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 1  قۇرربان ۋەلى

 

 

تىمىئۇيغۇر تارىخىدىكى ئالتە ب  

ئەۋالدلىرى ئۈچۈن ئورتاق( ،تۈركھۇنپۈتۈن )بۇ ئالتە بېتىم   

 

مىالدى مەزكۇر  >ئۇيغۇر تارىخىدىكى ئالتە بېتىم< مىالدىدىن بۇرۇن ئۈچىنچى ئەسىردىن   

خىتايچە مىڭ يىلدىن ئارتۇق ۋاقىت ئىچىدە يېزىلغان بولغان ئىككى يىلالرغىچە  – 1940

خىتاي مۇناسىۋەتلىرىگە دائىر  ۋەقەلەر ئاساسىدا  -* ئۇيغۇرە كۆرۈلگەن تارىخىي خاتىرىلەرد

.. بۇ بىتىملەر ئەينى زاماندا ھەر ئىككى تەرەپنىڭ تارىخىنى ئۆزگەرتكەندىرەتلەپ چىقىل  

   丁零 ،鬼方  ،鉄勒 ،車高 ،袁紇    ، 回紇  ،狐胡 ،回鶻 ،烏揭  * 

قازاقستان پەنلەر ئاكادېمىيىسى تۈزگەن >ئوتتۇرا ئاسىيا تارىخىي ماتېرىياللىرى<  )ئۇيغۇر سايرانى  'ئۇيغۇر' توغرىسىدا  

نىڭ ملىرىادۆلەت ياكى مىللەت نخىتايچە ى يۇقارقىەن تەبىرگە ئاساسالنغاندا، گرۇسچىدىن تەرجىمە قىلغان نۇسخا(دا بېرىل

ئەسىر گىچە   – 10ئەسىردىن  مىالدى   -8مىالدىدىن  ئىلگىرى  بۇ نامالر ،   كۆرسىتىدۇئۇيغۇرالرنى ھەممىسى 

ئۇچرايدۇ.  سەددىچىننىڭ  ئچىدە  يېزىلغان  تارىخىي  خاتىرىلەردە  

  

 بېتىم تۈزگەن بىر تەرەپ:  سەددىچىننىڭ غەربىي شىمال تەرىپىدىكى  لياۋ  دەرياسى  

دېڭىزىغىچە سوزۇلغان كەڭ زىمىندە  پەسىل، سۇ ۋە ئېقلىمغا  ( ئادىرىياتىكساھىللىرىدىن ئېگىن )

ھون >  ياشىغان ئۇيغۇر ئەجدادلىرى قۇرغان قاراپ  كۆچمە چارۋىچىلىق بىلەن شۇغۇللنىپ

كېيىن دېگەن چوڭ دۆلەتلەر ۋە   <ئۇيغۇر قاغانلىقى>  ،<تۈرك قاغانلىقى>، <تەڭرىقۇتى

.ئۇالرنىڭ ئەۋالدلىرى قۇرغان دۆلەتلەر  

 بېتىم تۈزگەن يەنە بىر تەرەپ:   ئۆزلىرى  بىنا قىلغان سەددىچىن  )دۆلەت چېگرىسى( ئىچىدە 

دەپ ئاتالغان    جوڭخۇا منگو ميڭ،   ، سۈي، خەن ىغانپ ياشىبىلەن شۇغۇللىنىدېھقانچىلىق 

   ەر. دۆلەتل
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تىمىتۇنجى ب  

 

  خەن  بىلەن  تەڭرىقۇتباتۇر   يىلى  ھون تەڭرىقۇتى – 200بۇرۇن   مىالدىدىن

.ئوتتۇرىسىدا تۈزۈلگەن يۇباڭ پادىشاھى ل  

ھون تەڭرىقۇتىغا ھەر يىلى تىمدە خەن سۇاللىسى سەددىچىن سېپىلىدىن قايتا ئۆتمەسلىككە ۋە ىب

ۋەدە بەرگەن.   ئولپان تۆلەپ تۇرۇشقا   

 ئاتىلىدۇ.دەپ  <بېتىمنىڭ ھېكايىسى  خىتايچە تارىخ كىتابلىرىدا  >بەيدېڭسەن مۇھاسىرىسى بۇ 

* <白登 之围>    

گە قاراڭ>خەننامە.ھۇنالر تەزكىرىسى<،   >تارىخنامە.ھۇنالر تەزكىرىسى<  * 

 

 بېتىمنىڭ ھېكايىسى:

ليۇباڭ  ھون  تەڭرىقۇتىنىڭ لىڭىنىڭ يېتەكچىسى قوزغى دېھقانالر يىلى،  -206مىالدىدىن بۇرۇن  

تاالنغا -بۇالڭ  سۇاللىسى< نى قۇرىدۇ. >خەن تاشالپ  قوللىشى بىلەن چىن سۇاللىسىنى ئاغدۇرۇپ

تاالن -ڭبۇال  ىھون تەڭرىقۇتىن  ،يىلى– 200مىالدىدىن بۇرۇن   ليۇباڭئىسيانچى ئادەتلەنگەن 

گە ( ھازىرقى سەنشى ئۆلكىسىدە) ىداتوڭ شەھەرچىسمىڭ لەشكەر باشالپ  320، قىلىشنى ئويالپ 

 ييارلىق كۆرىدۇ.  بەيدېڭسەن تېغىداھەل قىلغۇچ ئۇرۇش قىلىشقا تە غا قارشىھونالربېرىپ ، 

 تەڭرىقۇتىنىڭ ن ۇئۆتۈش ئالدىدا تۇرغاندا ،  ھ قوماندانلىق شىتابى قۇرۇپ، ھۇجۇمغا 

 مۇھاسىرىسىگە چۈشۈپ قالىدۇ.   

قارا تەرەپتە  بوز ئاتلىق، شىمالتەرەپتە  ئاق ئاتلىق، شەرق رەپتەتە غەرپھۇن چەۋەندازلىرى 

سەپ تۈزۈپ بولغاننى كۆرگەن ليۇباڭ خۇدىنى بولۇپ جەدە ئاتلىق تەرەپتە  ئاتلىق، جەنۇپ

مۇھاسىرىدىن قۇتۇلۇشقا كۆزى يەتمىگەندە، باتۇر تەڭرىقۇتنى سۆھبەتكە  ئۇ،يوقىتىپ قويىدۇ.    
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ھەر بېتىم تۈزىدۇ،  خەن سۇاللىسى تەرەپ سەددىچىن سېپىلىدىن قايتا ئۆتمەسلىككە ۋە پ چاقىرى

پان تۆلەپ تۇرۇشقا ۋەدە بېرىدۇ. باتۇر تەڭرىقۇت مۇھاسىرىنى ھون تەڭرىقۇتىغا  ئوليىلى 

. بوشىتىدۇ  

 . يۈز بەرمەيدۇ ئۇرۇشئوتتۇرىسىدا ھۇن تەڭرىقۇتلىقى بىلەن خەن سۇاللىسى   ،بېتىمدىن كېيىن

،  خەن سۇاللىسى تارتۇق تۆلەشكە قارشىلىق (ىيىل – 112مىالدىدىن بۇرۇن   ) شۇ تىنچ يىلالردائەمما 

قەبىلىلىرى بىلەن  ' چان'ھون  تەڭرىقۇتى   بۇ چاغدا، بىر  ۋەقە يۈز بېرىدۇ.  ىدىغان بىلدۈر

قوللۇنۇپ،  ھىلىسىنى ئىتىپاق تۈزۈپ، خەن سۇاللىسىنى شىمال بىلەن جەنۇپتىن قىسماققا ئېلىش 

خەن سۇاللىسىنى بەش مىڭ تاغار ئاشلىق، يۈز مىڭ توپ يىپەك ، يۈزمىڭ قارشىلىقنى تىنجىتىپ،  

يدۇ.مەجبۇرالتاپشۇرۇشقا    تارتۇقنى  بوزا كۈپ  

  

:بىتىمنىڭ تارىخىي ئارقا كۆرىنىشى  

▲ >ھۇن تەڭرىقۇتى<   مىالدىدىن  بۇرۇن  4-ئەسىردىن    مىالدى   4- ئەسىرگىچە  

تىنى  ە.  تارىخچىالر  بۇ دۆلمەۋجۇت بولغان بىر  قۇدرەتلىك  دۆلەت اسەددىچىننىڭ سىرتىد

>ھۇن تەڭرىقۇتى<  دەپ ئاتايدۇ.  'تەڭرىقۇت'  دېگەن سۆز  تۈركىي تىلالردا 'تەڭرىنىڭ ئوغلى'، 

. ەتتى'تەڭرى ئاتا قىلغان بەخت'  دېگەن مەنىنى بىلدۈر   

 ئىسپات  قاچان قۇرۇلغانلىقى ھەققىدە مۇئەييەن يازمادېگەن دۆلەتنىڭ ن تەڭرىقۇتى<  ۇ>ھ

ئۇرۇشقاق بەگلىكلەر يىلى ) -318يوق، ئەمما  تارىخىي خاتىرىلەردە،  ھونالر  مىالدىدىن بۇرۇن  

