تەۋارىخى نۇسىلىيۇى

يەصزًە تەييارلىغۇچى:
نەسئۇل نۇَەررىز:

ئەيۋەر بايتۇر ،خەنىت تۆنۈر
يۇرنۇَەنهەت دۆلەتى

نىللەتلەر يەصزىياتى

هىزىط سۆس

بىش هىتابخايىالر بىلەى يۈس هۆرۈصتۈرنەهچى بولغاى «تەۋارىخى نۇسىلىيۇى» (نۇسىوايتالر
تارىخى) رىسالىسى خوتەى صەَىزىذە ئۆتوەى نولال ئىسهەتۇلال بىًًى نولال يېهەتۇلال نۆجىشى
تەرىپىذىٌ يېشىلغاى .بۇ ئەسەريىڭ بىش ئاساساليغاى كولياسنا يۇسخىسى ئەلىضىز يەۋايىًىڭ
«هۇللىيات» يانلىم دىۋايىًىڭ بىز كولياسنا يۇسخىسى بىلەى كوصۇپ تۈپلەيٌەى بولۇپَ ،اسىز
جۇڭٌو ئىجتىهائىي پەيلەر ئاهادېهىيىسى نىلللەتلەر تەتلىلاتى ئىًستىتۇتىذا ساكاليهاكتا .هىتاب
يونۇرى  .909.217/149كولياسنا خوتەيًىڭ پاتلىم ساناى كەعىشىٌە خەتتى يەستەلىى ئۇسلۇبىذا
هۆچۈرۈلٌەى بولۇپ ،جەنئىي  39بەتَ .ەر بىز بەت َەجهى  2215سايتىهېتىزَ ،ەر بەتتىوى
تېوىست َەجهى  19سايتىهېتىزَ ،ەر بەتوە  15كۇردىٌ خەت يېشىلغاى .كولياسنىًىڭ تېوىستى كارا
سىيادا ،هىچىى ناۋسۇلىزى كىشىل سىيادا كونۇش كەلەم بىلەى هۆچۈرۈلٌەى .كولياسنا كوصۇپ
تۈپلەيٌەى هىتابًىڭ نۇكاۋىسى جىٌەررەڭ كىزىو بىلەى كاپاليغاى بولۇپ ،يۈسىٌە ئۇيغۇر نىللىي
ئۇسلۇبىذا چىزايلىم يەكىط ئىضلەيٌەى .ئاپتور بۇ ئەسەريى :

پۈتۈن تارىخىٌ تارىخىٌ دېپ ئىذىو،

بىلەلهەسهىوىٌ دېپ ئەجەب عەم يېذىو.
تۈًەت سۆسيى نۆجىشى عەرب بىًاۋا،
ئۇلۇظ يولغە هىزًىل بولۇپ ناساۋا.

دېٌەى صېئىز بىلەى ئاخىزالصتۇرعاى .بۇ صېئىزيىڭ ''پۈتۈن تارىخىٌ تارىخىٌ دېپ ئىذىو''
دېٌەى نىسزادىوى هېيىًوى ''تارىخىٌ'' سۆسى ئەبجەت بىلەى َېسابالش ئۇسۇلى بويىچە َىجزى
-1271يىلغا توعزا هېلىذۇ .ئەسەريىڭ ئاخىزىغا يەيە كىشىل سىيادا هويىچە '' سىًە'' دېٌەى يىل
يانىهۇ يېشىلغاى .دېهەن ،نۆجىشىًىڭ بىشًە كالذۇرۇپ هەتوەى بۇ ياديانىسى َىجزى -1271يىلى
(نىالدى -1855-1854يىلى) دۇيياعا هەلٌەى.

كولياسنىًىڭ ئىهالسىغا ئاساسەى ،ئۇيى هېيىٌ هۆچۈرًەى دەپ پەرەس كىلىضلا بولىذۇ .بىزاق،
ئۇيىڭ هۆچۈرۈلٌەى ۋاكتى ۋە خەتتات توعزىلىم ئېًىم نەلۇنات يوق .كولياسنىًىڭ باش بېتىٌە
''ئۇصبۇ تەۋارىخى نۇسىلىيۇى هىتابىًى پۈتۈرًەى ئەلىضىز َېوىو بېٌىهٌە يۈس رەَهەت ،پۈتوۈچى
نولال ئىسهەتۇلال نۆئىجىشعە ئىالَىو نىڭ رەَهەت كىلغاي ،ناڭا بۇ رىسالەيى دۇۋەل ئەسىهضا بېٌىو
تەكذىو كىلذى ،دەپ نۆَۈر باسلۇچى نۇفتى نۇَەنهەت ئىهىٌ ئىبًى باكىذۇر 1338 ،سىًە'' دېٌەى
سۆسلەريى يېشىپ ،نۇفتى نۇَەنهەت ئىهىٌ ئىبًى باكىًىڭ سوكىچاق نۆَزى بېسىلغاى .بۇيىڭذىٌ
بۇ

كولياسنىًىڭ

ئەڭ

هېيىٌ

بولغاى

تەكذىزدىهۇ

َىجزى

-1338يىلى

(نىالدى

-1920-1919يىلى)دىٌ بۇرۇى هۆچۈرۈلٌەيلىوىًى بىلٌىلى بولىذۇ.
بىش تۆۋەيذە بۇ ئەسەر توعزىسىذىوى دەسلەپوى نۇالَىشىلىزىهىشيى ئوتتۇرىغا كويىهىش.
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«تەۋارىخى نۇسىلىيۇى» رىسالىسىًىڭ -19ئەسىزيىڭ ئوتتۇرىسىذا دۇيياعا هەلٌەيلىوى
تاسادىپى بىز ئىط ئەنەس .ئۇيغۇر ئەدەبىيات-سەيئىتى -18ئەسىزيىڭ ئوتتۇرىلىزىذا چىڭ

سۇاللىسى َۆهۈنىتىًىڭ جۇڭغار ئاكسۆڭەهلىزى بۆلۈيهىچىلىٌى ۋە ئاپپاكخۇجا ئاۋالتلىزىذىٌ بولغاى
چوڭ خوجا بۇرَايىذىٌ بىلەى هىچىى خوجا جاَاى بۆلۈيهىچىلىٌىًى باستۇرۇپ ،صىًجاڭ رايويىًى
بىزلىووە هەلتۈرۈش بىلەى بارلىللا هەلٌەى يىسپى تىًچ صارائىتتا يەيە بىز كېتىو ًۈللىًىط دەۋرىٌە
كەدەم كويۇپ-19 ،ئەسىزًە هەلٌەيذە چىزىولەصوەى چىڭ َۆهۈنىتى ئەنەلذارلىزى بىلەى يەرلىى
فېئودال هۈچلەريىڭ پاجىئەلىى سۇلۇم-سەتەنلىزىٌە كارصى هۆتۈرۈلٌەى دېُلايالر كوسعىالڭلىزىغا
ناسلىضىپ راسا يۇكىزى پەللىٌە چىللاى ئىذى .ئۇيغۇر ئەدەبىيات-سەيئىتىًىڭ بۇ كېتىهلى
تەرەكلىيات دوللۇيى يەرهەى خايلىلى(نىالدى -1678-1514يىلالر) ئاعذۇرۇلغايذىٌ هېيىٌ ئاپئاق
خوجا ۋە ئۇيىڭ ئەۋالدلىزىًىڭ َۆهۈنزايلىلىذا ۋەيزاى بولغاى ئۇيغۇر ئەدەبىيات-سەيئىتىًى
ئەسلىٌە هەلتۈرۈصتەن ئونۇنى ئىستەهًىڭ تۈرتوىسى بىلەى باصاليغاى بولسا ،خەللًى يادايلىم ۋە
كاالكلىلتىٌ كۇتلۇسۇش ،نىللىي نەدەيىيەتًى ًۈللەيذۈرۈش ،نىللىي سۇلۇم ۋە فېئوداللىم سۇلۇنغا
كارصى تۇرۇش يولىذىوى نىللىي دېهوهزاتىى ئىذىيىۋى ئېلىهًىڭ تۈرتوىسى بىلەى ئەۋجىٌە چىلتى.

بۇ دەۋر ئىچىذە يۇرعۇيلىغاى نۇيەۋۋەر ياسعۇچى ،صائىزالر ئەدەبىيات سەًَىسىٌە چىلىپ،
ئۆسلىزىًىڭ خىلهۇ-خىل سَايىز ۋە نەسنۇيذىوى ئەسەرلىزى بىلەى ئۇيغۇر ئەدەبىياتىًىڭ هۆرهەم
نەيشىزىسىًى نەيذايغا هەلتۈردى .نولال ئەلەم صەَيارى ۋە ئۇيىڭ نىالدى -1761يىلى ياسعاى «ًۈل
ۋە بۇلبۇل» يانلىم پوئىهسى ،لۈهچۈيلۈن صائىز ئەَهەت عۇجام يىياس ئوعلى(-1827يىلى ۋاپات
بولغاى) ۋە ئۇيىڭ «رەۋسەتۇلشۆَزا» يانلىم صېئىزىي داستايى ،نۇَەنهەت سىذىم بەرصىذى ۋە
ئۇيىڭ <سېذىلًانە> يانلىم ئەسىزى ،صائىز نولال رېُىو ۋە ئۇيىڭ «نۇَەببەتًانە» يانلىم
داستايلىزى ،يەرهەيلىى صائىز ئۆنەرباكى ۋە ئۇيىڭ -1792يىلى يەسزى-يەسنى صەهىلذە يېشىلغاى
«پەرَات-صېزىٌ ۋە لەيلى-نەجًۇى» يانلىم َېوايىلەر توپلىهى ،كۇنۇللۇق صائىز سۇَۇرى ۋە
ئۇيىڭ «دىۋاى سۇَۇرى» يانلىم صېئىزالر توپلىهى ،نولال يۇيۇس يارهەيذى ۋە ئۇيىڭ -1807يىلى
يېشىلغاى «يۈسۈپ-سۇلەيخا» داستايى ،نولال سىذىم يارهەيذى ۋە ئۇيىڭ -1813يىلى ئەلىضىز

يەۋايىًىڭ «خەنسە»سىذىوى  5داستاى ئاساسىذا يېشىپ چىللاى «يەسزى نۇَەنهەت
َۈسەيىًبەي» يانلىم توپلىهى ،ئىهىزى (-1822يىلى ۋاپات بولغاى) ۋە ئۇيىڭ «دىۋاى ئىهىزى»
يانلىم صېئىزالر توپلىهى ،كەصلەرلىى يورۇس ئاخۇى هاتىب سىيائى ۋە ئۇيىڭ «نەَشۇيۇلۋائىشىٌ»
يانلىم

ئېپىى

داستايى،

ئابذۇرېُىو

يىشارى(-1845يىلى

ۋاپات

بولغاى)

ۋە

ئۇيىڭ

«پەرَات-صېزىٌ»« ،نەجًۇى ۋە لەيلى»« ،صاٍ بەَزام ۋە دىلئارام»َ« ،انۇق -ئۇسرا»،
«چاَار دەرۋىط»« ،نەَشۇى ۋە ًۈلًىسا»« ،صاَشادە نەسئۇد ۋە دىلئارا»« ،رابىيە-سەئىذىٌ»
كاتارلىم  12داستايًى ئۆس ئىچىٌە ئالغاى «نۇَەببەتًانە» يانلىم ئەسىزى ،تۇردۇش ئاخۇى هاتىب
عېزىبى(-1802يىلى كەصلەردە تۇعۇلغاى) ۋە ئۇيىڭ «هىتابى عېزىب» يانلىم داستايى ،نولال بىالل
بىًًى نولال يۈسۈپ(-1899-1824يىلالر) ۋە ئۇيىڭ -1851يىلى ئىضلەيٌەى «عەسەلىيات» يانلىم
صېئىزالر توپلىهى-1875 ،يىلى يېشىلغاى «عاسات دەر نۈلوى چىٌ» يانلىم داستايى-1881 ،يىلى
يېشىلغاى «چاڭهوسا يۈسۈپخاى» يانلىم داستايى-1882 ،يىلى يېشىلغاى «يۇسۇًۇم» يانلىم
كىسسىسى ،نولال صاهىز ۋە ئۇيىڭ «سەپەريانە» يانلىم تارىخىي داستايى كاتارلىم ياسعۇچى ۋە
ئەسەرلەر صۇ دەۋردىوى ئۇيغۇر ئەدەبىياتىًىڭ بىشًە نەلۇم بولغاى نۇَىو يانايەيذىلىزىذۇر.

بۇ دەۋر ئىچىذە ئۇيغۇر نۇسىوا-ياخضىلىزى بويىچىهۇ بىزنۇيچە جايلىًىضالر بولذى :نىالدى
-1828-1820يىلالردا كەصلەر دېُلايالر كوسعىلىڭىغا كاتًاصلاى كەَزىهاى ئۇيغۇر كىشى يۇسۇًۇم
َەكلىذە توكۇلغاى «يۇسۇًۇم» كىسسىسى بىلەى «يۇسۇًۇم» ياخضىسى صىًجاڭًىڭ َەنهە يېزىٌە
تاركالذى .خوتەى «كارىلاش ياخضىسى» ،كەصلەر «كىشىلٌۈل ياخضىسى» ،تۇرپاى «نايىهخاى
ياخضىسى» ،كۇنۇل «يارسەيەم ياخضىسى» ،ئىلى ئۇيغۇرلىزىًىڭ «ئايارخاى»« ،ئويًاڭ تۆرەم»،
«بىۋاپا ياداى يارىو»« ،خارابىڭ نەى»« ،دادەي»« ،سارىخاى»« ،ئالال يارىو»َ« ،ايَ-اي
ئۆلەى» كاتارلىم ياخضىلىزىهۇ هەڭ تاركالذى؛ ئۇلۇظ ئالىو ئەبۇ يەسىز فارابىًىڭ «رىسالەئى
نۇعەيًىيۇى»« ،هىتابۇلهۇسىلى»« ،هاالنىفۇلهۇسىلى» كاتارلىم ئەسەرلىزى بىلەى ساَىزىذدىٌ

نۇَەببەت بابۇريىڭ «ئەسزارى نۇسىلى» يانلىم هىتابى صۇ چاعذىوى ئۇستا خەتتاتالر تەرىپىذىٌ
كايتا هۆچۈرۈپ چىلىلذى.

ئۇيغۇر ئەدەبىيات-سەيئىتى بويىچە هۆتۈرۈلٌەى بۇ كېتىهلى تەرەكلىيات دوللۇيىًىڭ يەيە بىز
ئاالَىذىلىوى صۇهى ،يەرلىى َۆهۈنزايالر تەبىلىسىذىوى بىز كىسىو ئوكۇنۇصلۇق ساتالرنۇ بۇ سەپوە
كوصۇلۇپ ،ئۇيغۇر ئەدەبىيات-سەيئىتىًىڭ راۋاجلىًىضى ئۈچۈى بەلٌىلىى تۆَپە كوصتى .بۇ يەردە
-1811يىلى سۇَۇرىذىٌ ،ئىهىزى كاتارلىم صائىزالريى ئوردىسىغا توپالپ ،ئۇيغۇر ئەدەبىياتىًىڭ
پېضۋالىزىذىٌ بولغاى لۇتفى ۋە ئەلىضىز يەۋايىًىڭ صېئىزلىزىذىٌ َەم ئىزاى صائىزلىزىذىٌ َاپىش
صىزاسى كاتارلىم صائىزالريىڭ صېئىزلىزىذىٌ يەنۇيە ئېلىپ «باياس» يانلىم بىز توپالم تۈسدۈرًەى
كۇنۇل ۋاڭى ئەردىضىز-1813 ،يىلى نولال يۇيۇس يەرهەيذىًىڭ ئەلىضىز يەۋايىًىڭ «خەنسە»سىًى
يەسىزلەصتۈرۈپ چىلىضلا تەصەببۇسوار بولغاى يەرهەى َاهىو بېٌى نىزسا َۈسەيىًبەي،
-1841يىلى تۇردۇش ئاخۇى هاتىب عېزىبىًىڭ«هىتابى عېزىب» يانلىم ئەسىزىًى يېشىپ چىلىضلا
تەصەببۇسوار بولغاى كەصلەر َاهىو بېٌى سۇَۇرىذدىٌ-1839 ،يىلى ئابذۇرېُىو يىشارىًىڭ
«نۇَەببەتًانە» يانلىم داستايالر توپلىهىًى يېشىپ چىلىضلا تەصەببۇسوار بولغاى تۇرپاى ۋاڭى
ئەپزىذۇى ۋە نەسهۇر «تەۋارىخى نۇسىلىيۇى» رىسالىسىًىڭ دۇيياعا هېلىضىٌە تەصەببۇسوار بولغاى
خوتەى َاهىو بېٌى نۇَەنهەت ئەلىضىز بىًًى ئابذۇنۆنىًبەي (ئەلىضىز َېوىو بەي) لەريى
هۆرسىتىضوە بولىذۇ.

دېهەن ،كولىهىشدىوى <تەۋارىخى نۇسلىيۇى> رىسالىسى ئۇيغۇر ئەدەبىيات-سەيئىتىًىڭ
-18ئەسىزيىڭ ئىووىًچى يېزىهىذىٌ باصلىًىپ-19 ،ئەسىزدە يۇكىزى پەللىٌە چىللاى تەرەكلىيات
دوللۇيىًىڭ سەنەرىلىزىذىٌ بولۇپ َېسابلىًىذۇ.
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«تەۋارىخى نۇسىلىيۇى»يىڭ ئاپتورى نولال ئىسهەتۇلال بىًًى نولال يېهەتۇلال نۆجىشىًىڭ َاياتى
توعزىسىذا َاسىزعىچە نۇصۇ ئەسەردىوى بايايالردىٌ باصلا نەلۇناتلا ئىٌە ئەنەسهىش .بىزاق ،نۇصۇ
ئەسەردىوى ناتېزىيالالريىڭ ئۆسىهۇ بىشيىڭ نۆجىشى ئوبزاسىًى خېلى روصەى َالذا هۆس ئالذىهىشعا
هەلتۈر úصىهىشًە ئىهوايىيەت بېزىذۇ.

نۆجىشى ئۆس رىسالىسىًىڭ هىزىط كىسهىذا نەسهۇر رىسالىًى يېشىط ئۈچۈى «تارىخى رەصىذى»،
«تەۋارىخى رەۋسەتۇسسەفا» ۋە «تەۋارىخى ئەجەم» كاتارلىم پارس تىلىذا يېشىلغاى ئەسەرلەردىٌ
ۋە «تەۋارىخى تەبىزى»« ،تەۋارىخى َۆهەنا»« ،تەۋارىخى ئەرەب» كاتارلىم ئەرەبچە يېشىلغاى
ئەسەرلەردىٌ پايذىاليغايلىلىًى ،فارابىًىڭ ئەرەب تىلىذا يېشىلغاى «رىسالەئى نۇعەيًىيۇى» يانلىم
هىتابىًى تەرجىهە كىلىط يىيىتىذە ئىوەيلىوىًى ياسىذۇ .بىش بۇ بايايالردىٌ ئۇيىڭ ئۆس ئايا تىلىذىٌ
باصلا ئەرەب ،پارس تىللىزىًىهۇ پۇختا ئىٌىلىٌەى نەلۇناتلىم بىز هىضى ئىوەيلىوىًى بىلىهىش.

نۆجىشى ئۆس ئەسىزىًىڭ هۆپ جايلىزىذا ئەلىضىز يەۋايىًى ''پىزىو'''' ،ئۇستاسىو'' دەپ ئاتايذۇ ۋە
ئۇيىڭ «هۇللىيات»« ،چاَار دىۋاى»« ،خەنسە»لىزىذىٌ َەم بۇالردىٌ باصلا ئىلٌىزى -هېيىٌ
بولۇپ ياسعاى  36پارچە هىتابىذىٌ بەَزىهەى بولۇپ ،ئۇيىڭ خىسلەت ۋە ئىضلى نۇَەببىتىذىٌ
خەۋەردار بولذۇم ،دەپ ياسىذۇ .ئۇ يەيە لۇتفى ،ئابذۇراخهاى جانى ،نۇَەنهەت هۈصتىڭىزلەرًە باَا
بەرًەيذە ،ئۇالريىڭ ئالىجاياپلىغىغا يەۋايىًىڭ ئۇالرعا تۇتلاى پوسىتسىيىسىًى پاهىت كىلىذۇ .نايا
بۇالردىٌ نۆجىشىًىڭ يەۋايىغا چەهسىش ئىخالس كويغايلىلىًى ،يەۋايىًىڭ يۈهسەن بەدىئىي
ناَارىتىٌىال ئەنەس ،بەلوى ئەڭ نۇَىهى ئۇيىڭ تەرەكلىيپەرۋەر ئىذىيىسى بىلەى ئالىيجاياب
پەسىلىتىٌە كايىل ئىوەيلىوىًى هۆرًىلى بولىذۇ.

