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 ئۇيغۇرالر شهرقته ۋە غهربته

 غهيرەتجان ئوسمان

  ـ يىل2002شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى 

  

 نهشرىياتتىن

  

 كــۈنى قهشــقهر شــهھىرىنىڭ يــۇقىرىقى -25 ئاينىــڭ -6 يىلــى -1958غهيرەتچــان ئوســمان 
ئــۆز يېزىــسىدا باشــالنغان ۋە ئوتتــۇرا . قـازئېرىق كهنتىــدە ئوقۇتقــۇچى ئائىلىــسىدە تۇغۇلغـان  

 يىللىـرى يېزىغـا چۈشـۈپ دېهقـانچىلىق ئهمگىكىـگه           1977-1975رنى تامـامالپ،    مهكتهپله
 يىلىغىـــچه شـــىنجاڭ ئۇنىۋېرســـىتېتى ئهدەبىيـــات -1983 يىلىـــدىن -1978. قاتناشـــقان

ئوقۇشـنى تاماملىغانـدىن بۇيـان     . ئهدەبىيات كهسـپىدە ئوقۇغـان    -فاكۇلتېتىنىڭ ئۇيغۇر تىل  
ــۇغۇ    ــلهن شـ ــق بىـ ــدا ئوقۇتقۇچىلىـ ــۆز فاكۇلتېتىـ ــدۇئـ ــى -1994. للىنىپ كېلىۋاتىـ  يىلـ

ئۇ ھـازىر ئۇيغـۇر كالسـسىك ئهدەبىيـاتى ساھهسـى بـويىچه           . دوتسېنتلىق ئۇنۋانىغا ئېرىشتى  
 .ماگىستىر ئاسپىرانت يېتهكچى ئوقۇتقۇچىسى

ــالىي مهكــتهپ تىــل «غهيرەتچــان ئوســمان  ئۇيغــۇر ئهدەبىيــات «، »ئهدەبىيــات ئاساســلىرى-ئ
، »جۇڭگودىكى دىن ۋە ئهپـسانلىرى قامۇسـى      «ىكلهرنى ۋە   قاتارلىق دەرسل ) خهنزۇچه(» تارىخى

جۇڭگو تارىخىدىكى ئاز سانلىق مىللهتـلهر      «،  »غهربىي يۇرت ئهدەبىياتى ماقالىلهر توپلىمى    «
جۇڭگـــو «، »غهربىـــي يـــۇرت ئهدەبىيـــات ماقـــالىلهر تـــوپلىمى «، »قهھرىمـــانلىرى قامۇســـى

ــس    ــانلىرى شهجهرى ــلهر قهھرىم ــاز ســانلىق مىللهت ــابالرنى  » ىتارىخىــدىكى ئ ــارلىق كىت قات
نـاملىق كىتـابى ش     » ئۇيغۇر كالسسىك ئهدەبىياتى تـارىخى    «ئۇ تۈزگهن   . تۈزۈشكه قاتناشقان 

ئۇ ئا ر ئالىي مائارىـپ بـويىچه ئۆزلۈكىـدىن ئۆگهنگۈچىلهرنىـڭ دەرسـلىكى سـۈپىتىدە نهشـر                  
ناملىق » ئۇيغۇرالرنىڭ قهدىمكى ئهدەبىياتى ھهققىدە تهتقىقات    «ئۇنىڭدىن باشقا   . قىلىنغان
نـاملىق كىتـابى نهشـر      » تارىخىي شهخسلهر -ئۇيغۇر خهلق رىۋايهتلىرى  «،  )خهنزۇچه(كىتابى  

 . قىلىنغان

ــۈچ قېتىملىــق ئىلمىــي مۇھــاكىمه     ــارالىق ئ ــۇ مهملىكهتلىــك بهش قېتىملىــق، خهلقئ ئ
 يىلـى كـۈزدە يـاپونىيه فۇكۇئوكـا         -1998جۈملىـدىن   . يىغىنىغا قاتنىشىپ ماقـاله ئوقۇغـان     
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ۇنىۋېرىستېتىنىڭ تهكلىپىگه بىنائهن ياپونىيىگه بېرىپ ئىلمىي ماقاله ئوقۇغان        مائارىپ ئ 
 .ۋە زىيارەتته بولغان

ــشلىرى  ــى ئىزدىنىـ ــڭ ئىلمـ ــېالن  -1980غهيرەتجاننىـ ــاتالردا ئـ ــالپ مهتبۇئـ ــدىن باشـ  يىلىـ
 100ھـازىرغىچه ئۇنىـڭ ئۇيغـۇرچه، خهنـزۇچه ۋە چهت ئهل تىللىرىـدا             . قىلىنىشقا باشـلىغان  

 . رتۇق ماقالىسى ئېالن قىلىنىپ جامائهت بىلهن يۈز كۆرۈشكهنپارچىدىن ئا

ــهرق  ــۇرالر ش ــى ۋە    -ئۇيغ ــسىدا دۆلهت ئىچ ــسى توغرى ــيهت ئاالقى ــان مهدەنى ــلهن بولغ غهرب بى
سىرتىدىكى ئالىمالر بهلگىلىك دەرىجىـدە ئىزدىنىـشلهر ئېلىـپ بارغـان بولـسىمۇ، لـېكىن               

نى بىـــر پۈتـــۈن چۈشـــهنچىگه ئىـــگه ئـــۇالر يهكـــكه ۋە پـــارچه ھـــالهتته بولغاچقـــا، كىـــشىلهر
 . قىاللمىغانىدى

ئاپتور بۇ كىتابىدا بۇ باش تېمىنى ئوخشىمىغان ئۇسـۇل ۋە شـهكىل ئـارقىلىق بىـرقهدەر ۋە                 
غهرب بىـلهن بولغـان ئاالقىـسى ۋە ئوتتـۇرا ئاسـىيا            -ئهتراپلىق يورۇتۇپ، ئۇيغۇرالرنىـڭ شـهرق     

ــته قوشــقان تۆھپىــسىنى خــېلى   ــارىتىش جهھهت ــدا مهدەنىيىتىنــى ي ال سىــستېمىلىق ھال
 .مۇھاكىمىگه قويغان

  

  

  

  

  

  

  

  

 بىرىنچى بۆلۈم
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غهرب مهدەنىــيهت -دىنىــي چۈشــهنچىلهر ۋە ئهدەبىــي ئهســهرلهردە ئهكــس ئهتتــۈرۈلگهن شــهرق 
 ئاالقىسى

  

  

 دى، تۇران ئاتالغۇسى ۋە شهرق ـ غهرب مهدەنىيهت ئاالقىسى. 1

  

 مهسىلىنىڭ قويۇلۇشى) 1

بۇ، . دېگهن ئاتالغۇ بار» تۇران« تۈركىي تىللىق مىللهتلهرنىڭ ھۆججهتلىرىدە ئۇيغۇر ۋە باشقا
ــارىخ     ــۇرا ئاســىيا ت ــچه ھــۆججهتلهردە، جۈملىــدىن ئوتت ــاجىكچه ۋە ئهرەب ــۆز نۆۋىتىــدە يهنه ت -ئ

 .جۇغراپىيىسىدە دائىم كۆزگه چېلىقىدۇ

مۇ ] 2[رگان  ، ئامېرىكىلىق مهشهۇر ئالىم مو    ]1[ئېنگېلس. پرولېتارىيات داھىيلىرىدىن ف  
 .بۇ ئاتالغۇنى تىلغا ئالغان

  

 ئاتالغۇنىڭ مهزمۇن خاراكتېرى) 2

ئېنگـېلىس  . ف. تۇران ئاتالغۇسى تارىختىن بۇيان ئىككى خىل مهزمۇنغا ئىگه بولۇپ كهلـدى         
 خهلقـلهر     ئاتالغۇسـىنى » تـۇرانىيالر «ئاتالغۇسىنى جۇغراپىيىلىك نـام سـۈپىتىدە،       » تۇران«
ــامى   — ــۈمى نـــ ــسان تۈركـــ ــشلهتكهن  ئىنـــ ــۈپىتىدە ئىـــ ــۇغهت ۋە  «]. 3[ســـ ــۈك لـــ بۈيـــ

 تـۈركىي تىللىـق خهلقلهرنىـڭ ئوتتـۇرا ئاسـىيادىكى ئهڭ            —تـۇران   « «دە»ئېنسىكلوپېدىيه
ــامى     ــڭ بهرگهن نـ ــى ئىرانلىقالرنىـ ــا قهدىمكـ ــى يۇرتلىرىغـ ــسا،  ] 4[قهدىمكـ ــيىلگهن بولـ دېـ

ــك« ــله   » قۇتادغۇبىلىـ ــام بىـ ــۇنداق نـ ــهرنى مۇشـ ــۇ ئهسـ ــسىدە بـ ــتانىنىڭ مۇقهددىمىـ ن داسـ
ــۇرانلىقالر« ــدىغانلىقى ئهســكهرتىلگهن »ت ــۇ  ]5[نىــڭ ئاتاي ، يهنه يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ ب

 ئوتتۇرا ئاسىيادىكى تۈركىي تىللىق     —تۇران  «ئهسىرىنى خهنزۇچه تهرجىمه قىلغۇچىالرمۇ     
خهلقلهر ياشايدىغان يۇرتالرنىڭ قهدىمكى نامى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ يـاكى تـۈركىي تىللىـق          

 .، دەپ ئىزاھات بېرىشكهن]6[» ۇخهلقلهرنى كۆرسىتىد
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بابىنىـڭ  » رۇستهم ۋە سوھراپ«نىڭ »شاھنامه«يىلى – 1984شاڭخهي تهرجىمه نهشرىياتى   
سۆزىنى تهرجىمـان مۇنـداق     » تۇرپان«تهرجىمىسىنى نهشر قىلغاندا فىردەۋسى تىلغا ئالغان       

بـۇ  . ئىـدى  ئهسـلىي ئوتتـۇرا ئاسـىيادىن ئىبـارەت كهڭ تېررىتـورىيه             —تۇران  «: ئىزاھلىغان
يهرگه ئىران قهبىلىلىرى جايالشقان، كېيىنچه بۇ يۇرتنى تۈركىي مىللهتلهر ئىگىلىـگهن ۋە      

لهر دېــگهن ›تــۈرك‹ بىــلهن ›تــۇرانالر‹دە فىردەۋســى ›شــاھنامه‹. غــا ئــۆزگهرتكهن›تۈركىــستان‹
 .»ئىككى سۆزنى ئوخشاش مهنىدە قولالنغان

يېقىنقى ۋە ھازىرقى ئىلىـم ساھهسـى       «: ئالىم لى يوڭ بىرقهدەر كونكرېت پىكىر يۈرگۈزۈپ      
 ئىبارىسىنى ئۇيغۇرالرغا مهنـسۇپ بولغـان تـۈركىي تىلـالر ئائىلىـسى، ھهتتـا پۈتكـۈل                 ›تۇران‹

ئالتاي تىللىرى سىستېمىسىدىكى ئىنسانالر تۈركۈمىنىڭ ئومۇمىي نامى سۈپىتىدە قـاراپ          
ېـتىمالپ پۈتـۈن    ئـۆز تارىخىنىـڭ مهلـۇم باسـقۇچلىرىدا نهچـچه ق          «، دەپ يېزىپ،    ]7[» كهلدى

مىللهتنىــڭ قهلــب ساداســىنى ياڭرىتىــپ قوراللىــق، ھهيۋەتلىــك ۋە شــانلىق كـــۈرەش        
دېگهن شهكىلدە تارىخقا ياندىشىپ، ئۆز     » ]8[مۇساپىلىرىنى بېشىدىن كهچۈرگهن تۇرانلىقالر   

 .پىكرىنى يهنىمۇ ئىلگىرىلىگهن ھالدا قاراتمىلىققا ئىگه قىلغان

يىـپهك  «تتۇرا ئاسىيادا ئهڭ تهسىرلىك رول ئوينـاپ    چىڭگىزخان ئىستېالسىدىن كېيىن ئو   
يىپهك يولىـدا تۇغۇلغـان بىرىنچـى قاتـاردىكى     «ۋە » يولىدىكى بىرىنچى قاتاردىكى قهھرىمان  

بىـز كىـم    «ئۆز ئۈگۈتلىرىـدە    ) 1405—1333(، دەپ شۆھرەت قازانغان ئهمىر تۆمۈر       ]9[» شاھ
ــۇران، بىــز كىــم  — ى ۋە ئهڭ ئۇلــۇغى بولغــان  مىللهتلهرنىــڭ ئهڭ قهدىمكىــس— مــۈلكى ت

نـى بىـر ئهل سـۈپىتىدە بايـان     »تـۇران «، دەپ ھهيۋە كۆرسـىتىپ،   ]10[»تۈركنىڭ باش بوغۇنى  
بۇ تارىختىكى كىشىلهرنىڭ بايانلىرى بولۇپ، ئۇنىڭغا پۈتۈنلهي جور بولۇش كېـرەك    . قىلغان

 .دېگهن مهنتىقه چىقىرىلماسلىقى كېرەك، ئهلۋەتته

 .ئىران ھۆججهتلىرىدە ئۇچرايدۇ-ەسلهپته قهدىمكى پارسبۇ ئاتالغۇنىڭ قوللىنىلىشى د

 ئهسىرگىچه بولغان ئارىلىقتـا  XII ئهسىردىن مىالدىيىدىن بۇرۇنقى Xمىالدىيىدىن بۇرۇنقى   
» ئاۋېــستا«شهكىللىنىــشكه باشــلىغان ئىــران زوروئاســتىر دىنىنىــڭ مــۇقهددەس كىتــابى   

)Avesta ( دېــگهن » جهڭگىــۋار تــۇراالر« يهنه ئۇنىڭــدا. ئىبارىــسى تىلغــا ئېلىنغــان» تــۇرا«دا
ۋە ئىـسكىف   ) Saca(الر سـاك    »تـۇر «،  »تۇرا«بۇ كىتابتىكى   ]. 11[ئىبارىمۇ كۆزگه چېلىقىدۇ    

)Scythia ( ســاك ۋە ئىــسكىفلهر بولــسا ئىــران قهبىلىلىرىنىــڭ     ]. 12[لهرگه قارىتىلغــان
ڭ نـامى بولـۇپ،   شىمالىدا، كهڭ ئوتتۇرا ئاسىيادا ياشىغان چوڭ بىر قهبىلىلهر ئىتتىپاقىنىـ       

پارسـالرنىڭ  . ئۇالر تهڭرىتاغلىرىنىڭ شىمالى ۋە جهنـۇبى، تهكلىماكـان ۋادىلىرىـدا ياشـىغان           
 ئهســىرلهردە يازمــا V —VIمىالدىــيه (» باھــادىر زەرىــرەگه مهرســىيه«كالســسىك ئهســىرى 
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دە، ئىرانغا قوشنا بولغان ھهم پارسالرنىڭ شىمالىي چېگرىسى سۈپىتىدە ) شهكىلگه كهلگهن
 .دەپ تهسۋىرلهنگهن» تۇران«لۇپ كهلگهن ئامۇ دەرياسىنىڭ ئۇ يېقىدىكى ئهل تونۇ

دىكــى مهركىزىــي ۋەقهلىــك ئىــران قهبىلىلىــرى بىــلهن شــىمالدىكى جهڭگىــۋار   »ئاۋېــستا«
ئىـــران . جېـــدەللىرى تهســـۋىرلهنگهن-كـــۆچمهن قوۋمالرنىـــڭ ئۇزۇنغـــا ســـوزۇلغان جهڭگـــى
، سـوقرات، سـىياۋۇش ۋە ئىـسپهندىيارالر        قهبىلىلىرىگه يېتهكچىلىك قىلغان سهردار ھىـالج     

 .بولسا، شىمالدىكى قهبىلىلهرگه تۇر، ھۇشاڭ ۋە ئافراسياپالر باشچىلىق قىلغان

دېـگهن بىـر قهھرىماننىـڭ نـامى تىلغـا ئېلىنىـدۇ ھهم ئـۇ ئىـران                 » ئارجاسىب«دا  »ئاۋېستا«
لىـپ،  قهبىلىلىرىنىڭ ئهڭ كۈچلۈك رەقىبى سۈپىتىدە نۇرغـۇن قوشـۇنغا يېتهكچىلىـك قى           

كېيىنكـى مهنـبهلهردە   » ئارجاسـىب «بۇ يهردىكى . ئىران قهبىلىلىرىنى ساراسىمىگه سالىدۇ 
ئوبرازىنىڭ ئىپتىدائىي ئۈلگىـسىدۇر  » ئافراسياب«تىلغا ئېلىنغان ) دە»شاھنامه«ئاساسهن  

ئافراسـياب  «،  » بىننى ئافراسياب كىم، تۈرك پادىـشاھى ئهردى       ›ئارجاسىب‹«ئهسىرىدە  ]. 13[
دە »شــاھنامه«. ، دەپ يازغــان]14[» ننــى تــۇر بىننــى فېرىــدۇن ئوغلىــدۇر     ھۇشــاڭ بى—

شهكلىدە تىلغا ئېلىنغان ھهم ئۇ تـۇران ئېلىنىـڭ پادىـشاھى،           » ئافراسياب«ئارجاسىب نامى   
ــران        ــارلىق ئى ــياۋۇش قات ــتهم، س ــرەۋ، رۇس ــۈپىتىدە كهيخۇس ــسى س ــڭ سهركهردى تۈركلهرنى

 .ىشىشلىرىنى سۈرەتلىگهنسهرۋازلىرى بىلهن بولغان ئاجايىپ كهسكىن ئېل

» شـاھنامه «ۋە » باھـادىر زەرىـرەگه مهرسـىيه   «نـامى  » تـۇر «، »تـۇرا «دىكـى  » ئاۋېـستا «دېمهك،  
بـۇنى  . ئاتالغۇسىنىڭ دەسلهپكى شـهكلى دەپ قـاراش مـۇمكىنچىلىكى بـار          » تۇران«لهردىكى  

 :بىرقانچه تهرەپتىن ئىسپاتالشقا بولىدۇ

 الر ئىـران قهبىلىلىرىنىـڭ شـىمالىدىكى زور بىـر           »تـۇر «،  »تۇرا«دىكى  » ئاۋېستا«بىرىنچى،  
ــوت  . قهبىلىــلهر ئىتتىپاقىغــا قارىتىــپ قوللىنىلغــان  ــدا ئ ــۇ قهبىلىــلهر ئهينــى چاغ ســۇ -ب

ــان     ــڭ ماكـ ــۇپ، ئۇالرنىـ ــلهر بولـ ــدىغان قهبىلىـ ــۇش كهچۈرىـ ــۆچمهن تۇرمـ ــشىپ، كـ -قوغلىـ
ــهكىللهنمىگهن  ــۇقىم شـ ــۇئهيي  . تېررىتورىيىـــسى مـ ــۆز زامانىـــسىدا مـ ــام ئـ ــۇ نـ ــۇڭا، بـ هن شـ

ــله    ــى قهبى ــادىلىمهي، بهلك ــورىيىنى ئىپ ــانلىقى    -تېررىت ــهكىلدە قوللىنىلغ ــامى ش ــوۋم ن ق
 .ئهجهبلىنهرلىك ئهمهس

دەۋرىـدىن كېـيىن ئىـرانلىقالر ئۆزلىرىنىـڭ ئاساسـلىق پائـالىيهت            » ئاۋېـستا «ئىككىنچى،  
 ، دەپ ئۇ يهردە ياشىغان خهلقلهرنى »تۇران«رايونىنىڭ شىمالىدىكى چهكسىز تېررىتورىيىنى     

نىــڭ كېلىــپ چىقىــش ئېهتىمــالى »تــۇران«دىــن » تــۇر-تــۇرا«بــۇ . دەپ ئاتىغــان» تــۇرانالر«
 .بارلىقىنى كۆرسىتىدۇ
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دە ئۇچىغـا   » رەزىللىـك «،  »يالغـانچى «،  »دىۋە كهبى «دا تىلغا ئېلىنغان    » ئاۋېستا«ئۈچىنچى،  
ــان  ــىب«چىققــ ــڭ » ئارجاســ ــاھنامه«نىــ ــاھى «دە» شــ ــۇران شــ ــشى » تــ دەپ تهسۋىرلىنىــ

ــىب« ــ»ئارجاس ــۇرالر «ڭ نى ــۋار ت ــى   » جهڭگى ــسى بولۇش ــڭ يېتهكچى ــان قوۋمالرنى دەپ ئاتالغ
ــڭ   ــۇمكىنچىلىكىنى، بۇنى ــساجاسىب «م ــاھى ئاف ــۇران ش ــڭ »ت ــۇرالر «نى ــۋار ت دەپ » جهڭگى

ــڭ      ــۇمكىنچىلىكىنى، بۇنى ــى م ــسى بولۇش ــڭ يېتهكچى ــان قوۋمالرنى ــاھى  «ئاتالغ ــۇران ش ت
 .ۇقىمالشتۇرۇشقا بولىدۇدېگهن ئۇقۇم بىلهن مهزمۇنداش ئىكهنلىكىنى م» ئافراسىياپ

تۈركلهرنىــڭ «دە ئافراســياپ تــۇران شــاھى دېــيىلىش بىــلهن بىــرگه  » شــاھنامه«تــۆتىنچى، 
تۈركلهرنىـڭ بوۋىـسى دەپ قارايـدۇ، دېـگهن مهزمۇنـدا           » تـۇرا «دېگهن ئۇقۇم تهڭ مهنىـدە      » خانى

قاتـارلىق  » شـاھنامه «نىـڭ   »تـۈرك «بىـلهن   » تـۇران «، بـۇ    ]15[پىكىر بايـان قىلغـان بولـۇپ      
كىتابالردا پاراللېـل قوللىنىـشنىڭ رېئـاللىقتىن ئـانچه چهتـنهپ كهتمىگهنلىكىنـى، ئـامۇ               
دەرياسىنىڭ شىمالىدىكى بىپايان تۈزلهڭلىكته ياشىغان تۇرانالرنىڭ ئاساسىي قهبىلىلىرى  
دەۋرىنىــڭ ئالمىشىــشى، ئىنــسانالرنىڭ تهرەققىيــاتى ھهم مىللهتلهرنىــڭ كېلىــپ چىقىــش 

ھالـــدا كېيىنكـــى دەۋرىـــدىكى تـــۈركىي تىللىـــق قهبىلىـــلهر، قـــانۇنىيىتىگه ماسالشـــقان 
جۈملىدىن ئۇيغۇرالرنىڭ كېلىپ چىقىشىنىڭ بىر تارماق مهنبهسـى بولـۇپ قالغـانلىقىنى            

 .ئېنىقلىققا ئىگه قىلىدۇ

بهشىنچى، كىشى ئىـسىملىرىدىمۇ، مهسـىلهن، ئهرلهر ئارىـسىدا تـۇر، تۇراخـۇن، تـۇران ئـاخۇن،                 
. ، تۇراخان، تۇرانقىز، تۇرانخان دېگهنگه ئوخشاش ئىسىمالر بـار        )ۇرخانت(ئايالالر ئارىسىدا تۇخان    

بۇنىڭــدىن تــۇر، تــۇرا، تــۇران ئاتالغۇلىرىنىــڭ تومــۇرى ھهم مهزمــۇنى ئوخــشاش ئىكهنلىكىنــى 
 .بىلگىلى بولىدۇ

ھازىرقى زامان ئۇيغـۇر تۇرمۇشـىدا ئىـستېمال قىلىنىۋاتقـان بـۇ ئىـسىمالرنىڭ يىلتىزىنـى                
 .دىن سۈرۈشته قىلساق غهلىتىلىك ھېسابالنماس»  دەۋرى›ئاۋېستا‹«

قوشــۇمچىلىرىنىڭ » ئهن-ئــان«دا »تــۈركىي تىلــالر دىــۋانى«ئــالتىنچى، مهھمــۇد كاشــغهرى 
نىـڭ كۆپلـۈكى    »ئهر«قوشۇلۇپ كۆپلۈك مهنىـسىنى بېرىـدىغانلىقىنى، شـۇنىڭغا مۇناسـىپ           

ۇ ئهھۋالغــا مۇشـ ]. 16[ئىكهنلىكىنـى ئېيتقــان » ئــوغالن«نىــڭ كۆپلـۈكى  »ئوغـۇل «، »ئهرەن«
 .بولۇشى ئېهتىمالغا خېلىال يېقىن» تۇران«نىڭ كۆپلۈك شهكلى »تۇرا-تۇر«قاراپ، 

رىۋايهتلىرىـدە سـۆزلهنگهن فېرىـدۇن ۋە ئۇنىـڭ ئوغـۇللىرى           -يهتتىنچى، پارسـالرنىڭ ئهپـسانه    
بىــر خىــل . توغرىــسىدىكى مهزمۇنالرمــۇ بهلگىلىــك تولۇقلىمــا ماتېرىيالغــا ئىــگه قىلىــدۇ  

ته ئېيتىلىشچه، فېرىدۇن ئۆمرىنىڭ ئاخىرىـدا پۈتـۈن دۆلهتنـى ئـۈچ ئوغلىغـا           رىۋايهت-ئهپسانه
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نى، ئوتتۇرانچى ئـوغلى تۇرغـا      ) ۋىزانتىيه(چوڭ ئوغلى سېلىمگه رۇم     . تهقسىم قىلىپ بېرىدۇ  
]. 17[تۇران ۋە چىننى، كهنجى ئـوغلى ھىالجغـا پۈتكـۈل ئىراننـى سـۇيۇرغال قىلىـپ بهرگهن                

مهنىـسىدە  » تۇرنىڭ ئهۋالدلىرى ھهم ئۇنىـڭ زېمىنـى  «كهن يهر غا تهگ »تۇر«بۇنىڭغا قارىغاندا   
تۇران بىـلهن   ... «دىكى ئافراسياپنىڭ ئاغزىدىن بېرىلگهن     »شاھنامه«. دەپ ئاتالغان » تۇران«

دېـگهن گهپـتىن ھهم     » ئىراننىڭ زىددىيىتى سېلىم بىلهن تۇران زامانىسىدىن باشالنغاندۇر      
ــڭ    ــوغلى تۇرنى ــى ئ ــدۇننىڭ ئىككىنچ ــياپ   »امهشــاھن«فېرى ــدە ئافراس ــر يېرى ــڭ يهنه بى نى

ــدىن  ــۇران«ئاغزى ــۇ  » ت ــهكلىدە بېرىلگهنلىكىم ــۇر«ش ــلهن » ت ــۇران«بى ــارا  » ت ــامىنى ئۆزئ ن
رىۋايهتلىـك چۈشـهنچه بولـسىمۇ، بىـراق ئۇنىــڭ     -ۋەھـالهنكى، بـۇالر ئهپـسانه   . ئۇيغۇنالشـتۇرىدۇ 

پۈتـۈنلهي ئىنكـار    تارىخىي ئۇقۇمالرنى بايان قىلىشتا ۋاسىتىلىك ماتېرىيال ئىكهنلىكىنـى         
 .قىلىۋەتمهيدۇ

 يىلــى -1911) 1917 — 1836(ســهككىزىنچى، ئۇيغــۇر تارىخچىــسى مــولال مۇســا ســايرامى  
 بىـلهن   ›تـۈرك ‹دېـگهن نـام،     » تـۇران «ناملىق كىتابىدىكى   » تارىخىي ھهمىدىي «تاماملىغان  

ك ، دېــگهن بايانىــدىن ئۇنىــڭ بهلگىلىــ ]18[» ســۆزىنىڭ قوشۇلۇشــىدىن پهيــدا بولغــان ›تــۇر‹
 .ئېنىقلىما ماتېرىياللىق رولى بارلىقىنى بىلگىلى بولىدۇ

  

 ئاتالغۇنىڭ جۇغراپىيىلىك مهزمۇن دائىرىسى) 3

تــاغلىرى ) Kopt(دۇنيــا خهرىتىــسىدىن قارىــساق، تهڭرىتــاغلىرى كاســپى دېڭىــزى، كوپــت  
ئهتراپىنى ئوراپ تۇرغان كهڭ تېررىتورىيىنىڭ تـۇران تـۈزلهڭلىكى دەپ ئاتىلىـدىغانلىقىنى             

سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىنىـڭ توپۇنـۇمىيه مۇتهخهسسىـسى موزايېفمـۇ ئومـۇمهن            . كۆرىمىز
لوپـــت تاغلىرىـــدىن تهڭرىتـــاغلىرىغىچه، كاســـپى دېڭىـــزدىن قـــارا قـــۇم ۋە قىزىـــل قـــۇم «

شــۇنىڭ . دەپ يازغــان] 19[»چۆللــۈكلىرىگه بولغــان دائىــرە تــۇران ئويمــانلىقى دەپ ئاتىلىــدۇ
تۈركىي تىللىق قهبىلىـلهر بـۇ يهردە       «: پ، يهنه مۇنداق دەيدۇ   بىلهن ئۇ كۆز قارىشىنى تولۇقال    

ئهممـــا، كېيىـــنچه، تـــۈركىي تىللىـــق . كـــۆچمهن چـــارۋىچىلىق تۇرمۇشـــىنى كهچـــۈرەتتى
قهبىلىلهرنىــڭ جهنۇبقــا ۋە غهربــكه يۆتكىلىــشى بىــلهن بىــر ۋاقىتتــا، كاســىپى دېڭىزىــدىن  

 دېـگهن بـۇ نـام باشـقىچه         ›تۇران‹لوپنۇرغىچه بولغان كهڭ رايونالرنى ئىگىلىگهندىن كېيىن،       
چۈشهندۈرۈشـكه تـوغرا    ) باشـقىچه (ئۇنىڭ مهزمۇنى تېخىمۇ كهڭ، شۇڭا      . مهزمۇنغا ئىگه بولدى  

 ].20[» كېلىدۇ
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پروفېســسور ئابدۇشــۈكۈر مــۇھهممهدئىمىن قهدىمــدە تــۇران دەپ ئاتالغــان تېررىتورىيىنىــڭ   
: اسىدا مۇنداق بايان قىلغان   شىنجاڭنى ئۆز ئىچىگه ئالىدىغانلىقىنى خهنزۇچه مهنبهلهر ئاس      

تاڭ گاۋزۇڭ لى جى ۋاقتىدىكى تۈركىي نهسهبلىك سـانغۇن چـۇبى           «تاڭ سۇاللىسى پادىشاھى    
 ›تـۇران چـۆل  ‹ —، تهكلىماكـان  (突伦川 (›تـۇران سـاي  ‹ — يىلى تـارىم     – 635خېلىنىڭ  

)突伦绩)     يهنـى بـۇ يهردە بـۇ    ]. 21[» لىرىغىچه جهڭ قىلىـپ بارغـانلىقىنى قهيـت قىلغـان
سـۆزىنىڭ تـاڭ سۇاللىـسى دەۋرىـدىكى خهنـزۇچه يېزىلىـشى دەپ             » تـۇران «نى  «突伦«ئالىم  

 .ھېسابلىغان

دىـن ئىبـارەت بـۇ نامنىـڭ جۇغراپىيىلىـك ئۇقـۇم دائىرىـسى ئهڭ              »تـۇران «شۇنداق بولسىمۇ،   
دەســلهپته ئىرانلىقالرنىــڭ زېمىــن چۈشهنچىــسىدە خاسالشــقانلىقىنى ئېتىبارغــا ئېلىــپ،   

 .كۆرسىتىشكه توغرا كېلىدۇپارسالرنىڭ قارىشى بويىچه 

. قهدىمكى ئىرانلىقالر ئىران بىلهن تۇراننىڭ چېگرىسىنى ئامۇ دەرياسى ئارقىلىق ئايرىغـان          
 :بۇنىڭدا مۇنداق بىر رىۋايهت بار

 بىرىنىڭ كۈشهندىسى بولغان ئىران بىلهن تۇران ئوتتۇرىسىدىكى        –يىراق قهدىم زاماندا بىر     
كېڭىـشىش ئـارقىلىق شـۇنداق بىـر مهسـلىههتكه      كېـيىن  . ئۇرۇش ئهلهمنـى مـالهم قىپتـۇ     

ئىران قوشۇنىنىڭ بىر ئهسكىرى چىقىپ شهرق تهرەپكه قارىتىپ ئوقيادىن بىر تـال            . كهپتۇ
. ئــوق ئۈزســۇن، يــا ئــوقى چۈشــكهن يهر ئىككــى ئهلنىــڭ پاســىلى بولــسۇن، دەپ كېلىــشىپتۇ

ئـۇ  . ه چىقىپتـۇ  جهسۇر جهڭچى ئهرش تاللىنىپ، مهغرۇر قهدەم بىلهن ماۋەنـد تېغـى ئۈسـتىگ            
پۈتــۈن كــۈچىنى ئوقيــادىن ئــوق ئۈزۈشــكه مهركهزلهشــتۈرۈپ، ئــوق ئــۈزگهنىكهن، ئايلىنىــپ  

ــۇ    ــدىم قىپت ــى تهق ــك جېنىن ــپ قىممهتلى ــاردىمىگه    . كېتى ــڭ ي ــوقى ئىالھنى ــڭ ئ باتۇرنى
ئېرىشىپ، ئاسماندا ئاقار يۇلتۇزدەك سـهھهردىن تارتىـپ چۈشـكىچه مېڭىـپ، سانـسىزلىغان              

دەرياسـىنىڭ  ) ئـامۇ (ا ھهم چۆللهرنى ئايلىنىـپ، ئهڭ ئاخىرىـدا جهيهـۇن           ئېگىز تاغالر ۋە دەري   
شۇنىڭ بىلهن ھېلىقى   . بويىدىكى چوڭ بىر تۈپ ياڭاق دەرىخىنىڭ يىلتىزىغا سانجىلىپتۇ       

ئىران بىلهن تۇراندىن ئىبارەت ئىككى ئهلنىڭ      ) جۈملىدىن جهيهۇن دەرياسى  (ياڭاق دەرىخى   
 بىر رىۋايهتنىڭ مهزمۇنى مۇشۇنىڭغا ئوخشاش بولۇپ،       يهنه]. 22[ پاسىلى قىلىنغان    –چېگرا  

نىـڭ قانىتىغـا تهگـكهن،      ) بىر خىل قۇش  (ئۇنىڭدا ئهرش ئاتقان ئوق دەسلهپته بىر كهركىس        
كهركىس زىماۋەند ۋە تهبهرستاندىن ئۇچۇپ ئۆتۈپ جهيهـۇن بويىغـا چۈشـكهن، شـۇنىڭ بىـلهن                

 ].23[ئاشۇ زېمىن ئافراسياپقا تهۋە بولغان 

ئـــامۇ دەرياســـى ئىـــران بىـــلهن تـــۇران     «تـــارىخىي مهلۇماتالرغـــا قارىغانـــدا،   دېمىـــسىمۇ، 
ــلهر      ــق خهلقـ ــۈركىي تىللىـ ــلهن تـ ــلهر بىـ ــق خهلقـ ــارس تىللىـ ــى پـ ــسىدىكى، يهنـ ئوتتۇرىـ
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ئىراندىكى بىهىستون ئابىدىلىرىدە ئىـران     ]. 24[» ئوتتۇرىسىدىكى ئهنئهنىۋى پاسىل بولغان   
يىلــى ئــامۇ دەرياســىدىن ئۆتــۈپ، ســاكالرغا   – 517 نىــڭ مىالدىيىــدىن بــۇرۇنقى Iشــاھى دارا 

بىهىــستون ئابىدىلىرىــدە دارانىــڭ مۇنــداق ســۆزلىرى  . ھۇجــۇم قىلغــانلىقى تهســۋىرلهنگهن
شــاھ دارا، مهن ســاكالر يۇرتىغــا باســتۇرۇپ بــاردىم، ئــۇل ســاكالر يــۇرتى دەريانىــڭ  «: ئۇچرايــدۇ

ئهل قىسـسه،   . ىـدىكهن نېرىقى تهرىپىدە بولۇپ، ئۇالر چوققىسى ئۇچلـۇق قالپـاق كىيىـپ يۈر           
ــارقىلىق ســاكالر يۇرتىنىــڭ      ــا كــېمىلهردىن كــۆۋرۈك ســېلىپ، شــۇ كــۆۋرۈك ئ مهن دەرياغ

سـاكالرنىڭ باشـلىقلىرىدىن   . ئىچكىرىسىگه كىردىم ۋە ئۇالرنى يهر بىلهن يهكـسان قىلـدىم       
ــدىم  ــانچىلىرىنى ئهســىر ئال ــۇت . بىرق ــۆز   –پ ــۈردۈم، ئ ــا كهلت ــاغالپ ھۇزۇرۇمغ ــوللىرىنى ب  ق

ــ شــۇنىڭدىن كېــيىن . ويىچه ســاكالر يۇرتىغــا يېڭــى باشــلىق تهيىــن قىلــدىم خاھىــشىم ب
ــۆتتى    ــگه ئ ــڭ ئىلكىم ــكهت مېنى ــگهن] 25[» مهملى ــستون   . دې ــدا بىهى ــۇنىڭدىن قارىغان ش

دەل ئـامۇ دەرياســىنىڭ ئۆزىــدۇر  » ســاكالر يۇرتىـدىكى دەريــا «ئابىدىلىرىـدە تىلغــا ئېلىنغـان   
]26.[ 

دەپ ئاتالغــان تېررىتورىيىنىــڭ » تــۇران«يهنــى دېــمهك، ئىــران بىــلهن تۇراننىــڭ چېگرىــسى 
 .جهنۇبىي چېگرىسى ئامۇ دەرياسى دەپ ھېسابالنغان

ئېلىنىڭ شىمالىي، شهرق ۋە غهربىي چېگرىسى قايـسى يهرلهرنـى ئـۆز            » تۇران«ئۇنداق بولسا   
چىندىن ئامۇ دەرياسىغىچه بولغان زېمىـنالر      «دە ئافراسىيابنىڭ   »شاھنامه«. ئىچىگه ئالىدۇ 

دېگهن بايـانى بـار، بـۇ يهردە بـۇ تـۇران شـاھى دەپ ئاتالغـان ئافراسـياب             » ىلكىمدىدۇرمېنىڭ ئ 
غـا تۇتىـشىدىغانلىقىدىن شـهپه بېرىـپ        »چىـن «باشقۇرغان زېمىننىـڭ بىـر چېگراسـىنىڭ        

 .ئۆتىدۇ

مۇرەككهپ بىر تارىخىي ئاتـالغۇ بولـۇپ، قهدىمكـى زامانـدا پارسـالر ۋە              » چىن«قهيهر؟  » چىن«
لهرنىڭ نهزىرىدە چىـن ئوتتـۇرا ئاسـىيا، جۈملىـدىن تـۈركىي تىللىـق              تۈركىي تىللىق خهلق  

ــهتكهن   ــۇرتىنى كۆرس ــڭ ي ــا     . خهلقلهرنى ــهرلىرىدە تىلغ ــسىك ئهس ــۈرك كالس ــارس، ت ــى پ يهن
ئاتالمىلىرى ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ شهرقىي قىسمى، يهنى شهرقىي       ) ماچىن(» چىن«ئېلىنغان  

ىتىدۇ، دەپ يازغـان بولـسا، پروفېسـسور     پاسىلى قۇمۇلغىچه بارىدىغان تارىم ۋادىـسىنى كۆرسـ       
، ئهنگلىيىلىك ئاۋرىل ستهين چىن ۋە ماچىن خوتهننىڭ        ]27[ئابدۇشۈكۈر مۇھهممهدئىمىن   

نىــڭ خهنــزۇچه »شــاھنامه«جــاڭ خــوڭنيهن ئهپهنــدىمۇ . ، دەيــدۇ]28[قهدىمكــى نــامى ئىــدى 
 تىللىق  ئاتالغۇسى جۇڭگونىڭ غهربىي شىمالىدىكى تارىختا تۈركىي     » چىن«تهرجىمىسىدە  

 ].29[خهلقلهر ھۆكۈمرانلىق قىلغان رايوننى كۆرسىتىدۇ، دەپ كۆرسهتكهن 
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ــدى   ــى جىمىــڭ ئهپهن ــارىخىي خــاتىرىلهر‹«ل ــامه‹، ›ت )  (秦人›چىــنلىقالر‹لهردىكــى ›خهنن
قهشـقهر پېـداگوگىكا ئىنـستىتۇتى ئىلمىـي        » «نامىنىڭ تهرجىمه قىلىنىـشى مهسىلىـسى     

دېـگهن ماقالىـسىدە   )  سانىدا ئېالن قىلىنغـان    – 3 يىللىق   – 2000نىڭ خهنزۇچه   »ژۇرنىلى
ــارىخىي خــاتىرىلهر«ســىماچيهننىڭ  ــارلىق مۇناســىۋەتلىك » خهننــامه«ۋە بهنگۈنىــڭ » ت قات

دېـگهن نـام تـارىم ئويمانلىقىـدىكى        » چىنلىقالر«تارىخىي ماتېرىيالالردا تهرجىمه قىلىنغان     
ــىتهتتى  ــالىلهرنى كۆرسـ ــ  . ئاھـ ــدىكى ئاھالىلهرنىـ ــارىم ئويمانلىقىـ ــنلىقالر«ڭ تـ دەپ » چىـ

ئىككـى خهن   . ئاتىلىشىنىڭ تارىخىي ناھايىتى ئـۇزۇن بولـۇپ، خهنـۋۇدى دەۋرىـدىال بـار ئىـدى              
 پادىشاھلىق، جهنۇبىي شىمالىي سۇاللىلهر دەۋرى، سۈي، تـاڭ دەۋرىـدىن    16دەۋرى، ۋەي، جىن،    

 .سوڭ دەۋرىگىچه ئىزچىل شۇنداق قوللىنىپ كېلىنگهن، دەيدۇ

ڭ شـهرقىي ۋە شـىمالىي چېگرىـسىنى بهلگىلهشـته مهلـۇم ماتېرىيـال            نىـ »تـۇران «بۇ بايانالر   
ئاساسى باردەك قىلسىمۇ، بىراق كونكرېـت پاسـىلى قايـسى ئـورۇن بولۇشـى كېـرەك، دېـگهن                  

بهزى ئهھۋالـدا   » چىـن «چـۈنكى،   . مهسىلىدە ئېنىق چۈشهنچه تۇرغۇزۇشقا ئىمكـانىيهت يـوق       
نىـڭ غهربىـي چېگرىـسىغا      »تـۇران «. نى ئـۆز ئىچىـگه ئېلىپمـۇ كهتـكهن        »مهركىزىي جۇڭگو «

 .كهلسهك، بۇنىڭغا قايىل قىالرلىق جاۋاب بېرىدىغان ماتېرىيالغا ھازىرچه ئىگه ئهمهسمهن

ئوتتـــۇرا ئاســـىيانىڭ جۇغراپىيىلىــك نـــامى بولـــۇپ، ئۇنىـــڭ شـــهكىل  » تـــۇران«ئومــۇمهن،  
رۇنـدا  جهھهتتىن قوللىنىلىشى ئاساس، مهزمۇن جهھهتته ئىپادە قىلغان ئۇقۇمى قوشۇمچه ئو 

 .بولغان

ــار «مــۇ ئهمهس، »كهڭ مهنىــدىكى ئوتتــۇرا ئاســىيا »بــۇ يهردە دېيىلىۋاتقــان ئوتتــۇرا ئاســىيا   ت
ــۇرا ئاســىيا  ــۇ ئهمهس، بهلكــى ئاســىيا چــوڭ قۇرۇقلۇقىنىــڭ مهركىــزىگه    »مهنىــدىكى ئوتت م

بـۇ رايـون جۇڭگونىـڭ ئوتتـۇرا تۈزلهڭلىـك رايـونى ۋە موڭغـۇلىيه بىـلهن، غهربـته                   . جايالشقان
جۇغراپىيىۋى مـۇھىتى، ئىرقـى    . يه، جهنۇبتا ھىندىستان ۋە تىبهتلهر بىلهن ئورالغان      پېرىسى

يهنــى . ۋە مهدەنىــيهت جهھهتلهردىــن بــۇ رايــوننى تهخمىــنهن ئــۈچ بــۆلهككه ئــايرىش مــۇمكىن
تهڭرىتاغلىرىنىڭ جهنۇبىدىكى رايونالرنى بىرىنچى بۆلهككه، پامېرنىڭ غهربى، سـىر ۋە ئـامۇ            

ــ  ــڭ ئوتتۇرىـــ ــۆلهككه؛   دەريالىرىنىـــ ــى بـــ ــايالرنى ئىككىنچـــ ــان جـــ سىنى مهركهز قىلغـــ
ــۈچىنچى    ــارلىق جــايلىرىنى ئ تهڭرىتاغلىرىنىــڭ شــىمالى ۋە قازاقىــستاننىڭ يهتتهســۇ قات

رايونىنىــڭ يهنه بىــر نــامى » ئوتتــۇرا ئاســىيا«مانــا مۇشــۇ ]. 30[بــۆلهككه ئــايرىش مــۇمكىن 
 .ئىدى دېيىلسه، پۈتۈنلهي ئاساسسىز ھېسابالنمايدۇ» تۇران«
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 دى ۋە تۇران ئاتالغۇلىرىنىڭ كېلىپ چىقىشى) 4

يۇقىرىــــدا پارســــالرنىڭ قهدىمكــــى ھــــۆججهتلىرى، تــــۈركىي ۋە باشــــقا غهربتىكــــى بهزى  
دەپمـــۇ » تـــۇران«، »تـــۇرا«تارىخـــشۇناسالرنىڭ ھۆججهتلىرىـــدە تـــۈركىي تىللىـــق خهلقـــلهر 

، »دىـالر «) هربـۇ خهلقـل   (خهنـزۇچه ھـۆججهتلهردە     . ئاتالغانلىقى توغرۇلۇق توختىلىپ ئۆتتـۇق    
يهنه بۇ ھهقته تارىخـشۇناس ئهنـۋەر بـايتۇر         . دەپ ئاتالغان » تۈركلهر«،  »تېلىلهر«،  »دىڭلىڭالر«

 ›شـاھنامه ‹ بىـلهن    ›ئاۋېـستا ‹«: بىلهن خهيرىنسا سىدىقالر مۇنداق ئىزاھات بېرىـپ ئـۆتكهن        
الغـانلىقى،   دەپ ئاتالغان قهبىلىلهرنىڭ تـۈرك دەپ ئات ›دى‹دىكى رىۋايهتلهردە جۇڭگو تارىخىدا    

ئۇالرنىڭ ئاساسهن ھـازىرقى موڭغـۇل يـايالقلىرى، ئالتـاي ۋە تهڭرىتـاغ ئهتراپلىـرى بولۇپمـۇ                 
 دەپ ئاتالغانلىقى، بۇ نام     ›تۇران‹ئوتتۇرا ئاسىيا رايونلىرىدا ياشىغانلىقى، ئۇالرنىڭ بۇ زېمىنى        

 بايـان   رىۋايهتلهردە تۈركىي تىللىـق قهبىلىلهرنىـڭ ئهجـدادى تـۇردىن كېلىـپ چىققـانلىقى             
 .»قىلىنىدۇ

دېمهك، يۇقىرىقى ماتېرىيالالرغا ئاساسـالنغاندا، دى يهنـى تـۈركىي تىللىـق قهبىلىـلهر شـيا،                
 يىلــدىن كــۆپرەك ۋاقىــت ئىچىــدە 1400شــاڭ ۋە غهربىــي جــوۋ سۇاللىــسى ھۆكــۈم ســۈرگهن 

شهرقته ھازىرقى شىمالىي جۇڭگو رايونىدىن، غهربته ئوتتۇرا ئاسـىيا زېمىـنىغىچه ياشـىغان،             
ۇڭگــو ۋە ئىــران تارىخــشۇناسلىرىنىڭ ماتېرىياللىرىــدا پهقهت ئــۆزىگه يــېقىن زېمىنــدىكى  ج

ئهمهلىيهتـته ئـۇالر بىـر تۇتـاش قهبىلىلهردىـن          . تۈركىي تىللىق قهبىلىلهرنـى تونۇشـتۇرغان     
 ].31[ئىبارەت ئىدى

هن بۇ بايانالر دى، تـۈرك، تـۇرانالر دېـگهن ئاتالغۇالرنىـڭ مهزمۇنداشـلىقىنى چۈشـهندۈرۈش بىـل                
بىرگه ئۇالرنىڭ ئېتىمولوگىيىسىنى تهكـشۈرۈشكه تـوغرا كهلـسه بىـر مهنـبهدىن سۈرۈشـته               

 .قىلسا بولىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ

 .سۆزىنىڭ كېلىپ چىقىشىنى مۇھاكىمىگه قويىمىز) di(» دى«ئالدى بىلهن 

ــۈم      )  (狄دى ــر تۈرك ــىمالىدىكى زور بى ــڭ ش ــي جۇڭگونى ــۆججهتلهردە مهركىزى ــزۇچه ھ خهن
ر توپىنىڭ ئومۇمىي نامى سۈپىتىدە قوللىنىلغـان، شـۇنىڭ بىـلهن بىـرگه بـۇ نـام                 قهبىلىله

ئهڭ دەسلهپته ئىپتىدائىي جهمئىيهتتىكى توتېم ئېتىقادى ئېـدىئولوگىيه فورماتسىيىـسى          
 .شۇڭا، ئۇنىڭغا كۈچلۈك دىنىي پۇراق سىڭگهن. قىلىنغان زامانالردا ئوتتۇرىغا قويۇلغان

قهبىلىلهر كۆپ بولغاچقا تـوتېم ئېتىقـادى       -تهركىبىدىكى ئۇرۇق دىالرنىڭ تارىخى ئۇزۇن، ئۆز     
نامى ئىپادە قىلغان ئېتىقاد ئوبيېكتلىرى بىرقـانچه       » دى«بىلهن بىر گهۋدە بولۇپ كهتكهن      

 .تۈرلۈك بولغان



 12 

دى نامى ئهسلىي ئانـا جهمهت ئۇرۇقداشـلىق جهمئىيىتىنىـڭ ئهجـدادى بولـۇپ، قۇدرەتلىـك،                
ئۇنىـڭ  (دىالر تهركىبىگه كىرگهن چـوڭ بىـر ئـۇرۇق          .  ئىدى مۇقهددەس مهبۇدىنىڭ سىمۋولى  
يېڭــى تــاش قــورال دەۋرىنىــڭ . نــى تــوتېم قىلغــان»ئىــت«) كېيىنكــى تهرەققىيــاتى قهبىــله

باشلىرىدا ئىت بىلهن بۆرە بىر تۈردىكى ھايۋان بولـۇپ، كېيىـنچه ئىككـى تـۈرگه ئايرىلغـان،                 
نغـا ئۆتۈشـى مانـا مۇشـۇنداق تـارىخىي          دىالر ئارىسىدا بـۆرە ئېتىقادچىلىقىنىـڭ مۆتىـۋەر ئورۇ        

قهدىمكى زامانـدا ئىتقـا چوقۇنغـان قهبىـله ئارىـسىدا ئىـت بىـلهن دى                . يىلتىزداشلىققا ئىگه 
) (杨雄مهسـىلهن، خهنـزۇ مۇئهللىـپ يـاڭ شـيۇڭ         . ئۇقۇم جهھهتته ئوخـشاش مهنه ئاڭالتقـان      

: دېـــگهن)  (刳 ،狄也 (     »ئىـــت دى دېمهكتـــۇر«دېـــگهن كىتابىـــدا )  (方言»شـــېۋە«
دېگهن )  (说文»سۆزلهر«جۇڭگونىڭ شهرقىي خهن سۇاللىسى دەۋرىدە ئۆتكهن ئاپتور شۇجېن 

، دىالرنىــڭ ئــۈچ چــوڭ قهبىلىــسىنىڭ بىــرى »شــىمالىي دىــالر ئىتقــا چوقۇنىــدۇ«كىتابىــدا 
ئىـت ئېتىقـادچىلىقى نۇقتىـسىدىن،    . دەپ يازغان» الر ئىت ئۇرۇقىدىن)  (赤狄قىزىل دى«
ئۇقۇمىـدا ئىـستېمال قىلىنىـشى ئۇرۇقداشـلىق      » هڭرىسىئىت ت «ئىت مهبۇدى، يهنى    » دى«

 .تۈزۈمى شارائىتىدا ياشىغان ئىنسانالرنىڭ ئىدېئولوگىيىسىنى گهۋدىلهندۈرگهن

. غا ئېتىقاد قىلغان  »شۇڭقار«) زورايغاندىن كېيىنكى قهبىلىسى  (دىالرنىڭ يهنه بىر ئۇرۇقى     
ــار    ــال ب ــداق ماتېرىي ــسپاتاليدىغان مۇن ــۇنى ئى ــز . ب ــى خهن ــۆججهتلهردەقهدىمك »  «狄ۇچه ھ

-خېتى بىلهنمۇ ئىپادىلهنگهن بولۇپ، شۇڭقارغا ئېتىقاد قىلىدىغان ئۇرۇق»  藋» (di)خېتى
ــسىدا   ــلهر ئارى ــۇڭقار«قهبىلى ــلهن » ش ــۆزىگه    » دى«بى ــى ئ ــگه مهنىن ــا ئى ــشاش ئۇقۇمىغ ئوخ

دەۋرىدىكى گۇپـۇ  )  يىلالر-420 — 265مىالدىيه  秦国(چىن خانلىقى . مۇجهسسهم قىلغان
قـۇيرۇقى ئـۇزۇن، بۈركـۈت    «نـى  » «藋نـى ئىزاھلىغانـدا   )  (山海经»ېڭىزالر قامۇسـى د-تاغ«

ــسۇپ  ــاتچىلىرى    » ئائىلىــسىگه مهن ــانىمىز تهتقىق ــسا، زام ــان بول ــۇش دەپ يازغ ــر خىــل ق بى
ھهم دىالرنىـڭ بىـر     ] 32[ئىـدى، دەپ دەلىللهيـدۇ    ) بۈركـۈت (» شۇڭقار«گۇپۇنىڭ دېگىنى دەل    

 ئاتىلىشى ئۇالرنىڭ توتېم نامى بىلهن ئاتىلىشى بىلهن «藋«قهبىلىلهرنىڭ -تۈركۈم ئۇرۇق
 ].33[بولۇپ ھېسابلىنىدۇ، دەپ قارايدۇ

دى ئهۋالدلىرىنىڭ شۇڭقار ئېتىقادچىلىقىنىڭ تهسىرى ئۇزۇن تارىخقا ئىگه بولۇشـى بىـلهن            
 ].34[بىرگه تهسىرى ئىزچىل بولغان

، »ئىــت مهبــۇدى«ى نىــڭ مهيلــ»دى«يۇقىرىــدا بايــان قىلىنغــان ئهھــۋالالر بــويىچه قارىغانــدا 
ــۇدى«مهيلــى  ــۇد«مهنىــسى بولــسۇن، ھهر ئىككىلىــسى  » شــۇڭقار مهب ــى » مهب » تهڭــرى«يهن

دەپ ئاتالغان ئىنسان تۈركۈمىنىڭ ئهجدادى ئىپتىـدائىي       » تۈرك«يهنى  . ئۇقۇمىنى ئاڭالتقان 
ئېتىقادچىلىق گۈللهنگهن زامانالردا ئۆزلىرىنى مۇئهييهن تۇتېملىق نهرسىنىڭ ئهۋالدلىرى        
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بىـلهن بىـر گهۋدە سـۈپىتىدە    » تهڭـرى «قـوۋم نـامىنى   -ھېـسابالپ، ئۆزلىرىنىـڭ ئـۇرۇق   دەپ 
 .ئىپادە قىلغان

ــۈرك« ــازمىالردا   » ت ــزۇچه ي ــڭ  » دى«ئاتالغۇســىنىڭ قهدىمكــى خهن ــانلىقى ۋە ئۇنى دەپ ئاتالغ
كېيىنكى ۋارىيانتلىرىنىڭمۇ بارلىقى توغرىسىدا ئهنۋەر بايتۇر بىلهن خهيرىنسا سـىدىقنىڭ          

 :ر بايانى بارمۇنداق بى

 ئهسلىدە خۇاڭخې دەرياسـىنىڭ شـىمالى، موڭغـۇل يـايالقلىرى ۋە سـىبىرىيىنىڭ              —تۈرك  
ــى       ــاي تىل ــايدىغان ئالت ــايالردا ياش ــقا ج ــۇرا ئاســىيا ۋە باش ــازىرقى شــىنجاڭ، ئوتت ــۇبى، ھ جهن
سىستېمىسى تۈركىي تىلالر ئائىلىسىدىكى قهبىله ۋە مىللهتلهرنىڭ ئومۇمىي نامى بولـۇپ،        

، )(北狄(» بېيــدى «، )(狄» دى«ىمىزنىــڭ قهدىمكــى تــارىخىي ھۆججهتلىرىــدە    ئــۇ دۆلىت
ــى« ــڭ «، )(狄厉» دىل ــڭ لى ــى«، )(丁零» دى ــۇ)(铁勒» تېل ــۇ-، ت ــا )  (突厥كي دەپ تىلغ

 ].36[، ]35[سۆزىنىڭ خهنزۇچه ئاھاڭ تهرجىمىسى» تۈرك«بۇالرنىڭ ھهممىسى . ئېلىنغان

ــمهك،  ــۈرك«دې ــزۇچ   » ت ــانالردا خهن ــى زام ــى ئهڭ قهدىمك ــۆججهتلهرگه ئاتالغۇس دەپ » دى«ه ھ
نـامى ھهم   » تـۈرك «دە  ) 744 — 552(پۈتۈلگهنلىكىنى بىلگىنىمىزدە، تۈرك خانلىقى دەۋرى      

مهنىــسىنى ئــۆزىگه مۇجهســسهم قىلغانلىقىــدەك رېئــاللىق ئۇنىــڭ تــارىخىي       » تهڭــرى«
يىلتىزىدا ئىپادىلهنگهن مهنه قاتلىمى بىلهن ئورتاقلىققا ئىگه بولۇشىنىڭ ئالدىنقى شـهرتى    

 .ھېسابالنغان

ئاتالغۇسـىنىڭ ئېتمولوگىيىلىـك مهنىـسىنى خهنـزۇچه ھۆججهتلهرنىـڭ ۋاسىتىــسى      » دى«
» تۇران«بىلهن يېشىپ باققىنىمىزدا، ئۇنى شهرق مهدەنىيىتىگه خاس ئۇسۇل دەپ قارىساق،           

ئاتالغۇســى مهنىــسىنىڭ غهرب مهدەنىيىــتىگه خــاس ئۇســۇل بىــلهن مۇھــاكىمه ئېلىــپ        
 .ىدىغانلىقىغا دىققىتىمىز بۇرۇلىدۇبېرىلىشىنى تهقهززا قىل

 .دىن كېلىپ چىققانلىقىنى يۈزەكى بايان قىلىپ ئۆتتۇق» تۇر«نىڭ »تۇران«

نىـڭ سـۆز تومـۇرى ۋە مهنىـسى بىـلهن تونۇشـۇپ چىقىـش               ) tur(» تـۇر «ئۇنداق بولسا بۇ يهردە     
 .زۆرۈرىيىتى تۇغۇلىدۇ

» تهڭـــرى«للىقالرنىـــڭ تـــۇر قهيهردە كېلىـــپ چىققـــان؟ مهن بـــۇ ئاتـــالغۇنى قهدىمكـــى بابى
ــاكى ] 37[ئاتالغۇســىدىن كېلىــپ چىققــان بولۇشــى » di-gir«مهنىــسىنى ئاڭلىتىــدىغان  ي

مهنىـسىنى  » تهڭـرى «ئاتالغۇسـى   » تـۇر «ئىنسانالرنىڭ تهپهككۇر تهرەققىياتىغـا ئهگىـشىپ،       
 .ئۆزىگه مۇجهسسهم قىلىۋالغان بولۇشى كېرەك، دەپ قارايمهن
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.  يىلـالردا يېزىـق قوللىنىـپ خـاتىرە قالـدۇرغان          -3000 بابىللىقالر مىالدىيىـدىن بـۇرۇنقى    
خېتـى   »  «يهنـى ئـۇ تهڭـرى ئىـسمىنى         . مۇشۇ خاتىرىدە تهڭرىنىڭ نامى كـۆزگه چېلىقىـدۇ       

» Tangri«دەپ ئوقۇلغــان ۋە مهنه جهھهتــته » di-gir«شــهكلىدە ئىپــادە قىلغــان بولــۇپ، ئــۇ  
للىرىـــدا پۈتـــۈلگهن تـــاش قهدىمكـــى ســـۇمېر، ئاككـــاد تى. ئۇقـــۇمىنى ئاڭالتقـــان) تهڭـــرى(

» Digir» ،«Dingir«مۇشــۇ ]. 38[دەپ يېزىلغــان» Dingir«ســۆزى » تهڭــرى«پۈتۈكلهردىمــۇ 
ــىدىكى  ــى » di«ئاتالغۇس ــۇر«تاۋۇش ــۇران(» ت ــا    ) ت ــى ئېهتىمالغ ــزى بولۇش ــۆز يىلتى ــڭ س نى
 .بۇنى تۆۋەندىكى بىرقانچه نۇقتىدىن چۈشهندۈرۈشكه بولىدۇ. ناھايىتى يېقىن

ــى،  ــىدىكى » di-gir«بىرىنچ ــاكى » di«ئاتالغۇس ــلىرى » d«ي ــلىرىغا té/t» a«تاۋۇش  تاۋۇش
چۈنكى، ئىپتىدائىي تىلالر ۋە قهدىمكى تىلالردا      . ئالمىشىپ تهلهپپۇز قىلىنىشىمۇ مۇمكىن   

d-t      بۇالردىن  .  تاۋۇشىنىڭ تهلهپپۇزىدا ئايرىلىش ھادىسىسى مۇتلهق بولمىغانd   ،جـاراڭلىق 
t     هزى تىلالر ۋە ئۇنىڭ ئـايرىم دىئالېكتلىرىـدا جـاراڭلىق            جاراڭسىز ئۈزۈك تاۋۇش بولۇپ بd ،

مىالدىيىــدىن (مهســىلهن، ۋېــدا تىلــى .  تاۋۇشــى ئىــشلىتىلگهنtئايرىمىلىرىــدا جاراڭــسىز 
دېگهن ئاتـالغۇ قاراخـانىيالر دەۋرى      ) دادا(» tata«دا  )  يىلالردىكى ئارىيان تىلى   -1000بۇرۇنقى  

، خهنـزۇ تىلىـدا   »dad-dada«، ئىنگلىـز تىلىـدا     »dada«دا  ) ھـازىرمۇ شـۇنداق   (ئۇيغۇر تىلى   
爹爹 — 大大 (dada) ؛»mata «)سـىكتايالرنىڭ  — قهدىمكى سـاك  —) ئانا، ئايال كىشى 

مهنىـسىدىكى ئاتـالغۇ بولغـان بولـسا،        » ئانا، ئايـال  « قهبىلىسى تىلىدا    Sarramata(سارماتالر  
، ئۇيغــۇر mademe-madamئارىيــان تىللىرىنىــڭ ۋارىــسى ھېــسابالنغان ئىنگلىــز تىلىــدا   

دىــل، دەپ /ئــېقىن تىــل-؛ قهدىمكــى تــۈركىي تىلــالردا دەريــا)مــادا ئېــشهك(» Mada«تىلىــدا 
دەپ يازغــان بولــسا، » atil«ســېبىرىيىدىكى چــوڭ دەرياالرنىــڭ بىرىنــى مهھمــۇد كاشــغهرى   

» durgu-drugu«تىلىـدا   ) تىـبهت (قهدىمكـى تۈبـۈت     » tÜrk«، دەپ   )ۋولگا(» idil«كېيىنچه  
 .پپۇز قىلىنغاندەپ تهله

غــا ئــايلىنىش مــۇمكىنچىلىكىگه »ti-tigir» ،«tur«يــاكى » dingir-tigir«ئىككىنچىــسى، 
بىـرىگه  -سـوزۇق تاۋۇشـلىرى بىـر     » o-a-i«يهنى ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بىرقاتار تىلـالردا       . ئىگه

مهســىلهن، . ئــايلىنىش ھادىسىــسىنى پۈتــۈنلهي نهزەردىــن ســاقىت قىلىۋېتىــشقا بولمايــدۇ 
»siolun «  39[بىرخىل ئۆسۈملۈك نـامى[ ،»Saolun «    بىرخىـل ئۆسـۈملۈك نـامى»Suolun-

Saolun-Saolan «مهنسهپ نامى. 

»amarak «)ئۇيغــۇر تىلىنىــڭ تۇرپــان شېۋىــسىدە(» ئىمــراق«، )ئۇيغــۇر ئهدەبىــي تىلىــدا( «
-Satuk«): ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىدا   (» ياغاچ«) قهدىمكى ئۇيغۇر تىلىدا  (» يىغاچ-ياغاچ«

sutuk-situk «)   ــۇز ــقۇچلىرىدىكى تهلهپپــ ــارىخىي باســ ــسى تــ ــڭ ھهرقايــ ــۇر تىلىنىــ ئۇيغــ
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ھـازىرقى  (» buradar«،  )ساك تىلىنىـڭ سـۇلې دىئالېكتىـدا بـۇرادەر        (» pidar«؛  )قىلىنىشى
ھـازىرقى زامـان ئۇيغـۇر تىلىنىـڭ      padar-padar» 0«، )زامان ئۇيغۇر تىلىدا دوست، ئـۈلپهت 

دېگهنـگه ئوخـشاش مىـسالالرنى كهلتۈرۈشـكه        )  دادا مهنىـسىدە   ئايرىم تىل ئادىتىدە دادا، چـوڭ     
 .بولىدۇ

ــۈچىنچى،  ــۇر«ئـ ــۇرا-تـ ــۇران«، »تـ ــدا  » تـ ــڭ بهزى تارماقلىرىـ ــاي تىللىرىنىـ ــز«ئالتـ ، »ئېگىـ
ــورۇن«، »يۈكــسهك« مهنىــسىدىمۇ ئىــستېمال » تهڭــرى«، »تهڭــرى دەرگــاھى«، »يۈكــسهك ئ

سىگه ئىــگه ئىكهنلىكىنــى مهنىــ» تهڭــرى«قىلىنىــدىغانلىقى، ئۇنىــڭ ســۆز يىلتىزىنىــڭ  
شـهكىلدە  » تـۇرا «،  »تـۇر «سـۆزى   » تهڭـرى «مهسىلهن، ياقۇت ۋە چۇۋاش تىللىرىدا      . ئۇقتۇرىدۇ

تـۇلتى  «، ]41[» چېچهك تـۇرا «، ]40[»يىر تۇرا«چۇۋاش ئهپسانىلىرىدە . ئىستېمال قىلىنىدۇ 
 —» ۇرتــ«ھــازىرقى زامــان ئۇيغــۇر تىلىــدا  . قاتــارلىق تهڭــرىلهر نــامى ئۇچرايــدۇ ] 42[»تــۇرا

 ئېگىـز ئـادەم، دېـگهن مهنىنـى ئـۆز        —» تـۇرا «،  »ئېگىزلىك، كۆزىتىش ئورنى، ئېگىز ئـورۇن     «
 .ئىچىگه ئالغان

نـامى  » تـۇرا «ئاتالغۇسىنىڭ ئىشلىتىلىشى بىرقهدەر كهڭـرى بولـۇپ،        » تۇرا«،  »تۇر«قۇمۇلدا  
لىـرى  بۇالرنىـڭ بهزى .  تىـن ئاشـىدۇ  150جاي ۋە خـارابه   -بىلهن ئاتىلىپ كېلىنىدىغان ئورۇن   

دېگهن ئۇقۇمنى ئاڭالتقان بولسا، بهزىلهر كۆچمه مهنىدىكى       » كۆزىتىش ئورنى «،  »ئېگىزلىك«
ئهممـا، بـۇ خىـل كـۆچمه مهنه ئاتالغۇنىـڭ ئهسـلىي مهنىـسىدىن               . سۆزگه ئايلىنىپ كهتـكهن   

ئۆزگىرىپ كهلگهنلىكىنى چۈشىنىش تهس ئهمهس، نېمه ئۈچۈن ئۇيغۇر تىلىنىڭ كېيىنكى      
ــدا  ــۇر«تهرەققىياتى ــۇرا«، »ت ــگهن     —» ت ــورنى دې ــۆزىتىش ئ ــورۇن، ك ــۇقىرى ئ ــك، ي  ئېگىزلى

تهڭـرى  «مهنىدىكى سۆزگه كۆچۈپ كهتكهن، بۇ مهسىلىگه كهلسهك قهدىمكـى كىـشىلهرنىڭ            
ئېگىــز يهردە بولىــدۇ، دەپ قارايـدىغان بىــر خىــل قارىـشىدىن كهلــگهن، دېيىــشكه   » دەرگـاھى 
ۇقۇمــدا چۈشــهنگهن قهدىمكــى نــى ئوخــشاش ئ»تهڭــرى دەرگــاھى«بىــلهن » تهڭــرى«. بولىــدۇ

ــۇر«ئىنــسانالر  ــۇرا«، »ت ــى ھهم »ت . دەپ چۈشــهندۈرگهن» تهڭــرى دەرگــاھى«، ھهم »تهڭــرى«ن
نــى ئوخــشاش مهنىــدىكى ســۆز دەپ ھېــسابلىغىنىمىزدا، »تــۇران ئــاخۇن«بىــلهن » تۇراخــۇن«

» گىگانــت ئــادەم«، »بــويى زور ئــادەم«، »بهســتلىك ئــادەم«، »ئېگىــز ئــادەم«بۇنىــڭ مهنىــسى 
 Stip«قىرغىــز تىلىــدا  . نلىــك بولىــدىغانلىقىنى ئهگهشــمه تهســهۋۋۇرغا قــويىمىز    دېگه

Cpillata» (针茅)  دەپ ئاتىـشى ئۇنىـڭ ئېگىـزلىكته    ) تـۇران (دېگهن بىرخىل ئۆسۈملۈكنى
شـورلۇق  «نىـڭ مهنىـسى     »تـۇران «ئۆسىدىغان ئۆسـۈملۈك ئىكهنلىكىنـى، يـاقۇت تىلىـدىكى          

مهنىــسىنىمۇ ئــۆز ئىچىــگه » تۆپىلىــك-ڭلىــكتۈزله«، ئۇنىــڭ ]43[بولىــدىغانلىقى» يــايالق
 .ئالىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ
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تۆتىنچى، ئۇيغۇرالر جۈملىدىن تۈركىي تىللىق خهلقلهرنىڭ ئهجدادلىرى بىلهن بابىللىقالر         
ــن ئهمهس، ئۇالرنىــڭ تىلىــدىكى    ــاتونۇش خهلقلهردى ــارلىق » digir-digir«ۋە ســۇمېرالر ن قات

 .ئىستېمال قىلىنىشى مۇئهييهن تارىخىي ئاساسقا ئىگهسۆزلهرنىڭ تۈركىي تىلالرغا ئۆتۈپ 

ــۇبىي قىــسمىدىكى تىگىــر دەرياســى بىــلهن    ) Sumer(ســۇمېر  الر ئاســىيانىڭ غهربىــي جهن
دەپ ئاتىــدىغان جــايالردا » مىــسۇپۇتامىيه«ئىفــرات دەرياســى ئارىلىقىــدا، قهدىمكــى گــرىكالر 

 يۈكسهك مهدەنىيهت ياراتقان ۋە بـۇ        يىلالردا ئۇالر  -4000ياشىغان بولۇپ، مىالدىيىدىن بۇرۇن     
 .يهر ئىنسانىيهت مهدەنىيىتىنىڭ مهنبهلىرىدىن بىرى دېگهن باھاغا ئىگه بولۇپ كېلىنگهن

ــېر راۋلىنـــسون  XIXئومـــۇمهن  ــدا ئېىگىـــزالردىن سـ  .H. G( ئهســـىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىـ
Rawlinson ( ســۇمېرالر ئىــسكېفلهر)SKeff ( ــسا موڭغــۇل جۇ مــان-دۇر، ئۇالرنىــڭ تىلــى بول

يهنه . تىللىرى بىلهن يېقىنچىلىقى بولغان تۇران تىلى سىستېمىـسىغا مهنـسۇپتۇر، دېـگهن     
غــا ) Turanian Reca(بهزىــلهر ئېنىــق ھالــدا ســۇمېرالر ســام ئهمهس، بهلكــى تــۇران ئىرقــى 

ــىتىلگهن ــسۇپ دەپ كۆرسـ ــان   ]. 44[مهنـ ــۆججهتلهر ۋە قېزىۋېلىنغـ ــا ھـ ــالرغا يازمـ ــۇ قاراشـ بـ
بـۇ قاراشـنى ئـاخىرقى    .  بۇيـۇمالر ئاسـاس بولغـان بولـسا كېـرەك         ئارخېئولوگىيىلىك مـاددىي  

 .يهكۈن دېيىشكه تېخى تارىخشۇناسلىق ئىلمى تولۇق ئاساس بىلهن تهمىن ئېتهلمىگهن

ــۋايهتلهردىكى      ــسانه ۋە رى ــىله ئهپ ــر مهس ــدىغان بى ــدىغان ھهم قىزىقتۇرى ــشىنى ئويالندۇرى كى
 ئېلىـــپ، ئادەملهرنىـــڭ يـــۈزەكى بـــۇ كېيىـــنچه دىنىـــي كىتـــابالردىن ئـــورۇن. ئۇچـــۇرالردۇر

نهتىجىــــدە، ئىككــــى دەريــــا ۋادىــــسى . تهســــهۋۋۇرلىرىنى تولىمــــۇ سىرلىقالشــــتۇرۇۋەتكهن
، ئوتتۇرا شهرق، ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ھهرخىـل ئىرققـا مهنـسۇپ خهلقلهرنىـڭ             )مىسۇپوتامىيه(

نمۇ، مۇناســىۋىتى ۋە قانداشــلىقى بولغــا-يىــراق ئۆتمــۈش تارىخىــدا قانــداقتۇر بىرخىــل ئــاالقه
 . قانداق؟ دېگهن سوئالنى قويۇشقا مهجبۇر قىلىدۇ

ھهققىـدىكى ئهپـسانه دەل يـۇقىرىقى       » دۇنياۋى توپان باالسـى   «بابىل ئهدەبىياتىدىكى   -سۇمېر
 .كۆز قاراشنىڭ كېلىپ چىقىشىدىكى بىر ئاساس بولۇپ سانىلىدۇ

رنى ۋە ھهننىـۋا    ئـارقىلىق ئىنـسانال   » توپـان باالسـى   «بۇ ئهپسانىدە بايان قىلىنىشىچه، خـۇدا       
ــارار قىلىپتــۇ   ــشاھ سېــسۇدرا  . جانلىقالرنىــڭ ھــاالك قىلىــشىنى ق ــال مۆتىــۋەللى پادى پهقهت

تهڭرىگه ئىخالسمانلىك بىلهن ئېتىقاد قىلغاچقا، تهڭرى ئۇنىڭ چۈشى ئـارقىلىق بېـشارەت             
ئۇنىـڭ ئائىلىـسىدىكىلهر قانـاتلىق ۋە       . ئۇ ئىشتىن ئاۋۋال چوڭ بىر كېمه ياساپتۇ      . بېرىپتۇ

شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇ پۈتـۈن دۇنيـانى سـۇ       .  پۇتلۇق جانىۋارالرنى ئېلىپ كېمىگه چىقىۋاپتۇ  تۆت
بـۇ ئهپــسانه كېيىنكــى چېبرېيالرنىــڭ  . بېـسىپ كهتــكهن توپــان باالسـىدىن قۇتۇلــۇپ قــاپتۇ  
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ــۇھ ئهلهيهىســساالم كېمىــسى ھهققىــدىكى ئهپــسانىنىڭ    »تهۋرات« ــان باالســى ۋە ن تىكــى توپ
غـا ئـۆتكهن،    » قۇرئـان «غا، ئۇنىڭدىن   »ئىنجىل«تىن  » تهۋرات«بۇالر  . ئاساسى نۇقتىسى ئىدى  

 .شۇنداقال ئىران ۋە تۈركىي تىللىق خهلقلهر ئهدەبىياتىغا تهسىر كۆرسهتكهن

توپان باالسى ۋە نۇھ ئهلهيهىسساالم ئهپسانىلىرىنىڭ ئۇيغۇر ئهجـدادلىرىغا بولغـان تهسـىرىدە           
ــان« ــارقىلىق    » قۇرئ ــسى ئ ــسالمىيهت چۈشهنچى ــدىن ئى ــىته   جۈملى ــل بىۋاس ــر خى يهنه بى

 .تارقالغان ۋارىيانتى بارلىقىنى ئۆگىنىشىمىزگه ئهرزىيدۇ

بــۇ .  تهڭــرى يــارلىقىغۇچى نــۇھ ئهلهيهىســساالمنىڭ ئىــسمى —تــۈرك «مهھمــۇد كاشــغهرى 
 دەپ  ›تـۈرك ‹ئۇنىـڭ ئهۋالدىمـۇ     . نۇھنىڭ ئوغلى تۈرككه تهڭرى تهرىپىـدىن قويۇلغـان ئىـسىم         

. وغلىنىڭ ئىسمى بولۇپ كهلگهندە بىرال كىشىنى بىلدۈرىـدۇ     سۆزى نۇھ ئ   ›تۈرك‹... ئاتىلىدۇ
 سـۆزىگه ئوخـشاش ئىنـسانالر تـوپىنى     ›ئادەمزات‹نۇھ ئهۋالدلىرىنىڭ ئىسمى بولۇپ كهلگهندە      

 ].45[بۇ سۆز ھهم كۆپلۈك، ھهم بىرلىك مهنىسىدە ئىشلىتىلىدۇ دەيدۇ. بىدلۈرىدۇ

هنلىكـى، ئـۇ شـهرقىي ۋە شـىمالىي         مولال مۇسا سايرامى نۇھنىڭ ئۈچىنچى ئوغلى ياپهس ئىك       
، ئېرتىش دەريـا ۋادىلىـرىغىچه بولغـان جـايالردا ياشـايدىغانلىقى،           )ۋولگا(تهرەپلهردىكى ئېدىل   

 ].46[ئۇنىڭ ئوغلى تۈرك ئىكهنلىكى توغرىسىدا سۆزلهيدۇ

نۇھنىڭ ئوغلى ياپهسكه ئهنجان، سهمهرقهنت، )  ئهسىرلهرXIII — XIV(ناسىرىدىن رابغۇزى 
موڭغـۇل زېمىنلىرىـدىن خىتـايغىچه بېرىلگهنلىكـى توغرىـسىدا          ... ىرغىز، قازاق ئۆرگهنچ، ق 

 ).غا قاراڭ»قىسسهسۇل ئهنبىيا«(مهلۇمات بېرىدۇ 

ئىرانلىق تارىخچى رەشىدىددىن فهزلۇلالھ خاتىرىسىدە، نۇھ ئوغۇللىرىـدىن بىرىنـى شـىمال            
ىـسمى ئوغۇزخــان  ۋە شـهرقىي شــىمالغا ئهۋەتكهنلىكـى، ئۇنىــڭ ئهۋالدلىرىنىـڭ بىرســىنىڭ ئ   

ئىكهنلىكى، تۈركلهر ئۇنى ئهجداد دەپ ھۆرمهتلهيدىغانلىقى، ئوغۇزنىڭ ئالته ئوغلى بار بولۇپ،           
 ].47[چوڭىغا كۈن دەپ ئىسىم قويغانلىقى توغرىسىدا رىۋايهت بار

دىمــۇ » تــارىخى ھهمىــدىي«]. 48[دىكــى ئوغۇزخاننىــڭ چــوڭ ئــوغلى كــۈن ئىــدى»ئوغۇزنــامه«
 ].49[شۇنداق دېيىلگهن

 كـۈن قاتارلىقالرنىـڭ مۇناسـىۋەتلىك    — ئوغۇزخـان    — تـۈرك    — يـاپهس    —ۇقىرىقى نۇھ   ي
ۋە ئىــسالمىيهت چۈشهنچىــسى بىــلهن مۇناسىۋەتــسىز دەپ  » قۇرئــان«بولۇشــى نوقــۇل ھالــدا 

 .قاراشقا بولىدۇ
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ــدا      ــارىخ تهتقىقاتى ــڭ ت ــودا خهنزۇالرنى ــدىالر ۋە جۇڭگ ــرانلىقالر، ھىن ــلهر، ئى ــۇدىيالر، ئهرەب يهھ
ــسانه ــدان    -ئهپــ ــى ئوبــ ــالىزملىق قىممىتىنــ ــارىخىي ماتېرىيــ ــۇقهددىمه تــ ــۋايهتلهر مــ رىــ

-ئهممـــا، ئۇيغـــۇرالردا بولـــسا، ھهرخىـــل ســـهۋەبلهر تۈپهيلىـــدىن، ئهپـــسانه]. 50[ســـاقالۋاتىدۇ
رىۋايهتلهرنىڭ تارىخىي قىممىتى نهزەرگه ئېلىنمايدىغان ياكى ئىنكار قىلىـدىغان خـاھىش           

رائىتتا تـارىخىي ماتېرىيـالىزملىق كـۆز قارىـشىنى         ئاساسىي ئورۇنغا ئۆتـۈپ قېلىۋاتقـان شـا       
 .چوڭقۇرالشتۇرۇشنىڭ زۆرۈرلۈكىنى تهقهززا قىلىدۇ

رىۋاەتلهرمــۇ يېتهرلىــك ئېتىبارغــا -قىسقىــسى، ئۇيغــۇر تارىخــشۇناسلىق ئىلىمىــدە ئهپــسانه
ئېلىنغان چاغدا، ئانـدىن سـۇمېرالر بىـلهن تـۈركىي تىللىـق خهلقلهرنىـڭ ئهجـدادلىرىنىڭ                

 .نىڭ سۈبهى نۇرى پالىلدايدۇمۇناسىۋىتى

تارغـاق  -خهت شـهكلىنىڭ خهنـزۇچه چىغىنـاق   ) di-gir( »  «بهشىنچى، بابىل يېزىقىدىكى    
دېگهن خهت شـهكلىگه ئوخشىـشىدىغانلىقى ھهم خهنـزۇ     »  «ته يېزىلغان )  (甲骨文پۈتۈك

تارغــاق پۈتــۈكتىكى بــۇ خهتنىــڭ بابىــل يېزىقىــدىكى خهتنىــڭ -ئالىملىرىنىــڭ چىغىنــاق
نىــڭ بابىــل   »تــۇر «ە ئىجــاد قىلىنغــان دەپ قارىــشىدىن، تــۈركىي تىلالردىكــى      تهســىرىد

 .دىن كهلگهن دېيىشكه ۋاسىتىلىك ماتېرىيال بولىدۇ»di-gir«يېزىقىدىكى 

شـهكلىدە   » «تارغـاق پۈتـۈكته   -چىغىنـاق ) di —ئوقۇلۇشى ) «蒂«قهدىمكى خهنزۇ تىلىدا 
قهدىمكــى چــاغالردا ئوتــۇن . شايتتىئــۇ خــۇددى دۆۋىــلهپ قويغــان ئوتۇنغــا ئوخــ]. 51[پۈتــۈلگهن

ئوتــۇن . تىــالۋەت قىلىــشتۇر-دۆۋىــسىگه ئــوت يېقىــشتىكى مهقــسهت ئاساســهن تهڭــرىگه دۇئــا
كۆيگهن ۋاقىتتا ئـوت ئۇچقـۇنلىرى يالىلـداپ ئاسـمان ئىالھىنىـڭ سـېهرىي كـۈچى نامايـان                  

 (天神»ئاســمان ئىالھــى«خېتىنىــڭ ئهســلىي مهنىــسى »  «蒂شــۇڭا، خهنــزۇچه. بولىــدۇ
دەپ تهلهپپـۇز   » di«شۇنىسى قىزىقكى، خهنزۇ تىلىدىكى بـۇ سـۆزنىڭ نـېمه ئۈچـۈن             . بولىدۇ)

ــدىكى     ــل يېزىقىـ ــى بابىـ ــدى قهدىمكـ ــورو ئهپهنـ ــشىنى گومـ ــلهن   »   «قىلىنىـ ــى بىـ خېتـ
بۇنىڭغا بىرىنچى، ئۇالردا شهكىل جهھهتتىمۇ ئوخشاشلىق      ]. 52[مۇناسىۋەتلىك دەپ قارىغان  

وخــشاشلىق بــار؛ ئۈچىنچىــدىن، ئۇالرنىــڭ ھهر    بــار؛ ئىككىنچــى، تهلهپپــۇز جهھهتتىمــۇ ئ   
ئىككىلىـــسى ھهم ئاســـمان ئىالھـــى ھهم كىـــشىلهر خـــانى دېـــگهن مهنىنـــى بىلـــدۈرەتتى   

 .دېگهنلهرنى پاكىت قىلىشقا بولىدۇ

ــاق  ــڭ چىغىن ــاق -جۇڭگونى ــاگۇ(تارغ ــۇرۇنقى   ) جي ــدىن ب ــى مىالدىيى ــالر -1500يېزىق  يىل
رنىـڭ تهسـۋىرى يېزىقـى مىالدىيىـدىن بـۇرۇنقى          ئهمما، بابىللىقال . ئهتراپىدا بارلىققا كهلگهن  

 مۆچهلنىـڭ  12دىكـى   辞卜)[53](» رەمنـامه « يىلالردا بارلىققـا كهلـگهن، خهنـزۇچه    -3000
نىــڭ رەڭلىــك ســاپالالر   )  (安得生كېلىــپ چىقىــشىغا ئائىــت بايــانالر ۋە ئاندىرســون    
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ڭگونىـڭ  بويىچه شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، بابىـل بىـلهن جۇ        ] 54[توغرىسىدىكى ھۆكمى 
 .قهدىمكى دەۋرىنىڭ روشهن ئاالقىسى بولغان

ــۆججهتلهردىكى   ــىلهن، خهنـــزۇچه ھـ ــلىي ئالتـــاي تىلـــى    »  狄» (di)مهسـ ســـۆزى ئهسـ
سىستېمىسىدىكى بىر سۆزنىڭ ئاھاڭ تهرجىمىسى بولۇپ، ئۇنىـڭ ئهسـلىي مهنىـسى يهنىـال      

لۇپ، ئۇنى سۆزى بىلهن تومۇرداش بو» «蒂يهنى بۇ سۆز خهنزۇ تىلىدىكى. دېگهنلىك» تهڭرى«
الر جۇڭگوغـا ئېلىـپ   )  (戎狄ئوتتـۇرا تۈزلهڭلىكنىـڭ غهربىـي شـىمالىدا ياشـىغان رۇڭـدى      

 ].55[كهلگهنىكهن

ئوتتــۇرا (ئهســلى شــىمالدىكى )  (黄帝گومــورو ئهپهنــدىنىڭ تهتقىقاتىغــا قارىغانــدا خۇاڭــدى
روڭ، دىالرنىــڭ ئهجــدادى بولــۇپ، ئــۇ )  نهقىــل كهلتۈرگۈچىــدىن—تۈزلهڭلىكنىــڭ شــىمالى 

بۇ يهردە (لهرنى مهغلۇپ قىلىپ، جۇڭخۇا مىللىتى )  炎帝)[57]، يهندى虫龙)[56](ڭ چىلۇ
نىـڭ بوۋىـسى دېـگهن ھـۆرمهتكه ئىـگه          )  نهقىل كهلتۈرگۈچىدىن  —خهنزۇالر كۆزدە تۇتۇلغان    

 ].58[بولۇپ قالغان

گـــۇ جىگاڭنىـــڭ تهتقىقاتىغـــا قارىغانـــدىمۇ خۇاڭـــدى توغرىـــسىدىكى ئهپـــسانه ئهڭ بـــۇرۇن   
 ].59[ شىمالىدا مهيدانغا كهلگهنجۇڭگونىڭ غهربىي

جۇڭگونىــڭ ئومــۇمىي «نىــڭ )  (陈汉章ئهپهنــدى چــېن خهنجــاڭ)  (柳诒徴ليــۇ يېجىــڭ
ھـازىرقى ئومـۇمىي قـاراش بـويىچه جۇڭگـودىكى مىللهتـلهر            «دىن نهقىل كهلتۈرۈپ    » تارىخى

ــدۇ   ــرى دېيىلىـ ــدىنىڭ ئهۋالدلىـ ــسابلىنىپ، خۇاڭـ ــرق ھېـ ــېرىق ئىـ ــدى . سـ ــراق، خۇاڭـ بىـ
 .دەيدۇ] 60[ي شىمالدىن كۆچۈپ كهلگهنئهمهلىيهتته غهربى

 12نـاملىق ئهسـىرىدە بابىلوننىـڭ    » قهدىمكى جهمئىيىتـى تهتقىقـاتى    «گومورو جۇڭگونىڭ   
ئومـۇمهن يىـن   «: مۆچىلىنىڭ جۇڭگوغا تارقالغـانلىق مهسىلىـسى توغرىـسىدا سـۆزلىگهندە         

 نىـڭ  )قـوۋملىرى (شاڭ -قوۋملىرىنىڭ ئهجدادى شىنجاڭ ئهتراپىدىن كېلىپ چىققان، يىن 
يۇقىرى دەرىجىـدىكى مهدەنىـيهت كارىـدورى ئهلـۋەتته     . ئهجدادى تهدرىجىي شهرققه يۆتكهلگهن  
 -1» مىنگــو مهجمۇئهســى«شــاڭخهي كىتابخانىــسى، (شــهرقتىكى مۇشــۇ يهرگىــچه كهلــگهن 

كۆپچىلىـك كىـشىلهر گومـورو ئاقـساقالنىڭ بـۇ          . ، دەپ يازغان  ) بهت -93 جىلد،   -76قىسىم  
رسوننىڭ جۇڭگونىـڭ مهدەنىيىتـى شـىنجاڭدىن باشـالنغان بولـۇپ،           ئاندى. گ. كۆز قارىشى ج  

 .تهدرىجىي يۆتكهلگهن دېگهن قارىشىغا ئاساسالنغان، دەپ قارايدۇ

پىكىرىمىزنى يهنىمـۇ چوڭقۇرالشتۇرسـاق، ئوتتـۇرا جۇڭگـو رايونىـدىكى قۇدرەتلىـك قۇللـۇق               
دى، دېــگهن نىــڭ ئهجــدادى دىالردىــن ئىــ (商朝(تۈزۈمــدىكى دۆلهتلهردىــن شــاڭ سۇاللىــسى 
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مهدەنىيىتىــدىن ئوتتــۇرا )  (五石ئهپهنــدى ۋۇشــى)  (卢春蓱لــۈي چۇنپىــڭ. قاراشــمۇ بــار
ــسىگه نهزەر  ــڭ ئاالقىـ ــي يۇرتنىـ ــلهن غهربىـ ــك بىـ ــاڭ  » تۈزلهڭلىـ ــسىدە شـ ــاملىق ماقالىـ نـ

دەپ ئـاتىالتتى، دىـالر غهربىـي يـۇرتتىكى كـۆچمهن      )  (狄سۇاللىـسىنىڭ ئهجـداد بوۋىـسى دى   
 ].61[الرنىڭ قېنىدا دىالرنىڭ قېنى بولۇشى كېرەك، دەيدۇقوۋم، شاڭ سۇاللىسىنى قۇرغۇچى

يۇقىرىــدا تىلغــا ئېلىنغــان روڭــدىالر مهركىزىــي جۇڭگونىــڭ شــىمالى ۋە غهربىــي شــىمالىدا 
ياشــىغان قهدىمكــى خهلــق بولــۇپ، ھــازىرقى شــىمال، غهربىــي شــىمالدىكى مىللهتلهرنىــڭ،  

ــدادى   ــڭ ئهجـ ــكۈچى خهلقلهرنىـ ــدا سۆزلهشـ ــۈركىي تىلىـ ــدىن تـ ــارمىقى جۈملىـ ــر تـ نىڭ بىـ
» ئۇيغـۇرالر «تومىنىـڭ  » مىللهتلهر. جۇڭگونىڭ بۈيۈك ئېنسىكوپېدىيىسى  «. ھېسابلىنىدۇ

 .، دەپ ئوتتۇرىغا قويۇلغان»]62[ئۇيغۇرالرنىڭ ئهجدادى قهدىمكى دىالر ئىدى«ماددىسىدا 

ر ئـۇال . دەپ يازغان)  (狄يهنى خهنزۇچه ھۆججهتلهردە ئهڭ بۇرۇن ئۇيغۇرالرنىڭ ئهجدادلىرى دى
ئۇالر جۇڭگونىڭ شاڭ خانلىقى، شيا خانلىقى، ھهتتـا ئۇنىڭـدىن          . شىمالىي دى دەپمۇ ئاتالغان   

بۇرۇن تارىخ سهھنىسىگه چىقىپ، شيا، شـاڭ، جـۇ قـوۋملىرى بىـلهن بىـرلىكته جۇڭگونىـڭ                 
 .شانلىق، پارالق، قهدىمكى مهدەنىيىتىنى يارىتىش ئهمهلىيىتىگه قاتناشقان

  

 غهرب مهدەنىيهت ئاالقىسى- ئىپادىلهنگهن شهرقدا»توققۇز«خاسىيهتلىك سان 

  

نىڭ سېهرىي ۋە مۇقهددەس مهزمۇنىنى ئۆز ئىچىـگه        »توققۇز«خاسىيهتلىك ۋە سىرلىق سان     
ئېلىپ، فولكلور مهدەنىيىتىنىڭ تهركىبىي قىسمى بولۇپ كهلگهنلىكىگه ئۇزاق ئهسـىرلهر          

ئوخشاشال ئۆزلىرىنىـڭ فولكلـور     بولغان، بولۇپمۇ ئۇيغۇرالرنىڭ ئهجدادلىرى باشقا خهلقلهرگه       
مهدەنىيىتىنىڭ تـۈپ يىلتىزىنـى چىڭىتىـشتا بىرخىـل خاسـىيهتلىك سـاننىڭ سـېهرىي               

ــگهن  ــدىلىنىپ كهل ــدىن پاي ــۇپ،   . كۈچى ــك بول ــالالر يېتهرلى ــسپاتاليدىغان ماتېرىي ــۇنى ئى ب
 .بىزنىڭ ئهتراپلىق مۇھاكىمه قىلىشىمىزنى تهلهپ قىلىدۇ

الر بىــلهن مۇناســىۋەتلىك )  (狄ڭ ئهجــدادى بولغــان دىئهڭ قهدىمكــى ئهھــۋال ئۇيغۇرالرنىــ
، ئـۆز   ]63[دېـگهن نـام بىلهنمـۇ ئاتىلىـپ       » توققـۇز دىـالر   «مهسىلهن، دىـالر    . ئىكهنلىكى مهلۇم 

نــامىنى بۈيــۈك ۋە ئومــۇمىي مهزمۇنغــا ئىــگه قىلغــان ھهم ئۇيۇشــقاقلىق، ئىتتىپاقلىقنىــڭ 
زىـي جۇڭگـو رايونىنىـڭ شــىمالى،    بـۇ يهردە تىلغـا ئېلىنغـان دىـالر مهركى    . سـمۋولى قىلغـان  

ــي شــىمالىدا ياشــىغان بىــر قــوۋم بولــۇپ،       . جۇڭگــو بۈيــۈك ئېنسىكلوپېدىيىــسى  «غهربى
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دىالر جۇڭگونىڭ قهدىمكى دەۋرىدە جۇڭگونىڭ     «: تومىدا مۇنداق چۈشهندۈرۈلگهن  » مىللهتلهر
، )ئـا -زەي دەپ ئىككى خىل ئوقۇلىـدۇ    -دى» 藋«(يهنه بىر نامى    . شىمالىدا ياشىغان بىر قوۋم   

يهنـى شـاڭ سۇاللىـسى، تهخمىـنهن مىالدىيىـدىن          (بىرخىل قاراش بويىچه دىـالر يىـن دەۋرى         
 يىللىـرى ئارىلىقىـدىكى   -1066 ئهسىردىن تهخمىنهن مىالدىيىـدىن بـۇرۇنقى     XVIبۇرۇنقى  

بۇ يهردە غهربىـي جـوۋ سۇاللىـسىنى كـۆزدە          ( ، جوۋ سۇاللىسى دەۋرىدە     (鬼方(دە گۇيفاڭ   ) دەۋر
 يىلىـدىن مىالدىيىـدىن     -1066، بۇ دەۋر تهخمىـنهن مىالدىيىـدىن بـۇرۇنقى          تۇتۇۋاتسا كېرەك 

 جهنگــو -چۇنچيــۇ . دەپ ئــاتىالتتى)  (猃狁دا شــيهنيۈن)  يىللىــرى ئــارىلىقى-771بــۇرۇنقى 
ــدە  ــۇرۇنقى  (دەۋرى ــدىن ب ــۇرۇنقى  -770مىالدىيى ــدىن ب ــالر-221 مىالدىيى ــالر藋(دە )  يىل ) دى

 مىالدىيىدىن -221مىالدىيىدىن بۇرۇنقى (سۇاللىرى چىن، خهن . دەپ ئاتالدى) دىالر 狄ياكى
دەۋرىدىن كېيىن دىالر ئۈچ چوڭ تارماققا بۆلۈنگهن بولۇپ، بـۇالر ئـۇزۇن     )  يىلالر -220بۇرۇنقى  
يهنه شــۇ » ].64[دىــن ئىبــارەت)  (白狄ۋە ئــاق دىــالر)  (赤狄، قىزىــل دىــالر)(长狄دىــالر 

خهن، ۋەي سـۇاللىلىرى  (ىڭالرغىـچه  ئهجدادىنى دېڭل« بېتىدە ئۇيغۇرالرنىڭ   -179كىتابنىڭ  
ــدىكى ــچه  ) دەۋرى ــاكى دىالرغى ــى  (ي ــدىن ئىلگىرىك ــۇ دەۋرى ــدۇ ) چۈنچي ــكه بولى دەپ » ئىزدەش
نىڭ دىالر چۈشهنچىسىدىمۇ بار »توققۇز«بۇ پاكىتالردىن بىرى، خاسىيهتلىك سان  . يېزىلغان

 يهتكىلــى ئىكهنلىكىنــى، يهنه بىــرى، دىــالر ئۇيغۇرالرنىــڭ ئهجــدادى ئىكهنلىكىنــى بىلىــپ  
 .بولىدۇ

سانى ئۇالرغا قاچاندىن باشالپ    » توققۇز«ئۇنداق بولسا دىالرنىڭ تارىخى قاچاندىن باشلىنىدۇ،       
 يىلىـدىن  -468مىالدىيىدىن بۇرۇنقى تهخمىنهن    (ھهمراھ بولۇپ كهلگهن، مۇتهپهككۇر موزى      

يــاۋ ســهككىز «نــاملىق كىتابىــدا ئاقــساقال )  (墨子»مــوزى«)  يىلىغىــچه ياشــىغان-367
بـۇ بايـانالردىن دىالرنىـڭ سىياسـىي     . دەپ يازغـان )  (尧教八狄» دىالرغا نهسىههت قىلغـان 

مهسىلهن، بۇ يهردە تىلغا ئېلىنغان ئاقـساقال   . سهھنىگه چىقىش تارىخىنى بىلگىلى بولىدۇ    
رىـۋايهتلهردىكى ئـاتىلىق ئۇرۇقداشـلىق    «تـا  )  (辞海»ئوكيـانوس «ياۋ توغرىـسىدا خهنـزۇچه   

ــاخىرقى م  ــڭ ئ ــسى  جهمئىيىتىنى ــسىنىڭ داھىي ــلهر بىرلهشمى ــدىكى قهبىلى » هزگىللىرى
نىڭ ئوغلى بولـۇپ، خۇاڭدىـدىن بهش   )  (蒂喾رىۋايهتلهرگه قارىغاندا، ياۋ دىكۇ]. 65[دېيىلگهن

دېـمهك، يـاۋ رىـۋايهتلهر دەۋرى يهنـى ئـاتىلىق قهبىلىچىلىـك         ]. 66[ئهۋالد كېيىن تۇرىـدىكهن   
ــڭ كـــونكرېتراق       ــۇ دەۋرنىـ ــىغان بولـــۇپ، بـ ــدە ياشـ ــسى دەۋرىـ ــو بۈيـــۈك  «يىلنامىـ جۇڭگـ

 -4000 بهتته تهخمىنهن مىالدىيىـدىن بـۇرۇنقى        -593تومى  » مىللهتلهر. ئېنسكوپېدىيىسى
بۇالر دىالر تارىخىنىڭ ئاقـساقال يـاۋ       .  يىلالر ئارىلىقى، دەپ كۆرسىتىلگهن    -2100يىلالردىن  

ىتابىـدا  ئهممـا، موزىنىـڭ ك    . بىلهن بىـر دەۋرگه مهنـسۇپ ئىكهنلىكىنـى ئىـسپاتالپ بېرىـدۇ           
ســانىنىڭ مهۋجــۇد ئهمهســلىكىنى » خاســىيهتلىك توققــۇز«دېــيىلگهن، بــۇ » ســهككىز دى«

ياكى، موزى بىر دىنى كهم ئېيتقان ياكى ئاقساقال ياۋ قـۇلىقى يۇمـشاق دى            . چۈشهندۈرمهيدۇ



 22 

ــان ســهككىز دى        ــاۋلىق قىلغ ــۇپ، بويۇنت ــدە بول ــشى مۇئامىلى ــرىگه ياخ ــسىدىن بى قهبىلى
غان بولۇشى مۇمكىن، نـېمىال بولمىـسۇن، بىـز ئهسـلىي ئىـسمى             قهبىلىسىگه نهسىههت قىل  

مۇتهپهككۇر موزىنىـڭ كىتابىـدىن بىـرى، دىـالر تـارىخىنى، يهنه بىـرى،       ] 67[بولغان)  (藋دى
ئۇالردا قهدىمكى زاماندىال سـان ئۇقۇمىنىـڭ قـوۋم گهۋدىـسىنىڭ ئۇيۇللـۇقىنى ئىپادىلهشـكه               

 .قوللىنىلغانلىقىنى چۈشىنىپ يېتهلهيمىز

نىــڭ تــارىخى ئــۇزۇن بولۇشــى بىــلهن بىــرگه، قــوللىنىش جهريانىــدا »يهتلىك توققــۇزخاســى«
-ئۇ نوقۇل سان ئۇقۇمىنىال ئىپادىلهپ قالماستىن، بهلكى ئىجتىمائىي  . ئىزچىللىقى بولغان 

بـۇ نـۇقتىنى تۆۋەنـدىكى      . فولكلورلۇق قىمـمهت ياراتقـان    -ئېتىكىلىق چۈشهنچه، مهدەنىيهت  
 . بولىدۇبىرقانچه تهرەپتىن چۈشهنگىلى

تولۇق، مۇكهممهل، پۈتۈن، ئورتاق، ئۇيۇلتاشتهك مۇستهھكهم، ئىتتىپاق،       » توققۇز«بىرىنچى،  
ــادىلىگهن   ــۇمالرنى ئىپـ ــارلىق ئۇقـ ــاق قاتـ ــىتىلىك  . ئىنـ ــىته ۋە ۋاسـ ــڭ بىۋاسـ ئۇيغۇرالرنىـ

ــۇ      ــاقى، ب ــلهر ئىتتىپ ــڭ قهبىلى ــى ئۇيغۇرالرنى ــارىخىي دەۋرلهردىك ــسى ت ــدادلىرى، ھهرقاي ئهج
اتناشقان ھهرقايسى قهبىلىلهرنىڭ بهزىلىرى، كېيىنكى زامانـدىكى بىـرلىككه         ئىتتىپاققا ق 

 ھهرخىل نىسبهتته قاتناشقان قانداش ۋە —كهلگهن ئۇيغۇر مىللىتىنى شهكىللهندۈرۈشكه  
سـانى  » توققـۇز «قوۋمالر ۋە ئۇيغۇر خانلىقى تهۋەسىدە بولغان قـوۋمالر    -غهيرىي قانداش قهبىله  

بـۇ خىـل نـام      . نى بىرخىل ئهنئهنىۋى ئاتـاش ئـادىتى قىلغـان        بىلهن ئېنىقلىنىپ ئاتىلىشى  
ئاستىدىكى قهبىلىلهر بىرلهشمىسىنىڭ مۇسـتهھكهم ئىتتىپاقالشـقانلىقىنى، بىـر پۈتـۈن           
نام ئاستىغا ئۇيۇلتاشتهك ئۇيۇشقانلىقىنى، ئۆزئـارا ئىنـاق بولـۇپ، ئورتـاق غـايه ئۈچـۈن ئالغـا              

سانى بىلهن ئېنىقلىنىپ كهلگهن قهبىـله      » توققۇز«. ئىلگىرىلىگهنلىكىنى ئىپادە قىلغان  
 :بىرلهشمىسى ۋە قهبىله ناملىرى تۆۋەندىكىچه

 赵«جـاۋ  . مـو شـهكلىدىمۇ يېزىلغـان   » «貊مـو » «貉بۇ يهردىكى )  (九貉»توققۇز موالر«. 1
موالر شىمالدا ياشايدۇ، ئۇ يهر بهك سوغۇق، زىـرائهتلهر         «ناملىق كىتابىدا ئىزاھالپ    » مېڭزى

دەپ )  (北方貉狄»شـىمالدىمو دىـالر بـار   «)  (郑司农ڭ سـىنوڭ جېـ . دېـگهن » ئۆسـمهيدۇ 
ــان ــاكى      ]. 68[يازغ ــدا ي ــى زامان ــالر قهدىمك ــلهن دى ــوالر بى ــۇز م ــمهك، توقق ــالر (دې ــۇز دى ) توقق

 .ئىتتىپاقداش قهبىلىلهر ئىتتىپاقىدىن تهركىب تاپقان

ــۇرۇق   )  (九姓鬼方»توققــۇز گۇيفــاڭالر«. 2 ــدە گۇيفــاڭالر توققــۇز ئ شــاڭ سۇاللىــسى دەۋرى
، دەپ )(鬼方九族» گۇيفـــاڭ توققـــۇز ئـــۇرۇقلىرى«دىـــن تهركىـــب تاپقـــان ھهم ) هقهبىـــل(

 يىلىدا شاڭ سۇاللىسى گـۇرچىن      -14دە جاۋگۇڭنىڭ   »زو چيۇمىڭ تهپسىرى  «]. 69[ئاتالغان
)鬼亲  ــدۇ ــۆزدە تۇتۇلى ــاڭالر ك ــا–، گۇيف ــا )  ئ ــلهن    «الرغ ــۇالر بى ــپ، ئ ــام بېرى ــارتۇق ۋە ئىنئ ت
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ــتى ــيلگهن»بىرلهش ــۈ  . ، دې ــن «تارىخــشۇناس دۇي ــۇرۇق دېمهكتــۇر  )(亲چى دەپ » ، توققــۇز ئ
ــانىمىزدىكى تارىخـــشۇناس دۈەن لـــيهنچىن   ــلهر «ئىزاھلىغـــان بولـــسا، زامـ گـــۇيچىن دېگهنـ

ــسى   ــۇز قهبىلى ــڭ توقق ــۇرۇقى(گۇيفاڭالرنى ــسابلىنىدۇ ) ئ ــۇپ ھې ــدۇ»بول ــۇ يهردە ]. 70[، دەي ب
) Guy(» گـۇي «نامىـدىكى  » گۇيفـاڭ «ئـۇ بولـسىمۇ،   . ئهسكهرتىلىدىغان مۇنداق بىر نۇقتا بار 

. نىـڭ باغلىنىـدىغانلىق مهسىلىـسى     ) Gur-Hgur(» گـۇر -غۇر«نامىدىكى  » ئۇيغۇر«بىلهن  
دەپ ئوقۇلىـدىغانلىقى،  )  (俄渠»ۋۇكۇ«، »گۇي«دىكى » گۇيفاڭ«تارىخچى ۋېن يىن ئهپهندى 
-ئوگـۇز (» Ogur«]. 71[بولىـدىغانلىقىنى ئىـسپاتلىغان   » Ogur«ئۇنى ئهسلىگه قايتۇرغاندا    

 ].72.[غا تهڭ ئىدى) ئۇيغۇر(» Uyghur«) ئوغۇز

» مىللهتـلهر . جۇڭگـو بۈيـۈك ئېنسىكلوپېدىيىـسى     «،  )(九个猃狁» توققۇز شيهنلۈنلهر «. 3
شـيهنيۈنلهر جۇڭگونىـڭ شـىمالىي ۋە غهربىـي شـىمالىدىكى قهدىمكـى             « بېتىدە   -478تومى  

خهن سۇاللىــسىدىن باشــالپ . الر دەپ ئاتالغــان)  (绒狄چۈنچيــۇ دەۋرىــدە روڭــدى... مىلــلهت
مانــا مۇشــۇ  . ، دېــيىلگهن»ۆپچىلىــك شــهنيۈنلهر ھونالرنىــڭ ئهجــدادى بولــۇپ كهتــكهن     ك

ــيهنيۈنلهر  ــيهنيۈن «ش ــۇز ش ــان » توقق ــۇ ئاتالغ ــشىن  . دەپم ــاڭ جيهن ــارىخچى ي )  (杨建新ت
 (诗经›نهزمىنامه‹، )(王国维ۋاڭ گوۋېي «. ئهپهندىنىڭ مۇنۇ بايانى بۇنىڭغا پاكىت بولىدۇ

ىنغـان توققـۇز شـيهنيۈنلهرنىڭ پائـالىيهت رايـونى      لهردە تىلغا ئېل)  (金文ۋە مېتال پۈتۈك) 
ــوۋ        ــسى جـ ــدىن باشقىـ ــدە بىرىـ ــڭ ئىچىـ ــپ، ئۇالرنىـ ــپ بېرىـ ــات ئېلىـ ــسىدا تهتقىقـ توغرىـ

ئۇنــداق بولــسا  ]. 73[دېــگهن خۇالســىگه كهلــگهن  » ...سۇاللىــسىنىڭ شــىمالىدا ياشــىغان  
ــدا ئۇالرنىــڭ ھ    ــارمۇ؟ يۇقىرى ونالرنىــڭ شــيهنيۈنلهرنىڭ ئۇيغــۇرالر بىــلهن بىــرەر ئاالقىــسى ب

مىالدىيىـدىن بـۇرۇنقى    . ئهجدادى ئىكهنلىكى توغرىسىدىكى بايانىنى تىلغـا ئېلىـپ ئۆتتـۇق         
III - II     ــيه ــڭ مىالدى ــان ھونالرنى ــۈچكه تولغ ــىرلهردە ك ــالپ  I ،II ئهس ــىرلهردىن باش  ئهس

پارچىلىنىپ كهتكهن بىر قىسىم قهبىلىلىرى ئۇيغۇرالرنىـڭ بىـر تارمـاق ئهجـدادلىرىنىڭ             
ــشىغا  ــپ چىقى ــان كېلى ــبه بولغ ــۇنى .  مهن ــامه «ب ــا تاڭن ــسه . كون ــدە قىس ــۇرالر ھهققى » ئۇيغ
旧唐书.回纥传)( ،» ــامه ــى تاڭن ــسه   . يېڭ ــدە قىس ــۇرالر ھهققى ) 新唐书. 回纥传(ئۇيغ

دېگهن پاكىتلىق بايانالر » بوۋىسى ھونالردۇر -ئۇيغۇرالرنىڭ ئاتا «قاتارلىق تارىخنامىلهردىكى   
پائالىيهت قىلغان ئۇيغۇرالرنىڭ تاشـقى   ئهسىرلهردە موڭغۇل دالىسىدا VII - IXۋە مىالدىيه 

) ، ياكى قۇن浑) (ھون  (拨也稽،»بايىرقۇ«توققۇز قهبىلىسىنىڭ ئىچىدە ھونالرغا مهنسۇپ 
 .دېگهن ئىككى قهبىلىنىڭ ساقلىنىپ قالغانلىقىدەك پاكىت ئارقىلىق چۈشىنىمىز

ر توغرۇلـۇق  شۇنداق بولـسىمۇ بـۇال  . بۇالرنى يۇقىرىدا سۆزلهپ ئۆتتۇق)  (九狄توققۇز دىالر. 4
» زۇ چيۇمىـڭ تهزكىرىـسى    «. يهنه بىر قېتىم تولۇقلىما بايـان بېرىۋېتىـشكه تـوغرا كېلىـدۇ           

)左传)       دەپ دىالرنىڭ قىزىل دىالر قهبىلىسى ئالته، ئـاق دىـالر قهبىلىـسى ئـۈچ قهبىلىـدىن
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بـۇ چاغـدا   . ئىبارەت ئىككى چوڭ قهبىلىلهر ئىتتىپاقىدىن تهركىـب تاپقـانلىقى سـۆزلهنگهن       
 .الر باشقا يهردە ياشىغان بولسا كېرەكئۇزۇن دى

ــۈرك «. 5 ــۇز ت ــڭ بىرخىــل      (九姓突厥(» توقق ــى كۆكتۈركلهرنى ــۈركلهر، يهن ــى ت قهدىمك
دېـگهن  » توققۇز تـۈرك «دە »تهزكىرىسى)  (张孝忠جاڭ شياۋجوڭ. كونا تهڭنامه«. ئاتىلىشى

ىنى  يىللىـرى خـانلىق تىكـلهپ ئـۆز    -744 -552تۈركلهر مىالدىـيه  . ئاتالغۇ تىلغا ئېلىنغان  
 يىلــى ئۇيغــۇر قهبىلىلىرىنــى ئــۆزىگه  -744. تــۈركلهر دەپ ئاتــاپ، كــۈچهيگهن بىــر مىلــلهت 

قوشۇۋالغان، بىر قىسىم قهبىلىلهر جهنۇبقا يۆتكىلىپ تـاڭ سۇاللىـسىگه قـارام بولغـان، يهنه               
ئاساسلىق قهبىلىلىرى ئۇيغۇر نامى ئاستىدا . بىر قىسىم قهبىلىلهر غهربكه كېتىپ قالغان

)  (林干ئاتـاقلىق تارىخـشۇناس لىـن گهن   . ۇر مىللىتىنى تهرەققىي قىلـدۇرغان ياشاپ، ئۇيغ
دېگىنـى،  » ]74[ئۇيغـۇرالر ئوخـشاش قـوۋم     ) قهدىمكى(تۈركلهر بىلهن   «ئهپهندىنىڭ قهدىمكى   

پروفېســسور گىـــڭ شـــىمىن ئهپهنـــدى تۈركلهرنىـــڭ مهدەنىيىتـــى ۋە ئۇنىڭغـــا ۋارىـــسلىق  
وقۇق مهڭگۈ تېشى غوبى ئۇيغۇرلىرىنىـڭ      توني«قىلىنىش مهسىلىسى ھهققىدە توختىلىپ،     

قاتـارلىقالر تىـل جهھهتـته      » كۆلچۈر مهڭگۈ تېـشى   «،  »كۆلتېگىن مهڭگۈ تېشى  «ھۆججىتى،  
ئۇيغۇر خانلىقىغـا تهۋە مهڭگـۈ تاشـالر بىـلهن ھېچقانـداق پهرقـى يـوق، دەپ تـۈركلهر بىـلهن                     

] 75[ بېرىــپئۇيغۇرالرنىــڭ مۇناســىۋەت مهسىلىــسىگه تــارىخىي ۋە ئىلمىــي يوســۇندا جــاۋاب 
 .ئۆتكهنلىكى بۇ نۇقتىنى ئايدىڭالشتۇرىدۇ

باشـقا  . دېگهن ئاتالغۇ يالغۇز خهنزۇچه ھۆججهتلهردىال تىلغا ئېلىنغـان ئهمهس   » توققۇز تۈرك «
مهسىلهن، پـارىژ شـهھىرىدىكى فرانـسىيه كۇتۇپخانىـسىدا ئۇيغـۇر           . ھۆججهتلهردىمۇ ئۇچرايدۇ 

ه تۇبـۇتچه ھـۆججهت سـاقلىنىۋاتقان بولـۇپ، بـۇ      نومۇرلۇق بىر پارچ» P.1283«تارىخىغا دائىر  
شــۇ . تهرىپىــدىن دۇنخۇاڭــدىن ئېلىــپ كېــتىلگهن ) P. pelliot( يىلــى پېللىئــوت -1908

دەپ ئاتالغـــان مهلـــۇم بىـــر ئۇيغـــۇر خانىنىـــڭ » خـــانى) Hor(خـــور «ھـــۆججهتته، ئهســـلىي 
 ۋە  شىمالدىكى ئهللهرنـى چـارالپ تهكـشۈرۈپ كـېلىش ئۈچـۈن بهش كىـشىنى ئهۋەتكهنلىكـى               

ھـۆججهت ئهسـلىي مىالدىـيه      . چارلىغۇچىالرنىڭ خانغا بهرگهن مهلۇمـاتلىرى خـاتىرىلهنگهن      
VIII-IX ئهســىرلهردە يېزىلغــان دەپ قارالغــان بولــۇپ، ئــۆز زامانىــسىدا تۇبــۇتچىگه تهرجىــمه 
دەپ ئاتىلىـدىغان ۋۇيىكـار تۇتـۇق    ) Toquz drugu(توققـۇز دورۇگـۇ   «بۇ ھۆججهت . قىلىنغان

)Wuyikar tutuq( «نى »توققۇز دورۇگۇ«ئالىمالر بۇ جۈملىدىكى . دېگهن نام تىلغا ئېلىنغان
دېگهنلىــــك بولىــــدۇ، دەپ » ئۇيغــــۇر تۇتــــۇق«نــــى »ۋۇيىكــــار تۇتــــۇق«، »توققــــۇز تــــۈرك«

 ].76[ھېسابالشتى
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ــۇز تېلــى«. 6 ــا تاڭنــامه«، (九姓铁勒(» توقق ــسى . كون ــالر تهزكىرى ــېلىالر » شــىمالىي دى ت
دېگهن » توققۇز تېلىالر«ىكى ۋەقهلهرنى خاتىرىلىگهن چاغدا      يىلىد -646ماددىسىدا مىالدىيه   

، يـاكى   九姓(» توققـۇز قهبىـله   «ئۇنىڭدىن ئىلگىرى ۋە كېـيىن يهنه       . ئاتالغۇ ئىشلىتىلگهن 
. دېگهن نـامالرمۇ ئىـشلىتىلگهن  )  (九姓铁勒»توققۇز قهبىلىلىك تېلىالر«، )توققۇز ئۇرۇق

اڭ سۇاللىـسى دەۋرىـدىكى موڭغـۇلىيه    توققـۇز تـېلىالر تـ    «دا  » شىنجاڭ مىللهتلهر قامۇسـى   «
، ئىزگىــل، بــايىرقۇ، )قــۇن(، تــوڭرا، ھــون )بــارغۇت(دالىــسىنىڭ شــىمالىدىكى ئۇيغــۇر، بۆگــۈ 

. ، ئـابۇس، كۆرۈنۋۇگـۇس قاتـارلىق كـۆچمهن قهبىلىلهرنىـڭ ئومـۇمىي نـامى          )چابىش(چېبنى  
، شـۇڭا توققـۇز   ئۇالر تېلىالرنىڭ بىر تارمىقى بولغاچقا ھهر بىرىنىڭ بىردىن ئىـسمى بولغـان     

 ].77[، دېيىلگهن»تېلى دەپ ئاتالغان

توققــۇز ئوغۇزالرغــا » شــىنجاڭ مىللهتــلهر قامۇســى) » (九四鸟古斯توققــۇز ئوغــۇزالر«. 7
توققۇز ئوغـۇز غهرب تـارىخىي ماتېرىياللىرىـدا ئۇيغۇرالرنىـڭ          «. مۇنداق ئېنىقلىما بېرىلگهن  

ــۇبىي، شــىمالىي  ، ئهمهلىيToguz  Uguzئاتىلىــشى، ئۇنىــڭ ئهســلىي تهلهپپــۇزى   ــته جهن هت
نىـــڭ ) Togur Uyghur(ســـۇاللىلهر، ســـۈي، تـــاڭ ســـۇاللىرى دەۋرىـــدىكى توققـــۇز ئۇيغـــۇر 

 — 420مىالدىـيه   (جهنۇبىي ۋە شـىمالىي سـۇاللىلهر دەۋرى        . تهلهپپۇزىدىكى ئۆزگىرىش ئىدى  
دىــن كېيىنكــى مهزگىلــلهردە، توققــۇز ئوغــۇزالر بىــلهن توققــۇز ئۇيغــۇرالر   ) ئــا- يىلــالر-581
ــدى  بى ــۇر دەپ ئاتالـ ــتۇرۇلۇپ ئۇيغـ ــتى، ئومۇمالشـ ــىمالىدا  . رلهشـ ــسىنىڭ شـ ــۇل دالىـ موڭغـ

كۈچلهندى، كېينچه تـاڭ سۇاللىـسىنىڭ ئوتتـۇرا مهزگىلىـگه كهلگهنـدە ئۇيغـۇر خـانلىقىنى               
بـۇ بايـانالر    ]. 78[»شـىمالدىكى كـۆچمهن مىللهتـلهر تارىخىـدا مـۇھىم رول ئوينىـدى            . قۇردى

ــۇز ئوغۇزالرنىــڭ ئۇيغۇرالرنىــ  ــدى  توقق بهزى . ڭ بىرخىــل ئاتىلىــشى ئىكهنلىكــى روشــهن بول
بىـر ئۇقۇمغـا ۋەكىللىـك قىلىـدۇ، خهنـزۇچه          » توققۇز تېلـى  «بىلهن  » توققۇز ئوغۇز «ئالىمالر  

دېـگهن نــام ئۇچرايـدۇ، بــۇ تـۈرك مهڭگــۈ تاشــلىرىدىكى    » توققـۇز تېلــى «ھـۆججهتلهردە دەســته  
»Toguz Oguz « تـۈرك، ئۇيغـۇر مهڭگـۈ تاشـلىرىدا     . ]79[دېگهن ئىسىمغا باراۋەر، دەپ قارايـدۇ
توققۇز ئوغۇز خهلقى ئۈستىدە خاقـان      «مهسىلهن،  . نامى كۆپ تىلغا ئېلىنغان   » توققۇز ئوغۇز «

ــۇ ــشى (» ئولتۇرۇپت ــۈ تې ــۇق مهڭگ ــۇر-9، غهرب تهرەپ »تونيوق ــرى،  «). ق ــۇز بهگلى ــۇز ئوغ توقق
، جهنـۇب   »ېشىكۆلتېگىن مهڭگۈ ت  «،  »خهلقلىرى، سىلهر بۇ سۆزلىرىمنى ياخشى ئىشتىڭالر     

بىلــگه قاغــان «(» .توققــۇز ئوغــۇزالر دۈشــمىنى كهلــدى«، »توققــۇز ئوغــۇزالر«).  قــۇر-2تهرەپ 
توققـۇز ئوغـۇز خهلقـى ئۈسـتىدە يـۈز يىـل       «).  قـۇر  -14 قـۇر،    -1، شـهرقى يـۈزى      »مهڭگۈ تېشى 

 ).»بايانچۇر مهڭگۈ تېشى(» ...ئولتۇرۇپ

 .ىلىلىرىنىڭ ئورتاق نامىئۇيغۇر قهب» توقۇز ئوغۇز«دېمهك، مهڭگۈ تاشالردىكى 
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ئـالىمالر ئـۇزۇن يىـل    . بىلهن بىر ئاتالغۇ» توققۇز ئوغۇز«بۇ  .(九姓回纥(» توققۇز ئۇيغۇر. 8
ــلهن » Oguz«ئىزدىنىــپ،  ــنىقالپ   » Uygur«بى ــى ئې ــالغۇ ئىكهنلىكىن ــر ئات ــۆزىنىڭ بى س

ــى ــۇز      . چىقتـ ــق تهلهپپـ ــدا پهرقلىـ ــشىمىغان دىئالېكتىـ ــڭ ئوخـ ــر تىلنىـ ــۇالر بىـ ــى بـ يهنـ
تاۋۇشـنىڭ  » z«تاۋۇشى بىلهن   » r«قهدىمكى تۈركىي تىلالردا    . انلىقىنى بىلگهن قىلىنىدىغ

 —» ئوغـۇز «باسـكاكوۋنىڭ پىكىـرىچه،    ] 801.[ئۆزئارا ئالمىشىش ھادىسىسى مهۋجۇد بولغـان     
دەپ » ئۇيغـۇر «يـاكى   » ئوغـۇز «دىئالېكتىـدا سۆزلىـشىدىغان خهلقـلهر تىلىـدا         » R«قهدىمدە  

يـاكى  » ئوغـۇز «دىئالېكتىدا سۆزلىشىدىغان خهلقلهر تىلىدا     » Z«تهلهپپۇز قىلىنغان بولسا،    
 ھـازىرقى  —ئوغـۇز  ) W. TOMSEN (  تومـسېن . تۈركـشۇناس ۋ . شـهكلىنى ئالغـان  » غـۇز «

ــۇمىي نـــامى  ــهرقىدىكى مىللهتلهرنىـــڭ ئومـ ــر  . رۇســـىيىنىڭ شـ ئۇالرنىـــڭ تىلىـــدىكى بىـ
 ئـون    —ون ئۇيغـۇر    ئـ «مهسـىلهن،   .  بىلهن ئالمىـشىدۇ   ›Z‹ تاۋۇشى   ›r‹ئاالھىدىلىكى شۇكى،   

ئۇيغۇرالرنىـــــڭ تاشـــــقى توققــــــۇز   «خهنـــــزۇچه ھـــــۆججهتلهردە   ]. 81[دەيـــــدۇ » ئوغـــــۇز 
)  (回纥内九姓»ئۇيغۇرالرنىڭ ئىچكى توققۇز قهبىلىسى«ۋە )  (回纥外九部»قهبىلىسى

دېگهن ئاتالغۇالر بولۇپ، بۇ ئاتالغۇالر ۋاسىته ئارقىلىق خهنزۇچه تارىخنامىلهرنى يازغۇچىالرغا          
ئهرەب، پـارس  .  ئهسـىرلهرگىچه ئىـشلىتىلگهن  VII - IXنـامى  » ۇز ئوغۇزتوقق«. يهتكۈزۈلگهن

تارىخىي ھۆججهتلىرىـدە قوچـۇ ئۇيغـۇر خـانلىقى، قاراخـانىيالر سۇاللىـسى دەۋرىـدىكى ئۇيغـۇر                 
ئهمما، ئۇيغـۇر ئـالىملىرى، مهسـىلهن، سـىڭقۇ سـېلى         . قهبىلىلىرى مۇشۇ نام بىلهن ئاتالغان    

. نـامىنى ئىـشلهتكهن   » ئۇيغۇر«نامىنىڭ ئورنىغا   » ئوغۇزتوققۇز  «تۇتۇڭ ۋە مهھمۇد كاشغهرى     
) يـاكى توققـۇز ئۇيغـۇر   (» توققـۇز ئوغـۇز  «بۇ ھال بىر تهرەپتىن، كېيىنكى چاغالرغا كهلگهنـدە    

نامىنىــڭ ئېنىقلىــق دەرىجىــسىنىڭ ئاجىزالشــقانلىقىنى بىلدۈرســه؛ يهنه بىــر تهرەپــتىن،  
تهركىــبىگه كىــرگهن قهبىلىلهرنىــڭ توققــۇز ئۇيغــۇر قهبىلىــلهر ئىتتىپــاقى -توققــۇز ئوغــۇز

ــامى ئاســتىغا » ئۇيغــۇر«شــاللىنىپ ھهم يېڭــى بىــر تهرەققىيــات باســقۇچىغا كۆتۈرۈلــۈپ    ن
ــدۇ  ــهندۈرۈپ بېرى ــقانلىقىنى چۈش ــاد ۋە    . ئۇيۇش ــى ئېتىق ــغهرى دىن ــۇد كاش ــالهنكى، مهھم ۋەھ

خـــانلىق تهۋەلىكىـــگه قـــاراپ، شـــىمالىي شـــىنجاڭدىكى قهبىلىلهرنـــى ئۇيغـــۇر، جهنـــۇبىي  
ئهممـا، باشـقا ماتېرىيـالالردا بـۇالر        . دەپ ئايرىپ ئاتىغـان   » تۈرك«جاڭدىكى قهبىلىلهرنى   شىن

 .بىرال خهلق دەپ چۈشهندۈرۈلىدۇ

دەپـال  ) Bayirgu(بـۇ قهبىـله كـۆپ ھـالالردا بـايىرقۇ       .(九姓拨野固(» توققـۇز بـايىرقۇ  «. 9
زىلغـان  دەپ يې»  «拨也稽ئهسلىي ھون قهبىلىسى بولۇپ، خهنزۇچه ھـۆججهتلهردە . ئاتالغان

تـاڭ  «ۋە » تاڭنـامه «كونـا، يېڭـى   . كېيىنچه تېلى يهنى ئۇيغۇر قهبىلىلىرىنىڭ بىرى بولغان 
دە »ئۇيغــۇرالر ھهققىــدە قىســسه «نىــڭ )  (唐会要سۇاللىــسىگه دائىــر مــۇھىم خــاتىرىلهر 

نىـڭ بىـرى سـۈپىتىدە      ) توققـۇز ئۇيغـۇرالر   (» توققـۇز تـېلىالر   «يـاكى   » تاشقى توققۇز قهبىله  «
 .突厥» تۈركلهر. چېگرا مۇداپىئهسى.  جىلد-198» قانۇنالر قامۇسى«مدى ئه. خاتىرىلهنگهن
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边防. 卷一九八 «通典»).(  1» شـۈەنروڭ ھهققىـدە خـاتىرە   «.  جىلـد -8» كونـا تاڭنـامه- 
، »تـــۈركلهر تهزكىرىـــسى« جىلـــد، -194ۋە ) «上 «玄宗纪» 卷八 «旧唐书قىـــسىم

، جـازا يـۈرۈش     دۆلهتـكه ياردەملىـشىپ   . قـارام تـائىپلهر   «.  جىلـد  -973،  »كىتابالر جهۋھىرى «
قاتــارلىق كىتــابالردا )  («助国讨伐. 外臣部» ،卷九七八 «册府元龟«(» قىلىــش

 .نامى تىلغا ئېلىنغان» توققۇز بايىرقۇ«

 «izgil(ئـادەتته  . ، توققۇز تېلى قهبىلىلىرىنىڭ بىـرى )(九姓思结» توققۇز ئىزگىل«. 10
(斯结« ،思结)  (خــانلىق جهمهتــى« جىلــد -170، »كىتــابالر جهۋھىــرى«. دەپ ئاتالغــان .

ــلهر ي ــراقتىن كهلگهن ــدارە  «ۋە  «帝王部.来远» 卷一七0 «册府元龟» «ى ــى ئى ئهلن
نـامى  » توققـۇز ئىزگىـل  «قاتـارلىقالردا  » «卷二一一 «资治通鉴   »قىلىش ئۆرنهكلىرى

 .تىلغا ئېلىنغان

) Tongra(» تـوڭرا «ئـۇالر  . تېلـى قهبىلىلىرىنىـڭ بىـرى     ) 九姓同罗(» توققۇز تـوڭرا  «. 11
توققــۇز «ئۇيغــۇر خــانلىقى قۇرۇلغانــدا . ولغـان نـامى بىــلهن دەســلهپته تــۈرك خانلىقىغــا تهۋە ب 

، -974،  »كىتابالر جهۋھىـرى  «. قهبىلىلىرىنىڭ بىرى سۈپىتىدە پائالىيهت قىلغان    » ئۇيغۇر
 .نامى تىلغا ئېلىنغان» توققۇز توڭرا« جىلددا -97» كونا تاڭنامه« جىلدلهردە، -971

پته موڭغــۇل دەســله. تېلــى قهبىلىلىرىنىــڭ بىــرى) (九姓拨悉嘧»توققــۇز باســمىل«. 12
كېــيىن شــهرقى تــۈرك . دالىــسىدىكى خاڭگــاي تېغىنىــڭ شــهرقىدە چــارۋىچىلىق قىلغــان 

 يىلىدىن باشالپ ئۇيغۇر، قارلۇق قهبىلىلىرى بىـلهن        -742مىالدىيه  . خانلىقىغا تهۋە بولغان  
باسمىل . ئىتتىپاق تۈزگهن ھهم شۇنىڭدىن باشالپ ئۇيغۇرالرنىڭ بىر قهبىلىسىگه ئايالنغان

)Basmil (    ــله ــۇ قهبى ــان ب ــلهن ئاتالغ ــامى بى ــامه «ن ــا تاڭن ــد-9» كون ــاڭ  «.  جىل ــۇمىي ت ئوم
 .نامىدا خاتىرىلهنگهن» توققۇز باسمىل« جىلدلهردە -全唐文)( ،311» پۈتۈكلىرى

ــادىز«. 13 ــۇز ئ ــارىخىي خــاتىرىلهر«. ، تېلــى قهبىلىلىرىنىــڭ بىــرى )(九姓阿铁» توقق » ت
史记)( ،»خهننامه«汉书)  ( رئۇگۇ«لهردە تىلغا ئېلىنغان«呼揭)  (   الرنىـڭ ئهۋالدى دېـگهن

كېيىن تـۈرك خانلىقىغـا تهۋە      . دەسلهپته موڭغۇل دالىسىدا چارۋىچىلىق قىلغان    . قاراش بار 
ئۇيغـۇر خـانلىقى    . ئۇيغۇر خانلىقى قۇرۇلغاندا، ئۇيغۇر قهبىلىلىرىنىڭ بىـرى بولغـان        . بولغان

 -821يىلىـدىن باشـالپ      -795قۇرۇلغاندا، ئۇيغۇر قهبىلىلىرىنىڭ بىرى بولغان ۋە مىالدىـيه         
يىلىغىچه ياغالقارالر قهبىلىسىدىن ھاكىمىيهتنى تارتىۋېلىـپ، ئۇيغـۇر خانلىقىنىـڭ خـان            

يـۇەنخې  «دەپ ئاتالغانـدىن باشـقا     » Atiz-Adiz«بـۇ قهبىـله     . جهمهتى قهبىلىـسىگه ئايالنغـان    
)  (通志»ئومـۇمىي تهزكىـرە  «ۋە )  (?元和姓»يىللىرىـدىكى ئىـسىم فـامىلىلهر تـوپلىمى    

 .نامىدا تىلغا ئېلىنغان» توققۇز ئادىز«ىق كىتابالردا قاتارل



 28 

توققۇز تېلى قهبىلىلىرىىڭ بىـرى  . »توققۇز بارغۇت«ياكى )  (九姓卜古»توققۇز بۆگۈ«. 14
ئۇرۇقداشـــلىق « جىلـــد - 29نىـــڭ )  (通志»ئومـــۇمىي تهزكىـــرە«بولغـــان بـــۇ قهبىـــله 

» بۆگـۈ «قا، ئاساسـهن  نامىدا خاتىرىلهنگهندىن باشـ » توققۇز بۆگۈ«دە )  (氏族志»تهزكىرىسى
 .نامىدا تىلغا ئېلىنىدۇ

. بـوۋىلىرى -ھـازىرقى قىرغىزالرنىـڭ ئاتـا   )  (九姓坚昆الر) خاككـاس (توققۇز قىرغىز «. 15
ئهممــا، خهنــزۇچه تارىخنــامىلهردە ھهر دەۋردە ھهرخىــل خهت  . دەپــال ئاتالغــان» Kirgiz«ئــۇالر 

تاڭ سۇاللىـسىغا دائىـر     «دىن  تاڭ سۇاللىسى دەۋرىگه مهنسۇپ تارىخنامىلهر    . بىلهن يېزىلغان 
نامىـدا  » توققۇز قىرغىز «قاتارلىقالردا  » كىتابالر جهۋھىرى «،  (唐要要(» مۇھىم خاتىرىلهر 

ئېهتىمال، بۇ چاغدا قىرغىزالر ئۇيغۇر خانلىقىغا تهۋە بولغاچقـا، توققـۇز تېلـى       . خاتىرىلهنگهن
سـانىنى  » توققۇز«ئالدىغا الرنىڭ تهسىرىگه ئۇچراپ، ئۆز نامىنىڭ  ) ئۇيغۇر(يهنى توققۇز ئوغۇز    

 .قوشۇۋالغان بولۇشى مۇمكىن

» بايـانچۇر خاقـان مهڭگـۈ تېـشى       «،  »بىلـگه خاقـان مهڭگـۈ تېـشى       «بۇ نام   . »توققۇز تاتار «. 16
تاتــارالر ئــۆز زامانىــسىدا تــۈرك خــانلىقى ۋە ئۇيغــۇر خــانلىقى . قاتــارلىقالردا تىلغــا ئېلىنغــان

» توققۇز تاتار«ىنىڭ تهسىرى بىلهن بىر مهزگىل    تهۋەسىدە بولغاچقا، توققۇز تېلى قهبىلىلىر    
نــامى بىلهنــال » تاتــار«كېيىنكــى تـارىخىي دەۋرلهردە ئــۇالر  . نامىـدا ئاتالغــان بولۇشــى كېــرەك 

 .ئاتالغان

ــۇزلىرى «. 17 ــاۋۇپ غ ــۇز ج ــدى )昭武九姓胡人(» توقق ــاڭ سۇاللىــسىنىڭ ئال ــدە -ت كهينى
ــانگىيه      ــان كـ ــا ئېلىنغـ ــۆججهتلهردە تىلغـ ــزۇچه ھـ ــان خهنـ ــ(يېزىلغـ ــى ) همهرقهنتسـ دىكـ

) توخارالر(بۇ يهردە توققۇز ئايماق بولغانلىقى ئۈچۈن ۋە ياۋچىالر  . ئاھالىلهرنىڭ ئومۇمىي نامى  
 ئهسـىردە گهنـسۇ ئۆلكىـسى جاڭيىـدىكى چىلىيهنـشهن تېغىنىــڭ      IIمىالدىيىـدىن بـۇرۇنقى   

ناھىيىــسىدىن كۆچــۈپ بارغــان ۋە شــۇالرنىڭ ئهۋالدلىــرى دەپ  ) (昭武شــىمالىدىكى جــاۋۋۇ
ئهمهلىيهتـتهە بـۇ يهردە ياشـىغۇچىالرنىڭ غوللـۇق تهركىبلىـرى      . لىپ، شۇنداق ئاتالغـان  قارى

بولــۇپ، ســۈي سۇاللىــسى دەۋرىــدە تېلىالرنىــڭ، تــاڭ سۇاللىــسى  ] 82[دىڭلىڭالرنىــڭ ئهۋالدى
تــاڭ . دەۋرىــدە كۆكتــۈركلهر ۋە غــوبى ئۇيغۇرلىرىنىــڭ يهنه بىــر قــاتالم تهســىرىگه ئۇچرىغــان 

ىزىي جۇڭگـو رايـونى بىـلهن سـودا ئاالقىـسى قىلغـان توققـۇز جـاۋۇپ                 سۇاللىسى دەۋرىدە مهرك  
بـۇ ھـال   ]. 83[دەپ ئاتىـشىپ سـودا قىلىـشقان   ) (回鹘»ئۇيغـۇر «غۇزلىرى دائىم ئـۆزلىرىنى  

قهدىمكـــى دىڭلىڭالرنىـــڭ ئهۋالدلىـــرى بولغـــان توققـــۇز جاۋۇپالرنىـــڭ موڭغـــۇل داالســـىنى 
نامىنىــڭ » ئۇيغــۇر« بىــلهن مهركىزىــي ئــۆلكه قىلغــان ئۇيغــۇر خانلىقىنىــڭ تىكلىنىــشى 

شۆھرەت تېپىشى ئارقىسىدا ئۆز نامىنى شۇنىڭ بىـلهن بىرلهشـتۈرگهنلىكى قاتـارلىق بىـر              
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سـانى بىـلهن    » توققـۇز «نېمىال دېگهن بىـلهن، سـهمهرقهند ئاھالىـسىنىڭ         . قاتار سهۋەبلهر بار  
نىــڭ »توققــۇز«ئاتىلىــشى، تــۈركىي تىللىــق خهلقــلهر نهزىرىــدىكى خاســىيهتلىك ســان       

 .مۇنىنى كېڭهيتىدۇمهز

يـاۋچىالر توخارالرنىـڭ    .(九姓月氏(ياكى ياۋچى توققۇز قهبىلىـسى  » توققۇز ياۋچىالر«. 18
توخارالر ئاق تهنلىك، ھىندى ياۋروپـا تىـل سىستېمىـسىغا تهۋە خهلـق             ]. 84[بىر قهبىلىسى 

ردا  يىلال-3000بوۋىلىرى مىالدىيىدىن بۇرۇنقى -بولۇپ، بىرخىل قاراشتىكىلهر ئۇالرنىڭ ئاتا
رايونلىرىغـا كېلىـپ   ) ئاگنى(بابىلوننىڭ قوشنا رايونلىرىدىن خېشى، كۈسهن ۋە قارا شهھهر  

ــقان ــارالر     . ئولتۇراقالشـ ــتانلىقىدىكى توخـ ــارىم بوسـ ــدىن تـ ــهھهر، جۈملىـ ــارا شـ ــهن، قـ كۈسـ
 ئهسـىرلهردىن  VII-VIII، مىالدىـيه  ]86[، ]85[ئۇيغۇرالرنىڭ مىلـلهت تهركىبىنـى تولـۇقالپ    

ــىنجاڭنىڭ   ــيىن ش ــان   كې ــپ بولغ ــسىدىن غايى ــارىخ سهھنى ــڭ  . ت ــزۇچه ھۆججهتلهرنى خهن
بۇ خهلق، يـاۋچى  . دېگهن نام بىلهن خاتىرىلهنگهن) (月氏يۆشى-ھهممىسىدە دېگۈدەك ياۋچى

 .توققۇز قهبىلىسى نامىدىمۇ خاتىرىلهنگهن ئهھۋال بولغان

شـىرۋىالر مهركىـزى جۇڭگــو رايونىنىـڭ شــىمالىدا    )  (九部室韦» توققـۇز شـىرۋىالر  «. 19
 ئهسـىرلهردە موڭغـۇل دالىـسى ۋە خلۇڭجيـاڭ          V-Xمىالدىـيه   . اشىغان قهدىمكى بىـر قـوۋم     ي

-شــىرۋى. دەپ ئاتالغــان (达怛(» تاتــار« ئهســىرلهردە VII. دائىرىــسىدە پائــالىيهت قىلغــان
كېـيىن  -ئىلگىـرى . الرنىـڭ ئهۋالدى، موڭغۇلالرنىـڭ ئهجـدادى   )  (东朝تاتارالر شـهرقىي غـۇز  

» ســۈينامه«. انلىقى، ئۇيغــۇر خانلىقلىرىغــا تهۋەمــۇ بولغــانســۈي، تــاڭ ســۇاللىرى ۋە تــۈرك خــ
)隋书)  نامىدا خاتىرىلهنگهن» توققۇز شىرۋىالر«دە. 

يۇقىرىدا تىلغا ئېلىپ ئۆتكهن توققـۇز گۇيفـاڭالر، توققـۇز شـيهنيۈنلهر، توققـۇز دىـالر، توققـۇز                  
ــاي       ــۇز ب ــۇرالر، توقق ــۇز ئۇيغ ــۇزالر، توقق ــۇز ئوغ ــېلىالر، توقق ــۇز ت ــۈركلهر، توقق ــۇز ت ىرقۇالر، توقق

ئىزگىلالر، توققۇز توڭراالر، توققۇز باسمىلالر، توققۇز ئادىزالر، توققۇز يۆگۈلهر ئۇيغۇرالر بىـلهن     
ــلهر        ــاكى قهبىلى ــله ي ــار قهبى ــىۋىتى ب ــىتىلىك مۇناس ــرى ۋاس ــىته، بهزىلى ــرى بىۋاس بهزىلى

، »ۆلهستـ «، »تـۈرك «ئاتالغۇسـىنى  » تېلـى «بۇنىڭـدىكى   . ئىبارەت) قوۋمدىن(ئىتتىپاقىدىن  
دېمهك، بۇ ھهقتىكـى قاراشـالردا پرىنـسىپال        . ئايرىم يېشىم بهرگهنلهر بار   -دەپ ئايرىم » تۇرا«

. نامى خهنزۇچه تهلهپپۇز بـويىچه ئېلىنـدى     » تېلى«ئىختىالپ بولغانلىقى ئۈچۈن، بۇ كىتابتا      
 دە  )840-744(ئۇيغـۇر خـانلىقى دەۋرى      » توققۇز شىرۋىالر «،  »توققۇز تاتار «،  »توققۇز قىرغىز «

ئۇيغۇرالرغا تهۋە بولغاندىن باشقا، ئۇالرنىڭ ئۇيغۇرالر بىلهن بىۋاسـىته ئاالقىـسى يـوق بولـۇپ،               
بوۋىـسى  -ئايرىم ھالدا بۈگۈنكى قىرغىز، تاتار، موڭغۇلالر ۋە باشـقا مىللهتلهرنىـڭ ئاتـا            -ئايرىم

ــۈزگهننى ھېــسابقا     . ھېــسابلىنىدۇ ــالر بىــلهن بىــر مهزگىــل ئىتتىپــاق ت ــۇز مــوالر، دى توقق
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المىغاندا ئۇالرنىڭمۇ ئۇيغۇرالرنىڭ ئهجـدادلىرى بىـلهن بىۋاسـىته قانداشـلىق مۇناسـىۋىتى             ئ
 .يوق

ــۇز« ــۇ قهبىــله  » توقق ــگهن ب قوۋمالرنىــڭ بهزىلىــرى چــوڭ  -ســانى بىــلهن ئېنىقلىنىــپ كهل
مهسىلهن، موالر، گۇيفاڭالر، شـيهنيۈنلهر، دىـالر، تـۈركلهر،         . قهبىلىلهر ئىتتىپاقىدىن ئىبارەت  

ئۇنىڭ ئۈستىگه بـۇ قوۋمالرنىـڭ بهزىلىـرى كـۆپ قهبىلىلهردىـن            . غۇزالر، ئۇيغۇرالر تېلىالر، ئو 
سۇاللىـسىنىڭ ئـاخىرى جـوۋ    ) شـاڭ (تهركىب تاپقان؛ گۇيفـاڭالرنى ئېلىـپ ئېيتـساق، يىـن          

بۇ شـۇ چاغـدا   ]. 87[بارلىقى توغرىسىدا ئۇچۇر بار) بېگى( خانى   20سۇاللىسى دەۋرىدە ئۇالرنىڭ    
. شىمالىي سـۇاللىلهر تـارىخى    «. ڭ بارلىقىنى چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇ    قهبىلىسىنى 20ئۇالرنىڭ  

ــسه  ــدە قىســـ ــاڭقىلالر ھهققىـــ ــى » «北史.高车传» قـــ ــاڭقىلالر(دە تېلـــ ــز قـــ ) ئېگىـــ
. سـۈينامه « دىن كۆپرەك قهبىلىسىنىڭ نـامى تىلغـا ئېلىنغـان بولـسا،             21قهبىلىلىرىنىڭ  

. گهن تېلـــى قهبىلىـــسى خـــاتىرىلهن43دە )  (隋书.铁勒传»تـــېلىالر ھهققىـــدە قىســـسه
ــىددىننىڭ  ــامىئۇل«راش ــخ-ج ــڭ   » تهۋارى ــدا ئۇيغۇرالرنى ــاملىق كىتابى ــارتۇق  122ن ــن ئ  دى

نـاملىق  » شهجهرەئى تـۈرك «قهبىلىسىنىڭ بارلىقىنى يازغان بولسا، ئوبۇلغازى باھادىرخانمۇ      
ئون ساينىڭ ياقىـسىدا ئولتۇرغـانالرنى ئـون        «بابىدا  » ئۇيغۇر ئېلىنىڭ زىكرى  «كىتابىنىڭ  

 ئــۇرۇق 120... ســاينىڭ ياقىــسىدا ئولتۇرغــانالرنى توققــۇز ئۇيغــۇر دەر ئهردى ئۇيغــۇر، توققــۇز 
» توققـۇز «. بۇ يهردە دەريا بىلهن ساي ئارىالشـتۇرۇۋېتىلگهن      . دەپ يازغان » ئهل ئىدى ) قهبىله(

سانى بىلهن ئاتىلىپ كهلگهن قهبىلىلهر ئىتتىپاقى تهركىبىگه كىـرگهن قهبىلىـلهر كـۆپ             
بۇ قوۋمالر تهركىبىدىكى قهبىلىلهر مهيلـى ئـاز   .  ئازىيىپمۇ قالغان  بولۇپال قالماستىن، بهزىدە  

ــۇالر كــۈچهيگهن، ئىجتىمــائىي تهرەققىيــاتى يۈكــسهلگهن      ــسۇن، ئ ــسۇن، مهيلــى كــۆپ بول بول
ئهمدى ئۇيغۇر  . سانى بىلهن ئۆز قوۋمىنىڭ نامىنى بىرلهشتۈرۈپ ئاتىغان      » توققۇز«دەۋرلهردە  

ه ئهزالىــرى بولغــان بــايىرقۇ، ئىزگىــل، تــوڭرا،  قهبىلىلىــرى ئىتتىپاقىنىــڭ يهكــك) تېلــى(
تهركىبىـدە تـۇرۇپ يهنه نـېمه       » توققـۇز ئۇيغـۇر   «باسمېل، ئادىز، بۆگـۈ قهبىلىلىـرى ئـۆزلىرى         

سانىنى ئـۆز ئىـسمىنىڭ ئالـدىغا قوشـۇۋالغانلىق مهسىلىـسىگه كهلـسهك             » توققۇز«ئۈچۈن  
ــۇمكىن    ــى م ــل بولۇش ــهۋەبلىرى ھهرخى ــڭ س ــۇ كۈن . بۇنى ــىلهن، بۇالرم ــدە  مهس ــڭ بىرى لهرنى

كۈچىيىپ، ئىتتىپاقىدىن بۆلۈنـۈپ، ئـايرىم بىـر قهبىلىـلهر ئىتتىپـاقى تهشـكىل قىلىـش                
شۇ مهقسهتكه يېتىش ئۈچۈن ئىتتىپاقلىق، غهلىبىنىڭ سمۋولى بولغان  . ئىستىكى بولغان 

ــۇ    » توققــۇز« ــتىن، ب ســانىنى ئۆزلىرىنىــڭ ئىــسمىغا قوشــۇۋالغان بولۇشــى، يهنه بىــر جهھهت
هربىرى توققۇز ياكى شۇ ئهتراپتىكـى ئـۇرۇقالردىن تهركىـب تاپقـان بولۇشـى              قهبىلىلهرنىڭ ھ 

 .مۇمكىن
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ۋەزىـر بىـلهن   » توققـۇز «سانى بىلهن ئاتـاش، خـانلىقالرنى     » توققۇز«قهبىلىلهر ئىتتىپاقىنى   
بىرلىـك قىلىنغـان   » توققۇزخـان «بـايرىقىنى تىكـلهش،   » توققۇز تۇغلـۇق خـان   «باشقۇرۇش،  

ۇرغــۇزۇش، توققــۇز ئهلچــى تهيىــنلهش قاتــارلىق ئهنئهنىلهرنــى  ئورتــاق خــانلىق قارىــشىنى ت
 .داۋامالشتۇرغان

تـۈركىي  «دېـگهن كىتابىـدا     » زەپهرنـامه «تۆمۈرلهڭنىڭ تارىخچىـسى شـهرفىدىن ئهلـى يهزدى         
ــارتۇق     خهلقــلهردە ھهرقانــداق نهرســىنى توققــۇز قىلىــش ئــادىتى بــار، خۇدايىتائــاال ئۇنــدىن ئ

ۇتۇپخانىـسىدا سـاقلىنىۋاتقان ئۇيغـۇر تارىخىغـا دائىـر بىـر        فرانسىيه ك «. دېگهن» ياراتمىغان
» دەرۋازىسىغا توققۇز بايراق قادايدۇ«ته ئۇيغۇرالر ) P.1283: نومۇرى(» پارچه تۈبۈتچه ھۆججهت

تـۇغ، بـايراق،   «دېگهن سـۆزنى ئىـزاھالپ، ئـۇنى      » تۇغ«مهھمۇد كاشغهرى   . دېگهن جۈملىلهر بار  
توققۇز «، قهدىمكى چاغدا خوتهننىڭ ]88[ تهبىر بهرگهن  دەپ» توققۇز تۇغلۇق خان ياكى خاقان    

بۇالرنىڭ توققـۇز قهبىـله چۈشهنچىـسىدىن كهلگهنلىكـى         ]. 89[دېگهن نامىمۇ بولغان  » خاقان
 .ئېنىق كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ

چۈشهنچىــسى خــانلىقالرنى توققــۇز ۋەزىــر ئــارقىلىق باشــقۇرۇش ۋە توققــۇز » توققــۇز قهبىــله«
ــسىنى  ــنلهش ئهنئهنى ــان  ئهلچــى تهيى ــشىغا ســهۋەب بولغ ــپ چىقى ــۇن  . ڭ كېلى ــۇر ئورق ئۇيغ

. يېڭـى تاڭنـامه  «. ( بولغـان   خانلىقى دەۋرىدە ئىچكى ۋەزىر ئۈچ نهپهر، تاشقى ۋەزىر ئالته نهپهر  
توققـۇز  «دا »تېرخىن مهڭگـۈ تېـشى  «يهنه »  «新唐书.回鹘传،»ئۇيغۇرالر ھهققىدە قىسسه

، قوچۇ ئۇيغۇر ]90[جۇ ئۇيغۇر خانلىقى بۇ خىل ئهنئهنه گهن   .) دېگهن نام خاتىرىلهنگهن  » بۇيرۇق
. گىـچه داۋامالشـقان   ] 91[خانلىقى، كۈسهن ئۇيغۇر خـانلىقى، قـارا خـانىيالر سۇاللىـسى دەۋرى           

دە )  (宋史.龟兹传»كۈســــهن تهزكىرىــــسى. ســــۇڭ سۇاللىــــسى تــــارىخى«مهســــىلهن، 
ــارقىلىق خــانلىقنى    «كۈســهنلىكلهرنىڭ  ــر ئ ــۇز ۋەزى خــانى ئارســالنخان دەپ ئاتىلىــدۇ، توقق

كۈسهن ئۇيغۇرلىرى ئاساسهن قوچو ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ باشقۇرۇشىدا       . دېيىلگهن» شقۇرىدۇبا
كۈســهن ئۇيغــۇرلىرى بىــلهن قوچــو . بولغــان، بهزى يىللىــرى ئــايرىم ھــاكىمىيهت ســورىغان 

ئۇيغۇرلىرىنىڭ ھاكىمىيهت تۈزۈلمىسى ئوخـشاش بولـۇپ، كۈسـهن خانلىقىـدا توققـۇز ۋەزىـر         
سـۇڭ  «. ىـدا بولغـان بىـلهن ئوخـشاش، دەپ چۈشىنىلـسه بولىـدۇ      بولغانلىقى قوچـۇ ئۇيغۇرلىر  

دە »  «外国传» 卷490 «宋史»چهتـئهللهر تهزكىرىـسى  .  جىلـد 490. سۇاللىـسى تـارىخى  
) بــۇ ئهلــدە ) (阿里烟يهنــى قاراخــانىيالر سۇاللىــسىنىڭ ئهلچىــسى ئهلىيــان (大石داشــى

مـۇد كاشـغهرىنىڭ   بـۇ مهھ . دېگهن بايـانى خـاتىرىلهنگهن    » توققۇز ۋەزىر خانلىقنى باشقۇرىدۇ   «
، دېــگهن ]92[توققــۇز تۇغلــۇق خــان ۋە خاننىــڭ قــول ئاســتىدىكى ۋىاليهتــلهر توققــۇز بولىــدۇ  

ئـون ئۇيغـۇر    «تىكى  »مايتىرى سىمىت «. بايانىنى يهنىمۇ ئىلگىرىلىگهن ھالدا تهستىقاليدۇ    
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دېـگهن جۈملىـدىن، ئهينـى    » ]93[ئىلى، ئوتتۇز شاھزادە ئوغالنلىرى، توققۇز ئهلچى ئاقىلـدارى      
 .زاماندا توققۇز ئهلچى بولىدىغانلىقىنى بىلىش مۇمكىن

دېمهك، يۇقىرىـدا سـۆزلهپ ئـۆتكىنىمىزدەك، ھهرقايـسى قـوۋمالر مـۇقىم ۋە گـۈللهنگهن بىـر                  
دەۋرگه قهدەم قويغانـــدىن كېـــيىن قهبىلىـــلهر ئىتتىپـــاقىنى تېخىمـــۇ مۇســـتهھكهملهش  

كېيىنكــى خــانلىقالر . مهقــسىتىدە توققــۇزنى بىرلىــك قىلغــان مىللىــي گهۋدىنــى قۇرغــان
 .، دەپ قارىغان]94[توققۇز ۋەزىر ۋە ئهلچى ئارقىلىق خانلىقنى ياخشى باشقۇرغىلى بولىدۇ

. ئالىي، يۇقىرى، ئۇلۇغ، بۈيۈك دېگهن مهنىلهردە ئىـستېمال قىلىنغـان         » توققۇز«ئىككىنچى،  
ىـسى  ھـېچ نهرسـىنىڭ مهرتىۋ    «ناملىق كىتابىـدا    » شهجهرەئى تۈرك «ئوبۇلغازى باھادىر خان    

ئۇلۇغ شائىر يۈسۈپ خاس ھاجىپ . دەپ يازغان» توققۇزدىن يۇقىرى بولماس، چېكى توققۇزدۇر
ــا ئهســىرى  13291 ــوبرازىنى  »قۇتادغۇبىلىــك« مىــسرالىق كاتت ــۇز نهپهر پېرســوناژ ئ ته توقق
ــان ــڭ   . ياراتق ــۆتكهن بۇخې ــدە ئ ــڭ دەۋرى ــسى  «چى ــك تهزكىرى ــڭ خهرىتىلى ــي يۇرتنى » غهربى

)卷39(«西域图志»:傅怛 ‹清›  سـاناقتا توققـۇزنى بىرلىـك قىالتتـى، بىــر     «ئۇيغـۇرالر  دە
يۇسۇنالرنىڭ ئىچىدە ئهڭ ياخشىـسى     -توققۇز، ئىككى توققۇز ۋە ئۈچ توققۇز دەپ ساناش قائىدە        

قهدىمكــى خــانالر تهخــتكه چىقىــدىغان چاغــدا توققۇزنىــڭ ســېهرىي كــۈچى   . دېــگهن» ئىــدى
تكه چىققانـدا بهلگىلهنـگهن     مهسـىلهن، كۆكتـۈرك خاقـانى تهخـ       . تېخىمۇ ئۆزىنى كۆرسهتكهن  

» جۇۋنـامه «. (مۇراسىم مهيدانىنى توققۇز قېتىم ئايالندۇرغاندىن كېيىن تهختـته ئولتۇرغـان         
—» 周书» خانالرنىڭ كهينىدىال تۇرىدىغان ) خانىشالر(ئۇيغۇر خانلىقىدا قاتۇنالر  ). گه قاراڭ

) خـانىش (تىن قـاتۇن    ھۆكۈمران بولغانلىقى ئۈچۈن، ئۇالر ئادەتتىكى ئاياللىق ياكى توقاللىق       
لىققا كۆتۈرۈلىدىغان چاغـدا قاغانالرنىـڭ تهخـتكه چىقىـش مۇراسـىمىغا ئوخـشاش مۇراسـىم            

كۈننىـڭ  «ئۆتكۈزۈلگهن، يهنى ئۇيغۇرالرنىڭ توققۇز ۋەزىرى قاتۇننى تهختىراۋانغا ئولتۇرغۇزۇپ         
نلۇق دىـن كېـيىن قـاتۇ     »نى توققـۇز نـۆۋەت ئايالنـدۇرغان      ) ھويلىسى(يۆنىلىشى بويىچه ئوردا    

ــان   ــگه بولغ ــۈچكه ئى ــاتى ك ــامه «. (ئوتۇغ ــا تاڭن ــد-195» كون )  («195卷 «旧唐书.  جىل
قىستۇرۇپ ئۆتىدىغان نۇقتا شۇكى، ئۇيغۇر خانلىقىدا خانالرنىڭ تهختكه چىقىش مۇراسـىمى           
تۈرك خانلىقىغا ئوخشاش شهكىلدە ئۆتكۈزلىـدىغانلىقى توغرۇلـۇق تـارىخىي كىتـابالردا بىـر          

ئهممـا، قاتۇنالرغـا ئوتۇغـات بېـرىش مۇراسـىمى تـۈرك خانلىرىنىـڭ              ]. 95[نهرسه دېيىلمىگهن 
تهختكه ئولتۇرۇش مۇراسىمىغا ئوخشاش بولغانلىقىغـا قارىغانـدا، ئۇيغـۇر خـانلىرىنىڭمۇ شـۇ             

 .خىل ئادىتى بويىچه خاقانلىققا كۆتۈرۈلىدىغانلىقىنى جهزملهشتۈرۈشكه بولىدۇ

 توققۇزنىـــڭ ســـېهرىي كۈچىـــدىن موڭغۇلالردىمـــۇ خـــانالر ســـهلتهنهت تهخـــتىگه چىققانـــدا
ــدىالنغان ــارىخى «. پاي ــۇل ت ــان موڭغ ــاق   »دوس ــۇز دانه ئ ــان توقق ــشىچه، چىڭگىزخ دا ئېيتىلى
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قهبىلىسىگه خېشىدىن ئهسـىرگه  )  (姚里قوتازنىڭ قۇيرۇقىنى تۇغ قىلىپ تىكلهپ، ياۋلى
 قورالدىن ئالغان توققۇز ئهسىرنى تارتۇق قىلىپ، توققۇز ئات، توققۇز دانه كۈمۈچ نۆكچه، ئاقچا،      

توققۇزنى تهييارلىغان، موڭغۇلالر يېڭى خان تهختكه چىققاندا ئۇنىڭغـا توققـۇز قېـتىم تهزىـم       
ــان ــتكه   ]. 96[قىلغـ ــايرامىمۇ چىڭگىزخاننىـــڭ تهخـ ــا سـ ــولال مۇسـ ــسى مـ ــۇر تارىخچىـ ئۇيغـ

مىالدىـيه  ( يىلـى    -598تـارىخ ھىجـرى     . چىققانلىقىدىكى ئهھۋالالرنى مۇنداق بايـان قىلغـان      
تهخــت )  ت–قهۋەت (موغــۇلالر ئىتتىپاقلىــشىپ، توققــۇز پايهلىــك )  يىلــى-1202 — 1201

ــپ    ــشاھ قىلىــپ ئۈســتىگه چىقىرى  دەپ لهقهب ›چىڭگىزخــان‹تهييــارالپ، تىمــۇچىننى پادى
 ].97[» دېگهن بولىدۇ›شاھىنشاھ‹ دېيىلىدۇ ياكى ›خانالرنىڭ خانى‹قويدى، بۇ موغۇلچه 

 خانالرنىڭ ئۇلۇغلۇقى ۋە سهلتهنىتىنى نامايـان     »توققۇز«مانا بۇ خاتىرىلهردىن بىلىنىدۇكى،     
 .قىلىشتا چوڭ رول ئوينىغان

كــۆپ، كهڭ، نۇرغــۇن، تولــۇق، چــوڭ دېــگهن مهنىــلهردە ئىــستېمال       » توققــۇز«ئــۈچىنچى، 
خاننىـڭ قـول ئاسـتىدىكى ۋىاليهتـلهر ھهرقـانچه كۆپىيىـپ            «مهھمۇد كاشـغهرى    . قىلىنغان

بىـرەر  . دېـگهن » ۇغلىرى توققـۇزدىن ئاشـمايدۇ    كهتسىمۇ، مهرتىۋىسى يۇقىرى كۆتۈرۈلسىمۇ تـ     
ــسىنى بهلگىلهشــته    ــاكى خانلىقنىــڭ دائىرى ــۇس ي ــۇز«ئهل، ئۇل ــراق  »توقق ــايىنىش يى ــا ت غ

ئهڭ مـۇقهددەم زامـانالردا   » توققۇز«بىلهن »  gor» (鬼)-گور«. قهدىمكى چاغالردىال باشالنغان
ــهندۈرۈپ بېرىــدۇ      ــۇقتىنى چۈش ــانلىقى بــۇ ن ــرلىكته قوللىنىلغ ــ. بى تــارىخىي «ىلهن، مهس

شـىچاڭدا بهگ، توققــۇز بهگ،  : دە)  (殷本纪.史记»يىـن بهگلىكـى تهزكىرىـسى   . خـاتىرىلهر 
ــگهن خــاتىرە؛   )  (鄂侯ئېــبهگ ــار، دې ــۈچ بهگ ب ــۇپ ئ ــارىخىي خــاتىرىلهر«بول لۇجــوڭليهن . ت
تىلغـا ئېلىنغـان بولـسا،    ) (九候» توققـۇز بهگ «دىمـۇ  » تهزكىرىـسى )  (鲁仲连邹阳زوياڭ

جــــاۋ بهگلىكــــى . جهنگــــو تهدبىرلىــــرى«ۋە ) (礼记.明堂位» مىڭتــــاڭۋى. ئهدەپنــــامه«
دېـگهن نـامالر   )  (鬼侯»گـور بهگ «قاتـارلىقالردا  )  (战国策.赵策三»تهدبىرلىرىـدىن ئـۈچ  

نـى ئىزاھلىغـۇچى چۈگـۈاڭ     »يىن بهگلىكى تهزكىرىسى  . تارىخىي خاتىرىلهر «. خاتىرىلهنگهن
徐广) (گوربهگ دېگهن گهپ بار، يېشهن邺县)  (  ى بـار  شـهھىر ›توققـۇز بهگ ‹ناھىيىـسىدە «
دە شــهرھلىنىپ )  (括地志:李泰»ئىقلىمنــامه«تــاڭ دەۋرىــدىكى لــى تهي يازغــان . دەيــدۇ

ناھىيىـسىنىڭ غهربىـي   ) خېبىي ئۆلكىـسى تهۋەسـىدە  (شهن )  (滏شاڭجۇ ئايمىقىنىڭ فۇ «
بار بولـۇپ، گـوربهگ   )  (九候域 چاقىرىم كېلىدىغان يهردە توققۇز بهگ شهھىرى50جهنۇبىغا 
»  بۇ يىـن بهگلىكـى دەۋرىـدىكى توققـۇز بهگ شـهھىرىدۇر     دەپمۇ اتىلىدۇ،)  (鬼侯域شهھىرى
 .دېيىلگهن
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الر يۇقىرىــدا ســۆزلهپ ئــۆتكىنىمىزدەك، شــاڭ سۇاللىــسى » گــور«بــۇ يهردە تىلغــا ئېلىنغــان 
نـى  ) يـاكى شـهھهرلهر   (ئۇالر ئـۆزى پائـالىيهت قىلىـدىغان جـايالر          . دۇر»گۇيفاڭالر«دەۋرىدىكى  

ــاق دى . تىغــاندەپ ئا» توققــۇز شــهھهر«كهڭ، كــۆپ مهنىــدە  ــادەت دىالرنىــڭ ئ ــۇ ئ )  (白狄ب
قهبىلىـــــسى خېبىـــــي ئۆلكىـــــسىنىڭ پىڭـــــشهن ناھىيىـــــسى تهۋەســـــىدە جوڭـــــشهن   

 -296 — 381 ۋە 406 — 507مىالدىيىـدىن بـۇرۇنقى   (نى قۇرغان چاغ )  (中山国بهگلىكى
قهدىمكـى قـوۋم     ) (九黎»توققـۇز لـى   «دا پائالىيهت قىلىدىغان دائىرىـسى قهدىمكـى        ) يىلالر
تارىخشۇناس ئابـدۇلال   . ئۆز ئىپادىسىنى تاپقان  ] 98[رىسىدە بولغانلىق ئهھۋالىدىمۇ  دائى) نامى

ئهھمىدى ئهپهندىنىڭ يېزىشىچه قۇمۇلدىكى قهدىمكى الپچۇق شهھىرىنىڭ ئـۆز زامانىـسىدا      
» توققـۇز قـوۋۇق   «توققۇز دەرۋازىسى بولغان، ھازىرغىچه الپچۇق خهلقـى دەرۋازىنىـڭ ئـورنىنى            

بـــۇ قهدىمكـــى ئۇيغۇرالرنىـــڭ بهش چـــوڭ شـــهھهرنىڭ مۇجهســـسىمى ]. 99[دەپ ئاتايـــدىكهن
دەپ ئاتىغــانلىقى بىــلهن ) بهش شــهھهر(» بهشــبالىق«ســۈپىتىدە بىــر شــهھهر قــۇرۇپ، ئــۇنى 

 .مهزمۇنداش ئىكهنلىكىنى نهزەردىن ساقىت قىلىشقا بولمايدۇ

ملىرىنى ئـورۇن نـا  -ئهجدادالر شىنجاڭدىكى ۋە ئۆزى ياشىغان تېررىتورىيىدىكى بىرمۇنچه يهر     
كـۆلتېگىن  «( يهر ئىسمى —مهسىلهن، توققۇز ئهرسهن . توققۇز سانى بىلهن قورشاپ ئاتىغان  

 ).دا»مهڭگۈ تېشى

بۇ ئاتالغۇنىـڭ مهنىـسى توغرىـسىدا       .  قهشقهر كوناشهھهر ناھىيىسىنىڭ مهركىزى    —توققۇز  
توققـۇز  (، توققـۇز سـاق      ]100)[توققـۇز قهبىـله   (توققـۇز ئـوق     . ھازىرغىچه ئۈچ خىل يهشمه بـار     

 .دېگهنلهردىن ئىبارەت) توققۇز بوزلۇق(ۋە توققۇز ئاق ] 101)[ساك

 . مارالبېشى ناھىيىسىدىكى قهدىمكى شهھهر خارابىسى—توققۇز ساراي 

ــۇجرا   ــۇز ھ ــان (توقق ــۈچ بۇرھ ــى    —) ئ ــاق دەرياس ــىمالىدىكى چاقم ــهھىرىنىڭ ش ــقهر ش  قهش
لىدىكى تـاغ ئۆڭكـۈرلىرى     بويىدىكى بۇددا مىڭئـۆي خارابىـسى؛ بهشـكىرەم لهنگهرنىـڭ شـىما           

) ھـۇجرا (بـۇ يهردە ئـۈچ ئىـشىكلىك ئىككىـدىن ئـالته ئـۆي              . دەپمۇ ئاتىلىدۇ » توققۇز ھۇجرا «
 .بولسىمۇ، لېكىن، كىشىلهر توققۇز ھۇجرا دەپ ئاتاپ ئادەتلىنىپ قالغان

 قهشقهر ئوپال ھهزرىتى مـولالم مازىرىنىـڭ شـىمالىدىكى ھهزرىتـى مـولالم      —توققۇز قازناق  
 .كۈنگهي تهرىپىدىكى مىڭئۆي ئىزىنى يهرلىك كىشىلهر مۇشۇ نام بىلهن ئاتايدۇتېغىنىڭ 

 كىلـومېتىرچه   70 خوتهندىكى ئىمـام جهپىـرى سـادىق مازىرىـدىن           —توققۇز بۇزۇكۋارلىرىم   
 .دەپمۇ ئاتىلىدۇ» توققۇز قىزلىرىم«ئۇ يهنه . كېلىدىغان يهردىكى بىر مازار
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اۋات شـهھىرىنى كىـشىلهر مۇشـۇ نـام بىلهنمـۇ            خوتهندىكى مهلىكه ئ   —توققۇزخان شهھىرى   
 ].102[ يىللىق تارىخقا ئىگه ئىكهن3000ئېيتىشالرغا قارىغاندا، بۇ شهھهر . ئاتىغان

 چىــڭ سۇاللىـسى دەۋرىــدە ئىلىـدىكى ھهرقايــسى جيــاڭجۈنلهرنى   —ئىلـى توققــۇز شـهھىرى   
 ].103[باشقۇرىدىغان ئورۇن

 .ىرىدىكى كۆپ بۇالقالر توپىنىڭ ئورتاق نامى ئاقسۇ ئۇچتۇرپان ناھىيه باز—توققۇز بۇالق 

بۇ توققۇز سۇ دېگهندىن كېلىپ چىققان      .  تۇرپان ئويمانلىقىدىكى ناھىيه ئىسمى    —توقسۇن  
ئـايغىر بـۇالق، قوشـتېرەك، كـۆكئىنهك، زۇمۇتـا،          : شـۇنداق بولغانـدا ئـۇالر     . دېگهن قاراشمۇ بار  

، ياغاچ بېـشى، بايتوقـايالردىن ئىبـارەت        )ئۇيغۇر غول (، ئېۋىرغول   )ئاراغول(ئۈستۈنغول، ئالغۇي   
 ].104[توققۇز ئېقىننىڭ سۈيىدە كۆكىرىدىكهن

 .مهنىسىدە) سۇ(توققۇز ئېقىن .  ئىلى ۋىاليىتىگه قاراشلىق ناھىيه ئىسمى—توققۇز تارا 

جـايالر نامىنىـڭ قوللىنىلىـشى مهسىلىـسىگه كهلـسهك يهرلىـك خهلقـلهر             -بۇ خىل ئـورۇن   
ايوننىڭ كهڭ، سۇلۇق يهر ئىكهنلىكىنى ئىپادىلهش ئۈچۈن توققـۇز   ئۆزى ياشاپ تۇرغان ئاشۇ ر    

 .سانىنى قولالنغان دېيىشكه بولىدۇ

توققـۇز  «بولـسا كـۆپ قىزالرنىـڭ سـهرخىللىرىنىڭ ئورتـاق نـامى،             » توققۇز بۇزرۈكۋارلىرىم «
ــۇالق ــۇالق مهنىــسىدە،  » ب ــاق«جىــق ب مهنىــسىدە ) مىڭئــۆي(نۇرغــۇن ھــۇجرا » توققــۇز قازن

 .ىنغانئىستېمال قىل

ــىقا   ــۇرالر مۇس ــى ئۇيغ ــا(قهدىمك ــۇن ) مۇزىك ــاتىر(ۋە ئوي ــلهن   ) تىي ــانى بى ــۇز س ــۇ توقق الرنىم
 يىلـى،   -1978(» ئۇيغـۇر تـۈركلىرى   «مهسىلهن، ئه ئالىپتېگىننىـڭ     . ئېنىقلىتىپ ئاتىغان 

نــاملىق كىتابىــدا توققــۇز ئۇيغۇرالرنىــڭ مىالدىــيه )  بهت-114ئىــستانبول تــۈركچه نهشــرى، 
VIII دەپ يېزىلغــان بولــسا، ] 105[كهينىــدە توققــۇز مۇزىكىــسى بولغــان -ئالــدى ئهســىرنىڭ

توققـۇز بـاغ ئويـۇن      «: دا» شۇەنجۇاڭنىڭ تهرجىمىهـالى  «سىڭقۇ سېلىنىڭ تهرجىمه ئهسىرى     
دېـيىلگهن؛ قوچـۇ ئۇيغۇرلىرىنىـڭ      ) مۇزىكـا چالـدۇردى   -توققۇز قىسىم مۇسىقا  (» ئهتىزدۇردى

 ].106[دېگهن ئاتالغۇ بولغان) ملىق مۇزىكاتوققۇز قىسى(» توققۇز باغ ئويۇن«تىلىدا 

ــال مهســىلىلهر ۋە بهدىئىــي      ــدا رېئ ــز ئهدەبىياتى ــق ئېغى ــا ھــۆججهتلهر ۋە خهل ــارىخىي يازم ت
ــدا     ــۈك ئۇقۇمىــ ــڭ كۆپلــ ــۈملىلهردە توققۇزنىــ ــان جــ ــلهن ئېيتىلغــ ــولى بىــ ــهۋۋۇر يــ تهســ
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ك دەپ ئىــشلىتىلگهنلىكى توغرىــسىدىكى بايــانالر ناھــايىتى كــۆپ، بۇالرنىــڭ ئىچىــدە تىپىــ
 .سانالغىنى مۇنداق

 :دە»ئوغۇزنامه«

ئوغۇزخاننىڭ مۇزتـاغ ئىچىـگه كىرىـپ كهتتـى، بۇنىـڭ بىـلهن ئوغۇزخـان ئـۇزۇنغىچه ئـازاب                   «
 ].107[»توققۇز كۈندىن كېيىن ئوغۇزخاننىڭ ئايغىرىنى ھازىر قىلدى. چهكتى

 :دا»كۆلتېگىن مهڭگۈ تېشى«

ــۈرۈپ چېپىــپ تاشــلىد  «كــۆلتېگىن  ــى ئهگىــپ ي ــۇز ئهرن كــۆلتېگىن ئۈگىــسىز «، »ىتوقق
 كـۈنى ئۆلـۈم     -27 ئاينىـڭ    -9«،  »ئاق ئېتىنى مىنىپ توققۇز ئهرگه نهيزە سانجىدى      ) دېگهن(

 .»رەسمىيىتىنى ئۆتىدۇق

 :دا»مايتىرى سىمىت«

 .»توققۇز ئهلچى ئهقىلدارى«

 :دا»قۇتادغۇبىلىك«

 ياشلىق ئۆرلهدى يهردە قوپتى تۇغى،«

 ) بېيىت-4893(» ياقا كهلدى ئاشنۇ توقۇز ئال تۇغى

 قۇياش ئۆرلىدى، قوپتى يهردىن توزان،(

 ].108)[توققۇز رەڭدا ھال تۇغ يېقىنالپ ھامان

 :دە»سهددى ئىسكهندەر«

» ...يهنه كهشمىرنىڭ دۆلهت ئهركانلىرىدىن ئۈچ توققۇز كىشىگه ساۋۇتالرنى تهقدىم قىلدى         «
كهرنى ھېسابــــسىز پىــــشكهش-ئىــــسكهندەرنى كۈتــــۈۋېلىش ئۈچــــۈن ھهددى«).  بهت-142(

. ئۇنىڭغا سوۋغات قىلىش ئۈچۈن ئېسىل ماتاالردىن توققۇز توققۇزنى تهييارلىدى      . تهييارلىدى
ھهرخىل ئېسىل ۋە ھهيۋەتلىك پىلالردىنمـۇ توققـۇزنى، يهنه بىـر رىـۋايهتته ئوتتـۇز توققـۇزنى                 

ــدى ــوالملىرىنى   «).  بهت-199(» تهييارلىـ ــدى غـ ــۇزدىن ھىنـ ــدە توققـ ــڭ ئىچىـ ھهر بىرىنىـ
ئۇالرنىـڭ ھهربىـر پىلـدەك      . بۇ ئاتالرنىـڭ ھهر بىـرى پىلـدەك كـۆرۈنهتتى         . نىدىجايالشتۇرغا
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ئۇالرنىڭ ھهربىر توققـۇزى بىرخىـل رەڭـدە بولـۇپ، ئاتالرنىـڭ ھهربىـر توققۇزىغـا                . كۆرۈنهتتى
يهنه توققـۇز توققـۇز ئۇالغـدا نهپـس         ... بىرخىل رەڭدە قىممهتلىك ئۆزگىچه يوپـۇقالرنى يـاپتى       

يهنه قۇياشــتهك شــوال چېچىــپ تۇرىــدىغان ئــالتۇن ئىـــدىش ۋە      . ..رەختلهرنــى تهييارلىــدى  
يهنه شېكهر تىللىق، شېرىن سـۆزلۈك تـۇتىالردىن        ... جامالردىن توققۇز توققۇزنى تهييارلىدى   

 -150(يهنه چىرايلىق توزالردىن توققۇز توققۇزنى تهييارلىـدى       ... توققۇز توققۇزنى تهييارلىدى  
ــلهر؛ -151 ــس  « بهت ــات ئۇچى ــڭ ئ ــدى   توققۇزمى ــپ چىقىل ــشۇرۇپ ئېلى ــى پى ــۈن پېت ، »ى پۈت

 -209 -208(» يۇقىرىدا بايـان قىلىنغـان تـۆھپىلهر توققـۇز توققـۇزدىن ئېلىـپ كىرىلـدى              «
 -4(» ...توققۇزقات ئاسـماننىمۇ ئـۆز ھۆكۈمرانلىقىغـا كىرگۈزۈشـنى تهمه قىالتتـى           «؛  )بهتلهر
ئـۇ ئـاھ ئـوتلىرى      ... «؛  ) بهت -219(» توققۇز پهلهكنىڭ ھهقىقهتلىرى ئاشـكارا بولـدى      «؛  )بهت

 -300(» بىـــلهن جاھـــاننى يـــاق، بهلكـــى توققـــۇز قـــات ئاســـماننى كۆيـــدۈرمهكچى بـــوالتتى 
 ].109)[بهت

، -1819، مىالدىـيه  -1241مـۇھهممهد ئېـۋەز قاراقاشـى ئهسـىرى، ھىجـرىيه          (» مهھدۇم ئهزەم «
ــۈرۈلگهن -1820 ــرى كۆچـ ــاب )  يىللىـ ــۇ كىتـ ــالق «: دە بـ ــۇز ئهخـ ــي  »...توققـ ــن جهمئىـ تىـ
 ].110[ندىقىلى

 :دە»تارىخى ئهمىنىيه«

بىـر توققـۇز بهرنـا      ]. 111[بىر توققۇز خىتاي زەمبىرىكى، بىر توققۇز نازىنىن باكىرە قىز        ... «
قاتــارلىقالرنى » توققــۇز توققــۇز بېيجىــڭ يامبۇســى، توققــۇز توققــۇز قالمــاق ئېتــى ... ئوغــۇل

» ...توققـۇز مىلتىـق  ... اتوققـۇز بوقچـ  ... توققۇز ئېـسىل ئارغىمـاق ئـات    ... «. سوۋغات قىلدى 
 ].112[قاتارلىق سوۋغاتالر تاپشۇرۇۋېلىندى

  

 :دە»تارىخى ھهمىدىي«

-پادىشاھالر، ئۇلۇغ شهۋكهت ۋە ئۇلۇغ مهرتىۋە ئىگىلىرى ئۆزئارا توققۇز توققـۇزدىن سـوۋغا          ... «
 دەپ  ›بىـر توققـۇز   ‹لېكىن، ئۇالر بىـر سـهككىزنى       . ساالم قىلىشىدىغان ئهھۋال بولۇپ قالدى    

ــ ــرىش      . ايتتىئات ــارا بې ــۇنالر ئۆزئ ــاكى خوت ــسى ي ــۇقراالر ئاممى ــا پ ــشاھالر ھهتت ــان ۋە پادى -خ
ــۇ توققــۇز دەپ     ــاننى كۆتــۈرۈپ بېرىــپ، ئ كېلىــشلهرنى قىلىــدىغان بولــسا پهقهت ســهككىز ن

يۇرتىــدا تــا ھــازىرغىچه داۋاملىــشىپ ) شــىنجاڭ(بۇنــداق ئــادەت مۇغۇلــستان . ھېــساباليتتى
 ].113[»كهلمهكته
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 :هدەبىياتىغا دائىر ئهسهرلهردەخهلق ئېغىز ئ

 :رىۋايهتلهر-ئهپسانه

 دا»ئۆلگىن تهڭرى ئهپسانىسى«

 ].114[»...ئۆلگىن تهڭرىنىڭ يهتته ئوغلى، توققۇز قىزى بار... «

 )شۇ ناملىق رىۋايهتته(» توققۇز ئهجدىها دەرىخى«

 )شۇ ناملىق رىۋايهتته(» توققۇز ئهجدىها دەرىخى«

 :ئهپسانىسىدا» ئافرات خاقان ۋە توققۇز قىز«

 ].115[»ئافرات خاقانىڭ توققۇز قىزى ۋە توققۇز ئوغلى بار ئىكهن«

 :داستانالردا

 :داستانىدا» گور ئوغلى«

شهرتىمنى ئادا قىلمىـسا، تۇلپـار ئېتىمنـى توققـۇز يهردىـن ئىيىـل تارتىـپ توقـۇپ بهرسـه،                  «
؛ »ققـۇز خوتـۇن ئالـدى   ئارقىـدىن تو -گور ئوغلى پهرىزات ۋە ئادەمزاتتىن بولـۇپ، ئارقـا      «؛  »دېدى

شۇڭقارىغا «؛  »توققۇز خىل تاماق تهييارالپ، ئالدىغا قويدى     «؛  »توققۇز شاھ كىيىمى كىيدى   «
ئـوڭ  «،  »مىنگهن ئېتى توققۇز كۆكنى كۆزلهيدۇ    «،  »توققۇز ئۆردەك ئالدۇرۇپ ئهكېلىپ بهردى    

 ].116[» يېنىدا توققۇز تۇمارى بار

 :لىرىدە»  تهمسىل–خهلق ماقال «

 .»هل بولماقتوققۇزى ت«

 .»مهن قىالرمهن ئوتتۇز، خۇدايىم قىالر توققۇز«

 .»ئۇرۇشنىڭ توققۇزى رەڭ، بىرى جهڭ«

 .»ئادەمدە سۆلهت ئون، بۇنىڭ توققۇزى تون«

 .»كېسهلنىڭ توققۇزى گالدىن، بىرى يهلدىن«
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 .»كېسهلنىڭ توققۇزى ژىندىن، بىرى جىندىن«

 .»تۆت تهڭگىگه قىممهت، توققۇز تهڭگىگه ئهرزان«

 .»بېرىشى توققۇز، ئېلىشى ئوتتۇز«

 .»تويغان يهرگه توققۇز قېتىم تهزىم قىلماق«

 .»توققۇز قىزنىڭ تولغىقى تهڭ تۇتماق«

 شۇ كۆڭۈللهر خۇشلىقىدىن،«

 .كۆك ئويۇننى باشلىدۇق

 .كۆك ئويۇننى باشلىدۇق

 غازنى ئوتتۇز، قوينى توققۇز،

 ]117[» ھهممىنى تهڭ راسلىدۇق

  

 :دا»خهلق تېپىشماقلىرى«

  پاكار بويى بار،–پاكار «

 )پىياز(» توققۇز قهۋەت تونى بار

  

 :دا»خهلق قوشاقلىرىدا«

 ئهتىگهن قوپار بولغاي،«

 .تۈننۈك ئاچار بولغاي

 توققۇز ئوغۇللۇق،
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 .»بىر قىزلىق بولغاي

  

 تېرىسى ئوتتۇز گهردىشىگه داپ بولدى،«

 .»مۈڭگۈزى توققۇز كهتمهنگه ساپ بولدى

  

 :دە»خهلق چۆچهكلىرى«

 .»ئوردىغا توققۇز دەرۋازىدىن كىرمهك«

 .»توققۇز خهزىنه؛ توققۇز ساراي، توققۇز ۋەزىر

 ياشلىق كارۋانچى بوۋاي توققـۇز قىچىـر يـۈك ئارتىـپ، توققـۇز ياشـلىق نهۋرىـسىنى            90.... «
 كۈنـدۈز يـول يـۈرۈپ، توققـۇز سـارايغا چۈشـۈپتۇ، توققـۇز قهۋەت        –ئهگهشتۈرۈپ، توققۇز كـېچه     

 .»...لتۇرۇپ، توققۇز تۈرلۈك غىزا بىلهن غىزالىنىپتۇكۆرپىدە ئو

ــۆر « ــات     –ھ ــشىكلىك قاتمۇق ــۇز ئى ــارايدا، توقق ــۇز س ــماندا، توقق ــۇز قهۋەت ئاس ــلهر توقق  پهرى
 كۈنــدۈز ئــۇخالرمىش، ئــۇالر شــۇنداق ئــۇخالپ ئۇيقۇغــا قانغانــدىن –خــانىالردا، توققــۇز كــېچه 

ىگه تارتقان چۈمپهردىلىرىمـۇ توققـۇز       كۈندۈز ئۇخلىماسمىش، يۈزلىر   –كېيىن توققۇز كېچه    
 ].118[» قهۋەت بوالرمىش

  

 :دە» ئادەتلىرى–خهلق ئۆرپ «

قىزنىڭ ... يىگىت تهرەپتىن قىزنى كۆچۈرۈپ كېلىش ئۈچۈن توققۇز قېتىم تهزىمگه بارىدۇ«
مهھهللىسىدىكى يىگىتلهر قۇاليلىق جايدا ئارغامچا بىلهن گۈلخان يېقىپ، يـولنى توسـۇپ،           

يىگىت تهرەپ توققۇز غېرىچلىـق قـوي بهرگهنـدىال ئانـدىن يـول             . كىنى قىلىدۇ قىزنىڭ كۆر 
ــدۇ ــزگه     ... ئېچىلى ــاق كىگى ــى ئ ــتلهر قىزن ــيىن، يىگى ــدىن كې ــۈرۈپ كېلىنگهن ــز كۆچ قى

