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  تۈزگۈچىدىن

بۇالرنىڭ ئارىسدا ئۇيغۇر  ،كۆپتىن بىرى ئۇيغۇرچه مۇنازىره مۈنبهرلىرىنى ئارىالپ يۈرۈپ

ئادىتى،ئهدىبىياتى،ئۇيغۇر كومپىيۇتۇرچىلىقى قاتارلىق ساھهلهردىكى –مهدىنيىتى،ئۆرپ تارىخى،

ئايرىم تۈرگه -نۇرغۇن مهزمۇنالرنىڭ ساقلىۋىلىش قىممىتى بار بولغاچقا،مۇشۇ مهزمۇنالرنى ئايرىم

پ ئايرىم ئىلىكتىرۇنلۇق كىتاپ قىلىپ ئىشلىسه بولغىدهك دهپ ئويال-يىغىنچاقالپ، ھهربىرىنى ئايرىم

چۈنكى بۇنداق بولغاندا نۇرغۇن تورداشالر ۋاقتى قىس بولۇپ قىلىپ ئوقۇيالمىغان، . كهلگهن ئىدىم

مهزمۇنالرنى ئوقىيااليدىغانلىقى ياكى بىسىپ چىقىرىشقا ئىھتىياجى چۈشكهن بولسا،بىسسىپ 

كانىيىتى چىقىرىپ ساقالپ قويۇشقا تىخىمۇ قوالي بولىدىغانلىقىنى،ھىچ بولمىغاندا تورغا چىقىش ئىم

يوق دوسالرغا كۆچۈرۈپ بىرىپ،ئۇيغۇر تارىخى توغرىسدا ئازراق بولسىمۇ چۈشهنچىگه ئىگه قىلىشقا 

شۇ ئارزۇنىڭ ئىستىكى بىلهن بۇ ئىشىنى ئۆزۈم قىلىپ باقاي .بولىدىغانلىقىنى ئويالپ يۈرهتتىم

ه ئىچىدىن دهپ،تۈنجى بولۇپ بوستان مۈنبىرىدىن ئۇيغۇر مهدىنىيىتى ۋه تارىخى دىگهن سهھىپ

تۈزۈش .ئۇيغۇر تارىخىغا ئائىت بايانالرنى كۆچۈرۈپ ئىلىپ ،بۇ ئىلىتىرۇنلۇق كىتاپنى تۈزۈپ چىقتىم

جهريانىدا بوستان مۈنبىرى ۋه مۈنبهر ئهزالىرىنىڭ ئهمگىگىنى ھۆرمهت قىلىش ئاساسىدا 

پالمغا شۇنداقال بۇ تو.بىلهن قوشۇپ بىرىلىدى) بوستاندىكى نامى(يوللىغۇچىاالرنىڭ ئىسمى 

بۇ بوستاندىن تهرمىلهرنىڭ بىرىنجى .دهپ نام قويۇشنى اليىق كۆردۈم» بوستاندىن تهرمىلهر «

بهلكىم باشقا .قىسمى سۈپىتىده مهخسۇس ئۇيغۇر تارىخغىغا ئائىت بايانالر بىلهنال تۈزۈلدى

 ئۇيغۇر سهھىپىلهردىمۇ ئۇيغۇر تارىخىغا ئائىت بايانالر بولىشى مۇمكىن،مهن بۇ قىسىمدا ئاساسلىق

 تىخىمۇ  بۇ مهزمۇنالرنىبۇندىن كىيىن.مهدىنيىتى ۋه تارىخى سهھىپىسىنىال ئاختۇرۇپ كۆردۈم

شۇنداقال بوستاندىن تهرمىلهرنىڭ باشقا توپالملىرىنىمۇ تورداشالرنىڭ ئىنكاسىغا .تولۇقالشقا تىرشىمهن

  .ئاساسهن  ئاز كۈنده ئىشلهپ تارقىتىمهن

  ئابرال: ھۆرمهت بىلهن
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  قهدىمكى ئۇيغۇر مهدىنىيىتى
  ئىمىن تۇرسۇن:ئاپتۇرى

  ئىزدهنگۈچى :بوستانغا يوللىغۇچى

 

  كىرىشمه

  

  چۈشىنىش مهدىنىيهت توغرىسىدا- 1

 

ئاتالغۇسى ئهرهب تىلىدىن   “  مهدىنىيهت “ ھازىرقى زامان ئۇيغۇر ئهدهبىي تىلىدا قوللىنىۋاتقان

دىگهن  “  پىكرى ئېچىلغان-ئاڭ  “ ،  “    اق تاپقانرون “ بۇ ئاتالغۇ. قوبۇل قىلىنغان 

بۇ سۆزنىڭ ئاساسىدا ؛ تۈرلهنگهن  دىن “ مهددهن “  تۈپ سۆز ئىپادىلهيدىغانمهنىلهرنى

دىگهن مهنىنى  “ مهركىزىي شهھهر “ ، “ شهھهر “ سۆزى “ مدينه “ شهكىللهنگهن

 ، “ شهھهرلىك “ ،ا مهدهنىي  بولس“ مدنى “ بۇ سۆزنىڭ سۈپهت شهكلى. ئىپادىلهيدۇ 

نىڭ مۇقابىلى  “ بهدهۋىي “ ، “ كۆچمهن “ شۇنىڭدهك، مهنىلىرىنى  “ مهدىنىيهتلىك “

ئهرهبچىده  . دىگهن مهنىلهرنى بىلدۈرىدۇ “ ئولتۇراقالشقان “ ، “ تۇراقلىق “ سۈپىتىده

 ، “ خهلق ئىشلىرى “ نىڭ مۇقابىلى سۈپىتىده “ جىنائى “ سۆزى “ مهدهنى “ بولسا

قانون  “ ،مهسىلهن ( قانون ئاتالغۇسىدۇر  نى ئاڭلىتىدىغان “ ئهت دهۋاگهرلىك ئىشلىرىجاما “

الخق  “ ،جامائهت ھهق تهلهپ قانونى - “ مدنى دغوى “ ،جامائهت قانونى  - “ مدنى

  ) باشقىالر خهلق ھوقۇقى ۋه - “ المدنى

 - كهچۈرۈڭالر ، لدى قا بهزى سۆزلهرنى ئهرهپچه نۇسخىسى بويىچه كىرگۈزۈش مۈمكىن بولماي (

  ) تىما يوللىغۇچىدىن

ۋه  “ مهدىنىيهت “ ،ئاساسىي مهنىسى بىلهنال چهكلىنىپ  ئۇيغۇر ئهدهبىي تىلىدا بۇ سۆز، لېكىن 

تهرىزدىال  “ مهدىنىيهتلىك “ سۈپهتداش شهكلى “ مهدهنىي “ ئۇنىڭ سۈپهت شهكلى

  . قوللىنىۋاتىدۇ

يۇقۇرىدىكى چۈشهنچىگه  نىڭ سۆزلۆك مهنىسى “ نىيهتمهدى “ خهنزۇ تىلىدا ۋه ياۋروپا تىللىرىدىمۇ

دىگهن ئىككى سۆز ) ۋېن مىڭ  ) “ 文明 “ ( ۋېن خۇا ) “ 文化 “ خهنزۇ تىلىدا. ياندىشىدۇ 

 ئۇدۇم -ئهدهپ ، يېزىق ، ئهت سىزىقلىرى  بارماقتىكى،  نهقىش -ۋېن  文 ( ئىككىال سۆز. بار 

 بۇ ئىككى سۆزدىن. دىن تۈرلهنگهن  ) }مۇقابىلى  ھهربىي سۆزىنىڭ{ مۈلكىي ، پاساھهت ، 

نىال بىلدۈرىدۇ  “ مهدىنىيهت “  پهقهت- 1: بىلدۈرىدۇ  تۆت خىل مهنىنى “ ۋېنمىڭ “

  ئىنسانالر جهمىيىتىده- 2؛ ) مهنىۋىي مهدىنىيهت دىگهندهك ، مهدىنىيهت  ماددىي، مهسىلهن ( 

ھالىتىنى بىلدۈرىدۇ  ققىياتنىڭ مۇقابىلى سۈپىتىده تهره “ ۋهھشىيلىك “ ياكى “ ياۋايىلىق “

 - 3؛ ) دهۋىر دىگهندهك  مهدىنىيهتلىك، مهدىنىي ياكى مهدىنىيهتلىك جهمىيهت ، مهسىلهن ( 

، مهسىلهن . ( دىگهن مهنىلهرنىمۇ بىلدۈرىدۇ  “ يېڭىچه “ ، “ جهدىدلىك “ ، “ يېڭىلىق “

 مهدىنىي ئويۇن “ ا تىياتىرىنىدىرام، يېڭى پهيدا بولغاندا  زامانىۋىي تىياتىر، بالدۇرقى چاغالردا 
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 ، “ مهرىپهتلىك “ - 4؛ دهپ ئاتىغان  “ مهدىنىي توي “ يېڭىچه توينى ،ۋېنمىڭشى  - “

مهدىنىيهتنى  “ سۆزى ئاساسهن “ ۋېن خۇا “ . دىگهن مهنىنى بىلدۈرىدۇ “ ئهدهپلىك “

 ۈگىتىشئهدهپ ئ “ ۋه “  سهۋىيه-بىلىم  “ ، “ ئاددىي ساۋات “ بىلدۈرگهندىن تاشقىرى

  بىلدۈرىدۇ دىگهن مهنىلهرنىمۇ “ تهسىرلهندۈرۈش “ يهنى “

دىگهن ئىككى ئاتالغۇ ) كۇلتۇر  ) Culture ( سۋىلزاتسىيه ) Cvilization ياۋروپا تىللىرىدىمۇ

ھهر  “ سۋىلزاتسىيه “ . كه دائىر ئۇقۇمالرنى ئاڭلىتىدۇ “ مهدىنىيهت “ ئىككىال ئاتالغۇ. بار 

 دىي فورماتسىيهنىڭ ئىجتىمائى ۋه مهدهنىي تهرهققىياتقا ئېرىشكهن ئىقتىسا-ئىجتىئائى  بىر

دىگهنگه توغرا  “ مهدىنىيهتلىك “ ، “ مهدىنىيهت “ دهرىجىسىنى ئىپادىلهيدىغان سۆز بولۇپ

ياۋايىلىق بىلهن ، مهدىنىيىتى  قهدىمكى گىرىك، قهدىمكى جۇڭگو مهدىنىيىتى ، مهسىلهن . كېلىدۇ 

 تهرهققىي قىلغان “ ، “ روناق تاپقان “ ۇ ئاتالغۇب. مهدىنىيلىك دىگهندهك 

 . سۆزىدىن تۈرلهنگهن) سىۋىل  ) Civil مهنىلىرىنى بىلدۈرىدىغان “ مهدىنىيلهشكهن “ “

Culture  تېرىلغۇ  “ ، “  ئېكىش-ھهيدهش  “ ، “ تېرىقچىلىق “ كۇلتۇر سۆزى بولسا- 

 ، “  بىلىم-ئاڭ  “ ، “ مهرىپهت “ ،تۈپ مهنىسىدىن كېڭىيىپ  دىگهن “ زىرائهت

 كىشىلىك جهمىيىتىنىڭ؛ دىگهن مهنىلهرنىمۇ ئاڭلىتىدىغان بولغان  “ پهرۋىش - تهربىيه “

) مهدىنىي سهۋىيه  ( “ مهلۇمات “ ، “ مهدىنىيهت “ بۇ سۆز، تهرهققىي قىلىشى داۋامىدا 

 ۈرۈشئورمان ئۆست “ ، “ كېۋهز تېرىش “ ،مهسىلهن . ئۇقۇمىنىمۇ بىلدۈرىدىغان بولغان 

) كۇلتىۋاتېد   Cultivated،   كۇلتۇرېد ( Cultured دىگهن مهنىلهرنى بىلدۈرگهنده “

ئۇقۇملىرىنى  “ مهلۇمات “ ، “ مهدىنىيهتلىك “ ، “ مهدىنىيهت “ . شهكىللىرىده كېلىدۇ

  . شهكىللىرىده كېلىدۇ) كۇلتۇر  ( Culture،  ) كۇلتۇرال ( Cultural ئاڭالتقاندا

، كهڭ مهنىده ئېيتقاندا  “ . نىڭ تهبىرى مۇنداق يېزىلغان “ مهدىنىيهت “ لۇغهت كېتاپلىرىدا

 جهمىيىتىنىڭ تارىخىي ئهمىلىيىتى جهريانىدا يارىتىلغان ماددىي ۋه مهنىۋىي مهدىنىيهت ئىنسانالر

 مهدىنىيهت جهمىيهتنىڭ، تار مهنىدىن ئېيتقاندا ؛ بايلىقلىرىنىڭ يىغىندىسى دىمهكتۇر 

بۇ تهبىرلهرگه  “ نىڭغا مۇناسىپ كهلگهن تۈزۈم ۋه تهشكىلىي ئاپاراتالر دىمهكتۇرئىدولوگىيىسى ۋه شۇ

ئۆزىگه مۇناسىپ مهدىنىيىتى  ھهر بىر جهمىيهتنىڭ. مهدىنىيهت بىر تارىخىي ھادىسه ، قارىغاندا 

راۋاجلىنىشى بىلهن بىلله راۋاجلىنىپ  جهمىيهتنىڭ ماددىي ئىشلهپچىقىرىلىشلىرىنىڭ، بولۇپ 

مهلۇم جهمىيهتنىڭ سىياسىي ۋه ، سۈپىتىده بولسا  ئىدولوگىيه “ مهدىنىيهت “ . بارىدۇ

  مهلۇم جهمىيهتنىڭ سىياسىي ۋه ئىقتىسادىغا تهسىر كۆرسىتىدۇ شۇنداقال. ئىقتىسادىنىڭ ئىنكاسىدۇر 

ئانتروپولوگىيىنىڭ  “ ھهم “ سوتسىئولوگىيىنىڭ ئاتىسى “ ياۋروپا تهتقىقاتچىلىرى ئىچىده

ئىپتىدائى  “ يىلى يازغان - 1877 ( Edward B Tylor ) ئالغان تىيلور مدهپ نا “ ئاتىسى

 بىلىم -مهدىنىيهت  “ : دىگهن كىتاۋىدا مۇنداق دهيدۇ ( Primitir Culture ) “ مهدىنىيهت

ئېرىشىدىغان  ئادهتلهرنى شۇنىڭدهك جهمىيهت ئهزاسى، ئهخالق ، قانون ، سهنئهت ، ئىتىقاد  ،

  “ . ز ئىچىگه ئالىدۇھهرقانداق ئىقتىدارنى ئۆ

پروفېسسور ، شىتاتلىق ئۇنۋېرسىتىتى شهرقىي ئاسىيا تهتقىقات مهركىزىنىڭ مۇدىرى  ئامىرىكا ئوخىئو

ۋۇخهن سوتسئولوگىيه تهتقىقات كۇرسىدا بهرگهن ،  ئايدا - 3 يىلى - 1982جوڭپېڭ  چېن
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 مۇنۇ، ختىلىپ مهدىنىيهت ئانتروپولوگىيىسى ھهققىده كهڭ تو، ئېلمىي دوكالتىدا  مهخسۇس

  مهدىنىيهت ئۈگىنىش ئارقىلىق ھاسىل بولىدۇ مهدىنىيهت-  1: مهزمۇنالرنى بايان قىلغان 

  مهدىنىيهت بىر- 2؛ ئهنئهنىسىدىكى پهرىقلهر بهدهن تۈزۈلۈش پهرىقلىرىنى بىلدۈرمهيدۇ 

 ئاممىنىڭ ۋه مهدىنىيهت ئاممىنىڭ مۇۋهپپىقىيىتىدۇر. يهنى جامائهتكه ئورتاق بولىدۇ ، جهمىيهتكه 

بىرىنجىدىن . بولىدۇ  ( سىمۋوللۇق(  مهدىنىيهت ئادهتته تىمسالچان - 3؛ ئورتاق ئىلكىده بولىدۇ 

مىللهتنىڭ مهدىنىيهتلىرى پهرىقلىق  ھهر بىر، ئىككىنجىدىن ؛ مهدىنىيهتنىڭ بىر قىسمى تىلدۇر ، 

 مهدىنىيهت - 4؛ ئوخشاش بولمايدۇ  رهڭلهرگه بهرگهن مهنىلىرىمۇ، بولغانلىغى ئۈچۈن 

كىشىلهرگه قانداق ياشاشنى ۋه ھاياتنى قانداق  چۈنكى مهدىنىيهت، ئۇيغۇنلىنىشچان بولىدۇ 

مهدىنىيهت ئىنسانالرنىڭ ئۆز ھاياتىنى ساقالشتىكى بىردىن بىر  ،داۋامالشتۇرۇشنى ئېيتىپ بېرىدۇ 

، بىلىم  . بولىدۇ) بىر پۈتۈنلۈككه مۇجهسسهملهشتۈرگۈچى ( يىغىندا   مهدىنىيهت- 5؛ قورالى 

 بىرىگه تاساددىپىي باغلىق بولۇپ -ئهخالق ۋه ئادهتلهر بىر ، قانون ،  سهنئهت، ئېتىقاد 

خىل  بىر خىل ئىتىقاد كۆپىنچه بىر. مهلۇم ئېتىقاد ئادهتته مهلۇم بىلىم بىلهن ماسلىشىدۇ  . قالمايدۇ

بىلهن ھىمايه  تۈزۈم -مهلۇم ئېتىقاد مهلۇم قانون . سهنئهتنى راۋاجالندۇرۇشقا ياردهم بېرىدۇ 

  . خىللىشىدۇ  تۈزۈملهرنىڭ تهسىرىده ھهر- ئادهتمۇ ھهر خىل قانون -ئۆرىپ . قىلىنىدۇ 

پهيدا بولىشىمىز بىلهن تهڭ  ئىنسان “ . مهدىنىيهت تارىخىي ئىنسانىيهت تارىخىي دىمهكتۇر

مكى مىللهت ياكى جهمىيهتنىڭ قهدى بىرهر) . ئېنگىلىس . ف  ) “ تارىخىمىز باشالنغان

بۇنىڭدا ئالدى . مۇراجهت قىلىشقا توغرا كېلىدۇ  خىلمۇ خىل پهنلهرگه، مهدىنىيىتىنى بىلىش ئۈچۈن 

مىللهتشۇناسلىق ۋه تىلشۇناسلىققا ، ئاندىن سوتسىئولوگىيهگه ،  بىلهن ئارخولۇگىيه ئانتروپولوگىيهگه

للهتلهرنىڭ ئۆتكهن مىللهتشۇناسلىق ماتىرىياللىرى ئارقىلىق بهزى مى ،مهسىلهن . تايىنىمىز 

بىرهر  تىل ۋه فولكلور ماتىرىياللىرى ئارقىلىق. ئاساسىي ھالقىلىرىنى ئىسپاتالشقا بولىدۇ  تارىخلىرىنىڭ

تارىخىي  گىرمانىيىلىك تىلشۇناس. خهلقنىڭ ئهڭ قهدىمكى مهدىنىيهتلىرىنى ئېنىقالش مۈمكىن 

شۇنداق  ( 1785 - 1863( م سېلىشتۇرما تىلشۇناسلىقىنىڭ ئاساسچىلىرىدىن بىرى ياكوب گرىمى

مىللهتلهرنىڭ ھالهتلىرىگه دائىر  “ ، “ بىزنىڭ تىلىمىز شۇنداقال بىزنىڭ تارىخىمىزدۇر “ دىگهن

 .  تىلدۇر-ئۇ ، جانلىق بولغان بىر دهلىل بار  قورال ۋه قهبرىلهرگه قارىغاندا تېخىمۇ، سۆڭهك 

ھمىيهتلىك بولغان ئانتروپولوگىيىنى مهدىنىيهتلىرىنى تهتقىق قىلىشتا ئه ئىنسانالرنىڭ قهدىمقىي

. مهدىنىيهت ئانتروپولوگىيىسى ، بىرى : پهن ئىككى تارمهققا بۆلۈنگهن  بۇ، ئالساق 

 نىڭ ئهڭ ئاساسلىق ۋهزىپىسى ( Culturanalanthropology ) ئانتروپولوگىيىسى مهدىنىيهت

كېلىپ چىقىش  وخشاشلىقالرنىڭمهدىنىيهتلهردىكى پهرىقلهر ۋه ئوخشاشلىقالر ھهم بۇ پهرىقلهر بىلهن ئ

بارا ئىجتىمائىيهت  - مهدىنىيهت ئانتروپولوگىيىسىدىن بارا. سهۋهبىنى تهتتقىق قىلىشتۇر 

پهن كۆپىنچه  بۇ. ئايرىلىپ چىققان  ( socialanthropology ) ئانتروپولوگىيىسى

، ى بولسا ئانتروپولوگىيىس مهدىنىيهت. مىللهتشۇناسلىققا دائىر تهتقىقاتنى ئاساس قىلىدۇ 

. ئارخېئولوگىيه تهتقىقاتىنى نۇقتا قىلىدۇ  تىلشۇناسلىق ۋه، مىللهتشۇناسلىق تهتقىقاتى بىلهن بىلله 

يهر يۈزىدىكى ھهر خىل ( ئىنسانىيهتنىڭ مهدىنىيىتى  مهدىنىيهت ئانتروپولوگىيهسى پۈتۈن

 ئانتروپولوگلىرىنىڭ ئهمىلىيهتته مهدىنىيهت، مهقسهد قىلسىمۇ  نى تهتقىق قىلىشنى) مهدىنىيهتهر 
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ئىشلهپچىقىرىش مۇناسىۋهتلىرىدىكى پهرىقلهر نۇقتىسىدىن ئاساسهن ئوۋچىلىق  تهتقىق قىلىۋاتقىنى

فىئوداللىق جهمىيهت دىيىلگهن ئۈچ خىل مهدىنىيهتتىنال ، كۆچمهنلىك جهمىيىتى  ،جهمىيىتى 

ۋه  پولىئانتولىگىيه، هن ئارخېئولوگىيىلىك تېپىندىالرغا ئاساس، ھالبۇكى . بولۇپ كهلدى  ئىبارهت

مۇناسىپ مهدىنىيهتلهر  ھهتتا ياۋايىالردىمۇ ئۆزلىرىگه، ئېتنوگىرافىيه تهتقىقاتچىلىرى بهدهۋىيلهرده 

ئىنسانالرنىڭ ياۋايىلىقتىن ئايرىلىپ  مهدىنىيهتنى، شۇڭا . بولغانلىقىنى ئېنىقالپ چىققان 

 . رگىلى بولمايدىغان بولدىمۇتلهقلهشتۈ دهپ، چىققانلىغىنىڭ چوڭ چىگرىسىنى بىلدۈرىدۇ 

، دهۋىرگه مهنسۈپ ئىكهنلىگىنى ئېنىقالش ئۈچۈن  مهدىنىيهتنىڭ قايسى جهمىيهتكه ۋه قايسى

 . پهرىقلهندۈرىلىدۇ ( “ مهدىنىيهت قهۋىتى “ ياكى ) “ مهدىنىيهت قاتلىمى “ ئاۋۋال

سانلىرىنىڭ قالدۇرغان قهدىمقى زامان ئىن، ئارخېئولوگىيه ئاتالغۇسى بولۇپ  “ مهدىنىيهت قاتلىمى “

قالدۇق ئهشيالىرى ۋه ئورگانىك ماددىالردىن شهكىللهندۈرگهن دۆۋه ، ئىزلىرى  پائالىيهت

 خهلق ئاممىسى. مهلۇم دهۋىرنى بىلدۈرىدۇ ) قهۋهت ( ھهر بىر قاتالم . قاتلىمىدۇر  ( يىغىلما( 

توققۇز قات  “ ، “ توققۇز قات يهر “ ئىسالمدىن ئېلگىرى ) “ يهتته قات ئاسمان “ ئىچىده

مهدىنىيهت قاتلىمىدىكى  . دىگهن چۈشهنچىمۇ ھهرگىز خىيالى چۈشهنچه ئهمهس ( “ ئاسمان

ئىنسانىيهت پائالىيهت ئىزلىرىنىڭ ھهر  ، قات بېسىلىش مۇناسىۋهتلىرىگه قاراپ -نهرسىلهرگه ۋه قاتمۇ 

 . ه بولىدۇمۇناسىپ دهۋرىنى بهلگۈلهشك قايسى قاتلىمىدىكى مهدهنىيهتنىڭ مهزمۇنىنى ۋه

ئىجتىمائى ماددىي ئىشلهپچىقىرىش . ئىزچىللىقى بولىدۇ  مهدىنىيهت تهرهققىياتىنىڭ تارىخىي

 . ئىزچىللىقى مهدىنىيهت تهرهققىياتى تارىخىي ئىزچىللىقىنىڭ ئاساسىدۇر تهرهققىياتىنىڭ تارىخىي

ياشاپ ئىز يهر يۈزىنىڭ تۈرلۈك جايلىرىدا . بىر خىل بولماي ھهر خىل بولىدۇ  مهدىنىيهت

 ئۇالرنىڭ ئىجتىمائى تهرهققىيات سهۋىيىلىرى ۋه، ئىنسانالر ھهر خىل بولغىنى ئۈچۈن  قالدۇرغان

ئايرىلىشتىن ئېلگىرى  ئىنسانالر تۈرلۈك مىللهتلهرگه ئايرىلىشتىن. ئاالھىدىلىكلىرى ئوخشاش بولمايدۇ 

 مهلۇم ئورتاقلىقلىرى جهھهتته مهلۈم جۇغراپىيىلىك زۇنىالردا ياشىغان قهۋىملهرنىڭ مهدىنىيهت، 

مهدىنىيهت مىللىي ، راۋاجلىنىشى ئارقىسىدا  لېكىن مىللهتنىڭ پهيدا بولۇشى ۋه، بولسىمۇ 

تۈسنىڭ شهكىللىنىشى ۋه تهرهققىي قىلىشى بىلهن مىللىي  مىللىي. خۇسۇسىيهت بىلهن تۈسلهنگهن 

رلىگى سۈپىتىده مهلۇم ھاكىمىيهت بى، جۇغراپىيىلىك بىرلىك ،  شۇڭا.  ئهنه شهكىللهنگهن - ئهن 

مىللىي تۈسلىنىش سۈپىتىده مهلۇم مىللهتنىڭ ، مهدىنىيىتى بولغىنىدهك   مهملىكهتنىڭ-ئهل 

ئىككى  بىر مىللهتنىڭ، ھهتتا ئىدېئولوگىيه مهنىسى جهھهتتىن بولسا . مهدىنىيىتىمۇ بولىدۇ  خاس

مهدىنىيىتى بولىشى   خىلئىجتىمائى تۈزۈم سۈپىتىدىمۇ بىر مىللهتنىڭ ئىككى، خىل مهدىنىيىتى 

   . قىلىدۇ ئهكسىچه تهقهززا،  بىرىنى چهتكه قاقمايدۇ -بۇالر بىر . مۈمكىن 

  

  

  

  بىرىنجى باپ

  ئېتنىك تهركىبلىرى ۋه ياشىغان ماكانلىرى ئۇيغۇرالرنىڭ
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 سىڭىشىش ۋه ئاۋۇش -مۇناسىۋهتلىشىش ، ۋه ئۆسۈش   بوۋىلىرىنى-ئۇيغۇرالرنىڭ قهدىمقى ئاتا 

 - تارىخي ، تهركىبلىرىنى ئارخېئولوگىيىلىك تېپىندىلىرىغا  سىده ئۇيۇشقان ئېتنىكغۇلداش نهتىجى

 سېلىشتۇرما تىلشۇناسلىق ماتىرىياللىرىغا بىنائهن ئىككى بۆلهككه -تارىخىي  يازما مهنبهئهلهرگه ھهم

جهنۇبىي بۆلهك دهپ ئايرىش ، تهڭرىتاغنى مهركهز قىلغان ھالدا شىمالىي بۆلهك  يهنى

شىمالىي بۆلهككه كىرىدىغان قهدىمقىي قهۋىملهر خۇاڭخې دهرياسىنىڭ شىمالىدىكى  . مۈمكىن

 جهنۇبىي؛ بايقالدىن تاكى كاسپىيغىچه سوزۇلغان كهڭ زىمىندا ياشىغان قهۋىملهردۇر ،  جايالردا

، بويلىرىدا  تارىم، بۆلهككه كىرىدىغان قهدىمكى قهۋىملهر تهڭرىتاغ تىزمىلىرىنىڭ جهنۇبىدا 

. ياشىغان قهۋىملهردۇر   قارا قۇرۇمغىچه بولغان ئاسىيانىڭ كېندىك زۇنىسىدا-كۆكئارت كۆكنۇردىن 

 تهھتىنى -ئۇيغۇرالرنىڭ بىۋاسته تېگى  بۇ ئىككى بۆلهككه كىرگهن قهدىمكى قهۋىملهردىن بهزىلىرى

مۇنداق كهڭرى زىمىندا ئارىالش . ھىساپلىنىدۇ   تهھتى-بهزىلىرى ۋاستىلىك تېگى ، تهشكىل قىلسا 

 قهبىله - تۈرلۈك ئۇرۇق -قاتلىمىنى تهشكىل قىلغان ئهلۋان  ئۇيغۇرالرنىڭ ئېتنىك،  قۇراش ياشاپ -

ھهر ماكاندا ئۆزلىرى قويغان ۋه قوشنىلىرى ياكى سالنامىچىالر ، زامان   ئىلهتلهر ھهر-ئۇلۇس ، 

ىڭ  قهۋىمن-گاھىدا بىر ئۇلۇس . خىل نامالر بىلهن ئاتالغان -قويۇلغان خىلمۇ  تهرىپىدىن

  . بىرقانچه خىل ئاتىلىپ قالغان نامى

ئاڭلىق تالالپ ، تاسادىپىي پهيدا بولغان  قهبىلىنىڭ نامى كۆپىنچه “ قهدىمكى زامانالردا

قوشنا قهبىلىلهر ، بهرگهن نامى باشقىچه بولغان ھالدا  قهبىلىنىڭ ئۆزى ئۆزىگه. قويۇلمىغانىدى 

. ارا شۇ قهبىلىنىڭ دائىمىي نامى بولۇپ قاالتتى  ب-بېرىلگهن نام بارا  تهرىپىدىن مهزكۇر قهبىلىگه

  ) ئېنگېلس.ف ( .ھادىسىلهر كۆپ بولۇپ تۇراتتى مۇنداق

  

  شىمالىدىكى ئېتنىك قهبىلىلهر تهڭرىتاغنىڭ . 1

  

 * دىڭلىن، دىلى ، دى  ( 1 )

 ائۇيغۇرالرنىڭ شىمالىي ئېتنىك قهۋىملىرى قهدىمكى زامانالرد، مهنبهئهلهرده يېزىلىشىچه  تارىخىي

دىگهن نامالر بىلهن قهيت  “ دىڭلىن، گاۋجۈي  “ ، “ دىلى “ ، “ دى “ ، “ قىزىل دى “

غهرب سالنامىچىلىرى تهرىپىدىن قويۇلغان  بۇ نامالر ئوتتۇرا تۈزلهڭلىكتىكى خهلقلهر ياكى. قىلىنغان 

  . قىسقارتىلمىلىرىدىن بولۇشى مۈمكىن نامالر ۋه ياكى ئۆز ناملىرىنىڭ

)  ئهسىرلهر - 11 ---  18مىالدىيهدىن ئىلگىرىكى  ) شاڭ دهۋرى، الردا بهزى تارىخىي كىتاپ

 كېيىن بۇ نام. دىگهن نام بىلهن قهيت قىلىنغان  “ دهنلۆ “ نىڭ دهسلهپكى ۋاقىتلىرىدا

 يۇهن دهۋرىده ياشىغان ئهدىپ ياللۇغ جۇرنىڭ ئىزاھلىشىچه. يېزىلغان  دهپمۇ “ ديهنليهن “

بىلهن ئاھاڭداش  “ دىلى “ ڭ ئوقۇلۇشى بولۇپنى “ دىڭلىن “ --- “ ديهنليهن “

 بولسا “ دىڭلىن “ : دهپ ئاتالغان “ دى “ قىسقارتىلىپ “ دىلى “ دىمهك . ئىكهن

  . دىن كېلىپ چىققان “ دىلى “

جىن بېگى ۋېنگوڭ . بهگلىكلىرى چىگرا مهملىكهتلىرى ئىدى  جىن، ئۇ زامانالردا چىن  “

دىالر غهربىي دهريا بويى ، روڭ ، ۋاقتىدا ) يىلالر  - 625 --- 636مىالدىيهدىن ئېلگىرىكى ( 
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  “ ئاق دى دهپ ئاتالغان، ئۇالر قىزىل دى ، ماكانالشقان  بىلهن لو ئارىلىقىدا

ئاساسهن ئۈچ ، ) ده يېزىلىشىچه  “ ۈچ تهزكىرىسى.چۈنچيۇ  “ ) دىالرنىڭ تۈرى كۆپ بولۇپ

 قىزىل دى “ . بىرى ئاۋام دىالربىرى ئاق دىالر يهنه ، بىرى قىزىل دىالر  : خىلغا بۆلۈنگهن

دىيىلگهنلهر  “ ئاق دى “ ،دىيىلگهنلهر موڭغۇل ئوتالقلىرىنىڭ جهنۇبىغا جايالشقان دىالرنى  “

ھازىرقى شهنشىنىڭ  ئا دىالر ئاساسهن. ئوتالقنىڭ شهرقىگه جايالشقان دىالرنى كۆرسهتسه كېرهك 

سهنشى . شىمالىدا ياشىغان  يغهربىي شىمالىدىكى ئېگىز تۈزلهڭلىكته ھهم جىن بهگلىگىنىڭ غهربى

ئۇالر ئاق . دىالر ياشىغان ، خىل روڭ  شهرق ۋه غهرىپ تهرهپلىرىدىمۇ ھهر، خېبېيلهرنىڭ شىمال ، 

ده بايان  “ نوم تهزكىرىلىرى “ ۋه “ چۈنچيۇ “ ) دى قىزىل دىالرنىڭ دائىرىسىگه كىرمهي

 - 660 ---  670رىكى مىالدىيىدىن ئىلگى. دهپ ئاتالغان  “ ئاۋام دىالر “ ، ( قىلىنىشىچه

 سۇۋار/ سۇپار  “ ئېھتىمال ) “ سۇبان “ دىالرنىڭ چوڭ بىر بۆلىكى يىللىرىدىكى ھادىسهلهرده

دهپ  “  سىن-تۈك  “ ئۈچىنچى بىر قىسمى،  “ ليۇ خۇ “ يهنه بىر قىسمى؛ ئاتالغان  دهپ ( “

  . ئاتالغان

--------------------------------------------

------------------- 

لېكىن مهزكۇر ، دهپ ئېلىنىپ كېلىۋاتاتتى  ( 丁零 ) دىڭلىڭ “ بۇ ئاتالغۇ - دىڭلىن *

 كېيىن ئۇچرايدىغان بهزى. دهپ ئېلىندى  “ دىڭلىن “ ئاپتۇرنىڭ تهلىۋى بويىچه ئهسهرده

   مۇھهررىردىن--- ئاتالغۇالرمۇ شۇنداق 

ئۇالر . دهييۈهن روڭلىرى بار ، ڭ چۈنرو، غهربىي قىسمىدا ميهن جۇ  نىڭ) ھازىرقى گهنسۇ ( لوڭ  “

 ئايماقلىرى -كۆپىنچه يىغىلغانلىرىدا ئۇرۇق . ئۆز بهگلىرى بار ، تارقالغان  ھهرقايسى جىلغىالرغا

  “  بىرىگه ئوخشىمايدۇ-لېكىن ھالهتلىرى بىر ، خىلدىن ئاشىدۇ  100

بىر  قهبىلىلىرىدىنۋادىسىنىڭ شىمالىي ۋه يۇقۇرى بويلىرىدا ياشىغان نۇرغۇن شىمالىي دى  خۇاڭخې

 770ئېلگىرىكى  مىالدىيهدىن( چۈنچيۇ زامانىسىدا . قىسمى كۆچمهنچىلىك ھالىتىده ياشىغان 

چىدىرلىق ئايماقالر  بىر قىسمى. دىالر ئارىلىشىپ ماكانالشقان ، روڭ )  يىلالر - 476 --- 

خۇددىي خۇا شيا  بهزىلىرى. بىر قىسمى كۆچمهنلىكتىن ئولتۇراقالشمىغان ، دىيىلگهن 

شىمالىي دى . ياشىغان   قورغانالردا-الردهك شهھهر ) مهملىكىتىمىزنىڭ قهدىمكى ئاتىلىشى ( 

شىمالىي دىالرنىڭ . پهرىقلىق بولغان  قهبىلىلىرىنىڭ تۇرالغۇلىرى ياشىغان ماكانلىرىغا قاراپ

، تۈزۈمىنىڭ تهسىرى بىلهن خېلى يۈكسهلگهن  ئىجتىمائى تهرهققىياتى خۇا شيانىڭ فىئوداللىق

  . شىمالىي دىالرنىڭ تهسىرى سىڭگهن ىڭدهك ئوتتۇرا شيانىڭ مهدىنىيىتىگىمۇشۇن

جىن بهگلىگىنىڭ : ماتىرىياللردا مۇنداق يېزىلىدۇ  شىمالىي دىالرنىڭ ئاقىۋىتى توغرىسىدا تارىخىي

يهن بهگلىگىنىڭ ؛  لۇفهن --- لىن خۇ ) ئهسىرده  - 7مىالدىيىدىن ئېلگىرىكى ( شىمالىدا 

 خۇ “ شۇ زاماننىڭ ئادهملىرى مهزكۇر رۇڭالرنى؛ بار ئىدى   تاغ رۇڭلىرى- شىمالىدا شهرقى خۇ

يهن بهگلىكلىرىنىڭ ھۆكۈمرانلىرى شىمالدىكى قهۋىملهرنىڭ نهسلىدىن  جىن ۋه. دهپ ئاتىدى  “

شىمالىي ، چاغالردا ئاتىلىپ قالغان نام مىڭ يىلالرغىچه داۋام قىلىۋهرگهن  بىر. ھىساپلىنىدۇ 

  . دهپ ئاتىلىشى شۇنىڭدىن باشالنغان) ۇز غ ) “ خۇ “ دىالرنىڭ
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 لىنخۇ “ شىمالىي دىالر، ده )  ئهسىرلهر - 5 ---  8ئىلگىرىكى  مىالدىيىدىن( يىغىلىق دهۋرى 

 بۇ چاغدىكى. دىگهن نامالر بىلهن ئىككى ئۇلۇس گۇرۇھىنى تهشكىل قىلغان  “ لۇفهن “ ۋه “

سهنشىنىڭ  ھازىرقى( ۇسى جىن بهگلىكى لۇفهن ئۇل، دا ) خۇاڭخې قولتۇغى ( الر خېتاۋ  “ لىنخۇ “

نام يېغىلىق ۋه خهن  دىگهن “ لىن خۇ “ . نىڭ غهربىده ياشىغان) غهربىي جهنۇبىدىكى بهگلىك 

 دهن لىن “ ئهسلى نامى . سۇاللىسى دهۋرىدىكىلهر خهت ئاالقهلىرىده قىسقارتىپ ئاتىغان نامدۇر

لىرىنىڭ  “ ىن خۇدهنل “ -- “ لىن خۇ “ دىمهك. ئىدى  “ ياكى ديهنليهن “

دىگهن  “ دهنلىن، دهنلۆ ، ديهنليهن ،  دىلى، دى  “ ،بۇنىڭدىن مهلۇمكى . قىسقارتىلمىسى 

 . ئاھاڭ تهرجىمىسى نامالر مهلۇم قهۋىملهر گۇرۇھىنىڭ خهنزۇچه

، دىالرنىڭ ئهۋالدى ئىكهنلىگى  مىالدىيىدىن ئۈچ ئهسىر ئېلگىرىكى دىڭلىنلهر قهدىمكى زاماندىكى

. ئىكهنلىگىنى تارىخىي ماتىرىيالالر ئىسپاتاليدۇ  قىزىل دىالرنىڭ ئهۋالدى) لى الر ياكى دى( دىالر 

دهپ  “ سىبىرىيه ئويمانلىقىدىن جهنۇپقا كهلگهن ئۇلۇس قىزىل دىالر “ بهزى تارىخچىالر

  . قارايدۇ

مىالدىيىدىن ( دهۋىرلىرى  شاڭ، ئارخېئولوگىيىلىك ماتىرىيالالر ۋه تارىخىي يازما مهنبهئهلهرمۇ يىن 

مىالدىيىدىن ( چاغلىرى  ده ۋه جۇنىڭ دهسلهپكى)  ئهسىرلهر - 11 --- 14ېلگىرىكى ئ

ئايماقالردىن جهنۇپقا كهلگهنلهرمۇ  - ده شىمالدىكى ئۇرۇق)  ئهسىرلهر - 9 - -- 11ئېلگىرىكى 

مىالدىيىدىن . كهتكهنلىرىمۇ بار ئىكهنلىگىنى ئىسپاتاليدۇ  خۇاڭخېنىڭ شىمالىدىن يهنىمۇ شىمالغا، 

ئوتتۇرا ، مىس دهۋرىنىڭ ئاخىرقى باسقۇچىدا ، ئهسىرلهرده  - 7 --- 12كى ئىلگىرى

شىمالىي دىالرمۇ ؛ جهنۇبىي سىبىرىيهگه كۆچكهن ، شىمالغا سۈرۈلۈپ  تۈزلهڭلىكتىكى زور تۈركۈم

 - ئاق ۋه ئاۋام دىالر ئارىالش ، قىزىل . بىر قانچه بهگلىكنى قۇرغان  جهنۇپ تهرهپكه كۆچۈپ

  . دهپمۇ ئاتالغان “ ز دىتوققۇ “ قۇراش بولۇپ

بۇالر . شهرقىي ۋه غهربىي قىسىمالرغا بۆلۈنگهن  دىلى ياكى دىڭلىنلهر زامانالرنىڭ ئۆتۈشى بىلهن

بالدۇر شىمالىي دىڭلىنلهر . ئىرىققا مهنسۈپ ئهمهس ئىدى   جىنسىي جهھهتتىن نوقۇل بىر-ئىرقىي 

كۆپ جهھهتتىن ياۋروپېد ، بولسا غا موڭغۇلىدلىق ئامىلالر سىڭگهن  ( يهنى شهرقىي دىڭلىنلهر( 

 3 ---  8دىڭلىنلهر بىلهن قوشۇلۇش نهتىجىسىده مىالدىيىدىن ئېلگىرىكى  ھىساپالنغان غهربىي

ياۋروپېدلىق ، شهرقىي دىڭلىنلهرنىڭ موڭغۇلېدلىق ئاالمهتلىرى ئازالپ  ، ئهسىرلهرده -

  . كۆپهيگهن ئاالمهتلىرى

ھۇن قوشۇنلىرى . بهگلىك ئىدى  ئېمپىرىيىگه قارامدىڭلىنلهر مهزكۈر ، ھۇن ئېمپىرىيىسى دهۋرىده 

ھۇن ئېمپىرىيىسى تارىمنىڭ غهربىي ، دهۋرىده  غهربىي خهن. تهركىۋىده دىڭلىن قوشۇنىمۇ بار ئىدى 

تهرهپكه كېلىپ ) خوتهن ( دىڭلىن قوشۇنى ئۇدۇن   مىڭ كىشىلىك100، جهنۇبقغا كېڭهيگهنده 

رىيىسىده دىڭلىنلهر ئاساسىي ۋه كۈچلۈك بهگلىكلهردىن ئېمپى ھۇن. شۇ يهرلهرده تۇرۇپ قالغان ، 

 ئايماقالردىن تهركىپ تاپقان ۋه ناھايىتى كهڭرى زىمىنغا -نۇرغۇن ئۇرۇق  دىڭلىنلهر. بىرى ئىدى 

 ،ئوغۇز . ( ھهتتا دىڭلىن قهبىلىلىرى ھۇن قهبىلىلىرى بىلهن ئارىلىشىپ كهتكهن  . تارقالغان

 ئالتاي -بايقال  ،مهسىلهن ) . هسلىده دىڭلىن قهبىلىلىرىدىن ئىدى سارۇغۇرالر ئ، ئوتىغۇر ، ئونىغۇر 

غهربىده ياشايدىغان دىڭلىنلهر  ئۇيسۇننىڭ، نىڭ شىمالىدا ) كاڭخۈي ( زۇنىلىرىدىن باشقا قانغۇي 
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كۆلى ئارىلىغىدىكى زىمىندا ئۆتكهن   ھازىرقى بالقاش كۆلى بىلهن ئارال-قانغۇي ( بار ئىدى 

  ( ئىسسىقكۆل بويىدا ياشىغان قهۋم  ئېلى ۋادىسىنىڭ غهربىده ۋه- ئۇيسۇن؛ مهمىلىكهت 

  تېلې، دىڭلىن ، گاۋ جۈي  ( 2 )

) تهڭرىتاغنىڭ شىمالىي  جۈملىدىن( ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ شىمالىي ، مىالدىيىدىن ئېلگىرىكى زامانالردا 

ىشىدىغان قهۋىملهرنى تۈركىي تىلىدا سۆزل ۋه موڭغۇل يايلىقىدىن ئىبارهت كهڭرى زىمىندا ياشىغان ۋه

 كېيىن،  “ دىلى “ ، “ دى “ بالدۇر ،خهنزۇچه تارىخ كىتاپلىرىدا ئومۇمالشتۇرۇپ 

 ، “ سىلى “ ، “ چىلى “ مىالدىيىدىن كېيىن بۇ قهۋىملهر . دهپ يازغان “ دىڭلىن “

 ئۈچ پادىشاھلىقتىن بىرى ۋېي پادىشاھلىقى زامانىسى، مهسىلهن . دهپ ئاتالغان  “ تېلې “

 دىڭلىن دهپ ئاتالغان ئۇلۇس قهدىمكى، دا گاۋجۈي )  يىللىرى -  265 ---  220دىيه مىال )

شىمالىدىكى  بۇالرنىڭ، دهسلهپته دىلى دهپ ئاتالغان بولسا ، قىزىل دىالرنىڭ نهسلىدىن بولۇپ 

ھارۋىلىرى يوغان ھهم  “ . دىڭلىن دهپ ئاتىغان، شيا قهۋىملىرى گاۋ جۈي ، قهۋىملهر سىلى دهپ 

ئېگىز  “ ياكى “ ( ئېگىز ھارۋىلىقالر ) گاۋ جۈي “ ، “ ۇگۇنسۇنلىرى كۆپ بولغاچقاگ، ئېگىز 

، قۇرلۇق / قۇر ، ئۇيغۇر . تىك / دى : گاۋجۈيلهر ئهسلىده  . دهپ ئاتالغان “ ھارۋىلىق دىڭلىن

كېيىن بۇالر غولداپ . ئىجكىن دىيىلگهن ئالته قهۋىمدىن تهركىپ تاپقان  ،قۇزغۇز ، قۇمىق / قۇبىق 

بۆكدۈرا  ،ئىمۇر ، مويۇن ، ئارۇم ، دابغان ، ياۋغار ، داالن ، ئىگدهر ، تۈرك ، ) ياپارلو  ) ارلوچىپ

زامانغىچه بىرال ئۇلۇس  بۇ قهۋىملهر ئۇزۇن.  قهۋىمگه يهتكهن 12يورسىۋار دىگهن ، قىرغۇي ، 

ئۆتۈپ بۇ ئۇلۇس تهركىبىگه  تۈرلۈك سهۋهبلهر تۈپهيلىدىن ئۇ ياكى. تهركىبىده تۇرىۋهرمىگهن 

گاۋ جۈيلهر تهڭرىتا . مۇقىمراق بولغان  بىر ئۇلۇستىكى ئهسلى قهۋىملهر كۆپىنچه، لېكىن . تۇرغان 

. كۆكئارتتىن ھالقىپ فهرغانه ۋادىسىغىمۇ تارالغان  -  ئالتاي ئارىلىقىدىن كېڭىيىپ غهرىپكه-

، ان كۆچكۈنلهر دهپ ئاتىغ - “ ئابدال “ ئهجهملهر( دىيىلگهن  “ يهندا “ خهنزۇچىدا

گاۋ جۈيلهرنىڭ باشقا نهسلىدىن بولۇپ  “ مهملىكهت) دهپ ئاتىغان  “ ئېفتالىت “ ياۋروپالىقالر

مهمىلىكهت   نهچچه ئۇششاق30ئارساك ۋه باشقا ، سۇغراق ، ئۇدۇن ، غهربىي دىياردا قانغۇي  ،

  “ . شۇنىڭغا قارايدۇ

دىگهن نام بىلهن  “ تېلې “ نقهبىلىلىرى كېيى يازىقىدا قالغان گاۋ جۈي) جۇڭغارىيه ( يارىش 

ده قهيت قىلىنىشىچه  ( “ سۈينامه “ جۈملىدىن( قاغانلىقالر تارىخىي  شىمالىي. ئوتتۇرىغا چىققان 

گهۋدىسى  ئۇيغۇرالرنىڭ ئانا “ ) دهپ ئاتالغان مۇرهككهپ ئۇلۇسقا “ تېلې “ زاماندا بۇ، 

 ؛تۆۋهندىكىچه ئىدى   رايونلىرىكىرگهن قهۋىملهرنىڭ ناملىرى ۋه تارقالغان ( “ بولغان ئۇلۇسقا

قهبىله  “ تارىخنامىلهرده، شۇڭا . ئىدى   نهچچه قهبىله40توققۇز رايونغا تارقالغان  “ تېلېالر “

تۈزلهڭلىكلهرده ،  ئېدىر -تاغ ، كۆلنىڭ بويىدىن باشالپ  غهربىي،  ئايماقلىرى بهك كۆپ بولۇپ -

  . غاندهپ يېزىل “ تارقالغان  بىرىدىن ئۈزۈلمهي كهڭ-بىر 

ئۇرقين دهرياسىنىڭ غهربىي ( شىمالىي  تۇغال دهرياسىنىڭ، شهرىقته بايقالنىڭ جهنۇبىدىن 

ئويغۇر ، توڭرا ، جهنۇپقا قاراپ سوزۇلغان زۇنىدا بۇغۇ  دىن غهربىي) شىمالىدىكى قهدىمكى بازىلىرى 

بۇالر توققۇز . ان بۆكدۈراالر ياشىغ، تۈرك ،  سىر -قورلۇغ ، قۇن ،  ( ئىزگىل( ئىسكهر ، بايىرغۇ ، 

 ( ئولۇنگۇر(  ئۇلۇنغول -ئېرتىش ، ئاتالغان ۋه بۇالردىن تولىسى ئالتاي ئهتراپىدا  تېلې دهپ



 http://bostan.cn                               13                             بىرىنمۈبوستان 

ئىككىئۆكۈز  ،ئالتاينىڭ غهربىي جهنۇبىدا . ۋادىلىرىدا ياشىغان كۆچمهنچى قهبىلىلهر ئىدى 

، بۇالردىن باشقا . ى ئىد يونىغۇر قهبىلىلىرى بار، ناچىق ، سۇۋار ، ئىزگىل ، بويلىرىدا بولۇچ 

سىر بىلهن ) ( مۇھهررىردىن  --  تاردۈش-سىر (  تاردۈس -بۇ رايوننىڭ غهربىي جهنۇبىدا سىر 

بۇالر دهسلهپته قارا ئېرتىش ۋه . ياشايتى  ( تاردۈس ئىككى قهۋىمدىن تهركىپ تاپقان مىللهت

 . ئۇلۇنغول بويلىرىدا ياشىغان

نى بويالپ ) تهڭرىتاغ ( ئاقتاغ ، ىدا چارۇق قارا شهھهرنىڭ شىمال، غهربىده  قۇمۇلنىڭ

قىرغۇز  ،چىگىل ) ئوغۇرقۇن ( ئوغۇر ، بۆره ~ بورا ، ) قۇمىق ~ قۇبىق ( رايوندا كېپىك  سوزۇلغان

ئىسسىقكۆل  - بالقاش، بۇ رايوندىن غهرىپكه قاراپ يۈزلهنگهنده . قهبىلىلىرى ياشىغان ئىدى 

قاڭلى . قهبىلىلىرى ياشايتى  ( تالچى( داچى ، ) ان ئىسب( سۇپان ، چېلىر ، بويلىرىدىن باشالپ 

ياۋۇز ، ) ئادىز ( بويلىرىدا ئاز  ( يهنى ۋولگا، ئېدىل (  قانغۇي ئېلىنىڭ شىمالىدا ئادىل -

بۇالر ئارالنىڭ غهربىده ( قابىس ، چوقاي ، پېچېنهك  ،بۇلغار ، قهبىلىلىرىگه قوشنا بولغان خهرهز 

نىڭ ) خهرهز يهنى كاسپىي ( دېڭىز ؛ بايغىردا قهبىلىلىرى ، رسۇق قاچى ، ( ئىنجۇ ئۆكۈز بويىدا، 

مۇكشه ، ) ئېدىلنىڭ ئاياق ئېقىنى بويىدا ( ساكسىن ، غهربىده سارۇ ئۇرغۇر  شهرقىده ھهم

مۇشۇ  مانا. قۇترىغۇر قهبىلىلىرى بار ئىدى ، باشقىر ، ئاالن ، پۇرۇمنىڭ شهرقىده ئىنكۇ ؛  قهبىلىلىرى

 591مىالدىيه  ) تېلېالر سۈي دهۋرىگىچه. لىلهرمۇ تېلېالردىن ھىساپلىناتتى مهزكۈر غهربىي قهبى

شىمالىدىكى يهنسهينىڭ  بايقالنىڭ جهنۇبىدىن تۇغال ۋادىسى ۋه ئۇنىڭ)  يىللىرى - 613 --- 

جۇڭغار ( يارىش يازىقى  ،ئاندىن غهرىپكه سوزۇلۇپ ئالتاي بويلىرى ، يۇقۇرى ۋادىسىدا 

ۋادىلىرى بولۇپ ناھايىتى كهڭ  ئاراك كۆلى ۋه ئېدىل،  بويلىرىدا  تهڭرىتاغنىڭ-) تۈزلهڭلىگى 

. قهبىلىلهرنىڭ ئومومىي نامى تېلې دهپ ئاتالغان  - زىمىندا تارقالغان ۋه ئهنه شۇ يۈزلىگهن قهۋم

  . ئاتالغانالر ئهسلىده دىڭلىن ياكى تېلې قهۋىملىرىدىن ئىدى دهپ “ تۈرك “ كېيىنكى چاغالردا

  . تهركىبلهر ئېتنىكقهدىمكى غهربىي  (3)

نىڭ شهرقىدىن تاكى سېر ( ھىركانىيه(  رىم تارىخچىلىرى ئهسهرلىرىده ئېدىل ۋه خهزهر - يۇنان 

 بىرلهپ ساناپ -قهۋىملهرنى بىر  چىگرىلىرىغا قهدهر سوزۇلغان كهڭرى زونىدا ياشىغان) جوڭگو ( 

پىيىۋىي نامالر يۇنان ياكى رىم ئىسىملىرى ۋه جۇغرا  قهبىلىلهرنىڭ-بۇ قهۋىم ، لېكىن . كۆرسهتكهن 

  . يېزىلغان تىللىرىنىڭ فۇنىتىكىسى بويىچه

پلىنىي مېلئى بىلهن پومپونىي  التىن ئاپتورلىرىدىن، پتولېمې ، يۇنان تارىخچىلىرىدىن سترابون 

 Oxiazioi : قهبىلىلهرنىڭ ناملىرى ئۇچرايدۇ مىالئى ۋه باشقىالرنىڭ يازغان ئهسهرلىرىده مۇنداق

 - Dahae ( De )، پېچېنهك  - Paslak ( Peik ~ Peaitik ) ؛ ئوغۇز - ) ئوخازىئوي )

 - Kumith ؛قومار ~ قامار  - Camar ،قومان  - Coman، قامىق  - Camak ؛داغار 

 Khun، قارات  - Carat ؛قهزهر  - Kotier ( Kasir ) ؛كام ~ قاڭ  - Cam ؛كۇمىد 

 ؛ئاۋار  - Avarin، بورسۇق  - Borsuk ( سۇۋار، سۇبار ( سابىر  - Sabir، قۇن  -

Amar -  ئوتتۇرا ئاسىيادا ياشىغانلىغى ئېنىق  بۇ قهبىلىلهرنىڭ كۆپچىلىگى. يامار ~ ئامار .

 , Daikh - ( يايىق( جايىق ،  Askart - ئازغارت، مهزكۈر قهبىله بىلهن بىر قاتاردا 

 Nurcae ۋه Turcae - تۈرك ؛ Kasia - قاز , Oykhard - ئۇيغۇر، شهكلىده 
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قهبىلىلهر دائىم دىگۈدهك بىر يهردىال  - قهدىمكى زاماندىكى بۇ قهۋىم. شهكىللىرىده يېزىلغان 

 خهزهر بويلىرىدا -ئىنجۇ ،  ئورال -ئېدىل   يىلالر ئېلگىرى1000مىالدىيىدىن . تۇرىۋهرمىگهن 

ب ئاپتورلىرى غهر. ۋه شهرقىي جهنۇپقا قاراپ كۆچكهن  ياشىغان قهبىلىلهردىن بىرمۇنچىسى شهرىققه

ھهتتا غهربىي سېبىرىيىگىچه بولغان زىمىندا كهڭ تارقالغان ، ئېگىزلىكىگىچه  ئارال كۆلىدىن كۆكئارت

 ياكى “ سكىف “ بهزى ئاپتۇرالر. دىگهن نام بىلهن ئاتىغان  “ ساكا “ قهبىلىلهرنى - قهۋم

نى چىگرا ) ل ئورا ) “ ئىمائۇس تېغى “ بۇالر ياشىغان رايوننى. دهپ ئاتىغان  “ سىكىت “

 شهرقىنى،  “ سكىف ئىمائۇس تېغى ئىچكى “ غهربىنى، قىلغان ھالدا ئىككى رايونغا بۆلۆپ 

 تاشقى سىكىفىيه “ ئورالنىڭ شهرقى، دىمهك  . دهپ ئاتىغان “ تاشقى سكىف ئىمائۇس تېغى “

 دىن ئېلگىرى ( C.L.Ptoleme ئهسىرده ياشىغان - 2 مىالدىيه( پتولېمې . دهپ ئاتالغان  “

دىڭىزىنىڭ شهرقىدىكى قهۋىملهرنى ) يهنى كاسپىي ، خهرهز  ) “ ھىركانىيه “ ياشىغان ھىرودوت

ئارال ،  (Saka - targitaos ) “ ساكا تارگىتا ئوس “ ياكى “ سىكىت “ ئومۇمالشتۇرۇپ

 دىگهن نام ( Saka - tegrakhuda ) “ ساكا تېگراخۇدا “ شهرقىدىكى قهۋىملهرنى كۆلىنىڭ

 تېلېنى خهنزۇچه تارىخ كىتاپلىرىدا قهيت قىلىنغان دىڭلىن ياكى، دىمهك . بىلهن يازغان 

مهنبهلهر  شۇنىڭدهك خهنزۇچه تارىخى. دهپ ئاتىغان  “ ساكا “ ياكى “ سىكىت “

 نىڭ “ خهننامه “ ، دىگهن كىتاپتا ئىزاھلىشىچه “ بۇددا شهجهرىسى ھهققىده “ : مهسىلهن( 

لىك ) فامىيله ( ئهسلىده يۇڭ جهمهت  يىلگهن ساكالرده دى ( “ غهربىي يۇرت تهزكىرىسى “

ئۇياققا كۆچۆپ ، يۆچىلهر قوغلىۋىتىپ  . بۇالرنىڭ ئهجدادى دۇنخۇاڭدا ياشايتى؛ رۇڭالردۇر 

نىڭ غهربىي )  قهشقهر -سۇلې ( سۇغراق ، بۆلۆنگهن  ساكاالر تارقىلىپ بىرنهچچه ئهلگه؛ كهتكهن 

ئېلى ۋادىسىدىمۇ . ملهر قهدىمكى ساكاالر نهسلىدىندۇر تهۋهلىرىدىكى قهۋى سىند، شۇدۇن ، شىمالىي 

  قهۋىملهر بىلهن ئارىلىشىپ ياشىغان ساكاالر بولغان باشقا

  

  قهبىلىلهر تهڭرىتاغنىڭ جهنۇبىدىكى ئېتنىك . 2

 

تهڭرىتاغ تىزمىلىرىنىڭ شهرقى  ،ئېنىقراق ئېيتقاندا ، كۆكنۇردىن كۆكئارتقىچه بولغان كهڭ رايوندا 

قۇرۇمنىڭ شهرقىدىن تاكى قۇرۇقتاغ ئارقىلىق  -  قارا-كۆكئارت ، ارىم بويلىرىدا ت، ۋه جهنۇبىدا 

 ئېنتنوگېنىز - نهسهپ ۋه ئىرق - قهدىمكى قهۋىملهر نام  كۆكنۇرغىچه بولغان كهڭ زىمىندا ياشىغان

قهدىمكى تارىم ، قانداق بولىشىدىن قهتئىينهزهر . قىلىنماقتا  جهھهتلىرىدىن ھهر خىل بايان

ئېتنىك تهركىپلىرىهه ئايلىنىپ كهتكهنلىگى مۇنازىره تهلهپ قىلمايدىغان  ى ئۇيغۇرالرنىڭئاھالىس

  . ئهمىلىيهت

  جۈشى، ئېۋۇ  ( 1 )

،  ياقا -تهڭرىتاغنىڭ جهنۇبى ئېتىكى  ئوتتۇرا، خهنزۇچه تارىخى مهنبهلهرده ئېنىق يېزىلىشىچه 

دىگهن قهۋىم بولۇپ  ( 阿恶 ) “ ئېۋۇ “ ياشايدىغان تېرىم يايلىقى ۋه قۇرۇقتاغنىڭ ئهتراپلىرىدا

، ھۇنالرنىڭ بېسىمى بىلهن تهڭرىتاغنىڭ شهرقىگه ، ئهسىرده  - 2بۇالر مىالدىيىدىن ئېلگىرىكى ، 

 بۇالر.  شهرقى بىلهن باركۆل ئارىلىقىغا كۆچۈپ بارغان -نىڭ شىمالىي  ( بۇغدا( يهنى ئوغراچ 
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بۇالر قهدىمكى . ا بېگى بار ئىدى ئۆز ئالدىغ، قارىمىقىدىكى قهۋىملهردىن بولۇپ  “ چۈشى “

 پتولېمېنىڭ. الر بولسا كېرهك  (Oechor ) “ ئوغۇر “ ئاپتۇرلىرى ئىسمىنى ئاتىغان يۇنان

ئهلنىڭ قوشنىسى  بۇ، لوپنۇر رايونىدا ئۇلۇغ ئىگدون ئېلى بارلىقى ، كىتابىده  “ جۇغراپىيه “

ئويقۇرداس دهرياسىغىچه  ىئهللىرىنىڭ زىمىنلىر (Piaddae ) پىئادداي ( Damnae ) دامناي

  . بايان قىلىنغان بۇ دهريا بويىدا ئويقۇرداس ئېلى بارلىقى، بارىدىغانلىقى 

فۇكاڭ ۋه ، گۇچۇڭ ، ھازىرقى تۇرپان  ) تهڭرىتاغنىڭ غهربى ۋه جهنۇبى ھهم تۇپىرئارت ئېتهكلىرى

هل دىگهن ئ ( “ جۈشى، گۇيهن  “ نامى تولۇق ) “ جۈشى “ ده) ئۈرۈمچى رايونلىرى 

مهزكۈر ئهل  “ جۈشى، گۇيهن  “ . قهۋىملىرىدىن ئىدى دىلى/ بۇالرمۇ ئهسلىده دى . ياشىغان 

نىڭ ئاھاڭ  “ قوش قويار “ ياكى “ قويار قوش “ ،بولۇپ  نامىنىڭ خهنزۇچه يېزىلىشى

) بىر جۈپ ئۆكۆز  ) “ قوش “ بۇ ئهل كۆچكهنده ياكى جهڭگه ئاتالنغاندا . تهرجىمىسى ئىدى

 قوش قويار “ بۇ ئهل، شۇڭا . قوش چۆككهن يهرده بارگاھ قۇراتتى . لىپ ماڭاتتى سې نى ئالدىغا

بهزى  ) دىيىش ئومۇمالشقان) قوش  ) “ گۇش “ گاھىدا قىسقارتىپ. دهپ ئاتالغان  “

دهپ  نىڭ ئۆزگهرمىسىدۇر “ قوش “ ئهنه شۇ “ قۇچۇ “ تهتقىقاتچىالر كېيىنكى

كۆكئارتنىڭ غهربىگه ۋه  ،بابىدا يېزىلىشىچه  “ ياتالر “ نىڭ “ لياڭنامه “ . ( ھىساپاليدۇ

خۇز  “ . الرنىڭ نهسلىدىن ئىكهن) قوش  ) “ جۈشى “ مۇ “ خۇز ئېلى “ شهرقىگه جايالشقان

، ئۇدۇن ، قۇم ، سۇغراق ، كۇچار ، يهنجى ، كابىل  ،يىپان ، ئهتراپىدىكى پارس . . . ئېلى 

  . ئىكهن “ بويسۇندۇرغان چىپان ئهللىرىنى ئۆزىگه

  چياڭ، مى ، يۆجى ، يۆسى  ( 2 )

 ئېنىقراقى تارىم ئويمانلىغىدا ياشىغان قهدىمكى ئاھاله توغرىسىدا بهزى، جهنۇبى  تهڭرىتاغنىڭ

. ئوتتۇرىغا قويغان  تهتقىقاتچىالر تۈرلۈك قىياسالرنى، ئارخېئولوگىيىلىك تېپىندىالرغا ئاساسلىنىپ 

ھازىرقىي . ئېنىقالش مۇھىم  خاسلىقىنىئۇالرنىڭ ئېتنوگىنىزلىق ، ئىرقىي خاسلىقىدىن ئاۋال 

بۇ يهرده ياشىغان يهرلىك مهدىنىي  . ئۇيغۇرالرنىڭ مۇتلهق كۆپچىلىگى تارىم ئويمانلىقىدا ياشايدۇ

ئۇالر نۇرغۇن ، ياكى غهرىپتىن كهلگهن بولسۇن  ئاھاله ئېلگىرى مهيلى شهرىقتىن كهلگهن بولسۇن

 -  خىل ئاتالغان نام -بالدۇرقى ھهر ، سىڭىشىپ   بىرىگه-زامانالرنىڭ ئۆتۈشى بىلهن بىر 

بۇ مۇنازىره تهلهپ قىلمايدىغان . ئېتنىك تهركىپلىرىگه ئايالنغان  ئاتاقلىرى ئۆزگىرىپ ئۇيغۇرالرنىڭ

  . ھهقىقهت

جهنبۇزهن  ئۇيغۇر تارىخچىسى. ھهقته ئاۋال ئۆزىمىزنىڭ تارىخشۇناسلىرىغا مۇراجهت قىاليلى  بۇ

، ياۋ ، تارتىپ  خۇاڭدىدىن؛ ساسهن مۇنداق مۇھاكىمه قىلغان ئهپهندى خهنزۇچه رىۋايهتلهرگه ئا

 - ئانا بىلهن باردى  غهربى خان)  يىلالر 2179 - 2550مىالدىيىدىن ئېلگىرىكى ( يۈ لهر ، شۇن 

ئانىنىڭ ئېلى تارىم ئويمانلىغىنى  قهدىمكى غهربىي خان.  ساالم قىلىشىپ تۇرغان -سوۋغا ، كهلدى 

  . كۆرسىتهتتى

 يۆجى “ خهنزۇچه قهدىمكى يازما مهنبهلهرده قهيت قىلىنغىنى اشىغان ئاھالىدىنبۇ ماكاندا ي

  . دۇر “ چياڭالر، دى  “ بىلهن) رۇتزى  ) “

دىگهن ھهرخىل ، يۆسى ، يۈيجى ، قهدىمكى زامانالردا يۆيسى  نىڭ نامى خهنزۇچىدا “ يۆجى “
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سى ئېلى قاشتېشى چىقىدىغان يۈي، دا يېزىلىشىچه  “ گۇهنزى كىتابى “ . خهتلهر بىلهن يېزىلغان

 قارا قۇرۇم تېغى، شۇنىڭ بىلهن بىلله .  چاقىرىم كېلىدۇ 800 مىڭ 7سۇاللىسىغا  جۇ، يهر 

جهنۇبىي  بۇ ئهلنىڭ ياشىغان يېرى تهكلىماكاننىڭ غهربىي، دىمهك . توغرىسىدىمۇ بايان قىلىنغان 

 476 - 770 ىن ئىلگىرىكىمىالدىيىد( چۈنچيۇ زامانىسى .  خوتهن تهرهپلىرى بولۇشى ئېنىق -

مهلۇم بولغىنى يۈيسىالر  تارىم ئويمانلىغىدىكى قهۋىملهردىن ئوتتۇرا تۈزلهڭلىككه، دا ) يىلالر  -

گهنسۇ تهرهپلهرده ، جوڭيۈهن  ،ئۇالرنىڭ ئاساسى قىسمى قهدىمكى زاماندا قۇردۇس . ئىدى 

كىچىك  “ نىڭ “ هنزىگۇ “ . كۆچكهن ئۇالر غهرىبكه سۈرۈلۈپ تارىم ئويمانلىغىغا. ياشىغان 

چۈنچيۇ . دهپ يېزىلغان  “ كۆچمه قۇم غهربىدىكى يۈيلهر غهرىبته “ : دا “ ۋىاليهت بابى

 خهن دهۋرىده. دىگهن نام بىلهن ئىچكى رايۇنالرغا مهلۇم بولغان  “ يۆجى “ دهۋرىده ئۇالر

  . دهپ ئاتالغان) رۇجى  ) “ يۆجى “

مهزۆۈر يۈسىلهر . تهرهپلهرگه جايالشقان   ئېران-ان يۆجىلهردىن بىر قىسمى كۆكئارتتىن ئېشىپ ئافغ

 . بار “ چياڭالر، دى  “ كهلگهن قهدىمكى قهۋىملهردىن بىلهن بىلله تارىم ئويمانلىقىغا شهرىقتىن

 : ده يېزىلىشىچه “ غهربىي يۇرت تهزكىرىسى “ نىڭ “ ۋېي مۇختهسهرنامىسى “

ارقىلىقنىڭ غهربىدىن كۆكئارتقىچه چ، غهربىدىكى رايوننىڭ جهنۇبىي تېغىدا  دۇنخۇاڭنىڭ “

،  بوز ئاتلىق، بوستان چياڭلىرى ، يۆسىلهر نهسلى ، نهچچه مىڭ يول كېلىدىغان ئارىلىقتا  بولغان

 .  قهبىلىلهر ياشىغان-دهپ ئاتالغان نۇرغۇن قهۋىم  “ سېرىق ئۆكۆزلۈك چياڭالر

. دهپ ئاتىغان  Sar ( ser ) رالرتارىم ئويمانلىقىنىڭ شهرقىدىكى يهرلىك ئاھالىنى ياۋروپالىق ئاپتو

مىرهندىن تېپىلغان . بولسا كېرهك  نىڭ شۇ زاماندىكى تهلهپپۇز قىلىنىشى “ چياڭ “ بۇ ئېھتىمال

دىگهنلىك  “  سار-نۇب  “ بۇ . دىگهن نام ئۇچرايدۇ Nob-chenr تىبهتچه ھۆججهتلهرده

غهربىي  “ چياڭالر، دى  “ . مهنىنى بىلدۇرسه كېرهك دىگهن “ سارالرنىڭ سهردارى “ ،بولۇپ 

  . دهپ ئاتىغان Dahac - Syr ياۋروپا ئاپتورلىرى . رۇڭالردىن ھىساپلىنىدۇ

  . الرمۇ بار “ ساكا “ تهركىبىده غهرىپتىن كهلگهن تارىم ئويمانلىغىدىكى ئاھالىنىڭ

بىر قانچه . ساكالر تارقاق ئىدى . كهشمىرگىچه ھۆكۈمرانلىق قىالتتى  ساكالر شاھى جهنۇپتا “

سىندۇ تهۋهلىرى ساكالردىن ، سۇلېنىڭ غهربىي شىمالىدىن ھۇشۇن . كهتكهن  كهت بولۇپمهملى

ئۇلۇغ يۆجى مهملىكىتى . . . ساكالر ئهسلىده گيۇن جهمهتلىك رۇڭالردۇر  “ ) . ھىساپلىناتتى

ئېلىدىن  داۋان، يۆجىلهر يىراققا كهتتى  . . . “ ؛ “ ساكالر پادىشاھىنىڭ زېمىنى ئىدى بالدۇر

  ( “ رىپته داخانى بويسۇندۇردىغه، ئۆتۈپ 

ياۋرۇپا ئالىملىرى . توخار دىگهن نام بىلهن تارىخ سهھنىسىگه چىقىدۇ  ،يۆجىلهر مىالدىيىدىن كېيىن 

 شۇنىڭدهك. دهيدۇ ،  باشقا ئاتىلىشىدۇر -توخار ئهسلىده بىر خهلىقنىڭ باشقا  يۆجى بىلهن

Tokhara  يۇنان ئاپتورلىرىنىڭ، دىيىلگهنلهرگه دىيىلگهنلهر ھهقىقهتته خهنزۇچه تارىختا يۆجى 

( Thagoura (Thogar جىنسىدىن يۆجىلهر تۈرك “ دهپ ئاتىغىنىغا توغرا كېلىدۇ ھهمده ئۇالر 

 . دىگهن قاراشنى ئالغا سۈرىدۇ “

 ئورال تىللىرى سىستىمىسىغا كېرىدىغان تىلالر -تىللىرى ئالتاي  يۇقۇرىدا ئېيتىلغان قهۋىملهرنىڭ

بهزى قهۋىملهر . بۇ سېستىما بىرقانچه قولغا بۆلۈنگهن ، ئۆتۈشى بىلهن  زامانالرنىڭ. ئىدى 
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 ئىران، نىڭ ئهسلى ئانا تىلى ئۆزگۈرۈپ ) كۆكئارتنىڭ غهربىگه كهتكهن قهۋىملهر  ،مهسىلهن ( 

 - ھىندۇ  دىنىي مۇناسىۋهت بىلهن بهزى قهۋىملهرنىڭ تىللىرىغا. يۇنان تىللىرىغا ئالماشقان  -

  . تهسىرى چوڭقير سىڭگهنسانسكرت تىلىنىڭ 

 ھهتتا تارىخچىالر ئۇيغۇرالرنىڭ، تهركىبى بولغان بهزى قهۋىملهر  ئۇيغۇرالرنىڭ قهدىمكى ئېتنىك

ھىسابلىغان تېلېالرنىڭ قىرىق نهچچه قهۋمىدىن بىر مۇنچىسى تارىخىي  “ ئانا گهۋدىسى “

  . جهريانىدا ئايرىم ئىلهت ياكى مىللهت بولۇپ شهكىللهنگهن تهرهققىيات

.  تۈرلۈك قهۋىملهردىن تهشكىل قىلىنغان -قهدىمكى ئېتنىك تهركىبى ئالۋان  ئۇيغۇرالرنىڭ، دىمهك 

چياڭ ، دى ، ) يۆجى ( يۈيسى ، ئېۋۇ ، گاۋجۈي ، ساكا ، تېلې ، ) دىڭلىڭ ، دىلى  ) يهنى دى

ارىخ ت، بولۇپ  دىگهن نام بىلهن چوڭ قاغانلىق “ ئۇيغۇر “  ئهسىرده- 6مىالدىيه . باشقىالر  ۋه

 ئۇلۇسلىرى -قهبىله  سهھنىسىگه چىققان ۋاقتىدىكى بۇ مۇرهككهپ مىللهتنىڭ ئىچكى ۋه تاشقى

   . ھهققىده سۆزلهشنىڭ ھاجىتى يوق

 

  مۇتالىئه قهۋىملهرنىڭ ناملىرى توغرىسىدا . 3

 

خهنزۇچه تارىخ كىتاپلىرىدا   قهبىلىلهرنىڭ ناملىرى ئاساسهن-يۇقۇرىده زىكرى قىلىنغان قهۋىم 

قهدىمكى زاماندا مۇنداق خهتلهرنىڭ  . ئوگرافىك خهتلهر بىلهن يېزىلغان ئاھاڭ تهرجىمىسىدۇرئىدې

ئېران ئاپتورلىرىمۇ ئۆز تىللىرىنىڭ ، رىم ، التىن  - يۇنان. تهلهپپۇزى ھازىرقىدىن پهرىقلىنىدۇ 

ىڭ ئاھاڭ تهرجىمىلىرىنى بهرگهن ياكى قهدىمكى قهۋىملهرن بۇ نامالرنىڭ، قائىدىلىرى بويىچه 

 كىچهكلىرىدىكى - سىياقى ھهم كىيىم - ئاالھىدىلىكى ۋه ياكى تۇرقى  ياشىغان جايلىرىنىڭ

بۇ نامالرنىڭ ئهسلى تهلهپپۇزىنى ئىنچىكىلهپ ، شۇڭا . قاراپ نام بهرگهن  ئۆزگىچىلىكلىرىگه

 قهتئى، بۇنىڭغا دائىر يازما مهنبهلهر كهمچىل بولغاچقا ، ئهمما . توغرا كېلىدۇ  ئىزلهشكه

پىكىر  قىياسىي، پهقهت بهزى يىپ ئۇچلىرىنى تۇتۇپ تۇرۇپ . ملهشتۈرۈشكه ئىمكانىيهت يوق جهزى

  . قىلغان بۇ ساھهده بىزدىن مۇقهددهم ئىش كۆرگهن ئالىمالرمۇ شۇنداق. يۈرگۈزۈش مۈمكىن 

  دىڭلىن، دىلى ، دى 

ۋىملهر غهرىب تهرهپتىكى تۈزلهڭلىكتىكى بهگلىكلهر ۋه قه ئوتتۇرا، ناھايىتى ئۇزاق قهدىمىي زامانالردا 

 بۇ ھهرىپنىڭ قهدىمكى ئوقۇلىشى. دهپ ئاتىغان  “ غهربىي رۇڭ “ ياكى “ رۇڭ “ قهۋىملهرنى

nzong ( نجوڭ ) / Zom  قوشۇن-سۇ  “ ، “  ياراغ-قورال  “ ئهسلى مهنىسى، بولۇپ  

قىلىپ  كۆتۆرۈپ يۈرۈش “  ئهلهم-تۇغ  “ بۇ قهۋىملهر. دىگهنلهردىن ئىبارهت ) ئهسكهر  ) “

 ، “ ئۇرۇشقاق “ يهنى، ) روڭ ) ( تسوگ  ) “  سوقاق-سوق  “ ،تۇرىدىغان بولغاچقا 

مهنىسىنى  “ تۇغ “ تىلىدا دهپ ئاتالغان ياكى قهدىمكى ئۇيغۇر “ قورال ئىشلهتكهك “

  . تهرجىمىسى بولسا كېرهك سۆزىنىڭ ئاھاڭ “ ئورۇڭ “ بىلدۈرىدىغان

قهدىمكى  “ تىل “ . دىن كېلىپ چىققان “ تىل “ - “ دىلى، دى  “ بهزى تهتقىقاتچىالر

، دهريالىق  ) “ تىللىك “ - “ دىلى “ . مهنىسىنى بىلدۈرىدۇ “ دهريا “ ئالتاي تىللىرىدا

 دىلىالر “ قهدىمكى زاماندا؛ دهپ قارايدۇ ، دىگهن سۆزدىن ئېلىنغان ) ياشىغۇچىالر  دهريا بويىدا
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 ئېدىل “ ئورال دهرياسىنى. ياشىغان نىڭ غهربىي بۆلىكى ئورال دهرياسى بويىدا  “

  . دىگهن قىياسنى ئالغا سۈرىدۇ، دهيدۇ  ( “ تىل “ قىسقارتىپ ) “

 خهنزۇچه ئاھاڭ، بولۇپ  ( “ تىك “ ياكى ) tig نىڭ قهدىمكلى ئوقۇلىشى “ دى “

قهدىمكى  نىڭ “ دىڭلى “ . دىڭلى ياكى دىڭلىننىڭ قىسقارتىلمىسى، دى ، تهرجىمىسى 

 tik - liem ئوقۇلىشى نىڭ “ دىڭلىن “ ، “ تىگرىك “ يهنى liek - liek ئوقۇلىشى

شىمال ۋه غهرىپتىكى خهلىقنىڭ ئۆزلىرى  ھهممىسى، بولۇپ  “ تىكرهك “ / “ تىكرهم “ يهنى

  . خهنزۇچه ئاھاڭ تهرجىمىسى بولۇشى ئېھتىمال ئاتايدىغان ياكى قوشنىلىرى ئاتىغان نامنىڭ

  تېلې، گاۋجۈي 

گۇگۇسۇنلىرى كۆپ  ) “ چوڭ ھارۋا، ئېگىز  “ ،ھهققىده تارىخ كىتاپلىرىدا  ( گاۋچې( گاۋجۈي 

چاق  يهنى پۈتۈي تاختايلىق، ئۇنىڭدىن ئېلگىرىكى ھارۋىالرنىڭ چاقلىرى كۆتهك : دىققهت ؛  ھارۋا

قورالىغا قاراپ  دىڭلىنلهرنىڭ تۇرمۇشتا ئىشلهتكهن قاتناش، دىمهك . دهپ تهبىر بهرگهن ) ئىدى 

رۇس ئالىملىرىدىن . مۈمكىن  دهپ نام قويۇلغان بولۇشى “ ئېگىز ھارۋىلىقالر “ ئۇالرغا، 

نىڭ ئاھاڭ تهرجىمىسى  “ ئوغۇر/ گاۋگۇر  يهنى،  گاۋكۈي - گاۋجۈي  “ ،بېرنشتامنىڭ قىياسىچه 

 - بۇ غۇ ،  gi - go ياكى Ke'u ki قهدىمكى ئوقۇلىش نىڭ “ گاۋجۈي “ ،چۈنكى . ئىكهن 

ئالتاي ، شۇ نهرسه رۇشهنكى ، ئهمما . بۇ بىر خىل تهسهۋۋۇر . كېلىدىكهن  غا يېقىن “ ئوغىر/ غىر 

 توخرى “ نى بىلدۈرىدىغان “ ھارۋا “ دا) مانجۇ تىللىرى ، جۈملىدىن ئۇيغۇر  ) تىللىرى

 گاۋگۈي - ئابدال “ دا ياشىغان) كۇسان ئېمپىرىيىسىدىن كېيىن ( سۆزى شۇ رايوندا  “

. بولۇپ ئۆزلهشكهن  “ تۇخار “  ياۋروپا تىللىرىدا-بۇ سۆز ھىندۇ . ئۇلۇسىغا نام بولۇپ قالغان  “

ئۇيغۇرالر ھىندۇالرنى ئهنهتكهك  ) “ ئهنهتكهك “  كۇچار ئهللىرى بۇددا نوملىرىنى بىۋاسته-قوچۇ 

بولغان توخرى تىلىدىن ) تهگ تىلى تۈركىي ( نهسهبداش  ئۆزلىرىگه، تىلىدىن ئهمهس ) دهيتى 

خهلقىنىڭ گاۋگۈي نهسلىدىن ئىكهنلىگىدىن دااللهت ) توخار  ) توخرى، تهرجىمه قىلغانلىقىمۇ 

  . بېرىدۇ

 -  6. بۇ بىر مۇرهككهپ ئۇلۇس . بۇ نام توغرىسىدىمۇ ھهر خىل قىياسالر بار  - “ تېلې “

سهھنىسىگه  كۆك تۈركلهر تارىخ. لهر مهزكۈر ئۇلۇس تهركىبىده ئېدى  “ تۈرك/ تۈرۈك  “ ئهسىرگىچه

 - تۈرلۈك قهۋىم  بۇنىڭ تهركىبىدىكى، ن تېلېالر تارىخ سهھنىسىدىن چۈشۈپ چىققاندىن كېيى

ئېمپىرىيىسىنىڭ ئاساسىي ئاھالىسى  تۈرك، لېكىن . ئۇلۇسالر ئۆز ناملىرى بىلهن بۆلۆنۈپ كهتتى 

بولسا  “ توققۇز تېلې “ ئېھتىمال “ توققۇز تۆلهس “ ئۇرقۇن ئابىدىلىرىدىكى. سۈپىتىده ياشىدى 

 تۈرك “ - “ تېلې “ ( فېڭ جياشىڭ، مهسىلهن ( بهزى ئالىمالر  . قاراش باردىگهن ، كېرهك 

 نىڭ قهدىمكى ئوقۇلىشى “ تېلې “ . تهرجىمىسى دىگهن قىياسنى بايان قىلغان نىڭ ئاھاڭ “

diak - liak  ،ئۆزى  بۇ نام ياكى شۇ ئۇلۇسنىڭ . “  تىگاراك-تېگرهك /  رهك - تهك  “ يهنى

 رىم -يۇنان  ھىرودوت باشلىق. هۋىملهر قويغان نام بولسا كېرهك قويغان نامى ياكى قوشنا ق

ئارال كۆلىنىڭ ،  دىسه targitaos ئاپتورلىرى خهزهرنىڭ شهرقىدىكى قهۋىملهرنى ئومۇمالشتۇرۇپ

تېگرا خۇدانى  . دهپ ئاتىغان saka - tegrakhuda شهرقىدىكى قهۋىملهرنى ئومۇمالشتۇرۇپ

 ۋه ياكى “ تېگارا “ ياكى “ تارگىتا “ . اندهپ يازغ togharma ئىبرانى تىلىدا
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togharma  نى ھىند  “ تېگرا “ . يېقىن كېلىدۇ قا) تېگراك  ) “ تېلې “ بۇ نامالر، بولسۇن

كۈچلۈك مهنىلىرىنى ، زور ،  يوغان -تېگرا ،   ياۋروپا تىللىرى بويىچه تهھلىل قىلغاندا-

ى قوشنا قهۋىملهر تهرىپىدىن قويۇلغان نام دهپ قويغان ياك ئهگهر مهزكۈر ئۇلۇس ئۆزلىرى. بىلدۈرىدۇ 

دىگهن سۆزگه توغرا ) غهيرهتلىك ، باتور  ) “ تىغراق “ ئۇيغۇر تىلىدا قهدىمكى، قىياس قىلىنسا 

مهسىلهن ( بۇ سۆز زاماننىڭ ئۆتۈشى بىلهن تۈرلۈك تىلالردا ھهرخىل تهلهپپۇز قىلىنغان  . كېلىدۇ

 بولسا “ دوگار “ قهدىمكى ھىندۇ تىلىدا) . تاغار / لىدا تاگار ئېران تى؛ ئىبرانى تىلىدا توغارما  ،

، زهبهردهست ، يوغان  “ بولسا “ تاگرا “ ،مهنىلىرىنى  “ قۇدرهتلىك، كۈچلۈك ، زور  “

 ياكى “ دىڭلىن “ ،قىياسالرنى خۇالسىلىغاندا  بۇ. مهنىلىرىنى بىلدۈرىدۇ  “ كۈچتۈڭگىر

سۆزىنىڭ ئاھاڭ تهرجىمىسى دىگهن  “ تىغراق “ دىكىئۇيغۇر تىلى قهدىمكى، بولسۇن  “ تېلې “

 تېلې “ ياكى “ دىڭلىن “ . دهرىجىده ئهقىلگه مۇۋاپىق دىيىشكه بولىدۇ پىكىر مهلۇم

 تىلىدا قهدىمكى ئۇيغۇر “ تۇرا “ . نىڭ ئاھاڭ تهرجىمىسى ئهمهس “ تۇرا “ ھهرگىز “

  . مهنىسىنى بىلدۈرىدۇ “  پوتهي-قورغان  “

دېڭىزىنىڭ شهرقىدىكى قهۋىملهرنى قهدىمكى زامان ) ركانىيه يهنى كاسپىي ھى ( خهزهر ساكا

قائىدىسى  بۇ سۆزنى ئاپتورالر ئۆز مىللىي تىلىنىڭ. دهپ ئاتىغان  “ ساكا “ تارىخچىلىرى ياۋروپا

 سكىف “ ۋه بهزىلىرى ( Scyt ياكى Sacae ) “ سكىت “ / “ ساكا “ بهزىلىرى، بويىچه 

“ ( Scytha ) بىلهن “ سكىت “ . دهپ يازغان “ ساكا “ پهقهت ھىرودوت . دهپ يازغان 

چۈنكى . تاغ مهنىسىنى بىلدۈرسه كېرهك  - “ سكىف “ يۇنان تىلىدا. بىر سۆزدۇر  “ سكىف “

 ، ( ياكى تاغلىق ئاالنالر ) “ تاغ ئاالنلىرى “ دىگىنى “ سكىف ئاالن “ يۇنان تىلىدا، 

  . دىگهنلىكتۇر “ االنلىرى قورغان ئ-قهلئه  “ دىگىنى “ ئائورىس ئاالن “

دهپ ئاتالغان بۇ خهلق بۇرۇنقى زاماندا ئورال تېغى ئېتهكلىرىده ياشىغانلىغى ئۈچۈن  “ ساكا “

ئۇالرغا نام  سۆزى “ ساقا “ دىگهن مهنىنى بىلدۈرىدىغان “ تاغ ئېتىكى “ تۈركىي تىلدا ،

ئۆزلىرى ياشىغان جايالر  چه قهبىلىلهرگه كۆپىن-ئۇ زامانالردا قهۋىم . بولۇپ قالغانلىقى مهلۇم 

  مىللىي نام بولۇپ قاالتتى. . . ) دهريا بويلىرى ، جىلغا ( 

  ) رۇتزى/ يۆجى ( يۆسى ، يۈيسى 

ئۆزى قويغان ياكى  شۇنداقال بۇ خهلىق. خهنزۇچه تارىخ كىتاپلىرىدا يېزىلغان بۇ نام خهلق نامىدۇر 

氏 ) يۈيسى. قهۋم يۈيسى ئىدى   كهلگهنتارىم ئويمانلىقىغا شهرىقتىن. قوشنىلىرى قويغان نامدۇر 

愚 )  بۇ، ئهڭ قهدىمكى يېزىلىشى بولۇپ gu - ci 3مىالدىيىدىن تهخمىنهن . ئوقۇلىدۇ  دهپ 

. دهپ يېزىلىدىغان بولغان ) رۇتزى / يۆجى  ) يۆسى “ بۇ خهلىقنىڭ نامى،  ئهسىر بۇرۇن 4 -

. ھهم قۇرۇقتاغنىڭ شهرقىده ياشايتى كۆكنۇر بويلىرى  ۋه) گهنسۇدا ( بۇ خهلق ئاساسهن قۇالن تېغى 

 - yue ھازىرقى زامان خهنزۇ تىلىدا. تهرجىمه قىلىنغان نام  مۇ تهلهپپۇز بويىچه 月氏 يۆجى

zhi ئىۋهتجى ، يورجى ، تهخمىنهن يېرتسى ، قهدىمكى زامانالردا بولسا  . دهپ ئوقۇلىدۇ ،

. نگو دهپ ئوقۇلغان  - ngiwo خېتى مىالدىيىدىن كېيىن “ يۆ “ . ئوقۇالتتى ئىئهتجى دهپ

تۈركىي  . دهپ يازغان) ئايۆخۇن  ) “ ئايۆ “ نى خهنزۇچه “ ئاگوز “ تىلىدىكى ئېران

 كۆڭيۆ “ نى “ كۈنگۈس “ يهر نامى،  “ چۈيۆ “ نى “ چىگىل/ چۈگۈل  “ قهبىلىلهردىن
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 پىڭيىنچه. ( دهپ ئوقۇلغان  gil , goz , got , kus خېتى “ يۆ “ ،دىمهك . دهپ يازغان  “

تۈزۈتۈپ ، قويۇلغان سىزىقچىلهرنى چىقىرالمىدىم  ئۇ ھهرىپلىرىنىڭ ئۈستىگه، يېزىلغان ئو 

نىڭ ئهسلى تهلهپپۇزىنى مۇنداق قىياس قىلىشقا  “ يۆجى “ ياكى “ يۈيسى “ ( . ئوقۇغايسىزلهر

غۇز / كېين ئوغۇز ، بولۇپ ) ئۆكۈزنىڭ قىسقارتىلمىسى (  گۈز -يۈيسى  - 1. بولىدۇ 

شۇنىڭدىن  دىگهن ناممۇ) كۇچا  ) “ گۈيزى “ ياكى “ گۈيسى “ . هلىقنىڭ نامىخ ئاتالغان

 / “ گۈز “ قىياستا بىر خىل - “ يۆجى “ - 2. دهپ تهخمىن قىلىنىدۇ ، كېلىپ چىققان 

بۇ بىر خىل ، نىڭ كېيىنكى ئاتىلىشى  “ يۈيسى “ ،بولۇپ  “ ئوغۇز “ يهنى “ ئۆگۈز “

كهزگۈچى دىگهن ، كۆچۈپ يۈرگۈچى  - “ يۈرتهچى “ ئىككىنجى خىل قاراشتا. قاراش 

، سۆرۆلۈپ يۈرگۈچى ، دهپ ئوقۇلىدىغان بولسا  “ يورتچى “ شۇنىڭدهك. مهنىلهرنى بىلدۈرىدۇ 

  . بىلدۈرىدۇ ئاستا يۈرگۈچى مهنىلىرىنى

  رۈهن رۈهن ياكى رو رو الر بولسا ئاۋارالردۇر

، تهگره ، تىغار (  تىغراق -ىرىدىن بىرى ئاتا بوۋىلىرىمىزنىڭ ئېتنىك مهنبهل ئۇزاق ئۆتمۈشتىكى

 ئېدىل -بايقال ) ئوغۇز كىشىلىرى ( ئوغۇر قۇن ، ) ياكى قوچى قوريار ( قويار قوش  ( تۈركۈ

ئېتنىك ؛ ياشىغان  ئويمانلىقىدا) جوڭغارىيه ( ئالتاي بويلىرىدىكى كهڭ يايالقتا ۋه يارىش يازىقى  ،

توخرى ،  سار -تىك ،  “ يورتچى “ ، “ كۆچ “ ، ( ئۆگۈز(  گۈز -مهنبهلهردىن يهنه بىرى 

ئۇيغۇرالر ناھايىتى كۆپ ، شۇڭا . ئويمانلىغىدا ياشىغان  تارىم، ۋه ئاۋارالر تهڭرىتاغنىڭ جهنۇبىدا 

 توققوز ئوغۇز “ ياكى “ توققوز ئۇيغۇر “ تاپقانلىغى ئۈچۈن  قهبىلىلهردىن تهركىب-قهۋم 

   . ئاتالغان دهپ “

  ئىككىنجى باب

  ئېتىقادالر ىنىيقهدىمكى د

  

ئۇرۇقداشلىق مۇناسىۋهتلىرى  ،ئېنسانىيهت تهرهققىي قىلىپ قهدىمكى ئادهملهر باسقۇچىغا يهتكهنده 

كونا تاش قورالالر دهۋرىنىڭ ئوتتورا  بۇ باسقۇچ ئارخېئولوگىيه جهھهتتىن. بىخلىنىپ چىققان 

 ئۆڭكۈرلهرده نىسبىي - غار ئادهملهر خېلى ئۇزاققىچه بۇ چاغدا قهدىمكى. باسقۇچىغا توغرا كېلىدۇ 

 مۇز دهۋرى، كونا تاش قورالالر دهۋرىنىڭ كېيىنكى باسقۇچىدا  . ھالدا ئولتۇراقلىشىپ ياشىغان

 ئۆڭكۈرلهردىن - ئىنسانالر غار ، ھاۋارايى ئىللىپ ، ئۆتكهندىن كېيىن  ( “ توپان باالسى “ )

شۇنىڭ . يدىغان بولغان تۈزلهڭلىكلهرده ياشىغان ياكى باشقا جايالرغا كۆچۈپ يۈرى ،چىقىپ 

 مۇز ئېقىن تهسىرىگه بىۋاسته ئۇچرىمىغان رايونالر. پائالىيهت دائىرىسى كېڭهيگهن  بىلهن

ۋه  كۆچمهن ئوۋچىلىق،  ساتمىالرنى تىكىپ -دا ئادهملهر چىدىر ) جۇملىدىن ئوتتۇرا ئاسىيا  )

مانا بۇ . شهكىللهنگهن  پ بارا ئىپتىدائى گۇرۇھالر ئۇرۇق بولۇ-بارا . يىغمىچىلىق بىلهن ياشىغان 

، ئۇرۇق جامائهسى ۋۇجۇتقا كېلىپ  ئۇنىڭدىن كېيىن ئانىلىق. دهسلهپكى ئانىلىق ئۇرۇقلىرى ئىدى 

ئىستىمالالردا بىلله ، ئهمگهك ، تۇرالغۇ  ئۇرۇق ئهزالىرى. بۇ جهمىيهتنىڭ تۈپ بىرلىكى بولدى 

  . ياشايتى

ئادهملهر ئۆلۈم . نى بارغانچه زىچالشتۇرغان ئادهملهرنىڭ مۇناسىۋهتلىرى ئۇرۇقداشلىق تهشكىالتى
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ئۆلگهن ھهمراھ ۋه تۇققانلىرىنىڭ ئهرۋاھلىرى ئۆلمهيدۇ ، چۈشهنمهيدىغان چاغلىرىدا  ھادىسهلىرىنى

يهرچۇالر  دهسلهپكى، ئۆلگهنلهرنى ئهسلهيدىغان بولۇپ ، شۇنىڭ بىلهن . دىگهن ئۇقۇم تۇغۇلغان  ،

ھهتتا . بولغان   كۆمۈشنىڭ بهلگىلىك ئۇسۇلى پهيداجهسهدنى. ۋۇجۇدقا كهلگهن ) قهبرىلهر ( 

دىنىي چۈشهنچىلهر  ،مانا بۇنىڭدىن مهلۇمكى . جهسهدنى قهبره بۇيۇملىرى بىلهن كۆمگهن 

  . بىخالنغان

ئۇرۇق . تۇتېملىق چوقۇنۇشلىرىمۇ پهيدا بولغان  ئۇرۇقداشلىق جهمىيىتى بىلهن بىلله ئۇرۇقالرنىڭ

ئهنه . ھايۋان ياكى ئۆسۆملۈك بىلهن ئاالقىسى بار دهپ ئىشهنگهن  ۇمئهزالىرى ئۆز ئهجدادلىرىنى مهل

تۇتېم ئۇرۇقنىڭ ھامىيسى ھىساپلىنىپ . ئۆسۆملۈك ئۇالرنىڭ تۇتېمى بولۇپ قالغان  شۇ ھايۋان ياكى

 تۇتېم، دىمهك .  سايمانالر ۋه بىناالرغا تۇتېمنىڭ بهلگۈسى سېلىنغان -خىل قورال  - ھهر، 

  . پهيدا بولغان تهبىئهتكه چوقۇنۇشتۇرئۇرۇقداشلىق جهمىيىتىده 

  دىننىڭ ماھىيىتى ۋه خۇسۇسىيىتى قهدىمكى . 1

 بوۋىلىرى قهدىمكى دهۋىرلهرده تۈرلۈك - ئاتا  ئۇيغۇرالرنىڭ، باشقا تۈركىي خهلىقلىرىگه ئوخشاش 

يهنى ، دهسلهپكى دىنى شهكلهن ناتورالىزىم  ئۇالرنىڭ. دىنالرغا ئېتىقاد قىلىپ كهلگهن 

 قهدىمكى خهلقلهر. يهنى تىمسالچىلىق ئىدى ، سىمۋولىزىم  ماھىيهتته بولسا، رهسلىك تهبىئهتپه

. دهپ ھىساپلىغان نهرسىلهرگه تېۋىناتتى ) سىمۋول ( تهشكىلىگه تىمسال  جهمىيهتكه ۋه ئۇنىڭ “

 ،ناتورالىزىم دهۋرىده ، دهۋرىده منۇنداق تىمسالالر ھايۋانالر ۋه ئۆسۆملۈكلهر بولسا  توتېمىزىم

ئىشهنچ ۋه  مهلۇم،  بارا تهرهققىي قىلىپ -بۇ بارا  . “ بىئى مهۋجۈدات ۋه ھادىسىلهر ئىدىته

  رهسمىي دىنىي ئهقىدىلهرگه ئايالنغان، يۇسۇن تۈسىنى ئېلىپ 

ئايالالرنى مۇقهددهس ، ئايالالر ئاالھىده ئورۇن تۇتقانلىغى ئۈچۈن  ئاۋال، ئۇرۇقداشلىق جهمىيىتىده 

 ئۇرۇقداشلىق جهمىيىتىده -ئايال روھاناتىغا تېۋىنىش ئانىلىق . ان پهيدا بولغ بىلىش چۈشهنچىسى

  ئۇرۇقداشلىق-ئانىلىق . مهدىنىيهتنىڭ ئاالھىدىلىكلىرىدىن بىرى بولۇپ شهكىللهنگهن  مهنىۋىي

باغلىق ھالدا  جهمىيىتىدىكى بارلىق مهنىۋىي مهدىنىيهت مهزكۈر جهمىيهتنىڭ ئىقتىسادىي ئاساسىغا

ئايالالر يىغىمچىلىق ،  ئېلگىرى ئهرلهر ئوۋچىلىق بىلهن، اشالنغۇچ جهمىيهتته ب. ۋۇجۇدقا كهلگهن 

ئهمگىگى تۇرمۇش ئۈچۈن ئهڭ  ئايالالرنىڭ. ياكى ئىپتىدائى دىھقانچىلىق بىلهن شۇغۇللىناتتى 

ئانىنى . يۇقۇرى ئورۇن تۇتاتتى  ئۇالر ئىجتىمائى ھاياتتا، شۇڭا . ئىشهنچلىك كاپالهت ئىدى 

ئانا روھاناتى بارا بارا سىرلىق . چىقتى   روھاناتىغا تېۋىنىش كېلىپ كېلىپقهدىرلهشتىن ئانا

جايلىرىدا ياشىغان تۈرلۈك قهۋىملهر ئىچىده بۇ ئومومىي  يهر يۈزىنىڭ كۆپلىگهن. قۇدرهتكه ئايالندى 

 پاراسهت مهئبۇدىسى -قهدىمكى گرېكلهرده ئايال مهئبۇده ئادىنه ئهقىل  ،مهسىلهن . ھادىسه ئىدى 

ياپونالردا ئايال كاھىن مهئبۇد بىلهن كىشىلىك ئارىسىدىكى ۋاستىچى دهپ  . ئىدى

  . ئۇلۇغلىناتتى

ئىشلهپچىقىرىشنىڭ  ، ئۇرۇقداشلىق باسقۇچىغا ئۆتكهنده -ئىپتىدائىي جهمىيهت ئاتىلىق 

ئهر بىلهن . كېڭىيىشكه باشلىدى  دىنىي چۈشهنچىلهرنىڭ دائىرىسىمۇ، تهرهققىياتى ئارقىسىدا 

. ئۇالرنىڭ ئائىلىدىكى ئورنىغىمۇ تهسىر قىلدى  ڭ ئهمگهك جهريانىدىكى ئورنىنىڭ ئۆزگىرىشىئايالنى

. ئىدى ) يىگىت قىزنىڭ ئۆيىگه كىرىش  ) “ بېقىنىش قىزغا “ بالدۇر جۈپلۈك نىكاھ شهكلى
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ئايالنىڭ ئهرنىڭ ئۆيىده ، ئۆي ئىشلىرىنىڭ كۆپىيىشى بىلهن  . ئهمدىلىكته بۇ شهكىل ئالماشتى

بىر ئهرگه بىر خوتۇنلۇق ،  بارا ئۆزگۈرۈپ - جۈپلۈك نىكاھ بارا . كهلدى  تۇرۇۋېرىشىگه توغرائۇزاق 

 ئاتىلىق ئۇرۇق. قانداشلىق سېستىمىسى ئاتىغا قاراپ سانىلىدىغان بولدى . شهكىللهندى  تۈزۈم

 -ئهر  جامائهسى ياكى ئاتىلىق ئوغۇش جامائهسى بىر ئهجدهتتىن كېلىپ چىققان بىر قانچىلىغان

ئىستىمالدا ئورتاق  ،ئۇالر ئىشلهپچىقىرىشتا ، خوتۇنلۇق ئائىلىدىن تهركىپ تاپىدىغان بولۇپ 

 ده -ئهقىده شهكىللهندى  ئهجداد روھاناتىنى ئۇلۇغاليدىغان، دىنىي چۈشهنچه جهھهتته . بولدى 

  . دهپ ئاتالدى ( Manism ) ئهجداتقا تېۋىنىش مانىزىم، 

چاقماق ، ئوت ،  يۇلتۇز، كۈن ، ئاي ( هر ۋه تهبىئىي ھادىسىلهر ئۆسۈملۈكل، كىشىلهرنىڭ ھايۋانالر 

روھاناتقا ، يۈكسىلىپ  گه تېۋىنىش چۈشهنچىسى) ۋه باشقىالرمۇ تهبىئىي ھادىسىلهر جۈملىسىدىن 

ھادىسىلهرگه ھۆكۈمىرانلىق قىلىدىغان  ئاشۇ مهخلۇقاتقا ۋه، ئىشىنىش ۋه ئۇنىڭدىن تهرهققىي قىلىپ 

  بوۋىلىرىمىز-شۇنداق قۇدرهت ئېگىسىنى ئاتا  ئهنه. تىقاد كېلىپ چىقتى قۇدرهت بار دىگهن ئې

تۈركىي تىلالر  “ ئۇلۇغ تىلشۇناس مهھمۇد قهشقهرىي بۇ ھهقته. دهپ ئاتىدى  “ تهڭرى “

ئۇالر كۆزلىرىگه . ئاسماننى تهڭرى دهيدۇ  . . . “ شۇنداق دهيدۇ دا) توم  - 3 ) “ دىۋانى

شۇڭا . يوغان دهرهخلهرنىمۇ تهڭرى دهيدۇ ،  ئېگىز تاغ -- ىنى قانداق نهرس چوڭ كۆرۈنگهن ھهر

  “ . ئۇالر يهنه بىلىملىك ئادهملهرنى تهڭرىكهن دهيدۇ. نهرسىلهرگه سهجده قىلىدۇ  بۇنداق، 

جهمىيهتنىڭ  . دىنى پهيدا بولدى ( Polytheism پولىتېزم( كۆپ تهڭرىچىلىك ، دهسلهپته 

دىنىي ، تېخىمۇ يۈكسىلىپ  ىيهتنىڭ تهپهككۈرى ۋه ئهقىدىلىرىئىنسان، تهرهققىي قىلىشى ئارقىسىدا 

ئىككى تهڭرىچىلىك ۋه بىر ، تهڭرىچىلىك  كۆپ تهڭرىچىلىكتىن ئۈچ. چۈشهنچىلهر مهركهزلهشتى 

 - باسقۇچلىرىدا ئىنسانىيهتنىڭ دىنىي  جهمىيهتنىڭ كېيىنكى. تهڭرىچىلىك كېلىپ چىقتى 

 teos بۇ يۇنانچه. پهن بولۇپ شهكىللهندى  ھىده بىرپهلسهپېۋىي قاراشلىرىدا تېئولوگىيه ئاال

 تهڭرىچىلىك “ ،سۆزدىن ياسالغان ئاتالغۇ بولۇپ  دىگهن ئىككى) سۆز ) logos ۋه) تهڭرى  )

  مهنىسىنى بىلدۈرىدۇ ( ئهرهبچىده ئىالھىيهت ) “

  

  ئىپتىدائىي دىنىي ئېتىقادالر . 2

  توتېمىزم

 

 تۇغقىنى “ ، “ قاياشى “ ئىندىئان تېلىدا ( totem ) توتېم.  توتېمغا تېۋىنىش -توتېمىزم 

 ئورال تىللىرىدا -ئالتاي ، ئىپتىدائى جهمىيهتته  . دىگهن مهنىنى بىلدۈرىدۇ “ جهمهتى “ ، “

 بىر - بوۋىلىرىمۇ ھهر - ئۇيغۇرالرنىڭ ئاتا ، خهلىقلهرگه ئوخشاش  سۆزلىشىدىغان باشقا قهدىمكى

مهزكۈر ؛ قانچىلىق مۇناسىۋىتى بار دهپ ئىشىنهتتى بىلهن ئاالھىده تۇغ ئۇرۇقنىڭ مهلۇم شهيئى

.  ھىمايىچىسى ۋه تىمسالى بولۇپ قالغان -شۇ ئۇرۇقنىڭ توتېمى ) ھايۋانالر  كۆپىنچه( شهيئى 

 ئېلى “ قوش “ تهڭرىتاغنىڭ شهرقىي قىسمىنىڭ شىمالى ۋه جهنۇبلىرىدا ياشىغان ،مهسىلهن 

كۆچۈش  ھهربىي يۈرۈش ۋه( هركهت قىلماقچى ئۇالر بىرهر ھ. ئۆكۆزنى خاسىيهتلىك ھىساپاليتى 

قوش بېرىپ  . نى قويۇپ بېرىدىكهن) بىر جۈپ ئۆكۆز ( ئاۋۋال قوش ، بولغاندا ) ھهركهتلىرى 
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شۇڭا . قىلىۋىرىدىكهن  جهڭده قوش ئالغا ئىلگىرلىسه يۈرۈش. چۆككهن يهرده ماكان تۇتىدىكهن 

گۇيهن  “ هنزۇچه تارىخىي ماتىرىيالالرداخ بۇنى. دهپ ئاتالغان ئىكهن  “ قوش قويارالر “ ئۇالر

 تارىخىي خاتىرىلهرنىڭ توغرا تهبىرى “ . يېزىلغان قىلىپ) چېشى ~ كېيىن جۇشى  ) “ گۇشى

ئىككىسى  “ گۇش “ بىلهن “ قوش “ ،سىده يېزىلىشىچه  “ شهرھنامه “ ۋه فېي تيېنىڭ “

 ئۆگۈز “  ئېھتىمالبۇ؛ نىڭ تهلهپپۇزى يېقىن ) جۈ  ) “ گۈ “ بىلهن “ گۇ “ . بىردۇر

نىڭ قهدىمكى  “ قوش قويارالر “ ،بۇنىڭدىن مهلۇمكى . نىڭ قىسقارتىلمىسىدۇر ) ئوغۇز  ) “

بۆره ، يولۋاس ، ئېيىق ، ئىت  قهدىمكى قهۋىملهر. بولسا كېرهك  “ ئۆكۈز “ زاماندىكى توتېمى

 ئهجدىھاغا - جانىۋار ھهتتا ئهپسانىۋىي  ،شۇالرغا ، قۇشالرنى توتېم دهپ تونۇپ ، ئۆكۈز ، كىيىك ، 

ئامىرىكا قىتئهسىدىكى ( مهنئى قىلىنغان  يېيىش قهتئىي، ئۇالرنى ئۆلتۈرۈش . تېۋىنغان 

بهلگىلىك چاغالردا ) . كىيىكنى توتېم قىلىپ تېۋىنىدۇ  ،ئىندىئانالرنىڭ بهزى قهبىلىلىرى ئىت 

بىر خىل ئوۋ  ) “ باراق “ “ مهھمۇد قهشقهرىي. ئۆتكۈزۈلگهن  توتېمغا تېۋىنىش رهسمىيهتلىرى

 تۈركلهرنىڭ،  پاخماق يۇڭلۇق ئوۋ ئىتى -باراق  “ ؛توغرىسىدا مۇنداق ئىزاھلىغان  ( ئىتى

تۇخۇمالرنىڭ  ؛ئۇالرنى باسار ئىمىش ، بۈركۈت قېرىغاندا ئىككى تۇخۇم تۇغۇپ ، ئېتىقادىچه 

بدان ئوۋ ھهممىدىن ئو ئىتالرنىڭ ئهڭ يۈگرۈكى ۋه، بىرىدىن باراق ئاتلىق كۈچۈك چىقار ئىمىش 

بۈركۈتنىڭ چۈجىسى چىقار  ئىككىنجى تۇخۇمدىن؛ قىالاليدىغىنى شۇ باراق ئىتى بوالر ئىمىش 

) . توم  - 1،  “ تۈركىي تىلالر دىۋانى “ ) “ بۇ ئۇنىڭ ئاىىرقى چۈجىسى بوالر ئىمىش، ئىمىش 

 قاياش توتېمالرنىڭ ئاتلىرى. ئالغان سارقىت بولسا كېرهك  توتېمىنى “ ئىت “ بۇ رىۋايهت، دىمهك 

زامانالرنىڭ ئۆتۈشى بىلهن توتېمالر خهلىقلهرنىڭ كېلىپ چىقىشىغا  .  جهمهتلهرگه نام قىلىنغان-

كېيىنرهك بهزى مهخلۇقالر خهلىقنىڭ قهدىرلهيدىغان . ئهپسانىيلهرگه ئايالنغان  - باغلىق ئاساتىر

 ئۇيغۇرالر، مهسىلهن . مۇقهددهس ياكى قۇتلۇق دهپ ھىساپاليدىغان جانۋارلىرىغا ئايالنغان  ،

؛  نى ئهزىزلىگهن) شۇڭقاردىن چوڭراق قۇش (  ئهسىرلهردىمۇ توغرۇل قۇشى - 8 ، -  7ھهتتا 

مهنىسىنى بىلدۇرىدىغان  “ توغرۇل “ سۆزىنى خهنزۇچه خهتته ئىپادىلهشته “ ئۇيغۇر “ شۇڭا

 بۇ قۇشنىڭ نامى بهزى. تۈزۈلگهن  خېتىنى قوللىنىش توغرىسىدا مهلۇم شهرتنامىلهر ( 鹘 خۇ( 

ئوغۇز خان ئهۋالدىدىن ) . توغرۇل تېگىن دىگهندهك  ،مهسىلهن ( ئهرباپالرغىمۇ ئات قىلىپ قويۇلغان 

، كۈن خان ئۇرۇقلىرى شۇڭقارنى ، ئۇرۇقلىرى قارچۇغىنى  ئاي خان، كۆك خان ئۇرۇقلىرى الچىننى 

 -تىر توتېمىزمغا چېتىشلىق بولغان ئۇيغۇر ئاسا. ئۇلۇغلىغان  دېڭىز خان ئۇرۇقلىرى چاقىرنى

قۇتلۇق نۇردىن تۆرهلگهنلىگى بايان ، دهرهخ ، ئۇيغۇرالرنىڭ ئهجدادلىرى بۆره  ،ئهپسانىلىرىدا 

  ( بابتا سۆزلىنىدۇ - 3 ) قىلىنىدۇ

ئېتنىك تهركىبىگه ئايالنغان بهزى  جۈملىدىن ئۇيغۇرالرنىڭ، غۇزالر ، ئۇنىڭدىن كېيىن ھۇنالر 

يهنى ، چياڭالر ۋه يۆزى ، يهنى دى ، سىر  - دىكتارىم ئويمانلىغىغا كېلىپ ماكانالشقان ( قهۋملهر 

ده  “ خهننامه “ . تارىخىي خاتىرىلهرده قهيت قىلىنغان ئهجدىھانى ئۇلۇغاليدىغانلىغى) گۆزلهر 

 لوڭچۇهن زىيهننىڭ) ياپون . ( ئهجدىھا شهھىرى دهپ يازغان  ھۇن تهڭرىقۇت ئوردىسىنى

 تهڭرىقۇت ئوردىسىنىڭ، ىرىده يېزىلىشىچه دىگهن ئهس “ شهرھىيلىرىنىڭ دهلىللىرى تارىخنامه “

شۇنىڭغا   ئايدا- 5، شۇڭا . كۆلده ئهجدىھا بار ئىمىش . جهنۇبىدا تاللۇر ئوخ دىگهن كۆل بار 
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شۇ . تېۋىنىدۇ  غهرپ غۇزلىرى ئهجدىھاغا، سۈي كونىڭ دىيىشىچه . . . ئاتاپ نهزىر قىلىدىكهن 

ھۇنالرنىڭ ، ده  “ خهننامه كېيىنكى “ . ۇسهۋهپتىن يېغىلىش ئورنىنى ئهجدىھا شهھىرى دهيد

دهپ ، ئىبادهتخانىسىدا كۆك تهڭرىگه نهزىر قىلىدۇ   ئادهتلىرىده ھهر يىلى ئۈچ ئهجدىھا-ئۆرپ 

  . يېزىلغان

 دهپ “ بۆكه “ تىلىدا ئهجدىھا بىلهن يالماۋۇز سۆزلىرى مهنىداش قوللىنىلىپ قهدىمكى ئۇيغۇر

 ؛ئىزاھالنغان  دا مۇنداق) توم  - 3 ) “ ر دىۋانىتۈركىي تىلال “ ،مهسىلهن . ئاتالغان 

يالماۋۇز  . “ باشلىغ يهل بۆكه  يهتته-يهتى باشلىغ يهل بۆكه . يالماۋۇز ،  ئهجدىھا -بۆكه  “

 لوڭ “  ئهسىرده خهنزۇ تىلىدىكى-  8. كهتكهن  بولۇپ “ يهلمۆڭۈز “ كېيىن جانلىق تىلدا

، دىگهن كىتاپتا  “ يۇياڭ زازۇ “ . ۇل قىلىنغاندهپ قوب “ لۇ “ ئۇيغۇر تىلىدا) ئهجدىھا  ) “

قهدىمكى كۇچار ، ئېيتىلىشىچه . كۇچار ئهجدىھاسى توغرىسىدا بايان قىلىنغان  ئىككى يهرده

 كېيىن؛ ئاجۇر ئاقتاغنىڭ شىمالىدىكى ئهجدىھانى ئۈچ قېتىم تهسلىم قىلغانمىش  پادىشاھى

  . ئهجدىھانى مىنىپ ساياھهت قىلغانمىش

ئهجدىھا تاي توغرىسىدا تارقالغان رىۋايهت ، ئهجدىھا ئات  ده تۇيغۇنالر ئارىسىدا “ ۋېينامه “

كۆلنىڭ .  چاقىرىمدىن ئاشىدىكهن 1000كۆكنۇرنىڭ ئايالنمىسى ، ئېيتىلىشىچه  . قهيت قىلىنغان

ياخشى بايتالالرنى ئاشۇ ، ھهر يېلى قىشتا مۇز تۇتقاندا . كىچىك تاغ بار ئىكهن  ئوتتۇرىسىدا

، ده  - باھاردا ياندۇرۇپ كهلگهنده ھهممه بايتالالر بوغاز بولىدىكهن؛ پىرىپ قويىدىكهن ئا تاغقا

قولغا كهلتۈرۈپ  تۇيغۇنالر پارس ئېتىنى. دهپ ئاتايدىكهن ، تۇغقان تايلىرىنى ئهجدىھا پۇشتى 

شۇنىڭ . چاقىرىم يۈرىدىكهن  1000ئۇنىڭدىن تۇغۇلغان تاي كۈنىگه ، كۆلگه قويۇپ بېرىپتىكهن 

  ئىكهن هن جاھاندا كۆكنۇر قۇلىنى دىگهن رىۋايهت تارقالغانبىل

  مانا

 مانا “ ئۇيغۇرالردا كهڭ تارقالغان جۇملىدىن قهدىمكى، ئىپتىدائى جهمىيهتته تۈركىي خهلىقلهر 