نۆجىشى فىساعۇرس (پىپاًور) ئۈستىذە توختالغاى ۋاكتىذا ،ئۇيىڭ ئاعشىذىٌ ''ئۆسۈڭًى تۈسلىهەي
تۇرۇپ هىضىٌە يەسىُەت كىلها؛ ئەيىبىڭًى ساڭا هۆرسەتوەى هىضىًى دوست بىلىپ ئەسىش تۇت؛
چىزايلىم لىباس هىيىپ يۈرًۈچە چىزايلىم سۆس كىلىپ يۈرۈصًى ئۆرًەيٌىل؛ ياخضى سۆسيى
ئەيتۇرعە كۇدرەتىڭ بولهاسا ،ياخضى سۆسيى ئېيتلۇچىذىٌ ئۆرًەيٌىل؛ ئىلىو ئۆرًەيىضذىٌ يونۇس
كىلها ،ئىلىهسىشلىوتىٌ يونۇس كىل'' دېٌەى َېوهەتلىى سۆسلەريى هەلتۈرىذۇ .فارابى ئۈستىذە
توختالغىًىذا بولسا ،ياَايىتى باتۇرلۇق بىلەى ئۇيىڭ '' يۈس يىل ئىبادەت كىلىپ ئااللهىغاى فەيشيى
نېًىڭ كايۇيۇنًىڭ (كالۇيۇنًىڭ) سىهلىزىذىٌ ئاڭلىغايسىشلەر'' دېٌەى سۆسيى يەكىل هەلتۈرىذۇ.
َاسىزنۇ ئۇيىڭ ئەَهىيىتىًى يوكاتهىغاى بۇ َېوهەتلىى سۆسلەر ئەنەلىيەتتە نۆجىشىًىڭ ئۆس دۇييا
كارىضىًىڭ ئىًواسى بولۇپ ،بۇ يەردە ئۇالريى ئەيًى سانايذىوى يادايلىم ،تەرهى دۇييالىم ۋە
كۇللۇكًى تەصەببۇس كىلغۇچى جاَىل هۈچلەرًە كارىتىپ ئېتىلغاى ئوق ،خەلم ئانهىسىغا بېزىلٌەى
سەنىهىي نەسلىُەت سۈپىتىذە كولاليغاى.

نۆجىشىًىڭ فېئوداللىم -دىًىي چەهلىهىلەر بولۇپهۇ تەرىلەتچىلىوًىڭ چەهلىهىلىزى تۈپەيلى
تارىختا هۆنۈلۈپ كالغاى نۇسىوا ئالىهى ۋە صائىزە ئانايًىساخاى يەفىسىًى تارىختىوى  17يەپەر نۇسىوا
پىزى كاتارىغا هىزًۈسۈپ ،سور َۆرنەت بىلەى خااليىللا تويۇصتۇرۇصىهۇ ئۇيىڭ صۇ دەۋردىوى
تەرەكلىيپەرۋەر سىيالىيالر كاتارىذىٌ ئورۇى ئېلىضلا پۈتۈيلەي نۇياسىپ ئىوەيلىوىًى ئىسپاتاليذۇ.

نۆجىشى «تەۋارىخى نۇسىلىيۇى»يىڭ نۇكەددىهىسىذە ئالالعا نۇياجەت كىلىپ ''ئاسى
كۇلۇڭذۇرنەى فەكىز ،جافى كۇلۇڭذۇرنەى َەكىز ،عەم ئىلىوىذە بولذۇم ئەسىز ،سەيسەى ناڭا
فەريادىزۇس'' دېٌەى نىسزاالريى ياسىذۇ ۋە ئۆس ئەسىزىًى ''تۈًەت سۆسيى نۆجىش عېزىب بىًاۋا ،ئۇلۇظ
يولغە هىزًىل بولۇپ ياسىۋا'' دېٌاى بېيىت بىلەى ئاخىزالصتۇرىذۇ .بىش بۇ نىسزاالردىٌ ئۇيىڭ
يۇكىزىلىذەن نەسنۇيالريى ئۆس ئىچىٌە ئالغاى «تەۋارىخى نۇسىلىيۇى»> رىسالىسىًى ياسعايلىلىًىڭ

فېئوداللىم دىًىي پزىًسىپالرعا بولۇپهۇ تەرىلەتچىلىى پزىًسىپلىزىغا سىت هېلىذىغايلىلىًى ئۆسىهۇ
ئېًىم بىلىپ تۇرعايلىلىًى ۋە صۇ چاعالردا يەيىال خېلى سالهاكًى ئىٌىلەپ تۇرعاى نۇتەئەسسىپ
جاَىل هۈچلەريىڭ سىيايوەصلىوىٌە ئۇچزىهاسلىم ئۈچۈى ئۆس َەرىوىتىًى نۇصۇ يول بىلەى
ئاس-توال يىلابلىغايلىلىًى هۆرىهىش.

«تەۋارىخى نۇسىلىيۇى»يىڭ تەصەببۇسچىسى ئەلىضىز َېوىو بەي نۆجىشىًى ''سەيوىو هەسبىڭ
َەم نۇسىلىذۇر َەم ئەبيات نەنلىوىتىًىڭ بۇلبۇلۋار سۇلتايى ،ئەدەبىيات نۈلوىًىڭ تۇتى صېزىٌ
لىسايىذۇرسەى َەم خۇش پۈتوۈچى َەم دىلوەش ئېيتلۇچى سەيذۇرسەى'' دەپ تەرىپلەيذۇً .ەرچە
بۇ سۆسلەر ئىًتايىٌ نۇبالىغىچىلىى بىلەى ئېيتىلغاى بولسىهۇَ ،ەرَالذا نۆجىشىًىڭ صۇ دەۋردە
داڭلىم هەسپىي نۇسىوايت َەم يۇرعۇى ئەسەرلىزى بىلەى تويۇلغاى نەصُۇر صائىز بولۇپ
ئۆتوەيلىوىذىٌ دېزەن بېزىذۇ .ئەپسۇسوى ،ئۇيىڭ باصلا ئەسەرلىزى بىشًىچە يېتىپ هېاللهىٌەى
ياهى تېخى كولىهىشعا چۈصهىٌەى.
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نۆجىشى ئۆس ئەسىزىذە تويۇصتۇرعاى  17يەپەر نۇسىوا پىزى ئىچىذە ئۇيىڭ كىذىزخاى يەرهەيذى
بىلەى ئانايًىساخاى يەفىسى توعزىسىذىوى نەلۇناتلىزى بىشيىڭ نەدەيىيەت تارىخىهىشدا نۇَىو
ئورۇى تۇتىذىغاى بۇ صەخسلەر توعزىسىذىوى تۇيجى ياسنا نەلۇنات بولۇپ َېسابلىًىذۇ.

نۆجىشى كىذىزخاى يەرهەيذىًىڭ يادىز نۇسىوا ئالىهى ،تەڭذاصسىش ياخضىچى ۋە ئۇستا صائىز
ئىوەيلىوىًى ،راۋاب بىلەى خۇصتاريى هەصىپ كىلغايلىلىًى« ،ۋىسال» يانلىم بىز نۇكانًى ئىجات
كىلغايلىلىًى ،نۇسىوا ئىلهى توعزىسىذا هۆپلىٌەى نېغىشلىم ناكالىلەريى ياسعايلىلىًى« ،دىۋايى

كىذىز» يانلىم صېئىزالر توپلىهى چىلارعايلىلىًى ،يەرهەى خايلىلىًىڭ نەرىپەتپەرۋەر پادىضاَى
سۇلتاى ئابذۇرېضىتخايًىڭ هېچە-هۈيذۈس ئايزىلهايذىغاى ئەڭ يېلىٌ هىضىسى بولۇپ ئۆتوەيلىوىًى
ۋە ئىزاى ،ئىزاق ،تەبزىش ،خاراسىو ،سەنەركەيذ ،ئەيجاى ،ئىسالنبۇل (ئىستايبۇل) ،هەصهىز،
بەلىخ ،صىزاس كاتارلىم جايالردىٌ هەلٌەى صاًىزتلىزى بولۇپ ،ئۇالرعا نۇسىوا ئىلهىذىٌ دەرس
بەرًەيلىوىًى ياسىذۇ .لۇتفى ئۈستىذە توختالغىًىذا« :ئۇ ئالىهلىلتا َەسرەتى ئەبۇ يەسىز فارابىذەن،
َەهىهلىلذا َەسەتى ئىبًى سىًادەن ،صائىزلىلتا َەسرەتى ئەنىز يىشانىذدىٌ ئەلىضىز يەۋايىذەن،
نۇعەيىلىلذا تېخى كىذىزخايذەن ئىزدىلەر» دەپ كىذىزخايًى صۇ سانايًىڭ ئەڭ هاتتا ئالىهلىزى
كاتارىغا كويىذۇ .بىش نۆجىشىًىڭ بۇ بايايلىزىذىٌ -16ئەسىزدە ئۆتوەى بۇ ئۇيغۇر ئالىهى َەكلىذە
خېلى تەپسىلىي نەلۇناتلا ئىٌە بولىهىش .بۇ يەيە يەرهەى خايلىلىًىڭ پايتەختى يەرهەى صەَىزىًىڭ
صۇ دەۋرلەردە پۈتۈى صەرق ئەللىزىًىڭ بىز نۇسىوا ئۆًىًىط يۇرتى بولغايلىلىذىٌ دېزەن بېزىذۇ.

نۆجىشىًىڭ فېئوداللىم دىًىي چەهلىهىلەر تۈپەيلى يەچچە ئەسىز هۆنۈلۈپ كالغاى صائىزە،
نۇسىوا ئالىهى ئانايًىساخاى يەفىسىًى يورۇق دۇيياعا چىلارعايلىلى ئۇيىڭ ئۇيغۇر نەدەيىيەت
تارىخىغا كوصلاى يەيە بىز سور تۆَپىسى بولۇپ َېسابلىًىذۇ .بىزنۇيچە پاهىتالر نۆجىشىًىڭ
ئانايًىساخاى يەفىسى توعزىسىذىوى بايايلىزىًىڭ ئەنەلىيەتوە ئۇيغۇى ئىوەيلىوىًى ئىسپاتاليذۇ.

بىزىًچىذىٌ،

-1959-1956يىللىزى

سابىم

جۇڭٌو

پەيلەر

ئاهادېهىيىسى

تەتلىلات

ئىًستىتۇتىًىڭ صىًجاڭ ئاسسايلىم نىللەتلەر جەنئىيىتى ۋە تارىخًى تەهضۈرۈش ًۇرۇپپىسى
كەصلەر،يەرهەى ،كاعىلىم ،خوتەى كاتارلىم جايالردىٌ ئانايًىسا بېٌىو يانلىم بىز صائىزە
توعزىسىذا بەسى َىوايە-رىۋايەتلەريى توپلىغاى ئىذى .بۇ رىۋايەتلەريىڭ بىزىذە ئانايًىسا
بېٌىهًىڭ يەرهەى خايلىلى سانايىذا ئۆتوەى كىذىزخاى يەرهەيذىًىڭ كىشى ئىوەيلىوى ،ئۇيىڭ
سۇلتاى ئابذۇرېضىتخايغا ياتلىم كىلىًغايلىلى ،يۇرعۇى صېئىز-داستايالريى ياسعايلىلى« ،ئىضزەت

ئەيٌىش» يانلىم بىز نۇكام ئىجات كىلغايلىلى ،هېيىٌ تۇعۇتتا ۋاپات بولغايلىلى ،ئارىذىٌ يۈس يىل
ئۆتۈپ ئاپئاق خوجا تەختوە چىللايذىٌ هېيىٌ ئۇيىڭ خەلم ئىچىٌە تاركالغاى بارلىم
صېئىز-عەسەللىزى هۆدۈرۈلۈپ« ،ئىضزەت ئەيٌىش» نۇكانىًى ئېيتىضهۇ چەهلەيٌەيلىوى ،سۇلتاى
ئابذۇرېضىتخايًىڭ «دىۋاى رەصىذى»« ،عەسەلىياتى رەصىذى»« ،سىالتىًًانە» كاتارلىم
ئەسەرلىزىهۇ هۆيذۈرۋەتىلٌەيلىٌى َېوايە كىلىًىذۇ .دېهەن،نۆجىشىًىڭ ئانايًىساخاى َەكلىذىوى
بايايى ئاساسىي جەَەتتىٌ نۇصۇ رىۋايەتوە ئوخضايذۇ .بىزاق ،نۆجىشىًىڭ بايايىذا ئانايًىساخاى
كىذىزخاى يەرهەيذىًىڭ كىشى ئەنەس ،بەلوى تارىو بويىذىوى ئوتۇيچى نەخهۇتًىڭ كىشى
دېيىلىذۇ.

ئىووىًچىذىٌ ،نەخهۇت جۇراس ئۆسىًىڭ «تارىخى رەصىذى سەلىلى» يانلىم ئەسىزىذە تارىخچى
نىزسا َەيذەر تەرىپىذىٌ يېشىلغاى «تارىخى رەصىذى» يانلىم ئەسەردىٌ يەكىل هەلتۈرۈپ ،سۇلتاى
ئابذۇرېضىتخاى «َەر هارۇدىيارىذا بەنەسەلهايىذا ئىذى يەيى َەم تېڭى يوق ئىذى ،ئىلهى نۇسىلىذا
ناَىز ئىذى ،بەلوى نۇسەيًىف ئىذى ،ئىضزەت ئەيٌىش دەپ بىز ساس پەيذا كىلىپ ئىذى» دەپ
ياسىذۇ-19 .ئەسىزدە ياصىغاى نەصُۇر ئۇيغۇر تارىخچىسى نولال نوسا سايزانىهۇ ئۆسىًىڭ «تارىخى
ئەنًىيە»« ،تارىخى َەنىذى» يانلىم ئەسەرلىزىذە «ئابذۇرېضىتخاى… نولال فاسىل صائىز ،فارسى
ۋە تۈرهى يەسنىًى ياخضى ئەيتۇر ئىذى ،ئىلهى نۇسىلىذا ًوياهى فىساعۇرۇس سايى ئىذىلەر،
ئىضزەت ئەيٌىش دەپ بىز نۇكام ئىختىزا كىلذى» دەپ ياسىذۇ .بۇ بايايالر ،بىز تەرەپتىٌ،
سەيئەتپەرۋەر ئابذۇرېضىتخايًىڭ ئانايًىساخايًى ئۇچزىتىپ ئۇيىڭ چالغاى تەنبۈرىًى ۋە ئېيتلاى
عەسىلىًى ئاڭالش بىلەيال ئۇيىڭغا ئاصىم بولۇپ ،ئۇيى ئۆس ئەنزىٌە ئالغايلىلىًىڭ نەيتىلىٌە
پۈتۈيلەي ئۇيغۇى ئىوەيلىوىًى ئىسپاتلىسا ،يەيە بىز تەرەپتىٌ ،ئانايًىساخاى ئىجات كىلغاى
«ئىضزەت ئەيٌىش » نۇكانىًى ئابذۇرېضىتخاى ئۆسىًىڭ كىلىۋالغاى ئىضىًىڭهۇ َەكىلەتەى بولغاى
ئىط ئىوەيلىوىًى ئىسپاتاليذۇ.

ئانايًىساخاى يەفىسى تەهلىهاهاى بويىذىوى هەنبەعەل ئوتۇيچى نەخهۇتًىڭ كىشى بولۇپ13 ،
ياش چېغىذىال ئۇستا نۇسىوايت ،صائىزە ۋە خەتتات بولۇپ يېتىلٌەى .پۇكزاچە ياسىًىپ ئۇالريىڭ
ئۆيىٌە هەلٌەى ئابذۇرېضىتخاى ئۇيىڭ چېلىپ بەرًەى تەنبۈرىًى ۋە ئابذۇرېضىتخايغا بېغىضاليغاى
بىز عەسىلىًى ئاڭالپال ئۇيىڭغا ئاصىم بولىذۇ .ئابذۇرېضىتخاى ئۇيىڭ ياسعاى خەتلىزىًى هۆرۈپ ،بۇ
خەتلەريى صۇيچىلىى هىچىى بىز كىشيىڭ ياسعايلىلىغا ئىضەيهەي ،ئۇيىڭذىٌ بۇ سورۇيًىڭ ئۆسىذە
خەت يېشىپ بېلىضًى تەلەپ كىلغايذا ،ئانايًىساخاى دەرَال« :يارەپ بۇ بەيذە ئەجەب كىلذى
سۇئىشەى ناڭاً ،ويا بۇ ئۆيٌە ئۈيذى بۇ ئاخضام تىوەى ناڭا»( خۇدا ،بۇ بەيذە ناڭا تولىهۇ ًۇنايلىم
هۆسدە كارىذىً ،ويا بۇ ئۆيذە بۈًۈى ئاخضام نەى ئۈچۈى بىز تىوەى ئۈيذى ) دېٌەى َاسىز جاۋاب
بېيىتًى يېشىپ ئابذۇرېضىتخايًى نات كىلىذۇ.

ئابذۇرېضىتخايًىڭ كىشعا بولغاى نۇَەببىتى تېخىهۇ هۈچىيىپ ،صۇ هېچىسىال ئەلچى ئەۋەتىپ كىشيى
ئۆس يىواَىغا ئالىذۇ.

ئانايًىساخاى خەلم ئانهىسى ،خەلم يەعهىچىلىزىذىٌ ئىبارەت ياخضا-نۇسىوا بۇلىغىذىٌ
بىۋاسىتە ئوسۇكلىًىپ يېتىلٌەى تااليتلىم نۇسىوايتتۇر 13 .ياصلىم بىز يېشا كىشىًىڭ نۇسىوىذا
صۇيچىلىى هانالەتوە يېتىضى ئۇيغۇر ياخضا-نۇسىوىلىزىًىڭ صۇ دەۋردىال يۈهسەن دەرىجىذە
راۋاجاليغايلىلىًى ،جەنئىيەتًىڭ َەنهە كاتالنلىزىغىچە ئونۇنالصلايلىلىًى ئىسپاتاليذۇ.

ئانايًىساخاى يەفىسىًىڭ ئابذۇرېضىتخاى سارىيىذا تۇرعاى نەسًىللەردە ئابذۇرېضىتخايًىڭ ئەڭ
يېلىٌ ئادىهى بولغاى داڭلىم نۇسىوا ئالىهى كىذىزخاى يەرهەيذىًى ئۇستاس تۇتۇپ ،ئۆسىًىڭ نۇسىوا
ۋە ئەدەبىيات جەَەتتىوى بىلىو ۋە ناَارىتىًى تېخىهۇ ئۆستۈرًەيلىوى ،كىذىزخاى يەرهەيذى بىلەى

بىزلىوتە ئۇيغۇر نۇسىوىلىزىًى رەتلەش ۋە هېڭەيتىط جەَەتتە يۇرعۇى خىشنەتلەر ئىضلىٌەيلىوى
صۈبُىسىش .ئانايًىساخاى توعزىسىذىوى رىۋايەتتە ئۇيىڭ كىذىزخاى يەرهەيذىًىڭ كىشى دەپ َېوايە
كىلىًىضى

تاسادىپى

ئىط

ئەنەس.

نۇيذاق

رىۋايەتًىڭ

تاركىلىضىذا،

بىز

تەرەپتىٌ،

ئانايًىساخايًىڭهۇ خۇددى كىذىزخاى يەرهەيذىذەهال ئۇستا نۇسىوايت بولۇپ يېتىلٌەيلىوى سەۋەب
بولغاى بولسا ،يەيە بىز تەرەپتىٌ ،ئۇيىڭ كىذىزخاى بىلەى بىزلىوتە ئۇيغۇر نۇسىوىچىلىلىًىڭ
تەرەكلىياتى ئۈچۈى سىڭذۈرًەى ئەنٌەهلىزى سەۋەب بولغاى.

لېوىٌ ئانايًىساخاى يەفىسىًىڭ نۇسىوا ۋە ئەدەبىيات ساَەسىذىوى پائالىيەتلىزى جەنئىيەتتىوى
َەتتا ئابذۇرېضىتخاى ئوردىسىذىوى نۇتەئەسسىپ جاَىل هۈچلەريىڭ كاتهۇ-كات توسلۇيلۇكلىزىغا
دۇچ هەلٌەى .ئۆسيىڭ نەرىپەتۋەرلىٌى بىلەى صۆَزەت كاسايغاى َەم ئانايًىساخايًى جېًىذىًهۇ
ئارتۇق ياخضى هۆرىذىغاى ئابذۇرېضىتخايًىڭ ئانايًىساخاى ئىجات كىلغاى «ئىضزەت ئەيٌىش»
نۇكانىًىڭ ئانايًىساخاى يانىذا تاركىلىضىًى نۇۋاپىم هۆرنەي ،ئۇيى ئۆسىًىڭ كىلۋالغايلىغىذىٌ
ئىبارەت نۇصۇ پاهىتالر ئانايًىساخايًىڭ كايچىلىى توسلۇيلۇكالرعا دۇچ هەلٌەيلىوىًى چۈصەيذۈرۈپ
بېزىذۇ .صۇڭا ئۇيىڭ بۇ ساَەدىوى يۇرعۇى پائالىيەتلىزى خاتىزىلەيهىٌەى .تۈرلۈن توسلۇيلۇكالريى
يېڭىپ ،جەنئىيەتوە تاركالغاى ئەسەرلىزىهۇ هېيىًوى هۈيلەردە جاَىل هۈچلەريىڭ كاتتىم
بۇسعۇيچىلىلىغا ئۇچزىغاى .نۆجىشىًىڭ بىشًە بەرًەى نەلۇناتلىزى صۇ بۇسعۇيچىلىلالردىٌ ئاناى
كالغاى ،ئەڭ نۇَىهى ،خەلم ئىچىذە ساكلىًىپ كالغاى ناتېزىيالالريى ئاساس كىلغاى .صۇ
سەۋەبتىًهۇ ئۇيى َەسسىلەپ كەدىزلەصوە ئەرسىيذۇ.
«تەۋارىخى نۇسىلىيۇى»دىوى بەسى ناتېزىيالالر ئۇيغۇر نۇسىوىلىزىًىڭ تەرەكلىيات تارىخىذىوى
بولۇپهۇ ئۇيغۇر خەلم هالسسىى نۇسىوىسى «ئوى ئىووى نۇكام»يىڭ تەرەكلىيات تارىخىذىوى بەسى
نەسىلىلىزىًى ئايذىڭالصتۇرىۋەلىضىهىش ئۈچۈى بىشيى نۇَىو يىپ ئۇچى بىلەى تەنىًلەيذۇ.