توينىـڭ  ... ئولتۇرغۇزۇپ ئۈچ يهرگه يېقىلغان ئوت ئۈستىدىن توققـۇز قېـتىم چۆرگىلىتىـدۇ           
يـۈز ئـاچقۇ   «قۇمـۇل  ]. (119[»...سـاالمغا بارىـدۇ  توققۇزىنچى كۈنى يىگىت تهرەپ قىز تهرەپكه   

 ).نىڭ بايانىدا»بېيىتلىرى
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يهنــى، . ئــۆلچهم، مىــزان، بهلگىلىــمه، قائىــدە ســۈپىتىدە ئىــشلىتىلگهن» توققــۇز«تــۆتىنچى، 
-خانالر، پۇقراالرنىڭ سوۋغات ئۆلچىمى، ئىنئام، مۇكاپات مىزانى، جـازا بهلگىلىمىـسى، ئىـش            

بۇ . ئۆلچىمى بولغان -دىنىي پائالىيهت قائىدىسىنىڭ ئادىتى   . ھهرىكهت قائىدىسى قىلىنغان  
 -1414(مىڭ سۇاللىسى دەۋرىدە غهربىي يۇرتقا كهلـگهن        . توغرۇلۇق ھهرخىل ماتېرىيالالر بار   

» غهربىي يۇرتتىكى قـارام ئهلـلهر تهزكىرىـسى       «،  (陈诚(چېن چىڭ   ) يىلى سهپهرگه چىققان  
西域番国志) ( بىي يۇرتتا ئىنئام بېرىلگهندە مـال غهر«: ناملىق كىتابىدا مۇنداق يازغان-

قاشتېــــشى ۋە باشــــقا ئىلتىپــــاتالر -دۇنيــــا تــــارتۇق قىلىنىــــدىكهن، ئاقچــــا، مهرۋايىــــت 
چهكلهنمهيــدىكهن، ئهممــا توققــۇز ئــۆلچهم قىلىنىــدىكهن، بىــر توققــۇزدىن تارتىــپ، توققــۇز    

ىڭ بايـان   مىـرزا ھهيـدەرن   ]. 120[»قائىدە ھېسابالنغان -توققۇزغىچه بولىدىكهن، بۇ بىر ئهدەپ    
نىـڭ  )  ؟ — 1356(قىلىنىشىچه، چىڭگىزخـان دوغـالت قهبىلىـسىنىڭ ئهمىـرى خۇدايـدات            

ــسهپ بهرگهن   ــته خىــل مهن ــۇبكه يهت ــدىن ئورت ــۈر  . بوۋىلىرى ــۇق تۆم موغۇلىــستان خــانى تۇغل
نــى قىپچــاق دالىــسىدىن تېپىــپ كېلىــپ خــانلىق تهخــتكه ئولتۇرغۇزغــان ) 1330-1336(

ئــۇ خۇدايــداتنىڭ (بوۋىلىرىنىــڭ -تىش مهقــسىتىدە ئاتــائهمىــر بۇالجىغــا ئىلتىپــات كۆرســى
يهتته خىل ئىمتىيازغا يهنه ئىككى خىل مهنسهپلهر ئىچىدە گۇناھكـار ئـاق توسـۇن              ) ئهۋالدى

ئاتقــا مىنگۈزۈلــۈپ، ئاتنىــڭ ئاســتىغا توققــۇز قهۋەت ئــاق كىگىــز ســېلىنىپ، ھــۆرمهت         
گۇنـاھى تهكـشۈرۈپ چىقىلىـدۇ،      بىلدۈرۈش؛ مۇبادا ئۆلۈمگه اليىق گۇناھ سادىر قىلسا توققۇز         

ئىككــى ئهمىــر يانــداپ كــۆزىتىش تۇرســا، باشــقىالر ئۇنىــڭ قــان تومــۇرىنى كېــسىش، پۈتــۈن  
، مـولال موسـا سـايرامى بولـسا موغۇلىـستان           ]121[بهدىنىدىكى قېنىنى چىقىرىپ ئۆلتۈرۈش   

ئـۆزىنى ئاسـراپ، خـانلىق تهخـتكه چىقارغـان        )  يىلى -1399 —؟  (خانلىرىدىن خىزىر خوجا    
 :همىر خۇدايداتقا مۇنداق ئىمتىياز بهرگهنلىكى توغرۇلۇق توختالغانئ

» جهمئىـي توققـۇز مهنـسهپ     ... خىزمىتـى ئۈچـۈن   ) ئهمىر خۇدايـداتنىڭ  ... (خىزىر خوجاخان «
توققۇز گۇناھ سادىر قىلمىغۇچه گۇناھقا اليىق قىلماسلىق؛ توققۇز گۇناھ سـادىر           ... «. بهردى

ان تهقـدىردە ئهمىـر خۇدايـداتنى قىزىـل كىگىـز ئۈسـتىدە             بولسا ۋە ئۇنى ئۆزى ئېتىراپ قىلغ     
توققـــۇز گۇنـــاھ ســـادىر بولمىغـــۇچه ئۆلـــۈم جازاســـى  ... ئولتۇرغـــۇزۇپ، ســـورىقىنى قىلىـــش

 ].122[بېرىلمهسلىك 

مىزان قىلىنغان چاغـدا ئـۇ ھهم ئىنئـام ھهم جـازا ئـۆلچىمى يـاكى چېكـى                  » توققۇز«دېمهك،  
 .قىلىنغان

مهسـىلهن،  . ۇ ئۇنىڭ ھهر تهرەپلىمه ئىنكاسـىنى ئـۇچرىتىمىز    خهلق ئارىسىدىكى ئادەتلهردىم  
ئۆتكـۈر  . ت. ئهمهت جېلىل ئهپهندى بايان قىلغان ئهمهلىي تۇرمۇش ماتېرىياللىرى بىلهن ئـا          
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ئهپهندى تهسۋىرلىگهن بهدىئىي ئهسهردىكى ئهھۋالالرنى بىرلهشتۈرگهندە قۇمۇلدىكى ئۇيغۇرالر    
 :توي ئادەتلىرىدە. ئارىسىدا مۇنداق ئادەتلهر ساقالنغان

توققۇز قېتىم تهزىمگه بارىدۇ، توققۇز غېرىچلىق قوي بهرگهندىال يول ئېچىلىدۇ؛ قىزنى ئـاق              
كىگىزگه ئولتۇرغۇزۇپ ئۈچ يهرگه يېقىلغان ئوت ئۈسـتىدىن توققـۇز قېـتىم چۆرگىلىتىـدۇ؛      

تۇيـاق  توققۇز خىل مېۋە تهييارلىنىدۇ، قىز تهرەپكه توققۇز پارچه رەخـت سـېلىنىدۇ؛ توققـۇز               
چېـۋە  -قوي، توققۇز كۈرە بۇغداي، توققۇز شىڭ گـۈرۈچ، توققـۇز جىـڭ يـاغ، توققـۇز شـىرە مېـۋە                   

كېرەكلهرنــى قىــز تهرەپــكه بېرىــدۇ؛ تــويى بولغــان قىزغــا قوينىــڭ توققــۇز -قاتــارلىق نهرســه
تويدا چوڭالر قىزغا دۇئا قىلغاندا، توققۇز ئوغۇل، بىر قىزلىق         . تونلۇقى پىشۇرۇپ يېگۈزۈلىدۇ  

 .اي دەپ دۇئا قىلىدۇبولغ

تــوي مۇراســىمىدىن كېيىنكــى دۇئــادىكى بــۇ خىــل ئــادەتلهرنى چهت ئهل ئــالىملىرىمۇ بايــان 
ئاتـا،  -ئالمـا » ئۇيغۇر خهلـق ئهدەبىيـاتى   «ئىسىيېف  . ئا. مهسىلهن، قازاقىستانلىق د  . قىلغان
 : بهتتىكى مهلۇماتنى نهقىل ئېلىپ-44 يىلى نهشرى، -1983

ئانىــسىنىڭ يېنىغــا كېلىــپ، ئــۈچ قېــتىم تهزىــم -قىــز ئاتــاتــوي مۇراســىمىدىن كېــيىن «
 :ئانىسى كۈيئوغلىغا بهخت تىلهيدۇ ۋە مۇبارەكلهيدۇ-قىلىدۇ، بۇ چاغدا قىزنىڭ ئاتا

مالوفنىـڭ  . توققۇز ئوغۇل، بىر قىزلىق بولغايسىز، دەپ يـازدا، س        ) خۇدا بۇيرۇسا (ئىنشائالال  ‹
مـورىنى  «:  بهتـتىن سـۆز ئېلىـپ      -33ى،   يىلى نهشر  -1954» ئۇيغۇرچه«لېنىنگراد،  -موسكۋا

ئۆز ۋاقتىدا ئاچقايسىز، كۈندىن بۇرۇن تۇرغايسىز، توققـۇز ئوغـۇل، بىـر قىزلىـق              ) تۇر خۇننى (
دېـگهن  » !چارۋاڭالر يىلسېرى ئاۋۇغاي  -مال! بولغايسىز، كىشىلهر كۆزىدىن سهۋىچ تاپقايسىز    

. ز تهرەپكه ساالمغا بارىدۇ  كۈنى يىگىت تهرەپ قى    -9توينىڭ  ]. 123[ياخشى تىلهكنى تىلهيدۇ  
 -9يهنه شـۇ    ) تـاغ رايونلىرىـدا   (قىزنى كۆچۈرگهن چاغدا ئاسمانغا توققۇز پـاي ئـوق ئېتىلىـدۇ            

بىرىنى چاقىرىپ، تونۇش ئۈچۈن توققـۇز داش قـازان ئېـسىپ، توققـۇز بـاش               -كۈنى قۇدىالر بىر  
 .ئهركهك قوي سويۇپ چاي بېرىشىدۇ

 :ئايهملهردە-ھېيىت

. وققـۇز يـاكى يهتـته چىتقـا قىلىـپ چـاچراتقۇ سـېلىپ ئېتىلدۇرۇلىـدۇ               قىزىتىلغان ياغقـا ت   
توققۇز چهلپهك سېلىنىپ، توققۇز نان تىزىلىدۇ، توققۇز قۇر ساڭزا تهييارلىنىپ، توققۇز باش       

 .ئهركهك قوي قۇربانلىق قىلىنىدۇ

 : ئۆلۈم مهرىكىسىدە
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 .رىلىدۇئۆلۈم ئۇزاتقان ئۆيگه توققۇز نان بىلهن بىر چىنه شهربهت ئېلىپ كى

 :زاكات بهرگهندە-ئۆشرە

 .زاكات بېرىش-توققۇز كۈرە ئاشلىق ئۆشرە

كىچىـك،  -سهپهر ئېيى كىرىشى بىلهن مهھهللىدىكىلهردە توققۇز ئورۇنغا ئوت يېقىـپ، چـوڭ      
پېرىخـون دۇرۇت ئوقۇغانــدا توققــۇز ئورۇنغــا شــام  . ئايالالرنىـڭ ھهممىــسى ئــوتنى ئاتاليــدۇ -ئهر

بــۇ ئــارقىلىق ]. (125[،]124[وققــۇز قــارا چىــراغ يېقىلىــدۇيېقىلىــدۇ، توققــۇز پىلىكلىــك ت
ئىسالم دىنىنى تارقىتىش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسهتكهن توققۇز ئهۋلىيانىڭ روھىغا دۇئا          

 .)قىلىنىدۇ، دېگهن قاراشمۇ بار

 :ئۆمۈر مهرىكىلىرىدە

ىـلهن  بوۋاقالرنىڭ بۆشۈك تـوي مۇراسـىمىدا، بـوۋاقنى بۆشـۈككه بـۆلهپ، ئۈسـتىنى ئهدىيـال ب                
ــدا بۆشــۈكنىڭ     ــارلىقالر بىــلهن ئىــسرىق ســېلىپ، دۇرۇت ئوقۇغان يېپىــپ، ئالمــا قېقــى قات

 .ئۈستىدىن توققۇز قېتىم ئايالندۇرۇلىدۇ

 :ھامىلىدار ۋە تۇغۇتلۇق ئايالالر ئادىتىدە

) مىنـۇت (خهلق ئارىـسىدا ئايـالالر توققـۇز ئـاي، توققـۇز كـۈن، توققـۇز سـائهت، توققـۇز دەقىـقه                      
 تۇغىدۇ، تۇغۇتلۇق ئايالنىڭ چېچىنى توققۇز تال ئۆرۈيـدۇ، دەيـدىغان ئـادەت             قورساق كۆتۈرۈپ 

 ].126[بار

توققۇز ئوغـۇل، توققـۇز قىـز    «بهزى جايالردا مهشرەپ، باغ سهيلىسى ۋە مهرىكه پائالىيهتلىرىدە         
دەپ جاكـارالش ئـارقىلىق سـورۇنغا كـۆپ ئـادەم كهلگهنلىكىنـى، سـورۇندىكى               » ھازىر بولـدى  

 ].127[اتتا بولىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇپائالىيهتنىڭ ك

يهنه ئادەمنىڭ پۈتـۈن بهدىنىـدە توققـۇز دانه         . دېگهن بىر جاي بار   » توققۇز كۆز «ئادەم بهدىنىدە   
 .تۆشۈك بار بولۇپ، بۇنىڭ يهتتىسى باش قىسمىدا، قالغان ئىككىسى تۆۋەن بهدەندە

 :قوي، كاال قاتارلىق ھايۋانالردا

 .دېگهن ئهزاسى بار) توققۇز تونلۇق(ز تاللىق بۇ خىل ھايۋانالرنىڭ توققۇ

 :ئارخېئولوگىيىلىك ۋە تارىخىي ماتېرىيالالردا
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 يىلى كۆنچى دەريـا سـاھىلىدىكى قهدىمكـى قهبرىلهرنـى قازغانـدا، بهزى قهبـرىلهردىن               -1979
بـۇ  .  تالغىچه ھهرخىل رەڭدىكى قۇش پېيـى قىـستۇرۇلغان      9... تېپىلغان كىگىز قالپاقالرغا  

 يىـل   3900 يىل، ئىككىنچى قېـتىم      6412±117ىڭ يىل دەۋرى بىرىنچى قېتىم      قهبرىلهرن
 ].128[بۇرۇنقى چاغقا توغرا كېلىدىغانلىقى ئېنىقالپ بېكىتىلگهن

 -137نىـڭ  ) » (乐书» 宋陈旸»نهغمىنـامه «سۇڭ دەۋرىـدە ئـۆتكهن مۇئهللىـپ چـېن يـاڭ      
ــان  ــداق يازغ ــدا مۇن ــايدىغان   : جىلدى ــته ياش ــدا غهرب تهرەپ ــى زامان ــومزەك  قهدىمك ــوۋمالر ك ق

ــا   ... چېلىــشىپ كۆڭــۈل ئېچىــشاتتى  ــۇز دانه تاۋاقق ــسىدا توقق ــق ئارى يېقىنــدىن بېــرى خهل
 دەپ ›سـاپال چـورا  ‹سۇ قاچىالپ چوكا بىلهن ئۇرۇپ چالىدىغان چالغۇ بولـۇپ، ئـۇ           ) كومزەككه(

 ].129[ئۇنى خىلمۇخىل ئاھاڭالرغا چالغىلى بولىدىكهن؛. ئاتىلىدىكهن

نىـڭ توققـۇز خىـل ئاالھىدىلىكىـدىن باشـقا يهنه           »توققـۇز «ۈلگهن  يۇقىرىدا كۆرسـىتىپ ئۆتـ    
بـۇالر خـاس    . بـۇ يهردە بۇالرنىـڭ ھهممىـسىنى يهنه سـۆزلهپ ئولتۇرمىـدۇق           . بولۇشى مۇمكىن 

ــنچىكه        ــۇالرنى ئىـ ــدۇ، ئـ ــشىپمۇ كېتىـ ــارا كىرىـ ــقا ئۆزئـ ــدىن باشـ ــدىلىكلهر بولغانـ ئاالھىـ
كچـى قىلىـپ ئولتـۇرۇپ پىكىـر        بـۇ يهردە تـۈپ خۇسۇسـىيىتىنى يېته       . پهرقلهندۈرمهك تهس 

نىـڭ خـاراكتېرىنى ئېچىـشتا يېتهرلىـك ماتېرىيـال بولىـدۇ،       »توققۇز«بۇالر  . بايان قىلىندى 
 .دېيىشكه بولىدۇ

توققۇز سـانى نـېمه سـهۋەبتىن مۇشـۇ دەرىجىـدە سىرلىقالشـتۇرۇلىدۇ، ئۇنىـڭ               «ئۇنداق بولسا   
 :مهنبهسى نېمه؟ بۇ توغرۇلۇق قىسقىچه مۇالھىزە قىلىپ كۆرەيلى

 .توققۇز ئېقىن نامىدىن كهلگهن دېگهن قاراش) 1

بۇ قهدىمكى ئۇيغۇر قهبىلىلىرى ئارىسىدا تارقالغان رىۋايهتلهردىكى قاراش بولۇپ، ئۇزۇن يىـل            
» تهۋارىـخ -جـامىئۇل « ئهسىرگه كهلگهندە رەشـىدىددىنىڭ      XIII. ئۇيغۇرالر ئارىسىدا تارقالغان  

ئۇيغـۇرالر ۋىاليىتىـدە    ... «:  بايـان بـويىچه    بـۇ كىتـابتىكى   . ناملىق كىتابىغا كىرگـۈزۈلگهن   
ئىككـى تاغنىـڭ يېنىـدا فۇنتـاغ دېيىلىـدىغان يهنه           . ھهيۋەتلىك ئىككى چوڭ تاغ بار ئىكهن     

بۇ تاغالرنىڭ ئىچىدىكى بىر جايدىن ئون ئېقىن، يهنه بىر جايدىن توققـۇز  . بىر تاغ بار ئىكهن 
انالر توققــــۇز ئۇيغــــۇر دەپ ئـــون دەريــــانى بــــويالپ ئولتۇرغـــ  . دەريـــا ئېقىنــــى ئاقىــــدىكهن 

 ].130[»ئاتىلىدىكهن

 .ساي نامىدىن كهلگهن دېگهن قاراش) 2
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قهدىمكـى ئۇيغـۇر ئىلـى    «: ئۇنىڭ خاتىرىلىگىنى بويىچه. بۇ ئوبۇلغازىنىڭ بايانىدىن كهلگهن  
ئــون ســاينىڭ ياقىــسىدا ئولتۇرغــانالرنى ئــون ئۇيغــۇر، توققــۇز . شۇشــۇالر ئارىــسىغا قايالشــقان

ــسىد  ــاينىڭ ياقى ــۇر دەر ئهردى  س ــۇز ئۇيغ ــانالنى توقق ــىدىددىننىڭ  ]. 131[»ا ئولتۇرغ ــۇ رەش ب
كىتابىدىكى بايانالر بىلهن مهنىـداش بولـۇپ، قهدىمكـى ئۇيغۇرالرنىـڭ ئۆزلىرىنىـڭ قارىـشى،               

ــۇ يهردە      ــا، بــ ــدىغان بولغاچقــ ــپ ئاقىــ ــايدا يېيىلىــ ــاالر ســ ــا(دەريــ ــاي  ) دەريــ ــلهن ســ بىــ
 .ئارىالشتۇرىۋېتىلگهن

 .نىڭ ئهنئهنىۋى قارىشىدىن كهلگهن دېگهن قاراش) كۆكتۈركلهر(قهدىمكى تۈركلهر ) 3

غا ئائىت تـارىخىي  »توققۇز«موڭغۇلالر ئارىسىدىكى )  (岑仲勉تارىخشۇناس سىن جوڭميهن 
ئهھـــۋالنى بايــــان قىلىـــپ كېلىــــپ، شـــهرقىي شــــىمالدىكى مىللهتـــلهر تۈركلهرنىــــڭ     

]. 132[دۈرگهن، دېـگهن  مهدەنىيىتىنى قوبۇل قىلىپ، مۇشۇنداق ئوخشاش ئادەتنى شهكىللهن      
 .بۇنىڭدىن تۈركلهردە مۇشۇنداق قاراش بار ئىدى، دېگهن خۇالسه چىقىدۇ

 .موڭغۇلالردىن كهلگهن دېگهن قاراش) 4

دە ھهرقانـــداق نهرســـىنى توققـــۇز قىلىـــش ئـــادىتى  »زەپهرنـــامه«شـــهرفىددىن ئهلـــى يهزدى 
موغـۇلالردىن كهلـگهن    بۇ قاراش بويىچه    . دەپ يازغان » موغۇلنىڭ توققۇزخانىدىن ئېلىنغان  «

 :مولال مۇسا سايرامىمۇ مۇشۇ قاراشنى قۇۋۋەتلهپ. دېگهن قاراش كېلىپ چىقىدۇ

 قهدىمدە موغۇلخاننىڭ ئهۋالدىدىن سهككىزخان ناھايىتى زور پادىشاھ بولۇپ         —بىر توققۇز   «
شۇ چاغدا خـانالرنى خـاتىرىلهپ      . جاھاندىن ئۆتۈپ، توققۇزىنچىسىغا كهلگهندە مهغلۇپ بولغان     

 .دەپ يازغان] 133[».ساالمنى بىر توققۇز دەپ ھېسابلىشاتتى-هر سهككىز سوۋغاھ

 .ئىسالم دىنى چۈشهنچىسىدىن كهلگهن دېگهن قاراش) 5

مېنىـڭ پىـرئهۋن ۋە ئۇنىـڭ قـوۋمىگه         « ئايىتىـدە بـۇ      -12نىڭ نهمل سۆرىـسىنىڭ     »قۇرئان«
جۈملىـدە  » 134«دېـگهن  » ئېلىپ بېرىش ئۈچـۈن بهرگهن توققـۇز مۆجىزەمنىـڭ ئىچىدىـدۇر     

ئوبۇلغـازى باھادىرخــان  . دەپ ئاتالغــان» توققـۇز مـۆجىزە  «ئالالھنىـڭ ئهڭ ئۇلـۇغ مۆجىزىــسى   
خۇدايىتائاال ھهممه نهرسـىنى مهرتىۋىـسى      «ته بۇنىڭغا ئاھاڭداش قىلىپ،     » شهجهرەئى تۈرك «

] 135[»بىلهن ياراتقان، ھېچ نهرسـىنىڭ مهرتىۋىـسىنى توققـۇزدىن يـۇقىرى ياراتقـان ئهمهس             
 .ۇدەيد
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ئالالنىڭ توقسان توققۇز يهنى بىر كهم يـۈز ئىـسمى   : مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن   
بار، ئۇالرنى يادا قىلغان ئادەم جهننهتكه كىرمهي قالمايدۇ؛ ئالال رەھىمدىللىكنى يۈز ھهسـسه             

 .قىلىپ توقسان توققۇزىنى ئۆزىگه ئېلىپ قېلىپ، بىرىنى زېمىنغا چۈشۈرگهن

 . نىڭ تهركىبىدىكى ئىككى دانه توققۇز رەقىمى بار99 دېمهك، بۇ يهردە

 .توققۇز ئوغۇز نامىدىن كهلگهن، دېگهن قاراش) 6

بهزىلهر توققۇز ئوغۇزالر ئۇيغۇرالر تارىخىدا زور رول ئويناپ، يـۇقىرى ئورۇنغـا ئىـگه بولغـانلىقى      
هسـلهپ  نـى داۋاملىـق ئ  »توققـۇز ئوغـۇزالر  «ئۈچـۈن خهلقىمىـز ئۆزلىرىنىـڭ ئهجـدادى بولغـان      

ــادەتلىرىگه -دېــگهن ســاننى مــۇقهددەس بىلىــپ مىللىــي ئــۆرپ » توققــۇز«تۇرۇشــى ئۈچــۈن  ئ
 .دەيدۇ] 137[،]136[سىڭدۈرگهن بولۇشى مۇمكىن

 .ھامىلىنىڭ توققۇز ئايدا تۇغۇلۇشى بىلهن مۇناسىۋەتلىك دېگهن قاراش) 7

ۋۋۇر قهدىمـــدىن تارتىـــپ ئادەمنىـــڭ تۇغۇلۇشـــى ھهققىـــدىكى ئىپتىـــدائىي تهســـه : بهزىـــلهر
ھامىلىنىڭ ئانا قورسـىقىدا    . توققۇزلۇق ساناق تهرتىپىنى مۇستهھكهملىگهن بولسا كېرەك     

توققــۇز ئايــدا ۋايىغــا يېتىــشى ئانــاتومىيه ۋە فىزىئولوگىيىلىــك ئهھۋالالرنىــڭ ســىرلىرىنى 
ــك      ــى ئهجهبلىنهرلىـ ــۇپ تۇيۇلۇشـ ــۆجىزە بولـ ــۈن مـ ــادەم ئۈچـ ــدائىي ئـ ــدىغان ئىپتىـ بىلمهيـ

 ].138[ئهمهس

 .ئاسترونومىيىدىن كهلگهن بولۇشى مۇمكىن، دېگهن قاراشبابىل ) 8

 ئهســـىرگه مهنـــسۇپ بابىـــل VIبهزىلهرنىـــڭ يېزىـــپ قالدۇرۇشـــىچه، مىالدىيىـــدىن بـــۇرۇن 
 كۈن، شۇنىڭ   27نىڭ قايتىش مۇددىتى    ›سىن‹ئاي تهڭرىسى   «ئاسترونومىيه ھۆججهتلىرىدە   

ىچه، كېچىنـى يورۇتقـۇچى   مۇشۇ قائىدە بـوي  . دېيىلگهن» بىلهن ۋاقىت ھېسابى ئۆلچىنىلدى   
 كۈنلۈك قىسمىغا ئاجرىلىشىنى ئاڭلىغان قهدىمكى رىملىقالر،  27)  ئا –ئاي تهڭرىسىنىڭ   (

... قهبىلىلىرى توققـۇز كۈنلـۈك ھهپـته ھېـسابىنى ئىـشلهتكهن          ) Kelit(گېرمان ۋە كېلىت    
ە كېچىنى يورۇتقۇچى تهڭرىنىڭ ئۈچ توققـۇزدىن ئىبـارەت قـۇدرىتى توققـۇز كۈنلـۈك ھهپـته ۋ       

توققــۇز ســاناق سىستېمىــسى ئهجــدادلىرىمىزنىڭ بــۇ رەقهمــگه ئېتىقــاد قىلىــشىغا ســهۋەب 
 ].139[بولغان بولسا كېرەك

 .خهنزۇ مهدەنىيىتىدىن كهلگهن دېگهن قاراش) 9
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نىـڭ تىـل مهدەنىيىتىـدە قـوللىنىش ئهھۋالىـدىن      »توققۇز«ئهپهندى )  (李树辉لى شۇخۇي
 ئـۇزۇن، ھهرخىـل مهدەنىـيهتكه دائىـر قوشـۇمچه           ئېيتقاندا خهنزۇ تىلىدىكى تارىخى ناھايىتى    

مهنه ئامىللىرىنىڭ خهنزۇ تىلىدىكى ئوخشاشلىقىغا قارىغاندا، ئۇ خهنـزۇ تىلىـدىن كهلـگهن             
بۇنىڭــدىن كــۆرۈۋېلىش تهس ئهمهســكى تــۈركىي تىلــدىكى مىللهتــلهر  ... بولۇشــى مــۇمكىن

] 140[ھـايىتى ئـۇزۇن  بىلهن خهنزۇالر ئارىـسىدىكى مهدەنىـيهت ئالماشـتۇرۇش مۇناسـىۋىتى نا        
 . دېگهن

ــسى ۋە خهن  ) 10 ــرى سىستېمى ــاي تىللى ــر   -ئالت ــى بى ــسى تېخ ــرى سىستېمى -زاڭ تىللى
 .بىرىدىن ئايرىلمىغان، ئوتتۇرا تاش قورالالر دەۋرىدە بارلىققا كهلگهن دېگهن قاراش

ــداق يهكۈنلهيـــدۇ )  (李雍لـــى يـــوڭ رەقىمـــى » توققـــۇز«: ئهپهنـــدى ئـــۆز قارىـــشىنى مۇنـ
 بهخــتكه ســىمۋول قىلىنغــان بولغاچقــا، بــۇ ئىككــى خىــل ئىپتىــدائىي  مۇقهددەســلىككه ۋە

قهدىمكــى . ئېتىقــاد ســىمانتىكا ۋە ئهدەبىياتنىــڭ ئېــستېتىك مــاتىۋلىرى ھېــسابالنغان     
ئوتتـۇرا  (زاڭ تىللىرى بىـلهن ئالتـاي تىللىـرى تېخـى ئېنىـق ئايرىلمىغـان           -دەۋرلهردە خهن 

ــوغرا كېلىــدۇ   ــگه ت ــاش قــورالالر دەۋرى ــ). ت ــسا ئوخــشىمىغان تىــل  ئايرىلغان دىن كېــيىن بول
ئېتىقــادچىلىقى بىــردەك مىللىــي ئهنئهنىــۋى » توققــۇز«سىستېمىــسىغا تهۋە مىللهتــلهردە 

زاڭ -قاتارلىق رەقهملهر خهن  » توققۇز«. سىمانتىكا ۋە مۇتېفالرنىڭ ئهندىزىسى بولۇپ قالغان     
كس ئهتكهن ئالهمنىـڭ  تىللىرى ۋە ئالتاي تىللىرىغا تهۋە ئىپتىدائىي قهبىلىلهردە ئورتاق ئه    

مهڭگۈلۈكلــۈكى ۋە شــۇ تۈپهيلىــدىن كېلىــپ چىققــان ســىمانتىكىلىق ئهھمىــيهتكه ئىــگه  
ــى    ــا كهلگهنلىكـ ــى دەۋرلهردە بارلىققـ ــهنچىلهرنىڭ ئهڭ قهدىمكـ ــۇ چۈشـ ــۇپ، بـ ــلهر بولـ رەقهمـ

 ].141[تهبىئىيدۇر

 .توققۇزخان چۈشهنچىسىدىن كېلىپ چىققان، دېگهن قاراش) 11

نىـڭ مهنبهســىنى  »توققـۇز پىلىكلىـك قـارا چىـراغ ئۇسـۇلى     «پهنـدى  بـۇنى ئهمهت جېلىـل ئه  
 ياشـلىق دېهقـان ئىـسهاق       78سۈرۈشته قىلغانـدا قۇمـۇل شـهھىرى پـالۋانتۇر يېزىـسىدىكى            

ــۋايهتته   ــپ بهرگهن رى ــوۋاي ئېيتى ــۇز خــانلىق      : ب ــسىدا توقق ــۇرالر ئارى ــۇرۇنقى زامانــدا ئۇيغ ب
ئۇيغــۇر خهلقــى بــۇ .  ئىــگه بولغــانىكهنبــۇ خــانالر ناھــايىتى كۈچلــۈك ئابرۇيغــا. ئۆتــۈپتىكهن

ــر       ــر دانه پىلىــك بى ــۇز پىلىــك ياقىــدىكهن، بى ــۇرۇش ئۈچــۈن توقق خــانلىقنى خــاتىرىلهپ ت
خاقاننىڭ روھىغا ئاتاپ يېقىلغـان بولـۇپ، توققـۇز خاقاننىـڭ روھىغـا ئاتـاپ كۆيـدۈرۈپ قـارا                   

ۇز خانلىقىـدىن  بـۇ توققـۇز ئوغـ    ]. (142[چىراغ ئۇسۇلىنى ئوينايدىكهن، دەپ بايـان قىلىنغـان       
 ) ئا–كهلگهن بولۇشى مۇمكىن 
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 .شامان دىنىدىن كېلىپ چىققان دېگهن قاراش) 12

سـانى چۈشهنچىـسى تـۈركىي خهلقلهرگىـال خـاس بىـر خىـل        › توققۇز‹خاسىيهتلىك  «بهزىلهر  
نىـــڭ مـــۇقهددەس ســـان ســـۈپىتىدە ›توققـــۇز«‹بولـــۇپ، ] 143[» مىللىـــي ئهنـــئهنه قارىـــشى

ــدا —ي قوۋملىرىنىــڭ ئىپتىــدائىي دىنــى  ئۇلۇغلىنىــشى قهدىمكــى ئالتــا   شــامان ئېتىقادى
 ئىالھـالر ۋە پهرىـشتىلهر      —كۆك  . بۆلۈنگهن) كۆك، پانىي ئالهم، باقىي ئالهم    (كائىنات ئۈچكه   
ــانىي  ــانى، پ ــالهم    ماك ــنهم (— ئ ــالر  –) جهھهن ــان روھ ــن( يام ــهيتانالر-جى ــانى دەپ ) ش ماك

 —نغـان كـۆك ئاسـمان يهنه يهتـته سـهييارە      دەپ تهۋسـىيه قىلى » ئىالھالر ماكانى «. قارالغان
يهتـته  -يهتـته سـهييارە   (يهتته پهلهك ئېتىقادىغا كېڭىيىپ، كۆكنىـڭ مهنىـسى يهتـته ئىـالھ             

نىڭ سۈپىتىگه ئالماشقان ياكى تهڭلهشكهن، شۇنىڭ بىلهن شامانىزم ئېتىقادىدىكى         ) پهلهك
يهتـته قـات    (ته پهلهك   پانىي ئالهم، باقىي ئـالهم ۋە كۆكنىـڭ كونكرېـت سـۈپىتى بولغـان يهتـ               

قوشـۇلۇپ، ئـالهم ئهنه شـۇ توققـۇز ھايـاتلىق مهنبهسـىدىن تهركىـب تاپقـان، دېـگهن          ) ئاسـمان 
شۇنىڭ بىلهن ئالتاي شامانىـستلىرىنىڭ ئـالهم       . قاراش ئىپتىدائىي قاراش بارلىققا كهلگهن    

ى نى مۇقهددەس بىلىش ئېتىقـاد    »توققۇز«نهتىجىدە  . غا مۇجهسسهملهشكهن »توققۇز«قارىشى  
 ].144[كېلىپ چىققان

ــدىن    . 13 ــۇتېم ئېتىقادى توققــۇز باشــلىق ئهجــدىهاغا چوقۇنۇشــتىن ئىبــارەت ئىپتىــدائىي ت
 .كهلگهن، دېگهن قاراش

ــان      ــا قويغ ــى ئوتتۇرىغ ــلهن تۇش ــۇنچى بى ــنى تۇي ــۇ قاراش ــي   . ب ــانىچه، مهركىزى ــۇالرنىڭ باي ش
كىـسىنىڭ غهربىـگه    بۇنـداق ئهجـدىهاغا ھـازىرقى خېـنهن ئۆل        . جۇڭگونىڭ نامىدىمۇ ئاتالغان  

يهنـى  » توققۇز شـهھىرى «ناھىيىسى تهۋەسىدىكى )  (落阳توغرا كېلىدىغان قهدىمكى لوياڭ
)  (夏族الر ۋە شيا قوۋمى)  (鬼方كېيىن ياشىغان گور-دە ئىلگىرى»توققۇز گور شهھىرى«

ــان ــاد قىلغـ ــاد   . ئېتىقـ ــدىهاغا ئېتىقـ ــڭ ئهجـ ــان ھونالرنىـ ــدىن بولغـ ــڭ ئهۋالدلىرىـ گورالرنىـ
ئوبرازىــدا » توققــۇز بــاش«نــېمه ئۈچـۈن ئهجــدىها  . ى ھهمــمه كىــشى بىلىــدۇقىلىـدىغانلىقىن 

ــان  ــۇز«بۇنىڭــدا يهنىــال  . تهســهۋۋۇر قىلىنغ ــۇن   »توقق ــۇقهددەس ۋە كــۆپ، نۇرغ ــۇغ، م نىــڭ ئۇل
ئۇالرغـا نىـسبهتهن ئېيتقانـدا، تـۇتېم ئىـالھ ھهم           . مهنىلىرىنىڭ بولغـانلىقى سـهۋەب بولغـان      

ــىنى ت    ــان نهرس ــوتېم قىلغ ــۇڭا ت ــىرلىق، ش ــسابلىغان،   س ــدىها دەپ ھې ــلىق ئهج ــۇز باش وقق
دىــن ئىبــارەت ســىرلىق » توققــۇز«تهبىئىيكــى بــۇ ســىرلىق، مــۇقهددەس نهرســه بولغاچقــا،  

 ].145[ساننىڭ كېلىپ چىقىش سهۋەبى بولۇپ قالغان

 .دىن كهلگهن دېگهن قاراش)  (氐羌دىچياڭالر) 14
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ــى      ــزۇ مهدەنىيىت ــو خهن ــۇرا جۇڭگ ــيهن داشــيهنلهر ئوتت ــى شۇشــيهن، ت كاتېگورىيىــسىدىكى ب
مهركىزىـــي جۇڭگـــو رايونىنىـــڭ غهربىـــدىكى دىچيـــاڭالردىن،  » مـــۇقهددەس ســـان توققـــۇز«

ــسابلىغان     ــگهن دەپ ھې ــتىن كهل ــۇ غهرب ــسا تېخىم ــا بول ــشىچه،  . دىچياڭالرغ ــڭ قارى ئۇالرنى
سانى چۈشهنچىـسى ئوتتـۇرا ئاسـىيانىڭ غهربىـدىن شـىنجاڭ ئـارقىلىق             » توققۇز«سىرلىق  

ىكىـدە ياشـىغان دىچياڭالرغـا، ئانـدىن مهركىزىـي جۇڭگـو رايونىغـا              چىڭـخهي ئېگىزل  -گهنسۇ
تهسىر قىلغان بولۇپ، ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ غهربىدە دۇنيادا ئهڭ بۇرۇن بارلىققا كهلگهن مېتـال       

 ].146[تاۋالش تېخنىكىسىنىڭ شهرققه يېتىپ بېرىشى بىلهن مۇناسىۋەتلىك ئىكهن

 .دېگهن قاراشئۇلۇغ ۋە كۆپ سان چۈشهنچىسىدىن كهلگهن ) 15

دىـن ئۇلـۇغ ۋە كـۆپ سـان         »توققـۇز «قهدىمـدە   . بۇنى ئىمىن تۇرسۇن ئهپهندى ئوتتۇرىغا قويغان     
دىـن كېيىنكـى سـانمۇ يهنىـال شـۇ توققـۇز سـان            »ئـون «دەرۋەقه، ساناق ئىلىمىدە    . يوق ئىدى 

 ].147[ئىچىدىكى سانالرنىڭ قايتىلىنىشى، دەپ ھېساباليدۇ

ترونومىيىلىك بىلىملهردىن ياكى ئىپتىـدائىي دىنـى       ئىپتىدائىي جهمئىيهتتىكى ئاس  ) 16
 .ئېتىقادتىن كهلگهن دېگهن قاراش

نىــڭ كېلىــشىدىكى »توققــۇز«ئهممــا، خــاس . بــۇنى مهن ئىلگىــرى ئوتتۇرىغــا قويــۇپ ئــۆتكهن
 ].148[كونكرېت قاراشنى دېمىگهن

 .توغال دەرياسىنىڭ نامىدىن كهلگهن دېگهن قاراش) 17

ئـۇ توققـۇز ئوغـۇز نـامىنى چۈشـهندۈرگىنىدە،      . وتتۇرىغـا قويغـان  بۇنى ياڭ شىڭمىن ئهپهندى ئ    
ئۇنىــڭ ئېيتىــشىچه، تــۇغال دەرياســىنىڭ . دەرياســىنىڭ نامىغــا باغاليــدۇ» تــۇغال«توققــۇزنى 

نىـڭ ئاھـاڭ   » توققـۇز «بولـۇپ، بـۇ تـۈركىي تىلـدىكى     » توخـۇال «يـاكى  » دۇال«قهدىمكـى نـامى   
دېـگهن مهنىنـى    » توققـۇز دەريـا   «دېگهن سۆز دەل    يهنى، تۇغال دەرياسى    ).  ئا –تهلهپپۇزى ئىدى   (

 .، دەپ ھېسابلىغان]149[تېلىالر ئىچىدە توققۇزغا چوقۇنىدىغان ئادەت بار ئىدى. بىلدۈرەتتى

يۇقىرىقىالردىن سىرت يهنه ئادەم بهدىنى توققۇز ئۈگىدىن تهركىب تاپقان دېگهندەك ۋە باشـقا             
مىسىنىڭ ئـۆزىگه تۇشـلۇق ئاساسـلىرى ۋە        بۇ قاراشالرنىڭ ھهم  . قاراشالرمۇ بولۇشى مۇمكىن  

 .بىرلهپ كۆرۈپ ئۆتۈش ئارتۇقچه ئهمهس-شۇڭا، ئۇالرنى يۇقىرىقىدەك بىر. سهۋەبلىرى بار
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. ئـايرىم مۇھـاكىمه قىلىـش ئۈچـۈن مهخـسۇس سـهھىپه الزىـم بولىـدۇ               -بۇ قاراشالرنى ئـايرىم   
ق بىرقــانچه شــۇنداق بولــسىمۇ ئــۇالر توغرۇلــۇق قىــسقىچه تهقرىــز ئېلىــپ بېرىــشتا مۇنــدا  

 .پىكىرنى ئېيتىپ ئۆتۈش الزىم، ئهلۋەتته

خهنــزۇالردىن كهلــگهن، تــۈركلهردىن كهلــگهن، موڭغــۇلالردىن كهلــگهن، ئۇيغۇرالرنىــڭ توققــۇز 
خانىدىن كهلگهن، بابىللىقالردىن كهلـگهن، ئىـسالم دىنىـدىن كهلـگهن، توققـۇز ئوغـۇزالردىن               

امان دىنىـدىن كهلـگهن دېـگهن قاراشـالر      توققۇز دەريا نامىدىن كهلـگهن، شـ       —كهلگهن، توغال   
توققــۇز ســان چۈشهنچىــسى ھهرقايــسى خهلقــلهر . بولــۇپ، بــۇالر ماھىيهتلىــك پىكىــر ئهمهس

ــر   ــۇپ، بى ــدا بول ــسىدا پهي ــان -ئارى ــرىگه تهســىر قىلغ ــۇنداق ھهرخىــل قاراشــالرنىڭ  . بى مۇش
 .ئارا زىددىيهتلىك ئىكهنلىكىنى چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇ-بولۇشىنىڭ ئۆزىال ئۆز

 -10 خىل قاراشتىكى لى شۇخۇي ئهپهندىنىڭ دېگهنلىرىنى تولـۇقالپ، لـى يـوڭ ئهپهنـدى                -9
نىڭ مهدەنىيهت يىلتىزىنى ئوتتۇرا تاش قورالالر دەۋرىگه سۈرۈپ، ئۇنى         »توققۇز«خىل قاراشتا   

زاڭ تىللىرى ۋە ئالتاي تىللىرىغا تهۋە ئىپتىدائىي قهبىلىلهردە ئورتاق ئهكس ئهتـكهن            -خهن
گۈلۈكى ۋە شۇ تۈپهيلى كېلىپ چىققـان سـىمانتىكىلىق ئهھمىـيهتكه ئىـگه             ئالهمنىڭ مهڭ 

نىـڭ  »تـۇغال «. رەقهملهر، دەپ جـاۋاب بهرگهن بولـسا، بـى شۇشـهنلهر غهربـتىن كهلـگهن، دەيـدۇ           
توققۇز ]. 150[توققۇز دەپ ئاتىلىشىغا ئاللىبۇرۇن كىشىلهر قوشۇلماسلىق پىكرىنى بهرگهن

ــسا مىالدىيىــدىن) ئۇيغــۇر(ئوغــۇز  ــارىخىي   بول ــام ت ــۇ ن ــۇپ، ب  كېــيىن ئوتتۇرىغــا چىققــان بول
تـۈركلهردىن  . نامىغا قوشـۇلغان قـوۋمالر بولغـان   » توققۇز«ھۆججهتلهردە كۆرۈلۈشتىن بۇرۇن،  

موڭغۇلالرغا، موڭغۇلالردىن تۈركلهرگه ئۆتكهن دېگهن قاراشقا كهلسهك، بۇ بىـر زىـددىيهتلىك            
كهلسهك، بابىللىقالردا بۇ خىل قـاراش بـار     بابىللىقالردىن كهلگهن دېگهن مهسىلىگه     . قاراش

شامان دىنىـدىن كېلىـپ چىققـان دېـگهن مهسـىلىگه           . چاغدا شهرق خهلقلىرىدىمۇ بار ئىدى    
ــدا، شــامان دىنــى ئومــۇمىي تــۈس ئېلىنىــشتىن     كهلــسهك، ئىگىلىــگهن ئهھۋالالرغــا قارىغان

زۇالر ۋە بـابىللىقالر    ئىلگىرىال توققۇزنىڭ سىرلىقلىقى نامايان بولۇپ قالغان؛ يهنه بىرى خهن        
يۇقىرىـدا كۆرسـىتىلگهن ئـايرىم      . ھهم غهرب مىللهتلىرى شامان دىنىغا ئېتىقـاد قىلمايـدۇ        

يهنـــــى بهزى . قاراشــــالرنى ھېـــــسابقا ئالمىغانـــــدا بهزىلهردىــــن پايدىلىنىـــــشقا بولىـــــدۇ  
 .مۇتهخهسسىسلهرنىڭ ئىزدەنگهنلىرى بهلگىلىك ئىلمىي قىممهتكه ئىگه

دۇنيـادىكى ھهرقايـسى    . لقلهردە مۇرەككهپ سانالر ئۇقۇمى بولمىغان    مهلۇمكى، ئىپتىدائىي خه  
يهنــى . خهلقلهرنىــڭ قهدىمكــى زامــان تۇرمۇشــىدا ئــون ئىچىــدىكى ســان ئاســاس قىلىنغــان   

ــاناق        ــلهن س ــارمىقى بى ــلهپكى ب ــۈدەك ئهڭ دەس ــسى دېگ ــڭ ھهممى ــدائىي ئادەملهرنى ئىپتى
بولىـدىغانلىقىنى،  ) 10(رسـه ئـون   يهنى ئىنسانالر ئىككى قولىنى بىرلهشتۈ  ]. 151[سانايتتى
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ئونــدىن تــۆۋەن ســانالرنىڭ ھهممىــسى ئونــدىن كېــيىن كهلگهنــدە تهكرارلىنىــدىغانلىقىنى، 
بـۇ  . ئوندىن تۆۋەن سانالرنىڭ ئىچىـدە توققـۇز سـانى ئهڭ چـوڭ سـان ئىكهنلىكىنـى بايقىـدى                 

بۇ . پ بولغان دىن شهكىللىنى9، 7، 5، 3،  1خىل بايقاش جهريانىدا يهنه ھهرقايسى خهلقلهردە       
خىل تاق سانالرنىڭ سىرلىقالشتۇرۇلۇشىدا بۆلـۈنمهس سـان ئىكهنلىكـى ئالـدىنقى ئورۇنغـا              

تهكرارالنمـاس  » توققـۇز «دېـمهك،  . يهنى بۇ سانالر تهڭ نىسبهتته پۈتـۈن بۆلۈنمهيـدۇ     . قويۇلغان
ى سانالرنىڭ ئهڭ چوڭى بولغانلىقى، يهنه بىرى تهڭ نىسبهتته بۆلۈنمهس سانالرنىڭ ئهڭ چوڭ       

ــدە خاســىيهتلىك ســاندىن ئىبــارەت     بولغــانلىقى ئۈچــۈن ئىپتىــدائىي ئىنــسانالرنىڭ نهزىرى
ــان   ــگه بولغ ــا ئى ــيهت ئامىلىغ ــۇغ، كهڭ،     . مهدەنى ــوڭ، ئۇل ــا چ ــيهت ئامىلىغ ــل مهدەنى ــۇ خى ب

مۇكهممهل، پۈتۈن، مۇقهددەس، ئۇتۇق دېگهنـگه ئوخـشاش مهزمـۇنالر، كېيىـنچه، شانۇشـهۋكهت،        
ئىپتىـدائىي  .  دېگهنگه ئوخشاش مهزمۇنالرمۇ مۇجهسسهم قىلىنغان     ئىنئام، ئۆلچهن ۋە مىزان   

دىكـى چـوڭ ۋە پۈتـۈن ئۇقـۇمى      » خاسىيهتلىك سـان توققـۇز    «جهمئىيهتتىال بارلىققا كهلگهن    
ــسېرى مهزمــۇن جهھهتــتىن تاكامۇلالشــقان        ــسى دەۋرلهرنــى بېــسىپ ئۆتــۈپ بارغان . ھهرقاي

ئــۇالر ئىپتىــدائىي جهمئىــيهت ۋە كىــشىلهرنىڭ ئــون بارمىقىــدا ســاناش ئهقهللىــي ســاۋات،  
قهدىمكى زاماندا مۇشۇ ئۇسۇل ئارقىلىق ئون سانى ئىچىدىكى ئىپتىـدائىي ماتېمـاتىكىلىق            
ــۇمچه       ــى ۋە قوش ــي رول ــانالرنىڭ ئهمهلى ــدىكى س ــڭ ئىچى ــشكهن ھهم ئۇنى ــهنچىگه ئېرى چۈش
ۋە سىمانتىكىلىق ئهھمىيهتكه ئىگه رەقهملهرنى ئايرىپ چىقىپ، ئۆزلىرىنىڭ ئىجتىمائىي       

ئېستېتىك چۈشهنچىلىرىنى مهركهزلىك ۋە گهۋدىلىك يوسۇندا ئىپادىلهش ئۈچۈن خىـزمهت          
مهدەنىـيهت دەۋرىـگه كهلگهنـدە، ھهرقايـسى خهلقـلهردە ئىجتىمـائىي، مهدەنىـيهت         . قىلدۇرغان

ئاالقىلىرىنىڭ تهرەققىي قىلىشىغا ئهگىشىپ، خاسىيهتلىك سانالردىكى ئىلغار تهركىبلهر         
بىرىنىـڭ كهم يېرىنـى تولـۇقالپ، سىـستېمىالشقان ھهم رايـون            -ولۇپ، بىـر  ئۆزئارا ئۆتۈشمه ب  

ــا       ــسى بارلىقق ــان چۈشهنچى ــىيهتلىك س ــگه خاس ــاراكتېرىگه ئى ــي خ ــاراكتېرىگه ۋە مىللى خ
 .كهلگهن

ئـۇزاق تـارىخىي مهنـبهگه، چوڭقـۇر        » خاسـىيهتلىك سـان توققـۇز     «قىسقىسى، ئۇيغـۇرالردىكى    
 . ئامىلىغا ئىگهئىجتىمائىي ئاساس ۋە قويۇق مهدەنىيهت

  

  

 دىكى مهزمۇنالردىن ئۇيغۇرالرنىڭ شىمال ۋە غهربكه يۆتكىلىشىگه نهزەر» ئوغۇزنامه«. 3
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ئهۋالدقــا تېخىمــۇ خىلمۇخىــل،  -ئهمگهكنىــڭ ئــۆزى ئهۋالدتىــن«: ئېنگلــېس مۇنــداق دەيــدۇ
ئوۋچىلىـق ۋە چـارۋىچىلىق ۋە      . تېخىمۇ مۇكهممهل ۋە تېخىمۇ ھهر تهرەپلىمه بولۇپ كهلـدى        

دېهقـانچىلىقتىن كېـيىن يىـپ      . ارۋىچىلىقتىن باشقا يهنه دېهقانچىلىق بارلىققا كهلدى     چ
ئىگىرىش، رەخت توقۇش، مهدەن ئېرىتىش، ساپال قاچـا ياسـاش ۋە دېڭىـز قاتنىـشى كېلىـپ                 

پهن مهيـدانغا  -سـهنئهت ۋە ئىلىـم  -چىقتى، سودا ۋە قول سانائهت بىلهن بىلله، ئاخىرىدا ھۈنهر   
بۇنىـڭ بىـلهن بىلـله ئادەمنىـڭ مهۋجـۇد بولۇشـىنىڭ            . رەققىي قىلـدى  كهلدى؛ قهبىلىلهر ته  

ئېنگېلىسنىڭ » ].152[دىنمۇ تهرەققىي قىلدى  -ئادەملهر مېڭىشىدىكى خىيالىي ئىنكاسى   
باسـقۇچلۇق ھالـدا تهرەققىـي قىلىـدىغانلىقىنى       -بۇ سۆزى ئىنسانالر جهمئىيىتىنىڭ قهدەم    

ــائىي تۇر  ــله، ئىجتىمـ ــلهن بىلـ ــهندۈرۈپ بېـــرىش بىـ ــى  چۈشـ ــنىڭ ئوبرازلىـــق ئهينىكـ مۇشـ
 سهنئهتنىڭمۇ شۇ تهرەققىيات جهريانىنى بىلىـشىمىزدە مـۇئهييهن        -ھېسابالنغان ئهدەبىيات   

بولۇپمـۇ ئىپتىـدائىي ئهدەبىيـات كۈچلـۈك        ]. 153[رولىنىڭ بولىدىغانلىقىنىمۇ ئهسلىتىدۇ  
لىرى ئېپوسـ » ئوردىئـا «ۋە  » ئىلئـادا «ھومېرنىـڭ   . دەۋرجانلىق خۇسۇسىيىتىگه ئىگه ئىدى   

ــۇم      ــى مهل ــال ئىكهنلىك ــۇھىم ماتېرىي ــشته م ــى چۈشىنى ــك جهمئىيىتىن ــى گىرى . قهدىمك
ــۇالردىن مورگـــان ۋە ئېنگېلىـــسالر قهدىمكـــى جهمئىيهتنـــى تهتقىـــق قىلىـــشتا كهڭ        بـ

 .پايدىالنغانىدى

نىــڭ مهيــدانغا كهلــگهن دەۋرىنــى ئىزدەشــته ئىــشلهپچىقىرىش قوراللىرىنىــڭ   »ئوغۇزنــامه«
جتىمـائىي ئىـدىيىنىڭ تهرەققىيـات جهريانىـدىن ئىبـارەت ئىككـى            ئۆزگىرىش ئهھۋالى ۋە ئى   

 .مهسىلىگه مۇراجىئهت قىلىمىز

ــۆزىگه خــاس پائالىيىتىــدىن، ئادەمنىــڭ تهبىــئهت    «ئېنگىلــېس  ــسا ئادەمنىــڭ ئ ــورال بول ق
ــرەك    ــىرىدىن، ئىشلهپچىقىرىـــشتىن دېـ ــدىكى ئهكـــس تهسـ ــۆزگهرتىش يولىـ دۇنياســـىنى ئـ

يوق بولـۇپ كهتـكهن ھـايۋان       «: كىسمۇ مۇنداق دېگهنىدى  مار. ، دەپ كۆرسهتكهن  ]154[بېرىدۇ
تۈرلىرىنىــڭ ســاقلىنىپ قالغــان ســۆڭهكلىرىنىڭ تۈزۈلۈشــى شــۇ ھــايۋانالر گهۋدىــسىنىڭ   
تۈزۈلۈشىنى ئۆگىنىش ئۈچۈن قانچىلىـك ئهھمىيهتلىـك بولـسا، ئهمـگهك ۋاسـىتىلىرىنىڭ             

يىلهرنى ئـۆگىنىش   قالدۇقلىرىمۇ يوق بولۇپ كهتكهن ئىجتىمـائىي، ئىقتىـسادىي فورماتـسى         
ــۇر   ــۇنچىلىك ئهھمىيهتلىكتـ ــۈن شـ ــر . ئۈچـ ــسادىي دەۋرلهر بىـ ــېمىلهر  -ئىقتىـ ــدىن نـ بىرىـ

ئىشلهپچىقىرىلغىنى بىـلهن ئهمهس، بهلكـى قانـداق ئىـشلهپچىقىرىلغىنى بىـلهن، قانـداق             
، ]155[».ئهمــگهك ۋاســىتىلىرى ئـــارقىلىق ئىــشلهپچىقىرىلغىنى بىــلهن پهرق قىلىـــدۇ    

ئـوت ئـالغۇچ قـورالالر      . يـزە، قىلىـچ قاتـارلىق قـورالالر تهسـۋىرلهنگهن         دە ئوقيا، نه  »ئوغۇزنامه«
ئېنگېلىس ئىپتىدائىي جهمئىيهت ھهققىدە توختالغان چاغدا، جاھالهت . ھهققىدە گهپ يوق 
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دەۋرىگه ئوقيانى، ياۋايىلىق دەرىگه قىلىچنى، مهدەنىيهتلىك دەۋرىگه ئـوت ئـالغۇچ قـورالالرنى             
 ].156[ۋەكىل قىلىپ كۆرسهتكهنىدى

ئىشلهپچىقىرىش قوراللىرى ئىشلهپچىقىرىش كۈچلىرى ئىچىدىكى مـۇھىم ئامىـل بولـۇپ،     
ــشلهپچىقىرىش كـــۈچلىرى       ــى، ئىـ ــشىدىكى مىزانـ ــى تىزگىنلىـ ــسانالرنىڭ تهبىئهتنـ ئىنـ
تهرەققىياتىنىڭ بهلگىسى، شۇنداقال ھهرقايسى ئىقتىسادىي دەۋرلهرنى ئايرىـشنىڭ ئاساسـىي     

 .بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

ئىپتىــدائىي . نىــڭ بېــشىدا ئوغۇزخــان خــام گــۆش ســورىغانلىقى تهســۋىرلهنگهن»ئوغۇزنــامه«
ئىنسانالر يىراق جاھالهت دەۋرىنىڭ مهلـۇم باسـقۇچىدا، يهنـى ئېنگىلېـسنىڭ ئېيتىـشىچه،              

 ].157[جاھالهت دەۋرىنىڭ ئوتتۇرا باسقۇچىدا ئوت ئىخترا قىلىنغان

نىــڭ »ئوغۇزنــامه«بــۇ . يتتـى ئىنـسانالر ئــوتنى ئىختىــرا قىلىـشتىن بــۇرۇن، گۆشــنى خــام يه  
دە ئوغۇز يىلقىالرغا   » ئوغۇزنامه«. بىخلىنىش دەۋرىنىڭ بۇرۇن ئىكهنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ     

شۇنداقال چوڭ ئورمانلىقتىكى ئېقىنالر، ياۋايى ھـايۋانالر ۋە   . قارايدۇ، ئات مىنىدۇ، ئوۋ ئوۋاليدۇ    
تـــوپالش - يىغىـــشئىپتىـــدائىي ئىنـــسانالر. قۇشـــالرنىڭ ئۇچـــۇپ يۈرۈشـــى تهســـۋىرلىنىدۇ

مهشغۇالتىدىن كېيىن ئوۋچىلىق ئهمگىكىنى باشلىغان ھهم ياۋايى ھـايۋانالرنى كۆنـدۈرۈپ           
يۇقىرىقى تهسۋىرلهر ئۇيغـۇرالر جهمئىيىتىـدە ئوۋچىلىـق    . چارۋىچىلىق بىلهن شۇغۇلالنغان 

ــالىيىتى بىــلهن بىرلىــشىپ كهتكهنلىكــى كارتىنىــسى    پائالىيىتىنىــڭ چــارۋىچىلىق پائ
ىلگهن، بۇ ئوۋ ئاسـاس ئىگىلىكـتىن چـارۋىچىلىق ئاسـاس ئىگىلىكـكه ئـۆتكهن               يورۇتۇپ بېر 

 .ئۇيغۇرالرنىڭ ئىجتىمائىي تهرەققىياتىدىكى يېڭى يۈكسىلىشنى چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇ

دە تهسۋىرلىنىشىچه، قىئات دېگهن بىر ۋەھشىي ھايۋان خهلقـقه ئـۇزۇن مـۇددەت             » ئوغۇزنامه«
مهلـۇم مهزگىللهردىـن    . ېچكىم بويـسۇندۇرالمايدۇ  زىيانكهشلىك قىلىـدۇ، دەسـلهپته ئـۇنى ھـ        

. كېيىن باتۇر ئوغۇز نهيزە بىلهن قىئاتنىڭ بېشىغا ئۇرىدۇ، قىلىچ بىلهن بېـشىنى كېـسىدۇ   
باغرىنى يهۋاتقان شۇڭقارنى ئوغۇز ئوقيا بىلهن ئۆلتۈرىدۇ، ئۇنىـڭ بېـشىنى           -بۇ قىئاتنىڭ ئىچ  
يېـدى، ئـۇ گهرچه تۆمـۈردەك قـاتتىق         قىئـات بۇغـا يېـدى، ئېيىـق         ... قاراڭ«: كېسىدۇ، ئوغۇز 

بولسىمۇ، نهيـزەم ئـاخىر ئـۇنى ئۆلتـۈردى، شـۇڭقار قىئـاتنى يېـدى، ئـۇ گهرچه شـامالدەك تېـز                  
ــۇنى ئۆلتــۈردى   ــاخىر ئ ــتهنه قىلىــدۇ» .ئۇچــسىمۇ ئوقيــايىم ئ بۇالرنىــڭ ھهممىــسى . دەپ تهن

تىدىن غالىـب   ناھايىتى ئۇزاققىچه ئىنسانالرنى ساراسىمىگه سالغان ۋەھشىي ھـايۋانالر ئۈسـ         
كېلىش دەۋرىگه يېتىپ كهلگهنلىكى ۋە بۇ خىل غهلىبىدىن پهخىـرلىنىش ئىـستىكىنىڭ            

 .تۇغۇلغانلىقىنى چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇ
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دۇنياســىنى توشــۇش ئۈچــۈن قانغــا، يهنــى ھــارۋا ئىختىــرا قىلغــان كىــشىگه -ئوغۇزخــان مــال
: وپ مۇنۇالرنى يازغان  ئامېرىكىلىق مهشهۇر يازغۇچى ئىساك ئاسم    . قانغالۇق دەپ ئات قويىدۇ   

 يىـل   2000ئۇالقتىن قاتناش قورالى سۈپىتىدە پايدىلىنىش تهخمىنهن مىالدىيىدىن        -ئات«
 يىلغـا يـېقىن ۋاقىتـتىن بېـرى ئـات           4000بۇرۇن ئوتتۇرا ئاسىيادا مهيدانغا كهلـگهن بولـۇپ،         

ۋىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادا ھار  ]. 158[»قۇرۇقلۇقتىكى ئاساسلىق قاتناش قورالى بولۇپ كهلگهن     
 يىلـالر   8000-6000ئالتۇنتاغـدىكى   . ئىجاد قىلىنىـشى ناھـايىتى بـۇرۇن بولۇشـى مـۇمكىن          

ــانلىقى پهرەز       ــۈرىتى بولغ ــڭ س ــڭ چاقىنى ــدە ھارۋىنى ــۈرەتلىرى ئىچى ــاش س ــۇرۇنقى قىيات ب
تهڭرىتاغلىرىنىــــڭ شــــىمالىي قىــــسىملىرى يىــــراق ئۆتمۈشــــتىال ]. 159[قىلىنماقتــــا

ڭ پائـالىيهت قىلىـدىغان مـۇھىم رايـونلىرى بولـۇپ، بـۇ             ئۇيغۇرالرنىڭ ئهجدادى دىڭلىڭالرنىـ   
جايالرغا ئويۇلغان قىياتـاش رەسـىملىرى ئىچىـدە ئـۇالر ئىـشلهتكهن ھارۋىالرنىـڭ ئىزلىـرى                

بايقـال كۆلىـدىن تارتىـپ ئالتـاي ۋە بالقـاش كـۆلى ئهتراپلىـرى               ]. 160[قالدۇرۇپ كېتىلگهن 
ت رايـونى بولـۇپ، يىنـسهي دەرياسـى ۋە        مىالدىيىدىن ناھايىتى بۇرۇنال دىڭلىڭالرنىڭ پائالىيه    

ــى        ــارا ســۆك مهدەنىيىت ــۈك ق ــى مهركهز قىلغــان بۈي ــاي ئهتراپلىرىن  Карасука я(ئالت
Культура (161[يارىتىلغان، مۇشۇ چاغالردا دىڭلىڭالر ھارۋا ئىجاد قىلغان.[ 

ىرىـدە  دىڭلىڭالر ھارۋا ئىجاد قىلىشتا باشالمچى بولۇپال قالماستىن، ئۇنى ناھـايىتى كهڭ دائ   
 .ئىشلهتكهن ھهم تېخنىكىسىمۇ خېلىال يۇقىرى بولغان

ئهزەلدىن ئالتاي، يېنسهي دەرياسى سـاھىللىرىدىكى      «: تارىخچى سۇ بېيخهي مۇنۇالرنى يازىدۇ    
 يىلالرنىڭ ئاخىرقى مهزگىللىرى دىڭلىڭـالر   -2000قاراسۆك دەۋرىدە، مىالدىيىدىن بۇرۇنقى     

ىڭــالر ھــارۋا ئىــشلهتكهن، كېيىــنچه، ســاكالر  چــارۋىچىلىق قىلغــان، شــۇ چــاغالردىكى دىڭل 
ئالتايغا كۆچۈپ كهلگهنـدىن كېـيىن، دىڭلىڭالرنىـڭ ھـارۋا ئۇسـلۇبىغا ۋارىـسلىق قىلىـپال                

... قالماستىن، بهلكى يهنه ئۇنى ئۈزلۈكـسىز ياخـشىلىغان ۋە سـۈپىتىنى يـۇقىرى كۆتـۈرگهن          
 (丁零دۇكى، دىڭلىڭشۇنىڭ بىلهن بىرگه تارىخىي خاتىرىلهر كىشىلهرگه شۇنى چۈشهندۈرى

دېــــگهن نامنىـــڭ باشـــقىچه تهلهپپــــۇزى بولـــۇپ، تېلـــى يهنه ئېگىــــز     )  (铁勒تېلـــى ) 
ھارۋىلىرىنىـڭ چـاقلىرى ناھـايىتى ئېگىـز،     ‹الر دەپمۇ ئاتىلىدۇ، چـۈنكى  )  (高车ھارۋىلىق

ئېگىــز قــاڭقىلالر ‹چــارۋىچىلىق قىلغــان چــاغالردا  . ئىــدى› توشــۇلىدىغان مــاللىرى كــۆپ 
، بــۇالر دىڭلىڭالرنىــڭ چارۋىلىرىنىــڭ چــاقلىرى ئاالھىــدە  )الــسۇنگه قار› ھهققىــدە قىســسه

ــدۇ  ــهندۈرۈپ بېرىــ ــان ئىكهنلىكىنــــى چۈشــ ــۇل  . يوغــ شــــىنجاڭنىڭ شــــىمالىي ۋە موڭغــ
يايالقلىرىنىڭ ھهممىـسى تېلـى قوۋملىرىنىـڭ پائـالىيهت رايـونلىرى بولـۇپ، بـۇ رايـونالردا                 

ــاش ســىزمىلىرىنىڭ  دىڭلىڭــالر ئۇســلۇبىدىكى ھارۋىالرنىــڭ شــهكلى چۈشــۈرۈلگهن قىي   ات
چاغانتوقـاي ناھىيىـسى بـارداقۇل رايونىـدىكى ھـارۋا شـهكلى ئويۇلغـان              . تېپىلىشى مۇقهررەر 
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قىياتاش سىزمىلىرى ئىچىدىكى ھارۋىالرنىڭ شادىسى ئون ئىككى، ئاراتۈرك ناھىيه بازىرىغا          
يــېقىن يهردىكــى قىياتــاش ســۈرەتلىرىدىكى ھارۋىالرنىــڭ شادىــسىمۇ ئــون ئىككــى، ئىچكــى  

تاغلىرىـدىن تېپىلغـان دىڭلىڭـالر ئۇسـلۇبىدىكى ھارۋىالرنىـڭ          ) چوغـاي (ڭغۇل يىڭـشهن    مو
بۇالرنىڭ ھهممىسى خهنزۇچه تارىخىي ھۆججهتلهردە    . شادىلىرى ئون بهشتىن كۆپرەك ئىكهن    

ــسپاتالنغانىدى  ــوغرىلىقى ئى ــا    ]. 162[»ت ــڭ تهتقىقاتىغ ــالىم مېيكگۇېننى ــامېرىكىلىق ئ ئ
شلىتىش ناھـايىتى ئومۇمالشـقان، دائىـم چـوڭ ھـارۋىالر بىـلهن             قارىغاندا، ھـونالردا ھـارۋا ئىـ      

 ].163[قاتناپ يۈرگهن، بۇنداق ھارۋىالر ئۇالرنىڭ تۇرالغۇسى بولۇپ قالغان

دۇنيـادىكى ھهرقايـسى   . دە ھارۋىغا قانـداق ھـايۋان قوشـۇلغانلىقى ئېيتىلمىغـان        »ئوغۇزنامه«
لغان بولسىمۇ، لېكىن ئۇنىڭغا قايـسى     خهلقلهر قهدىمكى دەۋرلهردە ئۆز ئالدىغا ھارۋا ئىجاد قى       

قهدىمكـى دەۋرلهردە   «: مېيكگۇېن مۇنداق دەيدۇ  . ھايۋاننى قوشقانلىقىدا ئوخشىماسلىقالر بار   
مېسسوپوتامىيىلىكلهر چاقنى ئىجاد قىلىپ ئۇزۇن ئۆتمهي يهنه ھـارۋىنىمۇ ئىجـاد قىلغـان،       

ــشه      ــاال ۋە ئې ــى، ك ــاز بىلهتت ــايىتى ئ ــاتنى ناھ ــۇالر ئ ــدا ئ ــى چاغ ــارۋىالرنى  ئهين ــلهن ھ كلهر بى
كاال ھارۋا تارتىشقا باب بولـۇپ، مىنىـشكه مۇۋاپىـق كهلمهيتتـى، ئېهتىمـال، بـۇ                . تارتقۇزاتتى

ــۇرۇن      ــشتىن بـ ــپ پايدىلىنىـ ــا مىنىـ ــشنىڭ ھايۋانالرغـ ــارۋا تارتىـ ــايالردا ھـ ــسى جـ ھهرقايـ
  ئوتتـۇرا ئاسـىيالىقالر    — ئـات       ].164[بولغانلىقىنىڭ ھهقىقىي سهۋەبى بولۇشـى مـۇمكىن      

جۈملىـــدىن ئۇيغۇرالرنىـــڭ ئهجـــدادلىرى يـــاۋايى ئـــاتتىن ئهڭ بـــۇرۇن كۆنـــدۈرگهن ھـــايۋان 
بايقال تاغلىرىدىكى بىر سىنتاشقا سـىزىلغان رەسـىمدە بىرقـانچه ئـاتلىق            «. ھېسابلىنىدۇ

ئادەمنىڭ ئالدىغا تۇغ قادالغان بىر ياۋىداق ئاتنىڭ سهپ ئالدىـدا ماڭغـانلىقى تهسـۋىرلهنگهن        
 ].165) [ ئاۋۋالقى رەسىم يىل600بۇنىڭدىن (

 يىلالرنىـڭ   -10000ياپونىيىلىك چيهن داۋشىنشى ئوتتۇرا ئاسىيادا مىالدىيىـدىن بـۇرۇنقى          
كهينىــدە ئاتقــا مىــنىش تېخنىكىــسىنىڭ كهشــىپ قىلىنغــانلىقى قهيــت قىلىــپ -ئالــدى
 ].166[ئۆتىدۇ

هن، ئهجدادالر  ئىنسانالرنىڭ رېئال تۇرمۇشى ھهرخىل يولالر بىلهن سهنئهتته ئهكس ئهتتۈرۈلگ        
چهرچهن . ئۆزلىرى كۆندۈرگهن ئاتالرنىڭ سۈرەتلىرىنى قىياتاشالرغا ئويۇپ قالدۇرۇپ قويغـان        

ناھىيىسىنىڭ ئالتۇنتاغ رايونى ئىچىدىكى مـۆلچهر دەرياسـى بويىـدا قىياتاشـالرغا ئويۇلغـان            
ــڭ ســۈرەتلىرىمۇ بــار       ــشۈرۈپ ئېنىقالنــدى، بۇنىڭــدا ئاتنى ــدىكى ســۈرەتلهر تهك . زور تۈركۈم

ــقا      « ــۇنى ۋە باشــ ــلۇبى، مهزمــ ــۈرەتلىرىنى ئۇســ ــاش ســ ــى قىياتــ ــدىكى قهدىمكــ ئالتۇنتاغــ
 يىلــالر ئىلگىــرى مهيــدانغا كهلــگهن 8000-6000ئاالھىــدىلىكلىرىگه ئاساســهن، بۇنىڭــدىن 

مېيكگــــۇېن ســـاكالرنىڭ ئـــات مىــــنىش، ئوقيـــا ئېتىــــشقا    . »]167[دېـــيىش مـــۇمكىن  
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ــادەتلهنگهنلىكىنى ئاالھىــدە كۆرســهتكهن  ــاتلىق ئ. ئ وقيــا ئېــتىش ســاكالرنىڭ چــوڭ بىــر  ئ
ھونالرمــۇ ئــاتلىق ئوقيــا ئېــتىش، ئــاتلىق جهڭ قىلىــش ماھىرلىقىغــا . كهشــپىياتى ئىــدى

ــۈرگهن    ــىمالىدا دەۋر س ــسىنىڭ ش ــۇل دالى ــپ موڭغ ــايالقلىرى  . تايىنى ــىبىر ي ــۇل، س موڭغ
يــۈك كــۆپ، -دۇنيــادىكى چــوڭ يــايالقالر بولــۇپ، بــۇ يهردە مۇســاپه ئــۇزۇن، توشــۇلىدىغان مــال  

رۋىالرغا ئاتتىن باشقا ھايۋانالرنى قوشسا ئېغىر ۋەزىپىنىڭ ھۆددىـسىدىن چىقالماسـلىقى           ھا
ئوغۇزنىڭ دائىم بىر چىپار ئايغىرغا مىنىپ يۈرىدىغانلىقىغا قارىغاندا ۋە يۇقىرىدا          . مۇمكىن

ئۇالقتىن قاتناش قورالى سۈپىتىدە پايـدىلىنىش  -ئېيتىپ ئۆتكهن ئىساك ئاسىموپنىڭ ئات 
 يىل بۇرۇن ئوتتۇرا ئاسىيادا مهيدانغا كهلگهن دېـگهن قارىـشى           2000دىيىدىن  تهخمىنهن مىال 
 .دىكى ھارۋىغا ئات قوشۇلغان دېيىشكه بولىدۇ» ئوغۇزنامه«بويىچه بولغاندا، 

بىز ئىشلهپچىقىرىش قوراللىرىنىڭ بارلىققا كېلىش ۋە ئۆزگىرىش جهريـانى توغرىـسىدىكى          
ڭ مىالدىيىــدىن ناھــايىتى بــۇرۇن مهيــدانغا    نىــ»ئوغۇزنــامه«يۇقىرىــدىكى مۇالھىزىــدىن،  

 .كهلگهنلىكىنى چۈشىنىۋاالاليمىز

ــامه« ــقۇچتا     »ئوغۇزن ــزدا، ئىككىنچــى باس ــزدىگهن چېغىمى ــىنى ئى ــا كۆرۈنۈش ــڭ دەۋر ئارق نى
ئېنگىلــېس مۇنــداق . ئىنــسانالرنىڭ ئىــدىيه تهرەققىيــاتى تارىخىغــا مــۇراجىئهت قىلىمىــز 

ــدۇ ــى جهمئىيهت ... «: دەي ــر دەۋردىك ــنى    ھهربى ــال ئاساس ــسى رېئ ــسادىي تۈزۈلمى ــڭ ئىقتى نى
ــىي     ــسىلىرى ۋە سىياســ ــانۇن مۇئهسسىــ ــارىخىي دەۋردە قــ ــر تــ ــهكىللهندۈرىدۇ، ھهربىــ شــ
مۇئهسسىسىلهردىن ھهمدە دىنىـي، پهلـسهپىۋى ھهم باشـقا نـۇقتىئىينهزەرلهردىن تـۈزۈلگهن             

]. 168[»مپۈتۈن ئۈستىقۇرۇلمىنى ئاخىرقى ھېسابتا مۇشۇ ئاساس بىلهن چۈشهندۈرۈشى الزىـ         
ماركسىزم كالسسىكلىرىنىڭ تهتقىقاتى بىزگه مهنىۋى مهدەنىـيهت مـاددىي مهدەنىيهتنىـڭ            

 .ئىنكاسى ئىكهنلىكىنى چۈشهندۈرۈپ بهردى

دىن بىلهن چهمبهرچاس باغالنغان،    ) ياكى ئىدىيىسى (كىشىلهرنىڭ ئىپتىدائىي تهپهككۇرى    
ئالـدى بىـلهن دىنىـي ئېتىقـاد        شۇڭا ئىپوستىكى ئىجتىمائىي ئىدىيه تهرەققىيات تارىخىنى       

 .مهسىلىلىرىدىن سۈرۈشتۈرۈشكه توغرا كېلىدۇ

ئىنسانالرنىڭ ئىپتىدائىي دىنىـي ئېتىقـادى كۈچلـۈك دەۋرچـانلىق خۇسۇسـىيىتىگه ئىـگه              
ئىنسانالر ئىپتىدائىي جهمئىيهتنىڭ ئوخشىمىغان تارىخىي باسقۇچلىرىدا مهزمـۇن        . بولغان

. نىـــي ئېتىقـــاد چۈشهنچىـــسىگه ئىـــگه ئىـــدىۋە شـــهكىل جهھهتـــته پهرقلىـــق بولغـــان دى
ئۇرۇقداشــلىق دەۋرىــدە توتېمغــا، قهبىلىچىلىــك دەۋرىــدە بوۋىالرغــا، قهبىلىــلهر ئىتتىپــاقى   
ــسى          ــنىڭ ھارپى ــا ئۆتۈش ــق دىنغ ــر خۇدالى ــۇالر بى ــان، ب ــسىگه چوقۇنغ ــۆك تهڭرى ــدە ك دەۋرى

 .بولغانىدى
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ىسىگه چوقۇنۇش چۈشهنچىـسى ۋە  دە ئۇيغۇرالرنىڭ توتېمىغا، بوۋىالرغا، كۆك تهڭر     » ئوغۇزنامه«
 .شامان دىنى ئهقىدىسى خېلىال كهڭ تۈردە ئهكس ئهتتۈرۈلگهن

ئېپوستا ئۇيغۇرالر ئىشهنگهن بۇددا، مانى، زوروئاستىر، نېـستورىئان ۋە ئىـسالم دىنىغـا ئائىـت              
مـانى  .  يىلغـا يـېقىن بولـدى      2000شىنجاڭغا بۇددىزم كىرگىنىگه    . ھېچقانداق تهسىر يوق  

باشـقا  .  يىلىدىن باشالپ موڭغۇلىيىدىكى ئۇيغۇرالر ئارىسىغا تارقالغـان       -763يه  دىنى مىالدى 
ــان     ــىر قىلغ ــسىغا تهس ــۇرالر ئارى ــى دەۋرلهردە ئۇيغ ــدىن كېيىنك ــۇمهن مىالدىيى ــنالر ئوم . دى

 ئهسىردە قهلهمگه ئېلىنغان بولسىمۇ، لېكىن ئۇنىڭغا يـۇقىرىقى سـۈننىي        XIII» ئوغۇزنامه«
كۆپتــۇر ســىرتتىن -يــاكى ئــازدۇر.... ھهر قانــداق مىلــلهت«. دىننىــڭ تهســىرى ســىڭمىگهن

ــۇل        ــىرىنى قوب ــڭ تهس ــي ئېتىقادىنى ــڭ دىنى ــقا مىللهتنى ــڭ ۋە باش ــرگهن مهدەنىيهتنى كى
گه بۇ دىنالرنىڭ تهسـىرى بولمـاي قېلىـشى مـۇمكىن ئهمهس        » ئوغۇزنامه«دېمهك،  . »قىلىدۇ
بـار ئىكهنلىكىـدىن يىـپ      بۇ ھال قانداقتۇر ئۇنىـڭ يىـراق ئۆتمـۈش نۇسـخىلىرىدىمۇ            . ئىدى

مانـا بـۇالر   . ئهپـسۇسكى، بـۇ نۇسـخا ھـازىرچه بىـزگه مهلـۇم ئهمهس         . ئۇچى بىـلهن تهمىنلهيـدۇ    
. ئېپوســنىڭ ھهقىــقهتهن يىــراق دەۋرنىــڭ مهھــسۇلى ئىكهنلىكىنــى چۈشــهندۈرۈپ بېرىــدۇ  

ــۆز دەۋرىــدە ھۆكــۈمران ئىــدېئولوگىيه بولغــان دىننىــڭ     قهدىمكــى دەۋر ئهدەبىيــاتى ھامــان ئ
ىگه ئۇچرايتتى، كۆپ ھالالردا دىنىي چۈشهنچىلهر ئهسهرنىڭ مهزمۇنى بولسا، ئهدەبىيات        تهسىر

 .ئۇنى ئىپادىلهيدىغان شهكىل بولۇپ قالغان

نىڭ تـارىخىي ئارقـا كۆرۈنۈشـىنى سۈرۈشـته قىلغـان چېغىمىـزدا، مۇنـداق بىـر              » ئوغۇزنامه«
 .مهسىلىنى ئاالھىدە سۆزلهپ ئۆتۈشكه توغرا كېلىدۇ

تهرىپىـدە ئـورۇم    ) غهرب(تهرىپىدە ئالتۇن خانلىق، سول     ) شهرقى(زخاننىڭ ئوڭ   ئېپوستا ئوغۇ 
ئالتۇن سېرىق بولۇپ، ئۇنى قىزغـۇچ يـاكى قىزىلغـا          . خانلىقى جايالشقانلىقى تهسۋىرلهنگهن  

مايىل دەپ ئېيتىشقىمۇ بولىدۇ، قهدىمكى ئىنسانالر ئالتۇننى قىزىل رەڭ كاتېگورىيىـسىگه         
ــادەم  . تىمالغــا ناھــايىتى يــېقىن،كىرگــۈزۈپ قارىغــانلىقى ئېه ئورقــۇن مهڭگــۈ تاشــلىرىدا ئ

سـۆزىنىڭ قارىـسى    ) قـارا خهلـق   (» قـارا بـۆدۈن   «ئىسمى سۈپىتىدە قوللىنىش بىلهن بىلـله       
تىلــشۇناس مهھمــۇد كاشــغهرى . ئــاق بهگ ســۆزى ئىــشلىتىلگهن(» ئــۇرۇڭ بهگ«ســۈپىتىدە 

» ئوغۇزنـامه «دېـگهن سـۆز     » ڭئـۇرۇ «بـۇ،   ]. 169[دېگهن سۆزنى ئاق دەپ ئىزاھلىغـان     » ئۇرۇڭ«
ئۇيغۇرالر ئارىسىدا مۇنـداق  . دېگهن سۆز بىلهن بىر دەپ پهرەز قىلىش مۇمكىن » ئۇرۇم«دىكى  

ئاغرىـپ قالـسا، ئانىـسى كىچىـك     ) ئاساسـهن ئۇشـشاق بـالىالر   (ئائىلىدە بىـراۋ  . بىر ئادەت بار  
 كىرگۈزۈشـكه  تىـلهپ ) جـانلىق تىلـدا ژۇرۇڭ  (بالىالرنى يهتته ئۆيلۈك قوشنىسىدىن يـۈرۈڭ      

ئاساسهن پاختا، ئاق   (بارماقلىرىنىڭ ئارىسىغا قوشنىالر بهرگهن يۈرۈڭ      -بۇيرۇيدۇ، بالىال قول  
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بۇنى ئاق قولىغا ئېلىپ كېسهلنىڭ باش  . نى قىستۇرۇپ ئېلىپ كىرىدۇ   ) رەخت پارچىلىرى 
ــالپ        ــا تاش ــيىن، ئوچاقق ــدىن كې ــۆرۈپ چىققان ــدۇرۇپ، ئ ــاچ ئايالن ــسۇن ئوقۇغ ــدىن ئهپ تهرىپى

شىمالىي «،  )魏书(» ۋېينامه«. دەپ ئاتايدۇ » ژۇرۇڭ تىلهش «بۇنى، ئۇيغۇرالر   . رۈۋېتىدۇكۆيدۈ
الرنىـڭ  )  (赤狄دېگهن كىتابالردا، ئۇيغۇرالر قهدىمكى قىزىل دى) 北史(» سۇاللىلهر تارىخى

قىزىــل دىالرنىــڭ كىمــلهر ئىكهنلىكــى . نهســلىدىن ئىــدى، دەپ بىــردەك قهيــت قىلىنغــان 
 بهتــتىن مۇنــۇالرنى -1951، )›كىچىكلىــتىلگهن نۇســخا‹، )辞海(» ئوكيــانۇس«توغرىــسىدا 
الرنىـڭ بىـر   )  (狄قىزىـل دى قهدىمكـى قـوۋم نـامى، چۈنچيـۇ دەۋرىـدىكى دى      «: ئـۇچرىتىمىز 

ــسمى ــۇنداق      ... قىـ ــا مۇشـ ــدىغان بولغاچقـ ــان كىيىـ ــل چاپـ ــدا قىزىـ ــشالرغا قارىغانـ ئېيتىـ
. دە مۇنـداق يېزىلغـان   بېتىـ -819الر ھهققىدە يهنه شـۇ كىتابنىـڭ   )  (狄دى» .ئاتالغانىكهن

، ئـاق   )(赤狄 ئهسىرلهردە قىزىل دى     VIIIمىالدىيىدىن بۇرۇنقى   ... دى، قهدىمكى قوۋم نامى   «
ئـاق  « بهتـته بولـسا   -1759» .دېگهن قهبىلىـلهرگه بۆلـۈنگهن  )  (长狄، ئېگىز دى)(白狄دى 
الرنى چۈشهندۈرۈپ، ئـاق چاپـان كىيىـدىغان بولغـانلىقى ئۈچـۈن شـۇنداق دەپ ئاتالغـان،               » دى

خهنـــزۇچه ھـــۆججهتلهردە ئـــۇزۇن دىالرنىـــڭ كېيىنكـــى ئهھـــۋالى ئـــانچه كـــۆپ  . دېـــيىلگهن
خاتىرىلهنمىگهن، ئهمما قىزىل دى ۋە ئاق دىالرغا ئائىـت مهزمـۇنالر خېلـى كـۆپ ۋە ئۇالرنىـڭ        

ــاقالنغان      ــات س ــشهنچلىك مهلۇم ــسىدا ئى ــى توغرى ــدادى ئىكهنلىك ــڭ ئهج ــز . ئۇيغۇرالرنى بى
الر دەپ » قىزىـل دى «الر، ئالتۇن خـانلىقىنى    » ئاق دى «قىنى  دىكى ئۇرۇم خانلى  » ئوغۇزنامه«

ــز ــۈركلهر دەۋرى  . پهرەز قىلىمىـ ــۆك تـ ــۈرك «دە ) 744-552(كـ ــاق تـ ــڭ  » ئـ ــگهن قوۋمنىـ دېـ
 .بولغانلىقى بۇ قارىشىمىزنى دەلىللهشكه خېلىال زور ياردىمى بار

هرقلهنـدۈرۈپ  ئۇيغۇرالرنىڭ ئهجدادى نېمه ئۈچۈن قهدىمكى دەۋردە ئـاق ۋە قىزىـل رەختـتىن پ             
ــا  ــوۋىلىرى كــۆك تهڭرىــسىگه چوقۇنغــان -چاپــان كىيىــدۇ؟ ئۇيغۇرالرنىــڭ ئات ئىپتىــدائىي . ب

ئىنسانالر كۆككه چوقۇنغاندا ئۇنىڭدا ھامـان بىـر كونكرېـت نهرسـه مهۋجـۇد دەپ قارىغـان، بـۇ          
چۈنكى، ئۇالر كىـشىلهرنىڭ تۇرمۇشـىدا دائىـم    . ھهممىمىزگه مهلۇم بولغان كۈن ۋە ئاي ئىدى 

كـۈن يېڭـى چىققانـدا قىزغـۇچ يـاكى قىزىـل كـۆرۈنگهچكه، كـۈنگه                .  قىلىـپ تـۇراتتى    تهسىر
. چوقۇنىدىغان قهبىلىلهر قىزىل چاپان كىيىپ، ئۇنىڭغا بولغـان ھـۆرمىتىنى ئىپـادىلىگهن           

ئاي يېڭى كۆرۈنگهندە ئـاقۇچ يـاكى ئاققـا مايىـل بولـۇپ، ئايغـا چوقۇنىـدىغان قهبىلىـلهر ئـاق                 
ئۇيغۇرالرنىــڭ مۇشــۇ ئهســىردىكى . ھــۆرمىتىنى ئىپــادىلىگهنچاپــان كىيىــپ ئايغــا بولغــان 

مهسـىلهن، يېقىنقـى كـۈنلهرگىچه ئهرلهر       . تۇرمۇشىدىنمۇ بـۇ ئىـشالرنى ئۇچرىتىـشقا بولىـدۇ        
ــجه، پهشــمهتلهرنى     ــالالر، ئهرلهر ئاپئــاق پهرەن ــون كىيىــشهتتى، ئاي ــاكى ت ــان ي قىپقىزىــل چاپ

ىققانـدا بهزىـدە يهنىـال قىزىـل تـون، ئـاق            بۈگۈنكى كۈندە ئارتىسالر سهھنىگه چ    . كىيىۋاالتتى
 .يهكتهك كىيىشىدۇ
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ئۇيغۇرالرنىڭ ئهجدادلىرىنىڭ كـۈن، ئايغـا چوقۇنىـدىغانلىقى ھهققىـدە ئارخېئولوگىيىلىـك            
. مهنبهلهر، خهنزۇچه، ئۇيغۇرچه ۋە باشقا چهت ئهل مهنبهلىرىـدىن مهلۇمـاتالر تېپىـشقا بولىـدۇ              

» ئوغۇزنـامه «. ھـايىتى ئېنىـق چۈشـىنىۋاالاليمىز     دىن بۇ مهسـىلىنى نا    » ئوغۇزنامه«بولۇپمۇ  
نىڭ ئاخىرىدا ئوغۇزخان تهنتهنىلىك مۇراسىم ئۆتكۈزۈپ، بىـر مهيـداننىڭ ئىككـى تهرىـپىگه              

 غۇالچلىق ئىككى خادا بېكىتىپ، ئۇنىڭ شهرق تهرەپتىكىسىنىڭ ئۇچىغا ئالتۇن توخـۇ،            40
مانا بۇ كـۈن ۋە     . ۋىرلىنىدۇغهرب تهرەپتىكىسىنىڭ ئۇچىغا كۈمۈش توخۇ قوندۇرغانلىقى تهس      
ــشى    ــىمۋوللۇق ئىپادىلىنى ــڭ س ــان ھۆرمىتىنى ــا قىلىنغ ــڭ،  . ئايغ ــۇنى كۈننى ــالتۇن توخ ئ

دىكــى » تېــرخىن مهڭگــۈ تېــشى«. كۈمــۈش توخــۇنى ئاينىــڭ ســىمۋولى دېيىــشى مــۇمكىن 
› ئۆزلىرىنىـڭ ‹ئالدىمدا كۈنچىقىشتىكى خهلقلهر، ئارقامدا ئاي چىقىشتىكى خهلقلهر ماڭا          «

دېـگهن جـۈملىلهردىن قهدىمكـى ئۇيغۇرالرنىـڭ كـۈن ۋە ئاينىـڭ قايـسى          »  بېـرۇر  كۈچلىرىنى
دىكــى ئــۇرۇم خانلىقىنىــڭ » ئوغۇزنــامه«تهرەپــتىن چىقىــدۇ دەپ قــاراش چۈشهنچىــسىنى ۋە 

بىز بىر قاتـار    . غهربكه، ئالتۇن خانلىقنىڭ شهرققه جايلىشىش ئهھۋالىنى چۈشىنىۋاالاليمىز      
رالرنىڭ ئـاق دى، قىزىـل دى دەپ بۆلۈنۈشـى مىالدىيىـدىن          تارىخىي پاكىتالر ئارقىلىق ئۇيغۇ   

 ئهســىرلهرنىڭ مهھــسۇلى ئهمهس، ئۇنىڭــدىن ناھــايىتى بــۇرۇنقى دەۋرگه  VIIـــ VIIIبــۇرۇنقى 
 .تهئهللۇق ئىش ھېسابلىنىدۇ دەپ قارايمىز

ــامه« ــان   » ئوغۇزن ــدىن بۇي ــۈرۈش مهسىلىــسى ئۇزۇن ــامه«دىكــى ئوغۇزنىــڭ ھهربىــي ي » ئوغۇزن
ــا  ــدا ھ ــدى   تهتقىقاتى ــپ كهل ــۈپىتىدە قارىلى ــرى س ــىلىلهرنىڭ بى ــڭ . لقىلىق مهس ئوغۇزنى

نىــڭ شــىمالىدىكى قوۋمالرنىــڭ يېنــسهي دەرياســى، ) خــۇاڭخې دەرياســى(ئاساســىي يۈرۈشــى 
 .ئېتىل دەرياسى ساھىلىغا يۆتكىلىشى بىلهن مۇناسىۋەتلىك بولۇشى مۇمكىن

XX ــارخېئولو  -40 ئهســىرنىڭ ــاقى ئ ــدا ســابىق ســوۋېت ئىتتىپ ــۇبىي  يىللىرى گلىرى جهن
ــسپاتالپ چىققــانكى،       ــۇنى ئى ــك تهكــشۈرۈشلىرىدىن ش ــىبىرىيىدىكى ئارخېئولوگىيىلى س
قهدىمكــى دەۋرلهردە ئهنــقهرە دەرياســى ســاھىلىدىن تارتىــپ يېنــسهي دەرياســىنىڭ يــۇقىرى   
ــپ       ــرى تارقىلى ــڭ قهبىلىلى ــسىدە دىڭلىڭالرنى ــڭ ھهممى ــان رايونالرنى ــنىغىچه بولغ ئېقى

 XVIتهخمىـنهن مىالدىيىـدىن بـۇرۇنقى       ( يىـن شـاڭ سۇاللىـسى         ڭئۇالر جۇڭگونى . ياشىغان
ــۇرۇنقى     ــدىن بـ ــنهن مىالدىيىـ ــىردىن، تهخمىـ ــچه-1066ئهسـ ــلهپكى  )  يىلىغىـ ــڭ دەسـ نىـ

مهزگىللىرىدە جۇڭگونىڭ شىمالىدىن كېڭىيىپ جهنۇبىي سـىبىرىيىنىڭ مىـس قـورالالر           
مهدەنىـــيهت تىپىـــدىكى » قاراســـۆك«دەۋرىـــدىكى يـــۇقىرى دەرىجىـــدە تهرەققىـــي قىلغـــان  

شــهكىللهنگهن، جهنــۇبىي ســىبىرىيىدىكى ھهر قايــسى مىللهتــلهر زور دەرىجىــدە بىــرلىككه  
دەپ ئاتالغـــان بولـــۇپ، جهنـــۇبىي » دىڭلىـــڭ«كهلـــگهن، بـــۇالر جۇڭگونىـــڭ يىلنامىلىرىـــدە 

سـىبىرىيه مهدەنىيىتىنـى يهنىمـۇ بىـر قهدەم ئىلگىـرىلىگهن ھالـدا تهرەققىيـات ئاساســىغا        
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سوۋېت ئالىملىرى ئارخېئولوگىيىلىـك تهكـشۈرۈشلهر نهتىجىـسىدىن،        ]. 170[ئىگه قىلغان 
ــاق       ــى تارم ــي ئىكك ــهرقىي ۋە غهربى ــاتىرىلىگهن ش ــدە خ ــارىخىي ھۆججهتلىرى ــڭ ت جۇڭگونى

ئالتاي تـاغ تىزمىلىرىـدىكى   -دىڭلىڭالرنى بىرلهشتۈرۈپ، قهدىمكى دىڭلىڭالر ئهسلىدە ئورال 
بـــۇ قهدىمكـــى ]. 171[اتالپ چىقتـــىكهڭ رايـــونالردا تارقىلىـــپ ياشـــىغان دېگهننـــى ئىـــسپ 

دىڭلىڭالرنىـــڭ موڭغـــۇلىيه يايالقلىرىغـــا تارقىلىـــپ ياشـــىغان، ئالتـــاي ۋە شـــىنجاڭنىڭ 
 .شىمالىي قىسىملىرىدا ياشىمىغان دېگهن مۈجمهل قاراشنى ئويغا سېلىپ قويدى

دىڭلىڭالر نېمه ئۈچۈن خۇاڭخې دەرياسى ساھىلىدىن يېنسهي، ئورال ئهتراپلىرىغا كـۆچكهن،           
 دە ئىپادىسى كۆرۈلگهنمۇ؟» ئوغۇزنامه«نىڭ بۇ

خهنزۇچه تارىخىي ھۆججهتلهرگه قارىغاندا، ئۇيغۇرالرنىڭ ئهجدادى دىڭلىڭالر جۇڭگونىڭ شاڭ،     
دېـــگهن ئىـــسىم بىـــلهن )  (鬼方جـــوۋ ســـۇاللىلىرى دەۋرىـــدىكى ھـــۆججهتلهرگه گۇيفـــاڭ

اڭ، جوۋ خانلىقلىرى ش. ئۇالر ئۆز ۋاقتىدا خېلىال كۈچلۈك ھېسابالنغان ]. 172[خاتىرىلهنگهن
گۇيفاڭالر بىلهن كۆپ چـاغالردا قوشـنىدارچىلىق، دوسـتلۇق مۇناسـىۋىتىدە بولغـان، ئۆزئـارا               

: ئېنگېلس مۇنـداق دەيـدۇ    . مهدەنىيهت ئالماشتۇرۇپ، ئۆزلىرىنىڭ تهرەققىياتىنى تېزلهتكهن    
ىغاندا ئوڭاي ۋە   تاالڭ قىلىش ئۇالرنىڭ نهزىرىدە ئىجادىي ئهمگهككه قار      -ئۇالر، ياۋايىالر، بۇالڭ  «

ئۇالرنىڭ ئىلگىرىكى چاغالردا ئېلىپ بارغـان ئۇرۇشـلىرى تاجـاۋۇز قىلىـپ            . شهرەپلىك ئىش 
كىــرگهنلهردىن ئــۆچ ئــېلىش يــاكى ئــۆزىگه يېتىــشمهيۋاتقان زېمىننــى كېڭهيــتىش ئۈچــۈنال 
بولغان بولسا، ئهمدىلىكته ئېلىـپ بارغـان ئۇرۇشـلىرى پهقهت بۇالڭچىلىـق ئۇرۇشـى بولـۇپ،                

ماركــــسىزم ]. 173[»ۇالرنىــــڭ دائىملىــــق كهســــپىگه ئايلىنىــــپ قالغــــان    ئــــۇرۇش ئ
كالســسىكلىرىنىڭ بــۇ مــۇالھىزىلىرى بىــزگه قهدىمكــى خهلقــلهر ئارىــسىدا دوســتلۇقنىڭ   

. ئاداۋەتنىڭ مهۋجۇد بولۇپ تۇرىدىغانلىقىنى چۈشـهندۈرۈپ بېرىـدۇ       -بولۇشى بىلهن بىلله، ئۆچ   
 بۇالڭچىلىـق ھهرىكهتلىرىنـى توسـۇش       شاڭ، جوۋ قۇلدارلىق ئىمپېرىيىـسى گۇيفاڭالرنىـڭ      

ئۈچۈن كۆپ قېـتىم جـازا يۈرۈشـلىرىنى ئېلىـپ بارغـان، بۇنىـڭ ئىچىـدە كـۆلىمى چـوڭراق                    
غهربىـي چيـاڭالر    . كېيىنكـى خهننـامه   «]. 174[بولغىنى ئـۈچ قېـتىم بولـۇپ ھېـسابلىنىدۇ        

جـازا  غهربىي چياڭ گۇيفاڭالرغـا    ) شاڭ سۇاللىسىنىڭ گاۋزۇڭ خانى   (ۋۇدىڭ  «دە  » تهزكىرىسى
شــاڭ، جــوۋ دەۋرلىرىــدە . دېــيىلگهن» يۈرۈشــى قىلىــپ، ئــۈچ يىلــدا ئــاران مهغلــۇپ قىلغــان  

گۇيفاڭالرنىڭ بىر قىسمى ھهرخىل سهۋەبلهر، ئاساسهن باشقىالر بىـلهن چىقىـشالماسلىقالر       
ــسهي   ــىمالغا ۋە يېن ــدىن ش ــۈرۈلگهن  -تۈپهيلى ــلهرگه س ــورال تهرەپ ــۇاڭخې  ]. 175[ئ ــا، خ ئهمم

ــا   ــىمالىي س ــىنىڭ ش ــاقلىنىپ     ھىللىرىدادەرياس ــال س ــۈچى يهنى ــلىق ك ــڭ ئاساس  ئۇالرنى
. بۇالرنى بىز جوۋ سۇاللىسى دەۋرىگه ئائىت يازمـا ھـۆججهتلهردىن دەلىللهيمىـز           . قېلىۋەرگهن

دېگهن ئىسىم بىلهن )  (狄»دى«جوۋ سۇاللىسى دەۋرىدە خهنزۇچه ھۆججهتلهرگه گۇيفاڭالرنى 
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ــاتىرىلىگهن ــسى  «. خ ــلهر تهزكىرى ــڭ بهگلىكــ —بهگ ــارىخى جې ــوۋ ) 国语.郑语(» ى ت دا ج
گه قوشنا بهگلىكـلهر    )  يىلىغىچه -771 يىلىدىن،   -1066مىالدىيىدىن بۇرۇنقى   (سۇاللىسى  

 قۇرغـان سـهككىز    قوۋمىنىڭ سهككىز تائىپه)  (狄»دى«سۆزلهنگهن بولۇپ، بۇنىڭ ئىچىدە 
پىگه جهنـۇب تهرىـ   «. بهگلىكنىڭ نامى تىلغا ئېلىنغان، بـۇ بهگلىكـلهر مۇنـۇالردىن ئىبـارەت           

جىڭ، مهن، جىن، لۇ، يىڭ، دىڭ، جىن، سهي، تاڭ قاتـارلىق بهگلىكـلهر؛ شـىمالىي تهرىـپىگه                 
ۋەي، يهن، دى، شهنيۈ، لۇ، چۇەن، تۇ، پۇ قاتارلىق بهگلىكلهر؛ غهرب تهرىپىگه يۈ، گو، چىن، گۇي،             

، جـوۋ  خۇ، ياڭ، ۋەي، رۇي قاتارلىق بهگلىكلهر؛ شهرق تهرىپىگه چى، لۇ، ساۋ، سوڭ، تېڭ، شۇ، زۇ             
بۇالرنىڭ ئىچىدە دى قوۋملىرى قۇرغـان بهگلىكلهردىـن       «،  ».قاتارلىق بهگلىكلهر جايالشقان  

ــار     ــالر ب ــارلىقالر ۋە باشــقا دى ــۇ، گــۇي قات ــۇ، پ ــۇ، چــۇەن، ت ــالر خۇاشــيا ]. 176[»دى، شــهنيۈ، ل دى
. دەپمـۇ ئاتالغـان  )  (北狄»شـىمالىي دى «قهبىلىلىرىنىـڭ شـىمالىدا ياشـىغانلىقى ئۈچـۈن     

مىالدىيىـدىن بـۇرۇنقى    (جهنگو دەۋرلىرىدە   -ۈزۈلمه جهھهتتىن قارىغاندا، چۈنچيۇ   سىياسىي ت «
الر ئــاللىبۇرۇن سىنىپــسىز جهمئىيهتــتىن ســىنىپىي › شــىمالىي دى‹)  يىلــالر-722-221

ــان  ــورۇنالپ بولغـ ــيهتكه ئۆتۈشـــنى ئـ ــۆزى (» جهمئىـ ــاڭيوڭ سـ ــوڭ، يـ ــى سـ ــو دەۋرى ) لـ جهنگـ
بهگلىكىنى قۇرغان بولۇپ، بـۇ دىـالر تارىخىـدا        دە جۇڭشهن   ) 221-475مىالدىيىدىن بۇرۇنقى   (

 يىللىـرى بىـر     -323جۇڭـشهن بهگلىكـى مىالدىيىـدىن بـۇرۇنقى         . مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه  
بــۇ .  يىــل مهۋجــۇد بولغــان  30قىــسىم بهگلىكــلهر بىــلهن خــانلىق دەپ تهن ئېلىنىــپ     

 چېگرىـسى   خانلىقنىڭ ئورنى بۈگۈنكى خېبىي تهۋەسىدە بولۇپ، جىڭدىڭنى مهركهز قىلغان،        
شــهرقته خېڭــشۈېگىچه، جهنۇبتــا بۈگــۈنكى يــۇڭپىڭغىچه، غهربــته بۈگــۈنكى جىڭــشىڭغىچه،  

دېـــمهك، ئـــالتۇن خـــانلىق بىـــلهن ئـــۇرۇم ]. 177[شـــىمالدا بۈگـــۈنكى بـــاۋدىڭغىچه بارغـــان
دە تهسۋىرلىنىـشىنىڭ يۇقىرىقىـدەك رېئـال       » ئوغۇزنـامه «خانلىقىنىڭ خانلىق سـۈپىتىدە     

 .ئاساسى بار

قتىكى ئالتۇن خاقانلىققا خهت ئهۋەتىـپ، ئۇنىـڭ ئـۆزىگه ئىتـائهت قىلىـشىنى              ئوغۇزخان شهر 
ســول تهرەپــته ئــۇرۇم خــانلىق بولــۇپ، ئــۇ  . ئۆتۈنۈشــى بىــلهن، ئــالتۇن خاقــانلىق بويــسۇنىدۇ 

ئوغۇزنىڭ يارلىقىنى قوبۇل قىلمايدۇ، بۇنىڭ بىلهن ئوغۇزخاننىڭ غهزىپـى كېلىـپ، دەرھـال      
 ئـۇرۇم   ئوغـۇز . ڭ رەسمىي ھهربىـي يۈرۈشـى باشـلىنىدۇ   ئهسكهر چىقىرىپ ئوغۇز قوۋملىرىنى 

خاقــانلىق بىــلهن ئېتىــل دەرياســى قىرغىقىــدىكى قاراتــاغ باغرىــدا تــۇنجى قېــتىم قــاتتىق 
يېنـسهي ئـورال تهرەپلىرىـدىكى ئېتىـل        » ئېتىـل دەرياسـى   «مانـا مۇشـۇ يهردىكـى       . ئۇرۇشىدۇ

ز قىلىمىزكـى، شـاڭ، جـوۋ       دېـمهك، بىـز شـۇالرنى پهرە      . دەرياسىنى ئىختىيارسىز ئهسلىتىدۇ  
ئورال تهرەپلىرىگه يۆتكهلگهن دىڭلىڭالرنىڭ باشالمچىلىرى ئۇرۇڭ      -دەۋرىدە شىمال، يېنسهي  

الر بولۇپ، ئوغـۇز مانـا مۇشـۇالرنى بىـرلىككه كهلتـۈرۈش            )  دىڭلىڭ —ئاق دى ياكى گۇيفاڭ     (



 62 

 ئۈچــۈن زور قوشــۇن چىقىرىــپ شــهرقتىن شــۇالر ياشــاپ تۇرغــان ئېتىــل بويلىرىغــا يــۈرۈش  
 .قىلغانلىقى ئېهتىمالغا يېقىن

يۇقىرىدا بىز ئۇيغۇرالرنىڭ ئهجدادلىرى مىالدىيىدىن بۇرۇن ھهرخىـل نامـدا ئاتالغـانلىقىنى             
دى، دىڭلىڭ، گۇيفاڭ، تېلـى، ئېگىـز ھـارۋىلىقالر دېگهنلهرنىـڭ ھهممىـسى             . سۆزلهپ ئۆتتۇق 

بــۇ )  (王国维مهشــهۇر ئــالىم ۋاڭ گــوۋىي. ئۇيغۇرالرنىــڭ ئهجــدادلىرىنىڭ نــاملىرى ئىــدى
: ۋاڭ گـوۋىي  (دەيـدۇ   » دەۋرگه ئهگىشىپ پهرقلىق ئاتالغان   «ئهھۋالالرغا ئىزاھات بېرىپ، ئۇالر     

 ).قا قاراڭ» گۇيفاڭ، خۇنيى، شيهنيۈنلهر ھهققىدە تهتقىقات«

ئالۋاسـتى قاتـارلىق نهرسـىلهرنىڭ    -غىلمـان، قۇيـۇن، جىـن   -دە دىـۋە، پهرى، ھـۆر  » ئوغۇزنـامه «
ئاساسـهن ئىـران، ئهرەب ۋە شـۇ ئهتراپتىكـى خهلقـلهر ئهدەبىياتىغـا              بـۇالر   . ئوبرازى كۆرۈلمهيدۇ 

مۇناسىۋەتلىك نهرسىلهر بولـۇپ، ئۇيغـۇر ئهدەبىياتىغـا كېيىنكـى دەۋرلهردە بىـرقهدەر تهسـىر               
نىڭ ھهقىقهتهن يىراق ئۆتمۈشكه تهئهللۇق ئىكهنلىكىنـى       » ئوغۇزنامه«كۆرسهتكهن، بۇالرمۇ   

 .دەلىللهيدۇ

 ئهينى تارىخىي ھۆججهت بولمىغان بىلهن، ئـۇ خهلقـلهر تـارىخنى            خهلق ئېغىز ئىجادىيىتى  «
. جاپـالىرىنى تهسـۋىرلهيدۇ   -پوئېتىك جهھهتتىن ئهكس ئهتتۈرىـدۇ، ئهمگهكچىلهرنىـڭ جهبـر        

ئهلـۋەتته بهدىئىـي ئىجادىيهتنىـڭ خۇسۇسـىيىتىنى نهزەردە         (شۇنىڭ ئۈچـۈن بـۇ ئهسـهرلهرنى        
ــدا  ــان ھالــ ــك ماتېرى ) تۇتقــ ــارىخىي ئېتنوگرافىيىلىــ ــدىلىنىش  تــ ــۈپىتىدە پايــ ــال ســ يــ

فولكلور ئهڭ قهدىمكى زاماندىن تارتىپ، تارىختىن بۇيان       «گوركىي  . شۇڭا، م ]. 178[»كېرەك
ــته    ــشىپ كهلمهك ــاي، ئهگى ــدا قالم ــېچ ئارقى ــسى   ]179[»ھ ــي تهنقىدچى ــسه، رۇس ئهدەبى ، دې

گرېكالرنىــڭ ھاياتىنىــڭ كــۆپرەكى ســهنئهتته ئىپــادىلهنگهن، ئۇالرنىــڭ      «بىلىنىــسكىي 
بىز ئۈچۈن  «—، ئۇ يهنه سۆزىنى تولۇقالپ »ىي تارىخى ئاساسهن سهنئهت تهرەققىياتىدۇر    مىلل

گرېك سهنئىتى ئۆرنهك، فورما ۋە يۇقىرى ئابرۇي بولۇشى كېـرەك، چـۈنكى جاھانـدا ھېچبىـر                
خهلقنىڭ سهنئىتى گرېك سـهنئىتىگه ئوخـشاش ئـۆزىگه خـاس ۋە نورمـال رەۋىـشته ئۆسـكهن              

شــۇنىڭ . ڭ تهلتۆكۈســلۈكى كــۆپرەك ســهنئهتته ئىپــادىلهنگهنقهدىمكــى گرېكالرنىــ. ئهمهس
يــاكى (ئۈچــۈن گرېــك ســهنئىتىنىڭ تــارىخىي تهتقىقــات ھــۈجهيرىلىرى بىــز ئۈچــۈن اليىــق 

 ].180[»ئابرۇي كۈچىگه ئىگه بولۇشى كېرەك)  نهقىلچىدىن—مۇناسىپ 

  

 :بىرىنچى بۆلۈمدىكى ماقالىلهرنىڭ ئىزاھاتى ۋە مهنبه كۆرسهتكۈچى
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نى ئىنـسان تۈركـۈمى سـۈپىتىدە تىلغـا ئالغانـدا مۇنـداق بىـر               » تۇرانالر« ئېنگېلس   ]3[،  ]1[
 –) Ariyis (–ئهڭ ئالغا كهتـكهن قهبىلىلهرنىـڭ بهزىلىرىـدە ئـارى           «. ئابزاس سۆزنى قىلغان  
الردىمــۇ دەســلهپته ئاساســلىق  ) Turan(الر ۋە ئېهتىمــال تــۇران ) ســام(ئارىيــانالر، ســىمىت 

؛ ئــۇ جۇغراپىيىلىــك نــام »ۆنــدۈرۈپ بېقىــشتىن ئىبــارەت بولغــان ھــايۋانالرنى ك—ئهمــگهك 
تۇران تۈزلهڭلىكىنىڭ ھاۋا شارائىتىدا، ئۇزاق ۋە قـاتتىق        «. سۈپىتىدە مۇنداق بايان قىلغان   

خهشــهك زاپىــسىنى تهييارلىمــاي -ســوغۇق بولىــدىغان قىــش پهســلىدە الزىــم بولىــدىغان يهم
ئائىله، خۇسۇسىي   « .»مۇمكىن ئهمهس تۇرۇپ، كۆچمهن چارۋىچىلىق تۇرمۇشىنى كهچۈرۈش      

 -1952نهشـرىياتى،   » شـهرق ھهقىقىتـى   «، تاشكهنت   »مۈلۈك ۋە دۆلهتنىڭ كېلىپ چىقىشى    
 . بهتلهر-276، -274يىلى نهشرى، 

بولۇپمـۇ ئـۇ ئۆزىنىـڭ      . ئاتالغۇسىنى ناھايىتى كۆپ تىلغـا ئالغـان      » تۇران«مورگان  . ھ. ل] 2[
ــاراكتېرىنى  ئىنـــسانالرنىڭ ئۇرۇقداشـــلىق جهمئىيىتىنـــ  ــۈرلهرگه بۆلـــۈش، ئۇنىـــڭ خـ ى تـ

بېكىتىش، ئىلمىي دەلىللهش ئىكهنلىكى بولۇپمۇ، قهدىمكى جهمئىيهتتىكى ئىنسانالرنىڭ        
تۇغقانچىلىق مۇناسىۋىتى تـارىخىنى ئۆگىنىـشته مااليـانچه تۇغقـانچىلىق تـۈزۈمى، تـۇرانچه              

ىــل تۇغقــانچلىق تۇغقــانچىلىق تــۈزۈمى ۋە ئارىيــانچه تۇغقــانچىلىق تــۈزۈمى دېــگهن ئــۈچ خ 
ــكه ئىــگه   ــانى غــايهت زور ئىلمىــي قىممهت ــۇرانچه . مۇناســىۋىتى توغرىــسىدىكى باي مورگــان ت

دەپ ئاتالغــان دائىــرە بىــلهن چهكــلهپ قويماســتىن، » تــۇران«تۇغقــانچىلىق مۇناســىۋىتىنى 
 قىــسىم -2شــۇ كىتــاب، (» ئاســىيادا تۇرانىيــانچه تۇغقــانچىلىق مۇناســىۋىتى«بهلكــى ئــۇنى 
، دەپ ئۇنىڭ تهسىر دائىرىسىنىڭ ناھايىتى كهڭلىكىنى، يهنـى         ) بهت -657شرى،  ئۇيغۇرچه نه 

جهنــۇبىي ئامېرىكــا، ئافرىقىنىــڭ قىــسمهن -ئاســىيا دائىرىــسىدىال ئهمهس، بهلكــى شــىمالىي
 قىــسىم، شــىنجاڭ -2، »قهدىمكــى جهمئىــيهت«(بــۇ ھــال . جايلىرىــدا بــارلىقىنى ســۆزلهيدۇ

، ئامېرىكىــدىكى ھىنــدىئانالر، ) بهتــلهر-758، -757، -756 يىلــى، -1992خهلــق نهشــرىياتى، 
ــى     ــاۋرا تىلـ ــد، گـ ــامىلالر، دارۋىـ ــستاندىكى تـ ــۇقالر، ھىندىـ ــستىرالىيىلىكلهر، جۇڭگولـ ئاۋىـ

 بىر قىسىم ئارىيان ئىرقلىرىنىڭ تۇغقاندارچىلىق مۇناسىۋەتلىرىگه        ھىندىلىرى شۇنداقال 
ــقان،     ــۇزۇن داۋامالشـ ــىتىپ، ئـ ــىر كۆرسـ ــۇر تهسـ ــى خى«چوڭقـ ــانچىلىق  بىرىنچـ ــى تۇغقـ لـ

ــونلىرىغىچه       ــسىم راي ــۆپ قى ــارىنىڭ ك ــپ، يهر ش ــا كېلى ــيىن بارلىقق ــىۋىتىدىن كې مۇناس
ــان ــۈرۈۋاتقان  «، »تارقالغ ــۈم س ــازىرغىچه ھۆك ــىيادا ھ ــانچىلىق   «، »ئاس ــۇرانچه تۇغق ــۈك ت بۈي
ــۈزۈمى ــاب  (» تــ ــۇ كىتــ ــسىم، -2شــ ــلهر-576. -758، -757 قىــ ــسىنى )  بهتــ سىستېمىــ

ــۇران تېررى  ــهكىللهندۈرگهن ت ــۇر    ش ــارىخىنى چوڭق ــڭ ت ــى تۇرانالرنى ــسىدىكى قهدىمك تورىيى
 . ئۆزىدىن مهلۇمدۇر-تهكشۈرۈشنىڭ الزىملىقى ئۆز

 . بهت-37 توم، XII، تۈركچه نهشرى »بۈيۈك لۇغهت ۋە ئېنسىكلوپېدىيه « ]4[
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، -5 يىلـى، ئۇيغـۇرچه نهشـرى،        -1984، بېيجىڭ مىللهتلهر نهشـرىياتى،      »قۇتادغۇبىلىك«] 5[
 . بهتلهر-13

 . بهت ئىزاھات-2 يىلى، خهنزۇچه نهشرى، -1986يۇقىرىقى كىتاب، ] 6[

ــوڭ  ] 7[ ــى يـ ــر نهزەر  «لـ ــىگه بىـ ــك مهنبهسـ ــڭ ئېتنىـ ــپىي  » «ئۇيغۇرالرنىـ ــۈرۈمچى كهسـ ئـ
 -1994، خهنـزۇچه نهشـرى،    )乌鲁木齐职业大学学报(ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمىي ژۇرنىلى    

 . سان-2، -1يىلى 

» مىــراس«، »ىــك كېلىــپ چىقىــشىئۇيغــۇر ئېپوســلىرىنىڭ ئىككــى مهنبهل«لــى يــوڭ ] 8[
 . بهت-54 سان، -4 يىلى، -1996ژۇرنىلى، 

ئۆسـمۈرلهر  -شـىنجاڭ ياشـالر   »  سـىر  99يىپهك يولىدىكى   «) ياپونىيه(چيهن داۋشىنشى   ] 9[
 . بهتلهر-284، -283 يىلى نهشرى، -1987نهشرىياتى، 

نهشرىياتى، » رۇزنهۋ«) ئهھمىدوف نهشرىگه تهييارلىغان  . ب(» ئهمىر تېمۇر ئۆگۈتلىرى  «] 10[
 . بهت-9 يىلى نهشرى، ئۆزبېكچه، -1992

شـــىنجاڭ خهلـــق « ئۇيغـــۇر پهلـــسهپه تـــارىخى«ئابدۇشـــۈكۈر مـــۇھهممهدئىمىن ] 11[، ]12[
 . بهت-174 يىلى، -2000نهشرىياتى، 

 -2000، شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى،     »تهكلىماكانغا دۈملهنگهن روھ  «ئهسئهت سۇاليمان   ] 13[
 . بهت-174يىلى، 

 . بهت-195، -191 توم، -14 نهۋائىي ئهسهرلىرى، —» تارىخىي مۈلكى ئهجهم«نهۋائىي ] 14[

ــۇڭميهن ] 15[ ــىن جـ ــوپلىمى «سـ ــارىخى تـ ــۈرك تـ ــۇا -突厥集史) ،2(» تـ ــسىم، جۇڭخـ  قىـ
 . بهت-663 يىلى، خهنزۇچه نهشرى، -1958نهشرىياتى، 

 -455 — 101وم،  تـ I، شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى،  »تۈركىي تىلالر دىۋانى  «كاشغهرى  . م] 16[
 .بهتلهر

 -29 يىلــى، -1998، شــىنجاڭ خهلــق نهشــرىياتى، »شــاھنامه«ئوبۇلقاســىم فىردەۋســى ] 17[
 .بهت
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 -720،  -56 يىلـى، ئۇيغـۇرچه نهشـرى،        -1986مىللهتلهر نهشرىياتى،   » تارىخى ھهمىدى «] 18[
 .بهت

ــۋ ] 19[، ]20[ ــىيا «مۇزايې ــۇرا ئاس ــكۋا»ئوتت ــرى،  -، موس ــچه نهش ــى -1957رۇس ــۇرا «[ يىل ئوتت
ــلهر تارىخىغــا دائىــر تهرجىمىــلهر مهجمۇئهســى    ئوتتــۇرا ئاســىيا «، ›»1‹ئاســىيادىكى مىللهت

 -228،  -78 يىلـى،    -1985، ژۇرنىلىنىڭ قوشۇمچه سانى، خهنزۇچه،      »تهتقىقات ماتېرىياللىرى 
 ].ئاتالغۇسىغا ئىزاھ) تۇران(بهتلهر، 

، شـىنجاڭ ئۇنىۋېرسـىتېتى،    »ىـسى ئۇيغۇر مۇقام خهزىن  «ئابدۇشۈكۈر مۇھهممهد ئىمىن    ] 21[
 . يىل نهشرى-1997

توپالم، جۇڭگـو   ) (外国文学研究集刊» چهت ئهل ئهدەبىياتى تهتقىقات مهجمۇئهسى    «] 22[
 . بهت-353 يىلى، خهنزۇچه نهشرى، -1987ئىجتىمائىي پهنلهر نهشرىياتى، 

تى، ، شـىنجاڭ خهلـق نهشـرىيا      » گوراكان ھهققىدە قىسـسه     ئهمىر تۆمۈر «يهزدى  . ئه. ش] 23[
 . بهت-4 يىل نهشرى، -1987

 -1995، شـاڭۋۇ نهشـرىياتى،      »ئهرەبلهرنىڭ ئومۇمىي تارىخى  «) ئامېرىكا(ھىتتى  . فلىب] 24[
 . بهت-241 توم، -1يىلى، خهنزۇچه نهشرى، 

 -621 — 620، تاشـكهنت، ئـۆزبېكچه نهشـرى،    »قهدىمكى شهرق تارىخى «ئاۋدىيىۋ  . ئى. ۋ] 25[
 .بهتلهر

ــگهن روھ«ســۇاليمان . ئه] 26[ ــا دۈملهن ــق نهشــرىياتى،  »تهكلىماكانغ  -2000، شــىنجاڭ خهل
 . بهت-177يىلى، 

چىن ۋە ماچىن ئىبارىـسىنىڭ جۇغراپىيىلىـك ئۇقـۇم         «ئابدۇشۈكۈر مۇھهممهد ئىمىن    ] 27[
 . كۈنىدىكى سانى-5 ئاينىڭ -3 يىلى -1996، »شىنجاڭ مائارىپى گېزىتى«، »دائىرىسى

، شــاڭخهي، جۇڭخــۇا » ئارخېئولوگىيىلىــك خاتىرىــسىغهربىــي يۇرتنىــڭ«ســتهين . ئــا] 28[
 . بهت-53 يىلى، خهنزۇچه نهشرى، -1987نهشرىياتى، 

 . بهت-126 يىلى، -1991خهلق نهشرىياتى، بېيجىڭ خهنزۇچه نهشرى، » شاھنامه«] 29[
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ــۈ تيهنخېــڭ ] 30[ ــورۇ(ي ــارىخى «) خانىــدا ت ــۇرت مهدەنىــيهت ت ــق »غهربىــي ي ، شــىنجاڭ خهل
 . بهت-3 يىلى نهشرى، -1986نهشرىياتى، 

، مىللهتـلهر  »شـىنجاڭدىكى مىللهتلهرنىـڭ تـارىخى   «ئهنۋەر بايتۇر، خهيرىنـسا سـىدىق      ] 31[
 . بهتلهر-50 — 49 يىلى، -1990نهشرىياتى، 

ــيهنچىن ] 33[، ]32[ ــى «دۇەن لـ ــشهن بهگلىكـ ــالر ۋە جۇڭـ ــىمالىي دىـ ــق »شـ ــي خهلـ ، خېبىـ
 .هتلهر ب-7، -3 يىلى، خهنزۇچه نهشرى، -1982نهشرىياتى، 

ــمان . غ] 34[ ــادچىلىقى  «ئوس ــۇڭقار ئېتىق ــڭ ش ــىتېتى  «، »ئۇيغۇرالرنى ــىنجاڭ ئۇنىۋېرس ش
 . سان-4 يىلى، -1994، »ئىلمىي ژۇرنىلى

 ئىزاھـــات ســـۆزى، مـــولال -18غـــا يازغـــان ]تهۋارىخـــى مۇســـقىيۇن«ئهنـــۋەر بايتورنىـــڭ ] 35[
 . بهتلهر-77،  يىلى-1982، مىللهتلهر نهشرىياتى، »تهۋارىخى مۇسقىيۇن«ئىسمهتۇلال 

سـۆزى  » دى«نـاملىق كىتابىـدا   )  (？？北？与»شىمالىي دىالر ۋە ھونالر«ماچاڭشۇ ] 36[
 -1سۆزىنىڭ قىسقارتىلغان خهنـزۇچه ئاھـاڭ تهرجىمىـسى دېگهنىـدى، شـۇ كىتـاب،               » تۈرك«

 .بهت

شـــىنجاڭ ئۇنىۋېرســـىتېتى ئىلمىـــي «، »تـــۇران ئاتالغۇســـى ھهققىـــدە«ئوســـمان ا. غ] 37[
 . سان-2ىل  ي-1987، »ژۇرنىلى

، جياڭــشى خهلــق »ھىتىــت مهدەنىيىتــى ۋە ســىرتقى ئهلــلهر مهدەنىيىتــى«لــى جىــڭ ] 38[
 . بهت-47 يىلى، خهنزۇچه نهشرى، -1996نهشرىياتى، 

 . بهت-532 توم، I، »تۈركىي تىلالر دىۋانى«كاشغهرى . م] 39[

ــى  «] 42[، ]41[، ]40[ ــسانىلىرى قامۇس ــا ئهپ ــرىياتى،   »دۇني ــق نهش ــڭ خهل ــزۇچه ، لياۋنى خهن
 . بهتلهر-494، -121، -81 يىلى، -1988نهشرى، 

غهربىــي شــىمال  «، »ئۇيغۇرالرنىــڭ يىلتىــزى توغرىــسىدا ئېنىقلىمــا   «جــاڭ لــيهن  ] 43[
 . بهت-40 سان، -3 يىلى، خهنزۇچه، -1982، »مىللهتلهر ئىنستىتۇتى ئىلمىي ژۇرنىلى

ــىلىم ] 44[ ــۇدابهردى سـ ــهن ئىمپېرى «خـ ــاۋچىالر ۋە كۈسـ ــارالر، يـ ــىنجاڭ «، »يىـــسىتۇخـ شـ
 . بهت-2 سان، -5 يىلى، قوشۇمچه -1986، »ئىجتىمائىي پهنلهر تهتقىقاتى
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 . بهت-455 توم، I» تۈركىي تىلالر دىۋانى«كاشغهرى . م] 45[

 . بهت-56، بېيجىڭ مىللهتلهر نهشرىياتى، ئۇيغۇرچه نهشرى، »تارىخى ھهمىدىي«] 49[، ]46[

 -125 قىـسىم،  -1 تـوم،  -1تى، خهنـزۇچه نهشـرى،    شـاڭۋۇ نهشـرىيا   . »تهۋارىـخ -جامىئۇل«] 47[
 .بهت

گېڭ شىمىن، تۇرسۇن ئايۇپ قاتـارلىقالر      »  ئوغۇزنامه —ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخى داستانى    «] 48[
 . يىلى-1980بېيجىڭ، مىللهتلهر نهشرىياتى، . نهشرىگه تهييارلىغان

ــا     ] 50[ ــان قىلىنغ ــارىخى باي ــى ت ــراق ئۆتمۈش ــڭ يى ــانالغان خهلقلهرنى ــۇ س ــارىخىي مۇش ن ت
. تهكتىنــى چۈشــىنىۋاالاليمىز -ھــۆججهتلهرنى ئوقۇيــدىغان بولــساق، مهســىلىنىڭ تېگــى    

ــۇپ،      ــسلهر بول ــدىكى شهخ ــڭ رىۋايهتلىرى ــاالر يهھۇدىيالرنى ــۇاليمان، مۇس ــىلهن، داۋۇت، س مهس
ئۇالرنىڭ دىنىي ئهسهرلىرىدىكى ئورنى بهكمۇ سـىرلىق، ئـۇالر ئـۆز نۆۋىتىـدە يهنه يهھـۇدىيالر                

مهملىكىتىمىــزدە بولــسا خهنــزۇالر تارىخىــدا . ۋەھاكــازاالر.. ھىم ئورۇنــدا تۇرىــدۇتارىخىــدا مــۇ
خۇاڭدى، يهندى، ياۋ، شۈن، يۈ قاتارلىقالر رىۋايهتلهردىكى ئهپـسانىۋى شهخـسلهر بولـۇپ، ئالـدى                

 يىل ئىلگىرى ياشىغانلىقى، رىۋايهت قىلىنغان بولسىمۇ، لېكىن جۇڭگو تارىخىدىكى           8000
ۇالرنىڭ پائالىيهتلىرىدىن مۇستهسنا بولغان ھالدا تهكـشۈرۈلمىكى بهك        نۇرغۇن ھادىسىلهر ئ  

 .مۈشكۈل

دىنىـي  -ھازىرقى زامان دۇنيا ئىجتىمائىي پېنى تارىخشۇناسلىق ساھهسىدە، بولۇپمۇ ئهپسانه        
ــۆرمهكته       ــپ ك ــا ئويلىنى ــدە قايت ــى ھهققى ــارىخىي قىممىت ــائىي، ت ــڭ ئىجتىم . كىتابالرنى

ھهققىـدىكى  » دۇنيـاۋى توپـا باالسـى     «اتىدا سـۆزلىنىدىغان    بابلون ئهدەبىي -مهسىلهن، سۇمېر 
، »ئىنجىـل «،  »تهۋرات«ئهپسانه، يهنى ئۇنىڭدىن تهرەققىي قىلىـپ كهلـگهن نـۇھ ئهپسانىـسى             

ــان« ــرانلىقالر،      » قۇرئ ــڭ ئى ــڭ ئىزنالىرىنى ــشى، ئۇنى ــت قىلىنى ــابالردا قهي ــارلىق كىت قات
ناملىق كىتابىـدىكى  » ئاۋېستا«رنىڭ تۇرانلىقالر ئارىسىدا ساقلىنىشى؛ قهدىمكى ئىرانلىقال 

 يىلالرنىـڭ   -3000كۆپلىگهن ئاتالغۇالرنىڭ قهدىمكى ھىنـدىالرنىڭ مىالدىيىـدىن بـۇرۇنقى          
- يىلالرنىــڭ ئالــدى-1500كهينىــدە بىخلىنىــشقا باشــالپ، مىالدىيىــدىن بــۇرۇنقى  -ئالــدى

ئوخــشاش ئىپوسـىدىكى ئاتـالغۇالر بىـلهن    » رىگاۋىـدا «كهينىـدە شهكىللىنىـشكه باشـلىغان    
دېـــسه، ئىـــرانلىقالر » Soma«مهســـىلهن، ھىنـــدىالر ئۆســـۈملۈك ئهۋلىياســـىنى «بولۇشـــى 

»Haoma « دا سـوماغا دائىـر مهدھىـيه قوشـىقىدا تىلغـا ئېلىنغـان             »رىگاۋىـدا «. دەپ ئاتىغان
»Yama «       دا بـۇ  »ئاۋېـستا «سوما ھارىقىنىـڭ ئهڭ بـۇرۇنقى ئىجادچىـسى دەپ قارالـسا، ئهمـدى
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دېـــيىلگهن، » Mithra«سانـــسكرىت تىلىـــدا قۇيـــاش ئىالھـــى . ندېـــيىلگه» Yima«ئـــادەم 
 .ھهققىدە قىممهتلىك مۇنازىرىلهر داۋام قىلماقتا) »...ۋەھاكازاالر

)  (上古汉语字典»ئهڭ قهدىمكى خهنـزۇ تىلـى لـۇغىتى   «جۇڭ شۇيۈەن، شۇ ۋېيجيهن ] 51[
ــرىياتى،   ــنهن نهش ــى، -1987خهي ــاق« يىل ــهكلى    -چىغىن ــۈك ش ــال پۈت ــۈك، مېت ــاق پۈت تارغ

 . بهت-26» دۋىلىجه

 .خهنزۇچه نهشرى» Iگومورو ئهسهرلىرى، تارىخ قىسمى، «] 52[

 يىلى خېنهن ئۆلكىسى ئهنياڭ     -1899. تارغاق پۈتۈك دەپ ئاتىلىدۇ   -رەمنامه چىغىناق ] 53[
ئالىمالرنىـڭ تهتقىـق    . ناھىيىسى شـياۋتۇن كهنتىـدىكى يىـن خارابىـسىدىن تېپىلغانىـدى          

غالردا رەمبـالالر تۈرلـۈك ئىـشالر ئۈسـتىدە رەم باققانـدا      قىلىپ چىقىشىچه، بۇ پۈتـۈك شـۇ چـا    
 .تارغاق پۈتۈكى رەمنامه دەپمۇ ئاتىلىدۇ-شۇڭا، چىغىناق. قالدۇرغان خاتىرىلهر ئىكهن

 يىللىرىــدا شۋېتــسىيىلىك گىئولــوگ ئاندىرســون جۇڭگونىــڭ -20مۇشــۇ ئهســىرنىڭ ] 54[
لـېكىن،  . نى ئوتتۇرىغا قويغان  رەڭلىك ساپال مهدەنىيىتى غهربتىن كهلگهن دېگهن نهزەرىيى      

 .بهزى جۇڭگو ئالىملىرى بۇنى رەت قىلىدۇ

-ئهدەبىيـات «، بېيجىـڭ،    »نىڭ يهشمىسى ›‹皇帝-خۇاڭدى«‹تاڭ شهنچۈن، ليۇجىڭخۇا    ] 55[
 . بهت-106 سان، -9 يىلى، -1988ژۇرنىلى، )  (文史تارىخ بىلىملىرى

 .قهدىمكى بى قوۋمىنىڭ ئاقساقىلى-蚩龙-چىلوڭ] 56[

 .نىڭ ئاقساقىلى) (羌قهدىمكى چياڭالر -炎帝-يهندى] 57[

 يىلـى،  -1976، خهلق نهشرىياتى، خهنزۇچه نهشـرى،      »جۇڭگو تارىخ تېزىسلىرى  «گومۇرو  ] 58[
 . بهت-120 قىسىم، -1

 . بهت-34 سان، -2 يىلى، -1987شىنجاڭ ئىجتىمائىي پهنلهر تهتقىقاتى ژۇرنىلى، «] 59[

ــارىخى «: ليــۇ يىجىــڭ] 60[  قىــسىم، جۇڭگــو ئېنــسىكلوپېدىيه  -1، »جۇڭگــو مهدەنىــيهت ت
 . بهت-5 يىلى، -1988نهشرىياتى، خهنزۇچه نهشرى، 

 . بهت-21 سان، -3 يىلى، -1992، خهنزۇچه، »شىنجاڭ سهنئىتى«] 61[



 69 

ــسى  «] 62[ ــۈك ئېنسىكلوپېدىيىــ ــو بۈيــ ــلهر. جۇڭگــ ــۈك   » مىللهتــ ــو بۈيــ ــومى، جۇڭگــ تــ
 . بهت-179 يىل، -1986شرى، خهنزۇچه نه. شاڭخهي-ئېنسىكلوپېدىيه نهشرىياتى، بېيجىڭ

ــۇ   ] 63[ ــدى دوي ــرى ياشــىغان -杜佑( ،735 — 818(ئىمىــن تۇرســۇن ئهپهن نىــڭ )  يىللى
ئۇ بۇ  . دەپمۇ ئاتايدىغانلىقىنى قهيت قىلغان   » توققۇز دىالر «بايانىدىن نهقىل ئېلىپ دىالرنى     

اشـايتتى،  نىڭ پىكىرىچه، بۇالر توققۇز دىالر بولۇپ لۇخۇنـدا ي )  (杜佑ھهقته توختىلىپ، دويۇ
ــدى    ــدا ئىـ ــڭ ئارىلىقىـ ــلهن جىننىـ ــن بىـ ــۇ يهر چىـ ــى ‹... بـ ــوڭ ۋەقهلهر خىرونىكاسـ دا › چـ

ئېيتىلىشىچه، چۇەنرۇڭالر بىلهن شهنرۇڭالر ۋە لۇخۇنالر ئـۆز ئالـدىغا بىـردىن قهبىـله ئىـدى،              
ھهمــمه روڭالرنــى بىــر ) ســىماچيهن(مــۇئهررىخ جانــابلىرى . باشــقا جــايالردا ياشــايتتى-باشــقا

 -1990مىللهتلهر نهشـرىياتى،  » تارىمدىن تامچه«،  » سهۋەبلىكتۇر —بۇ  . كهنقىلىپ كۆرسهت 
 .) بهتلهر-553، -524يىلى نهشرى، 

تــــــــــومى » جۇڭگــــــــــو بۈيــــــــــۈك ئېنسىكلوپېدىيىــــــــــسى، مىللهتــــــــــلهر   «] 64[
)中华大白料全书.民族卷)       شـاڭخهي،  -، جۇڭگو ئېنـسىكلوپېدىيه نهشـرىياتى، بېيجىـڭ

 . بهت-92 يىلى، -1986خهنزۇچه نهشرى، 

 -1983، شـاڭخهي قـامۇس نهشـرىياتى، خهنـزۇچه يىغىنچاقالنغـان نۇسـخا،              »ئوكيانوس«] 65[
 . بهت-655يىلى نهشرى، بىر توملۇق، 

 -1991قىسىم، شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى،     -1،  »جۇڭگو ئومۇمىي تارىخى  «فهن ۋېنلهن   ] 66[
 . بهت-25يىلى خهنزۇچه نهشرى، 

 بهتته، موزىنىڭ ئهسلى ئىـسمى دى       -2069خهنزۇچه نهشرى، بىر توملۇق،     » ئوكيانوس«] 67[
 .دېيىلگهن

ــىمىيهن ] 68[ ــۈ سـ ــارىخى «لـ ــلهر تـ ــو مىللهتـ ــۈك  «中国民族史»    »جۇڭگـ ــو بۈيـ جۇڭگـ
 . بهت-115 يىلى، -1987ئېنسىكلوپېدىيه نهشرىياتى، خهنزۇچه نهشرى، 

، شــاڭخهي خهلــق »دىڭلىڭــالر، تــېلىالر ۋە ئېگىــز ھــارۋىلىقالر «دۇەن لــيهنچىن ] 70[، ]69[
 . بهت-59 يىلى، -1987ياتى، نهشرى

شـىنجاڭ  «،  »قهدىمكى زامانـدىكى شـىنجاڭ مىللهتلىرىنىـڭ ئهجـدادلىرى        «ۋېن يىن   ] 71[
 . بهتلهر-181، -180 سان، -1 يىلى، -1988ژۇرنىلى، » مىللهتلهر تهتقىقات خهۋىرى
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 -1990، مىللهتـلهر نهشـرىياتى،      »ئىبراھىم مۇتىئى ئىلمىي ماقالىلىرى   «مۇتىئى  . ئى] 72[
 . بهت-381يىلى نهشرى، 

ــشىن  ] 73[ ــاڭ جيهنـ ــدە «يـ ــالر ھهققىـ ــسى  «، »رۇڭـ ــارىخ جۇغراپىيىـ ــىمال تـ ــي شـ » غهربىـ
西北史地)( ،بهت-25 سان، -1 يىلى، -1984، لهنجۇ ئۇنىۋېرسىتېتى نهشرىياتى . 

، »تۈركلهر بىلهن ئۇيغۇرالرغا دائىر تارىخىي ماقالىلهر تالالنمىلىرى      «لىن گهن تۈزگهن    ] 74[
، ئىچكـى  »تـۈرك تـارىخى  « بهت، لىن گهن -1 يىلى،   -中华书局)(  ،1987ياتى  جۇڭخۇا نهشرى 

 . بهت-180 يىلى، -1988موڭغۇل خهلق نهشرىياتى، 

، شـىنجاڭ خهلـق نهشـرىياتى،       »قهدىمكى ئۇيغۇر شېئىرلىدىن تالالنمـا    «گېڭ شىمىن   ] 75[
 . بهت-5 يىلى، -1982

ئۆسـمۈرلهر نهشـرىياتى،    -شـالر ، شـىنجاڭ يا   »بىزنىڭ تارىخىي يېزىقلىرىمىـز   «ۋەلى  . ق] 76[
 . بهتلهر-195 — 188 يىلى، -1986

شـىنجاڭ مىللهتـلهر    «ش ئۇ ئا ر مىللىي ئىشالر كـومىتېتى باشـچىلىقىدا تـۈزۈلگهن             ] 77[
 . بهت-132 يىلى، خهنزۇچه نهشرى، -1995، شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى، »قامۇسى

 . بهت-131، »شىنجاڭ مىللهتلهر قامۇسى«] 78[

 (九姓›توققۇز قهبىله‹بىلهن » Toguz Oguz«نىڭ )  (片山章雄 جاڭشيۇڭيهنشهن] 79[
بـۇ  . ناملىق ماقالىسىدىكى ئاالقىدار بايانالرغـا قـاراڭ      » گه مۇناسىۋەتلىك بهزى مهسىلىلهر   ) 

ــاله  ــلهر «ماق ــر تهرجىمى ــلهرگه دائى  يىللىــق -1986ژۇرنىلىنىــڭ )  (民族译丛»مىللهت
 . سانىدا بېسىلغان-5خهنزۇچه نهشرى، 

ــ. ن] 80[ ــكاكوپ . ائـ ــىيه(باسـ ــۇز«‹) رۇسـ ــان‹ۋە › ئوغـ ــسى ›ئوغۇزخـ ــڭ ئېتمولوگىيىـ ، »نىـ
ــلهر  « ــت تهرجىمى ــلهرگه ئائى ــرىياتى،   »مىللهت ــلهر نهش ــڭ مىللهت ــق -1983، بېيجى  يىللى

 . سانىدا بېسىلغان-5خهنزۇچه نهشرى، 

ــا. ن] 80[ ــكاكوپ . ئـ ــىيه(باسـ ــۇز«‹) رۇسـ ــان‹ۋە › ئوغـ ــسى›ئوغۇزخـ ــڭ ئېتىمولوگىيىـ ، »نىـ
 . بهت-56» تۈركىي تىلالر« بهت ۋە -74 سان، -3 يىلى، -1983هشرىياتى، مىللهتلهر ن«

 يىلـى،  -1975نـاملىق كىتـابى، تهيـۋەن،    » ئۇيغۇرالر ھهققىدە تهتقىقات  «ليۇيىتاڭنىڭ  ] 81[
 .تومسوننىڭ ماقالىسىدىن كهلتۈرۈلگهن نهقىلگه قاراڭ.  بېتىدىكى ۋ-23خهنزۇچه نهشرى، 
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 . بهت-58، »شىنجاڭ مىللهتلهر قامۇسى«] 82[

تـــاڭ دەۋرىـــدىكى چـــاڭئهن ۋە غهربىـــي يـــۇرت  «بـــۇ توغرۇلـــۇق شـــياڭدا ئهپهنـــدىنىڭ ] 83]
، -22 يىلى، خهنـزۇچه نهشـرى،   -1987نهشرىياتى، بېيجىڭ، )  (三联، سهنليهن»مهدەنىيىتى

 . بهتلهرگه قاراڭ-23

، شهرق نهشرىياتى،   )(西域文明»林梅村» غهربىي يۇرت مهدەنىيىتى  «لىن مېيسۇن   ] 84[
 . بهتلهر-135، -8 يىلى، خهنزۇچه نهشرى، -1995، بېيجىڭ

مهدەنىيهت -ئۇيغۇر كالسسىك مۇزىكا سهنئىتىنىڭ يىراق ئۆتمۈش ئىقتىساد«لى يوڭ  ] 85[
 . سان-3 يىلى، -1994ژۇرنىلى، ئۈرۈمچى، » مىراس«، »ۋە ئېتنىك ئاساسى

ــىڭلياڭ  ] 86[ ــې شـ ــادى  «خـ ــى ئېتىقـ ــڭ قهدىمكـ ــا «، »ئۇيغۇرالرنىـ ــلهر تهتقىقـ » تىمىللهتـ
)民族研究)  ،سان-6 يىلى، -1995ژۇرنىلى، بېيجىڭ . 

قومـۇش  «گه  »غهربىـي چيـاڭالر تهزكىرىـسى     . كېيىنكـى خهننـامه   «فهن بى، سىما بيـاۋ      ] 87[
شـىمالىي  «دۇەن لىـيهنچىن  (دىـن ئېلىنغـان نهقىـل    )  (仃书纪年» كىتـاب يىلنامىـسى  

ــالر ۋە جۇڭــشهن بهگلىكــى  ــق نهشــرىياتى،  -17، -2، »دى ــلهر، خېبىــي خهل  يىلــى، -1982 بهت
 ).خهنزۇچه نهشرى

]88 

 ســان، -1 يىلــى، -1985، ئــۈرۈمچى، »شــىنجاڭ مهدەنىــيهت يادىكــارلىقلىرى ژۇرنىلــى«] 89[
 . بهت-145

 .چيهن بوچۇەننىڭ تۆۋەندىكى ماقالىسىگه قاراڭ] 90[، ]94[

)  (大石国» داشـى ئىلـى  «دىكـى  » سـۇڭنامه «)  (钱伯泉تارىخشۇناس چـيهن بوچـۈەن  ] 91[
ســۇڭ «بــۇ ھهقــته ئۇنىــڭ . اللىــسىنى كۆرســىتىدۇ، دەپ ئېــنىقالپ چىقتــىقاراخــانىيالر سۇ

دەۋرىنىــڭ باشــلىرىدىكى غهربىــي يــۇرتتىكى داشــى ئىلــى ۋە ئۇنىڭــدىكى ئاساســىي مىلــلهت 
قهشقهر پېداگوگىكا ئىنستىتۇتى ئىلمىي    «. ناملىق ماقالىسىگه قاراڭ  » ھهققىدە تهتقىقات 

 . سان-2 يىلى، -1997، خهنزۇچه، »ژۇرنىلى

 تـوم، شـىنجاڭ خهلـق    III) دىۋانۇ لۇغهتىت تـۈرك (» تۈركىي تىلالر دىۋانى «كاشغهرى  . م] 92[
 . بهتلهر-176، -175 يىلى، -1984نهشرىياتى، 
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، شـىنجاڭ خهلـق     »سـىمىت -مايتىرى«قهمبىرى تهييارلىغان   . خوجا، د . يۈسۈپ، ئا . ئى] 93[
 . بهت-19 يىلى، -1987نهشرىياتى، 

ــستانلىق ئۇيغۇ] 95[ ــۇناس دقازاقى ــا. رش ــسيېۋ . ئ ــۇر  «) D. A. Isiyev(ئې ــى ئۇيغ قهدىمك
ئۇيغۇرالرنىــڭ «نــاملىق ماقالىــسىدە » قهبىلىلىرىنىــڭ تهســهۋۋۇرىدىكى ســېهرىي كــۈچلهر

تۇتۇقلىرىدىن توققۇز كىشى يېڭى خاقاننى ئـاق كىگىـز ئۈسـتىگه ئېلىـپ        -سانغۇن، بۇيرۇق 
دەپ يازغـان   » ختكه ئولتۇرغۇزىدۇ كۆتۈرۈپ، ساراينىڭ ئهتراپىنى ئايلىنىپ چىقىپ ئاندىن ته      

ئىسيېۋنىڭ بـۇ ماقالىـسى رۇسـچه       ). بۇ ئۇيغۇر خانلىقىدىن كېيىنكى ئىشالر بولسا كېرەك      (
 سـانىدا   -1 يىللىـق    -1995ژۇرنىلـى، ئـۈرۈمچى،     » مىـراس «نۇسخىدىن تهرجىمه قىلىنىـپ     

 .ئېالن قىلىنغان

خهنزۇچىغـا تهرجىـمه    ، جۇڭخـۇا نهشـرىياتى، فېـڭ چېڭخـۈن          »موڭغـۇل تـارىخى   «دوسان  ] 96[
 . بهتلهر-192، -152 قىسىم، I يىلى، خهنزۇچه نهشرى، -1962قىلغان، 

 يىلى،  -1986، مىللهتلهر نهشرىياتى، بېيجىڭ،     »تارىخى ھهمىدى «مولال مۇسا سايرامى    ] 97[
 . بهت-68

خهلـق  «، »ئهپـسانىلهردىكى توققۇزنىـڭ ئىپتىـدائىي مهنىـسىگه نهزەر    «تۇيۇنچى، تۇشـى    ] 98[
 . سان-3 يىلى، -1983، بېيجىڭ، (民间文学论坛(ژۇرنىلى »  ئهدەبىياتى مۇنبىرىئېغىز

 -2 سـان،  -1 يىلـى،   -1985ژۇرنىلى، ئۈرۈمچى،   » شىنجاڭ مهدەنىيهت يادىكارلىقلىرى  «] 99[
 .بهت

 يىلـى،   -1993ژۇرنىلىنىـڭ   » شىنجاڭ ئىجتىمائىي پهنلهر تهتقىقـاتى    «تۇردىنىڭ  . ئا] 100[
 .ماقالىسىگه قاراڭ سانىدىكى -1

 ســانىدا ئــېالن قىلىنغــان -3 يىللىــق -1987خوجىنىــڭ يــۇقىرىقى ژۇرنالنىــڭ . ئــا] 101[
 .ماقالىسىگه قاراڭ

ژۇرنىلـى،  » شـىنجاڭ ياشـلىرى  «، »ئۇيغۇرالر ۋە خاسىيهتلىك سان توققۇز«ئا، ناسىرى  ] 102[
 . بهت-48 سان، -11 يىلى، -1987ئۈرۈمچى، 

 . بهت-82 سان، -2 يىلى، -1985، خهنزۇچه نهشرى، »قاتىشىنجاڭ تارىخ تهتقى«] 103[
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ئۈرۈمچى كهچلىـك   «،  »تۇرپاندىكى بهزى يهر ناملىرى توغرىسىدا مۇالھىزە     «كېرەم  . ن] 104[
 . كۈنىدىكى سانى-9 ئاينىڭ -6 يىلى، -1988، »گېزىتى

 سـان   -5 يىللىـق    -1988ژۇرنىلىنىـڭ   » شىنجاڭ سهنئىتى «كېرەمنىڭ  . ھ] 106[،  ]105[
 يىللىــق تــوپالم ســانىدا ئــېالن -1988نىــڭ » شــىنجاڭ ئىجتىمــائىي پهنــلهر مــۇنبىرى «ۋە

 .قىلغان ماقالىلىرىگه قاراڭ

، )ئـايۇپ تهييارلىغـان   . گېڭ شـىمىن، ت   (،  »ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخىي داستانى ئوغۇزنامه   «] 107[
 . بهت-54 يىلى، -1980مىللهتلهر نهشرىياتى، 

، -1008 يىلـى،  -1984، مىللهتلهر نهشـرىياتى،  »ىلىكقۇتادغۇب«يۈسۈپ خاس ھاجىپ   ] 108[
 . بهتلهر-1009

بـۇ ئهسـلىي نهۋائىينىـڭ داسـتانى        (» سـهددى ئىـسكهندەرىي   «مولال سىدىق يهركهندى    ] 109[
، ) ئهسىرلهردە ياشىغان مولال سىدىق نهسرى شهكلىگه كهلتۈرگهنXIX ـ  XVIII —  بولۇپ،

 . يىلى-1995شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى، 

ــمان . غ] 110[ ــارىخى   «ئوس ــسقىچه ت ــاتى قى ــسىك ئهدەبىي ــۇر كالس ــى، -1996، »ئۇيغ  Ⅱ يىل
 . بهت-514قىسىم، 

 . ياش قىزباال، تۇرمۇشقا چىقمىغان قىز—باكىرە قىز ] 111[

 يىلـى،   -1989، شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى،     »تارىخىي ئهمىنىيه «مولال مۇسا سايرامى    ] 112[
 . بهتلهر-181 -180

 . يىلى-1986، مىللهتلهر نهشرىياتى، »تارىخى ھهمىدى« سايرامى مولال مۇسا] 113[

، -20 يىلـى،    -1976، ئىـستانبول،    »قهدىمكى تۈرك دىنى تـارىخى    «) تۈركىيه(ئىنان  . ئا] 114[
 . بهتلهر-22

، («民间文学«(ژۇرنىلى  » خهلق ئېغىز ئهدەبىياتى  «،  »ئافرات خاقان ۋە توققۇز قىز    «] 115[
 .ن سا-9 يىلى، -1985بېيجىڭ، 

 . يىلى-1986ئۆسمۈرلهر نهشرىياتى، ئۈرۈمچى، -، شىنجاڭ ياشالر»ئهمىر گور ئوغلى«] 116[
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، شــىنجاڭ خهلــق نهشــرىياتى، )ئىــسمائىل تهييارلىغــان. ئــى(» قۇمــۇل نهزمىلىــرى«] 117[
 . يىلى-1991ئۈرۈمچى، 

 . سان-4 يىلى، -1995، »شىنجاڭ ياشلىرى«] 119[، ]118[

نىـڭ   (古西行记(› قهدىمـدە غهربـكه سـهپهر خاتىرىـسى     «‹:يـاڭ جيهنـشىن تـۈزگهن   ] 120[
 . بهت-288 يىلى، -1987، نىڭشيا خهلق نهشرىياتى، يىنچۇەن، »تالالنمىلىرىغا ئىزاھ

ــدەر  ] 121[ ــرزا ھهي ــىدىي «مى ــارىخىي رەش ــرىياتى،   »ت ــق نهش ــىنجاڭ خهل ــى، -1885، ش  يىل
 . بهتلهر-229، -228 قىسىم، -1خهنزۇچه نهشرى، 

 . بهتلهر-103، -102، »ىدىتارىخى ھهم«] 122[

، »قهدىمكى ئۇيغۇر قهبىلىلىرىنىڭ تهسهۋۋۇرىدىكى سـېهرىي كـۈچلهر       «ئىسيېۋ  . ئا. د] 123[
 . بهت-69 سان، -1 يىلى، -1995ژۇرنىلى، » مىراس«

» شـىنجاڭ سـهنئىتى   «،  »نىڭ سىرى ۋە قارا چىراغ ئۇسـۇلى      › توققۇز«‹ئهمهت جېلىل   ] 124[
 . بهتلهر-98، -97  سان،-4 يىلى، -1989ژۇرنىلى، 

 -313، -312 يىلـى،  -1986، شىنجاڭ خهلق نهشـرىياتى،      )رومان(» ئىز«ئۆتكۈر  . ت. ئا] 125[
 .بهتلهر

 -1885ژۇرنىلـى،   » شىنجاڭ ياشلىرى «،  »سىرلىق سان توققۇز توغرىسىدا   «زەيدى  . م] 126[
 . بهت-53 سان، -4يىلى، 

 -3 يىلــى، -1998، »ڭ گېزىتــىشــىنجا«، »خاســىيهتلىك ســان توققــۇز«تۇرســۇن . ئه] 127[
 . كۈنىدىكى سانى-19ئاينىڭ 

 -1995، شىنجاڭ خهلق نهشـرىياتى،      »غهربىي يۇرت ۋە قهدىمكى مهدەنىيهت    «خوجا  . ئا] 128[
 . بهتلهر-48، -47يىلى، 

 -1988، شىنجاڭ خهلـق نهشـرىياتى،       »يىپهك يولى مۇزىكا مهدەنىيىتى   «جۇۋ چىڭباۋ   ] 129[
 . بهت-430يىلى، 

، ئىچكـى موڭغـۇل خهلـق نهشـرىياتى، كۆكخـوت،       )Jaiultawarih(» تهۋارىخ-جامىئۇل«] 130[
 . كىتاب-2 توم، Ⅰ يىلى، خهنزۇچه نهشرى، -1883
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 . بهت-43 سان، -1 يىلى، -1999ژۇرنىلى، ئۈرۈمچى، » مىراس«] 131[

ــارىخى «ســىن جــۇڭميهن ] 132[ ــاڭ سۇاللىــسى ت ، جۇڭخــۇا نهشــرىياتى (隋唐史(» ســۈي، ت
)中华书局)بهت-23 قىسىم، -1 يىلى، خهنزۇچه نهشرى، -1982ىڭ، ، بېيج . 

 . بهت-180، »تارىخى ھهمىدى«] 133[

 . بهت-131 سان، -1 يىلى، -1999ژۇرنىلى، ئۈرۈمچى، » مىراس«] 135[

 سـانىدىكى   -1 يىلـى،    -1986 ژۇرنىلـى،     »شىنجاڭ مهدەنىيىتى «ھاۋاخان خوجىنىڭ   ] 136[
 .ماقالىسىگه قاراڭ

ــا] 137[  -11 يىلـــى، -1987ژۇرنىلـــى، ئـــۈرۈمچى، » شـــىنجاڭ ياشـــلىرى«ىڭ ناســـىرىن. ئـ
 .سانىدىكى ماقالىسىگه قاراڭ

 سـانىدىكى  -4 يىلـى،  -1995ژۇرنىلـى،  » شـىنجاڭ ياشـلىرى  «زەيـدىننىڭ  . م] 139[، ]138[
 .ماقالىسىگه قاراڭ

 سانىنىڭ مهدەنىيهتكه خاس مهنىـسى ئۈسـتىدە   toguzتۈركىي تىلدىكى  «لى شۇخۇي   ] 140[
 . سان-4 يىلى، -1998ژۇرنىلى، خهنزۇچه، )  (语言与翻译»تىل ۋە تهرجىمه» «نىشئىزدى

ئۇيغۇر مىللىي قهھرىمانلىق ئېپوسلىرىنىڭ ئىككـى مهنبهلىـك كېلىـپ         «لى يوڭ   ] 141[
 سـان،   -4 يىلـى،    -1989، خهنزۇچه،   »شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمىي ژۇرنىلى   «،  »چىقىشى

 . بهت-63 سان، -4ى،  يىل-1996ژۇرنىلى، » مىراس« بهت ۋە -64

ــڭ . ئه] 142[ ــهنئىتى «جېلىلنىـ ــىنجاڭ سـ ــى، » شـ ــى، -1989ژۇرنىلـ ــانىدىكى -4 يىلـ  سـ
 .ماقالىسىگه قاراڭ

، شـىنجاڭ ئۇنىۋېرسـىتېتى     »ئۇيغۇر فولكلورى ھهققىـدە ئومـۇمىي بايـان       «راخمان  . ئا] 143[
 . بهت-559 يىلى، -1989نهشرىياتى، 

شـىنجاڭ  «،  »لورىدا مۇقهددەس سانالر چۈشهنچىسى   تۈركىي خهلقلهر فولك  «راخمان  . ئا] 144[
 . بهت-41 سان، -2 يىلى، -1997، »ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمىي ژۇرنىلى

، (民间文学论坛(ژۇرنىلـى   » خهلـق ئېغىـز ئهدەبىيـاتى مـۇنبىرى       «تۇيۇنچى، تۇشى   ] 145[
 . ساندىكى ماقالىسىگه قاراڭ-3 يىلى، -1983بېيجىڭ، 
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ونىـــڭ قهدىمكـــى دەۋرىـــدىكى ســــىرلىق    جۇڭگ«يـــې شۇشـــيهن، تـــيهن داشــــيهن    ] 146[
ــانالر ــۆججهتلهر )  (中国古代神秘数字»叶舒宪，田大宪»سـ ــائىي پهن، ھـ ئىجتىمـ

 . بهتلهر-224، -223 يىلى، خهنزۇچه نهشرى، -1998نهشرىياتى، بېيجىڭ، 

 يىلـى،   -1990، مىللهتـلهر نهشـرىياتى، بېيجىـڭ،        »تارىمـدىن تـامچه   «ئىمىن تۇرسۇن   ] 147[
 . بهت-3كىرىش سۆز، 

ــمان ئو. غ] 148[ ــدىكى «سـ ــۇر ئهل ئهدەبىياتىـ ــانالر    ... ئۇيغـ ــك سـ ــسىم ئۆلچهملىـ ــر قىـ بىـ
 -1986ژۇرنىلــى، ئــۈرۈمچى، » شــىنجاڭ خهلــق ئېغىــز ئهدەبىيــاتى تهتقىقــاتى«، »توغرىــسىدا

 . سان-2يىلى، 

، جىلىـن مائارىـپ نهشـرىياتى، چـاڭچۈن،     )(回纥史» ئۇيغـۇر تـارىخى  «ياڭ شـىڭمىن    ] 149[
» قهدىمكـى ئۇيغـۇرالر  « بهت، شىنجاڭ خهلـق نهشـرىياتى   -32 يىلى، خهنزۇچه نهشرى،    -1991
 . بهت-48 يىلى نۇسخىسى، -1998نامىدا 

قهشقهر پېداگوگىكا  «،  »ھهققىدە مۇھاكىمه › ئون ئۇيغۇر ‹ۋە  › توققۇز ئوغۇز «‹نىياز  . ق] 150[
ــى  ــي ژۇرنىلـ ــستىتۇتى ئىلمىـ ــزۇچه، »ئىنـ ــى، -1995، خهنـ ــان، -1 يىلـ ــى -103 سـ  بهتتىكـ

ناملىق كىتابىدا » تاتارالرنىڭ مىڭ يىللىق تارىخى «E. Parker. ا قاراڭپاركىرنىڭ بايانىغ
 .باشقىچه پىكىرنى دېگهن

شـاڭۋۇ نهشـرىياتى، بېيجىـڭ،      » ئىپتىدائىي تهسهۋۋۇر «) леьц-брюль(بريۇل  . لېۋى] 151[
 . بهت-198 يىلى، خهنزۇچه نهشرى، -1955

، مىللهتــلهر نهشــرىياتى، »سىتهبىــئهت دىئالېكتىكىــ«ئېنگــېلس . ف] 154[، ]153[، ]152[
 . بهت-302، -301بېيجىڭ، 

 . بهت-291 كىتاب، -1توم، Ⅰ، ئۇيغۇرچه نهشرى، »كاپىتال«ماركس ] 155[

 . بهت-34، -32، »ئائىله، خۇسۇسىي مۈلۈك ۋە دۆلهتنىڭ كېلىپ چىقىشى«] 157[، ]156[

 -1983غـۇرچه،  ژۇرنىلـى، ئۇي » كـۈچ -بىلىـم «، »قاتنـاش ئىنقىالبـى  «ئىساك ئاسىموپ  ] 158[
 . سان-5يىلى، 

ــا  ] 159[ ــدۇقېيۇم خوج ــۈرەتلىرى «ئاب ــاش س ــدىكى قىيات ــى «، »ئالتۇنتاغ ، »شــىنجاڭ گېزىت
 . كۈنىدىكى سانىغا قاراڭ-12 ئاينىڭ -12 يىلى، -1985
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ــۇبېيخهي] 162[، ]161[، ]160[ ــايالق   «: ســ ــىمالىي يــ ــڭ شــ ــىنجاڭ تهڭرىتاغلىرىنىــ شــ
، »شـىنجاڭ سـهنئىتى ژۇرنىلـى     «،  »رىدىكى ھـارۋىالر  رايونلىرىغا ئويۇلغان قىياتاش رەسىملى   

 . سان-6 يىلى، -1985خهنزۇچه نهشرى، 

، جۇڭخــۇا نهشــرىياتى، »ئوتتــۇرا ئاســىيادىكى قهدىمكــى دۆلهتــلهر «مــى گــوۋىن ] 164[، ]163[
 . يىلى، خهنزۇچه نهشرى-1958بېيجىڭ، 

، »وغرىـــسىدائۇيغـــۇر خهلـــق ئېغىـــز ئهدەبىياتىـــدىكى ئهپـــسانىلهر ت«مـــۇتىئى . ئـــى] 165[
 . بهت-14 سان، -3 يىلى، -1985، »مىراس«

ــشى ] 166[ ــيهن داۋشىن ــدىكى  «: چ ــپهك يولى ــىر99يى ــالر » س ــىنجاڭ ياش ــمۈرلهر -، ش ئۆس
 . بهت-26 يىلى، -1986نهشرىياتى، ئۇيغۇرچه نهشرى، 

 يىلـى،   -1985،  »شىنجاڭ گېزىتـى  «،  »ئالتۇنتاغدىكى قىياتاش سۈرەتلىرى  «خوجا  . ئا] 167[
 . كۈنىدىكى سانى-12  ئاينىڭ-12

 . بهتلهر-45، -44» ديۇرىڭغا قارشى«ئېنگېلس . ف] 168[

 . بهت-181توم، Ⅰ» تۈركىي تىلالر دىۋانى«] 169[

، بېيجىـڭ دەۋر نهشـرىياتى،   »سوۋېت تارىخىي ئىلمى ۋە تارىخ ئوقۇتۇشـى «كېسلىۋ  . س] 170[
الرنىــڭ شــىنجاڭدا ئۇيغۇر«چىــڭ ســۇلۇ .  بهتــلهر-81، -80 يىلــى، -1953خهنــزۇچه نهشــرى، 

 -5 قىــسىم، -1، »غهربىــي رايــون تــارىخ مهجمۇئهســى«، »ياشــىغانلىقى توغرىــسىدا تهتقىقــات
 .بهتكه كهلتۈرۈلگهن نهقىل

غهربىـي  «، »ئۇيغۇرالرنىڭ شىنجاڭدا ياشـىغانلىقى توغرىـسىدا تهتقىقـات       «چېڭ سۇلۇ   ] 171[
تى، خهنـزۇچه نهشـرى،   ، بىرىنچى قىـسىم، شـىنجاڭ خهلـق نهشـرىيا    »رايون تارىخ مهجمۇئهسى 

 . بهتلهرگه قاراڭ-6، -5 يىلى، -1985

ــيهنچىن ] 172[ ــدىكى   «دۇەن لـ ــۇ دەۋرىـ ــاڭ، جـ ــلهن شـ ــالر بىـ ــدىكى دىڭلىڭـ خهن، ۋەي دەۋرىـ
» جۇغراپىيىـــسى-غهربىـــي شـــىمالنىڭ تـــارىخ«، »گۇيفاڭالرنىـــڭ مۇناســـىۋىتى توغرىـــسىدا

 . سان-3 يىلى، -1985ژۇرنىلى، خهنزۇچه، 

 -283، ئۇيغـۇرچه نهشـرى،      »ىي مۈلۈك ۋە دۆلهتنىڭ كېلىپ چىقىـشى      ئائىله خۇسۇس «] 173[
 .بهت
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، خېبىـي خهلـق نهشـرىياتى،       »شىمالىي دىالر ۋە جۇڭـشهن بهگلىكـى      «دۇەن ليهنچىن   ] 174[
 . بهت-6 يىلى، -1982

، »مهملىكىتىمىزدىكى دىڭلىڭالر ۋە ئۇالرنىڭ شىمالغا يۆتكىلىـشى      «دۇەن ليهنچىن   ] 175[
 . بهت-84 سان، -4 يىلى، -1979، »ېرسىتېتى ئىلمىي ژۇرنىلىغهربىي شىمال ئۇنىۋ«

ھونالرنىڭ كېلىـپ چىقىـش جـايى ئـوردۇس يـايلىقى توغرىـسىدا       «لى سۇڭ، ياڭ ياڭ     ] 176[
ــزۇچه، »ئىچكــى موڭغــۇل پېــداگوگىكا ئىنــستىتۇتى ئىلمىــي ژۇرنىلــى  «، »مۇھــاكىمه ، خهن

 . سانىغا قاراڭ-3 يىلى، -1984

 . بهت-86 يىلى، -1978، خهنزۇچه نهشرى، »مىللهتلهر قىسمى ) (辞海، »ئوكيانۇس«] 177[

 .»گه رەددىيه› سىياسىي ئىقتىساد تهنقىدى«‹ماركس ] 178[

تـوم،  Ⅱنهشـرى،   » شـهرق ھهقىقىتـى   «، تاشكهنت   »ئهدەبىيات نهزەرىيىسى «گوركىي  . م] 179[
 . بهتلهر-457، -456

 يىلــى، -1987نهشـرىياتى،  ، شــىنجاڭ خهلـق  »بېلىنىـسكى ئهسـهرلىرىدىن تالالنمـا   «] 180[
 . بهت-183
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 ئۇيغۇرالر شهرقته ۋە غهربته

 غهيرەتجان ئوسمان

  ـ يىل2002شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى 

  

 ئىككىنچى بۆلۈم

  

  

  جۇڭگودىكى پائالىيهتلىرى ئۇيغۇر ئهجدادلىرىنىڭ ئوتتۇرا

  

ــاش ئه    . 1 ــېپىلىنى ياس ــهددىچىن س ــدادلىرىنىڭ س ــۇر ئهج ــقانلىقى  ئۇيغ ــگه قاتناش مگىكى
 ھهققىدە

  

ســهددىچىن ســېپىلى جۇڭگــو مهدەنىيىتىنىــڭ گــۈل تاجىــسى، جۇڭخــۇا مىللهتلىرىنىــڭ    
 .ئۇ ئىنتايىن چوڭ، ھهيۋەتلىك ھهم مۇستهھكهم ياسالغان. سىمۋولى

 -221 — 475مىالدىيىــدىن بــۇرۇنقى ( دەۋرى جهنگــۇســهددىچىن ســېپىلىنىڭ ياسىلىــشى 
ۇ چاغالردا جۇڭگونىڭ شىمالىي قىسمىدا جىددىي ۋە ئېچىنىـشلىق         ش. دە باشالنغان ) يىلالر

شـۇنىڭ بىـلهن بىـر ۋاقىتتـا        .  توختىماسـتىن داۋام قىلىۋاتـاتتى     جېدەللهر-جهڭگىمىللىي  
بىـرىگه زومىگهرلىـك قىلىـپ، لهشـكهر        -ئوتتۇرا تۈزلهڭلىكتىكى ھهر قايسى بهگلىكلهر بىر     

ــان   ــوپالپ، قااليمىق ــى با يىغىلىــقت ــدى  قىلىــش ۋەزىيىت ــا كهلگهنى ــلهن  . رلىقق شــۇنىڭ بى
ھهرقايسى بهگلىكلهر سىرتقا قارىتا كۈچلۈك دۈشمهندىن مۇداپىئهلىنىش، ئىچكى جهھهتته         

، جـاۋ ،  يهن. ئۆز ھۆكۈمرانلىقىنى ساقالپ قېلىش ئۈچۈن ھه دەپ سېپىل سوقۇشقا باشلىغان         
 .نغانچى بهگلىكلىرى ياسىغان سېپىلالرنىڭ خارابىلىرى تاكى ھازىرغا قهدەر ساقال



 80 

دېــمهك، ســهددىچىن ســېپىلى مۇشــۇ بهگلىكــلهر ســوققان ســېپىلالر ئاساســىدا ھهرقايــسى    
ئـۇنى ۋۇجۇدقـا كهلتۈرۈشـكه      . سۇاللىلهر تهرىپىدىن تهدرىجىي بۈگۈنكى ھالهتكه كهلتۈرۈلگهن     

ــدىن ئۇيغــۇر        ــڭ، جۈملى ــلهت خهلقىنى ــان جۇڭگــودىكى ھهر مىل ــاس قىلغ ــى ئاس خهنزۇالرن
ئۇنداقتا بىز تارىخىي ماتېرىيالالرغا مۇراجىئهت قىلىپ . ڭگهنئهجدادلىرىنىڭ ئهمگىكى سى 

 .باقايلى

تومىنىـڭ  » مىللهتـلهر . ئېنسىكلوپېدىـسى جۇڭگـو بۈيـۈك     « يىلى نهشر قىلىنغـان      -1986
ئۇيغۇر جۇڭگونىڭ شىمالىي ۋە غهربىي شـىمالىدىكى قهدىمكـى مىللهتنىـڭ           « بېتىدە   -179
 دىــالريــاكى ) ، ۋەي ســۇاللىلىرى دەۋرىــدەخهن( دىڭلىڭــالرئۇالرنىــڭ ئهجــدادلىرىنى «، »نــامى

بـۇ يهردە تىلغـا     . دېـيىلگهن » دىـن سۈرۈشـته قىلىـشقا بولىـدۇ       )  دەۋرىدىن ئىلگىرى  چۈنچيۇ(
يـۇقىرىقى  .  جۇڭگودىكى ئوتتۇرا تۈزلهڭلىك رايونىنىـڭ شـىمالىدا ياشـىغان          دىالرئېلىنغان  
... مالىدىكى قهدىمكى قوۋم جۇڭگونىڭ شىدىالر«:  بېتىدە مۇنداق دېيىلگهن  -92كىتابنىڭ  

 . بۆلۈنگهنتائىپىگه دېگهن ئۈچ دى ۋە ئاق دى، قىزىل دىئۇزۇن - دەۋرىدە ئېگىزچۈنچيۇئۇالر 

ــاق  ــالرئ ــۇ دى ــهن   چۈنچي ــرى ئاساس ــدىن ئىلگى ــۇڭ دەۋرى ــتى گوي ــازىرقى ( ئوبالس ــشىھ  شهن
ــپىگه تارقالغــان ) ئۆلكىــسىنىڭ شــىمالىي تهرەپلىــرى  مىالدىيىــدىن . نىــڭ شــىمالىي تهرى

 ئۆلكىــسى خېبىــيشــهرققه يۆتكىلىــپ، ھــازىرقى ...  ئهســىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىــداⅣبــۇرۇنقى 
 شــيهنيۈ دىــالرشــهرققه يۆتكهلگهنــدىن كېيىنكــى ئــاق .  ئهتراپلىرىغــا كهلــگهنشــىجياجۇاڭ

.  ئـۇرۇقى دېـگهن تـۆت ئۇرۇقداشـتىن تهشـكىل تاپقـان          چوۋيـۇ  ئۇرۇقى،   گۇ ئۇرۇقى،   فېيئۇرۇقى،  
بۇ ئالدىنقى  .  بهگلىكىنى قۇرغان  جۇڭشهن ئۇرۇقى   شيهنيۈ يىلى   -507مىالدىيىدىن بۇرۇنقى   

 يىلى ۋەي بهگلىكىنىڭ    -406 بهگلىكى بولۇپ، مىالدىيىدىن بۇرۇنقى      جۇڭشهنمهزگىللىك  
- يىلىنىـڭ ئالـدى    -381مىالدىيىدىن بۇرۇنقى   .  تهرىپىدىن مۇنقهرز قىلىنغان   ۋېنخوۋبېگى  

 بهگلىكـى   جۇڭـشهن بـۇ كېيىنكـى     › . بهگلىكـى ئهسـلىگه كهلتـۈرۈلگهن      جۇڭـشهن ‹كهينىدە  
 ».مۇنقهرز بولغان...  يىلى-296مىالدىيىدىن بۇرۇنقى ... بولۇپ

 جـاۋ دە  »  بهگلىكـى تهزكىرىـسى    جـاۋ . تارىخىي خـاتىرىلهر  « يازغان   سىماچيهنئۇلۇغ تارىخچى   
 بهگلىكـى   جۇڭـشهن «)  يىلـى  -369مىالدىيىـدىن بـۇرۇنقى     ( يىلـى    -6 چىڭخۇبهگلىكىنىڭ  

ئىلمىــي خـــادىمالر كــۆپ ئىزدىنىـــشلهر   . دېـــيىلگهن» نى ياســىغان ســهددىچىن ســـېپىلى 
ــۆز دائىرىــسىدە   جۇڭــشهنئــارقىلىق  ــاق تاپقــان يىلــالردا ھهقىــقهتهن ئ  بهگلىكــى قايتــا رون

بــۇ ]. 1[ســهددىچىن ســېپىلىنى ياســاش ئهمگىكىــگه قاتناشــقانلىقىنى ئىــسپاتالپ چىقتــى 
لۇغ سهددىچىن سېپىلىنىڭ   قۇرۇلۇش سۆزسىزكى، كېيىنكى چاغالردا مۇكهممهللهشكهن ئۇ     

 .ئاساسلىرىدىن بىرى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

 بهگلىكىنىــڭ ســهددىچىن ســېپىلىنى ياســاش ئهمگىكىــگه كــۈچ چىقارغــانلىقى  جۇڭــشهن
ــاق      ــڭ ئورت ــلهت خهلقىنى ــودىكى ھهر مىل ــى جۇڭگ ــۇا مهدەنىيىتىن ــدەكجۇڭخ  ياراتقانلىقى
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شۇڭا، ئۇيغۇر ئهجدادلىرىنىڭ بـۇ     . تارىخىي پاكىتنى يهنىمۇ ئىلگىرىلىگهن ھالدا دەلىللهيدۇ     
 .شانلىق تۆھپىسىنى تىلغا ئېلىپ ئاالھىدە ئهسلهش رېئال تارىخىي ئهھمىيهتكه ئىگه

  

  بهگلىكىجۇڭشهن. 2

  

 جهنگـو  ۋە   چۈنچيـۇ  گۇيفـاڭ  ئهسـىردە    ⅩⅣئۇيغۇرالرنىڭ ئهجدادلىرى مىالدىيىـدىن بـۇرۇنقى       
ــدە  ــان» دى«دەۋرلىرى ــدىكى  . دەپ ئاتالغ ــڭ ئىچى ــيئۇالرنى ــدىن  هنيۈش ــسى مىالدىيى  قهبىلى

 .بهگلىكىنى قۇرغان)  (中山国 جۇڭشهن يىلى -507بۇرۇنقى 

ــدۇ   جۇڭــشهن ــدا تۇرى ــان ســىماچيهن.  بهگلىكــى جۇڭگــو تارىخىــدا خېلــى مــۇھىم ئورۇن  يازغ
 دى ئـاق    دىالرنىـڭ  بهگلىكىنى   جۇڭشهندە  »  بهگلىكى تهزكىرىسى  جاۋ. تارىخىي خاتىرىلهر «

ــسىدىكى  ــيهنيۈقهبىلى ــش ــان   ئۇرۇقىنى ــانلىقى ئېيتىلغ ــۇپ قۇرغ ــالمچى بول ــۇڭا، . ڭ باش ش
. دېــيىلگهن» بهگلىكىــدۇر دىالرنىــڭ جۇڭــشهن«دېــگهن كىتابتــا ) » («世本»نهســهبنامه«
 بهگلىكىنـى تـۇنجى قېـتىم       جۇڭـشهن «دە  »  بهگلىكى تهزكىرىـسى   جاۋ. تارىخىي خاتىرىلهر «

ــۇڭ ــانۋۇگـ ــا  »  قۇرغـ ــيىلگهن، ئهممـ ــشهندېـ ــسىد  جۇڭـ ــلهر قهبرىـ ــڭ بهگـ ىن  بهگلىكىنىـ
تىكى بهگلهرنىڭ شهجهرىسىگه ئاساسالنغاندا،    » چاسا چۆگۈندىكى ئويما خهت   «قېزىۋېلىنغان  

مىالدىيىـدىن بـۇرۇنقى    .  دېـگهن كىـشىنىڭ ئىـسمى يېزىلغـان        گـوڭ  ۋېـن  بـۇرۇن    ۋۇگۇڭدىن
 -381مىالدىيىـدىن بـۇرۇنقى     .  تهرىپىدىن مۇنقهرز قىلىنغـان    خاۋ ۋېن يىلى ۋەي بېگى     -406

 شـيهنيۈ بولۇپ، بۇ كېيىنكـى     »  بهگلىكى قايتىدىن قهد كۆتۈرگهن    شهنجۇڭ«يىلى ئهتراپىدا   
 بهگلىكــى دېــيىلگهن ۋە باشــقا بهگلىكــلهر بىــلهن بىلــله خــانلىق دەپ ئاتالغــان،   جۇڭــشهن
 .بولغان)  ناھىيىسى تهۋەسىدەپىڭشهن ئۆلكىسى خېبىيھازىرقى  (لىڭشوۋپايتهختى 

 خېـشۈي ولۇپ، چېگرىـسى شـهرقته     ئۆلكىسى تهۋەسىدە ب   خېبىي بهگلىكى بۈگۈنكى    جۇڭشهن
 دائىرىنـى ئـۆز     بـاۋدىڭغىچه ، شـىمالى بۈگـۈنكى      يـۇڭپىڭغىچه دەرياسىغىچه، جهنۇبى بۈگۈنكى    

 ].2[ئىچىگه ئالغان

 پىڭــــشهن ئۆلكىــــسى خېبىــــي ئــــايغىچه -6 يىلــــى -1978 ئايــــدىن -11 يىلــــى -1974
 هنگـو ج،  چۈنچيـۇ  تهكـشۈرۈشته    ئارخېئولوگىيىلىـك  گۇڭشېسىدىكى سهنجىناھىيىسىنىڭ  

قهبرىـستانلىق ئىككـى ئورۇنـدا بولـۇپ،     .  قهبـرە قېزىلـدى   30كىچىـك   -دەۋرىگه ئائىـت چـوڭ    
 پايتهختىنىــڭ ئـورنى ۋە شـهھهر ئىچىـدىكى خــارابه    بهگلىكـى  جۇڭـشهن دەسـلهپكى قهدەمـدە   

 مىڭدىن ئارتۇق قىممهتلىـك مهدەنىـيهت       10تهكشۈرۈش داۋامىدا   ]. 3[ئىزلىرى تهكشۈرۈلدى 
بولۇپمۇ ئۇنىڭ ئىچىدىكى ئۈچ دانه مىـس جابـدۇققا ئويۇلغـان       ]. 4[انيادىكارلىقى قېزىۋېلىنغ 
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 بهگلىكىگه ئائىت يازمـا خـاتىرىلهرنى تولۇقالشـتا قىممهتلىـك ماتېرىيـال             جۇڭشهنخهتلهر  
 .بولۇپ قالغۇسى

 سىنىپىي جهمئىيهتكه   دىالرنىڭ بهگلىكىنىڭ قۇرۇلۇشى ئوتتۇرا تۈزلهڭلىكتىكى      جۇڭشهن
بـۇ بهگلىكنىـڭ ئهسـكهرلىرى ئۇرۇشـتا تۆمـۈر قـورالالرنى            . تتىكىرگهنلىكىدىن دېرەك بېرە  

 .ئىشلهتكهن

ئۇالر ئاساسهن دېهقانچىلىق بىلهن شۇغۇلالنغان، ئارخېئولوگىيىلىك قېزىشالردا تېپىلغـان      
ــدا   ــۋابالردىن قارىغان ــس ئهس ــشهنمى ــدە جۇڭ ــك « بهگلىكى ــىبهگلى ــانلىقىنى » گىرىب بولغ

 بهگلىكىنىـڭ   جاۋدە،  »  بهگلىكى تهزكىرىسى  جاۋ. هرتارىخىي خاتىرىل «. بىلىۋېلىشقا بولىدۇ 
»  بهگلىكـــى ســـهددىچىن ســـېپىلىنى ياساشـــقا قاتناشـــقان جۇڭـــشهن« يىلـــى -6 جىڭفـــۇ

 .بۇ بهگلىكلهر خهنزۇ يېزىقىنى قولالنغان. دېيىلگهن

 بهگلىكىنىڭ قهبرىستانلىقىنى قېزىش جهريانىدا شۇ نهرسه ئايان بولدىكى، يهنىـال      جۇڭشهن
مهسـىلهن،  . يهتنىـڭ ئاالھىـدىلىكلىرى ئـۆز ئىپادىـسىنى تاپمـاي قويمىغـان        مىللىي مهدەنى 
قۇرۇلۇشـالرنىڭ  . خېتى شهكلىدە ياسالغان مىس ئهسۋابالر تېپىلغـان )  (山قهبرىلهردىن تاغ

ئىككـى چـوڭ قهبرىـدىن      . ئۆگزىسىنىڭ چوققىسىدا تاغ شهكلىدىكى ئومۇرتقـا كاھىـشى بـار         
ئېلىـپ  .  بۇيـۇمالر چىققـان  الۋازىمهتلىكىدىغان چېدىر جازىسى ۋە چېدىر ئىچىدە ئىشلىتىل 

 جۇڭگونىڭ شـىمالىدىكى مىللهتلهرنىـڭ چـارۋىچىلىق        الۋازىمهتلىكلهريۈرۈشكه ئهپلىك بۇ    
ــلىتىدۇ  ــىنى ئهس ــڭ جۇڭگوســى     . تۇرمۇش ــسى مىللهتلهرنى ــدىن جۇڭگونىــڭ ھهر قاي بۇنىڭ

 .ئىكهنلىكىنى يهنىمۇ ئىلگىرىلىگهن ھالدا چۈشىنىۋاالاليمىز

  

  

 ەن سۇاللىسى دەۋرىدىكى ئۇيغۇرالر ۋە ئۇالرنىڭ مهدەنىيىتىيۈ. 3

  

 قىسقىچه چۈشهنچه) 1

موڭغــۇل قهبىلىلىــرى ئهســلىي چــارۋىچىلىقنى ئاســاس قىلغــان ئىــشلهپچىقىرىش بىــلهن  
 .شۇغۇللىنىدىغان قهدىمكى مىللهتلهرنىڭ بىرى

ــيه  ــ   Ⅻمىالدى ــال كۆلىنىــڭ جهن ۇبى،  ئهســىرلهردە ســهددىچىن ســېپىلىنىڭ شــىمالى، بايق
، غهرب تهرەپـته ئالتـاي تـاغلىرىغىچه بولغـان          )شـىڭئهنلىڭ  (ھىنگـان شهرقىي تهرەپته چـوڭ     



 83 

 ئهســىرنىڭ ئــاخىرى Ⅻ. كهڭ كهتـكهن يهرلهرگه نۇرغــۇن موڭغـۇل قهبىلىلىــرى جايالشـقان   
ⅩⅢ ئهســىرنىڭ دەســلهپكى چاغلىرىــدا بىــرلىككه كــېلىش موڭغــۇل قهبىلىلىــرى ئۈچــۈن 

 .قالغانئىنتايىن جىددىي مهسىله بولۇپ 

مـۇھىم رول   ) 1227 — 1162(بىرلىككه كهلگهن موڭغۇل دۆلىتىنى قۇرۇشتا چىڭگىزخان       
 چىڭگىزخــان تهرىپىــدىن بىــرلىككه كهلتۈرۈلــۈپ،      يىلــى موڭغــۇلالر -1206. ئوينىغــان

چىڭگىزخــان . موڭغــۇل دۆلىتىنــى قۇرغــان چىڭگىزخــان بــۇ دۆلهتــكه ئۇلــۇغ خاقــان بولغــان 
ال قالماسـتىن، بهلكـى كېيىـنچه ئاسـىيادىكى كـۆپلىگهن        موڭغۇل دۆلىتىنى قـۇرۇش بىلهنـ     

رايونالرنى ئـۆز ھۆكـۈمرانلىقى ئاسـتىغا ئالغـان ھهم ئۆمرىنىـڭ ئاخىرىـدا بـۇ رايـونالرنى تـۆت                 
 .ئوغلىغا بۆلۈپ بهرگهن

گه ئهسـلىدىكى موڭغـۇل زېمىنلىـرى       ) 1233 —؟   (تولـۇي چىڭگىزخاننىڭ كىچىك ئوغلى    
لىــرى ئوتتــۇرا تۈزلهڭلىــك رايــونلىرىنى بىـــرلىككه     ســۇيۇرغال قىلىنغــان، ئۇنىــڭ ئهۋالد   

 -1271خـانلىق تهخـتىگه چىقىـپ،       ) 1294 — 1260 (قۇبالي ئوغلى   تولۇينىڭكهلتۈرگهن،  
) بۈگۈنكى بېيجىڭ (بالىقگه ئۆزگهرتىپ، پايتهختنى خان )  (元يۈەن،«يىلى دۆلهت نامىنى 
) 1279 — 1127(ىـسى   يىلى موڭغـۇلالر جهنـۇبىي سـۇڭ سۇالل       -1279. قا كۆچۈرۈپ كهلگهن  

