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Unutulghan Helq Qashqaylar 

 

 ئۇنۇتۇلغان خەلق قاشقايالر

遗忘的卡什加人 

 

ئىراننىڭ جەنۇبىي تەرەپلىرىدە ياشاۋاتقاند   بۇ ماقالىدە:  قىسقىچە مەزمۇنى
ئېتنىى   ديەلىى  ئەھىلالىد ئجتىمىائىي ھايىاتىتۈركى خەلىق قاشىقايالرنىڭ جۇغراپى

موڭغىىۇل  لىىىپ چىقىشىىىد قىسىىقىىە تىىارىخى ئوتتۇرغىىا قۇيۇلىىۇپد قاشىىقايالرنىڭكې
ھازىرقى جۇڭگۇ شىنجاڭ ئۇيغۇر )ئىستىالسى دەۋرىدە ئۇيغۇرالر زىمىنى تەۋەسىدىن 

 ئۇيغىۇرالر غەربىىي ئاسىىياغا كۆچىۈپ بارغىان( تەۋەسىدىن  ئاپتۇنۇم رايۇنى قەشقەر
د دەپ )卡什加人- īāQashq( ئىھازىر پارىسىىە نىامى قشىقا ئۇالرنىڭ ئىكەنلىگىد

–يىل ئۆتۈپ دئۇالرنىڭ تىلىد تۇمۇشىىد ئىۆر پ 811 ئاتالغانلىقىد گەرچە ئارىدىن
ئەھلاللىرى ( ئەتراپتىكىلەرنىڭ تەسىرىگە ئۇچرا )ئادەتلىرىدە قىسمەن ئۆزگۈر   

جۇڭگىۇ  كۆر لگەن بولسىمۇ ئۇالرنىڭ يەنىىالد باشىقا خەلىقىقە تەۋە ئەمەبد بەلكىى
تىىارىخىي پىىاكىتالر  ئىكەنلىكىىى ئۇيغىىۇرلىرى بىىىلەن بىىىر خەلىىق  (قەشىىقەر)شىىىنجاڭ 

 .ئاساسىدا يۇرۇتۇپ بېرىلىدۇ
   ئىران قاشقايالر ئۇيغۇرالر موڭغۇلالر دەۋرى : ئاچقۇچلۇق سۆز

 
在这篇论文专门探索现在在伊朗南部生存的语言为突厥语的卡什加人，展述

他们的地理，社会来历及语言民族来源﹑证明出卡什加人是蒙古时代从维吾

尔地域（现新疆维吾尔自治区喀什葛尔区域）往西亚细亚迁移的维吾尔族人。

人，在维吾尔语中却称呼为喀什葛尔人，虽然卡他们以波斯语称呼为卡什加

什加人的生活，语言及其他方面有所变化但是他们不属于其它民族人而是和

中国新疆喀什葛尔维吾尔族人是同一个民族人。 
ئۆتمۈشتىن بىلىم بىرىپ د ئەجىداتالرنى تۇنۇتقىۇچىد ۋەتەند مىللىىي –تارىخ

كىملىكىنى بۈلد رگۈچىد غالىبىيەتلى  كۈنلەرنى ئەسلىتىپد مەغلۇبىيەت تەجىرىبە 
كرارلىماسىىلىققا ئۈنىىد گۈچىد ۋەتەن سىىاۋاقلىرىنى يەكۈنلىگىىۈچىد خاتىىالىقالرنى تە
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 –خائىنالرغا نەپىرەت ئىوقلىرىنى ياغىدۇرغۇچىد مىللىىي ر ھىى شاتلىقد سۈيەرلەرگە
ئۆتمىۈ  بىىىلەن  قىۇۋەتد تەپەككىۈرىنى ئۇرغۇتقىۇچىد ئەجىدات بىىلەن ئەۋالتنىىد

د ھاياتىنى يۇرۇتقۇچىد كەلەچەككە ئۈمۈتلارلىق بىلەن قاراشنى ھازىرنى باغلىغۇچى
 (خوجا نىياز يوللۇغ)قۇدرەتلى  قورالدۇر  ئۆگەتكۈچىد

 
 قاشقايالرنىڭ كىملىكى. 1

. 

 
تىۈركىي خەلىقىلەر ئىىىىدە   ئىىران ئىسىالم جۇمھۇريىتىىدە ياشىىغۇچى قاشقايالر

ئازەربايجان ۋە تۈركمەنلەردىن قالسىالد سانى ۋە سىياسى نوپۇزى جەھەتتىند ئەڭ 
ئۇالر موڭغۇلالر دەۋرىدە . لقتۇركۈچلۈكد كۆپسانلىقنى تەشكىل قىلغۇچى تۇركىي خە

قاشىغاي ۋادىسىىدىن غەرىىپكە قىاراپ -نىڭ قاشغەر( ھازىرقى شىنجاڭ) ئۇيغۇر ئېلى
ئىرانغىىىا كۆچىىىۈپ كېلىىىپ يەرلەشىىىكەند قەشىىىغەرلىكلەرنىڭ كېينكىىىى . كىىۆچكەن

مىڭ ئەتراپىدا بۇلىۇپد  511مىليۇن  3: ھازىرقى نۇپۇسى تەخمىنەن. ئەۋالتلىرىدۇر
اننىىىڭ پىىارب ئۆلكىسىىىد خۇزىسىىتان ئۆلكىسىىىد ئىسىىپاھان ئىىۇالر ئاساسىىەند ئىر

. ئۆلكىسىد شىراز شەھرى ۋە ئۇنىڭ ئەتراپىدىكى جايالرغا توپلۇشۇپ ئولتۇراقالشقان
  .قاشقايالرنىڭ نۇپۇسى ئاستىدا  ئىراننىڭ جەنۇبىدىكى پارىس ئۆلكىسى پۈتۈنلەي

لىقى كۆچمەن دىنىڭ شىئە مەزھىپىگە ئېتىقات قىلىدۇد كۆپسان  ئىسالم  قاشقاي
ئىۇالر ئىات يىتىشىتۈر  د تۇقۇمىىلىىىقد . چىارۋىىىلىق بىىلەن تۇرمىۇ  ئۆتكۈزىىىدۇ

 .پاالز تۇقۇ  ئىشلىرى بىلەن شۇغۇللىنىدۇ-گىلەم يۇڭدىن



 www.kitaphumar.com                                  كىتاپخۇمار بىلوگى 

~ 5 ~ 
 

 

 ئۇيغۇرالرنىڭ غەربىي ئاسىياغا بېرىش تارىخى. 2 

 
تارىخىي مەنبەلەرگە ئاساسىالنغانداد ئۇيغۇرالرنىىڭ غەربىىي ئاسىىياغا  بېرىشىى  

 ۇن باشالنغاند ئەممىا ئۇيغۇرالرنىىڭ غەربىىي ئاسىىياغا تىوپ ھىالەتتە بېرىشىىدبۇر
يىراققىا يىۈر     يىلى چىڭگىزخىان-0309يەنى . چىڭگىزخان دەۋرىدىن باشالنغان

قىلغۇچى قۇشۇنى ئېرتىش دەرياسى بۇيىغا كەلگەندەد ئىىدىقۇت ئۇيغىۇر قاغىانلىقى 
ئىاتلىق قۇشىۇن چىڭگىزخىان مىىڭ 01قاغانى بارچۇق ئارت تىېكىن باشىىىلىقىدىكى 

د (جىىىۇجى باشىىىىىلىقىدىكى)باشىىىىىلىقىدىكى ھەربىىىىي قۇشىىىۇنالرغا قۇشىىىۇلۇپ 
يىلىى -0331. موڭغۇلالرنىڭ غەرىپكەد شەرىققە يۈر   قىلىش ئۇرۇشىغا قاتناشقان

چىڭگىزخان باشىىىلىقىدىكى ھەربىىي قۇشىۇنالر ئىامۇ دەرياسىىدىن ئۈتىۈپد ئىىران 
لىنىڭ قوماندانلىقىدىكى ئۇيغىۇر قۇشىۇنى مەرۋىد ئىگىزلىكىگە ھۇجۇم قىلغانداد تۇ

 .نىشاپۇرد ئېال قاتارلىق قەلئەلەردە ئېلىپ بېرىلغان جەڭلەرگە قاتناشقان
مەسىلەن د سولىبېلاچى  )بەزى ۋەكىللىرىمۇ   ئۇيغۇر پېۇداللىرىنىڭ»ھەتتا . 1 

«solibewachi» شىقا ئۆزلىرىنىڭ قوراللىىق قوشىۇنلىرى بىىلەن بىۇ ئۇرۇ( قاتارلىقالر
 .قاتناشقان
تۇرپىىاند كۇچىىاد قەشىىقەر ۋە خىىوتەن قاتىىارلىق شىىەھەرلەردىن نۇرغىىۇن 2.« 

ھىالكۇخاننىىڭ قوماندانلىقىىدىكى موڭغىىۇل قوشىۇنلىرى بىىلەن بىىىرلىكتە  ئۇيغىۇرالر
 .غەربىي ئاسىياغا كۆچۈپ بارغان

غەربىي ئاسىياد شەرىقى ياۋرۇپاد تاڭغۇت   نەتىجىدەد بۇ كۆپساندىكى ئۇيغۇرالر
ىقىد شەرىقى جۇڭگۇد ئوتتۇرا جۇڭگۇد جەنۇبىي جۇڭگۇ رايۇنلىرىنى موڭغىۇل خانل

ئىمپىريىسىگە قۇشۇ د موڭغۇل ھاكىميىتىنى مۇستەكەملە  خىزمەتلىگە قاتناشتى 
ئۇيغىۇر ئاقسىۆڭەكلىرىنىڭ ۋەكىللىىرىد ئەمەلىدارالرد . ۋە ئۇجايالرغا كۆچۈپ بىاردى

نالرد ئىالىمالرد سىەنئەتكارالرد چوڭ سىودىگەرلەرد سىياسىىيونالرد ھەربىىي قومانىدا
ماڭغىان نۇرغىۇن كىشىىلەر   زىيالىالرد كاتىپالر شائىرالر ۋە ئۇالر كەينىدىن ئەگىشىپ

 .بار ئىدى
تىوپ ھالىدا -غەربىي ئاسىياغا كۆچۈپ بارغان ئۇيغۇرالرنىڭ كىۆپىىلىكى تىوپ       

ئىگىدىر   رامانرەيد قۇم ۋىاليەتلىرىگەد ئاناتولىيىتىدە بولسا قەيسەرىد كونيا ۋە قا
فرانسىيە كارۇلىنىڭ موڭغۇلالرغا ئەۋەتكەن ئەلىىسى . قاتارلىق يەرلەرگە يەرلەشكەن
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خىرىسىتىئان دىنىغىا ئېتىقىات »يىلدىكى خاتىرسىىگە قارىغانىداد -0352رۇبرۇكنىڭ 
 ئولتۇراقالشقان قىلىدىغان كۆپلىگەن ئۇيغۇرالر ئىراندىكى مۇسۇلمان شەھەرلىرىدە

ن ئاناتولىيىگە ئەۋەتىلىگەن ئىلخانىيالرنىىڭ تىۇنجى ۋەكىلىى ھىالكۇخان تەرىپىدى«
. ئىىدى( كاتىىپ)تۈكلۈك باخشى دېگەن كىشىمۇ دەل ئۇيغۇرالردىن چىققان باخشى 

ئاناتولىيىگە كەلگەن ھەر قانداق بىر بەگ ۋە نويانغا ئوخشا  تۈركلۈك باخشىىنىڭ 
 .قول ئاستىدىمۇ ئۇيغۇرالر بار ئىدى
ئاسىيادا قۇرۇلغان موڭغۇل خانلىقىنىڭ ھاكىمىيەتد  ئۇيغۇرالر شەرىقى دغەربىي

 .پەند مەدەنىيەتد سەنئەت ۋە ھەربىي ئىشلىرى ئۈچۈن ز ر تۆھپە قوشتى –ئىلىم 
بېسىلالغان زىمىنالرنى باشقۇرۇشتىمۇ ئۇيغۇر ئەقىلدارالر يۇقىۇرى ئىورۇنالردا ۋەزىىپە 

   .ئۆتىدى
داد خەلپىلىكىنىىى الر باغىىيىلىىى ھىالكۇخىىان باشىىىىلىقىدىكى موڭغىىۇل-1258
» ھىالكۇخان ئۇنىىڭ ۋە ئەۋالتلىىرى قۇرغىان . د ئىراننىمۇ بويسۇندۇرغانئاغدۇرۇپ

دە ئۇيغىىۇرالر بىۇ دتلەتنىىىڭ سىياسىى ۋە ئىجتىمىىائىي « ئېلخىانىالر خىانلىقى دەۋرى
 .تۇرمۇشىغا پائال ئارىالشقان

ئىران چېگرىسىغا ھىالكۇخان كېلىشىتىن بىۇرۇن خوراسىان ۋە شىەرىقى ئىىران 
د (0325-0320)چىن تۆمۈر  تەرىپىدىن تارلىق جايالرغا ئۆگەدايخان ۋە موڭكىخانالرقا

ۋە ( بۇددا دىنىغا ئېتىقات قىالتتى دكېيىن مۇسىۇلمان بولغىان0343-0325)كۆركۈز 
بىۇ .قاتارلىق ئۇيغىۇرالر بىا  ۋالىى بولىۇپ تەيىىنلەنگەن(0355—0342)ئارغۇن ئاكا

يېزىقىى بىىلەن تەڭ ئورۇنغىا  --ارب تىل يېزىقى ئىراندا پ –دەۋرىدە ئۇيغۇر تىل 
 .كۆتۈر لگەن

دېىىگەن « جىىامىئۇتتەۋارىخ» (0208-0334) ئىرانلىىىق تىىارىخىى راشىىىدىن 
دىن ئارتۇق ئۇيغۇرنىڭ ئىۆز  0111ئەسىرىدە ئىلخانىيالر خانى ھىالكۇخان دەۋرىدە 

ئىاالقە ئىشىلىرى  --پوچتىا   ئىلىدىن ئايرىلىىپ ئىراننىىڭ ھەرقايسىى شىەھەرلىرىدە
 .ىلەن شۇغۇلالنغانلىقى توغرىسىدا مەلۇمات بىرىدۇب

يېزىقىنىىىڭ  –نىىىڭ ئىرانىىدا ئۇيغىىۇر تىىىل (0382-0336)تىىارىخىى جىىۇۋەينى 
بىرىنجى ئورۇنغا قويۇلغانلىقى ۋە ئۆزلىرىنىڭ بۇ تىىل يېزىقنىى ئۈگىنىشىكە مەجبىۇر 

دۇنيىانى ۋەيىىران قىلغىان بىۇ كۈرەشىىلەر »:بولغانلىقىغىا ئۆكۈنىۈپ دمۇنىىداق يازغىان
 –بولۇپمىىۇ ئىىالىم . ەتىجىسىىىدە مەدرىسىىلەر خىىاراپ بولىىدىد ئىىالىمالر ئۆلتۈر لىىدىن

ئۆلۈماالرنىىڭ توپالنغىان يېىرى ۋە ئىلىمنىىڭ ئىوچىقى بولغىان خوراسانمۇمۇشىىۇنداق 
بىىۇ يەردە قەلەم سىىاھىبى بولغىىان بۇيىىۈك شەخسىىلەرنىڭ . ئەھلالغىىا دۇچىىار بولىىدى
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 –ئۈچىۈن بولسىا ئۇيغىۇر تىىل ھايىات قالغىانلىرى . ھەممىسى قىلىىتىن ئۆتكۈز لدى
ئۇيغىۇر ( موڭغىۇلالر)ئىۇالر » دچىۈنكى. «شتىن باشقا چارە قالمىدىيېزىقىنى ئۈگىنى

 تىلى ۋە يېزىلمىلىرىنى بىلىم ۋە ئىلىمنىڭ يۇقۇرۇى چۇقىسى دەپ قارىغان
بۇ دەۋردە موڭغۇل خانلىرىنىڭ قوشىنا دتلەت بىىلەن بولغىان ھەربىىي «. 4

 .زىقى قوللىنىلغانيې-ئىشلىرىدىمۇ ئۇيغۇر تىلى
( ئىىىران )ئاسىىتىدىكى پېرسىىىيە  چىڭگىزخاننىىىڭ نەۋرىلىىىرى ھۆكىىۇمرانلىقى«       

 .»ھەممىسى ئۇيغۇر ئىدى  دتلىتى ۋە مېسىپوتامىيەدىكى مۇھىم ئەمەلدارالرنىڭ
مۇنىداق   (يىلىى ۋاپىات بولغىان-0664)تارىخىى ئوبۇل غازى باھادىرخىان « 5
تىلىىىدا ئوقۇغىىان كىشىىىلەر كىىۆپ ئىىىىدى د ئۇيغىىۇر خەلقىىىدە تىىۈركى »: دەيىىدۇ 

رىلىىرى چىڭگىزخاننىڭ نەۋ. دەپتەردارلىقنى ۋە دىلان ھىساپلىرىنى ياخشى بىلەتتى
د خۇراسىان ۋە ئىراقتىا دىىلان دەپتەردارالرنىىڭ بىارچىلىرى زامانىدا ماۋەرا ئىۈننەھىر

نى ردارئۇيغۇر ئىدىد چىننىڭ يۇرتلىرىدىمۇ چىڭگىزخان ئوغالنلىرى دىلان ۋە دەپتا
چىڭگىزخاننىىىىڭ ئورنىىىىدا ئولتۇرغىىىان ئىىىوغلى . ىئۇيغىىىۇر خەلقىىىىدىن قۇيغانىىىىد

ۋە گېالننى ئۇيغۇر كۆركۇز دېگەنگە تاپشۇرۇپ  خۇراساند ماۋەرا ئۈننەىر ئوگۇدايخان
 يىغىلىىدىغان ئىو ياخشىى ھىسىاپتان ئىىدىدھەر يىللىىق شىۇ يەردىىن .بەرگەنىدى

 .  پ بېرەتتىسېلىقالرنى قەرەرلى  ھالدا ئوگەدايخانغا يەتكۈز
 0365)ئاباقان  ھىالكۇخاندىن كېيىن ئېلخانىيالرنىڭ تەختىدە ئولتۇرغان« .6       

دەۋرىدە ئىرانغا با  ۋالى قىلىپ تەيىنلەنگەن ئەنگيانۇ ئۇيغۇر بولۇپد ئۇ ( 0383-
ئۇنىىڭ ياردەمىىسىى خوتەنلىى  جااللىىدىن بولسىا . بۇددا دىنىغىا ئېتىقىاد قىالتتىى

ئاباقىىان بۇددىسىىي ئۇيغۇرالرغىىا ناھىىايىتى ھىىۆرمەت . ئىىىدىتەقىىلادار مۇسىىۇلمان 
شىمالىي جۇڭگوغا جايالشقان . ئەمماد خرىستىئانالرنىمۇ ھىمايە قىلغان. كۆرسەتكەن

شەنشىدىكى توقتو دېگەن يەردە نېستۇرىيانالرنىڭ پاترىكى بولغىان ئۇيغىۇر راببىان 
يىلىى  -0335مىالدى سائۇما بىلەن خانبالىقتىكى نېستۇرى پاترىكى ئۇيغۇر ماركۇب 

ئاباقاننىڭ رۇخسىتى بىلەن خوراساندىكى تۇب شەھىرىگە يېقىن  ئىرانغا كەلگەن ۋە
ئىرانىىدا ياشىىىغان ئۇيغىىۇرال ئىىۇالرنى قىىىزغىن قارشىىى . بىىر يەردە مۇناسىىتىر قۇرغىىان

 .ئالغان
دە ئۇيغۇرالردىن نەۋدار رەھبەرلىى  قىلغىان ( 0214-0395  )قازانخان دەۋرى 

-2ئەزەربەيجان ئارمىيىسىىنىڭ »ۇرد قارلۇقالردىن تەشكىل تاپقان مىڭ تۈتۈن ئۇيغ
ئىىىۇرۇ  . دىىىىن كېلىىىىپ چىققىىىان« مىىىىڭ تۈتۈنلىىىۈك قۇشىىىۇنى01دەرىجىلىىىى  

ئاياقالشىىقاندىن كېىىيىن بىىۇ ئۇيغىىۇرالر ھەرقايسىىى ئۇيغىىۇر جامىىائەتلىرى ئارىسىىىغا 
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ان ۋە تىكى مەلۇماتىغا قارىغاندا دخۇراس«جەمئۇل تاۋارىخ»راشىدىننىڭ . قۇشۇلغان
دىىمەكد . يېزىقى بىىلەن چۈشىۈر لگەن-ردا ئەمىر پەرمانالر ئۇيغۇر تىلھىندىستانال

غەربىىىي ئاسىىىىياغا كىىۆچكەن ئۇيغىىىۇرالر ناھىىىايىتىمۇ كىىوپ بولغىىىاند مەدەنىىىىيەت 
ئۇيغۇرالرنىىڭ   د غەربىي ئاسىياغا كۆچكەنشۇڭا .تارقىتىشتىمۇ مۇھىم ر ل ئوينىغان

رى بىىىلەن ئىىاالقە ئورنۇتىىۇ  دمىلىىلەت تىىارىخنى ئۆگۈنىىۈ د ئۇالرنىىىڭ ئەۋالتلىىى
داشىىلىقىمىزنى بۈلىىد ر  د جۇڭگىىۇ بىىىلەن غەربىىىي ئاسىىىيا يېڭىىى يىىىپەك يىىۇلىنى 

 .راۋاجالندۇرۇ  جەھەتلەردىمۇ ئىنتايىن مۇھىم ر ل ئوينايدۇ
 

 قاشقايالرنىڭ ياشاۋاتقان يۇرتلىرى  3. 
 

ىپد قاشىىقايالرنىڭ يىىۇرتى پىىارىس ئۆلكىسىىىنىڭ غەربىىىىي شىىىمالىدىن باشىىلىن
يەنى سەب نىاھىييەد چىھىار دۇنىھەد كىامزىرۇزد . شەرىقى جەنۇپقا قاراپ سۇزۇلغان

ئارداھاند كازىر ند فارراسىبەندد ماھال ئەرباچاد قىر ز ئابادد مەيمەنىىدد ئەفىرەزد 
جايالرنىڭ بەزىلىىرى  بۇ. ھونىچد ماھۇرمىالنى قاتارلىق يەرلەرنى ئۆز ئىىىگە ئالىدۇ

خانالر فىر ز ئاباددا .قىشالقالرنى تەشكىل قىلىدۇ –رى يېزا د يەنە بەزىلىيايالقالرنى
قاشىىقايالرنىڭ بىىۇ يىىۇرتلىرى بۈگىىۈنكى زامانغىىا قەدەر ئىىىران ھۆكىىۈمىتى .قىشىىاليدۇ
( رايىۇن)نىامى بىىلەن ئاتىلىىپ ئىايرىم بىىر بىۆلگە « ۋىاليىتى قاشىقاي»تەرىپىدىن 

 .قاتارىدا سانالماقتا
گەلۇيىا ۋىاليىتىىدىكى ئاغىاچەرى -ئىخەمسە ۋىاليىتى دكۇھ-قاشقاي ۋىاليىتى

باشقىالر بىلەن بىرلىكتە قۇم ۋىاليىتىنىىڭ خاالجىسىتان بۆلىكىىدىكى  قارا كۆزلۈك ۋە
  .خاالچ تۈركلىرى قوشۇلۇپ دبۈيۈك قاشقاي دەپ ئاتىلىدۇ

پارىس ۋىاليىتىنى قاپلىغان قاشقاي تۈركلىرىنىڭ قىشالقلىرى باسىرا دېڭىزدىن 
سىىىۇزۇلغاند يىىىايالقلىرى بولسىىىا شىىىەرقى شىىىىمالدا  تارتىىىىپ جىالھىىىدارغا قەدەر

. كلومېتىرغا سۇزۇلغان0111كىلومىتىردىن  481قۇمغا قەدەر  دبىلەن تاماسا  بەختىيار
 .شەھەردىن تەركىپ تاپقان 05مەھەللە  211تەخمىنەن 

قاشىىقاي ئېلىى پىىارىس دېڭىىىز قولتىىۇغى قىرغاقلىرىىىدىن باشالپدئىسىىپاھان ۋە       
زاگىىر ب . ىنىىىڭ جەنۇپلىرىغىىا قەدەر بولغىىان كۆلەمىىدە يېيىلغىىانبەختىيىار بۆلگەلىر

ئىگىزچوقىلىرى بىلەن دېڭىز ساھىللىرى   تاغلىرىنىڭ بىر بىرىگە كىرىشىپ كەتكەن
مەركەز قىسىىم بۇلىۇپ دقاشىقايالرنىڭ -شىراز ئوتتىۇرا .بۇ ئەلنىڭ چېگرا سىزىغىدۇر

 .تۇرۋاتقان يەرلىرىنى ئۈچ قىسىمغا ئايرىش مۈمكىن
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بىۇ شىىرازنىڭ شىىمالىدىن باشىلىنىپ دزاگىر ب : قاي يايالق بۆلگۈسىىقاش1- 
: بىىۇ بۆلگىۈدىكى ئولتۇراقالشىقان يەرلىىىرى . تىاغلىرىغىىە قەدەر ئۇزۇنغىا سىۇزۇلغان

: قاشقاي قىشالق بۆلگىسى-2.د ئابەدە ۋە موردەشتتۇربەرۇچەرد سەمىر نسىپىداند 
غا قەدەر ئۇزۇن بىر بۆلگە بۇ شىرازنىڭ جەنۇبىدىن باشلىنىپ دفارب دېڭىز قولتۇغى

 دفرۇزئابادد د جەھر مبۇالر: ز ئىىىگە ئالىدۇبالىقالرنى ئۆ-ۋە شۇ جايالدىكى شەھەر
بۇ شەھىرد  درامھۈرمۈز دەچسەراند دۇگون بەدەنك دھبەھاند بەمۈمەسناد كازر ن

دەشىتى  شىىراز ئەتراپىىد: مەركىىزى قىسىىم –ئوتتۇرا  3.كونگان ۋە دەشتسەناندۇر
 . ەرۇدەشي شەھەرلىرىنى ئۆز ئىىىگە ئالىدۇئەرجان ۋە م

نىڭ ئۇالر قىش ئايلىرىنى ئىران دېڭىز قولتۇغىنىڭ شەرقىدىكى زاگر ب تاغلىرى       
ئىللىق باھارنىڭ كېلىشى بىلەن شىىمالغا سىۈرلۈپ  دشەرىقى ئىتەكلىرىدە ئۆتكۇزسە

قىىا قىىىش باشالنسىىا تەكىىرار يەنە جەنۇپ. يىىازنى ئىسىىپاھان تەۋەسىىىدە ئۆتكىىۈز دۇ
 . بۇھالەت تەكرارلىنىدۇ.كۆچىدۇ

 

 قاشقايالرنىڭ نۇپۇسى . 4

 

  311يىلى ئېلىپ بېرىلغان بىر قېتىملىق نۇپۇب تەكشۈر شىتەد –0983ئىراندا 
يەنە د . تىلىنىى ئۆزىنىىڭ ئانىا تىلىى دەپ قارىغىان( كاشىغاي)مىڭ كىشى قاشىقاي 

 0رىغانىىدا يىلىىى ئېلىىىپ بېرىلغىىان ئىىايرىم بىىىر تەتقىقىىات نەتىجىسىىىگە قا–0993
( كۆچمەن ۋە مۇقۇم ئولتۇراقالشقانالرمۇ بىۇ سىاننىڭ ئىىىىدە)  مىليۇن كىشى  يېرىم

  نىڭ قاشقاي تىلىنى قوللۇنىدىغانلىقى كۆرسۈتۈلگەن
 قاشىقايالر  يارىىڭ.يەنە شۇ يىلىى ئىرانىدا تەكشۈر شىتە بولغىان گۇننىار  7.       

(kashkay)  0يىلىى – 0993ۇسىىنىڭ قاشىقايالر نۇپ»:نۇپۇسى ھەققىدە توختۇلۇپ 
  .ئوتتۇرغا قۇيىدۇ« يېرىم مىليۇن ئىكەنلىكىنى

يىلى ئېلىپ بېرىلغان تەتقىقات نەتىجىسىگە قارىغانىدا بىىر يېىرىم – 2003. 8       
كۆچمەن ۋە مۇقۇم ئولتۇراقالشقانالرمۇ بۇ سىاننىڭ )  مىليۇن كىشىنىڭ 3مىليۇندىن 

 رسۈتۈلگەنقاشقاي تىلىنى قوللۇنىدىغانلىقى كۆ( ئىىىدە
بۇلۇپ دبۇ سان ئازەربەيجان   مىڭ511مىليۇن 3بۈگۈنكى نۇپۇب سانلىرى  9.       

بۇنىڭ ئىىىدە . نى ئىگىلەيدۇ%3نۇسىنىڭ  ئومۇمىي بۇئىران. نۇپۇسىغا قۇشۇلمايدۇ
پارب بولمىغان توپالر قاشقاي ئورتىاق نىامى ئاسىتىدا ئېلىنىشىقا   قاشقاي بۆلگەسىدە
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  باشلىغان
مىليىۇن  2  قاشقاي كۆچمەنلىرىنىىڭ  ئېنىق بىلىنمىگەن  سانلىرى  پۇبنۇ.10       

 .ئەتراپىدا نۇپۇسلىرى بولغانلىقى تەخمىن قىلىنماقتا
يېىىرىم مىليىىۇن قاشىىقايالر تەرىپىىىدىن  2قاشىىقاي تىلىىى ئىرانىىدا ياشىىىغان  11. 

( تەتقىقات نەتىجىسى ديىللىق نۇپۇب تەكشۈر  -3113)ىلى قوللۇنىدىغان تۈرك ت
 . پد ئازەربەيجان تۈركىىسىگە بەك يېقىن بولغان بىر تىلدۇربۇلۇ

د قاشقايالرنىڭ نۇپۇسى ھازىرغىىە ئېنىق بولمىغىان بىىر مەسىىلە دىمەك  11.
 .بۇلۇپ د داۋاملىق تەكشۈر   ۋە تەتقىق قىلىشقا تېگىشلى  مەسىلە بۇلۇپ تۇرماقتا

 
 قاشقايالرنىڭ تىلى.  5

 

تىۈركى تىلالردىىن   ئىراندىكى باشىقا بۇلۇپد ئانا تىلى قاشقايىە  قاشقايالرنىڭ
 تۈركى تىلالرغىا ئوخشىا  پىارب تىلىنىىڭ  قاشقاي تىلىمۇ باشقا سەل پەرىقلىنىدۇد

قاشىقاي تىلىنىىى   قاشىقايالر ئۆزئىارا ئاالقىىىدە ئۆزىنىىڭ دچىوڭ تەسىىرىگە ئۇچرىغىىان
نىدىكى ئىرا)ب تىلى قوللۇنىىدىغانلىقى ئۈچىۈن مەكتەپلەردە پار  ئەمما قولالنسىمۇد

 د(مەكتەپلىىرى يىىوق-وقۇيىدىغان ئوقىىۇلتىۈركى خەلقلەرنىىڭ ئىىۆز ئانىا تىللىرىىىدا ئ
بۇلۇپد شۇڭا قاشقايالرھازىر ئىككى تىللىق . پارب تىلىنى قوللۇنىشقا مەجبۇر  ھامان

 .يەنە رەسمىي تىل بولغان پارب تىلىنىمۇ قوللىنىدۇ دقاشقاي تىلىدىن باشقا
ان بولسىىمۇ دئەممىا بۇنىىىڭ دەپ قارالغى يېزىقىى يىوق بىىر تىىىل  قاشىقايالرنىڭ

د ئۇالرنىڭ ئەرەپىە ھەرىپ بىلەن يېزىلغان بەزى ماتىرياللىرىنىڭ بىارلىقى ئەكسىىە
داسىتانىنى « سىەنەم-غېرىىپ» د«گىۆر ئىوغلى» ئىۇالر .بولماقتا  ھەققىدە ئىسپاتالر

قاشىقايالردىن مىىرزا جىھىانگىر خىان قاشىقايىد ۋە مىىرزا مەزۇن قاشىىقايى . ئوقۇيىدۇ
 .قاتارلىق بۈيۈك سۆز ئۇستىلىرى يىتىشىپ چىققان

ئەمما ھىازىر قاشىقايالرنىڭ بەزى قىسىىملىرى تۈرلىۈك سىەۋەپلەر سىەۋەبىدىن        
شىلىسىىى -قاشىىقايالر ئارىسىىىدا ئازەربەيجىىان تىىىل.پارسلىشىىىقا قىىاراپ يىىۈزلەنگەن

 .تىلى بۇلۇپ يۈزلەنمەكتە  ياشلىرىنىڭ قوللىنىدىغان
 

 ىقاشقاي قەبىلىلىر6. 
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ئېلىنىڭ باشىدا ئەل خاندقەبىلىلەرنىڭ باشىدا قەبىلە بېگىد ئاۋۇلالر  قاشقاي
باشىدا بايالرنىڭ ۋە دتلەت ئەرباپلىرنىڭ ئىشىنى باشىقۇرغۇچى كەتھىۇدا ئۇنلانلىىق 

ئېل بېگى بولسا خاننىڭ ۋەكىلى بۇلۇپد ئېلنى ئىدارە قىلىش ئۇنىڭ . رەئىسلەر بار
د ئەڭ يىېقىن تۇققىانلىرى وغلى ياكى قېرىندىشىېگى خاننىڭ ئيەنە ئېل ب.ئىلىكىدە

ئېىىل خىىانى مىىۇتلەق خىىان ئائىلىسىىىدىن بۇلىىۇپد خىىان بۇلىىۇ  .ئۈسىىتىگە ئىىاالتتى
 .ساالھىيتى شاھالر تەرىپىدىن تەيىنلىنىدۇ

كىۆپلىگەن قەبىىلە  د ئىۇالركۆپ نۇپۇسلۇقدكۆپ قەبىلىلىى  بۇلىۇپ  قاشقايالر
ىىىن تەركىىىپ تاپقىىان ئىىاۋ لالردىن چىىىدىرالردا ياشىىايدىغان كىىۆچمەن خەلىقلەرد  ۋە

 دكەلىلەزەند سىافىخانلۇد مۇسىلۇ دد دەرەشىۇلىكاشىكۇلى: ئۇالر .مەيدانغا كەلگەن
مىۇقىم . ئامەلەد لىراۋىدۇر فارسىم ئەداند جافەر بەگلىرىد دلەشنى دشە  بۆلۈكلۇ
كالبانىد  دفاربانىد فەيلىد دشەيخلاند دخالالچد باياتد ئالىبەكلۇ: نالرئولتۇراقالشقا

 . ارلىقالرقات
 

 :باشقا قاشقاي تائىپەلەرى

 
ئىىائىلە ئولتىىۇراق  451  ئىىائىلە بۇلىىۇپ دبۇنىڭىىدىن  93  يىىۈز 2مىىىڭ  5ئىىامەلەد . 1

 .تۇرمۇشقا ئۆتكەن
 .ئائىلە 365مىڭ 5د بۇالر (تۇزلۇق ۋادا )دەررە شۇرى  . 2
 . ئائىلە 251مىڭ  4سە  بەيلىد  . 3
 . ئائىلە 511بىر مىڭ  دپارسسىمان . 4
ئائىلەد  863مىڭ 4  بۇنىڭدىن چوڭ كەشكۆللى: ئائىلە  503مىڭ  5د شكۆللىكە. 5

 .ئىلە 651 دكىىى  كەشكۇلى.تۇرمۇشتا ياشايدۇ بۇالرنىڭ كۆپ سانلىقى ئولتۇراق
 

 : يەنە ئاز ساندىكى قەبىلىلەر  
 
 . ئائىلە 225سافىھانلى   ئائىلەد 231راھىملى  دئىلە 421قارا چا 

 
 ئېتىقاتى قاشقايالرنىڭ دىنىي7. 
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ئىمىام سىۈلۈكىگە ئېتىقىات  03شىىئە مەزھىپىنىىڭ   قاشقايالر ئىسىالم دىنىنىىڭ
 . قىسمى خىرىستىيان دىنىغا ئېتىقات قىلىدۇ 6% .قىلىدۇ

 
 قاشقايالرنىڭ تۇرمۇشى 8. 

 
ئۆچكەد  -د كاالد قويئات. رۋىىىلىق بىلەن شۇغۇللىنىدۇئاساسە كۆچمەن چا

ئىات يىتىشىتۈر   بەك تەرەقىىي . رنى باقىىدۇچىارۋىال-قاتارلىق مىالتۆگەد ئىشەك 
قاشقايالر قول سانائەت بۇيىۇملىرىنى . سودىگەرچىلى  بىلەن شۇغۇللىنىدۇ. قىلغان

بۇخارانىڭ قارا كۆل قويلىرىغا   قاشقايالرنىڭ. ئىشلەپ چىقىرىشىمۇ تەرەققىي قىلغان
ىن باشىىقابىر تۈرلىىى  قىىويى بۇلىىۇپد يۇڭىىىد( كىىۆزىد تېرىسىىى)بەك ئوخشىايدىغان 

يۇڭدىن توقۇغان تەبى بۇياق بىلەن بۇيىغان  .گىلەمد پاالز تۇقۇپ چەتكە چىقىرىدۇ
ئەنلى ھۈنەر سەنئەت بىلەن زىنىنەتلەنگەن قاشىقاي گىلەمىلەرى ئاالھىىدە –نۋە ئە

ئىىىران »تىىئەللەرگە چىقارغىان ئىراننىىڭ چە .قۇاليلىىق بۇلىىۇپد خېرىىدارلىرى كىىۆپ
 .لىرىدۇرگىلەملىرى ئاساسەن قاشقاي گىلەم «نۇسخا
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يىلى ياپۇنىيە نىسان ماتۇر شىركىتى قاشقايالرنڭ كۆچمەن تۇرمۇشىغا -2006 
 د بىۇنى قاشىقايالر نامىىدا ئاتىاپ قاشىقايكېلىدىغان ماشىىنا ئىشىلەپىىقىرىپ ماب

) Qashqai ( ماركىسىنى ئىشلەتكەن. 
 

 .ئادەتلىرى–قاشقايالرنىڭ ئۆرۈپ   .9
 

ىرى ئات مىنشىكە ئۇسىتا چىارۋىىى دمەرگەنىلەر بۇلىۇپد يىگىتل -قاشقاي قىز
ئۆيلىرىدە يانلىرىدىن قىورالنى ئايرىمايىدۇد -ھەر ۋاقىي يايالقلىرىدا ۋە چاتىر  ئۇالر

 .قورال ئېلىپ يۈر شنى ياخشى كۆرىدۇ
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قاتد رەڭلى د ئېتەكلى د چىرايلىقد نىپىز كۆينەك -قاشقاي خاتۇنلىرى قات

الر ناخشا مۇزىكىغا ئامراقد دۇتتارد داپد سۇنايد غىجەك ئۇ. كىيىدۇد شارپا ئارتىدۇ
تۆكىۈنلىرى -تىوي.دنەي قاتارلىق سازالرنى چېلىپ ناخشا ئېيتىپ ئۇسىۇل ئوينايىدۇ 

يىللىرىىدىن بىۇرۇنقى -81ئەسىىرنىڭ -31  ھازىرقى جۇڭگۇ شىنجاڭ ئۇيغۇرلىرىنىڭ
  .ئاتلىق توي كۈچۈر   ئادەتلىرىگە ئوخشايدۇ

 

 
 



 www.kitaphumar.com                                  كىتاپخۇمار بىلوگى 

~ 18 ~ 
 

 
. يىيىشىىنى ياخشىىى كۆرىىىدۇ  قاتىىارلىقالرنى( چىىىي)د چىزىىىي لىىوپود تۇرمۇشىىىدا

 . كۆينەك كىيىدۇ دى ئۈستىگە ئشلەگلى  تونئەرلىر

 

 : قاشقايالرنىڭ قانۇن تۈزۈملىرى10. 
 

جەنىىۇبىي  .قانۇنالرغىىا ئىتىىىلار قىلىىىش بىىىلەن مەشىىھۇردۇر–قاشىىقايالر قائىىىدە
استىداد تەسىرى كۈچى ئ–نۇپۇزى  ئىراننىڭ پارىس ئۆلكىسى پۈتۈنلەي قاشقايالرنىڭ

بىىرى –د بىىرچمەن بىر ھايات سۈرگەن قاشقايالرد يېرىم كۆكېيىكى زامانالرغا قەدەر
تەشكىللى  ھەرىكەتلىرى بىلەن ئەلگە  پىالنلىقد  بىلەن قۇيۇق مۇناسىلەت قىلىشىد

ئادەتلەرگەد مۇئايەن بىىر –ئۇالر قەدىمدىن بۈگۈنگە قەدەر ئۆزئارا ئۆر پ .تۇنۇلغان
 .اشقۇرۇ  نىزامىنى ئىجرا قىلىپ كەلگەنقەبىلە ب

 –قاشقاي ئېلىنىڭ باشقا خۇسۇسىيەتلىردىن بىرى دكۈچلۈك بولغان بىر تىۆرە 
د قائىدىلەرگە ئېلىنىڭ ھەر قانداق مۇناسىلەتد مەسىللرى. قانۇن بەلگىلىمىگە ئىگە

ئاساسالنغان بۇلۇپد خاندىن باشالپد پۈتۈن قاشقاي ئېلى خەلقى قانۇنغا شەرتسىز 
 .قاشقايالرنىڭ قۇدىرەتلى  بىر ئەل بولۇشى شۇنىڭدىن كەلگەن. ەمەل قىلشدۇئ
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قاشقاي ئېلنىڭ كۆپ سانلىق ئائىلسى كېيىنكى زامانالرغا قەدەر كۆچمەن ھايات 
. ئوالر ئاتد قوي د ئىشەكد تۆگە قاتىارلىق چىارۋىالرنى باقىىدۇ. كۆچۈر پ كەلگەن

بۇلىۇپد يىېقىن ئەتراپتىكىى يېىزىالر خەلىقنىڭ بىرقىسمىنىڭ يىايالقالردا ئىتىزلىىرى 
بىۇ خىىزمەتلەرگە قارشىىلىق قىلغىانالر ھەر يىلىى . تەرپىدىن باشقۇرۇپ سۇغۇرۇلىدۇ

يېزىغىا ئىككىى قىوي تاپشۇرۇشىتىن سىىرىي ئەلىدە ئالغىان مەھسىۇالتىدىن بىىر پىىاي 
 .دېيلىدۇ« (قاشقاي تۈز مى)رائىيەتى قاشقاي »بۇ يېزىالردا . ئايرىپ تاپشۇرىدۇ

. شقاي خاتۇنالرى جەميىئەت ھاياتىىدا مىۇھىم بىىر ئىۇرۇن ئىگەللىىگەن ئىىدىقا      
بىۇ ئەنىئەنە . سىياسى مەسىلىلرىدە داھى خاتۇنالرنىڭ بىلەن سىۆھبەت ئۆتكۈزىىدۇ

ئۇيغۇر قاتارلىق تۈرك خەلقلىرنىىڭ ئەنئەنىسىىنىڭ ھىازىرغىىە داۋاملىشىشىى بۇلىۇپ 
 .ھىساپلىنىدۇ

 
 قاشقايالرنىڭ كېلىپ چىقىشى 11.

 
  .كەلگەنلىكى مەسىلىسى  قاشقايالرنىڭ نەدىن ئىرانغا1.

بىۇ ھەقىىتە تۈركىيەلىىى  تىىارىخ تەتقىقاتىىسىىى مەلىىى  ئىىاق دېڭىىىزد قاشىىقايالر 
وقد ئەممىىا سىىۆزلۈك بۇلىىۇپ قاشىىقايالرنىڭ يازمىىا تىىارىخى يىى»:ھەققىىىدە توختۇلىىۇپ

ۇنىڭغا ب. داۋاملىشىپ كەلگەن بىر تارىخى بار  ئەۋالتقا ئېغىزچە تارقىلىپ–ئەۋالتتىن
 دىىىن كېلىىىپد turk چىىىن  كىىۆرەد چېڭگىزخاننىىىڭ ئالىىدىن يىىۈرەر قوشىىۇنلىرى

 ئىراننىڭ غەربىىي شىىمالىي چېگرىسىىدا. ئافغانىستانغا ۋە شىمالىي ئىرانغا تارقالغان
-06 يىللىىىرى جەنۇپقىىا كېلىىىپ يەرلەشىىكەند–0611ئەزەربەيجانغىىا يەرلەشىىكەند 

يەرلىرىنى پورتىگالىيەلىكلەردىن   ىد جەنۇپتىكەسىرنىڭ دەسلەپكى يېرىمىدا بولسائ
تارقىاق . يىۆتكىگەن  قۇتقۇزۇشنى ئىستىگەن شاھ ئىسمايىل ئۇالرنى جەنۇبىي ئىرانغا

ئۇيۇشىتۇرلۇپ د بىىر   ئەسىردە جانى ئاغا تەرىپىدىن –08ھالەتتە بولغان قاشقايالر 
ئېىىل   دەسىىلەپكى  بىىۇ خانلىقنىىىڭ  د جىىانى ئاغىىا قاشىىقاي بولسىىاخىىانلىق قۇرغىىان

 03  .»دۇرخانى
يىلىىالر ئارىسىىىدا ئوسىىمان 0608 -0613ئىرانلىىىق تىىارىخىى سىىائد نەفىسىىىد 

ئوسىمان تىۈركلىرى بىىلەن   تۈركلىرى بىىلەن ئىىران ئىۇرۇ  ۋاقتىىدا قاشىقايالرنىڭ
بولغان يېقىنلىقى سەۋەبىدىن دشاھ ئابباب تەرىپىدىن ئىراننىڭ جەنۇبىي ئەللىرىگە 

 13..ۇلغانلىقىنى يازغانكۆچۈر لۈپ ئازەربەيجاندىن يىراقالشتۇر
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شىىىۇنلىرىدىن ۋە قاشىىىقايالر چىڭگىزخىىىان قو»ھاشىىىمېتۇلال تىىىابىبى. د كتىىىۇر
دەپ « دىىىن بىىۇ زىمىنغىىا كەلىىگەن turkد موغۇلىسىىتاندىن ۋە يىىاغمىالردىن قېىىىىپ

 .فرانىى . ئاخمەت جافەر ئوغلۇمۇ شۇنىڭغا ئوخشا  قاراشالردا بولغان كۆرسەتسەد
قايالر چىڭگىزخاننىىڭ ئالدىىدىن يۈرگىۈچى قاشى » (Franc-Jean Shor) جىنشىور

دىىىن كېلىىپ دئافغانىسىىتانغا ۋە شىىمالىي ئىرانغىىا turk قۇشىۇنلىرى ئارىسىىدا چىىىن
ئىراننىڭ غەربىي شىمال چېگراسىدا ئازەربەيجانغا يەرلەشكەندىن كېىيىن . تارقالغان
  14.دەيدۇ «يەرلىرىگە يەرلەشكەن يىلالردا جەنۇپقا كېلىپ ھازىرقى-0611
گە بەرگەن  ) M.T Shooten(  شىىىۇتىن.ت.يىلىىىىدا م-0952سىىىۇرد مەن.م

ئەسىىىىردىكى  -03قاشىىىقايالرنىڭ ئىرانغىىىا كەلىىىگەن ۋاقىتلىرىنىىىىڭ »: مەلۇماتىىىىدا
بىلەن باغلىنىشلىق بۇلۇپد   چىڭگىزخان باسمىىى قۇشۇنلىرىنىڭ باستۇرۇپ كېلىشى

لىىىرىگە بىىۇ باسىىتۇرۇپ كىىېلىش نەتىجىسىىىدە قاشىىقايالرنىڭ كافكىىاز تىىاغالرى ئېتەك
يەرلەشكەنلىكىنىدكېيىن ئەردەبىل بۆلگەسىدە ئىۇزۇن ۋاقىىي تىۇرۇپ قالغىانلىقىنى 

 تەرىپىد )1501-1524(   ئەسىرنىڭ بىرىنىى يېرىمىدا شاھ ئىسمايىل سەفەۋى-06
ىىن پورتىگالىيەنىىڭ ئىىىران دېڭىىز قولتۇغىىدىن پىىارب ۋىاليەتلىرىنىى ئىگەلىىلە  -

 .بۈلد ر دۇ« ئۈچۈن كۆچۈر لگەنلىكىنى 
-1607   سىىەئىد نەپىسىىىد كافكىىازىيەدىن ئىرانغىىا كۆچۈر لىىۈ  سىىەۋەبىنىڭ      
ئىىىران ئۇرۇشىىى ۋاقتىىىدا قاشىىقايالرنىڭ ۋە -يىلىىالر ئارىسىىىدىكى ئوسىىمانىيە1618

قاچارالرنىڭ ئوسمانىالر بىلەن يېقىن بولغانلىقىنىد شۇ سىەۋەپتىن ئازەربەيجانىدىن 
 .يىراقالشتۇرۇلغانلىقىنى يازغان

 

 .امىنىڭ كېلىپ چىقىشىقاشقاي ن. 2

  
قاشىىقا -قاشىىقاي نىامى ئەسلىسىىدە كاشىىكا تىارىخىي مەلۇماتالرغىىان قارىغانىىدا        

-دغەربىىىي ئاسىىىياغا كۆچىىۈپ بارغىىان قاشىىقا قاشىىغەر دەپ ئاتالغىىان–دكاشىىغەر 
نىامى   ( Qashqāī قشىقائىد ) پارىسىە  ئەسەرلەردە  قاشقاي  ئۇيغۇرلىرى د  كاشغەر
  kayşKaتۈركىە  بىلەند 

 .شەكلىدە قوللۇنۇلىدۇ دېگەن( كاشغەر) reşğkaكاشغاي ayşğkaد (كاشكاي) 
. ۋە ۋ  رادلىىو .ئىرانىىدىكى قاشىىقالىقالر بولسىىاد ياۋرۇپىىالىق ئىىالىمالردىن د ۋ 

بارتولىىد .ۋ. )تەرىپىدىن ئوچۇق قىلىپ قاشقاي دەپ مۇقىمالشىتۇرۇلغان -بارتولىد 
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)  (Qashqaylarۇغىتى قاشىىقايالرلىى« ئىسىىالم ئېنىسكلوپىديىسىىى»: رادلىىو  .د ۋ 
 .قىسمى

قاشغاي نامىنىىڭ كېلىىپ چىقىشىى ھەققىىدە  -تەتقىقاتالرغا قارىغاندا د قاشقاي      
 .ھەرخىل قاراشالر مەۋجۇت

 
دېىىگەن « قاچمىاق»نىامى « قاچقىىاي»ۋە « قاشىقاي»بەزى مەنىبەلەردە . 1       

شىەكلىگە « قاشىقاي»ۋە « قاچقاي»سۆزدىن كەلگەن بۇلۇپ تەلەپپۇز بۇزۇلۇشتىن 
« قاشىقاي»  يەنە بەزى مەنىبەلەردە( 3كەلگەنلىگىنى بىلىش مۈمكىن دەپ قارىسىاد 

 Gashgha«گاشىىغاتاغ»نىامى شىىىمالىي ئازەربايجانىىدىكى سىىاۋاالننىڭ غەربىىىدىكى 
tagh)) دەپ ئاتالغىان « قاشقاشىە»الرنىىڭ «قاشقاي».ئىسمى بىلەن باغلىنىشى بار

( 2.دەپ ئىسىم قويۇلغان دەيدۇ« قاشقاي»ئۈچۈند  يامۇت قەبىلىسىدىن بولغانلىقى
جىانى   نامىنىىڭ ئەڭ دەسىلەپ« قاشقاي»مورىسدېنديەرلى  مەنبەلەرگە تايىنىپد 

ئاغىىا قاشىىقاي ئىسىىىملى د شىىاھ ئابباسىىنىڭ باشقۇرۇشىىىدىكى مەھەلىىلە ئاقسىىاقىلى 
 .نىڭ نامىدىن ئېلىنغانلىقىنى بۈلد ر دۇ (باشلىقى)

( قاشغەر)قاشقا -كاشكا»  قاي نامىنىڭ كېلىپ چىقىشىنىڭقاش يەنە بەزىلەر (4      
دەپمىۇ « دەريىا بىىلەن مۇناسىىلەتلى ( قاشىقا)شەھرى ۋە ئۆزبېكىستاندىكى كاشكا 

 .15 قارايدۇ
سىىىۆزىدىن ئېلىنغىىىان ( كاشىىىكا ئىىىات)«قاشىىىقا ئىىىات »نىىىامى« قاشىىىقاي»5)      
 .قارا   دېگەن

پىئىلىىدىن زامانالرنىىڭ ( قىاچ)«كىاچ»قاشقاي سۆزى   (0يۇقارقى قاراشالر ئىىىدە د
شىەكلىدە تەلەپپىۇز قىلىنغىان دېىگەن پىكىىر ( قاشقاي)« كاشكاي»ئوتۈشى بىلەن 

تۈرلىىۈك تىىارىخى دەۋېىىرلەردە د جەنىىۇبىي ئىرانىىدىكى . تىىوغرا بىىىر تىىالال  ئەمەب
قوۋىمنىىڭ -دقاشقاي ئېلىگە تۈرلۈك سىەۋەپتىن پانىالىق ئىىزدەپ كىۆچكەن قەبىىلە

ئۇالرنىىڭ تەركىىلىگە . قەبىلە ئىسمىنى قوبۇل قىلغان -اشقابۇالر ق.بولىشى مۈمكىن
ئورتاق نامى بىىلەن « قاشقاي»كېيىن بۇالر ئىران ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن . قۇشۇلغان

 .ئاتىلىشقا باشلىغان
 
نىىامى شىىىمالىي ئازەربايجانىىدىكى سىىاۋاالننىڭ غەربىىىدىكى « قاشىىقاي» (2      

الرنىىڭ «قاشىقاي».غلىنىشىى بىارئىسىمى بىىلەن با ((Gashgha tagh«گاشىغاتاغ»
دەپ « قاشقاي»دەپ ئاتالغان يامۇت قەبىلىسىدىن بولغانلىقى ئۈچۈند« قاشقاشە»
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بەلكىى ئۇالرمىۇ .بىۇ خىىل قاراشىنىڭ ئىلمىىي ئاساسىى يىوق.ئىسىم قويۇلغان دەيىدۇ
قەشغەردىن كۆچۈپ بارغان ئۇيغۇرالر بۇلىشىدئۇزۇن تارىخى تەرەققىيىاەت تىۈپەيلى 

  .لىرى دەپ قارالغان بولسا كېرەكئازەربەيقان تۈرك
قاشقاي نامىنىڭ جانى ئاغا قاشقاي نامىدىن ئېلىنغىان دېىگەن پىكىىر ھىىچ 3)

شىۇنىڭ .قاشقاي نامى ئۇنىڭدىن بۇرۇنمۇ بار ئىدى. بىر ئىلمىي تەلىماتقا تايانمىغان
-قەۋىم ديۇرت نامىنى ئۇلۇغالپ دئۆزىنىڭ قاشىغەر–ئۈچۈن ئۇ ئۆزى چىققان قەبىلە

ئىكەنلىكىنى بۈلد ر   ئۈچۈند ئۆز ئىسمى نامىغا قاشقاي نامىنى قوشۇپ  قاشقالىق
    .ئاتىغان
شەھرى ( قاشغەر)قاشقا-كاشكا»جەھەتتىن د  قاشقاي نامى كېلىپ چىقىشى( 4

دېىگەن قىارا  « دەريىا بىىلەن مۇناسىىلەتلى ( قاشقا)ۋە ئۆزبېكىستاندىكى كاشكا 
ىقىشىىدتارىخىي ۋە جۇغراپىيەلىى  نامىنىڭ كېلىپ چ« قاچقاي» .ھەقىقەتەن توغرا

. مۇناسىىلەتلى   شىەھرى بىىلەن( قەشىقەر)«كاشىغار»-قاشقا-جەھەتتىن د كاشكا
شىىەھرى ئەتراپلىرىىىدا « كاشىىغار»-) قاشىىقا (لىقىىالر ئىىۆز ۋاقتىىىدا كاشىىكا« قاشىىقا»

( قاشقەر)ركاشغا-قاشقا-كاشكا. دەپ ئاتالغان« قاشقا»ئولتۇراقالشقانلىقى ئۈچۈن د 
ەلىىى  جەھەتىىتىن دىكى قاشىىقا دەريىىا ئەتراپىىى جۇغراپىيېكىسىىتانشىىەھرى ۋە ئۆزب

ديەنە مىللەتداشىلىق جەھەتتىنمىۇ بىىر خەلىق ئۇيغىۇرالر ئىىىدى باغلىنىشىلىق بۇلىۇپ
يىللىرىىدىن باشىالپ سىوۋېي ئىتتىپاقىنىىڭ مىللەتىكە  -31ئەسىىرنىڭ -31ئۇالر .)

شىقۇرۇ  الپ بائايرىش ئۇستىلىرى تەرىپىدىن ئوتتۇرا ئاسىيا مىللەت تىوپىنى پىارچى
ھىىازىرقى ئۆزبېكىسىىتان )د پەرغىىانە ۋادىسىىىدىكى سىياسىىى تاكتىكىسىىى بىىويىنىە

تەند ئۆزبىى  مىللىتىى د مەجبۇرال  بىلەن قەسئامالتۈرلۈك   ئۇيغۇرالر( تەۋەسىدە
ئىۇ جىايالردىكى كىۆپ .سىياسىىي نىام بىىلەن ئاتالىدى  دقۇراشىتۇرما ددېگەن يېڭىى
ئۆزبېىىى  دەپ ئاتىلىشىىىىقا  دە كىىىىۆرەۇيغىىىۇرالر تۈرلىىىىۈك سىىىەۋەپلەرگسىىىاندىكى ئ
ئېتىقاتقا ئىىگە بىىر خەلىىق  ديېزىقىقاد مەدەنىيەتكە-شا  تىلدئوخ  مەجبۇرالندىد

يېزىغىىد ئۆزبېى  –ئۇيغۇر تىىل  .ئۇيغۇر تۇرۇپال ئىككى مىللەتكە ئايرىپ تاشالندى
 يېزىق كەشىپ قىلىندىد پەرىقلەر كۈچەپ كۆرسىتىلىپد–تىل يېزىغى دېگەن تىل 

ھازىرمۇ پەرغانە ۋادىسىدىكى كىشىىلەر . للەتىىلىگى تەرققىي قىلدۇرۇلدىئۆزبې  مى
ئاتالمىش ئۆزبې  .... ىشىدۇدقاشقالىق ئىكەنلىكىنى بىل–بوۋىلىرىنىڭ ئۇيغۇر -ئاتا
مەھمىۇد كاشىغەرىد يۈسىۈپ  .ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇر تىلىنىىڭ بىىر شىلىسىىدۇر دتىلى

دەيدىغان ئېتنى  نام   ئۆزبې   اخاب ھاجىپدئەل بىر نى دەۋرىدە پەرغانە ۋادىسىد
   (.بەلكى ئۇيغۇرالر دېگەن مىللەت بار قەبىلە ياكى مىللەت يوقد–ئۇرۇق  د
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سىىۆزىدىن ئېلىنغىىان ( كاشىىكا ئىىات)« قاشىىقا ئىىات »نىىامى « قاشىىقاي»( 5       
كىۆپ   ئۆتكەن قېدىمكى زاماندا ھەرقايسى كىۆچمەن قەبىلىلەرنىىڭ.قارا    دېگەن

قەبىلىىىلەر ئىىاتلىق . يلانالر ئېتىىى ۋە رەڭگىىى بىىىلەن ئاتالغىىانقىسىىمى ئىىۆزلىرىنى ھىىا
ئاتلىرىنىڭ رەڭگىگە   تۈز لگەن بۇلۇپ د ئۇالر تۇرىلاتقان ئورنى ياكى  قوشۇنالردىن

د ئۇيغىىۇرالردا بىىۇ ئىىادەت ھىىونالرد تىىۈركلەر. قىىاراپ تىىۈر ۋە سىىەپلەرگە ئايرىلغىىان
لىىق « قاشىقا ئىات»يىاكى « ئىاق ئىاتلىق» د سىەپنىڭ ئالدىىداداۋاملىشىپ كەلگەن

د ئەل زامانالرنىىىڭ دەپ ئىىاتىالتتى-«قاشىىقا ئىىاتلىقالر»بۇنىىداق ئىىاتلىقالر  .بىىۇالتتى
. دەپ ئاتالغىىان« قاشىقاي»د يىىاكى «قاشىقا»بىىۇ سىۆز قىسىىقىراپ   ئۆتۈشىى بىىلەن

سودىگەر خەلىق بولغانلىقى ئۈچىۈن دكېيىنكىى  دقاشقايالرنىڭ بىر قىسمى كۆچمەن
( سىىرىتقى ئەلىلەرگە ئىات چىقىراتتىى)يىتىشىتۈرگەن يىلالرغا قەدەر بەك كىۆپ ئىات 

سىېتىم ئىشىلىرىغا -د بولىۇپ ئىېلىمەك كىىىى  ياشىالردا ئىات مىنىىدىغانبالىلىرى ب
« قاشىقا» ئىات دىىمەك دىىمەك ئىات دىىمەكد« قاشقا»قاشقاالردا .ئارىالشتۇرىالتتى

قاشىىقا »بۇنىڭىىدىن قارىغانىىدا دقاشىىقاي سىىۆزىنىڭ . دىىىمەك ددېىىگەن گەپىىلەر بىىار
ھازىرمۇ ئۇيغۇر خەلقى ئاتنىڭ بىىر . مۈمكىن  سۆزىدىن كەلگەنلىكىنى كۆر    «تئا

بىىا  تەرىپىىىدە ئىككىىى كىىۆزى   د بىىۇ ئاتنىىىڭدۇدەپ ئاتايىى« قاشىىقا ئىىات»تىىۈرىنى 
ئىىات ئەلنىىىڭ » دمەھمىىۇد قەشىىغەرى .ۇرسىىىدا يۇمىىۇالق ئىىاق بەلىىگە بۇلىىىدۇئوتت

د ىىدە جۈملىىدىن ئاقسىۇكەنىدلىر دجەنۇبىي ئۇيغۇربىۆلگەلىرى يېىزا. دەيدۇ«قانىتى
دەپ « قاشقا» نىد« قەشقەر»تەۋەسىدە   ئۇچتۇرپاند كەلپىند باي قاتارلىق جايالر

شىىىمالىي ئۇيغىىۇر يىىۇرتلىرى تەرەپلىرىىىدىمۇ . ھىىازىرمۇ خېلىىى كىىۆپ  ئاتايىىدىغانالر
« قاشىقالىق»د «اقاشىق»قاتىارلىق تەرەپلەردىمىۇ ( شىىخو) جۈملىدىن ئىلىد قاراسۇ

« ئانا يۇرت»د ز ردۇن سابىرنىڭ ئەھلال ئاتاغلىق يازغۇچىمىز بۇ. دەپ ئاتاشالر بار
نىىامى « قەشىىقەر»بۇنىڭىىدىن قارىغانىىداد . رۇمانىىىدىمۇ كىىۆپلەپ تىلغىىا ئېلىنىىىدۇ

 دئىرانىدا بولسىا. گە ئىۆزگەرگەن( ەرقاشىق)كاشىغار  -قاشقا دىن كاشىغەر-كاشكا د
 .قاشغايد ئاخىرىدا قاشقاي دەپ مۇقىمالشتۇرۇلغان دقاشقا

 

 بۈگۈنكى كۈندىكى قاشقايالر  .22  

غا يىېقىن قەبىىلەد ئىۇرۇقد 091بۈگۈن قاشقاي جەميىتى ئىىىدە ئورۇن ئالغان 
چاتىرالردا ياشايدىغان كۆچمەن خەلقلەردىن بارلىققا كەلگەن ئاۋۇلالرنىڭ ھەممىسى 
 .قاشقايالر ئاساسىدا ئۇيۇشۇپ د كىۆپ سىانلىقى ئىۆزلىرىنى قاشىقاي دەپ ئاتاشىتى
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دباشقا نام ئاتاقالرنى قوبىۇل ( تىگىشىپ)قى ناملىرىنى ئالماشتۇرۇپ بەزىلىرى قەدىم
بىۇ بىرلەشىمىدىن ئىلگىىرى . ئاتاقلىرىدا قىالىلېردى–يەنە بەزىلىرى ئۆز نام  .قىلدى

د قاشقاي قوۋىمنىڭ نامى بۇلۇپ–بىر قەبىلە بۇ ئىسىم قاشقاي نامى بىلەن ئاتالغان 
ەنبەلەردە بۇ ئىسىىم بىىلەن ئاتالغىان چۈنكى تارىخىي م)نامى شۇ نامىدىن ئېلىنغان 

تارىختىا دتىۈركىي قەۋىمىلەر ئارىسىىدا .( قىوۋمى مەۋجۇتتىۇر -بىر تىۈرك قەبىلىسىى
شىىۇنىڭغا . قايسىى قەبىلىىىلەر كۈچلىۈك بولسىىا باشىقا قەبىلىىىلەر ئۇنىڭغىا قوشىىۇلغان

ئوخشا  د پارستا ياشىغان تىۈركىي قەبىلىىلەر تىارىخىي ھادىسىلەرنىڭ زتر ريىتىى 
بىۇالر قاشىقاي دەپ  دبولۇپد بىر قەبىلە بۇلۇپ ئۇيۇشۇپلىشىكە مەجبۇر بىلەن بىر
 .ئاتالغان
ۋە تۈرلۈك بولىشىى   قەۋىملەر ئاتلىرىنىڭ داشقاي ئېلى ئىىىدە بولغان قەبىلەق

- قېتىم ئالماشتۇرلىشىد بەزى مۇئەللىپلەر ويى كۆپبئاتلىرىنىڭ كۆپىنىڭ ئەسىرلەر 
 دىد قاتارلىق سەۋەپلەر تۈپەيلىدىنىنلىشىشسىياسىي جەھەتتىن يېق  مەسىلىگە نىڭ

بەزىلەر قاشقايالرنى تۈرلۈك ئامالالر بىلەن ئەسلى نەسەبىدىند كېلىپ چىقىشىدىند 
د ھىازىر قوللۇنىلاتقىان تىلىى يېقىنلىقىى (ئۈز ۋېتىىپ)پاكىتالردىن ئايرىىپ  تارىخىي

ى تىۈركمەن ەربەيجىان يىاكئاز  قاتارلىق ئامىلالرنى پاكىىي قىلىىپد ئىۇالرنى بەزىىلەر
تىىارىخىي مىللىىىىي   ئۇالرنىىىڭ د تەۋە قىللېتىشىىقا ئۇرۇنىىۇ  خىيالىىىىدادمىللىىىتىگە
 .د ھەرخىل مەقسەتتە ئۇنى ئۇنتۇلدۇرماقىى بولىلاتىدۇبىلىپ تۇرسىمۇ  كىملىكىنى

تارىخ بىلگەنلەرگە ئايدىڭكىد موڭغۇل ئىستىالسىدىن ئىلگىرى ئوتتۇرا ئاسىيادا 
ئىنىڭ  مەۋجۇت بۇلۇپد« 0303–841مىالدى »لىسى بۈيۈك ئۇيغۇر قاراخانىيالر سۇال

شۇڭالشىقا ئەتراپتىكىى . كاشغەر شىەھرى ئىىدى–( قاشقا)ئوردۇسى كاشكا–مەركىزى
كاشىغەر نىامى –كىشىلەر ئۆزلىرىنى ئەنە شۇ بۈيۈك قاغانلىقنىىڭ مەركىىزى شىەھەرى

ر دە ئۇيغۇرالموڭغۇل ئىستىالسى دەۋرى.بىلەن ئۆزلىرىنى كاشغەرلى  دەپ ئاتىشاتتى
تۈركىىۈملەپ غەربىىىي ئاسىىىيا   د ئوتتىىۇرا ئاسىىىيا تەۋەسىىىدىندتۈرلىۈك سىىەۋەپلەردىن

. ۇ قاتىىارلىق جايالرغىىا ماكانالشىىقانتەۋەسىىىگە كۆچىىۈپد ئىىىراند ئىىىراقد ئانىىاد ل
الر دەل ئەنە شىىىۇ قاشىىىغايالرنىڭ كېيىنكىىىى ( «قاشىىىغاي»)ئىرانىىىدىكى قاشىىىقاي 

 دق ۋاقىىىي ئىىىۆتكەند تىىىىليىلىىدىن ئىىىارتۇ 811 گەرچە ئارىلىقتىىىا.ئەۋالتلىرىىىدۇر 
ەھەتىىتە بەزى ئۆزگۈر شىىلەر ئىىادەت د قاتىىارلىق ج–سىىەنئەت دئىىۆر پ–مەدەنىىىيەت 

  .رقاشغەرلى  ئۇيغۇرالردۇ  د ئۇالر يەنىالبولسىمۇ
تىىىارىخى  قاشىىىقايالر ئۇيغىىىۇر تىىىۈركلىرى نەسىىىلىدىن بۇلىىىۇپد  قىسقىسىىىىد       

 ئافغانىسىتانغاد كۆچىۈپ دىىن( شىىنجاڭ)ھادىسلەرنىڭ بېسىمى بىلەن ئۇيغۇر ئېلىى
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ئىۇزۇن بىىر ۋاقىىي بىۇ يەردە . ئىراننىڭ شىمالىي قىسىملىرىغاد كافكازيەگە كەلگەن
تەسىىرىگە ( ئىازەرى تۈركىىسىىنىڭ)بۇ جەرياندا كافكاز تىللىرىنىڭ . تۇرۇپ قالغان

-0510)د شىاھ ئىسىمايىل سىافەۋى ئەسىىرنىڭ بىرىنىىى يېرىمىىدا-06د ئۇچرىغان
 .چۈر لگەنتەرىپىدىن پارىسقا كۆ( 0534
-بىۇ بۆلگىىۈگە كەلگەنلىرىىىدە بەزىىىدە خىاالچالر بىىىلەن ئارىلىشىىىش دبېىىرىش 

. كېلىش قىلغان بولسىا يەنە بىىر قىسىىم خىاالچالر قاشىقاي قەبىلىسىىگە قوشىۇلغان
سىىالجۇقىالر دەۋرىىىدە ئانىىاد لۇ تىىۈركلىرى بىىىلەن بولغىىان يىىېقىن مۇناسىىىلېتلىرى 

 تۈرك تەركىپلىرى ق ئاناد لۇدىكى بەزىنەتىجىسىدە قاشقا قەبىلە بىرلىكىگە قاراشلى
 .بولغان
تۆۋەندىكىدەك مارت كۈنى بىرەيلەن تورغا -02يىلى -3103د بۇ ھەقتە يەنە       

كىىىىم بولغىىىانلىقىمنىد نەدىىىىن كەلگەنلىكىمنىىىىد يەنىىىى »: ئۇچىىىۇر قالىىىدۇرغان
ى ئاتىىالىرىم ئۇيغىىۇر ئېلىىى ۋادىسىى.... تىىارىخىمىزنىد ئۇلىىۇغلىرىمىزدىن ئۆگەنىىدۇق

شىرازغا ئانىدىن تۈركىيەنىىڭ ئىگىدىر يېزىسىىغا  دد قاشقادىندىن بۇلۇپ( اڭشىنج)
 28يېزىىىدىن  3  يىلىىى-0524يىلىىى مىىىالدى -951يەرلەشىىكەند يەنىىى ھىجىىىرىيە 

 . 16«چاتىرلىق ئائىلە بۇ يەرنى يۇرت تۇتقان
ياشىاۋاتقان قاشىقا   پىارىس ئۆلكىسىىدە  د ئىراننىىڭ جەنىۇبىيبۈگىۈنكى كۈنىدە      

ئۆزلىرىنىڭ مىللىي كىملىكىنى   د تۈرلۈك بېسىمالر ئىىىدە ياشاپ تۇرۇپمۇىئۇيغۇرلىر
دۇنيانىىڭ . قوغداپ قېلىش ئۈچۈن د ئۈمۈتلار ھىالەتتە تىرىشىىانلىق كۆرسىەتمەكتە

نۇم ھەرقايسى جايلىرىدىكى ئۇيغۇرالر بىلەن جۈملىدىن جۇڭگۇ شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتۇ
  .ئاالقە ئورنىتىشنى ئۈمۈت قىلماقتا -د د سلىشىشنىد سودا رايۇنىدىكىلەر بىلەن

 

 قاشقايالرنىڭ دەسلەپكى تارىخى سەھنىگە چىقىشى. 13

 
قاشقايالر ئەڭ دەسلەپ سافەۋى تۈرك دتلىتىنىڭ قۇرغۇچىسىى شىاھ ئىسىمايىل 

شاھ ئىسمايىل پارىس بۆلگەسىنىڭ يەرلى  خەلقى . زامانىدا تارىخ سەھنىگە چىققان
دنەتىجىىدە ئىۇالر   قىوۋىملىرىنى قوللىغىان–ە ھىسىاپالنغان ھەرقايسىى تىۈرك قەبىىل
 .قاشقاي نامى بىلەن ئاتىلىشقا باشلىغان

جانى ئاغا قاشقايدىن باشالپ دقاشقاي خانلىرى ھەر زامان ئىراننىڭ جەنۇبىىدا 
پىىارىس   ئۈنۈملىى  بىىر سىياسىى ۋە ئەسىكىرى كىۈچكە ئىىگە بۇلىۇپ دكىۆپ ۋاقىىي
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ئەسىىىىرلەر – 09ۋە  -08..غىىىانبۆلگەسىىىىنىڭ تىزگىنىنىىىى قوللىرىىىىدا تۇتىىىۇپ تۇر
 . قاشقايالرنىڭ ئىراندا ئەڭ كۈچلەنگەن دەۋرى ئىدى

ئۇالرنىڭ دەسلەپكى رەئىسلىرى خىندىستان بىلەن قېرىندىشى ئىسىمايىلخان        
 .زامانىسىدا ياشىغان( يىلى-0339ئۆلۈمى )بۇلۇپ ھەر ئىككىلىسى كەرىمخان زەنىد 

دا مەلۇم سەۋەپلەر تۈپەيلى ھەسەن خان نىڭ ئاخىرى 1750)-(1794دەۋرى  زاندييە
 . ئىلى بۇلۇپ تاشالنغان دئىسمايىلخاننىڭ كۆزلىرىگە مىق تىقىلغان

شىوھراب خاندداراپخىان ۋە   ئەسىر باشلىرىغىىە قاشىقاي ئېلىى خىانلىرى- 19     
-0832)ئۇالرنىڭ كىيىنكى ئوغۇللىرى جانى خىان دارابخاننىڭ ئوغلى ئىسمايىلخان 

قېرىندىشى مۇھەممەت (  0850ئۆلۈمى-3)لى مۇھەممەت ئالى خان ئۇنىڭ ئوغ( 0884
بۇالرنىڭ كىيىنكى ئوغلى سۇلتان مىۇھەممەت خىان  1867- ( 68ئۆلۈمى)قۇلى خان 

  .ئەسىردىكى ئەڭ تۇنۇلغان قاشقاي رەئىسلىرىدۇر-09
بىىىۇالردىن مىىىۇھەممەت ئەلىخىىىان بىىىىلەن ئىىىوغلى جاھانگرخىىىان قاچارالرغىىىا        

ايالرنىڭ باشقا بىر د شمەنلىرى كىيىنكى زامانالرغىا قەدەر شىىمالى قاشق. ئۆيلەنگەن
ئىرانىدا باشىقۇرۇ  ئىىدارىلىرى قىۇرۇلغىىە كىسىىم .قوشنىلىرى بەختىيىارالر بولغىان

ھىاجى كەرىىم خىان ۋەكىىل   ئائىلىسىىدىن  خىان  مەجلىسىدە قاشىقايالرنىڭ  قىانۇنى
  .بۇالتتى

ر ھۆكۈمىتىنىڭ خەلق ئالدىىدا ئەمەلىدىن دۇنيا ئۇرۇشى ئاخىرىدا دقاشقايال-  1      
  .قالدۇرۇلىشى بىلەن پارىسالر ئېنگىلىز ئىشغال كۈچلىرىدىن يېڭىلىدى

رىزاھ شاھ باشقا ئايماق ۋىاليەتلەرگە ئوخشا  قاشقايالرنى تامامەن ئىۆز قىول       
قاشىقايالرنىڭ نىارازىلىق ھەرىكەتلىرىنىى باسىتۇرۇپد (يىلىى -0921)ئاستىغا ئالدى 

ئوغىىۇللىرىنى  دەۋلە تېھرانغىا كەللتۇرۇلىىۇپ قاماققىا ئېلىنىىدى د-سىىەۋالتۇن خىان-3
  .خاننى تاشالپ كېتىشكە مەجبۇر قىلدى

يىللىرىىىدىن كېىىىيىن قاشىىىقايالرنىڭ كۆچىىۈ  يىىىوللىرى رىىىىزاھ شىىىاھ -1940      
 .تەرىپىدىن كېسىپ تاشالنغان

دە ۋاپىات دۇنيا ئۇرۇشىدا رىىزاھ شىاھنى تەخىتىتىن چۈشىۈرۋېتىپد ھەپسىى-2      
–3بولغان سەۋالتۇت دەۋلەتنىڭ ئوغۇللىرىنى ئىرانغا كەلتىۈرپد بىۇالردىن ناسىىرنى

   .خان قىلىپ تەيىنلەپ دقاشقاي ئېلىگە رەھبەرلى  قىلىشقا قويغان
. يىلىدىن كېىيىن بولسىا ناسىىىر خىان يەنە خىانلىق تەخىىتكە چىققىىان- 1941      

قاشىقاي خىانلىرى قاشىقاي الر  ئىككىنىى دۇنيىا ئۇرۇشىىدىن كېىيىن قاشىقاي ئېلىىد
تۈرلۈك بېسىمالر تۈپەيلىدىن دئەسلىدىكى ئادەتلىرى بويىنىە ديەرلەشىكەن ھاياتتىا 
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  .تۇرمۇ  كۈچۈر شكە باشلىغان
قاشىىقايالر گېرمىىان ئاگېنتلىقىىىدىن مىللىىى ئەنئەنىلىرىنىىى  دۇنيىا ئۇرۇشىىىدا-2       

يدىغانلىقىنى دئۇالرغا قارشى ئەنگىلىزالرغا تەسلىم بولما  قوغداپ قېلىشنى ئۆتۈنۈپد
تىىۈركىيە ئەلىىسىىىنىڭ ئوتتۇرغىىا . ئىىۇرۇ  ھالىتىىىدە تۇرىىىدىغانلىقىنى بىلىىد رگەن 

  .يىلى قۇتۇلغان-0942چۈشىشى بىلەن قاشقايالر بۇ تەھدىتتىن 
الھاتىنى يىلىغا كەلگەندە ئىران ھۆكۈمىتى قاشقايالر ئارىسىىدا يەر ئىسى-1963 

ەرنىى تەخسىىملە  بىىلەن قاشىقايالرنىڭ سىياسىى يەرل. ئېلىپ بېرىشقا كىرىشكەن
قاشىىقايالرنىڭ قارشىىىلىق كۆرسىتىشىىى نەتىجىسىىىدەد .ئورنىغىا چىقىمىىاقىى بولغىىان 

بۇنىىىڭ نەتىجىسىىىدە اۋاد قۇرۇقلىىۇق ھەركىتىىى قوزغىغىىان ھۆكىىۈمەت تەرەپىىتىن ھىى
خىان ئائىلىسىى بىىلەن   قاشقايالر قوراللىق ئېتىشىىش بىىلەن بىىر ۋاقىتتىاد ئىراننىى

كىىۆپلىگەن قاشىىقايالر قىىانلىق . ىن تاشىىالپ كېتىشىىكە مەجبىىۇر بولغىىاناشىىتيېڭىب
 .قىرغىنىىلىقتا جانىدىن ئايرىلغان

قاشىقايالر رىىىزا شىىاھنىڭ  د ئىىىران ئىسىالم ئىنقىالۋىغىىا قەدەر  يىلىدىكى-1979      
ېزىالرغىىا مەجبىىۇرى قىىاتتىق باشىىقۇرۇ  ئاسىىتىدا بولغىىان دھەرقايسىىى شىىەھەر دي

ئىسىىالم ئىنقىالۋىىىدىن .ەشىىكەن ھاياتقىىا ئۆتۈشىىكە ز رالنغىىانيەرل دتارقاقالشىىتۇرۇپ
ئىلگىىىرى ۋە كېىىيىن تارقاقالشىىتۇرۇلغان قاشىىقايالر يەنە تەكىىرار توپلۇنىىۇپ دباشىىقا 

تى باشقۇرغۇچىلىرى بىلەن ئۆلكىلەرگە كۆچكەنلەر قايتىپ كېلىپد ئىسالم جۇمھۇريى
بىۇ . نى بۈلد رگەنيەنە ھۆكۈمەتكە ياردەمىى بۇلۇشقا تەييار ئىكەنلىكى دكۈر شۇپ

يىلى شىراز ۋە فىرۇزئاباد ئەتراپلىرىدا -0983پىكىر بىرلىكى ئۇزۇن داۋامالشمىغاند 
ئىىىران ھۆكىىۈمەت ئەسىىكەرلىرى ئوتتۇرسىىىدا ئۇرۇشىىالر مەيىىدانغا   قاشىىقايالر بىىىلەن

يىلىى -0983خۈسىراۋخان زىنىدانغا تاشىلىنىپد -قاشقايالرنىڭ ئېل خانى. كەلگەن
 .شىرازدا ئۆلتۈر لگەن
ىللىرىنىى قوللۇنىۇ  مەئىىي قاشىقاي خەلقىى جەمىيىتىىدە دت»شۇندىن بۇيان 

لىنىىىپد چىىارۋا مىىاللىرى ئۆلتۈر لىىۈپد تىگىشىىلى  يەرلىىىرى تارتىىىپ ئې دقىلىنىىىپ
بېسىىم ۋە  دېلىنىىپد ئاھىالىلىرى كۆچۈرۋېتىلىىپيىايالقلىرى ز رالپ تارتىل ديەرلىرى

. قوغدا  يۇلىىدا تىرشىماقتا ھۇقۇقلىرىنى-ئۆز ھەق. ئىڭرىماقتا  ئىسكەنجە ئاستىدا
بۇ زۇلۇمدىن قۇتۇلۇشقا يىاردەم قىلىشىنى   باشقا تۈرك خەلقلىرى ۋە قېرىداشلىرىدىن

  17«.ئارزۇ قىلماقتا
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 . بەتكە قاراڭ 473 – قىسىم-0د بېيجىڭد « ئۇيغۇر تارىخى»   :ليۇجىژشاۋ  1 

قلەرنىىىىڭ قىسىىىقىىە ئۇيغىىىۇرالر ۋە غەربىىىىي يىىىۇرتتىكى باشىىىقا تىىىۈركىي خەل» 2  
 . نەشرى-0ئاي -2يىللى -3111شىنجاڭ خەلق نەشرىياتىد ئۇيغۇرچە د  «تارىخى

شىىەرىققە ›ر بىىرۇك .دۋ‹موڭغىىۇلىيەگە سىىاياھەت خاتىرسىىى›كىىارپىن .پ.ج»  3
 -348يىلى نەشرى دخەنىە د-0985جۇڭخۇا نەشرىياتى د‹« ساياھەت خاتىرسى 
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بەت دئىىكىى موڭغىۇل  -6قىسىىم  -0« تارىخىي جاھىان كۇشىاي»: جۇۋەينى 4 

 .يىل نەشرى-0980خەلىق نەشرىياتى د
جۇڭگۇ مەتبەچىلى  تېخنىكىسىنىڭ كەشىپ قىلىنىشى »: { ئامرىكىلىق} كارتىر  5 

 بەت-033يىل نەشرىد-0953سودا نەشرىياتى « ۋە غەرىپكە تارقىلىشى
ى يىللىى خەنىىە نەشىر-3115  «شىەجەرەئى تىۈرك»: ئوبۇلغازى باھادىرخىان  6 
 بەت -29د
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cografyasi?page=0%2C20 
 

يىلىىى دئىسىىتانبۇل -0966« قاشىقاي تىىۈركلىرى  ئىرانىىدىكى» :جىافەر ئىىولى  15
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 قاشقايالرنىڭ بايرىقى

http://www.qashqaiturk.blogsky.com/
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  قاشقايالردىكى مەشھۇر كىشىلەر

 
يىلى  - 0923.يىلى ئىراننىڭ فىرۇزئابادتا تۇغۇلغان - 0881ئىسمايلخان قاشقاي 

 .ا ۋاپات بولغانيېشىد 53تېھراندا 
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يىلى ۋاپىات  - 0983يىلى ئىراننىڭ شىرازدا تۇغۇلۇپ - 0903خۇسرەۋخان قاشقاي 

 .بولغان
 

 .ئەزەربەيجانىە ۋېكىپىدىيە قاشقاي -: مەنبە 
 

قاشقايالر تۇنۇشۇرۇلغان مىاۋۇ ئەزەربەيجىانىە ۋېكىپىىدىيەدە ئىۇالرنى ئەزەربەيجىان 
سەل بىكىار .سەل ئالدىرا  بولۇپ قالدىم ھازىر. تۈركلىرىگە باغالپ چۈشەند ر پتۇ
 .بولغاندا ئۇيغۇرچىالشتۇرۇپ قۇياي

 
 .بۇ ئەزەربەيجانىىمۇ بەك چۈشەنمىگىدەك تەب تىلمۇ ئەمەب ئىكەن

 .مانا بۇ ئەزەربەيجانىە چۈشەند ر لۈشى
 

ayan, şnda yaın Fars ostanəsasə, ərbindəq-nubən cıranİ —qaylar şQa
rbaycan əqaylar Azşr. Qaıdıelat tayfas ırbaycanləaz ıoxsaylçn əranda İ

rlar. [3][4][5]ışıdan əsindəhcəqay lşdilinin qa 
 
 ı"aln əis əatay dilindğaçsur", "qorxmaz", ə"c ərbaycan dilindəqa AzşQa
 əsinəahidüşn mı.SavinanİV. əv ərələnbəra mıverir. Bir s ınınasəat" m ğa

lif əxtüox olub, mçsayca daha  ərisindəçi ırk boylarüt ıdakranİ, onlar ərög
qay şqeyd edir ki, qa əlar [6]. V.V.Trubetskoy isışlmıyay ərələlgöb
sair  ər vəari, mamali, qamşkaqali, xazari, qu ən bir qismi dınıboylar

randa İ[7].  rıdışmışqar ərinələbiləxtiyar qəb ıoxsaylç əsoylarla birlikd
 –r tayfa ədəqaylar son zamanlara qşnan qaın xalq" [8] kimi tanəküşyö"d

tini saxlayaraq, əsusiyyüsas xən ırbi demokratiyanəni hə, yünüsülgösil bən
rinin ələmşəqay boy birlşqa əndi dİul olurlar. şğəqla mımaldarl əilik vçkinə

diyi ilxan durur [9].çn seınırlaşçıba əbilənda qşıba 
 

ئىراندىكى  قاشقايالر ئىراننىڭ غەربى جەنۇبىدىكى فارىس ئۆلكىسىدە ياشايدۇد      
قاشىىقايالر ئەزەربەيجىىان تىلىنىىىڭ . ئەڭ كىىۆپ سىىانلىق ئەزەربەيجىىان تائىپەسىىىدۇر
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 .لەھجىسى بىلەن تۇنۇشلۇق( شىلىسى)قاشقاي 
ئەلنى ئەگ ›چاغاتاي تىلىدا ‹ جەسۇر‹›ابقورقم›قاشقا ئەزەربەيجان تىلىدا       
دەپ چۈشىىىەند رپتۇدمانا بىىىۇ ئەزەر بەيجانلىقالرنىىىىڭ  .مەنىسىىىىنى بىىىىرۇر‹ ئەت

 .قاشقايالرنى چۈشەند رىشى
ئەمدى ئەمەلىيەتكە كەلسەك قاشقايالر ئۆزلىرىنىىڭ ئنىا تىلىى بولغىان ئۇيغىۇر        

ۈك بولغىان بىۇ دتلەتىتە تۈركىىسىنى ئىراندىن ئىبارەت فارىس مىللەتىىلىكى كۈچلى
ئۆزنىىڭ تىلىنىىى سىىاقالپ قىېلىش يۈزىسىىىدىن ئۇيغىىۇر تۈركىىسىىگە يىىېقىن بولغىىان 
ئەزربەيجان تىلىن قوللىنىشىى ئىۇالرنى ھەرگىزمىۇ ئەزربەيجىان تىۈركلىرى دىيىشىكە 
بولمايدۇد بۇ خۇددى ئەينى تۈركمەنىستان ئېلىمىزنىڭ ئىىكىرى رايۇنلىرىغا كۆچۈپ 

ۆزىنىڭ تىل يېزىقىنىى سىاقالپ قىېلىش بەزى سىاال زىيىاللىرى كەلگەن سااللىرىنىڭ ئ
مىۇنىە -قىن بولغانئۇيغۇر تىلىغا ئىانىەساال تلىنى قوغداپ قېلىش ئۈچۈن ئۆزىگە يې

 . تېلىنغىنىغا قاراپ ئۇالرنى ئۇيغۇر دىگىلى بولمىغاندەك بىر ئىش
دەپ گەپنىىىڭ پوسكاللىسىىىنى دىسىىەك قاشىىقايالر ھىىازىر باشىىقا بىىىر مىلىىلەت        

ئېلىمىزدىكىى . دىيىارى( قەشىقەر)ئاتالسىمۇد ئۇالرنىڭ تېگى تەكتىى يەنىىال ئۇيغىۇر 
سىاالالرمۇ ئېلىمىىىزدە باشىىقا بىىىر مىلىىلەت ئاتالسىىمۇ ئۇالرنىىىڭ تېگىىى تەكتىىى يەنىىىال 

 .تۈركمەنىستان بولغىنىغا ئوخشا 
 

 مانا بۇ ئەجداتلىرىمىز قۇرغان قاراخانىالر سۇاللىسىنىڭ بايرىقى

 

 
 

ىالر دتلىتىنىڭ قۇرغۇچىسى بىلگە كۆل قادىرخان ۋە قاراخانالر دتلىتىنىڭ قاراخان

 بايرىقى
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 مانا بۇ قاشقايالرنى بايرىقى
 

بايراقنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى قىزىل رەڭلى  يېرى ئەزەربەيجان بايرىقىنىڭ بىر يەرلىرىگە 
 .ئوخشىسادسول تەرىپدىكى يېرى قاراخانىالر بايرىقىقغا ئوخشايدىكەن

 

 
 

پۇنيەنىڭ نىسسان شىركىتىنىڭ قىرىنداشلىرىمىزنىڭ نامى بىلەن ئاتالغان بۇ يا

ماشىنا :）逍客 خەنزۇچە  QAshQAI（قاشقاي
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باتىپىدىن

نامى بىلەن ئاتالغان :）楼兰 خەنزۇچە)كر رەن  شقا يەنە ئۇيغۇر ئىلىدىكى قەدىمكى

。داڭلىق ماشىنا تىپىمۇ بار
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 قارايىم خەلقىنىڭ ئۆتمۈشى ۋە بۈگۈنى
 

 ا نىيازخوج

 (ئاقسۇ مائارىپ ئىنىستىتوتىىدىن)

 

قىىارايىم خەلقىنىىىڭ كېلىىىپ چىقىشىىىد  دبۇماقالىىىدە :قىسقققىچە مەزمققۇنى 
تەرققىياتىد دىنىي ئېتىقات ئۆزگىرىشىد قارايىم خەلقىنىڭ شەكىللىنىشىد قاتىارلىق 

ەپ ئۇيغۇرالرنىىڭ مەسىلىلەر پاكىتلىق ئوتتۇرغا قۇيۇلۇپد قارايىمالرنىىڭ ئەڭ دەسىل
دىن كېلىپ چىققانلىقىد مىالدىدىن بىۇرۇن ۋە كېىيىن ھىون قەبىىلە ر قەبىلىسىھازا

د ھازار خانلىقىنى قۇرغانلىقىد كېىيىن دىنىىي غەرىپكە سۈر لۈپ  ئايماقلىرى قاتارىدا
ئېسىلزادەلەر بىلەن خاقان ۋە ئاھالىسىنىڭ  ئېتىقاتىدا ھەرخىل ئۆزگۈر شلەر بۇلۇپد

قىاراي دىنىنىى قۇبىىۇل  -بىىر تىىارمىقى يەھىىۇدىي دىنىنىىڭ كىىىى  بىىر قىسىمىنىڭ
قاتىىارلىق مەسىىىلىلەر يۇرۇتىىۇپ ... قىلغىىانلىقىد قىىارايىم مىللىتىنىىىڭ شەكىللىنىشىىى

 .بېرىلىدۇ
 مىللىتى  قارايىم  ئۆزگۈر شى  ھازارالر دىنىي ئېتىقات  :ئاچقۇچلۇق سۆزلەر  

 
ىيە ۋە ئۇالر قىرىم. يەر شارىدىكى ئەڭ قەدىمكى مىللەتلەرنىڭ بىرى-قارايىمالر

كاپكىازىيەدە ياشىىىغاند ھىىازار خانلىقىىىدا كۆپسىانلىق قىسىىمى ھىىازارالردىن تەركىىىپ 
تاپقىىاند قىپىىىاقالردىن پەرىقلىىىق بىىىر تىىۈركىە شىىىلىنى قوللۇنىىىدىغاند قىىاراي 
مەزھىپىنى قۇبۇل قىلغاند ھازارالر بىلەن قانىدا د تىلىدا  بولغىاند ھازارالرنىىڭ 

ىسىىى بولغىىاند ھىىازارالر بىىىلەن تىىارىخىد ۋار( مەدەنىىىيەت)ئېتنىىى  ۋە ئۇيغىىارلىق 
 .خەلىقتۇر تۈركىي سىياسىددىنى جەھەتتە باغلىنىشلىق بولغان

 
 قارايىمالرنىڭ كېلىپ چىقىشى  .1

 
قەدىمكىى  تارىخىي مەنبەلەرگە ئاساسالنغانداد قارايىمالر ئاساسىي جەھەتىتىن

ات جەريانىىدا ھازارالردىن كېلىپ چىققان د كېيىنكىى تەرەققىيى -  ئۇيغۇر قەبىلىسى
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جەنىۇبىي ) ئەسىردە ھېرسۇنېسىتا-8ھازار خانلىقىدا جۇغراپىيىلى ئامىلالر تۈپەيلىد 
د ئېسىلزادەلەر بىلەن خاقان ۋە ئاھالىنىڭ كىىى  بىىر قىسىمىنىڭدبۇالن ( قىرىمدا

قۇبىۇل  قىاراي دىنىنىى -يەھۇدىي دىنىنىڭ بىر تىارمىقى خاقان ھاكىميىتى دەۋرىدە
بىىۇ . دەپمىىۇ ئاتىلىىىدۇ>> قىىارايىم دىنىىى<<ئىىادەتتە  بىىۇ تارمىىاق دىىىن قىلغىىاند
 .الر دەپ ئاتالغان"قاراي"قۇبۇل قىلغانالر شۇنىڭ بىلەن دىننى

تىىۈركىيە ئىىالىمى د كتىىور نەۋزات ئۆزكەننىىىڭ كۆرسىتىشىىىىەد قارايىمالرنىىىڭ 
دەستۇرى تەۋرات بولسىمۇد لېكىن ئۇ يەھۇدىيالرنىڭكىدىن پەرقلىق بولۇپد ئۇنىڭدا 

ئەسىىرلەردە گىۈللىنىش 8-02-قىارايىم دىنىى . ئورتىاقلىق بىار ئىىكەنزەبۇر بىلەن 
باسقۇچىغا كىرگەن بولۇپد بۇ دىنغا بىر قىسىم ئىرانلىقالرد ئەرەبلەرد يەھۇدىيالرد 

 .گرېكلەر ئېتىقاد قىلغان
 

 .ھازارالرنىڭ كىملىگى ۋە ھازار ئۇيغۇرباغلىنىشى( (1

قىازار –قاسىار  -ەسىلى گاسىارتىارىخىي مەنىبەلەرگە ئاساسىالنغانداد ھازارالردئ
دەپ ئاتالغان موڭغۇلىيە ئىگىزلىگىدە ياشىغان قەدىمكى ئۇيغۇر قەبىلىسىى بۇلىۇپد 
ئۇ گېزەرد گازاردكېزەردقازار ۋە ھازار قاتارلىق ئېتىمولو گىيىلى  شەكىلىدىكى نامالر 

د ئىبىىرانىە «زارئېىىل ھىىا»ھىىازار نىىامى باشىىقا تىلىىالردا ئەرەپىىىە . بىىىلەن ئاتالغىىان
 «huszar» د ماجىارچە«ھازارى»دگۇرجىىە« گازارى»د التىىە «ارىد كوزارھۇز»

 -د كېسىار(葛萨)گاسار-خەنىە مەنبەلەردە ئۇالر گېسار. دىگەن نام بىلەن ئاتالغان
ئۇالر بەشىنىى ئەسىردىن بىۇرۇن ئاۋارخىانلىقى . دەپ يېزىلغان ((可萨قازار-قاسار

قىلغاندا   اۋار خانلىقىغا ھۇجۇمشىمالىي ۋېي خانلىقى ئ. تەرىپىدىن بويسۇندۇرۇلغان
شىىەرق ۋە غەرپ ئىككىىىگە بۈلۈنىىۈپ بىىىر بىىۆلەك ئۇيغىىۇرالر  (高车) ئۇيغىىۇرالر

الر جۈملىىىدىن ئىىون ئۇيغىىۇرالر قەبىلىسىىى ( ئۇيغۇردئىىون ئۇيغىىۇرد سىىېرق ئۇيغىىۇر)
د ئېىرتىش دەرياسىى موڭغۇل ئىگىزلىكىدىن ئالتاي تېغىقاتارىكى گاسار قەبىلىسىمۇ 

كاۋكاز تاغلىرى ۋە  يىللىرى ۋ لگا دەرياسىد-462ۈچۈپدمىالدى ئارقىلىق غەرىپكە ك
 .كېيىنىە قارا دېڭىز بۇيىغا كۈچۈپ كەلگەن

قەبىلىلىىىرى   ھىىون  ئەسىىلىدە بىىۇالر مىالدىىىدىن بىىۇرۇن ئوتتىىۇرا ئاسىىىيادىن   
تەركىلىىدە غەرىىىپكە كىۆچكەن ئۇيغۇردئىىون ئۇيغۇردسىارى ئۇيغۇردھىىازار قەبىلىىىرى 

ئەسىىرلەردە ھىازار دېڭىزى ئەتراپىغىىا  -5 -4دىىدىن كېىيىن ئىزلىرىنىى بىويالپ مىال
گىورجى كىرالىىى مىىىرۋان  دتارىخلىرىغىىا كىىۆرە( گىر زىيە)گىىورجى. كەلگەنىلەر ئىىىدى
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ئەرمەن  .ھازارالرغىىىا قارشىىىى ئىىىۇرۇ  قىلغىىىان( 032-063بىىىۇرۇن  مىالدىىىىدىن)
 ەنئەسىرنىڭ دەسلىلىدە ئەرم-3ھازارالر مىالدىدىن كېيىنكى  دمەلۇماتلىرىغا كۆرە

ئەسىىردە ھىازارالر بەزىىدە ر م ئىمپراتىۇرلىغىد -2. لەرگە قارشى ئىۇرۇ  قىلغىان-
ئەسىىردىن كېىيىن -5. بەزىدە پېرسىىيە ئىمپراتىۇرلىقى سىەپلىرىدە ئىۇرۇ  قىلغىان

شقۇرۇشىىىدا ئاۋارالرنىىىڭ ئوتتۇرغىىا چىققىشىىى بىىىلەن قىسىىقا مىىۇددەت ئاۋارالرنىىىڭ با
ۋ لگا دەرياسىىنىڭ تىۆۋەن  قەبىلىلەرمۇئىلگىرى ۋە كېيىن كەلگەن تۈركىي . بولغان

قەبىلىىلەر   ئېقىمىد د ن دەرياسىد كارپىات ئىگىزلىكىىدە ئولتۇراقالشىقاند تىۈركىي
ئىىادەت جەھەتىىتە ئوخشىىا  بولغاچقىىاد بىرلىشىىەلىگەنلىرى -يېزىىىق د ئىىۆر پ-تىىىل

( 965-468مىالدى )خانلىقى ( ھازار)گاسار  ئۇيۇشۇپد گاسار قەبىلىسى باشىىلىقىدا
يىلىىىى يېزىلغىىىان قەدىمكىىىى سىىىۈرىيە يېزىقىىىىدىكى -569مىىىىالدى . غىىىاننىىىى قۇر

قەبىلىسىىىىنىڭ نىىىامى تۈۋەندىكىىىىدەك  03ماتىريىىالالرداد بىىىۇ ئۇيغىىىۇرال ۋە ئۇنىىىڭ 
بۇلغارد قۇتۇغىۇرد ئابىارد ئوغۇرد ئونئۇيغۇرد سابىرد -ئۇيغۇر: كۆرسۈتىلگەند بۇالر

( ۋىىزانتىيە)ىقى رىم شەر. ئېزتالي دئابدال دكاسدىمىرد باغىرسىقد قۇلس دسارىغۇر
الر ئىىون ئۇيغىىۇر (قاسىىار)تىىارىخىي ماتىرياللىرىىىداد يۇقىىارقىالر دىىىن باشىىقا گاسىىار 

 0.قەبىلىسىنىڭ بىرى قاتارىدا كۆرسۇتىلگەن
ئۇيغىىۇر  قەبىلىسىىى     الر (葛萨)موڭغىىۇل  ئىگىزلىكىىىدە  قالغىىان  گاسىىار

گاسىىار  -دىكىىى قاسىىار« ئىىكىىى توققىىۇز قەبىلىسىىى» ئۇيغۇرالرنىىىڭ  تەركىلىىىدە
 .بۇالر ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقىدا مۇيۇم ر ل ئوينىغان 3ئۇرۇغىنى تەشكىل قىلغان 

يىلىغا كەلگەندە كۆك تىۈرك خىانلىقى - 536غەرىپكە كەتكەن گاسارالر بولسا 
تاڭ تارىخى ماتىرياللىرىدا بىۇ خىانلىق تىۈرك گاسىار خىانلىقى . تەۋەسىگە قۇشۇلغان

(突厥葛萨国)  تۈرك خاقانى ئەمرى بىلەن ساسانىلەر دەپ يېزىلغاند غەربىي كۆك
 ئانىاد لۇنى.  يىاردەم كورسىەتكەنگە ( شەرىقى  رىىم)قارشى ۋىزانىس   گە( ئىران)

يىلالرغىىا قەدەر -631يىلىىدىن -558. ئىستىالسىىىدىن قۇتقىىۇزۇپ قالغىىان ئىىىرانلىقالر
دسەمەندەردبەلەنجەر قاتىارلىق شىىمالىي كاپكىازىيە (سېرىق ئۇيغۇر)سابىرد ساراگۇر 

بىلىلىىىرى ئۈسىىتىدە قەبىلىىىلەر ئىتتپىىاقى ھىىاكىميىتى تەكىللەپدكىىۆك تىىۈركلەر قە
. تەركىلىدە پائالىيەت قىلغاند ھىازار خىانلىقى كىۆك تىۈرك ئېلىپبەسىىنى قولالنغىان

ئەسىردىن -3ھازار خانلىقى. مۇستەقىل دتلەت بولغان –يىلى ئەركىن-621ھازارالر 
كافكىازىيە : ئۇنىىڭ زىمىنىى.ىىدىئەسىرگىىە دەۋىر سۈرگەن ئۇيغۇر خانلىقى ئ-01

( دينيېپېىىىىر)دىىىىىن ئىىىىۆز  (ۋ لگىىىىا)بىىىىىلەن قىىىىارا دېڭىزنىىىىىڭ شىىىىىمالىدئېتىل 
دەرياسىىىدىن كىيىىېزكىىە بولغىىان سىىاھەلەرنى ئىىۆز ئىىىىىگە ( كامىىا)گىىەدچولمىىان
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ئەسىردە ئېقتىساد ۋە ئەسكىرىي جەھەتە ئەڭ كۈچلەنگەن پارالق  -8ھازارالر .ئاالتتى
 بىر دەۋىر ياراتقان

 .ئەسىردە مۇسۇلمان ئەرەپلەر گە قارشىى ئىۇرۇ  قىلغىان-3خانلىقى  ھازار
ئەسىىردە بىىر تەرەپىتىن -8د-3. بەزىىدە مەغلىۇپ بولغىان بەزىدە ئۇالرنى يېڭىپد

ئەرەپلەر بىلەن ئۇرۇ  قىلىپ د يەنە بىر تەرەپتىن شىەرىقى ياۋرۇپىا ۋە بالقانالرغىا 
الرنىىى (ھىىۇنگىر)ماجىار  كېڭىيىىپد رۇسىىالر بىا  بولغىىان سىىالۋيان قەبىلىلىىىرى ۋە

ھەتتا ئۇالرنىىڭ دتلەت قۇرشىىغا تەشىكىالتىى ديىاردەمىى  .ئىتائەت ئاستىغا ئالغان
ئەسىردىن باشالپ رۇسالر ۋىزانتىيەنىڭ قۇترىتىشىى بىىلەن ھازارالرغىا -00 .بولغان

 سىالۋياند بىۇ خىانلىق كېيىنكىى تەرەقىيىات جەريانىىدا د. قارشى ھۇقۇم باشلىغان
د كۇمانالر بىىلەن ئۇرۇشىۇ -قىپىاق  پېىىنەكد ئۇزد درنىڭ ماجاررۇسالرد بۇلغارال

يارىشىش بىر قىسىمى ئۇالرغىا قۇشىۇلۇپ كېىتىش جەريىانلىرىنى باشىتىن كۈچىۈر پ 
ھىىازارالردا تىىىل ۋە دىىىن بىرلىگىنىىىڭ بۇزۇلۇشىىى سىىەۋەبىدىن ئۇالرنىىىڭ تارقىىاپ 

ېتى ئىاجىزالپد ھىازار خانلىقىىدا ئىارمىيە قىۇۋ  نەتىجىدە .كېتىشىنى قواليالشتۇرغان
ھىىىازار   پېىىنەكلەرنىىىىڭ. ئىختىىىزادى تەڭلىىىى  بۇزۇلغىىان دتىجىىارەت يۈر شىىىمەي

تىجارەت -سودا. الر دبۇلغارالر بۇنىڭدىن پايدىالنغانكېرىشى بىلەن ماجار  خانلىقىغا
ھىازار  ھەرىكەت ۋە مەدەنىىيەت تاجىاۋۇزىنى باشىلىغاند  باھانىسىدا ئەتراپتا تۈرلى 
 تەقىىىپ ئەتىىكەند تىىاالڭ قىلغىىاند-نىىاھىيەلەرنى بىىۇالڭ دېڭىىىزى سىىاھىللىرىدىكى 

ئىشلىتىشدئېتىقاتنى قااليماققانالشتۇرىلېتىشد  تۈرلۈك ھىلە. ئاھالىالرنى ئۆلتۈرگەن
ۇلى بىىلەن خەلىقنىىڭ يى دسىڭىپ كىرىشد بىىر بىىرىگە قارشىى قۇيىۇ دپارچىالپ

ن ھىازار يىۇلى بىىلە د كۈچى ئاجىزالشىتۇرۇلۇپد ئىازدۇرۇ دئىتتىپاقلىقىد ئۆملىكى
خىانلىق )  تىل بىرلىگىى  ھازارالرنىڭ .خانلىقى ھۆكۈمىتىنىڭ قانۇنى بۇزىلېتىلگەن 

د ئاجىزالشىىتۇرۇلۇپد دىىىن (القىلىشىىىش ر لىىىد ئىنىىاۋېتى د ئىىورنىدائىرسىىىدىكى ئا
كىيېىىل رۇب شاھزادىسىىى  نەتىجىىىدەد. بۇزىىلېتىلگەن( ئېتىقىىات بىرلىگىىى)بىرلىگىى 

ئېتىىىل –كىۈچلىرى بىىلەن باشىكەنىيكىرى يىلىىد ئەسى -965سلياتوسىالۋ مىىالدى 
 .باشقا شەھەرلىرىنى تەقىپ ئەتكەن بالىقنى ئىشغال قىلىپد

ۋ لگىىا بويلىرىغىىا -رۇسىىالرنىڭ كۈچكۈرتىشىىى بىىىلەن قىپىاقالرنىىىڭ ئېتىىىل
ھىازار خىانلىقى ئەمەلىدىن . ئاجىزلىشىشقا قاراپ يۈزلەنىد رگەن  كىرىشىد ھازارالرنى

ىسىىمى بىىر مەزگىىىل قىرىمىىدا كىىىىى  بىىىر دتلەت قالىدۇرۇلغاند ھازارالرنىىىڭ بىىىر ق
يىلىى -0106ھالىتىىدە مەۋجىۇت بۇلىۇپ تۇرغىاند بۇمىۇ كېىيىن رۇسىالر تەرىپىىدىن 
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يىلى قىپىاقالرنىڭ باستۇرۇپ كىرىشى بىىلەن ھىازار -0121. ئەمەلدىن قالدۇرۇلغان
 .يەرلىرى ئىگىلىلېلىنغان

د رگەنئىىۇزۇن ئۆمىىۈر سىىۈ  يىىىل 611شىىۇنىڭ بىىىلەن تىىارىخ سەھنىسىىىدە 
ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ بىرى ھىساپالنغان ھازار خانلىقى يۇقىاردەك سىەۋەپلەر   كۈچلۈك

-851-311بىىۇ جەريانىىدادھازار خىىانلىقى . تىىۈپەيلى ئىىۆز مەۋجىىۇتلىقىنى يۇقاتقىىان
يىلىىالر ئارقىغىىا چېكىىىنىش -951-851. يىلىىالردا ئەڭ گىىۈللەنگەن دەۋرگە كىىىرگەن

بىوزەك   يىل زەئىپلىشىشد باشىقىالرنىڭ 31يىلىدىن باشالپ  - 965.دەۋرى بولغان
يىلى قىپىاقالرنىڭ باستۇرۇپ كىرىشى بىىلەن ھىازار -0121. قىلىش دەۋرى بولغان
ھازار خانلىقى تىلى قەدىمقى ئۇيغۇر تىلى بۇلۇپد خىانلىق . يەرلىرىنى ئىگىلىلالغان

 .كومان تىللىرى تارقىلىشقا باشلىغان-ئاغدۇرۇلغاندىن كېيىن قىپىاچ
قاسىارالر دھىازىرقى ۋاقىتتىا بەزى كىشىىلەر ئېيىي قانىدەكد -اردىمەكد گاس

بىىىر قەبىلىسىىىمۇ   بىىوۋىلىرى ئەمەب د تاتىىارالر نىىىڭ-قانىىداقتۇ قازاقالرنىىىڭ ئاتىىا
ئاتالغىىىان ئىىكىىىى توققىىىۇز   قاسىىىار دەپ-ئەمەبدبەلكىىىى ئۇيغۇرالرنىىىىڭ گاسىىىار

-49 >>سىۈينامە<<ماتىريىالالردا   بىۇ ھەقىتە خەنىىە تىارىخىي. قەبىلىسىنىڭ بىرى
« قاسارالر قوققىۇز ئوغۇزالرنىىڭ بىىر قەبىلىسىى»دە « تېلىالر تەزكىر ىسى»جىلىد 
 2ناھايىتى ئۇچۇق دئېنىق كۆرسۈتىللگەن  دەپ
قاسىىىارالر » دىمىىىۇ«ئۇيغىىىۇرالر تەزكىرسىىى»جىلىىىد-095« كونىىا تاڭنىىىامە» 

يەنە 4 دەپ كۆرسىىۈتىلگەن  «ئۇيغۇرالرنىىىڭ ئىىكىىى توققىىۇز قەبىلىسىىىنىڭ بىىىرى
يىلغىىىە ئورخىۇن ئۇيغىۇر خانلىقىنىىڭ تەختىىدە ئولتۇرغىان - 823- 834مىالدىيە 

دىىىمەكد تىىارىخىي . قاغىىان دەپ خىىاتىرلەنگەن( ھىىازار)قاغاننىىىڭ نىىامىمۇ قاسىىار 
پىىىاكىتالردىن قارىغانىىىدا د ھىىىازار خانلىقىنىىىىڭ دتلەت سېستىمىسىىىىد تەشىىىكىلى 

ھىازار . ىڭكىدۇرتۈز لمىسىدلەشكىرىي تۈز لمىسىد قوالنغان تىللىرى دەل ئۇيغۇرالرن
( ئىبىرانىە) شىارپۇتقا يازغىان.يۈسىۇپنىڭ ئېنىد لۈب ۋەزىىرى خاسىداي ب -خاقانى

 -مەكتۇبىغا قارىغانداد ھازار خاقانلىرىنىڭ ئىبرانىە ئىسىملىرىدىن ئايرىمد تىۇركىە
 .ئۇيغۇرچە ئىسىملىرى بولغان

شىىقا دىىىمەكد يۇقىىارقى پىىاكىتالردىن شىىۇنى بىلىشىىكە بۇلىىىدىكىد قاسىىارالر با     
 .ئۇيغۇرالردۇر   خەلقلەر ئەمەبد بەلكى دەل

ئىجتىمائىد سىياسىىد   ھازار خانلىقى ئاسىيا ۋە ياۋرۇپا نىڭ چوڭ بىر قىسمىدا  
سالىۇقالرد رۇسالرد .جەھەتتە چوڭ تەسىرلەرنى كۆرسەتكەن( ئۇيغارلىق)مەدەنىيەت 

ىسىىىدا ماجىىار قاتىىارلىقالرداد لەشىىكىرىد تەشىىكىلى سېستىمىسىىىداد دتلەت قۇرۇلم
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ئېتىلبالىق ئۇچىۇق بىازار بۇلىۇپ دۇنيانىىڭ . ھازارالرنىڭ ئىزلىرىنى كۆر   مۈمكىن 
ھازار . ھەر يەرلىرىدىن تىجارەتىىلەر كېلىپ كېتەتتىد سودا ئادىل ئېلىپ بېرىالتتى

ۋە باشىىقا ( يەھىىۇدى)باشىىكەنتى ئېتىلبالىقتىىا مۇسىىۇلماند خىرىسىىتىياند مۇسىىاۋى 
كېلىشلەر قىالتتىد دىنىي ئەركىنلى  ۋە –ن بېرىشرغا مەنسۇپ كىشىلەر ئەركىدىنال

بىۇ جەھەتىتىن . بىىر بىرىنىى كەمسىتىشىكە يىول قويۇلمىايتى. باراۋەرلى  بار ئىىدى
 .ھازارالرنى ھازىرقى دۇنيادا ئۆرنەك ياراتقان دەپ قاراشقا بۇالتتى

ئىسالم تارىخىىسى مەسىئۇتنىڭ مەلۇمىاتىىەد ھىازار باشىكەنتى ئېتىلىدا يەتىتە   
بۇالرنىڭ ئىككىسى مۇسۇلمانالرنىڭد ئىككىسى خىرىسىتىيانالرنىڭ د . بولغان ھاكىم

ئىككىسى يەھۇدىالرنىىڭد بىرسىى باشىقا دىنالرغىا مەنسىۇپ بولغىان داۋا ئىشىلىرىغا 
 . ھىىقانداق كىشى خورالنمايتى د مۇئامىلىدە قارشىالشمايتى. قارايتى 

ڭ دەسىلەپ قۇبىۇل نىى ئە«تەلمىۇت» يەھۇدى تارىخىغا قارىغاندا يەھۇدىالر 
ئوتتىىۇرا باسىىىقۇچقا . قىلغىىانالر ۋە قۇبىىۇل قىلمىغىىىانالر دەپ ئىككىىىگە ئايرىلغىىىان

دەپديەنە بىرقىسىمى قىارايلەر ( راببىانىلەر)بۇالردىن بىر قىسمى راببانىم   كەلگەندە
باشقا ئىرىقالردىن ئىنسانالرنى دىنىگە ئالمىغان يەھۇدىالر . دەپ ئاتىلىشقا باشلىغان

. يەھىۇدىالر دىىيىلگەن« تىالمۇتىى»ى تەشكىل قىلىپ راببىانىم يەنىىد بىر سىنىپن
قاراي يەھۇدىالر تارىخنىىڭ ھەر دەۋرىىدە باشىقا ئېىرىقالردىن ئىنسىانالرنى سىېپىگە 

بىىۇالر ھىىازار ئۆلكىسىىىگە بېرىىىپ ھىىازار خاقىىانى ۋە چەۋرىسىىىگە . قۇبىىۇل قىلغىىان
نى قۇبىۇل «تالمۇت»قا ئىتتائەت قىلىپد «تەۋرات»بۇالر  يەھۇدىلىقنى ئۆگەتكەند

 .قىلمىغان قارايىم يەھۇدىلىرىدۇر
ىم يەھىىىىۇدىلىقى قۇبىىىىۇل قىلنغىىىىان كىشىىىىىلەر ھىىىىازار ئۆلكىسىىىىىدە قىىىىاراي    

بۇگۈنكى سانى مىليۇن  ئاشۇرۇپ كۆرسەتكەند  د نلوپ ۋە بەزى تارىخىىالر  ساننىى
ئىپىىىادە قىلنغىىىان شىىىەرىقى ياررۇپىىىا يەھۇدىلىرىنىىىىڭ ھەممىسىىىىنىڭ ھىىىازارالردىن 

 .ئۇالردا مەلۇم مىقتاردا ھازار قېنى بولغانلىقى كۆرسىتىلمەكتە,نلىكىكەلگە
 

 قارايالرنىڭ دىنىي ۋە مىللىي كىملىكى(  (2
 

تىىارىخىي مەنىىبەلەرگە ئاساسىىالنغاندا د سىىۆزىمىزنى ھىىازارالر خانلىقىىىدىن    
دىنىىى ( يىايالق)بىوزقىر -قاسىارالر ئەسىلىدە قەدىمكىىى تىۈرك -ھىازارالر : باشىاليلى
ئېتىقاتىىىدا ئىىىدىد ھىىازار ( تەڭرىخىىان)بىىىر تەڭرىلىىى  دىىىن كىىۆك تەڭىىرى بولغىىان 
تەرەققىيىىات جەريانىىىداد جۇغراپىيىىىلى مۇھىىىيد مىللەتىىلەر (   965_468) خىىانلىقى
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د (قۇرئىىان كەرىىىم)ئىسىىالملىق   مۇناسىىىلىتى تىىۈپەيلىد باشىىقا ئىىۈچ خىىىل دىىىن
ۇپدھەر جامىائەت تارقالغىان بۇلى  (تەۋرات)ۋە مۇساۋىلى  ( ئىنجىل)خىرىستىئانلىق 

بىىر ۋىجىدان ھىۆر ريىتى ئىىىىدە ھەر قايسىسىىى ئىۆز دىنىنىىڭ ئىبىادەت ۋە دىنىىىي 
-923مىىالدى )مەنىبەلەرگە ئاساسىالنغاندا ئىسىتەھرى . مۇراسىملىرىنى ئۆتكىۈزەتتى

ھازار ( يىلى-933مىالدى)دئىبىن ھەۋكەل (يىلى-944مىالدى )ئېل مەسۇدى  د(يىلى
 د(ۋە ھېيىىي نىىامىزى ئۇقۇيىىدىغان يەر جىىۇمە مەخسىىۇب)شىىەھەرلىرىدە جامىىائىلەر

يەھىىىۇدى دىنىىىى )ۋە سىىىىناگوگ ( خىرىسىىىتىيان دىنىىىى ئبادەتخانىسىىىى)چېركىىىاۋ
 5.يانمۇ يان جايالشقان ئىدى( ئىبادەتخانىسى

ئەسىىىرنىڭ ئوتتۇرلىرىىىدا خارازىملىقالرنىىىڭ ياراشتۇرۇشىىى -9ئىسىىالم دىنىىى     
 -ن دىنىنىىىڭ بىىر مەزھىپىىىخىرىسىتىيا)پراۋۇسىىالۋىيە . بىىلەن تارقىلىىىپ كىىرگەن

ئەسىىىرنىڭ كېيىنكىىى -8ۋىزانىسىىالر تەرپىىىدىن   دىنىىى( ئىىاپتۇردىن -ئورتىىۇد كس
يەنىىىى ھىىىازار خاقانىنىىىىڭ ئىسىىىتىگى . چارىگىىىدە تارقىلىىىىپ كىرىشىىىكە باشىىىلىغان

نىىڭ ( كونس تىانتىن كىرىىل )نەتىجىسىدە مەشھۇر سالۋ تەرغىباتىىسى كيرىللوب 
دىىن كېىيىن (863-860)ھرىنى زىيارەت قىلىشى ھازار خانلىقى باشكەنتى ئېتىل شە

ۋە قىرىمىدا ياشىىغان   بۇنىىڭ بىىلەن ۋىىزانىس چېگرالىرىىدا. تارقىلىشقا باشلىغان 
نىى ( ئىاپتۇردىن-خىرىستىيان دىنىنىڭ پراۋېسالۋىيە مەزھىپىى)ھازارالر ئورتۇد كس

 .قۇبۇل قىلىشقا باشلىغان
ەتنىڭ يۇقۇرى تەبىقىسىد نى دتل(قۇ مۇساۋىلىقدتەۋرات ئو) يەھۇدى دىنى»  

دىن بۇلۇپ د تىۈرك تارىخىىدا   قىلغان  خاقان ۋە ئائىلىسى مەخپى قۇشۇمىە قۇبۇل
بىۇ .بۇنىڭىدىن باشىقا بىىر ھۇكىۈمران سىۇاللە يىوق  يەھۇدى دىنىنى قۇبۇل قىلغىان

 6«دىننىڭ قايسى زاماندقانداق قۇبۇل قىلغانلىقى ئۇچۇق ئەمەب
-لىقىىىدا جۇغراپىيىىىلى ئىىامىلالر تىىۈپەيلىدكىيىنكىىى تەتقىقاتالردادھىىازار خان  

يەھىۇدى دىنىنىى )دىن ئىۆزگەرتكەنلىگى ( جەنۇبىي قىرىمدا)ئەسىردە ھېرسۇنېستا 
ئېسىىىلزادەلەر بىىىلەن خاقىىان ۋە ئاھالىنىىىڭ كىىىىى  بىىىر »د ( قۇبىىۇل قىلغىىانلىقى

دىنىنى قۇبۇل قىلغانلىقى ‹‹ كاراي›› قىسمىنىڭدبۇالن خاقان ھاكىميىتى دەۋرىدە
ھازارالر ئابباب خەلىپىسى ( ئەل مەسئۇدى)ۈلسە دبەزى ئىسالم مۇئەللىپلىرى كورسۈت

نىىىىڭ بىىىىر ( يەھىىىۇدى دىنىىىى) مۇسىىىاۋى( 819-386)ھىىىارۇن ئۇررەشىىىىد زامانىىىىدا
 7››كىرگەنلىگىنى بۈلد رىدۇ  مەزھىپىگە

دېيىلگەن بۇ مەزھەپ مۇسانىڭ تەلىماتلىرىنى ئۆز ئىىىىگە ئالغىاند « كاراي«   
ئىسىىالمى تەركىىىپلەر   پ ئېتىىىلار قىلمايىىدىغان بەلكىىى بەزىقىىا كىىۆ‹‹ تىىالمۇد››
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ھىىازارالردا قىسىىقا ۋاقىىىي ئىىىىىدە  8ئارىلىشىىىپ كەتىىكەن بىىىر ئېتىقىىات بۇلىىۇپ 
 9. تالمۇدچىلىققا يېقىنالشقانلىقى سۆزلىنىدۇ

كىاراي )يەھىۇدى دىنىنىىڭ بىىر مەزھىپىى "دىىگەن بىۇ نىام ئەسىلى« كىاراي»   
دىىگەن بىۇ سىۆز ئوقۇغىۇچىدئىنجىلنى « قىارا»نىىڭ نىامى بۇلىۇپدئىبرانىە (دىنىى

بۇنىڭ ئىجاتىىسىى بىابىلۇنلۇق ئاننىا . پىششىق بىلگۈچى دېگەن مەنىنى بىلد ر دۇ
بۇلىىۇپ دئۇنىىڭ مىىۇردلىرى پەقەت   Anna ben David (780__?)))بىېن داۋىىد

شىۇڭا ئىۇالرد .چىقىپد ئىنجىلنىڭ نۇپۇسىىنى ئېتىىراپ قىلغىان  قا قارشى«تالمۇد»
 01."دېگەن نامغا ئېرىشكەن« ىئىنجىل ئوغل»

ئىىىۇالر تۇرمۇشىىىىدا قىىىاراكىيىم كىيىدىكەندگۆشىىىلۈك تامىىىاقالردىن پەرىىىىز   
دىىىنىگە كىىىرگەنلەر ‹‹ كىىاراي››ۋاقىتنىىىڭ ئۆتۈشىىىگە ئەگىشىىىپ  .تۇتىىىدىكەن

دلېخىسىىتاندا ۋە ( ئەسىىىر_00)كىىۈنگە ئىىاۋۇپد توپلۇشىىۇپد قىىىرىمىيەدە -كۈنىىدىن
د كارايمالرنىڭ يەھۇدى ھازىرقى تەتقىقاتالردا. نماكانالشقا( ئىستانبۇلدا)ۈركىيەدە ت

كىرگەن جامائەتلىرنىڭ ھىچ بولمىسا ئانا تىللىىرى ۋە دىنىىي تىلىى تىۈركىە   دىنىغا
بولغىىىان ھىىىازار تۈركلىرىنىىىىڭ ۋە قىسىىىمەن كىىىارايىم كومانالرنىىىىڭ ئەۋالتلىىىىرى 

 11 ئۇچۇقالشماقتا بولغانلىقى
 كۆپسانلىق مۇسۇلمانالر ئۆلكىسىدىكىھازار دتلىتى يىقىلغاندىن كېيىند ھازار    
بىر قىسىم ھازار مۇسۇلمانلىرى بولسا .مۇسۇلمان قەۋىملىرىگە قۇشۇلۇپ كەتكەن  

. قىپىاقدقاراچاي دقارا باردا قاتارلىق مۇسلىمان تۈرك قەبىلىرىگە قۇشۇلۇپ كەتكەن
ە خىرىستىيان دىنىگە ئېتىقات قىلغان ھازارالرنىىڭ بىىر قىسىمى سىالۋيان قەبىلىىرىگ

يەنە بىر قىسمى ھازار ئۆلكىسىدىن يەنە بىر خىرىستىيان دتلىتى . قۇشۇلۇپ كەتكەن
 دى ئۈچۈنبۇ كۆچۈ  دېڭىز يۇلى بىلەن بولىدىغانلىق. ۋىزانتىيەگە كۆچۈپ كەتكەن

ئوتتۇرا ۋە شەرىقى جەنۇبىي  ئۇالر شەرىقى قارا دېڭىز قىرغاقلىرىنى تاشالپ شىمالد
ايالردا رۇمىالر ۋە ئەرمەنىلەر تەرىپىىدىن خىرىسىتىيان بۇالر بۇ ج. ئاناد لۇغا كەلگەن

ئەممىا بىۇ كىشىىلەر ئىۇزۇن مىۇددەت تىۈركىە سۆزلىشىىپ . مەزھەپلىرىگە قۇشۇلغان
ئاناد لۇغا كەلگەن بۇ خىرىستىيان ھازارالرنىڭ بەزىلىرى رۇم خىرىسىتىيان )كەلگەن 

شىۇلغانلىرى مەزھىپىگە قۇشۇلغانلىرى رۇملىشىپدئەرمەن خىرىستىيان مەزھىىپىگە قۇ
ئىىۇالردا خىرىسىىتىيان ۋە . ئەرمەنلىشىىىپ ئۆزلىرىنىىىڭ ھىىازار ئىكەنلىگىنىىى ئۇنۇتقىىان

ئاناد لۇغا كەلگەن بۇ ئىنسانالر   ئەسىردە– 00( مۇساۋىلى  ئىدىيىلىرى داۋامالشقان
ھازىرقى كۈندە ئاناد لۇنىىڭ بىىر قىسىىم ) ئۆگەنگەن   ئەسىر رۇمىە ۋە ئەرمەنىە 5

مەسىىىلەند ھىىازار . يان ھازارلىرىىىدىن قالغىىان ئىىىزالر بىىاريەرلىرىىىدە بىىۇ خىرىسىىتى
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ۋە -02(. تېغىدھازار كۆلدھازار شاھدھازرىد ھىازر د ھازرىيىاند ھىازارا قاتىارلىقالر
ئەسىىرلەرگە كەلگەنىدە بىۇالر خىرىسىتىيان دىنىى كىتىىاپلىرىنى رۇم ۋە ئەرمەن  -04

انىا د لۇغىا كەلىگەن ئ  ئەسىردىن باشالپ-03. يېزىقلىرى بىلەن تۈرك تىلىدا يازغان
كاتولىى  مىسىيونىرلىرىنىڭ پائىىالىيىتى نەتىجىسىىدە بۇالرنىىىڭ بەزىلىىرى رۇمىىىە ۋە 

يۇنانىسىتاندا . ئەرمەنىە ئۆگۈنىشتىن باشىقا تىۈركىە تىىل قوللۇنىشىنى ئىسىتىمەكتە
 .قالغانالر رۇمىە بىلمەيدۇ

الر ھازار دتلىتى يىقىلغاندىن كېيىن مۇسىاۋى ھازارالرنىىڭ بىىر قىسىمى قىپىىاق
درۇسىالر تەرىپىىدىن تۇرلىۈك  بىۇالر كېىيىن. تەرىپىىدىن رۇسىالر ئىىىىگە سىۈر لگەن

بىىىلەن   د باسىىتۇرۇ د قورشىىاۋغا ئىېلىش قاتىىارلىق يىىۇلالر بىىىلەنچىىارىلەر–ئۇسىۇل
 .لشتۇرۇلغانخىرىستىيان

قىپىىاقالرد قىالىزالر بىىلەن توپلۇنىۇپ جامىائە بۇلىۇپ   قىرىمغا قالغان ھىازارالر
. دىنىنىڭ بىر مەزھىپى بولغان قاراي دىنىگە كىرگەن( ۇساۋىم)ئۇيۇشۇپ يەھۇدى 

قىپىاقالر ھازار دتلىتىى يىقىلغانىدىن .بۇالرنىڭ كۆپسانلىقنى ھازارالر ئاساب قىالتتى
ئىككى ئەسىر ھۈكۈمرانلىىق قىلغىاند ھىازار شىلىسىى ئورنىغىا  كېيىن ئۇنىڭ ئورنىغا

تىل قىپىاقىە بۇلۇپد ھىازار قىپىاق شىلىسى قوللۇنىلىشقا باشلىغاند قوللۇنىلغان 
ئەسىلىدە ھىازار تىلىى قىپىىاق شىلىسىىىدىن )سىۆزلىرى ئۇنىىڭ ئىىىىدە قوللۇنىلغىان

 .د تىلىىالر بۇنى قارايىم تۈركىىسى دەپ ئاتاشتى(پەرىقلىنەتتى
نىىى قۇبىىۇل قىلمىغىىان قىىارايىم «تىىالمۇت»قىىا ئىتتىىائەت قىلىىىپد «تەۋرات»

مىدىن كىشىلەر بولغاندكېيىنىە باشىقا ئىسرائىل قەۋ  دەسلەپتە  يەھۇدىلىرى دىنىدا
كىشىلەرنىڭ كۆپلەپ كىرىشى بىلەن ۋاقىتنىڭ ئۆتىشىگە ئەگىشىپد ئىسرائىل قەۋمى 

 .باشقا كىشىلەرمۇ بارغانسىرى ئازالپ كەتىكەن  ئازالپديۇقاپ كەتكەندتۈركلەردىن
 .ئەسىرگە كەلگەندە بۇ دىنداقارايىم تۈركلىرىال يالغۇز قالغان-09

لىقىنىىىىڭ ئەسىىىكەرلىرىد نىىامرات د قىىىوراللىرى ئىىىاددي بولسىىىىمۇ ھىىازار خان   
ئەمما  .ش تۇغدۇرۇپ تۇرىدىغاند قەۋم ئىدىجەڭگلارلىقى يۇقىرىد ئۇرۇشخۇمار د ئى

بەزىلىىىرى )ھازارالرنىىىڭ كېيىكىىى تەرەقىياتىىداد ئىىۇالردا ئېتىقىىات بىرلىكىىى بولمىىاي 
ر بىىرىگە قارشىى بولغاچقىا بىى( ئىسىالمدبەزىلىرى خىرىسىتىياند بەزىلىىرى يەھىۇدى

ىمالرنى ھازارالرغىا كىاراي  ئىگىور ئىوليېگر –شالغىمۇ سالغاند كىيل نىڭ كىنىىزىئۇرۇ
تەرىپىىدىن مەغلىۇپ  ھىازارالر قىارايىمالر  ئۇرۇشىتا  د ئەممىاقىرغىن قىلىشقا بۇيرۇغىان

   .قىلىنغان
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دا پارقىراپ تۇرىىدىغان دتەدرىجى ھالنىڭ ئۆتۈشىگە ئەگىشىپ قارايىمالرۋاقىت  
قىىرىم يېىرىم   د كەڭ كۆلەمىدەىىلىرىد ئاتلىرىدىنمۇ زىرىكىپد ئىۇالرنى تاشىالپقىل

بىر تۈركىىۈم شىەھەر سىىىپىلىنى ئارىلىىدىن ئەسىكەر تۇرىىىدىغان جىايالرنى بېكىتىىپد
خۇارم ئولتۇراقالشقان د ئۇالر يەنە ئېھتىيجلىق بولغانىدا ۋاقتىىنىە -قۇرۇپد خوشال

چىڭگىزخىىان .  نىىى كولىغىىان( ڭكىىۈر ئۆ) تىىاغالردىن ئىىاز تۈركۈمىىدىكى كامىىاالرنى 
ئەسكەرلىرى كەلگەندە جىددي ھالدا ئۆزلىرنى كولىغان شۇ ئۆڭكۈرلەرگە مۈكىلىلىپ 

 .د ئۆز ھاياتنى ساقالپ قالغان
 

 جەڭگىلار مىللەت . 2
 

قىرم ( 0251 – 0421) ۋېيي فوت  –يىلى لىتىلا كېنەزى  -0293تەخىمىنەن    
د قارايىمالرنىڭ مۇنتىزىم ھەربىى تىۈزىمى ئۇنىڭغىا ئارىلىغا كەلگەندە  يىرىم –يىرىم 

ئىىائىلىنى  282لىتىىلا كېىىنەزى كىىارايىمالردىن . ئىنتىىايىن چوڭقىىۇر تەسىىىر قالىىدۇرغان
ۋېيي فوت كىنەزنىىڭ   يىلغا كەلگەندە -0401.لىتليىگە تەكلىپ قىلىپ ئەكەلگەن 

( گېرمان ) ە قاريىمالر مەشھۇر كېلارسيە ئۇرۇشىغا قاتناشقان ھەمد  ئاستىدىكى  قول
كېىيىن قېىرىم يېىرىم . ئاتلىق ئەسكەرلەرنىڭ شەرىققە ئىلگىرلىشىنى تارمىار قىلغىان 

قالىىىدۇق قىىىارايىم ئىىىادەملىرى   خەرىتىسىىىىگە كىرگۈزىلگەنىىىدە  چارر سىىىىيە  ئىىىارىلى
 .چارر سىيە تەۋەلىكىگە ئۆتكۈز لگەن

ايالرغىا يىېقىن ج–يىىراق   قارايىمالرنىىڭ جەڭ قىلىىش تىاالنتى ر سىىيەدىكى      
پىىۇركەتكەن بۇلىىۇپ دئىىۇالردىن كىىۆپلىگەن جەڭ قىلىشىىقا مىىاھىر ھەربىىي ئىشىىالر 

ڭ يىلى قارايىمالر ئىتتىالىيە ۋە شلتسىارىيەنى-0399 .ا كەلگەنقوماندانلىرى مەيدانغ
د سوفۇلۇپنىڭ ئالىپس تېغىىدىن ئۆتۈشىگە يىاردەم يىراق شەرىق ئۇرۇشىغا قاتنىشىپ

 .بەرگەن
قىارايىمالرنى ئىاز سىانلىق خەلىق  0پادىشاسىى نىكىوالييىلى چارر سيە -1827      

 –ئەممىا قىارايىمالر بەب .دەپ قاراپ ھەربى مەجبۇرىيەت ئۆتەشىنى ئىازات قىلغىان 
 . بەستە پىدايى بۇلۇپ دجەڭگە قاتناشقان

يىىاپونىيە چارر سىىيە ئىىۇرۇ  دەۋرىىىدە لۈشىىۈن پورتىنىىىڭ ئەتراپىىىدا ئىىادەم    
جەسەتلەر  81– 31ياپونىيە چەۋەندازلىرى. لگەنچۆچىتىدىغان مەنزىلەر بارىلىققا كە

ئۆلتىىىۇرگەندبىر رۇب ئارمىيىسىىىى پىىىۇت   يىىىاپۇن ئارمىيىسىىىىنى 8-3ئارىسىىىىدىن 
فورۇچىكىنىڭ ئۈلۈگىنى بايقىغاند ئۇنىڭ ئۇرۇشىتىكى قەتئىىيلىكىگە قائىىل بولغىان 
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ئارمىيىسى قۇماندانلىق   ياپۇنىيە تەرەپد بۇ پۇت فور  چىكنىڭ جەسىتىنىى رۇسىيە
 .بۆلۈمىگە تاپشۇرۇپ بەرگەن

تەرەپ بايرىقنىى چۈشۈرگەند بۇ   جەسەتلەرنى ئالماشتۇرغان چاغدا دئىككىال
فور جىكنىىڭ  –رۇسيەنىڭ ھېلىقىى پىوت  -خەۋەرنىنى ئاڭلغان ياپونىيە پادىشاھى

ھەربىى ئىشىالرد مۇزىيىغىىا   قىلىىىغىا ئوخشىۇتۇپ قىلىىىچ ياسىىتىپ ئىۇنى ئېمپىىىرىيە
بۇ قىان كېىىىپ  .مەقسەت قىلغان  اق ئىھتىرام بۈلد رىشىنىقويۇپد خەلىقنىڭ ئورت
ماك فىيودىرۋىچ –پۇت فور چى  قارايىم مىللىتىدىند ئىسمى جەڭ قىلغاند پىدائىى

ھەر بىىر يىاپۇنىيە ئوتتىۇرا مەكىتەپ ئوقۇغىۇچىلىرى ئۇنىىڭ ئىىش  دبۇلىۇپ  تابۇشار
ەر ئىىىۇرۇ  باشىىقا تىىىۈركىي تىللىىىق خەلىقىىىلەر بۇقەيسىى .پائىىالىيەتلىرىنى بىلىىىىدۇ

 قۇماندانىنى ئوتتۇرا مەكتەپ دەرىسلىرىگە كىرگۈزگەنمىدۇ؟
 

 سودىغا ماھىر مىللەت. 3

 
. ئۇالر رۇسىيەنىڭ سىائەتىىل  ۋە تامىاكىىىلىق كەسىپىنىڭ يولباشىىىلىردۇر    
ئەۋالت سىائەت ياسىا  زاۋۇتىىى ۋە -0نەچىىە يىىل ئىلگىىرى موسىكىلادا  011ئىۇالر 

سىىوۋېي ئىتتپىىاقى دەۋرىىىدە ددتلەت مىىۇداپىئە  .تاماكىىا زاۋۇتىنىىى قىىۇرۇپ چىققىىان
نىود رۇسىىيەدە كى. تۈركلىرىىدىن ئىىدى  قىارايىم مالىنوۋسىكى-مىنىسىتىرى مارىشىالى

تىىۆھپە   قىىارايىمالردىن. سىىىز مەۋجىۇت بولغىىان ئەمەبتىلىلىزىيە كەسىىپى كارايىمالر
ئامرىكا كىارتون فىلىىم جەمىيىتىنىىڭ رەئىسىى الرىى  . كۆرسەتگەنلەرمۇ يوق ئەمەب

 .تۈركلىرىدىن  باكسمۇ قارايىم
دۇنيىادا نۇرغىۇن مىللەتلەرنىىڭ   يىلىدا -011يىلىغىىىە بولغىان  1883–1772-

بىۇ مەزگىلىدە رۇسىىيە ئىمپىرىيىسىى نۇرغىۇن غەيىىرى .تەغىدىرى بەلگىلىنىىپ قالىىدى 
مىىڭ يەھىۇدىالرنى ئىۆز  511  بىر مىليۇن.ئېتقاتلىق خەلىقنىڭ زىمىننى قۇشۇۋالدى 

پولشىالىق يەھىۇدىالر رۇسىىيە .شىانىڭ زىمىنىمىۇ بۇنىىڭ ئىىىىدە ئىىىگە ئالغان پول
دائىرلىرى بىلەن تىركىشىشكە باشىلىغان بۇلىۇپد مۇناسىىلىتى ئىنتىايىن قاتمالشىىپ 

چىۈنكى . ئەمما قارايىمالرنىڭ ئەھلالى ئۇالرنىڭكىدىن كۆپ ياخشى ئىىدى . كەتكەن
ئەسەر بۇلۇپد يەھۇدى شەرھىلگەن ئۇلۇغ   يەھۇدىالرنىڭ قانۇنىى) « تالمۇد »ئۇالر

خىرسىىتان .ئىىىدى   قىىا قارشىىى( ئىىاپتۇر-ئەنئەنىسىىىدە تەۋارتىىتىن كىيىىىنال تۇرىىىدۇ 
ھۈكۈمرانلىرىمىىۇ بىىۇ كىتىىاپنى تىلغىىا ئېلشىىقا ئەرزىمەيىىدىغان بىىىدئەت كىتىىاپ دەپ 
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بىۇ دەل خىرسىتىيانالرنىڭ ئېتىقاتىغىا . شۇنداقال ئۇالر ئنجىلغا چوقۇناتتى.قارايتتى 
ڭدىن سىرىي قىرمىيە رۇسىيىگە تەۋە بولغانىدىن كېىيىند بىىر ئۇيغۇن ئىدى د بۇنى

قىارايىمالر يېىرىم ئارالىدىكى . قىسم تاتارالر تۈركىيە چىېگىرسىىغا كۆچىۈپ كىىرگەن 
شىۇڭا رۇسىىيە دائىرلىىرىد سۆزلىشىشىنىڭ . ئەڭ ز ر جانلىق مىللەت بۇلۇپ قالغان 

باياناتىدا ئۇالردىن يىلىدىكى -0394د 00ھېكا تونا .زتر رلىكنى ھېس قىلىپ قالغان
كەچۈر م قىلغان   مەنمۇن بولغانلىقىنى بۈلد رگەن ھەم ئىككى تۈرلۈك مۇھىم باجنى
ئۇنىىڭ شىەرتى . دئەينى چاغدا ئۇالرغا بىر قاتار ئېتىلار بېرىش مۇئامىلىسىدە بولغان

 -0853. يەھۇدىالرنىڭ ئېتىقاتىنى قۇبۇل قىلىشىغا بولمايىدۇ   شۇكىدئورتود كسال
يىلى -0862. ئولتۇراقالشقان رايونالردا بۇ چەكلىمە بىكار قىلىنغان   ىمالريىلى قاراي

لەي بىاراۋەر ھوقۇققىا ئىىگە ئۇالر ر سيەدىكى باشقا مىللەتلەر بىلەن بىرلىكتە پۈتىۈن
ھوقۇقلىرىدىن پايدىلىنىپ تېزلىكتە با    قارايىمالر ھەر ۋاقىي تاالنىتى ۋە. بولغان

 . ق كەسىپدىن پايدىلىنىپ بايلىقا ئېرىشكەنتاماكا چىلى. چىققان  كۆتۈر  پ
يېىرىم ئارىلىىدىن موسىكلاغا –تۈركۈمدىكى قىارايىمالر قىىرىم -0يىلى -0348  

تىنىچ ئۆتكەن  –يىل جەريانىدا ئۇالر تىپ  011كۆچۈپكەلگەند ئۇنىڭدىن كېيىنكى 
 تۈركۈمدىكى-0ئۈچ قارايىم مۇسكلادا   يىلى -0860. ر لى كۆر نەرلى  بولمىغان . 