«تەۋارىخى نۇسىلىييۇى»يى ئوكۇعايذا نۆجىشىًىڭ «نۇكام» سۆسى ئۈستىذىوى چۈصەيچىسى
بىشيىڭ دىللەت-ئېتىبارىهىشيى كوسعايذۇ.

نۆجىشى ئۆس ئەسىزىذە "دۇًاٍ"" ،پەيجىٌاٍ"" ،نۇصاۋىزەن"" ،بەيادەن""،ران" "،ئوصاق"،
"ئۆسَال"" ،چۆل ئىزاق"" ،ئەجەم"" ،ياۋا"" ،ۋىسال"" ،چاَار سەرب"" ،چاَارًاٍ"« ،سىٌاٍ»،
«بايات»«،ئىضزەت ئەيٌىش»دىٌ ئىبارەت  16نۇكانًى تىلغا ئالىذۇ .لېوىٌ ئۇ َاسىزكى«ئوى ئىووى
نۇكام»يىڭ يانلىزىًى ئاساسەى ئۆس ئىچىٌە ئالغاى بۇ يانالريى يۈرۈصلەصتۈرًەى«،چوڭ يەعهە»،
«داستاى» ۋە «نەصزەپ»تىٌ ئىبارەت  3كىسىهغا بۆلۈيۈپَ ،ەربىز كىسهى بىزكايچىلىغاى
يەعهىلەريى ئۆس ئىچىٌە ئالغاى چوڭ تىپتىوى نۇسىوا نەيىسىذە ئەنەس ،بەلوى ئېضىپ هەتسە
بىزيەچچە نەرعۇلى بولغاى بىز يەهوە يەعهە نەيىسىذە تىلغا ئالىذۇ .نەسىلەى ،ئۇ فارابى ئۈستىذە
توختالغىًىذا ئۇيىڭ «ئوصاق» ۋە «ران»يىڭ نەرعۇلىًى ئىجات كىلغايلىلىًى« ،ئۆسَال» نۇكانىًى
بىزىًچى ،ئىووىًچى،ئۈچىًچى نەرعلىغىچە ئىجات كىلغايلىلىًى ياسىذۇ؛ نۇَەنهەت هۈچتىًٌىز
ئۈستىذە توختالغىًىذا ،ئۇيىڭ «چارىٌاٍ» نۇكانىًى ئىجات كىلىپ ،ئۇيىڭغا نەۋاليە تۇتىًىڭ بىز
عەسىلىًى سالغايلىلىًى« ،دۇًاٍ»نۇكانىًى ئىجات كىلىپ ،ئۇيىڭغا نىزخىسزوۋ دېُلىۋىًىڭ بىز
عەسىلىًى سالغايلىلىًى« ،پەيجىٌاٍ» نۇكانىًى ئىجات كىلىپ ،ئۇيىڭغا نەۋاليە هاتىبًىڭ بىز
عەسىلىًى سالغايلىلىًى ياسىذۇ .نەلىوە ئانايًىساخاى َەكلىذە توختالغىًىذىهۇ ،ئۇيىڭ يولۇچى
سۈپىتىذە ئۆيىٌە هىزًەى سۇلتاى ئابذۇرېضىتخايغا پەيجىٌاٍ نۇكانىغا تەنبۈر چېلىپ بېزىپ ،بۇ
نۇكانغا ئۆسىًىڭ ئابذۇرېضىتخايغا بېغىضالپ ياسعاى بىز عەسىلىًى سېلىپ ئوكۇعايلىلىًى ياسىذۇ .نايا
بۇ نىسالالردىٌ ًەپًىڭ بىز يۈرۈصلەصتۈرۈلٌەى يەعهىلەر سىستېهىسى ئۈستىذە ئەنەس ،بەلوى
ئايزىو بىز يەعهە ئۈستىذە هېتىۋاتلايلىلى ياَايىتى ئېًىم هۆرۈيىذۇ.

نۆجىشى «نۇكام» دەپ ئاتىۋاتلاى بۇ يەهوە يەعهىًى َاسىزكى يۈرۈصلەصتۈرًەى نۇكانالردا

باصلىًىط نۇسىوىسى دېيىلىذىغاى چاچها ئۇدارلىم(داپ چېلىًهايذىغاى) يەعهە دەپ َۆهۈم كىلىضلا
بولىذۇ .چۈيوى ،بىزىًچىذىٌ« ،نۇكام» سۆسى َاسىزنۇ ئەل ئىچىذە چاچها ئۇدارلىم باصلىًىط
نۇسىوىسى نەيىسىذە كىللىًىلىذۇ .نەسىلەى ،كۇنۇل نەصزەپلىزىًىڭ يالغۇس عىجەن بىلەى
ئورۇيلىًىذىغاى چاچها ئۇدارلىم باصلىًىط نۇسىوىسى ئادەتتە «نۇكام» دەپال ئاتىلىذۇ؛ دوالى
نۇكانلىزىذىهۇ باصلىًىط نۇسىوىسى «نۇكام» دەپال ئاتىلىذۇ؛ ئىووىًچىذىٌ ،نۆجىشى «نۇكام»
سۆسىًى َاناى «ياخضا»« ،ئاَاڭ» سۆسلىزى بىلەى كاتار كويىذۇ ،نەسىلەى ،نۇَەنهەت
هۈچتىًٌىز ئۈستىذە توختالغىًىذا ،ئۇيىڭ «بىُەد ۋە بىئەدەد عەسەل ،نۇكانالر ،ئاَاڭالر ئىجات
كىلغاى»لىلىًى ياسىذۇ.

نايا بۇيىڭذىٌ ئۇيىڭ «نۇكام» سۆسىًى باصلا يەعهىلەردىٌ پەركلىم بولغاى بىز يەعهە نەيىسىذە
ئىضلىتىۋاتلايلىلى ياَايىتى ئېًىم هۆرۈيۈپ تۇرۇپتۇ .ئۈچىًچىذىٌ ،نۆجىشى «نۇكام» ئۈستىذە
سۆسلىٌىًىذە َاناى ئۇيىڭغا كايسى صائىزيىڭ كايسى عەسىلى سېلىًغايلىلىًى ئېيتىپ ،نۇكانًىڭ
سۈپىتىًى ئۇيىڭغا سېلىًغاى عەسەلًىڭ سۈپىتى بىلەى ئۆلچەيذۇ .تېوىستًىڭ رولىًى ئاالَىذە
ًەۋدىلەيذۈرىذىغاى بۇ خىل ئەَۋال توالراق چاچها ئۇدارلىم يەعهىٌە نۇۋاپىم هېلىذۇ ،چۈيوى بۇ
خىل يەعهىلەر ئادەتتە ساتار ،عىجەن ياهى تەنبۈر كاتارلىم ئاساسىي ساس بىلەى يالغۇس هىضى
تەرىپىذىٌ

ئورۇيلىًىذىغايلىلى،

چاچها

ئۇدارلىم

بولغايلىلى

َەم

تالاليغاى

عەسەللەر

سېلىًىذىغايلىلى ئۈچۈى هىضىلەريىڭ دىللىتى نۇسىوىذىٌ هۆرە هۆپزەن تېوىستوە نەسهەسلىضىذۇ.

نۆجىشى تويۇصتۇرعاى  17يەپەر نۇسىوا پىزىذىٌ  14يەپىزىًى -16-15ئەسىزدە ئۆتوەى ئاتاكلىم
صائىزالر تەصوىل كىلغاى بولۇپ ،ئەسەردە تىلغا ئېلىًغاى  16نۇكانذىٌ  13ئى نۇصۇ صائىزالريىڭ
يانى بىلەى باعاليغاى .نۆجىشى يەيە يەۋايىًىڭ َەر هېچىسى ساتار ياهى تەنبۈر بىلەى ئۆسى ياسعاى
عەسەللەريى ئوكۇپ بىُوش بولۇپ هېتىذىغايلىلىًى ياسعاى.

يوكۇرىذىوى ئەَۋالالرعا ئاساسەى نۇيذاق خۇالسىٌە هېلىضىهىش نۇنوىٌ :بىزىًچىذىٌ،
«تەۋارىخى نۇسىلىيۇى»دا «نۇكام» دەپ ئاتالغاى بۇ چاچها ئۇدارلىم يەعهىلەر صۇ دەۋردە صائىزالر
دائىزىسىذىال ئەۋج ئالغاى بولۇپ ،تېخى خەللًىڭ ئەسىزلەردىٌ بۇيايلى نۇسىوا بايلىلىًىڭ
جەۋَىزى سۈپىتىذە تاللىًىپ يۈرۈصلەصتۈرۈلۈۋاتلاى چوڭ يەعهىلەر تەرهىبىٌە هىزًۈسۈلهىٌەى؛
ئىووىًچىَ ،اسىزكى «ئوى ئىووى نۇكام» تەرهىبىذىوى يۈرۈصلەصتۈرۈلٌەى چوڭ يەعهىلەر َە
دېٌەيذىال َاسىزكى يانى بىلەى ئاتالهىغاى ،ئۇالر َاسىزكى يانىغا صۇ يانذىوى چاچها ئۇدارلىم يەهوە
يەعهىلەريى هېيىًوى هۈيلەردە ئۇالريىڭ باصلىًىط نۇسىوىسى كىلىپ هىزًۈسۈلۈصى بىلەى
ئېزىضوەى ،ئىووىًچى تۈرلۈن كىلىپ ئېيتلايذا'' ،نۇكام'' ئاتالغۇسى -16-15ئەسىزلەردەَ ،ەتتا
ئۇيىڭذىًهۇ هېيىًوى نەلۇم دەۋر ئىچىذە پەكەت تار نەيىذىال كوللىًىلىپ ،چاچها ئۇدارلىم يەعهە
ئۇكۇنىًى ئىپادىلىٌەى .هېيىًوى دەۋرلەردە صۇ چاچها ئۇدارلىم يەعهىلەريىڭ يۈرۈصلەصتۈرۈلٌەى
چوڭ

يەعهىلەرًە

باصلىًىط

نۇسىوىسى

كىلىپ

هىزًۈسۈلۈصى

بىلەى

هەڭ

نەيىذە

-

يۈرۈصلەصتۈرۈلٌەى چوڭ يەعهە نەيىسىذىهۇ كوللىًىلىذىغاى بولغاى؛ ئۈچىًچى« ،ئوى ئىووى
نۇكام» تەرهىبىذىوى چوڭ يەعهىلەر ئۇيغۇر خەلم نۇسىوىلىزىًىڭ ئۇسۇى ئەسىزلىى تارىخىي
تەرەكلىياتىًىڭ يەتىجىسى ،ئۇالر ئاساسەى خەلم ئىجادىيىتى ئاساسىذا صەهىللەيٌەى ،لېوىٌ
ئۇالرعا َەركايسى دەۋرلەردىوى ئايزىو صەخسلەريىڭ ئىجادىي ئەنٌەهلىزىهۇ سىڭٌەى.
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بۇ ئەسەريىڭ تىلى ئاساسىي جەَەتتىٌ -14ئەسىزدىٌ -20ئەسىزيىڭ باصلىزىغىچە كوللىًىلغاى
ئۇيغۇر يېشىم تىلى  -چاعاتاي تىلىغا نەيسۇپ بولسىهۇ ،لېوىٌ ،سور دەرىجىذە صۇ دەۋردىوى جايلىم

ئۇيغۇر تىلىغا يېلىًالصتۇرۇلغاى ،بەسى كىسىهلىزى ،نەسىلەى ئانايًىساخاى كىسهىَ ،اسىزكى ساناى
ئۇيغۇر تىلىذا دېٌۈدەن يېشىلغاى؛ كولياسنىًىڭ ئىهالسىذا چاعاتاي يېشىلىًىڭ ئىهال كائىذىلىزىذىٌ
چەتًەپ جايلىم تىلغا يېلىًالصتۇرۇلغاى جايالر تېخىهۇ هۆپ .نەسىلەى ،چاعاتاي تىلىًىڭ ئىهال
كائىذىسى بويىچە ''چاليپ'''' ،باريپ'''' ،بولغاييًى'''' ،چالهاكيذيٌ'''' ،كيلهاعايسيشالر'''' ،ئااللهاعاى''
صەهلىذە ئاجىشالصتۇرۇلهاي يېشىلىضلا تېٌىضلىى سۆسلەر بەسى جايالردا ''چيليپ'''' ،بيزيپ''،
''بولغيًىًى'''' ،چالهيليذيٌ'''' ،كيلهيغايسيشالر'''' ،ئااللهيغاى'' ؛ ''يانۇس'''' ،صاًزد'''' ،ئەنز''
صەهلىذە يېشىلىضلا تېٌىضلىى سۆسلەر بەسىذە جايلىم تىلذىوى تەلەپپۇسى بويىچە ''يونۇس''،
''صاًزت'''' ،ئەنزى'' كىلىپ يېشىلغاى .چاعاتاي يېشىغىًىڭ ئىهال كائىذىسىٌە توعزا هېلهەيذىغاى بۇ
خىل ئەَۋالالر كولياسنا هېيىٌ هۆچۈرۈلٌەيذە يۈس بەرًەى بۆلىضى ئېُتىهالغا ياَايىتى يېلىٌ .نەيلى
كايذاق بولهىسۇى ،بۇ ئەسەر ئۇيغۇر يېشىم تىلىًىڭ چاعاتاي تىلى دەۋرىًى بولۇپهۇ چاعاتاي
تىلىًىڭ َاسىزكى ساناى ئۇيغۇر ئەدەبىي تىلىغا ئورۇى بېزىط جەريايىًى تەتلىم كىلىضتا بەلٌىلىى
پايذىلىًىط كىههىتىٌە ئىٌە.
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«تەۋارىخى نۇسىلىيۇى» رىسالىسى بىشيىڭ نەدەيىيەت تارىخىهىشيى ،بولۇپهۇ نۇسىوا تارىخىهىش
بىلەى ئەدەبىيات تارىخىهىشيى تەتلىم كىلىضتا بىشيى خېلى نۇَىو ناتېزىيالالر بىلەى تەنىًلەيذىغاى
ياخضى ئەسەر بولۇش بىلەى بىز ۋاكىتتا ،بىزنۇيچە ئېغىز يۇكسايالردىًهۇ خالى ئەنەس .نۆجىشى
پەكەت هۆپزەن صائىزالر ۋە سىيالىيالر دائىزىسىذە ئەۋج ئالغاى چاچها ئۇدارلىم يەهوە يەعهىلەريىال
(تار نەيىذىوى ''نۇكانئالريىال) نۇسىوا َېسابالپ ،خەلم نۇسىوىلىزىغا بولۇپهۇ ئۇيغۇر ئەنٌەهچىلىزى
ئىچىذە ئەسىزلەردىٌ بۇياى ئىجات كىلىًىپ ،رەتلىًىپ ،يۈرۈصلەصتۈرۈلۈپ هېلىۋاتلاى چوڭ

يەعهىلەرًە (هەڭ نەيىذىوى ''نۇكانئالرعا) پۈتۈيلەي ئېتىبارسىش كارىغاى ،صۇڭا پەكەت صۇ چاچها
ئۇدارلىم يەهوە يەعهىلەريىڭ ئىجاتچىلىزىًى تەتلىم كىلىط بىلەيال بولۇپ ،خەلم نۇسىوىلىزىًىڭ،
يۈرۈصلەصتۈرۈلٌەى چوڭ يەعهىلەريىڭ ئاساسىي ئىجاتچىسى بولغاى خەلم ئانهىسىًى ،خەلم
نۇسىوىچىلىزىًى يەسەرًە ئالهىغاى؛ بىزنۇيچە جايالردا ئاساسسىش َەتتا ئەپسايىلەصتۈرۈلٌەى
رىۋايەتلەريى َېلىلى پاهىت سۈپىتىذە ئۆس ئەسىزىٌە هىزًۈسًەى ،نەسىلەى ،يەيًىڭ هەصىپ
كىلىًىضىًى جەنضىتًىڭ خوتۇيى نەلىوە دىلسۇسعا ،داپًىڭ هەصىپ كىلىًىضىًى دىۋىلەرًە باعالپ
كويغاى؛ نەۋاليە ساَىب بەلخىًىڭ تەنبۈر چېلىضتىوى يۈهسەن ناَارىتىًى ئىسپاتالش ئۈچۈى
نەۋاليە ساَىب بەلخى بابۇرصاًَىڭ هابۇل صەَىزىذىوى بىز باعذا ئۆتوۈسًەى صاَايە ئولتۇرۇصىذا
تەنبۈر چالغايذا بىز بۇلبۇل ئۇچۇپ هېلىپ تەنبۈريىڭ كۇلىغىغا كويغايلىلىًى ۋە ئۆسىًى بىزيەچچە
كېتىو تەنبۇرعا ئۇرۇپ ئۆلٌەيلىوىًى ،بۇ َالًى هۆرۈپ ئولتۇرۇصتىوىلەريىڭ َەنهىسى َۇصسىشلىًىپ
هەتوەيلىوىًى ياسعاى؛ هۆپچىلىى ئىسالم تارىخچىلىزىغا ئوخضاش ،نۆجىشىهۇ ئىًسايىيەتًىڭ پەيذا
بولۇصىًى يوٍ ۋە ئۇيىڭ َام ،سام ،يافەس يانلىم ئوعۇللىزى توعزىسىذىوى يەَۇدى-خىزىستىياى
دىًى رىۋايەتلىزىٌە تاكاپ ،نۇسىوىًىڭ پەيذا بولۇصىًىهۇ صۇالر بىلەى باعلىغاى؛ بەسى يەر ئىسهى
ۋە يىلًانىلەريى خاتا كىلىپ كويغاى ،ۋەَاهاسا.
بىش «تەۋارىخى نۇسىلىيۇى» رىسالىسىًى ئوكۇعاى ۋاكتىهىشدا ئۇيىڭغا تەيلىذىي نۇئانىلىذە
بولۇپ ،ئۇيى ئوبذاى تەَلىل كىلىضىهىش ،صاهىلىًى چىلىزىپ تاصالپ ،نېغىشىًى كوبۇل كىلىضىهىش
السىو.
سەۋىيىهىش چەهلىى بولغايلىلى سەۋەبىذىٌ بىشيىڭ بۇ ئەسەر ئۈستىذىوى نۇالَىشىهىش،
كولياسنىًىڭ تىزايسوىزىپسىيىسى ،تەرجىهىسى ۋە ئىشاَالردا هەنچىلىى ،خاتالىلالريىڭ بولۇصى
تەبىئىي .هىتابخايالريىڭ بۇ َەكتىوى تەيلىذىي پىوىزلىزىًى سەنىهىي كارصى ئالىهىش.

ئەيۋەر بايتۇر ،خەنىت تۆنۈر.

تەرجىهە يۇسخىسى
نەرَەنەتلىى ۋە رەَهەتلىى ئالاليىڭ ئىسهى بىلەى باصاليهەى

ئەي [خۇدا]( ،بۇ يەردىوى ۋە باصلا يەرلەردىوى تىزياق [ ] ئىچىٌە ئېلىًغاى سۆسلەريى نۇصۇ
هىتابًى يەصزًە تەييارلىغۇچىالر كوصلاى- .نەَەررىزدىٌَ ).ېوهەت هۆرسىتىپ ًۈلٌە پۇراق ۋە
رەڭ بەردىڭ ،بۇلبۇلًى چىهەيذە يېلىهلىم سايزايذىغاى كىلذىڭ.

سېًىڭ كۇدرىتىڭذىٌ راۋاب ،تەنبۈر ،دۇتار ،سەتتار ،ئۇد ،كالۇى ۋە چاڭالر يالە كىلىذۇ.

خۇدا(،كىشىل َەرپلەر بىلەى يېشىلغاى سۆسلەريىڭ َەنهىسى ئەسلى ئەسەردىهۇ كىشىل سىيا
بىلەى يېشىلغاى ).صەۋكىڭًىڭ چىهەيشارىذا ًۈل-چىچەهلەريى هۈلذۈرًۈچىسەى؛ًۈل ئىضلىذا
بۇلبۇل ،تۇتىالريى سايزاتلۇچى ،يىغالتلۇچىسەى .لەيلىًىڭ چېچىًى نەجًۇيًىڭ هۆڭلىٌە سىزتهاق
كىلغايذەن ،پەرَاتًىڭ كېًىًىذىٌ صېزىًًىڭ لېۋىًى كىشارتلايذەن ،ئۇسرا جانالىًىڭ ئوتى
َارارىتىذىٌ َانۇكًىڭ تېًىًى ياش ًىزدابىغا عەرق كىلغايذەن ،سۆَزايىڭ ئىضلىذا تاَىزيى
سايذۇكلا سېلىپ تارىهذا ئېلىتلايذەن ،يۈسۈپ َۆسًىذىٌ ،سۇلەيخا ئىضلىذىٌ ًۈسەل َېوايە
تۈسًەيذەن نېًى ئۇ يىٌار ئىضلىذا ئەسىز ۋە سەرًەرداى كىل؛ ئۇ كۇياش ئەتزاپىذا نەيذەن بىز
سەررىًى تاكەتسىش ئاصىم كىل؛ نەى صۇيذاق دەرىجىٌە يېتەيوى ،ئۇيىڭ ئىضلىذا تەنبۈرۈنًى كولغا
ئاالي؛ ئۇيىڭ سۆسىًى سېغىًغايذا ئۇيى چاالي؛ ًاَى يەۋايى بېيىتلىزىذىٌ َەنذ [ئالالعا نەدىيە]
ئىلغاپ ،بەسەى لۇتفى صېئىزلىزىذىٌ يەئىت[رەسۇللۇلال تەرىپلەيٌەى نىسزاالر] يادالپ ،تەنبۈرۈم
سىهلىزىغا سەخهەن ئۇراي؛ ئۇ نېُىز يىٌارىو صەۋكىذە باعزىهًىڭ كارا كېًىًى سىيا كىلىپ ئېشەي؛

ئۇيىڭ ئىضلىذا چۆل-باياۋايًى هېشەي؛ سېًى نەدَىيىلەپ بېيىتلەر ياساي؛ َەبىبىڭًى تەرىپلەپ
صېئىز ياساي.

