلىرىغا ئۇي ئۇيغۇرالرنىڭ قىالريۇقىرى. قارايدۇ دهپ كېتىدۇ سۈرۈلۈپ

 چارۋىچىلىق( بىلىملهر تهجربىۋىئائىت  بېقىشقا ھايۋانالرنى يهرده بۇبىز بولۇپ،  ئادهتلهر

ئائىت  ھايۋانالرغا يۇقۇرقىالر. ئالمىدۇقتىلغا  چهكلىمىلهرنىئىلمىي  ھهقتىكى ئۇ ۋه )تهجرىبىلىرى

  . نىشانىمىزدۇر مۇالھىزه بىزنىڭ بۇمانا بولۇپ،  ئادهتلهر پهرھىزلىك ۋهئىرىملىك قاراشالر 

  پهرھىزلهرئائىت  ھايۋانالرغا ياۋايى) 2(

 ھايۋانالرنىباشقا بارلىق  يۋانالردىنھا كۆندۈرلگهن ھايۋانلىرى، يهنى ئۆي ھايۋانالر ياۋايى

 ھايۋانالردىن ياۋايى ئاساسهن خهتهر دهۋرلهردىكى ئىبتىدائىي ئۈچۈنئىنسانالر . كۆرسىتىدۇ

، باشقا ھۆرمهتلهشتىن ۋه چوقۇنۇشقاراپ  دهپ توتېم ھايۋانالرنى ياۋايى قىسمهن. كېلهتتى

. ئىدى ئوبيېكىتلهرسالىدىغان  ىگهۋهھىمقورقىتىدىغان  كىشىلهرنى ھايۋانالر ياۋايى كۆپلىگهن

 ئادهتلىرىدىن پهرھىزلىكئاالقىدار  ھايۋانالرغا ياۋايىزاماندىكى  قهدىمكى ئۇيغۇرالرنىڭ

ئۆلتۈرۈش،  بىلهن، ئۇنى بولۇش توتېمى خهلقلهرنىڭتىللىق  تۈركىي بۆره ئهمما. خهۋهرسىزمىز

 چارۋىچىلىق. هرھىزلىرىدۇرپ توتېم بولۇپ، بۇ چهكلهنگهن قهتئىي ئوۋالش ۋه يېيىش گۆشىنى

 خهلقلهرنىڭ بولۇپ، چارۋىچىبار  ھازىرمۇ ئهھۋالقىلىدىغان  پهرھىز ئوۋالشتىن بۆرىنىرايونلىرىدا 

شۇكى،  سهۋهب بۇنىڭدىكى بىزنىڭچه. ئاينىمايدۇ ئۆلترۈسه، چاۋاياكى  ئوۋلىسا بۆرىنى قارىشىچه

قوغداش ئىقتىدارى  ئۆزىنى يهنى(القالرنى چو -ئاقساق  ۋهمالالر ئىچىدىكى ئاجىز  چارۋا بۆره ئهگهر

يېتهشمهسلىكىدهك، ئوتالق  كۆپىيىپ چهكسىز تۈگهتمىسه، چارۋىالرنىڭ يهپ) بولمىغانالرنى

 چاۋىچىالر يهرده بۇ. چىقىدۇ كېلىپ ئاقىۋهت ئاينىيالماسلىقىدهك چارۋىالرنىڭئاخىرىدا ئوخشاشال 

 پهرھىزماسلىقىنى ساقالشنى  زهنجىرىدىكى ھاياتلىق ۋه تهڭپۇڭلىقى ئېكولوگىيهلىك يايالقنىڭ

  .كهلگهن داۋامالشتۇرۇپبىلىپ  شهكىلىدهئادىتى 

. ھايۋاندۇر يهتكۈزىدىغانزىيان  چارۋىالرغا ۋه زىرائهتلهرگه ئهممائاغمىخان كىچىك  
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 دهپ ئىگه قۇۋۋهتكهسىرلىق  بولۇپ، ئۇنى ھايۋانئاغمىخان سىرلىق  نهزىرىده ئۇيغۇرالرنىڭ

» تۈرك لۇغاتىت دىۋانۇ« كاشغهرىي مهسىلهن، مهھمۇد. زاماندىال بار ئىش ئىدى كىقهدى چۈشىنىش

 گهز يېرىم ، ئۇزۇنلىقىكىرىدىغان جىنسىگهچاشقان ، ئاغمىخان: ئارغۇن": دهيدۇ مۇنداق ده

 گۆشى قوينىڭ ئېتىلساقويغا ئوۋاليدۇ،  قۇچقاچالرنى يېرىقلىرىدىنتام . جانىۋاربىر  كېلىدىغان

 ئۇيغۇرھازىرقى  ①."تۇتۇلىدۇ سۈيدىكى ئادهمنىڭ ئېتىلسا، ئۇ ئادهمگه ۇخالۋاتقانسارغىيىدۇ، ئ

ئاغمىخان  كىشىلهر يهنى. قاراش بار كېتىدىغانئوخشاپ  مۇشۇنىڭغا كىشىلهردىمۇ يېزىلىرىدىكى

 سۆرهپئاغمىخان بالىسىنى تۇرسا، قاراپ  ئهگهر. قىلىدۇ پهرھىز تۇرۇشتىنقاراپ  تۇغۇۋاتقاندا

 ئۆلتۈرىدۇ بوغۇپ چارۋىالرنى -مال ، قالسا كېلىپ غهزىۋى ئۇنىڭ كېتىدۇ، ئهگهر يۆتكهپ ئۇۋىسىنى

 ئۆيئاغمىخان  يهنه. قىلىدۇ ھهزهرقىلىشتىن  پاراكهنده ، ئۇنىقاراشتىن تۇغۇۋاتقاندا ، ئۇقاراپ دهپ

 رهپسهك ھايۋانالردىن ئۇنىڭ شۇڭا. ئىكهنقاالر  ئۆلۈپ ھايۋان شۇئاتالپ قويسا  ھايۋانلىرىدىن

 بولۇپ، ئۇنىڭدىنبار  بهز بىرجۈپ ئهتراپىدا پۈرىكى ئاغمىخانىڭ ئهسلى. قۇيمايدۇيول  ئۆتۈشىگىمۇ

 رهقىپلىرىگهھىدقا تايىنىپ  سېسىقچىققان  ئۇنىڭدىنئاغمىخان . چىقىدۇھىد  سېسقناھايىتى 

 ىغانلىقىنىكېلىد ئېلىپ تهسىرقانداق زىيانلىق  ھايۋانغا ۋه ئادهمگه ھىدنىڭ ئۇ. تۇرىدۇتاقابىل 

 بىلىملىرىگه تهجىربىۋىساددا  ئۆزلىرىنىڭ خهلق شۇنداقتىمۇ. ئىسپاتالش الزىم نۇقتىدىنئىلمىي 

  . كهلگهنقاراپ  رهۋىشتهسىرلىق  ئهشۇنداقئاغمىخانغا قارىتا ، تايىنىپ

 تۈرلىرى چوڭ ھايۋانالرنىڭ ياۋايى ئهمما. كۆپناھايىتى  تۈرى ھايۋانالرنىڭ ياۋايى دهرۋهقه

، بولغاچقا قۇرۇغان نهسلى ، كۆپىنچىسىنىڭباشلىغان يوقۇلىشقائىلگىرىال  خېلىرايونىدا  شىنجاڭ

ئاالقىدار  ھايۋانالرغا ياۋايى شۇڭا. كهتكهن يوقۇلۇپ ھهم قارىشىمۇئىرىملىك  خهلقنىڭ ھهققىده ئۇالر

  .كۇپايىلىنىمىز بىلهن سۆزلهش مۇشۇنچىلىك ھهققىده پهرھىزلهر

  پهرھىزلهرئائىت  شارهتلهرگهھا ۋه ھايۋان ئۆمىلىگۈچى .3

 بولۇپ، ئۇالر ھايۋانالر ياۋايى دېگۈدهك ھهممىسى ھاشارهتلهرنىڭ ۋه ھايۋان ئۆمىلىگۈچى

 ھايۋانالرغا تۈردىكى بۇ تۆۋهنده. بولىدۇ كۆندۈرۈلگهنلىرىمۇئوخشاش  قۇرۇتىغا پىله يهنه ئىچىده

                                                        
نهشىرى، ئۇيغۇرچه،  - 1ئاي  – 8يىلى  – 1980شرىياتى، نه خهلق شىنجاڭ، »تۈرك لۇغاتىت دىۋانۇ«: كاشغهرىي مهھمۇد   ①
  .بهت-162، توم- 1
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  . تۇنۇشتۇرىمىز پهرھىزلىرىنى خهلق ئۇيغۇرئاالقىدار 

 بولۇپ، دۇنيادىكىبىرى  ھايۋاننىڭ سۈرلۈك ئهڭئىچىدىكى  ھايۋان مىلىگۈچىئۆيىالن 

 مۇقهددهس ، چوقۇنۇلغانقىلىنغان تهسۋىر كۆپ ئهڭيىالن  مهدهنيىتىده مىللهتلهر ھهرقايسى

 تهسسهۋۇرالرغايامان  تۈرلىك ، تۇرقىقىلسا پهيدا ۋهھىمه كىشىلهرده سۈرى ئۇنىڭ. ھايۋاندۇر

 ئاالھىدهئاق يىالن  بولۇپمۇ. مهخلۇقتۇريىالن سىرلىق  نهزىرىده رالرنىڭئۇيغۇ. بولىدۇ چىسهۋهب

 ئادهتته ئۇيغۇرالر. قىلىنىدۇ ئىپاده ئادهتلهرده مۇنچىلىغانبىر  بولۇپ، ئۇ ئىگه قۇۋۋهتكهسىرلىق 

 دهپ ئالىدۇ ئۆچ كېلىپ تۇغقانلىرى - ئۇرۇغباشقا  يىالننىڭ ئۆلترۈسهيىالننى . ئۆلتۈمهيدۇيىالننى 

 قوغلىۋهتمهيدۇ، بهلكىياكى  چىقىرىۋهتمهيدۇ ، ئۇنىيىالن كىرىپ قالسا ئۆيگه شۇڭا. يدۇقارا

 ، ئۇقالسا بولۇپپادىشاھى  يىالنالرنىڭكىرىپ قالغان يىالن  ئۆيگه ئهگهر. بېرىدۇ سۈت ئۇنىڭغا

 يىالننىڭ شۇكىشى كېتهرمىش، تاشالپ چىقىپ  مۈڭگۈزىنى كېيىن ئىچكهندىن سۈتيىالن 

ئوخشاپ  مۇشۇنىڭغا. ساقلىنارمىش ، قهستتىنقىلىپ ئاسسا تۇمار ېلىۋېلىپ، ئۇنىئ مۈڭگۈزىنى

ئاساسسىز  تهسسهۋۋۇرى ھهققىدىكى" مۈڭگۈزىيىالن " شۇكى، كىشلهرنىڭ ئهۋال كېتىدىغان

 بولۇپ مهۋجۇد ھازىرغىچهئىشلىتىلىشى  پائالىيهتته سېھرىي سۆڭىكىنىڭيىالن  بولسىمۇ، ئهمما

 پهرھىز ئاتالشتىنمۇبولغان ئىزدىن  پهيداچاغدا  ماڭغانيىالن  يهنه غۇرالرئۇي. ئهھۋالدۇر تۇرغان

 بىرهر يهرده شۇ كهتسه، كىشىلهر كۆچۈپ بولۇپتوپ  -  تۇپبىر جايدىن يىالنالر  مهلۇم. قىلىدۇ

 تهۋرهش، سۇ يهر پاالكهتخىل  بۇ. قىلىشىدۇ تهخمىن بېرىدىغانلىقىنى يۈز پاالكهتنىڭ

يىالن  ھهققىدهئاساسى بارلىقى  مهلۈم قاراشنىڭ بۇنداق. مۈمكىن بولۇشىقاتارلىقالر ....ئاپىتى

. الزىم بېرىش ئېلىپ تهتقىقاتالرنى ئۈستىدىكىئىقتىدارى  سېزىشئالدىن  ھايۋانالرنىڭقاتارلىق 

 بهرگىلى يورۇتۇپ تهكتىنى مهسىلىلهرنىڭ نۇرغۇن قارىلىۋاتقان دهپ" خۇراپات"بولغاندىال  شۇنداق

 يهنى. قىلىدۇ تهشهببۇس ئۆلتۈرۈشنىيىالننى  بويىچهئىسالمىي قاراشالر  يهنه رالرئۇيغۇ. بولىدۇ

 دېگهن" يىلنانى ئۆلترۈ ئىزدىسهڭ ، شهرىئهتئاغرىتما جاننى ئىزدىسهڭ تهرىقهت"ئارىسىدا  خهلق

  .كۆرسىتىدۇ قانۇنىنىئىسالم  دهل" شهرىئهت" دىيىلىۋاتقان يهرده بولۇپ، بۇبار  گهپ

 ئهمما. يىمهيدۇ ھهم ئۆلتۈمهيدۇ ئۇنىقاراپ  دهپ ھايۋانئىرىملىك  ھهمى پاقىن ئۇيغۇرالر
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قارا يهنه، . ئىشلىتىلىدۇدورا قاتارىدا  باسقۇچى يهلنى گهۋدىسىپاقا  قۇرۇتىلغان تېبابىتىده ئۇيغۇر

ئاندىن سۈپلهپ، پاقىغا  ئۇنى ئوقۇپ ئهپسۇننى قوشۇلغانئىسمى  قهستلهنگۈچىنىڭ سېھىرگهرلىكته

ئاستا قىيناپ  -ئوچاققا ئوت قاالپ پاقىنى ئاستا كېيىن، بولغاندىن  كۆمۈپئاستىغا  چاقنىڭئوپاقىنى 

  .مىسالىدۇربىر  بۇنىڭقىلمىشى  ئۇرۇنۇش ئۇچرىتىشقازىيانغا  قهسلهنگۈچىنىئارقىلىق  ئۆلتۈرۈش

 چۆللۈكلهرده ۋه يهر قۇرغاق ئۇ. ئۇچرايدۇجايلىرىدا  ھهرقايسى رايونىمىزنىڭ كهسلهنچۈك

شامال  ئۆلتۈسه كىلهنى ھايۋان ئۆمۈلىگۈچىبىر  يهنه ۋه كهسلهنچۈكنى ئۇيغۇرالر. بولىدۇ هككۆپر

 ئومۇمهن ئادهت بۇنداق. چهكلىنىدۇ ئۆلتۈۋېتىشتىن ، ئۇالرنىقاراپ دهپ كېتىدۇياكى بوران چىقىپ 

 كىلهنىڭ بىلهن كهسلهنچۈك. مهۋجۇدئارىسىدا  ئۇيغۇرالرجايدىكى  ھهرقانداقبار  كهسلهنچۈك

 ئېتىبارغا ئادهتلهرده بۇ بولۇشىقانداق باغلىنىش  ئوتتۇرىسىداشامال چىقىش  بىلهن ئۆلتۈرۈلىشى

  .خاالس، بىر ئىپادىسى يهتكۈمهسلىكنىڭ زهخمهت -جانلىقالرغا زىيان  بولۇپ، ئۇ ئېلىنمىغان

 كئاتهشپهرهسلى. ئۆلتۈمهيدۇ ھاشارهتنى ھهرقانداقزىيانداش بولمىغان  ئومۇمهن، ئۇيغۇرالردا

 بىزده. قارىالتتى دهپ كېرهك ئۆلتۈرۈلىشىقارىلىپ  دهپناپاك  ھاشارهتلهربارلىق  ئېتىقادىدا

 ماتېرىيالئائىت  ئۆلتۈرگهنلىكىگه ھاشارهتلهرنى قهدىمده ئۇيغۇرالرنىڭ ئاتهشپهرهست قهدىمكى

 شقائورۇنال مۇخلىسىنىڭ بۇدداجانلىقنى ئاسراش  ھهرقانداقدىنىدا  بۇددا ئهكسىچه بۇنىڭ. يوق

قىلىش  ھهدىيهجىسمىنى  ئۆز تۈگۈل، ئۇالرغا ئۆلتۈرۈشكهجانلىقالرنى بولۇپ، ئىشى  تېگىشلىك

 مهسلىنى بۇدىنىغا ئاالقىدار يازما يادىكارلىقلىرىدىن بىز  بۇددا ئۇيغۇرالرنىڭ. قىلىنىدۇ تهشهببۇس

چاشقان قاتارلىق ، قاغا، چايان، زىيانداش بولغان يىالن ئاساسهنئىسالم دىنىدا . ئااليمىز تۇنۇپ

 شۇنداق. قىلىنغان تهشهببۇسئاسراش  ھايۋانالرنىباشقا پايدىلىق  ئۆلتۈرۈش، ئهمما ھايۋانالرنى

 ھاشارهتلهرنىبارلىق  بولهك ، سۈۋهرهك، چىۋىندىنپاشا ئۇيغۇرالر ، مۇسۇلمانبولغاچقا

زادىال  نىھاشارهتلهر ئۇچرايدىغان كۆپقاتارلىق  چۆمۈله، ئۆمۈچۈك جۈملىدىن. ئۆلترۈمهيدۇ

 رىۋايهتلىرىدىكى - قىسسه ئۇيغۇر يهنه دهسسىمهسلىككه ۋه ئۆلتۈمهسلىك چۈمۈلىنى. ئۆلتۈرمهيدۇ

 كېلىپئالدىغا  ئۇنىڭ پادىشاھىنىڭ ماڭغاندا، چۆمۈلىلهرتارتىپ  قوشۇن پهيغهمبهرنىڭ سۇاليمان

 چۈمۈلىلهر مبهرنىڭپهيغه ، سۇاليمانقىلغانلىقى دهۋهتقويماسلىققا  ئۆلتۈرۈپ دهسسهپ قهۋمىنى ئۆز
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 قۇۋۋهتئىپىزوت  ئهتكۈزگهنلىكىدهك داۋام سهپىرىنىئاندىن  كېيىن ئۆتۈۋالغانلىقىدىن چهتكهبىر 

  .بېرىدۇ

 ، ئهمهلىيبولغان مهۋجۇدھازىر  تۇرمۇشىدا ئهمهلىي ئۇيغۇرالرنىڭ پهقهت پهرھىزلهر يۇقىرىقى

 ھايۋانالرنى نۇرغۇن يهنه اساسهنئ تهسهۋۋۇرلىرىغا خهلق. پهرھىزلهردۇرئاالقىدار  ھايۋانالرغا

قىئات توخۇ، كاكىاليدىغان  ئالتۇن، )سۇمرۇغ( ئهنقا بولۇپ، رىۋايهتلهردىكىقىلغان " ئىجاد"

 ئهجدىھاالر.) دېيىشىدۇ كهركىداندۇر بهزىلهر بۇنى. ھايۋان ئېلىنغانتىلغا  ئېپوسىدا» ئوغۇزنامه«(

 مۇنداق پهرھىزلىرىدىن ئۇيغۇر ققىدىكىھه ھايۋانالر. مهھسۇلىدۇر تهسهۋۋۇرالرنىڭ ئهشۇنداق

 كۆرۈلگهن ، ئۇالرداقىلىش كاپالهتلىك كۆپهيتىشكه ۋهئاسراش  ھايۋاننى:تهرهپلهرنى، يهنى

ئاساسىدا  ئهقىدهدىنىي مۇئهييهنلهشتۇرۇش،  ۋه تۇنۇش خۇسۇسىيىتىنى بىشارهتلىك بىنورمالالرنىڭ

 قىسمهن ، ئۇنىڭقاراپ دهپ ئىگهھقا رو تۇتۇش، ھايۋاننى مۇئامىلهئوخشىمايدىغان  ھايۋانغا

 .بولىدۇئالغىلى  كۆرۈپ تهرهپلهرنىئىشلىتىش قاتارلىق  سېھىرگهرلىكته ئۆزىنىياكى  ئهزالىرىنى

  

  ئۆسۈملۈككه ئائىت پهرھىزلهر. 2
ئىچمهك، تۇرالغۇ،  -  يېمهك ، يهنهقىلىپال قالماستىن ئاالقه بىلهن ھايۋانالر كىشلهر تۇرمۇشتا

 ئۆسۈملۈكلهرگه. تايىنىدۇ ئۆسۈملۈكلهرگىمۇ جهھهتلهردهىسسىنىش قاتارلىق ئئىشلهپچىقىرىش، 

سىرلىق  مهلۇم ئهگىشىپ، ئۆسۈملۈكلهرده چوڭقۇرلىشىشىغا تونۇشنىڭ ئۇنى ۋه ئېھتىياجبولغان 

بولۇپ، ئىش  كېلىۋاتقانقىلىپ  داۋام بېرى دهۋرلهردىن ئىبتىدائىيبارلىقىغا ئىشىنىش  قۇۋۋهتنىڭ

 خۇددى ئۆسۈملۈكى توتېم كىشىلهر. چوقىنۇشتۇر توتېمىغا ئۆسۈملۈكىپادىسى ئ چوڭ ئهڭ بۇنىڭ

ئايرىم ، قاراشتىن باشقا دهپ ئىگه خاراكتېرگهئىالھىيلىق  ، ھهتتاجانغاتۇيغۇغا، ئوخشاش  ئادهمگه

 تۆۋهنده. چۈشهندۈردى ۋه چۈشهندى يۈكلهپ مهنىلهرنى مۇئهييهن دهرهخلهرگىمۇ - دهلساندىكى 