مىاركىلىق « ئېشىلا »كېىيىن چار سىيەدىكى مەشىھۇر .تاماكا زاۇۋتى قۇرۇپ چىققان 
ئۆكتەبىر ئىنقالبى پارتىلىغاندىن كېىيىن مەزكىۇر زاۋۇتنىىڭ . تاماكا ئىشلەپ چىققان 

شىىۇ ۋاقىتىىا چىىار ر سىىيەنىڭ .باشىلىقى يەنىىىال ئەينىىى ۋاقىتىكىىى قىىارايىمالر بولغىان 
ئشلىرى قارايىمالرنىڭ كونتىر لىىقغا بولغان  قىسمىنى ئىگىلەيدىغان تاماكاچىلىق2/3
يىلغا يېقىن تارىخىغا مەيلى نامى يىاكى قىممىتىى – 011ئېشلا ماركىلىق تاماكىنىڭ .

ھازىرغىا .جەھەتتە بولسىۇن چارر سىيە تامىاكىىىلىق سىانائىتى ساھەسىىدە مەشىھۇر 
ۇپ قەدەر زاۋۇت باشىلىقى ئىشخانىسىىدا بىىىر دانە قەدىمكىىى كر سىىلو قۇيۇلغىىان بۇلىى

قىارايىمالر .دىىگەن خەتىلەر يېزىلغىان"تىنىچ سۇ چوڭقۇر ئاقىدۇ"دئۇنىڭ ئارقىسىدا 
 يىللىىىرىغىىە مەۋجىىۇت بولغىىاند-61ئەسىىىرنىڭ -31ئاچقىىان تاماكىىا دۇكىنىىى 

موسىىكلادىكى )نىىىڭ ئەسلىمىسىىىگە قارىغانىىداد قىىارايىمالر ئەربىىات كۇچىسىىى بەزىلەر
كىنى ئىنتايىن چىرايلىقدبۇلۇپ تاماكا دۇ–دا ئاچقان قەني ( مەشھۇر سودا كۇچىسى

ئىۇ كىشىىلەرگە . ئۇالرنىڭ دۇكانلىرىنىڭ ھەممىسى مىللىي نەقىشلىق زىننەتلەنگەن
لېكىن ھازىر مەيلى موسكلادىكى ھەرقايسى تاماكا زاۋۇتلىرى .يېقىملىق تۇيغۇ بىرىدۇ

چوڭ كۇچىسىدا بۇلۇپ قارايىمالرنىڭ ئىزى ئالالقاچان ‹‹ ئەربات››بولسۇن يەنىال 
ھىىاال بۈگىىۈنكى كىىۈنگە كەلگەنىىدە قاراىمالرنىىىڭ بۈگىىۈنكى ..ۇلىىۇپ كەتىىكەن يۇق
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 تىۈركىە ئۇالرنىىڭ ئىسىمى ئاڭلىماققىا خىۇددىد.تۇرمۇشىنى ھىىكىم چۈشىەنمەيدۇ
تىازا ئېنىىق ) تىكى ئىسىمالرغا ئوخشايدۇد شۇڭالشقا كىشىلەرر ئۇالرنى‹‹تەۋرات››

 .تاتارئەمەبد يەھۇدىالر دىيىشكەن( بىلەلمەي
دئىۇالر خىۇددى   قارايىمالرنىىڭ رۇسىىيىدىكى سىااليىتى ئېنىىق ئەمەب ھازىر    

بۈگىۈنكى كۈنىدە قارايىمالرنىىڭ رۇسىىيەدە   تاماكىسىغا ئوخشا  يۇقاپ كەتىكەن د
ساالھىيىتى يوقد مۇتەئەسىىپلەرنىڭ قارىشىىىە دئىۇالر سىىرىتتىن كەلىگەن مىلىلەت 

ر مىغىى ئىىكەن دەپ پولەكلەر بىلەن رۇسىيىگە كەلگەن يەھۇدىالرنىڭ تىا››يەنى 
‹‹ مۇشىىىكەنلەر››قارايىمالرنىىىىڭ كۆپىنىىسىىىى 211موسىىىكلادىكى . ‹‹قارىغىىىان؟

دەك ئۆزلىرىنىڭ بەختسىىزلىكىگە ( ئا-شىمالىي ئامرىكىدىكى ھىندىئانالر قەبىلىسى)
 .ئېىىنغان ھالدا ياشىماقتا

 
 دىنىي ئېتىقادى ئۆزگىىە مىللەت . 4

 
ئىىادەت جەھەتىىلەردە   كتېر دئىىۆر پدىنىىىي ئېتىقىىات د خىىارا–قىارايىم خەلقىىى    

نىڭ ئاالھىدىلىكىگە ئوخشىاپ كېتىىدىغان تەرەپلىرىمىۇ بىار دشىۇنداقال -يەھۇدىالر 
يەھىىۇدى دىنغىا كىىىرگەنلەر .مۇسىۇلمانالر بىىلەن ئوخشىىا  بولغىان تەرەپلەرمىىۇ بىار

موسىكلاغا كۈچىۈپ كەلىگەن . مىۇققەدەب بىلىىدۇ  پەرىزنىى 5تەۋراتىتكى مۇسانىڭ 
ئۇنداقتا قىرىم يېرىم ئارىلىدا .ئاخىرقى مۇشكەنلەرگە ئايلىنىپ قالغان قارايىمالر ئەڭ

 نىڭ تەغدىرى قانداق بولغان؟-قېلىپ قالغان قارايىمالر 
تىىاغ باغرىغىىا قۇرۇلغىىان چۇفىىۇت قەلىىئە شىىەھرى ئەينىىى ۋاقىتتىىا قىىارايىمالر   

قىىان شىىىەھەر ئىىىدىدئۇنىڭ ئەڭ ئىىىاخىرقى بىرتۈركىىۇم ئائىلىسىىىى -ئولتىىۇراقال  
 .شەھرىدە تۇرىدۇ  باغىا ساراي‹‹ نىسكىي ئاھالىسىتۇبۇ››

 :مۇنىداق دەيىىدۇ (亚历山德拉。图宾斯卡娅) ئالكىسىاندىرا توبىنىسىكايا    
-0943چېرفۇت قەئە شەھرىنىڭ باشقۇرغۇچى ئەمەلدارى ئىدىد   تاغام-مېنىڭ ئاتام

يىلىىى گېرمىىان قۇشىىۇنى قىىىرىم يېىىرىم ئىىارىلىنى بېسىىىلالغاندا ئىىۇالر ئىىۆيەرلەردىن 
 .ەجبۇر بولغانكۈچۈشكە م

كىشلەر يۈكۈنۈپ . قىرىمىيەدىكى قارايىمالر ھەممال ئۆيگە گىلەملەرنى سالىدۇ     
كىتاپ . پەقەت ياشانغانالر پاكار ئۇرۇندۇقالردا ئولتۇرىدۇ. ئولتۇرۇپ تىالۋەت قىلىدۇ

مۇسىا نىىڭ بە  » جازىلىرلدا ۋە ئۇيۇقالردا دىنى كىتاپالر ۋە ئاالھىدە ئىشلەنگەن 
( سۇ ئىدىشى)ئىش  ئالدى يېنىدىكى سۇ كۆلىى گىمۇ. ىزىقلىق تۇرىدۇ ت« پەرىزى 



 www.kitaphumar.com                                  كىتاپخۇمار بىلوگى 

~ 48 ~ 
 

  بىۇ. تاشتىن ياسالغان بۇلۇپد ئىبادەتخاناغا كىرگەنلەر سۇ ئېقىتىپ پۇتنى يۇيىىدۇ
ئايىقىنى چۇقىۇم ئىشى  . ئادىتى مۇسۇلمانالرنىڭكىدىن ئانىە پەرىقلىنپ كەتمەيدۇ  

« مۇسىىانىڭ بە  پەرىىىزى  تەۋراتتىكىىى»   گەرچە.تۈۋىىىدە سېلىلىتشىىى كېىىرەك 
د ئەممىىا قارايىمالرنىىىڭ دىنىىىي ېتىقىىاد قىلىىىدىغان كىىاالمى بولسىىىمۇقارايىمالرنىىىڭ ئ

قىرىمىيەدىكى قارايىمالر ئىۆزلىرىنى . ئېتىقاتى يەھۇدىالرنىڭكىدىن كۆپ پەرىقلىنىدۇ
« قىىارايىم دىنىىى»ئىىۇالر ئىىۆزلىرىنى  دىالر بىىىلەن بىىىر قاتارغىىا قويمايىىدۇيەھىىۇد

نىىى ‹‹مۇسىىانىڭ بە  پەرىىىزى›› دەپ قارايدۇدشىىۇڭا قىىارايىمالر ئېتىقىىاتىىلىرى
 .قىرائەت قىلغۇچىالر دەپ قارىلىدۇ

قارايىمالر بىلەن يەھۇدىالرنىڭ پەرقى ناھىايىتى چىوڭ دئۇالرنىىڭ ئىۆيلىرىگە    
قاراپالد پەرقىنىى كۈرىىلالغىلى بۇلىىدۇدقارايىمالرنىڭ ئىشىى  ئالىدىغا بىىر سىاندۇق 

نىىىىىڭ نەزمىلىىىىىرى ‹‹مۇسىىىىانىڭ بە  پەرىىىىىزى››قۇيۇلغاندئۇنىىىىىڭ ئىىىىىىىگە 
 .قۇيۇلغانديەھۇدىالرنىڭ ئۇنداق ئادىتى يوق

قارايىمالرنىىىىڭ ئۆزلىرىنىىىىڭ بىىىايرىمى بىىىار بۇلىىىۇپ ئىىىۇالر پەقەت ئىنجىلىىىدا    
ئىىمەك ئۆر پ ئادىتى تاتارالرنىڭكى –خاتىرلەنگەن كۈنلەرنى تەبرىكلەيدۇد يىمەك 

ى مۇسىىىۇلمانالرنىڭكى بىىىىلەن ئىمىىىارەتلىر-ئۇالرنىىىىڭ ئىىىۆي بىىىىلەن ئوخشىىىا د
گىىىە 6دىىن2ئايالالر ئايرىلىپ ياتىدۇد پۇلى بىار قىارايىمالر ئەدەتىتە -ئوخشا دئەر

قارايىمالرنىىىڭ  ةخۇتۇنلىىۇق بولسىىا بۇلىىىدۇد قىرىمىيەنىىىڭ گىىو  نېنىىى تاتىىارالر ۋ
 .ئەنئەنىلى ياخشى كۈر پ يەيدىغان يىمەكلىرى بۇلۇپ ھىساپلىنىدۇ

 
 ەنبەسى ۋە ئېرقىي مەسىلىسىكارايىمالرنىڭ ئېتنى  م. 5

 
ئىككىنىىىى جاھىىان ئۇرۇشىىىنىڭ دەسىىلەپكى ھارپىسىىىدا قىىىرىمىيەگە كەلىىگەن 
مىللەتلەر قارايىمالرنى تۈركلەرنىڭ كېيىنكى ئەۋالدى ئەمەبدبەلكى يەھۇدىالر دەپ 
ئىسپاتالشقاندبۇ خىزمەتلەرنىى ئىىزدە د يىغىىش درەتلە دتەتقىقىات خىزمىتىنىى 

ئەسىىرگە كىرگەنىىدىن -31. دىىىگەن كىشىى تاماملىغىان شىېرلەي مىاركوۋىچ شاپشىار
كېىىيىن قىىارايىمالر ئەنئەۋىىىي مىللىىى قارىشىىىدىن ۋاز كېىىىىپ د مىللەتنىىىڭ مەنىىىلى 
ئاساسىنى تىكلە  ئارقىلىق مەزكۇر مىللەتنىڭ ئۇيۇشۇ  كىۈچىنى كىۈچەيتمەكىى 

مىا شافشار كىارايىمالر تىۈركلەر دېىگەن نەزىىريىگە دەل مۇشىۇنداق تۇلۇقلى. بولغان 
 .ئۇ كارايىم الرنىڭ ئەڭ ئاخىرقى مەنىلى داھىيىسى بۇلۇپ قالغان. بەرگەن
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يىلىى شافشىارنىڭ تەشەبۇسىى ئاسىتىدا ئىتتالىيىلىى  ئنسانشۇناسىالر  -0924  
لىتلىيەگە كىرىپ قارايىمالر ئۈستىدە ئەمەلىىي تەكشىۈر  د تەتقىىق قىلىىش ئېلىىپ 

الر بىلەن ئورتاغلىققا ئىگە ئىىكەن ئۇالرمۇ قارايىمالرنىڭ ھەقىقەتەن يەھۇدى. بارغان
 . لىكنى ئىسپاتالشغان-

د نلىوپ .م.د:ر سىيە پەنلەر ئاكادىمىيەسىدىكى تارىخ مەسىىلەر تەتقىقىاتىى      
دۇنيا ئۇرىشدا  -3مەيلى قانداق بولۇشىدىن قەتئىي نەزەر بۇ نەزىرىيە » بۇ ھەقتە :

 .دەپ كۆرسەتكەن« قارايىمالرنى يۇقىتىشقا سەۋەپ بولغان
بولسىىا قىىارايىمالر قۇرغىىان شىىەھەر بۇلىىۇپ چۇپىىۇت ( يېلپىىاتورىيە)گۆزلېىىل  

ئەينىى ۋاقتتىا . قەلئەسىىدىن كېىيىن قۇرغىان ئىككىنىىى مەركىىزى شىەھەرى ئىىدى 
–قارايىم خەلقى ئىىىدىكى ياخشى نىيەتلى  كىشلەر بۇجىايالردا مەكىتەپ د كىنىو 

ىھەلەرنى قىۇرۇپ چىققىاند تىياتىرخانا دكۈتۈپخانا دباغىا د سەھىيە ۋە باشقا ئەسىت
 . شەھەر رەھبەرلىكنى ناھايىتى ئۇزۇن يىل قارايىمالر ئۈستىگە ئالغان

گىرمان ھاۋا ئارمىيىسى قىرىم يېىرىم ئارىلىىدىكى دېڭىىز سىاھلىگە جايالشىقان       
شەھىرىگە ئۇچۇپ چۈشكەندىن كىيىن كارايىمالر قۇرغان بۇ   （يېلپاتورىيە）گۆزلېل

نەچىىىال قىارايىمالر ھايىات  01. قىرغىنىىىلىق ئېلىپ بارغىان شەھەردە قااليىمققان 
 . قالغان
بەزىلەرنىىىڭ . ھىازىرمۇ ئىاز بولمغىىان قىارايىمالر بىۇ شىىەھەردە ئولتۇراقالشىقان 

قارىشىە نامرات قىرىم يېرىم ئىارىلى قارايىمالرغىا ئەڭ ئىاخىرقى بىىر پۇرسىەت يەنىى 
 ڭ بىىىلەن قىىارايىمالركۆچمەنىىلىىى  بىىىلەن ياشىىا  پۇرسىىىتىنى بەرگەن دبۇنىىى

 چېىىلىپ كېتىپدئۇيۇشۇ  كىۈچى ئىاجىزالپدخەلق تىوپ ھىالىتىنى سىاقلىيالمايد
بۇ ھەقتەد مارىيە . قارايىمالر يۇقاپ كەتكەن   نەتىجىدە باشقىالرغا قۇشۇلۇپ كېتىپ

ئۆزگەرتىشكە بولمايدىغان ئەمەلىيەت بولۇشى   بۇ  ئىھتىمال: چىرىدى مۇنداق دەيدۇ 
 .؟!يۇقۇلۇپ كىتىشىنى خالىمايمەن  ەنمۇمكىند ئەمما م

ئەسىىرنىڭ  -06. چارر سيە خان جەمەئەتىدە قارايىمالرنىڭ قىان تىپىى بىار        
قىىرىم  ( naleskin) نالېسىكىن-ئوتتۇرلىرىدا چوڭ تىوپ مىال تارقىاتقۇچى سىودىگەر

 011ئۆي ئوچاقلىق بۇلۇپ باالچاقلىق بولغان . يېرىم ئارىلىدىن موسكۇۋاغا كەلگەن 
(  0650 -0694) نالېسىىكىنا . ىلىىدىن كېىىيىن نەۋرە قىىىزى ناتالىيىىا كېلىىى لۇفنىىاي

ئۇنىڭىدىن تۇغۇلغىان .مىخىايلوۋېچ نىىڭ خىاتونى بولغىان .  چارپادىشاسى ئالېكسىي
كېيىنكى چىار پادىشىاھ ئىمپىريىسىىنىڭ پادىشاسىى –ئۇغلى كەلگۈسىدىكى شاھزادە 

يلوۋىىنىىڭ قانىداق قىلىىپ ئىالىكىس مىخا  تىنىى ئىاجىزد چاشسىىز.پېتىر شۇ ئىدى 
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. كۈچلىۈك دئىگىىز بىىوي د قىارا چىاچ ئوغلىنىىىڭ بولغىانلىقى مۇشىۇ سىىەۋەپتىن دۇر 
شۇڭىالشىىقا نالىسىىكىن جەمەتىىى چارر سىىيەدىكى ئەڭ كىىۆزگە كىىۆر نگەن مۆتىىىلەر 

 . جەمەتنىڭ بىرسىگە ئايالنغان
اتىىلىرى قارايىمالرنىڭ ئىرقىي تەۋەلىكى توغرىسىداد غەرىپ ۋە رۇسىيە تەتقىق      

بىر خىلدىكىلەر كىارايىمالر يەھىۇدى . مۇنداق ئىككى خىل قاراشنى ئوتتۇرغا قويغان
ئىرقىىىدىن بۇلىىۇپ تىىۈركلەرگە يىىېقىن تىلىىدا سۆزلىشىىىدۇ دەپ قارىسىىاديەنە بىىىر 

دەپ   قاراشتىكىلەر قارايىمالر يەھۇدىالر بىلەن تۈركلەردىن بولغان ئارىالشما قانلىق
يۇقارقى قاراشالرغا قارشى بۇلۇپد ئۇالر ئۆزلىرىنى قەدىمكى  ئەمما قارايىمالر .قارايدۇ

 .ئەۋالتلىرى دەپ قارايدۇ  تۈركى قەبىلىلەرنىڭ كېيىكى
 

 قارايىمالرنىڭ تىلى ۋە يېزىغى. 6
 

ئەسىىرلەرگە -02 -03قارايىم تىلى ئەسلىدە قەدىمقى ئۇيغۇر تىلى بۇلىۇپد      
ەنگەندبۇ تىلغا ئائىي مەلۇمىاتالرنى كەلگەندە ئۇالرنىڭ تىلىدا ئۆزگۈر شلەر شەكىلل

تىلىغىا ئائىىي بولغىان ( كۇمان ياكى پولوۋ)موڭغۇل ئىستىالسىدىن بۇرۇنقى قىپىاق 
 رۇب يىلنىىىامىلىرىد  ئەسىىىىرنىڭ يېىىىرىمىغىىە بولغىىىان-02ماتىريىىىالالردىن يەنىىىى

ھونگىرىيە باياننامىلىرى ھەم شىېرىي رىلايەتلىرىدەدرۇب ئەدەبىياتىنىڭ قەدىمكىى 
. تىىن تىاپقىلى بۇلىىدۇ03‹‹ئىگور پولكى ھەققىدە قوشاق››لىرىدىن -رلىق يادىكا

موڭغۇل ئىستىالسىدىن كېيىكى ئەڭ بالدۇرقى   تىلىنىڭ( كۇمان ياكى پولوۋ)قىپىاچ 
يىلىىى مىسىىىردا تىىۈز لگەن -0345يادىكىىارلىقى نىىامەلۇم ئىىاپتۇر تەرىپىىىدىن مىىىالدى 

موڭغىۇل ئىستىالسىىدىن  لىوغىتى بۇلىۇپ‹‹ پارىس تىللىىرى -موڭغۇل -تۈركى››
كېىىىيىن جەنىىىۇبىي رۇب دالىلىرىىىىدىن مىسىىىىرغا كۈچىىىۈپ كەتىىىكەن قىپىىىىاقالر 

تىلىنىڭ ( قىپىاق ياكى پولوۋ ) كومان. تىلىىىىىدىن ئىبارەت( كۇماندپولوۋالرنىڭ)
 ئەڭ ئاساسلىق يادىكارلىقى
-«CodexCumanicus» 

تىىن «ەتلىۇغ-قىپىىاقىە-پارسىىە-التىنىە››  ئەسىرنىڭ ئاخىرىدىكى- 13 
قىپىىىىىاق تىلىنىىىىىڭ تۈرلىىىىۈك دىيىىىىالېكىتلىرى ئەكىىىىىىس   بۇنىڭىىىىدا. ئىبىىىىارەت

 .ئەتتۈر لگەندبۇلۇپ قارايىم تىلى ئۇنىڭ بىلەن قۇيۇق مۇناسىلەتلى 
قارايىمالرنىىڭ تىلىى شىىمالىي قىىرىم تاتىارلىرى ۋە شىىمالىي كاۋكازىيىىدىكى         

قىن بولىىۇپد ئۇنىڭىىدا ئەڭ قۇمىىۇقالرد قاراچىىايالر ۋە بالقارالرنىىىڭ تىلىىى بىىىلەن يىىې
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قارايىم تىلى ساپ تۈركىي تىل . قەدىمىي دەۋرلەرگە خاب تۈركىي سۆزلەر ساقالنغان
چەت تىلىىىدىن . بولىىۇپد ئۇنىڭىىدا چەت تىلالرنىىىڭ تەسىىىرى ناھىىايىتى ئىىاز ئىىىكەن

كىىىرگەن سىىۆزلەر ئاساسىىلىق ئەرەب تىلىىىد پىىارب تىلىىى ۋە سىىالۋىيان تىللىرىىىدىن 
ڭىىدا قەدىمكىىى ئىىاالن تىلىنىىىڭ ئېلېمېنتلىىىرى سىىاقلىنىپ ئۇنى. كىىىرگەن سىىۆزلەردۇر

يىلىى تىۇنجى ئىنجىىل نەشىىر -0840ئەڭ قىزىق نۇقتا شۇكىدقاراي تىلىدا . قالغان
 .قىلىنغان

بەزى ئالىمالرنىڭ كۆزىتىشىىەد قارايىم تىلىدا يېزا ئىگىلى د چارۋىىىلىق ۋە         
كىي سىۆزلەر سىاقلىنىپ قالغىان ھەربىي ئىشالرغا ئائىي ئەڭ قەدىمىيلىككە ئىگە تىۈر

بولىۇپد بىۇ ئەھىلال باشىقا تىۈركىي خەلقلەرنىىڭ تىللىرىدىكىىدىنمۇ گەۋدىلىكىىرەك 
بېشىغا كەلگەنىدە   ئەسىر -31( 0990-0903)سوۋېي ئىتتىپاقى دەۋېرىدە  .بولغان

قەدىمكى يەھۇدى ئېلىببەسى ئاساسىدىكى قىارايىم ئېلىببەسىىد مەتبۇئاتتىا قىارايىم 
ئېغىىىز ئەدەبىيىىات تىىوپالملىرىنى د قىىارايىم  ةژ رنالدكىتىىاپ ۋ–ي تىلىىىدىكى گېزىىى

يىلالرغىىا -21.مۇئەللىپلىرىنىىىڭ ئەسىىەرلىرىنى نەشىىىر قىلىشىىقا ئۇرۇنۇشىىالر بولغىىان
ژ رنالدكىتىاپالر چىقىشىقا -كەلگەندە دالتىن يېزىغىدىكى قارايىم تىلىىدىكى گېزىىي

بىار .يىو ئاڭلىتىشىمۇ يىوققىارايىمىە رادى  ھىازىر. باشلىغان دكېيىن توختاپ قالغىان
. رۇب تىلىىدا يېزىلىىدۇ  بولغان قارايىم تىلىدىكى گىرامماتكا ۋە لوغەتلەرد كىتىاپالر

التىن يېزىغىنى   قارايىمالر سانى نىڭ ئاز بۇلىشىغا قارىماي د ئۆز تىلىدا   پولشادىكى
 .ئىشلىتىپ كىتاپ د ژ رنالالر چىقىرىدۇ

 -بىۇرۇنقى قەدىمكىى تىۈركىي تىلىىالر قىارايىم تىلىى موڭغىۇل ئىستىلالسىىدىن   
پولوۋ –پەچەنەك قەبىلىلەر ئىتتپاقىد قىپىاق-ھوندئون ئۇيغۇردبولغاردھازاردئوغۇز

تىۈركىي تىلىالر ئائىلىسىى د  -دىمەكد قىارايىم تىلىى. ئىتتىپاقىدىن بارلىققا كەلگەن
پولىىوۋ تارمىىاق  -غەربىىىي ھىىون تارمىغىدقىپىىىاق تىللىىىرى گۇرۇپىسىىىد قىپىىىاق

 .قارايالر ئىبادەتخانىلىرىدە قاراي تۈركىىسىنى قوللىنىدۇ.غا كىرىدۇگۇرۇپىسى
ھازىرقى زامان قارايىم تۈركلىرى تىلى قارايىم ئاھالىسىنىڭ جايالشقان ئورنىغىا    

شىىمالىي دىئالىكىىيد بۇنىڭىدا لىتىلا (0: قاراپ ئىۈچ ئاساسىى دىئالىكتىغىا بۇلۇنىىدۇ
جەنىۇبىي دىئالىكىىيد بۇنىڭىدا ( 3. ۇجۇمھۇريىتىدىكى قارايىم ئاھالىسى سۆزلىشىىد

دقىىرىمىيە دىئىالىكتىد ( 2. ئوكرائىنا جۇمھۇريىتىدىكى قارايىم تۈركلىرى سۆزلىشىدۇ
 .بۇنىڭدا قىرىم يېرىم ئارىلىدىكى قارايىم ئاھالىسى سۆزلىشىدۇ

ۋە دىن جەھەتىتە بىرلىگىى   قارايىمالرنىڭ ھازارالر بىلەن ئېتنى  مۇناسىلەت    
ئۇ )قەدىمكى ھازارالرغا ئوخشا ديەھۇدى دىنىنى   ر بۇرۇنقى دەۋېردەبارد قارايىمال



 www.kitaphumar.com                                  كىتاپخۇمار بىلوگى 

~ 52 ~ 
 

. قۇبىۇل قىلغىان ( قىاراي دىنىى مەزھىپىنىى -دىننىڭ مەزھەپلىرىدىن بىرى بولغان
قەدىمكىىى يەھىىۇدى ئېلىببەسىىى ئاساسىىىدىكى يېزىغىىى يەھىىۇدى   نىىىڭ-قىىارايىمالر 

بۇ يېزىق تىار دىنىىي .دىنىنىڭ قاراي مەزھىپىنى قۇبۇل قىلىش بىلەن پەيدا بولغان
ئىشلىتىلگەن بۇلۇپ دبۇنىڭ بىىلەن قەدىمكىى يەھۇدىالرنىىڭ   مەخسەتلەر ئۈچۈنال

 .سۆزلىرى ۋە ئاتالغۇلىرىنى كۆپ قۇبۇل قىلغان
 

 : ئىىمەكلىكى–قارايىملىقالرنىڭ مەزلى  يىمەك  .7

غىا لىتلالىقالر بۇ يەردىكى قارايىمالرغىا ناھىايىتى ياخشىى مۇئىامىلە قىلىىدۇ ئۇالر  
كىنەز ۋىد فىنىڭ قارايىمالرنىڭ لىتلىيەگە كېلىپ ئولتۇراقللىشىىغا يىول . ئىشىنىدۇ 

-05-04» تىىورۇكى شىىەھىرىدە. قۇيىىۇ  پىكىرنىىى تىىوغرا تىىالال  دەپ قارايىىدۇ 
رايىمىە يەنە قىىا. ئەسىىىردە لىتىىلىيە كىىىنەزى تۇرغىىان جايىىدا قىىارايىمالر مىىۇزىيى بىىار

ئەڭ نەزىرىدە قارايىمىە قورۇما دۇنيىادىكى  لىتلىيەلىكنىڭ. تاماقخانىالرمۇ ئىىىلغان
د چۇ فۇت شەھەر قورغۇنىىنى قوغدايىدىغان چاغىدا مىزلى  يىمەكلى د ئىيتىلىشىە

قىارايىمالر د شىمەن قۇشىىۇنىنىڭ ئىوننەچىە كىۈنگىىە بىىىر نەرسىە يىمىگەنلىگىنىىى 
پەملەپد قۇۋۇقنى ئېىىپد مىزىلى  تائاملىرى بىلەن بىر ۋاق د شمەن قۇشۇنلىرىنى 

د شمەن قۇشۇنلىرىنىڭ قۇماندانى ئۇالرنىڭ ئاشپازلى  ماھارىتىنىڭ شۇنىە .ۈتكەنك
يىۇقىرى ئىكەنلىكىنىى ئويالپمىۇ باقمىىاپتىكەنمەند ئىۇالر بىىلەن ئىۇرۇ  قىلمىىايلىد 

 .دەپ قايتىپ كەتكەن ئىكىن‹‹ بۇنداق تاماق ئېتىش ھۈنۈرىگە كىممۇ يىتەلىسۇن
ەدىكىى باغىىا سىاراي شىەھرىگە بوشلۇقتىكى شەھەر چۇفي قەلئەسىى قىرىمي    

بۇ تى  تاغ چۇقىسىغا قۇرۇلغاند مانىا بىۇ   بوشلۇقتىكى شەھەر بۇلۇپ  يېقىن جايدا
يىلىدىن ئىارتۇق 0511كىىى  شەھەر چۇ پىۇت قەلئەسىىدۇرد ئۇنىىڭ ئىاز دىگەنىدە 

تىىارىخى بىىارد مىىۇداپىئە ئۈچىىۈن شىىەھەر سىىېپىلى ياسالغاندشىىەھەر دەرۋازىسىىى 
بۇ شەھەر دە يەنە مەسىىىي قۇرۇلغىان ھەم  ولتۇراقالشقاندئورنۇتۇلغاندئائىلىلەر ئ

قاراڭ بۇالر ئېتىقاتتا ئويناشتىمۇ ياكى باشقا سەۋەپ )كارايىم چېركاۋلىرىمۇ قۇرۇلغان 
بۇيەر ئادامنىڭ نەزىرىنىى ئاچىىدۇد ھاۋاسىى سىاپدقۇيا  ( لەرمۇ بارمۇ؟ ئاپتۇردىن

ۋىىزانتىيە پادىشاھسىىى نىۇرى پىارالپ تۇرىىىدۇدبۇ تىاغ ئۈسىىتىگە جايالشىقان شىىەھەر 
ئەسىىردە بىۇ شىەھەرنى قۇرغىان بۇلىۇپ ئەينىى ۋاقىتتىا بىىر -6مىالدى  0چارستىن 

تارىختىىا بىىۇ جايىىدا سىىان ساناقسىىىز مىللەتىىلەر . ھەربىىىي ئىشىىالر قىىورغىنى ئىىىدى
شىەرىقى   قەدىمكى دەۋىردە قىارا دېڭىزنىىڭ)ئۆتكەندبۇالر ۋىزانتىيەلىكلەردئاالنالر 
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د گىىوتالرد (ئىىاپتۇردىن -ياشىىايدىغان چىىارۋۇچى مىلىىلەت شىىىمالىدىكى ئىىوتالقالردا
ئەسىرگىىە ياۋرۇپانىڭ شەرىقى جەنۇبىدا ياشىغان  -02دىن-00)ھازارالرد پولوۋالر 
چىالرنى كۈتۈپ -بويسۇندۇرغۇ . دتاتار قاتارلىقالر ياشىغان( مىللەت  تۈركى تىلدىكى

قلىشىىپ -ئولتىۇرا تۇرۇ  تەغدىرىد ئاخىرىد بويسۇنۇشنىد ئۇالرنىڭ بىۇيەرلەردە 
 .قېلىشنىد ئەتراپ تىكى مىللەتلەرگە سىڭىپ كېتىشىنى كەلتۈر پ چىقارغان

ئەڭ ئاخىردا بۇ قەلئەگە كەلگىنى قارايىمالر دەپ قارايىدۇدئۇالر   ئارخىئولوگالر    
قىارايىمالر چۇپىۇت . ئەينى ۋاقىتتا تاتارالر تەرىپىدىن قىارا يەھىۇدىالر دەپ ئاتالغىان

 .يىلدىن ئارتۇق ياشاپ كەلگەن611ىڭ يۇرتى دەپ بىلىپ قەلئەسىنى ئۆزىن
 بىۇ دىن ئىارتۇق ئىائىلەر بىار ئىىدىد311ئەسىرنىڭ دەسلىلىدە بۇيەردە - 19      

ئەسىىردە -06. شەھەر نامى چۇفي قەلەسى ھازىرغىىە ئۆزنامىنى ساقالپ كەلىگەن 
ئاسىىتا -شىىەھەرىنىڭ گۈللىنىشىىىگە ئەگىشىىىپ بىىۇ شىىەھەر ئاسىىتا  باغىىىا سىىاراي
 .خاراپالشقان

 
 بۈگۈنكى كۈندىكى قارايىمالر نۇپۇسى . 8

 
لۇتسى  ۋە   ھازىرقى كۈندە قارايىمالر ئاساسلىقىد ئوكرائىنىيە جۇمھۇريىتىنىڭ    

گالۇچ شەھرى ئەتراپلىرىغاديەنە بىر قىسمى قارا دېڭىزنىىڭ شىىمالىدىكى قىىرىمىيە 
ىكى جايالرغىا تارقىلىىپ يېرىم ئارىلىنىڭ يېلپىاتورىيە شىەھەرى ۋە ئۇنىىڭ ئەتراپىىد

يەنە بىرقىسمىدلىتلا جۇمھۇريىتىنىڭ تۇر كىد ۋىلنوب ۋە پونېلېژسىا . ماكانالشقان
دداغىستان ديەنە بىر قىسمى ( موسكلا)شەھرى ۋە ئۇنىڭ ئەتراپلىرىغادپولشادرۇسىيە

..... بولسا د مىسردئىسرائىلىيە دفرانسىيە د ئامرىكا د ئاۋۇستىرالىيە د ئەنگىلىيە د 
  دتلەتلەرگىمۇ تارقالغان  ارلىققات

 :قىرىمدا ياشاۋاتقان قارايىمالر (1  
يىلالردىىن باشىالپ ئېتنىى  بىىر -0346ئوكرائىنىيە تەۋەسى بولغان قىرىمىدا 

مىىڭ 03يىلى بۆلگەدىكى قىارايىم نۇپۇسىى -0904. گۇرۇپ بۇلۇپ ياشاپ كەلمەكتە
مىىڭ بىۇلىش 031 ئىدىد نورمال ئېشىىش بىويىىە ھىسىاپلىغاندا بۈگىۈنكى نۇپۇسىى

يىلدا پۇتۇن قىرىمىدىكى قارايىمالرنىىڭ نۇپىۇب سىانى -3111  كېرەك ئىدىد ئەمما
يىىۈز كىشىىى گۆزلېىىل  3قىرىمىىدىكى قىىارايالردىن . گە چۈشىىۈپ قالغىىان0011ئىىازالپ 

قالغىان كىۆپ سىانلىق قىسىمى د . يېزا قىشالقلىرىدا ياشايدۇ-شەھرى( يېلپاتورىيە)
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-د قىرىىىق( ئاقيىار ) سىارايد سىلاسىىتوپول  د باغىىا(سىىىمزېر پول)ئىاق مەسىىىي 
شىەھرى ۋە ئۇنىىڭ   (ئودېسسا)د ئاق ئەرمان (فېود سىيا)د كەفە (چۇفي قەلئە)يەر

ئاكتىىىپ پائىىالىيەت بىىىلەن ( جامىىائەتلىرى)ئەتراپىىىدىكى جىىايالردا قىىاراي تىىوپلىرى 
بۇلۇپمۇ باغىا ساراي شەھرى قارايالرنىىڭ ئەڭ قەدىمقىى مەدەنىىيەت . شۇغۇللىنىدۇ

بۇ جايدا قارايالرغا ئائىي مىڭ يىللىق بىر مازار ساقالنغان بۇلىۇپد .ەركىزى بولغانم
قىىرىم  -بالتىا تىيمېىز دەپ ئاتالغىاند مىازار قەۋرە بىا  تاشىلىرى-بۇمازارنىڭ ئاتى

ئەسىرنىڭ باشلىرىغا قەدەر قىرىم دۇنيا -31ئەسىردىن -09. قارايىىسىىە يېزىلغان
 .قارايىمىزىمنىڭ مەركىزى بولغان

 
 لىتلادىكى قارايىمالر  (2  

 –يىلى لىتىلا كېنەزى  -0293تەخىمىنەن    لىتلاغا كەلگەن تۇنجى قارايىمالر
لىتلاغىا تەكلىىپ قىلىىپ   قىارايىم 282ئارىلىىدىن   قىرم يېرىم  ۋېيي فوت تەرىپىدىن
كىشىى  82دىكى سارايغاد قالغان ( تىر كى)كىشى تىراكاي 211ئەكىلىنىپ بۇالردىن 

ئەينىىى ۋاقىتتىىا لىتىىلادا قىىارادېڭىز ئەتراپلىرىىىدا .ايالرغىىا ئورۇنالشىىتۇرۇلغان باشىىقا ج
لىتىىلادا قىىارايىمالر كېيىىىنىە . مۇسىىۇلمان ۋە يەھىىۇدى تاتىىارلىرىمۇ كىىۆپ بولغىىان

يىلى قارايىمالر ئۆزلىرىنىڭ -0993بۈگۈنكى كۈندە . مىڭ كىشى بولغان  5  كۆپۈيۈپ
لۇقال  بىايرام كۈنىىدە ئۇالرنىىڭ سىانى يىللىغىنى قۇت 611لىتلاغا كەلگەنلىگىنىڭ  

كىشىىى تىراكايىىدا  65كىشىىى ۋىلنۇسىتا د 028بىىۇالردىن . كىشىىى بولغىان 353ئىاران 
لىتىلا قىارايىم »يىلىى-0998. دقالغان ئاز ساندىكىلىرى باشقا يەرلەردە ياشىايدىكەن

 .ھازىر قارايىم تىلى ياشالرغا ئۆگۈتىلمەكتە. ئۆتكۈزىلگەن«   مەدەنىيەت يىغىنى
   .پولشا دىكى قارايىمالر (3  
دىن 0111 يىلالر دىكى سانى – 0991. ئەسىردە كەلگەن-05پولشاغا قارايىمالر      

كىىۆپرەك بۇلغىىان بولسىىاد كېىىيىن ئىىازالپ ھىىازىر ياۋرۇپىىا ۋە ئامرىكىىىدىكى قىىارايىم 
قىارايىمالر سىانىنىڭ ئىاز بۇلىشىىىغا    پولشىىادىكى. كۆپىۈيىش كىۆر لمەكتە  نۇپۇسىىدا
 .التىن يېزىغىنى ئىشلىتىپ كىتاپ د ژ رنالالر چىقىرىدۇ  د ئۆز تىلىداقارىماي 
 . ئازاربەيجاندىكى قارايىمالر (4  

ھازار دتلىتى يىقىلغانىدىن كېىيىن باشىقا جايالرغىا كىۆچمەي كاپكىاز تاغلىرىىدا 
تاغلىق يەھۇدىالر »قارايىم يەھۇدىلىرى بار بۇلۇپدئۇالر ھازىر « تالمۇتىى»قالغان 

تىاغلىق »يەنە ھازىر ئازاربەيجان تۇپرىقىىدا ياشىىغان .ام بىلەن ئاتالغاندىگەن ن« 
ئىۇالر ئازاربەيجاننىىڭ .نىڭمۇ قارايىم تۈركلىرى ئىكەنلىگى ئىسىپاتالنماقتا«يەھۇدىالر
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تىىىاغلىق »شىىىەھەرلىرىدە بىىىارلىغى ئاشىىىكارىلىنىپد  كۇسىىىاردباكۇدگېنجە قاتىىىارلىق
 .ئىكەنمىڭ دىن كۆپەيمەكتە 01  نىڭ سانى« يەھۇدىالر

 -قىرىمدىن ئايرىلغان قارايىمالرنىڭ بىر قىسمى ئىستانبۇلغا كېلىپ ماكىانال 
ئەتراپىىدا بولغىان 051  يىلى-0985ھازىر تۈركىيەدىكى قارايىمالرنىڭ سانى .قان -

ئۇالر تۈركىيەنىڭ خاسكوي . بەشكە چۈشۈپ قالغان95يىلدا -0992بولساد بۇ سان 
خاسىكۆيدا قىاراي دىنىىى   ئىسىتانبۇلنىڭ. يدۇدىىگەن جايلىرىىدا ياشىىا  ۋە قىارا كىۆي

 .يىللق تارىخى ئىزلىرى ساقالنماقتا0111ئىبادەتىىلىرىنىڭ 
ئەسىىىرلەردە چىىار پادىشىىاھ رۇسىيىسىىى قارايىمالرنىىىڭ ئىىۆز دىنىىى -08-09  

پائالىيىتى بىلەن شۇغۇللىنىشقا رۇخسەت قىلغانىدىن كېىيىن قىرىمىدا قىارايىم دىنىى 
رۇسىيە ئۆكتەبىر ئىنقىالبىغىىە بولغان ئارىلىقتا قىرىمدا  .ئىبادەتخانىلىرى كۆپەيگەن

بۇ چاغالردا قىارايىم دىنىى رۇسىىيە . نەچىە قارايىم دىنى ئىبادەتخانىسى بولغان 31
ھۆكىىىۈمىتى تەرىپىىىىىدىن مۇسىىىىتەقىل دىىىىن دەپ ئېتىىىىىراپ قىلىنغىىىىان بولىىىىۇپد 

ۇرۇشىىقا دەپ تولد" قىىارايىم دىنىىى"پاسىىپورتالردىكى دىنىىىي ئېتىقىىاد دېىىگەن يەرگە 
يېىرىم ئارىلىىدىن –يىلى قىىرىم  -0348تۈركۈمدە -0قارايىمالر  .رۇخسەت قىلىنغان

دۇنيىىا -.1 .يىلغىىىە راھەتىتە ياشىىغان -0903ئىىۇالر . موسىكلاغا كۆچىۈپ كەلىگەن
ھەربىى سىەپكە قاتناشىقان . ئۇرۇشىدا قارايىمالر مەجبىۇرى ئەسىكەرلىككە تۇتۇلغىان

 .غان قۇماندان بول 511  قارايىمالرنىڭ 311
شىۇڭا قارايىمالرنىىڭ سىانى .بۇالرنىڭ كىۆپىىلىكى ئۇرۇشىتا ئۈلىۈپ كەتىكەن 

يىلىىدىكى ئىنقىالپتىىا ئىىۇالر زەربە يەپ كېىىيىن قىىىرىم ۋە -0903 .ئىىازالپ كەتىىكەن
رۇسىىيەنى تاشىىالپد بىرقىسىىىم قىىارايالر ياۋرۇپىىا ئىىۆلكىلىرىگە دئامرىكىغىىاد مىسىىىرغا 

فاشىستالر بىلەن ( 0945.9- 0929.9)ئىككىنىى دۇنيا ئۇرۇشىدا . كۈچۈپ كەتكەن
يىلدىكى -0944ئىش بىرلىگى قىلغان دەپد رۇسالردىن يەنە بىر قېتىم زەربە يەپد 

مىڭ قىارايىم تىۈركى سىتالىن تەرىپىىدىن  21رەسمىي قارار بىلەند ئەڭ ئاز بولغاندا 
گىتلېىر بولسىاديەھۇدى . سىۈرگۈن قىلىنغىان  ئۇرالغا ۋە( قازاقىستان)ئوتتۇرا ئاسىيا 
دەپ قىرىپ تاشلىغانالرنىڭ ئەمەلىيەتىتە خىازار « ياۋرۇپا يەھۇدىلىرى»قەتلىئامىدا 

ئىىون  » :Arthur koestler)تىىۈركلىرى بولغىىانلىقىنى كۆرسىىىتىلمەكتە( قىىارايىم)
ئەمەلىيەتىتە گىتلېىر كاپكىازىيەدە بىىر ئېرقىىي ( نىاملىق كىتىاۋى« ئۈچۈنىى قەبىىلە
يىلىىدىكى كۆرسىەتكەن نۇپىىۇب -0959سىوۋېي ئىتتىپاقىنىىىڭ . يۇقۇتىۇ  قىلغىان

 5لىتلا ب ب ر ۋە ئوكرائىنا ب ب ر دا قارايىمالرنىڭ ئومىۇمى سىانى »مەلۇماتداد 
يىلىىدىكى نوپىۇب -0989سىوۋېي ئىتتىپاقىنىىڭ « 02دەپ كۆرسەتگەن  911 مىڭ
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دەپ  3613ىىدىكى سىانى الرنىىڭ پۈتىۈن سىوۋېتلەر ئىتتىپاقستاتىستىكىسىدا قارايىم
دىىىن  681ئومىىۇمى سىىانى  زىر رۇسىىيەدىكى بىىار قارايىمالرنىىىڭھىىا ئىىېالن قىلىنغىىاند

ئاشىىىدىغان بۇلىىۇپد ئىىۇالر رۇسىىىيەنىڭ موسىىكلا ۋە سىىانكىتپېتېربۇرگ قاتىىارلىقالر 
دىىمەكد ئۇالرنىىڭ سىانى ئىىازالپ  .. شىەھەرلىرىدە تارقالغىان ھىالەتتە ياشىايدىكەن

 .كەتكەن
يەگە كۈچىۈپ رامىلە يىلدىكى مىسىر قانال ئۇرۇشىدىن كېيىن ئىسرائىل- 1947   

 دليە مەلۇماتلىرىىىىدا كۆرسۈتىلىشىىىىىەھىىىازىر ئىسىىىرائى. بۆلگىسىىىىدە ماكانالشىىىقان
قارايىمالرنىىىڭ  .مىىىڭ ئەتراپىىىدا قىىارايىم تىىۈركلىرى ياشىىايدىكەن 35ئىسىىرائىليەدە 
د ئىرۇسىالىمد ھولىون شىەھەرلىرىدە املەد ئوفاكىمد ئاشد دد بېېرشېلاكوپسانلىقى ر

قىاراي دىنىىدىكىلەرنىڭ . ئۇالرنىڭ پائالىيەت مەركىزى بىارراملە شەھرىدە . ياشايدۇ
قىارايالر   بىىلەن( راببانى مەزھىپىگە ئۆتۈشكە مەجبۇرلىنىشىى )قىسىلىشقا ئۇچرىشى 

راببىانىالر ئوتتۇرسىىدا ئىۇرۇ  بۇلىۇپ بىرقىسىىمالر قىاراي دىنىى ئېتىقاتىىىدا   بىىلەن
چىىى «تىىالمۇد»د ئۇقۇشىىتىن« تەۋرات»قالغىىان بولسىىىمۇ د يەنە بىىىر قىسىىىمالر 

ئۇالر ئىبران تىلىنى ئۆگۈنىۈپد تۇرمۇشىتا . بولغان  يەھۇدىالرىغا قۇشۇلۇشقا مەجبۇر
 .بۇ تىلنى قوللىنىدىكەند ياشالر قارايىم تىلىنى ئۇنتۇلىشقا باشلىغان

يىلدىكى رۇسىيەدىكى ئىنقىالپتىن بىر زەربە يەپ دئىككىنىىى دۇنيىا -1917    
تىم زەربە يەپدقىىرىمىيەدىن كۆچىۈپ كەلگەنىلەر ئۇرۇشىدا رۇسالردىن يەنە بىىر قېى
 .بۇلۇپ ئاساسەن قاھىرەدە ياشايدۇ

 
 يوقىلىلاتقان قارايىم تىلى . 9

 
مىڭ ئىادەم دەپ 01يىلىدىكى سانلىق مەلۇماتتا -0923قارايىمالرنىڭ سانىمۇ     

-0939د گە 311  مىڭ5يىلى -0953. بارا ئازايغان-كۆرسىتىلگەن بولساد ئۇالر بارا
مىڭىدىن ئىارتۇق قىارايىم ھىازىر  35ئەممىاد . گە چۈشىۈپ قالغىان 211مىىڭ  2 يىلى

ئىسرائىلىيىدە ياشايدىكەند ئۇالر ھەم ئۆزلىرىنى يەھۇدىيالرنىىڭ بىىر تىارمىقى دەپ 
ئەتراپىىىدا قىىارايىمالر ياشىىاپ  811بۈگىىۈنكى كۈنىىدە قىرىمىىدا ئىىاران . قارايىىدىكەن
 .كەلمەكتە

مىي تەتقىقاتالردا دپۈتۈن دۇنيادىكى قارايىمالرنىڭ ئىل  يېقىندا ئېلىپ بېرىلغان      
مىىڭ دەپ كۆرسىىتىلگەند بولسىىمۇ ئەممىا ئىۆزىنى ھەقىقىى قىارايىم دەپ  51سانى 

يەر يۈزىدە قارايىم تىلىنى قوللىنىدىغانالرنىڭ . قارايدىغانالرنىڭ سانى كوپ ئەمەب
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رايىم لىتىىلادا ئىىۆزىنى قىىا بۈگىىۈنكى كۈنىىدە. مىىىڭ كىشىىىدىن ئىىاز قالغىىان5سىىانى 
د ئەمما قىارايىم تىلىنىى كۈنىد لۈك نەپەر كىشى بولسىمۇ 052نىڭ سانى دەيدىغانالر

تۈركىيەدە  د005د پولشادا 8د ئوكرائىنىيەدە 51الرنىڭ سانى تۇرمۇشتا قوللىنىدىغان
يىلىدىكى نوپۇب ئستاتىستىكىسىدا قارايىمالرنىڭ -0989د سوۋېي ئىتتىپاقىنىڭ 95

ھىىىازىر رۇسىىىيەدىكى بىىىار  نەپەرد 3613كى سىىىانى پۈتىىىۈن سىىىوۋېتلەر ئىتتىپاقىىىىدى
ارايىم قى  دىن ئاشىدىغان بۇلۇپد ئۇالرنىڭ ئىىىىدە 681ئومۇمى سانى  قارايىمالرنىڭ

الرنىڭ سىانى خىېلىال ئازدسىابىق سىوۋېتلەر ئىتتىپاقىنىىڭ يېزىقىنى بىلىدىغان-تىلى
 الرنىىىىڭ سىىىانى ئېنىىىىق كۆرسىىىىتىلمىگەن؟ھەرقايسىىىى جۇمھۇرىيەتلىرىىىىدە قارايىم

قارايىمالرنىىڭ بىارلىقى ئاشىكارىالنغان  كۆپ ساندىكى  ئازاربەيجان ۋە ئىسرائىلىيەدە
كىملىكىدىن ئىالال قاچىان   بولسىمۇد تۈرلۈك سەۋەپلەرگە كۆرە د ئۆزلىرىنىڭ مىللىي

. يۇقۇلۇ  ھىالىتىگە قىاراپ يىۇزلەنگەن يىراقالشقانالر بۇلۇپ دئۇالرنىڭ بىر بۆلۈگى
نىڭ ئاز بۇلىشىىغا قارىمىاي دئۆزمەۋجىۇتلىقىنى سىاقالپ يەنە بىر بۆلۈكى بولسا سانى

قىېلىش ئۈچىۈن دتۈرلىۈك ئامىالالرنى قىلىپدبىارلىق كىۈچى بىىلەن ئىۆز ئەالتلىرىنىىى 
 .  يېزىقى بىلەن تەربىلەپ چىقىشقا تىرىشماقتا-قارايىم تىل

يىمالرنىڭ ھەققىدە تۈركىيە كىۇچ ئونلېرسىىتىتى فېرافزىسىورىد د كتىۇر   قارا    
نەپەر قىارايىم  389  مەلۇماتىىداد لىتىلادا  يىلىى بەرگەن3116ۇجا ئوغلىنىىڭ تۆمۈر خ

تۈركلىرى ياشايدىغان بۇلۇپ د لىتلا ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن ئۇالرنىڭ ئۆز تەغىدىرىنى 
ئىىۆزلىرى بەلگىىىلە  ھۇقىىۇقى بېىىرىلگەند تىلىىى ۋە مەدەنيىتىىى ياخشىىى قوغداشىىقا 

-كىشىى قىارايىم تىىل011ئىارانال )گەرچە دۇنيادا سانى ئىاز بولسىىمۇ  .ئېرىشىلگەن
دئۆگۈتىىۈم ئىشىىلىرى ناھىىايتى ياخشىىى ئېلىىىپ ( يېزىقىنىىى ئىشلىتىشىىنى بىلىىىدىكەن

ئۆز   بېرىلغاند باشالنغۇچد ئوتتۇراد ئالىي ئوقۇ  بىلىم يۇرتلىرىدا ئۆز ئەۋالتلىرىنى
پەننىڭ ھەرقايسىى تىۈرلىرى بىۇيىىە . نئانا تىلى بىلەن تەربىيەلە  ئېلىپ بېرىلغا

ئىۆز  .د فرافزسۇرالر يېتىشىپ چىقىشىقا باشىلىغانېخنىكا خادىملىرىد د كتۇرت-پەن
تۈرلىىۈك  ژ رنىىال نەشىىىر قىلىىىشد التىىىن يېزىقىىىدا ئەركىىىن گېزىىىيد دتىللىرىىىدا
 .پائالىيەت ئۆتكۈز شكە رۇخسەت قىلىنغان ديىغىلىش

يۇقۇلىۇ    بۈگىۈن ئانىا تىللىىرى ۋە دىنىىي تىلىى تىۈركىە بولغىان قىارايىمالر
رۇسىىيەدئوكرائىنىيە ۋە لىتىلانىيە دە ياشىايدىغان قارائىمالرنىىىڭ . ە تۇرماقتىاھالىتىىد
ر يۈز نەپەرد لىتلانىيەنىڭ تراكىاي بۆلگىسىىدە ياشىايدىغان قىارايىمال 3مىڭ  3 سانى

ئۆزتىلىىىدا دەرىسىىلى  كىتىىاپالر چىقىىىرىش ۋە  دئەۋالتلىرىنىىى تەربىىىيەلە  ئۈچىىۈن
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ئۈچىىۈن لىتىىلانىيە   بىىىلەن تەمىىىنلىمەك ئەۋالتلىرىنىىى قىىاراي دىنىىى ئىبادەتخانىىالىرى
 ...بانكىسىدىن ماددى ياردەملەر سورىماقتا ئىكەن

 
 مەۋجۇتلۇق ئۈچۈن كۈرەش. 10

 
قارايىم تىلى تۈركىي خەلقلەر ئىىىدە يوقىلىشىقا قىاراپ يىۈزلەنگەن تىلالرنىىڭ 

بىرى بولۇپد ئۇزۇن مەزگىل باشقا مىللەتلەرنىڭ ۋە باشىقا ( بەلكى دىئالېكتالرنىڭ)
دىنالرنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدا ياشا  ئۇالرنىڭ پاجىئەلى  ئاقىلىتىنى كەلتىۈر پ 

 .چىقارغان
دەپ ئاتالغىان تەشىكىالتى خەلقئىارا "قىرىم قارايالر جەمئىيىتى "قارايىمالرنىڭ       

جەمئىىىيەتكە ۋە ئىىۇكرائىنىيە ھەم رۇسىىىيە ھۆكىىۈمەتلىرىگە قارايىمالرنىىىڭ مىلىىلەت 
ىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشد ئىۇالرنى مىلىلەت سىۇپىتىدە سىاقالپ سۈپىتىدە يوقىلى كېت

مەزكۇر تەشىكىالتنىڭ مەقسىىدى . قېلىش ھەققىدە ئىلتىماسالرنى سۇنۇپ كەلمەكتە
قىارايىم خەلقىنىى ۋە ئۇنىىڭ مىىاددىي ھەم مەنىىلى مەدەنىيىتىنىىد تىلىنىى سىىاقالپ 
د قېلىشىىىتىن ئىبىىىارەت بولىىىۇپد ئۇنىىىىڭ يىىىاچېيكىلىرى قىرىمنىىىىڭ باخىىسىىىاراي

ئەۋاپتىىىىورىيەد سىىىىىمزېرېپولد سېلاسىىىىتوپولد يالتىىىىا قاتىىىىارلىق شىىىىەھەرلەردە 
 .ئىكەن  مەۋجۇت
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 (تىلىدىكى تۈركىە سۆزلەر)نىڭ «ئىگور پولكى ھەققىدە قوشاق»:مالوپ.ب  12
Ⅴtom,1946 иAN,OЛЯ 

يىلىىى بېيجىىىڭ دمىللەتىىلەر -0986د«تىىۈركىي تىلىىالر»: باسىىكاكوۋ.ئىىا.ن13
 بەتكە -335بەت ۋە -5نەشرىياتىدئۇيغۇرچە نەشرىدكىرىش سۆز قىسمى 

 
 انىم مۇنبىرىدىكى بىر قېرىندىشمىزنىڭ بۇ ماقالىگە يازغان ئىنكاسىمىسر

 
ئۇيغۇرالر تۈركىي خەلقلەرنىڭ بىر تارمىقى بولۇپد دۇنيادا ياشىغۇچى تۈركىي  

بىاتۇرلۇقىد ئەقىللىىق ۋە  -خەلقلىرى ئىىىدە تارىخىنىىڭ ئۇزۇنلىۇقىد ئەمگەكىىان
اراتقان شانلىق مەدەنىيىتى كۈرەشىانلىقىد ئاق كۆڭۈل ۋە سەمىمىيلىكىد ئۆزىنىڭ ي

بىىىلەن دۇنيانىىىڭ مەدەنىىىيەت خەزىنىسىىىگە ئىىۆچمەب تىىۆھپە قوشىىقانلىقى بىىىلەن 
 .تونۇلغان قەدىمقىي مەدەنىيەتلى  ئۇلۇغ مىللەت

 -ئۇيغىىۇرالر كېلىىىپ چىقىشىىى جەھەتىىتىن ھىىونالرد تىىۈركلەر بىىىلەن قىىان       
ك تىللىىىرى قېرىنىىدا  بولىىۇپد تىىىل جەھەتىىتىن ئالتىىاي تىىىل سېستىمىسىىى تىىۈر

 .گۇرۇپپىسىغا كىرىدۇ
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. ئىسىىم ئەمەب ئىىىدى( مىللىىي)دىىگەن نىام دەسىلەپتە ئىتنىى   <ئۇيغىۇر>       
دىگەن ئىتنى  ئىسىىم  <تۈرك>" :خۇددى داڭلىق شەرقشۇنابد ئاكادېمى  بارتولد

دىىىگەن بىىۇ ئاتىىالغۇ تىىۇرك قەبىلىلىرىنىىىڭ سىياسىىىي  <تىىۈرك>ئەمەبد بەلكىىى 
دىگەن نىاممۇ  >ئۇيغۇر<دىگىنىگە ئوخشا د " ان ئاتالغۇبىرلەشمىسىنى بىلد رىدىغ

 .ئۇيغۇر قەبىلىلىرىنىڭ بىرلەشكەن سىياسىي تەشكىلىنى كۆرسىتىدىغان نام
تىىارىخىي >ئەسىىىردە ئىىۆتكەن خېيىىلا خىىانى ئۇبۇلغىىازى باھادۇرخاننىىىڭ -06      

ئۇيغۇر دىگەن نام : "دىگەن ئەسىرىدە( تۈركلەرنىڭ شەجەرىسى) <شەجەرىئى تۈرك
ئوغۇزخان تەرىپىدىن تۈركىي تىل سېستىمىسىدىكى قەبىلىلەرنىڭ باتۇرد ئۇيۇشقاق 
بىر قىسمىغاد ئۇالرنىىڭ جەڭىلەردە كۆرسىەتكەن بىاتۇرلۇقىد خەلىق ھەم ۋەتىىنىگە 

 .دەپ كۆرسىتىدۇ" كۆرسەتكەن سادىقلىقى ئۈچۈن بېرىلگەن نام
دېمىى  رادلىوپ د ئاكا(يىلىى ئىۆلگەن -0840)بۇ پىكىرگە پر فېسسىور كىازلى       

شىەرق تارىخشۇناسىىلىرىدىن رەشىىىددىدىن . الر قوشىىۇلىدۇ( يىلىى ئىىۆلگەن -0891)
دىىگەن كىتاۋىىدا بىۇ پىكىىرگە ( تىارىخالر تىوپلىمى )<جىامئوت تەۋارىىخ>ئۆزىنىىڭ 

 .ئاساسالر كۆرسەتكەن ئىدى
سىىۆزى  <ئۇيغىىۇر> "ئۇبۇلغىىازى باھادۇرخىىان ئىىۆز پىكرىنىىى داۋامالشىىتۇرۇپ      

مەنىسىىدە بولىۇپد ئۇيغىۇر قەبىلىلىرىىدە  <بىىرىككەن>د <ېپىشىقاقي>ئۇيۇشىقاقد 
 .دەيدۇ" دەپ نام بېرىلگەن <ئۇيغۇر>شۇنداق خۇسۇسىيەتلەر بولغانلىقى ئۈچۈن 

بۇ نام دەل مۇشىۇنداق ئاساسىتا مەيىدانغا چىققىانمۇد بۇنىڭغىا تىا ھىازىرغىىە        
كەمد بولسىمۇ يېتەرلى   نەقد ئىلمىيد تارىخىي ئاساستا ئوتتۇرىغا قويۇلغان پاكىي

 .ئەمەب
دىگەن ئاتالغۇنىڭ تومۇرى تۈركىە ئىكەنلىكىنىى كىالپىورتد  <ئۇيغۇر>ئەمما        

. پىالنىىود كىىارنپىلى قاتىىارلىق تىلشۇناسىىالر ئىىۆز ئاساسىىلىرى ئىىارقىلىق ئىسىىپاتاليدۇ
دىگەن نام ئۇيغۇر قەبىلىلىرىنىىڭ سىياسىىي تەشىكىلىنىڭ نىامى  <ئۇيغۇر>دىمەكد 
ئەسىىىرلەردەد ھىىازىرقى تاشىىقى موڭغۇلىىدا قۇرۇلغىىان  -8. ىكىىىدە شىىەك يىىوقئىكەنل

 .دۇنياغا داڭلىق ئورخۇن دتلىتىمۇ ئۆزلىرىنى ئۇيغۇر دتلىتىد دەپ ئاتىغان ئىدى
ئۇيغۇرالرنىىىىڭ ئەجىىىداتلىرى جۇڭگىىىو يىلنامىلىرىىىىدا ھەر قايسىىىى تىىىارىخىي        

گەند مەسىلەند ئۇيغىۇرالر دەۋرلەرگە قاراپ ئوخشىمىغان نامالر بىلەن ئاتىلىپ كەل
دىگەن  丁零 ئەسىرلەردە دىڭلىڭ -2ھون ئىتتىپاقىغا كىرگەن مىالدىدىن بۇرۇنقى 

دىىگەن  袁纥 ئەسىرلەرگە كەلگەندە يۈەنخې -4نام بىلەن ئاتالغان بولساد مىالدى 
دىىگەن نىام بىىلەند ئۇنىڭىدىن كېىيىن  高车 ئەسىىرلەردە گىاۋچې -5نام بىلەند 
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 اللىسىنىڭ دەسلەپكى يىللىرىغا كەلگەندە خۇيخېد تاڭ سۇ韦纥د ۋېيخې铁勒تېلې
回纥 يىلالردىن كېيىن خۇيگۇ-388د مىالدى 回鹘 دىگەن نامالر بىلەن ئاتالغان. 
قەبىلىىدىن تەشىكىل  01قەبىلىىدىند بەزىىدە  9ئۇيغۇرالر قەبىىلە ئىتتىپىاقى        

نىزۇ خە. دەپ ئاتىلىىدۇ <توققىۇز ئوغىۇزالر>تاپقاچقاد بەزى تارىخىي ھىۆججەتلەردە 
 .دەپ ئاتالغان <九姓铁勒 توققۇز تۈركلەر>تارىخىي مەنبەلىرىدە بولسا 

ئۇيغۇرالر ئۇرۇقد قەبىلىدىن قەبىلە ئىتتىپاقى بولۇپد قەبىىلە ئىتتىپاقىىدىن        
خەلقد خەلقتىن مىللەت بولىۇپ شىەكىللەنگەنگە قەدەر بولغىان ئارىلىقتىا ناھىايىتى 

ھەمدە مۇشۇ ئۇزاق تارىخىي جەرياننى  ئۇزاق بىر تارىخىي مۇساپىنى بېسىپ ئۆتكەن
توقىايلىقالرنى بېشىىىدىن  -بېسىىپ ئۆتىىۈ  جەريانىىدا نۇرغىىۇن ئىجتىمىائىي ئەگىىرى

بۇنداق ئۇزۇن ۋە مۇرەككەپ جەريان ئۇالرنىڭ ئىقتىسادىيد سىياسىيد . كەچۈرگەن
-تۇرمىۇ  ئىۆرپ ئىجتىمىائىي ھايىاتىد جەمىىيەت تۈز لمىسىىد ئىتنىى  تەشىكىلىد

پىكرىد تىل تەرەققىياتىغىا ماھىيەتلىى  تەسىىر كۆرسىەتتىد بىۇ -اڭئادەتلىرى ۋە ئ
سەنئىتىگە سىڭىپ كىرىپد چوڭقۇر ئىز -بەدىئىي تەپەككۇرىغاد ئەدەبىياتئۇالرنىڭ 
 .قالدۇرغان

 
 ئۇيغۇرالرنىڭ ياشىغان جايلىرى .2

 
ئۇيغۇرالرنىڭ ئەسلى ئانىا ماكىانى شىىنجاڭنى ئاسىاب قىلغىان ئوتتىۇرا ئاسىىيا       
د دۇنيا جامائەتىىلىكى بىردەك ئېتىراپ قىلغىان تىارىخىي ئارجىئولوگىيەلىى  بولۇپ

 .ماتىرىيالالر بۇ كۆز قاراشنى يىمىرىلمەب پاكىتالر بىلەن ئىسپاتالپ بەرمەكتە
ياۋرۇپالىق تارىخ ۋە ئىارخىئولوگىيە ئالىملىرىنىىڭ تەكشىۈر پ ئىسپاتلىشىىىەد       

دىكى تەرەققىيىىاتى بىىىر خىىىل بولغىىان ئىنسىانىيەت جەمىيىتىنىىىڭ تىىارىخ سەھىپىسىىى
بۇنىڭغا ھەر قايسى خەلق ياشىغان جاينىڭ جۇغراپىيىلى شىارائىتى مىوھىم . ئەمەب

 .سەۋەپلەرنىڭ بىرى بولغان
دەريا بويلىرىدىن ماكان تۇتقاند دېھقانىىلىق شارائىتى ياخشى بولغان خەلق        

 پد مەدەنىىيەتكە خېلىى دېھقانىىلىق بىلەن شوغۇللۇنۇپد تۇراقلىق ھايات كەچىۈر
 .بالدۇرال قەدەم قويغان

د گاڭگىا دەريىا (مىسىردا)مەسىلەند تارىم دەريا ۋادىسىد نىل دەريا ۋادىسى        
 -د سىر دەريا ۋادىسىد خۇاڭخېد چاڭجىياڭ قاتارلىق چىوڭ(ھىندىستاندا)ۋادىسى 

ەرەققىى چوڭ دەريا ۋادىلىرىدا ياشىىغان خەلقلەرنىىڭ مەدەنىيىتىى خېلىى بىۇرۇنال ت
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 .قىلغان
تاغ ئېتەكلىرىد يايالقالردا ياشىغان خەلقىلەر كۆچمەنىىلىى د چىارۋىىىلىق         

بىىىىلەند ئورمىىىانالردا ياشىىىىغانالر ئوۋچىلىىىىق بىىىىلەن شىىىوغۇلالنغاند ئۇالرنىىىىڭ 
مەدەنىيىتىمۇ ئۆزىنىڭ ياشىغان شارائىتىد ئىشلەپىىقىرىش ئۇسۇلىغا قىاراپ ئىۆزىگە 

قىشالقد شەھەرد  -ەلقلەر توپلىشىپ ئولتۇراقالشقان يېزاخ. يارىشا تەرەققى قىلغان
 .ئۆتەڭلەردە بولساد مەدەنىيەت تېز ۋە يۈكسەكراق تەرەققى قىلغان

كەڭ تېرىلغۇ يەرلەرنى ئۆز ئىىىگە ئالغان دەريا ۋادىلىرىد چەكسىىز كەتىكەن       
تىىۇرا ئورمىىان ۋە ئوتالقالرغىىا ئىىىگە بولغىىاند تەبىئىىىي شىىارائىتى ياخشىىى بولغىىان ئوت

 .ئاسىيادا ئەڭ قەدىمقىي زامانالردىن باشالپال مەدەنىيەت تەرەققى قىلغان
يىلالرنىڭ ئۆتىشى بىلەن ئوتتۇرا ئاسىيادا تەبىئىي شارائىي ئۆزگۈر پد دەريا        

سىۇلىرى قىىۇرۇپد كۆللەرنىىڭد دېڭىزالرنىىىڭ ئىىورنىنى قىۇم بارخىىانلىرى ئىگىىىلەپد 
ىرقى كاسپىي دېڭىزىد بالقا  كىۆلىد لوپنىۇر ھاز. قۇرغاقىىلىق ئاپىتى يۈز بەرگەن

كۆلىد سايرام كۆلى ۋە باغرا  كۆلىد ئارال دېڭىىزى قاتىارلىق ئوتتىۇرا ئاسىىيادىكى 
 .كىىىىى  كىىۆللەر بىىۇرۇنقى دېڭىىىزدىن قالغىىان پىىارچە كىىۆللەردىن ئىبىىارەت -چىىوڭ

 -بۇنىڭىىدىن ئىىون مىىىڭ يىلىىالر بىىۇرۇن قۇرغىىاقىىلىق ۋەھىمىسىىىدە قالغىىان ئاتىىا
 .تەرەپكە قاراپ كۆچۈشكە باشلىغان -مىز ئوتتۇرا ئاسىيادىن تەرەپبوۋىلىرى
تىىارىم ۋادىسىىىدىكى ئۇيغۇرالرنىىىڭ بىىىر __ ئوتتىىۇرا ئاسىىىيانىڭ شىىەرقىدىكى       

قىسمى ئۆزلىرىگە يېقىن بولغان سېرىق دەريانىڭ شىمالىي تەرىپىگە كۆچكەند يەنە 
سېرىق دەريانىڭ شىمال . لغانبىر قىسمى تارىم ۋادىسىدا داۋاملىق ئولتۇراقلىشىپ قا

تەرىىىپىگە كىىىۆچكەنلەر تاشىىىقى موڭغۇلىىدىكى ئورخىىىۇند سىىىىلىنگا دەريالىرىنىىىىڭ 
ۋادىلىرىغاد بايقال كۆلىنىڭ بويلىرىغا ئورۇنالشقاند تىارىختىكى ھىونالرد تىۈركلەرد 
 .ئۇيغۇرالر دەپ ئاتالغان مانا شۇ تارىم بويىدىن كۆچۈپ بارغانالرنىڭ ئەجداتلىرىدۇر

 كۈنىدىكى سانىدا ئېالن-34ئاينىڭ -3لى يى-0980نىڭ  <شىنجاڭ گېزىتى>       
يىلىىى قىشىىىتا شىىىنجاڭ ئىختىمىىىائىي پەنىىىلەر -0939(: ئۇيغۇرچىىىىدا)قىلىنىشىىىىە 

ئاكادېمىيەسى ئاخىئولوگىيە تەتقىقات ئۆمىكى لوپنىۇر كۆلىنىىڭ غەربىىي شىىمالىدىن 
ن ئېقىمىنىڭ شىىمالىي كىلومېتىر يىراقلىقتىكى كۆنىى دەرياسى تۆۋە 31تەخمىنەن 

قىرغىقىدىكى بىر ئىپتىدائى جەمىيەتكە مەنسۈپ قەۋرىستانلىقتىن ئىككى جەسىەتنى 
. ئۇنىىىڭ بىىىرىد يىىا  ئايالنىىڭ جەسىىىتىد يەنە بىىىرى بالىنىىىڭ جەسىىىتى. تاپقىان

تەجرىبەخانىسىى  <04كىاربون >نەنجىىن ئۇنىلېرسىىتېتى جىۇغراپىيە پاكولتېتىنىىڭ 
نغىىان ياغىاچ ۋە باشىىقا بۇيىۇمالرنى تەتقىىىق قىلىىىش جەسىەت بىىىلەن بىلىلە قېزىلېلى
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يىل بۇرۇنقى جەسەت ئىكەنلىكىنى ئىنىقالپ  6403ئارقىلىق جەسەتلەرنىڭ بۇندىن 
كۈنىىدىكى  -03ئاينىڭ  -3يىلى  -0980نىڭ  <خەلق گېزىتى>بۇ خەۋەر )چىقتى 

ىە بۇ جەسەتلەر ئىاپتۇنۇم رايىونىمىز بىويى(. بېتىدىمۇ ئېالن قىلىنغان -0سانىنىڭ 
ھەتتىىا پۈتىىۈن مەملىكىتىمىىىز بىىويىىە ئالغانىىدىمۇد ھىىازىرغىىە تېپىلغىىان قەدىمقىىىي 

 .جەسەتلەر ئىىىدە ئەڭ قەدىمقىسى ھىساپلىنىدۇ
بۇ ئىككى جەسەت ۋە ئۇنىڭ بىىلەن بىلىلە قېزىلېلىنغىان تۈرلىۈك نەرسىىلەر        

ئەجىىىداتلىرىمىزنىڭ جىسىىىمانىي ئاالھىىىىىدىلىكىنىد شىىىىنجاڭنىڭ دېھقىىىىانىىلىقد 
سەنئەت قاتىارلىقلىرىنى تەتقىىق قىلىشىتا  -ارۋىىىلىقد يۇڭ توقۇمىىىلىقد ھۈنەرچ

 .مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە
جەسىىىىەت تېپىلغىىىىان قەۋرىسىىىىتانلىقتىكى قەۋرىىىىىلەر ناھىىىىايىتى پۇختىىىىا        

بىىرىگە كىرىشىتۈر پ -ۇپد قىۇم دتۋىسىىنىڭ ئۈسىتىدىن بىىرئورۇنالشتۇرۇلغان بولى
ۋە ھىارۋا چاقىنىىڭ شادىسىىغا ئوخشىا  تىزىلغىان قات يۇمىۇالق ياغىاچ  3تىزىلغان 

گۆرنىڭ شىەكلى ئاساسىەن ئىۈچ خىىل . يۇمۇالق شەكىلدە ياغاچالر كۆر نۈپ تۇرىدۇ
جەسىەت . بولۇپد جەسەت بىىلەن ھەر خىىل نەرسىىلەر بىلىلە قوشىۇپ كۆمىۈلگەن

قېزىلېلىنغان گۆرنىڭ ئىككى بېشىغا بىردىن ياغاچ قويۇلغان بولۇپد يەر ئۈستىدىن 
. گۆر تى  قىلىپ قېزىلغىاند جەسىەتلەر ئوڭدىسىىغا ياتقۇزۇلغىان. ۈپ تۇرىدۇكۆر ن

ئۇنىڭ ئۈستىگە قوي تېرىسى ۋە ئەخلەت . گۆر ئۈستى ياغاچ تاختاي بىلەن يېپىلغان
جەسەت ناھايىتى يىرى د قوپال . ئالىدىغان شازا شەكىلدىكى چىغ توقۇلما يېپىلغان
ئايىىال . ۇپد ئىىۆز پېتىىى سىىاقالنغانتوقۇلغىىان يىىۇڭ توقۇلمىىا رەخىىتكە ئورالغىىان بولىى

ئۇنىىىڭ سىىاغۇچ ئىىۇزۇن چېىىىى . جەسىەتنىڭ بېشىىىغا كىگىىىز تەلىىپەك كىيگىۈز لگەن
كىىۆزلىرى بىىۇالقتەكد كىرپىكلىىىرى ئىىۇزۇند ئىىاغزى . د لىسىىىغا چۈشىىۈپ تۇرىىىدۇ

جەسەت بىىلەن بىلىلە . ئويماقتەكد بۇرنى قاڭشالىق بولۇپد بەكمۇ چىرايلىق ئىدى
غىىان چىىىغ سىىۆۋەتلەرنىڭ ئىىىىىگە زىىىرائەت دانلىىىرى قېزىلېلىنغىىان نەپىىىس توقۇل

سېلىنغان بولىۇپد بىۇ دانىالر ۋاقىتنىىڭ ئۆتىشىى بىىلەن چىرىىپد ئۇنغىا ئايلىنىىپ 
 .كەتكەن
باال جەسىتى بىلەن بىلىلە كۆمىۈلگەن چىىغ سىۆۋەتتىن ئىۆز پېتىى سىاقلىنىپ        

  قىورالالرد مۇشۇ قەۋرىستانلىقتىكى باشقا قەۋرىلەردىن تا. قالغان بۇغداي چىققان
ياغاچ ئەسلاپالرد سەدەپ مارجاند تا  مارجاند ياغاچتىن ئويۇلغان ئادەم ھەيكىلى 
ۋە ھەر خىل ھايلانات سۆڭىكى قاتارلىق يۇقۇرى ئىلمىىي قىممەتىكە ئىىگە مەدەنىىي 

 .مۇيۇمالر قېزىلېلىندى
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يۇقۇرىىىدا تىلغىىا ئېلىنغىىاند ئىككىىى جەسىىەت ھەققىىىدىكى مەلۇمىىات دۇنيىىا       
ىلىكىنى ھەيران قالدۇرىدۇد چۈنكى ئۇد ئۇيغۇرالرنىڭ ئەسلى ئانا ماكىنىد جامائەتى

ئىرقىي كېلىپ چىقىشىد مەدەنىيىتى قاتارلىق جىددىي مەسىلىلەرگە قايىل قىالرلىق 
 .دەرىجىدە جاۋاب بېرىدۇ

يىىىل بىىۇرۇن ئۇيغىىۇر ئايىىال بىىىلەن بالىنىىىڭ لوپنىىۇر ئەتىراپىغىىا دەپىىىن   6412    
داتلىرىنىڭ ناھىىايىتى ئىىۇزاق تىىارىخىي دەۋردىىىن تارتىىىپ قىلىنىشىىى ئۇيغىىۇر ئەجىى

مىڭ يىلالر ئىلگىىرىد قۇرغىاقىىلىق  01شىنجاڭدا ياشاپ كەلگەنلىكىنى ۋە بۇندىن 
تۈپەيلىدىن بىر قىسىم ئۇيغىۇرالر ئىۆزىگە يىېقىن بولغىان ھىازىرقى ئىىكىىد تاشىقى 

پ بېرىىدىغان موڭغۇلغاد بايقال كۆلىنىىڭ بويلىرىغىا كۆچىۈپ بارغىانلىقىنى ئىسىپاتال
 .پوالتتەك پاكىي

لوپنۇر ئەتىراپىدىن تېپىلغان يا  ئايال بىلەن بالىنىڭ جەسىىتى ھەققىىدىكى       
بىىۇالر ھىىازىر ئىىاپتونۇم رايىىونىمىز ۋە مەملىىىكەت بويىىىمىىۇ ھىىازىرغىىە >مەلۇماتتىىا 

تېپىلغان ئەڭ بىۇرۇنقى جەسىەت ئۈلگىسىىۇ شىۇنداقال دۇنيىا بويىىىمىۇ ھىازىرغىىە 
ەدىمقىىىي جەسىىەتلەر ئىىىىىدە ئەڭ بىىۇرۇنقى جەسىىەت ئۈلگىسىىى بولىىۇپ تېپىلغىىان ق
 .دىيىلگەن <ھىساپلىنىدۇ

دۇنيا تارىخىنى ۋاراقالپ كۆرىدىغان بولساقد ھازىرغىىە دۇنيىادا مەدەنىىيەت        
ئەڭ بىىۇرۇن باشىىالنغان جىىاي دەپ ھىسىىاپلىنىلاتقان ئافرىقىىىدىكى نىىىل دەرياسىىى 

ئىىىىىدە ئەڭ قەدىمقىىىي ئېھىىرام دەپ ( امىىىداالرپر)ۋادىسىىىدىن تېپىلغىىان ئېھىىرامالر 
يىىىل بىىۇرۇن ياسىىالغان بولىىۇپد ئۇنىىىڭ ئىىىىىگە مىسىىىر  5511تونىىۇلغىنى بۇنىىدىن 

مانا شۇ جەسىەتلەر ھىارىزغىىە دۇنيىادا . پادىشاھلىرىنىڭ جەسىتى دەپىن قىلىنغان
لىېكىن لوپنىىۇردا . تېپىلغىان جەسىەتلەرنىڭ ئەڭ قەدىمقىسىى ھىسىاپلىنىپ كەلىگەن

شىۇنداق بولغانىداد دۇنيىا تىارىخىي . يىىل كونىا 903ان جەسىەت ئۇنىڭىدىن تېپىلغى
بۇندىن كېيىن دۇنيىادا مەدەنىىيەت ئەڭ بىۇرۇن باشىالنغان جىاي مىسىىردىكى نىىل 
دەرياسىىى بىىويلىرى ئەمەبد ئاسىىىيادىكى تىىارىم دەرياسىىى بىىويلىرى دەپ يېزىشىىقا 

 .تامامەن ھەقلىق
گىىۆر تىىى  >قىىىدىكى مەلۇماتتىىا يەنەيۇقۇرىىىدا تىلغىىا ئېلىنغىىان جەسىىەت ھەق       

ئەتىراپى ياغىاچالر بىىلەن  4. قىلىنىپ قېزىلغاند جەسەتلەر ئوڭدىسىغا ياتقۇزۇلغان
 .دىيىلگەن <توساپ قويۇلغاند گۆر ئۈستى ياغاچ تاختاي بىلەن يېپىلغان

بوۋىلىرىمىزنىىڭ شىۇ  -گۆر ئۈستىنىڭ ياغىاچ تاختىاي بىىلەن يېپىلىشىى ئاتىا       
ۆمىىۈر قىىورالد ھىىىچ بولمىغانىىدا قىىىس قىىورالالرنى ئىشىىلەتكەنلىكىدىن دەۋرلەردىىال ت
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چىىۈنكى ياغىىاچنى تىىا  قىىورال بىىىلەن چانىىاپ ياخيىىاي قىلغىلىىى . دېىىرەك بېرىىىدۇ
ئۇنى تۆمۈر پالتاد تۆمۈر ھەرە ياكى مىس پالتاد مىس ھەرە بىلەنال تاخياي . بولمايدۇ

 .ھالىتىگە كەلتۈر   مۇمكىن
لەن كېپەنلىنىشىد ياغاچ تاختايد چىغ سۆۋەت ۋە جەسەتنىڭ يۇڭ رەخي بى       

سىۆۋەت ئىىىىدە بۇغىىداينىڭ ساقلىنىشىى تىارىم ۋادىسىىىدا مەدەنىيەتنىىڭ ناھىىايىتى 
بوۋىلىرىمىزنىىىڭ دېھقىىانىىلىقد  -قەدىمقىىىي چىىاغالردىن تارتىىىپ باشىىلىنىپد ئاتىىا

 .چارۋىىىلىقد قول ھۈنەرۋەنىىلى  بىلەن شوغۇلالنغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ
خۇالسە قىلغانداد لوپنۇر ئەتىراپىدىن تېپىلغان جەسەتلەر ۋە باشقا بۇيۇمالر         

دۇنيىا مەدەنىيىتىنىىڭ ئىاچقۇچى تىارىم دەرياسىى تىۈزلەڭلىكى >تارىخىى مورگانىڭ 
ئاستىدا كۆمۈكلۈكتۇرد قاچىانكى بىۇ ئىاچقۇچ تېپىلىىدىكەند دۇنيىا مەدەنىيىتىنىىڭ 

 .وغرىلىقىنى ئىسپاتاليدۇدىگەن ھۆكۈمىنىڭ ت <سىرى مەلۇم بولغۇسىدۇر
توملىۇق  01ئەسىردە ياشىغان يۇنان ئالىمى پتولىومى ئۆزىنىىڭ  -3مىالدى          

نىاملىق ئەسىىرىدەد ھىازىرقى تىارىم دەرياسىى ۋادىسىىدىكى ئاساسىىي  <جۇغراپىيە>
يەرلىى  خەلقلەرنىىڭ ئۇيغىىۇر ئىكەنلىكىىد ئۇالرنىىڭ ھايىىات پائىالىيىتىد جەنىىۇبىي 

ھەققىىىدە خېلىىى تەپسىىىلى ( دەريىىالىرى -تىىاغ)شىىارائىتلىرى  شىىىنجاڭنىڭ تەبىئىىىي
 .مەلۇمات بەرگەن

ۋېىي يىلنامىسىىد >د <ۋېي يىلنامىسىد ئىگىز ھارۋىلىقالر ھەققىىدە قىسسىە>       
 -4باپلىرىىدىكى مەلۇماتالرغىا ئاساسىالنغانداد مىىالدى  <جۇجانالر ھەققىدە قىسسىە

نىڭ شەرىقى قىسمىدا ياشىايدىغاند ئەسىرنىڭ ئاخىرلىرىداد ھازىرقى تاشقى موڭغۇل
جۇجىانالر . ەردى***ياۋرۇپا تارىخىىلىرى ئاۋارالر دەپ ئاتايىدىغان جۇجىانالر بىا  

موڭغىۇل نەسىىلىگە مەنسىۈپ بولىۇپد بىىىرنەچىە ئەسىىر يەنىى مىالدىىىدىن  -مىانجۇ
ئەسىرگىىە ھون ئىمپىراتورلۇقىنىڭ تەركىلىىدە  -0ئەسىردىن مىالدى  -2بۇرۇنقى 

مانا شۇ جۇجان تۈركلىرىنىڭ خاقانى . د ئۇالر تۈركلەشكەن خەلق ئىدىتۇرغانلىقتىن
يىللىرىد تاشىقى موڭغۇلىدىكى ئۇيغىۇرالرنىد ئالتايىدىكى تىۈركلەرنى  -411مىالدى 

ئۇيغىۇرالر جۇجىان . بويسۇندۇرۇپد ئۇالرنىڭ كۈچى بىلەن تېخىمۇ قىۇدرەت تىاپتى
لىنغان بولساد ئالتايدىكى خاقانلىقىنىڭ قولىدا ھەربىي خىزمەت ئۆتەشكە مەجبۇر قى

چىۈنكى . تۈركلەر جوجانالر ئۈچۈن ھەربىي قورال ياساپ بېرىشكە مەجبۇر قىلىنغان
. ئالتاي تۈركلىرى مېتال ئېرىتىپ تۈرلىۈك ھەربىىي قىورالالرنى ياساشىقا ئۇسىتا ئىىدى

ئەينىى ۋاقىتتىكىى جۇجىان خاقانلىقىنىىڭ زىمىنىى غەربىتە ھىازىرقى قاراشىەھەرنىڭ 
ەرقتە چاۋشەننىڭ غەربىي قىسمىغىىەد شىمالدا تاشىقى موڭغۇلنىىڭ شىمالىغىىەد ش
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شىمالىغىىەد جەنۇپتا ئىىكى موڭغۇلنىڭ جەنۇبىغىىە سوزۇلغاند ئۇنىڭ پايتەختى 
 .ئۆلكىسىنىڭ جاڭيى ناھىيىسىنىڭ شىمالىدا ئىدى( كەڭسۇ)ھازىرقى گەنسۇ 

قىسمى بورىكلى  يىلىد تاشقى موڭغۇلدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ بىر -483مىالدى          
خانى ئاي ئوجر نىڭ يېتەكىىلىكىدە جۇجانالرغا قارشىى ( بوكلىكلەر)قەبىلىسىنىڭ 

قىىاراپ ( جۇڭغىىار ئويمانلىقىغىىا) ر پد شىىىنجاڭنىڭ شىىىمالىي قىسىىمىغا ***ئىسىىيان 
جوجىىان خاقىىانى تولىىۇن خىىان ۋە ئۇنىىىڭ تاغىسىىى ئايناغىىاي خىىانالر . كىىۆچكەن

غا كەلگەن بولسىمۇد لېكىن ئۇيغۇرالر تولۇن ئۇيغۇرالرنىڭ كەينىدىن قوغالپ شىنجاڭ
يىلىى شىىنجاڭغا كۆچىۈپ  -483مىالدى . خاقان بىلەن ئايناغاينى تارمار كەلتۈرگەن

ئىگىىز >كەلگەن ئۇيغۇرالر شۇ جايدىكى قېرىنداشىلىرى بىىلەن بىرلىشىىپد تارىختىا 
يىلىىدىن  -483)خىانلىقى دەپ نىام ئالغىان ئۇيغىۇر خىانلىقىنى  <高车 ھىارۋىلىقالر

يىل ھۆكۈم سىۈرگەن بىۇ خانلىقنىىڭ  59. قۇرغان( يىلىغىىە ھۆكۈم سۈرگەن -546
پايتەختى مانا  ئەتىراپىدا بولۇپد زىمىنى شىمالدا ئالتايد شەرقتە قۇمۇلد غەربتە 

بىۇ خىانلىق . ئىلى ۋادىسىد جەنۇپتا قاراشەھەرد لوپنۇر ئەتىراپلىرىغىىە سىوزۇلغان
جىىانالر بىىىلەند جەنۇبتىىا ئىىاق ھىىونالر ئىىۆزىگە چېگرىىىدا  بولغىىان شىىىمالدىكى جو

دائىىىم ئۇرۇشىىۇپ ( تىىىبەت خىىانلىقى)بىىىلەند لوپنىىۇر ئەتىراپىىىدا تىىاڭغۇتالر بىىىلەن 
 .تۇرغان
يىلى شىنجاڭغا  -483موڭغۇلىستاندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ بىر قىسمىنىڭ مىالدى        

كۆچىىۈپ كلىشىىى پەقەت ئىىۆز قېرىنداشىىلىرىنىڭ قوينىغىىاد ئانىىا ماكانىغىىا قايتىىىپ 
 .ېلىشتىنال ئىبارەتك

خۇالسىىە قىلغانىىىداد يۇقۇرىىىىدىكى پىىىاكىتالر ئۇيغۇرالرنىىىىڭ ئەڭ قەدىمقىىىى         
چىىاغالردىن تارتىىىپد شىىىنجاڭنىڭ ئەڭ ئاساسىىىي يەرلىىى  خەلقىىى ئىكەنلىكىنىىىد 
شىنجاڭنىڭ ئەزەلدىن ئۇيغۇرالرنىڭ ئانا ماكانى ئىكەنلىكىنىد ئونمىڭ يىلالر بۇرۇن 

ۈپەيلىدىند ئۇيغۇرالرنىىڭ بىىر قىسىمى ھىازىرقى تاشىقى يۈز بەرگەن قۇرغاقىىلىق ت
موڭغۇلدىكى ئورخۇند سىلىگا دەرياسى ۋادىلىرىغاد بايقال كۆلى ئەتىراپىغا كۆچۈپ 
بېرىپ ماكانالشقان بولسىمۇد تۈرلىۈك تەبىئىىيد ئىجتىمىائىيد سىياسىىي سىەۋەپلەر 

ا قايتىپ كېلىىپد ئۆز قېرىنداشلى  قوينىغاد ئانا ماكانىغ__ تۈپەيلىدىند شىنجاڭغا 
د تەڭىىرى تىىاغ ئېتەكلىىىرىد ھەتتىىا (ھىىازىرقى قازاقىسىىتانغىىە)ئايتىىايد يەتىىتە سىىۇ 

كوئىنلىىىىون بىىىىاغرىغىىەد دۇڭخىىىىۇاڭد چىليەنشىىىىەند گەنسىىىىۇ ئەتىراپلىىىىىرىغىىە 
ئەسىىردەد  -8. ماكانالشقانلىقىنى تولۇق ۋە قايىل قىالرلىق ھالدا ئىسپاتالپ بېرىدۇ

تىىاال  -تاشىىقى ئىىۇرۇ  -ي ئىىاپەتد ئىىكىىىىئىىىئورخىىۇن ئۇيغىىۇر دتلىتىنىىىڭ تەب
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سەۋەبىدىن پايتەختنى ئىدىقۇتقا كۆچۈرگەنلى  توغرىسىدىكى پاكىتنى قوشقانداد بۇ 
 .ئىسپاتنى تېخىمۇ ز ر ئاساب بىلەن تەمىنلەيدۇ

دىمەك ئۇيغۇرالر قەدىمقىي دەۋرلەردە ئەنە شۇنداق كەڭ زىمىننى ئۆز ئىىىگە ئالغان 
 . ىئالتۇن دىياردا ياشىغان ئىد

 
 ئۇيغۇر تىلى

 
ۋەتىنىمىز كۆپ مىللەتلى  مەملىكەت بولغىنى ئۈچىۈند تىىل سىستېمىسىىمۇ    

زاڭىزۇ تىىل سىستېمىسىىد ئالتىاي  -كونكىرت قىلىپ ئېيتقانداد خەنىزۇ. خىلى كۆپ
ئاسىىىيا تىىىل سىستېمىسىىىد جەنىىۇبىي ئاسىىىيا تىىىل  -تىىىل سىستېمىسىىىد ئاۋسىىتر 

ىسىىى قاتىىىارلىق بە  خىىىل تىىىىل ياۋرۇپىىىا تىىىل سىستېم -سىستېمىسىىىد ھىنىىدى
خىلدىن كۆپرەك تىلدا سۆزلىشىىدىغان مىلىلەت ۋە خەلىق  81سىستېمىسىغا مەنسۈپ 

 .ياشايدۇ
ئالتاي تىللىرى سىستېمىسىى ناھىايىتى چىوڭ تىىل سىستېمىسىىد ئىۇ تىۈركىي        

توڭگىوب تىلىىى تۈركىىۈمى ۋە  -تىلىالر تۈركىىۈمىد موڭغىىۇل تىلىى تۈركىىۈمىد مىىانجۇ
شۇنداقال بۇ تىل سىستېمىسى . تىلى تۈركۈمىنى ئۆز ئىىىگە ئالىدۇچاۋشيەند ياپون 

فىن ۋە سامودى تىللىرى تۈركۈمىنى ئۆز -ىل سىستېمىسىغا كىرىدىغان ئوگۇرئورال ت
ئالتىاي تىللىىرى سىستېمىسىىنى تەشىكىل -ئالغىان ھالىدا تېخىمىۇ ز ر ئىورال ئىىىگە
ىغان مىللەتلەرنىىىڭ ھىىازىر دۇنيىىادا مۇشىىۇ تىىىل سىستېمىسىىىدا سۆزلىشىىىد. قىلىىىدۇ

مىليون ئەتىراپىدا بولۇپد ئۇالر ئاساسىەن ئاسىىيا  311ئومۇمىي نوپۇسى تەخمىنەن 
ئۇيغىۇر تىلىى ئۆزبېى د قىازاقد . ۋە ياۋرۇپانىڭ شەرىقى شىمالىي قىسمىدا ياشىايدۇ

قىرغىزد تاتارد يوغۇرد ساالد نوغايد تۈركمەند تۈركد ئەزەربەيجاند باشقىرتد قارا 
تۇخىىارد خاكىىابد چىىۇۋا د يىىاقۇتد قىىارايىمد قاراچىىايد شىىورد  قالپىىاقد قومىىىقد

ئاباقاند تىلىل تد توراد قۇندۇمد كوماندىد قويبىولد كورىى د سىۇيۇتد سىاغايد 
باراباد قاچاد لىبىىد قاتىارلىق تىلىالر بىىلەن بىىر قاتىاردا تىۈركىي تىلىالر تۈركىۈمىگە 

الر تارمىقىغا مەنسۈپ مەنسۈپ بولۇپد تۈركىي تىلالر تۈركۈمىنىڭ شەرىقى تۈركىي تىل
 .بىر خىل تىل

دەۋرگە  6دۇنيا تۈركشۇناب ئالىملىرى تۈركىي تىلالر شەكىللىنىش تارىخىنى مۇنداق 
 :بۆلىدۇ
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ئالىمالرنىىىڭ ئىلمىىىي . بۇنىىىڭ يىىىل ھىسىىاۋى ئېنىىىق ئەمەب: ئالتىىاي دەۋرى (1)
 .الىدۇپەرىزىىەد مىالدىدىن بۇرۇنقى خېلى ئۇزاق بىر تارىخىي دەۋرنى ئۆز ئىىىگە ئ

ئەسىىىرگىىە  -2ئەسىىىردىن مىىىالدى  -5مىالدىىىدىن بىىۇرۇنقى : ھىىون دەۋرى (2)
 .ۋاقىتنى ئۆز ئىىىگە ئالىدۇ

ئەسىرگىىە ۋاقىتنىى ئىۆز  -01ئەسىردىن  -5مىالدى : قەدىمقى تۈركىي دەۋرى (3)
 .ئىىىگە ئالىدۇ

ىن يەنى تۈركىي تىلالرنىڭ تەرەققى قىلىىپ بىىر بىرىىد: ئوتتۇرا تۈركىي دەۋرى (4)
 -01پەرق قىلىىىىپد ئىىىايرىم شەكىللىنىشىىىكە باشىىىلىغان دەۋرى بولىىىۇپد مىىىىالدى 

 .ئەسىرگىىە ۋاقىتنى ئۆز ئىىىگە ئالىدۇ -05ئەسىردىن 
تىۈركىي خەلقلەرنىىڭ تىلىى شىەكىللىنىپد مۇسىتەقىل : يېڭىى تىۈركىي دەۋرى (5)

 ئەسىرگىىە -31ئەسىردىن  -05تەرەققى قىلىشقا باشلىغان دەۋرى بولۇپد مىالدى 
 .ۋاقىتنى ئۆز ئىىىگە ئالىدۇ

. بۇ ئۆكتەبىر سوتسىيالىستى  ئىنقىالبى دەۋرىدىن باشىلىنىدۇ: ئەڭ يېڭى دەۋر (6)
يۇقۇرىدىكى ئىز بىلەن ئۇيغۇر تىلىنى تەكشۈرگەندەد تۆۋەندىكى جەرياننى كۆرگىلى 

 :بولىدۇ
 
گۇرۇپپىسىى بىىلەن موڭغىۇلد ( سىىيانپىي)توڭگىوب  -ئالتاي دەۋرىدەد مانجۇ (1)

تىىىۈركىي تىىىىل گۇرۇپپىسىىىى ئايرىلىىىىپد مۇسىىىتەقىل ئىككىىىى تىىىىل گۇرۇپپىسىىىى 
بۇنىڭ ئىىىىدىكى موڭغىۇلد تىۈركىي تىىل گۇرۇپپىسىىنى . شەكىللىنىشكە باشلىغان

تەكشۈرگەندەد موڭغۇل تىلىدىن تىۈركىي قەبىلىلىرىنىىڭ تىلىمىۇ ئايرىلىىپ چىقىىپ 
ەڭ ئالىدى بىىلەن موڭغۇلد تۈركىي تىل گۇرۇپپىسىىدىن ئ. شەكىللىنىشكە باشلىغان

ئايرىلىىىپ چىقىىىپ شەكىللىنىشىىكە باشىىلىغان تىىىل ئۇيغىىۇر قەبىلىلىرىىىدىن ئوگىىور 
كېيىنىىرەك . الرنىىىڭ تىلىىى( سىىاراغۇر)د سىىاراگور (قوتتىىاغور)د قوتورغىىور (ئوغىىۇر)

 .ئۇيغۇرالرنىڭ تىلى شەكىللىنىشكە باشلىغان
رىلىشىىپ بىىرى بىىلەن ئا -ھون دەۋرىىدەد تىۈركىي قەبىلىىلەر ئىۇزاققىىە بىىر (2)

پۈتىىۈن ئۇيغىىۇر قەبىلىلىىىرى ۋە : تىىىل گۇرۇپپىسىىىنى شىىەكىللەند ردى 2ياشىىاپد 
ئۇالرنىڭ نەسىللىرى بىرلىشىپ قارلۇقد ئوغۇر تىلى گۇرۇپپىسىنى شەكىللەند ردىۇ 

 .ئوغۇر تىلى گۇرۇپپىسى شەكىللەندىۇ قىپىاق تىلى گۇرۇپپىسى شەكىللەندى
 2ئەسىرگىىە تۆۋەندىكى  -01دىن ئەسىر -5قەدىمقى تۈركىي دەۋرىدە يەنى  (3)

ئەسىرگىىە بولغىان  -8ئەسىردىن  -5)توكيو دەۋرى : دەۋرنى بېشىدىن كەچۈردى
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 ⑿ۇ (ئەسىىرگىىە -9ئەسىردىن  -8: ۇ قەدىمقى ئۇيغۇر دەۋرى(كۆك تۈرك دەۋرى
 .)ئەسىرگىىە -01ئەسىردىن  -9: )قەدىمقى قىرغىز دەۋرى

ئەسىىرگىىە ۋاقىتنىى ئىۆز  -05ن ئەسىىردى -01. ئوتتۇرا تىۈركىي دەۋرى  (4)
ئىىىگە ئالغاند تۈركىي تىلالر رەسمىي شىەكىللىنىپد تەرەققىى قىلىىش باسىقۇچىغا 
كىرگەن بۇ دەۋر سىياسىي كۈچلەر نۇقتىسىدىن ئېيتقانداد مۇنداق ئىككىى دەۋرنىى 

 ⑿ۇ (ئەسىىىرگىىە -03ئەسىىىردىن  -01)قاراخىىانىالر دەۋرى : ئىىۆز ئىىىىىگە ئالىىىدۇ
ئەسىردەد قۇدرەت تاپقان -10 ن ۋە ئۇنىڭ ئەۋالدلىرىنىڭ دەۋرىموڭغۇل چىڭگىزخا

ياغما قەبىلىلەر ئىتتىپىاقىنى ئاسىاب قىلىىپ ئالىدىن باالسىاغۇند كېىيىن قەشىقەرنى 
قاراخىىانىالر پۈتىىۈن . مەركەز قىلغىىان ھالىىدا كۈچلىىۈك قاراخىىانىالر دتلىتىىى قۇرۇلىىدى

تەۋە بولغىىان غەربتىكىىى غىىا ( ئىىىرانلىقالر)مىىاۋرائۇننەھرى ۋادىسىىىنى ۋە سىىامانىالر 
ئىۇ ئۇششىاق فېئىودال ئۇيغىۇر . بۇخاراد سەمەرقەنتلەرنىمۇ ئىۆز ئىلكىىگە كىرگىۈزدى

ئەسىردە ئىسالم دىنىنىى  -01خانلىقلىرىنى ۋە ئامۇ دەرياسىنىڭ ئوتتۇرا ئېقىمدىكى 
. قوبۇل قىلغان مەدەنىيەتلى  تۈركىي ۋە ئىران خەلقلىرىنىمۇ ئۆزىگە بويسۇندۇردى

ئوتتۇرا ئاسىيادىكى تىۈركىي ئەدەبىىي تىىل ئىككىى مەركەزنىى ئاسىاب بۇ مەزگىلدە 
 :قىلغان خاراكتىرگە ئىگە ئىدى

 
بىۇ تىىل . ئۇيغىۇر تىلىى__ بولىۇپد بىۇ قىارلۇق( خاقانىيە تىلى)خاقانىالر تىلى  (1

پۈتىىۈن غەربىىىي ۋە شىىەرىقى ئاسىىىيادا ئەدەبىىىي تىلنىىىڭ شەكىللىنىشىىىگە تەسىىىر 
 .كۆرسەتكەن

__ بۇ تىل قاراخانىالرنىڭ ئەدەبىي تىلى بولغان قىارلۇق. زىم تىلىخارا__ قارلۇق (2
تەسىىىرىدە مەيىىدانغا كەلىىگەن بولىىۇپد خىىارازىم ( خاقىىانىيە تىلىىى)ئۇيغىىۇر تىلىىى 

موڭغىۇل ئىستىالسىىدىن . ئوبالستىدا موڭغۇل ئىستىالسىغىىە ئۈلگە بولۇپ كەلىگەن
 <لتۇن ئىوردائىا> (پۇقراسىى)كېىيىن خىارازىمنى مەركەز قىلغىان جىۇجى ئۇلۇسىى 

ئەدەبىىىي تىلىنىىىڭ شەكىللىنىشىىىگە ۋە چاغاتىىاي ئۇلۇسىىىنىڭ غەربىىىي قىسىىمىنىڭ 
لېكىن بۇالرنىڭ ھەممىسى يېزىىق . ئەدەبىي تىلىنىڭ شەكىللىنىشىگە ئاساب سالدى

. جەھەتتىن قەدىمقى ئۇيغۇر ئېلىپبەسىىنىد قىسىمەن ئەرەب ئېلىپبەسىىنى ئىلەتتىى
يۇقۇرقىالر . ئۇيغۇر تىلىنى ئىشلەتتى__ دا قارلۇقئەمما يازما ئەدەبىي يادىكارلىكلىرى

 .ئۇيغۇر تىلىنىڭ شەكىللىنىشىنىڭ قىسقىىە جەريانىدۇر
. ئەسىىر بىۇرۇنال ھىون ئىتتىپاقىغىا كىىرگەن 2ئۇيغۇر قەبىلىلىرى مىالدىدىن        

ھىىون ئىتتىپاقىنىىىڭ ئاساسىىىي گەۋدىسىىىنى تەشىىكىل قىلغىىۇچى قىىارلۇق قەبىلىسىىى 
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 <خاقانىيە تىلى>لىنى شەكىللەند ر پد قاراخانىالر دتلىتىنىڭ ئۇيغۇر تى__ قارلۇق
نىڭ ئاساسىنى ياراتقان ھەمدە ئوتتۇرا ئاسىيادا شەرق ۋە غەرب ئەدەبىي تىللىرىنىى 

ئەڭ ئاخىرى يېڭى زامىان ئۇيغىۇر تىلىى ۋە ئۆزبېى  تىللىرىنىىڭ . شەكىللەند رگەن
ىڭمىۇ ئاساسىىي دىىگەن ئۇيغىۇر تىلىى ھىون تىلىن__ ئاساسىي بولۇپ قالغان قارلۇق

 .ھۆكۈمگە ئېلىپ كېلىدۇ
تارىخىي پاكىتالرغا ئاساسىالنغانداد ئۇيغىۇر ئەجىداتلىرىنىڭ بىىر قىسىمى ئەڭ        

قەدىمىي چاغالردا ھازىرقى تاشقى موڭغۇلنىڭ ئورخۇند توغال دەريىالىرى ۋادىسىىدا 
دەپ < خىۇن>مانىا شىۇالرنىڭ ئورخىۇن دەرياسىىنىڭ . ياشىغانلىقى ناھايىتى ئېنىق

ئاتىلىدىغان بىر تارمىقىنىىڭ بويىىدا ياشىىغانلىرى ئىۆزلىرىنى ئاشىۇ دەريانىىڭ نىامى 
سىۆزى ئەنە شىۇ «ھون«بەزى تۈركشۇناسالر . دەپ ئاتاشقان ئىكەن <خۇن>بىلەن 

يەنە شىىۇنىمۇ ئېيتىىىپ ئۆتىىۈ  . سىىۆزىدىن كېلىىىپ چىققىىان دىيىشىىىدۇ« خىىۇن«
ىمقىى چىاغالردا شىامان دىنىغىا الزىمكىد ھازىرقى تۈركشۇناسالرنىڭ بىر قىسمى قەد

 «كىۈن«بوۋىلىرىنىڭ بىر قىسمى ئىۆزلىرىنى -اد قىلىدىغان ئۇيغۇرالرنىڭ ئاتائېتىق
چۈنكى شىامان دىنىى كىۆپ خۇدالىىق دىىن بولىۇپد ئۇنىڭىدا كىۈن . دەپ ئاتاشقان

تەڭرىسى ئاساسلىق تەڭرى ئىدىد ئۇنىڭغا ئېتىقاد قىلىش ناھايىتى مىۇھىم ئورۇنىدا 
. سىۆزىدىن كېلىىپ چىققىان دىيىشىىدۇ«كىۈن«سىۆزى ئەنە شىۇ « ھون«. تۇراتتى

قانداق بولمىسۇند يۇقۇرىدا تىلغىا ئېلىنغىان ئىككىى خىىل ھۆكۈمنىىڭ بىىرى تىوغرا 
 .دىگەن نامنىڭ كېلىپ چىقىشىنى ئىسپاتلىغىلى بولىدۇ «ھون «دىيىلگەندىمۇد

رنىىڭ تىلىى ھازىرقى زامان تۈركولوگلىرى ئۆز تەتقىقاتلىرىىدا ئەنە شىۇ ھونال        
شىىۇ نەرسىىە ئېھتىمالغىىا ناھىىايىتى . ئۇيغۇرالرنىىىڭ تىلىىى ئىگەنلىكىنىىى ئىسىىپاتلىماقتا

دىىگەن ئىبىىارىنى زادى « ھىون تىلىىى«يېقىنكىىد تىىل تارىخنىىىڭ شەكىللىنىشىىدە 
ئەكسىىە ئۇنىىڭ ئىتتىپاقىنىىڭ ئەڭ ئاساسىىي گەۋدىسىىنى تەشىكىل . ئۇچراتمايمىز

ئۇيغىۇرالر ۋە ئۇنىىڭ قەبىلىلىرىنىىڭ تىىل قىلغاند ئۇنىڭ قان قېرىندىشى بولغىان 
تارىخىنىڭ شەكىللىنىشى ۋە ئۇنىڭ بۇ جەريانىدا تۇتقىان ئىورنىد ر لىى توغرىسىىدا 

 .يېتەرلى  پاكىتالرنى تاپااليمىز
خۇالسە قىلغانداد ئۇيغۇر تىلى ئالتاي تىللىرى سىستېمىسىنىڭ شەرىقى تۈرك         

ا ئىگە تىىل بولىۇپد ھەر قايسىى تىارىخىي تىلى قارمىقىدىكى ناھايىتى ئۇزۇن تارىخق
نەچىىە مىىڭ . دەۋرلەردىن بېرى تەرەققى قىلىپد مۇكەممەللىشىپد بېيىپ كەلىدى

يىللىىق تىىارىخىي تەرەققىيىىات جەريانىىىداد تىلنىىڭ فونېتىكىىا سىستېمىسىىىد لىىۇغەت 
تەركىىىلى ھەم گىراممىىاتىكىلىق قۇرۇلىشىىىدا كىىۆپلىگەن يېڭىلىىىنىشد تولىىۇقلىنىشد 



 www.kitaphumar.com                                  كىتاپخۇمار بىلوگى 

~ 71 ~ 
 

بارلىققا كەلگەن بولسىمۇد لىېكىن بىۇ تىلنىىڭ ئاساسىىي گەۋدىسىى ۋە قېلىپلىشىش 
خۇسۇسىيەتلىرى ئۇزاق تارىخىي د لقۇنالرنى يېرىپ ئۆتۈپد ئۆزىنىىڭ ياراتقۇچىسىى 

زاماننىڭ ئۆتىشى بىلەن ئىپادىلە  ئۈنۈمى . بىلەن بىللە ساقلىنىپ تەرەققى قىلدى
نىىكەد ئەڭ مۇرەككەپد ئەڭ ئۆسۈپد شەيئىلەر تەرەققىياتىنىڭ ئەڭ نازۇكد ئەڭ ئى

چوڭقىىۇر جەريىىانلىرىنى تولىىۇق ئىپىىادىلەپ بېرەلەيىىدىغان نەپىىىسد پاسىىاھەتلى  
د باي تىلغا ئايلىنىپد دۇنيادىكى تارىخىي ئەڭ كوناد لۇغەت تەركىلى (سەنئەتلى )

بىىىر قەدەر بىىاي تىلالرنىىىڭ بىىىرى بولىىۇپ قالىىدىد ئۇلىىۇغ ئۇيغىىۇر ئىىالىمى مەھمىىۇد 
 . بۇنىڭ جانلىق پاكىتى< تۈركىي تىلالر دىلانى>سىرى قەشقەرىنىڭ ئۆلمە  ئە

تۆۋەنىىدە يېزىلغىىانلىرى پەقەت شەخسىىەن چۈشىىەنىىلىرىمگىال ۋەكىللىىى  قىلىىىدۇد 
پىكىرلىرنىى ئايىماسىلىقىنى -خاتالىقالرنىڭ بولۇشى تەبئىد تورداشالرنىڭ تەنقىىدى

 !سورايمەن
د بۇنىڭغا ئائىلە تەسىرى ساۋادىم چىقىشى بىلەن تارىخقا قىزىقىپتىمەن:ئىالۋە      

مىھمانخانىا ئىۆيىمىزدە بىىر كىارۋات بولىىدىغاند قىلىىن . ئاساسى ر ل بولغان ئىىدى
يىزىلغىىان شىىىنجاڭ مائارىىىپ ’ مەجبىىۇرى‘يىغىلغىىان يوتقانالرنىىىڭ ئاسىىتىغا ئاپىىام 

چىىاغلىرىم بولسىىا ( 0989~)يىللىقتىكىىى -3ئىھتېمىىال . ژۇرنىىاللىرى بىىار ئىكەنتىىۇق
گەرچە . ەن ژۇرنىالالر شىۇنداق قىزىقىشىىمنى قوزغىاپ قويىدىئاشۇ كۆمىۈلگ  كېرەكد

پەقەت بىىىر مائارىىىپ ژۇرنىلىىى بولسىىىمۇ ئەينىىى ۋاقىتتىىا تىىارىخ توغۇرلىىۇق ماقىىالىلەر 
ئۇيغىۇر يىزىقلىىرى ھەققىىدىكى بىىر ماقالىىدىن ئورخىۇند . شۇنداق كۆپ يىزىالتتى

نالر ئىىاتلىق ھىىو. قەدىمقىىى ئۇيغىىۇر ۋە چاغاتىىاي يىزىقلىرىنىىى ئۈگىنىلالغىىان ئىىىدىم
بىىر   ئەجدادلىرىمىزنىڭ ئات تۇياقلىرى مەن بىلمەيدىغان يەرلەرگىىە بارغانلىقىنىد

يىايالق ھايىاتى ( ھىازىرقى چىلىيەنشىەند گەنسىۇدا)شائىرنىڭ تېلەن تاغلىرىىدىكى 
ئورخىۇن يىزىقىى مىنىى ئىۆزىگە شىۇنداق . ھەققىدىكى شىئېرلىرىنى ئوقۇغان ئىىدىم

غارايىباتالر -ىمدە ئاڭلىغان چۆچەكلەردىكى ئاجايىپجەلىپ قىلغان ئىدىكىد كىىىك
شىۇنىڭدىن باشىالپ . شۇ خەت شەكىللەرگە سىىڭىپ كەتكەنىدەك بىلىىنگەن ئىىدى

ئالىي مەكىتەپكىىە تىارىخ مەركەزلىى  قىزىقىشىىم بولىوپ قالىدىد تىارىخ قىزىقىشىى 
 ئۇيغۇر تارىخى ھەققىىدە خىلىى. تەسىرىدە جۇغراپىيەگىمۇ شۇنداق قىزىقىپ قالدىم

كىىۆپ كىتىىابالرنى ئوقۇشىىقا مىىۇۋەپپەق بولىىدۇمد خىتىىاي تارىخىىلىرىىىدىن تارتىىىپ 
ئۆزىمىزنىىىڭ تىىارىخىىلىرىغىىەد بارتولىىد دىىىن مىللارىىىدقىىە ئەسىىەرلىرى بىىىلەن 

تارىخ مۇنبىرىدە ئۈچ   Allempires.comشۇ ئوقۇغانلىرىم بويىىە. تونۇشقان بولدۇم
شىقان بىوپتىمەند ئەمىدىلىكتە ئىۆز تارتىشىالرغا قاتنا-يىلىە تارىخ ھەققىىدە تىاال 
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كەسىپىمنىڭ مىۇھىملىقى ئارتقانسىىىرى بىۇ ھەقىتە يەنە كاپشىىىپ يۈر شىنى مۇۋاپىىىق 
كۆرمىىدىم ھەم بىىۇ يەردە ئىۆز چۈشىىەنىىلىرىمدىن بىىىر خۇالسىە چىقارغىىان ھىسىىابتا 

 .چىكىي ئۇرۇشنى اليىق تاپتىم
نىڭ جىىاۋابى يىىۇرتىمىزدا قاچانىىدىن تارتىىىپ ئىنسىىان ياشىىىغان دىىىگەن سىىۇئال      

مىىڭ  08بۇرۇن بىز ئاتۇشتىن تېپىلغان بۇنىڭىدىن . داۋاملىق يىڭلىنىپ تۇرۇللاتىدۇ
يېڭىى بىىر تەتقىقىات نەتىجىسىىدە . يىل ئىلگىركى ئاتۇ  ئادىمىنى مىسالغا ئاالتتۇق

مىىىڭ يىىىل بىىۇرۇن ياشىىىغان ئىتنىىىڭ  22ئالتىىاي تاغلىرىىىدىن تېپىلغىىان بۇنىڭىىدىن 
ئىي ئادەتتە بۆرىنىىڭ ئىنسىانالر تەرىپىىدىن نەچىىە [. 0]نەتىجىسى ئېالن قىلىندى

ئەۋالت كۆند ر لۈشىى تەرىپىىدىن بارلىققىا كەلىىگەن دەپ قارىلىىدۇد دېىمەك ئالتىىاي 
مىىىڭ  22تاغلىرىىىدا چىىارۋىىىلىق بىىىلەن شىىۇغۇلالنغان ئىنسىىانالرنىڭ پائىىالىيىتىنى 

 .يىلدىنمۇ ئۇزاققا سۈر شكە ھەقلىقمىز
بىىر قەدەر كەڭ قوبىۇل . نىسى تازا ئىنىىق ئەمەبئۇيغۇر سۆزىنىڭ ئەسلى مە       

دىىىگەن سىىۆزدىن كىلىىىپ چىققىىاند “ ئۇيۇغىىۇر”قىلىنغىىان ئىنىقلىمىىىدا بىىۇ سىىۆزنى 
ئۇيغۇر سۆزى . ئۇيۇشماقد ئىتتىپاقالشماق دېگەن مەنىلەرنى بىلد رىدۇ دەپ قارايدۇ

دىقىقەت . ئەڭ دەسلىپىدە قەبىلە يىاكى قەبىىلە ئىتتىپىاقى ئىسىمى بىىلەن كەلىگەن
قىلىشقا ئەرزىيدىغان بىر نۇقتاد بىز مىللەت نىامى ئورنىىدا ئىشىلىتىلاتقان بۈگىۈنكى 

ئەسىرلەردە ئوتتۇرغا چىققىان قەبىلىنىىڭ -8كۈندىكى ئۇيغۇر سۆزى ھەرگىز پەقەت 
كېيىنكى ئەۋالتلىرىنىال كۆرسەتمەستىند بەلكى شۇ قەبىىلە نىامىنى يىادرۇ قىلغىاند 

ئۇيغۇر مەدەنىيەت قاتلىمىغا سىڭگەن نۇرغۇن ئەسىرلەردىن بۇيان ھازرقى كۈندىكى 
ياۋرۇپىىا تىىىل سېستىمىسىىىدىكى -ھىنىىدى: مىسىىالەن)تىىۈركى ۋە تىىۈركى بولمىغىىان 

يەنى بۈگۈنكى كۈندىكى ئۇيغۇر سۆزىنىڭ . قەۋىملەرنى ئۆز ئىىىگە ئالىدۇ( قەۋىملەر
ئەسىرلەردىكى ئۇيغۇر سۆزىدىن كۆپ چوڭد تېخىمۇ كۆپ مەزمۇننى ئىۆز -8مەنىسى 

 .ىگە ئالىدۇئىى
دۇنيادىكى مىللەتلەر ئىىىدە ئۇيغىۇردەك قىنىى مىۇرەككەپ مىلىلەت بولمىسىا        
. 0ئورتىاق ئەجىداد ئىىزى تىپلىىرىد )بۇنى دۇنيىا مىللەتلىىرى ھىاپلوگرۇپ . كىرەك
ئىىۇ خەرىتىىىدىن بىىىز ئۇيغىىۇرالردا [. 3]خەرىتىسىىىدىن كۆرۋىلىشىىقا بولىىىدۇ( خەرىىىتە

ى بارلىقىنىد شىۇنداقال مۇڭغۇللۇئىىد تىپىنىمىۇ ئىاز ر شەن نىسبەتتە كاۋكاز قان تىپ
سىرىق ئىرق ۋەكىللىكىدىكى شەرقى % 011ئەگەر بىز . بولمىغان نىسبەتتە كۆرىمىز

غەربى /ئاق ئىرققا ۋەكىل بولغان شىمالى% 011ئاسىيا تىنىچ ئوكيان قىرغاقلىرىدىن 
پ ماڭىىدىغان بىويال( يىاي)ياۋرۇپا ئاتالنتىى  ئوكيىان قىرغىاقلىرىغىىە بىىر سىىزىق 
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بولسىىاقد بىىۇ مۇسىىاپىدە ئىىىرق ئۆزىگىرىشىىىنىڭ ناھىىايتىمۇ سىىىلىق گرادېيىنتىنىىى 
مەركىىىزى ئاسىىىيادا ياشىىىغۇچى ئۇيغىىۇرالر بىىۇ ئىىىرق   .كىىۆرىمىز  (تەدرىجىلىكىنىىى)

گرادېينتىنىڭ دەل ئوتتۇرسىغا جايالشقاند شۇڭالشقىمۇ مەلىۇم بىىر خىىل چىراينىى 
بىزدە ئاق ئىرقمۇ . ىرىش مۇمكىن بولماي قالغانئۇيغۇر مىللىتىگە ۋەكىل قىلىپ چىق

سېرىق ئىرقمۇ بارد بۇ يەردە ئەڭ باشتا بىز قايسى ئىرققا مەنسۇپ دىىگەن سىۇئالغا 
ئالمىاب ئىىنىقال قىلىىپ .بۇ سۇئالغا ت. جاۋاب بىرىشنىڭ ئەھمىيىتى بولمىسا كېرەك

مەلۇم كۆلەمدە ئەگەر بىز ئوتتۇرا ئەسىرلەردىن كىيىن . ئاق ئىرق دەپ جاۋاب بىرىدۇ
ئاسسىمىلياتسىىىيە قىلىىلەتكەن قىتىىاند مۇڭغىىۇلالرنى كىىۆزدە تۇتسىىاق بەلكىىىم تىىوغرا 

ئالمىىاب ئەپەنىىدىنىڭ ئاساسىىلىرىدىن بىىىرى بەزى ھىىون .ت. بولۇشىىى ھەم مىىۇمكىن
شاھزادىلىرى دەپ بېكىتىلگەن جەسەتلەرگە ئاساسەن ئاساسىى ئەجىدادلىرىمىزدىن 