 بەگلىك بىلەن  5   چى دېگەن يەن،  ۋېي،   جاۋ، خەن، سەددىچىننىڭ ئىچىدىكى ( دەۋرىدە

ۇتى<  ن تەڭرىقۇبايان قىلىنغانلىقىدىن قارىغاندا،  >ھ  دەپ  قازانغان غەلىبە  ئۇرۇشتا  قىلغان 

دۆلەت. قۇدرەتلىك ئەسىردە ئاللىقاچان بىر -4  ىالدىدىن بۇرۇنم  

▲>خەن سۇاللىسى< مىالدىدىن بۇرۇن  206-يىلىدىن مىالدى 23-يلالرغىچە  سەددىچىننىڭ 

بۇ سۇاللىنى  . (شىئەن) پايتەختى چاڭئەن، دۆلەتە مەۋجۇت بولغان بىر قۇدرەتلىك ئىچىد

   .قۇرغان ئىسيانچى ليۇباڭ  لىغاندۆلىتىنى  ئاغدۇرۇپ تاش 'چىن'غا ئېرىشىپ ھۇنالرنىڭ قوللىش

ئىسىملىك جاڭچەن ،يىلى -114 ىالدىدىن بۇرۇن م (خەنۋۇدىليۇباڭ )پادىشاھى سۇاللىسى خەن   
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 ىۇدۇ. ۇزئۇچۇۇر توپلىغ ،( ئەۋەتىپتارىم ۋادىسىغاغەربكە )قىياپىتىدە  سودىگەرچوڭ  بىر ئەربابنى  

 قارشى ئۇرۇش قوزغايۇدۇ  ەڭرىقۇتىغايىلى،  ھون ت – 200 مىالدىدىن بۇرۇن كېيىن،   شۇنىڭدىن

(. ئۇرۇش ئالدى بىۇلەن ھۇازىرقى  سەنشۇى دائىرىسۇىدە قوماندانلىرىنىڭ ئىسمى ۋېيچىڭ، خاۋچۈبىن)

ھۇون تەڭرڭقۇۇتىنى  ېلىۇپ، خەنۋۇدى ئۆزى بەيدېڭسەن تېغىدا مۇھاسىرگە چۈشۈپ ق .باشلىنىدۇ

سۇاللىسۇى بولسۇا خەن  .بېتىمۇدىن كېۇيىن ھۇۇن كۈچلىنىۇدۇ سۆھبەتكە چاقىرىپ بىتىم تۈزىدۇ. 

           ئىچكى توپىالڭدا گۇمران بولىدۇ.   غا كەلگەندەيىلى-23  ىالدىم  ۋە  يدۇئاجىزال

▲>شۇۇەرقىي خەن سۇالىسۇۇى< )كېيىنكۇۇى خەن سۇاللىسۇۇى دەپمۇۇۇ ئاتىلىۇۇدۇ( مىۇۇالدى 220-25-

خەن مىللەتچىلىكۇۇۇى يۇقۇۇۇۇرى پەللىۇۇۇگە  ،. بۇۇۇۇ ، پۇۇۇايتەختى لويۇۇۇاڭمەۋجۇۇۇۇتردا يىلۇۇۇال

قۇرۇلۇۇۇپال ھۇنالرغۇۇا قارشۇۇى ئۇرۇشۇۇقا ئاتالنغۇۇان. بۇۇۇ  ە سۇۇۇاللبۇۇۇ   ۈلگەن سۇۇۇاللە. كۆتۇۇۈر

( غەربىۇۇدىكى نىڭدەرياسۇۇى خۇۇۇاڭخ ) دەرياسۇۇىنىڭ ئاساسۇۇىي قوشۇۇۇنى قاراسۇۇۇ سۇۇۇاللىنىڭ 

وشۇۇنى يەنە بىۇر ق ھۇۇنالر بىۇلەن ئۇۇرۇش  قىلىۇدۇ.تۇرىۇدىغان ( ئىرىسۇىدەدا گەنسۇۇا )درايونالر

غەربىۇي ھۇۇنالر بىۇلەن ئۇۇرۇش  قىلىۇدۇ.  ،( تۇارىم ۋادىسۇىغا ھۇجۇۇى قىلىۇپبەنچاۋ قىسىملىرى) 

  

  بۇ يۈز بەرگەن  تارىم ۋادىسىدىكى ھۇن تەڭرىقۇتى ئوتتۇرىسىدا بىلەن شەرقىي خەن سۇاللىسى  

تارىم  بۇ،   دەپ ئاتىلىدۇ.  'ئۈچ يېپىلىش - ئۈچ ئېچىلىش'  خىتايچە كىتابالردا ئۇرۇشالر بىر قاتار 

   بىلدۈرەتتى. چىقىش دېگەن مەنىنى  ئۈچ قېتىم چېكىنىپ ۋادىسىغا ئۈچ قېتىم كىرىپ

شۇەرقى خەن  ،يۈز بەرگەن بۇ بىر قاتۇار ئۇۇرۇش نەتىجىسۇىدە  دەىدەۋىرشەرقىي خەن سۇاللىسى 

دەپ ئاتالغۇان ئۇۈچ بەگلىۇك پەيۇدا  شۇۇ، ۋۇ  ۋېۇي،  بولۇپ، زىمىنىدەگۇمران ئۆزى سۇاللىسى 

غەربىۇي ھۇۇنالر تۇارىم ۋادىسۇىنى قايتىۇدىن  ھۇن دۆلىتى بولسا ئىككىگە پارچىلىنىۇدۇ.  بولىدۇ.

ئەسۇىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىۇدىن  باشۇالپ  غەربۇكە -4، مىۇالدى قۇدرەت تېپىپتەرەققىي قىلدۇرۇپ، 

شۇۇەرقىي ھۇۇۇنالر  بولسۇۇا   (  رۇى ئېمپىرىيەسۇۇىنى ئاغدۇرىۇۇدۇ. غەربۇۇكە يۇۇۈرۈش قىلىۇپڭىيىۇپ   )ەك

دەپ ئاتالغۇان ئۇۈچ دۆلەت ئوتتۇرىسۇىدىكى ئىچكۇى  ىچىننىڭ ئىچىدىكى ۋېي،شۇۇ، ۋۇ دسەد

يىلىۇدىن -220مىالدى  يدۇ. سەددىچىننىڭ ئىچىگە كەڭىيىشكە باشال  ،ئۇرۇشالردىن پايدىلىنىپ

ھۇۇن، تۇۈرك  دۆلەت<  پەيۇدا بولىۇدۇ.  16 سەدىچىننىڭ ئىچىدە  >بەش خۇور قۇرغۇانباشالپ 

    دەپ ئاتىالتتى.  'ئەۋالدلىرى خىتايچىدا 'خور
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تىمىئىككنجى ب  

 

        لىقى بىلەن تۈرك قاغانجەن پادىشاھى ياڭ سۇاللىسىيىلى، سۈي  -615مىالدى 

.ئوتتۇرىسىدا تۈزۈلگەن قاغان ئىشباراقاغانى   

 

ياڭجەن ئىككىنجىلەپ تۈرك قاغانلىقىغا قارشى ئۇرۇش بۇ بېتىمدە،  سۈي سۇاللىسى پادىشاھى 

.قوزغىماسلىققا ۋە  ھەر يىلى ئولپان تۆلەپ تۇرۇشقا  ۋەدە بەرگەن  

 

بۇ ۋەقەنىڭ   .خىتايچە تارىخىي كىتابالردا >يەنمېن مۇھاسىرىسى< دەپ ئاتىلىدۇبۇ ۋەقە 

دە بايان  قىلىنىدۇ.  تەزكىرىسى<>جۇنامە.تۈركلەر  >سۈي نامە. تۈركلەر تەزكىرىسى<،تەپسىالتى 

            (雁 门  之围) 

    

 بېتىمنىڭ ھېكايىسى:

يىلى قۇرۇلغاندىن كېيىنال ، تۈرك قاغانلىقىغا قارشى ئۇرۇش قوزغايدۇ. -518سۈي سۇاللىسى مىالدى 

( ياڭجەن( سۇيياڭدى پادىشاھ  )يىلى-615مىالدى  يىل بولغاندا ) 26ئۇرۇش داۋاى قىلىۋاتقىلى 

ئۆزى پايتەخت چاڭئەن ىدىغانلىقىنى جاكارالپ، قاغانلىقى بىلەن ھەل قىلغۇچ ئۇرۇش قىل تۈرك

يەنمېن ھەربىي بازىسىغا ھازىرقى سەنشى تەۋەسىدىكى  ،( دىن لەشكەر تارتىپھازىرقى شىئەن)

 بارىدۇ. 

  مۇنتىزىم ئاتلىق قوشۇنىنى باشالپبىر قۇدرەتلىك تۈرك قاغانلىقى قاغانى ئىشبارا  قاغان ئۆزى 

 دائىرىسىدە  ىسۇي سۇاللىس ،شۇنداقال  ،ۇيياڭدى پادىشاھنى مۇھاسىرىگە ئالىدۇكېلىپ،  س

   ئويۇشتۇرىدۇ.قوزغىالڭ پەيدا 

سۇي سۇاللىسى  خەلق قوزغىلىڭىدا  گۇمران بولۇش خەۋپىگە يۈزلەنگەندە،   ئوردا ئەمەلدارلىرى 

 'مەلىكە تەقدىم قىلىش'، 'سوۋغات يولالش'پادىشاھىنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن تۈرك قاغانلىقىغا   ئۆز
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لەر مىكىرى -دېپلوماتىيسىنى  قوللىنىدۇ. ئەمما بۇنداق ئەھۋالغا چۈشۈپ قالغاندا قولالنغان ھېلە

 ئۈنۈى بەرمەيدۇ.   