 شهرھلهپ بويىچهنوقتا  قانچهبىر  ئادهتلىرىنى پهرھىزلىكئائىت  دهرهخكه -  دهل ئۇيغۇرالرنىڭ

  .ئۆتىمىز

ئورمانالردا ياشىغان  ئىبتىدائىي قويۇقشىمالدىكى  ـ قهدىمكى ئۇلۇغالش دهرهخنى - دهل
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 دهرهخلهرنىڭ - بولۇپ، دهل ھادىسهدىنلىرىدىكى  تهبىئهت شهكىللهنگهنئارىسىدا  مىللهتلهر

 تهبىئهتتىنبىر خىل  ئۇالردا تۈپهيلىدىنھاياتلىق ئىقتىدارى  ۋه ئېقتىدارى يۈشكۆپۈ كۈچلىك

 ئالهم قهۋهتلىك ئۈچشامان دىنىدىكى  يهنه ، ئۇباشقا تۇنۇلغاندىن دهپبار  قۇۋۋهت - كۈچتاشقىرى 

 دهپ" شوتا"ئىالھىي  تۇتاشتۇرغۇچى بىرىگه -ئاستىنى بىر  ، يهرزىمىن، ئاسمان، ئاسمانـ 

تارىخى جاھان « جۇۋهينىنىڭ ۋه» تهزكىرىسى تۈركلهر.  جۇنامه«تهرهپتىن، بىر  يهنه. قارالغان

 تۆرهلگهنلىكى دهرهختىن لىرىنىڭئهجداد ئۇيغۇر رىۋايهتلهرده ئهسهرلىرىدىكىقاتارلىق » كۇشاي

 خهلقلهر، جۈملىدىنتىللىق  تۈركىي دهرهخنىڭ بولۇپ، بۇ سۆزلهنگهن مهزمونالر ھهققىدىكى

 ۋه ئېھتىياجى تۇرمۇش ئۇيغۇرالر. كۆرسىتىدۇ ئىكهنلىكىنى ئىگه مهنىگه توتېملىق ۈنئۈچ ئۇيغۇرالر

بىر  بىلهن قويۇش ئورۇنغا يۇقىرى ئۇنى ئهزىزلهپ دهرهخلهرنى - دهل سهۋهبىدىن مۇھىت قۇرغاق

سىرلىق  چۈشىنىپ، ئۇالرغا دهپجايى  تۇرار شهيتانالرنىڭ -جىن  دهرهخلهرنى - ۋاقىتتا، دهل

 ھهم ئهھۋالالردىنمۇبىنورمال  كۆرۈلگهن دهرهخلهرده - دهلباشقا  ئۇندىن. قارىدى بىلهن پوزىتسىيه

ئادىتىنى  پهرھىزئائىت بىر قىسىم  دهرهخلهرگه - ، دهلقىلىپ تهسهۋۋۇر ئاقىۋهتلهرنىيامان  مهلۇم

  .شهكۈللهندۈردى

بىر  يهنه .دهرهخلهردۇر نهس، شۇم دهرهخلهربىر قىسىم  ئىشهنچىسىده خهلق ئۇيغۇرالرنىڭ

تىكهنلىك، مېۋىسىز،  دېگىنى دهرهخ شۇم، نهس. دهرهخلهردۇر خاسىيهتلىكبولسا  دهرهخلهرقىسىم 

سىده،  بېرىدىغان تۇيغۇ يۈچۈن بۈگرى، كىشىگه - ئهگرى كهلمهيدىغان، ئۆسۈشىياغىچى كارغا 

قاتارلىق  ۈرئۈژمه، ئهنج دېگىنى دهرهخ خاسىيهتلىك. ئىبارهتئازغان قاتارلىقالردىن ئاكاتسىيه، 

  . دهرهخلهردۇر مېۋىلىك

 ، دهلئوخشاشال شۇنىڭغا. كهسمهيدۇ ئاسانلىقچه ئۇلۇغالپ دهرهخلهرنى قهدىمكى يهنه ئۇيغۇرالر

 خهلق. كهسمهيدۇ ھهم دهرهخنى يالغۇز تۈپ بىرهرقالغان  ئۆنۈپ يهردهبولمىغان تاقىر  دهرهخ -

 دهرهخلهرنى شۇنداقكىمكى بولۇپ،  ۋىسىئۇ جىنالرنىڭ دهرهخلهر بۇنداقئارىسىدىكى قاراشالردا 

ئېيتىشىچه،  بهزىلهرنىڭ. بولىدۇگىرىپتار  كېسهلگهياكى باشقا  بولىدۇ تۇتماسقولى كېسىدىكهن، 

ياكى  قهبرىستاندىكى يهنه ئۇيغۇرالر. ئىكهنقان چىقار  ئۇالردىن كهسسه دهرهخلهرنى بۇنداق
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جىنالر ( يهرئىگىلىك ، ىتىشتىنئىشل كېسىپ دهرهخنىمۇ - دهل ئهتراپىدىكى قهبرىستان

 بولمايدۇ، ناۋادا كهسسه دهرهخلهرنىدىكى ) يهر چۈشكهن غۇجامقىتمىر  ۋه) يهر ئىگىلىۋالغان

چاقا  ، بهدىنىگهئاغرىپ بولىدۇ، بېلى تۇتماسقولى  - پۇت قىلىدىكهن، كهسكۈچىنىڭ شۇنداق

جىن  ئىشهنچلهرده خۇراپىي تلهرئاقىۋهخىل  بۇ. قارايدۇ دهپ قالىدۇشامال دارىپ ، چىقىپ جاراھهت

. كېرهكبولسا  نهتىجىسى قوزغىۋهتكهنلىكنىڭئورنىنى چۇۋۇپ، نى " ئۆيى" شهيتانالرنىڭ -

 كېسىپپات  -پات  ، ئۇنىقاراپ دهپ ياسىۋالىدۇ ئۇۋاقالسا جىنالر  قېرىپ دهرهخ سېده ئۇيغۇرالر

 ئۇيغۇرالرنىڭ يېزىالردىكى بهزى. كهسمهيدۇ ئۇنىمۇبولسا  سېده كهتكهن قېرىپ ئهگهر. تۇرىدۇ

 ئېيتقاندا، ئاكاتاتسىيه مهنىدىن مۇشۇ. دهرهختۇر نهس، شۇم دهرىخىنىمۇ ئاكاتسىيه قارىشىچه

. لىنىدۇھېساب ھهرىكهت پهرھىزلىكئىشلىتىش  ئورۇنغا ھهرقانداق ئۇنى ۋه ئۆستۈرۈش دهرىخىنى

 ئىچىگهھويال  دهرىخىنى ياڭاق قاتارلىق جايالردا خوتهن، قهشقهر، ئاقسۇ ئۆسىدىغان دهرىخى ياڭاق

قاتتىق  قېلىشمۇ كۆرۈپ چېچىكىنى دهرىخنىڭ ياڭاق ، يهنهقىلىنغاندىن سىرت پهرھىزتىكىش 

 ، ياڭاقبىر قاراشتا يهنه. بېرىدۇ مېۋه چېچهكلىمهي دهرىخى ياڭاق ئهسلىده. قىلىنىدۇ ئېھتىيات

 كۆرۈپقالسا، كۆرۈپ چېچىكىنى دهرىخنىڭ ياڭاق ناۋادا. چېچهكلهرمىش كېچىده دهرىخى

بىنورمال  كۆرۈلگهن دهرىخىده ياڭاق بۇ. ئىكهنقاالر  بېرىپ يۈز يېتىم - ئۆلۈم ئۆيىده قالغۇچىنىڭ

قاراشتىن  بىشارهتلىكبولغان  پهيدائاساستا  شۇ ۋهپوزىتسىيىسى  ئېھتىيات تۇتۇلغانقارىتا  ھالهتكه

 پىۋا نۆۋهتته گۈلى پ، ئۇنىڭبولۇ ئۆسۈملۈكچاتقال تىپىدىكى  قۇلماق. ئهمهس نهرسهباشقا 

بىر خىل  مۇنداق ئۇيغۇرالردا قهدىمكى ھهققىده ئۆسۈملىكى قۇلماق. پايدىلىنىلماقتا ئىشلهشكه

قۇلماق، : قۇمالق": ئالىدۇتىلغا  ئهسىرىده ئۆز كاشغهرىي مهھمۇد بۇنى. قاراش بار ئىدى خۇراپىي

 ھهسهل ئۇنىڭغا. ئۆسۈملۈكبىر خىل ئوخشايدىغان  ئۆسىدىغان، ھهشقىپىچهككه يۇرتلىرىداقىپچاق 

 دولقۇللىنىپ، كېمه ، دېڭىزقالسا چۈشۈپ كېمىگه ئۆسۈملۈك بۇ. ياسىلىدۇشاراپ  ئارىالشتۇرۇلۇپ

 قۇلماقنىڭئىزاھتىن قارىغاندا  مۇشۇ ①."قاالرمىش خهۋپىده ھاالكهت ، ئىچىدىكىلهرچايقىلىپ

ئىسالم دىنى شارائىتىدا شاراپ  بولۇپ، النغانھېسابئىش  پهرھىزلىك قېلىشى چۈشۈپ كېمىگه

                                                        
نهشىرى، ئۇيغۇرچه،  - 1ئاي  – 8يىلى  – 1980نهشرىياتى،  خهلق شىنجاڭ، »تۈرك لۇغاتىت دىۋانۇ«: كاشغهرىي مهھمۇد   ①
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 دهۋىدىالئىلگىرىكى  قاراشمۇ خۇراپىيئائىت  ئۆسۈملۈككه چهكلهنگهنلىكتىن، بۇياساش  ۋهئىچىش 

  .كهتكهن يوقۇلۇپ

. دهرهخلهردۇر ، خاسىيهتلىكچىققان جهننهتتىن دهرهخلهر مېۋىلىك نهزىرىده ئۇيغۇرالرنىڭ

 تهمىن بىلهن ئوزۇق كىشىلهرنى الرنىڭئۇ بولۇشى" خاسىيهتلىك" دهرهخلهرنىڭ مېۋىلىك

 ھاقارهت قهدىرلهپ، ئۇالرغا دهرهخنى مېۋىلىك ئۇيغۇرالر شۇڭا. كېرهكبولسا  ئهتكهنلىكىدىن

 يېنىغا دهرهخنىڭ مېۋىلىك جۈملىدىن. ساقلىنىدۇ ھهرىكهتتىن ھهرقانداق كهلتۈرىدىغان

 تېخىمۇ دهرىخى ئۈژمه زىرىدهنه خهلق. قىلىدۇ پهرھىزقىلىشتىن  تهرهتكىچىك  - ، چوڭمىشقىرىش

، قىرىق ياشقا توشقاندا دهرىخى ئۈژمهئاساسالنغاندا  پىكىرلهرگه بهزى. دهرهختۇر خىسلهتلىك

 كېسىش، كۆچۈرۈش دهرىخىنى ئۈژمه قېرىبولغاچقا  شۇنداق. ئىكهنساالر  ئۇۋاجىنالر  ئۇنىڭدا

 ، ئۇنىبولسا سۇۋالغانتويولنى  كېتىپ ئۆسۈپ بهك دهرىخى ئۈژمه ئهگهر. قىلىنىدۇ پهرھىز

تىلغا ئالغان  ده» پهرھىزلهرئائىت  تۇرالغۇغا«بىز . ئالىدۇباشقا جايدىن يول  كېسىۋهتمهيدۇ، بهلكى

ئىرىملىك  دېگهن" بولىدۇ يېتىم - ئۆلۈم ئۆيده ، شۇكىرىپ قالسا ئۆيگهيىلتىزى  دهرىخنىڭ ئۈژمه"

 ئالۋاستىالر -جىن  ۋه دۇنياسىالر ئىنساندۇنياسى، ئىالھالر  ئۈژمىنى دهل مهنبهسى ئادهتنىڭ

 ئۈژمىنىڭ تۇنۇشتا، ھهمده دهپ" ئاسمان شوتىسى"ياكى " دهرىخى ئالهم" تۇتاشتۇرغۇچى دۇنياسىنى

 قېلىپباغلىنىپ  بىلهن ئۆي دۇنياسىنىڭ ئالۋاستىالر -جىن  تۇرىدىغان تۇتۇشۇپ بىلهنيىلتىزى 

 ھهرقايسى تۇرمۇشنىڭ ئۇيغۇرالر. دۇرتهسهۋۋۇر چىقىرىدىغانلىقىدهك كهلتۈرۈپ يېتىم  - ئۆلۈم

بوسىۇغا، بۆشۈك،  جۈملىدىن. كۆرىدۇياغىچىنى ئىشلىتىشنى ياخشى  ئۈژمه ساھالىرىده

 ئهۋزهلياغىچىدىن ياساشنى  ئۈژمه بىردهكقاتارلىقالرنى  ئۈستىىلى، تهڭنهتاماق نوغۇچ، -ئاشتاختا

  .بىلىدۇ

قىلىپ  پهيدا كهيپىياتىنى رقۇنچقو كىشىلهرده كېتىشىمۇ قۇرۇپ تۇيۇقسىز دهرهخلهرنىڭ

 كهتسه، شۇ قۇرۇپ دهرهخ مېۋىلىك تۈپ بىرهرباغ ياكى ھولىدىكى  مهسىلهن، ئۇيغۇرالر. قويىدۇ

قاراشتىن  مۇشۇ يهنه قارايدۇ دهپ يولۇقىدۇئىگىسى قازاغا  كېلىدۇ، ئۆي پىشكهنلىك ئائىلىگه

 مېۋىلىكقاراشلىق  كىشىگه هتسه، شۇك بولۇپ ۋاپاتكىشى  بىرهر ئۆيده شۇكى، بىرهرقاراشتىن بىرى 
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. جورۇلىدۇ تۇتۇشى، دهپ ماتهم ئىگىسىگه ئۆي دهرهخنىڭ بۇ. كېتىدۇ قۇرۇپ بىرهرسى دهرهختىن

 ھېسسىي مهلۇم ئوتتۇرىسىدائىگىسى  بىلهن بولىدۇ، ئۇنىڭ ئىگهروھقا ياكى جانغا  دهرهخنىمۇ بۇ

 مېۋىسىز ئۇيغۇرالر. قالدۇقلىرىدۇر نكىكېيى ئۇسۇلىنىڭپىكىر  ئىبتىدائىي دېگهن بولىدۇ ئۆتۈشۈش

 بېرىۋاتقان مېۋه ئۆسۈپياخشى  ئىشلهتسىمۇ، ئهمما كېسىپ سهۋهبىدىن زۆرۆرىيهت بىرهر دهرهخنى

 يهردىكى ئاساسهن، بۇشارائىتىغا  كېلىمات شىنجاڭنىڭ. قىلىدۇ پهرھىز كېسىۋېتىشتىن دهرهخلهرنى

رايون  مهزكۇر بۇ. بېرىدۇ مېۋه چىچهكلهپ ىمقېتبىر يىلدا بىر  دهرهخلهر مېۋىلىك كۆپ مۇتلهك

بىر يىلدا ئىككى  دهرهخنى مېۋىلىك ئۇيغۇرالر كۆپىنچه ئهمما. ھالهتتۇر قانۇنيهتلىك ئېيتقاندا ئۈچۈن

. قىلىدۇ ئېھتىيات بهكقاراپ  دهپئىش  كېلىدىغان ئېلىپ ئهھۋال، پاالكهت شۇم چېچهكلىشىنى قېتىم

تاشالش  كېسىپ دهرهخلهرنى مېۋىلىك چېچهكلىگهن قېتىمئىككى  بۇنداق ھهتتا كىشىلهر بهزى

 پهرھىز قىيۇقىرى بۇمۇ ئهمهلىيهتته. بولىدۇئالدىنى ئالماقچى  ئاپهتنىڭ كهلگۈسى ، يېتىپئارقىلىق

 ئېيتقاندا، كىلىماتنىڭ باشقىچه. ئادهتتۇر خۇراپىيئىلمىي ئاساسى بولمىغان ، ئوخشاش ئادهتلىرىگه

 چىچهكلىتىدىغانلىقىدهك قېتىمئىككى  دهرهخلهرنى ىسمهنق بولۇشىنىڭ نهم ۋهئىللىق 

  . چۈشهنمهسلىكتۇرتوغرا  ساۋاتنىبىئولوگىيىلىك 

 ئۇۋاقلىرىنى ئۇتۇنقالغان  چېچىلىپ. كۆرىدۇ مۇقهددهسنانغا ئوخشاش  ئۇتۇننى ئۇيغۇرالر

. يدۇقاال كېتىپ ئېلىپياكى  قۇيىدۇ ئېلىپ چېتىگهيول  تېرىپ تهرگهندهك ئۇۋىقىنىنان  خۇددى

 ئۇتۇن قهبربستاندىكى ئهمما. قىلمايدۇ تهرهتكىچىك  - چوڭ ئۈستىگه ئۇۋاقلىرى ئۇتۇن ۋه ئۇتۇن

بولغان  ئۇنىڭغا ئىشلىتىلگهنلىكى قهيهرگه ياغاچنىڭ. قىلىدۇ پهرھىز تېرىشتىنبولسا  چاۋارالرنى -

 ئۇيغۇرالر ئېيتقاندا، مهنىدىن مۇشۇ. مۈمكىن قويۇشى بهلگىلهپپوزىتسىيىسىنى  كىشىلهرنىڭ

قاالشتىن قاتتىق  بۇزۇپ، ئۇتۇننى ، كۆۋرۈكنىسالغاندىن باشقا كۆۋرۈكياغاچنى ئىشلىتىپ  ئۆزىنىڭ

 قىيۇقىرىقىلىنغان  مهقسهدئاسراش  مۈلكىنى قهدىرلهش، جامائهت ئۇتۇننى. قىلىدۇ پهرھىز

 ئۆلچىمى ئهخالق ۋه ئۇسۇلى تۇرمۇششارائىتىغا يارىشا  - مۇھىت ئۆز كىشىلهرنىڭ پهرھىزلهر

  .ئالغان ئورۇن چوڭقۇر ئىچىدهئادىتى  مىللهت سۈپىتىده

 بىلهن گۈللهرھويلىلىرى  ئۇيغۇر. خهلقتۇر ھېرىسمهن، گۈلخۇمارئىنتايىن  گۈلگه ئۇيغۇرالر
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 – كېچهك، ئۆي –كىيىم . قىلىدۇئىزھار  كۆڭۈل بىلهن گۈل يىگىتلهر -قىز تاپىدۇ،  زىننهت

 كۆپ تۈرى گۈللهرنىڭ ئۆستۈرىدىغان ئۇيغۇرالر. ۈزهللىشىدۇگ بىلهن نهقىشلىرى گۈل ئىمارهتلهر

قىلىپال  خىزمهت ئۈچۈن زهۋقى ۋهئىشتىياقى  گۈزهللك كىشىلهرنىڭ گۈللهر بولۇپ، بۇخىل 

. ماتېرىيالىدۇرئاساسلىق  گۈلقهنىتنىڭدورىسى  قۇۋۋهتتىبابىتىدىكى  ئۇيغۇر گۈل ، يهنهقالماستىن

 ئۇنىڭغاقاراپ  دهپ نهرسهبىھىشتىن چىققان  گۈلنى ئاساسهن زلهرپهرھىئائىت  گۈللهرگه ئۇيغۇرالردا

 ئهھۋالغابىنورمال  كۆرۈلىدىغان ئۆزىده گۈلنىڭ ۋهقىلماسلىق  ھهرىكهتلهرنى ھاقارهتلىك

ھىدى بار  پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئۇنىڭدا. ئهتىۋاراليدۇ بهك گۈلنىقىزىل  ئۇيغۇرالر. لىكتۇرمۇناسىبهت

 توزۇپ توزۇتىۋهتسه، بهختى ئۇنى. قىلىدۇ پهرھىز چهيلهشتىن سهپ، دهستاشالشتىن، قاراپ دهپ

. قارىمايدۇ ھالهتته يۇيمىغان يۈزىنىياكى  ھالهتتهناپاك  گۈلگهقىزىل . جورۇيدۇ دهپ كېتىدۇ

بىرى  گۈلىنىڭئون "ئاساستا  مۇشۇ. چۈشىنىدۇقىلىپ  سىموۋۇل بهختىگه ئادهمنىڭ گۈلنى ئۇيغۇرالر

 تهمسىللهر، گۈل دېگهندهك) مهنىده كۆرمىگهن، دېگهن تېخىاھىتىنى ر دۇنيانىڭ(" ئېچىلمىغان

 ئهمهلىيىتى ئىشلهپچىقىرىش مۇددهتلىك ئۇزۇن. كهلگهنقوشاقالر بارلىققا  نۇرغۇن ھهققىدىكى

 ئىگىلهپ ئهھۋالالرنى قانۇنيهتلىكقارىتا  مهزگىلىگه ئېچىلىش ۋه رهڭگى گۈلنىڭ كىشىلهر جهريانىدا

 ۋهئالمىشش  مهزگىلىده ئېچىلىش گۈلنىڭ ئهمما. كهلگهن ئۆستۈرۈپ گۈل ئاساستا شۇ ۋهئالغان 

 پهرھىزقاراپ ئىنتايىن  دهپبىشارىتى  شۇملۇقنىڭ بۇنى چىقىدىكهن، كىشلهر كېلىپبىنورماللىق 