لىكىىىن گىرمىىانيەدىن تىپىلغىىان ھىىون . بىىىرى بولغىىان ھىىونالر ئىىاق ئىىىرق دەيىىدۇ
ئىۇالرنى تىپىى  سىېرىق ئىىرق [ 2]جەسەتلىرىنىڭ ئەسىلىگە كەلتىۈر لگەن شىەكلى 

يەنە ياۋرۇپا تارىخىىلىرى ھونالرنى بىر ئېتنى  گۇرۇپپىا ئەمەب . قاتارىغا چىقىرىدۇ
بەلكىىىى سىياسىىىى مۇددىئاسىىىى بىرلەشىىىكەن يىىىايالق قەبىلىىىىلەر ئىتتىپىىىاقى دەپ 

ڭا بىىىۇ ھەقىىىتە ئالىىىدىراپ ھۆكىىىۈم چىقىىىىرىش قىيىنىىىدەك شىىىۇ. چۈشىىىەند رىدۇ
تۇرپاندىكى مىڭ ئىۆيلەردە سىىزىلغان رەسىىملەردە قىزىىل چىاچلىق كىۆك   .تۇرىدۇ

كۆزلىىۈك ھەم قىىارا چىىىاچ قىىارا كۆزلىىۈك كىشىىىىلەرنىڭ بولۇشىىى بىزدىكىىى ئىرقىىىى 
ئاق ئىىرق . مۇرەككەپلىكنىڭ شۇ زامانالردىمۇ بارلىقىنى بىلد ر پ تۇرغاندەك قىلىدۇ

ىىىلەن سىىېرىق ئىرقنىىىڭ جۇغراپىيەلىىى  چىگرىسىىىغا جايالشىىقان ئۇيغىىۇرالر بەلكىىى ب
ئۇيغۇرالرنىىڭ گىېن . قەدىمدىن تارتىپال شىۇنداق ئىارغۇن ئىىرق تىپىدىنىدۇر بەلكىى
( ياۋرۇپىىا)كاۋكىىاز % 61تۈز لمىسىىى ھەققىىىدىكى ئەڭ يېڭىىى بىىىر تەتقىقاتتىىا بىزنىىى 

تەتقىقاتنىىڭ ئەڭ مىۇھىم بىىر  بۇ. موڭغوللۇئىد ئىرقى دەپ بىكىتكەن% 41ئىرقىد 
يىلىىالر ئىلگىىىىرىال  3911دە  3011خۇالسىسىىىد بىىۇ خىىىىل ئارلىشىىىش بۇنىڭىىىدىن 

بۇ بۈگۈنكى ئۇيغۇر مىللەت قان تەركىبىنىڭ ناھىايتى ئىۇزاق تىارىختىال [ . 4]بولغان
مەيلى قانداقال دەيلىد ئۇيغۇرلىۇقنى . مۇرەككەپلىشىشكە باشلىغانلىقىنى بىلد رىدۇ

 .ىن بەلگىلەشنى توغرا تاپمىدىمئىرقى نۇقتىد
بۇنى ئابدۇشىۈكۈر ! تەبئىكى ئېتنى  تەركىبىمىزمۇ ئوخشاشال بىر ئارالشما تىپ      

ئۇيغۇرالرنىىىڭ ھىىازىرقى ئېتنىىى  قاتلىمىغىىا كىىىرگەن پۈتىىۈن —-مىىۇھەممەدئىمىن 
د سىوغدىد (تىوخرى)تىۇران قەبىلىلىىرى ۋە ئۇالرنىىڭ توخىار-مەركىزى ئاسىيا ساك

ئەۋالدلىرى شەرتىسىز ھالدا ئۇيغۇر ئېتنى  تۈركۈمى بويىىە مۇھاكىمە ھون قاتارلىق 
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ئىپوسىىنى ” ئوغۇزنىامە“دىمەككىمىۇ مەيلىى . دەپ يازىىدۇ—-[5]قىلىنىشى كېىرەك
ئوقۇيلىد مەھمۇد قەشقەرىنىڭ خەرىتىسى ھەم بايانلىرىنى كۆرەيلىد ياكى خىتىاي 

ۇر ھەققىىىىدىكى ئۇيغىىى-تارىخىىلىرىنىىىىڭ يازغىىىانلىرىنى ئاسىىىاب قىاليلىىىىد تىىىۈرك
بىۇ دىگەنلىى د . يازمىالرنىڭ كۆپ خىللىقىدىن ئوخشىا  بىىر خۇالسىىگە كىلىمىىز

بۈگۈنكى ئۇيغۇرالرنىڭ قېنىداد نۇرغۇنلىغان ئېتنىى  گۇرۇپپىالرنىىڭد كىۆپ قىسىىم 
بۇنىڭ سەۋەبىنىد ئەڭ دەسىلىپىدە ئولتۇراقلىشىىپ . تۈركى قەۋىملەرنىڭ قېنى بار

ن تىۈركى قەۋىملەرنىىڭ داۋاملىىق باشىقا تىىۈركى ئىگلىكىى بىىلەن شىۇغۇلالنغا-يېىزا
داۋاملىق كىۆچمەن . قەۋىملەرنى ئۆزىگە ئۈزلۈكسىز قوشىلىلىشىدىن كۆر   مۇمكىن

چارۋىىىلىق بىلەن شۇغۇلالنغان تۈركى قەۋىملەردە بۇنداق جەريانغا كۆپ پۇرسەت 
نى ئادەت جەھەتتە كۆپ ئۆزگەرمىگىنى-بولمىغاچقاد بۈگۈنكى كۈندىمۇ تىل ۋە ئۆرپ

 .كۆرىمىز
چىقىشىتىن بىۇرۇند بىلاسىتە ” ئىۆي ئايرىىپ“ئۇيغۇرالر تۈركي قەۋىملەردىىن        

يىلالردىىىن باشىالپ شىىەرىقتە -511ئەجىدادلىرىمىز بىىولمىش كىۆك تىىۈركلەر مىىالدى 
ھىنگىان تاغلىرىىىدىن غەرىبىىتە كاسىىپى دىڭىىز بىىويلىرىغىىەد شىىىمالدا سىىىبىريەدىن 

يىلىىىىىدەك ھۆكىىىىىۈم  311ىمىنىىىىىدا جەنۇبتىىىىىا سىىىىىەدىىىىنغىىە بولغىىىىىان كەڭ ز
يىللىرى مابەينىدە دەل -511يىلىدىن مىالدى -3511~مىالدىدىن بۇرۇنقى   .سۈردى

مۇشۇ زىمىننىڭ ئالتاي تاغلىرىنى پاسىىل قىلغىان شىەرقى يىرىمىىدا كىۆچمەن ھىون 
 ھۆكۈم سۈرگەن بولسىا غەربىىدە كىۆچمەن سىاك قەبلىلىىرى  (en: Hun)قەبلىلىرى

(en: Scythian)  ئىۆز تارىخىىلىرىمىزغىا ئاساسىالنغاندا ئىككىىال . سىۈرگەنھۆكىۈم
ئىىارا مۇناسىىىلىتى ھىىازىرقى -لىكىىىن بۇالرنىىىڭ ئىىۆز. قەۋىىىم بىزنىىىڭ ئەجىىدادىمىز

بۇنداق بولۇشى بۇ . تارىخىىالر تاال  تارتىش قىللاتقان مەسىلىلەردىن ھىسابلىنىدۇ
ھەققىدىكى بايانالر بۇالر . قەۋىملەر ئۆزلىرى ھەققىدە بىر نەرسە يىزىپ قالدۇرمىغان

كۆپىنىە يۇنان تارىخىىسى ھېر د ت ۋە خىتاي تارىخىىلىرى قالىدۇرغان خىاتىرىلەر 
لىكىىن سىاكالر . بولۇپمۇ ساكالرغا ئائىي خاتىرىلەر ھەممىدىن ئىاز. ئاساب قىلىنغان

قالدۇرۇپ كەتكەن ئالتۇندىن ئىشلەنگەن زىننەت بۇيىۇملىرىد توقۇلغىان بۇيىۇمالرد 
ن جابدۇق ۋە ھەيكەللەرد قىيىا تىا  رەسىىملىرىد تىا  بالبىالالر مىستىن ئىشلەنگە

شۇڭالشىقىمۇ . ئۇالرنىڭ ناھايتىمۇ يۈكسەك بىر مەدەنىيەت ياراتقانلىقى ئىسىپاتاليدۇ
شىەرقى ياۋرۇپىىادىكى سىىىالۋ مىللەتلىىرىد كافكىىازدىكى مىللەتىىلەرد ئىىىرانلىقالردىن 

ئۆزىنىىىڭ ئەجىىدادى دەپ تارتىىپ ھىندىسىىتاندىكى بەزى مىللەتلەرگىىىىە سىىاكالرنى 
غەرىىىت تىىارىخىىلىرى ھېر د تنىىىڭ يازمىلىرىغىىا ئاساسىىەن ئىىۇالرنى [. 6]تالىشىىىدۇ
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ياۋرۇپا سىستىمىسىدا سۆزلىشىدىغان قەۋىملەر دەپ قارايدۇد لېكىن پاكىىي -ھىندى
يېتەرلىىى  ئەمەبد چىىۈنكى ھېىىر د ت ئەينىىى ۋاقىتتىىا سىىاكالر ياشىىىغان جايالرغىىا 

ىرىغا ئاساسەن ساك كىشى ئىسىملىرى دەپ بىىر نەچىىە بارمىغاند پەقەت ئاڭلىغانل
ئىىارخىلوگىيە دۇنياسىىىنى . سىىۆزنى تىلغىىا ئالغىىاند كىشىىىنى تىىازا قايىىىل قىاللمايىىدۇ

زىلىىزىلىگە سىىالغان ئالتىىاي بىىازىرىقتىكى قەبرىىىدىن تىپىلغىىان نەرسىىىلەرد قەبىىرە 
ىىىگە تۈز لۈشىى ئۇالرىىدىن كېىىيىن ياشىىغان كۆكتىۈركلەر بىىىلەن كىۆپ ئورتاقلىققىا ئ

ئۇنىىىىڭ ئۈسىىىتىگەد ھىىىونالردىن قالغىىىان (. رەسىىىىم چۈشەند رمىسىىىىگە قىىىاراڭ.6)
ئارخىئولوگىيەلىىىىىى  قىزىلمىالردىمىىىىىۇ ئىىىىىالتۇن بەك كىىىىىۆپ ئۇچرايىىىىىدۇد ھەم 
سىىاكالرنىڭكىدەكال ناھىىايتى نەپىىىس ئىشىىلەنگەند بىىىر خىىىل ئورتىىاقلىقىنى ھىىىس 

م ىلەر بولۇشى ھەبۇ خىل ئوخشاشلىقالر يايالق مەدەنىيىتىگە ئورتاق نەرس. قىلىسىز
, 6)سىاكالرغا تەۋە ئىالتۇن مارجىان  .چىلىقىىدەكمىۇمكىند خىۇددى تەڭرىىزم ئىتقاد

بىىلەن ھىون تەڭرىقۇتىنىىڭ ئىالتۇن تىاجىنىد ھىون قەبرىلىرىىىدىن ( رەسىىملەر.00
د ئىىىات جابىىىدۇقلىرىنى [2]زىننەتلىرىنىىىى -چىققىىىان ئايالالرنىىىىڭ ئىىىالتۇن زىبىىىۇ
يەنى ئىۇزۇن زامىانالردىن بۇيىان . بايقايسىز سىلىشتۇرسىڭىزمۇ بىر خىل ئورتاقلىقنى

ئوتتۇرا ئاسىيادا ئالتۇن ۋە مىسنىڭ كەڭ ئىشلىتىلىشىى ئىۆزىگە خىاب ئاالھىىدلىككە 
شىىدىن بىۇ -قىزلىرىنىڭ ئالتۇننى ئەتىلارلى -ھازىرقى كۈندىمۇ ئۇيغۇر خانىم. ئىگە

ي ئايىال موڭغۇلكۈرەدىكى ساكالرغا ئائىى. خىل مەدەنىيەتنىڭ ئىزچىللىقىنى كۆرىمىز
تىىا  ھەيكىلىنىىىڭ چىىاچلىرى ئىىۆر لگەن ھەم ئەگىىىر تىقىمىىىدىن ئاشىىقان قىلىىىپ 

(. قىىىز ئاياللىرىنىىىڭ ئىىۆر مە چاچلىرىىىدەك-خىىۇددى ھىىازىرقى ئۇيغىىۇر)ئويۇلغىىان 
سىاكالرنىڭ ئەڭ ئاساسىىى بەلگىسىى بولغىىان ئۇچلىۇق تۇمىىاقنى تۇرپانىدىنمۇد ئىلىىى 

ئۈسىتى مەدەنىيىتىى -ئىات. اپىمىزۋادىسىدىنمۇد تارىم بويلىرىدىكى مۇمياالردىنمۇ تى
قەھىرمانلىقنى ئۇلۇغاليدۇد بازىرىقتىكى قەبرىگە قارايدىغان بولسىاق قەبىرە ئۈسىتى 

ئىيتىلىشىىە كۆكتۈركلەر دەۋرىدە ھەم ئۇنىڭدىن كىيىنكى . تا  بىلەن تولدۇرۇلغان
دەۋىىىرلەردە يىىايالقتىكى ئىىاتلىقالر ھەر قىىىتىم بىىىرەر قەھىرماننىىىڭ قەۋرىسىىىدىن 

ندەد شۇ قەھىرىمانغا ھۆرمەت يۈزىسىدىن بىر تال تا  قويىۇپ قويىىدىكەند ئۆتكە
كۈنلەرنىڭ ئۆتۈشى بىلەن قويۇلغان تاشالر كۆپىيىپ ئەسلى قەبرە تەبىئىال كىىىى  

بۇ خىل كىىى  دتڭىىلەر تېكەب دەرياسىنىڭ [. رەسىم-5]دتڭىىگە ئايلىنىدىكەن
قاغاننىڭ ئوردىسىى بىولمىش  تۈركلەر خانى ئىستەمى-يۇقۇرى ئېقىنىداد غەربى كۆك

قەدىمقىى شىەھىرى ئەتراپىىدا ناھىايتىمۇ ( شىاتى دەيىدۇ/قىرغىز قازاقالر شىات)شوتا 
ئۇ قەبرىلەردىن ھازىرغىىە ئالتۇن دۇبۇلغا ئالتۇن ئوقيا دىگەندەك نەرسىىلەر . كۆپ
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بۇ خىل قەبرىلەر ئالتاي تىغىنىىڭ جەنىۇبىد ئېىرتىش دەريىا . ئۈز لمەي چىقىلاتىدۇ
بىىۇ ئوخشاشىىلىقالرغا كىىۆرە بىىۇ يىىايالق مىللەتلىرىنىىىڭ . ۇ خىلىىى كىىۆپۋادىسىىىدىم

مەدەنىيەت جەھەتتە شۇنداق بىر ئىزچىللىقنى سىاقلىغانلىقىنى كىۆرىمىزد ئەلبەتىتە 
كۆچمەن . ئادەتد دىنى ئورتاقلىق بىلەنال ئۇالرنى تۈركي قەۋىم دىيەلمەيمىز-ئۆرىپ

ۇالرنىىڭ مەلىۇم قىسىمىنىڭ ساك قەبلىلىرىنىى ئىىران تىللىىق دىىگەن تەقىدىردىمۇ ئ
كىيىنكىىى تىىۈركي خەلىقىىلەرگە چىتىلىىىپ كەتكەنلىكىنىىى كىىۆپىنىە تىىارىخىىالر ھەم 

خۇالسە شۇكى ساكالر بىز بىلەن قاندا  بولسۇن بولمىسىۇن ئىۇالر   .ئېتراپ قىلىدۇ
ياراتقىان يۈكسىەك مەدەنىىىيەتكە قەدىمكىى ئوتتىۇرا ئاسىىىيانىڭ بۈگىۈنكى ئىگىلىىىرى 

 .ەن بىلاستە ۋارىسلىق قىلغان بولىمىزبولو  سۈپىتىمىز بىل
بۇ )پرىنىستون يىللىق نادىر كىتاب مۇكاپاتىغا ئىرىشكەن مەنبەدىمۇ توخارالرنى      

ياۋرۇ تىللىق -د بارلىق ھىندى(يەردە ساك دەپ چۈشەنسەكمۇ توغرا بولۇشى مۇمكىن
قىىارا دىڭىىىز ئارلىقىىىدىكى -مىللەتلەرنىىىڭ بۆشىىۈكى دەپ قارالغىىان كاسىىپى دىڭىىىز

يىلىىىالر ئىلگىىىىرى ھىىىازىرقى  5311دە 5211يايالقلىرىىىدىن بۇنىڭىىىدىن تەخمىىىىنەن 
بەلكىم بۈگۈنكى [. خەرىتە. 2ۇ 3]كۆچكەن دەپ قارالغان( تارىم-ئالتاي)يۇرتىمىزغا 
كاۋكاز ئىرقىى تېپىى دەل شىۇنداق توخىارالردەك كاۋكىاز نەسىىللى  % 61بىزدىكى 

 .تەركىبلەر سەۋەبىدىن بولۇشى مۇمكىن
نىىىىڭ جەنىىىۇبى [( 8]ماكىىىان–تەكتىىىى)مىىىدى نەزىرىمىزنىىىى تەكلىماكىىىان ئە       

ئۆز دەۋرىنىڭ ئەڭ يامان سىودىگەرلىرى . )ئېتەكلىرىدىكى بوستانلىقالرغا ئاغدۇرايلى
سىر دەريا ئارىسىىدا ياشىىغان سىوغدىالرنى نەزەردىىن ھىازىرچە -ھىسابالنغاند ئامۇ

توخارالرنىىڭ /ردا يىاۋچىخىتىايىە تىارىخى مەنىبەلەردە بىۇ رايىونال (.ساقىي قىلدىم
ئەڭ دەسلەپتە ياشىغانلىقىنىد ھەم بۇ رايونالرنىڭ ھونالرنىڭ  (Yue Zhi :خىتايىە)

بەزى تىارىخىىلىرىمىز تىوخرىالرد . تەسىىر دائىرسىىدە بولغىانلىقى قەيىىي قىلىنىىدۇ
يەنە بەزى تىىارىخىىالر . ئۇيسىىۇنالر ھىىونالر بىىىلەن قىىان قىرىنىىدا  دەپ قارايىىدۇ

. ياۋرۇپا تىللىق خەلقد ئۇيسىۇنالرنى تىۈركي دەپ كۆرسىىتىدۇ-ىتوخرىالرنى ھىند
ئۇيسۇنالر كىيىنىە ئىلى ۋادىسىدا ياشاپ قاراخانىالر دەۋرىگە كەلگەندە قارلۇقالرغىا 
. قېتىلىىىپ قاراخىىانى تىىۈركلىرى تەركىىىبىگە كىرىىىپ كەتكەنلىكىىى ئېھتىمالغىىا يىقىىىن

سىىاك قەبلىلىىىرى بىىۇالرنى . تىىارتىش سىىەل جىىىددى  تىىوخرىالر ھەققىىىدە تىىاال 
لىكىن ساكالرغا ئائىي تا  بالبالالرنى تەڭرىتاغلىرىنىڭ جەنۇبىدا . دىگۈچىلەرمۇ بار

يەكەن دەريىا يۇقىۇرى ئېقىنىىدىن )بىۇ رايىونالردىن تېپىلغىان   .ئانىە ئۇچراتمايمىز
ياشلىق مومياالرنىڭ كىملىكىى ھىازىر ئەڭ قىززىىق  6111~3111( تارتىپ لوپنۇرغىىە
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ھازىرقى خىتىاي تىارىخىىلىرى ئىۇالرنى تارىمىدا مەدەنىىيەت . مكىننۇقتا بولوشى مۇ
ياۋرۇپىىا تىىىل -يارىتىىىپ كىىىيىن تىىۈركلەر تەرىپىىىدىن سىىىقىپ چىقىرىلغىىان ھىنىىدى

ئۇالرنىڭ مىس ۋە ئالتۇن بۇيىۇمالرنى ئىشلىتىشىى . سىستىمىسدىكى توخرىالر دەيدۇ
ئەكسىنىەد يەنە . اغاليدۇھەم ئاق ئېرىقىغا تەۋەلىكىگە كۆرە ئۇالرنى ياۋرۇپالىقالرغا ب

شۇ خىتاي تارىخى مەنبەلەردە بەزى تۈركي قەبلىلەرنى كۆك كۆزد سىرىق چاچ دەپ 
  en:Discovery channel, tarim)بۇنىڭدىن سىرىي ئامىركا بايقا  قانىلى. يازغان

mummies)  ئىشىىلىگەن تىىىارىم موميىىىالىرى ھەققىىىىدىكى ھۆججەتلىىىى  فىلىمىىىدە
ياسىاليدىغان ياغىاچ تەڭىنە بىىلەن ھىازىرقى ئۇيغىۇرالر  قەۋرىلەردىن تىپىلغان نىان

ئىشلىتىلاتقان ئوخشا  بۇيۇمالرد مومياالردىكى كىسەللى  ئىزنالىرى بىلەن ھازىرقى 
ئاخىرىىىدا شىىۇ . بەزى رايىىون ئاالھىىىدىلىكىگە ئىىىگە كىسىىەللىكلەر سىلىشىىتۇرۇلغان
. قى يورۇتۇلغىانمومياالرنىڭ ئەۋالتلىىرى ھىازىرقى ئۇيغۇرالرنىىڭ بولىۇ  ئېھتىمىاللى

بەزى تارىخىىالر ئېيىتقاندەك بۇ رايونغا كىىيىن كۆچىۈپ كەلىگەن تىۈركلەر يەرلىى  
دېھقىىىىانىىلىقنى ئاسىىىىاب قىلغىىىىاند ئاللىقاچىىىىان شەھەرلەشىىىىكەن تىىىىوخرىالرنى 

دېھقىىانىىلىق مەدەنىيىتىىى . ئاسسىمىلياتسىىىيە قىلغىىان دېگەنىىدەك نەزەرىىىيە بىىار
ن ھايىات سىستىمىالشىقان جەمىىيەت شەھەرلىشىشنى تەلەپ قىلىىدۇد شەھەرلەشىكە

. قۇرۇلمىسىنى بەرپا قىلىدۇ ھەم بىۇ خىىل مۇناسىىلەت يىزىقنىى بارلىققىا كەلتۈرىىدۇ
شۇڭالشىقىمۇ چىىارۋىىى مىللەتىلەر دېھقىىان مىلىىلەت ئۈسىتىدىن ھۆكىىۈم يۈرگىىۈزگەن 
ھالەتتىمۇ دېھقان مىللەت تەرىپىدىن ئاسسىمىلياتسىيە بولىوپ كىتىىدۇد تارىختىا بىۇ 

ى ئىسپاتاليدىغان يىتەرلى  مىسالالر بارد ھىالبۇكى نوقىۇل چىارۋىىىلىق خىل قاراشن
مەدەنىيىتىنىىىڭ تېرىقىىلىقنىىى ئاسىىاب قىلغىىان مەدەنىيەتنىىى ئاسسىمىلياتىسىىىيە 

 :بۇنىڭدىن مۇنداق ئىھتېماللىقالرنى تىزىشىمىز مۇمكىن. قىلغىنىنى كۆرمەيمىز
دىن كەلىگەن كىۆچمەن توخرىالرمۇ ئەسلى تۈركي ھون تىپىدىكى ئىىرقد شىىمال. 1

 .قىرىنداشلىرى بۇالر بىلەن ئاسانال سىڭىشىپ كەتكەن
توخرىالر كاۋكاز نەسىللى د لىكىن شىمالدىن كۆچۈپ كەلگەن تۈركي قەۋىمىلەر . 2

مەدەنىيەت جەھەتتىن بۇالردىنمۇ ئۈستۈن كەلگەند نەتىجىدە تىۈركلەر تەرىپىىدىن 
 .ىپ كەتكەنئۆز تىلى تۈركلىش. ئاسسىمىلياتسىيە قىللىتىلگەن

تىىوخرىالر ئەسىىلى تىىۈرك نەسىىىللى د ئىىۇالر كۈچلەنگەنىىدە بىىىر قىسىىمى شىىىمالغا .3
دا بىىر مەزگىىل ( سىاي-ئانىا)يېنسەي-كىڭىيىپ ئالتاي تاغلىرىدىنمۇ ئۆتۈپ ئورخون

ھۆكىىۈم سىىۈرگەند كىيىنكىىى ئىىۇرۇ  ۋە ۋابىىا سىىەۋەبلى  ئەسىىلى يۇرتىغىىا قايتىىىپ 
 .كەلگەن
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د بىسىىپ كەلىگەن تىۈركلەر تەرىپىىدىن پۈتىۈنلەي توخرىالر تارىم ئويمانلىقىدىن. 4
 … … .سىقىپ چىقىرىلغان

 
غەرىت تەرەپتە -جەنۇب تەرىپى قاراقۇرۇمد كوئىنلۇن تاغلىرى بىلەند شەرىق       

تىىىبەتد پىىامىر ئىگىزلىكلىىىرى بىىىلەند شىىىمالدا تەڭرىتىىاغلىرى بىىىلەن قورشىىالغان 
بىىىر ” ئىغىىىر“سىىىقد توپىسىى كوھىقىاپتەك تىىارىم ئويمىانلىقى ھەقىىىقەتەن نەرى ئىس

بۇ يەردە ئەسىرلەردىن بۇيان ياشاۋاقتان ئۇيغۇرالر تەبىئەت بىىلەن قانىداق . زىمىن
ئوپال ئەتراپىدىكى سۈنئى . ھارمونىيىلى  ياشاشنى شۇنىىلى  ياخشى ئۈگىنىلالغان

خىلدىن ئارتۇق يىتىشتۈر لگەن ئۈز م سىورتى بىۇ  811ئىھاتە ئورمانالرد تۇرپاندىكى 
دۇنيادا . لىق ۋادىالرنىڭ ئۇزۇن دەۋىرلەردە شەككىللەنگەنلىكىنىڭ ئىپادىسىبوستان

رىىم . ھىىقانداق مىللەت ئۆز زىمىنىنى مىللەت سۈپىتىدە تاشالپ چىقىپ كەتمىىگەن
ئىستىالسى ۋە ئەرەب ئىستىالسى يەھۇدىالرنى پىتراپ كىتىشكە مەجبۇرلىغان بولسىمۇ 

. ر پەلەسىتىندىن چىقمىاي ياشىاپ كەلىگەنھازىرغىىە مەلۇم ساندا يەرلى  يەھۇدىال
ئىىىلىپال توزۇپ كەتكەن چىڭگىزخاننىڭ مۇڭغۇل ئىمپىريىسى باشقا يەرلەردە تۈز ك 
ئىزنىىا قالىىدۇرالماي يەنىىىال ئىىۆزلىرى ئىىىش باشىىلىغان موڭغىىۇل ئىگىزلىكىىىدە ئىىۆزىنى 

پۈتىىۈن دۇنياغىىىا تارقىىىاپ كەتىىكەن سىىىىگانالرنىڭمۇ ھىىىازىرغىىە . سىىاقالپ قالىىىدى
دىمەكىىىىد ئاشىىۇ كىىىر رەن [. 9]ندىكى ئەسىىلى يۇرتىىىدا ئىزنىىالىرى بىىارھىندىسىىتا

گۈزىلىنى ۋەكىل قىلغان مومياالرنىىڭ كىيىنكىى ئەۋالتلىىرى بىۇ زىمىننىى پۈتىۈنلەي 
: يەنە بىر نۇقتا  .تاشالپ كەتكەن دىگەندەك سەپسەتە تازا ئەقىلغا سىغمىسا كېرەك

دۇرۇپ كەتىىكەن تىىۈركي ئەسىىىرلەردىال بىىىزگە ئورخىىون تىىا  پۈتىىۈكلىرىنى قالىى-3
ئاسىىىيا يايالقلىرىىىدا ئەڭ بىىۇرۇن يىزىىىق قالىىدۇرغان قەۋىىىم -ئەجىىداتلىرىمىز يىىاۋرۇ

ھىسابلىنىدۇۇ تىخى يىقىندىال ئالتاي تاغلىرى شىمالى ئېتىكىىدىكى تىۇۋا رايونىىدىن 
تىپىلغىىان ئۇيغىىۇر ئورخىىون خانلىقىغىىا تەۋە مىىۇكەممەل قورغىىانلىق شىىەھەرمۇ شىىۇ 

لەرنىىىڭ مەلىىۇم دەرىجىىىدە شەھەرلەشىىكەن ئۈسىىتۈن بىىىر شىىىمالدىكى تىىۈركي قەۋىم
بۇالرغا كۆرە ئۇيغۇرالر تۈركي قەۋىملەر . مەدەنىيەت ياراتقانلىقىنى كۆرسىتىپ تۇرۇپتۇ

بىىۇ خىىىل بالىىدۇر . ئىىىىىدە ئەڭ بىىۇرۇن شەھەرلەشىىكەنلىرى بولىىوپ ھىسىىابلىنىدۇ
ئەڭ بىۇرۇن شەھەرلىشىش ئۇيغۇرالرنى باشقا تۈركي قىرىنداشلىرىغا سىلىشىتۇرغاندا 

ئۇيغىۇرالر كىۆپىنىە باشىقا . ئۈستۈن مەدەنىيەت ياراتقان قەۋىم قىلىپ نەتىجىلىىدى
تەرىپىىىدىن بىىىردەك سىىارت دەپ ( تىىۈركىي قەۋىملەرمىىۇ بىىار)چىىارۋىىى قەۋىمىىلەر 

. ئاتالغاند بىۇ سىۆزگە ئىادەتتە كىارۋان بىشىىد سىودىگەر دەپ ئېنىقلىمىا بىرىلىىدۇ
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ئۆزبېكلەر ھەم تىاجىكالرمۇ بىىردەك سىارت دەپ  ئۇيغۇرالرال ئەمەبد ئولتۇراقالشقان
بۇنىڭىىدىنمۇ بىىز ئۇيغۇرالرنىىىڭ ناھىىايتى بىۇرۇنال شەھەرلەشىىكەن قەۋىىىم . ئاتالغىان

 .ئىكەنلىكىنى ھىس قىلىمىز
يىلى ھازىرقى مۇڭغۇل يايلىقىدا كىۆك تىۈرك ئىمپىراتورلىقىىدىن -345مىالدى        

تۇققىۇز ئوغىۇز ( ۇر ئورخۇن خىانلىقىئۇيغ)كىيىن مەيدانغا كەلگەن ئۇيغۇر خانلىقى 
سىياسى -قەبلىلىرى باشىىلىقىدا باشقا تۈركى قەبلىلىرىنى ئۆز ئىىىگە ئالغان ھەربى

چىقىشىىىنىڭ باشلىنىشىىى دىسىىەكد بىىۇ ” ئىىۆي ئايرىىىپ“ئىتتىپىىاقنى ئۇيغۇرالرنىىىڭ 
تۇرپىىان ئويمانلىقىغىىا كۆچۈشىىى ۋە شىىۇ يەردىكىىى -قەبلىلەرنىىىڭ كىىىيىن تىىارىم 

يىلىغىىىە -0351دىىن  841ىلەن قوشۇلۇشىى نەتىجىسىىدە مىىالدى قېرىنداشلىرى ب
ھۆكىىىۈم سىىىۈرگەند تۇرپىىىان ۋە تىىىارىم ئويمىىىانلىقلىرىنى مەركەز قىلغىىىان ئۇيغىىىۇر 

نىىىڭ ( ئىىىدىقۇت ئۇيغىىۇر خىىانلىقىد قاراخىىانىالر خىىانلىقى/قاراخوجىىا)خىىانلىقلىرى 
تىتىن قۇرۇلۇشى ھازىرقى ئۇيغىۇر مىللىتىنىىڭ ئېتنىى  قۇرۇلمىسىىنى ئاساسىى جەھە

خىتىىاي )ئەلبەتىىتە ئۇنىڭىدىن كىيىنمىىۇ قىىارا قىتىىانالر . تاماملىغىان بولوشىىى مىىۇمكىن
د موڭغىىۇلالرد گەرچە بىىىزگە مەلىىۇم ۋاقىىىي (كەلمىسىىى مەنبەسىىى دىگىىۈچىلەر بىىار

ھۆكۈمىرانلىىىق قىلغىىان بولسىىىمۇد مەدەنيىتىمىزنىىىڭ ئۈسىىتۈنلۈكى ھەم ئۇالرنىىىڭ 
كىىۆپلەپ بولوشىىى سىىەۋەبلى   ئىشىىغاليەتىى قوشىىۇنلىرىدا تىىۈركي قەبىلىلەرنىىىڭ

بۇالرنىىڭ قىازاقد )تەركىبىمىزگە مەلۇم نىسىبەتتە ئاسسىمىلياتسىىيە بولىۇپ كەتتىى 
قىرغىزالرغىىىا بەكىىىىرەك قېتىلىىىىپ كەتكەنلىكىىىى ھەم بەزى مەنىىىبەلەردە ئىلگىىىىرى 

ئۇيغۇرنىڭ ئەڭ ز ر سەلتەنەتى بولغان قاراخىانىالر ھىازىرقى تىلىمىىزد (. سۈر لگەن
ئەسىرلەردىن باشالنغان قىارا قىتىانالر -00. اسىنى سالغان بولدىئىتقادىمىزنىڭ ئاس

ئەسىىردە باسىتۇرۇپ -02قاراخانىي ھاكىميىتىنى ئاجىزالشتۇردىد لىكىىن ئۆزلىرىمىۇ 
موڭغۇلالرنىىىڭ زىمىنىمىزدىكىىى . كەلىىگەن موڭغىىۇلالر تەرىپىىىدىن گىىۇمران بولىىدى

ىىڭ بىا  كۆتىۈر پ ئەسىىردە خوجىالرن-03ھۆكۈمىرانلىقى چاغاتاي خانلىقى نامىدا 
چاغاتاي خانلىقى گەرچە موڭغۇل ئاقسۆڭەكلىرىنى ئاساب . چىقىشىغىىە داۋامالشتى

يىلىالرد تۇغلىۇق -0262~0239)قىلغىان بولسىىمۇد كىيىنكىى خىانى تۇغلىۇق تىمىۇر 
نىىىڭ ئىسىىالم دىنىغىىا كىرىشىىى بىىىلەن تەدرىجىىى ئىسالملىشىىىپ كىيىىىنىە ( تۆمىىۈر

ھاكىميەت خوجىالر قولىغا . يەت بولوپ قالدىخاراكتېرى ئىسالمالشقان تۈركي ھاكىم
ئۆتكەندىن كىيىن ئىىكى نىزاالر كۆپىيىپ ئاق تاغلىق قىارا تىاغلىق بولىوپ ئىككىىگە 
بۆلىنىىپ كەتتىىد ئىۇزۇن ۋاقىتقىا قالمىىاي شىىمالدىكى جۇڭغىارالر تىارىمنى ئىلكىىىگە 

نىىدە ئەسىىرگە كەلگە-08جۇڭغىارالرنىڭمۇ ھۆكىۈمىرانلىقى ئۇزۇنغىىا بارمىايد . ئالىدى
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ئەسىلى چاغاتىاي خانلىقىنىىىڭ زىمىنلىىرى بولغىىان ئوتتىۇرا ئاسىىىيانىڭ كىۆپ قىسىىىم 
[ 01]چىىىڭ ئىمپىريىسىىىنىڭ ھىىقاچىان بىىىر ئەمىىىن تاپقۇزالمىغىىان -مىىانجۇ  زىمىنىى

يىلى يۇرتىمىزدا ئۆلكە -0884مانجۇالر پەقەت . مۇستەملىكە زىمىنىغا ئايلىنىپ قالدى
دەپ ( يېڭىىى چىگىىراد يېڭىىى رايىىون: مەنىسىىى)تەسىىىس قىلىىىپد نىىامىنى شىىىنجاڭ 

شۇنداق قىلىپد تۈركى قەبلىلەر ياشاپ كەلىگەن ئوتتىۇرا ئاسىىيا ئىككىىگە . ئاتىدى
رۇسىىالرنىڭ ئالقىنىغىىا چۈشىىتىد شىىەرقى قىسىىمى بولسىىا   turkبۆلىنىىىپد غەربىىى

ئەسىىرگىىە -06كېيىنىە سىياسى مەقسەتلەرگە كىۆرە . مانجۇالرنىڭ ئىلكىگە ئۆتتى
ل ئىشىىلىتىپ كىلىلاتقىىان تىىۈركلەردىند چىىارۋىىىلىقنى ئاسىىاب بىىىر خىىىل يازمىىا تېىى

-قالپاقد تاتار بولۇپد ئولتۇراقالشقانلىرى ئۆزبېى -قىلغانلىرى قازاقد قىرغىزد قارا
بۈگىۈنگىىە داۋام قىللاتقىان يېزىىق ۋە ئىمىال ئىۆزگەرتىش . ئۇيغۇر بولۇپ ئايرىلىدى

ىىىلەن قوشىىۇلۇپ ب( رۇب ۋە خىتىىاي)ھەرىكەتلىىىرىد ئوخشىىىمىغان تىىىل تەسىىىرى 
بىرىدىن خىلىال -بۈگۈنكى كۈندىكى ئوتتۇرا ئاسىيا تۈركى مىللەتلىرىنىڭ تىلىنى بىر

يىلالردا نەشىر قىلىنغان -51بۇنىڭ ئىسپاتىنى ئەڭ كىىىككەندىمۇ . ئۇزاقالشتۇردى
 .يازما ھۆججەتلەرنىڭ تىلىدىن كۆرەلەيمىز

الرنى ئىۆزىگە ئەجىداد ھوند سىاكد توخىار: چۈشەنىىلىرىمنى يىغىنىاقلىسام       
تىىۈركىي مىللەتلىىىرى ئىىىىىدە *  23ھىىازىرقى  —قىلغىىان تىىۈركي تىللىىىق ئۇيغىىۇرالر

بۇنداق . مەدەنىيەت قاتلىمى جەھەتتە ھەممىدىن باي بىرى دىسەم ئارتۇق كەتمەب
ئېتنى  تەركىبىمىزنىىڭ ئەسىلىدىال مىۇرەككەپلىكىد ئىتقىاد /بولۇشىنى بىزنىڭ ئىرق
خىىىىل دىىىىن ئىتقىىىاتىىلىقىنى باشىىىتىن  6نىىىى بولىىىوپ كەي-تارىخىمىزنىىىىڭ ئالىىىدى

د ياشىىىغان جايىمىزنىىڭ مىىۇرەككەپ جۇغراپىيەلىى  تۈز لۈشىىى [00]كەچىۈرگەنلىكى
تارىختىكى يېىپەك )ئاسىيا قۇرۇقلۇقىدىكى ئىستىراتىگىيەلى  ئورنى -شۇنداقال ياۋرۇ

تېرىقىىلىىىقد )خىللىقىىى -د تۇرمىىۇ  ئۇسىىۇلىمىزنىڭ كىىۆپ(يولىنىىىڭ مەركىىىزى 
د ئىشلەتكەن يىزىقلىرىمزنىڭ (ىلى د چارۋىىىلىقد بىلىقىىلىقد ئوۋچىلىقباغلەنى

ر نى د قەدىمقى ئۇيغۇرد -تۈرك/يېنسەي-ئاساسلىق يىزىقالردىن ئورخۇن)كۆپلۈكى 
د ھەم ئۆزگىرىشىىان ھىاۋا كىلىمىاتى قاتىارلىق ئىامىلالر كەلتىۈر پ ( چاغاتايد التىن

ملىىىرىد ئۇيغىىۇر ئۇسىىۇللىرىد بۇنىڭغىىا ئۇيغىىۇر بىىا  كىيى. چىقارغانىىدەك تۇرىىىدۇ
ئەتلەبد گىلەملىرىنىڭ تىۈر ۋە شىەكىللىرىنىڭ كىۆپ خىللىقىىد ھەرخىىل ئۇيغىۇر 
. تائاملىرى ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ رەڭگارەڭ مەزمۇن بايلىقىغا ئىسپات بولوپ تۇرۇپتۇ

ئۆز نۆۋىتىدەد دەل مۇشىۇ خىىل مىول مەزمىۇند بىىزدە بۈگىۈنكى كۈنىدە مەجبىۇرى 
 .قارشى كۈچلۈك بىر ئىممۇنېي كۈچنى ھازىرلىغاندەك تۇرىدۇ ئاسسىمىلياتسىيەگە
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چ ئوكياندا يوقىلىپ كەتكەن مۇ قۇرۇقلۇقى ۋە ئۇيغىۇر دتلىتىى تىن: قوشۇمىە      
ھەققىىىدىكى سەپسىىەتىلەرد ئۇيغىىۇرالر بىىىلەن يىىاپونالرد ئۇيغىىۇرالر بىىىلەن ۋىنگىىىر 

ق ھەققىىىدىكى د ئىىۇرال مىللەتلىىىرى ھەققىىىدىكى يىقىىىن تۇققانىىدارچىلى(مەغيىىار)
بۇ نەزىريىلەرنىڭ ئىلمىيلىكى بەكال : سەۋەب. نەزەرىيىلەرگە تازا ئىشىنىپ كەتمىدىم

مىىىڭ يىلىىالر ئىلگىركىىى تارىخقىىا قارىسىىاقد نۇرغىىۇن  01~6ئەگەر راسىىتىنال . تىىۆۋەن
ئىسالم دىنىدىمۇ بىز ئادەم ئاتا بىلەن ھەۋۋا . مىللەتلەر ئوخشا  بىر بولوپ چىقىدۇ

. بەزىلەر بۇالردىكى تەڭرىزىم دىنى ئورتاقلىقنى ئىسپات قىلىدۇ. ىئانىنىڭ ئەۋالتلىر
ئەمەلىيەتىىتە قۇيىىا د ئايغىىا ئوخشىىا  تەبىىىئەت ھادىسىىىلەر ئىنسىىاننى ئەڭ بىىۇرۇن 
قىزىقتۇرغىىىان شىىىەيئىلەرد شۇڭالشىىىقىمۇ تەڭرىىىىزىم ئىتقىىىاتىىلىقى ئافرىقىىىىدىكى 

بۇ خىل . الردىمۇ بارقەبلىلەردىن تارتىپ جەنۇبى تىنچ ئوكيان ئاراللىرىدىكى مائۇرى
تۇققاندارچىلىق نەزەريىسى بىلەن باشقىالرنىڭ تەسەللىسىىگە ئىرىشىىشد ئىۇالردىن 
بىر خىل ياردەم تەلەپ قىلىش ياكى ئۇالرنىىڭ ئىتىراپ قىلىشىىنى تامىا قىلىىش تىازا 

ئەگەر سىىز . ھىازىرقى دۇنيىادا ھىىكىىم ئىاجىزنى كىۆزگە ئىلمايىدۇ. ئاقمىسا كېرەك
ئۇنىداق بىۇرۇننى قويىۇپ . ممە ئادەم سىىزنى تۇققىان تارتىىدۇكۈچلۈك بولسىڭىز ھە

تۇرايلىد مىالدىيدىن كىيىنكى تارىخىمىزداد ۋە شۇ تارىخ ياراتقان مەدەنىيىتىمىىزدە 
مۇسىاپىر بولمىغىۇنىە مۇسىۇلمان . قانىىلى  پەخىرلەنسەك ئەرزىگۈدەك مەزمۇن بىار

شىقا بىىر مەدەنىىيەت بولماب دەيدىكەند ئەگەر سىز ھىچ ئۇيغىۇر ياشىىمايدىغان با
ئىىىىىىدە تىىىۇرۇپ كەلسىىىىڭىز ئانىىىدىن ئىىىۆز مىلىىىلەت مەدەنىيىتىڭىىىىزدىن شىىىۇنداق 

د ئادىىىل ”مەن ئىىاق بىىايراق ئەمەب“ئۆتكۈرنىىىڭ . ئىىا. پەخىرلىنىىىدىغان بولىسىىىز
نىىاملىق شىىىئىرلىرىنى چوڭقىىۇر مەنتىقىلىىىرى ” قەشىىقەردىكى يەرشىىارى“تۇنىيازنىىىڭ 

. يىلىكلىرىڭىزگىىە پەخىرلىنىسىز-ستىخانئۇيغۇرلىقىڭىزدىن ئۇ. بىلەن چۈشىنىسىز
ئەلىىىىلەتتە پەخىرلىنىشىىىىال كۇپىىىىايە قىلمايىىىىدۇد ئىىىىۇنى كىىىىۈچكە ئايالنىىىىدۇرۇ  

دىڭىىىز يوللىرىنىىىڭ ئىىىلىشىىى يىىىپەك   ئەسىىىرلەردە-05ئەپسۇسىلىنارلىقىد …زتر ر
يولىغا ئوخشا  قۇرۇقلۇق يولىنىڭ تاشلىنىپ قىلىنىشغا سەۋەبىى بولدى دە ئۇچۇر 

بۇ سەۋەبلى  . ەدەنىيەت مەركىزى دىڭىز بويلىرىغا يۆتكىلىپ كەتتىئالمىشىش ۋە م
ئەسىرلەرگە كەلگەندە بىكىنمىلىكتە قالغان خەلقمىىز مەدەنىىيەت تەرەققىياتىىدا -08

ئەسىر بىلەن باشالنغان ئۇچىۇر   - 30خەيرىيەتد   .شۇنىىلى  كۆپ ئارقىدا قالدى
الغىان خەلقىمىىزگە يەنە بىىر دەۋرى مەدەنىيەت ئالمىشىشتا ئىۇزۇن مەزگىىل يېىتىم ق

شۆھرەت مىتالىپوۋد ساھىبجامال دتلەتد ئەركىن : مىسالەن. پۇرسەت بىرىپ تۇرۇپتۇ
سىدىققا ئوخشا  سانى نەچىە يىۈزدىن ئاشىىدىغان ئىالىملىرىمىز بۈگىۈنكى كۈنىدە 
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دۇنيانىىىڭ ئەڭ ئالدىىىدىكى ئىلمىىى ژۇرنىىالالردا ماقىىالىلەر ئىىېالن قىلىىىپد قايتىىىدىن 
پېىىنىگە تۆھپىسىىىنى قوشۇشىىنى باشىىلىلەتتىد ھەم يىىا  -يىىا ئىلىىىمئۇيغۇرنىىىڭ دۇن

دېىىمەك ھىىازىرقى كۈنىىدەد قانىىداق قىلىىىپ . ئىىالىملىرىمىزمۇ ئىىۈز لمەي چىقىلاتىىىدۇ
رەڭ مەدەنىيىتىمىزنىى ئاسىاب قىلىىپد ئىۇنى -ئۆزىمىزدىكى مول مەزمۇنلۇق رەڭگىا

شۇ ئارقىلىق  بىيىتىپ يىڭىىە قىياپەتتە باشقا مەدەنىيەتلەرگە خىرىس قىلىشد ھەم
كىملىكىمىزنى ساقال  مەسىلىلىرى دىققىتىمىزنىڭ ئەڭ مەركىزىدىن ئورۇن ئىلىشى 

بۇنىڭ ئۈچۈن ئۆزگىنىڭكىنىد ھەم ئۆزىمىزنىڭكىنىمۇ ياخشى ئۆگىنىشىكە . كېرەكتۇر
 .توغرا كىلىدۇ

 
… … !دىيىلگەنىكەن” ئۆزىنى قۇتقۇزمىغان قەۋىمنى ئالالھمۇ قۇتقۇزمايدۇ“ھەدىستە 
 !نلىق خاراكتېرىمىزگە ئايالنغۇسىتىرىشىا

 
 :پايدىلىنىلغان مەنبەلەر

 
[1]http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0057754 

 
[2]http://www.scs.uiuc.edu/~mcdonald/WorldHaplogroupsMaps.pdf 

 
[3]http://www.hunnen.speyer.de/en/ausstellung.htm 

 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18355773 [4] 

 
 بەت100 <<-قەدىمكى مەركىزى ئاسىيا>>ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەدئىمىند [5]

 
[6]http://www.allempires.com/دhttp://en.wikipedia.org/wiki/Scythians 

 
Age Riders from -[7]The Horse, the Wheel, and Language: How Bronze

the Eurasian Steppes Shaped the Modern World by David W. Anthony 
 

 <<تارىمدىن تامىە>>ئىمىن تۇرسۇند [8]

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18355773
http://en.wikipedia.org/wiki/Scythians
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  /http://www.nationalgeographic.comسانىددۇنيا جۇغراپىيەسى مەلۇم بىر [9]

 
[10] James A. Millward دEurasian Crossroads: A History of Xinjiang 

 
[11]http://achinuq.blogbus.com/logs/63618518.html 

 
 :رەسىم ۋە خەرىتىلەر

 
ئەھلالىد ئۇيغۇرالرغا قارايدىغان ( ئەجداد ئىزى گىن تىپلىرى)پلوگرۇپ دۇنيا ھا .1

بولساقد مۇتلەق ئۈستۈنلۈككە ئىگە گۇرۇپپا يوقد ئاق ئېرىقتىكىلەرنىڭ نىسبىتى سەل 
 يۇقۇرى
 

   
گېن تېپى سىلىشتۇرمىسىد قىزىل رەڭ خىتايد قارا رەڭ ئافرىقىدىكى يورۇباالرد كۆك 

 مەنبەدىن[ 4. ]كىزى ياۋرۇپالىقالررەڭ ئۇيغۇرالرد كۈلرەڭ مەر

http://www.nationalgeographic.com/
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. 

 

 خەرىتەد توخارالرنىڭ كۆچۈشى . 3
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بۇ خەرىتىدە . ئەسىرلەر-0مىالدىدىن ئىلگىركى . رەسىمد ساكالرنىڭ پائالىيەت رايونى

شەرقى چىگرىسى تازا توغرا بولمىغاندەك قىلىدۇد ساك يادىكارلىقلىرىغا ئاساسالنغاندا 

 جۇڭغار بويلىرىنى ھەم ئۆز ئىىىگە ئىلىش كىرەكشەرقى قىسمى ئالتاي تاغلىرىد 

 

 
 

 يايالق قەۋىملىرىنىڭ پادىشاھ ياكى قەھىرمانلىرىنىڭ قەبىرلىرى . 5
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 تېپىلغان ساك قەبرىسى ۋە ئەسلىگە كەلتۈر لگەن بۇيۇمالر  (Pazyryk)بازىرىكتىن . 6

 

730571[img=483,640]http://farm9.staticflickr.com/8250/8611533468_4da

7_z.jpg 

 

 

ئۇكرائىنادىكى تولستايا موگىال دىن تىپىلغان ساكالرغا مەنسۇپ بويۇنغا  . 7
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يۇقۇرى . ئەسىرلەرگە تەۋە-4ئىسلالىدىغان زىننەت بۇيۇمىد مىالدىدىن بۇرۇنقى 

 .قىسمىدا ئىنسان ھاياتىد تۆۋەن قىسمىدا ياۋايى ھايلانالر تەسلىرلەنگەن

 

 
 

 

 

 

 

. ا  بالبالالرد مىالدىنىڭ ئالدى كەينىدىكى يىلالرغا تەۋەساكالرغا ئائىي ت . 8

 رەسىمدىكىسى مۇڭغۇلكۈرەدە تېپىلغانلىرى
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يىلالر  2911دە  2511ساكد توخارالرغا تەۋە بۇيۇمالر چىققان جايالرد بۇنىڭدىن .   9

 ئىلگىرى دەۋىرلەر

 

 
 

لالردىن مىالدى يى -3511(?)ھونالرنىڭ تەسىر دائىرسىد مىالدىدىن ئىلگىركى  . 10
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 ئەسىرلەرگىىە(?) -2

 

 
 

 يىلالر- 211-311ھون تەڭرىقۇتى تاجىسىد مىالدىدىن بۇرۇنقى  . 11
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 .ئەسىرلەر -8د 6كۆك تۈركلەر تەسر دائىرسىد 

 

 841-345    ئۇيغۇر ئورخون      د 345-553  كۆكتۈركلەر
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 ئۇيغۇر خانلىقلىرىد

 

ھازىرقى گەنسۇ )كەڭسۇ   د(اخوجا دەپمۇ ئاتىلىدۇقوچۇد قار)ئىدىقۇت   قاراخانىيالرد

 0351-851    (دائىرسى

 
 ئەسىرلەر -8ئورخون مەڭگۈ تاشلىرىد ئۇيغۇر خانلىقى دەۋرىدە تېكلەنگەند 
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 يېڭدىن بايقالغان ئۇيغۇر شەھىرىد ئۇيغۇر ئورخون خانلىقىغا تەۋە بولۇشى مۇمكىن

 

 

ئالمالىقن

 (0683 -0335)ىقى ى مەركەز قىلغان چاغاتاي خاقانل
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قىسقا داۋام قىلغان جۇڭغار خانلىقىد كۆك چىگرا ئىىىدىكىسى جۇڭغارالرنىڭ تەسىر 

 يىلىد بۇ جۇڭغارالرنىڭ ئەڭ كۈچلۈك مەزگىلى-0351, دائىرىسى
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چىڭ ئىمپېريىسىنىڭ زىمىنىد بالقا  كۆلى ئاستىدىكى كەڭ -يىلىدىكى مانجۇ- 1820

 .شەرىتنامىلەر بىلەن چارر سىيەگە سىتلەتكەنزىمىنالرنى كىيىنىە تەڭسىز 
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 ئەسىرگە تەۋەد ئۈرگەنىج -03قاراخانىيالر ئىزلىرىد 
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 بەدەلئارت -يىپەك يولدىكى مەشھۇر ئۆتكەل

 

 (ئاقسۇ مائارىپ ئىنىستىتوتى د تسېنتتى)خوجا نىياز 

 
كى تەڭرى تاغ تىزمىلىرىنڭ ئۇچتۇرپان ناھيسىنىڭ غەربىي شىمال قىسمىدى-بەدەلئارت

ئىىۇ . مېتىىىر ئېگىزلىكتىكىىى بەدەل تىىاغ تىزمىلىرىغىىا جايالشىىقان 4364دېڭىىىز يۇزىىىدىن 
 4-5ئۇچتۇرپاندىن قىرغىزئىستانغا ئۆتۈشتىكى مۇھىم قاتنا  ئۆتكىلىد ئۇنى ئەتراپدىكى 

خىانتەڭرى بىىلەن سېلىشىتۇرغاندا -مىڭ مېىتر ئىگىزلىكتىكى تەڭرىتاغلىرىنىڭ چۇقىسى
بەدەلتاغ ئېغىزىنىڭ ئەتراپى پۇتۇنلەي يايالقد يايالقتا . دەتتىكى تاغ بۇلۇپ ھىساپلىنىدۇئا

مۇزالر بىلەن قاپالنغاند تاغ ئەتراپلىرىنىڭ -قات ئىگىز تاغالرد تاغالرنىڭ ئۈستى قار -قاتمۇ
چۆپلەر بىلەن قاپالنغاند نەچىە -تۈمەنخىل گۇلد ئوت-چىۆپلىرى مولد تۈرلى-سۈيىد ئوت
چارۋىالرد ياۋا قۇ د ھايلاناتالر تۆت پەسىلنىڭ ھەممىسىدە بىماالل -تۇياق مالئونمىڭ 

بۇ ھەقتە ئۇلۇغ . ئۇچتۇرپاننىڭ شىمالى تاغ يايلىغىدۇر-يايلىيااليدىغان گۈزەلد چىمەنتاغ
« جۇغراپىيە تەزكىرسى.يېڭى تاڭنامە»داد «تۈركى تىلالر دىلانى»ئالىم مەھمۇد كاشغەرىنىڭ 

« بەدەلئارت » -دىكى مەشھۇر ئۆتكەل«يىپەك يۇلى »لەردە بۇ قەدىمكىدە ۋە باشقا ئەسەر
يىلدىن كۆپرەك ۋاقىتتىن بۇيان  - 3111بۇ ئادەتتىكى تاغ نېمە ئۇچۇن . ھەققىدە توختالغان

قەدىمى كىتاپالردا كۆپلەپ تىلغا ئېلىنىدۇ؟ بۇنىڭ سەۋەبى شۇكىد ئۇ قەدىمكى يىىپەك 
غەربتىكى ھەرقايسى ئەل سودىگەرلىرىنىڭ مۇھىم يۇلىنىڭ مۇھىم قاتنا  تۇگىنىد شەرق 

. قاتنا  يۇلىد جايالشقان ئورنىنىڭ ناھايتى ئىستىراتىگىيىلى  مۇھىملىقىىدىن بولغىان
ئۇچتۇرپانىڭ شىمالى تەرىپى تەڭرى تاغ تىزمىلىرى ئارقىلىق قىرغىزىستان جۇمھۇريىتى بىلەن 

ۇرپاندىن قىرغىزىستانغا ئۆتۈشىكە بۇ ئارلىقتا ئۇچت. كىلومېتىر دائىرىدە چېگىرلىنىدۇ051
بىراق بۇ يولالرنى بەدەل تاغ ئېغىزى يولى بىىلەن . بولىدىغان يەتتە تاغ ئېغىز يولى بار

. سېلىشتۇرغانداد ئۇ يولالر ئانىە قۇاليلىق ئەمەبد جۇغراپىيىلى  ئاالھىدىلىكىمۇ مۇرەككەپ
ۆپ مىولد قاتناشىقا چى-بەدەلئارت يولى بىرقەدەر چوڭ يول بۇلۇپد ئەتراپىدا سۇد ئىوت

( بولۇپمۇ جەنۇبى شىنجاڭ خەلقى)شۇڭىالشقاد قەدىمدىن بۇيان شىنجاڭ خەلقى. قۇاليلىق
يىلالرغا قەدەر مۇشۇ بەدەلئارت چىگرا ئېغىزى يۇلى -0951ئوتتۇرا ئاسىيا خەلىقلىرى بىلەن 

 . بىلەن تۇرلۇك سودا قاتنا  ۋە مەدەنىيەت ئاالقىلرى قىلىپ كەلگەن
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مۇشىۇ سىودا كىارۋانلىرى يولىىدا شىەرق بىىلەن غەرىپنىى ( چتۇرپىانئۇ)ئۇچ بالىق  
ئارا ئالماشتۇرۇلىشىدا ۋە مەدەنىيەت تارقىتىشتا -تۇتاشتۇرۇشتاد تۇرلۇك مەدەنىيەتنىڭ ئۆز

مۇھىم كۆۋرۇكلۇك ر ل ئوينىغان بۇلۇپال قالماستىند غايەت ز ر ئىقتقسادى قىممەت يارتىشتىمۇ 
ەن سۇاللىسنىڭ پايتەختى چاڭئەندىن باشالنغان يىپەك مەسىلەند خ. موھىم ر ل ئوينىغان

ئاتادىن ئۈتۈپد ئالدى قۇ  خانلىقىنىڭ -يۇلى خېشى كارىد رىد قاشتا  ئۆتكىلىد قۇم
د ئۇچ ئارقىلىق (ئاقسۇ) يارغۇلىدىن كىر رانغاد ئۇ جايدىن قارا شەھەرد چېدىرد كۈسەند قۇم

باالساغۇن د تاالب شىەھەرلىرىدىن بەدەلئارتىن ئۈتۇپ قىزىل قورغانغاد ئسسىق كۆلگەد 
د ئىىراقد (ئىىران)د ئارشىاك(ھازىرقى سەمەرقەني ئەتراپلىىرى) ئۈتۇپد پەرغانەد كانگيە

ئستامبولنى پايتەخىي قىلغان شەرقى رىم )د ۋىزانتىيە (ھازىرقى تۇركىيە تەۋەسدە)ئاناتولىيە
ن كاشغەرگەد ئۇنىڭدىن بەزىدە يىپەك يۇلى ئۇچتى. د قاتارلىق ئەللەرگە باراتتى(ئىمپىريىسى

دىمەكد مۇشىۇ يىولالر . ئەركەشتام ئارقىلىق پەرغانىگە بېرىپ يۇقارقى يوالرغا قۇشۇالتتى
ئارقىلق ئۈز لمەي ئۆتكەن سودا كارۋانلىرى جۇڭگو بىلەن غەرىپ ئەلىرى ئوتتۇرسىدىكى 

بۇ ھەقىتە ئەسىىرلەر شىاھىدى بولغىان . سېتىق ئشلىرىنى ئنتايىن راۋاجالندۇرغان-سودا
بەدەلئارتنىڭ قەدىمكى زاماندىكى يازما خاتىرلەردىن يېقىنقى زاماندىكى يازما خاتىرلەرگىىە 

خىل تەرىپلىنىپ كېلىشىد يامانسۇ تاغلىردىكى  -ھەرخىل تىلداد تۇرلۇك شەكىلدەد خىلمۇ 
د بەدەلئىارت (يېزىققىا ئوخشىا )قىيا تا  رەسىملىرىد ھەرخىل شەكىلدىكى بەلگىىلەر 

دىكى قەدىمكىىى تىام رەسىىملەرد يېقىنقىىى زامانىدا ئېلىىپ بېرىلغىىان قەلئەسىى ۋە ئۇنىڭى
يىلى يۇسۇپ بەگ مىۇخلىس باشىىىلىقىدىكى  -0956)ئارخىئولوگىيەلى  تەكشۈر شلەر 

شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتۇنۇم رايۇنلۇق مۇزىېيىد ئارخىلوگىيە تەكشۇرۇ  ئەتىرىتى خادىملىرىد 
دە (وگىيە تەكشۇرۇ  خادىملىرى تەكشۇرگەنئايدا ئاپتۇنۇم رايۇنلۇق ئارخىئول-5يىلى -0984

ئىران ساسانىالر سۇاللىسى ۋە كۇشان خانلىقىغىا ئائىىي )قولغا چۇشكەن ماددىي پاكىتالر
دىگەن « ئويتال»نىڭ غەربىگە جايالشقان ( ئۇچتۇرپان)ۇ ئۇچ (تەڭگىلەرنىڭ تېپىلىشى

قەدىمكىى  د(تىۇر-چوختىا)جايدىكى قەدىمكى زامانغىا ئائىىي قەبىرەد مەشىئەل قىورغىنى
ئۆتۇڭلەرنىڭ خارابە ئىزلىرى ۋە خەلقىمىز ئىىىگە كەڭ تارقالغان تۆۋەندىكى تارىخى قوشاق 

مەسلەن . بەدەلئارتنىڭ ئۇزاق زامانالردىن بۇيان چوڭ قاتنا  يۇلى ئىكەنلىكىنى ئىسپاتاليدۇ
 : 

 
 مېنىڭ ئېتىم مولالباراتد               
 . رتبەدەلئارتىن ئېتىڭنى تا              
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 ئات ئاتاڭىە بولسمۇد               
 . قاق قۇزۇقنى باغال يات              

 
شۇنمۇ ئېيتماي بولمايدىكىد يىپەك يۇلى تۈگىنىگە جايالشىقان شىىنجاڭ ئۈچىۈن   

ئېيىتقانداد بۇنداق سودىىنڭ ئەھمىيىتى تېخىمۇ كۆپ بۇلۇپد شەرق بىلەن غەرىپتىن كەلگەن 
شۇنداق بولسىمۇ ئۆزلىرى بۇ . ڭلەردە باج تۆلەشكە مەجبۇر ئىدىسودىگەرلەرد ھەر بىر ئۆتە

بۇنداق كۆپ پايدىغا ۋە بۇ زىمىننڭ باياشاتلىقىغا كۆزى . سوددىدىن كۆ پلەپ پايدا ئاالتتى
قىزارغان خوشنا ئەللەر پۇرسەت تاپسا لەشكەر تارتىپ بۇ زىمىننى بېسىلېلىشقا ئۇرۇنۇپمۇ 

دىن مەلۇم بۇلۇشىىەد غەربىي خەن « تەرجىمالى جاڭ چىيەنىنڭ . خەننامە». كۆرەتتى
سۇاللىسىنىڭ پادىشاھى خەن  ۋۇدى غەربى يۇرتتىن ئتتپاقىى ئىزدەپد ھونالرنى ئارىغا 

-009د -028ئېلىپ قورشاپ يۇقۇتۇ  مەقسىدىگە يىتىش ئۈچۈند مىالدىدىن بۇرۇنقى 
ىقىغا ئىككى قېتىم ۋە ئۇيسۇن خانل( ياۋچى)يىللىرى جاڭ چىيەننى غەربى يۇرتتىكى توخرى 

جاڭ چىيەن ھەمراھلىرى بىلەن بىر نەچىە مىڭ ئاتد كاالد قۇيالرنى . ئەلىىلىككە ئەۋەتكەن
ساالمالرنى ئېلىپد چاڭەندىن يولغا چىقىپد ھازىرقى -كۇمۇ د سوغا-ھەيدەپد ئالتۇن

دىن ئۈتۈپد (  别达里 跋达岭) گەنسۇئۆلكىسى ئارقىلىق كۇچاد ئۇچد بەدەلتاغ ئېغىزى 
قىزىل . غا بارغان( ھازىرقى ئىستاغ)لنىڭ شەرقى جەنۇبىدىكى قىزىل قورغان ئىسسىق كۆ

چاقىرىم يىراقلىقتىا بۇلىۇپد ئۇجايىدىن پەرغىانىگە ۋە  51قورغان بەدەل تاغ ئېغىزىدىن 
جىىاڭ چىىىيەن ۋە ئۇنىىىڭ ھەمراھلىىىرى قايتاشىىىدا تىىارىم . كىىانگىيەگە بىىارغىلى بىىۇالتتى

كۆكئارىيد كاشغەرد يەكەند خوتەند چارقىلىق ئويمانلىقىنىڭ جەنۇبى ياقىسنى بويالپ 
ئادىتىد تەبئي -دتلەتنىڭ ئۆرپ 26ئۇالر غەربىي يۇرتتىكى . ئارقىلىق ئۈز ئىلىگە قايتقان

مۇھىتىد ئىجتىمائىي ئىگىلىكىد سىياسىد ئىقتسادىي تۈز مىد قاتىنا  يوللىرىد ھەربىي 
غەربىي خەن ھۇكۈمىتىنىىڭ . ①مەدەنىيەت ئەھلالىرى توغرسدا ئۇچۇقلىمىغا ئىگە بولغان

ئۇچۇقلىما  -كېيىنكى ۋاقىتتا غەربىي رايۇننى ئىگىلىشى ئۇچۇن بىرىنىى قول ماتىرىيال
توملۇق  03ناملىق « تاڭ دەۋرىدىكى غەربكە ساياھەت ». ②بىلەن تەمىنلىگەن( ئاخپارات)

يىلىى -633مىىالدى ( 664-613)كىتاپنىڭ يازغۇچىسىد مەشھۇر بۇددا ئىالىمي شىۇەنزاڭ 
بۇ . ىندىستاندىن بۇددا نوملىرنى ئەكىلىش ئۈچۈن چاڭئەندىن غەربكە قاراپ يولغا چىققانھ

چاغدا شىنجاڭ ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا غەربىي تۇرۇك خانلىقىنىڭ ھۆكۇمرانلىقىدا بۇلۇپد شۇەنزاڭ 
د (كۇچا) د ئاق قۇچۇ(قارا شەھەر) د كىنگىي ( ئىدىقۇت)ۋە ئۇنىڭ ھەمراھلىرى قارا قۇچۇ 

د ئۇچ قاتارلىق خانلىقالرنىڭ زېمىنىدىن ئۈتۈپد بەدەل داۋاندىن (ۇمد يەنى ئاقسۇق)بالۇكا 
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يىلى باھار -638ئېشىپ ئىسسىق كۆلنىڭ جەنۇبىي ساھالىنى بويالپ مېڭىپد مىالدىنىڭ 
ئايلىردا غەربىي تۇرۇك خانلىقىنىڭ پايتەختى توخماققا يىتىپ بارغاند ھەمدە تۇرپان قوچۇ 

خانىشى ئاسىنا ( 641-632)نىڭ ئۇلۇغ خاقانى كۇي ۋىنتايد ( 641-461مىالدى )خانلىقى 
تۈن يابغۇغا تۈرۇك تىلىد تۇرۇك يېزىقى بىلەن يازغان مەكتۇبنى -بىكەنىڭ ئۇلۇغ خاقان

تۈن ياپغۇ قاغانىڭ قىزغىن قارشى ئېلىشغا  -ئۇ بۇ يەردە غەربىي تۇرۇك خاقانى. تاپشۇرغان
كېىەكد تەرجىمان -رغۇن سوغا ساالمد كىيىمتۇن يابغۇ قاغان تاڭ سىڭنى نۇ. ئېرىشكەن

ئۇالر يول يۇرۇپ ئافغانستانغا . قۇشۇپد بىر تۇرۇك بېگىنىڭ يۇل باشىىلىقىدا يولغا سالغان
كەلگەندەد تۈن يابغۇ قاغانىڭ چوڭ ئوغلى ئافغانىستان ۋالسى تاردۇشاد بىلەن قەنىدۇز 

دىن پاكىستان ئىارقىلىق شەھرىدە كۈر شۈپ قىزغىن كۇتىلېلىشقا مۇيەسسەر بولغاند ئان
ئۇ ھىندىستاندا . ئاالندا ئىبادەتخانىسىغا بارغان-ھىندىستاندىكى بۇددا سەنئەت مەركىزى

تاڭ سىڭ ھىندىستاندىن قايتاشىدا تاڭ سۇاللىسىى . يىل بۇددىزىم ئىلىمى ئۇگەنگەن03
للەپ د ئەمدى غەربىي يۇرتنى ئىگە(يىلى-621مىالدى )شەرىقى تۇرۇك خانلىقىنى  يۇقاتقان 

تۇرىلاتقان غەربىي تۇرۇك خانلىقنى قانداق يۇقۇتۇشنىڭ تۈرلۈك تەدبىرلىرىنى تۈزىلاتقاند 
كۈر نۈشتە تۈرك خانلىغى بىلەن تىركىشىلاتقان ھالەتتە تۇرىلاتقان بولغاچقاد تاڭ شۇەنزاڭ 

يىلى كۆكئارتتىن ئېشىپ كاشغەرد  خوتەند لوپنۇر كۆلىنىڭ جەنۇبقي ئارقىلىق -645مىالدى 
 . ەنگە قايتىپ كەلگەنچاڭ

دىمەكد تاڭ شۇەن زاڭمۇ غەرىپكە سىەپىرىدە كىۆك تىۈرك خانلىغىىدىكى مەشىھۇر   
يېڭىىى ». بەدەلئىىارت تىىاغ ئېغىىىز يىىۇلى بىىىلەن ماڭغىىان-خەلقئىىارالىق قاتنىىا  يىىۇلى

دىىن (كۇچىا)ئەنشىى»: دىكى مەلۇماتالرغىا ئاساسىالنغاندا« جۇغراپىيە تەزكىرسى.تاڭنامە
غا بارغىلى بۇلىدۇد غەرىپكە ( 勃达岭) ل يۈرسە بەدەلتاغ ئېغىزىچاقىرىم يو 0111چىقىپ
بەدەل تاغ ئېغىزىىدىن ....غا بارغىلى بۇلىدۇ ( پامىر)چاقىرىم يول يۈرسە كۆك ئارت 311

شىمالغا مىڭ چاقىرىم ماڭسا سۈيئاپ شەھرىگە بارغىلى بۇلىدۇد سۇياپ نىڭ كۈن چىقىش 
. دىيىلگەن« تەرىپىدە توقماق شەھرى بارتەرىپىدە ئىسسىق كۆل بارد سۈياپ نىڭ غەربىي 

گۈللەنگەن ( ئۇچتۇرپان)ئۇچ ( يىلغىىە-345 -553مىالدى )كۆك تۈرك خانلىغى دەۋرىدە 
بەدەلئات يۇلىد يىپەك يۇلى ۋە سودا ئااللە ئىشلىرىدا مۇھىم . شەھەرنىڭ بىرىگە ئايالنغان

يەر ئىگىلىىرىد چىارۋا  فىئوداللىق مۇناىسىلەتلەر تەرەققىي قىلىپد چوڭ. ر ل ئوينىغان
ئىگىلىرى د پاختا يىپ باپكارچىلىقى د تۇقۇلما بۇيۇمالرد كىگىز قۇيۇ د كىگىىز ھىارۋا 
ياسا د كىگىزدىن ھەرخىل تۇرمۇ  بۇيۇملىرى ياسا د قويد كاالد ئات قاتارلىق ھەرخىل 

پد كۆمۈر قېزى»كېىەكد ئاياق تەييارال  بۇلۇپمۇ  -چارۋا تېرىلىردىن تۇرلۇك كىيىم -مال
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د «③پوالت تاۋالپ ھەرخىل ئەسلاپد ئۇرۇ  قورالىرى ياسا  بىلەن داڭ چىقارغان تۇر كلەر
سانائىتىنىڭ تەرەققىىي -غەربىي يۇرتنىڭ ئىجتىمائىي ئىگىلىكىنىڭ گۇللىنىشى ۋە سودا

. غەرىپ قاتنىشىنىڭ راۋان بۇلۇشىغا ئاكتىپلىق بىىلەن تىۆھپە قوشىقان-قىلىشىد شەرق
ئوتتۇرسىدىكى سودىدا كىۆپلەپ پايىدا ئالغىان ۋە يىىپەك يىۇلى  ۋىزانتىيە بىلەن جۇڭگو

 . خوجايىنلىق ر لىنى جارى قىلدۇرغان
يىلى تۇر كلەردىن تۈركە  قەبىلىسىنىڭ چېلىش ئۇرۇقىغا مەنسۇپ سۇلۇ  -305مىالدى 

مىڭدىن ئارتۇق تۇركىي ئاھالىنى ئۇنىڭ  311قاغان تۇركە  قەبىلىرىنى قايتا ئۇيۇشتۇرۇپ 
دەپ ئېالن قىلغاند « قاغان»ھەمدە سوياپ شەھىرىدە ئۆزىنى . ④ستىغا توپلىغانبايرىقى ئا

قاتارلىق جايالرنى ئۆز قىۇل ( ئاقسۇ)ۋە بارخان( ئۇچ)شۇ يىلى لەشكەر تارتىپ تاشبالىق 
ئايغا كەلگەندە سۇلۇق قاغان يەنە ئەرەب قۇشۇنلىرى  -3يىلى -303. ئاستىغا كىرگۇزىلالغان

ەن ئىتتپاق تۇزۇپد تاڭ سۇاللىسى كۈچلىرىگە قارشى تۇرۇپد ۋە تىبەت قۇشۇنلىرى بىل
د ⑤قاتارلىق شىەھەرلەرنى ( ئۇچ)د تاشبالىق ( ئاقسۇ)سۇياپد كاشغەردخوتەند بارخان 

شۇ يىلى تاڭ سۇاللىسىى ئەنشىى . يىلى كۇچانى ئۆز تەسىر دائىرسىگە ئېلىلالغان -331
ولغان بىر قىسىم قارلۇق ۋە تۇرۇك قورۇقىى بەگ مەھكىمىسىنىڭ باشلىقى تاڭ جىياخۇي ئەل ب

قۇشۇنلىرىنى باشالپد كۇچارغا تىگىش قىلىپ سۇلۇ قاغانى چىكىندۇرگەن ھەمدە ئۇنىڭغا 
( سىۇرۇك )بۇنىڭدىن قارىغاندىمۇ تۇركە  سىۇلۇ . ⑤خانىكە جىن خېنى ياتلىق قىلغان

 . قاغانىڭ ھەربىي يۇرۇشى ئۇچتىكى بەدەلئارت يۇلى بىلەن بولغان
-يىلى تاڭ خانلىقىدىن دۇخەن دېگەن كىشى ئەنشى قورۇقىى بېگى-350مىالدى   

گاۋشەنجى باشىىلىقىدىكى تاڭ قۇشۇنلىرىغا ئەگىشىپد ئەرەب ئىستلالچى قۇشۇنلىرىغا قارشى 
قىرغىستاندىكى تاالب دەرياسى بۇيىدا بولغان ئۇرۇشتاد گاۋشىيەنىى باشىىلىقىدىكى تاڭ 

يىىل قۇيىۇپ -363مۇ ئەسىرگە چۇشىكەند قۇشۇنلىرىنىڭ كۆپىىلىكى يېڭىلىپد د خەن
سىەپەر »د خەن دېڭىز ئارقىلىق ئۆز دتلىتىگە قايتىپ كەلگەنىدىن كېىيىند . بېرىلگەن
چاقىرىم   0111بەدەلتاغ ئېغىزىدىن ئۈتۈپ »:ئۇنىڭدا .  دېگەن كىتاپنى يازغان«خاتىرسى

الىي تەرپىدە يول يۈرسەد چۇ دەرياسىغا بارىدۇد دەريانىڭ شەرقىدە ئىسسسق كۆل بارد شىم
بۇنىڭدىن قارىغانىدا گاۋشىەنجىنڭ ھەربىىي . دەپ يازغان« سۇياپد تاالب شەھرى بار

مىالدىنىڭ ) تاڭ دەۋرىدە ئۆتكەن جادەن . يۇرۇشىمۇ بەدەلئارت داۋانى ئارقىلىق بولغان
ئەتراپتىكى ياتالرنىڭ جۇڭگوغا » نىڭ ( يىلغىىە ساياھەت قىلغان  -815يىلدىن  -385

دىىىىگەن خاتىرسىىىىدە يىىىۇل ئىىىارقىلىق مۇنىىىداق خىىىاتىرلەنگەن « ىكىىىىرىش مۇساپىسىىى
چاقىرىم  61كۇچادىن ) دىن چىقىپ غەرىپكە ماڭغاندا ئاق ئات دەرياسى (كۇچا)ئەنشى»:
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-俱毗罗碛چاقىرىم ماڭغاندا جۈپىلوچى 081دىن ئۆتىمىز د ئۇندىن غەرىپكە ( يىراقلىقتا 
چاقىرىم چاقىرىم يول ماڭغاندا  031ئاندىن ئاچىىق قۇدۇقتىن ئۈتۈپ . غا بارىمىز( قىزىل ؟

چاقىرىم يول ماڭغانىدا  61غا بارىمىزد ئۇ يەردىن يەنە ( سايرام 俱毗罗成) جۈپىلوچېڭ
چاقىرىم يىول ماڭغانىدا 611غا بارىمىزد ئۇيەردىن يەنە ( باي 悉言成 阿) ئاشىيەنىېڭ 
غا بارىمىز د بۇ ۋېي ( ئاقسۇ بەگلىكى  -姑墨国يەنى قەدىمكى قۇم 拔换城)بارخان بالىق 

بۇلۇپ جەنۇبىي ( 姑墨洲)دەپمۇ ئاتىلىدۇ د ئۇ قۇم ئايمىغى (  威戎城) ۇڭ قەلئەسى ر
غەربىي شىمالغا ماڭغاندا بارخان دەرياسى . غا يېقىن ( 监思浑河)تەرىپى تارىم دەرياسى 

拔换河 )چاقىرىم يول يۇرسە كىىى  تاشبالىق  031ئۇنىڭدىن يەنە . دىن ئۆتىدۇ城 小石 )
 葫芦河)م يۇل ماڭغاندا ئۇچ تەۋەسىدىكى قۇم ئېرىق چاقىرى 31يەنە . غا بارغىلى بۇلىدۇ

دەرياسىغا بىارغىلى بۇلىىدۇد ( بەزى ماتىرىيالالردا توشقان دەرياسى دەپمۇ كۆرسىتىلگەن
قا بارغالى بۇلىدۇد بۇ ئۇچ (大石城)چاقىرىم يول يۇرگەندە چوڭ تاشبالىق 61ئۇنىڭدىن يەنە 

(乌赤 ) بۇلۇپ ئونسۇ ئايمىقى(洲 温宿 )چاقىرىم  21ەربىي شىمالغا دەپمۇ ئاتىلىدۇ د غ
چاقىرىم يول  41يەنە . غا بارغىلى بۇلىدۇ(ھازىرقى قارتال مازىرى )ماڭغاندا سۇلۇ چوققىسى 

چاقىرىم ماڭغاندا د ن د چى   51يەنە . قا بارغىلى بۇلىدۇ( 别达里يۈرگەندە بەدەلئارت 
(顿多城- ۇردىن ئاپت-بەلكىم ئويسۇن خانلىقى دەۋرىدىكى قىزىل قورغان بۇلشى مۇمكىن )

چاقىرىم كېلىدۇد بەدەل بىلەن 031بەدەلئارت بىلەن ئىسسق كۆلنىڭ ئارلىقى . غا بارىدۇ
يۇقارقى . دەپ كۆرسىتىلگەن«⑦ چاقىرىم كېلىدۇ 491نىڭ ئارلىقى ( توقماق )سۇييئاب 

د ئۇچتۇرپان ( ئۇچتۇرپان)مەلۇماتالردا كۆرسۇتۇلگەن كۇچا بىلەن ئاقسۇ د ئاقسۇ بىلەن ئۇچ
لد بەدەل بىلەن ئىسسقكۆل ۋە سۇياپ ئارلىقى ئوتتۇرسىدىكى سانلىق مەلۇماتالرنى بىلەن بەدە

ھازىرقى ئەمەلىي ئارلىقالردىكى سانلىق مەلۇماتالرغا سېلىشتۇرغانداد گەرچە ئازراق پەرىق 
قۇنالغۇ چۇشۇپ قالغان بۇلۇشىد  -ئېھتىمال يول ئوتتۇرسىدىكى بەزى ئۆتەڭ )كۇرۇلسىمۇ

 -ئىۆزگەرگەن  بۇلۇشىى مىۇمكىن -ىكى ئورنى دىىن يىۆتكەلگەنمەنزىللەر ئەسىلد-يول
بۇنىڭدىن قارىغانداد بەدەل . ھازىرقى ئەمەلىي ئارلىق سانى بىلەن يېقىنلىشدۇ( ئاپتۇردىن 

تاغ ئېغىزى يۇلى شەرىق بىلەن غەرپد يەنى جۇڭگو بىلەن ئوتتۇرا ئاسىياد غەربىي ئاسىيا ۋە 
 . تى چوڭ قاتنا  يۇلى بولغانلىقى ناھايتى ئېنىقياۋرۇپا ئەللىرىنى تۇتاشتۇردىغان ناھاي

دە ئادالەت قۇچقان قاغىان ( 846 -615مىالدىيە )ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقى دەۋرى   
(保义可汗 ) 01غەربىي يۇرتقا قاراتقان ھۈكۈمرانلىقىنى ساقالپ قېلىش ئۈچۇن بېشبالىقتا 

ند بارسىىغان ۋە مىڭ كىشىلى  ئاتلىق قۇشىۇ 01مىڭ كىشلى  ئاتلىق قۇشۇند كۇچادا 
غەربىي يۇرتنى قوغداپد يىپەك «⑧مىڭ كىشلى  ئاتلىق قۇشۇن تۇرغۇزغان 31باالساغۇندا 
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 . يۇلى ۋە سودىسنى گۈلەند ر شكە كاپالەتلى  قىلغان 
قارخىانىيالر -كۆك تۈرك خانلىغى ۋە ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ ئىورۇن باسىارى  

ئەسىردىن باشالپ ئىىكى ۋە تاشقى -01 (يىلغىىە  -0303يىلدىن-851مىالدى )سۇاللىسى 
ئامىلالرنىڭ تۇرتكىسى بىلەن سىياسىيد ئىقتىسادىي ھايات ساھەلىرنىڭ ھەممسىدە گۇللىنىش 

ئوتتۇرا لىنىيىسىنىڭ  قەشقەر شەھرىنىد « يىپەك يۇلى»باسقۇچقغا كىرگەند بۇلۇپمۇ مەشھۇر
لىرىنى قاتنا  تۇگۇنلىرى شىمالىي لىنىيىسىنىڭ باال ساغۇن بىلەن بارسىخاند ئۇچ  شەھەر

بىىرىگە -قىلغانلىقىد شۇنۇڭدەك ئوتتۇرا شەرىق ۋە ياۋرۇپا بىلەن شەرقى ئاسىيانى بىر
باغاليدىغان قۇرۇقلۇق يولىنىڭ قارخانىيالر سۇاللىسى زىمىنىدىن ئۆتكەنلىكىد قارخانىيالر 

يلىق شارائىي سۇاللىسىنىڭ ئىقتىسادد مەدەنىيەت ۋە باشقا جەھەتلەردىن راۋاجلىنىشىغا قوال
قارخانىيالر سۇاللىسى دەۋرىدە ئۇچ شىەھرى ز ر گۈللىنىشىلەرگە ئىىگە . يارتىپ بەرگەن

بولغاند بازارالر ئاۋاتلىشىپ تۇرلۇك سودا سارايالرد مېھمانخانىالرد كارۋان سارايالر قۇرۇلۇپ 
. شەھەر سودىسى راۋاجلىنىپ يىپەك يۇلىدىكى مەشھۇر شىەھەرلەرنىڭ بىىرگە ئايالنغىان

كاشىغەردىند يىازلىق پايتەخىىي  -ئىوردۇ كەنىىي -اراخانىيالر سۇاللىسىنڭ باشكەنتىق
نىڭ قۇشۇلىشى ئارقىلىق بەدەل ⑨ باالساغۇنغا بېرىشتىكى تۈرلى  ئاالقىلەرمۇ ئۇچ ئوردۇ خانى

تۇركى »:ئالىمىمىز مەھمۇد كاشغەرى بۇ توغۇرلۇق. ئارت تاغ ئېغىزى يۇلى ئارقىلىق بولغان
توشقان دەرياسى ئۇچ »د «ئۈچ مەشھۇر بىر شەھەرنىڭ نامى »:ئەسىردە « تىلالر دىلانى 

ئىىۇچ بىىىلەن بارسىىىغان -بەدەلئىىارت»د «شىىەھەرىگە ئاقىىىدىغان بىىىر دەريانىىىڭ نىىامى
 . دەپ ناھايتى ئۇچۇق كۆرسەتكەن« ئوتتۇرسىدىكى داۋان 

غەربىي قارا قىتان خانلىقىد مۇڭغۇلد چاغاتىايد يىۇەن سۇاللىسىى دەۋرىلىرىىدە    
بەدەلئارت ( يىلالرغىىە -0638-0504مىالدى)ۇنداقال يەكەن سەئىدىيە خانلىقى دەۋردىمۇ ش

قاتنا  يۇلى د ھەربىي لەشكەرلەر ئۇياقتىن بۇياققىا  -تاغ ئېغىزى داۋاملىق مۇھىم سودا
چۇنكى ئۇچتىكى بەدەلئارت يولىدىن ئوتتۇرا ئاسىياد غەربىي . ئۇتۇپ تۇردىغان يول ئىدى

ە كۇچاغاد غەرىپتە قەشقەرگەد شىمال تەرەپكە ماڭسىا ئىلىغىاد شىەرىقى ئاسىياغاد شەرىقت
ئۇچ بىالىق ۋە . جەنۇپقا ماڭسا غور چۆل ئارقىلىقد يەكەند خوتەنلەرگە بارغىلى بۇالتتى

 . بەدەلئارت دەل يىپەك يۇلى ئوتتۇرسىدىكى مەركىزى بىكەت ئىدى
ئۇچتۇرپان شەھىرىنى بەدتلەت ياقۇپ بەگ -يىلى يازدا قەشقەرىيە سۇلتانى-0863  

قايتا كېڭەيتىپ قۇرۇپد شەھەر سېپىللىرىنى ئۇزارتىپد تاغ ئۇسىتىگە قاراۋۇلخىانىالرنى 
ياسىتىپد يولالرنى تۇتاشتۇرۇپ خېلى مۇستەھكەم بىر قورغانلىق شەھىرىنى بەرپا قىلغاند 

 كېيىن چار پادىشاھ سىودىگەرلىرى بىىلەن. بەدەلئارىي قورغىنىغا ئەسكەرلەر تۇرغۇزغان
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چىڭ سۇاللىسىنىڭ ر سىيەگە ئەلىە قىلىپ . چەكلى  سودا ئاالقە ئىشلىرى ئېلىپ بارغان
قوشۇمىە ئەنگىليە فىرانسىيەدە تۇرۇشلۇق ئەلىى )بەلگىلەنگەن خان مۇپەتتىشى زېڭ جىزى

ر سىيە  -جوڭگو»كۇنى -34ئاينىڭ  -3يىلى -0880لوند ندىن ئەنگىليەگە بېرىپد ( ئىدى
ۋە ئۇنىىڭ « قايتا تۇزۇلگەن قورۇقلۇق يۇلى سودا نىزامنامىسىى»ۋە « ئىلى شەرتنامىسى

ر سىيە سۇدىگەرلىرىنىڭ جۇڭگونىىڭ »:شەرتنامىدە. قۇشۇمىە شەرتنامىلىرى ئىمزالىغان
مۇڭغۇليەد شىنجاڭنىڭ جەنۇبى ۋە شىمالىدىكى سودىسدا ۋاقتىنىە باج تاپشۇرماسىلىقد 

قاراۋۇلخانىىدىن كىرىىپ  25كى ر سىيە سودىگەرلىرنىڭ مۇڭغۇليەد شىنجاڭ چىگىرلىردى
دېگەنلەر بەلگىلەنگەن بۇلۇپد بۇنىڭ بىلەن ر سىيە سودىدا « ⑩ چىقىشىغا رۇخسەت قىلىش

ئۆمەك تەركىلىدىكى قازاقد قىرغىزد تاتار سودىگەرلىرى ئۇچتۇرپانغا كىلىپ سودا قىلىشقا 
ا سېتىق ئىككى دتلەت خەلىقلىرىنىڭ سود« بەدەل ئېغىزى»شەرتنامە بۇيىىە. باشلىغان

 . ئىشلىرىدا پايدىلىنىش ئۈچۈن ئېىىلېتىلگەن
دىن «بەدەلئارت ئېغىزى»كۈنى رۇسىيە سودىگەرلىرى -04ئاينىڭ -5يىلى-0905  

يىلى رۇسىيەدە ئوكتەبىر ئىنقىالبى پارتلىغان -0903. ئۆتۈپ ئۇچتۇرپانغا كېلىپ سودا قىلغان
قىسىم قىرغىزالر بەدەل ئارتتن مەزگىللەردە بولشىلىكالرنىڭ تەسىرىدىن ئەنسىرىگەن بىر 

يىلىى سىوۋېي  -0930. ھالقىپ ئۈتۈپد ئۇچتۇرپاند ئاقىى تەۋەلىرىگە قېىىپ چىققىان
شىنجاڭ سودا شىركىتى ئاقسۇدا ئش بېجىرىش ئورنى قۇرغاند ئۇالر يەرلىى  -ئىتتىپاقى

قويد ئىات تېرىلىىرىد يىۇڭد -سودىگەرلەرئارقىلىقد ئاالھىدە يەرلى  مەھسۇالتالرد كاال
ئۈچەيد رەۋەن قاتارلىقلالرنى ئۇچتۇرپان بەدەل چىگرا ئېغىزىغا تۇشۇپ كېلىپ سوۋېي 
ئىتتىپاقىنىڭ شىكەرد گەزمالد ھاراقد تاماكاد سەرەڭگەد سىرد ئەينەكد ئاق قاڭالتىرد تۈمۇر 

ئايدا كۇچا -4يىلى -0922. ھەرەد چىراقد ئۇرۇب مىقى قاتارلىق بۇيۇملىرىغا ئالماشتۇرغان
زغىلىڭى يول باشىىسى تۈمۈر ئېلى قوزغىالڭ قىلىپ ئۇچتۇر پانغا كەلگەندەد دېھقانالر قو

خۇجا نىيازھاجىد مۇسۇل مۇھىتىد ھەمدۇلال ئاخۇن قاتارلىقالرنى بەدەل چېگرا ئېغىزىغا 
ئايالردا سوۋېي  -5د-4چارۋىالرغا قورال سېتىلالغاند  -ئېلەرتىپ خەلىقتىن توپلىغان مال

ئۇچتۇرپان چېگرا »رەپ سودىسىنىڭ راۋاجلىنىشىغا ئەگىشىپ شىنجاڭ ئىككى تە-ئىتتىپاقى
ئوسىىمان ھىىاجى د ھاشىىىم  -باشىىلىقى« تاموژنىىا بىىاج ئىشىىلىرىنى باشىىقۇرۇ  ئدارىسىىى

( سىەنمۇ)د ئېلىى ئەھمىىدىد يىاقۇپ سىەئىد (ئابدىكېرىم ئابباسوپنىڭ دادىسى)ئاقساقال
ا ئشلىرى تارمىغىدا بۇ ئىشقا تاشقى سود. قاتارلىقالر تاشقى سودا ئىشلىرى بىلەن شۇغۇلالنغان

. نى ئاچقان«سۇتۇق بۇغراخان مەكتىلى»كېرەكلى  خادىمالرنى تەربىيەلە  ئۈچۈن ئۇالر
ئايالردا باي شىجاڭ ئاقسۇنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن خۇجا نىياز ھاجىنىڭ -01يىلى-0922
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ىم مىڭ تۇياق قوي ئىئانە توپالپد ئۇچتۇرپىانلىق بىاي ھاشى 81بۈيۈك ئىشلىرى ئۈچۈن 
ئاقساقال ۋە ئۇنىڭ ئىنىسى مۇھەممەد بايغا تاپشۇرۇپ سوۋېي ئىتتىپاقىدىن مالغا قىورال 

 ⑪ئالماشتۇرغان
يىلىى ئۇچتۇرپىىان بەدەل ئىىارت ئېغىىىزى تاشىقى سىىودا ئىشىىلىرى ناھىىايتى -0925  

گۈللەنگەند سوۋېي ئىتتىپاقى سودىگەرلىرى بەدەل ئارت تاغ ئېغىزى ئارقىلىق ئۇچتۇرپاندا 
ا شىركەتلىرىنى داۋاملىق كۆپەيىتكەند جەنىۇبىي ۋە شىىمالىي شىىنجاڭنىڭ تۈرلۈك سود

شىۇ چاغىدا . ھەرقايسى جايلىرىدىن كەلگەن سودىگەرلەر ئۇچتۇرپانغا توپالنغىان بۇلىۇپ
. ئۇرۇندا تۈرلۈك سودا شىركەتلىرى ۋە سودا ئۇرۇنلىرى قۇرۇلغان 28ئۇچتۇرپان شەھرىدە 

يىلى سوۋېي ئىتتىپاقىنىىڭ  -0923. ا باشلىغان ئۇچتۇرپاندا مەدەنىي ھايات جانلىنىشق
تاشكەنتتە بېسىلغان پۈتۈن كۈنلۈك باشالنغۇچ مەكتەپلەر ئۈچۇن تەييارالنغان ئانا تىلىد 
ھېساپد ئوقۇ  كىتاۋىد جۇغراپىيەد تارىخد تەبىئەتد بوتانىكاد ز ئولوگىيەد ئاناتومىيە 

نىن ئەسەرلىرىد شۇ قاتاردىكى قاتارلىق دەرىسلى  كىتاپالر ۋە ماركىسد ئېنگىلىسد لې
سىياسىي كىتاپالر ئۇيغۇر سىودا كىارۋانلىرى ئىارقىلىق تۇشىۇپ كېلىنىىپ مەكىتەپلەر گە 

بەدەل ئارت ئېغىزى مەدەنىيەت تارقىتىش يۇلى . تارقىتىلغاند دەرىسلى  قىلىپ ئۆتۈلگەن
ەت رۇب ۋە تاتىىار قاتىىارلىق مىللەتلەرنىىىڭ ئىلغىىارمەدەنىيىتىد سىىانائ. بۇلىىۇپ قالغىىان

سەنئەت ئەسەرلىرىد قول چىراقد ۋېلىسپىيد سۈرەتكە تارتىش -مەھسۇالتلىرىۇ ئەدەبىيات
 -0929. ئاپىراتىد كىيىم تىكىش ماشىنىسى قاتارلىقالر بەدەل يۇلى ئارقىلىق كەلتۈر لگەن
 - 0941. يىلىي ئۇچتۇرپان خەلقى تۇنجى قېتىم سوۋېتتىن كەلتۈر لگەن كىنو كىۆرگەن

سوۋېي ئىتتىپاقى ىسودا ئاالقىسىنىڭ تېخىمۇ ياشنىشى  -نى شىنجاڭكۈ -3ئاينىڭ -2يىلى
ئۈچۈند ئۇچتۇرپان خەلقى ھەركەتكە كەلتۈر لۈپد ئۇچتۇرپان سوۋېي ئىتتىپاقى قارا كۆل 

ئۇچتۇرپاندىن بەدەل ئارتقىىەد بەدەلئارتتىن قىرغىزىستان ) خەلقئارا تاشيۇلىنى ياسا  
قۇرلۇشىى ئېلىىپ ( كىلىومېتىر 211تەخمىىنەن  جۇمھۇريىتى قارا كۆل شەھرىگىىە بولغان

نەچىە يۈزلىگەن ئادەم ئېغىر . يىلغىىە داۋامالشقان-0944بۇجاپالىق ئەمگەك . بېرىلغان
ئەمگەكد ئاچارچىلىقد جۇدۇند تاياق زەربىسىد پىشىتال د قېىىشتا تاغ قاپتالىرىدامۈكۈنۈپ 

 . ئۆلگەن
-3بىڭتۇەن  -0اتلىق ئارمىيەسى كۈنى جۇڭگۇ خەلىق ئاز -5ئايىنىڭ -2يىلى -0951  

. شى پارتكومى ئۇچتۇرپانغا يىتىپ كېلىپ خەلق ھاكىميىتىنى قۇلىغا ئالغان-5جۈن پىيادىلەر 
ئايدا يېڭىئاۋات يېزىسىدا -4. ئۇچتۇرپان چېگراسىنى قوغدا  ئۈچۈن ئەسكەرلەر ئاجرىتىلغان

دەلئارت يۇلىمۇ شۇ تۇەننى قۇرۇلغاند  ھەمدە بە -4 (农一师)دىلزىيىسى -0يېزا ئىگىلى  
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يىلى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتۇنۇم رايۇنلۇق قاتنا  -0966. چاغدىكى سىياسى ۋەزىيەتتە تاقالغان
يەنى يامانسۇدىن  ，مىڭ يۇەن پۇل ئاجىرتىپ دتلەت مۇداپىيە يۇلى 461مىليۇن  0نازارىتى

  . يىلى قاتنا  باشلىغان -0963. بەدەلئارتقىىە بولغان يولنى تۇزەشتۇرۇپ ياسغان
خەلقئارالىق  -يىلدىن باشالپ بۇ قەدىمكى يىپەك يۇلىدىكى مەشھۇر ئۆتكەل-0992  

قاتنا  يۇلى بەدەلئارت ئېغىزىنى ئېىىش خىزمىتى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتۇنۇم رايۇنلۇق خەلق 
ھۆكىمىتىد ئاقسۇ ۋىاليىتىنىڭ پىالنىغا كىرگۇزۇلۇپ جىددىي ئىشلەنگەند ئىككى تەرەپ 

پەن تېخنىكا ئالماشتۇرۇشقا  -سودىدا گۇللىنىشد ئىلىم( قىرغىزىستانشىنجاڭ ئاقسۇ بىلەن )
قايتا -يىلدىن باشالپ ۋىاليەت رەھپەرلىرى قىرغىستانغا چىقىپ قايتا 3111.  كىلىشكەن

تەكشۇرۇ  يول ئورنىنى بېكىىتىشد كېتىىدىغان راسىخۇت قاتىارلىق مەسىىلەر ئۇسىتىدە 
اسىنى بويالپ ماڭىدىغان زىندان تاغ چىگرا يىلى ئۇچتۇرپان زىندان دەري -3112. كېڭىشكەن
بۇنى يېڭىئارت مەھەللىسى نامى بىلەن يېڭىئارت چېگرا ئېغىىزى دەپ ئاتاشىمۇ )ئېغىزى 

بۇ )نى ئېىىش توغرىسدا دەسلەپكى تەكشۇرۇ  ئېلىپ بېرىپ كىلىشكەن( ئوتتۇرغا قۇيۇلغان 
لومېتىر بۇلۇپد  يۇلى كى 045يولنىڭ قارا قول شەھرىدىن ئېنگېلىەككە بولغان ئارىلىقى 

راۋاند پەقەت زىندان تاغ ئېغىزىدىن باشالپ تۇمشۇقد ئاقسۇ شىەھرىگىىە بولغىان تىۈز 
كىلو مېتىرد يولنى ياسىسا ياكى زىندان تاغ ئېغىزىدىن ئۇچتۇرپان شەھرىگىىە  91ئارىلىقى 

« ېغىزىزىندان چىگرا ئ»لېكىن (.  كىلو مېتېر يولنى ياسىسا بۇالتتى  21بولغان تەخمىنەن 
پەسىلدە داۋاملىق قاتنا  ئېلىپ بېرىشقا قۇاليسىزد  4غا قارىغاندا « بەدەل چىگرا ئېغىزى »

يوللىرى بەك خەتەرلى د تى  تاغالر كۆپد يول يېنىدا چوڭقۇر زىندان دەرياسى ئاقىدىغان 
بولغاچقاد بۇنىڭغا كېتىدىغان راسخوت مەسىلىسى قاتارلىق سەۋەپلەر تۈپەيلىدىن بۇ يۇل 

ئەمما قىرغىزىستان تەرەپكە نىسپەتەن زىندان چىگرا ئېغىزى د دەل قىرغىزىستان )تىلغان تۇخ
شەھىرىگە ئۇدۇل ( engelchek)تەرەپنىڭ پويىزد ۋ گزالد ئايرۇپورتدجايالشقان ئېنڭېلىەك

جەنۇبىي شىنجاڭ »كۇنى-05ئاينىڭ -3يىلى  -3114(. كەلگەچكەد چىقىم كۆپ كەتمەيتى 
اسىلىتى بىلەن قەشقەردە ئاقسۇ ۋىاليەتلى  پارتكومنىڭ شۇجىسى مۇن« ساياھەت بايرىمى

كۇبانىىبې  بىلەن . مۇئاۋىن زۇڭلىسى جۇمالىيو -0خۇچاڭئەن قىرغىزىستان جۇمھۇريىتىنىڭ 
ئىككى تەرەپ بەدەل ئارت چېگرا ئېغىزى يىۇلىنى ياسىا  مەسىلىسىىنى » كۈر شكەند 
سىلەر . بلەغنى ھەل قىلىش كېرەككۇبانىىبې  ئالدى بىلەن مە.جۇمالىيو . كېڭەشكەن

تەرەپتە ئەمەلىي كۇچكە ئىگە گور ھ شىركەتلەر مەبلەغ سېلىپ قۇرلۇ  قىلساد ھەق ئېلىش 
ئىسسقكۆل ئوبالستى مول كان بايلىقلىرىگە ئىگەد ئەگەر جۇڭگو . ئارقىلىق تۇلۇقلىما بېرىمىز

شۇندىن . دىگەن«⑫ ۇتەرەپ قىرغىزىستانغا مەبلەغ سېلىشنى خالىسا بۇنى كېلىشسەك بۇلىد
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تېخنىكىا ئالماشىتۇرۇ د سىوداد سىاياھەت -بۇيان بۇيولنى ئېىىشد ئىككى تەرەپ پەن
ئىشىلىرىنى يولغا قۇيۇ د ئىككى تەرەپ مەنپەئەتتار بۇلۇ  قاتارلىق ئىشالر بۇ قەدىمكى 

بۇ يىول ھىازىر يامانسىۇ يېزىسىىنىڭ غەرب . يىپەك يۇلىنىڭ ئېىىلىشىنى كۇتۇپ تۇرماقتا
كى كۆجۈم مەھەللىلەرنى ئارىالپ غەربىي شىمال تەرەپكە ئەگىلىپد كېيىن غىڭ تەرىپىدى

.. سايغا چىقىپ ئاندىن خېلى ئۇزاق ماڭغاندىن كېيىن تاغ ئارىسىغا كىرىپ چىگرىغا بارىدۇ
كىلومېتىر  34ئوتبېشى يېزىسىدىن بەدەلگىىە بولغان چىگرا مۇداپىئە تاشيولىنىڭ ئۇزۇنلىقى 

سىنىڭ كۆجۈم مەھەللىلىرى ئاخىرالشقىىە قارىماي ياتقۇزۇلغان بولۇپد يامانسۇ يېزى. كېلىدۇ
ئەسىرلەر مابەينىدە دۇنيانىڭ ئۇ چېتىدىن بۇ . ئۇنىڭ نېرىسى پۈتۈنلەي شېغىللىق يول

چېتىگىىە تىنىمسىز قاتناپ تۇرغان كارۋانالرنىڭ تۆگىسىنىڭ قوڭغۇراق ساداسى ئىزچىل 
ىڭ ئېسىدىن كۆتۈرلۈپ كەتكىلىلاتقان بۇ يول يېقىن جاراڭالپ تۇرغاند ئەمدىلىكتە كىشىلەرن

 .  كەلگۈسىدە يەنە تارىختىكى شۆھرىتىگە اليىق خەلقئارا تاشيولغا ئايلىنپ قالغۇسى
 : ئىزاھات
باسمىسىى -8يىلىى -3113شىنجاڭ ئونلېرسىىتىتى « شىنجاڭ يەرلى  تارىخى① »
 بەتكە قاراڭ  -29ئۇيغۇرچە 
بىڭ تۇەن پارتىيە مەكتىلى )« ۆزلەشتۈر   تارىخىشىنجاڭ بوزيەر ئ»:فاڭ يىڭ كەي② 

بەتكە  -40قىسىم-0يىلى خەنىە نەشرى-0993( ۋەمائارىپ ئىنىستىتوتى ئۈچۈن دەرىسلى 
 . قاراڭ

 « جاڭ سۇن شېڭ ھەققىدە قىسسە»جىلىدد  -05.«سۈينامە③ »
-039خەنىە « جۇڭگونىڭ غەربىي رايۇننى باشقۇرۇ  تارىخى» :زېڭ ۋېنلۇ ⑥ د④

 . تكە قاراڭبە-021د
يىلى -0990« شىنجاڭدىكى مىللەتلەر تارىخى»:ئەنلەر بايتۇرد خەيرىنىساسىدىق⑤ 

 بەتكە قاراڭ  -441بېيجىڭد ئۇيغۇرچە نەشىرىد 
كىتاپد جۇڭخۇا كىتاپىىلىق ئىدارىسى -3د«جۇغراپىيە تەزكىرسى.يېڭى تاڭنامە⑦ »
د نىڭشىيا خەلىق «لالر جۇڭگۇ ئىسالم تارىخىغا دائىر ماتىريا»بەتكە ۋە  -0049خەنىەد

 . بەتكە قاراڭ-4يىل خەنىە نەشرىد -0983نەشرىياتىد
يىلى شىنجاڭ خەلق -0999د «شىنجاڭدىكى مىللەتلەر تارىخى » :چىيەن بوچۇەن ⑧ 

بەتكە ۋە تەمىم ئىبنى بەھىرنىڭ ئۇيغۇر ئېلىگە  - 332نەشىرىياتىد ئۇيغۇرچە نەشرىد 
 . ساياھىتىنامىسىغا قاراڭ

مىللەتىلەر » يىلىىد بېيجىىڭد 0984« قۇتىادغۇ بىلىى »:ھاجىپيۈسۈپ خاب ⑨ 
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نىېمە دەر »: غەزىلىىدە-2805بەتلەردىكىى -389د-388ئۇيغۇرچە نەشرىد« نەشرىياتى
 . دەيدۇ«ئىشىتكىن ئۇچ ئوردۇ خانىد ئۇنىڭ ئەلگە مەشھۇر دۇرۇب سۆزىنى

 -3د شىنجاڭ ئۇنلېرسىتېتىيىلى-3110 ئۇيغۇرچەد« تارىخى شىنجاڭ يەرلى ⑩  »
 . بەتكە قاراڭ-401 -419قېتىملىق نەشىرى 

بەتلەرگە  -035د-034قىسىم ئۇيغۇرچە  -03« شىنجاڭ تارىخى ماتىرياللىرى⑪ »
 . قاراڭ

 .بەتكە قاراڭ  -0كۇندىكى سانى -31ئاينىڭ -3يىلى -3114« ئاقسۇگېزىتى⑫ »
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 بالقاندىكى تۈركى خەلقلەر

 

 نخۇجا نىياز يوللۇغ تېكى

 
بۇ ماقالىدا مىللەتشۇناسلىق نوقتىسىدىن بالقان تەۋەسىدىكى : قىسقىىە مەزمۇنى   

تۈركى خەلقلەرد ئۇالرنىڭ ئېتنى  مەنبەسىد مىللەت بۇلۇپ شەكىللىنىشىد قىسقىىە تارىخى 
يىزىغىد ئوقۇتۇ د دىنىي ئىېتىقادىد قاتارلىق -تەرەققىيات جەريانىد ھازىرى ئەھلالىد تىل

 .ۇتۇپ بىرىلىدۇئەھلالالر يۇر
      
 بالقان تەۋەسى  تۈركى خەلقلەر    ھازىرقى ئەھلالى: ئاچقۇچلۇق سۆز  
 
قەدىمكى تارىخى ماتىريالالردا تۇرك قەۋىملىرىنىڭ بالقانغا ئەڭ دەسلەپ يەرلىشىشى   
يەنى ئوتتۇرا ئاسىيادىن غەرىپكە سۈر لگەن .يىلالردىن ئېتىلارەن باشالنغان-211مىالدى 

قارا دېڭىزنىڭ شىمالىي تەرەپلىرى ئارقىلىق بالقان بۆلگە  -ملىرى ھازار دېڭىزىتۇرك قەۋى
الرد بۇلغىارد پېىىىنەكد ( kutrugurدutrugurدogur)بۇالر ئوگىۇر. غا يەرلەشكەن( رايۇن)

كېيىنىە بۇ تۈرك قەۋىملىرىنىڭ . قاتارلىق تۈرك قەبىلىلىرىدۇر( قىپىاقالر)ئوغۇزالرد كۇمانالر 
يېزىغى -دىنىدتىل)خىرىستىيان -ئېتىقاتىنى ئۆزگەرتىپد باشقىالرنىڭ دىنى بىر بۆلۈگى ئۆز

ئۇالر يەرلەشمىگەنلىگىد . نى قۇبۇل قىلغاچقاد ئۆز ئەسلىنى يۇقۇتۇپ سىالۋيانالشقان...( 
ئورگىنى قۇرۇپ -بىرى بىلەن ئۇيۇشمىغانلىقىد مۇستەكەمد ئىتتىپاقالشقان تەشكىلى -بىر

دىكى ۋىزانىسد سىالۋد التىىن قاتارلىقالرنىىڭ (رايۇن)بۆلگەچىقمىغانلىقى ئۈچۈند ئۇالر 
 .بىرلەپ ئۆز مىللىي كىملىكلىگىنى يۇقاتقان-ئىدىئولوگىيە چەمبىرىگى قورشاۋىدا بىر

بالقانغا كەلگەن ئىككىنىى تۈرك توپى بولسا ئوتتۇرا ئاسىتيادىن كېلىپ ئاناد لۇغا يەر   
يىلى چاناق -0362رك بەگلىگى زامانىدا يەنى ئۇالرد ئوسمان تۈ. لەشكەن ئوغۇز تۈركلىرىدۇر

يىلى قازانغان موغاچ غەلبىسى -0536. قەلئە بوغىزىدىن ئۆتۈپ جەنۇپتىن بالقانغا كىرگەن
 00ھازىرقى كۈندە بالقاندا . بىلەن بالقاندا مۇتلەق تۈرك مۇستەقىللىغى دەۋرىنى باشلىغان

ىىڭ ئىىىىدە تىۈركى تىلىدا بۇلىۇپد بۇن( سۈننىيد ھەنىزىى)مىڭ مۇسۇلمان 324مىليۇن 
 (.يىلى-0980)مىڭ كىشىدۇر 253مىليۇن 6سۆزلىشىدىغانالر 
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 ر مانىيەدىكى تۈركى خەلقلەر. 0

 
ر مانىيە بالقان يېرىم ئارىلىنىڭ شىمالى قىسمىغا جايالشقاند شەرىقى تەرىپى قارا  

 كىلادرات 511مىىڭ  323يەر كولىۈمى. دېڭىزغا تۇتۇشىدۇد مەركىزى بۇگۇرېسىي شەھرى
 .نەپەر كىشى 56مىڭ 336مىليۇن  33يىلدىكى نۇپۇسى -3113كلومېتىرد 

ر مانىيە جوغراپىيىسىدە تۈركىي خەلقلەرمىڭ بارلىقى ناھايىتى قەدىمكى دەۋىرلەرگە  
قەدىمكىىى تىىۈركى قىىۆۋىملىرى بولغىىان ھىىۇنالرد ئوگىىۇرالرد ئىىاۋارالرد . بېرىىىپ تاقىلىىىدۇ

ڭ تۈرك قەبىلىلىرى قارا دېڭىزنىڭ شىمالىدىن پېىېنىەكلەرد قىپىاقالر ۋە كىيىنكى بىر چو
ئەسىرلەردە ئالتۇن ئوردا ۋە كېيىنكى كۈنلەردە -04-02. كېلىپ  ر مانىيەگە يەرلەشكەن

ئوسمان تۈرك ئىمپراتورلىغى ھاكىميىتى دەۋرىدە كۆپلىگەن تۈركى خەلقلەر بۇ بۆلگەگە كېلىپ 
رك دەۋرىدە  ئىسالم دىنى ۋە يىلغا يېقىن ھاكىميەت سۈرگەن ئوسمان تۈ511يەرلەشكەند 

يىلدىكى ئوسمان تۈركلىرى بىلەن چار  0838-0833. تۈرك تىلى ر مانىيەگە كەڭ تارقالغان
رۇسىيە ئوتتۇرسىدىكى ئۇرۇ د بېرلىن شەر تنامىسىنىڭ تۈز لۈشى بىلەن ئاخىرلىشىپد 

بۇنىڭ . بولغان( مۇستەقىل)ر مانىيەد ئوسمان تۈرك ئېمپىراتورلىقىدىن قۇتۇلۇپ ئىگىمەن 
 .بىلەن ر مانىيەدە ياشايدىغان تۈركلەر بۇ ۋەتەندىن كۆچۈشكە باشلىغان

مىڭ بۇلۇپ ئۇالر تۇنا دەرياسى  95ھازىر ر مانىيەدىكى تۈركلەرنىڭ نۇپۇسى  >>   
بەزى >>. 0<<بىلەن قارا دېڭىز ئوتتۇرىسىدا قالغان د برۇجا بۆلگەسىدە كۆپساندا ياشىماقتا

ر مانىيەدە . 3. دىيىلگەن<< مىڭ كىشى تۈركىە سۆزلىشىدۇ 231يىلى -0980مەنبەلەردە 
د نوغىايالر بىىلەن گاگىائۇز (تاتىار)تۈركى خەلقلەر تۈركىيە تۈركلىرىد قىرىم تۈركلىرى 

تۈركلىرى بۇلۇپدئۇالر ر مانىيەنىڭ ئەڭ چىوڭ پىورت شىەھرى كونىسىتانتا ئەتراپلىرىغىا 
ان تىللىرىىىدا سۆزلىشىىىدۇد ئىىۇالر ئىىۇالر ئۆزلىرىنىىىڭ ئانىىا تىلىىىدا يىىاكى ر مىى.تارقالغىىان

كېلىشىىلەر -ر مىانىيەلىكلەرد ۋە ئانىاد لۇدىن كەلىگەن تىۈركلەر بىىلەن تۈرلىۈك بېىرىش
ر مان . نەچىە مەسىىي ۋە ئىسالم مەركەزلىرى بار 31ر مانىيەدە . مۇناسىلېتىدە ياشىماقتا

 .تىلىدا كوپلىگەن تۈركىە سۆزلەر بار
 

 بۇلغارىستاندىكى تۈركى خەلقلەر. 3
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بولغارىستان بالقان يېرىم ئارىلىنىڭ شەرىقى شىمالىي قىسمىغا جايالشقاند شەرىقى  
مىڭ كلادرات  000)يەر كۆلۈمى . تەرىپى قارا دېڭىزغا تۇتىشىدۇد مەركىزى سوفىيە شەھرى

 .مىڭ 911مىليۇن 8نۇپۇسى ( كىلومېتىر
مىالدى . تاقىلىدۇ بۇلغارىستاندا تۈركلەرنىڭ بارلىقى ناھايتى قەدىمكى تارىخقا بېرىپ 

ئەسىرلەردە قارا دېڭىزنىڭ شىمالىدىن تۈر لۈك سەۋەپلەر بىلەن بالقان يېرىم ئارىلىغا -3د-5
-5ئاتالمىسى ئەسلىدە << بولغار>>ئەسلىدە تۈركىە سۆز لىشەتتىۇ دبولغارلىرى كەلگەن تۇنا
ېنوننىڭ يىلى ۋىزانىس ئىمپېراتورى ز-483 يېرىمىدا كۆر لگەن يەنى مىالدى-3ئەسىرنىڭ 

شەرىقى گوتالرغا قارشى ئۇرۇشقا ئەسكىرىي ياردەم تەلەپ قىلىش مۇراجىتىدە قارا دېڭىزنىڭ 
ياۋرۇپا ھون ھۈكىۈمرانى  .2 توپلۇق ئىسمى بۇلۇپ ئوتتۇرغا چىققان-شىمالىدىكى قەبىلە

 .يىلى ۋاپات بولغاندىن كېيىن ھونالر ئاجىزلىشىشىقا قىاراپ ماڭغىان-452ئاتتىال مىالدى 
يىلى ۋاپات بولغاندىن كېيىن ھونالر بىرقانىىگە بۆلۈنۈپ -469نىڭ ئوغلى دېڭىزخان ئاتىلال

 بۇنىڭ كىىى  قېرىندىشى ئىرنەك باشىىلىقىدا ھونالر ئوتتۇرا ياۋرۇپانى تاشالپد كەتكەند
گە كۆچۈپ كېلىپ ئۇالرنىڭ (onoguriya)قارادېڭىز قىرغاقلىرىدا تۇرۋاتقان ئون ئوگۇرىيە

دەپ  الر<<بۇلغار>> ياكى <<ھون ئۇغۇرالر>>دشۇنىڭدىن باشالپ ئۇالرتەركىلىگە قۇشۇلغان
-431.                  ھۇنالر تەركىبىدە كۆپساندىكى ئۇيغۇرالر بولغان دىمەكد. ئاتالغان

الرد  (ｏｇｕｒ)بۇ ئوگۇر. يىلى ئۇالر ئىرنەك ئەتراپىغا ئۇيۇشۇپ بۇلغار دتلىتىنى قۇرغان
قاتارلىق ئەسەرلەردە تىلغا ئېلىنغان « ۋېينامەد تاڭنامە ەدخەننام»جۇڭگۇ تارىخى ماتىريالى 
 چۆچەكد ئەسىردە ئالتايد-2 ئۇالر ئەسلىدە مىالدىدىن بۇرۇنقى قەدىمقى ئۇيغۇرالر بۇلۇپد

خەنناما »ئۇالر بۇ ماكاندا  .قۇبدۇد تارباغاتايد جوڭغارىيە ئەتراپلىرىدا ياشىغان ئېرتىشد
呼揭国د خۇگۇر 乌揭国ئۇگۇر) ئۇيغۇر خانلىقى ىنغاندتىلغا ئېل«  غەربىي رايۇن تەزكىرسى

呼偈)ياكى خۇجىيې(乌偈)بۇ ئۇيغۇرالر خەنىە تارىخىي ماتىريالالردا ۋۇجىيې. نى قۇرغان(

موڭغۇل ئىگىزلىكىنىڭ ئوتتۇرا ۋە غەربىدە پائالىيەت بىلەن . دەپ تەلەپپۇز قىلىپ يېزىلغان(
شىىمالىي ۋېىي ) ات سىىيانپىيىلى توغب-291 يىلىد-289 شۇغۇلالنغان ئۇيغۇرالر مىالدى

الرنىڭ قاتتىق زەربىسىگەد ( ئاۋارالرنىڭ)يىلى جورجان-439يىلىد -413الرنىڭد (خانلىقى
 ئۇالقلىرىىدىن-ئات چارۋاد-مال ئۇچراپد نەچىە يۈزمىڭ ئادىمىد قىلىشىغا بۇالڭ تاالڭ
پ د بۇ ئۇرۇ  بىر بۆلەك ئۇيغۇرالر نىىڭ غىارىپكە قىاراپ كۆچۈشىىنى كەلتىۇرۇئايرىلغان
بۇ . ئۇيغۇرالرنىڭ بىرقىسمى كېيىن كافكازىيە ۋە ۋ لگا دەرياسى بويلىرىغا كەلگەن. چىقارغان

دەپ يېزىلغىاند ( on ogur)ئۇيغۇرالر شەرىقى رىىم تىارىخىي ماتىرياللىرىىدا ئىون ئوغىۇر 
يىلى ئون -462مىالدى>> 6 دېگەنلىكتۇر<< ئون ئۇيغۇر>>دىگىنى<<ئون ئوغۇر>>مەلۇمكى
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ۇر قەبىلىلىرىنى بىرلەشىتۈرۇپ دئىون ئۇيغىۇر خىانلىقىنى قۇرغىان ھەمىدە ئۇيغۇرالر ئۇيغ
( ئون ئۇيغۇر)ۋە ئون ئوغۇر (سېرىق ئۇيغۇر) ئوغۇر يىلالر ئارلىقىدا ساراخۇر-465-460مىالدى

كىشىلىرى شەرىقى رىم ئىمپېريىسىگە تۇنجى قېتىم ئەلىىلەر ئەۋەتىپ دىپلوماتى  ئاالقىلەر 
 .3 <<شىەھرى دەپ ئاتالغىىان( on ogurs)زى ئىون ئۇيغىىۇرئۇالرنىىڭ مەركىىى .ئورناتقىان

دەرياسىى بويلىرىىىدىن غەرىپىىتە د ن (ۋ لگىىا)شىۇچاغالردىن باشىىالپ شىەرىقتە ئېتىىىل>>
ئەسىرنىڭ ئاخىرىغا قەدەر ئون ئۇغۇرالرنىڭ نامى بىلەن -8دەرياسىغىىە بولغان يەرلەر تاكى 

قارىغاندا بولغار خانلىقى ئەينى  بۇنىڭدىن 8 دەپ ئاتالغان<<(ئون ئۇيغۇرىيە)ئون ئۇغۇرىيە
نەتىجىسىدە بارلىققا ( قۇشۇلۇشى) ھون قەبىلە ئۇرۇغلىرىنىڭ بىرلىششى زاماىدىكى ئۇيغۇرد

دىىگەن <<بولغىار>> زەكى ۋەلىىدى توغىان.تۈركىيە تارىخىىسى پرافزېسسور ئا. كەلگەن
بۇنىڭدىن .دەيدۇ9دېمەكتۇر<< بە  ئوغۇز>> ياكى<< بە  ئوغۇر>> يەنى<< بەلغۇر>>ئىسىم

 .دېگەن سۆزدىن كېلىپ چىققان( بە  ئۇيغۇر)ددېگەن نام بە  ئوغۇر<بۇلغار.> قارىغانداد
-865مىالدى( 889-853)بوگورىسخان دەۋرىدە ( 0108-584)د ناي بۇلغار خانلىقى 

خىرىستىئان دىنىغا كىرىشكە باشلىغاند نەتىجىدە  يىلدىن باشالپ قامان دىنىدىن يېنىپد
نەسلىنى   مەدەنيىتىنى قۇبۇل قىلىپ ئەسلىد تىل يېزىغىد ىي ئېتىقاتىدباشقىالرنىڭ دىن

يىلىغا -965نەسلىنى يوقىتىپدمىالدىنىڭ -ئاستا ئۆز ئەسلى-ئاستا دباشالپ ئۇنتۇلۇشقا
ئۆز ئانا تىلى  دنامىنى ساقالپ قالغاندىن باشقا دېگەن تۈركىە قۇرۇق<بولغار>>  كەلگەندە

سىىىالۋيان تىلىىىدا  رغىىا سىىىالۋيان قېنىىى ئارلىشىىىپدئۇال .تىىۈركىىنى تامىىامەن ئۇنتىغىىان
 .بۈگۈنكى بولغارالر پەيدا بولغان سۆزلىشىدىغاند

ئەسىرلەر ئارلىقىدا قارا دېڭىزنىڭ شىمالىدىن كۇماند پەچەنەك  ۋە ئۇز -03 د-01  
قاتارلىقالرمۇ بۇ جايغا كەلگەند بۇالرنىڭ بىرقىسىمى كېيىكىى زامىانالردا سالۋيانلىشىىپ 

 .ەنە كۆپسانلىق قىسمى بولسا ئۆزلىرىنىڭ تۈركلىگىنى قوغداپ كېلەلىگەني كەتكەند
التىن ۋە سالۋيان كۈچلىرىنىڭ باستۇرۇپ كېلىش  كېيىكى ۋاقىتالردا  ۋىزانسالرد  

 -0230ھەركتىنى تۇسۇ  ئۈچۈند ئاناد لۇدىن تۈركلەرنى كەلتۈر پ يەرلەشىتۈرگەند 
ى بۆلگەنى ئۆز  ھكىميىتىگە ئالغاندا يەنە يىلدىن ئېتىلارەن ئوسمان تۈرك ئىمپىراتۇرلىغ

ئەسىىردە بۇلغارىسىتاندا تىۈركلەر -06.كۆپلىگەن تىۈركلەر بىۇ يەرلەرگە يەرالشىتۇرۇلغان
 .ھالىتىگە يەتكەن كۆپسانلىقنى ئىگەللە 

ئوسمان تۈرك ئىمپراتۇرلىغىنىڭ ئاجىزلىشىغا ئەگىشىپد ياۋرۇپا دتلەتلىرى بالقاندا   
ندياۋرۇپا دتلەتلىرىنىڭ ئۇيۇنلىرى ۋە رۇسىيەنىڭ بۇلغارىستان ئۇيۇن ئويناشقا باشلىغا

دتلىتى قۇرۇ  پىالنى بۇيىىە دبۇلغارستاندا بۇلغارالرنى كۆپسانلىق ھالىتىگە كەلتۈر   
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رۇب ھەربىي ئۇرۇشىنى  -يىللىرى ئوسمان -0338-0833ئۈچۈن تۈرك نەسەپلىرىگە قارىتا 
مىڭ تۈرك ئاناد لۇغا كۈچۈشكە 811ىنغان دمىڭ تۈرك قەتلى قىل251قوزغىغاند نەتىجىدە 

بۇ سۈرئەتتە بۇلغارىيە جۇغراپىيەسىدە بۇلغارالر نۇپۇسى كۆپ سانلىققا 01. قىلىنغان مەجبۇر
بېرلىن شەتنامىسى بۇيىىە بۇلغارىستان شاھلىغى قۇرلغاندا تىۈركلەر مۈشىكۈل . يەتكەن

 .كۈنلەردە ياشىغان
ى ئېالن قىلىنغان يىلالردا كۆپسانلىق بولغان يىلى بۇلغارىستاننىڭ مۇستەقىللىق-0918  

يىلالرغا قەدەر بولغارالر تەرەپتىن تۈركۈملەپ قىرىلىپد سۈرگۈندە ئاچلىق ۋە -0981تۈركلەرد
تۈركلەرنى بالقاندا . كەينىگە ماڭغان( مەدەنىيەت)سوغاقتىن ئۈلۈپدمائارىپ ۋە ئۇيغارلىق 

مۇسۇلمان بولغارالر دەپ ئايرىپ سىياسەت ياشايدىغان مۇسۇلمانالردئارقا پاچاقالردھەقىقى 
مىڭدىن كۆپ تۈركى 911. بۈگۈنگە قەدەر بە  قېتىم كۆچۈپ ھاياتىنى ياشناتقان. قولالنغان

 .00خەلقلەر ئاناد لۇغا  كۈچۈ  مەجبۇرلىقىدا قالغان
ھازىر بۇلغارستاندا ياشايدىغان تۈركى خەلىقلەردتۈركىيە تۈركلىرىد : نۇپۇب جەھەتتە  
دگاگائۇزالردبۇلۇپ ئۇالرنىڭ كۆپسانلىق قىسمى ئۆزھالىنى دئۇيغارلىقنى مۇھاپىزەت تاتارالر

د برۇجا بۆلگەسىدە . يىلى تۈرك نۇپۇسى د برۇجادا خېلىال  كۆپ بولغان-0941.قىاللمايدۇ
تاتىار ۋە  3111تۈركىيە تۈركلەردىن باشقا تۈرك تىلى قوللۇنىدىغان تۈركى خەلقلەردىن 

يىلالردىىن ئېتىىلارەن تىۈركىيىگە كۈچۈشىكە  -0941ان تىۈركلىرى بالقى. گاگائۇزالر بىار
مىڭ 056يىىلالرغىىە -0950يىلدىن-0949د03مىڭ كىشى041يىلغا قەدەر -0944.باشلىغان
.  02مىڭ كىشى تۈركىيەگە كۆچۈپ كەلگەن  021يىلغا قەدەر -0938يىلدىن  -0969كىشىد
مىڭغا يېقىن بۇلۇپ ئومۇمىي  851ەر يىلدىكى نۇپۇب مەلۇماتلىرىغا قارىغانداد تۈركل-0965

يىلدىكى نۇپۇب ئېنىقالشتا ھۈكۇمەت  ئۇچۇقلىمىسى  -0985. نى ئىگىلىگەن%01نۇپۇسنىڭ 
ئومۇمىي نۇ پۇسنىڭ . مىڭغا  ئۇالشقان 611مىليۇن0دا تۈركى خەلق نۇپۇسى ( ئاخباراتى)

لالدا بۇلغارالر بۇئەھ. نى ئىگىلەپ بۇلغارستاندا تۈركلەر كۆپسانلىق ھالەتكە يەتكەن05%
- 85 -0984ئۇالرنى ئاسسمىالتسيە قىلىشقا تىرشىپ . ئازسانلىق خەلقلەرگە چەكلىمە قويغان

. ئاتالغۇالرنى قوللۇنىشنى مەنئى قىلىپدكۆچۈپ   كېتىشكە ز رلىغان-يىلالردا تۈركىە نام
ەر كېيىنكى كۈنل. مىڭ تۈرك  تۈركىيەگە مەجبۇرى كۈچۈپ كەتكەن061يىلى -0989نەتىجىدە 
 .04مىڭغا يەتكەن211دە بۇ سان 

ھازىرقى ئەڭ يېڭى مەلۇماتالرغا ئاساسالنغاندا تۈركلەرد بۇلغارىستاندا ر د پ تاغلىرىد   
پىرىن د ۋاردار د فىلىبەد كىرچەئالىد سوفىيەد شۇمنۇ د د برۇجا دمەسىتانلىد دارىىدد 

تىۈركى خەلىىق  مىليۇندىن كۆپ 2" ئەغرىدەرەد خاسكۆي بۆلگۈلىرىدە كۆپسانلىق بۇلۇپ
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تۈركىي خەلقلەر بۇجايالردا  05نى تەشكىللىمەكتە%21ياشىماقتا ۋە بولغارىستان نۇپۇسىنىڭ 
يەنە . تۈركىيە تۈركىىسىىە ياكى يەرلى  تۈركلەر بىلەن ئوخشا  تەلەپپۇزدا سۆزلىشىدۇ
زالر گاگائۇ.بىرقىسىم تۈركلەر بولغارالر بىلەن قۇشۇلغان تۈركلەرنىڭ كىيىنكى ئەۋالتلىرىدۇر

بۇلغارىستاننىڭ شەرىقى شىمالىي قىسمىغا يەنى سېلىستىرا ئەتراپلىرىغا تارقالغان كۆپ قىسمى 
 06.ئەسىرنىڭ باشلىرىدا  رۇسىيەدىن كۆچۈپ كەلگەن -06

زىمىن ۋە ئۆگۈتىم دتلەت ئىگدارچى –بۇلغارستاندا يەر: جەھەتتە(مائارىپ) ئۆگۈتىم  
يىلالردىن باشالپ – 0941بۇلۇپ د ( شقۇرۇشىدابولغارىستان كومپارتىيىسىنىڭ با)لىقىدا 

د ئېختىسادى دئۇيغارلىقىد ئۆگىۈتىم ۋە باشىقا مىللىي كىملىگىد سىياسى تۈركىيلەرنىڭ
تۈركلەر ئۈچۈن يوقسۇزالشتۇرۇ دتۆۋەن . ئىجتىمائى ئاالھىدىلىكلىرى ئېتىلارغا ئېلىنمىغان

ىمد ئۇيغىارلىقنى قوغىدا  مىللىي كىملىكىنىد ئۆگۈت. تەبىقىلەشتۈر   ئېلىپ بېرىلغان
يۇلىدىكى قانۇن ماددىلىرىغا چۈشىدىغان ھەققانىي تەلەپلىرىمۇد سىياسى بۇيرۇق بىلەن 

يىلى دۇنيا سىياسىتىدىكى ئۆزگۈر شتە بۇلغارىستانمۇ دېموگىراتىيەد -0989. قالدۇرۋېتىلگەن
تەرەقى قىلىشقا ئاشكارىلىق يۇلىنى تۇتۇشقا ئۆتكەند بۇنىڭ بىلەن بولغارىيە ئېقتىسادى تىز 

نۆۋەتتىكى ۋەزىيەتتە بۇلغار دتلىتى ئازسانلىق خەلقلەرنىڭ تىل ۋە ئويغارلىقىنى . باشلىغان
تۈرك تىلى ۋە ئۇيغارلىقنى قوغدا  ۋە >>كۈنى -5 ئاينىڭ-0يىلى-0993قوغدا  ئۈچۈن 