نۇياجات

ئەي خۇدا ،سەى نېًىڭ نەكسىتىو سەى،
نېًىڭ ئىبادەت كىلىذىغىًىو سەى،
نېًىڭ سەجذە كىلىذىغىًىو سەى،
سەى نېًىڭ نەدەتوارىهسەى.
نەى سېًىڭ ئاسى كولۇڭهەى،
نەى سېًىڭ ًۇياَوار كولۇڭهەى،
نەى عەم ئىلىوىذە ئەسىز بولۇپ كالذىو،
سەى نېًىڭ نەدەتوارىهسەى.
ئەي كەدىهذىٌ رىسىم بەرًۈچى،
هېچىزًۈچىسەى ،ئەي رەَىو،
نېًى َاجەتتىٌ چىلارعىٌ ،ئەي هەرىو،
سەى نېًىڭ نەدەتوارىهسەى.
ئىضلىڭًى دىلىهغا هىزًۈسًىٌ،
نەى سەتار بىلەى دۇتاريى چاالي،
نەيذە خاتالىم بار ،ئەپۇ كىلغىٌ،
سەى نېًىڭ نەدەتوارىهسەى.
نەى نۆجىشى تاكەتسىش ئاصىم بولذۇم،

سەى بىز ئالالعا يالۋۇردۇم
رەَهىڭٌە ئىًتىشار بولذۇم،
سەى نېًىڭ نەدەتوارىهسەى.

[ئايەتًىڭ نەيىسى]:

«ناختاش پۈتۈى ئالەنًى تەربىيىلىٌۈچى تەڭزىٌە خاستۇر ،رەَهەت ۋە تىًچلىم پۈتۈى
پەيغەنبەرلەريىڭ عوجىسى [نۇَەنهەت]ًە ۋە ئۇيىڭ ئائىلە-تاۋابىئەت ۋە َەنزالىزىًىڭ َەنهىسىٌە
بولسۇى! َەنذ ۋە يەئىتتىٌ هېيىًوى سۆس صۇهى ،ئادالەت نەنلىوىتىًىڭ ئەڭ هاتتا پادىضاَى،
سەخىلىى هېچىسىًىڭ تولۇى ئېيى ،ئېسىللىم چىهەيشارىًىڭ ًۈسەل سەرۋى ،ئۇلۇعلۇق دېڭىشىًىڭ
بىزدىٌ-بىز

ًۆَىزى،

جەنضىتتەن

سۆلەتلىى،

عېزىپ-يېتىهلەريىڭ
سۇاليهايذەن

ئاتىسى،

دۆلەتلىى،

پېلىز-نىسوىًلەريىڭ

يولۋاستەن

عەسەپلىى،

يېتاهچىسى،
ئىسوەيذەردەن

نەرتىۋىلىى ،خاكاى سۈپەت ،دەرۋىط نىجەس ،ۋەتەيًىڭ چىزىغى ،خوتەيًىڭ صاَى ئەلىضىز َېوىو
بېٌىو َەسرەتلىزى كۇياصىذىٌ نەيذەن بىز ئەرسىهەس عېزىپ-بىچارە ،جۇدالىم دەصتىذە ئاۋارە،
عەم ئىلىوىذە ئەسىز ،بارچە ئادەنذىٌ تۆۋەى [هىضىٌە] يەيى نولال يېهەتۇلال ئوعلى نولال ئىسهەتۇلال
نۆجىشىٌە بىز يورۇق يۇر چۈصۈپ ،نەيذەن بىز سەررىًى پەلەن كۇياصىذىٌ ئۆتوۈسۈپ صۇيذاق يارلىم
بولذى'' :نۇسىوا-هۈي خۇصاللىم ۋە تۇرنۇش َوسۇرىًىڭ سەۋەپچىسىذۇر ،صۇڭا پادىضاَتىٌ
ًادايغىچە ،ئەۋلىيادىٌ خزىستىئايغىچە َەنهە ئىًسايە بۇ پەيذىٌ صاتلىًىذۇ ،ئەنها ،بۇ پەيًىڭ
ئالىهلىزى ۋە هەصپىياتچىلىزى هىهلەر ،ئىخالسهەى يېتەهچىلىزى هىهلەر ،ئۇستىلىزى هىهلەر ؟ بۇيى
هۆپ ساسايذىلەر تا َاسىزعىچە بىلهەيذۇ .سەى بولساڭ نۇسىوىًى هەسىپ كىلغايسەى َەم بېيىت
نەنلىوىتىًىڭ بۇلبۇلذەن سۇلتايى ،ئەدەبىيات دۆلىتىًىڭ صېزىٌ سۆسلۈن تۇتىسىذۇرسەى،
صۇيىڭذەن خۇش پۈتۈهچى ۋە دىلوەش ئېيتلۇچىذۇرسەى .نۇصۇ عېزىب پەيًىڭ هەصپىياتچىلىزى

تارىخىذىٌ بىز رىسالە پۈتۈپ باصلا ساسەيذىلەرًە يادىوار كىلساڭ كايذاق؟'' [بۇيىڭ بىلەى] ًويا بىز
عېزىب چۆنۈلە ئۈستىٌە تاظ يۈهلەيذىً ،ويا بىز سەيىپ بىچارە ئۈستىٌە ئاسهاى يېلىلذى .بۇ بۈيۈن
ئەنىزيى ئىجزا كىلغۇدەن كۇۋۋەت [نەيذە] يوق ئىذى! َەيزەت دېڭىشىغا عەرق بولۇپ[تۇرعىًىهذا]،
''دېٌىًوى ،ئالالعا ،ئۇيىڭ ئەلچىسىٌە ۋە ئۆسەڭلەردىٌ بولغاى باصلىلالرعا بوي سۇيۇڭالر'' دېٌەى
ئۇلۇظ ئايەتًىڭ نەسنۇيى ئېسىهٌە هەلذى-دە بۇ ۋاجىپ ئەنىزيى ئىجزاسىش كالذۇرۇصلا چارە
تاپالهىذىو .تەۋەهوۈلًى تەڭزىهٌە كىلىپ ،بۇ ئالىي ئەنىزيى بەجا هەلتۈرۈش ئۈچۈى نۇياسىپ
تارخ-تەسهىزىلەريى يېغىپ« ،تەۋارىخى تەبىزى»[تەبىزى تارىخى]« ،تارىخى رەصىذى»،
«تەۋارىخى رەۋسەتۇسسەفا»[ ساپالىم باظ تارىخى]« ،تەۋارىخى َۆهۈنا»[دايىضهەيلەر تارىخى]،
«تەۋارىخى ئەجەم» [ئەجەم تارىخى]« ،تەۋارىخى ئەرەب»[ ئەرەب تارىخى] لەردىٌ [ئاساس]
تاللىذىو ۋە سور ئالىو ،نۇسىوا ئۇستاسلىزىذىٌ فىساعۇرس ،فارابى ،پەَلىۋاى نۇَەنهەت هۈچتىًٌىز،
ئەنىز يىشانىذدىٌ ئەلىضىز يەۋايى پىزىهًىڭ بۇ پەى َەكلىذە ياسعاى هىتاب ۋە رىسالىلىزىذىٌ
پايذىاليذىو .ئاخىز كۇدرىتىهٌە اليىم ،كابىلىيىتىهٌە نۇۋاپىم بۇ رىسالىًى يېشىپ ،ئالەم خەللىٌە
سوعا كىلذىو .بۇ رىسالىٌە <تەۋارىخى نۇسلىيۇى> [نۇسىوايتالر تارىخى] دەپ ئات كويذۇم.

ئەكىل ئىٌىلىزىٌە ،چوڭ-هىچىى ساسەيذىلەرًە ،نەرتىۋىلىى ۋە ئادەتتىوى هىضىلەرًە ،صاٍ ۋە
ًادايالرعا يانەلۇم كالهىسۇيوى ،تارىخى رەۋسەتۇسسەفا ۋە تارىخى رەصىذىذە نۇيذاق يېشىلغاى .يوٍ
ئەلەيُىسساالنًىڭ ئوعلى يافەسًىڭ تۈرن ئىسىهلىى بىز ئوعلى بار ئىذى ،خۇدايىتائالال ئۇيىڭغا بىز
ئوعۇل بەردى .ئۇيىڭ بۇ ئوعلىًىڭ ئىسهىًى خىشىز كويذى .بۇ ئوعۇل چوڭ بولغايذا تۈلوە تۇتۇپ،
ئۇيىڭ تېزىسىًى هىيىو كىلىپ هېيىضًى ،عىشاعا تۇس سېلىپ يېيىضًى ،تەنبۈر ،بەربەت ،ئۇدالريى
ياساپ چېلىضًى هەصىپ كىلىپ ئالەم خەللىٌە ئۆًەتتى .ئۇ سانايذا ئاتا-ئايىسى ،بالىلىزى ئۆلٌەى
هىضىلەر نۇسىبەت ناتىهىذە تەنبۈر چېلىپ يىغالپ ،ئايذىٌ ئۆلۈهًى هۆيذۈرىذىغاى كائىذە بار ئىذى.
خىشىز يافەس ئەلەيُىسساالنًىڭ يەۋرىسى ئىذى .يەرهەى ،خوتەى رايويلىزىًى صۇ خىشىزيىڭ

ئەۋالدلىزى ئاۋات كىلغاى .دېهەن بىش يەرهەيلىى ۋە خوتەيلىولەر خىشىزيىڭ ئەۋالدلىزىذىٌ بولۇپ
َېسابلىًىهىش .ئۇ سانايذىٌ َاسىزعىچە  5850يىل ئۆتوەى .ئۇ چاعالردا تەنبۇرعا كوي-ئۆچوىًىڭ
ئۈچەي-پەيلىزىذىٌ تار ئېضىپ ساالتتى.

نۇسىوا ئىلهىًىڭ ئىووىًچى پىزى فىساعۇرس بولۇپ َېسابلىًىذۇ .بۇ هىضى سۈررى(َاسىزكى
لىۋايًىڭ پايتەختى بېيزۇت صەَىزىًىڭ جەيۇبىذىوى بىز كەدىهىي صەَەريىڭ يانى .تارىخىي
َۆججەتلەردە بۇ صەَەر نىالدىذىٌ بۇرۇيلى -2751يىلى بىًا كىلىًغاى دېيىلىذۇ .بۇ صەَەر نىالدى
-1202يىلى كاتتىم يەر تەۋرەصتە ۋەيزاى بولغاى«.تەۋارىخى نۇسلىيۇى» دا فىساعۇرس سۈررى
صەَىزىذىٌ ئىذى ،دەپ يېشىلغاى .لېوىٌ ئىضەيچلىى تارىخىي ناتېزىيالالرعا ئاساساليغايذا،
فىساعۇرس كەدىهوى يۇيايًىڭ سېسىو صەَىزىذە --ئاياتولى يېزىو ئارىلىًىڭ عەربىذە ًزىتسىيىٌە
كارايذىغاى بىز ئارالذا دۇيياعا هەلٌەى ).صەَىزىذىٌ ئىذى .ئۇ ساياَەتچىلىوًى ئىًتايىٌ ياخضى
هۆرەتتى .ئۇ خەللًى ئىلىو بىلەى صۇعۇللىًىضلا ،ياخضى پەسىلەتلىى بولۇصلا ئۈيذەيذىغاى ،ياناى
ئىضالردىٌ توسىذىغاى هىضى ئىذىَ .ەرًىش ساۋاپ تانا كىلهايتتى ۋە ًۇيادىًهۇ كوركهايتتى .بىزاق
ساۋاپ-جاساعا كايىل ئىذى .صەَەرنۇ-صەَەر يۈرۈپ ئىلىو ئۆًىًەتتى .ئۇيىڭ خۇصال بولغىًىًىهۇ،
خاپا بولغىًىًىهۇ بىلٌىلى بولهايتتى .ئۇ ،نال-دۇييا هىضى ئۈچۈى دوست-دۈصهەيًىڭ ئوتتۇرىسىذا
تۇرىذىغاى يەرسە دەيتتى َ .ەركاچاىَ ،ەرجايذا بولسۇى ،ئۇ بار يەردە هىضىلەر بىز نۇَىو ئىضلا
دۇچ هەلسە ،ئۇيىڭذىٌ نەسلىُەت سورايتىَ .اسىزكى پەرەڭىستاى ئۇ چاعذا ئەيتاهىيە (بۇ يەردە
پەرەڭىستايًىڭ بۇرۇيلى يانى ئەيتاهىيە دەپ ئاتىالتتى دېيىلٌەى .لېوىٌ ئەنەلىيەتتە پەرەڭىستاى
بىلەى ئەيتاهىيە تارىختا باصلا-باصلا جايالريىڭ يانى'' .پەرەڭىستايئذېٌاى سۆس ئەسلىذە
''ئېۋرۇپپەيئلىم؛ياۋروپالىلالر> سۆسىًىڭ ئەرەبچە ئاَاڭ تەرجىهىسى بولغاى ''ئېفزەيج'' سۆسىذىٌ
هېلىپ چىللاى بولۇپ ،دەسلەپتە ئەرەبلەر بىلەى هۆپزەن ئاالكە كىلىپ تۇرىذىغاى صەركىي ياۋروپا
ۋە جەيۇبىي ياۋروپا سېهىًىًى هۆرسىتىذىغاى جۇعزاپىيىلىى ئاتالغۇ بولۇپ كالغاى'' .ئەيتاهىيە''

بولساَ ،اسىزكى تۈرهىيىًىڭ صەركىي جەيۇبىغا جايالصلاى بىز كەدىهىي صەَەريىڭ يانى ).صەَىزى
دەپ ئاتىالتتى ،ئۇ صۇ يەرًە بېزىپ ئۆسى هەصىپ كىلغاى ساتارىًى چېلىپ صېئىز ئوكۇدى .بۇ صېئىز
''سەى ئۆسۈڭًى تۈسىهەي تۇرۇپ باصلىالرعا يەسىُەت كىلها؛ ئەيىبىڭًى هۆرسىتىپ بەرًەى هىضىًى
دوست بىلىپ كەدىزلە؛ ئېسىل هىيىهلەريى هىيىپ يۈرًىچە ،ئېسىل سۆسلەريى كىلىپ يۈرۈصًى
ئۆًەى؛ ياخضى سۆسلەريى كىاللهىساڭ ،ياخضى سۆسلەريى كىالاليذىغاى ئادەنلەردىٌ ئۆًەى؛ ئىلىو
ئوًۈيۈصتىٌ يونۇس كىلها ،ئىلىهسىشلىوتىٌ يونۇس كىل؛ َايۋاى تىلسىشلىلتىٌ جاپا-نۇصەكلەتوە
ئۇچزايذۇ ،ئىًساى ئۆس تىلىذىٌ باال-نۇسىبەتوە ئۇچزايذۇئذېٌەى نەسنۇيذا ئىذى .ئەيتاهىيە
صەَىزىذە صۇ چاعلىچە صېئىز ،نۇسىوا بولۇپ باكهىغاى ئىذى .هىضىلەر  25ياصلىم بىز يىٌىتًىڭ
عارايىپ سۆسلەريى كىلىپ ،ئاجايىپ يەرسىًى چالغىًىذىٌ َۇسۇرلىًىپ ئۇيىڭ هەيىڭە هىزىۋالذى،
ئۇ هىضىلەرًە چوڭلۇر نەيىلىى ۋە يەسىُەت خارەهتىزلىم سۆسلەردىٌ تۈسۈلٌەى صېئىزالريى سەتار
بىلەى ئوكۇپ بېزەتتى .بۇ ۋەكە پادىضاَلا ئاڭاليذى .پادىضاٍ دۆلەت ئەربابلىزى بىلەى بىللە
چىلىپ ،بۇ ئەَۋالًى هۆرۈپ ،كاتتىم َەيزاى بولذى (َەيزەت كولىًى تەەججۈپ چىضلىزى بىلەى
چىضلىذى ) ،ئۇيى ئوردىغا تەهلىپ كىلىپ ئېلىپ هەتتى .صاٍ عىشادىهۇ ،يېتىط-كوپۇصتىهۇ
ئۇيىڭذىٌ ئاجزىهايذىغاى بولذى ،ئۇيى پەرسەيذىو دەپ ئاتىذى .نۇسىوا ئىلهىًى تاركىتىط ئۈچۈى
جاي راسالپ ،ئەيتاهىيە خەللىٌە بۇ ئىلىهًى ئۆًىًىط توعزىلىم بۇيزۇق چۈصۈردى .ئۇ ئوى يىل
ئىچىذە  40نىڭ صاًىزت نۇسىوا ئىلهىذە يېتىضىپ چىلتى .فىساعۇرس پادىضاَىذىٌ رۇخسەت سوراپ
َىًذىستايغا هېلىپ ئىلهىي يۇجۇم (ئاستزويونىيە)ئۆًەيذىَ ،ىًذىستاى خەللى فىساعۇرستىٌ
نۇسىوا ئۆًەيذى ،جەنضىت ،هەيوۇبات پادىضاَالردىٌ هېيىٌ ئالەنٌە نۇسىوىًىڭ ئۇرۇعىًى سالغاى
دايا ئالىو فىساعۇرس بولۇپ َېسابلىًىذۇ .ئۇ َىًذىستايذىٌ يېًىپ نىسىزعا بېزىپ سېُىزًەرلەردىٌ
سېُىز ئىلهى بىلەى  3خىل يېشىم ئۆًەيذى .ئۆتوۈيچى دۇييادىٌ نەڭٌۈلۈن دۇيياعا سەپەر كىلىط
ۋاكتىذا 500 ،صاًىزتى بار ئىذى .پېضلەدەم تالىپلىزىذىٌ بىزى "بىش ( سىشدىٌ هېيىٌ كالغايذا )
كايذاق ئىط تۇتىضىهىش هېزەن؟"دەپ سورىغايذا ،ئۇ "خااليىللا پايذىسى تەًهەيذىغاى سۆس ۋە

َەرىوەتلەريى كىلهاڭالر"دەپ هۆس يۇنذى .ئۇ َەسرىتى ئىسوەيذەريىڭ ۋاپاتىذىٌ بىز يىل هېيىٌ
ۋاپات بولذى 93 .يىل ئۆنۈر هۆردى .هىضىلەريىڭ كۇدرىتى يېتهىٌەى ئىضالريى كىلىپ بېزىضًى،
نۇَتاجالرعا ساخاۋەت كىلىضًى ياخضى هۆرەتتى.

ئۈچىًچى پىزى ئالتايًىڭ باالساعۇى (َاسىزكى سوۋېت ئىتتىپاكى ئىسسىم هۆل بويىغا جايالصلاى
توكهاق صەَىزى يېًىذىوى بىز كەدىهىي صەَەر .تارىخىي ناتېزىيالالرعا ئاساساليغايذا ،بۇ صەَەر
تۈرن كەۋىهلىزىٌە نەيسۇپ بولغاى بويال سايغۇى (ئەنىزلەصوەر بويال) تەرىپى دىٌ بىًا كىلىًغاى.
بۇ صەَەر تارىختا ئىلٌىزى-ئاخىز بولۇپ كارلۇق خايلىلى(-870~766يىللىزى ) ،كاراخايىيالر
سۇاللىسى(-1219~870يىللىزى

بولۇصى

هېزەن

يەصزًە

ئىذى،

تەييارلىغۇچىالر

-1219~930يىللىزى  ،دەپ ئىشاَالپتۇ ) ،كارا خىتاي خايلىلى(-1219~1131يىللىزى)يىڭ
پايتەختى بولغاى.
<<تەۋارىخى نۇسىلىيۇى>دا باالساعۇى ئالتاي تەۋەسىٌە هىزًۈسۈلٌەى .بۇ يەردە كارلۇق
كەبىلىسىًىڭ ئەسلى ناهايى يەسەردە تۇتۇلغاى بولىضى نۈنوىٌ ).دېٌەى يېزىذە ئۆتوەى نەۋاليە
صەيخ ئەبۇ يەسىز فارابىذۇر .بۇ ئەسىش َەسرىتى ئىهام نۇَەنهەت عەسسالى(سەيًىذدىٌ ئەبۇَانىت
نۇَەنهەت ئىبًى ئەخهەت تۇسى .نىالدى -1059يىلى خۇراسايًىڭ تۇس صە'ئىزىٌە كاراصلىم عەسسالە
دېٌەى جايىذا دۇيياعا هېلىپ ،نىالدى -1111يىلى ۋاپات بولغاى .ئۇ ،صۇ چاعذىوى نەصُۇر ئىسالم
پەيالسوپى بولۇپ ،تەرىلەتچىلىى(سوفىشىو) بىلەى ئىسالم دىًىًىڭ ''ئەيئەيىچىلەر''دەپ ئاتالغاى
سۈيًى

نەسَىپىًىڭ

هۆسكاراصلىزىذىوى

تەهىتلەپ،

بىزلىوًى

تەرىلەتچىلىوًىڭ

نۇَىو

هۆسكاراصلىزىغا ئاساس سالغۇچىالريىڭ بىزىَ ).ەسرىتى ئىهام پەخزى راسى (ئەبۇ ئابذۇلال نۇَەنهەت
بىًًى ئەلتەنىلوە بىزى پەخزى راسى .نىالدى -1149يىلى دۇيياعا هېلىپ-1209 ،يىلى َىزاتتا
ۋاپات

بولغاى

نەصُۇر

پەلسەپەسى(تەفسىزچىلىى)،

ئەرەپ

پەيالسوپى.