 سۆگهت. ئۆستۈرىدۇ كۆپ گۈلىنى سۆگهت تهشتهكلهرده ئائىلىلهرده مهسىلهن، ئۇيغۇرالر. قىلغان

بوتانىكا  نىسهۋهب بۇ( بىلهن لهرسهۋهب مهلۇم بهزىده بولىدۇ، ئهمما قىزغۇچ ئادهتته رهڭگى گۈلنىڭ

 ئهھۋالدا، ئۇيغۇرالر بۇنداق. قالىدۇ ئېچىلىپ رهڭدىمۇئاق .) زۆرۆرئىزاھالش  ساھاسىدهئىلىمى 

بىشارىتى  يېتىمنىڭ -  ، ئۆلۈمئاالمىتى يامانلىقنىڭئىنتايىن  ئېچىلىشىنى رهڭدهئاق  گۈلىنىڭ سۆگهت

 گۈلىنىڭ تىكهنبىرى  ئادهتنىڭ كېتىدىغانئوخشاپ  مۇشۇنىڭغا. قىلىدۇ ھهزهر ، بهكراپقا دهپ

 ئۇ ناۋادا. دهرىخىدۇر زىننهت گۈلسىز ئېچىلمايدۇ، ئۇ گۈل تىكهن بولۇپ، ئادهتته ئېچىلىشى

 ئهلۋهتته. قىلىنىدۇ ھهزهر بهكقارىلىپ  دهپبىشارىتى  ئۆلۈمنىڭئوخشاشال  قالىدىكهن، بۇ ئېچىلىپ

 بىشارهتقاراش بىر خىل  بىرلهشتۈرۈپقازانى  -باال  مهلۇم بىلهنھالىتى  ئېچىىلىش ىڭگۈلن
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  .خۇراپاتلىقىدۇر

دىندا ئالىي  مهزكۇر ئۇ. قارىلىدۇ دهپ گۈل مۇقهددهسئىنتايىن  گۈلى نىلۇفهردىنىدا  بۇددا

 بۇددا. رسىمۇۋۇلىدۇ بۇددالىقىنىڭبولغانمىغان  چىقىپمۇپاتقاقتىن جاناپلىقنىڭ، پاكلىقنىڭ، 

خورام  -پاك زىمىن شاد  غهرىپتىكى تۇرغان تىزگىنلهپ بۇددائاساسالنغاندا ئامىتا  رىۋايهتلىرىگه

 ساۋاپلىقتىرىشىپ  دۇنيادا بۇ. ئىكهن ئورۇنالشقان ئىچىگه گۈلى نىلۇفهر بولۇپ، كىشىلهرماكان 

 گۈل ئهشۇ ، ئۇالرىقىپچ ئۈنۇپ نىلۇفهرئىچىدىن بىر تال  تۇپراقپاك  ئۈچۈنال كىشىلهرئىش قىلغان 

 قهدىمكىدىنىغا ئاالقىدار  بۇددا ئۇيغۇرالرنىڭ. قىلىدىكهنزىكرى  بۇددانى ئولتۇرۇپ ئىچىده

تىكىن بارلىق جانلىقالرغا  نىيهتئاق تهسۋىرلىنىشىچه،  ده» ھېكايىسى تىكىننىڭئىككى « ئهسىرى

 پادىشاھىنىڭ ئهجداھاالر ئىزدهپ ئهڭگۈشتهرىنى چىنتهمهنى يهتكۈزهلهيدىغان مهنپهئهت -پايدا 

 ئۇنىڭغا داۋامىدا بېش مهسلىھهتىنى سهپهر بوۋاي. يولۇقىدۇ بوۋايغابىر  سهپىرىده بېرىش يېنىغا

. ئىالن بار زهھهرلىكبىردىن  گۈلىده نىلۇفهر ھهربىر. كۆرىسىز نىلۇفهر كۆك بارسىڭىزتاققا "

 تۈتۈن گۈلىدىن نىلۇفهربىر  رئهگه. تۇرىدۇ كۆرۈنىپيىراقتىنال  نهپسى  زهھهرلىك) ئۇالرنىڭ(

 نىلۇفهر ئۇيغۇرالر دهۋرىدىكىدىنىي  ، بۇددائوخشاش مۇشۇنىڭغا ①."دىيىلىدۇ خهۋپيامان  چىقسا

 ئهھۋالدىنبىنورمال  ، يۇقۇرقىدهكئىشىنىپ دهپ كۇرس مۇقهددهس سېغىنىدىغان بۇددىغا گۈلىنى

 پهرھىز ھهرىكهتلهردىنبىنورمال  انداقھهرققارىتا  گۈلىگه نىلۇفهر ، يهنهقىلغاندىن باشقا ئېھتىيات

  .تهبىئي تۇتقانلىقى

 ئىچىده دهرهخ مېۋىلىك شۇكى، ئۇيغۇرالر مهسىله قانچهبىر  تېگىشلىك ئۆتۈشكه قىستۇرۇپ

 مېۋهيىلال ياخشى  بهش - تۆت ئادهتته دهرىخىشاپتول . چۈشىنىدۇ مهنىدىرهكشاپتولنى سىرلىق 

شاپتول "بىز . كېتىدۇيىلىم قاپالپ  قۇرۇپشاخلىرى بهرمهيدۇ،  مېۋه ئاساسهنئاندىن  بېرىپ

شىلىمشىق ، شىرنىلىك ئاساسهن ئۇيغۇرالرنىڭقاراشتىن  دېگهن" بولىدۇجىن  دهرىخىده

، بولسا مهسلهبىر  يهنه. چۈشىنهلهيمىزپىكىرنى  تۈپ دېگهن چاپلىشىدۇجىن ئاسان  دهرهخلهرگه

 ئۇيغۇرتارتىپ  قهدىمدىن. چۈشىنىشتۇر پتهققاسال ئهرلىككه دهرهخنى خهلقلهردهتىللىق  تۈركىي

                                                        
 شىنجاڭ، »يازما يادىكارلىقلىرىدىن تالالنما ئۇيغۇر قهدىمكى«: تۈزگهن يۈسۈپلهرئىسراپىل . ئايۇپ خۇجا، تۇرسۇن ئابدۇقهييىم   ①

  .)بهت-203نهشىرى، ئۇيغۇرچه، - 1ئاي -9يىلى -1983نهشرىياتى،  خهلق
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 تىلهيدىغان پهرزهت يېتىپ كېچه بىرهر يېنىدا دهرهخنىڭ تۈپ بىرهر كۆرمىگهنده يۈزىئاياللىرى باال 

ئورمانلىقالردا  ھهم ئانىلىرىمۇ ئالپامىشالنىڭ ۋهماناس  قهھرىمان. كهلگهن داۋامالشتۇرۇپ ئادهتنى

 مهسلهبىر  ئۈچۈنچى. ئېيتىلىدۇداستانالردا  مهزكۈربولغانلىقى ئوغالنلىرىغا ھامىلىدار  ئهشۇ تۈنهپ

» مهشرىپى كۆك«ئۆستۈرۈپ، مايسىسى  بۇغداي پهسلىدهقىش  ئۇيغۇرلىرىدا قۇمۇلھازىرقى شۇكى، 

 بۇ( تهڭرىسىئاشلىق  لىرىمىزدائهجداد قهدىمكى بولۇپ، بۇ شهكىللهنگهن ئادهت ئۆتكىۈزىدىغان

 ئهھۋالنىڭ بېرىدىغان مۇراسىم شهرىپىگه ئۇنىڭ ۋه چۈشهنچىسىنىڭ) بولمىسىمۇ ئېنىقتازا  ئۇقۇم

  .چۈشهندۈرىدۇ مهۋجۇدلىقىنى

 ئۆسۈملۈكلهرنىڭ يهنه، ھهرخىلباشقا  پهرھىزلهردىن يۇقىرىقىدهكئائىت  ئۆسۈملۈككه

 تىبابهت ھهققىدىكى زېيىنى -پايدا ، ئاالھىدىلىكى زهھهرسىزلىك -  تهبىئىتى، زهھهرلىك

 مهسىله كىرمهيدىغان دائىرىمىزگه تېما بىزنىڭ بولۇپ، بۇبار  چهكلىمىلهرمۇ مهلىيئه ۋهقاراشلىرى 

  .توختالمىدۇق ھهقته ، بۇبولغاچقا

  

  تهبىئهت جىسىملىرىغا ۋه ھادىسلىرىگه ئائىت پهرھىزلهر. 3
شهيئىلىرىگه ئىشاره  تهبىئهتبارلىق جانسىز  دېگهنده، بۇ يهرده ئۇجىسىملىرى  تهبىئهت

 ئۆزگىرىش ۋه تهرهققىيات جىسىملىرىنىڭ تهبىئهت دېگهنده، ئۇھادىسلىرى  ىئهتتهب. قىلىنىدۇ

ھادىسىلىرى  ۋهجىسىملىرى  تهبىئهتئىنسانالر . كۆرسىتىدۇ ھالهتلىرىنى تۈرلىك جهريانىدىكى

زاماندىن تارتىپال  قهدىمكى ئهڭ مىللهتلهرده كهلگهچكه، تۈرلىكتاينىپ  ئۇالرغاقوينىدا ياشاپ 

  . داۋامالشقان ۋه كهلگهنبارلىققا  ئېتىقاد چۇقۇنىدىغان ھادىسىلىرىگه ۋهلىرىغا جىسىم تهبىئهت

 ئېلىپ ئاپهت -بااليى  ۋه سائادهت -  بهخىتھادىسىلرىنى  ۋهجىسىملىرى  تهبىئهت كىشىلهر

 تۆۋهندهبىز . شهكىللهندۈرگهن ئادهتلىرىنى پهرھىز تۈرلىكقارىتا  ، ئۇالرغاقارىغان دهپ كېلهلهيدۇ

ئاالقىدار  ھادىسىلىرىگه ۋهجىسىملىرى  تهبىئهت تۇرۇۋاتقانساقلىنىپ  نۆۋهتته رنىڭئۇيغۇرال

  .ئۆتىمىزقىلىپ  مۇالھىزه بويىچه نۇقتا قانچهبىر  پهرھىزلىرنى

  ئاسمان جىسىملىرىغا ئائىت پهرھىزلهر  .1
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 پۈتۈن سېستىمىسىدىكىئالتاي تىل  مىللهتلهرنىڭ، ھهتتاتىللىق  تۈركىيقاتارلىق  ئۇيغۇر

دىنى  تهبىئهت –دىنى  كهلگهن داۋامالشتۇرۇپزامانالردىن تارتىپال  قهدىمكى ئهڭ للهتلهرنىڭمى

 ئهقىده چوقۇنۇشنى تهڭرىلىرىگه تهبىئهتقىلغان  مهركىز تهڭرىنى بولۇپ، كۆكبولغان شامانىزىم 

قاتارىدا  تهڭرى دېگۈدهك ھهممىسى جىسىملىرىنىڭئاسمان  چوڭ - چوڭدىندا  بۇقىلغان 

 شهكلىدىكى پهرھىز چوقۇنۇشنىڭدىندىكى ئاسمان جىسىملىرىغا بولغان  بۇ. نغانالھېساب

 .تۇرىدۇ ئۇچراپتوال  -ئارىسدا ئاز  ئۇيغۇرالر قهدهرھازىرغا  قالدۇقلىرى

 چوقۇنۇش دهپ تهڭرىئاسمان  كۆك كېيىنقىلغاندىن  ئېتىقادباشقا دىنالرغا  ئۇيغۇرالر

مهسلهن، . توال ئىزنالىرى بار -ئاز  ئېتىقادنىڭ ئهشۇارىسدا ئ خهلق بولسىمۇ، ئهممايوقالغان  ئهھۋالى

 قهدىمكى بولۇپ، بۇبار  ئادهتلهرقىلىدىغان  پهرھىز تۈكۈرۈشتىنھازىر ئاسمانغا قاراپ  ئۇيغۇرالردا

 مهھمۇد ھهقته بۇ. ئىگه مهناغائوخشاش  بىلهنقىلماسلىق  ھاقارهت تهڭرىگه كۆك دهۋىرلهردىكى

ماقالنى  دېگهن" چۈشۈر تۈكۈرسه، يۈزىگه) ئاسمانغا( كۆككه" ده» تۈرك ىتلۇغات دىۋانۇ« كاشغهرىي

قىلىدىغان  پهرھىزقىلىشتىن  ھاجهتئاسمانغا قاراپ  يهنه ئۇيغۇرالرداھازىرقى  ①.قالدۇرغان يېزىپ

. ئىزناسىدۇر تۇنۇشنىڭ سۈپىتىده ھاقارهتقىلىنغان  تهڭرىسگه كۆك بولۇپ، بۇمۇبار  ئهھۋالالر

بولۇپ، ئاسمان جىسىمى  تهمىنلهيدىغان بىلهن يورۇقلۇق ۋهئىسسىقلىق  هخلۇقاتنىم پۈتۈنقوياش 

 دىنالرنىڭ قهدىمكى دۇنيادىكى. چوقۇنىلغان دهپقوياش ئىالھ  چۈشهنچىلهردهدىنى  قهدىمكى

شامان دىنى  ئۇيغۇرالرنىڭ. سانالغان دهپئىالھ  ئۈستۈن ئهڭقوياش ئىالھى  دېگۈدهك ھهممىسىده

 شۇ ئهنه" تهڭرى كۈن"بولۇپ، قىلىنغان  مهزمۇن مۇھىم چوقۇنۇشقوياشقا  ئېتىقادىدىدىمۇ

 جهھهتتىكى بۇ لىرىنىڭئهجداد قهدىمكى ئۇيغۇرالر. نهتىجىسىدۇر ئىالھالشتۇرۇشنىڭ قوياشنىڭ

 كۈنگه يۇيماي يۈزىنى ئۇيغۇرالرداھازىرقى مهسىلهن، . كهلگهن داۋامالشتۇرۇپ ئادهتلىرىنى قىسمهن

قىلىدىغان  پهرھىزقاراشتىن  كۈنگه ھالهتته ، جۇنۇپقىلىشتىن ھاجهتاراپ ق ، كۈنگهقاراشتىن

 كۆرهش بىلهنقوياش يامان روھ ئېتىقادىچه، شامانىزىم  مىللهتلهرنىڭتىللىق  تۈركىي. بار ئادهت

. باستۇرۋېتىدىكهن ئالىمىگه ، زۇلمهتقورشاپ تۇتۇۋېلىپيامان روھالر  ئۇنى قىلىدىكهن، بهزىده
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 ، ئاتهشپهرهسلىكباشقا ئۇندىن. چۈشهندۈرۈشتۇر بېرىلگهن تۇتۇلۇشقا كۈن دىدىكىئهقى مهزكۈر بۇ

 كۈچلىرى زۇلىمهت ۋه قاراڭغۇلۇق تونۇلۇپ، ئۇنىڭ سۈپىتىدهئىالھ  قوياش ئېتىقادىدىمۇمانى  ۋه

 پهرھىزلهردهقوياشقا ئائىت  شۇڭا. قىلىنىدۇئاساسى  ئهقىده مۇھىمقىلىدىغانلىقى  كۆرهش بىلهن

ياكى  غۇۋالىشىپ، نۇرسىزلىنىشى تۇيۇقسىز كۈننىڭ. ئهلۋهتتهبار  تهسىرى نالرنىڭدى مهزكۇر

 دهپبىشارىتى  ئاپهتنىڭ، يامانلىقنىڭ - بااليى  بىرهرباشتىن ئاخىرى  تۇتۇلىشى كۆيۈشى، ۋهياكى

 كۆيسه كۈن دهۋردهئىلگىرىكى . قىلىدۇ ھهزهر بهكمۇ ئهھۋالدىن بۇنداق بولۇپ، ئۇيغۇرالر تۇنۇلغان

 يۇرۇقلۇق ئالهمگه ئومۇمهن، قوياشنىڭ. بار ئىدى ئادهتقىلىشىدىغان  تهگبىر - ، دۇئاىشىپيىغل

 كۆيۈش، تۇتۇلىش ئىكهنلىكى، ئۇنىڭدىكىئاسمان جىسىمى  بهرگۈچىئىسسىقلىق  ۋه

چۈشهنمىگهنلىكىتىن،  يوسۇندائىلمىي  ئىكهنلىكى ئۆزگىرىش تهبىئينورمال  ھادىسىلىرىنىڭ

  .چىققان كېلىپ ئهھۋالالربىر قاتار  يۇقۇرقىدهك

قارىتا  بىلدۈرۈپ، ئۇنىڭغا ھۆرمهت ئاالھىده ئايغىمۇ ، ئۇيغۇرالرھالدا مۇناسىپ بىلهنقوياش 

 تهرهتكىچىك  - تۈكۈرىشتىن، چوڭئايغا قاراپ  ئادهتته ئۇيغۇرالر. چهكلىنىدۇئىشالردىن  مۇنچهبىر 

 ده» تۈرك لۇغاتىت دىۋانۇ« كاشغهرىي مهھمۇد. قىلىدۇ پهرھىز تهڭلهشتىنقولىنى ، قىلىش

بىر ماقالنى تىلغا ئالغان  دېگهن ①"كۆرسىتىلمهس بىلهنئاي قول  تولۇن" ئۇيغۇرالردىكى قهدىمكى

 تۇتۇلىشى ئاينىڭ ئۇيغۇرالردا. كهلمهكتهقىلىپ  داۋام شهكىلىده پهرھىز ھازىرغىچه ئادهت بولۇپ، بۇ

ئىلمى  يۇلتۇزشۇناسلىقساددا  هنهي. قارىغان دهپبىشارىتى  يامانلىقىنىڭ كۆيىشىنىمۇ ۋه

 بىشارهتبولىدىغانلىقىغا  كۆپ يېتىمنىڭ - ئۆلۈمتىك چىقىشى  ئاينىڭئاساسلىنىپ  تهجرىبىلىرىگه

 ھهمبولغان ئارلىقى  بىلهن يهر ۋه ھهرىكىتى ئاينىڭ ئىلمىده ئاسترونومىيهھازىرقى زامان . قىلىنغان

 قىيۇقىرىئاساستا  ، شۇقىلىنىشى تهتقىق تهسىرى كهلتۈرىدىغانئىنسانغا  لىرىنىڭمۇناسىبهت بۇلۇڭ

 ، ئۇيغۇرالرقىسقىسى. كېرهك ئېنىقلىنىشى ئىكهنلىكى خۇراپاتياكى  تهجرىبهئىلمىي  پهرھىزنىڭ

 دهپ" ئايخان ئهلهيكۇم ئهسساالمۇ" كىشىلهرھىالل ئاي چىققاندا  قېتىم ھهر. ھۆرمهتلهيدۇ بهكئاينى 

ئاخىرىالشقان ئاخشىمى  تۇتۇشرامزان روزىسى كېتىپ، چىقىپ  ئېيىرامىزان . قىلىدۇ تهزىمئايغا 
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  .قىلىدۇ پائالىيهتلهرنىئاينى قارشى ئالىدىغان  ئۇزۇتۇپ، يىڭىكونا ئاينى  كىشىلهر

 چۈشهنچه بولۇپ، بۇ ھهرخىل چۈشهنچىلهرمۇ ھهققىدىكى يۇلتۇزئىلگىرى  ئۇيغۇرالردا

. قالغان بولۇپئاساسى  تهرهققىيات هنىڭئاسترونومىي ۋه يۇلتۇزشۇناسلىق دهۋرلهردىكى كېيىنكى

قوياشقا  ۋهئاي  ھهممىسى مىللهتلهرنىڭقىلىدىغان ئالتاي تىللىق  ئېتىقادشامان دىنىغا 

 كۆتۈرۈلۈپ دهرىجىسىگه تهڭرى يۇلتۇزالر چوقۇنغان، ئهمما ، يۇلتۇزالرغىمۇباشقا چوقۇنغاندىن

 يۇلتۇزىبىردىن  كىشىنىڭ ربىرھه ئىشهنچلىرىده ئۇيغۇرالرنىڭ. ئهمهس نهرسه چۈشىنىلگهن

بولسا ئامىتى  تۆۋهن كېلىدۇ، يۇلتۇزى تهلىيى كىشىنىڭ ، شۇبولسا يۇقىرى يۇلتۇزى كىمنىڭ. بولىدۇ

 ئېيتىپ ئىكهنلىكىنى يۇلتۇزى ئۆزىنىڭ يۇلتۇزنىڭزادى قايسى  كىشىلهرئارىسىدا  خهلق. قاچىدۇ

جورۇپ،  دهپ بولىدۇقىسقا  ىرىئۆم كىشىنىڭ تۆۋهنلىسه، شۇ يۇلتىزى بېرهلمىسىمۇ، ئهمما

 ۋابائوخشاشالرغا  ، يۇلتۇزىقىلىدىغان ھهزهرقاراشتىن  دهپ يۇلتۇزى ئۆزىنىڭ يۇلتۇزنى تۆۋهنلىگهن

 ھهزهر بېكىتىشتىن دهپ يۇلتۇزۇم مېنىڭ ئادهمئىككى  يۇلتۇزنىبىر ، قاراپ دهپ يۇقىدۇ كېسىلى

 بهلگىلهپ ، ئۆزىقاراپ دهپ اسىدۇب پاالكهتكىشىنى  شۇسولدىن چىقسا  ، يۇلتۇزىقىلىدىغان