 .نى مەركىزى شۇمنۇ شەھرىدە قۇرغان<< ماسالشتۇرۇ  ئۇيۇشمىسى
ئۆتكۇزگەن <<مىللىي قۇرۇلتاي -0>>كۈنى شۇمنۇدا  -33-36ئانىنىڭ -6يىلى-0992

بايرىمى <<ئانا تىلنى قۇتلۇقال >> .ۋە بۇ بىريىلدا قىلىدىغان ئىشالرنى ئورۇنالشتۇرغان
دە تۈركىە كىتاپالرنى يايما قىلىپ تارقاتقاند تۈرك (رايۇنلىرى)ئۆتكۈز پدتۈرك بۆلگۈلىرى

ۈركلىرىنىڭ يازغان ئەسەرلىرىنى يايىن بۇلغارستان ت دچىقىرىش نى( ژۇرنال)تىلى دەرگى 
يىلدىن كېيىن بۇلغارىستاندا تۈركلەرنىڭ -0992. ش قاتارلىقالر پىالنالنغانقىلى( نەشىر)

سىياسى  -2 بۇلغار پارالمىنتىدا ئورۇن ئېلىپد<< ھەققانىيەت ۋە ئەركىنلى  پارتىيىسى>>
 652كىۈمەت رەئىسىىد شەھەرلى  ھۈ 33بۇلغارىستاندا . ۋەكىل چىقارغان 05كۈچ بۇلۇپ 

 .ئاپتۇنۇم  يېزا تۈركلەردىن بولغان
بۇلغارستاندا قوللۇنىلىدىغان تۈركىەد تۇركىيە تۈركىىسىگە سەل يېقىند دەسلەپكى  

يىلىى -0929. يىلالردا تۈركىە ئازسانلىق ئوقۇلالردا ئۆگۈتىم تىلىى بۇلىۇپ قوللۇنىلغىان
 93د يۇزدە بولسا يىلدا كەلگەندە-0953ى ئوقۇلغا  كىرگەن بولسا %05تۈركلەرنىڭ يۈزدە 

بۇلغار ھۆكۈمىتى ئوقۇلالردا تۈرك  يىلالرغا كەلگەندە-0961 ئەپسۇسكىد. كە كۆتۇر لگەن% 
يىلدىن باشالپ يېڭىدىن تۈركىە ئۆگۇتىم -0992. تىلىنى قوللۇنۇشنى  ئەمەلدىن قالدۇرغان
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 :ئوقۇلالردا توۋەندىكىلەرنى قوللۇنۇ  قارار قىلىنغان . باشالنغان
تۈرك ئۆسمۈرلىرى ئوقۇلالردا بۇلغارچە ئۇقۇپ قانداق بىلىمگە ئېرىشەلىگەن بولساد ( 0 

شۇڭالشقاد تۈرك يا  ئۆسمۈرلىرىگە ( 3. تۈركىە ئۇقۇپمۇ شۇنداق بىلىمگە ئېرىشەلەيدۇ
بىۇنى باشىالنغۇچتىن يۈكسىەك ئوقىۇلغىىە ( 2. قەتئىي تۈركىە ئانا تىلدا دەرب ئۆتۈ 

ئانا تىلىدا (5.ركىيە ۋاقتىغا ئەمەبد بولغارچە ۋاقىتقا توغرىال ۋاقتىنى تۈ( 4.قوللۇنۇ 
ئۆسمۈرلىرىنىڭ ئۆزىنىڭ -تۈرك يا (6. تۈرلۈك دەرسلى  دپەن كىتاپلىرىنى چىقىرىش

كىملىگىنى بىلىش ۋە قوغداشى ئۈچۈن بۇلغارستان تۈركلىرىنىڭ ئۆز تارىخلىرىنى ئوقۇتۇ  
رادىيوسىدا د ( مىللىي)بۇلغار ئۇلۇسال( 8. ۈ تۈرك ئويغارلىقى ۋە پولكلورلىرىنى ئۆگۈت(  3

-تۈركلەرنىڭ تۇرمۇشى ۋە ئۇيغارلىقى ( 9. باشال ( تارقىتىش)تىللۇزۇرلىرىدا تۈركىە يايىن 
ئۆگۈتىم ( 01. ئىپادىلىدىنىغان كىنو فىلىملىرىنى ئىشلەپ تارقىتىش( مەدەنيىتى)كۈلتۈرى

ىستىرلىكى بولغارىستان تۈركلىرىنىڭ مىن( مەدەنىيەت -كۈلتۈر)مىنىستىرلىگى بىلەن ئۇيغار
(  00.ئۆگۈتۈم ۋە ئويغارلىقنى تەرەقىيات يۈلۈنىشىگە ئىگە قىلىدىغان تەشكىالت قۇرۇپ چىقىش

 دىن ۋە ئەخالخ ئۆگۈتىمىنى تۈرك ئوقۇغۇچىلىغا تالالپ ئوقۇيدىغان دەرب قىلىپ قوللۇنۇ 
تارقىتىلىشقا  تۈركىە گېزىي ناملىق<<بىخ >>ئۇزۇن ئۆتمەي بولغارىستاندا .03قاتارلىقالر 
 .باشلىغان
تۈركلەر ئاساسەن ئىسالم دىنىڭ سۇنئى مەزھىپىگە ئېتىقات : دىنىي ئېتىقات جەھەتتە 

 .قىلىدۇد گاگائۇز تۈركلىرى بولسا پراۋۇسالۋىيە دىنىغا ئېتىقات قىلىدۇ
 

 دىكى تۈركى خەلقلەر( غەربىي تراكىيە)يۇنانىستان . 2

 
ئۇ بالقان يېرىم ئارىلىنىڭ جەنۇبىغا  .ېتسىيە دەپمۇ ئاتىلىدۇيۇنانىستان گرېكىيەد گر 

ئومۇمى يەر كۆلۈمى  .غەرىپد جەنۇپ تەرەپلىرى دېڭىز بىلەن ئورالغان جايالشقاند شەرقد
گرېكالر ئومۇمىي نۇپۇسنىڭ  مىڭ بۇلۇپد461مىليۇن 01مىڭ كلادرات كلومېتىرد نۇپۇسى 023
نغاد قالغانالر كاتولى  دىنىغا ئېتىقات قىلىدۇد تى پراۋۇسالۋىيە دى%93نى ئىگىلەيدۇد 98%

 .09 تۈركلەر ئىسالم دىنىغا ئېتىقات قىلىدۇ 08گىرى  تىلىنى قولىنىدۇ
بالقانىىدا تىىىۈركىي خەلقلەرنىىىڭ بىىىارلىقى مىالدىىىدىن ئىىىاۋالقى يىلالرغىىىا  قەدەر   

ن بالقانغا تۈركىي خەلقلەر ئىككى يولدىن كېلىپ يەرلەشىكەندبىرى شىىمالدى.سۇرۇلىدۇ
بىرى  يەنە قىپىاق كۈچلىرىد-كۇمان ئۇزد بۇلغارد پەچەنەكد -ئۇالر ئون ئوگۇر كەلگەنلەرد
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كۆچۇپ كېلىشى ۋە يەرلىشىشى بىلەن بالقان تۈركلىشىشكە  جەنۇپتىن ئوغۇز تۈركلىرىنىڭ
قېتىم بوغازدىن 03 يىلى سالجۇق ئىمپراتۇر لىقى بۇجايغا قەدەم باسقاند -0362باشلىغاند

يىلى قەتئى قايتماسلىق بىىلەن -0254قامال قىلغاند  ەربىي تراكىيەنىكېىىپ ئۆتۈپ غ
يىلى سەالنى  -0421 يىلى ئىسكېىەد-0232يىلى گۈمۈلجىنەد -0230 .تراكىيەگە كۆچكەن

دېگەن يەرلەرگە ئاناد لۇدىن ئىشەنىىلى  ئۇرۇ  قىلغۇچى تۈرك ئىائىلىلىرىنى تىالالپ 
 تۈرگەنئەكىلىپ يەرلەشتۈر پد بۇ يەرلەرنى تۈركلەش

يىلالردا ماكىد نىيەدىن ۋە ۋ دىنادىن كۆچۈپ كەلگەنلەر -0821ئائىلىلەر ئارىسىدا  بۇ 
. قاتارىدا تۈركىيە جۇمھۇر يىتىنىڭ قۇرغۇچىسى مۇستاپا كامال ئاتا تۈركنىڭ ئەژالتلىرى بولغان

لى مورانىڭ بويسۇندۇرۇلىشى بىلەن بۈگۈنكى يۇنانىستان تامامەن تۈركلەرنىڭ ىي-0461
تۈرك ئويغارلىقى  ئەسىرلەردە بالقانالر تۈركلەشكەند-05-04 .ميىتى ئاستىغا كىرگەنھاكى

 .  ھۆكۈمران بولغان
يىلى كارلوپىا شەرتنامىسى ئارقىلىق رۇسالرنىڭ ياردىمىگە ئېرىشكەن رۇملۇقالر -0699  

دەسلەپكى قېتىم  مورادا ئىسيان كۆتەرگەندبۇنىڭ بىلەن تۈركلەر غەرىپ دتلەتلىرىنىڭ 
كېيىن تۈرلۈك بېسىم تۈپەيلى تۈركلەرنىڭ بىر .ردىمى بىلەن غەربىي تراكىيەگە كۆچۈر لگەنيا

بالقانىىدا دۇنيىىىادىكى تۈرلىىىى  تېگىشىشىىىلەر .بۆلىىۈگى ئاناد لۇغىىىا  كۆچىىىۈپ كەلىىىگەن
تىۈرلى بېسىمىدسىياسىى ئۇيۇنالردكىۈن  دئويغارلىقى دكېلىشىملەردشىمالدىكى سىالۋيان

د بالقان ئۇرۇشىغا قەدەر ئوسمانلىقالر قىسىشى ئاستىدا نىڭئەنگىليى -ئولتۇرماب ئېمپېرىيە
يىلالردىن كېيىكى  -0902-0903. كەڭ شەكىلدە  بۈگۈنكى تۈركىيە چېگرالىرىغا چېكىنگەن

د پەچەنەك دبولغار-ئون ئوگۇر ئۇجايالردا ئوغۇزد .كېلىشىملەردە كېيىنكى چېگراالر سىزىلغان
ىرى ھىېلىھەم تىۈرك ئويغىارللىقىنى ياشىنىتىپ قىپىاق تۈركلىرىنىڭ ئەۋالتل-كۇمان ئۇزد

 .كەلمەكتە
نىڭ جۇغراپىيەلىى  نىامى بۇلىۇپد ئىۇ بۈگىۈن (رايۇن)غەربىي تىراكىيە بىر بۆلگۈ  

كلادرات  8.539يۇنانىستان دەپ ئاتالغان بىر دتلەت ئىىىدە ئۇرۇن ئالغاند يەر كۆلىمى 
لجىنەد ئىسكەچە دەپ ئۈ چكە قىلىنىش جەھەتتىن دەدە ئاغاچدگۈمۈ كلومېترد بۆلگە ئىدارە

غەربىي تراكىيە شەرىقتە مەرىچ دەرياسى ئارقىلىق تۈركىيەگەۇ شىمالدا  ر د پ . ئايرىلغان
تاغلىرى ئارقىلىق بۇلغارستان بىلەن چېگرالىنىدۇد جەنۇبىي تەرەپتە ئېگەي دېڭىزى  بۇلۇپ 

تراكىيەدىكى تۈركلەر بۈگۈن غەربىي . غەربىدە قاراسۇ دەرياسى بىلەن كاۋاالغا چېگراداشتۇر
گۈمۈلجىنەد ئىسىكەچەد دەدەئاغاچددىمەتوكىا ۋە سىوفادا زىىچ ھىالەتتە ياشىايدۇدغەربىي 

غەربىي . تراكىيەنىڭ سىرتىدا ر د بدگىرىي ۋە ئىستانكوي ئەتراپلىرىدا تۈركلەر ياشايدۇ
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زى د يەنەبە09دىيىلگەن بولسا<< مىڭ تۈرك ياشايدۇ031>> تىراكىيەدە بەزى  ماتىريالالردا
نۇپىىۇب >>31. دىىىيىلگەن<< شىىايدۇمىڭىىدىن كىىۆپ تىىۈركلەر يىىا 311>>  ماتىريىىالالردا

مىڭ كىشى بۇلۇشى كېرەكدتۈرك  411 -251ئىستاتىسكىىىلىرىنىڭ تەپتىشلىگىنىگە قارىغاندا 
يۇنانىستاندا  30<<بولغان مىڭدە قېلىشىنىڭ يىگانە سەۋەبى يۇنان زۇلىمىدىن 311نۇپۇسنىڭ 

ۋە ئاسسىمىالتسىيە سىياسەتلىرى ( مائارىپ)لىگىنى يۇقۇتىدىغان ئوگۈتىم تۈركلەر مىللىي كىم
تى ئىقتىسادىي جەھەتتىن نامرات ھالدا %81ئۇالرنىڭ . بىلەن زەھىپ بىر ھالدا ياشىماقتا

 .ياشىماقتا
 

 ماكېد نىيەدىكى تۈركى خەلقلەر. 4

 
 الپد ھۇندئەسىردىن باش-4تۈركىي خەلقلەرنىڭ ماكېد نىيەگە يەرلىشىشى مىالدى  

 -0289. ئاۋارد بۇلغارد ئوغۇزدپەچەنەك ۋە كۇمانالرنىڭ بۇ بۆلگۈگە كېلىشى بىلەن باشالنغان
يىلىى ئوسىمان تىۈرك ئېمپراتۇرلىقىنىىڭ ماكېىد نىيەنى بويسۇندۇرۇشىى بىىلەن تېخىمىىۇ 

يىلدىن كېيىن ئاناد لۇدىن ماكېد نىيىگە كۆپ ساندىكى -0211. تۈركلىشىشكە باشلىغان
 .لىرى كۈچۈپ يەرلەشكەنتۈرك كۆچمەن

يىلىغىىىا -0903بۈگىىىۈن ماكېىىىد نىيەدە ياشىىىايدىغان تۈركلەرنىىىىڭ ئەۋالتلىىىىرى   
دۇىيا ئۇرۇشىدا  تۇپراقلىرىدا -0قەدەركۆپسانلىق ھالىتىدە ياشاپ كەلگەن بولساد بالقان ۋە 

سىرىبىستاندكېيىن يۇگۇسالۋىيە تەۋەسىدىكى ماكىد نىيە .قورقۇ  ئىىىدە ياشاشقا باشلىغان
 دلىشالرقامال قى ۆلگۈسىدە ياشىغان تۈركلەر تۈرلۈك سەۋەپلەرد سىياسى ئۇيۇند بېسىمدب

 .ماكىد نىيەدە ئاز سانلىققا چۈشۈرۇلگەن كۈچۈپ كېتىشكە ز رالشالر نەتىجىسىدە
يىلى -0952نى قولغا كەلتۈرگەند(مۇستەقىللىق)يىلى ماكىد نىيە ئىگىمەنلى  0950      

گە 511مىڭ 93ياشىغان بولسا دبۈگۈنكى كۇندە بۇ نۇپۇب مىڭ تۈرك 312ماكېد نىيەدە 
تۈركلەر ماكىد نىيەدە .   32مىڭغا يېقىن دىيىلگەن 311بەزى مەنبەلەردە  33چۈشۇپ قالغاند

. ئۈسكۈپدماناستىرد گوستىلاردكالكاندەالند ئوخرىد رەسنە قاتارلىق   جايالردا يا شايدۇ
 .ىدۇتېرىمد چارۋۇچىلىقد تىجارەت بىلەن شۇغۇللىن

 
 :يېزىق جەھەتتە-ئۆگۈتۈمدتىل  
تۈركلەرتۈرك تىلىدا ئوقۇتۇ  ئېلىپ بارىدۇدشەرىقى ماكېد نىيەدە تىۆت يىللىىق   



 www.kitaphumar.com                                  كىتاپخۇمار بىلوگى 

~ 117 ~ 
 

ئوقۇتقۇچى ئۆگۈتۈ   364دا ( ئوقۇتۇ  -مائارىپ)ئوقۇتۇ  تۈزىمى بارد باشالنغۇچ ئۆگۈتۈم
لگۈلۈك ئوتتۇرا گوستىلاردا بىر تۇلۇق ئوتتۇرا ۋە بىرئۈ. بىلەن شۇغۇللىنىدۇ( ئوقۇ تۇ )

ئۈسكۈپ . ئوقۇلد كالكاندەالندا  بىر تۇلۇق ئوتتۇرا ئوقۇل تۈركىە ئوقۇتۇ  ئېلىپ بارماقتا
تۈركلەرگە بەك ئازد چەكلى  مۆھلەت الردا (ئونلېرسىتىي)ۋە ماناستىر دىكى يۈكسەك ئوقۇل 

 .ۇ باريەنە تۈركلەر ئۆزلىرى تەشەببۇب قىلىپ ئاچقان تۈرك ئوقۇللىرىم. ئايرىپ بېرىلگەن
ئۆزتەغدىرىنى ئۆزلىرى . ماكېد نىيەدە تۈركلەر ئۆزلىرى ئاچقان ئوقۇلالردا كوپلەپ ئوقۇماقتا

 .بەلگىلەشكە تىرىشماقتا
   
 :   ۋە نەشرىيات جەھەتتە(رادىيو)ئاڭالتقۇ  
 قۇرۇلغان بۇلۇپدتۈركىە گېزىيد<<تۈرك دېمگىراتى  ئىتتىپاقى>>ماكىد نىيەدە  
 .دا ئاڭلىتىش بېرىدۇ( رادىيو)د تۈركىە ئاڭالتقۇ چىقىرىدۇ( ژ رنال)دەرگى 
 

 كوسوۋادىكى تۈركى خەلقلەر.5

 
يىلى ئوسمان تۈرك ئېمپراتۇرلىقىنىڭ تەۋەسىگە ئۆتكەندىن كېيىن -0235كوسوۋا  

يىلدىكى ئۇرۇشتىن كېيىن ئوسمان -38- 0833.تۈركلەر بۇجايدا يەرلىشىشكە باشلىغان
 .اجىزلىشىغا ئەگىشىپدتۈركلەر ئازىيىشقا باشلىغانتۈركلىرىنىڭ بۆلگۈدىكى تەسىرىنىڭ ئ

بالقان سۇقۇشى نەتىجىسىدە بۆلگۈدىكى تۈركلەر يۇگۇسالۋىيە دەۋرىدە ئۈچ قېتىم    
يىللىرىدا  تۇرۇك تۇپراقلىرى تۈركلەردىن -0921. چوڭ كۆچۈ  ۋە قەتلى ئامغا ئۇچرىغان

ئىككىنى قېتىم يەنە تۈرلۈك بانا .نز رالپ ئېلىنىپ سىرىپالرغا بېرىلېتىلگەن ۋە كۆچۈرۋېتىلگە
سىرىپالر تەرىپىدىن ئېلىپ بېرىلغان ئىككى قېتىملىق .سەۋەپ بىلەن تۈركلەر كۆچۈرىلگەن

يىللىرى ئارىسىدا  تۈركلەرد  -0991-0968ئۈچۇنىى قېتىم  باستۇرۇ  ۋە زۇلۇمدىن كېيىند
 .ئالباالر تەرەپتىن ئاسسىمىالتسىيە قىلىشقا دۇچ كەلگەن

ەنىڭ پارچىلىنىشى بىلەن بۆلگەدە ئالبان ۋە سىرىپالرنىڭ تىرككشىشى يۇگۇسالۋىي
گە ئىگە بۇلۇپ كەلگەن كوسوۋا  ( ئاپتۇنۇم رايۇن)نەتىجىسىدە يىلالردىن ئۆز ئېرى  بۆلگە

 .سىرىپالر تەرىپىدىن ئۆزلىرىگە بېقىىدى بۇلۇشىغا مەجبۇرالنغان
ئۇالر  مىڭ تۈركلەر بۇلۇپد 35د 31ئەمەلىيەتتە  مىڭد03ئىستاتىسكىغا كۆرە كوسوۋادا  

پرىشتىنە ۋە دراگاستا كۆپسانلىق بولغان . تۈرك ئۇيغارلىقىنى ياشنىتىش ئۈچۈن ئىزدەنمەكتە
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ئۆزلىرىنىڭ ئويغارلىق . تۈركلەر پرىشتىنە شەھرىگە توپلۇنۇپ تۈركىە ئۆگۈتىم ئېلىپ بارماقتا
رىپ ۋە ئالبانالر بىلەن سىياسى پارتىيىلىرىنى قۇرۇپ سى د(يىغىن) دەرنەك د(مەدەنىيەت)

 .تەڭ باراۋەر ياشا  يۇلىنى داۋام قىلدۇرماقتا 
 

 سانجاقتىكى تۈركى خەلقلەر.6

 
 گېرتسگوۋىنا دشەرىقتە سېربىيەد-سابىق يۇگۇسالۋېيە تەۋەسىدە شىمالدا بوسنىيە 

كىلادرات كلىومېتىر 8683جەنۇپتىا كوسىوۋادغەربىدە قىارا تىاغ بىىلەن چېگرىسىى بولغىان 
ئەسىردە ئوسمان تۈرك -05بۇيەر . بىر ۋېاليەت نامى سانجاق دەپ ئاتالغانچوڭلۇقتىكى 

 .ھاكىميىتى تەرىپىدىن بېسىلېلىنىپ تۈركلەرنىڭ يەرلىشىشىگە سەھنە بولغان
( ھۇنگىارىيە)ماجارىسىتان-يلدىكى ئۇرۇ  بىلەن ئاۋۇستىريە-0838-0833كېيىن  

ئەسىردە رۇسىيەنىڭ -09كى تۈركلەر دئىمپراتۇرلىغىغا ۋاقىتلىق بېرىلگەن سانجاق ۋېاليىتىدى
ئىسىكەنجىگە . تەشلېقاتلىرى بىلەن  سېربىسىتان ۋە قىارا تاغنىىڭ قىرىشىىغا ئۇچرىغىان

ئېلىشدئېتنى  ئايرىمىىىلىق ۋە كۆچۈشكە ز رال  جەريانىدا سانجاق تۈركلىرى كۈچۈشكە 
 .باشلىغان
رىپقالغىىان يىلىىالردا تىتونىىىڭ ئۆلىىۈمى بىىىلەن پىىارچىلىنىش گىرداۋىغىىا بې-0981  

يىلى مىلوشىلېچ دەۋرىدە پارچىالنغاندا سانجاق ۋىاليىتىدە تۈركلەرگە -0990يۇگۇسالۋېيە 
 .سىرىپد قاراتاغلىقالر ناھەق كوللېكتىپ قىرىپ تاشال  زۇلۇمىنى تەكرار  ئېلىپ بارغان

ئوسمانلىق خاراكتېرىنى تاشلىمىغان بۇ  -مىڭ مۇسۇلمان ياشىغان ۋە تۈرك251بۈگۈن  
تۈرك  دقارشى ھېرسەگوۋېنا ئوتتۇرسىدىكى كۈرەشكە-قاراتاغ ۋە بوسنىيە-سىرىپ تەۋىاليەت

ئۆتكۈزۇپ ھەق ھۇقىۇقلىرىنى << سانجاق مىللى مۇسۇلمانالر مەجلىسى>>ۋە مۇسۇلمانالر 
تۈرك مۇسىۇلمانلىرىغا تەھىدىي سىېلىشد قورقۇتۇ دئۆلتىۈر   ۋە  .قوغداشقا چاقىرماقتا

تىۈركلىرى ئىۆز ۋەتەن تۇپراقلىرىىدا ياشىا  ئۈچىۈن  كۇچۇشكە ز رالشقا قارشى سانجاق 
 34قەھرىمانلىق كۈرەشلىرىنى داۋام قىلدۇرماقتا 

 
 ئالبانىيەدىكى تۈركى خەلقلەر. 3

 
ئالبانىيە جۇمھۇريىتى بالقان يېرىم ئارىلىنىڭ غەربىي جەنۇبىغا جايالشقان بۇلۇپد يەر  
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-05ئالبىانىيە  .مىىڭ 651 نمىليۇ 2 كلادرات كىلومېتىرد نۇپۇسى 348 مىڭ 38 كۆلۈمى
بىرقىسمى پراۋۇسالۋىيە دىنىدا . ئەسىردە ئوسمان تۈركلىرىنىڭ تەسىرىدە مۇسۇلمان بولغان

كېيىن التىن ھەرىپىنى  دقولالنغان بولسا ئىلگىرى ئەرەپ ھەرىپىنى .ۋەكاتولى  دىنىدا قالغان
تىلىدا ھەر ئۇچ سۆزنىڭ ئالبان  تۈركىە سۆز بولغان بولساد 5111ھازىر يۇنانىىدا . قولالنغان

مىىڭ كىشىى تىۈركىە 31ھىازىر ئالبىانىيەدە  .ئوسمانلى سۆزىنىڭ ئەينىىدۇر-بىرى تۈرك
بۇ تۈركى خەلقلەرنىىڭ كۆپسىانلىقى تىۈركىيە تىۈركلىرى ۋە تاتىارالردىن  35 سۆزلىشىدۇ
نەپەر ئۇيغىۇر  5يىلى ئامرىكا گۇئەنتانا تۇرمىسىدىن قۇيۇپ بېىرىلگەن 3116 ئىباراتتۇرد

 .نىيەگە ماكانالشتۇرۇلغانئالبا
 

 :ئىزاھاتالر

 
يىلىى ئەنىقەرە تىۈركىە 3110-<< تۈركلۈك ھەققىىدە مەلۇمىات>>0د 30د05د00د01

 .بەتكە قاراڭ-519د- 516د -515نەشرىد
جىلد دياۋرۇپا دتلەتلىرى -4« دتلەتلەر ۋە خانىدانالر»:يىلماز ئوزتۇنا  35د31د3  
 .بەتكە قاراڭ-23د-34د-33مارت -0يىلى -0990ئەنقەرەد.قىسمى
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  摘要：本文从民族学角度简要论述巴尔干地區 操运突厥语族语言的少数民族

族言，形成，历史发展过成及突厥语族现状 语言，教育， 宗教等问题。   
关键词：巴尔干地區   突厥语族  现壮 
胡加尼亚子 

 .ئاقسۇ ئاي-0يىلى -3116  
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 موڭغۇليەدە ياشاۋاتقان ئويغۇرالر

 

 خوجا نىياز يوللۇغ تېكىن

 (ئاقسۇ مائارىپ ئىنستىتۇتى دوتسېنتى)

   
ەڭ قەدىمكى چاغدىن باشالپ ئويغۇر قاتارلىق تۈركى خەلقلەرنىڭ  ئانا موڭغۇلىيە ئ 

جۇڭگو تارىخى ماتىرياللىرىغا ئاساسالنغانداد بۇ جايىدا ئەڭ . تۇپراق يۇرتلىرىنىڭ بىرى
مىڭ يىل ئىلگىرىال خەنىە دىد دىڭلىڭ ۋە كېيىن گاۋچې  دەسلەپ  مىالدىدىن نەچىە

الر ۋە ئۇالرنىڭ قان قېرىندىشى بولغان ھونالر دېگەن نام بىلەن ئاتالغان شەرقى ئۇيغۇر
 . پائالىيەت ئېلىپ بارغان

( يىلغىىە  841 -546مىالدى )كۆك تۈرك خانلىقى  ۋە ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقى دەۋرىدە 
 . بۇ زېمىندا ئۇيغۇر قاتارلىق كۆپلىگەن تۈركى قوۋمالر پائالىيەت بىلەن شۇغۇلالنغان

الپ ئۇيغۇرالر تېكىن ئېركىن باشىىلىقىدا ئۇيۇشۇپد ئايدىن باش-8يىلى -615مىالدى  
شەرقى تۈركلەرنى يېڭىپ تۇغالر دەرياسى  تىكىن باشىىلىقىدا يىلىغا كەلگەندە بۇسات-633

يىلغىىىە مەۋجىۇد بولىۇپد  305بۇ خىانلىق . نى قۇرغان"تۇغالر ئۇيغۇر خانلىقى"بۇيىدا 
تەرىپىىىدىن ( يىلغىىىىە -344يىلىىدىن  -683مىىىالدى )كېيىنكىى كىىۆك تىىۈرك خىىانلىقى  

ئورخۇن دەرياسىنىڭ يۇقىرى   " قۇتلۇق كۆل بۇيال "يىلغا كەلگەندە  -344. قوشۇۋېلىنغان
دا ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقىنى قۇرغاند بۇ ( ھازىرقى قارا بالغاسۇن)ئېقىمىدىكى ئوردا بالق 

چوڭ    :ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ زېمىنى شەرقتە. يىلغىىە مەۋجۇد بولغان– 841-344خانلىق 
غەربتە ( سارالر ۋە قىتانالر ياشايتى -بۇ جايدا شىرۋى قۇم )ھىنگان تاغلىرىنىڭ شەرقىدىن 

بۇ جايىدا ئۇيغىۇرد ) ئالتايد تەڭرى تاغد يەتتە سۇد چۇد تاالب دەرياسى ۋادىلىرغىىە 
د شىمالدا ئانگارا دەرياسى بايقال كۆلى يەنسەي (قارلۇقد ياغما قاتارلىق قەبىلىلەر ياشايتى 

د (بۇجايدا قوبابد قورقان ۋە قىرغىز قاتىارلىقالر ياشىايتى)دەرياسىنىڭ يۇقىرى ئېقىمى 
بولغان ( بۇجايدا تاڭغىيد تويخۇن قاتارلىق قەبىلىلەر ياشايتتى)جەنۇبتا چوغاي تېغىغىىە 

 . 0زېمىننى ئۆز ئىىىگە ئاالتتى
ىلى  تومېد ي -646يىلى بوسات تېكىن تەرىپىدىن قۇرۇلۇپد  -633ئۇيغۇر خانلىقى  
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-848يىلى خانلىق ئوردۇسى  ۋەيران قىلىنىپد -841ئۇلۇغ ئېلتەبىر تەرىپىدىن تۇنۇلۇپد 
يىلدىن 311دەۋرىدە خانلىق يۇقالغانغا قەدەرد ( ئىنەن)ئۈنەن –يىلى ئەڭ ئاخىرقى قاغان
بىۇ تىۈرك مەڭگىۈ . دىن ئارتۇق قاغان ئىۆتكەن 34بۇ جەرياندا  3ئارتۇق مەۋجۇد بولغان

« مەڭگۈچۇر قاغان مەڭگۇ تاشلىرى »د «يەنسەي مەڭگۇ تاشلىرى  -ئورخۇن»تاشلىرىد 
ئۇيغۇرالر ئۆز قۇلى بىلەن ئورخۇن يېزىقىدا تاغ تاشلىرىغا يازغاند تۈرك -قاتارلىق تۈرك

بىلگە قاغان ۋە كۆلىتېكىن مەڭگۈ تېشى تىكلەنگەن . مەڭگۈ مەڭگۇ تاشلىرى تېپىلغان-تارىخى
بۇ تۈرك مەڭگۈ تاشالر تۈرك ۋە . پىدىن يېزىپ ئورنىتىلغانمەڭگۇ تا  يوللۇغ تېكىن تەرى

 .ە ئۆز ئەھمىيىتىنى يوقاتقىنى يوقئۇيغۇر خانلىغى تارىخىنى تەتقىق قىلىشتا ھازىرغىى
ئورخىۇن ئۇيغىىۇر خىىانلىقى يىمىرىلگەنىىدىن كېىيىن شىىەرقى ئۇيغۇرالرنىىىڭ خېلىىى  

پد ئۇالر بىلەن قۇشۇلۇپد كۆپىىلىكىد غەربىي ئۇيغۇر قېرىنداشلىرى قېشىغا كۆچۇپ كېلى
ۋە قەشقەرد ( 0269-848)د ئىدىقۇت ئۇيغۇر خانلىقى (0125-848)گەنجۇ ئۇيغۇر خانلىقى 

دىن ئىبارەت ( 0303-851)باالساغۇننى قو  مەركەز قىلغان ئۇيغۇر قارا خانىيىالر خانلىقى 
 . ئۈچ خانلىق قۇرۇپ ياشىدى

ن كېيىن ئۆز يۇرتىدىن كۆچمەي يىمىرىلگەندى" ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقى"يىلى -841
قەبىلە باشلىقى كۈلىۈگ باغانىىڭ تەرەپىدارلىرى ۋە ( 0)قالغان يەنە بىر بۆلەك ئۇيغۇرالر 
ئۇالقلىرى بولمىغانلىقتىن ئۆزجايىدا تۇرۇپ قالغىان  -قاغانلىقتىكى قېىىپ كېتىشكە ئات

 للىقىدىكى يەرلەرگە ۋە ئارقا بايقال رايونىغاد يەنە قىتانالر كونتىر بىر قىسىم( 3)ئۇيغۇرالر 
شىمال تەرەپكە شېرۋىيلەر قېشىغا -شەرقى( 2)قوشنا قەبىلىلەر ئارىسىغا كەتكەن ئۇيغۇرالر 

كەتكەن ئۇيغۇرالرد بۇ ئۇيغۇرالر كېيىن قىرغىز قوشۇنلىرى تەرىپىدىن شېرۋىيلەر يۇرتىدىن 
بۇ ئۇيغۇرالر  .2ئەۋەتىلگەن( موڭغۇلىيەگە)ئەسلىدىكى ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقى زېمىنىغا 

بۇيەرگە كۆچۇپ كەلگەن ھەر خىل تىلدا سۆزلىشىدىغان نۇرغۇن قەبىلىلەر ئىىىدە يەنىال 
مەدەنىيەت تارقىتىشتا چڭ  ر ل ئوينىغاند ئۇيغۇرالر سوغدى ئېلىپبەسىى ئاساسىىدىكى 

تاتا تۇڭا )ئۆزلىرىنىڭ يېڭى يېزىقلىرىنى يارىتىپد بۇ يېزىقالرنى موڭغۇلالرغا ئۈگەتكەن 
ئەسردە مەركىزى ئاسىيانىڭ شەرقى قىسمىدا ئۇيغۇرالر سالغان ۋە  -03 -00(. ىلىقىدا باشى

ئۇلۇغ ( ئەسردەد تۇۋا جۇمھۇريىتى تەۋەسىدىكى-02. ياسىغامەۋجۇدشەھەرلەر مەۋجۇت بولغان
خەمە دەرياسى بويىدا ئۇيغۇر دېگەن نامىنى ساقالپ ئاالھىدە تۇرمىۇ  كەچۇرۋاتقىان ۋە 

ئۇالر يەنە بۇرۇنقى قول ھۈنەر كەسىپلىرى بىلەن . لىكى ئېنىقالنغانمەۋجۇت بۇلۇپ كەلگەن
  4. شۇغۇلالنغاند قەدىمكى موڭغۇل شەھەرلىرىگە تارقىلىپ ياشىغان

ئەسىرگىىەد ئۇيغۇرالر  -04ئەسىردىن  -00تارىخى مەنبەلەردىن مەلۇم بولىشىەد  
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ئاالقەد -سىدا يېزىقد خەتنايمان قەبىلىلىرى ئىتتپاقىد قىتان ۋە موڭغۇل قەبىلىلىرى ئارى
كاتىپلىقد ئەمەلدارلىقد  تامغا تۇتۇ د ئوردا ئىشلىرىد دىپلوماتىيەد لەشكىرى ئىشالرد 

ئوقەت تەييارال د تېبابەتىىلى د دېڭىز سەپىرى -ھەربىي قورال ياراق ياسا د ئوزۇق
لى  د سودىگەرچى( دىنى ئالىم)د ئۆلىما (ئەل يىغمىشنىڭ  ھىندى ئوكيان سەپىرى)قىلىش 

 . قاتارلىق جەھەتلەردە ئۇستازلىق رۇلىنى ئۆتىگەن
 -0900يىلدىن  -0644بۇ قەدىمكى شەرىقى ئۇيغۇر يۇرتى كېيىنكى ۋاقىتالردا يەنى  

بۇ دەۋردە  بۇ جايدا ياشاۋاتقان تۈركى . يىلغىىە مانجۇ خانلىقىنىڭ باشقۇرۇشىدا بولغان
 . ەمەسمىزخەلقلەر ئەھلالى توغرىسىدا ئېنىق مەلۇماتقا ئىگە ئ

كۈنى مۇستەقىل  -00ئاينىڭ  -3يىلى موڭغۇليەدە خەلق ئىنقىالبى كۆتۈرلۈپد -0930
كىىۈنى موڭغىۇلىيە خەلىىق  -36ئاينىىڭ  -00يىلىى  -0934. خەلىق كىومىتېتى قۇرۇلغىىان

دتلەت  2ئايداد سوۋېيد ئامېرىكاد  ئەنگلىىيە  -3يىلى -0945. جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلغان
موڭغۇلىيە )دا تاشقى موڭغۇلىيە«يالتا يىغىنى»( ېلىيد چېرچىلسىتالىند رۇزۋ) باشلىقلىرى

جۇڭگو ھۆكۈمىتى تاشقى )‹‹ نىڭ ھازىرقى ھالىتىنى ساقالپ قېلىش( خەلق جۇمھۇرىيىتى
موڭغۇلىيەنىڭ مۇستەقىللىقىنى ئېتىىراپ قىلسىا ئىۇ ھالىداد سىوۋېي ھۆكىۈمىتى شىىنجاڭ 

شقا قاتنىشىشنىڭ بىر شەرتى قىلىش بۇنى ياپونغا قارشى ئۇرۇ( مەسىلىسىگە قول تىقماسلىق
كۈنى شۇ چاغدىكى جۇڭگو  ھۆكۈمىتى تاشقى  -5ئاينىڭ  -0يىلى  -0946. قارار قىلىنغان

  5موڭغۇلىيەنىڭ مۇستەقىللىقىنى ئېتىراپ قىلغان
مىڭ 566مىليون 0بۈگۈنكى كۈندە موڭغۇلىيە خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئومۇمىي يەر كۆلىمى 

مىڭ بولۇپد ئاساسلىق مىللەتلىرىد  451مىليون  3ومۇمى نوپۇسى كلادرات كىلومېتىرد ئ511
د بۇنىڭ .خالغا موڭغۇللىرى  يەنە قازاقد قىرغىزد ئۇيغۇرد ئورانخەي قاتارلىقالر ياشايدۇ

مىڭ بولۇپ پۈتۈن مەملىكەت ئومىۇمىي 398مىليون 3ئىىىدەد خالغا موڭغۇللىرى نوپۇسى 
 6. تىقات قىلىدۇد خالخا موڭغۇل تىلىنى قولۇنىدۇنى ئىگىلەيدۇد الما دىنىغا ئې91%نۇپۇسىڭ 

مىڭ بۇلۇپ موڭغۇلىيە ئومۇمى نۇپۇسىنىڭ  053قالغان تۈركى خەلقلەرنىڭ ئومۇمىي نوپۇسى 
( ئۇيغۇرالر)مىڭد خوتۇن  36مىڭدئورانخەيلەر 031بۇنىڭ ئىىىدە قازاقالر . نى ئىگىلەيدۇ%3
  3مىڭ    6

جۇمھۇرىيىتىنىڭ شىمالىي ۋە غەربىي شىمالىدا  تۈركي خەلقلەرنىڭ كۆپىىلىكى موڭغۇلىيە
ئو النباتۇر شەھىرىدىمۇ   -ئاساسلىقى بايان ئۈلگان شەھىرىدە يەنە با  كەنتى. ياشايدۇ

موڭغۇلىيىدىكى مىللەتلەرگە ( ئاساسى قانۇن)ياشايدۇد موڭغۇلىيە ھۆكۈمىتى ئانا قانۇنى 
قازاقالر . اراۋەر مۇئامىلە قىلماقتائېرىقد جىنسد مىللەتد دىن نۇقتىسىدىند ئۇالر غا تەڭ ب
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( ئۇيغىۇرالر)ئىۇرانخەيلەر ۋە خوتىونالر . چارۋىىىلىقد دېھقانىىلىق بىىلەن شىۇغۇلىنىدۇ
  .چارۋىىىلىقد ئوۋچىلىق ئىشلىرى بىلەن شۇغۇلالنماقتا

 3. ياشقا كىرگەنلەر ئوقۇشقا كىرىشى مەجبۇر 04موڭغۇلىيەدە : ئوقۇتۇ  جەھەتتە 
مەكتەپلەردە موڭغۇلىە ئوقۇتۇ  . ۋە سەنئەت مەكتەپلىرى بار( نىىلىقدېھقا)يىللىق تېرىم

يىلدىن بۇيان قازاقالر ياشىغان -0993. بىلەن بىر ۋاقىتتا قازاقىە ئوقۇتۇشقىمۇ يول قۇيۇلىدۇ
ئوقۇتقۇچى تەربىيىلە   مەكتىپى  0 ئوتتۇرا مەكتەپد 06باشالنغۇچ مەكتەپد  00يەرلەردە 
 تلىتى قازاقىستاندىن موڭغۇلىيەگە ئوقۇتقۇچىد د كتۇرد تەكلىپھەتتا موڭغۇلىيە د. بولغان
 جۇمھىۇريتى ئۇنلېرسىىىتىتلىرىغا  ۋە قازاقىسىتان بىۇيەردىكى ئوقۇغۇچىالرنىىڭ. قىلماقتىا

 . تېخنىكا مەكتەپلىرىگە ئوقۇشقا بېرىشىغا كەڭ يول قويماقتائالماتادىكى 
كىشىىىنىڭ ئۆزىنىىىڭ موڭغىىۇليەدە دىىىن ۋە دتلەت ئىشىىلىرى ئىىايرىم بولىىۇپد  ھەر 

تۈرلۈك خەلقلەرگە ئائىي مەكىتەپلەردە ئىلگىىرى رۇب . ئەركىنلىكىگە ھۆرمەت قىلىنىدۇ
ئەمما ھازىرغىىە تاشقى   8ئېلىپبەسى قوللىنىلغان بولسا ھازىر التىن ئېلىپبەسى قوللىنىلماقتا 

-رىپد پەنمائا. موڭغۇليەدىكى ئۇيغۇرالر بىلەن شىنجاڭدىكى ئۇيغۇرالر ئاالقە قىلغىنى يوق
 . كېلىش ئىشلىرى بولمىدى–تېخنىكا جەھەتلەردە ئۆز ئارا ياردەم قىلىشد بېرىش

ئۇنداقتاد موڭغۇلالر نېمە ئۈچۈن  ئۇيغۇرالرنى خوتۇن دەپ ئاتىغان؟ بۇنىڭ قارا شەھەر  
دېگەن جاي نامى بىلەن قانداق ( ھازىرقى ئاتىلىشى خېجىڭ)تەۋەسىدىكى خوتۇن سومۇل 

 مۇناسىلىتى بار؟ 
بەزىلەر خوتەن ئۇيغۇرلىرى موڭغۇلىيەگە كۆچۈپ چىقىپ . بۇ ھەقتە قاراشالر ھەرخىل 

دېگەن نىام ئىارقىلىق چۈشىەنگەچكەد < خوتەن>ياشىغاند شۇڭا موڭغۇلالر ئۇيغۇرالرنى 
يەنە بەزىلەر بۇ موڭغۇلالرنىڭ . دەپ ئاتىغاند دەپ قارايدۇ< خوتۇن>ئۇيغۇرالرنى شۇڭالشقا 
تارىخقا نەزەر سالساقد ئۇيغۇر . ئېيتقان سۆزى بولسا كېرەك دەيدۇ ئۇيغۇرالرنى ھاقارەتلەپ

دەپ ئاتىغىاند ‹ خوتىۇن›تارىخىغا  مۇناسىلەتلى  ئەسەرلەردە  موڭغۇلالر ئۇيغۇرالرنى 
< خىتاي ياكى قارا خىتاي>دەپد قارا قىتانالرنى < قالماق> ئۇيغۇرالر بولسا موڭغۇلالرنى

دەپ ئاتىغانلىق توغرىسىىدىكى بايىانالرنى <  ەنتۇچ>دەپد مانجۇالر بولسا ئۇيغۇرالرنى 
يىللىرى  -0859 -0856بۇ خىل قارا  قازاق ئالىمى چۇقان ۋەلىخانوفنىڭ . ئۇچرىتىمىز

 . خاتىرىلىرى دېگەن ئەسىرىدىمۇ يېزىپ كۆرسىتىلگەن<< ئالتە شەھەرگە سەپەر>>يازغان
< خوتۇن>ىش ئۇستىلىرى ئەمما سابىق سېلېي ئىتتىپاقىدىكى خەلقلەرنى مىللەتكە ئاير 

دېگەن خەلق توپىنىد تىلىنى تەكشۈر شكە قاتناشقان تۈرلۈك تەتقىقاتىىالر تۈرلۈك خەلقلەرگە 
ۋامبېرى . يەنى گ. ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخى بىلەن بىرلەشتۈر پ قارىمىغان. تەۋە دەپ قارىغان
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يىللىرى  -0906 -0905پەقەت . پوتانىن قىرغىزالرغا تەۋە دەپ قارىغان. ئۆزبەگلەرگەد گ
. ۋىالدىمىرىتسىىوۋ ۋە ئىىا. تىلشىۇناب مىللەتشىىۇنابد رۇب ئىىالىم تەتقىقىاتىىالردىند ب

-0906)نامللىق ئىلمىي تەكشۈر   خاتىرىسى « خوتونالر–تۈركىي خەلق » سامويلىلىچ 
دە خوتۇن تىلىنىى ئۇيغۇرالرغىا تەۋە دەپد تىىل ( توم000ΧΧپېتىرگرادد رۇسىە نەشرى

وتتۇرىغا قويغاند ھەم خوتىۇن تىلىى توغرىسىىدا خېلىى تەپسىىلىي پاكىتلىرىنى ئېنىق ئ
تۈركىي »باسكاكوۋ . ئا. توختالغاند سوۋېي ئىتتىپاقى تۈركىي تىلالر تەتقىقاتىى ئالىمى ن

خوتۇنالرنىڭ تىلىمنىمۇ -سان قەھەتتە ئاز بولغان تۈركىي خەلىق›ناملىق ئەسىرىدە « تىلالر
 د دەيدۇ‹پالشقا بولىدۇئۇيغۇر دىئالىكتىلىرى قاتارىدا ھىسا
ئويرات موڭغۇللىرى تەرىپىدىن خوتون تۈركلىرى دەپ )تاشقى موڭغۇليەدىكى ئۇيغۇرالر 

ۋىاليىتىنىڭ ئۇالنغۇم شەھرىگە قاراشلىق  UBSمۇڭغۇلىيەنىڭ غەربىي قىسمىدىكى ( ئاتالغان
يىللىىىق مەلۇماتتىىا كۆرسىتىلىشىىىە د -3113. ناھىيىسىىىدە ياشىىايدۇ( تېىىرىم)تارىئىىاالن 

كۇماتخان خوجا ئەپەندى موڭغۇلىيە . مىڭدىن ئارتۇق 01ئۇيغۇرالرنىڭ ئومۇمىي نۇپۇسى 
دىكى ئۇيغۇرالردىن يىتىشىپ چىققان ھۆرمەتكە ئىگە زىيالى بۇلۇپدئۇنىڭ كۆكرەك قىسمى 

تاشقى موڭغۇليە دىكى ئۇيغۇرالر . ئىكەن( گۈلخان)خانىمى كۈلخان. مىدالىيۇن بىلەن تولغان
دىكى ئۇچ ۋىاليەت مىللىي ئازتلىق كۈرەشكە قاتناشقان قوماندانالرد يل -0944ئىىىدىن 

 . بىر قىسمى كېيىن قازاقئىستان ۋە باشقا جايالرغا كۆچۈپ كەتكەن.ئەسكەرلەرمۇ كۆپ بولغان
 : يېزىق جەھەتتە  -تىل

يىلدىن بۇيان ئۇيغۇرالرنىڭ ئۇمۇمىي گەۋدىسىدىن 251تاشقى مۇڭغۇلىيەدىكى ئۇيغۇرالر 
باتۇر خۇنتەيجى قۇرغان جوڭغار خانلىقى دەۋرى بولسىا )يىلالر ئەتراپىدا-0651ئايرىلىپ
ھازىرقى مۇڭغۇلىيەنىڭ )د قەدىمقى شەرىقى ئۇيغۇرىيە يۇرتىنىڭ غەربىي قىسمى ( كېرەك؟

غا كۆچىۈپ كېلىشىكە مەجبۇرالنغىاند بىۇ جەريانىدا ئىۇالر كىۆپ سىانلىق (غەربىي قىسمى
ياشىغان بولسمۇ دلېكىن ئۇيغۇر ئانا تىلىنى ئۇنۇتمىغان مۇڭغۇلالرنىڭ ئوراپ تۇرۇشى ئاستىدا 

تىلىدا قىسمەن مۇڭغۇل ۋە قازاق تىلى ئىلمىنتلىرىنىڭ تەسىرگە .دئەمما يېزىقىنى ئۇنۇتغان 
 .ھازىر التىن ئېلپبەسىنى قوللۇنىدۇ.ئۇچىرىغان 

   
 : دىنى جەھەتتە 

ئاتالغان ئۇيغۇرالر ياشاپ يىلدىن بۇيان خوتۇن تۈركلىرى دەپ  251تارىئاالن ناھىيىسدە 
بىر زامانالردا بۇجايدا . كەلگەن بۇلۇپ ئۇالرنىڭ دىنى ئېتىقادى ئەسلىدە ئىسالم دىنى ئىدى

مەسىىتمۇ بولغاند يىلالرنىڭ ئۆتۇشى بىلەن ئۆر لۈپ كەتكەند ئۇالر يىتەرلى  بولمىغان 
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بىۇ يەردە . تەھاياتلىق شەرتلىرىگە قارشى ھايات پائىالىيەتلىرىنى داۋام قىلىىپ كەلمەكى
ياشايدىغان ئۇيغۇرالرنىڭ بىر قىسمى تارىختىن كەلگەن باسقۇن نەتىجىسىدە مۇڭغىۇلالر 

 يىلالرنىڭ ئۆتۈشى بىلەن دىنى ئىسالمنى ئۇنۇتقاند. تەرپىدىن ئاسسىمىالتسىيە قىلىنغان
ئەمما ئۇالردا مۇسۇلمانىىلىق ئىپادىلىرى بىلىنىپ تۇرىدۇد يەنى . يېزىقلىرىنى ئۇنۇتقان 

 . ەزىلىرى فاتىھە سۈرىلىرىنىڭ يېرىمىنى بىلىدۇ دياكى بىر قانىە سۈرىلەرنى ياتقا بىلىدۇب
مۇڭغۇلىيەدىكى قازاقالر ئەڭ كۆپ ياشايدىغان بايان ئۇلگى شەھرىدە مۇڭغۇلىيە : قازاقالر

بۇ ئەينى زاماندا مۇڭغۇلىيە مۇسۇلمانلىرىغا ئائىي دىنى . ئىسالم دىننى ئىدارىسى جايالشقان 
( مەكتىلى)ۈتۈ  ئېلىپ بارىدىغان بىلگە تېگىن ئەخالق ئوقۇتۇ  مەركىزى ئوقۇلى ئۆگ

ھەر .بۇنىڭدىن باشقا مۇڭغۇلىيەدە بۇددىزىم ئوقۇشى ئېلىپ بارىدىغان ئوقۇلالرمۇ بار . ئىدى
ئەخالق . دىنى ئوقۇتۇ  ئېلىپ بېرىلىدۇ 35مىللىي ئۆگۈتۈم بويىىە د٪ 35ئىككى ئوقۇلدا٪

 . غا يېقىن ئوقۇغۇچى بىلىم ئالىدۇ 421ئوقۇتۇ  مەركىزىدە 
 35ئوقۇغىۇچىد  351يىاز كىۈنلىرى نۇپۇسىلۇق يېىزا بىارد 8111سېنگېل شىەھرىدە 

 . ئوقۇتقۇچىنىڭ يىتەكلىشىدە ئوقۇتۇ  ئېلىپ بارىدۇ
ھەر .قازاقىە ئاڭلىتىش تارقىتىدۇ( رادىئوسى)بايان ئۈلگى شەھرىدە دتلەت ئاڭالتقۇسى 

نىڭ باغىىسى بولغان ساالم مەسىىتىدە ئەزان (مەكتىلى)لى جۇمە كۇنى بىلگەتېگىن ئوقۇ
بايان ئۆلگىدە ياشايدىغان قازاقالرغا قازاققىستان ۋە تۈركىيە . ئوقۇلۇپ جۇمە نامىزى ئوقۇلىدۇ

قاتىارلىق مۇسىىۇلمان دتلەتلەردىكىى ئىنسىىانىي يىاردەم تەشىىكىالتى كېرەكلىى  تۇرمىىۇ  
يولالر بۇزۇقد شاراىي . اردەملەرنى قىلماقتابۇيۇملىرىدئىقتىسادىي ياردەمد ئىجتىمائىي ي

ناچارد خەلق ئاساسەن چارۋىىىلىق بىلەن شۇغۇللىنىدۇدبايان ئۇلگىدىن ھارۋىلىق بىر ئاي 
يول يۈر پ دقازاقىستاننىڭ ئۆسكېمىن شەھرىگە كېلىپ ماللىرىنى سىېتىپ دكېرەكلىى  

بۇجايالردىكى قازاقالرد .ىدۇبەزىلىرى ئالما ئاتاغىمۇ كىلىپ قايت.نەرسىلەرنى ئېلىپ قايتىدۇ
 .ھارۋا قاتنىيااليدۇ2د3ئۇيغۇرالر ياز پەسلى قىسقاد چېگرادىكى ئىشالر تۈپەيلى يىلدا ئاران 

   
 :ئادەت جەھەتتە  –ئۆرپ 

ئىادەتلىرىنى سىەل ئۇنۇتقىان –مۇڭغۇلىيەدىكى ئۇيغۇرالر مۇسۇلماندارچىلىق ئۆرۇپ 
ئۇيغۇرالر . ئادەتلىرى ساقالپ قالغان-رۇپبولسمۇد ئۇمۇمىي جەھەتتىن مۇسۇلمانداچىلىق ئۆ

 . بىلەن ئاساسىي جەھەتتىن ئوخشا 
ياز ۋاقتى . مۇڭغۇلىيە سوغۇق ئىقلىمغا تەۋە بۇلۇپد ئىقلىمى قۇرغاق ديامغۇر ئاز ياغىدۇ

ئۇيغۇرالر بىلەن قازاقالر مۇڭغۇلىيەنىڭ غەربىي قىسمىدىكى چەت . قىسقا دسوغوق ۋاقتى كۆپ
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قاند بۇ جاينىڭ جۇغراپىيىلى  ئاالھىدىلىكى ئۆزگىىە ئالتىاي ۋە چېگرا بۆلگىگە جايالش
تاڭنۇئۇال تاغلىردىن ئىبارەت ئىككى ئېگىز تاغنىڭ ئوتتۇرسىغا جايالشقانلىقى ئۈچۈن قار كۆپ 

قاتنا  ئىشىلىرى قواليسىزدتۇرمۇشىى ناچاردجاپىالىق مۇھىتتىا . ياغىدۇد ھاۋاسى سوغوق
ىتى سەمىمىيد مۇساپىرلىق دەردى ئۇالرنى قىيناپ تۇرماقتا ياردەمسىز ياشايدۇ ئەمما ئۇالر ناھاي

مۇڭغۇلىيەدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ئىجتىمائىي ( iHH)شۇڭالشقا ئىنسانىي ياردەم تەشكىالتى .
دمەدەنىي دتارىخد ئەنئەنىسىنى قەتئىي سىاقالپ قىېلىش ئۈچىۈن مۇسىۇلمانالر ياشىىغان 

 .بۆلگىلەرگە ئىنسانىي ياردەم قوللىرىنى سۇنغان
 
 :  ڭغۇلىيەدىكى ئۇيغۇرالر ئارىسىدا ئوقۇ  باشال  مۇراسىمىمۇ

ئىنسانىي ياردەم تەشكىالتى مۇڭغۇلىيەدىكى ئىسالم دىنى ئىدارىسىنىڭ قۇشۇلۇشى بىلەن 
مۇڭغۇلىيەنىڭ غەرىپ بۆلگىسىدىكى مۇسۇلمانالر ياشايدىغان بايان ئۇلگىد تارىئىاالن ۋە 

 . شى بىلەن يازلىق ئوقۇتۇ  باشلىغانئوقۇغۇچىنىڭ قاتنىش0011سەنگەل شەھەرلىرىدە 
كىىۇنى مۇڭغۇلىيەنىىىڭ بايىىان ئىىۇلگى ۋىاليىتىنىىىڭ  -30ئاينىىىڭ  -5يىلىىى  3113

 .مەركىزىدىكى بېلگە تېگىن ئەخالق ئوقۇلىدا ئوقۇ  باشىال  مۇراسىىمى ئۆتكىۇزۇلگەن
 خوتون)شۇنىڭغا ماب ھالدا ئىنسان ھوقۇق تەشكىالتى ئۇيغۇرالر زىچ جايالشقان تارىئاالن

كۇۋادىرات مېتىر كېلىدىغان  802ديەنە بىرى 0411دە دەسلەپكى قەدەمدە بىرى (شەھىرى
ۋە جىددى ( بۇنىڭ بىرسىنى ئوقۇل يەنە بىرسىنى جامە قىلىپ بېرىلگەن)ئىككى يۈر   ئۆي

كۆچمەن ئائىلىنىڭ بالىلىرىنىڭ يېتىپ ئوقۇيدىغان ئايرىم .ئوقۇتقۇچى تەييارالپ بەرگەن 
 بۇيەردە ئېىىلغان يازلىق كۇرسى ئۈچۈن كېرەكلى  كىتاپد. تەييارالنغانياتاق بۆلۈملىرىمۇ 

شۇنىڭ بىلەن تارىئاالندا مەركىزى باشالنغۇچ ئوقىۇلى  دقوراللىرى تارقىتىلغان ئوقۇتۇ 
ئوقۇتۇ  باشال  . بارلىققا كېلىپ ئوقۇتۇ  باشال  مۇراسىمى داغدۇغۇلۇق ئۆتكۇزۇلگەن

 .ئوقۇتقۇچىالر قاتناشقان شەھەر باشلىقلىرىد ەلقىدشەھەر خ ئوقۇغۇچىد 411مۇراسىمىغا 
دىگەن شۇئار « دئۆگۈتىم يۇلى بىزنىڭ مەۋجۇتلىقىمىز...تەرەقىي قىلمىساق ھالەك بولىمىز»

ئوقۇتۇشنى داۋامالشتۇرۇشنى مۇڭغۇلىيە ئىسالم دىنى مەركىزى ئىدارىسىگە . تەشلىق قىلنغان
ئىسالم دىنى .   مەركىزى ئۈستىگە ئالغانقاراشلىق بولغان بىلگە تېگىن ئەخالق ئوقۇتۇ
مەركەز ئوقۇتۇ  مۇدىرى بولسا ئوقۇالردا . مەركىزى بۇ يەرگە بىر ئىمام تەيىنلەپ بەرگەن 

ئوقۇلدا دىنى بىلىمىلەر ۋە تىۇركىە .مەسىىي ۋە دىن ئۈچۈن قولالنما تەييارالپ بەرگەن
 د مەسىىتى بولۇ د ئوقۇل بۇلۇ  ئۈچۈند دەرىسلى  بولۇ.ئوقۇتۇشمۇ ئېلىپ بېرىلىدۇ

تەجرىبە خانىسى بۇلۇ درەھبەرلى  ئورگىنى بۇلۇشدىن ئىبارەت تىۆت بۇلىۇ دئەمەلگە 
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يىاز . ئوقۇتقۇچىالرنىڭ غەيرىتى بىلەن بۇ ئىشالر ئوڭۇشلۇق قانات يايماقتىا. ئاشۇرۇلغان
گە يازلىق كۇرۇب ئېىىلىپ ئۇالرغا قۇرئىان ( خوتۇن تۇركلىرى )كېلىشى بىلەن ئۇيغۇر 

سوغاق ھاۋا )ئوقۇغۇچى ئىككى ئايلىق يازلىق كۇرسىنى تاماملىغان 0411.  باشالنغانئوقۇتۇ
بۇالر تىۈركىيە تىۈركلىرىگە چىوڭ تەشىەككۈر (.تۈپەيلى قىسقا ئوقۇ  داۋام قىلدۇرىلىدۇ

بەزىلىرى .ئاز ساندىكى ئۇيغۇرالر تۈركىيەدىكى ئالىي ئوقۇ  ئوقۇللىرىغا كىرگەن.بۈلد رمەكتە
 .يتىپ كېلىپ يۇرتىدا ئوقۇتقۇچىلىق ئىشلىرى بىلەن شۇغۇلالنماقتائوقۇ  پۈتتۈر پ قا

ئىككى يىلدىن بېرى يازلىق ئوقۇتۇ  باشال  بىلەن بىرلىككتە دىن ئۆگىنىدىغان 
 . بارغان كىشلەرمۇ كۆپىيىپ

دۇنيادا چارۋا  موڭغۇلىيە جۇڭگۇ بىلەن رۇسىيىگە بېقىنىدۇد :ئېقتىسادىي جەھەتتە 
ەممىا گىۆ  ۋەسىۈت مەھسىۇالتلىرى تەييىارال  تېخنىكىلىىرى ئ سانى ئەڭ كوپ دتلەتد

 كېيىنكى يىلالردا ياپۇنىيەد. ھىىقانداق مەدەنىي تۇرمۇ  بۇيۇملىرى يوق ئىگەللەنمىگەند
كورىيە ۋە باشقا دتلەتلەر تەرپىدىن مەدەن ئىشلەپىىقىرىش باشالنغاندباشىقا سىانائەت 

 . بۇيۇملىرى ئاساسەن چەتتىن كەلتۈرىلىدۇ
 د ختۇرخانا ۋە د ختىۇرد سېسىتىراالر بەك كەمىىىلد: نى ساقال  جەھەتتەساقلىق 

تەن ساقلىقىنى ساقال  ساھەسىدە ئاساسەن خىرىستىيان مىسيونىرلىرىغا . داۋالىنىش قىيىن
 .خىزمەت بېرىلگەن

 . الر دەپ ئاتىغان" خوتۇن"تارىخقا نەزەر سالساق موڭغۇلالر ئۇيغۇرالرىنى  
ىرقى خېجىڭ ناھىيىسى تۇرۇشلۇق جاينىڭ نامى  ئەسلىدە جەنۇبىي شىنجاڭدىكى ھاز 

. دەپ ئاتىالتتىد قارا شەھەرنىڭ باشقۇرۇ  تەۋەلىكىدە ئىدى( 和通苏木)خوتۇن سومۇل
. يىلى ئۆزگەرتىپ قويۇلغان نامدۇر-0965( تىنچد جىمجىي دېگەن مەنىدە和静)خېجىڭ 

 مە مەنىسى بار؟ ئۇنداقتا خوتۇن سومۇل دېگەن نام قانداق كېلىپ چىققان؟ ئۇنىڭ نې
يەنىى ‹خوتۇن سۇمبۇل›بەزىلەر ئېيىتقاندەك خوتۇن سومۇل دېگەن نام ئۇيغۇرچە 

ئىلمىي نۇقتىدىن ئالغاندا . دېگەن نامدىن كېلىپ چىققانمۇ؟ ياق‹ئۇزۇنچ چاچلىق خوتۇن›
بۇ موڭغۇلالرنىڭ مەمۇرىي بىرلى  نامى بولۇپد ئۇ خوتۇن ۋە سومۇل دېگەن ئىككى سۆزدىن 

يىلى ئوبا  باشىىلىقىدىكى موڭغۇلالر ۋ لگا دەرياسى بويىدىن -0330يەنى . انكېلىپ چىقق
مانجۇ خانى  -چار رۇسسىيىنىڭ  زۇلمىغا قارشى چىقىپ ۋەتەنگە قايتىپ كەلگەندە  چىڭ 

تورغۇت ۋە  –د ئويرات موڭغۇللىرى (قارا سۇ)چيەنلۇڭ ئۇالرنى پارچىالپ بۆرتاالد شىخۇ 
شەھەر يۇلتۇز ۋادىسىغاد ھازىرقى خېجىڭد خوشىۇت ۋە  سۇمۇلنى قارا 54خۇشۇتالرنىڭ 

بازارالرنىڭ ئاساسلىق –قارا شەھەر تەۋەسىدىكى يېزا . باغرا  ئەتراپلىرىغا ماكانالشتۇرغان
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ئاھالىسى ئۇيغۇرالردىن ئىبارەت بولغاچقاد  بۇنىڭ بىلەن موڭغۇلالر خېجىڭ بازىرى ئەتراپىدا 
دېگەن مەنىدە ‹ ئۇيغۇر مەھەللىسى›د ‹غۇر شەھەرىئۇي›ئولتۇراقالشقان ئۇيغۇرالر يۇرتىنى 

 . دەپ ئاتىغان‹ خوتۇن سومۇل›موڭغۇلىە 
جاي  -دېگەن بۇ يەر ‹ خوتۇن سومول ›يىلالرغا كەلگەندە  -3111ئەمما قىزىقى   

دېگەن بولىدىكەن دېگەن ( موڭغۇل شەھىرى)‹ قالماق شەھەرى›نامى موڭغۇلىە نام بولۇپ 
ېيتىلغاند چۈشەند ر شكە قارىتاد موڭغۇلالرنىڭ ئۇيغۇرالرنى ئەسلى تارىخى ئۇنتۇلۇپ ئ

دېگەن موڭغىۇلىە سىۆزنىڭ ‹ خوتۇن سومۇل›دەپ ئاتايدىغانلىقى ‹ خوتۇن›ئىلگىرى 
چۈنكى موڭغۇل . دېگەن سۆز ئىكەنلىكى بىلىنىدۇ‹ ئۇيغۇر يۇرتى›د ‹ئۇيغۇر شەھىرى›

ۆپلۈك قوشۇمىىسى بولۇپ ك‹ ن›تىلىدا شەھەر كخوتو ياكى قوتو  دەپ ئاتالغان بولۇپ 
بۇنىڭدىن قارىغانداد  ئۇيغۇرالر ئۆتمۈ  . قوتودد قوتون شەھەر دېگەن مەنىنى بىلد رىدۇ

ئىىۆزىنى تونۇيالمىىاي تۇرغانىىداد باشىىقا چەتىىئەل مىلىىلەتد -تىىارىخىنى ئۇنتۇلىىۇپد ئىىۆز
م دەپ ئاتالغان ئۇيغۇرالرنى ئۇيغۇرالر دىن ئايرى« خوتۇن»تارىخىىلىرىنىڭ موڭغۇلىيەدىكى 

 . بىر مىللەت دەپ قارىشى ھەيران قاالرلىق ئەمەب
دېىىمەكد خوتىىۇن دېىىگەن  سىىۆز موڭغۇلالرنىىىڭ ئۇيغىىۇرالرنى ئاتىشىىى بولىىۇپد 

دەپ ئاتالغان كىشىلەر توپىنىڭ باشقا تۈركىي « خوتۇنالر–موڭغۇليەدىكى تۇركى خەلق »
 .خەلق ئەمەب دەل ئۇيغۇرالر ئىكەنلىكى  ناھايىتى ئېنىق

 
 :ئىزاھاتالر

دتلەت مىللىي ئىشالر كومىتېتى باشىىلىقىدا ) « ئۇيغۇرالرنىڭ قىسقىىە تارىخى»  .0
 . بەتكە قاراڭ –  81يىلى شىنجاڭ خەلق نەشىرىياتى ئۇيغۇرچە  – 0991( تۈز لگەن
يىلى  -0993( ئالىي مدەرسلى  ئۈچۈن دەرىسلى )« شىنجاڭنىڭ يەرلى  تارىخى». 3

قېتىم بېسىلىشى  - 5يىلى  – 0999رچە نەشىرى شىنجاڭ ئۇنلېرسىتېتى نەشرىياتى ئۇيغۇ
 . بەتكە قاراڭ - 314

ئۇيغۇرالر ۋە غەربىي يۇرتتىكى تۈركى خەلقلەر »جىلىد ۋە  303-«يېڭى تاڭنامە». 2
 . بەتكە قاراڭ - 306يىلى شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى ئۇيغۇرچە  -3112« تارىخى
يىلى رۇسىە  - 0969موسكلا « تۇۋانىڭ ئوتتۇرا ئەسىر تارىخى»: كىزالسوۋ. ر. ل . 4

 . بەتكە قاراڭ - 83نەشىرى 
يىلى دۇنيا بىلىملىرى نەشرىياتى نەشرىد   0986-«دۇنيا بىلىملىرى يىلنامىسى». 5

 . بەتكە قاراڭ - 68خەنىە نەشىرى 
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يىلى  چېڭدۇ نەشرىد موڭغىۇلىيە  -3115دۇنيا بىلىملىرى خەرىتىلەر توپلىمى . 6
 . قىسمىغا قاراڭ

 i)يىللىق تور بېتىگە قاراڭ   – 3114ڭغۇلىستاندا ياشاۋاتقان تۈركىي خەلقلەر مو. 8. 3
t ürkler  http://www.nihalatsiz.com/mogolistan.) 

يىلى شىنجاڭ  -0986« تۇركى تىلالر » ( سوۋېي ئىتتپاقى ) باسكاكوۋ  . ئا. ن. 9
 . بەتلەرگە قاراڭ -486بەت ۋە -224خەلق نەشرىياتى ئۇيغۇرچە نەشرى 

 ئاقسۇ مائارىپ ئىنستىتۇتى د تسېنتى : ئاپتور
 . ئايدا يېزىلدى-2يىلى-3115

 
蒙古共和国的突厥语民族  

胡加尼亚子  
 .ساندىن ئېلىندى-2يىللىق -3115ئاقسۇ مائارىپ ئىنستىتۇتى ئىلمي ژ رنىلى 
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  -ئۇيغۇر خەلقىنىڭ قەدىمكى تەنتەربىيە تارىخىدا چەۋگەن

 ىتوپ تەنھەركىت( دەغنەك)
 

 خوجا نىياز يوللۇغ تېكىن

 
 دەغنەك توپ تەنھەرىكىتىنىڭ بارلققا كېلىشى -چەۋگەن. 2

                                                                                                               
قلەرنىڭد توپ تەنھەركىتى ئوتتۇرا ئاسيادا ياشغۇچى تۇركى خەلى( چەۋگەن)دەغنەك 

بولۇپمۇ ئۇيغۇر خەلىقىنىڭ تۇرلۇك كۆڭۇل ئېىىشد تەنتەربىيە ئۇيىۇنلىرى ئىىىدەد ئەڭ 
قەدىمكى دەۋرلەردىن تارتىپ مەۋجۇت بۇلۇپ كېلىلاتقاند ياشا  شارائىتگە زىچ ماسالشقاند 
ئۆزىگەخاب مىللى ئاالھىدىلىكە ئىگەد ئنسانيەت مەدەنيەت تارىخىدىكى تەنھەركەت تۇرىنىڭ 

 ئۇ ھەر بىر يا  ئەۋالدنىڭ جىسمانى جەھەتتن چېنىققان مۇستەھكەمد ئىرادىلى د. بىرى
ر ل  قورقماب يۇرەكلى د سەزگۈر ۋە چاققان كىشلەردىن بۇلۇپ يېتىشىپ چىقشىدا مۇھىم

يەنە جەڭگىىلار ئىىاتلىق قوشىۇننى يىتىشىتۇرۇپ چىقىشىتاد ئىىاتلىق   دئوينىاپ قالماسىتىن
شۇڭا ئۇ قەدىمدىن  .ئاساسلىق ئۆلىەم قىلنغان اشتادقۇشۇنالرنىڭ ھەرخىل ماھارىتنى سىن
تۈرلۈك  ھەربىي ئىشالر تارىخىد تەنتەربىيە تارىخىد ھازىرغىىە ئۇيغۇر  مائارىپ تارىخىد

ئەمما يېقىنقى  .تەنتەربىيە پائالىيەتلىرىدە مۇھىم ئورۇننى ئىگىلەپ كەلگەن كۆڭۈل ئېىىشد
تىارىخىمۇ  لەرگە كىۆرە توختىاپ قالىدىددەۋىرگە كەلگەندە بۇ پائالىيەت تۈرلىۈك سىەۋەپ

 دپائالىيىتى قاچان دەغنەك توپ ھەركىتى-ئۇنداقتا بۇ چەۋگەن ؟....ئۇنتۇلۇشقا باشلىدى
قايسى خاندانلىقتا قانداق شەكىلدە ئېلىىپ  بېرىلغىان؟ بىۇنى  قانداق بارلىققا كەلگەند

ھەربىي ئىشىالر  تەنتەربىيە تارىخىد ئۆگۈنۈ دتەتقىق قىلىش ئۇيغۇر  مائارىپ تارىخىد
 .تارىخىنى تەتقىق قىلىشتا مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە دەپ قارايمەن

ئۇچى ئىگىلگەن )توپ تەنھەركىتىد ئات ئۈستدە تۇرۇپ دەغنەك －«دەغنەك» چەۋگەن 
بەلگىلەنگەن ئارىلىقىتىن  ئوستاتلىق ( سۈر پ)بىلەن يەردىكى توپنى ھەيدەپ ( كالتەك تاياق

گە توپ كىرگۈز   تەلەپ ( تۆشۈك-ئىشى )تەرەپ دەرۋازا  قارشى بىلەن ئۆتكۈز دىغاند
« ئەجداتلىرىمىز تەرپىدىن قىلىندىغاند بىر خىل قەدىمكى تەنتەربيە ھەركىتى تۈرى بۇلۇپد
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سۆزى ئات « دەغنەك»بۇيەردىكى. دەپ ئاتىلىپ كېلىنگەن توپ تەنھەركىتى ئويۇنى»دەغنەك 
ياكى ئۇنى ئۇرۇ  ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان  توختتىلېلىشتوپنى  ئۈستىدە ئولتۇرۇپد يەردىكى
 -د پارىس 0‹‹دەغنەك››كۆرسىتىدىغان  بۇلۇپ  تۈر كلەردە ئۇچى ئەگرىد ئۇزۇن تاياقنى 

بەزى مەنبەلەرگە قارىغاندا . )ئاتالغان دەپ« كىليوشكا»د رۇسىە «چەۋگەن» تاجى  تىلىدا
ۇر تىلىدىكى چەۋىقگەن ەتتەد ئۇيغسۆزى ئەمەلىيتاجى  تىلى دەپ قارالغان چەۋگەن -پارىس

كېيىن  دچەۋىق سۆزىگە گەن سۆزى قۇشۇلۇپ چەۋىقگەن-كەلگەند يەنى چىلىق سۆزىدىن 
–چىلىقدپوالت –بۇ سۆز چەۋگەن سۆزىگە ئايالنغان بولسا كېرەكد بۇنڭغا مىسال ئۈچۈندتال

 د(ئاپتۇردىن-چىلىق سۆزىگە زەڭ سېلىڭ؟
دە ياشىغان ( 0303-851مىالدى ) ئەسىردە ئۇيغۇر قاراخانىيالر خانلىقى دەۋرى -00

دىلانى »ئۇلۇغ ئۇيغۇر ئالىمىد سېلىشتۇرما تىلشۇناسلىقنىڭ ئاتىسى د مەھمۇد كاشغەرىي 
ھەركىتى ئۇيۇنى ھەققىدە  توختۇلۇپ « چەۋگەن توپ» ناملىق  ئەسىرىدە « لوغەتىي تۈرك 

 :كۆپلىگەن  مەلۇماتالرنى قالدۇرغاند مەسىلەن
-0« تۈركى تىلالر دىلانى»:مەھمۇد كاشغەرىي 3«توپچۆگەن »د «چەۋگەن ئۇيۇنى»
 (بەتكە قاراڭ-352توم 

توم -0)«ئۇ ماڭا چەۋگەن ئىگىپ بەردى» ۋە ‹‹ چەۋگەن ئىگشتە ياردەملەشتى››
بۇ يەردىكى چەۋگەن  توپ ئويناشتا د توپنى ئۇرۇ د ياكى توختىتىلېلىش ( بەت-353

 .دۇ ئۈچۈن ئىشلىتىدىغان ئۇچى ئەگىرى تاياقنى كۆرسىتى
 د( بەت-493توم -0)«چەۋگەن بىلەن ئۇرۇپ ئوينىلىدىغان توپ -تۇپۇق» 
-434تومد -0)«تاالبد چەۋگەن ئۇيۇنىدا مەيداننىڭ چىكىگە تارتىلغان ئارغامىا»
 -ئىرىنى ئايرىش دا-سۆزى« تاالب»بۇنىڭدىن بىلىشكە بۇلىدۇكى . دەپ كۆرسەتكەن( بەت

بۇنىڭىدا ئارغامىىا   .نىلەرنى بىلىدۇرگەند چىگىراد پاسىل دىگەن مەكۆرسىتىش سىزىقى
 .بەلگلى   ئارىلىقنى مۇقۇمالشتۇرۇ  ئۈچۈن چەۋگەن ئۇيۇنىدا مەيداننىڭ چىكىگە تارتىلغان

تاالب سىرتىدا ئىككى  -تارىخى پاكىتالرغا ئاساسالنغانداد دەغنەك توپ مەيدان پاسىلى 
ىتىگە نازارەتىىد بۇيرۇقىى كىشى قىزىل بايراقىە تۇتۇپد ئوڭ سول مەيداندىكىلەرنىڭ ھەرك

مەيداننىڭ شەرق ۋە غەرىت تەرىپىگە كۈن ۋە ئاي شەكىللى  . ۋە رىغبەتلەند رگۈچى بولغان
د ناغرا سۇناي مۇزىكا سادالىرى ئىىىدە دەغنەك توپ ھەركىتى د ناخشابايراقىىالر قادالغان

 .مۇسابىقىسى ئۆتكۈز لگەن
مەھمۇد كاشغەرىي يەنە مۇنداق  وختۇلۇپئويۇننىڭ قانداق باشلىنىدىغانلىقى ھەققىدە ت

 :دەيدۇ
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بۇ تۈركىي خەلقلەرگە .بىلەن ئۇردى ( ئاچا تاياق)ئۇردى دئادەم توپى ئارا –تۇلدى ››
خاب بىر ئويۇن بولۇپ دئويۇن قاتناشقۇچىلىرىدىن بىرى ئۆزى ئويۇننى باشالپ بېرىشنى 

ئۇرغان توپى )اتتىق ئۇرالىساكىم توپنى ق.بىلەن ئۇرىدۇ ( ئاچا تاياق)خالىسا دتوپنى ئارا 
د بۇنىڭدىن (بەت-21توم -3)‹‹دشۇ كىشى ئويۇننى باشلىغۇچى بولىدۇ ( يىراق جايغا بارسا

قارىغاندا چەۋگەن توپ ھەركىتى مۇسابىقىسى ئويۇندا توپنى بىر ئۇرۇشتىال بەلگىلەنگەن 
غان كىشى ئويۇننى ئارىلىقتىن نېرىغا ئۆتكۈزۋېتىش تەلەپ قىلىنغان ۋە توپنى ئەڭ يىراققا ئۇر

توپنى بىىر ئىۇرۇپ ئارغامىىا ئىارقىلىق بەلىگە قىلىنغىان . باشال  ھوقۇقىغا ئىگە بولغان
دەپ ( بەت-499توم-2)<<تاڭۇق >>نىشاندىن ئۆتكۈزەلىگەن ئادەمگە مۇكاپات تەرىقىسدە  

 .ئاتىلىدىغان بىر خىل يىپەك رەخي بېرىلگەن
ئاتسىز ۋە  يۇنى شارائتقا قاراپ ئاتلىقدئەھلالدىن قارىغاندادچەۋگەن توپ ھەرىكىتى ئو

تەرتىپلىرى ئاساسەن ئوخشا د ئوينۇلۇ   بۇالرنىڭ قائدەد ھەرخىل شەكىلدە ئوينالغاند
 ئۇتتۇرغانلىقىنى د–ئۇسۇللىرى ھەرخىل  بولغاند ئاتلىق ئوينالغان چەۋگەن ئويۇنىدا  ئۇتقان

ىم ئۆتكۈزگەنلىكىگە قاراپ  نىشاندىن قانىە قېت مەلۇم ۋاقىي ئىىىدە توپنى بەلگىلەنگەن
بەلگىلىنەتتىد يەنى توپنى بىر تۆشۈكتىن قايسى تەرەپ كۆپ ئۆتكۈزسە شۇ تەرەپ  ئۇتقان 

 بوالتتى
چەۋگەن ئويۇنى ئوينىغاندا كۆرگۈچىلەر تۈرلۈك تەنتەربىيە ھەركىتى ئويۇنلىرى ۋە 

وخشىا  ئىات بەيگلىىرىگە ئ مەسىىلەندئوغالق تىارتىشد...كۆڭۈل ئېىىش پائالىيەتلىرى
 .      بوالتتى د  تىكىش ئىشلىرىمۇ ئۆزلىرى خالىغان تەرەپكە بەسلىشىش ئويۇنلىرىداد

داال  :  پائالىيەتلىرى تەنتەربىيە ئات ئۈستى تۈرلۈك شۇقاتاردىكى ۋە« دەغنەك توپ»
بۇلىۇپد بىۇ  مەيىدانى جەڭ مانىلىر سەنئەت دەرىسلىگىد ھەربىي ئەڭ مۇھىم مەكتىلىد

ئۇيىۇن   ئىگەللىىلاالتتىد بىۇ ئۇرۇ  سىەنئەتلىرىنى تۈرلۈك ناشقانالردقات پائالىيەتلەرگە
 جۈملىدىن  ئۇيغۇرالر خەلىقلەردەد ىيۈركتەرەققىي قىلغان ت چارۋىىىلىقىى زامانالردا قەدىمك

                                                                                  .                                         كەلىىىگەن ۋە كەڭ دائىرىىىىدە ئۇمۇمىالشىىىىقان مەيىىىدانغا ئەڭ دەسىىىلەپئىىىا رىسىىىىدا 
گەنسۇد شىنجاڭد يەتتەسۇد سىرد ئامۇ دەريا  ئىكىد تاشقى مۇڭغۇليەد جەنۇبىي سىبرىيەد

شەرقى دىڭ لىڭ »ياالردا دىجۇڭگو تارىخى ماتىر)ۋادىلىردا ياشغۇچى قەدىمكى ئۇيغۇرالر 
يىپەك »جىيەنداۋ شىنسىنىڭ  ياپۇن تارىخشۇناسى (ئاتالغانالر دەپ «لىڭ غەربىي دىڭ»ۋە «

مىڭ يىلنىڭ 01مىالدىدىن بۇرۇنقى  ناملىق ئەسرىدە ئوتتۇرىغا قويغىندەكد«سىر99يۇلىدىكى 
كەينىلىردە ياۋايى ھايلانالر ئىىدە ئاتقا ئوخشا  چوڭ تىپتىكى ھايلانالرنى ئوتتۇرا  -ئالدى 

ئىات مىىنىشد )بۇرۇن تۇنىغىان دقولغىا ئىۈگەتكەن ۋە ئشلتىشىنى  ئاسيا يايالقلىردا ئەڭ
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 .بىلگەن(ھارۋىغاقۈشۈشنى
جەنۇبىي سىبرىيىدىكى » يىللىرى ئەتراپىدا-0929سوۋېي ئارخولوگلىرى : پاكىتالر  

 مىالدىدىن دەرياسى ۋادىلىرىدىند( قارا سۆك)ئەتراپىغا يېقىن قارا سۇ ( مىنوسنكى)مىڭ سۇ 
 ۋە جايالر ن مىالدىدىن بۇرۇنقى ئەسىرلەرگە مەنسۇپ بولغان قەدىمىئەسسىردى-02بۇرۇنقى 

يىالرنىڭ  دەسلىپىگە  -0111يىالردىن بۇرۇنقى  -5111قەبىرىلەردىن مىالدىدىن بۇرۇنقى  
مىستىن ياسالغان پىىاقد مىستىن  دد مىسبۇالر ئىىدە .چىققان قېزىپ نەرسىلەرنى تەئەللۇق

د خۇمىرا دساپال تاۋاقد تاشتىن ياسالغان ئەسلاپالرد پالسا نەيزەد دپالتىسى ياسالغان جەڭ
 دئىارا بېلىق سانىىغۇچ دتورى سۆڭەك ئەسلاپالرد ۋاشاقد ئوقياد بېلىق قارمىقىد بېلىق

سوۋېي ئالىملىرى جەنۇبىي .سۈرىتى قاتارلىق  بۇيۇمالر  بار  شۇنداقال ئات قۇشۇلغان ھارۋا
كىتالرنى تەھلىل قىلىش ئارقىلىق بۇمەدەنىيەتنى سىبىريىدىن تېپىلغان بۇئارخىلوگىيىلى   پا

دەپ « غەربىي دىڭلىڭ» د«شەرىقى دىڭلىڭ»جۇڭگۇ تارىخىي كىتاپلىرىدا  ياراتقۇچىالر
 2 «قەبىلىلىرىدىن قېلىپقالغان مەدەنىيەت ئىزلىرى( قەدىمكى ئۇيغۇر)خاتىرلەنگەن دىڭلىڭ 

 .دەپ ھۈكۈم قىلغان
را تىاغلىق  يادىكارلىقالر جەنۇبىي سىىبىرىيە خىل مەدەنىيەت تىپىگە ياتىدىغان بۇ 

ئىوب دەرياسىى ئەتراپلىرىىدىند موڭغىۇلىيە خەلىىق  د(ئانا ساي) يۇنلىرىدىند يېنىسەي
جۇمھۇريىتى تاشقى بايقال رايۇنلىرىدىند باشئوردىسى ئۇالنباتۇر ئەتراپلىرىدىند ئورخۇند 

ي تاغلىرى تەۋەسىدىند شۇنداقال تۇغالد سېلىنگا دەرياسى  ئەتراپلىرىدىند قازاقىستاند ئالتا
ئالتە سۇد -ئوردۇب)چىن سېپىلىغا يېقىن بولغاند شىمال تەرەپتىكى ھەرقايسى جايالر 

سوۋ ېي ئارخىلوگىيە . قەدىمى جايالدىن كۆپلەپ تېپىلغان....(سۈييۈەند رېخى قاتارلىق 
كى شاڭد جۇ بويىدى   -ئالىملىرىد قارا سۆك مەدەنيىتى ئۇستدە توحتۇلۇپ دئۇنىڭ خۇاڭخې

ئەسلاپ ئۇسكۇنلەر بىلەن ئوخشىشدىغانلىقىنىد ئۇنىڭ  دەۋردە ئشىلتىلگەن مىس قۇرالد
ئىكەنلىكىنى بۇ  ناھايتى يۇقىرى تەرەقىقى قىلغان دېھقانىىلىق دچارۋىىىلىق مەدەنيتى

يە ۋە ىجۇ دەۋرىلرىدە مۇڭغول مەدەنيەتنى ياراتقۇچىالرنىڭ جۇڭگونىڭ شىمالىدىن يىند
 . 4رغانلىقىنى ئىسپاتلىغانسىبىرىيگەبا

دىمەكد بايقال كۆلىدىن تارتىپ ئالتاي دبالقا  كۆلى ئەتراپلىرى دخېتاۋ قولتۇغى ۋە 
الرنىڭ (دىڭلىڭ)خۇاڭخې دەرياسىنىڭ شىمالىي ساھەلىرى ناھايتى بۇرۇنال قەدىمكى ئۇيغۇر

بۈيۈك قارا  پائالىيەت رايۇنى بۇلۇپديېنىسەي دەرياسى ۋە ئالتاي تاغلىرىنى مەركەز قىلغان
الر ھارۋىنى ئىجات (قەدىمكى ئۇيغۇر)سۆك مەدەنيىتىنى ياراتقاند مۇشۇ چاغالردا دىڭلىڭ

بايقال تاغلىرىدىكى بىىر سىن تاشقا سىزىلغان رەسىمدە تۇغ قادالغان بىرياۋداق    5قىلغان
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ئاتنىىىڭ سىىەپ ئالدىىىدا ماڭغىىانلىغىد ئۇنىىىڭ ئارقىسىىىدىن بىرقانىەئىىاتلىق ئادەمنىىىڭ 
يەنە  6(   مىڭ يىل بۇرۇنقى رەسىم8111  -6111بۇنىڭدىن)انلىقىى تەسلىرلەنگەنمېڭىلاتق

غا يېقىن بايقال تاغلىرىدىكى قىيا  تاشالردا   بىرمىۇنىە (مىنوسىنكى)مىڭسۇ ئويمانلىغى 
چىۆپلەربىلەن پىۈركەلگەن ئىۆيلەرد كىگىىزدىن ياسىالغان -ئىپتىدائى ياغاچ ئۆيلەردئىوت

كەت قىلىلاقان توپ ئوچكە ۋە بوغىالرد يەنە كۆپلىگەن چۆپ دتۋىلىرىدھەر-ئۆيلەردئوت
يەنە چەرچەن ناھىسىنىڭ ئا لتۇن  3كاالدئات ۋە قوي قاتارلىقالرنىڭ شەكلىي كۆرسىتىلگەن  

ھازىرقى دەريىا ئېقىنىىدىن )تاغ رايۇنى ئىىكى مۆلىەردەرياسى بۇيىدىكى قىيا تاشالرىغا 
ئات مىنىشد ئوقيا ئېتىشد بېلىق تۇتۇشقا -ئۇيۇلغان ئوۋچىلىق سۈرەتلىرى( مېتىر ئېگىز 31

دائىركۆر نۈشلەردئوقيادكالتەكدئاتدقويدئېشەكدبۇغادقوتازدئىي د بۈركۈت ۋە ياۋايى قوي 
ئىالتۇن تاغىدىكى » 8ھەم ئىسمى نامەلۇم بولغان بەزى ھايلاناتالرنىڭ سۈرىتى تېپىلغان

رى مەيدانغا كەلگەن يىلال ئىلگى8111 -6111قەدىمكى قىياتا  سۇرەتلىرنى  بۇنىڭدىن 
نىلقا تاغلىرىدىندئاقسۇ كونا شەھەر ناھىسىدىكى بوزدتڭ تىاغلىرىد   9«دىيىش مۇمكىن

ئۇچتۇرپان ناھىيە يامانسۇ تاغلىرىدىن مۇ يۇقارقىغا ئوخشىا  تىاغ تاشىلىرىغا ئۇيۇلغىان 
. ..ئىمام نىياز   -يامانسۇ يېزىسىنىڭ سابىق يېزا باشلىقى)ئوۋچىلىق سۇرەتلىرى بايقلغان

يەنە قۇمۇل تاشمىلىقنىڭ شەرقىدىكى ( . يىللىرى ئېلىپ بېرىلغان سۆھبەت -3112بىلەن 
ئاق تا  تېغىدىنمۇ يۇقۇردىكى مەزمۇندىكى ئات ئۈستىدە تۇرۇپ ئوقيىا ئېتىىپ ئىۇرۇ  

بۇنداق سۈرەتلەرئۆزبېكىستان .  قىلىلاتقاندئوقيائېتىلاتقاندبەتلەۋاتقان سۈرەتلەر تېپلغان
-0962كىلومېتىرشەرىقتىكى تېرەكلى  سايدىن 031-001شەھرىدىن  پايتەختى تاشكەني

مانا بۇالر ئەجداتلىرىمىزنىڭ ياۋايى 01. ئاگاپەنوۋ تەرىپىدىنمۇ بايقالغان.يىلى گئولوگ ئا
ھايلانالرنى تۇنۇ دبېقىپ كۆند ر  دئىشلىتىش دھارۋىغا قۇشۇ دئات ئۈستىدە تۇرۇپ 

ڭ مەشىقى قىلىش قاتارلىق كىارامەتلىرىنى تۈرلۈك ماھارەت كۆرسىتىشدئوقيا ئېتىشد جە
 .كۆرسۈتۈپ بىرىدىغان ھەقىقىي پاكىتالردۇر

چەۋگەن  توپ ئۇيۇنىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادا قەدىمكى زامانالدا مەۋجۇت :  يازما پاكىتالر
ئىكەنلىكى بەدىئي ۋەتارىخىي ئەسەرلەردە شۇنداقال يېقىنقى يىلىالردا ئېلىىپ بېرىلغىان 

مەسىلەندخۇراساندا ياشىغان تاجى  ۋە .كشۈر شلەردىن مەلۇم بولماقتائارخئولوگىيىلى  تە
ئىران خەلقىنڭ ئۇلۇغ شائىرىد تارىخىىدگئوگىراپ د ھەربىي ئالىم دئۇبۇل قاسىم بىننى 

ۋاقىىي سىەرىپ (  0104-989)يىل   35ئۆزىنىڭ( 0134-924مىالدى)ئىسھاق فىردەۋسى 
داستانىدا قەدىمكى تۇران خەلقىنىڭ « شاھنامە»مىڭ قۇرلۇق  031قىلىپ يېزىپ چىققان 

سىياھۇشىالرنڭ چىۆگەن -بىلەن ئىران پادىشاھى (ئالىپ ئەرتۇڭا)ئافراسىياپ-پادىشاھى
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 .ئوينىغانلىغىنى ھىكايە قىلىدۇ
بۇكىتىاپ مىالدىىدىن )«ئاۋېىسىتا»ز رائاستىر دىنىىڭ مىۇقەددەب كىتىاۋى بولغىان      

دا ئافراسىياپ ئەڭ ( ىىە ئارىلىقتا يېزىلغانئەسىرگ-3ئەسىردىن مىالدىن بۇرۇنقى-01بۇرۇنقى
بۇرۇن تىلغا ئېلىنغان بۇلۇپد بۇ كىتاپتا ئۇ تۇران ئېلىنىڭ خاقانى   دئىرانلىقالرنىڭ رەقىبى 

دە بۇخىل كۆزقارا  تېىخىمۇ ئېنىقدتەپسىلى بايان « شاھنامە».سۈپپىتىدە تەسلىرلەنگەن
دا ئۆتكەن ئۇلىۇق تىلشىۇنابدئالىم ( 0303 -851مىالدى)قاراخانىيالرخانلىقى .قىلىنغان

ئۇيغۇرالرنىڭ ئۇلۇغ -تۈرك»ئەسىرىدە «تۈركى تىالر دىلانى» بوۋىمىز مەھمۇد كاشغەرىي 
بۇقاپالنغىا ئوخشىا   كۈچلىىۈكد . دەپ ئىاتىالتتى( تۇڭائالىىپ ئەر) خاقىانى ئافراسىىياپ
-ان شەھەرئوردۇكەني دەپ ئاتىلىدۇد بۇ خان تۇرىدىغ-كاشىغەر 00« باتۇرئادەمددىمەكتۇر

مەركەز دىگەن بۇلىدۇد ئۇنىڭ ھاۋاسى ياخشىى بىولغىنى ئۈچىۈن ئافراسىىياپ شىۇيەردە 
ھەرخىل قەدىمى كىتاپالردىكى بايانالر ۋەبۇ جەھەتتىكىى .  دەپ كۆرسىتدۇ 03«تۇرغان

نى ئۇيغۇرالرنىڭ قەدىمكى زاماندىكى تۇران خانلىقىدا (ئافراسىياپ)تەتقىقاتالر توڭا ئالىپ ئەر
( ئەسىرگىە ئارلىقتىا-3ئەسەردىن مىالدىدىن بۇرۇنقى -01الدىدىن بۇرۇنقى مى)ئۆتكەن 

توپ ئۇيىۇنى  -دىمەكد چەۋگەن. قەھىرمان قاغانلىرىنىڭ بىرى دەپ مۇئەيەنلەشتۈرىدۇ
ئەسىرگىىە  بولغان ئارلىقتا تۇران خاقانى ئالىپ ئەر  3-ئەسىردىن -01مىالدىدىن بۇرۇنقى 

 .نگەنتۇڭا دەۋرىلىردىمۇ ئوينۇلۇپ كېلى
) شۇنىڭدىن باشالپ بۇئۇيۇن ئوتتۇرا ئاسيادىكى تۇركى قەۋىمىلەر ئارسىىدا نەۋرۇز 

بايرىمىد ھەر تۇرلۇك بايرامالرداد ھەرتۇرلۇك كۆڭۇل (يېڭى يىلد باھار -كۆكلەم بايرىمى 
ئېىىش پالىيەتلىردەد شۇنداقال ھەربىي مەشىق سۈپىتدە ھەربىي الگىرالردىكى قۇشۇنالر 

 .ردىسىدا دكەڭ خەلق ئارىسدىمۇ ئەسىرلەردىن بۇيان داۋاملىشىپ كەلگەنخان ئو ئارسىداد
بۇنىڭدىن قارىغاندا  ئۇيغۇرالدا چەۋگەن توپ ئوينا  تارىخى يازما خاتىرلەردە تىلغا 

ئەمىدى تارىخقىا .يىلدىن ئارتۇق تارىخقىا ئىىگە -2111ئېلىنغاندىن باشالپ ھېسابلىساق 
ارىغاندا چەۋگەن توپ تەنتەربىيە ھەرىكىتى تارىخى يېزىلمىغان دەۋىرلەردەچۇ؟ بۇنىڭدىن ق
بۇنىڭدىن ) يىل بۇرۇن  3111تەخمىنەن مىالدىدىن .ناھايتى قەدىمكى زامانالردىن باشالنغان

ئاسىيا يايالقلىرىدا د ئەڭ دەسلەپ چارۋىىىالرنىڭ ئىككى سەپ ئاتلىق ( يىل ئىلگىرى 4111
 -ىپ ئوينىشىدىن تەرەققىي قىلىپ باراقارشى يۆلۈنۈشتە توپ تالىش -قۇشۇن بۇلۇپدقارمۇ

 .شەكلىنى ئالغان -بارا  ھەربىي قوشۇنالردا ھەربىي تەنھەرىكەت تۈرى
ئىبىنسىناد  بۇ ھەقتە مەھمۇد كاشغەرىد يۈسۈپ خاب ھاجىپد نىزامۇل مۇلۈكد رۇداكىد

 لىۇتزىد ئەلىشىىر نەۋايىىد ئەتىائىد ئابدۇراخمان جامىدئارىپ ھىراۋىىيد ئۆمەر ھەييامد
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ئەلنى ئىىدارە » د «سوڭ سۇاللىسى تارىخى»اكىد بابۇر ۋەباشقىالرنڭ ئەسەرلىرىدە سەكك
 .كۆپلىگەن نەقىللەر با ر« يۈەن سۇاللىسى تارىخى ماتىرياللىرى » د«قىلىش ئۆرنەكلىرى

شىنجاڭ ئارخېئولوگىيە يىلى -0931: ئەمدى ئارخېئولوگىيىلى  پاكىتالرغا كەلسەك 
-5دىمي قەۋرىستانلىغىنى قېزىپ تەكشۈر   ئارقىلىق مىالدى خادىملىرى تۇرپان ئاستانە قە

ئەسىرگە مەنسۇپ بولغان دەغنەك توپىىنىڭ ئات ئۈستىدە ئولتۇرۇپ دەغنەك -3ئەسىردىن 
 . اليدىن ياسالغان ھەيكىنىلى تاپقانقان تۇتۇپد توپ قوغالۋات

كۆكئارت ئىگىزلىكىگە جايالشقاند تاشقورغان ناھىسى بازىرىنىىڭ شىىمالىدا  يەنەد 
مەيدانىنىڭ (دەغنەك توپ)قەدىمكى ئات توپى دبىر كىلومىتىر كىلىدىغان جايدا تەخمىنەن

مېتىىر 61-51مېتىىرد كەڭلىگىى 051خارابىسى ساقالنغاندئۇنىڭ ئىۇزۇنلىغى تەخمىىنەن 
ەغنەك توپ ئۇيۇنىنى كۈر شتە ئولتۇرۇشى ئۈچۈن ئىككى يېنىدا يەنە كىشىلەرنىڭ د.كېلىدۇ

 مانا بۇالر يۇقارقى يازما پاكىتالرنى تۇلۇقاليدىغان قىممەتلى  ماددىد.ياسالغان تۈپىلى  بار
ئەجداتلىرىمىزنىڭ دەغنى  توپ ئوينىغان ۋاققىتىكى ھىالەتلىرىنى .تارىخىي پاكىتالردۇر

 .كۆرسىتىپ بېرىدىغا پوالتتەك پاكىتالردۇر
 

 ئۇسۇل تەرتىپلىرى دەغنەك توپ ئويناشنىڭ قائىدەد -گەنچەۋ.3

 
پادىشاھ ۋە بەزى بەگلەر سارىيىدا مەخسۇب -خان-قەدىمكى زامانالردا ئوردا ئەھلى   

پادىشاھالردىن . دەغنەك توپ ئوينىغۇچالر ھەتتا دەغنەك توپ مۇزىكا ئۆمىكى تەشكىل قىلغان
جۇۋانالرغىىە -ا يەتكەن يىگىتلەردئاياالر قىزتارتىپ ئەسكەرد پۇقراالرغىىە شۇنداقال قۇرامىغ
ياپۇنيىلى  تارىخىى تىيەنبيەن شىياڭشۇڭ . دەغنەك توپ ئوينا  ئادەت تۇسىنى ئالغان

غەربىي يۇرتتكى » :ناملىق ئەسىرىدە كۆرسىتىلىشىە« تارىخى جۇڭگو مۇزىكا»ئەپەندىنىڭ 
توپ مۇسابىقىلىردە مەخسۇب ئۇيغۇر ئەللىرىدە قەدىمدىن تارتىپال دەغنەك توپ ئوينالغاند 

 «تەڭكە  قىلىپ چېلىنىدىغان نەغمىسىمۇ بولغاند نەغمە ئات ئۈستىدە ئېلىپ بېرىلغان
د مۇسابىقە مەيدانىنىڭ ئىككى تەرىپىگە ئېگىز تۇۋر كلەر قادىلىپ ئۇچىغا جايالردا بەزى

ھالالردا بەزى  .قىلىشقان تاختايدىن تۇرالر ياسىلىپ دنەغمىىىلەر تۇرنىڭ ئۇستىدە نەغمە
دەغنەك توپ مەيدانى شارائىتىنىڭ ئوخشا  بولماسلىقىغا ئەگىشىپد نەغمىىىلەر مەخسۇب 
 تەييارالنغان ئېگىزلى  مەيدان يېنىدىكى ئۆي ئۆگىزىلىردە د پېشايلانالردا تۇرۇپ نەغمە

قەدىمكى چاغالردا دەغنەك توپ ئوينا  ئاتلىق ئوينا  ۋە ئاتسىز ئويناشتىن  .قىلىشقان
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دەغنەك توپ ئۇيۇنى ئۆتكۇزۇ  ئۈچۈن ئالدى . ئككى خىل ئۇسۇلدا ئېلىپ بېرىلغان ئىبارەت 
مەيداننىڭ ئۇزۇنلىغىد كەڭلىگى .بىلەن مەخسۇب جاي تۇزد تەكشى مەيدان تەييارالنغان

ئاتلىق ئوينا  ۋە ئاتسىز ئويناشنىڭ ئەمەلىي ئەھلالىغا ۋە بەزى شارائىتالرنى ئاساب قىلغان 
مېتىىر دكەڭلىكىى 211اتلىق ئوينىلىدىغان مەيىداننىڭ ئىۇزۇنلىقى ئ. ھالدا بەلگىلەنگەن

مېتىر 8مېتىر د ئىككى بېشىغا ئورنۇتۇلغان توپ كىرگۇزۇ  دەرۋازىسىنىڭ ئۇزۇنلىقى 011
 6-5مېتىر دەرۋازا كەڭلىكى61-51مېتىرد كەڭلىكى 051بەزى ھالالردا مەيدان ئۇزۇنلىقى 

  ياكى بىر ئۇچى يەرگە كۇمۇلگەن دكېيىنىە مېتىر قىلىپ بەلگىلەنگەند دەرۋازا يىرى  تا
ئاتسىز ئوينىلدىغان چاغدا مەيدان . بەزى دەرۋازىالر پىششق خىشتىنمۇ ياسىلدىغان بولغان 

مېتىىر 3-0مېتىر توپ كىىرگىۇزۇ  دەرۋازىسىى 03-8مېتىردكەڭلىكى 35-31ئۇزۇنلىقى 
ن ياكى دائىرە بەلگىلە  گە ئارغامىا تارتىلغا(قىرغىقى )مەيدان چىكى  .ئەتراپىدا بولغان 

تىوپ ئوينىغىان (دەغىنەك)چەۋگەن .   ئاتالغان02دەپ   «تاالب»سىزىغى سىزىلغاندبۇ
چاغدىكى دەغنەكىىىلەرنىڭ كىيىمىد ھەتتا ئاتلىرىنىڭ رەڭگى قاتارلىقالر دەغنەكىىىلەرنىڭ 

ھەممىسى بىر كوماندا ئەزالىرىنىڭ . بىرىدىن پەرقلىق بولغان-مەيداندىكى ئورنىغا قاراپ بىر
دەغنەك توپ ئوينىىغاندا ھەر . ئات مىنىپ توپ ئوينىغان بىر خىل كىيىم ۋە بىر خىل رەڭلى 

كىيىمى سىپتا يارىشىملىقد پارقىراق .بولغان03-8گىىە د جەمئىي 6-4بىرتەرەپ كىشى سانى 
بۇلۇپ چاپان بېلىنى كۈمۈ  رەڭلى  بەلباغ بىلەن باغلىغاند ئەرلەر بېشىغا يارىشىملىق 

تۇتقان ھالدا ئاتلىرىنى (توپ تايىقى)اد ئايالالر گۈللۈك تاج كىيىپد قۇلىدا دەغنەك د پپ
 .مىنىپ ياكى يىتىلەپ مەيدانغا كىرىدۇد مۇسابىقە مەيداننىڭ ئوتتۇرىسىدا باشلىنىدۇ

تەدبىر بىخەتەرلى  -مۇسابىقە باشلىنىشتىن بۇرۇند مۇسابىقىغا ئائىي تۈرلۈك چارە
ئوينىغۇچىالردىن دەغنەك توپ ئوينا  . ئوتتۇرىدا ئېالن قىلىنىدۇكاپالەت چەكلىمىسى ئېنىق 

ئاتلىرىنى پەرۋىش قىلىشقا ئاالھىدە ئەھمىيەت بىرىش . قائىدىلىرىنى بىلىشى شەرت قىلىنىدۇ
 .تەلەپ قىلىنىدۇ

قايسى تەرەپ قارشى تەرەپ دەرۋازىسىغا توپنى كۆپ كىرگۈزگەن بولساد شۇ تەرەپ 
ەيدان مۇسابىقە ئاياقالشقانداد دەغنەكىىلەرنىڭ دەم ئېلىشى ۋە يەڭگەن ھىساپلىنىدۇ بىر م

 .ئىككى تەرەپ ئۆز ئارا مەيدان ئالمىشىدۇ. ئات ئالماشتۇرىشى ئۈچۈن ۋاقىي بىرىلىدۇ
ئارا  سۇقۇلۇپ كېتىشتىن -مۇسابىقە جەريانىداد ئاتنىڭ سۈرئىتى تىز بولغاچقاد ئۆز

ەن بۇلىۇپد دەغىنەكىىلەر قائىىدىگە ساقلىنىش ئۈچۈند ھەر خىل قائىدىلەر بەلگىلەنىگ
يەنى ئەسلى ئورنىدا . خىالپلىق قىلسا د خاراكتېرىنىڭ ئوخشىماسلىقىغا قاراپد جازا بىرلىدۇ

 .مىتىردە جازا بىرىش چارىسى قوللىنىلىدۇ21مىتىرد 61جازا بىرىشد 
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ئات ئۈستىدە تۇرۇپ ئوينايدىغان چەۋگەن توپ ياغاچتىند كۆندىن يۇمىالقد يېرىم 
ئوينىلىدىغان دەغنەك توپ ئۇينىنىڭ توپى (ئات مىنمەي)ئاتسىز . ياسالغان ق شەكىلدەيۇمىال

قوي يۇڭىدىن تەييارالنغاند ئۇمىڭ ئۈستۈنكى قىسىمى رەڭلى  يۇڭ يىپ بىلەن تۇقۇلغاند 
 .سانتېمىتىر ئەتراپىدا بولغان01-8توپنىڭ دىئامىتىرى 

ائىدىلىرى ئاتلىق دەغنەك توپ ئويناشنىڭ تەرتىپ ق(چەۋگەن توپ)ئاتسىز دەغنەك توپ 
ئاتسىز دەغنەك توپ ئوينا  ئۇسۇلى ئاساسەن . ئوينا  بىلەن ئاساسەن ئوخشا  بولغان

ئىۇ بۈگىۈنكى خىالېي سىىپورتى تىۈرىگە . ياشالر ۋە ئۆسمۈرلەر ئارىسىىدا كەڭ تارقالغىان
وتتۇرا مەيلى ئاتلىق ۋە ئاتسىز دەغنەك توپ ئوينا  بولسۇن قەدىمكى دەۋرلەردە ئ.ئوخشايدۇ

بەزى ۋاقىتالردا بەگزادىالرد بايالر ئوتتۇرىغا پۇلد . ئاسىيا رايۇنلىرىدا خېلى كەڭ تارقالغان
مۈلۈكلىرىنى تىكىپ قۇيۇپد دەغنەك توپ مۇسابىقىسى ئۆتكۈز   ئارقىلىق باشقىلىرىنى -مال

ىنى ھۈنەرۋەنلەر ئۆز بەخىتلىر بەزى كەمبەغەللەرد. ئۇتۇپ بايلىق توپال  ئۈچۈن ئويناشقان
 .مۈلۈكلىرىدىن ئايرىلغان-سىناپ كۆرمەكىى بۇلۇپ ئوتتۇرىغا چۈشۈپ ئويناپد يېڭىلىپ مال

                                                                                                                                                          
 ىدا چەۋگەن توپ تەنھەرىكىتىخاندانلىقھون .  2

 
توپ ئوينا  ئىلگىرىكىگە قارىغاندا تېخىمۇ  -ھون خاندانلىقى  دەۋرىدە دەغنەك   

چۈنكى ھون خاندانلىقىدا ھەربىي تۈز م بۇيىىەد ھونالرنىڭ يا   .ئالغان ئادەت تۈسىنى
دەۋرىدە  تەڭرىقۇت(مودۇن)باتۇر . يىگتلىرىنىڭ مۇتلەق كۆپىىلىگى ئاتلىق قۇشۇنغا كىرەتتى

 411ھون دتلىتىنىڭ (يىلغىىە-034يىلدىن مىالدىدىن بۇرۇنقى -319مىالدىدىن بۇرۇنقى)
بوزد قاراد قىزىل تۇرۇق -مىڭ كىشىلى  ئاتلىق قۇشۇنى بۇلۇپ ئاتلىق قۇشۇنالر كۆكد ئاق

ھەمدە .رەڭلى  ئاتالر بۇيىىە تۈمەن دەپ ئاتىلىدىغان بىرلىكلەرگە بۈلۈنۈپ تەشكىللەنگەن
گەئايرىلىىىپد ئۇالرغامىڭبېشىىىىد يۈزبېشىىىد ئونبېشىىىى 01گەد011گە د 0111 تىىۈمەنلەر

قۇشىىۇنالردا قىىاتتىقدھەربى ئىنتىىىزام ئورنۇتۇلۇپدئىىۇالرنى كۈچلىىۈك د ». تەيىىىنلەنگەن
قىلىش ئۈچۈن (سوغاققا بوران چاپقۇنغا  -ئاچلىققادئۇسسۇزلۇققاد ئىسسىق)باتۇردچىداملىق 

. غان ئاتلىق تەنھەركەت پائالىيىتىنى قانات يايدۇرغانئەينى زاماندىكى ئۇرۇ  تەييارلىغى بول
ئىات  تاشىال د سىانجىشد سىالما نەيىزە ئات مىنىشد ئات ئۈستىدە ئوقيا ئېتىشد يەنى

ئوۋ ئوۋال د يىرتقۇچ ھايلانالرنى ئوۋال  قاتارلىق كەسكىن  چاپتۇرۇ د ئوغالق تارتىشد
 دتبولپۇ ان تۈرلۈك توپ ئۇيۇنلىرىدئايالالرنىڭ قاتنىشىشى بىلەن ئۆتكۈز لىدىغ ئېلىشىشالرد
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قىا ئوخشىىا  يېڭىىى تىىۈرلەر ھىىونالردىن بېىىرى (چىىۆگەن تىىوپ)گولىى  ۋە دەغىىنەك تىىوپ
كۆك تۈرك قاغانلىغى دەۋرىدە تاڭ سۇاللىسىگە  تۈركلەرئارىسىدا ئوينۇلۇپ كەلگەن بۇلۇپ

 تەنىھەركەت ئەينى زامانىدىكى ئىۇرۇ  ھىازىرلىقى بولغىان ئىاتلىقد04 «تارقالغان قەدەر
ئەڭ مۇھىم ھەربى سەنئەت دەرىسلىگىد مانىلىرجەڭ مەيدانى  داال مەكتىپىد....پائالىيىتى
نىشىان  شارائىيد ئەھلالغا قاراپ ئىىش كۆر شىنىد بۇ پائالىيەتكە قاتناشقانالرد بۇلۇپد

تىوغرا ھۈكىۈم چىقىرىشىنى  ئارلىقىد ۋاقىيد تىزد تىوغرىلىقى قاتىارلىقالر ئۈسىتىدە تىىزد
ىىلەرنىڭ قەيسەرلى  ر ھىنى يىتىشتۈرۇ  ئۈچۈن ئەڭ ياخشى سەھنە ئۈگۈنىلاالتتىد جەڭ
زەربە بىرىشتىكى  ئۇرۇ  يۈزبەرسە ئۇالر پەقەت نىشاننى ئالماشتۇرسىالد يارىتىپ بېرەتتىد
 .بۇالتتى ئىشلەتسىال قەيسەرلىكى ۋە ماھارىتىنى د شمەنگە سەۋرىىانلىقىد

ھەر يىلى  تەڭرىقۇت دەۋرىدەد نالر باتۇرھو دخىي ماتىريالالرغا ئاساسالنغاندابەزى تارى  
ئۈنگىن -ئەجدار بالىق)  ئايالردا باھار پەسلى ئات سەمرىگەن چاغالردادكىشىلەر لوڭ چېڭ-5

دا بىر جايغا توپلۇنۇپدھايلانات كۈچىددتلەت ۋە ئەسكىرى (دەريا ۋادىسىدادقارا قۇم بالىق؟
بوۋىلرىغا ۋە تەبىىئەت -ئاتا كۆككەد يەرگەد شۇنداقالد كۈچىنى كۆرەك قىلماق ئۈچۈند

چارۋىلىرىنى سۇيۇپد تۈرلۈك مۇزىكا -مال ئاتد چىراق قلماق ئۈچۈن-ئاتاپ نەزىر كۈچلىرىگە
تۈرلۈك مۇسابىقىلەر بولغاندىن تاشقىرىد ئەڭ مۇھىمى  ئات مۇسابىقىسى ۋە سادالىرى ئىىىدەد

 خەتەرلى  ھايلاناتالر شۇنداقال يەنە مىڭالرچە ۋەھشىد .دەغنەك توپ پائالىيىتى ئۆتكۈز لگەن
جۇڭگۇ مەلۇماتلىرىغا » .قورشاۋ ئېلىپ بېرىلغان تۇتۇلۇ  تەلەپ قىلىنىپ ئۇرۇ  مانىلىرىد

بېرىلغان پائالىيەتكە  يىلى ھون ئىمپىراتۇرلىقىدا ئېلىپ -63 مىالدىدىن بۇرۇنقى كۆرەد
ىرىدە قانات كىلومېتىرلىق دائ 251مىڭ ئاتلىق ئەسكەر قاتناشتۇرۇلغاند بۇ پائالىيەت  011

جىلىيد  ھونالر -001تارىخىي خاتىرىيلەر » ئۇلۇغ تارىخىى سىماچىيەنىڭ  05يايدۇرۇلغان 
مىىڭ 411يىلى  311مىالدىدىن بۇرۇنقى ( مودۇن) ھون تەڭرىقۇتى باتۇر داد«تەزكىرسى

مىىڭ 231باشىىىلىقىدىكى ( ليۇبىاڭ)كىشىلى  ھون ئاتلىق قۇشۇنلىرى بىلەن خەنگاۋزۇ
قۇرى -بۈگۈنكى شەن شىنىڭ شىمالىدىكى داتۇڭ)ۇنلىرىنى پىڭ چېڭكىشىلى  خەن قۇش

خەن قۇشۇنلىرى تاشقى .بالىق يېنىدىكى بەيدىڭشەن تاغ باغرىدا  قورشاۋغا ئالىدۇ( بالىق
-تۈلۈكتىن قىسىلىپ يەتتە كىىە -جەھەتتە ياردەمدىن ئۈز لۈپدئىىكى جەھەتتە ئۇزۇق
ەرىىىپ تەرىپىنىىى پۈتىىۈنلەي ئىىاق كۇنىىدۇز قورشىىاۋدا قالغانىىدادخەن قۇشىىۇنلىرىنىڭ غ

ئاتلىقالردشەرىق تەرەپلىرىنىى كىۆك ئاتلىقالردشىىمال تەرەپلىرىنىى قارائىاتلىقالردجەنۇپ 
تەرەپلىرىنى بولسا تامامەن قىزىل تۇرۇق ئاتلىق ھون ئاتلىق قۇشۇنلىرى قورشاۋغا ئالغان 

ىنىە تەرەپلەرنى  دېمەك  قەدىمكى ئۇيغۇرالر ۋە ھونالر شامان دىنى ئەقىدىسى بۇي.   ئىكەن
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رەڭ ئارقىلىق پەرىقلەند رگەن بۇلۇپ  كۆك رەڭ شەرىقنى دئاق رەڭ غەرىپنى دقىارا رەڭ 
ئىاتلىق ۋە )دەغنەك توپ ئۇيۇنى  ئھتىمالد شىمالنى دقىزىل رەڭ جەنۇپنى كۆرسەتكەند

دھەتتا ئاتلىرىنىڭ رەڭگى كىيىمى ئوينىغان  چاغدىكى كىشىلەرنىڭ( ئاتسىزمۇ ئوينىلىدۇ 
لىقالر مۇسابىقىلەشكۈچىلەرنىڭ مەيداندىكى ئورنىغا قاراپ بىىر بىرىىدىن پەرىقلىىق قاتار

ھەتتا بىر كوماندا ئەزالىرىنىڭ ھەممىسى بىرخىل كىيىم ۋەبىر خىل رەڭلى  ئات  بولۇشىد
ئەينى  ئاندىن دەغنەك توپ ئوينىشىد مىنىپد ئۆزلىرى تۇرۇشلۇق تەرەپلەرنى بەلگىلىلېلىپد

نىڭ رەڭ چۈشتەنىىسى بولغان تەرەپلەرنى رەڭ بىلەن پەرىقلەند ر   زاماندىكى شامان دىن
 .ئۇسۇلى بۇيىنىە پەرىقلەند رگەن بۇلۇشى مۈمكىن

-036يىلىدىن مىالدىدىن بۇرۇنقى-319مىالدىدىن بۇرۇنقى )باتۇر تەڭرىقۇت دەۋرىدە  
نىڭ ئاساسى ئۇيغۇرالر ھون تەڭرىقۇتىلىقى تەركىلىگە كىرگەن بۇلۇپ ئۇيغۇرالرھونالر( يلغىىە

ئۇيغۇر ئاتلىق قۇشۇنلىرى ھون ئاتلىق قۇشۇنلىرى بىلەن ھەر  .تەركىلى قىسمى ھىساپلىناتتى
ئادەتلىرى ئۇيغۇرالر بىلەن -ھونالرنىڭ تىلى ۋە ئۆرۇپ .باراتتى دائىم بىرگە پائالىيەت ئېلىپ

( ئۇيغىۇرالر) ھىارۋىلىقالر ئىگىىز .ۋېي سۇاللىسى  يىلنامىسىى»ھەقتەد بۇ .ئوخشا  ئدى
( قىزىل تۈرك)قەدىمكى چاغدىكى قىزىل دى  (ئۇيغۇرالر)ئىگىز ھارۋىلىقالر »: دە« تەزكىرسى

شىىمالىي ) شىىماللىقالر.دەپ ئاتالغىان لەرنىڭ نەسلىدىن ئىدى دباشتا ئۇالر دىڭ لىڭالر
( خەنلەر)شىيا قەبىلىلىرى . ئاتاشقان دەپ( ئىگىز ھارۋالىق) ئۇالرنى قاڭقىالر (سۇاللىلەر
ئادىتى ھونالر -ئۇالرنىڭ تىلى ۋەئۆر پ الرنى گاۋچې ۋە دىڭلىڭ دەپ ئاتىغاندبولسا ئۇ

بوۋىسى ھونالرنىڭ -ئاتا بىلەن ئوخشا  بۇلۇپدبەزىدە ئازراق پەرق قىالتتىد ئۇالرنىڭ
غەرىپ ئەلىرى ھەققىدە »شىمالىي سۇاللىلەر تارىخى . دەپ كۆرسىتىلگەن« .جىيەنى ئىدى

 بىلەن( قاڭقىالر)د تىلى ئېگىز ھارۋىلىقالر ئادىتى-ئۆرۇپ ھون دتلىتىنىڭ»بابىدا  « قىسسە
بوۋىسىى -ئاتىا ئۇيغۇرالرنىىڭ» دا «كونا تاڭ يىلنامىسى». دىيىلگەن« ئوخشا  ئىدى

 .دىيىلگەن« ھونالرنىڭ ئەۋالدى ئىدىد كېيىن ۋېي سۇاللىسى زامانىدا تۇراالر دەپ ئاتالدى
دۇنيادىكى نۇرغۇنلىغان تىلشۇناسالرد يۇقارقىدەك بىرقاتار پاكىتالرغا ئاساسالنغاند  

تارىخ تەتقىقاتىىلىرىد كۆپ قېتىملىق سېلشتۇرۇ  ۋە تەتقىقاتد ئارقىلىقد قەدىمكى جۇڭگۇ 
ئۇالرنىڭ  ئۇيغۇرالر بىلەن تۈرلۈك ئاالقىلەردە بۇلۇپ كەلگەند-ھونالر خەلقلىرىد( خەنزۇ)

ئادەتلىرى ھەققىدە بەرگەن -پئونگۇرالر ۋە ئۇيغۇرالر تىلى ۋە ئۆر -ھون بوۋىلىرىنىڭ-ئاتا
 د(قەدىمكىى ئۇيغىۇرچە)ھونالرنىڭ تىلى تۈركىي تىل تۈرلۈك مەلۇماتلىرى ئىشەنىىلى د

 .ئۇيغۇرالر ھونالرنىڭ ئەۋالدى دەپ تەرىپلەپ كەلمەكتە
دىمەكد ھونالرنىڭ تۈرلى  تەنتەربىيە ئۇيىۇنلىرى ئۇيغىۇر خەلقىنىىڭ قەدىمكىى   
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 .بىر قىسمى مەدەنيىتى ھەركىتىنىڭ-تەنتەربىيە
                                                                                             

 قاڭقىل خانلىغىدا چەۋگەن توپ تەنھەرىكىتى ئۇيۇنى.  4

 
ئۇيغىىۇرالر مەملىكىتىمىزدىكىىى ئەڭ قەدىمكىىىد تىىارىخى ئەڭ ئىىۇزۇن مەدەنىيەتلىىى  

مكى تارىخى كىتاپالردا خەنزۇچە ھەرخىل نامالر بىلەن مىللەتلەرنىڭ بىرى بۇلۇپد قەدى
جۇ سۇاللىسى دەۋىرىدە خۇاڭخې دەرياسىنىڭ شىمالىي يايالقلىرىدا : ئاتىلىپ كىلىنگەن

مىالدىدىن بۇرۇنقى )خەن دەۋىرىدە  دد چىندىلى ياكى چىلى دەپ-ياشايدىغان ئۇيغۇرالر
غەرپتە بالقا  كۆلىگىىە بولغان  سىبىرىيىدىكى بايقال كۆلى ئەتىراپلىرىدىن (ئەسىردە-2

ئالتىاي ۋە تارباغاتىاي تىاغلىرى . دىڭ لىڭالر دەپ ئاتالغىان-ئارىلىقتا ياشىغان ئۇيغۇرالر
ئەتىراپلىرىداد ھازىرقى  (بۇغدا) ئەتىراپلىرى جۇڭغار ئويمانلىقىد ئۈر مىىد تەڭرىخان تېغى

( 呼揭) خۇجيې( 乌揭)جىيې گەنسۇ ئۆلكىسىنىڭ شىمالىي تەرەپلىرىدە ياشىغان ئۇيغۇرالر ۋۇ 
 06دەپ ئاتالغان
دەپ ئاتالغان ئۇيغۇرالر دسىپانىيالرنىڭ ` دىڭ لىڭ`يىلىغا كەلگەندە -025مىالدى 

ھامىيلىقىدىن قۇتۇلۇپد ھەر قايسى قەبىلىلىرى بايقال كۆلى ئەتىراپلىرىدىن مۇڭغۇلىيەنىڭ 
-413مىالدى. نالشقانئوتتۇرا قىسىمىدىكى ئۇرخۇن ۋە تۇغال دەريا ۋادىلىرىغا كىلىپ ئۇرۇ

الر ئاۋارالرنىڭ ھۇجۇمىغا  (丁零)خانلىقى قۇرۇلغاندىن كېيىن دىڭ لىڭ (ئاۋار)يىلى جۇجان
ئۇچىراپد بىر قىسىمى سېلىنگا دەرياسى ئەتىراپلىرىغاد بىر قىسىمى شىنجاڭنىڭ جۇڭغار 

ا يېتىپ ئويمانلىقى ئەتىراپلىرىغاد يەنە بىر قىسىمى مۇڭغۇل ئېگىزلىكىنىڭ جەنۇبىي قىسىمىغ
د ئوقيا ئېتىشقا ئۇستا بۇلۇپ ئاتد كاال قوي قاتارلىق ماھىر دىڭ لىڭالر ئات مىنىشكە. كەلگەن

-524)بۇ ھال ئاۋارالر بىلەن شىمالىي ۋېي خانلىقى  .چارۋىلىرى ناھايىتى كۆپ ئىدى-مال
-نىڭ كۆزلىرىنى قىزارتقان بۇلۇپ پۇرسەت تاپسىال دىڭ لىڭ الرغا ھۇجۇم قىلىپ مال(286
جۇجانالرغا بېقىندى بۇلۇپ قالغان بىر بۆلۈك دىڭ لىڭ ياشلىرى . لۈكلىرىنى بۇالپ ئالىدۇمۈ

جۇجان خانلىقىنىڭ زىمىنى كېڭەيتىش ئۇرۇشىدا ئاساسلىق ر لالرنى ئويناپ غايەت ز ر بەدەل 
 .تۈلەيدۇ

چېلىىى `ئەسىىىرلەردە خەنىزۇچە-6د-4دىىڭ لىىڭ دەپ ئاتالغىىان ئۇيغىۇرالر مىىالدى 
ۇ ئاتىلىدۇ ئۇالر ئىشلەتكەن ھارۋىلىرىنىڭ چاقى ئىگىز ھەم چوڭد شادىسى دەپم`تېلى`ياكى`

 `ئىگىز ھارۋىلىق تۇراالر`كۆپ بولغاچقا شىمالىي سۇاللىلەر ئۇالرنى 



 www.kitaphumar.com                                  كىتاپخۇمار بىلوگى 

~ 143 ~ 
 

 (高车零丁 )-(تۇراالر)تېلى  -قاڭقىلالر دەپد جەنۇبىي سۇاللىلەر بولسا دىڭ لىڭ 
ەن ئوخشا  بۇلۇپ د بەزىدە ئۇالرنىڭ تىلى ھۇنالرنىڭ تىلى بىلەن ئاساس. دەپ ئاتىغان
دەپ ئاتالغانالر ھازىرقى  (تۇرا)تېېلى  ئەنە شۇ دىڭ لىڭد قاڭقىلد. قىالتتى ئازىراق پەرق

 03. ئۇيغۇرالرنىڭ ئەجدادى ئىدى
نىڭ جۇجانالرغا قىلغان بىر قېتىملىىق جېڭىىدە (286-524)شىمالىي ۋېي خانلىقى 

ۇالر ئىىكى مۇڭغۇلىيىدىكى چۇغاي يۈز مىڭ كىشى ئەسىرگە چۈشكەند ئ5-4قاڭقىلالردىن 
 كۈچىۈر لگەند شىۇنىڭ بىىلەن تىۇراالر( ئەڭ دەسىلەپكى ئانىا يۇرتىغىا)تېغى ئىتىكىگە 

 .دەپ ئاتىلىپ ئەتىراپقا تارقالغان<تۇرا تۈزلەڭلىكى>ياشىغان بۇ جاي (تېلى)
-ئايدا مۇڭغۇلىيە چۆللىكىنىىڭ شىىمال غەرىبىىدىكى قاڭقىىل-8يىلى -483مىالدى 

ئاي  -پوۋۇغۇر قەبىلىسىنڭ يول باشىىسى-ەپ ئاتالغان ئۇيغۇرالرنىڭ بورىكلىد(تۇرا)تېلى
غا ھۇجۇم  (توبا خانلىقى) جۇجان خانى تۇلۇنخاننىڭ شىمالىي ۋېي (阿伏至罗) ئۇجىرۇ

قىلىش ئۇرۇشىغا قاتنىشىشنى خالىمايد ئىسىيان كۆتۈر پ بىر نەۋرە ئىنىسى چوڭىى بىلەن 
مىڭ 611تەخمىنەن)مىڭ ئائىلە031ئۇرۇغىدىن 03رنىڭ بىرلىكتە مۇڭغۇل داالسىدىن ئۇيغۇرال

 نى باشالپد غەرپكە كۈچۈپ تۇرپان ئويمانلىقىنىڭ غەرىبىد بېشىبالىقد تەڭرىخان تاغ(جان
 -د ئۈر مىى ئەتىراپلىرىغا كىلىپ ماكانلىشىدۇ ۋە قوغالپ كەلگەن جۇجان خانى(بوغدا)

ئىۈر مىىد فۇكىاڭ ئەتىراپىىدا نىڭ نۇرغۇن قۇشۇنلىرىنى تارمار كەلتىۈر پد IIتۇلۇنخان 
دەپ ئاتالغان ئۇيغۇر خانلىقىنى ( 高车国王)ئېگىز ھارۋىلىقالر خانلىقى`ئوردىسىنى قۇرۇپ 

دىگەن `كۆل بىلگە`دەپ ئېالن قىلىپ `ئۇلۇغ تەڭرىقۇت`ئاي ئۇجرۇ ئۆزىنى . قۇرۇپ چىقىدۇ
نى باشقۇرۇپد ئۈر مىى ئەتراپىدا تۇرۇپ خانلىقنىڭ شىمالىي رايۇنلىرى. الغاننەم بىلەن ئات

دەپ ئاتىلىپ `كۆل بەگ`ئىنىسى چوڭىى ياندا  خان بۇلۇپ . ئاۋارالدىن مۇداپىئە كۆرگەن
قاڭقىل خانلىقىنىڭ غەرىبىي جەنۇپ تەرەپىنى يەنىد تۇرپان ئويمانلىقىنىڭ جەنۇبى ۋە قارا 

با  ئوردىسىى تۇرپىان . شەھەرنىڭ شەرقىدىن لوپنورغىىە بولغان جايالرنى باشقۇرغان
. يىل مەۋجۇت بۇلۇپ تۇرغان61يىلىغىىە -546يىلىدىن -483بۇ خانلىق . پىدا بولغانئەتىرا

يىلىغا كەلگەندە جۇجانالر بىلەن ئۇرۇ  قىلىشقا كېتىلاتقاندا د -546بۇ خانلىق مىالدى 
مىڭ 51ئالتايدىن با  كۈتۈر پ چىققان تۈركلەرنىڭ ئارقىدىن ھۇجۇم قىلىشىغا ئۇچىراپ 

شۇنىڭ بىلەن . كۆك تۈركلەرگە قۇشۇۋېلىنغان( مىڭ كىشى211نتەخمىنە)ئۆيلۈك ئادىمى 
قاڭقىىىل خىىانلىقى كىىۆك تىىۈركلەرگە قۇشىىۇۋېلىنىپد كىىۆك تۈركلەرنىىىڭ كۈچۈيىشىىىد 

 .مۇستەھكەملىنىشى ئۈچۈن ئاساسلىق ر لالرنى ئوينىغان
قاڭقىل خانلىقىنى قۇرغان ئۇيغۇرالر قاڭقىل خانلىقى ۋە كۆك تۈرك خانلىقى دەۋرىدە 
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 .بىلەن بىرگە دەغنەك توپ ئوينا  ئادىتىنى زادىال تاشلىمىغانتۈركلەر 
يىلىىى شىىىنجاڭ ئىىارخىولوگىيە خىىادىملىرى تۇرپىىان ئاسىىتانىنىڭ قەدىمكىىى -0931

ئەسىرگە مەنسۇپ بولغان دەغنەك -3د-5قەبىرىستانلىقىنى قېزىپ تەكشۈر   ئارقىلىق مىالدى
سانتېمىتىر 23ۇنىڭ ئۇزۇنلىقى ئ. تاپقان توپىىنىڭ اليدىن ياسالغان رەڭلى  ھەيكىلىنى