موڭغـۇل ھۆكـۈمرانلىرى يهنه چاۋشـيهن، يـاپونىيىگه يـۈرۈش قىلىـپ، جهنۇبتـا               . نى يوقاتقان 
يېرىم ئهسىردىن كۆپرەك ۋاقىت .  قاتارلىق جايالرنى ئىگىلىگهنگاۋاي،  ھىندونىزىيه،  بېرما

ئىچىــــدە، دۇنيــــا تارىخىــــدا مىــــسلى كۆرۈلــــۈپ باقمىغــــان چــــوڭ ئىمپېــــرىيه بولــــۇپ   
 ].7[، ]6[، ]5[نشهكىللهنگه

  

ئۇيغۇرالرنىڭ يۈەن سۇاللىسىنىڭ مهدەنىيىتىگه قوشقان تۆھپىـسى ھهققىـدە قىـسقىچه           ) 2
 چۈشهنچه

 يۈەن سۇاللىـسىنىڭ شهكىللىنىـشىگه ئۇلـۇغ، ئـۆچمهس تـۆھپىلهرنى           —ئۇيغۇرالر موڭغۇل   
 .قوشقان خهلقلهرنىڭ بىرى

 .ردىال باشالنغانئۇيغۇرالر بىلهن موڭغۇلالرنىڭ مۇناسىۋىتى قهدىمكى دەۋرله

دە يېزىلغـان   («唐书«(» تاڭنـامه «موڭغۇلالر توغرىسىدىكى ئهڭ دەسلهپكى يازما مهلۇمـات  
 شــىرۋىئــۇالر . دەپ ئاتالغــان)  (蒙兀室韦»شــىرۋى موغــۇل«بولــۇپ، شــۇ ۋاقىــتالردا ئــۇالر 

قهبىلىلىرى ئىتتىپاقىنىڭ ئهزاسى بولۇش سۈپىتى بىلهن جۇڭگونىـڭ شـهرقىي شـىمالىي            
مىالدىـيه  .  دەرياسى ۋادىسىدا كۆچمهن چارۋىچىلىق بىـلهن شـۇغۇلالنغان    رگۇنائېرايونىدىكى  

 شــىمالدىكى كــۆچمهن قهبىلىــلهر  تۇمىــت يىلــى ئۇيغــۇر قهبىلىلىرىنىــڭ باشــلىقى  -647
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 راۋلـې  قهبىلىـسىدە    شـىرۋىي ئايماق قاتارلىق ئاپپاراتالرنى تهسىس قىلغاندا،      -رايونىدا تۇتۇق 
 دەرياسى ۋادىسىدا ئورقۇنئۇيغۇرالر . قىلىنغانتهسىس )  (饶乐都督府تۇتۇق مهھكىمىسى

مانـا مۇشـۇ ۋاقىتـتىن باشـالپال        ]. 8[ ئۇيغـۇر خانلىقىغـا بېقىنغـان      شېرۋىالرخانلىق قۇرغان   
ئىككى مىللهت خهلقى دائىم سـودا  «. ئۇيغۇرالر بىلهن موڭغۇلالر خىلمۇخىل ئاالقىدە بولغان  

ــۇرۇنال   ــايىتى بـ ــۇلالر ناھـ ــان، موڭغـ ــا  ئاالقىـــسى قىلىـــپ تۇرغـ ــۇر يېزىقىغـ  قهدىمكـــى ئۇيغـ
 ].9[»قىزىققان

)  يىلىدىن-1209(شىنجاڭ رايونى موڭغۇل ئاقسۆڭهكلىرىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىغا ئۆتۈشتىن      
دا ) 1225 — 1211(ئــاق ســۆڭهكلىرىنىڭ ھۆكــۈمرانلىقى ) قىتــانالر (ليــاۋبــۇرۇنال غهربىــي 

، ئهممـا   ]10[شـىدا بولغـان    دۆلىتىنىڭ بىۋاسـىته باشقۇرۇ    لياۋئۇيغۇرالر رايونى غهربىي    . ئىدى
 قـارام   لياۋغـا نايمان قهبىلىسىمۇ غهربىـي     . سېلىق ئېلىش بىلهنال قانائهتلىنهتتى   -ئۇالر باج 

الر بولسۇن، مهيلى نايمانالر بولسۇن بۇالرنىـڭ ھهممىـسى         ) قىتان (لياۋمهيلى غهربىي   . ئىدى
ــۇيرۇققارايىغــاچ «زىيالىــسىئۇيغــۇر . ئۇيغــۇر يېزىقىنــى ئىــشلىتهتتى  ربىــي قىتــان غه»  ب

موڭغۇل ئىستېالسىدىن كېيىن،   . خاقانىنىڭ ئوغلىنىڭ ئۇستازلىقىغا تهكلىپ قىلىنغان    
يهنه شــــاھزادىلهرگه ئۇســــتاز بولغــــان، ئۇيغــــۇر ھهرپلىــــرى بىــــلهن موڭغــــۇل تىلىنــــى   

ــاغ تىزمىلىــرى بىــلهن   «]. 11[»خــاتىرىلىگهن  تېغــى خانگــاينايمــان قهبىلىــسى ئالتــاي ت
ر ئۆز ئهتراپىدىكى رايونالرنىڭ، بولۇپمـۇ شـۇ ۋاقىتتـا مهدەنىيىتـى            ئۇال. ئوتتۇرىسىدا ياشايتتى 

تهرەققىي تاپقان رايونالرنىڭ، بولۇپمۇ شۇ ۋاقىتتا مهدەنىيىتى تهرەققىي تاپقان ئۇيغۇرالرنىـڭ           
تهسىرىگه ئۇچراپ، موڭغۇل يايلىقىدىكى كۆچمهن چارۋىچى قهبىلىـلهر ئىچىـدە ھهممىـدىن            

، ]12[ر ئىشلهتكهن يېزىق قهدىمكى ئۇيغـۇر يېزىقـى ئىـدى         ئۇال. بۇرۇن يېزىق ئىشلهتكهنىدى  
مهسـىلهن، تايـان    . نايمان خانى بارگاھىدا بىر قىسىم ئۇيغۇر زىيالىيلىرى خىزمهت قىالتتى        

 دۆلهت ئۇستازى قىلىپ، ئۇنىڭغا ئوردىنىڭ چوڭ تاتاتۇڭانىئۇيغۇر دانىشمىنى ) كۈنخان(خان 
 .ىگه ياردەملىشىشكه تهيىنلىگهنتامغىسىنى تۇتقۇزۇپ، ئهلنى باشقۇرۇش خىزمىت

. بهگزادىلهرنى ئوقۇتقـان  - تهكلىپ قىلىنغان، شاھزادە   ئوردىسىغىمۇ چىڭگىزخاننىڭ   تاتاتۇڭا
 يىغـاچ  موڭغۇل ئاقسۆڭهكلىرى جۈملىدىن شاھزادە، بهگزادىلهردىن قارا  تاتاتۇڭائهينى چاغدا،   

 سـىبان ، ) (撒吉思سهككىز )  (岳磷帖穆尔، يۈرۈڭ تۆمۈر)(哈刺亦哈赤北鲁بۇيرۇق 
昔班)( ،ــسهرس ــارلىقالرمۇ بهگ)  (孟速思مىڭـ ــى  -قاتـ ــۇش خىزمىتىنـ ــۆرىلهرنى ئوقۇتـ تـ

 ].13[ئۈستىگه ئالغان

چىڭگىزخان باش كۆتۈرۈپ چىققاندىن كېيىن يېزىـق جهھهتـتىال ئۇيغۇرالرنىـڭ يـاردىمىگه      
قائىــدە -موھتــاج بولــۇپ قالماســتىن، بهلكــى ئۇيغۇرالرنىــڭ دۆلهتنــى ئىــدارە قىلىــش، قــانۇن

ــاق( ــدىن) ياســ ــدىالنغانمۇلىرىــ ــارا  .  پايــ ــۇرالردىن قــ ــىلهن، ئۇيغــ ــاچمهســ ــۇيرۇق يىغــ  بــ
موڭغۇلالرنىــڭ دەســلهپكى دەۋرلىرىــدە ئۇيغــۇر . بهلگىلهنــگهن)  断事官)[14]دارۇغاچلىققــا

. الر مـۇھىم رول ئوينىغـان     ]16[قايـا ، سىياسـىيونى بـۇرۇل      ]15[ھهربىي ئالىمى يۈرۈڭ تۆمـۈر    
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، )1246 — 1168 (ئـوتچىگىن -تېمـۇگې  رقايـاال  ۋە بـۇرۇل     مىڭـسهرس ،  سىبانيۈرۈڭ تۆمۈر،   «
 بۆلۈنۈپ خىزمهت قىلغان، ئـۇالر بهزىـدە        هرگهل) 1233 —؟   (تۇلۈي،  )1241 — 1186 (ئۇگداي

بۇنىڭـدىن  . بهگزادىلهرنى تهربىيىلىگهن، بهزىـدە شـهھهرلهرنىڭ بـاج ئىـشلىرىنى باشـقۇرغان           
ىن كىشىــسى بولــۇپ باشــقا يهنه بىــر تۈركــۈم ئۇيغــۇرالر خاقــان ۋە شــاھزادىلهرنىڭ ئهڭ يــېق 

-ھهربىــي، سىياســىي، مــالىيه، ئهدلىــيه قاتــارلىق ھهرقايــسى ســاھهلهرنىڭ يېزىــق. قالغــان
بۇالرنىـڭ ئىچىـدە بهزىـلهر      . كاتىبات خىزمهتلىرىنى دائىم ئۇالر ئۈستىگه ئېلىپ ئىشلىگهن      

مۇشــۇنداق ســهۋەبلهر تۈپهيلىــدىن ئوردىــدا مــۇھىم خىــزمهتلهرگه قويۇلغــان، بهزى ئۇيغــۇرالر   
. غۇل، خهنزۇ، تىبهت، سانسكرىت تىلىنـى پىشـشىق بىلىـدىغان تهرجىمـانالردىن ئىـدى             موڭ

موڭغۇلالرنىـڭ  › ھـۆججهتلهرنى تهرجىـمه قىلىـپ، بېـسىپ چىقىرىـدىغان         -بارلىق كىتـاب  ‹
-ئاكادېمىــڭ دارىلئۇلۇمنىــڭنــى باشــقۇراتتى، ئــۇالر ئاساســلىقى    )  (汉林院دارىلئۇلــۇم

ــارلىق خىزمهتلىرىنـــى ئۈســـتىئهلالمهلىـــك ــۈەن‹ئۇنىـــڭ ئىچىـــدە . گه ئالغـــان قاتـ  جېنگـ
ئهلنـــى ئىـــدارە قىلىـــشقا پايـــدىلىق ‹، )(贞观政要› يىللىرىـــدىكى مـــۇھىم ھـــۆججهتلهر

 تهرجىـمه  موڭغۇلچىغـا قاتـارلىق خهنـزۇچه كىتـابالرنى    )  (资治通鉴›ئومـۇمىي ئـۆرنهكلهر  
ئۇيغــۇر  . الرنــى خهنــزۇچه تهرجىــمه قىلغــان   ) قــانۇن(› ياســاق‹قىلغــان، بهزى موڭغــۇلچه  

 تهرجىـمه  خهنزۇچىغـا  سـۇتراالرنى -نـوم رى سانسكرىت، تۈبـۈت، خهنـزۇ تىللىرىـدىكى      راھىبلى
، يـۈەن سۇاللىـسىنىڭ     )(‹金史› ‹جىـن دۆلىتـى تـارىخى     ‹،  )(‹辽史› ‹ تـارىخى  لياۋ‹. قىلغان

ــۈزۈش، تهھرىرلىــك قىلىــش خىزمهتلىرىنىــڭ ھهممىــسىگه     ــارلىقالرنى ت ــارىخى قات ــوردا ت ئ
 ].17[»ئۇيغۇرالر قاتناشقان

ــاھ  ــۇل ش ــڭ     -زادەموڭغ ــۇل ھۆكۈمرانلىرىنى ــۇئهللىملهر، موڭغ ــان م ــى ئوقۇتق بهگزادىلىرىن
دۆلهتنى باشقۇرۇش، خهلقنى تهرتىپكه سېلىشىغا ياردەملهشكهن ئهمهلدارالر كېيىنچه يـۈەن           
دەۋرىــگه كهلگهنــدە ئــۆز رولىنــى ياخــشى جــارى قىلــدۇرغان، ئــۇالر ۋە ئۇالرنىــڭ پهرزەنتلىــرى   

ســهنئهت ســاھهلىرىدە نــام    -پهن، ئهدەبىيــات-ىلىــم ئارىــسىدىن سىياســىي، مهدەنىــيهت، ئ  
مۆتىـۋەرلهر ۋە بىلىملىكـلهر     «ھهقىـقهتهن ئۇيغـۇرالردىن     . چىقارغانالر ناھايىتى كۆپ بولغـان    

يــۈەن (ئــۇالر «: پۈتۈلگىنىــدەكدېــمهك، ئهينــى چاغــدىكى كىتابالرغــا ] 18[»بهك كــۆپ ئىــدى
ــ     ــلهر ك ــۇلمان مىللهت ــقا مۇس ــۇر ۋە باش ــۇل، ئۇيغ ــدىكى موڭغ ــدۇ دەۋرى ــل —ۆزدە تۇتۇلى  نهقى

، مهنپهئهتـــتىن بهھـــرىمهن ھۇزۇرلىنىـــشاتتىيۇيۇنـــۇپ، پـــاكىز بولـــۇپ، ) كهلتۈرگۈچىـــدىن
ــدى     ــوق ئىـ ــانلىرى يـ ــدار بولمىغـ ــدە ئهمهلـ ــاتتى، دۆلهت ئىچىـ ــۋالنى  » بولۇشـ ــگهن ئهھـ دېـ

 .ئۇيغۇرالرغىمۇ تهتبىقالشقا بولىدۇ

گىــشىپ، ئــۇالر بىــلهن موڭغۇلالرنىــڭ ئىچكىــرى ئــۆلكىلهرگه ھۆكۈمرانلىــق قىلىــشىغا ئه
 ئـۇ يهرلهرگه بېرىـپ، ئهمهل       زىيـالىيالرال -ئۆلىمـا بىرگه ئۇيغۇرالردىن بىر تۈركۈم ئهمهلدارالر،      

ئـۇرۇش  «تۇتۇپ، ئىلمىي ئىجادىيهت بىلهن شۇغۇللىنىپ قالماسـتىن، بهلكـى ئۇيغـۇرالردىن             
 شهنـشى نـسۇ،   قااليمىقانچىلىقى قاتارلىق سهۋەبلهر تۈپهيلىدىن زور بىر تۈركۈم كىشىلهر گه        

ــان  ــۈپ بارغـ ــارلىق يهرلهرگه كۆچـ ــاڭ. قاتـ ــاڭگاڭ، نهنيـ ــڭ، شـ ــڭ ۋۇمىـ ــارلىق يهرلهرنىـ  قاتـ
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ــلهن      ــك بىـ ــاكى ئېكىنچىلىـ ــان يـ ــانالر تۇرغـ ــكهرلىرى ۋە دېهقـ ــۇر ئهسـ ــسىدە ئۇيغـ ھهممىـ
شۇغۇلالنغان، ئۇيغۇرالرنىڭ كېۋەز، تاۋۇز، بېدە تېرىش، ئۈزۈم ئۆسـتۈرۈش ۋە ھـاراق ئېچىـتىش       

لىسى دەۋرىدە ئىچكـى ئـۆلكىلهرگه تارقالغـان ھهم بـۇ دەۋردە بىـرقهدەر              تهجرىبىسى يۈەن سۇال  
 .ئومۇمالشقان

  

 سىياسىي، مهدەنىيهت ۋە ھهربىي ئىشالر جهھهتته) 3

بۇ جهھهتته  . يېزىق جهھهتتىمۇ ياردىمى ئاز بولمىغان    -ئۇيغۇرالرنىڭ موڭغۇلالرغا مهدەنىيهت  
 تاتاتۇڭـانى الىمى، پېداگوگ ۋە يېزىقـشۇناس      سۆز بولغاندا ئهڭ دەسلهپته ئۇيغۇرالرنىڭ ئۇلۇغ ئ      

 .تىلغا ئېلىشقا توغرا كېلىدۇ

ــا ــو  塔塔統啊 تاتاتۇڭ ــۇپ قوچ ــدىن بول ــي  ]19[ ئۇيغۇرلىرى ــسى ئۇيغۇرالرنىــڭ قهدىمى ، دادى
ئهجــدادى توڭــا ئالىــپ ئهرنىــڭ نــامىنى يــادالپ تــۇرۇش ئۈچــۈن بالىــسىغا قاپالنغــا ئوخــشاش  

ئـــۇ يۈكـــسهك ]. 20[ن ئىـــسىمنى قويغـــاندېـــگه» توڭـــا«دېـــگهن » كۈچلـــۈك، بـــاتۇر ئـــادەم
قابىلىيهتلىك بولۇپ، چىڭگىزخان شهرقنى ئىستېال قىلىپ غهربـكه يـۈرۈش قىلىۋاتقـان ۋە         

شــۇ . موڭغۇلالرنىــڭ ھهر قايــسى قهبىلىلىرىنــى بىــرلىككه كهلتۈرۈۋاتقــان دەۋردە ياشــىغان 
بهزى موڭغـۇل   . چاغدا ئهمدىال باش كۆتۈرۈۋاتقان موڭغۇلالرنىڭ تېخى ئۆز يېزىقى يـوق ئىـدى           

قهبىلىلىرى ئۆزلىرىگه قوشـنا بولغـان غهربىـي رايونـدىكى ئۇيغـۇر زىيـالىيلىرىنى تهكلىـپ               
ــان  ــزمىتىگه قويغـ ــپ قهلهم خىـ ــا]. 21[قىلىـ ــان  تاتاتۇڭـ ــدىن چىققـ ــق ئىچىـ ــاددىي خهلـ  ئـ

كىشى ئىدى، ئۇ ئۇيغۇر تىلىنى پىششىق بىلگهنـدىن تاشـقىرى        ] 22[»ئهقىللىق، سۆزمهن «
شــۇڭا، نايمــان قهبىلىــسى ئــۇنى مــۇھىم خىــزمهتكه تهكلىــپ . ىلهتتــىموڭغــۇل تىلىنىمــۇ ب

 تاتاتۇڭـــاچىڭگىزخـــان ئهســـكهر تارتىـــپ نايمـــان قهبىلىـــسىنى بويـــسۇندۇرغاندا، . قىلغـــان
 .چىڭگىزخانغا تهۋە بولغان

 باشــــقۇرۇۋاتقان خهزىــــنه تامغىــــسىنىڭ نــــېمىگه    تاتاتۇڭــــاچىڭگىزخــــان دەســــلهپته،  
ــادە، ئىــشلىتىلىدىغانلىقىنى چۈشــهنمىگهن  ــۇنى ئىــزاھالپ  تاتاتۇڭ ــۇل ســهرپ قىلىــپ،  « ب پ

ئاشلىق سېتىۋېلىش، ئىختىساسلىق كىشىلهرنى ئىشقا قويـۇش يـولىنى تۇتقانـدا، ھهمـمه              
 ئىشهنچــسىگىمۇ باشــقىالرنىڭ ) بــۇ ئىــشهنچلىك بولىــدۇ  (ئىــشنى ئــاقتۇرغىلى بولىــدۇ،   

هن ۋە چىڭگىزخـــان بـــۇ ئىــشنى ئورۇنلـــۇق دەپ بىلـــگ ]. 23[دېــگهن » ئېرىــشكىلى بولىـــدۇ 
 يهنىـال   تاتاتۇڭـانى شۇنىڭدىن ئېتىبارەن، يارلىق چىقىرىشتا تامغـا ئىـشلىتىدىغان بولغـان،           

 ].24[تامغا تۇتقۇچى ئهمهلدارى قىلىپ بهلگىلىگهن

، ئۇيغۇر يېزىقىنـى پىشـشىق بىلهمـسىز، دەپ سـورىغاندا،           تاتاتۇڭادىنبىر كۈنى چىڭگىزخان    
چىڭگىزخـان ئـۇنى موڭغـۇل    . جـاۋاب بهرگهن  كهمتهرلىـك قىلىـپ تۇرمـايال، ئهيـنهن     تاتاتۇڭـا 
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بـۇ سـۆز، ئېيتماققـا ئاسـان بولغـان بىـلهن،            . تىلىنى ئۇيغۇر يېزىقى بىلهن يېزىشقا بۇيرۇغان     
 موڭغۇل يېزىقىنى ئىجـاد قىلىـشنى تهلهپ قىلغـانلىق ئىـدى، بـۇ              تاتاتۇڭادىنئهمهلىيهتته،  

ئـۇ  . ىپىنـى قوبـۇل قىلغـان      بـۇ ۋەز   تاتاتۇڭـا لـېكىن،   . ھهقىقهتهنمۇ ئاددىي ئىـش ئهمهس ئىـدى      
ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر يېزىقى ھهققىـدىكى چوڭقـۇر مهلۇمـاتى بىـلهن موڭغـۇل تىلـى ھهققىـدىكى             

پاراسىتى ۋە بېرىلىپ ئۆگىنىش روھىغا تايىنىپ، ئـاخىر ئۇيغـۇرچه          -مول بىلىمىگه، ئهقىل  
يۇقىرىــدىن تــۆۋەنگه . ھهرپ ئاساســىدىكى موڭغــۇل ئېلىپبهلىــك يېزىقىنــى ئىجــاد قىلغــان

ۇپ يېزىلىـدىغان، قــۇرلىرى سـولدىن ئوڭغــا قـاراپ باشـلىنىدىغان بــۇ يېزىـق موڭغــۇل      قوشـ 
يېزىـق  ... شـۇنىڭدىن باشـالپ موڭغـۇلالر     «. مىللىتى ئارىسىدا ناھايىتى تېزال ئومۇمالشـقان     

 ].25[»دېگهن قالپاقنى چۆرۈپ تاشلىغان› يېزىق يوق‹قوللىنىپ، 

 تاتاتۇڭاغــادىن كېــيىن، چىڭگىزخــان موڭغۇلالرنىــڭ ئــۆز مىللىــي يېزىقــى دۇنياغــا كهلگهنــ
 تاتاتۇڭـادىن تېخىمۇ ئىـشهنگهن ھهم ئاقـسۆڭهكلهر پهرزەنتلىـرىگه، جۈملىـدىن ئـۆز ئوغلىغـا              

ئـۇزاق ئـۆتمهيال    «ئـۇالر   . مهدەنىيهت بىلىملىرىنى ئۆگىنىش توغرىسىدا بـۇيرۇق چۈشـۈرگهن       
ى ئۈچـۈن تـۇنجى    موڭغـۇل مىللىتـ    تاتاتۇڭـا شۇنى ئېيتىشقا بولىدۇكى،    ]. 26[»ئۆگىنىۋالغان

 ].27[تۈركۈمدىكى زىيالىيالرنى يېتىشتۈرگهن

 ئىجاد قىلغان موڭغـۇل يېزىقـى موڭغۇلالرنىـڭ سىياسـىي، ئىقتىـسادىي ۋە ھهربىـي                تاتاتۇڭا
چىڭگىزخان شۇنىڭدىن ئېتىبـارەن،    . ئىشلىرى تهرەققىياتىنىڭ ئېهتىياجىغا ئۇيغۇنالشتى   
ــدى   ــدىغان بول ــا شــهكىلدە چىقىرى ــارلىقالرنى يازم ــايارلىقالرنىــڭ ھهممىــسىگه   «.ي  تاتاتۇڭ

ــاتتى  ــسىنى باسـ ــى     »]28[تامغىـ ــزىمالش، ئهنزىلهرنـ ــۇس تىـ ــدارلىرى نوپـ ــۇل ئهمهلـ ، موڭغـ
خـــاتىرىلهش، پهرمـــانالرنى يېـــزىش ئىـــشلىرىدا يېزىـــق قوللىنىـــدىغان بولـــدى؛ موڭغـــۇل 

ــدە   ــۇنلىرى ئىچىـ ــۈكچى«قوشـ ــدى  » پۈتـ ــپ قويۇلـ ــى كاتىـ ــدائىي  . يهنـ ــۇلالر ئىپتىـ موڭغـ
موڭغـۇل مىللىتىنىـڭ    .  بىـراقال مهدەنىيهتلىـك جهمئىـيهتكه قهدەم قويـدى         جهمئىيهتتىن

» موڭغۇلالرنىـڭ مهخپىـي تـارىخى     «تارىخى، ئهدەبىـي جهھهتتىكـى بۈيـۈك ئـۆلمهس ئهسـىرى            
 يىلـدىن كېـيىن، يازمـا شـهكىلدە مهيـدانغا           30 موڭغـۇل يېزىقىنـى ئىجـاد قىلىـپ          تاتاتۇڭا
 .كهلدى

 تهكلىپىگه بىنـائهن،    قۇبالينىڭۇاللىسىنىڭ خاقانى    يۈەن س  باسبا» خان ئۇستازى «كېيىن،  
ئىجاد قىلـدى، ئهممـا     ) دەپ ئاتىغان »  يېزىقى باسبا«كېيىنكىلهر  (موڭغۇل يېڭى يېزىقىنى    

يـۈەن سۇاللىـسى ئهمهلـدارلىرى ئارىـسىدا بىـر مهزگىـل ئىـشلىتىلىپال،              »  يېزىقى باسبا«بۇ  
ان موڭغۇل يېزىقـى كېيىنكىلهرنىـڭ    ئىجاد قىلغ تاتاتۇڭاتىنسىز يوقالدى، ۋەھالهنكى،    -ئۈن

شۇڭا، ئۇ موڭغۇلالر تهرىپىـدىن  . ئىسالھاتىنى بېشىدىن كهچۈرۈپ، تېخىمۇ مۇكهممهللهشتى  
 .تا ھازىرغىچه ئىشلىتىلىپ كېلىنمهكته

ــمهك،  ــادې ــپ بهرگهن    تاتاتۇڭ ــشالرنى قىلى ــۇغ ئى ــۆچمهس، ئۇل ــي ئ ــۈن ئهبهدى ــۇلالر ئۈچ .  موڭغ
هلتۈرۈش، دۆلهت قۇرۇش جهھهتته قانداق ئۇلـۇغ ئـادەم   چىڭگىزخان موڭغۇلالرنى بىرلىككه ك  
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 ئىگه يېزىققا — ئۇالر ئۈچۈن يېزىق يارىتىپ، بىر مىللهتنى مهدەنىيهتلىك تاتاتۇڭامۇبولسا،  
 ].29[مىللهتكه ئايالندۇرۇشتىكى تۆھپىسى بىلهن خۇددى شۇنداق ئۇلۇغ ئهربابتۇر

-ۋەزىـر ۇت ئۇيغۇرلىرىنىـڭ   ئىـدىق قوچـو نىـڭ بوۋىـسى ۋە دادىـسى    )  (廉希宪شىشيهنليهن 
ــڭ ــدىن ئىــــدى ۋۇزەرالىرىنىــ ــڭ دادىــــسى  .  ئهۋالدلىرىــ ــائۇنىــ  دەپ -بوالدقايــــا (بۇرۇلقايــ
 ئهگىشىپ، چىڭگىزخانغا   ئارتتېكىنگه بارچۇق)  بهرگهن ماتېرىيالالرمۇ بار   ترانستكرىپسىيه

) Okudei (تهيــزۇڭيــۈەن . بولغــانبهيــئهت قىلغــان ھهم چىڭگىزخاننىــڭ مۇھاپىزەتچىــسى 
 تۇغۇلغـان  شىـشيهن لـيهن   .  ئهمهلـدار بولغـان    جېندىڭدا) ھازىرقى بېيجىڭ  (يهنجىڭىدە  دەۋر

شۇنىڭ . يهنى پاك، دىيانهتلىك دېگهن ئۇنۋانى بار باشلىق ئىكهن)  (廉»ليهن«چاغدا دادىسى 
 .نى فامىله قىلىپ قويغان» ليهن«بىلهن ئوغلىغا ئۆز ئهمهل نامى 

 بىـلهن بىـرگه   قۇباليئۇ . ي سهھنىگه چىققان يېشىدىن باشالپال سىياسى19 شىشيهنليهن  
 خان جهنۇبىي سـۇڭ سۇاللىـسى بىـلهن ئۇرۇشـۇۋاتقاندا قـازا             موڭكى يىلى   -1259. ئىشلىگهن

 تـاالنتلىق ئـادەم ئىكهنلىكىنـى تونـۇپ     قۇبالينىـڭ بىرگه خىزمهت قىلىـپ يـۈرگهن    . تاپقان
لـيهن  . لهت قىلغـان   دەرھال ئـۇنى خاقـانلىق تهخـتىگه چىقىـشقا داال          شىشيهنيهتكهن ليهن   

 قـۇبالي  قاتارلىقالرنىڭ مهسلىههت بېرىشى ۋە زور كۈچ بىلهن قوللىشى ئارقىسىدا           شىشيهن
ئـۇزۇن ئـۆتمهي   . بۇ يۈەن سۇاللىـسىنىڭ قۇرۇلغـانلىقى ئىـدى      . خاقانلىق تهختىگه ئولتۇرغان  

ــيهن  ــشيهنل ــڭ شى ــاي، ليۇتهيپى ــدۇقاي، قۇرۇلق ــدار، قۇن ــوپىلىڭىنى  ئاران ــڭ ت  قاتارلىقالرنى
بۇ خىزمهتلىرى ئۈچۈن .  ئورنىنى مۇستهھكهملهشكه ياردەملهشكهن  قۇبالينىڭېسىقتۇرۇپ،  ب

 يىلـى ئـوردا مىـرزا       -1262. دىۋان ئوڭ قول ۋەزىرى، قوشۇمچه مهمۇرىي ئىشالر ۋەزىرى بولغـان         
 خان بىلهن پىكىر ئىختىالپى     قۇبالي يىلى   -1271. دىۋان مۇئهككىلى قىلىپ ئۆستۈرۈلگهن   

 خـان قايتـا   قـۇبالي  يىلى  -1274. ۈن ئۆزلۈكىدىن خىزمىتىدىن ئايرىلغان   تۇغۇلغانلىقى ئۈچ 
 -1275.  مـۇئهككىلى قىلىـپ تهيىـنلىگهن      مىرزا دىۋان  بېيجىڭ مهمۇرىي    شىشيهننىليهن  
 ئىگىلىـگهن چاغـدا يېڭـى رايـوننى تهرتىـپكه سـېلىش         جياڭنهننى قوشۇنلىرى   قۇبالييىلى  

 مــۇئهككهللىكىگه مىــرزا دىــۋانهمــۇرىي  مجيــاڭنهن شىــشيهننى يهنه لــيهن قــۇباليئۈچــۈن 
 يىلـى يـازدا     -1279 يىلى كېسهل بولۇپ قېلىـپ پـايتهختكه قايتقـان،           -1277. بهلگىلىگهن

ــرلىكىگه ئۆســتۈرۈلگهن   ــاش ۋەزى ــسىنىڭ ب ــۈەن سۇاللى ــهۋەبىدىن  . ي ــسهللىك س ــراق، كې بى
 . يىلى ئالهمدىن ئۆتكهن-1280خىزمهتنى داۋامالشتۇرالماي 

خىي تۆھپىسى ئالدى بىلهن موڭغۇل ئىمپېرىيىـسىنىڭ خاقـانلىق          تارى شىشيهننىڭليهن  
) 1259-1209( خــان مــوڭكې. ئــورنىنى كىمــگه ئىگىلىــتىش مهسىلىــسىدە ئىپادىلىنىــدۇ 

 قـۇبالي بىـلهن  ) 1266 —؟ ( بـۆكه   ئارىخ —ۋاپات بولغاندىن كېيىن ئۇنىڭ ئىككى ئىنىسى       
تـارتىش يـۈز    -جىـددىي تـاالش   ئارىسىدا خاقانلىق ئورنىغا ۋارىـسلىق قىلىـش مهسىلىـسىدە          

بۇ ئورۇنغا كىم ۋارىسلىق قىلىش، بۇ ئۇالرنىڭ شهخسى ئىـشى بولـۇپال قالماسـتىن،              . بهرگهن
 سىياســىي، ئىقتىـسادىي ۋە مهدەنىيىــتىگه، شــۇنداقال تارىخنىــڭ  ئىمپېرىيىنىــڭبهلكـى بــۇ  
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تهرەققىيــات يۈزلىنىــشىگه ھهل قىلغــۇچ تهســىر كۆرســىتىدىغان زور ھــالقىلىق مهســىله   
 بــۆكه چــارۋىچىلىق ئهنئهنىــسىدە چىــڭ تــۇرۇپ، يــايالق ئىقتىــسادىنى ئــارىخســهۋەب، . ىـدى ئ

 بولسا ئۇزۇن مۇددەت جۇڭگونىڭ ئوتتـۇرا  قۇبالي.  قۇرغانىدىئىمپېراتورلۇقنىئاساس قىلغان  
تۈزلهڭلىـــك رايونلىرىـــدا خىـــزمهت قىلغاچقـــا، بـــۇ رايونالرنىـــڭ ئىقتىـــساد، سىياســـهت ۋە  

لگهنلىكى ۋە ئۇنىڭ ئهھمىيىتىنى چۈشهنگهنلىكى ئۈچۈن زور كۈچ        مهدەنىيىتىنى ئوبدان بى  
 ئىلغـار،  قۇبالي بۆكه مۇتهئهسسىپ كۈچلهرگه ۋەكىللىك قىلسا،     ئارىخ. بىلهن راۋاجالندۇرغان 

مانا مۇشۇنداق ئهھـۋالالرنى ئالـدىن سـېزىپ،        . تهرەققىيپهرۋەر كۈچلهرگه ۋەكىللىك قىالتتى   
 شىــشيهنى كــۆزەتكهن ئۇيغــۇر سىياســىيونى لــيهن تــارىخىي تهرەققىياتىنىــڭ يۈزلىنىــشىن

 ۋارىسلىق ئورنىنى ئېتىـراپ قىلـدى ۋە قهتئىـي          قۇبالينىڭباشتىال ناھايىتى ئېنىق ھالدا     
ــۇ تهرەپــته  ــار چــارە  ] 30[ھالــدا ئ ــۇرۇپ ھهم تهخــتكه ئولتۇرۇشــنىڭ بىــر قات تهدبىرلىرىنــى -ت

ان يــۈەن سۇاللىــسى  بــاش بولــۇپ قۇرغــقــۇباليدېــمهك، . كۆرســىتىپ، ئهقىــل ئۆگهتكهنىــدى
يهنى ۋارىـسلىق ئىمپېـرىيه   )  (正统—  ئورتودوكسالنىڭ جۇڭگودىكى بىر ) 1279-1368(

 بىـــر كىـــشىلىك شىـــشيهننىڭدەپ ھهقىقىـــي يوســـۇندا ئېتىـــراپ قىلىنىـــشىدا، لـــيهن  
 .ھهسسىسى بار ئىدى، ئهلۋەتته

ئـۇ  . ئىـدى  ھهقىـقهت ئالدىـدا خاقـانالر ۋە پۇقراالرغـا ئوخـشاش مۇئامىلىلىـك               شىشيهنليهن  
 خـان بىلهنمـۇ بىرقـانچه       قۇباليھهتتا  . ھۆكۈمرانالرنىڭ خاتالىقىنىمۇ دادىل تهنقىد قىالتتى    

كېيىنكـى كـۈنلهردە لـيهن      . قېتىم پىكىردە بىـرلىككه كېلهلمىـسىمۇ قورقـۇپ قالمىغـان         
 ئورۇنلـۇق پىكىرلىـرى يـۈەن ئوردىـسىدا تهكـشۈرۈش تـۈزۈمى بولـۇپ               بىر قاتـار   شىشيهننىڭ

پ قېـتىم ئۆزىنىـڭ تـوغرا تهشهببۇسـلىرىنى ئوتتۇرىغـا قويغاچقـا، بـۇالر يـۈەن            ئـۇ كـۆ   . قالغان
ــۇھىم       ــتىكى م ــىتىنى تۈزۈش ــش سىياس ــق قىلى ــلىپىدە ھۆكۈمرانلى ــسىنىڭ دەس سۇاللى

 ].32[، ]31[تۆھپىسى بولۇپ قالغان

 تهر تـۆككهن،  خهينهنداۋغىچه تارتىپ ئىجوۋدىن ئۈچۈنيۈەن سۇاللىسى )  (阿里海呀ئېلقايا
 ].33[ىنى قۇرۇشتا تۆھپه قوشقانالرنىڭ بىرى بولۇپ ھېسابلىنىدۇيۈەن سۇاللىس

نىـڭ بىلىمىنىـڭ چوڭقۇرلـۇقى ۋە تهرجىـمه     )  (阿鲁浑萨里، 1244-1307(ئـارغۇن سـالى   
ساھهسىدىكى قابىلىيىتىنىڭ يۇقىرىلىقى يۈەن دەۋرىدىكى كۆپلىگهن كىـشىلهرنى قايىـل          

 .قىلغانىدى

ساياھهتكه بېرىپ تۇرۇپ   - سهيله ئىچكىرىگه ئارغۇن سالىنىڭ بوۋىسى ئاتا سالى شىنجاڭدىن     
 سالىنىڭ دادىـسى     ئارغۇن. ئۇ بۇددىزمغا ئائىت بىلىملهر بىلهن پىششىق تونۇشقان      . قالغان

قـۇت سـالى   .  مهرتىۋىسىگه ۋارىسلىق قىلغانئوقۇتۇشدادىسىنىڭ )  (乞台萨里قۇت سالى
بــــۇددا دىنــــى ئىـــــشلىرى   «يــــۈەن سۇاللىـــــسىنىڭ  ) 1275( يىلــــى  -12 جىيۈەننىــــڭ 

ــاھىنى   ــاش ك ــسىنىڭ ب ــۈن   )  (释教都总统»مهھكىمى ــپ، پۈت ــزمىتىگه تهيىنلىنى خى
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ئارغۇن سالى مانا مۇشۇنداق ئائىلىدە     ]. 34[مهملىكهتنىڭ بۇددا دىنى ئىشلىرىنى باشقۇرغان    
چــوڭ بولغاچقــا، كىچىكىــدىن باشــالپ ھهرخىــل بىلىمــلهر بىــلهن ) يىلــى-1244(تۇغۇلــۇپ 

ئـۇ  ]. 35[زۇ، تۈبـۈت تىللىرىنـى پۇختـا ئـۆگهنگهن        ئۇ ئۇيغۇر، موڭغۇل، خهن   . ئۇچرىشىپ تۇرغان 
) چىـــشىلىق-ئهركهك (مـــۇنكىر-ھـــۇنكىر، تارىخـــشۇناسلىق، )بـــۇددىزم(دەســـتۇرالر -نـــوم«

ــى ــېهىرگهرلىك ]36[ئىلمــ ــك، ســ ــامهۋە ] 37[، مۇنهججىملىــ ــلىق] (38[يهتتهنــ ، )شۇناســ
 ].39[»دورىگهرلىك ۋە كۈتۈنۈش ئىلمى قاتارلىقالرنى پىششىق ئىگىلىگهن

دەۋرىدە يۈەن سۇاللىسى مهدەنىيهت جهھهتته بىـر قاتـار مـۇھىم تهدبىرلهرنـى ئهمهلـگه              قۇبالي
مانـا  . تهسىس قىلىنـدى )  (国子学مهدرىسىدانىشمهنلهر يۇرتى قۇرۇلدى، خانلىق . ئاشۇردى

بۇالر ئاشۇ تهدبىرلهرنىڭ بىـر قىـسمى بولـۇپ، بۇالرنىـڭ تهشهببۇسچىـسى دەل ئـارغۇن سـالى                   
 .ئىدى

ەسلىپىدىكى، ئۇرۇشتا خىزمهت كۆرسهتكهنلهر ئهتىۋارلىنىپ، ئهمهلـگه  يۈەن سۇاللىسىنىڭ د  
 ئورنى ئانچه يۇقىرى بولمىغـان، جهنـۇبىي سـۇڭ يوقىتىلىـپ،            زىيالىالرنىڭ-ئۆلىماقويۇلۇپ،  

پۈتـۈن مهملىكهتنىـڭ بىـرلىككه كېلىـشىگه ئهگىـشىپ، ئىجتىمـائىي تۇرمـۇش تهدرىجىـي         
دۆلهت خىلمۇخىـل ئىقتىـدارغا ئىـگه،       . دىقانۇنىي تـۈزۈمنى ئاسـاس قىلغـان باسـقۇچقا كىـر          

 يىلى، ئارغۇن سالى ئوردا تۆرىسى ۋە سول قول         -1284. زىيالىيالرغا موھتاج بولۇپ قالغانىدى   
 بىــلهن تېخىمــۇ كــۆپ ئۇچرىــشىپ قــۇباليبــۇ .  مهنــسىپىگه تهيىنلهنگهنىــدىمۇراســىمبهگ

تهسىس )  (集贤院ى دانىشمهنلهر مهھكىمىسقۇباليغائۇ . تۇرۇشنىڭ ئوبدان پۇرسىتى ئىدى
قىلىپ، ھهر قايـسى جـايالردىكى زىيـالىيالرنى يىغىـپ تهربىـيىلهپ، خىـزمهتلهرگه قويـۇش                

 بـۇ تهكلىپنـى تهسـتىقلىغان، ئـارغۇن     قـۇبالي  ئايـدا    -9شـۇ يىلـى     . ھهققىدە تهكلىپ بېرىدۇ  
 دىۋانخانىـسىنىڭ  سهرمۇنىـشلهر  قوشۇمچه   ئهلچىبېگىسالى دانىشمهنلهر مهھكىمىسىنىڭ    

ــۆرىلىكىگه ــدۇ ت ــىرىگه    . تهيىنلىنى ــشمهنلهر قهس ــسى دانى ــشمهنلهر مهھكىمى ــيىن دانى كې
ئۇنىــڭ .  ئــورگىنى بولــۇپ قالىــدۇدائىملىــقئۆزگهرتىلىــپ، يــۈەن سۇاللىــسى مهركىزىنىــڭ 

 يىغىپ، ئوقۇش تـۈزۈملىرىنى تهڭـشهپ ۋە كېڭهيتىـپ پۈتـۈن            زىيالىالرنى-ئۆلىماۋەزىپىسى  
 .يدىغان قىلىشتىن ئىبارەت ئىدىمهملىكهتنىڭ مائارىپ تارماقلىرىنى باشقۇراال

خـانلىق مهدرىــسه تهســىس قىلىــش ھهققىــدىكى تهكلىــپ، ئــارغۇن ســالىنىڭ دانىــشمهنلهر  
ــدى     ــر تهكلىپــى ئى ــان يهنه بى ــا قويغ ــدىن كېــيىن ئوتتۇرىغ ــۇ  . مهھكىمىــسى قۇرۇلغان ــۇ ب ئ

تهكلىپنىڭ ئهھمىيىتىنى چۈشهندۈرۈپ، دۆلهتكه ئىقتىدارلىق كىـشىلهرنى يېتىـشتۈرۈپ         
-ئاقىلالرنى ئۇنىڭغا خىزمهتكه قويۇپ، ئالىم-ش ئۈچۈن خانلىق مهدرىسه قۇرۇپ، بىلگه چىقى

خـانلىق مهدرىـسه   . مۇپتىالرنى داۋاملىـق كۆپهيتىـشتىن ئىبـارەت ئىكهنلىكىنـى ئېيتقـان        
قۇرۇشــتىن مهقــسهت خىلمۇخىــل ئىقتىــدارغا ئىــگه ئىختىــساسلىقالرنى تېخىمــۇ كــۆپلهپ 

 .تهكلىپمۇ ئهمهلگه ئاشۇرۇلغانبۇ . يېتىشتۈرۈشتىن ئىبارەت ئىدى
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ــانلىق  ــوالتتى    مهدرىــسنىخ ــردەك ئهمهلــدار ب ــان تــالىپالر بى ــۈەن دەۋرىــدە   .  تاماملىغ بــۇ ي
يۈەن دەۋرىدە ئهمهلدار تالالشنىڭ . ئهمهلدارالرنى ئىشقا قويۇشنىڭ مۇھىم يولى بولۇپ قالغان    

ئهمهلـدار تالالشـنى   يهنه بىر يولى ئىمتىهان تۈزۈمى بولۇپ، بۇ ئىمتىهان ئـېلىش ئـارقىلىق            
 .مهقسهت قىالتتى

مۇســۇلمان خــانلىق  ) (蒙古国子学» مهدرىــسىموڭغــۇل خــانلىق   «مهدرىــسهخــانلىق 
ــسى ــاكى » مهدرى ــسىئۇيغــۇر خــانلىق «ي ــۈنگهن)  (回回国子学»مهدرى ــا بۆل بۇالرنىــڭ . غ

 .ۋەزىپىسى ھهرخىل تىللىق تهرجىمانالرنى يېتىشتۈرۈشتىن ئىبارەت ئىدى

ــشقا بولما  ــۇ گۇمانلىنى ــانلىق  قىلچىم ــدۇكى، خ ــسىي ــۈن ھهر   مهدرى ــسى ئۈچ ــۈەن سۇاللى  ي
مهمــۇرىي خــادىمالرنى يــۆتكهش ۋە يېتىــشتۈرۈش بىلهنــال قالماســتىن، -دەرىجىلىـك ھهربىــي 

 .بهلكى بىلىم تارقىتىش، مهدەنىيهت ئاالقىلىرىنى قويۇقالشتۇرۇش رولىنىمۇ ئوينىغان

ــڭ      ــالىيهتلىرى ئۇنى ــىدىكى پائ ــيهت ساھهس ــالىنىڭ مهدەنى ــارغۇن س ــادىي  ئ ــسىي ئىج شهخ
مۇۋەپپهقىيهتلىرىدىن كۆرە، سىياسىي ئورنى بىلهن مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، ئۇنىڭ كۆپلىگهن         

ئۇنىـڭ بـۇ تهدبىرلىـرى    . تهدبىرلهرنـى ئوتتۇرىغـا قويۇشـى بىـلهن ئۆلچىنىـدۇ       -پايدىلىق چارە 
 خهلقىنىــڭ مهدەنىــي ئاالقىــسىنى كــۈچهيتىش، دۆلىتىمىزنىــڭ  ھهر مىلــلهتدۆلىتىمىــز 

.  ئىــگه ئىــدى  ئهھمىــيهتكه تىنــى ئۈزلۈكــسىز تــۈردە راۋاجالندۇرۇشــتا ئىجــابىي      مهدەنىيى
 ئهسىردىكى مهدەنىيهت تارىخىـدا ئـارغۇن سـالىنىڭ ئـورنى دەل ئۇنىـڭ             XIIIدۆلىتىمىزنىڭ  

 ].40[ئاشۇ تۆھپىسى بىلهن ئۆلچىنىدۇ

ئۇيغۇرالرنىـڭ موڭغۇلالرغـا يېزىـق    ) Chosgyihodzer( ،) 搠思吉韩儿 (كىخـودزېر  چـوس 
 كىخدزېرنى چوس بهرگهنلىكى ھهققىدە گهپ بولغاندا ئاتاقلىق گرامماتىكا ئالىمى         يارىتىپ

 -1307يهنـى  ( ئهسـىرنىڭ دەسـلهپكى مهزگىللىرىـدە      XIV«. سۆزلهپ ئۆتۈشكه تېگىـشلىك   
دېـگهن  ) گرامماتىكـا › ‹心箍(› شىنجا ‹كىخودزېر چوسئۇيغۇرالردىن دۆلهت ئۇستازى    ) يىلى

ڭـدا موڭغـۇل تىلىنىـڭ گرامماتىكىـسى بايـان قىلىنغـان،          بىر كىتابنى يازغان بولـۇپ، ئۇنى     
بــۇ . موڭغــۇلچه ئىمــال قائىدىــسى ۋە تهلهپپــۇزنى تــوغرىالش قائىدىــسىگه ئاســاس ســېلىنغان 

 .ئىدى] 41[موڭغۇل يېزىقى تارىخىدىكى بىر بۆسۈش

نـى بىـرقهدەر    » كونـا موڭغـۇل يېزىقـى     « ئۇيغۇر يېزىقى ئاساسـىدا تـۈزۈلگهن        كىخودزېر چوس
دەپ » يېڭـى موڭغـۇل يېزىقـى    «ىق ئىسالھ قىلىپ چىققـان بولـۇپ، ئـۇ تارىختـا            سىستېمىل

 .ئۇ موڭغۇل تىلى ئهدەبىياتىنى قېلىپالشتۇرۇشتا ناھايىتى مۇھىم رول ئوينىغان. ئاتالغان

تىـك، سـولدىن   » يېڭى موڭغـۇل يېزىقـى   « ئىسالھ قىلىپ ئىشلهپ چىققان      كىخودزېر چوس
 ئـۈزۈك تـاۋۇش     24لۇپ، ئۇنىڭدا يهتته سوزۇق تـاۋۇش،        يېزىق بو  ھهرپلىكئوڭغا يېزىلىدىغان   

ئـــۇنى ئـــادەتته مهملىكىتىمىزدىكـــى موڭغۇلالرنىـــڭ ھهممىـــسى چۈشـــىنىدۇ . بـــار ئىـــدى
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ــىرتىدا  ( ــڭ س ــۇلالر بۇنى ــىنجاڭدىكى موڭغ ــسادىي،  )ش ــائىي، ئىقتى ــڭ ئىجتىم ، موڭغۇلالرنى
بولۇپمۇ . ينىغانمهدەنىيهت ئىشلىرىنىڭ تهرەققىياتىدا مۇھىم ئىلگىرى سۈرۈش رولىنى ئو       

 .بۇ خىل يېزىق بىلهن مول مهدەنىيهت مىراسلىرى دەۋرىمىزگه يېتىپ كهلگهن

ــۆز ]42[ موڭغــۇل، ئۇيغــۇر ۋە تۈبــۈت تىللىرىنــى پىشــشىق بىلهتتــى كىخــودزېر چــوس ، ئــۇ ئ
كىتابىدا موڭغۇل گرامماتىكىسىنى بىرقهدەر تهپـسىلىي بايـان قىلغـان، كېيىـنكىلهر ئـۆز              

ئهپسۇسكى، مهزكۇر كىتاب ئـېلىم دۇنياسـىغا مهلـۇم     . تىن پايدىالنغان ئهسهرلىرىدە بۇ كىتاب  
ــا،  ــۆتكهن  XVIIIئهمهس ئهممـــــــ ــدا ئـــــــ ــىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىـــــــ ــا ئهســـــــ . البۇجىنبـــــــ
ــداگىبا ــڭ )  (拉布金巴.丹金达格巴دەنجىنــــ ــىگه  «نىــــ ــۇل ئېلىپبهســــ موڭغــــ

موڭغـۇل  «نىـڭ  )  (毕力根达赖.格西بىلگىنـداال . گېـشى ۋە )  (蒙文启蒙诠释شـهرھى 
 ئهســـىرىدىكى كىخودزېرنىـــڭ چـــوسســـهرلىرىدە دېـــگهن ئه)  (蒙文启蒙»ئېلىپبهســـى
 .لىقىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ] 43[پايدىالنغانمهزمۇنالردىن 

نىـڭ يـۈەن سۇاللىـسىنىڭ دەسـلهپكى دەۋرلىرىـدە سـۇاللىنى قـۇرۇش،        )  (阿里海牙ئېلقايا
 — 1227 (ئېلقايـا . مۇستهھكهملهشته كۆرسهتكهن خىزمىتى ناھـايىتى مـۇھىم بولغانىـدى        

ئـوردا  ) 1262( يىلـى    -3 جوڭتۇڭنىـڭ .  مۇھاپىزەتچىسى بولغان  ۇبالينىڭقدەسلهپته  ) 1286
) 1264( بىرىنچى يىلـى  جژيۈەننىڭ.  بولغانجېسهكچىبېگى جۇجۇقسول  -مىرزا دىۋان ئوڭ  

 بىـرگه  بىـلهن  قاتـارلىقالر  ليۇجىـڭ  يىلى ئاشۇ، -5 بولغان، نايىبىمۇشاۋىر ئوردا مىرزا دىۋان   
 يىلــى بايــان -11.  شــهھىرىگه ھۇجــۇم قىلغــان)樊 ،襄 (فهن، شــياڭســۇڭ سۇاللىــسىنىڭ 

ــۇ )1275 — 1236( ــۇڭ    ) 1287 — 1234(، ئاشـ ــالپ، سـ ــۇننى باشـ ــرگه قوشـ ــلهن بىـ الر بىـ
ــان     ــك ھۇجــۇم قوزغىغ ــا كهڭ كۆلهملى ــسىگه قارىت ــدىن كېــيىن   . سۇاللى ــادىن ئۆتكهن دەري

 بۆلـۈپ    قاتارلىق جايالردا بىر مهزگىل تـۇرۇپ، قوشـۇنالرنى        خهن،  ئېشهن)  دەرياسى چاڭجياڭ(
، گۇاڭـشى،  جياڭـشى ، جۈنـشى ، جىڭـنهن كېيىن  -داۋاملىق جهنۇبقا ئىلگىرىلىگهن، ئىلگىرى   

 مۇشـاۋىر ئـوردا   خـۇ  جياڭ يىلى   -20. ئوبالستالرنى ئىگىلىگهن - ئايماق 15 قاتارلىق   خهينهن
دانىـشمهن تـۆرە دېـگهن ئۇنۋانغـا        ) 1265( يىلـى    -2 جژيۈەننىـڭ .  بولغـان  نايىبىمىرزا دىۋانى   

 قاتارلىق رايونالرنىڭ مهمۇرىي مىرزا دىـۋانى       شۈندىنهنجىڭ، خېنهن، دامىڭ،    . لغان بو سازاۋەر
 يىلـى ئوتتـۇرانچى     -1267.  يىلى ئهمهلىي پهۋقۇلئاددە ۋالىيغا ئۆزگهرتىلگهن     -1266. بولغان

 ۋەزىـرى   سـولقول  ئۆلكىسى مهمۇرىي مىرزا دىـۋان       خۇگۇاڭمۇشاۋىر دېگهن ئۇنۋانغا ئېرىشكهن،     
 بىـلهن بىـرگه جهنـۇبىي سـۇڭ سۇاللىـسىنى مهغلـۇپ قىلغـان ئـۈچ           يۇجىڭالرلئاشۇ،  . بولغان

كېيىـنچه، ئـۇ چـۇ كىنهزلىكىنىـڭ        ]. 44[چوڭ ھهربىي قومانداننىڭ بىرى دەپ تهرىپلهنگهن     
 ].45[نىڭ تۆرىسى دېگهن ئۇنۋانغا سازاۋەر بولغان)  (江陵جياڭلىڭكىنهزى، 
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ســىي، ھهربىــي ۋە ئىلمىــي   سىيا) جىگــى گــۇەن (كــۈنجهك ئــوغلى، ئېلقايانىــڭ كــۈنجهك
ئــــۇ دادىــــسىنىڭ . جهھهتــــلهردە ناھــــايىتى يــــۇقىرى ســــهۋىيىلىك ئهربــــابالردىن ئىــــدى

تهرجىمىهـــالىنى چۈشىنىـــشلىك ۋە بىـــرقهدەر تهپـــسىلىي يېزىـــپ چىقىـــپ، كېيىنكـــى  
كىشىلهرنىڭ يۈەن سۇاللىـسىنىڭ تـارىخىنى تهتقىـق قىلىـشى ئۈچـۈن ياخـشى ماتېرىيـال                

) (姚燧ياۋشـــۈي يـــۈەن دەۋرىـــدىكى مهشـــهۇر ئـــالىم ]. 46[مهنبهســـى بىـــلهن تهمىـــنلىگهن
 ئۆلكىــسى مهمــۇرىي مىــرزا دىــۋان ســول قــول بــاش ۋەزىــرى  خۇگــۇڭ«ماتېرىيالغــا ئاساســهن 

كېيىـنكىلهر يـۈەن دەۋرىـدىكى      . نى ئىشلهپ چىققـان   ) (湖广左承相神道碑» يادنامىسى
ــۇ     ــسا، بـ ــشلهتمهكچى بولـ ــپ ئىـ ــالالنمىالرنى ئېلىـ ــالىلهردىن تـ ــدىنماقـ ــلهيادنامىـ پ  چهتـ

 .ئۆتهلمىگهنىدى

- يىلىنىـڭ ئالـدى    -1298.  بىر قاتار سىياسىي مهمۇرىي خىزمهتلهرنـى ئىـشلىگهن        كۈنجهك
 غهربى ۋە خۇەينهننىڭ، ئورۇنباسارى ئۆلكه مهمۇرىي مىرزا دىۋان مۇئهككىلى    خۇگۇاڭكهينىدە  

 .شهرقىدىكى قوشۇنالرنى نازارەت قىلغۇچى قاتارلىق ۋەزىپىلهردە بولغان

يۈەن دەۋرىدىكى مهمۇرىي مىرزا دىـۋان  )  (吴延燮«ۋۇيهنشى ەۋرىدە ئۆتكهن چىڭ سۇاللىسى د
 كۈنجهكنىـڭ دە )  (元行省承相平章政事年表»جهۋىلـى بـاش ۋەزىـرى، مـۇئهككهللىرى    

ــدى  ــداق ئى ــاملىرى مۇن ــدىن -1306. ئهمهل ن ــچه -1315 يىلى ــۇاڭ يىلىغى ــسى خۇگ  ئۆلكى
 جياڭــشىلىغىــچه  يى-1324 يىلىــدىن -1315. مهمــۇرىي مىــرزا دىــۋان مــۇئهككىلى بولغــان

 .ئۆلكىسى مهمۇرىي مىرزا دىۋان مۇئهككىلى بولغان

ــۈەن سۇاللىــسىنىڭ  ــشاھىنىڭ تهيي ــڭ پادى ــدىڭ دى  جياڭــشى بىرىنچــى يىلــى قىــشتا  تهي
 ئۆلكىـسىگه ئۆزگهرتىلگهنـدە، يهنه ئاۋۋالقىـدەكال بـۇ ئۆلكىنىـڭ مهمـۇرىي            جياڭجېئۆلكىسى  

ه خېـنهن ئۆلكىـسى مهمـۇرىي مىـرزا          يهن كـۈنجهڭ كېـيىن   . مىرزا دىۋان مـۇئهككىلى بولغـان     
ــان  ــۇئهككىلى بولغ ــۋان م ــنهزى،    . دى ــڭ كى ــۇ كىنهزلىكىنى ــيىن، چ ــدىن كې ــۈپ كهتكهن ئۆل

 ].47[ساداقهتمهن تۆرە دېگهن ئۇنۋانغا سازاۋەر بولغان

ــمهك،  ــۈەن سۇاللىــسى    كۈنجهكنىــڭدې ــى ئىشلىــشى، ي ــۇزۇن يىلــالر مهمــۇرىي خىزمهتلهرن  ئ
 .ىمى بولغانىدىجهمئىيىتىنىڭ تىنچ بولۇشىغا يارد

 ئۇيغۇر خانلىقىدا ئىچكى جهھهتته مۇختـارىيهت    قوچو يۈەن سۇاللىسى دەۋرىدە     تېگىنقوچقار  
يۈرگۈزۈلگهن بولـسىمۇ، ئهممـا ئـۇ بـۇ سـۇالله بىـلهن چاغاتـاي ئۇلۇسـى ئارىـسىدا سىقىلىـشقا                     

 .ئۇچراپ تۇردى

دۈرۈپ، ھهر مىلـلهت     يۈەن سۇاللىسىنى قۇرۇپ، بىر قاتار ئىلغار كۆز قاراشـالرنى سـىڭ           قۇبالي
ــپ،     ــال ئۆگىنىـ ــى پائـ ــار مهدەنىيىتىنـ ــڭ ئىلغـ ــپ، ئۇالرنىـ ــا تارتىـ ــالىيلىرىنى يېنىغـ زىيـ
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دېهقـــانچىلىقنى تىرىـــشىپ راۋاجالنـــدۇرغان، كېـــيىن ناھـــايىتى زور نهتىجىلهرنـــى قولغـــا 
 .كهلتۈردى

 ئىلغار تهدبىرلىرى خهلقنىـڭ ھىمايىـسىگه ئېرىـشكهن بولـسىمۇ، ئـاز سـاندىكى               قۇبالينىڭ
دە ) ھـازىرقى دۆربىلجىـن    (ئېمىـل . غۇل ئاقسۆڭهكلىرىنىڭ قارشىلىقىغا ئۇچرىغانىدى   موڭ

 غهربىــي قايــدۇ يىلــى -1269.  ئاشــۇ مۇتهئهســسىپلهرنىڭ كاتتىۋېــشى ئىــدى قايــدۇتۇرغــان 
 بىــلهن چــارۋىچىلىقئهلنــى «شــىمال موڭغــۇل خــان جهمهتلىــرى قــۇرۇلتىيىنى چاقىرىــپ 

 قارشــى قۇباليغــا چاغاتــاي خــانى قىلىــپ ۇۋانــىدسىياســىتىنى يۈرگــۈزۈپ، » ئىــدارە قىلىــش
 .بۆلگۈنچىلىك يولىنى تۇتتى

ــۇر خانلىقىنىــڭ  قوچــوئهينــى ۋاقىتتىكــى   ــارتېگىن ئىــدىقۇتى ئۇيغ  قۇبالينىــڭ] 48[قوچق
الرنىڭ بۆلگۈنچىلىـك، ئاسـىيلىق   ) توۋا (دۇۋا ۋە   قايدۇئىسالھاتىنى قهتئىي ھىمايه قىلىپ،     

 .قىلمىشلىرىغا قارشى تۇردى

ــى  ي-1275 ــالپ،   120 دۇۋاىل ــۇننى باش ــشىلىك قوش ــڭ كى ــو مى ــڭ  قوچ ــۇر خانلىقىنى  ئۇيغ
نـى مۇھاسـىرىگه    )  كونا شهھىرى  قوچوھازىرقى تۇرپان ناھىيىسى    ( شهھىرى   قوچوپايتهختى  

ــدى ــار . ئال ــېگىنقوچق ــدى    ت ــك قىل ــشىغا يېتهكچىلى ــهھهرنى قوغدى ــڭ ش  دۇۋا.  پۇقراالرنى
خــان ھهزرىتىنىــڭ ۋەســىيىتىگه  «تــېگىن دەپ جــار ســالغاندا قوچقــار» تهســلىم بولــۇڭالر«

، ياخــشى ئــاقىۋەت دۈشمهنلهشــسهڭخىالپلىــق قىلىــپ ئاســىيلىق قىلــدىڭ، دۆلهت بىــلهن 
ــز         ــز تى ــاڭا ھهرگى ــدايمهن، س ــهھهرنى قوغ ــۇ ش ــدىكهنمهن، ب ــاتال بولى ــسهن، مهن ھاي كۆرمهي

ن  ئهســكهرلىرىگه شــهھهرگه بولغــا دۇۋاغهزەپــكه كهلــگهن . دەپ جــاۋاب بېرىــدۇ» پــۈكمهيمهن
كۈنــدۈز بوشاشتۇرماســلىق توغرىــسىدا بــۇيرۇق چۈشــۈرىدۇ ھهمــدە ئــۆزى  -ھۇجــۇمنى كــېچه

 يېغىۋاتقــان ئوقياالرغــا پىــسهنت قىلمــاي، قوچقــار تــېگىن. ھۇجۇمغــا قومانــدانلىق قىلىــدۇ
قېـرىالر بىـردەك جهڭـگه      -ئايـال، يـاش   -شـهھهردىكى ئهر  . جاسارەت بىلهن دۈشـمهننى قىرىـدۇ     

 بىــر پــارچه دۇۋابىــر كــۈنى، . ىن كــۆپرەك ۋاقىــت قوغدايــدۇئاتلىنىــپ شــهھهرنى ئــالته ئايــد
ئاتا، بوۋاڭالر بىزنىڭ موڭغـۇل     «مهكتۇپتا  . مهكتۇپنى ئوقيا ئارقىلىق شهھهر ئىچىگه ئاتىدۇ     

 ئالمــاقچىمهن، خــانقىزىڭالرنىخــانقىزىمىز بىــلهن تــوي قىلغــان، مهنمــۇ ســىلهرنىڭ ئۇيغــۇر 
، ئۇنداق قىلمايـدىغان بولـساڭالر      ندۈرىمهنچېكى بهرسهڭالر، ئهسكهرلىرىمنى    خانقىزىڭالرنى
بۇنىڭـدىن  . دېيىلگهنىـدى »  بېسىپ كىرىپ، ھهممىڭالرنى قىرىپ تاشاليمهن  شهھىرىڭالرغا

 بىزگه قىلىۋاتقان ھۇجـۇمىنى توختاتمىغـان،       دۇۋا «تېگىنگهخهۋەردار بولغان پۇقراالر قوچقار     
ىـز سـىز بىـلهن ئۆلۈشـكه     ئۇنىڭ ئۈستىگه ئاشـلىقىمىز بهكـال ئۆكـسۈپ قالغـان بولـسىمۇ، ب           

 كـۆزىگه يـاش     تـېگىن قوچقـار   . دېيىـشىدۇ »  ھهرگىز بهرمهيمىز  دۇۋاغا خانقىزىمىزنىرازىكى،  
دەيدۇ ۋە ئهسـكهرلهرگه    » قىزىمنى دەپ پۇقراالرنى زىيانغا ئۇچراتسام بولمايدۇ     «ئېلىپ تۇرۇپ،   

ــا    ــدۇ ھهم بىــر پ ــۇيرۇق بېرى رچه قىزىنــى شــهھهر ســىرتىغا چۈشــۈرۈپ قويــۇش توغرىــسىدا ب
 ئهۋەتىـپ، ئۇنىڭــدىن ۋەدىــسىگه ئهمهل قىلىــشنى تهلهپ  دۇۋاغــامهكتـۇپنى ئوقيــا ئــارقىلىق  
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قوچقـار  .  ئالغاندىن كېيىن، ئهسكهرلىرىنى چېكىنـدۈرۈپ كېتىـدۇ       خانقىزىنى دۇۋا. قىلىدۇ
.  پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ، كۆپچىلىكنى باشالپ، ئىچكىرىگه يۆتكىلىـشكه باشـاليدۇ         تېگىن

ــاقۇبالي ئۇنىـــڭ دۇۋا ــاقچى بولغـــانلىقىنى بىلىـــپ قېلىـــپ، كهينىـــدىن قـــوغالپ  غـ  تايانمـ
 . قۇمۇلدىكى جهڭدە قهھرىمانالرچه قۇربان بولىدۇقوچقار تېگىن. يېتىشىۋالىدۇ

قالغــان .  قوشـۇنى تهرىپىــدىن مهغلـۇپ بولىــدۇ  قــۇبالي دۇۋا ۋە قايــدۇئارىـدىن ئــۇزۇن ئـۆتمهي،   
 .ۇتوپىالڭچىالر يۈەن سۇاللىسى خانىغا تهسلىم بولىد

.  ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى قوغـداش يولىـدا ئۆمـۈر بـويى كـۈرەش قىلـدى              قوچقار تېگىن دېمهك،  
 »دۆلهت ئۈچۈن قۇربان بولۇش روھى مهڭگۈ ئۆچمهيدۇ«ئۇنىڭ 

  

چاغــان تۆمــۈر ئۇيغــۇرالر يــۈەن سۇاللىــسىنى قــۇرۇش ۋە مۇستهھكهملهشــته، يــۈەن دەۋرىنىــڭ  
بـۇ  .  بهلكى ئاخىرىغىچه ئىشلهپ كهلـدى     دەسلهپكى دەۋرلىرىدىال كۈچ چىقىرىپ قالماستىن،    

) 1362 —؟ (جهھهتــته يــۈەن دەۋرىنىــڭ ئاخىرىــدا ئــۆتكهن ئۇيغــۇر گېنېرالــى چاغــان تۆمــۈر  
)temur - Cagan ( چاغــان تۆمــۈر يــۈەن «. نــى ئاالھىــدە تىلغــا ئېلىــپ ئۆتۈشــكه ئهرزىيــدۇ

، ]49[»ئىـدى  بولـۇپ، ئۇيغـۇر     دۈەنسۇاللىسى دەۋرىنىڭ ئاخىرىدىكى گېنېرال، ئىـسمى يـۈەن         
 ].50[» ئىدىبهشبالىقلىقبوۋىسى ئۇيغۇر بولۇپ، «ئۇنىڭ 

ــسى   ــۈەن سۇاللىـ ــدىنيـ ــتى  قۇباليـ ــسايىن زەئىپلهشـ ــيىن كۈنـ ــالىلىرى  .  كېـ ــڭ بـ خاننىـ
 -1307. پــاتال سىياســىي ئــۆزگىرىش قوزغــاپ تــۇردى-پادىــشاھلىقنى تالىــشىش يولىــدا پــات

ۆكـــۈمرانالر ســـىنىپى ، ھيهڭگۈشـــلهندى يىلىغىـــچه ســـهككىز پادىـــشاھ -1333يىلىـــدىن 
خـوجىالر،  -شۇنىڭ بىـلهن بىلـله بهگ   . ئىچىدىكى زىددىيهت ئىنتايىن ئۆتكۈرلىشىپ كهتتى    

، سىياسىي جهھهتـته چىرىكلىشىـشى      زومبۇلۇقلىرى-زورلۇقئهمهلدارالر، مۇشتۇمزورالرنىڭ   
قهھهتچىلىـك ئـاپهتلىرى بهك ئېغىرلىـشىپ       -نهتىجىسىدە كېلىپ چىققان قۇرغـاقچىلىق    

بۇنىڭ بىلهن دۆلهتنىڭ ھهرقايسى  .  ئىنتايىن قىيىن ئهھۋالغا چۈشۈپ قالدى     خهلق. كهتتى
بۇالرنى ئۆز ۋاقتىدا توسمىسا دۆلهتنىڭ     . ئارقىدىن قااليمىقانچىلىق چىقتى  -جايلىرىدا ئارقا 

 .تهقدىرى خهۋپكه دۇچار بوالتتى

 ڭگوزىـشى ،  )يىلـالر -1360—؟ (شۇخهي، شۇ   )1363—؟ (ليۇفۇتۇڭ يىلىدىن باشالپ،    -1351
، جاڭ  )1363-1320 (يۈلياڭچىن  . كېيىن بولۇپ قوزغىالڭ كۆتۈردى   -ئىلگىرى) 1355—؟(

، خـۇەيخې ،  خۇاڭخې. قاتارلىقالر ئۇالرغا ئهگىشىپ قوزغىالڭ كۆتۈردى    ) 1367-1321 (شىچىڭ
 . دەريا ۋادىلىرىدىن ئىبارەت كهڭ رايونالر پۈتۈنلهي ئۇرۇش رايونلىرىغا ئايالندىچاڭجياڭ

 بىلهن بىرلىكته ناھايىتى كۆپ قوشۇنغا يېتهكچىلىك سىچى لىن تۆمۈر  يىلى چاغا -1352
 رونىـڭ يـۈەن ئوردىـسى ئـۇنى       . نـى تىنچىتتـى   )  تهۋە يهر  خېبىيغـا ھـازىرقى    (لوشـهن قىلىپ،  
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)  (沉丘چېنچيـۇ بهلگىلهپ، ئون مىڭ ئهسكهر بىلهن ] 51[دادۇغاچلىقىغامهھكىمىسىنىڭ 
 دەرياسىنىڭ شـىمالىغا يـۆتكهپ،      خۇاڭخېنى   يىلى ئهسكهرلهر  -1355. دا تۇرۇشقا بهلگىلىدى  

قااليمىقانچىلىقنى تىنچىتتى ۋە جىنايى ئىشالر دىۋانى ئوتتۇرانچى ۋەزىرلىـك ۋەزىپىـسىنى           
ــدى ــاش   -1356. ئۈســتىگه ئال ــۋانى ب .  ئۆســتۈرۈلدىمىرزىلىقىغــا يىلــى ھهربىــي ئىــشالر دى

 لىغا بېرىپ   ) نشىسه سهنمىنھازىرقى خېنهن ئۆلكىسىنىڭ     (سهنجۇئهسكهرلهرنى باشالپ،   
 ئۆلكىــسى مهمـۇرىي مىــرزا دىــۋان  شهنــشى.  دې قاتارلىقالرغــا قاقـشاتقۇچ زەربه بهردى سـۈي ۋۇ، 

ۋەزىــــرى، كېيىــــنچه مهمــــۇرىي مىــــرزا دىــــۋان مــــۇئهككىلى بولــــۇپ، بــــۇ تهرەپلهردىكــــى  
ئـۇ يهنه خېـنهن ئۆلكىـسى     . قااليمىقانچىلىقالرنى ئوڭـشاشتا ناھـايىتى كـۆپ كـۈچ چىقـاردى          

 زورغـــالىقرزا دىـــۋان مـــۇئهككىلى، قوشـــۇمچه خېـــنهن ئۆلكىـــسى مهمـــۇرىي مهمـــۇرىي مىـــ
؛ شــهندۇڭ ئۆلكىــسى مهمــۇرىي دىــۋان مــۇئهككىلى، خېــنهن، شــهندۇڭ  نــايىبىمهھكىمىــسى 

 . قاتارلىق ۋەزىپىلهرنى بېجىرگهننايىبى مهھكىمه زورغالىقمهمۇرىي 

انىـدىكى ئهمهلىـي    چاغان تۆمۈرنىـڭ قىزىـل يـاغلىقالر قوشـۇنىنى باسـتۇرۇش جهري           «دېمهك،  
 .»كۈچى ئهڭ كۈچلۈك بولغان يۈەن سۇاللىسى قوشۇنلىرىنىڭ گېنېرالى ئىدى

كۆك تۆمۈر ئۇنىڭ خىزمىتىگه ۋارىسلىق قىلىـپ، داۋاملىـق قىزىـل يـاغلىقالر قوشـۇنىنى               
 ].52[باستۇردى

  

 دەۋرىــدىكى ئۇيغــۇر قۇباليخــان —يــۈەن سۇاللىــسىنىڭ دەســلىپى ) ؟(黑迷矢ئهلئېــتمىش
 .دانى ۋە دېڭىز قاتناش مۇتهخهسسىسى بولۇپ، كۆپ خىزمهتلهرنى ئىشلىگهنھهربىي قومان

ــتمىش ــان     ئهلئې ــهپهر قىلغ ــا س ــراق ئوكيانغ ــتىم يى ــۇنجى قې ــدا ت ــز تارىخى  مهملىكىتىمى
 ئهڭ  —كېيىن تۆت قېـتىم يىـراق ئوكيانغـا سـهپهر قىلىـپ             -ئۇ ئىلگىرى . دېڭىزچى ئىدى 

ــپ   ــراق ســىرالنكىغىچه بېرى ــى-1284(يى ــڭ  مهملىك)  يىل ــلهن چهت ئهللهرنى ــز بى ىتىمى
ئۇ، . دوستلۇق ئاالقىسىنى ئورنىتىشتا ۋە دېڭىز قاتناش تارىخىدا شانلىق سهھىپه قالدۇردى         

 دېڭىـــز قاتنـــاش ئىـــشلىرىدىكى تۆھپىـــسىنى ئهلئېتمىـــشنىڭ قۇباليخـــانئـــۆز ۋاقتىـــدا 
ى  ئۆلكىـس خـۇەي -جيـاڭ خاتىرىلهش ئۈچۈن، ئۇنىڭغا خهزىـنه بېگـى دېـگهن ئۇنـۋاننى بهرگهن،      

 يـــامۇلى تۆرىـــسى خىـــزمىتىگه خىڭچـــۇەنمهمـــۇرىي مىـــرزا دىـــۋان ســـول قـــول ۋەزىـــرى ۋە 
 .تهيىنلهنگهن

ــى -1292 ــان يىل ــدا   قۇباليخ ــا چاقىرتقان ــۇنى يهنه ئوردىغ ــتمىش ئ ــارلىق  ئهلئې ــدىكى ب  ئۆزى
 گاۋشـىڭالر ، شىبىئۇزاق ئۆتمهي . قىممهت باھالىق بۇيۇمالرنى پادىشاھقا سوۋغا قىلىۋەتكهن  

 ۋېيتنامنىـــڭيـــۈەن قوشـــۇنلىرى .  تهيىـــنلهنگهنمـــۇئهككهللىكىگه دىـــۋان بىـــلهن بىلـــله
 ياندىـشىپ، دېڭىـز     تۇخـۇەنگه  ئهلئېـتمىش  شهھىرىگه يۈرۈش قىلغاندا،     جهنچىڭ جهنۇبىدكى
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ــان  ــدانلىق قىلغ ــى -1292. ئارمىيىــسىگه قومان ــۇبالي يىل ــز  20 ق  مىــڭ كىــشىلىك دېڭى
) ھـازىرقى ھىنـدونېزىيه  (اۋا ئـارىلى  ئارمىيىسى ۋە مىڭغا يېقىن ئۇرۇش كېمىسى ئهۋەتىپ ي  

 چۇنجـۇ گه يۈرۈش قىلىـشنى قـارار قىلـدى، بـۇ يهر يـۈەن قوشـۇنلىرىنىڭ قـوزغىلىش ئـورنى             
قايتا ئويلىنىشالردىن كېيىن   - قايتا قۇبالي.  دېڭىز مىلى يىراقلىقتا ئىدى    2000پورتىدىن  

، يهنـى   ]53[» تاپـشۇردى  ئهلئېتمىـشقا دېڭىز ئىـشلىرىنى    «بۇ قېتىمقى ھهربىي يۈرۈشتىكى     
ئىككـى قېتىملىـق   .  دېڭىز ئارمىيىـسى كـېمه ئهتـرىتىگه مهسـئۇل قىلـدى       ئهلئېتمىشنى

بىـراق،  .  قىلىپ، بهزىدە مهغلۇپ بولغانىـدى     غهلىبهدېڭىز ئۇرۇشىدا يۈەن قوشۇنلىرى بهزىدە      
 .كېلهلىگهنىدىئېسهن قايتىپ -مهغلۇپ بولغان ئهھۋالدىمۇ پۈتۈن قوشۇن ئامان

ەك بىــر تــاالي خىزمهتلىــرى ئۈچــۈن دانىــش بهگ، دىــۋان ۋازارەت       يۇقىرىقىــدئهلئېــتمىش
مــۇئهككىلى قاتــارلىق ئۇنۋانغــا مۇيهســسهر بولغــان، دانىــشمهنلهر قهســىرى بېگــى قاتــارلىق  

ئۇنىڭ يىـراق  «خانى ) ئايۇربارۋادا (رېنزۇڭيۈەن سۇاللىسىنىڭ   ]. 54[ۋەزىپىلهرنى بېجىرگهن 
زەت چهككهنلىكىنى نهزەرگه ئېلىپ، ئۇنىڭغـا      جايالرغا كۆپ قېتىم ئهلچىلىككه بېرىپ رىيا     

 ئهينــى چاغــدا ئهلئېتمىــشنىڭبــۇ . » دېــگهن ئۇنــۋاننى بهرگهنكېــنهزى كېنهزلىكىنىــڭۋۇ 
 ].55[يۇقىرى ئابرۇي ۋە ئورۇنغا ئىگه ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ

 گهرچه يـــۈەن سۇاللىـــسى ھۆكۈمرانلىرىنىـــڭ كېڭهيمىچىلىـــك ئىـــشلىرىغا ئهلئېـــتمىش
 بولـسىمۇ، لـېكىن بـۇالر ئۇنىـڭ ھاياتىـدىكى تىلغـا ئېلىـشقا ئهرزىمهيـدىغان بىـر                  قاتناشقان

ئـۇ تـۆت قېـتىم    . تهرىپى بولۇپ، ئۇنىڭ تۆھپىسى ھامـان كـۆزگه كۆرۈنهرلىـك ئورۇنـدا تۇرىـدۇ          
كېمه ئهترىتىنى باشالپ، چهت ئهلگه تىنچلىق ئهلچىـسى بولـۇپ چىقىـپ، يـۈەن سۇاللىـسى                

جۇڭگـو بىـلهن   . ان ئهللىرى ئارىسىدا مۇناسىۋەت ئورنـاتتى بىلهن تىنچ ئوكيان، ھىندى ئوكي 
-چهت ئهللهر ئوتتۇرىسىدىكى سودا، مال ئالماشتۇرۇش ۋە ھۆكـۈمهت خادىملىرىنىـڭ بېـرىش            

دەۋرىدىكى كۆلىمى  ) 1644—1368(مىڭ سۇاللىسى   . كېلىش ئاالقىسىنى ئىلگىرى سۈردى   
هترىتىنىـــڭ دېڭىـــز  كـــېمه ئجىڭخـــېتېخىمـــۇ زور، مۇساپىـــسى تېخىمـــۇ يىـــراق بولغـــان 

 . ئۈچۈن قىممهتلىك تهجرىبىلهرنى توپالپ بهرگهنپائالىيىتى

جۈملىـدىن جۇڭخـۇا مىللهتلىـرى      ]. 56[ ئۇيغۇرالر تارىخىدىكى تۇنجى دېڭىزچـى     ئهلئېتمىش
 ].57[بۈيۈك ئائىلىسىدىكى مهشهۇر تارىخىي ئهرباب

  

 ئىقتىساد، يېزا ئىگىلىك، مالىيه قاتارلىق جهھهتلهردە) 4

XII دا )  شـىمالىي رايـونلىرى    جۇڭگونىـڭ ( رايـونى    خـۇابېي سىرنىڭ دەسلهپكى دەۋرلىرىدە     ئه
يــۈەن دەۋرىــدە كېـۋەز ئوتتــۇرا تۈزلهڭلىــك رايونىغــا  . تـېخىچه كېــۋەز تېرىلىــپ باقمىغانىـدى  
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، گهنــسۇ رايونلىرىنىــڭ شــىمالىي تهرىــپىگه تارقالغــان شهنــشىئــۇ ئهڭ بــۇرۇن . ئومۇمالشــقان
 ].58[نىڭ تۆھپىسى بار ئىدىبولۇپ، بۇنىڭدا ئۇيغۇرالر

نىــڭ ئېيتىــشىچه، ئــۈزۈم )  (叶子奇 زىچــىيــېمىــڭ سۇاللىــسىنىڭ دەســلىپىدە ئــۆتكهن 
ئۆسـتۈرۈپ،  ) تېلـى (ئـۈزۈم   ... ھارىقى ۋە ئاق ھـاراق يـۈەن دەۋرىـدىن باشـالپ ئىـشلهنگهنىكهن            

ئۈزۈم ھارىقى ياساش ئهسلى ئۇيغۇر قاتارلىق غهربىي شىمالدىكى ھهر قايسى مىللهتلهرنىـڭ            
تېخنىكىـسى بولـۇپ، ئـۈزۈم ۋە ئـۈزۈم ھــارىقى ئوتتـۇرا تـۈزلهڭلىكته بـۇرۇنال بولـسىمۇ، ئهممــا         

 ئىبــارەت ئىككــى تهييۈەنــدىنچاغاتــاي سىستېمىــسىدىكى خــانالر غهربىــي شــىمال بىــلهن  
 ئــۈزۈم شهنــشىگهرايــوننى كــونترول قىلىــپ تۇرغــانلىقى ئۈچــۈن ئــۇالر غهربىــي شــىمالدىن   

كهن، ھــاراق ئىــشلهش تېخنىكىــسى تارقالغــان، شــۇنداقال تــاللىرىنى يــۆتكهپ كېلىــپ تىكــ
 يــاڭالر، پىــڭ تهييــۈەنبېكىــتىلگهن، » ئــۈزۈمچى ئــائىلىلهر«ھهربىــي خىــزمهت ئۆتهيــدىغان 

 .كىشمىش ئۈزۈم، ئۈزۈم ھارىقى ۋە ئاق ھاراقنىڭ مهشهۇر ماكانىغا ئايالنغان

غـا ئومۇمالشـتۇرغان بولـۇپ،      سۇاللىسى دەۋرىدە ئۇيغۇرالر تاۋۇز تېرىشنى ھهرقايسى جايالر       لياۋ
 غهربىــي رايــوننى قــۇبالي« ئېيتىــشىچه، زىچىنىــڭ يــې. باشــقا رايــونالردا بــۇرۇن يــوق ئىــدى

ــودا    ــيىن جۇڭگ ــسۇندۇرغاندىن كې ــشقابوي ــلىغانتېرىلى ــسى   » باش ــۈەن سۇاللى ــۇمهن ي ، ئوم
قۇرۇلغانــدىن كېــيىن تــاۋۇز تهدرىجىــي ھالــدا ئوتتــۇرا تۈزلهڭلىــك ۋە جهنــۇب تهرەپــلهردە         

 ].59[ باشلىغانىلىشقاتېر

 ئىـــدىقۇتى خانىغـــا پاراكهنـــدىچىلىك ســـالغاندىن كېـــيىن ئۇيغـــۇر قوچـــو قاتـــارلىقالر دۇۋا
يهنه زور بىــر تۈركــۈم ئۇيغــۇر   . دا ئولتۇراقالشــقان)  (永昌يۇڭچــاڭئىچكىــرىگه كۆچــۈپ  
ئــۇالر خهنــزۇ بىــلهن بىــرگه .  قاتــارلىق جايالرغــا كۆچــۈرۈلگهنشهنــشىئــائىلىلىرى گهنــسۇ، 

ــوز يهر ئېچىــشقا قاتناشــقان ھهرقايــس ــۈەن سۇاللىــسى  -1280. ى جــايالردا ب  خېــشىدايىلــى ي
 قاتارلىق يهرلهرمـۇ ئۇيغـۇرالر      شاڭياڭ ۋە   نهنياڭ. ئاچقۇزغانئولتۇرۇشلۇق ئۇيغۇرالرغا بوز يهر     

 رايونىــدىنال قوچــوئۇيغــۇرالر بــۇ يهرگه يــالغۇز . مهركهزلىــشىپ ئولتۇراقالشــقان رايــون ئىــدى
ھـۈنهرۋەنلهر  - ئائىلىلىـك ئۇسـتا    1050 كاشـغهرلهردىن خـوتهن،   «بهلكى  كېلىپ قالماستىن،   

ــسۇ ــشى-گهن ــان   سهن ــوز يهر ئاچق ــپ ب ــا بېرى ــارلىق جايالرغ ــۈەن  – 1031]. 60[» قات ــى، ي  يىل
ــا ئۇرۇقلــۇق تارقىتىــپ   نهنيــاڭسۇاللىــسى  ــوز يهر ئېچىۋاتقــان ئۇيغۇرالرغ  مهھكىمىــسىدە ب

ە ئىــدىقۇت تۆمــۈر بۇقــا گهنــسۇدىن    دەۋرىــد) 1328—1324تۆمــۈر ( خــانى تهيــدىڭ. بهرگهن
شــۇنىڭدىن كېــيىن بــۇ يهردىكــى ئۇيغــۇر ئهســكهرلىرى ۋە پــۇقراالر  .  يــۆتكهلگهنشــياڭياڭغا

 10 دەۋرىـدە قـارلۇق ئهسـكهرلىرىدىن        قـۇبالي .  ھالدا ئولتۇراقالشـقان   مهركهزلهشكهنتېخىمۇ  
ۈز ئـائىلىلىككه    ۋە قارلۇقالردىن بىر قـانچه يـ       كۇچالىقالر شياڭياڭدىكىمىڭ ئۆيلۈك ئائىله    

ــانچىلىق    ــپ، ئۇالرنىـــڭ دېهقـ ــۇق تارقىتىـــپ بېرىـ ــايمانلىرى ۋە ئۇرۇقلـ ــانچىلىق سـ دېهقـ
 قـارلۇق ئهسـكهرلىرىگه     شـياڭياڭدىكى  يىلـى مهمـۇرىيالر      -1297. تۇرمۇشىغا يـاردەم بهرگهن   

 دەۋرىـدە   قـۇبالي . ئۇرۇقلۇق، دېهقانچىلىق سايمانلىرى، كاال قاتارلىقالرنى تارقىتىـپ بهرگهن       
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ــزۇ ۋە ئۇيغــۇر ئهســكهرلىرىدىن   ئۇيغــۇ ــۈننهن ئۆلكىــسى خهن ــادەمنى 5000ر ئهســكهرلىرى ي  ئ
گه يۆتكهپ بوز يهر ئېچىشقا ئورۇنالشـتۇرۇپ، يىـزۇالر رايـونىنى    )  (乌蒙守戌شوۋشۈ ۋۇمېڭ

 .گۈللهندۈرگهن

ئـۇرۇش قااليمىقـانچىلىقى تۈپهيلىـدىن، زور بىــر تۈركـۈم ئۇيغـۇر ھـۈنهرۋەنلىرى ئىچكىــرىگه       
ــان  ــۇالرنى يىغىــپ   . كۆچــۈپ بارغ ــۈەن سۇاللىــسى ھۆكــۈمىتى ب ــالىقي ــا ) بېيجىــڭ (خانب ت

 رەڭدار كۆزلۈك كاسىپالر كارخانىسى تهسىس قىلىـپ، مهخـسۇس خانالرغـا خـاس              بهشبالىق
بىر ھهل بېرىلگهن يىپهكـتىن  ) پارسچه سۆز (ناسىس. توقۇتقان قاتارلىقالرنى   ناسىسداھىي  

ــادەتته يــۈەن س )  (金绵توقۇلغــان كىمخــاپ ۇاللىــسى پادىــشاھلىرى زىيــاپهتلهرگه  بولــۇپ، ئ
 ۋە خـوتهن  بهشبالىقيۈەن ھۆكۈمىتى يهنه   .  كىيىدىغان سۈپهتلىك كىيىم ئىدى    قاتناشقاندا

 مهمــۇرىيالر ئۈچــۈن ئــالىي   توقۇمىچىالرغــامهھكىمىــسى تهســىس قىلىــپ، بــۇ يهردىكــى     
ۇسـتىالر   ئىچكىـرىگه ئ   كاشـغهردىنمۇ . دەرىجىلىك توقۇلما بۇيۇمالرنى ئىشلهپ چىقارغۇزغـان     

 ].61[ئۇالر ئادەتته ھۈنىرىنى ئىچكىرىگه تارقاتقان. بارغان

بىر قىسىم سىياسىي ۋە ھهربىي ئهمهلدارالر يۈەن سۇاللىـسى قـۇرۇش ۋە مۇستهھكهملهشـته              
 قاتــارلىق ئۇيغــۇر ئىقتىــسادشۇناسلىرى ســاڭگا ۋە ئهھــمهدكــۈچ چىقىــرىش بىــلهن بىــرگه، 

ــېلىش ۋە ئ    ــپكه س ــشالرنى تهرتى ــسادىي ئى ــا ئىقتى ــشتاالغ ــشالرنى  سىلجىتى ــىپ ئى  مۇناس
 .ئىشلىگهن

 قىيىنچىلىـق ناھـايىتى ئېغىـر       باشقۇرۇشـتا  دەۋرىدە مالىيه ئىشلىرىنى     قۇبالي شىزۇيۈەن  
بۇنداق ئهھۋالدا مـالىيه ئىـشلىرىنى پىشـشىق بىلىـدىغان ئىختىـساسلىقالر ئىـشقا              . ئىدى

لغـان، دەل مۇشـۇنداق بىـر       قويۇلۇپ، مالىيىدىكى قىيىن ۋەزىيهتنى ئوڭشاش زۆرۈر بولـۇپ قا        
 يىلىدىن باشـالپ،    -1262 ئىگه بولۇپ،    ئىشهنچسىگه قۇبالينىڭ ئهھمهدپهيتته ئۇيغۇرالردىن   

. ئۇ تاالنتلىق بىر مالىيه مۇتهخهسسىسى ئىـدى  . مالىيه ئىشلىرىنى باشقۇرۇشقا كىرىشكهن   
ن، بـاجنى   مهسـىله . تهدبىرلهرنـى قولالنغـان   - ئۆز كارامىتىنى كۆرسىتىپ، بهزى چـارە      ئهھمهد

. كۆپهيتكهن، نوپۇسنى تهكشۈرۈپ باج ئوغرىالش، باج قالدۇرۇش ئهھۋالىنىڭ ئالـدىنى ئالغـان            
دەرمهك قاتـارلىق تاۋارالرنىـڭ     -تۇز، چاي، تۆمۈر، كۈمۈش، دورا    (مهخسۇس سېتىۋېلىش تۈزۈمى    

دۆلهتنىـڭ  .  يولغـا قويغـان    ىنـى ) دۆلهت تهرىپىدىن مهخـسۇس يولغـا قويۇلغـان سـېتىۋېلىش         
 نىسبهتهن ئىگىدارچىلىق قىلىـش ھوقـۇقىنى يۈرگـۈزگهن ۋە باشـقا ئىـشالرنى          الرغاكارخانى

 ئىـشلىرى  ئهھمهدنىـڭ لـېكىن،  . شۇنىڭ بىلهن مـالىيه كىرىمـى كـۆپهيگهن     . ئېلىپ بارغان 
ھهتتـــا يېـــشىل . كىـــشىلهرنىڭ ئـــۆچمهنلىكى ۋە ھهســـهتخورلۇقىنى كهلتـــۈرۈپ چىقـــاردى

ى قاتتىق يولغا قويغانلىقى ئۈچۈن تهسىرى       سىياسهتن ئهھمهد. كۆزلۈكلهرمۇ ھهسهت قىلدى  
. قانـدۇرۇلمايتتى  نهپـسى    بيۇروكراتالرنىـڭ كۈچلۈك بولغان بـاي دېهقـانالر، بـاي سـودىگهرلهر،           

ــۇالر  ــا ئهھــمهدكهشــۇڭا، ئ ــۆزى   - ئارق  ئارقىــدىن قارشــى چىقتــى، شــۇنىڭ بىــلهن ھهركىــم ئ
 .بىلگىنىچه ئىشلهش ھادىسلىرى كۆرۈلدى
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 ئىشهنچــسىگه ناھــايىتى زور قۇبالينىــڭهتلىــك ئــادەم ئىــدى، ئــۇ   زېــرەك ۋە قابىلىيئهھــمهد
 ئاز ئهمهس ئىدى، ئهگهر ئۆچ كـۆرۈپ قالغـان كىـشىلهرنىڭ            سۇيىقهستىمۇئۇنىڭ  . ئېرىشكهن

ئۆلتۈرۈۋېتىشنى ئويلىغان بولسا دەرھـال خاقاننىـڭ ئالدىـدا گهپ يورغىلىتىـپ، قـاتىللىق              
شـۇنداق قىلىـپ نۇرغـۇن      . ئىـشىنهتتى خاقان ئۇنىـڭ گېـپىگه      . چېتىلدۇراتتىجىنايىتىگه  

 يىلـى  -1282 ئهھـمهد شـۇڭا،  . گۇناھسىز كىشىلهرنىڭ جازاغا تارتىلىشىغا سهۋەبچى بولغـان   
 .مهخپىي قهتل قىلىنغان

 -1287 ســاڭگا . مــالىيه ئىــشلىرىنى باشــقۇرغان  ) Senge (ســاڭگاكېــيىن ئۇيغــۇرالردىن  
ئــۇ يېڭــى پــۇل .  ئىگىلىــگهنيىلىــدىن باشــالپ، مــالىيه ۋازارىتىنىــڭ ئومــۇمىي ھوقــۇقىنى 

تارقىتىـــپ، پۇلنىـــڭ پاخاللىشىـــشىنى كـــونترول قىلغـــان، يهنه ســـاتىدىغان تاۋارالرنىـــڭ  
بــۇالر . باھاســىنى يــۇقىرى كۆتــۈرۈش، بــاجنى كــۆپهيتىش قاتــارلىق تهدبىرلهرنــى قولالنغــان 

،  قارشى گۇرۇھالرنى خىزمهتتىن قالـدۇرۇپ   ساڭگاشۇڭا،  . بهزىلهرنىڭ قارشىلىقىغا ئۇچرىغان  
قارشــى گۇرۇھالرنىــڭ . ئــۆز گۇرۇھىــدىكى كىــشىلهرنى مــۇھىم خىــزمهتلهرگه تهيىــنلىگهن 

 يىلــــى -1291 ئــــاخىر ســــاڭگابېــــسىمىنىڭ بارغانــــسېرى كۈچىيىــــشى تۈپهيلىــــدىن،  
 ].62[خىزمىتىدىن ئىستېپا بهرگهن

الرنىـڭ يـۈەن سۇاللىـسىنىڭ ئىقتىـساد ۋە مالىيىـسىنى           ] 63[سـاڭگا  بىلهن   ئهھمهددېمهك،  
ا سېلىش، تهرتىپكه چۈشۈرۈش، راۋاجالندۇرۇش ئىشلىرىدا كۆرسهتكهن تـۆھپىلىرى         بىر ئىزغ 
 . ئهبهدىي ئۆچمهيدۇتارىختىن

موڭغۇلالر ئهسلىي كۆچمهن چارۋىچىلىقنى ئاسـاس قىلغـان يـايالقنى بـازا قىلىـپ، كىگىـز           
 تۇرمـۇش كهچۈرىـدىغان خهلقلهردىـن بولغاچقـا، مهركهزلهشـكهن           بارگـاھالردا -چېدىرئۆيلهردە،  

ئـۇالر دۆلهت قۇرغـان ۋە      . يېزا، بازار ۋە شهھهرلهردە تىرىكچىلىـك قىلىـش ئـادىتى يـوق ئىـدى             
كېڭهيمىچىلىك ئىشلىرىنى يۈرگۈزگهن دەسلهپكى دەۋرلهردە ئولتۇراق ۋە شهھهر تۇرمۇشىغا         
زادىال كۆنهلمىگهن، ھهتتا ئـايرىم موڭغـۇل ئهمهلـدارلىرى يايالقتـا، كىگىـز ئـۆي، چېـدىرالردا                 

ــۇرۇپ ھۆكۈ ــان ت ــۇرا    . مرانلىــق قىلغ ــۈەن سۇاللىــسىنىڭ قۇرۇلۇشــى بىــلهن شــهرقته، ئوتت ي
موڭغۇل ھۆكۈمرانلىرى شهھهرلهرنى   . تۈزلهڭلىكته يۇقىرىقىدەك ئهھۋال ئاساسهن ئۆزگهردى    

شـۇنىڭ بىـلهن    . مهركهز قىلىپ، ھۆكۈمرانلىـق قىلىـشنىڭ مـۇھىملىقىنى تونـۇپ يهتتـى           
قـا كۆچـۈرۈپ    )  بېيجىـڭ  — جوڭـدۇ  (بـالىق خان خانلىق تهختكه چىقىپ، مهركهزنـى       قۇبالي
دەل مانا مۇشۇ بېيجىڭنىـڭ قۇرۇلۇشـى، بىناكـارلىق ئىـشلىرىدا يـۈەن سۇاللىـسى               . كهلگهن

ئهمهلــدارلىرىنى ئاســاس قىلىــپ، ئــوردىنى تهمىنلهشــته ئۇيغۇرالرنىــڭ، جۈملىــدىن ئۇيغــۇر   
 .غانبىناكارى ئهختهرىدىننىڭ تۆھپىسى جۇڭگو تارىخىغا ئالتۇن ھهل بىلهن يېزىل

»XIII       جۇڭـدۇ ( موڭغۇل مىللىتى    چىققان ئهسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا، شىمالدا باش كۆتۈرۈپ 
ــدى     — ــارار قىل ــشنى ق ــۇنى پايتهخــت قىلى ــيىن، ئ ــدىن كې ــى ئىگىلىۋالغان ــۇ .  بېيجىڭن ب

ــت  ــڭپايتهخ ــان     بۇرۇنجى ــارالپ قويغ ــقا تهيي ــىر سالدۇرۇش ــانلىقى قهس ــن  خ ــر مهركهزدى  بى
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شـۇنىڭدىن كېـيىن    .  ئۇلـۇغ پايتهخـت دەپ ئاتالـدى       — دۇتهيـ پايدىلىنىپ، بىنـا قىلىنىـپ      
 ].64[مانا بۇ تارىختىكى يۈەن سۇاللىسىدۇر. پۈتۈن جۇڭگو بىرلىككه كهلتۈرۈلدى

ئـارىلىنى بىنـا قىلىـش      ] 65[چىنخۇڭداۋ)  يىل -1263( يىلى   -4 جوڭتۇڭنىڭئهختهردىن  «
بۇ ئارال  )  يىل -1265( يىلى   -2 جژيۈەننىڭ.  تهلهپ قىلدى  چۈشۈرۈلۈشنىتوغرۇلۇق يارلىق   

 ].66[بىنا قىلىندى

ــدە  « ــسى دەۋرى ــۈەن سۇاللى ــداۋي ــۇرۇش    چىنخۇاڭ ــپ ق ــتىم كېڭهيتى ــۈچ قې ــۇدا ئ ــارىلىنى ئ  ئ
 ].67[» شهھىرى بىنا قىلىنغانتهيدۇئارقىلىق 

 ئۇنىڭ يۇرتىغا بارغاندا ئۇ     قۇباليخان... غهربىي دىيارلىق كىشى ئىدى   ) 黑尔丁(ئهختهردىن  
 تهخــتكه قۇباليخــان. ئــۇ خانغــا يــاراپ قالغــان. ت تهقــدىم قىلغــانخانغــا پايانــداز ســېلىپ ئــا

ــسى     ــدىر مهھكىمى ــڭ چې ــۇنى ئوردىنى ــيىن، ئ ــدىن كې ــارلىق  茶儿局(—ئولتۇرغان بىناك
ئۇ غهربىي يۇرتلۇق ئۇستىالرغا باش بولۇپ، ئوردا قۇرۇلۇشىنى . غا باشلىق قىلغان) ئىدارىسى
. تلىـرى ئۇنىڭغـا مهڭگـۈ تـاش ئورناتقـان         ئۇ ۋاپات بولغاندىن كېيىن، ئۇنىڭ جهمه     . پۈتتۈرگهن
خان ئۇنىڭ جهمهتلىرىنى چاقىرتىـپ كېلىـپ       .  چۈشىگه كىرگهن  قۇباليخاننىڭئهختهردىن  

ــوغلى     ــڭ ئـ ــىلىغان ۋە ئۇنىـ ــشىنى سـ ــپ بېـ ــال بېرىـ ــۇدتىلـ ــارلىق  مهھمـ ــاھنى بىناكـ  شـ
، مهھكىمىسىگه مهنسهپكه قويغان، بۇ مهنسهپ ئۇنىڭ ئهۋالدلىرى مىرئهلى شاھ، مۇبارەك شاھ          

 ].68[» مىراس بولۇپ قالغانشاھالرغىچهقۇتلۇق شاھ، ئارغۇن 

ئـادىتى  -غهربىي شىمالدىكى باشقا مىللهت خانلىرىنىڭ ئهلچىلىرى، موڭغۇلالرنىـڭ ئـۆرپ         «
ــشىمايتتى  ــا ئوخ ــشىتىپ      . خهنزۇالرغ ــۆيلىرىگه ئوخ ــزۇ ئ ــۆيلىرى خهن ــوردا ئ ــۈن ئ ــېمه ئۈچ ن

اينى ئـات ئۈسـتىدە تـۇرۇپ قـورال كـۈچى           سېلىنغان، دەپ سورىغاندا ئۇالرغا، موڭغـۇلالر بـۇ جـ         
خهنزۇالرنىـڭ  . لېكىن، يهنىال ئات ئۈسـتىدە تـۇرۇپ ئىـدارە قىلغىلـى بولمايـدۇ            . بىلهن ئالدى 

ئادىتى بويىچه ئىش كۆرۈپ ئىدارە قىلىش كېرەك، بـۇنى ئهخـتهردىن ناھـايىتى ئوبـدان       -ئۆرپ
 ].69[»چۈشىنهتتى، دەپ جاۋاب بېرىلدى

لهر ۋە يهكۈنلهردىن مهلۇمكى، بېيجىـڭ شـهھىرىنىڭ پايتهخـت        يۇقىرىدىكى تارىخىي خاتىرى  
ئۇنى اليىهىلهپ بىنا قىلـدۇرغان كىـشى       . بولۇپ بىنا قىلىنىشى يۈەن دەۋرىدە ئىشقا ئاشقان      

 ].71[،]70[ئهختهردىن ئىدى

ئۇيغۇرالر موڭغۇلالرنىڭ يۈەن سۇاللىسىنى قـۇرۇش، ئـۇنى مۇسـتهھكهملهش، شـۇنىڭ بىـلهن              
ىــسادىي، مــالىيه ئىــشلىرىنى ئوڭشىــشىغا مۆلچهرلىگۈســىز تهســىر بىــرگه سىياســىي، ئىقت

ئۇالر بۇنىڭ بىلهنال قالماي، دېهقانچىلىق ئىشلىرىغىمۇ ئاالھىدە كۆڭۈل بۆلـۈپ،          . كۆرسهتتى
يـۈەن  «. يۈەن سۇاللىسىنىڭ يېزا ئىگىلىك ئىشلىرىنى يۈكـسهلدۈرۈشىگه ھهسـسه قوشـتى          

ــى     ــىنىپىنىڭ يادروس ــۈمرانلىرى س ــسى ھۆك ــۇپ،    م—سۇاللى ــسۆڭهكلىرى بول ــۇل ئاق وڭغ
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 بۇرۇن، بـۇ سـۇالله      موڭكېدىن شيهنزۇڭخانكۆچمهن چارۋىچىلىقتىن كېلىپ چىققان، يۈەن      
ئىزچىل ھالدا كـۆچمهن چـارۋىچىلىق رايـونلىرى ۋە ئورمـانالردا ھۆكۈمرانلىـق مهركىزىنـى          

 دىققىتىنــىئهينــى چاغــدىكى موڭغــۇل ھۆكــۈمرانلىرى ئۆزلىرىنىــڭ ئاساســلىق . ئورناتقــان
سىرتقا قارىتا ئىستېال قىلىش ئىشلىرىغا قاراتقان بولۇپ، يېزا ئىگىلىكىنى مۇھىم ئورۇنغا       

 دەۋرىــگه كهلگهنــدە ھۆكۈمرانلىــق مهركىــزى قــۇبالي]. 72[»قويۇشــنى تونــۇپ يهتمىگهنىــدى
بېيجىڭغا يۆتكىلىپ، يېزا ئىگىلىكىنى راۋاجالندۇرۇشنىڭ مۇھىملىقى ھهقىقىي يوسـۇندا         

 دەۋرىـدە يـۈەن ھۆكـۈمىتى يېـزا ئىگىلىكىنـى راۋاجالندۇرۇشـقا             قـۇبالي  شۇڭا،. بىلىنگهنىدى
ــارە   ــۆپلىگهن چ ــر ك ــدى -دائى ــى قولالن ــلهن    . تهدبىرلهرن ــۈچ بى ــڭ زور ك ــۈەن ھۆكۈمىتىنى ي

ــزا    ــسىدا، يې ــى ئارقى ــدەرىغبهتلهندۈرۈش ــدى   ئىگىلىكى ــرىلهش بول ــا ئىلگى ــدىن يىلغ .  يىل
ــان بۇيرۇق  قۇبالينىــڭ ــتىگه قىلغ ــك ۋازارى ــزا ئىگىلى ــى    يې ــزۇچه قهدىمك ــا ئاساســهن خهن ىغ

ــۈپ،     ــۈرلهرگه بۆل ــالالپ، ت ــالالرنى ت ــزا ئىگىلىكىــگه مۇناســىۋەتلىك ماتېرىي كىتــابالردىن يې
 كىتاب تۈزۈپ چىقىلىپ، پۈتۈن     ېگهند) 农桑辑贾(» پىلىچىلىك قامۇسى -تېرىقچىلىق«

شۇنىڭ بىـلهن بىـرگه شهخـسلهرنىڭ يېـزا ئىگىلىكىـگه ئائىـت             . مهملىكهتكه تارقىتىلغان 
بهزىلهرنىــڭ ستاتىستىكىــسىغا قارىغانــدا، . ئارقىــدىن بارلىققــا كهلـگهن -هرلىرىمۇ ئارقــائهسـ 

ئهينى چاغدا يېزا ئىگىلىـك تهجرىبىلىـرى خـاتىرىلهنگهن كىتـابالردىن ئـون نهچـچه خىلـى                 
دېهقانچىلىق «مهيدانغا كهلگهن بولۇپ، ئاساسلىقى ئىككى خىل ئىدى، بۇالر ۋاڭ جېنىنىڭ           

» پىلىچىلىـك ئاساسـلىرى  -تېرىقچىلىـق  «مىڭـشهننىڭ  لۇلهن بى)  (农书، »قولالنمىسى
 .دېگهن كىتابىدىن ئىبارەت

 يـۈەن  كارونـاداس ئۇنىڭ ئاتىسى . ئهسىرلهردە ياشىغان) XIV — XIII) 鲁明善 مىڭشهن لۇ
 .دەۋرىدىكى مهشهۇر تهرجىمان ۋە شائىر ئىدى

ر مهلۇمـاتلىق   كىچىكىدىن باشالپ ناھايىتى ياخـشى تهربىـيه ئالغـان ۋە چوڭقـۇ            مىڭشهن لۇ
)  (农桑衣食提要»پىلىچىلىـك ئاساسـلىرى  -تېرىقچىلىق«ئۇ . كىشى بولۇپ يېتىلگهن

 دائىـر مىراسـلىرى ۋە يېـزا        ئىلمىغـا دېگهن ئهسهرنى يېزىشتا، ئېلىمىزنىڭ يېزا ئىگىلىـك        
ئىگىلىك كىتابى تۈزۈشتىن ئىبارەت ئېسىل ئهنئهنىسىگه ۋارىسلىق قىلىپال قالماستىن،         

.  ئىنتــايىن ئهھمىــيهت بهرگهنتهجرىبىلىرىگىمــۇىــشلهپچىقىرىش بهلكــى دېهقانالرنىــڭ ئ
دېگهن كىتابىغا ئهزەلدىن بۇيـان ناھـايىتى       » پىلىچىلىك ئاساسلىرى -تېرىقچىلىق«شۇڭا،  

ــارىخ، دانىــشمهنلهر ۋە كىتــاب تــوپالملىرى  «. يــۇقىرى باھــا بېرىلىــپ كهلمهكــته  دەســتۇر، ت
دېـگهن  )  (四库全书总目提要»ىھهققىدىكى تۆت يۈرۈش كىتابالرنىـڭ ئومـۇمىي تىزىمـ   

ــۇ«كىتــابتىكى  ــيه  مىڭــشهننىڭ ل ــۇ كىتــابى قهمهرى ــدىكى ب ــويىچه كالىندارى  مهۋســۇمالر ب
ساقالشقا -سىستېمىلىق، ئېنىق، ئاممىباب يېزىلغان، ئۇنىڭدىكى تېرىقچىلىق ۋە يىغىش       

ــدۇ     ــپ قىلى ــدە جهل ــشىنى ئاالھى ــانالر كى ــر باي ــت    . دائى ــگه ئائى ــزا ئىگىلىكى ــۇنى يې مهزم
ــابتۇر كىتابالرنىـــڭ ــقهتهن قىممهتلىـــك كىتـ ــول، ھهقىـ ــدىن مـ دەپ قهيـــت »  ھهر قاندىقىـ

نىڭ يېڭى نهشرگه يازغـان     » پىلىچىلىك ئاساسلىرى -تېرىقچىلىق «يۇنخۇۋاڭ  . قىلىنغان
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 بۇ كىتابى دەۋرىمىزگه يېتىپ كهلگهن يېزا ئىگىلىـك         مىڭشهننىڭ لۇ«: كىرىش سۆزىدىمۇ 
ــدە    ــهرلهر ئىچىـ ــدىكى ئهسـ ــق«مهزمۇنىـ ــى پىل-تېرىقچىلىـ ــك قامۇسـ ــيه » ىچىلىـ قهمهرىـ

دەپ تىلغـا   » كالېندارىدىكى مهۋسۇمالر بويىچه چۈشهندۈرۈلگهن مۇھىم كالسسىك كىتابتۇر      
 .بۇ پىكىرلهر ناھايىتى توغرا. ئالغان

ــۇزۇن، بــۇ ھهقتىكــى        ــك ئىشلهپچىقىرىــشنىڭ تــارىخى ئهڭ ئ ــڭ يېــزا ئىگىلى ئېلىمىزنى
»  ئاساســلىرىپىلىچىلىــك-ىــقتېرىقچىل «مىڭــشهننىڭ لــۇ ناھــايىتى كــۆپ، مىراســالرمۇ

بۇ كىتابنىڭ مهزمۇنى ئىنتايىن مول، ئۇ، ھـاۋا رايـى، سـۇ        . دېگهن كىتابى بۇنىڭ بىر مىسالى    
 دائىـر يېـزا ئىگىلىـك       پىلىچىلىككهئىنشائاتى، چارۋىچىلىق، تېرىقچىلىق، باغۋەنچىلىك،     

 چىـالش   پائالىيهتلىرىنى، ھهتتـا گـۆش، ئـۆي قۇشـلىرى تۇخـۇمىنى ھـازىرالش، كۆكتـاتالرنى              
ــدۇ  ــگه ئالىـ ــۆز ئىچىـ ــارلىقالرنىمۇ ئـ ــۇمدا   . قاتـ ــر مهۋسـ ــشىلهرنىڭ ھهربىـ ــا كىـ ــۇ كىتابتـ بـ

ــر      ــان ھهم ھهربىـ ــالىيهتلىرى يېزىلغـ ــك پائـ ــزا ئىگىلىـ ــشلىك يېـ ــشقا تېگىـ شۇغۇللىنىـ
پائالىيهتكه ئىخچام ئىزاھات بېـرىلگهن، ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه شـۇ پائـالىيهتنى قانـداق قىلىـپ                 

 ئـاي  -1بۇنى ئوبدانراق چۈشىنىش ئۈچۈن، . نچه بېرىلگهن ئېلىپ بېرىش توغرىسىدىمۇ چۈشه   
دا ئېلىـپ بېرىلىـدىغان     ) تۆۋەندىكى مىسالمۇ شۇنداق  . قهمهرىيه كالېندارى كۆزدە تۇتۇلىدۇ   (

 دېهقانچىلىقنىـڭ ئاساسـى، ئـائىله       —كـاال   «: پائالىيهتكه بېرىلگهن ئىزاھاتقا قاراپ باقـايلى     
سۇ .  بېرىشى كېرەكسۇ-ئوتۋاقتىدا -ۈنى ۋاقتىباشلىقى ئۇنى كۆڭۈل قويۇپ بېقىشى، ھهر ك

 ئۈچۈن، قىـشتا ئىسـسىق جايـدا    قويماسلىقكالىسى يازدا سۇغا كىرىۋالىدۇ، ئۇنى يىقىتىپ   
بىر كالىدا يهتته ئادەمنىڭ كۈچى بـار، كـاال ھـايۋان بـولغىنى بىـلهن              . ئوبدان بېقىش كېرەك  

 لـۇ . »دان ئاسـرىماي بولمايـدۇ  خۇلقى ئادەمنىڭكىگه ئوخشاپ كېتىدۇ، شۇڭا ئـۇنى ئوبـ       -مىجهز
 قېـتىم   10كـونىالردا يهرنـى     «:  كهندىر تېرىش ھهققىدە توختىلىپ مۇنداق دېـگهن       مىڭشهن

 لـۇ بۇ . » دېگهن گهپ بار   تېرىغۇلۇق، توققۇز قېتىم ھهيدەپ كهندىر      تېرىغۇلۇقھهيدەپ تۇرۇپ   
 .لغان يهنه ئارپا، بۇغداي تېرىقچىلىقى قاتارلىقالر ئۈستىدىمۇ كۆپ توختامىڭشهن

ــشلهپچىقىرىش       ــڭ ئىـ ــشقهدەم دېهقانالرنىـ ــۇ پېـ ــڭ، بولۇپمـ ــلهن دېهقانالرنىـ ــدادالر بىـ ئهجـ
 بـۇ نۇقتىغـا ناھـايىتى       مىڭـشهن  لـۇ . تهجرىبىلىرىگه ئهھمىيهت بېرىـشى ناھـايىتى مـۇھىم       

ئۇنىـڭ شـىنجاڭدىكى   .  ئۇيغـۇر يېـزا ئىگىلىـك ئـالىمى ئىـكهن      مىڭشهن لۇ. دىققهت قىلغان 
 دائىـر تهجرىبىلىرىنـى قوبـۇل قىلىـشى         ئىشلهپچىقىرىشىغاك  مىللهتلهرنىڭ يېزا ئىگىلى  

ــان گهپ ــق«. تۇرغ ــك ئاساســلىرى -تېرىقچىلى ــتۈرۈش، قېتىــق   » پىلىچىلى ــۈزۈم ئۆس دا ئ
: كىتابتـا مۇنـداق دېـيىلگهن    . ئۇيۇتۇش ۋە تۆل ئېلىـشقا ئوخـشاش ئىـشالرمۇ تونۇشـتۇرۇلغان          

ېلىنغــان تــۆللهر ياخــشى ئهي  ئايــدا ئ-1) قهمهرىــيه كالېنــدارى كــۆزدە تۇتۇلىــدۇ( ئــاي -12«
مالالرنى ئهتىيازدا، يازدا بالدۇرراق ئوتلىتىـپ، بالـدۇرراق يانـدۇرۇپ كېلىنـسه،            -چارۋا. بولىدۇ

مـالالرنى كـۈز كۈنلىرىـدە كېيىنـرەك       . توزان قونۇپ، يارا بولـۇپ كېتىـدۇ      - چاڭ ئۈستىۋېشىغا
 شهبنهم تارقىمىغان چۈنكى، سهھهردە شهبنهم چۈشىدۇ، مالالر. باققىلى ئېلىپ چىقىش الزىم

 قۇرۇقـدالماي مالالرنىڭ ئايىغى   .  كېتىدۇ يىرىڭداپئوتنى يهۋەرسه، ئاغزىغا يارا چىقىدۇ، بۇنى       
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قويالر تۇز يالىسا، گۆشـى تـاتلىق       . چىله بولۇپ كهتسه، ئاقسىل كېسىلىگه گىرىپتار بولىدۇ      
يالرنى سـاق   كېـسهل بولغـان قـو     . پات تـۇز بېرىـپ تـۇرۇش كېـرەك        -شۇڭا، ئۇالرغا پات  . بولىدۇ

ــم   ــېقىش الزى ــپ ب ــويالردىن ئايرى ــر      . »ق ــشقا دائى ــوي بېقى ــان ق ــان قىلىنغ ــا باي ــۇ كىتابت ب
 ].73[تهجرىبىلهر بۈگۈنكى چارۋىچىلىق ئهمهلىيىتىگه بهكمۇ ئۇيغۇن كېلىدۇ

  

 تېبابهتچىلىك جهھهتته) 5

نهنجىــڭ كۇتۇپخانىــسىدىكى بىــر كىتــابتىن بايقىلىــشىچه، يــۈەن سۇاللىــسى قوشــۇنلىرى   
 ئىــشلهتكهن، يــۈەن سۇاللىـسى قوشــۇنلىرىنىڭ گېنېرالــى  لىرىنـى ) تېۋىــپ(غـۇر ئهمچــى  ئۇي

ــى   ــۇر ئهمچــــ ــدارالرنى ئۇيغــــ ــدا، يارىــــ ــىچۈەندە جهڭ قىلغانــــ ــاچى -ســــ ــۇرىچئوتــــ  يۇچــــ
ــا ــان)  (月举连赤海轧牙قايـ ــارىخى «. داۋالىغـ ــسى تـ ــۈەن سۇاللىـ ــدتىكى -88» يـ  جىلـ

دا ) دولـۇن  (شـاڭدۇ ۋە ) ىـڭ بېيج (تهيـدۇ مهلۇماتالرغا قارىغانـدا، يـۈەن سۇاللىـسى ھۆكـۈمىتى          
ــى »ئۇيغــۇر دورىگهرلىــك ئىــشلىرى «ئۇيغــۇر ئهمچىلىــك شىپاخانىــسى تهســىس قىلىــپ،    ن

 . ئۆتكهنئهمچىلىرى دەۋرىدە كۆپلىگهن ئۇيغۇر سۇاللىسىيۈەن ]. 74[باشقۇرغان

ــسى   ــۇر ئهمچىـ ــادىمىشئۇيغـ ــۇ) (萨德弥实 «سـ ــسىنىڭ  رۈيجـ ــسى شىپاخانىـ  مهھكىمىـ
ىرىنى يېزىـپ، ۋەتىنىمىزنىـڭ مېدىتـسىنا    دېـگهن ئهسـ  )  (瑞竹堂经验方»رېتسېپلىرى

 ].75[ تۆھپه قوشقانئىلمىغا

شـهپقهت  -مېهىـر )  (聂只耳 «نېـزەر ئاتاقلىق تاشـقى كېـسهللهر ئوتـاچى دوختـۇرى جهرراھ     
ئۇيغـۇرالردىن چاقـاي   .  نىڭ ئوتاچى بېگى بولغان )داۋاالش ئورنى — 广惠司(» شىپاخانىسى
赤海牙)  ( ئىدىئهمچىلهردىنالر داڭلىق  . 

 يهنپــۇئــۇ . يــۈەن سۇاللىــسى دەۋرىــدىكى داڭلىــق ئۇيغــۇر ئوزۇقــشۇناس )  (慧思忽قوســقۇي
دا يۈەن سۇاللىسى ئوردىسىدا تائـام تهييـارالش ئهمهلـدارى بولغـان،            ) 1320—1314(يىللىرى  

جۈملىدىن خان جهمهتىنىڭ تائاملىرىنى تهييـارالش، تائـام تـۈرلىرىنى تهڭـشهشكه مهسـئۇل              
 ئوزۇقلــۇق قىممىتـى، تــازىلىقى ئۈسـتىدە مهخــسۇس   ئىچمهكنىـڭ -ئـۇ يهنه يــېمهك . بولغـان 

 . نام قازانغانتائامشۇناسلىقتاتهتقىقات ئېلىپ بېرىپ، ئهينى زاماندا 

 يىلى، ئۇ ئۆزىنىڭ توپلىغان ئهمهلىي ماتېرىياللىرى،       -1330تارىخىي خاتىرىلهرگه قارىغاندا،    
تائـام تهييـارالش   «پ مول تهجرىبىلىرىنى باشقىالرنىڭ تهجرىبىلىرى ئاساسىدا بىرلهشـتۈرۈ     

 .دېگهن كىتابنى يېزىپ چىققان)  (饮膳正要»دەستۇرى
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 جىلـدتا  -2 جىلدتا تۈرلـۈك يـېمهكلىكلهر،     -1ئۈچ جىلد بولۇپ،    » تائام تهييارالش دەستۇرى  «
- جىلـدتا ئاشـلىق، كۆكتـات، تۈرلـۈك گـۆش، مېـۋە         -3ئىچمهكلهرنىڭ خـۇرۇچلىرى،    -يېمهك
قهدىمكــى زامانــدىكى «ۇڭگــودا بارلىققــا كهلــگهن ج.  قاتــارلىقالر ھهققىــدە ســۆزلهنگهن چېــۋە

تائــام «‹ دائىــر تــۇنجى ۋە مهخــسۇس ئهســهر،  تائامــشۇناسلىققائىچــمهك تــازىلىقى ۋە -يــېمهك
ــتۇرى  ــارالش دەسـ ــشلىرىنىڭ    › تهييـ ــاقالش ئىـ ــاقلىقنى سـ ــهھىيه ۋە سـ ــڭ سـ ئېلىمىزنىـ

 ].76[»تهرەققىياتىغا مۇئهييهن تۆھپه قوشقان

اخىرلىرىــدا ئوزۇقلــۇق يېتىــشمهسلىك كېـــسهللىكى     ئهســىرنىڭ ئ XIVغهرب دۇنياســى  
 يىل بۇرۇن ئوزۇقلۇق    2000 مىالدىيدىنھهققىدە تهتقىقات ئېلىپ بارغان بولسا، ئېلىمىزدە       

يېتىــشمهسلىكنى ئېنىــق بىلگهنلىكىــگه دائىــر يازمــا خــاتىرىلهر بارلىققــا كېلىــشكه        
 .باشلىغان

ــۇنجى   « ــويىچه ت ــا ب ــ»  چــوڭ كهشــپىياتى 100جۇڭگونىــڭ دۇني گهن داڭلىــق كىتابنىــڭ  دې
ئوزۇقلـۇق يېتىـشمهسلىك    « مۇشۇ كىتابنىڭ    تاپمول روبېرتئاپتورى، ئهنگلىيىلىك ئالىم    

:  تۆھپىسىنى باھاالپ مۇنداق دەيـدۇ     قوسقۇينىڭ ماددىسىدا   -15قىسمىنىڭ  » كېسهللىكى
 ئوزۇقلــۇق يېتىــشمهسلىك كېــسهللىكى مهسىلىــسى بــويىچه ئاتــاقلىق ئــاپتور  قوســقۇي«

 يىلىغىچه بۇ ساھهدە تېۋىپ بولۇپ ئىشلىگهن چاغلىرىـدا    -1330 يىلىدىن   -1314ئۇ  . ئىدى
ــتۇرى  ‹ ــارالش دەس ــام تهيي ــان  › تائ ــپ چىقق ــابنى يېزى ــگهن كىت ــڭ   . دې ــاب جۇڭگونى ــۇ كىت ب

 قوسـقۇي بـۇ كىتابتـا   . يېمهكلىك توغرىسىدىكى كالسـسىك ئهسـىرى بولـۇپ ھېـسابلىنىدۇ         
ھازىرقى بىـز   (كىسىنىڭ ئىككى تۈرى    ئوزۇقلۇق يېتىشمهسلىكتىن بولىدىغان پۇت تهمرەت    

ئــۇ . نــى تهپــسىلىي بايــان قىلغــان) ئاتــاپ كېلىۋاتقــان ھــۆل تهمــرەتكه ۋە قۇرغــاق تهمــرەتكه
 ھهم باشـــقا B1 ئاساســـلىقى تهركىبىــدە ۋىتـــامىن  —ئوتتۇرىغــا قويغـــان داۋاالش ئۇســۇلى   

 .»ۋىتامىنالر كۆپ بولغان يېمهكلىكلهرنى ئىستېمال قىلىشتىن ئىبارەت

  

 ىپلوماتىيه جهھهتتهد) 6

 ئوكيانالرغا سهپهر قىلىپ، دېڭىز بويلىرىدىكى ئهللهر بىلهن يۈەن         ئۇقمىشئۇيغۇر دېڭىزچى   
سۇاللىـــسىنىڭ ئاالقىـــسىنى شـــهرق تهرەپ بىـــلهن ئورنىتىـــشقا تـــۆھپه قوشـــقان بولـــسا،   

ئهڭ «)  Sauma — Rabban ، 1245—1294 (سائۇما راببان بولغان مۇرىتىدىنخرىستىئان 
ــۇرۇن ي ــان   ب ــارەت قىلغ ــى زىي ــادىكى دۆلهتلهرن ــدى «] 77[»اۋروپ ــۇرالردىن ئى يهنه ]. 78[»ئۇيغ
دېــگهن » ئۇســتاز«ســۈرىيه تىلىــدا ) Rabban (راببــان.  دېــگهن ئۇيغۇرمــۇ بــار ئىــدىمــاركوس

) Sauma (سـائۇما  مهزھىپىـدىكى دىـن تارقاتقۇچىالرنىـڭ نـامى؛          نېـستۇرىئان مهنىدە بولـۇپ،    
 مهزھىپىدىكى ئۇيغۇر   نېستۇرىئانا خرىستىئان دىنىنىڭ    ئۇ بېيجىڭد . ئۇنىڭ ئىسمى ئىدى  

چىڭگىزخـان دەۋرىـدە   )  (昔班شـايبان  دادىـسى  سائۇمانىڭ. ئاقسۆڭهك ئائىلىسىدە تۇغۇلغان
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 تهكلىپ قىلىنغان ئۇيغـۇر زىيالىيلىرىـدىن بولـۇپ، كېـيىن           ئۇستازلىقىغاشاھزادىلهرنىڭ  
 سـائۇما . ۇپهتتىـشى بولغـان   نىـڭ م  ) دىنىي ئىشالر جهمئىيىتـى    教会 ( جياۋخۇيبېيجىڭدا  

تىـالۋەت  - يېشىدا ئائىلىسىدىن ئايرىلىپ، دۇئا20كىچىكىدىن باشالپ دىنىي تهلىم ئالغان،  
 دېـگهن يهرگه بېرىـپ    شهنجوڭغا يېقىن   ) ھازىرقى بېيجىڭ  (خانبالىق. بىلهن شۇغۇلالنغان 

نىنىــڭ  دىنېــستۇرىئان. ماكانالشــقان، كېــيىن ئــۇ مهشــهۇر دىــن تارقــاتقۇچى بولــۇپ قالغــان
Mar Arehbishop  (مارگـايۋارگۇئىس  ئارېخبىـشوپ بېيجىڭغـا تهيىـنلىگهن بـاش ۋەكىلـى     

Guibarguis (  نىــڭ ســۇ سېپىــشى)   ــۇپ ســۇ ــشته چېركــاۋدا ئوق ــستىئان دىنىغــا كىرى خرى
] 79 [مــاركوس.  خرىــستىئان بولغــان —) ســېپىش يــاكى يۇيــۇش مۇراســىمىدىن ئۆتــۈپ    

)Marcus ( ــدى ــان ئىـ ــم ئالغـ ــدىن تهلىـ ــۇ. ئۇنىڭـ ــۇر  بـ ــى ئۇيغـ ــى -1278 (1275 ئىككـ  يىلـ
 قــاراپ ســودا  ئېرۇســالىمغا — يىلــى بېيجىڭــدىن مــۇقهددەس جــاي    -)دېگۈچىلهرمــۇ بــار 

 دوڭــشېڭ ئېلىــدىن ئۆتــۈپ تــاڭغىتالركارۋانلىرىغــا ئهگىــشىپ يولغــا چىقىــدۇ، ئــۇالر يولــدا 
东胜)(  ،نىڭشيا)    ىق ، تـۈس، ئهزەربهيجـان قاتـارل      تـاالس ،  كاشـغهر ، خـوتهن،    )يىچـۈەن ھـازىرقى

 دىنىنىـڭ بـاش كـاھىنى       نېـستۇرىئان جايالر ئارقىلىق باغدادقا يېتىپ بارىـدۇ، يولـدا ئـۇالر           
 شـىمالىي  پېرسـىيىنىڭ كېـيىن ئـۇالر   . غا ئۇچرىشىدۇ) Denha Mar Patriarch (ماردېنخا
قاتارلىق جايالرنى ئايلىنىـدۇ، خرىـستىئان      ) گروزىيهھازىرقى   (گورچ،  ئهرمهنىستانقىسمى،  

ئهينى ۋاقىتتا سۈرىيىنىڭ شىمالىدا ئۇرۇش     .  زىيارەت قىلىدۇ  تاۋاپخانىالرنىدىنىغا مهنسۇپ   
.  بېـرىش پىالنـى ئهمهلـگه ئاشـمايدۇ     ئېرۇسـالىمغا قااليمىقانچىلىقى يۈز بهرگهنلىكى ئۈچۈن،     

بهزى (دېـــگهن جايىـــدىكى ) ھـــازىرقى ئىراقنىـــڭ مۇســـۇل (مۇشـــىرشـــۇنىڭ بىـــلهن ئـــۇالر 
نـاملىق  ) ›تارېـل  Mamicael Taint‹ھىرى يېنىـدىكى  شـه › Arbela ‹ئـاربېال ماتېرىيـالالردا  

ــشىدۇ  ــا ئورۇنلى ــى -1280. چېركاۋغ ــا يىل ــپ،   ماردېنخ ــدادقا چاقىرتى ــۇالرنى باغ ــاركوس ئ  م
ــالىق ــڭ  (خانب ــازىرقى بېيجى ــاۋە ) ھ ــارىخ ئوڭغۇتالرغ ــشوپ ئ ــاھىن  (بى ــستىئان —ك  خرى

دېـگهن نـامنى    ) ahaYabal (ياباالخـا قىلىپ تهيىنلهيـدۇ ۋە ئۇنىڭغـا       ) دىنىنىڭ باش ۋەكىلى  
 چـارالپ يۈرگـۈچى بـاش تهپـتىش         سائۇمانى راببان.  ياشتا ئىدى  35 شۇ يىلى    ماركوس. بېرىدۇ

ــدۇ) General Visite گېنېــرال ۋبزىتــور (— ــۇ شــهرققه قايتىــپ  ]. 80[قىلىــپ تهيىنلهي ئ
 دەرياسـى سـاھىلىدا ئـۇرۇش       ئـامۇ  بىـلهن چاغاتـاي خـانلىقى        ئېلخـانىالر كهلمهكچى بولغانـدا    

يىلـى  -1280. تقانلىقى ئۈچۈن، يول ئېتىلىپ قېلىپ، قايتا ئۆز جايىدا تۇرۇپ قالىـدۇ          قىلىۋا
ئۇنىڭ ئورنىغا كاھىن سايالشـقا تـوغرا     .  باغداتتا ۋاپات بولىدۇ   ماردېنخا كۈنى   -24 ئاينىڭ   -2

نهتىجىـدە سـايالمدا ئـۇ      .  يولغـا چىقمىغانىـدى    ئـاربېالدىن  تېخـى    مـاركوس بۇ چاغدا   . كېلىدۇ
 ئايـدا ئۇنـۋان     -11 يىلـى    -1281.  بولـۇپ تهيىنلىنىـدۇ    پاترىئـارىخ داھىـي    دىنىـي    —كاھىن  

خـان  ) Abaka (ئاباغـا  ئىمپېرىيىـسىنىڭ خاقـانى      ئېلخـانىالر . بېرىش مۇراسىمى ئېچىلىدۇ  
]. 81[دەپ نــام بېرىــدۇ) Allaha — Yahbah III (III ياباالخــائــۇنى تهبــرىكلهپ، ئۇنىڭغــا 

 يىـل دىنىـي داھىـي       36 ئـاخىرىغىچه  ھاياتىنىڭ   اخمانشۇنىڭدىن ئېتىبارەن بۇ ياش ئۇيغۇر      
 كۈنى ئۇنىڭ چوڭ ئـوغلى      -11 ئاينىڭ   -8 يىلى   -1284 ئۆلۈپ،   ئاباغا. بولۇپ تۇرىدۇ ) كاھىن(

ــارغۇن  ــارغۇن خاقــان خرىــستىئان دىنىــدىكى  -1287.  خاقــانى بولىــدۇئېلخــانىالرئ  يىلــى ئ
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ــى بىرلهشــتۈرۈش ئۈچــۈن ئاساســهن پهلهســتىن    بىــلهن ســۈرىيىنى  ) مئېرۇســالى(دۆلهتلهرن
بېسىۋېلىش كويىدا ئالدى بىلهن ياۋروپادىكى خرىـستىئان پادىـشاھلىرىنىڭ مـايىللىقىنى      

 ســائۇمانى راببــانقولغــا كهلتــۈرمهكچى بولىــدۇ ۋە ياۋروپالىقالرنىــڭ تىلىنــى ئىگىلىــگهن   
  بېرىـپ،  كونستانتىنپولغا سائۇما.  يىلى پۈتۈن ياۋروپاغا باش ئهلچى قىلىپ ئهۋەتىدۇ       -1287

ئـۇ يهردىـن   . نىـڭ ئهتىۋارلىـق مېهمىنـى بولىـدۇ    ) Andironicos (II ئانـدرونىكوس پادىـشاھ  
 خونۇرىئـوس پاپا  . بىلهن دىنىي مۇنازىرە يۈرگۈزىدۇ   ) Jerome (يېرومىرىمغا بېرىپ كاردىنال    

)IIHonorisun (II يىلــى ئۇنىــڭ -1288 يېرومــى.  ئايــدا ئۆلــۈپ كهتكهنىــكهن-4 شــۇ يىلــى 
 ئۇ يهردىن پارىژ شهھىرىگه بېرىپ فرانسىيه پادىـشاھى  سائۇما. پ سايلىنىدۇئورنىغا پاپا بولۇ 

نىڭ قىزغىن ۋە داغدۇغىلىق ) Fair the Philippe — Bel Philippele (IV (فائىر  فىلىپ
. ئارغۇن خاقاننىڭ خېتىنـى ۋە سـوۋغىلىرىنى تاپـشۇرىدۇ        . قارشى ئېلىشقا مۇيهسسهر بولىدۇ   
بهزى ماتېرىيــالالردا (رۇپ، فرانــسىيىنىڭ جهنۇبىــدىكى بــور پــارىژدا يېــرىم ئايغــا يــېقىن تــۇ 

ــيه پادىـــشاھى  )  دېـــيىلگهن-Gascory گاســـكونى ــهھىرىگه بېرىـــپ ئهنگلىـ ــدۋارد شـ  I (ئېـ
Edwardl (ــىدۇ ــلهن كۆرۈشــ ــشاھلىرى  . بىــ ــيه پادىــ ــسىيه، ئهنگلىــ ــڭفرانــ  ئېلخانىالرنىــ

ــتۈرۈش   ــى بىرلهش ــتىن،  (دۆلهتلىرىن ــۈرىيه، پهلهس ــانىالرنىس ــ) ئېلخ ــۇلىدۇتهلى . پىگه قوش
) IVNicholas (IV (نىكـوالس   دۆلىتىگه قايتىش سهپىرىدە يېڭـى پاپـا   سائۇما يىلى -1288

. نىڭ ۋەزىپىگه ئولتۇرغانلىقىدىن خهۋەر تېپىپ، قايتا رىمغا بېرىپ، دۆلهت خېتى تاپـشۇرىدۇ     
پاپــا ئارغۇننىــڭ خرىــستىئان دىنىغــا ئهھمىــيهت بهرگهنلىكىــگه تهشــهككۈر ئېيتىــدۇ ھهم   

 ئهلچىلىك ۋەزىپىـسىنى تولـۇق، قانائهتلىنهرلىـك ئـورۇنالپ          سائۇما. ساالمالر يولاليدۇ -غاسوۋ
 ئىبادەتخانىــسى تيـاۋلى كهلگهنلىكـى ئۈچـۈن ئــارغۇن خـان ئاالھىـدە مۇكاپاتاليــدۇ، پايتهخـت      

غـــا يانداشـــتۇرۇپ بىـــر چېركـــاۋ ســـېلىپ، ئۇنىـــڭ ) تهبرىـــزدەھـــازىرقى ئهزەربهيجانـــدىكى (
غا كۆچـۈپ كېلىـپ يهنه بىـر ھهيۋەتلىـك     )  (茂刺哈مارغاكېيىن . باشقۇرۇشىنى تاپىاليدۇ

 بېرىپ دىنىـي  نائىبلىققانىڭ قېشىغا ) III ياباالخا (ماركوس يىلى،  -1293. چېركاۋ سالىدۇ 
. بېجىرىـدۇ )  كـۈنى -10 ئاينىـڭ  -1 يىلـى،    -1294(ئىشالرنى باشقۇرۇپ بۇنى ۋاپـات بولغـۇچه        

 يېــشىدا ۋاپــات 72 شــهھىرىدە مارغــاكــۈنى  -13 ئاينىــڭ -11 يىلــى -1317 بولــسا مــاركوس
 ئهلچىلىككه چىقىشى رىم پاپاسىنىڭ يـۈەن سۇاللىـسى خاقانىنىـڭ ۋە            سائۇمانىڭ«. بولىدۇ

ــشهنچ      ــشىنىدىغانلىقىغا ئى ــا ئى ــستىئان دىنىغ ــۈمرانالر خرى ــانلىقتىكى ھۆك ــسى خ ھهرقاي
، orvinoMontec. Giovanida( ۋىنـو  مونتېكـور .  گمىسـسىيونىر شۇنىڭ بىـلهن  . تۇرغۇزدى

غهرب مهدەنىيهت ئاالقىسىنى ئىلگىرى -قاتارلىقالر شهرققه كېلىپ شهرق) 1328 — 1247
 پارســچه يازغــان ســاياھهت خاتىرىــسى ســائۇمانىڭ]. 82[»سۈرۈشــته مــۇئهييهن رول ئوينىــدى

 ۋە ياباالخــاكــاھىن « يىلــى ســۈرىيه -1887. بولــۇپ، ئهســلىي نۇسخىــسى يوقىلىــپ كهتــكهن
ــاش ت   ــۈچى ب ــارالپ يۈرگ ــتىش چ ــانهپ ــائۇما رابب ــسىس ــق ئهمهس (»  خاتىرى ــاپتورى ئېنى ) ئ
 دېـگهن  بـۇدگې .  ساياھهت جهريانى تونۇشتۇرۇلغانسائۇمانىڭ راببانتېپىلغان بولۇپ، ئۇنىڭدا    

دېگهن كىتابىدا »  Budge» Khan Kubilai of Monks The «نيۇيۇركتا يىلى -1928ئادەم 
 يىلــى ســابىق ســوۋېت ئىتتىپاقىــدا  -1958بــۇ ھهقــته مهلۇمــات بهرگهن، ئۇنىڭــدىن باشــقا  
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ــا« ــان ۋە III مارياباالخ ــائۇما رابب ــارىخى س » история МаряьалахииРььан СаумьII ت
 .دېگهن كىتاب نهشر قىلىنغان) H. B Пигевскаяئاپتورى (

داۋاملىــق ھالــدا ئۇيغــۇرالر رايونىــدىن )  (麻速忽مهســئۇد دەۋرىــدە ئۇيغــۇرالردىن ئۇگــداي«
ــپ،  ــاۋەرائۇننهتارتىـ ــدارلىق    ھرمـ ــاش ئهمهلـ ــقۇرىدىغان بـ ــاجلىرىنى باشـ ــڭ بـ  رايونلىرىنىـ

الر بىــلهن بىــرگه  (塔拉海تاالقــاي، )(讷怀 نــاخۇەي موڭكېخــان. ۋەزىپىــسىنى ئىــشلىگهن
لىـــق ] 83[نـــايىبى قاتـــارلىق جايالرنىــڭ مهمـــۇرىي مىـــرزا دىــۋان   بهشـــبالىق مهســئۇدنى 

 .ۋەزىپىسىگه تهيىنلىگهن

  

  ئهدىبلىرى ھهققىدەيۈەن سۇاللىسى دەۋرىدىكى ئۇيغۇر) 7

 گـۇەن ئهدىـبلهردىن   . يۈەن سۇاللىسى دەۋرىدە خهنزۇچه ئهسهر يازغان ئاپتورالر ناھـايىتى كـۆپ          
، شـىدى ، مـا   شـىيهن  جـاۋ ،  كېكـوڭ  گاۋ،  شىشيهن، ليهن   ئاڭفۇ شۆ،  زۇچاڭ، سهيدۇلال، ما    يۈنشى
ي شهن، سهن   ، نه جىدۇ شې،  يۈلى شې،  نهنهقايا، چى   پۇكۈي، ليهن   قايا ۋىنجى شې،  ۋېنفاڭ شىن
، بايـان   دادۇلـۇ ، شـىڭ شـىمىڭ،      مـارۇن ،  كهيلىبـاش ، لـيهن خىـڭ،      ساڭيا تېهن،  لۇ بيهن،  باۋجۇ

 بهيلىيـاۋالردىن  شـې ،  بـاۋجۇ ، ۋاڭ   سـاڭيا ، جىن   دۈن، ليهن   شۋەنۋىڭ، شاھ   لىشا بى،  بۇقاتېگىن
 .ئىبارەت

يهت يېزىقىـدا ئىجـادى   - روشـهنكى، يـۈەن سۇاللىـسى دەۋرىـدە خهنـزۇ تىـل            ئىـسىملىكتىنال بۇ  
.  ئهدىبنىـڭ كـۆپچىلىكى شـىنجاڭلىق ئىـدى        28بىلهن شۇغۇلالنغان ئۆز دەۋرىـدە تونۇلغـان        

 30بهزىلهرنىـڭ دېيىـشىچه، يــۈەن دەۋرىـدە خهنزۇچىنـى پىشــشىق بىلىـدىغان ئۇيغــۇرالردىن      
 .ئالىم بولغان

ئهينى دەۋردىكى ئۇيغۇر ئهدىبلىرىنىڭ ئهسهرلىرى روشهن مىللىي ئاالھىدىلىككه، بىر قهدەر          
ئۇالرنىــڭ بهزىلىــرى يــۈەن سۇاللىــسىنىڭ ھــاكىمىيهت      . ۇقىرى بهدىئىــيلىككه ئىــگه  يــ

ئىــشلىرىغا ئارىالشــقان، شــۇڭا يــۇقىرى تهبىــقه ئهمهلــدارلىرىنىڭ ئهھــۋالىنى بىلىــدۇ، يهنه   
بهزىلىــرى، جهمئىيهتنىــڭ تــۆۋەن قاتلىمىــدا ياشــىغان بولغاچقــا، پۇقراالرنىــڭ تۇرمۇشــىنى   

 نهزمىلهرنىى ۋە ھېسسىياتىنى ئىزھار قىلىش ئۈچۈن، شېئىر،  ئۇالر تهسىرات . ئوبدان بىلىدۇ 
يـۈەن سۇاللىـسى دەۋرىـدىكى غهربىـي        . بۇ ئهدىبلهرنىڭ ئۇسلۇبى ئوخـشاپراق كېتىـدۇ      . يازغان

ــزۇچه  (نهزمه، بېيــتئهل ئهدىبلىــرى جۈملىــدىن ئۇيغــۇر ئهدىبلىــرى شــېئىر،    ــۇ يهردە خهن ب
ــۈەن  شــهكىللىرىدە ) شــېئىر شــهكىللىرى كــۆزدە تۇتۇلىــدۇ  نۇرغــۇن ئهســهرلهرنى يېزىــپ، ي

دەۋرىــدىكى ئىجتىمــائىي تۇرمۇشــنىڭ ھهر قايــسى تهرەپلىرىنــى كهڭ ۋە چوڭقــۇر ئهكـــس       
بىرمـۇنچه ئۇيغـۇر ئهدىبلىـرى      . تۈرلۈك ئىجتىمائىي زىددىيهتلهرنى پاش قىلغـان     . ئهتتۈرگهن

هن ، ھاشــار ۋە خىلمۇخىــل تهبىئىــي ئــاپهت بىــلياســاق-ئــالۋاڭئــۆز ئهســهرلىرىدە خهلقنىــڭ 



 109 

جهمئىيهتنىــڭ زۇلـــۇمى،  . ئۆتۈۋاتقــان ئېچىنىــشلىق تۇرمۇشـــىنى ئهيــنهن تهســـۋىرلىگهن   
. ئهمهلـدارالرنىڭ شـهرمهندىلىكىنى پـاش قىلغـان       -ئهمهلدارالرنىڭ چىرىكلىكى، خىيـانهتچى   

مهنپهئهتكه بېرىلمهيدىغان، دۇنيادىن پـاك ئۆتـۈپ كېتىـشنى         -شۇ ئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ نام   
هزىلهتلىرىنى، خهلقنىڭ ئېچىنىشلىق تهقـدىرىگه بولغـان چوڭقـۇر         خااليدىغان ئالىيجاناب پ  

دەريـاالرنى  -تهبىئهت گۈزەللىكىگه مهپتۇن بولۇپ، گۈزەل تـاغ . ھېسداشلىقىنى ئىزھار قىلغا  
 .كۈيلهپ نۇرغۇن لىرىك شېئىرالرنى يازغان

  

ــشى گــۈەن ــۆتكهن ئۇيغۇرالرنىــڭ داڭلىــق    ) 1324 — 1286 (يۈن ــدە ئ ــۈەن سۇاللىــسى دەۋرى ي
ــرىي غهزەل نه ــى،    ) 散曲(س ــسام، غهزەلچ ــت ۋە رەس ــات، مۇزىكان ــاقلىق خهتت ــسى، ئات يازغۇچى

گــۈن . درامــاتۇرگ، جۈملىــدىن جۇڭگــو ئهدەبىيــات تارىخىــدىكى داڭلىــق ئهدىبلهرنىــڭ بىــرى
)  (贯云石海牙قايـا  يۈنـشى  گـۈەن ، )(贯云石 يۈنـشى  گۈەن خهنزۇچه ھۆججهتلهرگه يۈنشى

نىـڭ  » سـهۋنچ كـۈن   «ىالر بـۇ سـۆز ئۇيغـۇرچه        دەپ ئىككى خىـل يېزىلغـان بولـۇپ، تهتقىقـاتچ         
دېـگهن  ) چۈچـۈك -تاڭـسۇق، ئـاچچىق  ) — 酸斋 (سۈەنجهي. ترانسكرىپسىيىسى دەپ قارايدۇ

 .سۆزنى تهخهللۇس قىلغان

 جىمـسار  ئانـا يـۇرتى شـىمالىي شـىنجاڭدىكى قهدىمكـى ئۇيغـۇر شـهھىرى                يۈنـشىنىڭ  گۈەن
 .ئىدى

ا ھاياتىدا كـۆپ تهرەپلىـمه ئىقتىـدارىنى      ئۇ بۇ قىسقىغىن  .  يىل ئۆمۈر كۆردى   39 يۈنشى گۈەن
ئۇ يهنه تېبابهتچىلىك بىلهنمۇ    . ئۇ قهلهمگىمۇ، ئهلهمگىمۇ ماھىر ئىدى    . جارى قىلدۇرغانىدى 

 ئىــدى، ئــۇ شــىنجاڭدىكى ئۇيغــۇر، موڭغــۇل پهلسهپهچىــسىشــۇنداقال بــۇددا . شــۇغۇلالنغانىدى
هرگه تونۇشــتۇرۇپ، مــۇزىكىلىرىنى ئىچكىــرى ئــۆلكىلهردىكى خهلقــل -خهلقلىرىنىــڭ ناخــشا

 .مىللهتلهرنىڭ مهدەنىيهت ئالماشتۇرۇشى ۋە بىرلىكته ئالغا بېسىشىغا تۆھپه قوشقان

ــشىنىڭ گــۈەن ــاالنتى ئهدەبىــي    يۈن ــېكىن ئاساســىي ت ــسىمۇ، ل ــاالنتى كــۆپ تهرەپلىــمه بول  ت
 .ئىجادىيهت ساھهسىدە كۆرۈلىدۇ

، درامـا  )(诗ى، ئـۇ شـېئىر    ئهدەبىي ئىجادىيهتته كۆپ خىل ئىقتىدارغا ئىگه ئىـد        يۈنشى گۈەن
曲)( ،بېيــت 词)(ماقــاله ،文)  (  ــۇقىرى مهلۇماتقــا ئىــگه بولغــان ــارلىقالردا ناھــايىتى ي . قات

 .يېزىشتا مهشهۇر ئىدى)  (散曲بولۇپمۇ ئۇ نهسرىي غهزەل

يــۈەن سۇاللىــسى .  ئهســهرلىرى ئهينــى چاغــدىال زور تهســىرگه ئىــگه بولغــانيۈنــشىنىڭگــۈن 
تىـنچ مۇزىكـا   «ۋە )  (阳春白雪»باھـار قـارلىرى  «لىگهن  تهھرىـر جياۋيىـڭ  يـاڭ دەۋرىدىكى 

قاتــارلىق كىتابالرغــا ئهســىرى ئهڭ كــۆپ كىرگــۈزۈلگهن     )  (太平乐府»مهھكىمىــسى
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 پـارچه،   36 نهزمىلهردىـن غا كىچىك   » باھار قارلىرى «مهسىلهن،  . يازغۇچىالردىن بىرى ئىدى  
گه » ىمىـسى تىـنچ مۇزىكـا مهھك    «. پۈتۈن يۈرۈشـلۈك كـۈيلهردىن بىـر پـارچه كىرگـۈزۈلگهن          

 گـۇەن .  پارچه، پۈتۈن يۈرۈشلۈك كۈيلهردىن ئالته پارچه كىرگۈزۈلگهن   30كىچىك كۈيلهردىن   
ــشى ــيىن  يۈن ــدىن كې ــات بولغان ــاڭ ۋاپ ــڭ ي ــتى  جياۋيى ــېقىن دوس ــڭ ي ــسىنىڭ ئۇنى  شۇزەي

دېـگهن  )  («酸甜乐府» مۇزىكـا مهھكىمىـسى  سۇەنتيهن«ئهسهرلىرىنى بىر توپالم قىلىپ، 
 يۈنشىنىڭ گۈەنغا )  (元诗选 تالالنمانهزمىلىرىدىنەن سۇاللىسى يۈ«. نام بىلهن تارقاتقان

 زادى قانچىلىـك ئهسـهر يازغـانلىقى       يۈنـشىنىڭ  گـۈەن .  كۇپلېت شېئىرى كىرگۈزۈلگهن   27
 .مهلۇم ئهمهس

 .ئىدى) ئىلغار( ئهسهرلىرىنىڭ تېمىسى ئاكتۇئال يۈنشى گۈەن

 ئهسـهرلىرىدىكى   يۈنشى ەنگۈزاماندىن زارلىنىش ۋە تهركىدۇنيالىق خاھىشىنى ئىپادىلهش       
ئهمهلنــى باشــقىالرغا -ئــۇ ھۆكــۈمرانالر ســورۇنىدىن بىــزار بولــۇپ، نــام. گهۋدىلىــك بىــر تېمــا

ئۆتۈنۈپ، پاسـىقلىق قـاپالپ كهتـكهن مـۇھىتتىن ئـۆزىنى تارتىـپ، تىـنچ، خـاتىرجهم جايغـا                   
 يۈزلىنىشنى نىيهت قىلىدۇ ۋە بۇنـداق ئىـدىيىنى ئهمهلىيهتـته كۆرسـىتىش بىـلهن بىلـله،        

 .ئهدەبىي ئىجادىيىتىدىمۇ ئىپادىلهيدۇ

شـوخ  -دەريـالىرىنى زوق  - ئهسهرلىرىدىكى يارقىن بىـر تېمـا ۋەتهننىـڭ تـاغ          يۈنشىنىڭ گۈەن
چـۈنكى، ئـۇ خهتهرلىـك    . بىلهن كۈيلهش ۋە تهبىئىي مۇھىتنى پۇخادىن چىققۇچه تهسۋىرلهش   

 .ىدۇ تىنچ، گۈزەل مۇھىتقا يۈزلىنىپ ئاالھىدە خۇشاللىنماجىرادىنسىياسىي 

ــۈەن ــشىنىڭ گ ــز يۈن ــدە قى ــۇھهببىتى ۋە ھهســرەتلىك  - ئهســهرلىرى ئىچى يىگىتلهرنىــڭ م
 .ھېسسىياتى تهسۋىرلهنگهن قىسمىمۇ خېلى كۆپ سالماقنى ئىگىلهيدۇ

 . ئهسهرلىرى جۇڭگو ئهدەبىياتىنىڭ مهزمۇنىنى خېلىال بېيىتقانيۈنشى گۈەندېمهك، 

  

 .تكهن مهشهۇر ئۇيغۇر ئهدىبيۈەن دەۋرىدە ئۆ 萨都喇 — (1305 — 1355)سهيدۇلال 

ــاۋ       ــب ت ــهۇر ئهدى ــۆتكهن مهش ــدا ئ ــڭ ئاخىرلىرى ــۈەن دەۋرىنى ــىي ــڭ ) (掏宗仪 زوڭي ئۆزىنى
 جىلدىــدا، تــۇنجى قېــتىم -7دېــگهن ئهســىرىنىڭ ) » («书史会要»كىتــابالر جهۋھىــرى«

سـهيدۇلالنىڭ يهنه بىـر     «سهيدۇلالنىڭ ھاياتى ھهققىدە توختىلىپ ناھايىتى ئېنىـق ھالـدا          
 . دەپ كۆرسهتكهن»  «回纥人بولۇپ، ئۇيغۇر  天锡 تيهنشىئىسمى 

بوۋىلىرى ئىچكىرىگه كۆچۈپ بېرىپ، ئولتۇراقلىشىپ -سهيدۇلالنىڭ ئانا يۇرتى شىنجاڭ، ئاتا
 .قالغان
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ئۇنىـڭ شـېئىرلىرى مهيلـى سـان، مهيلـى سـۈپهت جهھهتـته              . سهيدۇلال داڭلىق شائىر ئىدى   
ئـۇ پۈتـۈن جۇڭگـو      .  ئورۇندا تۇرىدۇ  بولسۇن، يۈەن دەۋرىدىكى شېئىرىيهت مۇنبىرىدە گهۋدىلىك     

. كالسسىك ئهدەبىيات خهزىنىـسىدە سـهل قاراشـقا بولمايـدىغان مـۇھىم تهركىبىـي قىـسىم               
جۇڭگو ئهدەبىيات تارىخىدا «بېيجىڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى چىن يۈەن ئهپهندى       
 .ندەپ يازغا» يۈەن دەۋرىنى سۆزلهيدىكهنمىز سهيدۇلالنى تىلغا ئالماي بولمايدۇ

پارە بولۇۋاتقان ئهكسىيهتچىلهر نېمه    -پارە« توم ئهسىرىدىكى    -4، ئۆزىنىڭ   زېدۇڭ ماۋيولداش  
ــالىدۇ   ــار سـ ــۇرۇق جـ ــق دەپ قـ ــۈك تىنچلىـ ــۈن يهنه ئومۇميۈزلـ ــسىدە » ئۈچـ ــگهن ماقالىـ دېـ

نــاملىق شــېئىرىدىن نهقىلــلهر ئېلىــپ، ئــۆز كــۆز  »  چىققانــداشــىتۇچىڭغا«ســهيدۇلالنىڭ 
 .خىمۇ ئاشۇرۇشتا پايدىالنغان تېدەلىللىكىنىقارىشىنىڭ 

دېـگهن ئهسـىرى بـار، بـۇ يـۈەن سۇاللىـسى       ) » («雁门集» تـوپلىمى يهنمىـن «سـهيدۇلالنىڭ  
 .دەۋرىدىكى شېئىرالر ئىچىدە ئهڭ داڭلىق ئهسهرلهرنىڭ بىرى

-شــائىر ئــۇزۇن مــۇددەت ئىچكىــرى ئــۆلكىلهردە ياشــىغاچقا، خهلقنىــڭ ماكانــسىزلىق، ئــاچ  
ك تۇرمۇشىنى ئـۆز كـۆزى بىـلهن كـۆرگهن، قهلبىـدە چوڭقـۇر              مۇشهققهتلى-يالىڭاچلىق، جاپا 

ــزىش        ــېئىرالرنى يې ــهۇر ش ــۇن مهش ــپ، نۇرغ ــسىز قوزغىلى ــى ئۈزلۈك ــسداشلىق تۇيغۇس ھې
ــاش قىلىــپ،     ــدارالرنىڭ ۋەھــشىيلىكىنى پ ــاجىئهلىرىنى ۋە ئهمهل ــارقىلىق ئۇرۇشــنىڭ پ ئ

نه شۇ شېئىرالر   ئه. ئوقۇبهتلىرىگه چىن قهلبىدىن ھېسداشلىق بىلدۈرگهن    -خهلقنىڭ ئازاب 
، )»(«过居唐关»  ئۆتكىلىـدىن ئۆتــۈش گـۈەن تــاڭ «، )(鬻谣女» تىلهمچـى قىـز  «ئىچىـدە  

قاتــارلىق ) » («早发黄河即事» دەرياســى بويىــدا كــۆرگهنلىرىمخــۇاڭخېتــاڭ ســهھهردە «
 .ئېغىزغا كۆچۈپ يۈرگهن- ئېرىشكهن ۋە ئېغىزدىنمهدھىيلىشىگهشېئىرلىرى خهلقنىڭ 

ئابىـدە  ) (岛田翰 خهن داۋتـيهن ونـۇش، ياپونىيىلىـك     سهيدۇلالنىڭ نامى چهت ئهللهرگىمـۇ ت     
ــكهن     ــۇپ كهتـــ ــڭ بولـــ ــۇپ، ئۆزىنىـــ ــپ ئويۇلـــ ــا «قىلىـــ ــشىســـ ــهيدۇلال ‹— تيهنـــ › ســـ

ــېئىرلىرى ــېالن قىلىــپ، ئۇنىــڭ     »  «刻永和本萨天锡逸诗»ش ــگهن كىتــابىنى ئ دې
» مۇسـۇلمانالر جۇڭگـودا   «رۇۋادىمىـسىرلىق ئـالىم   . شېئىرلىرىنى چهت ئهللهرگه تارقـاتتى  

ئهرەبلهرنىــڭ شــېئىرىيهت ھهۋەســكارلىرى ســهيدۇلالنىڭ ئىــسمىغا     «نــاملىق كىتابىــدا  
 .دەپ يازىدۇ» نىسبهتهن يات تونۇشتا ئهمهس

ئۇيغـۇر خهلقىنىـڭ قىممهتلىـك    »  مىن تـوپلىمى يهن«دېمهك، سهيدۇلال ۋە شېئىرىي دىۋانى    
 .مهنىۋى بايلىقى، شۇنداقال جۇڭگو ئهدەبىيات تارىخىدىكى كۆزنى چاقنىتىدىغان گۆھهر

  

 .يۈەن دەۋرىدە ئۆتكهن داڭلىق ئۇيغۇر شائىرى)  (辥昂夫ئاڭفۇ شۆ
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دېـگهن ئهسـىرىدە ئـۇنى      ) »(«书史会要补遗» كىتابالر جهۋھىـرىگه تولۇقلىمـا     «تاۋزوڭيى
 .دەپ ئىزاھلىغان»  «回纥人 —ئۇيغۇر «

ــۆئاڭفۇنىڭ ــدى     شـ ــار ئىـ ــى بـ ــىدە داڭقـ ــېئىرىيهت ساھهسـ ــدىكى شـ ــۈەن دەۋرىـ ــڭ .  يـ ئۇنىـ
اقلىنىپ قالغان بولسىمۇ، ئهمما نهسـرىي غهزەللىـرى        شېئىرلىرىدىن ھازىر بىر كۇپلېت س    

 يۈلهردىندە كىچىك ) » («全元散曲»يۈەن سۇاللىسى نهسرىي غهزەللىرى«. بىرقهدەر كۆپ
 . ئۈچ كۈيى باريۈرۈشلۈكتىن كۇپلېت، پۈتۈن 65

ئـۇ نهسـرىي غهزەلـدىن ئىبـارەت ھهجمـى       .  ئهسـهرلىرىنىڭ تېمـا دائىرىـسى كهڭ       شۆئاڭفۇنىڭ
لۇپ، تهسىرلىك ژانىردىن ئۈنۈملۈك پايدىلىنىپ، يۈرىكىدىكى چهكسىز       كىچىك، جانلىق بو  

 .ھېسسىياتى ۋە تۇرمۇش قارىشىنى ئىپادىلىگهن

ــۆئاڭفۇنىڭ ــدىكى      ش ــلهش مهزمۇنى ــى ئهس ــۈيلهش، قهدىمكىن ــارىخنى ك ــهرلىرى ت ــۆپ ئهس  ك
ــاغ   ــۆزى كهزگهن ت ــاكى ئ ــى تهســۋىرلىگهن ئهســهرلهر،   -ئهســهرلهر ي دەرياالرنىــڭ مهنزىرىلىرىن

ئۇنىـڭ  . ، مهشهۇر ئورۇنالرنى كۆرگهندە، تهسـىرلىنىپ يازغـان ئهسـهرلهر ئىـدى           مگاھالرنىقهدى
 تىلى تولىمۇ جانلىق ۋە جهزبىدار بولۇپ، تىل ئىشلىتىشى كۈچلـۈك ئـۆزىگه             ئهسهرلىرىنىڭ

 .خاس ئۇسلۇب شهكىللهندۈرگهن

. تۇرىـدۇ شوخلۇق كهيپىيـاتى ئۇرغـۇپ      - ئهسهرلىرىدە مهردانىلىك، زوق   شۆئاڭفۇنىڭئومۇمهن،  
غهربىـي كۆلـدىكى ئـارىالش      ) »«中吕.山坡羊(» تاغ باغرىدىكى قـويالر   . جۇڭلۈ«مهسىلهن،  

) » («殿前欢»قهسـىر ئالدىـدىكى خۇشـاللىق   «، )»(«春.西湖杂咏» باھـار . مهدھىـيىلهر 
 .قاتارلىق ئهسهرلهر مۇشۇنداق خاراكتېرگه ئىگه ئهسهرلهردۇر

  

تۇرۇشلۇق قهبىلىلىرىنىـڭ  ئۇيغۇرالرنىڭ توقسۇندا ئول)  马祖常) (1278—1339)مازۇچاڭ
 .ئهۋالدىدىن يېتىشىپ چىققان ئاتاقلىق ئهدىب ئىدى

 خـوۋجىن لې  «بۇالرنىڭ ئىچىدە ئاساسلىقى    .  يازغان ئهسهرلهرنى كۆپلىگهن ئهدەبىي    مازۇچاڭ
ــاراي «، )»(«千秋纪略» يىلـــالر خاتىرىـــسى«، )»(«?列后金» ئهينىكـــى ــايلىق سـ قارىغـ
 يىڭزۇڭنىـڭ «ئـۇ يهنه  . بار) » («石田集» توپلىمىشىتيهن«، )»(«松厅事稿» خاتىرىسى

پادىــشاھ رەســىمىنىڭ «. نــى تۈزۈشــكه قاتناشــقان) »(«英宗实录» ئهمهلىــي خــاتىرىلىرى
) » («承华事略» قىسقىچه تهرجىمىهـالى چىڭخۇانىڭ«، »«皇图大训» بۈيۈك نۇسخىسى

 .نى تهرجىمه قىلىشقا قاتناشقان
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ــدى بىــلهن بىــر خهلــق شــائىرى ئىــدى  مازۇچــاڭ ــازاب .  ئال ــۇ، خهلقنىــڭ ئ ــ-ئ ۇبهتلىرىگه ئوق
شــۇڭا، شــېئىرلىرىدا ئېزىلگــۈچىلهرگه بولغــان . نىــسبهتهن مهلــۇم چۈشــهنچىنى تۇرغۇزغــان

ــادىلىگهن،   ــسداشلىقىنى ئىپـ ــىنىپىيھېـ ــۈمرانالر    سـ ــان، ھۆكـ ــاش قىلغـ ــددىيهتنى پـ  زىـ
ئوردىـدىكى  .  ۋە ئۇنىڭدىكى نۇقسانالرغا نـارازىلىقىنى بىلـدۈرگهن       زۇلمهتلىكىگهسورۇنىنىڭ  

ــش ــپ -ئهي ــشرەت، كهي ــقا غهزەپ -ئى ــاپالىق تۇرمۇش ــدۇرغان -س ــى ياغ ــدار ۋە . نهپرىتىن ئهمهل
-تاالڭ قىلىپ ئهمگهكچى خهلققه كهلتۈرگهن ئـازاب      -بايالرنىڭ ئېكسپىالتاتسىيه ھهم بۇالڭ   

 .ئوقۇبهتلىرىنى قاتتىق پاش قىلغان

بـۇ ئهسـهرنىڭ مهزمـۇنى مـول،        . داڭلىـق ئهدەبىـي ئهسـهر     »  تـوپلىمى  شـىتيهن  «مازۇچاڭنىڭ
 .ئىدىيىۋى مهزمۇنى ساغالم ۋە ئىلغارتېمىسى كهڭ، 

.  ئهسـهرلىرىنىڭ ھهجمـى چـوڭ      —   ئهسهرلىرىدىكى مۇھىم بىـر ئاالھىـدىلىك      مازۇچاڭنىڭ
دېـگهن شـېئىرى   ) » (« 都门 — 百韵»پايتهخـت دەرۋازىـسىدىكى يـۈز قـاپىيه    «مهسىلهن، 

دېــگهن ) » («壮游八十韵 —» ئىرادىنــى كــۆزلىگهن سهكــسهن قــاپىيه«مىــڭ خهتلىــك، 
) » («北征» شـىمالغا سـهپهر  «هتلىـك بولـۇپ، ئاتـاقلىق شـائىر دۇفۇنىـڭ       خ800شـېئىرى  

 .دېگهن شېئىرىغا سېلىشتۇرۇشقا بولىدۇ

  

 رەسساملىق ۋە خهتتاتلىق) 8

 .يۈەن دەۋرىدە ئۇيغۇرالردىن ئاتاقلىق رەسسامالر ۋە خهتتاتالر ئۆتكهن

» بــــامبۇكزارلىقتىكى قىرغـــــاۋۇل «ۋە ئۇنىـــــڭ )  (边鲁بيهنلـــــۇئۇيغــــۇر رەســــسامى   
)善田墨戏花鸟 ( ــا ئېلىـــشقا تېگىـــشلىك  بيهنلـــۇ. دېـــگهن رەســـىمىنى ئاالھىـــدە تىلغـ

 رەســـساملىقىنىكـــۆپلىگهن ئېـــسىل ئهســـهرلهرنى ســـىزىپ، ۋەتىنىمىزنىـــڭ ئهنئهنىـــۋى  
 ].84[بېيىتقان

بـۇ ئـادەم ھهم      (بۇقا تېگىن  بۇ بۇيان    كىكوڭ گاۋ،  نهيشهن،  يۈنشى گۈەنئۇيغۇر شائىرلىرىدىن   
 . جۇڭگو رەسساملىق تارىخىدا بىر كىشىلىك ئورۇنغا ئىگهقاتارلىقالرنىڭ نامى) خهتتات

ــهنلىك ــالىم كۈسـ ــۈ، شـــىگۇڭ ۋە لـــيهن چىڭـــشىمىڭ ئـ ــارابان)  (闾闾لۈلـ ــشهن، سـ ، شىـ
 قاتارلىقالرنىڭ گـۈزەل    شىگۇڭليهن  .  قاتارلىقالر ئاتاقلىق خهتتاتالردىن ئىدى    ۋىنيىناشىل

 ].85[دۇرسهنئهت ئهسهرلىرى مهملىكىتىمىزنىڭ قىممهتلىك سهنئهت مىراسى
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ــىمىڭ   ــڭ شـ ــاكىمه  «) (盛熙明چىـ ــدە مۇھـ ــاتلىق ھهققىـ ــگهن )  (书法考» خهتتـ دېـ
ياشـلىق  .  ئىكهنلىكىنـى بايـان قىلغـان      كۈسـهنلىك ئهسىرىنىڭ كىرىش سـۆزىدە ئۆزىنىـڭ       

مهرىـــپهت ئـــۆگىنىش بىـــلهن ئۆتكـــۈزگهن، كېـــيىن موڭغـــۇل - ئىلىـــمكۈســـهندەدەۋرىنـــى 
ئۇ بۇ  . ردىسىغا بېرىپ ۋەزىپه ئۆتىگهن   ئاقسۆڭهكلىرىنىڭ تهكلىپى بىلهن يۈەن سۇاللىسى ئو     

ئـالتۇن  «،  »رەسـساملىق ھهققىـدە تهتقىقـات     «،  »خهتتاتلىق ھهققىدە مۇھاكىمه  «مهزگىلدە  
نـاملىق  » ھهققىدە يېزىلغان كىتابقا رەددىـيه ] 86[ راۋىقى كۈيجاڭ«،  » بۇددا كىتابى  خهتلىك

 سىياسىي كىتـابنى  ناملىق زور ھهجىمدىكى  » كالسسىك قامۇسنامه «كىتابالرنى يازغان ۋە    
، »خهتتــاتلىق ھهققىــدە مۇھــاكىمه«ئــۇ ئۆزىنىــڭ . تهھرىرلهشــكه مهســئۇل بولغــان-يېــزىش

 .ناملىق كىتابلىرى بىلهن ئۆز دەۋرىدە داڭق چىقارغان» رەسساملىق ھهققىدە تهتقىقات«

  

 تهرجىمانالر) 9

 ئۇنىـڭ   . جۇڭگونىڭ زېمىنى كهڭ بىرلىككه كهلگهن دۆلهت ئىـدى        —يۈەن سۇاللىسى دەۋرى    
ئاھالىــسى، جۈملىــدىن مىللهتــلهر خــېلىال كــۆپ، چهت ئهلــلهر بىــلهن بولغــان ئاالقىــسىمۇ   

ئۇنىڭ ئۈستىگه ھۆكۈمران مىللهت بىـلهن مـۇتلهق        . بۇرۇنقى دەۋرلهرگه قارىغاندا كېڭهيگهن   
مانــا مۇشــۇنداق . كـۆپ قىــسىم ھۆكۈمرانلىــق قىلىنغـۇچى خهلقنىــڭ تىللىرىــدا پهرق بـار   

لىسى دەۋرىدىكى تهرجىـمه ئىـشلىرى دۆلهتنىـڭ سىياسـىتىگه بىۋاسـىته         ئهھۋالدا يۈەن سۇال  
 .مۇناسىۋەتلىك ھالقىلىق مهسىلىلهرنىڭ بىرى بولۇپ قالغان

ــسى دەۋرى   ــۈەن سۇاللى ــي     —ي ــۇلمان، غهيرى ــىمالدىكى مۇس ــي ش ــۇر ۋە غهربى ــۇل، ئۇيغ  موڭغ
 ئۇيغۇرالرنىـڭ  بولۇپمـۇ . مۇسۇلمان مىللهتلىرى تهرجىمه ئىشلىرىغا ئاالھىدە كۆڭۈل بۆلگهن  

تىــل يېزىقنــى «. تهرجىــمه ساھهســىدىكى خىزمهتلىــرى ۋە تۆھپىــسى بهكمــۇ چــوڭ بولغــان 
پىشـــشىق بىلىـــدىغان ئۇيغـــۇر تهرجىـــمه مۇتهخهسسىـــسلىرى يـــۈەن دەۋرىـــدە ھۆكـــۈمران  
موڭغۇلالرنىڭ باشقا مىللهتلهر بىلهن مهدەنىيهت ئالماشتۇرۇشىدا باش تارتىپ بولمايـدىغان          

 ].87[»ۇپ قالغانمۇھىم ۋاسىتىچى بول

  

 .يۈەن سۇاللىسى دەۋرىدىكى چوڭ تهرجىمانالرنىڭ بىرى)  (安藏ئاراساڭ) 1(

ھـازىرقى   (بهشـبالىق بولـۇپ، ئـۇ   )  (国宝گوبـاۋ نىـڭ ئهسـلىي ئىـسمى    ) 1293—؟ (ئاراسـاڭ 
 ياشـاپ   بهشـبالىقتا  ئهۋالدقىـچه    –ئـۇالر ئهۋالدتىـن     . تـا تۇغۇلـۇپ ئۆسـكهن     )  تهۋەسىدە جىمسار

-ئۇ بالىلىق چېغىدىال ناھايىتى ئهقىللىق بولۇپ، ئۇيغۇر تىـل      . ىن ئىدى كهلگهن ئۇيغۇرالرد 
 بېرىلىـپ   سـۇترىلىرىنى بـۇددا نـوم     . يېزىقىنى ۋە خهنزۇ تىل يېزىقىنـى پىشـشىق بىلـگهن         
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ــۆگهنگهن ــدىن خهۋەردار بولغــانكۇڭزىچىلىــق. ئ شــۇڭا، بىلىملىــك ئۆلىمــاالر  .  ئهقىدىلىرى
ــام چىقارغــان  ــۇرۇپال ن ــاڭالپ ئوردىغــا  ئاراســاڭنىڭ كېخــانمۆڭ. ئارىــسىدا يــاش ت  داڭقىنــى ئ

ــدا خىــزمهت قىلغــان چاقىرتقــان ــۇ ئوردى ــدە قــۇبالي. ، ئ ــۇددا كىتــابى  10 دەۋرى  — توملــۇق ب
 («宝藏论元演集» نهسـىههتلهر تـوپلىمى   -ئاغىلىق نومالر ھهققىدە ئېيتىلغـان پهنـدى      «
بۈگـۈنكى  قهدىمكـى ۋە  «ئـۇ  .  ھهدىـيه قىلىـپ، ئۇنىـڭ ماختىـشىغا ئېرىـشكهن          قۇباليغانى  ) »

ــارىخنى ئىگىــلهپ، جاھاننىــڭ كىمــگه    -ئېگىــز پهس ئىــشالرنى ئوڭــشاپ، شــۇنىڭغا دائىــر ت
پـــاراغهتكه «دىكـــى، ) »(«尚书» نهســـرنامه«مهقـــسىتىدە » باقىـــدىغانلىقىنى ئىپـــادىلهش

ــلىك ــسمى » بېرىلمهســ ــۈەن«، )»(«无逸.尚书قىــ ــۇھىم ] 88[جېنگــ ــدىكى مــ يىللىرىــ
لىق كىتــابالرنى خهنزۇچىــدىن قاتــار) » («申鉴»ئــۆرنهك«، )»(«贞观政要» ھــۆججهتلهر

كېـيىن  .  ھهدىـيه قىلغـان    قۇباليغـا  تهرجىمه قىلىپ،    موڭغۇلچىغائۇيغۇر يېزىقى ئارقىلىق    
ــۆرنهكلىرى  «، )(尚书» نهســىرنامه«يهنه  ــش ئ ــدارە قىلى ــى ئى  نهن«، )»(«资治通鉴» ئهلن

ــڭ ــاتىرىلىرى (» جى ــازەت خ ــۈملۈكلهر «، »难经«) رىي ــق ئۆس ــارلىق )  (本草»دورىلى قات
ــابال  ــهۇر كىت ــدىن مهش ــارنى خهنزۇچى ــان موڭغۇلچىغ ــمه قىلغ ــدە  ]. 89[ تهرجى ــڭ ئىچى بۇنى

دېـگهن كىتـابتىن باشـقىلىرى سـۇڭ، يـۈەن سۇاللىـسى دەۋرىـدىن             » دورىلىق ئۆسۈملۈكلهر «
ئهمهلىي خاتىرە  «ئىلگىرىكى ھۆكۈمران سىنىپنىڭ خهلقنى ۋە دۆلهتنى باشقۇرۇشىغا دائىر         

 .بولۇپ ھېسابلىناتتى» ىتهجرىبىلهر توپلىم«ۋە » ياكى ئوردا دەستۇرى

 جهۋھىرى بولـۇپ، ئـۇ تارىختـا    تارىخنامىلهرنىڭخهنزۇ تىلىدا يېزىلغان )  (尚书»نهسرنامه«
 بـۇ كىتـابالرنى تهرجىـمه       ئاراسـاڭ . ئۆتكهن فېئودال ھۆكۈمرانالرنىڭ ئوقۇش دەستۇرى ئىـدى      

بـالىنى  قىلىپ، ھۆكۈمرانالرغا تارىختا ئـۆتكهن ئۆزگىرىـشلهرگه كـۆز يۈگۈرتـۈپ، نىـيهت ئىق             
رۇســــالپ، ئهلنــــى تــــوغرا يولغــــا باشــــالپ، يــــۈەن سۇاللىــــسى ھــــاكىمىيىتىنى يهنىمــــۇ 

 بېرىشنى مهقسهت قىلغان بولسىمۇ، لـېكىن ئـۇ كىتـابالر           مهسلىهىتىنىمۇستهھكهملهش  
ئوبيېكتىپ جهھهتته مىللهتلهرنىڭ مهدەنىيهت ئالماشتۇرۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈش رولىنى        

ــان ــسىل  . ئوينىغ ــۇ ئې ــلهن ب ــۇنىڭ بى ــيهت ش ــلىرى مهدەنى ــاق  مىراس ــڭ ئورت  مىللهتلهرنى
 .بايلىقىغا ئايالنغان

 ئۇنىڭ كۆرسهتكهن خىزمىتىنى نهزەرگه ئېلىـپ،       قۇبالي.  يىلى ۋاپات بولغان   -1293 ئاراساڭ
 ].90[ئۇستاز بهگ قاتارلىق ئۇنۋانالرنى بهرگهن

  

ــۇپگــامرو بهشــبالىقتىكى) 1332 — ؟ (必兰纳识里 پراجناشــرى) 2(   بهگلىكىــدە تۇغۇل
ئۇ كىچىكىـدىن تارتىـپ ئۇيغـۇر ۋە سانـسكرىت تىللىرىنـى پىشـشىق ئـۆگهنگهن،                . ئۆسكهن

ئهينى چاغدا ھهر مىللهتتىن يـۈەن سۇاللىـسى       .  ۋە موڭغۇلچىنى ئۆگهنگهن   تۇبۇتچهكېيىنچه  
چهكلهرنــى -ئوردىــسىغا كهلــگهن مېهمــانالر ۋە چهت ئهل ئهلچىلىــرى ئېلىــپ كهلــگهن خهت 
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يۈەن سۇاللىسى  .  ئوقۇپ تهرجىمه قىلىپ بهرگهن    پراجناشرىپهقهت  . ھېچكىم ئوقۇيالمىغان 
ــدا،   ــاتىرىلىرىگه قارىغان ــارىخىي خ ــۇنىنى ۋە  - خهتپراجناشــرىت چهك، ھۆججهتلهرنىــڭ مهزم

فامىلىـسىنى، ئېلىـپ كېلىـنگهن سـوۋغاتالرنىڭ سـانىنى ئـاغزاكى       -ئهلچىلهرنىـڭ ئىـسىم  
چهك، -ىـدىكهن، ئانـدىن خهت    بۇالرنى ئۇنىڭ يېنىدىكىلهر يېزىـپ چىق     . تهرجىمه قىلىدىكهن 
مهسئۇل بولغۇچىالر شـۇ تهرجىـمه بـويىچه سـوۋغاتالرنى          . سۇنىلىدىكهنھۆججهتلهر يۇقىرىغا   

 بىلىمىنىـڭ موللىقىغـا   پراجناشرىنىڭ. تهكشۈرۈپ كۆرگهندە پهقهت خاتالىق كۆرۈلمىگهن    
 تىرىـــشچانلىقى بىـــلهن، پراجناشـــىرىنىڭ. قايىـــل بولمىغـــان بىرمـــۇ كىـــشى بولمىغـــان

هرنىڭ تىل ئاالقىسىدە نۇرغۇن قىيىنچىلىقالر ھهل بولغـان، مىللهتـلهر ۋە دۆلهتـلهر             كىشىل
 كـۆپ  پراجناشـرى شـۇ سـهۋەبتىن     . ئوتتۇرىسىدىكى ئىتتىپاقلىق ۋە ھهمكارلىق كۈچهيگهن    

 .قېتىم مۇكاپاتالنغان ۋە مهنسهپكه قويۇلۇپ، بىرمۇنچه دۆلهتكه ئهلچى قىلىپ ئهۋەتىلگهن

ۇۋەپپهقىيىتى يهنىال بۇددا نوملىرىنى تهرجىـمه قىلغـانلىقى ۋە        ئاساسلىق م  پراجناشرىنىڭ
بۇددا مهدەنىيىتى دۇنيا مهدەنىيىتىنىڭ مۇھىم تهركىبىي   . تهتقىق قىلغانلىقىدا كۆرۈلىدۇ  

قىــسمى، شــۇنداقال جۇڭگــو بىــلهن ھىندىــستان ئوتتۇرىــسىدىكى مهدەنىــيهت ئاالقىــسىنىڭ  
تى دىن بىلهن چهكلىنىـپ قالمـاي، بهلكـى         بۇددىزم مهدەنىيى . مۇھىم مهزمۇنلىرىدىن بىرى  

سـهنئهت ۋە شـۇنىڭغا ئوخـشاش سـاھهلهر بىـلهن زىـچ مۇناسـىۋەتلىك بولغـانلىقى                 -ئهدەبىيات
شۇڭا، ئـۇ   . ئۈچۈن بۇددىزمنىڭ تارقىلىشى ۋە راۋاجلىنىشى ئۈچۈن تۈرتكىلىك رول ئوينىغان        

ــۈەن سۇاللىــسى . مهدەنىــيهت تارىخىــدا مــۇھىم ئــورۇن تۇتىــدۇ  ) 1302( يىلــى -6 دادېنىــڭي
ــا خاننىــڭ ئورنىــدا پراجناشــرى ــوملىرىنى تهرجىــمه قىلىــشقا   راھىبلىقق ــۇددا ن  چىقىــپ، ب
 مهزھىپىنىـڭ   ماخايانـا «،  » نـومى  نېرۋانچوڭ  «،  » نومى سامادخى سورۇنگاما«ئۇ  . كىرىشكهن

ــزۇ،    » پهزىلهتلىــرىگه مهدھىــيه-ئهخــالق ــومىنى خهن ــۇددا ن ــالته خىــل ب ــگه ئوخــشاش ئ دېگهن
بــۇ تهرجىــمه نۇســخىالر .  تهرجىــمه قىلغــانموڭغۇلچىغــاۈبــۈت تىللىرىــدىن سانــسكرىت ۋە ت

 ].91[بۇددىزمنى تهتقىق قىلىشتا ئهھمىيىتى زور بولغان

  

 —؟  (迦鲁纳答思]92[كارۇنـاداس يۈەن سۇاللىسى دەۋرىدە ئۇيغۇر تهرجىمانالر ئىچىـدە  ) 3(
لـۇپ، سانـسكرىت    نىڭ ئىقتىدارى ناھايىتى يۇقىرى ئىدى، ئۇ شىنجاڭلىق ئۇيغۇر بو        ) 1312

بىر قـانچه يىـل تىرىـشىپ ئۆگهنگهنـدىن        . قاتارلىق بىر قانچه تىلنى پىششىق ئىگىلىگهن     
 . تهرجىمانى بولغانقۇبالينىڭكېيىن 

 كارۇنـاداس  نهچچه دۆلهتتىن ئهلچىلهر كهلگهندە بۇالرنىڭ ھهممىسىگه        20يۈەن سۇاللىسىگه   
بـۇ  «. ن ئهلچىلهر ھهيـران بولۇشـقان   ئۇنىڭ ئاجايىپ راۋان تهرجىمىلىرىدى   . تهرجىمان بولغان 
ــنىڭ ــۇقىرىلىقىنى   كارۇناداســــ ــايىتى يــــ ــسىنىڭ ناھــــ ــرى سهۋىيىــــ  چهت ئهل تىللىــــ

 . يىلى ۋاپات بولغان، تۇغۇلغان يىلى ئېنىق ئهمهس-1312ئۇ ]. 93[»بىلدۈرىدۇ
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. دېمهك، يۈەن سۇاللىسى دەۋرىدە ئۇيغۇر تهرجىمانلىرىنىـڭ رولـى ناھـايىتى چـوڭ بولغانىـدى        
ــسى،  ــدىغان ۋە     «قىسقى ــدە كۈتۈۋالى ــلهر كهلگهن ــا ئهلچى ــن ئوردىغ ــىرتتىن، چهت ئهللهردى س

تهرجىمانلىق خىزمىتىنى بېجىرىـدىغان ۋەزىپىلهرنىـڭ ھهممىـسىنى ئۇيغـۇرالر ئۈسـتىگه            
 ].94[»ئالغانىدى

  

 تارىخشۇناسالر) 10

 .يۈەن سۇاللىسى دەۋرىدە تارىخشۇناسلىق ساھهسىدە چوڭ ئىشالر قىلىندى

 496، »جىــن دۆلىتــى تــارىخى« جىلــدلىق 135، » سۇاللىــسى تــارىخىيــاۋل« جىلــدلىق 16
تۈزۈشـكه ئۇيغـۇرالر    . قاتارلىقالر مۇشـۇ دەۋردە تـۈزۈلگهن     » سۇڭ سۇاللىسى تارىخى  «جىلدلىق  
 .قاتناشقان

  

ــا خۇيــشهنلــيهن ) 1( ــدىكى ئۇيغــۇر ئهمهلــدارى  )  (廉惠山海牙قاي ــۈەن سۇاللىــسى دەۋرى ي
)  مۇپهتتىــشىبــا (دارۇغــاچى مهھكىمىــسىنىڭ ۋۇدى ڭگــۇا نهۋرىــسى، ئهنخــۇي بۇرۇلقايانىــڭ

ــارغۇن   يىللىــرى -1345 — 1274 جىيهنــى بولــۇپ، شىــشيهننىڭ ئــوغلى، لــيهن قايانىــڭئ
. ، سـۇڭ سۇاللىـسى تـارىخلىرىنى تـۈزۈش، تهھرىرلهشـكه قاتناشـقان         ليـاۋ ئـۇ جىـن،     . ياشىغان

ۈچى ئهمهلــدارالر نــى تۈزگــۈچى، تهھرىرلىگــ›  سۇاللىــسى تــارىخىليــاۋ ‹قايــا شىــشيهنلــيهن «
، )»(«英宗实录»  خــاتىرىلىرىيىڭــزوڭ«، ئــۇ يهنه ]95[»ئىچىــدە بىرىنچــى شــهخس ئىــدى

 ].96[نى تۈزۈشكه قاتناشقان) »(«显宗实录»  خاتىرىلىرىشيهنزۇڭ«

بىر قېتىم تۈزۈلگهن بولسىمۇ،   »  سۇاللىسى تارىخى  لياۋ«يۈەن سۇاللىسى دەۋرىدىن ئىلگىرى     
 قاتـارلىق تـۆت     قايا خۇيشهنلى يۈەن ئوردىسى ليهن      يى -1343. لېكىن ئۇ يوقىلىپ كهتكهن   