ياكى سولدىن چىققان  ۋهقىلىدىغان  ئېھتىيات قېلىشتىنسولدىن چىقىپ  يۇلتۇزنىڭقويغان 

 يهرده بۇ. شهكىللهنگهن ئادهتلهرقىلىدىغان  پهرھىزقاراشتىن  دهپ يۇلتۇزى ئۆزىنىڭ يۇلتۇزنى

 پهيدا تهرىپىدىن غهرىپ يۈزىنىڭ يهر يۇلتۇزنىڭ مهلۇم ئهمهلىيهتته" سولدىن چىقىش" دىيىلۋاتقان

 ئىپادىلهيدىغان دهپ تۇغدىچىققاننى ئاي  يۇلتۇز يهنه ئۇيغۇرالردا. كۆرسىتىدۇ بولۇشىنى

 تۇغۇش كۈچلۈك چۈشۈنىپ، ئۇنىڭ دهپ تهڭرىئاينى چىشى جىنىسلىق  بۇ. بار ئىدى ئهھۋالالرمۇ

 ئىكهنلىكىگه ئىگه خۇسىيهتكه تهڭرىلىك مهلۇم يۇلتۇزالرنڭمۇ تۇغۇلغان ئۇنىڭدىن ۋهئىقتىدارىغا 

 ھاجهتقاراپ  يۇلتۇزغا يهنه ئۇيغۇرالردا نهتىجىسىده ئىشهنچ مۇشۇنداقمانا . ئىشهنچىدۇربولغان 

 ئىچىده يۇلتۇزالر. بار بولغان ئادهتلهرقىلىدىغان  پهزهرساناشتىن  يۇلتۇز ، كېچىدهقىلىشتىن

 ۋهھىمه چوڭ تېخىمۇ ىلهردهكىش كىشىلهرده كىشىلهردهقىياپىتى  يۇلتۇزنىڭ قۇيرۇقلۇق

 بىلهن ئادهم. چىققانكېلىپ  پهرھىزىقارىماسلىق  يۇلتۇزغا قۇيرۇقلۇق ئادهتلهردهقوزغىغاچقا،

بىر  ئادهمبىر بۇلىدۇ،  پهيدا يۇلتۇزئاسماندا بىر  تۇغۇلسا ئادهمبىر ، بار مۇناسىبىتى يۇلتۇزالرنىڭ
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. ئىزاھتۇر بىرىلگهن ھادىسگهاقىيىش س يۇلتۇز ئىشهنچىسدىكى خهلق بۇمانا . ساقىيدۇ يۇلتۇز

قاراپ  دهپبىشارىتى  بولغانلىقىنىڭ ۋاپاتئىگىسى   يۇلتۇزنىڭ ، شۇئاقسا يۇلتۇز بىرهر ئويغۇرالر

 پهرھىز بهك كۈرۈشتىنساقىغاننى  يهنه، يۇلتۇز. ئهيلهيدۇ ھهزهر بهكساقىپ كىتىشىدىن  يۇلتۇزنىڭ

  تۆۋه دهرھال ، ئىچىدهقالسا كۈرۈپىنىنى ساقىغ يۇلتۇزنىڭ بىرهر كىشىلهر ئهگهر. قىلىدۇ

 شهكىلدهقانداق  يۇلتۇزنىڭرايونالردا  بهزى. سورايدۇ كهچۈرۈم ئېيتىپ، تهڭرىدىنئىستىغپار -

تىك  يهرگه يۇلتۇز ئهگهر چۈشهنچىدهخىل  مهسىلهن، بۇ. چۈشۈنىلىدۇساقىشى ئوخشىمىغان ھالدا 

 شهيتاننىڭ -جىن  ، بۇساقىسا يانتۇ هرئهگ. ئىكهنبىشارىتى  ئۆلۈمنىڭئاندىن  ، بۇساقىسا

ئىسالم  جهھهتته خۇراپاتقا، مهلۇم جهھهتته مهلۇم چۈشهندۈرۈش بۇنداق. ئىكهنبىشارىتى 

 ئهھلىئاسمان  جىنالرنىڭ سۈرىسىده» جىن«دىكى » قۇرئان« چۈنكى. باغلىق ئهقىدىسىگه

 يۇلتۇزنىڭئاقار  ئهمما ،ئاسمانغا چىقىدىغانلىقى ئۈچۈن ئاڭالش سۆزلىرىنى نىڭ) پهرىشتىلهر(

 يۇلتۇزئاققان  ئېيتقاندا بويىچه ئىشهنچ دېمهك، شۇ. قوغاليدىغانلىقى بايان قىلىنغان ئۇالرنى

 بىرهر يۇلتۇزنىڭئاققان  ئۇيغۇرالر) مۇسۇلمان( كۆپلىگهن شۇڭا. نهرسىدۇر ئېتىلغانجىنالرغا 

 ۋه قورقۇنۇچ ھېلىقىده. بولدى ئىشهنمهيدىغان ئىكهنلىكىگهبىشارىتى  ئۆلۈمىنىڭ ئادهمنىڭ

  .يوقالماقتا نۆۋهتته پهرھىزلهرمۇ

  ھاۋارايىغا ئاالقىدار پهرھىزلهر. 2

 تهسىر چوڭئىنسانالر ھاياتىغا  بۆلىدىغان، شۇنداقال كۆڭۈل ئهڭئىنسانالر  ھاۋارايى

 ۋهئىزدىنىش  ھهققىدىكىئالدىن بىلىش  بولۇپ، ئۇنى ئۆزگىرىشلهر تهبئىي كۆرسىتىدىغان

 ئۇنى كهلگندىمۇ دهۋرگه داۋاملىشىپ، بۈگۈنكىتارتىپ  دهۋرلهردىن قهدىمكى ئهڭ ئۇرۇنۇشالر

 قهدىمكى. تۇرماقتا بولۇپ مهۋجۇد تهرىقىسىدهبولمايدىغان ئىش  مۈمكىن بولۇش ئىگىلهپ پۈتۈنلهي

 چۈشهندۈرۈلگهن ۋه چۈشۈنىلگهن رهۋىشتهھادىسىلىرى ئىالھىي  ھاۋارايى ئهقىدىسىده ئۇيغۇرالرنىڭ

 كارامهتلىك زېيىنىپايدىسى ياكى  كهلتۈرىدىغان چارۋىالرغا -مال  ۋه كىشىلهرگه ئۇالرنىڭبولۇپ، 

  .قىلىنغان پهرھىز تىلهنگهن، زېيىنىدىنپايدىسى  ھادىسىلىرىنىڭ ، تهبىئهتسانىلىپ دهپئىش 

 كۆرىدىغان، بۇنىچاقماقنى ياخشى  تۇنجى ۋه گۈلدۈرمامىنى لىرىدائهجداد ئۇيغۇر قهدىمكى
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چاقماقنى  ئۇيغۇرالر. بولغان ئهھۋالالربىلىدىغان  دهپسىگىنالى  بهرگهنباھاردىن  ىنىڭتهڭر كۆك

جازاغا  ئېغىر ئهڭ ئادهمنىياكى يارىالنغان  ئۆلگهن سوقۇپچاقماق جازاسىدۇر،  تهڭرىنىڭ يهنه

 دهل كهتكهن سۇنۇپياكى  كهتكهن كۈيۈپ سوقۇپچاقماق  كىشىلهر. قارايدۇ دهپ ئۇچرىغۇچىدۇر

 ئهنئهنىۋى مىللهتلهرنىڭتىللىق  تۈركىي بىرگه بىلهن شۇنىڭ. قورقىدۇ بهك لهردىندهرهخ -

قىلىدىغانلىقى  نىشانه ئاۋازىنى گۈلدۈرماما تۇنجى پهسلىدىكىباھار  بايرىمىنىڭ نورۇزبايرىمى 

  .ئىپادىسىدۇربىر  ئهقىدىنىڭچاقماققا بولغان  ۋه گۈلدۈرماما

 ھالىتىگهياشاش  قهدىمكى لىرىنىڭئهجداد لهرنىڭمىللهتتىللىق  تۈركىيقاتارلىق  ئۇيغۇر

ھاياتىغا  تۇرالغۇ يېرىمھاياتىدا ياكى  كۆچمهنيايالقالردىكى  ، ئۇالرنىڭسالىدىغان بولساق نهزهر

 ، تهكلىماكانبولىدىغانلىقى كۆپ زىيىنىنىڭ كېلىدىغان ئېلىپ بوراننىڭ شىددهتلىكياكى  قۇيۇن

 قۇيۇننىڭ ۋهبوران  ئۈچۈنمۇ لىرىمىزئهجداد كهلگهنياشاپ بوستانلىقالردا  ئهتراپىدىكى قۇملۇقى

 قۇيۇن ۋهبوران ، شامال، بولغاچقا مۇشۇنداق. قىالاليمىز تهسهۋۋۇر ئىكهنلىكىنى خهۋپ تهبىئىي

. تۇنۇلغان سۈپىتىده سۈرى بهلگىسى، جىنالرنىڭ شۇملۇقنىڭ ۋهيامانلىق  نهزىرىده كىشىلهرنىڭ

 رۇخسهت يۈرۈشىگهسىرتتا ئويناپ  بالىالرنىڭچىققاندا كىچىك قاتتىق بوران  ئۇيغۇرالرھازىرقى 

 ئۇنىڭدىن ئوقۇپ ، ئايهتتىلالپ دهپ" تاز قۇيۇن" ئۇنى كۆتۈرۈلگهنده قۇيۇن بولۇپمۇ. قىلمايدۇ

 كېلىدىغان بىلله بىلهن قۇيۇنياكى جىن  ئالۋاستى ئىشهنچىسىده كىشىلهرنىڭ. يىراقلىشىدۇ

 خهلق ئۇيغۇر قۇيۇن. بولىدۇ ساراڭ چاپلىشىۋېلىپىن ج ئادهم ئۇچرىغان بولۇپ، ئۇنىڭغا

ئىسالم . قىلىنغان تهسۋىر سۈپىتىدهئوبراز  سهلبى دىگىدهكالقايسى ژانىرلىرىدا  ھهر ئهدهبىياتىنىڭ

ياتسا  بىلهن كېسهل كۈنىده شهنبه خۇددى. چهكلهنگهنتىلالش  قۇيۇننىدىنىدا شامال بوران ياكى 

 ھهزهربوران چىقىشتىن  كۈنى شهنبهئارىسىدا  ، خهلقخشاشئو دېگهنگه بۇلىدۇ تهسساقىيىش 

 ھهپتىگىچهبىر  ، ئۇبوران چىقسا كۈنىده ، شهنبهقارىغاندا ئېيتىشالرغا. بار ئهھۋالقىلىدىغان 

چۈشۈنهلمهسلىك، توغرا  سهۋهبىنى شهكىللىنىش قۇيۇننىڭ ۋهشامال  بۇمۇ. توختىمايدىكهن

. ئىپادىسىدۇر تاشلىۋېتهلمهسلىكنىڭرنى بىر يولىال قاراشال ئهنئهنىۋى كېيىنىمۇ چۈشهنگهندىن

. مهنبهدۇربىر  مۇھىم تهمىنلهيدىغان بىلهن سۇتاتلىق  ھايۋاناتالرنى ۋهئىنسانالر  يامغۇر



 462

 يامغۇرنى دهۋرىدهشامانىزىم . چۈشىنىلىدۇ دهپ رهھمىتى ئىالھنىڭ يامغۇر نهزىرىده ئۇيغۇرالرنىڭ

 ئاالھىده ھهقته بۇ. مهلۇمبولغانلىقى  ئهھۋالنىڭان قارايدىغ دهپ يېشى كۆز تهڭرىنىڭ كۆك

 سهھىپىدهئالدىنقى  خۇددى كىشىلهر بهزى ئۇيغۇرالردا. ئۇچرىمايدۇ كۆپقاراشالر  ئادهتئىرىملىك 

 كۈنى شهنبهقاراپ دهپ،  داۋاملىشىدۇ ئۇزاقباشالنغان ئىش  كۈنىده شهنبه ئۆتكهندهك ئېيتىپ

 يېغىپتوختىماي  ھهپتهبىر  يامغۇربولمىغاندا  ئۇنداق. دۇقىلى پهھىز كۆڭلىده يېغىشتىن يامغۇر

 ئىشهنچىسىده ئهنئهنىۋى ئۇيغۇرالرنىڭ. كۆرسىتىدۇ تهسىر ئېغىر تۇرمۇشقا ۋه ئىشلهپچىقىرىش

 ئۇسساپپات  -پات  ، ئۇئىنتايىن يومشاق تېنى بولۇپ، ئۇنىڭ نهرسهگوياكى بىر جانلىق  بۇلۇت

 قۇرغاقئاندىن كېتىدۇ، ئىچىپ ئاسمانغا چىقىپ  سۇ ۈشۈپچ دهرياالرغا ئۇسسىغاندا ۋه تۇرىدۇ

 يۇمران ۋه يۇمشاقئاغزاكىي تىلىدا ئىنتايىن  ئۇيغۇر. تۆكىۋېتىدۇ سۇنى ئېچىكهن بېرىپجايالرغا 

ئىيتىقىنىمىز  يۇقىرىدا بۇلۇتنى بولۇپ، بۇبار  ئهھۋال ئىپادىلهيدىغانئوخشىتىپ  بۇلۇتقا نهرسىنى

 ئىكهنلىكىيامان ئىش  ئۆرتنىشنىڭ بۇلۇتنىڭ ئۇيغۇرالردا دىمىكىقه. لىكتۇرمۇناسىبهت بىلهن

 كۆيدى؛ ئۆرتهنگهن: ئۆرتهندى: " بېرىدۇ مهلۇمات مۇنداق ئهسىرىده ئۆز كاشغهرىي مهھمۇد ھهققىده

 بۇنى تۈركلهر. دىيىلىدۇ" ئۆرتهندى بۇلۇت"، قىزارسا بۇلۇت كېيىنپاتقاندىن  كۈن. نهرسه

  :كهلگهن مۇنداقا ماقالد. جورۇيدۇياخشىلىققا 

  ،بولۇر تۇغقاندهك ئوغۇل ئۆرتهنسه، خوتۇن بۇلۇت تۈنده

  .بولۇر كىرگهندهكيىغا  ئۆرتهنسه، ئۆيگه بۇلۇت تاڭدا

   ①."جورىمايدۇياخشىلىققا  كېيىكىسىنى تۈركلهر

باشقا  ۋه ئۇيغۇرالرنىڭبولمىغان  مۇسۇلمان مهسىله دهۋاتقان يهرده بۇ كاشغهرىي مهھمۇد

 بىشارهت شۇملۇقتىن بىرهر ئۆرتىنىشنىڭ بۇلۇت تاڭدا نهزىرىده رنىڭخهلقله تۈركىي

چيوقىلىپ  ئىشهن بۇ مهزگىللهرده دهرۋهقه، كېيىنكى. ئىبارهتھادىسىدىن  بىرېرىدىغانلىقىدهك

  .مايىل بولدى چۈشىنىشكهھادىسى قاتارىدا  تهبىئهتبىر  ئادهتتىكى بۇلۇتنى كىشىلهرمۇ. كهتتى

  ىت پهرھىزلهريهر، سۇ ۋه ئوتقا ئائ. 3
                                                        

نهشىرى، ئۇيغۇرچه،  - 1ئاي  – 8يىلى  – 1980نهشرىياتى،  خهلق شىنجاڭ، »تۈرك لۇغاتىت دىۋانۇ«: كاشغهرىي مهھمۇد   ①
  .بهت -333توم - 1
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 چوقۇنغان تونۇپ سۈپىتىدهئىالھ  يهرنىمۇ بويىچه ئهقىدىسىشامان  قهدىمكى ئۇيغۇرالر

 مۇنداق سۈپىتىدهساقىندىلىرى  چوقۇنۇشنىڭ تهڭرىسىگه يهرئارىسىدا  ئۇيغۇرالرھازىرقى . ئىدى

 ئهشۇنداق ،قاراپ دهپ غهزهپلىنىدۇئىالھى  يهر تهپسهقاتتق  يهرنى ئۇيغۇرالر: مهۋجۇد پهرھىزلهر

 ئهھۋالالرمۇقىلىدىغان  ھهزهر تۆكۈشتىن سۇقايناق  يهرگه يهنه. قىلىدۇ ھهزهر ھهرىكهتتىن بىھوده

 ھهققىدىكىقايتىدىغانلىقى  تۇپراققا يهنه ۋهيارىتىلغانلىقى  تۇپراقتىن ئادهمنىڭ ئۇيغۇرالردا. بار

بولۇپ، بار  پهرھىزلهرىت ئائ تۇپراققا ئىچىده ئادهتلهر كۈچلهندۈرۈلگهن تهرىپىدىن ئىشهنچلهر

 ئۇنداققاراپ  دهپ باراۋهر بىلهن تىلىگهنلىك ئۆلۈمىنى ئانىسنىڭ - ئاتا  سورۇشنىتوپا  كىشىلهر

 قهدىمىكى. قىلىدۇ پهرھىزقاتتىق  سورۇشتىنتوپا  پهيتىده زاۋال بولۇپمۇ. قىلىدۇ پهرھىز ئهھۋالدىن

 ھايۋانزور  مهلۇم بولۇپ، ئۇنى نهرسه يۈگهن لهيلهپ ئۈستىده سۇ زېمىن قارىشىچه ئۇيغۇرالرنىڭ

 ھايۋانالرزور  بۇ. تۇرىدۇ تېرهپ.) تۇر.....، بېلىقتاشپاقا، كاال ھايۋان بۇ ئهفسانىلهرده قهدىمكى(

 يهر دهۋرلهرده دېمهك، ئهينى. كېتىدۇ تهۋرهپ يهربولغاندا  يهڭگۈشلىمهكچى تۇرقىنى ھېرىپ

ئىنتايىن  تهۋرهش يهر ۋاقىتتا، بىمهھهلر بى بىلهن چۈشىنىلىش ئهشۇنداق سهۋهبى تهۋرهشنىڭ

 تېكىنكىچىك تهسۋىرلىنىشىچه، » يارۇق ئالتۇن«: مهسىلهن. قارالغان دهپ بهلگىسى شۇملۇنىڭ

 ھهر يهر قۇڭۇرزور  غايهت بۇ"پهيىتته،  بهرگهنقىلىپ  يهم يولۋاسقاجىسمىنى ئاچ قالغان چىشى  ئۆز

 - يۇقىرى چايقىغاندهك، سۇالر سۈيىنى كۆلىپ قاتتىق بوران چىق كهتتى، خۇددى تهۋرهپ تۈرلىك

قاراڭغۇلىشىپ،  چىرمىۋالغاندهكتورى  تهڭرى) گويا( كۈنئاسماندىكى . چايقالدى داۋالغۇپ تۆۋهن

 بىلهن تۇمانقارا . ئايالندى زۇلمهتكه قاراڭغۇ ھهممىسى ئهتراپنىڭ غۇۋاالشتى، تۆت نۇرسىزلىشىپ

ئهمهس، بولغان ئىش  قهدىمدىال چۈشىنىش دهپ پىغهزى تهڭرىنىڭ تهۋرهشنى يهر ①."قاپالندى

كىتابتا  دېگهن» ئهھكام مهجمۇئهتۇل«. ئهھۋالدۇربىر  مهۋجۇد ئارىسىدىمۇ ئۇيغۇرالرھازىرقى  بهلكى

ئاستىدا  مهزمونناملىق ئىككى » ھهققىده كۈنلهر تهۋرىگهن يهر« ۋه» ھهققىده تهۋرهش يهر«

 بولۇپ، ئۇنى يهكۈنلهنگهنقاراشلىرى  ىۋىئهنئهن ھهققىدىكى تهۋرهش يهر ئۇيغۇرالرنىڭ

  : كۆرسىتىمىزقىلىپ  نهقىل تۆۋهندىكىدهك

                                                        
 شىنجاڭ، »يازما يادىكارلىقلىرىدىن تالالنما ئۇيغۇر قهدىمكى«: تۈزگهن سۈپلهريۈئىسراپىل . ئايۇپ خۇجا، تۇرسۇن ئابدۇقهييىم   ①

  .بهت-174نهشىرى، ئۇيغۇرچه، - 1ئاي  -9يىلى -1983نهشرىياتى،  خهلق
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  ھهققىده تهۋرهش يهر"

ياخشى  ئانچهچىقش  سهپهرگه ۋاقىتتا بۇ. يېتىدۇ ئۆلۈم ئۇلۇغالرغا تهۋرىسه يهر ئېيىدا مۇھهررهم

  ؛بولىدۇيارلىنىش  ۋه ئۆلۈم تهۋرىسه يهر كېچىسى ئهمهس، ئهگهر

  يېتىدۇ؛  ئاپهت تهۋرىسه، دېھقانچىلىققا يهر ئېيىدا سهپهر

 ئهگهر. چىقىدۇ چىچهكئايالالرغا  ۋهكىچىك بالىالرغا تهۋرىسه،  يهر ئېيىدا ئهۋۋهل زهبۇل

  ؛يېتىدۇ ئۆلۈمپادىشاھالرغا  ۋه تهۋرىسه، ئۆلۈما يهر كېچىسى

 ئهگهر. الىدۇق بولۇپئاغرىقچان  ھهم پالهچ ئادهميىقىلغان تهۋرىسه،  يهر ئېيىدا رهبىئۇسسانى

  .ئۆلىدۇ كۆيۈپئوتتا  ئادهملهرزالىم  تهۋرىسه يهر كېچىسى

يىلدا ئاچارچىلىق  بۇ. بولىدۇ كۆپسىالق  -ئاغرىق تهۋرىسه،  يهر ئېيىدا ئهۋۋهل جهمادىيهل