ئۇ بېشىغا د پپاد . بۇلۇپد بۇرۇت قۇيۇۋالغان بىر دەغنەك توپىى ئات ئۈستىدە ئولتۇرغان
ئۈستىگە تامبال ۋە توند پۇتىغا ئۈتۈك كىيگەند ئىككى كۆ زى يەردىكى توپقا تىكىلىپد ئوڭ 

اشسىز قەيسەرلى  د تەڭدئاق ئاتقا مىنىپ ناھايىتى چاققانقۇلىدا توپ كالتىكى كۆتۈر پ 
 08. بىلەن ئات چاپتۇرۇپ كېلىلاتقان ھالىتى كۆرسۈتۈلگەن

مانا بۇالر قاڭقىل خانلىقى ياكى تۈرك خانلىقى دەۋىرىدە تۇرپان رايۇنىدا ئۇيغۇرالر  
ياكى تۈركلەرنىڭ دەغنەك توپ مۇسابىقىسىى ئۆتكىۈزگەنلىكىنى كۆرسىۈتۈپ بىرىىدىغان 

 .دەللىلەردۇر
 

 ا چەۋگەن توپ تەنھەرىكىتى ئويۇنىكۆك تۈرك خانلىقىد. 5

 
ئۇيغىۇر ئىاتلىق -تىۇرك( يىلغىىە-345 -553مىالدى )كۆك تۈرك خانلىقى دەۋرىدە 

تۇرك » بۇ ھەقتە .ئەسىكەرلىرى دەغنەك توپ ئوينا  پائاليتى داۋاملىق قانات يايدۇغان
ادىكى بۇگۈنكى ئات ئۇستدە ئوينىلىدىغان دەغنەك توپ ئۇيۇنى ئوتتۇرا ئاسي»:دا «قامۇسى

بىرى  تۇركى قەۋىملەرنىڭ  قەدىمكى زاماندىكى ئات ئۇستدە ئوينىلىدىلىغان ئۇيۇنلىرنىڭ
تۇرك مەدەىنيەت تەتقىقاتىسىدتارىخشۇنابد پىر فىىسور  دبولسا دەپ كۆرسەتكەن 09« ئىدى

پۇتپول ۋە چەۋگەن توپ »ناملىق ئەسردە« تۇرك مىللىى مەدەنيىتى»ئىبرايىم كافەب ئوغلى 
بىرى تۇركلەر ئارسدا ئوينالغان بۇلۇپ كۆك تۇرك خانلىقى دەۋردە تاڭ خانلىقى ھونالردىن 

 .دەپ كۆرسەتكەن 31. غا تارقالغان ئىدى(جۇڭگو)
تىاڭ -خانى بۇ ھەقتە تاڭ سۇاللىسنىڭ. تارىخ ھەققىي ئەھلالنى ئاشكارلىغۇچىدۇر 

ئاڭلىشىمىە »: ەنئەنزۇ قور قدا ئەتراپتىكە ئەمەلدارالرغا مۇنداق دېگ(  633651-)تەيزۇڭ 
دەغنەك توپ ئويناشقا  -چەۋگەن(كۆك تۇرك  خانلىقتىكىلەرنى دېمەكىى) غەربى رايۇنلۇقالر
تۆنۆگۈن . د ئەتراپىنى نۇرغۇن ئادەم  ئورىلېلىپ كۆرىدىكەنتوپ ئوينىغاندا ئامراقكەند ئۇالر

مەھەلىسىىدە تىىوپ ئوينىىاپ پېقىرغىىا  رايىىۇنلىقالر شېڭشىىىيەن راۋىقىىى يېنىىىدىكى غەربىىىي
كۆرسەتمەكىى بۇلۇشۇپتكەندئۇالر پېقىرنى ئات توپىغا ئامراقكەن دەپ چۈشۈنۈپد خاب 
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 .تاماشامنى كۆرمەكىى بولسا كېرەك قىزىقتۇرۇپد پېقىرنى .ئوخشايدۇئوينغان  پېقىر ئۈچۈنال
 پىېقەر ئاگىاھ بۇلىۇ  مەقسىتدە تىوپنى كۆيىدۇرۇپ! نەدىمۇ ئۇنداق ئوڭاي ئىش بولسۇن

كىشىلەرنى «ئويناشقا ئىامراق دەغنەك تۇپ»تەيزۇڭ چاڭئەندە بۇ يەردە تاڭ « تاشلىدىم
دىگنىد كۆك تۇرك خانلىقدىن كەلگەن تۇرك دئۇيغۇر قاتىارلىقالرنى «غەربىي رايۇنلۇق»

چۇنكى تارىخىي مەنبەلەرگەئاساسالنغاندا يالغۇز چاڭئەندىال دائىمىي تۇرۇشلۇق . كۆرسەتكەن
سوڭرىن مەھەلىسدە چالغۇ  .مىڭدىن ئاشاتتى بەزىدە بىر قانىە دسانى ئۇيغۇرالرئاھالىسنىڭ

مەھەلىلىرى بىلەن  چىڭشۇد بوجىند چاڭلۇ مەھەلسدە ھاراق ياساپ ساتقۇچىالرد ياسغۇچىالرد
 دىنىى ئەھكىاملىرنى بىلىىدىغان سىاۋپاۋ( ئاتەشپەرەسلى )پۇنىڭ مەھەلىسدە زەردەشي 

.... ڭ مەھەلىردە ياشغانيۇڭپى چاڭشۇد خوتەنلىكلەر تۇالراق لى چۇەند .راھىپلىرى ياشىغان
ھاراق دۇكانلىرى دمال سارايلىرىد ....ئۇيغۇرالر ياشىغان مەھەلىلەر ناھايتى ئاۋات ئىدى 

 (胡戏ئۇسۇللىرى تىياتىرلىرى    -گۇزەلەردە ئۇيغۇر ناخشا -بۇ مەھەللە.دەڭلەر بولغان
ەۋەسدىن مانا بۇالر تاڭ دەۋردىكى چاڭئەندە كۆك تۇرك خانلىقى ت 30« .قۇيۇلۇپ تۇراتتى

 دشاراپ-تاماقد ھاراق-ئا  ئۇيغۇرالرنىڭ ناھايتى كۆپلىكىنىد ئۇالرنىڭ-بارغان تۇرك
ئۇيغۇر  -تۇرك  دتاشقىرى سارايلىرنى قۇرغاندىن-مال دۇكانلىرى ئاچقانلىقىد تۇرك شورپاد

يىلى ئەمدىال تەخىتكە -636توپ ئوينا  ماھارىتىنى ئاتلىق ئەسكەرلەرنىڭ ئاتلىق دەغنەك
ئۇيغىىۇر ئىىاتلىق -ڭ خىىانلىقى پادىشاسىىى تىىاڭ تەي زۇڭغىىا كۆرسىىتۈپ تىىۈركچىققىىان تىىا

 .ئەسكەرلىرىنىڭ ھەربى ماھارىتىنى كۆرەك قىلماقىى ئىكەنلىكىنى بىلد رىدۇ
ئېل  -تارىخى ماتېرىيالالرنىڭ ئاشكارىلىشىغا قارىغانداد شەرقى تۈرك خانلىقىغا قاراقاغان

قاغان (651-633) تاڭ تەيزۇڭ-لى شىمىنخانلىقىغا  قاغان بولغاند تاڭ(621-630)قاغان 
 .د بۇ ئىككى خانلىق ئوتتۇرىسىدا مۇنداق ئىشمۇ يۈز بەرگەنبولغان
تاڭ تەيزۇڭ ئەمدىال تەخىتكە چىقىپ -خاندانلىقىغا لى شىمىن يىلى تاڭ-636مىالدى  

مىڭ كىشىلى  تالالنغان ئاتلىق قۇشۇننى باشالپ 411تۇرىشىغاد تۈركلەرنىڭ ئېلى قاغانى 
نەچىە چاقىرىم كېلىدىغان شەھەر سىرتىدىكى ۋېيشۇي دەرياسىغا سېلىنغان  41ەنگەچاڭئ

ۋەزىيەت ناھايىتى خەتەرلى  ئەھلالداد لىى شىىمىن . كىىى  كۆۋر ككە قىستاپ كىلىدۇ
لىكىند ئەينى . ئىالجىسىز قۇشۇننى باشالپ كۆۋر كنىڭ جەنۇبىدا سەپ تارتىپ تۇرىدۇ

-ۇلغان كۈچى كۈچلۈك بولمىغاچقاد سۈلھى تۈز پد ئالتۇنۋاقىتتاد تاڭ خانلىقى يېڭىدىن قۇر
ئۇالر كىىى  كۆۋر ك . دۇردۇن بىرىش ھىسابىغا چاڭئەننى ساقالپ قالىدۇ-كۆمۈ د تاۋار

ئېل قاغان ئۆزىنىڭ ھەربى كۈچىنى كۆرسەتمەكىى بۇلۇپ ئات تۇپى . بۇيىدا ئىتتىپاق تۈزىدۇ
د يەردىكى پىرقىراپ كىتىلاتقان توپنى ئۇيۇنى ئويناپ ئۇچقاندەك كېتىلاتقان ئات ئۈستىدە
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. دەپ نام ئالىدۇ «كىىى  كۆۋر ك يېنىدا ئىتتىپاق تۈز   »مانا بۇ ۋەقە تارىختا . قوغاليدۇ
سوڭ سۇاللىسىدىكى لىياۋ بەگلىكىنىڭ رەسسامى چىڭ جىزى د ئاشۇ تارىخى پاكىتقا ئاساسەن 

رەسىىمنى سىىزىپ دىىگەن ئاشىۇ تىارىخى «كىىى  كىۆۋر ك يېنىىدا ئىتتىپىاق تىۈز  »
رەسىمنىڭ ئۇزۇنلۇقى ئۈچ جاڭ بىر چى ئالتە سۇڭ سەككىز فۇڭ بۇلۇپ رەسىمدە ئات .چىققان

توپى ئويناۋاتقان ئىككى نەپەر ماھىرنىڭ ئۇچقاندەك كېتىلاتقان ئات ئۈستىدە ئولتۇرۇپد 
ال شۇنداق. يەردىكى پىرقىراپ كىتىلاتقان ئات توپىنى قوغالپ كېتىلاتقانلىقى تەسلىرلەنگەن

يەنە ئاشۇ رەسىمدە ئات ئۈستىدە ئۇسۇل ئوينا  د ساز چېلىش ۋە سېرى  ئۇيۇنى قاتارلىق 
مانا بۇالر كۆك تۈرك خانلىقىدىكى ئادەتتىكى پۇقراالردىن تارتىپ 33ھەرىكەتلەر سۈرەتلەنگەن 

دتلەت باشلىقلىرىغىىە ھەتتا ئاتلىق قۇشۇنالرغىىە دەغنەك توپ ئويناشنى بىلىدىغانلىقىد 
ق دەغنەك توپ ئوينا  ئەسكەرلەرنىڭ كۈچ ھەيلىتىنى كۆرسىتىدىغاند ماھارىتىنى ئاتلى

مانىلېر ئىكەنلىكىنىد دەغنەك  -سىنايدىغان كۆرەك پائالىيىتى شۇنداقال ئۇرۇ  تەييارلىقى
د سانىلىپ توپ مۇسابىقىسىدە  ئۇتۇپ چىققۇچىالر شۇ زاماندا ئەڭ باتۇرد داڭدار كىشىلەردىن

دىمەك شۇ زاماندا . غان كىشىلەرگە ئايالنغانلىقىنى كۆرسىتىپ بىرىدۇئەل ھۆرمەت قىلىدى
ئاتلىق قۇشۇن دتلەتنىڭ تۆۋرىكى ھىساپالنغان بولساد ئات توپى ۋە ئىوغالق تارتىشىىش 
مۇسابىقىسىىى ۋە ئىىوۋ ئوۋالشىىش دتلەتنىىىڭ ھەربىىى كىىۈچىد ئەسىىكەرلەرنىڭ ساپاسىىىنى 

 .ھەربى ئۇرۇ  مانىلېرى بۇلغانئۆلىەيدىغاند مەشق مەيدانىد ئاتلىق قۇشۇنالرنىڭ 
د دەغىنەك تىوپ مۇسابىقىسىىدىن باشىقا تۈرلىۈك ئىات ئۈسىتى خانلىقىدا كۆك تۈرك 

خورام قىلىش ئۈچۈن -سورۇن ئەھلى كەيپىياتنى شاد. تەنھەركەت پائالىيىتىمۇ ئۆتكۈز لگەن
ىنى ئۇسۇل كۈيلىر-سۇناي قاتارلىق تۈرلۈك چالغۇئەسلابالر تەڭكە  قىلىنغان ناخشا-ناغرا

 .ياڭراتقان
 

 ئۇيغۇر خانلىقىدا چەۋگەن توپ ھەرىكىتى ئۇيۇنى ئۇرخۇن. 6

                                                                         
يىلى ئۇيغۇرالرنىڭ ياغالقار قەبىلىسىدىن كېلىپ چىققان بۇساد تېكىن -633مىالدى

ئېلى  قاغاننىڭ زۇلمىغا -قاغانى لىپد شەرقى تۈركتوققۇز ئۇيغۇر ئۇرۇقلىرىغا يىتەكىىلى  قى
مىڭ 011ئېلى  قاغان ئوغلى يۇقۇق شاتىنىڭ قوماندانلىقىدا .قارشى قوزغىالڭ كۆتۈرەيدۇ

ئاتلى   5111بۇساد تېكىن بولسا . ئاتلىق ئەسكەر بىلەن ئۇيغۇرالرغا قارىشى ھۇجۇم قىلىدۇ
ئىاز كىۈچ بىىلەن نۇرغىۇن قۇشىۇن دىگەن تاغدا (يايلى تاغ)ئەسكەر بىلەن مالىيېشىدىن 
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ئۇيغۇرالنىڭ ھەيلىسى شىمالنى . شەرقى تۈركلەرنى مۇنقەرز قىلىدۇ. ئۈستىدىن غالىپ كىلىدۇ
دەپ ئاتىاپ د تىىۇغال «ئالىىپ ئېلتەبىىر»بۇسىاد تىېكىن ئىىۆزىنى . زىلىزىلىگە كەلتۈرىىدۇ

 32. ىدۇبۇيىدا تۇغال ئۇيغۇر خانلىقىنى قۇر(ئا-تۇرا دەرياسى دەپمۇ ئاتىلىدۇ)دەرياسى
بۇساد جاسارەتلى د »:بۇساد تېكىن ھەققىدە تارىخى ماتېرىيالالردا مۇنداق دىيىلگەن

ھەر قېتىمقىى ئۇرۇشىتاد . تەدبىر كۆرسىتىشكە ماھىرد ئوق ئېتىشقا ئۇستا مەرگەن ئىىدى
ئاز ئەسكەر بىلەن كۆپ . قۇشۇننىڭ ئالدىدا مېڭىپد باشالمىىلىق بىلەن جەڭگە ئاتلىناتتى

ھۇجۇم قىلغاندا يەڭمەي قالمىايتىد يېڭىلگەنلرنىى بويسىۇندۇرماي . تتىد شمەننى يېڭە
 34.«ئۇ ھەمىشە ئۇرۇ  مەشىقى قىالتتى ۋە شىكارغا چىقاتتى. قالمايتى

ھەمىشە . تەدبىر كۆرسىتىشكە ماھىرد ئوق ئېتىشقا ئۇستا مەرگەن ئىدى»بۇ يەردىكى 
د بۇساد تېكىن اكىتالردىنتارىخى پ دىگەن«ئۇرۇ  مەشىقى قىالتتى ۋە شىكارغا چىقاتتى

ھەربى ئۇرۇ   -باشىىلىقىدىكى توققۇز ئۇيغۇر ئۇرۇقلىرىنىڭ ھەممىسى ئۇرۇ  مەشىقى
ئات ئۈستىدە ئوقيا ئېتىش مۇسابىقىسىد -مانىلىرىد ئات ئۈستى تۈرلۈك تەنتەربىيە پائالىيىتى

 ئوغالق تارتىشىشد ئوۋ ئىوۋال ددەغنەك تىوپ ئوينىا د سىالما تاشىال د قېلىلازلىىقد
Sد قىىز قىۇۋارد ئىات ئۈسىتىدە كىۈچ سىنىشىىشد ئىات ھاسىل قىلىش شەكىللى  قورشاۋ

بەيگىسىد ئات ئۈستىدە يۈگىرەپ كېتىلېتىپ يەردىكى نەسىنى ئات ئۈستىگە ئېلىپ قېىىش 
قاتارلىق ھەربى ئۇرۇ  تۈسىنى ئالغان ھەر تۈرلۈك ئات ئۈسىتى تەنتەربىىيە پائىالىيىتى 

ئۇيغۇر -چۈنكى دتۈرك. ۇسابىقىسى ئۆتكۈزگەنلىكى ئېنىقم(جۇملىدىن دەغنەك توپ ئوينا )
ئاينىڭ -2مىالدىيە ( كۆكلەم بايرىمى نورۇز بايرىمى)قۇۋملىرى ھەر يىلى يېڭى يىل بايرىمى 

كۈنىد ياز بايرىمىد -9ئاينىڭ -5مىالدىيە (باھار بايرىمى)كۈنى د كۆكلەم بايرىمى -30
كۈنلىرىدە بىر جايغا جەم -39ئاينىڭ-9دىيە كۈنى ۇكۈز بايرىمى مىال-38ئاينىڭ -8مىالدىيە 

ھەر . چارۋاد ئات ئۇالقلىرىنى قۇربانلىق قىلىپ ئەجدادلىرىنى ئەسلىشەتتى-بۇلۇشۇپد مال
يېڭى . چارۋىالرنىڭ سانىنى ئاالتتى -مال كېڭەشلەرنى ئۆتكۈز پ ئادەم ۋە-خىل يىغىن

تۈمەن ئات  -ئىىىدە تۈرلۈك سادالىرى تۈرلۈك مۇزىكا. يىللىق ۋەزىپىلەرنى ئۇرۇنالشتۇراتتى
ئوقيىا ئېتىشىقا كىۈچى . ئۈستى ۋە ھەر خىل كۆڭۈل ئېىىش پائىالىيەتلەرنى ئۆتكىۈزەتتى

. يىتىدىغاند قۇرامىغا يەتكەن يا  يىگىتلەرنىڭ ھەممىسى ئاتلىق قۇشۇن بۇلۇپ ئۇيۇشاتتى
. التتىھەر قايسى قەبىلە باشلىقلىرى ئۆز قەبىلىسىدىكى ئاتلىق قۇشۇنالرغا باشىىلىق قى

كۈچۈيۈشكە باشلىغان ( يىلىغىىە-646يىلىدىن-633مىالدى)ئۇيغۇرالر بۇساد قاغان دەۋرىدە 
دىكى ئۇرخۇن ئۇيغۇر خانلىقىغا «قانۇنالر قامۇسى»د«كونا تاڭنامە»د«يېڭى تاڭنامە»بۇلۇپ 

مىڭدىن ئارتۇق 011ئائىي بايانالرغا ئاساسالنغاندا ئۇيغۇر ئاتلىق ئەسكەرلىرى سانى جەمئىي
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مىڭ ئاتلىق ئەسكەر چىقىرىپ غەربى تۈركلەر 51يىلى -650بايان قاغان مىالدى. لغانبو
قاغانى ئاشىنا قۇلىغا قارشىد بېشىبالىق جۇڭغار ئويمانلىقى ۋە ئىلى دەريا ۋادىسىدا ئۇرۇ  

 تاڭ سۇاللىسى بۇ ئۇرۇشقا ئۇرۇ  مىلىلىرىگە تەڭ شىرى  بۇلۇ  ئۈچۈن ئەسكەر. قىلغان
يىلى تاشكەني بېگى -653غان ئاشىنا قۇلنى قوغالپ تاشكەنتكە بارغاندا بايان قا. چىقارغان

مىڭ  51بايان قاغان يەنە . ئۇيغۇر ئىنسال تارقان ئاشىنا قۇلنى بايان قاغانغا تەقدىم قىلغان
شەرىقتە تاڭ خاندانلىقىنىڭ كورىيىگە  ئورخۇندىن ئۇيغۇر ئاتلىق قۇشۇنلىرىنى باشالپد

 .ىغا قاتنىشىپ تاكى پىيوڭياڭغىىەبارغانقىلغان تاجاۋۇزچىلىق ئۇرۇش
دىمەكىىمىزكىىىد شىىۇنىە نۇرغىىۇن ئىىاتلىق قۇشىىۇنغا ئىىىگە ئۇيغىىۇرالر ئىىۆز ئىىاتلىق  

قۇشۇنلىرىنىڭ ھەربى قۇدىرىتىنى ئاشۇرماق ھەم كۆڭۇل ئاچماق ئۈچۈن ئات ئۈستى ھەر خىل 
 .بارغان ئېلىپ(جۈملىدىن دەغنەك توپ پائالىيەتلىرىنى )ھەربى مەشىق پائالىيەتلىرى 

-بىلەن تاڭ خاندانلىقى ئوتتۇرىىسىدا تۈرك(846-615مىالدى)ئۇرخۇن ئۇيغۇر خانلىقى  
ئۇيغۇر مەدەنىيىتىد ئوتتۇرا تۈزلەڭلىكتىكى خەنىزۇ مەدەنىيىىتىگە ناھىايىتى ز ر تەسىىر 

-343)تىيەنباۋ يىللىرى د(343-302)تاڭ خاندانلىقىنىڭ كەييۇەن يىللىرى  .كۆرسەتكەن
ئۇيغۇر مۇزىكىسىغا  35ئەۋج ئالغان« ئۇيغۇرلىشىش»لوياڭالردا بىر مەھەل  دا چاڭئەند(356

ئۇيغىۇر  د(كىىەكلىرىنىى كىىيىش-ئۇيغۇر كىىيىم)ھەۋەب قىلىشد ئۇيغۇرچە ياسىنىش 
يىلدىن ئارتۇق دەۋران  51زىننەت تاقا د ئۇيغۇر تىلىنى ئۆگۈنۈ  -ئاتلىرىنى مىنىشد زىبۇ

سۆيگۈن تۇپىلىڭىنى باستۇرۇپد -كشۇنلىرى ئۆڭلۈئۇرخۇن ئۇيغۇر خانلىقى قۇ 36. سۈرگەن
چاڭئەن ۋە لوياڭالرنى مۇھاسىرىدىن قۇتۇلدۇرغاندىن كېيىن ئۇيغۇر مەدەنىيىتىگە ھەۋەب 

ئۇرخۇندىند خوتەندىن كەلگەنلەر دىنىي ئېتىقادىنىڭ قانداق . ئالغان قىلىش تېخىمۇ ئەۋج
بىرسىنى -بىرسى دبولغان ر بىردەكنەغمە ئۇيۇنال-ھالىتى بۇلىشىدىن قەتئى نەزەر مەدەنىيەت

 .چەتكە قاققانلىق ھەققىدە تارىخى ماتىرىيالالردا قىلىىمۇ ئۇچۇر يوق
رەڭسىز ساپال -ئارخىئولوگىيىلى  قىدىرىشالردىن تېپىلغان تاڭ دەۋرىگە ئائىي رەڭلى 

را ئۇ)قاچىالرنىڭ كۆپىنىىسى غەربى رايۇنلۇقالرنىڭ ئوبرازى بۇلۇپ قاڭشارلىقد بادام قاپاق 
يىلى -649)د كۆكۈ  كۆزدئات ياكى تۆگە مىنگەن ھالەتتە تەسلىرلەنگەن تاڭ گاۋز ڭ (كۆز

 نىڭ ئوغلى لى شىيەننىڭ قەبرە تېشىداد غەربى رايۇنلۇقالرنىڭ رەسىىمىد(تەخىتكە چىققان
توپ ئويناۋاتقانلىقىنىغا دائىر ( چۆگەن) غەرىبى رايۇندىن كەلگەنلەرنىڭ دەغنەك دقىزىقارلىقى

د غەربى تۈركلەرنىڭ ئوڭ قانات ئاساسالنغاندا بەزى تارىخى مەلۇماتالرغا 33. ەر باررەسىمل
بە  ساداق ئېركىنلىرى ئىىىدەد قۇشۇ كۇلى ۋە قۇشۇ چۇباندىن ئىبارەت ئىككى سانغۇن 

د غەربى تۈرك خانلىقى بىرى بولغان شۇنداقال تاڭ سۇاللىسىنىڭ ئاتاقلىق سانغۇنلىرىدىن
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ناخشى كۈيلەرگە ئۇستا قاتارلىقالر  ىن كىلىپ چىققان قۇشۇخانتەۋەسىدىكى ئۇيغۇرالرد
بولغاندىن تاشقىرىد قوللىرىغا دەغىنەك ئېلىىپ تىوپ ئوينايىدىغان داڭلىىق دەغنەكىلازد 

 .قېلىىلازد جانبازالردىن بولغان
 

 ھەرىكىتى ئۇيۇنى نجۇ ئۇيغۇر خانلىقىدا چەۋگەن توپگە.  3

 
بىلىلەرنى بىرلەشتۈر پد كەڭ مۇڭغۇل داالسىدا كۆك تۈركلەردىن كېيىن بارلىق تۈركى قە
يىلى دىپلۇماتىيە جەھەتتىكى سەۋەنلى د -841ئۇرخۇن ئۇيغۇر خانلىقىنى قۇرغان ئۇيغۇرالر 

چارۋىالرنىڭ كۆپلەپ ئۈلۈشىد ۋابا كىسىلىنىڭ تارقىلىشىد ئىىكىى -تەبئىي ئاپەتدمال
رغىزالرنىڭ پۇرسەتتىن ئوردىدىكى ھۇقۇق تالىشىش كۆرەشلىرى دتاشقى ئاپەت قى-ئاپەت

پايدىلىنىپ ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقىغا باستۇرۇپ كېلىشى قاتارلىق سەۋەپلەر تۈپەيلىدىن 
ئۆزلىرىنىڭ سىياسى ساالھىيىتىنى يوقۇتۇپ قويغانلىقتىند قېرىندا  ئۇيغۇر قەبىلىلىرى بىر 

غەرىپكە  شەرىققە ۋە مەركەزگە ئۇيۇشقاند بىر ھاكىمىيەت بۇلۇپ شەكىللەنمەستىن بەلكىد
مۇستەقىل ئۈچ ئۇيغۇر خانلىقى ھالىتىدە ياشاشقا ( زىمىنلىرىغا قەدىمقى ئۇيغۇر) قاراپ كۆچۈپ
غەرپتە دۇنخۇاڭد يۈمىن  شەرقتە ھازىرقى نىڭشىيادىكى لىڭلۇدىن تارتىپد»باشلىغانۇ
گىىە سۇزۇلغان (چىڭخەي) جەنۇپتا كۆكنۇر«شىمالىدا گوبى چۆللىگىىە»38 «ئەنشىگىىە
مىڭ كلادىرات كىلومىتىر زىمىن ئۈستىدە د شەرىقكە كۆچكەن ئۇيغىۇرالر 541تەخمىنەن 

يىلغا  311يىلىغىىە-0126يىلىدىن-843)ئۇيغۇرخانلىقى ( خېشى)بىرلىشىپ قۇرغان گەنجۇ 
شەرقتە قۇمۇلدىن غەرپتە ئاقسۇنىڭ مۇزئارت داۋىنىغىىەد »( 39( )يېقىن مەۋجۇت بولغان

مىڭ كىلادرات  511بولغان تەخمىنەن« ەرچەنگىىەشىمالدا ئىلى دەرياسىدىن جەنۇپتا چ
يىلدىن ئارتۇق داۋام قىلغان 511يىلىغىىە -0269يىلى قۇرۇلۇپ -851كىلومېتىر دائىرىدە 

ئۇيغۇرىستان ۋە ئىدىقۇت ئۇلۇغ ئۇيغۇر ئېلى دىگەن نامالر بىلەنمۇ -ئۇيغۇرىيە)قۇچۇ ئىدىقۇت 
ەنۇپتا كەشمىرگىىەد شەرىقتە كۇچاردىن شىمالدا بالقاشتىن ج»خانلىقىد ئۇيغۇر( ئا-ئاتالغان

مىلىيۇن كلادىرات كىلومىتىربولغان زىمىن ئۈستىدە قەشقەر 2بولغان « غەرىپتە خارەزىمگىىە
يىلىغىىە -0303يىلىدىن -851ۋە باالساغۇننى قو  پايتەخىي قىلغان قاراخانىيالر خانلىقى 

توپ ئوينا  داۋاملىق (گەنچەۋ)بۇلۇپد بۇ دەۋرلەردە دەغنەك  21يىل مەۋجۇت بولغان 263
 .ئەۋىج ئالغان

د گەنجۇ ئۇيغۇر خانلىقىدا دەغنەك توپ ئوينا  پائالىيىتى قارىغاندا يازما ھۆججەتلەرگە
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مەخسۇب خانلىق ئوردىسى تەرىپىدىن تەشكىللەنگەن توپ ئوينىغۇچىالر ئۈچۈن مەخسۇب 
ىالر ۋە كۆرگۈچىلەر توپ ئوينىغۇچ دھازىرالنغان كىيىم كىىەكد ئاالھىدە تائامد زىياپەت

تۈز م ئېالن قىلىنىپ خىالپلىق قىلغۇچىالرغا تىگىشلى  جازا ياكى -ئۈچۈن مەخسۇب قائىدە
جەرىمانە قۇيۇلىدىغانلىقىنىد دەغنەك توپ مەيدانى ئالدىغا ھەممە ئاۋام خەلقىنىڭ يىغىلىپ 

كىشىلەرنىڭ توپ مۇسابىقىسىدىكى تۈرلۈك ماھارەتلەرنى كۈرىشىد توپ ئوينا  ئىقتىدارى بار 
توپ ئويناشقا قاتنىشىشى كېرەكلىكىنىد كەلمىگۈچىلەر گە  ئوردا تەرەپىدىن ئېغىر جەرىمانە 

ھەر قايسىى »توپ مۇسابىقىسى باشلىنىشتىن بىۇرۇن   . قۇيۇلىدىغانلىقىنى جاكارالنغان
تىوپ  (چەۋگەن) ئۇسۇلىىالر بىلەن مۇزىكىىالرنىڭ دەغىنەك-جايالردىن كەلگەن ناخشا

 20« كېلىپد ئۇيۇن كۆرسىتىدىغانلىقىنى بىلدۇرگەنمەيدانىغا 
دۇنخۇاڭنىڭ ئىجىتىمائىي دئىقتىسادىغا »بۇ ھەقتە يەنە تاڭ گېڭيۇ قاتارلىقالر تۈزگەن 

 - 3843Pنىامىلىق كىتاپقىا دۇنخۇاڭىدىن تېپىلغىان « دائىر يازما ھۆججەتلەرگە ئىزاھات
 :ر مۇنداق مەزمۇن كىرگۈز لگەندەغنەك توپ ئۇيۇنىغا دائى»نۇمۇرلۇق بىر يازما ھۆججەتكە 

كۈنى دەغنەك تىوپ ئۇيىۇنى نەغمىىىلىىرىگە قۇشىۇمىە يىاردەم پىۇلى -39...يىل...
كۈنى -39بۇ ئاينىڭ ... جىدەلد چىقىرىشقا بولمايدۇ-ئۇرۇ  ...كۈنى-39...باغاقىىسى د

مانە كەلمىگۈچىلەرگە ئوردا ئېغىر جەرى. ھەممە ئاۋام دەغنەك توپ مەيدانى ئالدىغا يىغىلىدۇ
ئۇالرنىڭ ياردەم پۇلى يەتكۈز لۈپ بىرىلمەيدۇد ناۋادا خىالپلىق قىلىنساد دەل ...قۇيىدۇ

دەغنەك توپ ماھىرىنىڭ 03ھۆججەتنىڭ ئاخىرىغا يەنە «...ۋاقتىدا جەرىمانە تۆلىتىلېلىنىدۇ
 .ئىسمى يېزىلغان

ئۇنىڭ  تاڭ گىڭيۈد لۇخۇڭجى قاتارلىق ئالىمالر بۇ ھۆججەتنى تەتقىق قىلىش ئارقىلىقد
دۇنخۇاڭدا ئۆتكۈز لگەن بىر قېتىملىق ز ر كۆلەملى  دەغنەك توپ پائالىيىتى ئىكەنلىكىنىد 

سىى توققىۇز چىىاۋۇپ 6مىاھىر قاتنىشىىدىغانلىقنىد ئۇالرنىىىڭ 03دەغىنەك تىوپ ئويناشىىقا 
ئۇيغۇرلىرىد بىرى كۇچالىق ئۇيغۇر ئىكەنلىكىنىىد توپىىالرغىا ۋە سىازەندىلەرگە ئىوردا 

 .ياردەم پۇلى بىرىدىغانلىقىنى مۇئەييەنلەشتۇرگەنمەخسۇب قۇشۇمىى 
بەيئتىىلەر »نۇمۇرلۇق -S 0266يىلى پۈتۈلگەن -981دۇنخۇاڭدىن تېپىلغاند مىالدى 

 :دە«قۇشۇنى مەھكىمىسىنىڭ ئۇند ياغ ھىسابات ھۆججىتى 
ئىادەمگە ئۇيغىۇر 43يېزىدىن دەغنەك توپ مەيدانىىدىكى -01كۈنى دكونا -......»

بەيئەتىىلەر قۇشۇنى ھېراۋۇل »نۇمۇرلۇق -2945Pدەپ پۈتۈلگەن بولساد «تۇقۇچى ئېلىندى
 :دە «مەھكىمىسىدىكى ئەمەلدارالر قوي باقتۇرغان ھىسابات ھۆججىتى  

ئاي ئىىىدە دەغنەك توپ ئۇيۇنىدىكى زىياپەت ئۈچۈن -3ئېرى  قۇينى 3مەھكىمە »
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 .دەپ يېزىلغان«ئىشلەتتىد ھىساپ دەپتىرىگە كىرگۈز لمەيدۇ
بۇ يازما ھۆججەتلەر گەنجۇ ئۇيغۇر خانلىقىدا دەغنەك توپ ئويناشنىڭ خىانلىق  مانا 

ئوردىسى تەرىپىدىن تەشكىللەپ د باشقۇرۇلغانلىقى بۇنىڭ كەڭ خەلقىىل تۈسكە ئىىگە 
خاندانلىق تەۋەسىدىكى ئەڭ چوڭ كاتتا دەغنەك توپ مۇسابىقە پائالىيىتى بۇلۇپ د بارلىق 

ن بىرىلىپ د داڭلىق دەغنەك توپىىالرغا ۋە سازەندىلەرگە چىقىم خانلىق ئوردىسى تەرىپىدى
ئوردا خەزىنىسىدىن مۇكاپات بۇيۇملىرى تارقىتىلىپ بىرىلگەنلىكى د خاندانلىقنىڭ بۇ ئىشقا 

 .پەۋقۇلئاددە ئەھمىيەت بەرگەنلىكىنى ئىسپاتالپ بىرىدۇ
ك تىوپ ئەينى ۋاقىتتا دۇنخۇاڭدا ئۆتكۈز لگەن بىر قېتىملىىق ز ر كۆلەملىى  دەغىنە

بۇالر ئۆز يۇرتلىرىدا )پائالىيىتىگە توققۇز چاۋۇ  ئۇيغۇرلىرىد بىر نەپەر كۇچالىق ئۇيغۇر 
قاتناشقانلىقىدىن قارىغاندا  شۇ چاغدا ( ئا-داڭدار دەغنەك توپ  ماھىرلىرى بولسا كېرەك 

پ ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ دۇنخۇاڭ شەھىرىدە ئۆتكۈز لگەن بۇ مۇسابىقە پائالىيىتىگە توققۇزچاۋۇ
بۇالرنىڭ بىر قىسمى ئۇرخۇن )سەمەرقەنيد بۇخارا د تاشكەني ئۇيغۇرلىرى -ئۇيغۇرلىرى 

د (ئۇيغۇر خانلىقى دەۋىردىال گەنجۇد دۇنخۇاڭ شەھىرى ئەتىراپلىرىغا كىلىپ ماكانالشقان
ئىدىقۇت خانلىقى تەۋەسىدىن ۋە قاراخانىيالر (تۇرپان)كۇچا ئۇيغۇرلىرىدىن باشقاد قۇچۇ

چىۈنكىد گەنجىىۇدىن . ىن كەلىىگەن ئۇيغۇرالرمىۇ كىۆپ بولسىىا كېىرەكخىانلىقى تەۋەسىىد
گەنجىۇد قۇچىۇد )خارەزىمگىىە بولغان بىپايان زىمىندا د قۇرۇلغان ئۈچ ئۇيغىۇر دتلىتىى

بۇ . دەۋرىدە يىپەك يۇلى راۋانلىشىپد يېڭى گۈللىنىش مەنزىرىسى شەكىللەنگەن(قاراخانىيالر
ئۇيغىۇر تۇرمىۇ  سەۋىيىسىىنىڭ يىۇقىرى  ھال ئۇيغۇر جەمىيىتىنىڭ مۇقىم راۋجلىنىشىد

. كۆتۈرىلىشىد ئۇيغۇر مەدەنىي ھاياتى ۋە سەنئەت مۇھىتىنىڭ ياخشىلىنىشىغا ئېلىپ كەلگەن
ئۇيغۇرىيە خانلىقى ۋە خوتەن  -ئۇيغۇرىستان(قۇچۇ)گەنجۇ ئۇيغۇر خانلىقى بىلەن ئىدىقۇت 

بولغانىدىن تاشىقىرىد بۇددىسىتلىرى ئارىسىدا ئىقتىسادىي د مەدەنىي ۋە دىنىىي ئىاالقە 
ئەسىردە -00بۇنى مىالدى. قاراخانىيالر خانلىقى بىلەنمۇ تۈرلۈك ئاالقىلەردە بۇلۇپ كەلگەن

ئۆتكەن ئەرەپ ساياھەتىىسى مەرۋىزى قاراخانىيالر خانلىقى بىلەن گەنجۇ ئۇيغۇر خانلىقى 
يىدىن ئوتتۇرىسىدا قەشقەردىن يەكەنگەد يەكەندىن خوتەنگەد خوتەندىن كېرىيەگەد كېرى

گەنجۇ ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ غەربى سودا ۋە مەدەنىيەت مەركىزى بولغان شاجۇ شەھىرىگە 
دىگەن بايانلىرىدىن تېخىمۇ  23... قاتنا  يولى بار ئىدى-قاتنايدىغان چوڭ بىر سودا 

 .ئېنىق ئۇچۇقالرشتۇرىلېلىشقا بۇلىدۇ
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 ۇنىقاراخانىيالر خانلىقى دەۋرىدىكى چەۋگەن توپ ھەرىكىتى ئوي.  8

 
قاراخانىيالر دەۋرىدە دەغنەك توپ ئوينا  يۇقىرى پەللىگە كۈتۈر لۈپد ئوردا ئەھلىدىن 

 .تارتىپ جەڭىىد پۇقراالرغىىە بۇ پائالىيەت بىلەن شۇغۇللىنىش ئەۋج ئالغان
ئەسىردە قاراخانىيالر دتلىتىدە ياشىغان ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئۇلۇغ ئالىمى د -00بۇ ھەقتە 

پ خاب ھاجىپ قاراخانىيالر دتلىتىگە ئەلىى ۋە ھەربى ئەمەلدار پەيالسۇپ شائىرى يۈسۈ
شاھماتدچەۋگەن توپ ئۇيۇنى -بۇلىدىغان كىشى ئۇقۇمۇشلۇق بۇلۇ  بىلەن بىر قاتاردا دامكا

 :داستانىدا«قۇتادغۇ بىلى »ئۇ . قاتارلىقالرنى بىلىشى كېرەك دىگەن...
          يا چەۋگەند يا ئوۋد يا يۇرت ئەل كۆرگەلى  »          
 بەت-549«   ئاتالنسا گەر بەگ سەپەر قىلغىلى           

 شاھماتنى ئۇ بىلسۇن خوپد-يەنە دامكا»          
 ئۇيۇنغا چۈشكۈچىنى ئالسۇن ئۇتۇپد           
 ئۇ بىلسۇن چەۋگەننىد ئاتار بولسۇن ئوقد           
 بەت-506« يەنە قۇشىى ۋە ئوۋدا تەڭدىشى يوق           

دەپ (بەت-0264)«ئاتلىق ئۇينىلىدىغان توپ ئۇيۇنى  -چەۋگەن»يەنە . يازغان دەپ
 .كۆرسەتكەن

دە ئۆتكەن ئۇيغىۇر ( 0303-851مىالدى )ئەسىردە قاراخانىيالر خانلىقى دەۋرى -00
د دۇنيا تۈركىلوگىيە ئىلىمىد ئوغالنى خەلقىنىڭ ئۇلۇغ ئالىمىد تۈركى خەلقلەرنىڭ پەخىرلى 

نىاملىق « تۈركى تىلىالر دىىلانى»لىقنىڭ ئاتىسى مەھمۇدكاشغەرىيسېلىشتۇرما تىلشۇناس
 :چەۋگەن ھەققىدە توختىلىدۇ ئەسىرىدە

-434تومد -0)«تاالبد چەۋگەن ئۇيۇنىدا مەيداننىڭ چىكىگە تارتىلغان ئارغامىا»ئۇ  
 -دائىرىنى ئايرىش -سۆزى« تاالب»بۇنىڭدىن بىلىشكە بۇلىدۇكى . دەپ كۆرسەتكەن( بەت

تارىخى پاكىتالرغا . زىقى د چىگىراد پاسىل دىگەن مەنىلەرنى بىلدۇرگەنكۆرسىتىش سى
تاالب سىرتىدا ئىككى كىشى قىزىل بايراقىە  -ئاساسالنغاندادەغنەك توپ مەيدان پاسىلى 

تۇتۇپد ئوڭ سول مەيداندىكىلەرنىڭ ھەركىتىگە نازارەتىىد بۇيرۇقىى ۋە رىغبەتلەند رگۈچى 
بايراقىىالر قادالغاند  رىت تەرىپىگە كۈن ۋە ئاي شەكىللى مەيداننىڭ شەرق ۋە غە. بولغان
 .د ناغرا سۇناي مۇزىكا سادالىرى ئىىىدە دەغنەك توپ مۇسابىقىسى ئۆتكۈز لگەنناخشا
-353تىوم -0)«ئۇ ماڭا چەۋگەن ئىگىىپ بەردى» دا يەنە«تۈركى تىلالر دىلانى»
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ى ئىۇرۇ د يىاكى تىوپ ئويناشىتا د تىوپن -بىۇ يەردىكىى چەۋگەن. دەپ يېزىلغان(بەت
توختىتىلېلىش ئۈچۈن ئىشلىتىدىغان ئۇچى ئەگىرى تاياق دبەزى مەنبەلەردە چەۋگەن دىگەن 

چەۋىق سۆزىگە  گەن سۆزى -سۆز ئۇيغۇر تىلىدىكى چەۋىقگەن  سۆزىدىن  كەلگەن دچىلىق
قۇشىىۇلۇپ چەۋىقىىگەن بولغىىان دكېىىيىن بىىۇ سىىۆز چەۋگەن سىىۆزىگە ئايالنغىىان بولسىىا 

چەۋگەن بىلەن ئۇرۇپ ئوينىلىدىغان  -تۇپۇق» :دا يەنە«ر دىلانىتۈركى تىلال».كېرەك
 .دەپ يېزىلغان(بەت-493توم -0)«توپ

-08نىڭ « قابۇسنامە» يىلى شەمسۇل مانى غەرىپ ھەققىدە يازغان    -0112مىالدى 
ئاتقا مىنمەك د شىكار قىلماق ۋە چەۋگەن ئوينىماق پادىشاھ ۋە ئەھلى ھۆكۈمەت »بابىدا

چەۋگەن ئويناشتا ھەممە كىشى بىراقال ئاتالنماسلىقى »بابىدا -09يازسا ددەپ « ئىشىدۇر
كېرەكد مەيدانغا سەككىزدىن ئارتۇق كىشى چۈشمىسۇند بىر ئادەم مەيداننىڭ يان تەرىپىدە 
تۇرسۇند يەنە بىر ئادەم مەيداننىڭ ئايىقىدا تۇرسۇند ئالتە كىشى مەيدانغا چۈشۈپ توپ 

 .دەپ يازغان«سوقسۇن 
. الر دەۋرىدە دەغنەك توپ ئوينا  پائالىيىتى ناھايىتى قىزغىن ئەۋج ئالغان قاراخاني

خانلىق ئوردىسىدا . ھەممە كىشى دەغنەك توپ ئويناشقا ھەۋەب قىلىدىغان بۇلۇپ قالغان
مەخسىۇب دەغىىنەك كوماندىسىىىد مۇزىكىىانتالر ئىۆمىكى ئىىات باقىىارالر تەشىىكىل قىلىنىىىپ 

تەرەپىدىن قەرەرلى  دەغىنەك تىوپ مۇسىابىقە  بەلگىلەنگەن مۇددەتتە خانلى  ئوردىسى
دەغنەك توپ ئۇيۇنىدا . ئۇتۇپ چىققۇچىالر مۇكاپاتالنغان.پائالىيىتى ئۆتكۈز لۈپ تۇرۇلغان

. يېڭىپ چىققان كىشى ئۆز دەۋرىنىڭ ھەر جەھەتتىن يىتىشكەن كىشىىسى ھىسابلىناتتى
انالر ئاتلىرىنى پەرۋىش دەغنەك توپ ئويناشقا قاتنىشىدىغان كىشىلەر يىگىتلەرد قىز جۇۋ

 .قىلىشقا ئاالھىدە ئەھمىيەت بىرەتتى
ئۇنىڭدىن باشقا قاراخانىيالر دتلىتىنىڭ خاب قۇشۇنلىرى د خانىدان ئەزالىرى بىلەن 
ۋالىيالرنىڭ ۋە باشقا دتلەت ئەرباپلىرىنىڭ د چىگىلد قارلۇقد ئوغراق ۋە باشقا قەبىىلە 

. ئاتلىق قۇشۇندىن تەركىپ تاپقانلىقى مەلۇمتەشكىالتالرگە تەۋە ئەسكەرلەرنىڭ ئاساسەن 
تارىختا د تۈركى قۇۋمالر ئاتنىڭ كۈچىدىن ھەرخىل شەكىلدە پايدىالنغاندىن تاشقىرىد 

كەڭ كۆلەمدە ھەرىكەتىىانلىقنى ۋە . گۆشىدىند سۈتىدىن ۋە تىرىسىدىنمۇ پايدىلىناتتى
ە يۈك تۇشۇيدىغان ۋاستە تىزلىكنى تەلەپ قىلىدىغان د كۆچمەنلى  ھاياتتىدا مىنىدىغان د ۋ

. خىزمىتىنى ئۆتىگەن ئاتد غالىپ ئەسكەرلەرنىڭمۇ ئەڭ ياراملىق ۋاستىسى بولغان ئىىدى
لەرنى قولغا كەلتۈر شكە ئىمكانىيەت «ئېل»شۇنىڭ ئۈچۈن د ئات ئۇالرنىڭ كەڭ كۆلەمدە 

ىڭ ئات تۈركى خەلقلەرن»بۇنى كۆزدە تۇتقان ئالىمىمىز مەخمۇد كاشغەرى. يارىتىپ بەرگەن
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دەپ تەبىر بىرىپ ئاتلىق قۇشۇننىڭ قاراخانىيالر دتلىتىدىكى ئورنىغا ديۈكسەك «قانىتىدۇر
توغرا باھا بەرگەند ھەمدە تارىختىكى تۈركى قۇۋمالرنىڭ جەڭ غەلبىسىنىڭ سىرىنىڭ ئەنە 

پۈتۈن مىللەت ئاتلىق قۇشۇن . شۇ ئاتلىق قۇشۇننىڭ بولغانلىقىنىڭ ئىپادىسى دەپ قارىغان
تۈركى قەبىلىلىەر پۈتكۈل تارىخدا  -شۇشتىن ئىبارەت بۇ خۇسۇسىيەتنى ئۇيغۇربۇلۇپ ئۇيۇ

ئونگۇرالر باتۇر تەڭرىقۇت -مەسىلەندھۇنالر. قەدىمدىن باشالپ داۋام قىلدۇرۇپ كەلگەن 
( يىلىغىىە تەخىتتە ئولتۇرغان-036مىالدىدىن بۇرۇنقى -319مىالدىدىن بۇرۇنقى )دەۋرىدە 

مىڭ كىشىلى  خەن  231شۇن بىلەن لىيۇباڭ باشىىلىقىدىكى مىڭ ئاتلىق ئوقياچى قۇ 411
-63كۈند ز قورشاۋغا ئالغاند مىالدىدىن بۇرۇنقى -كىىە3دا (قۇرى بالىق)قۇشۇنىنى  داتۇڭ 

ئاتلىق 011يلى ھۇن ئېمپىراتۇرلىقىدا ئېلىپ بېرىلغان ياۋايى ھايلانالرنى ئوۋال  پائالىيىتىگە 
 .كىلومىتىر دائىرىدە قانات يايدۇرۇلغان251ت ئەسكەر قاتناشتۇرۇلغاندبۇ پائالىيە
مىڭ 411يىلى تۈركلەرنىڭ ئېل قاغانى قاراخان -636كۆك تۈرك خانلىقىداد مىالدى 

نەچىە چاقىرىم كىلىدىغان 41كىشىلى  خىلالنغان ئاتلىق قۇشۇننى  باشالپ چاڭئەنگە 
كىلىدۇد تاڭ  شەھەر سىرتىدىكى ۋېي شۇي دەرياسىغا سېلىنغان كىىى  كۆۋر ككە قىستاپ

 .سۈلھى تۈزىدۇ(651-633)لى شىمىن-گاۋزۇڭ
ئۇرخۇن ئۇيغۇر خانلىقىدا ئۇيغۇر ئاتلىق ئەسكەرلىرى پۈتۈن شەرقى ئاسىيا ۋە ئوتتۇرا 

كۆيد رگۈچ قورالالر پەيدا بۇلۇشتىن ئىلگىرى . زىلىگە كەلتۈرگەن ئىدى -ئاسىيا رايۇنىنى زىل
قارىغانىىداد تەڭ كەلگىلىىى بولمايىىدىغان ئىاتلىق ئەسىىكەرلەر باشىىقا ئەسىىكىرى تىىۈرلەرگە 

نىڭ ئاتلىرى ئۇيغۇرالرنىڭ ئاتلىرىدەك (تاڭ خاندانلىقى)جۇڭگو».ئۈستۈنلۈككە ئىگە ئىدى
 -شۇڭالشقا د ۋەقە يۈز بەرسىال تاڭ ئوردىسى ھەر دائىم ئۇرخۇن. ئىدى   22«ياخشى ئەمەب

 .قىالتتىئۇيغۇر خانلىقىدىن ھەربى ئاتلىق قۇشۇننى ياردەم بىرىشكە تەلەپ 
نىامىلىق كىتاۋىىدا ئۇرخىۇن ئۇيغىۇر «قەدىمكى ئۇيغىۇرالر »ياڭ شېڭمىن ئەپەندى 

پەقەت ئىون ئۇيغىۇر قەبىلىسىى بىىلەن توققىۇز ئوغىۇز »خاقانلىقى ئاتلىق قۇشۇنلىرىنى 
دەپ   24«مىڭ ئەتىراپىدائاتلىق ئەسكەرلىرى بار ئىدى 011قەبىلىسىدىن تەشكىللەنگەن 

ھۈكۈمرانلىق   مۇيۇنىۇر ۋە ئۇنىڭ ئوغلى بۈكۈخان غۇر خانلىقىغائۇرخۇن ئۇي يازىدۇد ئەمما
( يىلىىالر-381-343)قىلغىان دەۋرلەردە ئۇيغىۇر خىانلىغى تىىازا گىۈللەنگەن دەۋر بۇلىۇپ 

 تەمىم ئىبىن بەھىرۇل مىۇتەۋۋى ئۆزىنىىڭ-ساياھەتكە كەلگەن ئەرەپ جۇغراپىيەشۇناسى
 03ھۈكۈمىداردىن باشىقاد دقىىداخانلى ناملىق ئەسىرىدە ئۇرخۇن ئۇيغىۇر« ساياھەتنامە»

مىڭ 330مىڭ ئاتلىق ئەركەكتىن تۈز لگەن  02ھەربىرىنىڭ قۇلىدا ( تۈمەن بېشى)ئاتامان
گەنجۇ ئۇيغۇر خانلىقى ۋە  ..دەپ مەلۇمات بىرىدۇ 25كىشىلى  ئاتلىق قۇشۇن بار ئىكەن
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ىمۇ لىكىن ئۇيغۇر خانلىقىدا خېلى كۆپ ساندىكى ئاتلىق قۇشۇنالر بار بولس(تۇرپان)ئىدىقۇت
بەزىبىىر پىارچە پىۇرات . ئۇالرنىڭ ھەقىقى سانىنىڭ قانىىلى  ئىكەنلىكى ئېنىق ئەمەب

مىڭ ئەتراپىدا ئاتلىق ئەسكىرى  05ماتىريالالردا كۈرسۈتۈلىشىىە ئىدىقۇت ئۇيغۇر خاىلىقىدا  
 بولغان
ات قاراخانىيالر خانلىقىنىىڭ ئارمىيىسىنىڭ ئەھلالى ھەققىدە ئېنىق بىر سانلىق مەلۇم 
يىلىالردا -0143-0140»:دا «تۈركى تىلىالر دىىلانى»لىكىن مەھمۇد كاشقەرىنىڭ . يوق

ياباقۇالر ۋە باشقا ئىتتىپاقداشلىرىدىن تەشكىل قىلىنغان غەيرى مۇسۇلمان تۈركى خەلىقلەرگە 
قارشى بەكەچ ئارسالن تېكىننىڭ قوماندانلىقىدا ئەۋەتىلگەن قاراخانىيالر ئارمىيىسىىنىڭ 

 4111دە «قۇتادغۇبىلى »يۈسۈپ خاب ھاجىپ . نى يازىدۇ«  ئىكەنلىكىمىڭ كىشىلى41
نى «مىڭ كىشىلى  ئارمىيىنىڭ بولسا چوڭ قۇشۇن ئىكەنلىكى 03ئەسكەرنىڭ بىر قۇشۇند 

 26. يازىدۇ
دىمەك بۇنىە كۆپ ھەربى قۇشۇن بار ئەلدە ئەسكەرلەرنى مەشىق قىلدۇرۇ  ئۈچۈند  

ىرى دەغىنەك تىوپ مۇسىابىقە پائىالىيىتى ئېلىىپ ئوغالق تارتىشىشد ئوۋ ئوۋالشتىن تاشق
بۇنى مەھمۇد كاشغەرىد يۈسۈپ خاب ھاجىپ ئەسەرلىرىدىكى . بارماسلىقى مۇمكىن ئەمەب

قاراخانىيالر خاندانلىقىدا دەغنەك تىوپ  .يۇقىرىقى بايانالردىن بىلىلېلىش تەب ئەمەب
ئىىىدە قانات يېيىپ ئەمەلدارلىرىدخاب ئاتلىق قۇشۇنالر -ئوينا  ھۆكۈمەت ئەرباپلىرى 

قالماسىىتىن بەلكىىى د بەزى فېئىىۇدال ئەمەلىىدارالرد بەگىىزادىلەرد ئىقتىسىىادى بىىار بىىايالر 
. ھويلىسىدىمۇ دەغنەك توپ كوماندىلىرىد مەخسۇب ئاتخاناد ئات باقارالر تەشكىل قىلىنغان

الرنىڭ دەغنەك توپ مۇسابىقىسى ئوغۇلالرد قۇرامىغا يەتكەن يىگىتلەر د ئايالالرد قىز جۇۋان
مۈلۈكلەرنى تىكىپ قۇيىۇپ  -قاتنىشىشدا ئۆتكۈز لگەن بەزى  بايالر ئوتتۇرىغا پۇلد مال

دەغنەك توپ مۇسابىقىسى ئۆتكۈز   ئارقىلىق باشقىالرنى ئۇتۇپ بايلىق توپال  ئۈچۈنمۇ 
 .ئويناشقان

ئۇد >>: دېگەن سۆزلىرىگە ئىزاھات بېرىپ <<ئۆملەشۈ>>مەھمۇد كاشغەرىي بۇ ھەقتە 
بۇ ( ）tom 242-bet-0دەپ يازىدۇ<< بىلەن ئىشتان تىكىپ چەۋگەن ئوينىدى ئۇنىڭ 

ئويۇنىنىڭ كەڭ تارقالغانلىقىنى د بۇ ئويۇن تاماشىبىنالر بەسلەشكۈدەكد د  چىققۇدەك كەڭ 
 .كۆلەملى  دەرىجىدە تەرەققىي قىلغانلىقنى چۈشەند ر پ بېرىدۇ

 
 لىشىچەۋگەن توپ تەنھەركىتىنىڭ قوشنا ئەللەرگە تارقى. 9
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توپ ئوينا  گەنجۇ ئۇيغۇر خانلىقىد (چاۋگەن)كېيىنكى كۈنلەرگە كەلگەندە  دەغنەك

ئۇيغۇر خانلىقى ۋە قاراخانىيالر خانلىقىدىن ھالقىپ ئەتىراپتىكى قوشنا ئەل ( تۇرپان)قۇچۇ
د بۇلۇپمىۇ سىۇڭ سۇاللىسىى. تۈركى خەلقلەر ئىارقىلىق تارقالغىان-خەلقلىرىگىمۇد ئۇيغۇر

د سالجۇقىيالر خانلىقىد غەزنەۋىلەر خانلىقى دمۇڭغۇل يۇەن سۇاللىسىد ىقىسامانىيالر خانل
 .چاغاتاي خانلىقى ۋە يەركەن سەئىدىيە خانلىقىدىمۇ دەغنەك توپ ئوينۇلۇپ كىلىنگەن

بۇ ھەقتەد مەھمۇد كاشغەرىد يۈسۈپ خاب ھاجىپد ئاتايىد ئەلىشىر نەۋايىد لۇتىزىد 
 ئىبىن سىناد ئۆمەر ھەييامد  ر داكىد د«ىەتنامەسىياس»سەككاكىد بابۇر شەمسىۇل مائانىد

سۇڭ سۇاللىسى تارىخى »ئارىپ ھىراۋىد ۋە باشقىالرنىڭ ئەسەرلىرى  ئابدۇراخمان جامىد
دەد «يۇەن سۇاللىسى تىارىخى ماتېرىيىاللىرى»د «ئەلنى ئىدارە قىلىش ئۆرنەكلىرى»د«

 .كۆپلىگەن نەقىللەر بار
ىرىدا ياشاپ ئىجادىيەت بىلەن شۇغۇلالنغان ئەسىرنىڭ باشل-05ئەسىرنىڭ ئاخرىد -04

. كۆپ قېتىم مىسالغا ئېلىنغان(دەغنەك)«چەۋگەن»ئۇيغۇر شائىرى ئاتايىنىڭ شېئرلىرىدا 
 :مەسىلەن ئۇ بىر غەزىلىدە

 گويدەك بولدى ئەتائى ھەر تەرەپ سەركەشتە ھەلد
نىڭ ئۇ گۈزەللەر چەۋەنىداز) 23ئول سەنەملەر شەھسۇۋارى ئەزىم چەۋگەن قىلغالى 

چەۋگەن ئوينىشى ئۈچىۈن ئەتىائى توپقىا ئوخشىا  ھەر تەرەپىكە ئايلىنىىپ يۈرىىدىغان 
 .دەپ يازغان(بولدى

ئۇيغۇر ئەدەبىياتىنىڭ ئالتۇن دەۋرىنى ياراتقان ئۇلۇغ شائىرد پەيالسۇپ ئەلىشىر نەۋايى 
تىوپ « چەۋگەن»قاتىارلىق ئەسىەرلىرىدە «خەمىسىە» د «چاھار دىلان»(0440-0514)

داستانىدا چىن مەلىكىسىنىڭ « سەبئەئى سەييار»ھايتى كۈپ تىلغا ئالىدۇدئۇ ئۇيۇنىنى نا
.                                                                         چەۋگەن تىىىىوپ ئويىىىىۇنى ئۆتكۈزۋاتقىىىىان مەيىىىىدانغا ئاتلىنىلاتقىىىىانلىغىنى يازىىىىىدۇ

ىشىر نەۋايى ئەسەرلىرىگە ئىشلەنگەن ئەسىرگىىە بولغان ئارىلىقتا ئەل -06ئەسىردىن  -05
ئويناۋاتقانالرنىىىىڭ سىىىۈرەتلىرى خېلىىىى كىىىوپ « چەۋگەن» قىسىىىتۇرما سىىىۈرەتلەردىن

ئەلشىر نەۋايى ئەسەرلىرىگە ئىشلەنگەن »يىلى تاشكەنىتتە نەشىر قىلىنغان  -0983.ئۇچرايدۇ
 تىوپ ئۇيىۇنى(دەغىنەك)« چەۋگەن»ناملىق قىسىتۇرما سىۈرەتلەر توپلىمىىدا «رەسىملەر 

 .پارچە رەسىم بىرىلگەن  5ئەسىرلەردە سىزىلغان رەسىملەردىن -06د-05تەسلىرلەنگەند
يۇقارقىالردىن باشقا   قەدىمكى ۋە يېقىنقى زامانغا مەنسىۇپ ئۇيغىۇر ئەدىپلىرىنىىڭ 

مانا بۇالردىن ئۆزدەۋرىدە . توپ ئويناشقا دائىر نەقىللەر بار(چۈگەن)ئەسەرلىرىدىمۇ دەغنەك
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ڭ ئوتتۇرا ئاسىيادا ناھايتى كەڭ ئۇمۇمالشقان ھەركەت ئىكەنلىكنى يۇقرى دەغنەك توپ ئۇيۇنى
تەبىقە كىشلىرى ۋە ئاددى خەلىقنىڭ ئۆزبالىلىرىنى دەغنەك تىوپ ئۆگۈتۇشىكە ئاالھىىدە 

 .ئەھمىيەت بەرگەنلىكنى بىلگىلى بولىدۇ
توپ ئوينا  شۇنىە كەڭ تارقالغان بولسمۇ د ( چەۋگەن )قەدىمكى دەۋىردە دەغنەك  

 -ىيىنكى دەۋىردىكى ئىجتمائىي ئۆزگۇرۇشلەرد خەلقىمىز ئۇستىگە چۇشكەن تۇرلۇك ئازاپ ك
 كىىۇلپەتلەرد ۋەيىىرانىىلىقالر نەتىجىسىىدەد بۇزغۇنىىلىققىىا ئۇچۇرىغىىان تىىاالي مەدەىنىىي

ئېسىل مىللى ئەنئەنىلىرىمىز بىىلەن بىىر قاتىاردا دەغىنەك تىوپ ئوينىا   دمىراسلىرىمىز
سىاندا -د ياقا جىايالردا ئانىدائاستا چەت -ئوينالماي ئاستاھەركىتىمۇ چوڭ شەھەرلەردە 

 . ئوينۇلۇپ يۇقۇلۇ  گىردابىغا بېرىپ قالغان
ئەسىرنىڭ باشلىرىغا كەلگەندە دتۈرلۈك سەۋەپلەرگە كۆرەدئاتتىن ئايرىلغىان  -31

كىشىلەرنىڭ ر ھى كەيپىياتى سۇسلۇشۇپد ز ر ئاتلىق پائالىيەت ئېلىپ بېرىلمايدىغان بۇلۇپ 
خەلقىمىىىز ئەمىىدى ئىىات بەيگىسىىدئوغالق تىىارتىش ئۇيىىۇنلىرىنى داۋامالشىىتۇرۇپ .انقالغى

كىىېلەلىگەند دەغىىنەك تىىوپ ئوينىىا  ئۇچتۇرپىىان ناھىسىىىنىڭ ئاچىتىىاغ يېزىسىىىدىكى 
        28. ئوينۇلىۇپ كېلىىنگەن يىلالرغىىىە-0901كەنتىىدىكى نورۇزلۇقتىا ( جايتىا )جايتىاغ

 (0556  -0521)ينا  بابۇرنىڭ ئوغلى ھۈمايۇن ھىندىستاندا بۇ دەغنەك توپ ئۇيۇنىنى ئو
كېيىنكى ۋاقىتالر غا كەلگەندە ئېنگىلىزالر ھىندىستاندا بۇ ئۇيۇننى .دەۋرىدە كەڭ تار قالغان

شۇنىڭ بىلەن ئات ئۈستىدە تۇرۇپ توپ .كۈر پ دئۆگۈنۈپ ياۋرۇپاغا ئاپىرىپ ئويناشقان 
دېمەك دەغنەك . ۇنياغا تۇنۇلغاننامى بىلەن ئاتىلىپ د«konno polo»سۈر   ياۋرۇپادا  

 -توپ ئۇيۇنى تارىخى ھوججەتلەردىندئارخىئولوگىيىلى  پاكىتالردىن قارىغاندا  ئۇيغۇر
تۈركى خەلىقلەرنىڭ ياشا  شارائىتلىرى دشۇغۇلالنغان  ھەرىكەتلىرى بىلەن زىچ ماسالشقان 

ردا ئات مىنمەي قىشالقال-بەزى ھالالردا يېزا )ئات ئۈستى تەن ھەركەت پائالىيىتى بۇلۇپ
ئۇيغۇر ( ئاپتۇردىن -ھازىر مۇز ئۈستىدە ئوينۇلىدىغان تۈرىمۇ بارلىققا كەلدى . ئوينۇالتتى

خەلقىنىڭ بۇ قەدىمقى تەنتەربىيە ھەركىتى ئۇيغۇرالردا ئۇنتۇلغان بىلەن  دۇنيادا ددۇنياۋى 
بۇخىل   تەنھەركەت تۈرلىرىنىڭ بىرى سۈپپىتىدە ھەر قايسى ئەل سەھنىلىرىدە ئوينۇلۇپ

-0959گەرچە ! قالدۇرماقتا مەدەنىيەتنىڭ ياراتقۇچىسى بولغان ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆزىنى ھەيران
نۆۋەتلى   -0سىنتەبىر كۈنى كۆكخوت شەھرىدە ئۆتكۈزىلگەن جۇڭگۇ مەملىەتلى -01يىلى 

تەنھەركەت يىغىنىنىڭ دەغنەك توپ ئوينا  مۇسابىقىسىدە دئۇيغۇر ئاپتۇنۇم رايۇنىمىزنىڭ 
دقازاق قاتارلىق  مىللەتلىرىدىن تەركىپ تاپقان دەغنەك توپ كوماندىسى مۇسابىقىغە ئۇيغۇر 

لىككە ئېرىشىپ دەغنەك توپ ئوينا  ھەركىتىنى ئەسلىگە -2قاتنشىپ دمەملىكەت بۇيىنىە
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-ئۇر چاپقۇند -كەلتۈرگەن بولسىمۇدئەپسۇسكى شۇندىن كېيىنكى تۈرلۈك سىياسى بوران
چېىىلىشى قاتىارلىق سىەۋەپلەر تۈپەيلىىدىن (ھىيىتىنىڭر )كىشىلەر ئىدىيىسى  چاپ ۋە

نۈۋەتتەددەغنەك  توپ ھەركىتى خەلىقئارا تەنتەربىيە ....  جانلىنالماي يەنە ئۈز لۈپ قالدى 
 مۇنبىرىدە ئاتلىق تەنتەربىيە تۈرى بولغاچقاد ئەجىداتلىرىمىز ياراتقىاند شىۈھرەتىمىزنى

 !ئوينايلى وپنىت مىللي ر ھنى  ئۇرغۇتقاند دەغنەك دتاراتقان
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 ئۇيغۇرخەلقىنىڭ قەدىمقى چەۋگەن توپ تەنھەركىتىنىڭ شەرىقە
 تارقىلىشى ۋە غەرىپكە 

 
 خۇجا نىياز يوللۇغ تېكىن

 

维吾尔族古代的体育运动马球（击球）运动传入西方、东方 

优路特肯.胡加尼亚孜 

چەۋگەن توپ تەنھەركىتى  ئۇيغۇرالرنىڭ ھاياتى ۋە ھەربىي :قىسقىىە مەزمۇنى
ئىشالر ساھەسىدە ئىنتايىن مۇھىم ر ل ئوينىغان كۈچلۈك بىر مەدەنىىيەت د ئۇيغىۇر 

قاتىىىارلق تىىىۈركىي خەلقىىىلەر ئارىسىىىىدا دئەڭ قەدىمكىىىى دەۋىىىىرلەردىن باشىىىالپ –
ئوينالغىىاندقەدىمىي تەنىىھەركەت ئويىىۇن تۈرىنىىىڭ بىرسىىىد كىيىنكىىى ۋاقىتالرغىىا 

ە كۆك تۈرك قاغانلىقى ۋە كەلگەندەد چەۋگەن توپ تەنتەربىيە ھەرىكىتى د شەرىقق
) دە سۇيد تىاڭ خانىدانلىقى ( 841-553مىالدى)ئورخۇن ئۇيغۇر قاغانلىقى دەۋرى 

ۋە ( 0126-848)غىىا  تارقالغىىانلىقى د گەنجىىۇ ئۇيغىىۇر قاغىىانلىقى دەۋرى ( جۇڭگىىو 
 -دە قىتان دسوڭد جىند موڭغىۇل( 0269-848)ئىدىقۇت ئۇيغۇر خانلىقى دەۋرى 

-851مىالدى )تارقالغانلىقىۇ ئۇيغۇر قاراخانىيالر دەۋرىدە يۈەندمىڭ سۇاللىسىغىمۇ 
د چاغاتاي خانلىقى دەۋرىد ئېلخانىيالرد تۆمىرىيلەرد بابۇرخانلىقىد ياركەند (0303

سەئىدىيە خانلىقى دەۋرىدە  چەتئەللەر بىلەن مەدەنىيەت ئالماشتۇرۇ  شىەكلىدەد 
سىىىدا ئىخىىىام ئوتتۇرغىىا غەرىىىپكە تارقالغىىانلىقىد تۈرلىىۈك تىىارىخىي پىىاكىتالر ئاسا

 .قۇيۇلغان
چەۋگەن توپ تەنھەركىتى دشەرىق  غەرىپكە ئات ئۇيغۇرالر :  ئاچقۇچلۇق سۆز 

 تارقىلىشى
ئىنسانىيەت مەدەنىىيەت تارىخنىىڭ بىىر مىۇھىم _ تەنتەربىيە ھەركىتى تارىخى 

تىىۈركىي خەلقىىلەردە تەنتەربىىىيە قەھرىمىىانلىقد جەڭگىلارلىىىق . تەركىبىىى قىسىىمى
تۈركىي خەلقلەر تەبىئەت بىلەن بولغان . ى بىلەن تەرەققىي قىلدۇرۇلغانئەنئەنىلىر

كۈرەشتە ھەم د شمەنلەر بىلەن بولغان ئۇرۇشتا  تەنتەربىيىنىڭ ر لىدىن ناھىايىتى 
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بالىالرنى كۈچلۈكدقورقمابد تەدبىرلى  قىلىپ يىتىشتۈر شتە . ياخشى پايدىالنغان
تەنتەربىىيە ھىۇنالرد كۆكتىۈركلەر ۋە  .تەنتەربىيىگە پەۋقۇلئاددە ئەھمىيەت بەرگەن

ئۇيغۇرالرنىڭ ھايىاتى ۋە ھەربىىي ئىشىالر ساھەسىىدە ئىنتىايىن مىۇھىم ر ل ئوينىاپ 
 .كەلگەن

قاتىىىارلىق تىىىۈركىي خەلقىىىلەر ئارىسىىىىدا ئەڭ قەدىمكىىىى –چەۋگەن ئۇيغىىىۇر 
دەۋىىىرلەردىن باشىىالپ ئوينالغىىان دقەدىمىىىي تەنىىھەركەت ئويىىۇن تۈرىنىىىڭ بىرسىىى 

ەنھەركىتى ئات ئۈستىدىكى تۈرلۈك ماھارەتلەرنى ئاشۇرىدىغان بىر چەۋگەن  توپ ت.
خىل ئەسكەرلى  تەربىيىسى بۇلۇپ دئۇيغۇر قاتارلىق تۈركىي خەلقلەردە تەنتەربىيە 

 .ھەركىتى تارىخىدا ناھايتى مۇھىم ئورۇن تۇتۇپ كەلگەن 
قارشى ئىككى سەپ ئوتتۇرسىدا دئات ئۈستىدە تىۇرۇپ ديەردىكىى  -ئۇ قارىمۇ

سىىۈر پ –نىدچەۋگەن تايىىاق ياردىمىىىدە قارشىىى  تەرەپ يۆلۈنىشىىىگە قىىوغالپ تىىوپ
بەزى )كىرگۈز دىغىىان لەربىرخىىىل ئىىات ئۈسىىتى( تۆشىىۈكۈگە)درەقىىىپ دەرۋازىسىىىغا 

 .تەنتەربىيە ھەركىتىدۇر( شاراىتالردا ئات مىنمەيمۇ ئوينۇلىدۇ
پولىىو ئوتتىىۇرا ئەسىىىردە  --تىىارىخىي يازمىالرغىىا ئاساسىىالنغانداد چەۋگەن 

بۇ دەۋرىدىكى چەۋگەن ئالما چوڭلىقىدىكى بىر تىوپ . ۋىزانتىيىلىكلەردىمۇ بولغان
لېكىن بۇ ئويۇن ۋىىزانتىيىگە . بولۇپد پاالق شەكلىدىكى تاياق ئارقىلىق ئوينىالتتى
 .ئىران ۋە ئاناد لۇ ئارقىلىق ئوتتۇرا ئاسىيادىن كەلگەن

ي ئىالىم دئۇبىۇل ئىران خەلقىنڭ ئۇلۇغ شائىرىد تارىخىىدگئوگىراپ د ھەربىى
 0104-989)يىىل  35ئۆزىنىڭ( 0134-924مىالدى)قاسىم بىننى ئىسھاق فىردەۋسى 

داسىتانىدا « شىاھنامە»مىىڭ قۇرلىۇق  031ۋاقىي سەرىپ قىلىپ يېزىىپ چىققىان ( 
بىىلەن ئىىران ( ئالىىپ ئەرتۇڭىا)ئافراسىىياپ -قەدىمكى تۇران خەلقىنىڭ پادىشاھى 

 .نىغانلىغىنى ھىكايە قىلىدۇسىياھۇشالرنڭ چۆگەن ئوي-پادىشاھى 
دا ئۆتكەن ئۇلۇق تىلشۇناب د ئىالىم ( 0303-851مىالدى)قاراخانىيالرخانلىقى 

-تىۈرك»نىاملىق ئەسىىرىدە « دىلانى لۇغەتىي تۈرك» بوۋىمىز مەھمۇد كاشغەرىي 
بىۇ قاپالنغىا . دەپ ئاتىالتتى( ئالىپ ئەرتۇڭا)ئۇيغۇرالرنىڭ ئۇلۇغ خاقانى ئافراسىياپ

ئوردۇكەنىىي دەپ -كاشىىىغەر<< 3«لىىۈكد بىاتۇر ئىىادەمد دىمەكتىۇر ئوخشىا   كۈچ
مەركەز دىىگەن بۇلىىدۇد ئۇنىىڭ ھاۋاسىىى -ئاتىلىىدۇد بىۇ خىان تۇرىىدىغان شىەھەر

دىمەكد .  دەپ كۆرسىتدۇ  2«ياخشى بولغىنى ئۈچۈن ئافراسىياپ شۇيەردە تۇرغان
 3-ەسىردىنئ -01توپتەنھەركىتىد مىالدىدىن بۇرۇنقى  -پاكىتقا قارىغاندادچەۋگەن

ئەسىرگىىە  بولغان ئارلىقتا تۇران خاقانى ئالىپ ئەر تۇڭىا دەۋرىلىردىمىۇ ئوينۇلىۇپ 
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شۇنىڭدىن باشالپ بۇ ئۇيۇن ئوتتۇرا ئاسيادىكى تۇركى قەۋىملەر ئارسىدا .كېلىنگەن
بىىايرىمىد ھەر تۇرلىىۇك بىىايرامالرداد (يېڭىىى يىىىلد باھىىار -كىۆك بىىايرىمى ) نەۋرۇز 

پالىيەتلىردەد شۇنداقال ھەربىي مەشىق سۈپىتدە ھەربىي ھەرتۇرلۇك كۆڭۇل ئېىىش 
الگىرالردىكىىىى قۇشىىىۇنالر ئارسىىىىىدادخان ئوردىسىىىىدا دكەڭ خەلىىىق ئارىسىىىىدىمۇ 

 .ئەسىرلەردىن بۇيان داۋاملىشىپ كەلگەن
بۇنىڭىىدىن قارىغانىىىداد ئۇيغىىىۇرالدا چەۋگەن تىىىوپ ئوينىىىا  تىىىارىخى يازمىىىا 

يىلىدىن ئىارتۇق تارىخقىا -2111ىسىاق خاتىرلەردە تىلغا ئېلىنغاندىن باشالپ ھېسابل
ئەمدى تارىخقا يېزىلمىغان دەۋىرلەردەچۇ؟ بۇنىڭدىن قارىغاندا چەۋگەن توپ .ئىگە 

تەخمىىنەن  .تەنتەربىيە ھەرىكىتى تارىخى ناھايتى قەدىمكى زامانالردىن باشىالنغان
 ئاسىيا يايالقلىرىىداد( يىل ئىلگىرى 4111بۇنىڭدىن ) يىل بۇرۇن  3111مىالدىدىن 

قارشىى  -قىارمۇ ئەڭ دەسلەپ چارۋىىىالرنىڭ ئىككى سەپ ئاتلىق قۇشۇن بۇلىۇپد
بىىارا  ھەربىىىي  -يۆلۈنۈشىىتە تىىوپ تالىشىىىپ ئوينىشىىىدىن تەرەققىىىي قىلىىىپ بىىارا

 .شەكلىنى ئالغان -قوشۇنالردا ھەربىي تەنھەرىكەت تۈرى
ئۇيغىۇرالردا بىۇ تەنھەرىىكەت تىۈرى مىالدىىدىن نەچىىە  كۆكتۈركلەرد ھونالرد

بىىۇ ھەقىتە ئۇيغىىۇر خەلقىنىىڭ قەدىمقىىى ») سىىر ئىلگىىرىال ئوينۇلىىۇپ كېلىىنگەنئە
ناملىق ماقالەمدە تەپسىلى توختىلىپ ئۆتكەندشۇڭا بۇ « چەۋگەن توپ تەنھەركىتى

يەردە تەكىرارالپ ئولتۇرمىايد د سىتالرنىڭ كوڭىۈل ئىارامىنى ئىويالپد تەپسىىالتىنى 
 (.ئاپتۇردىن-يازمىدىم

ولوگىيە خىىادىملىرى تۇرپىان ئاسىتانە قەدىمكىىى يىلىى شىىنجاڭ ئىارخىئ-0939
ئەسىىرگە مەنسىۇپ بولغىىان چەۋگەن -3ئەسىىىردىن -5قەۋرىسىتانلىقىدىن مىىالدى 

 .توپىىنىڭ اليدىن ياسالغان رەڭلى  ھەيكىلى تاپقان
بىۇ چەۋگەن توپىىنىىڭ اليىدىن ياسىالغان رەڭلىى  ھەيكىلىنىىڭ  ئىۇزۇنلىقى 

ن توپىىنىڭ ئات ئۈستىدە ئولتۇرۇپ توپ چەۋگە-سانتېمىتىر بۇلۇپد بىر دەغنەك23
ئۇ بېشىغا د پپاد ئۈستىگە تامبال . قوغالۋاتقاند ھەيلەتلىق قىياپىتى تەسلىرلەنگەن

ۋە تىىوند پۇتىغىىا ئۈتىىۈك كىىىيگەند يارىشىىىملىق بىىۇرۇت قويغىىان دئىككىىى كىىۆ زى 
يەردىكى توپقىا تىكىلىىپد ئىوڭ قۇلىىدا تىوپ كىالتىكى كۆتىۈر پ ئىاق ئاتقىا مىنىىپ 

تى چاققىىان د تەڭداشسىىىز قەيسىىەرلى  بىىلەند ئىىات چىىاپتۇرۇپ كېلىلاتقىىان ناھىايى
يىلىشىىىنجاڭ «  0985-‹‹شىنجاڭمىلليتەنتەربىيەسىىى››. )ھىىالىتى كۆرسىىۈتۈلگەن

 (.بەتكەقاراڭ  -63خەلق نەشرىياتى دئۇيغۇرچە نەشرى 
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مانا بۇالر قاڭقىل خىانلىقى يىاكى تىۈرك خىانلىقى دەۋىرىىدە تۇرپىان رايۇنىىدا 
ۇرالر ياكى تۈركلەرنىڭ دەغنەك توپ مۇسابىقىسى ئۆتكۈزگەنلىكىنى كۆرسىۈتۈپ ئۇيغ

 .بىرىدىغان دەللىلەردۇر
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دېىىگەن نىىام بىىىلەن تونۇلغىىان ۋە ئىىاتلىق << پولىىو>>چەۋگەن كىىۈنىمىزدە 

ئوينايىدىغان بىىر تەنتەربىىىيە تىۈرى بولىىۇپد بىۇ تارىختىا ئۇيغىىۇر قاتىارلىق تىىۈركىي 
توپ >> سۆزى << پولۇ>>چەۋگەن تىبەتىە   . ى ئىدىخەلقلەرنىڭ  مەشھۇر ئويون

بىۇ . دەپ ئىاتىالتتى<< تەپىۈك>>دېگەن مەنىدە كەلسىەد تىۈركىي تىلىدا تىوپ << 
( pulu)ئويۇننىڭ بۈگۈنكى ئاتىلىشىد تىبەت تىلىدىكى توپ مەنىسىدە كەلگەن پۇلۇ

>> ئىۇ  0.دىىيىلگەن«  Polo»سۆزىدىن ئېلىنغان بۇلىۇپد ئىاتلىق تىوپ ئوينىا   
نىىام بىىىلەن  ئېنگىلىزالرنىىىڭ ۋاستىسىىى بىىىلەن دۇنياغىىا -دىىىگەن ئاتىىاق << ولىىوپ
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 .تارقالغان
تىۈرك قاغىانلىقى ۋە  غەرىىپكە بولسىاد-چەۋگەن توپ تەنتەربىيە ھەرىكىتى   

 موغۇلد-قاراخانىيالر قاغانلىقى ئارقىلىق د تۈركد ئۇيغۇر قاغانلىقى
 

 
 

بىابۇرىيلەرد ياركەنىد سىەئىدىيە چاغاتاي خانلىقىد ئېلخانىيالر د تۆمىرىيلەرد 
خىىىانلىقى قىىىارا قويۇنلىىىۇق د ئىىىاق قويۇنلىىىۇقالر د كىىىۆلەمەنلەرد سىىىەلىۇقىيالر ۋە 

 .ئوسمانىيالر دەۋرىدە كەڭرى تارقىلىپ ئوينالغان
ھىندىستاندا بۇ دەغنەك تىوپ ئۇيىۇنىنى ئوينىا  بابۇرنىىڭ ئىوغلى ھۈمىايۇن 

 .دەۋرىدە كەڭ تار قالغان(0556  -0521)
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اھ ھىندىسىتاندا قۇرغىان يېڭىى دتلىتىنىى كىۈچەيتىش ئۈچىۈن ئوتتىۇرا بابۇرش
ئاسىىيادىن يىىالغۇز تۇغقىىانلىرى بىىىلەن مىۇھىم ئىىادەملىرىنى ئېلىىىپ بېىىرىش بىلەنىىال 

قىىىانۇن ۋە  -ئىىىۇ تىىۈركىي خەلقلەرنىىىىڭ ئەنىىئەنە ۋە تىىىۆرە. چەكلەنىىگەن ئەمەب
خشى كۆرىلىىدىغان پاكىستاندا ھېلىھەم ناھايىتى يا. تەنتەربىيىسىنىمۇ ئېلىپ بارغان

ئويىىۇنى بابۇرشىىاھنىڭ ئوتتىىۇرا ئاسىىىيادىن ئېلىىىپ بارغىىان تەنتەربىىىيە << پولىىو>>
 .تۈرلىرىدىن بىرى ئىدى  

كېيىنكىىى ۋاقىتالرغىىا كەلگەنىىدە ئېنگىلىىىزالر ھىندىسىىتاننى ئىشىىغال قىلغىىان 
ھىندىستاندا بابۇر تۈرك دتلىتى ھۈكۈم سۈرىلاتقان ۋاقىي بۇلۇپ ( 0364)مەزگىلىدە

يىلى  ھىندىستاندا بۇ ئويۇننى كۆر شكە باشىاليدۇد شىۇنىڭدىن -0861اقىتتا دبۇ ۋ
 -0830باشالپ ئېنگىلىزالر  تىۈركلەردىن چىۆگەن ئويىۇنىنى ئۆگۈنۈپدبىۇ ئويىۇننى 

يىلىىى ئىنگلىىىىز  -0833يىلىىى ئىىىۆز دتلىتىىى ئەنگىلىىىىيەگە ئاپىرىىىپ تارقىتىىىىدۇ د 
ىلەر ئارىسىدا تارقالغىان بىۇ ئېسىلزاد. قوشۇنىدىكى ئەسكەرلەر تەرىپىدىن ئوينالغان

ئۇيۇن كېيىن ئەنگىلىيە دئامرىكىالرغا تارقىلىپ دئولىمپى  تەنتەربىيە ئويۇنى تۈرى 
 4. سېپىگە قوشۇلىدۇ
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جامېس گىورد ن بېننېىي -يىلى ئارىكىلىق مەشھۇر تەۋەككۇلىى-0836يەنىد

(James Gordon Bennet دكېىىيىن كىشىىىلەر تەرپىىىدىن ئامرىكىىا چەۋگەن تىىوپ
چەۋگەن تىىوپ تەنھەركىتىىىى مەسىىتانىلىرىنى باشىىالپد ( ىلاسىىى دەپ ئاتالغىىانپىش

نىيوركقىىا قايتىىىپد ئامرىكىىا چەۋگەن تىىوپ جەمىيىتىنىىى قۇرغىىاند شىىۇنىڭ بىىىلەن 
يىىىل ئىىىىىدە چەۋگەن تىىوپ تەنھەركىتىىى پۈتىىۈن ئامرىكىغىىا كەڭىىرى  01قىسىىقىغىنا 

  .تارقالغان تەنتەربىيە ھەركىتى تۈرىنىڭ بىرسى بۇلۇپ قالغان
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شۇنىڭ بىلەن ئات ئۈستىدە تۇرۇپد يەردىكىى تىوپنى سىۈر پ قارشىى تەرەپ 
نامى بىلەن ئاتىلىىپ دۇنياغىا «  konno polo»  ددەرۋازىسىغا كىرگۈز   ياۋرۇپادا

 .تۇنۇلىدۇ
كۆك تۈرك قاغانلىقى ۋە  -شەرىققە بولسا دچەۋگەن توپ تەنتەربىيە ھەرىكىتى

) دە سۇيد تىاڭ خانىدانلىقى ( 841-553مىالدى)ئورخۇن ئۇيغۇر قاغانلىقى دەۋرى 
ۋە ئىىدىقۇت (0126-848)غا تارقالغاند گەنجۇ ئۇيغىۇر قاغىانلىقى دەۋرى ( جۇڭگو 

دە چەتئەللەر بىلەن مەدەنىيەت ئالماشتۇرۇ  ( 0269-848)ئۇيغۇر خانلىقى دەۋرى 
يۈەندمىىىڭ سۇاللىسىىىغىمۇ  -شىىەكلىدە شىىەرىقتەد قىتاندسىىوڭد جىىىند موڭغىىۇل

 .انتارقالغ
جەنىىۇبىي سىىۇڭ سۇاللىسىىى دەۋرىىىدە دەغىىنەك تىىوپ ئويناشىىتىن ئىبىىارەت بىىۇ 
تەنتەربىيە  ھەرىكىتى ھەربىىي قۇشىۇنالردا ھەربىىي ئىشىالر تەنتەربىىيە ھەرىكىتىى 

 .تۈرى قاتارىداد مەشىق شەكلىدە قانات يايدۇرۇلغان 
نىڭ 刘克庄（)بۇھەقتە سۇڭ سۇاللىسىدە ئۆتكەن مەشھۇر شائىر ليۇكېجۇاڭ  

شىئېرىدا چەۋگەن تىوپ ئويناۋاتقىان  كۆر نىۈ  (闻笛)« ئاۋازىنى ئىاڭال نەي  »
 .تەسلىرلەنگەن
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(  陈元普)ۇيەنە جەنىۇبىي سىۇڭ سۇاللىسىىدە ئىىۆتكەن شىائىر چىىن يىۈەن پىى
( 击口号戏陈统制)《 توپ ئوينا  چاقىرىقى ۋە توپ ئويناشنى تىزگىنلە 》يازغان

دىىىىگەن شىىىئېرىداد دەل ھەربىىىىي الگېىىىردا دەغىىىنەك تىىىوپ ئوينىىىا  ھەرىكىتىىىى 
يىلى ئۆتكەن بولۇپ بۇنىڭىدىن  قارىغانىدا -0300چىن يۈەن پۇ  5. تەسلىرلەنگەن

بىي سۇڭ سۇاللىسىىغىىە ھەربىي گازارمىالردا دەغنەك  توپ  ئوينا  ھەركىتى جەنۇ
 .مەۋجۇت بولۇپ كەلگەن

قەبىرە تېشىىىغا يازغىىان (李存)يىۈەن سۇاللىسىىىدىكى نەزىريىىىسىى لىىى سىىۈن 
دا جەنۇبىي سۇڭ سۇاللىسىىدىكى ئىاق سىۆڭەك ۋۇتىيەنىىىڭ ‹‹ئۆمۈر باياننامىسى»
(吴天成 ) دەغىنەك -كىىىكىدىن ئەركىن چوڭ بولغان دئىات مىنىىپ چەۋگەن»نى

 6.ەپ تەسلىرلىگەند« توپ ئويناشقا ماھىر
نەچىىىە ياشىىقا كىرگەنىىدە  31يىلىىى توغۇلغىىان بولىىۇپ د-0354ۋۇتىيەنىىىىڭ 

ئونىىىڭ كىىىى  ۋاقتىىى دەل جەنىۇبى سىىوڭ . جەنىۇبى سىوڭ سۇاللىسىىى يوقالغىان 
سواللىسىنىڭ ئاخىرقى يىللىرى بولىۇپ دبۇنۇڭىدىن قارىغانىدا د شىۇنداق دىيىشىكە 

كىتى ھەربىي الگىرالردا مەۋجۇت بولۇدىكى دجەنۇبى سوڭ يوقالغىىە ئات تۇپى ھەر
 .بولۇپال قالماستىند بەلكى ئەمەلدارالر دخەلق ئارىسغىمۇ كەڭ تارقالغان

مۇڭغۇلالر دەۋىردە چەۋگەن توپ تەنھەركىتى  موڭغىۇلالر ۋە ئوتتىۇرا جۇڭگىۇ 
خەلقلىىىرى ئارىسىىىغا تېخىمىىۇ كەڭ تارقالغىىاندھەممە كىشىىى ھەۋەب قىلىىىىدىغان 

 .تەنھەرىكەتكە ئايالنغان
جەنۇبىي سىوڭ ( يىلى-0330مىالدى )يىلى -04جەنۇبى سوڭ لىز ڭ جادىڭ 

نىى خېبىيىدىكى مۇڭغىۇل قوشىۇنى تۇرۇشىلۇق ( 珙 赵)سۇاللىسى ۋەزىر جيىاۋگۇڭ 
ئۇ جەنۇپقا قايتىپ كەلگەندىن كېيىند . سۆھبەتلىشىشكە ئەۋەتكەن(شىمالغا)جايغا 

دئۇنىڭ  بۇ  نى يازغان( 蒙鞑备录)‹‹ تاتار خاتىرسى–موڭغۇل ››مەشھۇر ئەسەر 
ئەسىىرى ئەڭ دەسىىلەپتىكى مۇڭغىۇل تىىارىخىنى تەتقىىىق قېلىشىتا ناھىىايىتى يىىۇقىرى 

ئادەم دەسلەپتە  34مۇڭغۇالر : قىمەتكە ئىگە ئەسەر بۇلۇپ دئۇنۇڭدا كۆرسىتىلىشىىە 
توپ ئويناپ . بۇنىڭغاجاۋگۇڭ كەلمىگەن . چەۋگەن توپ ئويۇنى ئوينىغان-دەغنەك

بۈگىۈن تىوپ ئوينىا  » .ىىپ جىاۋگۇڭنى چاقىرتقىانبولغاندىن كېيىن ئىادەم ئەۋەت
: مۇسابىقىسىى ئۆتكۈز لگەنىدە سىىز نىىمە ئۈچىۈن كەلمىىدىڭىز؟ جىاۋگوڭ جاۋابىىدا 

سىىز بىزنىىڭ »پادشاھ يەنە. ئالىيلىرنىڭ يول يۇرۇقى بولمىغانىا كەلمىدۇق دېگەن
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 دتلىتىمىزگە كەلگەن ئىكەنسىزدبىز بىىر ئائىلىنىىڭ كىشىلىرى ئەمەسىمۇ؟ بىىز ئىاۋال
چىىاقىرتىش . يىغىلىىىپ تىىوپ ئوينىسىىاق دئوۋغىىا چىقسىىاقد كەلسىىىڭىز بولىىىلىردۇ

 .‹‹دددەپ ئېيتىقان....ھاجەتسىز 
پادشىاھ چىڭگىزخىان بولماسىتىند بەلكىى  -بۇ يەردە دىيىلگەن دتلەت باشى

مۇڭغۇلالر زىياپەت . ئىدى( 木华黎 Muqali)مۇقالى-مۇڭغۇل قوشۇنى سەركەردىسى
مۇقىالى . ى ئەڭ چوڭ شەرەپلى  ئىش دەپ بىلەتتىبىلەن ئوۋ قىلىشنى تۇرمۇشتىك

سەركەردە دەغنەك تىوپ ئوينىا  بىىلەن ئىككىى تەرەپ ئوتتۇرسىىدىكى رىقىابەتنى 
چەۋگەن تىىوپ ，بۇنۇڭىىدىن قارىغانىىدا. ئىلگىىىرى سىىۈرگىلى بۇلىىدۇ دەپ قىىارايتى 

يەنە جەنىۇبى سىوڭ . تەنھەركىتى موڭغۇل خەلقى ئارىسىدا كەڭ كۆلەمدە تارقالغىان
ى ئەلىىسى جاۋگوڭ دەغنەك توپ ئويناشنى ياخشى بىلىدىغان كىشى بۇلۇپ سواللىس

 .دىگەن « ئات ئىشلىتىشنى بىلمىگەن ئادەم دئويۇنغىمۇ قىزىقمايدىغان ئادەم؟»ئۇد
ئەسىىرنىڭ دەسىىلەپكى -13(«蒙鞑备录»)‹‹تاتىار خاتىرسىى–موڭغىۇل ››

شالر قانىداق ئۇنۇڭدىن كېيىن قوبالي دەۋىردە ئى. مەزگىلدىكى ئىشالر خاتىرلەنگەن
يەنە  يۈەن سواللىسىدىكى . بولغان؟ يۈەن سواللىسنىڭ ئاخىرقى مەزگىلدە يىزىلغان

›› )« 析津志»خىىان ئوردىسىىىدىكى كىشىىىلەر تەسىىلىلەنگەن يەرلىىى  تەزكىىىرە 
خىىان ئوردىسىىىدا دەغىىنەك تىىوپ : دە  كۆرسۈتۈلىشىىىىە(‹‹شىىىجىن تەزكىرسىىى 

بۈلىىىىۈنگەن مۇڭغىىىىۇل  مۇسابىقىسىىىىى ئۆتكۈز لىىىىۈپال قالماسىىىىتىن دچەت جايالرغىىىىا
ئاقسۆڭەكلىرى مۇھىم بايرام كۈنلەردە چەۋگەن توپ تەنھەركىتى بەسلىشىش ئويۇنى 

( 西华门)كىۈنى شىىىخۇامىن -9ئاينىىڭ -9كىۈنىد-5ئاينىىڭ -5ئۇالرد. ئوينايتتى
بىازارالرداد -دىكى ھەرقايسىى جىايالردا دتۈمەندمىىڭ ئىائىلە ئولتۇراقالشىقان كوچىا

كىشىلەر . ركىتى مۇسابىقىسى كەڭرى ئەۋىج ئالغانمەھەلىلەردە چەۋگەن توپ تەنھە
 دەغنەكد ئات تىوپ قاتىارلىق كېرەكلىى  نەرسىىلەرنى تەييىارالپد-چەۋگەن，ئات

چەۋگەن تىىوپ مەيىىدانىغا چۈشۈشىىكە تەييارالنغىىاند ئەتىىراپ ئىىادەملەر بىىىلەن لىىىق 
ۋىرلىرىگە ئوخشا د چوڭىيىاڭ ةن سۇاللىسىد  لىياۋد جىن دةيەنەد يۈ.....تولغان
رىمى بىىىلەن تىىاۋۇز چاغىنىىىدا چەۋگەن تىىوپ مۇسابىقىسىىى ھەمىىمە جىىىايالردا بىىاي

 3. ئۆتكۈز لگەن
نىڭ نەۋرىسىى ( 朱元璋)مىڭ سۇاللىسنىڭ دەسلەپكى مەزگىلدە جۇيۇەنجاڭ 

<< سىىىۆز 011يىىۈەن ئوردۇسىىىدىكى >> توغرۇلىىىۇق( 王 宪 朱)جوشىىىيەن ۋاڭ
（«元官词百首»） يۈەن ئوردىسىدىكى ئەمەلىىي ئىشىالر» ناملىق خاتىرەنىڭ» 
(«元官中实事» ) بۆلىكىىىىدە  جوشىىىىيەن ۋاڭ نىىىىڭ ئوردىىىىدا دەغىىىنەك تىىىوپ
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 .ئوينىغانلىقى تەسلېرلەنگەن
جىن ». لىياۋدجىن سۇاللىسدىمۇ ئات توپ مۇسابىقىسى ھەركىتى ئۆتكۈز لگەن

دا يېزىلىشىىىىەدئوردا ئەمەلىىدارلىرىد موڭغىىۇل ئاقسىىۈڭەكلىرى ۋە خەنىىزۇ « تىارىخى
ا  مۇسابىقىسىىى پائىىالىيىتىگە  قىزىقىىىپ ئەمەلىىدارالرمۇ ئىىاتلىق چەۋگەن تىىوپ ئوينىى

 8.  قاتناشقان 
يەنە بىىر قاتىار شىىېئرد . يەنە ئوقيا ئېتىش قاتىارلىقالر پائىالىيەتلەرمۇ بولغىان

ئەسەرلەردىمۇ مىڭ سۇاللىسنىڭ باشلىردىمۇ دەغنەك توپ مۇسابىقە پائالىيىتى ئېلىپ 
 .بېرىلغانلىقى يېزىلغان

) يغىۇر قاغىانلىقىد دەۋرىىدە ئىات تىوپى دىمەكد تۈرك قاغانلىقىد ئورخۇن ئۇ
تىىوپ تەنتەربىىىيە ھەرىكىتىىى چەتىىئەللەر بىىىلەن مەدەنىىىيەت ( چەۋگەن–دەغىىنەك

كېيىن گەنجۇ ئۇيغۇر قاغانلقىد . ئالماشتۇرۇ  شەكلىدە تاڭ خاندانلىقىغا تارقالغان
يۈەند -ئىدىقۇت ئۇيغۇر قاغانلىقى دەۋرىدە داۋاملىق قىتاند سوڭد جىن د موڭغۇل

 .اللىسىغىمۇ تارقالغانمىڭ سۇ
 

 :ئىزاھاتالر

 
http://www.zakkum.net/genel-kultur1 

يىلىىى  -0984تىىومد-2<< دىىىلانىي لۇغەتىىىي تىىۈرك>>:مەھمىىۇد كاشىىىغەرى3
 .بەتكە قاراڭ-513 ئۇيغۇرچە نەشرىد

يىلىىى  -0980تىىومد-0<< دىىىلانىي لۇغەتىىىي تىىۈرك>>:مەھمىۇد كاشىىىغەرى 2
 .بەتكە قاراڭ-443ئۇيغۇرچە نەشرىد

http://www.superbilgiler.com/polo-nedir4 
5  «渔墅类稿卷八   » 
6《吴君才甫墓铭》 卷二十四《俟庵集》 
 («ۋۇجۈن سەي قەۋرە تېشى»جىلىد - 34«راھىپ چى خاتىرسى»)
قايتىىىدىن رەتىىلەپد تىىۈزەپ چىققىىان  » بېيجىىىڭ كىتىىاپ كۆرگىىۈ خانىسىىى  3

- 312.بېيجىڭ نەشرىياتى نەشىر قىلغان( «析津志 佚辑)<< شىجۈن تەزكىرسى
 .بەتلەر-314د

 (سەككىز ئەخالق تەزكىرسى)جىلىد -205«جىن تارىخى»  8
礼志八» 卷三十五金史» 
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 ئاپتۇر ئاقسۇ مائارىپ ئىنىستىتوتى تارىخ ئوقۇتقۇچىسىدد تسېني  
 

يىللىىق -3103" ئاقسۇ مائارىپ ئىنىسىتىتوتى ئېلىمىىي ژ رنىلىى"مەزكۇر ماقالە 
 .ساندا ئىالن قىلىنغان-03
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 ئۇيغۇرالردا نەۋرۇزنىڭ كېلىپ چىقىشى ۋە

 نەۋرۇز ئەنئەنىلىرى 

 
 (ئاقسۇ مائارىپ ئىنىستىتوتى دوتسېنتتى)خوجا نىياز 

 
چىقىشىغا  كېلىپ يېڭى يىل بايرىمىنىڭ–بۇ ماقالىدە نەۋرۇز: قىسقىىە مەزمۇنى

يېڭىىى يىىىل بايرىمىنىىىىڭ  –تىىارىخىي پىىاكىتالر ئوتتۇرغىىا قۇيۇلىىۇپد نەۋرۇزدائىىىر 
د ئۇيغۇر قاتارلىق تۈركىي مىللەتلەرنىىڭ مىللىىي بىايرىمى (ئۇنغۇر)ھۇن  نئەسلىدى

يېڭى  –د نەۋرۇزئاسىياغا تارقالغانلىقى-تۈركى قەۋىملەر ئارقىلىق ياۋرۇ ئىكەنلىكىد
 قىسقىىە تۇنۇشىتۇرۇلۇپد تۈركمەدەنيىتىدىكى  ئەنئەنىلىرى-ئۇيغۇر يىلبايرىمىنىڭ

كۆرسىۈتۈپ  ئەھمىيەتلىى  تەرەپلىىرى يېڭى يىىل بىايرىمىنى ئۆتكۈز شىنىڭ–نەۋرۇز
 .بېرىلىدۇ
 

 ئەنئەنە يىل بايرىمىد  يېڭى –نەۋرۇز دتۈركلەر-ئۇيغۇر: ئاچقۇچلۇق سۆز
 
 

 نەرۇزنىڭ كېلىپ چىقىشى ۋە تارقىلىشى .0

 
–ئىىادەت دئىىامىلالر مىللەتلەرنىىى مىلىىلەت قىلىىىپ تۇتىىۇپ تۇرغىىان مەنىىىلىي  

ئامىللىرىىدۇرد بىىر مىللەتنىى تۇتىۇپ مېراسىلىرى ۋە باشقا مەدەنىيەت  ئەنەنىلىرىد
مىىۈمكىن قىلغىىان تىىۈرك مەدەنىىىيەت  ئىىۇنى ياشىىناتقاند داۋامالشتۇرۇشىىقا تۇرغىىاند

تىۈرك خەلقلىىرى تىارىختىن  .بايرىمىىدۇر( يىىل يېڭىى) ئۈلگۈلىرىدىن بىرسى نەۋرۇز
بەزى ئۈنۈملىىىۈك  دىنىىىىي ھايىىىاتتىكى ي ۋەئىجتىمىىىائ بۈگىىىۈنكى كىىىۈنىمىزگە قەدەر

( يېڭى يىل)نەۋرۇز –بىرى بۇالرنىڭ.بايرام دەپ قۇتلۇقالپ كەلگەن ۋاقىتلەقەلەرنى
 .بايرام كۈنىدۇر

كىۈن يەنىى يېڭىى  رۇز يېڭىد نەۋ ئەسلىدە پارسىە سۆز بولۇپد" نەۋرۇز ››
. دېگەن مەنىلەرنى بىلد رىدۇ" يېڭى يىل كۈنى" د " تۇنجى باھار كۈنى " " كۈند 
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ئاينىىڭ -2ەلقلەرگە ئوخشا  ھەريىلىى خ ئۇيغۇرالردا نەۋرۇز بايرىمى باشقا تۈركىي
. قۇتلۇقلىنىدۇ يېڭى يىل بايرىمى دەپ ايرامئۇيغۇرالردا بۇب .كۈنى قۇتلۇقلىنىدۇ-30

نەۋرۇز مىالدىيە كالىندارى بۇينىە كىېىە بىىلەن كۈنىد زنىڭ تەڭلىشىىدىغان مىارت 
 .كۈنىگىىەبولىدۇ-32كۈنىدىن-30ئېيىنىڭ 

مەدەنيىتىىىى مىراسىىىىغا  نيىىىايىلىىىى دۇ-3119يېڭىىىى يىىىىل بىىىايرىمى –نەۋرۇز
خەلىقئىىارا نەۋرۇز بىىايرىنى قىلىىىپ يىلىىدىن باشىىالپ -3101 دبولسىىا كىرگىىۈز لگەن
 .بەلگىلەندى

نەۋرۇز  پائىىالىيىتى ھەرقايسىىى دتلەت ۋە رايىىۇنالردادمىللەتلەردە  ھەرخىىىىل 
تىىۈركىي خەلقىىلەردە  بىىۇ دىنىىىي بىىايرام . ئاتاشىىالر بىىىلەن  قۇتلۇقالنغىىان–ئىسىىىم 

بىىر قۇتۇلىۇ  بىايرىمىد باھىار بىايرىمى  بىر تەبىئەت بايرىمىد اقدكۆپر بۇلۇشتىن
 .   بۇلۇپ داۋاملىشىپ كەلگەن

ئەڭ قەدىمقى تۈركىي خەلق بىايرامى بولغىان نەۋرۇز تىۈركىي خەلقىلەردە ئەڭ 
 .دەسلەپ بارلىققا كەلگەن

قانىە مىڭ يىلالردىن بېرى تۈرك قەۋىملىرى ئارىسىدا قۇتلۇقلىنىپ  نەۋرۇز بىر
تەرەپىىدىنمۇ  ( ئۇنغىۇر)ئەسىىردە ھىۇنالر -8بايرام مىالدىدىن بۇرۇنقى  بۇ. نكەلگە

قۇتلۇقالنغاند شۇنىڭدىن كېيىنكى يىلالردا  پۈتۈن تۈرك قەۋىملىرى تەرىپىدىن ئەڭ 
 .بۈيۈك بايرام دەپ ئالقىشلىنىپ كەلگەن

 (http://www.turksolu.com.tr/78/adiguzel78.htmتۈرك بايرامى نەۋرۇز ) 
ىىالرنىىىڭ تەتقىقاتىغىىا قارىغانىىدا دنەۋرۇز  نىىامى بىىىلەن قۇتلۇقللىنىىىپ تارىخ

دئورخىۇن ئەتراپلىرىىدىن ئالتىاي تىىاغلىرى (ئاناسىاي)كەلىگەن بىۇ  بايرامديەنىسىەي 
الرنىڭ ياۋرۇپاغا يۈر   قىلىشى بىلەن  ماجارىسىتان ( ئۇنغۇر)ئەتراپلىرىدىن  ھۇن 

-8مىىىالدى . ئاسىىىياغا تارقالغىىان–د بالقانغىىاد ۋە يىىاۋرۇ (ھىىۇنگىرىيە -ۋېنگىىىرىيە)
ئەسىىىردىن باشىىالپ   ھازارالرنىىىڭ جەنۇبىىىدىن ئاناد لۇغىىا ۋە مىسسىىىىپوتامىيەگە 

تۈركلەرنىىڭ بىۇ يېڭىى .مىسىر نەۋرۇزنى يىلباشى دەپ مۇقىمالشتۇرغان . تارقالغان 
يىىىل بىىايرىمى دئىرانلىقالرتەرىپىىىدىن  تىىۈركلەردىن قۇبىىۇل قىلىىىپ نەۋرۇز   دەپ 

ئىسالمىيەتتىن . ئىران ئارقىلىق ئەرەپلەرگىمۇ تارقالغان.پ قوللۇنىلغانتەرجىمە قىلى
كېىىىيىن  ئابباسىىىالر دەۋرىىىىدە  نەۋرۇز بىىىايرىمى دەپ قۇتلىىىۇقال  داۋام قىلغىىىان 

بىىۇ ئەنىىئەنە داۋامالشىىتۇرۇلغان (  ئوسىىمانتۈركلىرى)دسىىالجۇقىالردا  د ئوسىىماننىي 
ولسىىمۇ  لىېكىن دكىۆپلىگەن ھەرقايسى جايالردا نەۋرۇزنى قۇتلىۇقال  پەرىقلىىق ب.

ئورتاق تەرەپلەرنىڭ بىرسىى نەۋرۇز ئوتىىدۇرد قەدىمقىى .ئورتاق تەرەپلەرمۇ بولماقتا
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 .تۈركلەدە ئوت بەخىي دەپقارىلىدۇ 
تىىۈركى خەلقلەرنىىىڭ  مىللىىىي بىىايرىمى بولغىىان نەۋرۇز  ئاتىىالىرىمىز بولغىىان 

تاتىىاردئۆزبەگ  ھىىونالردىن باشىىلىنىپ د كۆكتىىۈرك  دئۇيغىىۇر د تىىۈركمەن دقىرغىىىزد
دقازاق قاتارلىق  تۈرك قەۋىملەرئارىسىدا تارىخ بۇيىنىە  يېڭى يىلنىىڭ باشىالنغىنى 

 .بۈگۈنگىىە داۋام قىلىپ كەلمەكتە . بۇلۇپ قۇتلۇقالنغان 
ۋە ‹‹ تارىخىي خىاتىرلەر››جوڭگۇنىڭ قەدىمقى تارىخى ماتىرياللىرى بولغان

ئاساسىىالنغاندا د ھىىونالردا   دىكىىى مەلۇماتالرغىىا‹‹ھىىونالر تەزكىرسىىى.خەننىىامە››
تەڭرىقىۇت زامانىسىىدىن بېىرى ( بىاتۇر-مەتە)ئەسىردە مودۇن -2مىالدىدىن بۇرنقى

مارتتىا  تۈرلىۈك يىمەكلەرنىى -30ھىۇنالر .  تۈركلەردە باھاربايرىمى  ئۆتكىۈز لگەن 
چىارۋىلىرى –ئەجداتلىرىنى ئەسلىشىپد مىال –ھازىرالپ د يايالقالردايىغىلىپ دئاتا 

انلىرى ئېنىقالپدتەبىئەتدزىمىنغىىا دتەڭىىرىگە ئاتىىاپ مىىال چىىارۋىالرنى دنۇپىىۇب سىى
سۇيۇپ ددا  قازانالرنى ئېسىپدمۇزىكا سادالىرى ئىىىدە نەغمە ناۋادتۈرلى  كۆڭۈل 

يېقىلىىىپ د ‹‹ نەۋرۇز ئىىوتى›› . ئىىېىىشد تەنىىھەركەت پائىىالىيەتلىرىنىئۆتكۈزگەن
چۈنكى تۈرك مەدەنيىتىىدە ئۇنىڭ ئۈستىدىن ئاتالپ ئۆتكەند سۇدىنئاتالپ ئۆتكەند

بەرىكەتدھايىاتلىقد تىىرىلىش جەم بۇلىىدۇ -دامولھۇسىۇل‹‹ سۇ››ۋە‹‹ ئوت››
نىىىىڭ باشلىنىشىىىىغا ‹‹ يېڭىىىى كىىىۈن››ئىسىىىالمىيەتتىنئىلگىرى . دەپ قارالغىىىان

 .باغلىنىشلىق  ئىشالر  ھازىرمۇ ئۇچرايدۇ
كۈنى بۇلۇپ -30ئاينىڭ -2تۈركلەرنىڭ ئېرگېنېكۈن دىن چىقىش كۈنى (  0 

 .دەپ قۇتلۇقالپ كەلمەكتە‹‹  قۇتۇلۇ  بايرىمى››دتۈرك  خەلقلەرى بۇ كۈننى 
دا  كىېىە (كالىنىدارى)ئون ئىككىى ھىايلانلىق قەدىمقىى تىۈرك  تەقىلىمى (  3

كىىۈنى بۇلىىۇپد -30ئاينىىىڭ -2بىىىلەن كۈنىىد زنىڭ  تەڭلەشىىكەن كىىۈنى دەل  
قال  ئېلىىپ قۇتلىۇئېتىراپ قىلىنىماقتىاد بىۇ كۈنىدە يېڭىيىىل  دەپ‹‹ يىلباشى››

 .بېرىلماقتا
قىىىىش مەۋسىىىۈمىنىڭ ئاخىرلىشىىىىپد باھارنىڭباشىىىالنغانلىغىدتەبىئەتنىڭ ( 2

مارتتا بۇلۇپد تۈركىي خەلقلەرقىشالقالردىن يايالقالرغا كۈچۈشكە  -30جانالنغانلىقى 
بۇلۇپ  چوڭ ۋە كەڭ كۆلەمدە قۇتلۇقال  ‹‹ باھار بايرىمى ››باشاليدۇ دبۇ كۈن 
 .ئېلىپ بېرىلىدۇ 

كالېنىىدارى بىىويىىە قىىىش ( كىىۈن)بىىايرام قەدىمىىدىن باشىىالپ شەمسىىىيە  بىىۇ
( كىىۈنى  - 30ئاينىىىڭ  - 2ھەر يىلىىى ) ئاخىرلىشىىپ د باھارنىڭباشىىلىنىش كىىۈنى 

 .يەنى كۈن بىلەن تۈن تەڭلەشكەن با  باھارنىڭ بىرىنىى كۈنى ئۆتكۈز لىدۇ 
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انلىقى بايرىمىنىىىڭ قاچانىىدىن باشىىالنغ‹‹ نەۋرۇز ››ئۇيغىىۇرالر ئارىسىىىدا" 
بىىايرىمى ' نەۋرۇز'لىىېكىن. ھەققىىىدە ئىشىىەنىلى  ماتېرىيالالرغىىا ئىىىگە ئەمەسىىمىز 

' نەۋرۇز'رىىىلايەتلەرگە ئاساسىىالنغانداد  -ھەققىىىدىكى كىىۆپلىگەن گىىۈزەل ئەپسىىانە 
بايرىمىنىڭ پەيدا بولۇشى ئۇيغۇرالرنىڭ ئىسالم دىنىغىا ئېتىقىاد قىلىشىتىن بىۇرۇىقى 

 -ئۇيغۇرئىىۆرپ >" ) بىىىلەن مۇناسىىىلەتلى  كىىۆك تەڭىىرىگە چوقۇنغىىان دەۋرلىىىرى 
 بەزى تەتقىقىاتىىالر تىارىخىي مەنىبەلەرگەبولىۇپد  (ناملىق كىتابتىن < ئادەتلىرى 

" يىلىىدىن ئاشىىقان  4111نەۋرۇزنىىىڭ كېلىىىپ چىققىنىغىىا " ئاساسىىلىنىپ تىىۇرۇپ 
 نەۋرۇز بىايرىمى ۋە ئۇنىىڭ تىارىخىي قىاتلىمى" ئابدىشىۈكۈر مۇھەممەتئىمىننىىڭ )

 .دېگەننى ئوتتۇرىغا قويۇشىدۇ ( ناملىق ماقالىسى " دا توغرىسى
نوقۇل تەبىئەت بايرىمىال ئەمەب د ئۇ خېلى ئۇزاق بىر زامىان  ---نەۋرۇز " 

بىۇ . قۇياشقا د ئوتقا ۋە يورۇقلۇققا بولغان دىنىي ئېتىقاد تۈسىنىمۇ ئېلىىپ كەلىدى 
ىقىى شىەكلىدە ۋە زارا ئاسرىزمدىن ئىلگىرى قۇياشقا چوقۇنۇ  د تەبىىئەت ئىالھىىل

زارائاسترىزمدىن كېيىنكى ئاخرۇمازداغا سېغىنىش د دىنىي ئىالھىيەتىىلى  شەكلىدە 
" ئابدىشىىىىۈكۈر مىىىىۇھەممەتئىمىن " )ئىككىىىىى باسىىىىقۇچنى بېشىىىىىدىن ئۆتكىىىىۈزدى 

نەۋرۇزنىىڭ ( . ماقالىسىى " نەۋرۇزبايرىمى ۋە ئۇنىڭ تىارىخىي قىاتلىمى توغرىسىىدا 
ەققىدە كۆپلىگەن ئاستر نۇمالر د جۈملىدىن ئەبىۇر قايسى كۈنى باشلىنىدىغانلىقى ھ

 بۇرجىىىىىدا( ھەمەل" )قىىىىوزى"قاتىىىىارلىقالر .... رەيھىىىىانبىر نى د ئىىىىۆمەر ھەييىىىىام 
 ھەتتىىا زارا ئاسىىترىزىمنىڭ مىىۇقەددەب. " باشىىلىنىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغىىا قويىىىدۇ 

دەپ " دىمىىۇ نەۋرۇزنىىى قىىوزى بىىۇرجى بىىىلەن باشىىلىنىدۇ ‹‹ئاۋېتسىىا ›› كىتىابى 
مىالدىىىدىن ‹‹ ئاۋېتسىىا ›› زارا ئاسىىترىزىمنىڭ مىىۇقەددەب كىتىىابى . زىلغىىانيې

 .ئەسىردە يېزىلغان-01بۇرۇنقى
ئىسىىالمىيەتتىن بىىۇرۇن كىىۆك تەڭىىرىگە تېلىنغىىان ئۇيغىىۇرالر  ئاسىىماندىكى  

بەخىىي  -دئاتلىق يۇلتۇزغا ئىنسىانالرغا قىۇت‹ئاق قۇزا››يۇلتۇزالرغا ئىسىم قۇيۇپ 
ئاينىنىىڭ تىۇنجى كىۈنىنى يېڭىى ‹‹ئاق قىوزا››غان ۋە بەرگۈچى ئىالھ دەپ تېلىن

-2ھىىازىرقى مىالدىيەكالىنىىدارى بىىويىنىە )دەپ قۇتلۇقالشىىقاندبۇ( نەۋرۇز )كىىۈن 
 (.كۈنىدۇر-30ئاينىڭ 

ئەنىىئەنە دقائىىىدە ئورتىىا -ھازىرغىىا قەدەر تىىۈركىي خەلقىىلەردە بۇخىىىل ئىىادەت
رىسىىىىدىمۇ  ئىىىۆز ئاسىىىىيادىن بالقانغىىىا ھەتتىىىاكى ئامرىكىىىىدىكى قىزىىىىل دەرلىلەرئا

كىۈنىگىىە -32كۈنىىدىن  - 30ئاينىڭ-2ھەر يىلى يەنە .ئىپادىسىنى كۆرسەتمەكتە
دېىىىگەن ئاالھىىىىدە تامىىىاق ‹‹ كۆجىىىۆ››بىىىۇ كۇنىىىدە  .بىىىۇ كىىىۈن قۇتلۇقلىنىىىىدۇ
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مازارلىق زىياپىتى ئېلىپ بېرىلىىدۇ دزىيىاپەتتە دھىاللا دپولىو ۋە تىۈرلى .تەييارلىنىدۇ
نىپد تۈرلى تەنھەرىكەت پائالىيەتلىرىدئەل نەغمە تاماق تارتىلىدۇدناغرا دسۇرنايىېلى

 .ئويۇنلىرى ئۆتكۈز لىدۇ
چۇۋاشىالرد ئارىسىدادخىرىسىتىيان بولغىان  بۈگۈنگە قەدەر دتۈرك قەۋىملىىرى

بىۇ بىايرامنى  بۇددىس بولغان تىۇۋاالر ۋە مۇسىۇلمان بولغىان قىرغىىز دئىازەرىيلەرمۇ
سىا ئىدىدخىرىسىتىيان دىنىغىا ئىالەۋى بىايرىمى بول–شىىئە ئەگەر ئىۇ. قۇتلۇقاليدۇ 

ئېىقات قىلىدىغان تۈرك  قەۋىملىرى قۇتلۇقلىماب ئىدىد بۇددىس تۈركلەرنىڭ بىۇ 
بىىۇ بايرامنىىىڭ دىنىىىي سىىەۋەپتىن بولمىغىىانلىقىنى  بىىايرامنى بىلىىلە قۇتلىىۇقلىغىنى

 .ئۇچۇقالشتۇرىدۇ
ھايلان نامىدىكى مىۆچەل تەقىلىمنى  03تۈرك دۇنياسىدا  ئىسالمدىن ئىلگىرى 

لىناتتىد تۈركلەر ئىسالم دىنىنىى قوبىۇل قىلىىپ دبىۇ دىىن ئىىىىگە كىرگەنىدىن قول
 .قوللىنىشقا باشلىغان( كالىندارىنى)كېيىن دھىجىرىيە تەقلىمىنى

بەزى ئېتنىىى  د يېڭىىى يىىىل بىىايرىمى–يېقىنقىىى يىلالردىىىن بۇيىىاند نەۋرۇز 
. كتە قوللۇنىشىنى ئسىتىمەقىلىىپ  سىىناقد گۇرۇپىالر تەرىپىدىن  سىياسىى ئىۆلىەم

 -بۇنىىىڭ ئۈچىىۈن نەۋرۇزنىىىڭ كېلىىىپ چىقىشىىىنى كىىۆپلىگەن گىىۈزەل ئەپسىىانە 
 .رىلايەتلەرگە د مەسىلىلەرگە  باغالشتۇرۇپ تەتقىق قىلىنماقتا 

بىايرىمىنى قۇتلىۇقال  ھەققىىدە ئېلىىپ بېرىلغىان ( باھار)يېڭى يىل–نەۋرۇز 
ىشىالر بىىىلەن يېڭىى يىىىل بايرىمىنىىڭ  تۆۋەندىكىىىدەك   ئ–تەتقىقىاتالردا د نەۋرۇز 

 :باغلىنىشلىق بولغانلىقى كۆر لمەكتە د مەسىلەن
تۈركلەرنىڭ ئەرگەنەكۈن دىىن  چىققىان  ---يېڭى يىل بايرىمى –نەۋرۇز -
 .كۈنىدۇر
 .ھەزرىتى ئەلىنىڭ تۇغۇلغان كۈنىدۇر —يېڭى يىل بايرىمى –نەۋرۇز -
 . ئاتەشپەرەسلەردىن قالغان بىر بايرامدۇر—يېڭى يىل بايرىمى –نەۋرۇز -
كىېىە ) تەڭرىنىڭ دۇنيانى ياراتقان كۈنىدۇر —يېڭى يىل بايرىمى–نەۋرۇز -

 (.بىلەن كۈند زنىڭتەڭلەشكەن ۋاقتىدا 
كېىە بىلەن كۈند زنىڭ )ئىنسان نەۋرۇز كۈنى—يېڭى يىل بايرىمى–نەۋرۇز -

 .يارىتىلغان(تەڭلەشكەن ۋاقتىدا 
 .ىدۇر قۇتلۇق خەلقنىڭ بايرام كۈن  —يېڭى يىل بايرىمى–نەۋرۇز -
 .تۈركلەردە باھار بايرىمى كۈنىدۇر —يېڭى يىل بايرىمى–نەۋرۇز -
ئىىىران ۋەئافغانىسىىتان  تەقىىلىمىگە كىىۆرە   —يېڭىىى يىىىل بىىايرىمى –نەۋرۇز -
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 .رەسمىي يىل باشىدۇر 
 .تۈركلەردە  تۆمۈر تاۋال  بايرام كۈنىدۇر  —يېڭى يىل بايرىمى –نەۋرۇز -
ەمبەر دنۇھ تۇفان باالسىدىن كېيىن نۇھ پەيغ—يېڭى يىل بايرىمى–نەۋرۇز -

 .يەنە نەۋرۇز كۈنى يەرگە قەدەم باسقان 
ئەركىنلىكنىىىى دمۇسىىىتەقىللىقنى قولغىىىا  —يېڭىىىى يىىىىل بىىىايرىمى–نەۋرۇز -

 .كەلتۈر   بايرام كۈنىدۇر
 .باھارنىڭ باشالنغان كۈنىدۇر  —يېڭى يىل بايرىمى–نەۋرۇز -
نىڭ  مەككىدىن مەدىنىگە  پەيغەمبەرمۇھەممەد —يېڭى يىل بايرىمى –نەۋرۇز-

 .ھىجرەت قىلغان كۈنىدۇر
ھەزرىتى ئەلى بىلەن پاتىمەنىڭ توي قىلغان  —يېڭى يىل بايرىمى–نەۋرۇز-
 .كۈنىدۇر 
ياھۇت ھەزرەتنىڭ نۆھنىڭ كېمىسىنى زىيارەت  —يېڭى يىل بايرىمى–نەۋرۇز-

 .قىلغان كۈنىدۇر
 —يىل بىايرىمى يېڭى –بۇنىڭدىن شۇنى چۈشۈنىلېلىشقا بۇلىدىكى د نەۋرۇز

تۈرك قەۋىملىرىنىڭ ئىسالمىيەتتىن بۇرۇند قۇتلۇقالپ كەلگەندمىللىي تىىرىلىش د 
 .دتلەتقۇرغان كۈنىدۇر 

(IGDirli.com. www   تۈركلەردە يېڭى يىل): 
يىنمىىۇ بۇخىىىل ئەنىىئەنە ئۇيغىىۇرالر ئىسىىالم  دىنىنىىى قۇبىىۇل قىلغانىىدىن كې

-851مىىىىالدى )ر قاغىىىانلىقى ئەسىىىىردە ئۇيغىىىۇر قىىىارا خىىىانىيال-00. داۋامالشىىىقان
‹‹ دىىلانى لوغەتىىي تىۈرك››:دائۆتكەن ئۇيغۇر ئىالىمى مەھمىۇد كاشىغەرى (0303

يېڭىى كۈنىدىن كېيىنكىى تىۇنجى باھىار ئىاينى ئىوغالق ئىاي ›› :ناملىق ئەسىىرىدە 
چۈنكى بۇئايدا ئىوغالقالر .دەيدۇد ئۇنىڭدىن كېيىنكى ئايئۇلۇغ ئوغالق ئاي دىيىلىدۇ

جاھىىىان  –نەۋرۇز.ر ۋەجىىىانلىقالر نەۋرۇز بىىىىلەن جانلىنىىىىدۇ ئىنسىىىانال.چوڭىيىىىىدۇ 
بىىۇ . سىىائادىتىنىڭ  ئانىسىىىدبەرىكەت ۋە خوشىىاللىقنىڭ  مەنبەسىىىدۇر -بەخىىىي

سەۋەپتىن كىشىلەر  بىر بىرىگە كۆڭۈللىرىنى ئىپادىلەپ  سىېخىالرچە خوشىاللىقىنى 
نجاڭ د شىى‹‹دىلانۇ لۇغەتىىي تىۈرك››: مەھمۇد كاشغەرى .)‹‹ نامايەن قىلىدۇ 

 (بەت-453توم -0خەلق نەشرىياتى دئۇيغۇرچەد
دىىىلانى لوغەتىىىي ››سىىۆزىنىڭ ‹‹ نەۋرۇز ››ئۇيغۇرالرداقاچانىىدىن بېىىرى  
سىۆزىنىڭ ئورنىغىا  قوللىنىلغىانلىقى ‹‹ يېڭىى كىۈن ››تە خىاتىرلەنگەن ‹‹ تۈرك

قەدىمكى ئەنئەنىلەردىن قارىغاندا د بۇبايرامنىڭ ۋاختى ئىككى ھەپتە  .ئېنىق ئەمەب
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كىىۈنگىىە قىلىىىپ 2كۈنىىدىن 3ھىىازىر . نىىى ئونبەشىىكۈن قىلىىىپ بەلگىلەنىىگەنيە
 .خاتىرلىنىدۇ

داستانىدا نەرۇزنىڭ باشلىنىش كىۈنى "قۇتادغۇ بىلى " يۈسۈپ خاب ھاجىپ 
  :ھەققىدە 

 قۇيا  ياندى بولغاي يەنە ئورنىغا د            
 .بېلىق قۇيرىغىدىن قوزى بۇرنىغا              

 
ئۆتىۈپ د ( بېلىىق)مىۆچەل  - 03رقىلىق يىل ئاخىرلىشىپ د يەنىى دېگەن بىيىي ئا

نىڭ يېتىپ كەلگەنلىكىنى د زېمىستان قىش ئۆتۈپ كېتىپ ( قوزى بۇرنى)مۆچەل -0
نورۇزنىىىڭ يېتىىىپ )د ئىللىىىق باھارپەسىىلىنىڭ ئىىۆز جىللىسىىىنى كۆرسىىەتكەنلىكىنى 

پۈتۈن تەبىئەت زېمىستان قىش تۈگەپ د " نەۋرۇز.  "بايان قىلغان( كەلگەنلىكىنى 
ئۆستەڭلەردە سۇالر  -مۇز ۋەتوڭالر ئېرىپ د ئەگىزلەر ۋە ئېرىق  -ئويغانغان د قار 

گىياھالرغا سىۇ يۈگىۈر پ د  -دەرەخ د گۈل  -شىلدىرالپ ئېقىشقا باشلىغاند دەل 
كۆكىرىپ چېىەكلەشكە يۈز تۇتقان ددېھقانالر ئەتىيىازلىق تېرىلغۇغىا كىرىشىىدىغان 

قۇتىادغۇ " بىۇ ھىال . ڭ يېتىپكەلگەنلىكىىدىن دېىرەك بېرىىدۇ گۈزەل باھار پەسلىنى
 .داستانىدا دناھايىتى ر شەن ھالدا ئەكس ئەتتۈر پ بېرىلگەن" بىلى  
 
ئۇيغىىىۇرالردا  نەۋرۇز  ئەنئەنىسىىىى پائىىىالىيىتى  تۆۋەندىكىىىىدەك ئېلىىىىپ . 3
 .بېرىلىدۇ
 

 .نەۋرۇز بايرىمى توققۇزرەسىميەت بۇيىىە ئۆتكۇزۇلىدۇ
بۇنىڭئۈچىىۈن نەۋرۇز .ى ئۇزۇتىىۇپ ديېڭىىى يىلنىىى قۇتلىىۇقال كونىىا  يىلنىى(0

يۇرۇتالرغىىا نەۋرۇزبايىرىمنىىىڭ يېڭىىى –ناغرسىىىد نىىاغرا سىىۇنايالر چېلنىىىپد يىىۇرۇپ
نەۋرۇزنىىىىڭ باشىىالنغانلىقى ئىىىېالن . باھارنىىىڭ يىتىىىپ كەلگەنلكىىىىى جاكارلنىىىدۇ

مد نەۋرۇز ئەشىىرەپد نەۋرۇز بەگ دنەۋرۇز سىىاال››ئۆيئىىارىالپ –ئۆيمىىۇ . قىلىنىىىدۇ
 .قاتارلىقئويۇنالر كۆرسىتىلىدۇ‹‹ نەۋرۇز كەل

ناغرسى ئاڭلغان جامائەت كونىا  نەۋرۇز .يىل تازىلقى قىلىش يېڭى-نەۋرۇز (3
–يۇزسىدىن بارىلق بۇلىۇڭ يېڭى باھارنى كۇتىلىلش لنىدىيىلنى ئۇزۇتۇتد يېڭى ي

ىكى يەرلەرگە سۈپسىۈز ك باھارسىۇلىرى ئىۆيلەردد پۇشىقاقالر ئىاال قويمىاي تازىلنىىدۇ
 .ئىدشالر باھار سۈيىگە لىق تۇلدۇرۇلىدۇ
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بىىۇ ئاساسىىەن بىايرامىنڭبىرىنىى كىىۇنى كەچىىتە ئېلىىىپ . سىوغوق قىىوغال ( 2
بېرىلدىغان پائالىيەت بۇلۇپد ياشالر سوغوقىنى ھەجلىي قىلپدئوت يېقىپ دقاپىاق 

يىىۇرۇت –كۆيىدۇرۇپد جىىۇتنى قوغالپدباھىارنى كۇتىلالىىىدۇدكېىىىە ئوخلمىاييۇرۇت
ديولبۇيىىدا .قوشاق قېتىپدسوغوقىنى قوغال  پائالىيىتى ئېلىپ بارىدۇ مەھەللەردە 

 .سوغوق تاماق يىيلدۇ
 ‹‹نەۋرۇز دۇئاسى ››نەۋرۇزئېشى يىيىش ۋە ‹‹ ››نەۋرۇزغا چىقىش››( 4
 تامىاق‹‹  كىۆجە››ھەر مەھەللىنىڭ مەركىزىىدە  چوڭقىازانالر ئېسىىلىپ . قىلىش