قاغاننى سۆھبەتكە تەكلىپ قىلىدۇ.  ئىشبارا   ئامالسىز  قالغاندا،  ياڭجەن سۈيياڭدى پادىشاھ   

كىيىن تۈرك قاغانلىقىغا قارشى ئۇرۇش قوزغىماسلىققا ۋە  سۆھبەتتە سۈيياڭدى پادىشاھ  بۇنىڭدىن 

 ھەر يىلى ئولپان تۆلەپ تۇرۇشقا  ۋەدە بېرىدۇ.  ئىشبارا  قاغان مۇھاسىرىنى بوشىتىدۇ.

تارىخ سەھنىسىدىن يىلى  - 618مىالدى  سۇاللىسى سۇي ،يەنى ئۈچ يىلغىچەبېتىمدىن كىيىن 

تىنچلىق داۋاى قىلىدۇ.   يوقالغىچە   

 

 بىتىمنىڭ تارىخىي ئارقا كۆرىنىشى:

▲>تۈرك قاغانلىقى< ئالتاي تاغلىرىدا مېتالچىلىق بىلەن شۇغۇللىنىدىغان تۈرك قوۋملىرىنىڭ 

ئۆتۇۈكەن    يىلۇى-552ى  دمىال  ( ئۆزىنى 'ئىلى قاغان' دەپ جاكارلىغانسەردارى تۈمەنخان  )

غۇان. بۇۇ جەريانۇدا يىلىغىچە داۋاى قىل-744مىالدى تېغىدا قۇرغان قاغانلىق.  بۇ قاغانلىق 

ئوتتۇرا ئاسۇىياغىچە بولغۇان دائىرىنۇى ئىۇدارە   رايونالردىن  شىمالىدىكى  سەددىچىننىڭ

  ( ۋە سۇۈي سۇاللىسۇىيىلالردا -220-23مىالدى بۇ قاغانلىق شەرقىي خەن سۇاللىسى )  غان. قىل

                  ئىككىۇۇگە پارچىلىنىۇۇدۇ.( بىلەنكۇۇى ئۇرۇشۇۇالردىن كېۇۇيىن يىلۇۇالردا 618-581 ىۇۇالدىم)

  

▲>سۈي سۇاللىسى< بۇ سۇاللىنى خەن مىللەتچىسى ياڭجەن شەرقىي خەن سۇاللىسىدىن 

   كېيىن سەددىچىننىڭ ئىچىدە پەيدا بولغان "ئۈچ دۆلەت' ، 'جەنۇبىي ۋە شىمالى سۇاللىالر'

يىلىغىچە ئاران  -618يىلىدىن  -581بۇ سۇاللە گەرچە  قۇرغان.نى بىر لىككە كەلتۈرۈپ 

يۇقۇرى پەللىگە خىتاي مىللەتچىلىكى  ۇ سۇاللىدا بئەمما  بولسىمۇ، يىل داۋامالشقان  37

غاندىن كېينال ،   تۈرك قاغانلىقىغا  قارشى ئۇرۇش رقۇ  ىنى بۇ سۇاللياجەن  . يەتكەن

 سۈي سۇاللىسى ئۆزى  نەتىجىسىدە نىڭ ئۇرۇشالريىل ئىچىدە يۈز بەرگەن  37  ىغان. بۇقوزغ

  تۈرك قاغانلىقى ئىككىگە پارچىالنغان. لتۈكۈس گۇمران بولغان،تە
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تىمىئۈچىنجى ب  

 

تۈرك قاغانى ئىلى قاغان بىلەن تاڭ پادىشاھى  لىشىمىن ئوتتۇرىسىدا يىلى،   – 628 مىالدى

.گەن سۆھبەتتە تۈزۈلگەنۈلۋېيخ  دەرياسىنىڭ لەيلىمە كۆبرۈكىدە  ئۆتكۈز  

بىتىمدە تاڭ سۇاللىسى بىلەن تۈرك قاغانلىقى دوست بولۇش،  ئۇرۇش قىلماسلىق ۋە  تاڭ سۇاللىسى  

 ھەر يىلى  تۈرك قاغانلىقىغا  ئولپان تۆلەپ  تۇرۇش بەلگىلەنگەن.  

  دوستلۇق  < دەپ  >ۋېيخ  دەرياسىدىكى بۇ بېتىمنىڭ ۋەقەلىكى  خىتايچە تارىخىي كىتابالردا 

 渭水之盟 ئاتىلىدۇ. 

تاڭنامە<لەردە  بايان قىلىنىدۇ.>يېڭى تاڭنامە<، >كونا  ۋەقە بۇ   

 

 بېتىمنىڭ ھېكايىسى:

تەختكە چىققاندىن كىيىنال  ،  (تاڭ تەيزوڭ)يىلى،  تاڭ سۇاللىسىدا تەيزوڭ لىشىمىن  -628 مىالدى 

ھەققىدە پۈتۈن تاڭ لەشكەرلىرىگە تۈرك قاغانلىقىغا قارشى ھەممە سەپتىن تەڭ ھۇجۇمغا ئۆتۈش  

  .چۈشۈرىدۇبۇيرۇق 

تاغلىرىدا   ھۇجۇمى  ئالدى بىلەن تەيخاڭسەنباشلىغان تاڭ سۇاللىسىنىڭ تۈرك قاغانلقىغا  

  (ھازىرقى سەنشى تەۋەسىدە) دا سۋوجۇ بۇ رايوندا باشالنغان ئۇرۇشتا،  تاڭ سۇاللىسىنىڭ  باشلىنىدۇ.

مىڭ كىشىلىك قوشۇنى تۈرك قاغانى ئىلى قاغاننىڭ قوشۇنلىرى تەرىپىدىن   100تۇرۇشلۇق 

  مەغلۇبىيەتكە  ئۇچرىغان  تاڭتەيزوڭ لىشىمىن  دەرھالچوڭ بۇنداق  تەلتۈكۈس يوقىتىلىدۇ. 

(   سۆھبەت ئۆتكۈزۈشكە ئورنى ھازىرقى شىئەن شەھىرىگە يېقىنئىلى قاغاننى ۋېي دەرياسى بۇيىدا )

لىپ قىلىدۇ.تەك  
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  بىتىمنىڭ تارىخىي ئارقا كۆرىنىشى:

▲ >تاڭ سۇاللىسى< مىالدى 618-907 –يىلالردا مەۋجۇت، بۇ سۇۇاللىنى قۇرغۇان كىشۇى سۇۇي 

( دەپ تۇاڭ گۇاۋزۇ)  'تۇاڭ ئاتىسۇى'  ئۇۇ لىيۇەن.نەسىللىك سۇاللىسىنى ئاغدۇرۇپ تاشلىغان ھۇن 

پايتەختى چاڭئەن شەھىرىدە  تۈركى تىل خان تىلۇى تاڭ سۇاللىسىنىڭ ئەينى زاماندا  ئاتالغان. 

تۇۈركچىنى راۋان سۇۆزلەيتتى.  لىيۇەننىۇڭ ئەۋالدلىۇرىتارىخىي كىتابالردا ئېيتىلىشىچە،   بولغان.

ئۇالر ئادەتتە  خىتايچىنى پەقەت بىلمەيدىغان  تۈركىي تىللىق كىشىلەر بىلەن قويۇق ئارىلىشاتتى 

                                       ىۇۇۇۇپ، ھەربىۇۇۇۇي مەشۇۇۇۇق ئۆتكۇۇۇۇۈزۈپ تۇۇۇۇۇراتتى.ۋە دايىۇۇۇۇم بىلۇۇۇۇلە شۇۇۇۇىكارغا چىق

  

تۇاڭ لىشىمىن )يىلى تەختىنى ئوغلى  -628مىالدى  ياشىنىپ قالغانلىقتىن،  تاڭ پادىشاھى لىيۇەن

تۇۈرك قاغۇانلىقى ئاتىسىنىڭ ئىرادىسىگە ۋارسلىق قىلىشۇقا  )لىشىمىن  غا ئۆتكۈزۈپ بېرىدۇ. (تەيزوڭ

ئوردا ئىچىدىكى سۇۇي سۇاللىسۇى  ، ئۇ ئىدى. ان ۋەدە بېرىىپ  تەختكە  چىقق  بىلەن بىرلىشىشكە(

 پۈتۇۈننەيرەڭنۇى ناھۇايىتى كۇۆپ ئۆگىنىۇپ،  -لەىھ دىن قالدۇقلىرىدىن بولغان تەربىيىچىلىرى

پۈتۈن ئالەمنى بۇوي   ، تەختكە  چىقىپال چوڭ بولغاچقا،    ئالەمنى بوي سۇندۇرۇشقا  بەل باغالپ

ئۇۆزىگە قوشۇۋېلىشۇتىن باشۇلىماقچى ى قاغانلىقىنتۈرك بىرىنقى قەدىمىنى  نىشانىنىڭ  سۇندۇرۇش

مىۇڭ  150  دا(  تەۋەسۇىدەسەنشۇى ھۇازىرقى )ئالدى بىلەن  سۋوجۇ   بۇ مەقسەت ئۈچۈن،بولغان.  