تىبابەتچىلىى،

ئۇ
ئىلهىي

ئۆس

ئۆنزىذە

ئاساسەى

رىياسەت(ناتېهاتىوا)،

ئىسالم
ئىلهىي

نەيتىم(لوًىوا)كاتارلىم پەيلەريى تەتلىم كىلىط بىلەى صۇعۇلاليغاى ۋە بىزنۇيچە ئەدەبىي
ئەسەرلەريىهۇ ياسعاى .ئۇ ،ئۆس ئۆنزىذە  100دىٌ ئارتۇق هىتاپ يېشىپ ''صەيخۇل ئىسالم'' دېٌەى
صۆَزەتوە ئىٌە بولغاى ).الردىٌ ئارتۇق هانالەت تاپلاى ،دىًًىي ئىلىهلەردە يوكۇرى سەۋىيەًە
يەتوەى ،پەيًى ئىلىهلەردە ئىبًى سىًا (ئەبۇ ئەلى ئىبًى سىًا .ئۇ نىالدى -980يىلى بۇرۇيلى
سانايىالر سۇاللىسى (نىالدى -999~875يىللىزى) يىڭ پايتەختى بۇخارايىڭ يەيىذىوى كىضالكتا
دۇيياعا هەلٌەى-999 .يىلى كاراخايىالر سۇاللىسى سانايىالر سۇاللىسىًى ئۆسىٌە كاراتلايذىٌ هېيىٌ
ئىبًى سىًا بۇخارا ،ئۆرًەيچ كاتارلىم جايالردا ئۆًىًىط ۋە ئىلهىي تەتلىلات ئىضلىزى بىلەى
صۇعۇلاليغاى .هېيىًچە ئىزايذىوى ئىسپاَاىَ ،ەنەداى كاتارلىم جايالردا تىبابەتچىلىى ،فىشىوا،
ناتىهاتىوا ۋە پەلسەپە پەيلىزىًى تەتلىم كىلىط بىلەى صۇعۇلاليغاى .ئۇيىڭ <ئەللايۇى>،
<هىتابۇلضىپا> ،كاتارلىم ئەسەرلىزى پۈتۈم صەرق ئەللىزى تىبابەتچىلىٌى ،جۈنلىذىٌ ئۇيغۇر
تىبابەتچىلىٌىًىڭ ئاساسىًى ئوريىتىط بىلەى بىللە ،دۇييا تىبابەتچىلىٌى ۋە ئىسالم پەلسەپەسىٌە
چوڭلۇر تەسىز هۆرسەتوەى .ئىبًى سىًا نىالدى -1037يىلى َەنەدايذا ۋاپات بولغاى ).دىًهۇ
ئۈستۈى ئىذىوى ،صەرى'ئەت ئىلهى ،تەرىلەت ئىلهى ،تەفسىز[كۇرئايًىڭ صەرَى]َ ،ەدىس،
تىۋىپلىم ،پەلسەپە ،ئىذى'ئولوًىيە ،ئەدەبىيات َەتتا صاَهات ،يەرد ئويۇيلىزىغىچە بىلهەيذىغىًى
يوق ئىذى .جۈنلىذىٌ نۇسىوا ئىلهىذىهۇ ياَايىتى يېتىلٌەى ئىذى .كالۇيًى ئۆس كولى بىلەى ياساپ،
سىو تارتىپ چالغاى ۋە ساسەيذە صاًىزتلىزىغا ئۆًەتوەى ئىذى .ران ،ئۇصاق نۇكانلىزىًى ۋە
ئۇصاكًىڭ نەرعۇللىزىًى ئىجات كىلىپ ئالەنٌە يايغاى َەم صاًىزتلىزىغا ئۆًەتوەى ئىذىَ .اسىزنۇ
َەنهە ساسەيذىلەرًە نەلۇم بولغاى ئۆسَال نۇكانىًى ۋە ئۇيىڭ بىزىًچى ،ئىووىًچى ،ئۈچىًچى
نەرعۇللىزىًى هەصپ كىلغاى ئىذى < .رىسالەئى نۇعەيًىيۇى> [ساسەيذىلەر رىسالىسى] دېٌەى
هىتابىذا ''نۇسىوىًىڭ تىلسىش نۇڭلىزى ئىًسايًىڭ روَىغا نەيىۋى ئوتًى تۇتاصتۇرعۇچى ئانىلذۇر.
ئەًەر ئۇيىڭغا صې'ئىز كوصۇلسا ،بۇ نۇڭًىڭ يىهە ئىوەيلىٌى نەلۇم بولىذۇ'' دەپ ئېيتلاى ۋە يەيە
'' يۈس يىل ئىبادەت كىلىپ ئااللهىغاى پەيشىًى نېًىڭ كالۇيۇنًىڭ سىهلىزىذىٌ ئالغايسىشلەر'' دېٌەى.

بۇ ئەسىش تۈرلۈن ئىلىهلەر َەكلىذە  114پارچە هىتاپ ياسعاى .بۇ هىتاپالريىڭ بىزى <رىسالەئى
نۇعەيًىيۇى>دۇر .لېوىٌ بۇ هىتاپ َاسىزعىچە ئەرەپچىذۇر .نۇصۇ رىسالىًى تانام كىلىپ بولغايذىٌ
هېيىٌ هۈچۈنًىڭ يېتىضىچە ۋاكتىهًىڭ بارىچە صۇ هىتاپًى تۈرهچىٌە تەرجىهە كىلىضًى يىيەت
كىلىۋاتىهەى .خۇدايىو بۇيزۇسا..

بۇ پەيًىڭ تۆتىًچى دەرىجىلىى پىزى نەۋاليە ئەلى َەسرەتلىزىذۇ* .ئۇ خۇراساى*يىڭ صابۇن دېٌەى
يېزىذىٌ ئىذى .ئۇ بۇ پەيذە ئۆس ئەسىزىًىڭ تەڭذاصسىشى ئىذى ،ئۇ بۇ پەى َەكلىذە
<ئەسلۇلۋەسل> [ۋەسىللەريىڭ يېٌىشى] ئاتلىم بىز هىتاپ ياسعاى ،هېيىٌ <نۇرتاس> [يەپسىذىٌ
هەچوۈچى] يەيە بىز هىتاپ ياسعاى ئىذى .يەعهىچىلەر ئىچىذە نەصُۇر بولۇپ هېلىۋاتلاى چۆل ئىزاق
نۇكانىًى صۇ هىضى َەج سەپىزىذە ئىزاق چۆلىذىٌ ئۆتۈپ هېتىۋېتىپ ئىجات كىلىپ ،صۇ يام بىلەى
ئاتىغاى .دۇتاريىهۇ صۇ هىضى هەصپ كىلغاى .ئۇ صې'ئىز يېشىط ۋە نۇسىوا ئۆًىتىضتىهۇ ئۆس
سانايىًىڭ تەڭذاصسىشى ئىذى .ئۇ باصلا ئىلىهلەر بويىچىهۇ ياَايىتى چوڭلۇر نەيىلىى ياخضى
هىتاپالريى ياسعاى .ئاخىزكى ئۆنزىذە ئەپيۇيًى هۆپ ئىستىهال كىلغاى سەۋەپتىٌ ئەكلىًى يوكۇتۇپ
ۋاپات بولغاى.

نەۋاليە ئەلى __ خۇراساى پادىضاسى َۈسەيىٌ بايلارا سانايىذا (نىالدى  -1505-1470يىللىزى)
ئۆتوەى ئىزاى صا'ئىزى بولۇپَ ،ۈسەيىٌ بايلارايىڭ دىۋايخايىسىذا خەتتاتلىم ۋە نۇعەيًىچىلىى
بىلەى صۇعۇلاليغاى .صۇيىڭذەن ئۇ يەيە بىزنۇيچە لېزىى عەسەللەريىهۇ ياسعاى .ئۇيىڭ <
ئەسلۇلۋەسل> ۋە <نۇرتاس> يانلىم ئەسەرلىزى هەڭ تاركالغاى.

خۇراساى__ كەدىهوى سانايذا َاسىزكى ئىزايًىڭ صەركى ،ئافغايستايًىڭ عەربى ،ئانۇ دەرياسىًىڭ
جەيۇبىذىوى رايويالريىڭ ئونۇنى يانى ئىذى'' .خۇراساى'' دېٌەى سۆس پارىسچە <خۇر> (كۇياش)

دېٌەى سۆسدىٌ هېلىپ چىللاى بولۇپ'' ،كۇياش دۆلىتى'' ياهى ''صەرق دۆلىتى'' دېٌەى نەيىذە.
''خۇراساى'' دېٌەى بۇ يام ئىزاى ساسايىالر سۇاللىسى دەۋرىذە (نىالدى -651-224يىللىزى) پەيذا
بولذى .تۆنۈرلەڭ سانايىذا خۇراساى عەربى چاعاتاي خايلىلىًىڭ بىز كىسهى بولۇپ كالغاى .نىالدى
-1451يىلى تۆنۈرلەڭ ئەۋالدى ئابذۇلال بىًًى ئىبزاَىو ۋاپات بولغايذىٌ هېيىٌ  ،تۆنۈرلەڭ ئەۋالدى
ئەبۇ سەيىذ بىًًى نۇَەنهەت بىًًى ئەنىزايضاٍ بىًًى تۆنۈر ئۆس ئالذىغا نۇستەكلىللىم ئېالى كىلىپ
خۇراساى دۆلىتىًى كۇردى ،بۇ دۆلەت نىالدى -1510يىلى ئىزاى سافاۋىالر سۇاللىسى (نىالدى
-1722-1502يىللىزى) تەرىپىذىٌ يوق كىلىًذى.

بەصىًچى پىزى خۇجە صاَابىذىٌ* بولۇپ ،بۇ پەيذە ئۆس ئەسىزى بويىچە بىزدىٌ-بىز ئىذى ،ئۇ
بۇ پەى بويىچە 200دىٌ ئارتۇق صاًىزت يېتىضتۈردى َەم رىسالە ياسدى .خۇجا صاَابىذدىٌ__
صاباَىذدىٌ ئەبۇ َەفس ئۆنەر بىًًى نۇَەنهەدۇلبەهزى .نەصُۇر ئىزاى صا'ئىزى ،تەرىلەتچىلىى
يەسىزىيىچىسى .ئۇ ئۆس َاياتىذا ئىسالم پەلسەپەسى بولۇپهۇ َەدىس ۋە تەسەۋۇپچىلىم َەكلىذە
بىزنۇيچە ئەسەرلەر ياسعاى .نىالدى -1444يىلى ئىزايًىڭ صۇَزەۋەردى صەَىزىذە تۇعۇلۇپ،
-1534يىلى باعذاتتا ۋاپات بولغاى.

ئالتىًچى پىزى ئابذۇلال نەرۋارىت* َەسرەتلىزى بولۇپ ،سەنەركەيتتىٌ ئىذى .بۇ ئەسىشنۇ بۇ
پەيًىڭ ئۇستاسلىزىذىٌ َىساپلىًاتتى .بۇ پەى َەكلىذە يۇرعۇيلىغاى ياخضى رىسالىلەريى ياسعاى
َەم  100دىٌ ئارتۇق صاًىزت چىلارعاى ئىذى .ئۆس سانايىسىذا ياَايىتى داڭلىم نۇسىوىچىالردىٌ
بولغاى ئىذىَ .ىجزىيە -881يىلى [نىالدى -1476يىلى] َىسار* ۋىاليىتىذە دەپًە كىلىًذى.
ئابذۇلال نەرۋارىت__ سەنەركەيتلىم نەصُۇر صا'ئىز ۋە خەتتات بولۇپ ،بىز نەسًىل ئىزاى كاتارلىم
جايالردا ياصىغاىَ .ۇراساى پادىضاسى َۈسەيىٌ بايلارايىڭ ئوردىسىذا بىز نەسًىل نۇيضى (باش
هاتىپ) بولۇپ ئىضلىٌەى“ .بايايى” دېٌەى تەخەللۇس بىلەى <تارىخى صاَى>< ،خۇسزاۋ ۋە

صىزىٌ> يانلىم نەصُۇر ئەسەرلەريى ياسعاى .نىالدى -1516يىلى َىساردا ۋاپات بولغاى .لېوىٌ
<تەۋارىخى نۇسىلىيۇى>دا ئۇ َىجزى -881يىلى (نىالدى -1476يىلى) ۋاپات بولذى دەپ يېشىلغاى.
َىسار__ ئاسىيادا بىزكايچە صەَەر بۇ يام بىلەى ئاتىلىذۇ .ئۇيىڭ بىزى بۇخارايىڭ صەركىذىوى
كەدىهوى بىز صەَەر .ئىووىًچىسى َىًذىستايذىوى دېُلىًىڭ عەربىي صىهالىذىوى بىز كەدىهوى
صەَەر .يەيە َاسىزكى تۈرهىيەدە ''كارا َىسار'' دەپ ئاتالغاى بىز صەَەرنۇ بار .يۇرتىهىشدا''يېڭى
َىسار'' (يېڭىسار) دېٌەى جايهۇ بار .بۇ يەردە بۇخارايىڭ صەركىذىوى َىسار صەَىزى يەسەردە
تۇتىلىذۇ.

يەتتىًچى

پىزى

نەۋاليە

يۇرىذدىٌ

ئابذۇراخهاى

جانى*

ئىذى.

بۇ

ئەسىشيىڭ

خىسلەت-پەسىلەتلىزى خىلهۇ-خىل هىتاپالردا تەرىپلەيٌەى .ئۇيىڭ كايچىلىى كابىلىيەتلىى
ئىوەيلىٌىًى صۇيىڭذىٌ هۆرًىلى بولىذۇهى ،ئۇ ئەنىز يىشانىذىٌ ئەلىضىز يەۋايىذەن ئالىهغا َەنهە
ئىلىو ۋە ئەنەللەر بويىچە ئۇستاس بولغاى .يەۋايىذەن ساتًىڭ ئۇيى ئۇستاسىو ،پىزىو دېٌەيلىوى
ئۇيىڭ سۈپەت ۋە تەرىپى ئۈچۈى يېتەرلىوتۇر .يەۋايى َەسرەتلىزى ئۆس <خەنسە>سىذە بەش جايذا
بۇ ئەسىش ئۈستىذە توختالغاى بولۇپ ،يىهە دەپ تەرىپلىٌەيلىٌىًى ئۆسەڭالر هۆرىۋالساڭالر بولىذۇ.
بۇ ئەسىش َەنهە ئىلىهذە َەسرىتى فارابىذەن ناَىز ئىذى .ئۇيىڭ صا'ئىز َەم ئالىو بولغىًىذىٌ
نەپتۇيلىغى تېخىهۇ هۈچلۈن ئىذى .تەنبۇر ،سەتار ،كالۇى كاتارلىم بارلىم ساسيى ئۆس كولى بىلەى
چاالتتى .ئەجەم دېٌەى بىز نۇكانًى َەم ئۇيىڭ ئىووى نەرعۇلىًى ئىجات كىلذى .يۇرعۇى
صاًىزتالريى نۇسىوا ئىلهىٌە نۇهەنهەل كىلىپ چىلاردى .بۇ پەى َەكلىذە <رىسالەئى دەۋۋار> [ دەۋر
كىلغۇچى رىسالە] يانلىم بىز هىتاپ ياسدىَ .ەسرىتى ئەلىضىز يەۋايىهۇ بۇ پەيًى َەسرىتى جانىذىٌ
ئۆًەيذىَ .ەسرىتى جانى َ-898ىجزىيەدە (نىالدى -1493-1492يىلى)  79يېضىذا خۇراسايًىڭ
َىزات* صەَىزىذە ۋاپات بولذى .جانى__ يۇرىذدىٌ ئابذۇراخهاى جانى ،نەصُۇر تاجىى ئالىهى،
پەيالسۇپى ،ياسعۇچىسى ،تىلضۇياسى ۋە تارىخچىسى .جانى نىالدى -1414يىلى ئەسلى

چاعاتايخايلىلى تەۋەسىذىوى َىزات صەَىزىذە دۇيياعا هەلٌەى .ئۇ َۇراساى پادىضاسى ئەبۇسە'ئىذ
ۋە َۈسەيىٌ بايلارا ئوردىسىذا ئۇسۇى نۇددەت ئىضلىٌەى .جانى ئۆس ئۆنزىذە <يۈسۈف-سۇلەيخا>،
<لەيلى-نەجًۇى> كاتارلىم نەصُۇر ئەدىبىي ئەسەرلەريى يېشىپ ،پۈتۈى نۇسۇلهاى ئەللىزى
ئوتتۇرىسىذا داڭ چىلارعاى .ئەلىضىز يەۋايى جانىًى ئۆس ئۇستاسىلىزى كاتارىذا َىساپاليتتى .جانى
نىالدى -1492يىلى َىزاتتا ۋاپات بولغاىَ .ىزات__ َاسىزكى ئافغايىستايًىڭ عەربىذىوى كەدىهى
بىز صەَەريىڭ يانى .نىالدىذىٌ بۇرۇيلى -3ئەسىزدىٌ نىالدى -1ئەسىزًىچە باهتىزىيە
سۇاللىسىًىڭ پايتەختى بولغاى ۋە “َىزى” دەپ ئاتالغاى .نىالدىذىٌ بۇرۇيلى -4ئەسىزدە
ئىسوەيذەر سۇللەريەيىٌ تەرىپىذىٌ ئىستىال كلىًغاى .نىالدى -7ئەسىزيىڭ ئاخىزلىزىذا ئەرەپ
خەلىپىلىٌى تەرىپىذىٌ ئىستىال كىلىًغاى .صۇيىڭذىٌ هېيىٌ ئاسىيا كىتئەسىذە نۇَىو ئىسالم
نەدىًىيەت نەرهەسلىزىذىٌ بىزى بولۇپ كالغاى .نىالدى -15ئەسىزيىڭ ئاخىزكى يېزىهىذا خۇراساى
دۆلىتىًىڭ پايتەختى بولغاى.

سەهوىشىًچى پىزى َەسرىتى ئەنىز يىشانىذىٌ ئەلىضىز يەۋايىذۇر .بۇ ئەسىشيىڭ َەنهە
پەسىل-صاراپەتلىزى ئۆسى ياسعاى صې'ئىز هىتابلىزىذىٌ ئاياى بولىذۇ .نەى ئۇيىڭ <هۇللىيات>،
<چاَار دىۋاى>لىزىذىٌ< ،خەنىسە>سىذىٌ َەم بۇالردىٌ باصلا ئىلٌىزى هېيىٌ  ،ئاس-هۆپ
بولۇپ ،پۈتوەى  36پارچە هىتابىذىٌ بەَزىهاى بولۇپ ،ئۇيىڭ خىسلەت ۋە ئىضلى نۇَەببىتىذىٌ
خەۋەردار بولذۇم .ئۇ نۇصۇيذاق كىههەتلىى ئىلىهلەريىڭ ئۈستىٌە يەيە ئۆسىًىڭ پىز ئۇستاسى بولغاى
َەسرىتى جانىًىذىٌ نۇسىوا ئىلهىًى ياخضى ئۆًەيذىَ .ەر هېچىسى سەتار ياهى تەنبۇر چېلىپ،
ئۆسى ياسعاى عەسەللەر بىلەى َەنىذ ئېيتىپ بىُۇش بولۇپ هېتەتتى .يەۋا دېٌەى بىز نۇكانًى ئىجات
كىلىپ ئالەنٌە تاركاتتى .بۇ ئەسىش َىجزىيە -843يىلى [نىالدى -1439يىلى] -6ئايذا دۇيياعا
هېلىپ 63 ،يىل ئۆنۈر هۆرۈپ 63 ،پارچە هىتاب يېشىپَ ،ىجزىيە -906يىلى [نىالدى -1500يىلى]
َىزات صەَىزىذە سەهتە [نېڭىٌە كاى چۈصۈش] هېسىلى بىلەى ۋاپات بولذى.

توكلۇچىًچى پىزى ئۇستاس نۇَەنهەت خاراسىهى* بولۇپ ،ئۆس ئەسىزىذە نۇسىوا پەيى بويىچە هۆپ
تىزىضچايلىم ۋە ناَارەتلەر هۆسەتتى200 .دىٌ هۆپزەن صاًىزتًى يېتىلٌەى ئۇستاسالردىٌ كىلىپ
چىلاردى .بۇ پەيًىڭ چوڭلۇر سىزلىزى َەكلىذە رىسالە ياسدىَ .ىجزىيە -852يىلى [نىالدى
-1448يىلى] ۋاپات بولذى .نۇَەنهەت خاراسىهى__ عەربىي چاعاتاي خايلىلىًىڭ نەصُۇر ئىسالم
پەيالسوپى بولۇپ ،نىالدى -1448يىلى ۋاپات بولغاى .ئۇ تەفسىزچىلىوتە ياَايىتى صۆَزەت
كاسايغاى ۋە ''ئۇستاس نۇَەنهەت'' دەپ ئاتالغاى .ئۇيىڭ چاعاتاي تىلىذا ياسعاى بىزنۇيچە
صې'ئىز-عەسەللىزى صۇ چاعذا ئوتتۇرا ئاسىيا خەلللىزىًىڭ ياخضا-نۇكام تېوىستلىزى كىلىًغاى
ئىذى.