  كېتىدۇ؛  ئۆتۈپ تېزال بېرىدۇ، لېكىن يۈز

 يهر ئهگهر. لىدۇبو كۆپ كېسهللىكى ، پالهچئاغرىقتهۋرىسه،  يهر ئېيىدائاخىر  جهمادىيهل

  ؛ياغدۇ كۆپ يامغۇر تهۋرىسه كېچىسى

 يهر ئهگهر. بولىدۇ كۆپ ۋابا ئوخشايدۇ، لېكىن زىرائهتيىلدا  تهۋرىسه، بۇ يهر ئېيىدا رهجهپ

  .كېرهك ئۆتكۈزۈش مۇناجات - كېرهك، مهرىكه بېرىش سهدىقهكىشى  تهۋرىسه، ھهر كېچىسى

ئاغرىق تهۋرىسه،  كېچىسى يهر ئهگهر. بولىدۇ انئهرز) باھا( تهۋرىسه، نهرخ يهر ئېيىدا شهئبان

  .بولىدۇ كۆپپاسات  - ، پىتنهسىالق –

 كېچىسى يهر ئهگهر. بېرىدۇ بىشارهتئاچارچىلىق بولدىغانلىقىدىن تهۋرىسه،  يهر ئېيىدارامزان 

  .بېرىدۇ بىشارهتسىالق ئازراق بولدىغانلىقىدىن  -ئاغرىق بولۇپ، يىلدا مولچىلىق  تهۋرىسه، بۇ

بولىدىغانلىقىدىن  تۇال جىدهل -، جهڭگىيىتىپ ئۆلۈم تهۋرىسه، ئۇالرغا تهر ئېيىدا ۋهلشه

. بېرىدۇ يۈزئىشالر توال  خهتهرلىكئارىسدا  تهۋرىسه، ئهل كېچىسى يهر ئهگهر. بىرىدۇ ئىشارهت

  ؛چۈشىدۇ) ھال( مهلهخ زىرائهتلهرگه

 كېچىسى يهر ئهگهر. كۆپىيىدۇ هتئاداۋ - پىتنهئارىسىدا  تهرۋىسه، خهلق يهر ئېيىدا زۇلقهئده

 كېرهكلهر -  نهرسه لېكىن. بېرىدۇ يۈز ئاالمهتلهرئوخشاش  تهۋرىگهنگه كۈندۈزى تهۋرىسه، خۇددى
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  ؛بۇلىدۇمولچىلىق 

. ئخشايدۇخوپ  بۇلىدۇ، زىرائهتلهريىتىم توال  ئۆلۈميىلدا  بۇ،تهۋرىسه يهر ئېيىدا زۇلھهججه

  .) "بىلگۈچىدۇر كبهكره ھهممىدىن تهڭرى( ئهئلهم ۋهللھۇا

  ھهققىده كۈنلهر تهۋرىگهن يهر

 -ئاغرىق  كهڭرىچىكىك، لېكىن ئىچمهك - يېمهكيىلدا  تهۋرىسه، بۇ يهر كۈنى يهكشهنبه

  .بىشارهتتۇرسىالق توال بولىدىغانلىقىدىن 

 كۆپ مۇناجات - ، مهرىكهيىلدا توالراق قىزالرغا ئاغرىق يىتىپ تهۋرىسه، بۇ يهر كۈنى دۈشهنبه

  .ۈلگۈسىئۆتكۈز

  . بىشارهتتۇرياغىدىغانلىقىدىن  كۆپ يامغۇريىلدا توالراق  تهۋرىسه، بۇ يهر كۈنى سهيشهنبه

  . بىشارهتتۇر ئۈتىدىغانلىقىدىنقىيىندا  تهۋرىسه، تۇرمۇش يهر كۈنى چاشهنبه

 يېتىدىغانلىقىدىن ئۈلۈميىلدا توالراق ياشانغانالرغا  تهۋرىسه، بۇ يهر كۈنى پهيشهنبه

   .بىشارهتتۇر

 كۆپسىالق  - قىزالرغا ئاغرىق  - ، خۇتۇنيىلدا پادىشاھالرغا تهۋرىسه، بۇ يهر كۈنى جۈمه

  ①.) بىلگۈچىدۇر بهكرهك ھهممىدىن تهڭرى(. ئهئلهم ۋهلالھۇ. بىشارهتتۇربولىدىغانلىقىدىن 

 كهتكىنىئايلىنىپ  ئىشهنچىسىگه خهلق ھهممىسىنىڭ قاراشالرنىڭ كۆز قىيۇقىرىدهرۋهقه، 

 يهرئارىسدا  بولۇپ، خهلق مهۋجۇد ھازىرمۇقاراشالر  قىسمهنئارىسىدىكى  بۇالر ئهمما. يوق

 دهپ ساقايمايدۇ بولۇپ پالهچكىشى  چۈشسه، شۇيىقىلىپ  ناۋادا يۈرسه مېڭىپ تهۋرىگهنده

  . يۈرمهكتهتارقىلىپ  ئادهتقارايدىغان 

ئىخالس "، "شالشتا تۇپا كهتمهن يهتته"يىتىم ئىشلىرىدا  - ، ئۆلۈمسىرت قىالردىنيۇقىرى

 سۈركهپ يهرگه پۇلىنى سودىسنىڭقىلغان  دهسلهپ ئادهتلهر، تىجارهتچىلهرنىڭقاتارلىق " توپىسى

الر .... قارغىش قىلىش  دهپ" يۇتسۇن يهر"، قىلىش قهسهم بىلهن سېلىشى، يهر غهللىگهئاندىن 

  .ئىپادىللىرىدۇرباشقا  نىڭئېتىقادبولغان  تۇپراققا شۇ ئهنه

                                                        
ئىشخانىسى  ئهسهرلهر قهدىمكى رايونلۇقئاپتونوم  ئۇيغۇر شىنجاڭ، »ئهھكام مهجمۇئهتۇل«: قاراقاشىي ئىۋهز مۇھهممهد   ①

  .بهتلهر -91، -90، -89،  ، ئۇيغۇرچهئاي – 8يىلى  – 1991تهييارلىغان،  قۇتلۇقئىمىننىياز  ئهركىنباستۇرغان، 
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مهلۇمكى، . بۇلىدۇ ئېتمىساقمۇ مۇھىملىقنى ئۈچۈنھاياتلىق  پۈتۈن ھهتتا ،ئىنسان سۇنىڭ

 دهريا ئۇيغۇرالر. قىلىدۇ ھېسسىرلىق  شۇنچىلىك كىشىلهر نهرسىلهرنىبولغان  مۇھىمقانچىكى 

. ئىشىنىدۇبارلىقىغا  قۇۋۋىتىنىڭ كۈچلۈكئاجايىپ  ، ئۇنىڭقاراپ دهپ" ذس ئۇلۇغ" سۈيىنى

ئامال  ئۈچۈن قېلىش تۇسۇپ سۇنى ئۇلۇغ ئېقىىۋاتقان كۆۋهجهپ شلهرئهنئهنىلهرده، كى قهدىمكى

. ئاسىدۇتاشنى  ئېغىر ئۇنىڭغاباغالپ  قۇلىنى - پۇت ئادهمنىڭتوختى ئىسىملىك "، قىاللمىغاندا

 ئادهت بۇ ①."تاشاليدۇ يېرىگه چوڭقۇر ئهڭ) سۇنىڭئالدىدىكى  تۇغانياكى ( دامبىنىڭئاندىن 

يوقالغىنىغا  ئادهتنىڭ بولۇپ، بۇنداق لىكمۇناسىبهت بىلهننىش ئىشى كۈچىگه سېھرىي تىلنىڭ

. قارايدۇ دهپ ، خاسىيهتلىكسىرلىق سۈيىنى بۇالق ئۇيغۇرالر. زامانالر بولدى ئۇزاقناھايىتى 

بولۇپ،  چۈشهنچىلهر كهلگهنقىلىش ئاساسىدا بارلىققا  تهسهۋۋۇر بىلهنئاياللىق جىنىس  بۇالقنى

ئارىسىدا  ئۇيغۇرالرجايلىرىدىكى  ھهرقايسى شىنجاڭنىڭئادىتى  تىلهش پهرزهت بېرىپبويىغا  بۇالق

قاراشلىرىدىن  ئۇلۇغالش مۇھىملىقى، سۇنىھاياتتىكى  سۇنىڭ ئۇيغۇرالردا. تارقالغان كهڭ خېلى

 -  تۈكۈرمهيدۇ، چوڭ سۇغا ئۇيغۇرالر ئادهتته: بار ئادهتلىرى پهرھىز مۇنداقبولغان  پهيداچىقىپ 

. تۆكمهيدۇ نهرسىلهرنىپاسكىنا  دېگهندهك يۇندا، ئهخلهت ئىچىگه يدۇ، سۇقىلما تهرهتكىچىك 

قىلىش  بهرپاياكى قوتان  ھاجهتخانابويىغا  يۇيۇش، ئۆستهڭكىر ، چاچ  تاراش دهرياالردا ئۆستهك

 كۆل. لىنىدۇھېسابئىشالر  كۆرىدىغانئىنتايىن يامان  ھهمقىلىدىغان  پهرھىز كىشىلهرقاتارلىقالر 

، قىلىشتىن تهرهتكىچىك  - چوڭ ئهتراپىغا يۇيۇشتىن، كۆلبويىدا كىر  كۆل ىشتهئىشلىت سۈيى

. تارقالغان كهڭئىنتايىن  ئهھۋالالرمۇقىلىدىغان  پهرھىزئىچىشتىن  سۇ تۇرۇپ يېتىپ دۈم كۆلگه

. ئىشلىتىلىدۇقىش ياز  سۈيى كۆللهرنىڭ بولىدۇ، بۇ كۆللهركىچىك  - چوڭ مهھهللىلىرىده ئۇيغۇر

 ئۇيغۇرالر. ئىشلىتىلىدۇ بىۋاسته سۈيىمۇ دهريا ھهم بولىدۇ كۆلمۇ يۇرتالردااقىدىغان ئ سۇ سۈزۈك

 ئېلىشتىن، يۈزىنى سۇ تۇرۇپئاتالپ  سۈيىنى كۆلياكى  ئېرىقىنىئالغىلى چىققاندا  سۇ چىلهكلهرگه

بامدان نامىزىدىن ئېلىشتىن،  سۇقاراپ  ئېقىشىغا ، سۇنىڭئالغىلى چىقىشتىن سۇ تۇرۇپ يۇيماي

يولدا  كېلىشته ئېلىپ سۇ. قىلىدۇ پهرھىزئالغىلى چىقىشتىن  سۇ كېيىنشام نامىزىدىن  ۋه رۇنبۇ

                                                        
 -1يىلى  - 1995ژۇرنىلى، » مىراس«، »كۈچلهر سېھرىي تهسسهۋۋۇرىدىكى قهبىلىلىرىنىڭ ئۇيغۇر قهدىمكى«: ئىسيىۋ. ئاظ   ①

  ..ماقالىدىكى باياندىن بېسىلغانسانىغا 
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 كۆپ پهرھىزلهرنىڭ قىيۇقىرى. سىيىپ قويارمىش شهيتان تۇرمايدۇ، بولمايدىكهن، سۇغا كۆپ

بىر قىسىمى ، بولسا ئۈچۈنپاكىز قىسىمىنى ئىچىش  ، سۇنىڭپاكلىقىنى ساقالش سۇنىڭقىسىمى 

. قويۇلغان ئوتتۇرىغا ئۈچۈنساقالش  ھۆرمىتىنى ، سۇنىڭقىلماسلىق ھهرىكهت ارهتلىكھاق سۇغا

 ئېيتىشالرغا. يۇيۇنمايدۇياكى  يۇمايدۇكىر  سۇدائىللىپ قالغان  نۇرىدا كۈن ئىشلىتىشته سۇ ئۇيغۇرالر

 هيداپ كېسهلنىئاق  تېنىده ئادهم ئۇ ئىكهن، ھهم مهكرۇھ سۇئىللىپ قالغان  نۇرىدا كۈنقارىغاندا 

 سۇ بىلهن چۈشۈرۈش بىۋاسته يۈزىگه سۇئاپتاپنى  يهنى(ئىللىتقاندا  سۇئاپتاپتا . قىلىدىكهن

 چىقىرامدۇ كهلتۈرۈپ كېسهل ھهقىقهتهن بولىدۇ، ئۇ ئۆزگىرىشقانداق  تهركىبىده سۇ) ئىللىتقاندا

 ىسىدهئىشهنچ ئېرىشهلىسه، ئۇيغۇرالرنىڭئىسپاتقا  جهھهتتىنئىلمىي  مهسىلىلهر دېگهن يۇق -

. ئايرىيااليمىز ئىكهنلىكىنى چهكلىمهياكى پايدىلىق  ئىشهنچ خۇراپىي ئادىتىنىڭ پهرھىز يۇقىرىقى

" ھاالل سۇ يۇمىلىغان يهتته" بولسىمۇ ، ئۇباركى ئىشهنچبىر  شۇنداقمۇئارىسىدا  خهلقى ئۇيغۇر

پاكلىقىغا  سۇنىڭ يۇمىلىغان يهتته كىشىلهر نۇرغۇن تۈپهيلىقاراش  مۇشۇ. ئىبارهت دېگهندىن

 مېتىر ئۈچ -ئىككى  ، ئهممابولغانغان مهنبهده مهلۇم ، ئهسلىدهقىاللماي جۈرئهت شهكلىنىشكه

خولىرا قاتارلىق كېسىلى،  ، جىگهرئىچىپ سۇنى" پاك بولغان" يۇمىالپ يهتته ئېقىپالئارىلىققا 

 سۇىملىك ئىچ. كهلدى ئېلىپزىيان  چوڭ بولۇپ، جهمئىيهتكهگىرىپتار  كېسهللهرگه يۇقۇملۇق

 كىشىلهرنىڭپاكلىقىغا  سۇنىڭ" يۇمىلىغان يهتته"ئهگىشىپ، ياخشىلىنىشقا  نىسبهتهن شارائىتىنىڭ

  .ئهھۋالدۇربىر ياخشى  بۇ. ئاشتى گۇمانى

ھازىر  ئۇيغۇرالردا. كهلگهن بولۇپئوبىيكتى  چوقۇنۇشدىنالردا  بىرمۇنچه قهدىمكىئوت 

 ئۇيغۇرالر: تۆۋهندىكىچهساقلىنىپ قالغانلىرى بولۇپ، ناھايىتى ئاز قالغان  پهرھىزلهرئوتقا ئائىت 

قىلمايدۇ،  تهرهتكىچىك  - تۈكۈرمهيدۇ، چوڭ ئىچىگهئوت ، قاراپ دهپ سىمۋىلى پاكلىقنىڭئوتنى 

 بۇنىڭدىن ئهھۋالالر تۆمۈرچىلىكتىكى( كهسمهيدۇئوتنى  بىلهنپالتا قاتارلىقالر ، كهكه، پىچاق

ئوتقا ئائىت  ئۇيغۇرالردا. تاشلىمايدۇ نهرسىلهرنىپاسكىنا  ياكى سهپمهيدۇ سۇ، ئوتقا )مۇستهسنا

ئالدىنى  كېتىشنىڭئوت  بۇقارىماققا بولۇپ، ئوت ئوينىماسلىق  پهيتىده زاۋالئادىتى  پهرھىزتىپىك 

 زىددىيهتلىشىپ قاراڭغۇلۇق بىلهن يورۇقلۇق ئۇ بىلهن، ئهمىلىيهتته كۆرۈنگىنى تهدبىرىدهك ئېلىش



 468

 ئاتهشپهرهسلىك يۈرمهسلىك، ئوينىماسلىقتهك كۆتۈرۈپئوتنى  هسمۇقهدد پهيتته تۇرغان

، ئىلگىرى ئومۇملىشىشتىن ئىچىده خهلقچاقماق  ۋه سهرهڭگه. تاقىلىدۇ بېرىپ ئهقىدىسىگه

ئارقىلىق ئوت ھاسىل قىلىپ  ئۇرۇش بىرىگه -ياكى تاشنى بىر  سۈركهشياغاچنى ياغاچقا  ئۇيغۇرالر

 ئارىيهتكهچاغالردا ئوت  ئاشۇ. ئىشلىتهتتىساقالپ  ۈرمهيئۆچ كېيىن، ئۇنىچوغ چىقارغاندىن 

ئوت ئارىسا بولۇپ، سانالغان  پهرھىزلىك بېرىش ئارىيهتكهئوت  كۈنىده چارشهنبه بېرىش، بولۇپمۇ

 قهدىمكى يهنه. ئىدى جورۇلغان دهپ قالىدۇپاساتقا  - قېچىپ، پىتنه بهرىكىتى ئۆينىڭ شۇ

» باتۇر تۆمۈرچىن «بىز  ئهھۋالنى بۇ. بار ئىدى ىمۇپهرھىز ئۆچۈرمهسلىكئوتنى  دهۋرلهرده

 تىلىگهنلىكىئوت  قويۇپ، جادۇگهردىن ئۆچۈرۈپئوتنى  مهختۇمسۇالنىڭ ۋهقهلهرده چۆچىكىدىكى

  .ئالىمىز كۆرۈپ ئېپىزوتتىن بولغانلىقىدهك دۇچار ئاپهتكه -بىر قاتار بااليى ئۈچۈن، 

 بولسىمۇ، ئهمماباشالنغان  هۋرلهردىند قهدىمكىناھايىتى  ئۇلۇغالشئوتنى  ئۇيغۇرالردا

 كهلتۈرىدىغان شېرىكئىالھقا  ھهم بىدئهتلهرنى تۈرلىك دىنىنىڭئىسالم   ۋه ئۆسۈشى ئاڭنىڭ

. يوقالغان ئادهتلهر نۇرغۇنئائىت  چوقۇنۇشقائوتقا نهتىجىسىده،  چهكىلىشى قهتئىي پائالىيهتلهرنى

 ئادهت تۇرۇۋاتقانھاياتىدا ساقلىنىپ  ئۇيغۇر قهدهرا بولسا ھازىرغ تهرهپلهرتىلغا ئالغان  يۇقىرىدابىز 

  .ئىزنالىرىدۇر

  چاغ پهرھىزلىرى -ت ىۋاق. 4

ساپ  ئۇالر مىللهتتهقانداق بىر  ھهر بولسىمۇ، ئهمما ھادىسه تهبىئىي ئادهتتىكىچاغ  ۋه ۋاقىت

 ىڭئۆسۈملۈكلهرن ۋه ئادهمنىڭ، ھايۋاناتئىنسانالر . ئهمهس چۈشىنىلگهن مهنىدهفىزىكىلىق 

ھهرىكىتىنى،  توختاۋسىز جىسىملىرىنىڭئاسمان ئۆلۈشىنى،  قېرىپ ۋه تۇغۇلۇشى، چوڭىيىشى

كۈزىتىپ،  تهكرار - تهكرارئالمىشىشىنى  پهسىللهرنىڭ ھهمده بېرىشى يۈز ھادىسىلىرىنىڭ تهبىئهت

 مهۋجۇد قانۇنىيهتنىڭ خاراكتېرلىك ۋاقىت دهرىجىده كۈچلۈكناھايىتى  ھهممىسىده ئۇالرنىڭ

قالغىنى  چهكلىنىپ  بىلهنالبىلىش   قانۇنىيهتنى بۇنداقئىنسانالر  ئهمما. ىدىغانلىقىنى بايقىدىبول

 ئۆزگىرىشقايسى چاغدا قانداق بېرىدۇ،  يۈز ئهھۋالقانداق  ۋاقىتتاقانداق  ئۇالر بهلكى. يوق

 ۈشكهچۈشهندۈر شهرھلهپئاساسىدا  قانۇنىيىتى ۋاقىت ئاشۇ مهسىلىلهرنى دېگهندهك... بولىدۇ، 
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 بېرىدىغان يۈز كهلگۈسىدهئىنسانالر داۋامىدا،  ئۆتكۈزۈش ئهمهلىيهتتىن قېتىملىق كۈرمىڭ. تىرىشتى

قانداق ئىشنى قىلسا ياخشى ، بولىدىغانلىقى مۇۋاپىققانداق ئىش قىلسا  ۋاقىتتا مهلۇم ۋه ۋهقهلهر

قاراشالر  لىكبىشارهتخىل  بۇ. يهكۈنلىدى تهجرىبىلهرنى ھهققىده بهرمهيدىغانلىقى ئاقىۋهت

 مۇھىم مهدهنيىتىنىڭ خهلق قهتئىينهزهر، ئۇ بولۇشىدىن ئۇيغۇن ئهمهلىيهتكه دهرىجىدهقانچىلىك 

 كۆپ مۇتلهق قاراشالرنىڭ بىشارهتلىك ئۇچرىتىدىغان ھازىرغىچهبىز . قالدى بولۇپقىسمى  تهركىبىي

 خهلقنىڭ ردهدهۋرله ئهينى بولۇپ، ئۇ بىشارهتلهر لىكمۇناسىبهتچاغقا  ۋه ۋاقىتقىسمى 

 دهۋرده ، بۈگۈنكىبولسا ئىپادىلهنگهن سۈپىتده جهۋھىرى چۈشهنچىلىرىنىڭ ئاسترونومىيهلىك