  ئۇنىڭغا بىر تەرەپۇتىن كىشىلىك   قوشۇنى بار تۈرك قاغانى ئىلى قاغاننى  بىخۇتالشتۇرۇش ئۈچۈن،

تۇۈرك   يەنە بىۇر تەرەپۇتىن   پ،دۇردۇن سۇوغات يۇولال-كۆمۇۈش، تۇاۋا-ناھايىتى كۆپ ئۇالتۇن

      .گەنبۇرۇق چۈشۈر تاڭ لەشكەرلىرىگە قاغانلىقىغا پۈتۈن سەپتىن ھۇجۇمغا ئاتلىنىش ھەققىدە 

تۇۇاڭ سۇاللىسۇۇىنىڭ تۇۇۈرك قاغانلقىغۇۇا قارشۇۇى قوزغىغۇۇان ئۇرۇشۇۇى ئالۇۇدى بىۇۇلەن تەيخاڭسۇۇەن  

 تۇۇاڭقوشۇۇۇنلىرى  ئىلۇۇى قاغاننىۇۇڭ بۇۇۇ رايونۇۇدا باشۇۇالنغان ئۇرۇشۇۇتا،   تاغلىرىۇۇدا  باشۇۇلىنىدۇ.

تۈكۇۇۈس تارمۇۇار -مىۇۇڭ كىشۇۇىلىق قوشۇۇۇنىنى تەل 100سۇاللىسۇۇىنىڭ سۇۇوجۇ دا تۇرۇشۇۇلۇق 

لىشۇۇىمىن  دەرھۇۇال ئىلۇۇى قاغۇۇاننى ۋېۇۇي دەرياسۇۇى بۇيىۇۇدا  قىىۇۇدۇ. بۇۇۇ چاغۇۇدا، تۇۇاڭتەيزوڭ

تۇاڭتەيزوڭ بېۇتىم تۈزىۇدۇ.  بىۇلەن سۆھبەت ئۆتكۈزۈشۇكە تەكلىۇپ قىلىۇپ،  تۇۈرك قاغۇانلىقى 

لىشۇۇىمىن  تۇۇۈرك قاغانلىقىغۇۇا ئولپۇۇان تۇۇۆلەپ تۇرۇشۇۇقا  ۋەدە بېرىۇۇدۇ. ئىلۇۇى  قاغۇۇان بىۇۇتىمگە 

                   ېكىندۈرىۇۇۇۇدۇ.چ سۇۇۇۇكەرئەمەل قىلىۇۇۇۇپ ،  غەلىۇۇۇۇبە قىلغۇۇۇۇان ئالۇۇۇۇدىنقى سۇۇۇۇەپتىن ئە
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 گەرچە تاڭ تەيزوڭ لىشىمىن سۋوجۇ رايونىدىكى ئۇرۇشۇتا غەلىۇبە قازانمىغۇان بولسۇىمۇ، ئەممۇا 

ھازىرقى گەنسۇ، نىڭشا قاتارلىق جايالدا قوزغىغان ھوجۇمالردا تۈرك قاغانلىقىنى ناھۇايىتى ئېغىۇر 

مىۇڭ كىشۇىلىك  50تۇرۇشۇلۇق قى نىڭشۇادا رتۈرك قاغانلىقىنىۇڭ ھۇازى. گەن ئىدىزەخمىلەندۈر

. ەتكەنقوشۇنىنى شۇ جايدىكى تۈرك پۇقرالىرى بىلەن بىللە پۈتۈنلەي ئەسىرگە ئېلىپ ھەيدەپ ك

مەزكۇر جۇايالردا  ئۈزۈلۈپ قالغانلىقتىن، ئۇ،  تامامەن ىكى ئاالقە تورى بۇ رايوند نىڭئىلى قاغان

                                                                   .غۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇانيۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈز بەرگەن ۋەقەلەردىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇن خەۋەرسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىز قال

         

ى غەلىۇۇبە قىلغۇۇان رايونۇۇدىن  ئەسۇۇكەر چېكىنىۇۇدۈرۈپ شۇۇىمال تەرەپتىكۇۇى ئىلۇۇى قاغۇۇان ئۇۇۆز

تۇۇۇۈرك يۇرتلىرىغۇۇۇا  قۇۇۇاراپ كېتىۋاتقانۇۇۇدا ، ئاللىقاچۇۇۇان تۇۇۇاڭ سۇاللىسۇۇۇى بىۇۇۇلەن تىۇۇۇل 

قەبىلىۇۇرى ئىلۇۇى قاغۇۇاننى يۇۇو ل بويىۇۇدىكى ئۇۇۆتەڭلەردە  ' تۇيغۇۇۇن'بېرىكتۈرىۋالغۇۇان   

تۇاڭ سۇانغۇنى  جۇاۋد  ەلۇگەن ك ' ۆرۈپتۇاڭ سۇاللىسۇىدىن يۇۈز ئۇ''قىزغىن'  قارشى ئالىدۇ.   

ئىلۇۇى قاغاننىۇۇڭ  دېپلومۇۇاتىيە مەسلىھەتچىسۇۇى بولىۋالغۇۇان بۇۇۇ چاغۇۇدا  مۇ دېۇۇگەن جاسۇسۇۇ

قىتۇۇان،  نىگەكېلىۇۇپ پانۇۇالىق تۇۇېل  غۇۇاردائىرىسۇۇىدىكى يۇرتال تۇۇۈرك قاغۇۇانلىقى ئىۇۇدى. 

قىممەتلىۇۇك سۇۇوۋغاتلىرىنى قوبۇۇۇل قىلىۇۇپ،   تۇۇاڭ سۇاللىسۇۇىنىڭ جۈرجىۇۇت قەبىلىلىۇۇرى بولسۇۇا 

تۇاڭ سۇاللىسۇىنىڭ يۇشۇۇرۇن ئىلۇى قاغۇاننى ئىۇدى.  ئۇۇالر بىرلىشۇىپ پۇرسەت كۈتۈپ تۇرغان 

ئىلۇۇى قاغۇۇان تۇۇاڭ پۇۇايتەختى چۇۇاڭئەن شۇۇەھىرىگە ئېلىۇۇپ  قىسۇۇىملىرىغا  تۇتۇۇۇپ بېرىۇۇدۇ.  

وۋملىرى كېتىلىۇۇدۇ.  شۇۇۇنىڭدىن كىۇۇيىن سۇۇەددىچىن بويلىرىۇۇدا  ياشۇۇايدىغان  تۇۇۈرك قۇۇ

ھۇازىرقى گەنسۇۇ، نىڭشۇا قالىۇدۇ.  قۇۇالن تاغلىرىۇدا ) بۇاتۇر يولباشچىسۇىدىن ئايرىلىۇپئۆزىنىڭ 

تۇۇۈرك  قاغانلىقىنىۇۇڭ سۇۇەددىچىن ئەتراپىۇۇدا  مۇۇۇ ( ياشۇۇايدىغان  تۇۇۈرك قوۋملىرىدائىرىسۇۇىدە

                             .تۇرۇدىغۇۇۇۇۇان  قوراللىۇۇۇۇۇق كۈچلىرىنىۇۇۇۇۇڭ ھېمايىسۇۇۇۇۇىدىن مەھۇۇۇۇۇرۇى  قالىۇۇۇۇۇدۇ

        

 

 

 

 



 ۇئيغۇر تارىخىدىكى ائلتە بىتىم

 

 10  قۇرربان ۋەلى

 

 

تىمىتۆتىنجى ب  

  

ئوتتۇرىسىدا  تاڭ سۇاللىسى ئۇيغۇر قاغانلىقى بىلەن ئۇرخۇن ۋادىسىدا يىلى -757مىالدى 

             قۇماندان گوزىيى  دىن سۆھبەتكە تاڭ سۇاللىسىبۇ تۈزۈلگەن. ئۆتكۈزۈلگەن سۆھبەتتە 

كەلگەن. تاڭ ئوردىسىنىڭ ئۇيغۇر ۋەزىرى  بۆكەقەين  بىلەن  

 

سۇاللىسىدا يۈز  ڭتاتاڭ سۇاللىسىغا ھەربىي ياردەى بېرىپ، بۇ بىتىمدە ئۇيغۇر قاغانلىقىدىن 

سۆيگۈن قااليمىقانچىلىقى -بەزى تارىخچىالر  ئۆڭلۈك) قااليمىقانچىلىقى' سايغۇن -ئانروكشان 'بەرگەن 

نى تىجىتىش بەلگىلەنگەن. (دەپ ئاتايدۇ  

خىي خىتايچە تارى >كونا تاڭنامە<،  >ئەلنى ئىدارە قىلىش ئۆرنەكلىرى< دېگەنھەققىدە  بۇ ۋەقە

.ئېنىق بايانالر بار ائورخۇن مەڭگۇ تاشلىرىدۋە  كىتابالردا  

  

 بېتىمنىڭ ھېكايىسى:

ڭىيىشىنى ەشەرققە ك(  ڭئەرەب خەلپىلىكىنى)  يىلى، ئابباسىيالرنىڭ – 751تاڭ سۇاللىسى مىالدى 

(  ئەسكەر چېگرىسىداقىرغىزستان –ئورنى ھازىرقى قازاقستان )  توسۇش دېگەن ناى بىلەن تاالسقا

ئەرەبلەرنىڭ شەرققە كېڭىيىشىنى توسۇش دېگەن تاڭ سۇاللىسى ئۆز پىالنى بۇيىچە،   ئەۋەتىدۇ. 