ئويىًچى پىزى نەۋاليە يەناى سەنەركەيذىذۇر* بۇ ئەسىش ئۇستا كارى بولۇپ 500 ،هىضى يۆۋەت
بىلەى ئۇيىڭذا كۇرئاى ياد ئالغاى ئىذى .ئۇ صۇيذاكال ياَايىتى ئۇستا ياخضىچى َەم دىلوەش
چالغۇچى ئىذى .ئالىهالر سۆَبىتى ۋە ناصايىخالر ئولتۇرۇصلىزىذا ساس چېلىپ ياخضا ئېيتاتتى .بىز
هۈيى سەنەركەيذ ئالىهلىزى ئولتۇرىضىذا نەۋاليە صەنضىذدىٌ تەبزىش*يىڭ عەسەللىزىًى ئوكۇپ
سەتاريى سايزاتتى .ئالىهالر بىزدىٌ باصلىزىًى تۆۋەى كىلىپ ئويغا چۆنۈپ هەتتى ،ئوى يەچچە
هىضى بىُۇش بولذى ،نەۋاليە ئەلى َەسرەتلىزى بىُۇش بولغىًىچە صۇ ئولتۇرۇصتا ئالەنذىٌ هەتتى.
بۇ خەۋەر َەنهە ياكلا تاركىلىپ هەتتى ،پادىط ئاڭالپ ،بۇ ئەسىشيى سىًذايغا َۆهۈم كىلذى .ئۇ 5
يىل سىًذايذا يېتىپ َىجزىيە -865يىلى [نىالدى -1461يىلى] ۋاپات بولذى .بۇ ئەسىشيىڭ
تەربىيىسىذە 300دىٌ ئارتۇق يەعهىچى نۇسىوا ئىلهىذە هانالەتوە يەتوەى ئىذى .بىزيەچچە يۈس
هىضى صەرى'ئەت ئىلهىذە ئالىو بولذى ،يەچچە نىڭ سوپىلىزى بار ئىذى .ئۇ تەرىلەتى چەصتىيە*
ناصايىخلىزىذىٌ ئىذى .نۇسىوىًىڭ تەرىلەت ئەَلىٌە بەخط ئەتوەى يەتىجىلىزى توعزىسىذا
<نىئىزاجۇسسالىوىٌ> [سوپىلىم يولىًى تۇتلۇچىالريىڭ صوتىسى] يانلىم بىز هىتاب ياسعاى ئىذى.

يەناى سەنەركەيذى__ نىالدى -15ئەسىزدە عەربىي چاعاتاي خايلىلىذا ئۆتوەى نەصُۇر صا'ئىز،
عەسەلچى ،نۇسىوا ئۇستاسى َەم نەصُۇر ئىسالم پەيالسوپى .ئۇ نەۋاليە صەنضىذدىٌ تەبزىشى بىلەى
بىللە ئىهام نۇَەنهەت عەسسالى ۋە جااللىذىٌ رونى (نىالدى -1273-1207يىللىزى) كاتارلىلالريىڭ
ئىسالم پەلسەپەسىٌە ۋارىسلىم كىلىپ ،ئىسالم دىًى سۈيًى نەسَىبى بىلەى تەرىلەتچىلىوًىڭ
كارىهۇ-كارىضىلىلىًى هېلىضتۈرهە ئۇرۇيغاى .ئۇ يەيە نىالدى -10ئەسىزدە ئەرەپ خەلىپىلىٌىذە
پەيذا بولۇپ ،هېيىًچە ئافغايىستاى ،پاهىستاى ۋە عەربىي َىًذىستاى كاتارلىم جايالرعا تاركالغاى
تەرىلەت نەسلىٌى ''چەصتىيە'' نەسَىپىًى هېڭەيتىط ئۈچۈى يۇرعۇى َەرىوەت كىلغاى .نىالدى
-1461يىلى سەنەركەيذتە ۋاپات بولغاى.
نەۋاليە صەنضىذدىٌ تەبزىشى__ صەنضىذدىٌ نۇَەنهەت بىًًى ئەلى بىًًى نۈلى .نىالدى
-15ئەسىزدە ئۆتوەى نەصُۇر تەرىلەت يەسىزيىچىسى .ئىهام نۇَەنهەت عەساللى ۋە جااللىذىٌ رونى
كاتارلىلالريىڭ تەرىلەتچىلىى يەسىزىيىسىًىڭ ئاساسلىم ۋارىسى .ئۇ هۆپزەن ۋاكتىًى سەنەركەيذتە
ئۆتوۈسۈپ ،نەۋاليە يەناى سەنەركەيذى بىلەى تەرىلەتچىلىوًى هېڭەيتىط ئۈچۈى يۇرعۇى ئىضالريى
كىلغاى ۋە يۇرعۇى صې'ئىز عەسەللەريى ياسعاى .ئۇ يانەلۇم بىز صەخس تەرىپىذىٌ ئۆلتۈرۈلٌەى.
تۇعۇلغاى ۋە ئۆلٌەى ۋاكتى يانەلۇم .چەصتىيە__ نىالدى -10ئەسىزدە تەرىلەت ئۇستاسلىزىًىڭ بىزى
ئىۋەج ئىسُاق صانى (نىالدى -940يىلى ۋاپات بولغاى) تەرىپىذىٌ تۇرعۇسۇلغاى تەرىلەتچىلىى
نەسَەپلىزىذىٌ بىزى ،ئىشاٍ ''يەناى سەنەركەيذى'' ًە كارالسۇى.

ئوى بىزىًچى پىزى نەۋاليە ساَىب بەلخى* َەسرەتلىزىذۇر .بۇ ئەسىش نۇدەررىس ئىذى ،بەش-
ئالتە يۈس تالىپ ئۇيىڭ تەربىيىسىذە هانالەتوە يەتوەى ئىذى .ئۇ تەنبۇريى سېُىزلىى بىز تەرىشدە
سۆسلىتەتتى .بابۇر صاٍ* ئۇيىڭذىٌ بىز دەنهۇ ئايزىلهايتتى .هېيىٌ ئۇ نۇدەررىسلىوتىٌ بوصىًىپ
ساَىزىذدىٌ بابۇر َوسۇرىذا كالذى .بىز هۈيى هابۇل صەَزىذىوى بىز باعذا صاَايە ئولتۇرۇش
ئويۇصتۇرۇلۇپ ،ئۇلۇظ ساتالر ،ئەنىز-ۋەسىزلەر ،ئۆلىها ۋە ئەۋلىياالريىڭ َەنهىسى يېغىلذى.

تۈرلۈن-تۈرلۈن تا'ئانالر تارتىلىپ ،داستىخاى يېغىلغايذىٌ هېيىٌ ،بابۇر صاٍ نۇسىوىغا ئىضارەت
كىلغاى ئىذى ،بۇ ئەسىش تەنبۇرىًى كولىغا ئېلىپ ،چۆل ئىزاق نۇكانىغا چېلىضلا باصلىذى ،نۇسىوا
ئىووىًچى ئەۋجىذىٌ ئۆتۈپ ئۈچىًچى ئەۋجىٌە يەتوەيذە بىز بۇلبۇل هېلىپ تەنبۇريىڭ كۇلىغىغا
كويىۋېلىپ سايزاصلا باصلىذى .نەجلىس ئەَلى چۇكاى-سۈرەى هۆتۈرۈصتى ،بىزنۇيچە هىضىلەر
يىغالپ بىُۇش بولۇپ يۇنۇلىًىضلا باصلىذى .بۇلبۇل يىزاكتىٌ ئۇچۇپ هېلىپ تەنبۇرعا ئۆسىًى
ئۇرۇصلا باصلىذى ۋە يەتتە-سەهوىش كېتىو ئۆسىًى تەنبۇرعا ئۇرعايذىٌ هېيىٌ يەرًە چۈصۈپ ئۆلذى.
بەن تەسىزلىًىپ هەتوەى نەۋاليە تەنبۇريى تاصالپ يىغلىغىًىچە بىُۇش بولذى .بىز ئاسدىٌ هېيىٌ
بىُۇصالرعا ًۇالپالر سېپىلذى ،صاتلىم صارابلىزى ئىچۈرۈلذى ،بىُۇصالر َۇصىغا هەلذى ،لېوىٌ
نەۋاليە ساَىپ بەلُى َۇصىغا هېلەلهىذىَ ،ېوىهلەر َەركايچە كارە-تەدبىز كىلىضلاى بولسىهۇ پايذا
چىلهىذى .صۇيذاق كىلىپ ،نەۋاليە َىجزىيە -844يىلى [نىالدى -1440يىلى] ئالەنذىٌ هەتتى.
بابۇر صاٍ ياسعاى <ئەسزارى نۇسىلى> [نۇسىوىًىڭ سىزى] يانلىم رىسالىذە بۇ كىسسە ئاالَىذە
تەپسىلى باياى كىلىًغاى .نەۋاليە ساَىب بەلخى__ تارىخىي َۆججەتلەردە يېشىلىضىچە ،ئۇ نىالدى
-15ئەسىزدە ئۆتوەى ئىزاى صا'ئىزى بولۇپَ ،ۈسەيىٌ بايلارا َەم ئەلىضىز يەۋائى كاتارلىلالر بىلەى
سۆَبەتذاش بولغاى ،ئۇالريىڭ يۇرعۇى نەجلىسلىزىٌە كاتًاصلاى< .تەۋارىخى نۇسىلىيۇى>دا ئۇيىڭ
هابۇلذا بابۇر صاٍ َوسۇرىذا ئىضلىٌەيلىٌى ۋە َىجزى -844يىلى (نىالدى -1440يىلى) يەعهە
ئۈستىذە ۋاپات بولغايلىلىًى باياى كىلىًغاى .بۇ يەردە بىز ئېًىلسىشلىم بار .چۈيوى بابۇر صاٍ
نىالدى -1482يىلى دۇيياعا هەلٌەى بولۇپ ،ئۇيىڭ هابۇلذا تۇرعاى ۋاكتى نىالدى -1504يىلذىٌ
هېيىًوى يىلالرعا توعزا هېلىذۇ.

بابۇر صاٍ__ ساَىزىذدىٌ نۇَەنهەت بابۇر صاٍ .ئاتا جەنەت تەرىپىذىٌ عەربىي چاعاتاي خايلىلىًىڭ
تۇيجى پادىضاَى تۆنۈرلەڭًىڭ ئەۋالدى ،ئايا جەنەت تەرەپتىٌ نۇعۇلىستاى خايلىلىًىڭ
-9پادىضاَى ئۇستاد يۇيۇسخايًىڭ ئەۋرىسى .بابۇر صاٍ نىالدى -1482يىلى نۇعۇلىستاى

تەۋەلىٌىذىوى پەرعايىذا دۇيياعا هەلٌەى-1492 .يىلى دادىسى ئۆنەرصەيخ ۋاپات بولغايذىٌ هېيىٌ
ئوريىغا ۋارىسلىم كىلىپ ،پەرعايە ۋالىسى بولۇپ تەيىًلەيٌەى .هېيىًچە ئۆسبېى خايلىلىذىٌ
صايبايىخاى (نىالدى -1510-1450يىللىزى) سەنەركەيذ رايويىًى بېسىۋېلىپ ،عەربىي چاعاتاي
خايلىلىًىڭ َاهىهىيىتىًى تارتىۋالغاى َەم نۇعۇلىستاى تەۋەلىٌىٌە َۇجۇم كىلىپ ،بابۇر صاًَى
پەرعايىذىٌ كوعالپ چىلارعاى .بابۇر صاٍ هېيىًچە َاسىزكى ئافغايىستاى ،پاهىستاى ،هەصهىز،
َىًذىستاى كاتارلىم جايالريى ئىضغال كىلىپ ،نۇعۇلىستاى خايلىلىغا تەكلىت كىلىپ بۈيۈن نۇعۇل
ئىهپېزىيىسىًى كۇرعاى .ئۇيىڭ <بابۇريانە> يانلىم چاعاتاي تىلىذا ياسعاى نەصُۇر ئەسىزى تا
َاسىزعىچە سور كىههەتوە ئىٌە .بۇ ئەسەريىڭ صۇ چاعذىوى يەرهەى خايلىلىًىڭ ئەدىبى-سەيئەت
تەرەكىياتى ئۈچۈى تەسىزى چوڭ بولغاى ئىذى .بۇ ئەسەر بابۇر صاًَىڭ <ئەسزارى نۇسىئىلى>
يانلىم نۇسىوا هىتابى بىلەى بىللە تېشال صىًجاڭ رايويىغا تاركالغاى ئىذىَ .اسىز <بابۇريانە> يىڭ
پارىسچە ،ئىڭىلىشچە ،رۇسچە تەرجىهىلىزى بار .بابۇر صاٍ نىالدى -1530يىلى ۋاپات بولغاى.
هابۇل__ َاسىزكى ئافغايىستايًىڭ پايتەختى .كەدىهوى سانايذا صەرق بىلەى عەرپ ئوتتۇرىسىذا
ئاساسىي كاتًاش تۈًۈيى بولغاى .نىالدى -1504يىلى ساَىزىذدىٌ نۇَەنهەت بابۇر صاٍ تەرىپىذىٌ
ئىضغال كىلىًىپ ،ئىووى ئەسىزًىچە نۇعۇل ئىهپېزىيىسىًىڭ تەۋەلىٌىذە بولۇپ هەلٌەى.

ئوى ئىووىًچى پىزى صەيخ سەفايى سەنەركەيذى* َەسرەتلىزىذۇر .بۇ ئەسىش بىلهەيذىغاى نۇكام
ئاَاڭلىزى ،بۇ ئەسىش چااللهايذىغاى چالغۇ ئەسۋاپلىزى يوق دىسىهۇ بولىذۇ .بۇ پەى بويىچە ئىووى
يۈسدىٌ ئارتۇق صاًىزتًى ناَىز كىلىپ چىلاردى< .يەصائەتى نۇسىلى> [نۇسىوىًىڭ ئۈيۈنى] يانلىم
بىز رىسالە ياسدى ،بىز كايچە تۈرلۈن ياخضا-عەسەللەريى ئىجات كىلذىَ .ىجزىيە -869يىلى [نىالدى
-1465-1464يىلى] ئەللىى ئالتە يېضىذا پالەچ هېسىلى بىلەى ۋاپات بولذى .صەيخ سەفايى
سەنەركەيذى__ ياسىز بىًًى نۇَەنهەد بىًًى ئىبزاَىو صەيخ سەفايى سەنەركەيذى .نىالدى
-1408يىلى سەنەركەيذتە دۇيياعا هېلىپ-1469 ،يىلى ۋاپات بولغاى .لېوىٌ <تەۋارىخى

نۇسىلىيۇى>دا َىجزى -869يىلى (نىالدى -1465-1464يىلى) ۋاپات بولذى دەپ يېشىلغاى .ئۇ
نەصُۇر دىًىي پەيالسوپ ۋە ئەدىپ بولۇپ< ،ئەلبوستاى> كاتارلىم ئەسەرلەريى ياسعاى.

بۇ پەيًىڭ ئوى ئۈچىًچى پىزى كىذىزخاى يارهەيذى*دۇر .بۇ پەيذە بۇ ئەسىشدەن ناَارەت
هۆرسەتوەى ئۇستاس ئاس .بۇ ئەسىش هۆپزەن ئەنىز يىشانىذىٌ ئەلىضىز يەۋايى َەسرەتلىزىًىڭ
عەسەللىزىًى ئاَاڭغا سېلىپ ئېيتاتتى .ئالەم ئۆتۈپ ئۇيىڭذەن خۇش ئاۋاس ئادەم بولهىغاى دىيىضوە
بولىذۇ .ئىزاكتىٌ ،ئىزايذىٌ ،تەبزىش*دىٌ ،خاراسم ،سەنەركەيذ ،ئەيجاى ،ئىستانبۇل* ،هەصهىز،
بەلخ* ،صىزاس* كاتارلىم يىزاق صەَەرلەردىٌ نۇسىوا ئۆًۈيۈصوە هەلٌەى صاًىزتلىزى بار ئىذى.
راۋاپًى ۋە َەصتتار [تارلىم بىز خىل چالغۇ] يى بۇ ئەسىش هەصپ كىلذى .ئۇ يەيە صا'ئىز ئىذى،
<<دىۋاى كىذىزى>> [كىذىزخاى صې'ئىزلىزى توپلىهى] بار ئىذى .ئۇيىڭذىٌ باصلا ،ئۇ ئۆسىًىڭ
نۇسىوا ئىلهى َەكلىذىوى رىسالىلىزىذە چوڭلۇر نەيىلىى پىوىزلەريى ئوتتۇرىغا كويغاى ئىذى.
جەيذە-هۇال هېيىپ يۈرەتتى .داڭلىم سۇلتاى ئابذۇرىضىتخاى* عىشادىهۇ ،يېتىپ-كوپۇصتىهۇ
كىذىزخايذىٌ ئاجزىهايتتى .كىذىزخاى ۋىسال يانلىم بىز نۇكانًى ئىجات كىلىپ صاًىزتلىزىغا
ئۆًەتتى .ئۇ ئابذۇرىضىتخاى پادىضادىٌ ئىووى يىل هېيىٌ ئالەنذىٌ هەتتى.

كىذىزخاى يارهەيذى__ يارهەيذ خايلىلى دەۋرىذە ئۆتوەى نەصُۇر ئۇيغۇر ئالىهى ،صا'ئىز ۋە
نۇسىوىضۇياس .ئۇ سۇلتاى ئابذۇرىضىتخاى ئوردىسىذا باش ۋەسىزلىى ۋەسىپىسىًى ئۆتىٌەى ،سىياسى
جەَەتتە يەرهەى خايلىلىًىڭ بىزلىوى ،تەرەكىياتى ئۈچۈى سور تۆَپىلەريى كوصلاى َەم ئۇيغۇر
صا'ئىزى نەۋاليە خۇللى ،ئاياسى ،يەفىسى( ئانايًىساخاى) ،نىزسا نىزەن چالىضى كاتارلىلالر بىلەى
بىللە يەرهەى خايلىلىًىڭ نەدىًىيىتى بولۇپهۇ ئەدەبىيات-سەيئىتىًىڭ ًۈللىًىضى ئۈچۈى سور
تۆَپىلەريى كوصلاى .ئۇيىڭ <<دىۋاى كىذىزى>> يانلىم بىز صې'ئىزالر توپلىهى بار ئىذى.
كىذىزخاى يەرهەيذى نىالدى -1572يىلى يەرهەيذە ۋاپات بولغاى.

تەبزىش__ َاسىزكى ئىزايًىڭ عەربىي صىهالىذىوى كەدىهوى بىز صەَەريىڭ يانى.

ئىستانبۇل__ َاسىزكى تۈرهىيەيىڭ ئىستانبۇل صەَىزى .ئەرەپلەر دەسلەپتە بۇ صەَەريى ''نەدىًە'ئى
كۇيىستايتىٌ'' دەپ ئاتىغاى .نىالدى -11ئەسىزدە ئوتتۇرا ئاسىيا يايالكلىزىذا ياصىغاى ئوعۇس
كەبىلىسىذىٌ بۆلۈيۈپ چىللاى سالجۇق تۈرهلىزى ئىزاى ،ئەرەپ خەلىپىلىٌىًى ئىضغال كىلىپ بۇ
جايًى بېسىۋالغاى .نىالدى -1453يىلى -5ئايًىڭ -29هۈيىذىٌ باصالپ ئوسهاى تۈرن
سۇاللىسىًىڭ پايتەختى كىلىپ بېوىتىلٌەى ۋە ''ئىستانبۇل'' ئەرەپچە ''ئىسالنبۇل'' دەپ ئاتالغاى.
ياۋرۇپالىلالر يەيىال ''كۇيىستايتىٌ'' دېٌەى يام بويىچە ''هويىستايتىًۇپولس'' دەپ ئاتايذۇ.

بەلخ__ ئاسىيادىوى ئەڭ كەدىهوى بىز صەَەر بولۇپ ،نىالدى -1221يىلى چىًٌىشخاى
تەرىپىذىٌ ئىستىال كىلىًغاى .نىالدى -1370يىلى تۆنۈرلەڭ تەرىپىذىٌ ئىستىال كىلغاى .هېيىًچە
ئىسالم دۇيياسىًىڭ نۇَىو نەدەيىيەت نەرهەسلىزىذىٌ بىزى بولۇپ كالغاى.

صىزاس__ كەدىهوى ئىزايًىڭ نۇَىو سىياسى ،نەدەيىيەت نەرهىشلىزىذىٌ بىزى بولۇپ ،نىالدى
-7ئەسىزدە ئىسالم دىًى ئىزايغا تاركالغايذىٌ هېيىٌ َەججاج بىًًى يۈسۈپًىڭ تاعىسى نۇَەنهەت
بىًًى كاسىو بىًًى ئاكىل تەرىپىذىٌ بىًا كىلذۇرعاى ئىوەى .بۇ صەَەر ئىزايذا َوهۇم سۈرًەى تۈرن
ئاتابېواى سۇاللىسى (نىالدى -1393-1150يىللىزى)يىڭ پايتەختى بولغاى.
سۇلتاى ئابذۇرىضىتخاى__ يەرهەى خايلىلىًىڭ تۇيجى پادىضاسى سۇلتاى سەيىتخايًىڭ چوڭ
ئوعلى .نىالدى -1510يىلى نۇعۇلىستاى خايلىلى تەۋەسىذىوى پەرعايە صەَىزىذە دۇيياعا هەلٌەى.
بالىلىم ۋە ئوكۇش يىللىزىًى پەرعايە ۋە تاعىسى بابۇر صاًَىڭ هابۇلذىوى ئوردىسىذا ئۆتوۈسًەى.
نىالدى -1514يىلى يەرهەى خايلىلى كۇرۇلغايذىٌ هېيىٌ دادىسى سۇلتاى سەيىتخاى بىلەى بىللە

كەصلەر ۋە يەرهەيٌە هەلٌەى .بىز نەسًىل يەرهەى خايلىلىغا تەۋە يەتتە سۇ رايويى ( َاسىزكى
باللاش هۆلىًىڭ صەركىي ۋە جەيۇبى)يىڭ سەرتاپلىلىغا (باش ۋالىلىلىغا) تەيىًلەيٌەى .بۇ چاعذا
ئابذۇرىضىتخاى ئەنذىال  20ياصلا هىزًەى بولۇپَ ،ەربى ئىلىو ،پەلسەپە ،ئەدەبىيات ،نۇسىوا
جەَەتتە سور ناَارىتىًى هۆرسەتوەى ئىذى .نىالدى -1533يىلى سۇلتاى سەيىتخاى صىشاڭغا كىلغاى
بىز يۈرۈصىذە ئىس تېٌىپ ۋاپات بولغايذىٌ هېيىٌ يەرهەى خايلىلىغا سۇلتاى بولۇپ تەيىًلەيٌەى.
يەرهەى خايلىلىًىڭ پۈتۈيلىٌى ،ئىٌىلىٌىًىڭ راۋاجلىًىضى ئۈچۈى بىزنۇيچە پايذىلىم تەدبىزلەريى
كولاليغاى.