 سۇاللىـسى تـارىخىنى تـۈزۈپ چىقىـشقا ئاجراتقـان بولـۇپ، ئـۇالر تـۈزگهن                 لياۋنهپهر كىشىنى   
 -4 يىلــى -1343بــۇ يىلنــامه . دەۋرىمىــزگىچه يېتىــپ كهلــگهن»  سۇاللىــسى تــارىخىليــاۋ«

 106ولغـان بولـۇپ، جهمئىـي        ئـايغىچه بولغـان ئارىلىقتـا تۈزۈلـۈپ ب         -3 يىلـى    -1344ئايدىن  
 سۇاللىـسى   ليـاۋ «.  يهتمىش ياشـتىن ئېـشىپ قالغانىـدى       قايا خۇيشهنجىلد، بۇ چاغدا ليهن     

بۈگۈنگىچه ساقلىنىپ كهلگهن بىـرقهدەر تولـۇق، سىـستېمىلىق ھالـدا تـۈزۈلگهن             » تارىخى
ە دەۋرىنـى تهتقىـق قىلىـشتىكى مـول ۋ        ) قىتـانالر  (ليـاۋ  دەۋرىنىڭ رەسمىي تـارىخى، ئـۇ        لياۋ

 .قىممهتلىك ماتېرىيال
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بولـۇپ، يـۈەن سۇاللىـسى    ) 敬天 (جېـڭ نىڭ ئهسلىي ئىـسمى جىـڭ   )  (沙拉斑سارابان) 2(
 . مىرزا بېگى ئارۇن تۆمۈرنىڭ ئوغلى ئىدىدارىلئۇلۇمىنىڭ

خانىنىڭ ئۇسـتازى   ) 1370 — 1333( خانى توقۇن تۆمۈر     شۇندى يۈەن سۇاللىسىنىڭ    سارابان
 خــۇدۇڭ ئايمىقىنىــڭ تــۆرە جياڭـشى دىن كېــيىن ئــۇ  خــان تهخـتكه چىققانــ شــۈندېبولغـان،  
كېــيىن ئــوردا .  مىــرزا بېگــى قاتــارلىق خىزمهتلهرنــى ئىــشلىگهندارىلئۇلۇمىنىــڭ، نــايىبى

مىرزا دىۋان مۇئهككىلى، تۈتۈن دىۋانى مىرزىـسى، جـارچى مهمـۇرىي مهھكىمىـسىنىڭ بېگـى               
نـى تـۈزۈش    « ى تـارىخى  جىن دۆلىت  «سارابان يىلى   -1343. قاتارلىق ۋەزىپىلهرنى بېجىرگهن  

 جىلـدلىق بـۇ كىتـابنى تـۈزۈپ         135 ئايـدا    -11توغرۇلۇق يارلىق تاپـشۇرۇۋالغان، شـۇ يىلـى         
 ەمهلـدارنىڭ نـى تـۈزۈپ تهھرىرلىگـۈچى       › جىـن دۆلىتـى تـارىخى      ‹سـارابان «دېـمهك،   . چىققان

 ].97[»بىرىنچىسى ئىدى

ئىــر تــارىخىي  داسۇاللىــسىغاۋە جىــن » جىــن دۆلىتــى تــارىخى« يىللىــرى -1262 — 1260
يــۈەن سۇاللىــسى دەۋرىــدە . كىتــابالر تــۈزۈلگهن بولــسىمۇ، ئهممــا بــۇرۇنال يوقىلىــپ كهتــكهن 

بولسا دەۋرىمىزگىچه يېتىپ كهلگهن بىردىنبىر بىرقهدەر      » جىن دۆلىتى تارىخى  «تۈزۈلگهن  
بـۇ  . مول، سىستېمىلىق بولغان جىن خانلىقىنىڭ رەسـمىي تـارىخى بولـۇپ ھېـسابلىنىدۇ            

ــدىكى ــرە «يىلنامى ــك    » تهزكى ــدىكى ھهر دەرىجىلى ــن دەۋرى ــاتىرىلهنگهن، جى ــسىلىي خ تهپ
تــۈزۈملهرنى ۋە مهملىكىتىمىزنىــڭ شــهرقىي شــىمالىدىكى رايونالرنىــڭ بــۇرۇنقى مهمــۇرىي   

دەريـاالر، مىللهتـلهر قاتـارلىق بىـر قاتـار          -بۆلۈنۈشى، تهبىئىي شارائىتى، ماددىي بايلىقى، تـاغ      
دېــمهك، . هتلىــك ماتېرىيــالالر بىــلهن تهمىــنلىگهنمهســىلىلهرنى تهتقىــق قىلىــشتا قىمم

 ۋەتىنىمىزنىـڭ تـارىخ    سـارابان نـى تـۈزۈپ تهھرىرلىگـۈچى ئهمهلـدار         » جىن دۆلىتى تـارىخى   «
 ].98[مهدەنىيىتىگه تۆھپه قوشقان

  

ــدىن   ــۇر تارىخچىلىرىـ ــۇئۇيغـ ــان    ) (岳株 يۆجـ ــوغلى ۋە چولپـ ــوڭ ئـ ــالىنىڭ چـ ــارغۇن سـ ئـ
ــالى ــسى تــارىخى ســۇڭ سۇال«قاتــارلىقالر )  (全普俺撒里س نــى تــۈزۈش،  )  («宋史»لى

 .تهھرىرلهش خىزمىتىگه قاتناشقان

ــۇق     ــۇرالردىن قۇتل ــقا يهنه ئۇيغ ــۇقىرىقىالردىن باش ــشي ــارۇن ) (忽都鲁儿迷失 دۇرمى ۋە ئ
نى يېزىشقا » توبوچيان« موڭغۇل ئوردىسىنىڭ خاتىرىسى قاتارلىقالر)  (阿领帖米儿تۆمۈر

 ].100[،]99[قاتناشقان 
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غهرب -ئوتتۇرا ئهسىردە ئۇيغۇرالردىن بىرقانچه مهشهۇر دىپلوماتالر يېتىشىپ چىققان، شهرق        
بۇنىـڭ ئىچىـدە كـورېيه بىـلهن        . مهدەنىيهت ئالماشتۇرۇشـىغا كۆرۈنهرلىـك ھهسـسه قوشـقان        
 چاڭـشوۋ  شـې ،  )(偰逊 سـۈن  شـې جۇڭگونىڭ مهدەنىيهت ئاالقىـسىگه ھهسـسه قوشـقانالردىن         

偰长寿)( ،شېــسى偰斯)  (     قاتارلىقالرنىــڭ خىزمهتلىــرى ئاالھىــدە بولــۇپ، ئهسلهشــكه
 .تېگىشلىك

 ئهۋالدلىرىدىن بولـۇپ، بـۇ يهردە ئالـدى بىـلهن ئۇالرنىـڭ نهسـهب تـارىخى             تۇنيوقۇقبۇ ئۈچ زات    
 . توغرۇلۇق توختىلىمىز

بولـۇپ،   ئـۆتكهن داڭلىـق ھهربىـي سـهركهردە، سىياسـىيون            دەرۋىـدە  تۈرك خانلىقى    تونيۇقۇق
 قهبىلىــسى تــۈرك خــانلىقى دەۋرىــدە خــان  ئاشــىد.  قهبىلىــسىدىن كېلىــپ چىققــانئاشــىد

ــدىغان ئىككــى      ــى قهبىلىــسىدىن ھېــسابالنغان ئاشــنا قهبىلىــسىدىن كېيىــنال تۇرى جهمهت
 بىلهن بىۋاسـىته    دىڭلىڭالريېتهكچى قهبىلىنىڭ بىرى ئىدى، شۇنداقال بۇ قهبىله قهدىمكى         

بـاجىلىق  -ئـۇ ئاشـنا قهبىلىـسى بىـلهن قـۇدا         . لغان قهبىله ئىـدى   قانداشلىق مۇناسىۋىتى بو  
 .مۇناسىۋەتته بولغان

ــۇق ــۇر   تۇنيۇق ــق، جهس ــرەك، ئهقىللى ــدىن زې ــت كىچىكى ــۇنداقال   يىگى ــكهن، ش ــۇپ ئۆس  بول
ــۇپ، بىلــگه   ھۆكــۈمرانالر .  دەپ ئاتالغــانتۇنيۇقــۇق تهبىقىــسىنىڭ مــۇھىم بىــر ئهزاســى بول

 قائىدىـسىگه ئاساسـهن تـاڭ سۇاللىـسى     دپلومـاتىيه ىڭ ئۆسمۈرلهر چاغلىرىدا ئـۆز زامانىـسىن   
ــۇرۇپ، تهربىــيىلهنگهن ھهم ئاشــنا   ــۈەنجېنئورىــسىدا ت ــزۇچه )  (阿史那元珍ي ــگهن خهن دې

ئـايرىم  - ئـايرىم  يـۈەنجېننى  بىـلهن ئاشـنا      تۇنيۇقـۇق لـېكىن، بهزىـلهر     . (ئىسىمنى قولالنغان 
لگهندىن كېيىن دەسلهپته تۈرك خانلىقى ئوردىسىغا قايتىپ كه  .) ئىككى ئادەم دەپمۇ قارايدۇ   

 يىراقنـى   تۇنيۇقـۇق . دېگهن مهنسهپكه مۇشهررەپ بولغان   ... باغاتارقان كېيىن بويال    ئاپاتارقان
 ئىـشتىراك كۆرەر ئهرباب بولـۇپ، يـاش چاغلىرىـدا ھهربىـي ۋە سىياسـىي ئىـشالرغا قىـزغىن                  

 قۇرىـــدا بـــۇ توغرۇلـــۇق مۇنـــداق مهلۇمـــات -6نىـــڭ » مهڭگـــۈ تېـــشىتۇنيۇقـــۇق«. قىلغـــان
 بويالباغـان  بىلـگه    مهنكى. خاقان بولۇشقا دەۋەت قىلدىم   ) قۇتلۇقنى(مهن ئۇنى   «: قالدۇرۇلغان

، شـهرقته قىتـانالردىن،   تابغـاچالردىن  خاقـان بىـلهن بىـرلىكته جهنۇبتـا          ئېلتېـرىش ... تارقان
لهشـكهرلهر باشـلىقى، ئهقىلـدارى مهنـال       ) شۇ چاغدىمۇ (شىمالدا ئوغۇزالردىن كۆپ ئۆلتۈردۇق،     

ــدىم ــسا  -52-51، »ئى ــۇردا بول ــان« ق ــان قاپاغ ــدا مهن  27 قاغ ــاش ۋاقتىم ــان ي ــا قاپاغ  خاقانغ
تـۈنلىرى خـاتىرجهم ئۇخلىيالمىـدىم، كۈنـدۈزى     . ياردەملىشىپ، ئـۇنى تهختـته ئولتۇرغـۇزدۇم      

خاتىرجهم ئولتۇرالمىـدىم، قىزىـل قانـاتلىرىمنى تۆكتـۈم، قـارا تهرلىرىمنـى ئـاقتۇردۇم، مهن                
 غهربىـي تـۈرك خانلىقىنىـڭ خاقـانى         تونيۇقۇق» .ۈمنى قوشتۇم دۆلهت ئىشلىرى ئۈچۈن كۈچ   

قاغاننىــڭ قهبىلىلهرنــى بىرلهشــتۈرۈپ، تــۈرك خــانلىقىنى ئهســلىگه  ) ؟-691 (ئېلتېرىــشى
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دىن تارتىـپ   )  يىلالر -691-683(كهلتۈرۈشىگه ھهمدەمدە بولغان ۋە ئۇنىڭ سهلتهنهت دەۋرى        
نىـڭ  ) 734-684(، بىلـگه قاغـان      )716-691(نىـڭ سـهلتهنهت دەۋرى      ) ؟-716( قاغان   قاپاغان

 . بولغان تۈركلهرنىڭ ئۈچ خاقانىغا باش ۋەزىر بولغانگىچه) 734-716(سهلتهنهت دەۋرى 

 سهلتهنهت تهخـتىگه چىققـانلىقىنى        يىلى تۈمهن خاقانىنىڭ   -552تۈرك خانلىقى مىالدىيه    
يىلىغىــچه  -744بهلــگه قىلغــان ھالــدا بىــر مهزگىللىــك بۆلۈنۈشــنى ھېــسابقا ئالمىغانــدا   

 يىللىرى مهزگىلىگه كهلگهنـدە، ئۇيغـۇرالر باسـمىل         -742 — 741مىالدىيه  . مهۋجۇد بولغان 
سـول يـابغۇ دەپ ئاتـاپ، كېيىنكـى تـۈرك           - بىرلىشىپ، ئۆزلىرىنىـڭ ئـوڭ     بىلهنۋە قارلۇقالر   

 ئېلتېـرىش « قاغاننى ئۆلتۈرۈپ، باسـمىلالرنىڭ ئاقـساقىلىنى        ئۈزمىش قاغانىخانلىقىنىڭ  
بايـانچۇر  « ئايغا كهلگهندە،    -8 يىلى   -744پ تىكىلگهن، بۇنىڭ بىلهن مىالدىيه      قىلى» قاغان

دا كۆرسـىتىلگهندەك كـۆل بـويال ۋە        »  مهڭگـۈ تېـشى    تېـرخىن «بىـلهن   » قاغان مهڭگۈ تېشى  
قاغانالرنىـڭ تىرىشىـشى ئارقىـسىدا ۋۇجۇدقـا كهلـگهن          ) بايـانچۇر  (ئهلئېتمىشئۇنىڭ ئوغلى   

ــۈچىنچى ئۇيغــۇر ئېلــى   ــا كهلــگهن  ئئورقــۇن —ئ ئۇيغــۇر خــانلىقى . ۇيغــۇر خــانلىقى ۋۇجۇدق
ــۆزلىرىگه       ــى ئـ ــلىق قهبىلىلىرىنـ ــڭ ئاساسـ ــۇرالر تۈركلهرنىـ ــيىن ئۇيغـ ــدىن كېـ قۇرۇلغانـ

 قهبىلىـسىدىكىلهر   ئاشـىد  جهمهتـى مهنـسۇپ بولغـان        تۇنيوقـۇق بۇنىڭ ئىچىدە،   . قوشۇۋالغان
 ياغالقـار نـدىن كېـيىن،     ۋەزىرلىك ئىمتىيازىغا ئىگه قهبىله بولۇپ، ئۇيغـۇر خـانلىقى قۇرۇلغا         

 ئاشىدقهبىلىسىدىن چىققان خانالر ئهنئهنىۋى تۈركىي مهدەنىيهتنىڭ تهسىرى تۈپهيلىدىن،         
بۇ خىل مۇھىم قائىدە    .  قارارالشتۇرغان ئولتۇغۇزۇشنىقهبىلىسىنىڭ ۋەزىرلىك مهنسىپىگه    

ن بولغۇدەك  بىر ئهسىرگه يېقىن تىلالردا داستا    تۇنيۇقۇقنىڭئۇلۇغ سهركهردە ۋە قابىل ۋەزىر      
قهھرىمـــانلىقالرنى كۆرســـىتىپ، تـــۈركىي تىللىـــق خهلقلهرنىـــڭ يۈكـــسهك ھـــۆرمىتىگه  

ــۇ مۇســـتهھكهملهنگهن  ــانلىقى قۇرۇلغانـــدىكى  . ئېرىـــشكهنلىكى بىـــلهن تېخىمـ ــۇر خـ ئۇيغـ
خهنـزۇچه  .  ئۆلگهن ياكى ھايات ئىكهنلىكى توغرىسىدا ئېنىق ماتېرىيـال يـوق         تۇنيوقۇقنىڭ

 ياشـالرغا  120ياشـالرغا كىرىـپ ئـۆلگهن دېيىلـسه، يهنه بىرىـدە          80 بىرىدە   تارىخنامىلهرنىڭ
لېكىن، ئۇنىڭ ئۇيغۇر خانلىقى قۇرۇلغاندىن كېيىنكى   . كىرىپ ئالهمدىن ئۆتكهن دېيىلگهن   

ــار      ــالالرمۇ ب ــسپاتاليدىغان ماتېرىي ــى ئى ــات ئىكهنلىكىن ــدە ھاي ــل ئىچى ــون يى ــانچه ئ . بىرق
 تۈركلهرنىڭ پىتىراپ كهتـكهن     تۇنيوقۇقۇلغاندا،  ئاشۇالرغا ئاساسالنغاندا، ئۇيغۇر خانلىقى قۇر    

بهزى قهبىلىلىــرى بىــلهن شــهرق ۋە غهرب تهرەپــكه كهتــمهي ئۇيغــۇر قهبىلىلىــرى ئارىــسىدا  
ــدۇرۇش ئۈچــۈن     قالغــان، شــۇنداقال خــانلىقنى ئىتتىپاقالشــتۇرۇش، قهبىلىلىرىنــى تىنچالن

ق ئوردىــسىدا مــۇھىم  خــانلىتۇنيوقــۇقئۇيغــۇر خاقــانى يولغــا قويغــان سىياســهتكه ئاساســهن 
 يازغـان  ئـوۋ ياڭـشۈەن   يـۈەن سۇاللىـسى دەۋرىـدە ئـۆتكهن مۇئهللىـپ           . خىزمهتكه تهيىنلهنگهن 

نـاملىق كىتابتـا   )  (高昌偰氏家传» جهمهتىـدىكىلهرنىڭ تهرجىمىهـالى  شـې  قوچولـۇق «
»  ئوغــۇل نهۋرىلىــرى ئۇيغۇرالرنىــڭ ۋەزىرلىــرى بولغــان تۇنيوقۇقنىــڭ«شــۇنىڭدىن باشــالپ 

مهركىزىـي جۇڭگـو   )  يىلالر-756 — 742( يىللىرىدا  تيهنباۋلىسىنىڭ  تاڭ سۇال . دېيىلگهن
 يـۈز بېرىـپ، پايتهخـت        »تـوپىلىڭى ) سـۆيگۈن -ئۆڭلۈك (شىسىمىڭ — ئهنلۇشهن«رايونىدا  
ئۇيغۇر خـانلىقى تهكلىـپكه بىنـائهن     .  توپىالڭچى قوشۇنىنىڭ قولىغا چۈشۈپ كهتكهن     لوياڭ
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 بىلهن ئۇيغۇر خانىنىڭ    تۇنيوقۇقىڭ قوماندانى   ئاتلىق قوشۇننى ياردەمگه ئهۋەتكهن، قوشۇنن    
ــسى بولغــان ــوپىالڭ مۇۋەپپهقىيهتلىــك بېــسىقتۇرۇلغاندىن كېــيىن  . شاھزادى ــات  تۇنيوقۇقق

دېـگهن شـهرەپلىك نـام بېرىلىـپ،     )  (大师忠武王)ۋاڭ(»  ۋە ئهلهمـگه سـادىق بهگ  ئۇستاد«
. ىـرى بولغـان   يىلل-756بۇ ئىـشالر  . دېگهن پهخرى ئهمهل بېرىلگهن)  (司空»ئهمىرمىمار«

 كىتابىـدا   ئوۋياڭـشۇەننىڭ  ياشقا كىرىپ ئالهمدىن ئۆتكهن دېـگهن بايـانى          120 تۇنيوقۇقنىڭ
 688 ياشـىغان يىللىرىنـى مىالدىـيه    تۇنيوقۇقنىـڭ بىر قاتار ئهھۋالالرغا ئاساسـهن    . ئۇچرايدۇ

 . يىللىرى دەپ پهرەز قىلىشقا بولىدۇ-780 —

نـدە ئۇيغـۇر خـانلىقى مـۇنقهرز بولـۇپ، قالـدۇق             ئهسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىغـا كهلگه    IXمىالدىيه  
ــكه كــۆچكهن  -4 — 3قهبىلىــلهر  ــۇب ۋە غهرب ــۈپ شــهرق، جهن ــا بۆلۈن ــدا .  تارماقق ئهينــى زامان

 ئهۋالدلىــرى باشــقا ئۇيغــۇر قهبىلىلىــرى بىــلهن  تۇنيوقــۇقئۇيغۇرالرغــا قېتىلىــپ كهتــكهن 
 ئۇيغـۇرلىرى  قوچـو ېيىـنچه   رايونىغا كهلگهن، بۇالر كقوچوبىرلىكته بىر تارماققا ئهگىشىپ،   

 ئۇيغـۇرلىرى غهربىـي     قوچـو  ئهسـىردە    XIII. ياكى غهربىـي ئايمـاق ئۇيغـۇرلىرى دەپ ئاتالغـان         
 ئهۋالدى بولغــــــان تۇنيوقــــــۇققىتانالرنىــــــڭ ھۆكۈمرانلىقىــــــدا ئــــــۆتكهن، شــــــۇنداقال  

يـۈەن سۇاللىـسى   . بهلگىلىمىـگه ئاساسـهن خـانلىق ۋەزىـرى بولغـان     )  (克直普尔كېجىپۇر
 جهمهتىنىـڭ ئهزالىـرى ئـۆز       تۇنيوقـۇق  بۇ خىـل خىزمهتنـى ئىزچىـل يوسـۇندا           دەۋرىگه قهدەر، 

 .ئۈستىگه ئېلىپ كهلگهن

 جهمهتــى خهنــزۇ مهدەنىيىتىنىــڭ تهســىرىگه تۇنيوقــۇقيــۈەن سۇاللىــسى دەۋرىــگه كهلگهنــدە 
ئهممـا، بـۇ خىـل فـامىله يهنىـال          . ئۇچراپ، ئۆزلىرىگه خهنـزۇ تىلىغـا خـاس فـامىله قولالنغـان           

تىنىـــڭ ئىجتىمـــائىي تـــارىخىي ۋە مهدەنىـــيهت ئهنئهنىـــسى ئاساســـىدا       جهمهتۇنيوقـــۇق
 .ئىشلىتىلگهن

ــۇق ــرى    تۇنيوق ــلىق قهبىلىلى ــڭ ئاساس ــالردا تۈركلهرنى ــۈرگهن يىل ــهلتهنهت س ــۈكهن س  ئۆت
تۈركلهرنىـڭ  .  دەريا ۋادىلىرىنى مهركىزىي ئـۆلكه قىلغـان       سېلىنگا،  ئورقۇنتېغىنى ئاستانه،   

 تېغىغـا ئوخـشاشال ئۇلـۇغ ھهم مـۇقهددەس     ئۆتـۈكهن يـالىرى   دەرسـېلىنگا  ۋە  ئورقـۇن نهزىرىدە  
ــسابالنغان ــدا  . ھې ــزۇ تىلى ــېلىنگاخهن ــىنى س ــېليهنجېخې« دەرياس دەپ »偰辇杰河 — ش

 تۇنيوقۇقنىـڭ  ئهۋالدلىرى ئۇلۇغ بوۋىسى     تۇنيوقۇقئاتىغان بولۇپ، يۈەن سۇاللىسى دەۋرىدىكى      
 دەرياسـى سـاھىلىغا     نگاسـېلى كىندىك قېنى تۆكۈلگهن ۋە ھايات پهيزىنـى سـۈرگهن ئـورۇن            

مــۇھهببىتىنى، يهنــى ئهجــدادىنىڭ يۇرتىغــا بولغــان چهكــسىز      -بولغــان چوڭقــۇر مېهىــر  
نـى  »  «偰-شـې «سېغىنىشىنى ئىپادىلهش ئۈچۈن، خهنزۇچه دەريا نامىنىڭ بىرىنچى سۆزى 

 ئهۋالدلىـرى شـۇنىڭدىن     تۇنيوقـۇق ئۆزلىرىنىڭ تارىخىي فامىلىـسى قىلىـپ تاللىغـان ھهم          
 .دەپ ئاتىلىدىغان بولغان» سېلىنگالىقالر«ياكى »  «偰氏-مهتى جهشې«باشالپ 
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 ئـارتتېگىن  بـارچۇق  ئىـدىقۇتى  ئۇيغـۇر    قوچـو چىڭگىزخان بـاش كۆتـۈرۈپ چىققـان زامـانالردا          
چىڭگىزخان ئۇنىڭ بـۇ خىـل يىراقنـى كـۆرەر جاسـارىتىدىن            . چىڭگىزخانغا بهيئهت قىلغان  

 ئۇنىڭغـا   ئهلئـالتۇننى غان ھهم قىـزى     چهكسىز سۆيۈنۈپ، ئۆزىنىڭ بهشىنچى ئوغلى دەپ تونۇ      
ــشنى   ــاتلىق قىلىـ ــتۇرۇغانيـ ــۈن   . ئورۇنالشـ ــش ئۈچـ ــۈرۈش قىلىـ ــكه يـ ــان غهربـ چىڭگىزخـ

 مىڭ كىـشىلىك قوشـۇننى      10 ئارتتېگىن بارچۇق شىمالىدىن ئۆتكهندە،    تهڭرىتاغلىرىنىڭ
باشـــالپ موڭغـــۇل قوشـــۇنلىرى بىـــلهن بىـــرلىكته غهربـــكه يـــۈرۈش قىلىـــپ، ئىـــران         

چىڭگىزخان زەپهر قۇچۇپ ئۆز ئۇلۇسىغا قايتىپ كهلگهندىن       . هدەم باسقان ئېگىزلىكىگىچه ق 
ــۈپ بهرگهن    ــى بۆل ــۆزى پهتىــه قىلغــان زېمىنالرن چىڭگىزخاننىــڭ . كېــيىن، ئوغۇللىرىغــا ئ

ھازىرقى  (خانبالىق مهركىزىي جۇڭگو رايونىدا يۈەن سۇاللىسىنى قۇرۇپ،        قۇباليخاننهۋرىسى  
 .نى پايتهخت قىلىپ بېكىتكهن) بېيجىڭ

 تۇنيوقـۇق چىڭگىزخانغا ئهگهشكهن ئۇيغۇر قوشۇنلىرى ۋە باشقا مهمۇرىي ئهمهلدارالر ئىچىدە          
چىڭگىزخـان موڭغـۇل ئوردىـسىدا مـۇھىم خىزمهتلهرنـى          . ئهۋالدلىرىمۇ خېلـى كـۆپ بولغـان      

بېجىرىۋاتقان ئۇيغۇرالرنى شـاھزادىلىرىنىڭ ئوردىلىرىغـا تهقـسىملهپ ئۇالرنىـڭ ئىـشلىرىغا            
يــــۈەن سۇاللىــــسى دەۋرىــــدە ئۇيغۇرالرنىــــڭ بىــــر قاتــــار ئاقــــسۆڭهك  . ياردەملهشــــتۈرگهن

 نوپـــۇزى يـــۇقىرى، ســـېلىنگالىقالرنىڭ جهمهتـــى تۇنيوقـــۇقجهمهتىـــدىكىلهرگه ئوخـــشاش، 
 ئۇالرنىــڭ ئوۋياڭــشۈەن. تـۆھپىلىرى كۆرۈنهرلىــك، جهمهت قۇرۇلمىــسى مۇســتهھكهم بولغــان 

يۈنۈپ، ئـۇزۇن يىـل ماتېرىيـال       كارامهت نهتىجىلىرى ۋە ئىناۋەت قۇچقان تۆھپىلىرىـدىن سـۆ        
نـاملىق كىتـابنى   »  جهمهتىـدىكىلهرنىڭ تهرجىمىهـالى  شـې  قوچـودىكى «توپالش ئارقىلىق   
 . يىللىق جهمهت تارىخىنى خاتىرىلىگهن500 ئهۋالدلىرىنىڭ تۇنيوقۇقيېزىپ چىقىپ، 

  قهبىلىسىدىن كېلىپ چىققان، بۇ قهبىله ئۇيغۇرالرنىڭ بىۋاسىته ئهجـدادى         ئاشىد تۇنيوقۇق
 بىلهن قانداشلىق مۇناسىۋىتى بولسىمۇ، لـېكىن تـۈرك خـانلىقى دەۋرىـگه             دىڭلىڭالربولغان  

كهلگهندە تۈركلهرنىڭ ھۆكۈمران قهبىلىلىرىنىڭ بىرى سـۈپىتىدە ياشـاپ كهلـگهن، ئۇيغـۇر      
سـهرگهردان  - رېئاللىقنى ئاسـاس قىلىـپ، يىـراقالردا سهرسـان         تۇنيوقۇقخانلىقى قۇرۇلغاندا   
ۆرە، زور بىــر تۈركـۈم تــۈركىي تىللىــق قهبىلىلهرنىــڭ مهۋجۇدلــۇقىنى  بولـۇپ يۈرگهنــدىن كــ 

كاپــــالهتكه ئىــــگه قىلىــــش ئۈچــــۈن، ئۇيغــــۇرالر بىــــلهن ئىتتىپــــاق تــــۈزۈپ، ئۆزىنىــــڭ  
 جهمهتـى ۋە   تۇنيوقـۇق شۇنىڭدىن باشالپ،   . دانىشمهنلىكىنى يهنه بىر قېتىم نامايان قىلغان     

ــۈركىي قهبىلىـــ  ــار تـ ــا ئهل بولغـــان بىـــر قاتـ ــۇر«لهر تهدرىجىـــي يوســـۇندا ئۇيغۇرالرغـ » ئۇيغـ
يـۈەن  . مىللىتىنىڭ بىر ئهزاسـى بولـۇش مۇساپىـسىنى مۇۋەپپهقىيهتلىـك يوسـۇندا باسـقان        

 يىللىــق تــارىخ ئىچىــدە، ســېپى ئۆزىــدىن ئۇيغــۇر بولــۇپ 500سۇاللىــسى دەۋرىگىــچه بولغــان 
ر  خــانىم ئۇيغــۇئــايمىقىلىقۋەي « جىــن خــۇاڭيــۈەن دەۋرىــدە ئــۆتكهن مۇئهللىــپ . كهتــكهن

 جهمهتى شې«دا )  (魏郡局夫人韦吾氏墓志铭黄缙» جهمهتىدىكىلهرنىڭ قهبرە تېشى
 بولـۇپ، تـاڭ سۇاللىـسىدىن تارتىـپ ئۇيغۇرالرنىـڭ          ئاقـسۆكهڭلىرىدىن ئهسلىي تۈركلهرنىـڭ    

 ئوۋياڭـشۇەن دەپ يازغـان بولـسا،      » تۇنيوقۇقتۇرباش ۋەزىرى بولۇپ كهلگهن، ئۇالرنىڭ ئهجدادى       
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ــودىكى« ــې قوچ ــدىكىلهرنىڭ تهرش ــالى جهمهتى ــې«دا » جىمىه ــى ش ــدۇر جهمهت ، ئۇيغۇرالردىن
 .دەپ يازغان»  دەپ ئاتىلىدۇتۇنيوقۇقئۇالرنىڭ ئهجدادى 

 تـازا رونـاق تاپقـان دەۋرى    دىكىلهرنىـڭ ) سـېلىنگالىقالر ( جهمهتـى  شېيۈەن سۇاللىسى دەۋرى   
ر موڭغۇلال. بۇ جهمهتتىن كۆزنى قاماشتۇرىدىغان نۇرغۇن ئهربابالر يېتىشىپ چىققان       . بولغان

 شـې ھۆكۈمرانلىق قىلغـان ھهم مـۇنقهرز بولغـۇچه بولغـان جهريانـدا             ) ياكى يۈەن سۇاللىسى  (
 بېگـى   قوچـو پادىـشاھلىقىغا بېرىـپ،     ) كـورېيه  (گـاۋلى جهمهتىنىڭ بىر تارمىقى شهرقتىكى     

مهنـــسىپىنى قوبـــۇل قىلغـــان؛ يهنه بىـــر تـــارمىقى مىـــڭ سۇاللىـــسىنىڭ ئهمهلـــدارلىقىغا 
.  بولغــانبهگلىرىــدىن دىــۋان جۇيهنجاڭنىــڭ تهيزۇخــانىڭ ئۆســتۈرۈلۈپ، مىــڭ سۇاللىــسىنى

ــي جۇڭگــو   - يىــل ئىچىــدە، شــهرقتىن 500-600 ــتىن ســۈرۈلۈپ، مهركىزى ــكه، يهنه غهرب غهرب
 .پۇقراسى بولۇپ قالغان) گاۋلى(رايونىغا كېلىپ ئولتۇراقالشقان، بىر قىسمى كورېيه 

ان بىرىنچـى ئهۋالد بولـسا      الرغا قوشـۇلغ  ) يۈەن سۇاللىسى ( جهمهتىدىن موڭغۇل    شې قوچولۇق
 -124نىـڭ تهرجىمىهـالالر بابىنىـڭ    )  (元史»يـۈەن سۇاللىـسى تـارىخى   «. تۆمـۈردۇر يـۈرۈڭ  

دىـن ئـۈزۈپ ئېلىنغـان پـارچه        »  جهمهتىدىكىلهرنىڭ تهرجىمىهالى  شې قوچودىكى«قىسمىدا  
ــار ــسىدە  . ب ــڭ مۇقهددىمى ــرى     «ئۇنى ــڭ ۋەزى ــۇر خانلىقىنى ــۇرالردۇر، ئۇيغ ــۈر ئۇيغ ــۈرۈڭ تۆم ي
ــڭتۇني ــتىوقۇقنى ــيىلگهن»  پۇش ــسى  . دې ــڭ ئاكى ــۈرۈڭ تۆمۈرنى ــڭ  16ي ــشىدا خانلىقنى  يې

ئـۇ  . لىـق ۋەزىپىـسىگه تهيىـنلهنگهن     » تارقـان «ۋەزىرلىك خىزمىتىگه ۋارىسلىق قىلغان ۋە      
نــى » مــۇپهتتىش نازارەتچىــسى«ئۇيغــۇر خانىغــا تهدبىــر كۆرســىتىپ، غهربىــي قىتانالرنىــڭ  

» ئۇيغـۇر خهتتاتلىقىنىـڭ ئۇستىـسى   «. ا يول ئاچقـان ئۆلتۈرۈپ، موڭغۇلالرغا بهيئهت قىلىشق 
ــا ئهگىـــشىپ جهڭ قىلغـــان، ئۇرۇشـــتا تـــۆھپه  15يـــۈرۈڭ تۆمـــۈر   يېـــشىدىال چىڭگىزخانغـ
 ئـوغلى   10نىـڭ   ) 1262 — 1196(يۈرۈڭ تۆمۈر   .  سازاۋەر بولغان  تارتۇقلىنىشقاقوشقانسېرى  

يـۈەن سۇاللىـسى   «. ن ئىلىم ساھهسـىدە داڭقـى چىققـا   قارا بۇقاسهككىزىنچى ئوغلى   . بولغان
ــارىخى ــڭ « ت ــان   -193نى ــال تۇرغۇزۇلغ ــسۇس تهرجىمىه ــا مهخ ــدا ئۇنىڭغ ــا .  جىلدى ــارا بۇق  ق

 دەسـتۇرلىرىنىڭ  كۇڭزىچىلىـق  جهمهتى خهنـزۇ مهدەنىيىتىنىـڭ    شېزامانىسىدىن باشالپ،   
 .تهسىرىگه ئۇچرىغان

اشـالپ   بۋىنچىـدىن  شـې .  دېـگهن ئىككـى ئـوغلى بولغـان    يۇلـۇنچى ، ۋىنچـى  شېقارا بۇقىنىڭ  
. دېـگهن خېتىنـى ئـۆز جهمهتىنىـڭ فامىلىـسى قىلغـان           » شې«يۈرۈڭ تۆمۈرنىڭ ئهۋالدلىرى    

 دېـگهن بهش ئـوغلى      لىچى شې،  جاۋۋۇ شې،  جىدۇ شې،  جىجيهن شې،  يۈلى شې ۋىنچىنىڭ شې
ئهدەبىيــات، سىياســىي ئىــشالردا نــامى  «، »بولغــان) (进士 تهشــرىپدارھهممىــسى «. بولغــان
 بۇ بهش ئوغلىدىن باشقا،     ۋىنچىنىڭ شې).  جىلد -193،  »ارىخىيۈەن سۇاللىسى ت  «(» چىققان

 جىـدۇنىڭ  شـې  زوڭ، ئارسـالن؛     جېـڭ  ئـوغلى    شهنجۇنىڭ شې،  شهنجۇ شې ئوغلى   يۇلۇنچىنىڭ
بىـر ئىـشىكتىن چىققـان ئىككـى        « بولغـان،    تهشـرىپدار كېـيىن   - ئىلگىرى سۈن شېئوغلى  

 يـۈەن   چـېن (»  شـهرەپ قۇچقـان    زامانـسىدا  چىققان، ئـۆز     تهشرىپدارئهۋالدتىن جهمئىي توققۇز    
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 -2،  »يۈەن سۇاللىسى دەۋرىدىكى غهربىي يۇرتلۇقالرنىڭ خهنزۇلىشىشى ھهققىـدە تهتقىقـات         «
ئهينى چاغدا بۇنداق ئىش ئـاز      . پهن گۈللهنگهن -بىر ئىشىكته نهسهب تارتىپ ئىلىم    «،  )جىلد

 ). جىلد-193، »يۈەن سۇاللىسى تارىخى«(» كۆرۈلگهن

ۈەن سۇاللىـسىنىڭ شـېئىرىيهت تارىخىـدا نـامى بـار غهربىـي              يـ  جىـدۇ  شـې  بىـلهن    يـۈلى  شې
 . تارىخى تولىمۇ قىزىقارلىقسۈننىڭ شې ئوغلى جىدۇنىڭ شېيۇرتلۇق شائىرالردىن، 

 دەپمـۇ   بهيليـاۋ  شېبولۇپ،  ) لياۋسۈنياكى باي    (بهيلياۋسۈن شې ئهسلى ئىسمى    سۈننىڭ شې
 ئانــا ســۈن شــې.  ياشــىغان يىللىــرى-1360 — 1318ئــۇ . گۇڭيــۈەنئاتىلىــدۇ، تهخهللۇســى 

تهرەپتىنمۇ ئۇيغۇرالرنىڭ مۆتىۋەر ۋە ئوقۇمۇشلۇق جهمهتى بىلهن چېتىشلىقى بار بولـۇپ، ئـۇ             
. بالىلىق چاغلىرىدىن باشـالپال ئاتـا جهمهت ۋە ئانـا جهمهتنىـڭ قويـۇق تهسـىرىگه ئۇچرىغـان        

 ليـاڭ  ياشقا كىرگهن يىلـى دادىـسىدىن ئايرىلىـپ، گۇاڭدۇڭـدىن            17 سۈن شې يىلى   -1335
گه بېرىــپ ئولتۇراقالشــقان، ئۇنىــڭ )  ناھىيىــسىليــاڭ ئۆلكىــسىنىڭ جياڭــسۇ(ناھىيىــسى 

، چـاڭجۇ ،  جىنلىـڭ  مهركهز قىلىـپ،     لياڭنى سۈن شېياشلىق مهزگىلىمۇ شۇ يهردە ئۆتكهن،      
 دەرياســىنىڭ جهنــۇبىي رايونىــدىكى نۇرغــۇن    چاڭجيــاڭ قاتــارلىق جياڭنىــڭ، جياڭيــاڭ

مۇنـــازىرىلهر -ىـــشىپ، مۇشـــائىرىلهر ئوقۇشـــۇپ، بهسئوقۇمۇشـــلۇق كىـــشىلهر بىـــلهن ئۇچر
 .مۇتالىئه قىلغان-قىلىشىپ، پۈتۈن زېهنى بىلهن ئىلىم

 تهشــرىپدارلىق بېرىــپ خانبالىققــا ياشــقا كىرگهنــدە، 27 ســۈن شــې يىلــى -1345مىالدىــيه 
 پۈتۈكچىــسى دارىلئۇلۇمىنىــڭ. ئىمتىهانىغــا قاتنىــشىپ، ئىككىنچــى دەرىجىــدىن ئــۆتكهن

ــان ــ . بولغـ ــڭ شـ ــانىالڭ چىـ ــارىخ   دورغـ ــهن دۆلهت تـ ــا ئاساسـ ــسىنىڭ يارلىقىغـ  مهھكىمىـ
كهينىـــدە، پهرمـــان  - يىلىنىـــڭ ئالـــدى -1349.  بولغـــانمـــۇئهررىخىمهھكىمىـــسىنىڭ 

 بىنتــــاڭ دۇەنكېــــيىن يهنه .  تهيىــــنلهنگهنھهكهملىكىــــگهمهھكىمىــــسىنىڭ زالىــــم 
ــوم     ــاھزادىلهرگه نـ ــسۇس شـ ــۇپ، مهخـ ــدارى بولـ ــۈچى ئهمهلـ ــسىنىڭ خهت تۈزەتكـ  مهھكىمىـ

 بىـلهن   مىنـۋاڭ  گـوڭ دىن كهلـگهن    ) كورېيه (گاۋلىدەستۇرلىرىدىن تهلىم بهرگهن، بۇ چاغدا      
 تۇتقـۇن   چيـاڭجۇۋدا كېيىنچه ۋەزىر خاما نىزا پهيدا قىلغانلىقى ئۈچـۈن،         . دوستلۇق ئورناتقان 

 سـۈن  شـې  يىلـى    -1358.  قايتىـپ كهلـگهن    بهشبالىققابىر مهزگىلدىن كېيىن    . قىلىنغان
 يىڭچىـڭ  ئۆتۈپ، كۇبېيكودىنبۇ چاغدا ئۇلۇغ بوۋىسى ئالهمدىن ئۆتكهچكه  ياشقا كىرگهن،  40

ــارقىلىق  ــا )  ناھىيىــسىپىڭچــۇەن ئۆلكىــسىنىڭ خېبىــيبۈگــۈنكى  (دانىــڭشــهھىرى ئ غ
ئــۇ .  قــاپالپ كهتــكهندانىڭنــى ئايــدا قىزىــل يــاغلىقالر تــوپىلىڭى -12شــۇ يىلــى . كهتــكهن

ــى ئېلىــپ   ــاڭپهرزەنتلىرىن ــۈپ يالۇجي ــورېيىگه،  دەرياســىدىن ئۆت ــان ھهم ك  ســۇڭجىڭ بارغ
 بىـلهن قهدىنـاس     مىنـۋاڭ  گـوڭ  چىغىدا مهھكىمىسىدىكى   بىنتاڭ دۈەن. شهھىرىدە تۇرغان 

 -1360. بۇرادەرلهردىن بولـۇپ قالغاچقـا، ئۇنىـڭ قىـزغىن قارشـى ئېلىـشىغا سـازاۋەر بولغـان                
ېگـى نـامى     ب فۇيـۈەن ئـۇزۇن ئـۆتمهي     .  بېگى دېگهن نام تـارتۇق قىلىنغـان       قوچو ئايدا   -8يىلى  

 ئايدا سوڭ   -11شۇ يىلى   . بېرىلگهن ھهم ئاشلىق بىلهن تهمىنلهش ئىمتىيازىغا ئېرىشكهن      
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.  يېـشىدا ئالهمـدىن ئـۆتكهن   42 ئىبادەتخانىـسىدا  دىيهنمـۇدوڭ شـهھىرىدىكى  )  (松京جىـڭ 
 شوۋ جىئهن، شوۋ، چىڭ فوشوۋ، شوۋ يهن، شوۋ بولۇپ، ئۇالردىن چاڭ    جاۋشىئايالىنىڭ ئىسمى   

 . قىزى قالغان3ل،  ئوغۇ5دېگهن 

ئۇنىڭ ئهسهرلىرىگه مۇناسىۋەتلىك ماتېرىيالالرنى   .  ئىستېداتلىق مۇئهللىپ ئىدى   سۈن شې
 جهمهتىـدىكى دانىـشمهنلهرنىڭ    شـې  جوۋلـۇق چىـڭ    «سىالرنىڭ لى،  )چاڭشوۋ شې (شوۋچاڭ  

 جۇڭگــودىكى ســۈن شــې. دىــن ئېلىــپ رەتلىــگهن ) »床州契氏诸贤实记«(» خاتىرىــسى
. قىلىـپ تهييـارالپ قويغـان   ) توپالم( جىلد، يهتته دەپتهر 13ىنى چېغىدىال يازغان شېئىرلىر 

 تۇتقۇنلۇقتا تۇرغان ۋاقتىدا، قىزىل ياغلىقالرنىڭ دانىڭدا يىلى -1358بۇ شېئىرالر توپلىمى 
 شــهھىرىگه بارغانــدىن ســوڭجىڭكورېيىنىــڭ . مالىمــانچىلىقى بىــلهن يوقىلىــپ كهتــكهن

ــىد    ــهرلىرى ئاساس ــان ئهس ــاقلىنىپ قالغ ــيىن س ــهرلهر    كې ــارچه ئهس ــر پ ــتىن بى ا يېڭىۋاش
 («近思斋逸稿» خاتىرىلىرىزىكىرنامهيېڭى «توپلىمىنى ئىشلهپ چىققان ھهم ئۇنىڭغا 

 پارچىـدىن ئـارتۇق     700بـۇ ئىككـى جىلـد ئىككـى قىـسىم بولـۇپ،             .  دەپ ئىسىم قويغـان     )»
 .شېئىر كىرگۈزۈلگهن

نىـڭ  » رىلىرى خـاتى  زىكىرنـامه يېڭـى   « كىـرىش سـۆزىدە ئېيتىلىـشىچه        چاڭشوۋنىڭ شېڭ
.  ساقلىنىپ قالغـان ئهسـهرلىرى ئاساسـىدا رەتـلهپ چىققـان     سۈننىڭ شېئىككى قىسمىنى  

.  پارچىـدىن ئاشـقان    700ئهمما، شـېئىرىي ئهسـهرلهرنىڭ ئىچىـگه كىرگـۈزۈلگهن شـېئىرالر            
ــۈزۈپ   ســۈننىڭ شــېبۇنىڭــدىن  ــوپالمنى ت ــداق بىــر ت ــۆزىنىڭال ئهمگىكىــگه تايىنىــپ مۇن  ئ

ــدىغانلى  ــولغىلى بولماي ــدۇ ب ــى بولى ــهۋۋۇر قىلغىل ــى. قىنى تهس ــسىدىكى  ل ــىنىڭ خاتىرى  س
 قاتـارلىق ئىنىلىرىنىـڭ     گوڭـسۇ  شـې ،  سـى  شې چوقۇم   سۈن شېئۇسلۇبقا ئاساسهن ئالىمالر    

 .مۇئهييهن ياردىمىگه ئېرىشكهن، دەپ ھېسابلىغان

نىــڭ ›  خــاتىرىلىرىزىكىرنــامهيېڭــى  ‹ســۈننىڭ شــېئۇيغــۇر  «شــهنگۈي پــۇكــورېيه ئــالىمى 
ــشى ــىبايقىلى ــسىدە  » ، تهھلىل ــاملىق ماقالى ــېن ــۈننىڭ ش ــۇق   س ــورنى توغرۇل ــارىخىي ئ  ت

 :توختىلىپ مۇنداق يازغان

ــامهيېڭــى  «ســۈننىڭ شــې ــان   »  خــاتىرىلىرىزىكىرن ــدە يازغ ــۈەن سۇاللىــسى دەۋرى ئۇنىــڭ ي
نـى ئوبيېكـت    ) كـورېيه  (گاۋلىشېئىرلىرى ئاساسىدا تۈزۈلگهن بولسىمۇ، ئهمما ئۇنىڭغا يهنه        

 دەرياســىدىن ئۆتكهنــدىن كېيىنكــى ئهســهرلىرىنىمۇ ئــۆز يالۇجيــاڭى ۋە قىلغــان ئهســهرلىر
شۇنداقال بۇ ئهسهرلهر توپلىمى پۈتـۈنلهي چاۋشـيهن يېـرىم ئارىلىـدا تۈزۈلـۈپ            . ئىچىگه ئالغان 

ــدىن تارقالغــان ــادا بىــز . ئان  شــېئىرىيهت مۇنبىرىنىــڭ بىــر ئهزاســى  گــاۋلى ســۈن شــېمۇب
 زىكىرنـامه يېڭـى   «ويىچه ئويلىنىپ سۆزلىـسهك،     ئىكهنلىكىدىن ئىبارەت ئهمهلىي ئهھۋال ب    

ــى » خــاتىرىلىرى ــسۇپ قىلــساق  گــاۋلىن ــتىقىگه ھــۆججهتلىرى كاتېگورىيىــسىگه مهن  مهن
 شې« جىلدىغا -120نىڭ )  (高丽史» تارىخىگاۋلى«. ئۇيغۇن كهلمهيدىغان ھېچ يېرى يوق
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 ،گــــاۋلىلىقتــــالالپ كىرگــــۈزۈلگهن، ئۇنىڭــــدىن باشــــقا يهنه »  تهرجىمىهــــالىســــۈننىڭ
ــسىدا ئىزدىنىــپ،    ــالىمالر ئۇنىــڭ ئهســهرلىرى توغرى ــزلهرچاۋشــيهنلىك ئ ــشقانتهقرى .  يېزى

ــا « ــهرلىرىدىن تالالنمـ ــهرق ئهسـ ــڭ «، )(东文选» شـ ــۇچىـ ــرى چيـ ــسى مهنزىرىلىـ » نهزمىـ
青丘风雅)( ،»  نهزمىلىـرى جـى«箕雅)  (   ئهسـهرلىرى  سـۈننىڭ  شـې قاتـارلىق كىتابالرغـا 

نـى تــۈزگهن  )  (明诗综»رلىرىمىـڭ سۇاللىـسى شـېئى    «جـۇيىزۇن شـائىر  . كىرگـۈزۈلگهن 
 ســى لــى، مىڭجــۇۋ جىــڭ ســۈننى شــېماۋزۇســى ئاســتىدا » گــاۋلى «جىلــددىكى -95چاغــدا، 

ــارلىق  ــاۋلىلىققاتــ ــالالپ   گــ ــهرلىرىنى تــ ــۈزگهن ئهســ ــرلىكته تــ ــلهن بىــ ــبلهر بىــ  ئهدىــ
 ].100[كىرگۈزگهن

 چهت ئهلدە مۇساپىر بولـۇپ تۇرغـان يىلـالردا ۋەتىنىنـى چهكـسىز سـېغىنغان ھهم                  سۈن شې
 ئۆزىنىـــڭ چوڭقـــۇر ســـېغىنىش نهزمىلىرىـــدەپاســـاھهتكه تولغـــان بىـــر قاتـــار -كمهتھـــې

 كورېيه ئهدەبىياتىدىال بىر كىـشىلىك ئورۇنغـا ئىـگه          سۈن شې. ھېسسىياتىنى ئىپادىلىگهن 
ئۇيغـۇر  ]. 102[بولۇپ قالماستىن، بهلكى جۇڭگـو ئهدەبىياتىـدىمۇ تېگىـشلىك ئـورنى بولغـان            

دەنىيهت ۋە دوستلۇق ئهلچىسىنىڭ ئۇيغۇر ئهدەبىيات مىللىتىدىن يېتىشىپ چىققان بۇ مه    
ــا      ــانىي ئارزۇســىنىڭ رېئاللىقق ــدا تۇرۇشــى ئهجــدادلىرىنىڭ ھهقق ــدا مۇناســىپ ئورۇن تارىخى

 .ئايلىنىشى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

  

.  مىـڭ  تـيهن  چـوڭ ئـوغلى بولـۇپ، تهخهللۇسـى          سـۈننىڭ  شې) 1399 — 1340 (چاڭشوۋ شې
 مهھكىمىسىدە تىلماچ بولۇپ    شۈن بېرىپ، چىڭ    اۋلىغاگ يىلى دادىسىغا ئهگىشىپ،     -1358

 گـاۋلى . قايغۇ ئىچىدە قالغـان -ئىككى يىلدىن كېيىن دادىسى قازا قىلغاندا غهم     . ئىشلىگهن
ــۈن        ــش ئۈچ ــاالس قىلى ــازابتىن خ ــى ئ ــۈرۈپ، روھ ــارلىق چۈش ــدە ي ــشاھى ئاالھى ــاۋلىپادى  گ

ــدىن كېــيىن جىــ . ئىمتىهانىغــا قاتناشــتۇرغان ــدىن ئۆتكهن ــاڭن ئىمتىهان  ئايمىقىنىــڭ ي
 گـاۋلى . قاراۋۇل ۋەزىرى بولغان، دېهقـانچىلىق ئىـشلىرىنىمۇ باشـقۇرغۇچى ئهمهلـدار بولغـان             

 كۆچـۈپ بېرىـپ     جىمىغادە  ) 1388 — 1375( تهختته ئولتۇرغان مهزگىل     يۈ شىنپادىشاھى  
 ســارىيىغا بېرىــپ ئهدەبىيــات   جىڭتــاڭتىرىكچىلىــك قىلغــان ھهم ئۆيــدىن ئايرىلىــپ،    

 ھهربىـي ئـۆزگىرىش    چىڭگـۈي  لـى  رالـى ېگېن گاۋلى يىلى   -1388.  ۋەزىر بولغان  ئۆگهنگهن ۋە 
 ئورنىنى ئوغلى شـىنجاڭغا ئۆتۈنـۈپ بېرىـشكه مهجبـۇر قىلغـان؛      يۈ شىنقوزغىغاندا پادىشاھ  

 ۋەزىر بولـۇش    چاڭشوۋ شېئۇزۇن ئۆتمهي، شىنجاڭ بىكار قىلىنىپ، ۋاڭ ياۋ تهختكه چىققان،          
 ئىـشتا كېلىـشتۈرگۈچى بولغـان، شـۇنىڭ بىـلهن مهشـهۇر             ساالھىيىتى بىلهن، بۇ قېتىمقى   

 پادىـشاھنىڭ  گـوڭراڭ . نىڭ بىـرى بولـۇپ قالغـان    »  توققۇز تۆھپىكار ۋەزىرى   جوڭشىڭنىڭ«
ئۇنىـڭ تۆھپىـسى   «تهختكه ئولتۇرغانلىقىنى تهبرىكلهپ يېزىلغان مهكتۇپتا ئېيتىلغاندەك       

نىـڭ  ) نهقىلچىدىن —تۇلغان   كۆزدە تۇ  جيهن دۆلىتىنى قۇرغۇچى ۋاڭ     گاۋلى(دۆلهت ئاتىسى   
 گـوڭراڭ پادىـشاھ   . دەپ باھاالنغان » دۆلهت قۇرۇش ئۈچۈن قوشقان تۆھپىسىدىن قېلىشمايدۇ     
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سـاداقهتمهن  « دەسـلهپته    چاڭـشوۋ  شـې . قايتا تولۇقلىغـان  -نى قايتا » توققۇز تۆھپىكار ۋەزىر  «
 مۇشـهررەپ   لىكـكه »  تۆھپىكـار ۋەزىـر    بېـسىقتۇرغۇچى  غهليـاننى «دېگهن نامغا، ئاندىن    » تۆرە

لىككه ئۆستۈرۈلگهن؛ تـۆت    ) ۋەزىر( تۈتۈنلهرنى تهڭشىگۈچى بهگ     چاڭشۇ يىلى   -1390. بولغان
لىكــكه ) ۋەزىــر (ھهكهميىلـدىن كېــيىن جـازا پىرقىــسىنىڭ ئـۈچىنچى دەرىجىلىــك زالىـم     

 پادىــشاھلىقىنىڭ يــۇقىرى قاتلىمىــدا نىــزا چىقىــپ، گــاۋلىئــۇزۇن ئــۆتمهي . ئۆســتۈرۈلگهن
 لـى .  خىزمىتىنـى تاشـالپ كېتىـپ قالغـان        چاڭشۇرلىشىپ قالغان، بۇ چاغدا     ئهمهلدارالر ئازا 

 جهمهتــى پادىــشاھلىقىنى تىكلىگهنــدىن لــى ۋاڭ جهمهتىنــى ئهمهلــدىن قالــدۇرۇپ چىڭگــۈي
 يىلى ئۇ تىلماچالر مهھكىمىسىنىڭ     -1394.  يېڭىۋاشتىن ئىشقا قويۇلغان   چاڭشۇكېيىن،  

ــۇپ تهيىــنلهنگهن، كېــيىن جــازا پىرق   ــۈچىنچى دەرىجىلىــك زالىــم  تۆرىــسى بول ىــسىنىڭ ئ
 يهنـشهن  بولغـان، يهنه     شـىغاۋۇلمۇ ئهمهلدارلىقتىن چۈشۈپ ئىـشىك تۈۋىـدە       .  بولغان ھهكهمى

 يېـشىدا ئالهمـدىن   59 ئايـدا   -10 يىلـى    -1399.  تهيىنلهنگهن تۆرىلىكىگهمهھكىمىسىنىڭ  
لىرىـدىن   ئـاخىرقى يىل گاۋلىنىـڭ  چاڭـشۇۋ  شـې بۇنىڭدىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى،    . ئۆتكهن

 سۇاللىسىنىڭ دەسلهپكى مهزگىللىرىدىكى كورېيه تارىخىدىكى مـۇھىم بىـر سىياسـىي            لى
ئۇنىڭ شهخسى ئارقا كۆرۈنۈشى ۋە ئاالھىدە سهرگۈزەشـتى ئهھمىـيهت بېرىـشكه            . پائالىيهتچى

 ].103[تېگىشلىك، ئاالھىدە تهتقىقات قىممىتىگه ئىگه

بولـۇپال قالماسـتىن، بهلكـى شـائىر ۋە          سىياسـىيون، ئىجتىمـائىي پائـالىيهتچى        چاڭشوۋ شې
 .دىپلومات

 خهنـزۇ تىلىـدا يېزىلغـان    يىـدە ېكور.  شـېئىرىي ئىجـادىيهتكه پىشـشىق ئىـدى        چاڭـشۇۋ  شې
» نهزمىسى مهنزىرىلىرى   چىڭچيۇ«،  )(箕雅» نهزمىلىرىچى  «قهدىمكى شېئىرالر توپلىمى    

)青丘风雅(  ــڭ ــدا ئۇنىـ ــېئىرالر توپلىمىـ ــارلىق شـ ــېئىر 10قاتـ ــېقىن شـ ــا يـ ى  كۇپلېتقـ
قاتارلىق شېئىرلىرىدا ئۆز   » باھار تهسىراتلىرى «،  »سۆگهت تاللىرى «شائىر  . كىرگۈزۈلگهن

باھــار «، »بېلىقچـى بــوۋاي «، »ھادىــسىلهر«. ۋەتىـنىگه بولغــان سېغىنىـشىنى ئىپــادىلىگهن  
ــشلىرى ــۈرۈلگهن   » تهشۋى ــس ئهتت ــۇرۇن ھېســسىياتى ئهك ــېئىرلىرىدا يوش ــارلىق ش ــۇ . قات ب

 .ىسىنىڭ گۈللىنىش جهريانىدىكى ئهھۋالى بىلهن مۇناسىۋەتلىك سۇالللىئهلۋەتته، ئۇنىڭ 

كورېيىنىــڭ .  دىپلومــاتىيه ساھهســىدە ئىــشلىگهن ئىــشلىرى زور بولغــانچاڭــشوۋنىڭ شــې
ئۆزىنى دۆلهتكه بېغىـشلىغان، ئاسـتانه       «چاڭشوۋ شېتارىخىي ماتېرىياللىرىغا ئاساسالنغاندا،    

 سۇاللىسىنىڭ لى« تۈزگهن ۋۇخهن(» لغاندىن ئايرىلىپ سهككىز قېتىم سهپهر قى) دۆلهت(
، بىرىنچـى توپالمنىـڭ بىرىنچـى قىـسىم         »خاتىرىلىرىدىكى جۇڭگو تارىخىي ماتېرىياللىرى   

ــزۇڭ« ــشاھ تهيـ ــدىڭ پادىـ ــاتىرىلىرىگوڭـ ــې، )» خـ ــشوۋ شـ ــان  چاڭـ ــتىم بارغـ ــهككىز قېـ  سـ
 تــارىخىي ماتېرىياللىرىــدا كــورېيه-جۇڭگــو توغرىــسىدا قېتىمقىــسىئهلچىلىكنىــڭ يهتــته 

ئۇنىــڭ ئهلچىلىــك خىزمىتىنىــڭ ھهممىــسى كــورېيه  . ونكرېــت خــاتىرىلهر قالــدۇرۇلغانك
ــاتىيه ئىــشلىرىنى     دۆلىــتىگه ۋاكــالىتهن جۇڭگونىــڭ مىــڭ سۇاللىــسىگه كېلىــپ دىپلوم
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ــان  ــشكه قارىتىلغـ ــې. بېجىرىـ ــشوۋ شـ  -1398، -1396، -1391، 1388، -1387، -1370 چاڭـ
 .يىللىرى جۇڭگوغا ئهلچى بولۇپ كهلگهن

 ئهلچــى قىلىــپ، مىــڭ سۇاللىــسى ئوردىــسىغا شــوۋنى تهرەپــتىن كــۆپ قېــتىم چــاڭ كــورېيه
ــائىله كېلىــپ چىقىــشى، شهخــسىي     ئهۋەتىــشكه تاللىغــانلىقى، تهبىئىــي يوســۇندا ئۇنىــڭ ئ

 شـوۋ ساالھىيىتى ھهم مهدەنىيهت جهھهتتىكى تهربىيىلىنىشى بىلهن مۇناسىۋەتلىك، چاڭ          
ــاۋلى ــى ۋە گــ ــىي سهھنلــ ــدانلىقىنىڭ سىياســ ــاتىيه   خانىــ ــۇھىم دىپلومــ ــسىدىكى مــ ىــ

 ئولتۇراقلىـشىپ قالغـان جۇڭگولـۇق       كورېيىـدە پائالىيهتچىسى بولۇپال قالماسـتىن، بهلكـى،       
جهمهتىدىن كېلىـپ   ) سېلىنگالىق (شې قوچولۇقئۇ  . ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ مهشهۇر ئهربابى   

ــلهن تهربىــــيىلهنگهن زات  ــو مهدەنىيىتــــى بىــ ــان جۇڭگــ ــاۋلى. چىققــ ــرىپدارلىق گــ  تهشــ
ــى   ئىمتىه ــۈپال قالماســتىن، بهلك ــدىن ئۆت ــىانى ــدا  ل ــدانلىقىنىڭ دەســلهپكى يىللىرى  خانى

ــاچالر       ــدىغان تىلمــ ــويىچه تهربىيىلهيــ ــرى بــ ــۇل تىللىــ ــزۇ ۋە موڭغــ ــڭ خهنــ كورېيىنىــ
بۇنىڭــدىن، ئۇنىــڭ مىــڭ سۇاللىــسى ئوردىــسىغا ئهلچــى . مهھكىمىــسىنىڭ تۆرىــسى بولغــان

. لىكىنـى چۈشـىنىۋالغىلى بولىـدۇ   بولۇپ كېلىشكه تېگىشلىك ئهڭ مۇۋاپىق نامزات ئىكهن   
 -4 يىلـى  -1397.  مۇناسىۋەت تارىخىدا ئهھمىيهتلىك سـهھىپه قالـدۇرغان     كورېيه-جۇڭگوئۇ  

 لـى  بىـلهن كۆرۈشـكهندە، پادىـشاھ    چـاڭوۋ  شـې  مىـڭ سۇاللىـسى ئوردىـسىدا     جۇيۈەنجـاڭ ئايدا،  
ىنـى   سهمىمىيىتى يېتهرسىز ئىكهنلىك   نىسبهتهن مىڭ سۇاللىسى ئوردىسىغا     چىڭگۈينىڭ
) نهقىلچىـدىن  —ئـۆزىنى دېمهكچـى     (ۋەزىـر ئهزەم    «:  چۈشهنچه بېرىـپ   چاڭشوۋتىلغا ئالغان،   

 مىـن بـۇ ئىـشنى تىلغىمـۇ       گـوڭ  يىـل بولـدى، پادىـشاھ        40 بارغىنىغا بـۇ يىـل       گاۋلىغانىڭ  
ئوتتۇرىــدا ئىككــى، ئــۈچ پادىــشاھ ئــۆتتى، ۋەزىرلىــرى ســاداقهتمهنلىكنى   . ئېلىــپ قويمىغــان

ــپ    ساقلىماســلىققا پېتىن ــدە ھۆرمهتلىنى ــشاھنىڭ قهلبى ــدە پادى ــۈنكى كۈن ــايمهن، بۈگ الم
دەپ بـۇ قېتىمقـى سـۆھبهت ئـارقىلىق،         » بىهۆرمهتلىك قىلىشقا ھهددىم يـوق    . تۇرۇپتىمهن

مىــڭ سۇاللىــسى ھۆكۈمرانلىرىنىــڭ گۇمــانى قاراشــلىرىنى تۈگىتىــپ، ئىككــى دۆلهتنىــڭ  
 .نىيهت ياراتقاننورمال مۇناسىۋىتىنىڭ تهرەققىي قىلىشىغا پايدىلىق ئىمكا

 مىڭ سۇاللىسىگه ئهلچىلىككه كېلىـشى، ئوبيېكتىـپ        چاڭشوۋنىڭ شېيهنه بىر تهرەپتىن،    
. جهھهتته جۇڭگو بىلهن كورېيىنىڭ ماددىي مهدەنىيهت ئالماشتۇرۇشىنى ئىلگىرى سۈرگهن        

 ئهلچىلىككه چىققان چاغدا، ئولپان نامى بىـلهن ئـۆز دۆلىتىنىـڭ مـاللىرىنى ئېلـى        چاڭشوۋ
قۇچا ۋە گهزمالالر   -بۇالر ئالتۇن، كۈمۈش، قاچا   . مىڭ سۇاللىسى ئوردىسىغا تاپشۇرغان   كېلىپ،  

 كـېچهك –، كىيىم شايىلهر-يىپهك« ئهلچىلىرىگه گاۋلىبولۇپ، مىڭ سۇاللىسى ھۆكۈمىتى  
-ئىككى دۆلهتنىڭ ئىـززەت  » شهپقهت كۆرسىتىش «ۋە  » ئولپان«بۇ خىل   . بهرگهن» ھهم پۇل 

 بىلدۈرســىمۇ، ســودا خاراكتېرىــدىكى مــال ئالماشــتۇرۇش كهلدىــسىنى–ئىكراملىــق بــاردى 
قائىدە ئىدى،  -مۇناسىۋىتى ئهمهس، بهلكى ئهينى چاغدىكى دىپلوماتىيىدىكى بىر خىل ئهدەپ        

ــو     ــالىيهت جۇڭگ ــل پائ ــۇ خى ــاردى   –ب ــتلۇق ۋە ب ــڭ دوس ــورېيه دۆلهتلىرىنى ــسىنى -ك كهلدى
 .چوڭقۇرالشتۇرغان
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سىنىڭ دەسـلهپكى مهزگىلىـدە ياشـىغان    ، مىڭ سۇاللىگوڭۋېنتهخهللۇسى )  (偰斯سى شې
ــارىخىي   ــۇھىم ت ــۇ . شــهخشم ــۇقئ ــسىنىڭ   شــې قوچول ــۈەن سۇاللى ــدە ي  جهمهتىنىــڭ ئىچى

 ئاۋۋالقىـدەكال ئولتۇراقلىـشىپ قالغـان    جياڭنهنـدە ئاخىرىـدىكى مالىمـانچىلىق يىللىرىـدا    
 ئىچىدىكى ئهڭ پائالىيهتچان كىـشى، خهنـزۇ تىلىـدا يـۇقىرى سـهۋىيىلىك شـېئىر                قهۋملهر

 .يازااليدىغان بىر شائىر

ــې ــى ش ــا    س ــپ ئات ــى نهزەرگه ئېلى ــال ۋەزىيهتن ــدىكى رېئ ــۆز ۋاقتى ــپ  - ئ ــدىن تارتى بوۋىلىرى
ئهتىۋارلىنىپ، خىـزمهت قىلغـان يـۈەن سۇاللىـسىنىڭ زاۋاللىققـا يـۈزلهنگهنلىكىنى تونـۇپ               
يهتكهندىن كېيىن، ئۆز ئىختىيارلىقى بىلهن مىڭ سۇاللىسىنىڭ ھۆكـۈمرانلىقىنى قوبـۇل     

ئۇ بىلىمىنىڭ چوڭقۇرلۇقى بىلهن مىڭ سۇاللىسى ھۆكۈمىتىنىڭ ئهتىۋارلىـشىغا   . غانقىل
ئۇ دەرىجىمۇ دەرىجه يۇقىرى ئۆرلهپ، مىڭ سۇاللىسى ھۆكۈمىتىگه نىسبهتهن         . سازاۋەر بولغان 

 . بولۇپ قالغانكۆزلۈكلهردىنئهڭ ئىشهنچلىك رەڭدار 

 -1369 ۋە   -1368ر ئىچىـدە     ئىشلىگهن ئىجتىمـائىي، مهمـۇرىي ۋە سىياسـىي ئىـشال          سى شې
ــۇپ گاۋلىغــايىلــى ئىككــى قېــتىم مىــڭ سۇاللىــسى ھۆكــۈمىتىگه ۋاكــالىتهن     ئهلچــى بول

 .بارغانلىقى ئىنتايىن ئهھمىيهتلىك ۋەقه بولغان

ــاڭ ــاتىرجهم      جۇيۈەنج ــدەك خ ــيىن، دېگهن ــدىن كې ــدىن قالدۇرغان ــسىنى ئهمهل ــۈەن سۇاللى  ي
ىنىــڭ گهدەنــكهش ئهمهلـــدارلىرىنىڭ   بۇنىڭــدىكى ســهۋەب، بىرىنچىـــدىن ئۆز  . بواللمىغــان 

بېسىمى ئېغىر؛ ئىككىنچىدىن شىمالغا قېچىـپ كهتـكهن يـۈەن سۇاللىـسىنىڭ ئاساسـىي               
 بىلهن ياپونىيىنىڭ مهۋجۇدلۇقى، بۇ ئهمـدىال پـۇت         گاۋلىكۈچىنىڭ تهھدىتى؛ ئۈچىنچىدىن    

ا دەسسهپ تۇرغـانلىقى ئۈچـۈن مۇقىملىـق ئـامىللىرى ئاساسـىي ئورۇنغـا ئـۆتمىگهن ئهھۋالـد         
 ئهلچىلىكــكه ئهۋەتىــشى، شــۇنداقال ئهلچىلىكــكه چىقارغىنىنىــڭ گاۋلىغــائارقىــدىن -ئارقــا

نهتىجىلىـك مۇناسـىۋىتى بولغـان رەڭـدار        -ھهممىسى يۈەن سۇاللىسى بىلهن ئاالھىدە سهۋەب     
 سـىنىڭ   شـې  تاللىغانلىقىنىڭ ئهھمىيىتى تولىمـۇ يـۇقىرى، بـۇ          ۋۇزراالردىن-ۋەزىركۆزلۈك  

 .وڭقۇر تهسىرىنى چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇكىشىلهرگه قالدۇرغان چ

ئـۇ ھهر   .  ئهڭ دەسـلهپته ئهۋەتـكهن ئهلچىـسى       گاۋلىغـا  مىڭ سۇاللىسىنىڭ    سى شېئومۇمهن،  
ــتىم  ــاقې ــۇپىنى     گاۋلىغ ــشاھىنىڭ مهكت ــسى پادى ــڭ سۇاللى ــۈك مى ــدا بۈي ــاۋلى بارغىنى  گ

 سـى  شـې . پادىشاھىغا تاپشۇرغان ھهم پادىشاھ يوللىغـان سـوۋغاتالرنى بىلـله ئېلىـپ بارغـان         
ــدىن كېــيىن  گاۋلىغــا  ھۆكۈمىتىنىــڭ قىــزغىن قارشــى ئېلىــشىغا  گــاۋلى يېتىــپ بارغان

 پادىشاھى ۋەزىرلهرگه مهسنهۋى يـازدۇرۇپ ھهدىـيه        گاۋلى قايتىشىدا   گاۋلىدىنئۇ  . ئېرىشكهن
 ئهلچىلىككه بېرىشىدىكى مهقسىتى، ھهقىقىي     گاۋلىغا سىنىڭ تۇنجى قېتىم     شې. قىلغان

 يـۈەن سۇاللىـسىنىڭ ئورنىغـا چىققـانلىقىنى         جۇيۇەنجاڭنىـڭ  غـا گاۋلىمهنىسى جهھهتتىن،   
 دىپلوماتىـــك گاۋلىنىـــڭئهمهلىيهتـــته بـــۇ مىـــڭ سۇاللىـــسى بىـــلهن  . ئۇقتـــۇرۇش ئىـــدى

 ســىنىڭ ئهلچىلىكــكه چىقىــشىدىكى شــې. مۇناســىۋىتىنى كــۈچهيتىش رولىنــى ئوينىغــان



 130 

 گـاۋلى بىـلهن  شـۇنىڭدىن كېـيىن مىـڭ سۇاللىـسى        . مۇددىئاسى كۆزلىگهن نىشانغا يهتكهن   
 .خانىدانلىقىنىڭ دىپلوماتىك مۇناسىۋىتى رەسمىي تىكلهنگهن

 ئىبارەت بۇ مهدەنىـيهت ۋە   سىدىن شې ۋە   چاڭشوۋ شې،  سۈن شېئۇيغۇر مىللىتىدىن چىققان    
 خهلقلىرىنىـڭ ئـاالقه تـارىخىنى كۈچهيتىـشته         كـورېيه -جۇڭگـو دىپلوماتىيه ئهربابلىرىنىڭ   

-ئـۇالرنى يـاد ئېـتىش، ئىـش       . دە جۇاللىنىـپ كهلمهكـته    ئوينىغان كارامهت رولى تـارىخ بېتىـ      
ئىزلىرىنى ئهسلهش، خاتىرىلهش پائالىيهتلىرىنى ئۆتكۈزۈش تارىخىي ۋە رېئال ئهھمىـيهتكه           

ئۇيغۇر خهلقى ئۆز تارىخىدا مۇشـۇنداق ئالىيجانـاب روھقـا ۋە پىـداكار خىـسلهتكه ئىـگه                 . ئىگه
ىخارلىنىدۇ، ئۇالرنى مهڭگۈ ئهسلهپ دوستلۇق ئهلچىلىرىنىڭ بولغانلىقىدىن چهكسىز ئىپت 

 .تۇرىدۇ

  

 :ئىككىنچى بۆلۈمدىكى ماقالىلهرنىڭ ئىزاھاتى ۋە مهنبه كۆرسهتكۈچى

 خېبىـي )  (北狄与中山国»  بهگلىكـى جۇڭـشهن  ۋە دىـالر شـىمالىي   «لـيهنچىن  دۈەن] 1[
 . بهت-126 يىلى، -1982خهلق نهشرىياتى، خهنزۇچه نهشرى، 

 -1978تومى، شاڭخهي قامۇس نهشـرىياتى    «分册 «辞海.民族مىللهتلهر. ئوكيانۇس«] 2[
 . بهت-86يىلى، 

 . سان-1يىلى ) 文物) 1979خهنزۇچه نهشرى، بېيجىڭ، » مهدەنىيهت يادىكارلىقلىرى«] 3[

 . كۈنىدىكى سانى-6 ئاينىڭ -8 يىلى -1978، خهنزۇچه ) (光明日报» نۇر گېزىتى«] 4[

 -2000ىللهتــلهر نهشــرىياتى، ، م›»قهدىمكــى زامــان قىــسمى‹قىــسقىچه دۇنيــا تــارىخى «] 5[
 .يىلى، ئۇيغۇرچه نهشرى

ــوچېرىكلىرى تارىخىنىــڭ يهتتهســۇ«: بارتولــد] 6[  -2000، شــىنجاڭ خهلــق نهشــرىياتى،  »ئ
 .يىلى، ئۇيغۇرچه نهشرى

شــىنجاڭ ئىجتىمــائىي «، »چىڭگىزخــان ۋە موڭغــۇل ئىمپېرىيىــسى«: ليۇجىــشاۋ  ]7[، ]8[
 . بهت-90 سان، -2،  يىلى-1986ژۇرنىلى، » پهنلهر تهتقىقاتى

ــارىخىي خــاتىرىلىرىموغــۇل«] 9[ ــارلىقالر تاتاتۇڭــا«جىلــد، )  -蒙兀儿史记) 45» ت  قات
-يـۈەن دەۋرىـدىكى ئۇيغۇرالرنىـڭ ۋەتىنىمىزنىـڭ ئهدەبىيـات          «سـولونىڭ ، چىڭ   »تهزكىرىسى



 131 

. دېـگهن ماقالىـسىدە پايـدىلىنىلغان مهنـبهگه قـاراڭ     » تارىخ ساھهلىرىگه قوشقان تۆھپىـسى   
 . سان-3 يىلى، -1964ژۇرنىلى، خهنزۇچه، » تۇشىتارىخ ئوقۇ«

الرنىڭ ئېتنىك مهنبهسى ۋە ئـۇالر قۇرغـان خـانلىقالر          ) قىتان(كىدان  «: ئابلهت نۇردۇن ] 10[
ــسىدا ــاراڭ » توغرى ــالىلهرگه ق ــارلىق ماق ــاتى  «. قات ــلهر تهتقىق ــائىي پهن ــىنجاڭ ئىجتىم » ش
 . سان-3 يىلى، -1985ژۇرنىلى، 

 -110،  »جۇڭگو تارىخى، يـۈەن سۇاللىـسى تـارىخى       . لوپېدىيىسىجۇڭگو بۈيۈك ئېنسىك  «] 11[
ــسۇن   ــكه قارالــ ــسىكلوپېدىيه  ) 中国大百科全书.中国历史.元史(بهتــ ــو ئېنــ جۇڭگــ

 . يىلى خهنزۇچه نهشرى-1985نهشرىياتى، 

شـىنجاڭ ئىجتىمـائىي پهنـلهر      «چىڭگىزخان ۋە موڭغـۇل ئىمپېرىيىـسى،       «: جشاۋ ليۇ] 12[
 .  بهتكه قاراڭ-95ان،  س-2 يىلى، -1986ژۇرنىلى، » تهتقىقاتى

، لهنجــۇ، خهنــزۇچه نهشــرى، )(西北史地» جۇغراپىيىــسى-غهربىــي شــىمالنىڭ تــارىخ«] 13[
 . بهت-64 سان، -2 يىلى، -1984

ــيهن ] 14[ ــارىخى «ســۇڭ ل ــۈەن سۇاللىــسى ت ــاچ‹. ي ــۇرق قارايىغ ــسىبۇي ، جۇڭخــۇا ›» تهزكىرى
 .ه قاراڭ بهتك-3046 جىلد، -124 يىلى، خهنزۇچه نهشرى، -1976نهشرىياتى، 

، جۇڭخـۇا نهشـرىياتى،   ›»يۈرۈڭ تۆمۈر تهزكىرىـسى ‹. يۈەن سۇاللىسى تارىخى«سۇڭ ليهن  ] 15[
 . بهتكه قاراڭ-3049 جىلد، -124 يىلى، خهنزۇچه نهشرى، -1976

 . قاراڭجىلدگه -155، ›» تهزكىرىسىقايابۇرۇل ‹. يۈەن سۇاللىسى تارىخى«سۇڭ ليهن ] 16[

يــــۈەن سۇاللىــــسى  . جۇڭگــــو تــــارىخى . دىيىــــسىجۇڭگــــو بۈيــــۈك ئېنسىكلوپې «] 17[
ــارىخى ــرىياتى،    )  («中国大百科全书.中国历史.元史»ت ــامۇس نهش ــۈك ق ــو بۈي جۇڭگ
 . بهتكه قاراڭ-110 يىلى، -1985

گه  «道园学古录»  يادنــامىلىرىداۋيــۈەن » :虞集 (1272 — 1348) —  يــۈجى] 18[
 .قاراڭ

ــسى «] 19[ ــۈك ئېنسىكلوپېدىيى ــو بۈي ــارىخى . جۇڭگ ــو ت ــسى . جۇڭگ ــۈەن سۇاللى ــارىخىي ، » ت
بهتــكه )  -中国大百科全书.中国历史.元史.畏兀儿条) 111» ئۇيغــۇرالر قىــسمى«

 .قاراڭ
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  中国大百科全书出版社,北京.上海.1985 شـىنجاڭ  «،  » ۋە موڭغۇل يېزىقـى    تاتاتۇڭا
 . كۈنىدىكى سانىغا قاراڭ-11 ئاينىڭ -12 يىلى، -1982خهنزۇچه، » گېزىتى

ئۇ پىلنىـڭ   . ىر ھايۋان  قاپالن جىنسىدىن ب   —توڭا  «:  مۇنداق دەيدۇ  كاشغهرى مهھمۇد] 20[
 الردا) ئۇيغــۇر(لــېكىن، بــۇ ســۆز تــۈرك . بــۇ ســۆزنىڭ ئاساســىي مهنىــسى مۇشــۇ. كۈشهندىــسى

بــۇ ســۆز كــۆپىنچه . ئهســلىي مهنىــسىنى يوقاتقــان بولــسىمۇ ئىــسىم ھالىتىــدە ســاقالنماقتا
تــۈرك . قاتــارلىقالر» تــېگىن، توڭــا تۇڭاخــان«مهســىلهن، . ئــادەملهرگه لهقهم بولــۇپ كېلىــدۇ

ــۇ قاپالنغــا . دەپ ئاتىلىــدۇ» توڭــا ئالىــپ ئهر «ئافراســياپالرنىــڭ ئۇلــۇغ خاقــانى  ) يغــۇرئۇ( ب
 تـوم،   -3 يىلـى،    -1984» تـۈركىي تىلـالر دىـۋانى     » «ئوخشاش كۈچلۈك، باتۇر ئـادەم، دېمهكتـۇر      

 . بهتلهر-503 — 502

ــالىمى    «: شــياۋجيهنۋاڭ ] 21[ ــۇر ئ ــان ئۇيغ ــاد قىلغ ــى ئىج ــۇل يېزىقىن ــا —موڭغ » تاتاتۇڭ
 . بهت-103 سان، -1 يىلى، -1987، »ىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمىي ژۇرنىلىش«

، جۇڭخـۇا نهشـرىياتى،     » تهرجىمىهـالى  تاتاتۇڭانىـڭ . يۈەن سۇاللىسى تارىخى  «سۇڭ ليهن   ] 22[
 . بهتكه قاراڭ-3048 جىلد، -10 يىلى، خهنزۇچه نهشرى، -1976

، جۇڭخـۇا نهشـرىياتى،     »جىمىهـالى  تهر تاتاتۇڭانىـڭ . يۈەن سۇاللىسى تارىخى  «سۇڭ ليهن   ] 23[
 . بهتكه قاراڭ-3048 جىلد، -10 يىلى، خهنزۇچه نهشرى، -1976

 يىلـى، خهنـزۇچه نهشـرى،       -1985، مىللهتلهر نهشرىياتى،    »ئۇيغۇر تارىخى  «ليۇجشاۋنىڭ] 24[
 . بهتكه قاراڭ-255

ــاڭ فهن] 25[ ــان ۋە ) 樊保良 (باۋليـ ــاچىڭگىزخـ ــارىخ «، »تاتاتۇڭـ ــىمالنىڭ تـ ــي شـ -غهربىـ
 . سانىغا قاراڭ-2 يىلى، -1984ژۇرنىلى، خهنزۇچه نهشرى، )  (西北史地»غراپىيىسىجۇ

 يىلى، خهنـزۇچه نهشـرى،      -1957، جۇڭخۇا نهشرىياتى،    »موڭغۇلالرنىڭ مهخپىي تارىخى  «] 26[
 . بهت-183

 . سان-2 يىلى، -1986ژۇرنىلى، » مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقى«] 27[

 . پاراگراف-196 باب، -7» موڭغۇلالرنىڭ مهخپىي تارىخى«] 28[

ــابى   «: ئوســمان. غ] 29[ شــىنجاڭ «، »تاتاتۇڭــائۇيغــۇر خهلقىنىــڭ مهشــهۇر مهدەنىــيهت ئهرب
 . سان-12 يىلى، -1984ژۇرنىلى، » ياشلىرى
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، شىـشهن يۈەن سۇاللىسى دەۋرىدىكى ئۇيغۇر سىياسىيون لـيهن  )  :(匡裕彻يۇچى كۇاڭ] 30[
 يىلــى، -1983ڭخــۇا نهشــرىياتى، ، جۇ) (元史论丛» يــۈەن سۇاللىــسى تــارىخى مهجمۇئهســى«

 . بهتكه قاراڭ-241 قىسىم، -2خهنزۇچه نهشرى، 

شـىنجاڭ  «،  »شىـشهن يۈەن سۇاللىسى دەۋرىدىكى ئۇيغۇر باش ۋەزىر لـيهن         «: ئوسمان. غ] 31[
 . بهتكه قاراڭ-36 سان، -2 يىلى، -1987ژۇرنىلى، » ياشلىرى

 . بهتكه قاراڭ-265 يىلى، -1985 خهنزۇچه نهشرى،» ئۇيغۇرالر تارىخى «جىشاۋنىڭ ليۇ] 32[

 يىلـى، مىللهتـلهر نهشـرىياتى،     -1985خهنزۇچه نهشرى،   » ئۇيغۇرالر تارىخى «: جىشاۋ ليۇ] 33[
 . بهتكه قاراڭ-261—260

 . بهت-275 يىلى، -1985خهنزۇچه نهشرى، » ئۇيغۇرالر تارىخى«: جىشاۋ ليۇ] 34[

ارىخىغــا دائىــر ماتېرىيالالرنىــڭ   ئۇيغــۇرالر ت«:  قاتــارلىقالر تــۈزگهن جياشــېڭ فېــڭ] 35[
 . بهت-119 يىلى، خهنزۇچه نهشرى، -1981، مىللهتلهر نهشرىياتى، »قىسقىچه توپلىمى

خهنــزۇچه، جۇڭگــو پهلسهپىــسىدىكى بىــر خىــل   — 阴阳 ئىلمــى مــونكىر-ھــونكىر] 36[
ــارلىق شــهيئىلهر    ــادىكى ب ــۇپ، دۇني ــاتېگورىيه بول ــارىمۇ قارشــىلىقىنىڭ ك ــدىن ق  بىرلىكى

ــدانغا ــدۇمهيـ ــدۇ، دەپ قارىلىـ ــىلهن، ئهركهك پرىنـــسىپ.  كېلىـ ــشى   阳مهسـ ــلهن، چىـ بىـ
ئارىسىدىكى قارىمۇقارشىلىق دۇنيادىكى پۈتۈن ۋەقهلهرنى ۋۇجۇدقـا كهلتۈرىـدۇ،          阴پرىنسىپ
 . 阴 يىن—  ،ياڭ 阳 —  دەپ قاراش

ــېهىرگهرلىك [37] ــى   —图纬سـ ــيهت  خهنئىككـ ــگهن ئىالھىـ ــا كهلـ ــدە بارلىققـ  دەۋرىـ
 . قىلىدىغان ئېقىمخۇراپاتلىقىنى تهرغىب

، 礼» ئهدەپنــــامه«، (诗» نهزمىنــــامه «— قهدىمكــــى يهتــــته كىتــــاب — يهتتهنــــامه] 38[
 .قاتارلىقالر 经» مۇقهددەسنامه«، 孝» ۋاپانامه«، 春» يىلنامه«، 易» سالنامه«، 乐»مۇزىكا«

 جىلـد،   -130 يىلـى، خهنـزۇچه نهشـرى،        -1976،  »يـۈەن سۇاللىـسى تـارىخى     «سۇڭ ليهن   ] 39[
 . بهت-3174

.  بهتكه قـاراڭ   -277 يىلى، خهنزۇچه نهشرى،     -1985،  »ئۇيغۇرالر تارىخى «: جىشاۋ ليۇ ①] 40[
 .ئارغۇن سالى ھهققىدە يهنه تۆۋەندىكىلهرگه قاراڭ
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:  قاتــارلىقالر تــۈزگهنخۇخــۇاڭ شــې، » ئۇيغۇرالرنىــڭ مهشــهۇر ئــالىمى—ئــارغۇن ســالى  «②
 يىلــى، -1983، »هزكىرىــسىجۇڭگــودىكى ئــاز ســانلىق مىللهتــلهر تــارىخىي شهخــسلىرى ت «

 . بهت-59 قىسىم، -1خهنزۇچه نهشرى، 

يـۈەن سۇاللىـسى   «يۈەن دەۋرىدىكى غهربىي شىمال رايونىنىڭ بۇددا دىنى؛  «: يىنشىڭ ليۇ ③
يۈەن سۇاللىـسى تـارىخى   «، »دەۋرىدىكى ئۇيغۇر بۇددا مۇرىتلىرى ئىچىدىكى مهشهۇر شهخسلهر  

 يىلـى، نهنجىـڭ،     -1982ژۇرنىلـى،   » ت مهجمۇئهسى ۋە شىمالدىكى مىللهتلهر تارىخىي تهتقىقا    
 . بهتلهر، خهنزۇچه-74 سان، -6ئومۇمىي 

ژۇرنىلــى، » شــىنجاڭ ياشــلىرى«، »مهشــهۇر ئۇيغــۇر ئــالىمى ئــارغۇن ســالى«: ئوســمان.  غ④
 . بهت-15 سان، -6 يىلى، -1985

ــيهن ⑤ ــاڭ ت ــالى     «: ۋېيج ــارغۇن س ــىيونى ئ ــۇر سىياس ــدىكى ئۇيغ ــسى دەۋرى ــۈەن سۇاللى ، »ي
 قىــسىم، خهنــزۇچه، شــىنجاڭ خهلــق -2، »شــىنجاڭدىكى تــارىخىي شهخــسلهر تهزكىرىــسى«

 . يىلى نهشرى-1985نهشرىياتى، 

يېڭــى «، »يــۈەن سۇاللىــسى مهدەنىيىتىنىــڭ تــارىخىي ئــورنى ھهققىــدە «شــاۋفاڭتــاڭ ] 41[
 بېـتىگه   -60 سان،   -12 يىلى،   -1985ژۇرنىلى،   新华文摘» جۇڭگو ماقالىلىرىدىن تالالنما  

ــاراڭ ــوس .قــــ ــودزېر چــــ ــدە يهنه  朔思吉翰节儿 كىخــــ ــۈك  «ھهققىــــ ــو بۈيــــ جۇڭگــــ
 -110دېــگهن كىتابنىــڭ » يــۈەن سۇاللىــسى تــارىخى. جۇڭگــو تــارىخى. ئېنسىكلوپېدىيىــسى

 .قىسمىغا قاراڭ» ئۇيغۇرالر«بېتىدىكى 

ــشۇناسى-تىــلموڭغــۇل  «—  كىخــودزېر چــوس] 42[ ــارلىقالر خۇخــۇاڭ شــې. »ئهدەبىيات  قات
ــۈزگهن،  ــاز ســان «ت ــسى  جۇڭگــودىكى ئ ــارىخىي شهخــسلىرى تهزكىرى ، »لىق مىللهتلهرنىــڭ ت

 . بهت-83 قىسىم، -1خهنزۇچه نهشرى، 

، شاڭخهي قـامۇس نهشـرىياتى،      ›»يىغىنچاقالنغان نۇسخا › 辞海،ئوكيانۇس« بۇ يهردە    ①] 43[
 . بهتكه قارالسۇن-709 يىلى، خهنزۇچه نهشرى، -1980

ــودزېر چــوس ② ــهي  كىخ ــدە يهنه س ــاۋ ھهققى ــارلىقالرمبي ــۈزگهن   قات ــۇمىي  « ت ــو ئوم جۇڭگ
 . بهتكه قاراڭ-353 قىسىم، -7، خهنزۇچه نهشرى، »تارىخى

، 贯云石评传» قىسقىچه تارىخى تهرجىمىهالى «يۈنشىنىڭ گۈەن  : 杨镰 ليهن ياڭ] 44[
 . بهتكه قاراڭ-14، -19 يىلى، خهنزۇچه نهشرى، -1983شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى، 

شـاڭخهي   中国历史大辞典，辽，厦，金元史.غـا قـاراڭ   »  قىـسمى  قايـا  ئارىخ«] 45[
 . بهت-261 يىل، -1986قامۇس نهشرىياتى، خهنزۇچه نهشرى، 
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 . بهت-30، خهنزۇچه نهشرى، » قىسقىچه تهرجىمىهالىيۈنشىنىڭ گۇن« ليهن ياڭ] 46[

 . بهتلهر-31—30يۇقىرىقى كىتاب، ] 47[

، خهنـزۇچه   »شـىنجاڭ گېزىتـى   » «تـېگىن  ئۇيغـۇر خـانى قوچقـار        قوچـو  «بوچـۈەن  چيهن] 48[
 . كۈنى-15 ئاينىڭ -8 يىلى، -1985 كۈنى؛ ئۇيغۇرچه -13 ئاينىڭ -7 يىلى، -1985

ــسى  «] 49[ ــۈك ئېنسىكلوپېدىيى ــو بۈي ــارىخى   . جۇڭگ ــسى ت ــۈەن سۇاللى ــارىخى، ي ــو ت » جۇڭگ
 . بهتكه قاراڭ-12خهنزۇچه نهشرى، 

، خهنـزۇچه   »، جىـن، يـۈەن سۇاللىـسى تـارىخى        شـيا ،  ليـاۋ . جۇڭگو تارىخى چوڭ لـۇغىتى    «] 50[
 . بهت-514رى، نهش

 موڭغۇل ۋە يۈەن سۇاللىسى دەۋرىدىكى ئهمهل نامى بولۇپ، يهرلىـك، ھهربىـي             — دارۇغاچ] 51[
 ).نازارەتچى(ۋە مهمۇرىي ئورگانالردىكى ئهڭ چوڭ مۇپهتتىش 

ــسى  «] 52[ ــۈك ئېنسىكلوپېدىيى ــو بۈي ــارىخى   . جۇڭگ ــسى ت ــۈەن سۇاللى ــارىخى، ي ــو ت » جۇڭگ
 . بهت-13خهنزۇچه نهشرى، 

 . بهت-1398 جىلد، -11، »ن سۇاللىسى تارىخىيۈە«] 53[

ــۇاڭشــى ] 54[ ــۈزگهن خۇخ ــارلىقالر ت ــارىخىي   «:  قات ــلهر ت ــاز ســانلىق مىللهت ــودىكى ئ جۇڭگ
 -76 يىلـى، خهنـزۇچه نهشـرى،        -1983، مىللهتـلهر نهشـرىياتى،      »شهخسلىرىنىڭ تهزكىرىسى 

 .)دېگهن ماقاله»  ئۇيغۇر دېڭىزچىسى— ئهلئېتمىش«. (بهت

، ئۇيغـۇرچه،   »شـىنجاڭ گېزىتـى   «،  »ئهلئېـتمىش  —ئۇيغـۇر دېڭىزچىـسى     «: ۇجىنف لى] 55[
 . كۈنىدىكى سانىغا قاراڭ-13 ئاينىڭ -2 يىلى، -1986

 يىلـى، مىللهتـلهر نهشـرىياتى، خهنـزۇچه نهشـرى،         -1985،  »ئۇيغۇر تـارىخى  «: جىشاۋ ليۇ] 56[
 . بهت-273

ــاۋجيهنۋاڭ ] 57[ ــسى  «: ش ــۇر دېڭىزچى ــتمىشئۇيغ ــاقلىقى مىلله«، »ئهلئې ــلهر ئىتتىپ » ت
، »شـىنجاڭ ئۇنىۋېرسـىتېتى ئىلمىـي ژۇرنىلـى       «.  سـان  -9 يىلـى    -1986ژۇرنىلى، خهنزۇچه،   

 . سان-1 يىلى -1957

، خهنــزۇچه »جۇڭگونىــڭ ئومــۇمىي تــارىخى«:  قاتــارلىقالر تــۈزگهنمېيبيــاۋســهي ] 59[، ]58[
 . بهت-355 قىسىم، -7 يىلى، -1983نهشرى، 
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جۇڭخـۇا  » تهزكىرىـسى ) قۇبالي (شىزۇ جىلد،   -15. ىسى تارىخى يۈەن سۇالل «سۇڭ ليهن   ] 60[
 . بهت-307 يىلى نهشرى، -1976نهشرىياتى، 

ــارىخى . جۇڭگــو بۈيــۈك ئېنسىكلوپېدىيىــسى  «①]61[ ــۈەن سۇاللىــسى ت ــارىخى، ي . جۇڭگــو ت
 . 中国大百科全书.中国历史.元史.畏兀儿条 بهتكه قاراڭ -110قىسمى » ئۇيغۇرالر

②  

，人民出版社，1983年，第346—356页)«中国通史»等著： 

 ھهققىـدىكى ئهمهلىـي ۋە تهپـسىلىي ئهھـۋالالرنى ياپونىيىـدە نهشـر       ساڭگاالر ۋە ئهھمهد [62]
. دېگهن كىتـابتىن كـۆرۈڭ  »  سۇڭ سۇاللىسى ۋە يۈەن سۇاللىسى—دۇنيا تارىخى «قىلىنغان  

يـۈەن سۇاللىـسىنىڭ رەڭـدار كۆزلـۈكلهرنى        «كىتابتىن تالالنمىنىڭ خهنزۇچه تهرجىمىـسى      
 سـان،  -2 يىلى، -1983ژۇرنىلى، خهنزۇچه،   » هتلهرگه دائىر تهرجىمىلهر  مىلل«،  »ئىشلىتىشى

جۇڭگو تارىخى،  . جۇڭگو بۈيۈك ئېنسىكلوپېدىيىسى   «  ھهققىدە يهنه  ساڭگا.  بهتكه قاراڭ  -78
 . بېتىگه قاراڭ-4دېگهن كىتابنىڭ » يۈەن سۇاللىسى تارىخى

لهت تهۋەلىكــــى ، خهنــــزۇچه تــــارىخىي ھــــۆججهتلهردە ئۇنىــــڭ مىلــــ-Senge ســــاڭگا] 63[
دېـگهن ئهسـىرىدە ناھـايىتى ئېنىـق        » تهۋارىـخ -جهمىئـۇل  «راشـىددىن ئېيتىلمىغان، ئهممـا    

: قاتـارلىقالر تـۈزگهن  )  (蔡美彪مېيبيـاۋ ھالدا ئـۇنى ئۇيغـۇر ئىـدى، دەپ كۆرسـهتكهن؛ سـهي      
مۇشـۇ  . دېـيىلگهن » سـاڭگا ئۇيغـۇر  « بهتتىمـۇ  -130 قىـسىم،    -7،  »جۇڭگو ئومۇمىي تـارىخى   «

 ھهققىدە ئېنىق مهلۇماتالر    ساڭگاالر ۋە   ئهھمهد بېتىگىچه   -132 بېتىدىن   -115كىتابنىڭ  
 .بار

 . بهت-9 سان، -5 يىلى، -1982، »خهلق رەسىملىك ژۇرنىلى«] 64[

 .جۇڭنهنخهي ھازىرقى — ئارىلى چىنخۇاڭداۋ] 65[

جۇڭخـــۇا »  تهزكىرىـــسىشـــىزۇ« ) (元史» يـــۈەن سۇاللىـــسى تـــارىخى«ســـۇڭ لـــيهن ] 66[
 . بهت-307 يىلى نهشرى، -1976نهشرىياتى، 

 . بهتلهر-54—50» بېيجىڭ ساياھهت قولالنمىسى«] 67[

 -51 يىلـى نهشـرى،      -1976، جۇڭخـۇا نهشـرىياتى،      »يۈەن سۇاللىسى تارىخى  «سۇڭ ليهن   ] 68[
 .بهت

جۇڭخـۇا نهشـرىياتى،   »  تهزكىرىـسى جىيـاۋ  گـاۋ «،  »يۈەن سۇاللىسى تـارىخى   «سۇڭ ليهن   ] 69[
 . يىلى نهشرى،-1976
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شـىنجاڭ  «،  »بېيجىڭ شهھىرى ۋە ئۇيغۇر بىناكارى ئهخـتهردىن توغرىـسىدا        «: ۋەلى.  ق ]70[
 . بهتلهر-47—46 سان، -10 يىلى، -1986، ژۇرنىلى» ياشلىرى

 بېيجىڭ شهھىرىنىڭ ئهڭ بۇرۇنقى قۇرۇلـۇش      —ئهختهردىن«ئهختهردىن ھهققىدە يهنه    ] 71[
جۇڭگـودىكى  «: ارلىقالر تـۈزگهن   قاتـ  خۇخـۇاڭ شى  . دېگهن ماقالىگه قاراڭ  » اليىهىلىگۈچىسى

» ئــــــــاز ســـــــــانلىق مىللهتلهرنىـــــــــڭ تــــــــارىخىي شهخـــــــــسلىرى تهزكىرىـــــــــسى  
中国少数民族历史人物志)  (   ،يىلـى، خهنـزۇچه نهشـرى،    -1983مىللهتـلهر نهشـرىياتى 

 . بهتلهرگه قاراڭ-62، -61، -60

، »مىڭـشهن  لـۇ يۈەن سۇاللىسى دەۋرىدىكى ئۇيغۇر يېزا ئىگىلىك ئـالىمى         «: جىلهيۋاڭ  ] 72[
 يىلـى،  -1984 قىسىم، شـىنجاڭ خهلـق نهشـرىياتى،      -1» نجاڭدىكى تارىخىي شهخسلهر  شى«

 . بهت-107خهنزۇچه نهشرى، 

 لــۇ —يــۈەن سۇاللىــسى دەۋرىــدىكى ئۇيغــۇر يېــزا ئىگىلىــك ئــالىمى        «جىــلهيۋاڭ ] 73[
 . كۈنى-17 ئاينىڭ -1 يىلى -1985، »شىنجاڭ گېزىتى«، »مىڭشهن

 ۋە دورىگهرلىــك ئىــشلىرى ھهققىــدە ئهمچىلىــرىيغــۇر يــۈەن سۇاللىــسى دەۋرىــدىكى ئۇ] 74[
 .تۆۋەندىكى ماقالىلهرگه قاراڭ

جۇڭخـۇا تېبـابهت   «، »ئۇيغـۇر تېبـابهت ئىلمـى ۋە يىـپهك يـولى     )  :(孙建德جيهندې سۈن ①
 . سان-3 جىلد، -12يىلى، )  -中华医史杂志») 1982»تارىخى ژۇرنىلى

، رەتلهشــتىكى يېڭــى ئۇيغــۇر تېبابهتچىلىــك مىراســلىرىنى قېــزىش ) (罗禄禄لولۇلــۇ  ②
ش ئـۇ ئـا ر سـهھىيه نهشـرىياتى          » ئۇيغۇر تېبابهتچىلىك ماتېرىياللىرى تـوپلىمى    «،  »نهتىجه

 . سان-1تۈزگهن خهنزۇچه نهشرى، 

، »ئۇيغـــۇر تېبابهتچىلىكىنىـــڭ قىـــسقىچه تـــارىخى«:  ئابدۇشـــۈكۈر مـــۇھهممهد ئىمىـــن③
 . سان-3،  يىلى-1984، » ئىلمىي ژۇرنىلىئىنستىتۇتىقهشقهر پېداگوگىكا «

ــسۇر ھــاجى   ④ ــۆمهر مهن ــۇھهممهد ئ ــسقىچه تــارىخىي    «:  م ــڭ قى ــۇر تېبابهتچىلىكىنى ئۇيغ
، ش ئـۇ ئـا ر       )1(» ئۇيغۇر تېبابىتى قىسقىچه تـارىخىي ماتېرىيـاللىرى تـوپلىمى        «،  »تهسۋىرى

 . يىلى تۈزگهن، ئۇيغۇرچه-1983سهھىيه نازارىتى 

.  يــۈەن سۇاللىــسى تــارىخى  جۇڭگــو تــارىخى، . جۇڭگــو بۈيــۈك ئېنسىكلوپېدىيىــسى  «] 75[
 . غا قاراڭ)  بهتلهر-111 -110(قىسمى » ئۇيغۇرالر

中国大百科全书.中国历史.元史.畏兀儿条1985年4月. 
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، »شىنجاڭ گېزىتـى «، »قوسقۇييۈەن سۇاللىسى دەۋرىدىكى ئوزۇقشۇناس  «چىجوڭۋاڭ  [76]
 . كۈنىدىكى سانى-16 ئاينىڭ -1 يىلى، -1987

-راببـان «،  »يـۈەن سۇاللىـسى تـارىخى     . رىخىجۇڭگـو تـا   . جۇڭگو تـارىخى چـوڭ لـۇغىتى      «] 77[
 . بهتكه قاراڭ-55قىسمى،   .中国大百科全书.中国历史.元史»سائۇما

-راببـان «،  »يـۈەن سۇاللىـسى تـارىخى     . جۇڭگـو تـارىخى   . جۇڭگو تارىخى چـوڭ لـۇغىتى     «] 78[ 
 يىلى، خهنـزۇچه  -1986شاڭخهي لۇغهت نهشرىياتى، . قىسمى) » («列边撒骚马条»سائۇما

 .ر بهتله-137، -136نهشرى، 

Mar  (نېـستورىئۇس  مـار  بهينىئېل. نىڭ ئوغلى ئىدى) Bainiel (بهينىئېل-ماركوس] 79[
Nestorius (خۇشـهن بهزىلهر ئۇنى . نىڭ سۇ سېپىشى بىلهن دىنغا كىرگهن)  ھـازىرقى 霍州

 ئوبالسـتىدىن   توكتـو ھـازىرقى ئىچكـى موڭغۇلـدىكى        (دوڭـشىڭ لىك ئىدى، دېـسه، بهزىـلهر        
 .لىق دەپ قارايدۇ) ئىدى

ــسى  «] 80[ ــۈك ئېنسىكلوپېدىيى ــو بۈي ــارىخى   . جۇڭگ ــسى ت ــۈەن سۇاللى ــارىخى، ي ــو ت ، »جۇڭگ
 قىسمى،» سائۇما-راببان«

中国大百科全书.中国历史.元史»列班.扫马条 

 -56 يىلـى، خهنـزۇچه نهشـرى،       -1985جۇڭگو بۈيۈك قامۇس نهشـرىياتى، بېيجىـڭ، شـاڭخهي،          
 .بهت

شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى «، » يادىكارلىقلىرىخرسىتىئانقهدىمكى ئۇيغۇر «: بارات. ق] 81[
 . بهتكه قاراڭ-61 سان، -3 يىلى، -1986، »ئىلمىي ژۇرنىلى

ــسى  «] 82[ ــۈك ئېنسىكلوپېدىيى ــو بۈي ــارىخى   . جۇڭگ ــسى ت ــۈەن سۇاللى ــارىخى، ي ــو ت ، »جۇڭگ
 . بهتكه قاراڭ-56قىسمى، خهنزۇچه نهشرى، » سائۇما-راببان«

ــسى  «] 83[ ــۈك ئېنسىكلوپېدىيى ــو بۈي ــۈە  . جۇڭگ ــارىخى، ي ــو ت ــارىخى جۇڭگ ــسى ت ، »ن سۇاللى
 . بهتلهرگه قاراڭ-110، -109قىسمى، خهنزۇچه نهشرى، » سائۇما-راببان«

› بـامبۇكزارلىقتىكى قىرغـاۋۇل   ‹ ۋە   لۇ بيهنئۇيغۇر رەسسامى   « يازغان   ياڭ لىبۇ ھهقته   ] 84[
 . كۈنىدىكى سانىغا قاراڭ-5 ئاينىڭ -2 يىلى -1987، »شىنجاڭ گېزىتى«، »رەسىمى

يۈەن سۇاللىسى دەۋرىدىكى رەڭدار كۆزلۈكلهرنىڭ جۇڭگونىڭ ئىقتىـساد         «:يى كۇاڭ ①] 85[
 -1983،  »خـۇيزۇ تـارىخىي ماتېرىيـاللىرى تـوپلىمى       «. »ۋە مهدەنىيىتىگه قوشقان تۆھپىسى   
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ــزۇچه   ــى، خهن ــكه ۋە -208يىل ــى  « بهت ــايلىق مهجمۇئهس ــشۇناسلىق ئ )  (史学月刊»تارىخ
 . سانىغا قاراڭ-9 يىلى، -1958ژۇرنىلى، 

 قاتــارلىقالر جياشــىڭ فېــڭۇاللىــسى دەۋرىــدىكى رەســسام ۋە خهتتــاتالر ھهققىــدە  يــۈەن س②
 -1981، خهنـزۇچه،    »ئۇيغـۇر تارىخىغـا دائىـر ماتېرىيالالرنىـڭ قىـسقىچه تـوپلىمى           «: تۈزگهن
 . بهتلهرگه قاراڭ-119 — 118 قىسىم، -1يىلى 

ىمكـى تـارىخىي     خاقان تهرىپىدىن قۇرۇلغان ھۆسـنخهت، رەسـىم، قهد        — راۋىقى   كۇيجاڭ] 86[
»  راۋىقـى ھهققىـدە    كۈيجـاڭ «. قاتارلىقالرنى يىغىپ ساقاليدىغان ئىلمىي ئاپپـارات     ... كىتاب

ناملىق كىتاب ئهينـى ۋاقىتتـا ئوردىـدا سـاقلىنىۋاتقان ئهسـهرلهرگه باھـا بېـرىش ۋە ئـۇالرنى                 
 .تونۇشتۇرۇش يۈزىسىدىن چىقىرىلغان

تىــل ۋە «، »جىــمه مۇتهخهسسىــسلىرىيــۈەن سۇاللىــسى دەۋرىــدىكى ئۇيغــۇر تهر «جــاۋخۇ] 87[
 . سان-2 يىلى، -1983ژۇرنىلى، » تهرجىمه

 يىلنامىـسى بولـۇپ،     تهڭزۇڭنىـڭ  تـاڭ سۇاللىـسى پادىـشاھى        — يىللىـرى    گۈەنجىن  ] 88[
 . يىلالرغا توغرا كېلىدۇ-649، -627

، خهلــق نهشــرىياتى، »جۇڭگــو ئومــۇمىي تــارىخى«:  قاتــارلىقالر تــۈزگهنمېيبيــاۋســهي ] 89[
 . بهتكه قاراڭ-353 قىسىم، -7   يىل نهشرى، خهنزۇچه نهشرى،-1983

ــيهن] 90[ ــدىكى مهشــهۇر ئۇيغــۇر تهرجىمــان   «، )(田卫疆 ۋېيجــاڭ ت ــۈەن سۇاللىــسى دەۋرى ي
 قىــسىم، شــىنجاڭ خهلــق -2» شــىنجاڭدىكى تــارىخىي شهخــسلهر تهزكىرىــسى«، »ئاراســاڭ

 . يىلى، خهنزۇچه نهشرى-1985نهشرىياتى، 

تىـل  «،  »ۈەن سۇاللىسى دەۋرىدىكى ئۇيغۇر تهرجىـمه مۇتهخهسسىـسلىرى       ي«: خۇا جاۋ ①] 91[
 . بهت-105 سان، -2 يىلى، -1983ژۇرنىلى، ئۇيغۇرچه، » ۋە تهرجىمه

ئۇيغـۇر تارىخىغـا دائىـر تـارىخىي ماتېرىيالالرنىـڭ          «:  قاتـارلىقالر تـۈزگهن    جياشـىڭ  فېڭ ②
 . بهت-119 قىسىم، -1 يىلى، خهنزۇچه نهشرى، -1981» قىسقىچه توپلىمى

 . بهت-353 قىسىم، -7، »جۇڭگو ئومۇمىي تارىخى«:  قاتارلىقالر تۈزگهنمېيبىياۋ سهي ③

 -dasa داسـا ،  »ئازابالنماق «-Karuna كارۇنا ئىسمى سانسكرىتچه بولۇپ،     كارۇناداسنىڭ] 92[
يــۈەن سۇاللىــسى تــارىخى ۋە شــىمالدىكى  «: ليۇيىنــشىڭنىڭبــۇ ھهقــته، . قــۇل دېگهنلىــك«

ــ ــلهر ت ــات مهجمۇئهســىمىللهت ــى، »  «元史及北方民族研究集刊»ارىخى تهتقىق ژۇرنىل
 . بهت-80 سان، -6 ئاي، -12 يىلى، -1982
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جۇڭگـودىكى ئـاز    «:  قاتـارلىقالر تـۈزگهن    خۇخـۇاڭ  شـې ،  »كارۇنـاداس مهشهۇر تهرجىمان   «] 93[
 -72 قىـسىم،    -1خهنـزۇچه نهشـرى،     » سانلىق مىللهتلهر تـارىخىي شهخـسلىرى تهزكىرىـسى       

 .بهتكه قاراڭ

، خهلــق نهشــرىياتى، »جۇڭگــو ئومــۇمىي تــارىخى«:  قاتــارلىقالر تــۈزگهنمېيبيــاۋســهي ] 94[
 . بهتكه قاراڭ-353 توم، -7   يىل نهشرى، خهنزۇچه نهشرى،-1983

 شـې ،  »قايا خۇيشهن ليهن   —نى تهھرىرلىگۈچى ئهمهلدار    ›  سۇاللىسى تارىخى  لياۋ «‹①] 95[
انلىق مىللهتــلهر تــارىخىي شهخــسلىرى جۇڭگــودىكى ئــاز ســ«:  قاتــارلىقالر تــۈزگهنخۇخــۇاڭ

 . بهتكه قاراڭ-73 قىسىم، -1، »تهزكىرىسى

 . بهت-278 قىسىم، -1، »ئۇيغۇر تارىخى«: ليۇ جىشاۋ ②

 خۇخـۇاڭ  شـې ، »سـارابان نـى تـۈزۈپ تهھرىرلىگـۈچى ئهمهلـدار      › جىن دۆلىتـى تـارىخى    «‹] 98[
 -1،  »لىرى تهزكىرىـسى  جۇڭگـودىكى ئـاز سـانلىق مىللهتـلهر تـارىخىي شهخـس           «. قاتارلىقالر

 . بهتلهرگه قاراڭ-94 -93 يىلى، -1983قىسىم، مىللهتلهر نهشرىياتى، خهنزۇچه نهشرى، 

، خهلـــق »جۇڭگـــو ئومـــۇمىي تـــارىخى«:  قاتـــارلىقالر تـــۈزگهنمېيبيـــاۋســـهي ] 100[، ]99[
 .بهتكه قاراڭ-354 قىسىم، -7   يىل نهشرى، خهنزۇچه نهشرى،-1983نهشرىياتى، 

 سـان،  -2 يىلـى،  -1996، بېيجىـڭ، خهلـق نهشـرى،    »لهر ئهدەبىيات تهتقىقاتى مىللهت«] 101[
 . بهت-92

  يـــۈەن سۇاللىـــسى دەۋرىـــدىكى غهربىـــي يـــۇرت شـــائىرلىرى ھهققىـــدە« لـــيهن يـــاڭ] 102[
ــات ــزۇچه نهشــرى،     » «元西城诗人郡体研究،»تهتقىق ــرىياتى، خهن ــىنجاڭ خهلــق نهش ش

 . بهت-247 يىلى، -1999

چاۋشيهن -مىڭ سۇاللىسىنىڭ باشلىرىدىكى جۇڭگو« يهنبىنكۈي شىپىڭ، شاڭ ] 103[
، بېيجىڭ، » ھهققىدەسى شې، چاڭشوۋ شې —ئاالقىسىدىكى ئىككى نهپهر ئهلچى 

 . بهت-66 سان، -5 يىلى، -1995، »مىللهتلهر تهتقىقاتى«
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  ئۇيغۇرالر شهرقته ۋە غهربته

  غهيرەتجان ئوسمان

   ـ يىل2002خهلق نهشرىياتى 
  
  

  ئۈچىنچى بۆلۈم
  

ئۇيغۇر ئهجدادلىرىنىڭ ئوتتۇرا ۋە غهربىي ئاسىيا، ياۋروپا بىـلهن         
  بولغان تارىخىي ئاالقىسى

   
  
  
  

  قىسقىچه چۈشهنچه
  

ئۇيغــۇرالر غهربىــي يــۇرتتىكى، جۈملىــدىن ئوتتــۇرا ئاســىيادىكى  
  . مىللهتلهرنىڭ بىرىقهدىمكى

ئېلىمىزنىــــڭ خهنــــزۇچه تــــارىخىي ھۆججهتلىرىــــدە ئۇيغــــۇر 
ئهجـــدادلىرىنىڭ نـــامى ھهر خىـــل شـــهكىلدە خاتىرىلىنىـــپ  

 2 

بۇنىڭـــدىن باشـــقا ئـــۆزلىرى ۋە ئهرەب، پارســـالر    . كېلىـــنگهن
ــل     ــدىمۇ ھهرخى ــارىخىي ماتېرىياللىرى ــڭ ت ــدىن غهربنى جۈملى

  .نامالردا ئاتالغانلىقىنى بىلگىلى بولىدۇ
 يىلـالردا   -2000هنزۇچه ھـۆججهتلهردە مىالدىيىـدىن بـۇرۇنقى        خ

دەپ )  (鬼方»گۇيفـــاڭ«مهركىزىـــي جۇڭگونىـــڭ شـــىمالىدا 
ــانلىقى      ــپ تۇرغ ــالىيهت قىلى ــڭ پائ ــر قوۋمنى ــدىغان بى ئاتىلى

)  (狄，翟»دىــالر« يهنه گۇيفــاڭالر. توغرۇلــۇق خــاتىرىلهر بــار

 دەپ  گـۇر -غـور خېتىنىـڭ   ) 鬼گـۇي   «ئـالىمالر   . دەپمۇ ئاتالغـان  
ــسپاتلىدى  ــدىغانلىقىنى ئىــ ــۇز قىلىنىــ ــۈرك «]. 1[تهلهپپــ تــ

ئوغــۇز دېــگهن «مادىــسىدا » غــۇر«نىــڭ » ئېنسىكلوپېدىيىــسى
دېـگهن شـهكىلگه كهلگىـنىگه ئوخـشاش،        › غۇر‹سۆز قىسقىراپ   

. دېــگهن شــهكىلگه كهلــگهن› غــۇز‹ســۆزىمۇ قىــسقىراپ › ئوغــۇز‹
، بـۇ ئىككـى سـۆزنىڭ       مهنبهدىندۇرھهر ئىككىسى ئوخشاش بىر     

سىـسىنىڭ ئـۇزۇن تارىخقــا ئىـگه ئىكهنلىكــى ھهققىـدە بىــر     قاي
  .دەپ ئهسكهرتىلگهن] 2[»نېمه دېيىش قىيىن

بۇ بايانالر ئۇيغۇر ئهجدادلىرىنىڭ خىلمۇخىل ناملىرى ئىچىـدە        
ــۇر« ــڭ  » ئۇيغـ ــدىن ئۇنىـ ــۇر«جۈملىـ ــۇز-غـ ــۇر، غـ ــۇز-ئوغـ » ئوغـ

ــڭ ھهم     ــۇزۇن ئىكهنلىكىنىـ ــڭ ئـ ــهكىللىرىنىڭ تارىخىنىـ شـ
ــالپال   ــدىن باشــ ــۇپ    قهدىمــ ــۇم بولــ ــلهرگه مهلــ ــنا خهلقــ قوشــ

  .تۇرغانلىقىنى بىلگىلى بولىدۇ
الر نامىنىــڭ بىــر  ) ئوغــۇز -ئوغــۇر  (غــۇز-غــۇر نــامى » دىــالر«

تهخمىنهن مىالدىيىدىن بـۇرۇنقى     (موزىمۇتهپهككۇر  . ۋارىيانتى



 3 

ــىغان -376—468 ــرى ياش ــان، )  يىللى ــوزى«يازغ نــاملىق » م
غان قهبىـله   كىتابىدا جۇڭگونىڭ قهبىلىچىلىـك دەۋرىـدە ياشـى       

 دىالرنىـڭ بىـلهن بىـرگه تىلغـا ئېلىنغـان      (尧(ئاقساقىلى ياۋ 
 تىلىـدىكى تهڭـرى مهنىـسىنى ئۇقتۇرىـدىغان         سـۇمېر قهدىمكى  

ــر« ــل، »دىڭگې ــدىكى بابى ــر« يېزىقى ــر-تېگى ــسى (» دېگى مهنى
 تهكىتلهيـدىغانالرنىڭ بىلهن مهنىداش ئىكهنلىكىنى    ) تهڭرى«

ــدۇ  ــشى خېلــى ســالماقنى ئىگىلهي ــ«. قارى » Drkh«دا » ستائاۋې
ــڭ    ــۈرك نامىنى ــاتىرىلهنگهنلىكى، ت ــهكلىدە خ ــۇدىفىنش  لىڭخ

ــان  ــامه«يازغـ ــلىرى «ۋە )  (周书»جوۋنـ ــۈ تاشـ ــۈرك مهڭگـ » تـ
. خاتىرىسىگه چۈشۈشتىن كۆپ بۇرۇنقى چاغالرغا توغرا كېلىـدۇ       

  . ناملىرى مهنىداش دەپ قارىلىدۇتۈرك-تېگىر-دى
، ئېگىـز   ڭدىڭلىـ  ئهسـىردىن باشـالپ،      IIIمىالدىيىدىن بۇرۇنقى   

، تېلـى دېگهنـلهر ئۇيغـۇر       )گـاۋگۈي -گـاۋچې (قـاڭقىلالر   -قاڭقىل
ــامى     ــاق ن ــڭ ئورت ــرى ئىتتىپاقىنى ــدادلىرىنىڭ قهبىلىلى ئهج

  .تهرىقىسىدە قوللىنىلغان
   
  
ــلهن    . 1 ــي ئاســىيا بى ــۇرا ۋە غهربى ئۇيغــۇر ئهجــدادلىرىنىڭ ئوتت

  بولغان تارىخىي ئاالقىسىنىڭ باشلىنىش دەۋرى
  

ىل قىياسالرنى ئوتتۇرىغـا قويـۇش تـۈپكى        پهندە خىلمۇخ -ئىلىم
. قىياســــتىن نهتىــــجه كېلىــــپ چىقىــــدۇ    . كىلىئاالھىــــد

 4 

ــلهپته    ــشىلهر دەســـ ــلىرىغا بهزى كىـــ ــڭ قىياســـ ئالىمالرنىـــ
  .ئىشهنمهيدۇ، نهتىجه چىققاندىن كېيىن مهمنۇن بولىدۇ

ئۇيغۇر ئهجدادلىرىنىڭ تارىخىي ئىزلىرى توغرۇلۇق ھهرقايـسى       
. ســالرنى ئوتتۇرىغــا قويۇشــقان  ئهل ئــالىملىرى ئاجايىــپ قىيا 

 زاتىنـــى ئالتايغـــا ۋە تـــۈركىي ســـۇمېرالرنىڭبۇنىـــڭ ئىچىـــدە 
تىللىـــــق قوۋمالرغـــــا باغلىغـــــانلىقى كىـــــشىنى چوڭقـــــۇر 

-ســــانھــــازىرقى  (پېتربــــورگ يىلــــى -1904. ئويالندۇرىــــدۇ
يىلـى موســكۋادا رۇس تىلىــدا  -1939دا بېــسىلغان، ) پېتربـورگ 

ــان   ــر قىلىنغـ ــا نهشـ ــزا ئىگىلىكى«قايتـ ــلهن  يېـ ــۇ بىـ ــى سـ نـ
ــاملىق كىتابىنىــڭ » تهمىــنلهش مهســىلىلىرى  بېتىــدە -5ن

 مىالدىيىدىن بىرنهچچه ئهسىر مـۇقهددەم ئوتتـۇرا        سۇمېرالر... «
 كۆچۈپ بارغان تۈركىي تىللىـق      مىسسوپوتامىيىگهئاسىيادىن  

 ئهسـىرلهردە ئىنگلىـز     XIXدېيىلگهن بولـسا    » ...قوۋمالر ئىدى 
ــدىن  ــىرالۋلىنئوسئالىملىرىــ ــۇمې ســ ــكىفلهردۇر رالرســ ، ســ

ــۇل  ــسا موڭغـ ــى بولـ ــڭ تىلـ ــلهن  -ئۇالرنىـ ــرى بىـ ــانجۇ تىللىـ مـ
ئالتـاي تىلـى    (تۇغقانچىلىقى بولغان تۇران تىلى سىستېمىسى      

سىستېمىسى ياكى تۈركىي تىل سىستېمىسىنى ئۆز ئىچىـگه        
 ئائىـت كېيىنكـى     سـۇمېرالرغا دەپ قـاراپ،    )  ئا —ئالسا كېرەك   

 غهربىـي ئاسـىيادىكى     .چوڭ كهشپىياتالرغا يول ئېچىپ بهرگهن    
ــۇمېر ــك  ئهالم، سـ ــى مهدەنىيهتلىـ ــارلىق قهدىمكـ ــورى قاتـ  ۋە ھـ

ــك      ــا ۋەكىللىـ ــك گۇرۇپپىغـ ــر ئېتنىـ ــۇئهييهن بىـ ــوۋمالر مـ قـ
قىلماســتىن، ئهينــى چاغــدا ھىندىــستان ۋە يىــراق شــهرقته      
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ــا      ــان قوۋمالرغ ــا قىلغ ــى بهرپ ــانلىق ۋە مهدەنىيهتلهرن ــۈك خ بۈي
ىجتىمـــائىي بىـــرىگه ئارىلىـــشىپ كهتـــكهن ئ-ئوخـــشاش بىـــر

ــڭ ياشــىغانلىقىنى ئالغــا ســۈرۈۋاتقانالر بــار      ســۇمېرالر. توپنى
  .الر ئىكهنلىكى مهلۇم) ئاق تهنلىك (برالىسفال

ــسور   ــشۇناس، پروفېس ــلتارىخ ــۇمېرالرنى) Hommil (ھوممى  س
پۈتـــۈنلهي تـــۈركىي تىللىـــق قـــوۋم دەپ ھېـــسابالپ، تـــۈركىي 
ــر     ــدىن بىـ ــى ئهجدادلىرىـ ــڭ ئهڭ قهدىمكـ ــق قوۋمالرنىـ تىللىـ

 يىلــالردا ئوتتــۇرا  -5000 مىالدىيىــدىن بــۇرۇنقى  ۆلۈكىنىــڭب
ئاسىيادىكى ئانا يۇرتلىرىدىن غهربىي ئاسىياغا كهلگهنلىكىنـى       

 تىلىـدا   سـۇمېرالرنىڭ  تهشكىل قىلغـانلىقىنى،     سۇمېرالرنىۋە  
ســاقلىنىپ قالغــان ســۆزلهر تــۈركىي تىلنىــڭ ئاشــۇ قهدىمكــى  

 بېرىــدۇ، زامانــدا قانــداق شــهكىلدە ئىكهنلىكىنــى كۆرســىتىپ
  ].3[دەپ ئېيتقان

ياۋروپـا تىلـى    - تىلـى سـام ۋە ھىنـدى       سۇمېريهنه بهزى ئالىمالر    
سىستېمىـسىغا تهۋە تىـل بولماسـتىن، بهلكـى تـۈركچىنى ئـۆز       

ــان  ــگه ئالغـ ــمه«ئىچىـ ــدۇ -بىرلهشـ ــا تىلىـ ــما گۇرۇپپـ » ئارىالشـ
ــدۇ ــرۋە ] 4[دەي ــار بى ــسال    قات ــى مى ــۆز تهركىبلىرىن ــاق س  ئورت

 قهدىمكـى   سـۇمېرالرنىڭ دىن باشـقا    بۇنىڭ. قىلىپ كۆرسىتىدۇ 
 قـوۋمالرنىڭكىگه  ۋە باشـقا تـۈركىي تىللىـق      سـاك ن،  ۇئۇيغۇر، ھ 

ــادەتلىرى،    ــش ئـ ــنه قىلىـ ــشايدىغان دەپـ ــدىكى ئهالمئوخـ  تىلىـ
تۈركىي تىل بىلهن ئورتـاق بولغـان ئېلېمېنـتالر ۋە ئـۇالردىكى            
ئـاتچىلىق ئىگىلىكـى، ھـورى تىلىنىـڭ تـۈركىي تىـل بىـلهن        
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 —جىـسىنى بىلدۈرىـدىغان خۇسۇسـىيهتلهر       تۇغقانچىلىق دەرى 
ىـي ئاسـىيادىكى تـارىختىن      تۈركىي تىللىـق قوۋمالرنىـڭ غهرب     

ــۇرۇنقى ــگهن   )  (史前ب ــرەك، دې ــشى كې ــرى ھېسابلىنى ئىزلى
  ].5[قاراشالرمۇ بار

يۇقىرىدا ئېيتىـپ ئـۆتكىنىمىزدەك بىـر خىـل قاراشـتىكىلهر           
ــۇمېرالر ــگهن  ســ ــان دېــ ــۈپ بارغــ ــىيادىن كۆچــ ــۇرا ئاســ .  ئوتتــ

 دەســـلهپته مهدەن يـــوق  مىســـسوپۇتامىيىدەىـــشىچه، ئېيتىل
ــۇپ،  ــۇمېرالربول ــك    س ــيىن مهدەنچىلى ــدىن كې ــۈپ بارغان  كۆچ

يهنى بۇ مهدەنلهر ئوتتۇرا ئاسىيا كـۆچمهنلىرى       . بارلىققا كهلگهن 
 يىـل مـۇقهددەم دەپ مـۆلچهرلهنگهن        4600. ئوتتۇرىغا چىقارغـان  

ڭ  قهبىلىلىرى ئىشلهتكهن تاغار شـهكىللىك قوپـال يـۇ         سۇمېر
كىيىم بىـلهن ئـالتۇن، كۈمـۈش، مىـس ۋە قوغۇشـۇن قاتـارلىق              

ــالالر  ــۇمېرالرنىڭمېت ــلهن  س ــسى بى ــسوپۇتامىيه ۋاسىتى  مىس
ــۇ رايوننىــڭ  ]. 6[رايونىغــا ئېلىــپ بېرىلغــان  ــۆز زامانىــسىدا ئ ئ

 قېزىلمىــــــسىھاۋاســــــى بهك ئىســــــسىق بولــــــۇپ، كــــــان 
  .بولمىغانىكهن

رنىـڭ كېلىـپ    يۇقىرىقىغا ئوخشاش بىر قاتار ئهھۋالالر ئۇيغۇرال     
چىقىـــشىدا ئېتنىـــك ئاساســـى بولغـــان قهدىمكـــى بىـــر قاتـــار 

ــازىرقى  -قهبىـــله قوۋمالرنىـــڭ بىـــر بۆلـــۈكى، شـــۇ چـــاغالردا ھـ
، ھـورى،   سـۇمېر ئالتايدىن غهربىـي ئاسـىياغا كۆچـۈپ بارغـان ۋە           

 قاتارلىق قهدىمكى قوۋمالرنىڭ شهكىللىنىشىدە مـۇھىم       ئهالم
ــان  ــبكه ئايالنغـــ ــك تهركىـــ ــا . ئېتنىـــ ــۇ تارىختـــ ــۇر بـــ  ئۇيغـــ
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ــق     ــى قېتىملىـ ــىياغا بىرىنچـ ــي ئاسـ ــدادلىرىنىڭ غهربىـ ئهجـ
  ].7[كۆچۈشى بولۇپ ھېسابالنسا كېرەك

   
  يۆتكىلىشى  غهربكهدىڭلىڭالرنىڭھونالر ۋە . 2
  

 بۆلۈنـۈپ شـهكىللهنگهن     دىالردىـن  يهنـى    گۇيفـاڭ ھونالر قهدىمى   
 ئهسـىرگه كهلگهنـدە،   IIIئـۇالر مىالدىيىـدىن بـۇرۇنقى       . بىر قوۋم 
ــۇ  ــۈمهن ۋە بولۇپمـ ــۇدۇتـ ــدە  مـ ــسىغا كهلگهنـ ــۇت زامانىـ  تهڭرىقـ

  .ناھايىتى كۈچهيگهن
 تهڭرىقــۇت  مــۇدۇ  يىلــى  -209ھــونالر مىالدىيىــدىن بــۇرۇنقى   

 جهنۇبىــدا خــانلىق قۇرغانــدىن كېــيىن  دالىــسىنىڭموڭغــۇل 
 ئاجىزلىشىـــشتهك  دەۋرىـــدىكى كـــۈچىيىش ۋە   خهنغهربىـــي  

ــۈرۈپ، شــــــهرقىي     ــتىن كهچــــ ــشلهرنى باشــــ  خهنئۆزگىرىــــ
 جهنـۇۋ  گۇاڭۋۇدىنىـڭ (ىنىڭ دەسـلهپكى مهزگىللىـرى     سۇاللىس

گه كهلگهندە جهنۇب ۋە شـىمال      )  يىلى -48 يىلى، مىالدىيه    -24
ــۇبتىكىلهر     ــكهن، جهنـ ــۈپ كهتـ ــسىمغا بۆلۈنـ ــى قىـ  خهنئىككـ

. ىرىـسى ئىچىـدە ياشـىغان     سۇاللىسىگه تهۋە بولۇپ، ئۇالرنىڭ دائ    
 سۇاللىــسى بىــلهن ئازارلىــشىپ ئۇنىــڭ  خهننالر ۇشــىمالىي ھــ

شــۇنىڭ بىــلهن . ېمىنىغــا داۋاملىــق تهھلىــكه پهيــدا قىلغــانز
 سۇاللىــسى شــىمالىي ھونالرغــا قايتۇرمــا ھۇجــۇم قىلىــپ، خهن

 يىلـى   -89بـۇ خىـل ئـۇرۇش مىالدىـيه         . ئۇالرنى ئاجىزالشتۇرغان 
كـۆپ قېتىملىـق تىركىـشىش ئـارقىلىق        . رەسمىي باشالنغان 
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پ  يىلى شىمالىي تهڭرىقـۇت قىـسمهن ئـادەملىرىنى باشـال          -91
ــامهلۇم ( ــادەملىكى ن ــك ئ ــۆچكهن ) قانچىلى ــكه ك ــۇنىڭ . غهرب ش

ھـونالر  . بىلهن ھونالرنىڭ غهربـكه كۆچـۈش جهريـانى باشـالنغان         
دەسلهپته ئىلـى دەرياسـىنىڭ يـۇقىرى ئېقىنىـدىكى ئۇيـسۇنالر           

 ئـاالن ، ئـۈچىنچى مهنزىـل قىلىـپ        كـانگىيىگه ئېلىگه، ئانـدىن    
 دەرياسـىنىڭ   دون يايالقلىرى،   ۇسىيهيهنى جهنۇبىي ر  ) ئائورسى(

شــهرقىي تهرەپلىــرىگه كــۆچكهن، كېــيىن ياۋروپاغــا بېــسىپ      
 ئهســـىرگىچه Vئۇالرنىـــڭ بـــۇ خىـــل يۆتكىلىـــشى . كىـــرگهن
  ].8[داۋامالشقان

غهربــكه كــۆچكهن ھــونالر دەســلهپكى چــاغالردا ئۇيغۇرالرنىــڭ      
ئهجــــدادلىرىنى تهشــــكىل قىلغــــان بىــــر بۆلــــۈك ئېتنىــــك 

 ۋە ۇســىيه ، جهنــۇبىي ر تهركىــبلهر ئوتتــۇرا ۋە غهربىــي ئاســىيا   
يهنه بىــــر قاراشــــتا ھونالرنىــــڭ . ياۋروپاغــــا يېتىــــپ بارغــــان

ــهرقىي      ــرى شـ ــۇز قهبىلىلىـ ــرىال ئوغـ ــشىدىن ئىلگىـ يۆتكىلىـ
  .ياۋروپاغا كۆچكهن دېيىلىدۇ

 بۆلۈنـۈپ چىقىـپ شـهكىللهنگهن       دىالردىنھونالرنىڭ قهدىمكى   
نالر دۆلىتـى   ۇىكىنى يۇقىرىدا سـۆزلهپ ئۆتتـۇق، ھـ       قوۋم ئىكهنل 

 دىڭلىڭــالر بىۋاســىته ئهۋالدلىــرى بولغــان  دىالرنىــڭەســىدە تهۋ
كۆپ بولـۇپ، ئۇالرنىـڭ ھـونالر بىـلهن قانداشـلىق مۇناسـىۋىتى             

ماماتتـــا بىـــرگه بولغـــان ھهم -بولغاچقـــا، ئـــۇالر بىـــلهن ھايـــات
 ھـونالر بىـلهن بىـرلىكته       دىڭلىڭـالر كۆچكهندىمۇ بىر قىـسىم     

  .غهربكه كۆچكهن
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ســـىله قهدىمكـــى خهنـــزۇچه بـــۇ يهردە تهكىتلهيـــدىغان بىـــر مه
تارىخنـــــامىلهردە ئۇيغۇرالرنىـــــڭ بىۋاســـــىته ئهجـــــدادلىرى    

ــا ــهندۈرۈلگهن دىڭلىڭالرغ ــتۇرۇلۇپ چۈش ــلهن  .  تۇتاش ــۇنىڭ بى ش
 بىر تارمـاق ئهجـدادى ئىكهنلىكـى تـارىخىي          نالرنىڭمۇۇھبىرگه  

ــان   ــان قىلىنغ ــىدا باي ــق ئاساس ــۇمهســىلهن، . چىنلى ــۈي لي  ش
يېڭـى  « يازغـان    ياڭـشۇ ۋ  ، ئـو  )(旧唐书» كونـا تاڭنـامه   «يازغان  

يازمـــا ھـــۆججهتلهر  « يازغـــان مـــاۋدۈن، )(新唐书» تاڭنـــامه

ئومــــۇمىي «، )(文献通考، »ھهققىــــدە ئومــــۇمىي تهھــــسىل

بهش « يازغــان  جۇجىــڭ شــۆ، )(续通志» قامۇســنىڭ داۋامــى 
قاتـارلىق كىتـابالردا ئۇيغۇرالرنىـڭ    )  (五代史»سۇالله تـارىخى 

ــان   ــت قىلىنغـ ــردەك قهيـ ــونالر دەپ بىـ ــدادلىرى ھـ ــاڭ. ئهجـ  تـ
ــرى    ــۇر قهبىلىلى ــدە، ئۇيغ ــگه كهلگهن ــسى دەۋرى ــدە سۇاللى  ئىچى

دېـــگهن بىـــر قهبىلىنىـــڭ ســـاقلىنىپ )  (浑»ھـــون-قـــۇت«
 قهبىلىـسىنىڭ ھهم ھـون قهبىلىـسىنىڭ        بايىرقۇقالغانلىقى،  

ــل     ــۇ خىـ ــى بـ ــتى ئىكهنلىكـ ــىته پۇشـ ــلىقنىبىۋاسـ  مهنىداشـ
  .روشهنلهشتۈرىدۇ

 ۋىـزانتىيه ، )J. Klaproth (كالپـروت ياۋروپـا تىلـشۇناسلىرىدىن   
، )Nikita (نىكىتــــــاتارىخچىلىرىــــــدىن ) رومــــــاشــــــهرقىي (

الرنىـڭ  ) Georgi (جـورجى ، )Lev Grammatik (لېۋگرامماتىك
»Ongur «        الر ھونالردۇر، دېگهن مهلۇماتىغا ئاساسـلىنىپ، ھـون

ئايمـــاقلىرى بىرلهشمىـــسى ئىچىـــدە، ســـانى كـــۆپ ۋە -ئۇلـــۇس
الرنىـڭ  ) ر قـاڭقىلال  ئېگىـز -گاۋچې (گاۋگۈيقۇدرەتلىك بولغان   
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ــان      ــشاش بولغ ــلهن ئوخ ــلهن بى ــاملىرى بى ــله ن ــوغرى، «قهبى ئ
دېگهندەك قهبىـله نـاملىرىنى     » سارغۇر،  قۇتۇغۇر،  ئۇتۇغۇر،  ئونۇغۇر

جۈملىدىن بۇ قهبىلىـلهر ھـونالر غهربـكه      ]. 9[ئېنىقالپ چىققان 
ئاشـۇ  . كۆچكهن دەسلهپكى چـاغالردىال ياۋروپاغـا يېتىـپ بارغـان         

 ئولتۇراقالشــقان ۋىنگىرىيىــدەى قېتىملىـق كۆچۈشــته ھـازىرق  
ھونالرنىڭ قالـدۇق پۇشـتىنىڭ زورىيىـشىدىن شـهكىللهنگهن         

الر تىلىــدا بىرمــۇنچه تــۈركىي ســۆزلهرنىڭ  ) ھــونگىر (ۋىنگىــر
ــشى،   ــاقلىنىپ قېلى ــرس ــى   ۋىنگى ــلهن قهدىمك ــسى بى  مۇزىكى

ئۇيغۇرالرنىڭ ئهۋالدى ھېسابالنغان بۈگـۈنكى سـېرىق ئۇيغـۇرالر         
تاقلىقنىـڭ ساقلىنىـشى ۋە باشـقا بىـر         مۇزىكىسىدا قويـۇق ئور   

ــۇ . قاتــار ھادىــسىلهر بــۇ نــۇقتىنى روشــهن ھالــدا ئىــسپاتاليدۇ   ب
ھونالر نامى ئاستىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ئهجدادلىرىنىڭ شـهرقىي       

  .ياۋروپاغا كۆچۈشىگه دائىر تارىخىي ئۇچۇرالردۇر
 غهربــكه كۆچۈشــى توغرۇلــۇق شــىنجاڭ ئۇيغــۇر  دىڭلىڭالرنىــڭ

ق مىللهتــلهر ئىــشلىرى كــومىتېتى تــۈزگهن  ئــاپتونوم رايونلــۇ
  :دا مۇنداق دېيىلگهن» شىنجاڭ مىللهتلهر قامۇسى«

ــانگىيه ــهمهرقهنت (كـ ــي «دە ياشـــىغان ) سـ  دىڭلىڭـــالرغهربىـ
جۇڭگونىــــڭ قهدىمكــــى دەۋرىــــدە شــــىمالدا ياشــــىغان قــــوۋم 

 ئهسـىرنىڭ   Iمىالدىيىدىن بـۇرۇنقى    . نىڭ تارمىقى › دىڭلىڭالر‹
 دىڭلىڭالرنــــــــىڭرىقــــــــۇت  تهقۇتئــــــــۇشئوتتۇرىلىرىـــــــدا  

ــسىم     ــر قىـ ــان بىـ ــان بولغـ ــيىن سهرسـ ــسۇندۇرغاندىن كېـ بويـ
 بارغان، شـۇنىڭ بىـلهن     كانگىيىگه ئۇالرغا ئهگىشىپ    دىڭلىڭالر
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ــانلىرى     ــدا قالغ ــلىي جايى ــرگه ئهس ــىمالىي ‹بى ــالرش › دىڭلىڭ
ــسا،   ــيىلگهن بول ــانگىيىگهدې ــانلىرى  ك ــۈپ بارغ ــي ‹ كۆچ غهربى

غهربىــي . ى خــاتىرىلىرى سۇاللىــسۋەي‹. دېــيىلگهن› دىڭلىڭــالر
ئۇيـسۇنالرنىڭ غهربـى،    ‹دە تىلغا ئېلىنغـان     ›  تهزكىرىسى رۇڭالر

ــڭ ــىمالىدىكى كانگىيىنىـ ــالر شـ ــڭ  دىڭلىڭـ ــسا ھونالرنىـ  بولـ
 تهڭرىقــۇتى غهربــكه كۆچكهنــدە شــۇالرغا ئهگىــشىپ     قۇتئــۇش
 سۇاللىــسى ۋە ۋەي ئهۋالدلىــرى بولــۇپ،  دىڭلىڭالرنىــڭبارغــان 

ــدە، قۇرامىغــا ســسىغازامانىجىــن سۇاللىــسى خــانلىقى    كهلگهن
ــلهر  ــى   60يهتكهن ــۇمىي نوپۇس ــڭ، ئوم ــدا  150 مى ــڭ ئهتراپى  مى

 ئېلـى  غـۇز  خانلىقى كېيىنچه سـوغدى توققـۇز        كانگىيه. بولغان
ــان  ــا چىقق ــۇپ ئوتتۇرىغ ــۇز  . بول ــوغدى توقق ــۇزلىرىس ــپهك غ  يى

ــان    ــالىيهت قىلغ ــانلىق پائ ــدا ج ــدە  . يولى ــڭ ئىچى يهنه ئۇالرنى

 دى ئىچىـدە  دىڭلىڭالرنىـڭ  بولـۇپ،  رغۇزالفامىلىلىك )  (翟دى
 غــۇزلىرى كــۆپ ئىــدى، بــۇالر ســوغدى توققــۇز فــامىلىلىكلىرى

 غـــــۇز فامىلىـــــسىنى ئىـــــشلهتكهن دىبىـــــلهن بىـــــرلىكته 
ــي     ــۋەتته غهربى ــۇالر ئهل ــۇپ، ب ــودىگهرلىرى بول ــنس  دىڭلىڭالردى

  ].10[»ئىدى
ــا ئۇيغــۇن    ــارىخىي پاكىتالرغ ــۇ يهردە زىكــرى قىلىنغــانلىرى ت ب

داق ئىشالر بولۇپ ئـۆتكهنكى، تـاڭ سۇاللىـسىنىڭ         شۇن. كېلىدۇ
ــدا،  ــوغدىيانائوتتۇرىلىرىـ ــانگىيه (سـ ــى ) كـ ــاۋەرائۇننهھريهنـ  مـ

نىـــڭ ) 绍武九性胡人 (غـــۇزلىرى جـــاۋۇپرايونىـــدا توققـــۇز 
شــۇڭا، تــارىخىي  . پائــالىيىتى يېتهكچىلىــك ئورۇنــدا تۇرغــان   
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)  (国ســهلىز، ســهمهرقهنت، بۇخــاراھــۆججهتلهردە تاشــكهنت،  
توققـــۇز « قهبىلىـــلهر بىــردەك  ئايمــاقتىكى ز قاتــارلىق توققـــۇ 

]. 11[دەپ ئاتالغـان  » غـۇزلىرى  جـاۋۇپ توققـۇز   «يـاكى   » جاۋۇپالر
بۇالر تاڭ سۇاللىسى بىلهن سودا ئاالقىـسى قىلغانـدا ۋە چـاڭئهن       
قاتــارلىق جايالرغــا كېلىــپ پائــالىيهت قىلىــپ ئــۆزلىرىنى      

ــۇر« ــان)  (回鹘»ئۇيغـ ــىلهن، شـــى . دەپ ئاتىغـ  فۇچىـــڭمهسـ

)石福庆)ــى قاتــارلىقالر ئــۆزلىرىنى  )  (石诫直جېجىــژ ، ش
، )835—826( زوڭ   ۋېـن ئۇيغۇر دېيىشىپ، تـاڭ سۇاللىـسىنىڭ       

ــاالقه  ) 846—841(ۋۇ زوڭ  ــلهن ئـ قاتـــارلىق پادىـــشاھلىرى بىـ
»  تـوپالملىرى ۋېنـراۋ  لى« يىلى يېزىلغان    -842شۇڭا،  . قىلغان

李方绕集) (  ــڭ ــگهن كىتابنى ــا يولالنغــان   «دې ئۇيغــۇر خانىغ

 جىجىنىـڭ  شـې ئۇيغۇر «نىڭ )  (赐回鹘可汗书» مهكتۇپالر

قاتارلىق بابلىرىـدا يـۇقىرىقىالرنى   )  (论译语人壮»ئهھۋاالتى
ئۇيغـــۇر « جىلدىـــدا -13شـــۇ كىتابنىـــڭ . ئۇيغــۇر دەپ يازغـــان 

دېــگهن بىــر ئادەمنىــڭ ئىــسمى )  (回鹘安孝顺»ئهنــشاۋشۈن
 ئهپهنـدىنىڭ پىكـرىگه ئاساسـالنغاندا،       شـياڭدا . تىلغا ئېلىنغان 

ــۇز     ــشى ئهســلىي توقق ــۇ كى ــۇپ، ۋۇپالردىنجــاب  بۇخــارالىق بول
  ].12[ئىكهن

   
  



 13 

ــېلىالر. 3 ــۇر   تــ ــسىدىكى ئۇيغــ ــاڭقىلالر زامانىــ ــز قــ  ۋە ئېگىــ
  قهبىلىلىرىنىڭ ئوتتۇرا، غهربىي ئاسىيا ۋە 

  ياۋروپادىكى پائالىيهتلىرى
  
  ئۇيغۇر قهبىلىلىرىنىڭ تارقالغان جايلىرى  )1

 تـــېلىالر. شـــىمالىي ســـۇاللىلهر تـــارىخى« يازغـــان يهنـــشۇ لـــى

 جايالشـقان  تېلىالرنىـڭ دە )  (北史.铁勒传ىـدە قىسـسه  ھهقق
  .ئورۇنلىرى مۇنداق بايان قىلىنغان

 ئهجــدادلىرى ھونالرنىــڭ ئهۋالدلىرىــدۇر، ئۇالرنىــڭ تېلىالرنىــڭ
ــهرقىدىكى      ــڭ ش ــاش كۆلىنى ــۇالر بالق ــۆپ، ئ ــايىتى ك ــۈرى ناھ ت
ــوغال      ــۇپ، ت ــقان بول ــۈزۈلمهي جايالش ــايىغى ئ ــويالپ ئ ــاغالرنى ب ت

 بـــايىرقۇ بـــارغۇت، تـــوڭرا، ئۇيغـــۇر،   دەرياســـىنىڭ شـــىمالىدا 
 دەپ ئــاتىالتتى؛ ئېــركىنقهبىلىلىــرى بــار، ئۇالرنىــڭ باشــلىقى 

ــۇل ــۈركهش، چوم ــل، ت ــۇن، ئىزگى ــۇر، ق ــوۋمالر  قوش ــارلىق ق  قات
ــڭ   ــۇپ، ئۇالرنى ــدى؛    20بول ــار ئى ــكىرى ب ــڭ لهش ــول مى  ئېۋىرغ

 ئاقتـاغ  شىمالىي ۋە    كىنگىتنىڭ،  )بۈگۈنكى قۇمۇلنىڭ غهربى  (
ــدا  ــۇالغ، چــۈبهبويلىرى ــسۇباناغ، چىگىــل، ب ، خاككــاس، ئوغــۇز، دى

 مىڭ لهشكىرى بـار     20 قاتارلىق قوۋمالر بولۇپ،     ئونغۇر،  ئىكدىر
، دېلىـر ، سـىردادۇش ئىدى؛ ئالتـاي تېغىنىـڭ غهربىـي جهنۇبىـدا      

 مىڭــدىن ئــارتۇق 10 قاتــارلىق قــوۋمالر بولــۇپ، داچــى، زابانــدىر
ەرياسـى   د ېتىـل  شـىمالى، ئ   سـوغدىيانانىڭ ئهسكىرى بار ئىـدى،     

، ھــايبىچ، جــۇخهي، پــېچهنهك، بــاخۇ، قاســار، ئــاتىئىزمبويلىرىــدا 
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ــارلىق قــوۋمالر  بولــۇپ،  قۇتتــال، يىمــاق، ســوپۇ، قوچــاي  30 قات
قارا دېڭىزنىڭ شهرقى ۋە غهربىـدە      . مىڭدىن ئهسكىرى بار ئىدى   

ر بولـۇپ،  هۋمـل ه قاتـارلىق ق  سـورۇڭقار ،  يېمـاق  ۇرۇق، ئۈچ ئ  ساغۇر
نىـڭ شـهرقىدە   ) رىـم  (قهرەڭىـدى؛   دىـن ئـارتۇق ئ   8000نوپۇسى  
ر هۋمــله قاتــارلىق ققۇۋىنخــۇن، قـۇلىس ، بېيــرۇ، ئــاالن، ئاسـكىل 

شـىمالىي دېڭىزنىـڭ    .  مىڭغا يـېقىن ئىـدى     20بولۇپ، نوپۇسى   
ــارلىق قتوبــاسجهنۇبىــدا  ــار ئىــدىهۋمــله قات ــۆزئۇالرنىــڭ . ر ب  ئ
ئــايرىم ھالــدا شــهرقىي ۋە - يــوق بولــۇپ، ئــايرىمقاغــانى ئالــدىغا

  .رك خانلىقىغا قارايتتىغهربىي تۈ
 دەپ ئاتالغــان ئۇيغۇرالرنىــڭ   تــېلىالربــۇ تــارىخىي خــاتىرىلهر   

 قهبىلىــلهر ئىتتىپاقىغــا تهۋە بىــر قاتــار بــولمىشئهجــدادلىرى 
ــله ــىيادا  -قهبى ــۇرا ئاس ــاقالر كهڭ ئوتت ــورۇمغىچهئايم ــان ف  بولغ

. دائىرىدە تارقىلىپ، تىرىكچىلىك قىلغانلىقىنى ئىـسپاتاليدۇ     
  . قهيت قىلىنغاندىمۇ» سۈينامه« يازغان يجىڭۋېبۇ خاتىرە 

ــي    « ــۆز زامانىــسىدا ئۇيغــۇر قهبىلىلىرىنىــڭ ئوتتــۇرا ۋە غهربى ئ
 ئهپهنـدى   شـىڭمىن  يـاڭ ئاسىيادىكى پائالىيهتلىرى توغرىسىدا    

  :مۇنداق بايان قىلىدۇ
 تهركىبلىنىـــــــشىئۇيغـــــــۇر قهبىـــــــله ئىتتىپاقىنىـــــــڭ «

ــىدە    ــشۇناسلىق ساھهس ــسىدىكى تارىخ ــى ت‹توغرى وققــۇز ئىچك
دەيـدىغان قـاراش ئۇزۇنـدىن بۇيـان        › ئۇرۇق ۋە تاشقى توققۇز قوۋم    

  .»داۋاملىشىپ كېلىۋاتىدۇ
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مېنىڭ قارىشىمچه، ئۇيغۇر قهبىلىلىـرى ئىتتىپـاقى ئاساسـهن         
ئۈچ قىـسىم كىـشىلهردىن يهنـى توققـۇز ئۇيغـۇر، ئـون ئۇيغـۇر ۋە         

ــان   ــب تاپقـ ــۇرالردىن تهركىـ ــېرىق ئۇيغـ ــسىم  . سـ ــۈچ قىـ ــۇ ئـ بـ
ــشىلهرنىڭ ھه ــسى كى ــېلىالرممى ــايرىم ت ــلىدە ئ ــۇپ، ئهس - بول

 — كۆلىنىڭ جهنۇبىـدىكى ئـۈچ چـوڭ دەريـا           قاليبائايرىم ھالدا   
 دەرياســى بويىغــا ســېلىنگا دەرياســى ۋە ئورقــۇنتــۇغال دەرياســى، 
ئــۇالر دەريــا نــامىنى ئــۆز قهبىلىــسىنىڭ نــامى . ئولتۇراقالشــقان

  .قىلغان
ــوغال ــۈركچه )  (土拉تـ ــۇز‹تـ ــاڭ › توققـ ــۆزنىڭ ئاھـ  دېـــگهن سـ

ئهســلىدە تــوغال دەرياســىنىڭ بويىغــا جايالشــقان  . تهرجىمىــسى
 ئورقـۇن . دەرياسـى دەپ ئاتالغـان    ) توققۇز ئۇيغۇر (› توققۇز‹قهبىله  

鄂尔浑) ( ــۈركچه ــون كـــۈن ‹تـ ــۆزنىڭ ئاھـــاڭ   › ئـ ــگهن سـ دېـ
 دەرياسى بويىغا جايالشـقان     ئورقۇنشۇڭا، ئهسلىدە   . تهرجىمىسى

تــــارىخىي خهنــــزۇچه . دەپ ئاتالغــــان› ئــــون ئۇيغــــۇر‹قهبىــــله 
ــۇر دەپ    ــون ئۇيغــ ــۇر ۋە ئــ ــۇز ئۇيغــ ــۇالر توققــ ــالالردا بــ ماتېرىيــ

 —ئۇيغۇرالرنىــڭ يهنه بىــر قىــسمى ئهســلىي  ... خــاتىرىلهنگهن

)  (色楞格ســېلىنگا.  دەرياســى بويىغــا جايالشــقان ســېلىنگا
شۇڭا، بـۇ   . دېگهن سۆزنىڭ ئاھاڭ تهرجىمىسى   › سېرىق‹تۈركچه  

 840لـېكىن،   . ندەپ ئاتالغـا  › سېرىق ئۇيغۇر ‹قىسىم كىشىلهر   
ــى - ــوبى( يىل ــرى،   ) غ ــكه كۆچۈشــتىن ئىلگى ــۇرلىرى غهرب ئۇيغ

ســـېرىق ئۇيغـــۇرالر خهنـــزۇچه تـــارىخىي ماتېرىيـــالالردا تىلغـــا  
 يىلـى   - 4 يۈەنفېـڭ پهقهت سـۇڭ سۇاللىـسىنىڭ      . ئېلىنمىغان
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دىــن كېــيىن تــارىم ئويمانلىقىنىــڭ )  يىلــى-1081مىالدىــيه (
پهيـدا بولـۇپ    › غـۇرالر سېرىق باش ئۇي  ‹شهرقىي جهنۇب تهرىپىدە    

شــۇڭا، خهنــزۇچه تــارىخىي ماتېرىيــالالردا ســېرىق بــاش . قالغـان 
ئۇيغــۇرالر نامىنىــڭ پهيــدا بولــۇپ قېلىــشى بهكمــۇ تاســادىپىي   

ئۇنىڭـدىن ئىلگىـرى ئۇالرنىـڭ نهدىـن كهلگهنلىكىنـى          . بولغان
ئهممـــا، غهرب ئهللىرىنىـــڭ تـــارىخىي    . تـــاپقىلى بولمـــايتتى 

هردىال ســــېرىق ئۇيغۇرالرنىــــڭ  ئهســــىرلIVماتېرىياللىرىــــدا 
ــالىيهت ئېلىــپ بارغــانلىقى       ــۇبىي رۇســىيه يايلىقىــدا پائ جهن

  ].13[خاتىرىلهنگهن
ــاڭ ــلىرى   شــىڭمىن ي ــدىكى بهزى قاراش ــۇ بايانى ــدىنىڭ ب  ئهپهن

ــوغال  ( ــىلهن، تـ ــگه   —مهسـ ــگهن، دېگهنـ ــۆزدىن كهلـ ــۇز سـ  توققـ
غــا ئــايرىم كىــشىلهر قوشۇلمىــسىمۇ، ئهممــا ئۇنىــڭ  ) ئوخــشاش

  . ھى بىزنى مۇھىم يىپ ئۇچى بىلهن تهمىنلهيدۇئاساسىي رو
 -  VIالرنىـڭ  ) سـېرىق ئۇيغـۇر   (سارغۇر ئهپهندى بوچۈەن چيهن

V  بـــۇ يهردە : ئهســـىرلهردىال بـــارلىقى توغرىـــسىدا توختىلىـــپ
دىكـى  » شـىمالىي خـانلىقالر تـارىخى     « (سارغۇرتىلغا ئېلىنغان   

شـهكلى  نىڭ قىـسقارتىلغان    » سارئوغۇز«) ۇتۇلىدۇبايان كۆزدە ت  
ــڭ        ــۇر كۆلىنى ــدە لوپن ــسى دەۋرى ــوڭ سۇاللى ــام س ــۇ ن ــۇپ، ب بول

ۋە يـۈەن، مىـڭ، چىـڭ       » سېرىق باش ئۇيغۇر  «جهنۇبىدا ياشىغان   
سۇاللىـــسى دەۋرىـــدە لوپنـــۇر كۆلىنىـــڭ شـــهرقىدە، چىڭـــخهي  

 كارىــدورىنىڭ غهربىــي خېــشىكۆلىنىــڭ شــهرقىدە، ) كۆكنــۇر(
. خـشاش قىسمىدا ياشىغان سېرىق ئۇيغۇرالر بىـلهن تامـامهن ئو    
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ــاقى      ــلهر ئىتتىپـ ــاكى قهبىلىـ ــله يـ ــۇر قهبىـ ــدىن مهزكـ بۇنىڭـ
نامىنىـــــــڭ خېلـــــــى قهدىمكـــــــى نـــــــام ئىكهنلىكىنـــــــى  

، ئۇيغـــۇر، ئـــون ئۇيغـــۇر ســـارغۇر... دېـــمهك]. 14[كـــۆرۈۋاالاليمىز
دېگهن نام بىلهن ئاتالغـان قهبىلىـلهر يـاكى         » ۇيغۇرئ«قاتارلىق  

 ىـڭ ۋىزانتىيىن ئهسىردىن ئىلگىـرىال     Vقهبىلىلهر ئىتتىپاقى   
شــهرقىگه كۆچــۈپ كېلىــپ جايالشــقان ھهمــدە شــهرقىي رىمغــا  

  ].15[ئهلچى ئهۋەتكهن
بۇ قاراشنى يهنىمۇ ئىلگىرىلىگهن ھالـدا تولۇقلىـساق، سـابىق          

ــالىمى د  ــۇ بايــانىنى يېرىميېفنىــڭ. ســوۋېت ئىتتىپــاقى ئ  مۇن
  :كۆرۈپ ئۆتۈشكه توغرا كېلىدۇ

ــون « ــرىىقهبىلھـ ــن  لىـ ــارەڭ قهبىلىلهردىـ ــاقى رەڭگـ  ئىتتىپـ
هركىــب تاپقــان بولــۇپ، ئۇنىڭــدا تــۈركىي تىللىــق قهبىلىــلهر، ت

 ئهجـدادى   ۋىنگىرالرنىـڭ ، ھـازىرقى    ئوگۇرالر (ئوگرالرموڭغۇلالر،  
، شۇنداقال قهدىمكـى ئاسـىيا قهبىلىلىـرى        )مانىسالر ۋە   خانىتالر

شـــۇنى كۆرســـىتىپ ئۆتۈشـــكه تـــوغرا كېلىـــدۇكى،  . كىـــرگهن
ــڭ   ــۇ قهبىلىلهرنى ــشىچه، ب ــشۇناسالرنىڭ قارى ــدا بهزى تىل  تىلى

 - توڭگـــۇسئـــالىمالر تــۈركىي، موڭغـــۇل ۋە  . ئورتــاقلىقالر بـــار 
 تىللىرىنى ئالتـاي تىللىـرى ئائىلىـسىگه، بـۇ ئىككـى            موڭغۇل

ئالتـــاي تىللىـــرى -تىـــل ئائىلىـــسىنى قوشـــۇپ، چـــوڭ ئـــورال
  ].16[ئائىلىسىگه كىرگۈزىدۇ

تىلىنى تـۈركىي تىلـدىن     ) ئوغۇز-ئوگۇر (ئوگربۇ قاراشتىكىلهر   
) رۇئوغـ  (ئـوگر پهرقلهندۈرۈپ قارىغـان بولـسىمۇ، لـېكىن        ئازراق  
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بـۇ، قارىـشىمىزغا    .  سـۆزلهنگهن  هۋجۇدلۇقىالرنىڭ ھون دەۋرىدە م   
  .ماس كېلىدىغانلىقىغا دىققهت قىلىشقا توغرا كېلىدۇ

ــۈچ    ــالغۇز يۇقىرىقىــدەك ئ ئهينــى چاغــدا ئۇيغــۇر قهبىلىلىــرى ي
ــله  ــاقىغىالقهبىــــ ــۈنمىگهنلىكىنى ئىتتىپــــ ــۈرك  «بۆلــــ تــــ

ــى » ىكلوپېدىيىــــسىئېنس ــدىنمۇدىكــ ــىنىمىزبايانىــ .  چۈشــ
ــل   ــدا تىـ ــادىئالېكتئۇنىڭـ ــله  لىرىغـ ــداق قهبىـ ــهن مۇنـ  ئاساسـ

  :»]17[ناملىرى كۆرسىتىلگهن
  غهربىي تۈركىي تىل  شهرقىي تۈركىي تىل

  ئوغۇز  ئوغۇز
  ئون ئوغرى  ئون ئوغۇز

  ئوتۇغۇر  ئوتتۇز ئوغۇز
  وتۇغۇرق  توققۇز ئوغۇز
  سارغۇر  سېرىق ئوغۇز

  
 ماتېرىيــالالردا ئېيتىلغــانلىرى بــويىچه، مىالدىــيه دېمىــسىمۇ 

غهربــكه قــاراپ ) ســيانپىيالر، ســابىرىالر (ســبىرالر يىلــى -461
كۆچكهندە، شـۇالر بىـلهن كـۆچكهن قهبىلىـلهر ئىچىـدە ئـوغرى،             

ــوغرى،  ــون ئــ ــۇرئــ ــۇر، ئوتۇغــ ــارغۇر، قوتۇغــ ــۇ ســ  قهبىلىلىرىمــ
  ].18[بولغان

ــسى،     ــوغرى قهبىلىــ ــون ئــ ــۇالردىن ئــ ــڭبــ  - 551 جوردانىنىــ
 يىلىــــدىكى خاتىرىــــسىدىن -552 ئاكادىيانىــــڭيىلىــــدىكى، 

ــون ئۇيغــۇر قهبىلىلىــرى   ــدا، ئ  ئهســىرنىڭ ئالــدىنقى IVقارىغان
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ــانلىقىنى     ــونالردا تۇرغ ــىمالىدىكى راي ــڭ ش ــدا كاۋكازنى يېرىمى
ــيه    ــۇمكىن، مىالدى ــش  م ــۇرىيه   -569بىلى ــى س ــى قهدىمك  يىل
 ئېلىنغانـدىن   تىلىغا» ئۇيغۇر«يېزىقىدا يېزىلغان بىر ئهسهردە     

.  قهبىلىنىــڭ نــامى جهدۋىلــى كۆرســىتىلگهن12كېــيىن، يهنه 
ــلهن   ــۇر بىـ ــارغۇرنىئۇنىڭـــدىن ئۇيغـ ــون سـ ــدە ئـ  چىقىرىۋەتكهنـ

ــدۇ  ــال قالى ــار،     . قهبىلى ــابىر، بۇلغ ــوغرى، س ــۇرالر ئ ــون ئۇيغ ــۇ ئ ب
، ئابــدال، قــۇلس، باغرســىق، كاســدىمىر، ســارغۇر، ئابــار، قوتۇغــۇر
  .ئېفتالت
ــيهن ــۈەن چ ــدى بوچ ــارىخىي    ئهپهن ــزۇچه ت ــى خهن ــۇ قهبىلىلهرن ب

ــلهن بــاغالپ تۆۋەندىكىــدەك      ــۆججهتلهردىكى ماتېرىيــالالر بى ھ
  :چۈشهندۈرۈپ ئۆتكهن

ــى   ) 1( ــم يهنــ ــهرقىي رىــ ــارالر، شــ ــزانتىيهبۇلغــ ــارىخىي ۋىــ  تــ
) -482بىـر قاراشـتا      (-480ماتېرىياللىرىدا بۇ قهبىله مىالدىيه     
ن ئۇيغـۇرالر   بـۇ قهبىـله ئـو     . يىلى تۇنجى قېتىم تىلغا ئېلىنغان    

كاۋكازنىــڭ شــىمالى ۋە ۋولگــا دەرياســىنىڭ غهربىــگه يېتىــپ   
بــۇ قهبىلىنىــڭ تۇرغــان . كېلىــپ ئــۇزۇن ئــۆتمهي پهيــدا بولغــان

جايى باشقا قهبىلىلهرنىڭ تۇرغان جايىغا قارىغانـدا غهربـكه ئهڭ          
يــېقىن بولــۇپ، ئــۇالر كاۋكــازدىن تــاكى دونــاي دەرياســىنىڭ       

ــوزۇلغان  ــاھىلىغىچه س ــوڭ  . س ــى چ ــم   خېل ــهرقىي رى ــون ش راي
  .ئىمپېرىيىسىنىڭ شىمالىي چېگرىسىغا تۇتاشقان

 تارىخىي ماتېرىياللىرىـدا ئېيتىلىـشىچه، بـۇ قهبىـله          ۋىزانتىيه
 ئهسىرنىڭ باشلىرىدا، قـارا دېڭىزنىـڭ شـىمالىدا         VIIمىالدىيه  
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دەپ ئاتالغــان بىــر ) Lagrande Bulgaria(» بۈيــۈك بۇلغــارىيه«
ن ئۇيغۇر ئىتتىپاقىغا قوشـۇلۇپ     كېيىن ئۇالر ئو  . دۆلهت قۇرغان 

» بهش ئــوغرى«يهنــى » بهلغــۇر«دېــگهن نــام » بۇلغــار«. كهتــكهن
مىالدىـيه  ]. 19[دېگهنلىك، دېگهن قاراش بـار    » بهش ئوغۇز «ياكى  
 يىلـى ياۋروپـا ھـون ئىمپېرىيىـسى ئاغدۇرۇلغانـدا ھــونالر      -469

ــوغلى    ــك ئـ ــڭ كىچىـ ــرنهكئاتىلالنىـ ــون  ئېـ ــچىلىقىدا ئـ  باشـ
.  كېلىـپ، ئۇالرنىـڭ تهركىـبىگه قوشـۇلغان         كۆچۈپ ئوغۇرىيىگه

ــون    ــيىن ئ ــۇنىڭدىن كې ــۇرالرش ــۆزلىرىنى ئوغ ــۇرالر« ئ » ھونۇغ
ــون «كېــيىن ]. 20[دەپمــۇ ئاتاشــقان ــگهن » ئوغــۇرالرئ بۇلغــار دې

نــــامنى ئۆزلىرىنىــــڭ سىياســــىي ئىتتىپاقىنىــــڭ نــــامى     
  .سۈپىتىدىمۇ قولالنغان

ــۇ ئۇيغۇرالرنىــڭ قۇتۇغــۇر) 2(  ســى» ئىچكــى توققــۇز قهبىــله «، ب
 تـــــارىخىي ۋىــــزانتىيه ئىچىــــدىكى بىـــــر قهبىــــله بولـــــۇپ،   

... ئـۈتىغېر ،  ۇيغـۇر  ئـۇت ئ   — ئوتۇغـۇر ماتېرىياللىرىدا كـۆپىنچه    
 دېـــگهن ئىككـــى ۇيغـــۇرئ+  قـــۇت — قوتۇغـــۇر. دەپ يېزىلغـــان

ــۇپ،   ــوغرى«ســۆزدىن ياســالغان ئىــسىم بول ــگهن » قۇتلــۇق ئ دې
 بولـۇپ،    دېـگهن سـۆزدىن ياسـالغان      ۇيغۇرئ +  ئۇت ئۇتۇغۇرمهنىدە،  

ئۇت ئۇتماق، ئۇتۇۋالماق، يهڭمهك، غهلىبه قىلمـاق دېـگهن سـۆز            
» غالىـب ئۇيغـۇر   «يـاكى   » ئۇتـۇق قـازانغۇچى ئۇيغـۇر     «بولۇپ، ئـۇ    

ــدە ــگهن مهنىـ ــۇرالر. دېـ ــلىدە قۇتۇغـ ــۇن ئهسـ ــسىدىكى ئورقـ  ۋادىـ
ئهتراپىدا ياشىغان بولغاچقا، شـۇنداق ئاتالغـان دېـگهن         » قۇنتاغ«

  .قاراش بار
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» ئابـار «. رورەنـلهردۇر بۇالر  .  دەپمۇ يېزىلىدۇ  ئاۋارە  ، بهزىد ئابار) 3(
  .تۈركىي تىلىدا قهبىله دېگهن مهنىدە دەپ قارىلىدۇ

 دەرياســـىنىڭ يهنـــسهي، بـــۇ قهبىـــله ئهســـلىدە كاســـدىمىر) 4(
يۇقىرى ئېقىمىدا كـۆچمهن چـارۋىچىلىق بىـلهن شـۇغۇلالنغان          
 بولۇپ، قىرغىزالر بىلهن قوشنا ئىدى، مىڭ سۇاللىـسى دەۋرىـدە         
غهربكه كۆچمهي قالغان بىر قىسمى ئالتاي تېغىنىڭ جهنـۇبىي         
چېــتىگه كۆچــۈپ كېلىــپ، قۇمــۇل مــۇداپىئه رايونىغــا يــېقىن   

  .جايالرغا ئورۇنالشقان
ــزۇچه ھــۆججهتلهردە  ) 5( دەپ ) شــيهنبېي» «鲜卑(ســابىر، خهن

 سۇاللىـسىنىڭ   خهن، بـۇالر شـهرقىي      سـىيانپىيالردۇر يېزىلغان  
زنىڭ شـهرقىي شـىمالى، موڭغـۇل       ئاخىرقى يىللىرىدا  ئېلىمى   

ئويمانلىقىنىـــڭ شـــهرقىي  ) يـــارىش(ئېگىزلىكـــى، جۇڭغـــار  
بـۇ خـانلىق    . قىسمىدا كۈچلۈك سىيانپىي خانلىقىنى قۇرغـان     

ــدىنگيىمىرىل ــادەملىرى   هەن  كېــيىن ئۇالرنىــڭ بىــر قىــسىم ئ
بايقــال كۆلىنىــڭ شــهرقى ۋە غهربىــي تهرەپلىــرىگه تارقىلىــپ،   

 ۇســـىيىنىڭر. ۇلالنغانكـــۆچمهن چـــارۋىچىلىق بىـــلهن شـــۇغ
ــسمىدىكى   ــۇبىي قىـ ــىبىرىيه«جهنـ ــۇ » سـ ــيهنبېيئهنه شـ -شـ

  . نامىدىن كهلگهنسىيانپىيالرنىڭ
. دەپ تهرجىــمه قىلىنغــان  阿嘀 ،阿跌ئابــدال، خهنــزۇچه ) 6(

 ســــى» ئىچكــــى توققــــۇز قهبىــــله«ئــــۇالر ھهم ئۇيغۇرالرنىــــڭ 
ــدىكى  ــسى «ئىچى ــدال قهبىلى ــقى  » ئاب ــسابلىنىدۇ ھهم تاش ھې

ــادىزئىچىــدىكى توققــۇز قــوۋمى  .  قهبىلىــسى دەپمــۇ قارىلىــدۇ ئ
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بۇنىڭ سهۋەبى، ئۇيغۇر خانلىقىنىـڭ دەسـلهپكى مهزگىلىـدە بـۇ           
ــۇراتتى   ــدا ت ــادەتتىكى ئورۇن ــله ئ ــدىن  . قهبى ــۇ قهبىلى ــېكىن، ب ل

 ئاســراندى ئوغــۇل قىلىــپ قاغــانىچىققــان بىــر بــالىنى ئۇيغــۇر 
 بېقىۋالغان، كېيىنكى چاغدا بۇ باال تهختكه ۋارىـسلىق قىلىـپ     

دەپ ئاتالغانـدىن كېـيىن، بـۇ قهبىـله         » ئىناۋەت قۇچقان قاغان  «
بولــۇپ قالغــان، شــۇنىڭ بىــلهن » ئىككىنچــى قاغــان جهمهتــى«

  .ئۇالرنىڭ ئورنى ئۆسۈپ ئىچكى توققۇز قهبىله قاتارىغا ئۆتكهن
 قاتــارلىق ېرىــسىيه، بــۇ قــوۋم شــهرقىي رىــم، پ   ئېفتالــت) 7(

ــاتى  ــدا خـــ ــارىخىي ماتېرىياللىرىـــ رىلهنگهن دۆلهتلهرنىـــــڭ تـــ
، ئــۇالر شــۇ زامــانالردا ئوتتــۇرا ئاســىيادا قۇدرەتلىــك  پهيتــالالردۇر

دۆلهت قۇرغان، كېيىن تـۈركلهر بىـلهن پارسـالرنىڭ بىرلهشـمه           
جهنـۇبىي سـۇاللىلهردىن    . قوشۇنى تهرىپىدىن ھـاالك قىلىنغـان     

  (滑国خۇاگـۇ  خانلىقى ئۇالرنىڭ دۆلىتىنـى  لياڭبىرى بولغان 

-گـۇر «گهن خهت قهدىمكـى زامانـدا   دېـ ) خۇا» ) «滑.دەپ ئاتىغان
 يهپتـالالر تـارىخىي خـاتىرىلهردە     . دەپ ئوقۇالتتى دېيىلىـدۇ   » غۇر
. دېــيىلگهن» ئېگىــز قاڭقىلالرنىــڭ بىــر تــۈرى«) ئىفتــالىتالر(

دېــمهك، ئــۇالر تــۈركىي تىللىــق قــوۋم بولــۇپ، ئهســلىدە ئالتــاي  
ــلهن    ــارۋىچىلىق بىـــ ــۆچمهن چـــ ــدا كـــ ــڭ ئهتراپىـــ تېغىنىـــ

كى، غهربكه كۆچكهن ياكى كۆچمهي قالغـان       شۇغۇلالنغان، ئېنىق 
 ئۇيغــۇر قهبىلىلىــرى ئىتتىپاقىنىــڭ بىــر ئهزاســى يهپتــالالرمۇ

  .ئىدى
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ــامى  قـــولىس) 8( ــۈركىي تىللىـــق قهبىلىـــلهر نـ ، ئۇيغـــۇر ۋە تـ
  .ئىچىدە بۇنىڭغا توغرا كېلىدىغان نام ئۇچرىمايدۇ

بۇنىڭغــا تــوغرا كېلىــدىغان نــاممۇ ئۇيغــۇر ۋە     . باغرســىق) 9(
  .ئۇچرىتىلمىغانللىق قهبىلىلهر نامى ئىچىدە تۈركىي تى

 تارىخىي ماتېرىياللىرىـدا قـازار      ۋىزانتىيهيۇقىرىقىالردىن باشقا   
ــار( ــان   ) قاس ــا ئېلىنغ ــامى تىلغ ــله ن ــگهن قهبى ــۇ . دې ــون «بۇم ئ

. قهبىلىلىرىنىڭ بىـرى سـۈپىتىدە كـۆزگه چېلىقىـدۇ        » ئۇيغۇر
ىـشه  تاڭ سۇاللىسىنىڭ تـارىخىي كىتابلىرىـدا بـۇ قهبىـله ھهم           

ــۈرك « ــسارتــــ ــۈرك ، »«突厥葛萨 — گېــــ ــسارتــــ  — كېــــ

突厥可萨»  «ــيه قاســارالر. دەپ تهرجىــمه قىلىنغــان  مىالدى
VI—VIIخهنــزۇچه .  ئهســىرلهردە شــىمالىي كاۋكــازدا ياشــىغان

ــۆججهتلهردە  ــارالرھــ ــڭ قاســ ــى توققــــۇز  « ئۇيغۇرالرنىــ ئىچكــ
يېقىنقـــى ]. 21[ســـۈپىتىدە بايـــان قىلىنىـــدۇ  » قهبىلىـــسى

 ھازىرقى زامـان قـازاق      قاسارالرنىىالر  دەۋردىكى قىسمهن تارىخچ  
  .مىللىتىنىڭ ئهجدادى دەۋالغان

  
   ئۇيغۇرلىرىنىڭ ئهسلىي ماكانىغوبىغهربكه كۆچكهن ) 2

 ئۇيغۇرلىرىنىڭ ئهسلى ماكـانى موڭغـۇل       غوبىغهربكه كۆچكهن   
يايلىقى بولـۇپ، بـۇ توغرۇلـۇق قهدىمكـى زامـان ئاپتورلىرىنىـڭ             

 پېرىـسىيىلىك ىـڭ ئىچىـدە     بۇن. كىتابىدا ئۇچـۇرالر سـاقالنغان    
 بايـانى بىـرقهدەر ئېنىقـراق ئۇچۇرغـا         دىننىڭىدشـىد ەرتارىخچى  

ئېيتىــشالرغا قارىغانـــدا  : ئـــۇ مۇنــداق يازغـــان . ئىــگه قىلىــدۇ  
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ئۇيغۇرالر ۋىاليىتىدە ھهيۋەتلىك ئىككـى چـوڭ تـاغ بـار ئىـكهن،             
ــسمى   ــڭ ئىـ ــۇقبىرىنىـ ــڭ ئىـــسمى  بوقراتۇبۇزلـ ، يهنه بىرىنىـ

 بىر شهھهر بىنـا قىلىـپ       ئۇگدايخان.  تهڭرىم ئىكهن  ئاشقۇنلۇق
ئىككـى تاغنىـڭ يېنىـدا      . ئاشۇ شهھهرنىڭ نامى بىـلهن ئاتـاپتۇ      

بـۇ تاغالرنىـڭ    . قۇت تاغ دېيىلىـدىغان يهنه بىـر تـاغ بـار ئىـكهن            
ئىچىدىكى بىر جايـدىن ئـون ئـېقىن، يهنه بىـر جايـدىن توققـۇز               

قهدىمكــــى دەۋرلهردە ئۇيغــــۇر  . دەريــــا ئېقىنــــى ئاقىــــدىكهن  
ــر ــى ۋە   قهبىلىلىــ ــاغ ئىچــ ــاھىللىرىدا تــ ــا ســ ــۇ دەريــ ى مۇشــ

ئـون دەريـانى بـويالپ      . تۈزلهڭلىكلهردە ماكـان تۇتۇشـقان ئىـكهن      
ــويالپ     ــانى بــ ــۇز دەريــ ــۇر، توققــ ــون ئۇيغــ ــقانالر ئــ ئولتۇراقالشــ

 ئـون دەريـا     ئـاۇش .  توققۇز ئۇيغۇر دېيىلىدىكهن   شقانالرئولتۇراقال
 رەت  بـۇ قهبىلىلهرنىـڭ نـاملىرى     . ئون ئارغۇن دەپ ئاتىلىدىكهن   

ئىـسلىق يـاكى    : تهرتىپى بـويىچه تۆۋەندىكىـدەك ئاتىلىـدىكهن      
ــسقۇل ــار، ئىـ ــۇقىس، ئوتۇتقـ ــدۇز، بـ ــۇالر، ئۇزقۇنـ ــاردار، تـ ــادار، تـ ، ئـ
  . ئىبارەتكهندىنۈئۆت ۋە قامالمچۇ، ئۇچتابىن

ئالــدىنقى ئــۈچ دەريــا ســاھىلىغا توققــۇز قهبىــله جايالشــقان،       
. انكېيىنكـــى تـــۆت دەريـــا ســـاھىلىغا بهش قهبىـــله جايالشـــق 

ــېقىن   ــۇزىنچى ئــ ــامالنچۇتوققــ ــاھىلىدا  قــ ــىنىڭ ســ  دەرياســ
ــقانالر  ــكئولتۇراقالش ــېقىن   لون ــونىنچى ئ ــدىكهن؛ ئ  دەپ ئاتىلى
 قهبىلىــسى ئــاتىقۇز قامــاق بويلىرىدىكىــسىئــۆتىكهن دەرياســى 

دەريـا سـاھىلىنى بـويالپ ئولتۇرغـان بـۇ قهبىلىلهردىـن            . ئىكهن
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، ئۇالرنىـڭ نـامى      قهبىـله بـار بولـۇپ      122 بىر دائىرىدە    يهنه باشقا
  ].22[ئېنىق ئهمهس

-Vتارىخچىالر ھهر تهرەپلىـمه دەلىلـلهش ئـارقىلىق مىالدىـيه           
VII  ــۆچكهن ــكه كـــ ــىردە غهربـــ ــزانتىيه ئهســـ ــارىخىي ۋىـــ  تـــ

ماتېرىياللىرىـــدا تىلغـــا ئېلىنغـــان ئۇيغـــۇر قهبىلىلىرىنىـــڭ 
 خاتىرىـسىدىكى قهبىـله   دىنىدشـىد ەريۇقىرىدا سۆزلهپ ئۆتكهن    

ىي جهھهتــــتىن ئوخــــشاشلىقىنى نــــاملىرى بىــــلهن ئاساســــ
  .ئىسپاتلىغان

  
   ئۇيغۇر قهبىلىلىرىنىڭ غهربكه كۆچۈشىنىڭ سهۋەبىغوبى) 3

بۇ توغرۇلـۇق   . ئۇيغۇر قهبىلىلىرى نېمه ئۈچۈن غهربكه كۆچكهن     
بىرقـــانچه خىـــل قـــاراش بولـــۇپ، ئۇنىـــڭ ئاساســـىي مهزمـــۇنى  

ئېلىمىزنىڭ خهنزۇچه ھۆججهتلىرىـدىكى ئۇچۇرالرغـا      . ئوخشاش
 ۋەي شـــىمالىي  چۈشـــى ۆكدا، ئۇيغۇرالرنىـــڭ غهربـــكه   قارىغانـــ 

ــېسۇاللىـــسىنىڭ  ــى -11 تهيخـ ــيه ( يىلـ ــى-487مىالدىـ )  يىلـ
ــۇر ــز   پوۋۇرغــ ــهرقىي ئېگىــ  قهبىلىــــسى باشــــچىلىقىدىكى شــ

ــڭ  ــۆچكهنلىكى   100قاڭقىلالرنى ــكه ك ــڭ غهرب ــڭ ئادىمىنى  مى
ئهينـى چاغـدا بـۇ قاڭقىـل        . بىلهن مۇناسىۋەتلىك بولسا كېـرەك    

ــۇ  ــرى موڭغــــــ ــدىكى قهبىلىلىــــــ ــلهرل يايلىقىــــــ  رورەنــــــ
ــڭ     ــازىرقى تۇرپاننى ــدىماي، ھ ــا چى ــڭ زۇلۇمىغ ھاكىمىيىتىنى
شــىمالىدىكى جۇڭغــارىيه ئويمانلىقىنىــڭ شــهرقىي قىــسمىدا   

ــان  ــانلىقىنى قۇرغـ ــاڭقىلالر خـ ــز قـ ــاڭقىلالر . ئېگىـ ــز قـ ئېگىـ
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جۇڭغـارىيه   (ياپبـان كۈچهيگهندە، ئۇنىڭ تېررىتورىيىسى غهربته     
غــا تۇتاشــقان، شــهرقته بىــر  ) ىئويمانلىقىنىــڭ غهربىــي قىــسم

 رورەنـــلهر مهھهل شـــىمالىي چۆللـــۈكنى ئىـــشغال قىلىـــپ،    
 -541ئوردىسىنى جهنۇبقا كۆچۈشكه مهجبۇر قىلغـان، مىالدىـيه         

 تهرىپىـدىن مـۇنقهرز     رورەنـلهر يىلى ئېگىز قـاڭقىلالر خـانلىقى       
ــانچه تارمـــاق ئۇيغـــۇر   . قىلىنغـــان ــا مۇشـــۇ چاغـــدا بىـــر قـ مانـ

ىلىلهردىــــن بۆلۈنــــۈپ، غهربــــكه قهبىلىلىــــرى ئاساســــىي قهب
  .كۆچكهن

ــسى    ــم تارىخچىــ ــى رىــ ــسكوسنىڭقهدىمكــ ــا پرىــ  مهلۇماتىغــ
، ســــابىرىالر (ســــبىرالر يىلــــى -461قارىغانــــدىمۇ، مىالدىــــيه 

 زەربىــــسى بىــــلهن جهنــــۇبىي ئاۋارالرنىــــڭ-روەن) ســــيانپىالر
. ســـىبىرىيىدىكى يـــۇرتلىرىنى تاشـــالپ، غهربـــكه كـــۆچكهن    

، ئوتۇغـۇر ن ئوغرى، ئون ئـوغرى،      ئۇالرنىڭ غهربكه سۈرۈلۈشى بىله   
 كاســپى قهبىلىلىرىمــۇ غهربــكه كۆچــۈپ،   ســارغۇر ۋە قۇتۇغــۇر

 دەرياســـى بويلىرىغــــا بېرىــــپ  دوندېڭىزىنىـــڭ شــــىمالى ۋە  
 بىـر قىـسمى ۋولگـا       ئوغۇرالرنىـڭ ئۇ چاغدا ئـون     . ئولتۇراقالشقان

ــاراپ     ــىمالغا قـ ــويالپ شـ ــى بـ ــهرقىي تهرىپىنـ ــىنىڭ شـ دەرياسـ
مۇشـۇ  . قىن بويلىرىغـا ماكانالشـقان    مېڭىپ، ئۇنىڭ ئوتتـۇرا ئـې     

ــهرقته ئ  ــارەن شـ ــتىن ئېتىبـ ــلۋاقىتـ ــا (ېتىـ ــى ) ۋولگـ دەرياسـ
ــته   ــدىن غهرب ــاكى   دونبويلىرى ــايالر ت ــان ج ــىغىچه بولغ  دەرياس

 ئوغۇرالرنىـڭ  ئهسـىرنىڭ ئاخىرلىرىغـا قهدەر ئـون        VIIمىالدىيه  
  ].23[دەپ ئاتالغان» ئوغۇرىيهئون «نامى بىلهن 
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توققــۇز  « ئۆزىنىــڭ  خــامىلتون  فرانــسىيىلىك ئۇيغۇرشــۇناس 
نـاملىق ماقالىـسىدە    » ئوغۇز ۋە ئون ئۇيغـۇر ھهققىـدە تهتقىقـات        