، بىرهر نهرسىگه ئۆز ئىشىلىرىنى باغلىق دهپ قاراپ  . دىيىلگهن بىر مهنىۋىي قۇۋۋهت بار ئىدى “

كىشىلهر بىزگه ياخشىلىق ياكى مهنپهئهت يهتكۈزگهن  . دهپ بىلهتتىشۇ نهرسىنى مۇقهددهس 

تهبىئى مهۋجۇداتتىن ، ) بىرهر دهرهخ ، مهسىلهن ( ئۆسۈملۈك  شهيئى دهپ مۇقهددهس ھىساپلىغان

، چۈنكى . دهپ بىلىپ شۇنىڭغا تېۋىنغان  “ تهڭرى “ ھادىسىلىرىدىن بىرهرسىنى ياكى تهبىئهت

 مانا “ . دهپ ئىشىنهتتى. ئۇ بىزگه تهسىر كۆرسىتىدۇ ،  بار نهرسىده مهنىۋىي قۇۋۋهت شۇ

كۆزگه  “ ، “ جان “ ، “ ئهرۋاھ “ ، “ روھ “ ( manes ) قهدىمكى التىن تېلىدا “

ھازىر  “ مانا “ . مهنىلهرنى بىلدۈرىدۇ دىگهندهك “ ئۇ دۇنيالىق “ ، “ كۆرۆنمهس نهرسه

دىگهن مهنىلهرنى  “ نهسلىك “ ، “ ۋاستىئال_ جىن  “ ئوكئانىيه مىللهتلىرىنىڭ تىللىرىدا

 ، “ مهنىۋىي كۈچ “ سۆزى “ مانا “ ئىپتىدائى جهمىيهتته،  دىمهك. بىلدۈرىدىكهن 

  . دهپ چۈشىنىلگهن “ قۇدرىتى تهڭرى “

  ئۆز

بار  “ ئۆز “ ئادهمنىڭ بهدىنىده. گه ئىشىنهتتى  “ ئۆز “ ئۇيغۇرالرنىڭ قهدىمكىي ئهجدادلىرى

  . دهپ بىلهتتى
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يوقۇلۇپ كېتىشىنى  بارچه تىرىكلىكنىڭ، تىدائى ئادهملهر ئۆلۆمنىڭ مۇقهررهرلىگىنى بىلسىمۇ ئىپ

قانداقتۇر جانلىق مهۋجۇدات  ئىنسان ئۆزىنى ئوراپ تۇرغان مۇھىتنى، ئهمما . چۈشهنمهيتى 

بارلىقىنى ۋه مهڭهۈلۈكلىگىنى شۇ زامان   قهبىلىلهر روھنىڭ-ئۇرۇق . سۈپىتىده تهسهۋۋۇر قىالتتى 

بۇ سۆز ھازىرمۇ . دهپ نام بهرگهن ئىدى  “ ئۆز “ بۇنىڭغا. سهۋىيهسىگه يارىشا قىياس قىالتتى 

 ئۆزىدىن كهتمهك “ مهسىلهن. مهنىسىده ئىشلىتىلىدۇ  “ ئهس،  خۇد، ھۇش  “ ئۇيغۇر تىلىدا

  ۋه باشقىالر) ھۇشىغا كهلمهك  ) “ ئۆزىگه كهلمهك “ ، ( كهتمهك ھۇشىدىن ) “
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  ئۇرۇش ۋهقهلىرىدىن خاتىرىلهر

  بوستان: بوستانغا يوللىغۇچى 

  

  ئوگهن دهرياسى ئىش ئورنىدىكى قوزغىالڭ

 

كۇچانىڭ ئوگهن دهرياسى بويىدىكى سۇ )  يىلى-1864( يىلى - 3سۇاللىسىنىڭ تۇڭجى  چىڭ

مهجبۇرى  نلىرىخۇيزۇ دېھقا، ئاشلىق سېلىقىنى تولىيهلمىگهن بىر تۇركۇم ئۇيغۇر، ئورنىدا قۇرۇلۇش

ئۇالردىن  تاياق دهستىدىن-چارچاش ۋه تىل -ھېرىپ ، ئاچلىق. ھالدا ھاشارغا ئىشلىتىلدى

بهگلهر ، ئهمهلدارالر لېكىن ئىشقا نازارهتچىلىق قىلىدىغان، كوپلىگهن ئادهم ئولۇپ كهتتى

  تاقهت- دېھقانالر سهۋرى ھاشارچى.  ساپا قىلىشتى- ئىچىپ كهيپ-چېدىرلىرىدا بولىشىچه يهپ

ئاالقىلىشىشى ۋه رهھبهرلىك قىلىشى بىلهن بىر  توخنىياز قارى قاتارلىق كىشىلهرنىڭ، قىلىپ تۇرالماي

 نهپهر ئۇيغۇر 15خهنزۇ ئهمهلدار ۋه ، ئىككى نهپهر مانجۇ ئاخشامدىال ئىشقا نازارهتچىلىك قىلغۇچى

كۇنى كهچته  -1 ئاينىڭ -5. قوزغىالڭ تىزال كۇچا شهھرىگه كېڭهيدى قوراللىق. بهگنى ئولتۇردى

مالۇڭ قاتارلىق ، ماسهنباۋ، مىللهت دىھقانلىرى قوزغىالڭغا ئاۋاز قوشۇپ شهھهر سىرتىدىكى ھهر

 يېقىن ئهتراپتىكى ھهربىي راباتالرنى ۋه شهھهر بويىدىكى سودا، رهھبهرلىكىده كىشىلهرنىڭ

  كۇنى-3 ئاينىڭ - 5. دۇكانلىرىنى كويدۇرۇۋهتتى ھهمده شهھهر ئىچىگه يۇرۇش قىلدى

چۇشكهن  سهپهر ئۇستىده كۇچاغا، خان ئامبال سالىڭئا، زغىالڭچى ئامما شهھهرگه بېسىپ كىرىپقو

قاتارلىق چىڭ  يهكهننىڭ ياردهمچى ئامبىلى ۋۇرېنبۇ، يېڭىسارنىڭ ئاغالقچى ئامبىلى ۋېن يى

قۇربان قاتارلىق  سۇاللىسى ئهمهلدارلىرى ھهمده كۇچانىڭ ئىنانچىخانى ئهھمهت ۋه ھاكىمبهگ

ئىچىدىكى ھوكۇمرانلىقى  چىڭ سۇاللىسى ھوكۇمىتىنىڭ كۇچا شهھىرى. گنى ئولتۇردىسهككىز به

كورال قاتارلىق جايالرغا ، باي ،كۇچا دىھقانالر قوزغىلىڭىنىڭ مهشئىلى بۇگۇر. تىزال ئاغدۇرۇلدى

تهسىرى تىزال تهڭرىتاغنىڭ جهنۇبىي ۋه  دېھقانالر قوزغىلىڭىنىڭ. كۇرهش ئوتلىرىنى تۇتاشتۇردى

   .يدىشىمالىغا كېڭه

  يىلىدىكى كۇچا دىھقانالر قوزغىلىڭى--1857

  

)  يىلغىچه-1854 يىلدىن -1851(يىلىغىچه  -4 يىلىدىن -1چىڭ سۇاللىسىنىڭ شيهنفېڭ 

ئوستهڭ قېزىش ۋه ، ھهربىي رابات سېلىش، ئىمارىتى ھوكۇمهت، شاياردىكى بهگلهر مازار، كۇچا

اتارلىق خىراجهتلهرنى تولۇقالپ تاپشۇرۇش ئاشلىق ئالۋىنى ق قېچىپ كهتكهنلهرنىڭ گهدىنىده قالغان

بۇ پۇلنىڭ كوپ قىسمىنى بهگلهر . يارماق قهرز ئالدى850تىزىق 2811 نامى بىلهن جازانىخورالردىن

بۇ پۇلنى ، لېكىن ئۇنى دېھقانالرغا چاچماقچى بولدى، چونتىكىگه سالغان بولسىمۇ ئوزلىرىنىڭ

دىگهن ئىككى كىشىنى ۋهكىل قىلىپ نىياز ، قۇربى يهتمىگهن دىھقانالر مهمتىلى تولهشكه

ھوكۇمهت . تهلهپ قويۇش ئۇچۇن يوشۇرۇن ھالدا ئىلىغا ئهۋهتتى، ئهرز قىلىش ،سايالپ

چۇشۇرگهن  توغرىسىدا بۇيرۇق<< سېلىقالرنى سالماسلىق-باشقا ئالۋان>> بهگلهرگه مهھكىمىسى

. بوشاشتۇرمىدى شايار قاتارلىق جايالردىكى بهگلهر خهلقنى شىلىشنى، لېكىن كۇچا، بولسىمۇ
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ئهلى قاتارلىقالرنى  قىشتا ھاكىمبهگ ئهمهت باشقۇرغۇچى بهگ) يىلى-1856( يىلى -6شيهنفېڭ 

ئىبراھىم شهيخ . ئهۋهتتى  سېلىقالرنى سۇيلهشكه-قوناس كهنتىگه ئىجاره ئاشلىقى ۋه ھهرخىل باج

 باغالپ قاتتىق كورسهتتى ۋه ئهلىنى ئۇالرغا قارشىلىق، بىلهن مهمتىلى ئاممىغا باشالمچىلىق قىلىپ

كۇچا خان ئامبىلى ئۇرچىڭئا ، ئاداۋهت ساقالپ ئهمهت قاتتىق. ئۇرغاندىن كېيىن قويۇپ بهردى

بىلهن مهمتىلىنى يامۇلغا ئهكهلدۇرۇپ جازالىماقچى بولدى  ئىبراھىم شهيخ، بىلهن تىل بېرىكتۇرۇپ

، وتىرىپ بېرىپقاتارلىق كىشىلهرنى ئۇرچىڭئانىڭ تهكلىپنامىسىنى ك ۋه يۇز بېشى ھېيت تۇردى

مهمتىلى بىلهن . بىلهن ئىككىيلهننى ئالداپ قولغا چۇشۇرۇشكه ئهۋهتتى تهكلىپ قىلىش نامى

تهكلىپنامىنى كىشىلهرنىڭ كوز ئالدىدىال يىرتىپ ، نهيرهڭنى بىلىپ قېلىپ ئىبراھىم شهيخ بۇ

 انالرنىڭئۇالر دېھق، ئۇرچىڭئا ئۇالرنى تۇتۇشقا يهنه ئىككى ئادهم ئهۋهتكهن بولسىمۇ .تاشلىدى

 ئۇرچىڭئا نائىالج دىھقانالرنىڭ. پهرىشان ھالدا قېچىپ كهتتى، قاتتىق زهربىسىگه ئۇچراپ

  .ماقۇل بولدى دىگهن تهكلىپىگه << سېلىقالر قايتا سېلىنمىسۇن-تېگىشلىك بولمىغان باج>>

مهمتىلى بىلهن ، بېرىكتۇرۇپ شاياردىكى ھاكىمبهگلهر بىلهن تىل، ئايدا ئۇرچىڭئا كۇچا -2

ھاكىمبهگ ، تاپقان دېھقانالر توپلىشىپ بۇنىڭدىن خهۋهر. اھىم شهيخنى قولغا ئالماقچى بولدىئىبر

 - 7، سۇاللىسىنىڭ ئهمهلدارلىرىنى ھهيدىۋهتتى ھاكىمبهگ بىلهن چىڭ، يامۇلىغا بېسىپ كىرىپ

 .تۇتۇۋالدى دهرىجىلىك بهگ قادىرنى گورۇگه

 - كالتهك،  ئوقيا- ىۋات كهنتىده نهيزهپهيز  كۇنى ئىبراھىم شهيخ بىلهن مهمتىلى- 9ئاينىڭ  -3

ئۇچۇن كهلگهن  <<تىنچالندۇرۇش>> بۇيرۇققا بىنائهن ،دىھقاننى توپالپ2000توقماق كوتهرگهن 

ئاخۇنالرنى ، بهگ، بىرىنچى: مۇنداق بهش تۇرلۇك تهلهپ قويدى يېڭى ھاكىمبهگ قۇربانغا

 قىزالرنى -ان خوتۇنتۇتقۇن قىلىنىپ خورلىنىۋاتق، ئىككىنچى ؛ۋهزىپىسىدىن ئېلىپ تاشالش

ھوكۇمهتنىڭ بهش خىل سېلىقىدىن باشقا سېلىقالرنىڭ ھهممىسىنى بىكار  ،ئۇچىنچى؛ قويۇۋېتىش

، بهشىنچى؛ يانچىالرنى بىكار قىلىش، )يايى(يامۇلالردىكى مۇسۇلمان گاشىخا ،توتىنچى؛ قىلىش

قايتۇرۇپ  تۇنلهيتهرجىمانالر ئوز ئالدىغا ئىگىلىۋالغان پهيلۇردىكى ھوكۇمهت بىدىلىكىنى پۇ ،بهگ

 .بېرىش

ئهمهت بىلهن تهرجىمان يۇسۇپنى  .قىزنى قويۇپ بهردى-دىن ئارتۇق خوتۇن 200ئۇرچىڭئا نائىالج 

. قۇناس كهنتلىرىگه چاپلىدى، چاڭگا ،ھهمده ئېالن چىقىرىپ. ۋهزىپىسىدىن ئېلىپ تاشلىدى

، ئهسلىگه كهلتۇردىبهگلهرنىڭ ۋهزىپىسىنى  ۋهزىپىسىدىن ئېلىپ تاشالنغان، لېكىن ئۇزاق ئوتمهي

 .دېھقانالرنى باستۇرماقچى بولدى قوزغىالڭچى، يهنه مهخپى پىالن تۇزۇپ

،  ئۇالغ تهييارلىدى-ئات، ئاشلىق، تهشكىللهپ مهمتىلى بىلهن ئىبراھىم شهيخ پائال تۇرده قوشۇن

ئاتۇش مىس كېنىدا قوزغىالڭ كوتۇرگهن كان ئىشچىلىرى  شۇنىڭ بىلهن بىلله قهشقهر تهۋهسىدىكى

كۇچا شهھرىگه شهرق ۋه غهرپ تهرهپتىن ھۇجۇم قىلىشنى ، ئهۋهتىپ ن بىرلىشىش ئۇچۇن ئادهمبىله

 مېتىر 2500كۇنى ئىككى قوزغىالڭچى قوشۇن كۇچا شهھرىگه  -13  ئاينىڭ-3. پىالنلىرى

ئۇالر قوللىرىغا قورال >> ،دىگهن جايدا نهچچه مىڭ ئادهم توپلىدى كېلىدىغان يالغۇز دهرهخ

، <<ئاتلىق ۋه پىياده ئهسكهرلهر قوشۇنى بولۇپ تىزىلىپ، غرا چېلىپبۇ -دۇمباق، ئېلىپ

 قاتتىق بوران، ئويلىمىغان يهردىن ھاۋا تۇيۇقسىز ئوزگىرىپ. ھۇجۇم قىلماقچى بولدى شهھهرگه
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شهھهرگه  شۇنىڭ ئۇچۇن، يول يۇرۇش قىينالشتى. كوزنى ئاچقىلى بولمىدى، يامغۇر يېغىپ، چىقىپ

، قىلىپ ئاقسۇ ياردهم تهلهپ، بىر تهرهپتىن، ئۇرچىڭئا. رۇلدىھۇجۇم قىلىش ۋاقتى كېچىكتۇ

دېھقانالر ، قوللىنىپ يهنه رهزىل ۋاستىلهرنى، يهنه بىر تهرهپتىن، قاراشهھهرگه ئادهم ئهۋهتسه

 50بىلهن ئازدۇرۇپ  يۇقىرى مۇكاپات بېرىش يولى، قوزغىالڭچىالر قوشۇنىنى پارچىلىدى

  .ئولتۇرۇۋهتتى  كىشىنى سوراق قىلمايال15قوزغىالڭچىنى قولغا ئالدى ۋه ئۇالردىن 

. شارائىتتا كۇرهشنى قهتئىي داۋامالشتۇردى مهمتىلى بىلهن ئىبراھىم شهيخ قاتارلىق كىشلهر پايدىسىز

ئاقسۇ تهرهپكه قاراپ تهرهققىي قىلشقا ، كېلىپ قوزغىالڭچىالر قوشۇنىنى ئىشخال يېزىسىغا باشالپ

 30دىھقانالردىنمۇ ، ھوكۇمهت ئهسلىرىنى ئولتۇردى 10 ئۇالر ھۇجۇم قىلىشقا كهلگهن، تهييارالندى

، قوشۇنى ئاقسۇ تهۋهسىدىكى قاراتال دىگهن يهرگه كهلگهنده قوزغىالڭچىالر. كىشى قولغا ئېلىندى

نۇرغۇن ، كوتۇرگهن كان ئىشچىلىرى بىلهن بىرلىشهلمىگهنلىكتىن ئاتۇش مىس كېنىدا قوزغىالڭ

هيخ قاتارلىق كىشىلهر بهختكه قارشى ئهسىرگه ئىبراھىم ش، مهمتىلى ،دۇشمهنگه تهڭ كېلهلمىدى

  قوزغىالڭ مهغلۇپ بولدى، قىلىندى چۇشۇپ قهتلى
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  ... قىنى سېلىشتۇرۇڭ؟ سىز ئۇيغۇرمۇ 

  ئورخۇن: بوستانغا يوللىغۇچى

  

 

ۋه ھازارى  سهن ئۆزهڭنىڭ مىللى روھ،تۇرلۇك مهدىنيهتلهر گىرهلىشىپ كىلىۋاتقان دۇنيادا 

ھازىرلىيالمىغان  بىر ئىجتىمائى مهخلۇق بۇلۇش شهرتىڭنىمۇ،ىگىڭنى پۇختا قۇرۇپ چىقمىساڭ كىمل

تهخنىك بول ،كادىر بول  مهيلى سهن....ئۇنداق ئهھۋالدا سهنده ئىناۋهت بولمايدۇ . بولىسهن 

بول نهشىرياتچى ياكى ئۇقۇتقۇچى  تهنھهركهرچى ياكى ھهربى خادىم،دۇختۇر ياكى ئىنجىنىر بول ،

ئورخۇن تاش ئابىدهلىرىنى ، ھۇنهرۋهن بول  سهنئهتچى ياكى،تارخچى ياكى سودىگهر بول ،ل بو

يۇسۇپ خاس ھاجىپ ۋه ئهلشىر ،دىۋانى نى ئۇقۇمىساڭ  ئوغۇزنامه ۋه تۇركى تىلالر، بىلمىسهڭ 

ئابدۇىالىق ئۇيغۇر ، ھايا ۋه ئىپپهتكه قايىل بولمىساڭ  نۇزۇگۇمدىكى، ناۋايىنى چۇشهنمىسهڭ 

يۇرتۇڭدىكى تاغ دهرياالر ، سابىرالنىڭ ئهسهرلىرىنڭ تېگىگه يهتمىسهڭ  زوردۇن،رېھىم ئۆتكۇر ئابدۈ،

تارىم ۋه ،سادىرنىڭ ناخشىلىرىغا ئهگىشىپ توۋلىمىساڭ ،رىۋايهتلهرنى ئاڭلىمىساڭ  ھهققىدىكى

 تاپىنىڭ تهكلىماكان قۇملىرىدا،ھېيتكانى كۆمىگهن بولساڭ ،ۋادىلىرىغا بېرىپ باقمىساڭ  ئلى

 مىڭ ئۆيلهنى كورۇپ ئۆيالنمىساڭ، ئون ئىككى مۇقامنى ئاڭالپ مۇڭالنمىساڭ ،يۇپ باخمىسا كۇ

تۇگۇرۇپ  دوغقا نان،مهشرهپكه قاتنىشىپ ئىچىڭ پۇشسا ،خهلىق ناخشىلىرىدىن باغرىڭ ئېرىمىسه 

قهرىزدار ھىس  ئالدىدا ئۆزۇڭنى)خهلقىڭ ( ئاناڭ خۇتۇنۇڭ ۋه بالىلىرىڭ -ئاتا،يهپ باقمىساڭ 

كهچۇرمىسهڭ   تهجىربىلهرنى بېشىڭدىن-ئىشقىلىپ خهلىقنىڭ ھاياتىدىكى تۇيغۇ،ڭ قىلمىسا

 ..........ئۆزهڭنىڭ ئۇيغۇر ئىكهنلىگىڭدىن گۇمانالنساڭ بولىدۇ،

 دۇنيا ھهر بىر بۇسۇغىدا سهن كىم دهپ بىزدىن بۇگۇنكى

 ؟......................سورىماقتا

  ناملىق كىتاۋېدىن' ۇغىسىدا بۇس ئۆزىنى ئىزدهش' ئابدۇقادىر جااللىدىننىڭ 
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  يهكهن خانلىقىنىڭ خاقانلىرى

  ئوردام:بوستانغا يوللىغۇچى

  سۇلتان سهئىدخان .1

مهتخاننىڭ ئۈچىنچى ئوغلى هسۇلتانى ئه سۇلتان سهئىدخان شهرقىي چاغاتاي خانلىقىنىڭ

لىدىن يى-1514، همدهه. سۇلتانى بولغان يهركهن سهئىدىيه خانلىقىنىڭ تۇنجى، بولۇپ

  .يىلىغىچه تهختته ئولتۇرغان-1533

 سۇلتان ئابدۇرېشىتخان .2

يىلىدىن -1533 ،سۇلتان ئابدۇرېشىتخان سۇلتان سهئىدخاننىڭ چوڭ ئوغلى بولۇپ

  .يىلىغىچه تهختته ئولتۇرغان-1559

  سۇلتان ئابدۇكېرىمخان .3

 يىلىدىن-1559، ئوغلى بولۇپ-2سۇلتان ئابدۇكېرىمخان سۇلتان ئابدۇرېشىتخاننىڭ 

  .يىلىغىچه تهختته ئولتۇرغان-1591

 هممهتخانهسۇلتان مۇ .4

يىلىدىن -1591، سۇلتان ئابدۇكېرىمخانىڭ ئىنىسى بولۇپ هممهتخانهسۇلتان مۇ

  .ئولتۇرغان يىلىغىچه تهختته-1609

 مهتخانهسۇلتان ئه .5

ىلىغىچه ي-1618يىلىدىن -1609، ئوغلى بولۇپ هممهتخاننىڭهمهتخان سۇلتان مۇهسۇلتان ئه

  .تهختته ئولتۇرغان

 ئابدۇللهتىپخان سۇلتان .6

يىلىدىن -1618 ،ئوغلى بولۇپ-2مهتخاننىڭ هسۇلتان ئابدۇللهتىپخان سۇلتان ئه

  .يىلىغىچه تهختته ئولتۇرغان-1630

 مهتخانهسۇلتان ئه .7

 ،تۆمۈر سۇلتاننىڭ ئوغلى بولۇپ، مهتخاننىڭ نهۋرىسىه سۇلتان ئه- 5مهتخانهئه سۇلتان

 يىل تهختتىن چۈشۈپ4ئارىلىقتا . (يىلىغىچه تهختته ئولتۇرغان-1638يىلىدىن -1630

 (كهتكهن

 مۇتخانهسۇلتان مه .8

وقۇق تارتىۋېلىپ هئاكىسىدىن ، بولۇپ مهتخاننىڭ ئىنىسىهمۇتخان سۇلتان ئههسۇلتان مه

  .يىلىغىچه تهختته ئولتۇرغان-1635يىلىدىن -1632

  سۇلتان ئابدۇلالخان .9

، ىمخاننىڭ ئوغلى بولۇپ�ئابدۇرې ،ۇلالخان سۇلتان ئابدۇرېشىتخاننىڭ نهۋرىسىسۇلتان ئابد

  .يىلىغىچه تهختته ئولتۇرغان-1667يىلىدىن -1638

 سۇلتان يولۋاسخان .10

، ئارقىسىدا تهختكه چىققان سۇلتان بولۇپ سۇلتان يولۋاسخان ئاق تاغلىق خوجىالرنىڭ قوللىشى

  .ولتۇرغانئ يىلىغىچه تهختته-1670يىلىدىن -1667
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 سۇلتان ئابدۇللهتىپخان .11

ئاتىسى ئۆلتۈرۈلگهندىن كىيىن ، يولۋاسخاننىڭ ئوغلى بولۇپ سۇلتان ئابدۇللهتىپخان سۇلتان

  .قىسقىغىنه بىر ۋاقىت تهختته ئولتۇرالىغان ،خانلىق تهختىگه چىقىپ

 سۇلتان ئىسمايىلخان .12

، ئارقىسىدا تهختكه چىقىپئىسمايىلخان قارا تاغلىق خوجىالرنىڭ قوللىشى  سۇلتان

ئافاق خوجىنىڭ داالي الما ، همدهه. يىلىغىچه تهختته ئولتۇرغان-1680 يىلىدىن-1670

مىڭ كىشىلىك قوشۇن بىلهن 120، غالداننىڭ ياردىمىنى قولغا كهلتۈرۈپ ،بىلهن كۆرۈشۈپ

  .نهتىجىسىده يهكهن خانلىقىنى مۇنقهرزلىك پاتقىقىغا پاتۇرغان وجۇم قىلىشىه

قابىلنىڭ ‹‹ قهشقهر پىداگوكىكا ئىنىستىتوتى ئىلمىي ژورنىلى›› نىڭ  ئايىمگۇل: مهنبه

  بېسىلغان ماقالىسىدىن قىسقارتىپ ئېلىندى سانىغا-2يىل -2000
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  ئهكبهر باتۇرنىڭ تهرجىمالى

  بوستان:بوستانغا يوللىغۇچى

.  ئوالستاي دىگهن يېرىده تۇغۇلىدۇنىلقا ناھىيىسىنىڭ  ئايدا-1 يىلى -1917، ئهكبهر قازاق

مۇستهبىت ھاكىمىيهتنىڭ ، ئىچىده نامدار كىشى بولغانلىقى ئۇچۇن ئۇنىڭ دادىسى قابانباي يۇرت

ئهكبهرنىڭ تاغىسى قاسىم ئاكىسى . يىلى ھوكۇمهت تهرىپىدىن ئولتۇرۇلىدۇ -1928، كوزى چۇشۇپ

 ، قېلىپ بهختكه قارشى قولغا ئېلىنىپسېزىلىپ، ئىنتىقام ئېلىش كويىدا بولغاندا قابانباي ئۇچۇن

يۇرىكى  شۇنىڭ بىلهن بۇ ئېچىنىشلىق ۋهقهدىن.  قىستاق ئاستىدا ئولتۇرۇلىدۇ-تۇرمىده قىيىن

 .ئازاپالنغان ئهكبهرنىڭ قهلبىده قىساس ئېلىش ئوتى يانىدۇ

شېڭ شىسهي پۇتۇن شىنجاڭ خهلقىگه ئون مىڭ ھهربىي ئات تاپشۇرۇش سېلىقى  يىلى -1943

نىلقا ناھىيلىك سودا شىركهت باشلىقى فاتىق ، ئهكبهرنىڭ كاللىسىدىن ئوتمهي بۇ ئىش. سالىدۇ

 شېڭ شىسهي ۋه گومىنداڭغا قارشى، پارتىزان ئهترىتى تهشكىللهپ، مۇناسىۋهتلىشىپ بىلهن

، سادىق ،ئهكبهر،  يىلى باھاردا-1944شۇنىڭ بىلهن . قوراللىق قوزغىالڭ قىلىشنى پىالناليدۇ

بىرلىكته يىغىن  ئهكبهرنىڭ ئىنىسى سىيت قاتارلىقالر، ئوزارخان، خهيرى تورهئوبۇل، جاھانباي

بۇ ئىشنى سېزىپ قالغان . بارىدۇ پارتىزان ئهترىتى تهشكىللهش توغرىسىدا مۇزاكىره ئېلىپ، ئېچىپ

نهتىجىده ھوكۇمهت ئۇالرنىڭ بىر . قىلىدۇ قاناتبهگ دىگهن ئادهم بۇالرنىڭ ھهرىكىتىنى پاش

ناۋان دىگهن كىشى بىلهن سوۋىت ، سىيت قېچىپ ئهكبهر بىلهن ئىنىسى. لىدۇقىسمىنى قولغا ئا

رهفىقالر ، خهمىت، فاتىق، سوۋىت ئىتىپاقىدا تۇرۇۋاتقان شۇ كۇنلهرده. ئىتىپاقىغا ئوتۇپ كېتىدۇ

 پولكىنىڭ پولكوۋنىكى چۇماكىندىن قورال ياردهم -40مۇداپىئه  سوۋىت چىگرا، بىلهن سوزلىشىپ

سىلهر ئات ئوتكۇزۇپ .  ئاشكارا قوللىمايمىز-بىز ئوچۇق >> چۇماكىن .لىدۇبېرىشنى تهلهپ قى

ھوكۇمهت  ،ناۋانالر بىلهن بىلله قايتىپ كېلىپ، ئهكبهر سىيت. دهيدۇ <<ئالساڭالر بولىدۇ قورال

كونسولخانىسىنىڭ  سوۋىتنىڭ ئىلىدا تۇرۇشلۇق، مۇسادىره قىلغان ئون ئاتنى يوشۇرۇن ئېلىپ كېلىپ

ئوالستايغا قايتىپ ، تىگىشىپ تال ئوققا600، ېلىلىنكا ئارقىلىق ئۇچ دانه تاپانچامهسلىھهتچىسى ك

. فاتىق بىلهن ئهكبهر باشلىق بولىدۇ شىتابقا. پارتىزانالر قوماندانلىق شىتابى قۇرىدۇ، كېلىپ

بۇالر گومىنداڭنى ئاغدۇرۇپ ئېزىلگهن . يېتىدۇ كه34ئارىدىن يېرىم ئاي ئوتمهي پارتىزانالر سانى 

ئۇنى ھهر ، تهشۋىقات ۋهرىقى تهييارالپ، ھهرىكهت باشالپ  ئازاد قىلىش شوئارى ئاستىداخهلقنى

دىن ئارتۇق ئادهم 300نهتىجىده . ۋه كوچىالرغا تارقىتىدۇ ،مهسچىت، مهكتهپ، قايسى ئائىله

شۇ كۇنلهرده پارتىزانالردىن سىيت بىلهن خهمىت .  ياراغمۇ كوپىيىدۇ-قورال .پارتىزانالرغا قوشۇلىدۇ

  .گومىنداڭنىڭ ئىككى نهپهر ئاخباراتچىسىنى قولغا چۇشۇرىدۇ، بېرىۋېتىپ  ئېلىپچارالش

 ئهكبهر قاتارلىق ئالته،  نهپهردهك ئهسكهر چىقىرىپ50كۇنى  -7 ئاينىڭ - 9ئۇالر گومىنداڭنىڭ 

پارتىزانالر بۇالرغا قارشى تهدبىر . تۇتماقچى بولغانلىقىنى پاش قىلىدۇ نى<< ئوغرى >>

قورال ، تهرجىمان رىندۇسهينى تۇتىدۇ ۋه ئات، پىالنىنى بۇزۇپ تاشالپئۇالرنىڭ  ،قوللىنىپ

  ئات100پارتىزانغا قورالغا تېگىشىپ كېلىش ئۇچۇن 25شۇنىڭدىن كېيىن ئهكبهر . ئالىدۇ ئولجا

، دانه قورال25 ،ئۇالر ئاتنى سوۋىت ئىتىپاقىنىڭ چىگرا مۇداپىئه قىسمىغا ئوتكۇزۇپ بېرىپ. بېرىدۇ

شۇنىڭدىن . كېلىدۇ  گرانات ۋه بىر قىسىم تۇرمۇش بۇيۇملىرى تېگىشىپدانه60، تال ئوق7500
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ئىشهنچلىك ئادهملهرنى  بۇ يهردىكى، شاسۇر دىگهن جايغا كېلىپ، كېيىن پارتىزانالر سۇبۇتاي

ئۇالرنى تىرىپىرهن ، قىلىپ  كۇنى مازاردىكى گومىنداڭ قىسمىغا ھۇجۇم- 1 ئاينىڭ -10، توپالپ

مازارنىڭ داۋان دىگهن يېرىگه  ، دورا ئولجا ئېلىپ-ئوق ، راغ يا-ئات ۋه قورال 15. قىلىدۇ

بۇ قېتىمقى جهڭده . دۇچ كېلىپ قالىدۇ ماشىنىدىكى گومىنداڭ3ئىلىدىن كېلىۋاتقان ، كهلگهنده

، توققۇزتارا ئۇرۇشى، شۇنىڭدىن كېيىن. ئولجا ئالىدۇ  ياراغ-پارتىزانالر ئۇچ ماشىنا نۇرغۇن قورال

ئىۋان ، رهفىق، خهمىت، غېنى، سىيت، ئۇرۇشالردا ئهكبهر فاتىق قتاشداۋان ئۇرۇشى قاتارلى

 - 11 يىلى - 1944. بىلله دۇشمهنگه قارشى جان تىكىپ كۇرهش قىلىدۇ قاتارلىق دوستلىرى بىلهن

 قېتىملىق ئۇرۇشتا دۇشمهننىڭ ئىككى ئايروپىالننىڭ ئوققا -7سۇدىكى   كۇنى قارا-2ئاينىڭ 

 كۇنى ۋاپات -21 ئاينىڭ - 11، بهر داۋاالش ئۇنۇم بهرمهيئوق تهگكهن ئهك كوكسىگه، تۇتۇشىدا

 بولىدۇ
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  ئىقرارى ئىككى ئهسىرنىڭ

  »ئىدارىسىدىن ئىلى ئوبالستلىق مائارىپ «توختى ئىبراھىم:ئاپتۇرى

 كۆسهن:بوستانغا يوللىغۇچى

  

ل بىلهن ئىشغال رايونى تىنچ يو  كۇنى كهچقۇرۇق كۇره ھهربىي-31 ئاينىڭ -12يىلى -1944

كومىتىت مهسئۇللىرى قىرغىز پىدائى قوشۇنىنىڭ  ئىنقىالبىي ھهربىي، قوماندانالر، قىلىنغان چاغدا

ئۇدۇل دۇدۇ يامۇلىدىكى گومىنداڭ قوماندانلىق ، ئوتۇپ ھىمايىسىده سېپىل دهرۋازىسىنى بوسۇپ

بىرمۇ ، ۋىلهنگهن بولۇپئوتتۇرىسىغا ھهر خىل قورالالر ئاسمان پهلهك دو قورۇنىڭ. شىتابىغا كىردۇق

 گاۋ سىلىڭ بىلهن چىڭ، سول تهرهپتىكى بىر ئېغىزلىق ھۇجرىغا كىرسهك. كورۇنمهيتتى ئىنسان

تاپقىنىمىزدىن  چىڭ سىلىڭنىڭ ئۇيغۇر تهرجىمانى ياسىننى. بىرىنى ئېتىشىپ ئولۇۋاپتۇ-سىلىڭ بىر

ئهمدى شهھهر  >> :بىز. ولدۇقب ئۇالرنىڭ قانداق ئولۇۋالغانلىقىنىڭ سىرىنى بىر ئاز بىلگهن، كېيىن

 . چۇششهكلىرى قاپتۇ-بۇالرنىڭ ئۇششاق ،ئىچىدىكى گومىنداڭ كاتتىۋاشلىرى ئولۇپ تۇگهپتۇ

 .كهتتۇق چىقىپ،  ده-دىيىشتۇق <<

. ئىشلىرىغا كىرىشىپ كهتتۇق تهشكىللهش، رهتلهش، شۇنىڭدىن ئېتىبارهن شهھهر ئىچىنى تىنچىتىش

شتاتلىق پهۋقۇلئادده 60، ئاساسهن نىڭ ئهمهلىي ئهھۋالىغاكۇره، مهركهزنىڭ يوليۇرۇقى بويىچه

 .ساقچى ئىدارىسىنىمۇ قورشىۋالدۇق

رايونىغا   كۇنى گومىنداڭ دولهت مۇداپىئه كومىتىتىنىڭ كۇره ھهربىي-6خىزمهتكه كىرىشىپ  بىز

م باقى ئاله >> ئىچىدىكى پهۋقۇلئادده ۋهزىپه بىلهن ئهۋهتكهن ئىككى گېنىرالنىڭ شهھهر سېپىلى

بىز . ھهققىدىكى مهلۇماتنى تاپشۇرۇۋالدۇق بۇتخانىسى راھىبىنىڭ ھۇجرىسىغا يوشۇرۇنۇۋالغانلىقى

راھىبىنىڭ ئچكىرىدىكى ھۇجرىسىنى ئاقتۇرۇپ ئۇالرنى  بۇتخانا، بىر قانچه مۇھاپىزهتچىنى باشالپ

. م بهردىبىزگه ئىگىلىپ ساال، تىترهك باسقان پېتى ئوره تۇرۇپ ئۇالر چىرايى تاتىرىپ. تېپىۋالدۇق

ئوينىڭ بۇلۇڭىدا . پۇقراچه كىيىنىۋالغانىدى، ئوسۇپ كهتكهن بولۇپ  ساقاللىرى-ئۇالرنىڭ چاچ

 .بىر سېرىق ياغاچ ساندۇق تۇراتتى يوغان، ھهشهمهتلىك

، ئىچىدىن ئىككى دانه ئاپتوماتىك يان قورال، كوردۇق بىز ئالدى بىلهن ساندۇقنى ئاچقۇزۇپ

، ئىككى دانه فوتو ئاپپارات، دانه يهر ئولچهش ئاپپاراتى ىئىكك، ئىككى دانه ھهربىي دۇربۇن

خهرىته تاختىسى ، جۇڭگۇنىڭ بىر ھهربىي خهرىتىسى، نهچچه قهلهم ئون، سېركول جابدۇقلىرى

بىز بۇ ئىككهيلهننى . ئىشلهنگهن ھهربىي ئىنژىنىرلىق سايمانلىرى چىقتى قاتارلىق ئامرىكىدا

ئاالھىده ئېتىبار بىلهن يورۇق بىر ، ارىسىغا ئېلىپ كېلىپبىلهن بىلهن ساقچى ئىد كېچىلهپ ھارۋا

 .قىلدۇق بىز بىلهن ئوخشاش تۇرمۇش تهمىناتىدىن بهھرىمهن، ئويگه ئورۇنالشتۇرۇپ ئېغىز

، گېنىرال لېيتنات جاڭ يىڭ  ئۇنۋانى-بىرىنىڭ ئىسم، دهسلهپكى سوراق نهتىجىسىدىن قارىغاندا

دولهت ( ئامىرىكا بهش بۇرجهكلىك بىنا  ئۇالر ئىلگىرى. يهنه بىرىنىڭ گېنىرال مايور ياڭ ۋۇ ئىكهن

قارىمىقىدىكى ھهربى ئاكادىمىيىده مهخسۇس تهربىيىلهنگهن  (مۇداپىئه باش قوماندانلىق شىتابى

ئۇالرنىڭ .  ئايدا كۇرهگه يېتىپ كهلگهنىكهن-4 يىلى -1944ئۇالر  .ھهربىي ئىنژىنىرالر ئىكهن

 سوۋىت، نىڭ شىنجاڭغا كىرىشىگه <<زىل پاچاقلىرىجۇڭگۇ قى >> كۇرهده ئاساسلىق ۋهزىپىسى
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) بازىسى يېرىك ئاۋىئاتسىيه(  ئامرىكا بىرلهشمه ھهربىي پالتىسسدارىم -ئىتىپاقىغا قارشى جۇڭگۇ

پاراشوتچىالر ، تانكا ئوندىن ئوشۇق، دىن ئوشۇق ھهرخىل ئايروپىالن600بۇ بازىغا . قۇرۇش ئىكهن

بۇ بازا ، الھىيىسىگه قارىغاندا دهسلهپكى ئولچهش. نراكىتا قىسىملىرى سىغىدىكه، دىۋىزىيىسى

، غهربىدىكى قونتاجى دىگهن دالىغا قۇرۇلىدىكهن كۇره ھهربىي رايونىنىڭ، ئىلى دهرياسىنىڭ شىمالى

جاڭ يىڭنىڭ ھهربىر . قارىشىدىمۇ ئوخشىماسلىق بار ئىدى سىياسى كوز، ئۇالرنىڭ ئىدىيىۋى ئهھۋالى

. كوممۇنىزىمغا بولغان ئوچمهنلىك چىقىپ تۇراتتى، تهرسالىق، مۇتهئهسسىپلىك سوزىدىن ئىنتايىن

گومىنداڭ  ،كوممۇنىزىمنى ئانچه قارىلىمايدىغان، ئهمهلىيهتكه ئېتىبار بېرىدىغان، بولسا ياۋ ۋۇدىن

ئىتىپاقىدىن ماددى مهدهت  سوۋىت، بىلهن كومپارتىيىنىڭ ئىالج بار ئىتتىپاق ئوتۇشنى خااليدىغان

خااليدىغان ئىدىيىۋى خاھىش  وۋىت ئىتىپاقىدىن ماددى مهدهت ئېلىشنىس، ئېلىشنى خااليدىغان

پاراڭلىشىشقا مۇمكىن بولمىغانلىقتىن مهركىزى  بىز بۇالر بىلهن تېخىمۇ چوڭقۇرالپ. چىقىپ تۇراتتى

ساقچى ۋازارىتىنىڭ ، ئىككى كۇن ئوتكهندىن كېيىن. قىلدۇق ھوكۇمهت ساقچى ۋازارىتىگه مهلۇم

بىز ئۇالرنىڭ ئىككى گېنىرالنى . بىلهن مالىك ۋورنوف يېتىپ كهلدى هندىمهسلىھهتچىسى ئهلى ئهپ

 ماددى ئىسپاتالرنى كورسهتتۇق ۋه ئوزىمىز ئىگىلىگهن. تهييارلىقىنى قىلىپ بهردۇق سوراق قىلىش

ئوفىتسىرى رۇڭلهي  ئهسىرگه ئېلىنغان گومىنداڭ ئاۋىئاتسىيه قىسمىنىڭ. ئهھۋالالرنى مهلۇم قىلدۇق

 .خهنزۇچىگه ماھىر ئىدى ،ئۇيغۇرچه، ئۇ رۇسچه. مانلىققا تهييارالپ قويدۇقنى تهرجى) شىبه(

مالىك ئارىالپ . گېنىرال جاڭ يىڭنى رۇس تىلىدا سوراق قىلدى شۇ كۇنى كېچىسى ئهلى ئهپهندى

ئهلى ئهپهندى ئۇالرنىڭ . بىزمۇ چهتته ئولتۇرۇپ خاتىره يازدۇق. يازدى سوئال سورىغاچ خاتىره

 : مۇددىئالىرىنى بىلگهندىن كېيىن-مهقسهت، گه ئىكهنلىكىنىساالھىيهتكه ئى قانداق

 ئۇ مۇنداق،  دهپ سورىغاندا-؟ئىلىدا يۇز بهرگهن خهلق قوزغىلىڭىغا قانداق قارايسهن سهن -

 :دېدى

. توپىلىڭى ئىلىدا يۇز بهرگهن بۇ ھهرىكهت ساۋاتسىز دىھقانالرنىڭ بىر خىل قىرغىنچىلىق -

كه يېقىن ئۇششاق 50 بىزنىڭ دولىتىمىزده. ئهدهبسىزلىك، زلىكدولىتىمىزگه قىلىنغان ھورمهتسى

دولىتىمىز بىر ، كوتۇرىۋهرسه ئۇالرنىڭ ھهممىسى ئهشۇنداق قوزغىالڭ. بار) ئۇرۇقداشالر( زۇڭزۇڭالر 

، قازاق، ئۇيغۇر. مىنگو بولماي قالىدۇ قۇدرهتلىك جۇڭخۇا، قانچه ئون پارچىگه بولۇنۇپ كېتىدۇ

ئۇچ ( سهنمىنجۇيى ، ئاساسى قانۇنىمىز يولغا قويۇلغاندا ،ىراپ كهتمىسىمۇزاڭزۇلىرىمىز ئالد، موڭغۇل

 ؟بېرىلهتتى ئهمهسمۇ بويىچه مۇختارىيات) مهسلهك 

 ؟ھىسياتتا بولۇۋاتىسهن سهن قانداق، خهلق قوزغىلىڭى شهرققه قاراپ ئىلگىرلىمهكته -

ھهرگىز غهلبه ، مىغان بولساتىقىپ ئارىالش چارۋىچىالرنىڭ بۇ ئىسيانىغا سوۋىتلىكلهر قول، دېھقان -

ئهمدى سىلهر ئۇرۇمچىگه . غۇلجىدىال بېسىقتۇرۇلۇپ بوالتتى ئۇالر ئاللىقاچان. قازىنالمىغان بوالتتى

  .مهركىزى ھوكۇمهت بىلهن كېلىشىپ قالساڭالر بولىدۇ، بولماي بېسىپ كىرىمىز دهپ ئاۋاره

 ؟كومپارتىيىسىنى ۋه ئۇنىڭ رهھبهرلىرىنى بىلهمسهن سهن جۇڭگۇ -

ئۇالر بىلهن گاھىدا . ئۇ بىزنىڭ بىردىنبىر رهقىبىمىز، بىلىمهن جۇڭگۇ كومپارتىيىسىنى ئوبدان -

ئۇالرنىڭ كاتتىۋاشلىرىدىن . گاھىدا دۇشمهنلىشىپ ئۇرۇشۇپمۇ قالىمىز ،دوستلىشىپ قالىمىز

مهن خۇاڭپۇ . ليۇ بوچىڭالرنى بىلىمهن، پىڭ دىخۇهي، جۇئىنلهيې، جۇد، لىيۇشاۋچى ،ماۋزىدۇڭ
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كوزگه  ،ئۇ گومىنداڭ رهھبهرلىرى بىلهن چىقىشقاق، مهكتىپىده جۇئىنلهينىڭ قولىدا ئوقۇغان ھهربى

 .كورۇنگهن دىپلومات

 ؟مۇندىن كېيىن نىمه ئىشالرنى قىلماقچىسهن -

 ،قاچان ئۇرۇش ئاخىرلىشىپ، سىلهر ئۇرۇش قىلىۋاتىسىلهر. يهرده ماڭا اليىق ئىش يوق بۇ -

ئولكىلىك  ئهڭ ياخشىسى مېنى ئهسىر ھىسابىدا. م يهتمهيدۇقۇرۇلۇش قىلىدىغانلىقىڭالرغا كوزۇ

  .ھوكۇمهتكه ئوتكۇزۇپ بهرسهڭالر بولىدۇ

گېنىرال جاڭ يىڭ ئۇستىده ، جاۋابالر ئېلىنغاندىن كېيىن، قويۇلۇپ بىر قانچه ئونلىغان سوئالالر

 .ئاخىرالشتى ئېلىپ بېرىلغان سوراق

بېرىلغان سوراق كهچقۇرۇن سائهت  ىده ئېلىپگېنىرال ياڭ رۇ ئۇست، ئىككىنچى كۇنى چۇشتىن كېيىن

، ئهيبكارنى سوراق قىلىش شهكلىده ئهمهس ئۇنىڭ بىلهن ئوتكۇزۇلگهن پاراڭ. ئالتىگىچه داۋامالشتى

سوھبهتتىن ئىلگىرى بىزنىڭ دوكالتىمىزغا  ئهلى ئهپهندى. سوھبهت شهكلىده ئېلىپ بېرىلدى

 :ئهلى ئهپهندى ئالدى بىلهن. بىلىۋالغانىدىقهدهر  ياڭ رۇنىڭ ئىدىيىۋى ئهھۋالىنى بىر، ئاساسهن

قانداق ؟ رايونىدا يۇز بهرگهن خهلق قوزغىلىڭىغا قانداق قارايسىز سىز ئىلى، ياڭ ئهپهندى -

 .دهپ سورىدى - ؟ھىسياتتا بولدىڭىز

مىللهت خهلقىنىڭ مىللى  ھهر، سىلهرنىڭ تىلىڭالر بويىچه، ئىلى رايونىدا يۇز بهرگهن ۋهقهنى -

بۇرۇنقى ھوكۇمهتلهر ھهر ، ئالغاندا تېگى تهكتىدىن. نقىالبى دېسهم خاتا بولماسئازادلىق ئى

خهلق قوزغىلىڭى يۇز ، قاقشىتىۋهتكهنلىكتىن تولىمۇ، مىللهت خهلقىگه ئارتۇقچه بېسىم ئىشلىتىپ

ھوكۇمىتىمىز بۇرۇنراق ، كوتۇرۇلمهي قانداق قىلسۇن خهلق، سېلىق ئېشىۋهرسه، زۇلۇم. بهردى

مىللى قوشۇن ، ھاكىم سايالشقا، ئوزلىرىدىن رهئىس، بولسا بهرگهن) ئاپتونومىيه( مۇختارىيهت 

، قىسقىسى،  يېزىقىنى قوللىنىش ھوقۇقى بهرگهن بولسا-ئوز تىل، بولسا تۇرغۇزۇشقا رۇخسهت قىلغان

مانا مۇشۇنداق قانلىق ۋهقه كېلىپ ، باشقۇرۇش ئهركىنلىكى بهرگهن بولسا ئوز ئىشىنى ئوزى

  .تىبوالت چىقمىغان

ئۇيغۇرالرنى ئاساس قىلغان شىنجاڭ مىللهتلىرىگه مۇختارىيهت  كۇنلهرنىڭ بىرىده ھوكۇمىتىمىز

كۇنلهرنىڭ بىرىده مىللى ئىنقىالبچىالر بىلهن ھوكۇمىتىمىز ئىتىپاقالشماي  .بېرىشكه مهجبۇر بولىدۇ

لهت ئۇلۇغ پىشۋايىمىز سۇن جۇڭسهن ئهپهندىنىڭ مىللى مهسلهك سىياسىتى ھهر مىل .قالمايدۇ

مهن ! ئهمهسمۇ باراۋهر مىللهتلهرگه ئايالندۇرۇشقا قارىتىلغان، ئازاد قىلىش ۋه تهڭ ھوقۇقلۇق خهلقىنى

مۇختارىيهت تهلهپ  مهركىزى ھوكۇمىتىمىزدىن تولۇق! سىلهرنىڭ خهلق قوزغىالڭچىالرنى قولاليمهن

 كومپارتىيىگه قىسىم رهھبهرلهر پىرقىمىز ئىچىدىكى بىر، ئهپسۇسكى! قىلىشىڭالرنى تهلهپ قىلىمهن

ئۇالر ئاز . مۇختارىيهت بېرىشكه قارشى تۇرۇۋاتىدۇ قارشى تۇرغانغا ئوخشاشال ئاز سانلىق مىللهتلهرگه

! كويۇنىدىغان قېرىنداش دوست قىلىشنىڭ يولىنى بىلمهيدۇ سانلىق مىللهتلهر ئوزىمىزگه ھهقىقى

ئوزلىرىگه ئاۋارىچىلىكنى ، ده-پۇتۇنلىكىنى ساقالشنىڭ يولىنى بىلمهيدۇ قانداق قىلغاندا دولهتنىڭ

 .يۇرىدۇ تېپىپال

 

ئۇالرنىڭ رهھبهرلىرىدىن  ؟سىزنىڭ جۇڭگۇ كومپارتىيىسى بىلهن بولغان تونۇشلۇقىڭىز قانداقراق -
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 ؟كىملهرنى بىلىسىز

دولهت ھاكىمىيىتىگه ئىگه ، بىرى. ئىككى پارتىيه بار جۇڭگۇدا زور قوراللىق كۇچكه ئىگه -

بىزنىڭ . قوراللىق پارتىزان قوشۇنىغا ئىگه قوزغىالڭچى كومپارتىيه ،ىيهنه بىر، گومىنداڭ پىرقىسى

. كومپارتىينىڭ داھىيسى ماۋزىدۇڭ. داھىيسى گېنرال لىسسىموس جىياڭ جىيېشى پارتىيىمىزنىڭ

 زىددىيهت. نۇرغۇنلىغان ياخشى ئىشالرنى قىلىشقان، پارتىيه بىر قانچه قېتىم بىرلىشىپ ئىككى

تهرساالر  بولۇپمۇ پىرقىمىز ئىچىدىكى بىر قىسىم. ىم ئۇرۇشۇپمۇ قالغانكۇچهيگهنده بىر قانچه قېت

دولهتنى ئازاد ، بىرلىشىپ مهن ئهزهلدىن ئىككى پارتىيىنىڭ. كومپارتىيىگه ئېىغر زىيانالرنى سالغان

 .قىلىشنى ۋه گۇللهندۇرۇشنى ئارزۇ قىلىپ كهلدىم

  )داۋامى بولىشى مۇمكىن(
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  قهشقىرى ھهقىقهتهن ئۇيغۇرمۇ؟مهھمۇت 

  كۆسهن:بوستانغا يوللىغۇچى

تارىخى دهلىلىڭالرنى قويۇشۇڭالرنى  بۇ ھهقته ئاۋال سوغۇققانلىق بىلهن مۇئامىلىده بولۇپ ئهتراپلىق

  ،ئۇمىد قىلىمهن

 :دىيىلگهنىكهن بىر ئوزبېك تورىدا مۇنداق

 ؟لىتىلمىدىئىش نىمه ئۇچۇن ئۇيغۇر دىگهن بۇ نام تارىختا خېلى ئۇزۇنغىچه

 :ئۇ كىشى يهنه مۇنداق دهيدۇ

ئهگهر بولسا نىمه ئۇچۇن مهھمۇد قهشقىرى ئوزىنى ئۇيغۇر ، يوق ئىلگىرى ئۇيغۇر دهپ بىر مىللهت

 تۇركىي تىلالر>> دىمهي<< ئۇيغۇر تىلى لۇغىتى>> ئۇچۇن كىتابىنى نىمه؟ دىمهي تۇرك دهيدۇ

  .سورايمهن چۇشهندۇرۇپ قويۇشىنىدىمهكچىمهنكى بىلىدىغان دوستالرنىڭ . دهيدۇ <<لۇغىتى

 

قهشقىرىنىڭ ئۇيغۇر  مهھمۇد. مانا بۇ بىرهيلهننىڭ قالدۇرغان سوزى----------

ئوسكهنلىكى ۋه دهپنه  ئۇنىڭ قهدىمى ئۇيغۇر يۇرتى قهشقهر ئوپالدا تۇغۇلۇپ، ئىكهنلىكى

 ما يهنىال بۇئهم، شهك يوق دىمهك ئۇنىڭ ئۇيغۇر خهلقىدىن ئىكهنلىكىده ھىچ، قىلىنغانلىقىدا 

ھهقته تهپسىالتالردىن خهۋرى بارالرنىڭ ئىنكاسلىرىغا  بۇ. ئهلۋهتته <<ئىلمى ئىزاھلىنىشى الزىم>>

 ....ئىنتىزارمىز

  :ئىنكاسالرتورداشالر قايتۇرغان 

  

لۇغاتتىن تۈركنىڭ بهزى  مۇد قهشقهرىنىڭ كېلىپ چىقىشى توغرۇلۇق قولىمىزدىكى دىۋانۇهمه: كۆسهن

بۇ .باشقا بىر نهرسه يوق  پىدىن بېرىلگهن چهكلىك مهلۇماتالردىنيهرلىرىدىكى ئۆزى تهرى

ئهڭ ئاساسلىق ) يهنه تۈركلهرنىڭ  ) مۇد قهشقهرىنىڭ ئۆز قهۋمىنىڭهمهلۇماتالرغا قارۇغاندا مه

هجدادىنىڭ ترك ئهللىرىنى سامانى  دادىلىرىنىڭ يهنى، ئىكهنلىكى "قهبىلىسىگه مهنسۇب 

ممهتنىڭ ئىسسىق كۆلنىڭ شهرقىي |هۆسهيىن بىن مۇه ىدا دادىسىئوغۇللىرىدىن ئالغانلىقى ۋه ئاخىر

هرى بىلهن يېقىن باغلىنىشى بار ئىكهنلىكى هبارىسخان شه ىلىده تېپىلغانه جهنۇبىي سا-

مۇد قهشقهرىنىڭ قاراخانىالر سۇاللىسىغا مهنسۇب ئىكهنلىكى هقارىغاندا مه بۇالرغا. چۈشهندۈرۈلگهن 

 .ۇر ئهزاسى ئىكهنلىكى كۆرۇنۇپ تۇرىدۇ�هشبۇ سۇاللىنىڭ بىر م ۋه ئهجدادىنىڭ

 ؟بۇ ئهجداد كىم 

ئېتنىك مهنبهسى ۋه مىللهت بولۇپ  قازاقالرنىڭ>> تارىخچىسى ئوزىنىڭ) قازاق(جاقىپ مىرزاقان 

 :ئهسىرىده مۇنداق يازىدۇ ناملىق تارىخى <<شهكىللىنىشى ھهققىده

 

بۇ قهبىله . سى كوچۇپ كهلدىياغما قهبىلى يهتته سۇ ۋادىلىرىغا،  يىلى- 940مىالدى ....>>

ئۇالر يهتته سۇغا كهلگهندىن . شىمالىدا ياشايتتى قهشقهرنىڭ، ئهسلى ئىسسق كولنىڭ جهنۇبىدا

قاراخانىيالر خاندانلىقىنى ، قارلۇق قهبىلىلىرى بىلهن بىرلىشىپ ۋه) ئۇيغۇرالر(توققۇز ئوغۇز ، كېيىن

 ھازىرقى تۇرك. ۇالتالرمۇ بار ئىدىد، قاڭلىالر، خاندانلىقنىڭ تهركىبىده ئۇيسۇنالر بۇ. قۇردى
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، ياشىغانلىقتىن  بوۋىلىرى ئوز زامانىدا ئهنه شۇنداق زىچ ئارىلىشىپ-تىلىدىكى مىللهتلهرنىڭ ئاتا

بۇ . قاتارلىق مىللهتلهر تالىشىۋاتىدۇ ئوزبهك، ئۇيغۇر، ھازىر مهشھۇر ئالىم ئهبۇ ناسىر فارابىنى قازاق

، تهۋه ئىكهنلىكى ئاخىرقى ھىسابتا ئىسپات قىلىنغىچه هتكهئالىمنىڭ ھازىرقى زاماندىكى قايسى مىلل

 ئوتتۇرا ئاسىيالىق ئالىم دهپ ئاتاش، مىللهتلهرنىڭ ئورتاق ئالىمى مېنىڭچه تۇرك تىلىدىكى

  <<....مۇۋاپىقراق

  :تهپسىالتىغا قىزىقسىڭىز مانا بۇ تېمىغا مهرھهمهت قىلىڭ

http://www.bostan.cn/ShowPost.asp?topage=1&id=237 

 

 بۇ جاقىپ مىرزاقاننىڭ تارىخ ھهققىده ئىزدهنگۇچى تۇرۇپ بىر ئىزدهنگۇچىگه نىسبهتهن مېنىڭچه

 مۇھهممهد بۇنىڭغا يهنىال ئابدۇشۇكۇر. مۇھىم سانالغان بۇ تېمىغا ئىزدىنىشتىن باش تارتقانلىقى

  !ئىمىننىڭ يۇقىرىقى سوزى بهكمۇ ياخشى جاۋاب بوالاليدۇ

 !ئهزىز قېرىنداشالر! ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم: ئاتامان

قىلىۋىتىپ تۇيۇقسىز بۇ تىمىنى كۆرۈپ قالدىم ۋه بۇ ئهمدى نىمه گهپتۇ دهپ  مهن بۇ يهرنى زىيارهت

 ......كۆرۈپ باقتىم شۇنداقال ئىككى ئېغىز سۆز قىلىشنى اليىق كۆردۈم ئويالپ كىرىپ

ئىلگىرى ؟ ئۇچۇن ئۇيغۇر دىگهن بۇ نام تارىختا خېلى ئۇزۇنغىچه ئىشلىتىلمىدى نىمه> ئهمدى

 ئۇيغۇرالر تارىختا مهۋجۇت بولمىغان؛ دىگهن سهپسهتىگه كهلسهك < دهپ مىللهت يوق ئۇيغۇر

 ئۇيغۇر ئورخۇن> يىنسهي دهريا ۋادىسىدا قۇرغان خانلىق-نىمه ئۈچۈن ئۇرخۇن، بولسا

ئۇالر  كىممۇ! ؟بۇ دىگهن مىالدىدىن ئىلگىرىكى چاغالر ئهمهسمىدى؟ دهپ ئاتىلىدۇ <قاغانلىقى

يىزىپ  ئۇالر ئىشلهتكهن قهدىمقى ئۇيغۇر يېزىقىدا! ؟ئۇيغۇر ئهمهس ئىدى دهپ ئېيتااليدۇ

بىرنهچچه خىل نامالر  ئۇيغۇرالر تارىختا، توغرا! ؟قالدۇرۇلغان مهڭگۈ تاشالر نىمنى ئىسپاتاليدۇ

ئهمدى بۇيهردىكى بىرنهچچه خىل  ... قاڭقىل قاتارلىق، ئوغۇز، تۇران: ىلهنمهس. بىلهن ئاتالغان

ھهقىقى ئۆزىمىزنىڭ تارىخى بىزگىچه  بىزنىڭ تارىخچىلىرىمىز يىزىپ قالدۇرغان، نامغا كهلسهك

بىراق مۇشۇ يىقىنقى يۈز يىل مابهينىده يۈز بهرگهن  ،ناھايىتى ئاز بىر قىسمى يىتىپ كهلگهن بولسىمۇ

. يوقىلىپ كهتكهن ياكى باشقىالرنىڭ قولىغا چۈشۈپ كهتكهن قهلهر سهۋهپلىك بۇالرمۇتارىخى ۋه

تارىخىمىزنى بىلىش ئۈچۈن قېرىنداش مىللهت تارىخچىلىرى يېزىپ قالدۇرغان  شۇنىڭ ئۈچۈن بىز ئۆز

 ئۇالر بىزنى قانداق ئاتىغان بولسا. چهكلىك ماتىريالالرغا مۇراجىئهت قىلىشقا مهجبۇرمىز بهزىبىر

. بولمايدۇ بىراق بۇنداق ھه دهپال كېتىۋىرىشكه قهتئى! غا ھازىرچه ھه دىمهي ئامال يوقشۇنىڭ

شۇنداق . كېرهك بىزنىڭ ئارىمىزدىنمۇ ئۆز تارىخىمىزنى تهتقىق قىلىدىغان ئالىمالر چىقىشى

 .........يوقايدۇ پاساتالر ئۆزلىكىدىن- پىتنه، بولغاندىال بۇنداق تۈكى يوق سهپسهتىلهر 

دهپ  <تۈركى تىلالر دىۋانى> ئهسىرىگه ىنىڭ ئۆزىنى تۈرۈك دهپ ئاتىشىدا ۋه يازغانمهھمۇت قهشقىر

ئاتا > باشقا سهۋهپ ئهمهس بهلكى ئۇيغۇرالر ئهزهلدىن يهنى بۇ. ئىسىم قويىشىدا مهلۇم سهۋهپ بار

ئهتراپتىكى تۈركى قهبىلىلهرنى بىرلىككه كهلتۈرۈپ تۈركى  ،دهپ ئاتىلىپ كىلىپ <تۈرۈك

ھازىرمۇ . كهلگهنلىكتىن ئۇيغۇرالر ئۆزىنى تۈرۈك دهپ ئاتاشقا ئادهتلهنگهن ش بولۇپمىللهتلهرگه با

 قارا> خهۋىرى يوق ئۇيغۇرالر ئۆزىنى) مهيلى پهننى بولسۇن مهيلى دىنىي بولسۇن ) ئىلىمدىن

http://www.bostan.cn/ShowPost.asp?topage=1&id=237


 http://bostan.cn                               40                             بىرىنمۈبوستان 

بىز  .دهپ ئاتايدۇ ياكى باشقا ئۇيغۇر كىشىلىرى تهرىپىدىن شۇنداق دهپ ئاتىلىدۇ <تۈرۈك

نهلهدىندۇر ئېقىپ  بۇ دىيارىمىزغا. زگىل ئۇيغۇر دىگهن نامنى قولالنماي ئۆتكهنھهقىقهتهن بىر مه

چاغالردا خهلقىمىز ئۆزىنى مۇسۇلمان  ئۇ. دۇر <تۆھپىسى> نىڭ < ئاباق خوجا > كىلىپ قالغان

ھهتتا ئازاتلىقتىن . نامنى ئىشلهتمهي قويغان دهپال ئاتاپ ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر دىگهن شۇنداق چىرايلىق

شۇ چاغالردا بالدۇر ئويغانغان ئادهم ئابدۇخالىق . ئاتايتتى بىزنى باشقىالر چهنتۇ دهپئىلگىرىمۇ 

ئۆز ، كهينىگه ئۇيغۇر دىگهن ئىسىمنى ئۆزىگه تهخهللۇس سۈپىتىده قوللىنىپ ئۇيغۇر ئۆز ئىسمىنىڭ

 رئازاتلىقتىن كىيىن بىزنىڭ ئۇيغۇ. تونىمايۋاتقان كىشىلهرگه بۇنى ئۇقتۇرماقچى بولغان مىللىتىنى

 .دىگهن نامىمىز ئهسلىگه كهلدى

دىن بىلىش تامامهن <تۈركىي تىلالر دىۋانى> بۇنى، مهھمۇت قهشقهرىنىڭ نهسهبنامىسىغا كهلسهك

ئوتتۇرىغا قويغان ھېلىقى ئۆزبىك بۇ ئهسهنى ئازراقمۇ ئوقۇماي تۇرۇپال  مىنىڭچه بۇ سۇئالنى. مۇمكىن

قويغان  ولغان مهسىلىنى قايتىدىن ئوتتۇرىغاپۈتكۈل دۇنيا ئىسپاتالپ ب، بىلهرمهنلىك قىلىپ ئۆزىچه

ئۇيغۇر  پۈتكۈل دۇنيا مهھمۇت قهشقهرىنىڭ قهشقهلىك. ھهقىقهت ھامان ھهقىقهت. ئوخشايدۇ

ئوتتۇرىغا قويۇش تازىمۇ  ئىكهنلىكىنى ئاللىبۇرۇن بىلىپ بولغان مۇشۇ ۋاقىتتا يهنه بۇ مهسىلىنى

بۇنىڭغا . نهۋائىنى بىزنىڭ دهۋالدى ي ئهلشىربۇالر ھازىر ئۆزىنى بىلمه. بىمهنىلىك بولسا كېرهك

مهھمۇت قهشقهرىنىمۇ بىزنىڭ ، چىقمىغاندىن كىيىن رهددىيه بىرىدىغان ئادهم، گهپ قىلىدىغان

خاتىرىسىنى . ئۇيغۇر ئهمهس دهپ باققان ئوخشايدۇ، تۈرك دىسهك سهت تۇرمىسۇن دهپ ئۆزىچه ئۇنى

بىزدىنمۇ پات ئارىدا داڭلىق تارىخشۇناسالر ، ئۆتۈپ كهتمهيمىز جهم قىلسۇنكى بىزمۇ بۇنداقال

 ..........چىققۇسى يىتىشىپ

 - 940مىالدى > قازاق تارىخچىنىڭ ھېلىقى. تاس قاپتىمهن بىر گهپنى ئۇنتۇپ قالغىلى! ھه راسىت

بۇ قهبىله ئهسلى ئىسسق كولنىڭ . كهلدى يهتته سۇ ۋادىلىرىغا ياغما قهبىلىسى كوچۇپ، يىلى

توققۇز ئوغۇز ، يهتته سۇغا كهلگهندىن كېيىن ئۇالر. مالىدا ياشايتتىقهشقهرنىڭ شى، جهنۇبىدا

 <.....قاراخانىيالر خاندانلىقىنى قۇردى، بىرلىشىپ ۋه قارلۇق قهبىلىلىرى بىلهن) ئۇيغۇرالر(

يىلى قاراخانىيالر سۇاللىسىنىڭ پادىشاھى سۇلتان سۇتۇق -940 مىالدى، دىگهن گېپىگه كهلسهك

سۇلتان سۇتۇق بۇغراخان بولسا نهچچىنچى .  قىلغان چاغالر ئىدىقوبۇل بۇغراخان ئىسالم دىنىنى

ئۇنىڭ ئالدىدىكى پادىشاھالر قايسى خانىدانلىقنىڭ ، پادىشاھى تۇرسا ئهۋالت قاراخانىيالر

بىزنىڭ بىلىدىغىنىمىزمۇ قاراخانىيالرنىڭ دهسلهپكى پادىشاھلىرىدىن بولغان  !؟پادىشاھى ئىكهن

 قاراخانىيالر، اخاندىن نهچچه زامان بۇرۇن ئۆتكهن تۇرسائهرتۇڭامۇ سۇلتان سۇتۇق بۇغر ئالىپ

 يىلى قۇرۇلغان دهپ ھىچقانداق تارىخى پاكىتى بولمىغان نهرسىنى-940خانىدانلىقى مىالدى 

  !!!توۋا! ؟ئوتتۇرىغا قويۇشقا شۇ ئالىمنىڭ قانداقمۇ يۈزى چىدىغاندۇ

 !ئهسساالم تورداشالر: ھىجران

ھورمهتلىك كوسهن !بارغىنىڭالرغا قىزىقىپ قالدىم ه ئېلىپسىلهرنىڭ بۇ مهسىله ئۇستىده مۇالھىز

ئاشۇ !ئىلمىي تهتقىقات نهتىجىسى كېرهك دهپسىز،ئوقىسام ئهپهندى سىزنىڭ مۇالھىزىڭىزنى

مهھمۇد قهشقىرىنىڭ ئۇيغۇر ئهمهسلىكىنى ، ئۇيغۇرالرغا بېرىدىغان پاساتچىالرنىڭ بىز-پىتنه

بۇ مېنىڭچه مۇالھىزه .ئهلۋهتته يوق؟بامىدۇئىلمىي تهتقىقات نهتىجىسى  ئىسپاتالپ بهرگۇدهك
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 لېكىن ئوزهمنىڭ كوز قارىشىمدا.مهسىله ئهمهسكهنتۇق تهلهپ قىلىدىغان

  !قويغان مىللهت بىز ئۇيغۇرالرنى چۈشىنىدىكهن پاساتنى ئوتتۇرىغا-مۇشۇ پىتنه

بۇئۇلۇغ  قاراخانىالر سۇاللىسىده ياشاپ ئۆتكهن!مهھمود قهشقىرى ئۇيغۇردۇر: ئهركىم

 تۈركى مىللهتلىرىنىڭ ئهڭ مهدهنىيهتلىكى بولمىش ئۇيغۇر..ئالىمىمىز،ستىلشونا

چىقىپ  قاراڭ ئىسمىدىنال...ئۆزبهكلهر ئۇيغۇردىن بۆلۈنۈپ چىققانلىقى ئېنىق ....نهسلىدىندۇر

 ئۇيغۇردىن ئۆزگهرتىپ ھازىرقى تۈركىيهده ئۇيغار سۆزىنى!تۇرىدۇ بۇ تاالشقۇدهك بىر مهسلىه ئهمهس

ئالىمىمىز مهھمود قهشقىرى بۈيۈك تۈرك بايرىقى  ...ىسىده ئىستىمال قىلماقتامهن<< مهدهنىيهت>>

قىلىپ تۈركى تىلالر دىۋانى دىگهن نامنى  ئاستىدىكى بارلىق قېرىنداشالرغا ئورتاق

 بۇرۇچ جۈملىسىدىندۇر..مهئولىيهت بۇئهلۋهتته يۈكسهك بىر.قويغاندۇر

هك مىللهتلىرى ئۆزىگه ئۇيغۇرنىڭ ئهڭ ئۆزب،قازاق،قىرغىز..بولىدۇ تارختىن ئىزلهپ كۆرۈشكه

ئىشلهتكهن بولسا نىمه ...بولغان قهشقىرى تهخهللۇسىنى ئىشلهتكهنمۇ يوق قهدىمكلى پايتهختى

 ئۇالر نىمىشقا قهشقىرى دهپ؟!ئىشلهتكهن ئۈچۈن

 ؟بولمامدۇ ئىستانبولى دهپ ئىشلهتسه....بېشكهكى،ئالمۇتاتى،تاشكهنىتى...ئىشلهتكۈدهك

  !يوق ۇيغۇردۇركى بۇنىڭ تالىشىشنىڭ قىلچىلىك زۆرۆرىتىمهھمود قهشقىرى ئ

ئوزىال  بىراق مۇشۇ مانازىرىنىڭ، بىزنى زاۋللىقتىن ساقلىغايسان هرىبان ئالالهشاپقاتلىك مه: ئوتتامان

ۇم هئاڭلىسا مار بۇ گىپىڭالرنى،كىمدايدۇ بىز ئۇيگۇرالر تۇركالراشرنىڭ ساركىسى داپ،يىتىپ ئاشىدۇ

ئورتاك  تۇرك مادىنىيىتىني بارلىك تۇركالر،رۇنۇپ قاالرى قوهئالىممىمىزنىڭمۇ رو

، ئۇستۇن ئاما ىچكىمدىنهىچكىم ه. ارا دىگانمۇ مادانىيات ماركىزىهبۇ،سامارقانت،ياراتقان

ياشاۋاتقان زىمىندىن بىر پۇتكۇل  بىز بىز. بۇنداك رازىل كوزكاراشنى كالالڭالردىن چىقىرىپۋىتىڭالر

امدا باشقا هىرلىنىشىز هچىقىنىدىن پا ان بىر ئالىمنىڭورماتالئىدىغهتۇرك قىرىنداشلىرىمىز 

مۇتكاشقىرى پۇتكۇل هما.ورماتىلىشىمىز كىراكهوقوقىنى ه ىرلىنىشهشاشال پاهكىرىداسلىرىمىزنىڭمۇ ئو

  .وقوقلۇكهىرلىنىشكا هالىقى ئۇنىڭدىن پاهپۇتكۇل تۇرك .سازاۋار ئالىمى ورماتكاهالىقىنىڭ هتۇرك 

 .هيكومئهسساالمۇ ئهل: سهھرا ئوغلى

خاس ئۆزىمىزگه تهۋه . ئورتاق پهخىرلهنگۈلۈك  ئورتاق پهخىرلىنىشكه مۇۋاپىق نهرسىلهردىن

 .  دىگۈلۈك- نهرسىلهرنى پهقهت ئۆزىمىزنىڭ 

سىزدىن  بهلكى،  خهق سىز بىلهن ئورتاق پهخىرلىنىش مهزمۇنىدا ئهمهس -بۇ يهردىكى مهسىله 

چالغاندهك چېلىپ  سىزنى دۇتتار. هپ قىلىۋاتىدۇ ئۆزىنىڭ قىلىۋىلىش مۇددىئاسىدا گ، تارتىۋىلىش 

 دىيىشتىنمۇ - داداڭ   مهن سېنىڭ- ئۆگۈن قوپۇپ -ماقۇل دهۋهرسىڭىز ئهته . بېقىۋاتىدۇ 

 . بېرىش كېرهك  پاساتالرغا ۋاقتىدا رهددىيه- بۇنداق پىتنه ، شۇڭا . يانمايدۇ 

مهھمۇد . قىلىمهن شىنى ئارزۇمهسلىلهرگه ئىلمىي قارايدىغان دوستالرنىڭ يهنىمۇ كۆپىيى: بارس

قهشقىرىنىڭ ئهسىرىرىدىكى تۈرك دىگهن  قهشقىرىنىڭ ئۇيغۇر ئىكهنلىكىنى ھۆكۈم قىلىشتا بىز مهھمۇد

ئۆز ئىىچىگه ئالىدىغانلىقىنى چوڭقۇر تهتقىق قىلىپ  مىللهتلهر ھازىرقى قايسى قىرىنداش مىللهتلهرنى

، قازاق، قىرغىز، ىالر پاكىت ئالدىدا ئۆزبهكھىسياتچان تهتقىقاتچ شۇ ۋاقىتتىال. باقساق بولىدۇ

، ئهمدى مهھمۇد قهشقىرى ياشىغان ماكاندىكى ئاساسىي مىللهت كىم... تۇرۋالمايدۇ ئۇيغۇر دهپ
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 دېگهندهك تهخهللۇسنى... توقمىقى، سهمهرقهنتى، قهشقىرى نىمه ئۈچۈن نهمهنگهنى مهھمۇت

تۈمهن  ،ئهتراپىدىكى قىزىل دهرياسىقهشقهر ۋه ئۇنىڭ ، قولالنماي قهشقهر دهپ قولالنغانلىقى

ئۆتكىدىن مهسلىگه  قاتارلىق جايالرنى بىرمۇ بىر ساناپ... ئارغۇ، بارچۇق، ئوردا كهنت، دهرياسى

تهۋهلىكى ھهققىده توغرا  ئىلمىي قارايدىغان ھهرقانداق ئادهمنىڭ مهخمۇد قهشقىرىنىڭ مىللهت

تۈركى تىلالر "االشتارتىشتىن كۆره ت بىز بۇ... ھۆكۈم چىقىرىشىغا پوالتتهك پاكىت بوالاليدۇ

تهرهپلهردىن شهرھىلهپ خهلقئارالىق  نى ئوقۇپ ئونىڭ قىممىتىنى ئوخشىمىغان"دىۋانى

مهھمۇد قهشقىرى تۈرك مىللهتلىرى ئىچىدىكى شۇ  دىۋانسۇناشلىق تهتقىقاتىغا يول ئىچىپ بىرهلىسهك

 مهقبهرىسىنىڭ نهدىلىكىنى ھازىرقىدهك مهھمۇد قهشقىرىنىڭ .تۆھپىكارالرغا بهكرهك ماس كىلىدۇ

قىز ئويناتقىلى چىقساق مهھمۇد ، ھاراق ئىچكىلى، سهيلى قىلغىلى ئۇقساقمۇ، ئۇقماي يۈرسهك

  يىراقلىشىپ كىتىدۇ قهشقىرى بىزدىن شۇنچه

قايىل قىالرلىق  مهھمۇت قهشقهرىنىڭ ئۇيغۇرلۇقىغا تىلشۇناسلىق نۇقتىسىدىن ناھايتى: ئهلتىكىن

قوچۇ ئۇيغۇرلىرىنىڭ تىلىنى  تىلى بىلهن<تۈركى تىلالر دىۋانى> يهنى.جاۋابقا ېئرشكىلى بولىدۇ

 ئۇچىرايدىغان قوچۇ ئۇيغۇرلىرىنىڭ ئهدهبى ئهسهرلىرىده.سېلىشتۇرۇپ كۆرۈڭ

 ،<ئهردهم>،<ئىلىگ>،<تىگىن>،<بىلىگ>

مهھمۇت ؟ دا ئۇچىرايدۇ<تۈركى تىلالر دىۋانى> سۆزلهر نىمه ئۈچۈن دىگهن.....<سۇۋ>

 ئۇيغۇر دهپ ئاتىماسلىقىدىكى سهۋهب ئۇ ئۆزى مۇسۇلمان ئۇيغۇر بولغانلىقى ئۆزىنى قهشقهرىنىڭ

 . ئاتىغان.قوچۇدىكى بۇددىست ئۇيغۇرالرنى ئۇيغۇر دهپ ئۆزىنى تۈرك دهپ  ئۈچۇن

 يىگىتلهرىگ>:دا بېرىلگهن تۆۋهندىكى قوشاققا قاراپ بېقىڭ<تىلالر دىۋانى تۈركى>

بىزنىڭ تىلىمىز  بۇ.<.بازرام قىلىپ ئاۋنالىم،ۋالتۇقۇالن كهۋىك ئو،يهمۈچ ئىرغاتۇ- يىغاچ،ئىشلهتۇ

تىلكۈ ئۆز ئىنىگه ئۈرسه قوتۇر >قاراڭ يهنه؟بۇنىڭدىنمۇ ئارتۇق پاكىت كېرهكمۇ؟بولماي كىمنىڭ تىلى

يهنه مىسال قاراخانىالر خانلىقىنى كىم ).قوتۇر بولۇر  تۇلكه ئۆز ئۇۋىسىغا قاراپ ھۇۋلىسا)<بولۇر

  ؟مهتىدىنمۇ ئهمهسمۇجه مهھمۇت قهشقهرى خان؟قۇرغان

ساختىلىق  ئىلىم. مهن يهنىال كۈسهن ئهپهندىنىڭ پىكىرىگه ھۆرمهت قىلىمهن: تاش يۈرهك

  .تارىخى پاكىت باشقا گهپ،ھىسيات بىلهن ئىلمى. كۈتۈرمهيدۇ

،  ئهسىردىكى ئىش16-15مۇستهقىل بىر مىللهت بۇلۇپ تارىخى سهھنىگه كىرىشى  ئۆزبهكلهرنىڭ

 يىلى ئۆزبهك خانى شهيبانىخان ھىراتنى - 1507، ۋائى ئالهمدىن ئۆتتىئهلىشىر نه  يىلى-1501

  .دهپ تۇنجى ئۆزبىك خانلىقىنى قۇردى) ئۆزبهگ (قىلىپ ئۆزلىرىنى ئۆزبىك  ئىشغال

يۈسۈپ خاس ھاجىپالر ياشىغان دهېئىرده يهر ، مهلۇم بۇلىدۇكى مهھمۇت قهشقىرى بۇنىڭدىن

 بولغان بولسا تۈركى تىلالر دىۋانىدا، م ئهمهس ئۆزبىك دىگهن قهۋمنىڭ بۇلۇشى مهلۇ شارىدا

  .باقمىغان ھهتتا ئهلىشىر نهۋائى ھهزرهتمۇ ئۆزبىك دىگهن قهۋمنى كۈرۈپ. يېشىلغان بۇالتتى
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  قىلىنغان ھۇجۇم مۇز داۋاندىن ھالقىپ ئوتۇپ ئاقسۇغا

  كۆسهن: بوستانغا يوللىغۇچى

  

بىرىگه تۇتاشتۇرۇپ تۇرغان مۇھىم  -ڭنى بىرئاقسۇ ۋىاليىتى جهنۇبى شىنجاڭ بىلهن شىمالىي شىنجا[

ئهينى چاغدا ناۋادا ئاقسۇ قولدىن . ئىدى ئىستراتىگىيىلىك ئهھمىيهتكه ئىگه ھالقىلىق تۇگۇن

ئۇ . شىنجاڭدا پۇ تىرهپ تۇرالىشى قىيىنغا توختايتتى گومىنداڭ قوشۇنلىرىنىڭ جهنۇبىي، كهتسه

گىلهپ جهنۇپقا ئىلگىرلىمهكچى بولغان مىللى قوشۇنلىرى ئاقسۇنى ئى ھالدا ئاقسۇدىكى گومىنداڭ

ۋه تاشقورغاندىن كېلىدىغان ئىنقىالبىي قوشۇننىڭ مۇھاسىرىسىگه چۇشۇپ  ئارمىيه قىسىملىرى

ئهنه شۇ . مهغلۇپ بولۇش تهقدىرىدىن ھهرگىز قېچىپ قۇتۇاللمايتتى ، ده-قاالتتى

ئاقسۇنى ساقالپ قېلىشقا ئهھۋالنى كوزده تۇتقان گومىنداڭ ئهكسىيهتچىلىرى  ئىستراتىگىيىلىك

 مۇداپىئهنى ھهر تهرهپلىمه كۇچهيتتى ۋه بۇ يهرده كۇچلۇك ھهربىي، ئهھمىيهت بېرىپ ئاالھىده

. كۇچادا  پولكى-4 دىۋىزىيىسىنىڭ -2گومىنداڭ قوشۇنلىرى ئاتلىق ئهسكهرلهر . قوشۇن تۇرغۇزدى

بىر روتا ۋه ئىككى  ،زىدا روتىسى قىيىر تېغى ئېغى-1،  روتىسى تهلهمهت داۋىنىدا-3بۇ پولكنىڭ 

پولكى ئاقسۇ كونا شهھهر  -2تولۇقالپ بېرىلگهن ،  پولكى ئاقسۇ شهھىرىده-5، ئىزىۋوتى بايدا

 .داۋىنىدا تۇراتتى  پولكنىڭ كۇچهيتىلگهن بىر روتىسى مۇزئارت-5، ناھىيىسىده

 

ى ئېلىخان ئىنقىالبىي ھوكۇمىتىنىڭ رهئىس ئۇچ ۋىاليهت ۋاقىتلىق،  ئايدىن تارتىپ-5يىلى -1945

باش قوماندانلىق شىتابى ئاقسۇغا يۇرۇش قىلىش  تورىنىڭ تۇزگهن پىالنى بويىچه مىللى ئارمىيه

مىللى ئارمىيه باش قوماندانلىق شىتابى جهنۇبى ، ئوتتۇرىلىرىدا  ئاينىڭ-6. تهييارلىقىغا كىرىشتى

قىسىم ئهسكىرى مىللى ئارمىيهنىڭ بىر ، قىلىش پىالنىغا تۇزىتىش كىرگۇزۇپ يونىلىشته ئوۇرۇش

بىر  يهنه، كۇچانى ئىشغال قىلغۇزۇش، بايغا ھۇجۇم قىلغۇزۇپ، كونهستىن يۇلتۇزغا ئهۋهتىپ كۇچنى

ئۇ يهردىن  ،قىسىم ئهسكىرى كۇچنى موڭغۇلكۇرهدىن مۇزئارت داۋىنى ئارقىلىق قورغانغا ئهۋهتىش

قىلغۇزۇشنى قارار  مئۇنىڭدىن كېيىن ئاقسۇ شهھىرىگه ھۇجۇ، ئاقسۇ كونا شهھهر ناھىيه بازىرىغا

ئهترىتىگه پولكوۋنىك سوپاخۇن  ئاقسۇغا يۇرۇش قىلىدىغان مىللى ئارمىيه ئاتلىق ئهسكهرلهر. قىلدى

پولكوۋنىك قاسىمجان ، كومىسسار ئابدۇكېرىم ئابباسوف سىياسى، سۇبۇروف ئهترهت باشلىقى

، لكوۋنىك نوغايبايوفپو، ئىشالر مهسئۇلى مايور دامولال رازىيوف دىنى، قهمبىرى ھوكۇمهت ۋهكىلى

ئېلىخان . ھۇسهيىن غازى شىتاب باشلىقى بولدى مايور، ماۋور ئىسكهندهرلهر ھهربىي مهسلهھهتچى

 كىشىلىك ئاتلىق ئهسكهرلهر دىۋىزىيونىغا 300ئاساسىدا قۇرۇلغان  تورىنىڭ مۇھاپىزهتچىلهر ئهترىتى

كاپىتان سامساق ،  كوماندىركاپىتان ساۋۇرجان مۇئاۋىن، مىرزىگۇل كوماندىر كاپىتان ناسىروف

 .پوروچىك ئاسىم شىتاب باشلىقى بولدى، مالىيه مهسئۇلى -خوجىلىق

 يىنىك پىلىموتالر بىلهن -ناسىروف مىرزىگۇل مىنامىيوت ۋه ئېغىر   كۇنى كاپىتان- 27ئاينىڭ -6

، ئهسكهرلهر دىۋىزىيونىنى باشالپ كۇنهستىن يولغا چىقىپ يۇلتۇزغا بېرىپ قورالالنغان ئاتلىق

 ئۇالر. بارىدىغان مۇھىم تاغ ئېغىزى تهلهمهت داۋىنىغا شىددهت بىلهن ھۇجۇم قىلدى كۇچاغا

ئىشغال  تهلهمهت داۋىنىنى، گومىنداڭنىڭ شۇ يهرده تۇرۇشلۇق بىر روتا قوشۇنىنى تارمار قىلىپ



 http://bostan.cn                               44                             بىرىنمۈبوستان 

 .قىلدى

ىدىكى دامولال رازىيوفالر باشچىلىق ،قاسىمجان قهمبىرى، ئابدۇكېرىم ئابباسوف، سوپاخۇن سوبۇروف

 كۇنى غۇلجا -18 ئاينىڭ -7ئهترىتى   كىشىلىك ئاتلىق ئهسكهرلهر150مىللى ئارمىيىنىڭ 

ئهترهتتىكى جهڭچىلهرنىڭ كوپ قىسمى جهنۇبى  بۇ. شهھىرىدىن قىزىلكۇرهگه قاراپ يولغا چىقتى

قېرىنداشلىرىنى گومىنداڭ ئهكسىيهتچىلىرىنىڭ تومۇر  ، ئانا- يۇرتىدىكى ئاتا، شىنجاڭلىق بولۇپ

 - 19 ئاينىڭ - 7ئهترهت .  كۇندۇز ئارزۇ قىالتتى-قىلىشنى كېچه تاپىنى ئاستىدىن بالدۇرراق ئازاد

قهسهمياد قىلىش ، قىزىلكۇرهده سهپهرۋهر قىلىش. بازىرىغا يېتىپ كهلدى كۇنى قىزىلكۇره ناھىيه

 ه سوزيىغىنغا ۋاقىتلىق ھوكۇمهت رهئىسى مارشال ئېلىخان توره قاتناشتى ۋ، ئوتكۇزۇلدى يىغىنى

قاراپ   كۇنى قىزىلكۇره ناھىيه بازىرىدىن موڭغۇلكۇره ناھىيسىگه-23 ئاينىڭ -7ئهترهت . قىلدى

، رهتكه سېلىش قىسىمنى، ئهترهت مۇڭغۇلكۇره ناھىيىسىگه يېتىپ بارغاندىن كېيىن. يولغا چىقتى

. شلىدىئىشلىرىنى ئى  ياراغالرنى مۇۋاپىق ئورۇنالشتۇرۇش-قورال ، كوماندا تهركىبىنى تهڭشهش

قىسىمنىڭ سىياسى ، سهپلىنىپ ھهربىر ئىزىۋوتقا بىردىن سوۋىت ئىتىپاقىدىن كهلگهن تهشۋىقاتچى

ئىككىدىن ، )كاناداچه يان قورال ) ھهربىر ئىزىۋوتقا بىردىن كولىت. ئاساسى مۇستهھكهملهندى

رۇش قىلىش قوماندانلىق شىتابىنىڭ ئۇ. بېرىلدى ئىككىدىن لىنتىلىق پىلىموت تارقىتىپ، ئاپتومات

ئهترىتى مۇڭغۇلكۇرهنىڭ جهنۇپ تهرىپى ئارقىلىق مۇزئارت  بۇ ئاتلىق ئهسكهرلهر، پىالنى بويىچه

. ئاقسۇغا ھۇجۇم قىلماقچى بولغانىدى، قورغان تاغ ئېغىزىغا بېرىپ بىراقال، داۋىنىدىن ئوتۇپ

 بىر يۇزىسىدىن يهر تۇزۇلۇشى ۋه دۇشمهن ئهھۋالىنى تهكشۇرۇپ كورۇشكه ئهترهت ئېھتىيات

بۇ رازۋىدكا گۇرۇپپىسى ئاقسۇدىكى گومىنداڭ قوشۇنلىرىنىڭ . گۇرۇپپىسى ئهۋهتتى رازۋېدكا

بهك  داۋاندا قار، مۇزئارت داۋىنىدا چازا قۇرغانلىقىنى، تاغ ئېغىزىدىن ئهسكهر چىقىرىپ قورغان

ىلكۇره قىز ئهترهت كوماندىرلىرى، شۇنىڭ بىلهن. ئوتۇش قىيىنلىقىنى مهلۇم قىلدى، قېلىن بولۇپ

تهڭرىتاغدىن ئوتۇشنى قارار  ناھىيىسىنىڭ شهرقىي جهنۇپ تهرىپىدىكى ئاقبۇالق داۋىنى ئارقىلىق

موڭغۇلكۇره ئهزىمهتلىرىدىن تهشكىل قىلىنغان ئاتلىق  بۇ ئاتلىق ئهسكهرلهر ئهترىتىگه .قىلدى

ىك ئهترهت ھىچنىمىدىن قورقمايدىغان روھ بىلهن ىهتهرل .ئهسكهرلهر ئىسكادرونى قوشۇلدى

 كۇنى باي - 8 ئاينىڭ - 8، تار جىراالردا يۇرۇش قىلىپ ،قارلىق تاغ، داۋانالردىن ئوتۇپ

ئهترهت . تهرىپىدىكى قېيىر يېزىسىنىڭ چىگرىسىغا يېتىپ باردى ناھىيىسىنىڭ شهرقىي شىالم

يېرىم ، مۇداپىئهده تۇرۇۋاتقان بىر روتا ئهسكىرىگه تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلىپ گومىنداڭنىڭ قېيىردا

 دۇشمهننىڭ بىر روتا ئهسكىرىنىڭ. قېيىرنى ئىشغال قىلدى، ئىچىدىال ئۇالرنى ئۇجۇقتۇرۇپ سائهت

ئهترهت  .نهچچه ئادىمى بىلهن كۇچاغا قېچىپ كهتتى30روتا كوماندىرى ، كوپ قىسمى يوقىتىلدى

ئادهمگه 15سالغان  گومىنداڭ قىسىملىرى بۇ يهرده ھازارغا، قېيىيرنى ئىشغال قىلغاندىن كېيىن

خهلقىگه چۇشهندۇرۇشنى  ئۇالرغا بۇنى پۇتۇن يېزا، پ رىجىلىرىنى چۇشهندۇرگهندىن كېيىنئىنقىال

چۇشهندۇرۇشلىرىنى ئاڭلىغان  -بۇ ھاشارچىالرنىڭ تهشۋىقات. ئۇالرنى قويۇپ بهردى، تاپىالپ

، ئهترهت تۇرۇشلۇق جايغا يېتىپ كېلىپ  ئېشهكلهرگه مىنىپ- نهچچه يۇزلىگهن يېزا ئاھالىسى ئات

 مومايالر قوللىرىنى -بوۋاي. قۇچاقلىشىپ كورۇشتى  جهڭچىلىرى بىلهن-يه كوماندىر مىللى ئارمى

قاسىمجان قهمبىرى ھاياجانغا . نۇسرهت تىلهپ دۇئا قىلىشتى مىللى ئارمىيه ئهزىمهتلىرىگه، جۇپلهپ
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ئهترهت قېيىردا بىر . يېزىدا ئىنقىالبىي ھاكىمىيهت قۇرۇلدى. سوزلىدى تولغان يالقۇنلۇق نۇتۇق

 كۇنى كاپىتان ناسىروف مىرزىگۇل باشچىلىقىدىكى ئاتلىق -14ئاينىڭ  -8 ،ه كۇن تۇرۇپنهچچ

، باي ناھىيه بازىرىنى مۇھاسىرىگه ئېلىپ، دىۋىزىيونى بىلهن بىرلهشكهندىن كېيىن ئهسكهرلهر

 مىللى ئارمىيه قىسىملىرى باي، توت سائهتلىك جهڭدىن كېيىن. تهرهپتىن ھۇجۇم قىلدى ئۇچ

ناھىيه ، يوقىتىپ ىنى ساقالپ تۇرغان گومىنداڭ قۇشۇنىنىڭ بىر كۇچهيتىلگهن روتىسىنىباھىيه بازىر

نهچچه ئادىمى 40. يوقىتىلدى تىن ئارتۇق ئادىمى70بۇ ئۇرۇشتا دۇشمهننىڭ . بازىرىنى ئالدى

ئۇچ ،  ئات182، مىلتىق 120 .ئازراق ئهسكىرىال ئاقسۇغا قېچىپ كهتتى. ئهسىرگه ئېلىندى

 دورا غهنىيمهت -ئوق،  ياراغ-قورال مىڭ پاي ئوق قاتارلىق24، كتار پىلىموتئالته دى، پىلىموت

ياسىن ، ئوسمان سايىت ھاكىملىققا، قۇرۇلۇپ باي ناھىيىسىده ئىنقىالبىي ھاكىمىيهت. ئېلىندى

ئۇرۇشتا ئهسىرگه چۇشكهن . باشلىقلىقىغا تهيىنلهندى ئاخۇن ناھىيىلىك ساقچى ئىدارىسىنىڭ

مىللهت ئهسكهرلىرى ۋه ناي ناھىيىسىدىكى نۇرغۇن ياشالر مىللى  ئاز سانلىقگومىنداڭ قوشۇنىدىكى 

 قېيىر ۋه باي ناھىيه بازىرىنى ئازاد قىلىش جهريانىدا ۋهتهنپهرۋهر شائىر. قاتناشتى ئارمىيه سېپىگه

 - 8. ئالدى نىمشىھىت ئارمىيه دامولالم باشلىق پىدائىيالر مىللى ئارمىيه قىسىملىرى سېپىدىن ئورۇن

 300مادىخۇڭ  گومىنداڭنىڭ كۇچادا تۇرۇشلۇق قوشۇنىنىڭ پولك كوماندىرى،  كۇنى-17ىڭ ئاين

قوشۇنى باي  گومىنداڭ، ئۇچ كۇنلۇك شىددهتلىك جهڭدىن كېيىن، ئهسكهرنى باشالپ كهلدى

 .چېكىنىشكه مهجبۇر بولدى مىللى ئارمىيه قىسىملىرى ۋاقىتلىق، ناھىيه بازىرىنى تارتىۋالدى

غۇلجىدىن ئاقسۇغا ، ناھىيه بازىرىدىن چېكىنىپ چىققاندىن كېيىن سىملىرى بايمىللى ئارمىيه قى

مۇزئارت يولىنى ئېچىش ئۇچۇن غهرب تهرهپكه يۇرۇش ، ئوتكهل قورغاننى ئېلىپ بېرىشتىكى مۇھىم

قوشۇن  ئىبراھىموف ئهترىتى سوپاخۇن ئهترىتى بىلهن بىرلهشمه، ناسىروف مىرزىگۇل ئهترىتى .قىلدى

. قىزىلبۇالققا يېتىپ كهلدى مۇزئارتقا بارىدىغان يولدىكى، تاغ باغىرالپ يول ئېلىپ، ھاسىل قىلىپ

 - 21 ئاينىڭ -8ئارمىيه قىسىملىرى  مىللى. قوماندانلىق شىتاب ئهنه شۇ يهرگه ئورۇنالشقانىدى

گومىنداڭ قوشۇنىنىڭ بىر كۇچهيتىلگهن  بۇ يهرنى ساقالپ ياتقان. كۇنى قورغانغا ھۇجۇم قىلدى

ئىلىنىڭ ، ئېلىنىشى مۇزئارت داۋىنىنى تىزگىنلهپ قورغاننىڭ. تتىق قارشىلىق كورسهتتىروتىسى قا

 كۇنى -24 ئاينىڭ - 8. مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه ئىدى ياردىمىنى قولغا كهلتۇرۇشته ئىنتايىن

 جهڭچىلهرنىڭ باتۇرلۇق بىلهن جهڭ قىلىشى -قىسىملىرىدىكى كوماندىر مىلى ئارمىيه، سهھهرده

،  ئادىمى يوقىتىلدى55جهڭ داۋامىدا گومىنداڭ قوشۇنىنىڭ ، ئىشغال قىلىندى قورغانئارقىسىدا 

بۇنىڭ ئىچىده ئاز سانلىق مىللهتتىن بولغان ئهسكهر ( ئادىمى ئهسىرگه ئېلىندى  نهچچه150

 بۇ. گومىنداڭ قوشۇنىنىڭ روتا كوماندىرى لى شىجۇن ئوزىنى سۇغا تاشالپ ئولدى، ( نهچچه40

پاي  مىڭ100، مىلتىق150، پىلىموت17 يىنىك -للى ئارمىيه قىسىملرى ئېغىرقېتىمقى جهڭده مى

دهرھال شىمالغا  ،مىللى ئارمىىيه قىسىملىرى قورغاننى ئالغاندىن كېيىن. ئوق غهنىيمهت ئالدى

ئىلىدىن ئاقسۇغا بارىدىغان يولنى  ،مۇزئارت داۋىنىنى ساقالۋاتقان دۇشمهننى يوقىتىپ، يۇرۇش قىلىپ

 .ئاچتى

غا يېقىن 1000ئۇرۇش قىلىدىغان قىسىملىرى تهركىبىدىكى   ئارمىيىنىڭ جهنۇبىي يونىلىشتهمىللى

مىللى ئارمىيه باش . قورغان ئارقىلىق ئاقسۇ تهۋهسىگه ئوتتى  كۇنى-30 ئاينىڭ - 8كىشى 
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 پولكىنىڭ بىر -2قۇربانجان باشچىلىقىدا تېكهس ئاتلىق ئهسكهرلهر  قوماندانلىق شىتابى

جهنۇبىي يولىنىشته ئۇرۇش قىلىدىغان قىسىمالرنىڭ ، ىزىيونىنى يوتكهپدىۋ كۇچهيتىلگهن

 كۇنى باي ناھىيه بازىرىنى -2 ئاينىڭ -9بۇ كۇچهيتىلگهن دىۋىزىيون . تولۇقلىدى كۇچىنى

ناھىيه  ئىلىدىن ياردهمگه كهلگهن مىللى ئارمىيه قىسىملىرىدىن باي. بىر قېتىم ئىگىلىدى يهنه

كۇچلهر ئاقسۇ كونا  قالغان ئهسكىرى، م ئهسكىرى كۇچ قالدۇغاندىن سىرتبازىرىنى ساقالشقا بىر قىسى

تهڭرىتېغىنىڭ جهنۇبى ئېتىكىنى بويالپ  ،شهھهر ناھىيىسى ۋه ئاقسۇ شهھىرىگه ھۇجۇم قىلىش ئۇچۇن

. مىللى ئارمىيه قىسىملىرى بىلهن ئۇچراشتى قورغاندىكى، غهرپ تهرهپكه قاراپ ئىلگىرلهپ

بىر ئىزىۋوت ئهسكىرى كۇچنى قورغاننى ساقالشقا   كۇنى-4ئاينىڭ  -9ئابدۇكېرىم ئابباسوف 

 .ئاقسۇ كونىشهھهر ناھىيىسىگه قاراپ يول ئالدى ،قالغان ئادهملهرنى باشالپ، قالدۇرۇپ

مىللى ئارمىيه قىسىملىرى ئاقسۇ كونىشهھهر ناھىيىسىگه يېتىپ  ، كۇنى تاڭ سهھهرده- 6ئاينىڭ  -9

ان گومىنداڭ قوشۇنلىرى ئاتلىق ئهسكهرلهر روتىسىغا ھۇجۇم ساقالۋاتق ناھىيه بازىرىنى، كېلىپ

. قالغان قىسمى ئاقسۇ شهھىرىگه قاراپ قاچتى، قوشۇنىنىڭ بىر قىسمى يوقىتىلدى گومىنداڭ. قىلدى

 ناھىيه بازىرىدا ئاممىۋى تهبرىكلهش يىغىنى، كوناشهھهر ناھىيىسى ئېلىنغاندىن كېين ئاقسۇ

، كېلىپ خهلقتىن پائال ھهرىكهتكه،  ئابباسوف سوز قىلىپيىغىندا ئابدۇكېرىم. ئوتكۇزۇلدى

. تهلهپ قىلدى كېسىل ئاغدۇرۇپ تاشالشنى-گومىنداڭ ئهكسىيهتچىلىرىنىڭ ھوكۇمرانلىقىنى ئۇزۇل 

كونىشهھهر ناھىيىسىده  ئاقسۇ. ئامما بهس بهس بىلهن ئهسكهرلىككه تىزىمالتتى، يىغىندىن كېيىن

  .تهيىنلهندى پ قارىھاجى ھاكىملىققاشېرى. ئىنقىالبىي ھاكىمىيهت قۇرۇلدى

 كۇنى ئاقسۇ -7 ئاينىڭ -9قىسىملىرى  مىللى ئارمىيىنىڭ جهنۇبىي يونىلىشته ئۇرۇش قىلىۋاتقان

ئىچىده شۇ يهرده تۇرۇشلۇق گومىنداڭ قوشۇنلىرى  بۇ چاغدا ئاقسۇ شهھىرى. شهھىرىنى قورشىۋالدى

ئۇچتۇرپان چېگرا قاراۋۇل چوڭ ، رتپولكىدىن سى -5 دىۋىزىيىسىنىڭ -2ئاتلىق ئهسكهرلهر 

تىجارهتچىلهر ، شهھهردىكى خىزمهتچىلهر، ئارتۇق ئهسكهر دىن300ئهترىتىدىن يوتكهپ كېلىنگهن 

تهشكىنللهنگهن ئىككى قوغدىنىش ئوتتۇرا ئهترىتى ۋه ئاقسۇ كوناشهھهر  ئاساس قىلىنىپ ۋاقىتلىق

هسكهرلهر بولۇپ ئىكى پولكتهك  ئ-قاتارلىق جايالردىن قېچىپ كهلگهن ئوفىتسىر  ناھىيىسى

 كۇنى ئاقسۇ شهھىرىگه -8 ئاينىڭ -9مىللى ئارمىيه قىسىملىرى . كۇچ بار ئىدى ئهسكىرى

شهھره ئىچىدىكى گومىنداڭ قىسىملىرى سېپىل ، ئهمما. قىلىش جېڭىنى قوزغىدى ھۇجۇم

توساق ، سۇ توشقۇزۇپ، ئورنىغا خهندهك كوالپ، پۇقراالرنىڭ ئويلىرىنى چۇۋۇپ ئهتراپىدىكى

 قاتتىق مۇداپىئه كورۇۋاتقانلىقى ھهمده پۇقراالرنىڭ شوتىلىرىنى، ئىستىھكام ياساپ ئورنىتىپ ۋه

ھۇجۇم  شهھهر ئىچىگه، شهھهر ئىچىگه ئېلىپ كىرىپ كهتكهنلىكى ئۇچۇن، پۇتۇنلهي يىغىۋېلىپ

ىتى ئاقسۇ سوبۇروف ئهتر مىللى ئارمىيه قىسىملىرىدىن پولكوۋنىك سوپاخۇن. قىلىپ كىرگىلى بولمىدى

قوماندانلىقىدىكى موڭغۇل ئاتلىق  پودپولكوۋنىك كاۋالىيوف، شهھىرىنىڭ جهنۇبىيدىكى يېڭى بىنانى

كاپىتان ناسىروف مىرزىگۇل ئاتلىق ئهسكهرلهر  ،ئهسكهرلهر دىۋىزىيونى غهربىي قهشقهر كوۋرۇكىنى

هھىرىنى قورشاپ ئاقسۇ ش، مهسچىتىنى ھۇجۇم نىشانى قىلىپ ئىسكادرونى شىمالدىكى چوڭ كوۋرۇك

، نهچچه شوتا تهييارالپ30، قىسىملىرى شهھهرنى كوپ قېتىم توپقا تۇتتى مىللى ئارمىيه. تۇراتتى

سېپىل ئۇستىدىكى دۇشمهنلهر شوتا بىلهن سېپىل ئۇستىگه چىقىۋاتقان . ھۇجۇم قىلدى شهھهر سېپىلىغا
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 كى تهرهپتىكى سېپىلنىڭدۇشمهن قهشقهر كوۋرۇ. ئارمىيه جهڭچىلىرىنى ئېتىپ چۇشۇرۇۋهتتى مىللى

كېچىسى  دۇشمهن رازۋىدچىكلىرى شۇ لهخمه ئارقىلىق، ئاستىدىن لهخمه كوالپ يول ئېچىۋالغانىكهن

تهپسىلى چارالپ  مىللى ئارمىيه قىسىملىرىنىڭ جايلىشىش ئهھۋالىنى، سېپىل سىرتىغا چىقىپ

ۋالىيوف دىۋىزىيونىنىڭ كا گومىنداڭ قوشۇنىنىڭ بىر قانچه ئون كالال كېسهرى، ئىگىلىگهندىن كېيىن

ئىككى ، پهيتىدىن پايدىلىنىپ ئالدىنقى سهپتىكى جهڭچىلىرىنىڭ بىخۇد ھالهتته ئۇخالۋاتقان

ۋه ئۇالرنىڭ توت مىنامىيوتى بىلهن  ئىزىۋوت موڭغۇل جهڭچىنىڭ بېشىنى تېنىدىن جۇدا قىلىۋهتتى

 . كىرىپ كهتتىسېپىل ئىچىگه، ئېلىپ  دورىلىرىنى غهنىمهت-ئوق، بىر قانچه ئون مىلتىقى

مىللى ئارمىيه ، ئىچىدىكى گومىنداڭ قىسىملىرى شهھهردىن چىقىپ شهھهر،  كۇنى- 14ئاينىڭ  -9

مىللى ئارمىيه قىسىملىرى ئاقسۇ شهھىرىگه ھۇجۇم قىلىش . ھۇجۇم قوزغىدى قىسىملىرىغا شىددهتلىك

پاقى قىسىمالردىكى سوۋىت ئىتتى، قېتىم ئوڭۇشسىزلىققا ئۇچرىغانلىقى داۋامىدا كوپ

جهڭچىلهرنىڭ جهڭگىۋارلىقى ئاجىزالپ ، تهشۋىقاتچىلىرى قايتىپ كېتىپ ،مهسلىھهتچىلىرى

گومىنداڭنىڭ كۇچادا تۇرۇشلۇق قىسىملىرىنىڭ ياردهمگه ، ئۇستىگه ئۇنىڭ، قالغانلىقى

قىسىمنى ئارام ، خهۋهر تاپقانلىقى ئۇچۇن ۋاقتىنچه قورغان ئهتراپىغا چېكىنىپ كېلىۋاتقانلىقىدىن

 ئاقسۇ شهھىرىدىكى گومىنداڭ. يهنه ئۇرۇش قىلىشقا تهييارالندى، ۋه رهتكه سېلىپ ۇپئالدۇر

 .تارتىۋالدى ئاقسۇ كونىشهھهر ناھىيه بازىرىنى، قىسىملىرى مۇشۇ پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ

ئىدارىسى ئۇچ ۋىاليهت  گومىنداڭنىڭ ئاقسۇ ۋىاليهتلىك ساقچى،  كۇنى-18ئاينىڭ -9

پائال شۇغۇلالنغان ئۇيغۇر خهلقىنىڭ  ئىنقىالبىي پائالىيهت بىلهن، لغانئىبقىالبىنى قهتئى ھىمايه قى

ئۇچقۇنالر  >> باشچىلىقىدىكى تاالنتلىق شائىرى لۇتپۇلال مۇتهللىپ، ياخشى ئوغالنى

قېلىپىدىن چىققان قهبىھ ۋاستىلهر ئارقىلىق قهتلى  ئهزاسىنى ئىنسان28نىڭ تۇرمىدىكى <<ئىتىپاقى

 جهڭچىلىرىنىڭ گومىنداڭ -ىدىكى مىللى ئارمىيه كوماندىرئهتراپ بۇ خهۋهر قورغان. قىلدى

مىللى ئارمىيه باش قوماندانلىق .  نهپرىتىنى قوزغىدى-بولغان كۇچلۇك غهزهپ ئهكسىيهتچىلىرىهه

  كۇنى قورغان-21 ئاينىڭ -9، ياردهمگه ئهۋهتكهن قىسىمالر مۇزئارت داۋىنىدىن ئوتۇپ شىتابى

توت يولغا  بۇ قىسىمالر.  ئابباسوف قىسىملىرى بىلهن ئۇچراشتىئابدۇكېرىم، ئهتراپىغا يېتىپ كېلىپ

كۇنى ناھىيه  -22 ئاينىڭ -9، ئاقسۇ كوناشهھهر ناھىيىسىگه قورشاپ ھۇجۇم قىلىپ، بولۇنۇپ

 كۇنى - 23ئاينىڭ  -9 ،بازىرىنى قايتا ئىگىلىدى ۋه گومىنداڭ قىسىملىرىغا قوغالپ ھۇجۇم قىلىپ

 -24 ئاينىڭ -9قىسىملىرى  مىللى ئارمىيه. ۇھاسىرىگه ئالدىئاقسۇ شهھىرىنى يهنه بىر قېتىم م

ئىچىدىكى گومىنداڭ   كۇنىگىچه بىر تهرهپتىن ئاقسۇ شهھىرى-5 ئاينىڭ -10كۇنىدىن 

سېپىلغا ھۇجۇم قىلىش جېڭىنى كوپ  يهنه بىر تهرهپتىن. قىسىملىرىنى نهچچه كۇن ئۇدا توپقا تۇتتى

شۇ ۋاقىتتىكى قوراللىق ، ياسالغان بولۇپ ىلى پۇختائاقسۇ شهھىرىنىڭ سېپ. قېتىم تهشكىللىدى

مىللى ئارمىيه قىسىملىرى سېپىلدىن ، شۇڭا. بېرهتتى ئۇرۇشالردىن مۇداپىئهلىنىشته خېلى ئوڭايلىق

، ئىككى تهرهپ ئوتتۇرىسىدىكى جهڭ ناھايىتى كهسكىن بولۇپ .ئوتۇپ شهھهر ئىچىگه كىرهلمىدى

 - ئاقسۇدىكى جهڭ پۇتكۇل جهنۇبىي شىنجاڭنى زىل . ىچىقىمغا ئۇچرىد ھهر ئىككى تهرهپ ئېغىر

جىياڭ جىيېشى قورچاق شىنجاڭ ئامانلىقىنى ساقالش قوماندانلىق شىتابىنىڭ  .زىلگه كهلتۇردى

 ئۇنىڭ ئاقسۇنى قوغداۋاتقان گومىنداڭ، شىتاب باشلىقى لو كهنفېنغا تېلىفون بېرىپ مۇۋهققهت
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يېتىپ  ماندىرى جاۋ خهنچىگه ياردهمچى قوشۇن پولكىنىڭ كو-5قوشۇنلىرى ئاتلىق ئهسكهرلهر 

 .بۇيرۇدى بارغۇچه ئاقسۇ شهھىرىنى جان تىكىپ قوغداش توغرىسىدا پهرمان بېرىشنى

 -6 ئاينىڭ - 10بۇيرۇقى ۋه نۇرغۇن ئىنئام بېرىشى بىلهن  جاۋ خهنچى جىياڭ جىيېشىنىڭ قاتتىق

شهرقىي دهرۋازا ،  بولۇنۇپئىككى يولغا، ساقچىالرنى باشالپ -كۇنى شهھهر ئىچىدىكى ئهسكهر

مىللى ئارمىيه قىسىملىرىغا شىددهتلىك قايتۇرما ھۇجۇم ، بوسۇپ چىقىپ بىلهن شىمالىي دهرۋازىدىن

گومىنداڭ قىسىملىرىغا قارشى ، ئارمىيه قىسىملىرى باتۇرالرچه قايتۇرما زهربه بېرىپ مىللى. قىلدى

قىلىشنى  غانلىقتىن ئاقسۇ شهھىرىگه ھۇجۇمئۇالر ئېغىر زىيانغا ئۇچرى، قېتىم قانلىق جهڭ قىلدى كوپ

 .ئۇنى قورشاپ تۇرۇشقا مهجبۇر بولدى، توختىتىپ

مىللى ئارمىيه باش قوماندانلىق شىتابى ئاقسۇ ،  كۇنىگىچه- 11كۇنىدىن  -10ئاينىڭ -10

ھۇجۇم قىلىۋاتقان مىللى ئارمىيه قىسىملىرىغا ئىككى قېتىم تىلىگرامما  شهھىرىگه قورشاپ

ىتلىق ھوكۇمهت گومىنداڭ ھوكۇمىتى بىلهن تىنچلىق سوھبىتى ئوتكۇزىدىغان ۋاق ،ئهۋهتىپ

 ئون كىلومېتىر كهينىگه، مىللى ئارمىيه قىسىملىرىنىڭ دهرھال ئۇرۇشنى توختىتىپ ،بولغاچقا

شهھىرىگه  ئاقسۇ،  كۇنى-14 ئاينىڭ -10. چېكىنىپ بۇيرۇق كۇتۇشى توغرىسىدا بۇيرۇق بهردى

شۇنىڭ . چېكىنىشكه باشلىدى  مىللى ئارمىيه قىسىملىرى بۇيرۇققا بىنائهنقورشاپ ھۇجۇم قىلىۋاتقان

غوجىغا قوشۇننى باشالپ چېكىنىشنى  ئادهم ئهۋهتىپ باينى ساقالۋاتقان مويدىن، بىلهن بىلله

ئاقسۇ شهھىرىدىكى . ئهتراپىغا چېكىندى مىللى ئارمىيه قىسىملىرى قورغان ۋه قېيىر. ئۇقتۇردى

كونا شهھهر ناھىيه بازىرى ۋه باي ناھىيه بازىرىنى   ئارقىدىن ئاقسۇ-رقا گومىنداڭ قىسىملىرى ئا

بىر قانچه ، ئاقسۇ كونا شهھهر ناھىيه بازىرىغا بېسىپ كىرگهنده گومىنداڭ جالالتلىرى. ئىگىلىۋالدى

ئاقسۇ شهھىرىگه ھۇجۇم قىلىش ۋه چېكىنىش جهريانىدا مىللى . قىرغىن قىلدى يۇز بىگۇناھ پۇقرانى

 كاۋالىيوف قوماندانلىقىدىكى ئاتلىق.  جهڭچىلىرى قۇربان بولدى- نۇرغۇن كوماندىر نىڭئارمىىيى

ئاساسى  دىۋىزىيون، دىن ئارتۇق ئادهم قۇربان بولغان بولۇپ100ئهسكهرلهر دىۋىزىيونىدىنال 

كۇنى -19  ئاينىڭ-10ئابدۇكېرىم ئابباسوف قاتارلىق كىشىلهر . جهھهتتىن قىرىلىپ تۇگىدى

باينى ساقالۋاتقان  مويدىن خوجا. ئارت داۋىنى ئارقىلىق غۇلجىغا قايتىپ كهلدىقورغاندىن مۇز

 پولكى بىلهن -4ئهسكهرلهر  گومىنداڭنىڭ كۇچادىكى ئاتلىق، قوشۇنىنى باشالپ چېكىنىۋاتقاندا

. قىزىلكۇره ناھىيىسىگه قايتىپ كهلدى تهلهمهت داۋىنى ئارقىلىق، كهسكىن ئېلىشقاندىن كېيىن

 كۇنى -6 ئاينىڭ -11، مۇزئارت داۋىنىدىن ئوتۇپ  ئهترىتى قورغان ئارقىلىقسوپاخۇن سۇبۇرۇف

مۇزئارت داۋىنىنى ساقالشقا مىللى ئارمىيىنىڭ بىر قىسىم  .موڭغۇلكۇره ناھىيىسىگه قايتىپ كهلدى

مىللى ئارمىيىنىڭ جهنۇبىي يونىلىشتىكى ئۇرۇش ھهرىكىتى . قويۇلدى ئهسكىرى كۇچى قالدۇرۇپ

  .رالشتىئاخى شۇنىڭ بىلهن
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  سىرىمتىراال----- بۇددىزىم دهۋرىدىكى ئاتاغلىق تهرجىمان

  بوزقىر ئۆمهرجان ھهسهن:ئاپتۇرى

  بوزقىر:بوستانغا يوللىغۇچى

دىنى مهركهزلىرىنىڭ  قهدىمكى دهۋىر ئۇيغۇرالر رايۇنىدىكى مهشھۇر بۇددا (sirimitrfla)سىرىمتىراال

قهدىمكى زامان ئۇيغۇر ، بۇلۇپ ۈك تهرجىماندىن يىتىشىپ چىققان يىت) كۇچا(بىرى بولغان كۆسهن

چىڭاالر بىلهن بىر قاتاردا ئاالھىده  بۇددا، بۇددىزىم مهدىنيهت ساھهسىدىكى كوماراجىۋا