سۇلتاى ئابذۇرىضىتخاى بولۇپهۇ يەرهەى خايلىلىًىڭ پەى ،نەدەيىيىتىًى راۋاجاليذۇرۇش ئۈچۈى
سور تۆَپە كوصلاى .بەسى ناتىزيالالرعا ئاساساليغايذا ،ئۇيىڭ <دىۋاى رەصىذى>< ،سىالتًانە>،
<نەصۇكًانە>< ،عەسەلىيات رەصىذى> كاتارلىم ئەسەرلىزى بولغاى.

بۇ پەيًىڭ ئوى تۆتىًچى پىزى َەسرىتى پەَلىۋاى نۇَەنهەت هۈصتىًٌىزدۇر .خۇدايىتا'ئالال ئۆس
ئۈستۈيلۈًى ۋە هارانىتى بىلەى بۇ هىضىٌە صۇيذاق بىز كابىلىيەت ئاتا كىلغاى ئىذىوى ،ئۇ َەم ئۇلۇظ
ئۆلىها َەم ئەڭ هاتتا ئەۋلىيا َەم سەبەردەست پەَلىۋاى ئىذى .نىڭ يىلالر ئۆتۈپ ئۇيىڭذەن
پەَلىۋاى چىلهىغاى .ئۇ َەم صا'ئىز َەم يەعهىچى َەم سور باي ئىذى ،صۇيىڭغا نۇۋاپىم ئۇيىڭذەن
خۇش خۇلۇق ،خۇش سۆس ئادەم يوق ئىذى .ئۇ يوكۇرىذا ئىسهى ئېيتىلغاى ئۇلۇظ ئۇستاسالر باراۋىزىذە
نۇسىوا ئىلهى َەكلىذە ئەسەرلەر ياسدى ،پا'ئالىيەتلەر ئېلىپ باردى ،تۈرلۈن-تۈرلۈن ياخضا ،سۆس،
ئاَاڭالر ئىجات كىلذى .ئۇ ئىضلىٌەى نۇكام هۈيلىزىًىڭ بىزى چاَارسەرپ بولۇپَ ،ەنهە
ئۇستاسالريىڭ هۈيلىزىذىٌ ياخضى َەم يېلىهلىم بولغاى ۋە تېشال داڭ چىلارعاى ئىذى .نەصُۇر
ئىجادىي نۇكانلىزىًىڭ بىزى چاَارسەرپ ،بىزى چاَارًاٍ نۇكانى ئىذى .چاَارًاَلا نەۋاليە تۇتى*
ئەلەيُىزرەَىهًىڭ نۇيۇ عەسىلىًى سالغاى ئىذى (باصاليها بېيىتًىڭ نەيىسى):

ئەي ساكى ،ئەجەپوى ئەتىًىڭ دەَضەتلىى ئىضلىزى يانەلۇم هېتىۋاتىذۇ.
بۈًۈى ئۆسىهىشيى خۇش تۇتايلى ،ئەتىًى هىو بىلىذۇ.

بۇ نىزبۈسرۈن تىزنىشى* يانىغا باعلىًىپ تولىهۇ نۇۋاپىم ئىط بولغاى ،صۇڭا خۇراساى
نەنلىوىتىذە ،ئىزاق ،سەنەركەيذ ۋە يەرهەى خايلىلى ئىچىذە بۇيى بىلهەيذىغاى يەعهىچى يوق .يەيە
بىزى دۇًاٍ نۇكانى بولۇپ ،بۇيىڭغا نىزخىسزو دېُلىۋىًىڭ* نۇيۇ صې'ئىزىًى سالغاى ئىذى
(صې'ئىز):

ئەي سېًىڭ نەڭشىڭًىڭ يۇرىذىٌ َەر بىز ئۆي يورۇپ هەتتى،

سېًىڭ چېچىڭًىڭ َەر بىز بۈدرىسى ئۈچۈى بىز هۆڭۈل ۋەيزايە ۋە ئەسىزدۇر.

بۇ بابۇر سۇلتاى يانىغا باعلىًىپ تولىهۇ تەسىزلىى َەم نۇۋاپىم نۇكام بولغاى .يەيە پەيجىٌاٍ
نۇكانىًى ئىجات كىلىپ ،ئۇيىڭغا َەسرىتى نەۋاليە هاتىبىًىڭ* بىز صې'ئىزىًى سالغاى ئىذىوى ،ئۇيى
ئاڭلىغاى هىضى َوسۇرلىًاتتى .بۇ نۇكام ئەجەم ،نۇۋەرە ئۇيًەَزى* صەَەرلىزىذە نەصُۇر بولذى.
نەۋاليە هاتىبىًىڭ بۇ صې'ئىزىًىڭ باصاليها بېيىتى نۇيذاق (نەيىسى):

سېًىڭ رەڭٌىڭ بەسىذە ئادەم ئۆلتۈرىذىغايالر كىياپىتىٌە هىزىپ كالىذۇ،
بىز تەلەپًىڭ ًۇۋاچىلىغى ئۈچۈى يۈس صاَىت هېلىذۇ.

ئۇ بۇ صې'ئىزيى سېلىضتا ئۇيىڭ نۇيۇ چۈصۈرًە بېيىتىًى هۆسلىٌەى ئىذى (نەيىسى):

هاتىبىذەن ئاخضىهى عەم كىلساڭ ،تاڭذا ئۈنۈت كىل،
بۇ دۆلەتوە سۇلتاى ئەبۇ سە'ئىذ هەلذى.

بۇ سۇلتاى ئەبۇ سەئىذ نىزسا* يانىغا باعلىًىپ بەههۇ هۆڭۈلذىوىذەن ئىط بولغاى ۋە صۇيىڭ بىلەى
خەللى ئالەم ئىچىذە صۆَزەت تۇتلاى .بۇ ئەسىشى بۇالردىٌ باصلا يەيە بىُىساپ عەسەل ،نۇكام،
ئاَاڭالر ئىجات كىلذى ،نەصُۇرلىزى نۇصاۋىزەن ،بايادەن ۋە يوكۇرىذا ئېيتىلغاى چاَارسەرپ،
دۇًاٍ ،سىٌاٍ ،چاَارًاٍ ،پەيجىٌاَالر بولۇپ ،عەرپ ۋە صەرق ئوتتۇرىسىذا نەصُۇردۇر،
َەنهىسىًى بۇ كىسلا رىسالىٌە سىغذۇرۇش نۇنوىٌ ئەنەس .بۇ ئەسىش ئاۋال بابۇر صاًَىڭ َوسۇرىذا
خىشنەت كىلذى ،هېيىٌ نىزسا ئەبۇ سە'ئىذيىڭ بەرًاَىذا يوكۇرى ئورۇى تۇتتى ،ئۇيىڭذىٌ هېيىٌ
سۇلتاى ساَىپ كىزاى َۈسەيىٌ باَادىزخايًىڭ* دەرًاَىذا نەَزەم بولذى ،بۇ ئەسىشيىڭ
ئۇلۇعلىلىًى صۇ يەردىٌ هۆرۈصوە بولىذۇهى ،ئۇ ئەنىز يىشانىذىٌ ئەلىضىز يەۋايى َەسرەتلىزىذەن
ئالىجاياپ سات بىلەى  40يىل َەنسۆَبەت ،دوست بولۇپ ئۆتتى .ئەًەر بۇ هىضىًىڭ تەبىيىتىذە
سەررىچە ئەيىپ بولسا ئىذى ،يەۋايى ئۇيى دوستلۇكلا كوبۇل كىلهىغاى بوالر ئىذى .ئەهسىچە،
يەۋايى'' :نەى پەَلىۋاى نۇَەنهەت هۈصتىًٌىز بىلەى  40يىل َەنسۆَبەت بولذۇم ،بۇ جەريايذا
هۆڭلۈم ناالل بولغۇدەن َىچلايذاق ئىط ئۆتۈلهىذى ،بەلوى دوستلۇق نۇَەببىتىهىش هۈيذىٌ-هۈيٌە
ئېضىپ باردى'' دەپ ياسعاى .نايا بۇيىڭذىٌ ئۇ ئەسىشيىڭ خۇي-پەيلىًىڭ يەۋايىغا ياَايىتى
يارىغايلىلىًى هۆرًىلى بولىذۇ .يەۋايىًىڭ كىههەتلىى ۋاكتىًى سەرپ كىلىپ ،بۇ ئەسىشيى تەرىپلەپ
تارىخَ ،ىوايە ياسعايلىلى بۇ ئەسىشًە بېزىلٌەى ئەڭ يوكۇرى باَا بولۇپ َىساپلىًىذۇ .بۇ ئەسىش
صې'ئىزىي نۇ'ئەنها [نەيىسى يوصۇرۇى صې'ئىز] ئىلهىذە دەۋرىًىڭ يىٌايىسى ،سانايًىڭ يادىزى
ئىذى .بۇ پەى توعزىسىذا يۇرعۇى هىتاپالر ياسدى .صۇ سانايذىوى صا'ئىزالريىڭ يۈسدىٌ بىزىذە
نۇيذاق كابىلىيەت يوق ئىذى .صا'ئىزالر َەركايذاق صې'ئىز ياسسا ،پەَلىۋايغا هۆرسىتىپ ،ئۇيىڭ

پىوزىًى كوبۇل كىالتتى .ئۇيىڭ بۇ پەيذىوى سەنىهىيىتىًى ئۇيىڭ هۈصتىًٌىز تەخەللۇسى بىلەى
ياسعاى بىز صې'ئىزىًىڭ نۇيۇ باصاليها بېيىتىذىٌ هۆرًىلى بولىذۇ (نەيىسى):

نەى ئۇيىڭغا :ئىضلى ئالىهىڭذە نېًىڭ ئىضىو عەم يېيىضتۇر ،دىذىو.

ئۇ َىزاتتىوى بىز چوڭ يولًىڭ بويىغا  5نىڭ هىضىلىى ئۆي-باعالردىٌ تەرهىپ تاپلاى سور بىز
ئىهارەت سالذۇردى ،بۇ بىز نۇساپىزخايا بولۇپ ،ئۇيىڭغا ''يىهەتى ئابات'' دەپ يام بەردى .پېلىزالر،
دەرۋىضلەر ،نۇساپىزالر ۋە يولۇچىالر هېلىپ بىز ئاي ،ئىووى ئاي َەتتا بىز يىل ،ئىووى يىل تۇرۇپ
كاالتتى .ئۇيىڭغا َەر هۈيى ئۈچ تۈرلۈن ئالى تاناق بېزىلەتتى ،ئۇالكلىزىغا ئارپا-پىچاى تەييار ئىذى.
هاتتا-هىچىى َىزات خەللى ''يىهەتى ئابات'' تىٌ تاناق يەيتتى ،پېلىزالردىٌ باصلا بايالر،
صاَشادىلەر ،ۋەسىزلەرنۇ تاناق يەيتتىَ ،ەتتا سۇلتاى َۈسەيىٌ باَادىزخايغىهۇ تەييار بولغاى
تاناكتىٌ َەر هۈيى ئۈچ كېتىو يەتوۈسىلەتتى .تەرەپ-تەرەپتىٌ هەلٌەى ناصايىخ ۋە ئۆلىهاالر
َەسرىتى پەَلىۋايذىٌ تەلىو ئېلىپ بەش-ئوى يىل تۇرۇپ كاالتتى .ئۇ سېخىلىوتە َاتەم تەيذىًهۇ*
ئېضىپ هېتەتتى .ئۇ َەسرىتى جانى بىلەى يېلىٌ ئۆتەتتى ،تەسەۋۋۇفتا ئۇيىڭذىٌ نەخسۇس
ئىلتىپاتالر هۆرًەى ئىذى .ئالالتا'ئالال بىز كەتزە خۇيذىٌ تۆرەلٌەى بەيذىسىٌە صۇيچىلىى هانالەت
ۋە كابىلىيەت ئاتا كىلغاى ئىذىوى ،ئۇ بىزدىٌ-بىز ياراتلۇچىغا يۈس نىڭ َەنذۇ-سايا ئوكۇش هېزەن!
بۇ ئەسىش پادىضادىٌ ًادايغىچە دوست تۇتهايذىغاى ئادەم يوق ئىذىَ .ەركايذاق هىضى ئۇيىڭ بىلەى
نۇ'ئانىلە كىلسا ،پەَلىۋايًىڭ نەيذىٌ يېلىٌ دوستى يوق ،دەپ ئويالپ كاالتتى .نىڭ-نىڭلىغاى
هىضىلەر بۇ ئەسىشيىڭ كولىذا كۇرئاى ياد ئالذى .صەرى'ئەت ئىلهىًى ئۆًۈيۈپ ئالىو بولذى .ئۇ َەربى
ئىلىهذە سۇلتاى َۈسەيىٌ باَادىزخايًىڭ پۈتۈى كوصۇيىغا ئۇستاس ئىذى .ئۇ ،صا'ئىزالريىڭهۇ
ئۇستاسى ئىذى .نۇسىوا ئىلهىذىهۇ َەرخىل نۇكانالريى ۋە نىڭلىغاى صاًىزتالريى يادىوار كىلذى.
تەرىلەتتە َەرخىل ئۇلۇظ صەيخ ۋە َۆرنەتلىى ئەۋلىياالريىڭ پىزى ئىذى .صۇ سانايذا دۇييا بويىچە

ئۇيىڭذەن باي يوق ئىذىَ .ۈسەيىٌ باَادىزخاى ئۇيىڭسىش ئولتۇرۇش ئۆتوۈسنەيتتى ،ئۇيىڭ
نەسلىُەتىسىش ئىط كىلهايتتى .پەَلىۋاى بىز هۈيى تۇيۇكسىشدىٌ بۇَۇش بولۇپ يېلىلغىًىچە
ئالەنذىٌ هەتتى .پادىضادىٌ ًادايغىچە پۈتۈى خۇراساى خەللى َاسىذار بولۇپً ،ويا كىيانەت كايىو
بولغايذەن بىز ئەَۋال يۈس بەردى .ئۆسى َايات ۋاكتىذا راسالپ كويغاى ۋە َەر هېچىسى هىزىپ
ئىستىلانەت كىلىپ هەلٌەى ''يىهەتى ئابات'' تىوى يەرلىوىٌە َىجزىيە -899يىلى [نىالدى
-1444-1443يىلى] دەپًە كىلىًذى[ .ئايەتًىڭ نەيىسى] ''بىش ئالاليىڭ ،ئالال تەرەپوىال كايتىهىش''.

نەۋاليە تۇتى__ نىالدى -15ئەسىزدە ئۆتوەى ئىزاى صا'ئىزى .نىالدى -1481يىلى َىزاتتا ۋاپات
بولغاى.

تىزنىشى__ ئەبۇ ئابذۇلال نۇَەنهەت بىًًى ئەلى تىزنىشى .نەصُۇر ئىسالم پەيالسوپىَ ،اسىزكى سىز
دەرياسىًىڭ صىهالىذىوى تىزنىش صەَىزىذە دۇيياعا هەلٌەى .ئۇ صې'ئىز-عەسەلچىلىوتىهۇ خېلى
نەصُۇر .نىالدى -869يىلى تىزنىش صەَىزىذە ۋاپات بولغاى.

خىسزو دېُلىۋى__ ئەسلىذە ئوتتۇرا ئاسىيادا ياصىغاى ''الچىٌ'' كەبىلىسىٌە نەيسۇپ بولۇپ،
َىجزى -651يىلى (نىالدى -1253يىلى) هەش صەَىزىذە دۇيياعا هەلٌەى ،هېيىًچە َىًذىستايذا
ئۇسۇى نۇددەتلىى نۇَاجىزلىم تۇرنۇصىًى باصتىٌ ئۆتوۈسًەىَ ،ىجزى -725يىلى (نىالدى
-1325يىلى)  72يېضىذا دېُلىذە ۋاپات بولغاى .ئۆس َاياتىذا <ئىسوەيذەريانە>< ،
لەيلى-نەجًۇى> < ،صىزىٌ ۋە خىسزاۋ>< ،تۇعلۇكًانە> < ،تارىخى دەَلى> كاتارلىم ئەسەرلەريى
ياسعاى.

نەۋاليە هاتىبى__ نىالدى -15ئەسىزدە ئۆتوەى نەصُۇر ئىزاى صا'ئىزىَ .ىجزى -839يىلى

(نىالدى -1435يىلى) ئاستىزاباتتا ۋاپات بولغاىَ< .ەسەت ۋە ئىضم>< ،ياسىز ۋە بەَزام>،
<بەَزام ۋە ًۈلەيذەم> كاتارلىم ئەسەرلەريى ياسعاى.

ناۋەرە ئۇيًەَزى__ كەدىهوى يۇيايًىڭ تارىخ ۋە جۇعزاپىيە هىتاپلىزىذا ''تىزايسى'ئوهسايىيە''
(ئوهس_ ئانۇ دەرياسىًىڭ يېزىلى تەرىپى) دەپ ئاتالغاى .نىالدى -8ئەسىزدە ئىسالم دىًى ۋە بۇ
جايالرعا تاركالغايذىٌ هېيىٌ ،ناۋەرە ئۇيًەَزى (دەريايىڭ يېزىلى تەرىپى) دەپ ئاتالغاى بولۇپ،
ئوتتۇرا ئاسىيادىوى ئانۇ دەرياسى بىلەى سىز دەرياسىًىڭ ئارىلىغىذىوى جايالريى هۆرسىتىذىغاى
جۇعزاپىيىلىى ئاتالغۇ بولۇپ كالغاى.

سۇلتاى ئەبۇ سە'ئىذ نىزسا__ ئەبۇ سە'ئىذ بىًًى نۇَەنهەت بىًًى ئەنىزايضاٍ بىًًى تۆنۈر.
خۇراساى دۆلىتىًىڭ -1پادىضاسى بولۇپَ ،ىجزى -855يىلى (نىالدى -1451يىلى) تەختوە
چىللاىَ .ىجزى -873يىلى (نىالدى -1468يىلى) كاراباظ دېٌەى جايذا ئەسەربەيجاى ۋالىسى ئۇسۇى
َەسەى تەرىپىذىٌ ئۆلتۈرۈلٌەى.

سۇلتاى ساَىپ كىزاى َۈسەيىٌ باَادىزخاى__ َۈسەيىٌ بىًًى نەيسۇر بىًًى بايلارا بىًًى صەيخ
ئۆنەر .تارىخى ئەسەرلەردە َۈسەيىٌ بايلارا دەپال ئاتىلىذۇ .بۇ خۇراساى دۆلىتىًىڭ -3پادىضاسى
بولۇپ ،نىالدى -1470يىلى تەختوە چىلىپ ،نىالدى -1505يىلى َىزاتتا ۋاپات بولغاى .ئەلىضىز
يەۋايىًىڭ ياردىهى ئاستىذا خۇراساى دۆلىتىًىڭ سىياسى ،ئىلتىسادىي ،نەدەيىيەت جاَەتلەردىوى
تەرەكلىياتى ئۈچۈى بىز نۇيچە پايذىلىم ئىضالريى كىلغاى .ئۆسى نەصُۇر صا'ئىز بولۇپ ،بىزنۇيچە
صېئىز ۋە عەسەللەريى ياسعاى.

َاتەم تەي__ ئەبۇ ئەدى بىًًى ئابذۇلال بىًًى سە’ئىذ َاتەم تەي .كەدىهوى سانايذىوى نەصُۇر

ئەرەپ صا'ئىزى .ئۇ رىۋايەتلەردە ئۆسىًىڭ ياَايىتى سېخىلىلى بىلەى داڭ چىلارعاى.

ئوى بەصىًچى پىزى َەسرىتى نەۋاليە لۇتفىذۇر .بۇ ئەسىش نۇصۇ نوعلىستايذىٌ* ئىذى ،ئۇ
ئالىهلىلتا َەسرىتى ئەبۇ يەسىز فارابىذەنَ ،ېوىهلىلتا َەسرىتى ئىبًى سىًادەن ،صا'ئىزلىلتا
َەسرىتى ئەنىز ئەلىضىز يەۋايىذەن ،يەعهىچىلىوتە كىذىزخايذەن ئىذى .بۇ ئەسىش بىلهەيذىغاى ئىلىو
يوق ئىذى .سانايًىڭ ئەڭ هاتتا ئالىهى ئىذى .ئۇيىڭ كولىذا 500دىٌ ئارتۇق ئالىو ۋە كارى
تەربىيىلىًىپ چىلتى200 ،چە هىضى نۇسىوا ئىلهىذە هانالەت تېپىپ ناَارەت هۆرسەتتى .ئۇ 200دىٌ
ئارتۇق هىتاپ ياسدىَ .ەسرىتى ئەلىضىز يەۋايى ئىلهىي پاساَەتتە [ئىستىلىستىوا ئىلهىذە] بۇ ئەسىشيى
ئۇستاسىو دەيتتى .لۇتفى بولسا َەسرىتى يەۋايىًى سەى نېًىڭ ئۇستاسىو دەيتتى ۋە ''نېًىڭ ئۆنۈر
بويى ياسعاى  10نىڭ نىسزا صې'ئىزىهذىٌ سېًىڭ ئىووى نىسزا صې'ئىزىڭ ئارتۇق'' دەيتتىَ .ىجزىيە
-878يىلى [نىالدى -1473يىلى] ۋاپات بولذى.