 ، ئارقا ھويلىسىغا ئوت قويۇپ ھۇجۇى ئارقىلىق  ئۇيغۇر قاغانلىقىنىڭشىددەتلىك بىر نامدىكى 

ئەمەلىيەتتە بىر چوڭ  ھۇجۇى ئەمما بۇ شىددەتلىك  . ئۇنىڭ ھەيۋىسىنى ئۇرۇشنى مەقسەت قىلغان

مەغلۇبىيەتكە  تاڭ سۇاللىسى ناھايىتى ئېغىر غا ئايلىنىپ، بۇ توقۇنۇشتا مەدەنىيەت توقۇنۇشى

اچىدۇ. مار بولۇپ ق-رلىرى پۈتۈنلەي تارەئۇچرايدۇ،  تاڭ لەشك  

 ايغۇن س-ئانروكشان  لىسىدايىلى  تاڭ سۇال – 755مىالدى تاالس ئۇرۇشى باشالنغاندىن كېيىن، 

تاڭ سۇاللىسىدا  ئەمەل تۇتىۋاتقان ستېراتېگىيىچىلەردىن  ئىسياننى  ئىسيانى' يۈز بېرىدۇ.  بۇ  
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ھۇۇازىرقى لياۋنىۇۇڭ ئۆلكىسۇۇىنىڭ چاۋيۇۇاڭ شۇۇەھىرىدە چۇۇوڭ بولغۇۇان، ئەسۇۇلى توققۇۇۇز جۇۇاۋۇپ ) ئانروكشۇۇان 

 .قوزغىغۇۇان ئىككىسۇۇى ( ئاسۇۇىنا تۇۇۈركلىرى نەسۇۇلىدىن) ايغۇن ( بىۇۇلەن سۇۇسۇۇوغداقلىرى نەسۇۇىلىدىن

قېچىۇۇپ كەلۇۇگەن تۇۇاڭ ئەسۇۇكەرلىرى بۇۇۇ ئىسۇۇيانغا  ا مەغلۇۇۇپ بولۇۇۇپ تۇۇاالس ئۇرۇشۇۇىد

سۇۇەككىز يىلغىۇۇچە جەمئىۇۇيەت تىنجىمۇۇاي ، ئىقتىسۇۇادىي  ىدا تۇۇاڭ سۇاللىسۇۇ قاتنىشۇۇىدۇ. 

 30مىليۇۇۇون نۇپۇسۇۇۇنىڭ  53 تۇۇۇاڭ سۇاللىسۇۇۇىدىكى   ۋە    الىۇۇۇدۇتەرەققىيۇۇۇات توختۇۇۇاپ ق

پايتەخۇۇت چۇۇاڭئەننى تاشۇۇالپ  پادىشۇۇاھ  زوڭتاڭشۇۇۇەن مىليۇۇونى ئاچارچىلىققۇۇا يۈزلىنىۇۇدۇ. 

ۋەزىيەتۇتە،  ئۇيغۇۇر قاغۇانى بايۇانچۇر   قاچىۇدۇ.  مۇشۇۇنداق (تۇۆت دەريۇا رايونىغۇا) سىچۇەنگە

 قاغان تاڭ سۇاللىسىنىڭ ئىلتىماسۇىنى قوبۇۇل قىلىۇپ ھەربىۇي يۇاردەى بېرىشۇكە مۇاقۇل بولىۇدۇ.

    

قاغانلىقى تاڭ سۇاللىىسىنىڭ چاڭئەن، لوياڭ بېتىمدە،  ئۇيغۇر بۇ تۈزۈلگەن  ئۇرخۇن ۋادىسىدا  

زىمىن تاڭ سۇاللىسىغا قالىدۇ،  -كىيىن، يەرقاندىن قاتارلىق شەھەرلىرىدىكى ئىسياننى تىنجىت

ئۇيغۇر  (   چوكانالر-قىز دۇردۇن ۋە باققۇچىسىز قالغان -ئالتۇن، كۆمۈش، تاۋر)   جەڭدە ئېلىنغان ئولجا

ىلەنگەن.  گبولىدۇ دەپ بەلقاغانلىقىغا تەۋە   

 سۇاللىسى تاڭ چەۋەنداز  بىلەن جەڭگە ئاتلىنىدۇ. مىڭ  4ئۇيغۇر قاغانلىقى  بېتىمدىن  كېيىن،  

ئۇيغۇر قوشۇنلىرىنى   ،ئۇيغۇرچە ئۇسۇل ئويناپ شەھەرلىرىدە يەرلىك ئاھالىيالر كۇچىالرغا چىقىپ

شەھىرىنى  ئىسيانچىالرنىڭ  13  قارشى ئالىدۇ.  ئۇيغۇر قاغانلىقى قوشۇنلىرى تاڭ سۇاللىسىنىڭ

    قولىدىن قايتۇرىۋالىدۇ. 

تاڭ سۇاللىسىغا ھەربىي ياردەى بېرىش ئۇرۇشى ئاياغالشقاندىن كىيىن، ئۇيغۇر قاغانلىقى تېخىمۇ 

'ئاي تەڭرىدىن   قاغاننى  11 ئۇيغۇر قاغانلىرىدىن بولسا  ېتىدۇ.  تاڭ سۇاللىسىلىنىپ ككۈچ

خىل -دەك خىلمۇدېگەنرەلگەن'، 'دانا ھەى بەخت ئىگىسى' تۆرەلگەن'، 'كۈن تەڭرىدىن تۆ

 ئۈچۈن  بازارلىرىنى ئۇيغۇر سودىگەرلىرى بىلەن تارتۇقاليدۇ.  تاڭ الرئۇنۋانشەۋكەتلىك  -شانۇ

ئېچىۋىتىدۇ.  تاڭ سۇاللىسىمۇ  بۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ ئۆزىنىڭ ئىگىلىكىنى ئەسلىگە كەلتۈرشكە 

سىر ياشارتىش ) ( دىكى يەتتە سۇ، يىپەك يولىكارۋان يولى ) سودىگەرلىرى  ئۇيغۇر  باشاليدۇ.

( قاتارلىقكۇچارن )ەتارىم ئويمانلىقىدىكى كۈس(  ۋادىلىرىدا،  پەرغانە ئويمانلىقىدا ۋە دەريا  

ئۇرخۇن  ،(  ئەكلىپمىمارچىتاڭ سۇاللسىدىن بەدىزچى )خەلقئارا بازار ئاچىدۇ. شەھەرلەردە     
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قەلئەلەرنۇۇى -بايبۇۇالىق،   قۇنچۇيبۇۇالىق  دېۇۇگەن ھەشۇۇەمەتلىك شۇۇەھەرالىق، ۋادىسۇۇىدا خانبۇۇ

ئۇيغۇۇۇر  قاغۇۇانلىقى   ئۈسۇۇتىگە  شۇۇۇنداقال،  مەڭگۇۇۇ تۇۇاش تىكۇۇلەپ، ئۇنىۇۇڭ.  بىنۇۇا قىلدۇرىۇۇدۇ

 تۇۇارىخنى  چۈشۇۇىنەلەيدىغان تېكىسۇۇتلەر بىۇۇلەن  تۇۇاڭ سۇاللىسۇۇى پۇقرالىرىمۇۇۇ پۇقرالىرىمۇۇۇ ،

                    مەنىۇۇۇۋىي مىۇۇۇراس قالدۇرىۇۇۇدۇ.ئىبرەتلىۇۇۇك چىقىۇۇۇپ، ئەۋالتۇۇۇالر ئۈچۇۇۇۈن يېزىۇۇۇپ 

     

  بىتىمنىڭ تارىخىي ئارقا كۆرىنىشى:

▲ >ئۇيغۇر قاغانلىقى<  تۈركىي خەلقلەر قۇرغان >ھۇن تەڭرىقۇتى< ، >تۈرك قاغانلىقى< دېگەن 

ر دېگەن ناى ئاستىغا ئۇيۇشۇۇپ قۇرغۇان بىۇر چۇوڭ 'ئۇيغۇ'  ، يەنە بىر قېتىم كېين دۆلەتلەتدىن 

 -747-744 ىۇالدى) ميىلىغىۇچە   – 840يىلىۇدىن مىۇالدى -744قاغانلىق.  بۇ قاغانلىق مىۇالدى 

( مەۋجۇۇت. يىلالرغىۇچە ئۇۆتكەن  ئۇۈگە قاغۇانغىچە -846 -841 ىۇالدىبىلگە قاغاندىن م يىلالردا ئۆتكەن 

قاڭۇاي ىۇدىكى موڭغولىي)   ۋادىسىدىكى ئۆتۈكەن تېغىۇدائۇرخۇن ، ئورنى 'ئوردۇ بالىق' پايتەختى 

'قۇت بالىق؛  دەپ ئاتىلىدىغان بىر ئوردىسى بار.  بۇ قاغانلىقنىۇڭ   (.  سېلىنگا ۋادىسىدىمۇتېغىدا