ئۇيغۇرالرنىڭ كۆچۈشـىنى بىـرقهدەر چوڭقۇرالشـتۇرۇپ، شـۇنداق      
  :بايان قىلىدۇ

ــون ئســارغۇر يىلــالر ئارىلىقىــدا -464—461 ــۇز ۋە ئ ــۇر ئوغ  ۇيغ
شـۇ  .  تـۇنجى قېـتىم ئهلچـى ئهۋەتـكهن        ۋىزانتىيىگهكىشىلىرى  

. ۋاقىتتا بۇ مىللهتـلهر ئهمـدىال شـهرقتىن كۆچـۈپ كهلگهنىـدى          
ــۇالرنى ســابىر   ــدىن  ) ســيانىپ(يهنه كېلىــپ ئ ــۆز يۇرتلىرى الر ئ

ــاۋار ســابىرالرنىقــوغالپ چىقارغــان،  ــاكى  (ئ ــاري الر قــوغالپ ) ئاب
ــان ــاۋارالر. چىقارغــ ــدا  ئــ ــى قىرغىقىــ ــڭ ئىككــ  يهنه دېڭىزنىــ

ۇ يهردىـن   تۇرۇشلۇق خهلقلهرنىـڭ تهھـدىت سېلىـشى بىـلهن ئـ          
 ھونالرنىـــڭ ســـارغۇرالر. كۆچـــۈپ كېتىـــشكه مهجبـــۇر بولغـــان

ئارىــسىدىن ماكــان تۇتقــۇدەك ) Huns Akatzir(ۋمــى ه قئاقــازىر
ــۇالرنى     ــگهن ھهمــدە ئ ــۇ يهرگه كهل بىــر جــاي ئىــزدەش ئۈچــۈن ب

  ].24[مۇۋەپپهقىيهتلىك ھالدا بويسۇندۇرغان
  
  غهربكه كۆچكهن ئۇيغۇرالرنىڭ پائالىيهتلىرى) 4

ــ  ــكه كـ ــۇرالر غهربـ ــۇقتوغۆچكهن ئۇيغـ ــۇرالر  رۇلـ ــل ئۇچـ  ھهرخىـ
  :ئۇنىڭ بىرىدە مۇنداق دېيىلگهن. ساقالنغان

 ئهسـىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىـدا بىـر قىـسىم ئۇيغـۇرالر           Vمىالدىيه  «
 يىلـى   -558موڭغۇل يايلىقىدىن غهربكه كۆچۈشكه باشـلىغان،       

ئۇالر ۋولگا دەرياسى ۋادىسىغا يېتىـپ كهلـگهن ھهمـدە شـهرقىي            
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ئوتتــۇرا ياۋروپانىــڭ بىــر قىــسىم يېرىنــى ئىگىــلهپ  ياۋروپــا ۋە 
دەپ › ئـاۋارالر ‹بهزى غهربلىكلهر ئۇالرنى خاتا ھالـدا       . ماكانالشقان

 ســـاغۇرئـــۇالر . ئاتىغـــان، ئهمهلىيهتـــته ئـــۇالر ئۇيغـــۇرالر ئىـــدى 
) Uigurs(ۋە ئۇيغـۇر    ) ئـون ئۇيغـۇر    (ۇيغۇر، ئون ئ  )سېرىق ئۇيغۇر (

ــدۇ    ــقا بۆلۈنى ــۈچ ئۇلۇس ــارەت ئ ــن ئىب ــ. دى ــق  ش ــدىكى خهل ۇ چاغ
ــدە  ــۇر (Uigurرىۋايهتلىرىـــ ــان› Ogre‹الر ) ئۇيغـــ . دەپ ئاتالغـــ
. ]25[»ىــسى گرېتــسىيىدىن يــاردەم ســورىغان   ئۇالرنىــڭ ئهلچ

)《Chapter I, IV. Princeton (D. M. Dunlop 《the 

History of Jewish Khazars》) 
بـــۇ ئۇيغـــۇرالرنى چهت ئهل ئـــالىملىرى غهربىـــي ئۇيغـــۇرالر دەپ 

هم ماتېرىيــالالردا ئۇالرنىــڭ جايالشــقان ئــورۇنلىرىنى ئاتىغــان ھ
  :كونكرېت قىلىپ مۇنداق كۆرسهتكهن
 تارباغاتاي تـاغلىرى،    ئۇغۇرالرغهربىي ئۇيغۇرالردىن ئوغرى ۋە ئون      

 دالىـسى  قازاق، قىرغىز    ئوتۇغۇرالر ئهتراپلىرىدا؛   ئۇالستاي،  قۇبدۇ
 بولـسا ۋولگـا     سارغۇرالر ۋە   قۇتۇغۇرالرۋە ئامما دەرياسى بويلىرىدا،     
  ].26[»دەرياسى بويلىرىدا ياشىغان

تارىخنىـــــڭ مـــــۇرەككهپ بولۇشـــــى، دەۋرنىـــــڭ ئۈزلۈكـــــسىز 
داۋالغۇشـــــلىرى نهتىجىـــــدە غهربـــــكه كـــــۆچكهن ئۇيغـــــۇر     
ــان،     ــپ تۇرغ ــسىمۇ ئۆزگىرى ــالىيهت دائىرى ــڭ پائ قهبىلىلىرىنى

  .شۇنداقال ھهرىكهت شهكلىمۇ خىلمۇخىل بولغان
ى ئىچىـدە ئهڭ كۈچلـۈكى      غهربكه كـۆچكهن ئۇيغـۇر قهبىلىلىـر      

 بولغاچقــا، ئــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ بــارلىق سىياســىي  ئوغــۇرالرئــون 
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ئۇالرنىـڭ  . پائالىيهتلىرىنى شۇالر باشچىلىقىدا ئېلىـپ بارغـان      
بـــۇ خـــانلىق ]. 27[ شـــهھىرى ئىـــدىۇيغـــۇرمهركىـــزى ئـــون ئ

ــيه  ــدە   VIمىالدى ــلىرىغا كهلگهن ــىرنىڭ باش ــبىرالرنىڭ ئهس  س
شــۇنىڭ بىــلهن . ۇرۇۋېتىلگهنئىــسيان كۆتۈرۈشــى بىــلهن ئاغــد

 قاتـارلىق ئاسـىي   ئـاۋارالر ، سبىرالرئۇالر يېرىم ئهسىرگه يېقىن     
ــۈركلهرگه بېقىنىــپ ياشــىغان   كــۆك . قهبىلىــلهرگه ۋە كــۆك ت

تۈركلهرنىڭ بـۇ غهربتىكـى ئۇيغۇرالرغـا ھۆكۈمرانلىـق قىلغـان           
) ئاشــنا (ئاســىنا ۋە ئىــستهمىۋاقتــى تــۈرك ھۆكۈمرانلىرىــدىن 

 ئىــستهمى. تــوغرا كـېلىش ئېهتىمــاللىقى بـار   دەۋرىـگه  تـارتۇش 
)  قاغـان دەپ ئاتالغـان     تـارتۇش  (تارتۇش ئاسىنا يىلىغىچه،   -576
  . يىلىغىچه ھۆكۈم سۈرگهن-603

ــيه  ــدە -583مىالدىـ ــا كهلگهنـ ــۇر يىلىغـ ــسىدىن قۇتۇغـ  قهبىلىـ
ــان   ــان قۇرب ــۆرە(كېلىــپ چىقق ــون ئ ) ب ــشى ئ ــگهن كى ــۇردې ، ۇيغ

ايتــا تهشــكىللهپ، ئــۆزىنى  قهبىلىلىرىنــى قئۇتۇغــۇر ۋە قۇتۇغــۇر
بـۇ  .  خـانلىقىنى قۇرغـان    لغـار ۇب ۇيغـۇر خان دەپ جاكـارالپ ئـون ئ      

خانلىق ئۇنىڭ دەۋرىدە تازا كۈچهيگهن بولـۇپ، زېمىنـى شـهرقته           
ۋولگــــــا دەرياســــــىدىن غهربــــــته دونــــــاي دەرياســــــىغا قهدەر 

لېكىن، بـۇ خانلىقنىـڭ تـارىخى بىـر ئهسـىرگه           ]. 28[سوزۇلغان
ــان ــيه . بارمىغـ ــانلىقى   -659مىالدىـ ــۈرك خـ ــي تـ ــى غهربىـ  يىلـ

ئاغدۇرۇلغانــــدىن كېــــيىن غهربىــــي تــــۈركلهر ئــــۆز ئالــــدىغا  
تۈركلهرنىـــڭ تهســـىرىگه . ھـــاكىمىيهت تىكلهشـــكه باشـــاليدۇ

ــون ئ   قهبىلىــسىدىن بولغــان قاســار  ۇيغــۇرچوڭقــۇر ئۇچرىغــان ئ
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 يىـل   85. تىكلىۋالىـدۇ قهبىلىسى ئۆز ئالـدىغا خـانلىق       ) ھازار(
 ھازارالرنىـڭ  ئاسـى  خـانلىقى    لغـار ۇب ۇيغـۇر  بولغان ئـون ئ    هۋجۇدم

ــيه   ــدىن مىالدىـ ــۇمى تۈپهيلىـ ــى بهش -668ھۇجـ ــاپارچى يىلـ  غـ
  .بۆلۈنۈپ كېتىدۇ

ــڭ ــوغلى  قۇرباتنى ــوڭ ئ ــوتتېگىن چ ــون   ئ ــلىق ئ ــۆزىگه قاراش  ئ
 تهۋەســىگه قاســارالر قېلىــپ، ئۇغۇرىيىــدە بىــلهن ئــون ئۇغــۇرالر
ــدۇ ــوغلى  . ئۆتىـ ــى ئـ ــوتىراغئۇنىـــڭ ئىككىنچـ ــۈك كـ ــر بۆلـ  بىـ
 باشــالپ شــىمالغا مېڭىــپ ئېــدىل دەرياســىنىڭ   الرنىقۇتۇغــۇر

 يىلـى كۆچـۈپ    -461ئوتتۇرا ئېقىن بويلىرىغـا كېلىـدۇ ھهمـدە         
 ۋە ئهتراپتـــا ســـىبىرالر، ئۇغـــۇرالركهلـــگهن بىـــر قىـــسىم ئـــون 

 قهبىلىلىرىنــى بويــسۇندۇرۇپ،  ئۇغــۇر-ىــنفياشــايدىغان بهزى 
ر بــۇ خــانلىقالر بهزىــدە قاســا . ئېــدىل ۋە بۇلغــار دۆلىتــى قۇرىــدۇ 

الر، بهزىـــدە موڭغۇلالرغـــا قىـــسمهن بېقىنـــدى بولـــۇپ ) ھـــازار(
قالغــان بولــسىمۇ، يهنىــال ئــالته ئهســىر مۇســتهقىل ھۆكــۈم       

ــيه   ــۈرۈپ، مىالدىــ ــدە  -1400ســ ــا كهلگهنــ ــۈرلهڭ يىلىغــ  تۆمــ
  ].29[تهرىپىدىن ئاغدۇرۇپ تاشلىنىدۇ

 ئۇغـۇرالر  ئـۆزىگه تهۋە ئـون       ئاسپارۇغ ئۈچىنچى ئوغلى    قۇرباتنىڭ
 مىــڭ ئاھــالىنى باشــالپ، غهربــكه كۆچــۈپ، 25 ردىنقۇتۇغــۇرالۋە 

 ئىگىلىــگهن بالقانــدائۇنىــڭ . بالقــان يېــرىم ئارىلىغــا كېتىــدۇ 
ــون     ــدە ئ ــان مهنبهلىرى ــى يۇن ــۇرىيهزېمىن ــان» ئۇغ . دەپ يېزىلغ

ــيه  ــارىخى  VIIIمىالدىــــ ــى غهرب تــــ ــىردىن كېيىنكــــ  ئهســــ
دەپ » قۇتۇغـــــــۇرالر ۋە ۇيغـــــــۇرئـــــــون ئ«ماتېرىياللىرىـــــــدا 
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ئهينــى ۋاقىتتــا بالقــان يېــرىم ئارىلىــدا     ]. 30[خــاتىرىلهنگهن
 بىـلهن  ئۇغـۇرالر  خهلقلىـرى ئـون   تىراك ۋە   سالۋىيانياشايدىغان  
 ئۆزلىرىنى شهرقىي رىمنىڭ بويۇنتۇرۇقىدىن ئـازاد       قۇتۇغۇرالرنى

بۇنىــڭ  .  تهرەپــكه ئــۆتكهن  ئاســپارۇغ قىلغــۇچىالر دەپ قــاراپ،   
ن بــۇ ئىــشتى.  كــۈچى تېخىمــۇ ئۇلغايغــانئاســپارۇغنىڭبىــلهن 

ــكهن   ــشىگه چۈشــ ــاتتىق ئهندىــ ــزانتىيهقــ ــورى ۋىــ  ئىمپېراتــ
 ئۈستىگه يـۈرۈش    ئاسپارۇغ يىلى   -679 مىالدىيه   كونىستانتىن

 مهغلـۇپ بولغـان، شـۇنىڭ       ۋىـزانتىيه قىلغان، لـېكىن ئۇرۇشـتا      
ــيه     ــسىدا مىالدىـ ــى تهرەپ ئوتتۇرىـ ــلهن ئىككـ ــى -681بىـ  يىلـ

ــۈپ،   ــهرتنامه تۈزۈلـ ــزانتىيهشـ ــى ۋىـ ــپارۇغقا ھهر يىلـ ــاج ئاسـ  بـ
تاپـــشۇرىدىغانلىقىنى بىلـــدۈرگهن ۋە دونـــاي دەرياســـى بىـــلهن  

ــڭ   ــسىدىكى زېمىنالرنىــ ــان ئارىــ ــپارۇغقابالقــ ــسۇپ ئاســ  مهنــ
 ئۇغــۇرالرلــېكىن، ئــون ]. 31[ئىكهنلىكىنــى ئېتىــراپ قىلغــان

 ســانى ئــاز بولغــانلىقى، ئۇنىــڭ ئۈســتىگه قۇتۇغۇرالرنىــڭبىــلهن 
ك  مىللهتلىــرى ۋە شــهرقىي رىمنىــڭ كۈچلــۈ ســىالۋىيانئــۇالر 

 قىلىـشىغا ئۇچرىغـانلىقى ئۈچـۈن، ناھـايىتى         ئاسسىملياتسىيه
 ۋە شـــهرقىي رىــم مهدەنىـــيهت چهمبىرىكـــى  ســـىالۋىيانتېــزال  

  ].32[ئىچىگه كىرىپ كېتىدۇ
ئــۆزىگه تهۋە  ) ئىــسمى نــامهلۇم  ( تــۆتىنچى ئــوغلى   قۇرباتنىــڭ 

 كېلىـپ  ۋىنگىـرىيىگه ئوغرى قهبىلىلىرىنـى باشـالپ، غهربىـي     
اكىمىيىتى ئاسـتىغا كىـرگهن، ئۇنىـڭ        ھ ئاۋارالرماكانلىشىپ،  

ــوغلى   ــىنچى ئ ــامهلۇم (بهش ــسمى ن ــىغا  ) ئى ــڭ باشقۇرۇش ئۆزىنى
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 باشـالپ شـىمالىي ئىتـالىيىگه بېرىـپ،         ئوغـۇرالرنى قالغان ئون   
 يهنه ئوغــۇرالردىن]. 33[شــهرقىي رىمنىــڭ تهۋەلىكىــگه ئــۆتكهن 

ــرى  ــداۋىيه، ئوكرائىنــابهزىلى  كېلىــپ ترانــسلۋانىيىگه ۋە مول
تكهن ۋە ناھايىتى تېـزال شـۇ جايـدىكى خهلقـلهرگه     تارقىلىپ كه 

  ].34[سىڭىپ كهتكهن
ئــورال تــاغلىرى بىــلهن ۋولگــا دەرياســىنىڭ ئوتتــۇرا ئــېقىن       

 ۋە ۋۇتيـــاك تهۋە، مــارى،  ئوغۇرالرغــا -فىــن بويلىرىــدا ئهســلىدە   
 ئهســىردە شــهرقتىن كهلــگهن IIمىالدىــيه .  ياشــايتتىماجــارالر

لتۇراقلىــــشىپ بــــۇ ھــــونالر ئــــورال ۋە ئېــــدىل بويلىرىغــــا ئو
 يىلـــى ھـــونالر -375مىالدىـــيه . مىللهتلهرنـــى بويـــسۇندۇرغان

 كۆچكهندە، بۇ يهردە قالغان بىر قىسىم ئاھـالىلهر          ۋىنگىرىيىگه
 ئهســــىرگه VIIIمىالدىــــيه .  كېتىــــدۇپۇقوشــــۇل ماجارالرغــــا

 ئۇغـۇرىيىگه  جهنۇبقـا سـۈرۈلۈپ، ئـون        ماجـارالر كهلگهندە مانا شـۇ     
 قاســـارالرغا ئوغۇرىيىـــدە ئـــون بـــۇ ۋاقىتتـــا. كۆچـــۈپ كېلىـــدۇ

 شــۇالر ماجــارالر.  بــار ئىــدىئوغــۇرالربېقىنىــپ ياشــاۋاتقان ئــون 
دېــگهن نــامنى قوبــۇل   » ئــون ئــوغرى «تهركىــبىگه قوشــۇلۇپ  

 ۋىنگىرىيىـدە  I ئىستىۋان يىلى   -997ئهمما، مىالدىيه   . قىلىدۇ
» ھـونگىر «بـۇ دۆلهت ياۋروپاغـا      . ئون ئوغرى خـانلىقىنى قۇرىـدۇ     

  . بولىدۇهۋجۇد يىلىغىچه م-1301ىلهن تونۇلىدۇ، دېگهن نام ب
  
  غهربكه كۆچكهن ئۇيغۇر قهبىلىلىرىنىڭ تهقدىرى) 5
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 IV—VIIمىالدىيىـــــدىن كېيىنكـــــى چاغـــــدىن مىالدىـــــيه 
ــكه كــۆچكهن ئۇيغــۇرالر    ئهســىرلهرگىچه بولغــان ئارىلىقتــا غهرب
شهرقىي ۋە جهنۇبىي ياۋروپا رايونىدا ماكانلىشىپ، شـۇ جاينىـڭ          

ــسادى، ــشى،   ئىقتىــ ــڭ زورىيىــ ــى ۋە مىللهتلهرنىــ  مهدەنىيىتــ
غهرب -يۈكسىلىشىگه غايهت زور ھهسـسىلهرنى قوشـۇپ، شـهرق        

مهدەنىــــيهت ئاالقىــــسىنى ئىلگىــــرى ســــۈرگهن؛ شــــهرقنىڭ  
ــهرققه   ــى شـــ ــكه، غهرب مهدەنىيىتىنـــ ــى غهربـــ مهدەنىيىتىنـــ

ئاخىر ئۆزلىرىنىڭ تۈپ   . يهتكۈزۈشته ۋاسىتىلىك رول ئوينايدۇ   
ــسىنى مهرد  ــلهت گهۋدىـ ــش    مىلـ ــان قىلىـ ــلهن قۇربـ ــك بىـ لىـ

پۈتــۈن -ھېـسابىغا ئاشــۇ رايونــدىكى كېيىنكــى زامــانالردا پۈتــۈن 
ــىته ۋە      ــڭ بىۋاســ ــار مىللهتلهرنىــ ــر قاتــ ــهكىللهنگهن بىــ شــ
ۋاسىتىلىك ئهجدادى، ئېتنىك قوۋم تهركىبى بولـۇپ قوشـۇلۇپ         

جۈملىـــدىن ئوتتــۇرا ئاســـىيا مىللهتلىرىنىـــڭ  ]. 35[كهتــكهن 
ــدەك م ــۇدھازىرقى ــۇپ تۇرۇهۋج ــي    بول ــسىز تهرەققى ــى، ئۈزلۈك ش

  .قىلىشى ئۈچۈن ئۆز تهركىبلىرىنى ئاتا قىلغان
ئۇنــــداق بولــــسا، غهربــــكه كــــۆچكهن ئۇيغــــۇرالر زادى قايــــسى 

  .مىللهتلهرنىڭ شهكىللىنىشىگه تهسىر كۆرسهتكهن
ــيهن ــۈەن چـ ــڭ    بوچـ ــۆچكهن ئۇيغۇرالرنىـ ــكه كـ ــدى غهربـ  ئهپهنـ

ــۇرالر (ئهجــدادلىرى  ــ )... قهدىمكــى ئۇيغ ــدا ق ازاق، تهدرىجىــي ھال
، بۇلغارالرغـا سـىڭىپ كهتـكهن دېـسه، يهنه          ۋىنگىرئۆزبېك، تاتار،   

، باشـقىرىت ، بۇلغارالردىن باشـقا چـۇۋاش،       ۋىنگىربهزى كىشىلهر   
 بهزى ۋىزانتىيىـدىكى  مىللهتلىـرى،  سىالۋىيانقازان تاتارلىرى؛  
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مىللهتـــلهر ۋە ياۋروپـــادىكى بهزى مىللهتلهرنىـــڭ زورىيىـــشىغا 
ــقان ــسه قوشـ ــان، دەپ ]36[ھهسـ ــۇالر يهنه . قارىغـ ــانئـ ، ئهزەبهيجـ

تــــــــۈركىمهن ۋە تــــــــۈركىيه تۈركلىرىنىــــــــڭ مىلــــــــلهت 
تهركىبلىرىنىمــــــــــۇ زورايتقـــــــــــان، دېيىـــــــــــشنىڭ ھهم  

  .مۇمكىنچىلىكلىرى بار
 نــامىنى چۇۋاشــالرنىڭ، بۇلغــار ۋە ۋىنگىــربــۇ يهردە بهزىلهرنىــڭ 

ــۇرالر  بىــلهن بــاغالپ چۈشهندۈرۈشــلىرىدىن مهســىلىنىڭ    ئوغ
  . بوالرهنلهشتۈرگىلىروشمهلۇم تهرىپىنى 

ــدا رۇس     ــۇر تىلى ــان ئۇيغ ــازىرقى زام ــسىدا ھ تارىخــشۇناسالر ئارى
ــكهن   ــپ ئۆزلهش ــدىن كىرى ــر«تىلى ــام  » ۋىنگى ــگهن ن ــون «دې ئ

دېــگهن نامنىــڭ تومــۇرى بىــر دېــگهن  »  ئــون ئۇيغــۇر—ئــوغرى 
ــار ــى ئــون . قاراشــمۇ ب ــدىن  ئۇغــۇرالريهن  ياۋروپاغــا كۆچــۈپ بارغان

نىــڭ تىلىنىــڭ تهســىرىگه   كېــيىن شــۇ يهردىكــى مىللهتلهر  
الر دەپ ئاتىغــان ھهم ئــۇالر  » ھونۇغــۇر«ئــۇچراپ، ئــۆز نــامىنى   
. دېگهن نـام بىـلهن تونۇلغـان      » ھونگىر«قۇرغان دۆلهت ياۋروپاغا    
 فرانــسوزچه، ئونگــار، نېمىــسچه ئــۇنگىرشــۇ ســهۋەبلىك التىــنچه 

 دېـگهن نامالرنىـڭ ھهممىـسى ئـون         ۋىنگىر ۋە رۇسچه    ھونگروس
ــ دېـــگهن نامنىـــڭ ھهرخىـــل ئوقۇلۇشـــىدىن  ) ھونۇغـــۇر (رۇئوغـ

، دېـــگهن قاراشـــنىڭ كېلىـــپ چىقىـــشىدا  ۋە    ]37[ئىبـــارەت
ــڭ ــنۋىنگىرالرنى ــسۇپ   - فى ــسىگه مهن ــرى ئائىلى ــۇز تىللى ئوغ

 تىلىـدا   ۋىنگىـر مىللهت بولۇپ شهكىللىنىـشىدە، جۈملىـدىن       
تهلهپپــۇز ۋە مهنه جهھهتــتىن ئۇيغــۇر تىلىــدىكى مهنه بىــلهن      
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ــاپقىلى    ــۆزلهرنى تــ ــشاش ســ ــېرىق  ئوخــ ــدىغانلىقى، ســ بولىــ
ــلهن   ــسى بىـ ــڭ مۇزىكىـ ــرئۇيغۇرالرنىـ ــسىدىكى ۋىنگىـ  مۇزىكىـ

  .يېقىنلىق ئهھۋاللىرى تولۇقلىما ماتېرىيال بولىدۇ
 يىلـى  -480بۇلغار نامىغا كهلسهك، بـۇ نـام دەسـلهپته مىالدىـيه      

» بهلغــۇر«ئــۇ .  تــارىخىي ماتېرىياللىرىــدا كــۆرۈلگهنۋىــزانتىيه
دېگهنلىـــــك »  ئوغـــــۇزبهش«يـــــاكى » بهش ئـــــوغرى«يهنـــــى 
ــون  ]. 38[ئىــكهن ــى ماتېرىيــالالردا ئ » لغــارۇب «ئوغۇرالرنىــڭيهن

ــامى    ــامنى ئۆزلىرىنىــڭ سىياســىي ئىتتىپاقىنىــڭ ن ــگهن ن دې
  .قىلغانلىقىنى ئىسپاتاليدىغان ئۇچۇرالر بار

 نــامىنىڭمۇ ئــوغرى نـامى بىــلهن ئاالقىــسى بــارلىقى  باشـقىرىت 
شهرقــشۇناس  ۋىنگىرىيىلىــكمهســىلهن، . ھهققىــدە گهپ بــار 

» ھونگـارىيه  ماگنـا « يىلى ۋىنادا ئېالن قىلغـان      -1929 نېمېت
ســۆزى » باشــقىرىت«دېــگهن ئهســىرىدە  ) ۋىنگىــرىيهبۈيــۈك (

 بهش ئــوغرى يهنــى بهش ئۇيغــۇر دېگهنلىــك بولىــدۇ،  — باشــقىر
 ئهســىردە موڭغــۇلىيىگه VIIIمىالدىــيه ]. 39[دەپ كۆرســهتكهن

 ئۆزىنىــڭ وبــروكرســاياھهتكه كهلــگهن فرانــسىيىلىك ســهيياھ 
ــىنىڭ     ــدىل دەرياســ ــسىدە ئېــ ــاياھهت خاتىرىــ ــكاتىرســ  باســ

ــقىرت( ــۇ   ) باشـ ــدىغانلىقىنى ۋە بـ ــپ چىقىـ ــدىن ئېقىـ دۆلىتىـ
الرنىــڭ ) رۇئــون ئوغــ (ھونۇغــۇريهردىكــى مىللهتــلهر تىلىنىــڭ 

ــدە      ــهتكهن ھهم ــى كۆرس ــل ئىكهنلىكىن ــر خى ــلهن بى ــى بى تىل
  .دەپ يازغان» ھونگارىيهبۈيۈك «باشقىرت دۆلىتىنى 
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 دېگهن مهشهۇر بىر شهھهر بولـۇپ، بـۇ         باالساغۇنئوتتۇرا ئاسىيادا   
شهھهر بىنا قىلىنغاندىن باشـالپال ئـۇ ئوتتـۇرا ئاسـىيادىكى ھهر           

 بىــــلهن ئۇيغۇرالرنىــــڭ باالســــاغۇنقايــــسى مىللهتــــلهر ئــــارا 
بـۇ يهردە مۇشـۇ نۇقتـا بىـر         . مۇناسىۋىتى ئاالھىدە قويۇق بولغـان    

  .ه تهرەپتىن يورۇتۇلىدۇقانچ
بولۇپمـۇ  .  تارىختا بىرقانچه خىـل نـام بىـلهن ئاتالغـان          باالساغۇن
 ئىبــارەت ئىككــى نامنىــڭ   ئــوردۇدىن بىــلهن قــۇز  باالســاغۇن

ــدۇ   ــورامىنى بهلگىلهي . پاراللېــل قوللىنىلغــانلىقى گهپنىــڭ ئ
 بايــانلىرىنى مىــسال  كاشــىغهرىنىڭ مهھمــۇدئالــدى بىــلهن  

.  تهسـكهي تـاغ    —، تهسـكهي، قـۇز تـاغ        قـۇز «: كهلتۈرۈپ ئۆتىمىز 
: ماقالىـدە . ئۇنىڭدا ھهمىشه قار ئۆكسۈمهيدۇ ۋە سـوغۇق بولىـدۇ       

 تهسـكهيدە قـار   — قار ئۆكسۈمهس، قويـدا يـاغ ئۆكـسۈمهس        قۇزدا
ــسۈمهس   ــاغ ئۆكــ ــدا يــ ــسۈمهس، قويــ ــسال ] 40[»ئۆكــ دەپ مىــ

  .كهلتۈرۈلگهن
ــوردا، خــان شــهھىرى . ئــوردۇ« بۇنىڭــدىن ئېلىنغــان خاقــانالر  . ئ
  ].41[»دېيىلىدۇ› ئوردۇكهنت‹ شهھىرى كاشغهررىدىغان تۇ
قـۇز  ‹ شـهھىرىمۇ    باالسـاغۇن .  يـېقىن شـهھهر    باالساغۇنغا. ئوردۇ«

  ].42[»دېيىلىدۇ› ئوردۇ
 بىــلهن ئۇنىــڭ باالســاغۇن، چىگىلــچه. يېــزا، قىــشالق. ئۇلــۇس«

ــدىكى  ــارغۇيېنى ــدا   ئ ــلهر تىلى ــىغۇچى خهلق ــهھهرلىرىدە ياش  ش
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ــۇز ‹ شــهھىرى باالســاغۇنشــۇڭا، . شــهھهر دېمهكتــۇر› ئۇلــۇس‹ ق
  ].43[»مۇ دېيىلىدۇ› ئۇلۇس

ــۇد ــغهرىنىڭ مهھمـ ــدىن  كاشـ ــار بايانلىرىـ ــر قاتـ ــۇقىرىقى بىـ  يـ
قـۇز  «دېگهن نامى بارلىقىدىن باشـقا،      » قۇز ئوردۇ  «باالساغۇننىڭ

دەپمــــــۇ ئاتىلىــــــدىغانلىقىنى بىلــــــسهك،    ] 44[»ئۇلــــــۇس
 مهلۇماتىـــــدىغان جۇۋەينىنىـــــڭ تـــــارىخچى پېرىــــسىيىلىك 

  ].45[دېگهن يهنه بىر نامنىڭمۇ بارلىقى بىلىنىدۇ» لىققۇزبا«
ــىيىلىكر ــشۇناس ۋۇسـ ــد. ۋ.  شهرقـ ــىغا  بارتولـ ــسالم قامۇسـ ئىـ

 -1218«نـــاملىق ماقالىـــسىدە » باالســـاغۇن«يېزىـــپ بهرگهن 
 ھېچبىـــر قارشىلىقـــسىزال چىڭگىزخـــان   باالســـاغۇنيىلـــى 

 قولىغـــا ئـــۆتتى، موڭغـــۇلالر ئـــۇنى نايـــان چـــۈبهسهركهردىـــسى 
ــالىق‹ ــۆزگهرتتى› غۇبــ ــهن   » دەپ ئــ ــا ئاساســ ــگهن بايانىغــ دېــ

دېـگهن نامىـدا    » غۇبـالىق « كېيىنكى ۋاقىـتالردا     باالساغۇننىڭ
ئاتالغــانلىقىنى بىلــسهكمۇ، ئهممــا بۇنىــڭ كېيىنكــى ئىــش      

.  الزىم، ئهلـۋەتته   يىراقالشتۇرماسلىقئىكهنلىكىنى دىققهتتىن   
 بارتولـــدئاتالغۇســـىنى ) گۇبـــالىق(« غۇبـــالىق«بـــۇ يهردىكـــى 

ــدىمىرخ ــڭ ) 1498—1433 (ۇەن ــسافارەۋزە «نى ــاملىق » تۇس ن
 بېتىدىن ئالغـان بولـسا كېـرەك، يهنـى     -22 توم   -5ئهسىرىنىڭ  
گـــۈزەل  «باالســـاغۇننى كىتابىـــدا موڭغۇلالرنىـــڭ مىرخۇەنـــدى

ــهھهر ــسىدە » ش ــالىق«مهنى ــدۇ » گۈب ــانلىقىنى يازى . دەپ ئاتىغ
ته ھهم شــــــۇ مهنىــــــدە »  تــــــۈركشــــــهجهرەئى «ئوبۇلغــــــازى

  .هنۈرۈلگهندچۈش
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نـامى توغرىـسىدا تېخىمـۇ چوڭقۇرلىـساق، بـۇ          » بالىق) گۇ (غۇ«
 گۇزغــا-قـۇز -غـۇز  قهدىمكـى ئۇيغـۇر تىلىــدىكى   گــۇ-غـۇ يهردىكـى  

ــدۇ  ــېقىن تۇرىـ ــلهن   . يـ ــالغۇ بىـ ــۇ ئاتـ ــۇلالر بـ ــال موڭغـ ئېهتىمـ
ــدىكى   ــۇم ئاخىرىـ ــقاندا بوغـ ــۈرۈپ » ز«ئۇچراشـ ــىنى چۈشـ تاۋۇشـ

-غۇبـــالىق (گـــۇ-غـــۇقويـــۇپ، ســـۆزنىڭ بىرىنچـــى بوغـــۇمىنى 
ــالىق ــهھهرنىڭ   ) گۇبـــ ــۇ شـــ ــشقان، بـــ ــۇز قىلىـــ دەپ تهلهپپـــ

دەپ چۈشــىنىپ، » گــۈزەل شــهھهر«گــۈزەللىكىگه قــاراپ، ئــۇنى 
باشـــقا مهنىـــدىكى ئىـــسمى بىـــلهن ئارىالشـــتۇرۇۋەتكهن بولـــسا 

  .كېرەك
ــاغۇن ــارىخىي    باالس ــچه ت ــچه ۋە پارس ــزۇچه، ئهرەب ــسىدا خهن  توغرى

ر قاتــار بىــ. ھۆججهتلهردىمــۇ خېلــى ئوبــدان ئۇچــۇرالر ســاقالنغان
 يىــــپهك يــــولى، باالســــاغۇنتــــارىخىي ئهھۋالالرغــــا قارىغانــــدا 

جۈملىدىن مهركىزىـي ئاسـىيادىكى مـۇھىم بىـر ئىجتىمـائىي،           
ئىقتىسادىي، سىياسىي ۋە مهدەنىـيهت مهركىـزى يـاكى مـۇھىم           

ــۆتهڭ ــان -ئ ــازار بولغ ــۇزالر،   . ب ــۇز ئوغ ــاغمىالر، توقق ــلهر، ي تۈركهش
زۇن يىلــالر سىياســىي قاراخــانىيالر ۋە قىتــان خانلىقىنىــڭ ئــۇ

ــدىمۇ مــۇھىم رول  . مهركىــزى بولــۇپ كهلــگهن  موڭغــۇلالر دەۋرى
قاراخانىيالرغا تهئهللۇق بىر قاتار ئالىمالر، ئهدىـبلهر،       . ئوينىغان

سهركهردىلهر دۇنياغا كهلگهن، شـانلىق بىـر شـهھهر سـۈپىتىدە           
  . بولغانهۋجۇدم

ــاغۇن ــك باالسـ ــقان  — توپونومىيىلىـ ــك جايالشـ  جۇغراپىيىلىـ
نى ســۈپىتىدە زادى قهيهردە دېــگهن مهســىلىدە تــارىختىن    ئــور
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ئۇنىڭ بۇنـداق   . بېرى ئوخشىمىغان قاراشالر تارقىلىپ كهلگهن    
ــهھهر    ــۇ شـ ــيىن بـ ــستېالسىدىن كېـ ــۇلالر ئىـ ــىدا موڭغـ بولۇشـ

، ئۇنىـڭ نـامىنى يـادالپ، ئېـسىدە         ]46[تاشلىنىپ قالغان بولۇپ  
ــپ،    ــۈپ كېتىــ ــهھهردىن كۆچــ ــۇ شــ ــدىغانالر بــ ــاقالپ تۇرىــ ســ

ھـــــازىرچه . هرگه ئېنىـــــق ئۇچــــۇر قالـــــدۇرالمىغان كىــــشىل 
 ئورنى توغرۇلـۇق مۇنـداق ئىككـى خىـل قاراشـنى       باالساغۇننىڭ

 چـۇ   باالسـاغۇن بىرىنچى،  . بىرقهدەر پاكىتلىق دېيىشكه بولىدۇ   
ــڭ   ــى بۆلىكىنىـ ــستان تهۋەسـ ــى ۋادىـــسىنىڭ قىرغىزىـ دەرياسـ

ــسمىدىكى   ــۇبىي قىـ ــاجهنـ ــاق (بۇرانـ ــسىدە) توقمـ ؛ ]47[خارابىـ
 يېقىن ئـاتۇش    كاشغهرگهىر خىل قاراش بۈگۈنكى     ئىككىنچى ب 

  .، دەپ ھېسابالش]48[تهۋەسىدە
 ئــورنى مهسىلىــسىدە قهدىمكــى دەۋرلهردىــن باالســاغۇننىڭمهن 

تارتىشالر بولۇپ كهلگهنلىـك ئهھۋالىغـا      -ھازىرغىچه كۆپ تاالش  
 ھهم ئۇنىـڭ    باالسـاغۇن قاراپ شـۇنداق چۈشـهنچىگه كهلـدىمكى،        

چـۈنكى،  . ولۇشـى ئېهتىمالغـا يـېقىن     نامى تارىختا يـۆتكهلگهن ب    
. مۇنداق ئهھـۋال، شـىنجاڭ، جۈملىـدىن دۇنيـا تارىخىـدا بولغـان       

ــاكىتنى    ــر پــ ــداق بىــ مهســــىلهن، كــــۆپ مىــــسالالردىن مۇنــ
 تـــارىم ۋادىـــسىدىكى —سۆزلىـــسهك، تهكلىماكـــان چۆللـــۈكى 

ــنهن  ــگه  2000تهخمىـــ ــا ئىـــ ــق تارىخقـــ ــرەن« يىللىـــ » مىـــ
نـام ئهمهس، ھـازىر     شهھىرىنىڭ نامى پهقهت شىنجاڭغىال خاس      

ــادا  ــرەن«دۇني ــدىغان شــهھهردىن  » مى ــۇپ، ى 33دەپ ئاتىلى  بول
ــادا،    ــۆتى ياۋروپـ ــىيادا، تـ ــى ئاسـ ــڭ بهشـ ــۇبىي ۋە ى 23بۇنىـ  جهنـ
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شـۇنى ئهسـكهرتىش    ]. 49[شىمالىي ئامېرىكىدا، بىرى ئافرىقىدا   
 باالسـاغۇن كېرەككى، مهن بـۇ مىـسالنى كهلتـۈرۈش ئـارقىلىق           

 چهكــــسىزلهشتۈرۈۋەتمهكچىشــــهھىرىنى ئوتتــــۇرا ئاســــىيادا 
 يۈســـۈپ خـــاس باالســـاغۇنمېنىـــڭ قارىـــشىمچه، . ئهمهســـمهن

ھاجىــپ تۇغۇلغــان، جۈملىــدىن قاراخانىيالرنىــڭ دەســلهپكى     
ــستان تهۋەســى    ــسىدىكى قىرغىزى ــدا چــۇ دەرياســى ۋادى چاغلىرى

 خارابىـسىدە بولۇشـى   بۇرانـا بۆلىكىنىڭ جهنـۇبىي قىـسمىدىكى     
  .كېرەك

ــاغۇن ــوردۇ ئۇي باالس ــۇز ئ ــۇپ،    ۋە ق ــالغۇالر بول ــدىكى ئات ــۇر تىلى غ
ئۇيغــۇرالر بــۇ شــهھهرنى بىنــا قىلغانــدىن كېــيىن ئۇنىڭغــا ئــۆز  

ــان   ــسىم قويغ ــدا ئى ــزدە . تىلى ــسىدىن  «ئېلىمى ــسىم ئىگى ئى
ــار  » كېلــۇر ــۇ . دەيــدىغان قهدىمــدىن قالغــان بىــر پرىنــسىپ ب ب

ئىــسىم «. پرىنــسىپقا ھهمــمه كىــشى رىئــايه قىلىــشى كېــرەك
شـــهيئىلهر ئهســـلىي «هنىـــسى نىـــڭ م» ئىگىـــسىدىن كېلـــۇر

ــرەك   ــشى كې ــسىم قىلى ــامىنى ئى ــدىن » ئىگىــسىنىڭ ن دېگهن
نـام ئىگىـسىدىن    «ئۇلۇغ مۇتهپهككـۇر كـۇڭزى بـۇرۇنال        . ئىبارەت

» كېلــۇر، جۇڭگــودىكى شــهيئىلهرنىڭ نــامى جۇڭگــودىن كېلــۇر 
شـهھىرىنىڭ نـېمه    » باالسـاغۇن «ئۇنداق بولـسا بىـز      . دېگهنىدى

ــۇپ   ــلهن تونۇش ــى بى ــايلىمهنه ئىكهنلىك ــرى بهزى .  چىق ئىلگى
 ېتىمولوگىيىـــسىنىئاتالغۇســـىنىڭ ئ» باالســـاغۇن«ئـــالىمالر 

ــسىمۇ  ]50[ئهرەب ــۆرگهن بولـ ــدىن ئىـــزدەپ كـ ــارس تىللىرىـ ، پـ
ــان  ــۇۋەپپهقىيهت قازىنالمىغ ــا    . م ــهھهرنى بىن ــۇ ش ــنچه ب كېيى
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قىلغۇچىالرنىــڭ تىلىـــدىن ئىزدىنىـــپ كۆرگهنـــدە كىـــشىنى  
 باالسـاغۇن  مهلـۇمكى    .قايىل قىلىدىغان يهكۈنگه ئېرىـشىلگهن    

مىالدىــيه ( يىللىــرى جېنيــۈەنشــهھىرى تــاڭ سۇاللىــسىنىڭ 
 خـاتىرىلىرى   گۈدەننىـڭ دىكى باش ۋەزىـر     )  يىلالر -804—785

» جـۇغراپىيه تهزكىرىـسى   . يېڭـى تاڭنـامه   «ئاساسىدا پۈتـۈلگهن    
ــهكلىدە »  裴罗将军城 (Feiluojiangjuncheng)«دە  شـــ

بـويال   «دېـگهن تـۆت خهت  »  «裴罗将军بۇنىڭـدىكى . يېزىلغان
سىيه قىلىنىـشى   دېگهن سۆزنىڭ خهنزۇچه ترانسكرىپـ    » ساغۇن

ــۇ  ــۇپ، ب ــويال«بول ــارەت  ) 将军» ســاغۇن«ۋە   (裴罗ب ــن ئىب دى
ــالغان   ــشىدىن ياس ــۆزنىڭ بىرىكى ــى س ــۆزلهردىكى  . ئىكك ــۇ س ب

دە ئهمهل نـامى    » قهدىمكى ئۇيغۇر تىلـى لـۇغىتى     » «بۇيال-بويال«
نـى  ) م، خهلـق  قوۋ(، ئىمىن تۇرسۇن ئهپهندى بوي      ]51[دېيىلگهن

ــدۇ، دەپ     ــك بولىــ ــرى دېگهنلىــ ــق رەھبىــ ــلىغۇچى، خهلــ باشــ
تــۈركىي تىــل   « ئۆزىنىــڭ  تومــسون  لــوگ وتۈرك، ]52[قارىغــان
ــۇغىتى ــويال«دە » لـ ــان  » بـ ــداق ئىزاھلىغـ ــى مۇنـ ــۇقىرى : نـ يـ

مهرتىۋىلىـــك رەســـمىي ئۇنـــۋانالردىن بىـــرى، قاغانـــدىن قالـــسا 
ون ئىككىنچى ئورۇننى تۇتىدىغان مهنسهپ بولۇپ، ئىلگىـرى ھـ        

 تـاغى -ئـاغى ۋە تۈركلهردە قوللىنىلغـان بـۇ مهنـسهپ، دەسـلهپته           
رنـى باستۇرۇشـقا خىـزمهت      هۋملهق) ئىـسيان كۆتـۈرگهن   (بولغان  

ۋمنــى يولغــا هق«رگه بېرىلىــدىغان ئۇنــۋان بولــۇپ كۆرســهتكهنله
ــلىغۇچى، تـــوغرا   دېـــگهن مهنىلهرنـــى  »  ســـالغۇچىغـــاوليباشـ

تىــشىچه ئىمىـن تۇرســۇن ئهپهنـدىنىڭ ئېي  . بىلدۈرسـه كېــرەك 
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دەپ ئـۆزگهرگهن،   » بـاال «سۆزى زاماننىڭ ئۆتۈشى بىلهن     » بويال«
، غهربىـي خهلقـلهر     پېـيال مهسـىلهن، خهنزۇچىـدا     (باشقا تىلالردا   

بولۇشى ئېهتىمالغـا   ) دەپ تهلهپپۇز قىلىنغان  » بهال«تىللىرىدا  
  .يېقىن ئىكهن

ــاغۇن« ــسهك،  » س ــۆزىگه كهل ــۇدس ــغهرىنىڭ مهھم ــرى كاش  تهبى
هبىلىلىــرى ئىتتىپاقىنىــڭ ســول يابغۇســى ئۇيغــۇر ق(بــويىچه 
قارلۇقالرنىڭ چوڭلىرىغا بېرىلىـدىغان ئۇنـۋان، ئـۇ يهنه          ) بولغان

 دېيىلىـدۇ، دەپ ئۇنىـڭ كـۆپ خىـل          ئاتاساغۇنتۈرك تېۋىپلىرى   
بارلىقىـدىن  ) يهنىال مهنسهپ ئۇقۇمىنى ئاڭالتقان   (مهنىسىنىڭ  

بــۇ ئاتالغۇنىــڭ مهنبهســى توغرىــسىدا    ]. 53[بېــشارەت بېرىــدۇ 
 تىلىـدىكى  خهنـزۇ » سـاغۇن «بىـرى،   . ىرقانچه خىل قـاراش بـار     ب
»将军» (jiangjun)  « ســۆزىدىن كېلىــپ چىققــان دېيىلــسه

دېـگهن سـۆزدىن    ) ۋەزىر» «相公 (، يهنه بهزى ماتېرىيالالردا   ]54[
؛ يهنه ]55[كهلگهن دېگهن قاراشنىڭمۇ بارلىقى تىلغـا ئېلىنغـان    

، ســۆزى كېلىــپ چىققــان » 将军«ســۆزىدىن » ســاغۇن«بىــرى 
» ســـاغۇن«شـــۇنىڭ بىـــلهن بىـــرگه ]. 56[دېگهنـــدىن ئىبـــارەت

ســـۆزىنىڭ ئۇيغـــۇرچه ئاتـــالغۇ ئىكهنلىكـــى نهزەرگه ئېلىنغـــان 
ئهھۋالدا، ئۇنىڭ ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلـى ئىـستېمالىدا بىـر           
خىـــــل ئۆســـــۈملۈكنىڭ نـــــامى شـــــهكلىدە ســـــاقلىنىپ     

ــمهكته ــى روشهنلهشـــ ــوتهن ]. 57[كېلىنگهنلىكـــ ــسۇ، خـــ ئاقـــ
، مارالبېـشى   ناشهھهروكدە قهشقهرنىڭ يېڭىسار،    رايونلىرى ھهم 

ــتهڭ دەپ      ــاغان ئۆسـ ــاغان، سـ ــاغان، كهڭ سـ ــدە سـ ناھىيىلىرىـ
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بـۇ تهرەپـلهردە سـاغان بىـر خىـل        . كهنتلهر بار -ئاتىلىدىغان يېزا 
قهدىمكـى ئهمهل، ئـادەم     . ئوتنىڭ نامى سۈپىتىدە قوللىنىلغـان    

 ناملىرىنىــڭ بهزىلىرىنىــڭ ئۆســۈملۈك ۋە ھــايۋان ناملىرىــدىن
 سـوغۇن -ساغۇن-ساغان. كهلگهنلىكى توغرۇلۇق ماتېرىيالالر بار   

ــان    ــۇز قىلىنغـ ــل تهلهپپـ ــالغۇالر ھهر دەۋردە ھهرخىـ ــگهن ئاتـ دېـ
 بولۇپ، ئۇالر ئۇيغۇر تىلىدىكى ئاتالغۇالرنىـڭ تـاۋۇش         نىڭرسۆزله

» سـاغۇن «، مهيلـى    »بـويال «مهيلى  . ئۆزگىرىشىگه ماس كېلىدۇ  
ــى    ــۇالر قهدىمكـ ــسۇن، بـ ــالغۇلىرى بولـ ــى  ئاتـ ــۈركلهر، قهدىمكـ تـ

ــدىن،   ــۇرالر جۈملى ــانلىقى،  قوچــوئۇيغ ــۇر خ ــۇر گهنجــۇ ئۇيغ  ئۇيغ
ــانلىقى، قاراخـــانىيالر سۇاللىـــسىدىن تارتىـــپ يېقىنقـــى ۋە   خـ
ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىللىـرىغىچه ئىزچىـل ۋە كهڭ دائىرىـدە        

مهنـسهپ نــامى دەســلهپته  -بــۇ ئهمهل. قوللىنىـپ كېلىنمهكــته 
ــۈ تاشــلىرىدا ئۇچرا  ــۈرك مهڭگ ــدۇت ــى . ي ــۇق«يهن ــۈ تۇنيوق  مهڭگ

بىلـگه قاغـان    « قـۇرى بىـلهن      -6نىڭ غهربىي يۈزىنىـڭ     » تېشى
 تۇنيوقـۇق « قۇرىـدا    -16نىڭ جهنۇبىي يۈزىنىـڭ     » مهڭگۈ تېشى 

 قۇرىــدا  -4» بايــانچۇر مهڭگــۈ تېــشى  «دەپ، » باغاتارقــان بــويال 
 -2نىـڭ   »  مهڭگـۈ تېـشى    سـۇجى «،  )ئۇ چاغدا بـويال   (» ئانتابويال«

ــدا  ــوتال«قۇرىـ ــۇق  بـ ــانقۇتلـ ــانتارقـ ــۇن.  دەپ قوللىنىلغـ  ئورقـ
. نامىـدا ئاتالغـان   » قۇتلـۇق بـويال   «ئۇيغۇرلىرىنىڭ تۇنجى خـانى     

 ئۇيغــۇر خــانلىقى دەۋرىــگه مهنــسۇپ قوچــوتۇرپانــدىن تېپىلغــان 
سۆزىنىڭ كۆپ ئىـشلىتىلگهنلىكىنى    » بويال«ھۆججهتلهردىمۇ  
 مـۇللېر . ك. ۋ. مهسىلهن، گېرمانىيىلىـك ف   . بىلگىلى بولىدۇ 
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نىـڭ  » تۇرپان تېكىـستلىرى  «هشرگه تهييارالپ ئېالن قىلغان     ن
II         ئۆگهسـى  ئېـل « تومىغا كىرگۈزۈلگهن بىر پـارچه ھـۆججهتته 

ــۇر ــويال ئوت ــان ب ــاپمىش «، )elogasiotur boylatarkan(» تارق ت
ــويال  ــانب ــپادا«) tapmis boyla tarkan(» تارق ــپارا (ئاش ) ئاش
 Out(» تارقـان ويال  بـ ئوتـۇر «، )aspada [aspara] buyla(» بويال

buyla taryan (ــگه ئوخـــشاش ــا. دېگهنـ . ۋ. گېرمانىيىلىـــك ئـ
 تۇرپاندىن تاپقان مانى دىنىغا ئائىـت بىـر پـارچه ئوتتـۇرا      لېكوك

 ئۇيغــۇر ئورقــۇنقهدىمكــى دەۋرگه ئائىــت پارســچه ھــۆججهتته    
دەرىـجه  -خانلىقىنىڭ مهلۇم بىر خاقانىنىـڭ دەۋرىـدىكى ئهمهل       

ــدا   ــاملىرى قاتارىـ ــويال«نـ ــدۇ »بـ ــامى ئۇچرايـ ــزۇ]. 58[ نـ چه خهنـ

، قۇتلـــــۇق بـــــويال )(阿多مهنـــــبهلهردە بولـــــسا ئاتـــــا بـــــويال 

骨力裴罗)( چور، بويال 裴罗啜)( تارقـان ، بويال裴罗达干)  (
ــدۇ  ــهكىللهردە ئۇچرايـ ــگهن شـ ــالىمالر . دېـ ــويال«يهنه بهزى ئـ » بـ

دە ياشىغان يهرلىـك قـوۋم      ) كاشغهر (سۇلېئاتالغۇسى دەسلهپته   
 خانلىقىنىـڭ   سـۇلې اپ، بۇنىڭغـا    تىلىدا قوللىنىلغـان دەپ قـار     

»  裴» (Fei) ئهسـىرنىڭ ئاخىرىـدا  VIخـان جهمهتـى مىالدىـيه    
 سـۇلېلىق سۆزىنى فـامىله قىلىـپ ئىـشلهتكهنلىكىنى، يهنـى          

 — 裴惠琳 ،737 (خـۇيلىن  فېـي ئهدىـب ۋە سـهنئهتكارالردىن   

، )(裴兴奴 شـىڭنۇ  فېي،  )(裴兴符 شىڭاۇ فېي،  ) يىلالر -820
 «裴ىىـڭ ئىـسمىدىك  قاتارلىقالرن)   (裴善才能شهنسهي فېي
ــى »  ــويال«خېتـ ــسقارتىپ   » بـ ــزۇچه قىـ ــۆزنىڭ خهنـ ــگهن سـ دېـ

ــسابلىغان ــشى دەپ ھېــــ ــقهت ]. 59[يېزىلىــــ ــدا دىقــــ بۇنىڭــــ
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قىلىنىـــدىغان ۋە ئىـــزاھالپ قويۇشـــقا تېگىـــشلىك بىرقـــانچه 
 ۋادىـسىدىكى ئۇيغـۇر قهبىلىلىـرى       ئورقـۇن بىرىنچـى،   . نۇقتا بار 

ــان  ــسىدا قوللىنىلغــــ ــويال«ئارىــــ ــزۇچه » بــــ ــۆزى خهنــــ ســــ

 خـــان ســـۇلېبـــۇ . خېتىنـــى تاللىغـــان»  «裴罗ىلغانـــدايېز

سـۆزىنى فـامىله   ) بويال»  «裴 (جهمهتىگه قارىتىپ ئىشلهتكهن
تىلـى  ) يـاكى ئۇيغـۇر   (قىلغان زاماندا، بۇ ئهلنىڭ تىلى تـۈركىي        

 ئۇيغۇرلىرىنىــڭ ئۇيغــۇر تىلىــدا ئۇرقــۇنبولمىــسا، قانداقــسىگه 
ىـق   خانلىقىـدىكى غهيرىـي ئۇيغـۇر تىلل       سۇلې سكزىخاس بىر   

»  «裴罗خېتــى بىــلهن»  «裴دا قوللىنىلــسۇن،قــوۋم تىلىــ
ــى  ــويال«خېتىنـ ــۆزنىڭ ترانسكرىپـــسىيىلىك   » بـ دېـــگهن سـ

شهكىلدە يېزىلغـان دېيىـشكه  ئاساسـى تولـۇق ئهمهس، دېـگهن             
ــدۇ ــوئال تۇغۇلىـ ــى، . سـ ــسى ئېنىقكـ ــۈيدۇرۇس، شۇنىـ ــاڭ سـ ، تـ

 خانلىقىنىـڭ   سـۇلې سۇاللىلىرىدىن ئىلگىرى ۋە شـۇ دەۋرلهردە       
اھالىــسى پۈتــۈنلهي ئۇيغــۇر تىلىــدا سۆزلىــشىدىغان ئاساســىي ئ

يهنــى بــۇ يهردە ھۆكــۈمهت تىلــى    . خهلقلهردىــن ئهمهس ئىــدى 
ــى ئىــدى    ــي ئۇيغــۇر تىل ــالىمالر   . غهيرى ــر قىــسىم ئ  نــىهيئبى

- مهنـسۇپ، ھىنـدى  قىغـا ئىرۋمىنـى ئارىيـان   ه قسۇلېچاغدىكى  
ياۋروپا تىل سىستېمىسىنىڭ شهرقىي ئارىيان تىلـى تـارمىقى         

ــاك ــڭ  تىلىســــ ــۇلېنىــــ ــى ســــ ــسىدا تىلــــ  دىئالېكتىكىــــ
ــشهتتى ــدۇ]60[سۆزلىـ ــولالش  . ، دەپ قارايـ ــنى مهن قـ ــۇ قاراشـ بـ

تهرەپدارى بولمىساممۇ، ئهمما قهدىمكى زامان، ئوتتـۇرا ئهسـىر ۋە          
ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىللىرىدا ئارىيان تىللىرىغا خـاس يـاكى          
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ئوتتـــــۇرا ۋە مهركىزىـــــي ئاســـــىيانىڭ قهدىمكـــــى ئىنـــــسان  
ــان ئهمهس -ىللىرىغــا خــاس ســۆز تۈركۈمىنىــڭ ت ــالغۇالر يام ئات

  :مهسىلهن. سالماقنى ئىگىلهيدۇ
Dada) ــا ــدا  )دادا، ئاتـ ــز تىلىـ ــى  dad/dada، ئىنگلىـ ــدا تىلـ ، ۋېـ

ــۇرۇنقى  ( ــدىن ب ــل  1000مىالدىيى ــۇرۇنقى تى ــالر ب  ، tataدا )  يىل
  ،大大 (爹爹) [61]خهنزۇ  تىلىدا 

mada)  ئانـــا ئېـــشهك، ئېـــشهكنىڭ چىشىـــسىمىـــدە-مـــادا ،( ،
madame — madam) ئايــال (خېــنىم، ئاغىچــا ) ئىنگلىــزچه

   ئانا،mother؛ )جىنسقا قارىتىلغان
  ، )ئانا، ئاپا ئىنگلىزچه (mamma — ma، )ئىنگلىزچه(

Padar  (padar      بۈگـۈنكى ئۇيغۇرالرنىـڭ ئـايرىم تىـل ئادىتىـدە 
ــسىدە ــوڭ دادا مهنىـ ــاك (pidar، )دادا، چـ ــۇلې تىلىنىـــڭ سـ -سـ

 تىلـى  ئـۇدۇن  تىلىنىـڭ   سـاك  (pitar ؛)دىئالېكتىسىدا تۇمشۇق
  ؛)دىئالېكتىسىدا

Buradar)     ــدا ــۇر تىلى ــان ئۇيغ ــۈنكى زام ــۈلپهت، بۈگ ــت، ئ ، )دوس
baradar)  ،دىئالېكتىـــسىدا تۇمـــشۇق — ســـۇلېقېرىنـــداش( ،
bratar)  ،؛)دىئالېكتىسىدا تىلى ئۇدۇنقېرىنداش  
Kant)     ھـازىرقى زامـان ئۇيغـۇر تىلىـدا، شـهھهر           —كهنت، يېزا 

ــى ــدا  قهدىمك ــۇر تىلى ــان ئۇيغ ــهھهر،  (Katha، ) زام ــۇلېش  — س
 ئــــــــــــۇدۇن (Kantha؛ )دىئالېكتىــــــــــــسىداتۇمــــــــــــشۇق 
  ؛]62)[دىئالېكتسىدا
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Kara) قــــــارا، قــــــارا رەڭ .(Khara)  ،تىلــــــى ئــــــۇدۇنقــــــارا 
  Krsna)  تىلىــداقهنــدىهار (khara – Krisa، )دىئالېكتىــسىدا

  ؛]63)[قارا، سانسكرىت تىلىدا(
bax) بهش( ،bisa) ــۇلې ــشۇق  ت– س ــسىداۇم  bissa، )دىئالېكتى

 B تىلىنىــــڭ توخــــار  بهش، pis) دىئالېكتىــــسىدا ئــــۇدۇن(
  ؛)دىئالېكتىسىدا

gilm)    ــاالس ــا، پـ ــلهم، زىلچـ  Kilyamya – glyamya). گىـ
پـاالس، گىـلهم، پـارس       (gilim،  ) تىلىدا قهندىهارگىلهم، پاالس،   (

  ؛]64) [تىلىدا
tonur)  تونۇر( ،tannur)   ؛)  تىلىداېرسۇمئوچاق، قهدىمكى  

toru-toru)   قهدىمكى ئۇيغـۇر   ... ، ئادەت هلگىلىمهقانۇن، مىزان، ب
، )بۈگــۈنكى زامــان ئۇيغــۇر تىلىــدا. ئۆينىــڭ تــۆرى (ter، )تىلىــدا
torah)  ،ــانۇن ــامهق ــى، قانۇنن ــدائېبران ئۆينىــڭ  (twere؛ ) تىلى
ــۆرى،  ــارت ــى توخ ــسىدا B تىل ــشىك،  (uer [b]d، )دىئالېكتى ئى
  ؛]65)[ىرىداياۋروپا تىلل-ھىندى

)muli ،پــۇل، تــۈرك، ئۇيغــۇر   -پــۇلى)  يېزىقىــداقارۇشــتى پــۇل
  ؛]66[تىلىدا

 ئورقـۇن سـۆزىنىڭ  » بـويال «بۇنىڭدىن كۆرۈۋېلىـشقا بولىـدۇكى،      
ــسى،  ــۇۋادىـ ــۇلې ۋە يهتتهسـ ــانلىقى  سـ ــسىدە قوللىنىلغـ  دائىرىـ

  .ئهقىلگه سىغمايدىغان ئىش ئهمهس
ستېمالىدا سـۆزىنىڭ ھـازىرقى زامـان ئۇيغـۇر تىلـى ئىـ           » بويال«

 كونـا   كاشـغهر . جاي نـامى  ) 1. هۋجۇدمۇنداق ئۈچ خىل ھالىتى م    
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دېگهن بىـر   » بويال«شهھهر ناھىيىسىنىڭ بهشكېرەم يېزىسىدا     
تۆگىنىـڭ بۇرنىـدىن تېـشىپ چۈلـۈك ئۆتكـۈزۈپ          ) 2. كهنت بـار  

. دەپ ئاتايـــدۇ»  تـــارتىشبويالڭـــدىن«يېتىلهيـــدىغان ئىـــشنى 
ــكهن تۆ   ــدىن تهش ــڭ بۇرنى ــدىن تۆگىنى ــۈكنى بۇنىڭ ــۇيال«ش -ب

ــۇيالڭ ــدۇ  ب ــى بولى ــدىغانلىقىنى بىلگىل ــويال«) 3.  دەپ ئاتاي » ب
» بـويال -بـوي « بولـۇپ، دەريـا بويلىمـا، ئـۆزىنى بويلىمـاق            پىئېل

  .سۆزى بىلهن تومۇرداش
ســــۆزى قهدىمــــدىن بېــــرى ئۇيغۇرالرنىــــڭ تىــــل  » ســــاغۇن«

بۇنىــــڭ باشلىنىــــشى . ئىــــستېمالىدا كــــۆپ قوللىنىلغــــان
 ئۇيغـۇر خـانلىرى تهرىپىـدىن       ئورقۇنشهھىرىنىڭ  » باالساغۇن«

بىنــا قىلىنىــپ، ئۇنىڭغــا خــاس ئىــسىم قويۇلۇشــى دېيىلــسه،   
 ئۇيغـۇر خـانلىقى، قاراخـانىيالر     گهنجـۇ  ئۇيغـۇر خـانلىقى ۋە       قوچو

ــشىپ      ــانغىچه داۋاملى ــازىرقى زام ــا ھ ــپ ت ــسىدىن تارتى سۇاللى
» ســۇڭنامه« يازغــان تۇتــۇ. كهلگهنلىكــى  بىــر تــارىخىي پاكىــت

نـاملىق  )  (梦索温بهگ سـاغۇن  بېتىـدە  -8د،  جىلـ -490نىڭ 
 پېللىئـوت شهرقـشۇناس   .  ئهمهلدارى تىلغا ئېلىنغـان    قوچوبىر  

نومـــۇر قويغـــان بىـــر پـــارچه » 3046« تېپىلغـــان دۇنخۇاڭـــدىن
قۇت سـاغۇن دېـگهن ئاتالغۇنىـڭ بـارلىقى         «ئۇيغۇرچه تېكىستته   

 ئۇيغـۇر   گهنجـۇ  يىلىدىكى   -1008 بۇنى   پېللىئوت. ئېنىقالنغان
ــهرھلىگهن  ۋەزىرىن ــسمى دەپ شـ ــڭ ئىـ ــۇڭنامه«. ىـ ــۇدۇن. سـ  ئـ

بـۇ ئهلـدىكى قاراخـان      « يىلـى    -1009دە مىالدىـيه    » تهزكىرىسى
)  (回鹘罗斯温ســـــاغۇن) بـــــويال(ادىـــــشاھى ئۇيغـــــۇرال پ
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دەپ يېزىلغـان بولـسا،     » قاتارلىقالرنى سوۋغات بېرىشكه ئهۋەتتى   
ــا  ــۇ كىتابتـ ــدىكى -1063يهنه شـ ــۇدۇن يىلىـ ــسىنىڭ ئـ  ئهلچىـ

ــسمى  ــويال (ال«ئىــ ــاغۇن) بــ  1077 ۋە -罗撒温) ( ،1072» ســ
ــدىكى ئهلچىنىــڭ ئىــسمى   ــويال (ال«يىلى » ئارســالن ســاغۇن ) ب

罗阿厮难撒温)(  ،»لۇغ ھۆكۈمدارى ئـارۇن    ئېلىنىڭ ئۇ  ئۇدۇن

، شـاجۇ  (گهنجۇ،  )(于阗国大首领阿令颠颡温» دىن ساغۇن 
ئۇيغــــۇرلىرى ئارىــــسىدا دائىــــم )  بــــاركۈســــهنلهرمۇ ۋە قوچــــو

ســـــۇڭ »  (娑温宰相»ســـــوغۇن ۋەزىـــــر«كۆرۈلىـــــدىغان 

» بـوۋىن «دا »  «宋会贾ۇاللىـسىنىڭ مـۇھىم خـاتىرىلىرى    س

婆温) ( ،دېـــيىلگهن) ــاتىرىگه » ســـۇڭنامه«بـــۇ يهردە دىكـــى خـ
» يـــــــو كىجـــــــۇلســـــــوغۇن ۋەزىـــــــر «، )ئاساســـــــلىنىلدى

左温宰相何居禄越)( ،»  ســــــــوگۇۋەزىــــــــر ســــــــوغۇن «

宰相索温守贵)( ،»ۋەزىــــر ســــوغۇن ئــــى «宰相撒温诋)( ،
» تۇتــــــــــــۇق مهي ســــــــــــوغۇن...  ئېلــــــــــــىقوھــــــــــــو«

高昌国…都督麦索温等)( ،»ســـوغۇۋۇ ...  ئېلـــىكۈســـهن «

龟兹国…吴索温等)( ،»ــاجۇ ــۇدۇلى شــــ ــوغۇنپۇگــــ »  ســــ

沙州符骨笃末假似婆温等)(ــارلىقالردىكى »  «婆温، قات

[So-Uan] ،«主温» [tso-uan] ،«索温» (So-una) ،
«撒温» [sa-uan]  قاتارلىقالرنىــــڭ ھهممىــــسى ئوخــــشاش

ــۇپ ــۇز    » Sangun«... بولــ ــۇزۇپ تهلهپپــ ــۆزنىڭ بــ ــگهن ســ دېــ
ــشى،  ــل  ] 67[قىلىنىـــــ ــۇر تىـــــ ــالىمالر ئۇيغـــــ ــۇنى ئـــــ بـــــ
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ــر  سى ــاق قوللىنىلىــدىغان ۋەزى  تامىــدىنستېمىــسىدىكى ئورت
بــۇنى ئــالىمالر   ] 68)[ ســۆزىخــامىلتون (بىــرى دەپ قارىغــان  

ئۇيغۇر تىل سىستېمىسىدىكى ئورتاق قوللىنىلىـدىغان ۋەزىـر        
 لوسـوغۇن ] 68)[ سـۆزى  خـامىلتون نامىدىن بىـرى دەپ قارىغـان       

罗厮温)  ( لـــودىلـــى罗)  (بولـــسا 裴罗» «)نىـــڭ ) بـــويال
خهتلهرنى قىـسقارتىپ يېـزىش     . ىسى بولسا كېرەك  قىسقارتىلم

يهنه بىــر جهھهتــتىن بــۇ . خهنــزۇ تىلىنىــڭ بىــر ئاالھىــدىلىكى

ــر خهت »  «罗، دىكــى«罗»« ،«裴罗يهردىكــى  ــلهن بى ــۇ . بى ب
 قاراخـــان ئۇدۇنـــدىكى«دە تىلغـــا ئېلىنغـــان » ســۇڭنامه «يهردە 

 قاتـارلىقالرنى سـوۋغات بېرىـشكه       سـانغۇن پادىشاھ ئۇيغـۇر بـويال      
  ، »تىئهۋەت

»其国（于阗）黑韩王遣回鹘罗斯温等以方物来贡 « دېــــگهن
تارىخىي خاتىرىلهرگه دىقـقهت بىـلهن قاراشـقا تېگىـشلىك بىـر            

دېـگهن بـۇ نـام قاراخـانىيالر دەۋرىـدە          » بويالسـاغۇن «يهنـى   . نۇقتا
ــان  ــۈك قوللىنىلغـــ ــوتهن  . ئومۇميۈزلـــ ــڭ خـــ قاراخانىيالرنىـــ

ــۇ    ــانلىقى بـ ــسىدا قوللىنىلغـ ــدارلىرى ئارىـ ــدىكى ئهمهلـ رايونىـ
  .روشهن ئىسپاتاليدۇنۇقتىنى 

» «回鹘罗斯温دىكـى » سـۇڭنامه  «بوچۈەن چيهنتارىخشۇناس  
ــقى ــهرھلهيدۇنــــى باشــ ــلۇبتا شــ ــۇنىڭچه. چه ئۇســ  «罗斯温ئــ

«(Losowen)  دېــگهن ئاتــالغۇدىكى罗» (Lo) «药罗葛»  «
دېگهن خهنزۇچه ئاتالغۇنىـڭ قىسقارتىلمىـسى بولـۇپ،     ) ياغالقار(

غـۇرچه   خانى سۇڭ سۇاللىـسىگه ئهۋەتـكهن ئهلچىنىـڭ ئۇي         ئۇدۇن
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]. 69[دىن ئىبارەت ئىـكهن   »  ساغۇن ياغالقارئۇيغۇر  «ئهمهل نامى   
ــزۇچه   ــزگه خهنـ ــاراش، بىـ ــل قـ ــۇ خىـ ــا بـ ــامىلهردە تىلغـ  تارىخنـ

ــان  ــدە   «罗斯温»« ،«罗撒温ئېلىنغ ــالغۇالر بهزى ــگهن ئات دې
ــويال ســاغۇن « ــدە »ب ــار«، بهزى ــسقارغان  »  ســاغۇنياغالق نىــڭ قى

  . قىلىدۇەكئۇقتۇرىدىغاند قوللىنىلغانلىقىنى هرزدەشهكلى ت
نىـڭ سـاپ ئۇيغـۇر تىلىـدىكى ئاتـالغۇ ئىكهنلىكـى            » قۇز ئوردۇ «
ته تىلغا ئېلىنغان بولۇپ، بـۇنى يۇقىرىـدا        »  تۈرك دىۋانۇلۇغهتت«

ئوخـــشاشال » بـــالىق«تىكـــى » قۇزبـــالىق«. ســـۆزلهپ ئۆتتـــۇق
قهدىمكى تۈركىي، يهنى ئۇيغۇر تىلىـدا كهڭ قوللىنىلغـان بىـر            

 تولىمـــۇ چۈشىنىـــشلىك كاشـــغهرى مهھمـــۇدئاتـــالغۇ بولـــۇپ، 
 ئىسالمىيهتتىن ئىلگىرى تـۈرك ۋە ئۇيغـۇر   — بالىق«قىلىپ،  

تىللىرىدا شهھهر، قهلئه دەپ ئاتىغـان، شـۇڭا ئۇيغۇرالرنىـڭ ئهڭ           
ــرى    ــهھهرلىرىدىن بى ــوڭ ش ــبالىق‹چ ــدۇ› بهش ــۇ . دەپ ئاتىلى ب

ئۇيغۇرالرنىـڭ يهنه بىـر شـهھىرى       . دېگهن بولىـدۇ  › بهش شهھهر ‹
ــاڭى‹ ــالىق يـ ــدۇدەپ ئاتى› بـ ــۇ . لىـ ــهھهر‹بـ ــى شـ ــگهن › يېڭـ دېـ

ــدۇ ــدۇ] 70[»بولى ــمهك، . دەي ــۇددې ــغهرى مهھم ــسىدا كاش  زامانى
ــېكىن    ــۈركىي تىللىــق قهبىلىــلهر خېلــى كــۆپ بولــسىمۇ، ل ت

ــالىق «كاشــغهرى مهھمــۇد ــۇ ئاالھىــدە بىــر  » ب تىــن ئىبــارەت ب
ــىۋەتلىك   ــۇرالر بىلهنـــال مۇناسـ مهدەنىـــيهت ئاتالغۇســـىنى ئۇيغـ

ينــى زامانــدا شــهھهر قــۇرۇش ۋە  قىلىــپ شــهرھلهپ يېزىــشى، ئه
شــهھهرلهردە ياشــاش قاراخــانىيالر تېررىتورىيىــسىدىكى ئۇيغــۇر 

 دائىملىـــــق تۇرمـــــۇش ئـــــادىتى بولـــــۇپ قهبىلىلىـــــرىنىڭال

 52 

ــڭ     ــق قهبىلىلهرنى ــۈركىي تىللى ــقا بهزى ت ــانلىقىنى، باش قالغ
تــېخىچه بۇنــداق ســهۋىيىدىكى تۇرمۇشــقا كــۆنهلمىگهنلىكىنى  

» بــالىق« ئىزاھلىغــان اشــغهرىك مهھمــۇد. ئىــسپاتالپ بېرىــدۇ
نامى بولـسا قاراخانىيالرنىـڭ مهركىزىـي       » تۈرك«ماددىسىدىكى  

ئۆلكىسىدىكى ئاساسىي گهۋدە مىلـلهت ئۇيغـۇرالر يهنـى توققـۇز           
ــڭ  ــوئوغۇزالرنىــــ ــدۈرۈلۈپ قوچــــ ــدىن پهرقلهنــــ  ئۇيغۇرلىرىــــ

بۇ ھهقته ئالىمالر ئارىسىدا پرىنـسىپال      . ئاتىلىشىدىن ئىبارەت 
  .ئىختىالپ يوق

 قوچــو ئۇيغــۇرلىرى ۋە قاراخــانى» ئۇلــۇس«تىكــى » ۇز ئۇلــۇسقـ «
ئۇيغـــۇرلىرى ئارىـــسىدا ئۈنۈملـــۈك رولىنـــى جـــارى قىلـــدۇرۇپ 

 ئۇنىــڭ يهنه بايــانىچه زەكىنىــڭ ئهھــمهد. كهلــگهن بىــر ئاتــالغۇ
ــۈش« ــان ) ulux-ئۈل ــهكلىمۇ بولغ ــى . ش ــۇش«يهن ــۇس-ئۇل » ئۇل

 كاشـــغهرى  مهھمـــۇد . دېـــگهن شـــهكىلدە ھهم قوللىنىلغـــان  
ئــوق، ھهســسه، خهلــق ئارىــسىدا ھهســسه     » ئۇلــۇس-ئۇلــۇش«

ــهكلى    ــلىي شـ ــڭ ئهسـ ــپ، بۇنىـ ــايرىش دەپ كېلىـ ــۈكئ«ئـ » ۆلـ
  ].71[ئىكهنلىكىنى قهيت قىلغان

 ئۇيغۇر خانلىقى دەۋرىدە قوللىنىلغـانلىقى      قوچونىڭ  » ئۇلۇس«
 كـوك ېل. مهسـىلهن، ف . توغرۇلۇق يازمـا ھـۆججهتلهر خېلـى بـار        

 يېزىقىــدا يېزىلغــان  نومۇرلــۇق مــانىT. M.176تهمىــنلىگهن 
 بـالىق  ئوتـۇز  ئۇلۇس ئىككـى     قوچو«قىسقا پۈتۈكنىڭ ئاخىرىدا    

 ئېلى ۋە يىگىرمه ئىككـى شـهھهرنىڭ        قوچو(» شىسكىقۇتى ۋە   
 مـوللىر دېـگهن جـۈملىلهر يېزىلغـان بولـسا،         ) بهخت ھاممىسى 
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ــان  -1915 ــېالن قىلغ ــى ئ ــان ئىككــى  « يىل ــدىن تېپىلغ تۇرپان
ــا خهت  ــۇرچه تاخت ــاملىق ما» ئۇيغ ــسىنىڭ ن ــدە -26قالى  بېتى

دېـگهن  » ئۇلۇسـۇغ  قوچـو  ئۈگه قۇتلـۇق   تۇتۇغ ئالپ ئوغاسىئهل  «
 ۋادىــــسىدىكى مهڭگــــۈ ئورقــــۇنئۇيغۇرالرنىــــڭ . خهتــــلهر بــــار
ســـۆزى ئىـــشلىتىلگهندىن باشـــقا،   » ئۇلـــۇس «تاشـــلىرىدىمۇ

ــدا     ــۇر تىلى ــان ئۇيغ ــازىرقى زام ــۇنداقال ھ ــۇس«ش ــارىخىي » ئۇل ت
-ئۈلـۈش « سـىرت، ئۇنىـڭ       سۈپىتىدە ئىـشلىتىلگهندىن   تالغۇائ

Ulux «   ــم ــدە دائىـــ ــۇغهت تهركىبىـــ ــىي لـــ ــهكلى ئاساســـ شـــ
  .قوللىنىلىدۇ

، )ئـوردا +قۇز(، قۇز ئوردۇ    )ساغان-ساغۇن+بويال (باالساغۇندېمهك،  
-ئۇلــۇش+ئۇلــۇش-قــۇز (ئۇلــۇش، قــۇز )بــالىق+قــۇز (بــالىققــۇز 

ــۇس ــالپ ئۇيغــۇر تىلــى ۋە      ) ئۇل ــۆزلهر قهدىمــدىن باش دېــگهن س
تلىرىگه پۈتۈنلهي ماس بولغـان ئومـۇمىي       ئېتنولوگىيىلىك ئادە 

  .ھادىسه
 ئۇيغــۇرالر قۇرغــان شــهھهر، قاراخــانىيالر زامانىــسىدا   باالســاغۇن

 ئاساســـىي ئاھالىـــسى ئۇيغـــۇر قهبىلىلىرىـــدىن باالســـاغۇننىڭ
  .ئىبارەت ئىدى

ئۆتهڭ يـاكى   - شهھىرىنىڭ ئهسلىي ئورنىدا بىرەر بازار     باالساغۇن
ــان  ــهھهرنىڭ بولغــ ــانلىقى تو-شــ ــا  بولمىغــ ــۇق تارىختــ غرۇلــ

ــوغال ۋە    ــوق، تـ ــال يـ ــداق ماتېرىيـ ــۇنھېچقانـ ــسىنى ئورقـ  ۋادىـ
مهركىزىي ئۆلكه قىلغان ئۇيغۇر خانلىقى قۇرۇلغانـدىن كېـيىن    

دېـــگهن بىـــر شـــهھهر ئوتتـــۇرا ئاســـىيا تـــارىخ      » باالســـاغۇن«
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ــلىغان   ــشقا باش ــورۇن ئېلى ــسىدە ئ ــان. سهھنى ــانالردىن -زام زام
 بـۇ يهردە بىـرەر بـازار        بېرى ھېچقانداق بىـر قهبىـله يـاكى قـوۋم         

يــاكى كىچىــك شــهھهر قۇرۇشــنى خىيــالىغىمۇ كهلتــۈرمىگهن  
يــاكى بۇنــداق بىــر خاســىيهتلىك ئىــشنى ۋۇجۇدقــا چىقىرىــشقا 
جۈرئهت قىاللمىغان ھهم قولىدىن كهلمهيۋاتقان بىر شـارائىتتا        
ئۇيغــــــۇر خـــــــانى يىراقنـــــــى كـــــــۆرەرلىكى ۋە يۈكـــــــسهك  

دىـن ئىبـارەت    » اغۇنباالس«ئىستراتېگىيىلىك مهيداندا تۇرۇپ،    
ــۇ  ــۇشب ــۆچمهس ئابىــدە   ئۇل ــا ئ ــا قىلىــپ، تارىخت  شــهھهرنى بىن

تىكــلهپ، كېيىنكــى چــاغالردا ئوتتــۇرا ئاســىيادىكى ھهر قايــسى 
ــدىغان    ــۆيۈندۈرىدىغان، ئىپتىخارلىنىــــــ ــى ســــــ خهلقلهرنــــــ

 باالســاغۇنيهنــى . تونۇتقــۇزدىخاســىيهتلىك شــهھهر ســۈپىتىدە 
 خــــاتىرە شــــهھىرىنىڭ بىنــــا قىلىنىــــشى توغرۇلــــۇق بىــــر

تـارىخىي  «) 1286 — 1226 (جـۇۋەينى  تـارىخچى    پېرسىيىلىك
نـاملىق  ) جاھاننى بويسۇندۇرغۇچىالر تـارىخى   (» كۇشايىجاھان  

  .كىتابىدا مۇنداق يازغان
ــستان چ « ــان تۈركى ــسىغابۆگۈخ ــوت ېگرى ــدا، ئ ــۇلىرى - بارغان س

ئـۇ شـۇ    . ئهلۋەك، ئىنتـايىن گـۈزەل بىـر تـۈزلهڭلىكنى كـۆرگهن          
ھـازىر  .  شهھىرىنى بىنـا قىلغـان    باالساغۇنپ  يهردە تۇرۇپ قېلى  

شـۇنىڭ  . دېيىلىـدۇ ) Quz — Baligh(› قۇزبـالىق ‹بـۇ شـهھهر   
. بىلهن بىر ۋاقىتتا بۆگۈخان تـۆت ئهتراپقـا قوشـۇن ماڭـدۇرۇپتۇ           

ــسۇندۇرۇپ،    12 ــى بويــ ــۆپ ئهللهرنــ ــۇالر كــ ــدە ئــ ــل ئىچىــ  يىــ
ــشىنىمۇ   ــرەر كىــ ــسۇنغۇچىالردىن بىــ ــقۇچى ۋە بويــ قارشىالشــ
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ــدۇرماپتۇ ــارلىق توســالغۇالرنى    ...قال ــان ســهپىرىدىكى ب  بۆگۈخ
 قايتىــشنى نىــيهت قىلىــپ قۇزبــالىقتىن. ســۈپۈرۈپ تاشــالپتۇ

  ].72[»ئاخىر ئهسلىي ماكانىغا قايتىپ كېلىپ، جايلىشىپتۇ
ــقا ئهرەب     ــدىن باشـ ــاتىرە يۇقىرىقىـ ــدىكى خـ ــل مهزمۇنـ ــۇ خىـ بـ

ــسى  ــتارىخچىــ ــئ ئهل ىئىبنــ ــڭ ) 1233 — 1160 (ىرهســ نىــ
نـاملىق كىتابىـدىمۇ تىلغـا    »  تـارىخ  تفىـ كىتاب ئهل كامىل    «

  .ئېلىنغان
 شــــهھىرىنىڭ بىنــــا قىلىنىــــشىغا باالســــاغۇنبــــۇ خــــاتىرە 

 تـارىخىي   باالسـاغۇننىڭ مۇناسىۋەتلىك يېگانه خاتىرە بولۇپ، ئـۇ       
بىـراق،  . ئورنىنى بهلگىلهشته ھهل قىلغـۇچ ئهھمىـيهتكه ئىـگه       

بۇ يهردە تىلغـا ئېلىنغـان بۆگۈخـان دېـگهن خاقـان زادى قايـسى               
ــاننى ــرى  ئۇيغۇرخـ ــىله ئۇزۇنـــدىن بېـ ــدۇ، دېـــگهن مهسـ  بىلدۈرىـ

تېپىــشماق خاراكتېرىــدىكى ئۇقــۇم بولــۇپ، تارىختــا بىــر قــانچه 
ئىلمىي خـادىمالر   . ئهۋالد ئۇيغۇر خانلىرى بۆگۈخان دەپ ئاتالغان     

 مهڭگــۈ تاشــلىرىدىكى خــاتىرە ۋە    ئورقــۇن ئۇيغــۇر تىلىــدىكى   
 ئورقـۇن ئاساسـهن،  خهنزۇچه تارىخىي ھۆججهتلهردىكى ئۇچۇرالرغا    

، مويۇنچـــۇر (بايـــانچور ئهۋالد خاقـــانى -2ئۇيغـــۇر خانلىقىنىـــڭ 
ــان ــيه قاراقاغــ ــهلتهنهت  -759 — 747، مىالدىــ ــرى ســ  يىللىــ

 شــــهھىرىنىڭ بىنــــا باالســــاغۇننــــى ) تهختىــــدە ئولتۇرغــــان
ــا ــسى، دەپ قارىماقتـ ــۈنكى، ]. 73[قىلغۇچىـ ــانچورچـ ــان بايـ  خاقـ

هتـكهن قـارلۇقالرنى     يىلى ئـون ئـوقالر يېـرىگه ك        -747مىالدىيه  
 ۋادىلىرىــدىن چــۇ، يهنــسهيھۆكــۈمرانلىقىنى «تارمــار قىلىــپ 
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ــىيا ۋە ھاۋزىــــسى تــــاالس ــا، مهركىزىــــي ئاســ  قهدەر كىرولونغــ
كهڭ كۆلهمـدە   « ئهينـى چاغـدا      بايانچور، يهنى   ]74[»كېڭهيتكهن

غهربكه يۈرۈش قىلىپ، قـارلۇق ۋە ئـون ئـوقالرنى بويـسۇندۇرۇپ،            
 شـهھىرىنى  باالسـاغۇن  بېرىـپ  گىچهمـاۋەرائۇننهھر غهربته تاكى   

  ].75[»بىنا قىلدۇرغان
ــلهر     ــسا، بهزى ــا قويۇل ــداق ئوتتۇرىغ ــىله مۇن ــۈ«مهس ــۈرك » بۆگ ت

خانلىقى زامانىسىدا خان، شـاھزادىلهر ئۈچۈنمـۇ ئىـشلىتىلگهن         
» ئۇيغـۇر خـانى بۆگۈخـان     « خاتىرىـسىدە    جۇۋەينىنام؛ يهنه بىرى    

ــگهن   ــرىلمىگهن، دې ــا بې ــت ئېنىقلىم ــگهن كونكرې ــانىي دې  گۇم
بىــــز تــــارىخىي . قاراشــــنى ئوتتۇرىغــــا قويۇشــــىمۇ مــــۇمكىن

ــدا تهكــــشۈرۈپ   ــان ھالــ ــۇ چوڭقۇرلىغــ ــالالرنى يهنىمــ ماتېرىيــ
كۆرىـــدىغان بولـــساق، بـــۇ مهســـىلىگىمۇ كـــۆڭلىمىز ئهمىـــن  

ــااليمىز  ــاپقۇدەك جــاۋاب تاپ مهســىلهن، چىــڭ سۇاللىــسىنىڭ  . ت
دا يېزىلغــــــــان ) 1796 — 1736( يىللىــــــــرى چيهنلــــــــۇڭ

ــشاھلى« ــ پادىــ ــن غهربىــ ــك  ق زېمىــ ــڭ خهرىتىلىــ ي يۇرتنىــ

بــويال  «نــاملىق كىتابتــا  )  (皇舆西域图志»تهزكىرىــسى
ــپ     ــۇرالردىن كېلىـ ــسى ئۇيغـ ــهھىرىنىڭ قۇرغۇچىـ ــاغۇن شـ سـ

 دەرياسـى ۋادىـسىدا     سۇيابچىققان كۆل بولۇپ، ئۇ ئهينى ۋاقتىدا       
ــۇ شــهھهر بــويال  ســاغۇن    شــهھهر بىنــا قىلــدۇرغاچقا، قهدىمــدە ب

  .پاكىتلىق ھۆججهت بار، دېگهن »شهھىرى دېيىلىدۇ
باال ساغۇن شهھىرىنى تىلغا ئالغان چېغىمىـزدا ئۇنىـڭ بىـلهن           

 بارىــسغانســىڭىلالردەك يــېقىن مۇناســىۋەتته بولغــان    -ئاچــا
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شهھىرىنىڭ ھهم تارىخىي ئـورنىنى قىـسقىچه بايـان قىلىـشقا           
 شــهرقىي جهنــۇبىي ئىسـسىقكۆلنىڭ  بارىــسغان. تـوغرا كېلىــدۇ 

قاراخــانىيالر زامانىــسىدا چــوڭ  بويىــدىكى بىــر شــهھهر بولــۇپ،  
ــان،   ــهھهرلهردىن بولغـ ــۇشـ ــساد،  يهتتهسـ ــسىنىڭ ئىقتىـ  ئۆلكىـ

ــرى  ــدىن بىـ ــۇن  . مهدەنىـــيهت مهركهزلىرىـ ــۇق نۇرغـ ــۇ توغرۇلـ بـ
 بـۇ شـهھهرنىڭ     كاشـغهرى  مهھمـۇد . ئاپتورالر خـاتىرە قالـدۇرغان    

  :بىنا قىلىنىشى توغرۇلۇق توختىلىپ مۇنداق يازغان
 بارىــــسغان.  ئىــــسمى ئوغلىنىــــڭئافراســــياب بارىــــسغان«

 ئاتىسى ئهنه شـۇ     مهھمۇدنىڭ. شهھىرىنى شۇ كىشى سالدۇرغان   
ــدۇ . شــهھهردىن ــداق دەي ــلهر مۇن ــر  : بهزى ــڭ بى ــۇر خاقانىنى ئۇيغ

ــان   ــسى بولغ ــا باشقۇرغۇچى ــشى    . يىلغ ــى ياخ ــڭ ھاۋاس ــۇ يهرنى ب
ــۇ يهر      ــيىن ب ــان، كې ــا باقق ــۇ يهردە يىلق ــۇ ش ــۈن ئ ــولغىنى ئۈچ ب

  ].76[» ئاتالغان دەپبارىسغانشۇنىڭ ئىسمى بىلهن 
 بــۇ خاتىرىــسىدە مۇنــداق ئىككــى خىــل كاشــغهرىنىڭ مهھمــۇد

 كاشـــغهرنى ھاۋاســـى ياخـــشى بارىـــسغانبىـــرى، . مهزمـــۇن بـــار
 ئافراســــىيابقىلىــــپ ســــهلتهنهت ســــۈرگهن » ئوردۇكهنــــت«

ــۇزاق زامانالرنىــڭ  هۋجــۇدزامانىــسىدىال م  بولغــان؛ يهنه بىــرى، ئ
اپ كهتـكهن بولـسا،     ئۆتۈشى بىلهن بۇ شهھهر ۋەيرانچىلىققا ئۇچر     

 شــهھىرىنى باالســاغۇنئۇيغــۇر خــانلىقى زامانىــسىغا كهلگهنــدە، 
بىنــا قىلغــان ئۇيغــۇر خاقــانى ئۆزىنىــڭ خــانلىق يىلقىــسىنى   

ــان  ــسغانباقق ــات  بارى ــامى بىــلهن  باقارىنىــڭ ئىــسىملىك ئ  ن
  .ئهسلىي شهھهرنىڭ ئورنىدا يېڭى بىر شهھهر بىنا قىلغان
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» ئات باقـار  «ى، بۇ يهردىكى    شۇنى ئايدىڭالشتۇرۇشقا تېگىشلىكك  
ئادەتتىكى چوپـان ئهمهس، ئـاددىي بىـر چوپاننىـڭ نـامى بىـلهن              
بىــر شــهھهرگه نــام بېــرىش قهدىمكــى زامانــدىكى بىــر فېئــودال  

ئــات «بــۇ يهردىكــى . پادىــشاھنىڭ ئىرادىــسىگه مــاس كهلمهيــدۇ
 مهھمـــۇدبـــۇنى بىـــز . يـــۇقىرى مهرتىۋىلىـــك ئهمهلـــدار» باقـــار

ــغهرىنىڭ ــۇ   د» al-ئهل «كاشـــ ــۆزىگه بهرگهن مۇنـــ ــگهن ســـ ېـــ
  : ئوچۇق بىلىمىزشهرھىسىدىن

ئـــات تۈركلهرنىـــڭ قـــانىتى . ئهل ئاتنىـــڭ يهنه بىـــر ئىـــسمى«
ئهل ‹نـى   › ئـات باقـار   ‹. دەپمۇ ئاتايـدۇ  › ئهل‹بولغانلىقتىن، ئاتنى   

ــگهن › باشــى ــۇنىڭدىن كهل ــيىش ش ــۇ . دې ــلىقى ‹ب ــاليهت باش › ۋى
ــدىن    ــسىمۇ، بۇنىڭ ــۆز بول ــگهن س ــار ‹دې ــات باق ــگهن› ئ ــۇم دې  ئۇق

  ].77[»ئاڭلىنىدۇ
 ئۆلكىسىگه قويغـان    يهتتهسۇ ئۇيغۇر خانىنىڭ    بارىسغاندېمهك،  

ــهرىپىگه      ــى ش ــك خىزمىت ــڭ كۆرۈنهرلى ــۇپ، ئۇنى ــسى بول ۋالىي
ئۇيغــــۇر خــــانلىقى .  شــــهھىرى بىنــــا قىلىنغــــانبارىــــسغان

-تـېگىن  نامىـدا،   قاتۇنالر-خانىشزامانىسىدا خاقانالر ئۆز نامىدا     
لىــدىن خــان جهمهتىنىــڭ يــۇقىرى     نامىــدا، جۈمشــاھزادىلهر

تهبىقه مۆتىۋەرلىرى نامىدا شهھهر بىنا قىلىش بىـر ئهنئهنىـۋى      
  .ئادەت بولغان

  
ئۇيغـــۇر خانلىقىنىـــڭ ئوتتـــۇرا ئاســـىيا خهلقلىـــرى بىـــلهن . 5

  بولغان مۇناسىۋىتى
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ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ ئوتتـۇرا ئاسـىيا خهلقلىـرى بىـلهن بولغـان            

ــان  ــۇق بولغـ ــىۋىتى قويـ ــدا. مۇناسـ ــاغۇننىڭ بۇنىڭـ ــا باالسـ  بىنـ
  .قىلىنىشى مۇھىم يىپ ئۇچى قىلىنغان

 بىنــا قىلىنغانــدىن تارتىــپ تــا قىتــان خــانلىقى      باالســاغۇن
زامانىسىغىچه بولغان ئۇزۇن بىـر جهريـان ئىچىـدە ئۇنىـڭ ۋە ئـۇ       
مهركهز قىلىنغــان رايونالرنىــڭ ئاساســىي ئاھالىــسى بولغــان     

ۇالرنىــڭ ب. ئۇيغــۇر قهبىلىلىــرى يېتهكچىلىــك رول ئوينىغــان 
ئاساسىي ئاھاله بولۇش ھـالىتى ۋە يېتهكچىلىـك رول ئوينـاش           

 شــهھىرى بىنــا قىلىنىــشى بىــلهن تهڭ باالســاغۇنھادىسىــسى 
ئۇنىــــڭ ئــــۇزاق تــــارىخىي جهريـــــانى ۋە    . باشــــالنغان ئهمهس 

ــار  ــائىي ئاساســى ب ــاكىتلىق   . ئىجتىم ــدە پ ــۇق تۆۋەن ــۇ توغرۇل ب
  .ماتېرىيالالر بىلهن قىسقىچه تونۇشۇپ ئۆتىمىز

ېلىمىزنىڭ ئىچى ۋە سىرتىدىكى جۈملىـدىن ئوتتـۇرا ئاسـىيا          ئ
تـارىخىنى تهتقىـق قىلىـدىغان مۇتهخهسـسىس ۋە ئالىمالرنىــڭ     
ھهممىسى ئۈچۈن چۈشىنىـشلىك بىـر نۇقتـا شـۇكى، ئۇيغـۇرالر            
ئېلىمىزنىــڭ تــارىخ سهھنىــسىگه چىققانــدىن باشــالپ نۇرغــۇن 
ــشلهرنى باشــتىن كهچــۈرگهن، مىــڭ نهچــچه يىللىــق    ئۆزگىرى

ــا ــچه   ت ــڭ نهچ ــۈرگهن، مى ــشلهرنى باشــتىن كهچ رىخىي ئۆزگىرى
ــڭ      ــۆتكهن، ئۇالرنىـ ــسىپ ئـ ــاننى بېـ ــارىخىي جهريـ ــق تـ يىللىـ

، ئېگىـــــز ھـــــارۋىلىقالر )(丁零 دىڭلىڭـــــالرئهجـــــدادلىرىنى 
)高车،勒敕)( ،ــېلىالر ــسابلىغان  )  (铁勒ت ــن باشــالپ ھې دى
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 يىلـــــدىن ئـــــارتۇق تـــــارىخنى بېـــــسىپ 2000تهقـــــدىردىمۇ 
  ].78[ئۆتكهن

كهينىــدىكى -هجــدادلىرى مىالدىيىنىــڭ ئالــدىئۇيغۇرالرنىــڭ ئ
ــالپال   ــن باشـ ــاغۇننىڭيىلالردىـ ــون  باالسـ ــك رايـ  جۇغراپىيىلىـ
ــان   ــى بولغـ ــۇچهمبىرىكـ ــاۋەرائۇننهھر ۋە يهتتهسـ ــدىن مـ  رايونىـ

ــلىغان    ــشقا باشــ ــالىيهت قىلىــ ــۈك پائــ ــانلىق ۋە ئۈنۈملــ . جــ
  :مهسىلهن

 سۇاللىـــسى يۋېـــ« ســـوڭ نهقىـــل ئېلىـــپ ئىزاھلىغـــان فېـــي
ــاتىرىلىرى ــالرربىــــــي غه. خــــ ــسهروڭــــ ــدە قىســــ »  ھهققىــــ

)»魏略.西戎传»裴松注引之« ( خــۇدى)الر ) ئوغــۇز-خــۇگې
ــانلىقى  ــڭخــ ــي  پامېرنىــ ــسۇنالرنىڭ غهربىــ ــىمالىغا، ئۇيــ  شــ
ــىمالىغا،  ــڭشـ ــقان كانگىيىنىـ ــىمالىغا جايالشـ ــهرقىي شـ .  شـ
 كـانگىيه  خـانلىقى    دىڭلىڭالر«،  » مىڭدىن ئارتۇق  10ئهسكىرى  

ڭـدىن ئـارتۇق     مى 60نىڭ شـىمالىغا جايالشـقان،      ) سهمهرقهنت(
  .دەپ يېزىلغان» ئهسكىرى بار

ــۇزالر  ــىماچيهننىڭئوغ ــاتىرىلهر  «س ــارىخىي خ ــڭۋە » ت  بهنگۇنى

» خــۇگې -خــۇجىې«، )(乌» ئــۇگې-ئــۇجىې «ســىگه» خهننــامه«

呼揭) (ــۈلگهن ــدا     . دەپ پۈت ــۈركىي تىل ــوۋمالر ت ــۇ ق ــالىمالر ب ئ
ئوغـۇز يـاكى    - بولـسا ئوغـۇز    خـۇجېالر -ئـۇجىې ]. 79[سۆزلىشهتتى

ــۇر« ــگ» ئۇيغــ ــزۇچه  دېــ ــلهپكى خهنــ ــڭ ئهڭ دەســ هن ئاتالغۇنىــ
ــسابالشتى ــشى دەپ ھېــــــ ــامه«]. 80[يېزىلىــــــ دە » ئوغۇزنــــــ

ــڭ  ــانى «ئوغۇزخاننىــ ــۇرالرنى خاقــ ــشى ]81[»مهن ئۇيغــ ، دېيىــ
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نىـڭ ئهمهلىيهتـته    » ئوغۇز«بىلهن  » ئۇيغۇر«قهدىمكى زامانالردا   
بىــر ئىـــسىمنىڭ ئىككـــى خىـــل يېزىلىـــشى ئىكهنلىكىنـــى  

  .ئىسپاتاليدۇ
ــز ئالىم ــسور ئېلىمىــ ــدىن پروفېســ ــشۇلىرىــ ــلهن ماچاڭــ  بىــ

 بـۇالرنى ئۇيغۇرالرنىـڭ ئهجـدادى       جـۇڭميهنلهر پروفېسسور سىن   
ــساباليدۇ ــامه«. دەپ ھې ــۇ» ئوغۇزن ــدا   دىم ــهن ھال ــا روش ــۇ نۇقت  ب

  .يورۇتۇلغان
 ئىسـسىقكۆلنىڭ  كـانگىيه يۇقىرىقى نهقىلدە تىلغا ئېلىنغـان      

  دەرياسـى ســاھىلىدىكى تـاالس غهربىـدىكى چـۇ دەرياسـى بىــلهن    
 بېرىـپ   كـانگىيىگه  قايسى ۋاقىتتا    دىڭلىڭالربۇ  . قهدىمكى ئهل 
ئۇالرنىــــڭ نوپۇســــى قانچىلىــــك، ئۇالرنىــــڭ    . ئورۇنالشــــقان

بـۇ مهسـىله توغرۇلـۇق      . ئهۋالدلىرىنىڭ ئاقىۋىتى قانداق بولغان   
  .دا ئېنىق بايان بېرىلگهن» شىنجاڭ مىللهتلهر قامۇسى«

داق بىرقـانچه   بۇ يهردە تېخىمۇ كونكرېت بايان قىلىـدىغان مۇنـ        
 مــاۋەرائۇننهھر يهنــى ســۇغدىيانهبىــرى، يهتــته ســۇ ۋە . نۇقتــا بــار

 ئهســـىردىن Ⅰ مىالدىيىـــدىن بـــۇرۇنقى دىڭلىڭـــالررايونىـــدىكى 
ــدا    ــۇ زېمىنـ ــاڭ سۇاللىـــسى زامانىـــسىغىچه ئاشـ ــا تـ تارتىـــپ تـ
ــايىتى    ــى ناھـ ــڭ نوپۇسـ ــدا ئۇالرنىـ ــاش جهريانىـ ــق ياشـ داۋاملىـ

ق قـوۋم بولـۇپ قالغـان؛        ئاساسلى ئايماقتىكىكۆپىيىپ، توققۇز   
 ۋادىـــسىنى مهركىزىـــي ئـــۆلكه قىلىـــپ ئورقـــۇنئىككىنچـــى، 

ــانلىق تىكلىـــگهن، شـــىمالىي   ــڭ دىڭلىـــڭخـ  قهبىلىلىرىنىـ
نـامى ئاسـتىدا    » ئۇيغۇر«ئهۋالدلىرى بولغان ئۇيغۇر قهبىلىلىرى     
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، يىــپهك يولىــدا يېڭىۋاشــتىن اقلىــشىپپئىتتىمۇســتهھكهم 
ــي   ــيىن غهربىـ ــدىن كېـ ــڭدىڭلىڭالرجانالنغانـ ــرى نىـ  ئهۋالدلىـ

ــۇز   ــان توققـ ــاۋۇپبولغـ ــۇ جـ ــىمالدىكى  غۇزلىرىمـ ــهرقىي شـ  شـ
دەپ » ئۇيغـۇر «قېرىنداشلىرىنىڭ تهسـىرى بىـلهن ئـۆزلىرىنى        

  .ئاتىغان
 ئـوردۇ -بايبـالىق ئۇيغۇر قهبىلىلىـرى تاشـقى موڭغۇلىيىـدىكى        

ــالىق شــهھىرىنى مهركهز قىلىــپ خــانلىق  ) بالغاســۇنقــارا  (ب
ــى  ــائىي، سىياسـ ــدە ئىجتىمـ ــقا، تىكلىگهنـ ــهۋەبلهردىن باشـ ي سـ

قانداشــلىق مۇناســىۋەتنى ئويلىــشىپ كــۆرگهن ئاساســتا، كــۆپ 
 ھهم  مـاۋەرائۇننهھر قېتىم ھهربىي يۈرۈش قىلىپ، يهتته سـۇ ۋە         

شـۇنىڭ  . ئۇنىڭ ئهتراپىدىكى رايونالرنى بىـرلىككه كهلتـۈرگهن      
بىلهن بىـرگه موڭغـۇل يايالقلىرىـدىن زور بىـر تۈركـۈم ئۇيغـۇر              

تىن بۇ ئۆلكىلهرگه كېلىپ ئـۇ يهردىكـى        قهبىلىلىرى يېڭىۋاش 
قېرىنداشلىرى بىـلهن بىـرلىكته ئىگىلىـك تىكـلهپ، مهزكـۇر           
ئۆلكىنىڭ ئىقتىساد ۋە مهدەنىيىتىنـى يۈكـسهلدۈرۈشكه كـۈچ         

  :بۇنىڭدا مۇنداق پاكىتالر بار. چىقارغان
 يىلـى بىـر     -747 خاقان تهختكه چىقىپ مىالدىيه      بايانچور. 1   

 دەرياسـى ۋادىلىرىنـى     تـاالس ىپ، چۇ،   قېتىم غهربكه يۈرۈش قىل   
ــۇ يهردە   ــۈرگهن ۋە ئــ ــرلىككه كهلتــ ــاغۇنبىــ ــهھىرى باالســ  شــ

  . قاتارلىقالرنى بىنا قىلغان
 خاقـــان ســـۆيىنگىل ئهۋالد خـــانى -9ئۇيغـــۇر خانلىقىنىـــڭ . 2
 ئورقـــۇنزامانىـــسىدا )  يىللىـــرى خـــان بولغـــان  -805-795(
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لىـپ   قېتىم كهڭ كۆلهملىك غهربكه يۈرۈش قى   -2ئۇيغۇرلىرى  
، سـىر دەرياسـى     باالساغۇن ۋە   كۈسهنتهڭرىتاغنىڭ جهنۇبىدىكى   

ســـــــاھىلى ھهتتـــــــا ھىندىـــــــستان ۋە پېرىـــــــسىيىنىڭ    
ــى ئىنچــۇ دەرياســى  ]. 82[ يېتىــپ بارغــانچېگرىلىــرىغىچه يهن

ۋە ) ســىر دەرياســىنىڭ يــۇقىرى ســاھىلىدىكى نــارىن دەرياســى(
  ].83[پهرغانه ئهتراپلىرىغىچه باشقۇرۇش دائىرىسىدە بولغان

ــۇن. 3 ــى  ئورقـ ــۇر خـــانلىقى ئىچكـ ــقى تهبىئىـــي ۋە  - ئۇيغـ تاشـ
ــدىن   ــائىي ســهۋەبلهر تۈپهيلى ــدە  -840ئىجتىم ــا كهگهن  يىلالرغ

تــۆت تارماققــا بۆلۈنــۈپ، جهنــۇب ۋە غهربــكه -مــۇنقهرز بولــۇپ، ئــۈچ
 ۋە پهرغـانه ئويمانلىقىغـا      يهتتهسـۇ قاراپ كۆچكهندە بىـر تارمـاق       

كـۈمران قهبىلىـگه   بارغان ھهم ئۇالر بۇ يهردە تېزلىـك بىـلهن ھۆ   
 ىيتـارىخ بۇ بىـر تاسـادىپىيلىق بولماسـتىن، بهلكـى          . ئايالنغان

ئــايلىنىش، يهنــى ئۇيغــۇر قهبىلىلىــرى كۆچــۈپ بېرىــشتىن       
 رايونىــدا مــاۋەرائۇننهھر ۋە يهتتهســۇئىلگىــرىال ئالتــاي ۋادىــسى، 

 قالــــدۇق  دىڭلىڭالرنىــــڭ نۇرغــــۇن ئۇيغــــۇر قهبىلىلىــــرى،   
ر ۋە تۈركهشــلهر  هچىگىلــلر،  ۋە قــارلۇقالر، يــاغمىاللىــرىىقهبىل

قـارلۇق، ياغمـا، چىگىـل ۋە تۈركهشـلهر باشـقا ئۇيغـۇر             . بار ئىـدى  
نـامى  » ئۇيغۇر«قهبىلىلىرى بىلهن بىرلىكته ياشاش جهريانىدا      

ــى     ــۇر مىللىتىنـ ــاتتى ۋە ئۇيغـ ــاملىرىنى يوقـ ــۆز نـ ــتىدا ئـ ئاسـ
  .زورايتتى
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  قاراخانىيالر سۇاللىسى دەۋرىدىكى ئۇيغۇر مهدەنىيىتى. 6
  
  غهربىي ئۇيغۇر خانلىقلىرى دەۋرى ۋە ئۇيغۇرالر) 1

 يىللىـــرى ئىچكـــى نىـــزا، تهبىئىـــي ئـــاپهت ۋە -840مىالدىــيه  
 ئۇيغۇر خـانلىقى    ئورقۇنقىرغىزالرنىڭ ھۇجۇملىرى سهۋەبلىك    

ــا     ــرنهچچه تارماقق ــسمى بى ــر قى ــڭ بى ــپ، ئۇيغۇرالرنى يىمىرىلى
ــۆچكهن   ــكه ك ــۈپ غهرب ــۆچكهنلىكى   . بۆلۈن ــكه ك ــڭ غهرب ئۇالرنى

ئۇيغــۇرالر ھهققىــدە « جىلــد -217» يېڭــى تاڭنــامه«هققىــدە ھ
 قهبىـله قـارلۇقالر     15 باشـچىلىقىدىكى    پانتېگىن«دە  » قىسسه

  .دېيىلگهن» يۇرتىغا كهتتى
ــۇ يهردە تىلغــا ئېلىنغــان   ــانتېگىننىب ــلهر قوچــۇ ئۇيغــۇر  پ  بهزى

ــانىيالر     ــلهر، قاراخ ــسا، بهزى ــسى دەپ قارى ــڭ قۇرغۇچى خانلىقىنى
 ئۇيغــــۇر گهنجــــۇۇچىــــسى، يهنه بهزىــــلهر سۇاللىــــسىنىڭ قۇرغ

ــساباليدۇ   ــسى دەپ ھېـــ ــڭ قۇرغۇچىـــ ــڭ . خانلىقىنىـــ مېنىـــ
ــشىمچه،  ــانتېگىنقارىــ ــكه  15 پــ ــالپ، غهربــ ــى باشــ  قهبىلىنــ

كۆچكهندىن كېيىن يېڭى بىر ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ ئاساسـىنى        
 جهمهتـــى ئىككـــى پـــانتېگىنقۇرغــان، ئهممـــا ئـــۇزۇن ئـــۆتمهي  

 ئۇيغــــۇر قوچــــوهت جهمهتــــكه ئايرىلىــــپ، بىــــر تارمــــاق جهم
خـــانلىقىنى، بىـــر تارمـــاق جهمهت قاراخـــانىيالر سۇاللىـــسىنى 

ــهكىللهندۈرگهن ــاپونىيه  . شـ ــۇ يـ ــالىملىرى، بولۇپمـ چهت ئهل ئـ
ئالىملىرىنىــڭ بــۇ ئىككــى خــانلىقنى بىرلهشــتۈرۈپ، غهربىــي  
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ــسىنى    ئۇيغــۇر خــانلىقلىرى دەپ ئاتىــشى مۇشــۇنداق بىــر ھادى
  .ئالدىنقى شهرت قىلغان بولسا كېرەك

ــالالردا   ب ــارىخىي ماتېرىي ــار ت ــر قات ــوى ــلهن  قوچ ــۇرلىرى بى  ئۇيغ
قاراخانىيالرنىـڭ تېررىتـورىيىلىرى ئېنىـق پهرقلهنـدۈرۈلمهي،     
ــتىم       ــر قې ــۇقتىنى يهنه بى ــۇ ن ــشىمۇ ب ــان قىلىنى ــارىالش باي ئ

ــسه،    . روشهنلهشــتۈرىدۇ ــوغرا كهل ــشقا ت ــسىدا توختىلى ــۇ توغرى ب
  .تۆۋەندىكىلهرنى بايان قىلىپ ئۆتىمىز

يغــۇر خانلىقىنىــڭ يىــپهك يولىــدا تۇتقــان ئــورنى بهك   ئۇقوچــو
 كۈســـهنئۇالرنىـــڭ جهنـــۇبتىكى چېگرىـــسى . مـــۇھىم بولغـــان

غهربىـي چېگرىـسى تولىمـۇ كهڭ       . غىچه يېتىپ بارغـان   ) كوچا(
ــاۋارائۇننهھر ۋە يهتتهســـۇئـــۇ كـــۈچهيگهن چـــاغالردا . بولغـــان  مـ

ئاجىزالشـقان چاغلىرىـدا بـۇ    . ئهتراپلىرىنى ئـۆز ئىچىـگه ئالغـان     
 ئـۆز ئالـدىغا سـۇيۇرغاللىق       لىرىىقهبىلرايوندىكى توققۇز ئوغۇز    

ــۈزگهن ــك    . يۈرگ ــته قىممهتلى ــۇ ھهق ــالالردا ب ــارىخىي ماتېرىي ت
 يىللىـرى   -80 ئهسـىرنىڭ    Ⅹمهسـىلهن،   . خاتىرىلهر ساقالنغان 
، )چىنجىكهنــت(دە تۇرپــان » ھۇدۇدۇلئــالهم«پارســچه يېزىلغــان 

تـۈركىي  «،  »ايتهختىتوققۇز ئوغۇزالر پـ   ) پهنجىكهنت (بهشبالىق
ئهڭ چـوڭى،  ) توققـۇز ئوغـۇز   (تىللىق قوۋمالر ئىچىدە بۇ ئۇلـۇس       

توققــۇز ئوغــۇزالر قهدىمــدىن باشــالپ ئــادەم ســانى ئهڭ كــۆپ بىــر 
ــشاھلىرى      ــستان پادى ــۈن تۈركى ــانالردا پۈت ــى زام ــوۋم، قهدىمك ق

ئۇالر ئۇرۇشقا ناھايىتى مـاھىر بىـر       . توققۇز ئوغۇزالردىن چىققان  
ــد  ــوۋم، زور مىقـ ــان قـ ــلهن قورالالنغـ ــورالالر بىـ ]. 84[»اردىكى قـ
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توققۇز ئوغۇزالرنىڭ تېررىتورىيىـسى شـهرقته چىـن ئىلىـدىن          «
باشــلىنىپ، جهنــۇبىي تىبهتنىــڭ بىــر قىــسمى ۋە قــارلۇقالر      
بىلهن، غهربىي قىسمى قىرغىزالرنىڭ بىـر قىـسمى، شـىمالىي          

يهنه ]. 85[«تهرىپىمـــــۇ قىرغىـــــزالر بىـــــلهن چېگرىلىنىـــــدۇ
 — 947(» ئــالتۇن يــايالق«، »ززەھهبئه ۇرۇجمــ «مهســئۇدىنىڭ

) 1052 — 1048(» زەينۇلئهخبــار «گهردىزىنىــڭ، ) يىلــى-94
ناملىق كىتابلىرىدا پهرغـانه ۋە تاشـكهنت ئهللىرىنىـڭ توققـۇز        

 مۇنـــداق مهســـئۇدى. ئوغۇزالرغـــا تهۋەلىكـــى تىلغـــا ئېلىنغـــان
 بىلهن چىن ئىلى ئارىلىقىغـا      خۇراسانتوققۇز ئوغۇزالر   «: يازغان

ــقان ــۈكته ... جايالشـ ــۈنكى كۈنلـ ــيه (بۈگـ  -944 — 934مىالدىـ
پۈتـۈن تـۈركىي تىللىـق      ) نهقىلچىـدىن -تۇتۇلغانيىلالر كۆزدە   

قــوۋمالر ئىچىــدە ئهڭ جاســارەتلىك، ئهڭ كۈچلــۈك، ھهر قانــداق 
خانلىققا قارىغاندا ناھايىتى ياخـشى باشـقۇرۇلغان بىـر خـانلىق          

بىـــلهن ئـــۇ خـــانلىق چىـــن ئىلـــى «، »بولـــۇپ ھېـــسابلىنىدۇ
ئــۇ ئۇيغــۇر .  ئارىــسىدىكى دەشــتى بايــاۋان ئوتتۇرىــسىداخۇراســان
ــان  ــام بىــ ) Uyghurkhan(خاق ــگهن ن ــهۇردې ــۈركىي . لهن مهش ت

- ھېچكىممۇ بۇ خاقان بىـلهن ئـۇرۇش       دەچىىئر  هۋملهتىللىق ق 
 ھهۋقهل ىنــئىب]. 86[»تــاالش قىلىــشقا جــۈرئهت قىاللمايــدۇ   

)Ibn Hauqal  (ــشلىگهن ــسى « ئىـ ــا خهرىتىـ ــىر د» دۇنيـ ە سـ
ــن    ــان كهڭ زېمىـ ــوغىچه بولغـ ــي جۇڭگـ ــىدىن مهركىزىـ دەرياسـ

بـۇ يهردە   ]. 87[ئىبارىسى چۈشـۈرۈلگهن  » توققۇز ئوغۇز «ئۈستىگه  
نامىنىـڭ يهنه بىـر     » ئۇيغـۇر » «توققـۇز ئوغـۇز   «تىلغا ئېلىنغان   
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 ئۇيغــۇرلىرى، جۈملىــدىن توققــۇز قوچــو. ۋارىيانتىــدىن ئىبــارەت
ي ئوتتـۇرا ئاسـىيانى      غهربىـ  سىنىڭىـ چېگرئوغۇزالرنىڭ غهربىي   

ــزۇچه ۋە     ــات خهن ــۇق مهلۇم ــدىغانلىقى توغرۇل ــگه ئالى ــۆز ئىچى ئ
ــلهن   ــارىلهر بىــ ــۇ ئۇقۇشــــلۇق ئىبــ ــۇرچه ھۆججهتلهردىمــ ئۇيغــ

 — 960(مهسىلهن، شـىمالىي سـۇڭ سۇاللىـسى        . خاتىرىلهنگهن
 قوچوغـا « يىلـى يازغـان      -980 يهندىنىڭ ئهلچىسى ۋاڭ    ) 1127

 ئۇيغـــۇر قوچـــوا نـــاملىق كىتابىـــد » ئهلچىلىكـــكه بېـــرىش 
زېمىنـى جهنۇبتـا خـوتهنگىچه، غهربىـي جهنـۇبىي          «خانلىقىنىڭ  

 قارلىقتـــاغ، پىـــشاۋۇرپارســـقا، غهربىـــي ھىندىـــستان،   -ئهرەب
ــدىقۇش( ــارت، )ھىن ــول   كۆكئ ــان ي ــقان، مىڭلىغ ــا تۇتاش  تېغىغ

قهدىمكى بىـر ئۇيغـۇرچه ھۆججهتتىمـۇ       . دەپ يازغان » ئۇزۇنلۇقتا
ــي ج   ــكهنتنىڭ غهربىـــ ــرا تاشـــ ــي چېگـــ ــدىكى غهربىـــ هنۇبىـــ

  .، دېيىلگهن]88[ بارىدۇچىرچىككىچه
ــىمۇ   ــسىنىڭ قۇرۇلۇشــ ــانىيالر سۇاللىــ ــوقاراخــ ــۇر قوچــ  ئۇيغــ

ــشاش   ــىغا ئوخـــ ــڭ قۇرۇلۇشـــ ــۇنخانلىقىنىـــ ــۇر ئورقـــ  ئۇيغـــ
خانلىقىنىــــڭ مــــۇنقهرز بولــــۇپ غهربــــكه كــــۆچكهن ئۇيغــــۇر  
قهبىلىلىرى بىلهن مۇناسىۋەتلىك بولـۇپ، قاراخـانىيالر بىـلهن         

نىڭ خانلىق جهمهتـى بىـر      ) نهقىلچى-قوچوياكى   (بهشبالىق«
ــدى  ــلهت ئى ــشاشال  ]. 89[»مىل ــۇالر ئوخ ــاكى  «ئ ــۇز ي ــۇز ئوغ توقق

ئــــۇالر «، ]90[»توققــــۇز ئۇيغۇرالرنىــــڭ ھــــاكىمىيىتى ئىــــدى
 ئهسىرنىڭ بېشىدا دىنىـي زىـددىيهت كۈچهيگهنـدە         Ⅺئارىسىدا  

بىــر  پۈتــۈن غهربىــي ئۇيغــۇر خــانلىقى ئىككىــگه ئايرىلىــپ       
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-خېلى بىر مهزگىل بىـر پۈتـۈن ئۇيغـۇر        دېمهك،  ]. 91[»كهتكهن
توققـــۇز ئوغـــۇز خـــانلىقى كۈچلـــۈك ئورۇنـــدا تۇرغـــان چېغىـــدا  
ــدە   شـــىنجاڭنىڭ كـــۆپ جـــايلىرى بـــۇ خانلىقنىـــڭ تهركىبىـ

، پهرغــانه قاتــارلىق يهتتهســۇبولغانــدىن باشــقا، ئالتــاي ۋادىــسى،  
جايالرمۇ ئوخشاشال بۇ خانلىق تېررىتورىيىسى ئىچىدە بولغـان،        

بۆلۈنــۈپ كهتكهنــدىن كېــيىن كۈچىنىــڭ    ئىككــى خــانلىق  
دەرىجىسىگه قـاراپ، شـىنجاڭغا قوشـنا غهربىـي ئوتتـۇرا ئاسـىيا             

 ئۇيغۇر خـانلىقى باشـقۇرغان، بهزىـدە قاراخـانىيالر       قوچورايونىنى  
 ئهســىرلهردىن كېــيىن بــۇ Ⅺبولۇپمــۇ . سۇاللىــسى باشــقۇرغان

  .رايوندا قاراخانىيالرنىڭ تهسىرى ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلىگهن
  
  قاراخانىيالرنىڭ خان جهمهتى) 2

ئــۇ . بــۇ يهردە تهكىتلهشــكه تېگىــشلىك مۇنــداق بىــر نۇقتــا بــار
بولــسىمۇ، قاراخــانىيالر خــان جهمهتــى ئۇيغــۇر ئىــكهن، ئۇنــداقتا  
ئۇيغۇرالرنىڭ قايسى قهبىلىسى خان چىقىدىغان قهبىـله ئىـدى،    

ــىله  ــگهن مهس ــتىم     . دې ــر قې ــۇ بى ــۇ يهردىم ــا ب ــۇ نۇقت ــۈنكى، ب چ
، ئوتتۇرىغا قويۇلمـاقچى بولغـان قاراشـنىڭ        ىسهئېنىقلىۋېتىلم
شـــۇ نهرســـه ئايـــدىڭكى، .  قالىـــدۇروشهنلهشـــمهيقـــاراتمىلىقى 

نامى ھهم قهبىلىلهر ئىتتىپاقىنىڭ ئىچىـدىكى بىـر        » ئۇيغۇر«
شـۇنىڭ بىـله    . دېگهن نامدا ئاتالغـان   » ئۇيغۇر«يېتهكچى قهبىله   

 بىــرگه غهربىــي ئۇيغــۇر خــانلىقى تېررىتورىيىــسىدىكى ئۇيغــۇر 
توققــۇز «دېــگهن ئورتــاق نامــدىن باشــقا » ئۇيغــۇر«قهبىلىلىــرى 
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ــۇز ــان  » ئوغ ــدىمۇ ئاتالغ ــاق نام ــگهن ئورت ــۇز  ]. 92[دې ــۇز ئوغ توقق
ــدىكى   ــڭ ئىچىـ ــلهر ئىتتىپاقىنىـ ــۇر«قهبىلىـ ــگهن »  ئۇيغـ دېـ

دېـگهن  » توققۇز ئوغـۇز  «ھۆكۈمران بىر قهبىله ئۆز نۆۋىتىدە يهنه       
ىـسالم ئېتىقـادى    ئ كاشغهرى مهھمۇد]. 93[نامنىمۇ ئىشلهتكهن 

تهسىرىدىن شىمالدىكى ئۇيغۇرالر بىـلهن جهنـۇبتىكى ئۇيغـۇرالر         
ئارىسىدا بۆلۈنۈش يۈز بهرگهنلىكى سهۋەبلىك ئارىـدا كـۆرۈلگهن         
ــۇز    ــۇز ئوغـ ــدىكى توققـ ــانىيالر زېمىنىـ ــهن قاراخـ ــا ئاساسـ نىزاغـ

ــۇر( ــى » ئۇيغـ ــۈرك«الرنـ ــى   »تـ ــان جهمهتـ ــڭ خـ ــۇ خانلىقنىـ ، بـ
ــسىنىمۇ  ــۈرك«قهبىلى ــ» ت ــانىمىز  . اندەپ ئاتىغ ــته زام ــۇ ھهق ب

  .تارىخشۇناسلىرىنىڭ قارىشىدا ئىختىالپ يوق
قاراخـــانىيالر ئۇيغـــۇرالر تهرىپىـــدىن قۇرۇلغـــان بىـــر خـــانلىق  
بولسىمۇ، نـېمه ئۈچۈنـدۇر، بىـر قىـسىم ئـالىمالر ئوخـشىمىغان          

» ياغمـا «بهزىـلهر  . پىكىرلهرنىمۇ ئوتتۇرىغـا قويـۇپ كېلىـشكهن      
ــسى ئىــ   ــان جهمهت قهبىلى ــسى خ ــسىمۇ،  قهبىلى ــگهن بول دى، دې

ئهممــــا بۇنىــــڭ پاكىــــت ئاساســــى تولىمــــۇ ئــــاجىز بولــــۇپ،  
قازاقىـستان ئـالىمى   . ئومۇميۈزلۈك قولالشتىن خـېلىال يىـراق   

 -1935 (رېفـى ، جۇڭگـو ئالىملىرىـدىن ۋاڭ       ]94[مهمهتاخونوۋ. ئۇ
ــى ــڭ، ]95)[يىل ــىڭ فې ــى، ]96)[1981-1958 (جياش ــۇڭ ل  فۇت

ــى-1963( ــلهي، ۋاڭ ]99)[ يىل ــى-1977 (جى ــاڭ ]100)[ يىل ، ت
ــۈكهي، ۋاڭ كهيجىـــئهن ــۇ، ]101)[ يىلـــى-1984 (شـ  زىـــشاۋ ليـ

 يـاڭ ،  ]103)[ يىلـى  -1986 (لياڭتاۋ يۋې،  ]102) [ يىلى -1985(
 -1995 (زىخـوۋ  گـاۋ ،  گهن لىـن ،  ]104)[ يىلى -1991 (شىڭمىن
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 چـيهن ،  ]106)[ يىلـى  -1996 (ئىىمـۇت ، ئىبـراھىم    ]105)[يىلى
ــۈەن ــى-1997 (بوچ ــارل] 107)[ يىل ــسى  قات ــۇر قهبىلى ىقالر ئۇيغ

خــان جهمهتــى قهبىلىــسى ئىكهنلىكىنــى بىــردەك كۆرســىتىپ 
بهزى غهرب ئـــالىملىرىمۇ ئـــاللىبۇرۇن بـــۇ نـــۇقتىنى  . ئـــۆتكهن

  .تهكىتلىگهن
 ليـــۇالڭ ســـاڭتيهن-روكـــۇرو كۇۋاتـــايـــاپونىيه ئالىملىرىـــدىن 

桑田刘郎) ([108] ،ئهنبۇجيهنفــۇ-تــاكېئو ئــابى) 安部健夫 (

 森安孝夫)([110]ئهنـشياۋفۇ  سـېن -تاكـاۋ  ياسۇ، مورى [109]
 پامېرنىـڭ  ئۇيغۇرلىرىنىڭ غهربـكه كۆچـۈپ،       غوبىقاتارلىقالرمۇ  

غهربىــدە تهســىرلىك پائــالىيهتلهرنى قىلغــانلىقى توغرۇلــۇق     
ــۆز      ــگه ك ــۈچىگه ئى ــش ك ــل قىلى ــپ، قايى ــق ئىزدىنى ئهتراپلى

  .قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغان
 جهمهت نخــا ئۇيغـۇر بـۇ ئالىمالرنىــڭ قاراخـانىيالر سۇاللىــسىدە   

ــۇالر      ــى، ئ ــارمۇ؟ ئېنىقك ــاكىتى ب ــرەر پ ــشته بى ــسى دېيى قهبىلى
بــــۇ توغرۇلــــۇق ئېلىمىزنىــــڭ . پاكىتــــسىز گهپ قىلمايــــدۇ

بۇنىڭـدىن  . قهدىمكى خهنزۇچه تارىخنامىلىرىدە ماتېرىيالالر بار    
نىـــــڭ ) Minoriskiy (مىنورىـــــسكىباشـــــقا شهرقـــــشۇناس  

 چىــــن، تــــۈركىيه ۋە ھىندىــــستان ھهققىــــدە مهرۋەزىنىــــڭ«
 -1942( بېتـى    -21 — 12ناملىق كىتابىنىڭ   » يتقانلىرىئې

دە مۇنداق بىر جۈمله گهپ بـار بولـۇپ، بـۇ           ) يىلى لوندون نهشرى  
  :بىزنىڭ دىققىتىمىزنى قوزغايدۇ
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سۇاللىــسىنىڭ ) قىتــان (ليــاۋقاراخــانىيالر سۇاللىــسى بىــلهن 
) Marvazi (مهرۋەزىيېقىن مۇناسىۋىتى بار ئىدى، ئهرەبلهردىـن       

 زوڭ  شـېڭ  سۇاللىسىنىڭ   لياۋسىدە يېزىلىشىچه،   نىڭ خاتىرى 
بىـر ئهلچىـلهر    )  يىلى -1024مىالدىيه  ( يىلى   -4 تهيپىڭخانى  

ــستاندىكى  ــۆمىكىنى ئافغانىـــ ــلهرئـــ ــسىگه غهزنهۋىـــ  سۇاللىـــ
 يىللىـرى تهختـته     -998 — 930 (مهھمـۇد ئهۋەتكهندە، سۇلتان   

قـا بىـر پـارچه مهكتـۇپ ئېلىـپ بارغـان بولـۇپ، شـۇ                ) ئولتۇرغان
 دېيىلىشىچه، قىتـانالر مهلىكىـسى ئۇيغـۇر قاراخـانىيالر          خهتته

 چـاغرىتېگىنگه نىـڭ ئـوغلى   ) Kadirhan (قادىرخـان سۇاللىسى  
 غهزنهۋىـلهرگه  بـۇيرۇق چۈشـۈرۈپ،      قادىرخان. ياتلىق قىلىنغان 

بارىــدىغان يــولنى ياســاتقۇزغان، ئىككــى ئهل ئوتتۇرىــسىدىكى     
  ].111[»ئهلچىلهرنىڭ بېرىپ كېلىشى ئاسانالشقان

 كىتابىـدا   مهرۋەزىدېگهن سـۆزنى    » ئۇيغۇر قاراخانىيالر «ېمهك،  د
ــىڭ        ــانى ش ــانالر خ ــى قىت ــۇ گهپن ــڭ ب ــانلىقى، ئۇنى ــا ئالغ تىلغ

 بايانلىرىغـــا ئاساســـهن يازغـــانلىقىنى بىلىـــش تهس زۇڭنىـــڭ
  .ئهمهس

 بولـۇپ،   قادىرخـان يۈسـۈپ   » قادىرخـان «خهتته تىلغا ئېلىنغـان     
ختىـدە ئولتۇرغـان ۋە     ھهقىقهتهن ئاشۇ يىلالردا چوڭ خـانلىق ته      

ــغهردىكى ــان كاشـ ــدا تۇرغـ ــڭ.  ئوردىـ ــاۋ «تۇتۇنىـ ــسى ليـ  سۇاللىـ

ــارىخى ــد، )  辽史) 16»ت ــسىدە » -7شــىڭ زوڭ «جىل خاتىرى
مىالدىـيه  (قاراخانىيالرنىڭ قىتـانالردىن مهلىـكه سـورىغانلىقى       

 يىلىغــــا كهلگهنــــدە بىــــر -1021، مىالدىــــيه ) يىلــــى-1015
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بـۇ  . ىدا خـاتىرە بـار    مهلىكىنىڭ ياتلىق قىلىنغانلىقى توغرىس   
ــڭ ــدۇ  مهرۋەزىنىــ ــاس كېلىــ ــرىگه مــ ــانالر.  دېگهنلىــ  قاراقىتــ
دېيىشى مۇنـداقال دەپ قويغـان      » ئۇيغۇر قاراخان «پادىشاھىنىڭ  
ــدۇ   . گهپ ئهمهس ــدان بىلىـ ــارىخىنى ئوبـ ــڭ تـ ــۇ ئۇيغۇرالرنىـ . ئـ
 ۋادىسىنى مهركىزىـي رايـون قىلىـپ خـانلىق          ئورقۇنئۇيغۇرالر  

ا يــــېقىن ئۇيغۇرالرنىــــڭ  يىلغــــ100تىكلىگهنــــدە قىتــــانالر 
 يىللىـــرى بـــۇ ئۇيغـــۇر خـــانلىقى -840. باشقۇرۇشـــىدا بولغـــان

ــدىنگيىمىرىل ــانالر زېمىنىــدا ئهمهل تۇتقــان    هەن  كېــيىن قىت
ــانالر     ــۇپ شــهكىللىنىپ، قىت ــانچه جهمهت بول ــر ق ئۇيغــۇرالر بى

 جهمهتـى  شـۇلۇ ئۇيغۇرالرنىـڭ  . هنگكهلـ بىلهن بىرلىكته ياشـاپ     
باجا بولىدىغان جهمهتـكه    -لهن قۇدا قىتانالرنىڭ خان جهمهتى بى   

 200شــۇنىڭدىن كېيىنكــى قىتــانالر دۆلهت قۇرغــان . ئايالنغــان
 نهپهر 22 نهپهر داڭلىـــق ئۇيغـــۇر خـــانىش، 9يىللىـــق تارىختـــا 

قىتانالر ئوتتۇرا ئاسـىياغا    . يۇقىرى دەرىجىلىك ئهمهلدار ئۆتكهن   
 ئۇيغــۇرلىرى ۋە قوچـو كهلگهنـدىن كېــيىن دەسـلهپكى چــاغالردا   

  .خانىيالر بىلهن يېقىن مۇناسىۋەتنى ساقلىغانقارا
بىرىنچى، قىتان خانلىرىنىڭ ئانـا جهمهتـى ئۇيغـۇر بولغـانلىقى           
ئۈچۈن، ھېسـسىيات جهھهتتىنمـۇ يېقىنلىـق ھـېس قىلىـپ،           

ئۇيغـۇر  « تارىخقـا ھـۆرمهت قىلغـان ئاساسـتا          قادىرخاننىيۈسۈپ  
  .دەپ ئاتىغان بولسا كېرەك» قاراخان

ــى،  ــئۇدىئىككىنچـ ــا «مهسـ ــايالقئـ —Murudjadh(» لتۇن يـ
dhab (  ــانى نـــــاملىق كىتابىـــــدا توققـــــۇز ئوغۇزالرنىـــــڭ خـــ
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)Uyghurkhan  (ــيىلگهن ــدۇ دېــ ــو. دەپ ئاتىلىــ ــۇر قوچــ  ئۇيغــ
ــىي   ــسىنىڭ ئاساســ ــانىيالر سۇاللىــ ــلهن قاراخــ ــانلىقى بىــ خــ
ــڭ      ــۈن ئۇالرنىـ ــانلىقى ئۈچـ ــۇزالر بولغـ ــۇز ئوغـ ــسى توققـ ئاھالىـ

خىي ئهمهلىـيهتكه   دەپ ئاتىلىشى تـارى   » ئۇيغۇرخان«خاقانىنىڭ  
  .ئۇيغۇن

 ئهسـىرلهردە ئۇيغـۇرالر ئارىـسىدا    Ⅺ — Ⅹئۈچىنچى، مىالدىـيه  
 غـوبى بۇ  . ئېتىقادچىلىقى باكال كۈچىيىپ كهتكهن   » ئارىسالن«

ئۇيغۇرلىرىنىــــڭ شــــىنجاڭغا ۋە ئۇنىڭغــــا قوشــــنا رايونالرغــــا 
ــۆزگىچه    ــىدە ئـ ــدېئولوگىيه ساھهسـ ــيىن ئىـ ــدىن كېـ كۆچكهنـ

تۇرىغا چىققانلىقىنىـڭ ئـاالمىتى     مهدەنىيهت ھادىسى بولۇپ ئوت   
ــا   . ئىــــدى ــان ناملىرىغــ ــلهت، خاقــ ــسه مىلــ ــل ھادىــ ــۇ خىــ بــ

ــالنخان« ــۆز   » ئارسـ ــلهردە ئـ ــارلىق تهرەپـ ــۇش قاتـ ــۆزىنى قوشـ سـ
ئىپادىسىنى تاپقان ھهم ئهينى شارائىتتا ئۇيغۇرالرنىـڭ غهربىـي      
يۇرتتــا قۇرغــان ھهرقايــسى خــانلىقلىرى ئارىــسىدىكى ئېتنىــك 

ۈرىدىغان ئېنىــق بهلگىلهرنىــڭ  ئوخــشاشلىقىنى روشهنلهشــت 
ۋە »  قاراخـــانئارىـــسالن«قاراخـــانىيالر . بىـــرى بولـــۇپ قالغـــان

ــسالن« ــكئارى ــان »  ئېلى ــو]. 112[دەپمــۇ ئاتىغ  —شــىجۇ (قوچ

西州  ئارســـــالنخان «ئۇيغـــــۇرلىرى  ) بالســـــت غهربىـــــي ئو «
狮子王阿厮兰汉) [113]  (ئۇيغـۇرلىرى  كۈسهن. دېيىلگهن 

ــۆز ئېل« ــالنخان ئـــــــ ــۆزلىرىنى ئارســـــــ ــدىكىلهر ئـــــــ » ىـــــــ

其国自称姓狮子王) ([114] دەپ ئاتىلىــــدۇ، دېيىــــشكهن .
ــۇدۇن ــانى ئــ ــان ۋىــــسارا خــ ــاكى تهڭرىخــ ــامخاۋا ۋىــــسارا يــ  ســ
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)即李圣天尉迟缚婆( ،912 — 966-  ــته ــرى تهخت  يىللى
 ئۇيغـۇرلىرى   گهنجـۇ . دەپ ئاتالغان » ئارسالنخان«مۇ  .) ئولتۇرغان

ــسىدا ھهم  ــسالن«ئارى ــۇالر   »  ئۇيغــۇرئارى ــۇپ، ئ ــامى بولغــان بول ن

)  (甘州回鹘阿萨兰部»هبىلىـسى  قارىسالنئ ئۇيغۇر گهنجۇ«
 ئۇيغــۇرلىرى غــوبىئومــۇمهن، ]. 115[دېــگهن نــامنى ئىــشلهتكهن

»  سۇاللىـسى تـارىخى    لياۋ«غهربىي يۇرتقا سۈرۈلگهندىن كېيىن     
辽史)( ،»سۇڭ سۇاللىسى تارىخى«宋史)  (  قاتارلىق خهنـزۇچه

، )(阿萨兰回鹘 ئۇيغـۇرلىرى    ئارىسالن«كالسسىك كىتابالردا   

دەپ، ئۇالرنىـــــــڭ ) (回鹘阿萨兰» ئارىـــــــسالنئۇيغـــــــۇر «
 ئۇيغۇر ئىلـى    گهنجۇ ئۇيغۇر ئىلى،    قوچومهسىلهن،  (خانلىقلىرى  
  ].116[دەپ ئاتالغان» ئارسالن ئۇيغۇر ئىلى«) قاتارلىقالر

ــر قـــانچه       ــڭ بىـ ــا شـــهكىللهنگهن ئۇيغۇرالرنىـ ــي يۇرتتـ غهربىـ
غـا بولغـان    » ئارىـسالن «خانلىقلىرىدىكى ئاساسىي ئاھالىنىـڭ     

ــۆز مىلل  ــاكى ئـ ــى يـ ــامىنى  چوقۇنۇشـ ــڭ نـ ــى ۋە خانلىرىنىـ ىتـ
ــسالن« ــۈپهتلهپ ئات » ئارىـ ــلهن سـ ــشى بىـ ــۇر  «ىـ ــي ئۇيغـ غهربىـ

دەۋرىـــدە تاســـادىپىي ئوتتۇرىغـــا )  (西回鹘国»خـــانلىقلىرى
 ئۇيغـۇر خـانلىقى     ئورقـۇن چىققان ھادىسه بولماستىن، بهلكى بۇ      

ھهتتــا ئۇنىــڭ تــارىخى مىالدىيىــدىن  . زامانىــسىدىن باشــالنغان
ــۇرۇنقى چا    ــىر ب ــانچه ئهس ــر ق ــشىدۇ بى ــا تۇتى ــىلهن، . غالرغ مهس

ــىماچيهننىڭ ــاتىرىلهر  «سـ ــارىخىي خـ ــڭ، )(史记» تـ  بهنگۇنىـ

ــدا تىلغــا ئېلىنغــان  )   (汉书»خهننــامه« ــگهن كىتابلىرى دې
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، )غــۇز 揭 — 呼 (خــۇجىئالتــاي تېغــى ئهتراپىــدا ياشــىغان  

) ئوغـۇز  揭 — 乌 (ئۇجى ئهتراپلىرىدا ياشىغان تهڭرىتېغىنىڭ
 تــــوتېمى بولــــۇپ، شــــىر ئۇالرنىــــڭ«الر شــــىرغا چوقۇنغــــان، 

، مىللىـي   ]117[» ئۇالرنىـڭ سـۈرىتى چۈشـۈرۈلهتتى      بىزەكلهرگه
ئېتىقادتا قايتـا ھايـاتىي كـۈچىنى بهرق ئۇرغـۇزۇش مىللهتـلهر            

ــرى     ــڭ بى ــۈپ تۇرىــدىغان ئادەتلهرنى ــدا كۆرۈل ئۇيغــۇرالر . تارىخى
ــانلىقى     ــهكىللهنگهن بولغ ــن ش ــك قهبىلىلهردى ــانچه يىرى بىرق

ــۇ قهبىلىلهرنىــڭ . وقۇنغــانئۈچــۈن، ئوخــشىمىغان توتېمغــا چ  ب
ــزىگه      ــاد مهركىــ ــي ئېتىقــ ــوبيېكتلىرى مىللىــ ــاد ئــ ئېتىقــ
يىغىلغاندىن كېيىن خېلى ئـۇزۇن مهزگىلگىـچه ئۆزلىرىنىـڭ        

ــاتىي كــۈچىنى جــارى قىلــدۇرغان  ــا ) شــىر(» ئارىــسالن«. ھاي غ
چوقۇنـــــۇش ئۇيغـــــۇر مىللىـــــتىگه قېتىلغـــــان غوللـــــۇق     

ــۇپ    ــوتېمى بولـ ــڭ تـ ــن بىرىنىـ  Ⅻ —  Ⅸقهبىلىلهردىـ
ســـىرلهرگه كهلگهنـــدە بـــۇ خىـــل ئېتىقـــاد قهبىـــله ئېتىقـــاد ئه

ــۆز   دەرىجىـــسىدىن ھالقىـــپ، مىللىـــي ئېتىقـــاد ھالىتىـــدە ئـ
  .رولىنى جارى قىلدۇرغان

 غــــوبى تــــۆتىنچى، خهنــــزۇچه كالســــسىك تارىخنــــامىلهردە    
ئۇيغۇرلىرىنىـــــڭ ئوتتـــــۇرا ئاســـــىياغا سۈرۈلۈشـــــى بىـــــلهن  

ىيــالالر قاراخانىيالرنىــڭ مۇناســىۋىتى توغرىــسىدا مــول ماتېر   
  .ساقالنغان

ــوبى ــان  غ ــۇرلىرى قۇرغ ــۇن ئۇيغ ــۇنقهرز  ئورق ــانلىقى م ــۇر خ  ئۇيغ
بولۇشتىن ئىلگىرى، ئۇنىڭ غهرب تهرەپته تىـزگىنلهپ تۇرغـان          
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ــانلىقىنى،   ــارىيه ئويمــ ــۈل جۇڭغــ  كىنگىــــتيهرلىــــرى پۈتكــ
 ئىســسىقكۆل غهربىــدىكى پامېرنىــڭ ۋە كۈســهن، )قاراشــهھهر(

بـۇ رايـونالردا    . چىـگه ئـاالتتى   نـى ئـۆز ئى    ) قاتارلىق جـايالر  (رايون  
ئۇالرنىـڭ  .  ياشـايتتى  چىگىلـلهر ئاساسهن قارلۇقالر، ياغمىالر ۋە     

ئۇيغـۇرالر بـۇ    . ھهممىسى ئۇيغۇرالرغا بېقىندى قهبىلىلهر ئىـدى     
ــازاربېقىنــدى قهبىلىــلهرگه  ــاكى  تچىەن ــى ئهۋەتهتتــى ي  بهگلهرن

ئۇالرنى ئۇيغۇر ئاقسۆڭهكلىرىگه سـۇيۇرغال قىلىـپ بېرەتتـى ۋە          
 ئاقــــسۆڭهكلهرنى  مىراســــخور ئاقــــساقالالردىن قىلىــــپ  بــــۇ

دېـــگهن » ھۇدۇدۇلئـــالهم«مۇشـــۇالرغا ئاساســـهن . تهيىنلهيتتـــى
ــشاھالرنىڭ ھهممىــسى  «كىتابتــا  ــۈن تۈركىــستاندىكى پادى پۈت

، دەپ ]118[»قهبىلىلىرىـــدىن ئىـــدى) ئۇيغـــۇر(توققـــۇز ئوغـــۇز 
ــاتىرىلهنگهن ــيه . خ ــى -840مىالدى ــانتېگىن يىل ــله 15 پ  قهبى

 — 856يهنـى  (ئـۇزۇن ئـۆتمهي     . غۇرنى باشالپ غهربكه كۆچتى   ئۇي

دەپ » خاقـان «ئـۆزىنى  )  (庞特勒پـانتېگىن )  يىللىـرى -857
  .ئاتاپ غهربىي ئۇيغۇر خانلىقلىرىنىڭ ئاساسىنى سالغان

 بىرقانچه غهربىي ئۇيغـۇر     پانتېگىنتارىخشۇناسلىق ساھهسىدە   
  :خانلىقىنى قۇرغۇچى دېگهن قاراش بار

  ].119[اخانىيالر سۇاللىسىنىڭ قۇرغۇچىسى  قارپانتېگىن) 1
  ].120[ ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ قۇرغۇچىسىقوچو پانتېگىن) 2
  . ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ قۇرغۇچىسىكۈسهن پانتېگىن) 3
  . ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ قۇرغۇچىسىگهنجۇ پانتېگىن) 4
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 يۇقىرىـدا تىلغـا     پـانتېگىننى ھهر تهرەپلىمه ئهھۋالغا قارىغانـدا      
ــۆت   ــان تـ ــاق   ئېلىنغـ ــڭ ئورتـ ــۇر خانلىقلىرىنىـ ــي ئۇيغـ غهربىـ

  .قۇرغۇچىسى بولسا كېرەك دەپ ھېسابالشقا بولىدۇ
ــار    ــۇمكىنچىلىكى ب ــاۋاب بېــرىش م ــداق ج ــا مۇن ــوبى. بۇنىڭغ  غ

ــدە،    ــكه كۆچكهنـ ــۇرلىرى غهربـ ــانتېگىنئۇيغـ ــچىلىقىدا پـ  باشـ
ــاۋۋال     ــپ ئ ــلهن مېڭى ــولى بى ــايالق ي ــۋى ي ــبالىققائهنئهنى  بهش

ــان  ــپ بارغـ ــۇالر يېتهر. يېتىـ ــلهش   ئـ ــوتالقالرنى ئىگىـ ــك ئـ لىـ
بىـــر بۆلـــۈك . مهقـــسىتىدە تهدرىجىـــي يوســـۇندا تارقاقالشـــقان

ــرىلهپ،    ــكه ئىلگىــ ــق غهربــ ــلهر داۋاملىــ ــڭقهبىلىــ  پامېرنىــ
غهربىدىكى قارلۇقالر ئولتۇراقالشـقان جايالرغـا كىـرگهن ھهمـدە       

 ياقىــــسىغا ۋە ئىلــــى دەرياســــى ئىســــسىقكۆلنىڭئاساســــهن 
ــقان  ــا ئورۇنالشـ ــ]. 121[جىلغىلىرىغـ ــنچه  بـ ــۇرالر كېيىـ ۇ ئۇيغـ

ــڭ ــلهن    پامېرنى ــلهر بى ــارلىق قهبىلى ــارلۇق قات ــدىكى ق  غهربى
غهربـكه كـۆچكهن    . بىرلىكته قاراخانىيالر سۇاللىسىنى قۇرغـان    

ــىنجاڭ     ــۈنكى شـ ــسمى بۈگـ ــۆپ قىـ ــۇتلهق كـ ــڭ مـ ئۇيغۇرالرنىـ
 شـــىمالىدىكى كىنگىتنىـــڭ ئىچىـــدە قېلىـــپ  ېگرىـــسىچ

ا تارقىلىـپ   ئهتراپىغـ بهشبالىقنىڭتهڭرىتاغ جىلغىسى بىلهن  
  .ئورۇنالشقان

Ⅸ ئــۆزىنى كىنگىتــته پــانتېگىن يىللىرىــدا -50 ئهســىرنىڭ 
 چۆلىنىــڭ جهنۇبىغــا غــوبىچــۈنكى، . يــابغۇ دەپ ئــېالن قىلغــان

.  خاقانلىققـــا كۆتـــۈرگهنتېگىننـــىكــۆچكهن ئۇيغـــۇرالر ئـــۆگه  
ــۆگه   ــۇزاق ئــۆتمهي، ئ  -856.  ئۆلــۈپ كېتىــدۇتــېگىنئارىــدىن ئ
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. ئۆزىنى خاقـان دەپ جاكاراليـدۇ      پانتېگىنيىللىرىدىن كېيىن   
ئۇيغۇرالرنىڭ مهركىزىي پۈتـۈنلهي دېگـۈدەك شـهرقىي تهڭرىتـاغ       

تــــاڭ سۇاللىــــسىمۇ ئۇيغۇرالرنىــــڭ    . رايونىغــــا يۆتكىلىــــدۇ 
ــۆتكهلگهنلىكىنى   ــكه يــ ھۆكۈمرانلىــــق مهركىزىنىــــڭ غهربــ

 پهزىلهتلىـك   پـانتېگىنگه ئېتىراپ قىلىپ، ئىككىنچى يىلىال     
ــۇچى ــگهن  )  (怀健قۇرغ ــان دې ــدۇ  خاق ــامىنى بېرى ــات ن . ئوتۇغ
ــدىن كېــيىن غهربــكه كــۆچكهن  پــانتېگىن  خاقــان دەپ ئاتالغان

بارچه ئۇيغـۇر قهبىلىلىـرى ئـۇنى ئـۆزلىرىگه سـهركهردە قىلىـپ             
ــدۇ ــلىقى  . قۇتلۇقالي ــۇالر ئاساس ــشىب ــدورى، خې ــڭ كارى  پامېرنى

ــان      ــدە تۇرۇۋاتق ــسى ئىچى ــىنجاڭ چېگرى ــۈنكى ش ــى ۋە بۈگ غهرب
كهڭـرى تېررىتـورىيىگه چېچىلغـان      نهتىجىـدە   . ئۇيغۇرالر ئىدى 

 باشچىلىقىدىكى غهربىي ئۇيغـۇر     پانتېگىنئۇيغۇر قهبىلىلىرى   
بـــــۇ ھاكىمىيهتنىـــــڭ . خـــــانلىقلىرىنى شـــــهكىللهندۈرگهن

  ].122[ ئىدىكىنگىتدەسلهپكى مهركىزى 
 ئۇيغــۇر خــانلىقى، قوچــو ئۇيغــۇر خــانلىقى، كۈســهنكېيىــنچه، 

لىقلىرىنىــڭ خــان  ئۇيغــۇر خانگهنجــۇقاراخــانىيالر خــانلىقى ۋە 
ــرى  ــانتېگىنجهمهتلى ــان   پ ــۇر خ ــان ئۇيغ ــك قىلغ  يېتهكچىلى

ــايىتى      ــا ناھـ ــانلىقى ئېهتىمالغـ ــۈپ چىققـ ــدىن بۆلۈنـ جهمهتىـ
» ئۇيغـۇرالر ھهققىـدە قىسـسه     . سۇڭ سۇاللىسى تارىخى  «. يېقىن

دەســـلهپته، ئۇيغـــۇرالر غهربـــكه «: دە مۇنـــداق بىـــر خـــاتىرە بـــار
 گهنجــۇداكهن، قهبىلىلىــرى چېچىلىــپ كهتــ-كــۆچكهن، ئــۇرۇق

 —، غهربىـي ئوبالسـت   西州 (شـىجۇ بولغـان،  )  (可汗王خاقان
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ــو ــان ) قوچـــ ــىنفۇجۇ، )(克韩王دا خاقـــ دا )  (新复州شـــ

، »可汗» (Kehan)بــۇ يهردىكــى » .بولغــان)  (黑汗王خاقــان

«克韩» (Kehan) ،«黑汗»     ــالغۇالرنى ــزۇچه ئات ــگهن خهن دې
» خاقــان«كۆپچىلىــك ئــالىمالر تهكــشۈرۈپ ئۇيغــۇر تىلىــدىكى  

ــگهن ســۆزنىڭ   ــشى دەپ  دې ــسىيه قىلىنىــپ يېزىلى ترانسكرىپ
ــتى ــىنفۇجۇ. قاراشــ ــۇدۇننى شــ ــدۇ ئــ ــىتىدۇ، دېيىلىــ .  كۆرســ

 خـانلىقىنى   ۋىـسارا  ئـۇدۇن  يىلى   -1006قاراخانىيالر سۇاللىسى   
» Yangi Kutcub«مــۇنقهرز قىلغانــدىن كېــيىن ئــۇ رايــون      

بــۇ نــام . لهنمــۇ ئاتالغــاندېــگهن نــام بى) يېڭــى قۇتلــۇق ئايمــاق(
ــزۇچه ــد»  «新复州خهنـــ ــانەپ تهرجىـــ ــۇ . مه قىلىنغـــ بـــ

ــسىمدىكى ــل»  «复ئىـــ ــزۇچه ئهســـ ــۇق«ىي خهنـــ » قۇتلـــ

ــسىدىكى ــان »  «福مهنىـ ــۇ يېزىلغـ ــزۇچه ]123[بىلهنمـ ، خهنـ
مهنىـــــسىدە » يېڭــــى قۇتلـــــۇق ئايمــــاق   «تارىخنــــامىلهرگه 

新复州» «ــان ــمهك، ]. 124[دەپ يېزىلغ ــسى  «دې ــۇڭ سۇاللى س
دا ئۇيغــــۇرالر غهربــــكه كۆچكهنــــدىن كېيىنكــــى    » تــــارىخى

ۋە ) قوچـو  (شـىجۇ ،  )ئۇدۇن (شىنفۇجۇ بايان قىلغاندا،    ئهھۋالالرنى
ــۇپ،   گهنجــۇ ــان قىلغــان بول  ئۇيغــۇرلىرى دەپ بىرلهشــتۈرۈپ باي

دىن ئىبارەت سـهۋەبنى شـهرت      » ئۇيغۇرالرنىڭ غهربكه كۆچۈشى  «
 ئۇدۇننىـــڭپـــاكىتالردىن كۆرۈۋېلىـــشقا بولىـــدۇكى، . قىلغـــان

 يىلالردىــن كېــيىن رەســمىي    -840ھۆكۈمرانلىــق ھوقــۇقى  
» ھۇدۇدۇلئـالهم «شـۇڭا،  . الرنىڭ قولىغا ئـۆتكهن )  (回鹘يغۇرئۇ

 80 

› تـۈركلهر بىـلهن تۈبـۈت بهگزادىلىـرى       «‹ خانلىرى   ئۇدۇننىڭدە  
 ئۇدۇنــدابــۇ يهردىكــى تۈبــۈتلهر ]. (125[دېــيىلگهن» دىــن بولىــدۇ

تـۈركلهر بولـسا    . نـى كۆرسـىتىدۇ   ) قېپقالغان قالـدۇق تۈبـۈتلهر    
 كېلىۋاتقـــان ۋە مهزكـــۇر رايونـــدا ئهســـلىدىن ئولتۇراقلىـــشىپ

ــگهن    ــۇ يهرگه كهلـ ــۈپ بـ ــكه كۆچـ ــوبىغهربـ ــدىن  غـ  ئۇيغۇرلىرىـ
  .ئىبارەت

 五代 ،907( ئهسىرلهردىكى يهنى بهش دەۋر Ⅻ—Ⅹبهشىنچى، 
 — 960(ۋە ســــۇڭ سۇاللىــــسى دەۋرى )  يىللىــــرى-979 —

 ئۇدۇننىــڭنىــڭ دەســلهپكى مهزگىلىــدىكى )  يىللىــرى-1279
نىـڭ بهزى   ) تيهنشـىڭ  لـى  (تهڭرىخـان  ۋىسارائالىي ھۆكۈمرانى   

ــان ۋاســـــسالىقىدائهھۋاللىرىـــــدىن قاراخانىيالرنىـــــڭ   بولغـــ
 يىلالردىــــن كېــــيىن رەســــمىي -840 مىالدىــــيه ئۇدۇننىــــڭ

ــقانلىقىنى    ــۇپ ئالماشـــ ــاكىمىيىتى بولـــ ــڭ ھـــ ئۇيغۇرالرنىـــ
 ھۆكۈمران جهمهتى ئىچىـدە     ئۇدۇننىڭشۇ يىلالردا   . ئىسپاتاليدۇ

، )(金汗، ئالتۇنخـان  ئارىـسالن )  (可汗خاقـان )  (天圣تهڭـرى 
 ســاغۇن،  ياغالقــار(، )، تهڭــرى خــانىش天公主 (قۇنچــۇيتهڭــرى 

. دېگهن ئاتالغۇالر ئاالھىـدە ئىـشلىتىلگهن  )  (福-Kutluقۇتلۇق
 ئۇيغۇرلىرىــدىن تــارىخىي ۋارىــسلىق   غــوبىبــۇ ئاتالغۇالرنىــڭ  

قىلىنغان ئاساستا قوللىنىلىـپ كېلىنگهنلىكىنـى ئـالىمالر        
 ئۇدۇننىــڭ. ققـان يېتهرلىـك ماتېرىيــالالر بىـلهن دەلىلــلهپ چى  

-نىـڭ ئهمهل  ) شـېڭتيهن  لى (ۋىساراسامخاۋائهڭ داڭلىق خانى    
ئـادىتى، ئـوردا قهسـىرلىرى،      -مهنسهپ، سهلتهنهت ناملىرى، ئۆرپ   
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كۆرۈنۈشلىرىدىن ئۇيغـۇر ئىكهنلىكـى     -رەسىملهردىكى قىياپهت 
  ].126[بىلىنىدۇ

دە »  تهزكىرىـسى  ئـۇدۇن . سـۇڭ سۇاللىـسى تـارىخى     « يازغـان    تۇتۇ

ئۇيغـــۇر 黑韩王）(بـــۇ خانلىقنىـــڭ خاقـــانى  « يىلـــى-1009

نـى ئولپـان تاپـشۇرۇپ    )  (回鹘罗斯温ساغۇن) بويال؟ (ياغالقار
ــكهن  ــشكه ئهۋەتــ ــار » كېلىــ ــاتىرە بــ ــگهن خــ ــۇلمان . دېــ مۇســ

ــڭ خــاتىرىلىرىگه ئاساســالنغاندا، قاراخــانىيالر     تارىخچىلىرىنى
ــدا Ⅹ قادىرخــانسۇاللىــسىدىن يۈســۈپ   ئهســىرنىڭ ئاخىرلىرى

ســۇڭ سۇاللىــسى تارىخنامىلىرىــدىكى .  بويــسۇندۇرغانئــۇدۇننى
»黑韩王 « نىــڭ قاراخــانىيالر تهرىپىــدىن بويــسۇندۇرۇلغاندىن

ــى  ــۇدۇنكېيىنكــ ــادە   ئــ ــزۇچه ئىپــ ــڭ خهنــ  ھاكىمىيىتىنىــ
، يهنه بهزى ئـالىمالر     »خاقـان «قىلىنىشى بولۇپ، بهزى ئـالىمالر      

ــان« ــشىدۇ  » قاراخـ ــشى دەپ قارىـ ــۆزىنىڭ يېزىلىـ ــۈپ . سـ يۈسـ
 ئهلچىلهرنـى ئهۋەتكهنـدىن كېـيىن،        ھۆكۈمرانلىقى بۇ  قادىرخان

ــوردا     ــسى ئ ــۇڭ سۇاللى ــدا س ــى چاغ ــۇئهررىخلىرىئهين ــۇالرنى م  ئ
 تارىخنــامىگهدەپ ئاالھىــدە ئىــسىم بىــلهن )  (回鹘»ئۇيغــۇر«

بــۇ ئهلچىــلهر ئــۆمىكى پهۋقۇلئــاددە ئــۆمهك بولــۇپ،      . پــۈتكهن
 بويـــسۇندۇرغاندىن كېـــيىن ســـۇڭ ئـــۇدۇننىقاراخانىيالرنىـــڭ 

ىۋەتنى مۇستهھكهملهشـته ئـاچقۇچلۇق     سۇاللىسى بىلهن مۇناس  
ئۇنۋانلىــق »  ســاغۇنياغالقــارئۇيغــۇر «ئۇنىڭغــا . رول ئوينىغــان
 يېتهكچىلىـك   ئېسىلزادىسىنىڭخان جهمهتى   -يۇقىرى تهبىقه 

  . ئۇيغۇنمهنتىقىگهقىلىشى 
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ئــالتىنچى، ئىجتىمــائىي ئېتىقــاد ۋە بهزى ئــادەتلهر جهھهتــته     
ــوبى ــدىن غ ــر « ئۇيغۇرلىرى ــۇز ۋەزى ــارق» توقق ــانلىقنى ئ ىلىق خ

ــى   ــنىڭ ئاساسـ ــانلىق باشقۇرۇشـ ــسىنى خـ ــقۇرۇش ئهنئهنىـ باشـ
ــان ــادەت  . قىلغ ــۇ ئ ــوب ــانىيالر،  قوچ ــۇرلىرى، قاراخ ــهن ئۇيغ  كۈس

  . ئۇيغۇرلىرىدا ئىزچىل داۋامالشتۇرۇلغانگهنجۇئۇيغۇرلىرى ۋە 
) شـــــــىر(» ئارىـــــــسالن«يۇقىرىـــــــدا ســـــــۆزلهپ ئـــــــۆتكهن 

، )يـاكى شـۇڭقار   توغرۇل  ( باشقا بۆرە، چاغرى     ئېتىقادچىلىقىدىن
ــۇ خىــل     ــاد قىلىــش، ب ــا ئېتىق ــارلىق ھايۋانالرغ ــۇغرا قات ــات، ب ئ
ــڭ     ــل ھايۋانالرنى ــۇ خى ــسى، ب ــر ئىپادى ــۇھىم بى ــڭ م ئېتىقادنى

مهنـسهپ، سـهلتهنهت نـامى قىلىـپ قـوللىنىش          -نامىنى ئهمهل 
ــۋەر    ــسىدىكى مۆتى ــۈمرانلىرى ئىدېئولوگىيى قاراخــانىيالر ھۆك

 غــــوبى  ئۇنىــــڭ  ئــــاالمهتلهر ســــۈپىتىدە نامايــــان بولۇشــــى   
ــلهن    ــسى بىــ ــاد ھادىسىــ ــالنغان ئېتىقــ ــدىن باشــ ئۇيغۇرلىرىــ

  .مۇناسىۋىتى يېقىن
ئېتىقـادچىلىقى ئۇيغـۇر قهبىلىلىـرى مهنىـۋى        ) بهخت(» قۇت«

 غــــوبى. دۇنياســــىنىڭ بــــۆلهكلىرىگه مهھــــكهم چىرماشــــقان
ئۇيغۇرلىرى نهزىرىدە قۇت ئېتىقـادچىلىقى يېتهكچـى مىللىـي         

. ولۇپ شهكىللىنىپ بولغـان   ئېتىقادنىڭ مۇھىم ئېلېمېنتى ب   
 ئۇيغۇر خانلىقىنىـڭ ئاستانىـسىگه يـېقىن بىـر تـاغنى            ئورقۇن

ــۇنى     ــۇپ ئــ ــاغ دەپ تونــ ــۇقهددەس تــ ــۇرالر مــ ــاغ«ئۇيغــ » قۇتتــ

胡的大哈)  (ــاپ، ئهل ــۇر  -دەپ ئات ــدىرىنى مهزك ــڭ تهق يۇرتنى
ــاغالپ تهرۇزســـىزلىقىغا-دەخلـــىتاغنىـــڭ كـــۆركهملىكى ۋە   بـ
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نــامى » قۇتلــۇق«ىرى بــۇ خانلىقنىــڭ بىرقــانچه خــانل. قارىغــان
ئۇلـۇغ قۇتلـۇق    « ئۇيغـۇر خـانلىقى بهزىـدە        قوچـو . بىلهن ئاتالغان 

ــى   ــۇر ئىل ــۇغ ئۇيغ ــان 大福大回鹘国）(ئۇل ــۇ ئاتالغ ــۇ . دەپم ب
نـامىنى  » قۇتلـۇق «خانلىقنىڭ خـانلىرى دائىـم ئـۆز ئىـسمىغا          

ــان  ــۇپ ئاتىغـ ــاق  «. قوشـ ــۇق ئايمـ ــى قۇتلـ ــانىيالر » يېڭـ قاراخـ
ىككه كهلتـۈرۈپ ئـۇ    بىـرل ئـۇدۇننى  يىلى  -1006سۇاللىسىنىڭ  

 جهمهتىنى ئىمتىيازدىن بىكـار قىلىـپ، ئۇيغـۇر     ۋىسارايهردىكى  
سهردارىنى خان قىلىپ تىكلىگهندىن كېيىنكـى ئۇيغـۇر خـانى          

بـۇالر  .  بهرگهن يېڭـى نامـدىن ئىبـارەت       ئۇدۇنغـا بىلهن ئۇيغـۇرالر    
ئېتىقادچىلىقىنىـڭ غهربىـي ئۇيغـۇر خانلىقلىرىـدىكى        » قۇت«

ڭ نهزىرىــدە تۇتقــان ئورنىنىــڭ روشــهن ئۇيغــۇر قوۋمىــدىكىلهرنى
ئاالمهتلىرىــدىن بىــرى بولــسا، يهنه بىــر ئــاالمىتى ئۇلــۇغ شــائىر 

داستانىدا ئۇيغۇرالرنىـڭ   » قۇتادغۇبىلىك«يۈسۈپ خاس ھاجىپ    
ــهنچه « ــۇت چۈشـــــ ــدە  » قـــــ ــسهك دەرىجىـــــ ــىنى يۈكـــــ ســـــ

، ئىــسمى جىــسمىغا ئىلمىيالشــتۇرۇپسىــستېمىالشتۇرۇپ ۋە 
ــ   ــۈن ئىـــ ــر پۈتـــ ــڭ بىـــ ــق مىللهتنىـــ دېئولوگىيىلىك اليىـــ

  .چۈشهنچىسىگه كۆتۈرگهن
دىـــن ئىبـــارەت ) يـــاكى قاراخـــانىيالر(» قاراخـــان«يهتتىنچـــى، 

ــى      ــارىخ مهنبهس ــشىدىكى ت ــپ چىقى ــڭ كېلى ــانلىق نامىنى خ
جهھهتـــته، قاراخانىيالرنىـــڭ دەســـلهپكى مهزگىلـــدىكى ئۇلـــۇغ 

. نــــامىنى قولالنغــــان» قاراخــــان«خانلىرىنىــــڭ ھهممىــــسى 
 بۇغراقاراخــان تابغــاچ قاراخــان، نئارىــسالمهســىلهن، قاراخــان،  
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مهزكــۇر خانلىقنىــڭ نــامى مهنبهلىرىــدە    . دېگهنــگه ئوخــشاش 
ئــــالىمالر، جۈملىــــدىن ئهڭ دەســــلهپته . ھهرخىــــل ئاتالغــــان
) J. Deguignes (دىگــۈيگىنىس  يۇســېف فرانــسىيه ئــالىمى  

»  ۋە تاتارالرنىـڭ ئومـۇمىي تـارىخى       موڭگـۇلالر ،  ركلهرۈتـ ھونالر،  «
ــىرىدە خىل  ــگهن ئهس ــسىلىي   دې ــسىدا تهپ ــامالر توغرى ــل ن مۇخى

قاراخـــانىيالر «تهھلىــل يۈرگـــۈزۈپ، بــۇ خانلىقنىـــڭ نــامىنى    
» قاراخــانىيالر«مانـا مۇشـۇ   . دەپ ئوتتۇرىغـا قويغـان  » سۇاللىـسى 

نامىنىڭ كېلىپ چىقىشىنى تارىخشۇناسالردىن ئهنـۋەر بـايتۇر،        
ــسا ــڭ  خهيرىن ــىدىقالر ئۇنى ــۈك« س ــاتۇر«، »كۈچل ــۇغ«، »ب ، »ئۇل

ېــگهن مهنىلىــرى بولــۇش بىــلهن بىــرلىكته، بــۇ نــام  د» ئــالىي«
 ئۇيغـــۇر خانلىقىنىـــڭ ناھـــايىتى شـــۆھرەت قازانغـــان ئورقـــۇن

دەســلهپكى خاقــانى كــۆلبىلگه خاقانــدىن كېــيىن بــۇ خانلىققــا 
ــدادى     ــدۈرگهن ئهج ــۇنى گۈللهن ــپ، ئ ــاس ئورنىتى ــۇرئاس  مويۇنچ

ــانچۇر( ــان) بايـ ــيه  (قاراخاقـ ــالر-774 — 759مىالدىـ ــى )  يىلـ نـ
 ئورقــۇنھهم ئۆزىنىــڭ يېڭــى قۇرغــان بــۇ خــانلىقىنى ئهســلهش 

ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ داۋامـى دەپ قارايـدىغانلىقىنى ئىپـادىلهش         
يۈزىــسىدىن قولالنغــان بولــسا كېــرەك، شــۇڭا ســۇلتان ســۇتۇق   

ــا ــوۋىلىرى -بۇغراخاننىـــڭ ئاتـ ــۇنبـ ــۈپ ئورقـ  ۋادىـــسىدىن كۆچـ
 شـهھىرىنى   باالسـاغۇن كېلىپ، ئهڭ دەسـلهپته ئولتۇراقالشـقان       

دەپ ئــېالن قىلغــان، » قاراخــان«سىۋېلىش بىلهنــال، ئــۆزىنى بېــ
  ].127[دەپ ھېسابلىشىدۇ
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ــسقىچه    ــان قىـ ــا قويۇلغـ ــته ئوتتۇرىغـ ــۇ ھهقـ ــۇقىرىقىالر مۇشـ يـ
ــدىن ئىبــارەت بۇنىڭــدىن ئهتراپلىقــراق مــۇالھىزە ۋە  . مۇالھىزى
ــقاراشــنى تارىخــشۇناس  قاراخــانىيالر سۇاللىــسى  «لياڭتــاۋ يۋې

نـاملىق  )  (咯喇汗王朝史稿)魏良»ئوچېرىكالرتارىخىدىن 
ــدا  ــۇپ بهرگهن   12كىتابى ــارقىلىق يورۇت ــا ئ ــۈك نۇقت ئــۇ .  تۈرل

قاراخـانىيالر سۇاللىـسىنىڭ كېلىـپ      «يېقىندا ئېالن قىلغـان     
ــىله   ــانچه مهســ ــسىدىكى بىرقــ ــشى توغرىــ ــاملىق » چىقىــ نــ

ماقالىسىدە ئـۆز كـۆز قارىـشىنى يهنىمـۇ ئىلگىـرىلىگهن ھالـدا             
  ].128[تولۇقلىدى

  . قا يهنه مۇنۇالرنى قوشۇمچه قىلىمىزيۇقىرىقىالردىن باش
جۇڭخـــۇا خهلـــق جۇمهـــۇرىيىتى دۆلهت مىللهتـــلهر ئىـــشلىرى 

نـاملىق  » ئۇيغۇرالرنىڭ قىسقىچه تـارىخى   «كومىتېتى تۈزگهن   
ــان  ــداق يېزىلغـــ ــا مۇنـــ ــۇرالر : كىتابتـــ ــانىيالر (ئۇيغـــ قاراخـــ

ــسادىي،  ) سۇاللىــــسىنىڭ ــاتى ۋە ئىقتىــ ــى، تهرەققىيــ قۇرۇلۇشــ
  ].129[»ھىم رول ئوينىغانمهدەنىي تۇرمۇشىدا مۇ

ــان،     ــورى قىلىنغــ ــدى تــ ــائىي پهن فونــ ــڭ ئىجتىمــ دۆلهتنىــ
ــشۇناس  ــۆتارىخ ــڭ ش ــۈزۈلگهن   زۇڭجې ــدە ت ــاش مۇھهررىرلىكى  ب

» جۇڭگو شىنجاڭنىڭ قهدىمكـى جهمئىـيهت تۇرمـۇش تـارىخى         «
  :ناملىق كىتابىدا ناھايىتى ئېنىق قىلىپ مۇنداق يېزىلغان

 ئۇيغـــۇرلىرى قوچـــو قاراخـــانىيالر سۇاللىـــسىدىكىلهر بىـــلهن«
ئوخــشاشال مۇســتهقىل قهدىمكــى مىللىــي ئورتــاق گهۋدە يــاكى  

. »تۈپ گهۋدە بولـۇپ، ئاالھىـدە تـارىخىي مهزگىلنىـڭ مهھـسۇلى           
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بىــراق، شــۇنى ئېتىــراپ قىلمــاي بولمايــدۇكى، بــۇ ئىككــى تــۈپ 
ــى     ــسمى، يېقىنق ــر قى ــڭ بى ــى تارىخىنى ــۇر مىللىت گهۋدە ئۇيغ

ــهكىللهند   ــى ش ــۇر مىللىتىن ــان ئۇيغ ــوڭ  زام ــى چ ۈرگهن ئىكك
تـــۈۋرۈك، بولۇپمـــۇ قاراخـــانىيالر مهدەنىـــيهت سىستېمىـــسى     
ــان ئۇيغـــــۇر مىللىتىنىـــــڭ مهدەنىـــــيهت      يېقىنقـــــى زامـــ

  ].130[ئهنئهنىسىنىڭ باشلىنىش نۇقتىسى بولۇپ قالغان
  
  قاراخانىيالر دەۋرىدىكى باشقا قهبىلىلهر) 3

ــقا يهنه   ــۇرالردىن باشـ ــىدە ئۇيغـ ــسى تهۋەسـ ــانىيالر سۇاللىـ قاراخـ
) مىلـلهت (نداق قهبىلىلهر بـار، ئـۇالر ئاساسـىي گهۋدە قهبىـله            قا

  بولۇش ساالھىيىتىگه ئىگىمۇ قانداق؟
نـــاملىق  (回纥史(» ئۇيغـــۇر تـــارىخى «گـــاۋزىخۇ، گهن لىــن 

كىتابىدا بۇ خانلىق تهۋەسىدە ئاساسىي مىلـلهت ئۇيغـۇرالردىن         
، چىگىـــل، تـــۈركهش، ســـوغدى   غـــۇزباشـــقا قـــارلۇق، ياغمـــا،   

جۇڭگـو  « قاتـارلىقالر    شـۆزۇڭجىڭ ىغان بولسا،   قاتارلىقالرنى سان 
نـاملىق  » شىنجاڭنىڭ قهدىمكى جهمئىـيهت تۇرمـۇش تـارىخى       

، چۈمـۈل كىتابىدا ئۇيغۇرالردىن سىرت قارلۇق، ياغمـا، تـۈركهش،         
چىگىل، ئوغۇز قاتارلىق تۈركىي تىللىـق قهبىلىـلهر، سـوغدى،          

ــۇدۇن ــارلىق ئىــران تىلــى سىستېمىــسىدىكى   ئ  ســاكلىرى قات
زاڭــزۇ تىــل - قاتــارلىق خهنــزۇچيــاڭ خهنــزۇ، تۈبــۈت، خهلقــلهر،

. سىستېمىــــسىدىكى مىللهتلهرنىــــڭ بــــارلىقى ســــۆزلهنگهن 
ــسبهتته    ــۇم نى ــقا يهنه مهل ــۇالردىن باش ــوغراقب ــارۇق  ئ ــار، چ ، تات
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قاتــــارلىق تــــۈركىي تىللىــــق قهبىلىــــلهر بــــارلىقى تىلغــــا 
سۇڭ سۇاللىسىنىڭ دەسـلىپىدىكى     «بوچۈەن چيهن. ئېلىنغان

 ئىلــى ۋە ئۇنىڭــدىكى ئاساســىي گهۋدە داشــىتىكى غهربىــي يــۇرت
 ســۆزلهپ، ئۇنىڭــدىن باشــقا ئىككهنلىكىنــى ئۇيغــۇرالر تمىلــله

  .يهنه تاجىك، ياغما، قارلۇق قاتارلىقالر بارلىقىنى تىلغا ئالغان
دۆلهت ئىچـــى ۋە چهت ئهل ئـــالىملىرى ئارىـــسىدا قاراخـــانىيالر 

ــۇ خانلىقن   ــاكى ب ــسى ي ــۈمران قهبىلى ىــڭ سۇاللىــسىنىڭ ھۆك
ــسىدە    ــىي گهۋدە مىللىتــــى مهسىلىــ دەپ » ئۇيغــــۇر«ئاساســ

قــارىغۇچىالردىن باشــقا يهنه ياغمــا دېــيىش، قــارلۇق دېــيىش،      
چىگىـل دېـيىش ئـايرىم ئهھـۋالالردا كـۈچهپ تهكىتلىنىۋاتقــان      

شـۇنىڭ بىــلهن بىـرگه بـۇ قهبىلىلهرنىــڭ    . نۇقتىالرنىـڭ بىـرى  
بىرەرســـىگه تهئهللـــۇق قىلىـــش بىـــلهن، بولۇپمـــۇ قـــارلۇق      

بىلىــسى دېــيىش ئــارقىلىق، قــارلۇقالر، قــازاقالر، ئــۆزبېكلهر  قه
ياكى قىرغىزالرنىڭ مىللهت بولـۇپ شهكىللىنىـشىگه ئاسـاس      

» قۇتادغۇبىلىــك «بولغــان دېــگهن قاراشــنى ئاســاس قىلىــپ،     
ــۇقىرىقى     ــلىرىنى يـ ــي مىراسـ ــانىيالر ئهدەبىـ ــارلىق قاراخـ قاتـ
ــگهن دەۋانىـــڭ كېلىـــپ    ــايلىقى دېـ ــاق بـ ــڭ ئورتـ مىللهتلهرنىـ

ئۇنداق بولـسا بـۇ قهبىلىلهرنىـڭ       . ىشىغا سهۋەبچى بولماقتا  چىق
قاراخانىيالر زامانىسىدىكى ئهھۋالى بىلهن قىـسقىچه تونۇشـۇپ        

  .چىقايلى
قـــارلۇقالر ئهســـلىي تۈركلهرنىـــڭ بىـــر قهبىلىـــسى . قـــارلۇقالر

شــۇ چاغــدا ئــۇالر . ســۈپىتىدە تــارىخ سهھنىــسىگه قهدەم قويغــان
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ــۇ    ــان بول ــب تاپق ــدىن تهركى ــۈچ قهبىلى ــلىي  ئ ــڭ ئهس پ، بۇالرنى
ــان     كېلىــپ چىقىــشى ئۇيغۇرالرنىــڭ بىۋاســىته ئهجــدادى بولغ

قهبىلىــــسىنىڭ )  (伏罗部فۇلــــوئېگىــــز قاڭقىلالرنىــــڭ 
 يىلــى شــهرقىي -742مىالدىــيه . كېيىنكــى پۇشــتىدىن ئىــدى

ــاق تــۈزۈپ،       ــلهن ئىتتىپ ــارلۇقالر ئۇيغــۇرالر بى ــسىمدىكى ق قى
ــم  ــانلىقىنى ئاغـــدۇرۇپ تاشـــالپ، باسـ ىل كېيىنكـــى تـــۈرك خـ

 2.  خـان قىلىـپ تىكلىـگهن      ئاشـىنانى قهبىلىسىنىڭ ئاتامانى   
 خـان   بـويالنى يىلدىن كېيىن يهنه ئۇيغۇرالرنىڭ سهردارى كـۆل        
 يىلــدىن  01. قىلىــپ تىكــلهپ، ئۇيغــۇر خــانلىقىنى قۇرغــان    

 ئهتراپىـدىكى غهربىـي     بهشبالىق قاراقاغانكېيىن ئۇيغۇر خانى    
باشــــالپ شــــۇنىڭدىن . قىــــسىم قــــارلۇقالرنى بويــــسۇندۇرغان

ــارىتىش    ــرگه يـ ــارىخنى بىـ ــلهن تـ ــۇرالر بىـ ــڭ ئۇيغـ قارلۇقالرنىـ
جۈملىــدىن قــارلۇقالر ئۇيغــۇر . پائــالىيىتى رەســمىي باشــالنغان

ــكهن    ــۇپ كهتـ ــسمى بولـ ــي قىـ ــر تهركىبىـ ــڭ بىـ . مىللىتىنىـ
ــيه  ــارلۇقالر  -758 — 756مىالدى  يىللىــرى غهربىــي قىــسىم ق

-نلۇسـهن ئهئۇيغۇرالرنىڭ تاڭ سۇاللىسى تهۋەسىدە كۆتـۈرۈلگهن       
ــانلىق  شىــسىمىڭ ــوپىلىڭىنى باستۇرۇشــقا ئهســكهر چىقارغ  ت

پۇرســـىتىدىن پايـــدىلىنىپ، قهبىلىـــسىدىكىلهرنى باشـــالپ    
ــرى،     ــا ۋادىلى ــى دەري ــپ ئىل ــكه يۆتكىلى ــوياپغهرب ــهھىرى س  ش

 ئهســىرنىڭ باشــلىرىغا  Ⅸ. تهۋەســىگه كېلىــپ ماكانالشــقان  
كهلگهنــــدە ئۇيغــــۇر خــــانلىقى غهربىــــي يــــۇرتنى بىــــرلىككه  

گهن ۋاقىتتــا قـارلۇقالر يهنه ئۇيغــۇر خـانلىقى تهۋەســىگه   كهلتـۈر 
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ئۇيغۇر خانلىقى مـۇنقهرز بولغانـدىن كېـيىن ئۇالرنىـڭ          . ئۆتكهن
ــۇر    ــانىيالر سۇاللىـــسىنىڭ غهربىـــي ئۇيغـ ــر قىـــسمى قاراخـ بىـ

ــان  ــىغا تهۋە بولغ ــسمى  . ئۇلۇس ــر قى ــهنيهنه بى ــىگه كۈس  تهۋەس
ــان  ــانلىقىنى قۇرغـ ــارلۇق خـ ــۈرۈلۈپ، قـ ــ]. 131[سـ ڭ بهزىلهرنىـ

ــا ــۆزبېكلهرنى  لۇقالررقــــــ ــلهر ئــــــ ــازاقالرنى، يهنه بهزىــــــ  قــــــ
شـــهكىللهندۈرگهن، دېـــگهن قاراشـــنى ئوتتۇرىغـــا قويۇشـــىنىڭ 

شـىنجاڭ جۈملىـدىن غهربىـي     . يېتهرلىك پاكىت ئاساسى يـوق    
 ئهقهللىـي سـاۋاتقا ئىـگه ھهر قانـداق          ئىلمىـدىن يۇرتنىڭ تارىخ   

يلـى  بىر ئـادەمگه مۇنـداق بىـر نۇقتـا ئايـدىڭ بولـسا كېـرەك، مه          
ئهرەبچه، پارسچه، قهدىمكـى تـۈركچه، ئۇيغـۇرچه ماتېرىيالالرنىـڭ          
ھېچقايسىــسىدا قــازاقالر ۋە ئــۆزبېكلهر بىــلهن قارلۇقالرنىــڭ     

شـۇنداق  . بىرەر مۇناسىۋىتىنىڭ بارلىقى ھهققىدە پاكىت يـوق      
ئىــكهن، يېقىنقــى زامانــدا ئــۆتكهن ئــايرىم تــارىخىي ماتېرىيــال  

ى ئۆزبېـك مىللىتىنىـڭ     يىغقۇچىالرنىڭ قازاق مىللىتـى يـاك     
كېلىـــپ چىقىـــشىنى بىـــر جهھهتـــته قارلۇقالرغـــا بـــاغالپ      
چۈشهندۈرمهكچى بولۇشى فانتازىيىلىك تهسهۋۋۇر يـاكى قـۇرۇق        
خىيالدىن ئىبارەت بولۇپ، ئىلمىي تارىخشۇناسلىق ساھهسـىدە       

تـــارىخىي ماتېرىيـــالالردا . قىلچىمـــۇ پـــۇت تىـــرەپ تۇرالمايـــدۇ
 مۇناســـىۋىتى ئهڭ سىنىڭالقهبىلىـــقـــارلۇقالر بىـــلهن ئۇيغـــۇر 

قويــۇق بولــۇپ، ئــۇالر باشــتىال ۋە قاراخــانىيالر زامانىــسىدا بىــر   
ــى شهكىللهندۈرۈشـــكه قىـــزغىن      ــۈن ئۇيغـــۇر مىللىتىنـ پۈتـ

 باشــــتىنراقبــــۇ مهســــىلىنى ســــهل . ئىــــشتىراك قىلغــــان
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ــدىغان بىــر نۇقتــا بــار،        ــسهك، دىقــقهت قىلىــشقا ئهرزىي سۆزلى
نىـــڭ » ۇز قهبىلىـــسىتاشـــقى توققـــ«قـــارلۇقالر ئۇيغۇرالرنىـــڭ 

ــي     ــر تهركىبى ــنال ئۇيغۇرالرنىــڭ بى ــدىن كېيى ــرىگه ئايالنغان بى
بۇنىـڭ بىـلهن قـارلۇقالر تهدرىجىـي        . قىسمى بولـۇپ قالغانىـدى    

ــي      ــاراپ تهرەققىــ ــسىگه قــ ــاق گهۋدىــ ــۇر ئورتــ ــۇندا ئۇيغــ يوســ
ــان   ــان قىلغ ــانلىقىنى ناماي ــسى  . قىلىۋاتق ــانىيالر سۇاللى قاراخ

ققىيات تېخىمۇ تېزلهشـكهن،    قۇرۇلغاندىن كېيىن بۇ خىل تهرە    
بۇنى قارلۇقالرنىڭ ئۇيغۇر ئورتـاق گهۋدىـسىگه ئايلىنىـشىدىكى         

قاراخـانىيالر سۇاللىـسىنىڭ    . مۇھىم باسقۇچ دېيىـشكه بولىـدۇ     
دەســلهپكى باســقۇچىدا، قــارلۇقالر بىــلهن ئۇيغــۇرالر ئارىــسىدا      
ئازراق مىللىي پهرق ساقلىنىپ تۇرغان، شۇنىڭ بىلهن بىـرگه         

ــۈز  ــددىيهت يــ ــق  زىــ ــانچه رەت قوراللىــ ــا بىرقــ  بهرگهن، ھهتتــ
توقۇنۇشــمۇ كېلىــپ چىققــان، ئهممــا، كېيىنكــى مهزگىلــگه      
كهلگهندە، بولۇپمۇ غهربىـي قىتـانالر ھـاكىمىيىتى تىكلهنـگهن          

دىن كېيىن قىتانالر بىلهن ئۇيغـۇرالر      )  يىلى -1124مىالدىيه  (
ــارلۇقالر بىــــلهن ئۇيغــــۇرالر      ــسىدىكى زىــــددىيهت قــ ئوتتۇرىــ

دەل مۇشۇ چاغـدا    . ىكى زىددىيهت ئورنىغا دەسسىگهن   ئوتتۇرىسىد
ــسمىغا      ــي قى ــر تهركىبى ــڭ بى ــۈنلهي ئۇيغۇرالرنى ــارلۇقالر پۈت ق
ــسىگه    ــاق گهۋدىــ ــي ئورتــ ــڭ مىللىــ ــپ، ئۇيغۇرالرنىــ ئايلىنىــ