نوعۇلىستاى__ ئەسلىذە صەركتە كارا صەَەر ،عەرپتە َاسىزكى ئوتتۇرا ئاسىيادىوى پەرعايە
صەَىزىًىڭ عەربى ،صىهالذا هۆهچە دېڭىش (باللاش هۆلى) ،جەيۇپتا كارا كۇرۇنغىچە بولغاى َەم
صىهالىي صىًجاڭذىوى جۇڭغار ۋە جەيۇبىي صىًجاڭ (ناڭالي سۈيە) كاتارلىم رايويالر تارىختا
''نوڭۇلىستاى'' دەپ ئاتىلىذۇ .بۇ نوڭغۇلالر (چاعاتاي ئەۋالدى) َۆهۈنزايلىم كىلغاى رايوى
دېٌەيلىى بولىذۇ .نىالدى -1348يىلى چاعاتاي ئەۋالتلىزىذىٌ بولغاى تۇعلۇق تۆنۈر (نىالدى
-1363-1331يىللىزى) بۇرۇيلى چاعاتاي خايلىلى تەۋەلىٌىذىوى بىزكايچە پادىضالىم ۋە
بەًلىولەريى بىزلىووە هەلتۈرۈپ بىز خايلىم كۇرعاى .بۇ خايلىم ''نوعۇلىستاى'' دەپ ئاتالغاى.
نوعۇلىستاى خايلىلى نىالدى -15ئەسىزدىٌ باصالپ پارچىلىًىضلا باصلىغاى .نىالدى -1514يىلى
تۇعلۇق تۆنۈر ئەۋالتلىزىذىٌ سۇلتاى سە'ئىتخاى نوعۇلىستاى خايلىلىًىڭ پارچىاليغاى بىزكايچە
رايويلىزىًى بىزلىووە هەتۈرۈپ يەرهەى خايلىلىًى كۇرعاى .نىالدى -1678يىلى يەرهەى خايلىلى

ئاپپاق خۇجا ۋە جۇڭغار ئاكسۆڭەهلىزى تەرىپىذىٌ ئاعذۇرۇلغاى.

ئوى ئالتىًچى پىزى َەسرىتى يۈسۈپ سەهواهىذۇر* .بۇ ئەسىشنۇ َەنهە ئىلىهذە َەسرىتى فارابى
ۋە َەسرىتى لۇتفىذەن ئىذى .نىڭلىغاى تالىپالر ئۇيىڭ كولىذا تۈرلۈن-تۈرلۈن ئىلىهلەريى
ئۆًىًەتتى .نەيتىم ئىلهىذە ،ئىلهىي پاساَەت ۋە ئىلهى بەالعەت [ياتىللىم ئىلهى]دە ئەسىزيىڭ
يەهتاسى ئىذى؛ صې'ئىزىيەت ئىلهىذە بۇ ئەسىش نوعۇللىستايذىٌ چىللاى نۇتەپەهوۈرلەريىڭ
َەنهىسىذىٌ ئۈستۈى ئىذى ،پاساَەت ۋە بەالعەت َەكلىذە <تەلخىس> [ئونۇنى باياى] يانلىم بىز
هىتاپ تۈسدى ،نۇسىوا ئىلهى بويىچە رىسالىلەر ياسدىَ .اسىزعىچە يەعهىچىلەر ئارىسىذا نەصُۇر
بولۇپ هېلىۋاتلاى بايات يانلىم نۇكانًى بۇ ئەسىش ئىجات كىلىپ صاًىزتلىزىغا ئۆًەتوەى ئىذى.

يۈسۈپ سەهواهى__ -14ئەسىزيىڭ ئاخىزى ۋە -15ئەسىزدە ياصىغاى نەصُۇر ئۇيغۇر صا'ئىزى.
ئۇ ئۆس ئۆنزىذە بىزنۇيچە صې'ئىز ۋە كەسىذىلەريى ياسعاى .ئۇيىڭ <دىۋاى سەهواهى> يانلىم
صې'ئىزالر توپلىهى تا َاسىزعىچە هەڭ تاركالغاى .ئەلىضىز يەۋايى سەهواهىًى لۇتفى بىلەى بىز
كاتاردا كويۇپ'' ،ئۇيغۇر ئىبارىلىزىًىڭ ناَىزى ،تۈرن تىلىًىڭ ئۇستىسى'' دەپ تەرىپلىٌەى.
سەهواهى نىالدى -1468يىلى ۋاپات بولغاى.

ئوى يەتتىچى پىزى نەلىوە'ئى ئانايًىسا خېًىو* ئىذى .بۇ خېًىو سۇلتاى ئابذۇرىضىتخايًىڭ خايىضى
ئىذى .ئۇ ئۆس دەۋرىًىڭ يىٌايە صا'ئىزەسى بولۇپ< ،دىۋاى يەفىسى> [يەفىسى صې'ئىزلىزى توپلىهى]
يانلىم صىزىٌ بىز هىتابًى ياسعاى ئىذى .خەتتاتلىلتا ئۈستۈى ناَارەتوە ئىٌە ئىذى ،نۇسىوا
ئىلهىذىهۇ صۇيذاق هانالەت ئىٌىسى ئىذىوى ،سۇلتاى ئۇيىڭغا تاكەتسىش ئاصىم ۋە ئىختىيارسىش صەيذا
بولغاى ئىذى .سۇلتايًىڭ بۇ نەلىوىًى ئۆس يىواَىغا ئېلىط ۋەكەسى نۇيذاق بولغاى ئىذى؛ سۇلتاى
ئۆس ۋەسىز-ئەنىز ۋە لەصوەرلىزى بىلەى پايتاختى يەرهەيذىٌ ئاتلىًىپ چىلىپ ،تارىو دەرياسىًى

بويالپ ،تەهلىهاهاى دەصتىٌە صىوارعا يۈسلەيذى ۋە يەچچە هۈى صۇ ئەتزاپتا بولذى .سۇلتايًىڭ
هېچىلىزى دېُلايچە ساددا هېيىهلەريى هېيىپ كويۇچى نۇساپىز سۈپىتىذە سەَزا ياكىلىزىذىوى
ئۆيلەردە عەرىبايە كويىذىغاى ۋە صۇ يول بىلەى ئەنەلذارالريىڭ رە'ئىيەتوە سۇلۇم-سەتەم
كىلغايلىلىًى تەهضۈرىذىغاى ئادىتى بار ئىذى .بىز هۈيى سۇلتاى صۇ يوسۇيذا ئەهزەم ئاتلىم بىز
نەَزىهى بىلەى بىز خارابە ئۆيٌە كويۇچى سۈپىتىذە هىزدى .بۇ ئۆي نەخهۇت ئاتلىم بىز
ئوتۇيچىًىڭ ئۆيى ئىذى ،بۇ نەلىوە بولسا صۇ نەخهۇتًىڭ كىشى ئىذى .سۇلتاى ئۆيًىڭ بۇلىڭىذا
تۇرعاى بىز تەنبۇريى هۆرۈپ كېلىپ ،نەخهۇتتىٌ تەنبۇر چېلىپ بېزىضًى تەلەپ چىلذى .نەخهۇت:
''نەى تەنبۇر چېلىضًى بىلهەيهەى ،نۇصۇ كىشىهىش ناڭا تەنبۇر ئېلىپ بەر دەپ خاپا كىلىپ ئالذۇرعاى،
كىشىو چالىذۇ''__ دەپ جاۋاپ بەردى .سۇلتاى'' :ئەنىسە ،كىشىڭىش چېلىپ بەرسۇى''__ دېذى.
نەخهۇت كىشىغا ئەنىز كىلذى .كىش تەنبۇريى ئېلىپ پەيجىٌاٍ نۇكانىغا صۇيذاق چالذىوى ،سۇلتاى
َەيزاى كالذى ،بولۇپهۇ كىش ئۆسى ياسعاى بىز صې'ئىزيى سېلىپ ئوكۇعايذا ،سۇلتاى كىشيىڭ
نۇَەببىتىذە هۆيۈپ ،بىُۇش بولۇپ هەتتى .صې'ئىزيىڭ باصاليها بېيىتى نۇيذاق ئىذى (نەيىسى):

خۇدا ساڭا يۈس صۈهزى ،بىشًە ئادىل پادىضا بەردىڭ،

پېلىز-نىسوىًٌە ئابذۇرىضىتخايًى پايا كىلذىڭ.

بۇ بېيىتًىڭ چۈصۈرًە بېيىتى نۇيذاق باصاليغاى ئىذى (نەيىسى):

ئەي يەفىسى ،ئۇلۇظ تەڭزىٌە هېچە-هۈيذۈس دۇ'ئا كىلغىٌ،

ئەًەر صاٍ َەكلىذە دۇ'ئا كىلهىساڭ ،كاتتىم ًۇيا كىلغاى بولىسەى.

عەسەل تانام بولىضىغا سۇلتاى ئالذىزاپ'' :يەفىسى دېٌەى صا'ئىز هىو؟ سىش بۇ عەسەلًى يەدىٌ
ئۆًەيٌەى؟''__ دەپ سورىغاى ئىذى ،كىش:

''خەكًىڭ عەسىلىًىهۇ ياد ئېلىپ ئوكانذىوىٌ ،نەى يەۋايى ،فۇسۇلى* ،سەلىلى*يىڭ صې'ئىزلىزىذىٌ
باصلىسىًى ئوكۇنايهەى''__ دەپ جاۋاپ بەردى .سۇلتاى ئۇيىڭ يەچچە ياصلا هىزًەيلىٌىًى
سورىذى .ئاتىسى:

'' 13ياصلا هىزدى''__ دەپ جاۋاپ بەردى .سۇلتاى تېخىهۇ َەيزاى بولذى .ئاڭغىچە ئانايًىسا خېًىو
كوپۇپ ،ئۆسى ياسعاى بىزيەچچە صې'ئىزالريى ئېلىپ هېلىپ هۆرسەتتى .خېتىًىڭ َۆسًى ئۆسىًىڭ
َۆسًى بىلەى بەسلىضەتتى .پادىضا بۇ خەتًى صۇيچە هىچىى يارسىذىًىڭ ياسعىًىغا ئىضەيٌۈسى
هەلهەي'' :كېًى ئەنىسە ،نەى كاراپ تۇراي ،بىز صې'ئىز يېشىپ بېلىڭ''__ دېٌەى ئىذى ،كىش
دۆۋەت-كەلەم ۋە كەعەس ئېلىپ هېلىپ تۆۋەيذىوى بېيىتًى ياسدى (نەيىسى):

خۇدا ،بۇ بەيذە ناڭا تولىهۇ ًۇنايلىم هۆسدە كارىذى،

ًويا بۇ ئۆيذە بۈًۈى ئاخضام نەى ئۈچۈى بىز تىوەى ئۈيذى.

سۇلتاى هۈلۈپ'' :ئىضەيذىو ،نېًى نەسخىزە كىلهاڭ''__ دېذى ۋە نەَزىهى بىلەى تاصلىزىغا
چىلىپ '' :بىش َېلى هېلىهىش''__ دەپ هېتىپ كالذى .ئۇ لەصوەرًاَىغا بېزىپ ،ۋەسىز-ئەنىزلەرًە
بولغاى ئەَۋالًى باياى كىلذى .بېضىغا تاج هېيىپ ،ئۈستىٌە دەۋاج ياپتى .دەرَال ئوى كوي ۋە

صايى-ئەتلەسلەر تەيياراليذى .تۈى يېزىهىذە كىزىم هىضى نەخهۇتًىڭ ئۆيىٌە هېلىپ نەكسەتًى
باياى كىلذى .پادىضا ئۆسىًى ئاصوارا كىلىپ ،توي كىلىپ كىشيى يىواَىغا ئالذى .بۇ نەلىوە  20يىل
پادىضايىڭ يىواَىذا تۇردى .خۇدايتا'ئالال بۇ كىشعا صۇيذاق ئەكىل-پاراسەت ئاتا كىلغاى ئىذىوى،
تەرىپلەپ ئولتۇرۇصًىڭ َاجىتى يوق< .دىۋاى يەفىسى>يى ياسدى ،خوتۇى-كىشالرعا يەسىُەت
كىلىط نەسنۇيىذا <ئەخالكى جەنىلە> [ًۈسەل ئەخالق] يانلىم بىز هىتاپ ياسدى< .صۇرۇَۇللۇلۇب>
[كەلبلەر صەرَى] يانلىم بىز رىسالە ياسدى .صا'ئىزلىم ،يەعهىچىلىى ۋە خەتتاتلىم توعزىسىذا
بۇيىڭذەن نەيىلىى هىتاپ ئاس< .ئىضزەت ئەيٌىش> [صاتلىم كوسعىغۇچى]يانلىم نۇكانًىهۇ بۇ نەلىوە
ئىجات كىلغاى ئىذى .هۈچلۈن رەصى يۈسىسىذىٌ سۇلتاى ئۇيى ئۆس يانىذا كىلىۋالغاى ۋە صۇ بويىچە
يەعهىچىلەرًە ئۆًەتتى بۇ نەلىوە  34يېضىذا تۇعۇتتا ۋاپات بولغاى ،دېيىلىذۇ .نەلىوە ئالەنذىٌ
ئۆتوەيذىٌ هېيىٌ ،سۇلتاى ئۆسىًى ئۆلتۈرًۈدەن َالەتوە يېتىپ ،سەۋدايىلىم هېسىلىٌە نۇپتىال
بولذى .سۇلتاى ئاخىزى يىغالپ ئالەنذىٌ ئۆتتى ،دېيىلىذۇ.

بۇالردىٌ هېيىٌ نۇكام ،عەسەل ئىجات كىلغۇدەن بىز ئۇستاسيىڭ ئالەنٌە هەلٌەيلىٌى نەلۇم
ئەنەس ،صۇيى بىلىط هېزەهوى ،يەيًى جەنضىت پادىضايىڭ نەصُۇر خوتۇيى نەلىوە دىلسۇس*
هەصپ كىلذى .سۇيەيًى ئاۋال هەيوۇبات صاًَىڭ يەسىزىذە لەصوەرلىزى ئارىسىذا ئەردىضىز ئاتلىم
بىز هىضى بۇعا نۈڭٌۈسىذە ياساپ چالذى .يۇصىزۋاى*يىڭ سانايىسىذا ياعاچتا سۇيەي ياساپ چالذى.
داپًى سۇاليهاى ئەلەيُىسساالنغا دىۋىلەر ياساپ بەردى .ياعزا ئىسوەيذەر سۇللەريەيىٌ سانايىذا
هەصپ بولذى ،دېيىلىذۇ( .دۇ’ئايىڭ نەيىسى) ''بۇ هىتاپ بەن بىلٌۈچى ئالاليىڭ ياردىهى بىلەى
ئاياكالصتى''.

****

يەيە صۇيى ئېيتىپ ئۆتۈش هېزەهوى ،نۇسىوا ئىلىهًىڭ ئۇستاسلىزى ۋە ئەسىزَ ،ەر صەَەردە يۈسلەپ
بەلوى نىڭالپ ئۆتوەى .ئۇالريىڭ َەر بىزىًىڭ ئەَۋاالتىًى باياى كىلساق بۇ كىسلا رىسالىٌە
سىغهايذۇ .صۇڭا نىڭذىٌ بىزى تالالپ ئېلىًذى ،يەيى بىزەر ياخضا-نۇكام ئىجات كىلغاى ياهى بىزەر
چالغۇ ئەسۋابى ياسىغاى ياهى بۇ ئىلىو توعزىسىذا بىزەر رىسالە يېشىپ داڭ چىلارعايلىزىال كىسلىچە
تويۇصتۇرۇلذى.

خۇدايىهغا يۈس نىڭ سايا ۋە تەصەهوۈر،
يەيە ئۇيىڭغا چەهسىش َەنىذ ۋە صۈهۈر.
ئەلىضىز َېوىو بەًوە ئەنەل بەردى،
ئۇيى خوتەى خەللىغە پادىضا كىلذى.
ئۇ نېًى بۇ صاٍ دەۋرىذە تۆرەلذۈردى،
بېضىهغا هۇال ،ئۈستۈنٌە جەيذە هەيٌۈسدى.
سانايە ئادالەتلىى صۇ كەدەر،
كولۇڭغا دۆۋەت ۋە كەلەم ئالغىٌ.
نەى بۇ ئەنىزًە ئىتا'ئەت كىلذىو،
صىزىٌ سۆسلەريى يىغىپ جەم كىلذىو.
يەعهىچى َەكلىذە رىسالە بولسا،
تارىخ ئېتى بار هىتاپالر بولسا.
يېغىپ تۈسدۈم بۇ تارىخًى نەى،
ياخضى دېٌەي بۇيى ئوكۇپ ئەَلى خوتەى.
بولسىهۇ ئەكلىو كىسلا ،بويۇم پاهار،
خوتەيلىووە كىلذىو بۇيى يادىوار.

سەۋەپ بولذى بۇيىڭغا ئەلىضىز َېوىو،
هۆپ ئەجزى بەرًەي ئاڭا ئالال هەرىو.
ئوكۇپ ئاڭلىغايغا بۇدۇر ئىلتىجا:
ئەلىضىز َېوىهٌە كىلىڭالر دۇ'ئا.
يەيە نېًىهۇ تۇتۇڭالر ئەستە،
سېخى ئۆلسە بولۇر ئوريى جەيًەتتە.
تارىخًىڭ پۈتۈلٌەى ۋاكتىٌ تارىخىٌ دېذىو،
بىلەلهەسهىوىٌ دەپ بەههۇ عەم يېذىو.
تۈًەت سۆسيى نۆجىش عەرىپ بىًاۋا،
باصلىچە ئىط تۇت ،هىز ئۇلۇظ يولغا.
تاناى
-1271يىلى

_________________
ئانايًىسا خېًىو__ نۇصۇ هىتاپًىڭ ئۆس نەلۇناتلىزىغا كارالسۇى.

فۇسۇلى__ ئۇيغۇر تىلىًى ئاساس كىلغاى ''چاعاتاي'' ئەدەبىياتىًىڭ ئاساسلىم ۋەهىللىزىذىٌ بىزى.
ئۇ نىالدى -1504يىلى َاسىزكى ئىزاكتىوى باعذاتًىڭ جەيۇبىغا جايالصلاى هەرباال صەَىزىذە
دۇيياعا هەلٌەى .ئۇيىڭ دادىسى سۇاليهاى َەسرەت باعذاتًىڭ جەيۇبىذىوى َىلە صەَىزىًىڭ
نۇفتىسى بولغاى .فۇسۇلى ئۆس َاياتىًىڭ هۆپ كىسهىًى باعذاتتا ئۆتوۈسۈپ ،صۇ جايذا صۆَزەت
كاسايغاى .صۇڭالصلا ''فۇسۇلى باعذاتى'' دەپهۇ ئاتىلىذۇ .فۇسۇلى ئۆس ئايا تىلى ''چاعاتاي'' تىلىذا
يۇرعۇى صې'ئىز-عەسەللەريى ياسعايذىٌ تاصلىزى يەيە پارىس تىلىذىهۇ يۇرعۇى ئەسەرلەريى ياسعاى.

صې'ئىزىيەتتە ''يەۋايى سايى'' (ئىووىًچى يەۋايى) دەپ ئاتالغاى .ئۇيىڭ <دىۋاى فۇسۇلى> يانلىم
صې'ئىزالر توپلىهى تا َاسىزعىچە ساكلىًىپ هەلهەهتە .فۇسۇلى نىالدى -1562يىلى باعذاتتا ۋاپات
بولغاى.

سەلىلى__ كولىهىشدىوى ناتىزيالالرعا ئاساساليغايذا'' ،سەلىلى'' تەخەللۇسلۇق ئىووى صا'ئىز ئۆتوەى.
بىزى نىالدى -1743يىلى ۋاپات بولغاى يەرهەيلىى نۇَەنهەت سىذىم سەلىلى؛ يەيە بىزسى نىالدى
-1844-1790يىلالردا ئۆتوەى تۈرههەى صا'ئىزى نەختۇم كۇلۇ سەلىلى .بۇالريىڭ ئىووىلىسى
ئانايًىسا خېًىهذىٌ تەخهىًەى ئىووى ئەسىز هېيىٌ ياصىغاى .دېهەن ،بىز بولسا بۇ يەردىوى
''سەلىلى'' ئاپتور ياهى خەتتاتًىڭ سەۋەيلىوى بىلەى خاتا يېشىلىپ كالغاى ،بىز بولسا ،ئانايًىسا
خېًىو ياصىغاى دەۋردە ياهى ئۇيىڭذىٌ بۇرۇى بىشًە تەخى نەلۇم بولهىغاى باصلا بىز سەلىلى
ئۆتوەى.

نەلىوە دىلسۇس__نىزسا ئەبۇللاسىو فىزدەۋسىًىڭ <صاًَانە> يانلىم هىتابىذا تەسۋىزلەيٌەى صاٍ
جەنضىتًىڭ خوتۇيى .رىۋايەتتە ياَايىتى ًۈسەل ،ئەكىللىم ،جەسۇر ۋە خەللپەرۋەر صا'ئىزە،
عەسەلچى دەپ سۆسلىًىذۇ.

يۇصىزۋاى__ كەدىهوى ئىزاى ساسايىالر سۇاللىسىًىڭ -20پادىضاسى .ئۇ ئىزاى ،ناۋەرە ئۇيًەَزى
ۋە ئەرەپ دۆلەتلىزىًى بىزلىووە هەلتۈرًەى .نىالدى -531يىلى تەختوە چىلىپ،نىالدى -579يىلى
ۋاپات بولغاى.