ئهمما ھازىرغا قهدهر خهلقىمىزگه ، بىرى بولسىمۇ شۆھرهتلىنىشكه تىگىشلىك مۇھىم نامايهندىلهرنىڭ

 .كهلدى تۇنۇشتۇرۇلماي

 (尸黎密多罗) <<لىمىدولو شى>>  خهنزۇچه تارىخى ۋهسىقىلهردهشهرىپى-سىرىمتىراالرنىڭ نام

دىگهنلىك <<ياخشى دوسىت>>مهنىسى ئۇنىڭ سانسىكىرىتچه، دهپ خاتىرلهنگهن بۇلۇپ

 ).1(بۇلىدىكهن 

ئۈچ ئاغىلىق >> پائالىيتى ھهققىده ئوتتۇرا ئىقلىم تارىخى ۋهسىقىلىرىدىن سىرىمىتراالنىڭ ھايات

 جىلىدى ۋه-1 نىڭ<<مۆتىۋهر راھىبالر تهزكىرىسى>> ،جىلىدى-11نىڭ<<توپلىمى نومالر

قىسقىچه خاتىره قالدۇرۇلغانلىقى  لهرده <<مۆتىۋهر راھىبالرنىڭ غهيرى رهسمى تهزكىرىسى>>

  .مهلۇم

ئۇ كۈسهن ، ئېيتىلىشچه. سىرىمىتراال كۈسهنده تۇغۇلۇپ ئۆسكهن ئهشۇ خاتىرلهردىن مهلۇم بۇلىشىچه

تهختىنى -ىشاھ بۇلۇش نۆۋىتى ئۈزىگه كهلگهنده تاجۇپاد، بۇلۇپ دۆلىتىنىڭ تهخىت ۋارىسى

 . راھىب بولغانكهن،  ئىنىسىگه ئۈتۈنۈپ بىرىپ

دا ئوتتۇرا ئىقلىم رايۇنلىرىغا (312-307) سىرىمىتراال غهرىبى جىن سۇاللىسى يۇڭجىيانىڭ ئوتتتۇرلىرى

ئۇ چاڭجىياڭ . ىدى رايۇنلىرى ئۇرۇش مالىمانچىلىقىدا قالغان ئ ئۇ چاغالردا ئوتتۇرا ئىقلىم. بارغان

، غا بېرىپ)ھازىرقى نهنجىڭ(شهرىقى جۇڭگۇ رايۇنىدىكى جىيهنكاڭ  دهرياسىدىن ئۈتۈپ

  . ئىبادهتخانىسىده تۇرغان جىيهنچۇ

شهرىقى ، ئىستىداتى بىلهن داڭ چىقارغان بۇلۇپ  كۆپ قىرلىق، سىرىمىتراال ئۈزىنىڭ تۇغما قابىليىتى 

خۈهن يى ، شيې كۈن ، جۇكهي، مده گېڭ لىياڭ ھه جىن سۇاللىسىنىڭ باش ۋهزىرى ۋاڭ داۋ

ۋۇزراالر -ۋهزىر. تۆرىلهر بىلهن قۇيۇق مۇناسىۋهتته بولغان  قاتارلىق يۇقىرى تهبىقىدىكى ئهمهلدار

 ئۇنىڭ بىلهن. تهلىماتىدىكى ئىستىداتىغا قايىللىقىنى بىلدۈرۈپ قول قۇيۇشقان  ئۇنىڭ بۇددىزىم

 ئۇنىڭدىن ئىلىم تهھسىل قىلىشنى ئىستهيدىغان ، ئۈلپهتلىشىشنى ئىستهيدىغان ئهمهلدارالر

  . قهلهمدارالرنىڭ ئايىقى ئۈزۈلمىگهن

ئۆزلىرىدهك >> سىرىمىتراالنىڭ دۇلىسىغا قېقىپ تۇرۇپ جۇكۈي دىۋان بهگلىكىگه تهيىنلهنگهنده

 <<ئۇرۇنغا قۇيۇلغان بولسا بۈگۈنكىلهر قىلچىمۇ ئهپسۇسالنمىغان بۇالتتى ئىستىدات ئىگىسى مۇشۇ

 .ھهسرهت چهككهن پده (2)

دهستۇرلىرى يوق )ئهپسۇنكهشلىك) شۇ چاغالردا ئوتتۇرا ئىقلىم رايۇنلىرىدا بۇددىزىمنىڭ سېھرىگهرلىك

بۈيۈك سۇمرۇغ پادىشاھى >> ،سىرىمىتراال شهخسهن ئۈزى رىياسهتچىلىك قىلىپ. ئىدى

جىلىدىنى -1نىڭ <<پادىشاھى قهسىدىلىرى سۇمرۇغ>>، جىلىدىنى -1نىڭ <<قهسىدىسى
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رايۇنىغا تۇنجى بۇلۇپ كىالسىك مهخپى بۇددا نوملىرى ۋه بۇددا  ئوتتۇرا ئىقلىم، جىمه قىلىپ تهر

 سىرىمىتراال يهنه بۇددا دىنىدىكى مهشھۇر نوم. تۇنۇشتۇرغان شهخىس بۇلۇپ قالغان  ئهپسۇنلىرىنى

نۇسخا ھازىرغا  بۇ تهرجىمه، جىلىدىنى تهرجىمه قىلغان بۇلۇپ12نىڭ  <<ئهبشېكه نومى>>__

نۆۋىتىده ئۇ يهنه نۇرغۇن  ئۆز). 3(دهر دۇنخۇاڭ يازمىلىرى قاتارىدا ساقلىنىپ كهلمهكته قه

ئۇنىڭ . مائارىپىغا زور تۆھپىلهرنى قوشقان  ئوتتۇرا ئىقلىمنىڭ بۇددا، شاگىرىتالرنى تهربىيلهپ

  . نكىيىنكى دهۋىرلهرگىچه ئۆز تهسىرىنى يۇقاتمىغا، بۇلۇپ شاگىرىتلىرىدىن مى لى ناھايتى مهشھۇر

. نهچچه يېشىدا ئالهمدىن ئۆتكهن 80سۇاللىسىنىڭ شىيهنكاڭ يىللىرىدا  سىرىمىتراال شهرىقى جىن

دهپ  ( مۇنبهردىكى تهخىتته ئولتۇرغۇچى ئالىي ھهزرهت) <<مۇنتهخىت ھهزرهت>> كىشلهر ئۇنى

لىپ دۇئا دائىم كى بۇ يهرگه، ئۇ دهپنه قىلىنغان جايغا مۇنتهخىت ئىبادهتخانىسى سېلىپ ، قارىغاچقا 

  .تىالۋهت قىلىپ تۇرغان

____________________________________________ 

 بېيجىڭ قىزىل بايراق، <<يىپهك يۇلى مهدهنىيهت قامۇسى>> (3(،)1: (ئىزاھات

  ئاي-8يىلى-1995،نهشىرياتى

 .بهتكه قارالسۇن-318، خهنزۇچه نهشىرى

ئاي -4يىلى - 1997،نهشىرياتى ېرسىتېتىشىنجاڭ ئونۋ، <<غهرىبى يۇرىت تهرجىمه تارىخى>> (2)

 خهنزۇچه

 .بهت-71، نهشىرى

 .بهت-4، كۈنىدىكى سانى- 1ئاينىڭ-12يىلى-2006نىڭ <<گېزىتى ئاقسۇ>> :مهنبهسى
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  دائىرىسى چىن ۋه ماچىننىڭ جۇغراپىيىلىك ئۇقۇم

 

  ئابدىشۈكۈر مۇھهممهدئىمىنAbdushukur Muhammatimin|:ئاپتۇرى

 ياۋۇز:  يوللىغۇچىبوستانغا

 

، جۇغراپىيه، ئهدىبلىرىنىڭ تارىخ -ئهرهب ۋه پارىس ئالىم، تۈرك-ئۇيغۇر چىن ۋه ماچىن ئىبارىسى

هتنامىلىرىده ۋه شېئىر داستانلىرىدا مىڭ يىلالردىن بېرى هسايا، دهستۇرلىرىدا  تىلشۇناسلىق

ئهسىرگه  لېكىن مۇشۇ، لسىمۇهممىگه تونۇش نام بوه، يوسۇندا ئىستىمال قىلىنىپ كېلىۋاتقان ئىزچىل

الشتا يول هئىزا كهلگهنده ئىبارىنىڭ تارىختىكى جۇغراپىيىلىك ئۇقۇم دائىرىسىنى چۈشىنىش ۋه

  .قويغىلى بولمايدىغان خاتالىق كۆرۈلۈۋاتىدۇ

" تۈركىي تىلالر دىۋانى" مۇد قهشقىرىنىڭ هماچىن ئىبارىسى ئۇلۇغ ئالىم مه چىن ۋه، مهلۇمكى

، داستانىدا "قۇتادغۇبىلىك "اجىپنىڭ هتهپپهككۇر ئالىم يۈسۈپ خاس مۇ، كىتابىدا ناملىق

ئهدىپلهرنىڭ _شائىر لۇتفى ۋه زېلىلى قاتارلىق، شائىر ئهلىشىر نهۋائىينىڭ داستانلىرىدا  ۇر�مهش

قاتارلىق پارىس كالسسىكلىرىنىڭ  اجۇ گىلمانه، لىۋى�خىسراۋ دې، فىردهۋسى، نىزامى ؛ غهزهللىرىده

ئارىيان ۋه بۇددىزم ؛ تارىخچىلىرىنىڭ كىتابلىرىدا لىرى ۋههوتتۇرا ئهسىر ئهرهب سهييائ؛ داستانلىرىدا

 .قوللىنىلغان دهستۇرلىرىدا ئومۇميۈزلۈك

هققىده هجۇغراپىيىلىك ئۇقۇم دائىرىسى  بىزنى چىن ۋه ماچىندىن ئىبارهت بۇ قوشكېزهك ئىبارىنىڭ

قىنقى ۋه بۈگۈنكى زاماندىكى بىر قىسىم سهۋهپ يې اكىمه ئېلىپ بېرىشقا ئۈندهۋاتقانهجىددىي مۇ

يېتهرسىزلىكىدىن ياكى ئىلىمگه يات غهرىزىنىڭ  تهتقىقاتچىالرنىڭ ياكى چۈشهنچىسىنىڭ

. كۈچهپ ئومۇمالشتۇرۇشقا تىرىشىۋاتقان خاتا قاراشلىرىدۇر همهنهتىجىسىدىن كېلىپ چىقىۋاتقان 

قاتچىالر ئارىسىدا مۇنداق ئىككى خىل ماچىن ئىبارىسى توغرىسىدا تهتقى ئېنىقىنى ئېيتقاندا چىن ۋه

 .ساقالنماقتا قاراش

، دېگهن سۆزى بولۇپ) چىنا) "چاينا"چىن ۋه ماچىن چهتئهللىكلهرنىڭ : بىرىنچى خىل قاراش

بۇ ئاتالغۇ ئهسلىده مىالدىيهدىن  دېگهندىن ئىبارهت" جۇڭگو"توغرىدىن توغرا پۈتۈن تهرجىمىسى 

ئۇرۇشقاق بهگلىكلهرنى بىرلىككه كهلتۈرىشىدىن  لىكتىكىئىلگىركى چىنشىخۇئاڭنىڭ ئوتتۇرا تۈزلهڭ

بۇ قاراشتا . دېگهن كۆز قاراش، ئۆزىگه مهنبه قىلىدۇ كېيىن قۇرۇلغان چىن سۇاللىسىنىڭ نامىنى

دېگهن چۈشهنچه بىلهن چىن سۇاللىسى ۋه " جۇڭگو"تهرجىمىسى  ازىرقىهئاتالغۇسىنىڭ " چاينا"

 .ۋالى كۆرۈلگهنهتىش ئهئارىالشتۇرىۋې ماچىن ئاتالمىلىرىنى،چىن 

بهلكى ، چىنشىخۇئاڭ بىلهن ئهمهس ئىبارىسى" چاينا: "ئىككىنچى خىل قاراش

پورتۇگالىيه ۋه بۈيۈك برىتانىيىنىڭ ، ئىسپانىيه همهسۇاللىسىنىڭ مهيدانغا كېلىشى )مانجۇ(چىڭ

چىنى ۋه جۇڭگو بىلهن بولغان سودا - ىندىهرايون  چىڭ سۇاللىسىنىڭ تهسىر دائىرىسىدىكى

الدا خهلقارا ئىستېمالغا كىرىپ كهلدى دېگهن هباغالنغان  اسىۋهتلىرى ۋه كېلىشىملهر بىلهنمۇن

ناملىق ماقالىسىدا تۇنجى " هققىدىكى تهكشۈرۈشهچاينا ئاتالغۇسى " لهئۇفهر ئۆزىنىڭ. ب. قاراش

ك الشقا ئېتىراز بىلدۈرگهن فرانسىيىلىهچىنشىخۇئاڭ بىلهن بىرلهشتۈرۈپ ئىزا قېتىم بۇ ئاتالغۇنى
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، تاۋغاچ ، دېگهن ماقالىسىدىمۇ چىن " چىنا ئىدارىسىنىڭ كېلىپ چىقىشى"پىللىئوت  شهرقشۇناس

 .هققىده توختالغانهئىبارىلىرىنىڭ مهنبهلىرى  خىتاي

ئىبارىسى يېقىنقى زامان تارىخىدىكى جۇڭگونى " چاينا"تهلهپپۇزىدىكى  ازىرقى ئىنگلىزهمېنىڭچه 

مانجۇالر قۇرغان چىڭ سۇاللىسىنىڭ نامۇ ئاستىدا مهيدانغا ئۇ ، ئىباره بولۇپ ئىپادىلهيدىغان

ئۆزلىرىگه  هر قايسى دۆلهتلهر ياكى سۇاللىلهرهئۇنىڭدىن ئىلگىرى جۇڭگو تارىخىدا ئۆتكهن  .كهلگهن

ئىزچىل يوسۇندا بىر  هرگىزمۇهپۈتۈن جۇڭگو ، خاس ۋه بىر دهۋر ئىچىده قوللىنىلغان نامى بولۇپ

 !سۇالله نامىدا ئاتالغان ئهمهس

، ئاتالمىسىنى "清" ۋه چىڭ "金"جىن، "秦" چىن，"晋" جىن ，真"(1)" بىز چىن

ئۇقۇملىرىنى تارىخىي يوسۇندا پهرقلهندۈرۈپ تهتقىق قىلىشىمىز  چىن ۋه ماچىن، چاينا ئىبارىسىنى

  .كېرهك

بىلهن  ۆججهتلهرههققىدىكى بىر قىسىم تارىخىي هئاتالغۇسى " ماچىن"ۋه " چىن"ئالدى بىلهن  بىز

قىسمىدىكى  ىندى دهرياسىنىڭ باشلىنىشهئهڭ قهدىمكى زامانالردىن باشالپ . پ چىقايلىتونۇشۇ

ئېقىپ چىققان دهريا  بۇ چىندىن، دېگهن دهريا بولۇپ " چىناپ"ئىچىده ) پهنجىئاپ(بهش ئېقىن 

ناملىق " غهربى يۇرتتا بۇددا دىنى" ياپونىيىلىك تارىخچى يۈيجى ليىۋتى. دېگهن مهنىنى بىلدۈرىدۇ

ۋه چىالم ) چهناب(تېغىنىڭ غهربىده چىناپ پامىر) "خهنزۇچه نهشرى(بېتىده -313ىنىڭ كىتاب

ساتلهر ، بىئاس، بۇ ئىككى دهريا الۋي. يازغان دهپ" دېگهن ئىككى دهريا بولغان) هالم�ج(

ىندى هبۇ دهرياالر . اسىل قىلغانهپهنجىئاپ ۋادىسىنى – دهريالىرى بىلهن قوشۇلۇپ بهش دهريا

دېگهن ئاتالغۇنى " چىن"ىندىالر ه، لهرى نىڭ كۆرسىتىشىچه.س . قىلىدۇدهرياسىنى تهشكىل

غهربىي "پىڭ چىڭجۈن ئهپهندى . ئهتراپىدىكى قهبىلىلهرگه قارىتىپ ئىشلهتكهن (قارلىقتاغ(پامىر

 ناملىق" جۇغراپىيىسىگه دائىر تهتقىقات ماقالىلىرى توپلىمى–جهنۇبىي دېڭىز تارىخ يۇرت ۋه

 > تىلىدا ىندىالر ئارىسىدىكى زېمىن سانسكرىتههرقىي شىياالر بىلهن ش"بېتىده -99كىتابىنىڭ 

 .دهپ يازغان" دهپ ئاتىلىدۇ <چىن

قاتارلىق قانۇنشۇناسلىق ۋه " ادىسىلهرهقهدىمكى "، "ماخاپخاراتا" ،"مانۇ قانۇنى"ىندىستاننىڭ ه

ناملىق " ادىسىلهرهقهدىمكى . "ئىبارىسى تىلغا ئېلىنغان" چىن"دهستۇرلىرىدا  ئهدهبىيات

 بۇ قىز ئاي ئىرۇنىڭ ئوغلى بۇدۇ، مانۇنىڭ توققۇز ئوغلى ۋه بىر قىزى بولۇپ "كىتابىدا  رىۋايهت

ياردىمىده  مانۇنىڭ دېگهن ئوغلى مانۇنىڭ. ئۇالردىن بولغۇسى تۇغىلىدۇ. لىق بولىدۇهبىلهن نىكا

ىقنىڭ باشلىنىشى ئاي خانل <ئايتۇ> بۇ. قهئهسىنى سالىدۇ <ئايتۇ> يېرىنىڭ بىر قىسمىنى ئىگهللهپ

) خهنزۇچه نهشرى" ىندىستان تارىخىنىڭ ئوچېركىه ئهسرگىچه-10"ئوسپوفنىڭ . ئا"(بولىدۇ

 .دېيىگهن

 <西域> بۇ كىتاب خهنزۇچىغا(ناملىق كىتابىدا " سېرىندىيا"ئۆزىنىڭ  ئهنگلىيىلىك ستهيىن

لولهن ۋه پىشامشان "پىڭچىڭجۈن ئهپهندى ، )دهپ تهرجىمه قىلىنغان غهربىي يۇرت

، ئۇالرنىڭ پهرىزىچه. ئىبارىسىنى تىلغا ئالغان) چىن- نوپ( ماقالىسىدا لوپچىن  ناملىق"مهسىلىسى

مهنىسىنى  هر قهلههشه، چىن سۆزى بولسا، ىلىدىكىنىهىرىنىڭ لوپنۇر كۆلى ساهكونا لوالن شه -لوپ

اراچىن هرنىڭ ئهشه تۇرانچىن ۋه قارا، بۇ سۆز قهدىمكى مىنوسنسىك ۋادىسىدىكى تۇران. بىلدۈرىدۇ
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 .رىغبهتلهندۈرىدۇ كىشىنى تېخىمۇ ئىزدىنىشكه، دېگهن نامى بىلهن بىرلهشتۈرۈلسه

خوتهننى ماچىن دهپ تىلغا  ناملىق كىتابىدا) يىلى-1907" (قهدىمكى خوتهن"ستهيىن 

) ى دهپ ئاتلىدىغان خارابه بار�شهرى <چىنى ماچىنى ماچىن > ازىرممۇ خوتهندهه.(ئالىدۇ

. ياۋچىالر تىلىدا چوڭ دېگهن مهنىنى بىلدۈرهتتى هتتاهىرى قهدىمكى ئارىيان ماغا ئاتالغۇل-اماهما

هت هئۇلۇغ تاڭ دهۋرىده غهربكه قىلغان سايا"تاڭ شۇئهنزاڭ  ىپهۇر را�تاڭ سۇاللىسى دهۋرىدىكى مهش

 (东土帝子 )زادىسىهلىرىنىڭ پېشۋاسى شهرقىي تۈرك شاهپادىشا خوتهن"ناملىق كىتابىدا " 

) خۇنىن(خۇنىن. دهپ يازغان"  ئاسۇكا بىلهن زامانداش ئىدىهپادىشا لىقىندىستانهئۇ ، بولۇپ 

بېتىده بۇ شهرقىي تۈرك -12ناملىق ئهسىرىنىڭ " قهدىمكى يادىكارلىقالر ئوتتۇرا ئاسىيادىكى"

 .لىغانهدهپ ئىزا" ېساپالنغان ئۇيغۇرالر ئىدىهشهرقىي تۈرك " زادىسىنىهشا

ئىبارىسى " چىن"دا " ئاۋېستا" كىتاب ۇر�دهستۇرى بولمىش مهش ئارىيانالرنىڭ دىنىي

، داستانىدا قهيت قىلىنىشىچه" نامههشا"ئهبۇلقاسىم فىردهۋسنىڭ  .ئىپادىلهنگهنلىكى مهلۇم

ۇدىي دىنى دهستۇرى هئهسىرلهرگه ئائىت موسا پهيغهمبهرنىڭ يه-11 مىالدىيدىن ئىلگىركى

، هڭهندىن تاشقىرىئىبارىس بىلهن ئىپادىل" ماگوك"–ماچىن ، "گوك"– تا چىن" تهۋرات"

مولال ، ناملىق ئهسىرىده" رهۋزهتۇسسافا"تارىخچى مىر خاند . نهۋرىسى دېيىلگهن ياپهسنىڭ-چىن

، نىڭ نهۋرىسىهنو، ناملىق ئهسىرىده تۈرك ياپهسنىڭ ئوغلى" همىدىهتارىخى "سايرامى  موسا

ئهسلىده  تۈركلهر"مۇد قهشقىرىمۇ همه. ۋه ماچىن بولسا تۈركنىڭ ئوغۇللىرى دهپ بايان قىلغان چىن

ئوغلى ياپس ۋه   پهيغهمبهرنىڭههممىسى تهڭرى ئهزىز كۆرگهن نوهئۇالرنىڭ . يىگىرمه قهبىلىدۇر

دهپ ) بهت-37 ،توم-1"تۈركىي تىلالر دىۋانى"("ياپهسنىڭ ئوغلى تۈرككه بېرىپ تاقىلىدۇ

 .كۆرسهتكهن

سىگه دائىر تهتقىقات جۇغراپىيى–تارىخ  غهربىي يۇرت ۋه جهنۇبىي دېڭىز"پىڭ چىڭجۈن ئهپهندى 

قهشقهر خهن سۇاللىسى دهۋرىده غهربىي :هققىده ه ناملىق كىتابىدا قهشقهر" ماقالىلىرى توپلىمى

ئۇنىڭ ، ۇمى مۇشۇ دۆلهتنى كۆرسهتسه كېرهك�ئاتالغۇسىنىڭ مهپ چىن. يۇرتتىكى بىر دۆلهت ئىدى

هشقهر بولىشى ئهقىلغا مۇنداق دۆلهت پهقهت ق، تۇتاشقان بولىشى مۈمكىن  چېگرىسى كوشان بىلهن

ۇر �ناملىق مهش" هپلىرىنىڭ مهنبهرىلىهبۇددىزم مهز"لۈي جىن ئهپهندى . يازغان دهپ، مۇۋاپىق

 دېگهن يهكۈننى" ئىدى(真檀) كوشان خاقانلىرىدىن بولغان كانسىكى چىنتهنلىك" ئهسىرىده

 .چىقارغان

نىڭ )وراسهه(شائىرى گوراس رىم ئىمپېرىيىسى زامانىدىكى ئهسهرلهردىن مىالدىيدىن ئىلگىركى رىم

ناملىق " نىڭ تهبىئهت تارىخى) پلىني) ئهسىرده ياشىغان رىم شائىرى پلىنو-2مىالدىيه ، داستانىدا

ناملىق كىتابىدا چىن ئېلى ۋه يىپهك " جۇغراپىيه" نىڭ)پتولومهس(ئهسىرى بىلهن پېتلومى 

هققىده ئېيتقانلىرى هى پىلومىنىڭ يىپهك مهملىكىت: چىڭجۈن پىڭ. مهملىكىتى تىلغا ئېلىنغان

، بىلهن ئاالقىسىز دهپ قارىغىلى بولمايدۇ)قهشقهر)دىكى سۇلې)ئاسىيا  مهركىزى(قهدىمكى تۇران 

پىتلومىنىڭ ئهسىرىگه مهنبه بولغان مارىنوسنىڭ ) بهت-99كىتاپ  يوقۇرقى.(دېگهن

هر تولىمۇ دېگهن ئىبارىل) سهرهس(ۋه يىپهك مهملىكىتى) كهنى(نامىسىدا چىن هتهسايا)مارۇنۇس(

 .ئېلىنغان روشهن تىلغا
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هتنامىسىده هسايا هتچى ئۆزىنىڭهئهسىرده ياشىغان ئهبۇدهلىف ئىسىملىك سايا-3مىالدىيه 

سۇلتان ناسىر بىننى  ىهسامانىيالر سۇاللىسى شا. كهلگهنلىكىنى يازغان" بۇخارادىن چىنگىچه"

سىده چىنگه " هتنامههياسا" ىل ئۆزىنىڭ�هلهىسساربىننى ئهل مههمهد ۋاقتىدىكى ئابدۇلال هئه

ى سۇلتان ناسىرى هىلنى سامانىالر شا�هلهمه ىسسار بىننىهئابدۇلال ، مهلۇمكى. بارغانلىقىنى يازغان

 ئهلچىلىرى قاتارىدا ئهۋهتكهن هيىلى نىكا-943ۇزۇرىغا ه مهد قهشقهردىكى قاراخانىيالرهبىننى ئه

 .ئىدى

دا چىن ۋه ماچىنغا مۇناسىۋهتلىك ناملىق كىتابى" تۈركىي تىلالر دىۋانى" مۇد قهشقىرىهمه

مهيلى "بهتته -38، توم-1. اليدۇهقىرىققا يېقىن ئورۇندا تىلغا ئالىدۇ ۋه ئىزا بايانالرنى

رۇم ئۆلكىسىنىڭ يېنىدىن كۈنچىقىشقا قاراپ كهتكهن ، بولسۇن ياكى بولمىسۇن مۇسۇلمان

 دهپ يېزىپ" ىپ ئۆتتۈمشهرقتىكى تۈرك قهبىلىلىرىنىڭ تۇرار جايلىرىنى كۆرسىت، بويىچه تهرتىپ

قىرغىزالر چىنغا " دهريا ۋادىسىدىكى قىرغىزالرنى) ئاناساي(ئالتاي تاغلىرىنىڭ شىمالىدىكى يىنسهي 

تاۋغاچ توغرۇلۇق ، خىتاي ئاندىن تۈرك قهبىلىلىرى بولغان. دهپ كۆرسهتكهن" يېقىن جايالشقان

مۇد قهشقىرى ههم. كۆرسىتىدۇ دهپ" ماچىن دېمهكتۇر-تاۋغاچ"، "چىن دېمهكتۇ-خىتاي"

 .ات بهرگهنهئىزا ئىبارىسىگه مۇنداق ئۈچ تۈرلۈك" تاۋغاچ"بهتته -592، توم-1

بۆيۈك ۋه -تاۋغاچ) 3(،بۆلىكى تۈركلهرنىڭ بىر–تاۋغاچ ) 2(،ماچىن ئېلىنىڭ نامى-تاۋغاچ (1)

 .قهدىمىي نهرسه دېگهن مهنىده

، تاڭجازى–تاڭالر . تاۋغاچ–بىلهن كۆك تۈرك خانلىقى زامانىدا توقباتالر  ئورخۇن ئابىدىلىرى

 .ئىدى اكىمىيهت يۈرگىزىۋاتقان مىللهتلهرهدېيىلگهن بۇ مىللهتلهر شۇ دهۋرده  خىتاي–كىدانالر 

ئوتتۇرا  ،تاۋغاچ- يهنى يوقىرى چىن. نى ئۈچكه كۆرسهتكهن " چىن"مۇد قهشقىرى همه

 .(بهت-592، توم -1(،قهشقهر–تۆۋهن چىن ، خىتاي-چىن

ئارىدا چوڭ " تۈزلهڭلىكتىكى خهنزۇالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان مىللهتلهرنى ئوتتۇرا مۇد قهشقىرىهمه

دېڭىزالر بولغىنى ئۈچۈن يهجۈج ۋه مهجۈجلهرنىڭ تىللىرىمۇ -ۋه چىن يېنىدىكى تاغ سېپىل

كىتابىغا كىرگۈزگهن . دهپ ئېنىق كۆرسهتكهن)بهت-39، توم-1" (مهلۇم ئهمهس بىزگه

 بۇ ئۇيغۇر ۋه چىنلىق دېگهن"ئىبارىسىنى " تاۋغاچتات . "بۇنى پهرقلهندۈرگهن خهرىتىدىمۇ

قاتارلىق  ئۇيغۇر، ئارغۇ، توخسى، ياغما، چىگىل. "دهپ كۆرسهتكهن) بهت-409،توم-2"(بولىدۇ

 - 88ۋه  -78 ،-64تومنىڭ -2دېگهن بايانالرنى " يوقىرى چىنغا قهدهر جايالشقان قهبىلىلهر

ئۇنىڭ . ئهلنىڭ ئىسمى ئۇيغۇر بىر"بېتىده - 151، توم-1. تهكرار تىلغا ئالغان-بهتلىرىده تهكرار

پۈتۈم تۈزگهندىن كېيىن  هرلهرنى زۇلقهرنهين تۈرك خاقانى بىلهنهبۇ شه. ىرى بارهبهش شه

 هئىبارىسىگه ئىزا" تۈركمهن" بهتته-567، توم-3، دهپ يازغان بولسا" سالدۇرغان ئىكهن

ن ئۇنىڭ كهينىگه چۈشىدۇ زۇلقهرنهي ،چىن تهرهپكه ئۆتۈپ كېتىدۇ <خاقان شۇ"بهرگهنده 

توقۇنۇش . قىسىم چارلىغۇچى قوشۇن ئېۋهتىدۇ ئۇيغۇرالرغا يېقىن بىر يهرده خاقان زۇلقهرنهيڭه بىر

توقۇنۇش نهتىجىسىده زۇلقهرنهين ئهۋهتكهن . ئېۋهتىدۇ نهتىجىسىده زۇلقهرنهينمۇ شۇنداق قوشۇن

ازىرقى كۈنده دهپ ه تاغ بۇ. دېگهن يهرده بولغانىكهن بۇ توقۇنۇش. قوشۇن مهغلۇپ بولىدۇ
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مۇد هدېمهك مه. دهپ يازغان"  تۈزىدۇ�يهرده خاقان بىلهن سۈلى زۇلقهرنهين ئهنه شۇ. ئاتىلىدۇ

 نى يانداشتۇرۇپ تىلغا ئالغانلىقىنى" چىن"بىلهن " ئۇيغۇر ئېلى"بايانىدا  قهشقىرى بۇ ئىككى

قهشقهردىن  قهدىمدىن بېرى"ا بىز يهنه ئۇنىڭ تۈرك يېزىقى توغرىسىدا توختالغاند. كۆرۈۋاالاليمىز

سۇلتانالرنىڭ يارلىق ۋه خهت  هممه تۈرك يۇرتلىرىدا بارچه خاقانالر بىلهنهيوقىرى چىنغىچه بولغان 

" ، دهپ يازغانلىقىنى كۆرۈپ) بهت-11 ،توم- 1"(ئاالقىلىرى ئهنه شۇ يېزىقتا يېزىلىپ كهلگهن

چۈنكى . ىق چۈشهنچىگه ئىگه بولىمىزتېخىمۇ ئېن هققىدههئىبارىسىنىڭ جۇغراپىيىلىك ئۇقۇمى " چىن 

هممىگه هدهپ ئاتىغانلىقى " چىنجىكهنت"تۇرپاننى  ۇر كىتابتا�ناملىق مهش" ۇدۇدۇل ئالهمه"

لىغاندا هسۆزىنى ئىزا" كهرهم"بهتتىكى -517، توم-1 نىڭ" دىۋان"مۇد قهشقىرى همه. ئايان

مۇد قهشقىرىنىڭ تۆۋهن همه. رىمىزدهپ قوشۇپ قويغانلىقىنى كۆ "يوقۇرى ۋه تۆۋهن چىنلىقالر تىلىدا"

 .كۆزده تۇتىدىغانلىقى كىتابىنىڭ ئۈچ يېرىده كۆرسىتىپ ئۆتۈلگهن چىن دېگهنده قهشقهرنى

داستانىغا كېيىنكى كىشىلهر " قۇتادغۇبىلىك"اجىپنىڭ هئالىم يۈسۈپ خاس  مۇتهپپهككۇر

 ىده چىن ۋه ماچىنقوشۇپ كىرگۈزۈلگهن نهسرىي ۋه كېيىنچه يهنه نهزمىي مۇقهددىم تهرىپىدىن

 :ئىبارىلىرى مۇنداق چېلىقىدۇ

ماچىن ئالىملىرىنىڭ ، ېكمهتلىرى بىلهن بېزهلگهنهۆكىملىرىنىڭ ه ئۇ چىن، بۇ بهك ئېزىز بىر كىتابتۇر

 بۇ كىتابنى ئوقۇغان ۋه بېيىتالرنى باشقىالرغا بىلدۈگهن كىشى بۇ، ياسالغانكى شېئىرلىرى بىلهن

، كهلدىكى هممىسى بىر قارارغاهېكىملىرىنىڭ هىن ئالىملىرى ۋه ماچ-چىن. كىتابتىنمۇ ئهزىزراقتۇر

ىچكىم هتىلىدا  تۇركهي سۆز بىلهن بۇغراخان، پۈتۈن تۈركىستان ئهللىرىده، مهشرىق ۋىاليىتىده

لىققا ياكى قايسى هپادىشا بۇ كىتاب قايسى. هرگىز يازغىنى يوقهبۇنىڭدىن ياخشىراق كىتابنى 

ېكىملىرى ئالىملىرى هئۇ ئهللهرنىڭ  ، ۋه پهۋقۇلالده گۈزهللىكىدىنغيهت ئۇزلىقى، ئىقلىمغا يهتسه

 <ئهدهبۇلمۈلۈك> چىنلىقالر. لهقهم بهردى هر بىرى بىر تۈرلۈك ئات ۋههئۇنىڭغا ، قوبۇل قىلىپ

 <ئاينۇل مهملىكه> ېكىملىرىهماچىن مۈلكىنىڭ ؛ ئاتىدى دهپ) قائىدىلىرى-الرنىڭ ئهدهپهشا)

ئىرانلىقالر ؛ دېدى) ئهمىرلهر زىننىتى) <زىننهتۇلومرا> مهشرىقلىقالر، دېسه (مهملىكهتنىڭ دهستۇرى)

تۇرانلىقالر  ؛دهپ ئاتىدى)هت�الرغا نهسىهپادىشا) <پهندنامهئى مۈلۈك> بهزىلهر؛ ئات قويدى دهپ

 ".دهپ ئات قويدى

هممىسى بىر قارارغا كهلدىكى مهشرىق هېكىملىرىنىڭ ه چىن ۋه ماچىن ئالىملىرى ۋه"بۇ باياندىكى 

ېچكىم بۇنىڭدىن هتۈركىي سۆز بىلهن بۇغراخان تىلىدا ، ئهللىرىده  پۈتكۈل تۈركىستان، يىتىدهۋىال

ماچىن ئالىملىرى ۋه -چىن"دېگهن جۈملىدىكى "هرگىز يازغىنى يوق ه ياخشىراق كىتابنى

تۈركىي سۆز ، پۈتكۈل تۈركىستان ئهللىرىده، مهشرىق ۋىاليىتىده "بۆلهك بىلهن  دېگهن" ېكىملىرىه

 ئىبارىسىنىڭ" چىن ۋه ماچىن"، دېگهن بۆلهكنى بىرلهشتۈرۈپ قارىغاندا" بۇغراخان تىلىدا بىلهن

" ېكىملىرىه چىن ۋه ماچىن ئالىملىرى ۋه"، ئىبارىسىدىن پهرقلىق تىلغا ئېلىنغانلىقىنى" قىدان"

يۈرگۈزۈۋاتقان لياۋ  اههقته باهنىڭ خهنزۇچه نۇسخىسىنى كۆرۈپ بۇ " قۇتادغۇبىلىك"ېچقاچان ه

 .قىلىمىز ېسهېكىملىرى ئهمهسلىكىنى تهبىئىي هاكى سۇڭ سۇاللىسى ئالىم ي

مىالدىينىڭ بېشىدىكى  ىتىدههلوپ ۋادىسىدىكى ئارخېئولوگىيىلىك سايا–ستهين ئۆزىنىڭ خوتهن 

دېگهن ئىبارىنى ) كينستان كىناستان" (چىنستان"ۆججهتته هكاڭىيه يېزىقىدا يېزىلغان بىر 
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داستانىنىڭ نامى بىلهن ) ئىلىك بهگ چاشتانى" (ستانى ئىلىك بىگچىنى"بۇ ئىباره . ئۇچراتقان

 .ئهلۋهتته بۇ يهكۈن ئهمهس .سېلىشتۇرغاندا قىزىقارلىق تېما كېلىپ چىقىدۇ

تاڭ سۇاللىسى -بېتىده سۈي- 173نهشرى  ناملىق كىتابىنىڭ خهنزۇچه"قهدىمكى خوتهن"ستهين 

 لىكلهرنىڭ ئىسمى ئالدىغا قويغان ۋىي چىخوتهن دهۋرىدىكى خوتهن خانلىرى ۋه چاڭئهنده ياشىغان

(尉迟 ئهسلى ، دهپ تهلهپپۇز قىلىنىشىغا ئاساسلىنىپ ئىروگىلىفىنىڭ تۇبۇتلۇقالردا رىجايا(

چوڭ " اهما. "دهيدۇ، ئىشلهتكهن بولىشى مۇمكىن دهپ) ۋهئىچىن"(ۋىي چىن"خوتهنلىكلهر 

هم بۇ چىن ئىبارىلىرى هتتى دهپ ئىشلىتىله" دا چىڭ" ئهينى زاماندا رىم، دېگهن مهنىده بولۇپ

بۇنىڭدىن باشقا . خهنزۇ يېزىقىدا پهرقلهندۈرگىلى بوالتتى، بولۇپ ئوخشىمىغان پاراللهل ئىبارىلهر

 تاكى خوتهننىڭ ئاخىرقى بۇددا) ۋايسارا دهپ ئۆزىمىز ياسىۋالغان ئىباره، ۋىجايا ازىره(ۋىي چى 

ئىبارىسىنىڭ  ۋىي چى. ى بىلهن ئاتىغانقاراخانىالر ئۇنى ماچىن نام. ىغىچه قوللىنىلغانهپادىشا

尉迟胜) ۋىي چىشېڭ، مهسىلهن. ماچىن ئىبارىسى ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ غالىپ " (

سۇاللىسىغا  دهرۋهقه تاڭ. مهنىسىده بولىشى مۇمكىن"غالىپ ماچىنى"مهنىسىده ئهمهس "غالىبى

سۆزى " ۋىي چى" كهينىده خوتهنده- هتته يېقىن تۇرىدىغان قاراخانىيالرنىڭ ئالدىهزامان جه

بىرتىشىندىرنىڭ ئهرهب  .ئى. دېگهن ئىباره قوللىنىلغانلىقى روشهن"ماچىن"بهلكى ، ئهمهس

يۈزىسىدىن ئېلىپ بېرىلغان  ئىسالم دىنىنى تارقىتىش، تارىخچىلىرىغا ئاساسلىنىپ يېزىشىچه

ستهين . ئۇرۇشى دهپ ئاتالغان ماچىن-ئۇرۇش چىن) يىلى- 1017(خوتهن ئارىسىدىكى –قهشقهر

ئاساسلىنىپ ئهينى چاغدىكى خوتهن  نىڭ تهتقىقاتىغا)گرهنارد.م(رانسوز ئالىمى گرېنارد ف

ى ياغلۇ قالقالۇ دهپ ه ماچىن شا-"ماچىن الكالۇ ئوف� ك-جاگال"ىنى هبۇددىستلىرىنىڭ پادىشا

دهپ " ۋايسارا"، " ۋىجايا"بۇ دهل . ئاتىالتتى دهپ"قالقالۇ ماچىن"بۇ خهلق ئىچىده . يازغان

 .ماچىندۇر لىنىۋاتقانخاتا قول

، بۇ لۇتفى. ئىستېمال قىلىندى ئىبارىلىرى كۆپ" ماچىن"، "چىن"ئوتتۇرا ئهسىر تۈرك ئهدىبىياتىدا 

تهۋه كالسسىك شائىرالر تهرىپىدىنال ئهمهس  زهلىلى قاتارلىق ئۇيغۇر نهسهبىگه، ناۋائى، سهككاكى

" ۋاس تېرىسىنى يېپىنىۋالغان باتۇريول"هتتا ه، فۇزۇلى ،هتتا ئهزهربهيجان شائىرى نىزامى گهنجىۋىه

شائىرى رۇستاۋىلى شۇتانىڭ ئهسهرلىرىده تۇران نامى ئورنىدا  داستانىنىڭ ئاپتورى گىروزىن

داستانىدا چىن ۋه ماچىن ئارىسىدىكى قېرىنداشالر ئۇرۇشىدىن " ۋه نهۋرۇز گۈل"لۇتفى . ئىشلىتىلگهن

 :مۇنداق مىسراالرنى يازغان پهرياد چېكىپ

  

  ،تهڭسۇقىدىن ىنۇ ماچىننى يالغۇز چ

  .كى بارچه دۇنيانىڭ تهڭسۇقلىقىدىن

  

تۈگىمهس تهپرىقىچىلىق قۇيۇنلىرىنى قوزغىغان ،  بولۇشۇپ هۋه ئاق تاغلىق دهپ گۇرۇ قارا تاغلىق

 الهتلىكهئىشانالرنىڭ يهركهن سهئىدىيه خانلىقىنى خانىۋهيران قىلىشىپ پهيدا قىلغان جا خوجا

ۋه شهرقىده  هممهد سىدىق زهلىلى ئۆزىنىڭ تهڭرىتاغنىڭ جهنۇبىيهئىر مۇۇر شا�يىللىرىدا ياشىغان مهش

  :اياتىنىهسهرگهردانلىق –ئۆتكهن سهرسان 
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  ،مۇساپىردۇرمهن ماچىن ئىچىده غېرىپ چىندا

  .سارغىيىپ يار يۈزىن كۆرمهدىم مۇنچهكى مهن

  

ئهسىرده ئىلى -19.) بهتكه قاراڭ-300، نهشرىياتى مىللهتلهر، زهلىلى دىۋانى (.دهپ ئىپادىلىگهن

غازات "مولال بىالل بىن مولال يۈسۈپ تارىخى داستانى  ۋادىسىدا ياشىغان تاالنتلىق شائىر

دهپ " مۈلكىي چىن"ده ئىلى ۋادىسىنى )مۇقهددهس ئۇرۇش چىن يېرىدىكى"(دهرمۈلۈكىل چىن

، دېگهندهك ئادهت خاراكتېرلىك ئاتاش" مۈلكىي خوتهن" ،"مۈلكىي ئهجهم"بۇ . ئاتىغان

 .تتهئهلۋه

اتنىڭ هزادىسى پهرهداستانىدا يارىتىلغان چىن شا" شېرىن-اد هپهر"ناۋائىينىڭ  ئۇلۇغ شائىر

" چىن"نى " جۇڭگو"ۋه تۈرك تىللىرىدا ، پارىس، ازىرقى ئهرهبههرگىزمۇ هبىزگه  ئوبرازى

دىن " ماچىن"ۋه " چىن. "بولۇپ تۇيۇلمايدۇ" زادىسىهجۇڭگو شا"پاكىت تۈپهيلى  دهيدىغان

. كۆرسىتىدۇ تۈرك خهلقلىرى ياشىغان غهربىي يۇرتنى-بۇ توپىنومىيىلىك نام تارىختا ئۇيغۇر ئىبارهت

ئاتالمىسى  "چىن"نىڭ خهنزۇچه تهرجىمه نۇسخىسىدا " نامههشا"جاڭ خۇڭنيهن ئهپهندىمۇ 

. رايوننى كۆرسىتىدۇ ۆكۈمرانلىق قىلغانهجۇڭگونىڭ غهربىي شىمالىدىكى تارىختا تۈركىي خهلقلهر 

 .ئهسكهرتكهن دهپ، گونىڭ ئىچكى ئۆلكىلىرىنى كۆرسهتمهيدۇئۇ جۇڭ

ئىسكهندهر زۇلقهرنهين مهركىزى  .اكىمىگه كېلىش مۇمكىنهيوقىرىدا بايان قىلىنغانالردىن مۇنداق مۇ

هر ئىككى هئهمما ئۇرۇش . قارشىلىقىغا ئۇچرىغان قهبىلىلىرىنىڭ" چىن"ئاسىياغا بېسىپ كىرگهنده 

قهبىلىلىرى " چىن"بۇ . ى بىلهن ئاخىرالشقان�سۈل تۈپهيلىتهرهپنىڭ تهشهببۇسكارلىقى 

 .ئهۋالدلىرى ئىدى قهبىلىلىرىنىڭ" تۇران"ئهفراسىياپنىڭ 

گه باغلىنىشلىق " قهله دۆلهتلىرى-هرهشه غهربىي يۇرت"ئىبارىلىرى قهدىمكى " ماچىن"ۋه " چىن"

ىرلىككه كهلتۈرۈپ قۇرغان ئاتالغۇ بىلهن چىنشىخۇئاڭ ب بۇ. قهدىمدىن مهۋجۈت ئىدى، ئاتالغۇ بولۇپ

چۈنكى بۇ ئاتالما چىن سۇاللىسى زامانىسىدىن . ئارىالشتۇرىۋېتىشكه ئاساس يوق سۇاللىنىڭ نامىنى

ۋه  كېيىنكى كۈنلهرده ئاغدۇرۇلغان، روشهنكى . قهدىمىي بولغان دهستۇرالردا تىلغا ئېلىنغان تولىمۇ

" چىن"نامى  ايدىغان چىن سۇاللىسىنىڭىتىدا نامىنى نىشانه قىلغىلى بولمهئهينى زامان سىياسىي مۇ

سۇاللىسى  جۇ، ئۇنىڭ ئۈستىگه. ئىبارىلىرىگه ئاساس بولىشى مۇمكىن ئهمهس" ماچىن"ۋه 

) چىنالر) "真人" ئۇنىڭدىن كېيىنكى چۈنچيۇ دهۋرىدىال شىمالدىكى مىللهتلهر، زامانىسىدىال

ئاخىرالشقان  يچىن سۇاللىسىگىچه سوقۇلغان سهددىچىن نيهنشۈي ۋادىسىغا يهتمه. دېيىلگهن

كۆرسىتىدىغان تۇران  بۇ ئومۇمهن مهركىزى ئاسىيانى. دهپ ئاتالغان"چىن"سېپىل سىرتى ، بولۇپ

ئىبارىسى " ئوتتۇرا چىن" ،ماچىن دېيىلىدىغانلىقىنى -خوتهن دىيارى ئۇلۇغ چىن، زېمىنى چىن 

  .ئىبارىسىدىن كهلگهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ" ماچىن"

 

 

  .ئۈرۈمچى. يىلى-1990
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  دهسلهپكى بۇددا تاشكىمىر سهنئىتى اجىۋا ۋه جۇڭگۇنىڭ ئهڭكۇمار

  هسهن بوزقىرهئۆمهرجان :ئاپتۇرى

  بوزقىر:بوستانغا يوللىغۇچى

ئىدىولوگىيىسىگه غايهت زور تهسىر كۆرسهتكهن ،  سهنئىتى-مهدهنىيهت كۇماراجىۋا جۇڭگۇنىڭ

 .شهخىس

 كۇماراجىۋانىڭ يىتهكلىشىدهى ياۋشىڭنىڭ قوللىشى بىلهن هچىن سۇاللىىسىنىڭ پادىشا كىيىنكى

قىلىش  داۋام قىلغان بۇددا نوملىرىنى تهرجىمه)413-401(يىل12، دىن ئارتۇق ئادهم قاتنىشىپ800

ئۇنىڭ  . سهنئىتىگه غايهت زور دهرىجىده تهسىر كۆرسهتكهن- پائالىيتى جۇڭگۇنىڭ ئهدهبىيات

، پىروزا ئىجادىيتى، درامما ،ېر شىئ، تهرجىمه ئهسهرلىرى كىيىنكى دهۋىر ئوتتۇرا ئىقلىمىنىڭ نهسىر

مهيدانغا كىلىشى ۋه گۈللىنىشىگه ئاساس  هيكهلتاراشلىق ۋه تام سىزما رهسىمچىلىكىنىڭه، ئهلنهغمه

  . سالغان

سوترىلىرى بۇددا مىڭئۆي تام سىزمىلىرىنى ئابىستىراكىت تېما -بۇددا نوم كۇماراجىۋا تهرجىمه قىلغان

بۇ . ازىراالپ بهرگهن هامالرغا پايانسىز ئىجادىيهت زىمىنى رهسس، بىلهن تهمىنلهپ ۋه مهزمۇنالر

تېما ۋه  ىمهئوتتۇرا ئىقلىم بۇددا تاشكىمىر سهنئىتىنىڭ روياپقا چىقىشى ۋه گۈللىنىشىنى مۇ اله

جهريانىدا ئىجادىيلىق ۋه  كۇماراجىۋا بۇددا مهدهنيىتىنى تارقىتىش. مهزمۇن بىلهن تهمىن ئهتكهن 

تهرجىمىسىنى ئىشلىگهن بۇددا نوملىرىنىڭ  ئۇ: مهسلهن. قالپ كهلگهن نى ئىزچىل ساهتهنقىدى رو

ئالته سۇالله ، پهلسهپىۋىيلىك خۇسۇسىيهتكه ئىگه بۇلۇپ ېكايىلىق ۋهه، ايتى يۇقىرى هبهدئىيلىكى نا

  . هت تۇيغۇسىنى ياراتقان.ئۇسلۇبىنى بۇزۇپ تاشالپ كۈچلۈك سهن دهۋرىدىكى چاكىنا ئهدهبىيات

 هم مهزمۇنهمى بىلهن پۈتكهن بهزى تهرجىمه نوملىرىنىڭ بۆلهكلىرى قۇرۇلما قهلى كۇماراجىۋانىڭ

شىئېرى  ئۇنىڭدا پهلسهپىۋى، ىدىلىكىگه ئىگه بۇلۇپ هېكايىلىق سىيۇژىت قۇرۇلما ئاالههتتىن هجه

دهسلهپكى تهرهققىيات  كۇماراجىۋا ياشىغان دهۋىر جۇڭگۇ بۇددىزىمىنىڭ. ئۇسلۇپ نامايهن قىلىنغان 

تارتىپ ئوتتۇرا ئىقلىم رايۇنلىرىغىچه  بۇ غهرىبى يۇرىتتىن. تۇرىۋاتقان مهزگىلى ئىدى باسقۇچىدا 

تاشكېمىرلهر قېزىلىپ بۇددا سىزما سۆرهتچىلىكى  ،ئىبادهتخانىالر سېلىنىپ-بولغان جايالردا ساڭرام

  . تىز گۈللىنىۋاتقان دهۋىر ئىدى

. ئۆتكهن  ى ئۇمۇمالشتۇرۇش بىلهنايانا بۇددىزىمىنهكۇماراجىۋانىڭ ياشلىق دهۋرى كۈسهنده ما

ايانا هقىلغان ما ازىرقى كۈسهن تاشكېمىرلىرى ئىچىدىكى قىزىل مىڭئۆيلهر كۇماراجىۋا تهشهببۇسه

تارقاتقان بۇددا تهلىماتلىرى شۇ  كۇماراجىۋا كۈسهنده. بۇددىزىمىنىڭ تهسىرىگه ئهڭ كۆپ ئۇچرىغان 

بۇددا يارالمىش قىسسىلىرى ۋه : مهسلهن . ندهۋىردىكى تام سۈرهتلىرىدىن ئۆز ئىپادىسىنى تاپقا

سىزمىلىرىنىڭ ئهڭ ئاساسلىق ئىجادىيهت تېمىسى  ېكايىلىرى شۇ دهۋىر تاشكېمىرهسهۋهبىيات 

  . ئىدى

تاشكىمىرلىرىده غهرىبى رايۇن جۈملىدىن كۈسهنلىكلهرنىڭ ئوبرازى ۋه يهرلىك  شۇ دهۋىر كغسهن بۇددا

 كۇماراجىۋا چاڭئهنگه بارغاندىن كىيىن چىن. ۈرۈلگهن ىدىلىكلهر رۆشهن گهۋدىلهندهئاال مىللى

بۇددىزىم  هتته كۇماراجىۋانىڭهى ياۋشىڭ بۇددا مهدهنىيهت قارىشى جههخاندانلىقىنىڭ پادىشا

، بۇلىدىكى  بۇنىڭدىن شۇنى كۈرىۋېلىشقا. ئىدىيىسىنىڭ تهسىرىگه بىۋاسته ئۇچرىغان 
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شۇڭا . ئۇرۇندا تۇرغان  ۆكۈمرانه ئىقلىمدا كۇماراجىۋانىڭ بۇددىزىم ئىدىيسى پۈتكۈل ئوتتۇرا

بۇددا تاشكېمىر سهنئىتىمۇ كۇماراجىۋا  كهڭ ئوتتۇرا ئىقلىم رايۇنلىرىدىكى، كىسىپ ئېيتىشقا بۇلىدۇكى

  . سۇلىدۇرهمه سهنئهت قارشىنىڭ-بۇددىزىم مهدهنىيهت

، دهنۇمۇرلۇق ئۈيى-169 گهنسۇنىڭ چىنلۇڭ رايۇنىدىكى بىڭلىڭ تاشكېمىرىنىڭ: مهسلهن

سىزىلغان رومبا شهكىللىك  نۇمۇرلۇق ئۆيلىرىده-127ۋه -123مهيجىشهن تېغىدىكى تاشكېمىرنىڭ 

«ۋىالماكىرتى سوترىسى» ۋه ،سوترىسى» تام رهسىملىرىده كۇماراجىۋا تهرجىمه قىلغان «ئامىتابا

ئهتتۈرۈلگهن مهزمۇنالر سىزىلغان بولسا مهيجىشهن  «ساددارما پوندارىكا سوترىسى» دا ئهكىس

غهرىبى پاك زىمىننىڭ ئۆزگىرىشى» دىگهن رهسىمده » نۇمۇرلۇق تاشكېمىردىكى-127تېغىدىكى 

بۇ ، ۋه ئۇالرنىڭ قۇلىدىكى تۈرلۈك چالغۇالر سىزىلغان بۇلۇپ  كۆكته پهرۋاز قىلىۋاتقان ئۇسۇلچىال

. رهسىمنى كۇماراجىۋا بىلهن مۇناسىۋهتسىز دىگىلى بولمايدۇ  تىپىك كۈسهن ئۇسلۇبىدىكى

، نىلوپهر سوترىسى»غا ئىالۋه يازغاندا كۈسهن مۇزىكىلىرىنى ۋه غۇڭقا  ېكىمهتلىكهىۋا «كۇماراج

 .قاتارلىق چالغۇالرنى تۇنۇشتۇرغان بهرباپ، چىيهلله

، پائالىيتى بۇلۇپمۇ «ساندارما پوندارىكا سوترىسى» كۇماراجىۋانىڭ چاڭئهندىكى تهرجىمه، دىمهك

نهچچه يىلدا تهرجىمه 10ئارتۇق سوترىنىڭ قىسقىغىنه جىلىددىن 300 «ئامىتابا سوترىسى» قاتارلىق

ايانا بۇددىزىمىنىڭ تهرهققىياتىنى يۇقىرى پهللىگه كۈتۈرۈش بىلهنال قالماي هما قىلىپ پۈتتۈرلىشى

تېماتىك  هيكهلتىراشلىقى ۋه تام رهسىم سىزمىچىلىقىنىهئوتتۇرا ئىقلىمنىڭ بۇددا تاشكىمىر  يهنه

  . مهزمۇن بىلهن تهمىن ئهتكهن

 

 سانى- 2يىللىق -2002 «شىنجاڭ سهنئىتى»ژورنىلىنىڭ: مهنبهسى
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  ھهققىده ئىزدىنىشلهر ئىلى ئۇيغۇرلىرىنىڭ تارىخى

  بوستان: بوستانغا يوللىغۇچى

 

  ماقالىسىدىن غوجا ئهھمهت يۇنۇسنىڭ شۇ ناملىق

 

ئوبۇلغازى  )<<تىبولۇپ ئۇيۇش  بىرىدىن ئايرىلماس- بىر، قوشۇلۇپ ئېتىپاقالشتى، ئۇيۇشتى >>

دىگهن نام ئهسلىده  <<ئۇيغۇر >> بىلدۇرىدىغان دىگهن مهنىنى(<<شهجهرهئى تۇرك): باھادىرخان

. ئۇيغۇرالر تارىختا بىر قانچه قهبىلىنىڭ ئىتىپاقىدىن تهشكىل تاپقان ،بىر مىللهتنىڭ نامى ئهمهس

ئىچكى  >> يهنه <<ۇرئۇيغ توققۇز >> .دهپ ئاتالغان<<توققۇز ئۇيغۇر >> ۋاقىتتا ئۇالر ئهينى

ئۇيغۇرالر بىر قانچه ، دىمهك. دهپمۇ ئاتالغان <<ئۇيغۇر تاشقى توققۇز >> ،<<توققۇز ئۇيغۇر

قهدىمدىن تارتىپ ھازىرقى ، ئورتاق نامى بولۇش سۇپىتى بىلهن نام چىقىرىپ قهبىلىلهر ئىتىپاقىنىڭ

  .دائىرىسده ياشاپ كهلگهن شىنجاڭ

ئاجرالماس تهركىبى قىسمى سۇپىتىده ئوزلىرى  ر مىللىتىنىڭئىلى ئۇيغۇرلىرى بىر پۇتۇن ئۇيغۇ

ۋادىسىنى گۇللهندۇرۇش ۋه ئاۋاتالشتۇرۇشقا ئوچمهس   ئىلى-ئهزهلدىن ياشاپ كهلگهن ماكان

، ئۇيغۇرالرنىڭ ھهر قايسى تارىخىي دهۋرلهردىكى سىياسى، ۋاقىتتا توھپىلهرنى قوشۇش بىلهن بىر

 - بۇ مهملىكهت ئىچى . دىمۇ مۇھىم رول ئوينىغانسهنئهت ئىشلىرى ،مهمۇرىي ۋه مهدهنىيهت

  .ئهسهرلىرىده نۇرغۇن قېتىمالپ قهيت قىلىنغان سىرتىدىكى تارىخچىالرنىڭ

ئىلى ئۇيغۇرلىرىنىڭ تارىخىنى مىالىددىن ئىلگىرىدىن ئىزدهشكه  ،تارىخى مهنبهلهرگه ئاساسالنغاندا

يانشان ئېتهكلىرى قهدىمدىن تارتىپ تارىم ۋادىسى ۋه تى، جۇڭغارىيه رادىسى ھازىرقى. توغرا كېلىدۇ

 ئۇيغۇرالر مىالدىدىن ئۇچ ئهسىر ئىلگىرىدىكى >> .قهبىلىلىرىنىڭ ئانا ماكانى ئىدى ئۇيغۇر

غهربتىكى  >> <<.چاغالردا تۇغلۇقالر دىگهن نام بىلهن شهقىي ۋه غهربىي ئىككى قىسىمغا بولۇندى

ھاجى نۇر )<<.پائالىيهت ئېلىپ باردى ئۇيغۇرالر ئېرتىش دهرياسى بىلهن بالقاش كولىنىڭ ئارىلىقىدا

ئهلۋهتته ئىلى ۋادىسىنى ، بۇ ئارىلىق). بهت -3<<تارىخى قاراخانىالرنىڭ قىسقىچه >> :ھاجى

مىالدىدىن ئىلگىرى ھازىرقى ، بهزى تارىخى ماتىرىيالالردا كورسىتىلىشىچه .ئوز ئىچىگه ئالىدۇ

.  كوچمهن ھالدا ياشاپ كهلگهن بوۋىلىرى-تۇرلۇك جايلىرىدا ئۇيغۇرالرنىڭ ئاتا شىنجاڭنىڭ

بۇ  .بهك ئاستىلىق بىلهن كوچمهن فىئودالىزىم تۇزۇمىگه ئوتكهن، كوچمهن خهلق بولغانلىقتىن بۇالر

 كوچمهن فىئودالىزىم چارۋىچىلىق خوجۇلۇقى ۋه ئۇنىڭ ئۇچۇن ياخشى يايالقالرنى ئىگىلهش

 >> غان ئۇيغۇرالرشۇ مهزگىللهرده دىھقانچىلىق بىلهن شۇغۇلالن. ئاساسىدا راۋاجالنغان

بۇ ھهقته . نام بىلهن ئاتايدۇ ئىلى ئۇيغۇرلىرى ھېلىھهم ئوزلىرىنى مۇشۇ. دهپ ئاتالغان <<تارانچى

كونا  >> :ناملىق ئهسىرىده مۇنداق يازىدۇ <<تۇرك تارىخى >> تارىخچى دوكتۇر رىزانۇر

ىرى كانارلىرىدا ۋه ئامۇ دهريال، سىر، تارىم، ئىلى، سارىسۇ زامانالردىن بېرى تۇرك تارانچىلىرى

مېۋه ، ھوبۇنات ئهكمىشلهر، سۇغارماق ئۇچۇن مۇھىم قانالالر ياپمىشلهر ئارىلىرىدا چوپلۇكلهرنى

 دۇنيانىڭ ھىچبىر يېرىده بۇ تارانچىالردهك تۇپرىقىغا... يېتىشتۇرمىشلهردۇر ياغاچالرى

 > -سۇيىئىلى  >> <<.ئۇنى سويىدىغان ۋه مۇداپىئه قىلىدىغان خهلق يوق، يهرلىشىدىغان
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، تۇركچىده تارىماق مهنىسىده كهلگهن (تارىم ) >> ،<<تۇركچىده مهشھۇر دىمهكتۇر <ئىلى

تۇرك  >>)<<چوپچىنى تارانچى دهر ئىدى ئهسلى تۇركچىده. زىرائهت ئهتمهك دىمهكتۇر

 >> يهنه بهزى تارىخى ماتىرىيالالردا). بهتلهر -26 ۋه، -22، -21قسىم -3<<تارىخى

بۇ مهشھۇر ئۇيغۇر ئالىمى مهھمۇد ، زنىڭ قهدىمكى ئۇيغۇر تىلىدا بارلىقىسو دىگهن <<تارانچى

تىلغا  دىگهن ئهسىرىده تهپسىلى چۇشهندۇرۇلگهنلىكى<<تۇركىي تىلالر دىۋانى >> قهشقىرىنىڭ

دهپ  <<تارىغچى >> دا<<دىۋان>> ) دىگهن سوز<<تارانچى >> مهھمۇد قهشقىرى. ئېلىنغان

 -پۇتۇن تۇرك قهبىلىلىرى ھۇنهر >> :ىقىنى مۇنداق چۇشهندۇرىدۇياسالغانل نىڭ قانداق)ئېلىنغان

 نى<چى > ...قىلغۇچىالرنىڭ سۇپىتىنى ئىپادىلهشته ئىسمىنىڭ ئاخىرىغا ئوخشاشال كهسپ

سوزلهرنى  دىگهن ...< دىھقان- تارىغچى > سوزىدىن < ئاشلىق-تارىغ > مهسىلهن. قوشىدۇ

).  بهتلهر-64، - 63توم  ئىككىنچى <<تۇركىي تىلالر دىۋانى >> )<<ياسىغانغا ئوخشاش

ئىلى ، ئۇيغۇرالرنىڭ ياشاپ كهلگهنلىكى بۇنىڭدىن ئىلى ۋادىسىدا قهدىمكى زامانالردىن تارتىپال

ئاتىلىشى موڭغۇلالر ياكى جۇڭغارالر تهرىپىدىن قويۇلغان نام  دهپ <<تارانچى >> ئۇيغۇرلىرىنىڭ

 .ئېنىق كورۇنۇپ تۇرىدۇئۇيغۇر تىلىدىن ئېلىنغانلىقى  بهلكى قهدىمكى، بولماستىن

ئۇيغۇر قهبىلىلىرىنىڭ ياشىغانلىقى ۋه كۇرهش قىلغانلىقىغا دائىر  ئىلى ۋادىسىدا مىالدىدىن كېيىن

تىيانشاننىڭ جهنۇبىي ۋه ... ئهسىردىن باشالپ v >> ئۇيغۇرالر. خلېىال كوپ تارىخىي ماتىرىيالالر

 -2، <<تارىخى ىسقىچهقاراخانىيالرنىڭ ق >> )<<ئېتهكلىرىدىكى جايالردا ياشىدى شىمالى

شۇ چاغدا ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ  ،ئهسىرده سېلىنغان v تارىخى ماتىرىيالالرغا ئاساسالنغاندا). بهت

بولغان ئالمالىق شهھىرىنىڭ ئاساسلىق  ئىقتىسادى ۋه مهدهنىيهت مهركهزلىرىدىن بىرى، سىياسى

تىيانشاندىكى يايالقالر ھازىرقى جۇڭغارىيه ۋه  ئهسىرده ئۇيغۇرالر v .ئاھالىسى ئۇيغۇرالر ئىدى

جورجان تۇركلىرىنىڭ قاغانى شىرون زامانىسىدا  ،ئۇچۇن جورجانالرغا قارشى كۇرهش باشلىغان

قاغانلىقنىڭ زېمىنى غهربىي جهنۇپتا ھازىرقى  ( يىلىغىچه-411يىلدىن -400مىالدى (

ازىرقى شىمالدا ھ، شهرقته چاۋشىيهننىڭ غهربىگىچه ،غهربته ئىلى ۋادىسىغىچه، قاراشهھهرگىچه

. جهنۇپتا ھازىرقى ئىچكى موڭغۇلىيىنىڭ جهنۇبىغىچه بولغان ،تاشقى موڭغۇلىيىنىڭ شىمالىغىچه

ئېگىز چارۋىلىقالر  >> تارىختا، جورجانالر ئۇستىدىن غهلبه قىلىپ  يىلى-487ئۇيغۇرالر مىالدىي 

 .قۇرغان)  يىلالر-546 -487( دهپ ئاتالغان ئۇيغۇر خانلىقىنى  <<خانلىقى (قاڭقىلالر( 

 يهنى تۇغلۇقالر ،ئىگىز ھارۋىلىقالر >> :ياپونىيهلىك تارىخچى ئهنبۇ جيهنفۇ مۇنداق دهپ يازىدۇ

VI مىللهت دهپ قارىلىپ  <يوقالماس، خىللىرى كوپ > ئهسىرنىڭ باشلىرىدىن تارتىپال

لېكىن ھازىرقى تاشقى ، تونۇلمىغان بولسىمۇ تۇغلۇقالر دۇنياغا، شۇنداق قىلىپ >> <<.كهلدى

شۇ خىلدىكى ، تۇركىستانغىچه بولغان بىپايان زىمىندا غهربىي، ن تارتىپ شهرقىيموڭغۇلىيىدى

 >> ) <<ئهسىرنى كۇتۇۋالدى VII ئاخىر، كوپهيگهن ئهھۋالدا مىللهتلهر قهيسهرلىك بىلهن

 -- 6، - 5، خهنزۇچه نهشىرى، <<خانلىقىنىڭ تارىخى ھهققىدىكى تهتقىقات غهربىي ئۇيغۇر

 <<خانلىقى ئېگىز ھارۋىلىقالر >> ئهسىرلهرده ئىلى ۋادىسىنىڭ VI - VII بۇنىڭدىن .(بهتلهر

سۇيئاب دهرياسى ۋادىلىرىغا جايالشقان  چۇ ۋه، ئىلى >> .دائىرىسىده بولغانلىقىنى كورگىلى بولىدۇ

دهرياسى بويىدىكى ئالمالىقنى كىچىك ئوردا  ئىلى،  يىلى سۇيئابنى چوڭ ئوردا-638تۇركهشلهر 
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 يىللىرى زاۋاللىققا - 50ئهسىرنىڭ  - VIII دولىتى بۇ تۇركهش. قۇردىتۇركهش دولىتىنى ، قىلىپ

 .(بهت -32، <<قاراخانىيالرنىڭ قىسقىچه تارىخى >>) <<يۇز تۇتتى

شهرقىي  >> چهت ئهل تارىخچىلىرى بۇنى(ئۇيغۇر خانلىقى  بىز ئۇنىڭدىن كېيىن قۇرۇلغان

ئۇيغۇرلىرىغا دائىر  الالردىنمۇ ئىلىتوغرىسىدىكى تارىخى ماتىرىي) دهپ ئاتايدۇ<<خانلىقى ئۇيغۇر

ئوتتۇرىلىرىغىچه داۋام قىلغان  ئهسىرنىڭ IX ئهسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدىن VII .ئاساسالرنى تاپااليمىز

تىيانشاننىڭ جهنۇبى ۋه شىمالىغا  ئۇيغۇر خانلىقى قۇملۇقنىڭ شىمالىدىكى كهڭ جايالرغا ھهم

هتلىك بېسىمىغا چىدىمىغان قارلۇقالر ئۇيغۇرالرنىڭ قۇدر >>  يىلى-751. ھوكۇمرانلىق قىلغان

تۇركهشلهر رايونىغا  >> <<ئىلى دهرياسى دىلتىسىدىن ...ئىنتايىن تهبىئى رهۋىشته

 .(بهت-117، <<غهربىي ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ تارىخى ھهققىدىكى تهتقىقات >> )<<كوچتى

الدا باالساغۇننى شىم غهربته تىيانشاننىڭ جهنۇبىدىكى كۇچادىن >> ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ دائىرىسى

مهھمۇد ).  نهت-157كىتاب يۇقىرقى )<<سىر دهرياسى بويىغىچه سوزۇلغان، بېسىپ ئوتۇپ

ۋادىسىدا ياشايدىغان ئۇيغۇرالرنىڭ ھاياتىغا  دا بىزنى ئىلى<<تۇركىي تىلالر دىۋانى >> قهشقىرى

، ز تىلىتىلالرنىڭ يېنىكى ئوغۇ >> :بىلهن تهمىنلىگهن دائىر نۇرغۇن ئىشهنچلىك ماتىرىيالالر

ئېدىل ۋادىلىرىدىن ئۇيغۇر ، يامار، ئېرتىش، شۇنىڭدهك ئىلى، تىللىرى توغرىسى توخسى ۋه ياغما

 .( بهت-40بىرىنچى توم )<<بولغان جايالردا ياشىغۇچى خهلقلهرنىڭ تىللىرىدۇر شهھهرلىرىگىچه

بۇ  ) OGVZ >> ئېقىنالرمۇ، تۇرك خهلقلىرى ياشايدىغان ئولكىلهردىكى باشقا بىر مۇنچه دهريا >>

، ھهرپى بولۇپ u قويۇلغان ھهرىپى ئهسلىده ئۇستىگه ئىككى چىكىت ۋه بىر سىزىقچه V يهردىكى

 - ۋاقىپ بولغايسىز، كهلتۇرۇلدى بۇ يهرده ئوخشاش يازغىلى بولمىغانلىقى ئۇچۇن مۇشۇنداق

 بىر(ۋادىسى ئارىلىقىدا چېگرىغا جايالشقان  ئىلى بىلهن يافىنچ. دهپ ئاتىلىدۇ<< (بوستان

. ئاقتېرهك >> .( بهت-111بىرىنچى توم )<<بېرىلگهن دهپ نام <ئىككى ئۆگۈز > شهھهرگىمۇ

بىر . ئىلى >> .( بهت-111بىرىنچى توم )<<دهرياسىدىكى بىر كېچىك ياغما ئېلىده ئىلى

چېگىللهر  توخسى ۋه بىر قىسىم، ئۇنىڭ ئىككى قىرغىقىدا تۇرك قهبىلىلىرىدىن ياغما. نامى دهريانىڭ

بۇ ئهسهرده تۇرك ). بهت -124بىرىنچى توم ) <<بۇ دهريا تۇرك ئهللىرىنىڭ جهيھۇنىدۇر، ۇياشايد

ئىلى ) ئىسىملىك ئۇيغۇر خاقانى دىيىلىدۇ بهزى تارىخى ماتىرىيالالردا بۇ خاقان غازىكهن(خاقانىنىڭ 

ق ئىلى بارلىققا كهلتۇرگهنلىكىنى بايان قىلىش ئارقىلى موچهللىك يىل ھىسابىنى12دهرياسى بويىدا 

تۇرك خاقانلىرىدىن بىرى ئوزىدىن بىر  >>:بولغانلىقى كورسىتىلىدۇ ۋادىسىنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ ماكانى

بۇنىڭدا ئۇ شۇ ئۇرۇش ، ئىلگىرى بولۇپ ئوتكهن بىر ئۇرۇشنى ئۇگهنمهكچى بولغان نهچچه يىل

  بىلهنشۇ مۇناسىۋهت بىلهن بۇ خاقان ئوز خهلقى. ئوتكهن يىلنى ئېنىقالشتا خاتاالشقان بولۇپ

ئاسماننىڭ ئون  بىز ئون ئىككى ئاي ۋه ... >> : قۇرۇلتايدا مۇنداق دىگهن، كېڭهش ئوتكۇزۇپ

يىل ھىسابى شۇ يىلالرنىڭ  بىزدىن كېيىن. ھهر بىر يىلغا بىر ئات قويايلى، ئىككى بۇرجىغا ئاساسهن

هپ د <شۇنداق بولسۇن > پىكرىنى خهلق خاقاننىڭ بۇ < ...ئايلىنىشى بىلهن ھىسابالنسۇن

چىققان ۋه ھهممه ياۋا ھايۋانالرنى ئىلى دهرياسىغا  شۇ مۇناسىۋهت بىلهن خاقان ئوۋغا. ماقۇللىغان

ئىلى ، خهلق بۇ ھايۋانالرنى ئويالپ يۇرۇپ، ناھايىتى چوڭ بىر دهريا بۇ. قاراپ قوغالشنى بۇيرۇغان

 ئون ئىككى خىلى ئۇالردىن. بىر مۇنچه ھايۋانالر ئوزلىرىنى سۇغا ئاتقان. ھهيدىگهن دهرياسىغا قاراپ
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 ئهنه شۇ ئون ئىككى ھايۋاننىڭ ئىسمى ئون ئىككى يىلغا ئات قىلىپ. ئۇزۇپ ئوتكهن سۇدىن

  ( بهتلهر-450، -449بىرىنچى توم  )<<قويۇلغان

 جاي -قهبىلىلىرى ۋه قىسمهن يهر) ئۇيغۇر( ئېلىنغان بهزى تۇرك  شۇنىڭدهك بۇ ئهسهرده تىلغا

ئۇچ تۇرك ، چىگىل >> : ئىسپات بىلهن تهمىنلهيدۇ-لجهھهتتىن دهلى ناملىرىمۇ بىزنى بۇ

 شهھهرچىسىده < Kuyas > بىرىنچى بارىسخاننىڭ توۋهن تهرىپىدىكى. نامى قهبىلىسىنىڭ

قىزىنىڭ ئېتى  ئافراسياپنىڭ. قاز >> .( بهت-511بىرىنچى توم  )<<ياشايدىغان كوچمهنلهر

چۇنكى ئۇ . دۇر <قاز ئورۇنى > ئهسلىبۇ سوزنىڭ . شهھىرىنى ئۇ بىنا قىلغان<قازۋىن > ،بولۇپ

نى تۇرك ئېلىنىڭ چىگرىلىرىدىن <قازۋىن > تۇركلهر شۇڭا بهزى. قىز شۇ يهرده تۇراتتى ۋه ئوينايتتى

 ئىلى دهرياسىغا قۇيۇلىدىغان -قاز سۇيى >> .( بهت-204ئۇچىنچى توم  )<<بىرى ھىساباليدۇ

شهھهر  افراسياپنىڭ قىزى ئۇنىڭ بويىدا بىرئ، مۇنداق ئاتىلىشنىڭ سهۋهبى. دهريانىڭ ئېتى چوڭ بىر

تهتقىقاتچىالر ). بهت -206ئۇچىنچى توم  )<<بۇ ئىسىم ئۇنىڭ نامى بىلهن ئاتالغان. بىنا قىلغان

نى ھازىرقى <قاز سۇيى > ،دهپ شهھهرچىسىنى ھازىرقى قورغاس ناھىيىسى<قۇياس > يۇقىرىدىكى

ىقى دهۋرىده ۋه ئۇنىڭدىن كېيىن ھازىرقى خانل بىز ئۇيغۇر. قاش دهرياسى دهپ قىياس قىلىشىدۇ

ئۇيغۇرالرنىڭ ياشىغانلىقىغا دائىر بايانالرنى ئۇيغۇر  شىمالىي شىنجاڭنىڭ ھهر قايسى جايلىرىدا

ناملىق مهشھۇر ئهسىرىنىڭ <<تارىخى رهشىدى >> ھهيدهرنىڭ تارىخچىسى مىرزا مۇھهممهد

 ،دهسلهپكى مهزگىللهرده >> : زتهرجىمىسىگه بېرىلگه مۇقهددىمىدىمۇ كورهلهيمى ئىنگىلىزچه

ھازىرقى  بىرى: ئۇيغۇرالرنىڭ ئىككى ئىتىپاقى بولغان، شهرقتهرهك جايالردا ھىچ بولمىغاندا

سهككىز  > يهنى، نايمان ئۇيغۇرالر، جۇڭغارىيه دهپ ئاتىلىدىغان جايدا ياشىغان بولۇپ

 ادىسىدا ياشىغان بولۇپۋ يهنه بىرى ئۇرقۇن دهرياسى بىلهن تۇال دهرياسى. دهپ ئاتالغان<ئۇيغۇرالر

سهككىز ، غهربىى جهنۇپقا قوغلىۋىتىلگهن چاغدا توققۇز ئۇيغۇرالر. دهپ ئاتالغان<توققۇز ئۇيغۇرالر >

چىڭگىزخاننىڭ دهۋرىدىمۇ ئۇالرنى مۇشۇ جايدا كورگىلى  .ئۇيغۇرالر كونا ئورنىدا قېلىۋهرگهن

  .( بهت-106 قىسىم -1، خهنزۇچه نهشىرى، <<رهشىدى تارىخى )<<بوالتتى

،  يىلى ئاغدۇرۇلغاندىن كېيىن- 839تۇپهيلىدىن  ئۇيغۇر خانلىقى ئىچكى ماجىرا ۋه تهبىئى ئاپهتلهر

خانلىقنىڭ ، كهلگهن ئۇيغۇرالر ئوتۇكهن تاغلىرىدىن ئايرىلىپ بۇ خانلىقنىڭ شهرقى قىسمىدا ياشاپ

توققۇز يىلدا ئۇيغۇرالرنىڭ تاشقى  -840 >> .جايالرغا كوچۇپ كهلدى غهربىي قىسمىدىكى كهڭ

ئۇيغۇر  يهنى ئىلگىرىكى، يهتتىسۇ ۋه چۇ رايونلىرىدا، بولغان ياغمىالر ۋه قارلۇقالر ئىلى قهبىلىلىرىدىن

كېيىنچه بۇ . قۇردى باالساغۇننى مهركهز قىلغان بىر ھاكىمىيهت، خاقانلىقىنىڭ غهربىي زىمىنىدا

دهپ  < انىالرقاراخ > ... بۇ ھاكىمىيهت... ھاكىمىيهتكه قهشقهر رايونىمۇ تهۋه بولدى

ياغمىالر ۋه قارلۇقالردىن ... ئاھالىسى تهركىبىده قاراخانىالر دولىتىنىڭ ئاساسى>> << .ئاتالدى

تۇركىي )<<.قهبىلىلىرىمۇ بار ئىدى... چارۇق، توخسى ،ئاندىن باسمىل، چىگىللهر... باشقا

لىقىنىڭ قاراخانىالر خان). بهتلهر-3، -2، ئۇيغۇرچه نهشىرگه كىرىش سوز نىڭ<<تىلالر دىۋانى

 يىللىرىغىچه داۋام -20ئهسىرنىڭ  X III ئهسىرنىڭ قىرىقىنچى يىللىرىدىن IX ھوكۇمرانلىقى

 يىلىغىچه بولغان توت ئهسىر داۋامىدا -1250 يىلدىن -850، بىلهن بىر ۋاقىتتا شۇنىڭ. قىلدى

 ىبۇ ئىككى ئۇيغۇر خانلىقى چهت ئهل تارىخچىلىر. خانلىقىمۇ ھوكۇم سۇردى)ئىدىقۇت ) قوچۇ
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ئېلىنغان ئىلى ئۇيغۇرلىرنىڭ  يۇقىرىدا تىلغا. دهپ ئاتالدى<<غهربىي ئۇيغۇر خانلىقى >> تهرىپىدىن

. خانلىقنىڭ قۇرۇلۇشىدا ئاالھىده رول ئوينىدى چىگىللهر قاراخانىالر، توخسى، تهكتى بولغان ياغما

اغمىالرقاراخانىالر ي >> .ياغمىالر قهشقهرنى ئىگىلىگهنىدى قاراخانىالر خانلىقى قۇرۇلۇشىدىن ئىلگىرى

مهنىدىن  مهيلى قايسىال، ئاتالمىش ياغمىالر >> <<.ئورنىتىلىشىدا زور رول ئوينىدى خانلىقىنىڭ

ئۇيغۇرالرغا ئاالھىده  مۇنداق ئهھۋال(توققۇز ئوغۇزالر بىلهن زىچ مۇناسىۋهتلىك ، ئېيتقاندا بولسۇن

، -285 <<ىقاتھهققىدىكى تهتق غهربىي ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ تارىخى>>) <<(ماس كېلىدۇ

قوۋملىرى ئىچىده جهڭگىۋارلىقى بىلهن مهشھۇر  قاراخانىالر خانى تۇركىي >> .(بهتلهر -303

 ئۇنۋانى بىلهن <قاراخان > ،<بۇغرا > ياغمىالر باشلىقىنى >> << .بولغان ياغمىالردىن چىقتى

ڭ ياغمىالرنى >> .(بهتلهر-65 ،-64، <<قاراخانىالرنىڭ قىسقىچه تارىخى >> ) <<ئاتايتتى

، تۇركلهرنىڭ ئهڭ دهسلهپكى ئىسالم خانلىقى بۇ نامنىڭ، ھالبۇكى. خانى بۇغراخان دهپ ئاتىالتتى

 >> :ئىبىنۇلئهسىر ) << شۇبھىسىز-كورسىتىدىغانلىقى شهك قاراخانىالر خانلىقىنى...يهنى

  .(بهت -278، <<تهۋارىخ مۇجمهئهل

ىمكى جۇغراپىيىلىك تارىخىي يىللىرىدا تۇزۇلگهن قهد -80 ئهسىرنىڭ X بىز مۇنداق خۇالسىنى

 ناملىق ئهسهردىنمۇ) دۇنيادىكى چىگرا پاسىلالر تهپسالتى ) <<ھۇددۇدۇلئالهم >> ئهسهر

ياغمىالر گۇرۇھى )قهبىلىسى توققۇز ئوغۇزالرنىڭ بىر( ھوكۇمرانلىرى ) قاراخانىالر ) >> :كورهلهيمىز

 بابىغىچه شهرقىي -17بابىدىن  -12 بۇ كىتابنىڭ). بهت -280) <<تهرىپىدىن قۇدرهت تاپقان

گه دائىر ئهھۋالالر ) تۇركهشلهر، چىگىل، قارلۇق ،ياغما، توققۇز ئوغۇز( جهنۇپتىكى تۇرك قهبىلىلىرى 

ئۇالرنىڭ ئورۇنلىشىش ئهھۋالى كورسىتىلگهن خهرىته قىستۇرۇپ   بېتىگه- 279بايان قىلىنغان ھهم 

ىگىللهرنىڭ ئوينىغان رولىمۇ كىچىك قاراخانىالر خانلىقىدا چ). خهرىتىگه قاراڭ قوشۇمچه(بېرىلگهن 

 باالساغۇندىن كهلگهن سودىگهرلهر ئوزلىرىنى، ئهسىرنىڭ ئاخىرىغا كهلگهنده xii >> .ئهمهس

خانلىقىنىڭ تارىخى ھهققىدىكى  غهربىي ئۇيغۇر >> )<< دهپ ئاتىغان <ئۇيغۇر چىگىللىرى >>

ائىرىسىگه كىرىدىغانلىقى خانلىقىنىڭ د ئىلى ۋادىسىنىڭ قاراخانىالر) بهت-311، <<تهتقىقات

ئۇيغۇرالرنىڭ زىمىنى تهخمىنهن بالقاش ، ئۇ چاغدا >> :نۇرغۇن تارىخى ئهسهرلهرده تىلغا ئېلىنىدۇ

ھهتتا غۇلجىغىچه بارغان ھهمده جۇڭغارىينىڭ غهربىي رايونلىرىغىچه  ،كولىنىڭ شهرقى چېتىگىچه

 >>  بۇ خانلىقنىڭ چېگرىسى،( <<بۇغراخان ھهققىده رىۋايهتلهر >> :گرىنارد ) <<كېڭهيگهن

تاغلىرىدىن شىمالىغا قاراپ  غۇلجىنىڭ شىمالىدىكى تهلكه، غهربىي تىيانشاننىڭ شىمالىي ئېتىكىده

، << خانلىقىنىڭ تارىخى ھهققىدىكى تهتقىقات غهربىي ئۇيغۇر>>) <<ئاالتاۋغىچه بارغان

ستۇرۇپ بېرىلگهن گه قى<<ھۇدۇدۇلئالهم >> ماتىرىيالالردا ۋه يۇقارقى تارىخى). بهت-377

دىگهن نامنىڭ  <<غۇلجا >>بۇ پاكىتنىڭ ئوزى. دىگهن نام ئۇچرايدۇ<<غۇلجا >> خهرىتىده

مهۋجۇدلۇقىنى ئىسپاتالپ  ئهسىرنىڭ ئاخىرلىرىدىن تارتىپ x، ھىچ بولمىغاندا، قهدىمدىن تارتىپ

  .بېرىدۇ

دىسىدا ئۇيغۇرالرنىڭ ھكۇمرانلىق قىلغان مهزگىللهرده ئىلى ۋا چىڭگىزخان ۋه ئۇنىڭ ئهۋالدلىرى

 ئوغلى چاغاتاي -2چىڭگىزخاننىڭ : نهچچه پاكىت كهلتۇرۇپ ئوتهيلى ياشىغانلىقىغا دائىر بىر

 ئۇيغۇر ئالىمى. ئۇيغۇرالر بولغان ئالمالىقنى ئوز خانلىقىنىڭ پايتهختى قىلغان ئاساسلىق ئاھالىسى
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باالساغۇنلۇق  ڭ ئاتىسىئۇنى). ئهسلى ئىسمى ئهبۇل فهزلى ئىبنى مۇھهممهد( جامال قارشى  >>

 >> )<<قهشقهرده ئوتكۇزگهن ئىجادىي پائالىيىتىنى، تۇغۇلغان) ئىلىدا ( ئوزى ئالمالىقتا ، بولۇپ

 X III ئهسىرنىڭ ئاخىرى ۋه XII .(بهت -125 << قاراخانىيالرنىڭ قىسقىچه تارىخى

ىمى مهۋالنا يۇسۇپ ئوتكهن ئاتاقلىق ئۇيغۇر ئال ئهسىرنىڭ دهسلهپكى يېرىمىغىچه بولغان ئارىلىقتا

ئۇنىڭ قهبرىسى چاپچال . ئىلىدا ياشىغان)نىڭ ئاپتورى << مىفتاھىل ئۇلۇم >> ) سهككاكى

 .مازىرىدا ناھىيىسىدىكى خونىخاي

ۋادىسىدا ئۇيغۇرالر زور  ھوكۇمرانلىقىنىڭ دهسلىپىده ئىلى) 1911 - 1644( چىڭ سۇاللىسى 

جۇڭغارالرنى باستۇرۇش  سۇاللىسىبۇنىڭ ئاساسلىق سهۋهبى چىڭ .دهرىجىده ئازىيىپ كهتتى

چىڭ . تاشلىغانلىقىدىن ئىبارهت جهريانىدا جۇڭغاردىكى ئاھالىنىڭ تهخمىنهن يېرىمىنى قىرىپ

ئۇالرغا ئىستىھكام قۇرۇپ بېرىش ئۇچۇن  سۇاللىسى ھوكۇمرانلىرى ھوكۇمهت ئهسكهرلىرىنى بېقىش ۋه

ن قوزغىلىڭىدىن كېيىن يىلىدىكى ئۇچتۇرپا -1759، قهشقهرىيىدىن ئىلىغا ئادهم يوتكىدى

. دىھقانچىلىق بىلهن شۇغۇلالندى، ئاساسهن، ئۇالر .ئۇيغۇر ئائىلىسى ئىلىغا كوچۇرۇلدى6000

، ئائىله جىرغىالڭغا900، ئائىله بولوبورغۇسقا1100، ئائىله قاشقا500 ، ئائىله قاينۇققا600ئۇالردىن 

، ئائىله دادامتۇغا500، ىخايغا ئائىله خون800،  ئائىله بايتوقايغا600، ئوستهڭگه ئائىله تاش400

  ئائىله ئۇيغۇر ئىلىغا2000يهنه ، بۇنىڭدىن باشقا. ئائىله ئارا ئوستهڭگه ئورۇنالشتى 600

 -9ئهسىرىنىڭ  ناملىق << غازات دهر مۇلكى چىن >> بۇ ھهقته شائىر مولال بىالل. كوچۇرۇلدى

  :بېتىده مۇنداق يازىدۇ

  ،يېتىپ كى چاڭلۇڭ دىگهن خان زامانه

  ،هھىرىگه نهچچه كوچمهن چىقىپئىله ش

  ،بايدىن ،شايار، كۇچار بىرله ئاقسۇ

  .خوتهن سارىدىن، كاشقهر، كى ياركهند

  

جايالردىن ئىلىغا كهلگهن ئۇيغۇرالر يهرلىك ئۇيغۇرالر بىلهن بىرلىكته  نهچچه يىلدىن بېرى باشقا200

، ىكنى گۇللهندۇرۇپئىگىل، سۇ ئىنشائاتلىرىنى ياساپ، شهھهرلهرنى بىنا قىلىپ  تهر توكۇپ-قان

.  يېقىنغا مهشھۇر بولغان هۇزهل ۋادىغا ئايالندۇردى-يىراق، ئىسمى جىسمىغا اليىق ئىلىنى

 ئىلى ئوبالستىدا ياشايدىغان ئۇيغۇرالرنىڭ سانى، يىلى ئېلىنغان مهلۇماتقا قارىغاندا -1992

ۋىاليىتىگه  جۇملىدىن ئىلى، بۇالرنىڭ مۇتلهق كوپچىلىكى ئىلى ۋىاليىتىگه. مىڭدىن ئاشىدۇ561

غۇلجا شهھىرىده . ئورۇنالشقان قورغاس ناھىيىلىرىگه مهركهزلىك، قاراشلىق غۇلجا شهھىرى ۋه غۇلجا

پىرسهنتىنى 50.7ئاھالىسىنىڭ  شهھهر، بولۇپ211مىڭ 139ياشايدىغان ئۇيغۇرالرنىڭ سانى 

 .تهشكىل قىلىدۇ

الرنىڭ ئانا ماكانى بولۇپ ئىلى ۋادىسى قهدىمدىن تارتىپ ئۇيغۇر ،يۇقىرىقىالرنى يىغىنچانلىغاندا

گۇللهندۇرۇش ھهم بىر پۇتۇن ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ ئورتاق ئىشلىرىنى ئىلگىرى  ئۇالر بۇ ۋادىنى. كهلدى

 .يولىدا قوشقان ئوچمهس توھپىلىرى بىلهن تارىخ سهھنىسىدىن ئورۇن ئالدى سۇرۇش
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  قىلىنىشى چىلپهڭزه ناھىيىسىنىڭ ئازاد

 :بوستانغا يوللىغۇچى

  توختى ئىبراھىم: ييارلىغۇچىماقالىنى ته

 

چىلپهڭزه ، قىلغان پهيتته پارتىزانالر نىلقا ناھىيىسىنى ئازاد قىلىپ غهرب تهرهپكه قاراپ يۇرۇش

يهنى ، مۇھىم بىر جاي بولۇپ قالغانىدى ناھىيىسى ئىستراتىگىيه جهھهتته ناھايىتى) كونا قورغاس( 

 ياراغ -قورال ، ىلهن مۇناسىۋهت باغالشئىتىپاقى ب بۇ جاي پارتىزانالر ئهترهتلىرىنىڭ سوۋىت

گومىنداڭنىڭ . چوڭ توسالغۇ ئورۇنغا ئايلىنىپ قالغانىدى سېتىۋېلىش قاتارلىق ئىشلىرىدا ئهڭ

بىزگه ، چىلپهڭزىنى ئازاد قىلغاندىال، قوراللىق كۇچلىرىنى دهرھال يوقىتىپ چىلپهڭزه ناھىيىسىدىكى

ئالغان  رتىزانالر گومىنداڭ قوشۇنلىرىدىن غهنىيمهتپا. ھهرىكهت قىلىش شارائىتى يارىتىالتتى ئهركىن

كېڭىيىپ بېرىش  ئىنقىالبىي ئۇرۇشنىڭ تىزدىن،  ياراغالر بىلهن قورالالنغان بولسىمۇ-قورال 

دورىغا بولغان ئىھتىياجى  -ئوق،  ياراغ-پارتىزانالر ئهترهتلىرىنىڭ قورال، يۇزلىنىشىگه قارىغاندا

، سۇيدۇڭ، ھوكۇمهت قۇرۇلغان  ۋاقىتلىق ئىنقىالبىيغۇلجا شهھىرىده. ناھايىتى كۇچلۇك ئىدى

چىلپهڭزه ، كۇرهلهردىن ئايلىنىپ ئوتۇپ ،سۇيدۇڭ، كۇرهلهر تېخى ئازاد قىلىنمىغان پهيتته

سۇيدۇڭنى قورشاپ ياتقان موگونتوف ، شۇنىڭ ئۇچۇن .ناھىيىسىنى ئازاد قىلىش زورۇر بولۇپ قالدى

 كۇنى ئاساسىي كۇچىنى چىپلهڭزىگه - 19ئاينىڭ  -11 يىلى -1944پارتىزانالر ئهترىتى 

چاقانبېكلهر بۇ ناھىيىدىكى ، ساقان ھاجى. ئالدى چىلپهڭزه سېپىلىنى مۇھاسىرىگه، يوتكهپ

كىشىلىك پارتىزانالر ئهترىتىنى 200ئاھالىسىدىن تهشكىللهنگهن  لوسىگوڭ، چىڭسىخوزا، داشىگۇر

 .قىلىش ئۇرۇشىغا قاتناشتى باشالپ چىلپهڭزىنى ئازاد

. دىن ئاشمايتتى500پارتىزانالرنىڭ ئومۇمى ئادهم سانى  ڭزه سېپىلىنى مۇھاسىرىگه ئالغانچىلپه

دىن ئارتۇق خىل قورالالنغان )  كىشى800( قوشۇنلىرىنىڭ بىر باتاليون  سېپىلنى گومىنداڭ، ئهمما

 بۇ باتاليوندا بىر ئىزىۋوتتىن كوپرهك ئهسهبىيلهشكهن موڭغۇل يالالنما. تۇراتتى قىسمى قوغداپ

قارشىلىق  ئۇالرغا پارتىزانالرغا ئىنتايىن غالجىرلىق بىلهن ئوت ئېچىپ، ئهسكهرلىرى بار ئىدى

تىن نوۋهت بىلهن ئوق پىلىموت ئۇچ، ئۇالرنىڭ مهرگىنى بولغان داڭقا يالىڭاچ بولۇۋېلىپ. كورسهتتى

، سېپىلنىڭ جهنۇبىي دهرۋازىسىدىن ئوق ياغدۇرۇپ بۇ ئهسهبىيلهشكهن تهلۋىلهر. چىقىراتتى

ئهسلىده پارتىزانالر دهرۋازىغا . قىيىن ئهھۋالغا چۇشۇرۇپ قويدى ارتىزانالرنىڭ ئالغا ئىلگىرلىشىنىپ

شۇنىڭ . بۇ پىالن ئهمهلگه ئاشمىدى، سېپىلغا چىقماقچى بولغانىدى شوتا بىلهن، ئوت قويۇپ

. ىدۇشمهننى ئوزىگه جهلب قىلىپ تۇرد، غهرب تهرهپتىن قاتتىق ئوق ياغدۇرۇپ پارتىزانالر، بىلهن

ئۇالر . سېپىلغا چىقىۋالدى، پارتىزانالر شهرقىي جهنۇپ تهرهپتىن ھۇجۇمغا ئوتۇپ بىر قىسىم

 سېپىل ئۇستىدىكى دۇشمهننى، ئۇستىده دۇشمهننى قوغالپ يۇرۇپ گىرهلهشمه جهڭ قىلىپ سېپىل

بوسۇپ  دىن ئوشۇق كىشى سېپىل دهرۋازىسىدىن1000پارتىزانالر ۋه خهلق ئاممىسىدىن . يوقاتتى

گومىنداڭ  .دۇشمهننى تهلتۇكۇس تازىلىدى، قالدۇق دۇشمهن بىلهن كوچا ئۇرۇشى قىلىپ، كىرىپ

ئىدارىسىنىڭ ساقچىلىرى  قوشۇنلىرىنىڭ ئىككى چېگرا مۇداپىئه روتىسى ۋه قورچاق ناھىيىلىك ساقچى

ناھىيىنىڭ قورچاق . يوقىتىلدى دهك دۇشمهن چىلپهڭزىنى ئازاد قىلىش ئۇرۇشىدا300بولۇپ 
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گومىنداڭنىڭ ناھىيىلىك پىرقه باشلىقى  ،ساقچى ئىداره باشلىقى، اۋىن ھاكىمىمۇئ، ھاكىمى

 ئهسكهر ئهسىر -دىن ئوشۇق ئوفىتسىر200، ئهمهلدارى  مهمۇرى-گه يېقىن ھهربىي100قاتارلىق 

. كوماندىرى بولۇپ ئۇچ ھهربىي ئهمهلدار ئوزىنى ئېتىۋالدى ناتاليون، پولك كوماندىرى. ئېلىندى

قول 17، ئۇرۇشىدا گومىنداڭ قوشۇنلىرىدىن ئىككى ستانكىۋوي پىلىموت اد قىلىشچىلپهڭزىنى ئاز

،  ياراغ-يان قورال غهنىيمهت ئېلىندى ۋه قورال ، ئاپتومات، ئوشۇق مىلتىق دىن200، پىلىموت

 كۇنى -20 ئاينىڭ -11چىلپهڭزه بازىرى ، شۇنداق قىلىپ. ئامبىرى قولغا چۇشۇرۇلدى  دورا-ئوق

نهچچه  10ېپىل ئۇستىده ئولگهن ئهسكهرلهرنىڭ قاتارىدا خهنزۇ پۇقراالرنىڭ س.قىلىندى ئازاد

قارشى ئۇرۇشقا  پارتىزانالرغا، بۇالر سېپىل ئۇستىگه مهجبۇرى ھهيدهپ كىرىلىپ. جهسىتى تېپىلدى

قۇچاقالشما جهڭ بولۇۋاتقان  ئهنه شۇ خهنزۇ پۇقراالردىن بىر قىسمى سېپىل ئىچىده. سېلىنغانالر ئىكهن

ئۇالر ، چۇنكى. تهسلىم بولدى ى بىلهن قولىدىكى قورالنى تاشالپ پارتىزانالرغاپهيتته ئالد

گومىنداڭچىالر ، خهنزۇ پۇقرالىرى بولغاچقا گومىنداڭنىڭ قانخورلىرىنىڭ زۇلۇمىغا ئۇچرىغان ئاددى

پارتىزانالر ئهترهتلىرى چىلپهڭزه سېپىلىنى مۇھاسىرىگه ئېلىپ  .ئۇالرنىڭمۇ ئهشهددى دۇشمىنى ئىدى

پارتىزانالر ئۇالرغا ھىچقانداق دهخلى ، نۇرغۇن خهنزۇ ئاھالىلىرى بار ئىدى سېپىل سىرتىدا، تۇرغاندا

 ئۇالردىن بىر كىشىمۇ ئولمىدى ياكى. ئۇالرنىڭ ھىچ نهرسىسىگه چىقىلمىدى، قىلمىدى  تهرۇز-

ئازاد  چىلپهڭزىنى، ئۇالردىن بهزىلىرى يهرلىك خهلقلهر بىلهن بىر سهپته تۇرۇپ. زهخىملهنمىدى

 .ش ئۇرۇشىغا مهدهت بهردىقىلى

كهيپىيات موگوتنوف پارتىزانالر ئهترىتىدىكى ئومهروف ۋه  ياخشى، مۇشۇنداق ياخشى ئىنتىزام

زىيالىيالر باشقۇرغان تهشۋىقات گۇرۇپپىسىنىڭ پارتىزانالر ئهترىتىده  نۇرمۇھهممهد باشلىق ئىققىالبىي

بۇ تهشۋىقات گۇرۇپپىسى . خىزمهتنى چىڭ تۇتقانلىقىنىڭ نهتىجىسى ئىدى  ئىدىيىۋى- سىياسى

چوڭ دهرۋازىسىنىڭ ئالدىدىكى ليۇجىخې دىگهن خهنزۇ تىجارهتچىنىڭ ئويىده  چىلپهڭزه سېپىلى

ئۇالرمۇ تهشۋىقات ،  چاقىلىرىمۇ شۇ يهرده ئىدى-ليۇجىخېنىڭ ئاكىسى ۋه باال .يېتىپ قوپتى

جىخېنىڭ ئاكىسى لىيۇ.  زهخمهتكه ئۇچرىمىدى- قوغدىشى بىلهن ھىچقانداق زىيان گۇرۇپپىسىنىڭ

شۇنچىسىنى سويۇپ يىيىشنى ، نهچچىدهك قويىدىن قانچىسى الزىم بولسا30گۇرۇپپىسىغا  تهشۋىقات

 لىيۇجىخېنىڭ ئىنىسى. تهشۋىقات گۇرۇپپىسى مۇنداق قىلىشقا ئۇنىمىدى، قېتىم ئېيتسىمۇ نهچچه

 ىن خهۋهربۇ ئىشت. ليۇجىلهننى گومىنداڭچىالر سېپىل ئىچىگه مهجبۇرىي ھهيدهپ كهتكهنىكهن

لىيۇجىلهننى  ھهسهنجانالر، مهھهممهتجان ھاجى، تاپقان تهشۋىقات گۇرۇپپىسىدىكى ئابدۇكېرىم

قاتتىق تهسىرلهندى  لىيۇجىخې بۇ ئىشتىن.  ساالمهت ئهكىلىپ قويدى-ئويىگه ساق، ئىزدهپ تېپىپ

 << مهدهنىيهت >>  يىلى ئۇرۇمچىدىكى نهنمىن-1952لىيۇجىخې . ۋه مىننهتدار بولدى

مايور ئىمىنوفالر بىلهن ، خهمىتوف فۇئاد پودپولكوۋنىك، بىنىڭ ئالدىدا كاپىتان ئومهروفكۇلۇ

سىلهرنىڭ ئهينى چاغدىكى  >> كورۇشكهن ۋه ئۇالر بىلهن قۇچاقلىشىپ، ئۇچرىشىپ قالغاندا

 .دهپ چهكسىز مىننهتدارلىقىنى ئىزھار قىلغانىدى <<ئۇنتۇيالمايمهن شهپقىتىڭالرنى مهڭگۇ

. ناھىيىده ئىنقىالبىي ھاكىمىىيهت قۇرۇلدى، قىلىنغاندىن كېيىن سى ئازادچىلپهڭزه ناھىيى

سوت ۋه تهپتىش ، ناھىيىده ھهربىي ئورگان. ناھىيىنىڭ تۇنجى ھاكىمى بولدى مهھهممهت ھاجىم

ساقچى مهھكىمىسى ، سودا ئىدارىلىرى، چارۋىچىلىق، دىھقانچىلىق، مائارىپ ،مهھكىمىلىرى
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 .سوۋىت ئىتىپاقى بىلهن بولغان ئاالقه راۋانالشتى. پ ئىشقا كىرىشتىئاپپاراتالر قۇرۇلۇ قاتارلىق

  دورا يوتكهيدىغان ۋه-ئوق،  ياراغ-چىلپهڭزه ناھىيىسى ئالدىنقى سهپ ئۇچۇن قورال

ئازاد قىلغاندىن  پارتىزانالر چىلپهڭزه ناھىيىسىنى. ئوفىتسىرالرنى يېتىشتۇرىدىغان بازا بولۇپ قالدى

سۇيدۇڭ ناھىيه بازىرى  بىر قىسمى موگوتنوفنىڭ باشچىلىقىدا، كېيىن ئۇچ قىسىمغا بولۇندى

بىر قىسمى كهڭساي پارتىزانلىرىنىڭ  .نى ئېلىش جېڭىگه قاتناشتى) ھازىرقى قورغاس ناھىيه بازىرى( 

گومىنداڭ قوشۇنلىرىنىڭ ئايرودرۇم ، بېرىپ بىر قىسمى غۇلجىغا، جهڭ قىلىشىغا ياردهم بهردى

چىلپهڭزىلىك يۇزلىگهن . قىلىش جېڭىگه قاتناشتى رىغا قورشاپ ھۇجۇمقاتارلىق تايانچ پونكىتلى

كۇرهش قهھرىمانى زىخرۇلالم . قوشۇلۇپ ئالدىنقى سهپكه ماڭدى ئهزىمهتلهر پارتىزانالر ئهترهتلىگه

ئاجايىپ قهھرىمانلىق موجىزىسى ، ناھىيىسىده دۇشمهن ئىستىھكامىنى پارتلىتىپ بىلهن بىلله جىڭ

  .مۇ شۇالرنىڭ قاتارىدا ئىدىئابدۇرېشىت ياراتقان
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  ئازاد قىلىنىشى بورتاال ناھىيىلىرىنىڭ، ئارىشاڭ

 

 توختى ئىبراھىم: ئهسهر ئاپتورى 

 كۆسهن:بوستانغا يوللىغۇچى

 

 باراقسان ئاالتاۋ جىلغىلىرىغا جايالشقان گۇزهل يايالق شهھهرلىرى -ناھىيلىرى بۇك بورتاال، ئارىشاڭ

 بۇ ناھىيىلهر سوۋىت. ه خهلق داۋالىنىدىغان بىر قانچه سۇ ئارىشىڭى بار ئىدىئۇ يهرد .ئىدى

بۇ ناھىيىلهرنى  .ئىستراتىگىيىلىك ئورنى ناھايىتى مۇھىم ئىدى، ئىتىپاقىغا يېقىن جايالشقان بولغاچقا

ى دۇشمهننىڭ ھاردۇقىنى چىقىرىپ ئوزىن بۇالر شهرق تهرهپتىن كېلىدىغان، بالدۇرراق ئازاد قىلمىغاندا

ئىلى ،  ده-بازىسى بولۇپ قېلىۋېرهتتى ئارقا سهپ تهمىنات، ئوڭشىۋالىدىغان بېكىتى

ئۇ يهرده يهنه ئىنقىالبقا . مۇمكىن بولماي قاالتتى پارتىزانلىرىنىڭ شهرق تهرهپكه قاراپ ئىلگىرلىشى

، پارتىزانلىرىنى تهقهززالىق بىلهن كۇتۇپ تۇرۇۋاتقان موڭغۇل ئىلى، قاتنىشىش ھالتىگه كېلىپ

 .ئىدى قازاق خهلقى بار، ئۇيغۇر

قوشۇنلىرىغا قارشى جهڭ  ئىلى پارتىزانلىرى كهڭساي ئهتراپىدا گومىنداڭ،  ئايدا-12يىلى -1944

خهلقى بۇلغۇنوف ئىرده باشچىلىقىدا  ئارىشاڭ ئهتراپىدىكى موڭغۇل، قىلىۋاتقان مهزگىلده بورتاال

پارتىزانلىرى قوماندانلىق شىتابى ئۇالرغا ئىلى  .موڭغۇل پارتىزانالر ئهترىتىنى تهشكىل قىلغانىدى

موڭغۇل پارتىزانالر ئهترىتى كهڭساي پارتىزانلىرىغا  . ياراغ يهتكۇزۇپ بېرىپ تۇردى-قورال

، دۇشمهن ئارقا سېپىده پارتىزانلىق ئۇرۇشىنى قانات يايدۇرۇپ ،ماسلىشىپ ئۇرۇش قىلىش ئۇچۇن

 ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدا خاربۇخ - 12الر ئۇ. لىنىيىهسىنى بۇزۇپ تاشلىدى دۇشمهننىڭ ترانسفورت

 ئهسكهرنى17ئاپتومبىلدىكى ، گومىنداڭ قوشۇنلىرىنىڭ بىر ئاپتومبىلىغا ھۇجۇم قىلىپ ئهتراپىدا

 .ئالدى قول بومبىلىرىنى غهنىيمهت،  دورا- بىر مۇنچه ئوق، بىر پىلىموت، مىلتىق17، يوقىتىپ

ئارىشاڭ ۋه بورتاالالرنى ئازاد  ،اسالشتۇرۇپكهڭساي ئۇرۇشىغا م، ئىستراتىگىيه جهھهتتىن ئالغاندا

 - ئۇزۇق، ئارقا سېپىنى بۇزۇپ تاشالپ ئۇتهينى قولغا كهلتۇرگىلى ۋه دۇشمهننىڭ، قىلغاندا

. ئازاد قىلىشقا قواليلىق ياراتقىلى بوالتتى كهڭساينى بالدۇرراق، تۇلۇكلهردىن مهھرۇم قىلىپ

ئارۇپ قاتارلىقالر بىلهن ، نائىل، ىنلېكس، كوزلوف كهڭساي ئۇرۇشىغا قوماندانلىق قىلىۋاتقان

، شۇنىڭ بىلهن. پارتىزانالرنى ئارشاڭغا ئاۋهتىشنى قارار قىلدى بىر قىسىم، مهسلىھهتلىشىپ

مهمتىمىن ئومهروف ، كىشىلىك باۋدۇن ئابدۇلال100، پارتىزانالر ئهترىتى كىشىلىك غېنى باتۇر300

كهڭسايغا كهلدى ، ۇڭدىن يولغا چىقىپسۇيد، ئهترىتى بىرلهشمه قوشۇن بولۇپ ئۇيۇشۇپ پارتىزانالر

مهمتىمىن  .ئارىشاڭغا يۇرۇش تهييارلىقىغا كىرىشتى، ئۇ يهرده بىر مهھهل جهڭ قىلغاندىن كېيىن ۋه

 .ئومهروف بىرلهشمه قوشۇنىنىڭ سىياسى يېتهكچىلىكىنى ئۇستىگه ئالدى

رىشتا مول تهجرىبىگه پارتىزانالر پارتىزانلىق ئۇرۇشى ئېلىپ بې غېنى باتۇرنىڭ قوماندانلىقىدىكى

، ئۇالردا ئىنتىزامسىزلىق، جاسارهتلىك ئهترهت بولسىمۇ، غهيرىتى ئۇستۇن ئۇنىڭ ئۇستىگه، ئىگه

ئۇالرنىڭ بۇ نۇقسانلىرىنى . قااليمىقان بولۇش ئهھۋالى خېلى ئېغىر ئىدى تۇرمۇش ئىستىلى

 ئىدىيىۋى -اسىسىي. ئاندىن بۇ ئهترهتنى غالىپ قوشۇنغا ئايالندۇرغىلى بوالتتى ،تۇزهتكهندىال
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يۇقىرى بولغان مهمتىمىن ئومهروف بىرلهشمه قوشۇنغا سىياسى يېتهكچى بولغاندىن  تونۇشى

 قىمار، ھاراق ئىچمهسلىك، قانۇنسىز چېكىملىكلهرنى چهكمهسلىك( ئالته ماددىلىق  ،كېيىن

نى پۇقراالر خهنزۇ، ئايالالرغا چېقىلماسلىق،  مۇلكىگه تهگمهسلىك-خهلقنىڭ مال، ئوينىماسلىق

ئىنسانپهرۋهرلىك ئهخالقنى  ،ئىمانىمىزنى پاك تۇتۇپ، ئوق چىقارماسلىق،  تاالڭ قىلماسلىق-بۇالڭ

پارتىزانالرغا ئومۇميۇزلۇك تهربىيىنى  ،سىياسى تهربىيه پىالنىنى تۇزۇپ چىقىپ) جارى قىلدۇرۇش

، ولساكىمكى بۇ ماددىالرغا خىالپ ئىشالردا بولىدىغان ب > بۇ سىياسى تهربىيه پىالنىدا. كۇچهيتتى

مهمتىمىن ئومهروف بۇ سىياسى تهربىيه . دهپ بهلگىلهندى <<قىلىندۇ ئولۇم جازاسىغا ھوكۇم

 غېنى باتۇر بۇ ئىشتىن ناھايىتى خۇشال. قىلىشتىن بۇرۇن غېنى باتۇرغا كورسهتتى پىالنىنى ئېالن

 .بولدى

بۇ  -، ئارىالش  دېدى ئۇ چاقچاق-،سۇيدۇڭلۇك قىزىل پاچاق دوستۇم، ياخشى قىلىپسهن -

سهن تۇزگهن ئهشۇ ئالته  ئهگهر. بهچچىغهر ئادهملىرىمنىڭ قۇلىقىنى راسا سوزۇپ تۇرۇپ ئوقۇتقىن

مهن ، ماڭا دهپ قويغىن، بولسا ئايهت رىسالهڭگه خىالپ ئىشالرنى قىلىدىغانالر كورۇلىدىغان

 !ئۇالرنى ئېتىپ تاشاليمهن

قىسقا . ى يولغا قويۇلدىبىرلهشمه قوشۇندا يۇقارقى سىياسى تهربىيه پىالن شۇنىڭدىن كېيىن بۇ

  ئىدىيه ۋه ئهخالق قىياپىتىده زور-بىرلهشمه قوشۇننىڭ سىياسى، تهربىيىدىن كېيىن مۇددهتلىك

  .قوشۇننىڭ ئىنتىزامى كۇچهيدى، ئوزگىرىش بولدى

 - 18 ئاينىڭ -12 يىلى -1944كىشىلىك بىرلهشمه قوشۇن 400 غېنى باتۇر قوماندانلىقىدىكى

، ئاقبايتال، ئوتۇپ ئاقسۇ داۋىنىنى ئىشغال قىلغاندىن كېيىن قىلىقمازار ئار، كۇنى داشىگۇر

سهنتهيگه بېرىشقا ئىمكانىيهت يار بهرمىگهندىن . سهنتهيگه بارماقچى بولدى سىمپىتوزا ئارقىلىق

  كۇنى-19 ئاينىڭ -12ئۇ يهردىكى دۇشمهننى يوقاتتى ۋه ، شىۋىرتىغا ھۇقۇم قىلىپ ،كېيىن

شۇ چاغدا  .اشچىلىقىدىكى مۇڭغۇل پارتىزانالر ئهترىتى بىلهن ئۇچراشتىئارىشاڭ ئهتراپىدا ئىرده ب

. مۇداپىئهده تۇراتتى ئارىشاڭ ناھىيه بازىرىدا گومىنداڭ قوشۇنلىرىنىڭ بىر كۇچهيتىلگهن روتىسى

ساقچى بارلىقىنى -ھهربىي  نهچچه300پارتىزانالر تۇتۇۋالغان گومىنداڭ تېلىفونىستى بۇ يهرده 

بىرلهشمه قوشۇنى بىلهن موڭغۇل پارتىزانالر   باتۇر قوماندانلىقىدىكى پارتىزانالرغېنى. ئېيتىپ بهردى

 .ناھىيه بازىرىغا ھۇجۇم باشلىدى  كۇنى ئارىشاڭ- 20 ئاينىڭ -12ئهترىتى 

بىر . پارتىزانالرنىڭ ھۇجۇمىغا قاتتىق قارشىلىق كورسهتتى دۇشمهن پىلىموت ئوت كۇچى ئارقىلىق

نهچچىسى قۇربان 10لغان شىددهتلىك ئېلىشىشتا پارتىزانالردىن قى  كۇندۇز داۋام-يېرىم كېچه 

دۇشمهن ئهسكهرلىرى قورچان ناھىيىلىك ، قۇچاقالشما ئۇرۇشتىن كېيىن ئاخىر قاتتىق. بولدى

 كۇنى ناھىيىلىك ھوكۇمهت -22 ئاينىڭ -12پارتىزانالر . قامىلىپ قالدى ھوكۇمهت ئىچىگه

ئۇ يهردىكى قالدۇق دۇشمهننى تولۇق ، پ كىرىپشىددهتلىك ھۇجۇم بىلهن باستۇرۇ ئىدارىسىگه

 ئارىشاڭنى ئازاد قىلىش. شۇنىڭ بىلهن ئارىشاڭ ناھىيىسى پۇتۇنلهي ئازاد قىلىندى .يوقاتتى

تۇرغان  ئارىشاڭ ناھىيه بازىرىنى قوغداپ، دىن ئارتۇق ئادىمى يوقىتىلدى70ئۇرۇشىدا دۇشمهننىڭ 

ناھىيىسىگه قېچىپ  هسكهرلىرىنى باشالپ بورتاالگومىنداڭ قوشۇنىنىڭ روتا كوماندىرى قالغان ئ

 ساقچىالر -قىسىم ھهربى ئارىشاڭ ناھىيىسىنىڭ قورچاق ھاكىمى ۋاڭ بىڭشىياڭ ره بىر. كهتتى
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بىر قىسىم ئوق غهنىيمهت  توت ئاپتومات ۋه، مىلتىق290، سهككىز پىلىموت، ئهسىرگه ئېلىندى

ئارىشاڭ ناھىيىسىنىڭ ۋاقىتلىق  ۇجهپ، ئارىشاڭدا ئىنقىالبىي ھاكىمىيهت قۇرۇلۇپ. ئېلىندى

 .مهسئۇللىقىغا تهيىنلهندى

بازىرىنى ئازاد قىلىش ئۇرۇشىدا پارتىزانالر بىرلهشمه قوشۇنىنىڭ كوماندىرى غېنى  ئارىشاڭ ناھىيه

قوۋۇرغىسىدىن ، پىلىموتتىن ئېتىلىپ چىققان بىر ئوق مۇرىسىدىن كىرىپ. يارىالندى باتۇر

 ،ۋاقتىدا غۇلجىغا ئهۋهتىلىپ داۋالىتىلغاچقا، هتكهن بولسىمۇقان كوپ ئېقىپ ك. كهتتى چىقىپ

 .ھاياتى ئامان قالدى

ئارىشاڭ ناھىيه بازىرىنى پارتىزانالرنىڭ   دىۋىزىيىسىنىڭ كوماندىرى لى يۇشياڭ-7گومىنداڭ زاپاس 

 - 12، غۇلجىغا بارىدىغان يولنى راۋانالشتۇرۇش ئۇچۇن ئاقسۇ داۋىنى ئارقىلىق، قولىدىن تارتىۋېلىپ

ئارىشاڭ تهرهپتىكى ئۇرۇش ، كوماندىرى خۇشېڭياڭنى بورتاال  كۇنى مۇئاۋىن دىۋىزىيه-28ئاينىڭ 