دېــگهن نامنىــڭ » قــارلۇق«شــۇنىڭ بىــلهن بىــرگه . قېتىلغــان
دېـــگهن بـــۇ نامنىـــڭ » ئۇيغـــۇر«ئـــورنىنى تهدرىجىـــي يوســـۇندا 

  ].132[نامى ئىگىلىگهن» ئۇيغۇر«درىجىي يوسۇندا ئورنىنى ته
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قارلۇقالر قاراخانىيالر سۇاللىسى دەۋرىـدىكى ھۆكـۈمران قهبىـله         
ياكى ئاساسىي گهۋدە مىللهتمـۇ دېـگهن بـۇ نۇقتىنىمـۇ بـۇ يهردە              

مهلــۇمكى، ئــۇ زامــانالردا . بىــر قېــتىم ئېنىقلىــۋېلىش مــۇھىم 
ــر   ــۇر قهبىلىلىـــ ــۇز يهنـــــى ئۇيغـــ ــۇز ئوغـــ ــارلۇقالر توققـــ ى قـــ

ئىتتىپاقىنىڭ بىر ئهزاسى بولۇپ، قاراخانىيالر سۇاللىـسىنىڭ       
ــۇالر   ــارىم ئويمانلىقىنىــڭ يهتتهســۇدەســلهپكى مهزگىلىــدە ئ ، ت

ــاندا توخارىــــستانغهربىــــي قىــــسمى ۋە   رايونىــــدا مهلــــۇم ســ
ئولتۇراقالشقان، ئاقسۇ رايونىدا ھهم بىر بۆلۈك قـارلۇقالر ياشـاپ          

ئاساســـــالنغاندا،  يازمـــــا خـــــاتىرىگه دۇنخۇاڭـــــدىكى. تۇرغـــــان
قـارلۇق  ‹يهنه غهربـكه ئـۈچ كـۈن ماڭغانـدا          )  ئۆتـۈپ  كۈسهندىن(«

بولـسىمۇ، شـۇنداقال بـۇ قـارلۇق       » گه بـارغىلى بولىـدىغان    › ئىلى
ــارلۇقالر     ــېكىن قـ ــسىمۇ، لـ ــېقىن يهردە بولـ ــسۇغا يـ ــى ئاقـ ئىلـ
قاراخانىيالرنىڭ خان جهمهتى قهبىلىسى يـاكى ئاساسـىي گهۋدە         

ــ. مىلــــلهت ئهمهس ئىــــدى ــغهرىنىڭ مهھمــــۇدا بۇنىڭغــ  كاشــ
ــارلۇق« ــۇپ،     . ق ــۇرۇھى بول ــر گ ــڭ بى ــۆچمهن تۈركلهرنى ــۇالر ك ئ

، ]133[»ئوغۇزالردىن باشقىدۇر، ئۇالرمۇ تـۈركمهن ھېـسابلىنىدۇ      
بــۇ يهردە تىلغــا . (دېــگهن ئــاددىي بايــانى ئوچــۇق پاكىــت بولىــدۇ

ــۇز     ــۇزالر توققـ ــۇ ئوغـ ــۇپ، بـ ــۇزالر بولـ ــۈركمهن ئوغـ ــان تـ ئېلىنغـ
  .)ى ئىدىئوغۇزالرنىڭ بىر قىسم

ئهسلىي تېلى قهبىلىلىرىنىـڭ بىـرى بولـۇپ،    ). ياغما(ياغمىالر  
ئۇالرنىـڭ  .  غهربىي قىسمىغا تهۋە بولغـان     تېلىالرنىڭدەسلهپته  

ــشىدۇ  -تېگــى ــونالر زامانىــسىغا تۇتى ــى ھ ــا«]. 134[تهكت » ياغم
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ــب     ــدىن تهركى ــۈچ قهبىلى ــامى، ئ ــڭ ن ــلهر ئىتتىپاقىنى قهبىلى
ئۇالر ئـۆزلىرى ئـايرىم     . نائاتالغدەپمۇ  » ئۈچ ياغما «تاپقان بولۇپ،   

خانلىق تىكلىگهندىن باشقا تۈرك خانلىقى، تـۈركهش خـانلىقى         
ــان  ــالىيهت قىلغ ــىدە ھهم پائ ــي  . تهۋەس ــانلىقى غهربى ــۇر خ ئۇيغ

ــڭ زور     ــيىن، ئۇالرنىـ ــدىن كېـ ــرلىككه كهلتۈرگهنـ ــۇرتنى بىـ يـ
شــۇنداقال . كۆپچىلىــك قىــسمى ئۇيغــۇر خانلىقىغــا تهۋە بولغــان

ــۇند  ــي يوســ ــۈرۈلۈپ  تهدرىجىــ ــا ســ ــهرقىي جهنۇبقــ ــۇلېا شــ  ســ
ــۇدۇنغىچه، )كاشــغهر، كهشــبالىق( ــگهن ئ  قوچــو.  ســۈرۈلۈپ كهل

بــۇ ھهقــته ۋاڭ . ئۇيغــۇر خــانلىقى تهۋەســىدىمۇ يــاغمىالر بولغــان
نـاملىق ئهسـىرىدە    »  ئهلچىلىك خاتىرىـسى   قوچوغا «يهندىنىڭ
مانا مۇشۇ ماتېرىيالالردىن مهلـۇم بولۇشـىچه، ئۇيغـۇر       . بايانالر بار 

ىقىدىن كېيىن ياغمىالر غهربىي ئۇيغۇر خانلىقلىرىـدىكى       خانل
ئۇالرنىـڭ سـهردارى دائىـم      . قهبىلىلهرنىڭ بىـرى بولـۇپ قالغـان      

نــــامىنى » بۇغراخــــان«كېيىــــنچه . دەپ ئاتالغــــان» تۇتــــۇق«
 ئهسـىرنىڭ باشـلىرىدا     XII بۇ ھهقـته    . قولالنغان بولسا كېرەك  

 قىسـسهلهر تـارىخ ۋە    » هسقىـس ل ۋە   تهۋارىخ-ئهل مۇجهل«پارسچه  
ياغمىالرنىـڭ پادىـشاھى بۇغراخـان      «ناملىق كىتابتا   ) توپلىمى

ئىلگىــــرى قــــارلۇقالر ياغمــــا ۋە . دېــــيىلگهن» دەپ ئاتىلىــــدۇ
 ئىبارەت ئۈچ قهبىله بىرلهشمىـسىدىن تهركىـب        چىگىللهردىن

كېيىنكــى تهتقىقــاتالر   ]. 135[تاپقــان دېيىلىــپ كېلىــنگهن  
شمىـسىنى تهشـكىل    ياغمىالرنىڭ ئۆز ئالدىغا قهبىلىـلهر بىرله     

، بـۇغرا ۋە  ئارىـسالن قىلغان بىر مىللىـي گهۋدە ئىكهنلىكـى، ئـۇ          
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ــارچۇق ــۋاس (ب ــب    ) يول ــدىن تهركى ــۈچ قهبىلى ــارەت ئ ــن ئىب تى
ــۈچ ياغمــا دەپ       ــله قوشــۇلۇپ ئ ــۇ ئــۈچ قهبى ــانلىقىنى، مۇش تاپق

ــته   ــتۇرۇپ بهرمهكـ ــانلىقىنى ئايدىڭالشـ  بـــارچۇق]. 136[ئاتالغـ
كهزلىـــــــشىپ  مهرمارالبېـــــــشىدا-بـــــــارچۇققهبىلىـــــــسى 

جۈملىــــدىن قاراخــــانىيالر سۇاللىــــسىنىڭ . ئولتۇراقالشــــقان
 ياغما، قـارلۇق ۋە توققـۇز ئوغـۇزالر         بارچۇقتادەسلهپكى مهزگىلدە   

 ياشـــاش بارچۇقتـــايـــاغمىالر . ئورتـــاق تىرىكچىلىـــك قىلغـــان
زامــانىمىز .  يازمــا ھــۆججهتلهرنى قالــدۇرغانبىرقاتــارجهريانىــدا 

ــڭ تىل   ــۇ ھۆججهتلهرنى ــالىملىرى ب ــاكى    ئ ــى ي ــا تىل ــى ياغم ىن
گهرچه يــاغمىالر غهربىــي ئۇيغــۇر .  تىلــى دەپ ئاتىماقتــابــارچۇق

ــدىن     ــىنىڭ جهنۇبىـ ــارىن دەرياسـ ــسىدا نـ ــانلىقلىرى زامانىـ خـ
ــاھىلىدا،     ــۇبىي س ــي جهن ــڭ غهربى ــارىم ئويمانلىقىنى ــپ ت تارتى

 رايونىدا، ئىلـى دەريـا ۋادىلىـرى،        مارالبېشى-كاشغهرجۈملىدىن  
ۋەسىدە خېلى كۆپ ياغمـا قهبىلىلىـرى        ئۇيغۇر خانلىقى ته   قوچو

ياشـــىغان بولـــسىمۇ، لـــېكىن ئـــۇالر قاراخـــانىيالر سۇاللىـــسى  
دەۋرىـدىكى ئاساســىي گهۋدە مىلــلهت ئهمهس ھهم خــان جهمهتــى  

ــدى  ــۇ ئهمهس ئىـ ــدىغان قهبىلىمـ ــر. چىقىـ ــار بىـ ــارىخىي قاتـ  تـ
ياغمـا تۈركلهرنىـڭ     «كاشـغهرىنىڭ  مهھمـۇد پاكىتالردىن باشقا   

» دەپمـۇ ئېيتىلىـدۇ  › قارا ياغما‹بۇالر  . ېتىبىر قهبىلىسىنىڭ ئ  
بۇ سۆز يۇقىرىـدىكى    .  يېقىن بىر يېزىنىڭ ئېتى    تىرازغاياغما  «

، دېـگهن ئـاددىي بايـانى ئېنىـق پاكىـت         ]137[»سۆزدىن كهلگهن 
ــدۇ ــدە    . بولى ــارىخى ھهققى ــسىنىڭ ت ــانىيالر سۇاللى ــى قاراخ يهن
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ــگه   ــهنچىگه ئىـ ــدان چۈشـ ــۇدئوبـ ــغهرى مهھمـ ــاغمىالرنى كاشـ  يـ
ــان  ئاال ــا ئالمىغـ ــۈپىتىدە تىلغـ ــله سـ ــر قهبىـ ــدە بىـ پهقهت . ھىـ

، چىگىـل،   توخـسى ياغمىالرنىڭ تىلى قىرغىز، قىپچاق، ئوغـۇز،       
» سـاپ تـۈركچه   «، چارۇق قهبىلىلىرىنىڭ تىلى قاتارىدا      ئوغراق

 ۋە ياغمـا    توخسىتوغرا تىل   «دېگهن ھهم تۈركىي تىلالر ئىچىدە      
دېـگهن  » يـات «ئـۇ يهنه    . دېگهن سۆزنى قىلغـان   ] 138[»تىللىرى

ســۆزگه ئىــزاھ بهرگىنىــدە ئۇنىــڭ بىــر خىــل ســېهىرگهرلىك    
بـۇ ئـادەت يـاغمىالردا      )  سـېهىرگهرلىكى  ياداتاش(ئىكهنلىكىنى  

ــۆز    ــدا ئ ــاغمىالردا قىلىنىۋاتقان ــۇنى بىــر قېــتىم ي ــارلىقىنى، ئ ب
بـــۇ يهردە ئـــۇ ]. 139[كــۆزى بىـــلهن كـــۆرگهنلىكىنى ئېيتىـــدۇ 
قىنلىـق مۇناسـىۋىتى    ياغمىالرنى ئۆز جهمهتـى بىـلهن بىـرەر يې        

ــدۇ  ــاغمىالر  . بارلىقىــدىن بېــشارەت بهرمهي ــداق دېگهنلىــك ي بۇن
 مۇناسىۋىتى يـوق دېـگهن قـاراش ئوتتۇرىغـا          ۇيغۇرالرنىڭبىلهن ئ 

غهربىـي ئۇيغـۇر خـانلىقلىرى زامانىـسىدا ئۇيغـۇرالر          . قويۇلمايدۇ
ــىۋەت    ــاددە مۇناسـ ــىۋىتى پهۋقۇلئـ ــڭ مۇناسـ ــلهن ياغمىالرنىـ بىـ

ــۈرۈلگ  ــسىگه كۆت ــاق   . هندەرىجى ــېقىن، ئىتتىپ ــۇ ي ــۇالر تولىم ئ
ــۈزگهن ــۇدا  . ت ــرگه ق ــلهن بى ــۇنىڭ بى ــىۋەت  -ش ــاجىلىق مۇناس ب

قاراخانىيالر خان جهمهتى ئارىـسىدا     . ئورنىتىلغان بولسا كېرەك  
، بـــۇغرا ناملىرىنىـــڭ ســـهلتهنهت نـــامى قىلىـــپ      ئارىـــسالن 

ــۇم    ــڭ تهســىرىگه مهل قوللىنىلىــشى ئۇيغۇرالرنىــڭ ياغمىالرنى
ــان  ــدە ئۇچرىغ ــۇمكىن  دەرىجى ــشى م ــهندۈرۈپ بېرى . لىقىنى چۈش

مىالدىـــيه (» ھۇدۇدۇلئـــالهم«پارســـچه ھـــۆججهتلهردە، بولۇپمـــۇ 
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دە يـاغمىالرنى توققـۇز ئوغۇزالرنىـڭ بىـر         )  يىلى يېزىلغان  -982
تــارمىقى دەپ ھېــسابلىغان ھهمــدە ياغمىالرنىــڭ خــانى بىــلهن  

ھهتتـا  . توققۇز ئوغۇزالرنىڭ خانى بىـر جهمهتـتىن دەپ قارالغـان         
نـاملىق پارسـچه كىتابىـدا توققـۇز        » ئهخبـار  زەينىل «ىزىگهرد

ــانى   ــڭ خاق ــا«ئوغۇزالرنى ــان » ياغم ــاتىالتتى، دەپ يازغ . ۋ. دەپ ئ
نــى شــهرھلهپ يازغــان ئهســىرىدە » ھۇدۇدۇلئــالهم «مىنورىــسكى

قاراخــانىيالر ھۆكۈمــدارلىرى «تېخىمــۇ تهكىــتلىگهن ئاساســتا 
ــاغمىالر    ــان ي ــسمى بولغ ــر قى ــڭ بى ــۇز ئوغۇزالرنى ــۇرۇھى توقق  گ
توققـۇز  «، »سهۋەبىدىن باش كۆتۈرگهن، بۇ شۈبهىـسىز پـاكىتتۇر    

ــۇز  ــڭئوغــ ــان  ياغمىلىرىنىــ ــلهر خــ ــۇ خهلقــ ــانلىرى مۇشــ  خــ
دېـــــگهن پىكىرنـــــى  » جهمهتىنىـــــڭ ئهۋالدلىـــــرى ئىـــــدى  

  ].140[ئېيتقان
 ىۋەتتهســمۇنايــاغمىالر توققــۇز ئوغــۇزالر بىــلهن مهيلــى قانــداق  

ۋرىنىـــڭ ئاخىرىغـــا بولۇشـــىدىن قهتئىيـــنهزەر، قاراخـــانىيالر دە
ــۇپ    ــكهن بول ــۇلۇپ كهت ــا قوش ــۇالر ئۇيغۇرالرغ ــدە، ئ ، ]141[كهلگهن

 هننامىنىڭ شۆھرەتلىك تهسىرى بىـل    » ئۇيغۇر«ئۇالرنىڭ نامى   
ــان  ــارىخ سهھنىـــسىدىن غايىـــب بولغـ . ئوتتـــۇرا ئاســـىيانىڭ تـ

ــانلىقى   ــۆزبېكلهرگه قېتىلغــ ــازاق، قىرغىــــز، ئــ ئۇالرنىــــڭ قــ
  .دە ئۇچۇر يوقتوغرۇلۇق قهدىمكى زامان ھۆججهتلىرى

ــلهر ــۇزالر،  چىگىل ــلهر، ئوغ ــڭ، تۈركهش ــانىيالر چۈمۈللهرنى  قاراخ
سۇاللىسىدە تۇتقان ئورنى ھۆكۈمرانالر سورۇنىدا ئهمهس، بهلكـى        
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ــان   ــدا بولغ ــق ئورنى ــسىلىي    . پۇقرالى ــۇق تهپ ــۇ توغرۇل ــۇڭا، ب ش
  .توختالمىدىم

  
ــى   ) 4 ــدىن كېيىنكـ ــۇنقهرز بولغانـ ــسى مـ ــانىيالر سۇاللىـ قاراخـ

   تهقدىرىئۇيغۇرالرنى
ــدىكى ئاساســىي گهۋدە    ــسى دەۋرى ــانىيالر سۇاللى ــدا قاراخ يۇقىرى

 ئۇيغـۇرالردۇر،   —مىللهت ۋە خـان جهمهتـى چىقىـدىغان قهبىـله           
جۈملىدىن توققۇز ئوغـۇزالر ھهققىـدە، شـۇنداقال ئـۆز زامانىـسىدا            
خانلىق تهۋەسىدە مـۇھىم يـاكى يېتهكچىلىـك رول ئوينىغـان           

ــۈركهش،   ــل، تـ ــا، چىگىـ ــارلۇق، ياغمـ ــۇزالر ۋە قـ ــۈللهر ئوغـ  چۈمـ
قاراخـانىيالر زامانىـسىدا ياشـىغان      . توغرىسىدا سۆزلهپ ئۆتتۇق  

ئاشــــۇ قهبىلىلهرنىــــڭ ئــــاقىۋىتى قانــــداق بولغــــان دېــــگهن  
ــار،      ــى ب ــشنىڭ ئهھمىيىت ــان قىلى ــدا باي ــۆز يولى مهســىلىنى ئ

  .ئهلۋەتته
روشهنكى، قاراخـانىيالر سۇاللىـسىنىڭ تهرەققىيـاتى، ئىنـسانالر         

بۇ ئالدى بىلهن ئـۆز     . تهرەققىياتىنى تېزلهتتى جهمئىيىتىنىڭ  
زامانىسىدىكى ئاساسىي مىللهت بولغان ئۇيغـۇر مىللىتىنىـڭ        

چهت ئــــۆلكىلهر، . مىللىــــي گهۋدىــــسىنى مۇســــتهھكهملىدى
قىرالردىكـــى كـــۆچمهن ھايـــات كهچۈرۈۋاتقـــان مهلـــۇم -ســـهھرا

مهملىكهتـلهرگه  -ساندىكى كۆچمهن خهلقلهرنى ۋە قوشـنا رايـون      
نلهرنــــى ھېــــسابقا ئالمىغانــــدا، قاراخــــانىيالر كۆچــــۈپ كهتكه

قــوۋمالر بــۇ  -تېررىتورىيىــسىدە ياشــىغان ھهرقايــسى قهبىــله   
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خانلىقنىڭ ئاخىرقى مهزگىلىگه كهلگهنـدە بىـر پۈتـۈن ئۇيغـۇر           
ــهكىللهندۈرگهن  ــسىنى ش ــي گهۋدى ــار  . مىللى ــر قات ــا بى بۇنىڭغ

ــدۇ  ــكه بولىـ ــاكىتالرنى كهلتۈرۈشـ ــانىيالر . پـ ــىلهن، قاراخـ مهسـ
ــسى ــۇپ  سۇاللىــ ــۇنقهرز بولــ ــلىرى Ⅷ( مــ ــىرنىڭ باشــ )  ئهســ
 چۇچـۇجى  ئهۋلىيـا    چـاڭچۈنلۈك  يىلدىن كېـيىن     10تهخمىنهن  

غهربــكه ســهپهر قىلغــان چېغىــدا، ئــۇ ئىلــى دەرياســى ۋادىلىــرى  
ــي قىــسمى  ( ــۇ، )بۈگــۈنكى شــىنجاڭنىڭ غهربى ــسى يهتتهس  ۋادى
 شىمالى، غهربىي دەرياسـى،     تهڭرىتاغلىرىنىڭشهرقى بۈگۈنكى   (

، شىمالى بالقاش كـۆلى سـاھىلىغىچه    كۆلگىچهئىسسىقجهنۇبى  
بۈگـۈنكى ئوتتـۇرا ئاسـىيادىكى       (ماۋەرائۇننهھرۋە  ) بولغان يهرلهر 
ــهمهرقهنت ــىســـ ــۇرالر « دە ) ئهتراپـــ ــدىكى ئۇيغـــ » زور تۈركۈمـــ

大率多回纥人)  ( ى نـــى كـــۆرگهن، ســـهپهر جهريانىـــدا ئـــۇن

قوبـــۇل )  (回纥帅首»ئۇيغـــۇر ســـهردارلىرى «كـــۆپلىگهن 
اشــقا ئوتتــۇرا جۇڭگــو رايونىــدىن  بچۇچۇجىــدىن]. 142[قىلغــان

ــدە   ــانالر ئىچىـ ــهپهر قىلغـ ــا سـ  -1221 — 1220غهربىـــي يۇرتقـ
 — 1259،  جوڭـدۇەن  ئۇگۇسۇنيىللىرى سهپهر قىلىپ قايتقان     

 قاتارلىقالرنىـــڭ چاڭـــدې يىلىغىـــچه ســـهپهر قىلغـــان -1263
ــدىمۇ ــۇجىنىڭكىگه خاتىرىلىرىـــ ــۋال  چۇچـــ ــشاش ئهھـــ  ئوخـــ

قتىنى بىلىمىز، يهنـى شـۇ      بۇنىڭدىن بۇنداق بىر نۇ   . سۆزلهنگهن
چـــاغالردا تـــۈزلهڭ رايـــونالردا ياشـــايدىغان بىـــر قاتـــار تـــۈركىي 

.  قىلىنغـان  ئاسسىملياتـسىيه تىللىق قهبىلىـلهرگه قىتـانالر      
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شۇڭا، قىتانالر ھۆكۈمرانلىق قىلغان دەۋرلهردە پۈتكۈل ئوتتـۇرا        
  ].143[دەپ ئاتالغان» ئۇيغۇر ئىلى«ئاسىيا 

ــداق  ــر پاكىــت مۇن ــڭ: يهنه بى ــۆتكهن  مى ــدە ئ ــسى دەۋرى  سۇاللى
. يـۈەن سۇاللىـسى تـارىخى   «ئاتاقلىق ئالىم سۇڭ لـيهن تـۈزگهن      

دە يـۈەن  » غهربىي شىمالدىكى يهرلهرنىـڭ قوشـۇمچه خاتىرىـسى       
ــدىكى   ــسى دەۋرى ــونى «سۇاللى ــۇرالر راي ــهندۈرۈپ،  » ئۇيغ ــى چۈش ن

ــابۇل، غهزدە ــشان، كـ ــۈس، بهدەخـ ــز، تـ ــارا، تېرمىـ ــشاپ، بۇخـ ، نهخـ
، تهنوخــ، كاشــىغهر، مهرغىــالن، خوجهنــد، ســهمهرقهنت، دىرىئــان

، پـارۋان ،  ئاتبـاش ،  كاسـان ، ئـۇچ، كوچـا،      ئۈزكهنـد ،  پاپ،  ئوتراركات،  
، ئالمـالىق ،  يىمىـش ،  بوالد،  ئىلىبالىق،  يىيۇنچ،  )تاشكهنت(چاچ  

، قۇتۇقبـاي ،  يېڭىبـالىق ، توقسۇن،   بهشبالىق،  لۈكچۈن،  قاراخوجا
ــالىق ــ  جانب ــڭ كىرىــدىغانلىقىنى يازغ  قوچــو. ان قاتارلىقالرنى

ئۇيغــۇر خــانلىقى ۋە قاراخــانىيالر سۇاللىــسى قاتــارلىق غهربىــي  
ئۇيغۇر خـانلىقلىرى سـهلتهنهت سـۈرگهن يىلالرنىـڭ ئاخىرىـدا،           
جۈملىــدىن قىتــانالر ۋە موڭغــۇلالر ھۆكــۈمرانلىقى زامانىــسىدا 
ئوتتـــۇرا ئاســــىيادىكى زور بىــــر تۈركـــۈم تــــۈركىي تىللىــــق   

نـامىنى  » تـۈرك «ا يارىشا   قهبىلىلهر ئۆز زامانىسىنىڭ ئهھۋالىغ   
ــى  ــامىنى قولالنغــان » ئۇيغــۇر«ئهمهس، بهلك » تــۈرك«]. 144[ن

ــامى  ــۇزى تۈپهيلىــدىن خېلــى يىلــالر  » ئۇيغــۇر«ن نامىنىــڭ نوپ
  .ئۆزىنىڭ كۈچىنى ئاجىزالشتۇرغان

مانا مۇشۇ ھـالقىلىق يىلـالردا قـارلۇق، ياغمـا، چىگىـل، ئوغـۇز،              
 قاتــارلىق ، چــارۇق، تــۈركهش، ســوغدى، قىتــانچۈمــۈل، توخــسى
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قوۋمالر نامى ئوتتۇرا ئاسىيا تـارىخ سهھنىـسىدە غايىـب          -قهبىله
» ئۇيغــۇر«بولــۇپ، پهقهت تــۈركىي تىللىــق قهبىلىــلهر ئىچىــدە 

ــدى   ــاقلىنىپ قال ــامىال س ــڭ   . ن ــز ۋە تاتارالرنى ــۇنداقال قىرغى ش
 بولـۇپ، ئۇالرنىـڭ غهربىـي       دالىـسىدا ئاساسىي قىسمى موڭغـۇل     

سىدىكى سـانى ئـاز بولـۇپ، ئـۇ         ئۇيغۇر خـانلىقلىرى تېررىتورىيىـ    
چاغــدا ئۇالرنىــڭ بــۇ يهردىكــى پائــالىيهتلىرى كىـــشىلهرنىڭ      

قـازاق ۋە   .  دىققىتىنى جهلپ قىلغۇدەك دەرىجىدە ئهمهس ئىدى     
شـۇنىڭ  . ئۆزبېكلهرنىڭ نامى تېخى تارىخ بېـتىگه يېزىلمىغـان        

بىلهن بىرگه شىنجاڭ ئۇيغۇر ئـاپتونوم رايونلـۇق ئىجتىمـائىي          
ــلهر ئاكادېمى ــۈزگهن  پهنـ ــسى تـ ــسقىچه  «يىـ ــىنجاڭنىڭ قىـ شـ

 -316، -315 يىلــى،  -1984 قىــسىم، ئۇيغــۇرچه،   – Ⅰ» تــارىخى
 قـازاق ۋە  —بهتلىرىدىكى بايانالرغا ئاساسالنغاندا، بۇ مىللهتـلهر       

 ئهســـــىرلهردە ئانـــــدىن مىلـــــلهت بولـــــۇپ XVIئـــــۆزبېكلهر 
ــلىغان  ــشكه باشــ ــۇقتىنى ۋ . شهكىللىنىــ ــۇ نــ ــد. ۋ. بــ  بارتولــ

  .لغانئاللىبۇرۇن قهيت قى
قاراخانىيالر سۇاللىسىنىڭ ئـاخىرقى مهزگىلىـدە نـېمه ئۈچـۈن      

 ئاسسىملياتــسىيهبىــر قاتــار تــۈركىي تىللىــق قهبىلىلهرنىــڭ 
ــۇ     ــپ، يهنىمـــ ــۇرالر زورىيىـــ ــسابىغا ئۇيغـــ ــشى ھېـــ قىلىنىـــ
ئىلگىرىلىگهن ھالدا ئاساسىي مىلـلهت سـۈپىتىدە تاللىنىـپ          

  .بۇنىڭ بۇنداق بىرقانچه سهۋەبى بار. چىقىدۇ
تـــۈركىي تىللىـــق . ى، ئۇيغۇرالرنىـــڭ تـــارىخى ئـــۇزۇنبىرىنچـــ

ــۇرۇن،    ــارىخ سهھنىــسىگه ئهڭ ب قهبىلىــلهر ئىچىــدە ئۇيغــۇرالر ت

 100 

ســـــالماقلىق ھالـــــدا قهدەم قويغـــــان، شـــــۇنداقال ئۆزىنىـــــڭ 
ئىجتىمــائىي، سىياســىي تــارىخىنى نىــسبهتهن تۇراقلىــق ۋە     

ئـۇالر مـۇرەككهپ   . ئىزچىللىققا ئىگه قىلىپ كهلـگهن مىلـلهت    
ــايقىلىش ۋە  ۋە شــــىددە ــاتتىق چــ ــدا قــ ــارىخ ئېقىمىــ تلىك تــ

داۋالغۇشــالرغا بهرداشــلىق بېرىــپ، شــىنجاڭ، جۈملىــدىن ئــۇنى 
ئــۆز ئىچىــگه ئالغــان ئوتتــۇرا ئاســىيادىن ئىبــارەت بــۇ كــارامهت   

  .يالقۇنلۇق پېچتا تاۋلىنىپ چىققان
ــۇر      ــي ئۇيغــ ــدىن غهربىــ ــانىيالر، جۈملىــ ــى، قاراخــ ئىككىنچــ

ــدا ئۇيغۇرالرنىــڭ نوپ ــۈركىي تىللىــق  خانلىقلىرى ۇســى باشــقا ت
. قهبىلىــلهرگه قارىغانــدا كــۆپ، جهڭگىــۋارلىقى ئۈســتۈن ئىــدى 

ــىلهن،  ــالهم«مهســ ــا » ھۇدۇدۇلئــ ــاملىق كىتابتــ ــۇز : نــ توققــ
باشــقا تـــۈركىي تىللىــق خهلقلهرنىـــڭ   «ئوغۇزالرنىــڭ يـــۇرتى  

يۇرتىغا قارىغاندا چوڭ، شۈبهىسىزكى، ئۇالرنىـڭ ئاھالىـسى ھهم     
 جهڭگىـۋار ۋە ياخـشى قورالالنغـان،        ئۇالرنىـڭ ئـادەملىرى   ... كۆپ

توققۇز ئوغـۇزالر باشـقا تـۈركىي تىللىـق خهلقـلهر ئىچىـدە ئهڭ              
خــانلىق (بــاتۇرلىرى، ئهڭ بــايلىرى ئــۇالر سىياســىي ئىــشالرغا  

 بارتولـد . ۋ. ۋ. خهلق دەپ يازغـان   » ناھايىتى ماھىر ) باشقۇرۇشقا
ئهسىردە بارلىق تـۈركىي تىللىـق خهلقـلهر ئىچىـدە           X«بولسا  
ــسابالنغان  ئهڭ ــك ھېــــ ــۇزالر  ) الر( قۇدرەتلىــــ ــۇز ئوغــــ توققــــ
  .، دېگهن]146[»ئىدى

ــدە ئۇيغــۇرالر ھۆكــۈمران قهبىــله    ــۈچىنچى، قاراخــانىيالر دەۋرى ئ
بــۇنى يۇقىرىــدا . يهنـى خــان جهمهتــى چىقىــدىغان قهبىــله ئىــدى 
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ــدىن باشــقا، يهنه بىــر مهزمــۇننى قىــستۇرساق   : ســۆزلهپ ئۆتكهن
الپال بهزى تـۈركىي تىللىـق      تۈرك خانلىقى يىمىرىلگهندىن باش   

ــۇرالر    ــشىدا ئۇيغـ ــتۇرۇش ئىـ ــتهكلهش، ئۇيۇشـ ــى يېـ قهبىلىلهرنـ
ئۇيغــۇر خــانلىقى . باشــالمچىلىق رولىنــى ئويناشــقا باشــلىغان 

كېيىن ئۇيغـۇر   - قهبىلىلىرى ئىلگىرى  ئادىز ۋە   ياغالقاردەۋرىدە  
. قهبىلىلىرىنىڭ يېتهكچىـسى سـۈپىتىدە پائـالىيهت قىلغـان        

ــدە ئومــۇمىي  غهربىــي ئۇيغــۇر خــانلى  قلىرى زامانىــسىغا كهلگهن
ــگه     ــۈچهيتىش بهدىلى ــۇمىنى ك ــلهت ئۇق ــارمىل  ئــادىز ۋە ياغالق

قهبىلىلىرى باشقا قهبىلىلهرگه سىڭىشىپ، ئۆز نـامىنى قايتـا         
بۇنىــڭ بىــلهن ئۇيغــۇر،   . تهكرارلىمايــدىغان ھــالهتكه ئــۆتكهن  

دىن ئىبارەت ئېتنىك نامى پۈتكـۈل      » توققۇز ئوغۇز «جۈملىدىن  
ــامى دەرىجىــسىگه   ئۇيغــۇر  ــاق مىللىــي ن قهبىلىلىرىنىــڭ ئورت

، دىنىــــــي ئېتىقــــــادتىكى پهرق ۋەھــــــالهنكى. كۆتــــــۈرۈلگهن
تۈپهيلىدىن، قاراخانىيالرنىـڭ تېررىتورىيىـسىدىكى مۇسـۇلمان       

ــل   ــر مهزگى ــۇرالر بى ــان «ئۇيغ ــامىنى قولالنغ ــۈرك ن ــۇد. ت  مهھم
 بــۇ نــامنى كهڭ مهنىــدە بــارلىق تــۈركىي تىللىــق  كاشــغهرىمۇ
ــ ــار مهنىــدە   خهلقلهرن » ئۇيغــۇر«ى ئىپــادە قىلىــشقا قارىتىــپ، ت

ــان   ــشقا قولالنغ ــادە قىلى ــى ئىپ ــالهم«. قهبىلىلىرىن » ھۇدۇدۇلئ
ــانالر ۋە  ــگه  كاشــغهردىندىكــى باي  تېپىلغــان قاراخــانىيالر دەۋرى

ــا ئاساســــالنغاندا  ] 147[مهنــــسۇپ ۋەســــىقىلهردىكى ئۇچۇرالرغــ
  تهۋەســــىدىكى ئۇيغــــۇر قهبىلىلىــــرى قاراخــــانىيالركاشــــغهر

توققــۇز  «يــاكى » ئۇيغــۇر«سۇاللىــسى قۇرۇشــتىن ئىلگىــرىال   
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ھهتتـا، توققـۇز ئوغـۇز نـامى        . نـامىنىمۇ ئىـشلىتىۋەرگهن   » ئوغۇز
 كاشـغهر . ئاستىدىكى خهلقلهر خـوتهنگىچه يېيىلىـپ ياشـىغان       

ــسى    ــانىيالر سۇاللىـ ــرى قاراخـ ــۇر قهبىلىلىـ ــىدىكى ئۇيغـ تهۋەسـ
» توققـــۇز ئوغـــۇز «يـــاكى » ئۇيغـــۇر«قۇرۇشـــتىن ئىلگىـــرىال  

ھهتتـــا، توققـــۇز ئوغـــۇز نـــامى    . نـــامىنىمۇ ئىـــشلىتىۋەرگهن 
  .ئاستىدىكى خهلقلهر  خوتهنگىچه يېيىلىپ ياشىغان

  
  قاراخانىيالر دەۋرىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ مهدەنىيىتى) 5

غهربىي ئۇيغۇر خانلىقلىرى دەۋرىـدە ئۇيغۇرالرنىـڭ مهدەنىيىتـى         
 »كالســسىك مهدەنىــيهت«ناھــايىتى تهرەققىــي قىلغــان، شــۇڭا، 

بـۇنى ئېلىمىـز ۋە     . دەرىجىسىگه كۆتـۈرۈلگهن دېيىـشكه بولىـدۇ      
ــدا   ــي تهتقىقاتلىرىـ ــڭ ئىلمىـ ــالىملىرى ئۆزلىرىنىـ چهت ئهل ئـ

مهســــىلهن، . ئـــاللىبۇرۇن تهكـــرار قهيـــت قىلىـــپ ئـــۆتكهن     
ــا   ــالىم ئـ ــك ئـ ــتهين. ئهنگلىيىلىـ ــۇرالر مهركىزىـــي   «سـ ئۇيغـ

ــدا     ــلهرگه قارىغان ــق قهبىلى ــۈركىي تىللى ــقا ت ئاســىيادىكى باش
دېـگهن  ] 148[»ەنىي ھاياتقا خېلى بـۇرۇنال قهدەم قويغانىـدى       مهد

 گروسـېت . سۆزنى ئېيتقان بولسا، فرانسىيىلىك شهرقشۇناس ر     
دىــن » مهدەنىــيهت ئۇســتازلىرى«ئۇيغــۇرالر ئوتتــۇرا ئاســىيانىڭ 

، فرانــــسىيىلىك يهنه بىــــر ئــــالىم   ]149[بولــــۇپ كهلــــگهن 
ۇقىرى  ئهســـىردىن باشـــالپال يـــIXئۇيغـــۇرالر ...  «خـــامىلتونمۇ

ئۇيغۇرالرنىــــڭ مهدەنىيىتــــى ... مهدەنىــــيهتكه ئىــــگه بولغــــان
ــشىپ،     ــشقا ئهگىـ ــي قىلىـ ــدە تهرەققىـ ــسهك دەرىجىـ  XIIIيۈكـ
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ئهسىردىن ئىلگىرى، ئۇالر ئهمهلىيهتته باشقا تـۈركىي، موڭغـۇل         
دېـگهن ئاتاققـا ئىـگه      › مهدەنىيهت پېـشۋالىرى  ‹قهبىلىلىرىنىڭ  

ق بولـسا ئوتتـۇرا   ئۇنـدا ]. 150[دەپ ھېـسابلىغان » بولۇپ قالغـان  
» كالســــــسىك مهدەنىــــــيهت«ئهســــــىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىــــــدا 

ــسى     ــى قايــ ــۇر مهدەنىيىتــ ــۈرۈلگهن ئۇيغــ ــسىگه كۆتــ دەرىجىــ
 يـــوڭ لـــىخهنـــزۇ ئـــالىمى . ســـاھهلهرنى ئـــۆز ئىچىـــگه ئالىـــدۇ

مهملىكهتلىـك تــۇنجى قېتىملىــق ئۇيغۇرشۇناســلىق ئىلمىــي  
ــان   ــدا ئوقۇغـ ــاكىمه يىغىنىـ ــۇرالر«مۇھـ ــانۇ: ئۇيغـ ــارىخىي شـ  تـ

نـاملىق ماقالىـسىدە    »  مهرىـپهت ئۇسـتازلىرى    ناياراتقۋكهت  شه
) 1 (ئۇيغۇرالرنىــڭ ئــۆز زامانىــسىدىكى ئۈلگىلىــك مهدەنىيىتــى

ئهدەبىـي تىلنـى غهربـكه      ) 2(،  ىيېزىق قوللىنىش ۋە تارقىتىـش    
ــارقىتىش،  ــارقىتىش،   ) 3(تـ ــكه تـ ــى غهربـ ) 4(مهتبهئهچىلىكنـ

) 5(، ياراتقـــان تـــارىخىي مهدەنىـــي ھۆججهتلىرىنىـــڭ موللـــۇقى
دىنىي مهدەنىيهتنى تارقىتىش، قاتارلىق بهش نۇقتا ئـارقىلىق        

  ].151[شهرھلهپ ئۆتكهن
ــڭ     ــدە ئۇيغۇرالرنىـــ ــانلىقلىرى دەۋرىـــ ــۇر خـــ ــي ئۇيغـــ غهربىـــ
مهدەنىيىتىنىڭ تهرەققىيات سهۋىيىسىنىڭ قايـسى دەرىجىـدە       
ئىكهنلىكىنــــــى بىرقــــــانچه نۇقتىغــــــا بۆلــــــۈپ ســــــۆزلهپ 

  :ئۆتمهكچىمهن
ــشلهپچىقىرىش ئىگى① ــى   ئىـ ــسادىي تۇرمۇشـ ــى ۋە ئىقتىـ لىكـ

ــسهلگهن ــر . يۈك ــايالق قى ــىمالىي ي ــىغان  -ش ــهھرالىرىدا ياش س
تۈركىي تىللىـق قهبىلىلهرنىـڭ ئـۇزۇن ئهسـىرلهر داۋامىـدىكى       
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ئىشلهپچىقىرىش ئىگىلىكـى ئاساسـلىقى كـۆچمهن ئىگىلىـك         
چـۆپ، سـۇ قوغلىـشىپ، چـارۋا        -بولۇپ، ئۇالر پۈتۈن ھاياتىنى ئوت    

. يۈرۈپ، كىگىز ئـۆيلهردە ئۆتكـۈزگهن     توپىغا ئهگىشىپ، كۆچۈپ    
تــۈرك خــانلىقى زامانىــسىغا كهلگهنــدىمۇ كۆپچىلىــك تــۈركىي  

  .تىللىق قهبىلىلىرى بۇ ئادەتنى تاشلىمىغان
ئۇيغۇرالرنىــڭ يېــزا ئىگىلىــك بىــلهن شۇغۇللىنىــشى، مــۇقىم  
ئولتــــۇراق تۇرمۇشــــقا ئۆتۈشــــى، شــــهھهر ھاياتىغــــا كۆنۈشــــى 

.  ئـالىم ئـا  ۇسىيىلىكرۇلۇق ر بۇ توغ . باشقىالردىن بۇرۇن بولغان  
زور كـۆپچىلىكى باشـقا تـۈركىي       « ئۇيغۇرالرنىـڭ    ياكوۋىسكى. ي

ــق      ــۇرۇنراق تۇراقلىـــ ــدا بـــ ــلهرگه قارىغانـــ ــق خهلقـــ تىللىـــ
ئـۇالر  . دېهقانچىلىق ئهمگىكى بىلهن شۇغۇللىنىشقا باشلىغان    

شامان دىنىنى باشقىالرغا قارىغاندا بۇرۇنراق تاشـالپ دەسـلهپته         
ــيى   ــى، كې ــانى دىنىن ــان   م ــۇل قىلغ ــى قوب ــۇددا دىنىن ــۆز . ن ب ئ

ــدا      ــلهرگه قارىغانـ ــق خهلقـ ــۈركىي تىللىـ ــقا تـ ــى باشـ يېزىقىنـ
ــلهن    ــو بى ــپ جۇڭگ ــۇرۇنراق يارىتى ــاۋەرائۇننهھرب ــدا م  ئارىلىقى

ــك   ــدىكى ئهڭ مهدەنىيهتلىــ ــلهر ئىچىــ ــقان خهلقــ ئولتۇراقالشــ
  ].152[دەپ يازغان» .خهلقلهردىن بىرى بولۇپ قالغان

ئۇيغــۇر . ماتېرىيــالالرنى قالــدۇرغانتــارىخ بىــزگه خــېلىال مــول  
قهبىلىلىرىنىڭ كۆپ ئهسىرلهر ئىلگىرى موڭغۇل يـايالقلىرى       

 ۋادىـــسى، تهڭرىتـــاغلىرىۋە ئالتـــاي تـــاغلىرى ســـاھىلىدىن   
ــا ســۈرۈلۈپ كــۆچمهن   يهتتهســۇ ــارىم ئويمانلىقلىرىغ ــانه، ت ، پهرغ

چـــــارۋىچىلىقتىن باشـــــقا دېهقـــــانچىلىق ئىگىلىكىنـــــى    
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ــتۈرگهنلىكىنى ــمهك تهس ئهمهس بىيۈرۈشلهشـ ــىلهن، . لـ مهسـ
 قهبىلىلىـــرى دىڭلىـــكيۇقىرىـــدا ســـۆزلهپ ئـــۆتكىنىمىزدەك، 

 مــاۋەرائۇننهھر ۋە يهتتهســۇ ئهســىردە Iمىالدىيىــدىن بــۇرۇنقى  
ــلىغان   ــشقا باشـ ــپ ئولتۇراقلىشىـ ــا كېلىـ ــى . رايونىغـ قهدىمكـ

 بىۋاســـىته ئهۋالدى بولغــان ئېگىـــز قـــاڭقىلالر  دىڭلىڭالرنىــڭ 
ــيه  ــدە  ئهســــىرلهرگه كهلVمىالدىــ ــاۋۇزلۇگهنــ ــسى ئــ  ۋە ئىنىــ

ــڭ ــانلىقى   چوڭچىنىـ ــان ئويمـ ــار ۋە تۇرپـ ــچىلىقىدا جۇڭغـ  باشـ
ئهتراپىــــــدا ئۈنۈملــــــۈك پائــــــالىيهت قىلغــــــان ۋە تۇرپــــــان 
ــز   ــۇپ، ئېگىــ ــي شــــىمالىغا جهم بولــ ئويمانلىقىنىــــڭ غهربىــ
قــاڭقىلالر خــانلىقىنى قۇرغــان ھهم تــارىم بوســتانلىقىدىكى     

بـــۇ خـــانلىق  .  خانلىقالرغـــا ئهســـكهر چىقارغـــان  قهلئهلىـــك
ــرى ــۇپ،  -ئىلگى ــيىن بول ــدا  -541 — 487كې ــالر ئارىلىقى  يىل

 قــاڭقىلالر جهمئىــي ئــالته قهبىــله    ئېگىــز .  بولغــانهۋجــۇدم

高车六部)( ،12ــا ــۈنگهن)  (高车十二姓 ئۇرۇقق ــالته . بۆل ئ

ئـون  « » 袁纥»  (On uygur) – خـې يۈەن «قهبىله ئىچىدىكى 
ــۇز «乌护»« ،)(Toguz uguz– ئوخــۇ«، »ئۇيغــۇر ــۇز ئوغ » توقق

بوۋىـــــسى قهدىمكـــــى - ئاتـــــاگهنلىـــــك بولـــــۇپ، بۇالرنىـــــڭدې

ــۇرالر ــرى   )  (回鹘ئۇيغــ ــىي گهۋدە قهبىلىلىــ ــڭ ئاساســ نىــ
شــۇنىڭغا ئىشىنىــشكه بولىــدۇكى، ئۇالرنىــڭ شــۇ  ]. 153[ئىــدى

چاغـــدا تهڭرىتـــاغ ئهتراپىـــدىكى دېهقـــانچىلىق ئىگىلىكىـــگه  
 ســـېلىنگه، ئورقـــۇنقاتناشـــقانلىقى ئالـــدىنقى شـــهرت بولـــۇپ، 

 ئۇيغـۇر   ئورقـۇن ى مهركىزىـي رايـون قىلغـان        دەريالىرى ۋادىسىن 
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ــانلىقى  ــۇنقهرز بولغانىــــدى،  -840خــ ــدە مــ ــا كهلگهنــ  يىلالرغــ
 قهبىلىنىــــڭ تهڭرىتــــاغ  15 باشــــچىلىقىدىكى پــــانتېگىن

، يېزا ئىگىلىـك    يهرلىنىپئهتراپلىرىغا كېلىپ، تېز سۈرئهتته     
ئىشلهپچىقىرىـــــشنى ئاســـــاس قىلغـــــان غهربىـــــي ئۇيغـــــۇر  

دېـمهك،  . شى تېخىمۇ تهس ئىـدى    خانلىقلىرىنى مۇستهھكهملى 
قاراخانىيالر دەۋرىدە ئۇيغـۇرالر ئاساسـهن يېـزا ئىگىلىـك بىـلهن         

، خـــوتهن كاشـــغهر ۋە مـــاۋەرائۇننهھر، يهتتهســـۇ. شـــۇغۇللىناتتى
ــا ئهۋزەل   ــتانلىقلىرى ۋە ئۇالرغ ــكبوس ــۇھىتىنى ئىكىنچىلى  م

ــۇزۇن يىللىــق دېهقــانچىلىق ئهمهلىيىتــى شــۇ  . ياراتقانىــدى ئ
. ال ئۇيغـۇر دېهقـانلىرىنى ئـۆزىگه رام قىلىۋالغـان         چاغدىن باشالپ 

چارۋىچىلىق ئىگىلىكى قوشۇمچه ئىگىلىك بولۇپ قالغـان، بـۇ         
 توخــسىخىـل ئهمــگهك بىــلهن قــارلۇق، ياغمـا، چىگىــل، ئوغــۇز،   

قاتارلىق قهبىلىـلهر شـۇغۇلالنغان بولـۇپ، بـۇ قهبىلىـلهر بولـسا          
بىلىـلهر  شۇڭا، بۇ قه  . يېزا ئىگىلىكىگه تېخى ماسالشمىغانىدى   

ئۇيغـــۇرالردىن پهرقلىـــق ھالـــدا كـــۆچمهن تۇرمۇشـــنى ئاســـاس 
  .قىلغان

 كىتابىــــدىكى ئۇيغۇرالرنىــــڭ  كاشــــىغهرىنىڭ مهھمــــۇد ②
 بولغــــان دېــــگهن ى» بهش شــــهھهر«تهڭرىتــــاغ ئهتراپلىرىــــدا 

پىكرىنىڭ يىلنامىلىق ئارقا كۆرۈنۈشى مىالدىيىدىن بـۇرۇنقى      
IV  ــشىدىغانلىقىن ــا تۇتىـــ ــىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىغـــ ى بهك  ئهســـ

تهكىتلهپ كهتمىگهندىمۇ، ئۇيغۇر خانلىقى زامانىسىدا، يهنـى بـۇ         
ــان    ــهھهرلهر قۇرۇلغـ ــۇن شـ ــسىدە نۇرغـ ــانلىق تېررىتورىيىـ . خـ
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 ئهۋالد خانى بايانچۇر تهخـتكه      -2مهسىلهن، ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ    
چىقىپ قىسقىغىنا بىرقانچه يىل ئىچىـدە بـۇيرۇق چۈشـۈرۈپ          

ــۆت    ــدە ت ــهھهرلهر ئىچى ــان ش ــسىگهئورۇندىقۇرغ ــونغىن «كى » ئ
. دەپ نـــام بېـــرىلگهن» ئـــونغىنئـــوردا «يـــاكى ) »خانبـــالىق«(

بايانچۇرنىــڭ ئــوغلى ئىــدىكىن تهخــتكه چىققانــدىن كېيىنمــۇ  
ــان    ــا قىلىنغ ــهھهر بىن ــدا ش ــانچه جاي ــۇ  . بىرق ــا ئ ــاتۇنھهتت -ق

ــشالرغا ــاپ خانىـ ــالىق« ئاتـ ــايىم » قاتۇنبـ ــاملىق ئـ ــزالر -نـ قىـ
ىلىلىـرى تهڭرىتـاغ    ئېگىز قـاڭقىلالر قهب   . شهھىرى سالدۇرغان 

 ئىلـى   قوچو كهينىدە   -ئهتراپلىرىدا خانلىق تىكلهشنىڭ ئالدى   

高昌国)  (    ــۆپ ــايىتى كـ ــهھهرلهرنىڭ ناھـ ــىدىكى شـ تهۋەسـ
ماتېرىيالالرغـــا ئاساســـالنغاندا،   . ئىكهنلىكىنـــى بىلهلهيمىـــز  

 سۇاللىـسى دەۋرىـدە خـانلىق زېمىنىـدا سـهككىز         ۋەيشىمالىي  
 16ەۋرىـگه كهلگهنـدە     خـانلىقى د   جـۇۋ شـىمالىي   . شهھهر بولغـان  

ــدە  ســۈي. شــهھهرگه كــۆپهيگهن   شــهھهرگه 18 سۇاللىــسى دەۋرى
.  شــهھهر بولغــان21تــاڭ سۇاللىــسىنىڭ دەســلىپىدە  . يهتــكهن

 تهكشۈرۈپ نومـۇر قويغـان مـانى يېزىقىـدىكى بىـر            كوكېل. فون
 22 ئىلــــى ۋە قوچــــو«كهمتــــۈك ۋەســــىقىنىڭ ئاخىرىــــدىكى 

 22 «دېـــگهن جۈملىـــدىكى » شـــهھهرنىڭ بهخـــت ھامىيـــسى  
لىـدىكى شـهھهرلهرنىڭ تهرەققىياتىنىـڭ بىـر        ې ئ قوچو» شهھهر

 — IVمىالدىـيه  . ئىپادىـسى دەپ چۈشـىنىش الزىـم، ئهلـۋەتته    
VIII كاشـــــغهر ھهم مـــــاۋەرائۇننهھر، يهتتهســـــۇ ئهســـــىرلهردە 

 قاراخـانىي بـۇالر   . بوستانلىقلىرىدا نۇرغـۇن شـهھهرلهر قۇرۇلغـان      
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ئۇيغۇرلىرىنىــــــــڭ شــــــــهھهر ئېڭــــــــى چۈشهنچىــــــــسىنى 
ڭقۇرالشــتۇرۇش ۋە مۇستهھكهملهشــته چــوڭ رول ئوينــايتتى، چو

ئومۇمهن قاراخانىيالر دەۋرىدىكى ئۇيغۇرالرنىـڭ شـهھهر     . ئهلۋەتته
ــاكى     ــگهن ي ــا كهل ــدىال بارلىقق ــۆز دەۋرى تۇرمــۇش چۈشهنچىــسى ئ

ئۇنىــڭ يىــراق تــارىخىي ئارقــا    . يېــتىلگهن چۈشــهنچه ئهمهس 
-بـــــۇالر بىزنىـــــڭ يېتهرلىـــــك دىقـــــقهت. كۆرۈنۈشـــــى بـــــار

  .ېتىبارىمىزنى قوزغىشى كېرەكئ
ــودا  ③ ــك ۋە سـ ــول ھۈنهرۋەنچىلىـ ــڭ قـ ــارەت - ئۇيغۇرالرنىـ تىجـ

ــاراپ    ــشكه قــ ــشىش ۋە كهسىپلىشىــ ــشلىرى مهخسۇسلىــ ئىــ
ئۇيغۇرالرنىــــڭ قــــول  . يۈزلىنىــــشى ئىلگىــــرى باشــــالنغان  
ئىچــــمهك تــــۈرلىرىنى -ھــــۈنهرۋەنچىلىكى تۈرلــــۈك يــــېمهك

شـــقا  تهييارالشـــتا، تـــۆت پهســـىلگه مۇۋاپىـــق، ئهمـــگهك ۋە با    
ــقان، ئهر  ــغۇالتالرغا ماسالش ــگه   -مهش ــقه پهرقى ــاللىق، ۋە تهبى ئاي

كېچهكلهرنى تىكىشته، بىناكارلىق قۇرۇلۇشـىدا،     -ئىگه كىيىم 
ــۇملىرىنى   ــۇزىننهت، ئىــــشلهپچىقىرىش ۋە تۇرمــــۇش بۇيــ زىبــ

ــان قىلغــان   ــۆز ماھــارىتىنى ناماي ــارىختىن بېــرى . ياساشــتا ئ ت
جهھهتتىكــى ئۇيغــۇر ھۈنهرۋەنچىلىــك مهھــسۇالتلىرى ئىچكــى  

ــتىن،     ــداپ قالماس ــاجىنى قام ــستېتىك ئېهتىي ــۇش ۋە ئې تۇرم
بهلكى تاشقى ئالماشتۇرۇش، سودا ئىشلىرىدا يېتهرلىك مـاددىي        

  .ماتېرىيال بولغان
-ئۇيغۇرالر ئۇيغۇر خانلىقى زامانىسىدىال يىپهك يولىدىكى سـودا       

تىجــارەت ئىــشلىرىدا ئاكتىــپ ۋە يېتهكچىلىــك رول ئويناشــقا  
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ــلىغان ــدەك    تار. باش ــه بهش قول ــۇ نهرس ــا ش ــا قىزىققۇچىالرغ ىخق
ئايدىڭكى، تاڭ سۇاللىسى دەۋرىدە تاڭ سۇاللىـسى بىـلهن ئۇيغـۇر        

يىــپهك سودىــسى بهك مهشــهۇر -خــانلىقى ئوتتۇرىــسىدىكى ئــات
ئهســلىدىكى كېلىــشىم بــويىچه، ھهر يىلــى ئۇيغــۇرالر  . بولغــان
ــشىغا   1000 ــات بېـ ــشۇرسا ئـ ــات تاپـ ــال  40 ئـ ــپهك مـ ــوپ يىـ  تـ

شقا پۈتۈشۈلگهن بولـسىمۇ، بهزىـدە ئۇيغـۇرالر ئېلىـپ          ئالماشتۇرۇ
ئـات  -ئۇيغـۇرالر يىـپهك   ]. 154[ مىڭغا يهتكهن  20-10بارغان ئات   

ــان   ــدا ئالغ ــايهت زور پاي ــسىدا غ ــو  . سودى ــي جۇڭگ ــۇالر مهركىزى ئ
رايونىدىن ئاتقا تېگىشىپ كهلـگهن يىـپهك مـال، چـاي ۋە باشـقا         

ــدۇرۇش ئ  ــاجىنى قانـ ــڭ ئېهتىيـ ــۇمالرنى ئۆزلىرىنىـ ــۈن بۇيـ ۈچـ
ئىــشلىتىپال قالمــاي، بهلكــى ئوتتــۇرا ئاســىيادىكى ھهر قايــسى   
جايالرغـــا ئېلىـــپ بېرىـــپ ئۇنىـــڭ بهدىلىـــگه تېخىمـــۇ كـــۆپ  

شـــۇنىڭ . مهھـــسۇالت ۋە تۇرمـــۇش بۇيـــۇملىرىنى ســـېتىۋالغان
. ئۈچۈن ئۇيغۇرالر شۇ مهزگىللهردە ئىنتايىن تېـز رونـاق تاپقـان          

ــائىن ــارەتچ   گابـ ــڭ تىجـ ــى ئۇيغۇرالرنىـ ــانىم قهدىمكـ ىلىكى  خـ
ئۇيغۇرالر سودا ئىشلىرى بىلهنمۇ ئـۇزۇن      «: ھهققىدە توختىلىپ 

بۇ ھـال شـۇ چاغـدا خهنزۇالرنـى ناھـايىتى ھهيـران          (شۇغۇلالنغان  
ــدۇراتتى ــۈرەتتى    )قال ــدا كهلت ــا زور پاي ــشلىرى ئۇالرغ ــودا ئى . ، س

ئۇالرنىڭ يىراقتىكى مىللهتلهرنىـڭ سـېتىۋېلىش كـۈچىگه ۋە         
ــسبهت   ــپىگه نى ــان تهلى ــا بولغ ــايىتى  تاۋارغ هن ســهزگۈرلۈكى ناھ

ــدى  ــۇقىرى ئىـ ــسا، ر ] 155[»يـ ــان بولـ ــىيىلىكدەپ ئېيتقـ  ۇسـ
ــپ گ ــسكىي. مۇئهللى ــ «ۋېرنادى ــۇرا  ىزمهركى ــىيانىڭ ئوتت  ئاس
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ــيهت     ــاكى مهدەنى ــته ي ــدا سىياســىي جهھهت ئهســىردىكى تارىخى
ــدى   ــوڭ بولـ ــى بهك چـ ــڭ رولـ ــسۇن، ئۇيغۇرالرنىـ ــته بولـ . جهھهتـ

ەر سـوزۇلغان سـودا    دېڭىزغـا قهد   كاسپىيجۇڭگودىن باشلىنىپ   
ــۇرالر      ــان ئۇيغ ــزگىنلهپ تۇرغ ــسمىنى تى ــۇرا قى ــڭ ئوتت يولىنى

ــدى   ــلهن ھىنـ ــو بىـ ــارا   -جۇڭگـ ــڭ ئۆزئـ ــران مهدەنىيىتىنىـ ئىـ
] 156[ئالمىشىشىغا كۆپ جهھهتـلهردە ۋاسـىتىچىلىك قىلـدى       

ئومــۇمهن، ئۇيغــۇرالر مهيلــى موڭغــۇل يايالقلىرىــدا . دەپ يازغــان
 ياشــــاپ تۇرغــــان بولــــسۇن، مهيلــــى تهڭرىتــــاغ يامزاللىرىــــدا

ــودا   ــسۇن ســـ ــدا بولـــ ــائىي  -چاغلىرىـــ ــارەتنى ئىجتىمـــ تىجـــ
ســودا . ئىگىلىكنىــڭ مــۇھىم بىــر ساھهســى ســۈپىتىدە تۇتقــان

ۋاسىتىسى بىلهن قوشنا خهلقلهردىن يېڭى تېخنىكـا ۋە يېڭـى          
ئىــدىيىنى قوبــۇل قىلىــش بىــلهن بىــرگه بــۇ خىــل يېڭـــى        
ــلهرگه   ــنا دۆلهتــــ ــا ۋە يېڭــــــى ئىــــــدىيىنى قوشــــ تېخنىكــــ

  ].157[ىتارقىتاتت
بۇ ئىنـسانالرنىڭ تهن سـاقلىقىنى ئاسـراش       .  تېبابهتچىلىك ④
 ئۇزارتىـشقا زۆرۈر ۋاسـىتىچىلىك رول ئوينايـدىغان         ئۆمۈرىنىۋە  

شــىنجاڭدا روھىــي ۋە مــاددىي ۋاســىتىلهر  . ئۈنۈملــۈك كهســىپ
بىــــلهن كېــــسهل ئــــازابىنى يهڭگىللىتىــــشنىڭ ئامــــالىنى  

ــدىال بىلگهنلى  ــڭ ئاخىرىــ ــدائىي جهمئىيهتنىــ ــى ئىپتىــ كىنــ
ــته  ــسپاتالپ بهرمهكــ ــالالر ئىــ ــك ماتېرىيــ . ئارخېئولوگىيىلىــ

ئۇيغــۇرالر غهربىــي يۇرتتــا ياشــىغان قهدىمكــى ئهجـــدادالرنىڭ      
ــشلىرىغا   ــك ئى ــارئهمچىلى ــان ۋە  الرچهتئاۋانگ ــسلىق قىلغ  ۋارى
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غهربىـي ئۇيغـۇر خـانلىقلىرى      . راۋاجالندۇرۇشىغا كۈچ چىقارغـان   
ز ۋە كۆڭۈلـدە بـوداپ       پهرە ئاتاسـاغۇنلىرى -ئهمچـى دەۋرىدە ئۇيغـۇر    

كېسهل داۋاالشتىن رېتسېپ يېزىپ، تهجرىبه تـوپالپ، كىتابتـا         
ــسهل     ــارالرنى كې ــۋى بىلىمــلهر ئاساســىدا بىم ــپ نهزەرىيى يېزى

 يىلـالر   1000. ئازابىدىن يهڭگىللىتىش سهۋىيىسىنى ياراتقـان    
 ئائىـت ئهسـهرلهر     ئىلىمغـا ئىلگىرى ئۇيغـۇرالر يازغـان تېببىـي        

 يىــــل بــــۇرۇن ســــېهىرگهرلىك، 1000. ســــاقلىنىپ قالغــــان
پېرىخونلــــۇق بىــــلهن داۋاالش دۇنيانىــــڭ كــــۆپ جايلىرىــــدا  
ھۆكـــۈمران ئورۇنـــدا تۇرغـــان چاغـــدا، تهبىـــئهت دۇنياســـىدىكى  

ئۆســــۈملۈك، ھــــايۋان، كــــان (ھهرخىــــل تهبىئىــــي مــــاددىالر 
ــاددىلىرى ــى دورا قىلىــپ ئىــشلىتىپ، كېــسهلنى داۋاالش  ) م ن

ــا داۋ  ــى، ھهتتــ ــارىلىرىنى ئىزدىگهنلىكــ ــى، چــ ــنىڭ ۋاقتــ االشــ
 مۇددىتىگىمــۇدورىالرنىــڭ ئىشلىتىلىــشى ۋە مىقــدارى ھهمــدە 

بـۇ ماتېرىيالـدىن ئۇيغـۇر      . ئېتىبار بهرگهن ئهھـۋالالر يېزىلغـان     
تېبابىتىنىڭ خېلىال بۇرۇن تاكامۇلالشقان بىر تېبابهت بولـۇپ        
ــڭ    ــڭ مهدەنىيىتىنىـــــ ــهكىللهنگهنلىكى، ئۇيغۇرالرنىـــــ شـــــ

ــىتىپ  ــسىنى كۆرسـ ــات دەرىجىـ ــدۇتهرەققىيـ ــدىن .  بېرىـ تۇرپانـ
تېپىلغان تېبابهتچىلىك ماتېرىياللىرىنى ئۆگىنىپ كهلـگهن      

ــك ــاتۈركىيىلىـــ ــۇر ئـــ ــۇھهيىل.  دوكتـــ ــۋەر ســـ ــو ئۇنـــ  قوچـــ
ئۇيغۇرلىرىنىــڭ تېبابهتچىلىــك ساھهســىدىكى نهتىجىلىــرىگه 

يــــــالغۇز ئىلىــــــم ساھهســــــىدىال ئهمهس، «باھــــــا بېرىــــــپ 
تېبابهتچىلىـــــك ساھهســـــىدىمۇ زور تهســـــىرلهرنى ۋۇجۇدقـــــا 
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 مهدەنىـــيهتلهر ئهســـىرداشهلتـــۈرگهن، ئۇيغـــۇر مهدەنىيىتـــى ك
تــۈركىي . ئىچىــدە ھهر جهھهتــتىن ئالــدىنقى ئورۇنــدا تۇرىــدۇ    

ــابهتچىلىكنى    ــى، تېبـ ــاننى، ئىلىمنـ ــلهر ئېرپـ ــق خهلقـ تىللىـ
  .، دەپ يازغان]158[»ئاسىيادا ئۇيغۇرالر مۇھاپىزەت قىلدى

پهن ۋە  غهربىي ئۇيغۇر خـانلىقلىرى دەۋرىـدە ئۇيغـۇرالر تهبىئىـي           
تېبابهتچىلىــك ساھهســىدە يهنه ئاســترونومىيه، كالېنــدارلىق،  

، نهققاشـلىق   هيكهلتاراشلىقرەسساملىق، ھ -ۋە گۈزەل سهنئهت  
قاتـــــارلىق جهھهتلهردىمـــــۇ كۆرۈنهرلىـــــك ئۇتـــــۇقالر قولغـــــا 

  .كهلتۈرۈلگهن
 ئۇيغــۇرالردا مىللىــي ئــاڭ ۋە مىلــلهت چۈشهنچىــسى ئۇيغــۇر  ⑤

شــــهن ھالــــدا يــــۇقىرى خــــانلىقى زامانىــــسىدىن باشــــالپ رو
ــۈركىي تىللىــق قــوۋم . كۆتۈرۈلۈشــكه باشــلىغان قهبىلىــلهر -ت

. دېـگهن ئېتنىـك نـامى ئهڭ بـۇرۇن تونۇلغـان          » ئۇيغـۇر «ئىچىدە  
ــامه« ــادرو   » ئوغۇزنــ ــكهن يــ ــۆزىگه ئهگهشــ ــڭ ئــ دە ئوغۇزخاننىــ

ــسىنى  ــۇر«قهبىلىـــــ ــۇر  » ئۇيغـــــ ــانلىقى ئۇيغـــــ دەپ ئاتىغـــــ
ــاخىر   ــڭ ئــ ــدائىي جهمئىيهتنىــ ــڭ ئىپتىــ قى قهبىلىلىرىنىــ

مهزگىلىـــدىال مىللىـــي نـــام بولـــۇش شـــهرتىنى ھـــازىرالش      
ئىلگىرىكــى . باســقۇچىغا ئــۆتكهنلىكىنى چۈشــهندۈرۈپ بېرىــدۇ

ــاغالردا  ــۇر«چ ــشىنى   » ئۇيغ ــپ چىقى ــڭ كېلى ــۇدنامىنى  مهھم
 ئهســىرنىڭ IV ئېيتقـان زۇلقهرنهيىننىــڭ مىالدىـيه   كاشـغهرى 

ئالــــدىنقى چارىكىــــدە ئوتتــــۇرا ئاســــىياغا يــــۈرۈش قىلىــــش  
. ن بارلىققــا كهلــگهن دەپ چۈشــىنىپمۇ كهلگهنىــدۇقســهۋەبىدى
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، يهنه بهزى ئالىمالر يۇقىرىـدا تىلغـا ئـالغىنىمىزدەك          ۋەھالهنكى
تهخمىـــــنهن ( سۇاللىـــــسى شـــــياڭئۇنىـــــڭ ئېلىمىزنىـــــڭ 

ــۇرۇنقى   ــدىن بــــ ــنهن  XVIمىالدىيىــــ ــىردىن تهخمىــــ  ئهســــ
نىـڭ دەسـلىپىدە ئوتتـۇرا      )  يىلالر -1066مىالدىيىدىن بۇرۇنقى   

ــالىيهت قىلغــان  جۇڭگــو رايونىنىــ ــاڭ«ڭ شــىمالىدا پائ » گۇيف
鬼方)  (  بىـلهن مهنىـسىنىڭ ئوخـشاشلىقىنى،    » گـۇي «دىكـى

غــــــــا تهڭ ئىكهنلىكىنــــــــى » ئوگــــــــۇر-گــــــــۇر-گــــــــۇي«
نىـڭ  » ئوگـۇر -گـۇر «شۇنداق بولغاندا   ]. 159[جهزملهشتۈرمهكته

. غـا تهڭ ئىكهنلىكىنـى بىلگىلـى بولىـدۇ        » ئۇيغـۇر -ئوغۇز-غۇر«
ــشۇناسالرنىڭ   ــۇ بهزى تىلـ ــۇز«بـ ــۇر-ئوغـ ــاي  » ئۇيغـ ــامى ئالتـ نـ

ــا   تىللىـــرى دەۋرىـــدىال بـــار بولغـــان دېـــگهن پهرەزنـــى ئوتتۇرىغـ
پهرەز ئىكهنلىكىنــــــــــى ] 160[قويۇشــــــــــنىڭ ئىلمىــــــــــي

ــدۇ  ــتۈرۈپ بېرى ــدىن  . روشهنلهش ــرى مىالدىيى ــۇر قهبىلىلى ئۇيغ
نــامى ئاســتىغا ئۇيۇشــقان » دىڭلىــڭ« ئهســىرلهردە IIIبــۇرۇنقى 

ــيه    ــېكىن مىالدىـ ــسىمۇ، لـ ــىرنىڭ دەVبولـ ــلىپىدىن  ئهسـ سـ
دېگهن قهبىله ئېگىـز    » 袁纥«خهنزۇچه  (» ئون ئۇيغۇر «اشالپال  ب

ــڭ  ــله، 6قاڭقىلالرنىـــ ــك  12 قهبىـــ ــا يېتهكچىلىـــ  ئۇرۇقىغـــ
شۇنىڭ بىلهن بىرگه شـۇ     . قىلىشىغا شارائىت ھازىرالپ بولغان   

ــال  ــۇز «دەۋردى ــۇز ئوغ ــزۇچه(» توقق ــۇ) » «护骨خهن ــز الرم  ئېگى
 قهبىـله بولـۇپ      قهبىلىسى ئىچىدە يىرىك بىـر     6قاڭقىلالرنىڭ  

مانـا شـۇنىڭدىن باشـالپ توققـۇز ئوغـۇز، ئـون          . ئوتتۇرىغا چىققـان  
ــادرو قهبىلىـــسى يهنـــى    ــۇر قهبىلىلىرىنىـــڭ يـ ئۇيغـــۇرالر ئۇيغـ
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ئاساسىي گهۋدە قهبىلىلىرى سـۈپىتىدە ئۆزلىرىنىـڭ مىللىـي         
ــۈرىنى  ــارىخىنى مـ ــشقا   -تـ ــتا يارىتىـ ــرىگهن ئاساسـ ــۈرىگه تىـ مـ

ۇيغــۇر خــانلىقلىرى  ئۇيغــۇر خــانلىقى غهربىــي ئ  . كىرىــشكهن
نى يـادرو   » ئون ئۇيغۇر، توققۇز ئوغۇزالر   «، بهزىدە   »ئۇيغۇر«دەۋرىدە  

ــامى      ــي نـ ــاق مىللىـ ــڭ ئورتـ ــۇر قهبىلىلىرىنىـ ــان ئۇيغـ قىلغـ
ئـون ئۇيغـۇر، توققـۇز      «سۈپىتىدە خىزمهت قىلغان بولسا، بهزىدە      

نـاملىرىمۇ پاراللېـل ھالـدا، گـاھى يهكـكه، گـاھى قـوش              » ئوغۇز
غهربىـي ئۇيغـۇر خانلىقلىرىـدىن      . ۋەرگهنئىشلىتىلىشهكىلدە  
ــام ســۈپىتىدە   » ئۇيغــۇر«كېــيىن  ــامى بىــر پۈتــۈن مىللىــي ن ن

ــشلىتىپ كېلىنمهكــته     ــۈنگىچه ئى ــۈنكى ك ــپ، بۈگ . قوللىنى
ــۇر« ــڭ   » ئۇيغــ ــۇر مىللىتىنىــ ــدىن ئۇيغــ ــڭ تارىخىــ نامىنىــ

ــزىنىال ــانىنى  يىلتىــ ــهكىللىنىش جهريــ ــى شــ  ئهمهس، بهلكــ
يــادرو قهبىلىلىرىنىــڭ  ئۇيغــۇرالر مهيلــى  . بىلگىلــى بولىــدۇ 

ــداش ۋە    يېتهكچىلىكىــدە خــانلىق تىكلىــسۇن، مهيلــى قېرىن
مىللهتلهرنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ئاسـتىدا پائـالىيهت      -قوشنا قوۋم 

ــي     ــاقالپ، مىللىــ ــلىقىنى ســ ــڭ خاســ ــسۇن ئۆزلىرىنىــ قىلــ
ياشــاش روھىنــى . ئاالھىــدىلىكىنى مۇســتهھكهملهپ كهلــگهن 

ملىـــــق ، مىللىـــــي مهدەنىيىتىنـــــى داۋاسۇسالشـــــتۇرمىغان
  .بېيىتىپ، ئىزچىللىققا كاپالهتلىك قىلغان

ــشى ۋە   ⑥ ــيهت قارى ــاراش، جهمئى ــشىلىك ق ــۇرالردىكى كى  ئۇيغ
ــهنچىلىرىدە،   ــدىكى چۈشـ ــترونومىيه ھهققىـ ــقىئېتئاسـ  كىلىـ

ئهخالق قاراشلىرىدا خاس ئىـدىيه ۋە سىـستېمىلىق تهپهككـۇر      
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ئهندىزىسى يىـراق ئهسـىرلهرنى مهنـبه قىلغـان ۋە مىللهتنىـڭ            
ئۇيغۇرالرنىـڭ  . پهلسهپىۋى قارىشى بولۇپ شـهكىللهنگهن ئورتاق  

ــدا    ــڭ ئاخىرىلىرىــ ــدائىي جهمئىيهتنىــ ــدادلىرى ئىپتىــ ئهجــ
دۇنيانىڭ ماددىدىن پهيدا بولغانلىقىنى قىيـاس قىلغـان، ئـۇنى          

چۈشهنچىـسى  » تـادۇ تـۆت   «ئوت، ھـاۋا، سـۇ، تـۇپراقتىن ئىبـارەت          
دەپ ئــادەملهرنى تهبىئهتنىــڭ مهھــسۇلى .  بــويىچه ئىزاھلىغــان

ــسۇندۇرۇش ئادەملهرنىــڭ ئهمگىكــى ۋە    بىلــگهن، تهبىئهتنــى بوي
پاراسـىتى سـهۋەبىدىن ئىـشقا ئاشـىدۇ، دېـگهن قاراشـنى            -ئهقىل

ئهمــگهك ۋە قهھرىمانلىقنىــڭ رولىنىــڭ چــوڭ  . يېتىلــدۈرگهن
بهخـتكه  -بىلىـم ئـارقىلىق قـۇت     . ئىكهنلىكىنى تونۇپ يهتكهن  
مىـسىنى   ئهخـالق نور   ېتىكىلىـق ئېرىشكىلى بولىدۇ، دېـگهن ئ    

ــشىنىڭ     ــالق قارى ــڭ ئهخ ــۇنى مىللهتنى ــتۇرغان ھهم ئ داۋامالش
  .يادروسى قىلغان

  
  تىل ۋە ئهدەبىيات) 7
 تىلـى ۋە    خاقـانىيه  —قاراخانىيالر دەۋردىكى ئهدەبىـي تىـل       ) 1(
  نىڭ تىل مهسىلىسى» قۇتادغۇبىلىك«

قاراخــانىيالر دەۋرىــدە ھۆكــۈمران قهبىــله ئۇيغــۇر قهبىلىــسى      
 تىلــى ئــۆز زامانىــسىنىڭ ئهدەبىــي تىلــى  بولــۇپ، ئۇيغۇرالرنىــڭ

ئۇيغـۇر  » قۇتادغۇبىلىك«ئىدى، جۈملىدىن كاتتا ئهدەبىي ئهسهر      
ــان   ــدا يېزىلغ ــي تىلى ــك«. ئهدەبى ــى  » قۇتادغۇبىلى ــڭ تىلىن نى

تهكــشۈرگهن نوپۇزلــۇق ئالىمالرنىــڭ كــۆپچىلىكى، مهســىلهن،   
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ــدىن ۋۇســىيهر ــوفراد. ۋ.  ئالىملىرى . ، ئه]162)[1957-1837 (ل
. ، قازاقىستان ئالىمى ئـۇ    ]164[كونونوف. ن. ، ئا ]163[فتىشى. ر

ــاخونوف ــدىن ئابدۇشـــۈكۈر   ]165[مهمهتـ ــز ئالىملىرىـ ، ئېلىمىـ
ــ، شـــىمىن گېـــڭ، ]166[مـــۇھهممهدئىمىن ــۈيىيۋېـ ، ]167[ سـ

 زىيــائى، ئهھــمهد، ئابــدۇرېهىم ئۆتكــۈر، ]168[ ئــۆمهرشــىرىپىدىن
ــى، خۇڭچــاۋ، جــاڭ گۇەنجــۇڭ خــاۋ، ]169[مهمــتىمىن يۈســۈپ  ل

ــوڭ ــۇلتان ]173[ي ــمانوف، مىرس ــامىنه   ئوس ــۈر، ئ ــت تۆم ، خهمى
قاتارلىقالر ئۆزلىرىنىـڭ ئىلمىـي     ] 175[زىشاۋ ليۇ،  ]174[غاپپار

  .ئهمگهكلىرىدە بۇ نۇقتىنى روشهنلهشتۈردى
ــلهر  ــا، بهزىـــ ــائهممـــ ــسىيىدە ئىلىمغـــ ــتايىدىل پوزىتـــ  ئهســـ

بولمىغانلىقى، يهڭگىللىك بىلهن ئىش كۆرگهنلىكى، يهنه بىـر        
ــ  ــتىن باشــ ــۇقا تهرەپــ ــۆرگهنلىكى  غهرەزلهرنىمــ ــىپ كــ  مۇناســ

ــهۋەبلىك  ــك«ســ ــردە » قۇتادغۇبىلىــ ــى بىــ ــل «تىلىنــ چىگىــ
ــى ــى «، ]176[»تىلــ ــارلۇق تىلــ ــۇر  «، ]177[»قــ ــارلۇق ئۇيغــ قــ
ــى ــاق   ] 178[»تىلـ ــردە ئورتـ ــسه، يهنه بىـ ــى «دېـ ــۈرك تىلـ دا » تـ

ــارلۇق   ــسا، قـ ــايرىمالر بولـ ــشىدۇ، ئـ ــان دېيىـ ــاق -يېزىلغـ قىپچـ
بـۇ  ]. 179[ىـسىيىلهشتۈرىدۇ كالسسىفىكاتئارىالشما تىلـى دەپ     

خىــل قاراشــالر يهكــكه قــاراش بولــۇپ، ئــۇالرنى ئىــسپاتاليدىغان  
يهنـى قهدىمكـى زامـان تارىخىـدىن قـارلۇق          . يازما ھۆججهت يوق  

قىپچاق تىلىـدا يېزىلغـان بىـرەر       -تىلى، چىگىل تىلى، قارلۇق   
دېـــمهك، بـــۇ خىـــل قـــاراش تـــارىخىي  . پـــارچه ھـــۆججهت يـــوق

يۇقىرىدا سـۆزلهپ ئـۆتكىنىمىزدەك،     . پاكىتالرغا ئۇيغۇن ئهمهس  
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قــارلۇق بىــلهن چىگىلــالر قاراخــانىيالر دەۋرىــدىكى تــۈركىي      
تىللىق قهبىلىلهر ئىكهنلىكـى ئېنىـق بولـسىمۇ، ئهممـا ئـۇالر        
ــدا     ــۈركىي تىلــ ــۇالر تــ ــدى، ئــ ــله ئهمهس ئىــ ــىي قهبىــ ئاساســ

ــسى ش   ــڭ قاي ــۈركىي تىلنى ــېكىن ت ــسىدەسۆزلهشــسىمۇ، ل  ېۋى
ــق ئ  ــشىدىغانلىقى ئېنى ــاكىتمۇ  سۆزلى ــا پ ــا يازم همهس، بۇنىڭغ

 كىتابىـــدا بىـــرنهچچه ســـۆزگىال   كاشـــغهرى مهھمـــۇد. يـــوق
دەپ يهشــمه بهرگهن بولــۇپ، بــۇ ســۆزلهر » چىگىلــچه، قــارلۇقچه«

ــۆگىنىش    ــاكى چىگىلالرنىــڭ تىلىنــى ئ ــۈن قــارلۇق ي بىــر پۈت
ئىمكــــانىيىتىنى ھازىرلىيالمايــــدۇ ھهم ئۇالرنىــــڭ ئىچىــــدە 

 ئاساســلىق مىلــلهت تىلــى   بىرىمــۇ قاراخــانىيالر دەۋرىــدىكى  
 بـۇ تىلـالر     كاشـغهرىمۇ  مهھمۇد. بولۇش شهرتىنى ئادا قىاللمايدۇ   

شــۇنداق ئىــكهن، . توغرۇلــۇق بىــرەر ئېنىــق ئۇچــۇر بهرمىــگهن  
ــگهن     ــپ كهلـ ــالىمالر قوللىنىـ ــدىكى بهزى ئـ ــى زامانـ كېيىنكـ

دېــگهن نــام تــۈركىي تىلــالر تهتقىقــات » قــارلۇق ئۇيغــۇر تىلــى«
» ئۇيغـۇر تىلـى   «بـۇنى يهنىـال     . لمايدۇساھهسىدە پۇت تىرەپ تۇرا   
  . دەپ ئاتاش ئورۇنلۇق قاراش

تىـــل مهسىلىـــسىدە ئۇيغـــۇر تىلىنىـــڭ ئوتتـــۇرا ئاســـىيادىكى 
ــي     ــدا ئىلمى ــش جهريانى ــق قىلى ــشۇناسالر تهتقى ــى تارىخ رولىن

قهدىمكى ئۇيغۇر تىلى تۈرك خـانلىقى دەۋرىـدە      . يهكۈن چىقارغان 
بىلىلهرنىڭ ئورتـاق  تۇنجى قېتىم بىر قاتار تۈركىي تىللىق قه      

ــۆز رولىنــى     ــۈرۈلگهن تىــل ئاساســىدا ئ تىلــى دەرىجىــسىگه كۆت
ئۇيغۇرالر تۈركىي تىللىق خهلقـلهر تارىخىـدا       . جارى قىلدۇرغان 
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قهدىمكـــى تـــۈرك تىلىنـــى بىۋاســـىته يازمـــا ھـــۆججهتلهردە      
ــان    ــاقالپ قالغ ــتا س ــان ئاساس ــسلىق قىلغ ــالىمالر . ۋارى بهزى ئ

هر ئوغـۇز تىلىـدا يېزىلغـان       تۈرك خانلىقى دەۋرىدىكى ھـۆججهتل    
بـــۇ، . بولـــۇپ، ئۇيغـــۇر تىلىـــدىن پهرقلىنىـــدۇ، دەپ قارىغـــان    

ــارىخىنى   ئوغۇزالرنىـــڭ جۈملىـــدىن قهدىمكـــى تۈركلهرنىـــڭ تـ
ــى    ــۈركىي تىللىرىنـ ــى تـ ــى ۋە قهدىمكـ ــۇر بىلمىگهنلىكـ چوڭقـ

ــڭ ئىنكاســى   ــق قىلمىغانلىقىنى ــانچه . پىشــشىق تهتقى بىرق
هدىمكـى تـۈركىي تىلـى    فونېمـا پهرقىنـى ھېـسابقا ئالمىغانـدا ق    

بىلهن قهدىمكى ئۇيغۇر تىلى ئوتتۇرىـسىدا پرىنـسىپلىق پهرق         
ــوق ــى    . يـ ــاقلىق ئۇيغۇرشۇناسـ ــڭ ئاتـ ــته ئېلىمىزنىـ ــۇ ھهقـ بـ

- ئهپهنـدى ئهسـتايىدىل تهكـشۈرۈپ      شـىمىن  گېـڭ پروفېسسور  
ــيىن    ــدىن كې ــق قىلغان ــانلىقى   «تهتقى ــۈرك خ ــته ت ئهمهلىيهت

 قاغـان مهڭگــۈ  بىلـگه ‹، › مهڭگـۈ تېـشى  كـۆلتېگىن ‹دەۋرىـدىكى  
›  مهڭگـــۈ تېـــشىكۆلچــور ‹، › مهڭگــۈ تېـــشى ئونگـــۈن‹، ›تېــشى 

قاتــارلىقالر تىــل جهھهتــته ئۇيغــۇر خانلىقىغــا مهنــسۇپ مهڭگــۈ  
 مهڭگــۈ تۇنيوقــۇق«‹، »تاشــالر بىــلهن ھېچقانــداق پهرقــى يــوق 

 ئۇيغۇرلىرىنىــڭ ھــۆججهتلىرى دېيىــشكه    غــوبى نــى  › تېــشى 
 ئۈچـــۈن نـــېمه. ، دەپ ئېنىـــق كۆرســـهتكهنىدى]180[»بولىـــدۇ
بۇنىـڭ ئىككـى خىـل    . پهن ساھهسىدە شۇنداق قارىلىدۇ  -ئىلىم

ئېلىمىزنىڭ ھـازىرقى زامانـدىكى مهشـهۇر ئـالىمى         . سهۋەبى بار 
ــسور  ــنپروفېســ ــسال  گهن لىــ ــشىنى مىــ ــدىنىڭ قارىــ  ئهپهنــ

بىلگه قاغان مهڭگـۈ    «ۋە  »  مهڭگۈ تېشى  كۆلتېگىن«: قىلىمىز
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توققـۇز  (» رتـى ئه بۆدۈنـۈم  كهنتـۇ  بـۆدۇن توققۇز ئوغۇز   «دا  » تېشى
بـــۇ . دەپ يېزىلغـــان) ئوغـــۇزالر ئهســـلىي ئـــۆز خهلقىـــم ئىـــدى 

نۆۋەتتىكى ئهڭ ئىـشهنچلىك  . تۈركلهرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ قارىشى  
 ئاساسـلىق قۇرۇلمىـسىغا     تېلىالرنىـڭ ئۇيغۇرالر بىـلهن    . قاراش

ــۆك      ــى ك ــۈركلىرى يهن ــنا ت ــاكى ئاش ــى ي ئاساســالنغاندا، قهدىمك
بىـــــر ئوخـــــشاش تـــــۈركلهر بىـــــلهن قهدىمكـــــى ئۇيغـــــۇرالر  

 تېلىالرغـــا تۈركلهرنىـــڭ ،بولـــۇپ)  (回纥与突厥同族ۋمهق
 تېلىالرنىـڭ دېمهك، ئـۇالر    . مهنسۇپلۇقىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ  

ــارمىقى ، يهنــى ئاشــنا تــۈركلىرى بىــلهن قهدىمكــى  ]181[بىــر ت
، تېلىالرغـــائۇيغـــۇرالر ئېتنىـــك كېلىـــپ چىقىـــش جهھهتـــته  

ــېلىالردىن ــا ت ــۈرك خــانلىقى دىڭلىڭالرغ ــۇنقهرز  تۇتىــشىدۇ؛ ت  م
 —بولغانـــدىن كېيىنكـــى تـــۈرك قهبىلىلىرىنىـــڭ تهقـــدىرى 

ــپ، خـــــانلىق      ــدىن چۈشـــــۈپ قېلىـــ ــاكىمىيهت ئورنىـــ ھـــ
سهلتهنىتىدىن ئايرىلىپ قالغان بىر قىسىم تۈركىي تىللىـق        
قهبىلىلهر مهركىزىي جۇڭگو رايونىغا بېرىـپ تـاڭ سۇاللىـسىگه      

درو ئهممـا، ئۇنىـڭ يـا     . تهۋە بولغان، بىر قىسمى غهربـكه كهتـكهن       
ــۈزۈپ،    قهبىلىلىــرى ئۇيغــۇر قهبىلىلىــرى بىــلهن ئىتتىپــاق ت

 شــىمىن گېــڭبــۇ مهســىلىنى . ئۇيغۇرالرغــا قوشــۇلۇپ كهتــكهن
  :ئهپهندى مۇنداق چۈشهندۈرۈپ ئۆتكهن

يــۈەن سۇاللىــسى (نىــڭ تهۋەلىكــى ›  مهڭگــۈ تېــشىتۇنيوقــۇق«‹
 قوچولـۇق .  تـوپلىمى  گۋاجهي ‹ياڭشۈەننىڭئوۋ  ) دەۋرىدە ئۆتكهن 

ــې ــسى جهمهتىنشـ ــڭ شهجهرىـ ــى › ىـ ــۇقدىكـ ــې تونيوقـ ) (偰شـ
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ــۈرك      ــهن ت ــاتىرىگه ئاساس ــيىلگهن خ ــدادى دې ــڭ ئهج جهمهتىنى
 غـوبى نـى   ›  مهڭگۈ تېشى  تونيوقۇق‹خانلىقىغا مهنسۇپ مهشهۇر    

]. 182[»ئۇيغۇرلىرىنىــــڭ ھــــۆججهتلىرى دېيىــــشكه بولىــــدۇ
ــسا   ــداقتا بول ــۇقئۇن ــلهن تونيوق ــې بى ــداق  ش ــڭ قان  جهمهتىنى

نـى  »  مهڭگـۈ تېـشى    تونيوقـۇق «چـۈن   مۇناسىۋىتى بـار؟ نـېمه ئۈ     
  ئۇيغۇرالرنىڭ ئهسىرى دەيمىز؟

ــوۋ    ــب ئــ ــزۇ ئهدىــ ــشۇەنخهنــ ــى -1358 ياڭــ ــۋاجهي« يىلــ  گــ

نــــاملىق كىتابىغــــا  )  (斋文集挂»玄殴阳»تــــوپلىمى
بـۇ  . نـى كىرگـۈزگهن   »  جهمهتىنىڭ شهجهرىسى  شې قوچودىكى«

 يىـــــل 700 جهمهتىنىـــــڭ شـــــې قوچـــــودىكى نهســـــهبنامهدە
ــارىخىي   ــلىق تـ ــدىكى ئاساسـ ــسلهرنىڭ ئىـــش جهريانىـ - شهخـ

ــۈزۈلگهن  ــرى كىرگــ ــشىچه  . ئىزلىــ ــدا ئېيتىلىــ ــېبۇنىڭــ  شــ
.  ئۇزۇن يىلـالر ئولتۇراقالشـقان     قوچوداجهمهتىنىڭ ئهجدادلىرى   

ــسا    ــانى بولــ ــلىي ماكــ ــڭ ئهســ ــوبىئۇالرنىــ ــدىكى غــ  يايلىقىــ

بــــۇ . دەرياســــى ســــاھىلىدىن ئىبــــارەت)  (偰辇ســــېلىنگا
ىقى  بولـۇپ، ئـۇ تـۈرك خـانل      تۇنيوقـۇق جهمهتنىڭ ئۇلۇغ بوۋىـسى     

 تــۈرك خــانى بىلــگه بوپــۇنىدەۋرىــدە بــاش ۋەزىــر بولغــان، قىــزى  
ــان   ــاتلىق قىلغـ ــا يـ ــۇق. قاغانغـ ــدا  تۇنيوقـ ــى ئورۇنـ  ئىككىنچـ

 قهبىلىــسىدىن، تــۈرك  ئاشــىدتۇرىــدىغان ئاقــسۆڭهك قهبىــله   
 بىـــر بۆلـــۈك بوپـــۇ قـــاتۇنخـــانلىقى مـــۇنقهرز بولغـــان چاغـــدا، 

. تـكهن قهبىلىلهرنى ئهگهشتۈرۈپ، تاڭ سۇاللىـسى تهۋەسـىگه كه        
 بولــسا ئۇيغــۇرالر ئارىـــسىدا قېلىــپ، ئــۇالر بىـــلهن     تۇنيوقــۇق 
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كېــــيىن ئوردىــــدا مــــۇھىم خىــــزمهت . ئىتتىپــــاق تــــۈزگهن
بهزىلهر ئهنئهنىۋى ئادەت بويىچه بـاش ۋەزىـر بولغـان        . ئىشلىگهن

دە »  جهمهتىنىـــڭ شهجهرىـــسىشـــې قوچـــودىكى«. دەپ قارايـــدۇ
لىرىــدىن  ئهۋالدلىــرى ئۇيغۇرالرنىــڭ بــاش ۋەزىر تۇنيوقۇقنىــڭ«

ئهنه شــۇ چاغــدىن باشــالپ ئۇيغــۇر . دېــيىلگهن» بولــۇپ كهلــگهن
 جهمهتى بـاش ۋەزىـر بولىـدىغان بىـر خىـل            تۇنيوقۇقخانلىقىدا  

 غـوبى  يىلالردىن باشـالپ   -840. ئهنئهنىۋى ئادەت شهكىللهنگهن  
ئۇيغۇرلىرىنىڭ بىر قىسمى غهربىـي جهنـۇب، جهنـۇب ۋە غهربـكه        

ىلغــا يــېقىن بىــرلىكته    ي100كۆچكهنــدە، ئۇيغــۇرالر بىــلهن   
 قوچـو بۇ جهمهت تۇرپانغا كېلىپ، بۇ يهردە تىكلهنگهن        . ياشىغان

ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ باش ۋەزىرلىرىدىن بولۇپ، يۈەن سۇاللىـسى        
ــۈرگهن   ــهلتهنهت سـ ــسىغىچه سـ ــۇق. زامانىـ ــېلىنگا تۇنيوقـ  سـ

دەرياســى ۋادىــسىدا دەۋر ســۈرگهن بولغاچقــا ئۇنىــڭ ئهۋالدلىــرى   
ــان   ــسىنىڭ ش ــۇغ بوۋى ــۇ ســۆيۈنگهن  -ئۇل ــۆھرىتىدىن تولىم . ش

ــېلىنگا ــزۇچه س ــى خهن دەپ  辇河» « (Xiejian he)  دەرياس
ئاتالغـان بولــۇپ، يــۈەن دەۋرىــگه كهلگهنــدە تۇرپانــدىن مهركىزىــي  
جۇڭگو رايونىغا بېرىپ ھهرخىـل مهمـۇرىي ۋەزىـپىلهردە بولغـان           

ــسىم   ــر قى ــۇقبى ــڭ  تۇنيوق ــزۇ مهدەنىيىتىنى ــرى خهن  ئهۋالدلى
 قوللىنىـشنى مۇۋاپىـق كـۆرۈپ، ئۇلـۇغ         تهسىرى بىلهن فـامىله   

ەريانىــــڭ نامىنىــــڭ بوۋىــــسىنىڭ مــــۇقهددەس يۇرتىــــدىكى د

ــى جهمهتىنىــڭ فامىلىــسى   偰» «(Xie)بىرىنچــى بوغــۇمى  ن
ــپ تاللىۋالغــان   يىللىــق 700 جهمهتىنىــڭ تۇنيوقــۇق. قىلى
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ــر    ــداق بىـ ــابتىن مۇنـ ــۇ كىتـ ــاتىرىلهنگهن بـ ــسى خـ نهسهبنامىـ
 جهمهتىنىـڭ   شـې  دىكىقوچـو «تارىخىي پـاكىتنى بىلهلهيمىـز،      

خـاتىرىلهنگهن پـاكىتتىن قهدىمكـى تۈركلهرنىـڭ        » شهجهرىسى
ــادرو قهبىلىــسىنىڭ   ئاشــىد ــارەت ئىككــى ي ــن ئىب  ۋە ئاشــنا دى

ئاساسلىق ئاھالىـسى ئۇيغۇرالرغـا قېتىلىـپ كهتكهنلىكىـدەك         
دېمهك، قهدىمكى ئۇيغۇر تىلـى بىـلهن       . ئهھۋالنى بىلىۋاالاليمىز 

ــشاشلىقىنىڭ   ــڭ ئوخ ــۈرك تىلىنى ــا   ت ــزى مان ــارىخىي يىلتى  ت
ــار مهنبهداشــلىقىمۇشــۇنداق ئېتنىــك   ــلهن مۇناســىۋىتى ب .  بى

ئېتنىــك جهھهتتىكــى مۇنــداق يېقىنلىــق پهقهت قهدىمكــى     
ــسىدىكى    ــۈرك قهبىلىلىــرى ئارى ئۇيغــۇر قهبىلىلىــرى بىــلهن ت
مۇناسىۋەتته قويۇق كۆرۈلگهن بولۇپ، ئوتتۇرا ئاسىيادىكى باشـقا        

هسـىلهن، قىرغىـز، تاتـار، قـازاق،        تۈركىي تىللىق قهبىلىـلهر، م    
ئۆزبېكلهرنىڭ ئهجدادلىرى بىلهن بولغـان تـارىخىي ئاالقىنىـڭ         
ئــاالمهتلىرىنى روشهنلهشــتۈرىدىغان بىــرەر تــارىخىي مهنبهنىــڭ 

  .يوقلۇقى بىلهن روشهن ھالدا سېلىشتۇرما بوالاليدۇ
تۈرك خانلىقى ۋە ئۇيغۇر خانلىقى دەۋرىگه مهنسۇپ تۈركىي تىـل         

ىلىــدىكى ھــۆججهتلهردە بــۇ تىلنىــڭ قايــسى تىلغــا  ۋە ئۇيغــۇر ت
ــان  ــى ئېيتىلمىغـ ــسۇپ ئىكهنلىكـ ــوپهقهت . مهنـ ــۇر قوچـ  ئۇيغـ

ــۇر      ــدىن ئۇيغ ــدىال ئان ــگه كهلگهن ــانىيالر دەۋرى ــانلىقى ۋە قاراخ خ
ــتهك    ــسىم قويۇشـ ــا ئىـ ــۇ خىـــل تىلغـ ــالىمالر بـ تىلـــشۇناس، ئـ

 ئۇيغـۇر   قوچـو ،  هنلمهسـى . شهرەپلىك ۋەزىپىنى ئۈستىگه ئالغان   
نىــڭ دەســلهپكى مهزگىلىــدە خــاتىرىلهنگهن قهدىمكــى خانلىقى
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نـاملىق ئهسـهردىكى    » سـىمىت  تىرىيمـا «ئۇيغۇر يېزىقىدىكى   
 تهڭـرى   ئارىـسالن  بىلـگه    ئېـل تهڭرى بۆگـۈ    «بايانالرغا قارىغاندا،   

خهلقىنىــڭ » ئـون ئۇيغـۇر  «ھۆكۈمرانلىقىــدىكى » ئۇيغـۇر خـانى  
ىڭ دەپ نــام بېــرىلگهن؛ ئــۆز زامانىــسىن» تــۈرك تىلــى«تىلىغــا 

 ســېلى تۇتــۇڭ بولــسا ئىلمىــي    ســىڭقۇمهشــهۇر تىلــشۇناسى  
تـۈرك  «،  »تـۈرك ئۇيغـۇر تىلـى     «ئۇسۇلنى قوللىنىـپ بـۇ تىلنـى        

 ئهســـــــىرنىڭ IXتهرجىمىـــــــسى . دەپ ئاتىغـــــــان» تىلـــــــى
ئوتتۇرىلىرىدىن بۇرۇنراق ۋاقىتقا تـوغرا كېلىـدۇ دەپ قارىلىـپ          

 يـارۇق  ئۆڭلۈگئالتۇن  «(» يارۇقئالتۇن  «،  ]183[كېلىنىۋاتقان
 نــوم ئــاتلىغ ئېلىگــى نــوم كۆتــۈرۈلمىش قوپتــا يــالتىرىغىغ

ــدىنىڭنىــڭ بىرىنچــى  ) »بىتىــگ ــان  جىلى ــدا تهرجىم  ئاخىرى
مهن تۈبـۈت تىلىـدىن ئۇيغـۇر تىلىغـا         «ئوچۇق ئىبارىلهر بىلهن    

دېـگهن  ) مهن تۈبۈت تىلىدىن ئۇيغۇر تىلىغا ئۆرۈدۈم      (« ئهۋىردىم
ــۈملهر ــارج ــانالر  .  ب ــۇ باي ــوب ــاكى  قوچ ــۇرلىرى ي ــى  ئۇيغ قهدىمك

، » مهڭگـۈ تېـشى    تېـرخىن «(» ئۇيغۇر«ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆزلىرىنى   
ۋە باشــقا ماتېرىيالالرغــا » ئوغۇزنــامه«، » مهڭگــۈ تېــشىســۇجى«

دەپ ئاتىغـانلىقى   » ئۇيغۇر تىلـى  «ھهم ئۆزىنىڭ تىلىنى    ) قاراڭ
» ئۇيغـۇر تىلـى   « بـۇ تىلنـى      كاشـىغهرىمۇ  مهھمـۇد . ئايان بولىدۇ 

سـاپ  «ڭ بىلهن بىرگه بـۇ تىلغـا   دېگهن نام بىلهن ئاتىدى، شۇنى 
ــۈركچه ــى بهردى » تـ ــگهن ئېنىقلىمىنـ ــۇ يهنه . دېـ ــانىيئـ  قاراخـ

 تىلىـدىن   رنىـڭ ىئۇيغۇرلئۇيغۇرلىرىنىڭ تىلىنى شـىمالدىكى     
دېـگهن  » تـۈرك تىلـى   «شهكىل جهھهتته پهرقلهندۈرۈش ئۈچـۈن      
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» تــۈرك تىلــى«يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ  . ئىــسىمنى ئىــشلهتتى
ــ    دە » قۇتادغۇبىلىـــك«قا دېـــگهن نـــامنى ئىـــشلهتكهندىن باشـ

. دېـگهن ئاتـالغۇالر ئۇچرايـدۇ     » خـان تىلـى   «ۋە  » بۇغراخان تىلى «
ــائىر    ــۆتكهن شـ ــدا ئـ ــڭ ئاخىرىـ ــانىيالر دەۋرىنىـ ــمهدقاراخـ  ئهھـ

ــۈكنهكى ــدا  ي ــانىي ھال ــغهر« ھهقق ــىكاش ــامنى  »  تىل ــگهن ن دې
  .قولالنغان

ــا  ــۇقىرىقىالردىن تارىختـ ــى «يـ ــۇر تىلـ ــۈرك ئۇيغـ ــا پهقهت » تـ غـ
دىن يېتىـشىپ چىققـان ئـالىمالرال دەسـلهپته         ئۇيغۇرالر ئارىـسى  
ــان  ــسىم قويغ ــى،   . ئى ــۈرك تىل ــاش ت ــداق ئات ــۇنبۇن ــى، ئورق  تىل

 ئۇيغـۇر   قاراخـانىي  ئۇيغـۇر تىلـى،      قوچـو (قهدىمكى ئۇيغـۇر تىلـى      
 ئوخـشاش   تومـۇرىال نىـڭ سـۆز     ) تىللىرىنى ئـۆز ئىچىـگه ئالىـدۇ      

تارىخقـا  . بولۇپ قالماستىن، بهلكى ئاساسـىي قىـسمى ئوخـشاش        
ر تاشلىــساق، ئۇيغــۇر تىلــى ئۇيغــۇر خــانلىقى زامانىــسىدىال  نهزە

ــون    ــارلىق ئۇيغــۇر قهبىلىلىــرى، جۈملىــدىن توققــۇز ئوغــۇز، ئ ب
ئۇيغۇر قهبىلىلىرىنىڭ ھهممىسىگه چۈشىنىشلىك چوڭ بىـر       

يىــپهك يــولى ئاالقىــسىدە مــۇھىم ئــورۇن  . تىــل بولــۇپ قالغــان
ر مۇشـۇ   ئۇيغۇر خانلىقى تهۋەسىدىكى ھهرقايـسى خهلقـله      . تۇتقان

ــهرقته    ــلهن شـ ــى بىـ ــىتىلىك رولـ ــىته ۋە ۋاسـ ــڭ بىۋاسـ تىلنىـ
، غهربـته پارسـالر ۋە ۋە       تۈبـۈتلىكلهر قۇدرەتلىك تـاڭ سۇاللىـسى،      

باشقا مىللهتلهر بىـلهن سـودا، مهدەنىـيهت ۋە ئىـشلهپچىقىرىش           
يــۈز نهچــچه يىــل بىــرلىككه كــېلىش ۋە . ئاالقىــسى قىلىــشقان

ال بىكـار قىلغىلـى     يۈكسىلىش جهريانىدا ئۇيغۇر تىلىنى ئوڭـاي     
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ــى     ــۇر تىلىن ــهكىللهنگهنلىكى ئۇيغ ــڭ ش ــدىغان ھالهتنى بولماي
ئۇيغـــۇر مىللىـــي مهدەنىيىتىنىـــڭ يـــادرولۇق بىـــر ئىلمىـــي  

شــۇنداق بولغــانلىقى ئۈچــۈن، ئۇيغــۇر  . دەرىجىــسىگه كۆتــۈرگهن
خانلىقى يىمىرىلىپ، قهبىلىـلهر پارچىلىنىـپ كهتـكهن ئاشـۇ          

ــى تهڭر   ــۇر تىل ــالردا ئۇيغ ــۇبى ۋە  كۈلپهتلىــك يىل ــڭ جهن ىتاغنى
 ئۇيغـۇرلىرىنى   قاراخانىي ئۇيغۇرلىرى بىلهن    قوچوشىمالىدىكى  

ــر ــلىق    -بىـ ــدىغان قېرىنداشـ ــاغالپ تۇرىـ ــكهم بـ ــرىگه مهھـ بىـ
رىشتىسى سـۈپىتىدە ئـۆز رولىنـى ئۇتۇقلـۇق جـارى قىلـدۇرۇپ،           
ــۇ ئىككــى خــانلىق تهۋەســىدە ياشــىغان     ئوتتــۇرا ئهســىردىكى ب

 ئۇيغــۇر مىللىتىنىــڭ ئاساســىي قوۋمالرنىــڭ ھــازىرقى زامــان 
شهكىللىنىــشىگه يهنه بىــر قــاتالم مــۇھىم ئېتنىــك تهركىــب  

  .بولۇپ، زېمىن ھازىرلىغانلىقى ئهجهبلىنهرلىك ئهمهس
 IX—XIIIگېپىمىزنىـــــڭ ئورامىغـــــا كهلـــــسهك مىالدىـــــيه 

ئهسىرلهردە، قهدىمكـى ئۇيغـۇرالر ئىككـى خىـل ئهدەبىـي تىلنـى         
ئهدەبىـي تىلـى بىـلهن    )  ئۇيغـۇر  قوچـو (قولالنغان، يهنى بۇ ئۇيغۇر     

ئۇيغـۇر  . قاراخانىيالر سۇاللىسىنىڭ ئهدەبىي تىلىـدىن ئىبـارەت    
 ئۇيغـــۇر خانلىقىنىـــڭ ئهدەبىـــي تىلـــى قوچـــوئهدەبىـــي تىلـــى 

سۈپىتىدە قوللىنىلغان، بۇنى ئادەتته شىمالىي قىـسىم ئۇيغـۇر       
تىلى دەپ ئاتاشقا بولىدۇ؛ قاراخانىيالر سۇاللىسى ئهدەبىي تىلـى          

ــغهرنى ــسى    مهركهزكاشـ ــانىيالر سۇاللىـ ــدا قاراخـ ــان ھالـ  قىلغـ
دەۋرىدە قوللىنىلغان، بۇنى جهنۇبىي قىسىم ئۇيغۇر تىلى دەپمـۇ         

ئىككـــى خىـــل ئهدەبىـــي تىـــل قـــوللىنىش  . ئاتاشـــقا بولىـــدۇ
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دائىرىــسى جهھهتــتىن جهنــۇب ۋە شــىمال تهرەپــكه ئايرىلــسىمۇ، 
ئهممـــا ئاساســـىي ئاالھىـــدىلىك جهھهتـــته ئورتاقلىققـــا ئىـــگه، 

ــ ــدۇ، پهقهت ئۇيغــۇر تىلىنىــڭ ئىككــى  روشــهن پهرق ى كۆرۈلمهي
خىل ئهدەبىي تىلى بولۇپ ئايرىلىـپ قالغـانلىقى مهسىلىـسىال          

 ئۇيغـۇر  قوچـو قاراخانىيالر ئهدەبىـي تىلـى بىـلهن     ]. 184[هۋجۇدم
ــۇ    ئهدەبىــي تىلىنىــڭ ئوخــشاش بولۇشــىدىكى ســهۋەبى نــېمه؟ ب

. ئــــا. ھهقــــته ســــابىق ســــوۋېت ئىتتىپــــاقى تىلــــشۇناسى ن
 مۇنداق بىر قارىشىنى ئهسـكه ئـېلىش مۇۋاپىـق       ىڭباسكاكوفن

تىـــل تهرەققىيـــاتى جهريانىـــدا ھهربىـــر تىـــل «: دەپ قــارايمهن 
نهســهب جهھهتــتىن ئالــدىنقى ئهۋالد تىلىنىــڭ بىــر ســابىق      
دىئالېكتى يـاكى ئالـدىنقى ئهۋالد تىلىنىـڭ بىۋاسـىته ۋارىـسى            
ۇ بولۇش سۈپىتى بىلهن ئاشۇ ئالدىنقى ئهۋالد تىلىغا تهۋە بولىـد         

ھهمــدە گراممــاتىكىلىق قۇرۇلۇشــى ۋە لېكــسىكا ئاساســىنىڭ  
ئهڭ تۇراقلىـــق ئېلېمېنتلىرىنـــى ســـاقالپ قالىـــدۇ، شـــۇنىڭ 
بىــلهن بىـــرگه، مهزكـــۇر تىــل بىـــلهن ئالـــدىنقى ئهۋالد تىلـــى   

ــدۇ  ــۇ بولىـ ــلهر ھهم پهرقلهرمـ ــڭ . ئوتتۇرىـــسىدا بۆلۈنۈشـ تىلنىـ
الد تۇراقلىق ئېلېمېنتلىرى ۋە ۋارىس تىلىـدىكى ئالـدىنقى ئهۋ        

تىلىغــا نىــسبهتهن پهيــدا بولغــان ئۆزگىرىــشلهر مهزكــۇر تىلــالر 
گۇرۇپپىــسىنىڭ پۈتكــۈل تهرەققىيــات مۇساپىــسىنى خېلـــى     
ــايرىم     ــڭ ئـ ــدە تىلالرنىـ ــشقا ھهمـ ــق ئايدىڭالشتۇرۇۋېلىـ ئېنىـ
پاكىتلىرى ۋە ھادىـسىلىرىگه قـاراپ، بـۇ گۇرۇپپىـدىكى ھهمـمه           
ــشقا   ــنىقالپ چىقىـ ــى ئېـ ــلىدىكى بىرلىكىنـ ــڭ ئهسـ  تىلالرنىـ
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 ئورقـۇن بۇ قاراش بـويىچه بولغانـدا،     ]. 185[»ئىمكانىيهت بېرىدۇ 
ــانلىق      ــۇ خ ــيىن ئاش ــدىن كې ــۇنقهرز بولغان ــانلىقى م ــۇر خ ئۇيغ

 قوچـو تهۋەسىدىكى ئاساسـلىق قهبىلىـلهر ئاساسـىدا قۇرۇلغـان          
ئۇيغــۇر خــانلىقى ۋە قاراخــانىيالر سۇاللىــسى تېررىتورىيىــسىدە  

نـى ئىككـى خىـل      بىر خىل ئهدەبىي تىلنىڭ قوللىنىلىـشى يه      
ــل     ــسانالرنىڭ تىـ ــى ئىنـ ــشاش بولۇشـ ــڭ ئوخـ ــي تىلنىـ ئهدەبىـ

  .تهرەققىيات قانۇنىيىتىگه ئۇيغۇن
ئۆز زامانىـسىدىكى ئۇيغـۇرالر قولالنغـان ئىككـى خىـل ئهدەبىـي             
تىــل ئوتتۇرىــسىدا زادى پهرق يوقمــۇ، پۈتــۈنلهي پهرق يــوق دەپ 

پهنــگه ئۇيغــۇن ئهمهس، ئهلــۋەتته مهلــۇم پهرق -ئېيــتىش ئىلىــم
ئىككى خانلىق ئۇزۇن مۇددەت دىن جهھهتته قـارىمۇ قارشـى          . ربا

ھالهتته تۇرغان بولغاچقا بىردىنبىر تىل ئاالقىـسى قىلىـدىغان         
ئۇنىــڭ ئۈســتىگه ئوخــشاش . چاغــدا مــۇئهييهن توســالغۇ بولغــان

ــۇل قىلغــان    بولمىغــان تىــل ۋە مهدەنىيهتنىــڭ تهســىرىنى قوب
ەبىــي تىلىــدا بولغاچقــا، جهنــۇب بىــلهن شــىمالدىكى ئۇيغــۇر ئهد 
بۇ دېمىـسىمۇ   . چهكلىگىلى بولمايدىغان پهرق كېلىپ چىققان    

  .چۈشىنىشلىك بىر مهسىله
مهيلى جهنۇبتىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ئهدەبىي تىلى بولـسۇن، مهيلـى         
شـىمالدىكى ئۇيغۇرالرنىــڭ ئهدەبىــي تىلــى بولــسۇن، بىــر پۈتــۈن  
ئهدەبىــــي تىــــل ســــۈپىتىدە يــــالغۇز ئۇيغــــۇر مىللىتىنىــــڭ 

ە مهدەنىــــي تۇرمــــۇش تارىخىــــدا ئۆزىنىـــــڭ    ئىجتىمــــائىي ۋ 
تېگىشلىك رولىنى جارى قىلدۇرۇپ قالماستىن، بهلكـى باشـقا         
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 ئـۆز  ئاالقىـسىدا بهزى تۈركىي تىللىق خهلقلهرنىڭ مهدەنىـيهت       
ســـوۋېت چـــوڭ «بـــۇ توغرۇلـــۇق . رولىنـــى جـــارى قىلـــدۇرغان

 -58 يىلـــى نهشـــرى، -1956 تـــوم، -4(» ئېنسىكلوپېدىيىـــسى
ئۇيغۇرالرنىڭ ئهدەبىـي تىلـى مهركىزىـي        «دە ئېنىق ھالدا  ) بهت

ــتالرغىچه    ــۇزۇن ۋاقىــ ــڭ ئــ ــىيا خهلقلىرىنىــ ــۇرا ئاســ ۋە ئوتتــ
دېـگهن بايـانى    » مهدەنىيهت ئاالقىلىشىش تىلـى بولـۇپ كهلـدى       

 مهشــهۇر ئـــالىم شهمــسىدىن ســـامى ۋە   تۈركىيىلىـــكبىــلهن  
 مۇشۇ مهزمۇندا ئېيتقان بايانلىرى مىـسال       زەكىلهرنىڭ ئهھمهد
  .بولىدۇ
ــۇمه ــايتىرى«ن، ئوم ــىمىت م ــالتۇن «، »س ــارۇقئ ــى «، »ي ئىكك
ــالىشــــۇەن«، » ھېكايىــــسىتــــېگىن ، » زاڭنىــــڭ تهرجىمىهــ

ــاب  دۇنخۇاڭــدىن«  تېپىلغــان دەســلهپكى مهزگىلــدىكى ئاممىب
ــۆججهتلهر ــۇر   » ھـ ــسىم ئۇيغـ ــىمالىي قىـ ــدىكى شـ ۋەكىللىكىـ

ئهدەبىــــــي تىلىــــــدىكى ھــــــۆججهت، ۋەســــــىقىلهر بىــــــلهن  
ۋەكىللىكىـــدىكى » لىـــكقۇتادغۇبى«، » تـــۈركتىـــتادىۋانۇلۇغ«

ــۆججهتلهر    ــدىكى ھـ ــي تىلىـ ــۇر ئهدەبىـ ــسىم ئۇيغـ ــۇبىي قىـ جهنـ
قهدىمكى ئۇيغۇر تىلىنىـڭ ھهر تهرەپلىـمه خۇسۇسـىيهتلىرىنى         
تولۇق ئىپادە قىلغان كالسسىك ئهسهرلهر بولـۇپ ئـۇالر، ئوتتـۇرا           
ئهســىرنىڭ سىــستېمىلىق يازمــا ھــۆججهتلىرى ســۈپىتىدە     

قى زامان ئۇيغۇر تىلـى ئۇنىـڭ     چاغاتاي تىلى ۋە ھازىر   . داڭلىقتۇر
تولــۇق ھوقۇقلــۇق ۋارىــسى، جۈملىــدىن ھــازىرقى زامــان ئۇيغــۇر 
ــڭ    ــۇ تىلنىـ ــى بـ ــۇر مىللىتىنـ ــان ئۇيغـ ــى قوللىنىۋاتقـ تىلىنـ
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باشـقا تـۈركىي تىللىـق خهلقـلهر قهدىمكـى          . ھهقلىق ئىگىسى 
ئۇيغــۇر تىلىغــا پهقهت ۋاســىتىلىك ھالــدا ۋارىــسلىق قىلىــپ  

  .كهلگهن دەپ ئېيتىشقا بولىدۇ
ــات) 2( ــدانغا   . ئهدەبىي ــڭ مهي ــا ئهدەبىياتنى ــته يازم ــر مىللهت بى

كېلىـــشى بهلگىلىـــك ئىجتىمـــائىي تهرەققىيـــاتنى ئالـــدىنقى 
:  يىــڭ خــانىم مۇنــداق دېــگهنالڭتهتقىقــاتچى . شــهرت قىلىــدۇ

. ھهر قانداق بىـر ئۇلـۇغ ئهسـهر ئوخـشاشال دەۋرنىـڭ مهھـسۇلى           «
ىدىن غـــايهت زور داۋالغــــۇش ۋە چوڭقـــۇر ئۆزگىرىــــشنى بېــــش  

كهچۈرگهن ھهر قانداق بىـر دەۋر گىگانـت ئهسـهرلهرگه موھتـاج            
  ».بولىدۇ

ئاســماندىن چۈشــكهن ئهمهس › قۇتادغۇبىلىــك‹ئــۆلمهس ئهســهر 
ئۇنىڭ مهيـدانغا   . ياكى تاسادىپىي ھالدا يارىلىپ قالغان ئهمهس     

كېلىـــشى ئۇيغـــۇر مىللىتىنىـــڭ ئىجتىمـــائىي تهرەققىيـــاتى 
ئۇيغـۇر  . ىقىنىـڭ مهھـسۇلى   مۇئهييهن باسقۇچقا يېتىـپ بارغانل    

مىللىـــي مهدەنىيىتىنىـــڭ گـــۈللهنگهن دەۋرىـــگه ۋەكىللىـــك 
  ].186[»قىالاليدىغان داڭلىق ئهسهر

 ئهسىر ئۇيغۇرالرنىڭ جهمئىـيهت تارىخىـدا مـۇھىم      IXمىالدىيه  
ــدى    ــت ئى ــان ۋاقى ــۇش بولغ ــر بۇرۇل ــانلىقى  . بى ــۇر خ ــى ئۇيغ يهن

ــۇپ   ــۇنقهرز بول ــوبىم ــرى كهڭ كۆلهم غ ــۇر قهبىلىلى ــك  ئۇيغ لى
ــان  ــۇر بولغـ ــكه مهجبـ ــكه  . كۆچۈشـ ــسىدە غهربـ ــڭ نهتىجىـ بۇنىـ

ــىنجاڭ،    ــىمالىي شـــ ــلهر شـــ ــۆچكهن قهبىلىـــ ــۇكـــ ، يهتتهســـ
، جهنۇبىي شـىنجاڭ رايونىـدا ئهسـلىدە بـار ئۇيغـۇر            ماۋەرائۇننهھر
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ــانالر،      ــلهر، ئارىي ــق قهبىلى ــۈركىي تىللى ــقا ت ــرى باش قهبىلىلى
هنـزۇالر  ، سوغدالر ۋە شىنجاڭ تهۋەسىدە ياشاپ تۇرغـان خ        توخارالر

بىلهن بىرلىشىپ يېڭى بىر ئىجتىمائىي ۋە مىللىي گهۋدىنـى         
يهنى قهبىلىلهر بىرلهشمىـسىنى ئاسـاس قىلغـان ئىپتىـدائىي          
قهبىلىلهر ئىتتىپاقى تۈزۈمى باسقۇچىدىن ئوتتۇرا ئهسـىردىكى       
فېئــودال مىلــلهت شــهكلىدىكى بىــر تــارىخىي دەۋرگه كىرىــپ  

ىـق قـوۋمالر ئىچىـدە      ئوتتۇرا ئاسىيادىكى تـۈركىي تىلل    . كهلدى
ــۇپ      ــالمچى بول ــهرتىنى باش ــلهت ش ــق مىل ــۇرالر فېئوداللى ئۇيغ
ــات مۇساپىـــسىنى    ئـــورۇنالپ، ئۆزىنىـــڭ يېڭـــى بىـــر تهرەققىيـ

بۇ خىل ئهھۋال ئۇيغـۇر مىللىتىنىـڭ ئىجتىمـائىي         . باشلىغان
ۋە مهدەنىيهت تارىخىدا كـۆزنى قاماشـتۇرىدىغان مۆجىزىلهرنىـڭ      

  .رەتتى دېرەك بېيارىتىلىدىغانلىقىدىن
ئۇيغۇرالرنىـــڭ ئۇيغـــۇر تىلىنـــى ۋاســـىته قىلغـــان ئهدەبىيـــاتى 

 ۋادىـسىدىال چاپچىـپ تۇرغـان ئاتقـا ئوخـشاش تېـزلىكته          ئورقۇن
لـــېكىن، خهلـــق ئېغىـــز . يۈكسىلىـــشكه شـــهرت ھازىرلىغـــان

ئهدەبىياتى بولسا كىـشىنىڭ زوقىنـى كهلتۈرگـۈدەك دەرىجىـدە          
نــادىر شــۇنىڭ بىــلهن بىــرگه ئۇيغــۇر تىلــى     . گۈللهنگهنىــدى

ئهســهرلهرنى يارىتىــشقا پۇختــا مــۇمكىنچىلىكلهرنى تهييــارالپ  
 ئۇيغـۇرلىرى شـىنجاڭغا كۆچـۈپ كهلگهنـدىن         غوبى. بېرىۋاتاتتى

كېيىن بۇ يهردە ئۆزلىرىنىـڭ مهدەنىيىتىـدىن يـۇقىرى بىـلهن       
ــا، .  دۇچ كهلـــدىخرىـــسىغامهدەنىـــيهت ھادىسىـــسىنىڭ  ئهممـ

ۇيغۇر مىللىتـى   پاراسهتلىك ۋە غايىلىك ئ   -جاسارەتلىك، ئهقىل 
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بۇ خىل يۈكسهك مهدەنىيهت ئالدىدا تهمتىرەپ ياكى يهم بولـۇپ          
كېــتىش ھېســسىياتىدا بولماســتىن، بهلكــى ئــۆزىنى تهمكىــن 
تۇتــۇپ، يــايالقتىكى چهۋەنــدازالردەك مهغرۇرلــۇقىنى ســاقلىغان  
ــا    ــتانلىقتىكى قوۋمالرغــ ــق بوســ ــۇزۇن يىللىــ ــدا ھهم ئــ ھالــ

غار ئىـدىيه ۋە كهڭ     ھۆكۈمرانلىق قىلىپ كهلگهنلىكىدەك ئىل   
قورساقلىقنى نامايـان قىلىـپ، شـۇنىڭ بىـلهن بىـرگه شـهرقته        
ــا     ــستان، جهنۇبتــ ــران، ئهرەبىــ ــته ئىــ ــسى، غهربــ ــاڭ سۇاللىــ تــ
ھىندىــستانغا ئوخــشاش مهدەنىيهتلىــك ئهلــلهر بىــلهن قويــۇق  
دوســــتانه ئــــاالقه قىلىــــش نهتىجىــــسىدە ئۇالرنىــــڭ ئىلغــــار 

ىر قاتار ئـامىلالر     ب ئۇچرىغانلىقتهك تهسىرىگه   ىيىتىنىڭنمهدە
ــۇر مىللىتىنىـــڭ پسىخىكىـــسىدا   ــۆزىنى «قوشـــۇلۇپ، ئۇيغـ ئـ

ــتىرتىن قېتىرقىنىـــپ ئـــۆگىنىش ۋە      ــرۇر تۇتـــۇپ، ئاسـ مهغـ
ئۇالر شـىنجاڭنىڭ   . تهك روھى مۇستهھكهملهنگهن  » ئىزدىنىش

رونــاق تاپقــان ئهنئهنىــۋى مهدەنىــيهت باغچىــسىنىڭ تولــۇق      
ىن كېـيىن بـۇ     ھوقۇقلۇق باغۋەنلىرى بولۇپ ئوتتۇرىغا چىققانـد     

گۈلزارلىقتىكى مهرىپهت گـۈللىرىنى ئۈشـشۈتۈپ قويماسـتىن،        
ــۆزلىرى       ــدى، ئـ ــش قىلـ ــۇپ پهرۋىـ ــۈل قويـ ــۇنى كۆڭـ ــى ئـ بهلكـ
مۇھـــاپىزەت قىلىـــپ ئېچىلـــدۇرغان خۇشـــپۇراق گـــۈللهردىن  
ھۇزۇرالنــــدى ھهم تېخىمــــۇ كــــۆركهم مهرىــــپهت گــــۈللىرىنى 
ــسىنى   ــارىنى كىـــــشىنىڭ ھهۋىـــ ــۆز دىيـــ ئېچىلـــــدۇرۇپ، ئـــ

  . چىمهنزارلىققا ئايالندۇرۇشقا ئىرادە تىكلىدىكهلتۈرگۈدەك
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 ئهســىرنىڭ IXغهربىــي ئۇيغۇرلىرىنىــڭ يــادرو قهبىلىلىــرى    
، كۈسـهن ، قوچـو ئوتتۇرىلىرىدا شىنجاڭغا كېلىشتىن ئىلگىرى     

 قاتـارلىق جـايالرنى مهركهز قىلغـان ھهر قايـسى           ئۇدۇن،  كاشغهر
 بوســتانلىقالردا مــول مهزمۇنلــۇق رەڭگــارەڭ ئهدەبىيــات بهرق    

مهيلى دىن مهزمۇنىدىكى ئهدەبىيـات، مهيلـى       . ۇۋاتاتتىرتۇئۇرۇپ  
ــۆرپ   ــى ئ ــات يهن ــسۇن  -ئاممىبــاب ئهدەبىي ــاتى بول ــادەت ئهدەبىي ئ

ئومـــۇمىي خهلقنىـــڭ مهنىـــۋى ئېهتىياجىغـــا ئۇيغۇنلىـــشىش  
تهرجىــــمه ۋە ئۆزلهشــــتۈرمه . ئىمكــــانىيىتىگه ئىــــگه ئىــــدى

ۇچىالر ئهدەبىيــاتتىن باشــقا، خهلــق ئېغىــز ئهدەبىيــاتى ۋە يــازغ  
ئهدەبىيـــاتى ئىجتىمـــائىي تۇرمۇشـــقا ئوخـــشىمىغان دەرىجىـــدە 

 پهننىــڭ ھهر قايــسى ســاھهلىرى، يهرلهردىــن بــۇ. يېقىنالشــقان
 ساھهسـىدە   شهرھـشۇناسلىق ئهدەبىيات، تهرجىمه،   -بولۇپمۇ تىل 

ــۆتكهن  ــالىمالر ئــــ ــهۇر ئــــ ــاراجىۋا. مهشــــ ــڭ، كومــــ ، فۇتۇدىــــ
يالر سۇاللىـسى    ھېسابقا ئالمىغاندىمۇ، قاراخانى   سىكسانانداالرنى

ــالىم  ســۇلېقۇرۇلۇشــتىن ســهل ئىلگىــرىال    خانلىقىــدا چــوڭ ئ
 ئوخـشاش كاتتـا ئـالىمالر       ئوخـشىنغا ، ئوتتۇرا ئاسـىيادا     خويلىن
  .ياشىغان

ــڭ      ــاغالردا خانلىقنى ــان چ ــسى قۇرۇلغ ــانىيالر سۇاللى دەل قاراخ
ھۆكــۈمران قهبىلىلىــرى يېــزا ئىگىلىكــى تهرەققىــي قىلغــان،  

ىجارىتى يۈكـسهلگهن، شهھهرلىـشىش     قول ھۈنهرۋەنچىلىك ۋە ت   
ــۇپ قالغــان بىــر     جهمئىيهتنىــڭ مــۇھىم بىــر يۈزلىنىــشى بول
ئۇلۇسقا جهمئىيهتنىڭ مۇھىم بىر يۈزلىنىـشى بولـۇپ قالغـان          
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بىر ئۇلۇسقا يېتهكچىلىـك قىلىـش ۋەزىپىـسىنى زىممىـسىگه          
ــسادىي ۋە      ــڭ ئىقتى ــۆز ئېلىنى ــى ئ ــتىن، بهلك ــپال قالماس ئېلى

 بالــــداق يۈكــــسهلدۈرۈشتهك مهدەنىيىتىنــــى تېخىمــــۇ بىــــر
  .يۈكسهك مهجبۇرىيهتنىمۇ تارىخىي يوسۇندا ئۈستىگه ئالغان

غهربىــي ئۇيغــۇرلىرى شــىنجاڭغا كۆچــۈپ كهلگهنــدىن كېــيىن  
 IX ئۇيغـۇر خـانلىقى ۋە قاراخـانىيالر سۇاللىـسى           قوچوقۇرۇلغان  

 يىلغــــا 400 ئهســــىرنىڭ باشــــلىرىغا قهدەر XIIIئهســــىردىن 
بـۇ يىلـالردا ئۇيغۇرالرنىـڭ    .  تـۇردى  بولـۇپ هۋجۇديېقىن ۋاقىت م  

ئىجتىمائىي قۇرۇلمىسى ۋە ئىقتىسادىي قۇرۇلمىـسىدا چوڭقـۇر        
ئىـــــشلهپچىقىرىش كـــــۈچلىرى .  يـــــۈز بهردىىرىـــــشلهرگئۆز

 يىـــل ئىچىـــدە ئۇيغۇرالرنىـــڭ    400. ئۇچقانـــدەك راۋاجالنـــدى 
مهدەنىيىتــــى شــــانلىق مــــۇۋەپپهقىيهتلهرگه ئېرىــــشتى ھهم 

ئۇيغــــۇر مىللىتىنىــــڭ . دۇنيانىــــڭ دىققىتىنــــى قوزغىــــدى
 قشــهرمهدەنىيهتتىكــى گۈللىنىــشى ئوتتــۇرا ئاســىيا ۋە پۈتــۈن 

دۇنياســىنىڭ مهدەنىــيهت تهرەققىياتىغــا چوڭقــۇر تهســىر پهيــدا 
  ].187[قىلدى

مهدەنىــــيهت ھادىسىــــسى ئىــــدېئولوگىيه كاتېگورىيىــــسىگه  
ــسۇپ ــسى   . مهن ــسادىي بازى ــدېئولوگىيه يهنه ئىقتى ــالبۇكى، ئى ھ

مهدەنىيهتنىـــڭ گۈللىنىـــشىمۇ  . نىـــدۇ گىلىلبهتهرىپىـــدىن 
ــسى  ــشنىڭ ئىپادىـــ ــسادىي گۈللىنىـــ ــانىيالر . ئىقتىـــ قاراخـــ

ــارابى،   ــدە ئهل ف ــسى دەۋرى ــۇد، جهۋھهرىسۇاللى ــغهرى مهھم ، كاش
يۈســـۈپ خــــاس ھاجىـــپ قاتــــارلىق مهشـــهۇر ئالىمالرنىــــڭ    
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نىـڭ مهيـدانغا    » قۇتادغۇبىلىـك «يېتىشىپ چىقىـشى بولۇپمـۇ      
ڭ مىلــــلهت بولــــۇپ كېلىــــشى ئالــــدى بىــــلهن ئۇيغۇرالرنىــــ

ــائىي ھازىرلىغانلىقىنىــڭشــهكىللىنىش شــهرتىنى   ، ئىجتىم
ــا،   ــته يۈكــــسىلىپ، پۇختــ ئىقتىــــساد ۋە مهدەنىــــيهت جهھهتــ
سىستېمىلىق مهدەنىـيهت، مهنىـۋى ئاساسـى ياراتقانلىقىنىـڭ        

ئۇ ھهرگىزمۇ ئىپتىـدائىي قهبىلىلهرنىـڭ كـۆچمهن        . ئىپادىسى
ادىي بـازىس ۋە    چارۋىچىلىق تۇرمۇشىنى ئاساس قىلغان ئىقتىس    
بـۇ بىـر روشـهن    . ئىپتىدائىي تهپهككۇرىنىـڭ مهھـسۇلى ئهمهس    

ئوتتــۇرا ئهســىر شــارائىتىدا تــۈركىي » قۇتادغۇبىلىــك«پاكىــت، 
تىللىـق قـوۋمالر ئىچىــدە پهقهت ئۇيغـۇر مىللىتـى ئارىــسىدىال     
. بارلىققا كېلىش مۇمكىنچىلىكىنى ھازىرلىغـان نـادىر ئهسـهر    

قاتـار مهسـىلىلهردىن باشـقا، ئـۆز      يۇقىرىدا  سۆزلهپ ئۆتكهن بىر      
زامانىسىدا ئۇيغۇرالر يهنه ھۆكۈمران ئىدېئولوگىيه بولغان دىـن        
مهدەنىيىتىنىــــڭ تــــۈپ نېگىــــزى ۋە ئهمىــــر مهرۇپلىرىنــــى  

ــانۇن  ــتا، قـ ــارى قىلدۇرۇشـ ــلهپ، جـ ــۈزۈم ۋە ئهل-ئىگىـ ــۇرت -تـ يـ
مۇئـامىله كهسـپىدە ۋە     -مالىيه، پـۇل  -باشقۇرۇش ئىشلىرىدا، باج  
ــائى  ــقا ئىجتىمــــ ــۇر  باشــــ ــشلهپچىقىرىش ۋە تهپهككــــ ي ئىــــ

پائالىيهتلىرىدە ئۆزىنىڭ پىـشقان ۋە سـىناقتىن ئـۆتكهن مـول           
غهربىــي يــۇرت «ئــۆز زامانىــسىدا . تهجرىبىلىــرىگه ئىــگه ئىــدى

مهدەنىيىتىنىـــــــــڭ ئاساســـــــــىي گهۋدىـــــــــسى ئۇيغـــــــــۇر 
ــانلىقى )  ســۆزىچىڭبــاۋجــۇ ] (188[«مهدەنىيىتــى ــۇپ قالغ بول

  .ىك ئهمهسھهرگىز ئهجهبلىنهرلىك ياكى غهلىتىل
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  كاشغهرى مهھمۇديۈسۈپ خاس ھاجىپ ۋە ) 8
  يۈسۈپ خاس ھاجىپ ) 1(
ــك« ــڭ »قۇتادغۇبىلى ــۇقهددىمهB«نى ــۈپ  -57»  م ــدە يۈس  بېتى

دېگهن جـۈمله ۋە    » تهكتى ياخشى نهسهبتىن  «خاس ھاجىپنىڭ   
قانـداق بولۇشـى كېـرەك      » خـاس ھاجىـپ   «ته  » قۇتادغۇبىلىك«

هملهردىن يۈسـۈپ   دېگهن مهسىلىگه بېرىلگهن مۇپهسسهل ئـۆلچ     
خــاس ھاجىپنىــڭ قاراخــانىيالر دەۋرىــدىكى ھۆكــۈمران قهبىــله 
ئۇيغـــۇر قهبىلىـــسىگه مهنـــسۇپ ئىكهنلىكىنـــى كۆرۈۋېلىـــشقا 

  .بولىدۇ
لىـك جهمهت  » ياخـشى نهسـهب  «يۈسۈپ خاس ھاجىپ ئېيتقـان      

قاراخـــانىيالر سۇاللىـــسى تهۋەســـىدىكى ئاساســـىي مىلـــلهت ۋە  
 يهنه باشـــقا بىـــر ۇرقتھۆكـــۈمران قـــوۋم ئۇيغـــۇر بولـــۇپ، قانـــدا
ــۇمكىن ئهمهس   ــى مـ ــڭ بولۇشـ ــودال  . قهبىلىنىـ ــۈنكى، فېئـ چـ

قهبىلىچىلىـــك تـــۈزۈمىنى ئاســـاس قىلغـــان ئوتتـــۇرا ئهســـىر  
خــانلىقى قاراخــانىيالر سۇاللىــسىدە ھۆكــۈمران قهبىــله بولغــان 

ئېـــسىل  «—ئۇيغـــۇر قهبىلىـــسىدىن باشقىـــسىنىڭ ياخـــشى 
مـاھىر ئهر،   «  شـۇنداقال . بولۇشى ئهقىلگه سىغمايدۇ  » نهسهبلىك

تۈرلۈك پهزىلهت ۋە پاراسـهت بىـلهن    «،  »كىشىلهرنىڭ سهرخىلى 
ــۆتكهن  ــال ئـ ــزەلگهن ۋە خۇشـ ــۆرمىتى ۋە  «، »بېـ ــوغرىلىقى، ھـ تـ

، » ســهۋەبىدىن تهقــۋادار، بىلىملىــك، پــاك ئــۆتكهنقىۇخۇداكۇيلـ 
بــۇ ئادەمنىــڭ پادىــشاھقا كىتــاب تهقــدىم      » ســۆزگه مــاھىر  «
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ــپ،  ــپ «قىلىـ ــاس ھاجىـ ــپ ھه » خـ ــامىنى ئېلىـ ــشاھ نـ م پادىـ
 ئېلىــپ، قهلهم ھهققــى ۋە تامۇكاپــ«تهرىپىــدىن قهدىرلىنىــپ، 

تېخىمـۇ  «پادىـشاھقا   » پاراسىتى ئۈچـۈن ھۆرمهتلىنىـپ    -ئهقىل
مـۇمكىن  ) » مـۇقهددىمه  B«،  »قۇتادغۇبىلىـك (» يېقىنلىشىشى

ــدىغان ئىـــش ــۇ، . بولمايـ ــابولۇپمـ ــامالپ، ىرئشـ ــتانىنى تامـ  داسـ
 قـارا  تابغـاچ كېـيىن    پادىـشاھىغا تهقـدىم قىلغانـدىن        قاراخانىي

ــۇغرا ــائىرغا   بـ ــۈن شـ ــدۈرۈش ئۈچـ ــدارلىق بىلـ ــان مىننهتـ  خاقـ
ــپ  « ــاس ھاجى ــۈپ خ ــۇقهددىمه  (» يۈس ــرىي م ــي -72نهس ، نهزمى

ــۇقهددىمه  ــتالر -82مـ ــائىرنىڭ  ) بېيـ ــى شـ ــۋانى بهرگهنلىكـ ئۇنـ
ــىتىلىك    ــشىمىزگه ۋاســـ ــشىنى بهلگىلىـــ ــپ چىقىـــ كېلىـــ

بــۇ  بېيــتلهردە، كېيىنكــى رۋەقهدە. ماتېرىيــال بولۇشــى كېــرەك
» ئۇلـۇغ خـاس ھاجىـپ     «دېگهن سـۆز قوشـۇلۇپ،      » ئۇلۇغ«سۆزگه  

  .يهنى بارلىق ساراي ئهھلىلىرىنىڭ باشلىقى دەپ ئاتالغان
بـــۇ ئۇنـــۋاننى ئالغـــان كىـــشىنىڭ دەرىجىـــسى ۋە ئىمتىيـــازى  

ۋەزىپىلهرنىڭ ئىچىدە ئهڭ نازۇك ۋەزىپه ھـاجىپلىق       «داستاندا  
ــسىدۇر ــتالر -2484، -2435 — 2524(» ۋەزىپىـــــ ەپ د) بېيـــــ
ھاجىپلىق ئۈچۈن ئونلىغان پهزىلهت بولۇشـى      «. كۆرسىتىلىدۇ

كېــرەك؛ ئۆتكــۈر كــۆز، دىــڭ قــۇالق، ســېخىي كۆڭــۈل، كــۆركهم   
ــاپهت، شــېرىن ســۆز،     ــۈزەل قىي ــامهت، گ ــراي، كېلىــشكهن ق چى

 -2488 — 2487(دېيىلىـــــدۇ » ئىـــــدراك، بىلىـــــم-ئهقىـــــل
  ).ربېيىتال
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نالر ۋە  ئـۇ قـانۇ   .  كـۆرەر كـۆزى    ئهلىگنىڭ —ئۇلۇغ خاس ھاجىپ    
ــدە ــدۇ،   -قائى ــازارەت قىلى ــشىنى ن ــرا قىلىنى يوســۇنالرنىڭ ئىج

ــى قوبــــۇل قىلىــــدۇ، كــــاتىپالر، ھــــۈنهرۋەنلهر ۋە      ئهلچىلهرنــ
رەســــمىي مۇراســــىمالرنىڭ،  . باشــــقۇرۇىدۇ خهزىنىچىلهرنــــى

ــڭ ــبهغهللهر،  زىياپهتلهرنى ــدۇ، كهم ــشىنى كۆزىتى  تهشكىللىنى
 ئاڭاليـدۇ،   شىكايهتلىرىنى-يېتىم ئوغۇلالرنىڭ ئهرز  -تۇل خوتۇن 

  ... دوكالت قىلىدۇ، ۋەھاكازاالرئهلىگكهئۇالرنىڭ ئهھۋالىنى 
بۇنداق خىزمهتلهرنـى خـان جهمهتـى ۋە قهبىـله ئاقـسۆڭهكلىرى            

  .ئىچىدىن چىققان ئېسىلزادىلهر قىلىشقا تېگىشلىك
دە ئــۆز زامانىــسىنىڭ رېئــال ئىجتىمــائىي    » قۇتادغۇبىلىــك«

هپهككــۇر شــائىر مۇت. مهســىلىلىرى مهركهزلىــك ئىپــادىلهنگهن
ــا     يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ جهمئىيهتنــى ئىــسالھ قىلىــش، قايت
قــۇرۇش ۋە بىــر بالــداق يۈكــسهلدۈرۈش مهقــسىتىدە بىــر قاتــار  

ئۈمىـــد ۋە تهلهپلىرىنـــى چوڭقـــۇر پهلـــسهپىۋى -غـــايىۋى ئـــارزۇ
ــوبرازالر ۋاسىتىــسى    پىكىــرلهر ۋە جــانلىق، تىپىــك بهدىئىــي ئ

ــارقىلىق روشــهن ســۈرەتلهپ بهرگهن  ــۇ » ۇبىلىــكقۇتادغ«. ئ دە ب
ئىككـــى خىـــل يۆنىلىـــشلىك كـــۆز قاراشـــنىڭ ئىجتىمـــائىي 
ــۋى    ــڭ ئهنئهنىــ ــۈپىتىدە ئۇيغۇرالرنىــ ــىي ســ ــۋى ئاساســ مهنىــ
ئىجتىمائىي قاراشلىرى قويۇق ۋارىسلىق قىلىنغـان ئاساسـتا،        

ــان    ــادە قىلىنغ ــدا ئىپ ــسهتلىك ھال ــاڭلىق ۋە مهق ــدا . ئ يۇقىرى
ــارىخى  ــۇزاق ت ي جهريانــدا ســۆزلهپ ئــۆتكىنىمىزدەك، ئۇيغــۇرالر ئ

ياشـــاش ۋە تهرەققىـــي قىلىـــش مۇساپىـــسىنى راۋانالشـــتۇرۇش  
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ــگهن ۋە سىـــستېمىالشقان      ــېلىال بىـــرلىككه كهلـ ــۈن خـ ئۈچـ
كىــشىلىك قارىــشى، ئــالهم قارىــشى ۋە پهلــسهپىۋى قاراشــنى      

بــۇالر ئۇيغــۇر مىللىتىنىــڭ بىــر پۈتـــۈن     . شــهكىللهندۈرگهن 
 .ئىجتىمــائىي ئىــدىيىۋى قارىــشى بولــۇپ ئوتتۇرىغــا چىققــان     

دە ئىپادىلهنگهن بۇ خىل قاراش كـۆپ لىنىـيه      » قۇتادغۇبىلىك«
بۇنىـڭ ئىچىـدە بـارلىق      . ۋە كۆپ تارمـاقالردىن تهركىـب تاپقـان       

ــئهت     ــۆيۈش، تهبىـ ــى سـ ــان تهبىئهتنـ ــى بولغـ ــڭ ئاساسـ ھاياتنىـ
 جانلىقالرنىـــڭ ســـهرخىلى ئىنـــساننى ۈللىكـــدۇنياســـىدىكى 

ــشىنىڭ    ــۇدرەت تېپىـ ــشى ۋە قـ ــساننىڭ زورىيىـ ــۆيۈش، ئىنـ سـ
ۈملــــۈك ۋاسىتىــــسى ئهمگهكنــــى قهدىــــرلهش، ئهقىــــل ۋە  ئۈن

 —پاراســهتنىڭ غــايهت زور دەرىجىــدە قويۇقالشــقان جهۋھىــرى   
ــارقىلىق  -بىلىــم ھېكمهتنــى ئۇلــۇغالش، مېهــنهت ۋە بىلىــم ئ

ئىنــسان ھاياتىــدا يېتىــشكه تېگىــشلىك رېئــال تۇرمۇشــتىكى 
، بۇنــداق بهختــتىن بىــر مهزگىــل لهززەتلىــنىش )قــۇت(بهخــت 

ىلهنمهي، ئۇنىڭــدىن ئـــۇزۇنغىچه ھـــۇزۇرلىنىش،  بىــلهن كۇپـــاي 
ــگه     پهيزىنــى ســۈرۈش ئىنــسان ھاياتىنىــڭ ئهھمىيىتــى دېگهن

 مهسـىلىلهر جـانلىق، ئوبرازلىـق ۋە روشـهن          ۇئالئوخشاش ئاكت 
مۇبـادا قهدىمكـى ئۇيغـۇرالر ئارىـسىدا        . ھالدا ئهكس ئهتتـۈرۈلگهن   

ــستېمىلىق     ــگهن سىـ ــرلىككه كهلـ ــىلىلهردە بىـ ــۇ مهسـ مۇشـ
نىـڭ  » قۇتادغۇبىلىك«اش بولمىغان بولسا ئىدى،     ئىدىيىۋى قار 

بىر پۈتۈن ئىجتىمـائىي ئىـدىيىۋى سىستېمىـسى مۇنچىلىـك          
ــوالتتى    ــان ب ــستېمىلىق بولمىغ ــۇكهممهل ۋە سى ــدە م . دەرىجى
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ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىجتىمــائىي ئىــدىيه، پهلــسهپىۋى قاراشــلىرى     
ئۇزاق تارىخنى بويالپ، ئىزچىل زورىيىپ كهلگهنلىكـى، ئوتتـۇرا         

ــو ــارس ۋە  جۇڭگــــــ ــستان، ئهرەب، پــــــ ــك، ھىندىــــــ  گىرىــــــ
ــپ،     ــۇل قىلى ــى قوب ــسىل تهركىبلىرىن ــڭ ئې مهدەنىيهتلىرىنى
ئۈزلۈكسىز تولۇقالپ بارغانلىقى، ئـۆز زامانىـسىدا پۈتـۈن ئۇيغـۇر           
مىللىـــتىگه ئورتــــاق ئىـــدېئولوگىيه ســــۈپىتىدە خىــــزمهت   
قىلغانلىقى ئۈچۈن، ئۇيغـۇر مۇتهپهككـۇر شـائىرى يۈسـۈپ خـاس        

 ھهقلىــق يوســۇندا ۋارىــسلىق قىلىنغــان  ھاجىــپ تهرىپىــدىن
تىـــن ئىبـــارەت بـــۇ قـــامۇس خاراكتېرلىـــك » قۇتادغۇبىلىـــك«

ئهسهردە بېيىتىلىپ، سىـستېمىالشتۇرۇلۇپ، دەسـتۇر تۈسـىنى        
  .ئالغان ھالدا ئوتتۇرىغا چىققان

ــى     ــاجىپتىن كېيىنك ــاس ھ ــۈپ خ ــڭ يۈس ــۇر مىللىتىنى ئۇيغ
ى ۋە شـائىر،    تارىخىدا ئـۆتكهن بىـر قاتـار ئـالىم، مۇتهپهككـۇرلىر          

نىـــڭ بىۋاســـىته ۋە » قۇتادغۇبىلىـــك«يـــازغۇچىلىرى ئىچىـــدە 
» قۇتادغۇبىلىـك «ۋاسىتىلىك تهسـىرىگه ئۇچرىغـانلىرى يـاكى        

نــى كــۆرگهن يــاكى كــۆرمىگهنلىرى بولــسۇن يۇقىرىــدا ســۆزلهپ 
ئـــۆتكهن ئۇيغۇرالرنىـــڭ ئهنئهنىـــۋى ئىجتىمـــائىي پهلـــسهپىۋى 

هكــــس قاراشــــلىرىنى ھهرخىــــل ئۇســــلۇب ۋە يــــول بىــــلهن ئ
ــۈرمىگهنلىرى ــك ئهتت ــوق دېيهرلى ــاس    .  ي ــۈپ خ ــا يۈس ــۇ نۇقت ب

ــسهپىۋى    ــائىي پهلـ ــۇر ئىجتىمـ ــۈن ئۇيغـ ــر پۈتـ ــڭ بىـ ھاجىپنىـ
قاراشلىرىنىڭ يىراق تارىخى بىلهن يېقىنقى زامـان تـارىخىنى         
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بىــرىگه تۇتاشتۇرۇشــتا مهركىزىــي بــاغلىغۇچىلىق رول    -بىــر
  .ئوينىغان كاتتا مۇتهپهككۇر ئىكهنلىكىنى ئىسپاتاليدۇ

  كاشغهرى مهھمۇد) 2(
نــاملىق ئهســىرىدە »  تــۈركتىــتادىۋانۇلۇغ «كاشــغهرى مهھمــۇد

مهن شۇ تۈركلهرنىـڭ ئهڭ سـۆزمهنلىرىدىن، پىكىرنـى ئهڭ          ... «
ــان   ــهن باي ــدىنروش ــدىن، ئهڭ قىالاليدىغانلىرى ، ئهڭ زېرەكلىرى

ــشلىرىدا    ــسۇپلىرىدىن ۋە جهڭ ئىـ ــگه مهنـ ــلىق قهبىلىـ ئاساسـ
دەپ يېزىــپ، )  بهتــلهر-3، -2تــوم،  I(» .ئۇســتا نهيزىۋازلىرىــدىن

  .ئۆزىگه مهنسۇپ بولغان قهبىلىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ئۆتىدۇ
ــۇ   ــالىمالر، بولۇپمـ ــۇنچه ئـ ــبىرمـ ــساك هلژانمۆئـ ــۇد پرىتـ  مهھمـ

ــغهرى ــۋان «كاشـ ــدا» دىـ ــۇر «ىـ ــۆزگه بهرگهن  »ئۇيغـ ــگهن سـ  دېـ
ــدا  ــوم، I(ئىزاھاتىـ ــامانى  «)  بهت-152 تـ ــى سـ ــۈرك ئهللىرىنـ تـ

ئهمـر   (خهمىـرتېگىن ‹ۋالغان بـوۋىمىزنى    ئوغۇللىرىدىن قايتۇرۇ 
 ئاتهرنىـڭ  ئهل   ىنـ ئىبدېگهن سۆزىگه ئاساسـهن     » دەيدۇ) تېگىن

قاراخـــانىيالر جهمهتـــى ھهققىـــدە بهرگهن مهلۇمـــاتىنى دەلىـــل 
 ئالغـان   بۇخارانى)  يىلى -992( يىلى   -389كهلتۈرۈپ، ھىجرىيه   

 سۇاليمان خـوتهننى ئالغـان يۈسـۈپ        نىبئى ھارۇن ھهسهن   ئهبۇل
 كاشـغهرىنىڭ  مهھمۇد ئوغلى مۇھهممهد بۇغراخان     خاننىڭقادىر

بوۋىسى ئىكهنلىكىنى، مۇھهممهدنىـڭ چـوڭ ئـوغلى ھۈسـهيىن          
 ئاتىــــــسى كاشــــــغهرىنىڭ مهھمــــــۇد مــــــۇھهممهد نــــــىبئى

دېـــگهن ئۇنـــۋان بىـــلهن »  ئىلىـــكئارىـــسالن«ئىكهنلىكىنـــى، 
يىللىـرى  ) 1056 — 1057مىالدىـيه    (-449 — 488ھىجرىيه  
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 ئارىـسالن  دۆلهت   شهمـسىد «لـۇپ تۇرغـان ۋە       ئهمىرى بو  بارىسغان
دېــگهن نــام بىــلهن شــۇ دەۋردە ســوقتۇرۇلغان ئــاقچىالر » ئىلىــك

ــۇد ــغهرىنىڭ مهھمــ ــدىن   كاشــ ــهيىن تهرىپىــ ــسى ھۈســ  ئاتىــ
 مهھمـۇد  ئېنىقالپ چىقتى، شۇنىڭ بىـلهن       سوقتۇرۇلغانلىقىنى

 قاراخــانىيالر خــان جهمهتىــدىكى ئــورنى ئىلمىــي  كاشــغهرىنىڭ
  .يوسۇندا ئىسپاتالپ چىقىلدى

ــۇد ــغهرىنىڭ مهھم ــامى  كاش ــۇق ن ــۇد — تول ــى مهھم  ئهل ئىبن
ــهيىن  ــىھۈسـ ــى ئىبنـ ــۇھهممهد ئهلـ ــغهرى مـ ــنهن كاشـ  تهخمىـ
 غهربىـــدىكى ئوپـــال كاشـــغهرنىڭ يىللىـــرى -1020مىالدىـــيه 

 -1117 كهنتىـــدە تۇغۇلـــۇپ، تهخمىـــنهن ئـــازىقيېزىـــسىنىڭ 
 — 1072ئـۇ مىالدىـيه   . يىللىرى يهنه شۇ يېزىـدا ۋاپـات بولغـان      

ــرى -1075 ــتادىۋانۇلۇغ« يىللىــ ــۈركتىــ ــۈچ »  تــ ــاملىق ئــ نــ
 يهنه .جىلـــدلىق كىتـــابنى ئهرەب تىلىـــدا يېزىـــپ قالـــدۇرغان

نـاملىق بىـر    »  تـۈرك  تىـ لۇغهتفى   ىنهھۋ جهۋاھىرىن كىتابۇ«
 مهلــۇم ئهســهرنى يازغــان بولــسىمۇ، ئهممــا بــۇ ئهســهر ھــازىرغىچه

  .ئهمهس
 نهچـچه   20 توغرىـسىدا ئېلىمىـزدە يېقىنقـى        كاشغهرى مهھمۇد

يىل مابهينىدە كۆپ تهتقىقـاتالر ئېلىـپ بېرىلغـانلىقى ئۈچـۈن           
  .ئارتۇقچه چۈشهندۈرمىدۇق
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  قىتانالر ۋە ئۇيغۇرالر. 7
  

  قىتانالرنىڭ باش كۆتۈرۈشى ۋە ئۇيغۇرالرنىڭ رولى
ــ   ــىمالىدا ئاپىرىـــ ــڭ شـــ ــانالر ئېلىمىزنىـــ ــان قىتـــ دە بولغـــ

ئـۇالر شـهرقىي    . شهكىللهنگهن قهدىمكـى مىللهتلهرنىـڭ بىـرى      
 تىپىــدىكى خهلــق دېــسه، توڭغــۇس ئهۋالدى، بهزىــلهر غۇزالرنىــڭ

ــۈركىي تىپتىكــى    ــلهر ت ــلهر موڭغــۇل تىپىــدىكى، يهنه بهزى بهزى
  ].189[قهبىله دەپ قارايدۇ

ــيه  ــىمالىدىكى   IVمىالدىـ ــڭ شـ ــىردە مهملىكىتىمىزنىـ  ئهسـ
 لوخـا ( دەرياسـى  تـوخې ۋە )  دەرياسـى سارمورېن( دەرياسى  خۇاڭخې
ۋادىلىرىـــدا قىتـــانالر بېلىقچىلىـــق ۋە ئوۋچىلىـــق ) دەرياســـى

) 744 — 552(قىتــانالر تــۈرك خــانلىقى  . بىــلهن شــۇغۇلالنغان
تاشــقى موڭغــۇلىيىنى . كــۈچهيگهن چــاغالردا ئۇالرغــا بېقىنغــان

ــانلىقى    ــۇر خــ ــپ ئۇيغــ ــازا قىلىــ ــىي بــ ) 840 — 744(ئاساســ
 100 قىتانالر ئۇيغـۇر خانلىقىنىـڭ ھۆكۈمرانلىقىـدا         قۇرۇلغاندا

ــانلىقى شــــۇ]. 190[يىلغىــــچه ياشــــىغان  چاغــــدا ئۇيغــــۇر خــ

دېگهن ئۇيغـۇر ئهمهلـدارنى قىتانالرغـا ھۆكـۈمران     )  (糯思رۇسى
 يىللىــرى ئۇيغــۇر خــانلىقى مــۇنقهرز  -840. قىلىــپ ئهۋەتــكهن

تهرەپــــكه پىتىــــراپ -بولغانــــدىن كېــــيىن قهبىلىــــلهر تهرەپ
ىتانالرغــا ھۆكۈمرانلىــق قىلىۋاتقــان بىــر قىــسىم  ق. كهتــكهن

ئۇيغۇر ئاقسۆڭهكلىرى ئاغدۇرۇۋېتىلگهن بولـسىمۇ، ئهممـا ئـۇالر         
 دەرياسى سـاھىلىغا قايتىـپ كهتـمهي،        ئورقۇنموڭغۇلىيىدىكى  
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ئاۋۋالقىــــدەكال قىتــــانالر يېرىــــدە قېلىــــپ، قىتانالرنىــــڭ     
بىــــر مهزگىللىــــك ياشــــاش ۋە . ھۆكۈمرانلىقىــــدا ياشــــىغان

لىك قىلىش ئـارقىلىق ئۇيغـۇرالر بىـر قهبىـله بولـۇپ         تىرىكچى
ــر قـــانچه جهمهتـــكه بۆلـــۈنگهن،   ــۇلۇ«زورايغـــان ۋە بىـ ــر » شـ بىـ

ــى  . جهمهتنىــڭ ئىــسمى ئىــدى  ــۇالر قىتانالرنىــڭ خــان جهمهت ئ
باجــــا بولۇشـــااليدىغان يــــۇقىرى ئىمتىيــــازنى  -بىـــلهن قــــۇدا 

ــتهھكهملىگهن ــۇلۇ. مۇســ ــدۇ شــ ــوغلى  يولىــ ــشنىڭ ئــ  خانىــ
 بـۇ ھهقـته     دېگـۇاڭ  يـاللۇغ    بـولمىش  خـانى    ڭتۇيزوقىتانالرنىڭ  
 — دېمهكچــى يولىــدۇنى شــۇلۇئانىــسى (خــانىش «توختىلىــپ 
نىڭ جهمهتى چوڭ قېـرى ئارچىنىـڭ يىلتىزىغـا         ) نهقىلچىدىن

ــۇمكىن ئهمهس   ــۆتكهش م ــشايدۇ، ي ــۆرنهك «(» ئوخ ــۇمىي ئ » ئوم
ــد، -286 ــى « جىلــــ ــسىگه ئخهنكېيىنكــــ ــت  سۇاللىــــ ائىــــ

»  («后汉纥»卷 286  «通鉴،»خاتىرىلهرنىـڭ بىرىنچىـسى  
  .دېگهن

ــارىخىليــاۋ« ــداق » خانىــشالر تهزكىرىــسى.  سۇاللىــسى ت دە مۇن
 ئۇرۇقىـدىن،   شـۇلۇ  چىن خانىشى    چۈن تهيزۇڭنىڭ«: دېيىلگهن

-، ئۇنىڭ ئاتـا   يولىدۇيوشۇرۇن ئىسمى پىڭ، ئهركىلهتمه ئىسمى      
 نىــڭ شــېلىنى تاپقــان، ۋەيئۇيغــۇر رۇســى ). مۇنــۇالر(بــوۋىلىرى 
) مېيلـى  (جېنـسى  تاپقـان،    ېيلىنىم جېنسى) شېلى (ۋېينىڭ

 ليـاۋتهيزۇ  (جياۋاڭيۇندى  ) مېيلى (پوگۇ تاپقان،   مېيلىنى پوگۇ
نىــڭ ) نهقىلچىــدىن — يۇندىــشى بوۋىــسى ئاباگىنىــڭيــاللۇغ 

ئـۇالر قىتانالرنىـڭ ئـوڭ تهرەپ قهبىلىـسىدە         . قىزىغا ئۆيلهنگهن 
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 يــاۋليهن ئىــسمى يــۈەن بولــۇپ، بۆگۇنىــڭ. تۇرمــۇش كهچــۈرگهن
 مىالدىـيه   يولىدۇ شۇلۇدېمهك،  . »اقساقىلى بولغان ئۇرۇقىنىڭ ئ 

بــوۋىلىرى، يهنــى  - يىلــى تۇغۇلغــان بولــۇپ، ئۇنىــڭ ئاتــا    -879
ھهر بىـر   . تۆتىنچى بوۋىسى بولۇپ، ئارىلىقتا ئـۈچ ئهۋالد ئـۆتكهن        

 يىـل   100 يىلدىن ھېسابالنغاندا، بۇنىڭغا تهخمىـنهن       30ئهۋالد  
ــان ــتۈرۈلۈپ، ي . بولغـ ــىنىڭ ئۆسـ ــا رۇسـ ــپ يهنه بۇنىڭغـ ۆتكىلىـ

 شــۇلۇماكانالشــقان ۋاقتىنــى قوشــۇپ ھېــسابلىغاندا، ئومــۇمهن  
 خانىــشنىڭ ئهجــدادى قىتانالرغــا بېرىــپ ماكانالشــقان  يولىــدۇ

 يىلــــالر ئارىلىقىغــــا تــــوغرا -760 — 750ۋاقتــــى مىالدىــــيه 
 ئۇيغـۇر  ئورقـۇن بـۇ ۋاقىـت   . كېلىدۇ، دەپ پهرەز قىلىشقا بولىـدۇ    

 يولىــدۇ شــۇلۇ. ىخانلىقىنىــڭ ئهڭ كــۈچهيگهن چــاغلىرى ئىــد
 يـــاللۇغ — تهيـــزۇ ليـــاۋقىتانالرنىـــڭ دۆلهت قۇرغـــۇچى خـــانى 

 قهبىلىلىـرى  يـاۋلىيهن دادىـسى يـۈەن    .  ياتلىق بولغـان   ئاباگىغا
ــسىنىڭ  ــسىبىرلهشمىــ ــامى  (ئازاگېزىــ ــان —ئهمهل نــ  ئاتامــ

 يىلـى   -907 ئابـاگى يـاللۇغ   . بولغـان ) مهنىسىدە بولـسا كېـرەك    
شـۇنىڭ  . دەپ ئاتالغـان » ىشزېمىـن خـان  «خان دەپ ئاتالغاندا، ئۇ    

بىــــلهن لهشــــكهرلهرنى تــــوپالپ، ھهربىــــي تهييــــارلىقالرنى      
 قارشـى   ئاباگىغا الگى ئايدا ئىنىسى    -3 يىلى   -913. ئىشلىگهن

ــۈرگهن  ــسيان كۆتـ ــى  . ئىـ ــانچه قهبىلىلهرنـ ــسيانچىالر بىرقـ ئىـ
ــۇ خېلـــى زور ئىـــدى  ــا كۈچىمـ ــتۈرۈۋالغان بولغاچقـ ــۇ . ئهگهشـ بـ

ن يـۈرەر قىـسمىغا قومانـدانلىق        ئالدى ئاباگىھالقىلىق پهيتته   
.  قاتارلىقالرنى قوغالش ئۈچـۈن جهڭـگه ئاتلىنىـدۇ    الگىقىلىپ،  



 145 

ــدۇ شــۇلۇ ــدانلىق   يولى ــاپىزەت لهشــكهرلىرىگه قومان ــوردا مۇھ  ئ
 باشچىلىقىدىكى ئىـسيانچىالرنىڭ قورشـاپ      يىندىشىقىلىپ،  

ــىتىدۇ   ــىلىق كۆرسـ ــاتتىق قارشـ ــشىغا قـ ــۇم قىلىـ يهنه . ھۇجـ
پ ئىـسيانچىالرنىڭ قولىغـا چۈشـكهن       ياردەمچى قوشۇن ئهۋەتىـ   

ــاگى ــۇغ   ئاب ــان ت ــىمۋولى بولغ ــڭ س ــۇتۇقنى ۋە — خانلىقىنى  س
ــڭ ــائاباگىنىـ ــان   - ئاتـ ــۇپ كېلىۋاتقـ ــراس بولـ ــسىدىن مىـ بوۋىـ

 يىلـى   -916]. 191[نـى قـايتۇرۇپ كېلىـدۇ     » قۇتلۇق چېـدىرى  «
ــاگى ــاۋ (ئاب ــزۇ لي ــرى   ) تهي ــاش رەھبى ــدارلىرىنىڭ ب ــان قۇل قىت

خــانلىق تــۈزۈمىنى تىكلهيــدۇ، بولــۇش ســۈپىتى بىــلهن يېڭــى 
دەپ » ئــۆزىنى تهڭــرى خــان«پادىــشاھلىق نــامىنى قوللىنىــپ، 

الياقهتلىـك، دانىـشمهن زېمىـن       «يولىدۇغا شۇلۇخوتۇنى  . ئاتايدۇ
شـۇنىڭدىن باشـالپ قىتـان     .  دېگهن ئۇنۋاننى بېرىـدۇ    ى» خانىش

ــشاھلىقىنىڭ ھهربىــي، دۆلهت ئىــشلىرىغا مۇناســىۋەتلىك   پادى
ــشالرغا   ــوڭ ئىـ ــۇچـ ــان ۋە   لۇشـ ــشىدىغان بولغـ ــانىش قاتنىـ  خـ

  .تهدبىر بهلگىلىگهن-سىياسهت
 ئىـشالرغا پىشـشىق بولغاچقـا،       هسـكىرىي ئۇ ئهقىللىق، بـاتۇر، ئ    

ــدىن تىكلهنـــــــگهن   ــاگىيېڭىـــــ  ھۆكـــــــۈمرانلىقىنى ئابـــــ
ــلهن ئ   ــدى بىـــ ــۈن، ئالـــ ــتهھكهملهش ئۈچـــ ــكىرىيمۇســـ  هســـ

ئهينـــى چـــاغالردا قىتانالرنىـــڭ . تهييـــارلىقالرنى پۇختىلىغـــان
. تۈزۈمى روشهن مىللىـي ئاالھىـدىلىكلهرنى سـاقلىغان     ھهربىي  

قهبىلىلهر ئاۋۋالقىـدەكال ھهربىـي تهشـكىلىي تـۈزۈمنى ئاسـاس           
قىتان ئارمىيىسىنىڭ غوللۇق قىـسمى پادىـشاھنىڭ     . قىلغان
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بىۋاســىته ئورۇنالشتۇرۇشــىدىكى زەربىــدار قوشــۇندىن ئىبــارەت  
 نچهقىتـا » ېـشى پ«(»  قوشۇن ېشىپ« بۇ قوشۇننى    ئاباگىبولۇپ،  

» خــاس قوشــۇن«ۋە ) ســۆز بولــۇپ، قهيــسهر، بــاتۇر دېــگهن مهنىــدە
ــۆلگهن  ــگهن قىــسىمالرغا ب زېمىنــدىكى » « قوشــۇنېــشىپ«. دې

ۋەنـدازدىن تهشـكىل     مىـڭ چه   30بولـۇپ،   »  تالالنغان نادىرالردىن
دېگهن مهنىدىمۇ بولـۇپ،    » ئهتىۋارلىق« )(属珊» خاس«. تاپقان
ڭ چهۋەنــدازدىن  مىــ20 خــانىش تهرىپىــدىن تالالنغــان شــۇلۇبــۇ 

 خانىـشنىڭ   شۇلۇ» خاس قوشۇن «ئهمهلىيهتته  . تهشكىللهنگهن
  .بىۋاسىته قوماندانلىقىدا بوالتتى

ــۇلۇ ــدۇ شــ ــپ   يولىــ ــونترول قىلىــ ــۇننى كــ ــىي قوشــ  ئاساســ
 قهبىلىـسىگه ھۇجـۇم     داڭـشاڭ  ئابـاگى  تهيزۇ لياۋتۇرغانلىقتىن  

، )ســېرىق باشــالر (تـو  خــۇاڭ ســىرۋېيالرنىڭقىلغـان، بــۇ چاغـدا   
ىككى ئۇرۇقى مهخپىي پىـالن تـۈزۈپ، قىتانالرنىـڭ خـان            ئ چوپۇ

 خــانىش خهۋەرنــى شــۇلۇ. ئوردىــسىغا تۇيۇقــسىز ھۇجــۇم قىلىــدۇ
تاپــــشۇرۇۋېلىپال دەرھــــال قوشــــۇنالرنى تهرتىــــپكه ســــېلىپ،  
قهھرىمـــانلىق بىـــلهن قايتۇرمـــا ھۇجۇمغـــا ئۆتـــۈپ، دۈشـــمهن  
ــلهن كهڭ      ــۇنىڭ بىـــ ــدۇ، شـــ ــار كهلتۈرىـــ ــۇنىنى تارمـــ قوشـــ

  . ھۆرمىتىگه سازاۋەر بولىدۇقهبىلىداشالرنىڭ
 قىتـان خـانلىقىنى مۇسـتهھكهملهش ئۈچـۈن         يولىدۇنىڭ شۇلۇ

ــشلىگهن خىزمهتلىــرى ســان   ــسىز-ئى بۇنىــڭ ئىچىــدە  . ساناق
 يـۈرۈش قىلىـشىدا     بـۇخهيگه  يىلى قىتانالرنىڭ شـهرقىي      -925

شۇ يىلـى   . كۆرسهتكهن تىرىشچانلىقىنى تىلغا ئالماي بولمايدۇ    



 147 

، شــاھزادە بــاي،  يولىــدۇ شــۇلۇ ، خــانىش ئابــاگىقىتــان خــانى  
بـۇ ئـۇرۇش    .  قاتارلىقالر بىرگه بارغـان    دىگۇاڭئىككىنچى ئوغلى   

ــكىرىي      ــۈن ئهس ــانالر پۈت ــقا قىت ــۇ ئۇرۇش ــۇپ، ب ــشهتلىك بول دەھ
. ئـاخىرى قىتـان قوشـۇنى غهلىـبه قىلغـان         . كۈچىنى توپلىغان 

  .خانىش بۇ ئۇرۇشتا كۆپ ئهقىل كۆرسهتكهن
 مـۇنقهرز   بـۇخهيلىكلهرنى  ئاباگى تهيزۇ لياۋ ئايدا   -7 يىلى   -926

 ئۆلگهنــدىن ئابــاگى.  دىيارىــدا ئۆلىــدۇفۇيــۇقىلغانــدىن كېــيىن 
 شـاھ بولـۇپ، خاقانلىقنىـڭ      نايىب يولىدۇ شۇلۇكېيىن خانىش   

 يىلـى   -927. ھهربىي ۋە مهمۇرىي ئىشلىرىنى ئۆز قولىدا تۇتىدۇ      
ــكهر      -11 ــر لهش ــان ئهمى ــۇپ تۇرغ ــۇقنى تۇت ــي ھوق ــدا ھهربى  ئاي

 قوللىـشى ئارقىـسىدا     يولىـدۇنىڭ  شـۇلۇ  خـانىش    اڭدىگۇياللۇغ  
ــسلىق قىلىــدۇ  ــدۇ شــۇلۇخــانىش . خــانلىق تهخــتكه ۋارى  يولى

ئۇنىـڭ ھاياتىـدىكى   .  يېـشىدا ئالهمـدىن ئۆتىـدۇ   75 يىلى  -953
ــوي  ــۈن ئـ ــي ۋە   -پۈتـ ــىي، ھهربىـ ــڭ سىياسـ ــرى قىتانالرنىـ پىكـ

ــۈك    ــشلىرىغا ئاكتىـــپ ئارىلىـــشىپ، ئۈنۈملـ ــائىي ئىـ ئىجتىمـ
ھــالقىلىق پهيــتلهردە تهدبىــر بهلگىــلهش تهسـىر كۆرســىتىش،  

ــدۇ ــلهن بولىــ ــسال   . بىــ ــانچه مىــ ــر قــ ــداق بىــ ــا مۇنــ بۇنىڭغــ
 ئۆلگهنـــدىن ئابـــاگىخـــانىش . كۆرسهتـــسهكال كۇپـــايه قىلىـــدۇ

كېـــــيىن مـــــۇرەككهپ زىـــــددىيهتلهرنى يېڭىـــــپ ۋە باشـــــقا  
ــىگتې ــاللۇغ  ىنلهرن ــوغلى ي  دىگــۇاڭنى قايرىۋېتىــپ ئۆزىنىــڭ ئ

 ئاباگىنىـڭ ، شـۇ چاغـدا   ىۇردخانلىق تهخـتكه ۋارىـسلىق قىلـد    
يهنه بىــر ئــوغلى يــاللۇغ بــاي ھهم خــانلىق تهخــتكه ۋارىــسلىق 
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ــدى   ــشلىك ئىـ ــشقا تېگىـ ــى. قىلىـ ــۇقىرى  دىيلـ ــارلىق يـ  قاتـ
مۇشـۇنداق  . ئابرۇيلۇق قىتان ئاقـسۆڭهكلىرى ئـۇنى قـولاليتتى       

شـهرقىي قىتـان خانىغـا       «دىيلىنـى ھالقىلىق پهيتته، خانىش    
ــتى  ــان باس ــۈ  » ي ــاننى چۈش ــگهن پهرم ــڭ دې رۈپ، ئۆكتىچىلهرنى

ــپ،   ــسىنى يوقىتىـ ــڭھهيۋىـ ــلۇق  دىگۇاڭنىـ ــورنىنى ئوڭۇشـ  ئـ
ــدۇ  ــداپ قالى ــۇاڭ. قوغ ــا دىگ ــاۋتهيزۇڭ تارىخت ــپ، لي  دەپ ئاتىلى

بـۇ جهريانـدا، خـانىش ئوغلىنىـڭ        .  يىلىغىچه خان بولىدۇ   -947
ــلىههتلهرنى بېرىـــپ   ــته كـــۆپ مهسـ دۆلهت باشقۇرۇشـــى جهھهتـ

ش ئۆزىنىـڭ يهنه بىـر       ئۆلگهنـدىن كېـيىن خـانى      دىگۇاڭ. تۇرىدۇ
 خــــانلىق تهخــــتكه ۋارىــــسلىق لىخــــۇنىئــــارزۇلۇق ئــــوغلى 

 لىخــۇھهتتــا . قىلــدۇرماقچى بولــۇپ نۇرغــۇن ھهرىــكهت قىلىــدۇ
 دەرياســى بويىــدا نۇرغــۇن قوشــۇن ســارمۇرىنبىــلهن ئىككىــسى 

تــوپالپ، ئــۆكتىچى گــۇرۇھ بىــلهن ھهل قىلغــۇچ ئېلىــشماقچى  
ــدۇ ــسۆڭهكلىرىنىڭ ئا . بولى ــان ئاق ــا، قىت ــى،  ئهمم ــا چۈشۈش رىغ

ــالىي م ــڭ ئـ ــىدۆلهت ۋە خهلقنىـ ــا هنپهئهتىنـ ــدىنقى ئورۇنغـ  ئالـ
بۇنىـڭ ئانىـسى     (يوڭكـاڭۋاڭ قويۇشى سهۋەبلىك، چوڭ شـاھزادە      

 لياۋشـىنزۇڭ تهختكه ئولتۇرىـدۇ ۋە     )  بىلهن دادا بىر   لىخۇباشقا،  
  .دەپ ئاتىلىدۇ

ــاۋ ــسىنىڭ ليـ ــاگى ئىمپېرىيىـ ــدىن  ئابـ ــان دەۋرى ۋە ئۇنىڭـ  خـ
 خانىــــــشنىڭ ئورنىنىــــــڭ شــــــۇلۇ كېيىنكــــــى يىلــــــالردا

جۇڭگـــو ئومـــۇمىي «: يۇقىرىلىقىنىـــڭ پـــاكىتى يهنه مۇنـــداق
ــارىخى ــوم، -6» ت ــيىلگهن -68 ت ــداق دې ــدە مۇن ــانىش «:  بېتى خ
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ــۇلۇ ــدۇ (شـ ــدىن -يولىـ ــايالرنى ) نهقىلچىـ ــشتىكى جـ كۈنچىقىـ
 يىكــۈنئىــستېال قىلىــش جهريانىــدا، ئهســىر ئالغــان قۇلالرغــا   

ــڭ  ــۇاڭيىئايمىقىنى ــۇ گ ــسىنى ق ــدى  ناھىيى ــۇ (رۇپ بهرگهنى ئ
ــايلىقى ئىــدى   ــۇ ئهســىرلهر  ). ئهســلىدە ئۇيغۇرالرنىــڭ ي  شــۇلۇب

. »ئىـدى › خۇسۇسىي قۇللىرىغا ئايلىنىـپ قالغـان     ‹خانىشنىڭ  
پادىـــــشاھ ۋە خانىــــــشنىڭ قــــــول ئاســــــتىدىكى قىتــــــان  «

  .»قوللىرى بوالتتى› قارام ‹ئاقسۆڭهكلىرىنىڭمۇ
ــاۋ ــاللۇغ  لي ــسى ي ــسىنىڭ قۇرغۇچى ــاگى سۇاللى ــانالئاب رنى  قىت

بىرلىككه كهلتـۈرۈش ۋە تهرەققىـي قىلـدۇرۇش ئۈچـۈن مـۇھىم            
ئۇنىـــڭ ھوقـــۇق ئىگىلىـــشى قىتـــان . ھهســـسىلهرنى قوشـــتى
 ۋەكىللىـك قىلـسىمۇ، ئهممـا       هنـپهئهتىگه ئاقسۆڭهكلىرىنىڭ م 

ــارىخىي شــارائىتتا قىتــان جهمئىيىتىنــى بىــرلىككه    ئهينــى ت
 ئهمهلىـــيهت،  ېكتىـــپ كهلتۈرۈشـــنى ئىـــشقا ئاشـــۇرۇش ئوبي  

.  قىتان خهلقىنىڭ قىزغىن ۋە ئورتاق ئارزۇسـى ئىـدى         شۇنداقال
ــاۋ ــىمالىدىكى   لي ــڭ ش ــۇرا تۈزلهڭلىكىنى ــسىنىڭ ئوتت  سۇاللى

ــرلىككه    ــونالرنى بىـ ــقان كهڭ رايـ ــلهت ئولتۇراقالشـ ــۆپ مىلـ كـ
كهلتۈرۈشى، قىتانالرنىڭ ئىچكـى قىـسمىنىڭ مۇناسـىۋىتىنى        
كۈچهيتىــپ قالماســتىن، بهلكــى خــانلىق تهۋەســىدىكى باشــقا  

هرنىــڭ ئىتتىپــاقى ۋە ئارىلىشىــشىنى ياخــشىلىدى ۋە مىللهتل
ــى ــڭ. تېزلهتتــ ــالى ئاباگىنىــ ــۇلۇ ئايــ ــدۇ شــ ــارىخىي يولىــ  تــ

ــپ،     ــتايىدىل كۆزىتىــ ــشىنى ئهســ ــڭ يۈزلىنىــ تهرەققىياتنىــ
تهدبىرلهرنـى  -چـارە .  بىـرگه بولـدى  هنئـاخىر خـان بىـل    -باشتىن
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ــۈزدى  ــرلىكته تـ ــدى،   . بىـ ــله جهڭ قىلـ ــهپته بىلـ ــدىنقى سـ ئالـ
ــرلىك  ــانالرنى بى ــۈرۈش ۋە تهرەققىــي قىلدۇرۇشــنى  قىت كه كهلت

ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئالغـا ئىلگىـرىلهش يولىـدىكى قـاتتىق           
 بـــــاتۇرالرچه بۆســـــۈپ ئۆتـــــۈپ، توســـــاقالرنىۋە دەھـــــشهتلىك 

قىتانالرنىــڭ ســهككىز قهبىلىــسىنى بىــرلىككه كهلتۈرۈشــنى 
ــى ــاگى. تېزلهتت ــيىن،  ئاب ــدىن كې ــاۋ ئۆلگهن ــسىنىڭ لي  سۇاللى

ي تهۋرەنمهي تىرىشچانلىق كۆرسـهتكهن     بىرلىكى ئۈچۈن قهتئى  
ھهم ئىقتىساد، مهدەنىيهتنىڭ تهرەققىي قىلىـشىنى داۋاملىـق        

ــۋەرگهن ــۇ  . ئىلگىرىلىتىـ ــسور سـ ــيخهيپروفېسـ ــشقا بېـ  خانىـ
بۇالرنىـــڭ ھهممىـــسى ئـــۆچمهس «: مۇنـــداق باھـــا بهرگهنىـــدى

تۆھپىدۇر، ئۇيغۇرالر تارىخىـدا ئـۇ ئۇنتۇلمايـدىغان مـۇھىم ئايـال            
بىيـــشۇناس، بىـــر ئهۋالد مهشـــهۇر ئايـــالالر    سىياســـىيون، ھهر

  .»سهھىپىسىنى ئاچقۇچى
  
قىتانالرنىــــڭ ئوتتــــۇرا ئاســــىيادا خــــانلىق تىكلىــــشى ۋە ) 1

  ئۇيغۇرالر
 سۇاللىــــسى دەۋرىــــدىكى ليــــاۋ — قاراقىتــــانبىــــز ئهمــــدى 

ئۇيغۇرالرنىڭ شىنجاڭغا قوشنا ئوتتۇرا ئاسىيادىكى پائـالىيىتى       
  .توغرۇلۇق توختىلىمىز

خــــــانلىقى ۋە قاراخــــــانىيالر سۇاللىــــــسى  ئۇيغــــــۇر قوچــــــو
 غهربكه سۈرۈلۈشـى ۋە قـۇدرەت تېپىـشى بىـلهن           قاراقىتانالرنىڭ

. ئۆزلىرىنىـــڭ مۇســـتهقىللىقىنى تهدرىجىـــي ئاجىزالشـــتۇردى
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ــلهن     ــى بىـ ــاش كۆتۈرۈشـ ــڭ بـ ــوموڭغۇلالرنىـ ــدىقۇتى قوچـ ، ئىـ
سىياسىي ۋەزىيهتنى مۆلچهرلهپ، چىڭگىزخانغا بهيئهت قىلـدى       

خـانىيالرمۇ بـۇ چـاغالردا ئوتتـۇرا ئاسـىيانىڭ          ، قارا )يىلى-1211(
  .سىياسىي سهھنىسىدىن غايىب بولغانىدى

ئىككــــى ئۇيغــــۇر خانلىقىنىــــڭ ئــــاخىرقى مهزگىللىــــرى ۋە 
ــدە     ــلهپكى مهزگىللىرىـ ــنىڭ دەسـ ــاش كۆتۈرۈشـ ــۇلالر بـ موڭغـ
شـــىنجاڭغا قوشـــنا ئوتتـــۇرا ئاســـىيادا باشـــقا ئىجتىمـــائىي      

ىبلهر ئۈزلۈكـسىز   ھادىسىلهرگه ئوخشاش نۇرغۇن ئېتنىك تهرك    
 قىلىـشى،   سكۆلۇغادىر بۇ رايوننى    قاراقىتانالرنىڭ. زورايغانىدى

ــتۈرۈۋەتتى    ــۇ مۇرەككهپلهش ــۋالنى تېخىم ــل ئهھ ــۇ خى ــۇڭا، . ب ش
ــانالر ــدىكى  قاراقىتــــ ــۇلالر دەۋرىــــ ــۇ ۋە موڭغــــ  ھهم يهتتهســــ

ــاۋەرائۇننهھر ــۋالىنى  مــــ  رايونىــــــدىكى ئۇيغۇرالرنىــــــڭ ئهھــــ
  .ىدۇيېڭىۋاشتىن بايان قىلىشقا توغرا كېل

 غهربىي رايوندا قۇرغان ھـاكىمىيىتى خهنـزۇچه        قاراقىتانالرنىڭ
بــۇ دۆلهت . دەپ ئاتالــدى»  دۆلىتــىليــاۋغهربىــي «ھــۆججهتلهردە 

ــيه  ــدىن -1124مىالدى ــڭ  -1211 يىلى  يىلىغىــچه تهڭرىتاغنى
جهنــۇبىي ۋە شــىمالىي رايــونلىرى، ئوتتــۇرا ئاســىيا، شــۇنىڭدەك  

ــۈر    ــۈم س ــدە ھۆك ــران ئېگىزلىكى ــهرقىي ئى ــونالردا  ش ــۇ راي ۈپ، ب
  .چوڭقۇر تارىخىي ئىز ۋە تهسىرلهرنى قالدۇردى

ــۇ دۆلهت م ــۇدبـ ــدا  هۋجـ ــۇرۇش جهريانىـ ــۇپ تـ ــو بولـ ــۇر قوچـ  ئۇيغـ
ھــاكىمىيىتى ۋە قاراخــانىيالر سۇاللىـــسى بىــلهن بىـــرلىكته    

ــۇدم ــدۇرۇش،    هۋجـ ــئهت قىلـ ــۈزۈش، بهيـ ــاق تـ ــۇش، ئىتتىپـ  بولـ
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ــسىدا     ــانلىق سىستېمىـ ــۇش، خـ ــۇنقهرز بولـ ــارچىلىنىش، مـ پـ
ــارلىق بىــر قاتــار ئىجتىمــائىي،       ئ ــشىش يــۈز بېــرىش قات المى

ــۈچ      ــۇ ئ ــاخىر ب ــۈرۈپ، ئ ــسىلهرنى باشــتىن كهچ سىياســىي ھادى
ــا   ــرال ۋاقىتتــ ــاكىمىيهت بىــ ــيه (ھــ  -1212 — 1211مىالدىــ

 سهھنىــــسىدىن سياســـىي  ئاســــىيانىڭ ائوتتـــۇر ) يىللىـــرى 
  .ئايرىلدى

ــي  ــز غهربىـ ــاۋبىـ ــڭ ليـ ــۇ دۆلىتىنىـ ــاۋەرائۇننهھر ۋە يهتتهسـ  مـ
ــدۇرۇپ     رايون ــارى قىل ــى ج ــقۇرۇش رولىن ــۈك باش ــدا ئۈنۈمل لىرى

تۇرغان مهزگىللهردىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ئاشـۇ ئورۇنـدىكى ئـورنى ۋە        
ــارقىلىق،    ــۈش ئ ــالىيهت تهســىرىنى قىــسقىچه ئهســلهپ ئۆت پائ
موڭغــۇل دەۋرىــدىكى خــۇددى شــۇ خىــل ئهسلهشــكه مــۇقهددىمه   

  .ھازىرالپ چىقىمىز
ونلىرىنىـــڭ سىياســـىي  رايمـــاۋەرائۇننهھر، يهتتهســـۇقىتـــانالر 

ھوقــۇقىنى بىــر مهزگىــل ئىگىــلهپ تۇرغــان بولــسىمۇ، لــېكىن 
 ئىچىدىكى ئاساسـىي    ېگرىسى دۆلىتى چ  لياۋئۇيغۇرالر غهربىي   «

چــۈنكى، بــۇ . بولــۇپ قېلىــۋەرگهن] 192[»مىللهتلهرنىــڭ بىــرى
ئىككى مىللهت خهلقى تارىختىن بېرى ئۆزئـارا دوسـتانه ئۆتـۈپ           

بىر خانلىق تهۋەسىدە ھايـات     . ان قىلغ تاالشمۇ-ئۇرۇشكهلگهن،  
  .كهچۈرگهن

]. 193[تــاڭ سۇاللىــسى دەۋرىــدە قىتــانالر ئۇيغۇرالرغــا بېقىنغــان
ئــاالقه، دوســتانه - ئۇيغــۇر خــانلىقى قىتــانالر بىــلهن ســودا قوچــو

ــان  ــي . مۇناســىۋەت ئورناتق ــاۋغهربى ــۆز  لي ــا ئ ــى ئۇيغۇرالرغ  دۆلىت
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ــامىله قىل   ىــشى تهۋەســىدىكى ئاساســىي ئاھــاله ســۈپىتىدە مۇئ
بۇنىڭـــدا بىرقـــانچه خىـــل . ھهرگىـــز ئهجهبلىنهرلىـــك ئهمهس

قىتانالر ئانا جهمهتتىن ئۇيغۇرالر بىلهن قانداشـلىق       . سهۋەب بار 
ــار  ــان   . مۇناســىۋىتى ب ــۆتكىنىمىزدەك قىت ــدا ســۆزلهپ ئ يۇقىرى

. قاغـانلىرى ئانــا جهمهت تهرەپـتىن ئۇيغۇرالرنىــڭ ئهۋالدى ئىــدى  
 قىتــان  تاشــىننىڭۇغ بــۇالردىن باشــقا يهنه ئاساســلىقى يــالل   

قوشۇنلىرىنى باشالپ، غهربـكه سـهپهر قىلىـشىنىڭ دەسـلهپكى          
 ئۇيغۇر خـانى بىلـگه ئىـززەت ئىكـرام بىـلهن            قوچومىنۇتلىرىدا  

. كۈتۈۋېلىپ ئۆز ئېلىدىكى يولـدىن بىـخهتهر ئۆتكـۈزۈپ قويغـان       
 مـــــاۋارائۇننهھردە... ئۇيغۇرالرنىـــــڭ« بىـــــر جهھهتـــــتىن، هنيه

ــانچىلى  ــشىپ دېهقـــ ــۇغۇللىنىپ  ئولتۇراقلىـــ ــلهن شـــ ق بىـــ
، ]194[» يىلغـا يــېقىن ۋاقىـت بولـۇپ قالغــان   300كهلگىـنىگه  

 غهربىــدىكى يهرلىــك ئاھــاله پامېرنىــڭيهنــى ئۇنىڭــدىن بــۇرۇن 
بۇنىڭغــا نۇرغــۇن پاكىــت   . ئاساســهن ئۇيغۇرلىــشىپ كهتــكهن  

ــۇمكىن  ــۈرۈش م ــۆزلهپ    . كهلت ــتا س ــاكىتالرنى باش ــز بهزى پ بى
هتلهردىن جىـن خـانلىقى     ئۆتكهندىن باشقا يهنه خهنـزۇچه ھـۆجج      

جىــــن سۇاللىــــسى  «نىــــڭ يىلنامىــــسى  ) 1234 — 1115(

 غهربىـدىن كهلـگهن سـودىگهرلهر    پامېرنىـڭ دا )  (金史»تارىخى
دىـــن ئىكهنلىكـــى  (ۋمـــى ه ئۇيغـــۇر قيېرىـــدىكىلهرنىڭئـــۆز 

جىــن «. توغرىــسىدا گۇۋاھلىــق بهرگهنلىكــى بايــان قىلىنغــان
 گېنـــــۇ خهن نـــــيهن« جىلـــــد -121، »سۇاللىـــــسى تـــــارىخى

ــسى ــرى  «دە » تهزكىرىـ ــڭ يىللىـ ــڭ ) 1198 — 1116(دادىـ نىـ
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قاتـارلىق ئـۈچ   )  (移习览ىن ئىـسالم ئوتتۇرىلىرىـدا ئۇيغـۇرالرد  
ــودا     ــۇبقىچه بېرىــپ س ــي جهن ــادەم غهربى ــېتىق قىلىــشقا  -ئ س

ئۇالرنىـــــڭ ئېيتىـــــشىچه، ئۆزلىرىنىـــــڭ . كېلىـــــشكهنىكهن

ــڭ   ــدىكىلهر ئۇيغۇرالرنى ــۇفهندۆلىتى  回纥邹括番部 (زوك
 بولــۇپ، تۇرىــدىغان شــهھىرى لهردىنقهبىلىــسىدىكى) چىگىــل؟
  .دېيىلگهن» ئىكهن) باالساغۇن (قۇزئوردۇ
 باالسـاغۇنغا  قوشـۇنلىرىنى باشـالپ،      ليـاۋ  غهربىـي    تاشىنياللۇغ  

  باالسـاغۇننىڭ قاراپ ئىلگىرىلىگهندە، تېخـى، شـۇ مهزگىلـلهردە         
 جـۇۋەينى ]. 195[ھۆكۈمدارى قاراخانىيالرنىڭ ئهۋالدىدىن ئىـدى    

بــــۇ رايوننىــــڭ .  دەيــــدۇقۇزبــــالىقلالر ، موڭغــــۇباالســــاغۇن«
ــۆزلىرىنى   ــدارى ئــــــــ ــياپنىڭھۆكۈمــــــــ  ئهۋالدى ئافراســــــــ

ــشهتتى ــان] 196[»...دېيىـ ــاللۇغ . دەپ يازغـ ــمهك، يـ ــىندېـ  تاشـ
 ئافراســـــــــياپ كىرگهنـــــــــدىن كېـــــــــيىن باالســـــــــاغۇنغا

بـۇ ئورۇنـدا    ] 197[جهمهتىدىكىلهرنىڭ ئۆتۈنـۈپ بېرىـشى بىـلهن      
 ۋە ئۇنىـڭ ئهتراپـى    باالسـاغۇن دېـمهك، مۇشـۇ چاغـدا       . خان بولغان 

  .ئۇيغۇرالر، قارلۇقالر ياشايدىغان يهر ئىدى
 سـهمهرقهنت  ئۆلكىسىدىن ئاتالپ ئۆتـۈپ      يهتتهسۇ تاشىنياللۇغ  

 ئىنىـسى   مهھمۇدخاننىـڭ  ئىگىلىگهنـدىن كېـيىن      بۇخارانىۋە  
 ئورنىغــا قاراخــانى ســهمهرقهنتنىڭ نــى III ئىبــراھىم تابغــاچ

 مـاۋەرائۇننهھرگه نى ئـۇ    يه. تىكلهپ، ئۆزىگه قارام قىلىپ قويغان    
مهســىلهن، . بارغانــدا ئــۇ يهردە ئۇچراتقــان ئاھــاله ئۇيغــۇر بولغــان 

دە مۇنــداق »  تهزكىرىـسى تيهنزۇخـان .  سۇاللىـسى تـارىخى  ليـاۋ «
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ــيىلگهن،  ــاللۇغ «دې ــىني ــدى  ... تاش ــهپهر قىل ــان س ... غهرب تام
 مىڭ چاقىرىمالپ يول يـۈرۈپ، نۇرغـۇن ئهللهرنـى          10لهشكهرلهر  

ــدۇر  ــئهت قىل ــان. دىبهي ــاتتىق   خۇراس ــدا ق ــگهن يهرگه بارغان  دې
 خۇيخـۇي .  كـۈن تـۇردى    90 سهمهرقهنتتهقوشۇن  ... ئۇرۇش بولدى 

ــۇر— ــۇن    )  (回回 ئۇيغ ــدى، نۇرغ ــئهت قىل ــپ بهي ــانى كېلى خ
بـۇ يهردىكـى    «دېـمهك،   . گهندېـيىل » ساالم تارتۇق قىلدى  -سوۋغا

ــارلۇقال  )  (回回ئۇيغــۇر ــته ق ــدا غهرب ــسىغا الر ئهينــى چاغ ر ئارى

ــكهن  ــۇر كهت ــى  )  (回鹘]198[ئۇيغ ــك مىللهتلهرن الر ۋە يهرلى
  ].200[،]199[»كۆرسىتهتتى

ــدا،   ــشتۇرۇپ ئېيتقان ــانالريىغى ــۇ  قاراقىت ــۇرت بولۇپم ــي ي  غهربى
 رايونىـدا دۆلهت قۇرغانـدا، ئـۇ يهردىكـى         مـاۋەرائۇننهھر  ۋە   يهتتهسۇ

ــپال    ــوۋمالرنى ئاســــاس قىلىــ ــارلىق قــ ــارلۇق قاتــ ــۇر، قــ ئۇيغــ
ولـۇپ قۇرۇلغانـدىن باشـالپ نهچـچه        قالماستىن، بهلكى شـهھهر ب    

ئهســـىر ئىزچىـــل يوســـۇندا ئۇيغـــۇر قهبىلىلىرىنىـــڭ مـــۇھىم 
ــان    ــايتهختى بولغــ ــانلىق پــ ــرى ۋە خــ ــاغۇنمهركهزلىــ  باالســ

  .شهھىرىنى پايتهخت قىلىپ تۇرغان
بــۇ دۆلهت تېررىتــورىيه جهھهتــته كهڭ دائىــرىگه ئىــگه مىلــلهت 

ــته كــۆپ خىــل بولۇشــىغا قارىمــاي، يۇقى   ــدا تهركىبــى جهھهت رى
سۆزلهپ ئۆتكهندەك، ئۇيغـۇر قـوۋملىرى ئـۇ دۆلهتنىـڭ ئاساسـىي            
ئاھالىسى بولغانلىقى ئۈچۈن، شۇ دۆلهت تهركىبىدىكى تـۈركىي        
تىللىق قوۋمالر ۋە باشـقا ئىـسالم دىنىغـا ئېتىقـاد قىلىـدىغان             

) چــوڭ مىللهتنىــڭ نــامى بىــلهن(مىلــلهت، ئومۇمالشــتۇرۇلۇپ 

 156 

نه دۆلهت ئىچىــدىكى يه]. 201[دەپ ئاتالغــان)  (回纥»ئۇيغــۇر«
ــوۋمالر پهرقل  ــۇ قـــ ــدۈرۈلۈپ بـــ ــۇرالر «هنـــ ــۇلمان ئۇيغـــ » مۇســـ
没速鲁蛋回纥)( ،»ئۇيغـــۇرلىرىھىـــرات  «遗里诸回纪)( ،

ــمهك، . دەپ ئاتالغــان)  (回纥印都»ھىنــدى ئۇيغــۇرلىرى« دې
ــدا   ــى چاغ ــي «ئهين ــاۋغهربى ــدىكى  لي ــسى ھۆكۈمرانلىقى  سۇاللى

دەپ )  (回纥国›ئۇيغــۇر خــانلىقى ‹وتتــۇرا ئاســىيا  پۈتكــۈل ئ
  ].202[»انئاتالغ

  
ــالىيهتلىرى ۋە  . 8 ــىيادىكى پائــ ــۇرا ئاســ ــڭ ئوتتــ موڭغۇلالرنىــ

  ئۇيغۇرالر
  

ــي  ــاۋغهربى ــدە ئوتتــۇرا    لي ــاخىرقى مهزگىللىرى  دۆلىتىنىــڭ ئ
ــقا    ــدا بولۇشـ ــۇنلىرى پهيـ ــۇل قوشـ ــدا موڭغـ ــىيا ئوتالقلىرىـ ئاسـ

ــانچه ئهســىر    . باشــلىدى ــون بىرق ــۇ راي ــله ب شــۇنىڭ بىــلهن بىل
سىياســـىي . ە بولـــدىموڭغـــۇل ئىمپېرىيىـــسىنىڭ تهۋەســـىد 

ئايماقالرنىــڭ  -ھاكىمىيهتنىــڭ ئالمىشىــشى بىــلهن ئۇلــۇس   
شــــــۇڭا، بــــــۇ .  بولــــــدىىرىشگئــــــۆزقۇرۇلمىــــــسىدىمۇ زور 

ئــاپتور بــۇ (مهزگىللهردىكــى شــىنجاڭغا قوشــنا ئوتتــۇرا ئاســىيا 
 رايــونلىرىنى مۇشــۇ نــام بىــلهن مــاۋەرائۇننهھر ۋە يهتتهســۇيهردە 

ىڭ ئهھـــۋالىنى  دىكـــى ئۇيغـــۇر ئۇلۇســـلىرىن  ) ئاتـــاپ تـــۇردى 
  .يېڭىۋاشتىن بايان قىلىشقا توغرا كېلىدۇ
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 دەرياسى بويىدا ئۇچۇم بولۇپ، ئهتراپقا كـۆز        كرولونچىڭگىزخان  
ــۇتالردا   ــان مىنـ ــوتىكىۋاتقـ ــسى  قوچـ ــڭ خانزادىـ  ئۇيغۇرلىرىنىـ

، ئۇنىڭغــا ھهۋەســلىنىپ، بهيــئهت قىلىــش ئــارتتېگىن بــارچۇق
ــدۈردى ــسىنى بىلــ ــۆزى  -1211. ئىپادىــ ــسهن ئــ ــى شهخــ  يىلــ

چىڭگىزخــان ئوردىــسىغا بېرىــپ، چىڭگىزخانغــا تــاۋاپ قىلــدى، 
ساالم ئىنئـام   - نۇرغۇن سوۋغا  ئارتتېكىنگه بارچۇقچىڭگىزخان  

 قوبـۇل قىلىـشى بىـلهن بىـرگه قىـزى           ئوغۇلىنىـڭ  -5. قىلدى
.  يــــاتلىق قىلىــــشقا مــــاقۇل بولــــدىئهلئــــالتۇننىمهلىــــكه 

ــالپ،  ــۇنىڭدىن باشـ ــوشـ ــۇلالر  قوچـ ــلهن موڭغـ ــۇرلىرى بىـ  ئۇيغـ
  ].203[ىسىدا پهۋقۇلئاددە مۇناسىۋەت ئورنىتىلدىئار

ــو ــۇر قوچ ــدىقۇتىنىڭ ئۇيغ ــان   ئى ــئهت قىلغ ــا بهي  چىڭگىزخانغ
ۋاقتــى دەل چىڭگىزخاننىــڭ موڭغــۇل ئىمپېرىيىــسى ســىرتقا  

شـۇڭا،  . كېڭهيمىچىلىك قىلىـشنى باشـلىغان مهزگىـل ئىـدى        
ئـــۇ چىڭگىزخاننىـــڭ تـــارىخىي ھاياتىـــدا ئهڭ كـــۆپ مۇنـــازىرە  

ــا  ــان پائــ ــران  —لىيهتلهرگه قوزغىغــ ــىيا ۋە ئىــ ــۇرا ئاســ  ئوتتــ
ئېگىــزلىكىگه قىلغــان ھهربىــي يۈرۈشــلىرىگه قاتنىشىــشقا      

  .نائىل بولدى
 يىلى، چىڭگىزخان يىراققا يۈرۈش قىلغـۇچى قوشـۇننى         -1219

 ئىــدىقۇتى قوچــوباشــالپ، ئېــرتىش دەرياســى بويىغــا كهلگهنــدە،  
ــارچۇق ــارتتېگىن ب ــۇر قوشــۇنىنى   10 ئ  مىــڭ كىــشىلىك ئۇيغ

يىراققا يـۈرۈش قىلغـۇچى   . الپ، موڭغۇل قوشۇنىغا قوشۇلدى  باش
قوشۇن سىر دەرياسى ۋادىسىغا يېتىپ بارغاندا، ئۇيغـۇر قوشـۇنى          
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ــوغلى   ــوڭ ئـ ــڭ چـ ــڭچىڭگىزخاننىـ ــدانلىقىغا چۇجىنىـ  قومانـ
شــۇنداق قىلىــپ، ئۇيغــۇر قوشــۇنى ســىر .  ئاجرىتىــپ بېرىلــدى
  قهلئهسى، يېڭى كهنـت قهلئهسـى      سىگناخدەرياسى سېپىدىكى   

  .قاتارلىق جايالردا بولغان ئۇرۇشالرغا قاتناشتى
موڭغۇل ھۆكۈمرانلىرى ئۇيغـۇر قوشـۇنلىرىنىڭ سـىر دەرياسـى          
ۋادىسىدىكى جهڭلهردە كۆرسـهتكهن ئىپادىـسىگه يۈكـسهك باھـا        

» ئىنتىزامــى قــاتتىق، ھهمــمه يهردە غالىــب «بېرىــپ، ئــۇالرنى 
  ].204[دەپ مهدھىيىلىگهن

قى جهڭ يېڭـى كهنـت جېڭـى        سىر دەرياسى ۋادىسىدىكى ئـاخىر    
 قوماندانلىقىــدىكى قوشــۇن چىڭگىزخاننىــڭ   جــۇجىتــۈگهپ، 

 قهلئهسـىگه   خـارەزم بۇيرۇقىغا بىنائهن جهنۇبقا يـۈرۈش قىلىـپ        
ــا قايتىـــشىغا    ــۆز يۇرتىغـ ــۇنىنىڭ ئـ ــۇر قوشـ ــدە، ئۇيغـ يۈزلهنگهنـ

 كېتىۋېتىـپ   خـارەزمگه رۇخسهت قىلىنىپ، تـۈركمهن قوشـۇنى       
ــۆز ي  ــۈرگهنلىكتىن، ئ ــوپىالڭ كۆت ــا قايتىــشقا رۇخــسهت  ت ۇرتىغ

قىلىنغــان ئۇيغــۇر قوشــۇنى ئوتتــۇرا ئاســىيادىكى ئهڭ ئــاخىرقى 
ئــالته ئــاي داۋام .  جــېڭىگه قاتناشــتۇرۇلدىخــارەزمجهڭ بولغـان  

 جېڭىدە موڭغۇل قوشـۇنىغا ئوخـشاشال، قـاتتىق      خارەزمقىلغان  
  .چىقىم تارتتى

ــان  -1220 ــى، چىڭگىزخ ــامۇ يىل ــران  ئ ــۈپ، ئى  دەرياســىدىن ئۆت
 مىــڭ 10زلىكىگه ھۇجــۇم قىلىــشنى قــارار قىلغانــدا،    ئېگىــ

كىشىلىك ئۇيغۇر قوشۇنىنى ئـۆز ئىچىـگه ئالغـان ھالـدا يېڭـى             
 بــارچۇق شــۇنداق قىلىــپ  . ئاساســىي قوشــۇن تهشــكىللىدى  



 159 

 قوماندانلىقىدىكى ئۇيغۇر قوشۇنى موڭغـۇل قوشـۇنى        ئارتتېگىن
  .بىلهن بىلله ئىران ئېگىزلىكىگه كهلدى

يغـۇر قوشـۇنى تولىنىـڭ قوماندانلىقىـدا        ئىران ئېگىزلىكىدە ئۇ  
 قاتــارلىق قهلــئهلهردە ئېلىــپ   ئــېال، نىــشاپۇر ، مهرۋىبولــۇپ، 

  ].205[بېرىلغان جهڭلهرگه قاتناشتى
ــدا،   ــتۇرۇپ ئېيتقانـــ ــوئومۇمالشـــ ــۇر قوچـــ ــدىقۇتى ئۇيغـــ ، ئىـــ

چىڭگىزخاننىــــــڭ تهڭرىتاغنىــــــڭ جهنــــــۇبى ۋە شــــــىمالى، 
 كارىــدورى ىخېــش، )ئىــران ئېگىزلىكــى( رايــونى، مــاۋەرائۇننهھر

قاتــارلىق جــايالرنى بويــسۇندۇرۇشتىكى ھهربىــي پائالىيىتىــدە  
ئۇنىڭ قوشـۇنى جهڭگىۋارلىققـا     . مۇھىم بىر ھهربىي كۈچ ئىدى    

ئىگه قوشۇن بولۇپال قالماستىن، بهلكى ئىنتىزامىمۇ كۈچلـۈك        
  ].206[ئىدى، شۇڭا ھهممه ئۇرۇشتا غهلىبه قىلدى

ــلهن كهڭ كۆلهم  ــۇلالر بى لىــك شــىنجاڭغا  ئۇيغۇرالرنىــڭ موڭغ
 دەۋرى ۋە   قوچـو  دەۋرى،   ئورقـۇن قوشنا ئوتتۇرا ئاسىياغا كىرىشى،     

ــدىن كېيىنكــى    ــانىيالر دەۋرى ــق كىرىــشى  -4قاراخ  قېتىملى
ئالــــدىنقى ئــــۈچ قېتىمــــدا، ئــــۆز قومانــــدانلىرىنىڭ . ئىــــدى

يېتهكچىلىكىــدە، ئــۆز پــۇقرالىرىنى يېــتهكلهپ، بارغــان بولــسا، 
ــنا   ــته، قوشـــ ــاخىرقى قېتىملىـــــق يۈرۈشـــ ــڭ ئـــ قوۋمالرنىـــ

ــدىن      ــزمهت تۈپهيلى ــكىرى خى ــهن ئهس ــدا ئاساس ھۆكۈمرانلىقى
ــشتى ــۇ  . بېرى ــسىمۇ ب ــۇنداق بول ــقېتىمش ــهپهر ىق ــدىنقى س  ئال

  .قېتىملىق يۈرۈشلهرگه ئوخشاشال ئهھمىيهتلىك بولدى
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ــۇ رايونغــا يېتىــپ كېلىــشىنىڭ ھارپىــسىدا،   موڭغۇلالرنىــڭ ب
ــاۋەرائۇننهھر ۋە يهتتهســــۇ ــائىمــ ي ۋە  رايونلىرىنىــــڭ ئىجتىمــ

ــۆزگىرىش، مۇرەككهپلىــشىش    مىللىــي قۇرۇلمىــسىدا يهنىــال ئ
ــاتتى   بۇنىڭغــا . ھادىــسىلىرى ئۈزلۈكــسىز ســادىر بولــۇپ تۇرۇۋات

ــپ،    ــڭ ئۇلغىيىــ ــق قوۋمالرنىــ ــۈركىي تىللىــ ــى تــ بهزى يېڭــ
سىياسىي سـهھنىدىن ئـورۇن ئېلىـشى، قىتـان مىللىتىنىـڭ           

 شــاھلىقىنىڭ  خــارەزم ئاسسىمىلياتــسىيه بولــۇش جهريــانى،    
ــالچۇقالر، ېپىــــشىتت قــــۇدرە  غهزنهۋىۋە ) 1157 — 1031 (ســ

ــڭ) 1189 — 960( ــالىيهتلىرى،  لهرنىــ ــانلىق پائــ ــو جــ  قوچــ
ــي   ــڭ غهربىــــ ــىنىڭئۇيغۇرلىرىنىــــ ــشى، چېگراســــ  تارىيىــــ

ــسىمدىكى    ــي قىـــ ــپ، غهربىـــ ــڭ پارچىلىنىـــ قاراخانىيالرنىـــ
باشباشتاقلىق ھهرىكهتلىرى شىنجاڭغا قوشنا ئوتتـۇرا ئاسـىيا        

شــقا خهلقلهرنــى تېخىمــۇ ئىلگىــرىلىگهن رايونىــدا ياشــاۋاتقان با
 بىلهن بىرگه، شـۇنىڭغا     ئۇيغۇرالشتۇرۇشھالدا تۈركلهشتۈرۈش،   

تهتۈر تاناسىپ ھالدا ئۇيغۇرالرنىڭ بهزى قهبىلىلىرى ھهر خىـل         
ســهۋەبلهر تۈپهيلىــدىن بهزى تــۈركىي تىللىــق قوۋمالرنىــڭ بــۇ  
رايونــــدا پهيــــدا بولۇشــــى يۇقىرىقىــــدەك ھهر ئىككــــى خىــــل 

شــارائىت - قايتــا تهكرارلىنىــشىغا ياخــشى شــهرتھادىــسىنىڭ
  .ھازىرلىماقتا ئىدى

  ئهســىرنىڭ ئالــدىنقى XIIIئوتتـۇرا ئاســىيادىكى ئۇيغۇرالرنىــڭ  
غا يېتىـپ  ) ئوتتۇرا ئاسىيا (يېرىمىدىكى موڭغۇلالرنىڭ غهربكه    

ــان    ــۋالىنى تهپـــسىلىي بايـ ــارقىلىش ئهھـ بارغـــان چاغـــدىكى تـ
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انچه پـارچه سـاياھهت     قىلىدىغان ئېلىمىزنىڭ خهنـزۇچه بىـر قـ       
ــار  ــاتىرىلىرى بـ ــكه   . خـ ــكه ئهلچىلىكـ ــدىكى غهربـ ــى چاغـ ئهينـ
  .دەۋرى مۇنداق ئىدى-بارغانالرنىڭ يىل

ــاللۇغ  ــهييـ ــۇرا   -1218 — چۇسـ ــۈرۈپ ئوتتـ ــكه يـ ــى غهربـ  يىلـ
 يىـــل تۇرغـــان، 7-6ئاســـىياغىچه بارغـــان، ئـــۇ غهربىـــي يۇرتتـــا 

ــيىن  ــدىن كېـ ــلىمىلهر «قايتقانـ ــاياھهتتىن ئهسـ ــكه سـ » غهربـ

西游录) ( دېگهن كىتابنى يېزىپ چىققان.  