 بىشارهتلىكچاغقا ئائىت  -  ۋاقىت ئىنسانالرنىڭ. قالدى بولۇپئاساسى  نىڭ" كهلگۈسىشۇناسلىق"

 قانچهر بى تۆۋهندىكى دېگهندىمۇ كهم ئادهتلىرىباشقا  شهكىللهنگهن شۇنىڭدىن ۋهقاراشلىرى 

ساددا  كهلگهنتوپلىنىپ  داۋاملىشىپبىرى  دهۋرلهردىن قهدىمكى ، ئهڭبىرى: كېلىدۇ تهرهپتىن

ئاساسلىق  قاراشالرنىڭ بىشارهتلىكچاغقا ئائىت  - ۋاقىت بۇ. چۈشهنچىلهر ئاسترونومىيهلىك

مان ياكى يا ئۇلۇغالنغان تهرىپىدىندىنالر  ، تۈرلىكبىرى لىنىدۇ؛ يهنهھېساب بولۇپ مهنبهسى

 يۈز پاالكهتياكى  بېرىدىغان نهپ ئهمهلىيئىنسانالرغا ؛ ئۈچىنچىسى، چاغالر - ۋاقىت كۆرۈلگهن

 بۆلهكبىر  مهلۇمئىنسانالر ، ئاساستا مۇشۇ. بىلىملهر ھهققىدىكى پهسىللهر - ۋاقىت بېرىدىغان

 ىئادهتتىكھوشيارلىقنى  مۇددهتته ، ئاشۇقاراپ دهپ ۋاقىت پهرھىزلىك كۈننىياكى  ۋاقىت

 ئۆز بۇ. كهلگهن چهكىلىنىپئىشالردىن  ئۆستۈرۈپ، نۇرغۇن ھهسسه نهچچهچاغالردىكىدىن 

ئادىتىگه، مهنىۋىيىتىگه،  - ، ئۆرپپسىخىكىسىغا مىللهت ئىچىده مهدهنيىتى مىللهتلهرنىڭ نۆۋىتىده

 كۈندىكى كۆرسىتىپ، بۈگۈنكى تهسىر چوڭقۇر پائالىيهتلىرىگه كۈندىلىك ۋه ئىشلهپچىقىرىش

  .چىقارغان كهلتۈرۈپ چۈشهنچىلىرىنىچاغ  - ۋاقىت رهڭرهڭگا

 لىرىمىزنىڭئهجداد كۆپرهكقاراشلىرى  ھهققىدىكىچاغ  -  ۋاقىت روشهنكى، ئۇيغۇرالرنىڭ

 تهسىرىمۇ ئامىلالرنىڭدىنىي  دهرىجىده مهلۇم يهنه. قىلىدۇ مهنبه چۈشهنچىلىرىنىئاسترونومىيىلىك 

 قهدىمكىناھايىتى  لىرىئهجداد ئۇيغۇر. تۇرىدۇ تېپىپنى ئىپادىلىرى ئۆز ئادهتلىرىدهچاغ  - ۋاقىت

سىرىنى بىلىش  ، تهبىئهتنىڭھالدا مۇۋاپىقھاياتلىق ئىھتىياجىغا  ئۆزلىرىنىڭزامانالردىن باشالپال 
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 چۈشهنچىلهرگه مېترولوگىيىلىك ۋهكوسمولوگىيىلىك  ھهققىدىكىئىستىكىنى ئاسمان جىسىملىرى 

 دهۋرلهردىكى ، كېيىنكىتارتىپ چۈشهنچىلهردىن ھهققىدىكى لمۆچه دهسلهپكى ئهڭ. تهدبىقلىدى

 چۈشهنچىلهرگىچه، ھهتتا ھهققىدىكى) دهۋرى ھهرىكهتيىللىق ( دهۋرى بۇرجلۇق پىالنتالرنىڭ

كالىندارچىلىق  بىلىملهرگىچه، ئۇيغۇرالرنىڭ ھهققىدىكىكالىندارى  ھېجىرىيه دهۋردىكى كېيىنكى

 تونۇشنىڭئىلمىي  ھهققىدىكىچاغ  - ۋاقىت ريانداجه بولۇپ، بۇ جهريانى ئهنئهنىسىنىڭ

ساددا يهنه،  بىلهن بولۇشئامىلالر  نۇرغۇن مۇۋاپىق ئهقىلگه ئىچىده شۇنىڭ. ئۆستى تهدرىجىسى

 لهرتهركىب" خاتا" بۇ ھالبۇكى. مهۋجۇد لهرمۇتهركىبقاراشقا تايانغان خاتا  خۇراپىي ۋه چۈشهنچه

 ئۇيغۇرالرنىڭ تۆۋهندهبىز . قالىدۇ بولۇپتارمىقى  مۇھىم ڭمهدهنيىتىنى خهلق مىللهتنىڭدائىم بىر 

 دهپ خهيرىلىكياكى  نهس ۋاقىتالرنى ئاشۇ ۋه پوزىتسىيهسى تۇتىدىغانچاغالرغا -ۋاقىت مهلۇم

 مهنبه قانچهبىر  ئهھۋالالرنى تۇتۇشىدهك پهرھىزياكى  ۋه بولۇشى ھېرىسمهنقاراپ بىر قاتار ئىشالرغا 

  .ئۆتىمىزبايان قىلىپ  قىسقىچه بىرلهشتۈرۈپ هرگهئادهتل ئهمهلىيئاساسىدا 

  پهرھىزلىرى مۆچهل) 1

 دىۋانۇ« كاشغهرىينىڭ مهھمۇد دهسلهپته ئهڭخاتىرىسى  ھهققىدىكى مۆچهل ئۇيغۇرالرنىڭ

 - خۇي ھايۋاننىڭ بولغۇچى مۆچهل ئۇيغۇرالردا. بايان قىلىنغان ئهسىرىدهناملىق » تۈرك لۇغاتىت

 ھهققىدىكى بېرىشى يۈز ھادىسىنىڭ بىرهرئاتالغان يىلدا  بىلهننامى  لمۆچه سهۋهبىدىن، شۇ پهيلى

 يېزىلغان ئهسىرده -18بولۇپ،  بېيىغان مهزمۇنى ۋهساقالنغان  دهۋرلهردىمۇ كېيىنكىقاراشالر 

 مۆچهلئاستىدا ئون ئىككى  ماۋزۇ دېگهن» ھۆكۈم ھهققىده بېشىيىل «دا » ئهھكام مهجمۇئهتۇل«

 بىلهن چهكلىمىسى سهھىپه يهرده بۇ. خاتىرىلهنگهن تهپسىلىييامان ئشالر  بېرىدىغان يۈزيىلىدا 

ئىشالر  بېرىدىغا يۈزيىلىدا  مۆچهلبىر  ھهرباياندا  ئاشۇ. كۆرسهتمهيمىز ئېلىپ نهقىل ئۇالرنى

 پهرھىز ئۇالرنىقارىغاندا  جهھهتتىن بۇ.  بولمايدۇئالدىنى ئالغىلى  ئۇنىڭ بولۇپ، ئىشهنچته

  .بولمايدۇ كىرگۈزگىلى كاتىگورىيىسىگه

 بهزى. ئهھۋالدۇربار بولغان  مىللهتلهرده دۇنيادىكى پۈتۈن چۈشهنچه ھهققىدىكى مۆچهل

 بۇ. ئهمهسئومومىيىلىق  بۇ ئاتالسىمۇ، ئهممائوخشىمىغان  مىللهتلهردهنامى ئوخشىمىغان  يىلالرنىڭ
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 نىڭمۇناسىبىتى ىقمهنبهداشل قالدۇرىدىغان ھهيرانكىشىنى  مهدهنيىتىده ئىنسانىيهت بىزگه

  .بېرىدۇ دااللهتبارلىقىدىن 

  پهرھىزلهرئائىت  كۈنلهرگه) 2

ھۆكۈما،  ۋه ئهنئهنىسىده ئۇيغۇر تهكىتلهش ۋاقىتچانلىقىنى كۈچلۈك ئىشنىڭقانداق بىر  ھهر

 ھۆكۈمالىرى بولۇپ، ئۇيغۇرئىزچىللىققا ئايالنغان ئىش  مۇقىم چۈشهنچىسىده مۇنهججىملهرنىڭ

قاتارلىقالرنى  ، كۈن، ۋاقىت، سائهت، دهقىقهئاي ، پهسىلتابالردا يىليازغان كى ئۆزلىرى

 مهلۇم ئىلگىرلهپ بىرگه، يهنىمۇ بىلهن چۈشهندۈرۈشئاساسىدا  تهجرىبىلىرىئاسترونومىيىلىك 

 كهلمهيدىغانلىقىنىياكى  كېلىدىغانلىقى مۇۋاپىققانداق ئىشالرنى قىلىشقا  ۋاقىت، سائهتلهرنىڭ

پالچىلىققا ئائىت  ۋه ئىلمىگه بىشارهت ھهم ئاسترونومىيهگه ھهم رالرنىڭئۇيغۇبىز . شهرھلىدى

 دېگهندهك» روزنامه«، »نورۇزنامه«، »سائهتنامه«، »سالنامه« كۆپىنچىسىگه ئهسهرلىرىنىڭ

 نهسلىك بهزىلىرىده سائهتلهرنىڭ ۋه كۈن شۇ ئهنه ئۇيغۇرالر. كۆرىمىز قويۇلغانلىقىنى ئىسىمالرنىڭ

 ئهھمىيهت ئاالھىدهتالالشقا  كۈن پائالىيهتتهبىر  ، ھهرقاراپ دهپ بولىدۇ قۇت هبولىدۇ، بهزىلىرىد

 شهنبه ۋه سهيشهنبه، چارشهنبه، جۈمه ئۇيغۇرالرنىڭ سهھىپىلهردهبىز ئىلگىرىكى . بهرگهن

 يهنهئارىسىدا  خهلقى ئۇيغۇر. قىلىدىغانلىقىنى تىلغا ئالغان پهرھىزئىشالردىن  نۇرغۇن كۈنلىرىده

 دۈشهنبه" ھهققىده كېلىدىغانلىقىقايسى ئىشالرنى قىلىشقا ماس  كۈنلىرىنىڭقايسى  ھهر ھهپتىنىڭ

 ۋه ـ سهپهر ؛ چارشهنبهسائىتى ـ ئۆلۈمنىڭ ؛ سهيشهنبهسائىتى تىكتۈرۈشنىڭ ۋه پىچتۇرۇشكىيىم ـ 

ـ  ؛ شهنبهسائىتى نامىزىنىڭ ـ جۈمه ؛ جۈمهسائىتى ـ نهزىرهنىڭ ؛ پهيشهنبهسائىتى توينىڭ

 دېيىلىۋاتقان يهرده بۇ. بار گهپلهر دېگهن" سائىتى ـ بازارنىڭ ؛ يهكشهنبهسائىتى ىڭجهڭگاھن

 ئوتتۇرىسىدا" كېتىشچىقىپ  سائهت ئېغىزدىن"تىلغا ئالغان  ده" پهرھىزلىرىتىل " بىلهن" سائهت"

 بۆلهك ۋاقىت، بىرهر ئۇزاقلىقتىكى سائهت بىرهر ھهرگىزمۇ لهر" سائهت" بۇ. ئوخشاشلىق بار مهلۇم

 بىلهن چۈشهنچىسى خهيرىلىكلىك ۋه نهسلىك مهلۇم ئهمهس، بهلكى مهزگىلنىال بىرهرياكى  ۋاقىت

 ھهپتهبىر ، بىر ئاي ئىچىدىكى كۈننىڭ شۇ كۈننى مهلۇم ئۇيغۇرالردا. ئاتالمىالردۇرباغلىق بولغان 

ئىسمى " نامه" ئاشۇ شۇڭا. يۈكلىدى مهنىلهرنىئوخشىمىغان  ئۇنىڭغا ئاساسهنئىچىدىكى ئورنىغا 
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 نهسلىكىخاسىيىتى ياكى  كۈنلهرنىڭ دېگۈدهك ھهممىسىده ئهسهرلهرنىڭئاتالغان كىالسسىك  بىلهن

: بولۇپ، ئۇالر بۆلگهن ئۈچكه نهسلىكنى ئهسهرلهرده شۇ ئهنه. بار سهھىپىلهر مهخسۇس ھهققىده

 ئهسغهر نهھس، )نهسلىكئىغىر  قهدهربىر ( ئهزىيم نهھىس، )نهسلىك چوڭ( ئهكبهر نهھس

 ئهسهرلهردهقاتارلىق   »سائهتنامه«، »ئهھكام مهجمۇئهتۇل«. ئىبارهتتىن ) نهسلىك ىچىكرهكك(

 چوڭ": دېيىلىدۇ مۇنداق يهنه ئهسهردهئىككى  ، ھهرباشقا بۆلۈنگهندىن يۇقۇرقىدهك نهسلىك

 كۈن تۆت يىگىرمهيىلدا ': دېگهن مۇنداق ئهلهيھىسساالم مۇسا. كۈندۇرئايدا ئىككى  ھهر نهسلىك

 كۈنلىرى شۇ. كېرهكقويماسلىق  قهدهمھىچقانداق ئىشقا  كۈنلهرده بۇ. لىنىدۇھېساب كۈنلهر نهس

بىمار بولسا . قالىدۇ بولۇپ شۇغۇلالنغۇچى بىلهنيامان ئىشالر  ۋه ، خۇنخۇرباال زالىم تۇغۇلغان

 هئهسهرلهرد ئاشۇ". زۆرۈردۇرئىھتىيات قىلىش  كۈنلهرده بۇ شۇڭا. تاپالمايدۇشىپا  ئاسانلىقچه

 مۇنداق بېرىدىغانلىقى يۈز نهسلىك چوڭ كۈنلهرده مهلۇم بويىچهكالىندارىدىكى ئايالر  ھىجىرىيه

  :ئىپادىلهنگهن يوسۇندا نهزمىي

  ،نهستۇرئون بىرى تۆرتى،  ئېيىنىڭ ئاشۇرا" 

  .نهستۇريىگىرمىسى ، بىرى ئايىنىڭ سهپهر

  يىگىرمىسى،سهككىزى،  ئهۋۋۇلنىڭ رهبىئۇل

  .نهستۇرئونبىرى ، بىرى ئاينىڭئاخىر  رهبىئۇل

  ،نهسئون بىرى  ۋهئونى  ئاينىڭ ئهۋۋهل جهمهدىيهل

  .نهستۇر ، تۆرتىئىككىسى ئاينىڭئاخىر  جهمادىيهل

  ،نهستۇر ئۈچىئون ، ئون بىرى ئايىنىڭ دۇئا

  .نهستۇرئالتىسى ،  تۆرتى ئايىنىڭبارات 

  ،نهستۇر ئۈچى، سهككىزى ئايىنىڭ رهمهزان

  . نهس ككىزى، سهئالتىسى ئېيىنىڭ ھېيىت

  ،نهستۇر ، ئۈچىئىككىسى ئايىنىڭئارا 

  ."نهستۇريىگىرمىسى ، ئالتىسى ئاينىڭ قۇربان
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 بولۇپ، بۇنداق) ئهسغهر نهھس( نهسلىك كىچىكرهكئىككىنچى خىلى  نهسلىكنىڭ

 نهزىمبىر  مۇنداقئوخشاشال  ئهسهردهئىككى  قىيۇقىرى ھهققىده كۈنلهر بېرىدىغان يۈز پىشكهللىك

  :بار

  ،مۆئمىن ئهيا كۈن يهتته نهستۇرئايدا  ھهر" 

  .ئهمىن دېسهڭقىالي  بهالدىنقىل  ھهزهر

  ،بهشى بىرله ئالتهئون ئۈچى، ئون  بىلهن ئۈچى

  ."بهشى تۆرتى، يىگىرمه ، يىگىرمهبىرى يىگىرمه

ئىغىر  قهدهربىر (" ئهزىيم نهھس"خىلى  ئۈچىنچى نهسلىكنىڭ ئېيتىلىشىچهكىتابالردا  ئاشۇ

كۈنى،  بهشىنچى يىگىرمه ئېيىنىڭ مۇھهررهم: كۈنلهر ئۇ. بوالركهن كۈنيدا بىر ئا ھهر) نهسلىك

ئاخىر  كۈنى، رهبىئۇل تۆتىنچىئون  ئېيىنىڭ ئهۋۋهل كۈنى، رهبىئۇلئونىنچى  ئېيىنىڭ سهپهر

كۈنى،  سهككىزىنچى يىگىرمه ئېيىنىڭ ئهۋۋهل كۈنى، جهمهيىدىليىگىرمىنچى  ئېيىنىڭ

 كۈنى، شهئبان ئۈچىنچىئون  ئېيىنىڭ كۈنى، رهجهپ توققۇزىنچى ئېيىنىڭئاخىر  جهمايىدىيهل

 ئېيىنىڭ كۈنى، شهۋۋال تۆتىنچى يىگىرمه ئېيىنىڭرامزان كۈنى،  ئۈچىنچى يىگىرمه ئېيىنىڭ

 يىگىرمه ئېيىنىڭ زۇلھهججه ۋه كۈنى يهتتىنچى يىگىرمه ئېيىنىڭ كۈنى، زۇلقهئده بهشىنچى

  . ئىبارهت كۈنىلىرىدىن سهككىزىنچى

ئاي قاتارلىق ، قوياشقاراشالر  دېگهن بولىدۇ نهسلىك كۈنلهرده يۇقىرىقىكىتابالردا  رىقىيۇقى

 ئۇالر ، مۇھىمىقالماستىن تهيىنىپال رهۋىشته ئهقلى غهيرىي ھهرىكىتىگه بۇرجلۇق پىالنىتالرنىڭ

  .قۇۋۋهتلهندۈرۈلگهن ھهم تهرىپىدىنىمۇ ئهنئهنهئىسالمىي 

 دهپ كېرهكقىلىش  پهرھىزئىشالردىن  بهزىكىتابالردا  هزكۇرم بويىچه ئېھتىياجى تېما يهنهبىز 

  .كۆرسىتىمىز سۈپىتىده نهقىلبايانالرنى  ھهققىدىكى كۈنلهرقارالغان 

 بۇ ، چۈنكىئىشتا ياخشىلىق بولماس ھېچ كۈنده بۇ. نهستۇر كۈن بۇ: كۈنى ئۈچۈنچى ئاينىڭ

ئىش  ھېچ كۈنده بۇ. كۈندۇررىلغان ئانا بىھىشتىن قوغالپ چىقى ھهۋۋا بىلهن ئهلهيھىساالم ئادهم

  .تاپماس راۋاج
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 تۆككهنقان  ئۆلتۈرۈپقابىل ھابىلنى  بۇ چۈنكى. نهستۇر كۈن بۇ: كۈنى بهشىنىچى ئاينىڭ

 ۋۇجۇدقا كۈنده بۇ پهرزهنت ھهرقانداق. ياخشىلىق بولماس ھېچبولغان ئىشتا  كۈنده بۇ. كۈندۇر

  .بولغۇسى تۆككۈچىقان  ناھهق كهلسه

تىلهشتىن،  ھاجهت ، يهنىئىشتىن ئۈچ ئهمما. كۈندۇر مۇبارهك بۇ: كۈنى ىزىنىچىسهكك ئاينىڭ

  . قىلىش الزىم پهرھىزقان ئالماقتىن كۆرۈشىشتىن،  بىلهن ئۇلۇغالر

. بولغان ئىشالردا ياخشىلىق بولماس كۈنده بۇ. نهستۇر كۈن بۇ: كۈنى ئۈچىنچىئون  ئاينىڭ

  .كېرهكقىلىش  پهرھىزئىشتىن  ھهممه شۇڭا

  .كېرهكقىلماق  پهرھىزئىشتىن  ھهممه كۈنده بۇ نهستۇر كۈن بۇ: كۈنىئون ئالتىنچى  ينىڭئا

 پهرھىزئىشالردىن  ھهممهبولغان  كۈنده بۇ. نهستۇر كۈن بۇ: كۈنىئالتىنىچى  يىگىرمه ئاينىڭ

 يېتىپ ئۇزۇنئاغرىپ قالسا  بولغۇسى، ئهگهرزالىم  كهلسه دۇنياغا پهرزهنت كۈنده بۇ. كېرهكقىلماق 

  . قالغۇسى

بولسا  كېسهل. بولۇر نهسلىكئىشالردا  بهزىبولغان  كۈنده بۇ: كۈنى تۆتۈنچى يىگىرمه ئاينىڭ

  .كۈندۇر تۇغۇلغان نهھرۇد بۇ بهرگهي، چۈنكى سهدىقه

، قىلىش سهبرئىشالرغا  بولۇپ، ھهممه كۈنيامان  بۇ: كۈنى بهشىنىچى يىگىرمه ئاينىڭ

» سالنامه«، »ئهھكام مهجمۇئهتۇل«بايانالر  بۇ(» هككېرقىلىش  پهرھىزقىلىدىغان ئىشالردا 

 تۇالبىز ئاز ، بولغاچقا خاتىرىلهنگهنئوخشاش  دىگۈدهك ئهسهرلهردهقاتارلىق » سائهتنامه«