شۇ جايدىكى ئهسكىرى كۇچ بىلهن بورتاال . قوماندانلىق قىلىشقا ئهۋهتتى ئىشلىرىغا بىر تۇتاش

بازىرىنى  بازىرىدىكى مۇھىم نۇقتىالرنى تۇتۇپ تۇردى ۋه بىر بايالىيون ئهسكهر بورتاال ناھىيه ناھىيه

يۇشياڭدىن ئىككى  لى، بىر باتاليون ئهسكهر بىلهن ئارىشاڭغا ھۇجۇم قىلىش ئۇچۇن، ساقالش

 - 11 ئاينىڭ -1يىلى  -1945لى يۇشياڭ . باتاليون ئهسكهر كوپهيتىپ بېرىشنى تهلهپ قىلدى

ىرلهپ ۋه ئارىشاڭغا قاراپ ئىلگ كۇنى بىر باتاليون ئهسكىرى كۇچىنى بورتاال ناھىيه بازىرىغا كىرىش

 - 14،  كۇنى شىياۋيىڭپهننى-12ئاينىڭ  -12بۇ گومىنداڭ قوشۇنى . ھۇجۇم قىلىشقا ئهۋهتتى

 كۇنى -17. خاربۇتقا قاراپ ئىلگىرلىدى  كۇنى-16، كۇنى الۋشاۋفاڭنى ئىشغال قىلدى

شىياۋيىڭپهنگه چېكىنىشكه ، زهربه بېرىشىگه ئۇچراپ خاربۇتتىكى پارتىزانالرنىڭ شىددهتلىك توسۇپ

، يهردىكى گومىنداڭ قوشۇنى خاربۇخ ئهتراپىدا توسۇلۇپ قېلىپ شۇنىڭ بىلهن بۇ.  بولدىمهجبۇر

 .ئىلگىرلىيهلمىدى زادىال

پارتىزانلىرى ۋه ئىرده باشچىلىقىدىكى موڭغۇل پارتىزانالر ئهترىتى  ئىلى،  كۇنى-18ئاينىڭ -2

گومىنداڭ ، شياۋيىڭپهنلهرگه ھۇجۇم قىلدى، خاربۇخ، بازىرىدىن چىقىپ ئارشاڭ ناھىيه

پارتىزانالرنىڭ شىددهتلىك ھۇجۇمى ئالدىدا ھهر قهدهمده مهغلۇپ بولۇپ ئارقىغا  قوشۇنلىرى

 بورتاال ناھىيه بازىرىنى ساقالپ تۇرغان گومىنداڭ قوشۇنلىرى ۋهزىيهتنىڭ .چېكىندى

قاتارلىق   مۇلۇك-مال،  ئاپتومبىلغا يېقىن ئاشلىق100، قامالشمايۋاتقانلىقىنى مولچهرلهپ

 - 2شۇسۇڭتاۋ  بورتاال ناھىيىسىنىڭ قورچاق ھاكىمى. نى بۇالپ جىڭغا قاراپ قاچتىنهرسىلهر

قىسىم ئاممىنى   كۇنى كېچىسى قورچاق ناھىيىلىك ھوكۇمهت خادىملىرى ۋه بىر- 19ئاينىڭ 

ناھىيه بازىرىنى ئازاد   كۇنى پارتىزانالر بورتاال-2 ئاينىڭ -2. باشالپ شىخوغا قاراپ قاچتى

 مۇلكىنى ئېنىقالش ۋه -ھوكۇمىتىنىڭ مال ڭنىڭ بورتاال ناھىيىلىكشۇ كۇنى گومىندا.قىلدى

، ئايمهمهت، خهلىپ، ئومهر ئاخۇن، نامجىل، ئۇرايىم كومىتېت. ئوتكۇزۇۋېلىش كومىتېتى قۇرۇلدى

بورتاال ناھىيىلىرىنىڭ ئازاد قىلىنىشى گومىنداڭ قوشۇنلىرىنىڭ ، ئارىشاڭ. دورجىالردىن تهركىپ تاپتى

 پارتىزانالرنىڭ، انچ پونكىتلىرىغا ياردهم بېرىش پىالنىنى مهغلۇپ قىلدىشهھىرىدىكى تاي غۇلجا

شىخوالرغا  ،ئۇتهيلهرنى ئازاد قىلىش ۋه جىڭ، شهرق تهرهپكه قاراپ غهلبىسىرى ئىلگىرلهپ سهنتهي

  .غهلبىلىك يۇرۇش قىلىشقا يول ئېچىپ بهردى
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 ھېكايىسى «نازىركوم»نىڭ

  كۆكئالىپ ۋهلى كېرىم

  ۇاليىمم:بوستانغا يوللىغۇچى

بولۇش سۈپىتى بىلهن مهملىكىتىمىز  شوخ ئوينىلىدىغان خهلق ئۇسۇللىرىنىڭ بىرى، نازىركوم ئۆزگىچه

 .ئاشۇرماقتا سهنئىتىنىڭ شۆھرىتىنى ئۇيغۇر ئۇسۇل، ۋه خهلقئارا سهھنىلهرده جهۋالن قىلىپ

--------------------------- 

نىڭ بىرىكىشىدىن تۈزۈلگهن ئاتالغۇ دهپ دىن ئىبارهت ئىككى سۆز<كوم> ۋه<نازىر> نى<نازىركوم>

شۇنداق  بۇ ئۇسۇلنىڭ زادى قايسى دهۋرده پهيدا بولغانلىقىنى ۋه نېمه سهۋهپتىن،بهرگىنىمىزده  تهبىر

نازىركوم ئۇسۇلىنى ئۇزاق  بىز. ئاتالغانلىقىنى ھهرقانچه قىلىپمۇ توغرا چۈشهندۈرۈپ بهرگىلى بولمايدۇ

چارۋىچىلىق ئادهتلىرىنى ئۇسۇل شهكلىده ئهڭ  دائىي ئوۋچىلىق ۋهئۇيغۇرالرنىڭ ئىپتى،تارىخقا ئىگه 

نىڭ بىرىكىشىدىن <كوم> بىلهن<نازىر> پارسچه ئۇنىڭ نامى،دهيمىزيۇ،ياخشى ئىپادىلىگهن

ئهگهر بۇ ئۇسۇلنىڭ نامى . پىكىرنى ئوتتۇرغا قويىدىكهنمىز بىرىگه زىت-كهلگهن دهپ بىر

سۇلنىڭ تارىخى پارس تىلى ۋه ئهدهبىياتى بۇ ئۇ،شهكسىزكى ،پارسچىدىن كهلگهن بولسا

ئهسىرلهرگه -17-16قاتتىق تهسىر قىلغان ئۇيغۇرالرنىڭ مهدهنى تۇرمۇشىغا

ئىپتىدائىي ئوۋچىلىق تۇرمۇش ئادهتلىرى >نازىركومدهك بۇنداق تارىخى شارائىتتا،ھالبۇكى.تاقىلىدۇ

ىشى ھهرگىز مۈمكىن ئۇسۇلنىڭ خهلق ئارىسىدا پهيدا بولۇپ قېل قهدىمكى<ئهكس ئهتتۈرۈلگهن

 ؟قالغان دهپ ئاتىلىپ<نازىركوم> تارخقا ئىگه بۇ ئۇسۇل نىمه سهۋهپتىن ئۇزاق، ئۇنداقتا ، ئهمهس

 ،ماتېريالالر بىلهن بىرلهشتۈرگىنىمىزده تۇرپاندىكى پېشقهدهملهرنىڭ ئېيتىپ بهرگهنلىرىنى تارىخى

، ئاالھىده تىلغا ئېلىنغاندهپ <لهكچىن> دا<تىلالر دىۋانى تۈركىي> دېگهن بۇ نام<نازىركوم>

يىلى شېڭ شىسهي -1933، خانلىقىنىڭ ۋه تۇرپان ۋاڭلىرىنىڭ ئاستانىسى بولغان شهرقى چاغاتاي

 ھاجى بىلهن بولغان ئۇرۇشتىن كېيىن كۆيدۈرۈپ ۋهيران قىلىۋهتكهن لۈكچۈن خوجىنىياز

 ڭى ئىمىنتۇنجى ئهۋالت تۇرپان ۋا،)ھازىرقى پىچان ناھىيىسىنىڭ لۈكچۈن بازىرى(شهھىرىده

 .دهۋرىده پهيدا بولغان ۋه ئهتراپقا كېڭهيگهن)1778_1696(خوجا

 :مۇنداق نازىركوم ئۇسۇلىغا يوشۇرۇنغان ھېكايه

تهرغىباتى <جهۋھىرى سۈلۈك> بوۋىسىدىن تارتىپ تۇرپان ئويمانلىقىدا ئىشقىيهچىلهرگه مايىل-ئاتا

يىللىرى -1720)ئىمىن ۋاڭ( سوپىتوپلىۋالغان ئىمىن بىلهن شۇغۇللىنىپ ئهتراپىغا نۇرغۇن مۇرىت

تارتىپ پىچاننىڭ چىقتىمغىچه بولغان يهرلىرىگه ھۆكۈمىنى جارى  قاراغوجىدىن، ئهتراپىدا ئاستانه

بۇ چاغ . ئۇنىڭ ئورنىغا بهگ بولغان، لۈكچۈن خانى ئهھمهت باقىبهگنى ئۆلتۈرۈپ قىلىپ كېلىۋاتقان

 قورچاق ھاكىمىيهت،قارام بولغانجهنۇبىي شىنجاڭ رايونى جۇڭغار خانلىقىغا تولۇق  دهل

سۇاللىسىگه  قۇمۇل رايونى چىڭ،ئىشقىيهچىلهرنىڭ قولىدىن ئىسھاقىيهچىلهرنىڭ قولىغا ئۆتكهن

، بۆلۈنۈپ كهتكهن كىچىك بۆلۈنمه ھاكىمىيهتلهرگه-تۇرپان رايونى بولسا كىچىك؛ بهيئهت قىلغان

مهيدىغان رايونغا ئايلىنىپ قالغان ئۈزۈل ئۇرۇش، چىڭ سۇاللىسى بىلهن جۇڭغار خانلىقى تالىشىدىغان

تۇرپاندىكى بۆلۈنمه ھاكىمىيهتلهر ،مۇشۇنداق كهسكىن ۋهزىيهتته مانا.ئاچقۇچلۇق مهزگىل ئىدى

خانلىقىنى ھىمايه قىلىش ياكى چىڭ سۇاللىسىگه بهيئهت قىلىشتهك ئىككى خىل  ئارىسىدىمۇ جۇڭغار
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چىڭ سۇاللىسىنى ھىمايه ،قارشى تۇرۇپبۇ چاغدا ئىمىن خوجا جۇڭغارالرغا . بار ئىدى تالالش يولى

 يىلى يازدا قۇمۇلدىن ئۆتۈپ تۇرپانغا كېلىپ-1720چىڭ سۇاللىسى . يولىنى تاللىۋالغان قىلىش

 بۇ. ئۇزاق ئۆتمهي بارىكۆلگه قايتىپ كهتكهن،جۇڭغارالرنى قارا شهھهرگىچه سۈرۈپ بارغان

شهھىرىنى  لۈكچۈن،الپ كېلىپپۇرسهتتىن پايدىالنغان جۇڭغارالر ناھايىتى زور ئاتلىق قوشۇن باش

كۈنلۈك قامال  40. ئىمىن خوجا پۇقرالىرىنى تهشكىللهپ دۈشمهنگه قارشى تۇرغان. قورشىۋالغان

يېڭىپ دۈشمهننى  ئادهم كۈچى يېتىشمهسلىكتهك ئېغىر قىيىنچىلىقالرنى، ئاچلىق،جهريانىدا

ئىمىن .نه كهلگهنپىچان تهۋهسىگه يه ئۇزاق ئۆتمهي چىڭ سۇاللىسى لهشكهرلىرى .چېكىندۈرگهن

قىزغىن قارشى ئالغان ۋه چىڭ سۇاللىسىگه  خوجا پۇقرالىرىنى باشالپ چىڭ سۇاللىسى لهشكهرلىرىنى

بۇرۇندىن ئىتائىتى كۈچلۈك بولغان ئهزىز خوجا جۇڭغار  جۇڭغار خانلىقىغا. تهۋهلىك بىلدۈرگهن

ئاندىن ئۇچقا ، گهتهۋه ئاھالىنى باشالپ دهسلهپته قارا شهھهر ئاتلىقلىرى بىلهن بىرگه ئۆزىگه

 دهپ<ئۇچتۇرپان> ئاتالغۇسى قوشۇلۇپ<تۇرپان> دىگهن نامغا<ئۇچ> شۇنىڭ بىلهن. كۆچكهن

  .ئاتىلىشقا باشلىغان

ناھايىتى  تارىخ سهھنىسىگه چىققان ئىمىن خوجا،مانا مۇشۇنداق مۇرهككهپ تارىخى شارائىتتا

قىلىپ پۇقرانىڭ  ئۇ قانداق.بىلىملىك ھهم تهدبىرلىك كىشى بولغان،سۆزمهن ،زېرهك،ئهقىللىق 

تالالپ ئولتۇرماي ئهمهلگه  ئۆز مهقسىتىنى ۋاسته، قانداق قىلىپ خانغا يېقىشنى،كۆڭلىنى ئېلىشنى

 .ئاشۇرۇشنى ياخشى بىلهتتى

 دهپ ئاتىلىدىغان بىر خىل كۈي<گۇممۇڭ گۇم>رايونىغا كهڭ تارقالغان ئهنه شۇ چاغالردا تۇرپان

تارتىپ  ئهجداتلىرىمىزنىڭ تا ئوۋچىلىق دهۋرىدىن. ىلىنغانئۇنىڭغا شوخ ئۇسۇل تهڭكهش ق،بولۇپ

كۈيگه ئۇسۇل  ئادهتلىرى بۇ-ئولتۇراق ھاياتقا ئۆتكىچه بولغان ئۇزاق ئهسىرلىك تۇرمۇش ئۆرپ

 .شهكلىده سىڭىپ كهتكهن

كىشى قاتتىق  ئهمما بۇ ئۇسۇلغا ھهممه،بۇ شوخ كۈيگه ئۇسۇل ئوينىيااليدىغانالر ساناقلىقال بولسىمۇ

ئوينىيااليدىغانالرنىڭمۇ ئهل ئارىسىدا  بۇ كۈيگه قهامالشتۇرۇپ ئۇسۇل. ھهۋهس قىلغان،نقىزىققا

، قىزىقچىسى ھهم ئۇسۇلچىسى ناسىر ئىسملىك ئوتتۇرا بوي بۇ ئۇسۇلنى ئوردا. ئابرويى يۇقىرى بولغان

 ئۇ. تۇرىدىغان كىشى ھهممىدىن ياخشى ئويناپ ئهلگه تونۇلغان چىرايىدىن شوخلۇق تۆكۈلۈپ

بارىكالال -ھۇششهرره، ئۇسۇلغا چۈشكهنده مهيداندا شۇ ھامان ئالقىش ياڭرىغان غا<ڭ گۇمگۇممۇ>

  ياشقىچه70بۇ كىشىنىڭ نامىنى يهتته ياشتىن ،تۇماقالر ئاسمانغا ئېتىلغان، يهتكهن پهلهككه

 .ھهممىسى بىلگهن

دا ئىمىن دهل مانا شۇ چاغ .چىڭ سۇاللىسى قوشۇنى شۇ چاغدا تۇرپاندا بىر مهزگىل تۇرۇپ قالغان

. يۇرت ئهھلىگه داستىخان سالغان ،خوجا چوڭ ئوغلى نۇرمۇھهممهت خوجىنىڭ خهتنه تويىنى قىلىپ

كېيىن ساقايغان ،گىرىپتار بولغان ئىمىن خوجىنىڭ بۇ ئوغلى كىچىك چېغىدا پالهچ كېسىلىگه

ئىمىن خوجا تۇنجى پهرزهنتى  .ئاران ماڭااليدىغان بولغان-ئالچاڭالپ ئاران، بولسىمۇ

ھهرقانداق بىر ئادهمنىڭ ئوغلىنىڭ .كۆرىدىكهن بۇ ئوغلىنى تولىمۇ ياخشى، اچقىمىكىنبولغ

نۇرمۇھهممهت خوجىنىڭ خهتنه .قىلىشىغا يول قويمايدىكهن مېيىپلىكىنى تىلغا ئېلىشىغا ۋه مهسخىره

بۇنداق بىرهر كۆڭۈل ، تاالش بولۇپ-يۇرتتا ئۇزاقتىن بۇيان ئۇرۇش ،تويى چوڭ ئۆتكۈزۈلگهنلىگى
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ئۇسۇلچىالر . ئۆتكۈزۈلۈپ باقمىغانلىغى تۈپهيلىدىن قالتىس قىزىپ كهتكهن  پائالىيىتىئېچىش

غا <گۇممۇڭ گۇم>بىر چاغدا سۇنايچى پهدىنى. قېلىشماي ئۇسۇل ئويناشقان بىرىدىن-بىر

 ناغرىچىالرمۇ ناھايىتى چاققانلىق بىلهن رىتىمى تېز بۇ پهدىگه چېلىشقا، ھامان يۆتكىگهن

ئوينىيااليدىغانلىرى  غا < گۇممۇڭ گۇم> ئۇسۇل ئويناۋاتقانالردىنمهيداندا . باشلىغان

تاماشا كۆرۈۋاتقان خااليىق  بۇ چاغدا. ئوينىيالمايدىغانلىرى مهيداندىن چۈشۈپ كهتكهن،ئويناپ

ناسىر ئۇسۇلچى مهيدانغا ،ۋاقىرىشى بىلهن تهڭ  دهپ<!ئوينا! ئوينا! ناسىر! ھه>:ئىچىدىن بىرى

ئۇنىڭ لىكىلداپ . بىلهن ئۇسۇل ئويناشقا باشلىغان  ھهرىكهتلىرىچۈشۈپ ناھايىتى قىزىقارلىق

چاققانلىق ۋه ئهپچىللىك بىلهن يۆتكىلىپ ھهرىكهت  ،كۆز ھهركهتلىرى، ئېتىلىۋاتقان قېشى

 .كۆرىۋاتقانالرنى ئۆزىگه جهلپ قىلغان قىلىۋاتقان پۇت ۋه قوللىرى تاماشا

ئۇنىڭ ئۈستىگه بىر . ىشلىرىنى كۆپ كۆرگهنخىل قىلم ئهسلىده ناسىر ئوردىدا ئىمىن خوجىنىڭ ھهر

ئۇسۇل .يوقىالڭ ئىشالر تۈپهيلى ئۇنىڭغا قاتتىق دهشنهم بهرگهن نهچچه كۈن ئىلگىرىال ئىمىن خوجا

، دېيهلمىگهن. ئاچچىقى تۇتقان، يادىغا مانا مۇشۇ ئىشالر كېلىشى بىلهن تهڭ ئويناۋاتقان ناسىرنىڭ

ئىمىن خوجىنىڭ ،ان ئۇسۇلغا سىڭدۈرۈپبولغانلىرىنىڭ ھهممىسىنى ئويناۋاتق دېمهكچى

 غا يېڭىچه< گۇممۇڭ گۇم> شۇنىڭ بىلهن ئۇ. خهلقىئالهمگه پۇر قىلماقچى بولغان قىلمىشلىرىنى

ئۇ ئۇسۇلىدا خۇددى پالهچ بولغان نۇرمۇھهممهت خوجىغا .شهكىللهرنى كىرگۈزۈپ ئويناشقا باشلىغان

، ىدا ئاغزىنى كالچايتىپگاھ،مايماقالپ ماڭسا گاھىدا، ئوخشاش گاھىدا ئالچاڭالپ

تاماشا كۆرۈۋاتقانالر . مۇبالىغىلهشتۈرۈپ دوراپ ئويناشقا باشلىغان كېكهچلىگهنلىرىنى ناھايىتى

 ،بارىكالال سادالىرى پهلهككه يهتكهن،ھهرىكهتلىرىگه ئۈچهيلىرى ئۈزۈلگىچه كۈلۈشكهن ئۇنىڭ بۇ

. ۋاقىراشالر ئهۋجىگه چىققان دېگهن<قاينا ناسىرگۇم>،<ئوينا ناسىرگۇم> .بۆكلهر ئاسمانغا ئېتىلغان

ھهجۋىي ئۇسۇل ھهرىكهتلىرى بىلهن  ئويۇن كۆرۈۋاتقان ئىمىن خوجا ناسىر ئۇسۇلچىنىڭ ھهر خىل

ئهمما توينى قىزىتىپ ، غهزهپتىن يېرىلغۇدهك بولغان ئۆزىنى ۋه ئوغلىنى ھاقارهتلهۋاتقانلىغىنى بىلىپ

ناسىر تاكى توي . شكه ئامالسىز قالغانمهيداندىن چۈشۈرىۋىتى ئۇسۇل ئويناۋاتقان ناسىرنى

ئۇنىڭ قىلمىشلىرىنى پۇخادىن چىققۇچه مهسخىره ، ۋه ئۇنىڭ ئوغلىنى ئاخىرالشقىچه ئىمىن خوجىنى

دېگهن پهدىنىڭ خهلق تىلىدىكى ئاتىلىشى <گۇممۇڭ گۇم> ئېتىبارهن شۇنىڭدىن.قىلغان

 ناسىرچه گۇممۇڭ گۇم)<ناسىرگۇم> ،دهپ ئهمهس<گۇممۇڭ گۇم> باشلىغان ھهمده ئۆزگىرىشكه

قايسىسىغا > مهشرهپلهرده-بهزمه، سۇنايچىالر مۇراسىم، ناغرىچى. دهپ ئاتالغان)دېگهن مهنىده

غا دهپ جاۋاپ بېرىشىدىغان <ناسىرگۇم>: كىشىلهر ئىككىلهنمهيال، دهپ سوراپ قالسا<؟چالىمىز

 ئىمىن خوجا بۇنىڭدىن ئهنسىرىگهن. ئهۋج ئالغان كۈنگه-بۇ خىل كهيپىيات كۈندىن. بولغان

لېكىن خهلق ئۆز باغرىدىن كۆكلهپ ،يوشۇرۇن ئۆلتۈرۈۋهتكهن ئۇزاق ئۆتمهيال ناسىر ئۇسۇلچىنى

 ئۇسۇلچى ناسىرنىڭ ئىسمىنى ئۆزلىرى ئهڭ ياخشى كۆرىدىغان قهيسهر يۈرهك،چىققان مهردانه

 لهنزامانالرنىڭ ئۆتۈشى بى. دهپ ئاتىغان<ناسىر گۇم> ئۇنى،ئات قىلىپ پهدىسىگه<گۇممۇڭ گۇم>

 بولۇپ قالغان ۋه ھازىرقى<نازىركوم> دېگهن نام تاۋۇش ئۆزگىرىشى ياساپ<گۇم ناسىر>

 )تۈگىدى).كۈنىمىزگىچه يېتىپ كېلهلىگهن

  .سان-5يىل -2006<شىنجاڭ ياشلىرى>:مهنبه
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  قاتارلىق ئىسىمالرنىڭ" شيوڭنۇ"قهدىمقى خهنزۇچه ماتىريالالردىكى 

  قهدىمقى ئۇيغۇرچىدىكى تهرجىمىسى

  )لغۇسىنىڭ قهدىمقى ئۇيغۇرچىدىكى ئاتىلىشىھون ئاتا(

  

  ۇشۇرهياسىن :ئاپتۇرى

 :بوستانغا يوللىغۇچى

ۋه ئۇنىڭ " الى�شۇهنزاڭنىڭ تهرجىمى"ماقالىده خهنزۇ تىلدىكى  بۇ: قىسقىچه مهزمۇنى

خهنزۇچه ئهسلى تېكىست ۋه ئۇيغۇرچه ، تىلى تهرجىمىسىگه ئاساسهن ئهسىردىكى ئۇيغۇر-10

ئۇيغۇرچىغا تهرجىمه قىلغۇچىنىڭ خهنزۇچه مهنبهلهردىكى ،سېلىشتۇرۇلۇپ تېكىستنىڭ مهزمۇنىنى

قهدىمقى مىللهتلهرنىڭ ئىسمى ۋه جۇغراپىيىلىك نامالرغا بولغان چۈشىنىشى  قاتارلىق"شيوڭنۇ"

 .اكىمه قىلىنىدۇهقهدهمده مۇ دهسلهپكى

جوۋ دهۋرىده ئۇالر . ئوخشىمىغان نامالردا تىلغا ئېلىنغان تارىختا شيوڭنۇالر خهنزۇچه ماتىريالالردا

خهن دهۋرلىرىدىن ، چىن، جهنگو، "دى، روڭ"چۇنچيۇ دهۋرىده  ،"شيهنيۈن، شۈنيۈ،خۇنيى"

. دهپ ئاتالغان" شيوڭنۇ"خهن دهۋرلىرىدىن بۇيان ئادهتته ، چىن ،"شيوڭنۇ"ياكى " خۇ"بۇيان 

هۋرىدىكى چۇنچيۇ د، شيهنيۈنلهر، شۈنيى، خۇنيى، دهۋرلىرىدىكى گۇيفاڭ جوۋ، شاڭ"ۋاڭ گوۋېي 

ئهمىليهتته ، هممىسى شيوڭنۇالر بىلهن بىر ئۇرۇقتىنهجهنگو دهۋرىدىكى خۇالرنىڭ  دىالر ۋه، روڭ

خهنزۇالر  نى' يى'دىكى ' خۇنيى'ۋه ' فاڭ'دىكى ' گۇيفاڭ'" ئۇ يهنه . دهپ قارايدۇ"مىللهتتۇر بىر

ا قهدىمىي مىللهتلهر باشق ئاسىيا قۇرۇقلىغىدىكى-ئۇنداقتا ياۋرو. دهپ قارايدۇ" ئۆزلىرى قېتىۋالغان

ۆججهتلهر بىزنى هتىلىدىكى  قهدىمىي ئۇيغۇر، هتتههبۇ جه؟ الرنى قانداق ئاتىغان"شيوڭنۇ"

 .ئىنتايىن قىممهتلىك يىپ ئۇچى بىلهن تهمىنلهيدۇ

تهرجىمىسى  ۋه ئۇنىڭ قهدىمكى ئۇيغۇر تىلىدىكى" الى�شۇهنزاڭنىڭ تهرجىمى"ماقالىده خهنزۇچه  بۇ

ناملىق " بىتىگ ارىنىڭ يورىغىن ئۇقىتماق سى ئېن چىن تىگمه نومبۇدساتۋا سامىتسو ئاچ"

بۇ ، سېلىشتۇرۇلۇپ خهنزۇچه ئهسلى تېكىستى بىلهن ئۇيغۇرچه تهرجىمىسى،تهرجىمىسىگه ئاساسهن

قاتارلىق قهدىمقى مىللهتلهر ۋه  "شيوڭنۇ"كىتاپنىڭ قهدىمقى ئۇيغۇرچىغا تهرجىمه قىلغۇچىسىنىڭ 

بىشارهت بهرگهن ئېتنىك مهنبه مۇناسىۋىتى  ىمه قىلىش جهريانىداجۇغراپىيىلىك نامالرنى تهرج

 .لىل قىلىنىدۇهته هققىدىكى چۈشىنىشى دهسلهپكى قهدهمدهه

 خاتىرىلهر خهنزۇچه ماتىريالالردىكى شىمالدىكى مىللهتلهرگه ئائىت .1

ۇچه خهنز. بۇددا كاالنى تهرجىمان ۋه، هتاڭ سۇاللىسىدىكى شۇهنزاڭ ئېلىمىزدىكى داڭلىق سهييا

توغرىسىدىكى ئهڭ بالدۇرقى شۇنداقال  اياتىهشۇهنزاڭنىڭ " الى�شۇهنزاڭنىڭ تهرجىمى"يېزىلغان 

جىلدى شۇهنزاڭنىڭ شاگىرتى خۇيلى  5بۇ كىتاپنىڭ ئالدىنقى . ئهڭ تهپسىلى خاتىرىدۇر

ئورىگىنال پۈتكهندىن كېيىن ، يېزىلغان بولۇپ شۇهنزاڭنىڭ نوم ئېلىپ كېلىش سهپىرىگه ئاساسهن

خۇيلى ئۆلۈش ئالدىدا ئاندىن مۇخلىسلىرىغا بۇ . كۆرسىتىلمىگهن ى ساقلىنىپ باشقىالرغامهخپ

) يىلى- 688مىالدى (يىلى -4ۋۇزېتيهن چۇيگوڭنىڭ . ئاشكارىالشنى بۇيرۇغان كىتاپنى ئهلگه

 جىلد 5ئۆزى يهنه ،  جىلدنى پىششىقالپ ئىشلهپ5بىر شاگىرتى يهنزوڭ بۇ  شۇهنزاڭنىڭ يهنه
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شامېن خۇيلى " جىلد قىلىپ 10جهمى ، ) جلىد5تاپنىڭ ئارقىسىدىكى كى يهنى بۇ(تۈزۈپ 

اياتى پائالىيهتلىرى هكىتاپتا شۇهنزاڭنىڭ . دهپ نام بېرىدۇ" يهشمىسى يهنزوڭ، نۇسخىسى

 مىالدى(يىلىغىچه -19يلىدىن - 3بولۇپمۇ شۇهنزاڭنىڭ تاڭجېنگۇهننىڭ ، خاتىرىلهنگهن تهپسىلى

 غهربىي، تانغا بېرىپ نوم ئېلىپ كېلىش سهرگۈزهشتىسىىندىسه) يىلىغىچه-645يىلىدىن -629

قايتقاندىن كېيىنكى  هرقايسى جايلىرىدا كۆرگهن ئاڭلىغانلىرى ۋه دۆلىتىگههىندىستاننىڭ هرايون ۋه 

بۈيۈك تاڭ غهربىي رايون " بۇ كىتاپ ۋه شۇهنزاڭنىڭ يهنه بىر ئهسىرى. ۋالالر خاتىرىلهنگهنهئه

جۇغراپىيىسى ۋه مهدهنىيىتى ، تارىخى ىندىستاننىڭهي رايون ۋه بىزنىڭ بۈگۈن غهربى" تهزكىرىسى

 .قىممهتلىك ماتېرىيال بوالاليدۇ هتتههقاتارلىقالرنى تهتقىق قىلىشىمىز جه

ياپونچه قاتارلىق كۆپ خىل تىلالرغا ، ئىنگىلىزچه "الى�شۇهنزاڭنىڭ تهرجىمى"ئهسىردىن بۇيان -19

قهدىمقى ئۇيغۇر . رىپىدىن كهڭ تهتقىق قىلىندىئالىملىرى ته هرقايسى دۆلهتهتهرجىمه قىلىنىپ 

ئهسىرده بۇ ئهسهرنىڭ -10نىڭ تېپىلىشى مىالدى "الى�شۇهنزاڭنىڭ تهرجىمى" يېزىقىدا يېزىلغان

 .بىر ئۇيغۇر ئالىم تهرىپىدىن تهرجىمه قىلىنغانلىغىنى بىلدۈرىدۇ ئهينى دهۋردىكى

تاڭ ، ڭ ئۇدۇنغا قايتىپ كېلىپشۇهنزا) يىلى-644مىالدى (يىلى -18جېنگۇهننىڭ  تاڭ تهيزوڭ

جېنگۇهننىڭ . ۋالىنى دوكالد قىلىدۇهئۆزىنىڭ ۋهتهنگه قايتىش ئه، مهكتۇپ يولالپ تهيزوڭغا

 نىڭ بېشىدا شۇهنزاڭ چاڭئهنگه يېتىپ بېرىپ داغدۇغىلىق قارشى) يىلى-645مىالدى ) يىلى-9

غهربىي يۇرتنىڭ  ڭ تهيزوڭتا. ئايدا شۇهنزاڭ تاڭ تهيزوڭ بىلهن دىدار مۇالقات بولىدۇ- 2. ئېلىنىدۇ

شىمال . تهدبىر پىكىرلهرنى بېرىدۇ قا نۇرغۇنهشا، ۋالىنى سورىغاندا شۇهنزاڭ سۇدهك جاۋاپ بېرىپهئه

تاڭ تهيزوڭنىڭ بېشىنى ئاغرىتىپ كېلىۋاتقان  بىلهن غهربىي رايون ئارىلىغىدىكى تۈركلهر ئىزچىل

جېنگۇهننىڭ . بۆلۈپ تۇرىۋاتقان ئىدىهرۋاقىت كۆڭۈله ئۇ چېگرا رايونالرنىڭ ۋهزىيىتىگه، بولۇپ

ئاخىرى ، شۇهنزاڭنىڭ ئېيتىپ بېرىشى ۋه مۇنشىنىڭ خاتىرىلىشى (يىلى-646مىالدى (يىلى -20

نىڭ "بۈيۈك تاڭ غهبىي رايون تهزكىرىسى"كۆرۈپ چىقىشى نهتىجىسىده  شۇهنزاڭنىڭ ئۆزى تۈزىتىپ

 جېنگۇهننىڭ. كىگه كىرگۈزۈلىدۇتىزىملى" غهربىي رايون تهزكىرىسى"تاماملىنىدۇ ۋه   جىلدى20

 .قىلىدۇ ئايدا تاڭ تهيزوڭ شۇهنزاڭنى ئوردىغا كىرىشكه ئهمىر- 6) يىلى- 648مىالدى (يىلى -22

سىياسىي بىلهن شۇغۇللىنىشىنى  ىبلىقتىن قول ئۈزۈپهبۇنىڭدىن بۇرۇن تاڭ تهيزوڭ شۇهنزاڭنىڭ را

بۇ قېتىم ئىككىيلهن .  قىلىنغان ئىدىرهت هر قېتىم سىپايىالرچهه، كۆپ قېتىم ئۈمىت قىلغان بولسىمۇ

شۇهنزاڭ تاڭ تهيزوڭنىڭ . يوللىرى توغرىسىدا توختىلىدۇ مۇڭدىشىش جهريانىدا ئهلنى ئىداره قىلىش

ىبلىقتىن قول ئۈزۈپ سىياسىي هبىرگه كاساياسىنى سېلىپ تاشالپ را ىيىلهش بىلهنهپىلىرىنى مهدهتۆ

 بۇنىڭ ئىچىدىكى ئۈچىنچى ۋه. زلهپ ئۆتىدۇ تۈرلۈك سهۋهبنى سۆ5شۇغۇلالنماسلىغىدىكى  بىلهن

مىللهتلهر مهسىلهن  تۆتىنچى تۈرلۈك سهۋهپلىرىده تارىختا شىمال ۋه ئهتراپتىكى رايونالردا ئۆتكهن

بۇنىڭ مهزمۇنى . تىلغا ئېلىنىدۇ قاتارلىق قهدىمىي مىللهتلهر ۋه جۇغراپىيىلىك نامالر" شيوڭنۇ"

 :مۇنداق

شهپقهتلىك بولۇپ ئهل -ىمهئىداره قىلىش يولى ره هلنىئ. ساۋاپ يولى چهكسىز تۈگىمهستۇر

شهرقته دېڭىزدىكى ، تهرهپكه تارقالدى- شهپقهت سىياسىتى تهرهپ ئالىلىرىنىڭ. كۆڭلىنى ئۇتۇشتاتۇر

جهنۇپتا ئىسسىق بهلۋاغ . القىدىهتارتىپ غهرپته كۇئېنلۇندىن  كۈنچىقىش رايونلىرىدىن
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هممه يېرى شۇنداقال بارچه هدۇنيانىڭ .  يېتىپ باردىباياۋانالرغىچه-چۆل شىمالدا،رايونلىرىغىچه

بهدهنلىرىگه گۈل چېكىۋالدىغانالر بولسۇن ياكى بۇرنىدا سۇ ئىچىدىغان - يۈز قىتئهلهردىكى

 چۆپتىن كىيىم كىيىدىغان ۋه كىيىمىنى سول تهرهپتى ئىزمىالپ- بولسۇن ۋه ياكى ئوت خهلقلهر

قهلبىدىن  چىن، ىماستىن ئالىلىرىغا باش قويۇپچاپقۇنغا قار- هممىسى بورانهئېتىدىغانالر بولسۇن 

هرلهرنى بايلىققا هشه،قىلىپ ىراتلىرىنى تهقدىمهجاۋا-هرهئۆزلىرىنىڭ گهۋ، ئىتائهت قىلىپ

بۇ . اجهت چۈشمىدىهباشقىالرغا . بولدى رىبان بولغانلىغىدىن�بۇ ئالىلىرىنىڭ ئهلگه مې. تولدۇردى

قهدىمده بهش . كېلىۋاتقانلىقىغا ئۇزۇن بولدى رۇپشيهنيۈنالرنىڭ مالىمانچىلىق تۇغدۇ. ئۈچۈنچىسى

شۇنىڭ بىلهن قودى . خاقانمۇ ئۇالرنى بويسۇندۇرالمىغان ئۈچ،  ئۇالرنى ئهل قىاللمىغانهپادىشا

چاڭئهن قاتارلىق جايالر ئوق باشلىقالرنىڭ جهڭ ، بۆسۈپ كىردى خاۋ رايونلىرىغا، ساچلىقالر فېڭ

جوۋ ، يهن. هيۋىسى ئۆستىهال تېگىپ شيوڭنۇالرنىڭ ئوتتۇرا تۈزلهڭلىككه با .مهيدانىغا ئايالندى

. جهڭ ئوتىنى پهسهيتكىلى بولمىدى، كهلگهندىمۇ يهنىال شيوڭنۇالرنى چېكىندۈرگىلى دهۋرلىرىگه

 ۋېيچىڭ خو. ۋۇدى دهۋرىده بارلىق قوشۇنالرنى توپالپ شيوڭنۇالرغا جازا يۈرۈشى قىلدى خهن

 راق زهخمهت يهتكۈزگهن بولسىمۇئۇالرغا ئاز، چۈبىڭالر پۈتۈن كۈچى بىلهن ئۇرۇش قىلىپ

تۇرغىدهك بىرهر  شۇنىڭدىن كېيىن شيوڭنۇالرغا تاقابىل. شيوڭنۇالرنى تۈپ يىلتىزىدىن قۇرۇتالمىدى

، كېيىن ئهتراپلىق تهدبىر تۈزۈپ ئالىلىرى تهختكه ئولتۇرغاندىن. تهدبىر ئۇتتۇرىغا چىقىپ باقمىدى

ئۇۋىسىنى يهر بىلهن يهكسان قىلىپ ئېغىر  ئۇالرغا جازا يۈرۈش قىلىپ مهغلۇپ قىلدىال ۋه ئۇالرنىڭ

جايالر پۈتۈنلهي ئوتتۇرا تۈزلهڭلىكنىڭ باشقۇرىشىغا  يهنرهن قاتارلىق،خاۋخهي. تاالپهتكه ئۇچراتتىال

ئهگهر . هممىسى بىزگه پۇقرا بولدىهقهۋملىرىنىڭ -لهشكهر ئهل-الۋۇ قاغان بىلهن ئۇنىڭ. ئۆتتى

 شيا سۇاللىرىدىن تارتىپ دانىشمهن، يۈ، ولساقپىسى دهيدىغان بهۋۇزهراالرنىڭ تۆ- ۋهزىر بۇنى

كهڭ قورساق  شۇڭا ئالىلىرى؟ لېكىن نېمه ئۈچۈن غهلىبه قازىنالمايدۇ، ۋهزىرلهر قۇمدهك توال ئىدى

بۇ ، چۈشمهيدۇ اجهتهباشقىالرغا تايىنىشقىمۇ ، ىمدىل بولسىال ئىشلىرى ئۇتۇقلۇق بولىدۇهره

 .تۆرتىنچىسى

  

  تهرجىمىسى قهدىمقى ئۇيغۇرچهنىڭ "الى�شۇهنزاڭنىڭ تهرجىمى .2

  

اياتى هسىڭقۇ سهلىنىڭ  نى قهدىمقى ئۇيغۇرچىغا تهرجىمه قىلغۇچى"الى�شۇهنزاڭنىڭ تهرجىمى"

 شۇهنزاڭنىڭ"قىلغان ئۇيغۇرچه  بىز ئۇ تهرجىمه. ايىتى ئازهتوغرىسىدا بىلىدىغانلىرىمىز نا

بۇ توغرىلىق ئۇ . ىمىزئىكهنلىكىنى بىل دىن ئۇنىڭ غهربىي يۇرت بهشبالىقلىق"الى�تهرجىمى

بېيجىڭ ( جىلدىنىڭ ئاخىرىدا -7تهرجىمىسى  نىڭ ئۇيغۇرچه"الى�شۇهنزاڭنىڭ تهرجىمى"

ىپ سىڭقۇ سهلى تابغاچ تىلىدىن هبهشبالىقلىق را" : (بېتىنىڭ كهينى يۈزىده-23فاكسىمىلىنىڭ 

شهپقهت -رى�الىنىڭ مې�هزرهتلىرىنىڭ تهرجىمىهسهنزاڭ  تۈرك تىلىغا ئۆرىگهن بۇدساتۋا تاڭ

 .دهپ يازغان" تۈگىدى جىلدى-7الى بابىنىڭ �تهجىمى

خهنزۇچىدىن بۇددا دىنى ماخايانا  دىن باشقا سىڭقۇ سهلى يهنه" الى�شۇهنزاڭنىڭ تهرجىمى"

 .تهرجىمه قىلغان جىلدىنى10نىڭ " ئالتۇن يارۇق"ىبىنىڭ نومى همهز
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يهنه شهرقتىكى قۇتلۇق "ۇ سهلى سىڭق نىڭ ئۇيغۇرچه تهرجىمىسىنىڭ كىرىش قىسمىدا"ئالتۇن يارۇق"

نوملىرىنى پىششىق بىلىدىغان بۇدساتۋا سهنزاڭ  هبلىرىنىڭ بارلىقهىمايانا مهزهتاڭدىكى ماخايانا 

كېيىن بهشبالىقلىق سىڭقۇ سهلى . تىلىغا تهرجىمه قىلدى هزرهتلىرى ئهنهتكهك تىلىدىن تابغاچه

ئۇيغۇر تىلىغا ئۆرىگهن نومالرنىڭ - ن تۈركدۇنيادا يهنه تابغاچ تىلىدى تۇتۇڭ بۇ بۇلغانغان رهزىل

قهدىمقى ئۇيغۇر تىلىدىكى . دهپ يازىدۇ" پۈتۈنلهي تامام بولدى" يارۇق ئالتۇن"-كاتتىسى

. كهينىده شىنجاڭدا تېپىلغان-يىلالرنىڭ ئالدى-1940تهخمىنهن " الى�تهرجىمى شۇهنزاڭنىڭ"

 ۆججهت بايقالغاندىن كېيىنه بۇ . سانتىمېتېر كېلىدۇ18ئىگىزلىگى ، سانتېمىتېر 44 ئۇزۇنلىغى

ئارخېئولوگلىرى  فرانسىيه قاتارلىق دۆلهتلهرنىڭ، كېيىن روسىيه-مۇناسىۋهتلىك قىسىملىرى ئىلگىرى

ئاكادېمىيىسى شهرقشۇناسلىق  ازىر روسىيهه ياپرىغى 94بۇنىڭ . تهرىپىدىن ئېلىپ كېتىلگهن

ى فرانسىيه گۋىمى ئاسىيا سهنئهت ياپرىغ 116، پېتىربۇرگ شۆبىسىده-تهتقىقات ئورنىنىڭ سانكت

يىلى بېيجىڭدا -1951(بېيجىڭ كۈتۈپخانىسىدا   ياپرىغى208قالغان ، بۇيۇملىرى موزېيىدا

 .ساقالغلىق (فاكسىمىلى نهشر قىلىنغان

 - 8،-6،-5مهزمۇنى  پېتىربۇرگ شهرقشۇناسلىق تهتقىقات ئورنىدا ساقالغلىق قىسمىنىڭ- سانكت

 .جىلدالرغا تهۋه- 10ۋه 

بهتلىرىده مهزكۇر ماقالىده نهقىل كهلتۈرۈلگهن -44-43،-42 جىلدنىڭ-6، ئىچىدهبۇالرنىڭ 

سهۋهپنىڭ -4 ۋه -3شۇهنزاڭنىڭ پاراڭلىشىش جهريانىدا شۇهنزاڭ ئېيتقان  تاڭ تهيزوڭ بىلهن

 .تهرجىمىسى بار ئۇيغۇرچه

ىدىغان ماس كېل،ترانسكرىپسىيىسى  تۆۋهنده مۇئهللىپ ئۇيغۇرچه تېكىستنىڭ ئاالقىدار قىسمىنىڭ

  :سۇنىدۇ ئهسلى خهنزۇچه تېكىستى ۋه ئۇنىڭ تهرجىمىسىنى

 

ئاتالغۇالرنىڭ  قاتارلىق" شيوڭنۇ"نىڭ ئۇيغۇرچه تهرقىمىسىدىكى "الى�شۇهنزاڭنىڭ تهرجىمى .3

  لىلهتهرجىمىسى توغرىسىدا دهسلهپكى ته

 

ۇش نىڭ خهنزۇچه تېكىستى ۋه ئۇيغۇرچه تهرجىمىسىنى سېلىشتۇر"الى�تهرجىمى شۇهنزاڭنىڭ"

 گهرچه ئۇيغۇرچىغا تهرجىمه قىلغۇچى تهرجىمه قىلىش جهريانىدا، كۆرىۋېلىشقا بولىدۇكى ئارقىلىق

تېكىستىكى  توال ئۆزگهرتىش كىرگۈزگهن بولسىمۇ لېكىن خهنزۇچه- ئهسلى تېكىستنىڭ مهزمۇنىغا ئاز

رنى همده ئۇاله مىللهت ۋه جۇغراپىيىلىك ئاتالغۇالر ئىپادىلىگهن ئۇقۇمالرنى توغرا چۈشهنگهن

بىرىكمىلىرى بىلهن توغرا  ئۇيغۇرچه تهرجىمىده كونتېكىستقا ئاساسهن مۇناسىۋهتلىك سۆز ۋه سۆز

قىلغان چاغدا ئۇيغۇرچه سۆز  دېگهن سۆزنى تهرجىمه" شيوڭنۇ"ئۇ خهنزۇچىدىكى . ئىپادىلىگهن

ا بۇ سۆز بىرىكمىسى يۇقىرىد. ئىپادىلىگهن دېگهن سۆز بىلهن" تۈرك يوچۇل بودۇن"بىرىكمىسى 

نىڭ ئۇيغۇرچه تېكىستىنىڭ مهزمۇنىدا ئىككى قېتىم "الى�تهرجىمى شۇهنزاڭنىڭ"نهقىل كهلتۈرۈلگهن 

تۇراقلىق مهنىگه ئىگه سۆز بىرىكمىسى ' تۈرك يوچۇل بودۇن'" ئالىم تۇگۇشېۋا  روسىيىلىك. ئۇچرايدۇ

 .دهپ قارايدۇ" ئهركىن تۈركلهر دېگهن مهنىده، كۆچمهن تۈركلهر ،بولۇپ

دېگهن سۆزنىڭ "تۈرك يوچۇل بودۇن"، تېكىست بىلهن سېلىشتۇرۇش ئارقىلىق سلىخهنزۇچه ئه
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 .دېگهن سۆز بىلهن ماس كېلىدىغانلىغىنى بىلىۋېلىشقا بولىدۇ" شيوڭنۇ" خهنزۇچه

 مايترىسىمىت نوم"ۆججهت هيهنه بىر ئۇيغۇرچه " تۈرك يوچۇل بودۇن"سۆز بىرىكمىسى  ئۇيغۇرچه

 .نىڭ پارچىسىدا كۆرۈلىدۇ"بىتىگ

تاۋغاچ تىلىندىن يهنه "ياپرىغىدا -87جىلدىنىڭ -5 نىڭ"الى�شۇهنزاڭنىڭ تهرجىمى"تهرجىمان 

تاۋغاچ تىلىدىن يهنه بهش : مىهنىسى" (تىلىنچه ئهۋىرمىش بىش بالىقلىغ شىنقۇ شهلى تۇتۇڭ تۈرك

تۈرك تهرجىمان دهۋاتقان ، بۇ يهرده. دهپ يازىدۇ) تۈرك تىلىغا ئۆرىدى بالىقلىق سىڭقۇ سهلى تۇتۇڭ

 .ئىشلىتىۋاتقان ئهدهبىي تىلدۇر تىلى ئۇيغۇرالر

، تا) سۇۋارناپراباسا" (ئالتۇن يارۇق"بىر بۇددا نومى يهنه شۇ تهرجىمان ئۆزى تهرجىمه قىلغان يهنه

بىش بالىقلىق شىنقۇ شهلى تۇتۇڭ تاۋغاچ "كىرىش قىسمىدا  جىلدنىڭ-10ئۇيغۇرچه تهرجىمه 

يهنه بهش بالىقلىق سىڭقۇ سهلى : مهنىسى " (يۈ ئهۋىرمىشئىكىله ئۇيغۇر تىلىنچه-تىلىندىن تۈرك

" الى�شۇهنزاڭنىڭ تهرجىمى"يهنه ، دهپ يازسا) ئۇيغۇر تىلىغا ئۆرىدى-تۈرك تۇتۇڭ تاۋغاچ تىلىدىن

دېگهن جۈملىنى 亦睹货罗故地。风俗大同突厥“ ” جىلدىدىكى خهنزۇچه تېكىست-5 نىڭ

" ۇسى بارچه تۈرك بىرله بىر ئهرىپتۆرۈسى توق: توخرىالرنىڭ سوكى يىرى تىتىر ئول بالىق يهمه"

) ئادىتى بارچه تۈركلهرنىڭكىگه ئوخشاش-ئۆرپ. هر توخرىالرنىڭ ماكانىدۇرهئول شه :مهنىسى(

" تۈرك"دېگهن سۆزنى ”突厥“ بۇ يهرده سىڭقۇ سهلى خهنزۇچىدىكى. تهرجىمه قىلىدۇ دهپ

تۈرك "  ئۆزىنىڭ تىلىنىئۇيغۇرچىغا تهرجىمه قىلغۇچى تهرجىمه قىلغان چاغدا. تهرجىمه قىلىدۇ دهپ

تۈركلهر " جىلدىنىڭ- 50نىڭ " جوۋنامه. "دهپ ئاتايدۇ" ئۇيغۇر تىلى- تۈرك"ياكى " تىلى

دهپ " ئايرىم قهبىله ،ئاشىنا ئۇرۇغىدىن، ۇنالرنىڭ بىر خىلىهتۈركلهر "دېگهن قىسمىدا "تهزكىرىسى

سېفېڭ . "ىدۇيېزىل دهپ" ۇنالردۇرهئۇيغۇرالرنىڭ ئهجدادى : "ده"يېڭى تاڭنامه"، يېزىلسا

 .دهپ يېزىلىدۇ "ۇنالرنىڭ ئهۋالدىدۇرهبوۋىلىرى -ئۇيغۇارالرنىڭ ئاتا: "ده" يۇهنگۇي

ۇنالرنىڭ شىمالى هئۇرۇغى قهدىمقى  تۈركلهرنىڭ ئاشىنا: "ده"يېڭى تاڭنامه"تۈركلهر توغرىسىدا 

 .دېگهن خاتىرىلهر بار" ئۇرۇغىدۇر

دېگهن "شيهنيۈن"ۋه " شيوڭنۇ "ۆججهتلهردىكىهخهنزۇچه ، گوۋېينىڭ تهتقىق قىلىشىچه ۋاڭ

 الرنىمۇ"شيوڭنۇ"خهنزۇچه تارىخنامىلهرده يهنه " شيهنيۈن"، سۆز ئوخشاش مهنىده بولۇپ ئىككى

" بودۇن تۈرك يوچۇل" "شيوڭنۇ"لېكىن سىڭقۇ سهلى تۇتۇڭنىڭ قهلىمى ئاستىدىكى . كۆرسىتىدىكهن

) تىرناقلىق ،تۇمشۇقلۇق" (تارماقلىغ، تۇمشۇقلۇغ"بولسا " شيهنيۈن"، دهپ) كۆچمهن تۈركلهر(

 .دهپ تهرجىمه قىلىنغان

中国陵迟，匈奴得志“ مهسىلهن تهرجىمان كسىز ...ئورتۇن ئىل ئۇلۇش" :دېگهننى”

ئوتتۇرا خانلىقالر : مهنىسى" (بولتى لىغ-تۈرك يوچۇل بودۇن ئهرتىڭۈ ئايام: لىغ بولتى-باسىنچ

猃狁为“؛دهپ"  ئىگه بولدىئالىي مهرتىۋىگه شيوڭنۇالر، پۈتۈنلهي ئۇالر تهرىپىدىن بېسىۋېلىندى

患，其来自久” سوقتۇرغالى تارماقلىغقا تارتدۇرغالى ئۈركىچ  بۇ تاۋغاچ ئىلى تۇمشۇقلۇغقا"نى

شيهنيۈنلهرنىڭ بوزهك قىلىپ كېلىۋاتقانلىقىغا ئۇزۇن  تاڭ سۇاللىسىنى:مهنىسى"(بولمىش ئهردى

 .تهرجىمه قىلىدۇ دهپ" ) زامانالر بولغان ئىدى
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، ئېنىق كۆرىۋېلىشقا بولىدۇكى ه مهتنىنى سېلىشتۇرۇش ئارقىلىقخهنزۇچه مهتنى بىلهن ئۇيغۇرچ

ئىپادىلهيدىغان ئۇقۇمالر ئۇيغۇرچىغا " شيهنيۈن" بىلهن" شيوڭنۇ"خهنزۇچه مهتنىده خاتىرىلهنگهن 

بۇ نۇقتا توغرىسىدا يهنىمۇ ئىزدىنىپ ، پهرقلىق بولۇپ تهرجىمه قىلغۇچىنىڭ نهزىرىده ئىنتايىن

 .ئهرزىيدۇ كۆرۈشكه

دېگهن سۆز خهنزۇچه " تۈرك" قى تۈرك تىلىدىكى مهڭگۈ تاشالردا دائىم تىلغا ئېلىنىدىغانقهدىم

تۇنيۇقۇق مهڭگۈ تېشىدا مۇنداق  مهسىلهن. دېگهن سۆزگه باراۋهر كېلىدۇ ”突厥“ۆججهتلهردىكىه

تۈرك بودۇن تابغاچقا كۆرۈر ، قىلىنتىم بىلگه تونيۇقۇق بهن ئۆزۈم تابغاچ ئىلىڭه: "سۆزلهر بار

بۇ چاغدا تۈرك خهلقى تاڭ ، تهربىيه ئالدىم مهن بىلگه تونيۇقۇق تاڭ دۆلىتىده..." (ئهرتى

تۈرك "دېگهن سۆزنىڭ " تۈرك بودۇن"تاشلىرىدىكى  قهدىمقى تۈرك مهڭگۈ.) سۇاللىسىگه قارايتتى

 .بار دېگهن تۇراقلىق مهنىسى"خهلقى

" شيوڭنۇ"قىلغۇچى  رجىمهنى ئۇيغۇرچىغا ته"الى�شۇهنزاڭنىڭ تهرجىمى"كۆرىۋېلىشقا بولىدۇكى 

. كېلىدىغانلىغىنى ئېنىق بىلگهن قاتارلىق سۆزلهرنىڭ ئۇيغۇرچىدىكى قايسى سۆزلهرگه ماس

، )كۆچمهن تۈركلهر" (تۈرك يوچۇل بودۇن " الرنى"شيوڭنۇ"ئهسىرده ياشىغان ئۇيغۇر تهرجىمان -10

 بىزنىڭ قهدىمقى بۇ. دهپ ئاتىغان" ئۇيغۇر تىلى-تۈرك" ياكى" تۈرك تىلى"ئۆزىنىڭ تىلىنى 

تهتقىق قىلىشىمىزغا ۋه تارىختا ئۆتكهن ئهتراپتىكى مىللهتلهرنى  ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆزىنى ئاتىشىنى

 .ىم تارىخىي قىممهتكه ئىگههمۇ تونۇشىمىزغا نىسبهتهن

قىلغان چاغدا بهزى بىشارهت خارهكتىرلىك  ئۇيغۇرچىغا ئۆرىگۈچى ئهسلى تېكىستنى تهرجىمه

جىلد - 6نىڭ "الى�شۇهنزاڭنىڭ تهرجىمى"ئۇيغۇرچه   مهسىلهن تهرجىمان.مهزمۇنالرنى كىرگۈزگهن

تۆرۈسىن ، ئۈستۈنكى ئىل ئۇلۇشالر، ئهرتىڭۈ كۆترۈلتى بىشىنچ تۈرك يوچۇل بودۇن: "بېتىده -44

ئۇالر بۈيۈك ، ايىتى مهغرۇرلۇق بىلهن ئرنىدىن تۇردىهشيوڭنۇالر نا ،بهشىنچى: مهنىسى" (ئىچقىنتى

ئهمىليهتته خهنزۇچه ئهسلى تېكىستتىكى بۇ بىر . دهپ يازىدۇ) رۇپ تاشلىدىئاغدۇ ئهلنىڭ قانۇنىنى

 اكىميهت ئىشلىرى بىلهن شۇغۇلالنماسلىغىنىڭهىپلىقتىن قول ئۈزۈپ هشۇهنزاڭ ئېيتقان را ئابزاس

 .بهشىنچى سهۋهبى بىلهن باشلىنىدۇ

高丽小蕃失礼上国，隋帝总天下之师，三自征“ ئۇ تارىختىن نهقىل كهلتۈرۈپ

发”：ئاخىرى “虚丧六军狼狈而返” بۇنىڭ ، ئهسلىتىدۇ ولغانلىغىدهك تارىخىي ساۋاقنىب

ئۇيغۇرچىغا تهرجىمه قىلىش جهريانىدا  لېكىن تهرجىمان. شيوڭنۇالر بىلهن بىۋاسته مۇناسىۋېتى يوق

تهرجىمىنى كىرگۈزۈشتىن ئىلگىرى شيوڭنۇالرغا ئائىت  يۇقىرىدىكى خهنزۇچه مهزمۇنغا ماس كېلىدىغان

 .قاتىدۇ يۇقىرىدىكى مهزمۇننى

ۋهقهلهرنى تهرجىمه قىلىشىمۇ  يهر ناملىرى ۋه تارىخىي، ڭدىن باشقا تهرجىماننىڭ بهزى مىللهتبۇنى

酆 “ مهسىلهن. ئۆزگىچىلىككه ئىگه ， 镐 مۇقهددهس "(چۇنان قۇتلۇغ"دېگهنلهرنى ”

酆，镐 “ بۇ يهرده تهرجىمان.دهپ تهرجىمه قىلىدۇ)چاڭئهن سۆزلهرنىڭ ئالدىغا  دېگهن”

ىم هئىككى جاي ئىسمىنىڭ مۇ بۇنىڭدىن تهرجىماننىڭ يۇقىرىقى. دېگهن سۈپهتنى قاتقان"قۇتلۇغ"

 .بولىدۇ تارىخىي ئورنىغا بولغان تونۇشىنى كۆرىۋالغىلى

“卫、霍尽力”پۈتۈنلهي ئۆزگهرتىپ  دېگهن جۈملىنى تهرجىمه قىلغاندا تهرجىمان ئهسلى تېكىستنى
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ېرال ۋېيچىڭ بىلهن خو ۇر گېن�مهش تهرجىمه تېكىستىده نامى تارىخقا يېزىلغان، تهرجىمه قىلىدۇ

بارلىق كۈچىنى " (كۈچىن ئۆنتۈرۈپ قاماغ"مۇناسىپ مهزمۇن ، چۈيبىڭنىڭ ئىسمى كۆرۈلمهيدۇ

ئوتتۇرا ، ئوتتۇرا ئهل" (ئورتۇن ئىل ئۇلۇش" بولسا”中国“،دهپ تهرجىمه قىلىنىدۇ) سهرپ قىلىپ

" تاۋغاچ" بولغان ئۇيغۇرچىدىكى تاڭ سۇاللىسىنىڭ تهرجىمىسى بۇ. دهپ تهرجىمه قىلىنىدۇ) ئىقلىم

 .پهرقلىنىدۇ دېگهن سۆزدىن

الرنى ”吐蕃“ جهنۇبىدىكى بولسا ئۇيغۇرالرنىڭ" تۈپۈت"ئۇيغۇرچه تهرجىمىده كۆرۈلىدىغان 

 .مهزمۇنالر يوق غا ئاالقىدار”吐蕃“ خهنزۇچه تېكىستته، كۆرسىتىدىغان بولۇپ

ىز ۋه قىرغ" (كىشىلهر قىرقىز يا مىڭۈلۈك"نىڭ يېنىغا  ”单于弓骑之人“ ئهسلى تېكىستتىكى

دېگهن سۆز ماس ”单于“ خهنزۇچه تهرجىمان بۇ يهرده. دهپ تهرجىمه قىلىدۇ)ئاتلىق ئوقياچىالر

ئۆزگهرتىش سهۋهبىنى يهنىمۇ تهتقىق  ئۇنىڭ مهزمۇن، دهپ ئالىدۇ" قىرقىز"كېلىدىغان ئورۇنغا 

  .قىلىشقا ئهرزىيدۇ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 http://bostan.cn                               82                             بىرىنمۈبوستان 

  مىللى ئارمىيه تهركىبىنىڭ بۆلۈنۈش ئهھۋالى

  كۆسهن: ستانغا يولىغۇچىبو

  توختى ئبىراھىم:ئاپتۇرى 

 ،قىسىمالر ۋه جهڭگىۋار بولمىغان قىسىمالردىن ئىبارهت بولۇپ مىللى ئارمىيىنىڭ تهركىبى جهڭگىۋار

 دهپ ئىككىگه <<ۋه سترويلۇق بولمىغان قىسىمالر، <<قىسىمالر) رهتتىكى) سترويلۇق بولغان >>

مۇنتىزىم  ن ياكى جهڭ تهييارلىقى ئۇستىده بولۇۋاتقانئالدىنقى سهپته جهڭ قىلىۋاتقا. بولۇندى

سترويلۇق بولغان  >> (ئېسكادورونالر، دىۋىزىيون، مۇستهقىل باتالىيون، پولك( جهڭگىۋار قىسىمالر 

، پاگون( بېرىلگهن ئۇنۋان بهلگىلىرى  مانا بۇ ئىككى خىل قىسىمغا. دهپ ئاتالدى << قىسىمالر

سېرىق ، قىسىمالرنىڭ ئۇنۋان بهلگىلىرى يېشىل دۇخاۋا ولغانسترويلۇق ب. مۇ ئوخشىمايتتى)كاكار

سېرىق ، قىسىمالرنىڭ ئۇنۋان بهلگىلىرى قىزىل دۇخاۋا سترويلۇق بولمىغان، جىيهكلىك ئىدى

بهزى ، ئۇنۋانىغا قاراپ ۋهزىپىگه قويۇش بهلگىلهنگهن بولسىمۇ ھهربىي نىزامدا. جىيهكلىك ئىدى

تهشكىالتچىلىق ، ئۇنىڭ خىزمهت قابىلىيىتى،  توۋهن بولسىمۇھهربىي ئۇنۋانى ھالالردا كوماندىرنىڭ

توھپىسىگه قاراپ يۇقىرى دهرىجىلىك ۋهزىپىلهرگه قويۇشقا ، قىلىش ماھارىتى جهڭ، تاالنتى

 كاپىتانلىق ھهربىي ئۇنۋانى، مايورلۇق ھهربىي ئۇنۋانى باياليون دهرىجىلىك، مهسىلهن .بوالتتى

ئاالھىدىلىكلىرىهه   مۇنداق كوماندىرالر يۇقىرىقىدهك،ئېسكادرون دهرىجىلىك بولسىمۇ، روتا

، پولكوۋنىك، تهيىنلهندى ئارمىيه باشقارما باشلىقلىقىغا، پولك كوماندىرلىقىغا، ئاساسهن

روتا كوماندىرلىقىغا ، باتاليون كوماندىرى پودپولكوۋنىكلىق ھهربىي ئۇنۋانى بار بهزى ئوفىتسىرالر

  .قويۇلدى چۇشۇرۇلۇپ ئىشقا

  مىيه تهشكىل قىلىنغان چاغدىكى ئادهم سانىمىللى ئار

 2200)موگونتوف ( بىرىنچى سۇيدۇڭ ئاتقۇچ پولك، 1

 2300)ئايتۇغان، قېيۇمبهگ( ئىككىنچى غۇلجا ئاتقۇچ پولك ، 2

 2000) ئارۇپ، لېكسىن( كهڭساي ئاتقۇچ پولك  ،3

 2200)فېدايوف( غۇلجا ئاتقۇچ پولك ، 4

 1800) ئىبراھىموف، هۋالنوفم(تېكهس ئاتلىق ئهسكهرلهر پولكى ، 5

 2800مۇستهقىل ئاتلىق ئهسكهرلهر دىۋىزىيونى  ئۇچ، 6

.  ئىدى300مىڭ 13مهزگىلىدىكى ئومۇمى ئادهم سانى  دىمهك مىللى ئارمىيىنىڭ دهسلهپكى

گومىنداڭ ئهكسىيهتچىلىرىگه قارشى جهڭ شهرق تهرهپكه قاراپ   يىلىنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا-1945

. مىللى ئارمىيىنىڭ ئومۇمى ئادهم سانى تهدرىجى كوپهيدى، ئهگىشىپ گهغهلبىسىرى ئىلگىرىلىشى

 :ئۇالرنىڭ ئادهم سانى توۋهندىكىچه كوپهيگهن قىسىمالر ۋه

 .خۇيزۇ ئاتلىق ئهسكهرلهر پولكى كىشىلىك1200مهنسۇر لومىيوف باشچىلىقىدىكى ، 1

 . ئهسكهرلهر پولكىكىشىلىك موڭغۇل ئاتلىق950 پولكوۋنىك ئىرده بۇلغۇنوف باشچىلىقىدىكى، 2

كىشىلىك شىبه مۇستهقىل ئاتلىق ئهسكهرلهر 600 شۇمۇتۇڭالر باشچىلىقىدىكى، باۋسهن، 3

 .دىۋىزىيونى

 .كىشىلىك سارسۇمبه ئاتلىق ئهسكهرلهر پولكى1500باشچىلىقىدىكى  بهدهلقان، دهلىلقان، 4
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 .كىشىلىك چوچهك ئاتقۇچ پولكى1500ئابالخان باشچىلىقىدىكى  پولكوۋنىك، 5

 .مىڭغا يهتتى18مىللى ئارمىيىنىڭ ئومۇمى ئادهم سانى ، ئاخىرىغا كهلگهنده يىلىنىڭ-1945

 ئالتايدىن ئىبارهت ئۇچ ۋىاليهتنى گومىنداڭ، تارباغاتاي، ۋىاليهت مىللى ئارمىيىسى ئىلى ئۇچ

 قېتىملىق ئوتتۇرا 36،  قېتىمدىن ئارتۇق كىچىك جهڭ350قوشۇنلىرىدىن تولۇق ئازاد قىلغانغا قهدهر 

جهڭگىۋار قوشۇن بولۇپ ئوسۇپ  مۇنتىزىم، توققۇز قېتىملىق چوڭ جهڭنى باشتىن كهچۇرۇپ، جهڭ

 .يېتىلدى

قالىبېك باندىتلىرىغا قارشى ئۇرۇش ، باشلىرىدا ئوسمان  يىلىنىڭ-1948، يىلىنىڭ ئاخىرى-1947

 :قىسىمالر جهڭگه قاتناشتۇرۇلدى جهريانىدا توۋهندىكى جهڭگىۋار

پولك كوماندىرى پودپولكوۋنىك ، تاپتى  كىشىدىن تهركىپ1800 پولك بۇ. مايتاغ پولكى، 1

بۇ پولك غۇلجا زاپاس پولكتىن ( بابالىكوف  سىياسى كومىسسارى جاغدا، مهھهممهد يۇسۇپوف

 .(تاپتى ئهۋهتىلگهن قىسىمالردىن تهركىپ

وماندىرى پولك ك. تاپتى  كىشىدىن تهركىپ1500بۇ پولك . قۇبۇقسار ئاتلىق ئهسكهرلهر پولكى، 2

، مايور ساالھىدىن، ئىبرايىمباي مۇئاۋىن پولك كوماندىرلىرى مايور، پولكوۋنىك نۇسۇپقان كۇنباي

 .سىياسى كومىسسارى پودپولكوۋنىك يۇسۇپجان

. كىشىدىن تهركىپ تاپتى2200بۇ پولك . نىشانلىق ئىككىنچى ئاتقۇچ پولك ئازاد، 3

 مۇئاۋىن پولك كوماندىرى رامازان، ۇغانكوماندىرى پودپولكوۋنىك يونىچېف ئايت پولكوۋنىك

  .شىتاپ باشلىقى كاپىتان ئېستېمېسوف بىالل، سىياسى كومىسسارى ئومهروف، ئوسمانوف

  مىللى ئارمىيهنىڭ كوماندىسى

بىر . قايسى قىسىمالرنىڭ مىللهت تهركىبىگه قاراپ بهلگىلىنهتتى مىللى ئارمىيىنىڭ كومانداتىلى ھهر

قازاقالر ئاساسى ، كوماندا ئۇيغۇر تىلىدا، رۇندا تۇرغان بولسائاساسى ئو قىسىمدا ئۇيغۇرالر

 قوماندانلىق تهركىبىده رۇسالر كوپرهك. تۇرغان بولسا كوماندا قازاق تىلىدا بېرىلهتتى ئورۇندا

بېرىلگهن كوماندا  ئۇيغۇر تىلىدا: مهسىلهن. بولغان قىسىمالردا بولسا كوماندا رۇس تىلىدا بېرىلهتتى

 :توۋهندىكىچه ئىدى

 <2. كومبات جاناپلىرى، پولكوۋنىك موھتهرهم، گېنىرال)موھتهرهم(ھورمهتلىك <1

 :قىسقا تىلالر ئارقىلىق سوزلىنهتتى، ئاددى دوكالت بهرگهنده چاس بىلهن تهڭال)دوكالت ( راپورت

 >> <<!رۇخسهت >> <<!راپورت بېرىشكه رۇخسهت قىلىڭ !ھورمهتلىك كوماندىر، ساالم >>

بۇيرۇقىڭىزغا  >> <<!ھورمهتكه تهييار تۇرۇڭ، باتاليون دىققهت >> <<!رۇخسهت قىلىڭ قايتىشقا

توۋهن ، كوماندىر قول بهرمىگۇچه <<!تهييار ھهممىمىز >> <<!خوپ >> <<!يتهييار

 >> كوماندا تىللىرى <3. كورۇشىشىگه رۇخسهت قىلىنمايتتى دهرىجىلىكلهرنىڭ قول ئېلىشىپ

 >> ،<<توغرىالن ئويغا قاراپ >> ،<<زىلىڭالرسهپكه تى >> ،<<تۇرۇڭالر >> ،<<يىغىلىڭالر

 >> ،<<ئوڭغا بۇرۇل >> ،<<سولغا بۇرۇل >> ،<<ئۇدۇل >> ،<<سولغا قاراپ توغرىالن

 >> ،<<تۇرۇڭالر >> ،<<ئولتۇرۇڭالر >> ،<<دىققهت >> ،<<راھهت >> ،<<بۇرۇل ئارقىغا

وڭدىن گېرى ئ >> ،<<يۇگرهپ مارش >> ،<<تىز قهدهم بىلهن مارش >> ،<<قهدهملهپ مارش

ئومىلهپ  >> ،<<ھۇررا >> ،<<ئېچڭىالر ئوت >> ،<<سولدىن گېرى مارش >> ،<<مارش



 http://bostan.cn                               84                             بىرىنمۈبوستان 

 >> ،<<(توساقتىن(ئىرغىڭالر >> ،<<يانتۇ مارش >>،<<ئوڭدىن مارش >> ،<<مارش

قورال  >> ،<<چېپىڭالر >> ،<<ناخشا ئېيتىلسۇن >> ،<<مارش ئالغا >> ،<<ئاتلىنىڭالر

 .كوماندىالر ئىدى دىگهندهك ئاددى <<ئېتىڭالر >> ،<<توغرىالنسۇن

ئوڭدىن گېرى  >> ،مهسىلهن. بولدى پارتىزانالر دهۋرىده تۇرك تىلىدا كوماندا بېرىلگهن چاغالرمۇ

شىبهلهرنى ئاساس ، خۇيزۇ، موڭغۇل. دىگهندهك >> ،<<ئارش سولدىن گېرى >> ،<<ئارش

 .لغا قويۇلدىبىر مهھهل شۇ مىللهتلهر تىلىدا كوماندا بېرىش يو قىلغان قىسىمالردا

نۇرغۇنلىغان خهلقئارا ھهربىي ئاتالغۇالر ھازىرغا قهدهر شۇ بويىچه  مىللى ئارمىيىده قوللىنىلغان

 .كهلمهكته قوللىنىلىپ

 .(نوۋهتچى قىسىمغا قارىتىلغان(  چارلىغۇچى -پاترول

 .ئوتۇش ئالدىدا بايقاپ خهۋهر يهتكۇزگۇچى قىسىم  ھۇجۇمغا-دازور

 .ۋه ئالماشتۇرغۇچى كشۇرگۇچى پوستالرنى ته-رازۋودياشى

 . قوغدىغۇچىالرنىڭ تۇراق نۇقتىسى- پوس

 .ئالمىشىپ تۇرغۇچى نۇقتا باقار جهڭچىلهر  پوستا نوۋهت-چاسوۋوي

 . نوۋهت ئالمىشىش- ئىسمېنا

 .يهر قۇرۇلۇشىنى ئېنىقاليدىغان كىشى، يول، جهڭ مهيدانلىرى ۋه نىشان -سايپورنىك

 . سىگنالىيوشۇرۇنۇش، مۇداپىئهلىنىش -تىرىۋوگا

 .كهچۇرۇش  قىسىمالرنىڭ مۇنتىزىم ھهركىتىنى كوزدىن- پارات

 .يهر ئۇستى ئوت ئېچىش توچكىلىرى،  يهر ئاستى-زوت، دوت

 .ھۇجۇم -ئاتاكا

 . قايتۇرما ھۇجۇم-كونتېرئاتاكا

 .ھهرىكىتى  جهڭ-ئوپىراتسىيه

 . ئۇرۇشقا قوماندانلىق قىلىدىغان نىقاپالنغان جاي-بىلىنداژ

 . ئاالقىچىھهربى -سىۋياز

 . مهخپىي بهلگه-پروپىسكا

 .يهتكۇزۇش  جهڭ ئهھۋالىدىن مهلۇمات-راپورت

 . يهرنىڭ تۇزۇلۇشى ھهققىدىكى خهرىته-توپوگرافىيه

 .جهڭگه كىرىش ئالدىدا ئوتكۇزۇلىدىغان ئۇرۇش  ئهمهلىي- مانېۋېر

 .تهييارلىق  تهكرار-ترېنىروۋگا

 . قارشى تهرهپنىڭ ئهھۋالىنى كوزىتىش-رازۋىدكا

 .جهڭ  كونكرت-اكتىكات

 . كهڭ كولهملىك جهڭ ھهرىكىتى-ئىستراتىگىيه

 .ئېنىقالش  نىشان ۋه توچكىنى-ئهرهنتىر

بۇالر ھازىرغا ، قۇبۇل قىلىنغان مۇشۇنىڭغا ئوخشاش يۇزلىگهن ئاتالغۇالر خهلقئارا ۋه رۇس تىلىدىن

   .قهدهر ھهربى ئاتالغۇ سۇپىتىده قوللىنىلىپ كهلمهكته
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  غهنىيمهت ئېلىنغان ئۇرۇش قوراللىرى ۋه ماددى ئهشياالر ىي جهريانىدائۇچ ۋىاليهت ئىنقىالب

  ئىبراھىم توختى:ئاپتۇرى

  بوستان:بوستانغا يوللىغۇچى

ئاخىرىغىچه داۋام   يىلىنىڭ يىل-1945 ئايدىن - 8 يىلى -1944ئۇچ ۋىاليهت ئىنقىالبىدىكى 

، ۇ ۋىاليهتلهرگه قاراشلىق نىلقاب ئالتاي ۋىاليهتلىرى ۋه، تارباغاتاي، قىلغان ئۇرۇش مهزگىلىده ئىلى

، ئارىشاڭ، چىلپهڭزه، سۇيدۇڭ، جېلىليۇزى ،سۇمۇل، موڭغۇلكۇره، قىزىلكۇره، كۇنهس، توققۇز تارا

، بورۇلتوقاي، قابا، جېمىنهي، تولى، قوبۇقسار ،دوربىجىلىن، ساۋهن، جىڭ، شىخو، بورتاال

مايتاغ شهھهرلىرى تولۇق ئازاد ، هسارسۇمب، چوچهك، غۇلجا ،بۇرچىن قاتارلىق ناھىيلهر، كوكتوقاي

، مۇزداۋان قاتارلىق رايونالر ئازاد قىلىنىپ، جام، شهھهر ناھىيلىرى ئاقسۇ كونا، باي؛ قىلىندى

مىللى ئارمىيه قىسىملىرى شۇ چاغدىكى ۋهزىيهتنىڭ ، زهربه بېرىلگهن بولسىمۇ دۇشمهنگه ئهجهللىك

 مىللى ئارمىيه. جايالردىن چېكىنىپ چىقتىباش قوماندانلىقنىڭ بۇيرۇقى بويىچه بۇ  ،تهقهززاسى

، مايتاغ ،سىمپىتوزا، باجاخو، مۇزداۋان، كهڭساي، قىسىملىرى گومىنداڭ قوشۇنلىرىنىڭ كۇره

ئىستىھكاملىرىنى پاچاقالپ  شىخو قاتارلىق تايانچ پونكىتلىرىدىكى ئهڭ كۇچلۇك ھهربىي، جىڭ

ۋه ماددى ئهشياالرنى غهنىيمهت  لىرىتاشالپ ئىشغال قىلىش جهريانىدا نۇرغۇنلىغان ئۇرۇش قورال

 .ئالدى

نهچچه 70يېزىالردىكى ، ناھىيلهر ۋه رايون، شهھهر مۇشۇ مهزگىلىده گومىنداڭنىڭ ھهر قايسى

دىن دىن ئوشۇق 5000، تۇرمىلىرى ئىشغال قىلىنىپ يىغىۋېلىش ئورنى ۋه كىچىك، تۇرمىسى

 ئىچىدىكى ياراملىقلىرىدىن بۇالرنىڭ، ئېرىشتۇرۇلدى ئهركىنلىككه، مهھبۇس قۇتقۇزۇۋېلىنىپ

 .سېپىگه قاتناشتۇرۇلدى گه يېقىن كىشى مىللى ئارمىيه1500

 :شىتابىدىن كورۇنۇش ئۇچ ۋىاليهت ئارمىيىسى قوماندانلىق

ئاقسۇ ، قوبۇقسار، دوربىجىلىن ،ساۋهن، شىخو، ئۇرۇش جهريانىدا گومىنداڭ قوشۇنلىرىنىڭ جىڭ

ئۇستى ، سىم توساق، بىلىنداژ، ئىستىھكام نهچچه180قاتارلىق جايالردا كوڭۇل قويۇپ ياسىغان 

  .ئوت ئېچىش نۇقتىلىرى بېسىقتۇرۇلدى، پارتلىتىلىپ يېپىق ئاكوپلىرى ئادهملىرى بىلهن قوشۇپ

گومىنداڭ قوشۇنلىرىدىن غهنىيمهت ئالغان ئۇرۇش قوراللىرى ۋه ماددى  مىللى ئارمىيه قىسىملىرى

 :توۋهندىكىچه ئهشياالر

، 39زهمبىرهك ، 17ئاپتوموبىل  برونىك، تانكا توققۇز، ۇمچى ئايروپىالن ئالتهھۇج، بومباردىمانچى

گىرمانكا ، ياپونكا(مىلتىق، 76مىنامىيوت  ،1350)ستانكىۋوي پىلىموت ۋه قول پىلىموت(پىلىمۇت 

تول ، مىڭ22گرانات ، بومبا، 13توپ زېنت، 1200ئاپتومات ، 400مىڭ 26)قاتارلىق

، 18)69 -گاز(پىكاپ، 259ئاپتوموبىل ، 5000 (ئىگىرى بىلهن( ت ھهربىي ئا، 1200)پارتالتقۇچ(

برېزېنت ، 780) بارابان قاتارلىق، پېستولىت، كولىت ،ماۋزېر(يان قورال ، 39ھهربىي دۇربۇن 

رادىئوگرامما ئاپپاراتى ، 28ماددى ئهشياالر ئامبىرى ، 17ئامبىرى   دورا-ھهرخىل ئوق، 220چىدىر 

تېلىفون سىمى ، 35ھهربىي تېلىفون ، 500خهنجهر ، 25000)نهيزه(ئىشتىك  ،1500قىلىچ ، 23

ھهرخىل ، كىلوگرام800زالوك ئالتۇن ، 700يان سومكا ، 4000ھهربى سۇدان  ،مېتىر20000
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 .يۇرۇش25دوختۇرلۇق سايمىنى  ھهربىي

للى ئۇرۇش قوراللىرى ۋه ماددى ئهشياالر ھىسابىغا مى گومىنداڭ قوشۇنلىرىدىن غهنىيمهت ئېلىنغان بۇ

  .غهلبىسىىرى ئالغا ئىلگىرلىدى، تهمىنلىنىپ ئارمىيه قوشۇنلىرى قوراللىنىپ ۋه
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  ئۇيغۇرالرنىڭ يازما يادىكارلىقلىرى ۋه يىزىقى ھهققىده

  M-16:بوستانغا يوللىغۇچى

 ) ئاتىلىدۇ يهنسهي يېزىقى دهپمۇ،  رونىك يېزىقى - تۈرك ( رونىك يېزىقى قهدىمكى تۈرك  .

  . ھهققىده ئىزاھ

 

رونىك ( خانلىقىدا قوللىنىلغان قهدىمكى تۈرك يېزىقى  تۈرك، ئۇيغۇرالر تۈرك خانلىقى دهۋرىدىال 

  . نى قولالنغان) يهنسهي يېزىقى دهپمۇ ئاتىلىدۇ  ، رونىك يېزىقى -تۈرك ، يېزىقى 

تاڭ ( تلۇق بىلگه خاقان ئۇيغۇر ياغلىقالر ئۇرۇقىدىن بولغان قۇ  يىلى ئۇيغۇرالر- 744مىالدى 

خهنزۇچه ، دهپ ئۇتۇغات بهرههچكه " دىيانهتلىك خاقان ___ كېخهن  خۇهن" سۇاللىسى ئۇنىڭغا 

نىڭ يېتهكچىلىكىده ئىككى ئهسىر ھۆكۈمرانلىق ) دهپمۇ تىلغا ئېلىنىدۇ  怀人可汗 تارىخنامىالردا

به )  يىلالر - 840 - 744مىالدى ( ئۇيغۇر خانلىقى ، خانلىقىنى ئاغدۇرۇپ  يۈرگۈزگهن تۈرك

نىڭ ) تۈرك خانلىقى ھۆكۈمرانلىقىدىكى جايالر ( شۇندىن ئېتىبارهن بۇ جايالر  . قۇرغان

 ئۇيغۇر خانلىقى ئۇيغۇر ئىتتىپاقى تهركىبىده بولغان. ئۇيغۇرالرنىڭ قولىغا ئۆتكهن  ھهممىسى

ئاياۋۇزدىن ، بۇقتار يا ،قوغۇزسۇۋ ، قاراسار ، ئاۋۇچاڭ ، بۇقاسقىر ، تۆرلهمۇر ، ئۆتۈرقار ، ياغالقالر 

قىپچاق ، ئىزگىل ، تۇڭرا ، بايىرقۇ  ،غۇن ، ئوپۇغۇر ، ئىبارهت ئىچكى توققۇز قهبىله ۋه ئۇيغۇر 

تۈرك ، قهبىلىنى ئاساس قىلىپ قۇرۇلغان بولسىمۇ  قارلۇقتىن ئىبارهت تاشقى توققۇز، باسمىل ، 

 . رىسىده تۇتقانقهبىلىلىرىنىمۇ ئۆز ئىدا خانلىقى تهركىبىده بولغان باشقا تۈرك

) يهنسهي يېزىقى دهپمۇ ئاتىلىدۇ ، رونىك يېزىقى  - تۈرك، رونىك يېزىقى ( قهدىمكى تۈرك 

 : مهڭگۈ تاشالر ئىچىدىكى مۇھىملىرىنىڭ كاتالوگى تۆۋهندىكىچه يېزىقىدىكى يازما يادىكارلىقالر ۋه

) 4. (گۈ تېشى كۆل تېكىن مهڭ) 3. (تۇنيۇقۇق مهڭگۈ تېشى ) 2. (تېشى  ئونگىن مهڭگۈ (1)

) بايۇنچۇر(مويۇنچۇر ) 6. (توققۇز ئۇيغۇر خاقان مهڭگۈ تېشى ) 5. (مهڭگۈ تېشى  بىلگه خاقان

ئېرق بىتىگ ) 9. (تىرخىن مهڭگۈ تېشى ) 8. (سۇجى مهڭگۈ تېشى ) 7. (تېشى  مهڭگۈ

  . قاتارلىقالر (پالنامه(

  

  . قهدىمكى ئۇيغۇر يېزىقى ھهققىده ئىزاھ . 2

 

 

 ھازىر ئىلىم، بهربات بولۇشتىن ئىلگىرىال  ) 840 -  744( مكى ئۇيغۇر خانلىقى قهدى ئۇيغۇرالر

 دهپ ئاتىلىۋاتقان يېزىقنى قوللىنىشقا (回鹘文) " قهدىمكى ئۇيغۇر يېزىقى" ساھهسىده 

يۆللىكى  خېشى، بۇ يېزىقنى تۇرپان ئويمانلىقى ، ئۇيغۇرالر غهربكه كۆچكهندىن كېيىن . باشلىغان 

  . ئومۇيۈزلۈك قولالنغان رگهز قىلغان ئۈچ ئۇيغۇر ھاكېمىيىتى دائىرىسىدهقهشقهر رايونىنى مه

بىر تاۋۇشقا ۋهكىللىك ) ھهرپ(بىر مهلگه  ،قهدىمكى ئۇيغۇر يېزىقى خارهكتېر جهھهتتىن ئېيتقاندا 

قهدىمكى ئۇيغۇر يېزىقىنىڭ ئېلىپبه تهركىبىده . كىرىدىغان يېزىق  قىلىدىغان ئېلىپبهلىك يېزىق تىپىغا

قالغان بهلگىلهر ، ئاساسلىق بهلگىلهر ئون ئهتىراپىدا بولۇپ . گىچه ھهرپ بار  22 دىن 18ئىي جهم
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  . ئونچه ئاساسلىق نهلگىلهر ئاساسىدا شهكىللهنگهن بۇ

قهدىمده ھازىرقى ئۆزبېكىستان ۋه ئىراننىڭ شهرقىي قىسمى ، جهھهتته  قهدىمكى ئۇيغۇر يېزىقى مهنبه

ئىرامىزنىڭ ، سوغدى يېزىقى بولسا . ىڭ يېزىقىدىن كهلگهن ياشىغان سوغدىالرن ئهتىراپىدا

ئارامىيه  ئهرهب ئهللىرىده قوللىنىلغان قهدىمكى) ئهسىر ئهتىراپىدا  III ) مهزگىللىرىده دهسلهپكى

  . دىن كهلگهن) ئارامى يېزىقى دهپمۇ ئاتىلىدۇ ( يېزىقى 

ي خهلقلهر ئارىسىغا قانداق جۈملىدىن باشقا تۈركى، يېزىقىنىڭ ئۇيغۇرالر  قهدىمكى ئۇيغۇر

 بهزىلهر دهسلهپته ئۇيغۇرالر بۇ يېزىقنى. توغرىسىدا ئوخشىمىغان قاراشالر مهۋجۇت  تارالغانلىقى

قوبۇل  ئاندىن ئۇيغۇرالرنىڭ ۋاستىسى بىلهن باشقا تۈركىي خهقلهر، سوغدىالردىن قوبۇل قىلغان 

يېقىن بولغان   زېمىن جهھهتتىنبهزىلهر بۇ يېزىقنى دهسلهپته سوغدىالرغا، قىلغان دهپ قارىسا 

قاتارلىق تۈركىي خهلقلهر  ئاندىن تۈركهشلهرنىڭ ۋاستىسى بىلهن ئۇيغۇر، تۈركهشلهر قوبۇل قىلغان 

قايسىسىنىڭ توغرىلىقى ھهققىده كېسىپ بىر  بۇ ئىككى خىل قاراشنىڭ. قوبۇل قىلغان دهپ قارايدۇ 

قنى ئومۇمىيۈزلۈك ۋه ئۇزاق ئىشلهتكهنلهر بۇ يېزى ،لېكىن شۇنىسى ئېنىقكى . نېمه دېيىش قىيىن 

شۇڭا ھازىر بۇ . ئىشلىتىلىشىگه سهۋهبچى بولغانالر ئۇيغۇرالر  بۇ يېزىقنىڭ ھازىرغىچه، ئۇيغۇرالر 

قهدىمكى ئۇيغۇر يېزىقى " مهيلى خهلقئارادا بولسۇن ، ئىچىده بولسۇن  يېزىق مهيلى مهملىكىتىمىز

  . دهپ ئاتالماقتا" 

ئۇنىڭ ئورنىغا  ، ئهسلىده قوللىنىۋاتقان قهدىمكى تۈرك يېزىقىنى قولالنماي ئۇيغۇرالر نېمه ئۈچۈن

يېزىقىنىڭ خارهكتېرى بىلهن  بۇ بهلكىم قهدىمكى ئۇيغۇر؟ قهدىمكى ئۇيغۇر يېزىقىنى قوللىنىدۇ 

ئۇيغۇرالر بۇ يېزىقنى قوللۇنىشتىن ئىلگىرى  قهدىمكى ئۇيغۇر يېزىقى. مۇناسىۋهتلىك بولسا كېرهك 

، بىرىنچى ، چۈنكى . كۆپ ئىلمىي ۋه ئاسان ،  هدىمكى تۈرك يېزىقىغا قارىغانداقولالنغان ق

لېكىن ئۇنىڭدا ، يېزىق تىپىغا كىرىدىغان يېزىق بولسىمۇ  قهدىمكى تۈرك يېزىقى گهرچه ئېلپبهلىك

قهدىمكى تۈرك يېزىقىدا ، ئىككىنچى . ئاالھىدىلىكىمۇ بار ئىدى  بۇغۇملۇق يېزىقنىڭ قىسمهن

بهلگه سانى يۈزگه ، ھهربلهرنىڭ ۋارىيانتلىرىنى قوشۇپ ھېسابلىغاندا  ،سانى كۆپ ھهربلهرنىڭ 

ئۇنىڭ ئۈستىگه بىر ، ھهرىپلهرنى ئۇالپ يازغىلى بولمايدۇ ، يېزىش ئهپسىز ،  ئۈچىنچى. يېتىدۇ 

 ئىمال قائىدىسى، تۆتىنچى . يېزىشقىمۇ بىرقانچه قېتىم قول ئۈزۈشكه توغرا كېلىدۇ  ھهرپنى

ئهۋزهللىككه  قهدىمكى ئۇيغۇر يېزىقى تۆت جهھهتتىن قهدىمكى تۈرك يېزىقىغا قارىغاندا. مۇرهككهپ 

  . ئىگه

بۇ رايونالر ، ئاخىرقى چېكىگه كهلسهك  ئۇيغۇرالرنىڭ قهدىمكى ئۇيغۇر يېزىقىنى قولالنغان ۋاقىتنىڭ

 سىداقىلغان قاراخانىيالر ئۇيغۇرلىرى ئارى بۇ يېزىق قهشقهرنى مهركهز. بىلهن مۇناسىۋهتلىك 

XIII  مهركهز قىلغان شهرقىي ئۇيغۇر رايونىدا تۇرپاننى؛ ئهسىرلهرگىچه ئىشلىتىلگهن XV - 

XIV  ئۆلكىسىنىڭ جيۇچۇهن رايونىدىكى سېرىق ئۇيغۇرالر ئارىسىدا  گهنسۇ، ئهسىرگىچه قوللىنىلغان

  . قوللىنىلغان ئهسىرهىچه XVII تاكى

تهرهققىياتىدا زور رول ئويناپال قالماي  نىڭ مهدهنىيهتقهدىمكى ئۇيغۇر يېزىقى تارىختا يالغۇز ئۇيغۇرالر

. مىللهتلهرنىڭ مهدهنىيىتىگىمۇ خېلى چوڭ تېسى كۆرسهتكهن  ئۇيغۇرالر ئاتىراپىدا ياشىغان باشقا، 

قهدىمكى ئۇيغۇر يېزىقى توغرىسىدىكى مۇنۇ بايانىنى ئهسلهپ ئۆتۈش  بۇ ھهقته مھمۇد قهشقهرىينىڭ



 http://bostan.cn                               89                             بىرىنمۈبوستان 

، بېرى قهشقهردىن يۇقىرى چىنغىچه بولغان ھهممه تۈرك يۇرتلىرىدا قهدىمدىن  " : كۇپايه قىلىدۇ

  ئاالقىلىرى ئهنه شۇ يېزىقتا يېزىلىپ-خاقانالر بىلهن سۇلتانالرنىڭ يارلىق ۋه خهت  بارچه

  . (  بهت- 11، توم  - 1،  <<تۈركىي تىلالر دىۋانى >> ) " . كهلگهن

ئۇنىڭ ئورنىنى ،  ۋامىدا قوللىنىلىشتىن قېلىپگهرچه قهدىمكى ئۇيغۇر يېزىقى كېيىنكى تهرهققىيات دا

لېكىن بۇ يېزىق ئۆز ھاياتىنى  ،ئهرهب يېزىقى ئاساسىدىكى كونا ئۇيغۇر يېزىقى ئالغان بولسىمۇ 

يېزىقنى ئۆگىنىپ ئۆزىنىڭ يېزىقى  ئهسىر ئهتىراپىدا موڭغۇلالر بۇ XVI , XIII . يوقاتمىدى

ئۇنى ئۆزىنىڭ يېزىقىغا ، وڭغۇلالردىن ئۆهىنىپ م مانجۇالر بۇ يېزىقنى، ئهسىرده  XVI . قىلدى

  . ئايالندۇردى

 

 : يېزىقىدىكى يازما يادىكارلىقالر ئىچىدىكى مۇھىملىرىنىڭ كاتالوگى تۆۋهندىكىچه قهدىمكى ئۇيغۇر

 

چاشتانى ) 4(سىمىت  مايترى) 3(ئالتۇن يارۇق ) 2(قوجۇ ئىدىقۇتلىرىنىڭ تۆھپه مهڭگۈ تېشى  (1)

) 8(شۈهنزاڭنىڭ تهرجىمھالى  (7(ئىككى تېكىننڭ ھېكايىسى ) 6(امه ئوغۇزن) 5(ئىلىك بهگ 

ئاۋاتامساكا ) 11(سهككىز يۈكمهك  (10) ساددا خاماپۇ سۇترا) 9(ئابدىرىھىم كوشا ۋاردى شاستىر 

مانى ) 15(گۈهن شىيىن پۇسار ) 14(جاۋاۋادگا سۇترا  ئاربارا) 13(ئامىتابا سۇترا ) 12(سۇترا 

  ئېۋاڭېلوم) 17(ئىككى يىلتىز نوم  (16(مىسى مۇخلىسلىرىنىڭ تۆۋهنا

 - قوچۇ شېئىر ) 20(تهمسىللىرى قالدۇقى  ئېزوپ) 19(سهنت گېمورگىنىڭ شاھادىنى  (18)

قوچۇ ( ئىجتىمائىي ۋه ئىقتىسادىي ھۆججهتلهر  كۆپ ساندىكى) 22(سىدخاسارا ) 21(قوشاقلىرى 

ئا ( ئهتهبهتۇلھهقايق ) 24) (خىسى ۋېينا نۇس( قۇدادغۇبىلىك  (23) (ئىدىقۇتلىغىغىا تهۋه 

  . قاتارلىقالر) نۇسخىسى 

  

  . ئهرهب يېزىقى ئاساسىدىكى كونا ئۇيغۇر يېزىقى ھهققىده ئىزاھ . 3

 

ئهرهب يېزىقىنى قۇبۇل ،  ئۇيغۇرلىرى ئىسالم دىنىغا ئېتىقاد قىلغاندىن كېيىن) خاقانىيه ( قاراخانىيالر 

ئاساسىدىكى كونا ئۇيغۇر يېزىقى  ىقنى ئهرهب يېزىقىبىز بۇ يېز. قىلىپ ئۆز تىلىنى خاتېرلىگهن 

 تۈركىي تىلالر دىۋانى >> . دهپ ئاتايمىز ( خاقانىيه دهۋرىدىكى ئۇيغۇر يېزىقى دهپمۇ ئاتىلىدۇ( 

 >> . ئاساسىدىكى كونا ئۇيغۇر يېزىقى بىلهن بېرىلگهن دىكى سۆزلهر ئهرهب يېزىقى <<

 قاتارلىق ئهسهرلهرنىڭمۇ ئاشۇ يېزىق بىلهن << ئهتهبهتۇلھاقايق >> ، << قۇتادغۇبىلىك

ئۇيغۇر يېزىقىنى  قاراخانىيالر ئۇيغۇرلىرى ئهرهب يېزىقى ئاساسىدىكى كونا. يېزىلغان نۇسخىلىرى بار 

تارىخىي خاتىرىلهردىن  . قهدىمكى ئۇيغۇر يېزىقىنى پۈتۈنلهي تاشلىۋهتمىگهن، ئىشلهتكىنىده 

  . ئۇيغۇر يېزىقىدا يېزىلغان ىرى يهنىال قهدىمكىقاراخانىيالرنىڭ ئوردا ماكتهپل، مهلۇمكى 

XV , XIV  ئهتىراپىدىكى ئۇيغۇرالر ئىسالم دىنىغا ئېتىقاد  قۇمۇل، ئهسىرگه كهلگهنده تۇرپان

يېزىقى ئاساسىدىكى كونا ئۇيغۇر يېزىقى پۈتۈن ئۇيغۇرالر  ئهرهب، قىلىشقا ئۆزگهرههندىن كېيىنال 

پهيدىن پهي ئىشلىتىلىشتىن ،  قهدىمكى ئۇيغۇر يېزىقى بولسا .ئايالنغان  ئورتاق قوللىنىدىغان يېزىققا
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 يېزىقى ئاساسىدىكى كونا ئۇيغۇر يېزىقىنىڭ ئېلىپبهسى ۋه ئىمال قائىدىسى كېيىن ئهرهب. قالغان 

  . دهپ ئاتالغان يېزىقنىڭكىگه ئاساسهن ئوخشايدۇ" چاغاتاي يېزىقى  "

 

مۇھىملىرىنىڭ   يازما يادىكارلىقالر ئىچىدىكىيېزىقى ئاساسىدىكى كونا ئۇيغۇر يېزىقىدىكى ئهرهب

 : كاتالوگى تۆۋهندىكىچه

 

تۈركىي تىلالر  >> دىۋانۇ لۇغهت تۈرك) 2) (نۇسخىسى  سهمهرقهند، مىسىر ( قۇتادغۇبىلىك  (1)

ئىجتىمائىي ۋه ئىقتىسادىي ھۆججهتلهر ) 4) (س نۇسخىسى ( ئهتهبهتۇلھهقايق  (3) <<دىۋانى

  . قاتارلىقالر

 

 قهددىمكى ئۇيغۇر تىلى ئوقۇشلۇقى: مهنبه 
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  ناتسىستالر قوشۇنىدىكى ئۇيغۇرالر

  ياۋۇز:بوستانغا يوللىغۇچى

 دۇنيا ئۇرۇشى ئىنسانىيهت تارىخىدىكى -2داۋامالشقان   يىلىغىچه-1945يىلىدىن  -1939

چىقىم ئهڭ ئېغىر ،  كۆپچېتىلغان دۆلهتلهر ئهڭ، سانى ئهڭ كۆپ قاتناشقان ئادهم، كۆلىمى ئهڭ زور

ئالته يىل داۋامالشقان بۇ ئۇرۇشتا ھهرقايسى . ئۇرۇش بولۇپ ھىساپلىنىدۇ بولغا نبىر قېتىملىق

قۇربان  ئۇرۇشتا ئۆزلىرىنىڭ مىليونلىغان ئوغۇل قىزلىرىنىڭ ئىسسىق قانلىرىنى ئاققۇزى ۋه دۆلهتلهر بۇ

كهلتۈرگهن بولسا  ىنىڭ ھۆرلىكىنى قولغابېرىشى بىلهن بهزىسى مۇشۇ قان ۋه جانالر بهدىلىگه ئۆزلىر

. تارىخىدىكى بىر داغ بولۇپ قالدى بهزىلىرى ئۇرۇشتا مهغلۇپ بولۇپ بۇ قان ھهم جانالر شۇ دۆلهتلهر

ئۇيغۇر دىيارىدا بۇ جهڭلهرگه بىۋاسته قاتناشمىغان  ئۇيغۇرالر گهرچه ئاسىيانىڭ مهركىزى قىسمىدىكى

 ئۇرۇشىدا ياپونغا قارشى ئالدىنقى سهپنى ئىقتىسادىي ۋه قارشى لېكىن جۇڭگونىڭ ياپونغا، بولسىمۇ

ناھايىتى كۈچلۈك دهرىجىده قولالپ جۇڭگونىڭ ياپونغا قارشى ئۇرۇشىغا ئۆزىنىڭ  ماددى جهھهتتىن

سهھىپىلهرنى  جۇڭگونىڭ ياپونغا قارشى ئۇرۇش تارىخىدا شانلىق، كىشىلىك تۆھپىسىنى قوشۇپ بىر

مهركىزىي قىسمىدىكى   ئېيتماقچى بولغان ھىكايىمىز ئاسىيانىڭلېكىن بىزنىڭ بۇ يهرده. قالدۇردى

تهۋهسىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ  ئۇيغۇرالرنىڭ ھىكايىسى بولماستىن بهلكى سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى

 .ھىكايىسىدۇر

ئۇيغۇر دىيارىنىڭ سىرتىدىكى ئۇيغۇرالر بىرقهدهر كۆپ  سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ تۈركىستان رايونى

بۇ يهردىكى ئۇيغۇرالرنىڭ سانى ھهققىده خىلمۇ ، بىرسى بولۇپ شقان رايونالرنىڭتوپلىشىپ جايال

نىمىال دىمهيلى سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بهش  مهيلى، خىل قاراشالر مهۋجۇت

تاجىكىستان ۋه تۈركمهنىستاندىكى ، ئۆزبېكىستان، قىرغىزىستان، قازاقىستان جۇمھۇرىيىتى بولمىش

بۇالر تارىختىن بۇيان شۇ جايدا ياشىغان . سانى مىليوندىن كهم بولمىسا كېرهك ىڭئۇيغۇرالرن

 ئۇالر بىلهن ئىسسىق سوغۇقنى، ھهمنهپهس بولۇپ، قېرىنداش مىللهتلهر بىلهن تهقدىرداش باشقا

 .تارىخنىڭ ھهر خىل بوران چاپقۇنلىرىغا تهڭ ئۇچرىغان، تهڭ كۆرۈپ

هلىبىسى دۇنيادا يېڭى بىر ئۈستقۇرۇلمىدىكى دۆلهت ئۆكتهبىر ئىنقىالبىنىڭ غ يىلىدىكى -1917
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ئاسىيادىكى  بۇ ياش دۆلهت يېڭى قۇرۇلغان چاغدا ئوتتۇرا. ئىتتىپاقىنى بارلىققا كهلتۈردى سوۋېت

بهزىسى بۇ ، بولمىدى ھهرقايسى تۈركى مىللهتلهرنىڭ بۇ دۆلهتكه تۇتقان پوزىتسىيىسى ئوخشاش

كۈزىتىش تهكشۈرۈش  بهزىسى بۇ دۆلهتنى، بولسادۆلهتنى قارشى ئېلىش قولالش تهرهپدارى 

مۇستهھكهملىنىپ بولمىغان  يهنه بهزىلىرى بولسا بۇ دۆلهتنىڭ يېڭى قۇرۇلغان تېخى، ھالىتىده

بېرىپ قويغان ھۆرلىكىنى قولغا  پۇرسىتىدىن پايدىلىنىپ ئۆزلىرى چارروسىيا دهۋرىده قولدىن

ئېقىمى ۋه كۆزقاراشالر ئارىسىدىن ئابدۇلال  مۇشۇنداق خىلمۇ خىل پىكىر. كهلتۈرمهكچى بولۇشتى

ئۇيغۇر زىيالىلىرى ئۆزلىرىنىڭ گۈزهل ئارمانلىرىنى بۇ ياش  روزىباقىيېف باشچىلىقىدىكى بىر تۈرۈم

بۇنىڭ . ۋهدىسىگه باغالپ بۇ ياش دۆلهتنى پۈتۈن كۈچى بىلهن قوللىدى دۆلهت رهھبىرى لېنىننىڭ

ىقىدىكى تارانچىالر پولكى قىزىل ئارمىيهنىڭ ئوتتۇرا روزىباقىيېف قوماندانل نهتىجىسىده ئابدۇلال

 ئاندۇلال روزىباقىيېف باشچىلىقىدىكى ئۇيغۇر، بويسۇندۇرىشىدا زور خىزمهت كۆرسهتتى ئاسىيانى

 .ئوينىدى زىيالىلىرىمۇ كوممۇنىزىم ئىدىيىسىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىدا تارقىلىشىدا زور رول

مۇستهھكهملهنگهندىن كېيىن ئۇالرنىڭ  ۇپ سوۋېت ھاكىمىيىتىيىلى سوۋېت ئىتتىپاقى قۇرۇل -1924

لېنىن ئۆلۈپ سىتالىن ھاكىمىيهت بېشىغا . قالدى ئارزۇ ئارمانلىرى يهنىال ئارزۇ پېتىچه قېلىپ

 يىلالرغا كهلگهنده -1936. ئېچىش تېخىمۇ مۈمكىن بولمىدى چىققاندىن كېيىن بۇ توغرىسىدا ئېغىز

ى مهركىزى كوممۇتېتىدىكى ئورنىنى مۇستهھكهملهش ئۈچۈن ئېلىپ ئىتتىپاق سىتالىن ئۆزىنىڭ سوۋېت

 تازىالش ھهركىتىده كوممۇنىستىك ئىدىيىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىدا تارقىلىشىدا زور بارغان چوڭ

يوقىتىش ئوبېكتىغا  رول ئوينىغا ئۇيغۇر ۋه تاتار شۇنداقال باشقا تۈركى مىللهتلهر زىيالىلىرى سىتالىننىڭ

تاشالندى ۋه يىراق سىبىرىيىگه  ۇالرنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمى تۈرمىلهرگه تاشلىنىپ ئېتىپئ، ئايلىنىپ

ئۇالر ، تارتقان كۈنى ھهممىدىن ئېغىر بولدى بولۇپمۇ بۇ مهزگىلده تاتارالرنىڭ. سۈرگۈن قىلىندى

 ۋهتىنى بولغان تاتارىستان ۋه قىرىم رايونلىرىدىن قوغلىنىپ پۈتۈن مىللهت بويىچه ئۆزلىرىنىڭ ئانا

بۇنىڭ بىلهن ئۇزۇن يىل چار . دالىلىرىغا ۋه سىبىرىيىگه سۈرگۈن قىلدى پايانسىز قازاقىستان

 قانلىق باستۇرىشىغا ئۇچراپ سوۋېت ئىتتىپاقى دهۋرىده ئهمدىال ئهركىن نهپهسلىنىشكه روسىيهنىڭ
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 .قالدى باشلىغان بۇ مىللهتلهرنىڭ قهلبىده رۇس شوۋىنىزىمىنىڭ ئۆچمهس تامغىلىرى

باشقا دۆلهتلهر بىلهن بولغان  ئاسىيادىكى ئۇيغۇر قاتارلىق مىللهتلهرنىڭ چارروسىيه تهرىپىدىنئوتتۇرا 

دۇنيا ئۇرۇشى مهزگىلىدىال يهتته سۇ  -1ئۇرۇشقا سۆرهپ كىرىلىشى بۇرۇنال باشالنغان بولۇپ 

ه چار روسىيهنىڭ توپ يېمى سۈپىتىده گېرمانىي رايونىدىكى نهچچه يۈز مىڭلىغان ئۇيغۇر جهڭچىلىرى

 يىلالردىكى ئۇيغۇر دىيارىنى قاپلىغان -30، قاتناشتۇرۇلغان ئالدىنقى سېپىگه ئهۋهتىلىپ ئۇرۇشقا

 دۇنيا ئۇرۇشىغا -1يولباشچىسى خوجانىياز ھاجىمنىڭمۇ مۇشۇ مهزگىلده  ئىنقىالپ بورىنىنىڭ

 > ىتىلشۇناس ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر ئهپهندى ئۆزىنىڭ يىرىك ئهسىر، ھهققىده ئالىم قاتناشقانلىقى

چهتته   دۇنيا ئۇرۇشىدىن- 1ئۇيغۇرالر خۇددى . رومانىدا مهلۇمات بهرگهن < ئويغانغان زېمىن

بولغان ئۇرۇشالردىمۇ  قااللمىغاندهك ئارىلىقتا سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن خوشنا دۆلهتلهر ئوتتۇرىسىدا

نلىقى قاتنىشىپ يارىالنغا ئهخمهتجان قاسىمىنىڭ سوۋېت فىنالندىيه ئۇرۇشىغا. چهتته قالمىغان

قارىغاندا ئۇيغۇرالرنىڭ بۇ ئۇرۇشقىمۇ  رومانىدا بېرىلگهن بايانالرغا < ئانا يۇرت > ھهققىدىكى

 .سۆرهپ كىرىلگهنلىكى مهلۇم

ئهسلى ھىتلېر بولۇپ گىتلېر ( كۈنى يېرىم كېچىده ھىتلېر -21ئاينىڭ  -6يىلى  -1941

قىلىشماسلىق  ۆزئارا تاجاۋۇز گېرمانىيه ئ-سوۋېت  >  يىلى تۈزۈلگهن-1938گېرمانىيىسى  (ئهمهس

بىلهن پۈتۈن دۇنيانى  شۇنىڭ، نى يىرتىپ تاشالپ سوۋېت ئىتتىپاقىغا ھۇجۇم قىلدى< شهرتنامىسى

ئۇلۇغ ۋهتهن  > سوۋېت ئىتتىپاقى  دۇنيا ئۇرۇشى يېڭى بىر پهللىگه كۆتۈرۈلۈپ-2زىلزىلىگه سالغان 

ئۇرۇش پارتلىغان دهسلهپكى . ىدىئۇرۇش پارتل دهپ ئاتىغان تۆت يىلغا سوزۇلغان بۇ < ئۇرۇشى

ناھايىتى شىددهت بىلهن ئىلگىرىلهپ سوۋېت ئىتتىپاقى قىزىل  مهزگىللهرده گېرمانىيه ئارمىيىسى

قىلىپ سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ غهرپ تهرهپتىكى ئوكرائىنا بېلوروسىيه  ئارمىيىسىنى سۈرۈپ توقاي

 سىنىڭ شىمالىي يۆنىلىش ئارمىيىسىگېرمانىيه ئارمىيى، جۇمھۇرىيهتلىرىنى ئىگهللىدى قاتارلىق

جهنۇبىي يۆنىلىش  ئوتتۇرا يۆنىلىش ئارمىيىسى موسكۋاغا، قا)ھازىرقى سانكىت پېتىربۇرگ(لېنىنگىراد 

سوۋېت ئىتتىپاقى ئىنتايىن . قالدى ئارمىيىسى بولسا كاۋكازدىكى نېفىتلىك رايونلىرىغا تاقاپ كېلىپ
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، قولدىن كېتىش خهۋپىگه دۇچ كېلىپ ر ۋاقىتموسكۋا ھه، خهتهرلىك ئهھۋالغا كېلىپ قالدى

كارخانىالر تېز سۈرئهتته ئىچكىرىدىكى جايالرغا  ئاساسلىق ھۆكۈمهت تارماقلىرى ۋه زاۋۇت كان

ئاستىدا سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى پۈتۈن مهملىكهت  مۇشۇنداق ئهھۋال. كۆچۈرۈلۈشكه باشلىدى

ئار ئاستىدائومۇمىيۈزلۈك سهپهرۋهرلىك دىگهن شو < سهپ ئۈچۈن ھهممه ئالدىنقى > مىقياسىدا

جاي جايالردىن تۈركۈم تۈركۈملىگهن ، ئهسكهر قوبۇل قىلىشنى باشلىدى بۇيرۇقى چۈشۈرۈپ ھهممه

پويىز ، بهس بهس بىلهن ئهسكهرلىككه تىزىملىتىپ ئالدىنقى سهپكه ئاتالندى ۋهتهنپهرۋهر ياشالر

بىلهن   كهلگهن مىللهت نامى ۋه يار ناملىرىسىبىرىيه ئوتتۇرا ئاسىيا قاتارلىق جايالردىن پويىزالردا

سېپىدىكى جهڭگه  ئاتالغان دىۋىزىيىلهر پويىزدىن چۈشۈپال دهممۇ ئالماستىن موسكۋا ئالدىنقى

گېرمانىيه ئارمىيىسى ئهينى  گېرمانىيه ئارمىيىسىنىڭ شۇ چاغالردىكى مهلۇماتىغا قارىغاندا. ئاتالندى

 دىۋىزىيه 180ئارمىيىسىنىڭ سانىنى  تتىپاقى قىزىلچاغدا موسكۋا ئالدىنقى سېپىدىكى سوۋېت ئى

باشلىنىپ ئاخىرالشقىچه بولغان ئارىلىقتا سوۋېت  لېكىن موسكىۋا ئۇرۇشى، دهپ مۆلچهرلىگهن بولسىمۇ

 .قېتىمقى جهڭگه قاتناشقان  دىۋىزىيىسى بۇ260ئىتتىپاقىنىڭ 

 مىليوندىن 4لهتلهردىن ھهرقايسى تۈركى مىل سوۋېت ئىتتىپاقى ئۇلۇغ ۋهتهن ئۇرۇشى مهزگىلىده

قورال يوراقلىرى ئاالھىده بولمىسىمۇ لېكىن ، بولۇپ ئارتۇق كىشىنى بۇ ئۇرۇشقا سهپهرۋهر قىلغان

قوشۇن گېرمانىيه باش قوماندانلىق شىتابىنىڭ دىققىتىنى  جاسارهت بىلهن جهڭ قىلىدىغان بۇ

ن قۇتۇلۇش كهيپىياتىدىن خهلقلهرنىڭ رۇسالرنىڭ ھۆكۈمرانلىقىدى شۇنىڭ بىلهن ئۇالر بۇ، تارتقان

رۇسالرنىڭ ھۆكۈمرانلىقىدىن قۇتۇلۇشنى ئويالپ كېلىۋاتقان مىللهتچىلهرمۇ  .پايدىالنماقچى بولغان

پايدىلىنىپ مۇستاپا چوقاي ۋه ۋهلى قهييۇمخانالرنىڭ باشچىلىقىدا قوشۇن ئىچىدىكى  بۇ پۇرسهتتىن

 تۈركى، شىشنى زورايتقانگېرمانىيه ئارمىيىسى بىلهن ماسلى، تهشۋىقاتنى كۈچهيتىپ تهتۈر

نهتىجىسىده  مىللهتلهرنىڭ رۇسالردىن قۇتۇلۇش ئارزۇسىنىڭ تۈرتكىسى ۋه ئۇالرنىڭ تهشۋىقاتى

كهتكهن ۋه گېرمانىيه   يىلىنىڭ بېشىغىچه بۇ قوشۇندىن گېرمانىيه ئارمىيىسى تهرهپكه ئۆتۈپ-1942

شىپ كهتكهن ۋه كۆپ ئې  مىڭدىن700ئارمىيىسىگه ئهسىرگه چۈشكهنلهرنىڭ سانى بىر مىليون 
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  .تهركىۋىگه قاتناشقان < ئارمىيىسى سوۋېت ئىتتىپاقى ئازاتلىق > قىسمى گېرمانىيه تهشكىللىگهن

 

دىگهن  < خىياللىرى موسكۋا > نهتىجىده تارىخ پهنلىرى دوكتورى نهبىجان تۇرسۇن ئۆزىنىڭ

جۇمھۇرىيهت قهھرىمانى ۋه ھهر  ئهسىرىده تىلغا ئالغان سوۋېت ئىتتىپاقى قهھرىمانى ۋه ھهرقايسى

، ئۇچىسىغا ناتسىست فورمىسى كىيگهن خىل ئوردېنالرغا ئېرىشكهن ئۇيغۇر جهڭچىلهرنىڭ قارشىسىدا

 > چۈشۈرۈلگهن جامه سۈرىتى ۋه جاما تېمىدىكى هقهت چىرايى ۋه فورمىسىنىڭ سول يېڭىگهپ

دىگهن خهت چۈشۈرۈلگهن ھالقا ئچىدىكى  < بىلهن بىلله ئالالھ بىز > ۋه < تۈركىستان

بىلهنال پهرقلىنىدىغان گېرمانىيه ئارمىيىسىنىڭ تۈركىستان قىسىملىرى  ئېللىپىسسىمان يهڭ بهلگىسى

 ئۇنىڭ بىۋاسته قوللىشى، بۇ قوشۇنغا ھىتلېر ئاالھىده كۆڭۈل بۆلگهن بولۇپ. ىلغانق بىلهن جهڭ

مىڭدىن  267بىلهن قۇرۇلغان تۈركىستان مىللى ئارمىيه كوممېتىتىغا قاراشلىق قوشۇنالرنىڭ سانىال 

ئارتۇق كىشى   مىڭدىن90تۆت يىل داۋامالشقان بۇ ئۇرۇش جهريانىدا ئۇالردىن . ئېشىپ كهتكهن
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. مهيدانلىرىدا قۇربان بولغان گېرىتسىيه قاتارلىق جهڭ، ئاۋىستىرىيه، گولالندىيه، انسىيهفىر، روسىيه

قىسمى ئامېرىكا باشلىق ئىتتىپاقداش   يىلى ئۇرۇش ئاخىرالشقاندىن كېيىن ئۇالرنىڭ كۆپ-1945

گېرمانىيهنى ئىشغال قىلغان سوۋېت ئىتتىپاقى  دۆلهتلهر قوشۇنىغا ۋه مارشال ژۇكۇف باشچىلىقىدا

ئىتتىپاقى قوشۇنلىرىغا ئهسىرگه چۈشكهنلىرى ۋهتىنىگه  سوۋېت، شۇنلىرىغا ئهسىرگه چۈشكهنقو

دىگهن جىنايهت بىلهن ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىپ  < ۋهتهن خائىنى > قايتۇرۇلۇپ كۆپ قىسمى

ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى ئىتتىپاقداش دۆلهتلهرگه ئهسىرگه چۈشكهنلىرى ھهربىي  ئۆلتۈرۈلگهن بولسا

قالغان  ،بويىچه جىنايىتى بار دهپ قارالغانلىرى ئۆزلىرىنىڭ تېگىشلىك جازاسىنى تارتقان قانۇن