ــى  - 乌古孙仲端)  (— 1220جۇڭــدۇەن ســۇن ئۇگــۇ  -4يىل
 ئايدا قايتىـپ    -10 يىلى   -1221ئايدا غهربكه ساياھهت قىلىپ،     

)  (刘祁ليـۇچى ئۇنىڭ ئېيتىـپ بېرىـشىگه ئاساسـهن    . كهلگهن
ــپ  ــاتىرىلهر  «قهلهم تهۋرىتىــ ــتىن خــ ــىمالغا ئهلچىلىكــ » شــ

北使记)  (ندېگهن كىتاب مهيدانغا كهلگه.  
ــا چـــــــــــــــــاڭچۈنلۈك — چۇچـــــــــــــــــۇجى  ئهۋلىيـــــــــــــــ

ــۇ  )  (长春真人丘处机چۇچــۇجى ــدۇ، ب ــۇ ئاتىلى  -1221دەپم
  يىلى شـهرققه قايتقـان، ئـۇ       -1223يىلى غهربكه سهپهر قىلىپ،     

دېـگهن كىتـابنى    ) (西游记» غهربكه ساياھهتتىن خـاتىرىلهر   «
  . دېگهن كىشى رەتلهپ چىققانجژچياڭ لىيازغان، تۇغقىنى 

ــاڭ دې ــى  - 常德)  (— 1259چـ ــسىيىگهپيىلـ ــهپهر ېرىـ  سـ
ئۇنىــڭ ئېيتىــپ  .  يىلــى قايتىــپ كهلــگهن  -1263. قىلغــان

ــلهن  ــشى بىـ ــۇبېرىـ ــشى )  (刘郁ليۇيـ ــگهن كىـ ــكه «دېـ غهربـ
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دېگهن كىتابنى يېزىـپ  )  (西使记»ئهلچىلىكتىن خاتىرىلهر
  .چىققان

يــۈەن سۇاللىــسى «يــۇقىرىقىالردىن باشــقا ســۇڭ لــيهن يازغــان  
ئوتتـۇرا ئاسـىيادىكى    قاتارلىق كىتابالردا ئۇيغۇرالرنىڭ    » تارىخى

  .تارقىلىش ئهھۋالى توغرۇلۇق كۆپ مهلۇماتالر بار
ــهيياھالرنىڭ     ــۆتكهن ســ ــاناپ ئــ ــدا ســ ــز يۇقىرىــ ــدە بىــ تۆۋەنــ

  .خاتىرىلىرىدىن قىسقىچه ئۈزۈندىلهرنى كهلتۈرىمىز
 10يهنه بىـر نهچـچه      ... «:  مۇنداق سـۆزلهيدۇ   جۇڭدۇەن ئۇگۇسۇن

ى ئىلـــى مىـــڭ چـــاقىرىم يـــول يۈرگهنـــدە ئۇيغـــۇر دۆلىتىـــدىك
)  (回纥国رخـانى ئۇيغـۇ  . شـهھىرىگه يېتىـپ بـارغىلى بولىـدۇ    

ــي    ــايىتى كهڭ ئىــــكهن، ئۇنىــــڭ غهربىــ نىــــڭ زېمىنــــى ناھــ
ــىنى ــدىكهن چېگراس ــۆرگىلى بولماي ــۇرا  »  ك ــپ ئوتت دەپ كېلى

ــۇرالر،    ــۇلمان ئۇيغــ ــالىلهرنى مۇســ ــىيادىكى ئاھــ ــراتئاســ  ھىــ
ئۇيغۇرلىرى، ھىندى ئۇيغۇرلىرى دەپ پهرقلهندۈرۈپ ئاتىغـان ۋە        

]. 211[ۇالرنىــــڭ ئهھــــۋالىنى قىــــسقىچه بايــــان قىلغــــان    ئ
غهربــكه : يۇقىرىــدىكى خاتىرىــدىن شــۇنى بىلىــشكه بولىــدۇكى 

 ئاساسـهن ئۇيغۇرالرغـا ئاسسىمىلياتـسىيه       قاراقىتانالركۆچكهن  
ــۈگىگهن  ــۇپ تـ ــان. بولـ ــۇرالرنى  قاراقىتـ ــسۆڭهكلىرى ئۇيغـ  ئاقـ

ئېكسپىالتاتسىيه قىلغـانلىقى ئۈچـۈن، ئۇيغۇرالرنىـڭ قـاتتىق         
قارشـــىلىقىغا ئـــۇچراپ ۋە ئۈزلۈكـــسىز قـــوزغىالڭ كۆتـــۈرگهن، 

دېـگهن  » ئۇيغـۇرالر تهرىپىـدىن يوقىتىلغـان   «. كۈرەشلهر بولغان 
لـېكىن،  ]. 212[سۆز كۈرەشنىڭ جىددىيلىكىنى چۈشـهندۈرىدۇ    
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ــان ــلهن    قاراقىت ــۇلالر بى ــۇرالرال ئهمهس، موڭغ ــانلىقىنى ئۇيغ  خ
  .بىرلىكته يوقاتقان

 ئـوردۇدىن خانلىقىنىڭ مهركىزى قـۇز     ) قاراقىتان (لياۋغهربىي  
ــا ماڭــسا   ــاالسيهنىمــۇ غهربىــي جهنۇبق ــارغىلى ســايرامغار ۋە ت  ب

ــوالتتى ــاڭ دې . بـ ــاتىرىلهر «چـ ــتىن خـ ــكه ئهلچىلىكـ دە » غهربـ
 -3 ئۆتتـــۈم، تاالســـتىن كـــۈنى -28 ئاينىـــڭ -2 يىلـــى -1259

 كـۈنى سـايرامدىن ئۆتتـۈم، ئـۇ يهردە بـۇت بـار بولـۇپ،              -1ئاينىڭ  
 كــۈنى تاشــكهنتكه   -3 ئىبادەتخانىــسى ئىــكهن،   ئۇيغۇرالرنىــڭ

» بـــاردىم، ئۇيغۇرالرنىـــڭ سودىـــسى بـــازارنى قـــاپالپ كېتىپتـــۇ 
ــگهن ــكه ســاياھهتتىن خــاتىرىلهر  «چۇچــۇجى]. 213[دې دە » غهرب

يهنه تاش كۆۋرۈكتىن ئۆتۈپ، غهربىي جهنۇبىي تاغ بىـلهن بهش       «
ە چاقىرىم ماڭسا سايرام شهھىرىگه بارغىلى بولىدىكهن، ئـۇ يهرد        

)  (回纥王ئۇيغــــۇر خــــانى. ك مۇنــــار بــــار ئىــــكهنكىچىــــ
دېـگهن بـۇ    ]. 214[»مېهمانالرنىڭ ئالدىغا چىقىپ قارشى ئالـدى     

تـاڭ سۇاللىـسى   )  (塔剌寺تـاالس خاتىرىلهردە تىلغا ئېلىنغان 
بولـسا  ) 塞蓝، 赛蓝(تـۇر، سـايرام   )  (恒逻斯تاالسدەۋرىدىكى 

كى يهرلهرنىــڭ غهربىــي شــىمالدى . يــۈەن سۇاللىــسى تــارىخى  «

دېـــــگهن )  (元史.西北地附录» خاتىرىـــــسىقوشـــــۇمچه
ــۇ ھــازىرقى . كىتــابتىكى ســايرام شــهھىرىدۇر   چىمكهنتنىــڭب

 تاشـكهنتكه   ئاتـادىن بـۇ ئهۋلىيـا     .  چاقىرىم كېلىدۇ  13شهرقىگه  
دېـمهك، ئهينـى چاغـدا مۇشـۇ يهردىـن          . بارىدىغان مـۇھىم يولـدۇر    

 بارىدىغان يـولنى بـويالپ ئالغـا قـاراپ ماڭـسا يـول          سهمهرقهنتكه
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]. 215[ر يېزىلىرىنـــى كـــۆرگىلى بولىـــدۇ دېـــگهنبـــويى ئۇيغـــۇ
 مۇشۇ يول توغرىـسىدىكى ئهسلىمىـسىنى       چۇچۇجىنىڭتۆۋەندە  

غهربكه قـاراپ يهنه ئـۈچ كـۈن ماڭـسا يهنه بىـر             «. كۆرۈپ ئۆتهيلى 
ــدىكهن  ــارغىلى بولى ــۇر  ]. 216[شــهھهرگه ب ــانى ئۇيغ ــۇ خ ئۇنىڭم

بىزنى قارشى ئېلىپ سوۋغا تهقـدىم      . ئىكهن، ئۇ ياشىنىپ قاپتۇ   
يهنه بىر شهھهرگه بـاردۇق، ئۇيغۇرالرنىـڭ كاتتىۋېـشى         ... قىلدى

شهھهرنىڭ جهنۇبىدا غىزاالندۇردى، ئـۈزۈم شـارابى       . قارشى ئالدى 
ــۇنى        ــاق ئوي ــپ، پىچ ــا چىقى ــاال مومىغ ــر ب ــدى، بى ــدىم قىل تهق

 ئۇزۇن ئـۆتمهي يهنه ئوتتـۇرا      چۇچۇجى]. 217[»كۆرسىتىپ بهردى 
بۇنىڭـدىن  .  بارىـدۇ  تكهسـهمهرقهن ئاسىيا بويىچه مهشهۇر بولغان     

 قهدەر بولغان يـول     سهمهرقهنتكه تاالستىنكۆرگىلى بولىدۇكى،   
  ].218[بويى ئاساسهن ئۇيغۇر يېزا شهھهرلىرى ھېسابلىناتتى

ــدا   ــى چاغ ــهمهرقهنتنىڭئهين ــلهر   س ــسى كىم ــىي ئاھالى  ئاساس

الر )  (回纥 بايانلىرىغـا قارىغانــدا ئۇيغـۇر  چۇچۇجىنىـڭ ئىـدى؟  
» غهربــكه ســاياھهتتىن خــاتىرىلهر «ئــۇ. بولــۇپ ھېــسابلىناتتى

ــان قىلىــدۇ   ــۇالرنى باي ــگهن كىتابىــدا مۇن  -8 ئاينىــڭ -10«: دې
ــۈپ،   ــادىن ئۆت  شــهھىرىنىڭ شــىمالىغا ســهمهرقهنتكــۈنى، دەري

ــاردۇق ــۈپ    ... بـ ــادىن ئۆتـ ــى دەريـ ــسى ئىككـ ــڭ ئاھالىـ دۆلهتنىـ
 مىڭدىن ئوشۇق ئاھاله بـار      100شهھهرگه كىرىدىكهن، شهھهردە    

غۇنچىلىققـــا ئۇچرىغانـــدىن بېـــرى تـــۆتتىن ئىـــكهن، دۆلهت بۇز
كـۆپچىلىكى  ) شـهھهردىكىلهرنىڭ (ئۇ  . بىرىال ساقلىنىپ قاپتۇ  

 يهنىمـــــۇ چۇچــــۇجى ]. 219[»الر ئىـــــكهن (回纥(ئۇيغــــۇر  
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 ئايـــدا ســـهپهرگه -2«ئىلگىـــرىلىگهن ھالـــدا شـــېئىر بىـــلهن  
 ئايـــدا غهربتىكـــى ئۇيغۇرالرنىـــڭ چـــوڭ  -10چىققـــان كىـــشى 

دېــمهك، ئــۇ . دەپ يازغــان» دۇشــهھىرىگه يېتىــپ بــارغىلى بولىــ
 ئــۆز كــۆزى بىــلهن كۆرگهنــدىن كېــيىن ئانــدىن  ســهمهرقهنتنى

ــۇنى  ــهھىرى «ئـ ــوڭ شـ ــڭ چـ دەپ )  (回纥达城»ئۇيغۇرالرنىـ
  .ئاتىغان

 توغرۇلـــۇق خېلـــى كـــۆپ مهلۇمـــات    ســـهمهرقهنت چۇچـــۇجى
ــگهن ــدۇ  . ئىگىلىـ ــان قىلىـ ــۇالرنى بايـ ــۇ يهنه مۇنـ ــارۋا ۋە «. ئـ ھـ

تىـن  ) جۇڭيۇەن(زلهڭلىك  دېهقانچىلىق سايمانلىرى ئوتتۇرا تۈ   
ــدۇقالرنى     ــس جاب ــشى ۋە مى ــالىلهر قاشتې ــدىكهن، ئاھ پهرقلىنى

تىلالنىــڭ ... بــازاردا تىلــال خهجلىنىــدىكهن... ئىــشلىتىدىكهن

ــلهر  ــۇرچه خهتـــ )   (回纥字ئىككـــــى تهرىـــــپىگه ئۇيغـــ
 10ئۇيغــۇرالر توپىــدىن «ئــۇ شــېئىر بىــلهن . »چۈشـۈرۈلىدىكهن 

ــا ئار    ــوقۇپ دەري ــېپىل س ــاقىرىملىق س ــڭ چ ــۇ  مى ــسىدىكى ب ى
  .دەپ يازغان» شهھهرنى بهكمۇ مۇستهھكهم قىلىپ چىقىپتۇ

 شـــهھىرىدىن جهنۇبقـــا ماڭـــسا تۆمـــۈر قاپقىـــدىن ســـهمهرقهنت
 دەرياسى ساھىلىغىچه بولغان يهرلهردىمۇ ئاساسـهن       ئامۇتارتىپ  

ــقان  ــۇرالر ئولتۇراقالش ــۇڭا، . ئۇيغ ــۇجىش ــدىن  چۇچ ــۈر قاپقى  تۆم
بــۇ ... ك قىزىــل تــۇزالر بــارتــاغالردا خــۇددى تاشــته... «ئۆتكهنــدە 

يهيـدىكهن، تـۇز   )  (饼食ىكـى ئۇيغـۇرالر كـۆپىنچه قوتۇرمـاچ    يهرد
. دەيـــدۇ» ... ســـۇ ئىچىـــدىكهن،ســـوغئىـــستېمال قىلىـــدىكهن، 

شـۇنداقال  .  ئۇيغۇرالر ياشىغان  ئهتراپلىرىدىمۇدېمهك، تۆمۈر قاپقا    
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 دەرياســــىنىڭ شـــىمالىدىن باشــــالپ ئوتتـــۇرا ئاســــىيا   ئـــامۇ 
  ].220[سىي مىللهت ئۇيغۇرالر بولغانرايونلىرىدىكى ئاسا

ــدۇكى،     ــۆرگىلى بولى ــاتىرىلهردىن ك ــۇنچه خ ــدىكى بىرم يۇقىرى
تهكـرار  -ئۇيغۇرالرنىڭ شىنجاڭغا قوشنا ئوتتۇرا ئاسىيادا تهكـرار      

ھــاكىمىيهت بېــشىدا تۇرۇشــى ۋە ئاساســىي ئاھــاله ســۈپىتىدە   
 بولــۇپ تۇرۇشــى نهتىجىــسىدە شــۇ رايونــدىكى ئۇيغــۇرالر  هۋجــۇدم

وشـــۇلۇپ، باشـــقا تـــۈركىي تىللىـــق قـــوۋمالر ئهينـــى بىـــلهن ق
نـامىنى  ) تـۈركىي (» تۈرك«چاغدىكى بهزى ئهھۋالالرغا ئاساسهن     

» تــۈركىي«]. 221[نــامىنى قولالنغــان» ئۇيغــۇر«ئهمهس، بهلكــى 
نامىنىـــڭ كۈچلـــۈك بېـــسىمى بىـــلهن بىـــر » ئۇيغـــۇر«نـــامى 

  .مهزگىل ئۆزىنىڭ نوپۇزىنى ئاجىزالشتۇرغان
بىـــر مهســـىلىنى قىـــستۇرۇپ ئـــۆتهيلى،    بىـــز بـــۇ يهردە يهنه  

چىڭگىزخان غهربـكه يـۈرۈش قىلغـان چاغـدا ئوتتـۇرا ئاسـىيا ۋە              
موڭغۇلالرنىـــڭ «. دەپ ئـــاتىالتتى» ئۇيغـــۇر يېـــرى«شـــىنجاڭ 

 قاراقىتــانالر ... ۋاڭخــان... « بۆلۈمىــدە -151» مهخپىــي تــارىخى
ــانى  ــانخـ ــاچتى گورخـ ــكه قـ ــۇ يهنه .  تهرەپـ ــانئـ ــلهن گورخـ  بىـ

 ئىچىـگه   تاڭغىتالرغۇر شهھهرلىرى ئارقىلىق    چىقىشالماي، ئۇي 
ــى ــيىلگهن، » كهتتـ ــدە -198دېـ ــى  « بۆلۈمىـ ــۇي يىلـ ) 1205(ئـ

) ئـادەم ئىـسمى  (ئهتىيازدا نايمـان خـانى ئۇيغۇرالرنىـڭ كۈچلـۈك         
ــۈپ،    ــدىن ئۆت ــسىنىڭ يېرى ــارلۇق قهبىلى ــق ــڭ رتاس  ئاۋۇلالرنى

ــارقىلىق  ــكه كهتتــىگورخــان خــانى قاراقىتــانيېــرى ئ »  تهرەپ
بــۇ يهردە چىڭگىزخــان غهربــكه يــۈرۈش قىلغانــدا     . دېــيىلگهن
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شــىنجاڭ ۋە ئۇنىڭغــا قوشــنا ئوتتــۇرا ئاســىيا ئۇيغــۇر رايــونى       
ــرقهدەر كـــىلبهئىكهنلىكـــى كۆرســـىتىلىپال قالماســـتىن،   بىـ

ــق   ــۈركىي تىللىــ ــك تــ ــڭهلمۋهقيىرىــ ــان رنىــ ــرى بولغــ  بىــ
ــى    ــشىپ كهتكهنلىك ــڭ ئۇيغۇرلى ــڭ كۆپچىلىكىنى قارلۇقالرنى

  .كۆرسىتىلگهن
الرنىــــــــڭ ھهممىــــــــسىنى مهركهزلهشــــــــتۈرۈپ،   يۇقىرىقى

يــۈەن «بايانىمىزنىــڭ تۇتــاملىق يېرىنــى كۆرســىتىش ئۈچــۈن 
ى يهرلهرنىـڭ  غهربىـي شـىمالدىك  .  جىلد-63. سۇاللىسى تارىخى 

دە ) » («元史. 63 卷. 西北地附录»قوشـۇمچه خاتىرىـسى  
ــرى   ــۇر يېــ ــۇرىيه —ئۇيغــ ــدە   » ئۇيغــ ــۇم ئاالھىــ ــگهن ئۇقــ دېــ

ــ  ــڭ دائىرىــ ــتۈرۈلۈپ، ئۇنىــ ــدىكى مۇئهييهنلهشــ  35سىدە تۆۋەنــ
 يهنه  ئۆتـۈلگهنلىكىنى بىـرلهپ سـاناپ     -شهھهرنىڭ بارلىقى بىـر   
 ئهپهنـدى بـۇ خـاتىرىنى       بېـيخهي سـۇ   : بىر قېتىم ئهسكهرتىمىز  
اغنىـڭ شـىمالىي    بۇ شـهھهرلهر تهڭرىت   : ئىزاھالپ مۇنداق دەيدۇ  

ــام ــسىملىرى ھهم پــ ــدى ېقىــ ــدا ئىــ ــۇ ]. 222[ر ئهتراپلىرىــ بــ
دا » تهۋارىــخ – مىئۇلاجــ«نىــڭ ) 1318 — 1247 (راشــىددىن

ر ياشايدىغان يهرلهرنـى ئومۇمالشـتۇرۇپ   هۋملهتۈركىي تىللىق ق  
... «قهدىمدىن ھازىرغىچه ھهر قايسى تۈركىي تىللىق قـوۋمالر         

ــۆتكهن    ــاپ ئ ــدا ياش ــستان رايونى ــستان ۋە ئۇيغۇرى ، ]223[»تۈركى
  .دېگهن غهربچه تهبىرى بىلهن توغرا تاناسىپ ھاسىل قىالاليدۇ

رىيىسىنىڭ سۇيۇرغاللىققا تهرەققىي قىلىـشى،     موڭغۇل ئىمپې 
ــىيا      ــۇرا ئاسـ ــنا ئوتتـ ــا قوشـ ــىنجاڭ ۋە ئۇنىڭغـ ــدىن شـ جۈملىـ
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رايونلىرىنىــڭ چاغاتــاي ئۇلۇســى بولــۇپ، تهشــكىل تېپىــشى بــۇ  
رايوننىــڭ مىللىــي قۇرۇلمىــسى ئىجتىمــائىي ھهم سىياســىي  

 تـۇرۇش  ىرىـپ گئۆزمۇھىتىـدا تـارىخىي ھادىـسىلهرنىڭ تهكـرار     
 ىرىـشلهر گئۆزوخشاش نۇرغۇن ۋە كۆپ قىرلىـق       قانۇنىيىتىگه ئ 

  . بولغان
   
   خانلىقى دەۋرىدىكى ئۇيغۇرالرئېلخانىالر.  9
  

ــدە   دەۋرىــدىكى ئۇيغۇرالرنىــڭ پائــالىيهتلىرى   ئېلخــانىالرتۆۋەن
  .بىلهن تونۇشۇپ چىقايلى

چىڭگىزخاننىـڭ ئـوغلى    ) 1388 — 1258( دۆلىتـى    ئېلخانىالر
 يىللىـرى تهختـته     -1265 — 1259 (ھىالكـۇ  ئوغلى   تولۇينىڭ
 -1258غا سۇيۇرغال قىلىنغان تېررىتـورىيه بولـۇپ،    ) ئولتۇرغان

ــيىن     ــدىن كېـ ــدادنى ئالغانـ ــۇنلىرى باغـ ــۇل قوشـ ــى موڭغـ يىلـ
  .شهكىللهنگهن

 ۋە كىچىـك ئاسـىيانى      ېرىـسىيه بۇ دۆلهتنىڭ تېررىتورىيىسى پ   
بىــز مۇشــۇ ( دەرياســىغىچه ئــامۇمهركهز قىلغــان ھالــدا شــهرقته 

ــۆزله  ــاۋزۇدا س ــۈرىلهرۋاتقان م ــتىن  تۆم ــسى قۇرۇلۇش  ئىمپېرىيى
غهربته ئوتتۇرا دېڭىـزغىچه،    ) ئىلگىرىكى زېمىن دائىرىسىگىچه  

ــان     ــانغىچه بولغ ــدى ئوكي ــا ھىن ــازغىچه، جهنۇبت شــىمالدا كاۋك
ــاالتتى   ــگه ئ ــۆز ئىچى ــى ئ ــىدىن  . يهرلهرن ــڭ قۇرۇلۇش ــۇ دۆلهتنى ب
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ــك    ــۆزگه كۆرۈنهرلىـــ ــۇرالر كـــ ــاخىرىغىچه ئۇيغـــ ــپ ئـــ تارتىـــ
  .ى ئىشلىدىخىزمهتلهرن

ــڭ ئوتتـــۇرا ئاســـىيا ۋە ئىـــران ئهتراپلىرىـــدىكى      موڭغۇلالرنىـ
ھۆكۈمرانلىق مهزگىللهردە ئۇيغۇرالرنىـڭ يېقىنـدىن ياردەمـدە        
ــۇپ     ــدىال بول ــۇللىرى دەۋرى ــڭ ئوغ ــان ۋە ئۇنى بولۇشــى چىڭگىزخ
  .قالماستىن، بهلكى نهۋرىلىرى دەۋرىدىمۇ ئىزچىل داۋامالشقان

ىدىكى موڭغــۇلالر باغــداد  باشــچىلىقھىالكۇخــان يىلــى -1258
ــدۇرۇپ تاشــلىدى، شــۇنداقال    ــۇقىنى ئاغ خهلىپىلىكىنىــڭ ھوق

ــسۇندۇردى  ــۇ بوي ــوڭ  . ئىراننىم ــرى چ ــڭ ئهۋالدلى چىڭگىزخاننى
ــۇل    ــسىدە موڭغـــ ــشىش نهتىجىـــ ــورنىنى تالىـــ ــانلىق ئـــ خـــ

.  ئۆلــدىمۆڭكېخــان يىلــى -1259ئىمپېرىيىــسى پارچىالنــدى، 
ــان ــى   ھىالكۇخـ ــڭ دۆلىتىنـ ــدىن موڭغۇلالرنىـ ــۇردى يېڭىـ . قـ
 خـانلىقى   ئېلخـانىالر « ۋە ئۇنىڭ ئهۋالدلىرى قۇرغان      ھىالكۇخان

ــائىي   » دەۋرى ــۇ دۆلهتنىــڭ سىياســىي ۋە ئىجتىم دە ئۇيغــۇرالر ب
تۇرمۇشــىغا پائــال ئارىالشــتى، قېرىنــداش موڭغــۇل خهلقىــگه      

  .يېقىندىن ياردەمدە بولدى
ــڭ    ــان ئۇيغۇرالرنىـ ــۈپ بارغـ ــىياغا كۆچـ ــي ئاسـ ــران ۋە غهربىـ ئىـ

، قــــۇم ۋىاليهتلىــــرىگه، رەيتــــوپ ھالــــدا -وپكــــۆپچىلىكى تــــ
 قاتـارلىق   ئىگدى،  قارامان ۋە   كۇنيا،  قهيسهرى بولسا   ئاناتولىيىدە

  .جايالردا يهرلهنگهن
 ۋە  خۇراسـان  كېلىـشتىن بـۇرۇن      ھىالكۇخان ېگرىسىغائىران چ 

 تهرىپىـدىن چىـن     مۆڭكېخانشهرقىي ئىران قاتارلىق جايالرغا     
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تـارلىق ئۇيغـۇرالر ۋالـى بولـۇپ         ۋە ئـارغۇن ئاكـا قا      ۈزتۆمۈر، كور ك  
ــا ئۇســتاز  كوركــۇز. تهيىــنلهنگهن  چىڭگىزخاننىــڭ ئوغۇللىرىغ

كېـيىن  . ئـۇ ئهسـلىدە، بـۇددا دىنىغـا ئېتىقـاد قىالتتـى           . بولغان
ــردى   ــا كى ــسالم دىنىغ ــائىر ۋە   . ئى ــشكهن ش ــا يېتى ــارغۇن ئاك ئ

ئۇ ئهسلىدە ئىسالم دىنىغا بهكـال مايىـل كىـشى          . خهتتات ئىدى 
م ئىران شائىرى شهيخ سـهئىدى بىـلهن سـۆھبهت          بولغاچقا، دائى 

ــۇراتتى ــۇ ھاياتىنىــڭ كېيىنكــى مهزگىللىرىــدە  . ئۆتكــۈزۈپ ت ئ
 خـانى   ئېلخـانىالر  نهۋرۇزئۇنىـڭ ئـوغلى     . ئىسالم دىنىغا كىـردى   

ئىـــسالم دىنىغـــا كىرىـــشىگه ) 1304 — 1295 (خازانخاننىـــڭ
  .تۈرتكه بولغانىدى

هلچىـــسى  فرانـــسىيه كارولىنىـــڭ موڭغۇلالرغـــا ئهۋەتـــكهن ئ   
 يىلىـــــدىكى خاتىرىـــــسىگه قارىغانـــــدا، -1253 روبرۇكنىـــــڭ

خرىستىئان دىنىغـا ئېتىقـاد قىلىـدىغان كـۆپلىگهن ئۇيغـۇرالر           
دە ئولتۇراقالشــقانلىقى » مۇســۇلمانالر شــهھهرلىرى«ئىرانـدىكى  

تــارىخچى ]. 224[توغرىــسىدىكى تــارىخىي پــاكىتالر ســۆزلهنگهن
 دەۋرىـــدە ۇخـــانھىالك خاتىرىـــسىگه قارىغانـــدا، راشـــىددىننىڭ

- دىن ئارتۇق ئۇيغۇر ئۆز ئېلىدىن كېلىپ ئىرانـدا پوچتـا          1000
  .ئاالقه ئىشلىرى بىلهن شۇغۇلالنغان

مهمـۇرىي ۋە   (» ئامىـل «دىيار بهكـرىگه بارغـان بىرقـانچه ئۇيغـۇر          
دېــگهن ۋەزىــپىگه قويۇلغـــان   )  باســقاق —مــالىيه ئهمهلــدارى   

ــاغۇن ــدە چورمـ ــاتولىيىگه رەھبهرلىكىـ ــئانـ ــگهن ئۇيغـ ۇرالر  كهلـ
 ۋە ئۇنىـــــڭ ســـــارىجىبۇددىــــست ئۇيغـــــۇرالر بولـــــۇپ، ئــــۇالر   
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ــدىن  ــۇدەرئوغۇللىرى ــشى، قاراس ــشى ۋە   سىن ــالىي باخ ــشى، ئ  باخ
ئۇنىڭــدىن .  قومانــدان بولغــانئىگهتمىــشئۇنىــڭ ئــوغلى مىــڭ 

، ئۇنىــڭ ئــوغلى تــوغرۇل ۋە ئاجــايباشــقا ئۇيغــۇرالردىن چىققــان 
 لىــرىگبهە  قاتــارلىقالر ئۇيغۇرالرنىــڭ قومانــدانى ۋ  ســوبۇكتاي

  ].225[سۈپىتىدە تىلغا ئېلىنىدۇ
ــڭ ــنلىگهن     ئاباقاخاننىـ ــپ تهيىـ ــي قىلىـ ــاش ۋالىـ ــا بـ  ئىرانغـ

 ئۇيغــۇر بولــۇپ، ئــۇ بــۇددا دىنىغــا ئېتىقــاد  ئهنگىيــانۇئهمهلــدارى 
 بولـسا تهقـۋادار     خوتهنىئۇنىڭ ياردەمچىسى جااللىدىن    . قىالتتى

ــدى  ــۇلمان ئىـ ــي   . مۇسـ ــۇرىي ۋە دىنىـ ــي، مهمـ ــۇ دەۋردە ھهربىـ بـ
شالرنى باشقۇرۇشــقا ياردەملهشــكهن ئۇيغــۇرالردىن خېلــى بــار  ئىــ

  .ئىدى
 سـۈرىيه   ھىالكۇخاننىـڭ  يىلـى    -1260كۆپچىلىككه مهلۇمكى،   

ــام( ــۇنلىرىنىڭ ئىچىــدە     ) ش ــسۇندۇرغان موڭغــۇل قوش نــى بوي
 ئهسـىرنىڭ   ⅩⅣشۇنداقال  ]. 226[ئۇيغۇر ئهسكهرلىرى بار ئىدى   

ــا   ــلهپكى يىللىرىغ ــۇدەس ــانىالر، كهلگىچىم ــۇنلىرى  قوئېلخ ش
. ئىچىدە ئۇيغۇر ئهسكهرلىرى بـارلىقى توغرۇلـۇق خـاتىرىلهر بـار     

 ھىالكۇخـان  دۆلىتىنىڭ خانلىرىـدىن     ئېلخانىالريېزىلىشىچه  
ــانۋە  ــدە ئاباقاخـــــ ــڭ ) 1282 — 1265( دەۋرلىرىـــــ ئۇالرنىـــــ

 چـار   سـوقۇن  ئېرىشكهن ئۇيغۇر گېنېراللىرىـدىن      سىگهئىشهنچ
  ].227[دېگهن كىشى بولغان

ــان ــۇرالردىن نهۋدار ) 1304 — 1295( دەۋرى قازانخـــــ دە ئۇيغـــــ
لىـك ۋەزىپىنـى بېجىـرگهن ۋە سـۈرىيىگه يـۈرۈش       » مىڭبېگى«
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 بولـسا   ئوردۇقاياقىلىش ئۇرۇشىغا قاتناشقان، نهۋدارنىڭ دادىسى      
 مۇھاپىزەتچى چېرىكى ئىدى، كېيىـنچه،      ئاباقاخاننىڭئهسلىدە  

نىــڭ ئىــشهنچلىك ئــادىمىگه   ) 1291 — 1284(ئــارغۇن خــان  
ــ ــدە،    . انئايالنغ ــاخىرقى مهزگىللىرى ــڭ ئ ــان دەۋرىنى ــارغۇن خ ئ

ــار ــۆچ )(秃合察儿 توقچ ــار، ك ــىي )  (宽彻巴勒ب الر سىياس
ــدا،   ــۆزگىرىش قوزغىغان ــۇ ھهرىكىتىــدە   ئوردۇقايــائ ــڭ ب  ئۇالرنى

 تهخـــــتكه چىققانـــــدىن كېـــــيىن قازانخـــــان. ئۆلتـــــۈرۈلگهن
)  مهنـسىپىدە ئىـدى    مىڭبېگـى  (بۇالدقايـا  جىيهنى   ئوردۇقايانىڭ

ــۇق  ــلهن قۇتلــ ــاقبىــ ــاايــ ــسى - ئاكــ ــا ئىككىــ ــانئۇكــ  قازانخــ
دۈشمهنلىشىۋاتقان كۈچلهرگه قارشـى ھهرىكهتـكه ۋە سـۈرىيىگه         

ــۈرۈش قىلىــش ھهرىكىــتىگه ئاكتىــپ قاتناشــقان   ــا. ي  ئودرۇقاي
 دەۋرىــدىكى قازانخــان دېــگهن كىــشىمۇ تامتــامىشجهمهتىــدىن 

ئهمىـــرلهردىن بىـــرى بولـــۇپ، ســـۈرىيىگه يـــۈرۈش قىلىـــش      
 جهمهتـى بىـردەك سىياسـىي       ردۇقايـا ئو. ھهرىكىتىگه قاتناشقان 

، كــۆچ بارالرنىــڭ تۇقچــاركۈرەشــنىڭ مهركىزىــدىكى شهخــسلهر 
ــۇر     ــان، ئۇيغ ــته تۇرغ ــتىگه قارشــى تهرەپ ئهكــسىيهتچىل ھهرىكى

شۈبهىــسىز ھالــدا  -قهبىلىــسىدىن چىققــان ئهمىــرلهر شــهك   
 قازانخانغـــا يۈرۈشـــكه ئاتالنغـــان خانىـــدان بېگـــى خۇراســـاندىن

ىدىكى نهۋدار رەھبهرلىك قىلغـان مىـڭ        دەۋر قازانخان. يۆلهنگهن
ئهزەربهيجــان «تۈتــۈن ئۇيغــۇر، قــارلۇقالردىن تهشــكىل تاپقــان     

ــسىنىڭ ئــۈچىنچى دەرىجىلىــك     مىــڭ تۈتۈنلــۈك  10ئارمىيى
 مىــڭ تۈتــۈن 10مهزكــۇر . دىــن كېلىــپ چىققانىــدى» قوشــۇنى
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شـۇنىڭ  .  دەۋرىدە بىردەك تاتار قوشۇنىغا ئـۆزگهرتىلگهن    قازانخان
ئـۈچىنچى دەرىجىلىـك    « دەۋرىـدىكى    ىالكۇخـان ھبىلهن بىـرگه    

ــۈن10 ــدىن كېــيىن »  مىــڭ تۈت ــۇ قازانخــانتارقىتىۋېتىلگهن  ب
ــۇرالرنى نهۋدار،    ــگهن ئۇيغ ــپ كهل ــاقايتى ــۇق بۇالدقاي ــا، قۇتل ، قاي

.  قاتارلىق ئۇيغۇر جهمهتىدىكىلهرگه تارقىتىـپ بهرگهن      تامتاش
 -16، -17، -18دە ئـــۇالر ) 1316 — 1304( دەۋرى ئولجايتۇخـــان

ئهممــــا، كېيىنكــــى . دەرىجىلىــــك ئهمىــــرلىككه ئايرىلغــــان
ــدە   ــا كهلگهنـ ــاۋاقىتالرغـ ــېيىد بۇالدقايـ  — 1317( دەۋرى ئابۇسـ

ــرىگه كهلگهنـــدە مهلـــۇم     ) 1335 ــڭ دەســـلهپكى مهزگىللىـ نىـ
پائالىيهت بىلهن شۇغۇلالنغاندىن باشقا، تـارىخىي ھـۆججهتلهردە        

  ].228[ئۇالرنىڭ كونكرېت پائالىيهت ئهھۋالى ئۇچرىمايدۇ
ــانىالر  دەۋرىــــدە ئهمىــــرلهر تهبىقىــــسىنىڭ ئىچىــــدە    ئېلخــ

  .ئۇيغۇرالردىنمۇ بار ئىدى

دەرىجىلىـــك  - 失温只)  (5ســـىۋىنچ دەۋرىـــدە جايتۇخـــانلئو
ــدى،      ــۇر ئىـ ــۇ ئۇيغـ ــۇپ، ئـ ــر بولـ ــاننىڭئهمىـ  خانىـــدان خۇراسـ

ــان    ــتىگه ئالغـ ــى ئۈسـ ــڭلئوبهگلىكىنـ ــتازى جايتۇخاننىـ  ئۇسـ
ــكهن، كېيىــنچ   ــداتقا كهت  خۇراســانغاه يهنه بولغــان، كېــيىن باغ

 ئورنىغـا خىـزمهتكه تهيىـنلهنگهن     ئولجايتۇخاننىـڭ ئهۋەتىلىپ،  
ــوغلى  ــدە ئهھمهدخــان ئۇســتازى بولغــان  ئابۇســېيىدنىڭئ  دەۋرى

مـــۇ )  (失昔巴克失 باخـــشىشـــىس دادىـــسى ســـىۋىنچنىڭ
ــدا خۇراســان ــارغۇن خاننىــڭ  ئولجايتۇخاننىــڭ رايونى ــسى ئ  دادى

گه قارىغانــدا، ھــۆججهتلهردىكى خــاتىرىلهر. خىزمىتىــدە بولغــان
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 ســــۈرىيىگه يــــۈرۈش قىلىــــشقا ســــىۋىنچ دەۋرىــــدە قازانخــــان
ــقان،  ــانقاتناش ــۇ شــهۋكهتلىك    ئولجايتۇخ ــالپ ئ ــدىن باش  دەۋرى

 دەۋرىنىـڭ   ئابۇسـېيىدخان ئـۇ   . ئهمىر دەرىجىسىگه كۆتـۈرۈلگهن   
 كېيىـنچه   ئاقرانچدەسلهپكى مهزگىلىدە ۋاپات بولغان ئىنىسى      
ــشىگه قات  ــقانھهر قايـــسى گۇرۇھالرنىـــڭ كۈرىـ ــان. ناشـ  قازانخـ

 تامتاشــالر، نهۋدار، قايــا، قۇتلــۇق بۇالدقايــادەۋرىــدە ئۇيغــۇرالردىن 
 دەۋرىــدە بولــسا ئولجايتۇخــان.  بولغانىــدىلىــرىگمىڭبهتايــانچ 

تايـــــانچ ( تهســـــىر كۈچىيىـــــپ كېتىـــــپ،   ســـــىۋىنچنىڭ
 دەرىجىلىك ئهمىـرلهر دەرىجىـسىگه      -18 — 16) مىڭبهگلىرى
  ].229[چۈشۈپ قالغان

ــابۇ ــهئىد ئ ــۈن   دس ــدە پۈت ــانىالرەۋرى ــر  ئېلخ ــڭ ئهمى  خانلىقىنى
چوپان مهرتىۋىسىگه كۆتۈرۈلگهن ئۇلۇس بېگـى ئېـسهن قۇتلـۇق          

 ئۇيغــۇر نــائىبى سـهئىدنىڭ  ئــابۇبـۇ چاغــدا  .  ئۇيغــۇر ئىــدىنويـان 
) 1327 — 1317 (تهمۇرتــاش ئــوغلى يۇلــدۇزنىڭئهمىــر چوپــان 

ــاش ۋالىيــسى بولغــان ئهمىرلهشــكىرى ۋىاليىتىنىــڭ ۇمر .  ۋە ب
 ســهئىدكه ئــابۇ يىلــى دادىــسى ئۆلتۈرۈلگهنــدە -1327 ۇرتــاشتهم

ئۇنىـڭ  . قارشى ئىـسيان كۆتـۈرۈپ، مىـسىرغا قېچىـپ كهتـكهن          
 ۇم رئهرتهنهئورنىغــــا ئۇيغـــــۇرالردىن چىققــــان جهپهر ئـــــوغلى   

 -1335باش ۋالىـي بولـدى، مىالدىـيه       ) ئاناتولىيىگه(ۋىاليىتىگه  
 ئاناتولىيىــدە ئهرتهنه ئالهمــدىن ئۆتكهنــدە ســهئىدخان ئــابۇيىلــى 

ئۇنىڭــدىن كېــيىن .  يىلــى ئالهمــدىن ئــۆتتى -1353مىالدىــيه 
، ئــالىي ) يىلــالر-1380 — 1352( ئــالىي بهگ ىلئــوغئۇنىــڭ 
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 — 1380 (چهلهبـى  بهگ   مهھمـۇد  كېيىن ئۇنىڭ ئوغلى     بهگدىن
.  سۇاللىـسىنىڭ تهختىـدە ئولتۇرغـان      ئهرتهنهقاتارلىقالر  ) 1381

ــالور  يىلـــى تۈركمهنلهرنىـــڭ-1381مىالدىـــيه   ئۇرۇقىـــدىن سـ
 ئهۋالدلىرىنىڭ يېنىدا خىـزمهت قىلغـان       ئهرتهنهبولغان ھهمدە   

 سۇاللىـسىنى   ئهرتهنه يىـل دەۋر سـۈرگهن       46 بۇرھانىددىن ىزاق
 ڭتۆمـۈرله  بولـسا    تاخرەتهن ئىنىسى   ئهرتهنهنىڭ. ئاغدۇرۇۋېتىدۇ

.  دەۋرىـگه قهدەر ئهزەربهيجانغـا ۋالىـي بولغـان         بايهزىد يىلدىرىمۋە  
ــدىن  رۇم ۋىالي ــۇر بهگلىرىــــ ــدە يهنه ئۇيغــــ ــاىتىــــ  ۋە تارىمتــــ

  ].230[ ۋەزىپه ئۆتىگهنسهنهكتهيلهرمۇ
 دەپــــنه قهيــــسهرىگه ئالهمــــدىن ئۆتكهنــــدىن كېــــيىن ئهرتهنه

. دېيىـشهتتى » ئهرتهنه«بۇ يهردىكـى كىـشىلهر ئـۇنى        . قىلىنغان
ــۇ موڭغۇلالرنىـــڭ ر  گه تهيىـــنلىگهن بـــاش  ) ئانـــاتولىيه (ۇمئـ

رى بولـۇپ، ئۆزىنىـڭ ئهتراپىغـا       ۋالىيلىرى ئىچىـدە ئهڭ مهشـهۇ     
 شــاباگهرە نــىبئىمــۇھهممهد . پۈتــۈنلهي ئۇيغــۇرالرنى توپلىغــان 

ــسىدائهرتهنه ــر «:  توغرىـــ ــر ئهرتهنهئهمىـــ ــهئىدخان ئهمىـــ  ســـ
ــهئىدخان( ــدىن — ئهبۇس ــلهن ر  ) نهقىلچى ــارلىقى بى ــڭ ي  ۇمنى

ئهبـۇ  . ۋىاليىتىنى باشـقۇرىدىغان ئهمهلـدار قىلىـپ تهيىنلهنـدى        
ــهئىدخاننىڭ ــس ــادالهت    ۋاپاتى ــى ئ ــۇ مهملىكهتن ــيىن ئ دىن كې

شـهرىئهتنىڭ  . بىلهن ئىـدارە قىلىـپ خهلقنـى باياشـات قىلـدى        
ــهييىدكۈچىيىـــشىگه،  ــايىخالرنىڭ -، ئۆلىمـــاسـ ــالىم ۋە ماشـ ئـ

ــززەت ــيهت بهردى -ئى ــۆرمىتىگه بهكــال ئهھمى ــدۇ»]231[ھ . ، دەي
 قوبــــۇل ئهرتهنهنىــــڭ هبهتتــــۇت ىنــــئىبئهرەب ساياھهتچىــــسى 
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 ئۆزى بىـلهن ئهرەب تىلىـدا       ئهرتهنهنىڭقىلىشىغا ئېرىشكهن ۋە    
ــسىدا     ــى توغرى ــي پهزىلىت ــڭ ئهخالقى ــكهنلىكى ۋە ئۇنى سۆزلهش

 ھهلهبلىــك دەۋرداشــلىرىدىن ئهرتهنهنىــڭ. توختىلىــپ ئــۆتكهن
- ئادىــل، ھـۆرمهتكه سـازاۋەر، ئېغىــر  ئهرتهنه«:  ھهسـهن نۇرىـددىن 

ئـۇ  . بېسىق، ئىنتايىن غهيرەتلىك ۋە جاسارەتلىك كىشى ئىدى    
ــد ــى  ھهر قانـ ــامىله قىالتتـ ــخۇي مۇئـ ــشىگه خۇشـ ، دەپ »اق كىـ

 دىنــدار، ئهرتهنهنىــڭ ســابادىمىــسىرلىق ســاالھىدىن . يازغــان
ــازىلالر     ــالىم ۋە پ ــار، ئ ــاكىز، پهرھىزك ــۇچى، پ ياخــشىلىق قىلغ
بىــلهن داۋاملىــق سۆھبهتلىــشىپ تۇرىــدىغان بىــر پهزىــلهت      

بۇ ئىككى مۇئهللىپنىـڭ    . ئىگىسى ئىكهنلىكىنى تىلغا ئالغان   
ــان   هئهرتهن ــېئىرلىرىمۇ بولغــ ــان شــ ــسىدا يازغــ ]. 232[ توغرىــ

 دەۋرىـــدە ئهلچىلىـــك ۋە دىنىـــي خىـــزمهت بىـــلهن ئېلخـــانىالر
ئـۇالر  . شۇغۇلالنغۇچى ئىككى نهپهر داڭدار ئۇيغۇر شهخس ئۆتكهن      

بۇ ھهقته كىتابنىڭ بېـشىدا     .  ئىدى ماركوسالر ۋە   سائۇما راببان
  .تهپسىلىي توختالدۇق

يېزىقىنىــڭ ئــورنى يــۇقىرى  -تىــل دەۋرىــدە ئۇيغــۇر ئېلخــانىالر
تـارىخىي   «جـۇۋەينى  تـارىخچى   پېرسـىيىلىك بۇ ھهقـته    . بولغان

دۇنيـانى ۋەيـران قىلغـان بـۇ        «: دا مۇنـداق يازغـان    » جاھانكۇشاي
 خــاراب بولــدى، ئــالىمالر   مهدرىــسلهركۈرەشــلهر نهتىجىــسىدە  

ئۆلىماالرنىــڭ توپالنغــان يېــرى ۋە -بولۇپمــۇ ئــالىم. ئۆلتۈرۈلــدى
  . مۇشۇنداق ئهھۋالغا دۇچار بولدىراسانمۇۇخان ئوچىقى بولغ
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ــسلهرنىڭ    ــۇغ شهخـ ــدىغان ئۇلـ ــلىك قىلىـ ــۇ يهردە قهلهمكهشـ بـ
ھايـات قالغـانلىرى ئۈچـۈن      . ھهممىسى قىلىچتىن ئۆتكۈزۈلدى  

  .»يېزىقىنى ئۆگىنىشتىن باشقا چارە قالمىدى-ئۇيغۇر تىل
ــىددىننىڭ ــدا،  راشــــ ــدىن قارىغانــــ ــان مهلۇماتىــــ  ۋە خۇراســــ
يېزىقــى بىــلهن -پهرمــانالر ئۇيغــۇر تىــل- ئهمــرھىندىــستانالردا

 فىلىـب ئارغۇن خاننىـڭ فرانـسىيىنىڭ كـارولى       . چۈشۈرۈلگهن
Ⅳ           كه ئهۋەتكهن دۆلهت خېتى موڭغۇل تىلىدا ئۇيغـۇر يېزىقىـدا 

يېزىقىـــدا شـــېئىر يېزىـــپ داڭـــق -ئۇيغـــۇر تىـــل. يېزىلغـــان
» ئوغۇزنـامه «.  داڭلىق شـائىرالر ياشـىغان     كازۋىندەكچىقارغان  

  .يېزىقىدا كۆچۈرۈلگهنئۇيغۇر 
ــانىالر ــساملىق   ئېلخ ــهنئهتكارلىرىنىڭ رەس ــۇر س ــدە ئۇيغ  دەۋرى

ساھهسىدە ئاجايىپ شاھانه ئهسهرلهرنى ياراتقـانلىقى توغرۇلـۇق        
دېــگهن » تهۋارىــخ-مىئۇلاجــ «ىلــلهردەگمهزمۇشــۇ . ئۇچــۇرالر بــار

ــۇر     ــۈنلهي ئۇيغ ئهســهرگه ئىــشلهنگهن قىــستۇرما رەســىملهر پۈت
بـــۇ مهزگىلـــدە ئۇيغـــۇر . دىن چىققـــانرەســـساملىرىنىڭ قولىـــ

ــىمالىي      ــىيا ۋە ش ــي ئاس ــسىدە غهربى ــساملىرىنىڭ تۈرتكى رەس
ئافرىقىدا ئۇيغـۇر ئۇسـلۇبىدا رەسـىم سـىزىش دولقـۇنى ۋە دەۋرى             

  ].233[شهكىللهنگهن
قهدىمكـى ئۇيغـۇر    » ئېل«دېگهن دۆلهت نامىدىكى    » ئېلخانىالر«

لـگهن  دېـگهن سـۆزدىن كه    » ئهل«تىلى يهنـى تـۈركىي تىلـدىكى        
مهنـــسهپ -بولـــۇپ، دۆلهت ئىـــسمىدىن تارتىـــپ، نۇرغـــۇن ئهمهل

ــۇر تىلىـــدىن      ــڭ ئۇيغـ ــسى ۋە ئۇنۋانلىرىنىـ ــاملىرى، دەرىجىـ نـ
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 ئهھـۋالالر  قاتـار  بىـر كهلگهنلىكى ۋە يۇقىرىـدا سـۆزلهپ ئـۆتكهن       
 ئېلخـــانىالرھهقىـــقهتهن ئۇيغۇرالرنىـــڭ مهدەنىـــيهت جهھهتـــته 

هتكىلــى دۆلىــتىگه چــوڭ تهســىر كۆرســهتكهنلىكىنى بىلىــپ ي
  .بولىدۇ

   
  چاغاتاي ئۇيغۇر تىلى ۋە ئهدەبىياتى ھهققىدە. 10
  
  چاغاتاي ئۇيغۇر تىلى) 1

 يهنـسهي -ئورقـۇن (چاغاتاي ئۇيغۇر تىلى قهدىمكـى ئۇيغـۇر تىلـى          
ۋە )  ئۇيغــۇر تىلىنــى ئــۆز ئىچىــگه ئالىــدۇقوچــوئۇيغــۇر تىلــى ۋە 

 ئهسـىرنىڭ   ⅩⅩ تۈركچىسى ئاساسىدا شهكىللهنگهن،     خاقانىيه
للىــــرىغىچه كهڭ قوللىنىلغــــان ئۇيغــــۇر ئهدەبىــــي     يى-30

  ].234[تىلىدىن ئىبارەت
ⅩⅢ  ــيىن ــىردىن كېــ ــڭ ئهســ ــۇبى ۋە تهڭرىتاغلىرىنىــ  جهنــ

شــــىمالى، غهربىــــي ئوتتــــۇرا ئاســــىيادىكى تــــۈركىي تىلىــــدا 
سۆزلهشــكۈچى خهلقــلهر ئارىــسىدا قهدىمكــى ئۇيغــۇر تىلــى ھهم  

  تۈركچىـــسى ئاساســـىدا ئهرەب، پـــارس تىللىرىنىـــڭخاقـــانىيه
بـۇ خىـل   . تهسىرى بىلهن يېڭى بىر خىـل تىـل شـهكىللهنگهن     

ــرى      ــڭ ئهۋالدلىـــ ــاي ۋە ئۇنىـــ ــلهپته چاغاتـــ ــل ئهڭ دەســـ تىـــ
ــونالردا شــهكىللهنگهنلىكى ئۈچــۈن    ھۆكۈمرانلىــق قىلغــان راي

ــى « ــاي تىل ــان» چاغات ــىرلهردىن ⅩⅤ— ⅩⅤ. دەپ ئاتالغ  ئهس
 ھۆكۈمرانلىــق جــۇجىكېــيىن چىڭگىزخاننىــڭ چــوڭ ئــوغلى 



 179 

 ئاسىيانىڭ غهربىي شىمالىي قىسمى، جهنـۇبىي        ئوتتۇرا ناقىلغ
ــۈر    ــايالقلىرى ۋە تۆمـــ ــىيه يـــ ــڭ ) 1405 — 1370(رۇســـ نىـــ

ــڭ     ــستان، ئىراننى ــان ئافغانى ــق قىلغ ــرى ھۆكۈمرانلى ئهۋالدلى
شــــهرقىي ھهم شــــهرقىي شــــىمالىي قىــــسمى، ھىندىــــستان  
رايونلىرىدىكى تۈركىي تىللىق قهبىلىلهرمۇ چاغاتـاي تىلىنـى        

  ].235[قولالنغان
  تاي ئۇيغۇر تىلىنىڭ شهكىللىنىش جهريانىچاغا

 هگيهرئهگهر موڭغـــۇلالر بـــۇ  «بارتولـــد. ۋ. رۇس شهرقـــشۇناسى ۋ
ئىستېال قىلىپ كهلمىگهن بولسا چاغاتـاي ئهدەبىـي تىلىنىـڭ          

چـۈنكى،  . ، دېگهن ]236[»شهكىللىنىشى مۇمكىن ئهمهس ئىدى   
موڭغۇلالر غهربىي يۇرت ۋە ئۇنىـڭ غهربىـدىكى رايونالرغـا قىلغـا         

هڭ كۆلهملىــك ھهربىــي يۈرۈشــلىرى بــۇ رايــونالردىكى بىــر      ك
، دۆلهت بـايراقلىرىنى، دۆلهت     تـاجۇتهختلهرنى مۇنچه مۇستهقىل   

چېگـــــرا ســـــهھرالىرىنى ۋە بىرمـــــۇنچه مىلـــــلهت، قهبىـــــله  
ئـــايرىملىرىنى ناھـــايىتى تېـــز ئارىـــدىال يهر بىـــلهن يهكـــسان  
قىلىـــپ، ئۇالرنىـــڭ جهمئىـــيهت، مهدەنىـــيهت، بولۇپمـــۇ تىـــل  

ــدىكى    جهھهت ــۇ رايون ــرى ســۈرۈپ، ب ــاقلىقىنى ئىلگى تىكــى ئورت
خانلىقالر خېلى ئۇزاق زاماندىمۇ ھهل قىاللمىغـان زور تـارىخىي     

  .ۋەزىپىنى ئۆتىدى
ــدىكى      ــڭ ئىلكى ــدا، ئۇنى ــهكىللهنگهن چاغ ــى ش ــاي ئۇلۇس چاغات
ــل     ــڭ ھهرخىــ ــل ۋە ئۇنىــ ــۈركىي تىــ ــهن تــ ــونالردا ئاساســ رايــ

ۆزلىـــشىدىغان ، پـــارس تىلـــى ۋە ئهرەب تىلىـــدا سۋىلىرىدەېشـــ
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بۇالرنىڭ ئىچىدە بىـر مهزگىـل      . قهبىله ۋە مىللهتلهر ياشايتتى   
ئوتتـــۇرا ئاســـىيادىكى ســـىر دەرياســـىنىڭ بـــاش ئېقىمىـــدىن، 
ــق     ــىغىچه ھۆكۈمرانلىـ ــاي دەرياسـ ــادىكى دونـ ــهرقىي ياۋروپـ شـ

، ۋە ئهســلىدە ئىــران تىلىنىــڭ ئاالھىــدە بىــر      ]237[قىلغــان
ــسىش ــشىدىغا  ېۋى ــدا سۆزلى ــك تىلى ــان تاجى ــارەزملهرن  بولغ  خ

ــز  ئهرەب تىلـــى بولـــسا، .  ئىـــدىتۈركلهشـــمهكتهناھـــايىتى تېـ
ــقان ئهرەب    ــپ ئولتۇراقالشـ ــىياغا كېلىـ ــۇرا ئاسـ ــهن ئوتتـ ئاساسـ
مۇھاجىرلىرى ھهم دىنىي تهبىقىدىكىلهرنىڭ بىر خىـل ئـاالقه         

ــدى  ــورالى ئى ــست . ق ــۇل ئى ــا  موڭغ ــۇ جايغ ــيىن ب  ېالسىدىن كې
ىــــپ موڭغــــۇل تىلىــــدا سۆزلىــــشىدىغان قهبىلىــــلهر كېل   

لــــېكىن، بۇالرمــــۇ ناھــــايىتى تېــــز ســــۈرئهتته . ئورۇنالشــــتى
ــدى  ــائىپشــۇڭا، ھۆكــۈمران . تۈركلىشىــشكه قــاراپ يۈزلهن  الرىت

ھهممه قهبىله ۋە مىللهتلهرگه ئورتاق بولغان بىر خىـل تىلنـى           
ئۇيغـۇر  (يهرلىـك تـۈركىي تىلنـى       . قوللىنىشقا مهجبـۇر بولـدى    

 تىللىرىـدىن   ئاساس قىلىپ، ئهرەب، پارس ۋە موڭغـۇل      ) تىلىنى
نۇرغــۇن تىــل ئېلېمېنتلىرىنــى قوبــۇل قىلىــش نهتىجىــسىدە  

ــۇ تىــل تارىختــا   ــاي تىلــى«شــهكىللهنگهن ب ــى ئهينــى « چاغات ن
زاماندا تۈركىي تىلىنىڭ ئىچىدە تهسـىرى ناھـايىتى كۈچلـۈك          

.  ئاساسـىدا شـهكىللهنگهن، دەپ قارايـدۇ       ېۋىـسى بولغان ئۇيغۇر ش  
ــ     پ، چوڭقـــۇر بـــۇ ئوبيېكتىـــپ ئهمهلىيهتنـــى ئاســـاس قىلىـ

ئــــويلىنىش ۋە ئهتراپلىــــق تهپهككــــۇر قىلىــــش ئــــارقىلىق  
  .ئوتتۇرىغا قويۇلغان قاراشتۇر
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ئۇيغـۇر تىلـى نـېمه ئۈچـۈن چاغاتـاي تىلىنىـڭ ئاساسـىي غــولى        
بولغان؟ ئالدى بىلهن بۇ تىلنىـڭ ئۆتمۈشـىنى كـۆز ئالـدىمىزغا            

ــايلى  ــۆزلهپ باقـ ــۈرۈپ سـ ــسىنىڭ . كهلتـ ــۇل ئىمپېرىيىـ موڭغـ
ــۇرا  ــۇنلىرى ئوتت ــان   قوش ــزلىكىگه قىي ــران ئېگى ــىيا ۋە ئى  ئاس

سۇدەك كېلىۋاتقان چاغدا، ئىمپېرىيىنىڭ پـۇقرالىرى ئىچىـدە        
ــدىغانالر     ــشىپ كېتى ــۇرالردىن ئې ــسى ئۇيغ ــيهت سهۋىيى مهدەنى

شۇڭا، يېڭىدىن بويسۇندۇرۇلغان ئوتتۇرا ئاسـىيادا ۋە       . يوق ئىدى 
ئىـــران ئېگىزلىكىـــدە تهســـىس قىلىنغـــان ھهر دەرىجىلىـــك  

ــا ۋە ھېـــساب ھهربىـــي، مه -مـــۇرىي ئورگانالرنىـــڭ كاتىپلىقىغـ
ــان    ــۇرالر قويۇلغــ ــۆپىنچه ئۇيغــ ــرىگه كــ ــاب خىزمهتلىــ . كىتــ

ــڭ  ــازى ئهۋالدى -13چىڭگىزخاننىــ ــان ئهبۇلغــ ــۇ باھادۇرخــ  بــ
ــپ،   ــۇق توختىلىــ ــڭ ئهۋالدى  «توغرۇلــ ــان ۋە ئۇنىــ چىڭگىزخــ

، ھهتتـا ئىـراق     خۇراسـان ،  مـاۋەرائۇننهھر ھۆكۈمرانلىق قىلغـان    
ــايالردا   ــارلىق ج ــق قات ــسابات بىتىكچىلىــكمۆھۈردارلى  ۋە ھې

] 239[»ئىشلىرىنىڭ ھهممىـسىال ئۇيغۇرالرنىـڭ قولىـدا ئىـدى        
ئهگهر بىز بـۇ ئورگانالرنىـڭ مىليونلىغـان يهرلىـك          . دەپ يازغان 

ــلهن   ــسادىي تۇرمۇشـــى بىـ ئاھالىلىرىنىـــڭ سىياســـىي، ئىقتىـ
ــدىغان     ــپ باقى ــىۋىتىنى تهســهۋۋۇر قىلى ــۇق مۇناس ــان قوي بولغ

ــۇ ۋاق  ــساق، ئ ــۇ    بول ــلهردە ب ــڭ شــۇ مهزگىل ــۇر تىلىنى ــا ئۇيغ ىتت
رايـــــــــونالردىكى ئىجتىمـــــــــائىي تۇرمۇشـــــــــقا نهقهدەر كهڭ 

ــز  ــهۋۋۇر قىالاليمىــ ــانال تهســ ــقانلىقىنى ئاســ ئهگهردە، . ئارىالشــ
بۇنىڭدىنمۇ ئۇزۇنراق تارىخىي ئۆتمۈشنى سۈرۈشـته قىلىـدىغان        
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ــز يهنه  ــساق، بىـ ــامانىيالر  Ⅹبولـ ــدا سـ ــىرنىڭ ئاخىرلىرىـ  ئهسـ
گـــــۇمران بولغانـــــدىن كېـــــيىن ) 999 — 874(سۇاللىـــــسى 

قاراخانىيالرنىــڭ ئۇيغــۇر تىلىنــى ھۆكــۈمهت تىلــى ســۈپىتىدە  
قىلــــــچه مۇرەســــــسهسىز ئوتتــــــۇرا ئاســــــىيا رايــــــونىغىچه  

ــتۇرغانلىقىنى ــۇن   ئومۇمالشـ ــڭ نۇرغـ ــۇر تىلىنىـ ــدە ئۇيغـ  ھهمـ
ــقانلىقىنى    ــورنىنى باســ ــڭ ئــ ــك تىلىنىــ ــلهردە تاجىــ جهھهتــ

هزگىلىـــدە ئوتتـــۇرا  سۇاللىـــسى مليـــاۋغهربىـــي . كـــۆرەلهيمىز
ــانىيالر    ــهن قاراخــ ــسىدە ئاساســ ــالر دائىرىــ ــىيادىكى تىلــ ئاســ

بـــۇ ئـــۇزاق تـــارىخىي . دەۋرىـــدىكى ھـــالهت ســـاقالپ قېلىنغـــان
ــدە كهلگۈســــىدىكى چاغاتــــاي تىلىنىــــڭ ئــــۇرۇقى      مهزگىلــ

ــان   ــېلىنىپ بولغـ ــته سـ ــۇل   . ئهمهلىيهتـ ــى موڭغـ ــۇر تىلـ ئۇيغـ
يونىـدا  ئىمپېرىيىسىنىڭ كۈچىگه سۆيۈنۈپ، ئوتتـۇرا ئاسـىيا را       

قايتا ئومۇمالشقاندا، بۇ ئومـۇمىي تىلنىـڭ تهرەققىيـاتى يهنىمـۇ           
  ].240[تېزلىتىلدى

چاغاتاي تىلىنىڭ كېلىـپ چىقىـشى توغرىـسىدا ئالىمالرنىـڭ          
ــانلىرىنى ۋەكىللىــك   ــدىكىلىرىئېيتق ــۇالردىن خاراكتېرى  مۇن

  .ئىبارەت
ⅩⅨ   شهمىــسدىن ئهسـىردىكى تۈركىيىنىــڭ مهشـهۇر ئــالىمى 
ە ئۇنىڭ ئهۋالدى ھۆكۈمرانلىق قىلغـان دەۋردە       چاغاتاي ۋ «سامى  

ئۇيغۇر تىلى بـارلىق تـۈركىي تىللىـق قهبىلىلهرنىـڭ ئورتـاق            
ئهدەبىــي تىلىغــا ئايالنغــان ھهم چاغاتــاي تىلــى دەپ ئــالهمگه      

چاغاتـــاي خانىنىـــڭ ھـــاكىمىيهت «، يهنـــى ».مهشـــهۇر بولغـــان
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يۈرگــۈزگهن ۋاقتىــدىكى ئۇيغــۇر تىلــى شــۇ ۋاقىتــتىن تارتىــپ   
دەپ ] 241[» تىلــى دېــگهن نــام بىــلهن مهشــهۇر بولغــانچاغاتــاي
ئۇيغـۇرالر  « بولـسا    ۋەلىـدى  ەكىي ز ئهھمهدمهشهۇر ئالىم   . يازغان

ــۇقىرى    ــۈركىي تىللىــق قهبىلىلهرنىــڭ ئىچىــدە ناھــايىتى ي ت
شـۇڭا، ئۇالرنىـڭ تىلـى      .  ئىـگه بىـر مىلـلهت ئىـدى        ىيهتكهنمهدە

 بـــارلىق تـــۈركىي تىللىـــق قهبىلىلهرنىـــڭ ئورتـــاق ئهدەبىـــي
شهمــسىدىن ســامى يهنه . ، دەپ يازىــدۇ]242[»تىلىغــا ئايالنغــان

قهدىمكى ئۇيغۇرالر مهدەنىيهتته ئهڭ ئالدىـدا تۇرىـدىغان خهلـق         «
ــسىدا     ــلهر ئارى ــۈركىي تىللىــق خهلق ــى ت ــڭ تىل ــۇپ، بۇالرنى بول

ــدى   ــل ئى ــي تى ــالىمى ۋ ] 243[»ئهدەبى ــسه، رۇس ئ ــوۋ. ۋ. دې  رادل
يىتىنىـڭ تهسـىرى    چاغاتاي تىلىنىڭ ئاساسى ئىسالم مهدەنى    «

ۋە موڭغۇل ئىستېالسىدىن بۇرۇنال پىـشىپ يېـتىلگهن ئۇيغـۇر          
مهشــــهۇر رۇس . دەپ كۆرســــىتىدۇ] 244[»ئهدەبىــــي تىلىــــدۇر

 ۋە مهدەنىيهتنـى    همئىـيهت  چاغاتاي دەۋرىـدىكى ج    بارتولدئالىمى  
بولۇپمـۇ  (مهدەنىي خهلقـلهر ئىچىـدە، مۇسـۇلمانالر        «سۆزلىگهندە  
قهت ئــۆز مىللىتىنىــڭ ئىچىــدىال   ۋە ئۇيغــۇرالر، په) تــاجىكالر

ــۇس      ــالرنىڭ ئۇلـ ــلۇق ئۇلۇسـ ــۆزلىرى تۇرۇشـ ــى ئـ ئهمهس، بهلكـ
ــۇھىم رول ئوينىغانىــدى     ــايىتى م ــشلىرىدا ناھ ــقۇرۇش ئى . باش

 ئاقـسۆڭهكلىرىگه بولغـان     گـوڭ چۈنكى، ئۇالرنىـڭ يهرلىـك ۋاڭ،       
  .، دەيدۇ]245[»تهسىرى ناھايىتى كۈچلۈك ئىدى

لىكىنــى ئۇلــۇغ شــائىر چاغاتــاي تىلىنىــڭ ئۇيغــۇر تىلــى ئىكهن
كىـرىش  «غـا يازغـان     » خهزائىنۇلمهئـانى  «نهۋائىينىڭئهلىشىر  
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 ىـرىلىگهن گئىل مۇنۇ بىر ئـابزاس سـۆزدىن يهنىمـۇ          ىدىكى» سۆز
ئهدەبىياتىنىــڭ ئهڭ -ئــۇ چاغاتــاي تىــل  . ھالــدا چۈشــىنىمىز 

ــك ۋەكىللىــرى بولغــان    مهۋالنه بىــلهن ســهككاكى مهۋالنهيىرى
ئۇيغــــۇر «: نـــداق يازغـــان   توغرۇلـــۇق توختىلىـــپ مۇ  لـــۇتفى 

ــڭ ــىدىن ئىبارەتىنىـــ ــۈركىي فۇسۇھاســـ ــڭ ۋە تـــ  ئهلفازىنىـــ
ــىدىن ئۇيغـــۇر (» لـــۇتفى مهۋالنه ۋە ســـهككاكى مهۋالنه بۇالغاسـ

تىلىنىڭ ئۇستىلىرىدىن، تۈركىي سـۆزلهرنىڭ ماھىرلىرىـدىن     
ــهككاكى مهۋالنه ــۇتفى مهۋالنه ۋە سـ ــى  ). لـ ــۇ يهردىكـ ــۇر «بـ ئۇيغـ

ۆزلهرنىڭ ماھىرلىرىـدىن  تىلىنىڭ ئۇستىلىرىدىن، تۈركىي سـ   
ــهككاكى مهۋالنه ــۇتفى مهۋالنه ۋە سـ ــى  ). لـ ــۇ يهردىكـ ــۇر «بـ ئۇيغـ

ئوخــشاش مهنىلىـــك  » ئهلغــازى تــۈركىي  «بىــلهن  » ئىبــارەتى 
دېــگهن » تــۈركىي تىــل«يــاكى » ئۇيغــۇر تىلــى«ســۆزلهر بولــۇپ، 

مـۇ ئوخـشاش    » بۇلهغا«بىلهن  » فۇسهھا«. مهنىنىال ئىپادىلهيدۇ 
ــۇپ، ھه  ــاھىرى،  «ر ئىككىلىــسى مهنىلىــك ســۆزلهر بول تىــل م

ــدۇ » تىلــدا يېــتىلگهن ــگهن مهنىلهرنــى بىلدۈرى ــۇ . دې دېــمهك، ب
ــسى   ــڭ مهنىـ ــۈركىي    «تهرىپىنىـ ــاكى تـ ــڭ يـ ــۇر تىلىنىـ ئۇيغـ

ــدىن  ــتىلگهن ماھىرلىرى ــڭ يې ــدىنال» تىلىنى ــارەتدېگهن .  ئىب
 ئهسـهرلىرىدە مۇنـداق ئوخـشاش مهنىلىـك         رىنهسـ  نهۋائىينىڭ

ــۇرۇلمىالر ناھــايىتى كــۆپ ئۇچرايــد    دېــمهك، يۇقىرىــدىكى  . ۇق
 تهرىپىـدە ئـۇالر قولالنغـان چاغاتـاي         لۇتفىنىڭ بىلهن   سهككاكى

تىلىنىڭ ئۇيغۇر تىلى ياكى تۈركىي تىـل ئىكهنلىكـى ئېنىـق           
  ].246[كۆرسىتىلگهن
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ئۇيغـــۇر تىلـــى « ھهققـــانىي ھالـــدا جىـــشاۋ ليـــۇتارىخـــشۇناس 
ــۇر     ــشى ئۇيغـ ــڭ شهكىللىنىـ ــاي تىلىنىـ ــىدىكى چاغاتـ ئاساسـ

دا دەۋر بۆلگۈچ ۋەقه بولۇپال قالماستىن، ئۇيغـۇر        مىللىتى تارىخى 
 قوشـقان بۈيـۈك تۆھپىـسى بولـۇپ     سانىيهتكهئىنمىللىتىنىڭ  
ــسابلىنىدۇ ــۇن   . ھېـ ــسمىدىكى نۇرغـ ــۇرا قىـ ــىيانىڭ ئوتتـ ئاسـ

ــلهن    ــاردىمى بىــ ــۇ تىلنىــــڭ يــ ــونالر مۇشــ ــلهر ۋە رايــ مىللهتــ
ــاتىرىلىگهن ھهم    ــارىخىنى خ ــى ۋە ت ــڭ مهدەنىيىتىن ئۆزلىرىنى

، دەپ كۆرسىتىــشى دەل جايىــدا ئېيتىلغــان   ]247[»تارقاتقــان
چاغاتــاي تىلــى تــۈپ مــاھىيهت جهھهتــتىن ئۇيغــۇر      . باھــادۇر

ــرى بهزى     ــدىن بې ــۈن، يېقىن ــانلىقى ئۈچ ــارە بولغ ــدىن ئىب تىلى
ــوالت     ــدۇرۇپ پ ــىلهن، ئاب ــاتچىلىرى، مهس ــى تهتقىق ــاي تىل چاغات

ــۇ تىلنــى   ــارلىقالر ب ــدى قات ــاي ئۇيغــۇر تىلــى «ئهپهن دەپ » چاغات
ــس ــدۇ، دېــگهن ئىلمىــي كــۆز      ئاتى ا ئهڭ مۇۋاپىــق بولغــان بولى

ــۇ قولالشــقا ئىــگه  ] 248[قاراشــنى ئوتتۇرىغــا قويۇشــماقتا  ھهم ئ
  ].249[بولماقتا

  
  چاغاتاي ئۇيغۇر ئهدەبىياتى) 2

يۇقىرىدا سۆزلهپ ئـۆتكىنىمىزدەك چاغاتـاي ئۇيغـۇر ئهدەبىيـاتى          
ىن ۋاقىت جهھهتته چاغاتاي ئۇلۇسى ۋە چاغاتاي خـانلىقى دەۋرىـد         

ⅩⅩ     ــر ــۇزۇن بى ــان ئ ــارىكىگىچه بولغ ــدىنقى چ ــىرنىڭ ئال  ئهس
مهزمۇن ۋە كـۆلهم جهھهتـته      . تارىخىي دەۋرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ    

ئىنتـــايىن زور ئـــاپتورالر قوشـــۇنى تهرىپىـــدىن يارىتىلغـــان     
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بــۇ ئۇنىــڭ مــاكرو جهھهتتىكــى . ئهســهرلهر بىــلهن بېيىتىلىــدۇ
اتىنى ۋۇجۇدقـا   بـۇ ئۇيغـۇر ئهدەبىيـ     . چۈشهندۈرۈشىگه قارىتىلغان 

 لىكـسىكىلىق نىـڭ ئـايرىم     » چاغاتاي تىلى «كهلتۈرگهن تىل   
ــپ    ــدىلىكىنى نهزەرگه ئېلىــــ ــاتىكىلىق ئاالھىــــ ۋە گراممــــ
. ئېيتىلغــان ئىزاھــات خاراكتېرلىــك تهبىــرلهر يىغىندىــسى    

، ئهدەبىـي ئهسـهرلهردە ئىپـادە قىلىنىـدىغان ئىنـسان           ۋەھالهنكى
رزۇســــى،  خــــاراكتېرى، زامــــان ۋە دەۋرنىــــڭ ئېــــستېتىك ئا   

 يىللىـق  700 — 600تهخمىـنهن  (خاھىشلىرى تولىمۇ ئـۇزاق     
ــارىلىق ــر     ) ئـ ــداق بىـ ــدىغان مۇنـ ــگه ئالىـ ــۆز ئىچىـ ــى ئـ دەۋرنـ

ــا تـــــوغرا تاناســـــىپ بولۇشـــــنى تهلهپ قىلىـــــش   ئهدەبىياتقـــ
چاغاتـاي  «شـۇنداق ئىـكهن، بىـز       . ئىلمىيلىك بولمىسا كېـرەك   

هن دېگهن بۇ ئۇقۇمنى ئېتىراپ قىلىـش بىـل       » ئۇيغۇر ئهدەبىياتى 
ــويىچه      ــۇمى بـــــــ ــهكىل ئۇقـــــــ ــۇنى شـــــــ ــرگه، ئـــــــ بىـــــــ

، ئىسمى بىلهن جىـسمىنىڭ     چهكسىزلهشتۈرۈۋەتمهسلىكىمىز
ــتا، مهڭگۈلـــۈك   دىئالېكتىـــك بىرلىكىنـــى ســـاقلىغان ئاساسـ

  . كېرەكتۇراقالشتۇرۇشىمىزماكان دائىرىسىگه 
ــى      ــسى دەۋردىك ــاتى قاي ــۇر ئهدەبىي ــاي ئۇيغ ــسا، چاغات ــداق بول ئۇن

بۇنىڭـدا بىـر ئـۆلچهم بولـۇش        . دۇئهدەبىياتنى ئـۆز ئىچىـگه ئالىـ      
  .كېرەك

مۇشۇ مهسىلىدە مۇنداق ئىككى ئۆلچهمنى دەسـلهپكى قهدەمـدە         
  .ئوتتۇرىغا قويۇش ئىمكانىيىتى بار
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ــسى  ــل مهسىلىـــ ــدىن، تىـــ ــڭ ۋە چهت . بىرىنچىـــ ئۆزىمىزنىـــ
ئهللهرنىـــڭ ئـــالىملىرى كـــۆپ يىلالردىـــن بېـــرى چاغاتـــاي      

 ئالـدىنقى   ئهدەبىياتىنىڭ ۋاقىت چېكىنى بهلگىلهشـته تىلنـى      
ــدى   ــپ كهلــ ــهرت قىلىــ ــۇنچه   . شــ ــدا بىرمــ ــداق قىلغانــ بۇنــ

ــوالتتى   ــالغىلى بــ ــدىنى ئــ ــڭ ئالــ ــۇر . ئاۋارىچىلىكلهرنىــ ئۇيغــ
ــلهرگه     ــق خهلق ــۈركىي تىللى ــپ، ت ــاتىنى پارچىلىۋېتى ئهدەبىي
ئورتاق ئهدەبىيات قىلىـپ بېرىـشكىمۇ، ئۇيغـۇر ئهدەبىياتىنىـڭ          

شــــــۇنى .  بــــــوالتتىكېڭهيتىۋېتىــــــشكىمۇدائىرىــــــسىنى 
 كېرەككـى، تىلنـى چهتـكه قـېقىش، چاغاتـاي           ماسلىقىمىزئۇنۇت

بىـز  .  قىلغـانلىق كـار نئىئهدەبىياتىنى چهتكه قاققانلىق ياكى    
ئالدى بىلهن تىلنى ئۆلچهم قىلىپ تـۇرۇپ، ئـۇنى ئـۆز نۆۋىتىـدە             

  .چاغاتاي ئهدەبىياتىنىڭ شهكلى دەپ بىلىشىمىز الزىم
اتـاي ئۇلۇسـى   چاغ» چاغاتاي ئۇيغـۇر ئهدەبىيـاتى  «بۇنداق بولغاندا،   

ــلىغان ۋاقىتــــتىن   ــىرنىڭ ⅩⅩشهكىللىنىــــشكه باشــ  ئهســ
ئالــدىنقى چــارىكىگىچه بولغــان ئــارىلىقتىكى ئهدەبىيــاتنى ئــۆز 

  .ئىچىگه ئالىدۇ
ــۇن،     ــدىيىۋى مهزمـ ــاھىش ۋە ئىـ ــستېتىك خـ ــى، ئېـ ئىككىنچـ
چاغاتــاي ئۇيغــۇر ئهدەبىيــاتى تارىخىــدا يــۈزلىگهن تهســىرلىك      

مـدە بهدىئىـي ئهسـهرلهرنى    ئهدىبلهر ياشاپ، ناھايىتى كۆپ ھهجى    
ــكهن  ــدۇرۇپ كهت ــېئىرىيهتته  . قال ــك ش ــار«لىرى ــوبرازىنى، » ي ئ

 ۋە هرگۈزەشـــــتلىرىمهشـــــۇقالرنىڭ س-داســـــتانالردا ئاشـــــىق
ــپ،    ــسهت قىلىـ ــىي مهقـ ــنى ئاساسـ ــادارلىقىنى تهسۋىرلهشـ ۋاپـ

 188 

گۇمانىزم، مهرىپهتچىلىك، ۋەتهنپهرۋەرلىك، خهلقلهر دوسـتلۇقى      
لىلهرنى بــاي تهســهۋۋۇر،   قاتــارلىق بىــر قاتــار تىپىــك مهســى    

كامالهتكه يهتكهن تىـل تهسـۋىرى ئـارقىلىق ئىپادىلهشـته بىـر            
خىل يوشۇرۇن ئورتـاقلىق كـۆرۈلگهن بولـسىمۇ، ئهممـا ھهربىـر            

، ياشــــىغان مــــۇھىتى، هرگۈزەشــــتلىرىئهدىبنىــــڭ ھايــــات س
ئىــدىيىۋى خاھىــشى، ســىنىپىي مهيــدانى، مهۋقهســى قاتــارلىق 

بـۇ خىـل    .  ئىپـادىلىگهن  كنىىچىلىگئۆزتهرەپلهردە خاسلىقنى،   
» ئهدەبىي ئهسهرلهردە دەۋر روھى ئهكـس ئهتتۈرۈلىـدۇ       «خاسلىق،  

دېــگهن ئهدەبىــي ئهســهرلهرنىڭ مهزمۇنىغــا قويۇلىــدىغان بىــر      
ــشىدۇ  ــۆلچهمگه يېقىنلى ــي   . ئ ــدە ئهدەبى ــۆز نۆۋىتى ــۆلچهم ئ ــۇ ئ ب

  .ئهسهرلهرنىڭ مهزمۇنىغا قارىتىلغان
ي ئهدەبىيــاتىنى شــۇنى تهكىــتلهش زۆرۈركــى، ئىلگىــرى چاغاتــا 

ــدىلىكى    ــڭ ئاالھىـــــــ ــۇ ئهدەبىياتنىـــــــ ــدا، بـــــــ ئايرىغانـــــــ
ــتۇرۇۋېتىلىپ ــاكى ئۇقۇمالشــــ ــتۇرۇۋېتىلىپ يــــ ، ئومۇمالشــــ

ئاپتورالرنىــڭ ئىــدىيىۋى خاســلىقى، دەۋر پــۇرىقى، قاتــارلىقالر     
  .ئېتىبارغا ئېلىنمىدى

مهن، چاغاتاي ئهدەبىياتىنى مهزمۇنىغـا قـاراپ دەۋرگه ئايرىغانـدا،          
چه، خاسـلىقنى ئاسـاس قىلىـش بىـر قهدەر          ئومۇملۇقنى قوشـۇم  

بۇنـداق بولغانـدا، ئالـدى بىـلهن،        . ئىلمىي قـاراش دەپ قـارايمهن     
دېـــگهن بـــۇ ئۇقۇمنىـــڭ ۋاقىـــت  » چاغاتـــاي ئهدەبىيـــاتى«بىـــز 

جهھهتتىكــــى چهكــــسىزلىكىنىڭ ئالــــدىنى ئــــاالاليمىز، دەۋر 
جهھهتتىكى كونكرېت خۇسۇسىيهتلىرىنى پهرقلهنـدۈرەلهيمىز؛     
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ــۇرىقىنى  شــۇنىڭ بىــلهن ب ىــرگه، ئهدەبىــي ئهســهرلهرنىڭ دەۋر پ
  .ئايرىپ، تېخىمۇ ياخشى بهدىئىي لهززەتكه ئىگه بوالاليمىز

ــاي ئۇلۇســى ۋە    ــوغرا كهلــسه، چاغات مهزمۇنىغــا قــاراپ بۆلۈشــكه ت
ــاتنى     ــدىكى ئهدەبىي ــانلىقى دەۋرى ــاي خ ــۇر  «چاغات ــاي ئۇيغ چاغات

 چاغاتــاي ئۇيغــۇر«يــاكى » ئهدەبىياتىنىــڭ دەســلهپكى باســقۇچى
  .دېيىشكه بولىدۇ» ئهدەبىياتى

ــائىي     ــار ئىجتىم ــر قات شــۇنى ئۇنتۇماســلىقىمىز كېرەككــى، بى
ھادىــسىلهرگه ئوخــشاش چاغاتــاي تىلــى ۋە چاغاتــاي ئهدەبىيــاتى  
بارلىققا كېلىش، شهكىللىنىش ۋە تاكامۇللىشىش جهريـانىنى       

ــۇ خىــل  . باشــتىن كهچــۈرگهن ــاي ئهدەبىياتىــدا ب بولۇپمــۇ چاغات
بهزى ئـــالىمالر چاغاتـــاي . ەر گهۋدىلىـــكخۇسۇســـىيهت بىـــرقهد

ــاي      ــات چاغات ــدىكى ئهدەبىي ــانلىقى دەۋرى ــاي خ ــى ۋە چاغات ئۇلۇس
ئهدەبىياتىنىــــــڭ كېلىــــــپ چىقىــــــش جهريــــــانى بولــــــۇپ 

 ۋەكىللىكىـــــــدىكى ئوتتـــــــۇرا نهۋائىـــــــي. ھېـــــــسابلىنىدۇ
 ئهســـىرلهر ئهدەبىيـــاتى چاغاتـــاي ⅩⅥ — ⅩⅤئاســـىيانىڭ

بۇنىڭمــۇ . ايــدۇئهدەبىياتىنىــڭ گــۈللهنگهن باســقۇچى دەپ قار  
ــار     ــى ب ــائىي ئاساس ــي ۋە ئىجتىم ــۇم ئىلمى ــل  . مهل ــۇ خى مهن ب

مېنىڭ دېمهكچى بـولغىنىم    . قاراشقا باشقىچه پىكىردە ئهمهس   
ــس  ــڭ ئهكـــ ــۈشدەۋر روھىنىـــ ــهل ئهتتۈرۈلـــ ــا ســـ  ئهھۋالىغـــ
بــۇ چاغاتــاي ئهدەبىياتىنىــڭ بىــر    . قارىماســلىقىمىز كېــرەك 

ــارەت  ــم دېگهنـــدىن ئىبـ ــۇن. ئـــۆلچىمى قىلىنىـــشى الزىـ داق شـ
ــاي    بولغانــدا، خــاس كىتــابالر يــاكى دەرســلىك كىتــابالردا چاغات
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ئهدەبىياتى ھهققىدە بايان بهرگهندە، چاغاتاي ئۇلۇسـى ۋە چاغاتـاي          
خانلىقى دەۋرىنى بىـر بايـان قىلىۋېتىـپ، ھهر قايـسى تـارىخىي             

ئايرىم ئۆز دائىرىسى بـويىچه بايـان       -دەۋرلهر ئهدەبىياتىنى ئايرىم  
. گه مۇۋاپىق ئۇسۇل دەپ قاراشقا بولىـدۇ      قىلىش بىرقهدەر ئهقىل  

ــارىخىنى ھهم    ــات تـــ ــۇر ئهدەبىيـــ ــدا ئۇيغـــ ــۇنداق قىلغانـــ شـــ
ــر دەۋر     ــى، ھهم ھهربىـــ ــق قىلغىلـــ ــتۇرۇپ تهتقىـــ ئومۇمالشـــ

  .ئايرىم تهتقىق قىلغىلى بولىدۇ-ئهدەبىياتىنى ئايرىم
ئومۇمهن، چاغاتاي تىلـى ۋە چاغاتـاي ئهدەبىيـاتى ئۇيغـۇر تىلـى ۋە           

بـۇ ھهقـته    .  ناھايىتى مۇھىم ئورۇنـدا تۇرىـدۇ      ئهدەبىيات تارىخىدا 
  .چوڭقۇر تهتقىقات ئېلىپ بېرىش تارىخىي ئهھمىيهتكه ئىگه

چاغاتاي خانلىقى مهزگىلىدە ئهدەبىي ئىجادىيهتكه دائىر ئۇيغـۇر        
تىلى چاغاتاي تىلى، ئهرەب يېزىقى ئاساسىدىكى ئۇيغۇر يېزىقـى،         

ىلغـان ئۇيغـۇر    چاغاتاي يېزىقـى، ئۇيغـۇر تىلـى ۋە يېزىقىـدا يارىت          
  .ئهدەبىياتى چاغاتاي ئهدەبىياتى دېگهن نام بىلهن ئاتالغان

چاغاتاي خانلىقى دەۋرىدە ئۇيغـۇر، جۈملىـدىن تـۈركىي تىللىـق           
ــپ    ــق راۋاجلىنىـ ــاتى داۋاملىـ ــى، ئهدەبىيـ ــلهر مهدەنىيىتـ خهلقـ

بۇنىـــڭ چوڭقـــۇر تـــارىخىي، مهدەنىـــي ۋە ئىجتىمـــائىي . تـــۇردى
  .ئاساسى بار

ــانلىقى ئى  ــاي خـ ــى چاغاتـ ــولگىرىكـ ــانلىقى ۋە  قوچـ ــۇر خـ  ئۇيغـ
قاراخانىيالر سۇاللىسىنىڭ تېررىتورىيىسى ئاساسـىدا بارلىققـا       

ــگهن ــك    . كهلـ ــڭ كۆپچىلىـ ــى خانلىقنىـ ــۇ ئىككـ ــۇمكى بـ مهلـ
مهســىلىنىڭ تۈگــۈنى يــالغۇز بــۇال  . ئاھالىــسى ئۇيغــۇرالر ئىــدى
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ھهممىگه مهلۇمكى، موڭغـۇلالر ئهمـدىال بـاش كۆتـۈرۈپ          . ئهمهس
ــدا، چىڭگىز ــان چىققانـ ــانلىقلىرىنى   «خـ ــىمال خـ ــي شـ غهربىـ

ئىـستېال قىلــدى، بــۇ خــانلىقالر ئىچىــدە ئهڭ كۈچلــۈك بولغــان  
ــو( ــدى   ) قوچـ ــاۋۋال ئهل بولـ ــدىن ئـ ــانلىقى ھهممىـ ــۇر خـ . ئۇيغـ

ــشاھى   ــۇنىڭدىن كېيىــــنال ئۇالرنىــــڭ پادىــ ــان شــ چىڭگىزخــ
ــدىقۇتنىڭ  ــۆز  -5ئىـــ ــپ، ئـــ ــپ كېلىـــ ــوغلىنى چاقىرتىـــ  ئـــ

نىڭغــا بىــر قـــانچه    شــاھزادىلىرىنىڭ قاتارىغــا كىرگــۈزۈپ، ئۇ   
ئــۇ ئىــستېداتلىق ســهنئهتكار بولــۇپ، . باشــقۇرغۇزدىخــانلىقنى 

]. 250[»ئوردىـــدا ئۆمـــۈر بـــويى ســـادىقلىق بىـــلهن ئىـــشلىدى 
يېنىـدا ئىـشلىگهندە يـېقىن      «كېيىنكى ۋاقىتالردا، ئۇيغـۇرالر،     

، موڭغـــــۇل ]251[»بېرىۋالمـــــاي، تاشـــــقىرىدا قاتـــــار تـــــۇرۇپ
ــ   ــائىي تۇرمۇش ــسىنىڭ ئىجتىم ــۇھىم ئــورۇن  ئىمپېرىيى ىدا م

ــۇدەك      ــپ قىلغ ــى جهل ــشىلهرنىڭ دىققىتىن ــدە كى ــۇتتى ھهم ت
ئــــۆز دەۋرىــــدىكى   . مــــۇۋەپپهقىيهتلهرنى قولغــــا كهلتــــۈردى  

ــپ     ــڭ كېلى ــداق ئهھۋالنى ــىچه، بۇن ــڭ چۈشهندۈرۈش ئالىمالرنى
چىقىــــشىغا يۇقىرىــــدا بايــــان قىلىنغــــان ئىــــشالرال ئهمهس، 

ىقىنــى، موڭغۇلالرنىـڭ خــان جهمهتلىرىنىـڭ ئۇيغۇرالرنىــڭ يېز  
ــۇل      ــۇرۇن قوبــ ــى ئهڭ بــ ــۇر يېزىقىنــ ــى ئۇيغــ ــى قهدىمكــ يهنــ

ــان   ــهۋەب بولغ ــۇھىم س ــانلىقىمۇ م ــدە  ]. 252[قىلغ ــڭ دەۋرى چى
ــې    ــب ك ــۆتكهن ئهدى ــسىنىڭ يېڭــى    «شــاۋمىنئ ــۈەن سۇاللى ي

موڭغۇلالر نايمانالرنى يوقىتىپ، ئۇيغـۇر يېزىقىنـى       «دا  » تارىخى
» ىـدۇ شـۇڭا، ئۇيغـۇرالردىن دانىـشمهنلهر كـۆپ چىق        . ئىشلهتكهن
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ــان ــالىم  . دەپ يازغـ ــدىكى ئـ ــۈەن دەۋرىـ ــۈييـ ــى يـ ــۈەن« جـ  داۋيـ
يېزىـــق جهھهتـــته باشـــقا -تىـــل«دا ئۇيغـــۇرالر » يادنـــامىلىرى

ــۇراتتى  ــن ئۈســتۈن ت ــگهن» مىللهتلهردى ــا،  . دې شــۇنداق بولغاچق
- تىـل  جۈملـدىن موڭغۇلالر دەۋرىدە ئۇيغۇرالرنىڭ مهدەنىيىتـى،      

  .يېزىقى چوڭ ئېتىبارغا ئىگه بولغان
ⅩⅢــىرد ــۆتكهن  ئهسـ ــسىيىلىكە ئـ ــارىخچى پېرىـ ــۇۋەينى تـ  جـ

ئۇيغــــۇر تىلــــى ۋە يېزىلمىلىرىنــــى بىلىــــم ۋە  «موڭغــــۇلالر 
ــساباليدۇ   ــسى دەپ ھېــــــــ ــڭ چوققىــــــــ ، دەپ »ئىلىمنىــــــــ

ــۈنلىگهن ــدىال    ]. 253[يهكـ ــق ۋە تىلـ ــالغۇز يېزىـ ــۇلالر يـ موڭغـ
تــــۈزۈم ۋە باشــــقا -بهلكـــى، دۆلهت باشــــقۇرۇش، قـــانۇن  . ئهمهس

ــۇر مهدەنىيىتىن  ــاھهلهردىمۇ ئۇيغ ــاردىمىگه   س ــايهت زور ي ــڭ غ ى
  .ئېرىشكهن

چىڭگىزخــان دەۋرىــدە ئهنئهنىــۋى جامــائهت قانۇنىــدىن ئىبــارەت 
دىـن تارتىـپ، چىڭگىزخـان ھۆكۈمرانلىقىنىـڭ        » تورۇ«بولغان  
پهرمانلىرىنىــــــڭ ھهممىــــــسى -تــــــۈزۈم، ئهمىــــــر-قــــــانۇن

. دەپ ئاتالغــــــان) جاســــــاق(» ياســــــاق«ئومۇمالشــــــتۇرۇلۇپ 
ــدىن ــيىن رەســمىي رەتل ئۇگدايخان ــۇ . ىنىــشكه باشــلىغان  كې ب

ــبهلهردە    ــارىخىي مهن ــىقى «ياســاق كېيىنكــى ت ــۇل ياس ، »موڭغ
ــىقى « ــان ياســــ ــىقى «، »چىڭگىزخــــ ــان ياســــ ، »چىڭگىزخــــ
چىڭگىزخــان «ۋە » بىلىــك ياســاق«، » كىتــابىىزخــانگچىڭ«

ــامالر بىــل » قۇتــادغۇبىلىكى ــۇ .  ئاتالغــانهندېــگهن ھهرخىــل ن ب
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ىقالر خـاتىرە    قاتـارل  هۇتتـ به ئىبنـى ،  راشـىددىن ،  جـۇۋەينى ھهقته  
  .قالدۇرغان
دەپ ئاتالغـان ئهسـهرگه     » قۇتـادغۇبىلىكى چىڭگىزخان  «بۇ يهردە   

ئاتالغۇســـىنىڭ قوشـــۇلۇپ  » قۇتادغۇبىلىـــك«نـــېمه ئۈچـــۈن  
بـۇ ھهقـته    . ئېيتىلغانلىقىنى مۇھاكىمه قىلىشقا تېگىـشلىك    

 مېلئورانــسىكىيلهر ۋە  رۇس ئــالىمى مــانىلبروكشهرقــشۇناس 
 يىلـى   -1942 مـان ىلبروكنىيىلىك  گېرما. ئاالھىدە توختالغان 

نىڭ ۋېنا نۇسخىسىغا يازغـان كىـرىش سـۆزى         » قۇتادغۇبىلىك«
 ئىبنـى تـارىخچى  «ته  » يۈسۈپ خاس ھاجىپ ۋە قۇتادغۇبىلىـك     «

ــشاھ ــۇر   ئهرەبـ ــڭ ئۇيغـ ــسىدا موڭغۇلالرنىـ ــان زامانىـ  چىڭگىزخـ
ــاېي ــك ‹زىقىغــــ ــى  › قۇتادغۇبىلىــــ ــامىنى بهرگهنلىكىنــــ نــــ

› تهۋارىــخ-ئۇلاجهمــ ‹ڭراشــىددىننىســۆزلىگىنىگه ئوخــشاش  
ــدىمۇ  ــاملىق كىتابىـ ــان ‹نـ ــادغۇبىلىكىچىڭگىزخـ ــن › قۇتـ دىـ

  .دەپ بايان قىلىنغان» مهلۇمات بېرىلگهنلىكىنى بىلىمىز
ــسكىي ــسا، مېلئورانىـ ــاھ بولـ ــسۇل ھىندوشـ ــڭ شهمـ  كاتىبنىـ

ــتۇرۇل« ــب دەس ــى كاتى ــل ف ــپ تايىنى ــىرⅩⅣ(» مهراتى )  ئهس
ــاملىق كىتابىــدا  ــادالهتئېلخــانىالرن  ئىــشلىرىغا  دۆلىتىــدە ئ
دەپ ئاتىلىـــــدىغان، خهلـــــق » يـــــازغۇچى«ئاســـــاس بولغـــــان 

ھاكىمىيهتلىرىگه ئائىت تهلىماتالرنى ئۆز ئىچىـگه ئالغـان بىـر       
ــا  ــان «كىتابقـ ــادغۇبىلىكىچىڭگىزخـ ــڭ  » قۇتـ ــگهن نامنىـ دېـ

ــيىن   ــدىن كېــ ــى كۆرگهنــ ــاس  «بېرىلگهنلىكىنــ ــۈپ خــ يۈســ
ــك ۋە   ــا مۇئهللىملىـــ ھاجىپنىـــــڭ ئهســـــىرىنى موڭغۇلالرغـــ
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قىلغان ئۇيغـۇرالر ئـارقىلىق موڭغۇلالرنىـڭ ئوقـۇپ         كاتىپلىق  
ــۆگهنگهنلىكىنى ۋە  ــازغۇچىالر‹ئــ ــاتالر  › يــ ــا ئائىــــت تهلىمــ غــ
ــرىلگهن   ــا بې ــادغۇبىلىكىچىڭگىزخــان ‹توپلىمىغ ــگهن › قۇت دې

ــڭ    ــاس ھاجىپنىـــ ــۈپ خـــ ــسىز يۈســـ ــسىمنىڭ شۈبهىـــ ئىـــ
ــۈرۈپ  › قۇتادغۇبىلىــــــــك‹ دېــــــــگهن كىتابىــــــــدىن كۆچــــــ

  ].254[»نىدىقوللىنىلغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغا
ــسۇسكى،  ــان «ئهپ ــادغۇبىلىكىچىڭگىزخ ــهر  » قۇت ــاملىق ئهس ن

دەۋرىمىـــزگىچه يېتىـــپ كـــېلهلمىگهن بولـــسىمۇ، لـــېكىن     
ــدا ۋە    ــڭ قولىـ ــانالر چىڭگىزخاننىـ ــۇقىرىقى بايـ ــانىالريـ  ئېلخـ

خانلىقىــدا موڭغۇلالرغــا مۇئهللىملىــك ۋە كــاتىپلىق قىلغــان 
قى بىـلهن    ئارقىلىق ئۇيغۇر يېزى   بىتىكچىلىرى-باخشىئۇيغۇر  

موڭغـــۇل تىلىغـــا تهرجىـــمه قىلغـــان، كۆچـــۈرۈلگهن يـــاكى      
نىــڭ › قۇتادغۇبىلىــك‹موڭغۇلالرغــا ئوقۇتــۇپ ئۆزلهشــتۈرۈلگهن 
ــۇلالرنى   ــى موڭغــ ــارلىقىنى، بهلكــ ــك‹بــ ــڭ › قۇتادغۇبىلىــ نىــ

 ئۈچــــــۈن ئۇيغــــــۇر يېزىقىغــــــا ئۇچراتقــــــۇزۇشتهســــــىرىگه 
ــامىنى بېرىــپ قولالنغــانلىقىنى، نهتىجىــدە  › قۇتادغۇبىلىــك‹ ن
ــسىدە  دا ــۇل ئىمپېرىيىـــــــسى دائىرىـــــ ــتاننىڭ موڭغـــــ ســـــ

  ].256[، ]255[تارقالغانلىقىنى ئىسپاتاليدۇ
 دەۋرىـــدە ئۇيغـــۇر ۋە باشـــقا تـــۈركىي تىللىـــق چاغاتايخـــانلىقى

 سىياســـىئونالرخهلقـــلهر ئىچىـــدىن نۇرغـــۇن ئـــالىم، ئهدىـــب،  
، جامال قارشـى،    سهككاكى، يۈسۈپ   جانىبهگ. يېتىشىپ چىقتى 

، رابغــــۇزى، بــــارچىنلىقىئهل  ئاســــىم ئىبنــــى ھېــــسامىدىن
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 ئهھـمهد  نـى بئى ئهييـۇب ،  باالسـاغۇنى  ئهل   ئهييـۇپ  ىنبئىئهھمهد
، كاشـــغهرى مـــۇھهممهد ئىبنـــى) ؟( ئـــاال ھهيـــبهت، باالســـاغۇنى
، ئابـــدۇرېهىم ھـــاپىز، پـــالۋان مـــۇھهممهد خـــارەزمىمـــۇھهممهد 
، ئابـــدۇرېهىم ھـــاپىز، پـــالۋان خـــارەزمى، مـــۇھهممهد كاشـــغهرى

نىڭ ئاپتورى سـىدىق    » تهئهششۇقنامه«،  سارايى سهيفى،  مهھمۇد
 ⅩⅢ(نىڭ ئاپتورى ئهلـى     »  يۈسۈپ قىسسهئى«،  )1435 (ئهھمهد
، )1340 (قۇتىـب نىڭ مۇئهللىپى  »  ۋە شېرىن  خۇسرەۋ«،  )ئهسىر

 ئهسـىرنىڭ   ⅩⅣ (دۇربېـك نىڭ مـۇئهللىپى    » زىلهيخا-يۈسۈپ«
  .قاتارلىقالر) ئىككىنچى يېرىمىدا ياشىغان

 ئـۆز زامانىـسىنىڭ     بارچىنلىقى  ئاسىم ئهل  ئىبنى ھېسامىدىن
جامــال قارشـىنىڭ بايانىغــا قارىغانــدا، ئــۇ  . كاتتـا ئــالىمى ئىــدى 

 بارتولـــدنىڭ. ئهرەب، پـــارس، تـــۈركىي تىلـــالردا ئهســـهر يازغـــان
ــۈچ خىــل تىلنىــڭ    ــۇ ئ چۈشهندۈرۈشــىچه، ئىــسالم دۇنياســىدا ب
ــتىم      ــۇنجى قېــ ــدا تــ ــۇ چاغــ ــشى، شــ ــشتۇرما قىلىنىــ سېلىــ

  ].257[بولغان
 كاشــغهردىن ئهينــى شــارائىتتا  كاشــغهرىهد  مــۇھهممئىبنــى

بـاي  «مىسىرغا بېرىـپ، ئوقۇشـنى داۋامالشـتۇرۇپ، مىـسىرنىڭ          
ــان ۋە  » بارىـــسىيه ــۇدەررىس بولغـ ــسىگه مـ ــى -1363مهدرىـ  يىلـ

 ۋە تـــاجىلىرىســـائادەت (» ئهنۋانۇلـــسىيادات ۋە تاجۇلـــسائادەت«
  . دېگهن بىر كىتاب يازغان)ھاكىمىيهت ئۇنۋانلىرى

ــالۋان  ــۇدپـ ــڭ) 1326-1247 (مهھمـ ــا خارەزمنىـ ــۆرگهنچ كونـ  ئـ
ئۇ شـېرىن سـۇخهن شـائىر، دانـا پهيالسـوپ        . شهھىرىدە تۇغۇلغان 
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بولــۇپال قالماســتىن، بهلكــى پۈتــۈن ئوتتــۇرا ئاســىيا، ئىــران،       
ئـۇ مهسـنهۋى ۋە     . ھىندىستانالردا داڭق چىقارغان پـالۋان ئىـدى      

رۇبائىي ژانىرىـدا گـۈزەل ھهم چوڭقـۇر مهزمۇنلـۇق شـېئىرالرنى            
  ].258[غانياز

 ئاال ئۆز دەۋرىنىڭ كاتتا ئالىملىرىدىن بولـۇپ، تـۈركىي          ھهيبهت
ــى     ــى پىشــشىق بىلهتت ــۈرىيه تىلىن ــى ۋە س ــۇ ئهســلىي  . تىل ئ

ــيىن    ــان، كې ــدا تۇرغ ــستان رايونى ــسىيىگهتۈركى ــپ پېرى  بېرى
 — 1293 ھۆكۈمرانلىقى مهزگىلىدە شـۇ يهردە تـۇرۇپ،        خازانخان

 دىنىدىدشـــــــەر.  يىللىـــــــرى ئهتراپىـــــــدا ئـــــــۆلگهن-1304
 بايانىغـــا قارىغانـــدا، ئـــۇ بـــارلىق بىلىملهرنـــى  نىـــڭھفهزلۇلال

ــادەم ئىـــكهن  ــانىالر. ئىگىلىـــگهن ئـ ــانلىقى ئېلخـ ــان خـ  قازانخـ
ــپ،     ــا بېرى ــۇقىرى باھ ــا ي ــدىغان   ... «ئۇنىڭغ ــۇ بىلى ــۇمهن ئ ئوم

نهرسىلهردىن مهن بهك خۇشال، شۇڭا ئـۇنى ھـۆرمهتلهيمهن، بىـز           
 ئـــاال ۋە ئـــۇ ھهيـــبهتبـــۇ يهردە خۇالســـه چىقارمـــاقچى بولـــساق، 

  ].259[» ئادەتتىكى ئالىمالرغا ئوخشىمايتتىرۇھانىئېيتقان 
  
ــۈرىلهر. 11 ــۇرالر ۋە   تۆمــ ــىدىكى ئۇيغــ ــسى تهۋەســ  ئىمپېرىيىــ

  ئۇالرنىڭ مهدەنىيىتى
  
  بۇ دەۋردىكى ئۇيغۇر مهدەنىيىتىنىڭ كېلىپ چىقىشى) 1

ــبهدىن   تۆمــۈرىلهر  دۆلىتــى تهۋەســىدىكى ئۇيغــۇرالر ئىككــى مهن
ىــرى، يــۇقىرىقى مــاۋزۇدا ســۆزلهپ ئــۆتكهن ئــۇزاق      ب. كهلــگهن
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تــارىخىي جهريــانالردا ئهزەلــدىن ئاشــۇ زېمىنــدا ياشــاپ كهلــگهن   
ــرى،   ــۈرىلهرئۇيغــۇرالر؛ يهنه بى ــدىن  تۆم  ئىمپېرىيىــسى قۇرۇلغان

ــهۋەبلهر      ــل سـ ــسىدا ھهرخىـ ــۇش ھارپىـ ــاكى قۇرۇلـ ــيىن يـ كېـ
تۈپهيلىــدىن بۈگــۈنكى كۈنــدە شــىنجاڭ دەپ ئاتالغــان مۇشــۇ      

 دۆلىتــى تهۋەســىگه بارغــان ئۇيغــۇرالردىن  تۆمــۈرىلهر زېمىنــدىن
 دۆلىتىنىــــڭ بارلىققــــا تۆمــــۈرىلهرئهمــــدى بىــــز . ئىبــــارەت

كهينىــدىكى ئۇيغۇرالرنىــڭ يۆتكىلىــشى -كېلىــشىنىڭ ئالــدى
  .توغرىسىدا توختىلىپ ئۆتىمىز

ــانلىقى ۋە   ــاي خــ ــي چاغاتــ ــانىالرغهربىــ ــڭ ئېلخــ  خانلىقىنىــ
 مــاۋەرائۇننهھرپته  يىغىــشتۇرۇپ، دەســلهڭلهتۆمــۈرقــۇيرۇقىنى 

 رايـــونىنى ئـــۆز ئىچىـــگه ئالغـــان خۇراســـانرايــونى، كېيىـــنچه  
 ئىمپېرىيىـسى ۋۇجۇدقـا كېلىـپ، شـىنجاڭغا قوشـنا          تۆمۈرىلهر

ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىنىڭ تارىخىدا يېڭى ئىجتىمـائىي تهرتىـپ         
  .ئورنىتىلدى
 ئىمپېرىيىــــسىمۇ موڭغــــۇل ئىمپېرىيىــــسىگه    تۆمــــۈرىلهر

دىــــن تهركىــــب تاپقــــان دۆلهت ئوخــــشاش ھهرخىــــل خهلقلهر
بولغانلىقى ئۈچـۈن، باشـقا خهلقـلهرگه ئوخـشاشال، بـۇ دۆلهتنىـڭ         
سىياسىي ۋە ئىجتىمائىي ھاياتىـدا شـۇ يهردىكـى ئۇيغۇرالرنىـڭ           

  .رولى داۋاملىق جارى بولۇپ تۇردى
ــۈرىلهرلـــــېكىن،  ــدىن تۆمـــ ــدىكى بهزى ۋەقهلهر ئۇنىڭـــ  دەۋرىـــ

  . قالدىئىلگىرىكى دەۋرلهردىكى ۋەقهلهرگه ئوخشىماي
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 دەۋرىــدە تۆمــۈر ۋە ئۇنىــڭ ئهۋالدلىــرى ئىلگىرىكــى     تۆمــۈرىلهر
ــان     ــپ بېرىۋاتقــ ــالىيهت ئېلىــ ــدە پائــ ــۆز دۆلىتىــ دەۋرلهردە ئــ

قۇدرىتىـدىن داۋاملىـق   - ۋە كـۈچ پاراسـتى -ئهقىـل ئۇيغۇرالرنىڭ  
ھـازىرقى   (موڭغۇلىـستان پايدىالنغاندىن باشقا، غهربىي چاغاتاي،   

ــىنجاڭ،  ــۇش ــسى رايــونى ۋە يهتتهس  شــهرقىدىكى قكۆلنىڭئىس
خانلىقلىرى بىـلهن ھهرخىـل مۇناسـىۋەتته بولـۇپ، بـۇ           ) رايونالر

رايوندىكى ئۇيغـۇر قاتـارلىق مىللهتـلهر ئاممىـسىنى داۋاملىـق           
ــۈردە  ــۆتكهپ، ئۇالردىنمــۇ  خۇراســان ۋە مــاۋەرائۇننهھرت  رايونىغــا ي

  .پايدىالنغان
ــان    ــسقىچه باي ــىۋەتلىك بهزى مهســىلىلهرنى قى ــا مۇناس بۇنىڭغ

 بـۇ ھهقـته     بېللىـۋ شهرقـشۇناسالردىن دوكتـور     . ىپ ئۆتهيلى قىل
 دېــگهن نــام كاشــغهرىيهھــازىرقى «: توختىلىــپ مۇنــداق دەيــدۇ

يهتـته  ‹ دەۋرىـدە    تۆمـۈرىلهر بىلهن ھهممىگه تونۇلغان بـۇ ئۇلـۇس        
ــۇس ــازىر  › ئۇلـ ــاتىالتتى، ھـ ــادەپ ئـ ــته  پهنجاپتـ ــاۋاتقان يهتـ  ياشـ

ــاكى   ــالر ي ــاتالرئۇلۇس ــلىدە  ج ــسى ئهس ــغ قهبىلى  هرىيىدىنكاش
بــــوۋىلىرى -، بۇالرنىــــڭ ئاتــــاپۇشــــتىدۇرچىقىرىلغانالرنىــــڭ 

ــغهرىيه ــته  ‹كاشـ ــۇشيهتـ ــۇ  › ئۇلـ ــاغالردا بـ ــدىغان چـ دەپ ئاتىلىـ
  ].260[دۇر»ئۇلۇستىن كېتىپ قالغانالر

 چىنـاز  يىلى تۆمۈر سىر دەريانىـڭ ئـوڭ قىرغىقىـدىكى           -1365
بىلهن تاشـكهنت ئوتتۇرىـسىدا شـهرقىي چاغاتـاي قوشـۇنلىرىنى           

ــۇ ــان، مهغل ــۇ  -1370پ قىلغ ــى ئ ــلهپ، ســهمهرقهنتنى يىل  ئىگى
 بىــرنهچچه يىــل ئىچىــدە   توپىالڭالرنىمــۇ مــاۋەرائۇننهھردىكى
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 شــهرقىي چاغاتــاي مــاۋەرائۇننهھرشــۇنىڭ بىــلهن . بېــسىقتۇردى
تۆمـــۈر بـــۇ . خانلىقىنىـــڭ تهۋەلىكىـــدىن ئايرىلىـــپ چىقىـــدۇ

ــدۇ   ــدا تۇرى ــق ئورۇن ــايالردا ھۆكۈمرانلى ــۈرلهڭ. ج ــڭ تۆم  ۋە ئۇنى
هۋالدلىــرى بۇنىــڭ بىلهنــال قالمــاي، شــهرقىي چاغاتــاي ئۇلۇســى  ئ

  .بىلهنمۇ داۋاملىق ھهپىلىشىپ ئۆتكهن
 شـهمئىمۇ ۋە نىزامىـدىن    » زەپهرنامه «يهزىدى ئهلى   ىندپىدەرهش
دېـگهن كىتـابالردا تۆمـۈر     )  يىلى يېزىلغـان   -1404(» زەپهرنامه«

ــهرقىي چاغاتــاي       ــۈر شــهيخنىڭ ش ــوڭ ئــوغلى ئۆم ــڭ چ ۋە ئۇنى
ــاالپهتكه ئۇچرىغــانلىقى توغرۇلــۇق  ئۇلۇســى دىكى شــهھهرلهرنى ت

 يېزىـشىچه،   يهزدىنىـڭ  ئهلـى    ىندپىدەرهشـ . خاتىرە قالدۇرۇلغان 
 يىلىغىـچه بولغـان ئارىلىقتـا       -1379يىلـدىن   -1375 تۆمۈرلهڭ

 تۆمــۈرلهڭبـۇ يهرگه بهش قېــتىم ھۇجــۇم قىلغـان، بىــر قېــتىم   
اپىـدا   ئهتر ئىسـسىقكۆل قوشۇنلىرى بىلهن چاغاتاي قوشۇنلىرى     

قاتتىق ئۇرۇشۇپ، چاغاتـاي قوشـۇنلىرىنىڭ يېڭىلىـشى بىـلهن        
ــقان،    ــۇرۇش ئاخىرالشـ ــى ئـ ــۇ قېتىمقـ ــۈرلهڭبـ ــهتنى تۆمـ  پۇرسـ

ــۈپ،     ــگه بۆلـ ــۇنلىرىنى ئىككىـ ــۆز قوشـ ــپ، ئـ ــيمهت بىلىـ غهنىـ
ــالمىلىق ۋە  ــغهرئـ ــان ىچهغكاشـ ــهھهرلهرنى  ماڭغۇزغـ ــۇ شـ  ۋە بـ

ــال   ــپ، م ــاالپهتكه ئۇچرىتى ــسىم    -ت ــر قى ــقا، بى ــۈكتىن باش مۈل
ــ ــۇندا  ئاھـ ــۇرىي يوسـ ــارىي ۋە مهجبـ ــۈرلهڭالىلهرمۇ ئىختىيـ  تۆمـ

 مهتـله  «سـهمهرقهنتى ئابـدۇرازاق   . دۆلىتىگه ئېلىپ كېتىلگهن  
 مهنبهسـى   ئۇنلهرنىـڭ (» بهھـرەيىن -مهجمهئـۇل  ۋە   يىنەئۇسسهد

)  يىلــى يېزىلغــان-1471) (ۋە ئىككــى دەريانىــڭ بىرلىشىــشى 

 200 

ــهيخنىڭ    ــۆمهر ش ــدا ئ ــاملىق كىتابى ــرى -1370ن ــر ( يىللى بى
ــسىمق  ئاھالىـــسىنى ئهنجانغـــا كۆچـــۈرگهنلىكى   كاشـــغهر) ىـ

  .توغرىسىدا خاتىرە قالدۇرغان
-1432( بۇقــا دەۋرلىــرى ئىســسهن خانلىرىــدىن موڭغۇلىــستان

ــدا ) 1462 ــالتيىللىرىـ ــسىدىن دوغـ ــهئىد قهبىلىـ ــمهد سـ  ئهھـ
 نازارەت، مۇھـاپىزەت قىلىـش ۋەزىپىـسىنى ئۈسـتىگه       كاشغهرنى
 بولغاچقـــــا رســــىزراق ئىقتىدائهممــــا، ئــــۇ ئــــادەم    . ئالغــــان 

خىزمىتىنىـــڭ ھۆددىـــسىدىن دېگهنـــدەك چىقالمـــاي قالغـــان، 
 ســــهمهرقهنتتىكىمۇشــــۇنداق بولغاچقــــا يهرلىــــك خــــوجىالر 

، بېرىكتـۈرۈپ  نهۋرىـسى ئۇلـۇس بهگ بىـلهن تىـل           تۆمۈرلهڭنىڭ
 كاشــغهر ئېتىبــارەن دىنشــۇن قوغلىــۋەتكهن، كاشــغهردىنئــۇنى 

ىللىــــق ئۇلــــۇغ بهگنىــــڭ كونتروللۇقىــــدا بولغــــان، ئــــۈچ ي 
ــهئىدتىرىــــشچانلىق كۆرســــىتىش ئارقىــــسىدا    ئهھــــمهد ســ

كهينىــدە -قايتۇرۇۋېلىــشنىڭ ئالــدى.  قايتۇرۇۋالغــانكاشــغهرنى
 تهرەپكه ھېسداشلىق قىلغـۇچى ۋە قايمۇققـان بىـر       سهمهرقهنت
ــسىم  ــغهرقى ــسى كاش ــاۋەرائۇننهھر ئاھالى ــپ  م ــكه كېتى  تهرەپ
  .قالغان

ى خېلــى بىــر يۇقىرىقىــدەك ئــۇرۇش ســهۋەبىدىنال ئهمهس، بهلكــ
- ھاكىمىيىتىــدە خاتىرجهملىــك، ئىلىــم تۆمــۈرىلهرمهزگىــل 

ــۈل      ــدىنمۇ، كۆڭ ــهۋەبلهر تۈپهيلى ــارلىق س ــرىلىش قات ــگه بې پهن
 قاتـارلىق جايالرغـا     مـاۋەرائۇننهھر مايىللىقى بىلهن قوشنا ئهل     

  .كۆچۈپ بارغان شىنجاڭ ئۇيغۇرلىرى بولۇشى تۇرغان گهپ
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 كىرىـــشى ائۇننهھرگهمـــاۋەر دەۋرىـــدە ئۇيغۇرالرنىـــڭ تۆمـــۈرىلهر
بــۇ قېــتىم كىــشىلهر، . تــارىختىكى كىرىــشنىڭ داۋامــى ئىــدى 

ئىلگىرىدىن باشالپ، مهزكـۇر رايوننىـڭ ئىجتىمـائىي ھاياتىـدا           
 بىــلهن بىــرلىكته قىلــدۇرۇۋاتقانالرتېگىــشلىك رولىنــى جــارى 

تىرىشىپ ئىشلهپ، بهلگىلىك نهتىجىلهرنى قولغـا كهلتـۈرگهن      
بـــۇ . ىنىـــشكه نائىـــل بولغـــان  ۋە تارىختـــا ئاالھىـــدە خاتىرىل 

 نقالمىغـا نىـشانى تارىختـا     -امكىشىلهرنىڭ نۇرغۇنلىرىنىـڭ نـ    
ــدە    ــۆھپىلىرى ئاالھىــ ــڭ تــ ــېكىن بهزىلىرىنىــ ــسىمۇ، لــ بولــ

 ئــارقىلىق زامــانىمىز دېــرەكلهرگهۋدىلىــك بولغاچقــا، تــارىخىي 
  .كىشىلىرىنىڭ دىققىتىنى ئۆزىگه تارتىپ كهلمهكته

  
  ئۇيغۇر مهمۇرىي ئهمهلدارالر دۆلىتى تهۋەسىدىكى تۆمۈرىلهر) 2

 تۆمۈرىلهرنىـــڭ بـــۇ دەۋردە بىرمـــۇنچه ئۇيغـــۇر ئهمهلـــدارلىرى    
  .مهمۇرىي ئىشلىرىغا ئىشتىراك قىلغان

 دەســـلهپكى  تۆمۈرىلهرنىـــڭ  —دۆلهت شـــاھ باخـــشى ئۇيغـــۇر   
ــسهپدار   ــان مهنـ ــك ئهمهل تۇتقـ ــۇقىرى دەرىجىلىـ ــدە يـ مهزگىلىـ

  .ئىدى
ــبهلهردە ، بــــۇ ئــــادەم مه)1452 —؟ (غىياســــىدىن باخــــشى  نــ

ــۇ     ــشى دەپمـ ــنه باخـ ــاكى كىچىككىـ ــك يـ ــىدىن كىچىـ غىياسـ
ــدۇ ــائىر  . ئاتىلىــ ــۇغ شــ ــڭئۇلــ ــسىنىڭ بهزى نهۋائىينىــ  دادىــ

]. 261[ماتېرىيـــالالردا شـــىنجاڭلىق ئىكهنلىكـــى ســـۆزلهنگهن
ــسى    ــڭ ئائىلىـ ــدا، ئۇنىـ ــا قارىغانـ ــدىكى ئهھۋالالرغـ ــى چاغـ ئهينـ
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 مۇســاپىر بولــۇپ چىقىــپ كهتــكهن بولۇشــى     كاشــغهرىيىدىن
ــۇمكىن ــشى  . مـــ ــىدىن باخـــ ــهبىزۋارغىياســـ ــازىرقى  (ســـ ھـــ

 خۇراســــان . شــــهھىرىگه ھــــاكىم بولغــــان   ) تاجىكىــــستاندا 
ــاي   تىلــى ۋە ) ئۇيغــۇر(ھۆكۈمــدارى ئوبۇلقاســىم بابۇرنىــڭ چاغات

ئـۇ شـېئىرىيهتكه    . كـاتىپى بولغـان   -ئهرەب تىلى بويىچه باخشى   
نـاملىق بىـر كىتـاب      » تـارىخىي خـانى   «ئـۆز دەۋرىـدە     . قىزىققان
 ئهلــى ىنــبئ ھ ئهســىر ئاپتورلىرىــدىن ئابــدۇلالⅩⅣ. يېزىلغــان
ــرۇلال  ــدۇت«نهس ــول-زۇب ــهر-ئ ــدىكى   » ئهس ــۈركىي تىل ــگهن ت دې
ــارىخىي «‹كىتابىــدا  تــۈركىي ئۇيغــۇر باخــشىلىرى  › خاقــانىيهت

ــلهن    ــۇزى بى ــى ۋە تهلهپپ ــۇر خېت ــۇنى ئۇيغ ــدۇرلهرئ دەپ » بىتىب
 ىندپىدەرهشـ تۆمۈرنىڭ تـارىخىنى يازغـان      ]. 263[،  ]262[يازغان
دېـگهن كىتـابىنى يېزىـشتا      » زەپهرنـامه «) 1454-؟ (يهزدى ئهلى

نـى  » تـارىخىي خـانى  «بهزى ئـاپتورالر    . بۇ كىتابتىن پايـدىالنغان   
]. 264[غىياســىدىن باخــشى يازغــان بولــسا كېــرەك دەپ قارايــدۇ

ــسۇسكى بــۇ كىتــاب ھــازىرغىچه ئىلىــم ئهھلىــگه مهلــۇم        ئهپ
  .ئهمهس
ــش ــى دەۋرى ــازىرقى ئا — ئهل ــسىدا ھ ــۆز زامانى ــستاننىڭ  ئ فغانى

 نهۋائىينىـڭ ئـۇ   .  شـهھىرىگه ھـاكىم بولغـان      بهلخشىمالىدىكى  
  .ئىنىسى ئىدى

» نهفـائىس  مهجالـسۇن  «نهۋائىـي ئهلىـشىر   . ھاجىمبهگ ئهھمهد
: توغرىسىدا مۇنداق مهلۇمات بېرىـدۇ    ] 265[ ھاجىبهگ ئهھمهدتا  
 كى زاماننىڭ تهڭدىشى يوق كىـشى       كاشغهرىسۇلتان مالىك   «
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ــائى‹. ڭ ئوغلىــدۇرشــۇنى.  ئىــدىى) سىـــ( دەپ تهخهللــۇس › ۋەف
ئهخالقــى گــۈزەل، كۆڭۈللــۈك، ھهممىــگه پىــسهنت     . قىالتتــى

ــادىر( ــۇر) ق ــۇ، . يىگىتت ــاندائ ــيه خۇراس ــ تهربى ــان. دىتاپ  خۇراس
  . يىلغا يېقىن ھاكىمىيهت يۈرگۈزدى10 ھىراتتامهركىزى 

 30 -ۋە بىــر قهرنه.  بىــر مهزگىــل ھــاكىم بولــدى ســهمهرقهنتته
ۇســتهقىل ئهمىرلىــك ئــورنى بىــلهن پادىــشاھ  يىلــدىن بۇيــان م

. لىـق قىلماقتــا ) ۋەكىللىــك(گه نائىـب  ) سـۇلتان ھۈســهيىن (
. ھېچقانداق كىشى ئۇنىڭدىن نارازى بولـۇپ، ئېتىـراز قىلمايـدۇ     

 ھاجىبهگنىـــڭ ئهھـــمهدئهمهلىيهتـــته ھۆكـــۈمهت ئىـــشلىرىدا 
ــۋەت ــلىم    -ھهي ــدۇ ۋە تهس ــشى تونۇي ــمه كى ــادىرلىقىنى ھهم باھ
.  كـۆپ سـاز چالىـدۇ   نهزمىـلهرگه ي غايهت گۈزەل  تهبىئى. قىلىدۇ

  :ئۇنىڭدۇركى مهتلئهبۇ 
  مهتلئه

   بهستى،پۇرشىكهن بهزۇلفى ئهزتهن جانىمهن گىرىفتى
  . مهن بهستىچهشمى خېشۇ ئهزرۇخسارى پهردە كوشادى

 بـۈدرە مېنىڭ جېنىمنى تېنىمـدىن ئېلىـپ       ! ئهي سۆيۈملۈك (
نى جامــــالىڭ-چېچىڭغــــا باغلىۋالــــدىڭ، ئۆزۈڭنىــــڭ يــــۈزۈڭ

  »)پهردىدىن ئېچىپ كۆزۈمنى باغلىدىڭ
 ئىقتىـــدارلىق دۆلهت ھـــاجىبهگنى ئهھـــمهد مهتلىـــئهدىنبـــۇ 

ئهربــابى ھهم مۇزىكانــت ۋە ئۇيغــۇر، پــارس تىللىرىــدا شــېئىر      
  ].266[يازااليدىغان شائىر ئىكهنلىكىنى پهرەز قىلىمىز
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 يـــۇقىرىقى ئهســـىرىدە مهۋالنـــا زامـــانى توغرىـــسىدا     نهۋائىـــي
 ئامىلىيىنىـڭ هۋالنـا زامـانى مهۋالنـا مـۇھهممهد         م«توختالغاندا،  

ــدۇركىم ــائى‹، ئوغلىـ ــۇر  › ۋەفـ ــى قىلـ ــر ئهردىتهخهللۇسـ ، پهقىـ
ســهۋەبى، . قىلىــپ ئۆزگهرتىــشكه تهكلىــپ بهرگهنــدۇر › زامــانى‹

.  زاماننىڭ خىزمهتكـارى ئىـدى  بهدىئۇزبىرىنچىدىن، ئۇ سۇلتان   
تهخهللۇسـى  › ۋەفـائى  ‹ھـاجىبهگنىڭمۇ  ئهھمهدئىككىنچىدىن،  

 -98» فــائىس مهجالىــسۇننه«(، »ولــۇپ، دىــۋانى ھهم بــار ئىــدىب
 ئهھـمهد «: دە بولـسا مۇنـداق دېـيىلگهن      » بابۇرنامه«. دەيدۇ) بهت

ــاجىبهگ  ــك  —ھ ــۇلتان مالى ــغهرىنىڭ س ــدى كاش ــوغلى ئى .  ئ
 يىلىغىـچه خـان     -1469 — 1451( مىـرزا    سـهئىد سۇلتان ئهبـۇ    

غـا  ھۆكـۈمىتىنى بىـر مهزگىـل ئۇنىڭ      ) ھىـرات  (ھىرى) بولغان
ــسى   ــك ئاتى ــدى، كىچى ــانىبهگبهرگهنى ــيىن  ج ــدىن كې  ئۆلگهن

.  ئهۋەتتــىســهمهرقهنتكهئۇنىــڭ دەرىجىــسىنى بۇنىڭغــا بېرىــپ، 
ــدى   ــخۇي، مهردانه كىــشى ئى ــائىتهخهللۇســى . خۇش  ئىــدى، ۋەف
  :بۇنداق بىر بېيىتى بار. شېئىرنى يامان ئهمهس يازاتتى

   مهن دەست بىدار،زى ئىمرۇز، مۇھتهسىب، ئهي مهستهم
  . ھوشياريابى روزكى ئان بىكۇن هتىسابهمئى
  ، بۈگۈن مېنى تۇتقان،مهستمهن مهن مۇھتهسىبئهي (

  ).مېنى ئهقلىم كالالمدا بولغان كۈنى سوراق قىل
 ئهھـمهد  كهلسىال   سهمهرقهنتكه ھىرىدىن نهۋائىي ئهلىشىر   مىر

 سـهمهرقهنتته  نهۋائىـي ]. 267[»ھاجىبهگ بىلهن بىلله بـوالتتى    



 205 

 ھــاجىبهگ ئۇنىڭغــا ئهھــمهديىــل ئىچىــدە تۇرغــان بىــرنهچچه «
  ].268[»مهردانه كىشى ئىدى«، ئۇ » ۋە ھامى بولدىىمۇرەبب

 ھـــاجىبهگ ئـــۆز دەۋرىنىـــڭ داڭلىـــق دۆلهت  ئهھـــمهددېـــمهك، 
 ئهمهس، بهلكــى شــېئىرىي دىــۋانى بــار، مهشــهۇر شــائىر ئهربــابىال
» ۋاپــــائى«دە »  مۇقــــام تېكىــــستلىرى12«ئۇيغــــۇر . ئىــــكهن

نىڭ بىرقانچه كۇپلېت غهزەللىـرى ئـورۇن       تهخهللۇسلۇق شائىر 
 ئهھـمهد بـۇ غهزەللهرنـى     . ئېلىپ، دەۋرىمىـزگه يېتىـپ كهلـگهن      

ــڭ ــى مــــۇمكىن، دەپ پهرەز   ھاجىبهگنىــ  غهزەللىــــرى بولۇشــ
  .قىلىمىز
 ھــاكىم بولـۇپ تۇرغــان چاغــدا  سـهمهرقهنتته  ھــاجىبهگ ئهھـمهد 

ــهمهرقهنتته ــشىر  س ــان ئهلى ــا ئوقۇۋاتق ــدارچىلىق نهۋائىيغ  ئاتى
ــم   قىلغان ــدىن ئۇنىـــڭ ئىلىـ  ھامىيـــسى ســـۆيهرلهرنىڭلىقىـ

  .ئىكهنلىكى بىلىنىدۇ
ــانىبهگ ــداي جـ ــۇ  . دولـ ــۇلتان ئهبـ ــهئىدسـ ــا  سـ ــرزا ئۇنىڭغـ  مىـ

ــشۇرغان ســهمهرقهنتنىڭ  ئهھــمهدســۇلتان .  ھــاكىملىقىنى تاپ
ــسا  ــڭ(بولـ ــشۇرغان ) ئوردىنىـ ــارلىقىنى تاپـ ــشىك ئىختىيـ . ئىـ

رۇلغان دە ئهمىــرلهر تهبىقىــسى ســۈپىتىدە تونۇشــتۇ» بابۇرنــامه«
ــايىن ئهدەپ«ۋە  ــق،-ئىنت ــدى «، »...ئهخالقلى ــشى ئى ، »مهرد كى
ــك  « ــۇلتان مالىــ ــغهرىنىڭســ ــدى كاشــ ــسى ئىــ دەپ »  ئىنىــ

  ].269[ئۇ يهنه ناھايىتى باتۇر ئادەم ئىكهن. تهرىپلهنگهن
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ــي ــۇ  نهۋائىـ ــۇر، ئـ ــائىر ۋە مۇتهپهككـ ــۇغ شـ  -1476 — 1472 ئۇلـ
، نۇرغـۇن    ئوردىسىدا باش ۋەزىر بولـۇپ     بايقارايىللىرى ھۈسهيىن   

  . پايدىلىق خىزمهتلهرنى ئىشلىگهن
ــۇھهممهد بهگ   ــاپىز مـ ــداييهنه ھـ ــدۇلكهرىم دولـ ــرىت، ئابـ  ئهشـ
 ئهينـى زامانـدا مهنـسهپ     خۇراسـاندا قاتارلىق ئۇيغۇر ئهمىرلهرمـۇ     

  .تۇتقان
  .دېمهك، بۇ دەۋردە بىرمۇنچه ئهمهلدارالر ئۆتكهن

  
 ئىمپېرىيىـــسى دەۋرىـــدىكى ئۇيغـــۇر تىلـــى ۋە    تۆمـــۈرىلهر) 3
  ېزىقىنىڭ ئورنىي

ــدا،   ــارىخىي خــاتىرىلهرگه قارىغان ــانچه تۆمــۈرىلهرت ــدە بىرق  دەۋرى
بۇالرنىـڭ ئىچىـدە تـۈركىي      . يېزىـق ئىـشلىتىلگهن   -خىل تىل 

ــورنى ناھـــايىتى يـــۇقىرى، ئىـــشلىتىش  -تىـــل يېزىقىنىـــڭ ئـ
  .دائىرىسى كهڭ بولغان

چاغاتــاي «ئهينـى چاغــدىكى تـۈركىي تىـل يهنه    . بىرىنچـى، تىـل  
دېگهنـــگه » ئۇيغــۇر تهلهپپــۇزى  «، »ئىبـــارىتىر ئۇيغــۇ «، »تىلــى 

چاغاتـاي  «ئوخشاش نامالر بىـلهن ئاتالغـان، كېيىنكـى چـاغالردا           
  .تونولغاندېگهن نام بىلهن دۇنياغا » تىلى

 دەۋرىـدە ئۇيغـۇر تىلـى ئهرەب، پـارس تىللىـرى بىـلهن              تۆمۈرىلهر
بىــرلىكته دۆلهتنىــڭ ئىجتىمــائىي ئاالقىــسىدە رولىنــى جــارى 

ۇ دەۋردە ئىـسالم دىنىنىـڭ مهنىـۋى جهھهتتىكـى          بـ . قىلدۇرغان
نوپۇزى تۈپهيلىدىن ئهرەب تىلـى ۋە پـارس تىللىرىنـى ئۆزىنىـڭ       
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ــۆزىگه     ــشىلهرنى ئــ ــشه كىــ ــلهن ھهمىــ ــورنى بىــ ــسهك ئــ يۈكــ
بىرمـــــۇنچه ئىلمىـــــي خـــــادىمالر ئىلمىـــــي  . قىزىقتۇرغـــــان

ــهرەپ ۋە    ــشنى شــ ــورال قىلىــ ــى قــ ــۇ تىلالرنــ ــادىيهتته ئــ ئىجــ
ــ   ــدىغان ئ ــستېداتىنى ئۆلچهي ــشقانۆلچهم ئى ــا، . قىلىۋېلى ئهمم

تۈركىي تىـل ئائىلىـسىگه مهنـسۇپ خهلقلهردىـن چىققـان بهزى        
 ھۆكـــۈمران جهمهتــــى  تۆمۈرىلهرنىــــڭئـــالىمالر، جۈملىـــدىن   

نامى ئاستىدىكى ئۇيغۇر تىلىنى جـان تىكىـپ       » تۈركىي تىلى «
قوغدىغان ۋە ئۇ مىللىي تىل سـۈپىتىدە ئىـشلىتىلىپ، ئهرەب،          

  . ھالدا مۇئامىله قىلىنغانپارس تىللىرىغا مۇناسىپ
ــسۇپ ۋە    ــۈركىي تىللىــق قهبىلىــلهرگه مهن نهچــچه ئونلىغــان ت
باشــقا خهلــق شــائىرلىرى چاغاتــاي ئۇيغــۇر تىلــى دېيىلىــدىغان 

ــۆز زامانىــسىدا مهشــهۇر  . ئۇيغــۇر تىلىــدا ئهســهرلهر يېزىــشقان  ئ
 نهۋائىـيالردىن  ھهزرەتـى ، ئاتـائى ، سـهككاكى ، مهۋالنا لۇتفىمهۋالنا  

ــقا يهن ــدەر، يھهرەمـــىه باشـ ــى، قهلهنـ ــۇقىمى، ېقىنـ ــالى، مـ ، كهمـ
، مـۇھهممهد  مىرسـېيد  ھىالل، مهۋالنه، پالۋان ھۈسهيىن،    لهتىفى

 ئاشـىقى،   مهۋالنه،  ئهردەشـىر  ھۈسـهيىن    سـهئىد ئېلى، مىرزابهگ،   
ــى، شــهۋقى  ئهھمىــدى، يهنه مهجلىــسى، يۈســۈپ ئهمىــرى،  گهدائ

ــا     ــېئىر يازغ ــدا ش ــۇر تىلى ــاي ئۇيغ ــڭ چاغات نلىقى قاتارلىقالرنى
تــا تهپــسىلىي  » نهفــائىس مهجالىــسۇن «نهۋائىــيتوغرىــسىدا 

  .توختىلىپ ئۆتكهن
 دەۋرىــدىكى تۆمــۈرىلهربــۇ چاغــدىكى ئۇيغــۇر ئهدەبىــي تىلىنىــڭ 

 ئهدەبىياتىغــا ناھــايىتى هرلخهلقــتــۈركىي تىــل ئائىلىــسىدىكى 
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 تۆمـــۈرىلهرزور تهســـىرىنى شـــۇنىڭدىن كـــۆرگىلى بولىـــدۇكى، 
ابلىرى ئابـابهكرى مىـرزا، سـۇلتان        دۆلهت ئهربـ   ڭخانىدانلىقىنى

 بايقــارا مىــرزا، ئهھــمهد مىــرزا، ســۇلتان ئهھــمهدخېلىــل مىــرزا، 
، شـــاھ غېرىـــب مىـــرزا قاتارلىقالرنىـــڭ    )نىھۈســـهي(مىـــرزا 

ھهممىــسى تــۈركىي تىلىــدا شــېئىر يېزىــشنىڭ تهرەپــدارلىرى 
ــازاتتى    ــدا شــېئىر ي ــۈركىي تىل ــۇ ت ــۇپ، ئۆزلىرىم ئهلىــشىر . بول

ىرىقى ئىـــسىمالر زىكـــرى قىلىنغـــان ۋە  ئهنه شـــۇ يـــۇقنهۋائـــى
ــان    ــسالالر ئالغـ ــېئىرلىرىدىن مىـ ــڭ شـ ــسۇن«ئۇالرنىـ  ماجالىـ

ــائىس ــارادا ھۈســهيىن » نهف ــاب  بايق  شــېئىرلىرىغا مهخــسۇس ب
ــۈرۈپ، كهڭ   ئېچىـــپ، ئۇنىـــڭ شـــېئىرلىرىدىن مىـــسال كهلتـ

ــدا بايقارانىـــڭھهتتـــا ھۈســـهيىن . تونۇشـــتۇرىدۇ  تـــۈركىي تىلـ
ســـلۇق شـــېئىرىي دىـــۋانى   تهخهللۇ» ھۈســـهينى«يېزىلغـــان 

ــان ــي]. 270[بولغـ ــسۇن «نهۋائىـ ــائىس مهجالىـ ــڭ » نهفـ  Ⅶنىـ
  . توغرىسىدا توختىلىدۇبايقارامهجلىسىدە ھۈسهيىن 

ــڭ ــدە   تۆمۈرىلهرنى ــاخىرقى مهزگىللىرى ــۇرا ۋە ئ ــرات ئوتت  ۋە ھى
ــهمهرقهنتنى ــلهر  سـ ــق خهلقـ ــۈركىي تىللىـ ــان تـ  مهركهز قىلغـ

نهمۇنىـسى بولـۇپ   مهدەنىيىتى ئوتتۇرا ئاسىيا مهدەنىيىتىنىـڭ      
ــدى ــم    . قالغانىـ ــهمهتلىك، ئىلىـ ــهھهرلهر ھهشـ ــۇ شـ ــۈنكى، بـ چـ

ــدە    ــۈللىنىش مهزگىلىـ ــپ گـ ــان، ئاجايىـ ــرى توپالنغـ ئهھلىلىـ
زىيــالىيالر -ئهينــى چاغــدا ئوتتــۇرا ئاســىيادىكى ئۆلىمــا. تۇرغــان

ئىسالم دىنىنىـڭ تهسـىرى بىـلهن چـوڭ نوپۇزغـا ئىـگه بولغـان              
ەپ ھېـسابلىمايدىغان   ئهرەب تىلىنى بىردىنبىر ئهدەبىي تىـل د      
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ھهمدە پارسچه بىلهنمۇ چهكلىنىپ قالماي، بهلكى ئۇيغۇر تىلـى       
ئاساسىدا شهكىللهنگهن چاغاتاي ئهدەبىي تىلىنـى ئۆزلىرىنىـڭ        
ئهدەبىــي تىلــى قىلىــپ قوللىنىــدىغان گــۈللىنىش ۋەزىيىتــى 

  .بارلىققا كهلگهن
ــهمهرقهنتتىكى ۋە ھىـــرات ــۈركىي تىللىـــق  سـ  كۆپچىلىـــك تـ

سىياسـىي  ) باشقا خهلقلهرمـۇ بـار  (ۇل ئهۋالدلىرى   خهلقلهر، موڭغ 
جهھهتتىكـــى ســـادىقلىقىدىن، ھهتتـــا دىنىـــي جهھهتتىكـــى     
سادىقلىقىدىن، ۋاز كېچىشىگه رازى بولغـانكى، ئـۆز خهلقىنىـڭ         

  .تىلى، ئهدەبىياتىدىن ۋاز كهچمىگهن
 رايونىــدا ئهرەب مــاۋەرائۇننهھر ۋە خۇراســانشــۇنداق بولغاچقــا،  

ىلــى ئىلمىــي تىــل بولــۇش ســۈپىتى  تاجىــك ت-تىلــى ۋە پــارس
بولۇپمـۇ ئهرەب تىلـى     . بىلهن تولۇق غهلىـبىگه ئېرىـشهلمىگهن     

يـېقىن شـهرقتىكى كهڭ رايـونالر ۋە ياۋروپـادىكى بهزى جايالرغـا      
ئوخشاش جانلىق تىـل بولۇشـى ۋە غهلىـبه قازىنىـشى تېخىمـۇ             

 كــــۆپ ســـهمهرقهنتلهرنىڭ  ۋە ھىـــرات . مـــۇمكىن بولمىغـــان  
ســـهنئىتى بالدۇرقىـــدەكال ئۆزىنىـــڭ -مىللهتلىـــك ئهدەبىيـــات

. مىللىــي ئهنــئهنه بازىــسىنى مۇســتهھكهم ســاقالپ كهلــگهن     
بۇنداق ئهنئهنىنىڭ مـۇقىملىقى توغرىـسىدا يۇقىرىـدا سـۆزلهپ      
ئـــۆتكهن مهزمـــۇنالردىن بهلگىلىـــك بىـــر ئهقلىـــي خۇالســـىنى 

  .چىقىرىۋالغىلى بولىدۇ
ــدا، ئهينــى چاغــدا   ــارىخىي پاكىتالرغــا قارىغان اشــقا   ۋە بھىــراتت

ــلهر      ــسىدىكى خهلق ــل ئائىلى ــۈركىي تى ــىيادىكى ت ــۇرا ئاس ئوتت
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ــوۋم  ــدىكى قـ ــلهپته   -يۇرتلىرىـ ــسى دەسـ ــڭ ئهنئهنىـ ئايماقالرنىـ
، كېيىنكـــــــــى ۋاقىـــــــــتالردا ئهرەبچىلهشـــــــــتۈرۈۋېتىلگهن

ئهممــا، يهرلىــك كىــشىلهرنىڭ بىــر . پارسچىالشــتۇرۇۋېتىلگهن
خىل مىللىـي ھېسـسىياتىنىڭ تۈرتكىـسىدە، ئـۇنى پۈتـۈنلهي           

 ئهسىردىن باشـالپ، ھهر     ⅩⅣ. هرتىۋېتىش تهسكه چۈشكهن  ئۆزگ
ــكىل      ــا تهش ــالىلهردىن قايت ــى ئاھ ــي تهركىبتىك ــل مىللى خى

 چــــوڭ تۆمــــۈرىلهر قاتــــارلىق ســــهمهرقهنت، ھىــــراتتاپقــــان 
شــهھهرلىرىنىڭ يېڭــى شــهھهر ســۈپىتىدە مهيــدانغا چىقىــشى  
ئۇيغــۇر زىيــالىيلىرى ۋە ئهمگهكچىلىرىنىــڭ كۆرۈنهرلىــك رول 

  .ىدىن ئايرىلمايدۇئوينىغانلىق
يۇقىرىــدا ســۆزلهپ ئــۆتكهن ھهرخىــل ســهۋەبلهر تۈپهيلىــدىن      

 دەۋرىـدىكى كۆپچىلىـك زىيالىيالرنىـڭ       تۆمـۈرىلهر ئۇيغۇر تىلى   
ئىلمىي ئىجادىيهت ئېلىپ بارىدىغان ئاساسـىي قـورال رولىنـى          

  .جارى قىلدۇرغانىدى
بــۇ دەۋردىكــى ئۇيغــۇر تىلــى شــۇنىڭدىن كېــيىن بهزى تــۈركىي   

ــق خه ــشىگه    تىللى ــڭ شهكىللىنى ــي تىللىرىنى ــلهر ئهدەبى لق
بـۇ توغرىـسىدا ئۆزبېـك تىلىنىـڭ        . چوڭقۇر تهسىر كۆرسـهتكهن   

ــا،   ــالىم ئ  تۆۋەنــدىكى شــىرباكتــارىخىنى ئــۆگهنگهن ئاتــاقلىق ئ
ئۆزبېك ئهدەبىـي تىلىنىـڭ تهرەققىياتىـدا       «. پىكىرنى ئېيتقان 

ســــىرتقى ئــــامىلالر دائىرىــــسىدە ئۇيغۇرالرنىــــڭ كالســــسىك 
ڭ تهســــىرى بىرىنچــــى دەرىجىلىــــك ئورۇنغــــا    مىراســــىنى
ــدۇر ــدە  ⅩⅣ — Ⅺ.ئىگىـ ــىرلهر مابهينىـ ــغهردە ئهسـ  كاشـ
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شــهكىللهنگهن ئهدەبىــي ئهنــئهنىلهر ئوتتــۇرا ئاســىيادا ئــۇزۇن      
مــۇددەت داۋامىــدا ئهدەبىــي ئــۈلگه ســۈپىتىدە خىــزمهت قىلغــان 

، دەپ »ئومــــۇمىي تىلنىــــڭ تهرەققىياتىغــــا زېمىــــن يــــاراتتى
 -1945ژۇرنىلـــى، » كلوگىيىـــسىتۈرســـوۋېت «(تهكىـــتلىگهن 

  ].271)[ سان-4يىلى 
ــق  ــى، يېزى ــۈرىلهر. ئىككىنچ ــۈركىي تۆم ــدىكى ت ــۇر - دەۋرى ئۇيغ

بـۇ ئـادەتته    . بىـرى، ئۇيغـۇر يېزىقـى     . يېزىقى ئىككى خىل ئىـدى    
 دەۋرىــدە داۋاملىــق تۆمــۈرىلهرقهدىمكــى ئۇيغــۇر يېزىقــى بولــۇپ، 
ــق  ــان يېزىـ ــشلىتىلىپ تۇرغـ ــى  . ئىـ ــرى، ئهرەب يېزىقـ يهنه بىـ

بۇ ئۆز زامانىـسىدا تـۈركىي يېزىـق    . ئاساسىدىكى ئۇيغۇر يېزىقى  
بـۇ يېـزىقالر توغرىـسىدا    . ياكى چاغاتـاي يېزىقـى دەپمـۇ ئاتالغـان        

  .يۇقىرىقى بابالردا مهخسۇس توختالغانىدۇق
  
ــسهپه ئىــدىيىلىرىنىڭ  ) 4 ــۈرىلهرئۇيغــۇر ئىجتىمــائىي پهل  تۆم

  رىدۆلىتى تهۋەسىدىكى ئىدېئولوگىيىگه كۆرسهتكهن تهسى
ــۈرىلهر ــا تۆمـ ــدە ئۆلىمـ ــان   - دەۋرىـ ــىر قىلغـ ــا تهسـ زىيالىيالرغـ

بۇالرنىــڭ . ئىــدېئولوگىيه خىلمۇخىــل مهنــبهلهرگه تۇتىــشاتتى
ــۇر   ئىچىـــــدە قهدىمكـــــى دەۋر ۋە ئـــــۆز زامانىـــــسىدىكى ئۇيغـــ
ــك    ــدىيىلىرىنىڭ تهســىرى بهلگىلى ــسهپه ئى ــائىي پهل ئىجتىم

  .ئورۇننى ئىگىلهيتتى
ــى   ــىته ۋە ۋاس ــسىدىكى بىۋاس ــۆز زامانى ــا ئ تىلىك ماتېرىيالالرغ

ــارابى،  ــدا، ف ، يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ،  كاشــغهرى مهھمــۇدقارىغان
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ــمهد ــڭ ئهھــ ــائىي  يۈگنهكىلهرنىــ ــهرلىرىدىكى ئىجتىمــ  ئهســ
ــدە ھهرخىــل    ئىــدىيىلهر شــۇ چــاغ ئالىملىرىنىــڭ ئىدىيىلىرى

ــان   ــسىنى تاپق ــۆز ئىپادى ــشته ئ ــز  . رەۋى ــته بى ــۇ ھهق ــشىر«ب  ئهل
شــۇنداق  . لىمىزدېــگهن مــاۋزۇدا مهخــسۇس تــوختى    » نهۋائىــي

. بولـــسىمۇ مۇنـــداق ئىككـــى مىـــسالنى تهكىـــتلهپ ئـــۆتىمىز 
قهدىمكـــــى ئۇيغـــــۇر ئهدەبىيـــــاتى، جۈملىـــــدىن پهلـــــسهپه      

» ۋېينـــــامه«ئىـــــدىيىلىرىنىڭ كېيىـــــنكىلهر تهرىپىـــــدىن 
 يىلــى -1439نۇسخىــسى دەپ ئاتالغــان كۆچــۈرۈلمه نۇسخىــسى، 

 شهھىرىدە ھهسهن قـارا سـائىل شهمـسى دېـگهن كاتىـپ             ھىرات
بـۇ ھـال، بـۇ      . ىدىن قهدىمكى ئۇيغۇر يېزىقىدا كۆچۈرۈلگهن    تهرىپ

 ئىلىم ئهھلـى ئارىـسىدا      ھىراتتىكىداستاننىڭ ئۆز زامانىسىدا    
 نهۋائىينىـــــڭيهنه بىـــــرى . ئوقۇلـــــۇپ تۇرغـــــانلىقى مهلـــــۇم

نـى كـۆرگهنلىكى توغرۇلـۇق      » ئهتهبهتۇلههقـايىق «ئهسهرلىرىدە  
  .ئۇچۇرالر بار
ۇرلىرىنىـڭ پائـالىيهتلىرى     دەۋرىـدە ئۇيغـۇر مۇتهپهكك     تۆمۈرىلهر

ــپ،    ــلهپ قىلىـ ــسىدە دەسـ ــىرى مهسىلىـ ــهئىدۋە تهسـ  دىنىدسـ
  . توغرىسىدا توختىلىمىزكاشغهرى
 ئۇلــۇغالر كاشــغهردە). 1456 — 1377 (كاشــغهرى دىنىدســهئىد

ئـۇالر  «. ئائىلىسىگه مهنسۇپ، ئوقۇمۇشـلۇق ئائىلىـدە تۇغۇلغـان       
ــاال   ــۋادار ۋە ئهۋلىيـــ ــى، تهقـــ ــالىمالر ئهھلـــ ــسىدە ئـــ ر تهبىقىـــ

) كاشـــغهرى (كـــاغراقىمهســـىلهن، زەينىــدىن  ]. 272[»بولغــان 
 دادىــسى بولــۇپ، ئــۇ ئــۆز دەۋرىنىــڭ  كاشــغهرىنىڭ دىنىدســهئىد
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ــهيخ       ــسى ش ــشىنىڭ ئهۋرى ــۇ كى ــدى؛ ب ــى ئى ــاقلىق ئۆلىماس ئات
نـاملىق  »  خوجـا زەينىـدىن  مۇناقىـب « پارس تىلىـدا     ئاالمىدىن

) كاشــغهرى (ســهرمهنىبــۇ كىتــابنى ئابــدۇئهلى . كىتــاب يازغــان
 دىنىدســهئىد.  يىلــى ئۇيغــۇر تىلىغــا تهرجىــمه قىلغــان -1797

 پــــارس تىلىــــدا مىرفازىــــل مهۋالنه نهۋرىــــسى كاشــــغهرىنىڭ
 ئاساسـىي پرىنـسىپلىرى     سـوفىزىم ناملىق  »  ئهسرار سىررەل«

  .ۋە تهرىقهت قائىدىلىرىنى چۈشهندۈرىدىغان كىتاب يازغان
 كاشـــغهر تۇغۇلغـــان يىللىـــرى  كاشـــغهرىنىڭ دىنىدســـهئىد

. ئوقۇبهتلىـك يىللىـرى ئىـدى     -لىسىنىڭ ئىنتـايىن ئـازاب    ئاھا
 قهمهرىــــددىن يىللىــــرى ئهمىــــر -1369چــــۈنكى، مىالدىــــيه 

ــۇنى   كاشــغهردە ــۈر ئهۋالدى ۋە ئ ــۇق تۆم ــۈرۈپ، تۇغل ــوپىالڭ كۆت  ت
ياقىاليــدىغان ھهر قايــسى تهبىقىــدىكى ئــادەملهرنى قىــرغىن     

ــان ــى   . قىلغـ ــدىنال، يهنـ ــڭ كهينىـ ــۈر  -1375ئۇنىـ ــى تۆمـ  يىلـ
 شــهھىرىنى  كاشــغهر قارشــى قىلغــان ئۇرۇشــتا   دىنگهقهمهرىــ

 خهلقـــى، كاشـــغهرنهتىجىـــدە . تامـــامهن خـــاراب قىلغانىـــدى  
ــدىن  ــهئىدجۈملى ــغهرىنىڭ دىنىدس ــڭ  كاش ــسى ئۆزىنى  ئائىلى

 كاشـغهرى  دىنىدسـهئىد . سهرگهردانلىق تۇرمۇشىنى باشـلىغان   
ئىلىم خۇمار ئـادەم بولغـانلىقى ئۈچـۈن، سـهپهر مهنزىلىنـى ئـۆز              

پهن مهركهزلىرىـدىن بىـرى     -وتتۇرا ئاسـىيانىڭ ئىلىـم    دەۋرىدە ئ 
 بارغانـدىن   سـهمهرقهنتكه ئـۇ   .  نىـشانلىغان  سهمهرقهنتكهبولغان  

ئـۇ  . كېيىن بىر مهزگىل تولىمـۇ قىيىنچىلىققـا دۇچ كهلـگهن         
ــغهردىنيهردە  ــا كاشـ ــان ئۆلىمـ ــلهن مهۋالنه بارغـ ــۇھهممهد بىـ  مـ
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بىــر ]. 273[بىــرلىكته ئىلىــم تهھلىــل قىلىــشقا كىرىــشكهن 
 دېـگهن   ھهبىبلىنى شهيخ   ه ئ سهئىد مىرمهزگىل ئۆتۈپ ئوغلى    

ــۇھهممهد    بائائىـــدىنئۆلىمانىـــڭ خىزمىتىنـــى قىلىـــش ۋە مـ
يىللىـــــرى مۇدەررىـــــسلىك ) 1389 — 1318 (نهقـــــشىبهندى

بـــۇ يهردە  .  مهدرىـــسىگه ئوقۇشـــقا كىـــرگهن  بۇخـــارا قىلغـــان 
ــا   نهقـــشىبهندىنىڭ ىندباھائىـــدتىرىـــشىپ ئۆگىنىـــپ، خوجـ

ــگه  ــشىغا ئى ــا   ئالقى ــادىق مۇرىتىغ ــڭ س ــان، شــۇنداقال ئۇنى  بولغ
ئۇستازى ۋاپات بولغاندىن كېيىن ئۇنىڭ بۇ جايـدىكى        . ئايالنغان

ــدىن   ــهتخورلۇقى تۈپهيلىـــ ــهيخلىرىنىڭ ھهســـ ــانشـــ  خۇراســـ
ــالىمى خۇراســان«ئۆلكىــسىگه بېرىــپ،   نىزامىــدىننى مهۋالنه ئ

ــۆزىگه ئ ــ   ئ ــم تهھ ــدىن ئىلى ــۇپ، ئۇنىڭ ــتاز تۇت ــش سۇس ىل قىلى
ــۈن ئ  ــلهن پۈتــ ــسىنى   بىــ ــڭ ھهممىــ ــۋى بىلىملهرنىــ هنئهنىــ

تاماملىغان، ئۆز زامانداشلىرى ئارىسىدا زور ئاتاققـا ئىـگه بولـۇپ           
 قاتـارلىق   بـۇرابى  يهزىدئۇ يهنه جااللىدىن ئهبۇ     . »]274[تونۇلغان
شـۇنداق  .  ئـۆگهنگهن  پچىلىقنىۇتهسـهۋۋ  پىرلىرىدىن   پتهسهۋۋۇ

قىلىـــپ، تهســـهۋۋۇپ ئۆلىمالىرىنىـــڭ ئىچىـــدە ناھـــايىتى زور 
ــان  ــالىمى   ]. 275[شــۆھرەت قازانغ ــاقلىق ئ ــۇ شــۇ دەۋرنىــڭ ئات ئ

ــۆھرەت      ــاپ ش ــىر قوزغ ــۈك تهس ــلهن كۈچل ــۈپىتى بى ــۇش س بول
)  شـــهھىرىدەھىـــراتيـــاكى  (خۇراســـانداقازانغانـــدىن كېـــيىن 

دە مـۇدەررىس   » مهدرىسى مهلىكان« سالدۇرغان   بايقاراھۈسهيىن  
  .ئۆلىماالرنى تهربىيىلىگهن-بولۇپ، نۇرغۇن تالىپ
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 ھاياتىـدا بىرقـانچه ئهسـهرلهرنى يېزىـپ       كاشـغهرى  دىندىسهئىد
ــۇالر . چىققــان ، »ىمــۇفتهد هتــۇلينۇغ مۇســهللى ۋە مۇنيهتــۇل«ئ

 خوجــا تاكهلىمــ«، » مۇسـهللى مۇنيهتــۇل مۇســهللى، تۆھفهتـۇل «
» ۋۇجۇدنـــــــامه«، »لهتـــــــائىف رىـــــــسالهئى«، »ىندباھائىـــــــد

مهنـبهلهردە كۆرسىتىلىـشىچه، ئۇنىـڭ      . قاتارلىقالردىن ئىبارەت 
 خىل نۇسخىـسىدىن كـۆپرەك قوليازمىـسى        15هسهرلىرىنىڭ  ئ

  ].276[ھازىر ئىلمىي خادىمالرنىڭ قولىدا ساقالنماقتا ئىكهن
 ئاالھىـــــدە كاشـــــغهرىنى دىنىدســـــهئىدبىزنىـــــڭ بـــــۇ يهردە 
 قىرانلىـق چـاغلىرىنى    كاشغهردە مهقسهت،   سۆزلىرىشىمىزدىن

ــۈزۈپ ۋە  ــغهرنىڭئۆتكـ ــكهن ۋە  كاشـ ــدا ئۆسـ ــپهت مۇھىتىـ  مهرىـ
ق چاغلىرىدا، قهلـب چوڭقۇرلۇقىـدا مۆھـۈردەك ئويۇلغـان          ياشلى

 قاتـارلىق   ھىرات،  بۇخارا،  سهمهرقهنتپهلسهپىۋى بىلىملىرىنى   
جـــايالردا يهنىمـــۇ پىشـــشىقالپ، چـــوڭ بىـــر ئۆلىمـــا، ئالىمغـــا  

ــى    ــۇ بىلىملىرىنـ ــيىن بـ ــدىن كېـ ــپ، ئۇنىڭـ ــراتئايلىنىـ  ھىـ
ــى  ــيهت مهكتىپــ ــى(مهدەنىــ ــاگىرتلىرىغا  ) ئېقىمــ ــى شــ دىكــ

 چوڭقــۇر تهســىر پهيــدا قىلغــانلىقىنى، قىسقىــسى،  تارقىتىــپ،
ئۇيغــۇر ئىجتىمــائىي ئىــدىيىلىرىنىڭ بىــر بايراقــدارى بولــۇش 
سۈپىتى بىلهن ئـۆز زامانىـسىدىكى ئىـدېئولوگىيىگه كۈچلـۈك          

  .تهسىر كۆرسهتكهنلىكىنى يورۇتۇشنى مهقسهت قىلىدۇ
ــان      ــا بولغـ ــدۇراخمان جامىغـ ــڭ ئابـ ــۇ يهردە پهقهت ئۇنىـ ــز بـ بىـ

) 1492 — 1414(جـامى   . ئـا .  ئهسكهرتىپ ئـۆتىمىز   تهسىرىنىال
ئىــسالم دۇنياســى، پۈتكــۈل پــارس ئهدەبىيــاتى تارىخىــدىكى ئهڭ  
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 بىــرى، ياۋروپــا ئهللىــرىگه داڭــق كهتــكهن ســىيماالرنىڭكاتتــا 
ــۇ دەل    ــۇپ، ئـ ــائىر بولـ ــۇر شـ ــهۇر مۇتهپهككـ ــهئىدمهشـ  دىنىدسـ

ــسى  .  شــاگىرتى ئىــدى كاشــغهرىنىڭ ــۇ ئۇســتازىنىڭ تهربىيى ئ
ساھهســــىدە زور ) مۇزىكــــا (مۇســــىقا شــــېئىرىيهت، ئاســــتىدا

 كىنىڭۇلۇسـ جامى تهرىقهت   . ئا. نهتىجىلهرنى قولغا كهلتۈرگهن  
ســـادىق ئهگهشكۈچىـــسى بولـــۇپ، ئـــۇ ئومـــۇمىي دۇنيـــا قـــاراش 

 چوڭقـــۇر تهســـىرىگه  كاشـــغهرىنىڭ دىندىســـهئىدجهھهتـــته 
ــان ــهرلىرىدە . ئۇچرىغــ ــار ئهســ ــر قاتــ ــڭ بىــ ــۇ ئۆزىنىــ ] 277[ئــ

 تهسهۋۋۇپ تهلىماتىنى شـهرھلىگهن،     ىنىڭكاشغهر دىنىدسهئىد
 يۈكـسهك  كاشـغهرىگه  دىنىدسـهئىد ئۆزىنىڭ پىرى ھهم شهيخى     

. ئۇســتازى ۋاپــات بولغانــدا، قــاتتىق قايغۇرغــان    . باھــا بهرگهن
، لـــــۇتفى كاشـــــغهرىنىڭ دىنىدســـــهئىدبۇنىڭـــــدىن باشـــــقا، 

  . كۈچلۈك تهسىرى سىڭگهنسهككاكىالرغىمۇ
ــهئىد ــغهرى دىنىدس ــد كاش ــات بولغان ــڭا،  ۋاپ ــان ھىراتنى  ھىياب

  ].278[دېگهن يېرىگه دەپنه قىلىنغان
بــۇ كىــشى توغرۇلــۇق ئهلىــشىر    . كاشــغهرىســۇلتان مالىــك  