  .)كىرىشتۈردۇققىلىپ  تۇلۇقلىما

 لهرتهركىب ئهپسانىۋى كۈنلهردهقارالغان  دهپ" كۈنلهر نهس" بولىدۇكى، بۇ كۆرۈشكه

 بىلهن ئادهم ئهنئهنىلهردىكىئىسالمىي  ۋهخىرىستىيان  يهھۇدى: هنكۆپ، مهسىلناھايىتى 

ئىنىسى ھابىلنى  ئۆز قابىلنىڭئوغلى  چوڭ قۇغلىنىشى، ئۇالرنىڭ جهننهتتىن ھهۋۋانىڭ

 بىلهنقاتارلىقالر  نهمرۇدپادىشاھ  بۇتپهرهستزامانىدىكى  پهيغهمبهرئىبراھىم ئۆلتۈرگهنلىكى، 

  . قارالغان دهپ كۈن نهس ىردهكب كۈنلهر بۇباغلىنىشلىق بولغان 

يىل ، ئىرىملىك قاراشالردىن باشقا ۋه پهرھىزلهر خۇراپىي يۇقىرىدىكى ھهققىدىكى كۈنلهر
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 ۋهبولىدىغان ياخشىلىق  پهيدا بىلهنباشلىنىغانلىقى  كۈنىدىنقايسى  ھهپتنىڭ بېشىنىڭ

 گاھلىرىنىڭشىمىغان ئوخ ؛ ھهپتىنىڭقىلىنىش الزىملىقى ئېتىيات ئۇالردىن ھهميامانلىقالردىن 

 بۇرچىنىڭئون ئىككى  ؛ ئاينىڭقىلىش الزىملىقى ئېھتىيات ئۇالردىن ھهم نهسلىكىياخشىلىقى ياكى 

 تهپسىلىيكىتابالردا ناھايىتى  مهزكۇرئىشالر  تېگىشلىكقىلىشقا  كهلگهنده ئۇدۇلىغا ھهربىرىنىڭ

خىل  ئۇ تهرهپتىنبىر  چهكلىمىسى، يهنه سهھىپه تهرهپتىنبىز بىر بولۇپ،  چۈشهندۈرىلگهن

كىتابىي  دهۋرىنىڭ ئۆز ، پهقهتبىر قىسىمىغا ئايلىنالماي ئادىتىنىڭ - ئۆرپ خهلق قاراشالرنىڭ

  . كهلتۈرمهيمىز نهقىل تىن، ئۇالرنىسهۋهب تۇرغانلىقىدهك بولۇپبىلىمى 

 ھهرقايسى ئادهتلىرىنىڭ - ئۆرپ ئۇيغۇر پهرھىزلىرى ئۇيغۇر پهرھىزلىرىچاغ  -  ۋاقىت

ھادىسىنى  تهبىئىي ئىبارهت ۋاقىتتىن بولۇپ، ئۇ ئادهت كهتكهن گىرهلىشىپكىرىشىپ  ىرىگهساھهل

ياكى  كۈتىدىغانياخشىلىق  ، ئۇنىڭدىنقاراپ دهپجىسىم " جانلىق" نهرسه ئىگه خىسلهتكه مهلۇم

 يۇقىرىقىدهك ئهمما. ئادهتتۇر ئهقلىي غهيرىقىلىدىغان بىر خىل ساددا  ئېھتىياتيامانلىقالردىن 

 مهلۇم پسىخىكىسىنىڭ ئادهم بىلهن ھادىسه بۇ ئىبارهتتىن " ۋاقىت" لىرىمىزئهجداد ادهتلهردهئ

 تهسىرقانداق  پائالىيىتىگه ئادهمنىڭ ئۆزگىرىشى ، ۋاقىتنىڭيوق - بارمۇ مۇناسىبىتى

 بولۇشىبولغان  ئىگه تونۇشقا ئهقلىيتوال  -ئاز  ئۈستىده مهسىلىلهر دېگهن... كۆرسىتىدۇ، 

ئارقىلىق  مۇۋاپىقىيهتلىرى قىلىۋاتقان، پهن تهرهققىي ئۇچقاندهك پهن -ازىرقى ئىلىم ھ. مۈمكىن

ئىنسان  بىلهن ۋاقىتئىچىىدىكى  پهرھىزلىرىچاغ  - دهۋرده، ۋاقىت يېشىلىۋاتقانسىرالر  نۇرغۇن

 ئوتتۇرىسىدىكى) نهتىجىلىرى نهسلىك ۋه خهيرىلىك( ئهمگهكنىڭ -ئىش  بىلهن تهقدىرى، ۋاقىت

 ۋاقىتقا ساھهسىدىكىھاياتلىق ئىلمى  ۋهھازىرقى زامان فىزىكىسى  مهسلىلهرقاتارلىك  هتمۇناسىب

 نهتىجىسى ئۇنىڭ ۋهقىلىنسا  تهتقىق كىرگۈزۈلۈپ دائىرىسىگهسرالر  كېلىۋاتقان يېشىلمهيئائىت 

ىي توال ئاساس -ياكى ئاز  خۇراپاتلىقئاساسسىز  پۈتۈنلهي ئادهتلهرنىئىرىملىك  بۇنداقبىز ، چىقسا

 ۋاقىت مهنىدىكى نوقۇل ئۇيغۇرالرداھازىرقى بولمىسۇن، قانداقال . بېكىتهلهيمىز دهپ تهجرىبلهربار 

يوقىتىشقا  مهنسىنى ئهمهلىي ئۆزىنىڭ ئادهتلهرمۇ بۇ. كۆرۈلىدۇناھايىتى ئاز  پهرھىزلىرىچاغ  -

  .بارىدۇ، ئهلۋهتتهيوقاپ  ئهگىشىپ، ئۆزلىرىمۇ
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  رھىزلهرسۈنئىي بويۇمالرغا ئائىت په. 4

 نهزىرىده كىشلهرنىڭ. كۆرسىتىدۇ نهرسىلهرنىياسىغان  ئادهملهرگىنىمىز ېد بويۇمالر سۈنئىي

 ، ئهشۇالردىنقالماستىن بولۇپال ئىگه خۇسۇسىيهتكهئىرىملىك  ۋه مۇقهددهس شهيئىلهر تهبىئي

 سىيهتخۇسۇخىل سىرلىق  بۇ. بوالاليدۇ نهرسهئوخشاشال ئىرىملىك  بويۇمالرمۇ سۈنئىيياسالغان 

 ۋه ياسىغۇچى ئۇنىياكى شهيئىدىن، بولغان  ئهشياسىخام  ئۇنىڭياكى  بويۇمغا سۈنئىي

 ۋهبولغانلىقىدىن ) كىشى ياكى ناپاك كىشى مۇقهددهس(" ئادهم پهرھىزلىك" كىشىنىڭ ئىشلهتكۈچى

ئىشىلىتىلىش ئورنى قاتارلىق  ۋه خۇسۇسىيهت شهكلهن ئۆزىدىكى بويۇمنىڭ سۈنئىي شۇياكى 

 ئۇالردابىراق چۇقۇنمسىمۇ،  شهيئىلهرگه خۇسۇسىيهتلىك بۇنداق كىشلهر. كېلىدۇ ردىنجهھهتله

قارىتا  ، ئۇالرغابارلىقىغا ئىشنىپ قۇۋهتنىڭسىرلىق  چوڭراق تېخىمۇقارىغاندا  نهرسىلهرگه ئادهتتىكى

 ئاالھىده قۇيۇشتا، ئىشىلىتىشته ئېلىپ ئۇالرنى. ساقلىنىدۇ ھهرىكهت، سۆزدىن ھاقارهتلىك

 كهسىپلهرگه تۈرلىك ۋه ئىچمهك، تۇرالغۇ -  كېچهك، يىمهك -بىز كىيىم . كېتىدۇ بولۇپ تىياتچانئېھ

چېغىمىزدا، قىلغان  تهھلىل پهرھىزلىرنىچىراغ  - ، نهزىرهيىتىم -  ئۆلۈم ھهم پهرھىزلهرئائىت 

ساقىت  نهزهردىن پهرھىزلهرنىمۇئائىت  بويۇمالرغا سۈنئىيئىشىلىتىلىدىغان  ساھهلهرده قىيۇقىرى

 ئادهتلهر پهرھىزلىكئائىت  بويۇمالرغا سۈنئىي ئۇالرقارىغاندا  خهھهتتىن تهۋهلىك. ئىدۇققىلمىغان 

بىز ئىلگىرى ئۈچۈن، بايان قىلىشتىن ساقلىنىش  تهكرار شۇنداقتىمۇ. بولىدۇ تهئهللۇق بۆلىكىگه

  . قىلىمىز مۇالھىزه پهرھىزلهرنىتىلغا ئالمىغان ئاز ساندىكى بىر قىسىم 

سىرلىق  مهلۇمسايمانالرغا قارىتا  ئۆتكۈرياسالغان  تۆمۈردىن مابهينىدهتارىخ  غۇرالرئۇي

ساندا  - ئاندا  تۇرمۇشىمىزدا بۈگۈنكىئىزنالىرىنى  قاراشنىڭخىل  بۇ. كهلگهن بولۇپقاراشالردا 

 ، كهكه،پالتا، قېلىچ، پىچاق دېگهنده، ئۇسايمانالر  ئۆتكۈرياسالغان  تۆمۈردىن. ئۇچرىتااليمىز

ئائىت ئوخشىمىغان  ھهممىسگه مۇشۇالرنىڭ ئويغۇرالردا. كۆرسىتىدۇ ئهسۋاپالرنىقاتارلىق ... نهيزه، 

 ھۆرمهت ئهسۋاپالرغا تۆمۈر. بار ئادهتلهر پهرھىزلىكئورتاق  ھهممىسگه بولسىمۇ، ئهمما ئادهتلهر

. ىش ئىدىبار ئ قهدىمدىال قهۋملىرىده تۈركىيئىشنىش  قۇۋۋىتىگه مهنىۋىي ، ئۇالرنىڭقىلىش
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 تۈمۈرنى خهلقلهرنىڭتىللىق  تۈركىي ئهسىرىده» تۈرك لۇغاتىت دىۋانۇ« كاشغهرىي مهھمۇد

 تهمۈر ۆكك' سۆز بۇ: تۈمۈر": قالدۇرغان خاتىرىلهپ ئادهتنىبىر  مۇنداق ھهققىدهئادىتى  ئۇلۇغالش

' يارىاليدۇ ىنىيېر تۇرمايدۇ، تهككهنبىكار  تۈمۈر ۆكك' بۇ. كهلگهن ماقالدىمۇ دېگهن' تۇرماس كهرۈ

 قهسهم خهلقلهرباشقا  ۋهقىپچاق ، ياباقۇ، قىرغىز. بار مهنىسىمۇباشقا بىر  بۇنىڭ. بولىدۇ دېگهنلىك

 كۆك ۇب'، ةد – قويىدۇ كۆندىلهڭئاندىن  يالىڭاچالپقىلىچنى ، قىلغاندا ۋهدهياكى  ئىچكهنده

 دېگهن' ئالسۇن ئۆچ ، تۆمۈربويالسۇنقانغا  قېلىچ بۇزۇلسا ۋهده'. دهيدۇ' چىقسۇنقىزىل كىرسۇن، 

 ، ئۇنىقىلىش قهسهم بىلهن ئهسۋاپالر تۆمۈر ①."قىلىدۇ ھۆرمهت تۆمۈرگه ئۇالر چۈنكى. بولىدۇ

 مهۋجۇد قهۋملهرده تۈركىي پۈتۈن ئهمهس، بهلكى قهبىلىلىرىدىال ، ياباقۇقىپچاق يالغۇز ئۇلۇغالش

 كىرمهسلىك، گۆركارالر ئېلىپ ئهسۋاپ تۆمۈرخامانلىققا  ئۇيغۇرالردا. ئىدى ئهھۋالبولغان 

قاتارلىق  ئۆتكۈزۈش كۈننى قانچهبىر  قايتۇرماي ئىگىسىگه ئهسۋاپالرنى تۆمۈر ئهشلهتكهن

 مۇنداقپالتا قاتارلىقالرغا ئائىت ، قېلىچ، ياسالغان پىچاق تۆمۈردىن ، يهنهباشقا پهرھىزلهردىن

 ئۇنىڭ كىشىگه ئالغۇچى سۇنغاندا كىشىلهرگهقىلىچنى باشقا ، پىچاقنى ئادهتته: بار پهرھىزلهرمۇ

 ھالهتته يانتۇ ئهسۋاپالرنى بۇ كۆپىنچه شۇڭا. قىلىدۇ پهرھىز سۇنۇشتىنقىلىپ  ئودۇل ئۇچىنى

 ئۇيغۇر. سۇنىدۇ) ھالهتتهقارىمايدىغان  ھېچقايسىسىغا سۇنغۇچىنىڭ ۋه ئالغۇچىتىغىنى (

 ۋهپىچاق . بولىدۇىق غىالپى الي ئۆزىگه ئاسىدۇ، پىچاقنىڭپىچاق  دېگۈدهك ھهممىسى ئهرلىرىنىڭ

پىچاقنى غىالپتىن باشقا  ئايرىمايدۇ، يهنىپىچاقنى غىالپتىن  ئادهتلهرده، ئۇيغۇرالرئائىت  قېلىچقا

 غىالپنىڭ ، ئۇنداقتابولسا ئىشلىتىۋاتقانباشقىالر  ۋه كهتكهن يۈتۈپپىچاق  ئهگهر. قويمايدۇجايغا 

جايالردىكى  بهزى. ئوياليدۇتىن ساقلىنىشنى يامانلىققويۇپ،  سېلىپتال ياغاچ  بىرهر ئىچىگه

 سۈركهپ چۆرىسىگهقازان بىلىگهنده، ئىشلىتىدىغان پىچاقالرنى  تۆشۈكلىكته يهنه ئۇيغۇرالر

 يهركهنباشقا  بۇندىن). قاراڭ گه» پهرھىزلىرى ئىچمهك - يېمهك«. (قىلىدۇ پهرھىز بىلهشتىن

 ھهزهر بىلهشتىن سۈركهپ ئهسۋاپالرغارلىق قاتا كهكهئارىسىدا پىچاقنى پالتا ياكى  ئۇيغۇرلىرى

 ئىنسانشۇناس. قويارمىش تېرىپئىش  بىلهن دۈشمىنىقىلسا  ئهشۇنداق. بار ئادهتقىلىدىغان 

                                                        
توم  – 1نهشرى، ئۇيغۇرچه، ئاي  – 8يىلى  – 1980نهشرىياتى،  خهلق شىنجاڭ، »تۈرك لۇغاتىت دىۋانۇ«: ىيكاشغهر مهھمۇد   ①

  .بهتلهر -469، - 468



 478

 مىللهتلهردىكى بهدهۋىياكى  مىللهتلهرنىڭ ئىبتىدائىيناملىق كىتابىدا » شاخ ئالتۇن« فرازېرنىڭ

 شهيئىلهر يېڭى مىللهتلهرنىڭ بهدهۋى دهل هرھىزلهرپقورالالرغا ئائىت  ئۆتكۈر ۋه ئهسۋاپالرغا تۆمۈر

 دهپ قويىدۇ سېلىپروھقا زىيان  ھېيىقىشى، ھهمده ياقتۇرماي، ئۇالردىننى ) ئوخشاش تۆمۈرگه(

 بىرهر ؟ بۇنىڭغايوق شۇنداقمۇ يهرده ھهممه ئهھۋال. ئېيتىلىدۇچىققانلىقى  كېلېپقاراشلىرىدىن 

رودىسى  تۆمۈرئالتاي تاغلىرىدا تاۋلىغان،  تۆمۈر بۇرۇن هڭئ دۇنيادا تۈركلهر. قىيىن دېيىش نهرسه

تارىخىي  قهبىلىسىنىڭئاشىنا ئىكهنلىكى، بىرى  خهلقنىڭقورالالرنى ياسىغان  تۆمۈر ئېرىتىپ

بولغان  تۆمۈرگه خهلقلهردىكىتىللىق  تۈركىيئاتالغانلىقى  دهپ" تۈركلهر تۆمۈچى" مهنبهلهرده

 تۆمۈرنىڭ ئۇالرنىڭ ئهمهس، بهلكى ئۈچۈنبولغانلىقى  شهيئى ىيېڭ ئۈچۈن ئۇالر ئۇنىڭ ھۆرمهتنىڭ

 ئالۋاستىالرنى -جىن  تۆمۈرنى يهنه. لىكتۇرمۇناسىبهت بىلهنپايدىالنغانلىقى  تۇلۇق قۇدرىتىدىن

 ئهشۇ پىچاقنىڭ. بار قاراشمۇ دېگهن بولىدۇ ئىگه خۇسۇسىيىتىگهيامانلىقتىن ساقالش ، قوغالپ

 كېسىشتىن قۇرۇققايچىنى  يهنه ئۇيغۇرالردا. دهلىلىدۇر ىرىمىزنىڭپىك بۇئىشلىتىلىىشى  ساھاده

 كهسسه قۇرۇققايچىنى  قارىشىچه ئۇيغۇرلىرىنىڭ بولۇپ، يهركهنبار  ئهھۋالقىلىدىغان  پهرھىز

 ئۇرۇش خۇددى كېسىش قۇرۇققايچىنى  ئادهتته ، بۇقارىغاندا. ئىكهنقاالر  كۆپىيىپ دۈشمىنى

 ئهشۇ ھهمچاقىرىشقا ئوخشىتىلغان  دۈشمهننىقىلىپ قورال ئوينىتىپ  ھهيۋهباشقىالرغا  مهيدانىدا

قايچىدا تىرناق  ده» پهرھىزلهرئاالقىدار  بهدىنىگه ئادهم«بىز . كېرهكچىقىرىلغان بولىسا  نهتىجه

قوش  قايچىنىڭ پهرھىزده ئهلۋهتته، ئهشۇ. ئىدۇقتىلغا ئالغان  پهرھىزنى دېگهن بولمايدۇئالسا 

 يىڭنه نهزىرىده ئۇيغۇرالرنىڭ. چۈشىنىلگهن تهققاسلىنىپ پاالكهتكه ۋهىق بىسى قوش قىيىنچىل

 ئۆتكۈزمهييىپ  يىڭنىنى كىشىلهرئاساسىدا  چۈشهنچه مۇشۇنداق. چۈشىنىلىدۇقىزلىققا ئوخشىتىلىپ 

يىپ  يهنه ئادهتلهردىنتارقالغان  كهڭئائىت  يىڭنىگه. قىلىدۇ پهرھىز قويۇشتىن قۇرۇق

ياشالر يىپ  بهرمهسلىك، ناۋادا يېشىدىكىلهرگه ، تۇغۇتياشالرغا يىڭنىنى ئۆتكۈزۈلمىگهن

يىپ ، قاالرمىش بولۇپ پهرزهنتلىكقاالرمىش ياكى قىز  بولۇپ بىتهلهيئالسا  يىڭنىنى ئۆتكۈزۈلمىگهن

. بار دېگهندهكلهربوالرمىش  پهرزهنتىك ئوغۇل ، ئالغۇچىياكى ئالسا بهرسه يىڭنىنى ئۆتكۈزىلگهن

 بولۇپ زۆرۆر ئهگهر. ئالمايدۇ ۋه بهرمهيدۇ يىڭنىنىيىپسىز  پهيلىدىن، كىشىلهرتۈقاراش  مۇشۇنداق
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 بۇنداق. ئېلىۋالىدۇ يهردىن ، سورۇغۇچىسانجىپ قويسا يهرگه يىڭنىئىگىسى  ، يىڭنىنىڭقالسا

 ، يىڭنهبىرى بولسىمۇ ئۇ: مهسلىدۇرئىككى  پهقهتئالىدىغىنىمىز  چۈشىنىپ بىزنىڭ ئادهتتىن خۇراپي

ساقلىنىش  ئاقىۋهتتىنخىل يامان  ، بۇبىرى ، يهنهقىلىش سىموۋۇل ئوغۇللۇققايىپنى  ،قىزلىققا

 ۋه قويۇشسانجىپ  يهرگه يىڭنىنى( تهسىرنى ئوتتۇرىسىدىكى بهرگۈچى بىلهن ئالغۇچى ئۈچۈن

  .ئىبارهتتاشالشتىن  ئۈزۈپ) بىلهن ئېلىۋېلىش ئۇنى

بالىالرغا  ئۇيغۇرالر. بار پهرھىزلهرئائىت بىر قىسىم  ئاچقۇچقا ۋه قۇلۇپ يهنه ئۇيغۇرالردا

 كىشىلهرنىڭ. بېرىدۇ تهنبىھ ھهققىده چۆرگىلهتمهسلىك ئاچقۇچنى ۋه جىرىڭالتماسلىق ئاچقۇچنى

 چۆگىلهتسه بولىدىكهن، ئاچقۇچنىچىللىغانلىق  كهمبهغهللىكنى جىرىڭالتسا ئاچقۇچنى قارىشىچه

. ئاساسى بار بهلگىلىك چهكلىمىنىڭككى ئى ھهر قىيۇقىرىئهمهلىيهتته، . كىرىدىكهنئوغرى  ئۆيگه

 تېپىۋالغۇچى. مۈمكىن كېتىشى يۈتۈپ ، ئۇئوينىسا جىرىڭلىتىپياكى  چۆرگىلهتسه ئاچقۇچنى

كىشى  ئوغۇرالنغان نهرسىسى. مۈمكىن ئوغۇرلىۋېلىشى نهرسىسىنى ئېگىسىنىڭئىشلىتىپ  ئۇنهرسىنى