، ئاۋىستىرىيه، فىرانسىيه ،ئادهتتىكى ئهسكهرلهر بولسا ۋهتىنىگه قايتىشنى خالىمىغانلىقتىن گېرمانىيه

 .دۆلهتلهرده يهرلىشىپ قالغان گولالندىيه قاتارلىق دۆلهتلهردىن پاناھلىق تىلهپ شۇ

 
 

ئۆتكىنىمىزدهك سوۋېت  خۇددى يۇقۇرىدا ئېيتىپ، دىمهك ئۇرۇش ناھايىتى شهپقهتسىز بولۇپ

ۇرۇش سهپلىرىده شۇنداقال موسكۇۋا ئ ئىتتىپاقىنىڭ ئۇلۇغ ۋهتهن ئۇرۇشىدا ئۇيغۇر جهڭچىلىرى پۇتكۇل

چوڭ شهھهرلهرنى قوغداش ۋه ئازات قىلىش  سىۋاستىپول قاتارلىق،سىتالىنگىرات ،لىېنىنگىرات ،

 .. جهڭلىرىده ئاجايىپ قهھرىمانلىق كورسهتكهن

ئوردىنلىرىغا " بايراق  قىزىل" " قىزىل يۇلتۇز " ھهم ئوفىتسىرالر ۋه قهھرىمان ئهسكهرلهر ئىچىده 

 - 1" ،ئوسمان ھهسهنوف ، ياقۇپ ئهخمىدۇف،توختايىف ،ئوسمان ، شهۋكهت ،هن ئىرىشك

قىزىل " ،ئىرىشكهن نىزامىدىنوف  ئوردىنىغا"قىزىل يۇلتۇز " " دهرىجىلىك ۋهتهن ئۇرۇشى ئوردىنى 

"  دهرىجىلىك -1، ئىرىشكهن تاتۇر شهرىپوف  ئوردىنىغا"شۆھرهت " قىزىل يۇلتۇز "، " بايراق 

قىزىل " ،ئوردىنىغا ئىرىشكهن ۋالىنتىن نىزامىدىنوف " قىزىل يۇلتۇز" ، "وردىنى ۋهتهن ئۇرۇشى ئ
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مىدالىغا " جاسارهت ئۇچۇن " " ئالىكساندىر نىۋېسكى  " ، " ۋهتهن ئۇرۇشى" ، " بايراق 

مىدالىغا ئىرىشكهن داداش بابا " سېۋېت ئىتتىپاقى قهھرىمانى  "،ئىرىشكهن ھاشىم نهسىردىنوپ 

مىدالىغا ئىرىشكهن " پولشا جۇمھۇريىتى قهھرىمانى "، مهسۇم ياقىپوف ، لۇتپۇلالسۇلچى ، جانۇپ 

 قاسىموف قاتارلىق.م،زۇلقاروف .ش،مهخسۇت نىيازوف ، كامالوف .ئهزىمهتلهردىن ئى ئۇيغۇر

كهلتۈرگهن  قهھرىمان جهڭچىلهر يېتىشىپ چىقىپ سوۋېت ئىتتىپاقىدىكى ئۇيغۇرالرغا شان شهرهپ

پۈتۈن ، تۇرۇپ جهڭ قىلىپ ىدا تىلغا ئېلىنغاندهك فاشىستالر بىلهن بىر سهپتهبولسىمۇ لېكىن يۇقۇر

  .دۇنيانىڭ لهنىتىگه ئۇچرىغان جهڭچىلهرمۇ بار بولغان

  بۇالرغا باھا بېرىش كهلگۈسى ئهۋالتالرنىڭ ئىشى، بۇالرنىڭ ھهممىسى ئۆتكهن تارىخ
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  ئىلىدا ئاپتۇموبىل قاتنىشى ۋه ئايرۇپىالن قاتنىشى

  بوستان: وستانغا يوللىغۇچىب

بۇ شىنجاڭ بويىچه تۇنجى قېتىملىق . يىلى باشالنغان -1911ئىلىدا ئاپتوموبىل قاتنىشى 

 يىلى ئىلى جاڭجۇن مهھكىمىسى تهسسىس -1911. ھىسابلىنىدۇ ئاپتوموبىل قاتنىشى بولۇپ

ره بىلهن غۇلجا كۇ، پولشىدىن ئىككى يولۇچىالر ئاپتوموبىلى سېتىۋېلىپ قىلغان قوي يۇڭى شىركىتى

 ئىلى شىنخهي. ئارىلىقىدا قىسقا مۇساپىلىك يولۇچىالرنى توشۇش كهسپىنى يولغا قويغان شهھىرى

 قوي يۇڭى)  ئايدا پارتلىغان- 1 يىلى -1912ئىلى شىنخهي ئىنقىالبى ( ئىنقىالبىدىن كېيىن

يىلى  -1928 .نئاپتوموبىلالر ئوغرىلىنىپ روسىيهلىك سودىگهرلهرگه سېتىۋىتىلگه. شىركىتى تاقالغان

دائىرىلىرى تىيهنجىن  ئهينى ۋاقىتتا شىنجاڭ. ئۇرۇمچىدىن چوچهككه ئاپتوموبىل قاتناشقا باشلىغان

بۇ ئاپتوموبىلالر ، ئاپتوموبىلى سېتىۋالغان يۇك30، يولۇچىالر ئاپتوموبىلى30ئارقىلىق چهت ئهلدىن 

ئۇرۇمچى بىلهن چوچهك . نشىنجاڭغا توشۇپ كېلىنگه  سىبىرىيه تومۇر يولى ئارقىلىق-تۇركىستان

غۇلجا بىلهن ئۇرۇمچى . ئهنه شۇ ئاپتوموبىلالردىن ئىدى ئارىلىقىدا قاتنىغان ئاپتوموبىلالر

 يىلىغىچه -1949.  يىلىدىن تارتىپ رهسمى باشالنغان-1935قاتنىشى  ئارىلىقىدىكى ئاپتوموبىل

ئۇنىڭ ئۇستىگه . تتىبىلهن شۇغۇللىنىدىغان ئاپتوموبىلالر ئونغىمۇ يهتمهي ئىلىدا تىرانسپورت

 .ئهبجىقى چىقىپ كهتكهن كونا يۇك ئاپتوموبىللىرى ئىدى ھهممىسى

ھوكۇمىتى بىلهن سوۋىت ئىتىپاقىنىڭ ئاۋىئاتسىيه باش ئىدارىسى بىرلىكته  يىلى گومىنداڭ -1933

 ئالمائاتىغا بارىدىغان، غۇلجا، ئالمائاتا ئاۋىئاتسىيه شىركىتى قۇمۇلدىن ئۇرۇمچى -قۇرغان قۇمۇل

قاتارلىق  ياپون باسقۇنچىلىرىغا قارشى ئۇرۇش مهزگىلىده سوۋىت ئىتىپاقى. ھاۋا لىنىيسى ئاچقان

ئارقىلىق توشۇپ  دولهتلهرنىڭ جۇڭگۇغا ياردهم قىلغان ماددى ئهشيالىرى مۇشۇ ھاۋا لىنىيىسى

  يىلىغا- 1949. يۇرۇشمىگهن لېكىن بۇ ھاۋا لىنىيىسىنىڭ يولۇچى توشۇش ترانسپورتى. كېلىنگهن

 يىلىدىن -1949. بولغان مىڭدىن كوپرهك2000يىللىق توشۇش مىقدارى ئاران ، كهلگهنده

، ئايروپىالن قاتنايدىغان بولسىمۇ ئىلگىرى ئۇرۇمچىدىن غۇلجىغا ۋه چوچهككه كىچىك تىپتىكى

 .يېرىم توختاپ قېلىش ھالىتىده تۇرغان ئاساسى جهھهتتىن، بىراق ئۇسكۇنىلىرى ئاددى بولغاچقا

  .ئىزالر گۇلشهن ۋادىدىكى: مهنبهسى
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  تهسهۋۋۇپچى شهئىدىدىن كاشغهرى، مهشھۇر مۇدهررىس

   يىللىقىنى خاتىرلهپ550ۋاپاتىنىڭ 

  مايالمچى: بوستانغا يوللىغۇچى

تهۋسىيهسى ۋه قىزىقىشىم بويىچه ئۇيغۇر مهدهنىيهت  بۇندىن ئىككى يىلالر ئىلگىرى بىر دوستۇمنىڭ

ئهدىب ۋه تهسهۋۋۇپ ، تارىخشۇناس، مۇتهپهككۈر، كهلگهن ئالىم  تۇپتارىخىدا بهلگىلىك ئورۇن تۇ

توپالش جهريانىدا سهئدىدىن . ئهسهرلىرىنى توپالشقا باشلىدىم، تهرجىمىھالىنى ئۆلىماالرنىڭ

شۇندىن بېرى سهئدىدىن . توغرىسىدىكى قىسقىچه مهلۇمات دىققىتىمنى تارتتى كاشغهرى

 ا بولدى ۋه ئۇيغۇر تىلىدىكى بهزىبىر ئېنىقسىزھهققىده ئىزدىنىش ئىستىكى پهيد كاشغهرى

ئۆتكهن  ئاپتونوم رايونىمىز تهۋهسىدهتۇغۇلۇپ ئوتتۇرا ئاسىيادا ياشاپ. مهلۇماتالرغا ئېرىشتىم

ئالىم توغرىلىق  .سهئىدىدىن كاشغهرى ئهنه شۇنداق ئالىملىرىمىزنىڭ بىرىدۇر، ئالىملىرىمىز كۆپ

ئىزدىنهرمهن دىگهن ئۈمىدده   پاكىتقا ئۇيغۇن ھالهتتهتارىخى، تهپسىلىي، ئىلمىي ، سېستىمىلىق

، ماتىريال، سهۋىيهمنىڭ چهكلىكلىكى دهسلهپ يهڭگىلتهكلىك بىلهن تۇتۇش قىلىپ قالدىم ۋه بىلهم

مانا . تۈپهيلى قهلهمنى توختىتىپ قويغانىدىم  قوليازمىالرنىڭ كهملىكى ياكى ئۇچرىشالمىغانلىقىم

 يىللىق خاتىره كۈنى يېقىنالپ كهلگهنسىرى 550بولغانلىقىنىڭ  اپاتئالىم ۋ، ھازىر ئىككى يىل بوپتۇ

خاتىرلهش يۈزىدىن بولسىمۇ توختاپ قالغان قهلىمىمگه جۈرئهت ئاتا قىلىپ  ھېچ بولمىسا ئالىمنى، 

كاشغهرى  تۆۋهنده مهن ئۆزۈم خاتىرلىۋالغان ماتىرياللىرىم ئاساسىدا سهئدىدىن. تهۋرهتتىم  قايتا

ۋهزىيهتتىن  سۆزنى ئاۋال ئهينى دهۋردىكى سىياسى. لهن ئورتاقالشماقچىمهنھهققىده دوسالر بى

ياكى ، ۋاقتى بولسۇن  چۈنكى بۇ مهيلى سهئدىدىن كاشغهرىنىڭ تۇغۇلغان، باشالشنى اليىق تاپتىم 

ئابدۈشكۈر مۇھهممهدئىمىن ئهپهندى  ئهينى دهۋردىكى ئۆلىما فازىلالرنىڭ بولسۇن خۇددى مهرھۇم

كۆرىنىشى ئۈچۈن مهلۇم ئۇچۇرالرغا ئىگه قىالر  ىنىش دهۋرىنىڭ تارىخىى ئارقائاتىغان كهنجى ئويغ

  . دهپ ئويلىدىم

 : مۇقهددىمه

 بوالجى دوغالتى تاش تۆمۈر ئىسىملىك بىر كىشىگه تۇغلۇق تۆمۈرخاننى تېپىپ كېلىشنى ئهمىر

ئهمىر  ، يېشىدا ئىزدهپ تاپتى16يىلى - 1346تاش تۆمۈر تۇغلۇق تۆمۈرخاننى مىالدى . تاپشۇردى 

كىيىن  شۇندىن، يېشىدا تهختكه چىقاردى18يىلى تۇغلۇق تۆمۈرخاننى -1348بوالجى مىالدى 

موغۇلىستان  تۇغلۇق تۆمۈرخان تهختكه چىقىپ. دهپ ئاتالدى" موغۇلىستان " ماڭاليسۈيهر رايونى 

بولۇپمۇ تۆلهك ۋه  .خانلىقىنى قۇرغاندىن كىيىن دوغالت ئهمىرلىرىگه مۇھىم ھوقۇقالرنى بهردى

  ئۇكىغا ئاالھىده ئىمتىياز-والجى ئاكا ب

ئۆزىنى مۇزداۋاندا ھاڭدىن قۇتقۇزغان ، قىلىپ)ئهمىرلهرنىڭ ئهمىرى"(بهگ ئاتا" بوالجىنى ، بېرىپ 

 (بېگجىك(بهگچهك  كارۋان بېشى

يىلى - 1347. تهيىنلىدى قىلىپ" ئۇرۇق بېگى" تاش تۆمۈرنى ، قىلىپ " بهگلهر بېگى" نى 

تارىم ۋادىسىدىكى قۇمغا كۆمۈلۈپ  ،يكۆل رايونىدىكى ئوۋ مهيدانىدا تۇغلۇق تۆمۈرخان ئاكسۇ ئا

 مهۋالنا شهيىخ شهھىرىدىن قېچىپ چىققان) كېتىك(يوقالغان كهتهك 
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دهپ ۋهده " ئىمان ئېيتىمهن  تهختكه چىققاندىن كىيىن" جامالىدىننىڭ تهسىرى ئاستىدا شهيخكه 

ۋاپات بولۇش ، رايونىدا ۋاپات بولدى  شهيخ جامالىدىن ئۇزۇن ئۆتمهي ئاقسۇ ئايكۆل. بهردى

مىالدى . ئهرشدىن ۋهلىگه ۋهسىيهت قىلدى نى شهيخ"تۇغلۇق تۆمۈرخاننىڭ ۋهدىسى" ئالدىدا 

ئهرشىدىن ۋهلىنىڭ دااللىتى ئاستىدا ئىمان نۇرىغا   يېشىدا شهيخ24يىلى تۇغلۇق تۆمۈرخان -1354

. خهلقلهرگه ئىسالم دىنىنى تارقاتتى ، سىرتىدىكى ئهمهلدار  مۇهشهررهف بولدى ۋه ئوردا ئىچى ۋه

. ماۋارائۈننهھرگه ھۇجۇم قىلىپ خانلىق دائىرىسىگه كىرگۈزدى يىلى زور قوشۇن بىلهن-1361

 ئوغلى ئېلياس خوجا بۇ رايونغا سۇلتان قىلىپ تۇغلۇق تۆمۈرخان چوڭ

بىلىسىنىڭ باشلىقى ئهمر تۆمۈرنى ئۇنىڭغا ئاتابهگ ۋه قاڭلى قه بارالس قهبىلىسىنىڭ، تهيىنلىدى 

. شۇنىڭ بىلهن موغۇلىستان خانلىقى شهرقته قاراشهھهر. قىلىپ تهيىنلىدى باشلىقى بهگچهكنى ئهمر

بىر  شىمالدا يهتته سۇ رايونى جهنۇبتا قاراقۇرۇم تاغلىرىنى ئۆزىگه قارام قىلغان چوڭ،  غهربته بۇخارا

ئهمر  سى تايانچىسىيىلى كۈزده تۇغلۇق تۆمۈرخاننىڭ ئاسا-1362مىالدى . ھاكىمىيهت بولدى

قىلىپ  "ئاتابهگ" ئۇنىڭ ئورنىغا يهتته ياشلىق ئوغلى خۇدايدات ، بوالجى ۋاپات بولدى 

ئالمالىق شهھىرىده  يىلى تۇغلۇق تۆمۈرخانمۇ ۋاپات بولدى ۋه-1363ئۇزۇن ئۆتمهي ، تهيىنلهندى

مهۋالنازاده سهمهرقهندمهدرىسهسىنىڭ تالىپى  يىلى سهمهرقهند شهھىرىده- 1365. دهپنه قىلىندى

ئۆلۈمدىن قورقماي دارغا " (سهربهدارالر" تالىپلىرىنىڭ  رهھبهرلىكىده شهھهر قول ھۈنهرۋهنلىرى ۋه

سهمهرقهند شهھىرىنى موغۇلىستان ، كۆلهملىك قوزغىلىڭى پارتالپ نىڭ كهڭ)بېشىنى ئاتىغانالر

ستۇرۇشقا ئېلياس خوجا نۇرغۇن قوشۇن باشالپ قوزغىالڭنى با، قىلدى  ھۆكۈمرانلىرىدىن ئازاد

بۇ ھال ئهمر تۆمۈرنىڭ ، قوزغىالڭچىالر تهرىپىدىن ئېغىر زهربه يىدى  ،ئۇرۇنغان بولسىمۇ 

يىلى ئهمر تۆمۈر سىر دهريا بىلهن -1365. خانلىقىدن بۆلۈنۈش خاھىشىنى كۈچهيتتى موغۇلىستان

ئۇ  ىنلېك، ئارىلىقىدا شانارا دىگهن يهرده توپىالڭ كۆتۈرۈپ خانلىقتىن بۆلۈنۈشكه ئۇرۇندى كهش

باشلىقى ئهمىر  ئېلياس خوجا تهرىپىدىن مهغلۇپ بولۇپ خوراساندا تۇرۇشلۇق تىيىت قهبىلىسىنىڭ

ئۇرۇش قىلىپ ئوڭ مۈرىسى  ئۇ سىجىستان تهرهپته يهرلىك قهبىلىلهر بىلهن، ھۈسهيىن تهرهپكه قاچتى

" تۆمۈر باشالپ يىلدىرىم ئهمر  ئهنه شۇنىڭدىن. ۋه پۇتىغا ئوق تىگىپ ئېغىر يارىدار بولدى

، يىلى ئهمىر ھۈسهيىن بىلهن بىرلىشىپ -1366 .دهپ ئاتىلىپ كهلدى) ئاقساق تۆمۈر" (تۆمۈرلهڭ

ئارقىدىنال . قولغا كىرگۈزۈپ سهمهرقهندنى ئىگىلىدى  سهربهدهر قوزغىلىڭنىڭ رهھبىرىنى ئالداپ

  ماۋارائۈننهھرگه ئىگه بولدى ۋه ئېلياس خوجىنى ،قوغىالڭچىالرنى رهھىمسىز باستۇرۇپ

خان ) ئېلچىگداينىڭ نهۋرىسى(چاغاتاي ئهۋالدى قا بۇلخاننى ئۇنىڭ ئورنىغا، بۇ جايدىن قوغالپ 

سهمهرقهننتته ئهمر تۆمۈر ئۆز ئىتىپاقدىشى ئهمر ھۈسهيىننى ۋه  يىلى-1370. قىلىپ كۆتۈردى

ئهۋالدى سۇيۇرغۇتمىشنى قورچاق خان قىلىپ تىكلهپ ) ئوكتاي(ئوگداي  قابۇلخاننى ئۆلتۈرۈپ

 شۇ يىلى غازانخاننىڭ قىزىغا ئۆيلىنىپ، خانلىقىدىن رهسمى بۆلۈنگهنلىكىنى جاكارلىدى تانموغۇلىس

 خوش سىلهر بىلهن ئورتاقالشماقچى بولغان ئالىم مۇشۇ سىياسى. دهپ ئاتالدى" كوراگان  "

 ...قااليمىقانچىلىق دهۋرىنىڭ ئالدى كهينىده تۇغۇلغان بولىشى مۇمكىن

  ن يىلى ھهققىدهكاشغهرىنىڭ تۇغۇلغا سهئدىدىن.1

ئائىت كۆرگهن تۇنجى مهنبه مهرھۇم قىرغىز  مهن سهئدىدىن كاشغهرىنىڭ تۇغۇلغان يىلىغا
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 تارىخچىسى ئهنۋهر بايتۇرنىڭ

 : ئهسهرده، دىگهن ئهسىرى بولۇپ " شىنجاڭدىكى مىللهتلهر تارىخى  "

سهئدۇلھهق (خانلىقىدىكى ئالىم ۋه ئۆلىماالرنىڭ پىشۋاسى سهئدىدىن كاشغهرى  موغۇلىستان "

. يىللىرىنىڭ بېشىدا قهشقهرده دۇنياغا كهلگهن-70ئهسىرنىڭ - 14مىالدى ) كاشغهرى ۋهددىنى

 .  ئوقۇبهتلىك يىللىرى ئىدى-تۇغۇلغان يىللىرى قهشقهر ئاھالىسىنىڭ ئىنتايىن ئازاب ئۇنىڭ

 تۇغلۇق تۆمۈرخان، يىلى ئهمر قهمهرىدىن قهشقهرده توپىالڭ كۆتۈرۈپ -1369چۈنكى مىالدى 

ئۇرۇشتا قهشقهر  يىلى ئاقساق تۆمۈر ئهمر قهمهرىدىن بىلهن بولغان-1375، هۋالدىنى قىرغىن قىلدىئ

سهئىدىدىن ئائىلسى  شۇندىن ئېتىبارهن، تامامهن خاراب قىلغانىدى)ئوردا كهنتنى(شهھىرىنى 

ق سهمهرقهند شهھهرلىرىده ئېچىنىشلى ،خوجهند، بۇالر فهرغانه، سهرگهردانلىق تۇرمۇشىنى باشلىدى

جايالردىمۇ تىنىم تاپالماي بۇخاراغا كۆچۈپ  ئاخىرى بۇ، تۇرمۇش كهچۈرۈشكه مهجبۇر بولدى

ئۇ بۇخارا . باالغهتكه يهتكهن يىگىت بولۇپ قالغانىدى بۇ چاغدا سهئىدىدىن كاشغهرى. باردى

نهقىشبهدى نىڭ ) باھاۋىدىن (تىرىشىپ ئۆگىنىپ خوجا بهھائۇددىن  مهدرىسىگه ئوقۇشقا كىردى ۋه

يىلى سهئدىدىن - 1456مىالدى . ۋه ئۇنىڭ سادىق مۇرتىغا ئايالندى ىشىغا ئىگه بولدىئالق

 . بهتلهر924-923مهزكۇر كىتاب  .كاشغهرى ۋاپات بولدى

كاشغهرى باالغهتكه يهتكهن بىر يىگىت بولۇپ  بۇخاراغا يىتىپ بارغان ۋاقتىدىكى سهئدىدىن"

ۋاقتىدا باالغهتكه يهتتى ياكى يىگىت بولدى توققۇز ياش  ئۇيغۇر ئهنئهنىسى بويىچه ئوغۇلالر" قالدى

يىللىرىنىڭ ئالدى كهينىده كهلگهن -1385يىلنىڭ -1380بۇخاراغا  دهپ پهرهز قىلساق ئالىم

 بولغاندا ئالىم نهقىشبهندىنىڭ قولىدا ئاز دىگهنده شۇنداق، بولىشى مۇمكىن 

ىكى مۇھىم نۇقتا باالغهتكه بۇ يهرد، تهلىم ئالغان بولىشى مۇمكىن   يىلدهك10تۆت يىل كۆپ بولسا 

  ؟قانچه ياش  يهتكهن يىشى زادى

ئهمر تۆمۈر كوراگان " (تېمىۇر زهفهرنامهئى" ئىككىنچى مهنبه تارىخچى شهرهفىدىن ئهلىيهزدى نىڭ 

 : دىگهن ئهسهر بوپ) ھهققىده قىسسه 

 اكارلىغانتۆمۈرنىڭ چوڭ ئوغلى جاھانگىر مىرزا قهشقهرده ئۆزىنى پهيغهمبهر دهپ ج ئهسهرده ئهمر

مىرزىغا  مهنسۇرغا قارشى جهڭ قىلغاندا سهئدىدىن كاشغهرىنىڭ قهلهندهر سۈپىتىده چىقىپ جاھانگىر

 .ياردهم بهرگهنلىكى ئۇچرايدۇ

يىلى قهشقهرگه -1375جاھانگىر مىرزىنىڭ قهشقهرگه  ئهسهر قويۇق رىۋايهت تۈسىگه ئىگه بولسىمۇ

ىن كاشغهرىنى ئهسهردىكى سهئدىدىن بىلهن بىر بويىچه سهئىدىد مۇشۇ، ھۇجۇم قىلغانلىقى راست 

مىرزىغا ياردهم قىلغۇدهك بولغان سهئدىدىن كاشغهرىنىڭ تۇغۇلغان ۋاقتى  دهپ قارىساق جاھانگىر

 .مۇمكىن  يىللىرىغىمۇ ېئرىپ قېلىشى- 1340ھهتتا ، يىلىدىن كىيىن ئهمهس -1370 ھهرگىز

زهئىدى ئاكىنىڭ  كۈنىدىكى مهھمۇد-17ئاينىڭ-11يىلى -1992ئۈچىنچى مهنبه شىنجاڭ گېزىتى 

 "سىهئىدىدىن قهشقىرى" 

ماقالىده يهنه ، توغرىلىق ئېنىق مهلۇمات يوق بولۇپ  دىگهن قىسقا ماقالىسىده تۇغۇلغان يىلى

يازمىسىنىڭ مهرھۇم مۇھهممهد زهئىدى ئىسىملىك ئۇيغۇر   خىل قول15سهئدىدىن قهشقىرىنىڭ

يىلى ئىكهنلىكىدىن ئۇچۇر -1456ات بولغان يىلىنىڭ ۋه ۋاپ شهرقشۇناسنىڭ قولىدا ئىكهنلىكى
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 .بېرىلگهن

ئۇيغۇرالر " شىنجاڭ فىلولوگىيه ئېنىستۇتىدىن دوتسىنت غهيرهتجان ئوسماننىڭ  تۆتىنچى مهنبه

 ۋه ئالى مهكتهپ" ئۇيغۇرالر غهربته ۋه شهرقته" " تارىخى ھهققىده مۇالھىزه  مهدهنىيهت

 ئۇيغۇر كىالسسىك ئهدهبىيات" لهر ئۈچۈن تۈزگهن ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ ئۆزلۈكىدىن ئۆگهنگۈچى

يازىدۇ  يىلى دهپ- 1377دىگهن ئهسهرلهرده سهئدىدىن كاشغهرىنىڭ تۇغۇلغان يىلىنى " تارىخى

مىرزا ھهيدهرنىڭ  " ياكى"نهسايىمۇل مۇھهببهت"مهيلى نهۋائىنىڭ ، لىكىن مهنبه ئهسكهرتىلمهيدۇ

قىلىپ ئۆتكهن ئىلمى  يۇقىرىدا بايان، لسۇن دىگهن تارىخى ئهسهرلهرده بو" تارىخى رهشىدى" 

تۇغۇلغان ۋاقتى ئېنىق ئوتتۇرغا  تهتقىقات كىتاب ۋه ماقالىلهرده بولسۇن ھېچقايسىدا ئالىمنىڭ

يىلى -1377شهخسهن مهنمۇ ئالىمنىڭ  .قويۇلغان بولسا تهخمىنى كۆز قاراشالر، قويۇلمىغان 

 هئدىدىن كاشغهرىنىڭ ئۇستازىس ،تۇغۇلغان دهپ قارىلىشىنى توغرا دهپ قارىمايمهن

بويىچه ھىسابلىساق سهئدىدىننى  مۇشۇ.  يېشىدا ۋاپات بولىدۇ71يىلى -1389نهقىشبهندى 

ھهم سهئدىدىننى قهشقهرده ئهمهس بهلكى  يېشىدا ئايرىلىپ قالدى دىيىشكه بولىدۇ12ئۇستازىدىن 

لىشى مۇمكىن دهپ يهكۈن شهھهرده تۇغۇلغان بو سهپهر جهريانىدا ئوتتۇرا ئاسىيادىكى مهلۇم بىر

 . چىقىرىشقا بولىدۇ

كاشغهرىنىڭ تۇغۇلغان يىلى ھهققىده ھازىرچه ئېنىق مهنبه ۋه پاكىت بولمىغان  شۇڭا سهئدىدىن

. كېسىپ مانچىنچى يىلى دىيىشنى ئىلىم ساھهسى قوبۇل قىاللمايدۇ دهپ قارايمهن ئاستىدا

 ىرىنىڭ بېشىغىچه بولغان ئارلىقتا يىلل70يىللىرىدىن -60ئهسىرنىڭ -14ھىسابلىساق  تهخمىن

دهپ  يىلى-1456يۇقارقى مهنبهلهرده ئالىمنىڭ ۋاپاتىنى بىردهك . تۇغۇلغان بولىشى مۇمكىن 

بولۇپ ھىراتنىڭ  ماي ۋاپات-13دىگهن ئهسهرده ئالىمنىڭ " ئۇيغۇالر شهرقته ۋه غهربته ." قارالغان 

ماتىريالالر ساپال ئىككىنچى  مهن ئۇچراشقان. ھىيابان دىگهن يېرىگه دهپنه قىلىنغانلىق ئۇچۇر بار 

ئۇچرىشالمىغاچقا پهقهت ئۆزۈم ئازراق  قول ماتىريال بولغاچقا ئالىمنىڭ ئۆزىنىڭ ئهسىرى بىلهن

خاتا يهرلىرىنى دوسالرنىڭ ، پهرىزىنىم ئوتتۇرغا قويدۇم  بولسىمۇ پاكىتقا يىقىن دهپ قارىغىنىم بويىچه

 . بىلهن سورايمهنتۆۋهنچىلىك ۋاقتىدا تۈزىتىپ بېرىشىنى

 :سهئدىدىن كاشغهرى ئىدىيىسى ھهققىده.2

 ئالىمنىڭ ئهسهرلىرى ۋه، تۇغۇلغان يىلى ھهققىدىكى ئۇچۇرالردىن بىلىشكه بولىدۇكى ئالىمنىڭ

تاپماق تهس ياكى  ئىدىيىسى ھهققىده ئۇيغۇر تىلىدا يېزىلغان باشالنغۇچ سهۋىيهدىكى ماتىريالالرنىمۇ

شائىرى ، مۇتهپهككۈرى  زىقتۇرغىنىمۇ ئالىمنىڭ داڭلىق پاراسئهينى ۋاقىتتا مىنى قى. يوق 

. كۈيئوغۇل قىلىۋالغانلىقى ئىدى نۇرىدىدىن ئابدۇراھمان جامىغا ئۇستاز بولغانلىقى ۋه ئۆزىگه

قىسقا مهلۇماتالردىن ئالىمنىڭ ھىرات  ئهپسۇس ماتىريال مهنبهسىنىڭ كاملىقى ياكى ئوخشاش

مۇنيهتۇل مۇسهللى ۋه غهينهتۇل " ، ئۆتكهنلىكى ۇپ ئالهمدىنمهلىكان مهدرىسهسىده مۇدهررىس بول

" ، "كهلىماتى خاجه بهھائۇددىن" " مۇنيهتۇل مۇسهللى  ،تۆھفهتۇل مۇسهللى" ، "مۇفتهدا

قاتارلىق ئهسهرلىرى بارلىقىنى " ۋۇجۇدنامه) " ئىبارىلهر رىسالىسى نازۇل" (رىسالهئى لهتائىف

 . بىلهلهيمىز

 :نهقىللهر
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ۋه ئومۇمى دۇنيا قاراش  ئۇ بۇ ھهقته، ت سۈلۈكىنىڭ سادىق ئهگهشكۈچىسى بولۇپ جامى تهرىقه

رىسالهئى تهرىقىي " ئۆزىنىڭ  .جهھهتته سهئدىدىن كاشغهرىنىڭ چوڭقۇر تهسىرىگه ئۇچرىغان

سوفى " (مۇتهكهككهلهمىن ۋه ھۆكهما  رىسالهئى تهھقىقى مهزھهپ سوفىيه ۋه" ، "سۇفىيان

ئهسهرلىرىده ئاساسهن سهئىدىدىن كاشغهرىنىڭ  قاتارلىق) ھۆكۈمالىرى مهزھىپىنىڭ ناتىقلىرى ۋه 

ئۆزىنىڭ پىرى ھهم شهيخى سهئدىدىن كاشغهرىگه يۈكسهك  تهسهۋۋۇپ تهلىماتلىرىنى شهرھلهيدۇ ۋ

 .باھا بېرىدۇ

كاشغهرىنىڭ ئۆز زامانداشلىرى ئۇبهيدۇلال لۇتفى ۋه مهۋالنا سهككاكىغا بهرگهن  سهئدىدىن

 .ئىدىكۈچلۈك  تهسىرىمۇ

 . بهتلهر925-923شىنجاڭدىكى مىللهتلهر تارىخى

 :نهقىل

ئهسهرلىرىده ئالىم " نهسايىمۇل مۇھهببهت" ۋه نهۋائىنىڭ " نهفاھاتۇل ئۇنىس " جامىينىڭ

ئۆمرىنىڭ كۆپ قىسمىنى ھىراتتا ئۆتكۈزگهن بۇ ئارىف تهسهۋۋۇپ . ئورۇن ئالغان مۇناسىپ

 قىتىنىڭ بۈيۈك ۋهكىلى سۈپىتىده شۆھرهت قازانغانۋه ئۇنىڭ تارمىقى نهقىشبهند تهرى تهلىماتى

ۋه  ھهزرهتى قۇتبى تهرىقهت: " دا شۇندا يازغان "خهمىسهتۇل مۇتهھهييىرىن " نهۋائى . ئىدى

سىلىسلهنىڭ ئول  نهقىشبهنىيه خاجه ئىلىرى، غهۋسى ھهقىقهت مهۋالنا سهئدۇددىن كاشغهرىكىم 

، مۇالزىمهتىن ئىختىيار قىلىپ ئهردىم سۆھبهتىن ۋهزاماندا كامىل ۋه مۇكهممهل مۇرشىدى خهلىپهسى 

شهيىخ بهھائۇددىن ئۆمهردهك ۋه  " زامانىنىڭ سهيرى مۇرشىدلىرى ۋه كامىللىرى خىزمهتلىرىگه

ئهسهددهك بۇزرۈكالر سۆھبهتى شهرىفىگه داغى  مهۋالنا بايهزىد پۇرانىي ده مهۋالنا مۇھهممهد

 .بهت-11 توم-14 -- " مۇشهررهف بولۇش ئهردىلهر

شىنجاڭدىكى ، مۇمكىن  ۇ باياندىكى مهۋالنا بايهزىد پۇرانىنىڭ يهنه باشقىچه ئاتىلىشى بولۇشىب

بۇرابى ئېلىندىمىكلىن دهپ  مىللهتلهر تارىخى دىگهن ئهسهرده مهۋالنا جااللىدىن ئهبۇيهزىد

 . قارايمهن

 پارس كۆپلىگهن كىتابالرنى يازغان ھهمده ئهرهب پارس تىللىرىدا، سهئدىدىن كاشغهرى ئهرهب 

  تىللىرىدىن تۈرك تىلىمىزغا

" لهتائىف رىسالهئى" " ۋۇجۇدنامه. " ئهسهرلهرنى تهرجىمه قىلغان ۋه بىزگىچه يىتىپ كهلگهن كۆپ

ھهزرهت . (ئۇچرىتىمىز ئهسهرلىرى ئىسالم دۇنياسىغا مهشھۇر بولغانلىقى توغرىسىدىكى مهلۇماتالرنى

بۇ مهلۇماتالر ، يىزىلغان بولۇپ   پارس تىلىداسهئدىدىن كاشغهرى يىزىپ قالدۇرغان ئۇشبۇ قوليازما

رهيھان بىرونى نامىدىكى شهرقشۇناسلىق  ئۆزبىكىستان رىسپوبلىكىسى پهنلهر ئاكادىمىيىسى ئهبۇ

نومۇرلۇق قوليازمىدىن ئېلىندى -5501 ئېنىستىتۇتى قوليازمىالر فوندىدا ساقلىنىۋاتقان

 (ھهمىدخان ئىسالمىي--

ئاپتورى ھهمىدخان ئىسالمىي " ر ھىد بىلهن تۇغۇلغان ئارىفئىپا" سان-3 يىللىق 2005بۇالق 

 .بهت-46. ئۇيغۇرچىالشتۇرغۇچى مۇھهممهدئىمىن تۇردى ئۆزبىكچىدىن

بولىدۇ سهئدىدىن تهسهۋۋۇپ ئهھلىدىن بولۇپ نهقىشبهندىيه  يۇقارقى مهنبهلهردىن كۆرۈشكه

ئىلىم ، ندۇرغۇچىسى ۋه ئۇنى ئهسلى ماھىيىتى بىلهن راۋاجال ئېقىمىنىڭ سادىق ئهگهشكۈچىسى
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كهنجى ئويغىنىش دهۋرىدىكى . دهۋر خوراساندىكى مهشھۇر ئهرباب ئهينى، مهرىفهتنىڭ ھامىيسى

سهئدىدىن كاشغهرى روھىيهت ، پهن ساھهسىده چاقنىغان يۇلتۇز بولسا  مىرزا ئۇلۇغبهگ تهبىئى

ۆز قاراشلىرىغا ئىلىملىرىده چاقنىغان نهقىشبهندىيه ئېقىمى ۋه ئهسلى تهسهۋۋۇپ ك ئىالھىيهت،

ساختا  خوجا ئهھرارى ۋهكىللىدىكى. قىلغان ۋه ئىجابى تهرهققىي قىلدۇرغان ھهقىقى ئارىفتۇر ئهمهل

ئارىف ئهينى  تهسهۋۋۇپچىالرنىڭ دهستىدىن ئۇستازىنىڭ يېنىدا بواللماي ھىراتتا تۇرۇپ قالغان بۇ

ئۆلىما فازىلالر بىلهن  سىسهئدىدىن ئائىلى. دهۋهرده ئىلىم ساھهسىده زور تهسىرلهرنى قالدۇرغان

، مهسئۇدىيه مدرىسىنىڭ مۇدهررىسى  تولغان ئائىله بولۇپ دادىسى زهينىدىن كاغراقى مهشھۇر

زهينىدىننىڭ ئهۋرىسى شىهيىخ . نى يازغان " ئهسرار پارس تىلىدا سىررهل" نهۋرىسى مهۋالنا مىرفازىل 

 يىلى ئابدۇئهلى - 1797. نى يازغان" خوجا زهينىدىن  مۇناقىپ" ئاالمىدىن پارسى تىلىدا 

 .قىلغان سهرمهنى ئۇيغۇر تىلىغا تهرجىمه

سهئدىدىن ، دىمهك  "دىگهن ئهسىرىده" ئىپارھىد بىلهن تۇغۇلغان ئارىف" ھهمىدخان ئىسالمي 

جهھهتتىن جامىينىڭ خوجا  ئهمما روھىيهت، كاشغهرى ئابدۇرهھمان جامىينىڭ پىر ئۇتازى بولسىمۇ

دهپ يازغان بولۇپ بۇ جۈملىلهرده  " ربىيه تاپقانلىقى مهلۇم بولىدۇبهھائۇددىن نهقىشبهندىدىن ته

زاھىر : ته " نهسايىمۇل مۇھهببهت" نهۋائىنىڭ  . ھسسىيات ئامىلىنىڭ ئۈستۈنلۈكىنى غۇۋا كۆرىمىز

غهۋسى سالىكىن مهۋالنا مىلهت ۋهلىدىن ئهل  مۇھهققىق ۋه-يۈزىدىن ئۆزلهردىن قۇتبۇل 

ئهمما . مۇرىدى كۆرگۈزۈرلهر ئهردى) مۇقهدده قىلسۇن هزىز روھىنىئالالھ ئول زاتنىڭ ئ(كاشغهرى-

) رهھمهتۇلالھۇ تهئاال (خاجهئى بهھائۇددىن نهقىشبهند  ھهمانهكى ئۇۋهيسى ئهردىلهر ۋه

ئهينى كىالسسىكىرىمىز ئارىسىدا . نى نهقىل قىلغان"ئهردىلهر  روھانىيهتىدىن تهربىيهت تهپىپ

بىردهك ھىس قىلىش خاھىشى كۈچلۈك بولۇپ ئۇالر ، بىر باغالش  ئۆزىنى روھىيهت جهھهتته

 .قىلغاندا ئهنه شۇنداق ھۆرمهت يۈزىدىن ئۆزىگىمۇ ئۇستاز چاغالر ئىىدى ئۇستازلىرىنى بايان

 بويىچه قارىساق بىز نهۋائىنىڭ روھىيىتىنى بىۋاسته فهرىدۇددىن ئهتتارنىڭ مۇشۇ جۈمله

 ؟ۇ لىسانۇتتهيردىن تهربىيهت تاپقان دهپ قارىساق بوالمد

ئۇنىڭ بۇجايدىكى شىهيخلىرىنىڭ ، نهقىشبهندى ۋاپات بولغاندىن كىيىن  ئالىم خوجا بهھائۇددىن

ھىرات قاتارلىق جايالردا رهسمى تهسهۋۋۇپ يولىغا ، تۈپهيلىدىن خوراساننىڭ بهلخ ھهسهتخورلۇقى

 ۋۇپشۇنداقال مهۋالنا نىزامىدىن خامۇش ۋه جااللىدىن ئهبۇيهزد بۇرابى قاتارلىق تهسهۋ ،كىردى

 پىرلىرىدىن تهسهۋۋۇپ ئۆگندى شۇنداق قىلىپ تهسهۋۋۇپ ئۆلىمالىرىنىڭ ئىچىده زور شۆھرهت

قانچه  يۇقىرقى بايانغا ئاساسهن سهئدىدىننىڭ نوقۇل نهقىشبهندىال ئهمهس يهنه بىر. قازاندى

 سىسىتمىلىق ۋه مۇكهممهل كۆپ قاتالملىق تېخىمۇ، پىرالردىن تهلىم ئالغانلىقى ئۇنىڭ كۆپ قىرلىق 

ھهمىدخان . بىشارهتكه ئېرىشىمىز  بولغان تهسهۋۋۇپ تهلىماتىغا ئىگه ئىكهنلىكى توغرىسىدا

دىگهن ئهسهردىن نهقل ئېلىپ " مۇتهھهييىرىن  خهمىسهتۇل" ئىسالمىي ماقالىسىدىمۇ نهۋائىنىڭ 

دىمهك ، ئىلمى ئۆگهنگهنلىكىنى قهيت قىلىپ ئۆتكهن سهئدىدىننىڭ بىر نهچچه پىرالردىن تهسهۋۋۇپ

ئاساسى يىلتىزى گهرچه نهقىشبهندى بولسىمۇ ئۇ ئۇستازى  بدۇراھمان جامىي ئىدىيىسىنىڭئا

. ئۈگه ئۈگىلىرىگىچه تهسهۋۋۇپ ئۆگهنگهن بولىشى ئهقىلگه يېقىن سهئدىدىندىن تېخىمۇ تهپسىلى

ئىلمىي ئىزدىنىش تېخى ئېلىپ بېرىلمىغانلىقى تۈپهيلى يهنىمۇ ئىچكىرلىگهن  سهئدىدىن ھهققىده
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تهسهۋۋۇپتىكى روھىيهت گىنلىرى ھهرقانداق . سهئدىدىن ئىدىيىسگه بۆسۈپ كىرهلمهيمىز ھالدا

 فهرىدۇددىن ئهتتار، مهسلهن سهنائى ، تهجهللى قىلىدۇ ، ھهقىقى ئارىفتا جۇاللىلىنىدۇ  بىر

 ،يهسهۋى، ھهمهدانى، غىژدىۋانى، جامىدىمۇ ئۇچرىتىمىز ، نهۋائى ، روھلىرىنى بىز رۇمى 

دىمهك ، كۆرىمىز  نهقىشبهندى روھلىرىدا قايتا، نى روھلىرىنى بىز نهجمىدىن كوبرا ئابدۇقادىر جىال

ئۇالرنىڭ ، باغالنغان بولۇپ  بىرى بىلهن چهمبهرچاس-ئهھلى تهسهۋۋۇپچىالرنىڭ روھىيهتلىرى بىر

سهئدىدىن . ئوخشىتىش مۇمكىن  ئىچكى دۇنياسىنى خۇددى دهرهخ ۋه دهرهخنىڭ شاخلىرىغا

كۈنده مهن ئىلىم ئهھلىرىلىنىڭ ئالدىراپ  ق تهقىق قىلىنمايۋاتقان بۈگۈنكىئهسهلىرى تېخى تولۇ

ھۆرمهت قىلغان ئاساستا تهتقىقات ئېلىپ بېرىشىنى  تارىخى پاكىتالرغا، ھۆكۈم چىقارماسلىقىنى

ئېرىشكهن ئۇچۇرلىرىمدىن شۇنى ھىس قىلدىمكى سهئدىدىن  ھازىرغىچه. سهمىمى ئۈمىد قىلىمهن

يهنه بىرى بولسا . سىياسىغا ئازراق ئارالشقان بولسا كىرهك   قارىغاندائۇستازى نهقىشبهندىگه

بهزى ئهسهرلهرده سهدرىدىن قهشقىرى دهپ ئاتىلىپ قالغان ، قىلساق  ئالىمنىڭ ئىسمىنى ئورتاق

سهئىدىدىن كاشغهرىنى . نۇرغۇنلىغان خاتا چۈشهنچىلهرنى پهيدا قىلىپ قويىدۇ بولۇپ بۇ بىزده

ئارقىلىق  بۇ، ھىس پهرىزىم ئۈستۈن بولسىمۇ ، هسلهتمهم ئىلمىيلىكتىن يىراق يازغان بۇ ئ خاتىرلهپ

. بېقىشىنى ئۈمىد قىلىمهن كهڭ تهتقىقاتچىلىرىمىزنى قېزىلمايۋاتقان بۇ ئالىمىمىز توغرىلىق ئىزدىنىپ

چىكىتنى بىلىش ئۈچۈن ئهتراپىنىمۇ بىلىش  " مهرھۇم ئالىم ئابدۈشكۈر مۇھهممهد ئىممىن ئېيتقىنىدهك

تورداشالرنىڭ ، مۇقهددىمهنى ئارتۇق قوشىۋالدىم  بويىچه مهنمۇ ماقالهمنى ئۇزارتىپ" الزىم 

مىللي ، مىللى روھ . ئوقۇپ بهرگىنىگه رهھمهت ئېيتىمهن دوسالرنىڭ قىممهتلىك ۋاقتىنى چىقىرىپ

ئالىملىرىمىزنىڭ نامى ئارقىلىق ، ئالىملىرىمىزنى مهدھىلىۋالغانغا  مىللى غورۇرنى، ئهنئهنه 

ئهمهس بهلكى ئۇالرنىڭ يۈرهك قېنىنى سهرپ قىلىپ يازغان ئهسهرلىرىدىن قۇربىمىز  ماختىنۋالغانغا

 ،ۋاقىت ۋه ھهجىم تۈپهيلى تهسهۋۋۇپ. ئوزۇق ئااللىغىنىمىزدا جهۋالن قىلدۇرااليمىز  يهتكۈچه

 .نهقشبهندىيه سۈلۈكى ھهققىده توخىتىاللمىدىم ئهيبكه بۇيرىمىغايسىلهر

  . يىللىقى بولىدۇ550ۇر ئالىمنىڭ ۋاپاتىنىڭ يىلى مهزك 2006بۇيىل 

 : پايدىالنغان كىتابالر

 ئهنۋهر بايتۇر---شىنجاڭدىكى مىللهتلهر تارىخى 

 سان3-2005بۇالق

 شهرهفىدىن ئهلى يهزدى--كوراگان ھهققىده قىسسه  ئهمر تۆمۈر

   غهيرهتجان ئوسمان---كىالسسىك ئهدهبىيات تارىخى ئۇيغۇر،شهرقته ، ئۇيغۇرالر غهربته 

 -- بهت-73مهنبهلهر بولسا مائارىپ تارىخىدىن ئوچىرىكالر يانداش پهقهت ئىسمى ئاتالغان

 ئابدۇلال تالىپ

 .ئاتىكهم زهمىرى،  مهدهلخان --بهت -397ئهدهبىيات تارىخى  تاجىك

  .داشقالنىڭ تىتىرهش ناملىق كاشغهرىگه بېشىلىغان توپلىمىدىن ئېلىندىن - مۇقهددىمه قىسمى

  . ده تامام2كۈنى كهچ 10ىڭئاين-5يىلى-2006

  .داشقال قهلىمى
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 توغرىسىدا ئۇالرنىڭ تۇرمۇش مهدهنىيىتى ئۇيغۇرالر ۋه

  سۆيگۈ:بوستانغا يوللىغۇچى

يهرلىك مىللهت ۋه ئاپتونومىيه , رايونىمىزدا توپلىشىپ ياشايدىغان غوللۇق ئۇيغۇرالر ئۇيغۇر ئاپتونوم

 جۇڭگونىڭ بىر قاتار چوڭ شهھهرلىرىده، هئۇيغۇرالر پارچه ھالهتت. يۈرگۈزگۈچى مىللهت ھوقۇقى

، ئۆزبېكىستان ،قىرغىزىستان، قازاقىستان, ئۇيغۇرالر جۇڭگودىن باشقا. خىزمهت ۋه تىجارهت قىلىدۇ

، تۈركىيه، ئهرهبىستان ،پاكىستان، )ئاساسلىقى بايرام ئهلى رايونى(تۈركمهنىستان ، تاجىكىستان

مۇئهييهن ، دۆلهتلهرده كۆرۈنهرلىك نوپۇستا قاتارلىقئامېرىكا ، روسىيه، گېرمانىيه، ئاۋسترالىيه

، باغۋهنچىلىك، ئۇيغۇرالر ھازىر دېھقانچىلىق.ياشايدۇ جامائهت تۈركۈمى شهكلىده

.  مائارىپ قاتارلىق كهسىپلهر بىلهن شۇغۇللىنىدۇ -مهدهنىيهت  ،سېتىق-سودا، ھۈنهرۋهنچىلىك

 لغان ھازىرقى زامان ئىقتىسادىي تۇرمۇشقائىگىلىكىنى مهركهز ۋه تهڭشىگۈچ قى ئۇالر ھازىر بازار

ھاسىل  ئۇيغۇرالر نۆۋهتته تارىخىي تهرهققىياتنىڭ يېڭى قاتلىمىنى. بارغانسېرى ئۆزلهشمهكته

. خهلقلهردىن تهشكىل تاپقان  ئۇيغۇرالر مهركىزىي ئاسىيا تىپىدىكى قهدىمكى قهبىله ۋه .قىلماقتا

ئۇالر . توغرىسىدا كۆپ ئىزدهندى  مهنبهسىجۇڭگو ۋه چهتئهل ئالىملىرى ئۇيغۇرالرنىڭ مىللهت

منوسېنىك -دالىسىدىكى ئاندرونوۋ  يىل ئىلگىرى شىمالىي ئالتاي2000-3000مىالدىيدىن 

ساك خهلقلىرىنى ئۇيغۇرالرنىڭ ئهڭ -سىكتاي ،قهبىلىلىرى) ئارىيان(رايونلىرىدا ياشىغان ئارى 

قهدىمكى .  دهپ قاراشماقتا ئهجدادلىرى) تهنلىك ئاق(قهدىمكى ۋه ئاسىياچه ئاق جىنىسلىق 

ساك ئهپسانه - سىكتاي-قهدىمكى ئارىيان، تىپى قان، جهسهتلهرنىڭ باش سۆڭهك ئانالىزى

مهرىكىلىرى بۇ مۇھاكىمىگه كۈچلۈك -سهيله، بايرام ،ئۇسسۇل، كىيىنىش ۋه مۇزىكا، فولكلورى

 جۇڭگونىڭ بۇ كهڭ ماكاندا <ئات مهدهنىيىتى> زاماندىكى ئهينى. ئىسپات ھازىرالپ بهردى 

ساك خهلقلىرىنىڭ زور -سىكتاي-دهپ ئاتالغان ئارىيان < ئۇلۇغخور > رهسمىي يىلنامىلىرىدا

 - ساك قهبىلىلىرى مىالدىيدىن ئىلگىرىكى-سىكتاي-ئارىيان. مهيدانغا كهلتۈردى يۇغۇرۇلۇشىنى

زلىكى ئېگى ئىران، جهنۇب ۋه شهرققه يۆتكىلىپ،  ئهسىرلهرگىچه غهرب 5 ، 6يىلالردىن تاكى 2000

ھىندىستان ، خهلقلهر ھىندىستان زېمىنى ۋه چىلهن تاغلىرى ئهتراپىغا كېڭهيدى ۋه ئىرانى، 

تهركىپىگه سالماقلىق تهسىر  تارىم ساكلىرى ۋه توخار قهبىلىلىرىنىڭ مىللهت، ساكلىرى- ئارىيان

) ئىرقىموڭغۇل (بىلهن موڭغۇللۇئىد  مىالدىيدىن ئىلگىرال ساكالرنىڭ ئاسنا قهبىلىلىرى. كۆرسهتتى

نهتىجىده مهركىزىي ئاسىيا . قىلىپ قۇشۇلدى تىپىدىكى ئاشىد قهبىلىلىرى ئاسنا ئۇرۇقىنى ئاساس

ئۇيغۇرالر ئهنه شۇ . مهيدانغا چىقتى تۈرۈكلهر_  تۈركۈمى- 2ئۇلۇغخورلىرىنىڭ 

تۈركىي تۈركۈمىنىڭ يېقىن ئهۋالدى  ,ساك خهلقىنىڭ يىراق ئهۋالدى- سىكتاي- ئارىيان

  . ھېساپلىنىدۇ

ۋه ئوردۇس ) كهڭ ساي(سۇاللىسى زامانىدىكى ھازىرقى گهنسۇ  گو يىلنامىلىرىده غهربىي جۇجۇڭ

زهي قهبىلىلىرىنى كېيىنچه بايقال كۆلى ئهتراپىدا ياشىغان -دى، گۈيفاڭ  ئوتلىقى ئهتراپىدا ياشىغان

ئۇالر  . خهلقىنى ئۇيغۇرالرنىڭ بىۋاسته مهنبهلىرىدىن بىرى دهپ قارغۇچىالرمۇ بار) دهنلهن) دىڭلىڭ

يېنسهيدىن يهتته سۇ  ،بايقالدىن يېنسهيگىچه ، دىڭلىڭالرنىڭ شهرقىي ۋه غهربي دىڭلىڭالرغا ئايرىپ

يىلالردىن بۇيان دىڭلىڭالردىن باشقا  يېقىنقى. ۋه سىر دهرياسى ساھىللىرىغىچه ياشىغان دهپ قارايدۇ 
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قهبىلىلىرىنى ئۇخۇ ۋه قوش قاڭقىل ، ئۇجيې كروران ئاھالىلىرى بولغان، قهدىمكى تۇرپان، 

 .قاراشالرمۇ مهيدانغا چىقتى ئۇيغۇرالرنىڭ مىللهت مهنبهسى دېگهن

تۈركىي خهلقلهر -ساك-سىكتاي- ئارىيان ،ئۇيغۇرالر مهركىزىي ئاسىيادىكى قهدىمكى مىللهت

تىل ۋه ، جىسمانىي خۇسىيسىتى ۋه قان ئاالھىدىلىكى ئۇالرنىڭ. تۈركۈمىدىكى مهدهنىيهتلىك خهلق

مىللىي ئېتنوگرافك تۇرمۇش ئادىتى ۋه تۇرمۇش ئاالھىدىلىكى  ،ھىدىلىكىسهنئهت ئاال- ئهدهبىيات

مىللهت مهنبهسى ۋه ، تارقىلىش ماسىشتابىنى، تارىخىي قاتالملىرىنى ئۇيغۇرالرنىڭ ناھايىتى يىراق

ئهجدادلىرىنىڭ بارلىق مۇنهۋۋهر فولكلورى ۋه ، ئۆزلهشتۈرۈش ئىقتىدارىنى ،ھهرخىل تهركىبلهرنى

 .گه تولۇق ۋارىسلىق قىلىش ساالھىيىتىنى چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇمهدهنىيىتى تۇرمۇش

 يىپهك يولى، بوستان مهدهنىيىتى، ئاتلىق كۆچۈش قىسمهتلىرى، ئوتالق مهدهنىيىتى ئۇيغۇرالر

 .كۆپ خىل دىنىي مهدهنىيهت باسقۇچلىرىنى باشتىن كهچۈردى، ئاالقىلىرى

 سوغدىالرنى، توخار ، ساكۋادىسىدىن تارىم ۋادىسىغىچه كۆچكهن ۋه بۇ يهردىكى  ئورخۇن

، ۋادىسىدىكى ساك يهنىال ئورخۇن ئۇيغۇرلىرى بىلهن تارىم، ئۆزلهشتۈرۈپ مهيدانغا كهلگهن دېگهنده

ئورتاق ، سۆزلهشكهنلىكىدىن قهتئىنهزهر ئورخۇن سوغدىالرنىڭ قايسى تارىخىي قاتالمدا قانداق تىلدا

ىمى ۋه تۈركىي تۈركۈمىگه بولغان تېرهن ئارىيان تۈرك ھالدا مهركىزىي ئاسىيا ئۇلۇغ خورلىرى بولغان

ئات  > بۇ خهلقلهر كۆچمه چارۋىچىلىق ۋه. قىلىش كېرهك يىلتىزداشلىقىنى ئالدىنقى شهرت

، مۇھىمى تارىم ۋه سىر دهريالىرى ۋادىلىرىغا -مهركىزىي ئاسيا رايۇنىغا تۈپهيلىدىن < مهدهنىيتى

 (ئاخمانى( ئۇالر جۇڭگو ۋه ئىران .موڭغۇل ئوتالقلىرىغا كهڭ تارقىلىپ ياشىدى بايقال ۋه

ئهنئهنلىرىگه  ئىمپېرىيىلىرىگه يېقىن جايالردا ھاكىمىيهت مهركهزلىرىنى بهرپا قىلغان ھون ۋه ساك

غهربكه كۆچكهندىن  ئۇيغۇرالر، ئورخۈن ئۇيغۇر خانلىقى يىمىرلىپ. دېيهرلىك ۋارىسلىق قىلدى

ئادىزالر ، قۇرغاندىن باشقا  لىقىنىكېيىنمۇ خان ئۇرۇقى بولغان ياغالقارالر گهنجۇ ئۇيغۇر خان

سىر دهرياسى ۋادىسىغا -سۇياب،قهشقهر ،كۈسهن، باشچىلىقىدىكى باشقا ئۇيغۇر قهبىلىلىرى قوچۇ

خانلىقى ۋه قاراخانىالر ھاكىمىيهتلىرىنى بهرپا  كۈسهن ئۇيغۇر، يۆتكىلىپ ئىدىقۇت ئۇيغۇر خانلىقى

ياغالقار ئۇيغۇر خانلىقى بىلهن قۇدىلىق داۋاملىق گهنجۇ  خوتهن ياغالقار قالقالۇخانى. قىلدى

خوتهن ياغالقارلىرىنىڭ قهبىلىۋى يېقىنلىقىدىن ، ئورخۇن ۋه گهنجۇ ،بۇ. مۇناسىۋىتىنى ساقلىدى

خۇددى ئۇيغۇرالر قهدىمكى سهمهرقهند ھاكىمى ئاپراسىياپنى ئۆزىنىڭ قهھرىمان  بۇ.دېرهك بېرىدۇ

 .ئهھۋالدهپ ئىزچىل ھۆرمهتلهپ كهلگىنىگه ئوخشاش  پادىشاھى

بۇ ، بىرىنچىدىن. قاچان كېلىپ چىققانلىقى نامهلۇم) نامى مىللهت(ئۇيغۇرالرنىڭ ئېتنونىمى 

ۋاقتىنى ئۇيغۇرالرنىڭ دهسلهپكى ئېتنىك تۈركۈمىنىڭ مهيدانغا كهلگهن  ئېتنونىمنىڭ پهيدا بولغان

هسلهپ ئۇيغۇر دهپ ئاتالغان قهبىله د، ئىككىنچىدىن. بېكىتىۋالغىلى بولمايدۇ ۋاقتى قىلىپ

خاسىيهتلىك  بۇ، باشچىلىغىدىكى ئۇيغۇر ئىتتىپاقىغا قاتناشقان بىر قهبىلىنىڭ نامى بۇلۇپ ياغالقار

، قىلىپ قوبۇل قىلىنغان نام پۈتۈن ئۇيغۇر ئىتتىپاقى ۋه ئورخۈن ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ ئورتاق نامى

ىقلىرى ئۆز كۈسهن خانل، ئىدىقۇت ،ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقى يېمىرىلگهندىن كېيىنمۇ گهنجۇ

 سېرىق ئۇيغۇرالرمۇ ئۆز -ھازىرقى يۈگۇ. ئىشلهتكهن سهلتهنهت ناملىرىغا ئۇيغۇر ناملىرىنى قۇشۇپ

 .بهلكى ئۇيغۇر نامىدا ئىشلهتتى، نامىدا ئهمهس نامىنى ياغالقار ياكى باشقا قهبىله
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  .مهنىده ئىزاھالنماقتا < ئۇيۇشماق، ئۇيۇشۇش > مهنىده ئىبارىسى ئومۇمى < ئۇيغۇر >

مهدهنىيىتى ئۇالرنىڭ ئۇيغۇر نامىنى قوللىنىشى ۋه سىياسى ھاكىمىيهت  يغۇرالرنىڭ تۇرمۇشئۇ

بۇرۇنال تهدرىجىي شهكىللهندى ۋه ئۇيغۇر ھاياتىنىڭ ھهرقايسى تارىخىي  ئورنىتىشىدىن خېلى

تۇرمۇش مهدهنىيىتى ئىزچىللىقى بىلهن تارىخىي قاتالملىقى ، داۋاملىق راۋاجلىنىپ قاتالملىرىدا

بىز ھازىرقى ئۇيغۇرالرنىڭ تۇرمۇش مهدهنىيىتىگه نهزهر . القىسىنى ھاسىل قىلدىھ زهنجىر

 ئۇيغۇرالرنىڭ مۇكهممهل ئېتنولوگىيلىك تۇرمۇش مهدهنىيىتىگه ئىگه ئېتنىك مىللهت ،سالساق

 . ئىكهنلىكىنى جهزىملهشتۈرىمىز

شائىره ۋه ، ئايالالرقاتناشقان تۈركهن خاتۈندهك  ھاكىمىيهتكه، ئۇيغۇر تارىخىدا جهڭگىۋار ئايالالر

بالىالر مهبۇدىسى ئوماي ئانىغا -مۇناسىۋىتى بىلهن ئانا تۇغۇت. مائارىپچىالر خېلى كۆپ بولغان 

، ئات قويۇش مۇراسىمى، بالىنىڭ قىرىق سۈيى، سېغىنىش) پاتىمىگه ئىسالمىيهتتىن كېيىن بۈۋى(

پهرزهنتلىرىنى ، ئۆتكۈزۈشيهتته ياشقا توشقاندا خهتنه قىلدۇرۇپ مۇراسىم  ئوغۇل باال، بۆشۈك تويى

 .ياكى ھۈنهرگه بېرىش ئادهتلىرى ئىزچىل ساقلىنىپ كهلدى مهكتهپكه

نىكاھ ، توي ئالدىدىكى مهسلىھهت چايلىرى ، مۇناسىۋىتى بىلهن چاي ئىچكۈزۈش  ئۇيغۇرالردا نىكاھ

 قۇدىالر،  قىزالر ئولتۇرۇشى-يىگىت ، توي مۇراسىمى، يىگىتنىڭ رازىلىقىنى ئېلىش-قىز ئوقۇپ

مهدهنىيهتلهر  ئۇيغۇرالردا دهپنه مۇراسىمى ھهرقايسى دىنىي. چىلالقلىرى ئىزچىل ساقلىنىپ كهلدى

ھازىدارالر ئاق رومال  ،ئهمما مېيىتنى پاكىزه يۈيۈپ كېپهنلهش ، تهسىرىده ھهرخىل بولسىمۇ 

ىپ جىنازىنى ئالمىش، چۈشۈرۈش مېيىتنىڭ نامىزىنى،  زاره قىلىش- ئاق بهلۋاغ باغالپ يىغا ، سېلىپ

تهرهپكه ) غهرب(مېيىتنىڭ يۈزىنى قىبله  لهھهتته، تالىشىپ كۈتۈرۈپ قهبرىستانلىققا ئېلىپ بېرىش

، تاش گورنى تۇپا بىلهن كۆمۈش ،بىلهن ئېتىپ  ئىچ گورنىڭ ئاغزىنى كېسهك، قىلىپ ياتقۇزۇش

، گۈمبهز ئورنىتىش- قهبره تېشى، گۇۋاھلىق بېرىش قهبره بېشىدا مېيىتنىڭ ئىجابىي تهرىپىگه

. نهزىرلىرىنى ئۆتكۈزۈش ئادهتلىرى بىردهك ئىزچىل بولۇپ كهلدى يىل، قىرىق، مېيىتنىڭ يهتته

ساندۇققا سېلىپ يهرلىككه ) ساپال(ئهجدادلىرى مېيت سۆڭىكىنى كاھىش  ئۇيغۇرالر ۋه ئۇالرنىڭ

، مېيىتنى ئاستىغا ياغاچ شادا قويۇلغان گۆرگه ياتقۇزۇپ، تاش گۆرگه كۈمۈش مېيىتنى، قۇيۇش

 شام گۆرگه قويۇش قاتارلىق دهپنه قىلىش، قىزىل تۇپراق ۋه قۇم تۆكۈپ كۆمۈش ستىگهئۈ

 .ئۇسۇللىرىنىمۇ قولالندى

 .قائىدىلىرى بويچه ئۆتكۈزۈلۈپ كهلدى (كالېندار(ئايهملهر قهدىمكى تهقۋىم - ئۇيغۇرالردا ھېيت

 نورۇز -ار ئايهملىرى باھ < سۇ مۈلهك > ، < مهشرىپى كۆك > بايرىمى) نورۇز) < نهۋرۇز >

بۇ بايرام يىراق قهدىمكى زامانالردىن بېرى ئۇيغۇر ۋه ئۇنىڭغا ، بولۇپ بايرىمىدىن ئىبارهت

 قىزىل كۈل سهيلىسى > ئۇيغۇرالر يهنه. مىللهتلهرنىڭ يېڭى يىل بايرىمى بولۇپ كهلدى قېرىنداش

 مهزگىلىده بۇددىزىم .كۈزلۈك بايرامالرنى ئۆتكۈزىدۇ-قاتارلىق يازلىق < قوغۇن سهيلىسى > ، <

. مۇراسىملىرى بولغان ئىدى < يۆتكهش) بۇت(بۇرھان  > بهش يىلدا بىر قېتىم ئۆتكۈزۈلىدىغان

ئايهملىرى نورۇز بايرىمى بىلهن قۇشۇلۇپ  روزا ھېيت، قۇربان ھېيت، ئىسالمىيهتتىن كېيىن

  .قالدى ئۇيغۇرالرنىڭ ئاساسلىق بايراملىرى بولۇپ

بىر چوڭ ئائىلىنىڭ تۇرمۇش  قورۇ ئىگىلىكى ھهر) الردا ھېلىمۇ باريېزى(ئۇيغۇرالردا يېقىنقى يىلالرغىچه 
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، ھهرقايسى بوستانلىقالر قويۇق دهرهخلهر چۆللۈكلهر بىلهن قورشالغان. ھۈجهيرىسى بولۇپ كهلدى

بهلكى ھهرقايسى قورۇالرمۇ ، بىلهن قاپلىنىپ قالماستىن ئۆم ئولتۇراقالشقان ئاھالىلهر، ئېقىن سۇالر

، پېشايۋان، ئۇيغۇر قورۇلىرى نهقىشلىك دهرۋازا، بىلهن قاپلىنىدۇ اراڭلىرىئۆزۈم ب، مېۋىلىك باغ

بهزى قورۇالر . قازناقالر بىلهن بىر يۈرۈش قىلىنىدۇ، قىزالر ئۆيلىرى- ئوغۇل ،ساراي-ئايۋان

 كۆپۈنچه ئۆيلهر گهجلهنگهن ۋاسا بىلهن جۇپ قىلىپ. ئۆيلهرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ بالخانا

 .بېزىلىدۇ تهكچه ۋه مورىالر بىلهن، ) مهرهپ(هشلىك مېھراب ھهرخىل نهق. يېپىلىدۇ

، قهدىمكى مۇراسىمالر ئۇالر، مۇزىكىغا ئهزهلدىن ھېرىسمهن مىللهت، ئۇسسۇل- ئۇيغۇرالر ناخشا

. شهكىللهندۈردى سهنهملهرنى-مهشرهپ- مهشرهپلهر ئاساسىدا يهرلىك خهلق مۇقام-مىلىس

، ئهقىل مهكتىپى- ئهخالق ،ېتنوگرافىيه مهكتىپىمهشرهپلهر ئۇيغۇر خهلقىنىڭ ئهنئهنىۋى ئ-مىلىس

ئون ئىككى  > مۇزىكسى شۇ ئاساستا ئۇيغۇر كىالسسىك. ئۇسسۇل مهكتىپى بولۇپ كهلدى- ناخشا

 .شهكىللهندى < مۇقام

ئهڭ يىراق شامانىزم ئهپسانىلىرىدىن . ئهدهبىياتىغا باي خهلق ئېغىز-ئۇيغۇرالر خهلق فولكلورى

ئهجداد سېغىنىش ، قهدىمكى قهھرىمانلىق رىۋايهتلىرى، هھىكايهتلىرىگىچ بۇددىزم دهۋرى

 ، < رىۋايىتى ئاپراسىياپ > ، < ئوغۇز نامه > ، < بۆره ھېكايىسى > ,بولغان رىۋايهتلىرى

 سهنهم-غېرىب > ، <تۇمارس > ، <دهده قورقۇت > ، < چىستانى ئىلىك بهك رىۋايىتى >

هتىپه ۋه ئهقلىيه سۆزلهر ئۇيغۇر خهلق ل، قۇشاقالر قاتارلىقالر بىلهن مىڭلىغان تارىخىي <

ئۇيغۇرالر خهلق ئهدهبىياتى ئاساسىدا يازما ئهدهبىيات ۋه كىالسسىك  .ئهدهبىياتىنىڭ ئۇلىنى سالدى

. ئىبارهت تىن < قۇتادغۇ بىلىك > ئۇنىڭ ئهڭ بۈيۈك سهمهرىسى. دۇردانلىرىنى ياراتتى ئهدهبىيات

ھوقۇقىي ، تارىخىي  ،ئهخالقىي، دىنىي ، هپىۋىئۇيغۇر كىالسسىك ئهدهبىياتى ئۇيغۇرالردىكى پهلس

، ۋه تهپهككۈر تارىخىنىڭ باي ئۇيغۇر روھىيهت تارىخى، كۆز قاراشالرنى شېئىرىي تۈسته ئىپادىلهپ

 .رهڭدار خهزىنىسىنى ھاسىل قىلدى

ھېرىسمهنلىرى  ئۇيغۇرالر ۋه ئۇالرنىڭ ئهجدادلىرى قهدىمقى زامانالردىن باشالپ تهسۋىرىي سهنئهت

لهرنى ) ئابىده(پۈتۈك  بالبالالر ۋه تاش،  قىياالرغا تۇرمۇش ئوبرازلىرىنى چىكىپئۇالر. ئىدى

دىن ) قاشتېشى(قاش ، كاھىش ،زىننهتلهرنى ياساپ- كۈمۈشلهردىن زىبۇ-مىس، ئالتۇن، ئورنىتىپ

تام ، ھهيكهلتىراشلىق، بىناكارلىق ،تاشكېمىر سهنئىتى، گۈزهل تۇرمۇش بۇيۇملىرىنى ياساپ

توقۇلمىالرغا رهسىم ئىشلهشته ئالدىنقى سهۋىيهگه  مېتال ۋه، تاختا سىزما، چ ئويماياغا، رهسساملىقى

بۇددا ۋه مانى دىنىغا ئائىت تهسۋىرىي ، )ئاتهشپهرهستلىك(ئاستېر  شىنجاڭدىن تېپىلغان زورو. يهتتى 

 . يادىكارلىقلىرىنىڭ قالدۇقلىرى ھېلىمۇ جاھان تهتقىقاتچىلىرىنى مهپتۈن قىلماقتا سهنئهت

ئارىسىدا ئالدىنقى  غۇرالر قهدىمدىن تارتىپ تاماق مهدهنىيىتىده مهركىزىي ئاسىيا خهلقلىرىئۇي

مهدهنىيىتىنىڭ يىراق تارىخىي قاتالملىرى  تاماق مهدهنىيىتى بىر مىللهتنىڭ تۇرمۇش. شۆھرهتكه ئىگه

اشالپ ئۈزۈپ ت: قايسى بىر تهتقىقاتچى. كۆرسىتىدۇ  بىلهن ئۇنىڭ ئېرىشكهن كامالهت دهرىجىسىنى

ئارىسىدا بىر ) لهغمهن(سۇيۇقئاش بىلهن ئىنچىكه سوزۇلغان ئهشمه  ياكى پىچاقتا كېسىپ ئېتىلىدىغان

، تونۇردا ھازىرلىنىدىغان ھهرخىل تائامالر. دهپ توغرا ئېيتقان ئىدى، ياتىدۇ مىڭ يىللىق مۇسۇپه

 ىغان كىشى بولمىساپېتىر مانتا قاتارلىق ئۇيغۇر تائاملىرىغا ئاپىرىن ئېيتمايد، ھېسىپ - ئۆپكه
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تهيزۈڭنىمۇ  قوچۇ ئۇيغۇرلىرى ئىشلهپ چىقارغان ھهرخىل مهيزاب ۋه ھاراقالر ھهتتا تاڭ. كېرهك 

جايالشقان ئۇيغۇر خهلقىنىڭ  ئۇيغۇر تائاملىرى يىپهك يولى ئوتتۇرا بهلۋېغىغا. ھهيران قالدۇرغانىدى

املىرى ئۆز نۆۋىتىده ئوزۇقلۇق ۋه ئۇيغۇر تائ .پىداكارانه مېھماندوستلۇق ئهنئهنىسىگه ھهسسه قوشتى

 غهرب خهلقلىرىنىڭ ئورتاق ئىشتىھا -بىلهن يهنه شهرق  تېبابهت قائىدىلىرىگه ئۇيغۇن بولۇش

ئۇيغۇرالرنىڭ كىيىنىش مهدهنىيىتى يىراق تارىخىي ئىزچىللىققا ئىگه .بولدى تهلىپىگه ئۇيغۇن

 قهدىمقى قومۇل قارا دۆۋه، رانكونا كرو، ئهسكى قهلئه، قاراسۇق، بىز بازىرىق. كهلدى بولۇپ

تاشكېمىرلىرىدىكى تام  بۇددا،  ساك سىزما يادىكارلىقلىرى-قاتارلىق قهبرىستانلىقالر بىلهن سىكتاي

باشلىرىدا چهت ئهل ئېتنوگرافلىرى  ئۆتكهن ئهسىرنىڭ ئاخىرى ۋه مۇشۇ ئهسىرنىڭ، رهسىملىرى

ئاتلىق ، ۇر كىيىم مهدهنىيىتىنىڭ تۇرمۇشئۇيغ سۈرهتكه ئالغان ئۇيغۇر كىشىلىرىنىڭ كىيىنىشلىرىدىن

ھهتتا ، يهنه غايهت زور ئېستېتىك ئاالمهتلىرىگه، تاشقىرى جهڭ ئېھتىياجىغا اليىق بولۇشتىن، يۈرۈش

بۇ ھال مىالدىدىن . ئاالھىدىلىكلىرىگه ئىگه بولغانلىقىنى بايقايمىز) ۋازلىق زىننهت(ماننىرىزملىق 

شىمالىي ، ىدىكى شهرقىي خهن سۇاللىسىنىڭمىالدىنىڭ بېش، جاۋلىن ۋاڭنىڭ ئىلگىرىكى

 .قىزىقىش دولقۇنىنى شهكىللهندۈردى < خۇركىيمى > ئوتتۇرا تاڭ زامانىنىڭ ،سۇاللىلهرنىڭ

مهدهنىيىتى نۇرغۇن  ھهتتا مهي، ئۇسسۇل ، ئاتقا مىنىش ۋه ساز ،  زىننهت-زىبۇ ، ئۇيغۇرچه كىينىش

 - تۇرمۇش مهدهنىيىتىده ئۇيغۇر سودا  ۇرالرنىڭئۇيغ.شائېرالرنىڭ شېئىرىي مىسرالىرىغا ئىلھام بهردى

ئۇيغۇرالر ئهڭ يىراق ئهجدادلىرىدىن سىكتايالرنىڭ  . تىجارىتى كۆرۈنهرلىك سالماقنى ئىگىلهيدۇ

، ئۇالر قاشتېشى ۋه ئالتۇن سودىسى. ئهنئهنىسىنى ئۆزلهشتۈردى   تۆگىلىك جاھانكهشتىلىك-ئاتلىق 

 ۋىزانتىيه ئارىسىدىكى سودىنى، ڭلىك بىلهن ئىرانتىجارىتىده ئوتتۇرا تۈزله يىپهك يولى سودا

، سىڭدۈرۈپ مهشھۇر سۇدا ئاھالىسى دهپ ئاتالغان سوغدىالرنى ئۆز مىللىي تهركىبىگه. تىزگىنلىدى

ئۇيغۇر سودا ، قىلىپ ئىران سودىگهرلىرىنى سۇندۇردى ۋه سۇڭ سۇاللىسىنىڭ سودا ۋازارىتىنى بىكار

سودىگهرلىرى ياسىداق سودا  ئۇيغۇر. بېسىم كۆرسهتتىسارىيى قۇرۇشقا ئىقتىسادىي جهھهتتىن 

 > يهرمهنكه بىلهن شۇغۇلالنغۇچى ئۆز زېمىنىدا مال سېتىش ۋه، مهيخانا ئېچىپ، دۇكانلىرى

ھالقىپ يېنىك ۋه قىممهت باھالىق بويۇمالرنى  رايون، دۆلهت، الردىن پهرقلىق ھالدا < ھهتتار

 رايونالر ئېتىراپ قىلىدىغان -ى تۈزدى ۋه دۆلهت كارۋانلىر ئېلىپ يۈرۈيدىغان خهلقئارالىق سودا

 . ياراتتى ئالتۇن ئاقچا بىرلىكىنى

ئات ئۈستىده ئارقىغا ئېتىپ  ئوقيانى. ئۇيغۇر تۇرمۇش مهدهنىيىتىده تهنتهربىيه مۇھىم ئۇرۇن تۇتىدۇ 

، ئوغالق تارتىشىش، )توپ چهۋگهن(ئات توپ ، ئات ئويۇنى، چېلىشىش، نىشانغا تهككۈزۈش

گاگا ، شاھماتۋازلىق، ئويناش ساقا، مولالقچىلىق، سېھىرگهرلىك، دارۋازلىق، ئويناشساغاردى 

، ئويۇنلىرى ئۇيغۇرالرنىڭ ئىراده چېنىقتۇرۇش لهگلهك ئۇچۇرۇش ۋه نۇرغۇنلىغان بالىالر، توقماق

 . مهدهنىيىتى سىستېمىسىنى شهكىللهندۈردى ماھارهت يېتىلدۈرۈش تىپىدىكى تهنتهربىيه

مۇكهممهل ئېتنولوگىيلىك مىللهت ئىكهنلىكى  پۈتۈن ھهممه شهرتلىرىئۇيغۇرالرنىڭ بىر 

تۇرمۇش مهدهنىيىتى بۇ ھۆكۈمنى ھهر تهرهپلىمه  ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخىي ۋه. شۈبھىسىزدۇر 

مىللهت ۋه سىياسىي مىللهت كاتېگورىيىسىگه  ئۇيغۇرالر تېخى ئىجتىمائىي. ئىسپاتاليدۇ 

 .ئهمهس كۈتۈرۈلگهن
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  نئهنىسىدىكى بىلىمئۇيغۇر مهدىنيهت ئه

  :بوستانغا يوللىغۇچى

 

مۇتهپپهككۇر ۋه ، دهۋرىدىكى پېداگوك  ئۇيغۇر بۇددىزىم - <344 -413 > كومراجۋا

دهۋىدىكى ئۇيغۇر مائارىپنىڭ ئهندىزىسى ۋه  كومراجىۋا، ئىنچىكىلهپ كىرگهنده . تهرجىمشۇناس 

همده ئۇيغۇر تهرجىمىچىلىكى هتهرجىمىچىلىكىدىكى ئۈسلۇپ  نوم،مهزمۇنىغا دائىر بىلىشلهرگه 

لېكىن بىزده . خاس يۆنىلىشگه دائىر بىلىشلهرگه ئېرىشكىلى بولىدۇ  نهزهرىيىسىنىڭ ئهينى دهۋرگه

  .سىستېمىلىق تهتقىقات يوق ،بۇنداق ئىنچىكه

 <تېمپىلىق كۈي قانۇنى13> ئۇ. مۇزىكىشۇناس  ئهسىرلهرده ئۆتكهن ئۇيغۇر6 مىالدى -سۇجۇپ 

هتتا جۇڭگو هئۇيغۇر مۇزىكىسىنىڭ كېيىنكى راۋاجىغا  ،سىنى يارىتىپ نىڭ نهزهرىيه ئاسا

ازىرقى هشۇنداقال ، سۇجۇپ ئهنئهنىنىڭ ئورنىغا دهسىتىشكه . كۆرسهتكهن مۇزىكىچىلىقغا زور تهسىر

 .يۈكسهكلىكىگه كۆتۈرۈشكه تېگىشلىك ئهنئهنه زامان

ال قۇبلهيخان ئوردىسىدا ئۇيغۇرالردىن چىققان دېڭىزچى شۇنداق - <1314 -؟  > ئهل ئۇقمىش

ىندىستان قاتارلىق ه، قۇبلهيخاننىڭ يارلىقى بىلهن سىرىالنكا،  ئۇ. تۇرغان دۆلهت ئهربابى 

بۇ جهرياندا ئۆتكۈر .  يىل داۋامالشتۇرغان20بۇ سهپهرنى ، سهپىرى قىلىپ دۆلهتلهرده دىڭىز

  جېڭ خېنىڭ دېڭىزئهل ئۇقمىشنىڭ دېڭىز سهپىرى. پىكىرلىق دىپلوماتقىمۇ ئايالنغان  سىياسىي

ئۇقمىش  ئهل،  يىل بالدۇر بولغان 200ياۋروپالىقالرنىڭ دېڭىز سهپىرىدىن ،  يىل 100سهپىرىدىن 

بىلهن ئۆتكهن  يېيجىڭدا تهتقىقات، ىسىنى تۈزگهن ئهختهرىدىن�رىنىڭ خانبالىق اليىهبېيجىڭ شه، 

سىياسىيونالر ۋه دۆلهت ، مالرئالى قانچىلىق ئالىمى لۇمىڭشهن قاتارلىق�دىې، ئاسترونۇم جامالىددىن 

پاراسهت قۇۋۋىتىنىڭ يۇلتۇزالر تۈركۈمىنى  ئهربابلىرى بىرگه يۈن سۇاللىسى دهۋرىدىكى ئۇيغۇر

 . شهكىللهندۈرگهنىدى

ئهسىرنىڭ باشلىرىدا يۈهن سۇاللىسى -14ئهسىرنىڭ ئاخىرى - 13تۈۋرۈك»  لۇمىڭشهن «تۆمۈر

گىلىك بىلىملىرىدىن ئاساسالر» دېگهن كىتابنى ئۇ «يېزا ئى. يېزا ئىگىلىك ئالىمى  دهۋرىده ئۆتكهن

 شۇ، قانچىلىق ئهنئهنىسىنى ئۆرنهك قىلىپ �ئۇيغۇر دىيارى ۋه ئىچكى ئۆلكىلهردىكى دې،  يېزىپ

، قويغان  تىياجى ئۈچۈن پايدىلىق نۇرغۇن كۆرسهتمىنى ئوتتۇرىغا�دهۋرنىڭ يېزا ئىگىلىكى ئې

هسهل ه، ئۆسۈملۈكلىرى دورا، وتياش تۈرلىرى ئ، مىۋه تۈرلىرى ، كىتابتىكى زىرائهت تۇرلىرى 

ئىنشائاتلىرىغا دائىر  شۇ، اۋارايىه، پىلىچىلىك ، ايۋانلىرى بېقىشهئۆي ، هرىسى بېقىشه

 .ئىدى هتلهر ئۆز دهۋرىگه نىسبهتهن ئىلغار�تېخنىكىلىق مهسلى

، تېماتىكما، ئاسترونوم خارهزم ئۇيغۇرلىرىدىن كېلىپ چىققان: »780-850ئهلخارهزمىي «مىالدى 

ىندى ئالىملىرىنڭ ه، بىلگهچكه گرېك گرېك تىللىرىنى، سانسىكىرىت، پارىس، ئۇ ئهرهب. گېئوگراف

ېكمه» ه -ئۇ باغدادتا «بهيتۇل ، ئېرىشكهن ئهسهرلىرى بىلهن چوڭقۇر تۇنۇشۇش ئىمكانىيىتىگه

 سىندى ئۇ «مۇىتهسهر. تهربىيلهپ يىتىشتۇرگهن «داناالر سارىيى» ده ئىشلهپ نۇرغۇن ئالىمنى

«تهڭلىمه ۋه ، «ئهلجهبىر ۋه مۇقهبهله»، قىسقىچه كىتاب» هققىدههىندى رهقهملىرى ه«، ىند»ه



 http://bostan.cn                               112                             بىرىنمۈبوستان 

هققىده ه«قۇياش سائىتى ، «ئاسترونومىيىلىك جهدىۋهل»، ئالگىبىرا» - ئهسلىگه قايتۇرۇش كىتابى

اتارلىق ۇدىالر تارىخى ۋه ئۇالرنىڭ بايراملىرىنى بهلگىلهش» قه«يه، سۈرىتى» «يهرنىڭ، رىساله»

مهنپىي ، ئهلخارهزمىي تهڭلىمىلهرنى يېشىش قائىدىلى . ئهسهرلهرنى يېزىپ قالدۇرغان  كۆپ قىرلىق

قاتارلىق بىر  نۆلنىڭ ماتىماتىكىدىكى رولى، ىندى رهقهملىرىنىڭ ئىشلىتىلىشى ه، مۇسبهت سانالر ۋه

دىگهن  <ىمېتىكىسىئارف گورىزم�بۇنىڭ بىلهن ئۇ «ئاللې. ىلىدىهقاتار ئىلىم مهسىلىلىرىنى شهر

 . نامىنى دۇنيا ماتېماتىكا تارىخىغا نهقىشلىدى

ئۇيغۇر ، سۈپهتلىشىچه  هممهد ئىمىننىڭهپروفېسسور ئابدۇشكۇر مۇ < 1394 -1499 > ئۈلۈغبېك

ئۇ «تۆت ئۇلۇس . سىياسىيون» ئاسترونوم ۋه، «كهنجى ئويغىنىش دهۋىنىڭ مۇتهپهككۇرى

جهدىۋهل» قاتارلىق ئىلمىي  ڭى ئاسترونومىيىلىك«زىجى جهدده گۈره گانى» «يى، تارىخى»

ئۆز نامىده مهدىرسسه ۋه رهسهتخنىالرنى  ئۇلۇغبېك يهنه سهمهر قهندته. كىتابالرنى يېزىپ قالدۇرغان

شهكىللهنگهن ئىشانىزىم گۇماشتىلىرىنىڭ سۇيقهستى بىلهن  ئۇلۇغبېك شۇ چاغدا، بهرپا قىلغان بولۇپ

 الهت كۈچلىرى تهرىپىدىنهجا،  ئۇ سالدۇرغان رهسهتخانا بولسا.ئۆلتۈرۈلىدۇ ئۆز ئۆغلىنىڭ قولىدا

دوكتور  ،پاكىستانلىق فىزىكا ئالىمى، ىبىهبۇنى نوبىل فىزىكا مۇكاپاتى سا. كۆيدۈرۈلىدۇ

قۇشىنىڭ ئۇچۇپ  سائادهت- مهركىزىي ئاسىيا خهلقىنىڭ بېشىدىكى بهخىت-ئابدۇسساالم ئوتتۇرا 

 .بهرگهندى اهدهپ با، ى پاجىئهكېتىپ زااللهت دهۋرىدىن دېرهك بهرگۈچ

يۈسۈپ خاس ، ئىبىن سىنا ،بىرۇنىي، مۇد كاشفهرىۇهمه، هممىمىزگه تونۇشلۇق بولغان فارابىي ه

پىلىرى هئۇالرنىڭ تۆ. ئولتۇرمىدۇق شهرىپىنى تىلغا ئىلىپ-اجىپ قاتارلىقالرنىڭ ئاۋامغا تونۇش نامه

لهر ئۇالرنى ئىلىم چولپانلىرى سۈپىتىده كىشى ،االنمىسىمۇهبىلىمشۇناسلىق ياكى پهن نۇقتىسىدىن با

 .تونۇيدۇ الداهئاتهن ، زاتهن ئهمهس

ئهجدادلىرىمىز قالدۇرغان بىلىم  ازىرقى دهۋرىمىزدهه«بىلىم ئىگىلىكى دهۋرى» دهپ سۈپهتلىنىۋاتقان 

. تىخى يېتهرلىك چۈشىنىپ يهتمىدۇق مىيىتىنى بىزهمىراسلىرى ۋه بىلىم ئۈگۈتلىرىنىڭ ئه

، مائارىپشۇناسلىق ، مهدهنىيهتشۇناسلىق ،» نىڭ جهمئىيهتشۇناسلىق«قۇتادغۇبىلىك

هم يىراقنى كۆرهر دۇردانىلىرىنى قېزىشنىڭ هئىلغار  باشقۇرۇش ئىلمى تهرهپلىرىدىكى، بىلىمشۇناسلىق

خېل قاتارلىقالرنىڭ ئهسهرلىرى بىلهن كۆزىمىزنى ئالىچهكمهن  ناپالېئون، ئورنىغا دېئال كارنېگ

ئۆتمۇشتىكى ، بۇ . ا ئهقلىي بايلىقالرغا تۇزكورلۇق قىلدۇق هبىبا ىزدىكىئهنئهنىم، قىلىپ 

  .زامانىۋى ۋارىيانتىدىن باشقا نهرسه ئهمهس نادانلىقنىڭ بۈگۈنكى
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  ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ ھهربى تهشكىلى تۈزۈمى

  ياۋۇز: بوستانغا يوللىغۇچى

  تهشكىلى تۈزۈمى ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ ھهربىي.1

بۇ ، ئورۇن تۇتىدىغان خانلىق بولۇپ ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقى ئۇيغۇر تارىخىدا ناھايىتى مۇھىم

، كۆچمهن چارۋىچىلىق بىلهن شۇغۇللىنىشتىن دهرۋرده ئۇيغۇرالر تهدرىجى ھالدا تارقاق ھالدا

 يايالق، تېلې قهبىلىلىرىنىڭ بايراقدارى بولۇپ >> بىرلىككه كېلىپ شهھهرلىشىشكه باشلىغان ھهم

بۇ دهۋرده . ئىدى ①<< سهھنىده ئۆزىنىڭ كارامىتىنى نامايهن قىلغان دۇنياسىدىن ئىبارهت بۇ

 يهنه يىپهك يولىنىڭ خوجايىنلىق رولىنى، يالغۇز يايالق دۇنياسىدا دهۋر سۈرۈپال قالماي ئۇيغۇرالر

يىپهك  . شهرق سودىسىنىڭ گۈللىنىشىگه ئۆزىنىڭ تېگىشلىك ھهسسىسىنى قوشتى-غهرپ ، ئويناپ

ئاتلىق قوشۇنلىرى مۇھىم  يولىنى قوغداش ۋه يىپهك يولىنىڭ راۋانلىقىغا كاپالهتلىك قىلىشتا ئۇيغۇر

سۆيگۈن توپىلىڭىنى تىنجىتىشتا  - تاڭ سۇاللىسىنىڭ تۈركلهرنى يوقىتىشى ۋه ئۆڭلۈك. رول ئوينىدى

 .قوشۇنلىرى ئىدى زور خىزمهت كۆرسهتكهنلهرمۇ دهل مانا شۇ ئۇيغۇر

 ر خانلىقىدا قوشۇننىڭ قوراللىنىشىئورخۇن ئۇيغۇ -1

جهڭگىۋارلىقىنىڭ يۇقۇرى ، قوشۇننىڭ جهڭده غهلىبه قىلىشى ياكى مهغلۇپ بولۇشى ھهرقانداق

 ئۇيغۇر قوشۇنلىرى، شۇ قوشۇننىڭ قوراللىنىشى بىلهن مۇناسىۋهتلىك بولۇپ، تۆۋهن بولۇشى ياكى

، ئاساسلىقى ئات وشۇنلىرىنىڭ قوراللىرىئۇيغۇر ق. ئهينى چاغدا خىل قورالالنغان قوشۇن ھىساپلىناتتى

بۇالرنىڭ ئىچىده ئهڭ ، بولۇپ سالما قاتارلىقالر، ساۋۇت، دوبۇلغا، قالقان، نهيزه، قىلىچ، ئوقيا

 .ئاساسلىق رول ئوينىغىنى ئات بىلهن ئوقيا ئىدى

بولۇپ تۆھپىسى  ئوتتۇرا ئاسىيادىكى يايالق مىللهتلىرىنىڭ ئىنسانىيهت مهدهنىيىتىگه قوشقان زور ئات

ئاتنى دۇنيا بويىچه ، قىلغاچقا ئۇالر ئاتنىڭ جهڭده ئوينايدىغان رولىنى تولۇق ھىس. ھىساپلىنىدۇ

بهرگهن ۋه جهڭده ئاساسلىقى ئاتلىق  ھهممىدىن بۇرۇن كۆندۈرگهن ۋه ئات بېقىشقا ئهھمىيهت

تۈرگه ئىنتايىن ئۈستۈن بولغان ئهسكىرىي  ئاتلىق ئهسكهرلهر جهڭگىۋارلىقى. قوشۇن ئىشلهتكهن

، ئات ئهسكهرنىڭ دهسمايىسى >> ئهسهرلىرىده كىرگهچكه ئېلىمىزنىڭ قهدىمكى دهۋرلهردىكى

بىر  >> . ②<<تارتقانالر شۇنىڭغا تايىنىپ غهلىبه قىلىدۇ قوشۇن........ دۆلهتنىڭ تۈۋرۈكى 

دهپ خاتىرىلىنىپ ئاتلىق ئهسكهرلهرنىڭ  ③<< سهككىز ئهسكهرگه تېتىيدۇ ئاتلىق ئهسكهر

كهڭ  شۇڭا ئۇيغۇرالر ئاتنى ناھايىتى كۆپلهپ باققان ۋه ئۇرۇشالردا. ۈكسهك باھا بېرىلگهني روھىغا

 > ،چۈنكى ئۇرۇش مهزگىلىده ئات ناھايىتى كۆپ چىقىم بوالتتى.  كۆلهمده ئىشلهتكهن-

بېرىلغان بىر  غا ئاساسالنغاندا كۆلتېكىن چاچا سهنگۈن بىلهن ئېلىپ< كۆلتېكىن مهڭگۈ تېشى

شهرقىي يۈزى  << مهڭگۈ تېشى كۆلتېكىن >>)  ئۈچ قېتىم ئات ئالماشتۇرغانقېتىملىق ئۇرۇشتا

ھهرقايسىسى بىردىن ئاتقا مىنگهندىن سىرت يهنه بىر ئاتنى  >> ئۇالر ئۇرۇش مهزگىلىده).  قۇر-33

 بۇالر بۇ ئاتالرنى . ④<< بىر ئهسكهر تۆت ئاتنى يېتىلىۋاالتتى >> بهزىده ،<< يېتىلىۋاالتتى

سهپ تهمىنات  بهلكى يهنه ئۆزىنىڭ ئارقا، ۇرى سۈرئهتكه ئېرىشىش ئۈچۈنال ئهمهسيالغۇز ئۇرۇشتا يۇق

ئۆزلىرىنىڭ ، ئېھتىياجلىق بولۇپ قالسا ئوزۇقلۇققا >> چۈنكى ئۇالر. ئىشلىرى ئۈچۈنمۇ ئېلىۋاالتتى

ئۇسساپ قالسا بايتىلىنى سېغىپ ئۇسسۇزلىقىنى . باساتتى ئېتىدىن بىرنى ئۆلتۈرۈپ يهپ ئاچلىقىنى
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ئات ئۇيغۇر قوشۇنلىرىنىڭ ھه قېتىملىق جهڭلهرده غهلىبه غازىنىشىدىكى  شۇڭا . ⑤<< تتىقاندۇرا

 .ئىدى ئاسلىق ئامىل

ھهققىده تارىخىي  ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقىدىكى جهڭچىلهرنىڭ باشقا قوراللىرى ۋه قوراللىنىشى

ه ئارخېئولوگىيهلىك خاتىرىلهر ۋ ئهمما بىز بهزى ۋاستىلىك، مهنبهلهرده بىۋاسته خاتىره بولمىسىمۇ

ماتىريالالر ئارقىلىق ئۇالرنىڭ قوراللىنىش  قېزىلمىالردىن مهلۇم ئۇچۇرالرغا ئىگه بوالاليمىز ۋه بۇ

قهدىمكى چارۋىچى مىللهتلهر ئۇرۇشقا ئاساسهن . بېرهلهيمىز ئهھۋالىنى مهلۇم دهرىجىده يورۇتۇپ

 << ئوغۇزنامه >> مهسىلهن. قالقان قاتارلىق قورالالرنى ئېلىپ چىقاتتى ،نهيزه، قىلىچ، ئوقيا

قالقان ، ئېلىپ يهنه قىلىچ، ئوقيا ئېلىپ، نهيزه ئېلىپ، كۈنلهرنىڭ بىرىده ئۇ ئوۋغا چىقتى >> :ده

ئۇيغۇر قوشۇنلىرىنىڭ ، ئاساسالنغاندا بۇنىڭغا. دىگهن خاتىرىلهر ئۇچرايدۇ ⑥<<ئېلىپ ئاتالندى

 .ىقىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇئۇرۇشىدىغانل جهڭگه تولۇق قوراللىنىپ چىقىپ باتۇرلۇق بىلهن

قهدىمقى . ئۇيغۇر قوشۇنلىرىنىڭ ئاساسلىق قورالى ئىدى ئوقيا، تارىخى ماتىريالالرغا ئاساسالنغاندا

 بىرىگه ئوقيا ئارقىلىق -ئۇچراشقاندا ئالدى بىلهن يىراقتىن بىر  دهۋرلهرده جهڭده چوڭ قوشۇنالر

ئۇيغۇرالر . يزه ۋه قىلىچ ئىشلىتهتتىقۇچاقالشما جهڭ قىلغاندا ئاندىن نه توسۇپ، ھۇجۇم قىلىپ

 ئوۋچىلىق ئۇالرنىڭ. بهلكى ئوۋچىلىقتىمۇ ئىشلىتهتتى، ئادهتته جهڭدهئ ىشلىتىپال قالماي ئوقيانى

شۇڭا ئۇالر  .ئۇالر وقيا ئېتىشقا كىچىكىدىنال پىشىپ كېتهتتى، تۇرمۇشىنىڭ مۇھىم مهنبهسى بولغاچقا

قاتار تۇرغان ئىككى ئادهمنى  ئوق، ق ئۈزگهندهئوقيا بىلهن بىر ئادهمنى نىشانالپ ئو >> ئادهتته

، زهمبىرهك كهشپ قىلىنىشتىن ئىلگىرى ئوقيا پوروقلۇق مىلتىق . ⑦<<تېشىپ ئۆتۈپ كېتهتتى

ئۇيغۇرالر ئوقياغا ناھايىتى ئهھمىيهت ، بولغاچقا كۈچلۈك زهربه بېرىش قورالى ۋه قىرغۇچى قورال

 كىچىكلىكى ۋه نىشان -يا چوڭ . غان ئىدىياالرنى ياسى  خىل ئوق ۋه-خىلمۇ ، بهرگهن بولۇپ

يهڭگىل ئوق ۋه ، ئوقمۇ ئاۋازلىق ئوق. قاراپ ئىكىگه بۆلۈنهتتى  يېقىنلىقىغا-ئارىلىقىنىڭ يىراق 

 .بىرقانچىگه ئايرىالتتى مهشق ئوقى دهپ

تهرىپىدىن تۆشۈك ئېچىش ئارقىلىق  ئۇچ، دهستىسىنىڭ قۇيرۇق تهرىپىدىن كاۋاك___ ئاۋازلىق ئوق 

شۇنىڭ بىلهن بۇ ئوق ماڭغاندا ۋىڭىلداپ  .ئاندىن ئۇنىڭغا باشاق ئورۇنالشتۇرىالتتى، تتىياسىال

 تارىخنامه >> ،دهۋرىده ئىشلىتىلگهن بولۇپ بۇ ئوق ئهڭ دهسلهپته ھۇنالر. ئاۋاز چىقىراتتى

 .ئاساسالنغاندا باتۇر تهڭرىقۇت تهرىپىدىن كهشپ قىلىنغان ئىدى دىكى مهلۇماتالرغا<<

ھهربىي ئىشالر ۋه ئوۋ ئوۋالش ، كۆپ ۋه ئهڭ كهڭ ئىشلىتىلىدىغان ئوق بولۇپ هڭئ___ يهڭگىل ئوق 

، بۇ خىل ئوقنىڭ باشىقى مىس ياكى تۆمۈردىن ياسىلىدىغان بولۇپ. ئىشلىتىلگهن ئىشلىرىدا كهڭ

 60 - 50كاماندازالر  >> تهتقىقاتالرغا ئاساسالنغاندا. ئارىلىقى بىرقهدهر يىراق ئىدى نىشان

 175 -160 ئۈنۈملۈك ئېتىش مۇساپىسى، دىكى نىشانغا توغرا تهككۈزهلهيدىغانمېتىر دائىره ئىچى

  .ئوق مۇشۇ خىلدىكى ئوق بولۇشى مۈمكىن ⑧<< مېتىرغىچه بولغان

ئاساسلىقى  بۇ. ئوقى تۆمۈر باشاقنىڭ ئورنىغا يۇمىالق ياغاچ باشاق بېكىتىلىپ ياسىالتتى⑨  مهشق

 .ئىشلىتىلهتتى قىلىشىدابالىالر ۋه ئۆسمۈرلهرنىڭ ئوقيا ئېتىشنى مهشق 

ۋه قىرىشتىكى ئاساسلىق قورال  قىلىچ بىلهن نهيزىمۇ قهدىمكى زامانالردا دۈشمهنلهرگه زهربه بېرىش

نهيزه بىلهن قىلىچنىڭ يېقىن ئارىلىقتىكى  چۈنكى. بولۇش سۈپىتى بىلهن كهڭ تۈرده ئىشلىتىلگهن
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 >> شۇڭا. ادىن كۈچلۈك ئىدىبېرىشتىكى رولى ئوقي قۇچاقالشما جهڭلهرده دۈشمهنلهرگه زهربه

، ئىشلهتكهنگه ئوخشاش ئۇيغۇرالرمۇ يىراققا ئوقيا ⑩<<  نهيزه- قىلىچ  يېقىنغا، ھۇنالر يىراققا ئوقيا

، ئۆلتۈرگهنلىكى بىر ئهرنى ئوق بىلهن >> بۇنى كۆلتېكىننىڭ.  نهيزه ئىشلىتهتتى-قىلىچ  يېقىنغا

نهيزه سانچىغانلىقى ۋه قوشۇن ئۇرۇش  ئالته ئهرگه >> ،<< ئىككى ئهرگه نهيزه سانچىغانلىقى

 .تولۇق ئىسپاتالپ بېرىدۇ << قىلىۋاتقاندا يهتتىنچى ئهرنى قىلىچلىغانلىقى

كالىالرنى تۇتۇشتا ، قوي، پىتىراپ كهتكهن ئات ئادهتتىكى ۋاقىتالردا چارۋىچىالرنىڭ____ سالما 

 جهڭلهرده ئىشلىتىدىغان چارۋىچى مىللهتلهرنىڭ، قالماي ئىشلىتىدىغان چارۋىچىلىق قورالى بولۇپال

تارىخى ماتىريالالردا چارۋىچىالر مىللهتلهر ئىچىده تۇڭقى . ئىدى ئاساسلىق قوراللىرىنىڭ بىرسى

قۇرغان ھۇنالر ۋه كۇچانىڭ غهربىگه جايالشقان شىمالىي ھۇنالرنىڭ ئهۋالدى  بولۇپ ئكز دۆلىتىنى

تاشاليدىغانلىقى  دهمگه سالماكۇهيخۇالرنىڭ ئۇرۇش ۋاقىتلىرىدا ئات چاپتۇرۇپ كېتىۋېتىپ ئا بولغان

، قىياس قىالاليمىزكى شۇنداق.  قهيت قىلىنغان⑾ۋه كۆپىنچه ھالالردا دهل چۈشۈرىدىغانلىقى

گۈللهنگهن چارۋىچىلىقنىڭ  يۈكسهك دهرىجىده، ھۇنالرنىڭ ئۇرۇش قىلىش ئۇسۇلىنىڭ ۋارىسى

. شلهتكهنلىكى ئېنىقھهربىي ئىشالردا ئى ئىگىسى بولغان ئۇيغۇرالرنىڭمۇ سالمىنى ئىشلهپچىقىرىش ۋه

دۈشمهنگه تاقابىل تۇرۇش ياكى دۈشمهننى تىرىك  ئۇالر سالمىنى جهڭلهرده قورالسىزلىنىپ قالغاندا

يۇڭ يىپ ، يهنه كېلىپ سالما پاختا يىپ. ئىشلهتكهن تۇتۇپ دۈشمهن ئهھۋالىنى ئىگهللهش ئۈچۈن

 .دىبولىدىغان ناھايىتى ئاددى قورال ئى ۋه تېره تاسمىالردىن ياسىۋېلىشقا

<< ئارتۇق ئوق تهگدى ئۇنىڭ ساۋۇت يهلمهسىگه يۈزدىن >> ساۋۇت ...... مېنىڭ  >> ،⑿ 

<< ئارتۇق قوراللىق ئاتلىق قوشۇنۇم ۋه پىياده ئهسكهرلىرىم  دىن500دوبۇلغا كىيگهن  دىگهن ⒀ 

 نهيزه قاتارلىق ھۇجۇم قىلغۇچى، قىلىچ، ئۇيغۇرالر جهڭلهرده ئوقيا، ئاساسالنغاندا مهلۇماتالرغا

بىلهنمۇ ئۆزىنى  يهنه دوبۇلغا ساۋۇت قاتارلىق قورالالر، رالالر بىلهنال قوراللىنىپال قالماستىنقو

 .قوغداشنى بىلگهن

ئۇالرنىڭ تۇغلىرى ئاق ، ئىشلهتكهن بولۇپ ئۇيغۇر ئاتلىق ئهسكهرلىرى جهڭگه چۈشكهنده تۇغ

هيرىتىنى دۇمبىقى بىلهن ئهسكهرلهرنىڭ غ سۇناي ۋه جهڭ، ئۇالر يهنه بۇرغا. رهڭلىك ئىدى

تۇلۇمالردىن پايدىلىنىپ دهريادىن ئۆتۈشنى بىلگهن  يهنه سال ۋه، بۇنىڭدىن سىرت . ⒁ئاشۇراتتى

نى مۇز قاپالپ )دىگهن يېرى(ئېرتىش دهرياسىنىڭ ئارقا باشى  >> بۇنى بايانچۇر خاقاننىڭ، بولۇپ

<<ئارقا باشىنىڭ تۆۋهن يېنىدىن سال سېلىپ ئۆتتۈم ،كهتكهنلىكى ئۈچۈن زلىرى دىگهن سۆ⒂ 

 ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقى دهۋرىده ئۇيغۇر، يۇقۇرىقىالردىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى .ئىسپاتاليدۇ

 .قوشۇنلىرى ناھايىتى خىل قورالالر بىلهن قورالالنغان

 

 ئۇيغۇرالر دا ھهربىي مهشىق

ئوقيادىن پايدىلىنىش ۋه ئات ئۈستىدىن ساداق ئۈزۈشتىن گهپ  >> ئوتتۇرا تۈزلهڭلىكتىكىلهر

. دهپ ناھايىتى توغرا باھا بهرگهن ①<< ئۇيغۇرالرنى ئۇستاز تۇتۇش كېرهك چوقۇم، ائاچقاند

 ئۇيغۇرالرنىڭ ئوقيادىن پايدىلىنىشى ۋه ئات ئۈستىده ساداق ئېتىشتا. ئېيتىش كېرهككى كېسىپ

تارتىپ ئات  ئۇالرنىڭمۇ ھۇن ۋه باشقا چارۋىچى مىللهتلهرگه ئوخشاش كىچىكىدىن، ئۇستاز بواللىشى
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 .مۇناسىۋهتلىك وقيا ئېتىشنى مهشق قىلغانلىقى بىلهنئ، مىنىشنى

ھۇنالرنىڭ ئۆسمۈرلىرى سهركه  >> دىكى << ھۇنالر ھهققىده قىسسه. تارىخى خاتىرىلهر  >>

توشقان ئېتىپ ، تۈلكه، چوڭ بولغاندىن كېيىن سهل. مىنىپ ئوقيا بىلهن قۇش ۋه چاشقان ئاتااليدۇ

ساۋۇتلۇق چهۋهنداز ، هممىسى قوللىرىغا كامان ئېلىپھ قورامىغا يهتكهنده. ئۇنى ئوزۇقلۇق قىلىدۇ

  يېشىدىن باشالپال چوڭ10كۆلتېكىن  >> دىكى << كۆلتېكىن مهڭگۈ تېشى >> ،<<بولىدۇ

 >> ،<<  ياشقا كىرگهنده چوڭ قوشۇننى باشالپ جهڭگه ئاتالندى16. ئادهمدهك تهربىيىلهندى

ئاندىن تاختاي ، ى تاختايغا تېڭىپبالىن موڭغۇلالر بوۋاق >> دىكى << قارا تاتارالر خاتىرىسى

. بىلهن بوۋاقالر ئانىسىدىن ئايرىلماي يۈرهتتى شۇنىڭ. بىلهن ئاتنىڭ دۈمبىسىگه باغالپ قوياتتى

قول بىلهن ئىگهرنى تۇتۇپ . بىلله ئىگهرگه باغالپ قويۇالتتى ئۈچ ياشقا كىرگهنده باال ئانا بىلهن

 ياشقا كىرگهنده قولتۇقىغا 5 -4. رهلهيتتىباشقىالر بىلهن ئات چاپتۇرۇپ يۈ ئولتۇرغانلىقى ئۈچۈن

چوڭ بولغاندا يىل بويى ئوۋ ئوۋالش بىلهن ، بىلهن قىسقا ئوقنى قىستۇرۇپ يۈرهتتى كىچىك يا

 چارۋىچى مىللهتلهر كىچىك، دىگهن مهلۇماتالرغا ئاساسالنغاندا . ②<< بوالتتى مهشغۇل

ۋارىسلىق  هنىسىنى ئىزچىل ھالداۋاقتىدىن باشالپال بالىالرغا ئوقيا ئېتىشنى مهشق قىلدۇرۇش ئهنئ

، ياشىغان ۋه ھۇن تۈركلهر بىلهن موڭغۇلالرنىڭ ئارىسىدىكى دهۋرده، قىلىپ كهلگهن بولۇپ

ۋادىسىدا بىر مهھهل ھۆكۈم  ئورخۇن، ئهتراپتىكى مىللهت ۋه رايونالرغا زور تهسىرلهرنى كۆرسىتىپ

ئهگهر ئۇالر بۇ ئهنئهنىگه . هسئهم سۈرگهن ئۇيغۇرالرنىڭ بۇ ئهنئهنىگه ۋارىسلىق قىلىشى مۈمكىن

مىنىشنىڭ ئۇستازى بواللمىغان ھهم ئىسكهندهر  ئوقيا ئېتىش ۋه ئات، ۋارىسلىق قىلمىغان بولسا

قانداق ئاتسا كهينىگىمۇ شۇنداق ئېتىپ ئۇيغۇر نامىنىڭ  زۇلقهرنهيىننىڭ ئالدىدا ئوقنى ئالدىغا

دىگهن ) نى ئۆزى تېپىپ يىگۈچىلهرئۆز ئوزۇقى(ئىنان خۇزخۇرهند  كېلىپ چىقىشىغا سهۋهپ بولغان

 .بوالتتى نامغا ئىگه بواللمىغان

ئىقتىسادىدا مۇئهييهن  ئۇيغۇر قاتارلىق مىللهتلهرنىڭ تۇرمۇشىدا ۋه دۆلهت، ئوۋچىلىقمۇ ھۇن

، مهنبهسى بولۇپال قالماستىن ئوۋچىلىق ئۇالرنىڭ تۇرمۇشىنىڭ ئاساسلىق. نىسبهتنى ئىگهللىگهن

تۈزۈش ئۇسۇلىنى ئۈگۈتۈش قاتارلىق  ئۇرۇشتا سهپ، هربىيىلهشبهلكى جهڭچى بولىدىغانالرنى ت

 >> خانلىقىنىڭ قۇرغۇچىسى پۇسادمۇ ئورخۇن ئۇيغۇر. جهھهتلهرده مۇھىم رول ئوينايتتى

سهپ  . ③<< ئوۋ ئوۋالشقا ئامراق ئادهم ئىدى دائىم دىگۈدهك سهپ تۈزۈپ....... ئوۋخۇمار 

نلىرىنى باشالپ چىقىپ قۇش ۋه ھايۋانالر كۆپ بولغان ئۆز قوشۇ تۈزۈپ ئوۋ قىلغاندا بارلىق قهۋملهر

ئون مىڭلىغان ئاتلىق ، بۇنداق كهڭ كۆلهمدىكى ئوۋ ئوۋالشقا مىڭلىغان .رايونالردا ئوۋ ئوۋاليتتى

تارىخى . ئۇالر بىر تۇتاش قوماندانلىق ئاستىدا بىردهك ھهرىكهت قىالتتى ،ئوۋچىالر قاتنىشىپ

، ىلىشى توغرىسىدا تهپسىلى مهلۇماتالر بولمىسىمۇئۇيغۇالرنىڭ سهپ تۈزۈپ ئوۋ ق ماتىريالالردا

، موڭغۇل ئۇيغۇرالرغا قېرىنداش بولغان ھۇنالر ۋه ئىجتىمائىي فورماتسىيىسى ئوخشاش بولغان لېكىن

ھهقتىكى ۋاستىلىك  مانجۇالرنىڭ قورشاۋ ئوۋغا چىقىشى ھهققىدىكى ھهققىدىكى خاتىرىلهر بىزنى بۇ

 .ماتىريالالر بىلهن تهمىنلهيدۇ

 :ھۇنالرنىڭ كوللېكتىپ ئوۋ قىلىشى ھهققىده، دا<< بولۇش تارىخى ېمپىرىيىسىنىڭ ھاالكرىم ئ>>

ئوۋالش ھۇن جهڭچىلىرىنىڭ قهيسهرلىك روھىنى يېتىلدۈرۈش جهھهتته ئهڭ ياخشى  ئوۋ >>
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 ،چهۋهندازالر كهڭ دائىرىدىكى ياۋايى ھايۋانالرنى قورشاپ..... ھازىرالپ بېرهتتى  مهيدان

 ئاندىن بۇ.  كېلىدىغان چوڭ مۇھاسىره چهمبىرىكى ھاسىل قىالتتىبىرقانچه ئېنگىلىز مىلى

 بۇنداق چاغالردا....... چهمبىرهكنىڭ مهركىزىگه قاراپ تهرتىپ بىلهن ئىلگىرىلهيتتى 

ئېقىن  ،ئۇالر تاغ داۋانالردىن ئېشىپ. چهۋهندازالرنىڭ يۈرۈشى دائىم بىرقانچه كۈن داۋاملىشاتتى

توختىتىپ   بهلگىلهنگهن نىشانغا تهدرىجى ئىلگىرىلهشنى. جىلغىالردىن ئۆتهتتى-ساي ، دهريا-

ئارىلىق تاشالپ  ئۇالر مهركىزى نىشاننى توغرىالپ ياندىكى ھهمراھلىرى بىلهن مهلۇم. قويمايتتى

جهريانىدا ئىككى ياندىكى  ئۇالر ئىلگىرىلهش. ئات چېپىپ ئىلگىرىلهشكه ئادهتلىنىشى كېرهك ئىدى

ئىلگىرىلهپ شۇ ئارقىلىق قهدىمىنى  بهزىده ئاستا، اراتتىقىسىمنىڭ ئهھۋالىغا دىققهت قىلىپ ب

 ئارا -بهلگىسىگه دىققهت قىلىشى ھهمده ئۆز  ئۇالر سهركهردىلهرنىڭ ئاۋاز. بىرلىككه كهلتۈرهتتى

سهركهردىلهر بۇ ئهمهلىي مهكتهپته ئهڭ مۇھىم . ئىدى بهلگه بېرىپ ئاالقىلىشىپ تۇرۇشى الزىم

ۋاقتى ھهققىده تېز ھهم توغرا ھۆكۈم ، ئارىلىقى، ئوۋ مهيدانى يهنى، ھهربىي ماھارهت دهرسلىكىنى

يهنى ياۋايى ، ئۇرۇش بولغاندا ئۇالر پهقهت نىشاننى ئالماشتۇرسىال .چىقىرىشنى ئۈگىنىۋاالتتى

قهيسهرلىكى ۋه ماھارىتىنى دۈشمهنگه ، زهربه بېرىشتىكى سهۋرچانلىقى ھايۋانالرغا قورشاپ

 >> گهن بولغان مهشھۇر تارىخچى دوسسانمۇدهپ خاتىرىلهن ④<< ئىشلهتسىال بوالتتى

 ئالدى بىلهن ئادهم ئهۋهتىپ. قورۋاش ئوۋغا چىقىشى ھهربىي ئىشالرغا ئوخشايدۇ موڭغۇلالرنىڭ

ئهتراپتىكى  مهلۇماتقا ئىگه بولغاندىن كېيىن.  كۆپلىكىنى رازۋېتكا قىىدۇ-ھايۋانالرنىڭ ئاز 

تۈزۈپ ھايۋانالرنى  پ قورشاۋ ھالقىسىقهبىلىلهردىن ھهر ئون كىشىدىن بىرنهچچه كىشىنى تالال

ئوڭ قانات ۋه ئوتتۇرا ، قانات نىشانلىغان يهرگه يېتىپ كهلگهنده ئاندىن قوشۇننى سول. قوغلىتىدۇ

ئوۋ باشالنغاندا  >> مانجۇالردىمۇ. بهرگهن دهپ مهلۇمات .⑤ <<قىسىمغا بۆلۈپ ئوۋنى باشاليدۇ

ئوۋ ..... ه بىر باشلىق تهيىنلىنىدىغان  ئادهمگ10ھهر  ،ھهر كىم بىر تالدىن ئوق چىقىرىدىغان

بۇ . بهلگىلىمه بار ئىدى ⑥<<چىقىرىشقا يول قويۇلمايدىغان قىلغاندا قااليمىقانچىلىق

نوڭغۇلالرنىڭ ئارىسىدىكى دهۋرده ياشىغان ، بىز ھۇنالر بىلهن مانجۇ، ئاساسلىنىپ خاتىرىلهرگه

تهربىيىلهشته  يغۇرالرنى ئهسكهرلهرنىئىجتىمائىي فورماتسىيىسى ئۇالر بىلهن ئوخشاش بولغان ئۇ ھهم