زاماننىڭ تهڭدىشى يـوق    .... «تا  » مهجالىسۇننهفائىس «نهۋائىي
بۇنىڭـدىن ئـۇ   . دېگهن مهلۇمـاتنى بېرىـپ ئۆتىـدۇ     » كىشى ئىدى 

، باشــقا ئهممــا. كىــشىنىڭ كاتتــا ئــالىم ئىكهنلىكــى بىلىنىــدۇ
  .ئۇچۇرالر يوق
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ــسهۇددىن مهۋالنه ــى  فهى ــى، يهن ــۇھهممهد نىزام ــسهۇددىن« م  فهى
بـۇ زات   .  ئۇسـتازلىرىدىن ئىـدى    نهۋائىينىڭئهلىشىر  . »ئاخۇنۇم

  .دا مهلۇمات بېرىلگهن» ئهخبار خۇالسهتۇل «خاندەمىرھهققىدە 
ســۆزى كــۆپ   » ئــاخۇن «تــۈركىي تىللىــق خهلقــلهر ئىچىــدە    

نىڭغا ئوخشاش ئهھۋالالرغـا ئاساسـهن      مۇشۇ]. 279[قوللىنىلىدۇ
 ئاخۇنۇم ئۇيغۇر زاتىغا مهنـسۇپ بولـسا كېـرەك، دەپ          فهىسهۇددىن
  .قارالماقتا

ــۇغ شــائىر  ــۇپ، ئۇنىــڭ  نهۋائىــيئۇل ــۇغ مۇتهپهككــۇر بول  ھهم ئۇل
 ئۆلكىـسىنىڭ   خۇراسـان چوڭقۇر پهلسهپىگه تولغان ئهسهرلىرى     

ــىز    ــىگه مۆلچهرلىگۈســ ــدىيىلىرى ساھهســ ــائىي ئىــ ئىجتىمــ
سىرىنى كۆرسىتىپ، ئىجتىمـائىي پىكىرلهرنـى بېيىتىـشتا      ته

  .مۇھىم رول ئوينىغان
.  داڭلىــق ئــالىمكاشــغهرلىك رەشــىد ئهلــى ىنــبئىمــۇھهممهد 

ⅩⅤ  ئهســىردە غهربىــي ئاســىياغا ســهپهر قىلغــان ھهم ســهئۇدى 
ئهرەبىــستاندا ئۆزىنىــڭ كهڭ بىلىمــى ئاساســىدا ئــۆز دەۋرىنىــڭ 

ــىلهن،    ــالىملىرى، مهســ ــاقلىق ئــ ــدئاتــ ــىرنىڭ ىقھېــ  نهســ
ــان« ــڭ   » ئهلههين ــازى نىيازنى ــا، ق ــاملىق كىتابىغ » ســۈبهى«ن

ــى     ــڭ ئىكك ــن نىيازنى ــل بهگ ئىمى ــا ۋە خېلى ــگهن كىتابىغ دې
پارچه كىتابىغا تۈزىتىش كىرگـۈزۈپ، پۈتـۈن ئهرەب دۇنياسـىنى       

ــۇ زات   ــات  -1466زىلــزىلىگه كهلتــۈرگهن ب  يىلــى مهككىــدە ۋاپ
  ].280[بولغان
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 سـهئىدۇلمىللهت  ھىراتتـا ينى زامانـدا    يۇقىرىقىالردىن باشقا، ئه  
 دېــگهن بىــر ئــالىم ئــۆتكهن بولــۇپ، بهزى     كاشــغهرى ۋەلهدىــل

.  ئۇستازلىرىدىن ئىدى، دېيىلىـدۇ    نهۋائىينىڭماتېرىيالالردا ئۇ   
 بىلهن بىر ئـادەم بولۇشـىمۇ مـۇمكىن         كاشغهرى دىنىدسهئىدبۇ  

لـېكىن  . دېگهن پهرەزنىڭ تۇغۇلۇشـىغا مۇمكىنچىلىـك بېرىـدۇ      
  .ر ئازراقپاكىتال

  
   ئوردىسىدىكى ئۇيغۇر مۇقاملىرىتۆمۈرىلهر) 5

ــۇپ قالماســتىن،     ــگه بول ــا ئى ــۇزۇن تارىخق ــاملىرى ئ ــۇر مۇق ئۇيغ
بهلكـــى ئوتتــــۇرا ئاســــىيا خهلقلىرىنىــــڭ مۇزىكــــا تارىخىــــدا  

ئۇنىـڭ مهزمۇنىـدا كـۈي      . ئۈلگىلىك، نهمۇنىلىـك ئورۇنغـا ئىـگه      
ــقا،    ــدىن باش ــرى بولغان ــا رىتىملى ــاڭلىرى ۋە مۇزىك ــك ئاھ  لىرى

بـــۇالر . غهزەل يهنـــى ئهدەبىـــي ئهســـهر جهۋھهرلىـــرى ســـاقالنغان
شــائىرالرنىڭ ئوتلــۇق ئىلهــامى، ۋەزىنلىــك ئىجادىغــا كۈچلــۈك 

زامـانالردىن  -مۇقامنىڭ زامان . تهسىر قىلغانلىقىدا شۈبهه يوق   
 بولــۇپ كېلىــشىدە بهدىئىــي ئهدەبىيــات بىــلهن  هۋجــۇدبېــرى م

ەردىـــن ســـاقىت چهمبهرچــاس باغلىنىـــپ كهتكهنلىكىنـــى نهز 
  .قىلىشقا بولمايدۇ

ــشۇمۇل     ــۇكى، ئالهمـ ــدىغىنى شـ ــۇ قىزىقتۇرىـ ــشىنى تولىمـ كىـ
»  مۇقــامى12« ئوردىــسىدا ئۇيغۇرالرنىــڭ تۆمــۈرىلهرئىمپېراتــور 

ــدىلىپ تۇرغــانلىقى  ــۆمرى ھهربىــي  . نىــڭ ئورۇن ــۈن ئ تۆمــۈر پۈت
ســهپلهردە ئــۆتكهن بولۇشــىغا قارىمــاي، ھهرخىــل مۇناســىۋەت      
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رنى، بهزمىلهرنى ئۆتكۈزۈشنىمۇ ياخـشى     بىلهن خىلمۇخىل تويال  
ــۆزى ئىــشغال قىلغــان شــهھهرلهردىن باشــقا   . كــۆرگهن شــۇڭا، ئ

تــۈمهن ھــۈنهرۋەنلهر قاتارىــدا ئاتــاقلىق -شــهھهرلهردىكى تۈرلــۈك
 ســـهمهرقهنتكهســـهنئهتكارالر، ناخـــشىچىالر ۋە ســـازەندىلهرنىمۇ 

 تۆمــۈر توغرىــسىدىكى  ئهرەبــشاھ ىئىبنــتــارىخچى . توپلىغــان
دە شـــۇ دەۋردە تۆمـــۈر ئوردىـــسىدا داڭـــق چىقارغـــان  خاتىرىـــسى

 مهھمـۇد ،  دامخـانى  ئابـدۇللهتىف مهشهۇر مۇزىكا ئۇستازلىرىدىن    
ــارەزمىىن ىــــدۋە جامالىد  غــــالىمهرقادىر غــــايىبى ل، ئابــــدۇخــ

  .قاتارلىقالرنى كۆرسىتىپ ئۆتىدۇ
شــۇ دەۋردە، بولۇپمــۇ تــۈركىي تىللىــق خهلقلهردىــن چىققــان      

كــــا ساھهســــىدە ئۇلــــۇغ ئۇســــتاز   مۇزىغــــالىمهر ئابــــدۇلقادىر
ئهنجــانلىق ئاتــاقلىق ھــاپىز يۈســۈپ ئاۋازىنىــڭ . ھېــسابالنغان

يېقىملىقلىقى ۋە ناخشا ئېيـتىش سـهنئىتىنىڭ يـۇقىرىلىقى         
پـارس ھـاكىمى بـۇ ئـادەمنى        . بىلهن ھهممىدىن ئۈستۈن تۇرغان   

 بېرىــپ تۇرۇشــنى ســورىغان   بايــسۇنقارادىنبىرقــانچه قېــتىم  
  .هلمىگهنبولسىمۇ، مهقسىتىگه يېت

 دەۋرنىـــڭ ئاتـــاقلىق چېلىـــشتىال ســـاز مهرغـــالى ئابـــدۇلقادىر
سـهنئهتكارى بولــۇپ قالمـاي، مۇزىكــا نهزەرىيىـسى ساھهســىدىمۇ    

ئۇ پارس تىلىدا بىرقانچه پارچه كىتـاب       . ئاتاقلىق ئالىم بولغان  
مۇزىكىنىـڭ مهقـسىتى    -ناخشا(» مهقاسىددۇلئهلخۇان«. يازغان

نــاملىق كىتابىــدا شــۇ ) ن يىلــى يېزىلغــا-1418(» ۋە نىــشانى
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»  مۇقـام  12« سارىيىدا ئورۇنـدىلىپ تۇرىـدىغان       تۆمۈرىلهردەۋردە  
  :نىڭ ناملىرىنى كۆرسىتىپ ئۆتىدۇ

. 6، ھۈســـهينىي. 5راســت،  . 4، بۇســهلىك . 3، نهۋا. 2، ئوشــاق . 1
. 11، ئىــسفۇھان. 10ئىــراق، . 9، زەنگــۈله. 8. رەمــاۋى. 7، ھىجــاز

  .بۇزرۇگ. 12، زىرئهفكهند
، شـۇ دەۋردە تـۈركىي خهلقـلهر غهزەل، ناخـشا،        غالىرمه ادىرئابدۇلق

دېـگهن ئاتـالغۇنى    ) كـۈي (» كۇگ«مۇقام دېگهن ئاتالغۇالر ئورنىدا     
ئىشلىتىدىغانلىقى، تـارىم ۋادىـسىدىكى شـهھهرلهردە ناھـايىتى         

ــۆپ  ــۇگ«ك ــۇالردىن  » ك ــارلىقى، ب ــۇزب ــۇگ تولق ــق ك  بهك داڭلى
 ئورۇنـدىلىپ  كـۇگ  ئىكهنلىكى، خان سارايلىرىدا ھهر كۈنى بىـر  
ــسى    ــر مۇنچى ــۇالردىن بى ــدىغانلىقى، ئ ــۇغ «تۇرى ــۇگئۇل دەپ » ك

  ].281[»ئاتىلىدىغانلىقى ھهققىدىمۇ مهلۇمات بېرىدۇ
ــۇ دەۋردە ئــۆتكهن بىــر قىــسىم ئهدىــبلهر       دەۋرىــدە تۆمــۈرىلهرب

ــلهر    ــل ئائىلىـــسىدىكى خهلقـ ــۈركىي تىـ ــقا تـ ــۇرالر ۋە باشـ ئۇيغـ
ــۆز دەۋرى ئه  ــپ، ئـ ــشىپ چىقىـ ــدىن يېتىـ ــڭ ئىچىـ دەبىياتىنىـ

  .تهرەققىياتىغا چوڭ ھهسسىلهرنى قوشقان
  
  نهۋائىيئهلىشىر ) 6

 نهۋائىـي ئۇلۇغ شائىر ۋە مۇتهپهككـۇر ھهزرىتـى ئهمىـر ئهلىـشىر            
ئۇيغــــــۇر خهلقىنىــــــڭ ] 282)[ يىللىــــــرى-1501 — -144(

ــيهت تارىخىـــدا، جۈملىـــدىن ئۇيغـــۇر ئهدەبىياتىنىـــڭ      مهدەنىـ
ە پهخىرلىـك ئـورۇن     تهرەققىيات تارىخىدا ئىنتـايىن يۈكـسهك ۋ      
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 ئۆلكىـسىنىڭ مهركىـزى     خۇراسانئۇ  . تۇتقان شانلىق نامايهندە  
ــرات ــشى   ھىــ ــىدىن باخــ ــىنجاڭلىق غىياســ ــهھىرىدە شــ  شــ

غىياســىدىن كىچىـــك، كىچىككىـــنه باخـــشى دەپمـــۇ تىلغـــا  (
ــدۇ ــسىدەئىئا) ئېلىنىــ ــانلىــ ــرزا  .  تۇغۇلغــ ــشۇناس مىــ تارىخــ

ــدەر  ــۇھهممهد ھهيــ ــرى1551 — 1500(مــ ــارىخى «)  يىللىــ تــ
 1«نــاملىق كىتابىــدا )  يىللىــرى1546 — 1541(» ىدىيرەشــ

 بخـشى  كىچىكيـنه  اورا پـدر  اسـت  اويغۈر بخشىيان ئاز   ويخىل  
ئهلىــــــشىرنىڭ ئهســــــلىي ئۇيغــــــۇر «يهنــــــى » ميكفتنــــــد

ــشى     ــنه باخ ــى كىچىككى ــسىنىڭ ئېتىن ــشىلىرىدىن، ئاتى باخ
  .دەپ يازغان] 283[»دېيىشهتتى

ەبىياتقـا قىـزغىن     ئۆسمۈرلۈك چاغلىرىدىن باشـالپال ئهد     نهۋائىي
ــان     ــم ئالغ ــبلهردىن تهلى ــۇنچه ئهدى ــر م ــاغالپ، بى ــشتىياق ب . ئى

ــهرلىرىنى قېتىرقىنىــــپ   شــــهرق كالســــسىكلىرىنىڭ ئهســ
  ].284.[ئۆگهنگهن
ــي ــۆزى نهۋائىـ ــي ئـ ــۇغۇللىنىپ   ئىلمـ ــلهن شـ ــادىيهت بىـ  ئىجـ

 ئۆلكىـسىنىڭ مهدەنىـي مـۇھىتىنى    خۇراسانقالماستى، بهلكى   
  .سهرپ قىلغانيۈكسهلدۈرۈش ئۈچۈن كۆپ زېهنىنى 

ــسى   ــشىرنىڭ ئاتىـ ــىدىن ئهلىـ ــۇر —غىياسـ ــۈپ ئۇيغـ  تلىكهسـ
ــۆز نهۋائىينىــڭ(باخــشىالر، ئۇيغــۇرى مهرتىۋىلىــك باخــشىالر    ئ

ــۆزى ــىدىن   ) س ــادىر غىياس ــك باھ ــن كىچى ــشى«دى ــڭ » باخ نى
 شــاھزادىلىرىدىن تۆمــۈرىلهر، پهرغانىــدەئائىلىــسىدە دەســلهپته 

ھىرىدە  شــه ئهســهخ ئــۆمهر شــهيخ سىياســىي مهركهز قىلغــان    
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. بۇ جاي ئهنجان ۋىاليىتىگه قاراشـلىق نـاھىيه ئىـدى         . ياشىغان
 يىللىرىنىــــڭ -30 ئهســــىرنىڭ -15تهخمىــــنهن (كېــــيىن 
 مىــرزا ئوردىــسىدا شــاھرۇخ كۆچــۈپ بېرىــپ، ھىراتقــائاخىرىــدا 

 ھىـرى  فېۋرالـدا    -9 يىلـى    -1441ئهلىـشىر   . خىزمهت قىلغـان  
يـاش چېغىـدا    نىزامىدىن ئهلىشىر يهتته    . دا تۇغۇلغان ) ھىرات(

ــسىدا تهخــت  شــاھرۇخ ــۈپ، شــاھزادىلهر ئوتتۇرى ــرزا ئۆل ــاج - مى ت
جېــدەل كۆتۈرۈلــۈپ تۇرغاچقــا، -تالىــشىش تۈپهيلىــدىن جهڭگــى

. تهرەپـكه كۆچـۈپ كهتـكهن     -كىشىلهر ئامـانلىق ئىـزدەپ، تهرەپ     
جۈملىدىن غىياسـىدىن ئائىلىـسىمۇ ئىراققـا كۆچـۈپ بېرىـپ،           

- جېـدەل  راسـاندا خۇ.  شهھىرىدە ئۈچ يىلغىـچه ياشـىغان      تهفىت
ماجىرا بېـسىققاندىن كېـيىن غىياسـىدىن باخـشى ئائىلىـسى           

 -1457 — 1452(ئوبۇلقاسـىم بـابۇر     .  قايتىپ كهلـگهن   ھىراتقا
ــان  ــته ئولتۇرغـ ــرى تهختـ ــىدىننى) يىللىـ ــهبىزۋارغا غىياسـ  سـ

 ھىراتتــا  ياشــلىق ئهلىــشىر   10. ھــاكىم قىلىــپ ئهۋەتــكهن  
ئاتىـسى ۋاپـات     ياشـقا كىرگهنـدە      12ئهلىـشىر   . قېلىپ ئوقۇغان 

ــان،    ــا قالغـ ــڭ قولىغـ ــىم بابۇرنىـ ــۇپ ئوبۇلقاسـ ــشىدا 15بولـ  يېـ
 بىـــلهن ئوبۇلقاســـىم ئوردىـــسىدا خىـــزمهت بايقـــاراھۈســـهيىن 

 يىلى ئوبۇلقاسىم بـابۇر ئوردىـسىنى مهشـههتكه         -1456. قىلغان
 تىنچىغانــدىن ھىــرات. يۆتكىگهنــدە ئهلىــشىرمۇ بىلــله بارغــان

بىــراق، بــۇ يهردە . ن قايتىــپ كهلــگهھىراتقــاكېــيىن ئهلىــشىر 
 ياشــــلىق 18چــــۈنكى، نىزامىــــدىن . ئــــۇزاق ياشــــىيالمىغان

  .چاغلىرىدا چوڭ پاالكهتكه ئۇچرىغان



 223 

 قولغـا   ھىراتنى يىلى پايتهخت    -1458 ئهبۇسهئىدمىرزاسۇلتان  
 ۋە ئوبۇلقاســـىم بابۇرنىـــڭ شـــاھرۇخكىرگۈزگهنـــدىن كېـــيىن 

ــال   ــابلىرى ۋە يېقىنلىرىنىـــڭ مـ مـــۈلكىنى مۇســـادىرە  -ئهربـ
ــاردا . پ، ئــۆزلىرىنى ھهر جايغــا ســۈرگۈن قىلغــان قىلىــ شــۇ قات

ئهلىـــشىرنىڭ ئاتـــا مۈلكىمـــۇ مۇســـادىرە قىلىنغـــان ۋە ئـــۆزى  
 كېتىـشكه مهجبـۇر     سـهمهرقهنتكه سوغۇق مۇئامىلىگه ئـۇچراپ     

ئهلىـــــشىر يىگىتلىـــــك چېغىـــــدا سىياســـــىي ۋە . بولغـــــان
  .ئىقتىسادىي جهھهتتىن زىيانكهشلىككه ئۇچرىغان

ئىجادىيىتى مهشههتته ئوبۇلقاسـىم بـابۇر      ئهلىشىرنىڭ ئهدەبىي   
 يـاش مهزگىللىرىـدىال    16ئوردىسىدا خىـزمهت قىلىـپ تۇرغـان        

ــشكهن ۋە ئۇنىــڭ شــائىرلىق    دەســلهپكى مــۇۋەپپهقىيهتكه ئېرى
ــا يهتـــكهن  پائالىيىتىنىـــڭ ئهدەبىـــي نهۋائىـــي. تـــاالنتى ۋايىغـ

 ئوبۇلقاسـىم   چوڭقۇرلىشىشىداكېڭىيىشى ھهمدە زور كۆلهمدە     
ــڭ ت ــان  بابۇرنىـ ــوڭ بولغـ ــىرى چـ ــي. هسـ ــههدتىكى نهۋائىـ  مهشـ

ــدا   ــۈركچه شــېئىرالرنى  —ۋاقتىــدىال ئىككــى تىل  پارســچه ۋە ت
 »زۇللىــسانهين«شــۇڭا، ئــۇ تېــز ئارىــدا . يېزىــشقا باشــلىغانىدى

دېـــگهن نـــام بىـــلهن شـــۆھرەت ) »ئىككـــى تىللىـــق شـــائىر«(
، تــــۈركچه »فــــانى«ئــــۇ پارســــچه شــــېئىرلىرىنى . قازىنىــــدۇ

تهخهللۇســـى بىـــلهن ساۋاقدىـــشى »  ينهۋائىـــ«شـــېئىرلىرىنى 
ــهيىن  ــاراھۈسـ ــان -1506 (بايقـ ــته ئولتۇرغـ ــچه تهختـ )  يىلىغىـ

 بايقــاراھۈســهيىن .  ئىگىلىــگهنھىراتنــىتهخــتكه چىقىــپ،  
 ئۇنىڭغا ئۈمىـد    نهۋائىيتهختنى ئىگىلىگهن دەسلهپكى يىلالردا     
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بىــــلهن قــــاراپ، ئهلــــدە ئــــادالهت، مهرىــــپهت ئورنىتىــــدۇ، دەپ 
ــسابلىغانىدى ــېكى. ھېـ ــۇ لـ ــڭن، ئـ ــدەك نهۋائىينىـ  كۈتكىنىـ

 خهلـــــق قـــــوزغىلىڭى ھىراتتـــــا يىلـــــى -1470. بولمىـــــدى
ــدۇ ــي. كۆتۈرۈلىـ ــدۇ نهۋائىـ ــاھلىق قىلىـ ــا خهيرخـ .  قوزغىالڭغـ

 ئارىلىشىـشى   نهۋائىينىـڭ شۇنىڭ بىلهن بىـرگه بـۇ قـوزغىالڭ         
 نامى خهلـق    نهۋائىينىڭ.  بىلهن ئاخىرلىشىدۇ  سۈلهئارقىسىدا  

 ئايـدا  -4 يىلـى  -1472. بولىـدۇ ئىچىدە چوڭ ھۆرمهتكه سـازاۋەر    
 ئوردىــسىنىڭ ۋەزىــرلىكىگه بايقــارا ســۇلتان ھۈســهيىن نهۋائىـي 

 ئهلـــدە نهۋائىـــيۋەزىرلىـــك الۋازىمىـــدا تۇرغـــان . تهيىنلىنىـــدۇ
ــشقا     ــپ بېرى ــشقا، ئىــسالھات ئېلى ــادالهت ئورنىتى ــپ ۋە ئ تهرتى

ــدۇ ــسىپلىرى    . ئىنتىلىـ ــقه مۇتهئهسـ ــۇقىرى تهبىـ ــېكىن، يـ لـ
 ســاراي نهۋائىــي يىلــى -1476. ىــدۇئۇنىڭغــا قارشــىلىق قىل 

پاساتلىرى تۈپهيلىدىن ۋەزىرلىكتىن ئىـستېپا بېرىـپ،       -پىتنه
 يىلغىچه دۆلهت ئىشلىرىغا ئارىالشماي، ئهدەبىي ئىجـادىيهت        11

 ئىجادىيىتىنىـڭ ئهڭ  نهۋائىـي بـۇ يىلـالر   . بىلهن شۇغۇللىنىدۇ 
 ئۆزىنىـڭ   نهۋائىـي يۈكسهك پهللىـسى بولـۇپ قالىـدۇ، ئهلىـشىر          

ــان     يىلل60 ــهرپ قىلغ ــنهت س ــۇن مېه ــدا نۇرغ ــق ھاياتى ــۇ . ى ئ
ھاياتىنىڭ كۆپ قىـسمىنى بهدىئىـي ۋە ئىلمىـي ئىجـادىيهتكه            

ــشالپ،  ــپ  60بېغىــــ ــهر يېزىــــ ــارتۇق ئهســــ ــدىن ئــــ  پارچىــــ
ئۇنىـــڭ ئىلىـــم دۇنياســـىغا مهلـــۇم بولغـــان ]. 285[قالـــدۇرغان

  :ئهسهرلىرى تۆۋەندىكىلهردىن ئىبارەت
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» غهرايىبۇســـسىغهر «)1): »مهئـــانى خهزائىنـــۇل«( دىـــۋانالر ①
ــمۈرلۈك ( ــاتلىرىئۆســـــ ــشهباب«) 2، )غارايىبـــــ » نهۋادىرۇشـــــ
ئوتتــۇرا (» ۋەســهت بهدائىئــول«) 3، )نــادىرلىقلىرىيىگىتلىـك  (

قېرىلىـق  (» كىـبهر  فهۋائىـدۇل «) 4،  )ياشلىق گـۈزەللىكلىرى  
) 6: »خهمـسه  «②؛  )پارسچه دىـۋانى  (» فانىدىۋان  «) 5،  )نهپلىرى

لهيلـــى ۋە «) 8، »اد ۋە شـــېرىنپهرھـــ«) 7، »ئهبـــرار تـــۇلەھهير«
؛ » ئىـسكهندەر  سـهددى «) 10،  » سـهييارە  سهبئهئى«) 9،  «مهجنۇن

 نهســائىمۇل«) 12، »مهجالىــسۇننهفائىس«) 11: تهزكىــرىلهر③
ــۇھهببهت ــپۇراقلىرى (» مـــ ــۇھهببهت خۇشـــ ــل ۋە ④؛ )مـــ  تىـــ

) 14، » مۇئهممــاىهئلرىــسا«) 13: ئهدەبىياتقــا دائىــر ئهســهرلىرى
ــۇ« ــاكىمهتۇللۇغهتهيىن«) 15، »ئهۋزانلمىزان ــي ⑤؛ »مۇھ  دىنى

) 17، »مۇناجــــات«) 16: ئهخالقىــــي پهلــــسهپىۋى ئهســــهرلىرى
) 19، »جهۋاھىــر نهزمــۇل«) 18، )ئهربهئىــن(»  ھهدىــسچىهىــل«
 مهھبۇبـۇل «) 21،  »مۇسلىمىن سىراجۇل«) 20،  »لىسانۇتتهير«

ــهرلهر⑥؛ »قۇلـــۇب ــارىخىي ئهسـ ــا ۋە «) 22:  تـ ــارىخىي ئهنبىيـ تـ
 زۇبــــدەتۇل«) 24، »ىي مــــۈلكى ئهجهمتــــارىخ«) 23، »مــــاۈھۆك

ــخ ــتهرجىم ⑦؛ »تهۋارى ــهرلىرىالىه ــاالتى«) 25:  ئهس ــهئىد ھ  س
ــهن  ــىرھهســ ــسهتۇلمۇتهھهييىرىن«) 26، »ئهردەشــ ) 27، »خهمــ

) 28:  ۋەســـــىقىلهر⑧؛ » مـــــۇھهممهدپهھلىـــــۋان ھـــــاالتى«
ــامه« ــشهئات«) 29، »ۋاقفىن ــمىالر(» مۇن ــارلىقالردىن ) يېزش قات

 رىنىــڭئۆم نهۋائىــيىتىلىــشىچه مهنــبهلهردە كۆرس. ئىبــارەت
ــوپالپ،   ــۆز قهســىدىلىرىنى ت ــدا يهنه ئ » ئهربهئه فۇســۇلى«ئاخىرى
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) ئــالته زۆرۈرىــيهت (» زۆرۈرىــيه لىــستهئى«ۋە ) تــۆت پهســىل (
نــــاملىق ئىككــــى تــــوپالم تۈزۈشــــكه ئاالھىــــدە ئهھمىــــيهت  

ــان  ــى ئېيتىلغــ ــقا  . بهرگهنلىكــ ــۇالردىن باشــ ــڭبــ  نهۋائىينىــ
دېـــگهن ئهســـىرى »  مۇئهممـــادەرفـــاننى مـــۇفرەدات رىـــسائهلى«

ــان ــڭ  . بولغـ ــى ئهلىنىـ ــرۇل«ھهزرىتـ ــالى-نهسـ ــاملىق » لهئـ نـ
 ئۇســۇلدا ئىــشلهپ نهســىرىئهســىرىنى چاغاتــاي ئۇيغــۇر تىلىــدا 

  .چىققان
ــي ــۇغۇللىنىپ   نهۋائىـ ــلهن شـ ــادىيهت بىـ ــي ئىجـ ــۆزى ئىلمىـ  ئـ

ــى   ــتىن، بهلكــ ــانقالماســ ــي  خۇراســ ــسىنىڭ مهدەنىــ  ئۆلكىــ
نىنـــى ســـهرپ مـــۇھىتىنى يۈكـــسهلدۈرۈش ئۈچـــۈن كـــۆپ زېه 

ــۆز يېنىــدىن خىــراج ئاجرىتىــپ، خانىقــا . قىلغــان مهدرىــسه، -ئ
ــۇ يهرگه     ــپ، ئــــ ــىس قىلىــــ ــانالرنى تهســــ ــي ئورگــــ ئىلمىــــ

 توپالپ، ئۇالرنىـڭ ئىلمىـي ئىجـادىيهت بىـلهن          ئىلىمخۇمارالرنى
  .شۇغۇللىنىشى ئۈچۈن ياخشى شارائىت يارىتىپ بهرگهن

 ئهڭ  مهرىپهتنىـڭ - ئىجـادىيىتى ئـۆز دەۋرىـدىكى ئىلىـم        نهۋائىي
 تۇغۇلغــان ۋە نهۋائىــي. يـۇقىرى ســهۋىيىلىك، يىرىــك مهھــسۇلى 
 ⅩⅤ شهھىرى ھىراتئاساسلىق پائالىيىتىنى ئېلىپ بارغان 

— ⅩⅣ   ــيهت ــىيادىكى مهدەنىــ ــۇرا ئاســ ــىرلهردە ئوتتــ  ئهســ
 ئائىلىـسىمۇ مهرىـپهت،     نهۋائىـي . مهركهزلىرىنىڭ بىرى بولغـان   

ــات ــدى  -ئهدەبىي ــېقىن ئى ــلهن ي ــى بى ــ. ســهنئهت ئهھل ى ھهزرىت
 ئۆزى شـۇ چاغـدىكى ئهڭ بىلىملىـك ئۆلىمـاالردىن           نهۋائىينىڭ

ــم ئالغــان  ئۇيغــۇر تىلىنىــڭ  « ئــۆزى ئېيتقــان  نهۋائىــي. بىلى
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 بـولمىش ، تـۈركىي سـۆز ماھىرلىرىـدىن        ناتىقلىرىـدىن چېچهن  
 نهۋائىــي.  ئىــدىئهسىرداشــلىرىئۇنىــڭ » لــۇتفىالر، ســهككاكى

 ھاجىـپ،  ئۇيغۇر تىلىدا گۈزەل ئهسهرلهرنى يازغان يۈسـۈپ خـاس    
 قاتــــارلىق ئهتــــائى، ســــهككاكى، لــــۇتفى، يــــۈكنهكى ئهھـــمهد 

ئهدىبلهرنى ئـۆز ئۇسـتازلىرى سـۈپىتىدە ھـۆرمهتلهپ، ئۇالرنىـڭ           
شــۇنىڭدەك . ئهدەبىــي ئهنئهنىــسىگه قويــۇق ۋارىــسلىق قىلغــان

ئهرەب، پــارس ئهدەبىيــاتىنىمۇ ئىــشتىياق بىــلهن ئــۆگهنگهن،     
ى يازغــان تاجىــك تىلىــدا يىرىــك ئهســهرلهرن   -بولۇپمــۇ پــارس 

ــائىرلىرىدىن     ــارس شــ ــى ۋە پــ ــائىرى نىزامــ ــان شــ ئهزەربهيجــ
جـامى،  . ، سهئىدى، ھـاپىز شـىرازى، ئـا       ھهييام، ئۆمهر   فىردەۋىسى

 خۇسـرەۋ ھىندىستاندا ياشىغان پارس تىللىـق تـۈركىي شـائىر          
 قاتارلىقالرنىــڭ ئهســهرلىرىنى پىشــشىق ئۆگىنىــپ،  دېهــلهۋى

ئىجــادىي تهتبىــق ئــۆگهنگهنلىرىنى ئــۆز ئهدەبىــي پائــالىيىتىگه 
 نهۋائىينىـڭ قىلغان  ۋە پارس تىلىدىمۇ شـېئىر يازغـان، شـۇڭا            

ــق خهلقــلهر ئارىــسىدىال ئهمهس،       ــامى يــالغۇز تــۈركىي تىللى ن
بهلكـى ئهرەب ۋە پـارس خهلقلىـرى ئارىـسىدىمۇ ھـۆرمهت بىـلهن       

  .تىلغا ئېلىنىپ كهلمهكته
ــڭ ــى   نهۋائىينىـ ــك ۋەكىلـ ــڭ ئهڭ يىرىـ ــۇر ئهدەبىياتىنىـ  ئۇيغـ
ــ ــى   ئىكهنلىك ــۇر ئىكهنلىك ــهبىنىڭ ئۇيغ ــڭ نهس ــالغۇز  ئۇنى ى ي

 مىللىـي تىـل     نهۋائىـي بىلهن ئۆلچىنىـپ قالماسـتىن، بهلكـى        
 چاغاتاي تىلىنىڭ ئۇيغـۇر    —سۈپىتىدە قولالنغان تۈركىي تىل     

  .ئالغانلىقىمىزداتىلى ئىكهنلىكىنىمۇ نهزەرگه 
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 ئىلگىرى ۋە زامانـداش بىرمـۇنچه شـائىرالر چاغاتـاي           نهۋائىيدىن
ــ ــۇن  تىلىنى ــۇنچه ئهۋزەللىكلىرىنــى كۆرســىتىپ، نۇرغ ڭ بىرم

ــدى  ــهرلهرنى ياراتقانى ــسىمۇ،  . ئهس ــۇنداق بول ــيش ــدە نهۋائى  دەۋرى
ئهدىــبلهر ئارىــسىدا يهنىــال پارســچه يېــزىش خاھىــشى كۈچلــۈك 

ــدى ــي. ئى ــسيانكارلىق بىــلهن رەت    نهۋائى ــشالرنى ئى  بــۇ خاھى
ــاي ئهدەبىــي تىلــى    ــۆز ئهدەبىــي ئىجــادىيىتىگه چاغات قىلىــپ، ئ
بويىچه يـول ئېچىـپ، بـۇ تىلنـى تېخىمـۇ تهرەققىـي قىلـدۇرۇپ             

  .شېئىرىيهتنىڭ يۈكسهك بىر چوققىسىنى ئىگىلىدى
ئۇ ئۆز ئانا تىلىنـى     .  ئىدى مۇتهخهسىسى ئهڭ ئۇلۇغ تىل     نهۋائىي

ــايهت زور   ــۈن غــ ــدۇرۇش ئۈچــ ــتىش، راۋاجالنــ ــبېيىــ  دەدەرىجىــ
ئۇنىــڭ بــۇ جهھهتتىكــى تۆھپىــسى، . تىرىــشچانلىق كۆرســهتتى

نىڭ كۆپچىلىك ئهسـهرلىرىنى مۇشـۇ تىـل بىـلهن يېزىـپ            ئۆزى
 ئهمهس، بهلكـــــى ئۇيغـــــۇر تىلـــــى لـــــۇغهت قانلىقىـــــدىالقچى

ــۆز  ــدىكى ســـــ ــدە  -تهركىبىـــــ ــالغۇالردىن كهڭ دائىرىـــــ ئاتـــــ
ــدا ــدۇپايدىالنغانلىقى ــادىمالر  .  كۆرۈلى ــي خ ــڭئىلمى  نهۋائىينى

ــۆزلهرنى    24پهقهت  ــشلىتىلگهن ســـ ــىرىدە ئىـــ ــارچه ئهســـ  پـــ
، ئىستىلىـــستىك، ســـېمانتىك ،گراممـــاتىكىلىق-لېكـــسىك
 جهھهتـــلهردە ئهتراپلىـــق تهھلىـــل گېنېئالوگىـــكتېماتىـــك، 

 ســــــۆز  67 مىــــــڭ  378 مىليــــــون  1قىلىــــــپ، بــــــۇالردا  
بــۇالر (يهنــى ]. 286[ئىــشلىتىلگهنلىكىنى ھېــسابالپ چىققــان

  ). لېكسىكىلىق بىرلىكته ئىشلىتىلگهن26.0135
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. ىنغــان ۋاپــات بولغــان ۋە شــۇ يهرگه دەپــنه قىلھىراتتــا نهۋائىــي
 ۋاپــات بولغــان بولــسىمۇ، لـېكىن، ئۇنىــڭ نــامى ئوتتــۇرا  نهۋائىـي 

. ئاسىيادا ئهڭ ئىززەتلىك نام سـۈپىتىدە يادلىنىـپ كېلىنـدى         
ئۇنىڭ بىباھا ئهسـهرلىرى ئهسـىرلهردىن بېـرى ئهتىۋارلىنىـپ،          
ــپ    ــۋى لهززەت بېرىلىـــ ــقه مهنىـــ ــۇپ، خهلقـــ ــۆيۈپ ئوقۇلـــ ســـ

  .كېلىنمهكته ۋە مهڭگۈ شۇنداق بولغۇسىدۇر
   

چىــــــڭ سۇاللىــــــسى ۋە مىنگــــــو دەۋرىــــــدە شــــــىنجاڭ . 12
ــىياغا    ــي ئاسـ ــۇرا ۋە غهربىـ ــڭ ئوتتـ ــى ۋە  ئۇيغۇرلىرىنىـ كۆچۈشـ

  پائالىيهتلىرى
  

يهكهن خانلىقىنىــــڭ ئــــاخىرقى مهزگىللىرىــــدە ھۆكــــۈمران 
ــشى    گۇرۇھالرنىــڭ ئىچكــى قىــسمىدىكى دىنىــي مهزھهپ كۈرى
-بارغانــسېرى كهسكىنلهشــتى، ھهتتــا تهرەققىــي قىلىــپ، بىــر 

 بىلهن قهتئىي سىغىشالمايدىغان سىياسىي رەقىـبلهرگه       بىرى
يهكهن خانلىقىنىڭ ئـاخىرقى خـانى ئىـسمائىل خـان          . ئايالندى

)  يىللىــــــرىغىچه تهختــــــته ئولتۇرغـــــــان  -1678 — 1670(
 زور كــۈچ بىــلهن يــۆلهپ، ئــاق تاغلىقالرنىــڭ     قاراتــاغلىقالرنى

ــلىقى  ــاقباشـ ــوجىنى ئاپـ ــڭ خـ ــدىن تهڭرىتاغلىرىنىـ  جهنۇبىـ
 خوجــــا جۇڭغــــار ئاپــــاق يىلــــى -1678. قــــاردىھهيــــدەپ چى

ــاتتى،     ــانلىقىنى يوق ــپ، يهكهن خ ــالپ كېلى ــۇنلىرىنى باش قوش
 خــوجىنى يــۆلهپ، تهڭرىتاغنىــڭ جهنۇبىغــا    ئاپــاقجۇڭغــارالر 
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جۇڭغــــارالر ۋە خوجىالرنىــــڭ . قورچــــاق قىلىــــپ تىكلىــــدى
ئـۇالر  .  يىلىغىـچه داۋامالشـتى    -1759بىرلهشمه ھۆكۈمرانلىقى   
ــا  ــق قىلغـ ــپ ۋەقهلهر  ھۆكۈمرانلىـ ــىنجاڭدا ئاجايىـ ن دەۋردە شـ

تىنىمــسىز سىياســىي ۋەزىــيهت، مۇقىمــسىز    . بولــۇپ ئــۆتتى 
ــائىي مۇھىـــــــت، شـــــــىنجاڭ ئۇيغۇرلىرىنىـــــــڭ   ئىجتىمـــــ
خــاتىرجهملىكىنى بــۇزدى، قــاتتىق زىيانغــا ئــۇچراتتى، ئهنه شــۇ 
يىلــالردا نۇرغــۇن ئۇيغــۇر ئاھالىــسى شــىنجاڭغا قوشــنا ئوتتــۇرا  

  .ولدىئاسىياغا كۆچۈشكه مهجبۇر ب
 يىلــــى چىــــڭ سۇاللىــــسى سىياســــىي ۋەزىيهتنىــــڭ  -1759

ــلهن    ــى بى ــشنىڭ زۆرۈرىيىت ــائىي يۈزلىنى تهقهززاســى، ئىجتىم
ۋەتهننـــى بىـــرلىككه كهلتـــۈرۈش ئۈچـــۈن زور قوشـــۇن بىـــلهن  

ــدى  ــۈرۈش قىل ــارلىق  . شــىنجاڭغا ي ــۇر قات ــىنجاڭدىكى ئۇيغ ش
ــوڭ   ــارالر ۋە چـ ــسىدا، جۇڭغـ ــشى ئارقىـ ــڭ قوللىـ -مىللهتلهرنىـ

الرنىـــڭ ئاساســـلىق كـــۈچلىرىنى يوقىتىـــپ، كىچىـــك خوجى
ــرلىككه     ــى بى ــتۇرۇپ، ۋەتهنن ــى مۇقىمالش ــىنجاڭ ۋەزىيىتىن ش

  .كهلتۈرۈشتهك ئۇلۇغ ئىشنى ئهمهلگه ئاشۇردى
ــسۆڭهك زوراۋان     ــودال ئاقــ ــك فېئــ ــسى چىرىــ ــڭ سۇاللىــ چىــ
ــۈچى   ــىنجاڭدا ئېزىلگــ ــا، شــ ــى بولغاچقــ كۈچلهرنىــــڭ ۋەكىلــ

ي ۋە ئهمگهكچــــى خهلقنىــــڭ كــــۆڭلىگه يــــاققۇدەك سىياســــى
ــدى  ــق يارىتالمىـ ــائىي مۇقىملىـ ــا  . ئىجتىمـ ــسۆڭهك خوجـ ئاقـ

 چهت ئهلـگه قېچىـپ      ئـۆكتهملىرى ئهۋالدلىرىدىن بىـر قىـسىم      
چىقىۋېلىپ، يوشۇرۇن كۈچ توپالپ، پۇرسهت تاپسىال شـىنجاڭغا        
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بۇنى ئـاز دەپ،    . باستۇرۇپ كىرىپ، ئالىتوپىالڭ چىقىرىپ تۇردى    
ⅩⅨ ئهســـــــىرنىڭ كېيىنكـــــــى يېرىمىـــــــدا يـــــــاقۇپبهگ 
بېكىـستاندىن شــىنجاڭغا بېـسىپ كىرىــپ، قورچـاق يهتــته    ئۆز

 -1870. نى قـۇردى  )  يىللىرى 1877 — 1865(شهھهر خانلىقى   
يىلالردىـن باشـالپ جاھـانگىر چاررۇسـىيه ئىلـى رايونىغـا كــۆپ       

 -1882 يىلىـدىن   -1871قېتىم تاجاۋۇز قىلىپ كىردى، ھهتتا      
  .يىلىغىچه چاررۇسىيه ئىلى رايونىنى ئىشغال قىلىۋالدى

ــۇرىي     ــى مهمــ ــته يهنــ ــسىز ۋەزىيهتــ ــۇنداق مۇقىمــ ــا مۇشــ مانــ
ــڭ  ــۇقدائىرىلهرنى ــۇقى-زورل ــڭ  زومبۇل ــسۆڭهك خوجىالرنى ، ئاق

پاراكهنــــــــدىچىلىكى، چهت ئهل كۈچلىرىنىــــــــڭ ئارىغــــــــا   
بۆلگۈنچىلىك سېلىـشى ئارقىـسىدا، شـىنجاڭ ئۇيغۇرلىرىـدىن         
بىــر بــۆلهك كىــشىلهر ئوتتــۇرا ئاســىياغا داۋاملىــق كۆچــۈپ       

  .كهتكهن
، مهلۇمـاتىچه  ماركوفنىـڭ . ئىتتىپاقى تارىخـشۇناسى س   سوۋېت  
 يىللىرىــدىكى مالىمانچىلىقتــا، تهخمىــنهن – 1828 — 1823

ــى      70 ــىر دەرياس ــۇپ، س ــشتىن قورق ــۆچ ئېلىنى ــادەم ئ ــڭ ئ  مى
 ۋە تاشـكهنت ئهتراپىغـا كۆچـۈپ        دالـۋاس ،  قوقهنتۋادىسىغا، يهنى   

ا بارغــان ھهمــدە تاشــكهنت ئهتراپىــدا يېڭــى شــهھهر رايــونى پهيــد
  ].287[قىلغان
ⅩⅨ       ئهسىرنىڭ كېيىنكى يېرىمىنىڭ ئالـدىنقى مهزگىلىـدە 

ــالىمى چ ــازاق ئ ــانق  -1825 ئېنىقلىــشىچه، ۋەلىخانوفنىــڭ ۇق
يىلى جاھـانگىر خوجـا تـوپىلىڭى مهغلـۇپ بولغانـدىن كېـيىن             
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ــغهرىيىدىن ــت كاشـــ ــهھهرلىرىگه ۋە قوقهنـــ ــهھرىخان شـــ ، شـــ
ــڭ ــهھهرلىرىگه  پهرغانىنىـ ــقا شـ ــدا ئ7000 باشـ ــۇر  ئهتراپىـ ۇيغـ

ــپ     ــان كۆپىيى ــۇ س ــيىن ب ــۆچكهن، كې ــا  300ك ــڭ ئهتراپىغ  مى
 مىـڭ ئۇيغـۇر     15 يىللىرىدا يهنه    -50 ئهسىرنىڭ   ⅩⅨ. يهتكهن

 9000 قاتــارلىق جايالرغــا  قاراســۇ كۆچــۈپ بارغــان،  قــوقهنتكه
  . ئۇيغۇر كۆچۈپ بارغاندوالنلىق

ــانچ ــڭ ۇقـ ــكهنت  ۋەلىخانوفنىـ ــاغالردا تاشـ ــۇ چـ ــشىچه، شـ  قارىـ
ــۇبىي   ــهھىرىنىڭ جهنـ ــهھهرگه   شـ ــى شـ ــى يېڭـ ــسمىغا يهنـ قىـ

ــغهرلىك ــهھرىخان   كاشـ ــقان، شـ ــۆچمهنلهر ئورۇنالشـ ــۇر كـ  ئۇيغـ
 ئۇيغـــۇرالردىن كاشـــغهرلىكشـــهھىرىنىڭ يېرىمـــى دېگـــۈدەك 

 ۇقـــــان شـــــۇنداق بولغـــــان، چ قاراســـــۇمۇتهشـــــكىللهنگهن، 
 ئىسپاتلىشىچه، شـۇ چاغـدا ئوتتـۇرا ئاسـىيادىكى          ۋەلىخانوفنىڭ

ــۇرالر  ــكهن 324ئۇيغ ــا يهت ــدىكى ۋەقه -1847]. 288[ مىڭغ  يىلى
 قــوقهنتكه مىــڭ ئــادەم  20مهغلــۇپ بولغانــدىن كېــيىن يهنه   

  ].289[كۆچۈپ كهتكهن
 يىلى شىنجاڭغا يۈرۈش قىلغاندا، تهخمىـنهن      -1878 زوزۇڭتاڭ

ــلهن ۋە   100 ــايمۇقتۇرۇلۇش بىـ ــۇر قـ ــدىكى ئۇيغـ ــڭ ئهتراپىـ  مىـ
ــىياغا    ــۇرا ئاســ ــپ ئوتتــ ــدىن قېچىــ ــۇرۇش مالىمانچىلىقىــ ئــ

 بــۇ ھهقــته يهنــى ئۇيغۇرالرنىــڭ     تكىنكورپــا ]. 290[كــۆچكهن
كۆچـــۈش جهريانىـــدىكى پاجىئهلىـــك قىـــسمىتى توغرىـــسىدا  

ــدۇ   ــات بېرى ــسىمۇ مهلۇم ــۈزەكى بول ــى -1881. ي ــو« يىل -جۇڭگ
-جۇڭگـو « يىلىـدىكى    -1878ۋە  »  شهرتنامىـسى  ئىلـى -روسىيه
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غــا ئاساســهن ئىلــى چىــڭ    »  شهرتنامىــسىلىــۋادىن روســىيه
ــدا،  ــسىدىكى وســىيهر-جۇڭگــوسۇاللىــسىگه قايتۇرۇلغان  ئوتتۇرى

ــهن  ــشىمگه ئاساسـ ــلىرىدا -1884كېلىـ ــڭ باشـ  9572 يىلىنىـ
  ].291[ ئۇيغۇر كۆچۈپ كهتكهن45373ئائىله يهنى 

 -1960 قاسـىموف  سهئىدى   ئهھمهد جاوخسوۋېت ئۇيغۇر ئالىمى    
نـاملىق كىتابىـدا    » پهرغانه ۋادىسىدىكى ئۇيغۇر تىلى   «يىلالردا  

رىغىچه بولغــان ئهســىرنىڭ ئــاخىرلى ⅩⅨقهيــت قىلىــشىچه، 
 مىڭـدىن  250 نوپۇسـى   رئۇيغـۇرال ئارىلىقتا پهرغانه ۋادىـسىدىكى     

شـۇنىڭ بىـلهن بىـرگه سـوۋېت ئـالىمى          .  مىڭغىچه بولغان  300
 گوبىرناتورلىقىـــدا، تۈركىـــستان مهلۇمـــاتىچه ســـولوگوفنىڭ

 مىڭ شىنجاڭلىق كۆچمهن بولۇپ، بۇالرنىـڭ       279يىلى  -1915
  .كۆپ قىسمى ئۇيغۇرالر ئىدى

ــدۇلال ــدىكى تهكـــشۈرگهن  -1926 روزىباقىيوفنىـــڭ ئابـ  يىلىـ
، ئۇيغۇرالرنىــڭ نوپۇســى ئهينــى ۋاقىتتــا تهخمىــنهن مهلۇمــاتىچه

 ئاسـىيادا،   ئوتتـۇرا  مىڭى   500 مىڭ ئهتراپىدا بولۇپ، بۇنىڭ      710
  ].292[ رايونىدا ياشىغانيهتتهسۇ مىڭى 210تهخمىنهن 

دا ئىـــشلهمچىلهر » ئۆمـــۈر داســـتانى«ســـهيپىدىن ئهزىزىنىـــڭ 
ــيىلگهن تو ــداق دېــ ــپ مۇنــ ــۇق توختىلىــ ــۆكتهبىر «. غرۇلــ ئــ

كهينىدە، بولۇپمۇ ئىنقىالبـتىن كېـيىن      -ئىنقىالبىنىڭ ئالدى 
 يىلالرنىـــڭ باشـــلىرىغىچه، شـــىنجاڭنىڭ ھهرقايـــسى  -1930

ــلىقى   ــدىن، ئاساسـ ــغهرجايلىرىـ ــدىن  كاشـ ــى رايونلىرىـ  ۋە ئىلـ
نۇرغۇنلىغان نامرات ئىشلهمچىلهر ئوتتۇرا ئاسـىيادىكى سـوۋېت        
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پاقى زېمىنى ئىچىگه ئىش ئىـزدەپ بېرىـپ تۇرمۇشـىنى          ئىتتى
تــــوال ئىقتىــــساد -قامــــدايتتى ۋە كېيىنلىكــــى ئۈچــــۈن ئــــاز

ــداق ئىـــشلهمچىلهرنىڭ . ئېـــشىنىپ قايتىـــپ كېلهتتـــى بۇنـ
بهزىلىــرى ئهتىيــازدا بېرىــپ كــۈزدە قايتىــپ كهلــسه، بهزىلىــرى 

مۇنــداق ئىــشلهمچىلهرنىڭ كونكرېــت . يىلــالپ تــۇرۇپ قــاالتتى
ــان ئهمهس ســانىنى ھــېچك  ــلهپ باقق ــڭ  . ىم ئىگى ــا، مېنى ئهمم

ــىنجاڭ تهۋەســىدىكى نامراتالرنىــڭ      ــشىمچه، جهنــۇبىي ش بىلى
ــاقى تهۋەســـىگه چىقىـــپ ئىـــشلهپ    ــوۋېت ئىتتىپـ ئىچىـــدە سـ

 مىــڭ ئادەمنىــڭ ئىچىــدە 10قايتىــپ كېلىــپ تۇرىــدىغانالرنى 
  .ئىككىدىن كهم ئهمهس دېيىشكه بوالتتى-بىر

ــرى   ــو يىللى ــدا يىللى1949 — 1911(مىنگ ــىيهدا ر) رى  ۋە ۇس
ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا چىقىــپ تــۇرۇپ قالغــان ئۇيغۇرالرمــۇ ئــاز  

ــى   . ئهمهس ــك ئىكهنلىكــ ــانى قانچىلىــ ــڭ ســ ــېكىن، بۇنىــ لــ
بۇنىڭـدىن، شــىنجاڭ  .  ئۆلچهملىــك مهلۇمـات يــوق ئتوغرىـسىدا  

ــىنى    ــىياغا كۆچۈشــــــ ــۇرا ئاســــــ ــڭ ئوتتــــــ ئۇيغۇرلىرىنىــــــ
  .توختاتمىغانلىقىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ

ــراق دەۋر ــۇپ، پهقهت  يىــ ــى قويــ ــىرنىڭ ⅩⅩ   ۋەⅩⅨنــ  ئهســ
ئالــدىنقى يېرىمىــدا ئوتتــۇرا ئاســىياغا كۆچــۈپ ماكانالشــقان      
شىنجاڭ ئۇيغۇرلىرى ناھايىتى كـۆپ بولـۇپ، يۇقىرىـدا مـۆلچهر           

  .ساننى كۆرسىتىپ ئۆتتۇق
شــىنجاڭ ئۇيغۇرلىرىنىــڭ غهربــكه چىقىــشىدا، تۇرمــۇش يــولى   

لىــش ئۈچۈنمــۇ ئىــزدەش قاتــارلىق ســهۋەبلهردىن باشــقا، ھهج قى
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ــۆز يۇرتىــدىن ئايرىلىــدىغان ئهھــۋال بولغــان   ھهج ســهپىرىگه . ئ
ــڭ ــرى  ئاتالنغانالرنىــ ــگهن، بهزىلىــ ــپ كهلــ ــرى قايتىــ  بهزىلىــ

قهدىمكى زامـاننى قويـۇپ، يېقىنقـى ئهھـۋالالرنى         . كېلهلمىگهن
تىلغـــا ئالىـــدىغان بولـــساق، ھهج قىلىـــش باھانىـــسى بىـــلهن  

نــداق ئۇچــۇرنى بايــان غهربىــي ئاســىياغا بارغــانالر توغرۇلــۇق مۇ 
  .قىلىمىز

 ⅩⅨ ئهســـــىرنىڭ ئـــــاخىرى ⅩⅩ ئهســـــىرنىڭ باشـــــلىرى 
 مىڭغــا يېتىــپ 10شــىنجاڭدىن مهككىــگه ھهجىــگه بارغــانالر 

ــان ــۇر ئىـــدى . بارغـ ــۆپى ئۇيغـ ئهينـــى زامانـــدىكى . بۇالرنىـــڭ كـ
مۇســۇلمانالرنىڭ ھهجىــگه بېــرىش تهلىپــى كۈچلــۈك بولغاچقــا، 

سىمۇ، مهككىـگه ھهجىـگه     بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشى بولۇۋاتقان بول    
ــگه      ــسىچه ھهجى ــوق، ئهك ــى ي ــپ كهتكىن ــارغۇچىالر كېمىيى ب

كهينىـــدىن يــول خېتـــى  -كهينــى «بېرىــشنى تهلهپ قىلىـــپ  
ــارتالپ كهتكهچــكه،  . كــۆپهيگهن» ســورىغانالر ــۇرۇش پ كېــيىن ئ

ــۇپ     ــهرگهردان بولـ ــدىن سـ ــسالم مۇرىتلىرىـ ــىنجاڭدىكى ئىـ شـ
  .]293[»يۈزدىن ئېشىپ كهتكهن«مهككىگه بارغانالر 

 وگـ مىنتىجارەت بىلهن يولغا چىققانالر مهسىلىسىگه كهلسهك،       
ــارەت  «دەۋرىـــدە  ــودىگهرلهردىن دۆلهت ســـىرتىدا تىجـ ــۇر سـ ئۇيغـ

. »قىلىــشقا گۇۋاھنــامه ئــالغۇچىالر خېلــى كۆپىيىــپ كهتــكهن 
 -7شـــىنجاڭ تاشـــقى ئىـــشالر مهھكىمىـــسىنىڭ مىنگونىـــڭ 

 كۈنىـــدىكى ئاالقىـــسىدىكى بايانىغـــا   -3 ئاينىـــڭ  -9يىلـــى 
ــامه    ئا ــىنجاڭدا گۇۋاھنــ ــۈن شــ ــى پۈتــ ــالنغاندا، ھهر يىلــ ساســ
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ــالغۇچىالر  ــان  30-20ئ ــشىدىن كهم بولمىغ ــڭ كى ــڭ .  مى بۇنى
ــۇچىالر    ــلهن ھهج قىلغـ ــارەت بىـ ــدە تىجـ ــچه 60-50ئىچىـ  نهچـ

بــۇرۇنقى يىلــالردا ســىرتقا چىقىــشقا . پىرســهنتنى ئىگىلىــگهن
ــدە    ــالغۇچىالر ئىچىـ ــامه ئـ ــغهرلىكلهرگۇۋاھنـ ــۆپ كاشـ  ئهڭ كـ

 يىلى تاشـقى ئىـشالر مهھكىمىـسىنىڭ        -8نگونىڭ  مى. بولغان
مىنگونىـڭ  :  بايـان قىلىنغـان    مۇنـۇالر مهمۇرىي ئاالقىسىدە يهنه    

 ئاينىـڭ ئاخىرىغـا قهدەر مهھكىمىمىـز        -6 ئايدىن   -1 يىلى   -8
ــا     ــىرتقا چىققۇچىالرغ ــدىن س ــو پۇقرالىرى ــدىن جۇڭگ  10تهرىپى

مـۇ  بۇ. دېيىلگهن] 294[» پارچه گۇۋاھنامه تارقىتىلدى   25مىڭ  
ــسا    ــامه بولـ ــرىلگهن گۇۋاھنـ ــدىغانالرغا بېـ ــىنجاڭدىن چىقىـ شـ

  .كېرەك
«  يىـل  70شـىنجاڭدىكى بـوران چـاپقۇنلۇق       « يازغان   جاڭداجۈن

ــان  ــداق ئىنكـــاس قىلىنغـ ــا مۇنـ ــىنجاڭ «: دېـــگهن كىتابتـ شـ
خهلقىــدىن ســىرتقا ئېقىــپ چىققــانالردىن ھهرخىــل ســهۋەبلهر  
تۈپهيلىـــــدىن جهنـــــۇبىي ئاســـــىيا ۋە غهربىـــــي ئاســـــىياغا     

  ]:295[چكهنلهرنىڭ ئهھۋالى مۇنداق بولغانكۆ
ــستىرلىكىنى   ــشالر مىنىـــ ــقى ئىـــ  تهكـــــشۈرۈشىچه، ڭتاشـــ

ــستان، كهشــمىردە  ــن كهم ئهمهس ئىــكهن500~400ھىندى .  دى
ئـــۇالر ئـــۆز يۇرتلىرىغـــا قايتمـــاقچى، ھىندىـــستاندا قالغـــان      

 يىلىــدىكى -32مىنگونىــڭ .  تىــن ئاشــىدىكهن70مۇســاپىرالر 
 دېهلـى ، بومباي، يېڭـى     كاراچى دىنشىنجاڭلىقالرتهكشۈرۈشته،  
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ــۈرگهنلهردىن      ــاي ي ــا قايتالم ــۆز يۇرتلىرىغ ــايالردا ئ ــارلىق ج قات
  ].296[نهچچه يۈز كىشى بار ئىكهن

 يىلــى -36 مىنگونىــڭ ئابــدۇكېرىمخاننىڭ ۋالىيــسى كاشــغهر
 يوللىغــان ئاالقىــسىدە جىجۇڭغــا كــۈنى جــاڭ -17 ئاينىــڭ -5

 ئادەمنىـڭ،   60ىدىن   ۋە ئاتۇش ئىككى ناھىي    كوناشهھهر كاشغهر
خــوتهن ۋالىيــسى نۇربهگنىــڭ يوللىغــان ئاالقىــسىدە قاراقــاش،   

 نهپهر ئادەمنىــــــڭ  53لــــــوپ قاتــــــارلىق نــــــاھىيىلهردىن   
ھىندىستاننىڭ ھهر قايسى شهھهرلىرى، جۈملىدىن كهشـمىر،        

ــاي،  ــاراچىبومبـ ــارەت قىلغىلـــى    كـ ــا تىجـ  قاتـــارلىق جايالرغـ
  .كهتكهنلىكى ئېيتىلغان

 20 ئىنقىالبى پارتلىغاندا شـىنجاڭدىن       يىلى ئۆكتهبىر  -1917
ــۆچكهن   ــبهتكه كــ ــۇر تىــ ــڭ ئۇيغــ ــۇالر  -1940. مىــ ــى ئــ  يىلــ

تۈرلـۈك ھادىـسىلهر تـۈپهيلى      . ھىندىستانغا بېرىپ پاناھالنغـان   
ــۇالردىن   ــيىن ئ ــدا  3057كې ــشى، ئهڭ ئاخىرى ــشى 1353 كى  كى

.  يىلى تۈركىيىگه كۆچـۈپ بارغـان      -1953ھايات قالغان ۋە ئۇالر     
 كىـــــشى ھىندىـــــستان 7000جاڭدىن  يىلـــــى شـــــىن-1949

 852ئارقىلىق تۈركىيىگه كۆچكهن بولـسىمۇ، ئـۇالردىن پهقهت         
مۇشـــۇ ئهســـىردىكى ئىككـــى   . كىـــشىال يېتىـــپ بارالىغـــان  

قېتىملىــق كۆچۈشــته ئــۇالر پاكىــستان، ســهئۇدى ئهرەبىــستان، 
ــارلىق    ــستان قاتـــ ــستان ۋە يهنه ھىندىـــ ــۈركىيه، ئافغانىـــ تـــ

  .دۆلهتلهرگه ماكانالشتى
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ىلالردىكى سانلىق مهلۇماتالرغا ئاساسالنغاندا، نـۆۋەتته       ي -1980
غهربىي ئاسىيا رايونلىرىدا ياكى بـۇ رايـونالردىن غهربىـي ياۋروپـا          
ــۇر      ــو ئۇيغ ــان جۇڭگ ــشىپ قالغ ــپ ئولتۇراقلى ــرىگه چىقى ئهللى

 مىـــڭ ئۆپچۆرىـــسىگه يېتىـــپ 50مۇھـــاجىرلىرى تهخمىـــنهن 
  ].297[بارىدىكهن

 ئۇيغۇرالرنىڭ پهقهت ئوتتـۇرا     يۇقىرىدا سۆزلهپ ئۆتكىنىمىزدەك،  
  .ئاسىيادىكى سانى خېلى نىسبهتنى ئىگىلهيدۇ

ئۇيغۇر مىللىتى ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ سىياسـىي ۋە ئىجتىمـائىي         
ــىرلىك     ــۇزۇن ئهسـ ــان ھهم ئـ ــۇرۇن چىققـ ــسىگه ئهڭ بـ سهھنىـ
داۋالغۇشــالر، مــۇرەككهپ تــارىخىي مۇســاپىلهردە ھهيــۋەت بىــلهن 

ىنىـڭ مىللىـي گهۋدىـسىنى       بولۇپ كهلـگهن، ئۆز    هۋجۇدياشاپ، م 
مۇســتهھكهملهپ، زورايتىــپ بارغــان؛ ئــۆز نۆۋىتىــدە يهنه ئوتتــۇرا 
ــار     ــر قاتـ ــادىكى بىـ ــهرقىي ياۋروپـ ــو، شـ ــۇرا جۇڭگـ ــىيا، ئوتتـ ئاسـ
ــى    ــك تهركىبلىرىنـــ ــشىغا ئېتنىـــ ــڭ زورىيىـــ مىللهتلهرنىـــ

ئوتتــۇرا ئاســىيا مهدەنىيىتىنــى يۈكــسهلدۈرۈش،  . ســىڭدۈرگهن
ى كـۈچهيتىش ئۈچـۈن چـوڭ       غهرب مهدەنىيهت ئاالقىسىن  -شهرق

بــــۇ خىـــل تــــۆھپىلهرنى ســــۆزلهپ  . ھهســـسىلهرنى قوشــــقان 
  .تۈگهتكىلى بولمايدۇ

ئهســـىرنىڭ ⅩⅩ ئهســـىر ۋە ⅩⅨيىراقنـــى قويـــۇپ، مۇشـــۇ    
ئالـــدىنقى يېرىمىـــدىكى ئهھـــۋالالرنى ئېلىـــپ ئېيتـــساق، بـــۇ 
يىلــالردا ئوتتــۇرا ئاســىيادىكى ئۇيغــۇرالر ئارىــسىدىن بىــر تــاالي  

 ئۆلىمـا، مهشـهۇر مۇدەررىـسلهر، ئـالىمالر،         ، دىنىـي  سىياسىئونالر
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ــا     ــهنئهتكارالر بارلىقق ــۇنىچىلىرى، س ــگهك نهم ــانالر، ئهم قهھرىم
ــا     ــائىي تهرەققىياتىنىــڭ ئالغ ــۇ رايوننىــڭ ئىجتىم كېلىــپ، ش
سىلجىشىنى ئىلگىـرى سۈرۈشـكه بىـر ئۈلـۈش ھهسسىـسىنى           

بـــــۇ خاتىرىلهشـــــكه، قهدىرلهشـــــكه تېگىـــــشلىك . قوشـــــقان
ئهجدادالرنى ئهمىن تـاپقۇزۇپ، ئهۋالدالرنـى      ئۇ  . قىممهتلىك تهرەپ 

ــۆيۈندۈرىدۇ ــوڭ   . س ــشىگه چ ــاق گۈللىنى ــسانىيهتنىڭ ئورت ئىن
  .تهسىر كۆرسىتىدۇ

يېقىنقى زامانغا كهلگهندە ئوتتـۇرا ئاسـىيادا ياشـىغان ئۇيغـۇرالر           
ئارىــسىدىن يېتىــشىپ چىققــان مهشــهۇر كىــشىلهر ناھــايىتى  

  .كۆپ
 ⅩⅨئىرلىرى  شــې شــائىرەنىڭ دېــگهن  كاشــغهرى مۇترىبــان

 -1860 — 1785ئۇنىڭغـا   . ئهسىردە پهرغانه ۋادىسىدا تارقالغـان    
 شـېئىرلىرى ئاھاڭـداش     كاشغهرىيىللىرى ياشىغان خىسلهت    

ئهنه شۇ پهرغـانه ۋادىـسىدا مۇسـاپىر بولـۇپ ياشـىغان            . يېزىلغان
 يىلــى -1845 شــائىر خۇشــهال غېرىبــى مىالدىــيه كاشــغهرلىك

نى يېزىـپ، ئـۇنى غهزەل،      نـاملىق تـوپالم   »  غېرىبـى  كۈللىيات«
مـــۇخهممهس، مهســـنهۋى، رۇبـــائىي، ســـاقىنامه، مۇســـتهھزاد،     

، )1902 — 1842(نىزامىـدىن   . قىتئهلهردىن تهركىب تاپقۇزدى  
غــا ئوخــشاش شــائىرالر ئىلىــدا  ) 1899 — 1824(مــولال بىــالل 

تۇغۇلۇپ ئۆسكهن بولسىمۇ، لېكىن ئۆمرىنىڭ ئـاخىرىنى يهتـته       
 مولالخـۇن   ئېلىخـان . جبـۇر بولـدى   سۇ تهۋەسىدە ئۆتكۈزۈشكه مه   

ــوغلى  ــارەزىئ  مهرغىــالنئۆزبېكىــستاننىڭ ) 1942 — 1869 (ئ
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 مهھهللىــسىدە كاشــغهرۋىاليىتــى شــهھرىخان ناھىيىــسىنىڭ  
 ئاخۇننىـڭ ئائىلىـسىدە دۇنياغـا       كېـرىم  مۇھهممهد   كاشغهرلىك
ــپ،  ــادىيهتكه  -1890كېلىـ ــي ئىجـ ــالپ ئهدەبىـ ــن باشـ  يىلالردىـ

قهدىمكــى ئهدەبىيــاتىنى يېڭــى  كىرىــشىپ، ئۆزبېكىــستاننىڭ 
دەۋر ئهدەبىياتىغا ئوڭۇشلۇق ئۇالپ، دېموكراتىـك ئهدەبىياتنىـڭ        
راۋاجلىنىشىغا مۇناسىپ ھهسسه قوشۇش بىلهنـال قالماسـتىن،    
ــا     ــڭ بارلىققـ ــستان ئهدەبىياتىنىـ ــستىك ئۆزبېكىـ سوتسىيالىـ
كېلىـــشى ۋە راۋاجلىنىـــشى ئۈچـــۈن يـــۈرەك قېنىنـــى ســـهرپ  

 يىلــى ئۆزبېكىــستاندا  -1958ئۇنىــڭ شــېئىرلىرى  . قىلغــان
ژۇرنــالالردا -تـوپالم قىلىنىــشتىن ئىلگىـرى ھهرخىــل گېزىـت   

  .ئېالن قىلىنىپ، خهلق ئارىسىدا چوڭقۇر تهسىر پهيدا قىلغان
ⅩⅩ  ئهســـىرنىڭ باشـــلىرىدا خهلـــق ھهرىكىتىنىـــڭ قابىـــل 

 باشــچىلىقىدىكى دېهقــانالر قۇربــانوۋ ئانــايهتيېتهكچىلىكىــدە 
  .بولغانقوزغىلىڭىنىڭ تهسىرى چوڭ 

 يېزىـــسىنىڭ نـــامراتلىرى يهرلىـــك   غالجـــات يىلـــى -1906
ــسىگه   ــسىز ئېكسپىالتاتسىيىــــــــ ــڭ رەھىمــــــــ بايالرنىــــــــ

 رەھبهرلىكىـــدە تالىپوپنىـــڭ غوجـــامبهردىچىدىيالماســـتىن، 
بـۇ قـوزغىالڭ دەسـلهپكى      . بىرنهچچه قېتىم قوزغىالڭ كۆتۈردى   
ــرى    ــى يىللىـ ــىيه ئىنقىالبـ ــۇدارۇسـ ــۈز بهرگهن ئهڭ يهتتهسـ  يـ

ــكىللىك ــ ۋە ئهڭ تهش ــۇپ   ىۋممىائ ــرى بول ــڭ بى  ھهرىكهتلهرنى
 ئىنقىالبىــي خــاراكتېردىكى يهتتهســۇدائهينــى زامانــدا . قالغــان
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» كــــــالته چاپــــــان«، »تهرەققىيــــــپهرۋەر«تهشــــــكىالتالردىن 
  .تهشكىالتلىرى بولغان

ــانلىرى بۇلۇســلىقنىڭ چــارىن يىلىــدىكى ئاقــسۇ، -1916  دېهق
ئۈچۈن نـامرات   قوزغىغان چاررۇسىيىنىڭ ئارقا سهپ خىزمىتى      

ئاھـــالىلهرنى تۇتـــۇش پهرمانىغـــا قارشـــى قـــوزغىلىڭى خهلـــق  
ئــازادلىق خــاراكتېرىگه ئىــگه بولــۇپ، چاررۇســىيىگه ۋە بايالرغــا 

بـــۇ . دىلهنگهنائىپـــقارشـــى تـــۇرۇش خاھىـــشى روشـــهن ھالـــدا  
قــوزغىالڭ رۇس ئىــشچىالر ســىنىپىنىڭ ۋە دېهقانلىرىنىـــڭ    

ــۇ    ــىۋەتلىك بول ــلهن مۇناس ــشى بى ــى كۈرى ــۇپ، ئىنقىالب  يهتتهس
ــسىنىڭ     ــاڭ سهۋىيى ــىنىپىي ئ ــڭ س ــۇر ئهمگهكچىلىرىنى ئۇيغ

  .ئۆسۈشىگه تۈرتكه بولغان
ــدا ر-1917 ــى فېۋرالــ ــىيىدە يىلــ ــك ۇســ ــا دېموكراتىــ  بۇرژۇئــ

شۇ يىلنىڭ باھار پهسـلىدە تۈرلـۈك       . ئىنقىالبى ئهمهلگه ئاشقان  
ــاق   ــپىي ئىتتىپــ ــتۈرىدىغان كهســ ــى بىرلهشــ ئهمگهكچىلهرنــ

مۇســـۇلمان «مـــاي ئايلىرىـــدا . انتهشـــكىالتلىرى پهيـــدا بولغـــ
. ئۇيۇشــتۇرۇلغان» ئىــشچىلىرىنىڭ بىرلهشــكهن ئىتتىپــاقى  

ــشچىلىرى ۋە    ــۇر ئىـ ــۆپچىلىكى ئۇيغـ ــڭ ئهزالىرىنىـــڭ كـ بۇنىـ
 ېۋىكالركهســـپىي ئىتتىپـــاق بولـــش  .  ئىـــدىنهرۋەنلىرىھـــۈ

ــكهت قىلغــان  كهســپىي . پارتىيىــسىنىڭ رەھبهرلىكىــدە ھهرى
اتـــــارلىقالر   قروزىبـــــاقىيېۋئىتتىپـــــاق بىرلهشمىـــــسىگه  

  .رەھبهرلىك قىلغان
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سوۋېت ھـاكىمىيىتىنى قـۇرۇش، مۇسـتهھكهملهش، بايالرنىـڭ        
 ئـــېلىش، بانـــدىتالرنى تازىالشـــتا ئۇيغۇرالرنىـــڭ نۇخۇلىـــسىنى

بۇنىـڭ ئىچىـدە    . كۆرسهتكهن خىزمهتلىرى كۆرۈنهرلىك بولغان   
 قاتـارلىقالر ئۇيۇشـتۇرغان ئۇيغـۇر مىللىـي         روزىباقىيېۋئابدۇلال  

لىرىنىڭ جاپالىق ۋە قـانلىق جهڭلىـرى كـۆپ         ھهربىي قىسىم 
  .بولغان

  
ــهتكهن    ) 1 ــڭ كۆرس ــىدا ئۇيغۇرالرنى ــۇغ ۋەتهن ئۇرۇش ــوۋېت ئۇل س

  خىزمهتلىرى
ــاقى   ــوۋېت ئىتتىپــ ــقۇنچىلىرى ســ نــــېمىس فاشىــــست باســ
ــدىن     ــپ كىرگهن ــاۋۇز قىلى ــلهن تاج ــالجىرلىق بى ــا غ زېمىنىغ
ــداش      ــى قوغـ ــۆز ۋەتىنىنـ ــۇ ئـ ــوۋېت ئۇيغۇرلىرىمـ ــيىن، سـ كېـ

ه پىــداكارلىق بىــلهن ئاتالنــدى ۋە جهڭــلهردە غــايهت جهڭلىــرىگ
ــهتتى  ــانلىق كۆرسـ ــقا    . زور قهھرىمـ ــۇ ئۇرۇشـ ــدا بـ ــى چاغـ ئهينـ

بىۋاسىته ۋە ۋاسـىتىلىك يوسـۇندا سـهپهرۋەر قىلىنغـان ئۇيغـۇر          
  . مىڭغا يېقىن بولغان200قىزلىرىنىڭ سانى -ئوغۇل

ئۇيغـــۇر جهڭچىلىـــرى پۈتكـــۈل ئـــۇرۇش ســـهپلىرىدە شـــۇنداقال 
 قاتـارلىق چـوڭ   سىۋاستىپول،  ستالىنگراد،  ىنگرادلېنموسكۋا،  

ــپ     ــدە ئاجايى ــازاد قىلىــش جهڭلىرى ــداش ۋە ئ شــهھهرلهرنى قوغ
  .قهھرىمانلىق كۆرسهتكهن

قىزىــــل «ئوفىتـــسېرالر ۋە قهھرىمـــان ئهســــكهرلهر ئىچىـــدە    
 ئېرىـشكهن شـهۋكهت،     ئوردېنلىرىغـا » قىزىـل بـايراق   «،  »يۇلتۇز
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 -1 «ھهسـهنوف سـمان   ، ئو ئهھمىدوف، ياقۇپ   توختايىفئوسمان،  
» قىزىــــل يۇلتــــۇز«، »دەرىجىلىــــك ۋەتهن ئۇرۇشــــى ئــــوردىنى

قىزىـل  «،  »قىزىل بايراق «،  نىزامىدىنوفئوردېنىغا ئېرىشكهن   
ــۇز ــۆھرەت«، »يۇلت ــاتۇر  » ش ــشكهن ب ــا ئېرى ــهرىپوفئوردېنىغ ، ش

قىزىـــل «، »ۋەتهن ئۇرۇشـــى ئـــوردېنى«بىرىنچـــى دەرىجىلىـــك 
 نىزامىــدىنوف تىنۋالنىــ ئېرىــشكهن ئوردېنلىرىغــا» يۇلتــۇز

، »نېۋىـسكى  ئالېكـساندىر «،  »ۋەتهن ئۇرۇشـى  «،  »قىزىل بايراق «
، نهسـىردىنوف مېدالىغا ئېرىـشكهن ھاشـىم      » جاسارەت ئۈچۈن «
مېـدالىغا ئېرىـشكهن داداش     » سوۋېت ئىتتىپـاقى قهھرىمـانى    «

ــۇلچى، باباجــــانوف ــۇم ســ پولــــشا «، يــــاقۇپوف لۇتپــــۇلال، مهســ
ئېرىــــشكهن قاھــــار مېــــدالىغا » جۇمهــــۇرىيىتى قهھرىمــــانى

ــهرىپوف ــهتكهن ۋە  شــ ــانلىق كۆرســ ــارلىقالر، يهنه قهھرىمــ  قاتــ
، مهخـسۇت   كامـالوف . ئوردېنالرغا ئېرىـشكهن ئهزىمهتلهردىـن ئـى      

 قاتارلىقالرنىــڭ نــامى  قاســىموف. ، مزۇليــاروف. ، شنىيــازوف
  .ئىپتىخار بىلهن تىلغا ئېلىنىدۇ

ســـوۋېت ئارمىيىـــسىدە خىـــزمهت ئـــۆتىگهن ئوفىتـــسېرالردىن 
 بـاقىيوف  سىياسىي كومىسـسارى ئابـدۇلال       ېۋىزىيىنىڭ د -192

 كــانتون يىللىــق جۇڭگونىــڭ شــهرقىي شــىمالىدىكى يــاپون 5
ئارمىيىــــسىنى يــــوقىتىش ئۇرۇشــــىغا قاتنىــــشىپ، جهڭــــدە 

ئۇنىــڭ قهھرىمــانلىقى . ئاجايىــپ چــوڭ خىــزمهت كۆرســهتكهن 
ــۈمىتى    ــاقى ھۆكـ ــوۋېت ئىتتىپـ ــۈن سـ ــى«ئۈچـ » ۋەتهن ئۇرۇشـ
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ئـوردېنى ۋە باشـقا ئـوردېنالرنى     » ىل يۇلتـۇز  قىز«ئوردېنى بىلهن   
  ].298[بهرگهن

ــۈن     ــهپ ئۈچـ ــدىنقى سـ ــۇ ئالـ ــان ئۇيغۇرالرمـ ــهپته قالغـ ــا سـ ئارقـ
ــۇر ئايــاللىرى       ــۇ ئۇيغ ــشلىگهن، بولۇپم ــلهن ئى ــداكارلىق بى پى
ــان   ــۆھپىلهرنى ياراتقـ ــپ تـ ــاپ ئاجايىـ ــايىتى زور رول ئوينـ . ناھـ

رنــى ھهمــمه جايــدا ئهرلهر قىلىــدىغان ئىــشالرنى ۋە تېخنىكال   
ــگهن ــوزالر،  . ئىگىلىــ ــڭ تولىــــسى كولخــ ــادىالرئۇالرنىــ ، بىرگــ
 يىلىنىـــڭ -1941مهســـىلهن، .  باشـــلىق بولغـــاندىۋىنوالرغـــا

 3ئاخىرىــدا پهقهت بىــرال ئۇيغـــۇر رايــونى بــويىچه ئايـــالالردىن     
ــسى،  ــوز رەئىـ ــسابچى، 17كولخـ ــو 126 ھېـ ــلىقى، زىۋىنـ  28 باشـ

- تراكتـور  50  فېرما باشلىقى،  22 مىراپ،   14 باشلىقى،   بىرىگادا
نۇرغــۇن ئۇيغــۇر . كومبــايىنچى ۋە باشــقىالر يېتىــشىپ چىقتــى

ئايــــاللىرى ئىلغــــار ۋە نهمــــۇنىچىالر بولــــۇپ ســــايلىنىپ،     
  .مۇكاپاتالرغا ئېرىشكهن

كهينىـدە ئوتتـۇرا ئاسـىيادىكى      -ئۆكتهبىر ئىنقىالبىنىڭ ئالـدى   
ئۇيغۇرالرنىــــــڭ مىللىــــــي مهدەنىيهتلىــــــرى مائارىپنىــــــڭ  

  .زلۈكسىز ئۆستىئومۇملىشىش نىسبىتى ئۈ
نـاملىق  » ئىلـى ئۆلكىـسى    «يهتتهسۇدايىلىدىن باشالپ   -1911

ــتا،   ــان ئاساســ ــشىنى باشــــلىنىش قىلغــ گېزىتنىــــڭ چىقىــ
ــاۋازى « ــبهغهللهر ئ ــدىن باشــالپ -1921(» كهم ــل «)  يىلى قىزى

ــاڭ ــولى «، »ت ــنىن ي ــۇغ «، »لې ــل ت ــادايى«، »قىزى ــارانچىس ، » ت



 245 

ۇرنـالالر  ژ-قاتـارلىق گېزىـت   » قۇتۇلـۇش «،  »ئىنقىالبى شـهرق  «
  .نهشر قىلىندى

ــڭ ســهنئهت ئىــشلىرىدىمۇ چــوڭ ئىلگىرىلهشــلهر      ئۇيغۇرالرنى
ــدى ــهھنىلهرگه   . بولـ ــساملىقى سـ ــاتىرلىرى، رەسـ ــۇر تىيـ ئۇيغـ

ــا    ــتۇرۇلۇپ، مۇكاپاتالرغ ــۆرگهزمىلهرگه قاتناش ــدى ۋە ك چىقىرىل
  .ئېرىشتى

بۈگۈنكى كۈندە ئۇيغۇرالرنىڭ ئاساسىي گهۋدىسى جۇڭخۇا خهلـق      
ــڭ  ــون   جۇمهۇرىيىتىنىـ ــاپتونوم رايـ ــوڭ ئـ ــدىكى ئهڭ چـ غهربىـ

شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا ئاساسىي مىلـلهت سـۈپىتىدە         
ئۇنىڭـــــدىن باشـــــقا يهنه تاشـــــقى موڭغـــــۇلىيه، . ياشـــــاۋاتىدۇ

، مهنىـــستانتۈركقازاقىــستان، ئۆزبېكىـــستان، قىرغىزىــستان،   
ــىيهر ــستان،   ۇسـ ــۈركىيه، ئهرەبىـ ــستان، تـ ــستان، پاكىـ ، ئافغانىـ

ېرىكــا، يـاپونىيه، ئاۋســترالىيه، كانـادا قاتــارلىق   گېرمـانىيه، ئام 
بۇنىـــڭ ئىچىـــدە ئوتتـــۇرا   . ئهللهردىمـــۇ تارقىلىـــپ ياشـــايدۇ  

ــستان    ــستان، ئۆزبېكىــ ــستان، قىرغىزىــ ــىيادىكى قازاقىــ ئاســ
جۇمهۇرىيهتلىرىــدە بىــرقهدەر كــۆپ ۋە ئــۇ يهردە مهركهزلىــشىپ  

 يىلىدىكى سـانلىق مهلۇماتتـا سـابىق        -1991. ئولتۇراقالشقان
ــيىلگهن249ت ئىتتىپاقىــدىكى ئۇيغــۇرالر ســوۋې ــۇ .  مىــڭ دې ب

يهردىكـــــى ئۇيغـــــۇرالر ئۆزلىرىنىـــــڭ تىلـــــى ۋە مىللىـــــي      
ئاالھىدىلىكلىرىنى ساقالپ كهلگهن بولۇپ، ئـۇنى ئـۆز نۆۋىتىـدە       

ــگه    ــانىيىتىگه ئى ــۈزۈش ئىمك ــي ئهتك ــۇ ئۇيغــۇر  . يهنه تهرەققى ب
ــېلىش،    ــاقالپ قـ ــدىلىكىنى سـ ــي ئاالھىـ ــڭ مىللىـ ئۆزلىرىنىـ
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تىنى يۈكسهلدۈرۈش، ئۆزى ياشـاپ تۇرغـان ئهللهرنىـڭ         مهدەنىيى
تـــۈزۈملىرىگه رىئـــايه قىلىـــپ، شـــۇ ئهللهرنـــى رونـــاق  -قـــانۇن

تاپقۇزۇشقا ئۆز ھهسسىلىرىنى قوشۇش تـارىخىي مهجبـۇرىيىتى،     
  . بارلىتىسخىئىنسانىي 

ــا      ــي يۇرتت ــدا غهربى ــارىخىي جهريان ــۇزاق ت ــۇرالر ئ ــۇمهن، ئۇيغ ئوم
ــهرق  ــدا شـ ــاش جهريانىـ ــسىنىڭ غهرب مه-ياشـ ــيهت ئاالقىـ دەنىـ

ــان   ــۇالرنى . تېخىمــۇ راۋان بولۇشــى ئۈچــۈن كــۆپ كــۈچ چىقارغ ب
ئهسلهش تـارىخ بولـۇپال قالماسـتىن، بهلكـى بۈگـۈنكى زامـانىۋى             
دۇنيــادا ئۇيغــۇر مىللىتىنىــڭ ئىجتىمــائىي ۋە خهلقئــارا ئــاالقه  
ھهم ئۈزلۈكـــــسىز تـــــۈردە ئـــــۆزىنى تهرەققىـــــي قىلـــــدۇرۇش  

ۇئهييهن دەرىجىــدە مهنىــۋى ئاالھىــدىلىكىنى كۈچهيتىــشىگه مــ
  .ئىلهام بولۇشى مۇمكىن

   
ئـــۈچىنچى بۆلۈمـــدىكى ماقالىلهرنىـــڭ ئىزاھـــاتى ۋە مهنـــبه      

  :كۆرسهتكۈچى
  
ــن] 159[،]117[،]1[ ــن ۋې ــىنجاڭ   « يى ــدىكى ش ــى زامان قهدىمك

شـــــىنجاڭ مىللهتـــــلهر «، »مىللهتلىرىنىـــــڭ ئهجـــــدادلىرى
 — 180 ســان، -1 يىلــى، -1988ژۇرنىلــى، » تهتقىقــات خهۋىــرى

  . بهتلهر-181
 -1966نهشـرىياتى،   ) تىمىـ گېئ(تۈركىيه مىللىـي مائارىـپ      ] 2[

  . بهت-125 توم، -18يىلى، 
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ــى  «] 3[ ــي ژۇرنىل ــستىتۇتى ئىلمى ــداگوگىكا ئىن ، »قهشــقهر پې
  . بهتكه ئېلىنغان نهقىل-87 سان، -2 يىلى، -1996

 تىلـــــى بىـــــلهن تـــــۈرك تىلـــــى ســـــۇمېر«تۇرســـــۇن . م] 4[
، »كونفىرانـسىلىرى ئاتا تـۈرك    «،  »ئوتتۇرىسىدىكى سېلىشتۇرما 

  . بهتلهر-168 — 147 توم، -4
ــا] 5[ ــان . ۋ. ز. ئ ــۈرك تارىخىغــا كىــرىش «توغ  -86» ئومــۇمىي ت

  .بهت
، »نورۇز بايرىمى ۋە ئۇنىڭ تـارىخىي قـاتلىمى       «ئىمىن  . م. ئا] 6[
 يىلــى -1990، »شــىنجاڭ ئۇنىۋېرســىتېتى ئىلمىــي ژۇرنىلــى«
  . بهت-31 سان، -3
ئۇيغۇرالرنىڭ تارىختا بىر قانچه قېتىم غهربىـي       «ياسىن  . ي] 7[

قهشـــقهر پېـــداگوگىكا ئىنـــستىتۇتى «،  »ئاســـىياغا كۆچۈشـــى
  . بهت-87 سان، -2 يىلى، -1996، »ئىلمىي ژۇرنىلى

ــن] 8[ ــى   «گهن لىـ ــكه كۆچۈشـ ــڭ غهربـ ــىمالىي ھونالرنىـ ، »شـ
 -1 يىلــى، -1987، »شــىنجاڭ ئىجتىمــائىي پهنــلهر تهتقىقــاتى«

  .سان
، مىللهتـلهر نهشـرىياتى،     »تارىمدىن تـامچه  «ۇرسۇن  ئىمىن ت ] 9[

  . بهت-154 يىلى، -1990
شـىنجاڭ  «ش ئۇ ئا ر مىللىي ئىشالر كومىتېتى تـۈزگهن          ] 10[

ــى  ــلهر قامۇس ــزۇچه   » مىللهت ــرىياتى، خهن ــق نهش ــىنجاڭ خهل ش
  . بهتلهر-59، -58 يىلى، -1995نهشرى، 
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ــسۇڭ] 11[ ــى  «ليۇمېيــ ــامه‹ئىككــ ــى › تاڭنــ ــۇيخې‹دىكــ  خــ
ــ ــۇسى، تهزكىرىـ ــسىخۇيخـ ــزاھ ›  تهزكىرىـ ــسىلىي ئىـ ، »گه تهپـ

ــزۇچه    ــرىياتى، خهنـ ــستىتۇتى نهشـ ــلهر ئىنـ ــي مىللهتـ مهركىزىـ
  . بهت-58 يىلى، -1989نهشرى، 

ــياڭ] 12[ ــدىكى  « دا ش ــاڭ دەۋرى ــاڭت ــۇرت  چي ــي ي  ئهن ۋە غهربى
 يىلــى، -1987 نهشــرىياتى، بېيجىــڭ، ســهنليهن، »مهدەنىيىتــى

  . بهتلهر-23، -22
» شىنجاڭ ئىجتىمائىي پهنـلهر تهتقىقـاتى    «شىڭمىن ياڭ] 13[

  . سانىدىكى ماقالىسىگه قاراڭ-4 يىلى، -1993ژۇرنىلى، 
ــيهن] 14[ ــۈەن چـ ــى ۋە   «بوچـ ــڭ ئېتنىـــك مهنبهسـ ئۇيغۇرالرنىـ

شــىنجاڭ ئىجتىمــائىي «، »ئهجــدادلىرىنىڭ غهربــكه كۆچۈشــى 
  . بهت-63 سان، -4 يىلى، -1996» پهنلهر تهتقىقاتى

، شــىنجاڭ خهلــق »ئاســىيا تــارىخىئوتتــۇرا  «جىــلهيۋاڭ ] 15[
  . بهت-329 يىلى، -1993نهشرىياتى، 

ــۈركلهر   «يېرىميېــۋ. د] 16[ ــلهر ۋە ت ــۈركىي مىللهت ، »ھــونالر، ت
 سـان،   -2 يىلـى،    -1989، ئـۈرۈمچى،    »ئوتتۇرا ئاسىيا تهتقىقـاتى   «
  . بهت-57
  . بهت-401 توم، -5، »تۈرك ئېنسىكلوپېدىيىسى«] 17[
ركىي تىللىــق قهبىلىلهرنىــڭ قهدىمكــى تــۈ«ياســىن . ي] 18[

قهشـقهر  «،    »يهرلىنىـشى شهرقىي ۋە شهرقىي جهنۇبىي ياۋروپـادا       
 -1 يىلـى،    -1995،  »پېداگوگىكا ئىنستىتۇتى ئىلمىي ژۇرنىلى   

  . بهت-105سان، 
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ــان . ۋ. ز. ئه] 19[ ــرىش  «توغـ ــا كىـ ــۈرك تارىخىغـ ــۇمىي تـ ، »ئومـ
  . بهت-155 يىلى، -1981ئىستانبۇل نهشرى، 

  . بهت-430 توم، -25، »ىكلوپېدىيىسىتۈرك ئېنس«] 20[
 يىلـى،   -1996» شىنجاڭ ئىجتىمائىي پهنلهر تهتقىقـاتى    «] 21[
  . بهتلهر-66، -65 سان، -4
ــىدەر] 22[ ــ «دىنىدشـ ــخ-ئۇلاجهمـ ــرىياتى،  »تهۋارىـ ــودا نهشـ ، سـ

 -2 قىـــسىم، -1 يىلـــى، -1983بېيجىـــڭ، خهنـــزۇچه نهشـــرى، 
  .كىتاب

  . بهت-430،  توم-25، »تۈرك ئېنسىكلوپېدىيىسى«] 23[
ــاملتون] 24[ ــۇز «‹خ ــۇز ‹، ›ئوغ ــۇز ئوغ ــسىدا › توقق ــامى توغرى ، »ن
 -1 يىلـــى، -1984ژۇرنىلـــى، خهنـــزۇچه، » دۇنخۇاڭـــشۇناسلىق«

  .سان
تۈرك، ئۇيغۇر تارىخىـدىكى بىـر قـانچه         «شىڭمىننىڭ ياڭ] 25[

شـىنجاڭ  «. نـاملىق ماقالىـسىگه ئېلىنغـان نهقىـل       » مهسىله
ــاتى  ــلهر تهتقىق  -94 ســان، -4 يىلــى، -1993» ئىجتىمــائىي پهن

  .بهت
ــسى «] 26[ ــسالم ئېنسىكلوپېدىيى ــوم، -12، »ئى ــاب، -2 ت  كىت

  . بهت-210
 -428، -401 تـــوم، -5، »ئىـــسالم ئېنسىكلوپېدىيىـــسى«] 27[

  .بهتلهر
  . بهتلهر-429، -428 توم، -5يۇقىرىقى كىتاب، ] 28[
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قهدىمكـــى تـــۈركىي تىللىـــق   «ياســـىن . ي] 33[، ]31[، ]29[
ــادا   قهبىلىلهرن ــۇبىي ياۋروپــ ــهرقىي جهنــ ــهرقىي ۋە شــ ــڭ شــ ىــ
  ».يهرلىنىشى

ــۈرك ئېنسىكلوپېدىيىــــسى«] 30[ ــوم، -5، »تــ  -429، -428 تــ
  .بهتلهر

» تــۈركلهر ۋە تــۈرك دۆلهتلىــرى تــارىخى «گــۈرۈن كــامۇران] 32[
  . بهت-242 يىلى، -1984تۈركىيه ئهنقهرە بىلگه نهشرىياتى، 

ــۈرك ئېنسىكلوپېدىيىــسى«] 35[،]34[ ــو-8، »ت .  بهت-374م،  ت
 ئهپهندى، بۇ ئۇيغـۇرالر تهدرىجىـي ھالـدا        بوچۈەن چيهنمهسىلهن،  

ــلهرگه      ــقا مىللهت ــىيادىكى باش ــۇرا ئاس ــا ۋە ئوتت ــهرقىي ياۋروپ ش
شـــىنجاڭ ئىجتىمـــائىي پهنـــلهر «. ســـىڭىپ كهتـــكهن، دەيـــدۇ

  . سان-4 يىلى، -1996» تهتقىقاتى
قهدىمكـــــــى تـــــــۈركىي تىللىـــــــق «ياســـــــىننىڭ . ي] 36[

ــڭ ــادا   قهبىلىلهرنىــ ــۇبىي ياۋروپــ ــهرقىي جهنــ ــهرقىي ۋە شــ  شــ
  .ناملىق ماقالىسىگه قاراڭ» يهرلىنىشى

، »تــۈركلهر ۋە تــۈرك دۆلهتلىــرى تــارىخى «گــۈرۈن كــامۇران] 37[
  . بهت-247

 -155،  »ئومۇمىي تۈرك تارىخىغـا كىـرىش     «توغان  . ۋ. ز. ئه] 38[
  .بهت
دېــگهن ســۆزدىن ) بــۆرە(قــۇرت +  بــۇ نــام بــاش—باشــقىرت ] 39[

. ن، مهنىسى باش بۆرە دېـگهن بولىـدۇ، دېـگهن قاراشـمۇ بـار         كهلگه
  . بايانىغا قاراڭنېنىشىۋنىڭبۇ ھهقته 
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تــــۈركىي تىلــــالر   «كاشــــغهرى. م] 44[،]43[،]42[،]41[، ]40[
، شــىنجاڭ خهلــق نهشــرىياتى، ) تــۈركتىــتالۇغ دىۋانــۇ(» دىــۋانى
  . بهتلهر-426، -168، -85 توم، -1 يىلى، -1981

ــۇۋەينى] 45[ ــارى «ج ــان ت ــايخىي جاھ ــۇل  »گۇش ــى موڭغ ، ئىچك
ــزۇچه نهشــرى،  -1981نهشــرىياتى،   -65 قىــسىم، -1 يىلــى، خهن

  .بهت
 Ⅱ»ئىــسالم ئېنسىكلوپېدىيىــسى«تــۈركچه » باالســاغۇن«] 46[

 يىلـى،   -1997،  »شـىنجاڭ تهزكىرىـسى   «تومىغا كىرگۈزۈلگهن،   
  . سان-3
 شــــهھىرى توغرىــــسىدا باالســــاغۇن«يۇنۇســــجان ئىلــــى ] 47[

» شىنجاڭ مهدەنىـيهت يادىكـارلىقلىرى    «،  »الھىزەقىسقىچه مۇ 
يۈسـۈپ خـاس    «شىئـار  سـان؛ قاسـىم   -1 يىلى،   -1992ژۇرنىلى،  

ــي  «، »باالســاغۇنھاجىــپ ۋە  شــىنجاڭ ئۇنىۋېرســىتېتى ئىلمى
  . سان-1 يىلى، -1998، »ژۇرنىلى

 ئـــورنى باســـاالغۇننىڭ «مـــۇھهممهدئىمىنئابدۇشـــۈكۈر ] 48[
ۋېرســىتېتى ئىلمىــي شــىنجاڭ ئۇنى«، »مهسىلىــسى ھهققىــدە

  . سان-4 يىلى، -1995، »ژۇرنىلى
شـىنجاڭ  «،  » ۋە لوپنۇرلـۇقالر   كىرورەن مىرەن« ليهن   شيا] 49[

  . بهت-75 سان، -1 يىلى، -1991ژۇرنىلى، » سهنئىتى
ــاغۇن«] 50[ ــى «، »باالسـ ــۈرۈمچى كهچلىـــك گېزىتـ  -1988، »ئـ

  . سېنتهبىردىكى سانى-25يىلى، 
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قهدىمكـى ئۇيغـۇر تىلـى      «ۈزگهن  مهمتىمىن تـ  . ، د ئهمهد. ئا] 51[
 -1989ئۆســـمۈرلهر نهشـــرىياتى، -، شـــىنجاڭ ياشـــالر»لـــۇغىتى
  . بهت-100يىلى، 

يهنه بىرقــــانچه تـــارىخىي يهر نــــامى  «ئىمىـــن تۇرســـۇن   ] 52[
 سـان،   -3 يىلـى،    -1998،  »شـىنجاڭ تهزكىرىـسى   «،  »توغرىسىدا

  . بهت-54
، شــىنجاڭ خهلــق »تــۈركىي تىلــالر دىــۋانى« كاشــغهرى. م] 53[

  . بهت-523توم، Ⅰ يىلى، -1981نهشرىياتى، 
ئۇيغـــــــــــۇرالر ھهققىـــــــــــدە   «يىتـــــــــــاڭ ليـــــــــــۇ] 54[

تهيـۋەن جىـڭ جـۇڭ نهشـرىياتى،     ) » («维吾尔研究»تهتقىقات
  . بهت-159 يىلى، -1975

) ســـابىق ســـوۋېت ئىتتىپـــاقى (كىلياشـــتورنىي. گ. ش] 55[
، شــىنجاڭ » يېزىقىـدىكى ئابىــدىلهر رونىــك -قهدىمكـى تــۈرك  «

  . بهت- 237 يىلى، - 2000 خهلق نهشرىياتى،
، »باالســاغۇنيۈســۈپ خــاس ھاجىــپ ۋە    «شىئــارقاســىم ] 56[
 يىلـى،   -1998،  »شىنجاڭ ئۇنىۋېرسـىتېتى ئىلمىـي ژۇرنىلـى      «
  . بهت-45 سان، -1
تـارىم  «، »بهزى يهر ناملىرىنىـڭ مهنىـسى  «سۇلتان مامۇت  ] 57[

  . سان-4 يىلى، -2000، ىژۇرنىل» غۇنچىلىرى
 باغـا قهدىمكـى تـۈرك تىلىـدىكى بـويال ۋە        «تىزجان سهمىه] 58[

ــدە  ــاملىرى ھهققى ــگهن ئهمهل ن ــاتى «، »دې ــى تهتقىق ــۈرك تىل » ت
 يىللىــــــق ســــــان، ئهنــــــقهرە -1977ئىلمىــــــي ژۇرنىلــــــى، 
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يۇنۇسـجان  ( يىللىق قايتا نهشـرى      -1978ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ  
ــڭ  ــاغۇن«ئىلىنىــ ــسقىچه  باالســ ــسىدا قىــ ــهھىرى توغرىــ  شــ

  ).لىنغان نهقىلناملىق ماقالىسىگه ئې» مۇالھىزە
 ئــورنى باالســاغۇننىڭ «مۇھهممهدئىمىننىــڭئابدۇشــۈكۈر ] 59[

  .ناملىق ماقالىسىگه قاراڭ» مهسىلىسى ھهققىدە
، شـــهرق »غهربىـــي يــۇرت مهدەنىيىتــى   «مېيــسۈن  لىــن ] 60[

  . بهت-420 يىلى، -1995نهشرىياتى، بېيجىڭ، 
ــۇ ] 61[ ــژجـ ــرگهن    «جىڭجىـ ــىرتتىن كىـ ــا سـ ــزۇ تىلىغـ خهنـ

، »تىــل ئوقۇتۇشــى ۋە تهتقىقــات«، »كــى مىــسالســۆزلهردىن ئىك
  . سان-1 يىلى، -1994بېيجىڭ تىل ئىنستىتۇتى، 

 تىلــى تهتقىقاتىــدىن ئومــۇمىي   ئــۇدۇن «جېنخــۇا خــۇاڭ] 62[
، جۇڭگـو   »جۇڭگو مىللىي قهدىمكى يېزىقالر تهتقىقاتى    «،  »بايان

  . بهت-68 يىلى، -1984ئىجتىمائىي پهنلهر نهشرىياتى، 
 ئهســىردىكى غهربىــي Ⅲمىالدىــيه  «يــسۈنمې لىــن] 64[، ]63[

شـــىنجاڭ ئىجتىمـــائىي پهنـــلهر «، »يـــۇرت توقۇلمـــا مـــاللىرى
  . بهت-81 سان، -2 يىلى، -1998، »تهتقىقاتى

ــامكىرلىز. ۋ. ت] 65[ ــوف. ۋ. ، ۋك ــىيهر (ئىۋان ــڭ «) ۇس تارىخنى
ــاله ــۇرا توخارالرنىـــڭ: ئهڭ دەســـلىپىدىكى ئاھـ  قهدىمكـــى ئوتتـ
ربىــــي شــــىمال مىللهتــــلهر غه«، »شــــهرقتىكى ئهجــــدادلىرى

  . بهت-58 سان، -1 يىلى، -1998، »تهتقىقاتى
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 خــانى  كىــروران تېپىلغــان نىيىــدىن «مېيــسۇن لىــن] 66[
شـىنجاڭ مهدەنىـيهت    «،  » يىلنامىـسى ھهققىـدە    تومگىراكانىڭ
  . بهت-44 سان، -2 يىلى، -1998» يادىكارلىقلىرى

ــاپونىيه (ئابىتــاكىئو] 68[، ]67[ لىقى غهربىــي ئۇيغــۇر خــان «) ي
 -1986، شىنجاڭ خهلق نهشـرىياتى، خهنـزۇچه نهشـرى،          »تارىخى
  . بهت-336يىلى، 

ــيهن] 69[ ــۇڭ سۇاللىــسى     «بوچــۈەن چ ــانىيالر بىــلهن س قاراخ
 بىــلهن ئېلىـــپ  تــاڭغىتالر بىرلهشــمه قوشــۇنىنىڭ غهربىـــي   
ــى   ــدان ئۇرۇشــ ــر مهيــ ــان بىــ ــۇاڭ«، »بارغــ ــاتىدۇنخــ »  تهتقىقــ

敦煌研究) (2000 -  ،بهت-4 سان، -2يىللىق .  
ــۋانى  «كاشــغهرى. م] 70[  -85، -84 تــوم، Ⅰ، »تــۈركىي تىلــالر دى

  .بهتلهرگه قاراڭ
ــارىخىي جاھــان  «جــۇۋەينى] 72[ ــزۇچه نهشــرى، »گۇشــايت ، خهن
Ⅰ  ،بهت-65قىسىم .  
 شـــــهھىرى باالســـــاغۇن«يۇنۇســـــجان ئىلىنىـــــڭ ] 75[، ]73[

  .ناملىق ماقالىسىگه قاراڭ» توغرىسىدا قىسقىچه مۇالھىزە
ــراھىم ] 74[ ــئىب ــوغلى افهسك ــارىخى  « ئ ــيهت ت ــۈك مهدەنى ، »ت

  . بهتكه قاراڭ-124 يىلى تۈركىيه تۈركچه نهشرى، -1983
، -569 تــوم،  Ⅲ، »تــۈركىي تىلــالر دىــۋانى   «كاشــغهرى. م] 76[

  . بهتلهرگه قاراڭ-570
ــۋانى  «كاشــغهرى. م] 77[  -68، -67 تــوم، Ⅰ، »تــۈركىي تىلــالر دى

  .بهتلهرگه قاراڭ
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  » ۇيغۇر تارىخىئ «گاۋزىخو، گهن لىن] 78[
)»回纥史 «林干，稿子厚著(   ئىچكــــــى موڭغــــــۇل خهلــــــق

  . بهت-1 يىلى، كىرىش سۆز، -1995نهشرىياتى، 
، شــــىنجاڭ خهلــــق »شــــىنجاڭ مىللهتــــلهر قامۇســــى«] 79[

  . بهت-44 يىلى، -1995نهشرىياتى، خهنزۇچه نهشرى، 
، دۆلهت »ئۇيغۇرالرنىــــــڭ قىــــــسقىچه تــــــارىخى  «] 93[، ]80[

ى باشـــچىلىقىدا تـــۈزۈلگهن، مىللهتـــلهر ئىـــشلىرى كـــومىتېت
  . بهت-15 يىلى، -1989خهنزۇچه نهشرى، 

ــامه  «] 81[ ــارىخى داســتانى ئوغۇزن ــلهر »ئۇيغۇرالرنىــڭ ت ، مىللهت
  . يىل نهشرى-1980نهشرىياتى، 

غهربىــي ئۇيغــۇر خــانلىقى تــارىخى ھهققىــدە   «ئابىتــاكىئو] 82[
، شــىنجاڭ خهلــق نهشــرىياتى، خهنــزۇچه نهشـــرى،     »تهتقىقــات 

  . بهتلهر-158، -157ى،  يىل-1986
ــسى  «] 83[ ــۈك ئېنسىكلوپېدىيى ــو بۈي ــڭ » جۇڭگ ــو «نى جۇڭگ

، )يهكـكه كىتـاب  (» ، تاڭ بهش دەۋر تارىخى سۈي«تارىخى قىسمى   
 -1988جۇڭگو ئېنسىكلوپېدىيه نهشـرىياتى، خهنـزۇچه نهشـرى،         

  . بهت-198يىلى، 
ش ) ئالهمنىڭ چېگـرا پاسـىللىرى    (» ھۇدۇدۇلئالهم«] 85[،]84[

ىجتىمائىي پهنلهر ئاكادېمىيىسى ئوتتـۇرا ئاسـىيا تـارىخ    ئۇ ئا ر ئ   
ــتۇرغان  ــستىتۇتى باس ــات ئىن ــزۇچه، . تهتقىق ــى، -1983خهن  يىل

  . بهت-65
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 Murdj adh(، »ئـالتۇن يـايالق  «) ئهرەبىـستان  (مهسئۇدى] 86[
— dhahab (   ،ــزۇچه نهشــرى چىڭــخهي خهلــق نهشــرىياتى، خهن

  . بهت-207 يىلى، -1998
بىــي ئۇيغــۇر خــانلىقى تــارىخى ھهققىــدە  غهر «ئابىتــاكىئو] 87[

، بهتـــلهرگه -330، -288، -267، خهنـــزۇچه نهشـــرى، »تهتقىقـــات
  .قاراڭ

ــڭ] 90[، ]89[، ]88[ ــابى،  ئابىتاكىئونىـ ــۇقىرىقى كىتـ ، -237 يـ
  . بهتلهر-376

، مىللهتـلهر   »جۇڭگو مىللهتـلهر تـارىخى     «يىڭلياڭ جياڭ] 92[
  .كه قاراڭ بهت-467 قىسىم، -2 يىلى، -1993نهشرىياتى، 

قازاقىـستان  (،  »ئۇيغۇر ئهدەبىياتىنىڭ قىسقىچه تـارىخى    «] 94[
نهشــرىياتى، » پهن«ئاتــا -، ئالمــا)پهنــلهر ئاكادېمىيىــسى تــۈزگهن

  .بهت-29 يىلى، -1983
» يۇگــۇڭ«، » غهربىــدىكى ئۇيغــۇرالرپامېرنىــڭ «رېفــېۋاڭ ] 95[

  . سان-5 جىلد، -4 يىلى، -1935ژۇرنىلى، بېيجىڭ، 
ئۇيغـۇر تـارىخى    «فۇاڭـۋېن ، مـۇ  سـولۇ ، چىڭ  ىڭجياش فېڭ] 96[

، مىللهتــلهر نهشــرىياتى، »ماتېرىياللىرىــدىن قىــسقىچه تــوپالم
  . نهشرى-2، -1 يىللىرى، -1981 — 1958بېيجىڭ، 

 نهشـرىياتى،   فېـڭ  ۋېـن ، تهيۋەن   »ئۇيغۇر تارىخى  «فۇتۇڭ لى] 97[
  . يىلى-1963



 257 

 جۇڭگــو ئومــۇمىي تارىخىــدىن قىــسقىچه    «ۋېــنلهن فهن] 98[
ــوپالم ــۈم، -3، »ت  قىــسىم، خهلــق نهشــرىياتى، بېيجىــڭ،  -2 بۆل

  . يىلى-1965خهنزۇچه نهشرى، 
، تهيـــۋەن، »ئۇيغـــۇرالر ھهققىـــدە تهتقىقـــات «يىتـــاڭ ليـــۇ] 99[

  . يىلى-1975
ــلهيۋاڭ ] 100[ ــىنجاڭدىكى   «جىـــ ئىـــــسالم دىنىنىـــــڭ شـــ

غــا » شــىنجاڭ تــارىخىي ماقــالىلىرى تــوپلىمى«، »تهرەققىيــاتى
ىنجاڭ خهلق نهشـرىياتى، ئـۈرۈمچى، خهنـزۇچه    كىرگۈزۈلگهن، ش 

  . يىلى-1977نهشرى، 
 ھۆكـــۈمرانلىرى ئــۇدۇن  «شـــۇكهي، ۋاڭ كهيجــيهن تــاڭ  ] 101[

ــدە   ــىۋىتى ھهققىـ ــانىيالر سۇاللىـــسىنىڭ مۇناسـ ــلهن قاراخـ بىـ
ــزدىنىش ــشۇناسلىق«، »ئىـــــــ ــىدۇنخۇاڭـــــــ »  مهجمۇئهســـــــ

敦煌学辑刊)( ،سان-1 يىلى، -1984، خهنزۇچه .  
، مىللهتــلهر نهشــرىياتى  »ر تــارىخى ئۇيغــۇ «زىــشاۋ  ليــۇ] 102[

  . يىلى-1985بېيجىڭ، خهنزۇچه نهشرى، 
ــ] 103[ ــاۋ يۋېـ ــدىن    «لياڭتـ ــسى تارىخىـ ــانىيالر سۇاللىـ قاراخـ

 -1986شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى، خهنزۇچه نهشـرى،       » ئوچېرك
  .يىلى

، جىلىـــن مائارىـــپ »ئۇيغـــۇر تـــارىخى «شـــىڭمىن يـــاڭ] 104[
  . يىلى-1991، چاڭچۈننهشرىياتى، 

، ئىچكـى موڭغـۇل     »ئۇيغـۇر تـارىخى    «زىخو گاۋ،  گهن لىن] 105[
  . يىلى-1995، كۆكخوتخهلق نهشرىياتى، 
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ۋە ئۇنىڭغــا ›  تــۈركتىــتادىۋانۇلۇغ «‹ئىىمــۇتئىبــراھىم ] 106[
غهربىي شـىمال مىللهتـلهر     «،  »مۇناسىۋەتلىك بهزى مهسىلىلهر  

  . سان-2 يىلى، -1996ژۇرنىلى، لهنجۇ، خهنزۇچه، » تهتقىقاتى
ــيهن] 107[ ــۈەن چ ــلىپىدىكى    «بوچ ــسىنىڭ دەس ــۇڭ سۇاللى س

لــى ۋە ئۇنىڭــدىكى ئاساســىي گهۋدە ې ئداشــىغهربىــي يــۇرتتىكى 
قهشــــقهر پېــــداگوگىكا   «، »مىلــــلهت ھهققىــــدە تهتقىقــــات  

  . سان-2 يىلى، -1997، »ئىنستىتۇتى ئىلمىي ژۇرنىلى
ــا] 108[ ــورو كوۋاتـ ــاپونىيه (روكـ ــسى  «) يـ ــۇڭ سۇاللىـ ــاڭ، سـ تـ

 داۋمىــڭ جــوڭ(» الرنىــڭ مــۇنقهرز بولۇشــى  دەۋرىــدىكى ئۇيغۇر
دۆلهت ئۇچـۇرلىرى ھهپتىلىـك     «،  )خهنزۇچىغا تهرجىمه قىلغـان   

 -1 جىلـد،  -7 يىلـى،  -1930، خهنزۇچه،  )(国闻周报» ېزىتىگ
  .سان

ــاكيو] 109[ ــارىخىي     «ئابىتـ ــانلىقلىرى تـ ــۇر خـ ــي ئۇيغـ غهربىـ
ــاتى ــرىياتى، خهنــزۇچه نهشــرى،     »تهتقىق ، شــىنجاڭ خهلــق نهش

  . يىلى-1986
ئۇيغۇرالرنىـــڭ غهربـــكه كۆچۈشـــى  «تاكـــاۋ ياســـومـــورى ] 110[

، ) جۈنمــۇ خهنزۇچىغـــا تهرجىــمه قىلغـــان  چـــېن(» توغرىــسىدا 

ــل« )  (民族译丛»هر دائىــر تهرجىمىــلهر مهجمۇئهســى مىللهت
  . سان-1 يىلى، -1980ژۇرنىلى، بېيجىڭ، خهنزۇچه، 

، » ئىلمىـي ژۇرنىلـى    ۇتىىتئىنـست قهشقهر پېداگوگىكا   «] 111[
  . سان-2 يىلى، -1997خهنزۇچه، 
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قاراخـــانىيالر تارىخىـــدىن قىـــسقىچه  «شـــىمىن گېـــڭ] 112[
ژۇرنىلــى، » شــىنجاڭ ئىجتىمــائىي پهنــلهر تهتقىقــاتى «، »بايــان

  . سان-2 يىلى، -1984خهنزۇچه، 
، جۇڭخــۇا » تهزكىرىــسىكۈســهن. ســۇڭنامه «توتــۇ] 114[، ]113[

  . يىلى-1976نهشرىياتى، 
خهنـزۇچه  )  (西夏书事»  پۈتۈكلىرىتاڭغىتغهربىي «] 115[

  . جىلد-10نهشرى، 
ئارســالن ئۇيغــۇرلىرى   «بوچۈەننىــڭ چــيهنبــۇ ھهقــته  ] 116[

ــاراڭ » ھهققىــدە ئىــزدىنىش ــاملىق ماقالىــسىگه ق جۇڭگــو «. ن
 زىـشاۋ  ليـۇ (، »ئۇيغۇر تارىخىي مهدەنىيهت تهتقىقات مهجمۇئهسـى  

، شـىنجاڭ خهلـق نهشـرىياتى،       )باش مۇھهررىرلىكىدە تـۈزۈلگهن   
  . توپالم-1خهنزۇچه نهشرى، 

  . باب-12، خهنزۇچه نۇسخا، »ھۇدۇدۇلئالهم«] 118[
ــ] 119[ ــاۋ يۋې ــدىن   «لياڭت ــانىيالر تارىخى ــوچېرىكالرقاراخ ، »ئ

 يىلــى، -1986شــىنجاڭ خهلــق نهشــرىياتى، خهنــزۇچه نهشــرى،  
  . بهت-50
تــاڭ، ســۇڭ سۇاللىــسى دەۋرىــدىكى ئۇيغــۇر  «ســولۇ چېــڭ] 120[

 بېيجىـــڭ، خهلـــق  ،»تارىخىغـــا دائىـــر ماقـــالىلهر تـــوپلىمى   
  . بهت-208 يىلى، -1994نهشرىياتى، 

  . بابالر-15، -5، خهنزۇچه نۇسخا، »ھۇدۇدۇلئالهم«] 121[
، شـــىنجاڭ خهلـــق »ئۇيغـــۇر تـــارىخى «شـــىڭمىن يـــاڭ] 122[

  . بهت-325 يىلى، -1998نهشرىياتى، 
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ئۇيغـــۇر  «گۇڭـــۋېن، مـــو ســـولۇ چېـــڭ، جياشـــىڭ فېـــڭ] 123[
، خهنزۇچه نهشـرى،    »وپلىمىتارىخىي ماتېرىياللىرى قىسقىچه ت   

  . بهت-45 توپالم، -1 يىلى، -1981
  . بهت-12، خهنزۇچه نۇسخا، »ھۇدۇدۇلئالهم«] 125[
 ھۆكۈمرانلىقى بىـلهن    ئۇدۇن «شۇكهي، ۋاڭ   كهيجهنداڭ  ] 126[

قاراخـــــانىيالر سۇاللىـــــسىنىڭ مۇناســـــىۋىتى توغرىـــــسىدا    
 يىلـى،   -1984،  » مهجمۇئهسـى  دۇنخۇاڭشۇناسلىق«،  »ئىزدىنىش

  . سان-1
ــا. ئه] 127[ ــىدىق توريبــ ــلهر «، خ، ســ ــىنجاڭدىكى مىللهتــ شــ

  . بهت-625 يىلى، -1990، بېيجىڭ، ئۇيغۇرچه نهشرى، »تارىخى

ــاتى «] 128[ ــلهر تهتقىقــ ــى، )  (民族研究»مىللهتــ ژۇرنىلــ
  . سان-4 يىلى، -2000خهنزۇچه، بېيجىڭ، 

، شــىنجاڭ خهلــق  »ئۇيغۇرالرنىــڭ قىــسقىچه تــارىخى  «] 129[
  . بهت-73 يىلى، -1989چه نهشرى، نهشرىياتى، خهنزۇ

ــۇش    «] 130[ ــيهت تۇرمـ ــى جهمئىـ ــىنجاڭ قهدىمكـ ــو شـ جۇڭگـ
 -1997، شىنجاڭ خهلق نهشـرىياتى، خهنـزۇچه نهشـرى،          »تارىخى
  . بهت-380يىلى، 

ــى  «] 131[ ــلهر قامۇس ــىنجاڭ مىللهت ــرى،  »ش ــزۇ نهش  -72، خهن
  .بهت
، خهنـزۇچه نهشـرى،     »ئۇيغۇر تـارىخى   «گاۋزىخۇ،  گهن لىن]  132[

  . بهت-114
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 -1، ئۇيغۇر نهشـرى،     »تۈركىي تىلالر دىۋانى   «كاشغهرى. م] 133[
  . بهت-618توم، 
ــۆ] 134 [ ــڭ شـ ــى  «زۇڭجىـ ــڭ مهنبهسـ ــۇرا «، »ياغمىالرنىـ ئوتتـ

 -1984، ئـۈرۈمچى، خهنــزۇچه،  »ئاسـىيا تـارىخىي ماتېرىيـاللىرى   
  . سان-4يىلى، 

نـاملىق  » قاراخانىيالر سۇاللىـسى   «پرىتساكنىڭ. بۇ، ئو ] 135[
  .ئهسىرىدە ئوتتۇرىغا قويۇلغان قاراش

، بېيجىـڭ،   »غهربىـي يـۇرت مهدەنىيىتـى      «مېيسۈن لىن] 136[
ــرىياتى،   ــهرق نهشــــ ــى، -1995شــــ  بهت؛ يهنه بهزى -373 يىلــــ

قاراخـــانىيالر   «لياڭتاۋنىـــڭ  يۋېـــماتېرىيـــالالر، مهســـىلهن،  
ــدىن  ــوچېرىكالرتارىخى ــاغمىالر   » ئ ــدا ي ــاملىق كىتابى  1700ن

  .اپقانلىقى ئېيتىلغانقهبىلىدىن تهركىب ت
، شـىنجاڭ خهلـق     »تۈركىي تىلـالر دىـۋانى     «كاشغهرى. م] 137[

  . بهت-44 توم، Ⅲ يىلى، -1984نهشرىياتى، 
 تــوم، كىــرىش Ⅰ، »تــۈركىي تىلــالر دىــۋانى «كاشــغهرى. م] 138[

  . بهت-40سۆز، 
  . بهت-2 توم، Ⅲيۇقىرىقى كىتاب، ] 139[
ــاكيو] 140[ ــانلىقل   «ئابىتـ ــۇر خـ ــي ئۇيغـ ــارىخىي غهربىـ ىرى تـ

ــاتى ــرىياتى، خهنــزۇچه نهشــرى،     »تهتقىق ، شــىنجاڭ خهلــق نهش
  . بهتلهرگه قاراڭ-304، -303 يىلى، -1986

، خهنـزۇچه نهشـرى،     »ئۇيغۇر تـارىخى   «زىخو گاۋ،  گهن لىن] 141[
  . بهت-114
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 چــاڭچۈنلۈك«) يــۈەن سۇاللىــسى دەۋرى  (جىچيــاڭ لــى] 142[
 جيهنــشىن اڭيــ، » خــاتىرىلىرىتهئهۋلىيانىــڭ غهربــكه ســاياھ

قهدىمكى زاماندا غهربكه قىلىنغان سـهپهر      «‹تۈزۈپ ئىزاھلىغان   
 خهلـــق نىڭـــشيا، » ئىزاھـــاتتالالنمىلىرىغـــا› خـــاتىرىلىرى
  . يىلى-1987نهشرىياتى، 

، خـۇنهن  »ېزىـسلىرى ئوتتۇرا ئاسىيا تـارىخ ت    «جىلهيۋاڭ  ] 143[
  . بهت-408 يىلى، -1986مائارىپ نهشرىياتى، 

راخانىيالر سۇاللىـسىنىڭ خـان جهمهتـى       قا «بېيخهيسۇ  ] 144[
، جۇڭگــو ئوتتــۇرا ئاســىيا مهدەنىــيهت »ۋە ئۇالرنىــڭ تهرەققىيــاتى

تهتقىقات جهمئىيىتى تۇنجى قىـسىملىق ئىلمىـي مۇھـاكىمه         
  . يىلى، ماي بوياق نۇسخا-1983يىغىنىنىڭ ماقالىسى، 

  .خهنزۇچه» ھۇدۇدۇلئام«] 145[
› ېركىڭ ئـــــوچ تارىخىنىـــــيهتتهســـــۇ «‹بارتولـــــد. ۋ. ۋ] 146[

  . يىلى-1984ئۇيغۇرچه، » قاراخانىيالر
قاراخــانىيالر دەۋرىــگه مهنــسۇپ بىــر پــارچه      «گــې ليــۇ] 147[

ــىقه ــاراڭ» ئهرەبـــچه ۋەسـ ــاتى«. گه قـ ــارىخ تهتقىقـ ــى، » تـ ژۇرنىلـ
  . بهت-99 سان، -2 يىلى، -1995بېيجىڭ، خهنزۇچه، 

ئۇيغۇرالرنىــــڭ كېلىــــپ چىقىــــشى    «تىخونوفنىــــڭ] 148[
ــىل ــۇق مهســـ ــرتوغرۇلـــ ــسىگه  » ىگه دائىـــ ــاملىق ماقالىـــ نـــ
ــل  ــۈرۈلگهن نهقىـ ــۇغى «. كهلتـ ــۇنىزم تـ ــڭ » كوممـ گېزىتىنىـ

  . ئۆكتهبىردىكى سانىدا-10 يىلى، -1986
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ــىت. ر] 149[ ــرى  «گروسـ ــايالق ئىمپېرىيىلىـ ــخهي »يـ ، چىڭـ
 يىلــى، -1991خهلــق نهشــرىياتى، شــىنىڭ، خهنــزۇچه نهشــرى،  

  . بهت-147
رغـا ئائىـت تـارىخىي      بهش دەۋردىكـى ئۇيغۇرال    «خامىلتون] 150[

، شــىنجاڭ خهلــق نهشــرىياتى، خهنــزۇچه نهشــرى، »ماتېرىيــالالر
  . بهت-8 يىلى، -1982

، »ئۈرۈمچى كهسپىي ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمىي ژۇرنىلـى     «] 151[
  . سان-2، -1 يىلى -1998خهنزۇچه، 

ــۈزگهن  ] 152[ ــلهر ئاكادېمىيىــسى ت ھــازىرقى «قازاقىــستان پهن
ــى   ــۇر تىل ــان ئۇيغ ــسمى-1» زام ــان  -372،  قى ــتىگه ئېلىنغ  بې

  . يىلى-1986نهقىل، شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى، 
 -60، خهنـزۇچه نهشـرى،      »شىنجاڭ مىللهتـلهر قامۇسـى    «] 153[

  .بهت
، ئۇيغـۇرچه، شـىنجاڭ     »ئۇيغۇرالرنىڭ قىـسقىچه تـارىخى    «] 154[

  . بهت-82 يىل، -1990خهلق نهشرىياتى، 
شـىنجاڭ  «،  »ى ئۇيغـۇر خـانلىق    قـاراقوچۇ  «گابـائىن . ۋ. ئا] 155[

  . سان-3 يىلى، -1980، »ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمىي ژۇرنىلى
 ئهسـىرلهردىكى ئۇيغـۇر   Ⅻ — Ⅺ «ماليـاۋگىن . كــ . ئـا ] 156[

ــرى ــل -406، -405» دۆلهتلى ــان نهقى ــدىن ئېلىنغ ــۇ .  بهتلىرى ب
 يىلـى،   -1994كىتاب شـىنجاڭ خهلـق نهشـرىياتى تهرىپىـدىن          

  .ئۇيغۇرچه نهشر قىلىنغان
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يىپهك يولىـدىكى قهدىمكـى     «) گېرمانىيه( كىلىمكايت ]157[
فوتـــو نهشـــرىياتى، -، شـــىنجاڭ گـــۈزەل ســـهنئهت»مهدەنىـــيهت

  .خهنزۇچه نهشرى
ــا] 158[ ــۇھهيل. ئ ــۋەر س ــابهت  «ئۇن ــۇرالردا تېب ــىنجاڭ »ئۇيغ ، ش

  . بهت-5 يىلى، -1997تېخنىكا سهھىيه نهشرىياتى، -پهن
 ئىلمىـــي  ئىىمـــۇتئىبـــراھىم  «ئىىمـــۇتئىبـــراھىم ] 160[

  . يىلى نهشرى-1990مىللهتلهر نهشرىياتى، » ىرىماقالىل
يۈســــــــۈپ  «كونونــــــــوف. ئــــــــا] 164[، ]163[، ]162[، ]161[

چهت ئهل «، »داســـتانى›  بىلىـــكقۇتـــادغۇ ‹— باالســـاغۇننىڭ
ــالىملىرى  ــك‹ئــ ــسىدا› قۇتادغۇبىلىــ ــى، -1989، »توغرىــ  يىلــ

  .ئۇيغۇرچه نهشرى
ستان ، قازاقىـ »ئۇيغۇر ئهدەبىياتىنىڭ قىسقىچه تـارىخى   «] 165[

  . بهت-29 يىلى -1983پهن نهشرىياتى، ئۇيغۇرچه نهشرى، 
 Ⅺئۇيغــۇر خهلقىنىــڭ  «مــۇھهممهدئىمىنئابدۇشــۈكۈر ] 166[

شـىنجاڭ ئىنـستىتۇتى    «،  »ئهسىردىكى ئىككى بۈيـۈك ئـالىمى     
  . سان-3 يىلى -1956، »ئىلمىي ژۇرنىلى

كه › قۇتادغۇبىلىــــك«‹ ســــۈيى ۋەي، شــــىمىن گېــــڭ] 167[
ــۇقهددىمه ــكقۇتادغ«، »م ــرىياتى،   »ۇبىلى ــق نهش ــىنجاڭ خهل ، ش

  . يىلى-1979خهنزۇچه نهشرى، 
ــېرىپىدىن] 168[ ــۆمهر شـ ــات  « ئـ ــسىك ئهدەبىيـ ــۇر كالسـ ئۇيغـ

 -1982، شــىنجاڭ خهلــق نهشــرىياتى، »ئــوچېرىكالرتارىخىــدىن 
  .يىلى
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. ئۆتكــــۈر، ئه. ئــــا(› مــــۇقهددىمه‹كه › قۇتادغۇبىلىــــك«‹] 169[
ــائى، م ــان . زىيـ ــۈپ يازغـ ــكقۇتادغۇبىل«، )يۈسـ ــلهر »ىـ ، مىللهتـ
  . يىلى-1984نهشرىياتى، 

، مىللهتـــلهر نهشـــرىياتى، خهنـــزۇچه   »قۇتادغۇبىلىـــك«] 170[
  . يىلى-1986نهشرى، 

بـۇالق  «،  »نىـڭ تىلـى   › قۇتادغۇبىلىـك «‹ئىمىن تۇرسۇن   ] 171[
  . سان-4 يىلى، -1993، »ژۇرنىلى

غهرب -ۋە شــــــــهرق› قۇتادغۇبىلىــــــــك«‹ يىــــــــڭ الڭ] 172[
  . يىلى-1994لق نهشرىياتى، ، شىنجاڭ خه»مهدەنىيىتى

ــى] 173[ ــوڭ لـ ــك «‹يـ ــق   › قۇتادغۇبىلىـ ــۆپ قىرلىـ ــى كـ تىكـ
غهربىــي شــىمال مىللهتــلهر  «، »ئېــستېتىك ئىــدىيه ھهققىــدە

  . سان-1 يىلى، -1995، »تهتقىقاتى
ته › قۇتادغۇبىلىــك«‹غاپپــار . تۆمــۈر، ئــا. ، خئوســمانوپ. م] 174[

 شـــــىنجاڭ«، »ئىپــــادىلهنگهن ئهدەبىــــي تىـــــل توغرىــــسىدا   
  . سانالر-3، -2 يىلى، -1995» ئىجتىمائىي پهنلهر تهتقىقاتى

 -1986، خهنــزۇچه نهشــرى، »ئۇيغــۇر تــارىخى «زىــشاۋ ليــۇ] 175[
  . قىسىم-1يىلى، 

 ئهســىر يازمــا يادىكارلىقلىرىــدا   Ⅺ «مۇتهللىپــوف. س] 176[
 -1955، تاشـــكهنت پهن نهشـــرىياتى، »پېئىـــل كاتېگورىيىـــسى

  .يىلى نهشرى
 Ⅹ — Ⅻشــىنجاڭدىن تېپىلغــان  «رباكشــى. م. ئــا] 177[

ــستىنىڭ    ــالر تېكىـــ ــۈركىي تىلـــ ــت تـــ ــىرلهرگه ئائىـــ ئهســـ
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ــوچ ــاتىكىلىق ئـ ــكۋا، »ېركىگراممـ ــراد-موسـ  -1961، لېنىنگـ
  .يىلى نهشرى

ــا] 178[ ــكاكوف. ن. ئــ ــالر  «باســ ــۈركىي تىلــ ــلهر » تــ مىللهتــ
  . يىلى-1986نهشرىياتى، 

ــۇۋا. ف. گ] 179[ ــېئىرىيهت     «بالگ ــۈركىي ش ــىر ت ــۇرا ئهس ئوتت
ــستلىرىنى ت ــۆگىنىش ىيىلىـــكگمورفولوېكىـ ــتىن ئـ  جهھهتـ

ــسىدا  ــودى توغرى ــى-1977، »مېت ــالىملىرى «. ( يىل چهت ئهل ئ
 يىلـى،  -1989ئۇيغۇرچه، ئـۈرۈمچى،  » قۇتادغۇبىلىك، توغرىسىدا ‹
  ). بهت-7
ــن] 180[ ــۈزگهن گهن لىـ ــارىخىي   « تـ ــۇرالر تـ ــۈركلهر ۋە ئۇيغـ تـ

 -1987ڭ،  ، جۇڭخـۇا نهشـرىياتى، بېيجىـ      »ماقالىلىرى تـوپلىمى  
  . بهت-658 قىسىم، Ⅰيىلى، 

، ئىچكــى موڭغــۇل خهلــق   »تــۈرك تــارىخى  «گهن لىــن] 181[
  . بهتلهر-9، -8 يىلى، -1988نهشرىياتى، 

ــن] 182[ ــۈزگهن گهن لىـ ــارىخىي   « تـ ــۇرالر تـ ــۈركلهر ۋە ئۇيغـ تـ
 -658 قىــسىم، Ⅰ، خهنــزۇچه نهشــرى، »ماتېرىيــاللىرى تــوپلىمى

ۇيغـۇر شـېئىرلىرىدىن   قهدىمكى ئ« تۈزگهن شىمىن گېڭ بهت؛  
  . بهت-5 يىلى، -1982، شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى، »تالالنما

ــڭ] 183[ ــي ۋې ــۇر  يىفې ــىن ھوش ــۇرالر«، ياس ــلهر »ئۇيغ ، مىللهت
  . بهت-4 يىلى، -1997نهشرىياتى، بېيجىڭ، خهنزۇچه نهشرى، 
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ــڭ] 184[ ــې جې ــلهن   « )(郑婕 جى ــى بى ــۆججهت تىل ــۇر ھ ئۇيغ
 تۇتىتىئىنـس پېداگوگىكا  قهشقهر  «،  » ھۆججهت تىلى  قاراخانىي

   بهت-53 سان، -2 يىلى، -1987، »ئىلمىي ژۇرنىلى
ــا. ن] 185[ ــۈركىي تىلــــالر «باســــكاكوف. ئــ ــلهر »تــ ، مىللهتــ

  . بهتلهر-16، -15 يىلى، -1986نهشرىياتى، بېيجىڭ، 
ــهرق› قۇتادغۇبىلىــــك«‹ يىــــڭ الڭ] 187[، ]186[ غهرب -ۋە شــ

ــى ــرىياتى،  » مهدەنىيىتـ ــق نهشـ ــىنجاڭ خهلـ ــى  ي-1992شـ ىلـ
  . بهت-28نهشرى، 

تـۈزگهن  »  مۇقـام تهتقىقـات جهمئىيىتـى      12«ش ئۇ ئـا ر      ] 188[
ــۇر « ــدە 12ئۇيغـ ــامى ھهققىـ ــڭ  »  مۇقـ ــاملىق كىتابنىـ  -49نـ

بېـتىگه قـاراڭ، شـىنجاڭ خهلـق نهشـرىياتى، خهنـزۇچه نهشـرى،        
  . يىلى-1992

ــاتور. ئه] 189[ ــىدىق . خه، بــ ــلهر «ســ ــىنجاڭدىكى مىللهتــ شــ
  . بهت-721 يىلى، -1990ياتى، مىللهتلهر نهشرى» تارىخى

ــنلهن فهن] 191[، ]190[ ــارىخى  «ۋېـ ــۇمىي تـ ــو ئومـ  -6، »جۇڭگـ
 -1990 بهتـلهر، شـىنجاڭ خهلـق نهشـرىياتى،       -40،  -26قىسىم،  

  .يىلى
ــۇ ] 192[ ــيخهيس ــارىخى   «بې ــيهت ت ــازاق مهدەنى ، شــىنجاڭ »ق

  . بهت-330 يىل، -1989 نهشرىياتى، خهنزۇچه، رسىتېتىېئۇنىۋ
قىتانالر بىـلهن ئۇيغۇرالرنىـڭ مۇناسـىۋىتى        «ييىفېۋاڭ  ] 193[

 -8 جىلــد، -4 يىلــى، -1935، » ژۇرنىلــىيۇگــۇڭ«، »توغرىــسىدا
غهربىي شـىمالدىكى مىللهتلهرنىـڭ دىـن تارىخىغـا         «يهنه  . سان
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ــا  ــالالردىن تالالنم ــوم، -2، شــىنجاڭ قىــسمى،  »دائىــر ماتېرىي  ت
 يىلـــى، -1985گهنـــسۇ كۇتۇپخانىـــسى باســـتۇرغان، ( بهت -658
  ).هنزۇچهخ
  . بهت-428 قىسىم، -1، »ئۇيغۇر تارىخى «جىشاۋ ليۇ] 194[
 -388» ئوتتـۇرا ئاسـىيا تـارىخ تېزىـسلىرى        «جىلهيۋاڭ  ] 195[

  .بهت
  . قىسىم-1، »كۇشايتارىخىي جاھان  «جۇۋەينى] 196[
  . بهت-412 قىسىم، -1، »ئۇيغۇر تارىخى «جىشاۋ ليۇ] 197[
ــكهن دېگهنل ] 198[ ــكه كهتــ ــۇ يهردە غهربــ ــك بــ ــۇن —ىــ  ئورقــ

 كۆچۈشـى   دالىسىدىن يىللىرى موڭغۇل    -840ئۇيغۇرلىرىنىڭ  
 ســـۈرۈلگهنلىكى يهتتهســـۇغا —ۋە بىـــر تارمىقىنىـــڭ غهربـــكه 

  .كۆزدە تۇتۇلىدۇ
، » مىللىتـــــى توغرىـــــسىداگاۋگېگۇڭنىـــــڭ «ۋۇچـــــاۋ] 199[
 -45 ســان، -1 يىلــى، -1990، خهنــزۇچه، »شــىنجاڭ ســهنئىتى«

  .بهت

دېـگهن    »回回 — خۇيخـۇي «غـان  بۇ يهردە تىلغـا ئېلىن ] 200[
، يـۈەن سۇاللىـسى دەۋرىـدە       ليـاۋ سۇڭ،  : ئاتالغۇغا قىسقىچه ئىزاھ  

خهنزۇچه ھـۆججهتلهردە شـىنجاڭغا قوشـنا ئوتتـۇرا ئاسـىيادىكى           
ــۇرالرنى  ــۇيخېئۇيغ ــۇ، )(回纥 خ ــامالر  )  (回鹘خۇيخ ــگهن ن دې

دېـگهن نـام بىلهنمـۇ      回回 خۇيخـۇي بىـلهن ئاتىغانـدىن باشـقا،    
ىر قانچه سهۋەب بار ئىدى، ئاساسلىق سـهۋەب        بۇنىڭدا ب . ئاتىغان

ئهھمىـيهت بېرىـشكه    «:  ئهپهندى مۇنداق دەيـدۇ    ۋۇچاۋتوغرۇلۇق  
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ــڭ    ــۇ دەۋرلهردە تارىخــشۇناسالر پامىرنى ــدىغىنى شــۇكى، ب ئهرزىي
د قىلىــدىغان شــهرقىدىكى مــانى دىنــى ۋە بــۇددا دىنىغــا ئېتىقــا 

ىقـاد  رنىڭ غهربىدىكى ئىـسالم دىنىغـا ئېت  ېئۇيغۇرالر بىلهن پام  

›  ‹回鹘شـۇڭا . رنى پهرقلهنـدۈرۈپ قارىغـان  قىلىدىغان ئۇيغـۇرال 

 ۋۇچاۋنىـڭ (» .مۇشـۇنىڭغا ۋەكىللىـك قىلىـدۇ   ›   ‹回回بىلهن
  .)يۇقىرىقى ماقالىسىگه قاراڭ

ــلهيۋاڭ ] 202[، ]201[ ــارىخى   «جىــــ ــىيا تــــ ــۇرا ئاســــ ئوتتــــ
  . بهت-408» تېزىسلىرى

مۇشــــۇ يىلالردىــــن باشــــالپ، ئوتتــــۇرا ئاســــىيادىكى     ] 203[
ۇرالرنىڭ نامىنى خاتىرىلهشته خهنزۇچه ۋە ئهرەبچه، پارسـچه       ئۇيغ

خهنزۇچه ھۆججهتلهردە موڭغـۇل    .  بولدى ئۆگىرىشھۆججهتلهردە  

 ۋېيـۋۇر يـاكى  )  (高昌قوچـو  ئۇيغۇرلىرى قوچودەۋرىدىن باشالپ 
— 畏匹儿       ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئۇيغۇرالر بولـسا ئاۋۋالقىـدەكال ، 

回 纥 ،回鹘  قوچـــوىرىـــدە چهت ئهل مهنبهل. دەپ ئاتالـــدى 
  .ئۇيغۇرلىرى، ئىدىقۇت ئۇيغۇرلىرى دەپ ئاتالدى

 471 قىــسىم، -1، »ئۇيغــۇر تــارىخى «جىــشاۋ ليــۇ] 205[، ]204[
  . بهت-473 —
، شــىنجاڭ خهلــق  »ئۇيغۇرالرنىــڭ قىــسقىچه تــارىخى  «] 206[

  . بهت-227 يىلى، -1990نهشرىياتى، 
ــاڭ] 211[، ]210[، ]207[ ــشىن يـ ــۈزگهن جيهنـ ــى «‹ تـ قهدىمكـ

 تالالنمىلىرىغـا › ندا غهربكه قىلىنغـان سـهپهر خـاتىرىلىرى       زاما
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 خهلـق نهشـرىياتى،   نىڭـشيا ) » («古西行记›选注»ئىزاھـات 
  . بهت-223 يىلى، -1987

ــا شـــهھىرىگه تـــوغرا  — بـــالىقئىلـــى ] 208[ ــازىرقى غۇلجـ  ھـ
  .كېلىدۇ

دەپ » 纥回 — خــــۇيخې«مۇشــــۇ كىتابتــــا ئۇيغــــۇرالر ] 209[
  .يېزىلغان

 بېــــــــــــيخهيســــــــــــۇ ] 221[، ]220[، ]218[، ]215[، ]213[
، »قاراخانىيالرنىــڭ خــان جهمهتــى ۋە ئۇالرنىــڭ تهرەققىيــاتى    «

  . بهت-22 يىلى بېسىلغان، -1983خهنزۇچه، ماي باسما، 
 تـــۈزگهن جيهنـــشىن يـــاڭ] 219[، ]217[، ]216[، ]214[، ]213[
ــاتىرىلىرى   «‹ ــهپهر خ ــان س ــكه قىلىنغ ــدا غهرب ــى زامان › قهدىمك

  . بهت-217، -205، -204، » ئىزاھاتتالالنمىلىرىغا
ئۇيغۇرالرنىـــڭ خهنزۇچىغـــا تهرجىـــمه    «بېـــيخهيســـۇ ] 222[

قىلىنغــــان ناملىرىنىــــڭ كــــېلىش مهنبهســــى توغرىــــسىدا  
ــات ــى   «، »تهتقىق ــي ژۇرنىل ــىتېتى ئىلمى ــىنجاڭ ئۇنىۋېرس ، »ش

  . بهتلهر-44-43 سان، -3 يىلى، -1985
ــ«] 223[ ــخ-ئۇلاجهمـ ــڭ، »تهۋارىـ ــاڭۋۇ-بېيجىـ ــرىياتى، شـ  نهشـ

 -122،  -121 قىـسىم،    -1توم،  -1يىلى،  -1983رى،  خهنزۇچه نهش 
  .بهتلهر

. ، ۋ ›موڭغۇلىيىگه سـاياھهت خاتىرىـسى     ‹كارپىن. پ. ج«] 224[
جۇڭخــۇا نهشــرىياتى، ›» شــهرققه ســاياھهت خاتىرىــسى  ‹روبــرۇك
  . بهت-248 يىلى، -1985



 271 

ئومـۇمىي تـۈرك تارىخىغـا      «توغان  . ۋ. ز. ئه] 232[،  ]230[،  ]225[
  ».كىرىش

ــا] 227[، ]226[ ــادىر . ئـ ــايوۋقـ ــۈمرانلىقى   «بـ ــۇلالر ھۆكـ موڭغـ
ئوتتــۇرا «، »دەۋرىــدىكى ئىــران ۋە يــېقىن شــهرقتىكى ئۇيغــۇرالر 

 -3 يىلـى،    -1985، خهنـزۇچه،    »ئاسىيا تهتقىقات ماتېرىيـاللىرى   
  .سان، ئۈرۈمچى

 ئېلخـــــانىالر«) يـــــاپونىيه (شـــــوۋمىي جىمـــــاۋ] 229[، ]228[
ماتېرىيـاللىرى ۋە   موڭغۇلـشۇناسلىق   «،  »دەۋرىدىكى موڭغـۇلالر  
، -13 ســان، -3 يىلــى، -1987، خهنــزۇچه، »خهۋەرلىــرى ژۇرنىلــى

  . بهتلهر-14
ــىن . ي] 231[، ]230[ ــانچه  «ياسـ ــا بىرقـ ــڭ تارىختـ ئۇيغۇرالرنىـ

ــي ئاســىياغا كۆچۈشــى   ــتىم غهربى ــداگوگىكا  «، »قې قهشــقهر پې
  . سان-2 يىلى، -1996، » ئىلمىي ژۇرنىلىۇتىىتئىنست

 كىتــاب، -2 تــوم، -12، »پېدىيىــسىئىــسالم ئېنسىكلو«] 233[
  . بهت-655

ــسقىچه   «ئوســمان . غ] 234[ ــاتى قى ــۇر كالســسىك ئهدەبىي ئۇيغ
  . يىلى-1996، »تارىخى

، جۇڭگـو    »جۇڭگو مىللىي قهدىمكى يېزىقالر تهتقىقـاتى     «] 235[
ــزۇچه نهشــرى،     ــلهر تهتقىقــاتى نهشــرىياتى، خهن ئىجتىمــائىي پهن

  . بهت-114 يىلى، -1984
، » لېكـسىيه  12 ئاسىيا تـۈرك تارىخىـدىن       ئوتۇرا «لدبارتو] 237[

  . بهت-157، -143خهنزۇچه نهشرى، 

 272 

ــايتور. ئه] 238[ ــڭ  «ســىدىق . ، خب شــىنجاڭدىكى مىللهتلهرنى
  . بهت-851، »تارىخى

  . نۇسخاچاغاتايچه بهت، -27، » تۈركشهجهرەئىتارىخىي «] 239[
 -601، -600 قىـسىم،  -1، »ئۇيغـۇر تـارىخى   «جىـشاۋ  ليـۇ ] 240[

  .بهت
 1640 يىلـــى، -1889 تـــوم، Ⅲ، »مقامۇســـۇلئهال«] 243[، ]241[

  . بهت-1876 —
  . بهت-86 يىلى، -1914، »تاتار تارىخى-تۈرك«] 242[
 -1993،  »شىنجاڭ ئۇنىۋېرسـىتېتى ئىلمىـي ژۇرنىلـى      «] 244[

  . بهتكه كهلتۈرۈلگهن نهقىل-3 سان، -1يىلى، 
ــد. ۋ. ۋ] 245[ ــۇ «بارتولــ ــارىخىي يهتتهســ ــوچې تــ ، »رىكلىرىئــ

  . بهت-76 يىل، -2000شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى، 
چاغاتـاي تىلــى  «، خهمىـت تۆمـۈر   ئوسـمانوف مىرسـۇلتان  ] 246[

شــىنجاڭ ئۇنىۋېرســىتېتى   «، »توغرىــسىدىكى قاراشــلىرىمىز 
  . بهت-19 سان، -1 يىلى، -1993، »ئىلمىي ژۇرنىلى

  . بهت-612 قىسىم، -1» ئۇيغۇر تارىخى «جشاۋ ليۇ] 247[
چاغاتاي ئۇيغـۇر تىلـى تهتقىقاتىـدىن ئىلمىـي         «پوالت  .  ئا ]248[

 -7 يىلـى،   -1993، بېيجىڭ، مىللهتـلهر نهشـرىياتى،       »ماقالىلهر
  .بهت
ئۇيغـــــۇر كالســـــسىك ئهدەبىياتىنىـــــڭ «ئوســـــمان . غ] 249[

  . بهت-12 يىلى، -1992، »قىسقىچه تارىخى
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سـۇڭ  «(»  گۇڭ قهبرىسىدىكى ئابىـدە    چۇەن «مېڭجاۋ جاۋ] 250[
  ). جىلد-7» ئهسهرلىرى شۆجهي

  . جىلد-16، » يادنامىلىرىداۋيۈەن «يۈجى] 251[
ــيهن] 252[ ــڭ تـ ــاراڭ ۋېيجاڭنىـ ــسىگه قـ ــىنجاڭ «.  ماقالىـ شـ

  . سان-2 يىلى، -1994» ئىجتىمائىي پهنلهر تهتقىقاتى
، ئىچكــى موڭغــۇل »گۇشــايتــارىخىي جاھــان  «جــۇۋەينى] 253[

 -6 تـوم،    -1 يىلـى،    -1981خهلق نهشرىياتى، خهنـزۇچه نهشـرى،       
  .بهت
» توغرىـسىدا › قۇتادغۇبىلىـك  ‹—چهت ئهل ئالىملىرى    «] 254[

  . بهت-247ئۇيغۇرچه، 
ئۇيغــۇرچه ھۆججهتلهرنىــڭ موڭغۇلالرغــا    «بارتولــد. ۋ. ۋ] 255[

ــىرى ــاتى   «، »تهس ــاتى تهتقىق ــلهر ئهدەبىي ــىنجاڭدىكى مىللهت ش
  . سانىغا قاراڭ-1 يىلى، -1985، خهنزۇچه، «ژۇرنىلى

ــپى. ت] 256[ ــۈرىلهرچىڭگىزخــــان ۋە «ن كهلــ  دەۋرىــــدە تۆمــ
گېزىتـى،  » ئاسـىيا كىنـدىكى   «،  » ئىلمـى  كىتـابهت كاتىپلىق،  

  . كۈنىدىكى سانى-19 ئاينىڭ -1 يىلى، -1995
ــد] 259[، ]257[ ــدىن     «بارتول ــۈرك تارىخى ــىيا ت ــۇرا ئاس  12ئوتت

، جۇڭگـو ئىجتىمـائىي پهنـلهر نهشـرىياتى، خهنــزۇچه     »لېكـسىيه 
  . بهت-202—151 يىلى، -1984نهشرى، 

ــبهر . ق] 258[ ــالۋان «ئهكـــ ــائىر ھهم پـــ ــىيا » «ھهم شـــ ئاســـ
 كۈنىـدىكى  -26 ئاينىـڭ   -1 يىلى،   -1995گېزىتى،  » كىندىكى

  .سانى
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 كروپـاتكىن . ن. ، ئـا  »كاشـغهرىيه كهشمىر ۋە   «: بىللىف] 260[
 -122 يىلـى،    -1984، شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى،     »كاشغهرىيه«

  .بهتكه كهلتۈرۈلگهن نهقىل
ئاتــا -، ئالمــا»ۇيغــۇر ئهدەبىياتىنىــڭ قىــسقىچه تــارىخىئ«] 261[

  . بهت-55 يىلى نهشرى، -1983پهن نهشرىياتى، 
ئاتـا،  -ئالمـا »  ئهدەبىيات ھهم تارىخ مهسىلىلىرى    –تىل  «] 262[

  . بهت-25 يىلى نهشرى، -1948
ــانالرنى ۋ ] 263[ ــۇ باي ــدمۇ. ۋ. ب ــان بارتول ــا ئالغ ــته  .  تىلغ ــۇ ھهق ب

دېـگهن  »  لېكـسىيه 12ۈرك تارىخىـدىن  ئوتتۇرا ئاسىيا ت  «ئۇنىڭ  
  . بهت-215خهنزۇچه نهشرى، . كىتابىغا قاراڭ

 -1973، » قهلـب دەپتهرلىـرى   نهۋائىينىـڭ «سـۇلتان   . ئى] 264[
  . بهت-28يىلى، تاشكهنت ئۆزبېكچه نهشرى، 

نىڭ شىنجاڭ خهلق نهشـرىياتى،     » مهجالىسۇننهفائىس«] 265[
» جـامىيبهگ  دئهھـمه « يىلى نهشر قىلغان نۇسخىسىدا      -1994

  .دېيىلگهن
تهخهللۇسلۇق شـائىر توغرىـسىدا يهنه مۇنـداق        » ۋەفائى«] 266[

» ۋەفـــــائى «ېكىـــــستلىرىدەت»  مۇقـــــام12«: ئۇچـــــۇرالر بـــــار
تهخهللۇسلۇق بىـر شـائىرنىڭ بىرقـانچه كۇپلېـت غهزىلـى بـار؛            

 ئوردىـــــسىدا ۋاڭـــــى يىللىـــــرى قۇمـــــۇل -1814، -1813يهنه 
هللۇسـىدىكى شـائىرنىڭ بىـر      تهخ» ۋەفائى«دا  » باياز«تۈزۈلگهن  

ــان    ــورۇن ئالغـ ــېئىرى ئـ ــت شـ ــانچه كۇپلېـ ــاز«. قـ ــڭ » بايـ نىـ
تولۇقالنغان نۇسخىسى شىنجاڭ خهلـق نهشـرىياتى تهرىپىـدىن         
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نىـڭ  » ۋەفـائى « يىلى نهشر قىلىنغـان بولـۇپ، ئۇنىڭغـا          -1995
ــارچه   ــۆت پـ ــرىتـ ــۈزۈلگهنغهزىلىـ ــانوف. ؛ ق» كىرگـ . ، سھاسـ
 يىلـى   -1982ئاتـا،   -، ئالمـا  »ئۇيغۇر ئهدەبىيـاتى   «مولالۋۇدۇفنىڭ

 — ⅩⅤنىـڭ  » ۋەفـائى « بهتـته  -146نهشرى نـاملىق كىتـابى   
ⅩⅣ      زۇلهيخـا -يۈسۈپ« ئهسىردىكى شائىر ئىكهنلىكى، ئۇنىڭ «

  .ناملىق داستانىنىڭ بارلىقى تىلغا ئېلىنغان
، بېيجىـڭ، مىللهتـلهر     »بابۇرنامه«بابۇر  . ز] 269[،  ]268[،  ]267[

 -319، -318، -39، -83 يىلــــى نهشــــرى  -1992نهشــــرىياتى، 
  .بهتلهر

  . سان-2 يىلى، -1989» بۇالق ژۇرنىلى«] 270[
ســــابىق ســــوۋېت  «) قازاقىــــستان (مــــولالۋۇدۇف. س] 271[

 يىلــى، -1994، »نــى ئــۆگىنىش› قۇتادغۇبىلىــك‹ئىتتىپاقىــدا 
  . بهت-157 سان، -2
  »رەشىدىيتارىخىي «مىرزا ھهيدەر ] 272[
ــاجى . ھ] 273[ ــىيا مه«ھـ ــۇرا ئاسـ ــىئوتتـ ــقهر «، »دەنىيىتـ قهشـ

 -6 يىلـى،    -1988،  » ئىلمىي ژۇرنىلى  ۇتىىتئىنستپېداگوگىكا  
   بهت-60سان، 

  »لئۇنىسۇنهپهات«ئابدۇراخمان جامى ] 274[
ــايتور. ئه] 275[ ــڭ  «ســىدىق . ، خب شــىنجاڭدىكى مىللهتلهرنى

  . بهت-924، »تارىخى
شــــىنجاڭ «، »كاشــــغهرىىن ىدســــهئىد «زەئىــــدى. م] 276[

  . كۈنىدىكى سانى-17 ئاينىڭ -11يىلى،  -1992، »گېزىتى
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 تهرىقــــى رىــــسالهئى«ئۇنىــــڭ بــــۇ خىــــل ئهســــهرلىرى ] 277[
 تهھقىقـى مهزھهپ    رىسالهئى«،  )تهرىقهت سوپىلىرى (» سوفىيان

سـوپى مهزھىپىنىـڭ    (» ھۆكهمـا  ۋە   مـۇتهككهلهمىن سوفىيه ۋە   
  .قاتارلىقالردىن ئىبارەت» ناتىقلىرى ۋە ھۆكۈمالىرى

  . قىسىم-1، »ۇر تارىخىئۇيغ «جشاۋ ليۇ] 278[
ــۇن ] 279[ ــن تۇرســ ــڭ«ئىمىــ ــهبى نهۋائىينىــ ــلىي نهســ  ئهســ

جۇڭگــــو ئۇيغــــۇر تــــارىخى ۋە مهدەنىيىتــــى     «، »توغرىــــسىدا
 سان، شىنجاڭ خهلـق نهشـرىياتى       -1 يىلى،   -1998،  »تهتقىقاتى
  .نهشرى

ئــۈرۈمچى، » شــىنجاڭ مىللهتــلهر تهتقىقــات خهۋىــرى   «] 280[
  . بهت-144 سان، -1 يىلى، -1986

ئهمىـر تۆمـۈر ئوردىـسىدىكى       «ئىنىڭىمۇت. بۇ ھهقته ئى  ] 281[
ــام ‹ ــى مۇق ــون ئىكك ــاراڭ ›» ئ ــسىگه ق ــگهن ماقالى ــىيا «. دې ئاس

 كۈنىـدىكى    -9 ئاينىـڭ    -9 يىلـى،    -1995گېزىتـى،   » كىندىكى
  .سانى

ــڭ]  282[ ــاي،    نهۋائىينىـ ــل، ئـ ــان يىـ ــات بولغـ ــان، ۋاپـ  تۇغۇلغـ
 كـۈنى   -9ڭ   ئاينىـ  -2 يىلـى    -1441كۈنلىرى ئېنىق بولۇپ، ئۇ     

  . كۈنى ۋاپات بولغان-3 ئاينىڭ -1 يىلى -1501تۇغۇلۇپ، 
ــۇھىم بايـــانالر   ] 283[ ــۇ مـ ــولالبـ ــاز مـ  ىنـــبئى مۇھهممهدنىيـ

ــدۇغوپۇر ــڭ ئاب ــلىرىدا  ⅩⅨ بهگنى ــىرنىڭ باش ــۇر ) ؟( ئهس ئۇيغ
تىلىغا تهرجىمه قىلغـان نۇسخىـسى بىـلهن مـۇھهممهد سـادىق            

ــغهرى ــسىدا   ) 1849~1725 (كاش ــمه نۇسخى ــڭ تهرجى  1749(نى
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ــان ) 1750 — ــا ئېلىنغ ــشاشال تىلغ ــسۇسكى . ئوخ ــارىخى «ئهپ ت
 قىلغـۇچىالر بـۇ بايـانالرنى       هرجىـمه  ت خهنـزۇچىگه نـى   » رەشىدىي

  .چىقىرىپ تاشلىغان
 ئهسهرلىرىنىڭ سـانى مهنـبهلهردە ھهرخىـل         نهۋائىينىڭ] 284[

دە » مۇسـقىيۇن  رىخـى اتهۋ «مـۆجىزى مهسىلهن،  . كۆرسىتىلىدۇ
 63، ) يىــل60ئهمهلىيهتــته (كــۆرۈپ  يىــل ئۆمــۈر 63 «نهۋائىــي

جۇڭگو ئىـسالم   «دېسه،  » پارچه كىتاب يېزىپ ئالهمدىن ئۆتكهن    
  . پارچه ئهسىرى بار، دېيىلگهن63 بهتته ھهم -416» قامۇسى

ــرىمهن   ] 285[ ــداتى بهھــ ــوگىيه كاندىــ ــستان فىلولــ ئۆزبېكىــ
نــــاملىق »  ئهســــهرلىرى لېكسىكىــــسىنهۋائىــــي «باقــــايېف

كىتابتـا  . شتۇرۇشالرنى ئېلىپ بارغـان   كىتابىدا بىر قاتار سېلى   
ــىرىدىكى     ــۆز ئهسـ ــكىن ئـ ــشىچه، پۇشـ ــۆز، 21197ئېيتىلىـ  سـ

ــسپېر ــۆز،   20 شىكېـ ــۆپرەك سـ ــدىن كـ ــېرۋانتىس مىڭـ  18 سـ
 6 مىـڭ سـۆز، ئابـاي        14مىڭدىن كـۆپرەك سـۆز، ئابـدۇلال توقـاي          

 بــارلىق ئهســهرلىرىدە  نهۋائىينىــڭ. مىــڭ ســۆز ئىــشلهتكهن  
ــشلىتىلگهن  67 مىـــڭ 378 مىليـــون 1تهخمىـــنهن  ــۆز ئىـ سـ

ــۇالر   ــۇپ، ئـــ ــڭ 26بولـــ ــرلىكته  35 مىـــ ــسى بىـــ  لېكسىكىـــ
 داســتانىدىال» پهرھــاد ۋە شــېرىن«شــائىر پهقهت. ئومۇمالشــقان

  . سۆز ئىشلهتكهن5431
 -28 يىلـى،    -1968، موسـكۋا،    »چوققىغا ئۆرلىگـۈچىلهر  «] 286[

 -6، -5 يىلــى -1998، »شــىنجاڭ مهدەنىيىتــى ژۇرنىلــى «بهت، 
  .سان
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، ماقــالىلهر » خــاتىرىلىرىكاشــغهر «ەلىخــانوفۋچۇقــان ] 287[
 بهتـلهر،   -335،  -222،  -172 يىلـى،    -1962ئاتـا،   -توپلىمى، ئالمـا  

  . سان-6، -5 يىلى -1998،  »شىنجاڭ مهدەنىيىتى ژۇرنىلى«
ئاتـا،  -، ئالمـا »قايتا تۇغۇلغان ئۇيغـۇر خهلقـى      «روزىيوف. م] 288[

،  »لـــىشـــىنجاڭ مهدەنىيىتـــى ژۇرنى«.  بهت-47 يىلـــى، -1976
  ..  سان-6، -5 يىلى -1998

 -1990ئاتـا،   -، ئالمـا  »يهتته شهھهر دۆلىتى   «ئىسيېف. ن] 289[
 -1998،  »شــىنجاڭ مهدەنىيىتــى ژۇرنىلــى« بهت، -110يىلــى، 
  . سان-6، -5يىلى 

ــروف. م] 290[ ــاقى (كهبىــــ ــوۋېت ئىتتىپــــ ــوۋېت «) ســــ ســــ
، »ئوتتـــۇرا ئاســـىيا تهتقىقـــات ماتېرىيـــاللىرى«، »ئۇيغـــۇرلىرى

  . بهت-61 سان، -2 يىلى، -1985مچى، ئۈرۈ
شـــــىنجاڭ «موســـــكۋا خىيـــــاللىرى،  «تۇرســـــۇن . ن] 291[

  . بهت-54 سان، -6، -5 يىلى -1998مهدەنىيىتى، 
، » ۋە ئىـــسالم دىنـــىزىڭـــشىڭ يـــاڭ «خۇيـــشىڭچىـــن ] 292[
 خهلـق نهشـرىياتى، خهنـزۇچه    نىڭـشيا » ئىسالم دىنى جۇڭگـودا   «

  . بهت-364نهشرى، 
ــڭۋاڭ ] 296[، ]295[، ]294[، ]293[ ــىنجاڭ  «چىڭفېــــــ شــــــ

رايونىــدىكى ئۇيغۇرالرنىــڭ دۆلهتــتىن چىقىــپ غهربىــي ئاســىيا 
، »رايونىــدا مۇھــاجىر بولــۇش تــارىخى توغرىــسىدا ئىــزدىنىش     

 -1 يىلــى، -1986، »شــىنجاڭ مىللهتــلهر تهتقىقــاتى خهۋىــرى «
  .سان، ئۈرۈمچى
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شـــــىنجاڭ «موســـــكۋا خىيـــــاللىرى،  «تۇرســـــۇن . ن] 297[
ــى ــى -1998، »مهدەنىيىتـ ــان، -6، -5 يىلـ ، ]285. [ بهت-32 سـ

ئىزاھاتتىكى نهقىللهر مۇشـۇ ماقالىـدىن      ] 288[،  ]287[،  ]286[
  .ئېلىندى

   
  

  ئاخىرقى سۆز
  

بوۋىلىرىنىڭ ئىچىـدىكى بىـر بۆلـۈك       -ئۇيغۇرالر ۋە ئۇالرنىڭ ئاتا   
ــله ــۇرۇق-قهبىـــ ــاقلىرى، ئـــ ــودىگهر، -ئايمـــ ــرى، ســـ جهمهتلىـــ

ــاپىرال   ــالىمالر ۋە مۇســـ ــانكهزدىلهر، ئـــ ــيلهر ۋە جاھـــ ر، ھهربىـــ
ــۆز     ــدىن ئـــ ــهۋەبلهر تۈپهيلىـــ ــل ســـ ــدارالر خىلمۇخىـــ ئهمهلـــ

 ســلىيهئمىللىتىنىــڭ ئاساســىي گهۋدىــسى ۋە ئۆزلىرىنىــڭ    
ــا يۇرتالرغــــــا چىقىــــــپ   ماكانلىرىــــــدىن ئايرىلىــــــپ، ياقــــ

بۇالرنىـڭ كـۆپچىلىكى ئـۆزى ياشـاپ        . جاھاندارچىلىق قىلغـان  
ــسىيه     ــلهرگه ســىڭىپ ئاسسىمىليات ــدىكى مىللهت ــان جاي تۇرغ

لۇپ كهتكهن، بهزىلىـرى يېڭـى مىللىـي گهۋدىلهرنـى ھاسـىل            بو
قىلغان، يهنه بهزىلىـرى مىللىـي ئاالھىـدىلىكلىرىنى سـاقالپ،          

  .ئۆزىنى ۋە مىللىتىنىڭ مهدەنىيىتىنى تهرەققىي قىلدۇرغان
ــدا،    ــپ ئېيتقانـ ــدىن ئېلىـ ــات تارىخىـ ــسانالرنىڭ تهرەققىيـ ئىنـ

ــكهن ئۇيغۇرالرنىــڭ ئهۋ   ــا چىقىــپ كهت الدلىــرى قوشــقا رايونالرغ
بۈگــــۈنكى كۈنــــدە كــــۆپ ســــانلىق بىــــر مىلــــلهت بولــــۇش  
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ســاالھىيىتى بىــلهن ياشــاپ، ئىنــسانىيهت مهدەنىيىــتىگه بىــر 
مىللىـــي گهۋدە ســـۈپىتىدە تـــۆھپه قوشـــقان بولـــسا، تېخىمـــۇ   
ئهھمىيهتلىــك، تۆھپىــسى كۆرۈنهرلىــك دۇنيــا مىللهتلىــرى     

ا، ئهممـ . ، تهسـىرى چـوڭ بولغـان بـوالتتى        ئالغان ئورۇنقاتارىدىن  
تــارىخ بهك مــۇرەككهپ ۋە رەھىمــسىز، شــۇڭا ئىنــسانالر دىقــقهت  

توقـــاي -قىلمىـــسا ئۇنىـــڭ دولقۇنلىرىـــدا چايقىلىـــپ، ئهگـــرى
  .قىيالىرىغا ئۇرۇلۇپ، ھاالك بولۇپ كېتىشىمۇ مۇمكىن

بىــز يىــراق تــارىخنى ئهمهس يېقىنقــى زامــان ئهســهرلىرىدىكى  
ا ئهھۋالالرغــــا ئاساســــهن، باشــــقا يهردىكىنــــى قويــــۇپ ئوتتــــۇر
ــسىملىرىنىڭ   ــر قىـــــ ــڭ بىـــــ ــىيادىكى ئۇيغۇرالرنىـــــ ئاســـــ
ئاسسىمىلياتــــسىيه قىلىنىــــپ كېــــتىش مهسىلىــــسىگه    
كهلــسهك، بىــز بايــان قىلغــان ئومــۇمىي مهزمۇنــدىن قىــسمهن   

  .خۇالسىگه ئىگه بولىمىز
ⅩⅨ  ئهســــىردە ۋە ⅩⅩ  ئهســـــىرنىڭ ئالــــدىنقى يېرىمىـــــدا 

شـىنجاڭدىن ئوتتــۇرا ئاســىياغا كۆچــۈپ كهتــكهن ئۇيغۇرالرنىــڭ  
. نى خېلى سالماقنى ئىگىلهيـدىغانلىقىنى سـۆزلهپ ئۆتتـۇق        سا

ــسا،    ــدىغان بولــ ــۇرۇچ قىلىنىــ ــان خېمىرتــ ــۇ ســ ــادا مۇشــ مۇبــ
ــويىچه    ــسبىتى بـ ــۆپىيىش نىـ ــىنىڭ كـ ــسانالرنىڭ نوپۇسـ ئىنـ
ــقان    ــدىن ئاشـ ــى مىليونـ ــڭ نوپۇسـ ــسابلىغاندا، ئۇيغۇرالرنىـ ھېـ

 يىلـى سـابىق سـوۋېت ئىتتىپاقىـدىكى         -1959ئهمما،  . بوالتتى
ــانى  ئۇيغۇرالر ــڭ ســ ــنىــ ــېالن  100 هننتهخمىــ ــڭ دەپ ئــ  مىــ

  . مىڭ دەپ ئېالن قىلىندى249 يىلى -1991قىلىنغان، 
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. ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بۇ ئۇيغۇرالر زادى نـېمه ئۈچـۈن كۆپهيمهيـدۇ      
  .بۇنىڭ بىر قانچه خىل سهۋەبى بار

بىرىنچــى، ئۆزبېــك، قــازاق، قىرغىــز، تــۈركمهن، تاتــار قاتــارلىق  
ماكــــان تۇتقــــان ۋە توپلىــــشىپ ئوتتــــۇرا ئاســــىيادا  مــــۇقىم 

ئولتۇراقالشقان يهرلىك مىللهتلهر ئۇيغۇرالر بىلهن ئىرق، تىـل،        
ئادەت قاتارلىق جهھهتلهردە يېقىن بولۇپ، ئۇالرنىـڭ       -دىن، ئۆرپ 

ــۇرالرنى يهكـــلهش      ــي پسىخىكىـــسىدا ئۇيغـ ــۇمىي مىللىـ ئومـ
خاھىـــشى يـــوق، بـــۇ مىللهتـــلهردە يهنه ئۆزئـــارا نىكـــاھلىنىش 

شـــۇنداق بولغاچقـــا، نۇرغـــۇن ئۇيغـــۇر . دۇئاساســـهن چهكلهنمهيـــ
پۇقرالىرى ناھايىتى ئوڭـايال ئۇالرغـا ئاسسىمىلياتـسىيه بولـۇپ          

  .كهتكهن
ئىككىنچى، ئۇيغۇر، ئۆزبېـك، قىرغىـز، قـازاق قاتـارلىق ئوتتـۇرا            
ئاسىيا مىللهتلىرىـدە يېقىنقـى زامـان دۇنياسـىدىكى مىللىـي           

ــالنغان  ــرەك باشــ ــويغىنىش كېيىنــ ــىرنىڭ . ئــ ــۇرا ئهســ ئوتتــ
 ئهسـىرنىڭ ئالـدىنقى   ⅩⅩكېيىنكى يېرىمىدىن باشالپ تاكى     

ــكه، مۇســتهقىل       ــلهر ئــۆزلىرىنى يهك ــارىكىگىچه بــۇ مىللهت چ
مىلـــــلهت دەپ قارىماســـــتىن، بهلكـــــى دىنىـــــي نۇقتىـــــدىن 

، ئــــۆز  »تــــۈركلهر «، ئىــــرق نۇقتىــــسىدىن   »مۇســــۇلمانالر«
بـۇ  . دەپ ئاتايـدىغان بولـۇپ قالغـان      » تـۈركىي تىـل   «تىللىرىنى  
نامىنىڭ تارىخى ناھـايىتى ئـۇزۇن،      » ئۇيغۇر«ئىچىدە  مىللهتلهر  

تهسىرى كۈچلۈك بولـۇپ تارىختـا سـهلتهنهتلىك رول ئوينىغـان           
بولــــسىمۇ، ئهممــــا يىــــپهك يولىنىــــڭ ئۈزۈلــــۈپ قېلىــــشى،  
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مالىمانچىلىقنىـــڭ كۆپىيىـــپ ئىقتىـــساد، مهدەنىيهتنىــــڭ    
چېكىنىــــشى ۋە ئهمگهكچــــى خهلقنىــــڭ ئېغىــــر دەرىجىــــدە  

دېـــگهن » ئۇيغـــۇر«شـــى نهتىجىـــسىدە  بولۇســـوقۇندا-قېقىنـــدا
 ئهســـىرلهردىن كېـــيىن ئاساســـهن    -16، -15ئېتنىـــك نـــام  

 ئۇيغــۇرالردىال قېلىــپ، ئىــسالم دىنىغــا بۇددىــسىتگهنــسۇدىكى 
»  بـارا ئۇنتۇلۇشـقا باشـلىغانىدى     -كىرگهن ئۇيغۇرالر ئىچىدە بـارا    

ــۇرۇن   -1910 ــهل ب ــن س ــسى « يىلالردى ــارانچى بالى مهن دەپ » ت
ــسىدىن يو  ھالقىــپ، تهڭرىتــاغلىرىنىلغــا چىقىــپ، ئىلــى ۋادى

ــلهن     ــۆز بى ــالىمالرچه ك ــۋالىنى ئ ــهھهرلىكلهرنىڭ ئهھ ــالته ش ئ
ــۈرەك يىگىــت    ــوت ي  — 1887 (نهزەرخوجــاكــۆزەتمهك بولغــان ئ

 بۇسوغىـسىغا  يوپۇرىـسىدىكى  مۇزداۋانئاقسۇ دىيارىنىڭ   ) 1951
ســاقاللىرى ئاقارغــان، بهللىــرى ئــازراق  -قهدەم باســقىنىدا چــاچ

تـارانچى بالىـسى    « بوۋاينىـڭ    انقـ دېهبىـر يهرلىـك     مۈكچهيگهن  
دېــگهن » دېگىنىــڭ نېمىــسى، بىــز ھهممىمىــز ئۇيغــۇر بالىــسى

پاســاھهتكه تولغــان ســۆزىنى -ئاجايىــپ ۋەزىنلىــك ۋە ھــېكمهت
 تېپىۋالغىنىغـــا ئوخـــشاش هڭگۈشـــتهرئـــاڭالپ، خـــۇددى بىـــر ئ

ــۇپ   ــادلىققا تول ــالهمچه ش ــۆزىگه ،ئ ــسى « ئ ــۇر بالى ــگهن » ئۇيغ دې
ــنى ــادىيهت    تهخهللۇســ ــي ئىجــ ــي ۋە بهدىئىــ ــۇپ، ئىلمىــ  قويــ

ــاقچى    ــى ئويغاتمـ ــۆز خهلقىنـ ــپ، ئـ ــسىدە جهۋالن قىلىـ سهھنىـ
ــدى ــىرنىڭ  . بولغانىــ ــۇ ئهســ ــۇرالر مۇشــ ــېكىن، ئۇيغــ  -30«لــ

ئىلىلىــــق، : يىللىرىـــدىن ئىلگىـــرى يهر نـــاملىرى بىـــلهن    
، خوتهنلىــــــك دەپ كاشــــــغهرلىك، كۇچــــــالىقتۇرپــــــانلىق، 



 283 

ــگهن  ــاپ كهلـ ــشىلهرنى ئاتـ ــا»  كىـ ــۇر نـ ــام ئۇيغـ ــي نـ مى مىللىـ
قىلىنىـــپ بېكىتىلگهنـــدىن كېـــيىن، بـــۇ نـــام كهڭ خهلـــق  

ئۆزبېــك، قــازاق، قىرغىــز . ئارىــسىدا ئومۇملىشىــشقا باشــلىغان
دېــگهن نــامالرمۇ ســـوۋېت ئــۆكتهبىر ئىنقىالبىــدىن كېـــيىن     
ئاندىن شۇ مىللهتلهرنىڭ ئومۇمىي مىللىي نـامى دەرىجىـسىگه        

ــسىدە ئومۇمل  ــى دائىرىــ ــۆز مىللىتــ ــۈپ، ئــ ــشقا كۆتۈرۈلــ ىشىــ
بــۇ خىــل ئهھــۋالالر ئۇيغــۇرالر بىــلهن بــۇ مىللهتــلهر . باشــلىغان

ئارىسىدا مىللىي پهرقنى بهك كىچىك ھېس قىلدۇرۇپ، شـۇالر         
ــدا    ــمه پهيـ ــتا ھېچقانـــداق چهكلىـ بىـــلهن ئارىلىـــشىپ ياشاشـ

  .قىلمىغان
ئۈچىنچى، ئۇيغۇر مىللىتىدە كېيىنكى ۋاقىـتالردا سىياسـىي،        

دەپ كېتىــشى، ھۆكــۈمران ئىجتىمــائىي مۇقىمــسىزلىقنىڭ ئه
كۈچلهرنىـــڭ چىرىكلىـــشىپ، ئهمگهكچـــى خهلقنـــى قـــاتتىق  
ئېكسپىالتاتــسىيه قىلىــشى، ئېزىلگــۈچى خهلقنىــڭ مىللىــي  
روھىنىڭ قاتتىق سۇندۇرۇلۇشى قاتارلىق بىـر قاتـار ئهھـۋالالر          
ــا      ــشىلهر ياق ــكهن كى ــپ كهت ــىنجاڭدىن چىقى ــدىن، ش تۈپهيلى

ــېرىقىنى    ــڭ سـ ــازراق كۈننىـ ــپ، ئـ ــا چىقىـ ــدىن يۇرتقـ كۆرگهنـ
ــۇپ      ــهن ئۇنتـ ــى ئاساسـ ــۆز خهلقىنـ ــۇرتى ۋە ئـ ــۆز يـ ــنال ئـ كېيىـ

  .كېتىشكهن
ــاجىز،      ــاالق، ئـ ــۇددەت قـ ــۇزۇن مـ ــڭ ئـ ــۆز يۇرتىنىـ ــۆتىنچى، ئـ تـ
ــۈمران     ــودال ھۆك ــى، فېئ ــۇپ تۇرۇش ــلهن تول ــانچىلىق بى مالىم

 قىلچىمــــۇ تىنــــىتهبىئىســــىنىپالرنىڭ چىرىــــك ۋە زوراۋان 
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ــاققۇدەك    ــۆڭلىگه ي ــڭ ك سىياســهت ئۆزگهرتمهســلىكى، خهلقنى
 ئـۆز يـۇرتى     ئايرىلغـانالردا يۈرگۈزمهسلىكى ۋەتهندىن ۋاقىتلىـق     

ۋە ئــــۆز خهلقىــــگه تهلپۈنــــۈش، ســــېغىنىش ھېســــسىياتىنى 
 ئۇنىــڭ ئهكــسىچه ۋاقىتنىــڭ ئۆتۈشــى بىــلهن  ئۇلغايتماســتىن

  .سۇسالشتۇرۇپ قويغان
بهشــىنچى، چېگــرا لىنىيىلىرىنىــڭ ئــۇزۇن بولۇشــى، بىپايــان   

-ېگىز تـاغالر، كـۆز يهتكۈسـىز سـاي        جهزىرىلهر، قاتمۇقات ئ  -چۆل
، قواليـسىزلىقى جىراالر بىلهن ئايرىلىـپ تۇرۇشـى، قاتناشـنىڭ         

ئىقتىساد ۋە تۇرمۇش سهۋىيىسىنىڭ تۆۋەن بولۇشى سـهۋەبلىك        
ــۇرتتىن ئايرىلغانالرنىـــڭ   ۋاقىتلىـــق قىيىنچىلىقنـــى دەپ يـ
ــان     ــر ئايرىلغ ــاي، بى ــسى راۋان بولم ــان ئاالقى ــلهن بولغ ۋەتهن بى

  . ئايرىلىپ كهتكهنبويىچه مهڭگۈ
ئــالتىنچى، ۋەتهنپهرۋەرلىــك ۋە مىللىــي ھېســسىياتى ســۇس     

 خـــانلىقى ۇيغـــۇر ئقوچـــوقاراخـــانىيالر سۇاللىـــسى ۋە . بولغـــان
ــۇر مىللىتىنىـــــڭ      ــدىن كېـــــيىن ئۇيغـــ ــۇنقهرز بولغانـــ مـــ
ۋەتهنپهرۋەرلىك چۈشهنچىسى ۋە مىللىي ھېسـسىياتى قـاتتىق       

اتـايالر، جۇڭغـارالر،    قىتـانالر، موڭغـۇلالر، چاغ    . زەربىگه ئۇچرىغـان  
مانجۇالرنىــڭ فېئــودال ئاقــسۆڭهكلىرى بىرىنىــڭ كهينــدىن     
ــپ،      ــك قىلى ــانچه ئۆكتهملى ــتىگه خالىغ ــۇر مىللى ــرى ئۇيغ بى
ــسه شــۇنى قىلىــپ، ئۇيغــۇر خهلقىنــى     نېمىنــى قىلغۇســى كهل
قـــاتتىق بـــوزەك قىلغـــان ۋە دەپـــسهندە قىلغـــان، يۇرتمۇيـــۇرت  

ــۈرۈپ سهرســان  ــۆزىنى . ۇرغانســهرگهردانلىقتا قالــد-قــوغالپ ي ئ
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تهرەققىـــي قىلـــدۇرۇش، ئۆزىـــدىن پهخىـــرلىنىش، ئۆزىنىـــڭ     
مهدەنىـــي مىراســـلىرىغا ۋارىـــسلىق قىلىـــش، ئـــۇنى قوغـــداش 

بۇنىـڭ بىـلهن    . ئىمكانىيىتىدىن ئاساسهن مهھرۇم قىلىنغـان    
ــان    ــارىخچى دەپ ئاتالغ ــهۇر ت ــولالمهش ــا م ــا  مۇس ــايرامى دۇني  س

ــان    ــي قىلغـ ــدە تهرەققىـ ــسهك دەرىجىـ ــرى يۈكـ  ⅩⅩ مىللهتلىـ
ــڭ     ــان ئۇيغۇرنى ــپ چىقق ــدە يېزى ــدىنقى چارىكى ئهســىرنىڭ ئال

» ھهمىــدىي تــارىخى  «بىردىنبىــر مــۇكهممهل تــارىخ كىتــابى    
بۇ تارىخنى يېزىـشتىكى ئهسـلىي      «دە  )  يىلى يېزىلغان  -1908(

-مهقسهت، تـۈركىي قهبىلىلهرنىـڭ ئهھـۋالى، پادىـشاھ ۋە ئهمىـر          
ــ     هلتهنهت ئــۆمهرالىرى، دۆلهتــكه ھۆكــۈمران بولــۇپ دۆلهت ۋە س

يوسـۇنلىرى، نىـشان، ئـاالمهتلىرى،    -تاپقانالر ۋە ئۇالرنىـڭ قائىـدە   
ــارەت  -ســۆز ــان قىلىــشتىن ئىب ــارلىقالرنى باي ــالىلىرى قات . ماق

ــهھهر     « ــته ش ــۇ يهت ــدا ب ــارىخ كىتابلىرى ــانالردا ۋە ت قهدىمكــى زام
كونا ئىشهنچلىك ھۆججهتلهردىمـۇ    . دەپ ئاتالغان › موغۇلىستان‹

ــڭ   ــۇ جاينىـ ــۇلىيه‹بـ ــت   ته› موغـ ــانلىقى قهيـ ــدە بولغـ ۋەلىكىـ
، دېگهنــــدەك تۇتــــامى يــــوق گهپلهرنــــى يېزىــــپ »قىلىنغــــان

ــدىغان كهيپىيــات شــهكىللهندى  ــانالردا . قالدۇرى كېيىنكــى زام
ئۇيغۇر خهلقى شـۇ دەرىجىـدە مىللىـي مهدەنىـيهت نامراتلىقىغـا            

 مهھمـۇد چۈشۈپ قالغانكى، ئۆزلىرىنىڭ ئىككـى ئۇلـۇغ ئـالىمى          
 تىــتالۇغ دىۋانــۇ«ھاجىپنىــڭ  بىــلهن يۈســۈپ خــاس كاشــغهرى

 قوليازما ياكى كۆچـۈرۈلگهن     لهرنىڭ» قۇتادغۇبىلىك«ۋە  » تۈرك
. نۇسخىسىنى ئۆز يۇرتىـدا سـاقالپ قېلىـشقا قـادىر بواللمىغـان           
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ــسىزلىق،      ــادانلىق، ساۋات ــدىن، ن ــهۋەبلهر تۈپهيلى ــۇ س ــا مۇش مان
بىلىمـــسىزلىك پاتقىقىغـــا پېتىـــپ قالغـــان بهزى كىـــشىلهر  

ىن كېـــــيىن، ئۆزلىرىـــــدە مىللىـــــي يـــــۇرتتىن ئايرىلغانـــــد
ھېسسىيات، ۋەتهنپهرۋەرلىك روھـى ئـاجىز بولغـانلىقى ئۈچـۈن،          
ــۆتمهيال ئۆزىنىــڭ مىللىــي     ــۇزۇن ئ ــۆز يۇرتىــدىن ئايرىلىــپ، ئ ئ

  .خاسلىقىنى يوقىتىپ قويغان
 ئـــــۆكتهبىر ئىنقىالبـــــى پـــــارتالپ، ۇســـــىيىدەيهتتىنچــــى، ر 

ادىكى سوتسىيالىستىك دۆلهت قۇرۇلۇشى بىلهن، ئوتتۇرا ئاسـىي      
ــلىق     ــي بولماسـ ــشتىكى ئىلمىـ ــى ئايرىـ ــۈركىي مىللهتلهرنـ تـ

ــۇ   ــر  ســتالىننىڭئهھــۋالى، بولۇپم ــسىنى بى ــي مهسىلى  مىللى
تهرەپ قىلىـــشتىكى ماركـــسىزمدىن چهتـــلهپ كېتىــــشتهك    
ــارلىق     ــستان قاتــــ ــستان، قىرغىزىــــ ــشى، ئۆزبېكىــــ خاھىــــ
ــشلىك    ــقا تېگىــ ــى بولۇشــ ــۇر مىللىتــ ــى ئۇيغــ جهھهتلهردىكــ

ندا ئۆزبېــــك مىللىــــتىگه  كىــــشىلهرنى مهجبــــۇرىي يوســــۇ  
ــشى ــڭ   قوشۇۋېتىـ ــۇر مىللىتىنىـ ــىيادىكى ئۇيغـ ــۇرا ئاسـ ، ئوتتـ

  . سهۋەب بولدىئازايتىۋېتىشكهسانىنى زور دەرىجىدە 
بـۇالرنى  .  باشـقا يهنه بىـر قـانچه سـهۋەبلهرمۇ بـار           قىالردىنىرىيۇق
  .بىرلهپ سۆزلهپ ئولتۇرمىدۇق-بىر

ــڭ     ــسىم ئۇيغۇرالرنىـ ــر قىـ ــكهن بىـ ــپ كهتـ ــگه چىقىـ چهت ئهلـ
ــان   ئ ــكه ئايالنغـ ــشى ئۆتمۈشـ ــۇپ كېتىـ ــسىيه بولـ اسسىمىلياتـ

بولــسىمۇ، لــېكىن، بــۇ ئۇيغــۇر مىللىتــى ئۈچــۈن بىــر تــارىخىي  
بۈگـۈنكى دۇنيـا ھهرقانـداق بىـر ئـادەم      . سـاۋاق بولۇشـى كېـرەك   
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 هنـسۇپ مۇئهييهن بىـر مىللهتـكه ۋە بىـر ماكـان، بىـر ۋەتهنـگه م              
ــدۇ  ــان بولى ــ  . بولغ ــان ئ ــگه تهۋە بولمىغ ــلهت ۋە ۋەتهن ادەمنى مىل

تهسهۋۋۇر قىلىش مۇمكىن ئهمهس، ئادەم ئـۆزى ئۈچـۈنال ياشىـسا         
ئـۇ ئـۆزىنى تهرەققىـي      . ئۇنىڭ ھېچقانداق ئهھمىيىتى بولمايـدۇ    

قىلدۇرۇش ئارقىلىق ئۆز مىللىتـى، ئـۆز يـۇرتى، ئـۆز ۋەتىنىنـى         
ــم  ــي قىلدۇرۇشــى الزى ــڭ  . تهرەققى ــدىال ئادەمنى شــۇنداق قىلغان

  .لىدۇقىممىتى كۆرۈلىدۇ، ماھىيىتى ئېچى
  
  
 