 دلىنىىىدۇد ئىبىىادەتكە قاتنىشىىىدۇكىشىىى بۇتامىىاقتىن ئېغىز ھەمىىمە. پىشىىۇرىلىدۇ 
مۇبىىارەك بولسىىۇن دىيىشىىىپ  قىشىىىپ  كۆرۇشىىۇپۆپ بىربىىىرى بىىىلەن ئانىىدىنقول سى

 دقىلمىاقد بۇلىۇپ  بىرلىى  بۇ بىرلىكتە يەپ ئىىمەكد دۇئىا.قىزغىن ئالقىشلىشىدۇ
ئۆتۈپ كەتكەن يىلىدىكى ئىشىالردىن ئۈسىتىدىن يەكىۈن . ئىپادىلەيدۇ باراۋەرلىكنى

پائالىيىتىدە قىلىنىدىغان  ئىشلىرى پىالنى  تۈز لىدۇ دنەۋرۇز يىلچىقىرىلىپد يېڭى 
نەۋرۇز ئېشىى . ئۇختۇرىلىدۇ ئىشالر ئېالن قىلىنىپ دتۈرلۈك تەييارلىقالرنى ھازىرال 

 قۇدرىتىنىىىڭ يېتىشىىىە د كىۇنى ئەتىگەنىىدە ھەر كىشىىى بىىۇ ئىككىنىىىى. يىىيىش
ۇق يىمىشدنىان ۋە باشىقا دئۇندياغدشەكەر دقۇرئاتاپ مەھەللىدىكى بۇ پائالىيەتكە

–جامائەت بىر يەرگە جەم بۇلۇپد تاپقىان. كەلتۈرىدۇ خىل يىمەكلىكلەرنى-خىلمۇ
تەرگىننى بۇيىىەدچوڭ داشقازاندا يەتتە خىل دان ياكى توققۇز خىىل يىمەكلكىتىن 

كىىىىى  قىىىرى يىىا  –نەۋرۇز ئېشىىى تەييارىلنىىىدۇدبۇپائالىيەتكە قاتناشىىقان چىىوڭ
كىشىىىلەر پاكىزديارىشىىىىملىق ‹‹ نەۋرۇز دۇئاسىىىى››. ھەممىسىىى ئېغىىىىز تېگشىىدۇ

تىىۇپراق بېشىىىنى يىىوقالپ  دئۈلۈپكەتكەنلەرنىىىڭ -كىيىملىرىنىىى كېيىشىىىپ دمىىازار
 .دىيىلىدۇ‹‹نەۋرۇز دۇئاسى ››بۇ .قەبرىسىنى يوقالپ ددۇئا قىلىشىدۇ

 قىلىشىىدۇد يىاردەم ياردەمگە مۇھتاجالرغا كىشىلەر بىر بىرىنى يوقلىشىدۇد (5
 ھەرىكەتىىتە بولغانالرغىىا-يامىىان ئىىىش. مېيىپالرنىىى يوقاليىىدۇ ئىىاجىزد كېسىىەللەرنىد

. د قۇلىىۇم قوشىىنىالر ياراشىىتۇرىلىدۇئازلىشىىىپ قالغىىانالر ئىىارا. نەسىىىھەت قىلىىىدۇ
 .ئۆيلىنىشيېشىغا توشقانالرغا ھەر خىل تەشەببۇسالر قىلىنىدۇ

 بۇ پائالىيەت ساپ ھاۋالىق چىىەك بىلەن پۇركەنگەن باغدا–نەۋرۇزسەيلىسى(6
بەزمە سەيلىسىىىد تىىاغ  ئۆتكۇزلىىىدۇد ھەر يەردە ئاتسەيلىسىىىد سىىۇنىنڭ بۇيلىرىىىدا

يۇرت سەيلىسىد كۆك سەيلىسىگە ئوخشا  تۈرلىكسىەيلە پائىالىيەتلىرى  سەيلىسىد
 ئۇسىسىۇلىالرد كاسىپالرد مەدداھالرد ناخىشىالرد–ھۇنەر بۇ جايدا. ئۇيۇشتۇرىلىدۇ
كۆرسىىىتدۇ  وقۇشىشىىۇپ ئىۆز ماھىارىتنىشىائىرالر نەزمە ئ يىازغۇچىد ئەلىىنەغمىىلەرد



 www.kitaphumar.com                                  كىتاپخۇمار بىلوگى 

~ 180 ~ 
 

. بېرشىىىدۇ ھەمىدە جامىائەت ئىۆز پەرزەنتىلرىنىىى ھەر خىىل ئۇسىىتازالرغا شىاگىرتلققا
مەشھۇر زاتالرنى تۇنۇشتۇرۇ  ئېلىپ  جەڭ قىسسەلىرىنىد ئېيتىشد داستان ھىكايەد
نېىلرۇز ››ئەل نەغمىىىىلەر . داستان ۋە قىسسەلەرنى ئېيتىشىدۇ مەدداالر .بېرىلىدۇ

 :مەسىلەن.ئۇقۇشىدۇ‹‹ ەنام
 

 يىل باشىد كەتتى كۆڭۈلنىڭىىرىكىنىد–كەلدى نەۋرۇز              
 خاتۇنالرنىڭ تۈركىنىد نەۋرۇز دىبانكەلۇرلەر               
 گۈللەر قىسىۇرقىز ئوغۇلد ئەگرى قويار بۆكىنىد               
 دمەجلىس قىلىپئويناشۇرد ئاچار كۆڭۈل مۈلكىنى               
 .يايرىشار كۈندۇربۈگۈن  قايغۇ مېھنەتلەر كېتىپد               

 
بىىۇ پائىىالىيەت مۇسىىابىقە تۇرنىئالغىىان بۇلىىۇپد تۈرلىىى   –نەۋرۇز يارشىىى(3

شەكىلدىكىخەلق تەنتەربىيە پائالىيىتىد ئەل نەغمەد نەۋرۇز مۇقام مەشرەپلىرىد ساما 
 نتەربىىىىيە پائىىىالىيىتى دئۇيىنلىرىدمەددالىقدسىىىەرۋازلىق ددارۋازلىىىىقد ئىىىاتلىق تە

ئوغالقتارتىشدچېلىشىىىشد ئىىات چىىاپتۇرۇ د چەۋگەن تىىوپ تەنھەىكىتىىى دبۇقىىا 
دتۇخىىىا ( خەتىىىىرى كىىىۆپ بولغاچقىىىا ئېلىپبېرىلمايىىىدىغان بولىىىدى)سوقاشىىىتۇرۇ  

سۇقاشىتۇرۇ د تۈرلىى  قىىزىقىىلىقالر دچىاقپىلەك دگۈلەڭگەئۇيىۇنلىرى قاتىارلىقالر 
 ..كىشى يۇرۇت ئىىدەمەشىرەپ ئۇيۇشىتۇرىدۇئۆتكۈز لىدۇد كەچتە ئوغالق ئالغان 

يۇرۇت ئاقىسىاقلى يىاكى ئەڭ )بۇ مەشىرەپكە يىگىي بېشى–نەۋرۇزمەشىرىپى(8
, سايلىندۇ( ھۆرمەتكە سازاۋەربولغان كىشلەرنىڭ ئىتىراپ قىلشىغا ئىرشىكەن كىشى

پاشىشاپدمىرشاپالرسايلىنپ مەشىرەپ تەرتىپنى قۇغىدايدۇدئۇتتۇز ئوغۇلدتوققۇز قىز 
يەنىى )ەشىرەپكە باشبۇلۇپدپۇتا ئوينا  بېيىي ئېيتىتشدھەر خىىل جىازا تىۇرلىرىم

 .بىرلىپ مەشىرەپ ئەۋجگە كۆتىرلىدۇ( ئەخالقئۇنىدەيدىغان–كىشلەرنى ئەدەپ
تاپىقنى  كۇنىنى يۇرۇتىكى ھەر بىر ئائىلە–2بايرامىنىڭ .  نەۋرۇزلۇق تىلەك(9

ئىاپەتىتن –ىرائەتلەرنىڭباالئامىانلىق بۇلۇشىىدز–بۇيىىە قازان ئېسىپ بۇ يىىل تىىنچ
جانىلارالرغىا كۆپتىۇلە –سىاالمەت ئوتۇشىىدقىلغان ئىشىىلرىغا بەرىىكەتد جىان–ساق

كەچكەنىىلەر ھەم –ئېلشىىنى مەقىسىىەت قىلىىپد نەزىىىر بىرىدۇديولىىىدىن ئىىوتىكەن
بىر كىشنڭ تاماققىا ئېغىىز تىگىپددۇئىا بىرىدۇدئاخىرىىدا –بارىلىقيۇرۇت ئەھلى ھەر

ئىسىەنلى  –بىىرگە ئامىان–ئىارا بىىر–قانالرد د سىتالر ئىۆزتۇق–جامائەتديېقىنئۇرۇق
 .بايرام ئاخىرلشىدۇ ياخىشى تىلەك تىلشىپ
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يېڭى يىل بىايرىمى د پائالىيىتىئىارقىلىق قىىش زىمىسىتاننى -قىسقىسى نەۋرۇز
ىق قوغال د ئاسايىشلىق يېڭى باھارنى كۈتىلېلىش د يېڭىى يىلنىڭيىېڭىىە خوشىالل

ىشىلەرنى ئىلىىم ا پۈركەنگەن تەبىئەتنى كۈيلە  دكد يېشىللىققئەكىلىشىنى تىلە 
د ئىتتىپاقلىق ۋە ئىناقلىقنى تەشەببۇب قىلىش دساخاۋەتلى  ۋە مەرىپەتكە ئۈندە 

شىۇڭا . دىيانەتلى  بولۇ  قاتارلىق ئىلغار ئىجتىمىائىي مەزمىۇنالر ئەلىسىئەتتۈرىلىدۇ
ئۇيۇشىۇ  -لىقئۇد تەبىئەت بايرىمىد مولھۇسۇل بايرىمىد ئەمىگەك بايرىمىدئىنىاق

لىقبايرىمى دكىىۆرەك بىىايرىمىد ھىىۈنەر كەسىىىپ بىىايرىمىد تەنتەربىىىيە بايرىمىدشىىات
خاسلىقنىكۆرسىىىتىش  -للىىيسىەنئەت بىىايرىمى دمى–ئەدەبىيىات  دقىلىىش بىايرىمى

كەسىىىپدتېخنىكىلىرىنى نامىىايىش -قىسقىسىىى ئەلنىىىڭ تۈرلىىۈك ھىىۈنەر بىىايرامىد
ىداريېتىلد رىىدىغان دئېىىىلېتىلگەن قىلىدىغاند ئۆگۈتىدىغاند ھەرتەرەپلىمە  ئىقت

 .دخەلق مەكتىلىدۇر
 

 :ئىزاھاتالر
 
تۈركلەرنىڭ ئېرگېنېكۈن دىن قوزغۇلىۇپ  -ئېرگېنېكۈن دىن چىقىش كۈنى( 0

چىققان كۈنى باھارنىڭ كەلگەن كۈنى بۇلۇپد بىۇ كىۈننى قۇتۇلىۇ  كىۈنى دەپ د 
ىتى ئېلىىىپ ھەريىلىىى يىلباشىىىدا چىىوڭ كۆلەمىىدىكى قۇتلۇقال دخىىاتىرلە  پائىىالىي

 ئۇيغىۇر ئېلىىدىن بالقانغىا قەدەر پۈتىۈن تىۈرك قەۋىملىىرى ۋە قەبىلىلىىرى. بارىىدۇ
ئاينىىڭ -2بۈگىۈنگە قەدەر ھەر يىلىى  ئەسىردىن-8تەرىپىدىن مىالدىدىن بۇرۇنقى 

 .كۈنى قۇتلۇقال  ئېلىپ بارىدۇ  -30
چ ئەپسانىلەرگەكۆرەد تۈركلەرنىڭ پۈتۈن قەۋىملىرىبىرلىشىپ د تۈركلەردىن ئۆ

كۈن ئۇرۇ  قىلغاندئۇرۇشىتا تىۈركلەرنى 01ئالماقىى بولغان تەرەپكە ئاتالنغان ۋە 
. يېڭىشىىقا  كىىۆزى يەتمىگەنقارشىىى تەرەپ د ھىىىلە ئىشىىلىتىپ تىىۈركلەرنى يەڭىىگەن

تۈركلەرنىىىڭ پۈتىىۈن  چاتىرلىرىنىدمىىاللىرىنى ئېغىىىر زىيانغائۇچراتقانىىدىن كېىىيىن 
كىىىكلىرىنىىى قۇلقىلىىىپ ئېلىىىپ . دتۈركلەرنىىڭ ھەممىسىىىنى قىلىىىىالپ ئۆلتىۈرگەن

كۆك تۈرك خىانى ئېلخاننىىڭ كىىىى  ئىوغلى قىىيىن بىىلەن يېقىنىتوكىۇز . كەتكەن
خوتۇنلىرى بىلەن بىرلىكتە ئاسارەتتىن قۇتۇلىۇ  ئۈچىۈن  قېىىشىتىن باشىقا يىۇلى 

ئۇالربىۇيەرگە ئەرگەنەكىون  دەپ . قالمىغاچقا د قېىىپ بىىر يەرگە كېلىىپ قالغىان 
ئىۇالر كۆپۈيىۈپ  . يىلتۇرغىان411ەك مۇنبەت بولغاچقا ئۇالر بۇيەردە  بۇيەرب. ئاتىغان

دبۇيەرگە  سىغمىغاند كىشىىلەر ئەرگەنەكونىدىن چىقىشىكېرەكلىگىنى دىيىشىىپ د 
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د شىىمەنلىرىنى يېڭىىىپ .ئىىۇالر  بىىۇ تىىاغنىتۈمۈر بىىىلەن تىشىىىپ  دتاشىىقىرغا چىققىىان
بوزقىۇرت =  بىۆرتەچىنە(ىھۆكۆمران)بۇ ۋاقىتتا ئۇالرنىڭ  باشلىقى . دئۆچىنى ئالغان

ئىدىدبۇ كۈن يېڭى يىلنىڭ  باشالنغان كۈنى بۇلۇپد كۆك تۈركلەردە  بايرام دەپ 
 / (http://blog.Millet. Com. tr. )قۇتلۇقالشقا باشلىغان

بۆلىىۈمگە ئايرىلغىىان دھەر  03بىىىر كىىۈن –ھىىايلانلىق تۈركتەقلىمىىىدە03( 3       
سىائەتكە   34اغ ئىككى سائەتد بىر كىۈن بىر چ.چاغ ئاتىبېرىلگەن-بۆلىمىگە ۋاقىي

كىىۈنى -30ئاينىىڭ -2ئايرىلغىاند يىىل باشىىى كىېىە بىىىلەن كۈنىد ز تەڭلەشىىكەن 
بىۇ يېڭىى يىىل باشىالنغان كىۈن دەپ . بۇلۇپد نەۋرۇز كۈنى بۇلۇپ  قۇتلۇقلىنىىدۇ

 .ئاتىلىدۇ
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 شىنىجاڭنىڭ ئىپىتىدائى جەمئىيەت تارىخى قاچان باشالنغان؟

 
 خوجا نىياز

 
شىنجاڭنى ئۆز ئىىىگە ئالغان ئوتتورا ئاسيا د ئىىكى د تاشقى مۇڭغۇلىيە د بايقال كۆلى 

جەنۇبى سبىرىيە ۋادىلىرىد شەنىشىنىڭ شىمالى د نىڭشىيا د گەنسۇ رايۇنلىرى –د غەربى 
سېلشتۇرما تارىخ تەتىققاتىد ئارخولوگىيىلى  كۆرسەتمىلەردەد يۇقىرى دەرىجىدىكى ئەڭ 

 .ى  مەدەنىيەت مەنىبەلىرىدىن بىرى ئىكەنلىگىنى ئايدىڭالشتۇرماقتا يىر
ئۇمۇمالشتۇرۇپ ئىيىتىقانىدا شىنجاڭنىڭ ئىپىتىدائىي جەمىيەت تارىخى شىنجاڭنىڭ .0

مىڭ يىلالر ئىلگىرى  51يىراق قەدىمىكى زامان جەمىيەت تارىخى بۇلۇپ د ئۇ بۇنىڭدىن 
 .داۋامالشقان ئەسىرگىىە 5باشىلىنىپ مىالدىدىن بۇرۇنقى

بۇ دۇنىيانىڭ باشقا جايلىردىكى بىلەن ئوخشا د ئىىكى مۇڭغۇلدىكى كونا تا  قورال 
( مىڭ يىلالر ئىلىگىرى ياشىغان 51بۇنىڭىدىن )مەدەنىيتىنىڭ ۋەكىلى بولغان خېتاۋ ئادىمى 

بۇلۇپد بۇنىڭغا ئائىي قەدىمكى مەدەنىيەت مۇڭغۇلىيەنىڭ جەنۇبى د شەنىشىنىڭ شىمالىد 
شنجاڭىدا تېپىلغان . شىياد گەنسۇ ۋە ئۇنىڭ ئەتىراپىدىكى جايىالر كۆپ قىتىم بايقالدى نىڭى

كونا تا  قورال دەۋىرىگە ئائىي مەدەىنىيەتمۇ ئىىكى مۇڭغۇليىدىكى كونا تىا  قىورال 
مىڭ يىالر  51مەدنىيتى بىلەن چوڭ جەھەتتىن ئوخشا  بۇلۇپ د بۇ شىنجاڭدا بۇنىڭىدىن 

 (0)سانىالر ياشىغانلىقىنى كۆرسۈتۈپ  بېرىدۇئىلگرى ئىپىتدائى ئىن
بىرىنىىسى ۇ بۇ  . شىنجاڭنىڭ ئىپتىدائىي جەمىيىتى ئىككى دەۋىرنى ئۆز ئىىىگە ئالىدۇ 

بۇ . يىلالر ئىلگىرى ئاخىرالشىقان  01يىلالر ئىلىگىرى باشلىنىپ د بۇنىڭىدىن  51بۇنىڭىدىن 
شىنىجاڭىدا كونا تا  . بىلىنىدۇ دەۋىر شىنجاڭنىڭ كونا تا  قورال دەۋىرى بۇلۇپ ھېسا

 :قورال دەۋىرىگە ئائىي بولغان ئىزالر تۆۋەندىكىىە 
يىلى ئاتۇ  ناھىيىسنىڭ ئاغۇ كەنىتى ئەتراپى  دىكى بۇغاز دەرياسنىڭ  –0939( 0)

. شەرقى قىرغىقىدىكى ئۈچ پەلەمپەيلى  ئىگىزلىكىتن تاشىقا ئايالنىغان ئادەم بىشى تىپىلغان 
تاشىقا ئايىلىنىش دەرىجىسى د ئۇنىڭىدا ئىپادىلەنىگەن ئاالمەتىلەر ۋە يەر  ئارخولگالر ئۇنىڭ

 21مىڭ يىلالردىن  01قاتىلىمى قاتارلىق جەھەتىلەردە تەھلىل يۈرگۈ ز پ ئۈنى ئۇنىڭىدىن 
 .ياشىلىق ئەرنىڭ با  سۆڭىكى  دەپ قارىغان  08مىڭ يىلالر بۇرۇنىقى  
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ېزناپ ناھيىسنىڭ جىرغال كەنىتىىدىكى تاشقورغان تاجى  ئاپتۇنۇم ناھىيسى ت( 3)
قەدىمكى ئىنسانىالر ئوت ( يارنىڭ چۇڭقۇر قاتالمىلرىدىن) تاغنىڭ چۇڭقۇر قاتالملىردىن 

ياققان د كۆيد رگەن نەرسىلەرنىڭ كۈلى د كۈيۈك توپا د چاال كۆيىگەن  ياغاچ د سۆڭەكىلەر 
رغانىىدا يەنە ھىىايلان ئۇنىىىڭ ئەتىراپىىىدىكى توپىىا قىىاتالملىرىنى قايتىىا ئاختۇ.تېپىلغىىان 

سۈڭەكىلىرنىڭ پارچىلىرى د يەنە قەدىمىكى ئىنسانىالر ياسغان بىسلىق د ئۇچلۇق د تا  
تەتقىق قىلىش ئارقىلىق بۇنىڭ كۇۋارتس تاشالردىن . ئەسلابالر دتا  ياپىراقالر تېپىلغان 

ىكى ياسالغان كونا تا  قورال دەۋرىنىڭ ئاخىردىكى مەدەنىيەت يادىكارلقىلىرى ئىكەنىل
 (3. )ئىسپاتالنغان 

يىللىرى جۇڭگۇ پەنىلەر ئاكادىمىيسى د شىنىجاڭ ئىجىتىمائى پەنىلەر  -0983-0991( 2)
ئاكادىمىيسى ۋە ئامىرىكا ئارۇزۇنا ئونىلېرستىنىڭ قۇرغاق رايۇن تەبىئى بايلىقلىرىنى ئېىىش 

بولغان چوقۇ  تاشقورال دەۋىر ئاالھىدىلىكگە ئىگە  د پايدىلىنىش گۇرۇپپىسى بىرىلىكىتە 
ئۇنىڭدىن سىرىي د شىنىجاڭ ئارخولوگىيە . سايمانىلىرى ۋە تا  ياپراقالرنى يىغلالغان 

كىلو مېتر كىلدىغان جايىدىكى كېرىيە  33تەتىققات ئورنى كىرىيە ناھىيىسنىڭ مەركىزىگە 
دەرياسنىڭ با  كەڭسۇالق دېگەن قىرغىقىدىن سىپىتا تا  قورال قالدۇقىلىرنى بايقىغان د 

كلادىرات مېتر ئەتىراپىدا چېىىلىپ  3511. 3111ۇنىڭ ئىىىدە ئۇرۇ د چوقۇ  قوراللىرى ئ
مىڭ يىلالر بۇرۇنىقى ئوتتۇرا تا  قۇرال دەۋرىنىڭ  01ئارخولوگالر بۇنى بۇنىڭىدىن. ياتىقان

 (2.)ئىزى دەپ قارىغان 
لىقلىرى ئۇنىڭىدىن باشقا كونا تا  قۇرال دەۋىرىگە ئائىي بولغان مەدەنىيەت يادىكار

قۇمۇلىدىكى يەتتە قۇدۇق دئۈر مىىدىكى سەييۈپۇ د ئۇالمىباي د تۇرپاندىكى ئاسىتانە د 
يارغۇل د پىىاندىكى چىقتىم د لوپنۇر د كىرىيە د نىرىيە د مۇرى د توققۇزاق د چەرچەن د 

 .خوتەن د ئاقىسۇ قاتارلىق جايالردىن تېپىلغان 
مىڭ يىلالر ئىلگىرى باشىلىنىپ  01بۇنىڭىدىن: ئىككىنىى ۇ ئۇرۇقداشلىق دەۋىرى 

 .ئەسىردە ئاخىرالشقان  – 5مىالددىن بۇرۇنىقى
بۇ دەۋىر شىنجاڭنىڭ ئىنىىكە تا  قورال د يىڭى تا  قورال د مىس قورال دەۋىرنى 

بۇ دەۋىردە قەدىمقى ئىنسانىالر ئىلگىرى كېىيىن بۇلىۇپ شىىنجاڭدا . ئۆز ئىىىگە ئالىدۇ 
ئەسىىرىدىن باشىالپ سىاك  – 30مىالدىدىن ئىلگىرىكى  .پائالىيەت بىلەن شۇغۇلالنغان 

قاتارلىق ھەر خىل تىل گۇرۇپىپىسدا سۆزلىشىدىغان مىللەتلەر شىنجاڭدا پائالىيەت بىلەن 
 .شۇغۇلالنغان 

ئۇرۇقىداشىلىق جەمىئىيىتى دەۋىردە شىىنىجاڭنىڭ ئىشىلەچىقىرىش كىۈچىلىرى . 3
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 تەرەققىياتىنىڭ باسقۇچلىرى
مىڭ يىلالر ئىلگىرى باشىلىنىپ د  01بۇ بۇنىڭىدىن . ال دەۋىرى ئىنىىىكە تا  قۇر(0)
شىنجاڭدا بايقالغان كۆپ مىقىداردىكى ئىنىىكە تا  . يىلالر ئىلىگىرى ئاخىرالشقان  3111

قۇرال مەدەنىيەت ئەمىلىيىتى شۇنى كۆرستدۇكى د ئۇالرنىڭ بەزىلىرى كونا تا  قىورال 
مىڭ يىلالر  01ۇرال دەۋىرگە تەۋە د بۇنىڭدىن دەۋىرگە تەۋەد يەنە بەزىلىرى يېڭى تا  ق

ئىلگىرى كىيىن شىنجاڭدىكى ئىپىتىدائىي ئىنسانىالر كۆپ مىقىىداردىكى ئىىنىىكە تىا  
شىنجاڭدىن تېپىلغان ئىنىىكە بسلىقد تا  قورال . قۇرالالرنى ئىشىلىتىشىكەن ئۆتىكەن

يەتتە قۇدۇقد تارانىىد دەۋىرگە ئائىي مەدەنىيەت خارابىلىرىدىن ئاساسەن ۇ قۇمۇلىدىكى 
تۇرپانىدكى ئاستانە د يارغۇلد سىىڭىرد ئۈر مىى ناھيىسدىكى سەييۈپود تەڭرى تاغلىرىنىڭ 
شىمالى ئېتىدىكى مورىد گۇچىڭد جىمىسارد ئارا تۈر كد بارىكۆلد ئىلى ۋادىسى د تەڭرى 

د ئاقسۇ د تاغلىرىنىڭ جەنۇبى ئېتىدىكى قارا شەھەرد باغرا  كۆلىنىڭ ئەتراپىلىرى د كۇچا 
كەلىپىن د مارالىنىشى د چەرچەند نىيەد كىرىيە د گۇما د خوتەن قاتارلىق بوسىتانلىق 
 .جايالرغا د ئالتاي د قارا قۇرۇم تاغلىرى د لوپىنۇر ۋادىلىرى قاتارلىق جايالرغا تارقالغان 

تېپىلغان بۇيۇمالر ۇ ئىنىىىكە ئۇزۇن پىىاق شەكىل  تا  ياپراقىالر د تا  باشاق د 
ئىۇالر . نەيزە د ساقا د يۇنۇ  د قىرىش د قۇراللىرى تا  چوت قاتىارلىقىالر بىار  تا 

ئاسيانىڭ شىمالى قىسمى بايقالدىن بالقاشىقىىە دشەرقى قىسمى شىمالى قىسمى ۋە غەربى 
. قىسمىدىكى كىشىلەرىنىڭ سىلىق تا  قوراللىرى ئوخىشا  بىىر سېسىتىمىغا كىرىىدۇ 

سىۇقۇپ  –سدىن تېپىلغان تا  قۇرالالر ئىىىدە ئۇرۇپ قۇمۇلىدىكى يەتتە قۇدۇق خارابى
 01ياسالغان تا  قۇرالالر د تا  پالىتا بىلەن قىرلىق تا  د ساقا قاتارلىقىالر بۇنىڭىدىن 

بۇ خىل تا  . مىڭ يىل ئىلىگىرىكى ئىنىىىكە تا  قۇرال مەدەنىيىتىنىڭ تىپى  ئۈلگىسدۇر 
 .ايالردىنىمۇ تېپىلغان  ساقا شەرقى شىمال د ئىىكى مۇڭغۇل قاتارلىق ج

قۇمۇلنىڭ تارانىى خارابىسدىن تېپلغان چوڭ تىپتىكى كلارتس تاشالردىن ياسالغان 
لوپنۇر . يۇنۇب د سوقۇ  تا  قۇراللىرى د ئىىىكى مۇڭغۇلىيىدىكى لىنشىدىمۇ تېپلغان 

ئەتىراپى بىلەن تۇرپانىدىكى سىڭىردىن بىر خىل يۇپۇرماق شەكىلى  ئۇچلۇق تا  قۇرال 
دىمەك ۇ . پىلغان د بۇ خىل تا  قۇرال ئىىىكى مۇڭغۇلىيدىكى چىزېڭ دىنىمۇ تېپلغان تې

شىنىجاڭ د گەنسۇ د چىڭخەي د ئىىىكى د تاشىقى د مۇڭغۇلىيە د نىڭىشىيا د شەرقى شىمال 
 .قاتارلىق يايىالقىالردىكى تېپلغان ئىنىىىكە تا  قۇرال بىر خىل تىپىقا كىردۇ 

مىڭ يىلالر ئىلگىرى باشىلىنىپ د  3111ۇ بۇنىڭىدىن يېڭى تا  قۇرال دەۋرى( 3)
مىڭ يىل ئىلگىرى شنىجاڭىنىڭ  3111. ئەسىردە ئاخىرالشىقان – 30مىالددىن بۇرۇنىقى 
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رايۇنىدىكى ئىپىتىدائى كىشىلەر د تا  پىىاق د ( چاقىلىق ) لوپنۇرنىڭ  غەربى كىر رەن 
ق د قاتارلىق ئەسلاپىالرنى ياساپ د تا  پالتا د تا  ئوقىيا د تا  ئورغاق د تا  يارغۇنىىا

يەنە قاشتېشىدىن . ئىپىتدائى دېھىقانىىىلىق د ئوۋچىلىق د چارۋىىلىق بىلەن شۇغۇلالنىغان 
قا  تېشى پالىتا د قا  تېشى بۇيۇمىالرىنى ياسغان د ئات د ئىشەك د ئىي د قوي د تۆگە 

مپۇلالر زاغۇنىلىىۇق ئۇنىڭىىىدىن باشىىىقا خىىوتەن سىىا. د كىىاال د قاتىىارلىقىالرنى باققىىان 
 .قەبىرستانىلىقىتىن تېپلغان بۇيۇمىالر بۇ تۈرگە كىردۇ 

سۈركەپ ياسالغان چوڭ تا  قورالالرنى ئاساسى بەلگە قىلغان يىڭىى تىا  قىورال 
دەۋىرىگە ئائىي مەدەنىيەت ئىزلىرى د ئاساسەن قەشقەر كونا  شەھەر ناھيسىدىكى ئاقداال د 

ئاقسۇدىكى قارا يۇلغۇن قاتارلىق جايالردا بولغان د تا   ئۆڭگۈلەك د قۇرۇقداال د دتۋىلەك د
قۇرالالردىن تا  پالتا د تا  سوقىماق د تا  يارغۇنىاق د يىپ ئىگىرىدىغان تا  چاق د 
تا  ساقا د تا  پىىاق د تا  ئورغاق قاتارلىقالر بار د تا  ئورغاق ئەگمەچ بۇلۇپ ئىىكى 

كى يىىن خارابىسىدىن تېپلغىان ئورغاققىا تەرەپىكە بىسپ چىقىرىلغىان د بىۇ ئەنىياڭىىدى
ئوخىشايىدۇ د تا  قورالالر بىلەن بىرگە كۆپىلىگەن ساقال قاچىالر د كومىزەك د ھىجىر د 

يەنە ئاز ساندا قۇم ئارىال  . ساپال كاساڭ د ئىدىش د جام د چۆگۈن قاتارلىقالر چىققان 
رمۇ بۇلۇپ د ھەممسى قولدا ساپالىنى ئاساب قىلغان د سېغىزدىن ياسالغان كۈلىرەڭ ساپالال

ياسىلىپ سۇب ئوتتا پشۇرۇلغان د سزىقىلىرىمۇ ئاز د بۇ كىشلەرنىڭ دېھقانىىلىقىنى ئاساب 
 .قىلغانىلىقىنى كۆرستدۇ 

ئەسىىردىن باشىلىنىپ د  – 30مىس قورال دەۋىرى د بىۇ مىالددىىن بىۇرۇنىقى ( 2)
 – 04مىالدىدىن بۇرۇنقى  ئەسىردە ئاخىرالشقان د بۇنىڭ ئىىىدە – 05مىالددىن بۇرۇنقى 

ئەسىردىن ئىلگىرى مىس تا  قۇرالالرنى بىرگە ئىشلىتىش دەۋىرى بولغىاند مىالددىىن 
 .ئەسىردىن كىينكىسى مىس قۇرالالر دەۋىرى بولغان – 04بۇرۇنقى 
 شىنجاڭنىڭ ئانىلىق ئۇرۇقىداشىلىق جەمئىيىتى تەرەققىياتى باسىۇچلىرى. 2

ى بولسا د كونا تا  قۇرال دەۋىرنىڭ ئاخىرى د يىڭى ئانىلىق ئۇرۇقداشىلىق جەمىئىيىت
تا  قۇرال دەۋىرنىڭ دەسلەپىكى چاغلىرى ۋە قەدىمىقى ئادەم تەرەققىيات باسقۇچىنىڭ يىڭى 

يەنىى تەخىمىىىنەن . ئىادەم تەرەققىيىات باسىقۇچىغا كىىرگەن دەۋىىرىگە تىوغىرا كىلىىدۇ 
يىتى ئۇزاق مۇساپىنى ئۆز ئىىىگە مىڭ يىلىغىىە بولغان ناھا 01مىڭ يىلىدىن  011بۇنىڭىدىن

 – 04مىڭ يىل ئىلگىرى باشلىنىپ مىالددىن بۇرۇنىقى  01شىنىجاڭنىڭ بۇنىڭدىن . ئالىدۇ 
يىڭى تا  قۇرال مەدەنىيىتنىڭ ئىجىتمائى . ئەسىرگىىە بولغان دەۋىرنى ئۆز ئىىىگە ئالىدۇ 

داشلىق جامائەسدىن ئانىلىق ئۇرۇق. ئاساسى ئانىلىق ئۇرۇقداشىلىق جامائەسدىن ئىبارەت 
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رايىۇنىمز . ئانىلىق ئۇرۇقداشىلىق جەمىئىيىتىگە ئائىي ھەر خىل يىڭىى ئىادەم ئىزلىىرى 
مىڭ  01بۇلۇپمۇ بۇنىڭدىن . شىنىجاڭىنىڭ ھەر قايىسى جايىلىردىنىمۇ كۆپىلەپ تېپلدى 

ياشىلىق ئەر كىشىنىڭ  08« ئاتۇ  ئادىمى » مڭ يىلالر ئىلىگىرى ياشىغان  21يىلىدىن 
مىڭ يىل ئىلگىرى ياشىغان ئىىىكى  51قا ئايالنىغان سۆڭىكىنىڭ تېپلىشى بۇنىڭىدىن تاشى

مىڭ يىل ئىلىگىرى  01بۇنىڭىدىن « زىياڭ ئادىمى » سىۈەن « خېتاۋ ئادىمى » مۇڭغۇل 
بىلەن زامانىدا  بۇلۇپ د « تاغ چوقا ئۆڭكۈر ئادىمى » ياشىغان بېيىجىڭ جوكودىيەن 
. ىيىتىدە شىنجاڭىدا ياشىغان ئىنىسانىالر بۇلۇپ ھېسابىلىنىدۇ ئانىلىق ئۇرۇقداشىلىق جەمىئ

شىنىجاڭىدىن . ئانىلىق ئۇرۇقداشىلىق جەمىئىيتىدە ئانىالر ھۆكۈمىران ئورۇننى ئىگىلەيىدۇ 
قىزىللىنىغىىان تىىا  قىىۇرالالر د سىىاپال قۇرالالرنىىىڭ بەزىلىىىرى ئىىانىلىق ئۇرۇقداشىىىلىق 

ائىي بولسا د بەزىلىرى ئانىلىق ئۇرۇقداشلىق جەمئىيىتنىڭ كونا تا  قۇرال دەۋىرىگە ئ
جەمىئىيتى تەرەققى قىلىپ يۇقىرى پەللىگە يەتكەن يېڭى تا  قۇرال دەسلەپكى چاغىلىرىغا 

بۇ قۇرالالر  ئىىىدە تا  قۇرالالردىن باشىقا يەنە ئەينەك د سۆڭەك يىڭىنە د مىس . مەنسۇپ 
نوسخىلى  د ر مبا شەكىلى  د شوتا  پىىاق د مىس بىگىز د مىس يىڭىنە د مىس ھالقا د تور
قارا ) ئالتاي د تەڭرى د كوئىنىلۇن . شەكىلى  بۇلۇپ نۇسخىلى  رەڭىلى  ساپال بۇيۇمالر 

ئوۋ ئوۋال  د ) تاغلىردىن تېپىلغان ھەر خىل مەزمۇنىدىكى شىپا تا  رەسىمىلىرى ( قۇم 
يىدە  د ئۇسىۇل د ئوقىيا ئېتىش د ئات د كاال د قوي قاتارلىقىالرنى سىېتىش د يەر ھە

جىنىسىي تىلنىش د كۈن ئايالرغا مەدھىيە ئۇقۇ د ئۇۋچىلۇقد تەلىپەك كىيىش دئۇزۇن 
ھەم ئۇرۇق بەلگىلىرى د ئوقىيا قاتارلىقىالرنىڭ تېپىلىشى د ( كۆڭلەك كىيىپ بەلنى باغال  

ۋە  ئانىلىق ئۇرۇقداشىلىق جەمىئىيىتىدە شىنجاڭ رايۇنىدىكى  ئىنسانىالرنىڭ بەزىلىرىنىڭ سۇ
ئوت قوغلۇشۇپ د كۆچمەن چارۋىىىلىق ئىگىلىگى بىلەن شۇغۇلالنغانلىقى د بەزىلىرىنىڭ 
دېھقانىىلىقىنى ئاساب قىلىپ چارۋىىلىقىنى قۇشۇمىە د نىسپى ئولتۇراق تۇرمۇ  تەرەققىيات 
باسقۇچىغا ئۆتىكەنلىكى يەنە بەزىلىرنىڭ بولسا ئۈچ خىل ئىش تەخىسماتى بۇيىىە مەھسۇالت 

ۇ  بارلىققا كىلىپ ھەر قايسى جايالر بىلەن جۈمىلىدىن ئىىىكىرىكىى جىايالر ئالماشتۇر
 .بىلەنىمۇ مۇناسلەت قىلغانلىقىنى كۆرستىپ بىرىدۇ 

 شىنجاڭ ئاتىلىق ئۇرۇقداشلىق جەمئىيىتى. 4
جۇڭگۇ ئاتىلىق ئۇرۇقداشلىق جەمئىيىتى يىڭى تا   قىۇرال دەۋىرنىىڭ ئوتتىۇرا ۋە 

تىوغىرا ( مىڭ يىلالر بۇرۇنىقى دەۋىر  01 -5بۇنىڭىدىن ) ئاخىرقى باسقۇچى دەۋىرىگە 
مىڭ يىلالر بۇرۇنقى دەۋىرگە  3 – 5بۇنىڭدىن : بۇنىڭىغا ئائىي بولغان ئىزالر . كىلىدۇ 

تەئەللۇق بولغان خېنەن ياڭشاۋ مەدەنىيىتى سەنىئىتى ئۆلكىسى پەنىۇ يېزسىدىن تېپلغان 
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ۇق بولغان گەنسۇ چىجىيا مەدەنىيىتىى يىل بۇرۇنىقى دەۋىرىگە تەئەلل 4 – 2بۇنىڭىدىن
ماجاياۋ مەدەنيىتى شۇنداقال جۇڭگۇنىڭ شەرقى شىمالىدىن  غەربى شىمالغا سۈزۇلغان د 

 .كىرىدۇ « يايالق مەدەنىيىتى » سىلىق تا  قۇرال دەۋىرىگە ئائىي 
ئاتىلىق ئۇرۇقداشىلىق جەمىئىيىتىىدە ھىۆكىمىران ئىورۇنىنى ئىگەللىىگەن د ئىۇرۇق 

ۋە قانىداشىلىق بۇغۇنىلىرى ئەمدى ئانىالرنى ئەمەب ئاتىالرنى ئاساب قىلىدىغان  جامائەلىرى
بۇ دەۋىر دېھىقانىىىلىق د چارۋىىىلىق ۋە قول ھۆنەرۋەنىىىلىكنىڭ مۇرەككەپ . بولغان

تۈرلىرىدىن بولغان تۆمۈرچىلى د مىسكەرچىلى د كان مەدەنىيەتىلەرنى قىزىپ ئىرتىش د 
د تامىىىلىق قاتارلىق ئېغىر ئىشلەپىىىقىرىش پائالىيەتىلەرى  خۇمىدانىىىلىق د ياغاچىلىق

نەچىە يىلىدىن بۇيان شىنجاڭىنڭ  01يىقىنىقى . ئاساسەن ئەرلەرنىڭ ئۈستىگە يۈكلەنگەن 
 .ھەر قايىسى جايىلىردىن بۇنىڭغا ئائىي مەدەنىيەت بۇيۇملىرى كۆپلەپ تېپىلدى 

  .تاشقورغانئەتراپلىرى بۇ تىپقا ياتىدۇد ئەڭ غەربىتە بولسا قەشىقەر ۋە جەنۇپىتا خوتەن
يىلى شنىجاڭ ئىجىتىمائى پەنلەر ئاكادىمىيسى ئارخىولوگىيە ئىنستىتوتى –0984يىلى –0982

ئۈر مىىى شەھىرنىڭ جەنۇبىىدىكى ئوالنبىاي د سىۇ ئىامىبىرى مەيدانىىدىكى قەدىمىقىى 
ىرى بۇلۇپ قېزىپ تىن ئارتۇق قەۋىرىنى ئىلگىرى ئاخ 51قەۋستانىلىقىتا ساقلىنىلاتىقان 

لىكىن . تەكىشۈردى د بۇ قەبىرلەرنىڭ بەزلىرىدە بىر ئەر بىلەن بىر ئايال بىللە كۆمۈلگەن 
ئەر جەمەت » : مەسىلەن . ئۇالرنىڭ دەپىنە قىلش شەكىلىدە يەنە بەزى پەرىقىلەر بار ئىدى 

ان ئەر ھامان ئوڭىدا ياتققۇزۇلۇپ پۇت قوللىرى تۈز سۇزۇلۇپ قۇيۇلغان ئايال جەمەت ھام
جەمەئىتىگە تارتىلىپ يىنىىە ياتقۇزۇپ قۇيۇلغان ياكى ئايال جەمەتىنىڭ مەلۇم بىر قسمى ئەر 

مانا بىۇ ئىاتىلىق ھۇقۇقىنىىڭ ئۈسىتۈنىلككە ئىىگە « جەمەئىتىگە باستۇرۇلۇپ قۇيۇلغان 
ئىكەنىلىكىنى بۈلىد رىدۇ د بۇ قەدىمىقى قەبىرىستانىلىقىتىن مىس ئەينەك د مىس بەكە د 

ىز د مىستىن ياسالغان ئۇششاق ئىگەر جابىدۇقىلىرى د ئالتۇن ھالقا د تا  ھاۋاپىخا مىس بىگ
د تا  ئۇرچۇق د ساپال قازان د بىر قۇالقىلىق ۋە ئىككى قۇالقىلىق ساپال خۇمىرا د ساپال 
ئېلرىق د ساپال جاۋۇر قاتارلىق ھەر خىل مېتال جابىدۇق د ساپال قاچا ۋە تا  قۇرالالر 

ەزى قەبىرلەردىن يەنە ئات د قويالرنىڭ با  سۆڭەكىلىرى ۋە بەزىلىرىدىن قېزىلىلىندى د ب
بۇ پاكىتىالر بىلەن يازما تارىخى خاتىرلەردىكى قەدىمقى . پۈتۈن ئات ئىسكىلىتى تېپىلىدى 

مىللەتلەرنىڭ ئەھلالنى سېلىشتۇرۇپ تەھىلل قىلغىنىمىزدا بۇنىڭىدىن ئىككى مىڭ يىل 
الرنىڭ ياشغانلىقىنى <<ئۇيغۇر>>الر دەپ ئاتالغان «قاڭقىل  »ئىلىگىرى ئۈر مىى ئەتراپىدا 

 .كۆرستىپ بىرىدۇ 
مىڭ يىلالر بۇرۇنىقى قەدىمىقى شىنىجاڭ ئاھالالرنىڭ تۇرمۇ   4- 2بۇنىڭىدىن. 5
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 مەدەنىيىتى
شىنجاڭنى ئۆز ئىىىگە ئالغان ئوتتورا ئاسيا د ئىىكى د تاشقى د مۇڭغۇلىيە د بايقال 

سبىرىيە ۋادىلىرى يۇقىرى دەرىجىدە تەرەققىي قىلغان بۇلۇپد جەنۇبى –كۆلى د غەربى 
سېلشتۇرما تارىخ تەتىققىاتى د ئارخولوگىيىلىى  كۆرسىەتىمىلەر ئەڭ يىرىى  مەدەنىىيەت 

 .مەنىبەلىرىدىن بىرى ئىكەنلىگىنى ئايدىڭالشتۇرماقىتا 
 مىڭ يىل بۇرۇن ياشغان شىنىجاڭ ئاھاللىرى د بۇلۇپمۇ لوپنۇر كۆنىى 4بۇنىڭىدى 

دەرياسى ساھىلىرىدا ياشغۇچىالر قۇڭۇر چاچلىق قاڭىشارلىق كىشىلەر بۇلۇپ بېشىغا كىگىز 
پۇتىلىرىغا كۆنىدىن تىكلگەن ئۆتۈك ئۇچىسغا ( ئايالالر قۇ  پەيىلىرىنى قادىغان ) قالپاق

يۇڭ تۇقۇلما چەكمەن كىيەتتى د بىلىگە بەلىباغ باغاليتى د پۈتۈن بېغشلىرىغا د بەللىرىگە 
اكى تاشالردىن ياسالغان زىننەت بۇيۇمىلىرىنى تاقايىتى د ئىقىلىم قۇرغاق بۇلسمۇد سۆڭەك ي

كۆللەر بار بولغاچىقا بەزى كىشلەر دەريا  –لىكىن ھەر قايىسى جايالردا ئېقىن سۇالر د دەريا 
داال د يايالقالردا  –كۆللەردە كىمىلەردە سانىىغۇچ بىلەن بېلىق تۇتاتتى د يەنە بەزلەر تاغ  –
قۇشىالرنى ئوۋاليتى د ھايلانىالرنىڭ تىرسدىن  –ئارقار قاتارلىق ھايلانالر ۋە ئۇچار  –ا بۇغ

قۇمۇل قارا دتۋە ۋە :مەسىلەن ) كۆندىن ئۆتۈك د ئاشالنغان تىردىن ئىشتان تىكىپ كىيەتتى 
مىڭ يىل بۇرۇنىقى دەۋىرىگە  4كۆنىى ئودەكىل  قەبىرستانىلىقدىن تېپلغان د بۇنىڭىدىن

ئۆكىلمە ئوت ) گۆشلىرىنى يۇلغۇن شاخلىرىغا ئۆتكۈز پ كاۋاپ ( ىمكى تېپىلمىالرمەنسۇپ قەد
( مىڭ يىل بۇرۇنىقى دەۋىرگە مەنسۇپ  2چەرچەن زاغۇنىلۇق د بۇنىڭدىن ) قىلىپ يەيىتى ( 

بۇ كىگىز ئاسيا بۇيىىە بايقالغان ئەڭ ) كىگىز  قۇژاتتى . تۇقۇيتى ( گىلەم ) يۇڭلىرىنى پاالز 
ھەر خىل رەڭىلى  گۈل نۇسخىلىرى ( ز ئەۋىرشكىسى بۇلۇپ ھېسابىلىنىدۇ بۇرۇنىقى كىگى

 .چىقىرىلغان يۇڭ تۇقۇلمالرنى تۇقۇيتى 
مىڭ يىل بۇرۇن شىنىجاڭىدا شەكىلى ھەر خىل د تۈرلى  رەڭىل  ساپال  2بۇنىڭىدىن

كىشلەر مەدەنىلى  تېخىنىكىسنى بىلگەن بۇلۇپ مىس . ئەسلاپىالر بارلىققا كەلگەن  –قاچ 
ىىاق  ئەسلاپىالرنى ياسايىتى د قا  تېسدىن تۈرلۈك بۇيۇمالرنى ياسايتى جۇڭگۇ د بابىل پ

مەسىلەن د شىاڭ سۇاللىسىى خىانى ۋۇدى نىىڭ خۇتۇنىنىىڭ . ماللىرىغا ئالما  تۇراتتى 
 .دانە قاشتېشى بۇيىمى تېپىلغان  356قەۋرىسدىن شىنجاڭنىڭ 

ىمۇ خىلى تەرەققى تاپقان بۇلۇپ د قەدىمىكى شىنىجاڭىنىڭ دېھقانىىلىق ئىشلەپىىىقىرىش
يىللىق  6431 – 2811لوپنۇردىكى كۆنىى دەرياسى ئۆدەكل  قەۋىرستانىلقىدىن بۇنىڭىدىن 

 .تارىخقا ئىگە ئەڭ قەدىمىكى بۇغداي ئەۋرشىكىسى چىققان 
مىڭ يىل بۇرۇنىقى دەۋىرگە  2قۇمۇلىدىكى قارا دتۋە قەبىرستانىلىقىدىن بۇنىڭىدىن
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 .بايقالغان ( نان ) ىرىق قاتىلىمسى مەنسۇپ بىر دانە ت
د قۇنىاق د پۇرچىاقىالرنى يۇمشىۇتۇ  ئۈچىۈن ( سۆك ) بۇغداي د ئارپا د تىرىق د 

شىنجاڭ تەۋەسدە د يىڭى تا  قۇرال دەۋىردە يارغۇنىاق د دان ئايىرىش يانىىش قۇراللىرى 
 .ئىشىلتىلگەن( تۈگمەن ) 

زىغىر د كۈنجۈت د زاراڭزا د ( ۇقۇت ن) زىرائەتىلەردىن د بىدە د دادۇر د كۆكپۇرچاق 
كۆكتاتالردىن پىياز د ( خوتەن نىيە ۋە قۇمۇل قەۋرستانىلىقدىن تېپىلغان ) زەپەر د كىلەز د 

سامساق د يۇمغاقسۈت د تەرخەمەك د سەۋزە د پالەك د تۇرۇپ د لوبۇ د پەمىدۇر د كەرەپىشە 
ۈت د ياڭاق د ئانار د بادام د د قاپاق كاۋا د يەل يىمىشلەردىن د ئۈز م د شاپتۇل د نەشپ

 .ئالما د قوغۇن د تاۋۇز د شۇنداقال ئاغىىە يۇغۇچ قاتارلىقالرنىمۇ ئۆستۈرگەن 
كېىەك د ماددى –ئىىمەك كىيىم  –دىمەك دباشقا جايالرغا سېلىشتۇرغانداد يىمەك 

 .مەھسۇالتلىرىدتېخنىكىلىرى جەھەتتە خېلىال يۇقۇرى سەۋىيە  باسقۇچىدا  ئىدى 
 :الر ئىزاھات

بىڭتۇەن مائارىپ ئىنىستىتوتى )<<شىنجاڭ بوزيەر ئۆزلە  تارىخى>> : فاڭ يىڭجې .0
 (ئۆسمۈرلەرنەشرىياتى خەنىە نەشرى-يىلىدشىنقاڭ يا  -0993( دەرىسلىكى

 0983تۈزگەن د دتلەت مىللىي ئىشالر كومىتىتى « ئۇيغۇرالرنىڭ قىسقىىە تارىخى  ». 3
 .بەت –2يىلى ئۇيغۇرچە نەشىرى  –

يىلى شىنىجاڭ خەلق نەشىرىياتى  - 0980« بۇددا ئېلى خوتەن » : لى يىنىپىڭ . 2
 (بەتىلەر  - 23د - 39د- 38

 
 :النغان ماتىريالالرىپايد

 
بىڭتۇەن مائارىپ ئىنىستىتوتى )<<شىنجاڭ بوزيەر ئۆزلە  تارىخى>> : فاڭ يىڭجې. 0

 (ە نەشرىئۆسمۈرلەرنەشرىياتى خەنى-يىلىدشىنقاڭ يا  -0993( دەرىسلىكى
 .يىلى شىنجاڭ ئونلېرسىتىتى نەشرىياتى-0993«  شىنجاڭ يەرلى  تارىخى ». 3
دتلەت مىللىي ئىشالر كومىتىتى تۈزگەن د «  ئۇيغۇرالرنىڭ قىسقىىە تارىخى » . 2
 .يىلى ئۇيغۇرچە  نەشىرى – 0983
 .يىلى شىنىجاڭ خەلق نەشىرىياتى - 0980« بۇددا ئېلى خوتەن » : لى يىنىپىڭ . 4
 «شىنجاڭدىكى مىللەتلەر تارىخى»: خەيرىنىسا سىدىق  دئەنلەر بايتۇر. 5
 .« شىنجاڭدىكى مىللەتلەر تارىخى»: چىئەن بوچۇەن. 6



 www.kitaphumar.com                                  كىتاپخۇمار بىلوگى 

~ 191 ~ 
 

 
 يەر نامىنىڭ كېلىپ چىقىشى« ئۇچ»

 

 خوجا نىياز يوللۇغ تېكىن

 (ئاقسۇ مائارىپ ئىنىستىتوتى دوتسېنتتى)

 
ئىۇچ ۋە ئۇچتۇرپىان   د(بەر-ھرىبەربەزى ماتىريالالردا شە)ئۇچتۇرپان تارىختا ئونسۇ

ئىلگىرىكى ئەسەرلىرىمدە بۇ ھەقتە مەخسۇب . دېگەن نامالر بىلەن ئاتىلىپ كېلىنگەن 
توختالغانلىقىم دئىلمىي ژ رنالالردا ۋە تور بەتلىرىدە ئېالن قىلىنغانلىقى ئۈچۈن  بۇيەردە 

د ئۇچتۇرپان ۋە  ئۇچ-ئونسۇ»ساندا -4يىللىق -3112« ئاقسۇ ئەدەبىياتى)توختالمايمەن 
د «ئۇچ دېگەن يەر نامىنىڭ كېلىپ چىقىشى»د «ئاقسۇ يەر ناملىرىنىڭ كېلىپ  چىقىشى-قۇم
. سانغا قاراڭ-4يىللىق -3114ئىلمىي ژ رنېلى «شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەنلەر تەتقىقاتى»
-0998د« شىنجاڭ ياشلىرى» د« ئۇچتۇرپان  دېگەن نامىنىڭ كېلىپ چىقىشى توغرىسىدا»

 ( .سانغا قاراڭ-3يىللىق 
دېگەن بۇ ئىلمىي تەتقىقىات ماقىاالم كېىيىن يەر نامىنىڭ كېلىپ چىقىشى « ۇچ ئ» 
يىللىغىنى 0111مەھمۇد كاشغەرى تۇغۇلغانلىقىنىڭ »يىلى قەشقەردە  ئۆتكۇزۇلگەن 3115

« ئۇچ »مەھمۇد كاشغەرى ۋە ››دا « ى  ئىلمىي  مۇھاكىمە يىغىنىتەبرىكلە  مەملىكەتل
 .مدا ئوقۇلغاندېگەن نا« نامى

دەد « جۇغراپىيە تەزكىرسى.تاڭنامە »بۇ توغرىدا  .قەدىمكى يۇرتالرنىڭ بىرى-« ئۇچ»
دا د يۈسۈپ خاب ھاجىپنىڭ «تۈركى تىلالر دىلانى»تىلشۇنابد ئالىمد مەھمۇدكاشغەرىنىڭ 

د مەھمىىۇد « تىىارىخىي رەشىىىدى»داسىىتانىدا مىىىرزا ھەيىىدەرنىڭ « قۇتىىاتقۇ بىلىىى » 
ۋە باشقا « تارىخى ھەمىدى»د مولال مۇسا سايرامىنىڭ «زەيلى -رەشىدىتارىخى »جورراسنىڭ

 . تارىخى ئەسەرد ساياھەتىى خاتىرلىرىدە كۆپلىگەن مەلۇ ماتالر قالدۇرۇلغان
نىڭ (ئونسۇ)ھازىرقى ئۇچتۇرپاند ئاقىى ناھىيىسى ۋە ئاقسۇ كونا شەھەر ناھىيىسى 

-6يىلى-0958ەتراپىدىكى جايالر ئارالدتۇمشۇق دچاغراق ئ( غەربىي شىمالىدىكى جايالر
دەپ «ئۇچ»بۇجايالرنىڭ قەدىمدە . دەپ ئاتىالتتى « ئۇچ»( كۈنىگە قەدەر-01ئاينىڭ 

ئەسىردە ياشىاپ ئىجىادىيەت بىىلەن شىۇغۇلالنغان ئۇيغىۇر -00ئاتالغانلىقى توغرىسىدا د 
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خەلىقىنىڭ مەشھۇر ئالىمى د جاھان تۇرۇكشۇناسلىق ئىلىمىنىىڭ ئاساسىىسىىد مەھمىۇد 
 :ناملىق ئەسىرىدە توۋەندىكى مەلۇماتالرنى ئۇچۇرتىمىز « تۇركى تىلالردىلانى»اشغەرىنىڭ ك

 د(بەتكە قاراڭ -49توم د -0)«مەشھۇر بىر شەھەرنىڭ نامى – Uch-ئۇچ»
 - 666توم-0)«ئۇچ شەھەرىگە ئاقىدىغان بىر دەريانىڭ نامى –توشقان دەرياسى »

 د(بەتكە دقاراڭ 
 د(بەتكە قاراڭ-560تومد-0) «تىدىكى يايالقنىڭ ئېتىئۇچ شەھەرىنىڭ چې–چاغال»
بەتكە -501توم -0)«ئۇچ بىلەن بارسىغان ئوتتۇرسىدىكى بىر داۋان –بەدەلئارت »
 د( قاراڭ 
باي يىغاچ د ئۇچ بىلەن كۇچا ئارىسىدىكى ئۇچقا يېقىن بىر جاينىڭ ئېتى –باي » 

توم د -2)« ر جاينىڭ ئېتى ئۇچقا يېقىن بى –ئايكۆل »د (بەتكە قاراڭ  -306توم د-2)«
 (.بەتكە قاراڭ -086

نە دەيدۇ »:غەزىلىدە -0594داستانىنىڭ « قۇتادقۇ بىلى »يۇسۇپ خاب ھاجىپنىڭ 
دەپ يېزىلغان بولسا «ئۇچ ئوردۇ بېگى ئاڭلىغىلد بىلىپ سۆزلىمىش سۆزد ئىشىلىتىپ ئەقىل 

ئەلگە دۇرۇب مەشھۇر نېمە دەر ئىشىتىكىن ئۇچ ئوردۇ خانى د ئۇنىڭ » :غەزىلىدە -2805د
-01بۇنىڭدىن قارىغانىدا د ھىازىرقى ئۇچتۇرپىان . دەپ بايان قىلىنغان  0○«سۆزىنى 

ئۇچ »دا «ئۇچ ئوردۇ»دەپ ئاتالغان د ھەتتا « ئۇچ ئوردۇ»د «ئۇچ»ئەسىردىن ئىلگىرى 
مەھمۇد كاشىغەرى بىىلەن يۇسىۇپ خىاب . تۇرغان « ئۇچ ئوردۇ خانى»د «ئوردۇ بېگى

ن مەلۇماتلىرىنىڭ تارىخى قىممىتى شۇ يەردىكىد ئۇچتۇرپان بۇندىن ھاجىپالرنىڭ بەرگە
ۋە ( يىلالر  -345-553مىالدىيە )يىل ئىلگىرىال يەنى كۆك تۇرك خانلىقى دەۋرى -0411

. دەپ ئاتالغىان«ئىۇچ»دا (يىللرا -846-615مىالدىيە )ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقى دەۋرى 
مەشھۇر بىر شەھەرنىڭ نامى دەپ ئاتىمىغان «ئۇچ»بولمىسا مەھمۇد كاشغەرى دەۋرىدە ئۇنى 

يىلى شەرقى تۇرۇك خانلىقىنى -621دەلىل شۇكى د تاڭ قۇشۇنلىرى مىالدىيە .بوالر ئىدى 
يىلىغا  -648يۇقاتقاندىن كېيىن د ئارقىدىنال غەربىي تۇرۇك خانلىقىنى يۇقۇتۇشقا كىرشىپ د

دىسىنى گۇمران قىلدى د كۇچا كەلگەندە غەربىي تۇرۇك خانلىقىنىڭ يۇلتۇز ۋادىسىدىكى ئور
ئارقىدقنال تاڭ قۇشۇنلىرى ئىۇچ تەۋەسىىگە يېتىىپ ». تاڭ قۇشۇنلىرىنىڭ قولىغا ئۆتتى 

ئۇنسۇ ئايمىقى تۇرۇشلۇق ئورۇن چىوڭ . نى تەسىس قىلدى ) ( كېلىپد ئونسۇ ئايمىقى 
ۇرپان بۇ مەلۇماتقا قارىغاندا د ئۇچت. 3○«ئىدى ( ئۇچ)تاشبالىق دەپ ئاتالغان بۇلۇپد ئۇ 

شۇنىڭدىن باشالپ مەھمۇد كاشغەرى . دەپ ئاتالغان «ئۇچ»يىللىرى ئەتراپىدا -611مىالدىيە 
گىىە بولغان ئارلىقتا تەرەققى قىلىپ ( يىلال -0111مىالدىيە )ديۇسۇپ خاب ھاجىپالر دەۋرى 
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د «ئۇچ ئوردۇ بېگى »داستانىدا « قۇتادغۇبىلى ». مەشھۇر بىر شەھەرگە ئايالنغان « ئۇچ»
دېگەن سۆزنىڭ تىلغا ئېلىنغانلىقىغا قارغاندا د قارخانىيالر خانلىقى « چ ئوردۇ خانى ئۇ»

دە ياكى ئۇنىڭدىن ئىلگىىرى ئۇيغىۇر (يىلغىىە  -0303يىلىدىن -851مىالدىيە )دەۋرى 
بەگلىرى د ئۇيغۇر خانلىرە تۇرىدىغان ياكى مەركىزى خانلىققا ۋاكالىتەن كىىى  خانلىردىن 

 . . تۇردىغان شەھەر بولغانبىرى ئىدارە قىلىپ 
دەپ «ئۇچ»ھازىرقى ئاقىى ناھىسىدىكى بىر يېزىلىق ھۆكۈمەتنىڭ تۇرۇشلۇق ئورنىمۇ 

ھازىرقى ئاقىى ناھىيە تەۋەسىدە بولسمۇ د لېكىن ئۇ قەدىمكى چاغالردا « ئۇچ»بۇ. ئاتىلىدۇ
ە تۇر ھازىر بۇ جايدا قەدىمكى شەھەر ۋ)ئۇچ ئوردۇ خانلىقى تەۋەسىدىكى زېمىن ئىدى » 

يىلى  -0944ئىلگىرى ئاقىى ئۇچتۇرپان ناھىسىگە تەۋە جاي بۇلۇپ د(. خارابە ئىزى بار
يىلدىن كېيىنمۇ ئاقىى -0951ئەمما تۇرلۈك سەۋەپلەرگە كۈرە .ئايرىم ناھىيە بۇلۇپ قۇرۇلغان 

 . ئۇچتۇرپان ناھىيىسىنىڭ باشقۇرۇشىدا ئىدى
شەھەر يېنى )سىدىن ئېقىپ ھازىرمۇ ئۇچتۇرپانىڭ ئوتتۇر --«توشقان دەرياسى »
لېكىن قارخانىيالر دەۋرىدىكى شەھەر ئىورنى . ئۆتۇپ ئاقسۇ دەرياسىغا قۇيۇلدۇ ( بىلەن

 .   ھازىرقىدەك تۇشقان دەرياسىنڭ جەنۇبىدا بولماستىن د بەلكى ئۇنىڭ شىمالىدا ئىدى
كونا ئۇنىڭ ئەتراپىدىكى جايالر ھازىر ئاقسۇ . دەپ ئاتلىدۇ« چاغراق »ھازىر -«چاغال»

گە تەۋە بولسىمۇ ( ئايدا ئونسۇ دەپ ئۆگەرتىلېتىلدى-01يىلى -0998)شەھەر ناھىيىسى
كۈنىگە قەدەر ئارالد چاغراقد تۇمشۇقد ئەتراپىدىكى جايالر ئۇچقا -01ئاينىڭ -6يىلى-0958

ئاقسۇدىن ئۇچقا ماڭغان كىشىلەرئارالد چاغراقد تۇمشۇقديوللىرى ئارقىلىق .تەۋە زىمىن ئىدى
ئۇچ شەھەرى ئەينى ۋاقىتتا ھازىرقى ئۇچتۇرپان . ارىالپ مېڭىپ ئۇچقا يېتىپ باراتتىمەھەللە ئ

كىلومېتىر غەرىپتىكى غوڭرات مەھەللىسىدىكى توشقان  21ناھىيىسى يېڭىئاۋات يېزىسىدىن 
دەرياسى بۇيىغا جايالشقان بۇلۇپدئورنى ھازىرقى ئونسۇ ناھىيىسىىنىڭ غەربىىي شىىمال 

ھىىازىر بىىۇقەدىمكى شىىەھەرنىڭ سىىەلتەنەتلى  بىناكىىارلىق  .تەرىىپىگە ئىىۇدۇل كېلەتتىىى
قۇرلۇشلىرىدىن ئەسەرمۇ قالمىغان بۇلۇپد ئايالنمىسى تەخمىنەن ئككى كېلومېتىر كېلىدىغان 

مىازاردىكى قەبرىلەرنىى )كونا قورۇق تام بىلەن قورشالغان شەھەر خارابىسى ۋە مىازارلىق
دبۇئسالم دىنى تۈسىدىكى قەبرىلەرگە بەزىلەرد ئسالم دىنى تۈسىدە دىسەديەنە بەزىلەر 

گۈمبەزلىرى شەكلىگە -بۇ تۇرپان تۇيۇقتىكى يارداڭلىق لېلىدىكى بۇددا قۇببە.ئوخشىمايدۇ
قەدىمكىى »قالغان بولسىمۇدئۇنىڭ نامى ھازىرغىىە ( ئاپتۇردىن-ئوخشايدۇ دەپ قارايدۇ

يۇەن تەرىپىدىن ئۇگوۋۇ)دەپ ئاتىلىپ كىشىلەرنى ئۆزىگە جەلىپ قىلىپ كەلمەكتە « شەھەر
دەرىجىلى  شەھەر خارابىسىنىڭ -2ئاپتۇنۇم رايۇن نوقتۇلۇق قوغدايدۇ دەپ تىزىمغا ئېلىنغان 
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 . بىرسى
دېگەن نامى بىلەن مەشھۇرد ئۇئەينى ۋاقىتتا ئۇچ « بەدەلئارت»ھازىرمۇ -«بەدەلئارت»

ىيالر ئىسسقكۆلنىڭ شەرقى جەنۇبىي بويىغا جايالشقان د قاراخان)شەھەرىدىن بارسىغان 
خانلىقىنىڭ چوڭ شەھەرلىردىن بىرى بۇلۇپ د يەتتسۇ ئۆلكىسىنىڭ ئىقتىسادىي مەركىزى 

قېدىمدىن بۇيان ئۇچ . غا ۋە باالساغۇنغا بېرىشتىكى يول ئۇستىدىكى بىر داۋان ئىدى (ئىدى 
خەلقى جۇمىلىدىن جەنۇبىي شىنجاڭ ۋە قىسمەن شىمالىي شىنجاڭ خەلقىى (ئۇچتۇرپان )

 -يۇلى بىلەن سودا«بەدەلئارت »يىلالرغا قەدەر مۇشۇ -0951خەلقلىرى بىلەن ئوتتورا ئاسىيا 
 .قاتنا  ۋە مەدەنيەت ئاالقىلىرى قىلىپ كەلگەن

سۆزى يىلالرنىڭ ئۆتىشى بىلەن ئۇنتۇلغان « يىغاچ» بۇ سۆزدىكى« باي يىغاچ -باي»
 .دەپ ئاتىلىپ كېلىلاتىدۇ«باي »بولسىمۇ د لېكىن باي ناھىيىسى ھازىرغىىە 

نامى بىلەن ئۇچتۇرپانىڭ شەرقى جەنۇبىي قىسمىدا د «ئايكۆل»ھازىرمۇ -«ئايكۆل »
دېمەكدئالىمىمىز مەھمۇد كاشغەرى . ئاقسۇ شەھەرىگە قاراشلىق بىر يېزا نامى بىلەن مەۋجۇت

نىڭ دائىرسى د «ئۇچ»ھەققىدە ناھايتى پاكىتلىق مەلۇماتالرنى ئوتتۇرغا قويغان ھەم « ئۇچ»
شەھەرىنىڭ قارخانىيالر خانلىقى «ئۇچ»بىرلەپ كۆرسەتكەن د شۇنداقال -قوشنىلىرنىمۇ بىر

قۇرۇلۇشتىن ئىلگىرى ھەم قۇرۇلغاندىن كېيىنكى دەۋىرلەردە تۇتقان ئورنىنى ناھايىتى يۇقىرى 
 .باھالىغان 

ئۇچ »خەلقىنىڭ تۇرمۇ  ئادەتلىرى د « ئۇچ»ئۇنىڭدىن باشقا د مەھمۇد كاشغەرى 
 : ىى قىممەتلى  مەلۇماتالرنى قالدۇرغانتوغرىسىدىمۇ ناھايت« تىلى 
ئۇچ ۋە . تەشتەكد ساپال قاچا  -ساسىق»د 5○«قۇۋا دسۇزاپد ئۇچ تىلىدا -ئىلرۇك»

»  3○ئۇچ تىلىدا .تەشتەك  -كەستەر» 6○«ئۇنىڭ نېرىقى تەرىپىدە تۇرىدىغانالرنىڭ تىلدا
بىۇ .ۇلىىدۇئۆشلەڭگە ئوخشايدىغان بىرخىل ئوتد ئۇچتا ئۇنىڭ بىلەن كىيىم يۇي -شاپ

يۇمغاقسۈت ئۇرۇقى دئۇچ ۋە . دانەكىە-تانەكىە.تانا » 8○ئۆسۇملۇكتىن شاخار ئېلىنىدۇ 
يېزىغۇت ئادىراسماندكاشغەر تىلىدا دئۇچ ۋە بارسىغان تىلىدا -يېزىخ» 9○«ئارغۇ تىللىرىدا

 .  01○« ئەلد ر ك دېيىلىدۇ
 نېمە مەنسى بار؟  دېگەن بۇ نام قانداق بارلىققا كەلگەن؟ئۇنىڭ«ئۇچ»ئۇنداق بولسا 

تەبىرلەر بار -بۇ ھەقتە خېلى كۆپ سۈر شتۈرد مدئەل ئارىسىدا ھەرخىل چۈسەنىە
ئەينى ۋاقىتتكى تۈرك . ئىكەند مۇناسىلەتلى  تارىخى ئەسەرلەرنىمۇ خېلىال ۋاراقداپ چىقتىم 

ئەلقانۇن » د بىر نىنىڭ «ھۇدۇدۇل ئالەم»ئۆلكىلىرى ھەققىدە يېزىلغان ئەسەرلەردىن يەنە 
( يىلى يېزىلغان -0054مىالدى )« نۇزھەت ئەل مۇشتاك»د ئەل ئىدرىسنىڭ «مەسئۇدى
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قا دائىر مەلۇماتالر بېرىلگەن «ئۇچ»بۇئەسەرلەردە . كۆر پ چىقتىم 00○قاتارلىق ئەسەرلەرنى
پەقەت . نامىنىڭ كېلىپ چىقىشى توغرىسىدا ئۇچۇقلىما بېرىلمىگەن« ئۇچ»بولسىمۇدئەمما 

ئەسىردە تۈركى تىللىق قوۋىملەر ياشىغان تىۈرك -00ۇد كاشغەرىال ئۇلۇق ئالىمىمىز مەھم
يۇرتلىرىنى ئارىالپ تەكشۈر پ ئۇالر توغرىسىدا ئشەنىىلى  مەلۇمات قالدۇرغان بولغاچقا 

« ئىۇچ»ھەققىددە بېرىلگەن بايانلىرى « ئۇچ»دىكى « تۈركى تىلالر دىلانى» دئۇنىڭ
توم -0مەسىلەند .بۇالاليدۇ دەپ قارايمەنبىر ئاساب -نامىنىڭ كېلىپ چىقىشىدىكى بىردىن

 : بەتتىكى تۆۋەندىكى سۆزلەرگە قاراڭ - 49
 (. ساناق سان)ئۇچ ئۈچ يارماق  üchاج ( 0
اج (  2ئۇچ مەشھۇر بىر شەھەرىنىڭ نامى ئىكەنلىكى ئەسكەرتىلگەن  -ئۇچ  Uchاج (  3

och ياسايدۇ دئۇنىڭدىن تۈركلەر قەلەمنى شۇنىڭدىن .ئوچ تاغدا ئۆسۈدىغان بىرخىل دەرەخ
بەتتىكى تۆۋەندىكى  -63توم -3يەنە . يەنە يى  دھاسا قاتارلىق نەرسىلەرنى ياسايدۇ

ئۇچ  uchا ج ( 3. ئۇچ نەرسىنىڭ ئۇچىد پۇتاقد شاق ئۇچى uchا  ج ( 0: قۇرالرغا قاراڭ
يەنە . ئىۇچ بىىرەر نەرسىىنىڭ تىۈگەپ كېتىشىى uchا  ج ( 2. چېگراد چېگرادىكى ئەل 

 6@بۇ مەزمۇنالر پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈر لگەن : بايانالرغا قاراڭ  تۆۋەندىكى
@ "y2 K$ R+ q: F# E 

 ( بەتكە قاراڭ -49توم -0)ئۇچ مەشھۇر بىر شەھەرىنىڭ نامى  -ئۇچ  Uchا  ج ( 0)
توم -0« ئۇچ بىلەن بارسىغان ئوتتۇرسىدىكى بىر داۋان  Uchاج –بەدەلئارت » ( 3)
 ( ڭ بەتكە قارا-50

-560تومد-0) «ئۇچ شەھەرىنىڭ چېتىدىكى يايالقنىڭ ئېتى Uchاج  –چاغال»( 2)
 M+ O# A+ n3" @بۇ مەزمۇنالر پۈتۈنلەي مىسرنىم مۇنبىرىدىن كۆچۈر لگەن ( بەتكە قاراڭ

k4 X *_ 
-0)«ئۇچ شەھەرىگە ئاقىدىغان بىر دەريانىڭ نامى  Uchاج –توشقان دەرياسى »( 4)
 د (بەتكە قاراڭ  - 666توم

بەتكە قاراڭ -086توم د -2)« ئۇچقا يېقىن بىر جاينىڭ ئېتى  Uchاج –ئايكۆل »(5)
 .) 

ئۇچ بىلەن كۇچا ئارىسىدىكى ئۇچقا يىېقىن بىىر  Uchباي يىغاچ د اج –باي » (6)
 د (بەتكە قاراڭ  -306توم د-2)«جاينىڭ ئېتى 

دېگەن بۇ « ئۇچ»انيۇقارقى پاكىتالرغا قارىغاندا د ئۇچتۇرپاننىڭ قەدىمكى نامى بولغ
بىرىنىىدىند يۇرىتنىڭ ئۇچى دچېتىد چېگرادچېگراغا جايالشقان ئەل مەنىسىدىكى : نام 
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دېگەن « ئۇچ»ئىككىنىىدىندتاغدا ئۆسۈدىغان . دېگەن سۆزدىن كېلىپ چىققان « ئۇچ»
 .ان بۇلىدۇدەرەخ نامىدىن كېلىپ چىقق

قا «ئۇچ»كۆرسىتىلگەن دا « تۈركى تىلالر دىلانى»لېكىن بىزمەھمۇد كاشغەرىنىڭ 
مۇناسىلەتلى  سۆزلەرنىڭ ئۇرۇنالشتۇرلىشى ديېزىلىشىدئىمالسىغا زەڭ قۇيۇپ قارايدىغان 

دەپد « اج » نىىڭ ئىمالسىى « ئىۇچ»نىامىنى كۆرسىىتىدىغان( شىەھەر)بولساقد بىالىق
دەپ پەرىقلەند ر لۈپ « ا ج» نىڭ ئىمالسى«ئۇچ »دېگەندىكى« چېگرادچېگرادىكى ئەل»

يۇرتنىىڭ »دېگەن بۇ يەر نامىنى «ئۇچ»بۇ پاكىتقا قارىغانداد. ىنى بايقايمىزيېزىلغانلىق
( ا ج)«ئۇچ»دېگەن مەنىنى بىلدۇرىدىغان «چېتىى د چېگراد چېگراغا يېقىن ئەل  -ئۇچى

شۇڭاد . دېگەن سۆزدىن كېلىپ چىققان دېگەن قاراشنى چۇشەندۇرمەك تەستەك قىلىدۇ 
دېگەن دەرەخ نامىدىن كېلىپ ( اج)ۆسىدىغان ئۇچ دېگەن بۇ يەر نامىنى تاغدا ئ«ئۇچ»مەن

دېگەن دەرەخ « ئارتۇچ»دېگەن يەرنامى « ئاتۇ »بۇ د خۇددى . چىققان دەپ قارايمەن 
دېىگەن ( تىاغد داۋاند ئېگىزلىى  )« ئىارت»يەنىى.نامىدىن كېلىپ چىققىنىغا ئوخشىا 

ىنىىىڭ دېىىگەن دەرەخ نام«ئىىۇچ»مەنىىىدىكى سىىۆز بىىىلەن تىىاغ دئىگىىىزلىكتە ئۆسىىۈدىغان
دا « تۇركى تىلالر دىلانى»مەھمۇد كاشغەرى  03○قۇشۇلۇشىدىن كېلىپ چىققىنىغا ئوخشا  

 - Uchاج ) 3( ) سىاناق سىان)ئۈچ ئۈچ يارمىاق  – üchج  0(: ) )بەتتە -49توم د-0)
ئىزاھاتتىا ئۇچتۇرپاننىىڭ قەدىمكىى نىامى ئىكەنلىكىى ) مەشھۇر بىىر شىەھەرىنىڭ نىامى 

تۇركلەر قەلەمنى . تاغدا ئۆسىدىغان بىر خىل دەرەخ  -ئوچ  Ochاج ) 2( )ئەسكەرتىلگەن 
ئۇنىڭىدىن يەنە يىڭدھاسىا قاتىارلىق نەرسىىلەرنى ياسىايدۇ دەپ . شۇنىڭدىن ياسايدۇ 

. دېيىلگەن02○تاغ ئۆستىدە «ئۇچ »دېگەن ئەسەردە بولسا «ھۇدۇدۇل ئالەم». كۆرسىتىلگەن
ئۆسىدىغان بىر خىل دەرەخ ئىكەنلىكى نىڭ تاغدا ئىگىزلىكتە «ئۇچ»بۇنىڭدىن قارىغاندا د 

ئۇنىىڭ ئۇسىتىگە .دەپمۇ ئوقۇلىدۇ Ochئۇچ ھەم ئوچ  Uchخېتى «اج » ناھايتى ئېنىقد
ئۇچتۇرپىان تاغلىرىىدا .دەيىدىغان بىىر قەدىمىى جىاي بىار «كۆكلەم ئىۇچ »ئۇچتۇرپاندا 

ەر يىلالرغىا قەد -0981خەلقىمىىز . دەپ ئاتىلىدىغان بىرخىل قەدىمى دەرەخ بار «ئۇچ»
د پاختا ئىگىرىدىغان يىڭ د پاختا ئىگىرىدىغان (ساپ)ئۇنىڭدىن ھاسا د چوت دەستىسى 

چىگىي ئايرىيدىغان چىغىرىق ئوقىدچىلىق قاتارلىق ھەر خىل تۇرمۇ  بۇيۇملىرىنى ياساپ 
نامىنى ئالىم مەھمۇد « ئۇچ»شۇڭا مەن د . بازارالردا ساتاتتى ياكى ئائىلىلەردە ئىشلتەتتى 

ئەسىردە كۆرسۈتۈپ ئۆتكۈنىىدەك تاغىدا ئۆسىىدىغان « كى تىلالر دىلانى تۇر»كاشغەرى 
 . دېگەن دەرەخ نامىدىن كېلىپ چىققان دەپ قارايمەن «ئۇچ»
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 :ئىزاھاتالر

 
يىلىىد مىللەتىلەر -0984داسىتانىد « قۇتىاتقۇ بىلىى »:يۈسۈپ خاب ھاجىىپ 0○

 . بەتلەرگە قاراڭ -388د -264نەشرىياتىد ئۇيغۇرچە د
كىتاپ د جۇڭخۇا كىتابىىلىق ئىدارىسى -3د«جۇغراپىيە تەزكىرىسى .ڭنامە يېڭى تا» 3○

د نىڭشا خەلق «جۇڭگو ئىسالم تارىخىغا دائىر ماتېرىيالالر»بەتكە ۋە-0049خەنىە نەشىرى د
 . بەتكە قاراڭ  -4د يىلى خەنىە نەشرى-0983نەشىرياتى 

ىستان تەرەپ ۋەكىلىرى يىل كۈزدە ئاقسۇ ۋىاليىتتى ۋەكىللىرى بىلەن قىرغىز -3113 2○
يولىنى دياكى ئۇنىڭ شىمالىدىكى زىندان دەرياسنى بويالپ ماڭىىدىغان «بەدەل ئارت »

 .زىندان تاغ ئېغىزىنى ئېىىش توغرىسدا سۆھبەتلەشكەنىدى
يىلى شىىنجاڭ -0980توم - 0« تۈركى تىلالر دىلانى»:مەھمۇد كاشغەرى 3○6○5○

 . بەتكە قاراڭ-593د -495-043خەلىق نەشرىياتى ئۇيغۇرچە د
يىلى شىنجاڭ -0984توم - 2« تۈركى تىلالر دىلانى»:مەھمۇد كاشغەرى01○9○ 8○

 .بەتكە قاراڭ -04د  234-303خەلىق نەشرىياتى ئۇيغۇرچە د 
ئىسالم جۇغراپىيىلىرنىڭ تۇركلەر ۋە  -ئەرەب»( :تۇركىيە )رامازان شېشىن  02 ○ 00○

بۇھەقتە  03 ○يىل تۈر كىە نەشىرىگە قاراڭ -0985د«تۈرك ئۆلكىلىرى ھەققىدە ئېيتقانلىرى 
ئىلمي ماقالىلەر )«تارىمدىن تامىە » ئىمىن تۇرسۇن. ئوخشا  بولمىغان كۆز قاراشالر بار 

قۇربانجان ئابلىمىي نۇرۇزى . بەتلەر -023-026يىل ئۇيغۇرچە نەشىرىد -0991د(توپلىمى 
د شىنجاڭ ئۇنىلېرسىتېتى «ىسىشىنجاڭ يەر ناملىرىنىڭ ئېتىمولوگىي» :دپالتاخۇن ئەۋالخۇن

 . بەتكە قاراڭ  -3يىل نەشىرى -1311نەشىرىياتى 
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 ئۇچتۇرپان دېگەن يەر نامنىڭ كېلىپ چىقىشى توغىرسىدا

 

 خوجا نىياز

 
ئۇنىڭ زادى . 1○دەپ ئاتالغان( ئونسۇ)ئۇچتۇرپان قەدىمدە خەنىە ۋېنسۇ بەگلىكى

غىىە ئېنىق بىر تارىخىي كۆز قاراشنى ئوتتۇرغا  قاچان؟ بىنا قىلىنغانلىقى توغرىسدا ھازىر
چۇنكى بۇ ھەقتە قولىمىزدا ئىشەنىىلى  بولغان تارىخىي ماتىرىيال تەزكىرلەرنىڭ .قويالمايمىز

كەمىىل بولغانلىقى د قەدىمكى دەۋىردە ئىجتىمائىي ھاياتنى ئەكىس ئەتتۈر پ بېرىدىغان 
دئارخىلوگىيىلى  پاكىتالرنىڭ يېتەرسىزلىكى مەدەنىي يادىكارلىقالرنىڭ ئاز ساقلىنىپ قېلىشى 

شۇنداق بولسمۇ ئىزلەنگەندكۆرگەن . قاتارلىق سەۋەپلەر قىيىنىىلىق تۇغدۇرۇپ بېرىلاتىدۇ
 . ماتىرىياالر ئاساسىدا بۇ ھەقتە تۇختۇلۇ  يۇرت تارىخىنى يۇرۇتۇشقا مۇھىم دەپ قارايمەن

مىالدىدىن بۇرۇنقى )باتۇر دە ھون تەڭرىقۇتى «تارىخي خاتىرلەردھۇنالر تەزكىرسى»
نىڭ مىالدىدىن (يىلغىىە ھونالر تەختىدە ئولتۇرغان -034يىلىدىن مىالدىدىن بۇرۇنقى -319

: ئۇنىڭدا. يىلى خەن پادىشاھى خەنمىندىغا يازغان مەكتۇپى خاتىرلەنگەن -036بورۇنقى 
ىقى بىلەن تەڭرىنىڭ قوللىشىد سىپاھ بەگلەرنىڭ ئىستىبدتلىقى ۋە ئاتالرنىڭ قاۋۇلل...»

 لىولەن .ئىۇالر قىرىلىىپ تەسىلىم بولىدى. تارمار قىلىندى( ھازىرقى گەنسۇدا) توخرىالر
بەگلىكنىڭ ھەممىسى -36ۋە ئۇالرنىڭ ئەتراپىدىكى (ئۇيغۇر)دئۇغۇز (ئۇسۇن)د(كىر رەن)

شىمالدىكى يەرلەرمۇ .ئوققا تۇتقان خەلىق بىر ئائىلە بۇلۇپ ئۇيۇشتى . ھونالرغا تەۋە بولدى
بىىۇ مەلۇماتالرغىىا ئاساسىىالنغاندا بۇيىىۇك ھىىون . دەپ كۆرسىىۈتۈلگەن (34)«لىىدىتىنجىتى

( بەگلى 26ئەمەلىيەتتە)بەگلى  36ئېمپۇراتۇرلىقىنىڭ تەركىلىگە كىرگەن غەربىي يۇرتتىكى 
-028بۇلمىسال مىالدىدىن بۇرۇنقى . ئىىىدە قەدىمكى ۋېنسۇ بەگلىكىنىڭ بارلقىدا شەك يوق

نى تىلغا ئالماب («ئونسۇ بەگلىكى»)ا كەلگەندە ۋېنسۇ يىلى جاڭ چىيەن غەربىي يۇرتق
يىلدىن ئارتۇق تارىخقا -3511دېمەكد يۇقارقى پاكىتالردىن قارىغاندا ئۇچتۇرپاننىڭ .ئىدى

 . ئىگە ئىكەنلىكىنى قىياب قىالاليمىز
 .دەپ ئاتالغىان (ئونسىۇ )ئەسىردە ۋېنسىۇ -4-2ئۇچتۇرپان  مىالدىدىن بۇرۇنقى  

ۋە ئورخۇن ئۇيغۇر (يىلغىىە-345 -553مىالدى )كۆك تۈرك خانلىقى شۇنىڭدىىن باشالپ 
دئونسۇ ئايمىقى (温肃州)دە خەنىە ئونسۇ ئايمىقى ( يىلغىىە -846-615)خانلىقى دەۋرى
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يىلى تاڭ -648يەنى مىالدە .دەپمۇ ئاتالغان(于祝)ياكى ئۇچ( 大石城)ئورۇن چوڭ تاشبالىق
( ئوردۇسى)ۇز ۋادىسىدىكى با  كەنتى قۇشۇنلىرى تەرپىدىن غەربىي تۈرك خانلىقىنىڭ يۇلت

ئىشغال قىلىنغان كۇچا تاڭ قۇشۇنلىرىنىڭ قولىغا ئۆتكەندئارقىدىنال ھازىرقى ئۇچتۇرپان 
ئونسۇ ئايمىقى تۇرۇشلۇق ئورۇن .تەۋەسىگە يېتىپ كېلىپ ئونسۇ ئايمىقىنى تەسسىس قىلغان

 ( . 35)دەپمۇ ئاتالغان (于祝)دئۇچ(大石城)چوڭ تاشبالىق 
ئۇچتۇرپان ( 846-553)رك خانلىقى ۋە ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقى دەۋرىدېمەكدكۆك تۈ

مەشھۇر بىر شەھەرگە (0303-851)قاراخانىيالر دەۋرىدە .دەپ ئاتىلىشقا باشلىغان«ئۇچ»
پەقەت جۇڭغار خانلىقىغا سىلان ئاراپىىان ھۆكىۇمرانلىقى قىللاتقىان مەزگىلىدە .ئايالنغان

 . دەپ ئاتىلىشقا باشلىغان«ئۇچتۇرپان»ئاندىن ( يىلغىىە-0698-0333)
لېكىن نۆۋىتتە يەنە بىر ھەۋەسكارلىرىمىز تارىخىي ماتىرىيالالرنى تىوپالپد رەتىالپ 
دئەستايىدىلراق توپالپ باقمايدئىلگىركىلەر ۋە باشقىالر نېمە دەپ يازغان بولسا ئۆلۈك ھالدا 

ئۇالر ئۇچتۇرپان .ئۇنىڭ تارىخىي كېلىپ چىقىشىنى شۇ پېتى ئوتتۇرغا قايتا كۆتۇرۇپ چىقتى 
كۈنى ئۇچ -04ئاينىڭ -3يىلى -0365»:دېگەن نامنىڭ كېلىپ چىقىشىنى مۇنداق ئىزاھلىدى

خەلقى چىڭ خاندانلىقى ۋە يەرلى  فىئودال ئاقسۆڭەكلەرنىڭ يەرلىى  زۇلۇمىغىا قارشىى 
قوزغىالڭ باستۇرۇلۇپ دچىڭ كۆكۈمىتى پەرمانى بويىىەدئۇچ ئاھالىسىنىڭ .قوزغىالڭ كۆتەردى

ئورنىغا تۈرپاندىن بىر تۈركۈم ئاھالە كۆچۈرلۈپ .قىسمى ئىلىغا مەجبۇرى كۆچۈر لدىبىر 
قا تۇرپان سۆزى بىلەن بىرىكىپ ئۇچتۇرپان «ئۇچ»شۇنىڭ بىلەن بۇ جاينىڭ نامى .كېلىندى

يەنە بىر قىسىم كىشلەرنىڭ مۇشىۇنىڭغا ئوخشىاب ( . 36)دەپ يازدى « دەپ ئاتالدى  
دژ رنال چوڭ كىتاپالرغىمۇ ھەتتا بەرى تارىخىي ر مانالرغىمۇ قاراشلىرى خېلى نۇرغۇن گېزىي

 . شۇنداق پۈتۈلۈپ كەڭ ئاممىغا تۇنۇشتۇرۇلدى
مەن بۇنداق تارىخي پاكىتلىرى كامدقىياسەن يېزىلغاندۋاقىي دەۋرى تۇلۇق بولمىغان 

شىىنجاڭ )دېگەن نامنىىڭ كېلىىپ چىقىشىى توغرىسىىدا «ئۇچتۇرپان »كۆز قاراشقا قارىتا
شىنجاڭ ياشلىرى ژ رنىلى »بەتتە ۋە -52سان-2يىللىق -0993(ئىي پەنلەر تەتقىتاتىئىجتىما

دېگەن ماقالەمدە پاكىي ئاساسلىرىنى كۆرسۈتۈپ رەت (بەتتە-49سان -3يىللىق -0998«  
يىلدىن باشالپ -3110قىلغان بولساممۇ دلېكىن بەزىلەر يەنە بۇ كونا قىياسى كۆز قاراشالرنى 

يەنە دەيمەنكى بۇ خىل قاراشالر توغرا ئەمەبدتاىخىي پاكىي .ىدىكۆتۈتۈپ چىقىشقا باشل
يىلدىن ئۇچتۇرپان دېھقانالر قوزغىلىڭى پارتالشتىن -0365چۈنكى . ئاساسلىرى كەمىىل 

دېگەن نام مەۋجۇت بولغاند تۇرپاندىكى بىىر قىسىىم يەر « ئۇچتۇرپان»ئىلگىرى ئۇچتا
 . ناملىرىمۇ ئالال قاچان ئۇچتا قوللۇنىلغان
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چىڭ (0333-0698)ڭغار خانلىقىغا سىلان ئاراپتان ھۆكۈمرانلىقى قىللاتقان مەزگىلدە جۇ
سۇاللىسى چىڭ سۇاللىسى قۇشۇنلىرى تۇنجى قېتىم تۇرپانغا كىرىىپ جۇڭغىارالر بىىلەن 

بۇ چاغدا تۇرپاندىكى يەرلىكى ئاقسۆكەك بولغان . ئۇيغۇرالر رايۇنىنى تالىشىپ ئۇرۇ  قىلغان
ر تەرەپكە دئىمىن خوجا ئىككى ئاكىسى بىلەن لۈكىىن شەھىرىدە چىڭ ئېزىز خوجا جۇڭغارال

سىلان ئارپىدان تۇرپاننىڭ  لۈكىىن دېگەن يېرىىدە .سۇاللىسى تەرەپكە ئۆتۈپ كەتكەن
تۇرۇشلۇق ئېزىز خوجا باشىىلىقىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ چىىڭ سۇاللىسىى تەرەپىكە ئۆتىۈپ 

ئارقىدىنال يەنە بىر . ھەرگە كۆچۈرگەنكېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن مەجبۇرىي قارا شە
 ( .33)قانىە مىڭ كىشىى باشالپ غەرىپتىكى ئۇچقا بېرىپ ئولتۇراقلىشىشقا مەجبۇرلىغان 

يىللىرى ئەتراپىدا سىلان ئارپدان ئىلى تەۋەسىدە يەر -0302بۇنىڭدىن سەل ئىلگىرى »
ۇن ئۇيغۇرالرنى تېرىش ئۈچۈن ئۇچدقارا شەھەردئاقسۇديەركەن قاتارلىق يەرلەردىن نۇرغ

ئېلىغا  كۆچۈرگەند ئۇچلۇق ئۇيغۇرالرنى ئېلىغا كۆچۈرگەنىدىن كېيىندئۇنىىڭ ئورنىغىا 
شۇنىڭدىن كېىيىن كىشىلەر ئىۇچنى . جۇڭغارالر تۇرپانلىق ئۇيغۇرالرنى ئۇچقا كۆچۈرگەن

ئۇالر تۇرپاندىكى يۇرت كەنىتلىرى بويىىە ئۇچنىڭ ھەر »(.38)« ئۇچتۇرپان دەپ ئاتىغان
 .ىرىغا ماكانالشتۇرۇلغانقايسى جايل

مەسلەندقاراخۇجادسىڭگىمدلۈكىۈنديارباغدلەمجىندپىىانديانقىرد ئويتۇرد تۇيۇقد  
 ( 39.)«بۇغاندتوقسۇن قاتارلىقالردىن ئىبارەت

ئېزىز خوجا ئۇچقا ھۆكۈمرانلىق قىلىشقا باشلىغانداد ئېزىز خوجا »شۇنداق قىلىپ د
اشىىالپ ئۇچتۇرپىىان دەپ ئاتىلىشىىقا شىىۇنىڭدىن ب.دەپ ئاتىغىىان«ئۇچتۇرپىىان »ئىىۇچنى 
 (. 21)باشلىغان

ئۇنىىداقتا بۇنىىداق ئاتىلىشىىنىڭ كونكىرىىىي يىىىل دەۋرى قاچىىان بولغىىان؟بۇ ھەقىىتە 
ئەسىىردىكى جەمىىيەت  09-08شىىنجاڭنىڭ»:سىۇگۇجى تىۇرۇ –ياپۇنىيىلى  تىارىخىى 

دېىىگەن ئەسىىىرىدە تىىۈركىيە جۇمھىىۇرىيىتى ئەنىىقەرە «تەرەقىيىىاتى توغرىسىىىدا تەتقىقىىات
نۇمۇرلۇق بىر پارچە (02025MSNR)نسانشۇناسلىق تارىخ مۇزىيىدا ساقلىنىلاتقان ئۇيغۇرچە ئى

يىللردىكى تۇرپان ئۇيغۇرلىرىنىڭ ئىىكىى -0331ھۆججەتنى پاكىي كەلتۇرۇدۇدئۇنىڭدا 
 . ئەھلالى خاتىرلەنگەن

: بۇ ھۆججەتنى تۈركىيىلى  ئالىم ئەھمەت تۆمۈر ئەپەندىنىڭ يېشىپ چۈشەند رىشىىە
يىلىى -0025ھىجىرىيەنىڭ)ئات يىلى يەنى .مىڭدىن ئارتۇق ئاھالە بولغان 01پاندا تۇر»

تۇرپاندىكى ئۇيغۇرالر جۇڭغارالرنىڭ بېسىمى بىلەن غەربىي (  يىللىرى  -0332-0333مىالدى 
د ئارقىدىنال (20)«كۆچكەن(ئېزىز خوجا باشىىلىقىدا )جەنۇپ تەرەپتىكى قارا شەھەرگە 
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 –دېگەن نام « ئۇچتۇرپان»نا بۇ ئۇيغۇرچە پاكىتقا ئاساسالنغاندا دما. ئۇچقا كۆچۈپ بارغان
يىلىدىكى ئۇچتۇرپان قوزغىلىڭىدىن كېيىن تۇرپاندىن ئۇچقا ئاھالە -0365ئاتاقنى نوقۇلال 

. كۆچىىۈر   نەتىجىسىىىدە كېلىىىپ چىققىىان دەپ قىىارا  ئەمەلىىىيەتكە ئۇيغىىۇن ئەمەب
شۇڭا .ىللىرى ئارلىقتا كېلىپ چىققاني-0332-0333دېگەن نام «ئۇچتۇرپان »ئەمەلىيەتتە

چۈنكىد تارىخ ھەقىقىي .تارىخي ماتىرىيالالرنى ۋاراقالپ كۆرسەك ئەھلال ئوچۇق بوالتتى
 . ئەھلالنىڭ ئاشكارىلىغۇچىدۇر

ئۇچتىكى ئۇيغۇرالرنىڭ »:دە كۆرسۈتۈلىشىىە«ئۇيغۇرالر رايۇنى ئومۇمىي تەزكىرسى»
. ر توپىالڭ كۆتەرگەچكە قىرىپ تاشالندىيىلى ئۇالر ئۇال-0365.نۇپۇسى ئەڭ كۆپ ئىدى

ئاقسۇد يەركەندقەشقەرد خوتەن ( يىللىرى-0363-0366مىالدى)يىللىرى 23-20چىيەنلۇڭنڭ
. ئارقىىدىن كۆچۈرلىۈپ كېلىنىدى -ئۆيلۇك ئۇيغۇرالر ئارقا318قاتارلىق جايالردىن ئۇچقا 

اقلىق بولىشى بىلەن ئوچ –يىلىغا كەلگەندە ئۇالرنىڭ ئوغۇللىرىنىڭ ئۆي -40چىيەنلۇڭنىڭ 
 ( . 23)ئائىلە كۆپەيگەنلىكى ئېنىقالندى 001

يىلىدىكى ئۇچتۇرپان خەلىق -0365مانا بۇ پاكىتالردىن شۇنى بىلىلېلىشقا بۇلىدۇكىد 
قوزغىلىڭى چىڭ قۇشۇنلىرى تەرپىدىن باستۇرۇلغاندا ئاز ساندىكى ئاھالىسى باشقا جايغا 

( مىڭدىن كۆپ ئادەم01)ان بىر قىسىم ئاھالىسى كۆچۈپ كېتىپد قىرغىنىىلىقتىن ئېشىپ قالغ
قېتىم كۆچۈر لگەندىن كېيىند ئۇالرنىڭ ئورنىغا كەلگەنلەر  -3ئىلى ۋادسىغا مەجبۇرى 

قانداقتۇر تۇرپانلىقالر بولماستىن بەلكى ئاقسۇد يەركەند قەشقەردخوتەن قاتارلىق جايالردىن 
( مىانجۇ)ان دېگەن نىاممۇ چىىڭشۇڭالشقاد ئۇچتۇرپ.كۆچۈر پ كېلىنگەن ئاھالىلەر ئىدى

خانلىقى دەۋرىدە بارلىققا كەلمەستىن دبەلكى جۇڭغار خانلىقى دەۋرىدە سىلان ئارپىدان 
 . يىللىرى بارلىققا كەلگەن-0333ۋاقتىىدا 

 
 :ئىزاھاتالر

 
دېگەن « بەگلىگى ۋە ئونسۇ نامى توغرىسىدا( ئونسۇ)تارىختىكى ۋېنسۇ» بۇ ھەققتە 1○

 . ماقالىغا قاراڭ
يىلى -0989« ھونالر تەزكىرسى »جىلد 001«تارىخي خاتىرىلەر»:سىماچىيەن ( 34)

 . بەتكە قاراڭ-413ئۇيغۇرچە نەشىرى 
جۇڭخۇا كىتاپ ئىدارسى نەشىرى خەنىە «جۇغراپىيە تەزكىرىسى .يېڭى تاڭنامە »( 35)

الر جۇڭگو ئىسالم تارىخقا دائىر ساقالنغان ماتېرىيال»يەنە . بەتكە قاراڭ-0049. كىتاپ-3
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 . بەتكە قاراڭ-4يىلى خەنىە -0983(يىڭىۈەن)نىڭشىيا خەلىق نەشىرىياتى «
بەتكە -019سان -0يىللىق -3110د «شىنجاڭ مائارىپ ئىنىستوتى ئىلمي ژ رنىلى»(36)
 -3«ئۇيغۇر كىالسسى  ئەدەبىياتىدا دائىم ئۇچىرايدىغان ئاتالغۇالرغا ئىزاھات »يەنە . قاراڭ

ديەنە (يىلى قەشقەر ئۇيغۇر نەشىرىياتى -3113. )لغۇسىغا قاراڭكىتاپ ئۇچد ئۇچتۇرپان ئاتا
يىلى -3116« دىيارىمىزدىكى بىرقىسىم يەر ناملىرى توغرىسىدا»:نىياز كېرىمىدزىلىدە ساتتار

بۇالر كونا خاماننى يەنە سورۇشقا باشلىدىد .نامىغا قاراڭ«ئۇچتۇرپان»مىللەتلەر نەشرىياتىد
 .... ىنى كۆرمەمدىغاندۇ؟ يېڭى ئىلمىي تەتقىقات نەتىنجىس

ئەسىىردىكى -09-08شىىنجاڭنىڭ »(:ياپۇنىيەلى  تىارىخىى)سۇگۇجى تۇرۇ ( 33)
-31يىلى شىنجاڭ خەلىق نەشىرىياتى خەنىەد -0984« جەمئىيەت تارىخي ئۇستىدە تەتقىقات

 . بەتلەرگە قاراڭ-30-32
-234 يىلى ئۇيغۇرچە نەشىرى-0984. كىتاپ-0«شىنجاڭنىڭ قىسقىىە تاىخي »(38)

 . بەتكە قاراڭ
سىۇگۇجى تىۇرۇ . بەت-5تىومد -48«غەربىىي يىۇرت خەرىتلىى  تەزكىرسىى »(39)

ئەسىردىكى جەمئىيەت تارىخي ئۇستىدە -09-08شىنجاڭنىڭ »(:ياپۇنىيەلى  تارىخىى)
 . بەتتە كەلتۈر لگەن نەقىلگە قاراڭ-30« تەتقىقات
 .ئىزاھقا قاراڭ-(33)بۇ ھەقتە ( 20)د(21)
 
 . جىلىدكە قاراڭ-9«ئۇيغۇرالر رايۇنى ئومۇمىي تەزكىرسى»:ڭ خېنى( 23)     

 
 .ئاقسۇ مائارىپ ئىنىستوتى د تسېنتى:ئاپتۇر
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  (ئاقسۇ) «قۇم» ۋە( ئۇچ) «ئونسۇ بەگلىكى» تارىختىكى

 ناملىرىنىڭ كېلىپ چىقشى دېگەن يەر

 
 خوجا نىياز

 
پان دەپ ئاتاپ كېلىلاتقان بۇ تارىخىي پاكىتالرغا ئاساسالنغاندا دھازىر بىز ئۇچتۇر  

-331يىلدىن مىىالدى -330مىالدىدىن بۇرۇنقى )يۇرتد چىن ۋە خىن سۇاللىسى دەۋرى
بەگلىكنىڭ بىرى بولغان 26ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنكى دەۋىرلەردە غەربىي يۇرتتىكى (يىلغىىە 

نىڭ تۇرۇشلۇق زىمىنى بۇلۇپ  دېھقانىىلىق ۋە چارۋىىىلىقى شۇ ( 温宿国)ئونسۇ بەگلىكى
يىىپەك »زامانغا يارىشا خېلى تەرەققىي قىلغان قۇلدارلىق تۈز مدە كېتىلاتقان قەدىمكىى 

شەھەر »نىڭ شىمالىي يول بەلبىغاد تارىم بوستانلىقىنىڭ غەربىي شىمالىغا جايالشقان«يۇلى
 .نىڭ بىرى ئىدى «دتلەتلىرى 

. دە مۇنىداق دەپ كۆرسىۈتۈلگەن«خەننامەد غەربىي يۇرتد تەركىزسىىى»بۇ ھەقتە 
چىىاقىرىم 8251ئونسىىۇ بەگلىكىىى مەركىىىزى ئونسىىۇ شىىەھىرى بىىۇ يەردىىىن چىىاڭئەنگە »

كىشى بۇلۇپد ئەسىكەرلىككە يارايىدىغىنى  8411تۈتۈندنۇپۇسى 3311كېلىدۇدئاھالىسى 
چىاقىرىمد شىىمالدىن ئاسىىيۇالر 211غىا ( 尉头国)  غەرىپتىن سىەپەر بىاي...نەپەر0511

يېىرى ۋە مەھسىۇالتلىرى .ىرىم كېلىىدۇ چىاق 601قىزىىل قورغانغىا (ئوردىسى )باشكەنتى 
غا (يەنى قەدىمكى ئاقسۇ)بەگلىكىگە ئوخشا دشەرىقتىن قۇم بەگلىكى(كىر رەن)پىشامشان

 مانىا بىۇ ئۇچۇقلىمىغىاد(0.)«چاقىرىم يول يۈر شىكە تىوغرا كېلىىدۇ331بېرىش ئۈچۈن 
ققە قاراپ ئۇچ تەۋەسىدە بۇلۇپ دبۇنىڭدىن شەرى«ئونسۇ بەگلىكى» ئاساسالنغانداد قەدىمكى 

چىاقىرىم يىول يۈر شىكە تىوغرا 331گە بېىرىش ئۈچىۈن (قەدىمكى ئاقسىۇ)قۇم بەگلىكى 
بۈگۈنكى ئاقسۇ كونا شەھەر ۋە يېڭى شەھەر نىڭ شەرق «قۇم بەگلىكى »قەدىمكى .كېلەتتى

 (خاندانلىق )بەگلىكى -ۋە غەرىپ تەۋەسىدە بۇلۇپد ئۇالر ئوخشا  بولمىغان ئىككى ئەل
 .ئىدى 

ئۇچتۇرپىان يېڭىئىاۋات )دا(ئۇچتۇرپىان)ىنىڭ مەركىزى ئوردىسى ئۇچ ئونسۇ بەگلىك
كىلومېتىر يىراقلىقتىكى گۈلباغ مەھەللىسى ئاتۇز باغ تاغرىغا جايالشقاند بۇ  21يېزىسىدىن 

 .ئىدى (دەل ئاقسۇ كونا شەھەر ناھىيىسىنىڭ غەربىي شىمال قىسمىغا ئۇدۇل كېلەتتى
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دە «خەننامە غەربىي يۇرت تەزكىرىسى»ھەققىدە (ئاقسۇ)« قۇم بەگلىكى»قەدىمكى 
مەركىزى جەنۇبىي شەھەرد بۇ  –نىڭ بەشكەني (姑国墨)قۇم بەگلىكى»:مۇنداق دىيىلگەن
نەپەرد 511مىڭ 34تۈتۈند نۇپۇسى 2511ئاھالىسى . چاقىرىم كېلىدۇ8051يەردىن چاڭئەنگە 
( 乌孙)ۇنكۈنلۈك يولدشىمالىي ئۇيس05دجەنۇپتىن خوتەنگە ئاتلىق4511ياراملىق ئەسكىرى 
شىەرىقتىن . ئاقسۇدىن مىس د تۆمۈرد سىېرىق بەرگىمىۇ  چىقىىدۇ. الر بىلەن تۇتىشدۇ

مانا بۇ پاكىي ئاقسىۇ كونىا شىەھەرنىڭ ( 3. )«چاقىرىم كېلىدۇ631غىىە (كۇچا )كۈسەن
 .دەپ ئاتالغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ« قۇم»دەپ ئاتالماستىن بەلكى «ئونسۇ»قەدىمدە 
زىمنىىىد  -دىكىى ئونسىۇ بەگلىكىنىىڭ يەر«تەزكىرىسىىغەربىي يۇرت . خەننامە»

بەگلىكىىگە ئوخشىا  دىىگەن (كىر رەن)سايمانلىرى پىشامىشان -مەھسۇالتلىرىد قۇرال
ئۇجۇقلىمىغا ئاساسالنغانداد قەدىمكى ئونسۇ بەگلىكىنىڭ يېرى قۇم د شورلۇقد تېرىلغۇ 

جايالشقان بۇلۇپد خەلىق دەريا ۋادىلىرىغا  –چۆپ يايالقلىرى كۆپدتاغ -يەرلىرى ئازد ئوت
ئىشىەك د تىۆگەد قىوي  -ئىات.چارۋىىىلىقنى ئاسابد دېھقانىىلىقنى  قۇشۇمىە قىلغان 

تېرىلغۇ يەرلىرى ئاز بولسمۇد ئاشلىق تېرىپ . چارۋىلىرىنى كۆپلەپ باققان -قاتارلىق مال
ىق ھەتتا قۇشنا ئەللەرنىڭ يېرىنىڭ ئىجارىگە ئېلىپ ئاشل. ئۆستۈر شكە ئەھمىيەت بەرگەن

 .بەزى ھالالردا قوشنا ئەللەردىن ئاشلىق سېتىپ ئالغان. تېرىغان
 ياراق جەھەتتەد قوشۇنلىرى ئوقياد نەيزەد قېلىچ دخەنجەر تۇتۇپ د -ھەربىي قورال

ئوڭدسول سەركەردىلىرىدئوڭد سول كاھىبەگلىرىد . ساۋۇت كىيگەن( دۇبۇلغا)ئىشمەك 
. لماچ بېگى قاتارلىق ئەمەلدارلىرى بولغانئوڭدسول ئاتلىق قۇشۇن بەگلىرىد ئىككى نەپەر تى

 .تاغلىرىدىن ئالتۇند قاشتېشى قاتارلىق مەھسۇالتلىرى چىققان
دەپ ئاتالغانلىقىغا دائىر يەنە («ئونسۇ») 温宿ئۇچتۇرپاننىڭ قەدىمىدە خەنىە ۋېنسۇ

ئونسۇ بەگلىكى »: لوغىتىدە مۇنداق ئۇجۇقلىمىنى ئۇچىرتىمىز « غەربىي يۇرتە يەر ناملىرى »
. خەن سۇاللىسى دەۋرىدىكى غەربىي يۇرتتىكى بەگلىكلەرنىڭ بىرى ئۇ ئۇچ دەپمۇ ئاتىلىدۇ

دەپ ( 2)« تۇرۇشلۇق ئورنى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتۇنۇم رايۇنى ئۇچتۇرپان ناھىيە تەۋەسىدە 
بۇ ھەقتە تۈركىيىلى  تارىخىى ئالىم د پىرافىسور باھائىدىن ئۆگەل ئۆزىنىڭ . كۆرسەتكەن

ناملىق ئەسىرىدە توبا خانلىقىنىڭ تارىخي ئۇستىدە «پىراتۇرلۇقى تارىخى بۇيۇك ھون ئېم»
ئۇچتۇرپىان ». توختىلىلېلىپ كۇچا بەگلىكىگە باغلىق بولغان بەگلىكلەرنى كۆرسىتىدۇ

بەگلىكىنىڭ شىمال غەربىگە ( قۇم)بۇ ئاقسۇ . بۇلۇپ د ۋېنسۇ ؟ئاتلىق كەنتتۇر ( 温宿ۋېنسۇ)
قىىۇم بەگلىكىىى ھەققىىىدە يەنە ( 4. )«بىىاغلىقتۇر بىىۇ كۇچىىا بەگلىكىگىىى.تىىوغرا كېلىىىدۇ 

قۇم بەگلىكى غەربىي يۇرتتىكى قەدىمكى بەگلى  د »:تۆۋەندىكىدەك پاكىتالرغا ئىگە بولىمىز 
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ئورنى بۈگۈنكى شىنجاڭ ئۇيغۇرئاپتونۇم رايۇنى ئاقسۇ كونا شەھەردئاقسۇ شەھەرى  ئەتراپىغا 
قۇم »( 5)« ىىلىقنى قۇشۇمىە قىالتتىتوغرا كېلىدۇد خەلىق دېھقانىىلىقنى ئاساب دچارۋى

بەگلىكىنىڭ  ھازىرقى ئورنى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتۇنۇم رايۇنى ئاقسۇ ناھىيىسى ۋە ئاقسۇ كونا 
بەگلىكنىڭ ( 温宿国)مانا بۇ تارىخىي پاكىتالر تارىختىكى ئونسۇ( 6. )«شەھەر ناھىيىسىدە 

تۇرپىان ناھىيىسىىنى قانداقتۇر ئاقسۇ كونا شىەھەر ناھىيىسىى ئەمەسىلىكىنى بەلكىى ئۇچ
دەپ ئاتالغانلىقىنى ( 姑墨国)«قۇم بەگلىكى»كۆرسىتىدىغانلىقىنى د ئاقسۇنىڭ قەدىمدە 

بوستانلىقىنىڭ « ئاقسۇ»يەنى ( 姑墨国)« قەدىمكى قۇم بەگلىكى »ئىسپاتاليدۇ چۇنكىد
ئەتراپلىرىنى قۇملۇقد چۆللەر قورشاپ تۇرغاچقاد بۇجاينىڭ تەبىئي شارائىتىغا ئاساسەن 

 .ئاتالغان  دەپ«قۇم»
ئاقسۇ كونا )قۇم بەگلىكى  دا قەدىمكى«تۇركىي تىلالر دىلانى »مەھمۇت كاشغەرى  

يۇڭئۇ »: دەپ ئاتالغانلىقنى  بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ «بارمان »نىڭ قەدىمدە ( شەھىرى
ئالىپ )بارمان شەھەرچىسىگە ئاقىدىغان بىر دەريانىڭ نامىد بۇ شەھەرنى ئەفراسىياپ  –

بۇلۇپد (بارمان )قۇرغۇچىنىڭ ئىسمى . نىڭ ئوغلى  شۇ دەريانىڭ بويىغ قۇرغان(ئورتۇڭا 
» بىز بۇيەردە ئۇلۇغ ئالىمىمىز مەھمۇد كاشغەرى (  3. )«شەھەر ئۇنىڭ نامى بىلەن ئاتالغان

بارمان شەھەرچىسىگە  –يۇڭئۇ »ناملىق ئەسىرىدە تىلغا  ئالغان  «دىلانى لوغەتىي تۈرك
نىڭ ئوغلى  شۇ (ئالىپ ئورتۇڭا )نامىد بۇ شەھەرنى ئەفراسىياپ ئاقىدىغان بىر دەريانىڭ 
بۇلۇپد شەھەر ئۇنىڭ نامى بىلەن (بارمان )قۇرغۇچىنىڭ ئىسمى . دەريانىڭ بويىغا قۇرغان

بارمىان شەھەرچىسىىگە  –يۇڭئىۇ »دېگەن مەلۇماتقا ئاساسەن د بۇ يەردىكىى « ئاتالغان
ڭ سېلىپ قارايدىغان بولساق د قەدىمقى دېگەن سۆزگە زە« ئاقىدىغان بىر دەريانىڭ نامى

بۇ يەردىكى . دەپ ئاتالغان«ئۇرۇڭ »ياكى «يۇرۇڭ » ئۇيغۇر تىلىدا ھەرقانداق ئاق نەرسە
دەپ ئاتالغان بۇلۇپ « ياكى ئۇرۇڭ  سۇ »د « يۇرۇڭ سۇ »سۆزى ئەسلى -«يۇڭئۇ »د

يۇرۇڭ سۇ »ىكى  دقەدىمكى ئۇيغۇر تىلىنىڭ تەلەپپۇز قائىدىسىگە ئاساسالنغاندا  د بۇ يەرد
يۇرۇڭ سۇ »سۆزىگە قىسقىراپ كەتكەند دېمەك قەدىمكى  ئۇيغۇر تىلىدىكى «يۇڭئۇ »د  «
بۇنىڭدىن قارىغاندا قەدىمكى قۇم بەگلىكىنىڭ .دۇر « ئاقسۇ»دەل ھازىرقى (  «يۇڭئۇ »)« 

ئەسىر بۇرۇن تۇران خاقانى ئالىپ ئەرتۇڭانىڭ  3-6با  كەنتى جەنۇبىي شەھەر مىالدىدىن 
نىڭ نامى بىلەن ئاتالغان بۇلىدۇ؟ ھازىر ئاقسۇ كونا شەھەر ناھىيىسىنىڭ «بارمان»لى ئوغ

دېىگەن « پامىان»كېلومېتىر كېلىدىغان جايدا 05شەرىقى جەنۇبىدىكى قىزىل يېزىسىغا 
ئاقسىۇ كونىا )دېگەن سۆزگە؟ بۇ قەدىمكى قىۇم «بارمان»د«پامان»قاراڭد . مەھەللە بار

ئەتراپىغا جايالشقانمۇ «پامان»نىڭ ھازىرقى «بارمان» -بەگلىكىنىڭ باشكەنتى( شەھەر
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قەدىمكى قۇم بەگلىكىنىڭ شىمالىي شەھىرى .قانداق؟دېگەن ئۇچۇر بىلەن تەمىن ئېتىدۇ
ھازىرقى قارا يۇلغۇن قەدىمى شەھەر خارابىسى ئورنىدا بولىۇپ بىۇ جايىدىن ئىپتىىدائىي 

 (8.)جەمئىيەت تۇرمۇشىغا ئائىي نۇرغۇن بۇيۇمالر تېپىلدى
قۇم شەھىرىمۇ چېگرا » :دا«تۇركىي تىلالر دىلانى»قۇم ھەققىدە مەھمۇت كاشغەرى

ئافراسسىىىياپنىڭ قىىىزى بىىۇ يەردە دائىىىم ئىىوۋ .قىىۇم تىىۈرىكىە سىىۆزدۇر.ھېسىىاپلىنىدۇ
بۇ يەردىكى قۇم بەگلىكى دەل ئاقسۇ قارا يۇلغۇن قەدىمىى .دەپ كۆرسىتدۇ(9.)«قىالتتى

چۇنكى قارا يۇلغۇنىڭ شەرقىدىكى بىپايان »؟ شەھەر خارابىسى ئورنىنى كۆرسەتسە كېرەك
قۇملىىۇق تىىارىختىن بېىىرى كۇچىىا بىىىلەن ئاقسىىۇ د بىىاي بىىىلەن ئاقسىىۇنىڭ چىگىرسىىى 

ئىىدىقۇت »بىىلەن بىۇددىس (0303-851)شىۇنداقال قاراخىانىيالر خىانلىقى (01.)«ئىدى
 .نىمۇ تەبىي چىگىرا پاسىلى ئەنە شۇ قۇملۇق ئىدى(0269-848)ئۇيغۇر خانلىقى (قۇچۇ)

دېگىنى ئەنە « چىگرا ھېساپلىنىدۇ(قۇم شەھىرى )تىلشۇناب ئالىمىمىز مەھمۇد قەشقىرىنىڭ 
 .شۇ ئەھلالنى كۆزدە تۇتقىنى بولسا كېرەك 

قۇمبالىق دېگەن  -قەدىمكى قۇم: دە«غەرپكە ساياھەت خاتىرىسى»راھىپ شۈەنجۇاڭ
دىگەن سۆزنىڭ بۇ قۇمدقۇمبالىق .دەپ يازغان« ۋالۇكا»تۈركىە سۆزنىد سانسىكىرىتىە 

شىنجاڭنىڭ قۇرۇلۇشى يەر ناملىرى »:يۈۋېيىىڭ)سانسىكىرىتىە ئىپادە قىلىنىشى ئىكەن 
دىمەكديۇقارقى پاكىتالردىن كۈر ۋېلىشقا (.بەتكە قاراڭ-61يىلى خەنزۇچە -0986«تەتقىقاتى

-0211بۇلىدىكىد ئاقسۇ كونا شەھەر ۋە يېڭى شەھەر تەۋەسى قەدىمدىن تارتىپ مىالدى 
 .دىگەن نام بىلەن ئاتالغان« قۇمبالىق«»قۇم»ىە بولغان ئارىلىقالردا يىلالرغى

 قەدىمدە ئونسۇ دەپ ئاتالغان؟( ئۇچتۇرپان )ئۇنداق بولسا نېمە ئۈچۈن ئۇچ 
ئون )قەدىمكى چاغدا ئۇچ زىمىندا تەڭرى تاغلىرىدىن ئېقىپ چۈشكەن ئون چوڭ ئېقىن 

. وشىقان دەرياسىىنى ھاسىىل قىالتتىىبارا قۇشۇلۇپ ئېقىپ ت -بار بۇلۇپ ئۇالر بارا( سۇ 
ئونسىۇ يىاكى  –قەدىمكى زاماندا ئۇيغۇر قەبىلىلىرىنىڭ بىر قىسمى ئەنە شۇ ئون ئېقىن 

توشقان دەرياسى ۋادىلىرىدىكى تاغ باغرى تۈزلەڭلىكلەردە ھاياتلىق پائىالىيىتى بىىلەن 
كى توشىقان يا(  ئون دەريا ۋادىسى )شۇ چاغدا ئونسۇ ( ئۇچتۇرپان)ئۇچ ..شۇغۇللىناتتى

دەپ «ئونسۇ»دەرياسىنڭ بۇيىغا جايالشقانلىقى ئۈچۈن بۇ يۇرت خەلىقى يۇرتنىڭ نامىنى 
خېلى ۋاقىي ئۆتۈپ خەن سۇاللىسىگە دەۋرىگە  كەلگەندەد مىالدىدىن بۇرۇنقى . ئاتالغان

يىلىدىن مىالدىىدىن -009قېتىم ۋە مىالدىدىن بۇرۇنقى  -0يىلغىىە -036يىلدىن -028
قېتىم خەن سۇاللىسىدىن غەربىي يۇرتقا ئەلىىلىككە كەلگەن -3غىىە يىل-005بۇرۇنقى 

مەلۇماتىى جاڭ چىيەن ۋە ئۇنىڭ ھەمرالىرى غەربىي يۇرت خەلقى ۋە غەربىىي يىۇرتتىكى 
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ئادىتىد ئىجتىمىائىي ئىگىلىكىىد سىياسىىيد  -بەگلىكلەرنىڭ تەبىئىي مۇھىتىد ئۆر پ
نىيەت ئەھلاللىرى توغىرسىدا ئۇچۇقلىمىغا ئىقتىسادى تۈز مىد قاتنا  يوللىرىدھەربىيد مەدە

ئۇيغىۇرچە تەلەپپىۇز  -«ئونسىۇنى»ئىۇالر ئۇچىنىىڭ قەدىمكىى نىامى (00.)ئىىگە بولغىان
. دەپ تەلەپپۇز قىلىپ يازغان«ۋېنسۇ»دېگەن نامنى خەنىە «ئونسۇ»قىاللمىغانلىقى ئۈچۈن 

قان دەرياسىد بەدەل توش: ئېقىن بارد ئۇالر-ھازىرمۇ ئۇچتۇرپان تەۋەسىدە ئون نەچىە دەريا 
دەرياسىدكۆكۈر م دەرياسىد گۈگۈتلۈك سۇد قايىا دەرياسىد يېڭىئارىي دەرياسىدزىندان 

ھازىرمۇ ھەم .دەرياسىدچوڭتا  دەرياسىدئۇزەتقۇ  دەرياسىدقۇمئېرىق دەرياسى قاتارلىقالر
 ئورۇن»توشقان دەرياسىغا قۇيۇلىدىغان ئاقىى ناھىيىسى تەۋەسىدىكى بىر تارماق دەريا 

دەرياسى دەپ ئاتىلىدۇد  مانا بۇ ھازىرغىىە ئۆزگەرمەي سىاقالناان يەر نىاملىرى «ئونسۇ
چىىۈنكى تىىارىخى يازمىىا . دەپ ئاتالغىىانلىقىنى كۆرسىىىتىدۇ «ئونسىىۇ»ئۇچىنىىڭ قەدىمىىدە

ماتىرىيالالرغا ئاساسالنغانداد شۇ چاغدىكى ئونسۇ بەگلىكىد ھازىرقى ئۇچتۇرپان ناھىيىسىنى 
شىمال تەرەپتە ئاقسۇ كونا شەھەر ناھىيىسىنىڭ شىمالىي جايلىرىنىد  ئاساب قىلىپد شەرىقى

يەنى قىرمىش ئاتا مازىرىد يېڭئارىيد تېرىمد ئارىدئويبۇالقدقاتارلىق جايالرنىد قۇم ئېرىق 
دەرياسىنىڭ شەرىقى جەنۇپ ۋادىلىرى تۇمشۇقد ئويىتېتىردئارالد چاغراق قاتارلىق جايلىرىنى 

بىي جەنۇپ تەرەپتە ھازىرقى ئاقىى ناھىيىسىنىڭ كۆپ قىسىىم غەر. ئۆز ئىىىگە ئاالتتى 
 .جايلىرىنى ئۆز ئىىىگە ئاالتتى

يىلالرغىىە بولغىان ئارلىقتىا ئۇيغىۇرچە تىارىخي -0981ئۇنداق بولمىسا نېمە ئۈچۈن 
سۆزى خەنىزۇچە «ئونسۇ»دېگەن سۆزنى ئۇچىراتقىلى بولمايدۇ؟ « ئونسۇ»كىتاپالردىن 

 .قانداق؟ دېگە سۇئال تۇغۇلىدۇ -ا ياساپ چىقىلغانمۇدېگەن سۆز ئاساسىد(ۋېنسۇ)
دېىگەن سىۆزنىڭ «ئونسىۇ»يىلالرغىىە بولغان ئۇيغۇرچە تارىخي كىتىاپالردا -0981

كۆر لمەسىلىكىدىكى سىەۋەپد ئۇيغىۇرالر تارىختىا كىىۆپ قېىتىم دېننىى ئېتىقىاتد يېزىىىق 
شۇ سەۋەپتىن .دا يازغانبەزى ۋاقىتالردا ئۆزىنىڭ تارىخىنى باشقا چاتئەل تىلى. ئالماشتۇرغان

قەدىمكى زامان تارىخىغا دائىر ماتېرىيالالر دەۋرىمىزگە يېتىپ كېلەلمەي ئۈز كىىلى  پەيدا 
. بەزى دەۋىرلەردە ئەجداتلىرىمىز بىرخىل يېزىقتىن باشقا ھەرخىڭ يېزىق قولالنغان. قىلغان
قاتارلىق (周书)« جۇ پادىشاھلىقى تارىخى»د(北史)شىمالىي سۇاللىلەر تارىخي »:مەسلەن

يېزىلشىى » تاىخي ئەسەرلەردە كۆرسۈتۈلىشىە تۇرپان رايۇنىدا ياشىىغان ئەجىداتلىرىمىز
خەنزۇچە يېزىپ ئۇيغۇرچە تىلدا )يەنى « (ئۇيغۇرچە )د ئوقۇلۇشى خورچە (خەنىە) خۇاشاچە

دىن باشالپ (581-429مىالدى)خەت ئاالقە ئىشلىرىنى شىمالىي سۇاللىلەر دەۋرى( ئوقۇيدىغان
 .ارغانئېلىپ ب
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» : دا «تىلالردىلانى  تۈركىي»ئەسىردە ياشىغان تىلشۇناب ئالىم مەھمۇد كاشغەرى-00
ئۇيغۇرلىرىنىڭ چىنلىقالرنىڭكىگە ئوخشىايدىغان يەنەبىىر خىىل يېزىقىى ( تۇرپان)قۇچۇ 

ئۇ يېزىقنى مۇسۇلمان بولمىغان .چەكلىرىنى شۇ يېزىقتا يازىدۇ -باردرەسمىي ھۆججەتدخەت
دەپ ئېنىىق ئىزاھىات بېرىىپ (02)«چىنلىقالردىن باشقىالر ئوقۇيالمايدۇئۇيغۇرالر بىلەن 

بۇ خاتىرىلەر ئارخىولوگىيە پاكىتلىرى  ئارقىلىق ئىسپاتلىنىپ ئەمەلىي پاكىتالر دەل .  ئۆتكەن
ئەسىرگە ئائىي ھۆججەتلەرد ئەسەرلەرمۇ 01ئەسىردىن 2مىالدى . مۇشۇنداق بۇلۇپ چىقتى 

ئۇلۇغ تاڭ دەۋردىكى غەرپكە سايائەت »مۇ ( 664 -613ىالدى م)تاڭ شۇەنزاڭ .كۆپ تېپىلدى 
قەشقەر دخوتەن د كۇچالىقالر ھىندى يېزىقى ئىشلىتىدۇ د ئەمما ئۇالرنىڭ »دە « خاتىرىسى

دېمەكد تارىم    ۋادىسىدىكى .دەپ ناھايىتى ئېنىق يازغان (04. )«تىلى ھىندى تىلى ئەمەب
غىان دەۋىىرلەردە يېزىلشىى ھىنىدىىە دئوقۇلشىى ئۇيغۇرالر بولسا بۇددادىنىغا ئېتىقاد قىل

ئاخىر –ئەمما خەنلەر بولسا باشىتىن . ئۇيغۇرچە بولغان خەت ئاالقە ئىشلىرنى ئېلىپ بارغان 
توال ئىسالھ  -زامانالرنىڭ ئۆتۈشى بىلەن ئاز)قەدىمدىن ھازىرغىىە يېزىق ئۆزگەرتمىگەن 

ەرنىڭ تارىخىنى جۈملىدىن تۈركى ئۆزلىرىنىڭ تارىخىي ۋە قوشنا خەلىقل( قىلغان بولسىمۇ
تىلىدا سۆزلىشىدىغان مىللەتلەرنىڭ تارىخى ئەھلالىنى قەدىمكى چاغدا قانداق ئاتالغان بولسا 
د شۇ نامالرنى خەنىە ھەرىپ بىلەن ئەسلى تەلەپپۇز بويىىە ياكى سۆزلەرنى قىسقارتىپ ياكى 

مەسلەن . پۈتۈن ماڭغان (تارىخقا 34)مەنىسىنى خەنىىغا تەرجىمە قىلىپ ئۆز ئەسەرلىرىگە
ئوغۇزالرنى  –ئالتاي تاغلىرى ئەتراپىدا ياشاۋاتقان ئۇيغۇر :دە« خەننامە ھونالر تەزكىرىسى »:

تەڭرى تاغ دېگەن ھونىە سۆزنى تيەن .دەپ يازغان (呼揭)ياكى خۇجېي ( 乌揭)ۋۇجېي
. دەپ يازغان(白山)دېگەن سۆزنى بەيشەن « ئاق تاغ »تۈركىە .دەپ يازغان ( 天山)شەن 

الرنىى «قىۇ  »ۇرپان ۋە ئۈر مىى ئەتراپىدا ياشىغان ئۇيغۇرالرنىڭ ئەجدادى بولغىان ت
« ۋۇسۇن»ئاسيوالرنى –ئۇيسۇن . دەپ يازغان ( 师故)ياكى  گۇشى ( 车师)« كىل شى »
(乌孙 ) يىلېگو  »دەپ يازغاند ئىلى دەريا ۋادىسىدىكى ئىلى بەگلىكى نى »(伊列国 ) دەپ

سىاكالرنى بولسىا . دەپ يازغىان (金山)شىەن  ئالتۇن تاغ دېگەن سىۆزنى جىىن.يازغان 
دەپ «سىىۇ ئېلىىى »قەدىمكىىى قەشىىقەرنى ئۇيغۇالرنىىىڭ . دەپ يازغىىان «سىىەيجوڭ »

نىى « ئاقسىۇ بەگلىكىى »قەدىمكىى .دەپ يازغىان «سىۇلى »ئاتايدىغانلىقىغا ئاساسەن 
دەپ تەلەپپۇز « 故墨国گۇمۇ »دەپ ئاتايدىغانلىقىغا ئاساسەن خەنىە «قۇم »ئۇيغۇرالرنىڭ 

ۋادىسىغا (ئون  دەريا )يەنى«ئونسۇ »ئۇچتۇرپاننى قەدىمدە ئۇيغۇالرنىڭ .پ يازغانقىلى
 .   دەپ تەلەپپۇز قىلىپ يازغان« ۋېنسۇ »جايالشقان بەگلى  دەپ ئاتىغانلىقتىن خەنلەر بۇنى 

« كېيىنكىى خەننىامە»ۋە « خەننامە »د «تارىخي خاتىرىلەر »تىن « تارىخ 34»
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نىى تىالالپ تەرجىىمە قىلىش «ئىىر ماتېرىيىاالر تىوپلىمى ئوتتىۇرا ئاسىىياغا دا»لەردىكى 
گۇرۇپىپىسىدىكى پىشقەدەم تەتقىقاتىى د ئالىمالر ناھايىتى ز ر مەسئۇلىيەت تۇيغۇسى بىلەن 

ئىبارىلەرنىڭ قەدىمكى ئوقۇلىشنى ئەسلىگە  –ئۇيغۇرچە تەرجىمىدە مۇمكىن قەدەر سۆز »
« ئونسۇ»( . 05)« بېكىتىپ چىققانكەلتۈرگەن ھەمدە شۇ ئاساستا سۆزلەرنىڭ مەنىسىنى 

ئۇچبەگلىگى دەپ ناھايتى توغرا دەلىللەپ -نى(ئونسۇ )ئۇالر خەنىە ۋېنسۇ.مۇشۇنىڭ ئىىىدە 
ئورخۇن ئۇيغۇر  . دېگەن سۆز قەدىمكى ئۇيغۇر قاغانلىقىدا قوللۇنۇلغان «ئونسۇ ».ئالغان

يىللىىرى -353ى بۇ تا  مىالد) قاغانى بايانىۇرنىڭ خاتىرىسگە قۇيۇلغان مەڭگۈ تا  
بويلىرىدا ياشاۋاتقان خەلق ئون . . . ئورخۇن ۋە سېلىنگا دەرياسى »:تا ( ئورنۇتىلغان 

( 06)دەپ يېزىلغان «يىلدىن ئارتۇقراق بىز ئىدارە قىلدۇق 011ئۇيغۇر ۋە توققۇز ئۇيغۇرالرنى 
ن بىننى بۇ ھەقتە مۇڭغۇل ئېلىخانىالر دتلىتىنىڭ مەشھۇر تارىخىىسى فەزلۇلال رەشىىدىدى. 