(.  بۇۇ تۇۋا دۆلىتىنى ئۇۆز ئىچىۇگە ئالىۇدۇتېرىتورىيەسى ئۇرخۇن ۋادىسىدىن ئىسسقكۆل رايونىغىچە )

          دەپ ئاتىلىۇۇدۇ 'ئۇۇون ئۇيغۇۇۇر'مالىدا ياشۇۇايدىغان پۇۇۇقرالىرى قاغانلىقنىۇۇڭ تەڭرىتاغنىۇۇڭ شۇۇى

                                                             ( .  بۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇالر ئۇغۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇزالر دۇر. ئۇنىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇڭ يېتەكچىسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇى ' ئېلتەبىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇر' ) 

   

ناھۇايىتى كۇۆپ   بۇ قاغانلىق تاڭ سۇاللىسى بىلەن ياخشى مۇناسىبەت ئورناتقان. تاڭ سۇاللىسىغا

 (تۇوپ يىۇپەك 44ىۇر ئاتقۇا بئۇون مىۇڭ تۇيۇاق ئۇات )ا مېقدارى ئات سېتىپ بەرگەن. يىللىق سود

( ئەكىلىۇپ شۇەھەر بىنۇا مىمۇارچى  -تاشۇچى) 'بەدىزچۇى'.  تۇاڭ سۇاللىسۇىدىن ئەتراپىدا بولغان

                          نى ئۇنىۇۇۇڭ ئۈسۇۇۇتىگە يېزىۇۇۇپ قويغۇۇۇان.ىمەڭگۇۇۇۇ تۇۇۇاش تىكۇۇۇلەپ، تۇۇۇارىخ ۇرغان، دقىلۇۇۇ

  

ئۇرخۇۇن ۋادىسۇدا ( قوللىنىلغان. ئۇيغۇۇرالر سوغدىچەرۇنىك يېزىقى، ئۇيغۇر يېزىقى ) تابۇ قاغانلىق

                   .ئۇنىڭدىن مانجۇالر ئۆگەنگەن قولالنغان بۇ يېزىقالرغا موڭغولالر ۋارسلىق قىلغان.

-شۇىددەتلىك قۇار)  'جۇۇت' قەلئەلىۇرى -دائۇور ھەمەتلىۇك  بۇ قاغانلىقنىۇڭ يىلى – 840مىالدى 

          ىئەسۇل ، پۇۇقراالر يۇۇرتنى تەرك ئېتىۇپېۇتىلگەن، يەنۇى تاشۇلىنىپ ك (  يۈز بەرگەندەشىۋىرغان
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 تەبىئى ھادىسىگە تاقابىل تۇرااليدىغان ئىنسان يوق بۇنداق دۇنيادا. يۇرتلىرىغا قايتىپ ماڭغان

'جۇۇت' ئۆتۇۈپ   .. تارىخچىالر بۇ ۋەقەنى ئۇيغۇرالرنىۇڭ غەربۇكە كۆچۈشۇى دەپ ئاتايۇدۇئىدى

 ىي(  بوش قالغان بۇۇ رايونغۇا ئۇيغۇۇر قاغانلىقنىۇڭ شۇىماليىلى -846 ىالدىمكەتكەندىن كېين  )

                                       .قىرغىۇۇۇۇۇزالر  كۆچۇۇۇۇۇۈپ كەلۇۇۇۇۇگەن---دا ياشۇۇۇۇۇايدىغان پۇۇۇۇۇوقرالىرى سۇۇۇۇۇىچگرى

   

 ▲>قاراسۇ ئۇيغۇر خانلىقى<  ئۇرقۇن ۋادىسىدىن غەربكە كۆچكەن ئۇيغۇرالرنىڭ بىر قىسمى 

( دا ياشايدىغان يەرلىك ھۇن، تۈرك  قوۋملىرى  سېرىق دەريانىڭ غەرب ساھىللىرىۋادىسىدا  ) قاراسۇ 

قۇرغان. بۇ خانلىقنى يېتەكچىلىكىدە  ئورمۇزدا نىڭ ، يىلى -924مىالدى  ەشكەن. ئۇالر بىلەن بىرل

يىلى ياغالقار  -1036بۇ خانلىق مىالدى . دەپ ئاتايدۇ 'گەنسۇ ئۇيغۇرلىرى'خىتايالر بۇ خانلىقنى 

الر ۋادىسىدىكى ھازىرقى  يۇگۇ  خان دەۋرىدە تاڭغۇت خانلىقىغا قوشۇلۇپ كەتكەن.  قاراسۇ

  ۇالرنىڭ ئەۋالدى.ش

  

▲ >ئىدىقۇت ئۇيغۇر خانلىقى< مىالدى 840 – يىلى ئۇرخۇۇن ۋادىسۇىدىن غەربۇكە كۇۆچكەن 

ئۇيغۇرالرنىڭ بىر قىسۇمى پانتېكىننىۇڭ يېتەكچىلىكىۇدە تۇرپۇان ئويمانلىقىغۇا كېلىۇپ، يەرلىۇك 

بۇۇۇرۇنقى >كونچۇۇو  خۇۇانىلىقى<   ،(  بىۇۇلەن بىرلىشۇۇىپ كونچۇۇو ، كۇۇۈي قۇۇوۋملىرىئۇيغۇۇۇرالر )

 دەۋرىۇدەبۇ خانلىق بارچۇقئۇارت تۇېكىن  ئاساسىدا قۇرغان خانلىق. خانلىقى(  خىتايچەگاۋچاڭ)

قۇدرەت تېپىپ دۇنياغا تۇنۇلغان. بۇ ئەلدە قەدىمقۇى ئۇيغۇۇر چىنگىزخان بىلەن ئىتتىپاق تۈزۈپ 

يېزىۇق قوللىنىلغۇان.  يەنە بىر خىل  ئوخشايدىغان(  خىتايچىغا)' چىغا ( ۋە 'چىنسوغدىچەيېزىقى )

يىلۇالردا نېرگۇرىۇل  -1318-1280ىقايىزى تەرەققى قىلغان، بۇۇ خۇانلىق مىۇالدى بۇددىزى، مان

( تېكىن دەۋرىدە چاغاتاي خانلىقىغا قوشۇلۇپ كەتكەن. بۇ خانلىقنىۇڭ پوقرالىرىنىۇڭ بىۇر نولۇن)

              ( بۇۇۇالر ھۇۇازىرقى يۇگۇۇۇالردۇر.يىلۇۇى قاراسۇۇۇ خانىلىغۇۇا كۆچۇۇۈپ كەتۇۇكەن )-1339قىسۇۇمى مىۇۇالدى 

  

▲ >قاراخانىالر خانلىقى< 'پامىر ئۇيغۇرلىرى' دەپمۇ ئاتىلىدۇ، بۇ خانلىقنى مىالدى 840 – يىلى 

غەربكە كۆچكەن ئۇيغۇرالرنىڭ بىر قىسمى  كۈل بىلگە قادىرخاننىڭ يېتەكچىلىكىدە قەشقەرگە 

 (يىلالردا-955  -934مىالدى ) زامانىدا سۇلتان ساتۇق بۇغرا خان بۇ دۆلەتتە  كېلىپ قۇرغان. 

.  بۇ دەۋىردە >تۈركىي تىلالر دىۋانى< ، >قۇدادغۇ بىلىك<  باشلىنىدۇئۇيغۇر ئىسالى مەدەنىيىتىنى 

يىلى ئىمىلدە قۇرۇلغان قاراخىتاي  -1132.  مىالدى ىدۇيېزىپ چىقىلقاتارلىق بۈيۈك ئەسەرلەر 

سالىدۇ.بۇ ئەلگە پاراكەندىچىلىك يىلىغىچە  -1218تا مىالدى خانلىقى   
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▲ >كۈسەن ئۇيغۇر خانلىقى< مىالدى 11- ئەسىردىن 15 – ئەسىرگىچە مەۋجۇت،  بۇ دۆلەتنۇى  

بۇۇددىزى   بىۇر قىسۇم ئۇيغۇۇرالر، تىجاۋۇزىغۇا ئۇچرىغانۇدىن كېۇيىن تايىقاراخ  قاراخانىيالر    

    ( بىلەن بىرلىكتە قۇرغان.توخرىالريەرلىك خەلق ) ېلىپ ك كۈسەنگەبۇ قەدىمقى داۋاملىشىۋاتقان 

 

▲>چاغاتۇۇاي خۇۇانلىقى<  مىۇۇالدى 1318- 1352- يىلۇۇالردا مەۋجۇۇۇت. بۇۇۇ  نۇۇاى  تۇرپۇۇان 

 مىۇۇالدى( تۇۇېكىن دەۋرىۇۇدە  )نولۇۇۇننېرگۇرىۇۇل )  ئويمانلىقىۇۇدىكى ئىۇۇدىقۇت ئۇيغۇۇۇر خۇۇانلىقى

قوشۇۇۇلۇپ كەتكەنۇۇدىن كېۇۇيىن،  بولۇپمۇۇۇ چىۇۇن تۆمۇۇۈر   (  چاغاتايالرغۇۇايىلۇۇالردا -1280-1318

 -1352تۇۇايپىننۇ دەۋرىۇۇدە ) بۇۇۇ خۇۇانلىق   ( ئومۇمالشۇۇقان.يىلۇۇالردا  - -1352 مىۇۇالدىدەۋرىۇۇدە )

                           قۇۇۇۇۇاراى بولغۇۇۇۇۇان. خانلىقىغۇۇۇۇۇا ( سۇۇۇۇۇەددىچىننىڭ ئىچىۇۇۇۇۇدىكى موڭغۇۇۇۇۇول يىلۇۇۇۇۇى 
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تىمىبەشىنجى ب  

 

     خانى چىنگىزخان بىلەن ئدىقۇت ئۇيغۇر خانلىقىخانلىقى  يىلى، موڭغول -1211مىالدى 

.خانى بارچۇقئارت تېكىن  ئوتتۇرىسىدا تۈزۈلگەن  

موڭغول خانلىقى بىلەن تۇرپان ئويمانلىقىۇدىكى ئىۇدىقۇت يايلىقىدىكى تىمدە،  كۇرۇلۇن  ىب

ۋە  قاراخانىيالر  دۆلىتىگە  نايمانالرنى موڭغول ئاسىيلىرىئۇرۇش قىلىپ،   شىپخانلىقى  بىرلى

                       تىجۇۇۇاۋۇز قىلغۇۇۇان قاراخىتۇۇۇايالرنى تەلتۈكۇۇۇۈس يوقۇتۇۇۇۇش نىشۇۇۇانى بەلگىلەنۇۇۇگەن. 