دائىم  >> خاتىرىلهنگهن پۇسادنىڭ ده << يېڭى تاڭنامه >> ،يۇقارقى ئۇسۇلالرنى قولالنغان

ئۇسۇلى ۋه مهقسىتىنى يۇقۇرىغا ئوخشاش دهپ ، شهكلى نىڭ<< دىگۈدهك سهپ تۈزۈپ ئوۋ قىلىشى

شاۋ ئوۋ قىلىش ئۇيغۇر قاتارلىق قور، ئومۇمالشتۇرۇپ ئېيتقاندا .ئېيتساق خاتا ئېيتمىغان بولىمىز

قوماندانلىق قىلغۇچىالر ئۈچۈن بولسا ،  تهربىيه-ئهڭ ياخشى تهلىم  چارۋىچى مىللهتلهر ئۈچۈن

ئۇالر ياشىغان مۇھىتنىڭ . سهنئىتىنى ئۈگۈنىدىغان ئهڭ ياخشى مانېۋېر ئىدى ئۇرۇش قىلىش

ىچىلىق تۇرمۇشىدا كۆچۈپ شۇنداقال كۆچمهن چارۋ، ھاۋا كېلىماتىنىڭ سوغۇق بولۇشى ،ناچارلىقى

، قىلىش ئاچلىققا ۋه تهشنالىققا تاقهت،  توق قېلىشالر ئۇالرنىڭ سوغۇققا- جهريانىدىكى ئاچ  يۈرۈش

ئوينايتتى ھهمده  جاپا مۇشهققهتكه چىداش قاتارلىق قابىلىيهتلىرىنى يېتىلدۈرۈشتىمۇ مۇھىم رول

ئۇرۇشقا ۋاقتىدا يېتىپ  >> كىئۇالردى. ئىنتىزامچان قىلىپ يېتىشتۈرهتتى، ئۇالرنى تهشكىلچان

ئۇرۇشتا قېچىپ  >> ،<< قىلىش كهلمىگهنكهرنى مۇشۇ گۇناھى ئۈچۈن ئۆلۈمگه ھۆكۈم

تهك ھهربىي  ⑦<< قىلىپ جهڭچىلهرگه بۆلۈپ بېرىش كهتكهنلهرنىڭ ئائىله بىساتىنى مۇسادىره
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پۈتۈن  >>  ھۇنالرخۇددى. بىلهن ئۇرۇش قىلىشىغا ئىلھام بېرهتتى ئىنتىزاممۇ ئۇالرنىڭ قهھرىمانلىق

 ⑧<< جهڭ قىلىشقا ناھايىتى مۇۋاپىق >> ،<< تهييار بىر ھهربىي قوشۇن مىللهت بويىچه

شۇنداقال جهڭ قىلىشقا  ئۇيغۇرالرمۇ پۈتۈن مىللهت بويىچه تهييار ھهربىي قوشۇن ھهم، بولغىنىدهك

 .ناھايىتى ماھىر ئىدى

 

 ئىزاھالر

شىنجاڭ خهلىق نهشرىياتى  << قىقاتغهربىي ئۇيغۇرىيه ھهققىده تهت >> ئابې تاكىئو ①

  بهت-8يىلى خهنزۇچه نهشرى  -1986

 يىلى - 1991جىلىن مائارىپ نهشرىياتى  << قهدىمقى ئۇيغۇرالر >> ياڭ شېڭمىن⒁ ⑦ ③ ②

 ئېلىنغان نهقىل  بهتلهرده-135 -133خهنزۇچه نهشرى 

 بهت -6135 << ئۇيغۇرالر ھهققىده قىسسه. يېڭى تاڭنامه >> ④

ئورنىنىڭ ماقالىالر   ئارخېئولوگىيه تهتقىقات-ان پهنلهر ئاكادېمىيىسى تارىخ قازاقىست >> ⑤

  بهت-231يىلى ئالمۇتا رۇسچه نهشرى  -1956 << توپلىمى

  قۇر-22ئۇيغۇرچه ، مىللهتلهر نهشرىياتى << ئوغۇزنامه >> ⑥

رنىلى ژو شىنجاڭ ئۇنۋېرسىتىتى ئىلمىي << ھۇنالرنىڭ ھهربىي تهشكىلى تۈزۈمى >> مورېننهن ⑧

  سان-2 يىللىق -1988ئۇيغۇرچه 

 يىلى -1981شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى  << دىۋانى تۈركى تىلالر >> مهھمۇت قهشقهرى ⑨

 بهتلهر -556 -517 توم -1ئۇيغۇرچه نهشرى 

شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى  << ھۇنالر ھهققىده قىسسه. تارىخى خاتىرىلهر >> سىماچيهن ⑩

  بهت- 391،  يىلى ئۇيغۇرچه نهشرى-1987

 ⑾   يىلى خهنزۇچه-1980شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى  << شىنجاڭنىڭ قىسقىچه تارىخى >>

  بهت-86 قىسىم -1، نهشرى

 ⑿  قۇر -32 شهرقى يۈزى << كۆلتېكىن مهڭگۈ تېشى >>

 ⒀⒂  ئۇيغۇر يازما يادىكارلىقلىرىدىن تالالنما قهدىمقى >> << بايانچۇر قاغان مهڭگۈ تېشى >>

   بهتلهر-120 -119ئۇيغۇرچه  <<

 

  يىلى خهنزۇچه-1991جىلىن مائارىپ نهشرىياتى  << ئۇيغۇر تارىخى >> ياڭ شېڭمىن ①

  بهتتىكى نهقىل-135، نهشرى

شىنجاڭ ئۇنۋېرسىتىتى ئىلمىي  >> << ھۇنالرنىڭ ھهربىي تهشكىلى تۈزۈمى >> مورېننهن ②

  بهتته ئېلىنغان نهقىل-94 سان -2يىللىق  -1988ئۇيغۇرچه  << ژورنىلى

 يىلى -1981شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى  << دىۋانى تۈركى تىلالر >> مهھمۇد قهشقىرى ③

 بهت -156 توم -1، ئۇيغۇرچه نهشرى

 يىلى -1986ئىدارىسى  جۇڭخۇا كىتاپ << ئۇيغۇرالر ھهققىده قىسسه. كونا تاڭنامه  >> ④

   بهت-5196 نهشرى خهنزۇچه -2
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شىنجاڭ ئۇنۋېرسىتىتى ئىلمىي  >> << مىھهربىي تهشكىلى تۈزۈ ھۇنالرنىڭ >> مو رېننهن ⑤

  بهتته ئېلىنغان نهقىل-84 سان -2 يىللىق -1988ئۇيغۇرچه  << ژورنىلى

  يىلى خهنزۇچه نهشرى-1962جۇڭخۇا كىتاپ ئىدارىسى  << موڭغۇل تارىخى >> دوسسان ⑥

  بهت-156توم  -1

 يىلى -1958تى خهلق نهشرىيا << مانجۇالر تارىخىغا ئائىت ماقالىلهر >> مو دۇڭيهن ⑦

  بهتلهر-65 -64خهنزۇچه نهشرى 

تۇراالر  .كونا تاڭنامه >> ،بهت -6124 << ئۇيغۇرالر ھهققىده قىسسه. يېڭى تاڭنامه >> ⑧

 بهت -5345 << ھهققىده قىسسه
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  دېرهكلهر غۇلجا تارىخىدىن

 

 بوستان: بوستانغا يوللىغۇچى

دهپ ئاتالغانلىقى  << غۇلجا >> قىلىنغانلىقى ۋه ئۇنىڭ نىمه ئۇچۇنغۇلجا شهھىرىنىڭ قاچان بىنا 

 .ئۇزاقتىن بېرى ئىزدىنىپ كهلمهكته توغرىسىدا جۇڭگۇ ۋه چهت ئهل تارىخچىلىرى

 

لېكىن ئۇنىڭ تارىخىنى خېلى ئۇزاقتىن ، بولسىمۇ  يىلى ناھىيه بولۇپ قۇرۇلغان-1888غۇلجا 

  .باشالشقا توغرا كېلىدۇ

. تچىلىك نهزىرىگه كوپرهك چۇشكهن ۋاقتى جۇڭغارالر دهۋرى بولۇپ ھىسابلىنىدۇجامائه غۇلجىنىڭ

يهنى سېۋىن ) قۇنتهيجى(مهزگىلده غۇلجا جۇڭغار خانى قۇنتاجى  بۇ

يهنى ھازىرقى غۇلجا شهھىرىده قهد ، ئوردىسى تۇرۇشلۇق جاي بولغان نىڭ)1727-1663( ئارابدان

يېنىدا ئهينى چاغالردا قۇنتاجىنىڭ ئوردىسى دوڭنىڭ ئېگىز چوققىسى  كوتۇرۇپ تۇرغان قارا

 تارىخنىڭ <<گۇلشهنباغ >> خارابىسىنىڭ جهنۇبى يان باغرىدا ھازىرقى ئوردا. قۇرۇلغان

 .گۇۋاھچىسى سۇپىتىده ياپيېشىللىققا پۇركىنىپ تۇرماقتا

 

 :بهزىلهر. دهپ ئاتالغانلىقى ھهققىده ھهرخىل تهرىپلهر بار <<غۇلجا >> غۇلجىنىڭ نىمه ئۇچۇن

 ئالتۇن >> غۇلجىنىڭ جۇڭغارالر دهۋرىده گۇللهنگهنلىكى ۋه جۇڭغارالرنىڭ ئۇ يهرده

دهپ  <<دۇگاڭ غۇلجا >> ئۇنى، سالدۇرغانلىقى) ئالتۇق قۇببىلىق ئىبادهتخانا )<<سۇمه

يهنه ؛ دهپ قارايدۇ، دهۋرىده قويۇلغان دىگهن نام جۇڭغارالر <<غۇلجا >> ،ئاتىغانلىقىغا قاراپ

شۇڭا ئۇيغۇر قاتارلىق ،  پادا بولۇپ يۇرگهن- پادا) قوشقار ياۋا(جايدا بۇرۇن غۇلجا بۇ  >> :بهزىلهر

يهنه بهزىلهر غۇلجا ئهتراپىدا ؛ دهپ قارايدۇ، دهپ نام بهرگهن<<غۇلجا >> يهرلىك خهلقلهر

 دهپ <<غولجاي >> ،غول بولغانلىقى ئۇچۇن12پىلىچى قاتارلىق ، جىرغىالڭ ،بولۇكهي

 .قارايدۇ دهپ، غا ئوزگىرىپ كهتكهن<<غۇلجا >> بۇ كېيىن، ئاتالغان

 

قول سانائهت مهركهزلىرىدىن بىرى ، ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ مهشھۇر سودا غۇلجا تارىختا ئىزچىل تۇرده

 غۇلجا. دهپ ئاتالغان كارۋان يولى بولغان <<غۇلجا يولى >> ئهينى ۋاقىتتا .بولۇپ كهلگهن

شهرق بىلهن ، باغلىنىپ الىي لىنيىسى بىلهننىڭ شىم<<يىپهك يولى >> تارىختا نامى چىققان

 .ئوينىغان مهدهنىيهت ئالماشتۇرۇشىدا ئوزىگه خاس رول، غهربنىڭ ئىقتىساد

 

. يېرىمىغا توغرا كېلىدۇ ئهسىرنىڭ كېيىينكى X VIII غۇلجىنىڭ شهھهر قۇرۇلۇشىدىكى تهرهققىيات

 سالدۇرغان توققۇز قهلئه شىمالىغا شهھهر قۇرۇلۇشى چىڭ سۇاللىسى ھوكۇمىتى ئىلى دهرياسىنىڭ

 يىلى ئىلىنى بېسىۋالغاندىن -1871روسىيه  چار.  يىلى ياسالغان-1772شهھهرنىڭ بىرى سۇپىتىده 

بۇ ، قاتارلىق قهلئه شهھهرلهرنى بۇزۇپ چىڭسىخوزا، بايانداي، قورغاس، كۇره، كېيىن

ئهينى ۋاقىتتىكى . غۇلجىنى كېڭهيتىپ قۇرغان كاھىشالر بىلهن، خىش، شهھهرلهردىن چىققان ياغاچ
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، ئۇ يهرنى ھاكىمبهگ، ئاھالىسى ئولتۇرۇشلۇق جاي بولۇپ خۇيزۇ سودىگهرلىرى ۋه، غۇلجا ئۇيغۇر

، ئهينى ۋاقىتتىكى غۇلجا ھازىرقى غۇلجا شهھىرى. ئهمهلدارالر باشقۇرغان ئىشىك ئاغابهگ قاتارلىق

  . ئالغانتوققۇزتارا ناھىيىسى قاتارلىق جايالرنى ئوز ئىچىگه، ناھىيىسى غۇلجا

 

  مېتىر ئىگىزلىكته5.3،  مېتىر ئۇزۇنلۇقتا4700 يىلىغىچه شهھهر ئىچىده -1864يىلدىن  -1800

 -قازى، ھاكىمبهگ، يامۇلالر، زىندان، دىنى مهھكىمىلهر، ھاكىمىيهت. سېپىل سوقۇلغان

 ھهم ئاركىلىق شهھهر سېپىلىنىڭ توت ئهتراپىدا. كاالنالرنىڭ ئوردىلىرى سېپىل ئىچىگه ئورۇنالشقان

 غهربىي دهرۋازا، <<دهرۋازا دهڭ >> شهرقى دهرۋازا. پهشتاقلىق توت ھهشىمهتلىك دهرۋازا بولغان

 <<دوالن دهرۋازا >> شىمالى دهرۋازا، <<سۇ دهرۋازا >> جهنۇبىي دهرۋازا، <<كۇره دهرۋازا >>

  يىلىدىن ئېتىبارهن-1937ئۇ .  يىلى ناھىيه قىلىپ ئوزگهرتىلگهن- 1882. ئاتالغان دهپ

 .ھوكۇمهت ئىشلىرىدا كۇرهنىڭ ئورنىنى ئىگىلىگهن

سهنئهت ، مهدهنىيهت، مائارىپ، ئىقتىساد، تارىخىدىكى سىياسى غۇلجا شىنجاڭنىڭ يېقىنقى زامان

 .رول ئوينىدى پائالىيهتلىرىده مۇھىم

  ئهسهر غوجا ئهھمهت يۇنۇسنىڭ شۇ ناملىق ماقالىسىدىن ئېلىندى
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   يىلىغىچه شىنجاڭغا رهئىس بولغانالر تىزىملىكى- 1949ن يىلىدى -1878

  

  

  ئهلتۈزهر: بوستانغا يوللىغۇچى

قىلىنغاندىن كېيىن  اكىمىيىتى تارمارھهر ھنىڭ يهتته شه)بهدۆلهت (  يىلى ياقۇپبهگ 1878-مىالدى 

 - 10گۇئاڭشۈينىڭ  )  يىلى-1884ۆكۈمىتى ھزوزۇڭتاڭنىڭ تهكلىپى بويىچه چىڭ سۇاللىسى ، 

شۇنىڭدىن ئېتىبارهن  . شىنجاڭنى رهسمىي يوسۇندا شىنجاڭ ئۆلكىسى قىلىپ قۇرۇپ چىقتى) يىلى 

ئارىلىقتا شىنجاڭ ئۆلكىسىگه سهيياره   يىل65 يىلى شىنجاڭ تىنچ ئازاد بولغانغا قهدهر -1949

  : يىلنامىسى تۆۋهندىكىچه سىالۋچى ۋه رهئىس بولغانالرنىڭ ئىسىملىكى ۋه

چىڭ سۇاللىسى ، ئۆلكه بولۇپ قۇرۇلغاندا  شىنجاڭ رهسمىي)  يىلى - 10گۇڭشۈينىڭ ( يىلى 1884

  . سهيياره سىالۋچىلىققا تهيىنلىدى ۆكۈمىتى ليۇجىڭتاڭنى شىنجاڭ ئۆلكىسىگه تۇنجىھ

ليۇجىڭتاڭ رۇخسهت سوراپ ئىچكىرىگه قايتقاندىن  (  يىلى-14گۇئاڭشۈينىڭ ( يىلى  -1889

  . قهت سهيياره سىالۋچىلىققا تهيىنلهندىمۇۋهق ئۇنىڭ ئورنىغا ۋېي گۇئاڭتاۋ، كېيىن 

ۆكۈمىتى شهنشى ۋالىسى تاۋمۇنى شىنجاڭ ھچىڭ  (  يىلى-17گۇئاڭشۈينىڭ ( يىلى  -1891

  . تهيىنلهپ ئهۋهتتى ئۆلكىسىگه سهيياره سىالۋچىلىققا

ۋالىسى رۇيىنجى ئۆستۈرۈلۈپ  شىنجاڭنىڭ مهمۇرىي)  يىلى -21گۇئاڭشۈينىڭ ( يىلى  -1895

  . رنىغا سهيياره سىالۋچى بولدىتاۋمۇنىڭ ئو

شىنجاڭنىڭ پهرمانچىسى فهن شاۋسۇ ئۆستۈرۈلۈپ )  يىلى - 28گۇئاڭشۈينىڭ  ) يىلى -1902

  . ئورنىغا شىنجاڭنىڭ سهيياره سىالۋچىسى بولۇپ تهيىنلهندى رۇيىنجىنىڭ

ۆكۈمىتى ئهنخۇينىڭ سهيياره سىالۋچىسى ھچىڭ )  يىلى -31گۇئاڭشۈينىڭ  ) يىلى -1905

  . ئۆلكىسىنىڭ سهيياره سىالۋچىلىقىغا تهيىنلىدى نى شىنجاڭلهنكۇي

سهندۇڭ ئۆلكىسىنىڭ سهيياره سىالۋچىسى يۈئهن  (  يىلى-2شۈئهنتوڭنىڭ ( يىلى  -1910

  . سىالۋچىلىغىغا تهيىنلىدى داخۇئانى شىنجاڭ ئۆلكىسىنىڭ سهيياره

ىگه قايتقاندىن كېيىن سوراپ ئىچكىر يۈئهن داخۇئا رۇخسهت)  يىلى - 1مىنگۇنىڭ ( يىلى  -1912

مۇپهتتىش ياڭ زېڭشىننى شىنجاڭ ئۆلكىسىنىڭ  قوشۇمچه، ۆكۈمىتى ئۈرۈمچى ۋالىسى ھبېيجىڭ 

  . تۇتۇقى قىلىپ تهيىنلىدى

ياڭ زېڭشىن فهن ياۋنهن تهرىپىدىن ئېتىپ ئۆلتۈرۈلگهندىن )  يىلى -17مىنگۇنىڭ  ) يىلى -1928

 ياڭ زېڭشىننىڭ ئورنىغا،اۋنهننى يوقىتىپ ئىچكى ئىشالر نازىرى جىن شۇرىن فهن ي،  كېيىن

  . اكىمىيهت بېشىغا چىقىپ شىنجاڭ ئۆلكىسىنىڭ رهئىسى بولدىھ

ئاپرىل سىياسى ئۆزگۈرۈشى “ده جىن شۇرىن ( ” 12- يىلى-22مىنگونىڭ ) يىلى -1933

“ دوبهن “نامى ،اكىمىيهت بېشىغا چىقىپ ھئۇنىڭ ئورنىغا شېڭ شىسهي ، ئاغدۇرۇلۇپ  اكىمىيىتىھ

اجى ھمۇئاۋىن رهئىس خوجىنىياز ، بۇ چاغدا ئۆلكه رهئىسى لى روڭ . ئىش يۈرگۈزدى  بىلهن

مۇئاۋىن رهئىسلهرنى بىراقال قولغا ، يىلىغا كهلگهنده شېڭ شىسهي رهئىس  -1938 . بولدى

  . وقۇقنى قولىغا ئېلىۋالدىھپۈتۈن ، هم رهئىس بولۇپ ھهم دوبهن ھئۆزى ، يوقىتىپ  ئېلىپ
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مهجبۇر   ئايدا شېڭ شىسهي شىنجاڭدىن كېتىشكه- 9)  يىلى - 34 مىنگونىڭ (يىلى  -1944

ۆكۈمىتى ۋۇ ھنهنجىڭ  قورچاق، ۋهزىپىسىنى جۇشياۋلياڭغا ۋاقىتلىق تاپشۇرغاندىن كېيىن ، بولۇپ 

  . جوڭشىننى ئۆلكه رهئىسى قىلىپ ئهۋهتتى

 ۋىاليهت ئىنقىالۋى ۆكۈمىتى تهرهپ بىلهن ئۈچھ كۈنى گومىنداڭ -1ئاينىڭ  -7يىلى  -1946

دېموكراتىك ،  ماددىلىق تىنچلىق بىتىم ئىمزاالنغاندىن كېيىن 11ئوتتۇرىسىدا  ۆكۈمىتىھ

مۇئاۋىن ، ) قوشۇمچه ( ئۆلكه رهئىسلىكىگه جاڭ جىجوڭ ، ۆكۈمهت قۇرۇلدى ھ بىرلهشمه

  . ىدى سايالندىھان شهھئهخمهتجان قاسىمى بىلهن بۇر رهئىسلىككه

الدا بىر تهرهپلىمىلىك قارار ھ” بىتىم “گه خىالپ 11ۆكۈمىتىھ ىنداڭ ئايدا گوم-5يىلى  -1947

”بىتىم “بۇزۇلۇپ 11شۇنىڭ بىلهن . رهئىسلىكىگه مهسۇت سهبىرىنى تهيىنلىدى  ئۆلكه، ماقۇلالپ 

  . ۆكۈمهت پارچىالندىھ بىرلهشمه، 

 رهئىسى ىدى ئۆلكهھان شهھبۇر،   ئايدا مهسۇت سهبىرى رهئىسلىكتىن قالدۇرۇلۇپ-1يىلى  -1949

 كۈنى -25 ئاينىڭ -9شۇ يىلى . تهيىنلهندى  هممهت ئىمىن بۇغرا مۇئاۋىن رهئىس بولۇپھمۇ، 

، ۆكۈمىتىدىن مۇناسىۋىتىنى ئۈزۈپ ھگومىنداڭ  ۆكۈمىتى گۇئاڭجۇ قورچاقھشىنجاڭ ئۆلكىلىك 

قوبۇل بهرلىكىنى ھجۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ ره ،هقىقهتكه ئۆتۈپ ھالدا تىنىچ ھشهرهپلىك 

  . قىلدى

 ۇر كىشىلهرهيۇقارقىالر شېرىپ خۇشتارنىڭ” شىنجاڭ يېقىنقى زامان تارىخىدىكى مهش : اتھئىزا

  ناملىق كىتابىنىڭ كىرىش سۆز قىسمىدىن ئېلىنغان“
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  مانا بۇ تارىخ.ساالم دۇنيا

  يالقۇن: بوستانغا يوللىغۇچى

الن قىلىنغاندىن كىيىن تورداشالر ئارىسىدا كۇچلۈك تهسىر تورىدا ئى ''ئىزدىنىش''ئهسلى مهزكۇر يازما 

 . قوزغىغان

كۆرهلمهيدىغانلىقىنى  بهزى تورداشالرنىڭ تۈرلىك سهۋهبلهر تۈپهيلىدىن باشقا تور بهتلىرنى مهن

باشقا چاپالنغان ئهسهرلهرمۇ  جۇملىدىن.كۆزده تۇتۇپ بۇ تورغىمۇ چاپالپ قويۇشنى اليىق كۆردۇم 

 .... شۇنداق

  لهن يالقۇنھۆرمهت بى

بۇنىڭ مهنىسىنى چۇڭقۇر  لېكىن. دهيمىز" ئىزدىنىدىغان چاغ، ياشلىق ۆئگىنىدىغان"بىز دائىم 

. ائدهمگه نېسىپ بولمايدۇ هممهھبولۇپمۇ ۆئز بېشىدىن ۆئتكۈزۈپ تۇرۇپ چۈشىنىش ، چۈشىنىش

رگه سىله، بىزنىڭ دهۋرىمىز كهتتى ەئمدى:"ۇئ ماڭا . ۆئتكهنده بىرهيلهن بىلهن مۇڭدىشىپ قالدىم

قانداق بولۇپ ، كىمۇ بارمىسىڭىز 35سىز تېخى : "مهن ۇئنىڭغا. دهپ چاقچاق قىلدى" قالدى

يۈرهكته الۋۇلداپ تۇرغان ، ەئمهس بۇ ياش مهسىلىسى، ياق:" ۇئ، دېسهم" ؟دهۋرىڭىز كېتىدۇ

دهرۋهقه بىر . دېدى" بولمىسا بىكار شۇ وئي، هرقانچه ياش بولسىمۇھائدهم ! تهلۋىلىك يوق، وئت

سىلكىنىشمۇ ، ائرمانالرغا تۇشلۇق مىدىرالشمۇ شۇ، بولمىسا بىرمۇنچه ائرمانالرمۇتهلۋه وئت 

  .بولمايدۇ

مهن تولۇقسىزنى . تهتقىقاتىغا قىزىپسىز" قۇتادغۇبىلىك"بولۇپمۇ  ،قارىغاندا سىز كالسسىكالرغا

بارا قىزغىنلىق - يىللىقلىرىدىن باشالپ بارا-2ائلىي مهكتهپنىڭ ، قىزىغان تۈگهتكهن چاغدا

، بۇنىڭ سۇسلىشىشى قانداقتۇر كالسسىكالردىن بىزار بولۇش تۈپهيلىدىن ەئمهس .نىدىسۇسالشقا

 .سهۋهبلهر بهلكى باشقا

شهخسهن . ۆئگىنىۋاالاليسىز سىز موشۇ قىزغىنلىقىڭىزدىن پايدىلىنىپ كۆپ نهرسىلهرنى، قىسقىسى

. بۇرۇندىن شۇنداق. قىزىقمايمهن تىن كېيىنكى ەئسهرلهرگه ائنچه" هقايىقهەئتهبهتهۇئل"مهن 

چاغاتاي تىلى دهۋرىدىكى مىراسالرنى  مۇنداقچه ئېيتقاندا مهن. شاكال كۆپ دهپ قارايمهن

ەئگهر بۇ . يادىكارلىقالرغا زىياده ئېتىبار بىلهن قارايمهن قهدىمكى ۇئيغۇر تىلىدىكى، ياقتۇرمايمهن

 دهپ مولال مۇسا سايرامىنىڭ ەئسىرى قىممهتلىك، ئېلىشقا توغرا كهلسه دهۋىرده بىرهر كىمنى تىلغا

. بۇنى مهن خهققه تاڭمايمهن. يهنه كېلىپ بىر تهرهپلىمه قاراش، شهخسىي قاراش بۇ بىر. قارايمهن

 .ائرىسىدا چىقىپ قالغاچقا دېدىم گهپ

نۇرغۇن ، نۇرغۇن.... ياشاش ۇئسۇلىمىز ،بىزنىڭ بۈگۈنكى تهپهككۇرىمىز، گهپنىڭ قىسقىسى

ۇئنىڭدا بىزنىڭ . دا راۋاجالنغانائساسى مهغلۇبىيىتى، نهرسىلهر ائلدىنقىالرنىڭ نهتىجىسى

بولۇپمۇ . كېلهچىكىمىز ۈئچۈنمۇ نۇرغۇن نهرسىلهر بار بهلكى بۈگۈنىمىز ۋه، ۆئتمۈشىمىزال ەئمهس

نىڭ )قۇتادغۇ بىلىك ۋه تۈركىي تىلالر دىۋانى(بىتىك  الر ۋه ئىككى"مهڭگۈتاش"شهخسهن مهن 

  .مىيىتىنى بهك زور دهپ قارايمهنھەئ

ائدرىس ائستىغا  مۇمكىن بولسا موشۇ. ىكى يازمىالرنى يولالۋاتىسىزهقتھسىز يېقىندىن بۇيان موشۇ 

 .بولسىڭىز سىز يوللىغان موشۇ تۈردىكى ماقالىالرنىڭ ائدرىسىنى چاپالپ قويغان
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زىيائىينىڭ  مهتھمۇمكىن بولسا ەئ. سىز بۈگۈن ەئخمهت زىيائىينىڭ ماقالىسىنى يولالپسىز

ئېالن قىلىنىدىغان بىر تور  ىلمىي ماقالىالرالمهن مهخسۇس ئ. الىنىمۇ يولالپ قويغان بولسىڭىزهتهرجىم

 .بهلكىم ۇئمۇ قۇرۇلۇپ قاالر. بهت بولسىكهن دهيمهن

 بۇ كىشى كالسسىك ەئسهرلهر. ىم ائلىمھزىيائىي بۈگۈنكى زامان تارىخىمىزدىكى مۇ مهتھەئ

بهلكىم . بىلمىدىم مهن بۇ ماقالىنىڭ قاچان يېزىلغانلىقىنى. تهتقىقاتىدا يول ائچقۇچىالرنىڭ بىرى

مهت ھەئ. باشلىرىدىن بولسا كېرهك هقتىكى تهتقىقاتنىڭھبهلكىم موشۇ . ى بۇرۇن بولسا كېرهكخېل

بهلكىم دهسلهپكى يول ائچقۇچى ماقالىالردىن  مهزكور ماقالىمۇ. زىيائىي قاتارلىقالر بۇ يولنى ائچتى

بولۇش سۈپىتى بىلهن پاكىتالر دېگهندهك يېتهرلىك  لېكىن دهسلهپكى ئىزدىنىش. بولسا كېرهك

ەئمهلىيهتته بۇنى كېيىنكى . (نۇقتا تولۇقلىنىشى كېرهك مېنىڭچه مۇنداق بىر نهچچه. هسەئم

 (ائلىمالر تولۇقلىدى

 تىلىنىڭ قايسى مىللهت تىلى ئىكهنلىكىنى" قاتادغۇبىلىك"جۈملىدىن ، خاقانىيه تىلىنىڭ -1

 رغاىمى شۇ دهۋىردىكى تىلالھەئڭ مۇ، ائيرىشتا بۈگۈنكى تىلالرغا سېلىشتۇرۇش بىلهن بىرگه 

 بۇ تىل. يهنى بۇنى قۇجۇ ۇئيغۇرلىرىنىڭ تىلىغا سېلىشتۇرۇش كېرهك. سېلىشتۇرۇش كېرهك

 دېگهن نامنى ئېنىق" ۇئيغۇر"بهلكى ، دېگهن وئمۇمىي نامنى ەئمهس" تۈرك"قاراخانىيالردهك 

بىردهك ئېتىراپ  تۇرپانشۇناسلىرى، ۇئيغۇرشۇناسلىرى ، بۇنى پۈتۈن دۇنيا تۈركلوگلىرى. لىغانھئىزا

ۇئيغۇرلىرى تىلى بىلهن وئخشاش  تىلىنىڭ قۇجۇ" قۇتادغۇبىلىك"تهتقىقاتالر نهتىجىسىده . نقىلغا

 ؛ئىكهنلىكى ئىسپاتالندى

كونكىرىت مىسالدىن بهكرهك قانۇنىيهت سېلىشتۇرۇش ئىناۋهتلىكرهك  ،تىل سېلىشتۇرۇشتا -2

 ؛ېسابلىنىدۇھ

يۈسۈپ ، ا ەئمهلدارىانىدىن وئردهاجىپنىڭ ائتىسى رهيھيۈسۈپ خاس . نهسهب سۈرۈشتۈرۈش -3

 بۇ ئېنىقالنسا تهتقىقاتقا؟ قايسى مىللهت؟ ۇئنداقتا قاغان كىم. اجىپ وئردا تايانغۇسىھ خاس

 .پايدىلىق

 :دهپتۇ مهت زىيائىي بۇ ماقالىسىدا مۇنداقھتىرهم ائلىم ەئھمۆ -4

خاقانىيه  >> نهزهرىده مۇت قهشقهرىھنىڭ كىرىش سۆزىده مه<< تۈركىي تىلالر دىۋانى >>

دهپ  << ېچقانداق پهرق يوقھوئتتۇرىسىدا  ۇئالرنىڭ، بىر تىل _ ىلى بىلهن ۇئيغۇر تىلى تۈركىي ت

 . كۆرسهتكهن

*** 

نىڭ قهيىرىده "تۈكىي تىلالر دىۋانى. "پاكىتنى سۆزلىمىسهك بولمايدۇ. مهسىله بۇ بىر ئىلمىي

 .هكنهقىلنى ەئينهن ۋه پاكىتلىك قويۇش كېر. بۇنى بىر سېلىشتۇرۇش كېرهك؟ دېيىلگهن شۇنداق

قايتا  سىزمۇ. قايتا قاراپ باقاي. دىن بۇنداق بىر جۈملىنى ۇئچراتمىغان" دىۋان"شهخسهن مهن 

 .قاراپ باقارسىز

 !ئىزدىنىشلىرىڭىزگه ۇئتۇق تىلهيمهن، زۇالل

ناملىق بىر يازمام " هققىدهھبهزى تارىخىي مهسىلىلهر "مۇنبهرگه يوللىغان  مېنىڭ موشۇ

خانقىز چاپالپ " سۈزۈك"ۇئنى . ندا ۆئچۈپ كېتىپتىكهنمۇنبهردىن كاشىال چىققا ،بولىدىغان
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يهنه ، بۇ يهرده يهنه بهزى سۇائلالر چىقىپتۇ: سهۋهبى. يهرگه چاپالپ قوياي بۇ. قويۇپتۇ

 .مۇمكىن چىقىشى

. هققىده گهپھيولى  هقتىكى تهتقىقاتھبهلكى موشۇ ، مېنىڭ بۇ يازمام بىر ئىلمىي ەئسهر ەئمهس

 :بارسا بولىدۇ قىش نۇقتىسىدىن تهتقىقات ئېلىپموشۇ چى، پايدىلىنىدىغانالر خالىسا

_________ 

(HelloLife)  هققىدهھبهزى تارىخالر 

 

 ئىلمىي"مېنىڭ يازمىلىرىم ، قايتا ەئسكهرتكىنىمدهك-بۇرۇنقى ماقالىلىرىمدا قايتا مهن خۇددى

داق قان باشقىالر. دهپ كهتكىلىمۇ بولمايدۇ" ئىلمىي ەئسهر"، هرگىز توشمايدۇھۆئلچىمىگه " ماقاله

دهپ " ؟بۇ ۇئنداقتا نېمه. "لېكىن مېنىڭ نهزىرىمده شۇنداق، قارىسا ۆئز ئىختىيارىدىكى ئىش

مهن مهخسۇس بىر  ،مهن بىلهن يۈز تۇرانه پاراڭلىشىپ باققانالرغا مهلۇمكى. سورىشىڭىز مۇمكىن

، ېكايهھياكى ۆئزگىچه بىر  بىر يهرگه كهلگهندىال تازا قىزىقارلىق، تېمىدا توختىلىپ كېتىۋېتىپ

وشۇرنىڭ ھشهخشهن مهن مهمتىمىن  .غا كېلىۋالىمهن"باش تېما"ېلىقى ھائندىن ، مىسال سۆزلهپ

خهلقائرا سهۋىيىگه "وشۇر ەئسهرلىرىنى ھمهمتىمىن  هتتا مهنھ، هۋهس قىلىمهنھيېزىقچىلىقىغا زىياده 

 ،دىخېلى بىر قىسىم يازغۇچىالردىنمۇ ئېسىل ەئسهرلهرنى ياز نوبىل مۇكاپاتىغا ئېرىشكهن، يهتتى

مهمتىمىن "بۇنداق دېگهنلىك . (دهپ قارايمهن. " تۇنجى ۇئيغۇرچه رومان <هرھقۇم باسقان شه>

ەئگهر ) هقته ائيرىم توختالغۇم بارھبۇ ، دېگهنلىك ەئمهس" مۇكاپاتى بېرىش كېرهك وشۇرغا نوبىلھ

وشۇرنىڭ بهش پارچه ەئسىرىگه تهڭ كهلگۈدهك ھمهمتىمىن ، وقۇقى بېرىلسه ئىدىھتالالش  ماڭا

  !دهپ كېرىلىپ ياتقان بوالتتىم!" په قوشۇۋهتتىمھۇئيغۇر ەئدهبىياتىغا چوڭ تۆ"يېزىپ  هرەئس

مهمتىمىن  ئىزدىنىشتىكى يازمىلىرىمنى، ۇئنچىۋاال يۇمۇرستىك تۇيغۇغا ئىگه بولمىسىمۇ، قىسقىسى

 !قارىيالىسام چوڭ ئىش نىڭ پارچه پاراڭلىرى سۈپىتىده"زامان ساراڭلىرى"وشۇر قهلىمى ائستىدىكى ھ

يېقىنقى گهپنى ؟ مهقسىدىم نېمه ېلى بۇ تېمىالردا ەئسهر يېزىشتىكىھ، ېلى ۇئ ھمېنىڭ ، نداقتاۇئ

 پارچه 10بهدىلىگه مېنى ئىزدىنىش مۇنبىرىده  ەئپهندىم بىر ئىش قىلىپ بېرىش" ئىزدىنىش"قىلساق 

!" دهريهنه سهككىز پارچه قالدى جۇمۇ بۇرا"تېخى باياتىن  .ماقاله يېزىشقا قهرز قىلىپ قويغانىدى

هققىده بىلىم ھهققىدىكى تېمامدا تىل ھمهن تىل ، باشقا ۇئنىڭدىن. دهپ سۈرۈشته قىلدى

تارىخ ؛ هققىده بىلىم ئىگىلهشكه قىزىقتۇرالىسامھكىچىكلهرنى ائنا تىل  مهندىن، سۆزلىيهلمىسهممۇ

هقته يىپ ۇئچى بىلهن تهمىنلهپ تارىخ ھبهش ائدهمنى موشۇ ، سۆزلىيهلمىسهممۇ هققىده پاكىتھ

 مهتبۇائتالرنى پاخىل قىلىپ -رهت ھشۆ. مانا بۇ مېنىڭ مهقسىدىم... قىزىقتۇرالىسام اراقالشقاۋ

  !سېتىۋاتقان بهزىلهردىن ائيالنسۇن گهپ

مۇد ھاجىپ ۋه مهھيۈسۈپ خاس "تېمىنى  مهن ەئسلى بۇ، ەئمدى نهق گهپكه كهلسهك ****

 گهپ سهل ۇئزۇندىن .قويماقچى ئىدىم دهپ" هققىده پاراڭھقهشقهرىينىڭ مىللهت تهۋهلىكى 

" يىلالردا وئتتۇرىغا چىققان-  30بۇ نام  ۇئيغۇر دېگهن"چۈنكى ائرىمىزدا . كېلىدىغاندهك قىلىدۇ

 .ەئمهس دهيدىغان قاراشتىكىلهرمۇ يوق

___ 
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 هققىدهھنامى " ۇئيغۇر"

ۋه باشقا يازمىالردىن " قهدىمكى ۇئيغۇر مهدهنىيىتى" هقتىكى تهپسىالتالرنى ئىمىن تۇرسۇننىڭھبۇ 

" الچىن قانىتىدهك"مهيلى ، بولسۇن" وئيۇشقان"مهيلى  نىڭ مهنىسى"ۇئيغۇر. " كۆرۈۋېلىڭ

موشۇ مۇنبهرده ، دېگهن مهنىده بولسۇن" تېپىپ يهيدىغانالر ۆئز وئزۇقىنى ۆئز"مهيلى ، بولسۇن

نى " ۇئيغۇر تارىخىدىكى ئىشهنگۈسىز رىۋايهتلهر"ەئجىر بىلهن يازغان  ۆئردهك ائكىمىز تولىمۇ كۆپ

 .رمۇ مۇنۇ ۈئچ مهنبهنى ئىنكار قىاللمايدۇقىلمايدىغانال ئېتىراپ

دېگهن ئىسىمنىڭ ەئينهن تهلهپپۇزدا خهنزۇچه يېزىلىشى ۋه " ۇئيغۇر" خهنزۇچه مهنبهلهرده -1

 .مىڭ يىلدىن ائرتۇق تارىخقا ئىگه 2مهخسۇس توختىلىشىدا 

تنى دېگهن بىر رىۋايه" ئىسكهندهر زۇلقهرنهيىن قويغان ۇئيغۇر دېگهن نامنى"مۇد قهشقهرىي ھمه -2

 . مىڭ يىلدىن ائرتۇق2، دېسىمۇ موشۇنىال. وئتتۇرىغا قويغان

بۇنىڭ ، ايىتى ئېنىق خاتىرىلهنگهن بولۇپھنا سۆز" ۇئيغۇر"ده " وئغۇزنامه"ۋه " مهڭگۈ تاش" -3

نىڭ " وئغۇزنامه. "ەئتراپىدا تارىخى بار  يىل1500الرنىڭ " مهڭگۈ تاش"ئىچىده بىز 

هرقانچه ھلېكىن ۇئيغۇرغا ، بولۇشى مۇمكىن ىسى ەئسىرنىڭ كۆچۈرۈلم-13قولىمىزدىكى نۇسخىسى 

ەئگهر وئغۇزغان باتۇر تهڭرىقۇتقا . دېيهلمهيدۇ " ەئسىرنىڭ ەئسىرى-13"ۆئچ تارىخچىالرمۇ ۇئنى 

، دىكى ۇئچۇرالردىن قارىغاندا" وئغۇزنامه. "بېرىپمۇ قالىدۇ مىڭ يىلغا يېقىنراق3000وئخشىتىلسا 

؛ مهسىلهن. شهكىللهنگهن بولۇشى مۇمكىننۇسخىسى بۇنىڭدىنمۇ بۇرۇن نىڭ دهسلهپكى"وئغۇزنامه"

خام ، ارۋىنىڭ ئىجاد قىلىنىشىھ، قام دىنى، دهرهخ تۇتىمى، بۆره تۇتىمى ،كۆك ئېتىقادچىلىقى

 مانا موشۇ. قاتارلىق ماتېرىيالالرغا قاراپ.... مىللهت ناملىرىنىڭ بارلىققا كېلىشى ،گۆش يېيىش

قاغانى  پۈتۈن دۇنيانىڭمۇ، ڭ قاغانىمهنمهن ۇئيغۇرنى"دېگهن ئىسىم " ۇئيغۇر"ده " وئغۇزنامه"

  .دېگهن شهكىلده كهلگهن" بولۇشۇم كېرهك

 مىڭ يىلدىن 2بىزگه يېتىپ كهلگهن يازما تارىخىنىڭ ۆئزىمۇ  دېگهن سۆزنىڭ" ۇئيغۇر"، قىسقىسى

تۈنۈگۈن پهيدا بولغان ياكى ائبدۇخالىق ۇئيغۇر تېپىۋالغان گهپ  قانداقتۇر، ائرتۇق بولۇپ

  !ەئمهس

دېگهنلىك " ۇئيغۇرنىڭ ئىككى مىڭ يىللىق تارىخى بار"هرگىزمۇ ھدېگهنلىك  قەئمدى بۇندا

نى " مهدهنىيهت تارىخى"پاالن مىللهتنىڭ مانچىلىك تارىخى بار دېگهن گهپ  ،ائدهتته. (ەئمهس

، مهسىلهن. ۆكۈم تارىخنى ەئمدى كۆرۈۋاتقان ائدهملهرگه يارىشىدۇھبۇنداق  (كۆرسىتىدۇ

يهنى شۇ خهنۋۇدىنىڭ خهن .  مىڭ يىللىق تارىخى بار2 سۆزنىڭمۇ ائرانال دېگهن" خهنلهر"

"  مىڭ يىللىق تارىخى بار2خهنزۇ مىللىتىنىڭ "بۇنىڭغا قاراپ . وئمۇمالشقان سۇاللىسى بىلهن

دېگهن سۇائلغا نهق " ۇئيغۇرنىڭ تارىخى قانچىلىك"، گهپنىڭ قىسقىسى. بولمايدۇ دېگىلى

 . بىر تاالي تارىخى كىتابالردىن كۆرۈۋالغايمهن بۇ يهرده ئىسمىنى تىزىپ بېرهلمهيدىغان جاۋابنى

، ئىلمىي دېگهن"  مىڭ يىلدىن ائرتۇق پارالق مهدهنىيهت تارىخىغا ئىگه5جۇڭخۇ مىللهتلىرى "

  .ۆكۈم بىلهن قاناەئت قىلسىمۇ ۆئزىنىڭ ئىشىھسىياسىي 

 كروران گۈزىلى"ژۇرنىلىدا " كروران"بارات ەئرك ەئپهندىم بىر چاغالردىكى  ۇئنىڭدىن باشقا غالىپ

ائمېرىكىلىق ائنتروپلوگالر ، بۇ ماقالىده دېيىلىشىچه. ماقالىنى ئېالن قىلغان دېگهن" كىم
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ازىرقى زامان ۇئيغۇرلىرى مۇڭغۇللوئىد ئىرىقى ھ) "؟ئىرقىي تىپ تهتقىقاتچىلىرى ئىنسان(

كروران گۈزىلىنى ، دېگهن خۇالسسىنى چىقارغانىكهن" ياۋروپا ئىرقىغا مهنسۇپ ائرالشقان

يىل 3800" ياداپ كهتكهن يېشى"كروران گۈزىلىنىڭ . السسىنى چىقىرىپتۇموشۇ خۇ تهكشۈرۈشمۇ

كروران گۈزىلى بىلهن چىققان تېپىندىالردىكى مهدهنىيهت ئىزلىرى كىشىنى تاڭ  ،بولۇپ

ۈئگرىنى كېسىپ تاشالش بىلهن "هممهتئىمىننىڭ ھمۇ.ائ! ىمى مانا موشۇھبىزگه مۇ .قالدۇرىدۇ

بۇخىل ، دېگهن گېپى بويىچه قارىغاندىمۇ" ىخ ۆئتكهنوئتتۇرىسىدا مىڭ يىللىق تار ۈئزۈپ تاشالش

 بويۇمالرنى ياساشقا كهتكهن تېخنىكا ۋه ۇئنىڭ بىلهن بىلله چىققان بۇغدايالرنى بهرپا نهپىس

  مىڭ يىل بۇرۇن بىر كېچىدىال پهيدا بولۇپ4هقاچان ھ؟ قىلىش ۈئچۈن قانچىلىك ۋاقىت كېتهر

 - تۆرۆ،  وئي تۆرۆ-لوگىكا.( السسه چىقىدۇبۇ يهردىن بىر لوگىكىلىق خۇ، دېمهك؟ قالمىغاندۇ

 (قانۇن

وئبدان بىلگهچكه  بۇنى سىتالىن تولىمۇ. بۈگۈنكى مىللهت ەئمهس-تۈنۈگۈن" ۇئيغۇر"، دېمهك

" تارانچى"بهزىلهر  يهنه. ەئينى چاغدىكى مۇنازىرىده ۇئيغۇرنى بىر نهچچىگه بۆلۈپ ۈئلگۈرگهن

 . مىللهتنىمۇ كهشىپ قىلىپ ۈئلگۈرگهن-14دېگهن 

____ 

 نىڭ مۇناسىۋىتى"تۈرك"بىلهن " ۇئيغۇر" ارىختات

ئېسىده بارالر (قايسىدۇر بىر تىلشۇناسلىق كىتابىدىن  .ايىتى مۇرهككهپ ۇئقۇمھبۇ تارىختىكى نا

 :تارىخنى مونداق بۆلگهننى كۆرگهن تۈركىي تىل) ەئسكهرتىپ قويساڭالر

 ائلتاي دهۋرى

  (دهۋرى ۇئيغۇر(قهدىمكى تۈرك تىلى دهۋرى 

.... 

.... 

بىر ، قاراڭالر. دهپ ائتالغان" دهۋرى ۇئيغۇر"ائستىدىكى يهنه بىر ياكى بىرنهچچه دهۋىرمۇ ۇئنىڭ 

  !!!بىلهن ائتالغان تۈر ۇئقۇم ۆئز ئىچىدىكى بىر جىنىس ۇئقۇمنىڭ نامى

نىڭ ئىچىدىكى بىر تارماق " تۈرك" بولسا" ۇئيغۇر"ەئسلىده ، تارىخى پاكىتالر ۋه مېنىڭ قىياسىمچه

لېكىن ۇئيغۇرالرنىڭ . دېگهنلهرمۇ بار ئىدى ....قىپچاق، نه قىرغىزبۇنىڭ ئىچىده يه، ۇئقۇم بولۇپ

دېگهن موشۇنچىۋاال چوڭ نامغا ۋهكىل بولۇپ " تۈرك" زىياده كۈچى ۋه مهدهنىيىتى بهزى دهۋىرلهرده

  .قالغان

 :ائدهتلهرنى ۇئچرىتىمىز بۈگۈن بىز مۇنداق

  ؟نهگه ماڭدىڭ _

 .هللىسىگهھېلىم باينىڭ مهھ _

 ېلىم بايھهللىده ھشۇ مه! ياق؟ ېلىم باينىڭال ۆئيى بارمۇھهللىده ھۇئ مه؟ نېمه دېگهن گهپ بۇ

بىلهن  هلله بىر ائدهمنىڭ نامىھشۇنچه كۆپ ائدهم بار بىر مه، هممىدىن ئىناۋهتلىك بولغاچقاھ

بىلهن " شىنجاڭ" دېگهن نام بهزى دۆلهتلهرده" قهشقهر"هتتا بۈگۈنكى كۈنده ھ. ائتىلىپ قالغان

 .ىلهن تهڭ قارىلىدۇب" ۇئيغۇر" "قهشقهرىي"
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" ۇئيغۇرالر تۈركىي مىللهتلهرنىڭ ائكىسى: "ئىسىملىك بىرهيلهن" وئغرى"مۇنازىرىده يهنه بىر

بۇ گهپنى ۇئ كىشى يانپىشىغا . بىرنهچچهيلهن خاپا بوپ كهتتى، گهپنى قىلىۋىدى دېگهن

بهلكى تۈركىي مىللهتلهر تارىخىنى تهتقىق قىلغۇچى نوپۇزلۇق ، تېپىۋالغان ەئمهس ۇئرۇپال

لېكىن ، دېگهننى ئىشلهتمىگهن بولسىمۇ" ائكىسى"ۇئالر گهرچه . وئتتۇرىغا قويغان ائلىمالر

بۇگهپنى دېگهنلهرنىڭ . دېگهن" ەئڭ مهدهنىيهتلىكى، تۈركلهر ئىچىده ەئڭ كۈچلۈك ۇئيغۇرالر"

  .مۇد قهشقهرىيمۇ ۇئيغۇر تۈركلىرى تىلىنى ەئڭ ۆئلچهملىك دېگهنھمه! ۇئيغۇر ەئمهس ېچقايسسىھ

 ؟دېمىگهن "مهن ۇئيغۇر"اجىپالر نېمىشقا ۆئزىنى ھشقهرىي ۋه يۈسۈپ خاس مۇد قهھۇئنداقتا مه

 .يۇقىرىقى سهۋهب -1

دهۋىرده ئىسالم دىنىغا ئېتىقاد قىلمىغان ۇئيغۇرالر  ۇئ، مۇدقهشقهرىي مهلۇماتىدىن قارىغانداھمه -2

 "ەئشهددىي كاپىر ۇئيغۇالر"، " باشلىرىغا چىچتۇق، چاقتۇق بۇتلىرىنى"اقارهت قىلىنغان ھقاتتىق 

دېگهن " تۈرك"تۈپهيلى ئىسالم دىنىغا ئېتىقاد قىلغان ۇئيغۇرالر  شۇ. دېگهن جۈملىلهردىنال مهلۇم

مېنىڭ چولتا . دېگهن نامغا يىغىنچاقالنغان" ۇئيغۇر"قىلمىغانلىرى  ئېتىقاد، وئمۇمىي نامغا 

ەئسىرده وئتتۇرا ائسىيادا ئىسالم دىنىغا كىرمىگهن چوڭراق تۈركىي  -11 بهلكىم، پهرىزىمچه

" چوڭراق"، "وئتتۇرا ائسىيادا. ("قۇچۇ ۇئيغۇرلىرىال قالغان بولسا كېرهك دىن پهقهتمىللهر

 (!دىققهت قىلىڭ دېگهنلهرگه

ئېنىق ئېيتىشى شۇ  دهپ" ۇئيغۇر"اجىپنىڭ ۆئزىنى ھمۇد قهشقهرىي ۋه يۈسۈپ خاس ھمه، دېمهك

ان ئىشتىن بىلهن وئينىشىدىغ اقارهت ۋه جانھچهكسىز ، دهۋرىنىڭ جاماەئت پىكرى بويىچه بولغاندا

، ۇدىيالرنىڭ مىللهت نامى بولسىمۇھيه دېگىنى ەئسلى" ۇتھجۇ"بۈگۈنكى كۈندىمۇ . ئىبارهت

  .تىلالش سۆزىگه ائيالنغان اقارهتلىك بىرھلېكىن ۇئ مۇسۇلمانالر ائرىسىدا ەئڭ 

مهن "بىرهر ائلىمنىڭ ۆئز كىتابىدا  بىز تېخى شۇ دهۋىرلهر ۋه ۇئنىڭدىن بۇرۇنقى دهۋىرلهرده -3

، سىماچىيهن؛ مهسىلهن. ۇئچراتمىدىم شهخسهن مهن.  دېگىنىنى ائز ۇئچراتتۇق"پاالنچى مىللهت

مهن خهنزۇ مىللىتىدىن "ئېنىق قىلىپ  قاترلىقالرنىڭمۇ... چۈيۈهن، الۋزى، مىڭزى، كۇڭزى

بۇنى بۈگۈن بىز ائنچه چۈشىنىپ . ئىدى لېكىن ۇئالر خهنزۇالر، دېگىنى مهلۇم ەئمهس" بولىمهن

قاتارلىق بىر نهچچه توردىشىمىزدىن باشقىالرنىڭ  "شوخ يىگىت"ه لېكىن موشۇ مۇنبهرد، كېتهلمهيمىز

 98بۇ يهرگه ماقاله يېزىۋاتقانالرنىڭ "لېكىن بىز . ۇئچرىتالمايمىز دېگىنىنىمۇ" مهن ۇئيغۇر"

مۇد ھيهنه كېلىپ مه. دېگهن چۈشهنچىده" هممىسى ۇئيغۇرھداڭلىقلىرىنىڭ  ەئڭ، پرسهنتى ۇئيغۇر

 كهمتهرلىكى نۇقتىسىدىن بۇنداق دېيىشنىڭ ۆئزىمۇ ائنچه اجىپالرنىڭھيۈسۈپ خاس  قهشقهرىي ۋه

هتتا ھتۈركىي مىللهتلهر ، القىپھيهنه كېلىپ ۇئالر ۇئيغۇردىنمۇ ، كهتمىسه كېرهك قولىشىپ

 .هتتا ئىنسانىيهت ۈئچۈن ەئسهر يازغانھۋه ، ۈئچۈن ەئرهبلهر

  ؟اجىپالر ۆئزبېكمۇهيۈسۈپ خاس  مۇد قهشقهرىي ۋهھۇئنداقتا مه ***

ئىسپاتالش ، ەئسىرگه سوزۇش -11 ۈن ائلدى بىلهن ۆئزبېكلهرنىڭ تارىخنىبۇنىڭ ۈئچ: جاۋاب

 .ائندىن قالغان گهپنى دېيىشهيلى. كېرهك

 ؟اجىپالر قازاقمۇهمۇد قهشقهرىي ۋه يۈسۈپ خاس همه ۇئنداقتا ***

 .يۇقىرىقىغا وئخشاش: جاۋاب
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 شقا بىرياكى ۇئيغۇردىن با؟ اجىپالر قىرغىزمۇهمۇد قهشقهرىي ۋه يۈسۈپ خاس هۇئنداقتا مه ***

 ؟مىللهتمۇ

قاراخانىيالر   بۇ ئىككهيلهننىڭ قىرغىزلىقىنى ئىسپاتالش ۈئچۈن ەئڭ ائلدى بىلهن-1:جاۋاب

چۈنكى . ئىسپاتالش كېرهك قاغانلىرىنىڭ قىرغىز ئىكهنلىكىنى، سۇاللىسىنى قىرغىزالرنىڭ قۇرغانلىقى

 تاغىسى ۆسهيىن خانهدادىسى  مۇد قهشقهرىينىڭهمه، هر ئىككهيلهن خان جهمهتىدىن بولۇپه

زادى خان تاغىسىمۇ ، ئىكهنلىكى ئېسىمده خاننىڭ ەئڭ يېقىن بىر تۇققىنى، كهچۈرۈڭالر. (ئىدى

انىدىن باالساغۇندىكى وئردىدا �اجىپنىڭ دادىسى رهيه يۈسۈپ خاس) تۈزىتىپ قويغايسىلهر، يوق

 اجىپ يهنه بىر پايتهختهقېتىملىق ماجرادىن كېيىن يۈسۈپ خاس  بىر، ىم ۋهزىپىده بولۇپهمۇ

مهن بۇنى ، هقتىكى ماقالىسى بولۇشى مۇمكىنهىم سابىتنىڭ موشۇ �ائبدۇرې.(كهلگهن قهشقهرگه

 اكىمه يىغىنىدا شۇ كىشىنىڭ ئېغىزىدىنهمهملىكهتلىك مۇ" قۇتادغۇبىلىك"يىلىدىكى  -99

ۋهزىپه  بۇ يهردىكى تايانغۇ ۋهزىردىن يۇقىرى وئرۇندىكى بىر. ائندىن تايانغۇ بولغان) ائڭلىغان

  .تىنال كېيىن تۇرىدىغانلىقى مهلۇمهادىشاپ، بولۇپ

شۇنداق ، قهشقهرىينىڭ خان جهمهتىگه ەئڭ يېقىن بىر كىشى ئىكهنلىكى مهلۇم مۇدهمه، دېمهك

 مۇد قهشقهرىيمۇ شۇهمه، قاراخانىيالر خانى قايسى مىللهتتىن بولسا، خاتاالشمايمىزكى دېسهك

 ؟اجىپچۇهۇئنداقتا يۈسۈپ خاس . مىللهتتىن

خهلق كىمنى ، مهيلى قانداق مىللهتتىن بولمىسۇن بولۇپمۇ ائمېرىكا، هرببۈگۈنكى كۈنده غ

لېكىن مانا . ىم ەئمهللهرگه قويۇدۇهكهينىدىكى مۇ سايلىسا شۇنى دۆلهت باشلىقى ياكى ۇئنىڭ

كېيىن بولۇپ ئىنگلىز مىللىتىدىن -ائمېرىكا تارىخىدا ئىلگىرى موشۇنداق يۈكسهك دېمۇكراتىيىدىمۇ

تېخى بىرهر ەئرهب . بىلهن كوندرودا رايىستىن ئىبارهت ئىككىال كىشى چىقتى بولمىغان كوئىن پوۋىل

 قازاقىستانغا نوپۇسى كۆپ بولغان روسالردىن باشلىق،  بولغانلىقىهتۈركنىڭ پادىشا دۆلىتىگه

يادرولۇق  بۈگۈنكى دېمۇكراتىك جهمئىيهتتىمۇ باشقا مىللهتنى دۆلهتنىڭ. بولغانلىقى مهلۇم ەئمهس

بىركىمنى  ائشۇ فېۇئداللىق جهمئىيهتته خان جهمهتىگه يات، ن ئىش يوقيۇوئرنىغا چىقىرىدىغا

 ؟ىم ئىشىغا قويارمۇهدۆلهتنىڭ مۇ

. اكىيهتنى ۆئرۈۋهتسه بۇ باشقا گهپه، ئىمپىرىيه قۇرۇۋالسا ،قورال كۈچى بىلهن بېسىۋالسا، توغرا

 .كهتسىمۇ باشقا گهپ سىتالىندهك روسقا سىڭىپ

 .تىل نۇقتىسىدىن ئىسپاتالش -2

نىڭ تىل پهرقى بۈگۈنكى ۇئيغۇرتىلىنىڭ " بىلىك"ۋه " دىۋان"بىلهن  ۆججهتلهرهچۇدىن تېپىلغان قۇ

هقتىكى تهپسىالتالرنى هبۇ . پهرقچىلىكال ئىكهنلىكىنى تىلشۇناسالر ئىسپاتالپ بولدى شىۋىلىرىدىكى

 ....ى�ىم مۇتىهئىبرا، خهمىت تۆمۈر، مىرسۇلتان وئسمان، ائبدۈشۈكۈر تۇردى، تۇرسۇن ئىمىن

تىلى بىلهن  قۇچۇ ۇئيغۇرلىرىنىڭ"بۇ ائلىمالر بىردهك . رلىقالرنىڭ ەئمگهكلىرىدىن كۆرۈۋالغايسىزقاتا

  .ۆكۈمنى چىقارغانه دېگهن!" بىر ۇئيغۇر تىلىدۇر <خاقانىيه تىلى> قاراخانىيالرنىڭ

 .بار هققىده قولىمىزدا پوالتتهك پاكىتهقۇچۇ ۇئيغۇرلىرى ، دېمهك

مىللهت  دا ۇئيغۇرالر ائساسلىق" شىنجاڭ"يهنى ، يىلىدىن بۇرۇنمۇ تارىم ۋادىسى -840 -3

اليىق بوپ  دېگهنگه!" ائناڭنىڭ مازىرىغا بار، ماڭ "ۆكۈمدىن سهلال قايساق هەئگهر بۇ . ئىدى
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خۇدۇكسىرهيدىغان  ،بىزنىڭ تارىختىن نۇمۇس قىلىدىغان! وئشۇق گهپ ئېشهككه يۈك! قالىمىز

  !يېرىمىز يوق

قېرىنداشلىرىنىڭ يېنىغا باشالپ كهلگهن  ېمىندىكىپان تېگىن ۇئيغۇرالرنى ۈئچ يول بويىچه بۇ ز

ەئڭ كامىدىمۇ ، ائساسلىق وئرۇندا تۇرغان بولسا دا باشقا بىر مىللهت" شىنجاڭ"ەئگهر ، بولۇپ

 :ۋال كېلىپ چىقاتتىهمۇنداق ەئ

، قىالتتى هتتا ۇئرۇشۇپ يهنه مهغلۇبه، ۆئتۈكهنده ۇئرۇشتا يېڭىلگهن ۇئيغۇرالرنى سىغدۇرمايتتى (1

 .ىره يوقلېكىن بۇنداق خات

ۆكۈمىران مىللهت هۋاقىت ئىچىده بۇ زېمىندىكى   يىلغىچه بولغان قىسقىغىنا30يىلدىن  10 (2

هم ه. مۇمكىن ەئمهس) قوشۇۋېلىش(نى ائسمىالتسىيه  (ائتالمىش ۇئيغۇر بولمىغان باشقا بىرسى(

بۈگۈنكى دۇنيادىكى ەئڭ كۈچلۈك كۆپ ، قاراڭ. ەئمهس بۇنچه تېز دۆلهت قۇرۇش زادىال مۇمكىن

نىسبهتهن چۆمۈلىدهك كېلىدىغان ئىراقتا نهچچه يىلدىن  هتتىن ۆئزىگهههت قىسىملىرى كۈچ جهدۆل

مىللهت سۈپىتىده كۆچۈپ كهلسىغۇ ەئسلى . ۆكۈمهت قۇرالمايۋاتىدۇه كهمهبېرى تېخى بىر مۇسته

 !باش ائغرىقى

 اڭامۇد قهشقهرىي مهرىكىسىده تىل تهتقىقات ئىنىستىتۇتىدىكى بىر ائكىمىز مهۆئتكهنكى مه (3

ۆججهتلهرنىڭ ه بۇ. ۆججهتنىڭ مهلۇماتىنى ئېيتتىهتوردىن گېرمانىيىده ساقالنغان ئىككى قهدىمكى 

 - ۇئيغۇرالرغا پاالنچه تۇرپاندىكى"ۇئنىڭدا ، ۇئرقۇن ۋادىسىدىن تۇرپانغا قارىتىلغان بولۇپ، بىرى

نچى پوكۇ-ۇئيغۇرلىرىغا پاالنچه ۇئرقۇن"يهنه بىرىده ، دېيىلگهن" ىبالرنى ەئۋهتتۇقهپوكۇنچى را

بۇ ) دىنىغىال باغالپ چۈشهنمىگهيسىز دېگهننى بۇددا" ىبهرا. ("دېيىلگهن" ىبالرنى ەئۋهتتۇقهرا

كېيىن قانداق . ژۇرنىلىغا باسىدىغانلىقىنى دېدى "مىراس"ۇئچۇرنى ائڭلىغان پهرىده خانىم ۇئنى 

  .بۇنى بىلمهيمهن، بولىدۇ 

دهپ " ىڭ يۇرتنىڭ ئېتىبىزن"دېگهن ئىككى نامغا " ائزىغ"، "وئپال"مۇد قهشقهرىي همه -3

 پاكىت بۇنىڭ قاراخانىيالر خان جهمهتىنىڭ بۈگۈنكى داچىغا تهڭ كېلىدىغان بىر. بهرگهن هئىزا

ئىسپاتالش  بۇ ئىككى ائلىمنى باشقا مىللهت دهپ، ۇئنداقتا. ماكانى ئىكهنلىكىنى ئىسپاتلىماقتا

 .كېرهك سپاتالشالىسىنىڭ باشقا مىللهت ئىكهنلىكىنى ئىهجۈملىدىن وئپال ائ، ۈئچۈن قهشقهر

__ 

 :قىستۇرما

  ؟نهۋائىي ۆئزبېكمۇ

 :بىر نهچچه پاكىتنى ئىسپاتالش كېرهك بۇنى ئىسپاتالش ۈئچۈن تۆۋهندىكى

 ؛مىللىتى" ۆئزبېك"نهۋائىي دهۋرىده  -1

نىزامىدىن ەئلىشىرنىڭ دادىسى كىچىك ائخۇن ۇئيغۇر "دىكى " تارىخى رهشىدى-2

 .كدېگهن پاكىتنى يىقىتىش كېره" ئىدى باخشىلىرىدىن

نهۋائىي "تىدىكى " بهتهتهلقىنلىق سۆ"قىلغان  ده ئېالن" مۇنبهر"غهيرهتجان وئسماننىڭ  -3

، پاكىتلىق ماقالىسىدىكى بىر تاالي سۇائلالرغا جاۋاب بېرىشى دېگهن پوالتتهك!" شهكسىزكى ۇئيغۇر

 .يىقىتىشى كېرهك كۆرسهتكهن پاكىتلىرىنى
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غهيرهتجان وئسماننىڭ بۇ  ۇر بولغان�شپهقهت پاكىتال سۆزلهش بىلهن مه، نوپۇزلۇق تهتقىقاتچى

، وئقۇغۇچىسىنىڭ ماڭا دېيىشىچه شۇ كىشىنىڭ، ايىتى كۆپ ۇئچۇرالر بولۇپهماقالىسىدا نا

يهنه بىرىنى ، ۆئزبېكىستان زۇڭتۇڭىغا مهن بۇ ماقالىنىڭ بىر نۇسخىسىنى"غهيرهتجان وئسمان 

" ۇزلۇق ژۇرنالغا ەئۋهتىمهنۆئزبېكىستاندىكى نوپ يهنه بىرىنى، ۆئزبېكىستان پهنلهر ائكادىمىيىسىگه

. دېگهنىدى" بۇنى مهخسۇس بىر كىتاب قىلىپ چىقىرىمهن" يهنه بىرهيلهن بۇلتۇر ماڭا، دېگهنىكهن

قانچىنچى سان ئىكهنلىكىنى ، نىڭ قايسى يىللىق "مۇنبهر" شۇنى وئقۇغان ۋه ئېسىده قالغانالر

، دېگهن بهدنامغا" ىۇئيغۇر ۆئزبېكنى پاتۇرمىد"ماقالىده  شۇ. ەئسكهرتىپ قويغان بولساڭالر

 !دېگهن گهپلهرگه بهك تاتلىق جاۋاب بار" ؟بولمىدىمۇ تۈكىي خهلقلهرنىڭ ائلىمى دېسهك"

  ؟بولمىدىمۇ دېسهكال" تۈرك"بۇالرنى : سۇائل

قىسىم ائلىمالردىن باشقا  ۆكۈمنى تۈركىيىدىكى بىرهبۇخىل :" بۇ سۇائلنى سوراشتىن بۇرۇن : جاۋاب

دۇنيادىكى "سهل نېرىغا ۆئتسىڭىز  .دېگهن سۇائلنى سوراڭ" ؟ۇيهنه قايسى دۆلهت ائلىملىرى قولاليد

ۆكۈمنى ئېتىراپ هبىرهرسى موشۇنداق بىر  ۆكۈمهتلىرىدىنه دىن ائرتۇق دۆلهت ۋه رايون 200

ۆكۈم هدهپ " ۇئيغۇرائلىمى"دهرسلىكلىرىده  ،ۆكۈمىتىمىز قامۇسلىرىداهىمى هەئڭ مۇ؟ قىالمدۇ

دېگهن " ؟ئېغىزىمنى تاتلىق قىلىپ يۈرهمدىمهن مۆئزۈم بىلهن ۆئزۈ، ئېتىراپ قىلمىسا، چىقارغان

نهۋائىي قاتارلىقالرنى ، مۇد قهشقهرىيهمه ،اجىپهائندىن يۈسۈپ خاس . سۇائلنى سورايلى

، دېگهننى ئېتىراپ قىلسا" تۈركىي خهقلهرنىڭ" دهپ ۇئششۇقلۇق قىلغانالر" بىزنىڭ مىللهتتىن"

رلىق تۈركىي تىللىق خهقلهرگه شۇنداقال با، ۇئيغۇر" هق ئىگىلىرى بولغان ۇئيغۇرالرهائندىن 

 .بېقىشى مۇمكىن دېگهن جاۋابنى وئيلىشىپ" مهنسۇپ ائلىم

 دامولال �هممهد سالىهمۇ مۇد قهشقهرىي مهرىكىسىده ائتاغلىق ائلىمهۆئتكهنده مه: يهنه قوشۇمچه

بىرمۇنچه كىشىلهر بىلهن مۇڭدىشىپ  سىرتتا، اجىم چوڭ يىغىندا ماقاله وئقۇپ بولغاندىن كېيىن ه

بولۇپمۇ فارابىينىڭ مىللىتىنىڭ ۇئيغۇرلىقى  ،بهلكى ئىبىن سىنا، ى ئىككى ائلىمنىڭال ەئمهسيۇقىرىق

بۇ كاتتا ائلىم سۆزنى ، ەئپسۇسكى. سۆزلىگهنىدى ايىتى كۈچلۈك پاكىتالر بىلهنههققىده ناه

شۇنداقال . يهرگه يازغۇدهك ئېنىق كۆچۈرمه ئېسىمده قالمىدى ايىتى تېز قىلىدىغان بولغاچقا بۇهنا

بهلكىم ، هققىدىمۇ توختالغانهۇر ائلىمالر �زېمىنلىرىدا ياشىغان نۇرغۇن مهش  يهنه ەئرهبۇئ كىشى

 .ماقاله قىلىپ نهشىر قىلىشى مۇمكىن بۇالرنى

___  

 ؟تارتىش قىلىمىز-هققىده تاالشهمىللهت تهۋهلىكى   بۇنىڭ-بىز نېمىشقا ۇئنىڭ : سۇائل

 :جاۋاب

 .بهرمىدى خهق تالىشىپ ائرام -1

دادىسىنىڭ ،  ىنى كهمسىتىشتىن قۇتۇاللمايۋاتقان بىر كىچىك باال ۈئچۈنهممىال جايدا ۆئزه -2

تۇخۇمىدىن  سهن، داداڭ ئېسىل ائدهم ئىدى"، تېگى پهس ەئمهسلىكىنى ەئسكهرتىپ تۇرۇش

، تېگىنىڭ تايىنى يوق "دېيىش بىلهن موشۇ بالىنى"داداڭدهك ئېسىل بولغىن ، دۆتلهردىن ەئمهس

موشۇ بالىنىڭ كېيىنكى  ېگهننىڭ ئىككىسىدىن قايسىد" زادى بىر قهلهندهرنىڭ بالىسى ئىدى

 ؟ۋه تهرهققىياتىغا پايدىلىق) ىهرو( پىسخىكىسى
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 . ائسىيىلىقتىن ئىبارهت-تارىخنى ۇئنتۇش  ،قىسقىسى

  :ىم ەئسكهرتىشهەئمدى مۇ

ايىتى ېئنىق هبهلكى جۇڭگودا نا، دېگهنلىك مىللهتچىلىك ەئمهس" ۇئيغۇر ئىدى پاالنچه" -1

" اجىپهجۇڭگو ۇئيغۇر ائلىمى يۈسۈپ خاس " ، "مۇد قهشقهرىيهائلىمى مهۇئيغۇر  جۇڭگو" قىلىپ 

 ۆكۈمهت باشلىقلىرىه، پارتىيه، مۇناسىۋهتلىك يىغىن پالكاتلىرى موشۇنداق بولدى دېيىلدى ۋه

 ەئكسىنى.  ژۇرناللىرى موشۇنداق باستى-ۆكۈمهت گېزىت ه، پارتىيه، موشۇنداق سۆزلىدى

 ن پانتۈركىسىزمنىڭ جهندىسىگه ۋارسلىق قىلغانلىقدېيىش ۆئلگه" تۈرك ئىدى"يهنى ، دېيىش

 خىيالىي ۇئقۇمالر ۈئچۈن ائۋاره. ېچكىم ۇئنى ئېتىراپ قىلمايدۇهبۈگۈنكى دۇنيادا ، بولۇپ

 .ېچ پايدىسى يوقهبولغاننىڭ 

" خورهك تارتىپ يات، ياستۇق قىلىپ ەئجدادالر مىراسلىرىنى"بۇنداق يازمىالرنىڭ يېزىلىشى  -2

" ئىككى كىتابنى ياستۇق قىلىپ يېتىش" مهيلى تودا بولسۇن، هتبۇائتمهيلى م. دېگهنلىك ەئمهس

نى " تۈركىي تىلالر دىۋانى"بىلهن " بىلىك قۇتادغۇ"ېچقايسسى هدېگهن گهپنى دېگهنلهرنىڭ 

  .تهتقىق قىلغانالر ەئمهس، وئقۇغان

هر كۈنى هشهرهپلىك جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيىسى ، توغرا،  ۇئلۇغ-مهقسهت ،قىسقىسى

" ، " نى جهۋالن قىلىشهۋهتهنپهرۋهرلىكنى يادرو قىلغان مىللىي رو" تهكىتلهۋاتقان  دېگۈدهك

 پۈتۈن مهملىكهت خهلقى، نى بهرپا قىلىپ ۋه مۇكهممهللهشتۈرۈپ" مهدهنىيلىك قۇرۇلۇشى ۈئچ

  .اللىق سهۋىيىگه يېتىش ۈئچۈن كۈرهش قىلىشتىن ئىبارهتهبىلهن بىرلىكته بالدۇرراق 

  هن قىسقارتىلىپ يولالندىئىزدىنىش تورىدىن قىسم
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  تۈركى تىلالر دىۋانى تىپىلىپ بىسىلىشى

  ئهلتىكىن: بوستانغا يوللىغۇچى 

شاكىر .تۈركىلوگ م شنجاڭ خهلق نهشىرىياتى تهرىپىدىن نهشىر قىلىنغان تۇركىيىلىك مهشھۇر

ىۋانىنىڭ تېپىلىشى تۈركى تىلالرد ناملىق ئهسىرىده)بۈيۈك تىلچىمهھمۇت قهشقهرى(ئۈلكۈتاشىرنىڭ

مهھمۇت قهشقهرى ۋه تۈركى تىلالر ،قىزىقارلىقتونۇشتۇرۇلغان  ۋه نهشىر قىلىنىش ئهھۋالى ناھايتى

دوستالرغا ياردىمى تىگهر دىگهن ئۈمىدته بۇ ماقالىنىڭ ئهسلى تېكىستىنى  دىۋانىغا قىزىققۇچى

 . ھوزۇرىغا سۇندۇم دوستالرنىڭ

 ىشىنىڭ تېپىلىپ بېسىل)تۈركى تىلالر دىۋانى)

جهھهتتىكى بۇ ئۇلۇغ ئهسهرنىڭ يورۇققا چىقىشى ۋه بېسىلىشى ھهققىده بىزگه ئهڭ  تىل ئىلمى

 رىفات.ۋهئهڭ تهپسىلى مهلۇمات بهرگۈچى كىلىسلىلىق ئوقۇتقۇچى رىفات بىلگهدۇر  توغرا

ۋه بۇ ئىشنىڭ  تهھرىرلىكىنى ئىشلىگهن،نىڭ بېسىلىشىغا نازارهتقىلغان )تۈركى تىلالر دىۋانى(بىلگه

بۇنهشىرى ياۋرۇپا ئىلىم دۇنياسىدا  نىڭ)تۇركى تىلالر دىۋانى.(مهسئۇلىيىتىنى ئۆز ئۈستىگه ئالغانىدى 

كىلىسلى تهرىپىدىن نهشىرقىلىنغان بۇ >>: بروككېلمان . دهپ داڭق چىقارغان)كىلىسلى نهشىرى (

 ۇكهممهل بىريېڭىلىقى ۋه قىيىنلىق جهھهتته ئۆز زامانى ئۈچۈن ئىنتايىن م نهشىر ماتىرىيالىنىڭ

 . دېگهنىدى <<فىلولوگىيهۋهقهسى ئىدى

گېزىتىده بۇنىڭغا مۇناسىۋهتلىك <<يېڭى ساباھ>> زامانالردا ئۇستازىمىز رىفات بىلگه كېيىنىكى

 نىڭ قانداق تېپىلغانلىقى ۋه قانداق<<تۇركى تىلالر دىۋانى>>،ئېالن قىلىپ  خاتىرىلىنى

 . كۆرۈپ چىقايلى رىفات بىلگهنىڭ يازغانلىرىنىئهمدىبىز .بېسىلغانلىقىنى تهپسىلى چۇشهندۈردى 

 ئهپهندىدىۋان يولىدا قارا باباكوچىسىنىڭ بېشىدا ۋه ئهلى ئهمىر<< تۈركى تىلالر دىۋانى>>

 دىيار بهكىرلىك ئهلى ئهمىر.ناملىق بىر قىرائهتخانا بار ئىدى <قىرائهتخانىسى دىيار بهكىر>

 كهچقۇرۇنلىقى بۇزات بۇ يهرگه ھهركۈنى. ئىدىئهپهندى بۇ يهرنىڭ بىرىنچى نومۇرلۇق خېرىدارى

كېيىن ئورنىدىن ،سۆزلىشهتتى،كۆرۈشهتتى دوستلىرى بىلهن،كىلهتتى ۋه يېرىم كېچىگىچه ئولتۇراتتى

ئۆزى ،ئىشىكىنى ئۆزى ئېتهتتى .ئهپهندى بويتاق ئىدى  بۇ. تۇرۇپ پارماققاپىدىكى ئۆيىگه كېتهتتى 

 . نىدىبېغىشلىغا ھاياتىنى ئوقۇشقىال،ئاچاتتى 

مېڭىسى .بىلهن شۇغۇللىناتتى كۆپرهك ئوسمانلى تارىخى،ئۇ ھهر خىل ئهسهرلهنى ئوقۇش بىلهن بىلله

 .قالتىس ئشلهيتى

  . ئۇنتالمايتتى ئوقۇغان نهرسىلىرىنى ئۇنتىمايتتى ھهم

 . دهيتتى ئۇ_،يۈزمىڭدهك تۈركچه بېيتنى يادقا بىلىمهن_

 قايسىبىرشائىرنىڭ غهزىلىدىن بىر مىسىرانى.ۈمبىر قېتىم ئۇنى ئهدهپ بىلهن سىناپ كۆرد مهن

 :ئېيتىپ

 : ئۇ كۈلۈپ كهتتى،دهپ سورىۋىدىم _؟بۇمىسىرا كىمنىڭ بولغىيدى _

شېئىرى  ئاخرى مۇنداق ۋه پۈتۈن،بۇ پاالنىنىڭ شېئىرى؟مهندىن ئىمتاھان ئالماقچىمۇسهن_

  . دهپال يادالپ بهردى_....مۇنداق

شۇڭالشقا يهنىال مهسىلىنىڭ ئۆزىگه .رجىمھال يازماقچىمهن ته مهن ئهلى ئهمىر ھهققىده ئۇزۇن بىر
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 : كېلهي

 بىركۈنى ئاخشىمى يهنه شۇ قىرائهتخانىغا. ئىدى )يىلى-1916مىالدى( 1333 مالى

 مۇنچه پاراڭ سېلىشقاندىن كېيىن ئهلى ەئمىر-ئانچه ئهدهبىياتتىن،تارىختىن .يىغىلدۇق

 .قالدى دهپ_ ،بىر نهرسه سورايمهنبۇ كېچه سىلهردىن ،ئهپهندىلهر ،بهيلهر -:ئهپهندى 

 :ئۇ.دېيىشتۇق _،مهرھهممهت _

ناملىق بىر كىتابنى كۆردىڭالرمۇ <<تۈركى تىلالر دىۋانى>>-<<. دىۋانۇ لۇغاتىت تۈرك>>_

 _؟ئاڭلىدىڭالرمۇ ياكى

 . دهپ سورىدى

 : دهسلهپته جاۋابنى مهن بهردىم

 كهشغۇز>>ى كۆرۈپتۇ ۋهبىراق كاتىپ چهلهبى بۇ كىتابن.ئۆزىنى كۆرمىدىم  كىتابنىڭ_

 . دېدىم_،دىگهن كىتاۋىدا ئۇ توغرىسىدا يېزىپتۇ <<زۇنۇن

 ئهرهبچه تارىخالرنىڭ بىرىده بۇ كىتابنىڭ ئىسمىنى«ئۇنىڭ سهبداشلىرى كېيىن ئارىف بهي ۋه

 :ئوقۇدى شۇچاغدا ئهلى ئهمىر ئهپهندى فۇزۇلىنىڭ شۇ مىسراسىنى.دېيىشتى »كۆرگهنىدۇق

 ، ئادهم يوق شۇجانانىمنى كۆرگهن،ئهيلهدىم تهتقىق

 : شۇڭا ھهممىمىز بىر ئېغىزدىن سورىدۇق،بىزگه كهلگهنىدى  سۆزلهش پۇرسىتى

 ؟سىز كۆردىڭىزمۇ _

 يېيىلىپ كۈلۈپ- ئۆزىگه خاس قىياپهتته ئېچىلىپ ،سۇئالىمىز ئۇنىڭ كۆڭلىگه يېقىپ كهتتى بۇ

 : كهتتى ۋه كېيىن

ھهممىمىز . دېدى _ ،ئگه بولدۇم  گۈن شۇ كىتابقئالالھنىڭ ھىممىتى بىلهن بۈ،نېمه دهۋاتىسىلهر _

 . ئۇنى تهبرىكلىدۇق

 . كىمدىن ئالغانلىقىنى سورىدۇق،كهلتۈرگهنلىكىنى ئۇنى قانداق قولغا

بىرهر نهرسىلهر كېلىپ ،ئۈچ قېتىم كىتابپۇرۇشالر بازىرىغا بېرىپ - ئادىتىم بويىچهھهپتىده ئككى_

  .  باردىمتۈنۈگۈنمۇ شۇ يهرگه.سورايمهن  دهپ؟قالدىمۇ

 : دهپ سورىۋىدىم<<؟بارمۇ بىرهر نهرسه>>،كىتابچى بۇرھان بهينىڭ دۇكىنىغا كىرىپ ئولتۇردۇم 

بۇ كىتاب قولۇمغا تهگكىلى .ساتىمهن دهيدۇ  غا)تىلال30(لىرا30ئهمما ئىگىسى ،بىر كىتاب بار _

 . ئىككى ھهپته بولدى

رىتىنىڭ نازىرى ئهمىرۇلال ئهپهندىگه دهپ مائارىپ نازا، باھاغا ئېلىشى مۇمكىن مهن بۇنى قىممهت

ئۈچۈن  جهمئىيهت تهتقىق قىلىپ بېقىش.مائارىپچىالر جهمئىيىتىگهھاۋاله قىلدى  ئۇ. باردىم  ئېلىپ

 ،بىر ھهپته بېرىپ تۇرۇشىمنى سورىدى 

كىتاب >> مهن.دېدى << لىرا بېرهيلى10>> بارسام بىر ھهپتىدىن كېيىن.مهنمۇ قوشۇلدۇم 

 بىز>>:ئۇالر.دېدىم << لىرادىن بىرلىرا كهم بولسىمۇ بولمايدۇ30،بىرىنىڭ  باشقا،مېنىڭ ئهمهس 

 ،لىراغا بىر كۇتۇپخانا سېتىپ ئاالاليمىز30

كىتابنىڭ ئىگىسى بىلهن پۈتۈشكهن .كىتابنى قايتۇرۇپ بهردى  دهپ<< مهيلى كتابنى ئالمايمىز

 . ۋاقتىمىز ئهته توشىدۇ
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سىزگه ياراپ  ئهگهر،قاراپ بېقىڭ .ه مهجبۇرمهن ئهتىلىككه كىتابنى ئىگىسىگه قايتۇرۇپ بېرىشك

 _!سىزال ئېلىڭ،قالسا 

 . دېدى

مىڭ 30،لىرا ئىكهن 30ئۇ ھېلىغۇ .ئۆزۈمنى يوقۇتۇپ قويدۇم  كىتابنى قولۇمغا ئېلىش بىلهنال

تىلى  تۈرك،باھاسى يوق بىر تۈرك قامۇسى،دۇنيادا تهڭدىشى يوق،بىر كىتاب  ئهرزىيدىغان لىراغىمۇ

ھهددىدىن ئېشىۋېلىپ  ئۇ،پۇرۇشنى چۆچۈتىۋهتمهسلىك  لېكىن مهن كىتاب.دېگىن  ،گىرامماتىكىسى

قااليمىقان چېچىلىپ كهتكهن :باقتىم  كىتابنىڭ باھاسىنى ئۆستۈرۋالماسلىقى ئۈچۈن خېلى تىرهجهپ

  ؟ۋاراقلىرى بارمىدۇ ھهممىسى مۇشۇمىدۇ ياكى كهم،بىر ئهسهر ئىكهن

 بۇالر؟ئۇ نىمه قىلىدىغان ئادهم،م زادى كىم بۇ ئاده.يازغۇچى قهشقهرلىك بىرى ئىكهن

ئىكهن  بىر ئهسهر،مهيلى نىمه بولمىسۇن...سېرىق ئۆتۈكلۈك مهھمۇد ئاغا ھېلىقىدهك،نامهلۇم

 . دېدىم_ لىرا بېرهي15مهن ،بولسا  لىرا دىگهن10مائارىپ نازارىتى،

ساڭا ،مېنىڭ بولسا ئىدى ،ساڭا دىگهندهك بۇ مېنىڭ ئهمهس ،بولمايدۇ ،ياق_

 ئهگهر ئالمىساڭ ئىگىسىگه قايتۇرۇپ.دهيدۇ ،لىراغا ساتىمهن 30 ئىگىسى چوقۇم. ېرىۋېتهتتىمب

 . دېدى كىتابپۇرۇش_،بېرىمهن 

 ،دهپ سورىۋىدىم _؟ئىگىسى كىم _

پاشا .كونا مالىيه نازىرى نازىف پاشانىڭ ئائىلىسىدىكىلهردىن بىرى ،خانىم ياشانغان بىر

قىسىلىپ ! ياخشى ساقال،مهن ساڭا بىر كىتاب بېرىمهن ،قارا >>:ئۇ خانىمغا بهرگهنده بۇكىتابنى

كهم بولسا  بىر پۇل،ئالتۇن لىراغا يارايدۇ 30.ئاپىرىپ سات  قالساڭ كىتابپۇرۇشالرغا

بولمىسا ئۇ بىر .قاپتىكهن  بۇ خانىمنىڭ قۇيۇلۇپ لىرا دېگهن بۇسۆز30.دهپتىكهن <<! بولمايدۇ

 . دېدى_،ياخشىلىقىڭ بولۇپ قالىدۇ   قىلغانئالساڭ بىر ئايالغا،بىچاره خوتۇن ئىكهن 

قوبۇل ،خوپ .ئايالغا ياخشىلىق قىلىش ساۋاب  بىر.ئهمدى ئىشنىڭ ماھىيىتى ئۆزگهردى،شۇنداق _

 . كىتابنى ئالدىم،ده_دېدىم_، قىلدىم

كىتاب ،دېسهم ،ئهپكىلهي  ئۆيگه بېرىپ پۇل.لىرا پۇلۇم بار 15يېنىمدا ئارانال >>: لېكىن شۇزامان

كىتابپۇرۇش كۆپرهك پۇل تهمه قىلىپ ئۇنىڭغا ، باشقا بىرى كېلىپ كىتابنى سورىسا،ا قالىدۇ دۇكاند

كىتابنىڭ پۇلىنىڭ يېرىمىنى بېرىپ ،ئېلىپ كېتىدۇ ئۇ ئادهم كىتابنى.بۇ كىتابنى كۆرسىتىدۇ 

ماڭا بىر ،ئالالھ ئىگهم >>،دهپ ئويلۇدۇم ۋه ئىچىمده ،ئۇنىمايدۇ  يېرىمىنىڭ ئهته بېرهي دېسهم،

دهپ ئالالھقا <<! مېنى بۇ كىتابتىن ئايرىما،ياردهم قىلسۇن  ماڭا، دوست ئهۋهتكىن

ئىككى مىنۇتتىن كېيىن كونا دوستلىرىمدىن دارىالۇنۇننىڭ ئهدهبىيات مۇئهللىمى . يالۋۇردۇم

  .رىشات بهي دۇكاننىڭ ئالدىدىن ئۆتۈپ قالدى فائىك

ئۇ يانچۇقىنى .دېدىم » لىرا بېرىپ تۇر20 ماڭا،يائالالھ  «: ئۇنى دهرھال چاقىردىم ۋه ئاستاغىنه

 قالغىنىنى ھازىر ئۆيگه يۈگۈرۈپ بېرىپ ئهپكىلهي>>ماڭا بهردى ۋه،لىرا چىقىرىپ10 ئاختۇرۇپ

 . مهن كىتابچىنىڭ دۇكىنىدا خوشاللىقىمنى زورىغا بېسىپ ئولتۇردۇم.دېدى»

كىتابپۇرۇش  لىرانى30.بىر نهچچه مىنۇتتىن كېيىن فائىك رىشات بهي كهلدى ۋه پۇلنى بهردى 

 : بۇرھان بهي.بۇرھان بهيگه بهردىم 
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 . دېدى_؟مېنىڭ نېسىۋهم يوقمۇ _

گهپلهشكهچ  رىشات بهي بىلهن.دۇكاندىن چىقتۇق ،خوشالشتىم،ده-ئۇنىڭغا ئۈچ لىرا بهردىم

بۇرھان بهي ،ئهجهبا>>،چۈنكى،قوياتتىم لېكىن ئارقىمىزغا قاراپ.بازاردىن چىقىپ كهتتۇق 

دېگهن بىلهن .دهپ قورقاتتىم <<؟ئارقىمىزدىن قوغالپ كېلهرمۇ ، ىغا پۇشايمان قىلقپكىتابنى ساتقىن

 . كهلمىدى ئۇ ئارقىمىزدىن

 . دېدىم<< ئهلھهمدۇلىلال شۈكۈر،ئۇھ >> ئاخىر

 بىر نهچچه سائهت ئانالىز.ئىچىشنى پۈتۈنلهي ئۇنتۇدۇم ،يېيىشنى.ئېلىپ ئۆيگه كهلدىم  كىتابنى

تۈركىستان ، بۇ كىتاب ئهمهس،سىلهرگه شۇنى ئېيتايكى،دوستالر .قىلىشبىلهن ئاۋاره بولدۇم 

تۈركى تىلالر بۇ كىتابنىڭ ، تۈركىي خهلقلهر.پۈتۈن جاھاندۇر،تۈركىستانال ئهمهس ،مهملىكىتىدۇر 

سهييىبۇيىننىڭ كىتابى قانچىلىك قىممهتلىك  ئهرهب تىلى ئۈچۈن.تاپىدۇ  سايىسىدا باشقىچه روناق

تۈركىي تىلالردا ھازىرغىچه .شۇنچىلىك قىممهتلىكتۇر  الر ئۈچۈنبۇ كىتاب تۈركى تىل،بولسا 

جاھاننىڭ ،ھهقىقى باھا قويۇشقا توغرا كهلسه  بۇ كىتابقا . بۇنىڭدهك بىر كىتاب يېزىلمىغان

 . خهزىنىلىرى كار قىلمايدۇ

قېرىنداشلىرى بىر قانچه  يۈسۈپنى.بۇ كىتاب بىلهن ھهزرىتى يۈسۈپ ئارىسىدا بىر ئوخشاشلىق بار 

بۇكىتابنىمۇ .ئېغىرلىقىغا تهڭ گۆھهرگه سېتىلدى  بىراق ئۇ كېين مىسىردا ئۆزىنىڭ،تهڭگىگه سېتىشتى 

بىراق مان بۇنى بىر نهچچه ھهسسه ئېغىرلىقتىكى ئالماس . لىراغا ساتتى30ماڭا  بۇرھان

  ... بىرلىيانتقىمۇ بهرمهيمهن،
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   قۇجۇ–ئوتتۇرا ئاسىيا مهدىنيهت تارىخى 

  ياۋۇز: وستانغا يوللىغۇچىب

  جاڭ گۇاڭدا:ئاپتۇرى

 قۇجۇ. 1

تىزمىسىنىڭ شهرقىي قىسىم رايونىغا جايالشقان تۇرپان رايونىنىڭ يهر كۆلىمى  تهڭرىتاغ تاغ

  كىۋادىرات كىلومېتىر يهر دېڭىز4050بۇنىڭ ئىچىدىكى ، كىۋادىرات كىلومېتىر بولۇپ 50147

مېتىر  156 كى ئهڭ پهس جاي ئايدىڭ كۆل دېڭىز يۈزىدىنتۇرپاندى. يۈزىدىن تۆۋهن ئورۇندا تۇرىدۇ

چېگرىلىنىپ  شىمال تهرىپى بوغدا تېغى بىلهن، جهنۇپ تهرىپى چۆل تاغ بىلهن، پهسته بولۇپ

مۇزالر ئېرىگهندىن كېيىن -قار پهس تاغالرغا يىلالر بويى يىغىلغان- بۈگرى ئىگىز-بۇ ئهگرى. تۇرىدۇ

ئاستانه . هرقايسى بوستانلىقالرنى سۇغۇرىدۇه ملىرىدىكىئويمانلىقنىڭ شىمالىي ۋه ئوتتۇرا قىسى

ىرىنىڭ خهندهكلىرىدىن بايقالغان تاش قورالالر ۋه ساپال هشه كهنتىنىڭ شىمالى ۋه يارغول قهدىمقى

نۇرغۇن . يىلالر بۇرۇنال ئىنسانالرنىڭ ياشىغانلىقىنى چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇ بۇيۇمالر بۇ يهرده تۆت مىڭ

ايىتى ماس كېلىدىغان ههم ئىنسانالرنىڭ ئولتۇراقلىشىشىغا ناهگۈزهل ، بېرى بۇ مۇنبهت ئهسىرلهردىن

 .تهرهپكه تارقىلىپ كهلگهن- بوستانلىقنىڭ نامى تهرهپ بۇ

ىتى ۋه ئىستىراتېگىيىلىك ئورنى نۇرغۇنلىغان ئۇلۇسالرنىڭ همۇ بۇ رايوننىڭ پايدىلىق تهبىئىي

دهنىيهتلهرنىڭ ئۇچرىشىدىغان ئورنى كهلگهنلىكى ئۈچۈن ئۇ ئوخشاش بولمىغان مه دىققىتىنى تارتىپ

 الىلهر بولۇپهتۇرپان ئويمانلىقىدىكى ئهڭ دهسلهپكى ئا (车师人) قوشالر. قالغان بولۇپ

 ىندى ياۋروپا تىلهئوخشاش  (焉稽人) هردىكى ئاگنىلىقالرغاهئۇالرمۇ قارا شه؛ ىساپلىنىدۇه

  « تارىخىسى ماچيهننىڭ. سېستىمىسىنىڭ بىر خىل شىۋىسىده سۆزلهشكهن بولۇشى مۈمكىن

قوشالر ”  ،خاتىرىلهر » ۋه بهن گۇنىڭ « خهننامه » دىگهن ئهسىرىدىكى خاتىرىلهرگه قارىغاندا

تېرىقچىلىق قىلىشنى  همهئوت سۇ قوغلىشىپ كۆچۈپ يۈرۈيدىغان ، كىگىز چېدىرالردا ئولتۇرۇپ

هۋهنداز شىمالدا ” ئوقيالىق چ  يىلى تۇرپان-200مىالدىيهدىن بۇرۇنقى . بىلىدىغان “ خهلق ئىدى

 جىلد -123تارىخى خاتىرىلهر»  »)  كىشىلىك بىر قهبىلىسى بىلهن3000ۇنالرنىڭ ه“ بولغان 

هر دۆلهتلىرى بىلهن هالىلهر قۇرغان شههئا جهنۇپتا بۇ رايوندىكى ئهسلى، )«پهرغانه تهزكىرىسى»

خهن ) ىنقىئالد(مهركهز قىلغان غهربىي ) ىرىهشىئهن شه ازىرقىه(شهرقته چاڭئهننى ، چېگرىلىناتتى

بىلهن )  يىلىغىچه مهۋجۇت بولغان- 24يىلىدىن مىالدىيه  -206 مىالدىيهدىن بۇرۇنقى( سۇاللىسى 

 كىشىلىك ئاتلىق 700 يىلى خهن سۇاللىسى جاۋ پونۇنى -108بۇرۇنقى  مىالدىيهدىن.چېگرىالنغان

رايونى لېكىن قوشالر ئولتۇرۇشلۇق بولغان تۇرپان . قوشنى بويسۇندۇرغان①  قوشۇن بىلهن ئهۋهتىپ

 ۇنالر بىلهن خهن سۇاللىسىنىڭهبۇ ، ۆكۈمرانلىقى ئاستىدا تۇرىۋاتقان بولۇپهۇنالرنىڭ ه يهنىال

 -99مىالدىيهدىن بۇرۇنقى . وقۇقىنى تالىشىش كۈرىشىنى كهلتۈرۈپ چىقارغانهكونتىروللۇق 

تارتىۋېلىش  جۇڭگو تارىخىدا ” قوشنى بهش قېتىم،  يىلىغىچه بولغان بۇ مهزگىل- 60يىلىدىن 

ئاخىرىدا  ئهڭ).  جىلد « غهربىي يۇرت تهزكىرىسى »- 96« خهننامه » (دهپ ئاتالغان “ 

غهربىي  جېڭ جىنى،  يىلى خهن سۇاللىسى بۇ رايوننى تارتىۋېلىپ-60مىالدىيهدىن بۇرۇنقى 

 .يۇرتنىڭ تۇنجى قورۇقچى بهگلىكىگه تهيىنلىدى
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هم ئۇالرنىڭ هۇتۇپ تۇردى كهم تهسۇاللىسى بۇ رايوننى مۇسته  يىلدا خهن70شۇندىن كېيىنكى 

بۇ رايون ” ئالدى قوش“ ۋه ” ئارقا قوش“قا . كۆرۈنهرلىك ئىز قالدۇردى مهدهنىيىتى بۇ رايوندا

، الدا ئويمانلىققا جايالشقان بولۇپهئالدى قوش يارغولنى مهركهز قىلغان ، بولۇپ بۆلىنىدىغان

 ن بوغدا تېغىنىڭ شىمالىغاقوش بولسا تهڭرىتاغ تاغ تىزمىسىنىڭ شهرقىي تارمىقى بولغا ئارقا

 ازىرقى شىنجاڭدىكى تۇرپاننىڭه يىلى خهن سۇاللىسى -48مىالدىيهدىن بۇرۇنقى . جايالشقان

高)  كىلومېتىر كېلىدىغان جايدىكى ئالدى قوش دۆلىتىدىكى قۇجۇدا30شهرقىي جهنۇبىدىكى 

昌)  ②ىۋۇجى چېىكچى بېگىنىڭ ئاساسلىق ۋهزىپىس. ۋۇجى چېرىكچى بېگى تهسىس قىلغان 

قالسا بوز يهر  ئاندىن، ئالدى بىلهن ئوتتۇرا تۈزلهڭلىكتىن كهلگهن قوشۇنالرغا قوماندانلىق قىلىش

قوشۇنلىرى ۋه بۇ رايونالر  خهن سۇاللىسىنىڭ غهربىي يۇرتتىكى، ئۆزلهشتۈرۈش ئىشلىرىنى باسقۇرۇپ

لىرىدا يۈهنشى يىل. تهمىنلهش ئىدى ئارىسىدا مېڭىپ يۈرىدىغان ئهلچىلىرىنى يىمهكلىك بىلهن

پۇنىڭ ” يېڭى شىمالىي يول “ نى ئېچىشى  ۋۇجى چېرىكچى بېگى شۈ، ) يىلالر-5 -1مىالدىيه (

قوۋۇقتىن قوشقىچه بولغان ئارىلىق زور دهرىجىده  دۇنخۇاڭدىكى چېگرا ئېغىزى بولغان قاش، بىلهن

 بىۋاسته يولنىڭ ئېچىلىشى بىلهن تۇرپان خهنزۇالرغا قۇمۇلدىن ئۆتۈدىغان بۇ. قىسقاردى③ 

 .ئورۇنغا ئۆتتى ىمهنىسبهتهن بۇرۇنقىدىنمۇ مۇ

نۆۋهتلىشىپ كونتىرول  ۇنالر تۇرپاننى كۆپ قېتىمهخهن سۇاللىسى بىلهن ، ئهسىرده Ⅰ مىالدىيه

 يىلىدىن - 24مىالدىيه (خهن  (كېيىنكى(بولۇپمۇ شهرقىي ،  يىلىدىن كېيىن-73مىالدىيه . قىلدى

پۈتكۈل تارىم ئويمانلىقىنى خهن  ى بهن چاۋسۇاللىسى سهركهردىس)  يىلىغىچه مهۋجۇت بولغان-220

قوش يهنه بىر قېتىم خهن سۇاللىسىنىڭ ، كېيىن ۆكۈمرانلىقى ئاستىغا كىرگۈزگهندىنهسۇاللىسىنىڭ 

بويسۇندۇرىلىشى بىلهن شهرقى خهن سۇاللىسى ئۈزۈلۈپ  قوشنىڭ. ۆكۈمرانلىقى ئاستىغا كىردىه

ېرىكچى بېگىنى يېڭىۋاشتىن ئهسلىگه بهگ بىلهن ۋۇجى چ  يىل بولغان قورۇقچى60قالغىنىغا 

يېڭىدىن ئېچىلغان ، سۇاللىسى قوشۇنلىرى بۇ رايونغا ئورۇنلىشىپ تېخىمۇ كۆپ خهن. كهلتۈردى

 يىلى غهربىي يۇرتنىڭ دورغاپلىقىغا -123بهن چاۋنىڭ ئوغلى بهن يۇڭ  .زېمىن تېخىمۇ كېڭهيدى

قۇجۇدىن ، مانلىقىنىڭ مهركىزىدىكىئۇ ئۆزىنىڭ قوشۇنلىرىنى تۇرپان ئوي، كېيىن تهيىنلهنگهندىن

 ئوتتۇرا تۈزلهڭلىك ۋه خېشى كارىدورىدىن. يىراق بولمىغان لۈكچۈنگه ئورۇنالشتۇردى ئانچه

ساۋ  .الدا قوشالر بىلهن ئارىلىشىشقا باشلىدىهكهلگهن خهن سۇاللىسىدىكى خهنزۇالر تهدرىجى 

مىالدىيه ) ي جىن سۇاللىسىۋه غهربى)  يىلالر- 265 -220مىالدىيه (جهمهتى قۇرغان ۋېي سۇاللىسى 

سىياسىتىنىڭ  “ ۋۇجى چېرىكچى بېگىنىڭ ” ئهمىنلهشتۈرۈش، دهۋرىده)  يىلالر-316 -265

، بولۇپ كهلدى هتتىن جۇڭگوغا سادىقهداۋاملىشىشىنىڭ تۈرتكىسىده قوش بهگلىكى ئاساسىي جه

هنزۇ بىلهن خ ۋېي جىن دهۋرلىرىده ” قۇجۇ لهشكهرلىرى “ دهپ ئاتالغانالر بهلكىم قوشالر

 .مۈمكىن كۆچمهنلىرىدىن تهشكىللهنگهن يهرلىك قوشۇن بولۇشى

  

 )يىلالر -460 -327مىالدىيه (قۇجۇ ئايمىقى دهۋرى 

كۈچلىرىنىڭ بۆلۈنىشىنى  يىلى غهربىي جىن سۇاللىسىنىڭ يىمىرىلىشى بىلهن جۇڭگونىڭ -316

 جاڭ جۈن سۇاللىسىدىكى اكىمىيهت ئالدىنقى لياڭه يىلى يهرلىك -327. كهلتۈرۈپ چىقاردى
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چېرىكچى بهگ جاۋ جېننى  تۇرپاننى يالغۇز ئىگهللىۋالماقچى بولغان ۋۇجى، قۇجۇنى ئىگهللهپ

قۇجۇ ۋه لۈكچۈننى  شۇ يىلى جاڭ جۈن قۇجۇدا ئايماق تهسىس قىلىپ. تىرىك تۇتىۋالدى

لۇپ ئالدىنقى لياڭنىڭ بىر ئايمىقى بو تۇرپان ئويمانلىقى ۋه بوز يهر ئۆزلهشتۈرۈش رايونى.باشقۇردى

اكىمىيىتىدىمۇ هبۇ ئايماقنىڭ ، ئهگىشىپ اكىمىيهت ئالمىشىشقاهخېشى كارىدورىدىكى . قالدى

ئارقىدىن ئالمىشىشى بىلهن -ئىچىده ئارقا خاندانلىقالرنىڭ قىسقا مۇددهت. ئۆزگىرىش بولدى

 - 439-397(شىمالىي لياڭ سۇاللىسىنى ) يىلالر -534-386( يىلى شىمالىي ۋېي سۇاللىسى -439

جهمهتىدىن بولغان ۋۇ ۋېي بىر تۈمهن تۈتۈندىن  شىمالىي لياڭنىڭ خان. مهغلۇپ قىلدى) يىلالر

 يىلى ۋۇ -442. ئارقىلىق غهرپكه كۆچۈپ پىشامشانغا كهلدى ئارتۇق پۇقراالرنى باغالپ دۇنخۇاڭ

ى دهپ ئاتاپ خېشى كارىدورىدا هيىلى ئۆزىنى لياڭ پادىشا ۋېي قۇجۇنى ئىگهللهپ كېيىنكى

 .اكىمىيهت قۇردىه  يهرلىكمۇستهقىل بولغان

ئهڭ ئاخىرىدا ئالدىنقى قوش ، قىلىپ يىلى ۋۇ ۋېينىڭ قېرىندىشى ئهن جۇ يارغولنى كونتىرول -448

شۇندىن . غهرپكه كۆچۈپ ئاگنىغا كهتتى قوشالرنىڭ قالغان ئادهملىرى؛ اكىمىيىتىنى يوقاتتىه

خهن . ولدىن قۇجۇغا يۆتكهلدىمهدهنىيهت مهركىزىيارغ ئىقتىسادىي ۋه، باشالپ تۇرپاننىڭ سىياسىي

پائالىيهت ئېلىپ بارغان قوشالرمۇ شۇندىن باشالپ تارىخ  سۇاللىسىدىن باشالپ تۇرپان رايونىدا

ئهن جۇ④ جۇجانالرنىڭ بىر قېتىملىق تاجاۋۇزىدا ،   يىلى-460. نىسىدىن يوقالدىهسه

اكىمىيهت هانلىقتىن الىسى قۇجۇدا ئولتۇراقالشقهئارتۇق خهنزۇ ئا بىر تۈمهن تۈتۈندىن. ئۆلتۈرۈلدى

ۆكۈمرانلىق قىلىشنى هئىگىزلىكىده بولغان جۇجانالر بۇ يهرگه بىۋاسته  ئاساسى موڭغۇل

خهن .  خهن بوجۇنى يۆلهپ تۇرغۇزدى⑤ هبىر قورچاق خهنزۇ پادىشا، بايقىغاچقا تهسلىكىنى

 نىڭ ئاتىلىش دهۋرىهۆكۈمدارلىرىنىڭ پادىشاهۆكۈمرانلىقى تۇرپان ئويمانلىقىنىڭ ه بوجۇنىڭ

 .باشالنغانلىقىنىڭ بهلگىسى بولۇپ قالدى

لېكىن ئۇ ، ايىتى يىراق يهر بولسىمۇهتۈزلهڭلىكنىڭ غهربىدىكى نا گهرچه تۇرپان ئويمانلىقى ئوتتۇرا

خهنزۇ مهدهنىيىتىنىڭ ، ۆكۈمرانلىقىدىكى قۇجۇ ئايمىقى دهۋرىدههاكىمىيىتى ه خېشى يهرلىك

هربىي تۈزۈلمىسى ئوتتۇرا تۈزلهڭلىكنىڭكى ه ئۇنىڭ سىياسىي ۋه. تهسىرىگه ئۇچرىدى كۈچلۈك

، چاغدا ئېسىلزادا پومىشچىكالر ئوتتۇرا تۈزلهڭلىكته دهۋر سۈرىۋاتقان، مهسىلهن. ئوخشايتتى بىلهن

ۋۇجى چېرىكچى بهگ  بۇندىن باشقا. ۆكۈمرانلىق قىلدىههم قۇدرهتلىك جهمهتلهرمۇ تۇرپانغا هباي 

ئاۋام خهلقنىڭ ئورنىدا ئانچه چوڭ  هربىيلهر بىلهنه، ىداتۈزۈمىنىڭ ئۇزاق مهزگىلىك تهسىرى ئارقىس

هربىيلهر چاقىرىق ياكى ئهۋهتىلىش هخهلق ۋه  ئوتتۇرا تۈزلهڭلىكتىكى ئاۋام. پهرق مهۋجۇت بولمىدى

چېگرا رايونالرنى ، ئايمىقىنىڭ قوشۇنىنى تهشكىل قىلىپ بىلهن يهرلىك خهلق بىلهن بىرلىكته قۇجۇ

 .تۇرپاننى تهرهققى قىلدۇردى ۋه گۈللهندۈردى ۇپئۆستهڭ قۇر، قوغداش ۋه يول

 (يىلالر -640-460(قۇجۇ خانلىقى دهۋرى 

 يىلى - 485.ئىدى اكىمىيهتهيىلى جۇجانالر يۆلهپ قۇرغان خهن جهمهتى بىر قورچاق  -460

پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ  قۇجۇ بۇ، ئىچكى توقۇنۇش جۇجانالرنىڭ كۈچىنى ئاجىزالشتۇرىۋهتتى

، چارۋىچى قهبىلىلهر يهنى جۇجانالر هر خىل كۆچمهنهلېكىن . قىدىن قۇتۇلدىۆكۈمرانلىهئۇالرنىڭ 

خهن جهمهتىنىڭ مۇستهقىللىقى ، وقۇقىنى تاالشتىه قاڭقىلالر ۋه ئېفتالىتالر قۇجۇنى كونتىرول قىلىش
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يايالق دۇنياسىدىكى بىر قۇدرهتلىك مىللهت قاڭقىلالر بۇ   يىلى-491. ايىتى قىسقا بولدىهنا

بىرنهچچه .خانلىقىغا دۇنخۇاڭلىق جاڭ مېڭمىڭ قۇجۇ خانى بولدى قۇجۇ. تتىاكىمىيهتنى يوقاه

ما رۇ ئۇزۇن . ئۆز ئادهملىرى تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلۈپ ما رۇ خان بولدى يىلدىن كېيىن جاڭ مېڭمىڭ

  يىلى شىمالىي ۋېي سۇاللىسىغا ئهلچى ئهۋهتىپ خانلىقنى-497قامىلىپ قالغاچقا  ۋاقىت قۇجۇدا

قاڭقىلالر ما رۇنى  .بۇ يهرلىك خهلقنىڭ نارازىلىقىنى قوزغىدى. شنى تهلهپ قىلدىئىچكىرىگه كۆچۈرۈ

ايىتى هچۈجيا نا. بېكىتتى چۈ جيانى خان قىلىپ تىكلهپ قۇجۇنى پايتهخت قىلىپ، ئۆلتۈرۈپ

دىگىدهك شىمالدىكى كۆچمهن چارۋىچى  تىيات بىلهن قۇرۇپ چىققان قۇجۇ خانلىقى گهرچه دائىم�ئې

ۇجۇم قىلىشىغا ئۇچراپ تۇرغان هتاالشقۇچىالرنىڭ قورشاپ  وقۇقههندىچىلىكى ۋه مىللهتلهر پاراك

اكىمىيهتلهر ئىچىده هيهرلىك ، مهۋجۇت بولۇپ تۇرۇپ) يىلالر -640 -502( يىل 138بولسىمۇ 

 .بولۇپ تۇردى ئهڭ ئۇزۇن ۋاقىت مهۋجۇت

 جهنۇپتىن شىمالغا ،چاقىرىم 300ۆكۈمرانلىقىدىكى قۇجۇنىڭ زېمىنى شهرقتىن غهرپكه هچۈ جهمهتى 

، اله بولۇپه تۈتۈن ئا8000، بولۇپ (« جىلد «قۇجۇ تهزكىرىسى-50«جۇنامه» ( چاقىرىم 500

غهربىي يۇرتتىكى بوستانلىقالر ئىچىدىكى ئهڭ  قۇجۇ.  مىڭ ئىدى30الىسى تهخمىنهن هئومۇمىي ئا

دا ئالىمالرنىڭ يېقىنقى يىلالر. هر دۆلىتى ئىدىهشه مهدهنىيىتى ئهڭ ئىلغار بولغان، قۇدرهتلىك

تهتقىق قىلىشىدىن مهلۇم بولۇشىچه نۇرغۇنلىغان يىلنامىلهر  تۇرپاندىن بايقالغان ۋهسىقىلهرنى

بۇ بايقالمىالر ، جۇڭگونىڭ رهسمىي تارىخىدا كۆرۈلمهيدۇ) قاتارلىقالر لوڭشىڭ، چېڭپىڭ، يۈهنخې( 

تهپسىلى . يدىلىقدهۋرىدىكى بىر قاتار سىياسىي ئۆزگىرىشلهرنى ئېنىقالشقا پا قۇجۇ خانلىقى

 ۆكۈمرانلىقى ئاستىدىكى قۇجۇ خانلىقىنىڭهتهتقىقاتالرغا ئاساسلىنىپ چۈ جهمهتى  ئىلمىي

 .⑥يىلنامىسىنى رهتلهپ چىقىش مۈمكىن

تۇققانچىلىق مۇناسىۋىتى بار يهرلىك جهمهتلهر تهرىپىدىن  وقۇق ۋه ئۆزئاراه، بۇ خانلىق بايلىق

اشقا ئهڭ كۆزگه كۆرۈنهرلىك بولغان جهمهتلهردىن جاڭ جهمهتىدىن ب چۈ. كونتىرول قىلىنغان ئىدى

شى جهمهتى ۋه شىن جهمهتى قاتارلىقالر بار ، ما جهمهتى، يىن جهمهتى ،فهن جهمهتى، جهمهتى

دىتىگه ئۇچراپ هباشلىرىدا قۇجۇدىن ئىبارهت بۇ كىچىك دۆلهت قاڭقىلالرنىڭ ته بۇ دهۋرنىڭ. ئىدى

شىمالدىكى ، جۇجانالرنى بويسۇندۇرۇپ،  تېپىپتۈرك خانلىقى ئۈزلۈكسىز قۇدرهت .تۇراتتى

 قۇجۇ خانلىقىمۇ تۈرك خانلىقىغا بېقىنغاچقا بىرنهچچه تۈرك. رايونىنى كونتىرول قىلدى چۆللۈك

تۈرك  ئهسىرنىڭ باشلىرىدا Ⅶ لېكىن. الندىهزادىلىرى قۇجۇ خان جهمهتىدىكىلهر بىلهن نىكاهشا

 .چىقتى ۆكۈمران ئورۇنغاهىلىرى خانلىقى ئاجىزلىشىشقا باشالپ قۇجۇدا تۇرا قهبىل

يېقىن ) يىلالر -618-581(ۆكۈمرانلىقى دهۋرىده قۇجۇ خانلىقى بىلهن سۈي سۇاللىسى هچۈ بويا 

بۇ باشقا چوڭ . قىلدى خهنزۇالشتۇرۇش سىياسىتىنى ئاكتىپلىق بىلهن ئىجرا، مۇناسىۋهت ئورنىتىپ

. ىرىشنى كهلتۈرۈپ چىقاردىئۆزگ جهمهتلهرنىڭ نارازىلىقىنى قوزغاپ بىر قېتىملىق سىياسىي

جهمهتىنىڭ ياردىمى ئارقىسىدا چۈ  كېيىن جاڭ،  يىل داۋامالشتى6اكىمىيىتى هئىسيانچىالرنىڭ 

قۇدىلىشىش نهتىجىسىده چۈ جهمهتى بىلهن  جاڭ جهمهتى ئهۋالتمۇ ئهۋالت، جهمهتى قايتا تىرىلدى

غهرپتىكى كۆچمهن شىمال ۋه ) يىلالر -907-618) تاڭ سۇاللىسى. زىچ بىرلىشىپ كهتكهن ئىدى

 يىلى شهرقىي تۈرك -630غهلىبىلهرنى قولغا كهلتۈرۈپ  هربىيهچارۋىچىالر ئۈستىدىن بىرقاتار 
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هر ه شه7دىكى )ئېۋىرغول( شهرقىي تۈرك خانلىقىغا تهۋه بولغان قۇمۇل  ئهسلىده. خانلىقىنى يوقاتتى

بىي يۇرتتا ئىكهنلىكى قۇجۇ خانى چۈ ۋېنتهي ئۆزىنىڭ خانلىقىنىڭ غهر. قوشۇلدى تاڭ سۇاللىسىگه

 سۇاللىسىنىڭ غهرپكه يۈرۈش قىلىشتهك قارا نىيىتىدىن قورققانلىقى ئۈچۈن غهربىي تۈركلهر ۋه تاڭ

چاغدا  ۇجۇم قىلغانهلېكىن تاڭ سۇاللىسى . بىلهن كېلىشىم ئىمزاالپ تاڭ سۇاللىسىگه قارشى تۇردى

. ۆكۈمدارلىرىمۇ بويسۇندىه  يىلى قۇجۇ خانلىقىنىڭ-640؛ غهربىي تۈركلهر ئاۋال تهسلىم بولدى

چۈ جهمهتىنىڭ قۇجۇدىكى   نهچچه ئهۋالت داۋامالشقان10،  يىلدىن ئارتۇق داۋاملىشىپ100

غهربىي ئايماق تهسىس  ۆكۈمىتىهتاڭ سۇاللىسى . ۆكۈمرانلىقى مۇشۇنىڭ بىلهن ئاخىرالشتىه