ناملىق ئەسىرىدە بايانىۇر قاغان « جامىئوتتاۋارىخ »( 0208-0343)ئۇبۇل خەيىر ھەمەدانى 
: مەڭگۈ تېشىدا دېيىلگەنلەرىگە ئوخشۇشۇپ كېتىدىغان مەلۇماتنى بېرىدۇ ( بىلگە قاغان ) 
بۇرۇنقى زاماندا ئۇيغۇرىستان ۋىاليىتىدە ئىككى چوڭ تىاغ بولۇپدئۇنىىڭ بىرىنىى . . »
بۇئىككى تاغنىىڭ . دەپ ئاتىغان « ئاشقۇنلۇق تەڭرى »ديەنەبىرىنى«ۇبۇزلۇق بۇقرات»

دېگەن بىر تاغ بارد ئۆكتاي خانىنىڭ ئوردىسى ئەنە شۇ تاغنىڭ «قارا قۇرۇم »ئوتتۇرىسىدا 
دېگەن بىر تاغ « قۇتتاغ »يۇقىردىكى ئىككى تاغنىڭ يېنىدا يەنە .   نامى بىلەن ئاتالغان 

د يەنە بىر يېرىدىن توققۇز دەريىا ( ئون سۇ )دىن ئون  دەريا بار دبۇ تاغنىڭ بىر يېرى
قەدىمكى زاماندا ئۇيغۇر قەبىلىلىرى ئەنە شۇ دەريىا . ئېقىپ چۈشىدىكەن ( توققۇز سۇ )

ئىىون دەريىىا ۋادىسىىىنى بىىويالپ . ۋادىلىرىىىدىكى تىىاغ ۋە تىىۈزلەڭلىكلەردە ياشىىايدىكەن 
دىسىنى بويالپ ئولتۇراقالشقانالر توققۇز ئۇيغۇر ئولتۇراقالشقانالر ئون ئۇيغۇر د توققۇز دەريا ۋا

يىلى يازغان -0351يەنە ئوخشاشال خۇراسانلىق جۈۋەينى ( .03)« دەپ ئاتالغان ئىكەن 
ئەسىردە ياشىغان  -03د (جاھاننى ئىستىال قىلغۇچىالر تارىخى )« تارىخي جاھان گۇشاي »

-0616)پشاھ مۇھەممەدخان خارەزىم شاھى ئەبۇلغازى مۇھەممەد باھادۇرخان بىننى ئەرە
ناملىق ئەسەردىمۇ يۇقىردىكىگە «تارىخي شەجەرەئى تۈركى »تەرىپىدىن يېزىلغان ( 0662

قەدىمكى تۈركىي تىللىق خەلىقىلەردە دەريىاد ھەربىىي . ئوخشاشال مەلۇمات قالدۇرۇلغان 
ىڭ بۇنىڭدىن قارىغاندا دبىز ئۆزىمىزن. دەپ ئاتايدىغان ئادەت بولغان «سۇ»قۇشۇنالرنى 

يىراق قەدىمدە ياشىغان جايلىرىمىز بىلەن ئەڭ دەسلەپكى تارىخىمىزىنى ئۇنتۇلۇپ كەتكەچكە 
دېگەن نام ئاز ئۇچرايدىاان بۇلۇپ قالغاندقىدىمقى حانلىق «ئونسۇ»كېيىنكى ۋاقىتالردا بۇ 
تارىحنىىڭ ئىىۇزۇن دھەرحىىىل قىسىىماتلىرىنى باشىىتىن « ئونسىىۇ»دشىەھەر نىىامى بولاىىان
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ئۆزگۇرۇشىدشەھەر ئورنىنىڭ يوتكىلىشى ( سۇ ئىقىن ئورنىنىڭ)ىنىڭ كەچۈر پددەريا ئورن
ئىقىن نامىنى -بىلەن ھازىر ئۇچتۇرپان ۋە ئاقىى ناھىيىلىرىدە كىىى  بىر يەر جايد دەريا

لېكىن ھازىرغىا قەدەر ئۇيغىۇر خەلقىى ياشىىغان جىايالردا . بۇلدۇرۇدىاان بۇلۇپ قالاان 
ئاقسۇد : مەسلەن . ۇر يەر ناملىرى خېلىال بارسۆزى بىلەن بىرىكىپ ياسالغان ئۇيغ«سۇ»

يامانسۇد قاقسۇد اليسۇد كۆكسۇد يانسۇد قوشسۇدغولسۇد گۈگۈتلۈك سۇد قىزىلسۇد قاراسۇد 
«  قەدىمكى ئۇيغۇرالر » :يەتتە سۇ ھەققىدە ياڭ شېڭمىن . ئالتە سۇد يەتتە سۇ دېگەندەك

بالقا  كۆلىنىڭ شىەرىقى « يەتتە سۇ»:بېتىدە  41ناملىق تارىخي ئەسىرنىڭ ئۇيغۇرچە 
جەنۇبىي قىسمى ۋە بۇ بۆلەككە ئېقىپ كىرىدىغان يەتىتە دەريىانى كىۆزدە تۇتىىدۇ دەپ 

دېگەن سۆزمۇ يۇقىرىدا كۆرسىتىلگەندەك دتوشقان دەرياسىغا « ئون سۇ»دېمەكد.كۆرسىتىدۇ
شۇ ( ئۇچتۇرپان)ئۇچ . دېگەن سۆزدىن كېلىپ چىققان «ئون دەريا »ئېقىپ كىلىدىغان 

بۇيىغا جايالشقانلىقى ئۈچۈن بۇ يۇرت خەلىقى يۇرتنىڭ (  ئون دەريا ۋادىسى )دا ئونسۇ چاغ
بىىۇ ھەقىىتە ئاتىىاقلىق ئىىالىم د پىرافسىىور ئابد شىىكۈر . دەپ ئاتالغىىان«ئونسىىۇ»نىىامىنى 

بىر قەدەر ئۇمۇمالشقان كۆز »:ناملىق ئەسىرىدە «قەدىمكى مەركىزى ئاسىيا »مۇھەممەدئىمىن 
 .دەپ كۆرسىتىدۇ(08)«پان دەپ قارالماقتا قاراشتا ئونسۇ ئۇچتۇر

 (ئۇچتۇرپاننىڭ قەدىمكى نامى )«ئونسۇ»ئۇنداق بولسا دھازىر نېمە ئۈچۈن تارىختىكى 
 ئاقسۇ كونا شەھەر ناھىيىسىنىڭ ئىسمى بۇلۇپ قالدى ؟

يىلى  -0998يىلالردىن باشالپ ئازاتلىققا قەدەر ھەتتا  -0211ئۇيغۇر خەلقى تەخمىنەن 
دەپ ھىىازىرقى ئاقسىىۇ «ئاقسىىۇ»دەر ئاقسىىۇ كونىىا شىىەھەر ناھىيىسىىىنى ئايغىىا قە -01

ئاسىىۇق »يىلىىدىن باشىىالپ -3110)دەپ ئاتىىاپ كەلىىگەن «ئاسىىۇق بىازىرى»شىەھەرىنى
ۋېنجۇ »نامى بۇ جايدا قۇرلۇ  ھۆددىگە ئالغۇچى خېنەنلى  ۋېنجۇلۇقالر تەرىپىدىن «بازىرى
ىقى ياقۇپبەگ ھىاكىمىيىتىنى خاندانل( مانجۇ)چىڭ (.دەپ ئاتىلىشقا باشلىدى« كوچىسى

نى «شىنجاڭ ئۆلكىسى»كۈنى  -03ئاينىڭ  -00يىلى -0884ئاغدۇرۇپ تاشلىغاندىن كېيىن 
ئۇيغىۇر )شىنجاڭنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا كونىا شىەھەرنى تاشىالپ . تەسسىس قىلدى 

يېڭىدىن شەھەر بىنا قىلىپ شۇ يەردە (خەلقىنىڭ قارشىلىقىنى قوزغاپ قويماسلىق ئۈچۈن 
شىنجاڭدىكى مەنىىڭ ئەمەلدارلىرى ئۆز تەلەپپۇزى بويىىە ئۇيغۇرچە يەر . ش بىجىرگەنئى

نىىىاملىرىنى بىىىۇزۇپ ئاتىىىاپ يەرلىىىى  خەلىىىق نىىىىمە دەپ ئاتىشىىىىدىن قەتئنەزەردئىىىۆز 
لەردىكى «تاڭ نامە»ۋە « خەننامە»بەزى جايالرغا . خائىشىدمۇددىئاسى بويىىە نام قويغان 

شۇنىڭ .لىپد يەرلى  ئاتالغۇالرنىڭ ئورنىغا دەسسەتكەنئاتاقلىرىنى ئۇزۇپ ئې -يەر نامى
بىلەن يەرلى  مىللەتلەرنىڭ ئاتىشى بىر خىلد خەنىە ئاتىلىش بىر خىل ئاتاق مەيدانغا 
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دەپ ئاتاپ «ئاقسۇ « »قۇم»ئاقسۇ كونا شەھەر ناھىيىسىنى ئۇيغۇرالر ئەڭ دەسلەپ . كەلگەن
نىىڭ (ئۇچ)ىمكى ئونسۇ بەگلىكى يىلى چىڭ ئەمەلدارلىرى د قەد-0883كەلگەن بولسا د

تۇرۇشلۇق ئورنىنى قەدىمكى قۇم بەگلىكى ئورنىدا بولسا كېرەك دەپ دخاتا مۆلىەرىلەپ 
مەسلەن . دەپ ئات قويغان ( 温宿) «ۋېنسۇ »ئايدا -00يىلى -0883ئاقسۇ كونا شەھىرىگە 

ماق دەپ ئايدا ئەسلىدىكى ئاقسۇ شەھىرىنى ۋېنسۇغا بىلاستە قارشلىق ئاي-00يىلى -0883»:
بۇ شەھەر ئەسىلىدىكى ئاسۇق )يىلى ئاقسۇ يېڭى شەھىرىنى ياسىتىپد -0882. ئاتىغان

بۇ يەردىكى ئاسۇق كوچىسى .كوچىسىنىڭ غەربىي جەنۇبىغا ياسالغان سېپىلنىڭ ئىىىدە ئىدى
بازىرى ئەسلىدە شەھەر سېپىلى ياسالماستىن ئىلگىرى ۋە كېيىن ئاقسۇ كونىا شىەھەرگە 

يىلالرغا قەدەر بارلىق -0951.قاراۋۇلخانا دئېغىزى ئىدى -ىزىدىكى لەنگەركىرىدىغان يول ئېغ
ئاقسۇ د تەيلىكى تۇرۇشلۇق ئورۇن دەپ ئاتالغان ( قاتنا  مۇشۇ جاي ئارقىلىق بوالتتى 

ئەسىلىدە ئاقسىىۇ شىەھىرى بۈگىىۈنكى ۋېنسىۇ نىىاھىيە بىازىرىنى چىىارالمىى مەھكىمىسىىى .
ئايىدا شىىنجاڭغا  -00يىلىى -0883ھىيىسى دېمەك دئاقسۇ كونا شەھەر نا(.09)«قىلغان

 .دېگەن ھەدىيە نامغا ئېرىشكەن«ۋېنسۇ»مانجۇ ئەمەلدارلىرى تەرپىدىن -كەلگەن چىڭ
كونا شەھىرى دەپ «ئاقسۇ»ئەمما ئۇيغۇر خەلىقى ھازىرغىىە ناھايىتى توغرا قىلىپ 

ئاتىلىشى دەپ «ۋېنسۇ»ئەمەلىيەتتىمۇ ئاقسۇ كونا شەھەر ناھىيىسىنىڭ . قوللۇنۇپ كەلگەن
ئەمەلىىدارلىرىنىڭ يەر نىىاملىرىنى ( مىىانجۇ)بىىۇ چىىىڭ .تىىارىخي پاكىتالرغىىا خىىىالپ ئىىىدى

قېىتىم ئىۈز ۋېتىش  -0ئالماشتۇرىلرېتىش سەۋەنلىكىدىن كېلىپ چىققان يەر ناملىرىنى 
يىلغا كەلگەندە بەزى يولداشلىرىمىز تارىخي ماتىرىيالالرنى  -0993ئەپسۇبد. خاتالىقى ئىدى

ەتقىق قىلىش بىلەن شۇغۇالنمايال ناھايتى يىڭگىللى  بىلەن مەنىىىڭ سېلىشتۇرۇ  دت
خاندانلىقى دەۋىردە شىنجاڭدا ئۆتكەن بەزى ئەمەلدارالرنىڭ خاتا كۆز قاراشلىرىغا ياندىشىپ 

بەتتە ھېسىياتنى تارىخي -53سان -3يىللىق -0993ژ رنىلى «شىنجاڭ تەزكىرچىلىگى»
ناملىق ماقالىنى كۆتۇرۇپ چىقىپ ئاقسۇ « ى ئونسۇتارىختىك»پاكىتالر ئۇستىگە دەسسەتكەن 

ماقالىدە شىنجاڭ . دېگەن نامغا ئالماشتۇرۋېتىشنى تەلەپ قىلغان «ئونسۇ»كونا شەھىرىنى 
-8يىغىنىغا ۋە ناھىيىلى  -5نۆۋەتلى  خەلىق قۇرۇلتىيىنىڭ  -8ئۇيغۇر ئاپتونۇمى رايۇنى 

نۆۋەتلى  خەلىق قۇرۇلتىيىنىڭ -8ى  يىغىنىغا ۋە ناھىيىل-5نۆۋەتلى  خەلىق قۇرۇلتىيىنىڭ 
 .«يىغىنىغا تەكلىپ بېرىلگەنلىگىنى يازغان-5

ئاي تەييارلىق قىلىپ ناھىايىتى جىىددى ئىشىلەپ 3مەن بۇ ماقالىنى كۆر پ چىقىپ 
دېگەن رەت «ھازىرقى ئاقسۇ كونا شەھەر ناھىيىسى ئەمەب -تارىخرىكى ئونسۇ بەگلىگى »

 «شىنجاڭ تەزكىرىىىلگى»ئاينىڭ ئوتتۇرلىرىدا  -3يىلى -0993قىلىش ماقالىسىنى يېزىپ 
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ژۇرنىلىغا ئەۋەتكەن بولساممۇ بۇ ماقالە بەزى بىر مۇناسىلەتد سەۋەپلەر تۈپەيلى ئىېالن 
د قۇلۇمدىكى يەنە بىر نۇسخىسنى ئۈر مىىدە ەن بۇ ئەھلالنى ئۇققاندىن كېيىنم.قىلىنمىدى

شىىنجاڭ »دېىگەن مەقسىەتتە كۆپەيتىپ ئۇرغۇزۇپ ئىلىم ئادەملىرى كىۆر پ چىقسىىكەن 
تەھرىرلەر . ژ رنىلى تەھرىر بۆلۈمىگە ئەكىرىپ تاپشۇردۇم« ئىجتىمائىي پەنلەر تەتقىقاتى

ساندا ئېالن -2مۇشۇ  ئۇقۇپ كۆر پ پاكىتلىرى تۇلۇق دياخشى يېزىلغان ماقالىكەن دىيىشىپد
ىىكتۈرلۈپ قىلىدىغانلىقىنى بۈلد رىشتىد ئەپسۇب دكېيىن قارسام بۇيەردىمۇ بىر سان كې

ئاڭغىىە شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونۇم رايۇنى خەلىق . سانىدا ئېالن قىلىندى  -4يىللىق -0998
ھىازىرقى ئاقسىۇ كونىا شىەھەر ناھىيىسىىى  –تىارىختىكى ئونسىۇ بەگلىگىى»ھۆكىۈمىتىگە 

ددەپ («故墨国گۇمىۇ »خەنىە )«قۇم»ئاقسۇ كونا شەھەر ناھىيىسى تارىختا «»ئەمەب
مىانجۇ -يىلىى چىىڭ-0882دەپ ئاتىلىپ كېلىىنگەند « اقسۇئ»يىلالر ئەتراپىدا -0211

 دېگەن نامنى ئىشلەتكۈسى« ئاقسۇ»ئەمەلدارلىرى تەرىپىدىن يەرلى  ئۇيغۇر تىلىدىكى 
دېگەن بۇ )( خەنىە ۋېنسۇ.دەپ خاتا ئاتىلالغان(温宿)كەلمەيد خەنىە ۋېنسۇ( دىگۈسى)

ۇڭالشقاد ئاقسۇ كونا شەھەر ش. دېگەن يۇرتنى كۆرسىتەتتى( ئۇچتۇرپان) ئاتاق قەدىمدە ئۇچ
«  ئونسۇ»دىگەن ئاتاققا ئاساسەن « ۋېنسۇ»يىلى خەنىە خاتا قۇيۇلغان -0882ناھىيىسىنى 

دىگەن «  ئاقسۇ كونا شەھەر»ياكى «قۇم»دەپ ئەمەبدبەلكى ئۆزىنىڭ تارىخى نامى بولغان
ۇمۇرلىۇق ن -44(0998)دېگەن بۇ ماقالە يېتىپ بارمىغاچقا ! تارىخى نامى بىلەن ئاتايلى 

دېگەن نامنى ئاقسۇ كونا شەھەر ناھىيىسىنىڭ نامى قىلىپ «ئونسۇ»ھۆججەت چۈشۈرلۈپ د
 -01يىلى -0998شۇنىڭ بىلەن ئاقسۇ كونا شەھەر ناھىيىسى  . ئىشلىتىشنى تەستىقلىلەتتى

دېگەن قەدىمىيد شانۇ شۆۋكەتلى دئەل « ئاقسۇ كونا شەھەر »كۈنىدىن باشالپ  -0ئاينىڭ 
ئورۇن ئالغان تارىخي نامنى تاشالپ دئايرىم كىشىلەرنىڭ  كۆرسەتمىسى قەلىت تۆرىدىن 

 ؟....دەپ ئاتىلىدىغان بولدى«ئونسۇ»بىلەن
« ئاقسىۇ»يىاكى«قىۇم»دىمەكد ئاقسۇ كونا شىەھەر ناھىيىسىىنىڭ قەدىمكىى نىامى 

-بەگلىگىنىڭ  تارىخى ئورنى ۋە نامىنى ئىنكار قىلغان بولدۇق دشۇنداقال  قەدىمكى ئۇچ
بەگلىگىنىڭ تارىىخى ۋە نامىنى خاتا ھالدا ئاقسۇ كونا شەھەر ناھىيىسىنىڭ ( نسۇۋې)ئونسۇ

قېىىىتىم -3نىىامى قىلىىىىپ ئىلىمىىىگە ئۇششىىىۇغلۇق قىلىىىىپ ديىىىۇرت تىىىارىخى ۋە نىىىامىنى
ئۇچنىڭ تارىخىنى قايسى -(ئونسۇ)شۇنداق ئىكەن قەدىمكى ۋېنسۇ. قايمىققانالشتۇرۋەتتۇق

كونا ئاقسۇ نىڭ تارىخىنى ئىنكار  -ۇم بەگلىگىيۇرتنىڭ تارىخى دەپ قارايمىز؟ قەدىمكى ق
؟باشىىقا يۇرتنىىڭ د پپىسىىىنى كىيىلېلىىپد يىىۇرت تىارىخىنى قااليمىققىىان .... قىلىمىزمىا
ئەۋالتالرنى يۇرت تارىخى ھەققىدە ! ئۆزىنىڭ تارىخى ئاتىلىشى بۇيىنىە ئاتالسۇن!قىلمايلى
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 يىلى）3119-. ؟!تىنىتىپ قويمايلى
 

 ئىزاھاتالر

 
 .بەتكە قاراڭ-906يىلى ئۇيغۇرچە نەشىرى-0994جىلد -96« خەننامە»:نگۇبە( 3)د(0)
 .بەتكە قاراڭ-013-011خەنىە «غەربىي يۇرت يەر ناملىرى»(6)د(2)
يىلى  -0908كىتاپد -3« بۈيۈك ھون ئېمپۇراتۇلۇقى تارىخى»:باھائېدىن ئۆگەل(4)

 .بەتكە قاراڭ-43ئەنقەردە تۈر كىە نەشىرىد
 .بەتكە قاراڭ-0011خەنىە  «سىخەي»بىر توملۇق (5)
-2يىلى ئۇيغۇرچە نەشىرى -0984«تۈركىي تىلالر دىلانى »:مەھمۇد كاشغەرى ( 3)
 .بەتكە قاراڭ-512تومد 
شىنجاڭ ئىجىتمىائىي پەنىلەر »خەنىە « يىلى 21شىنجاڭ ئارخىلوگىيىسىنىڭ »(8)

 «.تەتقىقاتى ئارخىولوگىيە ئورنى تۈزگەن
توم -2يىلى ئۇيغۇرچە نەشىرى -0984«ر دىلانى تۈركىي تىلال»:مەھمۇد كاشغەرى ( 9)
 .بەتكە قاراڭ-314

شىىىنجاڭ ئۇنلېرسىىىتىتى »يىلىىى -0993خەنىىىە «كۈسىەن دتلىتىىى تىىارىخى »(01)
 .بەتكە قاراڭ-06«نەشىرىياتى 

يىلى شىنجاڭ ئۇنلېرسىتىتى نەشىرىياتىد -3110« شىنجاڭ يەرلى  تارىخى»( 00)
 .بەتكە قاراڭ 29-23ئۇيغۇرچە 

شىنجاڭ »يەنە .د غەربىي يۇرت تەزكىرىسىگە قاراڭ«مالىي سۇاللىلەر تارىخىشى»(03)
 .بەتكە قاراڭ-000يىلى ئۇيغۇرچە نەشىرى -3110« يەرلى  تارىخى

 .بەتكە قاراڭ. ئۇيغۇرچە« تۈركىي تىلالر دىلانى »:مەھمۇد كاشغەرى ( 02)
جىلد 03نىەخە« ئۇلۇغ تاڭ دەۋرىدىكى غەرپكە ساياھەت خاتىرسى»:شۇەنجۇاڭ ( 04)
 .بەتلەرگە قاراڭ-394-396

يىلى ئۇيغۇرچە نەشىرى د كىرىش قىسمى -0989«تارىخي خاتىرىلەر»:سىماچىيەن( 05)
 .بەتكەقاراڭ-03

قەدىمكى ئۇيغۇر يازمىا »:ئابدۇقېيۇم خوجاد تۇرسۇن ئايۇپدئىسراپىل يۈسۈپ( 06)
-004غۇرچە نەشىرىد يىلى ئۇي-0984شىنجاڭ خەلق نەشىرىياتى « يادىكارلىقلىردىن تاالنما
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يىلى ئۇيغۇرچە نەشىرى -0999«شىنجاڭدىكى مىللەتلەر تارىخي »:بەتكە ۋە چىيەن بوچۈەن
 .بەتكە قاراڭ-096

-0990«  شىنجاڭدىكى مىللەتلەر تارىخي »: ئەنلەر بايتۇردخەيرىنسا سىدىق ( 03)
ىللىي دتلەت م)«ئۇيغۇرالرنىڭ قىسقىىە تارىخى». بەت-450-451يىلى ئۇيغۇرچە نەشىرى

بەتىكە -56يىلىى ئۇيغىۇرچە نەشىىرى -0991(. ئىشالر كىومېتىتى باشىىىلىقىدا تىۈزگەن
 -340د-329كىتاپد  -0توم -0خەنىە نەشىرى «جامئۇل تاۋارىخ»كەلتۇرۇلگەن نەقىل 

-45يىلى ئۇيغۇرچە نەشىرى -0998« قەدىمكى ئۇيغۇرالر »يەنە قاراڭد ياڭ شېڭمىن . بەت
 .بەتلەرگە قاراڭ-46

يىللى ئۇيغۇرچە - 3113«قەدىمكى مەركىزى ئاسىيا »:د شكۈر مۇھەممەدئىمىن ئاب( 08)
 .بەتكە قاراڭ-363نەشىرى 
يىلدىن بۇيانقى مەمۇرىي رايۇنالر بويىىە 011ئاقسۇ شەھىرىنىڭ »:ئىمىن توختى ( 09)

شىنجاڭ »كۈنىدىكى سانى ۋە -38ئاينىڭ -6يىل -0991نىڭ «ئاقسۇ گېزىتى»د«ئۆزگۈر شى
بېتىگە -223خەنىە نەشىرى-0992( جى داچۈن باشىىلىقىدا تۈز لگەن)« تارىخ لوغىتى

 .قاراڭ
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 ئۆزبېكلەر ئەسلى راستال ئۇيغۇرالرمۇ؟

 

 خوجا نىياز يوللۇغ تېكىن

 
 ڭنى( 0243-0203)خان  ۆزبەگخانى ئ ڭئوردا خانلىقىنى ۇننام ئالت ەندىگ ئۆزبې 
 ڭخاننىى ۇلىەتىوغر)ەۋرىسىىن ۆمۈرنىىڭت ەنگىۈيىلىى م-0203 ەنىىي .ەلىگەننامىىدىن ك

 ۇھەمەدقىلىپدنامىنى م ەرغىپت ۈچەپچىقىپد ئىسالم دىنىنى ك ەخىتكەت ۆزبېكخانئ(ئوغلى
 ۆپرەكك ەرەپكەئوخشاشال ئاق ئوردا ت ۆمۈرگەت مەنگۈ ۋىسىبو ۇئ .ۆزگەرتكەنئ ەپد ۆزبېكخانئ
 ڭغۇلالردجۈملىدىنمو شكەنۋەتۈركلە ەبىلىلەرق ۈركىيت ۇنىدىكىئاق ئوردا راي.ەنبولگ ۆڭۈلك

 ۇشىىۇنق ۈچلىىۈكدىىىن ك( نوغىىايالر)ياشىىايدىغان مىىانغىتالر ۋادىسىىىدا ەرياسىىىد ۋ لگىىا
 ۇقۇشۇنزاماندا ب ەينىئ. لەتكەنئى ەھەرلەرگەش ۋە ۇنراي ۇھىمقارمىغىدىكى م ەشكىللەپدئۆزت
 ەنگدى  «ۆزبې ئ» ەبىلىلەرمۇچىققان ق ۇشۇنالرق ۇب ېيىىەك.ئاتالغان دەپ«ۇشۇنىق ۆبې ئ»

 .ئاتالغان ەننام بىل
 ەۋەسىزىمىن ت( 0303-851مىالدى)قاراخانىيالر خانلىقى ۇيغۇرسالساقد ئ ەزەرن تارىخقا
  ۇھەممەدمى ۆچمەنكى ەلىگەنك ۆتكۈلىۈپقىپىىاقتىن ي ەشىتىد ەگ ۈننەھىرئى ۋرابولغان ما

 ۇزاقئ ەنكىرىشى بىل ۇرۇپيىللىرى باست- 0511 ۇشۇنلىرىنىڭق(  ۆزبېكخانئ)—شايبانىخان
 ۆزئى ۈسىتىدەئ  ەلىقىلەرخ ۈركىيتى– ۇيغۇرئ ۇسۇلمانجايالردا ياشىغان م  ۇزامانالردىن ب

 . (ۈرگۈزگەني ۆكۈمرانلىقىنىھ
قاتىىارلىق (ۇققىىارل) ۇيغۇردياغمىىائ-ۇزئوغىى ۇزقاراخىىانىيالر خىىانلىقى توققىى ەسىىلىدەئ

 ئىد»د«ۆلكىسىئ خاقانىيە»د«ۆلكىسىئ ۈركت» ۇدئۇبولسىم ەشكىللەنگەنت ەبىلىلەردىنق
 ەشقەرىدق ەھمۇدخاب ھاجىپد م ۈسۈپي. ئاتالغان ەنئىبارىسى بىل «ەپراسىياپئ تلىتىد

 ەخاقىانىي>>-<<تىلىى ەشىقەرق>>تىل  ەدەبىيئ ۆلىەملى قاتارلىقالر ئ ۈكنەكىي ئەھمەد
 ۋرەما ڭگىزخانچى ەرچەگ.ەكىتلەيدۇئىزچىل ت ەنلىكىنىتىلى ئىك ۇيغۇرئ-<<تىلى(تلەتد)
 ۋە ېكىنئارتت ۇقبارچ–خانى  ۇيغۇرئ ۇتئىدىق  ۆپرەكك ىدىنۇشۇنلىرق ڭغۇلمو ۇننەھرىگەئ
ئاسىىيادىكى  ۇراىرىنى ئوتتىۇشۇنلق ۇيغۇرئ  ەچىەتۈمەنخان قول ئاستىدىكى ن ۈچلۈكك
 ۈركانت ەۋالدىئ ېلىشىدقاراخانىيالرس ەڭلىرىگەج ېلىشتارتىپ ئ ەھەرلەرنىش ەرقايسىھ

 ەڭلىىىرىج ۇندۇرۇ يسىىبو ەزىمنىخىىار ڭگىزخاننىىڭچى ەسىىىرىدت ۈچلىىۈكك ۇننىىڭخات
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>>  ەزىمىدەخار ەتىىسىىدەن ۇرۇشلىرىقىلىش ئ ەلەكھ ۇسىنىئورد ۇنئالت ۆمۈرلەڭنىڭدت
 ەريانىغىاج ۇيۇشىۇ ئ ۇبى ەۋرىچاغاتاي د.ۈچەيگەنك ېخىمۇت<< ادىسىسىھ ۇيغۇرىزىمئ

 ۆتىشىئ ەتكەئىسالمىي ۋە ۈركلىشىشىت ڭئاھالىرىنى ۆرسەتتىدموڭغۇلك ەسىرت ەنسالماقلىق بىل
چاغاتاي  ۈتۈنبىر پ. تامامالنغان ئىدى ۇلۇپب لېتىئاقى ېتنولوگىيىلى ئ ڭي زامانىنىچاغاتا

 ەنبىل ۇلىشىب ەيداپ ەركىپلەرنىڭمىللىي ت ېڭىئاسىيادا ي تتۇرائو ۋەپارچىلىنىشى  ۇلۇسىنىڭئ
 .ەلدىك ەيدانغام ۆزگىرىشلەرئ ېڭىي ېتنونومدائ

 ۆمىۈرىيلەرت-نىيالر خىانلىقىقاراخا ەندبىل ۇپۇزىن ڭبارتولىدنى  ېمى ئاكاد ەنىي
 ۇراسانخ-ئاسىيا ۇرائوتت ېتىملىقئىككىنىى ق ۆتەرگەنقايتا با  ك ېيىنھاكىميىتىدىن ك

شايبانىخاندىن باشالنغان  ۇھەممەدھاكىميىتى ئاياقلىشىپد م ەلىقلەرخ ۈركىيت ۇسۇلمانم
<  بې ۆزئ>--ەۋدەگ ېتنى ئ ەنىدىكىم ېڭىي ەريانىداج ەكىللىنىشقايتا ش ېتنى ئ ېڭىي
 ۈركىمىنىتى ۈركىيتى– ۇيغىۇرئ  ۋرەئۈننەھىرمىا ۇرۇنقىبى ۆزگەرتىشتىننام ئ ەپد ەلقىخ
 ۈمكىنتارىخىدا  زادىلىال م ەلقلىرىئاسىيا خ ۇرائاتىشى دئوتت ەپد<< ۆزبې ئ(ېسكىئ)كونا>>

 ەيدائىدلوگىيىلى  قااليماققانىىلىقنى پ ېغىرئ اتي ەئىلمىيلىكك ۋە ېتنى بولمىغاندتارىخدئ
سىىانىغا  ۇرلىىۇ ق ۇمھىىۇريىتىج ۆزبېەگسىتانيىلىىى ئالدىىىدا ئ– 0931 ەتىجىىىدەن .قىلىدى

 ەرقايسىتىزىملىتىش ھ ېتىگەر ھى خ« مىللىتى ۆزبەگئاتالمىش ئ» ۈچۈنتوشمىغانلىقى ئ
 ۆزبەگئ»نامى  ەترى مىللەجبۇم ۋەقىلىندى  ەرغىپت ۈچەپدقاتتىق ك ۋاقىتتاجايالردا بىرال 

قىلىندى  ەرغىپت ېتىشك ۆچۈپزىمىندىن  ك ۇغانالر ببولمى ۆزگەرتىلدىدئۆزبەگئ ەپد« 
يىلالردىن ئىلگىرى  ڭمى ەچىەن ۆزلىرىئ  ۇيغۇرالريىلالردىن باشالپ ئ-0931 ەتىجىدەدن

 تىپارچىال  سىياسى  ۇسالرنىڭباشلىرىدا ر ەسىرنىڭئ -31نامىنى  ۇيغۇرئ ەلگەنساقالپ ك
 ەتمىلل ېڭىنامى بولمىغاند ي ەتئىستىمال قىلىنمىغاندتارىخىي مىلل ۇميۈزلۈكئوم ەنبىل

ئىبارىسىىى «  ۆزبەگئىى»نامالنىىدىد ەجبىىۇرىم ەننىىامى بىىىل «ۆزبەگئىى»—ئاتىلىشىىى
 ەلىقلىرىنىڭخ ۈركىت -ۇيغۇرئ ۋادىسىدىكى ەزمدبۇخارادسەمەرقەنيدتاشكەنيدپەرغانەخار

 ەربەتازالپ ز ڭيىلدىكى چو-0923. قىلىندى  لىقشەت ۈچەپك ۇلۇپمىللىي ئاتىلىشى ب
 ەتىجىدەن.ئايالندى ۇبىكتىغائ ۇقۇتۇ ي ڭنامى ستالىننى ەتمىلل ېگەند<  ۇيغۇرئ >ېرىشتەب

 ەجبۇرىم ەستەندنامىنىدق ەتمىلل ۆزلىرىنىڭئ ۇيغۇرالرئ ۈركۈملىگەنئاسىيادىكى ت ۇرائوتت
-0934  ەھىلالئ ۇنداقب .ىمالتتىتىز ېتىگەر ھى خ ۆزبې نام ئاستىدا ئ ېگەند ۆزبې ئ

 ۈچەپناھايتى قاتتق ك ۆزبېكىىلى ئ .ۋامالشتىدا ەيىلالرغىى-0962يىلدىن باشالپ تاكى 
 ۈزي ەچىەچىققان ن ۆچۈپئاسىياغا ك ۇرائوتت ڭدىنيىلى شىنجا-0963ەتتاھ.قىلىندى ەرغىپت
 ۆزگەرتمىسىەئ ەپد ۆزبېى نامىنى ئ ەتمىلل) ېسىمىب ۆزبېكىىلى ئ ۇيغۇرالرمۇئ ڭلىغانمى
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 ەپد ۆزبې ئ ەستەنق ۆزلىرىنىئ يغۇرالرۇئ ەتىجىدەن (ەرمەسلى ديەكلە ھىىقانداق ئىش ب
 ېيىنمۇبولغاندىن ك ۇستەقىلم ۆزبېكىستانئ.ەلدىقىاللماي ك ۈرئەتج ەدىيىشك ۇيغۇرئاتاپد ئ

 ەلشىركىمىكى ئ» ېرىموپنىڭئىسالم ك–باشلىقى  تلەتد ۋامالشتىددا ەنەي ەھلالئ ۇخىلب
 ۇنىب ۆزىس ەندىگ«!ۇنيوقالس ۇپرىقىدىنت ۆزبېكىستانئ ۇش ەيدىكەند ۇيغۇرئ ۋائىنىنا

 ۆزبېى ئ ۇر شىنىڭئاتىاپد ي ەپد ۇيغىۇرئ ۆزىنىئ ۇجايالدائ دەكدىم .ۇرۇپتۇئىسپاتالپ ت
 ەسىىىلىدىكىئ ۇ؟بىلىنىىىىد ەنلىكىىىىئىك ۈنكىىى ەبت ەدەرق ەئالدىىىىدا ن ەتىىلىكىىىىمىلل
 ەرغىانەپ ەنيدتاشك ەمەرقەنيدس بۇخاراد ەزىمدخار ۇيغۇرالرئ ەرلى ي ۆزبېكىستاندىكىئ

بىر  ېگەند «ۇتقۇچىئوق»چىقىدىغان ەمەرقەندتەس.بولغان ۆپك ۇنىەدا شقاتارلىق جايالر
 ەزىمدىمۇخار.ۆرسۈتىلگەنبارلىقى ك ۇيغۇرنىڭئ ڭمى511 ەمەرقەندتەيىلى س-0934 ۇرنالداژ
 ۆزلىرىنىئاندىن ئ الپيىلدىن  باش-0991. ۇنداقش ېخىمۇت ەنجاندائ.ياشىغان ۆپك ۇيغۇرالرئ
 .باشلىدى ۆپۈيىشكەك( جايلىرىدا رقايسىەھ ۇنيانىڭد)ەيدىغانالرد ۇيغۇرئ

 ۋە ەنكىرگ ۇرۇپباست ەگ ۈننەھىرئ ۋراما ەسلىدەئبارىسى ئ<< ۆزبې كونا ئ>> ەكددىم
 ڭىپئاھالىغىا سىى ەرلى ي ڭد ر پدئۆزىئاھالىسىغا سى ۈركىيت ۇيغۇرئ ەرلى ي ۆزنامىنىئ
 ۇرغۇچىدت ۆۋەنت ەھەتتەج ەدەنىيەتئاز دم ەھەتتەتۇلىمۇئاھالىدىن سان ج ەتكەنديەرلى ك
 .ۇرخاب ئىبارىد ۆزبېكلىرىگەئ ڭغۇلمو ەنمۆچقىپىاق ك ەشتىد

قىپىاق  ەشتىد د ۇئاھالىالر قانداقت ۈركىيت-ۇيغۇرئ  ەرلى ي  ۈننەھىرئ ۋراما ۇڭالشقاش
 ۈركىت ۇيغۇرئ ەلكىئاتالمستىن دب ەپد «ۆزبې ئ» ەننامى بىل ۆزبېكلىرىئ ڭغۇلمو ۆچمەنك

 ەشتىدد ۈنكىدكەلگىندىچ. ۇالتتىئاتالسا توغرا ب ۇنداقدش ېرەكئاتىلىشى ك ەپد  ەرئاھالىل
 ۇيغۇرئ ۈننەھىرئ ۋراما ەرلى د  ي(ۈركلىرىقىپىاق ت)ۆزبېكلىرىئ ڭغۇلمو ۆچمەنقىپىاق ك

قىپىىاق > ەننىامى بىىل ەبىئىىيت ۆزلىرىنىىڭئ ۇالرمىۇئ ۇلۇپدباشقا ب ەلىقىدىنخ ۇركىيت
  ۈننەھرئ ۋراما ۇرۇنيىلالردىن ب-0511 نكىۈچ. ۇالتتىئاتالساد توغرا ب ەپد< ۆزبېكلىرىئ
 ەلكىب. يوق ئىدى ۇتوپىم ەلىقياكى خ ەتئاتايدىغان مىلل ەپد  ۆزبې ئ  ۆزىنىئ ۇپرىقىدات
 ەنخىان نىامى بىىل ۆزبېى ئ  ۇالرنىئى  ۇلىۇپدبىار ب ەرئاھىالىل ۈركىيتى ۇيغىۇرئ ەرلى ي

 .ئىدى خىالپدناباپ ئاتاق  ەنتىقىگەئاتىلىشىدتارىخىي م ەپد<< ۆزبې ئ>>
شايبانى  ەۋرىسىن ڭنى(قىلغان ۆكۈمرانلىقئاق ئوردا خانلىقىغا ھ)ۇلخەيرىخانئوب يەنى

چاغاتىاي  ەربىىيقىلىىپ دغ ۈر  يى ەنۇپقاباشىالپدج ۇشىۇنباشلىرىدا ق ەسىرنىڭئ-06
 ۇخارادسىىەمەرقەنددقىلىپدب ەغلىىۇپم ەۋالتلىرىنىىىئ ېيىكىىىك ۆمۈرنىىىڭخانلىقىىىدىكى ت

 ڭئاسىيانى ۇرائىشغال قىلىپدئوتت ۇراساننىمۇخ كىئىراندى ەتتاھ ۆزكەنددتاشكانددبەلىخئ
 ېىگەند< ۇلۇسىىئ ۆزبې ئ>بىرلىشىپ  ەممىسىھ ۇنىب ەزىلەرب». ئايالنغان ۆكۈمرانىغاھ
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ياساپ  ەتمىلل ۇراشتۇرۇلماسىياسى ق ەستەنق ېيىنىەد كەپد« ئاتالغان ەننام بىل ۇمىيئوم
 .چىقىشتى

بىز . ۇرىدۇبىلىنىپ ت ەنلىگىيالغاندساقتا ئىك ڭۇرمىالرنىئويد ۇسالساقدب ەزەرتارىخقا ن
بارغان قانلىق  ېلىپئ ەنبىل ۆزبېكلىرىشايبانى ئ ڭئاھالىسىنى ۆمۈرىلەرت دىن«ۇرنامەباب»

 ەمەرقەندسى ېرىقىرقىق يىلدىن ب ۈزي>>ەنىي.ۈرەلەيمىزك ەسلېرلىرىنىت ۈرە مىللىي ك
 ەسىىەررۇپت ىىىپېلك ۆزبېىى يىىات يىىاغى ئ.ئىىىدى ۋادىمىىىز ەخىىان ىزنىىىڭب ەختىپىىايت
 ( .ەتب-36ەشرىدن ۆزبېكىەيىل ئ-0998«ۇرنامەباب»)«قىلدى
نىاملىق «تىيىاتىرى ۆزبېى ئ» ۋراخمىانو ەمەجىانم ۇفېسسورئالىمىدپر ۆزبېكىستانئ
 ۇننەھىرئ ۋراما ەرىپىدىنت ۆزبېكلىرىسىبىر ئ»:ۆرىمىزك ەقىقەتنىتارىخىي  ھ ۇب  ۋىدىمۇكىتا
 ۆزبېكلەرئ ۆچمەنىىك .ۇچراتتىئ ەربىگەكاتتا ز كىنىۆلئ ۇقىلىنىشى ب ېالئىست ۇراساننىڭخ ۋە

-0<<تىيىاتىرى ۆزبېى ئ)«ەتمىىدىي ەدرىىگەق ەنئەتنىڭسى ۋە ەدەنىيەتم دپەن-ئىلىم
 ەقىقەتھ ەرد.  ۇپاكىي كورسىتىد ەپدد(ەتب-355ەشرىدن ۆزبېكىەيىلى ئ-0939كىتاپد
 ەلشىرئ ەسەرلەردەباشقا ئ ۋە «ۇرنامەباب» ۇرنىڭباب د«ەشىدىر تارىخىي»ەيدەرنىڭمىرزا ھ

<< ۆزبې ئ>>  ەرپىدىنت ۆزىىباشقىالر ياكى ئ  رقارلىقال ۇتپىدسەككاكىل ۇردباب ۋائىيدنا
 .ۆرسۈتىلگەنئاتالغانلىقى ك ەپي دۇيغۇرئ ەلكىئاتالمىغاندب ەپد

 ەشھۇرم ۇچىتارىخىنى ياراتق ەدەنىيەتم ۆزبې ئ ۇنياسىداد ەنپ-ئىلىم ەنئىك ۇنداقش
 ۇيانب ەسىردىنبىر ئ ەپد... قارلىقالر ۇتپىدسەككاكىل ۇردباب يدۋائىنا ەلشىرئ: ەركىشىل

 ەئالت ەۋجۇتم ڭنى<< ەشىدىتارىخىي ر>>بارتولىد ) ۇبولسىم ېلىنغانجار س ەپد<  ۆزبې ئ>
 ۈر پالكى ۇسخىسىىنىھىساپالنغان لونىد ن ن ۇسخىسىن ۇلۇقسىزت ەئىىىد ۇسخىسىخىل ن

 ۇيغۇرئ ەسەرلەردەكىالسسى  تارىخىي ئ ۇالرئ ەقىقەتتەدتارىخي ھ （باشالپ قويغان ۇھاكىمەم
ئاتالغىنى ساقتا  ەپمىللىتى د ۆزبې د ئ ۇلۇپئاشكارا ب ۇنياسىغائىلىم د ۆرسىتىلگىنىك ەپد
 ېلىلالغىانالرنىام ئ ەپد ۆبېى ئ ەكچىقتىىد دىىم ۇلىۇپر بۇيغۇئ ەسلىدىنئ ۇالردئ ۇلۇپب
 .ۇيغۇرالردۇرتارىخىي نوقتىدىن ئالغاندا ئ ەمەلىيەتتەئ
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 –مولداۋادىكى خىرىستىيان دىنىغا ئېتىقات قىلىدىغان  تۈركىي خەلق 

 گاگائۇزالر

 
摩尔达维亚的崇拜基督教的突厥语民族 –嘎嘎乌孜人 

 
 (ئاقسۇمائارىپ ئىنىستىتوتى دوتسېنتى)خوجا نىياز 

 
 ڭمىللىتىنى ۇزنوقتىسىدىند گاگائ ەتشۇناسلىقمىلل ەماقالىد ۇب :قىسقىچە مەزمۇنى
 ېتىقادىدئ دىنىي ۇپۇسىدجايلىرىد ن ۇراقالشقانئولت دىچىقىش ېلىپكىملىگىد تارىخىي ك

 ۇرۇتۇپي ەسىلىلەرم  قاتارلىق ېزىغىدي–د تىلدسىياسىي ئورنىەھلالىئ  مەدەنىيەت قىسقىىە
 . بېرىلىدۇ
          ەھللىھازىرقى ئ مىللىتى   ۇزگاگائ  ۋىيەمولدا:   ئاچقۇچلۇق سۆز 

  
مىالدى  ۇلۇپدب ەسەبىدىنن ەسلىن ۇزالرنىڭۇغئ - ۇيغۇرچاغدىكى ئ ەدىمكىق گاگائۇزالر

 ۋە ۇرالئ ۇرۇلۇپدس ەرپكەغ ەتراپلىرىدىنئ ۇڭغۇليەم ەتراپىدتاغلىرى ئ ئالتاي ەسرلەردەئ-5
 ەتراپلىرغائ ېڭىزبىر قىسمى قارا د ەنەي ۋرۇپاغاديا ەرىقىبىر قىسمى ش ئارقىلىق (ۋ لگا) ېتىلئ
 - 0334. ۇلتۇراقالشقانئ ەرگەي ەنېگد0○ «ۇبرۇجاد»يىالردا  -0111 مىالدى .ۆچكەنك

 ېتىمئىككنىىى ق ەرياسىدىند ۇنات ۇزالركىيىند گاگائ ەڭگەندىني  سالرنىر ۇڭغۇلالريىلى م
بولسا بالقان  ۇزالربىر قىسم گاگائ ەنەي. جايالشقان ەرگەي ۋامادېگەن ۋە  سىلستىر ۈتۇپدئ
تىللىىرى  ۇغىۇزئ)تىلىى كىيۇرتى ۇزالرگاگىائ. ەرلەشكەني ئانادۇلۇغا ئاداالراد ەنبىل ۇلىي
 ڭد خىرستىيان دىنىن ۆزلىشىدىغاندا س( ۇرۇپىسىتارماق گ ۇلغارب - ئۇغۇز ۇرۇپىسنىڭگ

نام ئاتىاق  ۇب دېگەن«ۇزگاگائ». ەلقتۇرئىتقاد قىلىدىغان بىر خ ەزھىپىگەم ۇسالۋىيەپىرا
 ەدىس تىۋارىيانىخىل  ەنەبىري ۆزنىڭس ېگەند« ۇغۇزئ» ەسلىئ«  ۇزگاگائ »ەزىلەرب ەققىدەھ
 ڭمىللىتىنى ۋۇزگاگا ۈنكىچ. كىلىپىىققان ۆزدىنس ېگەند«  ۇغۇزئ ۆكك»  ۇئ ەزىلەردب ەنەي
 .   ەيدۇد ەپمۇئاتالغاند«  ۇغۇزئ ۆكك» بولغاچقا  ۆكك ۇزىك ېرىقدس ېىىچ

 ۇلخىرىستىئان دىنىنى قوب ەنبىل ڭز رىبىزانىس دىنىىلىرىنى ەسىردەئ -00 ۇزالرگاگائ
 ەدئالبانىي ۇگۇسالۋىيەدي) ەرىقتىكىبالقانداش ۋەشىمال  ەسىردەئ -02ند بولغا ەجبۇرقىلىشقا م
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 -  02. قالغان ۇراقلىشىپئولت( جايالردا ۈركىيەقاتارلىقت ۋە ەگىرىتسىي ۇمانىيەدر ۇلغارىيەدب
بولغىان  ەۋجىۇتيىىل م 031ەيىلغىى- 0282يىلىدىن-0362 ەنىىي ېتىمق ۇنجىت ەسىردەئ
ئاق  ۈستىگەئ ەرشارنىڭي ەڭلى بايرىقىقىزىل ر ۇالرنىڭئ ۇرغاندق تلىتىد ۇزگاگائ ۇستەقىلم
 ۈر كتى ۇجادائوسىماند بر.بايراقبولغىان ۇشىۇرۇلگەنچ ۈرتىسى ۇرازنىىڭبىىر خ ەڭلى ر

قارىمايد  ەتبولۇشىغامىلل ۈركىت ۆزىنىڭئ ۇزالرگاگائ ۋاقىتالردا ۈرگەنس ۆكۈمئىمپىرىيسى ھ
ئىمپىرىيسى ئىسالم دىنىغىال  ۈر كتئوسمان  ۈچۈنقىلغانلىقى ئ ۇلخىرىستىئان دىنىنى قوب

يىلى  - 0331. ەرمىگەنب ەھمىيەتبولغان گاگائوزالرغا ئ ەتمىلل ۈركىت ېرىپدب ەھمىيەتئ
 - 0368. چىققان ۇرۇپق ېزىنىئىككى ي ېگەند اقئورغ ېدىردچ ېتىمق ۈنجىت ۋىيەدەمولدا

 ېىيىنك ۇرۇشىلىرىدىنئ ۇبر ۈركدبولغىان ئىارىلىقتىكى تى ەيىلىغىىى - 0334يىلىىدىن 
بوجىاك  ەرىپىىدىنت ۇسىالرر ۇسىۇلمانلىرىتاتىار م ەنئاساسى ېلىشىىمىگەك «ۇخارىسيب»

 ۇسالرنىڭزالر رۇبولغان گاگائ  ەزھىپىدەم ۋۇسالۋىيەپىرا ېيىندناھىيسىدىن قوغالنغاندىن ك
 ۇرۇنقىب ڭئوكرائىنانى) ېسارابىيىگەب ەتكەنتاتارالر ئىالجىسىز تاشالپ ك ەنبىل ەشلىقاتىت

 09ئاخىرىد  ەسرىنىڭئ - 08. ەلگەنك ۆچۈپك ەيىلىغىى - 0803يىلدىن  -0816( ئىسمى
بارغىان  ۆچۈپك ەگەئوكرائىنىي ەنەي ېسارابىيىگەدب ۇجادىنباشلىرىدا د بر ەسىرنىڭئ -

 ېدىرلىقچ ەلگەندەيىلىغا ك - 0808. ەتكەنك ېشىپئ ڭدىنمى 311سانى  ئۇزالرنىڭگاگا
 ۇرۇپقى ېزىالرنىىي ېىگەند «ۋدارمىائا»بولسا  الرۇزئورغانلىق گاگائ د«چاتىر»ۇزالرگاگائ

قاتتىقىىلىقدىن  ۇرمۇشنىڭيىللىرى ت - 0901د - 0991 ۆلىكىبىر ب ۇزالرنىڭگاگائ.چىققان
 ەنىييىللىىىرى تاشىىك - 0935لىىىپد تورغىىاي رايونىغىىاد ېك ۆچىىۈپئاسىىىياغا ك ۇرائوتتىى

 ۇزگاگائ ۋىيەدىكىمولدا ۆپىىلىكىك ۇتلەقم ۇزالرنىڭھازىر گاگائ. قالغان ەۋەسىگەجايلىشىپت
 .  ۇياشايد ەۋەسىدەت ۇمھۇرىيتىج

 ڭمى 351بولغانبولساد ھازىر ڭمى 092يىلى  -0939 ۇپۇسىن ۇمىيئوم  گاگاۇزالرنىڭ
قىرىمىدا ) ەباشقا ئوكرائىنىي ۇنىڭدىنب .قىلىنماقتا ەخمىنت ەنلىكىئىك ڭغىىەمى 211 -دىن
 ۇسىىيەر ۋە ۆزبىكىسىتانازاقىسىتاند ئق ۈركىيەدتى ېرىتسيەدگ ۇلغارىيەدب ەدەدر مانىي د(
 ەۋەسىدەت ۇمھۇرىيتىج ۇمداغىستان ئاپتون ۇمھۇرىىتىدبالقار ج -رداي قابا ېدىراتسىيەدىكىف

بىر  ېىىپق ۆھراندىنيىلى ئىقتىسادى ب - 0921 ەنەي 3 .ۇساندا ياشايد ڭدىنكۆپمى 211
 ۋاھىازىر مولىدا.كەنەرلەشىي ۆچىۈپكاناداغىا ك ەۋەبىىرازىلىي ەرجاندىنئ ۇزالرگاگائ ۆلەكب
 251 ەئىىىد ۇنىڭب ۇپدكىشى بول ڭمى 551ر ەپلىشىدىغانالتىلدا گ تۈركى ۇمھۇرىيتىدەج
 ەپد «ۇزلىرىگاگا ئ ېسارابىيەب» ۇالرب. ەپلىشىدۇگ ۇزچەكىشى گاگائ ڭمى 311ەدتاتارچ ڭىمى

 اداۇجد بر ۇالرئ ۇپدبول ۆزلىشىدىغانتىلدا س ۈركىكىشى ت ڭمى 231 ۇدر مانىيەدەئاتىلىد
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 ۈركىكىشى ت ڭمى 511 ىنىيەدەئوكرائ 2○. ەپلىشىدۇگ ۇزچەگاگائ ڭىمى 31 بۇنىڭ ۇدياشايد
 ۇالردىنب ۇراقالشقاندتوپلىشىپ ئولت ۋىاليتىدەئىسمايىل  ۇپدبۇالربول ەپلىشىدىغانتىلدا گ

 ەدىكىئوكرائىني ۇزگاگائ   4. ەپلىشىدۇگ ۇزچەكىشى گاگائ ڭمى 41ەدكىشى تاتارچ ڭمى 461
 0  ۇزالربولۇپگاگائ ۋە( ۈركلىرىت ۈركىيەت) ۈركت ۇلغارىيەدەب. ۇياشايد ەدزاپور جيئودىسا 

يىلىىدىكى   3114- 5○ەپلىشىدۇتىلدا گ ۈركىت( يىلى - 0984)كىشى  ڭمى 33 ۇنمىلي
 ەنبەلەردەباشقا م 6○ ەندىيلگ ەپلىشىدۇتىلدا گ ۈركىكىشى ت ڭمى 311 ۇنمىلي 0 ەلۇماتقام

 ڭسىنىۇنوپ ۇلغارىيەب ۇب. ۇياشايد ەلقلەرخ ۈركىت ۇقئارت ۇندىنليمى 2  ۇلغارىيەدەھازىر ب
 ۋە ۈركلىرىت ۈركىيەت ېرىتسىيەدەگ 3○.  ۆرسىتلگەنك ەپد ۇقىلىد ەشكىلتىنى ت %21

تىلدا  ۈركىت( يىلى - 0984)كىشى  ڭمى 811 ەخمىنەنت ۇپبول ۈر كلىرىدىنت ۇزالرگاگائ
 ۋېيسو ەقتەھ ۇب 。ەتمىلل ۇرغانالرنى قالدتارىختا شانلىق ئىز ۇزالرگاگائ.8○ ەپلىشىدۇگ

 ەسىرىنىڭناملىق ئ «ۈركلەرت ۆكك» ۇليىلئالىمى گوم ەتقىقاتىىتارىخ ت اقلىقئات ڭئىتتىپاقىنى
 ۋەخانلىقلىرى  ۇستەقىلم ۇالرنىڭئ ۇپدتوختالغان بول ەخسۇبقىسمىدا م «ۇزئوغ ۆكك»
 ەريانىىدادج ەرەققىياتت ېيىنكىك. ۆرستىىلگەنتارىخى بايان قىلىپ ك ۈرە ك ۇالرنىڭئ

 ېرىتورىيەت ەمسىياسىي ھ ۇيۇشالمايئ ۇپبول تلەتبىر دۆرەك ەۋەپلەرگەس ۈرلۈكت ۇزالرگاگائ
ئىمپىرىيسى  ۈركئوسمان ت. ەتكەنك ۆلۈنۈپب ەگۇرۇپىالرغابىر قانى ەھەتىتىنج( ۇپراقت)
يىلى  - 0903. ەلگەنك ۇپبول ەۋەلىكىدەئىمپىرىيسى ت ۈركئوسمان ت ۋىيەمولدا ەۋرىدەد
يىلىى  - 0909. ېلىنغىانسىىپ ئېب ەرىپىىدىنت ۋىيەرۇسىىيەمولدا ەۋەلىكىدىكىت ۈركىيەت

 ەدىنر مىىانىي ۈنىكىى - 38 ڭئاينىىى - 6يىلىىى - 0941 ېىىرىلگەندب ۆلىىۈپب ەگەر مىىانىي
سوتسىيالىسىتى   ۋېيسىو ۈنىمولىداۋاك - 3 ڭئاينىى - 8يىلىى  - 0941 ېلىلېلىنىىپدئ
 . ۇرۇلغانق ۇپبول ۇمھۇرىيتىج

 ۆزلىرىئ ەقدىرىنىت ۆزئ ەتمىلل ەرھ» ۆزگىرىشئ ۋەزىيتىدىكى ۇنيايىلىدىكى د-0981
« تالال  ۆزلىرىيولىنى ئ ەرەققىياتت ېلىدىغانماب ك ۆزلىرىگەئ ەتمىلل ھەر ەلگىلە دب
 ۆزلىرىئ ەقدىرىنىت ۆزئ ۇزالرگاگائ ۇمھۇرىيتىدىكىج ۋامولدا تۈر تكىسىدە ۇئارىش-ېقىمىئ
 «ۇيۇشايلىئ ەلقىخ ۇزگاگائ»يىلى  - 0983. باشلىغان نىشكەەركەتلىھ  ۈچۈنئ ەلگىلە ب

يىغىنى  ەلقخ ەسلەپكىئايدا د - 5يىلى  - 0989. باشلىغان ەرىكىتىنىھ ەلقئاتلىق خ
 ەھرىنىكىومرات شى ۋىيەدىكىمولدا ەنۇبىج ەرىكىتىھ ۇزخەلقگاگائ: يىغىندا ېىىلغاندئ
 ۇمھىۇرىيتىج ۋامولدا. ىلە ەلگب قىلىپ ەنىيبا  ك -ەھەرش ەركىزىيبا  م ۆزلىرىگەئ
 ۇرۇ دق ۇمھۇرىيتىنىسوتسىيالىستى  ج ۋېيسو ۇمئاپتون  ۇزگاگائ ەئىىىد ۈتۈنلىكىپ ۇپراقت

 ۇرۇپئورگىنى ق(باشقارما) ەھبەرلى قاراشلىق بىر ر ۋاغامولدا ۇرغۇزۇ دت ۇنقان ئاساسىي
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 . ۇلالنغانماق ەسىللەرچىقىش قاتارلىق م
 ۋېيسو ۇمئاپتون ۇزيىغىنىدا گاگائ ڭچو ۈنىك غۇسيۋئا -30يىلى  - 0991 گاگائۇزالر

ياشايدىغان  ۆپك ەڭئ ۇزالرگاگائ ۇرۇلغانلىقىنىجەنۇپتىكىق ۇمھۇرىيتىسوتسىيالىستى  ج
 - 0991قىلىنغاند  ەتر ەرىپىدىنت ۋېيسو ۋائالىيمولدا ۇب. قىلغان ېالنئ ەھرىدەكومىرات ش

 ۇزگاگائ ۆتكۈز پيىغىن ئ ڭچو ەنەي ىەلقىئىتتىپاقخ ۇزگاگائ ۈنىك - 35 ڭئاينى - 01يىلى 
 ۇبر ۋە ەتىىلىىرىمىلل ۋامولىدا ۇبى.ۆتكىۈزگەنسايلىمىنى ئ ڭچو ۇرۇ ق ۇمھۇرىيتىنىج
 ۆرسىىتىپدقارشىلىق ك ەتئىيق ۇقالغان بولسىم ۋىداقورشا ۋەقارشىلىقى  ەسكەرلىرىنىڭئ

 ۈنىك - 20 ڭئاينى - 01يىلى  - 0991.ۇرغانتۋامالشدا ەتئىيق ۇرۇلتىيىنىق ەلقخ ۇزگاگائ
توپال مىنىستىر  ېتىپانچىقىلغاند س ۋېتقۇرۇپئالىي سو ۇزبىر گاگائ ېڭىي ەھرىدەكومىرات ش

ئىتتىپاقىدىن  ۋېيسو ۋىيەمولدا ۈنىك - 33ڭئاينى - 8يىلى  - 0990. قىلىپ سايالنغان
 ېيىنك ۇنىڭدىنش. جاكارلىغان  ىبولغانلىقىن تلەتد ۇستەقىلئالدىغا م ۆزئايرىلىپ چىقىپد ئ

 ۇمئىىاپتون ۇزگاگىىائ ۇلالپدقىىارار مىىاق ۇمھىىۇرىيتىج ۋامولىىدا ېكىىابىرد - 32يىلىىى  -0994
 ەخسىۇبم ۇزىسىتاننىڭگاگائ - ۇزىيەگاگائ ەمدەقىلغان ھ ېتىراپئ ۇمھۇرىيتىنىرەسمىيج

 اگائۇزالرغاگ ۆرەدك ۇنغاقان. قىلىپ چىقىرىلغان ۇندائىرىسى قاتارلىقالر قان ۇقھوق ۇقىدھوق
 ەھەرلەردەشى ۈرلىۈكت ەنبىىل ەرتىشى ۆرسەتمەسىلى ك ەسىىرت ۇنىغانئاساسىي قا ۋامولدا
 ۇمھۇرىيتىنىڭج ۇزىستانگاگائ - ۇزىيەگاگائ:  ۇنىڭدائ. ېرىلگەنب ۇقىھوق ۇنىىقىرىشقان

با  ) ەئىسكەباشلىقلىرى ر ەممەھ ۇزىيەنىڭگاگائ. ۇبا  مىنىستىرى بولىد ەھبىرىئالىي ر
 ۇبر ۋاتىلىدتىلىد مولدا ۇزتىلى گاگائ ەسمىر ىڭۇزىيەنگاگائ. ۇقاراشلىق بولىد( ەمىنىستىرگ
د (مائارىپ-ۇتۇ ئوق) ۇقۇلبىلىمد ئ ەدەنىيەتدم ەلىقىخ ۇزگاگائ. ېيىلگەند ۇتىلى بولىد
 ۆكۈمەتخىزمەتلىرىدھ ەھەرلى ش ۇنالشتۇرۇ دئور ەمئاد ەدمالىي-ۇلد پ(ۈلۈكم-مال)ئىقتىساد 

 ەسىىىرت ۇنىغىىائانىىا قان ۋىيەدامولىى ەلەردەقاتىىارلىق سىىاھ ۇھىىىيد مەنتەربىىىيەت ەھىيەدسىى
 .9○قىلغان  ېالنئ ەرمانپ - ۇنئاساسىدا قان ەتكۈزمەسلى ي

يىلىدىكى  - 3111 ۇپدبول ېىتركىلوم ۋادىراتكو 0. 820ۆلىمىك ەري ۇزىيەنىڭگاگائ
قوشنىلىرى  ەركىزىكومراتدم  - ەنتىبا  ك. ۆپك ڭدىنمى 311ۇسىقارىغاندا نوپ ەلۇماتقام

 .  ېگىرلىنىدۇچ ۇلغارىستانبىلەنب ەرىبىدەغ ەنۇبىيج ەدر مانىي رىپتەەشىمالدا ئوكرائىناد غ
 

 .ۋۇلكانشىتىدۇركومراتد چادىرد لونگاد : ەھەرلىرىئاساسلىق ش
 ۆرەكى ەۋەپلەرگەسى ۈرلى شارائىتتاد ت ۇزاقتارىخىئ ۇزالرگاگائ: ەھەتتەج ېزىقتىل ي
 ۋە ۋار ماند مولدا ۇلغاردب ۇناندي ۆزلەرنىئازراقدس ەپارىسى ەرەپىەدئ ۈركىىسىدئوسمان ت
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 ۇالرنىئاتالغ ۆزدس ۆپرەكتىللىرىدىن ك ۇالرنىڭئ ۈچۈنئارىلىشپ ياشىغانلىقى ئ ەنبىل ۇسالرر
 ەسلىئ ۋيانساندا سىال ۆپتىلدا ك ەدەبىيئ ۈركىىسىز تۇگاگائ ۈگۈنكىب. قىلغان ۇلقوب
 .     بولماقتا ۆزلىرىس

 ېلىپبەنىدئ ۈركىىسىدىكىسمان تئو ەۋرىدەئىمپىرىيسى د ۈركئوسمان ت ۇزالرگاگائ
 ۇبزامان ر ۇزۇنئ ېيىنك ۇنىڭدىنئ. ۇغانئوق ەسەرلەرنىئ ەدەبىيئ ۈركىىسىدىكىت ئوسمان

 ۇمىىىەدشىىارائىتالردا ر ەرقايسىىىھ. ۇغىىانئوق رنىكىتىىاپال ېىزىلغىىاني ەنبىىىل ئېلىپبەسىىى
   اۇنۇشىىققولل ېلىپبەلىرىنىىىئ ڭتىلالرنىىى ۇبىى ۋە ۆگۈنىىۈ ئ ەر مىىانى ۋە ۇلغارچەدرۇسىىىەب
 - 0923 ېلىپبەسىىنىدئ ۇبر ەدەريىلىغىا ق - 0923يىلىدىن  - 0908.  ەجبۇربولغانم

 ەدەرق يىلىغىىا - 0953. قولالنغىان ېلىپبەسىىىنىالتىىن ئ ەدەريىلىغىىا ق - 0953يىلىىدىن
 ۋايىلىىدا مولىدا - 0953 ۈچىۈندبولمىغىانلىقى ئ ېلىپبەسىىئالىدىغا ئ ئۆز ۇزالرنىڭگاگائ
 ۇبقىارار چىقىرىىپد ر ۋېتىئىتتىپىاقى ئىالي سىو رىيەتلەرۇمھىۇج ۋېتسوتىسيالىستى سو
. ياراتقان ېلىپبەسىنىئ ۇزگاگائ ۇبئاساسقىلىپد ر ەرىپلەرنىھ ەبىر قانى ېلىپبەسىدىكىئ

 ېيىنيىلىدىن ك - 0996 ېلىپبەسىنىدئ ەكراررۇبت ەدەريىلىغا ق -0996 دىنيىلى - 0953
 ۋەفونتىكىا  ەدمورفولىوگىي ۈركىىسىت ۇزگاگائ. باشلىغان ۇنۇشقاقولل ېلىپبەسىنىالتىن ئ

ئىككى  ۈركلىرىنىڭت ۇزگاگائ. ۇچرىغانئ ەسىرىگەت ەرەپلەردەسىالۋيانقاتارلىق ت ېنتاكىسس
بىىرى  ەنەچادىر دىيالىكتىد ي ۋەكومرات  -ى دىيالىكتى ەركىزدىيالىكتى بارد بىرسى م

 ۇمئىاپتون ۇزاگىائگ) «ېرىي ۇزگاگائ» ۆرەك ۇنالرغاقان.ۇردىيالىكتىد ۋ لكانىش - ەنۇپج
 ەرھالداھ. ەلگىلەنگەنب ەپد «ەر مانى ۇسىەدر ۇزچەدگاگائ»تىلى  ەسمىر ڭنى(ۇمھۇرىيتىج

قاچقاد ئانا تىللىرىنى قوللىنىش ئىمكانىيتى ېتىلاتنامىدا ك «ۇمھۇرىيەتج ئاپتونۇم»ۇزالرگاگائ
 تلەتبىر د )ياشىغانلىقى  ۆلۈنۈپياكى رايونالردا ب تلەتد ەبىرقانى ۇزالرگاگائ.ۇغۇلغانت

قوللىنىش ز رلىقىدا  ېلىپبەلەرئ ەرىقلىقبىرىدىن پ-بىر ۈچۈنئ( ۇيۇشالمىغانلىقىئ ۇپبول
 ەبويىى ېلىپبەسىياكى رايون ئ تلەتد نياشىغا ۇزالرگاگائ ۇقالغان بولسىم( ئاستىدا  ېسىمب)

 ۇچىسىزغئاتاقلىق يا ۇزالرنىڭگاگائ ېسارابىيدەب. قىلغان ەشىركىتاپالر ن ۈركىىسىىەت ۇزگاگائ
 ەدەبىياتىنىىڭئ ۇزگاگىائ.كىتىاپالر يازغىان ۇرغىۇنن ەققىىدەھ ۇزالرچىاكىر گاگىائ ېخائىلم
يىلىدا  - 0914 ەسلەپد رئەڭچاكى ېخائىلم ۈنكىچ. ر ل ئوينىغان ۈيۈكب ۇئ ەرەققىياتىدات

تىل ھالىغا  ەدەبىئ ۇزگاگائ ۇتىلنىڭب ۋەچىقارغان  ېزىيئىككى گ ەنبىل ۈركىىسىت ۇزگاگائ
 ېسارابىيەلى ب» ەنبىل ۈركىىسىت ۇزيىلىدا گاگائ - 0924. ئوت ياققان ۈچۈنئ ېلىشك

 ېزىلغاني ەرپىدىنت ۇزبىر گاگائ ۇكىتاپئاتلىق كىتاپ چىقارغاندب« تارىخى ۇزالرنىڭگاگائ
 ەر مانى ۇزچەدگاگائ»يىلىدا  - 0929 ېخائىلىاكىرم ەنەي. ۇرد« تارىخى ۇزگاگائ» ەسلەپكىد
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. قىلىغان ەرجىمەت ۇزچىغاگاگائ -نى ئانا تىلى«ئىنجىل» ۋە رغانۇقىلد ەشىرنى ن «ۆزلۈكس
 ەسەرئ ەدەبىئ ەپارچ 21-35 ەنبىل ۇزتۈركىىسىگاگائ ەدەرق ۈنىمىزگەيىلىدىن ك - 0953

 :ەھەتتەج ەربىيەت ۇتۇ ئوق. 01○ۇرغانر قىلدەشىن
دىغانالر قولالي ەەنىيتىنىم ۋە ۇزتىلىبولغاچقا گاگائ ېغىرئ ېسىمب ۇرۇنيىلىدىن ب - 0986

ئىككى تىللىق  ۇالرز رالنغاچقا ئ ۇشقاالردا ئوق(ەكتەپم) ۇلئوق ۇسىەر ۇزالرئاز بولغاند گاگائ
ئىككنىىىى تىىىل قىلىىىپ  ۇسىىىىنىر ەتلەرئىىىىىدەياشىىايدىغان مىلل لاداموسىىكى. بولغىىان

 ۇپدبولىى ۇزالرگاگىىائ ۇرىىىدىغانگورۇپت ۇنىىدائور ۈقىرىيىى ەڭئارىسىىىدا ئ رقوللىنىىىدىغانال
 ۇزگاگائ ۇبر) ېزىقلىرىيىلىدىن باشالپ ي - 0986.ۇغانئوق ۇسىەتى ر 34%  ىڭۇزالرنگاگائ

رادىئو  ۇتلۇقمىن 05 ۈنىگەك ۇرۇلۇپدق ۇنلىرىئور ەشىرىياتن ەلتۈر پدك ەسلىگەئ(ېلىپبەسىئ
بولغاندىن  ۇستەقىلم ۋىيەمولدا ۈنىك - 33 ڭئاينى -8 ىيىل - 0990. ڭلىتىشباشالنغانئا
 ەد( ۋىيەمولىىدا ەرىقيشىى ەنىىۇبىج) «ېىىرىي ۇزگاگىىائ» زالرۇيىلىىى گاگىىائ - 0994ېىيىنك

ئاساسىىىدا   ۇرۇ تىى ۈتۈنلىكىىىدەپ ۇپراقتىى ۋامولىىدا ەنئاساسىى ۇنىغىىاقان ۋائاساسىىىيمولدا
يىلىالردىن باشالپ  - 0996 ەد( ەكتەپلەرم)ۇلالرئوق. چىققان ۇرۇپق نى«ۇزىستانگاگائ»

ئانا » ۋە «ۋازىئا گاگائۇز»ىنېزىتالردگ ۇزچەقوللىنىشقا باشالپ گاگائ ېلىپبەسىالتىن ئ
ئىاتلىق ژ رنىال « سابا يىلىتىزى »ەنەي. چىقىرىلىشقا باشلىغان ېزىتلەرگ ناملىق«ۆزىس
 زالرۇئوغ»  ەنبىل ۆزىئانا س ەرلەۋھەسىگەس ېزىتلەرنىڭگ. چىقىرىلىشقا باشلىغان (ەرگىد)

 ەسىئىلىم ساھ ۈرلىت ۇزالردىنگاگائ ۋادىكىھازىر مولدا. ېزىلغاني ۆزىس ېگەند «ۇنياشىسى
 ۇغۇچىالرمۇئوق ەتئەللى چ ۇنلېرسىتىداكومرات ئ. چىققان ېتىشىپئالىمالر ي ۆپلىگەنك بويىىە
 - ېىرىي ۇزگاگىائ: ەھەتىتەج ۇرۇ باشىق. ۆگۈنىىدۇتىلىنىى ئ ۇزگاگىائ ۇيدۇدئوق كېلىپ
 .ۇئاتىلىد ەپبا  مىنىستىر د  - رەھبىرى ۇرغۇچىباشق ۈقىرىي ەڭئ ۇزسىتاننىڭگاگائ
 ۋەيەرئاستى  ەري ەۋەسىدىكىت ۇزىيەگاگائ ۈتۈنپ ۆرەماددىسىغا ك - 6 ۇنىنىڭقان يەۇزىگاگائ

 ۇزىيەنىڭگاگائ. ۆرسىتىلگەنك ەپد ەۋەت ۇزىيىگەگاگائ ۈلۈكلىرىم -بايلىقلىرى  ۈستىئ
 .    ۇرىدۇت ەپىلدەپل بايرىقى ۆكك ۈشۈر لگەنچ ېشىب بۆرى ېنىدابايرىقى ي ۇمھۇرىيتىج ۋامولدا
 ۆزىنىڭبايرىقىبايرىقىنى ئ ۇيغۇرخانلىقىنىڭئ ۇنئورخ ۋە ۈركت ۆكى كتارىختىك ۇالرئ

 ەپد ۇقەددەسسىموۋلىم ۆزىنىڭئ ۆرىنىب ەۋمىلەرق ۈركىتارىختا ت ەۋەبىس. ېكىتكەنقىلىپ ب
 ۇزخانخاقانىبولغان ئوغ ەھرىمانق ۇيغۇرالرنىڭداستانىدا ئ «ۇزنامەئوغ». ەلگەنقاراپ ك

 ۈشۈر لگەنچ ۆرەبېشىب ۇزالرھازىر گاگائ ۇڭاش. گەنېد «ۇرانئ ەبىزگ ۇنبولس ۆرەب ۆكك»
 . ۇيدۇتون ەپد ۋلىسىمو ۇقەددەبم ەۋمىلەرنىڭق ۈركبايراقنى ت ۆكك
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يىلىدىن ئىلگىرى ئىسالم  -0154 ۇزالرگاگائ :ەھەتتەج ەتئاد-ۆر پبايرام ئ-ھېيىي
 .قىلغان ۇلخىرىستىئان دىنىنى قوب ېيىنىەك ۇبولسىم ېتىقادقىلغاندىنىغا ئ

دتاتار  ۇيغۇرئ  ەنىالي ەممائ ۇزۇتىدۇدمىيىتنى ئ ەستىيان دىنى قائىدىسى بويىنىخىرى
 ۇيانيىلالردىن ب - 0991.ساقالپ قالغان  ەتلىرىنىئوخشا   ئاد ەلقلەرگەخ ۈركىقاتارلىق  ت

 ۋىلىرىبىو-قايتىىپد ئاتىا ەسىلىگەئ ۈچۈنئ ۇرۇ قاتارىدا ت ەلىقلەرخ ۈركىت ۇالرباشقائ
 خىرىستىئان ۆپىىلىكىك ەرچەگ. بارماقتا ۆپىيىپك ەنلەردىنىغا كىرگ ان ئىسالمېتىقادقىلغئ

-ەنئ ۇالرنىڭقىلىش ئ ۇربانلىققىلىشد ق ۋاپتا-ەجھ ەنىالي ېكىنل ۇقىلسىم ېتىقاددىنىغا ئ
 .ۇرئادتىد ەنىلىئ

 ەيغەمىبەردئالالھد پ» ئاغزىدىن . ۇئوخشايد ۇسۇلمانغاقارىماققا تىپى  م ۇزالرگاگائ
 ەمەبدئ ۇسۇلمانم ۇالرئ ەممائ. ۈشمەيدۇچ ۆزلەرس ېگەند «ۇناھگ دەھەننەمج جەننەتد

 ۋىسىدىنبو-يىلى ئاتا ەرھ ۇالرئ. ەنقالغان ئىك ەتئاد ۋىلىرىدىنبو-ئاتا ۇالرغائ ۇسۆزلەرب
 ەپخاتىرل ۆرىنىبولغان ب ۋ لىسىمو ۇقەددەبم قەبىلىلىرىنىڭ ۈركت يىىەبو ەتقالغان ئاد

 ەۋمىلىرىنىىڭق ۈركبىايراقنى تى ۆككى ۈشىۈر لگەنچ ېشىب ۆرەب.ۆتكۈزىدۇبايرىمى ئ ۆرەب
 ەتلىرىنىپائالىي ەبرىكلە ت ە دخاتىرل ەكىلدى ش ۈرلۈكقاراپدت ەپد ۋلىسىمو ۇقەددەبم
 .ۆتكۈزىدۇئ

 ۈركلىرىتى ۇزگاگىائ ەلقئىاراخ» ېتىملىىقق - 0 ۋىيەدەئايدا مولىدا- 8يىلى  -0994
تىلى  ۇزگاگائ»  ەنەي ەزگىلىدەن ميىغى. ۆتكۈز لگەنيىغىنى ئ ۇھاكىمەئىلىمى م «ەدەنىيتىم

 ەيدانم ېگەند «ۈز مئ» ۇزالرنام چىقارغان گاگائ بىلەن«ۈز مىىلى ئ»بولغاند « بايرىمى
ئورنىتىلغان  ەيكىلىھ ڭچاكىرنى ېخائىلم يازغۇچىسى ەشھۇرم ائۇزالرنىڭگاگ ۇرسىغائوتت
 ەرەققىىيت ىىىەدەنىيتم ۇزبولد گاگىائ ئۈمۈتلار» ڭئاستىغا چاكىرنى ەيكەلنىڭھ ۇپدبول
-ۆر پئ. ېزىلغاني ۆزلىرىس ېگەند«  ېنىڭھاياتىم م-ئانا تىلىم  ۋەتىنىمد» د«ۇقىلد
 ېزەكلىرىب ئۆي ۇتۇشلىرىدت ۆيئ ۇدئوخشايد ەلقلەرگەخ ۈركىياساشلىرى ت ۆيئ ەتلىرىدئاد
 ۇپۇنىڭقىلىسىزد سى ېسھ ەندەككىرگ ۆيىگەئ ۇيغۇرنىڭئ ۇدئوخشايد ۇيغۇرالرنىڭكىگەئ
چاي ئىىىشلىرى  ەنبىل ېتىقدقاتلىمىالرناند قايماقد ق ۇشلىرىدقوي ۈستىلىئ تاماق ۈستىگەئ
بويىنىغىا مارجىان  دچىگىشلىرى ېشىغاياغلىقب. ۇئوخشايد ۇيغۇرالرنىڭكىگەبىز ئ ۇددىخ
. ۇئوخشايد ۇيغۇرالرنىڭكىگەئ پەردىلىرى ەرىشىلىي ېسىشلىرىدئ ېلەمتاملىرىغا گ ېسىشلىرىدئ
 .ۆرىدۇك ياخشى ەكئاتنى ب ەكىزالردقازاقد قىرغ ۇيغۇردئ ۇالرئ

 ەنبىل ۇيغۇرالرئ گەرچە :ەھەتتەج ئوخشاشلىقى ڭتىلىنى ۇزگاگائ ەنتىلى بىل ۇيغۇرئ     
 ېكىنل ۇبولسىم ۇزۇنناھايتى ئ ۋاقتى ۇرغانئايرىلىپ ت ېلىاليىراقدئارىلىقى خ ۇزالرنىڭگاگائ
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تىلىدا  ۇزگاگائ ەنتىلى بىل رۇيغۇئ ۈچۈنبولغانلىقى ئ ەلقخ ەدىمدەبىرق ەسەبىدىنن ەسىلىدن
 ۇزگاگىائ رىغانىداقا ۈركلىرىگەتى ۈركىيەت ۇيغۇرالرئ. ۆپك ۆزلەرخېلىس ەئوخشاشلىققا ئىگ

 ۇيغۇرالردەكناملىرىنى بىز ئ تلەتد ۋە ۈنئايد ك. ۆزلىشەلەيدۇبىمااللس ەنبىل ۈركلىرىت
 ۇۋاپدوراند جب: ەسىلەنم. ئوخشا  ۈتۈنلەيپ ەنبىل ۆزس ۆزلىرىئۇيغۇرچەس ەزىب ۇدئاتايد

د سيد مااليد مايىىلد نامىازد  لادد ھال(ەڭھالر)ھال  ەينەكدئەجەلدچ ۆزدك ەخسۇبدم
 ڭىزددتويدجانابى(ۇئىشلىتىد لانلىرىغاسوزىنى ھاي ېمىزس بولسا ۈركلىرىت ۈركيەت)ز ېمىس
 ەرەپدش-قاالقد شان ەزىردقاراقا د قىرقى ن ۆزدقارا ك ۇلۇمديىراقد زالدزىنداند ز ۈز كدئ

سىيىرد  ۈيۈكدب ېمەكلى دي ۇپۇرديىقىلىشد س ۆلۈ دئ ۇدس ېشەكدبۇغدايدنيد قىزد ئتاال
 .00○لىقالر قاتار ەتمەكك ۇندئالت

 ەتدئوسماندساالم ەزەردقاسىمد ن ەمبەردق ۇپدئار ۇلالدئابد ەردئىسىملىرىدا دىلب ەمئاد
 ۇبىار بى قاتىارلىق ئىسىىملىرى ەيىدەرھ ۇمىرەتدز ۈلپاتىمەدئايدىند گ ۈلدئايگ ۇلتاندس
 ەھمىۇدم ۇنابئاتىاقلىق تىلشى ۇزالرگاگائ. ئوخشاشلىقى بار ەنبىل ۇيغۇرالرئ ەھەتتىمۇج

 ۋەئالىمى  ۇزالرنىڭمۇبىز گاگائ ۇمىللىتىدىن چىققان ئالىم ئ ۈركنى ت(ەشقەرىق) كاشغەرى
 ڭبىزنى نى«لانىتىلالر دى ۈركىت». ۇرىدۇبىلد ۆرمەتھ ۈقىرىقاراپ ناھايتى ي ەپد پەخىرى

 ۈركىساقالپ قالغاند ت ېيىنتاشلىرىدىن ك ەڭگۈم ۇرخۇنتىلىمىزنى ئ ۈركزامان ت ەدىمكىق
 ەكمۇب ەپد ەسەرئ ېگانەي ۇرىدىغانت ۇتۇپيور شەرىپىنى -ھايات شان  ۇالرنىڭئ ۋە ەۋىمق
 ۋىيەنىڭمولدا ۈچۈنئ ۇرۇ بىلد ۆرمىتىنىبولغان ھ ەرىگەكاشغ ەھمۇدم ۇالرئ. ەدىرلەيدۇق

 ەپنامزالى د «ەرىكاشغ ەھمۇدم»بىر زالىغا  ۇنلېرسىتىتىنىڭئكومرات  ەھرىدىكىكومرات ش
 ۆزلىرىنىڭئ ۇالرئ. ئاسقان ۈرئىتىنىس ەرىنىڭكاشغ ەھمۇدم ۇناسىتىلش ۇيغۇرئ ۇلۇغئ ېرىپدب
 .ۆتكۈزىدۇجايدا ئ ۇيىغلىشلىرىنى ش ەتپائالىي ۈرلۈكت

 گۈدەكېتى د41%  كىرىمنىڭ: ەھەتتەج لەنىىلى باغ ېرىمدچارۋىىىلىقدت ئىقتىسادد
 لەنىىلىىى دباغ( ېھقىىانىىلىقد) ېىىرىمت ۇزالرگاگىىائ.ېلىىىدۇك ەھسىىۇالتلىرىدىنم ەتسىىانائ
 411يىلىغا . ۇللىنىدۇشوغ ەنبىل ەسىپلەرك ەمىىلىكقاتارلىقگىل ېلىقىىلىقدب ۋىىىلىقدچار
 ىقالپپىشش ۆ گ ەبىر دان ۋۇتىدپىششقال  زا ۈز مئ 03ۇدچىقىرىد ەپئىشل ۈز متوننا ئ ڭمى

 ېلەمگ ەئىككى دان ۋۇتىدزا( ۈتۈنت) تاماكا ەبىر دان ۋۇتىدياغزا ەئىككى دان ىدۋۇتزا ە ئىشل
بولغان  ڭلىقدا ۇنياداچىقىرىشتا د ەپھارىقى ئىشل ۈز مئ. فابرىكىسى قاتارلىقالر بار ۇ توق

د ېرىيدۇت ەۋزەس ۋە ۇرچاقپ ەتددانلىق زىرائ ەنەباشقا ي ېتىشتۈر شتىني ئۈز م ۇزالرگاگائ
 . تۈرىدۇلەيېتىشچى-ېلەم
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 ۆچەكلىرىدچ ەسەرلىرىدناخشىلىرىدئ ەھنەس ھەرخىل :جەھەتتە ەنئەتس – ئەدەبىيات
 .بار ېكايىلىرىھ ڭلىقدا ۋە لايەتلىرىرى

 
 :ئىزاھاتالر

 
ناھىيسىدىن تونا  ەكىرەنەئ ەتىراپىدىكىئ ېڭىزجاي قارا د ۇب ېگەند- «ۇجاد بر»0○

 ېڭىىزقىارا د ەرياسىنىڭتونا د ەنبىلبولغان ئارىلىق  ەناھىيسىگىى ۇكاتورت ەرياسىنىڭد
 ېڭىزنام قارا د ۇب ېگەند «ۇجاد بر» . ۇئالىد ەئىىىگ ۆزئ ەتىراپىنىجايالر ئ ۇلىدىغانقوي
 ەققىدەھ ۈركلەرت»  3○(   3. )ەلگەننامىدىن ك ېگىنىڭب ۈركلىرىت ۇزان ئوغەتىراپىداياشىغئ

. ڭقارا ەتكەب - 516 ۋە - 483ەشىرىدن ۈركىەت ەنقەرەيىلى ئ - 3110 «ەلۇماتم ۇمىيئوم
 ۋرۇپىاجىلىيد يا - 4« خانىدانالر ۋە تلەتلەرد»(: ۈركيەت) ۇنات ۆزئ ېلىمازي  5○4○2○

 ەتلەرگەب -23د-321د-33 ەشىرىن ۈركىەت ەنقەرەيىلى ئ - 0990قىسىمىد  دتلەتلىرى
 .ڭقارا

 .ۇسقىسىن ۈرت ۈركىەيىلى ت - 3114«ۈركلەرت ۋاتقانياشا ۇلغارىستانداب»   6○
ئىزاھات 3○ ۋە ېتىتور ب ۈركىەيىلى ت - 3114«ۈركلەرت ۋاتقانياشا ۇنانىستانداي»   8○

 .ڭقارا ەتكەب - 36 ەسەرئ ۇقىرىقىي
 .ڭقارا ېتىگەتور ب ۈركىەيىلىت - 3112 «ۇمھۇرىيتىج ۇزگاگائ» 9○
 .ڭقارا ېتىگەتور ب ۈركىەيىلى ت - 3114 «ېرىي ۇزگاگائ»   01○
 - 3يىللىق  - 3114 ەشىرىياتىدئۇيغۇرچەدن ەلقخ ڭژ رنىلىد شىنجا «ۇالقب»  00○
 ۇيغۇرچەئ ېيجىڭيىلىد ب - 0986د«تىلالر  ۈركىت»:ۋباسكاكو. ئا. ن.ۋە ەتكەب - 003سان 

 .ڭقارا ەتلەرگەب - 350د -351 ەشىرىدن
 

摩尔多瓦的崇拜基督教的突厥语民族   -嘎嘎乌孜人     
 

阿克苏教育学院 胡加尼孜      
     新疆    
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 ىداباي نامىنىڭ كېلىپ چىقىشى توغرىس

 
 خوجا نىياز  يوللۇق تېكىن

 
 ۈر كئارات ۇمۇلنىڭق ۇنداقالشنامىد  ڭباي ناھىيىسىنى ۋىاليىتىدىكى ۇئاقس-«باي»

 . بار ەرئاتىلىدىغان ي دەپ «ېزىسىي باي» ۇناھىيىسىدىم
  ەرىپىت ەرقد شجايالشقان ەرىپىگەشىمال ت ەرقىيش  ۋىاليىتىنىڭ ۇئاقس –باي ناھىيىسى

 ةمۇڭغۇلكىۈر ەبدئىارقىلىق تىىك ېغىىت ەڭىرىت ەرەپىتەشىمال ت دەنناھىيىسى بىل ۇچاك
 دەنناھىيىسى بىل رياسى ئارقىلىق ئونسۇةئارت د ۇزم ەرىپىت ەرپغ دەنناھىيىلىرى بىل

 ېجىڭخ ەرىپىشىمال ت ەرىقدش ەنبىل ۇناھىيىسىئارقىلىق توقس ۆلتاغچ  ەرىپىت ەنۇپج
 . ېگىرلىنىدۇچ ەنيايلىقى بىل ۇالقبايىنب ڭناھىيىسىنى

  ەنۇبتىندج ېتىركىلوم084 ۇزۇنلۇقىبولغان ئ ەربكىىەغ ەرقتىنش ڭباي باھىيىسىنى
 لادراتكىى ڭمىىى09 ەيىىدانىم ەري ۇمىيئومىى ېتىردكىلىىوم 015 ەڭىلىكىىىشىىىمالغا بولغىىان ك

 ۇمىيئاساسالنغاندا ئوم ۇقلىمىسىغائوچ ەكشۈر  ت ۇپۇبيىلدىكى ن-0995 ۇمېتىركېلىدۇدكىل
 ڭمىى051 ەتىلەرمىلل ەئازسىانلىقئىىىد ۇقدبۇنىڭىن ئارتردەپەن915  ڭمى 039 ۇسىنوپ
 .ەيدۇىنى ئىگىل93% ۇسنىڭنوپ ۇپدئومۇمىيبول ۆپرەكك ەپەردىنن311

 ۆسەنبىرى بولغان ك ەگلىكنىڭب26 ۇرتتىكىي ەربىيغ ەۋىردەد ەدىمكىباي ناھىيىسى ق
 دىكىى «خەننىامە» ۋە «ەرتارىخىي خىاتىرىل». ئىدى ېمىنز ەۋەسىدىكىت ەگلىكىنىڭب

 ڭنى(ۇنمود)ۇربات ەڭرىقۇتىت ۇنيىلى ھ-036 ۇرۇنقىبايانالرغا ئاساسالنغاندادمىالدىيىدىن ب
 ۇرتتىكىيى ەربىىيغ ېتىىدەدھونالرنىڭيازغان خ ۋېندىغا ەنخ ىپادىشاھ ۇاللىسىس ەنخ
 ەدىمكىئاساسالنغاندادق ۇنىڭغاب.ەنگەنئاستىغا ئالغانلىقى خاتىرىل ۆكۈمرانلىقھ ەگلىكىنىب26

 ەڭرىقۇتلۇقىت ۇنيىلى ھ-036 ۇرۇنقىمىالدىيىدىن ب ەركىبىدەت ەگلىكىب ۆسەنك ەۋەسىباي ت
 ۇرتتاي ەربىيغ ەبىلەدقوۋۇملىرىق ۇنھ ۆپلىگەنك ەنبىل ۇنىڭب[ 0. ]ەنكىرگ ەركىبىگەت
 .  بارغان  ېلىپئ ەتپائالىي ەبىرگ ەنبىل ەركىشل ەرلى ي  ەۋەسىدەت ۇچادبايك ۈملىدىنج

 ۈسىىەنك»:دە«ەزكىرىسىىىت ۇرتيىى ەربىىىيغ.مەخاننىىا»ەققىىىدەدھ ەگلىكىىىب ۈسىىەنك
كىشىد 203 ڭمى80سانى  د جان ۈتۈنت6931يامدئاھالىسى – ەھىرىش ەركىزىيم ەگلىكىنىڭب
 قوغۇشۇن ۇدبىلىد  ۇيمىىىلىقىنىق ېتالم... ەپەردن 36 ڭمى 30يارايدىغىنى ەسكەرلىككەئ
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مالىدىكى تاغقا شى ۇچانىڭك»:دا «تارىخىي ەقىسقىى جاڭنىڭشىن».ېيىلگەند[3]« ۇچىقىرىد
 ۇش ۇراتتىدخەلقت ېنىپئوت چاقناپ ي(ۈند زك-ېىەك) ەمىشەكانلىرىدا ھ ۆمۈرجايالشقاند ك

« قايسى جايالرغا ئاپىرىپ ساتاتتى ەرھ ۋەقورال سايمان ياسايتتى  ۋالپپوالت تا ەنبىل ۆمۈرك
 ۈمۈ ك ئائىي ۇاللىسىگەپىلغان ئىران ساسانىيالر سېت ۇڭگودىنج» ەينىڭشيان.ېيىلگەند[ 2]
 ۇنداقشى ېتىقىس-سودا ەگلىكىنىڭب كۈسەن»ەۇناملىق ماقالىسىد«بايان ەققىدەھ ۇلالرپ
 ېتىقس-سودا  ېلىپك ەرگەي ۇب ەلىقلىرىمىۇخ ەلقىلىپ جانالنغانكى دقوشنا ئ ەرەققىيت

 ۇاللىسىگەئىران ساسانىيالر س نقاتارلىق جايالردى ۇلۇغىاتئ ۇچادك ەندخوت ۇرپاندت. قىلغان
( تىلىال)ۇلالرپى ۇنبىىر قىسىىم ئىالت ەنسىۇپم ۇلالردۋىزانتىيىگەپى ۈمۈ ك غۇمۇرن ەنسۇپم
 .ېزىلغاني ەپد[4]ېپىلدىدت

 ۇرتتاي ەربىيبولغان ئارلىقتا غ ەيىلغىى-582ەيىلدىن مىالدىي-036 ۇرۇنقىمىالدىيدىن ب
 ياپبانالرد ۇەيخۇدتارمىقى بولغان ك ۇنالردھۇنالرنىڭھ ەۋەسىدەت ۇچادبايك ۈملىدىند ج
 ەدىمكىىىق)ڭقىىىلدقا( ۋارالرئىىا) ۇرجىىاندج(ۋچىالريىىا)تىىوخرى ۋە(ۇنئىىاق ھىى) الىىىيئېزت
 .بارغان ېلىپئ ەتپائالىي ۇۋۇمالردقەبىلەق(...ۇيغۇرالرئ

 ەربىيغ ەبىلەدقوۋۇملىرەق ۇيغۇرئ ۈركدت ۆپلىگەنك ەنەي ەسىرلەردەئ-5د-4ەمىالدىي
 ەققىىدەھ ېلىالرتى.يتىارىخ ۇاللىلەرسى شىىمالىي»ۇھەقتەب.بارغان ېلىپئ ەتپائالىي ۇرتتاي

( ەڭرىتىاغت)ئاقتىاغ ۋەشىمالىي  ڭنى(ەھەرقارا ش)ەربىيدكىنگىيغ ۇمۇلنىڭق»:دە«ەقىسس
 ەپمىىىۇد ۆلەنغۇد النگىىىىيدت -   ېىىىيىنك ۇنىىىامب)ۆبەدبۇالغددېسىىىۇباناغچ ەكلىرىىىىدەئىت

 ەشكىرىل ڭمى31ۋملەربولۇپدقاتارلىق قو ۇنىغۇدخاككابدئىكدىرد ي(ۇيغۇرئ) ۇزدئوغ(ئاتالغان
 ۋۇمالرقاتارلىق قو ېلىردزاباندىردداچىد ۇ دتارد-ەنۇبىداسىرج ەربىيغ ېغىنىڭتاي تبارۇئال

 .     دىيىلگەن«ارب ەشكىرىل ۇقئارت ۈمەندىنت ۇپدبىربول
 ۇڭغىۇلئايىدا م-8يىلىى -483 ەدىكى بايانالرغا ئاساسالنغانداد مىالدىىي «ۋېينامە»

( 副优罗)بورىكلى  يغۇرالنىڭۇئاتالغان ئ ەپد ڭقىلشىمالىدىكى قا ەربىيغ  ۆللۈكىنىڭچ
 ۋېيشىمالىي  ۇلۇنخانىڭت ۋارخانىئا( 阿优至罗) ۇجرۇيول باشىىسى ئاي ئ ەبىلىسىنىڭق
قاتنىشىشنى خالىماي  ۇرۇشىغاقىلىش ئ ۇجۇمغاھ(يىللىرى-524-286 ەمىالدىي)خانلىقى ( توبا)
ىكى داالسىد ۇڭغۇلم ەبىرلىكت ەنبىل(ۈنىىك)ڭىىئىنىسى چو ەۋرەدبىر ن ۆتۈر پك ېسىيانئ

كىشىىىى  ڭمىىىى511ۈتىىىۈنت ڭمىىىى ەچىىىىەن011 ۇرۇقىىىىدىنئ 03 ۇيغۇرالرنىىىىڭئ ەرقىيشىىى
نى باشالپد مانابد (ۆرسىتىلگەنك  ەپمۇكىشى د ڭمى611 ۈتۈنت ڭمى03 ەزىماتىرىيالالرداب)
ئارقىدىن قوغالپ  ۋەماكانالشقان  ەتراپلىرىغائ( بوغدا)تاغ  ۈر مىىدبېشبالىقدتەڭرىخانئ
 ۈر مىىتارمىىار قىلىىىپ دئىى ۇشىىۇنلىرىنىق ۇرغىىۇنن ڭنىىى ۇلۇنخىىانت ۋارخىىانىئا ەلىىگەنك
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نىى (خانلىقى ۇيغۇرئاتالغان ئ ەپد 高车王国)   «خانلىقى ۋىلىقالرھار ئېگىز»ەتراپىدائ
 ۇجرۇئىاي ئى ۇلىۇپدب ەۋجىۇتم ەيىلغىىى-546يىلىدىن -483خىانلىق ۇبى.چىققان ۇرۇپق

  ڭخانلىقنى ۇپۇرت ەھەردەقارا ش ڭىىشىمالىي قىسمىنى ساقالشقاد ئىنىسى چو ڭخانلىقىنى
 .بولغان ەسئۇلساقالشقا م ەرىپنىت ەنۇپج ەربىيغ

 ۇركىيت ۇالرمۇئ دېيىلەنددېمەك«ۈرىبىر ت ڭقىالرنىڭقا» ېزتالىتالرئ ەدەتارىخي خاتىرىل
 ۆچمەنك ەتراپىدائالتايتاغلىرى ئ( ۇرۇنب ۆچۇشتىنك ەربكەغ)ۇلۇپدئەسلىدەب ەتتىللىق مىلل

 [5.]ۇغۇلالنغانش ەنبىل ۋىىىلىقچار
 -ۈزلىنىشئاساسىي ي ۇرتتىكىي ەغەربىييىلغىى-553يىلىدىن -311 ېمەكدمىالدىيەد
 ەرىجىىدىكىد ەلىۇمم ۋە ۇشۇلۇشىقاق ڭچىو ەبىئىيت ېتىملىىقئارىسىدىكى بىر ق ەتلەرمىلل

 ۇشۇلۇشىق ەزگىلدەم ۇب ەتلەرنىڭمىلل ۇرتتىكىي ەربىيغ. بولدى ەۋەپئاسمىيالتسىيىلىشىشقا س
 ېلىت ۇدەۋردەب.ئالغان ۈسىنىت(ۇيغۇرلىشىشئ)ېلىلىشىشت ىقېنئ ىشىئاسمىيالتسىيىلىش ۋە
 ەھەتتىنئاساسىي ج ەتلىرىئاد– ۋەئۆرۇپقاندا دتىلدا   ېلىدىغانك ېقىنغا ي(ۇيغۇرالرئ)

ئاساسىي  ېزتالىتالرئ ۇەيخۇدك ۇرجاندياپباندج ۇندھ:ەسلەندم ەتلەرئوخشا  بولغان مىلل
 ۇيسۇنددسوغدىدئ ۇنداقالش.ەتكەنك( قوشۇلۇپ)ڭىپغاسى(ۇيغۇرالرئ) ېلىالرت ەھەتتىنج

 ۇپبولى ەغىا ئاسمىيالتسىىي(ۇيغىۇرالرئ) ېلىالرت ەيدىنپەيپ ەنزۇالرمۇخ ەنقىسم ۋەتوخرى 
 [6.]ەتكەنك

شىمالىدىكى  ۇچانىڭك ەدد(يىللىرى -345-553ەمىالدىي) ەۋرىدەخانلىقى د ۈركت ۆكك
 ۇچادبايك ۇرتتىكىي ەربىيچاغدا غ ۇش.ئوردىسىئىدى ۈركلەرنىڭت ۋادىسىدغەربىي ۇلتۇزي
 ۆمىۈرك».بارغىان ېلىپئ ەتپائالىي ۆپلىگەنقەبىلىلىرىك ۈركلەرنىڭت ەربىيغ ەتراپلىرىدائ
چىقارغان  ڭدا ەنياسا  بىل ەسلاپدئۇرۇشقوراللىرىنىخىل ئ ەرپدھۋالپوالت تا ېزىپدق
 قىيەرەقت ڭسانائىتىنى-سودا ۋە ۈللىنىشىگ ڭئىجتىمائىيئىگلىكىنى ۇرتنىڭي دغەربىي«ۈركلەرت

 .ۆھپىلەرنىقوشقانز ر ت ۈچۈنقىلىشى ئ
 ەتئىادال ەد( ەيىلغىىى-846يىلدىن -615 ەمىالدىي)ەۋرىخانلىقى د ۇيغۇرئ ۇنئورخ

 ېلىشسىىاقالپ قىى ۆكىىۈمرانلىقىنىقاراتقىىان ھ ۇرتقىىاي ەربىىىيغ( 保义可汗)قاغىىان ۇچقىىانق
كىشىلى   ڭمى01 ۇشۇندكۇچاداكىشىلىكئاتلىق ق ڭمى01دا  ( جىمسار) ۈچۈندبېشبالىقئ

[ 3. ]ۇرغۇزغانت ۇشۇنئاتلىق ق ڭكىشىلى مى31 ۇنداباالساغ ۋەدبارسىغان  ۇشۇنئاتلىق ق
 ۆچۈپئارىسىغا ك ېرىنداشلىرىق ۇيغۇرئ ەربىييۇرتتىكىغ ۆپلەپك ۇيغۇرالرنىڭئ ۇھالدشەرقىيب
 .ئاساب سالغان ۈچۈنئ ۈچىيىشىك ۇيغۇرقېرىنداشلىرىنىڭئ ۇرتتىكىي ەربىيغ دېلىپك

 ۇيغۇرئ ۇپدبول ۇمرانگ(خانلىقى  ۇنئۇيغۇرئورخ)خانلىقى  ۇرۇيغئ ەرقىييىلى ش-841
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 ەدق ېزناھايىتى ت ۋە ەلدىك ۆچۈپك ېرىنداشلىرىئارىسىغاق ۇيغۇرئ ەربىتىكىغ ەبىلىلىرىق
 ەمىالدىي)خانلىقى  ۇيغۇرئ(ۇتئىدىق)ۇقوچ ېكىنباشىىلىقىدىكىيىلى پان ت-848د ۆتۈتۈپك

 ېكىنباشىىىىلىقىدىكىت ۇقىاب گەنىىدەەليىلغىا ك -866. ۇردىنىى قىى(ىيىللىىر-848-0225
 ۇچۇق ەۋەسىت ۇچاغدادكۇچادبايش.قوغالپ چىقاردى  ۈتۈنلەيپ ۋادىسىدىنتارىم  ەتلەرنىتىب
 .ئىدى ېمىنز ەۋەخانلىقىغا ت ۇيغۇرئ (ۇتئىدىق)

 ەنەدباشىقا ي ۇيغىۇرالردىنئ ېمىندائاساسىلىقىز ۇدب ەۋىرلەردەد ېيىنكىك ۇنىڭدىنئ
 ۇاللىسىىس ڭدچى ۇڭغۇلالرم(يىللىرى -0504-0335ەالدىيمى) ەۋرىدەچاغاتاي خانلىقى د

 ەتپائالىي ېلىپك ۆچۈپك ڭغاشىنجا ەتلەرمىلل ۇيزۇدقىرغىزقاتارلىقخ ۇدخەنزۇدمانج ەۋرىدەد
 .باردى ېلىپئ

قاراشىلىق ئىايمىقى  ۇنسۇبىلاسىتەقىلىنىىپد ئ ەسىىسيىلى باي ناھىيىسىى ت-0883
 . بارئىدى ۇبنوپ43629ۈتۈندت8608 ەچاغدا باي ناھىيىسىد ۇش.بولدى
 ئاتالغان؟ ەنتىلىدا قانداق نامالر بىل ەتبولسا باي ناھىيىسى تارىختاقايسى مىلل ۇنداقئ

ئاتالغانلىقى توغرىسدا قولىمىزدا  ەپد ېمەن ەدىمكىدەۋىردەق ڭباي ناھىيىسىنى ەھازىرغىى
 ەمىالدىي) ۇدەنگ ۆتكەنئ ەۋرىدەد ڭتا ەقەتپ.تارىخىيماتىرىيال يوق ەربىر ەنىىلىكرەكئىش
 دېگەن «ۇساپىسىكىرىش م ۇڭگوغاج ۋۇمالرنىڭيات  قو ئەتراپتىكى»ڭنى(يىلالر-385-815

 61 ۇچادىنك) ەرياسىئاقئات د ڭغانداما ەربكەدىن چىقىپ غ(ۇچاك)ەنشىئ»ۇ خاتىرىسىدە
-)جۈپىلوچى ڭغانداچاقىرىم ما081 ەربكەغ ۇنىڭدىنئ ۆتىمىزددىن ئ(چاقىرىم يىراقلىقتا 

-) ۈپىلوچېڭج  ڭغانداچاقىرىمما031 ۆتۈپئ ۇدۇقتىنق مىز د ئاندىن ئاچىىقغا بارى(قىزىل؟
 ۇغابارىمىزد ئ (باي؟-) ەنىېڭئاشىي ڭغاندايول ما چاقىرىم 61نەردىي ۇغا بارىمىز دئ(سايرام؟

. غا بارىمىز(ەگلىكىب ۇئاقس ۇمق ەدىمكىق-)بارخانبالىق  ڭغانداچاقىرىم يول ما 611 ەردىندي
 .ۆرسىتىلگەنك ەپد[8]«ۇئاتىلىد ەپد ەلئەسىق ۇدۋېيرۇڭب

 ەپد )( «ئاشىيەنىېڭ» ەنزۇچەنامى خ ەري ېگەند(بايبالىق ؟)«بازىرى باي»ەردەدي ۇب
 ۆشۆبېين ە ب ۇراقالشقانئولت ەتراپلىرىدائ ەڭرىتاغت ۈركلەرنىڭت ەربىينام غ ۇب. يېزىلغان

 ەبىلىسىنىڭق (دۇېلىنىلاتىئ ەپئىسكىل ياكى ئاسكىل د ەزىدەب ياكىد)ئاشقىل -ەبىلىسىق
 .ېرەكبولسا ك ۇناسىلەتلى م ەننامى بىل ەبىلىسىنىڭق)( ئىشيان ىياندنامى ياكىئاش

 ۇنېمەمەنىنىباشالپ قوللىنىلغان؟ئ ۋاقىتتىننامى قايسى  ەري ېگەند«باي» ۇنداقتادئ
 .خىل ەرقاراشالر ھ ۇھەقتىكىب  ردۇ؟بىلد

 ڭشىنجا»يازغان  ەبىرلىكت خۇنەۋالئ ۇنپالتاخ ەنبىلگ ۇزىئابلىمىي نور ۇربانجانق. 0
مىولد  ۇلىرىس ۇالقب-نامى(باي)باي »كىتابتاد ناملىق«ېتىمولوگىيىسىئ ڭناملىرىنى ەري
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 [9.]قارالغان دەپ« ردۇبىلد ەنىنىم ېگەند ۇنبەتم ەرلىرىي
د < ۇشۇتبايىن خ> د<بايان غول >تىلىدىكى  ڭغۇلنامى مو<باي>»: ەزىلەرب ەنەي.3

تىلىدىن  ڭغۇلنامى مو ەري ېگەند< باي>ۇڭاش. ېلىدۇك ېقىني گەۆزس ېگەند< ۇالقبايىنب>
 .  ۇقارايد ەپد« ەكچىققان بولسا كىر ېلىپك

ئىزاھال  توغرا  ۇنداققالغان د ئ ۇپبول ۈزەكىبىرىنىى خىل قارا  د ي ڭىەدبىزنى
 .ەكبولمىسا كىر

 « ۇنبەتم ەرلىرىي»د « مول  ۇلىرىس»د « ۇالقب»_  ۆزىس«باي » ئۇيغۇرتىلىدا
 ېلىپتىلىدىن ك ڭغۇلنامى مو« باي »ئىككىنىىى قاراشتىكى .   رمەيدۇبىلد ەننىم ېگەند

 ېسىىپك. ئىلمىىي ئاساسىىي يىوق ېىقانىداقھ ڭقاراشىنى ۆزقىياسىي كى ېگەنچىققان دد
 «ۇشۇتبايىن خ»د «ۇالقبايىنب»د «بايانغول» ىكىتىلىد ڭغۇلنامى مو«باي » دېيتىمىزكىئ
سالساق  ەزەرد تارىخىمىزغا ن ۈنكىچ.  ەمەبچىققان ئ ېلىپك ۆزلەردىنئوخشا  س ېگەنگەد

قاتارلىق  ۈركدتاتاردت ۇرئويغ ەركىبىدەت) ۇنلىرىقوش ڭغۇلباشىىلىقىدىكى  مو ڭگىزخاند چى
 ۈچىۈنيىوقىتىش ئ ۈچلىۈكنىقاراقىتان خىانى ك ەربكەيىلى غ-0306( بارئىدى ەبىلەرمۇق

- 0504يىلىىدىن -0335. ەلىگەنك ەەۋەسىگت ۇئاقس ڭغۇلالرمو ەسلەپكىئاتالنغانداد  د
 ەلگەنك ەۋەسىگەت ۇرتي ەربىيغ ڭغۇلالربىر قىسىم مو ەۋرىدەيەنەچاغاتاي خانلىقى د ەيىلىغىى

– ۆرپقى د ئېزىي–تىل  ۇيغۇرالرنىڭئ ڭغۇلالرنىڭمو– ەۋرىد چاغاتايخانلىقى د ەممائ. 
 ۆزگەرتىپئ دىنىېتىقادىنىي ئ ۇنداقالد ش ەۋرىقىلىش د ۇلقوب ەدەنىيىتىنىم ۋەئادىتى 

 ۇب ۈستىگەئ ۇنىڭئ. بولغان  ەۋرىد ۇيغۇرلىشىشئاستا ئ –ئاستا  ۇلقىلىپئىسالم دىنىنى قوب
د بىر قىسىم  ۇپئاز بول ۇيغۇرالردىنئ ەلىقخ ەرلى ي ەھەتتىنسان ج ۇچاغداش ڭغۇلالرمو
 . ئىدى  ڭغۇلمو ەشكەرلەراللدارالرئاز ساندىكى لەمەئ

 ېتىپي ېمىنغاز ۇيغۇرئ ەنۇبىيج ۇب ڭغۇلالرلغاندادموئا ۇقتىسىدىندتارىخ ن شۇڭالشقا
 ۇڭاش.ئاتالغان  ەننام بىل ېگەند«باي يىغاچ »_ەۋەلىكىد باي ت ۇرۇنالب ېلىخ ېلىشتىنك
 ڭغۇلنامى مو«باي » ەنبىل ەڭگللى د ي ۆگەنمەيتۇرۇپتارىخىمىزنى ئوبدان ئ ۆتمۈ ئ

قاراخانىيالر  ۇيغۇرئ ۈنكىچ .ئاساسى يوق  ڭئىلمىييىشىمىزنىېچىققان د ېلىپتىلىدىن ك
 ەسىردەئ-00مىالدى  ەنىي ەۋرىدەد( ەيىلغىى-0303يىلدىن مىالدى-851 مىالدى) ۇاللىسىس

تىلالر  ۈركىيت» ەرىكاشغ ەھمۇدم ۇنابئالىمى د تىلش ەشھۇرم ۇيغۇرخەلقىنىڭياشىغان ئ
( uch)ۇچئ نەبىل ۇچاك_ باي يىغاچ .  باي»:قىلىپ  ېنىقئ ەسىرىدەناھايىتىئ ناملىق«لانىدى

 ەرىكاشغ ەھمۇدد م ېمەكد.  ۆرسەتكەنك ەپد[01]« ەرنىڭئېتىبىر ي ېقىني ۇچقائارىسىداد ئ
 ېيىنكىك. نامى ئاللىقاچان بارئىدى   ەري ېگەند«باييىغاچ »ياكى «باي » ەۋردەياشىغان د
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ئاتىلىدىغان  ەپد«باي » ېلىپدق ۈشۈپچ ۆزىس(ياغاچ )«يىغاچ »د ەلگەندەك ۋاقىتالرغا
 .  نبولغا
 ەرد ي ۆپبايلىقى ك»د ۇپبول ۆزس ۇيغۇرچەنامى ساپ ئ ەري ېگەند«باي» ېمەكدد

 . رىدۇبىلد ەنىلەرنىم ېگەند« ېمىند باشايات زبايلىققا تولغان دبايلىقى مول
د ۆمۈرك ېمىندىنز ۇد بۇيانب ۋاقىتىتىن ۇقيىلدىن ئارت3111د سالساق ەزەرتارىخىغان باي

د ۈرمەد سفىتور شىپاتى دد مانگاند كالىي چىرىمتالىۇزتد ۇشۇنمىسد قوغ دۇند ئالتۆمۈرت
 ېزىىيباشقاد ن ۇنىڭدىنئ. تا  قاتارلىقالرچىققان ڭىرد سىېشىد قاشتۇتد ياقېشىھاك ت
ئىسمى  ەقىقەتەنھ«باي »د ېمەكد. ۇكۆپماللىرىم ۋاچار ۋەد ياغلىق دان مول ېلىخ مۇزاپىسى

 . ېمىندۇرجىسمىغا اليىق بايلىققا تولغان ز–
 

 [:زاھاتالرئى]

 
-0993 ەشىرىياتىن ۇنىلېرسىتىتىئ ڭدشىنجا«تارىخى ەگلىكىب ۈسەنك ەدىمكىق»[ 0]
 . ەتب-02ەشىرىدن ەنزۇچەيىلى خ
 ەشىرىياتىن ەلقخ ڭجىلددشىنجا-96«ەزكىرىسىت ۇرتي ەننامەدغەربىيخ»:ەنگۇب[ 3]

 . ەتب-903ەشىرىدن ۇيغۇرچەئ
 .ەتب-008ەشىرىدن ۇيغۇرچەقىسىمدئ-0«تارىخى ەقىسقىى ڭنىڭشىنجا»[2]
 ۈمىۈ ئائىىي ك ۇاللىسىىگەئىران ساسىانىيالر س ېپىلغانت ۇڭگودىنج»:ەيشىيان[4]

 .            سان -0يىللىق-0943ژ رنىلى«ەۋەرلىرىخ ېئولوگىيەئارخ»د «بايان ۇلالرھەققىدەپ
 ەربىكەغ ۋەئەجىداتلىرىنىڭ ەنبەسىىم ېتنىى ئ ۇيغۇرالرنىڭئ»:ۈەنبوچ ەنچىي[5]

 .ەتب-63سان -4يىللىق-0996ژ رنىلى«ەتقىقاتىت ەنلەرئىجتمائىي پ شىنجاڭ»د«كۆچۈشى
 .ەتب-94ۇيغۇرچەنەشىرىديىل ئ-3110.«تارىخى ەرلى ي ڭشىنجا»[ 6]
 ۇيغىىۇرچەيىىىل ئ -0989د«تىىارىخى ەتىىلەرمىلل ڭشىىىنجا» ۈەنبوچىى ەنچىىىي[ 3]

 .ەتب-332ەشىرىدن
لىق ئىدارىسى كىتاپىى ۇڭخۇاكىتاپد ج-3د«ەزكىرسىت ۇغراپىيەج.ڭنامەتا ېڭىي»[8]

 ەلقخ دنىڭشيا«ېرىيالالرئىسالم تارىخغا ئائىي مات ۇڭگوج».ەتب-0049 ەنزۇچەنەشىرىدخ
 .ەتب-4ەشىرىدن ەنزۇچەيىلى خ-0983 ەشىرىياتىن

 ڭناملىرىنىى ەري ڭشىىنجا»: ەۋالخىۇنئ ۇزىدپالتىاخۇنئابلىمىىي نور ۇربانجانق[9]
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 ۇيغىۇرچەيىلىى يىىل ئ-3110 ەشىىرىياتىن ۇنىلېرسىىتىتىئ دشىنجاڭ«ېتىمولوگىيىسىئ
 .ەتب-32نەشىرىد

-0984ەشىرىياتىن ڭخەلقتوم شىنجا-2د«لانىتىلالر دى ۈركىت»:ەرىكاشغ ەھمۇدم[ 01]
 .ەتب-306ەشىرىدن ۇيغۇرچەيىلى يىل ئ

 
 .مائارىپ ئىنىستىتوتى د تسىنتى ۋىاليەتلى  ۇئاقس:ئاپتۇر

 
 «تەتقىقاتى ەنلەرئىجتىمائىي پ ڭشىنجا»د«چىقىشى ېلىپك ڭنامىنى ەري ېگەنباي د»
 .ڭسانغا قارا-0يىللىق -3114 ېلىژ رن ئىلمىي
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يۈەن دەۋرىدىكى ئاتاغلىق ئۇيغۇر دېڭىز قوشۇنلىرى 

 قوماندانى،دېڭىز قاتناش ئالىمى ۋە
 ئەل يىغمىش-دېپلومات 

 
元代著名维吾尔族航海家,海事将军,外交家亦黑迷失 

 
 ەد( 0268 - 0330مىالدى )ەۋرىد ۇاللىسىس ۈەنيىغمىش ي ەلئ :ئاساسىي مەزمۇنى

ھايىات  ڭيىغمىشىنى ەلئ ئەسىەردە ۇبى. قاتنىا  ئىالىمى ېڭىزد ۇيغۇرئاتاغلىق ئياشىغان 
 ەرمانىغىاپ ۇبالينىىڭق باشالپ يىلىدىن-0333 مىالدى ۇنىڭد ئۇنۇشتۇرۇلۇپت پائالىيىتى

 ۆتد تۇنجىت ېڭىزغاد ەنۇبىيباشالپ ج ەترىتىنىئ ەمېك ېمپىريىسىنىڭئ موڭغۇل ەنئاساس
 ېرىالنكادس ەنىي ۇنالرغاراي ۋە تلەتد ۇنىەم بىر: قىلغانلىقى ەپەرىس ېڭىزيىراق د  ېتىمق

ئاخىرىدا   ەڭئ ۋە ەھىندىنوزىي ھىندىىىنىد د(ەنۇبىداج ەرقىيش ڭھىندىستاننى)  ماۋرىيە
 تلەتد ۇئ: بارغانلىقى ەلىىلىككەرغا ئقاتارلىقال تلىتىتاقىم  ئارىلىدىكى ماالبار د فىلىزىن

 ھەربىي ەدئاالق تاشقى ېڭىزسەپىرىدد. ئورناتقانلىقى  ەدسودائاالق ۇناسىلەتم ەد ستان ەنبىل
 يىراق قىلغان ئىقتىساب ئىگىسىد ەنبىلىمىنى ناماي ەرەپلەردەت ۇرغۇنئىشالر قاتارلىق ن

 ەتب ېڭىقاتنا  تارىخدا ي ېڭىزد ۇنياد ۋە مەدەنىيىتى ەتئىنسانىي دقىلىشتا ەپىرىس ېڭىزد
 .ېرىلىدۇب ۇرۇتۇپي ەرەپلەرت كەنلىكىدەكئى ۇچىدئاچق

 
 قاتنىشى ېڭىزد   ەليىغمىشئ   ۇيغۇرالرئ   ەۋرىد ۈەني: ئاچقۇچلۇق سۆزلەر

 
تارىخ   ەخسىيلەرش ەشھۇرم ۇرغۇنئىىىدىن ن ۇيغۇرالرئ ەۋرىدەد ۇاللىسىس ۇەني موڭغۇل

 ۆچمەبئ ەھاكىميىتىگ ۇاللىسىس ۈەني  ۇيىنىەب ەلەرساھ ەرقايسىدھ چىقىپ ەھنىسىگەس
قىلىپد  ۈر  ي ەربىيھ ەرەپكەت–ەرەپت ەبىرلىكت ەنبىل ۇنلىرىقوش ڭغۇلمو قوشقاند ۆھپەت

 ۇڭگىۇدىكىج ەنۇبىيج ۋە ۇرائوتت دتلەتلىرىد ۇسۇلمانم يادىكىئاسى ەربىيغ ۋە ۇرائوتت
قىسىم  بىر ەنەي .ۆرسەتكەنك ۆھپەقاتنىشىپ ز ر ت ۇرۇشلىرىغائ ۇندۇرۇ خانلىقالرنى بويس

 .بولغان ۋەزىر ەدبىركارت ۋە ۇستازئ ۇسىداھاكىميىتى ئورد ەركىزىم ۈەني ڭغۇلمو ۇيغۇرالرئ
 ۇنلىرىقوشى ېڭىىزد ۇيغۇرئاتاغلىق ئ رىدىكىەۋد ۈەنبىرى  ي ەرنىڭقاتاردىكىل ۇش ەنەئ
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 . ەليىغمىشدۇرئ-ېپلوماتد ۋەقاتنا  ئالىمى  ېڭىزد قوماندانىد
توختالغانداد ئالدى  ۈستىدەرىخى ئقاتنىشى تا ېڭىززامان د ەدىمقىق جۇڭگۇنىڭ كىشىلەر

 ېىتىمق ەتىتەئوكيانغىا ي ەربىىيغ ۆتكەنئى ەد(0644-0268)ەۋرىد ۇاللىسىىس ڭمى ەنبىل
 .ېلىشىدۇئ ەسكەنى ئ*ېخ ېڭج ېڭىزچىد(0422-0415مىالدى )بارغان ېلىپئ ېڭىزقاتنىشد
– سىېڭىزچىد ۇيغۇرياشىغان ئ ەد(0268-0330مىالدى )ەۋرىد ۇاللىسىس ۈەند يەمەلىيەتتەئ
يىلىدىن باشالپ ھىندى -0333 مىالدى ەنىي ۇرۇنيىل ب ەچىەن 021 ۇنىڭدىنئ ەليىغمىشئ

ئوكيانغا  ەربىيغ ڭيىغمىشنى ەلئ. ①قازانغان قىلىپ ز ر ئاتاق ەپەرس ېتىمق ۆتئوكيانغا ت
پورتىگايىلى   ۇرۇنديىل ب 304دىن ەپىرىس يىراققا ڭدىياسنى ۋرۇپالىقيا ەپىرىس ېڭىزد

-0486 دبۇلۇپ ەلى پورتىگالىيدىياب . بولغان ۇرۇنب يىل335 ەپىرىدىنس ېڭىزداگاما د
. ەلگەنك تۇمشىغىغا ۈمۈتئ ەنۇپتىكىقىرغاقلىرىنى بويالپدج ېڭىزد ەربىيغ ڭيىلى ئاپرىقىنى

ىقا قىرغاقلىرى ئاپر ەرقىيش دئايلىنىپ ۇمشىغىنىت ۈمۈتيىلى ئاپرىقىدىكى ئ-0493داگاما 
 ەپىرىىدتاشقىس ېڭىزد دقارىغاندا ۇالرغايىغمىش ئ ەلئ .ەلگەنھىندى ئوكيانغا ك ەنبىل
قىلغىان ئىقتىسىاب  ەنناماي بىلىمىنى ەرەپلەردەت ۇرغۇنئىشالرقاتارلىق ن ھەربىي ەدئاالق

 قاتنا  ېڭىزد ۇنياد ۋە ەدەنىيىتىم ەتئىنسانىي دقىلىشتا ەپىرىس ېڭىزيىراق د ئىگىسىد
 ؟كىم ېگەند ەليىغمىشئ  ۇنداقتائ.ۇچىئاچق ەتب ېڭىي ىخداتار

 
 كىملىكى ەليىغمىشنىڭئ. 0

 
 ېلىپئ ۇيانقىيىلالردىن ب ېقىنقىي ئالىمالرنىڭ ەردتا  ئابىدىل ەلۇماتالرم يازما تارىخىي

مىللىتىدىن  ئۇيغۇر ەلئاساسالنغانداد يىغمىش ئ ەتقىقاتلىرىغات دەكشۈر  ئىلمىي ت بارغان
يوقد  ەلۇماتم ېنىقئ ەققىدەھ كىملىكى ڭئانىسىنى-ئاتا ەمھ ۇغۇلغانلىقىت قاچان ۇلۇپدب
 ەردھ ەنتىىل بىلىگ ۆپكى دۆرگەنكى ۆپنىكى دقىلغان ېتىقاتددا دىنىغا ئبۇ ۇنىڭئ ەممائ
 يىلى-0365 ۇئ ② .ۇچۇقالشماقتائ ەنلىگىئىقتىدارلىق كىشى ئىك ەئىگ ەرەپلىمەبىلىمگەت
 ەرھ ۆزىنىىڭئ ۇئى ۆتمەيئى ۆپكى.ۇبۇلالنغىانق ۇلىۇپب ۇچىئوردىسىغا قوغىدىغ ۇباليخانق
 دەربىيھ ېقىنىدي قۇباليخاننىڭ تۇنۇلۇپد ۇدائورد ەنئىقتىدارى بىل-بىلىم ەھەتتىكىج

 .ۆتكەنقاتارىغا ئ ەسلىھەتىىسىئىشالردىكى م سىياسىي
 
 .ېرىشىب ۇلۇپب ەلىىئاسىياغا ئ ەنۇبىيج ەرقىيش ڭيىغمىشنى ەلئ. 3
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سىىيا ئا ەنىۇبىيج ۋە ەنىۇبىيج ەرقىيش دن باشالپيىلدى-0333 مىالدى قۇباليخان

 دائىر ەھلاللىرىغائ ېقتىسادىيئ دەربىيھ سىياسىد ۇالرنىڭئ دەۋەتىپئ ەملىكەتلىرىگەئەلىىم
 ەلئ ۇباليخاننىڭق. ③قىلغان ەييارلىقت ېسىلېلىشقاب ۇالرنىئ توپالشقا كىرىشىپد ەلۇماتالرنىم

د (ھىندىسىىتان ۋە تلەتىىلەرھىندىىىنىىدىكى د) ئاسىىىيا ەنىىۇبىيج ەرقىييىغمىشىىنى شىى
 ەپسىلىتوغرىسىدا ت تلەتلەرد ۇش مەخسىدىد ەۋەتىشتىكىقىلىپ ئ ەلىىئ لەرگەەھىندىنوزىي

 ەئىگ ەرسىلىرىگەغارايىپ ن–د ئاجايىپ ېسىلېلىشب بولسا پۇرسەت ۇلۇ دب ەئىگ ەلۇماتقام
 ۇبالينىڭيىغمىش ق ەليىلى ئ-0333 ەخسەتتەم ۇش ەنەئ .قىلىش ئىدى ەييارلىقت ۇشقابول
 ۇنجىت ېڭىزغاد ەنۇبىيباشالپ ج ەترىتىنىئ ېمەك ىريىسىنىڭئېمپ ڭغۇلمو ەنئاساس ەرمانىغاپ
 تلەتد ۇنىەم بىر ېڭىزدىكىد ەنۇبىيج ەپىرىدەس ېڭىزد ېتىمقىق ۇب ۇئ قىلغاند ەپەرس ېتىمق
 ھىندىىىنىد د( ەنۇبىداج ەرقىيش ڭھىندىستاننى) ماۋرىيە ېرىالنكادس يەنى ۇنالرغاراي ۋە

ئارقىلىق ئىككى  تلىتىاقىم  ئارىلىدىكى ماالبار دفىلىزىن ت ئاخىرىدا ئەڭ ۋە ەھىندىنوزىي
 ېمەك ۇيىلى ئ-0335مىالدى . ەلگەنپورتىغا قايتىپ ك ۇئەنجۇقىلىپ چ ەپىرىس ېڭىزيىلد

ىتى تلفىلىزىن تاقىم ئاراللىرىدىكى  ماالبار د ېتىمبىر ق ەنەي قىلىپد ېتەكىىلى ي ئەترىتىگە
 ۇقايتاشىدا ئ .ئورناتقان ۇناسىلەتم ەد ستان ەنبىل تلەتد ۇئ .ەلىىلىككەبارغانقاتارلىقالرغا ئ

 ۇاللىسىنىس ۈەني دئېلىپ ەرمەكلىرىنىد–ۇراد ڭلىقدا ۆزلىرىنىڭئ ەلىىلىرىمۇئ ەتئەلچ
 .ەلگەنئوردىسىغا ك سۇاللىسى ۈەني ۈچۈنباغال  ئ ەئاالق دۈشۈنۈ قىلىشد چ ەتزىيار
 ەدئىران ئىگىزلىكىد اۋاقىتتيوقاتقان  ۇاللىسىنىس ڭسو ەنۇبىييىلى ج-0339ۇباليخانق

 بولغاند ۇندۇرۇپئىران ئىگىزلىكىنى بويس ۈتكۈلپ ەنبىل ۋادىسى ەرياد ئىككى ېالكۇمۇھ
ئاسىىيا  ۈتكىۈلئارىلىىدىن باشىقاد پ ېىرىمھىندىستان ي ەنئارىلى بىل ېرىمي ھىندىىىنى

ىد زىمىنغا ئايالنغان ئىد ۇرۇشىدىكىباشق ەۋالتلىرىنىڭئ ىڭگىزخانچ ھەممىسى ۇرۇغلىغىنىڭق
 ەرقىيد شىۇنىيەگەيىاپ-ەرىقتەد شىېىيىنك ۇقاتقاندىني ۇاللىسىنىس سۇڭ ەنۇبىيج ۇڭاش
 .قىلىشنى پىالنغا ئالغان ۇجۇمھ كۆلەمدە ەڭك ەھىندىنوزىي–ئاسىياغا ەنۇبىيج

 ېڭىزد دبارغانلىقى چەتئەللەرگە ېزىپك ېڭىزد ېتىمئىككى ق  ەليىغمىشنىئ ۇباليخانق»
 ۋازارىتىنىڭئىشالر  ەربىيھ ۇنىئ قىلىپد موللىقىنى ئاساب ڭتوغرىسىدىكى بىلىمىنى ەللىرىئ