   

ئارمىيە   بىرلەشمە بۇ  غان. ئۇيغۇر بىرلەشمە ئارمىيسى قۇرۇل -بۇ بىتىم بۇيىچە، موڭغول

ارشىلىق ق  بارغانلىكى جايدا .غانقىلىپ ياۋروپاغىچە بار ىقاچاقالرنى قوغالپ تۇتۇش ئۇرۇش

تارخچىالر بۇ بىرلەشمە ئارمىيىنى  'دۇنيانى بوي . غانكۆرسەتكەن دۆلەتلەرنى بوي سۇندۇر

.تەسۋىرلەيدۇسۇندۇرغۇچى' دەپ   

  

<،  >تۇۇۇۇۇارىخي ىخبۇۇۇۇۇۇ ۋەقە توغرىسۇۇۇۇۇىدا >موڭغولالرنىۇۇۇۇۇڭ مەخپىۇۇۇۇۇي تۇۇۇۇۇارى

                   جاھانكۇشۇۇۇۇۇۇۇاي<، >زەپەرنۇۇۇۇۇۇۇامە< لەردە تەپسۇۇۇۇۇۇۇىلىي بايۇۇۇۇۇۇۇانالر بۇۇۇۇۇۇۇار.

     

  كۆرىنىشى:بىتىمنىڭ تارىخىي ئارقا 

 قۇۇارا ئىۇۇدىقۇت ئۇيغۇۇۇر خۇۇانىلىقى خۇۇانى بارچۇقئۇۇارت تۇۇېكىنيىلۇۇى،  -1209مىۇۇالدى 

( نۇى ئۆلتۇۈرۈپ، قۇارا خۇانىيالر  دۆلىتىنىۇڭ )باسۇقاقخىتاينىڭ تۇرپانغا ئەۋەتۇكەن ئەلچىسۇى 

 قارشۇۇۇۇۇى ئۇرۇشۇۇۇۇۇىغا يۇۇۇۇۇاردەى  بېرىۇۇۇۇۇدىغانلىقىنى جاكاراليۇۇۇۇۇدۇ.غۇۇۇۇۇا قاراخىتاي 

  

 كۆرىشىدۇ. چىنگىزخان ئەلچىلىرى بىلەن تېكىننىڭ ئەلچىلىرىيىلى،  بارچۇقئارت  -2010مىالدى 

يىلى  كۇرۇلۇن  يايلىقىغا  بېرىپ، چىنگىزخان بىلەن كۆرۈشۈپ، -1211بارچۇقئارت تېكىن ئۆزى   
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 يدۇماقۇلال قۇرۇلتاي ئۆتكۈزۈپ، 'جاساق' قارا خىتاينى بىرلىكتە يوقۇتۇشقا كېلىشىدۇ.  چىنگىزخان 

، مولغۇول پۈزوڭغولالر بىۇلەن ئۇيغۇۇرالر ئىتتىپۇاق تۇۈم ۋە ( ىۇدۇتۈز ئاساسىي قانۇنياساق، يەنى )

قارشى ئۇرۇش قىلىۇش  الرغا قاراخانىيالرغا تىجاۋۇز قىلغان قاراخىتاي ھەى   (غانايمانالر) غائاسىيلىرى

بارچۇقئۇارت تېكىننۇى  بەشۇىنجى ئوغلۇۇى دەپ ئىدىقۇت خانى شۇنداقال،    بۇيرۇقى جاكاراليدۇ.

جاكارالپ، قاراخىتايالرنى يوقاتقاندىن كىيىن،   قىزى ئالتۇن بېكە بىلەن  بارچۇقئارت تېكىننىۇڭ 

                                                                 . قىلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدۇتۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇوي موراسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىمىنى ئۆتكۈزۈشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇكە لەۋزى 

       

مىالدى  (تايانخاننىڭ ئۇوغلى) كۈچلۈك  چىنگىزخاننىڭ جازاسىغا ئۇچرىغان نايمان خانىنىڭ  ئوغلى

چىنگىزخۇان نايمۇانالرنى' يۇاۋايىالر' دېۇگەن مەنىنۇى ) يىلى بىر قىسىم  مەرچىلەرنۇى باشۇالپ -1132

دۆلىتىگە  (تۈركستانقارا خانىيالر  ) ، غەربكە قېچىپ ( دېگەن سۆز بىلەن ئاتايتتىبىلدۈرىدىغان  مەرچى  

ئۇۇۇزۇن ئۇۇۆتمەي  قاراخىتۇۇاي كۈچلۇۇۈك  تىجۇاۋۇز قىلۋاتقۇۇان  قاراخىتايالرغۇۇا  قوشۇۇۇلۇپ كېتىۇۇدۇ. 

دەپ جاكارالپ، قاراخانىيالر  'قاراخىتاي خانى '،  ئۆزىنى نى ئاغدۇرۇپ خانلىقىنىڭ خانى گۇرخان

يۇقۇتۇشنى پىالناليدۇ.  ئالدى بىلەن ئالمىلىق تەلتۈكۈس مەدەنىيىتىنى   دۆلىتىنىڭ ئۇيغۇر ئىسالى

تۇاالن -ۈپ، ئىلۇى ۋادىسۇىنى  بۇوالڭخانلىقىغا ئۇچتۇمتۇت ھۇجۇى قىلىپ،  ئوراز خۇاننى ئۆلتۇۈر

        ئىدىقۇت  ئۇيغۇر خانلىقىغۇا بانۇدىت ئەۋەتىۇپ پاراكەنۇدىچىلىك سېلىشۇقا باشۇاليدۇ.قىلىدۇ.  

   

قۇۇۇارا خىتاينىۇۇۇڭ تۇرپانغۇۇۇا ئىۇۇۇدىقۇت ئۇيغۇۇۇۇر خۇۇۇانلىقى خۇۇۇانى بارچۇقئۇۇۇارت تۇۇۇېكىن  

يالر  دۆلىتىنىۇۇۇڭ  قۇۇۇارا ) باسۇۇۇقاق (نۇۇۇى ئۆلتۇۇۇۈرۈپ، قۇۇۇارا خۇۇۇانىئەۋەتۇۇۇكەن ئەلچىسۇۇۇى 

       .خىتۇۇۇۇاي تىجاۋۇزىغۇۇۇۇا قارشۇۇۇۇى ئۇرۇشۇۇۇۇىغا يۇۇۇۇاردەى  بېرىۇۇۇۇدىغانلىقىنى جاكاراليۇۇۇۇدۇ

     

يىلۇۇى، بارچۇقئۇۇارت  تېكىننىۇۇڭ ئەلچىلىۇۇرى چىنگىزخۇۇان ئەلچىلىۇۇرى بىۇۇلەن -1210مىۇۇالدى 

 يىلۇۇى بارچۇقئۇۇارت  تۇۇېكىن ئۇۇۆزى كۇرۇلۇۇۇن يايلىقىغۇۇا بېرىۇۇپ -1211ئۇچرىشۇۇىدۇ.  مىۇۇالدى 

  بۇۇيىچە چىنگىزخان بىۇلەن كۆرۈشۇۈپ، قۇارا خىتۇاينى  بىۇرلىكتە  يوقۇتۇشۇقا  كېلىشۇىدۇ. بىۇتم

مىۇۇڭ كىشۇۇىلىك چىنگىزخۇۇان قوشۇۇۇنى شۇۇەرق  20سۇۇۇبۇتاي،  جەبىنۇيۇۇان قوماندانلىقىۇۇدىكى 

مىۇۇڭ كىشۇۇىلىك ئىۇۇدىقۇت ئۇيغۇۇۇر  10تەرەپۇۇتىن، بارچۇقئۇۇارت تۇۇېكىن قوماندانلىقىۇۇدىكى 

                  تەرەپۇۇۇتىن قاراخىتايغۇۇۇا قارشۇۇۇى ئۇرۇشۇۇۇقا ئاتلىنىۇۇۇدۇ. خۇۇۇانلىقى  قوشۇۇۇۇنى  جەنۇۇۇۇب
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باالساغۇننى قايتۇرىۋالىدۇ.   ئامىيىسىئۇيغۇر   بىرلەشمە -موڭغول يىلى،  -1218مىالدى 