 152 شۇندىن كېيىنكى .⑦كىمىسىنى تهسىس قىلدىهيارغولدا ئهنشى قورۇقچى بهگ مه، قىلىپ

 .ۆكۈمرانلىقىدا بولدىه تۇرپان تاڭ سۇاللىسىنىڭ بىۋاسته)  يىلالر-792-640(يىلدا 

 (يىلالر -640-460(قۇجۇ خانلىقى دهۋرى 

 يىلى - 485.ئىدى اكىمىيهتهيىلى جۇجانالر يۆلهپ قۇرغان خهن جهمهتى بىر قورچاق  -460

هتتىن پايدىلىنىپ پۇرس قۇجۇ بۇ، ئىچكى توقۇنۇش جۇجانالرنىڭ كۈچىنى ئاجىزالشتۇرىۋهتتى

، چارۋىچى قهبىلىلهر يهنى جۇجانالر هر خىل كۆچمهنهلېكىن . ۆكۈمرانلىقىدىن قۇتۇلدىهئۇالرنىڭ 

خهن جهمهتىنىڭ مۇستهقىللىقى ، وقۇقىنى تاالشتىه قاڭقىلالر ۋه ئېفتالىتالر قۇجۇنى كونتىرول قىلىش

مىللهت قاڭقىلالر بۇ يايالق دۇنياسىدىكى بىر قۇدرهتلىك   يىلى-491. ايىتى قىسقا بولدىهنا

بىرنهچچه .خانلىقىغا دۇنخۇاڭلىق جاڭ مېڭمىڭ قۇجۇ خانى بولدى قۇجۇ. اكىمىيهتنى يوقاتتىه

ما رۇ ئۇزۇن . ئۆز ئادهملىرى تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلۈپ ما رۇ خان بولدى يىلدىن كېيىن جاڭ مېڭمىڭ

 ى ئهۋهتىپ خانلىقنى يىلى شىمالىي ۋېي سۇاللىسىغا ئهلچ-497قامىلىپ قالغاچقا  ۋاقىت قۇجۇدا

قاڭقىلالر ما رۇنى  .بۇ يهرلىك خهلقنىڭ نارازىلىقىنى قوزغىدى. ئىچكىرىگه كۆچۈرۈشنى تهلهپ قىلدى

ايىتى هچۈجيا نا. بېكىتتى چۈ جيانى خان قىلىپ تىكلهپ قۇجۇنى پايتهخت قىلىپ، ئۆلتۈرۈپ

دىكى كۆچمهن چارۋىچى دىگىدهك شىمال تىيات بىلهن قۇرۇپ چىققان قۇجۇ خانلىقى گهرچه دائىم�ئې

ۇجۇم قىلىشىغا ئۇچراپ تۇرغان هتاالشقۇچىالرنىڭ قورشاپ  وقۇقهمىللهتلهر پاراكهندىچىلىكى ۋه 

اكىمىيهتلهر ئىچىده هيهرلىك ، مهۋجۇت بولۇپ تۇرۇپ) يىلالر -640 -502( يىل 138بولسىمۇ 

 .بولۇپ تۇردى ئهڭ ئۇزۇن ۋاقىت مهۋجۇت

جهنۇپتىن شىمالغا ، چاقىرىم 300 زېمىنى شهرقتىن غهرپكه ۆكۈمرانلىقىدىكى قۇجۇنىڭهچۈ جهمهتى 

، اله بولۇپه تۈتۈن ئا8000، بولۇپ (« جىلد «قۇجۇ تهزكىرىسى-50«جۇنامه» ( چاقىرىم 500

غهربىي يۇرتتىكى بوستانلىقالر ئىچىدىكى ئهڭ  قۇجۇ.  مىڭ ئىدى30الىسى تهخمىنهن هئومۇمىي ئا

يېقىنقى يىلالردا ئالىمالرنىڭ . هر دۆلىتى ئىدىهشه انمهدهنىيىتى ئهڭ ئىلغار بولغ، قۇدرهتلىك

تهتقىق قىلىشىدىن مهلۇم بولۇشىچه نۇرغۇنلىغان يىلنامىلهر  تۇرپاندىن بايقالغان ۋهسىقىلهرنى

بۇ بايقالمىالر ، جۇڭگونىڭ رهسمىي تارىخىدا كۆرۈلمهيدۇ) قاتارلىقالر لوڭشىڭ، چېڭپىڭ، يۈهنخې( 

تهپسىلى .  سىياسىي ئۆزگىرىشلهرنى ئېنىقالشقا پايدىلىقدهۋرىدىكى بىر قاتار قۇجۇ خانلىقى

 ۆكۈمرانلىقى ئاستىدىكى قۇجۇ خانلىقىنىڭهتهتقىقاتالرغا ئاساسلىنىپ چۈ جهمهتى  ئىلمىي

 .⑥يىلنامىسىنى رهتلهپ چىقىش مۈمكىن

تۇققانچىلىق مۇناسىۋىتى بار يهرلىك جهمهتلهر تهرىپىدىن  وقۇق ۋه ئۆزئاراه، بۇ خانلىق بايلىق
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جهمهتىدىن باشقا ئهڭ كۆزگه كۆرۈنهرلىك بولغان جهمهتلهردىن جاڭ  چۈ. تىرول قىلىنغان ئىدىكون

شى جهمهتى ۋه شىن جهمهتى قاتارلىقالر بار ، ما جهمهتى، يىن جهمهتى ،فهن جهمهتى، جهمهتى

دىتىگه ئۇچراپ هباشلىرىدا قۇجۇدىن ئىبارهت بۇ كىچىك دۆلهت قاڭقىلالرنىڭ ته بۇ دهۋرنىڭ. ئىدى

شىمالدىكى ، جۇجانالرنى بويسۇندۇرۇپ، تۈرك خانلىقى ئۈزلۈكسىز قۇدرهت تېپىپ .اتتىتۇر

 قۇجۇ خانلىقىمۇ تۈرك خانلىقىغا بېقىنغاچقا بىرنهچچه تۈرك. رايونىنى كونتىرول قىلدى چۆللۈك

تۈرك  ئهسىرنىڭ باشلىرىدا Ⅶ لېكىن. الندىهزادىلىرى قۇجۇ خان جهمهتىدىكىلهر بىلهن نىكاهشا

 .چىقتى ۆكۈمران ئورۇنغاهاجىزلىشىشقا باشالپ قۇجۇدا تۇرا قهبىلىلىرى خانلىقى ئ

يېقىن ) يىلالر -618-581(ۆكۈمرانلىقى دهۋرىده قۇجۇ خانلىقى بىلهن سۈي سۇاللىسى هچۈ بويا 

بۇ باشقا چوڭ . قىلدى خهنزۇالشتۇرۇش سىياسىتىنى ئاكتىپلىق بىلهن ئىجرا، مۇناسىۋهت ئورنىتىپ

. ئۆزگىرىشنى كهلتۈرۈپ چىقاردى نى قوزغاپ بىر قېتىملىق سىياسىيجهمهتلهرنىڭ نارازىلىقى

جهمهتىنىڭ ياردىمى ئارقىسىدا چۈ  كېيىن جاڭ،  يىل داۋامالشتى6اكىمىيىتى هئىسيانچىالرنىڭ 

قۇدىلىشىش نهتىجىسىده چۈ جهمهتى بىلهن  جاڭ جهمهتى ئهۋالتمۇ ئهۋالت، جهمهتى قايتا تىرىلدى

شىمال ۋه غهرپتىكى كۆچمهن ) يىلالر -907-618)  سۇاللىسىتاڭ. زىچ بىرلىشىپ كهتكهن ئىدى

 يىلى شهرقىي تۈرك -630غهلىبىلهرنى قولغا كهلتۈرۈپ  هربىيهچارۋىچىالر ئۈستىدىن بىرقاتار 

هر ه شه7دىكى )ئېۋىرغول( شهرقىي تۈرك خانلىقىغا تهۋه بولغان قۇمۇل  ئهسلىده. خانلىقىنى يوقاتتى

نى چۈ ۋېنتهي ئۆزىنىڭ خانلىقىنىڭ غهربىي يۇرتتا ئىكهنلىكى قۇجۇ خا. قوشۇلدى تاڭ سۇاللىسىگه

 سۇاللىسىنىڭ غهرپكه يۈرۈش قىلىشتهك قارا نىيىتىدىن قورققانلىقى ئۈچۈن غهربىي تۈركلهر ۋه تاڭ

چاغدا  ۇجۇم قىلغانهلېكىن تاڭ سۇاللىسى . بىلهن كېلىشىم ئىمزاالپ تاڭ سۇاللىسىگه قارشى تۇردى

. ۆكۈمدارلىرىمۇ بويسۇندىه  يىلى قۇجۇ خانلىقىنىڭ-640؛ م بولدىغهربىي تۈركلهر ئاۋال تهسلى

چۈ جهمهتىنىڭ قۇجۇدىكى   نهچچه ئهۋالت داۋامالشقان10،  يىلدىن ئارتۇق داۋاملىشىپ100

غهربىي ئايماق تهسىس  ۆكۈمىتىهتاڭ سۇاللىسى . ۆكۈمرانلىقى مۇشۇنىڭ بىلهن ئاخىرالشتىه

 152شۇندىن كېيىنكى  .⑦مىسىنى تهسىس قىلدىكىهيارغولدا ئهنشى قورۇقچى بهگ مه، قىلىپ

 .ۆكۈمرانلىقىدا بولدىه تۇرپان تاڭ سۇاللىسىنىڭ بىۋاسته)  يىلالر-792-640(يىلدا 

 يېقىنقى يىلالردا بايقالغان قۇجۇ پۈتۈكلىرى

 يىلى تۇرپاندا تهكشۈرۈش ئېلىپ بارغاندىن -1898كىلېمېنتىز  . D ئارخېئولوگ روسىيهلىك

ئهترهتلىرى بۇ  ياپونىيه ۋه شىۋىتسارىيهنىڭ بىر قاتار ئارخېئولوگىيه، ېرمانىيهگ، ئهنگىلىيه ،كېيىن

ايىتى هقېزىش دوكالتلىرى نا مۇناسىۋهتلىك. رايونغا كېلىپ ئارخېئولوگىيهلىك قېزىش ئېلىپ باردى

. بۇ يهرده كۆپ توختالمايمىز⑧  ،بۇرۇنال نهشردىن چىقىپ كۆپچىلىككه تونۇش بولۇپ كهتكهچكه

ىرىنىڭ شىمالىدىكى قارا خوجا هقهدىمقى شه جۇڭگو ئارخېئولوگلىرى قۇجۇ، دىن بۇيان يىلى-1959

. ئارخېئولوگىيهلىك قېزىش خىزمىتى بىلهن شۇغۇلالندى ۋه ئاستانىدىكى قهبرىستانلىق رايونلىرىدا

 قېتىم چوڭ 13ئېالن قىلىنغان دوكالتالرغا ئاساسالنغاندا   يىلىغىچه-1975 يىلىدىن -1959

 ئاستانه 354بۇنىڭ ئىچىدىكى ، قهدىمقى قهبره قېزىلغان 459 . ئېلىپ بېرىلىپكۆلهمده قېزىش

 1586.  قهبرىنى قېزىش جهريانىدا پۈتۈكلهر بايقالغان119. قېزىلغان قهنرىستانلىق رايونىدىن

ۆكۈمرانلىقىدىكى قۇجۇ ه پارچىسىنىڭ دهۋرى چۈ جهمهتى 403، پۈتۈكلهردىن⑨  پارچه خهنزۇچه
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 قهبره 300قېزىلغان .  پارچىسى تاڭ دهۋرىگه مهنسۇپ1020، بولۇپدهۋرىنىڭ  خانلىقى

تۇرپاننىڭ كىلىماتى بهكال . ئىچىدىكى نۇرغۇنى چۈ جهمهتى دهۋرىگه مهنسۇپ ئابىدىسىنىڭ

 يېزىقلىرى قارىماققا، ايىتى ئوبدان ساقالنغان بولۇپهبۇ پۈتۈكلهر نا، بولغانلىقتىن قۇرغاق

رايونىنىڭ ئهينى  ر پۈتۈن گهۋده بولۇش سپىتى بىلهن تۇرپانبۇ پۈتۈكلهر بى. يېڭىدهكال كۆرۈنىدۇ

بىر مول خاتىره بىلهن  ئىقتىسادىي ۋه مهدهنىيهت تۇرمۇشىنى، سىياسىي، چاغدىكى ئىجتىمائىي

 .تهمىنلهيدۇ

تۇققانچىلىق مۇناسىۋىتى بار يهرلىك جهمهتلهر تهرىپىدىن  وقۇق ۋه ئۆزئاراه، بۇ خانلىق بايلىق

جهمهتىدىن باشقا ئهڭ كۆزگه كۆرۈنهرلىك بولغان جهمهتلهردىن جاڭ  چۈ.  ئىدىكونتىرول قىلىنغان

شى جهمهتى ۋه شىن جهمهتى قاتارلىقالر بار ، ما جهمهتى، يىن جهمهتى ،فهن جهمهتى، جهمهتى

دىتىگه ئۇچراپ هباشلىرىدا قۇجۇدىن ئىبارهت بۇ كىچىك دۆلهت قاڭقىلالرنىڭ ته بۇ دهۋرنىڭ. ئىدى

شىمالدىكى ، جۇجانالرنى بويسۇندۇرۇپ، لىقى ئۈزلۈكسىز قۇدرهت تېپىپتۈرك خان .تۇراتتى

 قۇجۇ خانلىقىمۇ تۈرك خانلىقىغا بېقىنغاچقا بىرنهچچه تۈرك. رايونىنى كونتىرول قىلدى چۆللۈك

تۈرك  ئهسىرنىڭ باشلىرىدا Ⅶ لېكىن. الندىهزادىلىرى قۇجۇ خان جهمهتىدىكىلهر بىلهن نىكاهشا

 .چىقتى ۆكۈمران ئورۇنغاهشالپ قۇجۇدا تۇرا قهبىلىلىرى خانلىقى ئاجىزلىشىشقا با

يېقىن ) يىلالر -618-581(ۆكۈمرانلىقى دهۋرىده قۇجۇ خانلىقى بىلهن سۈي سۇاللىسى هچۈ بويا 

بۇ باشقا چوڭ . قىلدى خهنزۇالشتۇرۇش سىياسىتىنى ئاكتىپلىق بىلهن ئىجرا، مۇناسىۋهت ئورنىتىپ

. ئۆزگىرىشنى كهلتۈرۈپ چىقاردى قېتىملىق سىياسىيجهمهتلهرنىڭ نارازىلىقىنى قوزغاپ بىر 

جهمهتىنىڭ ياردىمى ئارقىسىدا چۈ  كېيىن جاڭ،  يىل داۋامالشتى6اكىمىيىتى هئىسيانچىالرنىڭ 

قۇدىلىشىش نهتىجىسىده چۈ جهمهتى بىلهن  جاڭ جهمهتى ئهۋالتمۇ ئهۋالت، جهمهتى قايتا تىرىلدى

شىمال ۋه غهرپتىكى كۆچمهن ) يىلالر -907-618) تاڭ سۇاللىسى. زىچ بىرلىشىپ كهتكهن ئىدى

 يىلى شهرقىي تۈرك -630غهلىبىلهرنى قولغا كهلتۈرۈپ  هربىيهچارۋىچىالر ئۈستىدىن بىرقاتار 

هر ه شه7دىكى )ئېۋىرغول( شهرقىي تۈرك خانلىقىغا تهۋه بولغان قۇمۇل  ئهسلىده. خانلىقىنى يوقاتتى

ۆزىنىڭ خانلىقىنىڭ غهربىي يۇرتتا ئىكهنلىكى قۇجۇ خانى چۈ ۋېنتهي ئ. قوشۇلدى تاڭ سۇاللىسىگه

 سۇاللىسىنىڭ غهرپكه يۈرۈش قىلىشتهك قارا نىيىتىدىن قورققانلىقى ئۈچۈن غهربىي تۈركلهر ۋه تاڭ

چاغدا  ۇجۇم قىلغانهلېكىن تاڭ سۇاللىسى . بىلهن كېلىشىم ئىمزاالپ تاڭ سۇاللىسىگه قارشى تۇردى

. ۆكۈمدارلىرىمۇ بويسۇندىه يىلى قۇجۇ خانلىقىنىڭ -640؛ غهربىي تۈركلهر ئاۋال تهسلىم بولدى

چۈ جهمهتىنىڭ قۇجۇدىكى   نهچچه ئهۋالت داۋامالشقان10،  يىلدىن ئارتۇق داۋاملىشىپ100

غهربىي ئايماق تهسىس  ۆكۈمىتىهتاڭ سۇاللىسى . ۆكۈمرانلىقى مۇشۇنىڭ بىلهن ئاخىرالشتىه

 152شۇندىن كېيىنكى  .⑦ىلدىكىمىسىنى تهسىس قهيارغولدا ئهنشى قورۇقچى بهگ مه، قىلىپ

 .ۆكۈمرانلىقىدا بولدىه تۇرپان تاڭ سۇاللىسىنىڭ بىۋاسته)  يىلالر-792-640(يىلدا 

 يېقىنقى يىلالردا بايقالغان قۇجۇ پۈتۈكلىرى

 يىلى تۇرپاندا تهكشۈرۈش ئېلىپ بارغاندىن -1898كىلېمېنتىز  . D ئارخېئولوگ روسىيهلىك

ئهترهتلىرى بۇ  نىيه ۋه شىۋىتسارىيهنىڭ بىر قاتار ئارخېئولوگىيهياپو، گېرمانىيه، ئهنگىلىيه ،كېيىن

ايىتى هقېزىش دوكالتلىرى نا مۇناسىۋهتلىك. رايونغا كېلىپ ئارخېئولوگىيهلىك قېزىش ئېلىپ باردى
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. بۇ يهرده كۆپ توختالمايمىز⑧  ،بۇرۇنال نهشردىن چىقىپ كۆپچىلىككه تونۇش بولۇپ كهتكهچكه

ىرىنىڭ شىمالىدىكى قارا خوجا هقهدىمقى شه گو ئارخېئولوگلىرى قۇجۇجۇڭ،  يىلىدىن بۇيان-1959

. ئارخېئولوگىيهلىك قېزىش خىزمىتى بىلهن شۇغۇلالندى ۋه ئاستانىدىكى قهبرىستانلىق رايونلىرىدا

 قېتىم چوڭ 13ئېالن قىلىنغان دوكالتالرغا ئاساسالنغاندا   يىلىغىچه-1975 يىلىدىن -1959

 ئاستانه 354بۇنىڭ ئىچىدىكى ، قهدىمقى قهبره قېزىلغان 459 .كۆلهمده قېزىش ئېلىپ بېرىلىپ

 1586.  قهبرىنى قېزىش جهريانىدا پۈتۈكلهر بايقالغان119. قېزىلغان قهنرىستانلىق رايونىدىن

ۆكۈمرانلىقىدىكى قۇجۇ ه پارچىسىنىڭ دهۋرى چۈ جهمهتى 403، پۈتۈكلهردىن⑨  پارچه خهنزۇچه

 قهبره 300قېزىلغان . رچىسى تاڭ دهۋرىگه مهنسۇپ پا1020، دهۋرىنىڭ بولۇپ خانلىقى

تۇرپاننىڭ كىلىماتى بهكال . ئىچىدىكى نۇرغۇنى چۈ جهمهتى دهۋرىگه مهنسۇپ ئابىدىسىنىڭ

 يېزىقلىرى قارىماققا، ايىتى ئوبدان ساقالنغان بولۇپهبۇ پۈتۈكلهر نا، بولغانلىقتىن قۇرغاق

رايونىنىڭ ئهينى  بولۇش سپىتى بىلهن تۇرپانبۇ پۈتۈكلهر بىر پۈتۈن گهۋده . يېڭىدهكال كۆرۈنىدۇ

بىر مول خاتىره بىلهن  ئىقتىسادىي ۋه مهدهنىيهت تۇرمۇشىنى، سىياسىي، چاغدىكى ئىجتىمائىي

 .تهمىنلهيدۇ

 ئىقتىسادىي تۇرمۇش، مهمۇرىي تۈزۈلمه ۋه ئىجتىمائىي ۆكۈمرانلىقى ئاستىدىكىهچۈ جهمهتى 

ئايماقلىرى ۋه تېرىتورىيىسى توغرىسىدا بىر پارچه ، ىزىخانلىقىنىڭ مهرك تۇرپان پۈتۈكلىرى قۇجۇ

قۇجۇ دۆلىتىنىڭ نامى بهلكىم ئۇنىڭ مهركىزىنىڭ نامىدىن كهلگهن . تهمىنلهيدۇ خهرىته بىلهن

 سېپىلنىڭ تۆت، ىرى ئهڭ كهم بولغاندا تۆت رايونغا ئايرىلغان بولۇپهقۇجۇ شه. كېرهك بولسا

شىمالىي  جىن ۋه، ۋېي، ۋۇقالرنىڭ نامى خهن سۇاللىسىبۇ قو. هممىسىده قوۋۇق بارهتهرىپىنىڭ 

ازىرقى ه(گۇزاڭنىڭ  ىرى بولغانهلىقنىڭ بىر شههسۇاللىلهرنىڭ پايتهختى لوياڭ ۋه ئون ئالته پادىشا

مهدهنىيىتىنىڭ تهسىرىنى ئېنىق  بۇ نامالر ئوتتۇرا تۈزلهڭ. قوۋۇقلىرىنىڭ نامى بىلهن ئوخشاش) ۋۇۋېي

 .كۆرسىتىپ تۇرىدۇ

قۇجۇ ئايمىقى دهۋرىدىكى ئوتتۇرا ، ئاستىدىكى قۇجۇ خانلىقى ۆكۈمرانلىقىهچۈ جهمهتى 

يهنه بىر قىسىم ، ىيه تهسىس قىلغانهئايماق ۋه نا، ئاساس قىلىپ تۇرۇپ تۈزلهڭلىكنىڭ تۈزۈملىرىنى

 ىيىلهرنى تهسىس قىلىپ ئوتتۇرا تۈزلهڭلىك ۋه خېشى كارىدورى ئهتراپىدىن كۆچۈپهنا ئايماق

مهمۇرى  بۇ دهۋرسىكى، ئىشهنچلىك پاكىتالرغا ئاساسالنغاندا. ى خاتىرجهم قىلغانكهلگهن ئۇرۇقالرن

قۇجۇنى مهركهز  ،هرنى ئاساس قىلغان بولۇپهىيه ۋه شهه نا22، باشقۇرۇش تۈزۈلمىسى تۆت ئايماق

ۋه ئىقتىسادىي مهركهز  ىم بولغان ئايماق قۇجۇنىڭ شهرقىي شىمالىدىكى سىياسىيهئهڭ مۇ. قىلغان

ئالدى قوش دۆلىتىنىڭ ، مهركىزى قى بىلهن قۇجۇنىڭ غهربىدىكى سىياسىي مهدهنىيهتخېڭچۇ ئايمى

 .مهركىزى بولغان يار ئايمىقى ئىدى

 سۇغۇرۇش ئىشلىرىغا، هرقايسى بوستانلىقالر تولۇق ئېچىلىپهتۇرپان ئويمانلىقىدىكى  بۇ دهۋرده

هر قېتىم ه ،رول قىلغان بولۇپقۇجۇ خانى بارلىق يهرلهرنى ئۆزى بىۋاسته كونتى. مىيهت بېرىلگهنهئه

بىرهر . قىلىنغان يهر ۋه ئۈزۈملۈكلهرنى ئۆتكۈزۈپ بېرىشته چوقۇم ئۇنىڭ تهستىقىنى ئېلىش شهرت

قىلماقچى بولسىمۇ خاننىڭ  هدىيههئادهتتىكى ئادهم يهر ياكى ئۈزۈملىكىنى بىرهر ئىبادهتخانىغا 

قىلىشتىمۇ خاننىڭ ماقۇلىقىدىن  ىقهتتا ئوغلى ئاتىسىنىڭ يېرىگه مىراسله. رۇخسىتىنى ئالغان
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هر بىر ئائىلىنىڭ جان سانىغا قاراپ يهر هيۈرگۈزۈلگهن  ۋالالر ئوتتۇرا تۈزلهڭلىكتههبۇ ئه. ئۆتكۈزگهن

ۆكۈمرانلىق قىلغان دهۋرده قۇجۇدا هچۈ جهمهتى  تهقسىم قىلىپ بېرىش تۈزۈمىنىڭ

 .كۆرسىتىدۇ يۈرگۈزۈلمىگهنلىكىنى

يېرىنىڭ كۆلىمى بىلهن  ىساپالش تۈزۈمىده بىر ئائىلىنىڭهۈلۈكنى  م-دهسلهپكى مهزگىللهرده مال

شۇ ئارقىلىق بىر ، سۇندۇرۇلۇپ سۇالتىغاهبۇ يهردىن ئىشلهپچىقىرىلىدىغان دانلىق زىرائهتنىڭ مه

اشىرى ۋه ئات سېلىقى ه، تۆلهيدىغان بېجى هر بىر ئائىلىنىڭه. االنغانه مۈلكى با-ئائىلىنىڭ مال

اشار ئادهتتىكى ه سېلىق ۋه -خانلىقى دهۋرىده باج قۇجۇ. ىق بېكىتىلگهناالش ئارقىلهمۇشۇ خىل با

ىپالرنىڭ تۆلهيدىغان بېجى ئادهتتىكى هرا، بولغان ىپالرغا پهرقلىقهئادهملهر بىلهن را

كۈمۈش پۇل ئارقىلىق تۆلىنىدىغان . بولغان بولۇشى مۈمكىن ئادهملهرنىڭكىگه قارىغاندا ئازراق

بهلكى يهنه يهرنىڭ ، ىڭ كۆلىمىگىال باغلىق بولۇپ قالماستىنيهرن باجنىڭ مىقدارى يالغۇز

اشارالرنىڭ مىقدارىمۇ ئوخشاش تۈزۈم ههر خىل ه. دهرىجىسىگىمۇ باغلىق ئىدى مۇنبهتلىك

 اشار ۋه سودا بېجى قاتارلىقالره، شۇ دهۋرده يهنه كۆپ خىل باشقا ئىجاره. بېكىتىلگهن ئارقىلىق

يهر  .كۈمۈش پۇل ئورنىدا ئىشلىتىلگهن، جالنغان بولۇپايىتى راۋاهقۇجۇدا سودا نا. ئېلىنغان

. ئومۇمالشقان ايىتىهۆكۈمرانلىق قىلغان دهۋرده ناهئېلىش ئىشلىرى چۈ جهمهتى ، ئىجارىگه بېرىش

بايقىلىشىدىن مهلۇم بولۇشىچه  يهر ئىجارىگه ئېلىش بېرىش كېلىشىملىرى ۋه توختامنامىلىرىنىڭ

هممىسىال يهرلىرىنى ئىجارىگه هشهخسلهرنىڭ  ڭرامالر ۋهئىبادهتخانا سا، ۆكۈمهت ئورگانلىرىه

 .بهرگهن

 ئابىدىلىرىدىن مهلۇم بولۇشىچه ئاز سانلىق ئېسىلزاده جهمهتلهر تۇرپاننىڭ پۈتۈكلهر ۋه قهبره

بىرقهدهر  68 قهبره ئابىدىسىنىڭ 300بايقالغان : مهسىلهن. اكىمىيىتىنى مونوپول قىلىۋالغانه

ئهۋالتقىچه ئوردىدا  جاڭ جهمهتىدىكىلهر ئۈچ.  مهنسۇپ بولغانكۈچلۈك بولغان جاڭ جهمهتىگه

هم هجهمهتى بىلهن بىرلهشكهن  جاڭ جهمهتى قۇدىلىشىش ئارقىلىق چۈ، ىم ئهمهل تۇتقان بولۇپهمۇ

 .تاپقان چۈ جهمهتىنى يۆلهپ تىرلدۈرگىدهك دهرىجىده قۇدرهت

 هرقايسى مهدهنىيهتلهرنىڭ قوشۇلۇشى ۋه ئارىلىشىشىه

ئىران ۋه شهرقىي ئوتتۇرا دېڭىز ، ىندىستانه، مهدهنىيهت بىلهن جۇڭگو رلىكتۇرپاندا يه

هقىقى ئاساسىي جۇڭگولۇق هچۈنكى قۇجۇ ئايمىقىنىڭ . قوشۇلدى ۋه ئارىالشتى مهدهنىيىتى

ۆكۈمرانلىقىدىكى بوز يهر ئۆزلهشتۈرگۈچىلهر هبىلهن ۋۇجى چېرىكچى بېگى  خهنزۇقوشۇنى

 كېيىن خېشى. نىيىتىنىڭ تهسىرىگهچوڭقۇر ئۇچرىغان ئىدىئۇ خهنزۇ مهده، ئۈچۈن بولغانلىقى

كېيىن خېشى  اكىمىيهتلهر تۇرپاندا ئۆزلىرىنىڭ ئايماقلىرىنى قۇرغاندىنهكارىدورىدىكى يهرلىك 

چۈ . تۇرپانغا تارقىلىپ كىردى رايونىدىكى يهرلىك ئامىلالر بىلهن قوشۇلغان خهنزۇ ۋېي مهدهنىيىتى

مهمۇرىي تۈزۈلمىسى ۋه ئهمهل مهنسهپلىرى  ۋرده قۇجۇ خانلىقىنىڭۆكۈمرانلىق قىلغان دههجهمهتى 

، قهبرىلىرىنىڭ شهكلى. دىگۈدهك ئىدى⑩  ئوتتۇرا تۈزلهڭلىكنىڭ بىلهن ئاساسهن ئوخشاش

خهنزۇ مهدهنىيىتىنىڭ ئاساسىي ئورۇندا تۇرغانلىقىنى  بايقالغان قهبره ئابىدىلىرى ۋه پۈتۈكلهرمۇ

ئۆلگۈچىلهرنىڭ ئىسى ۋه ئهمهل مهنسهپ نامىمۇ خهنزۇ  :مهسىلهن. 11○كۆرسىتىپ بېرىدۇ

ئاستانىدىكى قهدىمقى قهبرىستانلىقتىن چىققان شىمالىي لياڭ  .مهدهنىيىتى شهكلىده كۆرۈلىدۇ
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لىغان « نهزمىنامه »نىڭ قالدۇقلىرى كۇڭزىچىالرنىڭ هچاڭ ئىزا ماۋ، دهۋرىدىكى ماۋ خېڭ

 .انلىقىنى ئىسپاتاليدۇيهرده بۇرۇنال تارقالغ كىالسسىك ئهسهرلىرىنىڭ بۇ

دهۋردىكى خهنزۇ مهدهنىيىتى كىشىلهرنىڭ دىققىتىنى  ۆكۈمرانلىق قىلغانهقۇجۇغا چۈ جهمهتى 

جهمهتىنىڭ تۇنجى خانى چۈ جيا شىمالىي ۋېي سۇاللىسىدىن  قۇجۇدىكى چۈ. تېخىمۇ بهك تارتىدۇ

« (دهمچى مۇدهررىسى هم خانلىق بىلىم يۇرتىنىڭ يارهتهلهپ قىلغان  تارىخنامىلهرنى، بهش دهستۇر

قۇجۇلۇق ئوقۇغۇچىالرغا دهرس ) قۇجۇ تهزكىرىسى ،  جىلد-97تارىخى »  شىمالىي سۇاللىلهر

 خانى چۈ جيهن ئۆيىگه ”لۇ بهگلىكىلىك ئۆلىما كۇڭزىنىڭ -3قۇجۇنىڭ . قىلغان ئۆتۈشكه تهكلىپ

،  جىلد-83« سۈينامه » (هت سورىغان“�سىزدۇرۇپ ئۇنىڭ سىياسىي ئىشالردا مهسلى رهسىمىنى

 .ىمدىل سىياسهت يۈرگۈزگهنلىكى ئايان قىلغانهۋه بۇ ئارقىلىق ئۆزىنىڭ ره) تهزكىرىسى قۇجۇ

ئهسهرلىرىال  ئاستانىدىكى قهبرىستانلىقتىن تېپىلغان كىتاپالر يالغۇز كۇڭزىچىالرنىڭ كىالسسىك

 « ،خهتلىك دهستۇر » هم « مىڭهبهلكى يهنه تارىخ ۋه بىر قىسىم شېئىرالر ، بولۇپ قالماستىن

چۈ جهمهتى دهۋرىده . ئىچىگه ئالىدۇ جىددىيات » قاتارلىق خهنزۇچه بالىالر ئوقۇشلۇقلىرىنىمۇ ئۆز

ئۆزلىرىنىڭ ، ام بېرىپ�ئاكتىپلىق بىلهن ئىل ۆكۈمران سىنىپالر كۇڭزىچىالر تهلىماتى تهتقىقاتىغاه

ڭ ئاساسلىق ۆكۈمران سىنىپالرنىهكۇڭزىچىالر تهلىماتى  شۇڭا. كىلىمهكچى بولغانهوقۇقىنى مۇستهه

 .قالغان ئېدىئولوگىيىسى بولۇپ

هتته هئىشلىتىش جه شهكلى ۋه خهت، ۆكۈمهت ئاالقىلىرىمۇ خهنزۇچه يېزىلغان بولۇپهخانلىقنىڭ 

لېكىن . ئاالقىلىرىگه ئوخشايتتى ۆكۈمهتهخهنزۇالر قۇرغان ۋېي سۇاللىسىنىڭ ئوتتۇرا تۈزلهڭلىكتىكى 

الىلهر ”غۇز يېزىقى“ دهپ هئهسلىي يهرلىك ئا .ئىدىبۇ خانلىقنىڭ يهنه ئۆزىنىڭمۇ مهدهنىيىتى بار 

، ۆكۈم قىلغانداهازىرغىچه ساقلىنىپ قالغان ئىسپاتالرغا ئاساسهن ه ،ئاتىلىدىغان يېزىقنى ئىشلىتهتتى

قىقلهش ئۈچۈن يهنىمۇ ئىلگىرىلىگهن هبىراق بۇ قاراشنى ته، تىلى بولسا كېرهك A بۇ بهلكىم توخرى

تهسىرى  ئومۇمهن بۇ دهۋرده خهنزۇ مهدهنىيىتىنىڭ. ا توغرا كېلىدۇتهتقىقات ئېلىپ بېرىشق الداه

 .غهرپتىن كهلگهن بۇددا دىنىنىڭ تهسىرىدىن چوڭراق ۋه چوڭقۇرراق ئىدى

 جىن ۋه جهنۇبىي شىمالىي سۇاللىلهر دهۋرىده جۇڭگودا، ېكمهت ۋېيهدىنى ۋه ئىلمىي  تويىن

 -303 ئاستانا قهبرىستانلىقىدىكى. هنقۇجۇغىمۇ تارقىلىپ كىرگ، ايىتى راۋاجالنغان بولۇپهنا

ئىكهنلىكىنى  نومۇرلۇق قهبرىدىن بايقالغان پۈتۈكلهر بۇ قهبره ئىگىسىنىڭ تويىن دىنى مۇرىتى

 .12○ئىسپاتاليدۇ

ئۈچۈن ئۇ كۇشان ئېمپىرىيىسى ۋه توخارىستان  ىم لىنىيىسىگه جايالشقانلىقىهتۇرپان يىپهك يولىنىڭ مۇ

نۇرغۇنلىغان سانسىكىرىتچه بۇددا ، ساقلىنالمىغان ه ئۇچراشتىنكهلگهن بۇددا دىنىنىڭ تهسىرىگ

ئهسىرنىڭ باشلىرىداپىرۇسىيه ۋه باشقا  ⅩⅩ .تارقىلىپ كىرگهن نوملىرى بۇ رايونالردىن قۇجۇغا

هرلهردىن هيارغول ۋه سىڭگىم ئېغىزلىرىدىكى قهدىمقى شه، ئهترهتلىرى قۇجۇ چهتئهل ئېكىسپىدىتسىيه

 قۇجۇ ئايمىقى دهۋرىنىڭ دهسلهپكى. ملىرىنىڭ قوليازمىسىنى تاپقانمىقداردىكى بۇددا نو زور

 ىپالر سانسىكىرىتچه بۇددا نوملىرىنى خهنزۇچىگه تهرجىمه قىلىشقاهمهزگىلىده يهرلىك را

مۇناسىۋهتلىك بولغان  ۋالىغاهبۇددا دىنىنىڭ تىرىپىتاكانى تهرجىمه قىلىش ئه. رىياسهتچىلىك قىلغان

بىرنهچچه يېرىده قۇجۇدىن كهلگهن  نىڭ)« ئۈچ يۈرۈش نومالر توپلىمى »(بىر قهدىمقى مۇندهرىجه 
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 .تىلغا ئېلىنغان ىپالر تهرجىمه قىلغان سانسىكىرىتچه بۇددا نوملىرىهرا

دهسلهپكى . تهرهققى قىلدى ايىتى تېزهۆكۈمرانلىقى دهۋرىده بۇددا دىنى ناهچۈ جهمهتى 

. ىساپالشقان ئىدىهكۇڭزىچى دهپ  ىمهزگىلدىكى خانالر يهنى چۈ جيا ۋه چۈ جيهن ئۆزلىرىن

ايىتى ئىخالسمهن هچۈ ۋېنتهيلهر نا  خان-9 خان چۈ چيهن بىلهن -7ۆكۈمرانالر يهنى هكېيىنكى 

 Ⅶ .ئىخالسمهنلىكى بىلهن داڭ چىقارغان ئىدى بولۇپمۇ چۈ ۋېنتهي. بۇددا مۇرىتلىرى ئىدى

 ماڭغاندا قۇجۇدا تۇرغان ىندىستانغا نوم ئهكىلىش ئۈچۈنه ىپ شۈهنزاڭهئهسىردىكى جۇڭگولۇق را

شۈهنزاڭ تهپسىر قىلغان چاغدا چۈ ۋېنتهي تىزلىنىپ ئولتۇرۇپ . قىلغان ۋه بۇددا نوملىرىنى تهپسىر

 .13○مۇنبهرگه چىقارغان شۈهنزاڭنى

پائالىيهتلهردىن يهنه ئىبادهتخانا ساڭرامالرنى  بۇددا نوملىرىنى تهرجىمه قىلىشتىن باشقا دىنىي

تاش )  يىلالر-439-304(لىق دهۋرىده هپادىشا 16 .قېزىشمۇ بولغانسېلىش ۋه تاش غارالرنى 

تۇيۇق ۋه بېزهكلىكتىكى مىڭ ئۆيلهرمۇ مۇشۇ دهۋرده  .غارالرنى قېزىش يۇقۇرى پهللىگه يهتكهن

سالغانالر ۋه بۇتالرنى ياسىغانالرنى خاتىرىلهش ئۈچۈن تىكلهنگهن  ئىبادهتخانا ۋه ساڭرام. قېزىلغان

  نهچچه ئىبادهتخانا ۋه ساڭرامالر40.  دىنىي قىزغىنلىقىنى ئىپادىلهيدۇجهمهتىنىڭ ئابىدىلهر خان

زورايغانلىقىنىڭ  ئېېسىلزاده جهمهتلهرنىڭ نامى بىلهن ئاتالغانلىقىمۇ ئۇرۇقالرنىڭ تهسىر كۈچىنىڭ

جهمهتلهرنىڭ بۇت  مهلۇم مهنىدىن ئېيتقاندا بۇددا ئىبادهتخانا ساڭراملىرىنىڭ. ئىنكاسى

ئائىلىلهرنىڭ كۈچىنىڭ   بۇددا دىنى كۈچى بىلهن قۇجۇدىكى ئاقسۆڭهكتهكچىسىگه ئايلىنىشى

 .بىرلهشكهنلىكىنىڭ ئىنكاسى

بىزنى قۇجۇلۇقالرنىڭ كىيىم كېچهك تهسۋىرى بىلهن  « شىمالىي سۇاللىلهر تارىخى »

ئاياللىرى قىسقا كۆينهك كىيىپ چېچىنى ئارقىسىغا  ،تهمىنلهپ ”ئهرلهر غۇزچه كىيىنىدۇ

. دهپ خاتىرىلهنگهن)  جىلد قۇجۇ تهزكىرىسى-97تارىخى »  ىمالىي سۇاللىلهر« ش(تۈگىۋالىدۇ“ 

« لياڭنامه (ئۈستىگه تار يهڭلىك چاپان كىيىدۇ“، چېچىنى ئارقىسىغا تاراپ” قورامىغا يهتكهن ئهرلهر

يېقىنقى يىلالردا ئاستانىدىكى قهبرىلهرنى قېزىش جهريانىدا ) قۇجۇ تهزكىرىسى  جىلد-54»

نۇرغۇنلىغان  .ى كىيگهن ئايالالر ۋه چېچىنى چوققىسىغا تۈگىۋالغان ئهرلهر بايقالدىكىيىملهرن يىپهك

پۈتۈكلۈرىده ”كۆزلۈك“ دهپ ئاتالغان  كۆزىگه تۇرپان، كىشىلهر يۈزلىرىگه تور تارتىۋالىدىغان بولۇپ

ىكى ئاسىيا يايالقلىرىد-يىراقتىكى ۋېنگىرىيهدىكى ياۋرو .14○مېتالدىن ياسالغان كۆزهينهك تاقايتتى

بۇ كۆزهينهك ئىشلىتىشنىڭ يايالقتىكى ، ئوخشاش نهرسىلهر تېپىلغان بولۇپ قهبرىلهردىنمۇ مۇشۇنىڭغا

 .مىللهتلهرنىڭ دهپنه مۇراسىمىنىڭ بىر قىسمى ئىكهنلىكىنى چۈشهندۈرىدۇ كۆچمهن چارۋىچى

 كىساۋ فامىلىلىك كىشىلهر ئارىسىدىكى نۇرغۇنلىرى زهرهپشان دهرياسى رايونىدى ئهن ۋه، كاڭ

ئادهتته  بۇ فامىلىلهر، خهنزۇچه تارىخى ماتىريالالردا. سهمهرقهنت بۇخارا ۋه گابداندىن كهلگهن

سودىگهرلهرچه  ئۇالرنىڭ. توققۇز ئۇرۇقى“غا مهنسۇپ” (昭武) سوغدىيانا رايونىدىكى جاۋۇپالرنىڭ

 ئۇالرنىڭ نامىنى ئاسىيا تۈزلهڭلىكىده-چىۋهرلىكى پۈتكۈل ئوتتۇرا ئهسىر مهزگىلىده ياۋرو

ئىچكى قۇرۇقلۇق سودىسىنىڭ  سوغدىيانالىقالر ياۋروپا بىلهن ئاسىيا ئوتتۇرىسىدىكى. چىقىرىۋهتكهن

ىم رول هايىتى مۇهتارقىلىشىدىمۇ نا هر خىل دىنالرنىڭهۋاستىچىسى بولۇش سۈپىتى بىلهن يهنه 

مانى دىنىنى زوروئاستېر دىنى ۋه ، پائال قاتنىشىپ ئۇالر بۇددا نوملىرىنى تهرجىمه قىلىشقا. ئوينىغان
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زوروئاستېر دىنى قۇجۇ ئايمىقى دهۋرىدىال تۇرپانغا تارقالغان .ئوينىغان هل قىلغۇچ رولهتارقىتىشتىمۇ 

پۈتۈكلهرده . ورمۇزد بولسا كېرهكه پۇجۇنخۇتان هيهردىكى ئىال شۇ، بولۇپ

بىرهر بۇ ئۇنۋان بهلكىم زوروئاستېر دىنىنىڭ دىنىي ئىشلىرىغا مهسئۇل  كۆرۈلىدىغان ”سابۇ“ دىگهن

. قىلغان سوغدىيانالىقالر يهنه مانى دىنىنى تارقىتىشتىمۇ ۋاستىچىلىق. كۆرسىتىشى مۈمكىن ئهمهلنى

ۋه قهدىمقى تۈرك  پارفىيه يېزىقى، ئوتتۇرا ئهسىر پارىس يېزىقى، تۇرپاندىن سوغدىيانا يېزىقى

 ۋه ئىككى پارچه يېزىقىنىڭ پارچىسى ئۇندىن باشقا باكتېرىيه، ۆججهتلىرىهيېزىقىدىكى مانى دىنى 

 - 840ۆججهتلىرى هساندىكى مانى دىنى  لېكىن كۆپ. 15○تىلىدىكى پارچىالر بايقالغان Bتوخرى

ئېمپىرىيىسى يىمىرىلىپ تۇرپان رايونىغا كۆچۈپ  يىلى ئۇيغۇرالرنىڭ موڭغۇل ئىگىزلىكىدىكى

 .كهلگهن كهلگهندىن كېيىن مهيدانغا

چارۋىچى مىللهت  رىيىسى يهنه بىر كۆچمهنيىلى موڭغۇل ئىگىزلىكىدىكى ئۇيغۇر ئېمپى -840

، قهبىلىسى غهرپكه كۆچۈپ كۇچا  ئۇيغۇر15مهغلۇپ بولغان . قىرغىزالر تهرىپىدىن تارمار قىلىندى

الدا تۇرپان هكهينىده قۇجۇنى مهركهز قىلغان   يىلنىڭ ئالدى-850، هر ۋه قۇجۇغا كېلىپهقارا شه

ىندا كۆچمهن چارۋىچىلىقتىن ۋاز كېچىپ يېڭى زېم ئۇيغۇرالر. ئويمانلىقىدا دۆلهت قۇردى

ئۇالر جۇڭگو تۈركىستانىنىڭ . ياشاش ئۇسۇلىنى قوبۇل قىلدى ئولتۇراقلىشىپ، قانچىلىققا ئۆتۈپ�دې

 .ىم رول ئوينىدىهايىتى مۇهنا تۈركلىشىش جهريانىدا

 الداهلېكىن بۇددا دىنى تهدرىجى ، بولسىمۇ مانى دىنى داۋاملىق راۋاجالنغان__ بۇرۇنقى دىن 

سوغدىيانا يېزىقىغا ئاساسلىنىپ بىر خىل يېڭى ئېلىپبهلىك  ئۇيغۇرالر. ئۇنىڭ ئورنىنى ئىگهللىدى

ئهسىرنىڭ باشلىرىدىكى  ⅩⅩ .يېزىقنى كېيىن موڭغۇلالر قولالندى بۇ، يېزىقنى ئىجات قىلدى

 كىنىبايقاشالر ئۇيغۇر مهدهنىيىتىنىڭ تۇرپان رايونىدا يۇقۇرى سهۋىيهگه يهتكهنلى ئارخېئولوگىيىلىك

  خىل24(ايىتى نۇرغۇن قوليازمىالر كۆچۈرۈلگهن هئهسىرنىڭ ئاخىرلىرىدا نا Ⅸ .ئىسپاتاليدۇ

  يىلىدىن-981سۇڭ سۇاللىسى ئهلچىسى ۋاڭ يهندى ). ئوخشاش بولمىغان يېزىقتا كۆچۈرۈلگهن

ئۇنىڭدا  قۇجۇنىڭ مول مهزمۇنلۇق مهدهنىي تۇرمۇشى، يىلىغىچه قۇجۇنى زىيارهت قىلغاندا -984

 .ر تهسىر قالدۇرغانچوڭقۇ

بارچۇق ئارت تېكىن ئۆز ئىختىيارلىقى بىلهن  ۆكۈمدارىهيىلى ئىدىقۇت ئۇيغۇر دۆلىتىنىڭ  -1209

ئۇيغۇر ئۆلىمالىرى موڭغۇلالرنىڭ تۇنجى . بولۇپ قالدى ئۇنىڭ ۋاسسالى، چىڭگىزخانغا ئهل بولۇپ

ىرىنى تهشكىللهشكه موڭغۇلالرنىڭ مهمۇرىي باشقۇرۇش ئورگانل تۈركۈمدىكى ئۇستازلىرى بولۇپ

 .قىممهتلىك مۇالزىمهتلهرنى قىلدى هتلهردههياردهملىشىش جه

 :الرهئىزا

  بهت-106 يىلى -1917، ىرتسه ①

 ۋۇجى چېرىكچى بهگدىن ئىبارهت بۇ ئهمهل ۋه ئۇنىڭ كېلىش مهنبهسىنى چاۋاننېسنىڭ ②

 ،ڭ ئهسىرىگىۋالسېۋې ۋه لوئېۋېنى؛ ه ئىزا- 2،  بهت-154،  يىلى-1907، ئهسىرىدىن كۆرۈڭ

 ه ئىزا-63،  بهت-79، يىلى -1979

؛ بهت ۋه تۆۋهندىكى بهتلهردىن كۆرۈڭ -705 توم -2 يىلى -1921، سىتهيىننىڭ ئهسىرى ③

 .بهتلهر  بهتلهر ۋه داۋامىدىكى-571، -542،  يىلى-1928
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يىلى خهنزۇ  -469 ىرىدىكى بىر ئىبادهتخانا خارابىسىدىن بايقىغانهگىرۇنۋېدېل ئىدىقۇت شه ④

فىرانك بىلهن پېللىئوت بۇ  .ۇر�ايىتى مهشهيېزىقىدا ئويۇلغان ئهن جۇغا مۇناسىۋهتلىك خاتىره نا

 .بارغان ئابىدىنى سېلىشتۇرۇپ تهقىق قىلغان تهتقىقات ئېلىپ

بولۇپمۇ « ، ماتىريالالر ىم بىر ماقالىسىدا خهنزۇچه تارىخىه يىلىدىكى مۇ-1907فىرانك  ⑤

مۇناسىۋهتلىك بىر قىسىم قىزىقارلىق  ئهسىردىكى تۇرپانغا Ⅴ شىمالىي سۇاللىلهر تارىخى »دىن

 .تهتقىقات ئېلىپ بارغان ىلىگهن ۋههماتىريالالرنى ئۈزۈنده قىلىپ ئېلىپ شهر

  بهت-75،  يىلى-1984، خوۋ شهننىڭ ئهسىرى ⑥

 . بهتلهر-87 -81،  يىلى-1988، گۇاڭدانىڭ ئهسىرى جاڭ ⑦

 بهت -1963، دابۇسنىڭ ئهسىرى ⑧

 . يىلى-1982، رۇنىڭ ئهسىرىتاڭ چاڭ ⑨

 .بهتلهر -74 -52 ، يىلى-1984، خوۋ شهننىڭ ئهسىرى ⑩

 .بهت -668،  باپ-19،  توم-2 يىلى -1928سىتهيىننىڭ ئهسىرى  11○

 . بهت-33،  توم-2،  يىلالر-1987 -1981تۇرپان تېكىستلىرى »  » 12○

 - 1992ڭ ئهسىرى يهنه لىتۋىنىسكىنى؛  باپ- 1،  يىلى-1959، لىنىڭ ئهسىرى خۇي 13○

 .باپىغا قاراڭ -18، يىلى

تۇرپان  » ؛ بهت-670،  باپ-19،  توم-2،  يىلى-1928، سىتهيىننىڭ ئهسىرى 14○

يهنه  . بهت ۋه داۋامىدىكى بهتلهر-61،  توم-2،  يىلالر-1987 -1981تېكىستلىرى » 

  يىلى-1992لىتۋىنىسكىنىڭ ئهسىرى 

  يىلى-1992تۋىنىسكىنىڭ ئهسىرى لى ، يىلى-1987، لىن ۋۇلىننىڭ ئهسىرى 15○

ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ مهدهنىيهت  >> تهرىپىدىن تۈزۈلگهن ب د ت پهن مهدهنىيهت مائارىپ تهشكىالتى

  . تومىدىن تهرجىمه قىلىندى- 3ئهسهرنىڭ  ناملىق << تارىخى
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  ئوتتۇرا ئاسىيا مهدىنيهت تارىخى

 ياۋۇز: بوستانغا يوللىغۇچى

L. R. قىزالسوۋ  

  

  شىمالدىكى كۆچمهن چارۋىچى مىللهتلهر

 

  

شهرقته ، غهرپته كاسپىي دېڭىزىدىن، يىلنامىسىنىڭ دهسلهپكى بهش ئهسىرىده مىالدىيه

ياشىغان   ئاسىيا يايالقلىرىدا خىلمۇ خىل قهبىلىلهر-سهددىچىن سېپىلىغىچه بولغان ياۋرو  جۇڭگونىڭ

قهبىلىلهر يېرىم  نۇرغۇنلىغان. ر ئىدىئۇالرنىڭ زور كۆپ قىسمى كۆچمهن چارۋىچى خهلقله، بولۇپ

قانچىلىق �چارۋا بېقىش ۋه دې يهنه بهزى بىرقىسىم قهبىلىلهر، الهتته تۇرىۋاتقان بولۇپهكۆچمهن 

. قانالرمۇ بار ئىدى�شۇغۇللىنىدىغان دې يهنه كاال باقمىچىلىقى بىلهن، بىلهن شۇغۇللىناتتى

يايالقتىكى ، ىت كهلتۈرۈپ چىقارغان بولۇپهجۇغراپىيىلىك مۇ هتتىكى بۇ پهرقلهرنىهئىقتىسادى جه

پهرق ، چوڭ دهرياالر ۋه كۆللهر بويىدىكى بوستانلىقالرغا سوزۇلغان بولۇپ قۇرغاق ئىگىز رايونالردىن

 .ئىدى ايىتى زورهنا

مىللهتلهرنىڭ ئهڭ  بولۇپمۇ خهنزۇچه ماتىريالالر بىزنى يايالقتا ياشىغان بۇ، يازما يادىكارلىقالر

مىالدىيهنىڭ دهسلهپكى بهش  ئهپسۇسلىنارلىقى شۇكى.  بىلهن تهمىنلهيدۇتهپسىلىي خاتىرىلىرى

تهپسىلى ئارخېئولوگىيىلىك قېزىش  ئهسىرىگه تهئهللۇق بولغان قهدىمقى قهبرىلهرنىڭ تېخى

ىچقانداق يازما ماتىرياللىرىنىڭ هئۆزىنىڭ  بولۇپمۇ ئۇالرنىڭ، تهكشۈرۈش ئېلىپ بېرىلمىغانلىقى

 .بولماسلىقىدۇر

 كلهركانگىيهلى

 « ئاۋېستا »دىكى(رايوننىڭ غهربىدىكى ئهڭ كهڭ ۋه ئهڭ مۇقىم بولغان دۆلهت كانگىيهدۇر  بۇ

قارىشىچه  بهزى ئالىمالرنىڭ). قهدىمقى كانگا ياكى خهنزۇ مهنبهلىرىده تىلغا ئېلىنغان كانگىيه 

ۋه ئوتتۇرا ئېقىمى  كانگىيه دۆلىتى قهدىمده كانگا دهرياسى دهپ ئاتالغان سىر دهرياسىنىڭ يۇقۇرى

مهزگىللهرده كانگىيه  دهسلهپكى. ئېقىمى ئارىلىقىدىكى بوستانلىقالرنى مهركهز قىلغانىكهن①

، دهريا جىلغىسىغىچه يهتكهن بولۇپ ىر رايونى ۋه زهرهپشانهوقۇقى ماۋرائۇننههۆكۈمرانلىرىنىڭ ه

دىكى ئهڭ چوڭى بۇنىڭ ئىچى، دۆلهتلىرى بولغان ئۇنىڭدىن باشقا يهنه شىمالدا بىر قىسىم بېقىندى

ئهسىرده ئۇنىڭ ئىسمى ئاالن دهپ  Ⅱ ئاساسالنغاندا خهنزۇچه ماتىريالالرغا. ئائورسى ئىدى

ئاالن كاسپىي دېڭىزى بىلهن ئارال . كانگىيهگه تهۋه بولغان② ئۆزگهرتىلگهن بولسىمۇ لېكىن يهنىال

 .ئىدى دېڭىزىنىڭ ئارىلىقىدا

سارماتىئانالر ۋه  نىڭ ئارىسىدا ياشايدىغانۋولگا دهرياسىنىڭ تۆۋهن ئېقىمى بىلهن ئارال دېڭىزى

ئۇ ئاساسلىقى ئىران تىلىدا  . ئاالن دهپ ئاتالغان-هربىي سىياسىي ئىتتىپاقى ئائورسى هئاالنالرنىڭ 

خهنزۇچه تارىخى ماتىريالالرغا . تاپقان سۆزلىشىدىغان يېرىم كۆچمهن چارۋىچى خهلقلهردىن تهشكىل

 كېچهكلىرى كانگىيهلىكلهرنىڭكى بىلهن -كىيىم   ۋه ئادهتلىرى- ئۇالرنىڭ ئۆرپ ، ئاساسالنغاندا
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اۋاسى هئۇالرنىڭ دۆلىتىنىڭ . يۈز مىڭدىن ئېشىپ كهتكهن ئوقياچى چهۋهندازلىرى، ئوخشاش بولۇپ

 Ⅵ .(  بهت-539« كېيىنكى خهننامه » (ئۆسىدۇ  ئاق ئوت كۆپ، قارىغاي، مۆتىدىل

ىكى ئاالن رايونىنىڭ نامى سوغدىيانا دهپ ئائورسىد، ئاساسالنغاندا ئهسىردىكى تارىخى ماتىريالالرغا

). ئهسىردهⅡ مىالدىيه(ۇنالر تهرىپىدىن ئىگهللهنگهن هئاسىيادىن كهلگهن  ئوتتۇرا، ئۆزگهرتىلىپ

سۇالتالر بىلهن سودا هالىلهر دهسلهپته يهرلىك مههبۇ دۆلهتتىكى ئا، ئاساسالنغاندا خاتىرىلهرگه

 سۇالتلىرىنى تهقدىمه ئهۋهتىپ يهرلىك مه يىلى بۇ دۆلهت جۇڭگوغا ئهلچى-564، بولۇپ قىلغان

 .قىلغان

گهرچه يېرىم ، ئېيتقاندا پهرغانىنىڭ غهربىي شىمالىغا جايالشقان كانگىيهنىڭ ئۆزىگه نىسبهتهن

خاتىرىلهرگه ، كۆپ بولسىمۇ كۆچمهن چارۋىچىلىق بىلهن شۇغۇللىنىدىغان چارۋىچى مىللهتلهر

ۈنهرۋهنچىلىك هقانچىلىق ۋه �كىشىلهر دې قىسىمئاساسالنغاندا ئىران تىلىدا سۆزلىشىدىغان كۆپ 

هر هشه، يهردىكى خهلقلهر ئولتۇراق تۇرمۇش كهچۈرۈپ ئېيتىشالرغا قارىغاندا بۇ. بىلهن شۇغۇلالنغان

لېكىن ئهسلىدىكى ، باقىدىغان چارۋىسى بولغان بولسىمۇ تېرىلغۇ يېرى ۋه، بازارالرنى قۇرغان

 تارىخى ماتىريالالردا ئېيتىلىشىچه مىالدىيهدىن بۇرۇنقى. قارام بولغان ۇنالرغاههممىسى هيهرلهرنىڭ 

Ⅰ اكىمىيهت تالىشىشى تۈپهيلىدىن كۈچى هۆكۈمران سىنىپلىرىنىڭ هۇنالرنىڭ ه ،ئهسىرده

مىالدىيهدىن بۇرۇنقى ، قۇتىئۇش(ۇن تهڭرىقۇتى چىچى هئىسيان كۆتۈرگهن بىر ، كهتكهن ئاجىزالپ

 Ⅴ .ىنىپ تۇرغان ۋه شۇ يهرده ئۆلتۈرۈلگهنلهقىسقا مۇددهت كانگىيهده پانا) يىلالر -36 -56

ئهسىرده  Ⅵ لېكىن بىز، ئهسىردىكى تارىخى ماتىريالالردا كانگىيه يهنىال تىلغا ئېلىنغان بولسىمۇ

ماتىريالالردا  ئۇنىڭ تىلغا ئېلىنماي بهش كىچىك خانلىقنىڭ تىلغا ئېلىنغانلىقىنى ۋه تارىخى

 .③بايقايمىز هكىتلهنگهنلىكىنىئۇالرنىڭ ” كانگىيهنىڭ بۇرۇنقى ئورنىدا “ دهپ ت

 ۇنالره

يازغۇچى دىئونسىئۇس ۋه پىتولىمى  يۇنانلىق، ئهسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرى ۋه ئاخىرلىرىدا Ⅱ مىالدىيه

ۇنالر هكاسپىئانالر “نى تىلغا ئالغان بايانىدا  كاسپىي دېڭىزى بويىدىكى ” سىكتىئانالر بىلهن

ۇن دۆلىتى هىرده بىرلىككه كهلگهن قۇدرهتلىك ئهس Ⅰ دىگۈدهك ئىلمىي ماتىريالالردا دائىم. كۆرۈنگهن

ۇنالر دهل ياۋروپالىقالرنىڭ نهزىرى چۈشكهن هكۆچكهن بىر تارماق  پارچىالنغان چاغدا غهرپكه

 ⅩⅧ بۇ قاراش كهسكىن رىقابهتكه دۇچ كېلىپ. دهپ قارىشىدۇ ۇنالرنىڭ دهل ئۆزى شۇه

رىم تارىخچىسى ئاممىئانۇس . دىزادىال تۈگىمىگهن بىر تېما بولۇپ قال ئهسىردىن بۇيان مۇنازىره

 ۇنالردىن ئىبارهت ” بۇ ياۋايى مىللهتنىڭ قهلبىدهه، خاتىرىلىرىگه ئاساسالنغاندا مارسېللىنۇسنىڭ

توختىماي  ئۇالر، هۋهس بولۇپه تاالشتهك كونتىرول قىلغۇسىز -باشقىالرنىڭ بايلىقلىرىنى بۇالپ 

، ۋه قىرغىن قىلىپ  تاالپ-هرنى بۇالپئىلگىرىلهش يولىدا ئهتراپتىكى مىللهتل، ئالغا ئىلگىرىلهپ

كۆپ قىسمى ئارال  ئاالنالر مهغلۇپ بولغاندىن كېيىن ئۇالرنىڭ. ئاالنالرنىڭ يېرىگه كهلگهن“

شىمالىي كاۋكاز رايونلىرىغا قېچىپ  دېڭىزى رايونى ۋه ۋولگا دهرياسىنىڭ تۆۋهن ئېقىمى رايونلىرىدىن

ۇنالرنىڭ هئاالنالرنىڭ قوشۇنى ، قېلىپبولۇپ  ۇنالرغا قارامهلېكىن ئۇالر شۇ يهردىمۇ . كهلگهن

ئهسىرلهرده كاۋكاز  Ⅳ ۋه Ⅲ تارىخشۇناسنىڭ ئهسىرىده ئهرمىنىيهلىك. قوشۇنىغا قوشۇۋېتىلگهن

ۇنالر بىلهن بولغان بىر قىسىم هكېيىنكى مهزگىللهردىكى  هر مىللهت خهلقىنىڭهرايونىدىكى 
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 .خاتىرىلهنگهن كۈرهشلىرىگه ئائىت يىپ ئۇچلىرى

Ⅳ  مىللهتلهرنى بىرلىككه  ۇنالر زور تۈركۈمدىكى كۆچمهن چارۋىچىه يىللىرىدا -70ئهسىرنىڭ

 يىلى ياۋروپاغا -375ۋه مىالدىيه  كهلتۈرۈپ بىر قۇدرهتلىك قهبىلىلهر ئىتتىپاقىنى تهشكىل قىلدى

ۇنالرنىڭ بۇ قېتىمقى هئاممىئانۇس مارسېللىنۇس  .④ۇجۇم قىلدىهبېسىپ كىرىپ شهرقىي گوتالرغا 

، ىچنىمىدىن غېمى يوق بولۇپهبۇ ياۋايى مىللهتنىڭ  ” .ى مۇنداق تهسۋىرلهيدۇتاجاۋۇزچىلىقىن

ئۇالر ئهتراپتىكى ،  تاالش ئىشتىياقى يېنىپ تۇراتتى-بايلىقىنى بۇالپ قهلبىده پهقهت باشقىالرنىڭ

ۇنالرنىڭ ه. “⑤..... ئۆزلىرىنىڭ قانلىق يولىنى ئاچتى ، تاالپ ۋه قىرىپ -مىللهتلهرنى بۇالپ

 ئاممىئانۇس مارسېللىنۇسنىڭ خاتىرىسىگه. زلهشكهنلىكى بىزگه مهلۇم ئهمهسسۆ قانداق تىلدا

. قهبىله ئىدى ىچقاچان كۆرۈلۈپ باقمىغان “ يېڭى بىرهئاساسالنغاندا ئۇالر” قهدىمقى ئهسهرلهرده 

الدا هبايانلىرى ئېغىر  ۇنالر توغرىسىدىكىهئۇنىڭ ، ۇنالرنىڭ ئهشهددى رهقىبى بولغاچقاهلېكىن ئۇ 

ۇنالر قوشۇنىنىڭ ه، ئۇچىغا ئاساسهن بىز ئۇ تهمىنلىگهن يىپ، لېكىن. ىلىككه ئىگهبىرتهرهپلىم

دىت شهكىللهندۈرگهنلىكىنى قىياس هكۈچلۈك ته كهم ئىكهنلىكىنى ۋههتهشكىلى تۈزۈلمىسىنىڭ مۇسته

ىچقانداق كۈچ ئۇالرنىڭ ئىلگىرىلىشىنى هغهلىبه قىلغاچقا  بۇ قوشۇن قىلغانال ئۇرۇشلىرىدا. قىالاليمىز

 .لمىغانتوسا

ۇنالرغا ئوخشاش بىر هۇنالرنىڭمۇ ئوتتۇرا ئاسىيادىكى هغهرپتىكى ، ئاساسالنغاندا پهرهزلهرگه

مىڭ ۋه ، يۈز، ئۆزلىرىنى ئون، هربىي ۋه مهمۇرىي سېستىمىسى بولۇپهئېنىق بولغان  يۈرۈش

 .ئىدى ۆكۈمرانلىرى بارهبۇ چهۋهنداز مىللهتنىڭ دهرىجىگه ئايرىلغان ، بويىچه تهشكىللىگهن تۈمهن

) مارسېللىنۇسنىڭ بايانى ئاممىئانۇس(هتلىشىش ئۈچۈن يىغىلغان چاغدا �ىم ئىشالرنى مهسلىهئۇالر مۇ

ئۇالرنىڭ دۆلىتىده تېرىلغۇ يهر يوق  ...... هممىسى بىر ئورتاق تېما ئۈستىده پىكىر ئالماشتۇراتتىه

، نىڭ مۇقىم تۇرالغۇسىئۇالر. دهستىنى تۇتۇپ باقمىغان ئىدى هتتا بىرهر ئادهممۇ ساپاننىڭه، بولۇپ

ياكى بىرهر ئولتۇراق تۇرمۇش ، ئېچىش پائالىيهتلىرىمۇ يوق ئىدى كۆڭۈل، ئوچاقلىرى يوق بولۇپ

جېنىدىن تويغان كىشىلهردهك ، بىر يهردىن يهنه بىر يهرگه كۆچۈپ يۈرهتتى ،ئۇسۇلىنى قولالنماي

 ارۋىنىڭه؛ ۈستىده بوالتتىارۋىنىڭ ئهئۇالرنىڭ پۈتۈن تۇرمۇشى ، زادىال ئايرىلمايتتى ارۋىسىدىنه

 -بىلهن ئهر ئهرلىرى، ايىتى سهت كىيىملهرنى تىكىپ بېرهتتىهئۈستىده ئۇالرنىڭ ئاياللىرى ئۇالرغا نا

ئۇالرنىڭ كېيىنكى  ئهگهر. باال تۇغاتتى ۋه ئۇالرنى شۇ يهرده چوڭ قىالتتى، خوتۇنچىلىق قىلىپ

، ېرهلهيدىغان بىرهرسىمۇ چىقمايدۇب ئهۋالتلىرىدىن سورىسىڭىز ئۆزلىرىنىڭ نهدىن كهلگهنلىكىنى دهپ

تۇغۇلغان يېرى تۇرىۋاتقان ، يهرده تۇرغان بولسا چۈنكى ئۇ ئاپىسىنىڭ قۇچىقىدا تۇرغان چاغدا بىر

...... ئۇالر چوڭ بولغان يهرلهر تېخىمۇ يىراقتا بوالتتى ، بوالتتى ايىتى يىراقتا قالغانهيېرىدىن نا

چاشقان تېرىلىرىدىن تىكىلگهن كىيىملهرنى ياكى ، رهختلهردىن كىيىم كىيهتتى ئۇالر كاناپ

ئۇالر بىر خىل يۇمۇالق تۇماق .... ئۆيىده ۋه سىرتتا ئوخشاش كىيىم كىيهتتى  ،كىيهتتى

 ئۇالرنىڭ قېلىپسىز؛ چۇپۇرلۇق پۇتلىرىنى قوي تېرىسى ئارقىلىق ئاسرايتتى، بولۇپ كىيىدىغان

 .⑥تىكىلگهن ئاياقلىرى ئۇالرنىڭ تېز مېڭىشىغا يار بهرمهيتتى

. الهتته ياشىدىهئۈزۈلمهي داۋامالشقان ئۇرۇش ۋه توختىماي كۆچۈپ يۈرۈشتهك  ۇنالرهغهرپتىكى 

 .ئوتتۇرا ياۋروپاغا يېتىپ بارغاندىن كېيىن پاننونىيهده ئولتۇراقلىشىپ قالدى لېكىن ئۇالر
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Ⅳ  ا ئاسىياد ۇنالر ياكى ئېفتالىتالر ئوتتۇراهئاتالمىش ئاق ،  يىللىرىنىڭ باشلىرىدا-50ئهسىرنىڭ

ئارال دېڭىزى  بىرقانچه ئالىم ئۇالرنىڭ ئىران تىلىدا سۆزلىشىدىغانلىقىغا ۋه. پهيدا بولدى

يېرىم كۆچمهن چارۋىچى  بۇ ئۇرۇشقاق. رايونلىرىدىن جهنۇپقا كۆچۈپ كهلگهنلىككىگه ئىشىنىشىدۇ

شقا  تاالڭ قىلى-شىمالىي قىسمىنى بۇالڭ ىندىستاننىڭههتتا همىللهت ئىراندىكى ساسانىالر خانلىقى 

سىر . بىرنهچچه ئۇششاق خانلىقالرنى قۇردى ىندىستانداهئۇالر ئوتتۇرا ئاسىيا ۋه . قاتناشقان

الىلهر ئولتۇراق ههر بازارالر ۋه ئاهبۇرۇن ئولتۇرغان شه دهرياسىنىڭ تۆۋهن ئېقىمى رايونلىرىدا ئۇالر

  .رايونلىرى بايقالدى

 سىيانپىالر

مهغلۇپ قىلىنىپ قېچىپ  نلىرى تهرىپىدىنۆكۈمرانلىرى جۇڭگو قوشۇهۇن ه يىلى -91مىالدىيه 

ۇنالردىن قېلىپ قالغان ه، كهلدى كهتكهچكه يېڭى بىر مىللهت سىيانپىالر ئۇالرنىڭ يېرىگه كۆچۈپ

شۇنىڭ بىلهن سىيانپىالر تهدرىجى ، ئاتاشتى اله ئۆزلىرىنى سىيانپى دهپه نهچچه مىڭ تۈتۈن ئا100

 .(بهت -650 « « كېيىنكى خهننامه(قۇدرهت تېپىشقا باشلىدى 

) خېيلۇڭجياڭ دهرياسى( دهرياسى  سىيانپىالر ئامۇر، خهنزۇچه تارىخى ماتىريالالرغا ئاساسالنغاندا

 ئادىتى -ئۇالرنىڭ تىلى ۋه ئۆرپ ،بويىدىكى تاغ ئورمانلىقالردا بارلىققا كهلگهن بولۇپ

للىرىده ئهتىياز مهزگى، چېچىنى چۈشۈرۈپ پهقهت توي قىلىشتىن بۇرۇن. ئوغانالرنىڭكىگه ئوخشايتتى

سىيانپىالرنىڭ . كېيىنال ئاندىن توي قىلغان بوالتتى زىياپهت ئاخىرالشقاندىن، دهريا بويىغا يىغىلىپ

ئۇالر ئوقيانى ، ايۋانلىرى بولۇپهئوخشىمايدىغان بىرنهچچه  ئوتتۇرا تۈزلهڭتىكىلهرنىڭكىگه

پ چىقىدىغان تۈلكه ۋه تىيىن تېرىلىرى كۆ، ئۇالرنىڭ يېرىدىن يهنه بۇلغۇن .مۈڭگۈزدىن ياسايتتى

سىيانپىالرنىڭ  تارىخى ماتىريالالردىمۇ. ۇر ئىدى�تېرىلىرىنىڭ يۇمشاقلىقى بىلهن ئالهمگه مهش بولۇپ

قارىغاندا ئۇالرمۇ دائىم  ئېيتىشالرغا، ئۆچكه ۋه ئات باقىدىغانلىقى تىلغا ئېلىنغان، قوي، كاال

 .تۇرغان ايۋانلىرى ۋه ئاتالرنى بۇلىشىپهدىگۈدهك ئۆزئارا ئۆي 

 :مۇنداق دىگهن هققىدههىنىڭ بىر مۇشاۋۇرى سىيانپىالر ه يىلى جۇڭگو پادىشا-177مىالدىيه 

ئهسلى زېمىنىنى ئىشغال  ۇنالرنىڭهسىيانپىالر قۇدرهت تاپتى ۋه ، ۇنالر قېچىپ كهتكهندىن كېيىنه

قۇدرىتى ۋه ئهقىل پاراسىتى  ئهمهلىي كۈچ،  مىڭ كىشىلىك قوشۇنغا ئىگه بولدى100، قىلىپ

 پهرمانالرنىڭ -قانۇن، بولمىغانلىقى تىگه ئۆتكهل قوۋۇقالرنى باشقۇرۇش چىڭئۇنىڭ ئۈس. ئاشتى

ئالىي سۈپهتلىك تۆمۈر ئهسۋاپالرنىڭ ، مېتالالر ئوبدان تاۋالنغان، مۇكهممهل بولمىغانلىقى سهۋهپلىك

جىنايهت ئۆتكۈزۈپ قاچقان خهنلىكلهر ئۇالرغا ، كهتتى هممىسى سىيانپىالرنىڭ قولىغا ئۆتۈپه

جهڭ ئاتلىرىنىڭ ، ئۇالر قورال ياراقلىرىنىڭ ئۆتكۈرلىكى شۇنىڭ ئۈچۈن، هتچى بولدى�مهسلى

 ( بهت-661« كېيىنكى خهننامه » . (ئېشىپ كهتتى ۇنالردىنههتته هئۇچقۇرلىقى جه

بهر هسىيانپىالرنىڭ ئارىسىدىن بىر دانا ره، )يىلالر -148 -146مىالدىيه (خهن خۇهندى دهۋرىده 

ئۇ بارلىق كىشىلهرنى ئۆزىنىڭ نوپۇزىغا . ۇهي ئىدىتان شىخ ئۇنىڭ ئىسمى، يېتىشىپ چىقتى

 - 155ايىتى زور ئهسكىرى كۈچ توپالپ مىالدىيه هنا، پهرمانالرنى تۈزۈپ – قانۇن، بويسۇندۇرۇپ

 .ۇنالرنى مهغلۇپ قىلدىه يىلى شىمالىي

جهنۇپتا چېگرا بويىدىكى . بېقىنىدۇ شهرقىي ۋه غهربىي قىسىمنىڭ ئاقساقاللىرى ئۇنىڭغا كېلىپ
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شهرقته ، شىمالدا تۇراالرغا قارشىلىق كۆرسىتىدۇ ، تاالڭ ئېلىپ بارىدۇ–تلهرگه قارىتا بۇالڭ ۋىاليه

ۇنالرنىڭ ئهسلىدىكى زېمىنىنى ه، ۇجۇم قىلىپهئۇيسۇنالرغا  غهرپته، فۈيۈكلهرنى چېكىندۈرىدۇ

،  مىڭ چاقىرىمدىن ئوشۇق بولۇپ14ئۇنىڭ زېمىنى شهرقتىن غهرپكه  .پۈتۈنلهي ئىشغال قىلىدۇ

« كېيىنكى خهننامه » . ( سازلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ-كۆل، دهرياالر -لىغان تاغنۇرغۇن

 (بهت -657

شىمالدا ، ئۇيسۇنالرغىچه سىيانپىالرنىڭ زېمىنى كېڭهيگهنده غهرپته ئىلى دهريا ۋادىسىدا ياشايدىغان

 ئهتراپى ۋه بالقاش كۆلىنىڭ يېقىن يهنسهي دهرياسىنىڭ يۇقۇرى ۋه ئوتتۇرا ئېقىمى ۋه، ئالتاي تېغى

 .قهبىلىلهر ئىتتىپاقىغىچه يهتكهن ئۇنىڭ غهربىدىكى رايونالرنى ئىگهللهپ ياتقان تۇرا

دهۋرىدىكىگه سېلىشتۇرغاندا ئوتتۇرا ئاسىيا مهدهنىيىتى  ۇن دۆلىتىهبۇرۇنقى ، سىيانپىالر دهۋرىده

نۇرغۇنلىغان ۆكۈمرانلىقى دهۋرىدىكى هۇنالرنىڭ ه. چېكىنىپ كهتكهن خاراپلىشىپ جهمىيهت ئارقىغا

ۈنهرۋهنچىلىك هقول ، الىلهر ئولتۇراق نۇقتىلىرى خاراپلىشىپهبازارالر ۋه ئا هرهگۈللهنگهن شه

 ئهڭ بولمىغاندىمۇ سىيانپىالر توغرىسىدىكى( يېزا ئىگىلىك مهركهزلىرى غايىپ بولغان  ،چېكىنىپ

 .( بايانالردا بۇالر تىلغا ئېلىنمىغان

ئۇالرنىڭ تهڭرىقۇتى تهڭرىنىڭ ئوغلى دهپ ئاتىلىپ خهن  ،دهۇنالر ئومۇمىيۈزلۈك گۈللهنگهن دهۋرلهره

جۇڭگو تارىخچىلىرىمۇ ئۇالرنىڭ دۆلهت . ئوخشاش ئورۇندا تۇرغان لىرى بىلهنهسۇاللىسىنىڭ پادىشا

. تهرهپلهردىن جۇڭگو بىلهن ئوخشاش ئورۇندا تۇرغانلىقىنى ئېتىراپ قىلىدۇ وقۇقهكۈچى ۋه 

 ىلهرگه ئاساسالنغاندا خۇهندى خان ئهلچى ئهۋهتىپ تانگۈللهنگهن چاغدىدىكى خاتىر سىيانپىالر

 لېكىن تان، هم ئۇنىڭ بىلهن قۇدىالشماقچى بولغان بولسىمۇهشىخۇهينى خان دهپ بېكىتكهن 

 .شىخۇهي قوبۇل قىلمىغان

تارىخى سىيانپىالرنىڭ چېگرا ) يىلالر -220 -24مىالدىيه (خهن سۇاللىسىنىڭ ) كېيىنكى(شهرقى 

هققىدىكى خاتىره ۋه ئاغرىنىش بىلهن هكىرگهنلىكى  تېرىتورىيىسىگه بېسىپرايونالرغا ۋه جۇڭگونىڭ 

الىلهرنىڭ ئهسىر هقىرغىنچىلىق ۋه زور تۈركۈمدىكى ئا، تاالڭ -بۇ رايونالر بۇالڭ. تولۇپ كهتكهن

تارىخى ماتىرياالرنىڭ بىرىده بۇ خىل ، كهتكهن بولۇپ ئېلىنىشى بىلهن خاراپلىشىپ

 :دهپ چۈشهندۈرۈلگهن تاجاۋۇزچىلىقنىڭ سهۋهبى مۇنداق

 كۈنگه ئېشىپ بېرىۋاتقان -كۈندىن چارۋىچىلىق ۋه ئوۋچىلىق ئىشلىرى ئۇالرنىڭ، قانچىلىق�دې

، شىخۇهي ئۆزى بىۋاسته چارالشقا چىقىپ تان. تىياجىنى قاندۇرالمىدى� ئىچمهك ئې-يىمهك

سۈيى جىمجىت ئۇنىڭ . سوزۇلۇپ ياتقانلىقىنى كۆردى ۋۇخۇچىن دهرياسىنىڭ بىرنهچچه يۈز چاقىرىم

ئاڭالشالرغا قارىغاندا ۋوالر . كۆپ بولسىمۇ تۇتقىلى بولمايتتى ئۇنىڭدا بېلىق، بولۇپ تېز ئاقمايتتى

، ۇجۇم قىلىپهشۇڭا لهشكهر تارتىپ شهرقتىكى ۋو خانلىقىغا ، ىر ئىكهنهما تور يېيىپ بېلىق تۇتۇشقا

 رياسى بويىغا كۆچۈرۈپئۇالرنى ۋۇخۇچىن ده، الىسىنى تۇتقۇن قىلدىهئوشۇق ئا مىڭ ئۆيلۈكتىن

يارلىق  ئولتۇراقالشتۇرۇپ بېلىق تۇتۇش ئارقىلىق كهم ئاشلىقنىڭ ئورنىنى تولدۇرۇش توغرىسىدا

 ( بهت-665« كېيىنكى خهننامه » . (چۈشۈردى

ۈنهرۋهنچىلىك بىلهن شۇغۇللىنىشنى هقانچىلىق ياكى قول �هتتا دېه ايىتى ئېنىقكى سىيانپىالرهنا

 .⑦قويمىغان ئويالپمۇ
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ئۇالر بارلىق . يوق نپىالرنىڭ غهرپ ۋه شىمالغا كېڭهيگهنلىكىنى چۈشهندۈرىدىغان ئىسپاتسىيا

 يىلى -220مىالدىيه . قاراتقان تىرىشچانلىقىنى جهنۇپقا يهنى شىمالىي جۇڭگودىكى باي رايونالرغا

سىيانپىالر باشقا كۆچمهن چارۋىچى  ،ۆكۈمرانلىقى ئاخىرالشقان چاغداهشهرقىي خهن سۇاللىسىنىڭ 

، ئىلگىرىلهپ لياۋخې دهرياسى ۋادىسىغىچه بارغان تلهرنىڭ قوشۇنلىرى بىلهن بىرلىكته ئالغامىلله

هتتا گهنسۇ ۋه چىڭخهيگه كۆچۈپ ه) مهنبهلىرىدىكى ئازاالر تىبهت( ئۇالرنىڭ بهزى قهبىلىلىرى 

تۈمهنلىگهن سىيانپىالر ئوتتۇرا تۈزلهڭلىك ۋه ، ئاخىرلىرىدا ئهسىرنىڭ Ⅲ مىالدىيه. كهلگهن

ئۇالرنىڭ . رايونلىرىدىكى باشقا جايالردا ئولتۇراقلىشىپ بولغان ئىدى ىڭ ئىچكىرىجۇڭگون

 .توغبات ۋه يۈۋېن ئىدى، چوڭ توپ مۇرۇڭ ئارىسىدىكى ئهڭ

 اكىمىيهتلهره جۇڭگونىڭ شىمالىدىكى كۆچمهن چارۋىچى

شىمالىي جۇڭگودا  هربىي كۈچكه ئىگه بولغاچقاهبۇ كۆچمهن چارۋىچى مىللهتلهر قۇدرهتلىك 

هرقايسى هجۇڭگودا قۇرغان  سىيانپىالر شىمالىي. ۆزلىرىنىڭ بىرقىسىم خانلىقلىرىنى قۇرۇپ چىقتىئ

 - 534 -386مىالدىيه (شىمالىي ۋېي  بىرى توغبات گۇي قۇرغانهخانلىقالر ئىچىده توغباتالرنىڭ ره

ئاساسالنغاندا توغبات گۇي ”ئاۋامنى  تارىخى ماتىريالالرغا. ئهڭ قۇدرهتلىك ئىدى) يىلالر

شىمالىي ۋېي خانلىقىدا ياشىغان سىيانپىالر تېز  .“مىيهت بهرگهنهقانچىلىققا ئه�دې، ندۇرۇپالاله

قۇلالرغا ئىگىدارچىلىق قىلىش جهمىيىتىدىن بىر خىل  سۈرئهتته ئائىله باشلىقى تۈزۈمىدىكى

 .⑧كېيىنچه خهنزۇالرغا ئاسمىالتسىيه بولۇپ كهتكهن ئۇالر. فېئوداللىق تۈزۈمگه ئۆتكهن

تارىخى ماتىريالالرغا ئاساسالنغاندا ”ئۇيسۇنالرنىڭ غهربىي  نىڭ ياپبان دۆلىتىۇنالرهكېيىنكى 

ۇن تهڭرىقۇتىغا تهۋه رايونالرنىڭ هبۇ شىمالىي ، بولۇپ) تارباغاتاي ۋىاليىتىده ازىرقىه(شىمالىدا“

القىپ هۇن تهڭرىقۇتى غهرپكه كۆچۈپ تاغالردىن ه يىلى شىمالىي -93مىالدىيه . ئىدى بىرسى

 : بارىدىغان چاغداكانگىيهگه ئۆتۈپ

كېتهلمىگهچكه كۈسهننىڭ شىمالىدا ماكانلىشىپ  تېنى ئاجىزالر،  سىالق-ئاغرىق،  چۈرى-قېرى

 مىڭدىن 200الىسى هئا، چاقىرىم كېلىدۇ بۇ جاينىڭ چوڭلۇقى نهچچه مىڭ. قالدى

 ،ئوخشايدۇ) تۈركى تىلدا سۆزلىشىدىغان قهبىله) ئادىتى تىلى قاڭقىلالرنىڭكىگه....... ئاشىدۇ 

، بېشىغا يىلىم چاپىدۇ، قېشى بىلهن تهڭ قىلىپ قىرقىتىدۇ چېچىنى، لېكىن ئۇالر غۇزالردىن پاكىز

« . (ئېغىز چايقاپ ئاندىن غىزا يهيدۇ، كۈنده ئۈچ قېتىم يۇيۇنىدۇ .چاچلىرى پارقىراپ تۇرىدۇ

  ) به-430تارىخى  شىمالىي سۇاللىلهر

 جۇجانالر

 :يىلى -449دىيه مىال. ياپبانالر جۇجانالر بىلهن ئۇرۇش قىلغان

يهنه دۆلىتىمىزده  ئۇالر. ..... ىرگهرنى قوشۇپ ماڭدۇردى�ئۇالر ئوردىغا ئهلچى ئهۋهتتى ۋه بىر سې

 يامغۇر -بىرنهچچه كۈن قار ىرگهر�سې،  تاالڭغا كهلگهنده-جۇجانالر بۇالڭ، ىرگهرلهر بار�كاتتا سې

 قىسىم 3- 2وندىن جۇجانالرنىڭ ئ ،كۆزنى ئاچقىلى بولمايدىغان بوران چىقىرىپ، ياغدۇرۇپ

كېيىن داۋاملىق ئهلچى ئهۋهتىپ ئولپان  شۇنىڭدىن. .... دىيىشتى، ئادىمىنى مۇزلىتىپ ئۆلتۈرگهن

 (بهت -431«شىمالىي سۇاللىلهر تارىخى» . (تاپشۇردى⑨

كىشىلهرگه  ئهسىرنىڭ ئاخىرلىرىدىن باشالپ مۇستهقىل مىللهت سۈپىتىده Ⅲ جۇجانالر مىالدىيه
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ئۇالر ، تۇرغاچقا ۇجۇمىغا ئۇچراپهدىگۈدهك شىمالىي ۋېي سۇاللىسىنىڭ جۇجانالر دائىم . تونۇلدى

ئهسىرنىڭ ئاخىرلىرىدا  Ⅳ بىلهن توقۇنۇشىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن چۆللۈككه كۆچۈپ تاكى مىالدىيه

ئۇالرنىڭ . يهرده ياشىدى قۇملۇقنىڭ شىمالىدا ياشايدىغان قاڭقىلالرنى بويسۇندۇرغىچه شۇ

 .كهلدى  دهرياسى بويىغا كۆچۈپۆكۈمرانى سهلالن دهۋرىده خالخاه

؛ بېشى تهسىس قىلىنىدۇ قۇر، مىڭ ئادهم بىر قۇر بولۇپ: هربىي تۈزۈمىنىڭ مهزمۇنى مۇنداق ئىدىه

ئۆتكهنده ئالدىدا ماڭغانالرغا  ۇجۇمغاه.  ئادهم بىر توپ بولۇپ توپ بېشى تهىسىس قىلىنىدۇ100

يېزىقى بولمىغاچقا قۇر بېشى ۋه توپ  ....... ،ئولجا ئالغان ئادهم ۋه نهرسىلهر ئىنئام قىلىنىدۇ

كېيىن ئىشالرنى ياغاچقا . ىساپاليتتىهبىلهن تهخمىنهن  ۋالىنى قوي مايىقىهبېشىالر قوشۇننىڭ ئه

 سۇ قوغلىشىپ - ئوت، سهلالن كۈچلۈك دهپ ئاتىلىپ ...... .ئويۇپ خاتىرىلهيدىغان بولدى

، شهرقى تهرىپى كوگورى زېمىنى، غهربىي تهرىپى كىنگىت زېمىنى ئۇالرنىڭ. چارۋىچىلىق قىلدى

ئۇششاق . ..... جهنۇپ تهرىپى گوبى ئىدى، ئۆتسه دهشتى ماكان شىمال تهرىپى چۆللۈكتىن

شۇنداقتىمۇ . ئۇالرنىڭ بۇالڭچىلىق ۋه پاراكهندىچىلىكىنىڭ دهردىنى تارتتى هممىسىهدۆلهتلهرنىڭ 

زىنى تۇتاي قاغان دهپ شۇنىڭ بىلهن سهلالن ئۆ. ساقالش ئۈچۈن ئۇالرغا بېقىناتتى مۇناسىۋهتنى

، تۇتاي“ دىگىنى ۋېي سۇاللىسىدىكىلهرنىڭ تىلىدا تىزگىنلهش” ،ئاتىدى

 - 470« شىمالىي سۇاللىلهر تارىخى » . ( دىگهنلىك بولىدۇهپادىشا ”قاغان“ دېگىنى، كېڭهيتىش

 .(بهت

  كهينىده جۇجانالر موڭغۇل ئىگىزلىكىده بىر كۈچلۈك ئېپىرىيه-يىلنىڭ ئالدى -400مىالدىيه 

جۇجان ،  يىلىدىن باشالپ-402مىالدىيه . 10○) يىلالر-555 -402مىالدىيه (قۇردى

شۇنىڭدىن ؛ دائىم دىگۈدهك جۇڭگونىڭ چېگرا رايونلىرىغا تاجاۋۇز قىلىپ تۇردى قوشۇنلىرى

 نهچچه ئون يىلغا سوزۇلغان ئۇرۇش جهريانىدا جۇجانالر بىلهن شىمالىي ۋېي ئۆزئارا كېيىنكى

توختىماستىن  نىڭ باشلىرىدا جۇجانالر سېمىرچىنىسكىدىكى ئۇيسۇنالرغائهسىر Ⅴ .تىركىشىپ تۇردى

 .قوغلىۋهتتى ئۇ يهردىكى چارۋىچى قهبىلىلهرنى پامىر تاغلىرىغا، ۇجۇم قىلىپه

 :جۇجانالر، خهنزۇچه تارىخى ماتىريالالرغا ئاساسالنغاندا

تار ، ېرىپچېچىنى قويۇپ ب، كىگىز ئۆيلهرده ئولتۇراتتى، قوغلىشىپ كۆچۈپ يۈرۈپ  سۇ- ئوت

سوغۇق  ايىتىهئۇالرنىڭ يهرلىرى نا، ئۇزۇن ئۆتۈك كىيهتتى، كىيىم ۋه تار پۇشقاقلىق ئىشتان يهڭلىك

بوران چىقىرىپ قار   چىراق قىلىش ئارقىلىق-ئۇالرنىڭ دۆلىتىدىكىلهر تهڭرىگه نهزىر. ..... ئىدى

شۇڭا ، ئۇچۇراتتىشېغىلالرنى  -ئارقىدىن قۇم، ئالدى بىلهن كۈننى تۇتۇلدۇرسا، ياغدۇرااليتتى

 .يېتىشهلمهيتتى دۈشمهنلىرى ئۇالرغا، جهڭده مهغلۇپ بولسىمۇ

 :يهنه بىر تارىخى ئهسهرده خاتىرلىنىشىچه

كۆچمهن تۇرمۇش ،  سۇ قوغلىشىپ مال بېقىپ- ئوت. يوق ئىدى هر سېپىلىهئۇالرنىڭ شه

تۈزلهڭلىكلهر ... . .نهگه بارسا شۇ يهرده ماكانلىشاتتى، ئولتۇراتتى كىگىز ئۆيلهرده، كهچۈرهتتى

 - ئات، اۋاسى زىمىستان سوغۇق بولغاچقاه،  چۆپ كۆرۈنمهيتتى- بىلهن يېڭى ئوت بىپايان بولغان

بهگلىكنىڭ . ئهمما سېمىز ۋه تىمهن ئىدى،  چۆپ ۋه قار يهتتى-قۇرۇق ئوت كالىلىرى

  چوڭپهقهت.  پهرمانلىرى يوق دىيهرلىك ئىدى-يازما ئهمىر، ئىشلىرى ئاددى بولۇپ اكىمىيهته
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 (بهتلهر -663 -662« سۇڭنامه » . (ئىشالرنى ياغاچالرغا بهلگه ئويۇپ خاتىرىلهيتتى

تىمال �ئې، بولۇپ جۇجانالرنىڭ قاغانى ۋه ئاقسۆڭهكلىرى بۇددا دىنىنىڭ تهلىماتلىرىغا پىششىق

 - 511مىالدىيه . مۈمكىن ئهسىرنىڭ باشلىرىدا بۇددا دىنىغا كىرىپ بولغان بولۇشى Ⅵ مىالدىيه

 .بۇتنى تهقدىم قىلىشقا ئهۋهتكهن ىپنى جۇڭگوغا بىر دانه مهرۋايىت قويۇلغانهر بىر رايىلى ئۇال

 قهلئهلهرنى سېلىشقا -هرهباشالپ جۇجانالر شه مۇشۇ مهزگىللهردىن، خاتىرىلهرگه ئاساسالنغاندا

الدا خهت ههم تهدرىجى ه. ىرى دهپ ئاتالغانهشه هرنىڭ نامى مۇموهئۇ شه، باشلىغان بولۇپ

 .باشلىغان الپ ئالىمالر پهيدا بولۇشقاتونۇشقا باش

ئولتۇراقلىشىپ تېرىقچىلىق بىلهن  شۇنداق پهرهز قىلىشقا بولىدۇكى بۇ مهزگىلده بىر قىسىم جۇجانالر

قاغانىنىڭ جۇڭگودىن ”تېرىق ئۇرۇقى“غا  ئىپتىدائىي ماتىريالالردا ئۇالرنىڭ. شۇغۇلالنغان

بۇ جۇجانالر جهمىيىتى ۋه . لغا ئېلىنغانقايتا تى -قايتا) مىڭ كۈره10تهخمىنهن (ئېرىشكهنلىكى 

قانچىلىق تۇرمۇش ئۇسۇلىغا قاراپ �چارۋىچىلىقتىن ئولتۇراق دې الداهدۆلىتىنىڭ تهدرىجى 

مىيهتكه ئىگه قۇرۇلۇشالرنى ياساشقا هئۆيلهردىن ئۆي سېلىش ۋه خاتىرىۋى ئه كىگىز، راۋاجالنغانلىقىنى

 هرلهرگه قاراپ راۋاجلىنىۋاتقانلىقىنىهچارۋىچىلىق رايونلىرىدىن شه، قىلغانلىقى تهرهققى

يهرلىك  ئۆزلىرىنىڭ، ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ يېزىق سېستىمىسىنى بهرپا قىلىپ. چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇ

 .راۋاجالندى ايىتىهبۇددىزىم تهلىماتلىرىمۇ نا، مهدهنىيىتىنى راۋاجالندۇردى

ېكىن ئۇالرنىڭ قانداق ل ،ىسىز بولسىمۇ�جۇجان دۆلىتىنىڭ كۆپ مىللهتلىك دۆلهت ئىكهنلىكى شۈب

قهدىمقى تارىخى ماتىريالالردا جۇجانالر  .تىلدا سۆزلهشكهنلىكىنى دهلىللهيدىغان ئېنىق ئىسپات يوق

ۇنالرنىڭ تىلى بىلهن بىر هجۇجانالرنىڭ تىلىنىمۇ  ،ۇنالرنىڭ بىر تارمىقى دهپ قارالغانلىقى ئۈچۈنه

ايسى تىلدا سۆزلهشكهنلىكىمۇ ۇنالرنىڭ قه(قىلىشقا بولىدۇ  تىل تۈركۈمىگه مهنسۇپ دهپ پهرهز

ئهسىرده شهرقتىن  Ⅵ بهزى ئالىمالر ئوتتۇرا ئاسىيادىكى جۇجانالر بىلهن .(كىشىلهرگه مهلۇم ئهمهس

، لېكىن ئىسپاتالنمىغان، بىر خىل كهڭ تارقالغان.  بىرىگه باغاليدۇ–ئاۋارالرنى بىر  ياۋروپاغا بارغان

 نغاندا ئاۋارالر بىر خىل تۈركى تىلدائىسپاتالشقا مۈمكىن بولمايدىغان قاراشقا ئاساسال همه

 .سۆزلهشكهنىكهن

شىمالىي جۇڭگونىڭ چېگرا ، مهزگىللىرىده ۆكۈرانلىقىنىڭ ئاخىرقىهجۇجانالرنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادىكى 

جۇڭگودىكى خانلىقالر بىلهن قۇدىلىشىپ ئىتتىپاق  شىمالىي، رايونلىرىنى قوغداشقا ماقۇل بولۇپ

مىالدىيه (قاغانى ئايناغاينىڭ قىزى غهربىي ۋېي خانلىقىنىڭ  ن يىلى جۇجا-538مىالدىيه . تۈزگهن

مىالدىيه ( يىلى شهرقىي ۋېي خانلىقىنىڭ -534مىالدىيه . بولغان خانىشى)  يىلالر- 556 -535

« شىمالىي سۇاللىلهر تارىخى » . (مهلىكىسى ئايناغايغا ياتلىق قىلىنغان بىر)  يىلالر- 550 -534

 هرقىي ۋېي سۇاللىسى چاڭشهن تۆرىسىنىڭ سىڭلىسى لېئهنمهلۇماتالرغا ئاساسالنغاندا ش دىكى

) بهت -502. مهلىكىنى لهنلىڭ مهلىكه دهپ ئۆزگهرتىپ ئايناغاينىڭ چوڭ ئوغلىغا ياتلىق قىلغان

. ئهمرىگه ئالدى ۆكۈمرانى ئايناغاينىڭ يهنه بىر قىزىنىههقىقى ه يىلى شهرقىي ۋېينىڭ -545

جۇجانالرنىڭ بۇرۇن  .الدا تىنچالندىهن نىسپىي شىمالىي جۇڭگونىڭ چېگرىلىرى شۇنىڭ بىله

ئىچكى ، بايلىقىنى خورىتىپ جۇڭگوغا قاراتقان ئۇرۇشلىرى خانلىقنىڭ ئادهم كۈچى ۋه ئىقتىسادىي

خهلقىنىڭ قوزغىالڭلىرىنى كهلتۈرۈپ  هر مىللهتهقىسىمدىكى توپىالڭ ۋه بېقىندى دۆلهتلهردىكى 
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  .چىقاردى

 تۈركلهر

، جۇجانالرنى تۆمۈر، تۇرۇشلۇق بولغان ئالتاي تېغىدا، لهر ئىچىدىكىجۇجانالرغا بويسۇنغان مىللهت

 - 50ئهسىرنىڭ  Ⅵ بىلهن تهمىنلهيدىغان تۈركلهر  ياراق قاتارلىق تۆمۈر بۇيۇمالر-سايمان ۋه قورال

 مىڭ 50( تۈركلهر بۇ چاغدا تۇراالر . تېپىشقا باشلىدى ايىتى قۇدرهتهيىللىرىدىن باشالپ نا

مىالدىيه . كۈچى تېخىمۇ زورىيىپ غهلىبىنى قولغا كهلتۈردى، بىرلىشىپ بىلهن) تۈتۈندىن ئارتۇق

 جۇجانالرنىڭ قاغانى ئايناغاي تۈركلهر تهرىپىدىن مهغلۇپ بولۇپ ئۆزىنى  يىلى-552

غهرپكه  تۈركلهر ۋه جۇڭگولۇقالر جۇڭگوغا ۋه،  يىلىدىن بۇرۇن-555مىالدىيه .11○ئۆلتۈرىۋالدى

يېڭى بىر دۆلهت  .جۇجانالرنى زور تۈركۈملهپ قىرغىن قىلدىكۆچۈپ ئارال دېڭىزى بويىغا كهتكهن 

ئىگىزلىكىده  موڭغۇل)  يىلالر-745 -683 يىلالر ۋه -630 -552( تۈرك خانلىقى --- 

 .قۇرۇلدى

قېتىم غهرپنىڭ تارىخى ماتىرياللىرىدا  تۈركلهر تهرىپىدىن قوغالنغان ئاۋارالر تۇنجى، دهل مۇشۇ چاغدا

يىلى ۋىزانتىيهلىك تارىخشۇناس  -562مىالدىيه : مهسىلهن. كۆرۈلۈشكه باشلىدى

ۇجۇمىدا هئاۋارالرنىڭ تۈركلهرنىڭ بىر قېتىملىق  ۆكۈمرانى مۇقان قاغاننىڭهتۈركلهرنىڭ 12○مىرنان

 :ۋىزانتىيه ئېمپىرىيىسىگه خهت يېزىپ، بىلگهندىن كېيىن مهغلۇپ بولۇپ چېكىنگهنلىكىنى

قىپ كېتهلىسىال تۈركلهرنىڭ ئۆتكۈر قۇش بولۇپ ئاسمانغا چى ئۇالر، ئاۋارالر قۇش ئهمهس

سۇنىڭ ئاستىغا شۇڭغۇپ كىرىپ ، هم بېلىق ئهمهسهئۇالر ، قۇتۇالاليدۇ ئوقيالىرىدىن قېچىپ

 مهن. لېكىن ئۇالر پهقهت زېمىندىال يۈرهلهيدۇ؛ يهرلىرىده غايىپ بولسا بولىدۇ دېڭىزنىڭ چوڭقۇر

ئاۋارالر ، قىلىمهن ۇجۇمهئاۋارالرغا ئاندىن ، ئېفتالىتالر بىلهن بولغان ئۇرۇشنى تۈگهتكهندىن كېيىن

 . دىگهن- مېنىڭ لهشكهرلىرىمدىن قېچىپ قۇتۇاللمايدۇ

 ۋىزانتىيهگه Ⅱ يىلى ئېمپىراتور يۇستىن-568مىالدىيه ، خاتىرىسىگه ئاساسالنغاندا مىرناننىڭ

تۈركلهرنىڭ  ئاۋارالردىن قانچىلىك ئادهم، ”بىزگه دهپ بېرىڭچۇ: زىيارهتكه كهلگهن بىر تۈركتىن

ئۇ تۈرك ، دهپ سورىغاندا “سىلهرنىڭ ئۇ يهرده ئاۋارالر يهنه بارمۇ، رانلىقىدىن قۇتۇلۇپ قالدىۆكۈمه

 مىڭدهك ئاۋار ئۇ يهردىن 20بىزنىڭچه  ،”بىر قىسىم ئاۋارالر يهنىال بىزگه سادىق: جاۋاپ بېرىپ

تۈركلهر يهنه  .قېچىپ كهتكهن بولۇشى مۈمكىن“ دهپ جاۋاپ بهرگهن

يۇقۇرىدىكى . قارىغان ئۇالرنى ئۆزلىرىنىڭ بېقىندىسى دهپ، هپ ئاتاپئاۋارالرنى”ئۇراچونىتېس“ د

الدا بهزى ئالىمالر بهزى چاغدا هقىلغان  بۇ پاكىتالرنى چىقىش، ماتىريالدا تىلغا ئېلىنغىنىغا ئوخشاش

ئاۋارالر دهل جۇجانالرنىڭ ئۆزى شۇ دهپ يهكۈن  كۇن ياكى ئۇراچونىتېس دهپ ئاتالغان، ئۇئار

 .چىقىرىشقان

 قاڭقىلالر ۋهتۇراالر 

خهنزۇچه . چوڭ قهبىله ئىدى تۇراالر جۇجانالرغا تهۋه بولغان قهبىلىلهر ئىچىده ئهڭ قۇدرهتلىك ۋه ئهڭ

ۇنالرنىڭ هقهبىلىسىنىڭ ئىچىدىكى بهزىلىرى  15تارىخى ماتىريالالرغا ئاساسالنغاندا تۇراالرنىڭ 

هتتىن هبىلىلهر ئېرقى جهقاڭقىل دهپ ئاتالغان بۇ قه خهنزۇچه تارىخى ماتىريالالردا. ئهۋالدى ئىكهن

هققىده تهپسىلى مهلۇماتالر هتارىخى ماتىريالالر بىزنى قاڭقىلالر  خهنزۇچه. تۇراالرغا ئهڭ يېقىن ئىدى
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دهسلهپته دىلى دهپ ، قاڭقىلالر قهدىمقى قىزىل دىالرنىڭ باشقا ئۇرۇقىدىندۇر .بىلهن تهمىنلهيدۇ

 ارۋىلىقهالىقالر ئۇالرنى ئىگىز خۇاشي، شىمالدىكىلىرى چېلې دهپ ئاتالغان بولسا ،ئاتالغان

 .دىڭلىڭالر دهپ ئاتاشقان

هم داۋاملىق ۋېي سۇاللىسىگه هتۇرغان  قاڭقىلالر دائىم دىگۈدهك جۇجانالر بىلهن دۈشمهنلىشىپ

يىلى قاڭقىلالر بىلهن جۇجانالر  -397 مىالدىيه.  تاالڭ قىلىپ تۇرغان-تاجاۋۇز قىلىپ بۇالڭ

. توغبات گۇيغا بهيئهت قىلغانلىقىنى بىلدۈرۈشكهن بىرلىكته شىمالىي ۋېي سۇاللىسىنىڭ قۇرغۇچىسى

 دهپ ئاتىغاندا قاڭقىلالر ئۇنىڭغا قارام بولغانلىقىنى هپادىشا كېيىنكى يىلى توغبات گۇي ئۆزىنى

ئهسىرنىڭ ئاخىرلىرىدا ئۇالرنىڭ چۆللۈكنىڭ شىمالىدىكى زېمىنى جۇجانالرنىڭ  Ⅳ .ئېتىراپ قىلغان

 .تهرىپىدىن بېسىۋېلىندى) ر يىلال- 410 -402(سهلالن  تۇنجى قاغانى

Ⅳ ئهسىرنىڭ ئاخىرلىرى Ⅴ شىمالىي ۋېي سۇاللىسى قاڭقىلالرغا ئارقا، ئهسىرنىڭ باشلىرىدا- 

، كاال،  مىڭ تۇياق ئات20،  تاالپ- الىلىرىنى بۇالپهئا، ۇجۇم قوزغاپه ئارقىدىن توققۇز قېتىم

ن دۈشمهنگه دۇچ قاڭقىلالر ئۆزلىرىنىڭ ئارقا تهرىپىدى. ئولجا ئالغان قوي قاتارلىقالرنى

ئاخىرى شىمالىي ۋېي سۇاللىسى قوشۇنىغا ئهل بولۇشقا مهجبۇر بولغان ۋه ، سېزىپ كهلگهنلىكىنى

 هممىسىههيدهپ هكاال ۋه بىر مىليون تۇياقتىن ئارتۇق قويلىرىنى ، يۈز مىڭ تۇياق ئات نهچچه

 .چۆللۈكنىڭ جهنۇبىغا كۆچۈپ كهلگهن

، ئوتتۇرىسىدىكى زىددىيهتتىن پايدىلىنىشقا ئۇرۇنۇپ يقاڭقىلالر كېيىن جۇجانالر بىلهن شىمالىي ۋې

 يىلى ئاپۇرغۇر قاڭقىلالردىن -487مىالدىيه . كهلتۈرمهكچى بولغان ئۆزىنىڭ مۇستهقىللىقىنى قولغا

ازىرقى هئۇ . جۇجانالردىن يۈز ئۆرۈپ غهرپكه كۆچۈپ كهتتى، باشالپ يۈز نهچچه مىڭ تۈتۈننى

ئۆزىنى خان دهپ )  يىلالر-541-487مىالدىيه (قۇرۇپ شىمالىدا بىر خانلىق  تۇرپاننىڭ غهربىي

 ۋهزىيهتنى مۇنداق دهپ، ئاپۇرغۇر شىمالىي ۋېي سۇاللىسىغا يازغان خېتىده .ئېالن قىلدى

 :سۈرهتلىگهن

شۇڭا بىز . گېپىمنى ئاڭلىمىدى هت قىلسام ئۇالر�مهن ئۇالرغا نهسى، نىڭ دۈشمىنىهجۇجانالر پادىشا

نىڭ جازا يۈرۈشى قىلىپ هپادىشا. قۇردۇق ق ۋه ئۆزىمىز خانلىقئۇالردىن يۈز ئۆرۈپ بۇ يهرگه كهلدۇ

 ( بهت-515شىمالىي سۇاللىلهر تارىخى »  ») .جۇجانالرنى يوقىتىشى ئۈچۈن كۈچ چىقىرىمهن

جۇجان قوشۇنلىرى ئۈستىدىن بىرنهچچه قېتىم  ، يىل مهۋجۇت بولۇپ تۇرۇپ55قاڭقىل دۆلىتى 

سۆڭهكلىرىنىڭ ئىچكى قىسمىدا قااليمىقانچىلىق پهيدا ئاق لېكىن قاڭقىل، غهلىبه قىلغان بولسىمۇ

باتۇر گهرچه خانلىققا . ئۆلتۈرۈلگهندىن كېيىن باتۇر خانلىققا كۆتۈرۈلدى ئاپۇرغۇر. بولدى

 .كۆپ قېتىم ئهلچى ئهۋهتىپ ۋېي سۇاللىسىگه سوۋغا تهقدىم قىلدى، بولسىمۇ كۆتۈرۈلگهن

 .باتۇر ئۆلتۈرۈلدى، جۇجانالر غهلىبه قىلىپ، ۋه جۇجانالر ئوتتۇرىسىدا ئۇرۇش پارتالپ قاڭقىلالر

ۆكۈمرانى ه قاڭقىلالرنىڭ يېڭى. هل بېرىپ جام قىلىۋالدىهجۇجان قاغانى چۇتۇ ئۇنىڭ كاللىسىغا 

ئوتتۇرىسىدىكى ئۇرۇش مىالدىيه  قاڭقىلالر بىلهن جۇجانالر، يۇقۇ ۋه بهگچى دهۋرلىرىده، ئېل بهگ

 .تهرهپ تىركىشىپ قالدى ئىككى،  يىلىغىچه سوزۇلۇپ-542 يىلىدىن مىالدىيه -520

مهسىلهن « تاڭنامه »گه (ئاتالدى  قاڭقىلالر كېيىنكى خهنزۇچه تارىخى ماتىريالالردا تۇرا دهپ

لېكىن ئۆزلىرىنىڭ دۆلىتىنى قۇرۇش ئويىدىن  ،ئۇالر گهرچه مهغلۇبىيهتكه ئۇچرىغان بولسىمۇ، )قاراڭ
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ۇجۇم هقاغانى بۇمىن تۇراالرغا تۈركلهرنىڭ تۇنجى   يىلى-546مىالدىيه . زادى ۋاز كهچمىدى

هتتا تۈركلهر قاڭقىلالرنى ه. الىسىنى بويسۇندۇردىهئارتۇق ئا  مىڭ تۈتۈندىن50ئۇالرنىڭ ، قىلىپ

ئۇالر ئهركىنلىك ئۈچۈن بولغان كۈرهشنى يهنىال توختىماي ، كېيىنمۇ ئۆزىگه قوشۇۋالغاندىن

، رگه قارشى ئۇرۇش قوزغاپ يىلالر ئارىلىقىدا تۈركله-605 -602مىالدىيه  ئۇالر. داۋامالشتۇردى

تارىخى . ۆكۈمرانى تون يابغۇغا بويسۇندىهيىلى تۈركلهرنىڭ  -618 ئاخىرى مىالدىيه

چۆللۈكنىڭ شىمالىنىڭ ، ئېيتىلىشىچه ”تۈركلهرنىڭ كۈچى زور بولۇپ ماتىريالالردا

 .بولغان “ۆكۈمرانىه

، ولغانلىرى سىرتاردۇشب ۇر�ئۇالرنىڭ ئىچىده كېيىن مهش. تۇراالرنىڭ نۇرغۇن قهبىلىسى بار ئىدى

گهرچه ئۇالر تۈرك تىلىدا . قۇرغان ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ دۆلىتىنى، قۇرىقان ۋه ئۇيغۇرالر بولۇپ

مهدهنىيىتى ئوتتۇرا ئهسىردىكى باشقا تۈركى  لېكىن ئۇالرنىڭ كېلىپ چىقىشى ۋه، سۆزلهشسىمۇ

 ئاسىيا يايالق رايونى -ئهسىرنىڭ باشلىرىدا پۈتكۈل ياۋرو Ⅵ .تىللىق مىللهتلهر بىلهن ئوخشىمايتتى

تۈرك تىلىمۇ باشقا بىرنهچچه خىل ئىران تىلىنىڭ ، ئاستىدا تۇراتتى ۆكۈمرانلىقىهتۈركلهرنىڭ 

 . ئاستا ئىشلىتىلمهيدىغان بولدى- ئىران تىلى ئاستا ئورنىنى ئېلىپ

 ئارخېئولوگىيىلىك ئىسپاتالر

دهسلهپكى بهش ئهسىرىده ياپبان ۋه قاڭقىل ياكى تۇراالردىن ئىبارهت مىالدىيهنىڭ  ،سىيانپى

 رايونىدا ياشىغان بۇ ئۇلۇسالرنىڭ ئارخېئولوگىيىلىك تېپىلمىلىرىغا قارىتا تېخى چوڭقۇر يايالق

 ئهسىردىنⅠ ۇنالرغا مۇناسىۋهتلىكهۇنالر ۋه ئاق هلېكىن غهرپتىكى . تهتقىقات ئېلىپ بېرىلمىغان

Ⅴقارىغاندا . چۈشۈنىلدى دىنالدا ئارخېئولوگالر تهرىپىهقىسمهن ، ئهسىرگىچه بولغان تېپىلمىالر

شهكلى ، ياقۇتالر قويۇلغان هرهئۇالرنىڭ ئاقسۆڭهكلىرى ئالتون كاالۋۇتۇنالر تۇتۇلۇپ نۇرغۇن گۆ

يىراق غهرپتىنمۇ ئېسىل . كىيىشكهن رهڭگا رهڭ زىننهتلهنگهن ئېسىل كىيىملهرنى، كۆركهم

ان ۋه باشقا بۇيۇمالر ۇنچه“ بىرونزا داشقازه” ،ئات جابدۇقلىرى،  ياراقالر-زىننهتلهنگهن قورال

 .بايقالدى

ئالتاي تاغلىرىدىن باشالپ غهرپتىكى پاننونىيه ۋه دوناي دهرياسىنىڭ  شهرقتىكى تهڭرى تاغلىرى ۋه

 كهڭ رايونالرغىچه يۇقۇرىدا بايان قىلىنغان نهرسىلهر قوشۇپ دهپنه قىلىنغان باش ئېقىمىدىكى

يېقىن  قارا دېڭىزنىڭ، سى رايونىدوناي دهريا، ۋېنگىرىيه. ئاقسۆڭهكلهر قهبرىسى بايقالدى

تېپىلغان قهدىمقى  ئهتراپىدىن ۋولگا دهرياسىنىڭ غهربىدىكى يايالق رايونىغىچه بولغان رايونالردىن

ۇنالر ياشىغان هۋه ئاق  يايالقنىڭ شىمالىي قىسمىدىكى ئاالنالر. بۇيۇمالر تولۇق تهتقىق قىلىندى

دهرياسىنىڭ تۆۋهن ئېقىمىدىكى رايونالردىن  ئارال دېڭىزى ۋه سىر، ۋولگا دهرياسىنىڭ تۆۋهن ئېقىمى

 . كۆپتۇر چۈشهنچىگه ئىگه-ئازدۇر بايقالغان قهدىمقى بۇيۇمالر توغرىسىدا بىز

ئويمانلىقىدىكى كهڭ رايونالر دهسلهپكى بهش  موڭغۇل ئىگىزلىكى ۋه جۇڭغار، لېكىن قازاقىستان

پهقهت ئارخېئولوگىيه ۋه يازما . تابوشلۇق بولۇپ تۇرماق ئهسىردىكى ئارخېئولوگىيه خهرىتىسىدىكى بىر

بىز ئاندىن شىمالدىكى ، كۆپ تهتقىقات ئېلىپ بارغاندىن كېيىن ماتىريالالرغا قارىتا تېخىمۇ

، مىللهتلهرنىڭ نهلهرده ياشىغانلىقىنى بىلهلهيمىز ۋه ئۇالرنىڭ ئىقتىساد هرقايسى كۆچمهن چارۋىچىه

 .ۋه مهدهنىيىتىنى چۈشۈنهلهيمىز تۇرمۇش ئۇسۇلى
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  ھىيتگاھ جامهسى ۋه ئۇنىڭ تارىخى

  كارۋان:بوستانغا يوللىغۇچى

 ،ھېيتگاھ مهيدانى قهشقهردىكى ئاۋات سودا، ھېيتگاھ جامهسى قهشقهردىكى ئهڭ چوڭ جامه

تارتماي  ئۇ قهشقهرگه كهلگهن كىشىلهرنىڭ دىققهت نهزهرىنى ئۆزىگه، دهنيهت مهركىزىدۇرمه

ئىككى ، گۈمبىزى ئاق، پهشتىقى، ئۇنىڭ كۈن چىقىش تهرهپكه ئېچىلغان چوڭ دهرۋازىسى. قالمايدۇ

 .تۇرىدۇ تهرهپتىكى نهقىشلىك مۇنارلىرى شهھهرگه ئاالھىده كۆركهملىك بېغىشالپ

سهنئهتكارالرنىڭ  بۇنىڭغا ئىشلىگهن تامچى ۋه، ئىتى ۋه ئۇنىڭ گۈزهللىكىجامهنىڭ قۇرۇلۇش سهن

بىناكارچىلىقىنىڭ خېلى  ئۇيغۇر، نهقهدهر ماھارهتلىك ئىكهنلىكىنى ئهكىس ئهتتۈرۈش بىلهن بىلله

، ئىككى ھېيتتا چېلىنىدىغان ناغرا ھهر يىلى. ئۇزاق تارىخقا ئىگه ئىكهنلىكىنى چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇ

بۇ قىزىقارلىق مهنزىرىدىن كۆز ئۈزۈپ ، قىلىدۇكى ى كىشىلهرنى ئۆزىگه شۇنداق جهلپسۇناي ئاۋاز

 مۇقام ناغرا سۇنايچىالرنىڭ تهرهننۇم 12كىالسسىك مۇزىكىسى  ئۇيغۇرالرنىڭ. ئايرىلغۇسى كهلمهيدۇ

ئۆز زامانىسىدىكى . ئىچىده دېگۈدهك ئاۋام خهلق بىلهن يۈز كۆرۈشىدۇ بۇ ئۈچ كۈن، قىلىشى بىلهن

 الر ئۆزلىرىنىڭ ماھارىتى بىلهن بارلىق ھېيت) باشى(روزى ئاكا ، سۇنايچى ت ئاكائهخمه

ئالقىشقا ئىگه  شۇ سهۋهبتىنمۇ ھهربىر قېتىملىق ھېيتتا ئاالھىده. ئىشتراكچىلىرىنىڭ رهھمىتىنى ئاالتتى