با   ڭئوردىسىنى ۈەنيىغمىش ي ەلئ بىلەن شۇنىڭ ەيىنلىگەندت ۋازىرلىقىغا ۇرانىىئوتت
 دۇبېيخ ئۇ ېيىنديىلدىن ك ۆتت. كىرگەن ەركىلىگەت ەھبەرلى ر ڭئورگىنىنى ەربىيھ
 ەھكىمىسىنىڭم ۋەزىر ۋاققەتۇم( قىسمى ۇرائوتت ۋېتنامنىڭ ۈگۈنكىب) جەنىېڭ ۇنەندخ
 ەسىئۇلم ئىشىالرغا ۇنىدىكىراي ەنىېڭج ەيىنلىنىپت ەسلىھەتىىلىكىگەئىشالر م ەمۇرىيم
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 ④« .قىلىنغان
كىشىدىن  ڭمى065 ۇاللىسىنىڭس ۈەني ۇباليخانقئاخىرىدا  ڭيىلىنى-0381مىالدى 

ن يولغا دى(  شەھرى ۇەنجيۇچ ۆلكىسىنىڭئ ۇجيەنف) ۇنىنىدچۇەنىۇقوش ۇس ەشكىللەنگەنت
 ەنتامام ۇچراپئ بورىنىغا ەيزىڭبىراق ت .قىلغان ۈر  ي ۇنىيەگەئارقىلىق ياپ ۇرىيەك دچىقىپ

 . يوق بولغان
 ۇس ۇچىقىلغ ۈر  ئوكيانغا ي– ېڭىزد ەكۈنلەپدي تەجرىبىلەرنى ۇبالييىلى ق-0382

 ەلئ دقىلىپ ەنيىغمىش ئىقتىدارىنى ناماي ەلئ ەدەساھ ۇب .ەلتۈرگەنبارلىققاك ۇنىنىقوش
 . قالغان ۇلۇپب ئاتاغالردىن ەئىىىد

 
 .قىلىشى ەپەرھىندى ئوكيانغا س ەليىغمىشنىڭئ. 2

 
ھىندىىىنى  باشالپد ۇنىنىقوش ېڭىزد نامىدا ۋەزىپەيىغمىش دىنىي  ەليىلى ئ-0384

ئىارقىلىق   ەللەرقاتارلىق ئ ېرماب مااليشىياد دكامبودژا ۋېتنامدئارىلىدىكى ھازىرقى  ېرىمي
 دېرىىپيىتىىپ ب تلىتىگەد( ھازىرقى سىرىالنكا) لىراغا كىرىپ دسىمخادىئوكيان ھىندى
 ەمۇرىيبا  مىرزا م»قايتىپ  ۋەتەنگەيىلى  ۇش. قىلغان ەجدەمىلىرىغا سيالدا ۇنىڭساكيام
 ەھكىمىسىنىڭم ۆرەت ۇچىتىنجىتق ەنۇپنىج» ەنبىل ۈنلانئ ېگەند «ەسلىھەتىىسىم ئىشالر
 يول( چاقىرىم  ڭمى04)مىلى  ېڭىزد ڭمى5 ۇئ. ەنەيىنلەنگت ۇلۇپب «ۇرغۇچىسىباشق ئىش

 . ۆتكەنئ ېسىپب ۇساپىسىنىم
 
 .يىغمىش ەلئ ۋە ۈر شىي ەربىيئاسىياغا ھ ەنۇبىيج ەرقىيش  ۇاللىسىنىڭس ۈئەني. 4
 

توغىان بىا   تىۆرە ۇچىتىنجىتقى ەنىۇپنىئارمىيىسى ج ۇاللىسىس ۈەني يىلى-0383
 ۇجۇمھ ەھرىگەش كامپا ەنۇبىدىكىج ۋېتنامنىڭ ئارقىلىق ۇرۇغلۇقق ۋە ېڭىزقوماندانلىقىدا د

قىلغان  ەلبەغ ئارمىيىسى ېڭىزد. قوماندانلىق قىلغان ەئارمىيىسىگ ېڭىزيىغمىش د ەلئ ۇدقىلىد
توغان  ەنپىالنلىشى بىل ەليىغمىشنىڭئ. بولغان ەغلۇپم ەڭدەج قوشۇنى ۇرۇغلۇقدقۇبولسىم

 ۋەزىپىدىنتوغان  ەنبىل ۇنىڭب .⑤چىققان  ۇتۇلۇپق ۇھاسىردىنالگىرى م با  ۇنىڭئ ۋە
ھىندى  ېساۋىداجازا ھ ەنئاساس بۇيرىغىغا ۇبالخاننىڭيىغمىش  ق ەلتاشلىنىپد ئ ېلىپئ
 ەنۇبىيج ەرقىيش ڭھازىرقى ھىندىستاننى) قىسمىدىكى ماراپپا ەنۇبىيج ڭئارىلىنى ېرىمي

توپىغا  ېمەك ۇئ .ەۋەتىلگەنئ ېلىشكەك ېلىپئ يالدامىلىلىرىنى ۇنىنىڭساكيام تلىتىگەد( قىسمى
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 ەتزىيار ۆپك دۇچراپئ ۇنالرغاچاپق-بوران ەھشەتلى د ەريانىداج ەپەرس قوماندانلىق قىلىپد
 ېتىپي تلىتىگەماراپپا د ىرىقىلىپ ئاخ ەپىرىس ېڭىزئاخىر بىر يىل د ۇدبولسىم ەككەنچ

 ياغىاچ ۋەماتىريىاللىرى  ۇراد ەتلىى قىمم دۇنالپئىور ۋەزىپىلەرنى ۇرۇلغانتاپش .بارغان
 . ەلگەنقايتىپ ك ەلبىلى غ ېلىپماتىريالالرنى ئ
 ۈرلىۈكت دقىلىىپ ەپىرىسى ېڭىىزيىىراق د ېتىمق ۆتت ۋامىدائون يىل دا ئەليىغمىش
 ۇنىڭغىائ ۇباليخىانق ۈچىۈندقىلغانلىقى ئ ەنناماي تاالنتىنى ۆزئ ېڭىپي قىيىنىىلىقالرنى

 ەخالقئ» دەيىنلەپا تقايت ۋەزىپىسىگە ەسلىدىكىئ دسوغات قىلىپ ەمەرك ۆزلۈكك ەرۋايىيم
 ئامبىلى ۇەنجۇچ قول ئامبىلىد ۆلس ۆلكىسىنىڭئ ەنخۇيئ-ۇسڭجىيا ەنبىل ۈنلانىئ «تۆرىسى

 .ەيىنلىگەنت ۋەزىپىسىگە
 ېخىمۇت ۇنلىرىقوش ۇد ستىجىتقان ڭىنىتوپىلى ەگلىلىرىنىڭب ڭغۇلشىمالدىكى مو ۇباليق

يىلى -0393 ەد( ئارىلى  ۋايا ەزىيھىندىنو)  دتلىتى ۋاد ياۋاقىتتاقورالالنغان بىر  مۇكەممەل
 ۇبالينىڭق ۇب. ەرگەنب ۈزي ۋەقەسى ەتلە ھاقار چېكىشد ەتخ ۈزىگەي ەلىىسىنىڭئ ۈەني

مىالدى  بىلەن ەۋەپس ۇش .ۇلغانبانا ب ۇبدانئ قىلىشىغا ۇجۇمھ ئاراللىرىغا ۇنېزىيەھىند
 ەربىيھ ڭمى دتەشكىللەپ ۇنىقوش ۇس ۇچىقىلغ ۈر  يىراققا ي ۇباليئايدا ق-0يىلى -0392

يىغمىىش  ئەل ەييىارالپدت ۇزۇقئ ەتكۇدەكي يىل بىر ۇندكىشىلى  قوش ڭمى 31 ېمەدك
 ۋاكىرىپد يا ېڭىزغاد ەنۇبىيئارقىلىق ج ېڭىەنچىقىپد ج يولغا ۇەنجۇدىنچ دقوماندانلىقىدا

 .قىلغان ۈر  غاي (ەھىندىنوزىي)ئارىلى 
 دۇلۇپىپ دئىلگىرى ئاخرى بچىق ئارىلىغا ۋايا ۇنىقوش ۈەند يئايدا-01يىلى -0392»
بىارا قاتىارلىق ئىارال  ۋە ۇدبۇرۇب ۇماترادد س(قىسمى ۇرائوتت ڭئارىلىنى ۇماتراس) ۇرىنانئ
 ڭئاھالىالرنى ەرلى ي ۇنىقوش ۈەني ۈنلەردەك كېيىنكى ېكىنل. ۇندۇرغانبويس تلەتلىرىنىد

 ۋشىڭگا ىسىۇماندق ەسكەرئ ەپىياد دشى بى ۇماندانبا  ق ۇچراپدئ ىقىغاقاتتىق قارشىل
 ئالغاندىن ۇللىغىنىماق ۇبالينىڭيىغمىش بولسا ق ەلئ .قىلغان ەشەببۇبت ەرھالىېكىنىشنىد
 ۇنقوشى شىقانلىقتىنقىيىنال ەھىلالئ ڭغىىەئىا. ۇرغىانت ڭچى ەپىكرىد ېكىنىشچ ېيىنك

قايتىىپ  ۇەنجۇغىاقىلىپدچ ەپەرس ۈنك 68 ېكىنىپددېڭىزداچ ئاراللىرىدىن ۇنىزىيەھىند
  ⑥ «ەلگەنك

 ەلگەنك ېلىپئولجىالرنى  ئ– ۇرغۇنغەنىمەتن ەرچەگ ۇنقوش ۇچىقىلغ ۈر  اققا ييىر
 ۇمانىدانىبىا  ق ۇالرنىىڭئ دۈچىۈنئ ەلگەنلىكىىقايتىپ ك ۇخسەتسىزر لېكىن ۇدبولسىم

 ڭيىغمىشنى ەلقىلىنغاند ئ ۇسادىربىر قىسمى م ۈلكىنىڭم. ۇرۇلغانئ ەررەد 03 جازالىنىپ
 .  ۇرۇلمىغانئ ەررەد دۇسادىرەقىلىنغانمقىسمى  ىرب ۈچتىنئ ۈلكىنىڭبولسا م
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 «ۇپەتتىشىئىشالر م مەمۇرىي»د«تۆرە ۋەتلى ئىنا»يىغمىش  ەليىلالردا ئ ېيىنكىك
 ېيىنكىك. ەيىنلەنگەنت باشلىقلىغىغا ۇجرىسىنىڭھ ەنلەردانىشم ەنبىل ۈنلانالرقاتارلىق ئ

 ېنىزىك ەزلىكىنىڭكىن ۋۇ» ۇنىڭغائ ەلگەندەيىلىغا ك-0203. ۆتكۈزگەنخانبالىقتا ئ ۆمرىنىئ
 .ېرىلگەنب لاننۈئ ەخرىيپ ېگەند «

 .ئۆتكەن ەمدىنئال (يىلى-0231ماتىريالالردا  ەزىب)يىلى -0204مىالدى  ەخمىنەنت ۇئ
  ۇاللىسىنىڭس ۈەني ڭغۇليىغمىش مو ەلد ئقارىغاندا ۇساپىسىدىنھايات م ەليىغمىشنىڭئ

 ەپىرىس ېڭىزيىراق د ېتىمق ۆتت».  بولغان ەمەلدارىئ ەمۇرىيد مەربىيھ ەرىجىلى د ۇقۇرىي
ھىندى ئوكيان  ئوكياند ماالي تاقىم ئاراللىرىد ېنىچت ۇاللىسىنىڭس ۈەني ڭغۇلمو دقىلىپ

 تلەتلىرىد ەلئ ەتچ ەنبىل ۇاللىسىس ۈەند يبارغان ۇلۇپب ەلىىئ تلەتلەرگەكى دۇنلىرىدىراي
 ۇرغۇنن ەھەتتەىال  جياخش ۇناسىلەتنىم دۇتۇ ئورن ۇناسىلەتدىپلوماتى  م ئوتتۇرىسىدا

  ⑦«.ۆرسەتكەنك خىزمەت
ئاالقىسىنى ئىلگىرى  ېلىشك-بېرىش ۇتۇ دئورن ۇناسىلىتىسودا م بىلەن چەتئەللەر

 ۈر  ئارالالرغا ي قاتارلىق ېزىيەھىند ن– ۋايا ۇنقوش ۇچىقىلغ ۈر  يىراققا ي .ۈرگەنس
– ۋايا)ئارقىلىق  ىتىھەرك ەمەلىيئ ەندبىل ىتىۈپس ۇلۇ قوماندانى ب ۇنىقوش ۇس قىلغانداد
 ۇرۇشىدائ زىمىن ئىستىلال قىلىش  ۈچۈنئ سۇاللىسى ۈەني( تىەتتىلىنى بىل ېزىيەھىند ن
 .   بولغان ۇقورالم
 ڭمى. ەرگەنتوپالپ ب ەجرىبەت ەتلى قىلىشتا قىمم ەپىرىس ېڭىزد دئۈچۈن ېيىنكىلەرك

 ېلىپاب سىئاسى ۈچۈنئ ەپىرىس ېڭىزيىراق د ېنىڭخ ېڭج ۆتكەنئ دەۋرىدە ۇاللىسىس
  ەرەپىلەردەت ۇرغىۇنقاتارلىق ن ئىشالر ھەربىي ەدئاالق ەپىرىىدتاشقىس ېڭىزد ۇئ.ەرگەنب

 ەتئىنسانىي دقىلىشتا ەپىرىس ېڭىزيىراق د ئىگىسىد سابقىلغان ئىقتى ەنناماي بىلىمىنى
 .ۇچىئاچق ەتب ېڭىتارىخدا ي قاتنا  ېڭىزد ۇنياد ۋە ەدەنىيىتىم

 
 :ئىزاھاتالر

 
 ۈەني-ڭغۇلمو ۇلۇپب ەمەرقەندلى س ۋىسىبو ەۋالتئ-4 ۇنىڭئ -ېخ ېڭىزچىجېڭد

 ۇخاراب ۋە ەمەرقەندس. ۇراقالشقانئولت ېلىپك ۇڭگۇغاج ەۋرىدەسەمەرقەنددىند ۇاللىسىس
 ەھەردبولغان ش ەختىپايت ەربىيغ ڭنى( 0303-831مىالدى )قاغانلىغى  ۇيغۇرقاراخانىيالرئ
 ېلىىپغىا ك( ېيجىىڭب) خانبالىق ۇرالرئۇيغ ۆپلىگەنك ەدەۋرىد ۇاللىسىس ۈەني-ڭغۇلمو

 ەتكەجايلىرىغا خىزم ەرقايسىھ ۇاللىسىنىڭس ۈەني ەۋەبىدىنس ەتخىزم ئولتۇراقالشقاند
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 داۋاملىق ەقتەھ ۇب ېرەك؟بولسا ك ۇيغۇرئ ەجدادلىرىمۇئ ڭنى ېخ ېڭج قۇيۇلغاندئېھتىمالد
 .ېلىدۇتوغرا ك ەئىزدىنىشك
①王晓建;维吾尔族航海家亦黑迷失[J];中国民族;1986年09期 
 ەلىقخ ڭدشىىنجا«تارىخى ۇيغۇرالرئ ەدىمقىق»: ۋزىخۇگا دەنتوغرىداد لىنگ ۇب ②

 ېرشى ەشھۇرم 011››ۇئەنجوۋۇ چۇيغۇرچەئ دەشرىن-0ئاي -03يىلى -3111 نەشرىياتىد
ئىنىستىتوتى  ېىنىكات-ەنپ ېڭچ ڭدا دچو(  泉州《一百大寺看经碑》) «ېشىت ەڭڭۇم

ئىلمىي  پېداگوگىكا شقەرەق», نسا-3يىللىق -3118د( ەنئىجتىمائىي پ) ېلىژ رن ئىلمىي
 ڭقارا سانغا-5يىللىق -3112د«ېلىژ رن

 ەتلەردمىلل«  تارىخى  ەتلەرمىلل ڭدىكىشىنجا» :سىدىق ەيرىنىساخ دەنلەربايتۇرئ ③
 .ڭقارا ەتكەب-395د ەشرىن ۇيغۇرچەئ ئايد-00يىلى -0990د ەشرىياتىن

 ەشرىياتىدن ەتلەرمىلل د(0)قىسىم  بىرىنىى« تارىخى ۇيغۇرئ››:ۋزىشىيا لۇ ④⑥
  ەتكەقاراڭب -542-543 ۋە ەتكەب-541ەشرىدن ئۇيغۇرچە
 . ڭغا قارا «تەرجىمىھالى ڭيىغمىشنى ەلئ»جىلدد-020د «تارىخى ۇاللىسىس يۈەن⑤»
-3111 ەشرىياتىدن ەلقخ ڭدشىنجا«تارىخى ئۇيغۇرالر ەدىمقىق»:ۋزىخۇگا دەنلىنگ ⑦
 .ڭقارا ەتكەب-419ئۇيغۇرچەد ەشرىدن-0ئاي -03يىلى 
 
 ېالنساندا ئ-0يىللىق -3105 «ېلىمائارىپ ئىنىستىتوتى ئىلمىي ژ رن ۇئاقس›ماقاال ۇب

 .قىلىنغان
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يۈەن سۇاللىسى دەۋرىدە ئۆتكەن ئۇيغۇر ھەربىي ئىشالر 

 ئارىق قايا -ئالىمى
 

元朝的维吾尔人军事家阿里海牙 

 خوجا نىياز
 

 (ئاقسۇ مائارىپ ئنستىتۇتى دوتسېنتى)

 
胡加·尼亚孜 

 

يۈەن سۇاللىسىنىڭ  جەنۇۇىى  سۇۇ     (Ariq Qaya)ئارىق قايا : قىسقىچە مەزمۇنى
سۇاللىسۇۇىنى مەۇپۇۇۇل قىپىۇۇپۇ ئوتتۇۇۇرىۇ جەنۇۇۇىى   جۇلىۇۇو  رىيۇۇونپى ىنى ىىۇۇ لى  ە       

. كەلتۈرۈش ئۇرۇشىدى ئاالھىدە تۆھپە قوشقان ئاتاقپىق ئۇيغۇۇر ھەرىىۇ  ئىرۇئر ئۇالى ى    

سۇى  ەەددە قىپغۇان ھەرىىۇ     ىۇ ماقالىدە  ئارىق قايۇا ىاشۇچىپىقىدى ى ئۇيغۇۇرالرنى ئاسا   
قوشۇننىڭ مولغۇل قوشۇنپى ى ىىۇپەن ىىۇ ەە ئوتتۇۇرىۇ جەنۇۇىى  جۇلىۇو رىيۇونپى ىنى       

ىى لى  ە كەلتۈرۈش جەريانىدى ى قەھ ى انپىق ئىۇ  اائۇالىيەتپى ىۇ ئوينىغۇان رولۇىۇ     

 .تارىخى  تۆھپىپى ى يورۇتۇل ىې ىپىدۇ
 

قايۇۇاۇ جەنۇۇۇىى  جۇلىۇۇوۇ  يۇۇۈەن سۇاللىسۇۇىۇ ئۇيغۇۇرالرۇ ئۇۇارىق : ئۇاققۇقپۇ  سۇۇۆز 

 ىى لى  ە كەلتۈرۈش
 

摘要：阿里海牙打败了元朝的南宋朝，在祖国统一中南区大战

中做出特大贡献的著名维吾尔族军事家。在这片文章中描述着阿里

海牙领导的以维吾尔族为主体的军事部队与蒙古部队合作统一了

中南区的英雄事迹，作用和历史贡献。 

 
关键词：元朝、维吾尔、阿里海牙、中南部、统一 
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 ئارىق قايانىڭ كىملىكى. 2

 
مولغۇۇۇل يۇۇۈەن سۇاللىسۇۇۇى دەدرىۇۇدە ئۇيغۇۇۇرالر ئىچىۇۇۇدىۇ نۇرۇۇۇۇن  مەشۇۇۇ ۇر      

شەخسپەر  تۇارى  سەھنىسۇىىە قىقىۇپۇ ھەرقايسۇى سۇاھەلەر ىۇويىچە يۇۈەن سۇاللىسۇى         

ھۇۇاكى ىيىتىىە ئۇۇۆق ەھ تۇۇۆھپە قوشۇۇقانۇ مولغۇۇۇل قوشۇۇۇنپى ى  ىىۇۇپەن ىىۇۇ لى تە      
تەرەاۇ ە ھەرىىۇۇ  يۇۇۈرۈش قىپىۇۇپۇ ئوتتۇۇرى دە ۇەرىىۇۇ  ئاسۇۇىيادى ى مۇسۇۇۇل ان    –تەرەل

رنى ىويسۇۇندۇرۇش ئۇرۇشۇپى ىغا   دۆلەتپى ىۇ ئوتتۇرى دە جەنۇىى  جۇلىودى ى خانپىقئ

يەنە ىى  قىسىم ئۇيغۇۇرالر مولغۇۇل يۇۈەن مەركى ىۇ      . قاتنىرىپ زور تۆھپە كۆرسەت ەن
ئەنە شۇۇ قاتاردى ىپەرنىۇڭ   . ھاكى ىيىتى ئوردىسىدى ئۇسۇتاز دە تەدىى كۇار دەزىۇ  ىولغۇان    

 .دۇر( Ariq Qaya)ئارىق قايا  -ىى ى  ئاتاقپىق ھەرىى  ئىرئر ئالى ى

يىپىغىۇۇچە –7221يىپىۇۇدىۇ مىۇۇئدى -7221مىۇۇئدى  (Ariq Qaya)ايۇۇا ئۇۇارىق ق
نۇى  ( 7211-7721مىۇئدى  )ياشىغانۇ يۇۈەن سۇاللىسۇىنىڭ  جەنۇۇىى  سۇو  سۇاللىسۇى      

مەۇپۇل قىپىپۇ ئوتتۇرىۇ جەنۇىى  جۇلىو رىيونپى ىنى ىىۇ لى  ە كەلتۇۈرۈش ئۇرۇشۇىدى    

 .الى ىئاالھىدە تۆھپە قوشقان ئاتاۇپىق ئۇيغۇر ھەرىى  ئىرئر ئ
يىپۇى اۈتۇۇۈن مولغۇۇل قەىىپىپى ىنۇۇى ىىۇ لى  ە كەلتۇۇۈرەەن قى ىى خۇۇان    -7221

ئۇۇ ئۆزىنىۇڭ قې ىندىشۇپى ى دە ئەدالتپى ىنۇى     . مولغۇلئرنىڭ قو  قاۇانى دەل ئاتالغان

زې ىنغاۇ ىۇايپىق مەرتىۇگىىە ئىۇىە قىپىۇ  ئۈقۇۈنۇ سۇى تقا قارىتۇا كې ەي ىچىپىۇ          -يەر
 .①ە قارىتا ئۇرۇش قوزۇىغانقىپىپۇ ئەت ىاتى ى خوشنا ئەلپەرە

 ئىۇدىقۇتى ( 7611-252)ئۇيغۇر قاۇانپىقى –يىپى قۇقۇ-7221ىۇ خىل دەزىيەتتەۇ 

ىارقۇ  ئارت تۇې ىۇ  ئۇۆز خەلقىنۇى سۇاقئل قۇېپى ۇ قۇارى قىتانئرنىۇڭ تەدەلى ىۇدىۇ         -
قۇتۇلۇشۇۇنى مەقسۇۇەت قىپىۇۇپۇ ئەسۇۇ ەر تارتىۇۇپ قىقىۇۇپۇ قۇۇارى قىتانئرنىۇۇڭ قۇقۇۇۇدى       

چى ئەمەلۇۇدىرىنى ئۆلتۇۇۈرۈلۇ دەكىۇۇل ئەدەتىۇۇپ قى ىى خانغۇۇا تەدە     تۇرۇشۇۇپۇ  نۇۇازىرەت 

قى ىى خۇۇان ئۇۇۇرۇ  ىۇويىچە ئاسۇۇ ىندى ئوۇۇۇۇل قوىۇۇۇل   . ىولىۇدىغانپىقىنى ىىپۇۇدۈرەەن 
قاتارىۇدى كۇۆرۈلۇ قىۇ ى ئېۇل     « ىەشىنچى ئوۇۇۇل »قىپىدىغان كونا قائىدە ىويىچە  ئۇنى 

ەە  (Barchuq Art tekin)مەلى ىنۇۇى ىۇۇارقۇ  ئۇۇارت تۇۇې ىۇ     (El Altun)ئۇۇالتۇن 

خان تې ىنپەر ىىپەن قې ىنۇدىش ىولۇۇل ئۆتۈشۇ ە ىۇۇي ۇلۇ     »خوتۇنپۇققا ىەرەەنۇ ھەم 
 .«②ئۇنىڭ ئېپىنى ىاشقا ئەلپەردىۇ يۇقى ى كۆرەەن

شۇنى دىۇ ىاشۇئل ئۇيغۇۇرالر ئىچىۇدى ى نەقۇچە يۇۈزلىىەن زىيۇالىيئر مولغۇۇل        

ەۇ نەقۇۇچە مى پىغۇۇان   يۇۇۇقى ى قۇۇاتئم ئورۇنپى ىۇۇدى ئاالھىۇۇدە خى مەتپەرنۇۇى ئىرپىسۇۇ     
يىىىتپەرمۇۇۇ ئۇيغۇۇۇر قومانۇۇۇدىنئر ىاشۇۇچىپىقىدىۇ جۈمپىۇۇدىۇ ىۇۇۇارقۇ  ئۇۇارت تۇۇۇې ىۇ      
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مى دىۇ ئارتۇ  ئۇيغۇر لەشۇ ەرلى ى مولغۇۇل قوشۇۇنپى ى ىىۇپەن      72ىاشچىپىقىدى ى 

ىىۇۇ ەەۇ ئوتتۇۇۇرى دە ۇەرىىۇۇ  ئاسۇۇىيادى ى ئەلپەرنۇۇىۇ ئوتتۇۇۇرى دە جەنۇۇۇىى  جۇلىۇۇودى ى  
. ۇش ئۇرۇشۇۇۇپى ىغا قاتنىرۇۇۇىپ زور تۇۇۇۆھپە كۆرسۇۇۇەت ەن   خۇۇۇانپىقئرنى ىويسۇۇۇۇندۇر 

نۇۇى ( 7262-7221) يىپۇۇى  تۇۇالغۇت خۇۇانپىقى  -7221قى ىى خۇۇان شۇۇەرىققە قايتىۇۇپ   

ئۇۇۇ لەشۇۇ ەر تارتىۇۇپۇ ليۇاەنرۇۇەن تۇۇاۇپىق رىيونىغۇۇا     . يۇۇوقىتى  ئۇرۇشۇۇىغا ئاتئنغۇۇان  
 .كەلىەندەۇ كېسەل ىىپەن قازى قىپغان

نىۇۇڭ يۇۇازلىق ( 7611-252)انپىقى ئىۇۇدىقۇت ئۇيغۇۇۇر خۇۇ( يىپۇۇى-7221)شۇۇۇ يىپۇۇى 

دى تې ى چۇى  ئۇيغۇۇر  ھەسۇەن خوجۇا     ( ھۇازى قى جى ىسۇار  )اايتەختى ىولغۇان ىېرۇلالىق   
ئۇۇۇ تۇۇۇلغانۇۇدى قۇۇااپىق تۇۇۇلغۇۇانۇ ىەدىنۇۇى   . ئائىپىسۇۇىدە ئۇۇارىق قايۇۇا دۇنياۇۇۇا كەلۇۇىەن 

تۈكپۇۇۈب ىولغاققۇۇاۇ ىۇۇۇنى كۇۇۆرەەن دىدىسۇۇى ىۇۇۇ ياخرۇۇىپىقنىڭ ئۇۇاالمىتى ئەمەھ دەل    

ئۇۇۇنى دىالۇۇۇا تاشۇۇپىگەت ەكچى ىولغۇۇانۇ ىىۇۇ ى  ئااىسۇۇى ئۇۇۇنى تاشپىگېتىرۇۇ ە      قۇۇارىلۇ 
ئۇۇۇ كۆيۈمچۇۇان ئااىسۇۇى دۇرجۇۇان قۇتپۇۇۇ ۇ ئاتىسۇۇى ھەسۇۇەن خوجانىۇۇڭ     . قوشۇۇۇل ىغان

كۆلۈل قويۇل تەرىىيەلىرۇى ىىۇپەن دەردەقە ناھۇايىتى زېۇ ەبۇ ئەقىپپىۇقۇ جاسۇارەتپى        

يىپۇى  -7111ئۆەەلنىۇڭ  .ى ى بىۇ ھەقتە مەش ۇر تۈرب ئۇال . )③قو  ىولۇشقا ىاشپىغان
قى ىى خاننىۇڭ تۇۈرب   »يىپۇى ئىسۇتانلۇلدى نەشۇ  قىپىنغۇان     -2222تەيلېيۇدە يازۇۇان دە   

ىەتۇۇپەردەۇ ئۇۇارىق قايۇۇا     -765ۇ -761دېۇۇىەن كىتۇۇاىىۇ تۇۇۈركچەۇ    « مەسۇۇپى ەتچىپى ى

ىېرلالىقتى ى ھەسەن خوجا ىىپەن تۈەەن خانى نىڭ ئوۇپى ىولۇۇلۇ ئۇنىۇڭ ئائىپىسۇى    
 .(تىقادىغا مەنسۇل ئىدى دەيدۇئىسئم دىنى ئې

 

ئۇۇ ىاشۇئنغۇس سۇۇادىدىنى قىقارۇانۇدىۇ ىاشۇۇئائ    
. ئۇيغۇرقە كىتۇاىئرنى ئوقۇشۇقا ىەب ئۇام ى  ىولغۇان    

ئاتىسۇۇۇۇۇىغا ئەەىرۇۇۇۇۇىپ تې ى چىپىۇۇۇۇۇق ىىۇۇۇۇۇۇپەن    

كېۇۇۇيىۇۇ  ». شۇۇۇۇۇۇلپىنىپ تۇرمۇۇۇۇش كەقۇۇۇۈرەەن  
تې ى چىپىقنۇۇى تاشۇۇئلۇ ئەر كىرۇۇى دېۇۇىەن ئۇۇادىل    

دۆلەت ئۈقۇۈن خىۇ مەت    ئوقۇلۇ ىىپى پى  ىولۇشىۇ

قىپىرۇۇۇۇى كېۇۇۇۇ ەبۇ تې ى چىپىۇۇۇۇق قىپىۇۇۇۇۇدىغانئر    
تې ى چىپىق قىپى ئرۇ مەن ئوقۇي ەن دەل يۇۇرتتىۇ  

ۇ ئىۇۇدىقۇت ئۇيغۇۇۇر ئېپىنىۇۇڭ   «④قىقىۇۇپ كېتىۇۇپ 

ئۇۇ تۈرلۇۈب ىىپى پەرنۇى ئىىىۇپەش     . ىېرۇلالىقتا ئوقۇشۇقا قۈشۇ ەن   –ئالى  ىىپىم يۇرتى 
ەسسۇامپىقۇ تۇارى ۇ تىۇل دە ھەرىىۇ  ئىرۇئرۇا      ىىپەن ىى  دىقىتتاۇ شۇېىى ىيەتۇ مۇزى ۇاۇ ر  
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ىېرۇۇلالىققا »تۇۇارىخى  مەنۇۇلەلەرەە ئاساسۇۇئنغاندىۇ ئۇۇۇ  . ئائىۇۇب ىىپى پەرنۇۇى ئۇۇۆەەنىەن

ئۇنىۇۇڭ . ئىپىۇۇم ئۆەىنىرۇۇ ە ىې ىۇۇپۇ ئۇسۇۇتازىنىڭ ىىپى ىنۇۇى تېۇۇ ال ئۆەىنىۇۇپ ىولغۇۇان    
ەلۇدىر  تاۇىسى شى ىدەي تارخۇان ئەجەىپەنۇىەن ھالۇدىۇ  ئۇائىپى ى دىۇ مۇشۇۇال قۇو  ئەم      

 .«⑤ىولىدۇ دېىەن

ئۆەۇۇدەيخان ( يىپۇۇى-7252)مۆل ۈخۇۇان تەختۇۇتە ئولتۇرۇۇۇان ئى  ىنچۇۇى يىپۇۇى    
. كىچىۇ  خوتۇنىۇدىۇ ىولغۇان قۇو  ئۇۇوۇپى خۇادىننى ىېرۇلالىقنى ساقئشۇقا ئەدەتۇۇ ەن       

خادىن ىىپەن ىى ەە كەلىەن مولغۇۇل سەركەردىسۇى اولچىۇگىن ئۇارىق قايانىۇڭ خۇېپىئ       

قورىۇقۇۇانى ئۇنى ۇۇدىۇ خەت يې ىرۇۇۇنىۇ    -ئۇۇۇوۇپىىىپى پىۇۇ  ئى ەنپى ىنۇۇى كۇۇۆرۈلۇ    
ئەسۇپىدە يې ىقۇى ىول ىغۇان مولغۇۇلئر  ئۇيغۇۇرالردىۇ      . ئوقۇشنى ئۆەىنىر ە ىۇي ىغۇان 

ئوقۇتقۇقى تەكپىپ قىپىۇپۇ ئۇيغۇۇر يې ىقۇى ىىۇپەن ئۇۆز ىۇالىپى ىنى سۇادىتپىق قىپىرۇقا         

نچە  كېيىۇۇۇ. ىۇۇۇۇ سۇۇۇاھەدە ئۇۇۇارىق قايۇۇۇا ناھۇۇۇايىتى زور ئۇۇۇاى ۇي قازىنغۇۇۇان    . ىاشۇۇۇپىغان
لى ۇ ە تەيىنپىنىۇپۇ اايتەخۇۇب   «ىۇاش ئەمىۇ  لەشۇ ەر   »اولچىگىننىۇڭ مەنسۇىپى ئۆسۇۈل    

قۇا مالىۇدىغان قاۇۇدى ئۇارىق قايۇانى ۇ ىىپۇپە ئېپىۇپ قايتقۇان دە قۇىئيخانغۇا          ( خانلالىق)

ياشۇۇقا كىۇ ەەن ىولۇۇۇلۇ شۇۇۇنى دىۇ   62تونۇشۇتۇرۇانۇ ىۇۇۇ قاۇۇدى ئۇۇارىق قايۇۇا ئەمۇدىئ    
 .قا ىاشپىغانىاشئل  ئوردىدى خى مەت قىپىر

 

 ھەربىي ئىشالردىكى تاالنتى ۋە ھەربىي ئىشالر سەنئىتى.  2
 

 يىپى قۇىئي ئۇرىنغۇتاي قاتۇارلىق ىى قۇانچە قومانۇدىننىڭ يېتەكچىپى ىۇد    -7252

ى ۇى زور قوشۇۇۇن ىىۇۇپەن جەنۇۇۇىى  سۇۇو  سۇاللىسۇۇىنى قورشۇۇال يۇۇوقىتى  ئۇرۇشۇۇىغا   -
يۇۈننەن ئۆل ىسۇىنىڭ دىلۇى     ئاتپىنىپۇ ھازى قى سۇىچۈەن ئۆل ىسۇىنى كېسۇىپ ئۆتۇۈلۇ    

يىپۇۇى شۇۇى ىلغا  -7251مىۇۇئدى . ەە ھۇجۇۇۇم قىپغۇۇان ( ھۇۇازى قى كۈن ىۇۇڭ )شۇۇەھەرى 

مۆل ۇۈ قاۇۇان ىۇۇ ئۇرۇشۇقا ىەب كۆلۇۈل ىۇۆلىەنۇ       . ىاستۇرۇل كى ىپ  ئۇنى ئىىىپىىەن
يەنى ىۇ ئۇرۇشنىڭ ۇەلىلە قىپىرى ياكى مەۇپۇل ىولۇشۇىۇ مولغۇۇل ئى پې ىيەسۇىنىڭ    )

ى ىىۇۇ لى  ە كەلتۈرۈشۇۇىىە ىىگىسۇۇتە مۇناسۇۇىگەتپى  ىولۇۇۇائ    اۈتۇۇۈن جۇلىۇۇو زې ىنىنۇۇ 

ۇ شۇلئشۇقاۇ  (قال ايۇ ىەل ى ىۇ ئى پې ىيەنىڭ ھايۇات دە ماماتىغۇا مۇناسۇىگەتپى  ئىۇدى    
ىۇ ئۇرۇشقا قومانۇدىنپىق قىپىۇ  ئۈقۇۈن ناھۇايىتى كۈقپۇۈب قومانۇدىن دە قوشۇۇنئرنى        

ۇ تى ەقۇۇى تامغۇۇا   (Tölishgen)ىۇۇۇ قومانۇۇدىنئرنىڭ ئىچىۇۇدە تۆلىرۇۇىەن     . ئەدەتۇۇ ەن

قاتۇۇارلىق مەشۇ ۇر ئۇيغۇۇر قومانۇدىنپى ى ۇ ىۇۇار     (Tikechi tamgha ayghuji)ئۇايغۇجى  
ىۇۇۇ قومانۇۇدىنئرنىڭ يېتەكچىپى ىۇۇدى ى ئۇيغۇۇۇر قوشۇۇۇنپى ى ھەر دىئىۇۇم       . ⑥ئىۇۇدى 
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يىپۇى مۆل ۇۈ   -7252مىۇئدى  . ئالدىنقى سەاتە ئۇرۇش قىئتتىۇ توسالغۇالرنى تازىئيتتى

سۇاللىسۇىىە اۈتۇۈن سۇەل ىۇويىچە قوشۇۇننى ئۇۈس يولغۇا ىۆلۇۈل          قاۇان جەنۇۇىى  سۇو   
ئۇۆزى دە ئىۇدىقۇت ىۇارقۇ  ئۇارت تې ىننىۇڭ ئۇوۇپى مۇامۇل تۇې ىۇ         . ھۇجۇم ىاشۇپىدى 

(Mamul tekin)  ھەم يۇۇۈە ۇنق قايۇۇا(yügrunch qaya)،  ئېسۇۇەن(Esen) ۇ ىارىسۇۇقۇت

ىنپى ى قاتۇۇۇارلىق ئۇيغۇۇۇۇر قومانۇۇۇد (Barisqut tamgha ayghuji)تامغۇۇا ئۇۇۇايغۇجى  
ھۇازى قى ەەنسۇۇ ئۆل ىسۇى ەۇيۇۈەن     )يېتەكچىپى ىدى ى ئو  يول قوشۇۇن ليۇاەنرۇەن   

ھۇازى قى سۇىچۈەن ئۆل ىسۇى    )رىيونىنى كېسۇىپ ئۆتۇۈلۇ خېۋۇۇد قەلىەسۇى     ( ناھىيەسى

ەە ھۇجۇم قىپغان؛ ئوتتۇرى يول قوشۇۇنپى ىۇ قۇىئيخۇان دە ئۇارىق    ( خېچۈەن ناھىيەسى
قومانۇۇۇدىنپى ىنىڭ يېتەكچىپى ىۇۇۇدە قالۋيۇۇۇا  قاتۇۇۇارلىق ئۇيغۇۇۇۇر ( Ariq qaya)قايۇۇا  

ۇۇا  ( ھازى قى خۇىې  ئۆل ىسى دۇقۇا  شۇەھ ى  )دەرياسىنىڭ ئوتتۇرى ئېقىنىدى ى ئېۋود 

ھۇجۇم قىپدى؛ سول يول قوشۇنپى ى ئۇرىنغۇتاي قوماندىنپىقىدىۇ قالۋيۇا  دەرياسۇىنى   
ەە ( ھۇۇازى قى خۇۇۇنەن ئۆل ىسۇۇى قالرۇۇا شۇۇەھ ى )كېسۇۇىپ ئۆتۇۇۈلۇ ىىگىسۇۇتە تەنۋۇۇۇد  

 .ھۇجۇم قىپدىۇ ىۇ قوشۇنئر ئىچىدى ۇ ىى مۇنچە ئۇيغۇر ئاتپىق سەردىزالر ىار ئىدى

يىپۇۇۇى قۇۇۇۇىئي قۇۇۇو  قوشۇۇۇۇنغا ىاشۇۇۇچىپىق قىپىۇۇۇپ خۇۇۇۈەيخ   -7251مىۇۇۇئدى 
ھۇۇازى قى خېنەننىۇۇڭ لۇشەنرۇۇەن ناھىيەسۇۇىنىڭ   )دەرياسۇۇىدىۇ ئۆتۇۇۈلۇ دىشۇۇى ىۈەن  

تۇۈل جەنۇاقۇا يۇۈرۈش    نى ئىرغال قىپىپۇ قالۋىيا  دەرياسۇىدىۇ ئۆ ( جەنۇىى  قىس ى

يىپۇۇى مۆل ۇۇۈ قاۇاننىۇۇڭ   -7251قىپ ۇۇاقچى ىولۇۇۇل تەييۇۇارلىق كۆرۈدىتقانۇۇدىۇ مىۇۇئدى    
سۇىچۈەن  )قوشۇنپى ى ىىپەن ىولغۇان جەلۇدە   ( 7211-7721)جەنۇىى  سو  سۇاللىسى 

ۇ ۇايىۇپ ئۇو  تېىىۇپ    (ئۆل ىسىنىڭ خىۋۇددى ى دىياديۈشۇەن تېغىۇدى ى ىىۇ  ئۇرۇشۇتا    

دۇۇ قۇۇىئي ئالۇدى ىل جەنۇۇىى  سۇو  سۇاللىسۇى ىىۇپەن       قازى قىپغانپىق خەدىۇ ى كېپىۇ  
 .سۈل ى تۈزۈل ئۇرۇشنى دىقتىنچە توختىتىدۇ

كۇۈنى  قۇىئيخۇان تۇا  ئېۇتى  ىىپەنۇئ      -72ئاينىۇڭ  -1( يىپۇى  -7251)شۇۇ يىپۇى   

قوشۇۇۇننى دەريۇۇادىۇ ئۆتۈشۇۇ ە ىۇي ۇيۇۇدۇۇ دەريۇۇادىۇ ئۆتۇۇۈش ئالدىۇۇدى قۇىئيخۇۇان ىىۇۇ     
پەن ئاتىۇدۇۇ يارىپىنىۇپ ئەسەىىيپەشۇ ەن يولۇگىھ      يولگىسنى كۇۆرۈل قېپىۇپۇ ئوقيۇا ىىۇ    

مامۇاتپىق اەيتۇتە ئۇارىق قايۇا ىۇاتۇرلۇ       -قۇىئيخانغا قۇارىل ئېتىپىۇپ كېپىۇدۇۇ ىۇۇ ھايۇات     

ىىپەن ئېتىپىپ كېپىپۇ يولگىھ ىىپەن ئېپىرىدۇ دە يولگىسۇنى نەيۇ ە ىىۇپەن ئۆلتۇۈرۈلۇ      
 .قۇىئينى يولگىھ ئاۇ ىدىۇ قۇتقۇزۇل قالىدۇ

ى ى دەريادىۇ ئۆت ەندىۇ كېيىۇۇ جەنۇۇىى  سۇو  سۇاللىسۇىنىڭ    قۇىئي قوشۇنپ

ھۇۇازى قى خۇۇۇىې  ئۆل ىسۇۇى دۇخەن شۇۇەھەرىنىڭ   )مۇۇۇھىم شۇۇەھەرى ىولغۇۇان  ئېۋۇۇۇد   
ىۇۇۇ ئۇرۇشۇتا ئۇارىق قايۇۇا قۇالتىم قەھ ى ۇۇانپىق    . نۇۇى قورشۇادۇا ئالىۇدۇ  ( دۇقۇا  ئۇاي ىقى  
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رلەرەە ئۇۈلىە  كۆرسىتىپۇ قورشاد ئىچىۇىە ىۇاتۇرلۇ  ىىۇپەن ىاسۇتۇرۇل كى ىۇپۇ لەشۇ ە      

ىولىدۇۇ ھەمدە ىى  نەاەر دۈش ەن سەركەردىسىنى ئەسى  ئالىدۇۇ ئۇۇرۇش دىدىمىۇدىۇ ىىۇ     
ئۇۇرۇش ئاياقئشۇقاندىۇ   . تۇال ئوقنىۇڭ ىۇوينىنى يې ىۇپ ئۆتۇۈل كەت ەنپى ىنۇى ىايقايۇدۇ       

سۇەر   52قۇىئي ئارىق قايانىڭ جەلدە كۆرسەت ەن ىاتۇرلىقى ئۈقۈنۇ قوشۇۇن ئالدىۇدى   

ااۇۇاتئلۇ جەلۇۇدە كۆرسۇۇەت ەن قەھ ى ۇۇانپىقىۇ ىۇۇاتۇرلىقى ئۈقۇۇۈن  كۈمۇۇۈش ىىۇۇپەن مۇك
 .لۇققا تەيىنپەيدۇ«سانغۇن»

 

 ئۇنۋانالر–ئارىق قاياغا بېرىلگەن مەنسەپ. 6
 

مۆل ۈخان دىاات ىولغانۇدىۇ كېۇيىۇۇ مىۇئدى    

ئايۇدى  قۇىئيخۇان كەيڭې ۇدە خۇانپىق     -6يىپى -7212
ى ئۇارىق قايۇا ئۇنىۇڭ يېنىۇدى ئۇورد     . تەختتە ئولتۇرىۇدۇ 

مىۇۇئدى . مەسۇۇپى ەتچىپى ى قاتارىۇۇدى ئۇۇورۇن ئالىۇۇدۇ 

. ىولۇۇۇل تەيىنپىنىۇۇدۇ  « دىۇۇگىن ىېىۇۇى  »يىپۇۇى 7212
يىپۇۇۇى مەھ ىۇۇۇ ە سىياسۇۇۇىتىنى ىەلىىپەشۇۇۇ ە -7211

يۇۇۇۇارلىق قۈشۇۇۇۇۈرۈشۇ ئەمەلۇۇۇۇدىرالرنى دەزىۇۇۇۇپىىە   

. تەيىنپەشۇ ئوردىدى ى ىارلىق ئەمەلۇدىرالرنى نۇازىرەت قىپىۇ  مەنسۇىپىىە تەيىنپەيۇدۇ     
خۇى  خېنىڭ جەنۇىىۇدى ى جايئرنىۇڭ  دىقىتپىۇق دىۇگىن     »رىق قايا يەنە يىپى ئا-7215

تەاۇۇۇتى  »يىپۇۇۇى قۇىئيخۇۇۇان ئۇۇۇارىق قايۇۇۇانى  -7211. ىولۇۇۇۇل تەيىنپىنىۇۇۇدۇ«  ىېىۇۇۇى

قىپىۇپ تەيىۇۇنپەلۇ ئۇۆزى ىىگىسۇتە ئەسۇۇ ەر يۇۆت ەش ھوقۇۇقىنى ىې ىۇۇدۇ      « ئەمەلۇدىرى 
رىىۇۇ  ئەمەلۇۇدىر  ھەمۇۇدە قوشۇۇۇمچە ئوتتۇۇۇرى جۇلىۇۇو رىيونىۇۇدى ى ئۇۇالتە ئۆل ىنىۇۇڭ ھە    

يىپى دۆلەت اەرمانپى ىنى ئۇېئن قىپىرۇقا مەسۇىۇل    -7211. لىقىغا تەيىنپەيدۇ(قوماندىن)

 .جارقى ىەەپى  ە تەيىنپىنىدۇ
 

ئارىق قايانىڭ جەنۇبىي جۇڭگو رايونلىرىنى بويسۇندۇرۇش ئۇرۇشىدىكى . 1

 ئىستراتېگىيىلىك تەدبىرلىرى
 

و  سۇاللىسۇىغا ئومۇميۈزلۇۈب   يىپۇى يۇۈەن سۇاللىسۇى جەنۇۇىى  سۇ     -7212مىئدى 

لۇې ىۇ جەنۇۇىى  سۇو  سۇاللىسۇىنىڭ     . ھۇجۇم قىپىپ ئۇنى يوقىتى  اىئنىنى تۈزىۇدۇ 
تۈلۇۇۈكى يېتەرلىۇۇ ۇ   –شۇۇياليالنىڭ مۇدىاىىەسۇۇى اۇختۇۇاۇ ئۇۇوزۇ    -مۇۇۇھىم شۇۇەھەرى 
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مەش ۇر سانغۇن لۇدېنخۈەن ىاشۇچىپىقىدى خىۇل قوشۇۇن قوۇۇدىدىتقان ىولغاققۇاۇ  يۇۈەن       

قۇۇىئي  »ىۇنۇدى  ئەھگىلۇدى   .  كەش ەن ىولسى ۇ ئاالل ىغان ئىۇدى قوشۇنى ىەش يىل تى
ئارىق قايا دە ئەمى  لەش ەر ليۇ جې دىۇ شىياليالنى  قانۇدى  ئېپىرۇنى سۇورىغاندىۇ ليۇۇ     

جېۇڭ  ئۇۇادىل شۇياليالغا ھۇجۇۇۇم قىپىۇۇ ۇ ئانۇدىۇ خەنرۇۇۈي دەرياسۇى ئۇۇارقىپىق قۇۇا       

سۇاللىسۇۇى زې ىنىنۇۇى  جىيالغۇۇا كىۇۇ ى  كېۇۇ ەبۇ شۇۇۇندى  قىپغانۇۇدىئ جەنۇۇۇىى  سۇۇو   
ئۇارىق قايۇا شۇياليا  ىىۇپەن     ». دېۇىەن اىئننۇى كۆرسۇىتىدۇ   « ئىرغال قىپغىپۇى ىولىۇدۇ  

خەنرۈي دەرياسىنىڭ جەنۇىىدى ى فەنچې نىڭ مۇناسىگىتى كۇالپۇب ىىۇپەن قىرۇنىڭ    

فەنچې غۇۇا ھۇجۇۇۇم قىپىۇۇ ۇ ئى  ۇۇى قەلۇۇىە   مۇناسۇۇىگىتىىە ئوخرۇۇايدۇۇ ئالۇۇدى ىىۇۇپەن 
رۈكىنى ىۇۇۇزۇل تاشۇۇئشۇ شۇۇياليا  قەلىەسۇۇىنى يىۇۇتىم     ئوتتۇرىسۇۇىدى ى ئۇۇاالقە كۇۇۆد  

دەل « قالۇۇدۇرۇش كېۇۇ ەبۇ فەنچېۇۇڭ ئېپىنسۇۇاۇ شۇۇياليا  ھۇجۇمسۇۇى  قولغۇۇا ئېپىنىۇۇدۇ     

 .⑦تەكپىپ ىەرەەن
ئارىق قايا ئوتتۇرىغا قويغان ىۇۇ ئىسۇت ىتېىىيىپى  اىۇئنۇ قۇىئيخانغۇا ىەب يۇارىل      

ەرىۋىسۇىنى ئۆسۇۇتۈرۈلۇ  كەت ەنپى ۇتىۇۇ ئۇنىۇڭ تەكپىپۇۇى قوىۇۇل قىپىنىۇپۇ ئۇنىۇۇڭ د    

مىڭ كىرۇىنى تۇالئل خىۇل قوشۇۇن تۇۈزۈل       1ىاش ئەمى  لەش ەرلى  ە تەيىنپەيدۇۇ ئۇ 
ئايۇدى شۇياليا  دە فەنچېۇڭ شۇۇەھەرىىە    -2يىپۇۇى -7212. ئۇنى غۇا قومانۇدىنپىق قىپىۇدۇ   

ئىسۇۇۇ ايىلۇ )« ئۇيغۇۇۇۇر زەملى ى ۇۇۇى»ھۇجۇۇۇۇم قىپىۇۇۇ  جې ىۇۇۇدەۇ ۇەرىىۇۇۇ  يۇۇۇۇرتتىۇ   

نۇى كى ەۇۈزۈلۇ يەتۇتە    ( ر زەملى ەكچىپى ى كەشۇىپ قىپغۇان  ئەللەرىدىۇ قاتارلىق ئۇيغۇ
ئۇادىل اىۇئن   . ⑧دىنە قو  زەملى ەب ياسىتىپۇ شۇيا  يۇا  دىئيىۇتىىە ھۇجۇۇم قىپغۇان     

ىويىچەۇ فەنچېڭ ىىپەن شياليالنى تۇتاشتۇرۇل تۇرىدىغان زەنۋىۇ  كۇۆدرۈكنى ىۇۇزۇل    

لىۇ ەب ىىۇپەن تواقۇا    تاشئلۇ فەنچې نى ياردەمچىسى  قالدۇرۇلۇ فەنچېڭ شەھەرىنى زەم
. تۇتۇۇۇلۇ سۇۇېپىل قۇۇودۇقپى ىنى دەيۇۇ ىن قىپىۇۇپۇ ئانۇۇدىۇ شۇۇەھەرنى ئىرۇۇغال قىپغۇۇان    

–ئارقىۇۇدىنئ ئۇيغۇۇۇر زەملى ى ۇۇى ىىۇۇپەن شۇۇيا  يۇۇا  شۇۇەھەرىنى تواقۇۇا تۇتۇۇۇل سۇۇېپىل  

قودۇقپى ىنى دەي ىن قىپغانۇ ىەزىۇپەر ىۇۇ قاۇۇدى شۇەھەر ئاھالىسۇىنى قى ىۇپ تاشئشۇنى        
مۇھاسۇى ىىە ئېپىۇپۇ   »قايۇا ىۇۇ تەشەىلۇسۇنى رەت قىپىۇپۇ     تەشۇەىلۇھ قىپغۇانۇ ئۇارىق    

ئايۇدى  -77اى ىنسىپىدى قىڭ تۇرۇان ھەمدە شۇۇ يىپۇى   « ئۆزلۈكىدىۇ تەسپىم قىپدۇرۇش

ئارىق قايۇا شەخسۇەن ئۇۆزى شۇياليا  قەلىەسۇىنىڭ قېرۇىغا ئۇاتپىق ىې ىۇپۇ شۇەھەرنى          
قۇۇل ىې ىۇپۇ ئەل   قوۇادىشقا مەسىۇل قوماندىن ليۇ دېنخۇۈەنىە قۇىئينىۇڭ اەرمۇانىنى ئو   

قۇا دەدەت قىپغۇان ھەمۇدە ئوقيۇانى سۇۇندۇرۇلۇ شۇەھەردى ى       ( تەسپىم ىولۇش)ىولۇش 

. ھەرىى  دە خەلقپەرنىۇڭ ھاياتىغۇا كااالەتپىۇ  قىپىۇدىغانپىقى توۇ ىسۇىدى دەدە ىەرەەن     
يۇارى   -ئاخى ى قوماندىن لۇدېنخۈەن  اۈتۈن قەلىە ىويىچە تەسپىم ىولۇلۇ ىۇارلىق قۇورىل  
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ىۇۇ ۇەلىلىۇدىۇ شۇاتئنغان قۇىئيخۇان      . ⑨مئرنى ئارىق قاياۇۇا تاارۇۇرۇان  دە ماددى ىۇيۇ

تى ىۇق اۇۇل ىىۇپەن     522جەنۇىى  جۇلىو ئۇۇرۇش مەيۇدىنى قومانۇدىنى ئۇارىق قايۇانى      »
ماردىيىۇب  –تارتۇقئلۇ ئۇنى غا يەنە مىس ىن قىپىقۇ قى  ەت ىاھالىق تېۇ ە جۇۇدىۇ ئۇۈنچە   

اتۇۇاردى يەنە ئۇيغۇۇۇر زەملى ەكچىپى ىۇۇدىۇ   شۇۇۇ ق. قاتۇۇارلىق ىۇيۇۇۇمئرنى ئىنىۇۇام قىپغۇۇان   

تىۇۇ ىقتىۇ اۇۇۇل دە ىاشۇۇقا مۇۇاددى ىۇيۇۇۇمئر   522ئىسۇۇ ايىلۇ ئەللەرىۇۇدىۇ قاتۇۇارلىقئرنى ۇ 
 .ىىپەن تارتۇقئلۇ ئۇالرنى يۇقى ى مەنسەا ە قويغان

فەنچېۇۇۇڭ ئۇرۇشۇۇۇىدىۇ كېۇۇۇيىۇۇ قۇۇۇىئي ئۇۇۇارىق قايۇۇۇانى زورىۇۇۇۇالىق   -شۇۇياليا  

قىپىۇۇپ تەيىۇۇنپەلۇ  « ىاشۇۇقۇرۇش ئۇۇاملىپى  خۇۇۇ يۇۇولپى ىنى -جىۇۇڭ»مەھ ى ىسۇۇىنىڭ 
ئۇۇارىق قايۇۇا مەركى ىۇۇ  ىۇۇاش ئورەاننىۇۇڭ ئەزىسۇۇى      . شۇۇىياليالنى قوۇدىشۇۇقا قويغۇۇان  

 .خۇنەننىڭ ھەرىى  ئىرپى ىغا مەسىۇل قىپىنغان-سۈاىتىدە خۇىې 

دەل شۇۇۇ دىقىتتۇۇۇاۇ ئوەۇتۇۇۇاي ئەدالدى قايۇۇۇدۇ تەلۇۇۇ ى تاۇپى ىنىۇۇۇڭ جەنۇۇۇۇل دە   
ىڭ ىىۇۇۇپەن مولغۇۇۇۇل دىالسۇۇۇىدى ى مولغۇۇۇۇل  شۇۇۇۇن. شۇۇۇى الىدى تۇۇۇواىئ  كۆتۇۇۇۈرەەن

. دىلپى ىنىۇۇڭ قايۇۇدۇ ىىۇۇپەن تىۇۇل ىى ى تۇۇۈرۈش ئۇۇاالمەتپى ى كۆرۈلۈشۇۇ ە ىاشۇۇپىغان     

ىۇنۇۇدى  ئەھگىلۇۇدى قۇۇۇىئي قاۇۇۇان جەنۇۇۇىى  سۇۇولغا قىپىنغۇۇان ئۇرۇشۇۇنى توختىتىۇۇپۇ     
شۇى الغا قوشۇۇن تارتىۇۇپۇ يۇۈەن سۇاللىسۇۇىنىڭ اايتەخۇب رىيۇۇونىنى قوۇۇدىش خىيالىۇۇدى      

ەەر جەنۇۇۇىى  سۇۇولغا قىپىنغۇۇان ئۇۇرۇش توختىتىۇۇپ قويۇلسۇۇاۇ جۇلىونىۇۇڭ   ئە. ىولغۇان 

جەنۇل دە شۇى ال دەل ىۆلۈنىرۇى يەنىۇئ دىدىمپىرۇىپۇ ىىۇ لى  ە كەلتۇۈرۈش كەيۇنىىە         
قۇۇۇۇىئي دە  يۇۇۇۈەن ئوردىسۇۇۇى ىۇۇۇۇ مەسۇۇۇىپىدە  كەسۇۇۇ ىۇ ىىۇۇۇ  قارىرۇۇۇۇا    . سۇۇۇۈرۈلەتتى

ۇنۇلۇ ىەلىىپەنۇىەن اىئنۇدى   ئارىق قايا قۇىئيغا مەكتۇۇل سۇ  »كېپەل ەيگىتقان شارىئىتتاۇ 

قىڭ تۇرۇل خەنرۈي دەرياسۇىنى ىۇويئل جەنۇاقۇا يۇۈرۈش قىپىۇپۇ ئېۋۇۇدنى ئىسۇتىئ        
قىپى  ىىپەنۇ سىچۈەننىڭ جەنۇۇىىۇ قالۋيۇا  رىيۇونپى ى ىىۇپەن ىولغۇان ئاالقىسۇىنى       

ئۇۇۇۈزۈل تاشۇۇۇئلۇ يەنى ۇۇۇۇ ئىپىىۇۇۇ ىپەل  لى ىەننۇۇۇى ئېپىرۇۇۇتىۇ ئىلۇۇۇارەت تەكپىپنۇۇۇى   

اليالنى قوۇدىش ىىپەن ىىۇ  دىقىتتۇا قالۋيۇالنى ىۇويئل شۇەرىققە      يەنى  شي. «⑩ىەرەەن
ىۇۇ تەكپىۇپ   . ⑪يۈرۈلۇ جەنۇىى  سو  سۇاللىسىنى مەۇپۇل قىپى  اىئنىنى كۆرسەت ەن

ىى مۇنچە ھەرىى  دە مەمۇۇرى  ئەمەلۇدرالرنىڭ قۇددەتپىرۇى ىىۇپەن قۇۇىئي تەرىپىۇدىۇ       

 .ى قىپىپ تەيىنپەنىەنقوىۇل قىپىنغان دە مۇدەققەت ىاش مى زى ئولقول دەزى 
يىپۇۇى يۇۇۈەن سۇاللىسۇۇى قوشۇۇۇنپى ى قالۋيۇۇا    -7215اىۇۇئن ىۇۇويىچەۇ مىۇۇئدى  

دەرياسۇۇىنى ىۆسۇۇۈل  ئۆتۇۇۈلۇ ئۇۇۈس يولغۇۇا ىۆلۈنۇۇۈل جەنۇۇۇىى  جۇلىۇۇو رىيونپى ىغۇۇا          

مولغۇۇۇل ىايۇۇان قوماندىنپىقىۇۇدى ى ىىۇۇ  يۇۇول قوشۇۇۇن   . ئومۇميۈزلۇۇۈب ھۇجۇۇۇم قىپىۇۇدۇ 
لىۇۇۇ ئەن  –رىلۇ جەنۇۇۇىى  سۇو  اۇۇايتەختى ئېۋۇۇددىۇ شۇۇەرقى  جەنۇۇۇىى  تەرەاۇ ە قۇۇا  
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ئوتتۇۇرى يۇول   . ەە قارىل يۈرۈش قىپىۇدۇ ( ھازى قى جيېۋيا  ئۆل ىسى خالۋۇد شەھ ى)

قوشۇۇنۇ ئۇارىق قايانىۇڭ قوماندىنپىقىۇدى جەنۇاقۇا قۇارىل ھۇازى قى خۇۇنەنۇ ەۇىلۇۇدۇ ۇ         
 .ەۇىلرى ئۆل ىپى ىىە يۈرۈش قىپىدۇ

ئېۋۇۇۇد قەلىەسۇۇىىە ھۇجۇۇۇم   شۇۇۇنىڭ ىىۇۇپەن ئۇۇارىق قايانىۇۇڭ اىئنۇۇى ىۇۇويىچە      

ىۇۇ ئۇرۇشۇۇتا ئۇارىق قايۇۇا قوماندىنپىقىۇدى ى قوشۇۇنئر ئالۇۇدى ىىۇپەن ئېۋۇۇۇد      . قىپىنغۇان 
قەلىەسۇۇىنىڭ ئاساسۇۇى  ئۇۇۆت ىپى دە جەنۇۇۇىى  سۇۇو  سۇۇۇ قوشۇۇۇنپى ىنىڭ ۇۇۇول كۇۇۈقى   

جايئشقان دۇجىلۇ دېۇىەن جايغۇا ھۇجۇۇم قىپىۇپۇ ىۇۇ ئۇرۇشۇنىڭ ئومۇۇمى  ۇەلىلىسۇى         

 .تقانئۈقۈن زور تۆھپە يارى
 1ىۇۇ ۇەلىلىۇدىۇ كېۇۇيىۇ ئەسۇ ى ى  ئىرۇۇئر ىۇاش دەزىۇ ى ىايۇۇانۇ ئۇارىق قايۇۇانى       

ئېۋۇۇد   –تۈمەن ئەس ەر ىىپەن قۇا  جيۇا  دەرياسۇىنىڭ جەنۇىىۇدى ى مۇۇھىم شۇەھەر      

لى ۇىەن   –نى قوۇدىشقا قويۇلۇ ئۆزى جەنۇىى  سو  سۇاللىسىنىڭ اۇايتەختى ( دۇقا )
قۇۈن ىۇ ئېۋۇۇد   . ەە يۇۈرۈش قىپىۇدۇ  ( ھازى قى جېۋا  ئۆل ىسىنىڭ خالۋۇد شەھ ى)

تۇرىل اسۇپىقۇ يۇۈەن قوشۇۇنىنىڭ شۇەرىققە      –نى مۇستەكەم قوۇۇدىل تۇۇرۇش   ( دۇقا )

يۇۇۈرۈش قىپىۇۇ  ئىسۇۇت ىتېىىيىپى  اىئنىنۇۇى ئىرۇۇقا ئاشۇرۇشۇۇىنىڭ زۆرۈر ئالۇۇدىنقى       
شۇۇەرتى ئىۇۇدىۇ يەنۇۇى جەنۇۇۇىى  سۇۇو  قوشۇۇۇنىنىڭ يې ىگىشۇۇتىۇ تواپىنىۇۇپ ئېۋۇدۇۇۇا    

ىۇۇ  دە يۇۇۈەن قوشۇۇنىنىڭ شۇۇى الغا قې ىۇۇنى  يۇۇولپى ىنى ئۇۇۈزۈل   قايتۇرمۇا ھۇجۇۇۇم قىپ 

تۇۈمەن لەشۇ ەر    1ىۇندى  شۇارىئىتتا ئۇارىق قايانىۇڭ    . تاشئشنىڭ ئالدىنى ئېپى  ئىدى
شۇۇلا  ئۇارىق قايۇا    . ىىپەن ىۇندى  مۈش ۈل دەزىپىنى ئورۇنپىرۇى ئاسۇان ئەمەھ ئىۇدى   

ختۇا ساقپىسۇاۇ يەنە ىىۇۇ    ىىۇ  تەرەاۇتىۇ ھۇجۇۇم ئۇارقىپىق مۇۇۇدىاىىە كۇۆرۈل ئېۋۇۇدنى اۇ      

ئايۇۇدى جەنۇۇۇىى  سۇۇو  قوشۇۇۇنى ىىۇۇپەن جى ۋيۇۇا  دەرياسۇۇى  -6يىپۇۇى -7215تەرەاۇۇتىۇ 
ئېغى ىدى ئۇرۇش قىپىۇدۇۇ كېۇيىۇ ئۇۇرۇش دۇلتى خۇۇ كۇۆلىىە يۆت ىپىۇدۇۇ دۇلتى خۇۇ        

كۆلىۇۇدە جەنۇۇۇىى  سۇۇولنىڭ ىى قۇۇانچە مىۇۇڭ ئۇۇۇرۇش كې ىسۇۇى سۇۇەل تۇۇۈزۈل ئۇرۇشۇۇقا   

ئنغان ھامۇۇان ئۇارىق قايۇۇا ئۇۇۆز قوشۇۇۇنپى ىنىڭ ۇۇۇول   تەييارالنغۇان ىولۇۇۇلۇ ئۇۇۇرۇش ىاشۇۇ 
قىسۇۇ ىنى دۈشۇۇ ەن سۇۇېپىنىڭ قۇۇا  ئوتتۇرىسۇۇىغاۇ قالغۇۇان قىسۇۇى پى ىنى دۈشۇۇۇ ەن        

ئۇۇايىقىنى -سۇۇېپىنىڭ ئى  ۇۇى قانىتىغۇۇا سۇۇېپىپۇ جەنۇۇۇىى  سۇۇو  قوشۇۇۇنىنىڭ ىۇۇاش     

ھۇازى قى  )ئايۇدى شاشۇى   -1ئارقىدىنئ يۆجۇد قەلىەسۇىنىۇ  . ئۇالشتۇرماي مەۇپۇل قىپىدۇ
ەە ئۇۇوت ىىۇۇپەن ھۇجۇۇۇم قىپىۇۇپ ىۇۇۇ شۇۇەھەرنى ئىرۇۇغال قىپىۇۇدۇۇ   ( ې  ئۆل ىسۇۇىدەخۇۇۇى

شۇەھەرىىە ھۇجۇۇم قىپىۇدۇۇ ىىۇ نەقچە     ( ھازى قى خۇىې  ئۆل ىسىدە)ھەمدە جيالپىڭ 

. قېتى پىۇۇۇق قۇۇۇاتتىق جە  قىپىۇۇۇ  ئۇۇۇارقىپىق جيالپىۇۇۇڭ شۇۇۇەھەرى قولغۇۇۇا ئېپىنىۇۇۇدۇ 
ئۇارىق  . تەسۇپىم ىولىۇدۇ   شەھەردى ى جەنۇىى  سۇ  سۇاللىسى قوشۇنپى ى ئارىق قاياۇۇا 
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قەلىەسۇۇۇىنى ىېسۇۇۇىگېپىپۇ جەنۇۇۇۇىى  سۇۇۇو   ( قالرۇۇۇا)قايۇۇۇا ىىۇۇۇ  تەرەاۇۇۇتىۇ تەنۋۇۇۇۇد  

سۇاللىسىنىڭ ھازى قى خۇۇنەن ئۆل ىسۇى ئەت ىاىۇدى ى كۇۈقپى ىنى تازىپىسۇاۇ يەنە ىىۇ        
تەرەاۇۇتىۇ قاقى ىقنۇۇامە قىقى ىۇۇپ اۈتۇۇۈن خۇۇۇنەن تۇۇاۇپىق رىيونىۇۇدى ى ھەرقايسۇۇى         

ىۇۇۇ خەدەر قۇىئيخانغۇۇا . ئارقۇۇا ئارقىۇۇدىۇ ئەل قىپدۇرىۇۇدۇ  مىپپەتپەرنىۇۇڭ ىاشۇۇپىقپى ىنى

كۈنۇۇدۈز -كۇېچە  6يېتىۇپ كەلىەنۇۇدىۇ كېۇيىۇۇ ئۇۇۇ ئىنتۇايىۇ خوشۇۇال ىولۇۇلۇ ئوردىۇۇدى     
زىيۇااەت قىپىۇپ تەى ى پەشۇ ە يۇارلىق قۈشۇۈرىدۇۇ ھەمۇدە ئۇۆز قۇولى ىىۇپەن مۇكااۇۇات          

زەم كىيى ۇۇىۇ يۇۇارلىقى يې ىۇۇپۇ ئۇۇارىق قاياۇۇۇا ئەجۇۇدى ھا ەۇۇۈلى كەشۇۇتىپەنىەن دەزىۇۇ  ئە  

كۇېچەبۇ قۇاش تېرۇى كەمەرۇ     -مەردىيىۇب تى ىپغۇان كىۇيىم    –دەزى لى  قالپىقىۇ ئۇۈنچە 
 .ىۇلغۇن جۇدىۇ لياددۇ  ىۈركۈتى دە ىى دىنە ئالتۇن جام ھەدىيە قىپىدۇ

ئالۇۇۇۇدىنقى قېتى پىۇۇۇۇق ۇەلىلىۇۇۇۇدىۇ ئۇۇۇۇۇزۇن ئۇۇۇۇۆت ەيۇ ئۇۇۇۇارىق قايۇۇۇۇا ىۇۇۇۇاش    

ھۇۇازى قى )ۋيۇۇا  قەلىەسۇۇى  قوماندىنپىقىۇۇدى ى قوشۇۇۇن ناھۇۇايىتى تې لىۇۇ  ىىۇۇپەن جىن  
ئەم ۇۇۇا جىنۋيۇۇۇا   . ەە يۇۇۇۈرۈش قىپىۇۇۇدۇ ( ەۇىلرۇۇۇى ئۆل ىسۇۇۇى ەۇۇۇۇيپىۇ شۇۇۇەھەرى  

قەلىەسۇۇىدى ى جەنۇۇۇىى  سۇۇو  قوشۇۇۇنى تەسۇۇپىم ىولۇشۇۇنى رەت قىپىۇۇدۇۇ ئۇۇارىق قايۇۇا     

نەقۇۇچە قېۇۇتىم خەت دە ئەلچۇۇى كى ەۇۇۈزەەن ىولسۇۇى ۇ تەسۇۇپىم ىولۇشۇۇنى رەت قىپىۇۇدۇۇ   
ئايۇدى جىنۋيۇا    -77يىپۇى  -7211س ىىۇپەن  تۇۈمەن ئەسۇ ى ى  كۇۈ    6شۇنىڭ ىىپەن ئۇۇ  

. يىپى يىل ىېرۇىدى جىنۋيۇا  قەلىەسۇىنى ئىىىپەيۇدۇ    -7211قەلىەسىىە ھۇجۇم قىپىپۇ 

لې ىۇ جەنۇۇىى  سۇو  سۇاللىسۇىنىڭ تىۇ  اۇۈك ىىەن كۇۈقپى ىۇ ھەرقايسۇى جۇايئردى          
مەۇپۇۇۇل ىولغۇۇان ھەرىىۇۇ ۇ مەمۇۇۇرى  ئەمەلۇۇدىر دە قوشۇۇۇنپى ىنى ھۇۇازى قى خەينەنۇۇدىد     

ىغا يىغىپۇ يۈەن قوشۇنپى ىۇ ىولۇا ۇ ئالۇدىنقى سۇەاتە ئۇۇرۇش قىپىگىتقۇان ئۇارىق      ئارىپ

ىۇنۇۇۇدى  . قايۇۇا قوماندىنپىقىۇۇۇدى ى قوشۇۇۇۇنئرۇا قايتارمۇۇۇا ھۇجۇۇۇۇم قىپ ۇۇۇاقچى ىولغۇۇۇان  
كېسۇۇىل تارمۇۇار قىپىرۇۇقا ىۇۇۇي ۇ   -دەزىيەتۇۇتە قۇىئيخۇۇان ئۇۇارىق قاياۇۇۇا ئۇۇۇالرنى ئۇۇۈزۈل  

ەل قىپىۇ ۇ اۇۇق ىنى زىيانغۇا ئۇق ىت اسۇپىق     ئۇارىق قايۇا مەسۇىپىنى تىۇنق ھ    . قۈشۈرىدۇ

قاتارلىق تەرەاپەرنۇى كۇۆزدە تۇتۇۇلۇ ئۇادىل ئەلچۇى ئەدەتىۇپۇ ئۇۇالرنى تەسۇپىم ىولۇشۇقا          
لې ىۇ ئۇالر قارشىپىرۇى  يۇولىنى دىدىمپىۇق تۇتقۇانپىقتىۇۇ قوشۇۇن ىاشۇئل       . قاقى ۇان

ى دې ىۇۇ دىۇ ئۆتۇۇۈل خەيۇۇنەن ئارىپىغۇۇا ھۇجۇۇۇم قىپىۇۇپ ىۇۇۇ تىۇۇ  اۇۇۈك ەھ كۇۇۈقپەرن     

جەنۇىى  سو  سۇاللىسىنىڭ جەنۇىى  جۇلىو رىيونىۇدى ى ىۇارلىق زې ىنىنۇى    . يوقاتقان
ئۇۇارىق قايۇۇا ئۇۇۆزىىە ىېۇۇ ىپىەن ھوقۇۇۇ   . يۇۈەن سۇاللىسۇۇىنىڭ تەدەلى ىۇۇىە ئۆت ۇۇۈزەەن 

ىۇۇويىچە خەينەنۇۇدىد ئايغۇۇاقچى مەھ ى ىسۇۇى تەسۇۇىم قىپىۇۇپۇ جەنۇۇۇاتى ى ئە  قۇۇو    

ئوتتۇۇرى دە  . ن سۇاللىسى زې ىنىغا قوشۇقان يۈە خەينەندىدنى ئېپى ى  جۇلىونىڭ  –ئارىل
جەنۇۇۇىى  جۇلىۇۇودى ى ئەلپەرنۇۇى ىويسۇۇۇندۇرۇلۇ ئۇۇۇ جۇۇايئرنى يۇۇۈەن سۇاللىسۇۇىنىڭ    
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 .تەركىلى  قىس ىغا ئايئندۇرۇان

 
 ئەلنىڭ قەلبىدىكى ئارىق قايا. 5

 

 
- ئارىق قايا مولغۇۇل ئى پېۇ ىيەھ  

ىنىۇۇڭ جەىە دە سۇۇۇىۇتاي قاتۇۇۇارلىق ئە    

ىدىۇ قالساۇ مولغۇۇل  مەش ۇر قوماندىنپى 
تارىخىۇۇدى ئوتتۇرىغۇۇا قىققۇۇان قومانۇۇدىنئر  

ئىچىۇۇدە ھەرىىۇۇ  ىىپىۇۇم جەھەتۇۇتىۇ ئە   

يۇقى ى سەدىيەەە ئىىە ىۈيۈب قوماندىن 
ئىسۇۇت ىتېىىيە دە تاكتى ۇۇا ىې ىتىرۇۇ ە مۇۇاھى  ىولۇۇۇائ قال ۇۇايۇ كۇۇۈس   ئۇۇۇ . ھېسۇۇاىپىنىدۇ

ىىە كۆرسۇىتىدىغان  سېپىرتۇرمىسى دە جۇۇ ىاىيەلىۇ  مۇھىتنىۇڭ ئۇرۇشۇنىڭ نەتىۋىسۇ    

ئۇرۇشۇۇتا ئۆزلى ىۇۇدىۇ تەسۇۇپىم قىپۇۇدۇرۇش  . تەسۇۇى ىنى كۆزىتىرۇۇ ى ۇ سۇۇەزەۈر ئىۇۇدى 
ئەسۇۇ ەرلەرنىڭ  . اۇق ىالرنىۇۇڭ ھاياتىغۇۇا كېپىپپىۇۇ  قىئتتۇۇى   . ئۇسۇۇۇلىنى قولپىنۇۇاتتى 

دى ئۇارىق  « يۇۈەن سۇاللىسۇى تۇارىخى   »ىۇۇ ھەقۇتە   . تۇاال  قىپىرۇىنى قەكپەيتتۇى   -ىۇۇال  

ئۇۇ ئۇۇرۇش قىپىۇپۇ ۇەرىىۇ  خۇۇىې ۇ خۇۇنەنۇ ۇەرىىۇ         »: ىەنقاياۇا مۇندى  ىاھا ىې ىپ
ئاي ۇا  دە سانسۇى  تۇا      52ئەنخۇيۇ جيالرىۇ خەينەنۇ ەۇىلرى قاتۇارلىق جۇايئردى ى   

ىويسۇۇۇۇۇندۇرۇاندى كۇۇۇۇۆاىنچە نەسۇۇۇۇى ەت ىىۇۇۇۇپەن    . ئاھۇۇۇۇالىپى ىنى ىويسۇۇۇۇۇندۇردى 

. قى ۇىنچىپىۇۇق ئېپىۇۇپ ىارمىۇۇدىۇ خەلقنىۇۇڭ سۇۇېپىقىنى يەلىىپپەتتۇۇى  . ىويسۇۇۇندۇردى
ۇ «⑫شۇلا خەلق ئۇنىڭ ئۈقۈن ئىلادەتخانۇا ياسۇالۇ ئۇنىۇڭ ھەي ىپىۇىە سۇەجدە قىپۇدى      

تۇاال   -يەنە ئارىق قايا ئېۋۇۇددى ى قېغىۇدى قۇول ئاسۇتىدى ىپەرنىڭ اۇۇق ىالرنى ىۇۇال       

ئۇنىۇۇۇڭ قۇۇۇول »ىۇنىۇۇۇڭ ىىۇۇۇپەن . قىپىۇۇ  دە ئۆلتۈرۈشۇۇۇنى قەتىىۇۇۇ  مەنىىۇۇۇ  قىپغۇۇۇان 
ۇ «م كۆكتۇۇات ئېپىرۇۇقى ۇ اېتىنال ىغۇۇان ئاسۇۇتىدى ىپەر قورقۇۇۇلۇ اۇۇۇق ىالردىۇ ىىۇۇ  ىۇۇاۇئ 

قالراۇا ھۇجۇم ىاشۇئنغاندىۇ ئۇۇ سۇەانىڭ ئالدىۇدى تۇۇرۇل جەلۇىە قومانۇدىنپىق        »يەنە 

قىپگىتقانۇۇدىۇ يۇۇا ئۇۇوقى تېىىۇۇپ يارىۇۇدىر ىولغۇۇانۇ قالرۇۇا ئېپىنغانۇۇدىۇ كېۇۇيىۇۇ قۇۇول       
ئاستىدى ىپەر ىۇ قىساسۇنى ئۇېپى  ئۈقۇۈنۇ اۈتۇۈن شۇەھەر ئاھالىسۇىنى قى ىگېتىرۇنى        

شۇۇەىلۇھ قىپغۇۇانۇ ئۇۇارىق قايۇۇا ىۇۇۇنى رەت قىپىۇۇپئ قال ۇۇايۇ ھۆكۇۇۈمەت ئاملۇۇارلى ىنى    تە

 .«ىەرەەن( نەاىقە)ئېچىپۇ خەلققە قۇتقۇزۇش ئاشپىقى 
يىپى يۈەن ئوردىسۇى ئۇارىق قايۇانى ھۇازى قى دېتنامنىۇڭ شۇى الى        -7221مىئدى 
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ۇۇا  ( انىۇۇ خۇانپىق سۇو  سۇاللىسۇى تەرىپىۇدىۇ قۇرۇلغۇ      )تەرىپىدى ى ئەننەن خۇانپىقى  

« ئىنادەتپىۇ  تۇۆرە  »يۈرۈش قىپغۇقى قوشۇننىڭ قوماندىنى قىپىپ تەيىنپىىەن ھەمۇدە  
ەۇىلۇدۇ  ئۆل ىسۇىنىڭ سۇول قۇول ئاملالپىقىغۇا      -دېىەن اەخ ى  ئۇنگىن ىىپەن خۇۇىې  

شۇۇۇنى دىۇ ىاشۇئل ئۇۇۇ خۇۇىې ۇ خۇۇۇنەنۇ خېۇنەنۇ ەۇيۋۇۇۇۇ ەۇىلۇۇدۇ ۇ     . ئۆسۇتۈرەەن 

پۇ ئۇۇۇۇ جايئرنىۇۇۇڭ ھەرىىۇۇۇ  مەمۇۇۇۇرى   ەۇىلرۇۇۇى قاتۇۇۇارلىق جۇۇۇايئرنى ئىۇۇۇدىرە قىپىۇۇۇ 
 .ئەمەلدىرلى ىنى ئۆزى ىەلىىپەل  يۈەن ئوردىسى نامىدىۇ ئى  ىېۋى ەەن

 

 ئارىق قايانىڭ ئۆمۈر ئاخى ىدى ى ھاياتى. 1
 

شۇ يىپى ئۇرۇش ئاياقپىرۇىپ اۈتۇۈن مەمپىۇ ەت ىىۇ لى  ە كەلىەنۇدىۇ كېۇيىۇۇ       

ىۇپ ە سۇېپى ۇ خىيۇانەتچى    قۇىئي قاۇان دۆلەتنۇى تۈزەشۇ ە كى ىرۇىپۇ مۇالىيەنى تەرت    
اارىخورالرۇۇا زەرىە ىېۇۇ ى ۇ مۇۇالىيە كى ى ىنۇۇى ئاشۇرۇشۇقا ىەل ىاۇپىغۇۇانۇ ھەمۇۇدە يۇۇۈەن    

سۇاللىسۇى تەدەسۇىدى ى ىۇارلىق ھەرىىۇ ۇ مەمۇۇرى  ئورۇنئرۇۇا ئۇادەم ئەدەتىۇپۇ ىۇۇارلىق         

يۇۇاد شۇۇۆمۇ دېۇۇىەن  . قىقى ىنۇۇى تەكرۈرۈشۇۇ ە ىاشۇۇپىغان -ئىقتىسۇۇات دە مۇۇالىيە كىۇۇ ىم 
ئۇوردى  . دەل مەلۇۇم قىپىۇدۇ  « ئارىق قايا دۆلەت ئىقتىسادىنى خورىتقۇان »ردىغا ئەمەلدىر ئو

سى تىدى ئارىق قايا توۇ ىسىدى مۇنازى ە كۆتۈرىپىدۇۇ ىۇ قاۇۇدى ئۇارىق قايۇا قۇۇىئي     -ئىچى

قاۇۇۇان ىىۇۇۇپەن ئۇۇاي ىم سۆزلۈشۇۇۇۈلۇ ىۇنىۇۇۇڭ اۈتۇۇۈنپەي كۆرەل ەسۇۇۇپى ۇ سۈيقەسۇۇۇب     
ىاشۇۇقا ئۇادەم ئەدەتىۇپ مۇۇالىيەنى   ( دۇ خۇۇنەنۇ ەۇىلۇ  )ئى ەنپى ىنۇىۇ شۇۇلا خۇەۇىلغۇۇا   

مامۇۇاتى -ىۇۇ ئىۇ  ئۇۇارىق قايانىۇڭ ھايۇات    . قايتۇا تەكرۇۈرۈل ئېنىقئشۇنى تەلەل قىپىۇۇدۇ   

ىىۇپەن زىۇۇق مۇناسۇۇىگەتپى  ىولغاققۇۇاۇ قۇۇىئي دەرھۇۇال تەكرۈرۈشۇۇ ە ئۇۇادەم ئەدەتىۇۇپۇ    
كۇۈم   ئارىق قايانىڭ خاتا قارىئنغۇانپىقىنى ئېۇنىقئل قىقىۇدۇۇ ئەم ۇا دىقتىۇدى ئوقۇۇ  ھۆ      

ىۇنىۇۇڭ ىىۇۇپەن ئۇۇارىق قايۇۇا ئۇۇاقچىق يۇتۇۇۇلۇ كېسۇۇەلىە ەى ىپتۇۇار ىولۇۇۇلۇ  . قىقارمايۇۇدۇ

دە دەم ( ئۇيغۇۇۇرالر مەھەلپىسۇۇى)خانلالىقنىۇۇڭ ۇەرىىۇۇ  شۇۇەھەر رىيونىۇۇدى ى دېيگۇسۇۇۇ   
نەاەر ئۇۇۇوردى تىۇۇۇگىپىنى ئەدەتىۇۇۇپ ئۇۇۇۇنى دىدىالشۇۇۇۇقا      1ئالىۇۇۇدۇۇ قۇىئيخۇۇۇان اەقەت   

ااسۇات ەەاپەرنۇى ئۇالئل     -ىچىۇدە ىولىگىتقۇان اىتۇنە   ئارىق قايا ئۇوردى ئ . ئورۇنئشتۇرىدۇ

قايتۇا سۆھلەتپەشۇ ەن ىولسۇى ۇۇ قۇۇىئي     –قاتتىق ۇەزەاپىنىپۇ قۇىئيخان ىىۇپەن قايتۇا  
اەرمان قۈشۇۈرۈل ئۇارىق قايۇانى دەرھۇال ئاشۇ ارى ئاقپى ىغۇان ىولغاققۇاۇ ئۇنىۇڭ ئىچۇى          

ي  ئۇۇاخى ى ئۆرتۈنۇۇۈلۇ ئۇۇاقچىق يۇتۇۇۇلۇ كېسۇۇىپى ئېغىۇۇ الل نۇۇاھەقچىپى  ە قىۇۇدى ا  

 .يېرىدى دۇرى ئىچىپ ئۆلىگىلىدۇ 12كۈنى كېچىسى -25ئاينىڭ -5يىپى - 7221
قايتۇۇا تەكرۇۇۈرۈش ئۇۇارقىپىق ئۇنىۇۇڭ نۇۇاھەقچىپى  ە قىۇۇدى اي ئۈلىگىلغۇۇانپىقى     
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ىۇنىڭ ىىپەن قۇىئي دەرھال اەرمۇان ئۇېئن قىپىۇپ ئۇارىق قايانىۇڭ نۇام       . ئىسپاتپىنىدۇ

ۇ «تۆھپى ۇۇار دەزىۇۇ  »ئۇنى غۇۇا . كەلتۈرىۇۇدۇشۇۇەرىپىنىۇ ىۇۇارلىق تۆھپىسۇۇىنى ئەسۇۇپىىە   
دېىەنۇىە  « ئۇوردى ئۇسۇتازى  »دە « جيالپىڭ دىلى»ۇ «قالرا دىلى»ۇ «دۆلەت تۈدرۈكى»

 .ئىنىامئرنى ىې ىدۇ–ئوخراش اەخ ى  مەنسەل

دى ەبۇ ئارىق قايا ئوتتۇرى دە جەنۇىى  جۇلىودى ى ئەلپەرنۇى ىويسۇۇندۇرۇلۇ ئۇۇ    
  قىسۇۇ ىغا ئايئندۇرۇشۇۇتاۇ  ئاجايىۇۇپ ئۈسۇۇتۈن جۇايئرنى يۇۇۈەن سۇاللىسۇۇىنىڭ تەركىلىۇۇ 

ھەرىى  ئىقتىۇدىرىۇ ئەقىۇل اارىسۇىتىۇ لەشۇ ەر ىاشۇقۇرۇشۇ ئەل ىاشۇقۇرۇشۇ تەرتىۇپ        

ئورنىتى  قاتارلىق تەرەاپەردى ۇى تۇاالنتىنى نامۇايەن قىپغۇان مەشۇ ۇر ئۇيغۇۇر ھەرىىۇ         
 .ئىرئر ئالى ىدۇر

 

 :ئىزاھاتالر 
 

ئۇالى  مەكۇتەاپەر ئۈقۇۈن ىىۇ  تۇتۇاش      شۇىنۋا   )« شىنۋا  يەرلىۇ  تۇارىخى  ① »

ئۇاي  -7يىۇل  -2226ۇ شۇىنۋا  ئۇنىگې سۇىتېتى نەشۇ ىياتىۇ    (قولپىنىپىدىغان دەرىسۇپى  
 .ىەت-221-226ىېسىپىرىۇ ئۇيغۇرقە نەش ىۇ -2

ۇ «ۇەرىىۇۇ  ئۇيغۇۇۇرىيە تۇۇارىخى ھەققىۇۇدە تەتقىقۇۇات »(: يۇۇااۇنىيە)ئۇۇاى  تۇۇاكىىو ② 

 .ىەتپەر-67-21ە نەش ىۇ يىپىۇ خەن ۇق-7125شىنۋا  خەلق نەش ىياتىۇ 
ۇ «ئۇارىق قايۇا   -يۈەن دەدرىدى ى مەشۇ ۇر ئۇيغۇۇر ھەرىىۇ  ئۇالىم    »: خوجا نىياز③ 

 .ىەت-1كۈنى -27ئاينىڭ -1يىپى -7121ۇ «ئاقسۇ ەې ىتى»

ىەش دەدىۇ  دە  »: تى ى ۇەرىى  يۇۇرت تارىخىغۇا ئائۇب ماتې ىيۇالئر    « تارى  21④ »
يىپۇى  -2277شۇىنۋا  خەلۇق نەشۇ ىياتىۇ    ۇ «سو ۇ لىيادۇ جىۇۇ يۈەن سۇاللى ى تۇارىخى 

 .ىەت-172ئايۇ ئۇيغۇرقە نەش ىۇ -72

ىۈيۇۇۈب »ۇ «خۇەۇۇۇى  دىقىتپىۇۇق دىزىرىتۇۇى دەزى ىنىۇۇڭ ئاىىدىسۇۇى   »: يادشۇۇۈي⑤ 
 .جىپد-51ۇ «سۇاللە يازمىپى ى

: جىپۇد؛ ئەنۇگەر ىۇايتۇرۇ خەي ىنىسۇا سۇىدىق     -751ۇ «يۈەن سۇاللىسى تۇارىخى ⑥ »

ئۇۇايۇ -77يىپۇۇى -7117مىپپەتۇۇپەر نەشۇۇ ىياتىۇ   ۇ«شۇۇىنۋالدى ى مىپپەتۇۇپەر تۇۇارىخى  »
 .ىەت-117ئۇيغۇرقە نەش ىۇ 

 .«ئارىق قايانىڭ تەرجى ى الى»جىپدۇ -722ۇ «يۈەن سۇاللىسى تارىخى⑦ »

قىسۇىمۇ  -7ۇ فېۇڭ قۈنۋۇۈن خەنۇ ۇقە تەرجى ىسۇىۇ     «مولغۇل تۇارىخى »: دوسان⑧⑨ 
يىۇل  - 7112ىۇ ۇ شىنۋا  خەلۇق نەشۇ ىيات  «ئۇيغۇرالرنىڭ قىسقىچە تارىخى»ىەت؛ -626



 www.kitaphumar.com                                  كىتاپخۇمار بىلوگى 

~ 255 ~ 
 

 .جىپد-722ۇ «يۈەن سۇاللىسى تارىخى»ىەت؛ -251ىېسىپىرىۇ ئۇيغۇرقە -7ئاي  -5

يۇۈەن سۇاللىسۇىدە ئۇۆت ەن    »: ئاىپى  مۇھەم ەت سۇاي ىمىۇ ئاىۇدۇرىزى  تۇوختى    ⑩
ئۇايۇ ئۇيغۇۇرقە   -1يىپۇى  -7117ۇ شىنۋا  خەلق نەش ىياتىۇ «مەش ۇر ئۇيغۇر شەخسپەر

 .ىەت- 17نەش ىۇ 

ۇ مىپپەتۇپەر نەشۇ ىياتىۇ   (7)ۇ ىى ىنچۇى قىسۇىم   «ئۇيغۇۇر تۇارىخى  » :ليۇ زىرىياد ⑪
 .ىەت-572ئۇيغۇرقە نەش ىۇ 

يىۇل  -7112ۇ شۇىنۋا  خەلۇق نەشۇ ىياتىۇ    «ئۇيغۇرالرنىۇڭ قىسۇقىچە تۇارىخى   » ⑫

 .ىەت-251ىېسىپىرىۇ ئۇيغۇرقەۇ -7ئاي -5
ۇ «ئۇيغۇۇۇر تۇۇارىخى››: جىپۇۇد؛ ليۇۇۇ زىرۇۇىياد-722ۇ «يۇۇۈەن سۇاللىسۇۇى تۇۇارىخى» ⑬

-21ىەتتى ۇۇى -521ۇ مىپپەتۇۇپەر نەشۇۇ ىياتىۇ ئۇيغۇۇۇرقە نەشۇۇ ىۇ  (7)نچۇۇى قىسۇۇىم ىى ى

 .ئى ىھات
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 ۇزلىغىجايتاغ نور ۇچتۇرپانئ

 

 ېكىنت ۇغنىياز يولل خوجا

 (ېنتتىمائارىپ ئىنىستىتوتى دوتس ۇئاقس)

 

 ې ىسىئاقىتا  ي ەرىپىدى ىت ەرق ش ڭناھىيىسىنى ۇقتۇراانئ دىئيىتى ۇئاقس-جايتا 

 ەرھ ەلقى ىۇ  خ ۇيانى ەدى لەردىۇتارىخى  د ۇزى ئ.نامى ڭجايئشقانۇ تاۇنى ەنتىىەجايتا  ك

-ەدەنىۇۇۇ م ۇەنتەرىىۇۇيە ت ۈرلۇۇۈب ت ۇۈسۇۇتىدىۇ ي ەىۇۇ ى پەش ىۇۇاي ى ىنى ت  ۇزلۇۇۇ  يىپۇۇى نور 

 ۈقۇۈن ئ ەلىەنپى ۇى ك دىمئشتۇرۇلدى ۆت ۈزۈشنىئ ئالىيەتپى ىنىاا  ېچى ئ ەنىەتۇكۆلۈلس

 .ېپىنىەنئاتىپىپ ك ەلد ۇزلىغىنور« جاي تا »جاي   ۇى ۇ

 ۇدېىەن①ۇسپى ىۇم ۇرمى ق ۇلتانيىپى س-62 ڭقارىغاندى ۇ ھىۋى يىنى گىيەتپەرەەرى

زى ىنىغۇا   ۇسقىپىپ ئۇ  ۇرۇشئ ەنساھاىى ىىپ ڭمى62 ۈقۈنكىرى ئىسئم دىنى تارقىتى  ئ

جۇادى   ەقەرق گىيەتپەردەرى ەزىى) ② ەرەھا ەشئات ەىۇرخانى ز ۇسقاۇدى ى ئ ۇش. ەلىەنك

ئىسۇئم دىنۇۇى    ەلۇدە ج ېتى پىۇق ق ۇشۇۇ م. قىپغۇۇان ە ج اتتىققۇ  ەنىىۇپ ) ۇئاتىپىۇد  دەا ۇۇ ③

ئاتۇا   ەلىۇ  ى ۇرىدم ۇلتانس– ەركەردىسىس ەرنىڭساھاىىپ ڭمى62 ەلىەنك ۈقۈنتارقىتى  ئ

 ەاۇنە تۇا  ىاۇ ىغۇا د   ۇشۇۇ م  ەسىدىج ۇالرنىڭش. شى ىب ىولغان ەلدەكىرى ج1 قاتارلىق④

ئاتۇا مۇازى ى    ەلى ى ۇلتانس ەمھ « ۇنپۇرۇمئالت» ەنىىپ ۇنىڭش ەى ىستانپىقق ۇقىپىنغان ۇ ى

 .ئاتالغان ەا ۇد

  ەلۇۇپەردەج ې ىپغۇۇانى ېپىۇۇپئ ەد(يىپۇۇئر-7622مىۇۇئدى ) ەدرىد ۆمۈرخۇۇانت ۇۇپۇۇۇ ت

 ۇرۇۇۇن ن ەققىۇدى ۇ ھ ۇيۇلغۇانپىقى ق ەتى ىاىغاجايتا  ئ-ۇشۇم ەسىتى ۇج ڭشى ىب ىولغانئرنى

جايتاۇقۇا   ۇشۇۇ م ەسسۇىدى ج ۇرنىۇڭ ىات ۈمۇۈر ئارسۇىدى قىۇۇ ت   ەلقىخ ۇسئ ەنەي .ىار گىيەتپەررى

 .ىار گىيەت ۇان رىەيدىغد ۇيۇلغانق ەرەەي

 ڭئوۇئنئرنىۇ  ۇرىۇات  ۈيەرسۇ  ەلئ ۆت ەنئۇ  ەدىۇ لەردە قايسۇى د  ەرھ ېيىن ۇى ك ئۇنى دىۇ

ئىنىسى جاھان  دە ۇجايىپى ىورھانىدىۇ خ-7155. قىپىنغان ەاىۇد جايغا ۇشۇم  ەسىتى ۇج

 ەھەرشۇ  ۇارىيكاتتا س ۈستىىەۇ جايتا  ئ ەكىپىپئ ەمچىئىرپ ۇالردىۇئاقس دە ۇقارك ۇجاالرخ

 ۈاىسۇىنى ئى  ۇى ئۇاي تۇا  ت    ەدى ۇارقىنى م ڭمىۇ 6 ۇلۇۇل ى ىپ ۇاقچى خۇانپىق ئۇوردى ق   ۇرۇلقۇ 
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 .سالغان ەمىىىىىەئ ۈزلەشت

 ۇلۇۇۇ ئ ۇىۇ  ەتجايتاۇۇدىۇ ئىلۇۇار  ۆلى ۇاالر ۇدىنىۇۇ  ئ ۇيغۇۇرالر ئ ەت ىاىۇۇدى ىجايتۇا  ئ  ۇسئۇ 

 ەسۇچىب ىى  م ۈستىىەيىپى جاي تا  ئ- 7151ۈقۈنۇئ ۇلۇۇئشئ ېخى ۇجاينى  ت ۇققەددەھم

 ىىۇ ى  ⑤.اىئنپىغۇان  ۇرۇشۇنى ت ەسۇپەل ئ دىمپىۇق دى ۇلۇۇۇئرنى ئ ۆت ەنۇتارىختۇا ئۇ   ېپىرنىس

 ەى ىسىق. ياسالغان ۈملەزە ۇيۇلغانۇئۈستىىەق ەسىتىج ەمنىڭئاد ىئى   ۈستىىەجاي تا  ئ

ى ئاسۇت  ەدرىۇپەر ق ۈملەزەۇ  ۇىۇ  ەرىپىدىۇئوۇ ىپى ى ت ەدرەق ەت ىاىدىيىپى ئ-2272)ىار ۇھازى م

ساىىق ئى امى ۇئىسۇئم   ەسچىتىنىڭجايتا  م) قارى دىمولئ ھاجى  ەھەتئ( ۇزۇلغانكوالل ى

يپى -7125 ڭنى(ۇىىپى پى  زىت ۇستاتىپپى ىغا ئ ئوردۇاارىمۇ ەرەلۇئ ۇقۇرىدىنى ىىپى ى ي

 ڭنى ۇرىات ۈمۈرقىۇ ت ەلىەنك ېپىنىپتىپغا ئ گىيەتپى ىدەرى ەلقخ» : ې ىرىچەىايان قىپپ ى

 .ەنئى    ۇيۇلغانق ۈستىىەتا  ئ ەى سى ۇمۇشۇق

ئۇۇورنى ىول اسۇۇپىقى  ەىۇۇ ەق  ۇنۇۇدىئور  ۇرۇلىۇۇدىغانق ەسۇۇچىبم ۇيىنچەىۇۇ ەقائىۇۇد  دىنىۇۇ 

 ەمنىۇۇڭ ئى  ۇۇى ئاد  ۇىۇۇ  ۆتىۇۇگەرلەرۇجۇۇاي تاۇۇۇدى ى دىنىۇۇ  م   ۈقۇۇۈن ىولغۇۇانپىق ى ئ  ېۇۇ ەبك

غان ياسۇۇۇال ەكىپدەشۇۇۇ ۇرئوقۇۇۇ ەدرەئاققۇۇۇان ۇق ەدرىنۇۇۇىۇق ۇلۇۇۇۇلى ۆت ى ەكچىيۇۇۇ ەسۇۇۇىتىنىج

 ڭقىپىچنىۇ  ۇيۇلغۇانۇ قىپىۇق ق  ەىىۇ دىن  سۇتىغا ئا ەسەتۇجەسەتىى  ج ەئىچىى ۇلۇلۇساندۇ ى

ىىسۇى دىتئشۇقانۇ    دە ۇقىئۇ  ڭقىپىچنىۇ , ې ىۇلۇ  ۇرىدۇۇياسالغان ااقى ىل ت ۇندىۇئالت ېپىس

 ۇتىنىاۇۇ ۇددىئاي ىپ ىغاققۇا خۇۇ  ېخۇۇىت ۈەىپى ىئۇۇ ڭۇتى ىنىۇ  ەت ىۇۇىەنك ۇزۇلۇۇۇلى ەسۇەت ج

 ۇىۇۇ  ۆتىۇۇگەرلەرئاققۇۇان دىنىۇۇ  م  ەسۇۇەتنىج ۈرۈنىەنۇكۇۇ ەمۇۇدەبياتقۇۇان ئاد ۇزۇلسۇۇ ۇزۇنئۇۇ

 ۆزدەكۇ  ەت ەنپى ىنۇى ك ۇلۇۇل ى ېبشۇى   ەنپى ىنىۇشۇۇندىقئ زىتئردىۇ ئى  ۇلۇ ئ ەسەتنىڭج

جۇاي   ەسۇچىتنى م ەمدەقويغان ھ ۇيۇلجايىغا ق ۆزئ دىلقىدەبئا ۇيىنچەى ەدىنى  قائىد ۇتۇلۇت

 «.قارىر قىپىرقان ېپىرنىس( يىپى-7151) ېنىغاتا  ي

  ۇجۇا ئىنىسۇى جاھۇان خ   دە ۇجۇا ىورھانىۇدىۇ خ  ۆكۈمىتىھ ۇاللىسىس ڭيىپى قى-7151

 ۆزىىەئۇۇ ېپىنۇى ئ ۇيغۇۇر ۇئ ۇرۇلىاسۇۇت ۈرىرۇىنى ك ۇرۇشقارشۇۇى تۇ  ۇاللىسۇىىە س ڭقىۇ  ڭالرنىۇ 

 ۇلۇمپى ىغۇا ز ۈرلۇۈب ت  ۇاللىسۇىنىڭ س ڭقى ې قانپى ىد ۇقتۇراانۇ ئ ۆت ەندەيىل ئ1قارىتىپ 

 ۇاللىسۇۇۇىس ڭۇقىۇۇۇ ېىەنۇۇۇدەبد «لىىپتىگىلسۇۇۇا كۆتۈرەل ىسۇۇۇە »ۇ ۇرۇانۇۇۇدىت ەلدىت د دىي

  جىىۇۇدە»ېيۋى غۇۇاى  ۇقى غاخۇۇان ئۇۇاملىپى سۇۇ  ۇقتۇراۇۇانئ  ڭخاننىۇۇ ەنپۇۇۇ اادىرۇۇاھى قىي

 ۇقتۇراۇۇان ۇ ئ ەلىۇۇگىت جىىۇۇدە ⑦ ڭئىپارخانىۇۇ ەدەرتۇۇ ەنۇ يۇۇارلىقى ئ «ەشيۇۇوت   ۆقىتىكۇۇ

 ۇسئۇ  ۈنىكۇ -71 نىۇڭ ئاي-2يىپۇى  -7115.  ئوت اىپتىسغا ئايئنغۇان  ۇلى ىنىڭقوزۇ ېققانئرد

 دىمئشۇۇقاندىۇئۇۇاي دى 1  ۇالى قوزۇۇۇ.   ⑧  ۆتۇۇۈرەەنك  قارشۇۇى قۇۇوزۇىئ ۇلۇمغۇۇاز ې قۇۇانپى ىد

 ۈنىكۇ -75 ڭئاينىۇ -2يىپۇى  -7115 ەھگىلدىىول ىغان ئ ەميارد ېپىدىغانسى ىتتىۇ ك  ېيىۇك

-قىۇ   . ۇرۇلغانئۇارقىپىق قۇانپىق ىاسۇت    ۈسكۇ  ەرىۇى ھ ۈسۇتۈن ئ ەرىپىۇدىۇ ئارمىيىسى ت ڭقى
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 ەلۇىە جۇايئردى ج  ەرقايسۇى ھ ەشۇ ىپپىنىپ ت ۇلۇۇل ى ۇرۇلىىۇ  ەۇ   ەتۇتەدىۇ ي-ەتتەي رمۇالئئاي

ئاساسۇپىق   ۇلى ىنىۇڭ قوزۇ ۇسئ. ىولغان ۇرىانتاشئل ق ۆزىنىقاتناشقانۇئاخى ىدى تاۇدىۇ ئ

 ەرتۇۇپەرقەم دىمىۇۇدىدى ۇال قوزۇۇۇ  ەگى ەسۇۇ ىتۇلئئ ەھ ى ۇۇانمىپپىۇۇ  ق ەھلىۇۇ ىۇىاشچىسۇۇىۇ ر

 ۇ دىۇ ئارت ڭمى72قالغانئردىۇ  ۈلۇلۇئېرىپئ ۇرۇشتاۇئ قېچىپقاققانئر . ىولغان ۇرىانق

. قىپىنغان  ۈرەۈنئارقىپىق ئىپىغا س ۇلىي دىندى ۇزۇم ۈلۈلى ۈركۈمپەرەەت  ۇيغۇرلى ىئ ۇسئ

 .ۇنئشتۇرۇلغانجايپى ىغا ئور ەرقايسىھ ڭئىپىىنى

 ەرمەسۇپى  ە ى ۈزيۇ  ۇال قوزۇۇ   ەسپىدەئۇشۇتى ى ئ»:خۇان  ەنپۇۇ  توۇ ىسىدى ق  قوزۇىئ

 ۇلى ۇى ئاشۇقان ز  ەكۇتىۇ ق ەمەلۇدىرلى مى نىڭ ئ ەرلىۇ  ي ڭئىدىۇىى نى ۇزۇۇال تىىىىرپى  ق

 ۇرۇشۇۇنىڭىاست ۇاللنىقوزۇۇۇ ۇنىىۇۇ ى  قانۇۇدىقئ ىول ىسۇۇ .ەندىۇۇى-«اارتىپغۇۇان ەدەىىدىۇسۇۇ

 ۇاللىسۇىغا س ڭقىۇ  ۈلپەنىەنكىتىرۇىۇتازى ەۇ   ۇزرىلئۇ  ڭتنىۇلىرۇىۇدىقى ى ەۇپۇلم ەتر ەقچەن

 .ەلىەنك ېپىپئ ېسىمى ېغى ئ

 ەەنۇى ى ەسۇ ىتۇلئ ئ  ەرنىۇىاتۇرالرنىكىرىپ ەش ۇرم ۆت ەنتارىختا ئ ەلقىخ  ۇسئ  ۇلاش

 ەنۇۇۇلج)ااكۇۇاررى  قىسۇۇ ىغا  ڭجايتاۇنىۇ   ۈقۇۇۈنئ ۇرۇشتۇۇ ەسۇپەل ئ ەلىۇۇۈقى نۇۇى م ەتۇتە ۇ ي

 تۇا   ۇقىئۇ  ەرىۇپ ۇ ڭنىۇ ( جايتۇاش )جايتۇا  . ەنتى پىۇى  ۆيئۇ  ەخۇاتى    ۈملەزلى ە(  ەرەا ەت

 ەدى قۇۇۇىۇق ۈزەلەۇۇ  ەن ى ىسۇۇى جايتۇۇا  م . ۇرۇۇۇۇانرىسۇۇىنى قات ەدق ڭقى نىۇۇ  ەتۇۇتە ي ۈسۇۇتىىە ئ

  ڭنىۇۇ «ەھ ى ۇۇانپى ىق ەلۇق خ» ەمھ «ۇلۇۇۇۇئرئ» ۆت ەنتارىختۇۇا  ئۇ  ەمۇدە جۇۇاي ھ ۇققەدەھمۇ 

ئىسۇتىىى   ېغىنى ۇس ېتىپياد ئ ەجدىتپى ىنىئ ۆزئ ەلقجاي ىولغاققا ۇخ  ۇيۇلغانق ەسىتىج

 ەرەەي ۇىاي ى ىدى  ى ۇزنور ەنىگىنىەىاي ى ى ئ ەىىىەتت ۇى ۆت ۈزۈلىدىغانيىپى ئ ەرھ  ەنىىپ

.  ەلۇىەن ك ۆت ۇۈزۇل ئ ۇزلىغىجايتا  نور ۇۇۇلۇ دىۇد  ەلۇ جايتا  ىاۇ ىنى قورىد ۇنۇلتواپ

 ەلۇۇقخ  ەرتۈرلۇۇۈبھ. ەلۇۇىەنئاتىپىۇۇپ ك ەلد ۇزلىقىجۇۇاي جايتۇۇا  نۇۇور  ۇىۇۇ ەنىىۇۇپ ۇنىڭشۇۇ

ئۇات  : ىيەتپى ىاائۇال  ەنتەرىىۇيە ۇت ۇيۇنپى ىىقچىپىق ئۇقى  ەۇ ەن ەلۇئ ەش ەلم: ەنىەتپى ىس

 ېپىرۇۇۇى ق ۇيۇۇۇنىۇ ۇسۇۇى ى  ئ  دىزلىۇۇق تۇۇۇول ۇ دىر ەدەەنۇئۇۇوۇئ  تۇۇارتى  ۇ ق   ەيىىسۇۇى ى

 ۇقۇشۇۇتۇرۇشۇقوشۇۇقار س ۇقۇشۇۇتۇرۇشۇس ۇرۇشۇتوخۇئىرۇۇىب تاالشۇۇت  ۇقۇۇۇشۇئ ۈلەلىەۇەۇۇ

 ەرھ.... ەتپەراائۇالىي  ەنىەتئىچى س ەلقاتارلىق ئ ۈە ى تولۇي دىس ىتلولۇتى تابۇ دىلىلول

. ېپىۇۇنىەنك ۆت ۈزۈلۇۈل ئ ەت ىاىۇدى ئ ەاۇتە نىۇدىۇ ىاشۇئل ئى  ۇى ھ   ۈك-27 ڭئاينىۇ -6يىپۇى  

ماھۇارىتى    ەنىەتسۇ  ۈرلۈبۇت ەدەندىزالرق  پىغانمى ەقچەجايئردىۇ توائنغان ن ەرقايسىھ

- ەرودىىس ۇەددىالرم ۇدىزالردىر ۇۆرسەت ۇقىپەرك ەتكارىم ۇەۇ ىچىپەرن ەلئ ۇۇندىغۇقىئرئور

سۇادىلى ى   دىنۇا  ەۇۇ ە قاتناشقانۇتوائشۇقان ۇن  ەلقغان خۈمەن ى پىت ۇلۇلى  ۆرەرمەنپەرۇ كلەر

- ئىۋۇ ى قىپىنىۇد   ەكىپدەش ۇسالغۇسى ت– ەكپى ىسى ق  ەتپەراائالىي ۈرلۈبۇ ت ۇرۇانت ل ىليا

 ەلنىۇڭ ئ ەيۇدىغانۇئېچىگېتىپىەنۇ شۇاتپىقىنىۇماھارىتىنى ئىپادىپ  ۆزئۇ  ەلۇق ىۇارلىق خ  ۇىغۇان 



 www.kitaphumar.com                                  كىتاپخۇمار بىلوگى 

~ 259 ~ 
 

 ۇزلۇۇۇۇ يناسۇۇۇى جۇۇۇاي تۇۇۇا  نور ەۇ شۇۇۇاتپىق س ەكتىۇۇۇگىم ەنتەرىىۇۇۇيەۇت ەكتىۇۇۇگىم ەنىەتسۇۇۇ

 ەنتىۇۇدەجايتۇۇا  ك ې ىسۇۇىئاقىتۇۇا  ي ەنۇۇاھىي ۇقتۇراۇۇانئ ۇزلىغىجايتۇۇا  نۇۇور . ۇراائالىيىتىۇۇد

 دىئىۇۇۇنقىئ ەدىنۇۇۇيەتم. ەلۇۇۇىەنك ۆت ۈزۈلۇۇۇۈليىپۇۇۇى ئ ەرتارتىۇۇۇپ ھ ەجۇۇۇدىتپى ى ى دىۇئ

ئىسۇۇئھات   تاشۇۇپىپ قالغۇۇانۇ   ەتپەرائۇۇالىي ا ۇنۇۇدى  ى( يىپۇۇئر -7111-7111)ەزەىپپىۇۇ دە م

 ۇقتۇراۇۇۇانيىپپى ىۇۇدىۇ ىاشۇۇئل ئ  -22 ەسۇۇى نىڭ ئ-22ۈرۈىت ىسۇۇىدە ت نىڭ ىگىتىرۇۇن ئىچى

 ۇىۇ  ې ىپۇدىغان ى ېپىۇپ ئ ۇيچەىۇ  ەنۇاھىي  ەنۇىىۇپ  ەش ىپپىرۇى ت ۈلۇۈل ى ۈلۈلك ەسىنىڭناھىي

 ەردىن ۇەلقاتارلىق قوشۇنا نۇاھىي   ۇنسۇئ ۇۇئادىتۇكەلپىۇئاقس ې ىيىپك ۈلى ىك ەتنىڭاائالىي

 دىقىتتۇۇا ەينىقاتناشۇۇقانۇئ ەت ەاائۇۇالي ۇكىپىۇۇپ ىۇ  ەتچىپەرتاماشۇۇىلىنئر تىۋۇۇار دەكومانۇدىئر  

 ە ك دىسۇۇتىپپى ى ئاخلۇۇارىت   ۇۇىسۇۇىنىد-دى  ەتنىۇۇڭ اائالىي ۆلەمپىۇۇ ك ە ىىۇۇ  ك  ۇنۇۇدى ى

 ۇرۇزلىغىنىجايتۇۇۇا  نۇۇۇ  ەخسۇۇۇۇھم.ۇنۇشۇۇۇتۇرۇانت لغاشۇۇۇىنۋا ۈتۇۇۇۈنقىپىۇۇۇپ ا ەشۇۇۇگىقت

 ەري ەردىۇتپەنقايسى ك ەرھ ې ىسىئاقتا  ي دە ەناھىي ۈقۈنۇرىسئش ئ ۇنئور ۆت ۈزدىغانئ

 ڭئارقىپىق جايتاۇنىۇ  ەكپىىى ى  ش ۈرۈلس ەنىتپەرەەك ەنتپەردىۇك ەرنىي ۇئاجى تىپ  ى

 ۇكىپۇدىغان ىۇ   ۇمۇ 712 ۆلى ىكۇ  ەري ۇمىھازى لىغان ئوم ەيدىنم ەل ىك ەخسۇھشى الىغا م

 ەرلۇ دە  ەر شۇۇ ۇلۇۇۇلقورشۇۇالغان ى ەنم ىىۇۇپموق ۇۇا تۇۇا ەى لى تى ۇۇىمىتىۇۇ  ئىى 2.2 ۇنئۇۇور

 ەراۇۇائورمۇۇان ى-ىۇۇا  ۇيەريىپۇۇى ىۇۇ-2222ىىۇۇ ى  . ۇيۇلغۇۇانق ەدىزىد ەلپى ۇۇتەك ېتىۇۇ م5 ەرەاۇتە ت

 دەزىيتۇى جۇاي ىول اسۇپىق    ۆت ۈزدىغانغۇا ئ ۇزلىغىىى ىپىپۇجايتا  نور ۆدىىەھ ۇقىئرۇاقىپغ

 ەراىۇۇۇۇدىۇ ت ەلقى ىۇۇۇۇ  زىمۇۇۇۇانئردىۇ ىىۇۇۇۇ ى خ  ۇزى قىپىۇۇۇۇپۇئ  ۇندى شۇۇۇۇ .ەكىپپەنىەنشۇۇۇۇ

  ەنىىتىسۇ  ەلۇق خ دە ەرىىۇيە ت-ەنت ۇندى ب ىۇزلىغىدەجايتا  نور ەنكىپىنى دىمئشتۇرۇلۇلدى

قاتۇۇارلىق .... ىول اسۇۇپىق قۇۇولئش ىول اسۇۇپىق   ۇنئۇۇور ەتۇكاتتۇۇا اائۇۇالىي  ەشۇۇتۈرۈلىەنىى ل

 .توختال قالغان ەدەىىدىۇس

 

 :ئىزاھاتالر 

 

 ۇلۇۇۇلۇى ەدەىازى ۇۇۇا ت ۇ ۇمرۇ ت ەسۇۇىنىڭناھىي ۇنسۇۇۇھازى ئ–قىۇۇ مى  ئاتۇا   ۇلتانسۇ  ①

 ەسۇىىە ناھىي ۇئونسۇ  ۇقتۇراانۇدىۇ شى الىدى ى جۇايئر ئ   ەرياسىنىڭيىپى  توشقان د-7111

 .ۇقىپىپ  يانىد ۇئاد ې ىپۇى ەلد ەرياتقان ي ۇلۇۇئرجاينى ئ ۇى ەنۇكىرىپەرئاي ىپ ىى ىپى

قىپىۇۇدىغان   ېتىقۇۇاتدىنىغۇۇا ئ  ەشقارىغانۇۇدى ۇ ئۇۇات  گىيەتپەرەەرىۇۇ  -ەشئۇۇات ەملۇۇۇرز ②

 ۇرۇشئۇۇ    ېپىۇۇپزى ىنىغۇۇا ك  ۇستارتىۇۇپۇئ ەشۇۇ ەرل ەمەرقەنتتىۇۇسۇۇ  ۇلۇۇۇلى ەردىۇكىرۇۇىپ

 .ۆزلىنىدۇقىپغانپىقى  س

 ەلۇۇمۇ قىپىۇدىغانپىقى م  ېتىقۇات دىنىغۇا ئ  ۇددىۇى ۇلۇلاادىراھى ى ۇسئ -جادى ەقەرق ③
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 ېغۇى تجۇادى   ەقەرق  ەرجايئشقان تۇاۇنى كىرۇىپ   ەرىپىىەت ەنۇىىى ج ەرىى ۇ ۇقتۇرااننىڭئ

  ەققىۇدە ھ ەھەرتىپسى پىق ش  ۇسايپىق ۇى ۈزقورشالغان ۇت ەنتاۇئر ىىپ ۇۇئەت ىاىئاتايد ەلد

 .ساقئن اقتا گىيەتپەررى ۇنۇۇرن ەئىچىد ەلىقخ

 .ەرەاتارىت ەلىپىپى ۇئوس ان خ ۇلۇلئافغانىستانپىق ى  -ئاتا ەل ى ۇرىتم  ۇلتانس ④

 ۆتتۇۇ  ۈنپەردەكۇۇ  ۇقۇۇۇ  ئ دىھۇۇا  ەرۇىۇلۇۇۇلي ۈزلە تۇۇ   ەت ىاۇۇى تۇۇوت ئ  ڭتاۇنىۇۇ  جۇۇاي⑤

ۇىاشۇقا   ۇالتتىى ۆرەىپىك ۇقۇ ناھايىتى ئ( ېتى كپوم62-72) ەرسىپەرنىن ەم ەھ ەت ىاتى ىئ

تارقۇۇۇۇۇاتقىپى  ەدەرخ دەتۇۇۇۇۇااقىپى  ەدەرخ ەلىىپى ىۇۇۇۇۇدىۇى ەاەتۇئ ۇنجۇۇۇۇۇايئردى ى ىاسۇۇۇۇۇق 

ۇپى ى ۇ جۇادى تۇا   ەقەرتا  ۇجانلۇاز ئاتۇا تۇاۇپى ىۇ ق    ەلدەتا ۇى ۆلچەرتا ۇم ۇسئ ەنىي.ۇالتتىى

 ۇقۇرئ ۇنئردىۇۇىاسق ۇرۇشئىرئر ۇئ ەرخىلھ ۈستىدى ىتاۇئر ئ ۇى دەقوقا تاۇپى ى  ۈمۇرت

 ەرنۇى ل( ۈنۇدۈزى ك)ۈتەبۇ تۇ (يۇانغى -ئۇوت  ەقپىىۇى ك)يانغىۇ  ۈقۈنئ(ىى ى  ەلىەى) ې ى ى

 ۇرسۇىغا ئوتت ەرنىۇڭ ي ۈزلە ندىقئ تۇ ۇشۇ . ۇالتتىىۇ  ەرەىپۇى ى ەلۇىە ى ۇالتتىۇى ۆرەىپىك ۇقۇ ئ

 ەرنىكىرۇۇىپ   ەھەردەبشۇۇ ۈزەلۇسۇۇى لىقە ۇلى ۇۇۇقارىغانۇۇدى ت ەتۇۇ ىاتىۇتۇۇا   ئ ۇجايئشۇقان ىۇۇ 

 .ەتتىىى  ۇيغۇسىتارتى  ت ۆزىىەئ

.  ۇۇۇلغۇان ت ۇقتۇا يىپۇى ئ -7161 ۇئۇ  ۇلۇلقى ى ى ۇجانىڭخ ېپىئ ۇقپۇ ئ  ئىپارخان⑥

. قىپىنغۇۇان ەرىەنىۇۇبئااى ىپىۇۇپ ناز ېپىغۇۇائ  ەرىپىۇۇدىۇت لغۇۇارالرجو ۇجۇۇاخ ېپۇۇىئ  ېۇۇيىۇك

 ەا ۇۇۇد ۇجۇۇاخۇۇان خ) ۇجۇۇاجاھۇۇان خ ەدرىسۇۇىن ڭنىۇۇ ۇجۇۇايىپۇۇى ئااپۇۇا  خ-7152ەخ ىۇۇنەنت

ئۇوۇپى    ڭنىۇ   ۇجۇا ئااپا  خ  ەسپىدەئ ۇجاخ ھانجا.   ئىپارخان تويئشقان ەنىىپ(ۇئاتىپىد

 ۇسۇتەقىپپىق م ەشقەردەيىپى ق-7122    ۇجاخ ەھ ەتئ   ۇلۇلۇىالىسى ى ڭنى ۇجاخ ەھ ەتئ

 . قىپىنغان ەرىەنبئىپىغا ئااى ىنىپ ناز ەرىپىدىۇت لغارالرجاكارلىغاندى ۇجو

الر  (ۇجۇا خۇان خ )ۇجائىنىسى جاھان خ دە ۇجاىورھانىدىۇ خ– ۇجاالركىچى  خ–  قو

 ۇنىنىۇ ئىپۇۇى رىيۇۇ ۇرۇلىاسۇۇت لىنىتۇۇواىئ ۇرسۇۇىنائام لغۇۇاجو ۇاللىسۇۇىس ڭيىپۇۇى قىۇۇ-7155

 ۇمۇانۋ -ڭام ۇا قىۇ  ئ ۇتۇلغانۇق ۇرۇشىدىۇىاشق لغارالرنىڭجو ۇالرۇئ ېيىۇك ەلپىىەندىۇئىى

 ۇجۇۇا ىورھانىۇۇدىۇ خ. ۇتۇلغۇۇاناىئنىغۇۇا ت  ەلۇۇپەشرتىنى ئىىۇيۇۇ ۇيغۇۇۇر ئ ەنۇۇۇىى ج ڭالرنىۇۇ

ئىنىسۇىنى  . لۇدۇرۇلغان ما ەشۇ ە ئىىىپ ۇنىنىرىيۇ  ۇيغۇرئ ەنۇىى ج ەرىاشچىپىقىدى ى  كىرىپ

 ەننۇام ىىۇپ   ېۇىەن د ۇرىدۇئىرۇپى ىنى ىاشۇق   ۇيغۇرالرنىڭئىپىدى ئ( ۇجاخان خ) ۇجاجاھان خ

 ەلئىىىۇۇپ ۇنىنىرىيۇۇ ۇيغۇۇۇرىى  ئەنۇۇۇج ۇجۇۇاىورھانىۇۇدىۇ خ.  ېپىنغۇۇانق ۇتۇۇۇلا تتورۇاقپىققۇۇ

 ەرقايسۇى ۇ ھ ېپىۇپ ك ېچىۇپ ق ۇقارۇۇا ئىپىدىۇ ك  ۇجاۇ ئىنىسى جاھان خ ېيىۇىولغاندىۇ ك

جايتا   ۇسۇ ئ ۇرۇلنى ق «ۆلىتىد ۇرخانىات» ۇقاردىتوائل  ۇك ەش ەرل ڭمى722جايئردىۇ 

تۇارىخچى مۇولئ    ۇقپۇۇ  ئ) ۈزلىىەنتۇ  ۈسۇتىنى تۇا  ئ  ۇلۇۇل سۇال اقچى ى  ەسۇى  ئوردى ق ۈستىىەئ

قوليازمىسۇىغا   ەسۇەرنىڭ نۇامپىق ئ  «ې شاتئ ەجەرەئىلش»يازۇان : ۇرىئويت ۇنئىل ىھىم ئاخ
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 ۇرۇلىاسۇت  ەشۇ ەرلى ى ل ڭقىۇ -ۇمۇانۋ  ۆلناھۇايىتى كۇ   ېيىۇيىپدىۇ ك ۆتت ەم ائ( .   قارى

 ۇئاقسۇۇ ەلۇۇىەنۇك ۇۇائاقسۇۇتاشۇۇئل ۇ ۇقۇۇارنىۇك ېپىرۇۇىپئ ەھ ىدەشۇۇ ۇقۇۇاك ۇالرۇ ئۇۇ ەلۇۇىەنك

( ېپىنغۇۇانئ ۇزۇلىۇۇ ەلد ەگى ۇجەھى تۇۇارىخى مات ى يۇۇالئردى خۇۇ  ەزى)ەگى ۇجۇۇاھۇۇاكى ى خ

. گىلغۇۇانتاقى ەردىزىسۇىنى د ەھەرۇ شۇ  ۆزەۇۈرۈل ئ ې ئۇۇويئلۇت ەلد ەلۇدى ك ې ىپىۇپ ي ۇالرنىئۇ 

ۇ  ېپىرۇىپ ئ ەنىىپ ەش ەرلى ىل ڭقى ەكەنپەردەۇي ەشقەرۇق ۇسۇئ دىدىسى ەرياتوشقان د ۇالرئ

 ەدەخرانى ۈنىك-22 ڭئاينى-1يىپى -7151ىارۇاندى ۇ  ەدەخرانغائافغانىستان دىئى ىسى ى ى

ۇ  ېپىنغۇان ئ ەسۇى  ۇ ئىپارخۇان ئ  ۆلتۇۈرۈلىەن قىپىۇپ ئ  ەھىپ ەرىپىۇشاھ ت ۇلتانئاقساقىپى س

 ۇرسۇوۇات يوقتۇ   ۇ ئۇارت  ۇنۇدىۇ خۇان ئالىپى ىغۇا ى   ۇدىھاالەەپەرئاىۇد  ەگۇى ەئىدس ۇلۇ ئاقس

قاۇۇۇدى ئىپارخۇۇان  ىۇۇۇ. يۇۇاالل ئااى ىپغۇۇان ېۇۇيۋى ىەيىپۇۇى ى-7112ىپارخۇۇان ۇ ئ ەندىيىرۇۇى 

اادىرۇاھ   ۇنئشۇتۇرۇانۇ ئىپارخاننى ئارقۇا ھويپىغۇا ئور   ەنپۇ قىي. ياشپىق قوكان ئىدى21

 ۆت ەنسۇى ى ئ دىقىۇب تى ىرۇقان ۇ   ۆندۈرۈش ەئىپارخاننى ك ەنىارلىق ئامالئر ىىپ ەنپۇ قىي

ىاۇچۇۇا  ۇنىدى ىاوسۇۇ ۇيغۇۇۇرئ ۇنغۇۇائور ۇرۇشۇۇپۇ ت ۇئۇۇ ېيۋى ۇۇدەۇى ەلد ۇقالىۇۇد ۆنۇۇۈلك ۇمۇۇۇئ

 ۇيغۇۇر ئااارۇۇانۇ ئ  ۆقۈرۈلك ېيۋى ىەى ۇيغۇرالرنىئ لدىۇۇشىنۋا ۇرۇانسالد ەسى ۇھويئۇق

 ۇرتىئىپارخۇۇان يۇۇ ۆت ەنسى ىسۇى ئ دىقىۇۇب  ەم ۇا ۇ  ئ ۇي ىغۇۇانى ې ىرۇ ە ى ېىتۇۇپتامۇاقپى ىنى ئ 

 گىسىۇمى ۈمۈشتىۇۇياا ىقى ك ۇۈمۈردىتىنى ت ۇرتۇمدىي ېنىڭم ۇئ»ۇ  ېغىنغانس ۇقتۇرااننىئ

  «ېغىندىمسۇۇ ەلقى نۇۇىخ– ۇرتۇيۇۇ ېغىندىمسۇۇ ەرەخنۇۇىد ۇىۇۇار ۇشۇۇ  دەرەخىولغۇۇان  ۇنۇۇدىۇئالت

خۇان ىاۇچىسۇىغا    ەرەخخىۇل د  ۇخان ىۇ  ەنپۇ قىي ۇققانئ ۇنىئارقىپىق ى ەرجى انت. ېىەند

 ەليۇۇوت  ەجىىۇۇد ېيۋى غۇۇاى ۇقى غاخۇۇان ئۇۇاملىپى سۇۇ  ۇقتۇراۇۇانئ» قۇۇارىل  ەلد ەناليىقۇۇ 

 .قىقارۇان ۇي ىغىنىى« ئااى ى  

-71 ڭئاينىۇ -2يىپۇى  -7115.  ۆتۇۈرۈلىەن ك «ېغىپىغۇى ي ەجىىد ۇقتائ» ەنىىپ ىۇنىڭ

ىول ىغۇان   ەميۇارد  ېپىۇدىغان سۇى ىتتىۇ ك   ېۇيىۇ ك دىمئشۇقاندىۇ ئۇاي دى  1 ۇلۇلقوزۇ  ۈنىك

قۇۇۇانپىق  ەرىپىۇۇۇدىۇئارمىيىسۇۇۇى ت ڭقىۇۇۇ ۈنىكۇۇۇ-75 ڭئاينىۇۇۇ-2يىپۇۇۇى -7115  ەھگىلۇۇۇدىئ

 ەھ ى ۇۇانمىپپىۇۇ  ق ەھلىۇۇ ىۇر شچىسۇۇىۇئاساسۇۇپىق ىا ۇلى ىنىۇۇڭقوزۇ ۇسئۇۇ. نۇرۇلغاىاسۇۇت

-ەتۇۇتەي ۇئايۇۇالئرم-قىۇۇ  . ىولغۇۇان ۇرىۇۇانق ەرتۇۇپەرقەم دىمىۇۇدىدى  قۇۇوزۇىئ  ەگى ەسۇۇ ىتۇلئئ

قاتناشۇقانۇئاخى ىدى   ەلۇىە جايئردى ج ەرقايسىھ ەش ىپپىنىپت ۇلۇلى ۇرۇلىى  ە ەتتەدىۇي

 ۈلۇلۇئ ۇرۇشتائ ۇچىپېقاققانئر ق. ىولغان ۇرىانتاۇدىۇ تاشئل ق ۆزىنىۇ ئ ېپەل ەيك ە ت

 دىندى ۇزمۇ  ۇۈلۈلى ۈركۈمپەرەەت  ۇيغۇرلى ىئ ۇسئ ۇ دىۇ ئارت ڭمى72قالغانئردىۇ  ئېرىپ

جايپى ىغۇۇۇۇا  ەرقايسۇۇۇۇىھ ڭئىپىنىنىۇۇۇۇ. قىپىنغۇۇۇۇان ۈرەۈنئۇۇۇۇارقىپىق ئىپىغۇۇۇۇا سۇۇۇۇ   ۇلىيۇۇۇۇ

 .ۇنئشتۇرۇلغانئور

يىپۇى  -7115ئىپارخان  قاتتىق ئازىاپىنىپ ۇيىغۇئل ۇ  ۇققانئ ەھگىلنىئ ئېچىنىرپىق ۇى
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 ېۇ ى ي ۆدرۈبيۇاك  ۇسھازى  ئۇ  ەدرىسىق ۇلنىڭە ۇردىئاكىسى ت. ۈلىگىلغانئ ېسىپىپئ  ەد ۈزك

 ۇيىۇدى ى ېغى ىئى امپى ى غا قاتنايدىغان يول ئ ۇلىنىڭقاتناش ي  قو ۇئاقس-ۇسئ ۇەنىبك-1

 . ەل ەكتەئاتىپىپ ك ەلەوملى ى د ەدرەق ڭىن ۇ ە ۇردىت ەرىپىدىۇت ىرىپەرك  ۇلۇلۇىار ى

 
  
 
 