 نىسبهتهن ئاچقۇچقا تهسهۋۋۇر تۇتاشئوخشاش  مۇشۇنىڭغا. مۈمكىن كېتىشى بولۇپ كهمبهغهل

 ۋهيولنى  تىنسهۋهب ئېتىلىدىغان، شۇ قۇلۇپ. چىقارغان كهلتۈرۈپ چهكلىمىلهرنى يۇقىرىقىدهك

 سۆزلهرنى دېگهندهك" قۇلۇپ" ئۆيدهبار  خوتۇن ، تۇغۇتلۇقبولغاچقا نهرسه توسۇدىغانئاالقىنى 

قىلىش  سۆزلهرنى بۇنداق همھ قارىلىدۇ دهپ كېتىدۇ كېسىلىپ سۈتى ئايالنىڭ ، تۇغۇتلۇققىلسا

  . چهكلىنىدۇ

 يىتهرلىك نۆۋهتلىرىده ئۆز ھهقته بۇبىز ئىلگىرى . كۆپتۇرناھايىتى  دهرۋهقه بويۇمالر سۈنئىي

شۇكى،  مهسلهبىر  ئهرزىيدىغانقىلىشقا  دىققهت. تهكرارلىمايمىز شۇڭا. ئىدۇق بهرگهنبايانالرنى 

 ئادهمنىڭ دېگهنده كهمياكى بويۇمدۇر،  سۈنئي ئاساسهن نهرسىلهرمۇ ۋه بويۇم مۇقهددهسبارلىق 

 پهرھىزلهر بولۇپ، بۇ كۈچلۈك بهك پهرھىزلهرقارىتا  ئۇالرغا. نهرسىلهردۇر ئۆتكهن ئهمگىكىدىن

 سۆز تۇتماسلىق، ئىشلهتمهسلىك، ھاقارهتلىكناپاك  نهرسىلهرنى مۇقهددهس شۇ ئاساسهن

 دائىرىسىدهدىنالر  ھهرقايسى. لىنىدۇئىپادى شهكىللهردهبولماسلىق قاتارلىق  ھهرىكهتلهرده

بولۇپ،  نهرسهكىرىدىغان  كاتېگۇريىسىگه نهرسه مۇقهددهس شۇ ئهنه بويۇمالر ئىشلىتىلۋاتقان



 480

نى » قۇرئان« مهسىلهن، ئۇيغۇرالر. ئۇچرايدۇ كۆپ تۇرمۇشىدا ئۇيغۇرالرنىڭئىپادىلىرى  بۇنىڭ

قويۇشتىن،  تهرهپكهئاياغ  ۇنىسېتىشتىن، ئ -  ئوقۇشتىن، ئېلىپ ۋه تۇتۇشتىن تاھارهتسىز

 كۆيدۈرۈشتىن ۋهئىشلىتىش  دهسسهشتىن، ھاجهتكه قهغهزلهرنى يېزىلغان ئايهتلىرى» قۇرئان«

 ئاۋام قهغهز ھهرقانداق يېزىلغان يېزىق ئهرهبچه ئومۇمهن دهۋرلهردهئىلگىرىكى . چهكلىنىدۇقاتتىق 

 ئۆزلىرىنى بولۇشتىن ھهرىكهتته - سۆز ھاقارهتلىك ئۇنىڭغاقارىلىپ  دهپ" ئايهت" تهرىپىدىن

 شۇ دهۋرلهردىمۇ ئىشهنگهنباشقا دىنالرغا ئهلۋهتته، . ئۇچرايتتى كۆپناھايىتى  ئهھۋالالرتارتىدىغان 

 دهپ مۇقهددهس. ئهھۋالدۇر تهبىئىي ئهتىۋارالنغانلىقى ئاالھىده دهستۇرالرنىڭ - دىنالردىكى نوم 

تال  بىرهر ھايۋاننىڭ بولۇپ، ئۇ نهرسه تۈرىدىكى ۇمارت بويۇمياسالما  تۈردىكىبىر  يهنهقارىلىدىغان 

 ئۇيغۇرالر. مۈمكىن بولۇشى...) قهغهز( نهرسه سۈنئىيجىسىمى ياكى  تهبىئهتتال  ئهزاسى، بىرهر

تومارنى  ئادىتىده كىشىلهرنىڭساندىكى  مهلۇمئىشىنىدىغان  قۇۋۋىتىگهسىرلىق  تۇمارنىڭئارىسىدا 

 قولتۇقياكى تىكىلىدۇ، كىيىم قاتلىرىغا  شۇڭا( كۆرسهتمهسلىكبهرمهسلىك،  ئارىيهتباشقىالرغا 

 پهرھىزلهرئايرىماسلىق قاتارلىق  يېنىدىن ۋه يۇيماسلىق، تاشلىۋهتمهسلىك، .)ئېسىلىدۇ تهرهپكه

، ئاسماسلىق تۇمارئارىسىدا بولسا  مۇسۇلمانالر ئىشهنمهيدىغان قۇۋۋىتىگهسىرلىق  تۇمارنىڭ. بار

 ئهقىدىسىئىسالم  بۇ. بار چهكلىمىلهرقاتارلىق  ئىشهنمهسلىك كۈچىگه پۈتمهسلىك، ئۇنىڭ تۇمار

بىر  زىدىيهتنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى ئىشهنچىلهر خۇراپىيقالغان  دهۋرلهردىن ئىبتىدائىي بىلهن

 تېخىمۇ بىلهن ئۆسۈشى چۈشهنچىلهرنىڭئىلمىي  نۆۋهتته زىدىيهتخىل  بۇ. ئىپادىسىدۇر

 بېسىمزور  ئۈچۈنپسىخىكىالر  ۋه پائالىيهت - ھهرىكهترلىق با تۈرىدىكى ئۆتكۈرلىشىپ، خۇراپات

 ۋه پهرھىز يوقىلۋاتقان پهرھىزلهر ۋه ئىشهنچ قارغۇالرچه ھهققىدىكى بويۇمالر سۈنئىي. قالدى بولۇپ

  .قالدى بولۇپئالدى  ئىشهنچىلهرنىڭ

  

  

  

  



 481

  ايدىالنمىالر تىزىملىكىپ

  

يىلى  – 1980نهشرىياتى،  خهلق شىنجاڭ، »تۈرك لۇغاتىت دىۋانۇ«: كاشغهرىي مهھمۇد .1

 .نهشرى، ئۇيغۇرچهئاي  – 8

، ئاي - 5يىلى  -  1984نهشىرىياتى،  مىللهتلهر، »قۇتادغۇبىلىك«: خاس ھاجىپ يۈسۈپ .2

 .نهشىرى – 1 بېيجىڭ

 رايونلۇقئاپتونوم  ئۇيغۇر شىنجاڭ، »ئهھكام مهجمۇئهتۇل«: قاراقاشىي ئىۋهز مۇھهممهد .3

 – 1991تهييارلىغان،  قۇتلۇقئىمىننىياز  باستۇرغان، ئهركىنئىشخانىسى  رئهسهرله قهدىمكى

 .ئاي – 8يىل 

 - 1988نهشىرىياتى،  ئۇيغۇر قهشقهر، »رىسالىلىرى كهسىپ - ھۈنهر ئۇيغۇرالر قهدىمكى« .4

 .نهشىرى - 1ئاي  -12يىلى 

 رقىبېسىلغان، ھازى سانىغا ئىككىنچى يىللىق -1999 ژورنىلىنىڭ» مىراس« ،»سالنامه« .5

 .يهشمىسى تىلىدىكى ئۇيغۇر زامان

يازما  ئۇيغۇر قهدىمىقى«: تۈزگهن يۈسۈپلهرئىسراپىل ئايۇپ،  ، تۇرسۇنخوجا ئابدۇقهييۇم .6

نهشىرى،  -1ئاي  - 9يىل  -1983نهشىرىياتى،  خهلق شىنجاڭ» يادىكارلىقلىرىدىن تالالنما

 .ئۇيغۇرچه

 ئۇنىۋېرسىتېتى شىنجاڭ، »بايان ھهققىدهفولكلورى  ئۇيغۇر«: راخمان ئابدۇكېرىم .7

 .نهشرى، ئۇيغۇرچهئاي  – 7يىلى  – 1989نهشرىياتى، 

» مهدهنيىتى شىنجاڭ«، »ئادهتلىرى-ئۆرۈپ ئۇيغۇرلىرىنىڭ لوپنۇر«: ھهبىبۇلال ئابدۇرهھىم .8

 .بېسىلغان، ئۇيغۇرچهسانىغا  -5يىللىق  -1996 ژۇرنىلى

، »ئادهتلىرى – ئۆرپ ئۇيغۇر«: خۇشتارشىرىپ ھهمدۇلال،  راهخمان، رهۋهيدۇلال ئابدۇكېرىم .9

 .نهشرى، ئۇيغۇرچهئاي  – 8يىلى  – 1996،  نهشرىياتى ئۆسمۈرلهر –ياشالر  شىنجاڭ

 شىنجاڭ، »تهتقىقات ئۈستىدهشامان دىنى  مىللهتلهرنىڭئالتاي تىللىق «: ئۆمهر دىلمۇرات  .10
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 .نهشرى، خهنزۇچهئاي  – 12يىلى  – 1995نهشرىياتى،  خهلق

تهرجىمىسى،  خهنزۇچى، »خانلىقىدا ھايات ئۇيغۇر ئىدىقۇت«: ابائىنگ ۋون] گېرمانىيه[ .11

. نهشرى – 1ئاي  – 8يىلى  – 1989نهشرى، ئىشخانىسى  تهھرىرلىك تهزكىره شهھهرلىك تۇرپان

 .)بهت – 94

 موڭغۇل، ئىچكىي »تارىخى ئۇيغۇرالر قهدىمكى«: تۈزگهن زىخوۋالر گاۋ ۋه گهنلىن  .12

 .نهشرى، خهنزۇچهئاي  – 10يىلى  – 1994نهشرىياتى، 

، »ماتېرىيالالرتارىخىغا دائىر  ئۇيغۇر«: تۈزگهن گۇاڭۋېنالرمو سۇلو،  جياشېڭ، چېڭ فېڭ .13

 .نهشرى، خهنزۇچهئاي  – 11يىلى  – 1981نهشرىياتى،  خهنزۇچه، مىللهتلهر

 شىنجاڭ، »تارىخى دۆلىتىنىڭ كۆسهن قهدىمكى«: لياڭۋېي شىگهن، چېن ليۇ .14

 .نهشرى، خهنزۇچهئاي  – 8يىلى  – 1992ى، نهشرىيات ئۇنىۋېرسىتېتى

ئاي  – 12يىلى  – 1993نهشرىياتى،  خهلق تيهنجىن، »قامۇسى مهدهنىيىتى بۇددا« .15

 .نهشرى، خهنزۇچه

 پهنلهرئىجتىمائىي  شاڭخهي، »دىنى تارىخى زاروئاستېر«: كېجيا فاڭجېن، يهن گوڭ .16

 .ۇچهنهشرى، خهنزئاي  – 8يىلى  – 1998نهشرىياتى، ئاكادىمىيىسى 

نهشرى، ئاي  – 3يىلى  – 1994نهشرىياتى،  قامۇس سىچۇهن، »قامۇسىئىسالم  جۇڭگو« .17

 .خهنزۇچه

 .نهشرى ئۇيغۇرچهيىلى  – 1995نهشرىياتى،  مىللهتلهر، »قۇرئان كهرىم« .18

ياخشى «(» رىيازۇسسالىھىين«: ئهننهۋهۋىي شهرهفئىبىن  يهھيا زهكهرىييا ئهبۇ] سۈرىيه[ .19

، )نهشىرىياتىئىلمىي كىتابالر ( ئىلمىييه كۇتۇبۇل ن، بېيرۇت، دارۇللىۋا، )»باغچىسى كىشىلهر

 .نهشىرى، ئهرهبچهيىلى  -  1402 ، ھېجىرىيهيىلى - 1972مىالدىي 

 لۇۋلۇئۇل«(» مارجانالر – ئۈنچه شهرىفتىن ھهدىس«: ئابدۇلباقىي فۇئاد مۇھهممهد .20

 2003نهشرىياتى،  خهلق ڭتهرجىمىسى، ئۇيغۇرچه، شىنجا ئابدۇكهرىم ئابدۇلالجان، )»مهرجان

 .نهشرىئاي  – 12يىلى  -



 483

نهشرىياتى،  تهرجىمه شاڭخهي، »ھهققىدهئىنسان «: كاسسىئېر ئېرنېست] گېرمانىيه[ .21

 .نهشرى ، خهنزۇچهئاي -12يىلى  -1985

 بېسىشكىتاب ) شاڭۋۇ(، سودا »تهپهككۇر ئىبتىدائىي«: برۇھل لېۋى] فرانسىيه[  .22

 .تهرجىمىسى نهشرى، خهنزۇچه ئاي – 1يىلى  – 1981، ئىدارىسى

نهشرىياتى،  سهنئىتى – ئهدهبىيات خهلق جۇڭگو، »شاخ ئالتۇن«: فرازېر.گ.ج] ئهنگىلىيه[ .23

 .نهشىرى تهرجىمه ، بېيجىڭ، خهنزۇچهيىلى -1987

يىلى  -1986نهشرىياتى،  جېنۋېن، »پهرھىز ۋه تۇتېم«: فرېئود.سىگمۇند]ئاۋسترىيه[ .24

 .، خهنزۇچه نهشىرى

 خهلق شاڭخهي، »شهكىللىرىئاساسىي  تۇرمۇشنىڭدىنىي «: دۇركېم ېمىلىئ] فرانسىيه[ .25

 .نهشرى، خهنزۇچهئاي  – 11يىلى  – 1999نهشرىياتى، 

 نهشرىياتچىلىق غهرب ۋه كوخېن، (Taboo)» پهرھىز«: ستېينېرفرانز ] ئهنگىلىيه[ .26

  .نهشرى، ئېنگىلىزچهيىلى  – 1956شېرىكىتى، 

نهشرىياتى،  سهنئهت – ئهدهبىيات خۇاشهن، »پهرھىزلىرى خهلق جۇڭگو«: چېڭ رېن .27

 .نهشرى، خهنزۇچهئاي  – 8يىلى  – 1964

 – 11يىلى  – 1999نهشرىياتى،  خهلق شاڭخهي، »مهدهنىيهتئىبتىدائىي «: تيهنشۇن جۇ .28

 .نهشرى، خهنزۇچهئاي 

يۇرتى،  بېسىشكىتاب ) شاڭۋۇ(، سودا »ئىنسانشۇناسلىقى مهدهنىيهت«: خۇيشياڭلىن  .29

 .نهشرى، خهنزۇچهئاي  – 3ى يىل – 1991

ئاي  – 4يىلى  -1994نهشرىياتى،  مهدهنىيهت خهلقئارا، »پهرھىزلهردىنىي «: زېجىن  .30

 .نهشرى، خهنزۇچه

 ئادىتىگه پهرھىزئارىسىدا توپالنغان  ئۇيغۇرالرقايسى جايلىرىدىكى  ھهر شىنجاڭنىڭ .31

 .ماتېرىيالالرئاالقىدار 

 ۋهتىلىدىكى  ئۇيغۇرچاغاتاي  جهريانىدا يېزىلىش نىڭكىتاب بۇئاپتور ، باشقا قىالردىنيۇقىرى
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 نهمۇنىلىرىدىن ئهدهبىياتى خهلق ھهمده ماتېرىيالالردىن نۇرغۇنتىلىدىكى  ئۇيغۇرھازىرقى زامان 

تىزىپ  يهرده ، بۇبولغاچقا پۇرات – پارچه شۇنداقال كۆپ ماتېرىيالالر بولۇپ، بۇپايدىالنغان 

  .كۆرسىتىلمىدى
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  ئاخىرقى سۆز

 ۋه مۇھىمبىر  مۇشۇنداق ئهسهر بۇ. تېمىسىدۇر تهتقىقاتبىر  چوڭ پهرھىزلىرى خهلق ئۇيغۇر    

 قانچهبىر  تۆۋهندىكىدهك ئۇنى بىلهن بولۇشكىتاب  بېغىشالنغان يورۇتۇشقا مهسىلىنى چوڭ

  :قارايمىز دهپبولدى  ئىگه ئاالھىدىلىككه

 پهرھىزلىرىنى خهلقتوپالنمىغان  ۋهتوپالنغان  پۇرات – پارچه بۇرۇن بۇندىن ئهسهرده بۇ. 1

 ھهر. ئاساس قىلىندى تۇنۇشتۇرۇش نۇقتىلىق بويىچه تۈرلهر ئىشهنچلهرنى ھهم ئادهتئاالقىدار  ۋه

 سهھىپه شهرھلهش ۋه يېشىش ئىنچىكه نۇقتىسىدىن نهزهرىيه ئادهتلهرنى پهرھىزلىك ساھهدىكىبىر 

  .قالدۇرۇلدى كېيىنگه لىدىنتۈپهي سهۋهبلهرباشقا  ۋه ئېتىبارى

، بىرى مهزمۇنلىرىدىنروھىي  ئادهتلىرىنىڭ – ئۆرپ ئۇيغۇر پهرھىزلىرى خهلق ئۇيغۇر. 2  

 ئۇنىڭدا. قىلىدۇ تهشكىل مهزمۇنىنىئاساسلىق  ئادهتلىرىنىڭ مهنىۋىي ئۇيغۇرالرنىڭ شۇنداقال

 ئهقىدىلهرمۇ، يهنه – ئىشهنچقىزىقارلىق لهرمۇ، تهركىب تهجرىبىۋىي –ئىلمىي ئامىللىرىمۇ،  خۇراپات

 نۇقتىدىندىنىي  چهكلىمىلهرمۇ، خهلققايسى دىنالرغا ئائىت  ھهر ئىشهنگهنتارىختا  ئۇيغۇرالر

قىلىشقا  مۇئامىلهئامىلالرنى ئايرىپ  قىيۇقىرىكىتابتا . بار ئادهتلهرمۇقىلىدىغان  مۇئامىله كهسكىن

 ئادهتلهر پهرھىزلىكچىقىرىلمىغان  ھۆكۈم دهرمهھهل ھهققىده خاراكتېرى. قىلىندى دىققهت

  .قالدۇرۇلدىقىلىشىغا  ھهلئاساسىدا  چۈشىنىش چوڭقۇرالپ كىشىلهرنىڭ

 ئادهت – ئۆرپ خهلقىنىڭ ئۇيغۇر نۇقتىسىدىن پهرھىزلىرى ئۇيغۇر ئهسهرده مهزكۇر. 3  

 – ئۆرپ ئۇيغۇر نۇقتىسىدىن پهرھىز" ئۇنى شۇڭا. تونۇشتۇرۇلدى سىستېمىلىق مهدهنىيىتى

  .بولىدۇ ئېيتىشقىمۇ دهپ" لىرىنى تهسۋىرلهشئادهت

 يېزىقسىز پائالىيهتلىرىنىڭماددىي ، ئىچكىي مىزانى تۇرمۇشىنىڭ مهنىۋىي خهلقنىڭ پهرھىز. 4  

بىز . كۆرسهتكهن تهسىرزور  تۇرمۇشىغا خهلقنىڭتارىختا  بىلهن، ئۇ بولۇش بهلگىلىمىسى

ئاللىقاچان يوقالغان  ئېقىنىدا تارىخنىڭ ئادهتلهر پهرھىزلىك ۋه پهرھىزلهر نۇرغۇن تونۇشتۇرغان

يوقىلىپ  تېز تۈپهيلىدىن سهۋهبلهر تۈرلىك كۈنده بۈگۈنكى پهرھىزلهربىر قىسىم  ، يهنهبولسا
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 ئۇيغۇر بۈگۈنكى ھهممىسىنى ئادهتلهرنىڭ پهرھىزلىك تونۇشتۇرۇلغانكىتابتا  شۇڭا. بارماقتا

 چهكلىمىلهرنىڭ ۋه پهرھىزئىجابىي ۇپ، بول تهرهپلىمىلىكقاراش بىر  دهپ مهۋجۇد نتۇرمۇشىدا

 پهرھىزلهرنىڭ ، خۇراپىيپاسسىپ، ساقلىنىپ قالىدىغانلىقىنى داۋاملىقھامان  جهريانلىرىداتارىخ 

  .كېرهكيوقىلىپ بارىدىغانلىقىنى بىلىشىمىز  ئهگىشىپ تهرهققىياتىغازامان 

قالپىقىنى  خۇراپاتلىقال ئالدىراپ خاراكتېرىگه ، ئالرنىڭباركى پهرھىزلىرى خهلق نۇرغۇن. 5  

 تونۇش ، كىشىلهرنىڭئىشىنىمىزكىشۇڭا، . كېرهكتاشال ئالدىراقسانلىق بولسا  چۆرۈپ كېيگۈزۈپ

 تۇيغۇلىرىنىڭ ئېتىراپبولغان  تهرىپىگهئىلغار  مهدهنىيهتنىڭمىللىي ئېشىشىغا،  نىڭسهۋىيهسى

 مۇھىم خاراكتېرىنىڭ مىللهت ئهمهلىيهتته ئادهتلهرنىڭ پهرھىزلىك ئهگىشىپ، نۇرغۇن كۈچىيىشىگه

بايقىلىشى  تهدرىجىي ئىكهنلىكى ئهنئهنه ئېسىل ھهمكاپالىتى  مۇھىم ئهخالقىنىڭ مهزمۇنى، مىللهت

  .مۈمكىن

  

  ، ئۈرۈمچىئاي – 5يىلى  – 2006                                                       

  

 