ق ئۇسۇلى ھهققىدىمۇ ئازرا گىزى كهلگهنده بۇ ھېيتگاھ جامهسى ئالدىدا ئوينىلىدىغان ساما. بۇالتتى

سۇناينىڭ يېقىملىق ئاۋازىنى ئاڭالشقا  ،ناغرا، قهشقهر خهلقى؛ سۆز قىلىپ ئۆتسهك يامان كهتمهس

، ئالته كۈنلۈك ئارام ۋه خۇشاللىق ۋاقتىنى ئاشۇ ناغرا قۇربان ھېيتتىكى، روزى ھېيت، بهكمۇ خۇشتار

ئىشتىراكى ھېيت كۈنلىرى ئۇمۇم كىشىلهرنىڭ . ئىچىده ئۆتكۈزىدۇ سۇناينىڭ يېقىملىق سادالىرى

ساما . يهردىكى خهلقنىڭ ياقتۇرۇپ شۇغۇللىنىدىغان ئهنئهنىۋى پائالىيىتىدۇر بىلهن ساما سېلىش بۇ

ئۇ ئادهتتىكى كۆڭۈل ئېچىشتا ئوينىلىدىغان ئۇسسۇلىدىن ، سهنئهتلىك ئۇيۇن بۇلۇپ بىر خىل

ىشى ئىككى كىشى ياكى بىر قانچه ك، ئۇسسۇل ئادهتته يالغۇز كىشى. پهرقلىنىدۇ تۈپتىن

يۈزلىگهن . ساما نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ ئىشتىراكى بىلهن ئۇرۇنلىنىدۇ، ئۇرۇنالنسا تهرىپىدىن

 تاماشىبىن. ئوتتۇرىغا چۈشۈپ ھهربىر كىشى ئۆز دائىرسىده بىر خىل رهتلىك ئايلىنىدۇ كىشىلهر
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 شۇنچه كۆپ كىشىنىڭ بىر خىل رهتلىك ئايالنغانلىقىنى كۆرگهنده گويا بىرال كىشى

بىلهن رېتىم  سۇناينىڭ ئاھاڭ يۆتكىشى، ساما دا پهقهت ناغرا. تقاندهك ھېس قىلىدۇھهركهتلىنىۋا

يېقىملىق ، يارقىن ، سۇناينىڭ مۇڭلۇق-مهيدانغا چۈشۈپ ساما سالغانالرمۇ ناغرا. ئالمىشىدۇ

قىلىۋاتقان جامائهتمۇ ۋاقىتنىڭ  بۇ مهيدانغا يىغىلىپ ھېيت تهنتهنىسى. ئاۋازىدىن ئۆزىنى ئۇنتۇيدۇ

 .ق ئۈتۈپ كهتكهنلىكىنى بىلمهي قالىدۇقاندا

قهشقهر  ئىككى ھېيت مهزگىلده ھېيتگاھ مهيدانىدا ھېيت تهنتهنىسىنى ئۆتكۈزىدىغانالر يالغۇز بۇ

ھهتتا چهت  قهشقهرنىڭ ھهرقايسى ناھىيىلىرىدىن، شهھرىدىكى ئۇيغۇرالر بۇلۇپ قالماستىن

شهھىرى خۇددى ئادهم  زگىللهرده قهشقهرمانا مۇشۇ مه. ۋىاليهتلهردىنمۇ كىشىلهر كېلىپ ھوزۇرلىنىدۇ

  .قىلىشىدۇ كىشىلهر ئۇنتۇلغۇسىز خۇشاللىق ھېس. دېڭىزىغا ئايلىنىپ كېتىدۇ

 

 .قۇرۇلمىسى ھېيتگا جامهسىنىڭ ئۇمۇمىي

مۇسۇلمانالرنىڭ ئهڭ چوڭ  شۇنداقال مهملىكىتىمىز بويىچه، شىنجاڭ بويىچه، ھېيتگا جامهسى

دىنىي ساھهدىكىلهر ئارىسىدا زور  ت ئىچى ۋه سىرتىدىكىبۇ جامه دۆله. مهسچىت ۋه مهدرىسىدۇر

 سهنئهت ماكانى بۇلۇشتهك ئېسىل -ھۈنهر ، مهرىپهت-ھهمده قهشقهرنىڭ ئىلىم، تهسىرگه ئىگه

 پاراسهتلىك ئۇيغۇر خهلق -ئهقىل، ئهمگهكچان ،شۇنداقال باتۇر، خىسلىتىنىڭ نامايهندىسى

  .نهمۇنىسىدۇر بىناكارلىق سهنئىتىنىڭ تىپىك

شهرققه بولغان كهڭلىكى  غهربتىن،  مېتىر140 -ېيتگا جامهسىنىڭ شىمالدىن جهنۇبقا ئۇزۇنلۇقىھ

، مهسچىت، ھويال، دهرۋازا :بۇ جامه.  مو كېلىدۇ25.22، ئۇمۇمىي يهر مهيدانى،  مېتىر120

، دهرۋازا، قىسمىدىن ئالغاندا مۇنار دهرۋازا. ھۇجرىدىن ئىبارهت تۆت قىسىمغا بۆلۈنىدۇ، مهدرىس

 .تۇتاشتۇرۇلۇپ بىر گهۋده ھاسىل قىلىدۇ  بىرىگه-ۈمبهز قاتارلىق ئۈچ قىسىم بىرگ

چوڭ دهرۋازا .  مېتىر كېلىدۇ4.70ئېگىزلىكى ، مېتىر 4.30جامه چوڭ دهرۋازىسىنىڭ كهڭلىكى 

دهرۋازىنىڭ جهنۇب . شهكىللىك نهقىشلهنگهن تهكچىلهر چىقىرىلغان ئورنىتىلغان تامغا مېھراب
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يهتته مېتىر ئېگىزلىكتىكى ئىككى ، رهڭدار زىننهتلهنگهن تۆت مېتىر كهڭلىكته اتهرىپىدىكى تامغ

 ئهگمه شهكىللىك ناۋا ئاستىغا قۇرئان كهرىمنىڭ بىر نهچچه ئايهتلىرى يېزىلغان ئىككى ،مېھراب

  .بىر مېتىر ئېگىزلىكته رهڭدار نهقىشلىك بىر چاسا تاختا بار، مېتىر كهڭلىكته

سىرالنغان ئىككى  كۆركهم سېرىق سىر بىلهن چىرايلىق، ھهيۋهتلىك، ا ئېگىزدهرۋازىنىڭ ئىككى يېنىد

ھهيۋهتلىك تۈس ، كۆركهم بۇ مۇنارالر شهھهرگه.  مېتىر كېلىدۇ19ئۇنىڭ ئېگىزلىكى ، مۇنار بۇلۇپ

پىششىق خىش بىلهن ئېتىلگهن چاتما  بۇ ئىككى مۇنارنى تۇتاشتۇرۇپ تۇرىدىغان گهج ۋه. بېرىدۇ

، مهزۇن، ئايالنما پهلهمپهيلهر بۇلۇپ مۇنارنىڭ ئىچىده.  مېتىر كېلىدۇ28تامنىڭ ئارىلىقى 

مۇنارنىڭ . مۇسۇلمانالرنى نامازغا چاقىرىدۇ ئاخۇنۇمالر شۇ پهلهمپهيلهر بىلهن ئۈستىگه چىقىپ

ھهممه ئادهمنى ئۆزىگه . بېرىلگهن ئاينىڭ شهكلى ئورنىتىلغان ئۈستىگه تۆمۈر دهستلىك ئالتۇن ھهل

 .تۇرىدۇ تارتىپ

گۈمبهزنىڭ ، كىرىسىز امهنىڭ شهرق تهرىپىدىكى چوڭ دهرۋازىسىدىن كىرىش بىلهن گۈمبهز ئىچىگهج

سهيناسىغا كىرىدىغان مېھراب  ئۇنىڭ ئوڭ ۋه سول تهرىپىده جامه، سهككىز بۇرجهكلىك ئايالنمىسى

 .شهكىللىك ئىشىكى بار

 ئېگىزلىكىنىڭ قاپ ئۈستى،  مېتىر12.5ئېگىزلىكى ، مېتىر 40گۈمبهزنىڭ سىرتقى ئايالنمىسى 

.  مېتىر كېلىدۇ17.5بۇ مۇنارنىڭ يهر يۈزىدىن ئېگىزلىكى ، بېكىتىلگهن بۇلۇپ ئوتتۇرىسىغا بىر مۇنار

 دهرۋازىنىڭ شىمال ۋه جهنۇب. ئالهم گۈمبىزى بىلهن رىقابهتلهشكهندهك تىك تۇرىدۇ بۇ گۈمبهز

مهسچىت  الرنىڭ ئىجارىسىبۇ دۇكان،  ئېغىزلىق دۇكان بۇلۇپ46تهرهپلىرىگه يۆلهپ سېلىنغان 

 .ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ

بۇ . سودا بولىدىغان بازىرىدۇر، سېتىم - شهھهرنىڭ ئهڭ قۇيۇق ئېلىم-ھېيتگاھ جامهسىنىڭ ئالدى

ھهر يىلى قۇربان ھېيت ، ئازاده بىر پهشتاق ياسالغان جامه دهرۋازىسىنىڭ ئۈستى تهرىپىده ئېگىز ھهم

ھېيتگاھ مهيدانىغا توپالنغان ، سۇناي ئاۋازى ياڭراپ، اناغر ۋه روزى ھېيت كۈنلىرىده پهشتاقتا

 ئىسالم دىنىنىڭ مۇقهددهس -بۇ ئۇرۇن. خۇشاللىقىنى تهنتهنه قىلىدۇ تۈمهنلىگهن كىشىلهر بايرام
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  بايراملىرىنى قۇتلۇقاليدىغان مهيدانى بولغاچ ھېيتگاھ دهپ- مۇسۇلمانالرنىڭ ھېيت جايى ھهم

. بار ئىككى كۆل،  سىنىڭ كۆلىمى ئىككى مودىن ئارتۇق)ھويال(پۈتۈن مهسچىت سهينا . ئاتىلىدۇ

. ئوقۇيدۇ  مىڭ كىشى ناماز10 -5جۈمه كۈنلىرى ،  مىڭ كىشى4 -3بۇ جامهده ھهر كۈنى 

بىلهن كايۋاننى  جامه ھويلىسى.  مىڭدىن ئارتۇق كىشى ناماز ئوقۇيدۇ50 - 40ھېيت كۈنلىرىده 

رىشاتكىنىڭ ئېگىزلىكى  .تكا ئايرىپ تۇرىدۇجهنۇبتىن شىمالغا سوزۇلغان ماشرهڭ سىرالنغان رىشا

 .ئورنىتىلغان كايۋانغا كىرىش ئۈچۈن ئۈچ ئورۇنغا ئىشىك،  مېتىر1.50

كايىۋاندىن ، )پىشايۋان) تاشقىرىقى مهسچىت) خانىقا(مهسچىت قىسمى ئىچكىرىكى مهسچىت 

 10.5هڭلىكى ك،  مېتىر36.5ئۇزۇنلۇقى  ئىچكىرىكى مهسچىتنىڭ. ئىبارهت ئۈچ قىسىمغا بۆلۈنىدۇ

 .كېلىدۇ  كۇۋادىرات مېتىر456ئۇمۇمىي يهر كۆلىمى ، مېتىر

تاشقىرىقى . خۇتبه ئوقۇيدۇ جامهنىڭ غهربىي تهرىپىدىكى تامغا چىقىرىلغان مېھرابتا خاتىپ ئاخۇنۇم

 كۇۋادىرات مېتىر 2660ھېسابلىغاندا  كايۋانالرنى قوشۇپ ئۈستى يېپىلغان قىسمىنى، مهسچىت

، دېمهك.  تال تۈۋرۈك كۆتۈرۈپ تۇرىدۇ140ئىگىزلىكتىكى  رۇسلىرىنى يهتته مېتىركايۋان تۇ. كېلىدۇ

ئاجايىپ نهقىشلهنگهن تۈرلۈك قۇرۇلمىالر ،  رىشاتكىالر-گۈمبهز، پهشتاقالر ،مۇنارالر، جامه دهرۋازا

 .شىنجاڭغا مهشھۇردۇر بىلهن پۈتۈن

 ھېيتگاھ جامهسىنىڭ تارىخى 

ھېيتگاھ جامهسىنىڭ ئورنى بۇندىن بهش ئهسىر بۇرۇن ، رىغاندارىۋايهتلهرگه قا تارىخىي خاتىرىلهر ۋه

 يىلى قهشقهرگه -1442مىالدى . شهھهرنىڭ غهرب تهرىپىدىكى قهبرىستانلىق ئىدى ئىچكىرىكى

  جهمهتلىرىنى مۇشۇ- ساقىت مىرزا ئۆزىنىڭ ۋاپات بولغان ئۇرۇق-بولغان ھاكىم بهگ ھۆكۈمران

كىشىلهرنىڭ ناماز  تۇغقانالرنىڭ قهبرىسىنى يوقالپ كهلگهن -ئۇرۇق. قهبرىستانلىققا دهپنه قىلغان

تۇنجى . سالدۇرغان ئوقۇشى ئۈچۈن ھازىرقى ئىچكىرىكى مهسچىت ئورنىدا بىر كىچىك مهسچىت

ۋاقىتتىكى قهشقهرنىڭ ھاكىم بېگى  شۇ، مهسچىت ياسىلىپ ئون يىلغا يېقىن ۋاقىت ئۆتكهندىن كېيىن

كىشى ۋاپات بۇلۇپ مۇشۇ ئۇرۇنغا دهپنه   ۋهلى دېگهنئۇبۇل ھادى بهگنىڭ تاغىسى مىرزا ئهزىز
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ئۇبۇل ھادى بهگ مهسچىتنى ) يىلى -1558مىالدى ( يىلى -944ھىجىرىيىنىڭ . قىلىنغان

ئوقۇيدىغان ئادهتتىكى مهسچىتنى جۈمه  كېڭهيتىپ يېڭىباشتىن ياساتقان ھهمده بهش ۋاخ ناماز

)  يىلى-1201ھىجىرىيه ( يىلى -1787مىالدى  .نامىزى ئوقۇلىدىغان جامه قىلىپ ئۆزگهرتكهن

زۇلپىيه خېنىم مهككىنى تاۋاپ قىلىش ئۈچۈن توپلىغان  يىڭى شهھهر ناھىيه خانئېرىق يېزىسىدىن

 .جامهسىنى يهنىمۇ كېڭهيتىپ يېڭىباشتىن ياسىغان پۇلنى سهرپ قىلىپ ھېيتگاھ

XIX ۋاڭ ھايات تۇرۇپ ھۆكۈمران بولغان تۇرپانلىق ئىسكهندهر  ئهسىرنىڭ باشلىرىدا قهشقهرگه

شهھهرنىڭ جهنۇب تهرىپىدىكى پايناپ )  يىلى-1809مىالدى (يىلى  -1224ھىجىرىيىنىڭ ، ئۆزىگه

، بۇ گۈمبهزنى خهلققه ئېغىر ئالۋاڭ سېلىپ ياساتقانلىقتىن. گۈمبهز ياساتقان يېزىسىغا ھهشهمهتلىك

نارازىلىقىنى  خهلقنىڭ، ڭئىسكهندهر ۋا. نارازىلىقى غهزهپكه ئايلىنىپ قوزغىالڭ كۆتۈرگهن خهلقنىڭ

سۇ باشالپ ، ئېلىپ ئېرىق، ھېيتگاھ جامهسىنى رېمونت قىلىپ كۆل چاپتۇرغان، پهسهيتىش ئۈچۈن

 .كىرىپ ئورمان بىنا قىلغان

قهشقهرده قاتتىق يامغۇر يېغىپ جامهنىڭ ) يىلى -1820 مىالدىنىڭ( يىلى -1235ھىجىرىيىنىڭ 

نىدىر خوجا ئهبرىشىمكا دېگهن كىشى ،  ئۇچرىغاندابۇزغۇنچىلىققا  تاملىرى زور دهرىجىده-تورۇس

)  يىلى-1839مىالدىنىڭ ( يىلى -1255ھىجىرىيىنىڭ . قىلدۇرغان ئۇمۇميۈزلۈك رېمونت

زوھورىدىن بهگ قهشقهرنىڭ تاشقىرىقى شهھهر دهپ ئاتالغان قىسمىغا سېپىل  قهشقهرنىڭ ھاكىم بېگى

 .هتلىك قىلىپ رېمونت قىلدۇرغانشۇ چاغدا جامهنى سۈپ. شهھهرنى كېڭهيتكهن سوقتۇرۇپ

XIX  ياقۇپ بهگ(ئهسىرنىڭ كېيىنكى يېرىملىرىدا شىنجاڭغا ھۆكۈمرانلىق قىلغان بهدۆلهت) 

، مهدرىس ،خهلقنىڭ ماھىللىقىنى قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن جهنۇبىي شىنجاڭدا كۆپلىگهن مهسچىت

) يىلى -1872ىڭ مىالدىن( يىلى -1290شۇ جۈملىدىن ھىجىرىيىنىڭ . مازارالرنى ياساتقان

بۇ جامهنىڭ  .ھېيتگاھ جامهسىنى كېڭهيتىپ باشقىدىن قهمىر قىلىپ ھازىرقى ھالهتكه كهلتۈرگهن

مهدرىس ، بۆلۈپ شهرق تهرپىنى مهدرىس قىلىپ ئىككى قىسىمغا، غهربىي تهرىپىنى مهسچىت

ىمال شهرقىي ش، ھۇجرا  ئېغىزلىق72 قاتار 24شهرق ۋه جهنۇب تهرهپلىرىگه ، قىسمىنىڭ شىمال
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دهۋازا قاتارلىقالرنى ، پهشتاق ،گۈمبهز، مۇنار،  دىن ئارتۇق كىشى سىغىدىغان مۇنچا100تهرىپىگه 

 .شهكىللهنگهن شۇنىڭ بىلهن ھېيتگاھ جامهنىڭ ھازىرقى ھالىتى. ياساتقان

تهۋرهش ① زىلزىلىسى  قهشقهرده قاتتىق يهر)  يىلى- 1903مىالدىنىڭ ( يىلى -1320ھىجىرىيىنىڭ 

زهخىم يېتىپ بهزى تاملىرى  امهنىڭ تاشقىرىقى مهسچىت قىسمىغا خېلى دهرىجىدهج، يۈز بېرىپ

)  يىلى-1905مىالدىيه (يىلى  -1322لېكىن ھىجىرىيه . مۇنار زهخىملهنگهن ئىدى، ئۆرۈلگهن

تۇردى باي ھاجىم بىلهن كىرىم ئاخۇن  قهشقهرنىڭ ئاتاقلىق بايلىرىدىن ئاخۇن باي دهپ ئاتالغان

  .ىدىن قايتا رېمونت قىلىنغانبايۋهچچىلهر تهرىپ

ئابدۇكېرىم  قهشقهرنىڭ مائارىپ ئىداره باشلىقى)  يىلى-1934مىالدى ( يىلى -1352ھىجىرىيىنىڭ 

كۆللهر قايتا ، قويۇلغان دهرهخلهر تۇلۇقالپ، خان مهخسۇمنىڭ رىياسهتچىلىكىده رېمونت قىلىنىپ

 .ئورنىتىلغان كۆللهرنىڭ ئهتراپىغا رىشاتكىالر. چېپىلغان

 مهسچىت -مهدرسىھ قهشقهرده ھئىسالمى)  يىلى-1936مىالدى ( يىلى -1354جىرىيىنىڭ ھى

جهنۇب تهرىپىگه ئىككى يان  جامهنىڭ شىمال ۋه. بىر قېتىم رېمونت قىلدۇرۇلغان، ھهيئىتى قۇرۇلۇپ

مىالدى ( يىلى - 1355ھىجىرىيىنىڭ .  چىقىش راۋانالشتۇرۇلغان-كىرىپ، دهرۋازا ئېچىلىپ

 ئېغىزلىق 24جامهنىڭ شهرق تهرپىدىكى   كوچىلىرىنى كېڭهيتىش ھهرىكىتىدهشهھهر)  يىلى-1937

 .ساالسۇنلۇق رىشاتكا بېكىتىلگهن تام ئورنىغا. ھۇجرا بىلهن مۇنچا چېقىۋېتىلگهن

پارتىيه ۋه ھۆكۈمهت بۇ جامهنى ئاپتۇنۇم  .ئازادلىقتىن كېيىن جامهنىڭ يېڭى باھارى باشالندى

 كىچىك - ئۇرۇن قىلىپ بىكىتىپ بىر قانچه قېتىم چوڭ لىدىغانرايون دهرىجىلىك نوقتىلىق قوغدى

شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتۇنۇم رايونى قۇرۇلغاندا كۆپ مهبلهغ ئاجرىتىپ   يىلى-1955. رېمونت قىلدۇردى

 مىڭ 100 يىلى -1983. ئاقارتىپ تېخىمۇ گۈزهللهشتۈردى، قىلىپ سىرالپ چوڭ كۆلهمده رېمونت

جامهگه تازىلىق ئىشچىلىرى ۋه باشقۇرغۇچىالرنى .ت قىلدىجامهنى چوڭ رېمون يۈهن ئاجرىتىپ

 .ئىگىدارچىلىقنى كۈچهيتتى ،بېكىتىپ

 - ئېتىقاد قىلغۇچى مىللهتلهرنىڭ دىنىي ھازىر ھېيتگاھ جامهسى ۋه مهيدانى يالغۇز ئىسالم دىنىغا
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ڭ بهلكى دۆلهت ئىچى ۋه سىرتىدىن كهلگهنلهرنى مهدهنىي پائالىيهت مهركىزى بۇلۇپال قالماستىن

 .ئايالندى ئېكىسكۇرىسىيه ۋه زىيارهت سورۇنىغا

ئىسالم دۆلهتلىرىدىن  قهشقهر شهھىرى ئېچىۋېتىلگهن ئوچۇق شهھهر قىلىپ ئېالن قىلىنغاندىن بىرى

مىللهت مۇھاجىرلىرىنىڭ قهشقهرگه  كهلگهن دوستالر ۋه چهت ئهللهردىكى ئۇيغۇر ۋه باشقا ئاز سانلىق

، بۇ جامهنىڭ ئورنى، ھېيتگاھ جامهسى بولماقتا ان ئورنىكېلىشى بىلهن ئالدىن زىيارهت قىلىدىغ

 .كۆتۈرۈلمهكته ئابرويى تېخىمۇ يۇقۇرى
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  قهدىمكى دهۋردىكى مهشھۇر ئۇيغۇر بازارلىرى

  ساۋۇت داۋۇت:ئاپتۇرى

  ئارسالن تىكىن: بوستانغا يوللىغۇچى

، هتته تهرهققىي قىلغانهنىيهت جهغهربىي يۇرت ئىقتىساد ۋه مهدى تاڭ سۇاللىلىرى دهۋرىدىكى، خهن

بۇ دهۋردىكى ئىقتىسادىي . گۇلهنگهن بىر باسقۇچقا قهدهم باسقان تاشقى سودىسى-ئىچكى

هققىده تارىخىي ماتىريالالردا همهدهنىيهتنىڭ گۇللهنگهنلىكى ، يۇكسهلگهنلىكى تهرهققىياتنىڭ

پۇلنىڭ كهڭ ،لىكى هر كۆلىمىنىڭ كهڭهيگهنهبۇ ئاساسهن شه، خاتىره قالدۇرۇلغان كۆپلهپ

 مول ئارخىلوگىيلىك، هتلهردىمۇ گهۋدىلىك بولۇپهئوبرۇت قىلىنغانلىقى قاتارلىق جه كولهمده

بازارلىرىدا  تاڭ سۇاللىسى دهۋردىكى غهربىي يۇرت، بولۇپمۇ. ئاساسالر ئارقىلىق دهلىللهپ چىقىلغان

غانلىقى يهقىنقى يىلالردا ئېلىپ قىلىن ئوتتۇرا ئاسىيا ۋه ياۋرۇپا پۇللىرىنىڭ ئوبرۇت، يهرلىك پۇللىرى

بۇ . ماددىي پاكىتالر بىلهن ئىسپاتالندى بېرىلغان ئارخىلوگىيلىك تهكشۇرۇشلهرده نۇرغۇن

. يولىنىڭ ئاۋاتالشقانلىغىنى چۇشهندۇرۇپ بېرىدۇ يىپهك، تاشقى سودىنىڭ گۇللهنگهنلىكى-ئىچكى

نىڭ زور دهرىجىده شهكلى ۋه قىياپىتى، ئىقتىدارى ،ىمى بازارالرنىڭ كۆلىمىهتېخىمۇ مۇ

  .ياخشىالنغانلىقىنى كورسىتىپ بېرىدۇ

  :تۇنۇشتۇرماقچى ۋالىنى قىسقىچههتۆۋهنده شۇ دهۋردىكى بىر قانچه بازارالرنىڭ تهرهققىيات ئه

 

 :قوچۇ بازىرى

ئاالقه -بۇ جايالردا بولىدىغان مول مهزمۇنلۇق سودا بازارلىرى ۋه-هرهئۇيغۇرالرنىڭ قهدىمىي شه

ۇر يىپهك يولى سودىسى تازا �مهش. ئىنتايىن روناق تاپقان ئىدى  دهۋرىدهئىشلىرى تاڭ سۇاللىسى

. سېتىق قىالتتى-سودا، بازارالرنى بېسىپ ئۆتۈپ-هرهكارۋانالر نۇرغۇن شه گۈللهنگهن بۇ دهۋرىده

تىياجلىق بولغان مالالرنى تالاليتتى ۋه كارۋان �بېرىشتىن ئىلگىرى شۇ جاي ئې ئۇالر بىر جايغا

شۇ جايدىن يهنه ، مالالرنى سېتىپ بولۇپ. الرنى بېسىپ ئېلىپ كېلهتتىئۇزۇن يول تهشكىللهپ
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 ،هر هشه-هرمۇهمۇشۇنداق قىلىپ شه. جايالردا بازار تاپىدىغان مالالرنى ئېلىپ كېللهتى باشقا

مالالر يىپهك  ئهلۋهتته بىر قىسىم. بازار كېزىپ يۈرۈپ ئاخىر نۇرغۇن پايدىغا ئىگه بوالتتى–بازارمۇ 

ئهمما ، بولسىمۇ بۇ خىل مالالرنىڭ مىقدارى ئاز.  بۇ چهتىگه توشۇالتتىيولىنىڭ ئۇ چهتىدىن

  .پايدىسىمۇ ئهڭ كوپ ئىدى، قىممىتى ئهڭ يوقۇرى

بازارالر -هرهشه، تهمىنلىگهن ئهۋزهل شارائىتتا تارىم ۋادىسىدىكى قهدىمىي يىپهك يولى سودىسى

 ئۇدۇن، كوسهن، پىشامشان، سۇلى، بولۇپمۇ قوجۇ. قايناپ تاشقىنلىققا چومگهن ئىدى جانلىنىپ

  .هرلهردىكى بازارالرنىڭ كۆلىمى مۇشۇ دهۋرىده تهز سۇرئهت بىلهن كهڭهيگهنهقاتارلىق شه

. ئىدى تاشقى سودا بويىچه زور تهسىرگه ئىگه-ئهسىرلهردىال ئىچكى-5-4ىرى مىالدىيه هقوجۇ شه

دهۋرلهرده خهلقئارا  ينىهر ئههېسابلىنىدىغان بۇ قهدىمىي شههىم ئۆتهڭ بازىرى هيىپهك بازىرىنىڭ مو

ئالماشتۇرۇش مهركهزلىرىدىن بىرى  شهرق بىلهن غهرب ئوتتۇرسىدىكى ئهڭ چوڭ مال، بازارغا ئايلىنىپ

هرنىڭ هشۇ دهۋرىده شه، نهتىجىلىرىگه قارىغاندا ئارخىئولىگىيلىك تهكشۈرۈش. بولۇپ قالغان ئىدى

ئۇنىڭدا يايمىچىالر . ئهتكهنىدىلىكى ئهكس هىرىنىڭ ئاالهشه هر قۇرۇلۇشىدا تىپىك سوداهشه

، بىرىگه تۇتاش ئورۇنالشقان دۇكانالرمۇ بولغان-سىرىت يهنه بىر تىجارهت قىلىدىغان مهيداندىن

يىپهك ، قۇمۇش رهستىسى-قازان، تىجارهت ئورۇنلىرى ئاشلىق رهستىسى بۇنىڭ ئىچىده كهسپىي

ىيۇ جهمهتى تۇرپاندىن تېپىلغان “ك. قاتارلىق رهستىلهر بولغان..رهستىسى…… مالالر

  .خاتىرلىنىشىچه قوجۇدا يهنه “قۇل بازىرى” مۇ بولغان وججىتى”دهه

خىل -هرهۇنهرۋهنلهر ۋه باشقا ه، هر رايۇنىدا سودىگهرلهرهتاشقى شه ،هرهىرى ئىچكى شههقوجۇ شه

وججىتى” ده ه“مانى ئىبادهتخانىسىنىڭ . الىلهر ئولتۇراقالشقان ئىدىهئا كهسىپتىكى

هرىستان” بولغانلىقى تىلغا ه“جهنۇبىي شه، هرىستان”ه “شىمالىي شهقوجۇدا ،خاتىرلىنىشىچه

وججهتلهر” ده “قوجۇ بازىرىدىكى هئىقتىسادىي -قوجۇدىن تېپىلغان ئىجتىمائىي“ .ئېلىنغان

يول  اسىنى قوجۇ بازىرىدا ئوتىدىغان ئىككى بېنىغا سىززىقچهه“با؛ كىشىلهرنىڭ ئالدىدا…” نۇرغۇن

بۇالردىن . بايانالر بار مغا بېسىلغان يۇز قانىپۇغا كېلىشتۇق ” دېگهندهكئوتتۇرسىغا تا، چۇشۇرۇلگهن
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  .كىرىۋالغىلى بولىدۇ ىملىقىنىهقوجۇ بازىرىنىڭ ئاۋاتلىقى ۋه ئىقتىسادىي ئورنىنىڭ مۇ

 

 :ئۇدۇن بازىرى

ئىقتىساد ۋه مهدىنيىتى بىر قهدهر بۇرۇن تهرهققىي قىلغان  ئۇدۇن غهربىي يۇرتتىكى ئهللهر ئىچىده

ئۇدۇننىڭ تاشقى سودىسىمۇ ، تهتقىقات نهتىجىلىرىگه ئاساسالنغاندا. بىرىدۇر هرلهرنىڭهىمىي شهقهد

سودىگهرلىرى بىلهن بولغان سودا ) ىندىستانه(ئهنهتكهك، راۋاج تاپقان بولۇپ خېلى بۇرۇن

ىندىستاندىن ئۇدۇنغا غهربىي يۇرت بويىچه ئهڭ هبۇددا دىنىنىڭ . خېلى قويۇق ئىدى ئاالقىسى

  .تارقىلىپ كىرىشىمۇ بۇ نوقتىنى دهلىللهپ بېرىدۇ بۇرۇن

همده “يىپهك يولى” دىن بۇرۇنال هسودىسى قاشتېشىدىن باشالنغان  ئۇدۇننىڭ قهدىمقى زامان تاشقى

“قاشتهشى يولى” ئۇدۇندىن باشلىنىپ . يىراق ئهللهرگىچه تونۇلغان ،“قاشتهشى يولى” ئېچىلىپ

ئىۋىرغۇلنى بېسىپ ، قوجۇ، كوسهن، ته سۇلىغهرب؛ دۇنخۇاڭنى، كىروران ،شهرقته چهرچهن

ئاندىن ، جىئۇ چۇئهن قاتارلىق ئىككى جايدا قوشۇلۇپ، يول يۇمهن قوۋۇقى بۇ ئىككى. ئۆتكهن

 ،هرلهرنى بېسىپ ئۆتۈپههر قايسى شههئوتتۇرا تۇزلهڭلىكتىكى ، شهرققه قاراپ سوزۇلۇپ داۋاملىق

، انهئىسپا ،تهشى يولى” يهنه غهرىپته كابۇن“قاش. هرلهرگه بارغانهلوياڭ قاتارلىق شه، چاڭ ئهن

  .باغدات ئارقىلىپ ئوتتۇرا دېڭىزغا تۇتاشقان

دهۋرىده ئۇدۇننىڭ ئوتتۇرا تۇزلهڭلىك سۇاللىرى بىلهن سودا ئاالقىسى تېخىمۇ  غهربىي خهن سۇاللىسى

. ىم ئورۇندا تۇراتتىهقاشتهشى بۇيۇملىرى ئۇدۇننىڭ تاشقى سودىسىدا مۇ، ئات .كۇچهيگهن

 تۇمۇردىن ياسالغان بۇيۇمالرنى، مىس، يىپهك، سودىگهرلىرى ئوتتۇرا تۇزلهڭلىكتىن چاي نئۇدۇ

ئۇدۇننىڭ  تهتقىقاتچىالر ئهينى دهۋردىكى. خانلىقنى تهمىنلهيتتى ۋه بازارالردا ساتاتتى، ئهكىلىپ

 ئوز ئۇدۇن خانلىقى. چىقتى تاشقى سودا ئىشلىرىنى باشقۇرۇش تۇزۇمىنى يولغا قويغانلىقىنى دهلىللهپ

كارۋان سودىسى ۋه ، ئهمهلدار تهيىنلهپ مهخسۇس، توساقالرنى قۇرۇپ-تهۋهسىدىكى جايالردا جازا

گىزىدا تۇرۇپ كارۋانالر ۋه هئۇالر چهگرا ئه. باشقۇرغان باشقا ئۇزۇن يوللۇق قاتناش ئىشلىرىنى
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 مهنئىي، نازارهت قىلىش، ماللىرىنى تهكشۈرۈش، خهتلىرىنى هم يولهئهلچىلهرنىڭ رهسمىيهت 

) مال(تاۋار، يول بېجى، هققىهرهسمىيهت ، مۇسادىره قىلىش، كىرگۇزمهسلىك قىلىنغان تاۋارالرنى

، ئامانلىق ساقالش ۋه خهۋهرچىلىك قىلىش قاتارلىق ۋهزىپلهرنى ئۈستىگه ئالغان ،بېجى ئېلىش

  .سودىگهرلهردىن يۇقۇرى باج ئالغان چهتئهللىك

نهچچه ئون ، شۇ چاغالردا سودىگهرلهر ئاز دېگهنده، هخاتىرلىنىشىچ قارۇشتى يېزىقىدىكى پۇتۇكلهرده

  .مال يۆتكهيتتى، يۇز نهچچه كىشى بىر كارۋان تهشكىلى بولۇپ كوپ بولغاندا، كىشى

نىيه . يۆتكهش بازىرى ئىدى، ىم مال ئالماشتۇرۇشهيولىدىكى مو ئۇدۇن پايتهختى يىپهك

ىرىنىڭ يېنىدا بىر تهكشۈرۈش ه شهنىيه، تارشا پۇتۇكته كورسىتىلىشىچه خارابىسىدىن تېپىلغان

يىسى هۋال گۇما ناهبۇ ئه. سودىگهرلهر يول خېتىگه ئاساسهن ئوتكۇزىلهتتى ،ئېغىزى بولۇپ

يولنىڭ ئوتتۇرسىدا تۇرغان بىر ئادهم : قىيا تاش رهسىمىده مۇنداق تهسۋىرلىگهن سانجۇدىكى

ئالدىنى  ياده كېلىۋاتقانالرنىڭهم پىهيولدا ئاتلىق ، يۇلتۇزلۇق بىر تاختاينى ئهگىز كوتىرىپ بهش

يولوچىالرنىڭ بهزىلىرى  بۇنى كورگهن. هم بهلگىلهر ئۇيۇلغانهتاختايغا خهت . توسۇپ تۇرغان

بۇ سۇرهتلنىڭ ئومۇمىي  .يهنه بهزىلىرى ئوتهلمهي تۇرۇپ قالغان، ئارقىغا قايتىپ ماڭغان

، سودا كارۋانلىرى، پبولۇ قهدىمده بۇ جايدا بىر تهكشۈرۈش ئورنى، كورىنىشىدىن قارىغاندا

قارۇشتى يېزىقىدىكى . ئوتكۇزگهن ئهلچىلهر ئومىگى ۋه باشقا يولوچىالرنى قاتتىق تهكشۇرۇپ

ئورنىدىن ئوتىدىغان كىشىلهرنىڭ يول خېتى  بۇ تهكشۈرۈش، ۆججهتلهرنىڭ مهزمۇنىدىن قارىغانداه

، چىراي شهكلى، يېشى، ئىسمى يول خېتىگه شۇ كىشىنىڭ. بولۇشى كېرهك ئىدى

نىيه خارابىسىدىن . يېزىالتتى توگه سانى، ئات، مېلى، بهگلىكى، مىللىتى، كىهچىگى-ىيىمك

سودىگهرنىڭ بىر قېتىمدا ئېلىپ ماڭغان  بىر توپ، تېپىلغان تارشا پۇتۇكته خاتىرلىنىشىچه

بىر تۇركۇم سودىگهرلهرنىڭ ئېلىپ ماڭغان  يهنه، دۇردۇنى ئۇچيۇز ئون توققۇز توپ-تاۋار

دۇردۇن -بۇنىڭدىن ئۇدۇن بازىرىدا تاۋار، توپ بولغان توتمىڭ ئۇچيۇز يىگىرمه ئالتهدۇردۇنى -تاۋار

  .كىرىۋالغىلى بولىدۇ سودىسىنىڭ ئىتتىكلىكىنى
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ئۇدۇننىڭ ئۆزىمۇ تاشقى ، كهلتۇرۇلگهندىن سىرىت ئۇدۇنغا باشقا ئهللهرنىڭ تاۋارلىرى زور مىقداردا

، بوز رهخت، ىندىستان قاتارلىق ئهللهرگه قاشتهشىهتۇزلهڭلىك ۋه  ئوتتۇرا، سودا بىلهن شۇغۇنلۇنۇپ

يىپهك مالالر . كىرگۇزۇپ يوتكهيدىغان ئهينهك قاتارلىق مالالرنى چىقىراتتى ياۋرۇپادىن، كىگىز

  .ۋه قوشنا بهگلىكلهرده سېتىالتتى ئىچكى بازار

، ىۇنهرۋهنچىلىك بۇيۇملىره-ئۇدۇننىڭ قول ،ئىچكى سودىنىڭ تهرهققىياتى تېخىمۇ زور بولۇپ

كهلتۇرۇلگهن تۇرلىك مالالرنىڭ تاڭ دهۋرىدا  سۇالتلىرى ۋه خهلقئارا بازارالردىنهيهرلىك مه

ئۇنىڭ تهۋهلىگىده ، توققۇز چاقىرىم كهڭهيگهن-سهككىز ىرى توت تهرهپكهه“ئۇدۇننىڭ پايتهخت شه

ئىقتىساد پۇختا قهدهم بىلهن راۋاجالنغان . هر بولغان” هشه ئون نهچچه كىچىك، هرهبهش چوڭ شه

بازارالر -هرهشه. ئالدىنقى دهۋىرلهرنىڭكىدىن ئېشىپ كهتكهن هتلهردهههرقايسى جهه، بولۇپ

ئۇدۇننىڭ . بازارالردا “خهلىق خۇددىي يۇلتۇزالردهك ئولتۇراقالشقان”-هرهشه .نهچچه ئونغا يهتكهن

كۆكتاتالر ئوتتۇرا تۇزلهڭلىك بىلهن ، چىۋه-مهۋه، كوچىالر رهتلىك سېلىنغان-ئوي رىدهه“خان شه

. كوتاتالر تولغان” ئىدى، ئامۇت، بازارغا ئالما، قورو، كىمههمه، ئوي“ ،”شاشئوخ

 رىده خهلق زىچه“ئۇدۇننىڭ خان تۇرۇشلۇق شه، سهپهر خاتىرى” گه ئاساسالنغاندا “فاشىيهننىڭ

شهرقتىن  ،ىرىنىڭ دائىرىسى كهڭه“نىيه شه، ايتى كوپ ئىدى ”هسانى نا، ئولتۇراقالشقان بولۇپ

تاۋارالرنى توپاليدىغان ۋه  يهنه. هر كوچىسى بار ئىدىه شىمالغا سوزۇلغان شهغهربكه ۋه جهنۇپتىن

غهربىي جهنۇبىدىن ئۇچيۇز سهكسهن چاقىرىم  ىرىنىڭهئۇدۇن شه. تارقىتىدىغان بازارلىرى بار ئىدى ”

ئۇچيۇز توقسان ، چاقىرىم يىراقلىقتا گۇچىڭ بازىرى غهربىي ئىككى يۇز، رىهيىراقلىقتا گۇما شه

شهرىقتىن ، ۇنۇ بازىرىهجهنۇپتىن ئالتهيۇز چاقىرىم يىراقلىقتا ، بازىرى ىراقلىقتا گولىئاڭچاقىرىم ي

 چهت ياقىدىكى بۇ بازارالرنىڭ. چاقىرىم يىراقلىقتا كىۋهنچىڭ بازىرى بار ئىدى ئۇچيۇز توقسان

 ئۇدۇن بۇ بازارالرغا، دېمهك. رىدىن كهلتۇرىلهتتىهسۇالتلىرىنىڭ كوپىنچىسى ئۇدۇن شههمه

  .ئىدى) توپ تارقىتىش بازىرى(تهن مهركىزىي بازارنىسپه
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 :سۇلى بازىرى

. ىم تۇگۇن ئىدىهيولىنىڭ جهنۇبىي لىنىيىسىدىكى مۇ قهشقهر يىپهك، خهن سۇاللىسى دهۋرىده سۇلى

بىر قىسىم ، سودا كارۋانلىرى سۇلى بازىرىدا چۇشكۇن قىلىپ قاتناش سودا بىلهن شۇغۇنلىنىدىغان

ئورنىغا سۇلىنىڭ ، يهنه بىر قىسىم ماللىرىنى سۇلى بازىرىدا سېتىۋېتىپ .مالالرنى ئالماشتۇراتتى

 بولۇپمۇ بۇ جايدىن چىقىدىغان كىمخاپ بىلهن قاشتهشى. سۇالتلىرىنى سېتىۋاالتتىهمه يهرلىك

  .يىراق ئهللهرگىچه تۇشۇلۇپ سېتىالتتى، داڭلىق بولۇپ

ئاستانسى . لىكنىڭ بىرى ئىدىغهربىي يۇرتتىكى ئوتتۇز ئالته بهگ خهن سۇاللىسى دهۋرىده سۇلى

، سۇلى بازىرى دهل مۇشۇ رايۇندا بولۇپ. الىلهر زىچ ئولتۇراقالشقانهرايۇنىدا ئا هرهشه، سۇلى بولۇپ

. ئىدى دۇكاندار ۋه چهتئهل سودىگهرلىرى توپالنغان جاي، ئۇششاق تىجارهتچىلهر، ۇنهرۋهنلهره قول

ئايالنمىسى بهش  سۇلى ئاستانىنىڭ، “خهننامه غهربىي يۇرت تهزكىرىسى” ده خاتىرلىنىشىچه 

. ئونى بار ئىدى كىچىك قهلئهلهردىن نهچچه، هردىن ئون ئىككىسىهچوڭ شه. چاقىرىم كېلىدۇ

ئىكهنلىكى ) ئائىله(تۇتۇن الىسى يىگىرمه بىرمىڭه“كىيىنكى خهننامه” ده سۇلى بهگلىكىنىڭ ئا

، هر تۇرمۇشىغا كوچكهن بولۇپهشه دېمهك سۇلى بۇنىڭدىن ئىككىمىڭ يىل ئىلگىرىال. خاتىرلهنگهن

سۇلى بهگلىكىگه ، رىده بولۇپهشه سۇلى بازىرى سۇلى. هر كۆلىمى كىچىك ئهمهس ئىدىهشه

هرنىڭ همهركىزىي شه. هر ئىدىهشه هرنىڭ ئىچىده مهركىزىيهقاراشلىق يىگىرمه بىر چوڭ شه

ر بىلهن هر خىل مالالهبازارالرنى -هرهشه باشقا، بازارلىرى ئىنتايىن ئاۋات بولۇپ-سودا

  .تهمىنلهيتتى

يهنه ، ىم سودا مهرگىزى بولۇپال قالماستىنهئوتۇرسىدىكى مو شهرق بىلهن غهرب-سۇلى بازىرى

  .هرلهر بىلهنمۇ قۇيۇق سودا ئاالقىسى بار ئىدىهشه ئوتتۇرا ئاسىيادىكى نۇرغۇن

ېتىۋېلىپ سۇلى بازىرىدىن غهرب ۋه شهرقنىڭ ئېسىل ماللىرىنى س ئوتتۇرا ئاسىيا سودا كارۋانلىرى

ىرى جهنۇبىي دهرۋازىسىنىڭ “قهشقهر دهرۋازىسى” همهزگىللهرده سهمهرقهنت شه كېيىنكى. كېتهتتى

قىلغانلىقىنى  هرلىرىدىكى ئورنىنىڭ تهرهققىيهئاتالغانلىقى سۇلى بازىرىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا شه دهپ

  .ئىسپاتالپ بېرىدۇ
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  رىسىدائۇيغۇرالر ۋه ئۇالرنىڭ تۇرمۇش مهدهنىيىتى توغ

 

   هممهتئىمىنهئابدۇشۇكۈر مۇ:ئاپتۇرى

  نازىنىن: بوستانغا يوللىغۇچى

يهرلىك مىللهت ۋه ، رايونىمىزدا توپلىشىپ ياشايدىغان غوللۇق ئۇيغۇرالر شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم

جۇڭگونىڭ بىر قاتار چوڭ ، الهتتههئۇيغۇرالر پارچه . يۈرگۈزگۈچى مىللهت وقۇقىهئاپتونومىيه 

، قازاقىستان، ئۇيغۇرالر جۇڭگودىن باشقا. خىزمهت ۋه تىجارهت قىلىدۇ هرلىرىدههشه

، )ئاساسلىقى بايرام ئهلى رايونى(تۈركمهنىستان ، تاجىكىستان، ئۆزبېكىستان ،قىرغىزىستان

 ئامېرىكا قاتارلىق دۆلهتلهرده، روسيه، گېرمانىيه، ئاۋسترالىيه، تۈركىيه، ئهرهبىستان ،پاكىستان

  . مۇئهييهن جامائهت تۈركۈمى شهكلىده ياشايدۇ،كۆرۈنهرلىك نوپۇستا

، سېتىق-سودا، ۈنهرۋهنچىلىكه، باغۋهنچىلىك، قانچىلىق�ازىر دېه ئۇيغۇرالر

ازىر بازار ئىگىلىكىنى مهركهز هئۇالر . قاتارلىق كهسىپلهر بىلهن شۇغۇللىنىدۇ مائارىپ- مهدهنىيهت

ئۇيغۇرالر  .بارغانسېرى ئۆزلهشمهكتهازىرقى زامان ئىقتىسادىي تۇرمۇشىغا هتهڭشىگۈچ قىلغان  ۋه

  .اسىل قىلماقتاهنۆۋهتته تارىخىي تهرهققىياتنىڭ يېڭى قاتلىمىنى 

جۇڭگو ۋه . تاپقان ئۇيغۇرالر مهركىزىي ئاسىيا تىپىدىكى قهدىمكى قهبىله ۋه خهلقلهردىن تهشكىل

ىالدىيدىن ئۇالر م. ئىزدهندى چهتئهل ئالىملىرى ئۇيغۇرالرنىڭ مىللهت مهنبهسى توغرىسىدا كۆپ

منوسېنىك رايونلىرىدا ياشىغان -ئاندرونوۋ  يىل ئىلگىرى شىمالىي ئالتاي دالىسىدىكى3000-2000

خهلقلىرىنى ئۇيغۇرالرنىڭ ئهڭ قهدىمكى ۋه ئاسىياچه ئاق  ساك- سىكتاي، قهبىلىلىرى) ئارىيان(ئارى 

ش سۆڭهك قهدىمكى جهسهتلهرنىڭ با. ئهجدادلىرى دهپ قاراشماقتا (ئاق تهنلىك(جىنىسلىق 

، كىيىنىش ۋه مۇزىكا، ساك ئهپسانه فولكلورى- سىكتاي-قهدىمكى ئارىيان ،قان تىپى، ئانالىزى

ئهينى . ازىرالپ بهردىهاكىمىگه كۈچلۈك ئىسپات همهرىكىلىرى بۇ مۇ-سهيله ،بايرام، ئۇسسۇل

 دهپ مهدهنىيىتى» بۇ كهڭ ماكاندا جۇڭگونىڭ رهسمىي يىلنامىلىرىدا «ئۇلۇغخور» زاماندىكى «ئات

 .ساك خهلقلىرىنىڭ زور يۇغۇرۇلۇشىنى مهيدانغا كهلتۈردى-سىكتاي-ئارىيان ئاتالغان

 5 ،6يىلالردىن تاكى 2000-ساك قهبىلىلىرى مىالدىيدىن ئىلگىرىكى - سىكتاي- ئارىيان

ۋه چىلهن  ىندىستان زېمىنىه، ئىران ئېگىزلىكى، جهنۇب ۋه شهرققه يۆتكىلىپ، ئهسىرلهرگىچه غهرب

تارىم ساكلىرى ۋه  ،ساكلىرى- ىندىستان ئارىيانه، پىغا كېڭهيدى ۋه ئىرانى خهلقلهرتاغلىرى ئهترا

مىالدىيدىن ئىلگىرال ساكالرنىڭ  .توخار قهبىلىلىرىنىڭ مىللهت تهركىپىگه سالماقلىق تهسىر كۆرسهتتى

 تىپىدىكى ئاشىد قهبىلىلىرى ئاسنا ئۇرۇقىنى (موڭغۇل ئىرقى(ئاسنا قهبىلىلىرى بىلهن موڭغۇللۇئىد 

تۈرۈكلهر -تۈركۈمى2-ئاسىيا ئۇلۇغخورلىرىنىڭ  نهتىجىده مهركىزىي. ئاساس قىلىپ قۇشۇلدى

تۈركىي ، ساك خهلقىنىڭ يىراق ئهۋالدى-سىكتاي-ئارىيان ئۇيغۇرالر ئهنه شۇ. مهيدانغا چىقتى

  .ېساپلىنىدۇه تۈركۈمىنىڭ يېقىن ئهۋالدى

ۋه ئوردۇس ) كهڭ ساي(گهنسۇ  ىازىرقهجۇڭگو يىلنامىلىرىده غهربىي جۇسۇاللىسى زامانىدىكى 

كېيىنچه بايقال كۆلى ئهتراپىدا ياشىغان  زهي قهبىلىلىرىنى- دى، ئوتلىقى ئهتراپىدا ياشىغان گۈيفاڭ

ئۇالر . بىۋاسته مهنبهلىرىدىن بىرى دهپ قارغۇچىالرمۇ بار خهلقىنى ئۇيغۇرالرنىڭ) دهنلهن(دىڭلىڭ 
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يېنسهيدىن يهتته سۇ ، ايقالدىن يېنسهيگىچهب، دىڭلىڭالرغا ئايرىپ دىڭلىڭالرنىڭ شهرقىي ۋه غهربي

يېقىنقى يىلالردىن بۇيان دىڭلىڭالردىن . ىللىرىغىچه ياشىغان دهپ قارايدۇهسا ۋه سىر دهرياسى

 ئۇخۇ ۋه قوش قاڭقىل قهبىلىلىرىنى، الىلىرى بولغان ئۇجيېهكروران ئا، قهدىمكى تۇرپان ،باشقا

  .هيدانغا چىقتىئۇيغۇرالرنىڭ مىللهت مهنبهسى دېگهن قاراشالرمۇ م

 تۈركىي خهلقلهر-ساك- سىكتاي- ئارىيان، مهركىزىي ئاسىيادىكى قهدىمكى مىللهت ئۇيغۇرالر

تىل ۋه  ،ىدىلىكىهئۇالرنىڭ جىسمانىي خۇسىيسىتى ۋه قان ئاال. تۈركۈمىدىكى مهدهنىيهتلىك خهلق

ىدىلىكى هئاال مىللىي ئېتنوگرافك تۇرمۇش ئادىتى ۋه تۇرمۇش، ىدىلىكىهسهنئهت ئاال- ئهدهبىيات

مىللهت مهنبهسى ۋه ، ماسىشتابىنى تارقىلىش، ايىتى يىراق تارىخىي قاتالملىرىنىهئۇيغۇرالرنىڭ نا

ئهجدادلىرىنىڭ بارلىق مۇنهۋۋهر فولكلورى ۋه  ،ئۆزلهشتۈرۈش ئىقتىدارىنى، هرخىل تهركىبلهرنىه

  .ىيىتىنى چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇهقىلىش ساال تۇرمۇش مهدهنىيىتىگه تولۇق ۋارىسلىق

يىپهك يولى ، بوستان مهدهنىيىتى، كۆچۈش قىسمهتلىرى ئاتلىق، ئۇيغۇرالر ئوتالق مهدهنىيىتى

  .مهدهنىيهت باسقۇچلىرىنى باشتىن كهچۈردى كۆپخىل دىنىي، ئاالقىلىرى

سوغدىالرنى ، توخار، كۆچكهن ۋه بۇ يهردىكى ساك ئورخۇن ۋادىسىدىن تارىم ۋادىسىغىچه

، يهنىال ئورخۇن ئۇيغۇرلىرى بىلهن تارىم ۋادىسدىكى ساك ،ندهئۆزلهشتۈرۈپ مهيدانغان كهلگهن دېگه

ئورتاق ، تارىخىي قاتالمدا قانداق تىلدا سۆزلهشكهنلىكىدىن قهتئىنهزهر ئورخۇن سوغدىالرنىڭ قايسى

ئاسىيا ئۇلۇغ خورلىرى بولغان ئارىيان تۈركىمى ۋه تۈركىي تۈركۈمىگه بولغان  الدا مهركىزىيه

 بۇ خهلقلهر كۆچمه چارۋىچىلىق ۋه «ئات. دىنقى شهرت قىلىش كېرهكيىلتىزداشلىقىنى ئال تېرهن

بايقال ، ۋادىلىرىغا ىمى تارىم ۋه سىر دهريالىرىهمۇ-مهدهنىيتى» تۈپهيلىدىن مهركىزىي ئاسيا رايۇنىغا

ئىمپېرىيىلىرىگه ) ئاخمانى(ئىران  ئۇالر جۇڭگو ۋه. ۋه موڭغۇل ئوتالقلىرىغا كهڭ تارقىلىپ ياشىدى

ون ۋه ساك ئهنئهنلىرىگه دېيهرلىك ۋارىسلىق هقىلغان  اكىمىيهت مهركهزلىرىنى بهرپاها يېقىن جايالرد

ئۇيغۇرالر غهربكه كۆچكهندىن كېيىنمۇ خان ئۇرۇقى ، يىمىرلىپ ئورخۈن ئۇيغۇر خانلىقى. قىلدى

ئادىزالر باشچىلىقىدىكى باشقا ئۇيغۇر ، ئۇيغۇر خانلىقىنى قۇرغاندىن باشقا بولغان ياغالقارالر گهنجۇ

سىر دهرياسى ۋادىسىغا يۆتكىلىپ ئىدىقۇت ئۇيغۇر -سۇياب، قهشقهر، كۈسهن، قوچۇ قهبىلىلىرى

 خوتهن ياغالقار. اكىمىيهتلىرىنى بهرپا قىلدىهكۈسهن ئۇيغۇر خانلىقى ۋه قاراخانىيالر  ،خانلىقى

، بۇ. ساقلىدى قالقالۇخانى داۋاملىق گهنجۇ ياغالقار ئۇيغۇر خانلىقى بىلهن قۇدىلىق مۇنا سىۋىتىنى

  .بېرىدۇ خوتهن ياغالقارلىرىنىڭ قهبىلىۋى يېقىنلىقىدىن دېرهك، ئورخۇن ۋه گهنجۇ

ى دهپ هرىمان پادىشاهقه اكىمى ئاپراسىياپنى ئۆزىنىڭهبۇ خۇددى ئۇيغۇرالر قهدىمكى سهمهرقهند 

  .ۋالهۆرمهتلهپ كهلگىنىگه ئوخشاش ئههئىزچىل 

بۇ ، بىرىنچىدىن .پ چىققانلىقى نامهلۇمقاچان كېلى) مىللهت نامى(ئۇيغۇرالرنىڭ ئېتنونىمى 

تۈركۈمىنىڭ مهيدانغا كهلگهن  ئېتنونىمنىڭ پهيدا بولغان ۋاقتىنى ئۇيغۇرالرنىڭ دهسلهپكى ئېتنىك

ئۇيغۇر دهپ ئاتالغان قهبىله دهسلهپ ياغالقار  ،ئىككىنچىدىن. ۋاقتى قىلىپ بېكىتىۋالغلى بولمايدۇ

بۇ خاسىيهتلىك نام پۈتۈن ، ن بىر قهبىلىنىڭ نامى بۇلۇپقاتناشقا باشچىلىغىدىكى ئۇيغۇر ئىتتىپاقىغا

ئورخۇن ئۇيغۇر ، ئورخۈن ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ ئورتاق نامى قىلىپ قوبۇل قىلىنغان ئۇيغۇر ئىتتىپاقى ۋه

 كۈسهن خانلىقلىرى ئۆز سهلتهنهت ناملىرىغا، ئىدىقۇت، يېمىرىلگهندىن كېيىنمۇ گهنجۇ خانلىقى



 http://bostan.cn                               178                             بىرىنمۈبوستان 

ياغالقار ياكى   سېرىق ئۇيغۇرالرمۇ ئۆز نامىنى-ازىرقى يۈگۇه. شلهتكهنئۇيغۇر ناملىرىنى قۇشۇپ ئى

  .بهلكى ئۇيغۇر نامىدا ئىشلهتتى، باشقا قهبىله نامىدا ئهمهس

   .النماقتاهئۇيۇشماق» مهنىده ئىزا، ئۇيغۇر» ئىبارىسى ئومۇمى مهنىده «ئۇيۇشۇش »

اكىمىيهت ه شى ۋه سىياسىئۇيغۇرالرنىڭ تۇرمۇش مهدهنىيىتى ئۇالرنىڭ ئۇيغۇر نامىنى قوللىنى

هرقايسى تارىخىي ه اياتىنىڭهئورنىتىشىدىن خېلى بۇرۇنال تهدرىجىي شهكىللهندى ۋه ئۇيغۇر 

بىلهن تارىخىي قاتالملىقى  تۇرمۇش مهدهنىيىتى ئىزچىللىقى، قاتالملىرىدا داۋاملىق راۋاجلىنىپ

، نىيىتگه نهزهر سالساقتۇرمۇش مهده ازىرقى ئۇيغۇرالرنىڭهبىز . اسىل قىلدىهالقىسىنى هزهنجىر 

مهدهنىيىتىگه ئىگه ئېتنىك مىللهت ئىكهنلىكىنى  ئۇيغۇرالرنىڭ مۇكهممهل ئېتنولوگىيلىك تۇرمۇش

  .جهزىملهشتۈرىمىز

ۋه  شائىره، اكىمىيهتكه قاتناشقان تۈركهن خاتۈندهك ئايالالره، تارىخىدا جهڭگىۋار ئايالالر ئۇيغۇر

ئوماي ئانىغا  بالىالر مهبۇدىسى- سىۋىتى بىلهن ئاناتۇغۇت مۇنا. مائارىپچىالر خېلى كۆپ بولغان

، قۇيۇش مۇراسىمى ئات، بالىنىڭ قىرىق سۈيى، سېغىنىش) ئىسالمىيهتتىن كېيىن بۈۋى پاتىمىگه(

پهرزهنتلىرىنى ، مۇراسىم ئۆتكۈزۈش ئوغۇل باال يهتته ياشقا توشقاندا خهتنه قىلدۇرۇپ، بۆشۈك تويى

  .ساقلىنىپ كهلدى رى ئىزچىلۈنهرگه بېرىش ئادهتلىهمهكتهپكه ياكى 

 هنىكا، هت چايلىرى�ئالدىدىكى مهسلى توي،  مۇناسىۋىتى بىلهن چاي ئىچكۈزۈشهئۇيغۇرالردا نىكا

قۇدىالر ، قىزالر ئولتۇرۇشى-يىگىت، مۇراسىمى توي، يىگىتنىڭ رازىلىقىنى ئېلىش-ئوقۇپ قىز

قايسى دىنىي مهدهنىيهتلهر هرهئۇيغۇرالردا دهپنه مۇراسىمى  .چىلالقلىرى ئىزچىل ساقلىنىپ كهلدى

، ازىدارالر ئاق رومال سېلىپه، ئهمما مېيىتنى پاكىزه يۈيۈپ كېپهنلهش ،هرخل بولسىمۇهتهسىرىده 

جىنازىنى ئالمىشىپ تالىشىپ ، مېيتنىڭ نامىزىنى چۈشۈرۈش، زاره قىلىش-يىغا ئاق بهلۋاغ باغالپ

 تهرهپكه قىلىپ) غهرب(نى قىبله هتته مېيتىنىڭ يۈزىهله، قهبرىستانلىققا ئېلىپ بېرىش كۈتۈرۈپ

قهبره  ،تاش گورنى تۇپا بىلهن كۆمۈش، ئىچ گورنىڭ ئاغزىنى كېسهك بىلهن ئېتىپ، ياتقۇزۇش

مېيتنىڭ  ،گۈمبهز ئورنىتىش-قهبره تېشى، لىق بېرىشهبېشىدا مېيتنىڭ ئىجابىي تهرپىگه گۇۋا

ئۇيغۇرالر ۋه . كهلدى ل بۇلۇپيىل نهزىرلىرىنى ئۆتكۈزۈش ئادهتلىرى بىردهك ئىزچى، قىرىق، يهتته

مېيتنى ، يهرلىككه قۇيۇش ساندۇققا سېلىپ) ساپال(ىش هئۇالرنىڭ ئهجدادلىرى مېيت سۆڭكىنى كا

ئۈستىگه قىزىل تۇپراق ، ياتقۇزۇپ مېيتنى ئاستىغا ياغاچ شادا قويۇلغان گۆرگه، تاش گۆرگه كۈمۈش

  . ئۇسۇللىرىنىمۇ قولالندىدهپنه قىلىش شام گۆرگه قويۇش قاتارلىق، ۋه قۇم تۆكۈپ كۆمۈش

. قائىدىلىرى بويچه ئۆتكۈزۈلۈپ كهلدى) كالېندار(تهقۋىم  ئايهملهر قهدىمكى- ېيتهئۇيغۇرالردا 

نورۇز بايرىمىدىن - اره«سۇ مۈلهك» ئايهملىرى با، كۆك مهشرىپى»» ،بايرىمى) نورۇز(«نهۋرۇز» 

ر ۋه ئۇنىڭغا قېرىنداش بايرام يىراق قهدىمكى زامانالردىن بېرى ئۇيغۇ بۇ، ئىبارهت بولۇپ

«قوغۇن ، ئۇيغۇرالر يهنه «قىزىل كۈل سهيلىسى». يېڭى يىل بايرىمى بولۇپ كهلدى مىللهتلهرنىڭ

 بۇددىزم مهزگىلىده بهش يىلدا بىر. كۈزلۈك بايرامالرنى ئۆتكۈزىدۇ-قاتارلىق يازلىق «سهيلىسى

 ئىسالمىيهتتىن. ىدىيۆتكهش» مۇراسىملىرى بولغان ئ) بۇت(ان هقېتىم ئۆتكۈزۈلىدىغان «بۇر

ئاساسلىق  ېيت ئايهملىرى نورۇز بايرىمى بىلهن قۇشۇلۇپ ئۇيغۇرالرنىڭهروزا ، ېيتهقۇربان ، كېيىن

  .بايراملىرى بولۇپ قالدى
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هر بىر چوڭ ئائىلىنىڭ تۇرمۇش هقورۇ ئىگىلىكى ) ېلىمۇ باره يېزىالردا(ئۇيغۇرالردا يېقىنقى يىلالرغىچه 

، هرقايسى بوستانلىقالر قويۇق دهرهخلهرههر بىلهن قورشالغان چۆللۈكل .ۈجهيرىسى بولۇپ كهلدىه

 هرقايسى قورۇالرمۇهبهلكى ، الىلهر بىلهن قاپلىنىپ قالماستىنهئولتۇراقالشقان ئا ئۆم، ئېقىن سۇالر

، پېشايۋان ،ئۇيغۇر قورۇلىرى نهقىشلىك دهرۋازه، ئۆزۈم باراڭلىرى بىلهن قاپلىنىدۇ، مېۋىلىك باغ

بهزى قورۇالر بالخانا  .قازناقالر بىلهن بىر يۈرۈش قىلىنىدۇ، قىزالر ئۆيلىرى-ئوغۇل، ساراي-ئايۋان

. بىلهن جۇپ قىلىپ يېپىلىدۇ كۆپىنىچه ئۆيلهر گهجلهنگهن ۋاسا. ئۆيلهرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

  .بېزىلىدۇ تهكچه ۋه مورىالر بىلهن، ) مهرهپ(راب �هرخىل نهقهشلىك مېه

، قهدىمكى مۇراسىمالر ئۇالر، ېرىسمهن مىللهتههزهلدىن مۇزىكىغا ئ، ئۇسسۇل- ئۇيغۇرالر ناخشا

. شهكىللهندۈردى سهنهملهرنى-مهشرهپ- مهشرهپلهر ئاساسىدا يهرلىك خهلق مۇقام-مىلىس

، ئهقىل مهكتىپى- ئهخالق ،مهشرهپلهر ئۇيغۇر خهلقىنىڭ ئهنئهنىۋى ئېتنوگرافىيه مهكتىپى-مىلىس

مۇزىكسى «ئون ئىككى  ۇيغۇر كىالسسىكشۇ ئاساستا ئ. ئۇسسۇل مهكتىپى بولۇپ كهلدى- ناخشا

  .مۇقام» شهكىللهندى

ئهڭ يىراق شامانىزم ئهپسانىلىرىدىن . ئهدهبىياتىغا باي خهلق ئېغىز-ئۇيغۇرالر خهلق فولكلورى

ئهجداد سېغىنىش ، رىمانلىق رىۋايهتلىرىهقهدىمكى قه، ىكايهتلىرىگىچهه بۇددىزم دهۋرى

«چىستانى ، «ئاپراسىياپ رىۋايىتى»، ئوغۇز نامه»«، ېكايىسى»ه«بۆره ، بولغان رىۋايهتلىرى

سهنهم» قاتارلىقالر بىلهن - «غېرىب، «تۇمارس»، «دهده قورقۇت»، رىۋايىتى» ئىلىك بهك

. سالدى لهتىپه ۋه ئهقلىيه سۆزلهر ئۇيغۇر خهلق ئهدهبىياتىنىڭ ئۇلىنى، تارىخىي قۇشاقالر مىڭلىغان

دۇردانلىرىنى  هبىيات ۋه كىالسسىك ئهدهبىياتئۇيغۇرالر خهلق ئهدهبىياتى ئاساسىدا يازما ئهد

ئۇيغۇر كىالسسىك  .ئۇنىڭ ئهڭ بۈيۈك سهمهرىسى «قۇتادغۇ بىلىك» تىن ئىبارهت. ياراتتى

وقۇقىي كۆز قاراشالرنى ه ،تارىخىي، ئهخالقىي، دىنىي، ئهدهبىياتى ئۇيغۇرالردىكى پهلسهپىۋى

رهڭدار ، تارىخىنىڭ باي كۈرىيهت تارىخى ۋه تهپهكهئۇيغۇر رو، شېئىرىي تۈسته ئىپادىلهپ

  .اسىل قىلدىهخهزىنىسنى 

ېرىسمهنلىرى هئهجدادلىرى قهدىمكى زامانالردىن باشالپ تهسۋىرىي سهنئهت  ئۇيغۇرالر ۋه ئۇالرنىڭ

 لهرنى) ئابىده(بالبالالر ۋه تاش پۈتۈك ، قىياالرغا تۇرمۇش ئوبرازلىرىنى چىكىپ ئۇالر. ئىدى

تىن  (قاشتېشى(قاش ، ىشهكا، زىننهتلهرنى ياساپ-بۇ كۈمۈشلهردىن زى-مىس، ئالتۇن، ئورنىتىپ

تام  ،هيكهلتىراشلىقه، تاشكېمىر سهنئىتى بىناكارلىق، گۈزهل تۇرمۇش بۇيۇملىرىنى ياساپ

ئالدىنقى سهۋىيهگه  مېتال ۋه توقۇلمىالرغا رهسىم ئىشلهشته، تاختا سىزما، ياغاچ ئويما، رهسساملىقى

ۋه مانى دىنىغا ئائىت  بۇددا، )ئاتهشپهرهستىلىك(ر شىنجاڭدىن تېپىلغان زورو ئاستې. يهتتى

  .تهتقىقاتچىلىرىنى مهپتۈن قىلماقتا انهېلىمۇ جاهتهسۋىرىي سهنئهت يادىكارلىقلىرىنىڭ قالدۇقلىرى 

مهدهنىيىتىده مهركىزىي ئاسىيا خهلقلىرى ئارىسىدا ئالدىنقى  ئۇيغۇرالر قهدىمدىن تارتىپ تاماق

ىتى بىر مىللهتنىڭ تۇرمۇش مهدهنىيىتىنىڭ يىراق تارىخىي قاتالملىرى مهدهنىي تاماق. رهتكه ئىگههشۆ

ئۈزۈپ : قايسى بىر تهتقىقاتچى. ئۇنىڭ ئېرىشكهن كامالهت دهرىجىسىنى كۆرسىتىدۇ بىلهن

 (لهغمهن(ياكى پىچاقتا كېسىپ ئېتىلىدىغان سۇيۇقئاش بىلهن ئىنچىكه سوزۇلغان ئهشمه  تاشالپ

هرخىل هازىرلىنىدىغان ه تونۇردا. دهپ توغرا ئېيتقان ئىدى،  ياتىدۇئارىسىدا بىر مىڭ يىللىق مۇسۇپه



 http://bostan.cn                               180                             بىرىنمۈبوستان 

ئۇيغۇر تائاملىرىغا ئاپرىن ئېيتمايدىغان  پېتىر مانتا ۋه ئهۇراببا قاتارلىق، ېسىپه، ئۆپكه، تائامالر

هتتا تاڭ هاراقالر ههرخىل مهيزاب ۋه هئىشلهپ چىقارغان  قوچۇ ئۇيغۇرلىرى. كىشى بولمىسا كېرهك

ئۇيغۇر تائاملىرى يىپهك يولى ئوتتۇرا بهلۋېغىغا جايالشقان . قالدۇرغانىدى هيرانهتهيزۈڭنىمۇ 

 ئۆز، ئۇيغۇر تائاملىرى. هسسه قوشتىهماندوستلۇق ئهنئهنىسىگه �خهلقىنىڭ پىداكارانه مې ئۇيغۇر

خهلقىلىرىنىڭ  غهرب-نۆۋىتىده ئوزۇقلۇق ۋه تېبابهت قائىدىلىرىگه ئۇيغۇن بولۇش بىلهن يهنه شهرق

  .ا تهلىپىگه ئۇيغۇن بولدى�تاق ئىشتىئور

، بىز بازىرىق. مهدهنىيىتى يىراق تارىخىي ئىزچىللىققا ئىگه بولۇپ كهلدى ئۇيغۇرالرنىڭ كىيىنىش

 قهدىمكى قۇمۇل قارا دۆۋه قاتارلىق قهبرىستانلىقالر بىلهن، كونا كروران، ئهسكى قهلئه ،قاراسۇق

ئهسىرنىڭ  ئۆتكهن، كېمىرلىرىدىكى تام رهسىملىرىبۇددا تاش،  ساك سىزما يادىكارلىقلىرى- سىكتاي

ئۇيغۇر كىشىلىرىنىڭ  ئاخىرى ۋه مۇشۇ ئهسىرنىڭ باشلىرىدا چهت ئهل ئېتنوگرافلىرى سۈرهتكه ئالغان

تىياجىغا اليىق �جهڭ ئې، يۈرۈش ئاتلىق، كىيىنىشلىرىدىن ئۇيغۇر كىيىم مهدهنىيىتىنىڭ تۇرمۇش

) زىننهت ۋازلىق(هتتا ماننىرىزملىق ه، ئاالمهتلىرىگه تېتىكيهنه غايهت زور ئېس، بولۇشتىن تاشقىرى

، ال مىالدىدىن ئىلگىرىكى جاۋلىن ۋاڭنىڭهبۇ . بولغانلىقىنى بايقايمىز ىدىلىكلىرىگه ئىگههئاال

 ئوتتۇرا تاڭ زامانىنىڭ، شىمالىي سۇاللىلهرنىڭ، بېشىدىكى شهرقىي خهن سۇاللىسىنىڭ مىالدىنىڭ

مىنىش  ئاتقا، زىننهت-زىبۇ، ئۇيغۇرچه كىينىش. هكىللهندۈردىخۇركىيمى» قىزىقىش دولقۇنىنى ش»

  .ام بهردى�ئىل هتتا مهي مهدهنىيىتى نۇرغۇن شائېرالرنىڭ شېئىرىي مىسرالىرىغاه،  ئۇسسۇل-ۋه ساز

. كۆرۈنهرلىك سالماقنى ئىگىلهيدۇ تىجارىتى-ئۇيغۇرالرنىڭ تۇرمۇش مهدهنىيىتىده ئۇيغۇر سادا

انكهشتىلك ئهنئهنىسنى هتۆگىلىك جا- ئاتلىق ىرىدىن سىكتايالرنىڭئۇيغۇرالر ئهڭ يىراق ئهجدادل

يىپهك يولى سادا تىجارىتىده ئوتتۇرا تۈزلهڭلىك ، سودىسى ئۇالر قاشتېشى ۋه ئالتۇن. ئۆزلهشتۈردى

الىسى دهپ ئاتالغان هۇر سۇدا ئا�مهش. ئارىسىدىكى سودىنى تىزگىنلىدى ۋىزانتىيه، بىلهن ئىران

ئىران سودىگهرلىرىنى سۇندۇردى ۋه سۇڭ سۇاللىسىنىڭ ، هركىبىگه سىڭدۈرۈپمىللىي ت سوغدىالرنى ئۆز

. كۆرسهتتى هتتىن بېسىمهئۇيغۇر سودا سارىيى قۇرۇشقا ئىقتىسادىي جه، ۋازارىتىنى بىكار قىلىپ سودا

مال سېتىش ۋه  ئۆز زېمىنىدا، مهيخانا ئېچىپ، ئۇيغۇر سودىگهرلىرى ياسىداق سودا دۇكانلىرى

يېنىك ۋه ، القىپهرايون  ،دۆلهت، الداههتتار» الردىن پهرقلىق ه شۇغۇلالنغۇچى «يهرمهنكه بىلهن

سودا كارۋانلىرى تۈزدى ۋه  الىق بۇيۇمالرنى ئېلىپ يۈرۈيدىغان خهلقئارالىقهقىممهت با

ئۇيغۇر تۇرمۇش مهدهنىيىتىده  .ياراتتى رايونالر ئېتراپ قىلىدىغان ئالتۇن ئاقچا بىرلىكىنى-دۆلهت

، ئوقيانى ئات ئۈستىده ئارقىغا ئېتىپ نىشانغا تهگكۈزۈش .ىم ئورۇن تۇتىدۇهتهنتهربىيه مۇ

، ساغاردى ئويناش، ئوغالق تارتىشىش، )چهۋگهن توپ) ئات توپ، ئات ئويۇنى، چېلىشىش

لهگلهك ، گاگا توقماق، ماتۋازلىقهشا، ساقا ئويناش، مولالقچىلىق ،رىگهرلىك�سې، دارۋازلىق

ارهت هما،  ئويۇنلىرى ئۇيغۇرالرنىڭ ئىراده چېنىقتۇرۇشنۇرغۇنلىغان بالىالر ئۇچۇرۇش ۋه

بىر  ئۇيغۇرالرنىڭ .تىپىدىكى تهنتهربىيه مهدهنىيىتى سىستېمىسىنى شهكىللهندۈردى يېتىلدۈرۈش

ئۇيغۇرالرنىڭ  .ىسىزدۇر�هممه شهرتلىرى مۇكهممهل ئېتنولوگىيلىك مىللهت ئىكهنلىكى شۈبهپۈتۈن 

ئۇيغۇرالر تېخى ئىجتىمائىي  .هر تهرهپلىمه ئىسپاتاليدۇهمنى ۆكۈهتارىخى ۋه تۇرمۇش مهدهنىيىتى بۇ 

  ئهمهس مىللهت ۋه سىياسىي مىللهت كاتېگورىيىسىگه كۈتۈرۈلگهن
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  تۇران ئاتالغۇسىنىڭ مهزمۇن خاراكتېرى ھهققىده

 

 كۈنتاش: بوستانغا يوللىغۇچى

 ئېنگېلس. ف . ئاتالغۇسى تارىختىن بۇيان ئىككى خىل مهزمۇنغا ئىگه بولۇپ كهلدى  تۇران

 ---- ئاتالغۇسىنى خهلقلهر" تۇرانلىقالر"، ئاتالغۇسىنى جۇغراپىيىلىك نام سۈپىتىده " تۇران"

: ده " ئېنسىكلوپېيدىيه بۈيۈك لۇغهت ۋه. "ئىنسان تۈركۈمى نامى سۈپىتىده ئىشلهتكهن  ----

نىڭ بهرگهن قهدىمكى ئىرانلىقالر  تۈركى تىللىق خهلقلهرنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئهڭ---تۇران "

مۇقهددىمىسىده بۇ ئهسهرنى مۇشۇنداق نام  داستانىنىڭ" قۇتادغۇ بىلىك"، نامى دېيىلگهن بولسا 

يهنه يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ بۇ ئهسىرىنى ، ئهسكهرتىلگهن  نىڭ ئاتايدىغانلىقى" تۇرانلىقالر'بىلهن 

لىق خهلقلهر  ئوتتۇرا ئاسىيادىكى تۈركى تىل--- تۇران " خهنزۇچىغا تهرجىمه قىلغۇچىالرمۇ

نامى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ ياكى تۈركى تىللىق خهلقلهرنى  ياشايدىغان يۇرتالرنىڭ قهدىمكى

  . بېرىشكهن دهپ ئىزاھات" كۆرسىتىدۇ 

بابىنىڭ " سوھراپ رۇستهم ۋه" نىڭ " شاھنامه" يىلى - 1984شاڭخهي تهرجىمه نهشرىياتى 

: تهرجىمان مۇنداق ئىزاھلىغان  سۆزىنى" ۇرانت"تهرجىمىسىنى نهشر قىلغاندا فىردهۋس تىلغا ئالغان 

بۇ يهرگه ئىران قهبىلىلىرى . تېروتىرىيه ئىدى   ئهسلى ئوتتۇرا ئاسىيادىن ئىبارهت كهڭ---تۇران "

 . غا ئۆزگهرتكهن' تۈركىستان'مىللهتلهر ئىگىلىگهن ۋه  كېيىنچه بۇ يۇرتنى تۈركى، جايالشقان 

لهر دېگهن ئىككى سۆزنى ئوخشاش مهنىده ' تۈرك 'بىلهن' تۇرانالر' ده فىردهۋسى <شاھنامه>

  . " قولالنغان

' تۇران'ساھهسى  يېقىنقى ۋه ھازىرقى ئىلىم: "ئالىم لىيوڭ بىرقهدهر كونكىرت پىكىر يۈرگۈزۈپ 

پۈتكۈل ئالتاي تىللىرى  ھهتتا، ئىبارىسىنى ئۇيغۇرالرغا مهنسۇپ بولغان تۈركى تىلالر ئائىلىسى 

ئۆز "، دهپ يېزىپ " قاراپ كهلدى  ۈركۈمىنىڭ ئومۇمىي نامى سۈپىتىدهسېستىمىسىدىكى ئىنسانالر ت

مىللهتنىڭ قهلب ساداسىنى ياڭرىتىپ  تارىخىنىڭ مهلۇم باسقۇچلىرىدا نهچچه قېتىمالپ پۈتۈن

دېگهن " مۇساپىلىرىنى بېشىدىن كهچۈرگهن تۇرانلىقالر ھهيۋهتلىك ۋه شانلىق كۈرهش، قوراللىق 

 . پىكرىنى يهنىمۇ ئىلگىرلىگهن ھالدا قاراتمىلىققا ئىگه قىلغان  ئۆز،شهكىلده تارىخقا ياندىشىپ 

 يىپهك يولىدىكى"ئىستېالسىدىن كېيىن ئوتتۇرا ئاسىيادا ئهڭ تهسىرلىك رول ئويناپ  چىڭگىزخان

شۆھرهت  دهپ" يىپهك يولىدا تۇغۇلغان بىرىچى قاتاردىكى شاھ"ۋه " بىرىنچى قاتاردىكى قهھرىمان

بىز كىم ، تۇران   مۈلكى--- بىز كىم " ئۆز ئۈگۈتلىرىده  ) 1333 - 1405(ر قازانغان ئهمىر تۆمۈ

دهپ ھهيۋه " بوغۇنى  مىللهتلهرنىڭ ئهڭ قهدىمكىسى ۋه ئهڭ ئۇلۇغى بولغان تۈركنىڭ باش---- 

تارىختىكى كىشىلهرنىڭ بايانلىرى  بۇ. نى بىر ئهل سۈپىتىده بايان قىلغان " تۇران"، كۆرسۈتۈپ 

 . ئهلۋهتته، مهنتىقه چىقىرىلماسلىقى كېرهك  پۈتۈنلهي جور بولۇش كېرهك دېگهنئۇنىڭغا ، بولۇپ 

 .  ئىران ھۆججهتلىرىده ئۇچرايدۇ-قهدىمكى پارىس  بۇ ئاتالغۇنىڭ قوللىنىشى دهسلهپته

الر ئىران قهبىلىلىرىنىڭ شىمالىدىكى زور بىر قهبىلىلهر " تۇر"،  "تۇرا"دىكى " ئاۋېستا"، بىرىنچى 

كۆچمهن ،  سۇ قوغلۇشىپ -بۇ قهبىلىلهر ئهينى چاغدا ئوت . قوللىنىلغان  قارىتىپئىتتىپاقىغا 
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ئۇالرنىڭ ماكان تېرىتورىيىسى مۇقىم ، كهچۈرىدىغان قهبىلىلهر بولۇپ  تۇرمۇش

بهلكى ، بۇ نام ئۆز زامانىسىدا مۇئهييهن تېرىتورىيىسىنى ئىپادىلىمهي ، شۇڭا  . شهكىللهنمىگهن

 . ىده قوللىنىلغانلىقى ئهجهپلىنهرلىك ئهمهسقوۋم نامى شهكل - قهبىله

 

 دهۋرىدىن كېيىن ئىرانلىقالر ئۆزلىرىنىڭ ئاساسلىق پائالىيهت رايونىنىڭ" ئاۋېستا" ،ئىككىنچى 

دهپ  "تۇرانالر"دهپ ئۇ يهرده ياشىغان خهلقلهرنى " تۇران"شىمالىدىكى چهكسىز تېرىتورىيىنى 

 . كۆرسىتىدۇ  كېلىپ چىقىش ئېھتىمالى بارلىقىنىنىڭ" تۇران" دىن "  تۇر-تۇرا "بۇ . ئاتىغان 

ده ئۇچىغا " رهزىللىك"، " يالغانچى" ، "دىۋه كهبى"دا تىلغا ئېلىنغان " ئاۋېستا"، ئۈچىنچى 

نىڭ " ئارجاسىب"دهپ تهسۋىرلىنىش " شاھى تۇران"ده " شاھنامه"نىڭ " ئارجاسىب"چىققان 

بۇنىڭ ، ىسى بولۇشى مۈمكىنچىلىكىنى يېتهكچ دهپ ئاتالغان قوۋمالرنىڭ" جهڭگىۋار تۇرالر"

 . بىلهن مهزمۇنداش ئىكهنلىكىنى مۇقىمالشتۇرۇشقا بولىدۇ دېگهن ئۇقۇم" تۇران شاھى ئافراسىياپ"

" تۈركلهرنىڭ خانى"ده ئافراسىياپ تۇران شاھى دېيىلىش بىلهن بىرگه  "شاھنامه"، تۆتىنچى 

" تۇرا"ۇناس سېن جومىيهن بهزىلهر دهرۋهقه تارىخش. مهنىده قوللىنىلغان  دېگهن ئۇقۇم تهڭ

" تۇران"بۇ ، دېگهن مهزمۇندا پىكىر بايان قىلغان بولۇپ ، بوۋىسى دهپ قارايدۇ  تۈركلهرنىڭ

 قاتارلىق كىتاپالردا پاراللېل قوللىنىشىنىڭ رېئاللىقتىن ئانچه" شاھنامه"نىڭ " تۈرك" بىلهن

تۇرانالرنىڭ  پايان تۈزلهڭلىكته ياشىغانئامو دهرياسىنىڭ شىمالىدىكى بى، چهتنهپ كهتمىگهنلىكىنى 

مىللهتلهرنىڭ كېلىپ  ئىنسانالرنىڭ تهرهققىياتى ھهم، ئاساسىي قهبىلىلىرى دهۋرنىڭ ئالمىشىشى 

جۈملىدىن ، تىللىق قهبىلىلهر  چىقىش قانۇنىيىتىگه ماسالشقان ھالدا كېيىنكى دهۋردىكى تۈركى

 . قالغانلىقىنى ئېنىقلىققا ئىگه قىلىدۇ ولۇپئۇيغۇرالرنىڭ كېلىپ چىقىشىنىڭ بىر تارماق مهنبهسى ب

، تۇران ئاخۇن ، تۇراخۇن ، ئهرلهر ئارىسىدا تۇر ، مهسىلهن  ،كىشى ئىسىملىرىدىمۇ ، بهشىنچى 

تۇرانخان دېگهنگه ئوخشاش ئىسىمالر ، تۇرانقىز ، تۇراخان ، تۇخان ،  ئايالالر ئارىسىدا تۇرخان

غۇلىرىنىڭ تومۇرى ھهم مهزمۇنى ئوخشاش ئىكهنلىكىنى تۇران ئاتال، تۇرا ، تۇر  بۇنىڭدىن. بار 

يىلتىزىنى  ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تۇرمۇشىدا ئېستىمال قىلىنىۋاتقان بۇ ئىسىمالرنىڭ. بولىدۇ  بىلگىلى

 . دىن سۇرۈشته قىلساق غهلىته بولماس" ئاۋېستا دهۋرى"

وشۇمچىلىرىنىڭ قوشۇلۇپ ق"  ئهن-ئان "دا " تۈركى تىلالر دىۋانى"مهھمۇد قهشقهرى  ،ئالتىنچى 

، " ئهرهن'نىڭ كۆپلىكى " ئهر"شۇنىڭغا مۇناسىپ ، مهنىسىنى بېرىدىغانلىقىنى  كۆپلۈك

"  تۇرا-تۇر "، مۇشۇ ئهھۋالغا قاراپ . ئىكهنلىكىنى ئېيتقان " ئوغالن"نىڭ كۆپلىكى  "ئوغۇل"

  . بولۇشى ئېھتىمالغا خېلىال يېقىن" تۇران " كۆپلۈك شهكلى  نىڭ

  رىۋايهتلىرىده سۆزلهنگهن فېرىدون ۋه ئۇنىڭ ئوغۇللىرى-پارسالرنىڭ ئهپسانه  ،يهتتىنچى 

ئهپسانه رىۋايهتته  بىر خىل. توغرىسىدىكى مهزمۇنالرمۇ بهلگىلىك تولۇقلىما ماتىرىيالىغا ئىگه قىلىدۇ 

ڭ چو. ئوغلىغا تهقسىم قىلىپ بېرىدۇ  فېرىدون ئۆمرىنىڭ ئاخىرىدا پۈتۈن دۆلهتنى ئۈچ، ئېيتىلىشىچه 

كهنجى ئوغلى ھىالجغا پۈتكۈل ، تۇران ۋه چىننى  ئوتتۇرانچى ئوغلى تۇرغا، ئوغلى سېلىمگه رومنى 

تۇرنىڭ ئهۋالدلىرى "غا تهككهن يهر " تۇر"بۇنىڭغا قارىغاندا  . ئىراننى سۇيۇرغال قىلىپ بهرگهن

 ئاغزىدىن دىكى ئافراسىياپنىڭ" شاھنامه. "دهپ ئاتالغان " تۇران"مهنىسىده  "ھهم ئۇنىڭ زېمىنى
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 تۇران بىلهن ئىراننىڭ زىددىيىتى سېلىم بىلهن تۇران زامانىسىدىن باشالنغاندۇر..... " بېرىلگهن

 نىڭ يهنه بىر يېرىده" شاھنامه"دېگهن گهپتىن ھهم فېرىدوننىڭ ئىككىنچى ئوغلى تۇرنىڭ  "

نامىنى ئۆزئارا  نىڭ" تۇران"بىلهن " تۇر"شهكلىده بېرىلگهنلىكىمۇ " تۇران"ئافراسىياپ ئاغزىدىن 

بىراق ئۇنىڭ ، بولسىمۇ   رىۋايهتلىك چۈشهنچه-بۇالر ئهپسانه ، ۋاھالهنكى . ئۇيغۇنالشتۇرىدۇ 

ئىكهنلىكىنى پۈتۈنلهي ئىنكار  تارىخىي ئۇقۇمالرنى بايان قىلىشتا ۋاستىلىك ماتىرىيال

  . قىلىۋهتمهيدۇ

 يىلى - 1911)  1836 -  1917(مولال مۇسا سايرامى  ئۇيغۇر تارىخچىسى، سهككىزىنچى 

' تۈر ' بىلهن " تۈرك'دېگهن نام " تۇران"كىتابىدىكى  ناملىق" تارىخىي ھهمىدي"تاماملىغان 

دېگهن بايانىدىن ئۇنىڭ بهلگىلىك ئېنىقلىما ماتېرىياللىق " بولغان  سۆزىنىڭ قوشۇلىشىدىن پهيدا

 . بىلگىلى بولىدۇ رولى بارلىقىنى

قىسقىچىال ئىزاھات بېرىپ ئۆتۈشكه  سۆزىگه" اۋېستائ"ۋاقىت مۇناسىۋېتى بىلهن : ئهسكهرتىش 

  . مهجبۇر بولدۇم

ۋهقهلىك ئىران قهبىلىلىرى بىهن شىمالدىكى جهڭگىۋار كۆچمهن  دىكى مهركىزىي" ئاۋېستا"

ئىران قهبىلىلىرىگه .  جىدهللىرى تهسۋىرلهنگهن -سوزۇلغان جهڭگى  قوۋمالرنىڭ ئۇزۇنغا

شىمالدىكى ، سىياۋۇش ۋه ئىسپهندىيارالر بولسا ، قرات سۇ، سهردار ھىالج  يېتهكچىلىك قىلغان

دېگهن " ئارجاسىب"دا " ئاۋېستا. "ھۇشاڭ ۋه ئافراسىياپالر باشچىلىق قىلغان ، تۇر  قهبىلىلهرگه

سۈپىتىده  قهھرىماننىڭ نامى تىلغا ئېلىنىدۇ ھهم ئۇ ئىران قهبىلىلىرىنىڭ ئهڭ كۈچلۈك رهقىبى بىر

 . .................................. . لىدۇنۇرغۇن قوشۇنغا يېتهكچىلىك قى

لهردىكى " شاھنامه" ۋه" باھادىر زهررىگه مهرسىيه"نامى " تۇر"، " تۇرا"دىكى " ئاۋېستا"، دېمهك 

  ئاتالغۇسىنىڭ دهسلهپكى شهكلى دهپ قاراش مۇۈكىنچىلىگى بار" تۇران"
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.  

  بهشىرىسى-ئاپپاق غوجىنىڭ ئهپتى 

  ختار قادىر ھونزادهمۇ:ئاپتۇرى 

 يالقۇن: بوستانغا يوللىغۇچى

 

خانىش ،يۈسۈپ خاس ھاجىپ،مهخمۇت قهشقىرى بىز تارىخمىزنى ۋاراقلاپ كۆرگېنىمىزده

مهخدۇم ،چولپانلىرىنىڭ ئاجايىپ تۆھپىلىرىدىن پهخرلهنسهك ئاماننىساخانغا ئوخشاش مهدهنىيهت

ئهتمىشلىرىدىن ئىختىيارسىز -ىلمىشئوخشاش جاھالهت پىرلىرىنىڭ ق ئاپئاق خوجىلارغا،ئهزهم

 ئالدىنقىلارنىڭ ئىجابىي تهرهپلىرىنى ئهسلهش قانچىكى زۈرىر،سهۋهپتىن شۇ.غهزهپلىنىمىز

ئۆتۈشمۇ  كىيىنكىلهرنىڭ ئۇيغۇر مهدهنىيهت تهرهققىياتىغا كهلتۈرگهن زىيانلىرىنى ئهسلهپ،بولسا

مىخلىنىپ كهتكهن ئۇ   تۈۋرىكىگهئاللىقاچان تارىخنىڭ لهنهت،چۈنكى.ئوخشاشلا زۈرىر بولماقتا

 .سهلبىي دهرسلىك كىشىلهر مىللىتىمىز ئۈچۈن مهڭگۈ ئۇنتۇلغۇسىز ئاچچىق ساۋاق ۋه

قۇمۇلدا سوپىزىم تهلىماتىنى  يىل ئىلگىرى370بۇندىن ،تارىخىي مهلۇماتلارغا ئاساسلانغاندا

هتته ياشقا كىرگهنده دادىسى ئۇ ي.دۇنياغا كهلگهن تارقىتىۋاتقان بىر ئىشاننىڭ ئائىلىسىده بىر ئوغۇل

دهل مۇشۇ .يېشىغىچه سوپىلىق دهرىجىسىگه يهتكهن18،كېلىپ بىلهن قهشقهرگه كۆچۈپ

ئۇنىڭ ئامىتى ،خوقا باشقىلار تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگهچكه ئۇنىڭ دادىسى يۈسۈپ،ۋاقىتتا

يهت مانا بۇ ئۇيغۇر مهدهنى.لىق ئورنىغا كۆتۈرۈلگهن"پىر" سۈلىكى بويىچه"ئىشقىيه"،كېلىپ

دىنىي مۇناپىق ھىدايتۇللا ،يوقۇتۇشلارنى پهيدا قىلغان ئهشهددىي جاللات تارىخىدا ئېچىنىشلىق

 .ئىدى خوجا) ئاپئاق(

ئىسسمايىلخان ،بولۇپ جهنۇبىي شىنجاڭ يهكهن سهئىدىيه خانلىقىنىڭ كونتىروللىقىدا،شۇ چاغدا

ىلىدىغان بۇ خان ئاپئاق ق سۈلىكىگه ئېتىقاد"ئىشاقىيه"سوپىزىمنىڭ .ھاكىمىيهت بېشىدا ئىدى

يىلى يازدا -1671مىلادى ،چهكلهپ سۈلىكى پائالىيهتلىرىنى" ئىشقىيه"خوجىلارنىڭ قهشقهردىكى 

خوجا ۋه ئۇنىڭ مۇرىتلىرى قاتتىق  قوغلانغان ئاپئاق.ئۇلارنى چېگرىدىن قوغلاپ چىقارغان

زاڭدىكى دالاي شى،ھۆكۈمرانىغا يېلىنغاندا ئۇ يهرنىڭ،ئۆچمهنلىك ئىچىده كهشمىرگه بېرىپ

پىشىۋا ،ئاپئاق خوجام،ئۆزىنى ئىسلام دىنىنىڭ مۇخلىسى شۇنىڭ بىلهن.غا تونۇشتۇرۇلغان)ۋ(لاما

نهۋرىسى دهپ ئاتىۋالغان ھىدايتۇللا خوجا -27پهيغهمبهرنىڭ  مۇھهممهت،پىر ئىشان،ھهزرهت

زار -زار،ئۇنىڭ ئېتهكلىرىگه سۆيۈپ،ئالدىدا تىزلىنىپ بۇددا دىنىنىڭ لاما داھىسى

شۇ چاغدا كۆزىنى شىنجاڭغا ) ۋ(دالاي لاما. قىلغان"ششىكايهت" ئىسمايىلخان ئۈستىدىن،يىغلاپ

بېرىلىدىغان  زاڭزۇچه ئوتتۇرا قاتلامدىكى راھىپلارغا"(ئاپئاق"ھىدايتۇللارغا ،تۇرغاچقا تىكىپ

ىڭ لارن)موڭغۇل(جوڭغار قىلغان ھهمده شىمالىي شىنجاڭنى بېسىپ ياتقان" ئاتا"نامىنى ) ئۇنۋان

ئاپئاق خوجا بۇ .بۇيرۇقى ئهۋهتكهن باشلىقى غالدان قۇنتهيجىگه لاما دىنى نامىدىن ياردهم بېرىش

جوڭغارغا كهلگهن ۋه  كىيىن،چىڭخهي ئارقىلىق قۇمۇلغا،نى ئېلىپ"بۇيرۇق"

چىڭخهيگه  پهيغهمبهر ئهۋلادى"نىڭشىيا خۇيزۇلىرى ئارىسىدا ،چىڭخهي،سىچۇئهن

لاما ،بولسىمۇ غالدان قۇنتهيجى گهرچه موڭغۇل.رنى قالدۇرغاندېگهندهك رىۋايهتله..."كهلگهن



 http://bostan.cn                               185                             بىرىنمۈبوستان 

مۇقهددهس بۇيرۇق قاتارىدا  نىڭ كۆرسهتمىسىنى)ۋ(دالاي لاما، دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغان بولغاچقا

يهكهنلهرنى ئىشغال ،قهشقهر ئاپئاق خوجا جوڭغارلارنىڭ قىلىچى بىلهن،نهتىجىده.كۆرهتتى

خانلىقىنى تارىخ بېتىدىن ئۆچۈرۈپ  ت سۈرگهن يهكهن سهئىدىيهيىلدىن ئارتۇق سهلتهنه170،قىلىپ

 .تاشلىغان

بىر تهرهپتىن سوپىزىم ،تىكلىگهندىن كىيىن" خانلىق" ئاپئاق خوجا جهنۇبىي شىنجاڭدا قورچاق

يهنه بىر تهرهپتىن يوقۇتۇش خارهكتىرلىك قىرغىنچىلىق ئېلىپ ،تېزلهتسه مۇرىتلىرىنى يېتىشتۈرۈشنى

كىشىنى تىرىك پېتى يۈرىكىنى سۇغۇرۇپ ئېلىش ئۇسۇلى 81مۆتىۋهرلىرىدىن  ئۇ يهكهن.بارغان

 ئۇسۇللارنى-ناخشا.مهشھۇر بىلىم يۇرۇتلىرىنى چېقىۋهتكهن.ئۆلتۈرگهن بىلهن

جوڭغارلارغا ،تۇتۇپ قىزلىرىنى- ئۇيغۇر خوتۇن.ئهدهبىي كىتاپلارنى كۆيدۈرگهن،تارىخىي،چهكلهپ

ئۆزىنىڭ ،تاشلاپ ىنى قايناۋاتقان ياغقائىسمايىلخاننىڭ كىچىك قىز.سوۋغا قىلغان

شائىر بابا رهھىم  مهشھۇر.نى بىلدۈرگهن"ئىرادىسى"چىلهرنى تۇخۇمىدىن قۇرۇتۇش "ئىشاقىيه"

بۇنىڭ .ئاستۇرغان بهلغته دارغا،لىكته ئهيىپلهپ"دهھرى"مهشرهپنى ئاتالمىش 

للىقتىن چهتنىگهن رېئا،تارقىتىپ مۆمىنچىلىك ئىدىيىسىنى كهڭ،مازارچىلىق،ئاشىقلىق،ئهكسىچه

 .دهۋالغان" داھىسى"مۇسۇلمانلارنىڭ  ھهتتا ئۆزىنى،سوپىزىمنى ئهۋج ئالدۇرغان

ئهپسۇنى ۋه قانلىق قىلىچى ئارقىلىق خهلقىمىزگه  ئادهمنى ئهقلىدىن ئازدۇرىدىغان ئىدىيىۋى

ياشقا كىرگهن چېغىدا 68جاھالهت پىرى ئاپئاق خوجا  مۆلچهرلىگۈسىز زىيانلارنى سالغان

تهرهپدارلىرى تهرىپىدىن زهھهرلهپ " ئىشاقىيه سۈلۈكى" يهكهن شهھرىده) يىلى-1694(

ئۇ ئۆلۈشتىن يهتته ئاي ئىلگىرى ياسىتىپ قويۇلغان قهشقهردىكى  ئۇنىڭ ناپاك جهسىدى.ئۆلتۈرۈلگهن

چوڭ ئوغلى يهھيا خوجا تهرىپىدىن گۈمبهز ،گه دهپىن قىلىنىپ) ھهزرهت بۈگۈنكى"(مازارى شاھان"

 بالىلىرى ئارىسىدا تهخت-ئاپئاق خوجىنىڭ خوتتۇن،شۇندىن ئېتىۋارهن.لدۇرۇلغانئا ئىچىگه

 20ئىچىده  ئۇتۇپ چىققان ۋه ئۈچ يىل) پاشا خېنىم(ئاخىرى مۆھتىرهم خېنىم ،تالىشىش يۈز بېرىپ

دولانلىق سوپىلار  يىلى-1699،دهپ ئاتالغاچقا"جاللات خېنىم"،مىڭدىن كۆپ كىشىنى ئۆلتۈرۈپ

 .قلاپ ئۆلتۈرۈلگهنتهرىپىدىن پىچا

پۈتكۈل ،سوپىزىمنى قانۇن ۋه ئهخلاق مىزانى قىلغاچقا)1699-1678(ھاكىمىيىتى ئاپئاق خوجا

 ئاچارچىلىق قاپلاپ،جىدهل- جهڭگى،نادانلىق،نامراتلىق،زۇلۇم،شىنجاڭنى خۇراپاتلىق جهنۇبىي

ېكىندۈرىۋېتىشكه چ بۇ ھال ئۇيغۇر جهمئىيىتىنىڭ تهرهققىياتىنى بىر نهچچه ئهسىر كهينىگه.كهتكهن

 .سهۋهپ بولغان

خهلقىمىز ئاپئاق خوجا ۋهكىللىكىدىكى .بېرىدۇ تارىخنى ئۇنتۇش ئاسىيلىقتىن دېرهك

بۇ .پهقهت يېقىنقى يىللاردىلا تونۇپ يهتتى ۋه يهتمهكته بهشىرىسىنى- ئىشانلارنىڭ ئهپتى-سوپى

 ساپايىمىزنىڭ ئۆسۈۋاتقانلىقىنىڭ،قىلىپ ئىدرىكىمىزنىڭ تهرهققىي-ئهقىل

ئاچچىق ساۋاقلىرى ئۈستىده دائىم پىكىر  ئهشۇ ئېچىنىشلىق تارىخنىڭ،شۇنداقتىمۇ.مهھسۇلى

 .كېرهك يۈرگۈزىپ تۇرىشىمىز

  پايدىلانغان ماتىرياللار تىزىملىكى قىسقارتىلدى:ئىزاھ
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 قاراخانىيالر خانلىقىنىڭ خاقانلىرى

  ئارسالن تىكىن: بوستانغا يوللىغۇچى

  

 ۇرخۇن دهريا ۋادىسىدىن غهربكه كۆچكهن ئۇيغۇر ياغما قهبىلىسى ئ--- -خانلىقى  قاراخانىيالر

ئهسىرنىڭ  - 13 ئهسىرنىڭ ئوتتۇرلىرىدىن - 9، تهرىپىدىن قۇرۇلغان مهشھۇر خانلىق بولۇپ 

باالساغۇننى مهركهز  قهشقهر ۋه.باشلىرىغىچه جهمئىي ئۈچ ئهسىردىن كۆپرهك ۋاقىت ھۆكۈم سۈرگهن 

شىمالىي ئالتاي ، دهرياسى ۋادىلىرىغىچه  غهربته ئامۇ دهرياسى ۋه سىرقىلغان ھالدا شهرقته ئاقسۇدىن 

بۇ خانلىق دهۋرده . بولغان كهڭ رايونالرنى باشقۇرغان  تاغلىرىدىن جهنۇبتا قاراقۇرۇم تاغلىرىغىچه

ئۇيغۇر قاتارلىق تۈركىي خهلقلهر پهيدىنپهي ئىسالم دىنىنى قوبۇل قىلىپ  ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىدىكى، 

 ئۇيغۇر ئىسالم" بۇنىڭ بىلهن ئۇيغۇر جهمىيىتىده . مهدىنىيىتى دائىرىسىگه كىرگهن  نئىسال، 

مهزمۇن ۋه شهكىل  تارىختىكى ئۇيغۇر مهدهنىيىتىنى، نىڭ تهرهققىيات دهۋرى باشلىنىپ " مهدىنىيىتى 

دهۋرى بىر پۈتۈن ئۇيغۇر  قاراخانىيالر، شۇڭا . جهھهتلهردىن زور دهرىجىده تولۇقلىنىپ بارغان 

قاراخانىيالر خانلىقى دهۋرىدىكى ،  نۆۋهتته. مهدهنىيىتى تارىخىدا ناھايىتى مۇھىم ئورۇن تۇرىدۇ 

خانلىقنىڭ ، لېكىن . تهتقىق قىلىنىۋاتىدۇ  مهدهنىيهت ۋه ئىجتىمائىي ئىقتىساد نۇقتىلىق ھالدا

ئانچه ھاكىمىيهت تهشكىلىي توغرىسىدىكى تهتقىقاتالر  سىياسىي تۈزۈمى ۋه، جهمىيهت ئهھۋالى 

خانلىقىنىڭ جهمىيىتى ھهمده ئومۇمىي تارىخىنى بىر قهدهر تهپسىلىي  قاراخانىيالر. چوڭقۇر ئهمهس 

خاقانالر نهسهبنامىسى ئۈستىده مهخسۇس توختىلىش ئىنتايىن مۇھىم ، ئۈچۈن  شهرھلهپ بېرىش

 . ئىگه ئهھمىيهتكه

  بېلگه كۆل قادىرخان .1

بۇ قهبىله ئۇرخۇن ئۇيغۇر خانلىقى دهۋرىده . شلىقى با بېلگه كۆل قادىرخان ياغما قهبىلىسىنىڭ

 . ناھايىتى زور رول ئوينىغان

  بازىر ئارسالنخان.2

" . بارلىقخان"ئۇ بهزى مهنبهلهرده . خاقانى  بازىر ئارسالنخان قاراخانىيالر خانلىقىنىڭ ئىككىنجى

ئۇ ، لغاندىن كېيىن بېلگه كۆل قادىرخان ۋاپات بو. ئاتالغان  دېگهندهك نامالر بىلهنمۇ" قاراخان"

 . ئاتىسىنىڭ تهختىگه ۋارىسلىق قىلغان باالساغۇن شهھىرىده

  ئوغۇلچاق بۇغراخان .3

قهشقهر شهھىرىده خاقانلىق ، بۇغراخان ئاكىسى بازىر ۋاپات بولغاندىن كېيىن  ئوغۇلچاق

 . چىققان تهختىگه

  ساتۇق بۇغراخان.4

. نجى بولۇپ ئىسالم دىنىنى قوبۇل قىلغان كىشى ئىچىده تۇ ساتۇق بۇغراخان قاراخانىيالر خاقانلىرى

 . تهختته ئولتۇرغان  يىلىغىچه- 955 يىلىدىن - 933

  مۇسا تېكىن .5
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مۇسا ئىبنى "، " بايتاش تېكىن"، " مۇسا تۇڭا ئېلىگ" مۇسا تېكىن بهزى تارىخىي مهنبهلهرده

 992 يىلىدىن - 956.ن دېگهندهك نامالر بىلهنمۇ ئاتالغا" قاراخان مۇسا بۇغرا"، " ئالدۇلكهرىم

  . ئولتۇرغان  يىلىغىچه تهختته-

  ھارۇن بۇغراخان.6

 998 يىلىدىن - 993. سۇاليمان ئارسالنخاننىڭ ئوغلى  ھارۇن بۇغراخان مۇھا تېكىننىڭ ئىنىسى

 .  يىلىغىچه تهختته ئولتۇرغان-

  تۇغانخان .7

دېگهن نام بىلهن " نخان ئهۋۋهلتۇغا" ئۇ تارىخىي مهنبهلهرده. تۇغانخان مۇسا تېكىننىڭ نهۋرىسى 

 . بۇغراىاننىڭ خاقانلىق تهختىگه ۋارىسلىق قىلغان  يىلى ھارۇن- 999مىالدى ، ئاتالغان بولۇپ 

  مهنسۇر ئارسالنخان.8

تهختىگه ۋارىسلىق  ئۇ تۇغانخاندىن كېيىن قاراخانىيالر. مهنسۇر ئارسالنخان تۇغانخاننىڭ ئىنىسى 

 . ىلىغىچه تهختته ئولتۇرغان ي- 1024 يىلىدىن - 1019. قىلغان 

 يۈسۈپ قادىرخان .9

تارىختا ، باتۇر ھهم ئىستىداتلىق كىشى بولۇپ  يۈسۈپ قادىرخان قاراخانىيالر خاقانلىرى ئىچىدىكى

 -  1032 يىلىدىن - 1025. دېگهن نام بىلهن تونۇلغان  (شهرق پادىشاھى" (مهلىكۈل مهشرىق"

 . يىلىغىچه تهختته ئولتۇرغان

  ئارسالنخانسۇاليمان  .10

يۈسۈپ قادىرخان ئۆلگهندىن كېيىن ئۇ . ئوغلى  سۇاليمان ئارسالنخان يۈسۈپ قادىرخاننىڭ چوڭ

 .  يىلىغىچه تهختته ئولتۇرغان- 1056يىلىدىن  - 1033 . ئاتىسىنىڭ تهختىگه ۋارىسلىق قىلغان

  يۈسۈپ مۇھهممهت بىننى .11

خانلىقىنىڭ خاقانلىق  يىن قاراخانىيالرمۇھهممهت بىننى يۈسۈپ ئاكىسى سۇاليمان ئارسالنخاندىن كې

 . ئولتۇرغان  يىلىغىچه تهختته- 1058 يىلىدىن - 1056. تهختىگه چىققان 

  ئىبراھىم بىننى مۇھهممهت.12

 1059 يىلىدىن - 1058. مۇھهممهت بىننى يۈسۈپنىڭ يهنه بىر ئوغلى  ئىبراھىم بىننى مۇھهممهت

  . ئولتۇرغان  يىلىغىچه تهختته-

  د بىننى يۈسۈپمهھمۇ .13

مىالدىيه ، ئىبراھىم بىننى مۇھهممهدنىڭ تاغىسى بولۇپ ) تېكىن توغرال(مهھمۇد بىننى يۈسۈپ 

 . قاراخانىيالرنىڭ خاقانلىق تهختىگه چىققان  يىلى- 1059

  ئۆمهر بىننى مۇھهممهت.14

 ئۇ ئاتىسىدىن كېيىن شهرقىي. ئۆمهر بىننى مۇھهممهد مهھمۇد بىننى يۈسۈپنىڭ ئوغلى 

ھهسهن ،  تهختته ئاران ئىككى ئايال ئولتۇرغان بولۇپ. راخانىيالرنىڭ خاقانلىق تهختىگه چىققان قا

  . بىننى سۇاليمان تهرىپىدىن تارتىۋېلىنغان

  ھهسهن بىننى سۇاليمان.15

 - 1102 يىلىدىن - 1075، ھهسهن بىننى سۇاليمان مهھمۇد بىننى يۈسۈپنىڭ جىيهنى بولۇپ 
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 . يىلىغىچه تهختته ئولتۇرغان

  ئهھمهد بىننى ھهسهن.16

ئۇ ئاتىسى ئۆلگهندىن كېيىن قاراخانىيالر . ھهسهن بىننى سۇاليماننىڭ ئوغلى  ئهھمهد بىننى

 .  يىلىغىچه تهختته ئولتۇرغان- 1128 يىلىدىن - -1103. چىققان  تهختىگه

  بىننى ئهھمهد ئىبراھىم.17

ۋاپات بولغاندىن كېيىن   ئاتىسىئۇ. ئىبراھىم بىننى ئهھمهد ئهھمهد بىننى ھهسهننىڭ ئوغلى 

يىلىغىچه تهختته  - 1158  يىلىدىن- 1129. قاراخانىيالرنىڭ خاقانلىق تهختىگه چىققان 

 . ئولتۇرغان

  مۇھهممهد بىننى ئىبراھىم.18

يىلى  - 1159 ئۇ ئاتىسىنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن. مۇھهممهد بىننى ئىبراھىم بىننى ئهھمهدنىڭ ئوغلى 

 . نىڭ خاقانلىق تهختىگه چىققانشهرقىي قاراخانىيالر

  بىننى يۈسۈپ مۇھهممهد.19

 -  1211يىلىدىن  - 1204. مۇھهممهد بىننى يۈسۈپ مۇھهممهد بىننى ئىبراھىمنىڭ نهۋرىسى 

 . يىلىغىچه تهختته ئولتۇرغان

  مۇھهممهد .20

 نلىق يىلى خاقا-  1211ئۇ . شهرقىي قاراخانىيالر خانلىقىنىڭ ئهڭ ئاخىرقى خاقانى  مۇھهممهد

  . تهختىگه چىققان

 

 

 20 ئاخىر بولۇپ جهمىئىي -دهۋرىده ئىلگىرى  قاراخانىيالر خانلىقى، ئومۇمهن قىلىپ ئېيتقاندا 

 كىچىك -ھۆكۈمرانلىق قىلغان مهزگىللهرده خانلىقتا چوڭ  ئۇالر، خاقان تهختته ئولتۇرغان بولۇپ 

پائالىيهتلىرى بىلهن تونۇشۇش  -بۇ خاقانالرنىڭ ئىش . بهرگهن  نۇرغۇن تارىخىي ۋهقهلهر يۈز

  . بىر پۈتۈن تارىخىنى تهتقىق قىلىشتا مۇئهييهن ئهھمىيهتكه ئىگه قاراخانىيالر خانلىقىنىڭ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 http://bostan.cn                               189                             بىرىنمۈبوستان 

  ئۇيغۇرالرنىڭ ئىسالمىيهتتىن ئىلگىرىكى دهپنه قىلىش ئادهتلىرى

  بوستان: بوستانغا يوللىغۇچى

رىكى دهپنه قىلىش ئادىتى ھازىرقىدىن ئىلگى ئۇيغۇرالرنىڭ ئىسالم دىنىغا ئېتىقاد قىلىشتىن

دىگهن ئهسىرىده  <<تۇركىي تىلالر دىۋانى>> قهشقهرى بۇ ھهقته ئۇلۇغ ئالىم مهھمۇد. پهرقلىنهتتى

بۇنداق ياغاچ ساندۇقنىڭ ، ياغاچ ساندۇققا سېلىپ دهپنه قىلىدىغانلىقى ئۇيغۇرالرنىڭ جهسهتنى

 ،انلىقىنى كورستىش بىلهن بىللهدهپ ئاتىلىدىغ <<قابىرچاق>> تىلىدا قهدىمكى ئۇيغۇر

بۇ سوز كوپىنچه ئولۇك >> ،دىگهنلىك بولسىمۇ <<ساندۇق>> دىگهن سوز <<قابىرچاق>>

).  بهت-652،  توم-1(ئهسكهرتىپ ئوتكهن دهپ ئاالھىده <<سالىدىغان ساندۇقنى كورسىتىدۇ

هر قايسى جايلىرىدىن ۋاقىتالردا ئاپتونۇم رايونىمىزنىڭ ھ ئالىمنىڭ بۇ قىممهتلىك مهلۇماتى يېقىنقى

قهبرىلهردىكى ساندۇقا سلېىپ دهپنه قىلىنغان جهسهتلهرنىڭ تېپىلىشى بىلهن  تېپىلغان قهدىمى

ئالتاينىڭ تاغلىق رايونلىرىدىكى قهدىمى قهبرىلهرنى قېزىش جهريانىدا ، مهسىلهن .ئىسپاتالندى

  يىلى-1983 يهنه .الر تېپىلغان) قابىرچاق(ئىچىدىن جهسهت سېلىنغان ياغاچ ساندۇق  لهھهت

، تۇزلهۋېتىپ يهكهن ناھىىيىسىنىڭ كاچۇڭ يېزىسىغا قاراشلىق چالمىسال دىگهن يهرده دىھقانالر يهر

، مهلۇم قىلغاندىن كېيىن ئۇالر بۇنى مۇناسىۋهتلىك ئورۇنالرغا. بىر قهدىمى قهبرىستانلىقنى بايقىغان

ونىمىزدىكى مۇناسىۋهتلىك راي دولهت مهدهنىيهت يادىكارلىقلىرى ئىدارىسى بىلهن ئاپتونۇم

) قابىرچاق(قهبرىلهردىن ياغاچ ساندۇق  ئورۇنالردىن كهلگهن خادىمالر بۇ قهدىمى قهبرىستانلىقتىكى

) قابىرچاق(قېزىپ تهكشۇرۇش ئارقىلىق ساندۇق قا سېلىنىپ دهپنه قىلىنغان بىر قانچه جهسهتنى

لىنغانلىقىنى ئىسپاتالپ يىل ئىلگىرى دهپنه قى ئىچىدىكى جهسهتلهرنىڭ بۇنىڭدىن ئۇچ مىڭ

  .چىققان

ئۇيغۇرالرنىڭ قهدىمكى دهۋرلهرده ، قهبرىلهردىكى ئهھۋالالرغا قارىغاندا يهنه بهزى قهدىمى

 .كۇلىنى قاچىغا سېلىپ دهپنه قىلىدىغان ئادىتىنىڭمۇ بارلىقى ئىسپاتالنغان، كويدۇرۇپ جهسهتنى

 غا قاراشلىق ئايدا قهشقهر شهھرىنىڭ قوغان يېزىسى- 3 يىل -1987، مهسىلهن

دولهت مهدهنىيهت  .قهبرىستانلىقىدىن بىر قهدىمى جهسهت كۇلى قاچىسى تېپىلغان<<ياۋۇلۇق>>

بېكىتىشىگه قارىغاندا بۇ  يادىكارلىقلىرى ئىدارىسىدىن كهلگهن مۇتهخهسسىسلهرنىڭ باھاالپ

ت سهنئه-ھۇنهر ، مهيلى شهكلى ،جهسهت كۇلى قاچىسىنىڭ مهيلى يىل دهۋرى جهھهتتىن بولسۇن

ئىگه مهدهنىيهت يادىكارلىقى بۇيۇمى  خېلى يۇقىرى قىممهتكه، ئاالھىدىلىكى جهھهتتىن بولسۇن

 بۇ قهدىمى قهبرىستانلىقنىڭ، قارىشىچه بهزىلهرنىڭ. ئىكهنلىكى مۇئهييهنلهشتۇرۇلگهن

 .ئۇيغۇرالرنىڭ ياغما قهبىلىسىگه مۇناسىۋهتلىك ئىكهن دىگهن نامى<<ياۋۇلۇق>>

  

 