خانى كۈچلۈك غەربكە قاچىدۇ. بىرلەشمە قوشۇن ئۇنى قوغالپ ۋاخان كارىدورىدا  قاراخىتاي

لىدۇ.   قەشقەر، خوتەن، يەركەن قاتارلىقتۇتۇۋېلىپ،  تارىم ۋادىسىغا ئەكىلىپ سازايى قى  

قوغالپ الر قىلمايال  قارا خىتاي خانىقىنىڭ زۇلۇمىدىن قۇتۇلىدۇ.   قارا خىتاي  شەھەرلەر ئۇرۇش 

-ھەممە يۇرتتا  ھۆنەر يۇرتالردا  دىنى ئەركىنلىك يولغا قويىلىدۇ. -چىقىرىلغانلىكى شەھەر

  .يەرلىق خەلق ئۆزى تازىاليدۇ كەسىپ راۋاجلىنىدۇ،  قاراخىتاي قالدۇقلىرىنى

ئەلچىلىرىنى ۋە   يىلى،  سىر دەريا ۋادىسىدىكى ئوترار خانلىقىدا چىنگىزخان - 1219مىالدى 

ئۇيغۇر ئىتتىپاقىغا -ئىدىقۇت ئۇيغۇر خانلىقدىن كەلگەن سودىگەرلەرنى ئۆلتۈرۈپ موڭغول

ئۇچتۇمتۇت  لىرىغا قوشۇنموڭغول كۆرسىتىدىغان ۋەقە يۈز بېرىدۇ. خارەزىم شاھىمۇ  قارشىلىق

ئۆزى قوشۇن باشالپ غەربكە يۈرۈش قىلىدۇ.  ھۇجۇى قوزغايدۇ.  چىنگىزخان بۇنى ئاڭلىغاندىن

ئىرتىش  دۇ، ئۇالر ئىدىقۇت، ئالمىلىق خانلىرىمۇ ئۆزى قوشۇن باشالپ غەربكە يۈرۈش قىلى

 دەرياسى  بۇيىدا ئۇچرىشىدۇ. 

كىشىلىك خىل قوشۇن تەشكىللەپ، غەربكە مىڭ  10ئىچىدىن قوشۇنالرنىڭ  چىنگىزخان  بۇ

غەرىپتە  قاراخىتاي قاچاقلىرىنىڭ  قەدىمى يەتكەنلىكى ئەلگە بېرىپ،  قوغالپ  پ،يۈرۈش قىلى

  تۇتۇش جېڭىنى داۋامالشتۇريدۇ. *

بارچۇقئارت تېكىن قوماندانلىقىدىكى ھەربىي قوشۇن ياۋروپادا قىلغان -چىنگىزخان*ئارخىلوگالر دوناي ۋادىسىدىن 

نى تاپغان. بۇ ھەقتە >تارىخ تەتقىقاتى< ئۇيغۇرچە تەمتەكلەر قولالنغان  مەخپىي ھەربىي  بۇيرۇق يېزىلغان ئۇرۇشالردا

  سانىدا سەيمېيبياۋ ئەپەندىنىڭ تەتقىقات ماقالىسى بار.  -4يىل  -1980ژورنىلىنىڭ 

يالرنىۇۇڭ قاراخىتا ئۇۇارمىيەبىرلەشۇۇمە  بارچۇقئۇۇارت تۇۇېكىن قوماندانلىقىۇۇدىكى-چىنگىزخۇۇان

خۇۇاتىمە  تەلتۈكۇۇۈسگە پاراكەنۇۇدىچىلىكىيەتمىۇۇش يىللىۇۇق  گە قاراتقۇۇان قاراخۇۇانىيالر دۆلىۇۇتى

ۋە قاراخىتايالرغۇۇا قارشۇۇى ئۇرۇشۇۇتا نى قۇۇوغالپ چىقارغۇۇان قۇۇارا خىتۇۇايالر  كىۇۇيىن، بەرگەنۇۇدىن 

ئوغۇللىرىغۇۇا سۇۇۇيۇرغال قىلىۇۇپ بېرىۇۇدۇ.  قىپچۇۇاق  ھەر قايسۇۇى  يۇۇۇرتالرنىئىشۇۇغال قىلغۇۇان 

ىنى چۇۇوڭ ئۇۇوغلى جۇجىغۇۇا؛يۇۇۇرتلىر تەڭرىتاغنىۇۇڭ جەنۇبىۇۇدىكى يۇۇۇرتالرنى ئىككىنجۇۇى    

 ئۇۇۈچىنجى ئۇۇوغلى ئوگۇۇدايغا؛ ئۇۇۈچىنجى  ئۇۇوغلى چاغاتايغۇۇا؛ مۇۇاۋرائۇننەھردىكى يۇۇۇرتالرنى

موڭغۇۇول يۇۇۇرتلىرىنى تۇۇۆتىنجى ئۇۇوغلى تولىغۇۇا؛  ئىۇۇدىقۇت ئۇيغۇۇۇر خۇۇانىلىقى تەۋەسۇۇىدىكى 



 ۇئيغۇر تارىخىدىكى ائلتە بىتىم

 

 18  قۇرربان ۋەلى

 

        يۇۇۇرتالرنى  بەشۇۇىنجى ئۇۇوغلى  بارچۇقئۇۇارت تېكىننىۇۇڭ ئۇۇۆزىگە سۇۇۇيۇرغا قىلىۇۇپ بېرىۇۇدۇ. 

     

سەمەرقەند، بۇخاراالرغىچە بولغان  دىن تەڭرىتاغنىڭ جەنۇبىي ۋە شىمالىدىكى شەھەرلەر

رىتورىيە قىلغان چاغاتاي خانىلىقى ئىلى ۋادىسىدىكى  ئالمىلىقنىجايالرنىڭ كۆپ قىسمىنى تې  

 ئىرتىش دەرياسىنىڭ يۇقۇرى ئېقىنى ۋە بالقاش كۆلىنىڭ شەرقىدىكى جايالرنى ؛پايتەخت قىلىدۇ

( نى قوش پايتەخت دۆربۈلجىنبىلەن ئىمىل )( قۇبۇقسارقۇبۇق ) تېرىتورىيە قىلغان ئوگداي خانلىقى

 قىلىدۇ؛ 

تۇرپان، قۇمۇل، قەشقەر، يەكەن، خوتەن، چەرچەن ، لوپنۇر قاتارلىق بوستانلىقالردا بۇ دەۋىردە  

ھەيۋەتلىك   .سەنئەت تەرەققى قىلىدۇ-، ھۆنەركۆپىيىدۇ، خۇسۇسىي مۈلۈكچىلىك تېز  نۇپۇس

سودىگەرلىرى غۇر يئۇ  (  بىنا قىلىنىدۇ.قاتناش بېكەتلىرىتۇرالر ) سەيلىگاھالر،  قەلئەلەر، -سېپىل

ىنىڭ ئورنىنى مالغا ئالماشتۇرۇش شەكل-مالنى ەتىجارەتت-دۇنيانىڭ ھەممە يېرىگە تارايدۇ.  سودا

دېدەكلەرگە -قوللۇنۇش ئېگەللەيدۇ.  قارا خىتاي ئەۋالدلىرى ئائىلىۋىي قۇل تىلال، يامبۇ، يارماق

     ئايلىنىدۇ. 

قۇۇۇارا خىتايغۇۇۇا قارشۇۇۇى يىلۇۇۇى – 1211ئۇيغۇۇۇۇر بىرلەشۇۇۇمە قوشۇۇۇۇنى  مىۇۇۇالدى –موڭغۇۇۇول 

يىلۇۇۇى  قۇۇۇارا خىتۇۇۇاي تىجۇۇۇاۋۇزچىلىرىنى  قاراخۇۇۇانىيالر  – 1219ئۇۇۇۇرۇش باشۇۇۇالپ،   

دۆلىتىۇۇۇۇدىن  پۈتۇۇۇۇۈنلەي يۇقاتقانغۇۇۇۇا  قەدەر   ئېۇۇۇۇرتىش بۇۇۇۇويلىرى، سۇۇۇۇىر دەريۇۇۇۇا 

ئىۇۇۇۇران ئېگىزلىكىۇۇۇۇدە  ئۇۇۇۇۇرۇش  ۋە ۋادىسۇۇۇۇى، رۇس يۇۇۇۇايالقلىرى، دۇنۇۇۇۇاي ۋادىسۇۇۇۇى

اتلىق قىسۇۇىم بىۇۇلەن چاقمۇۇاق تېۇۇز لىكىۇۇدە قىلىۇۇدۇ. بۇۇۇ ئۇرۇشۇۇالردا ئۇۇاز  ھەى خىۇۇل ئۇۇ

ھۇجۇۇۇۇى قوزغۇۇۇاش تاكتىكىسۇۇۇىنى قوللنىۇۇۇدۇ.  مۇۇۇۇھىم نۇۇۇوقتىالرنى  يېنىۇۇۇك زەمبىۇۇۇرەك 

( بىۇۇۇۇلەن ھەل قىلىۇۇۇۇدۇ.  مەشۇۇۇۇھۇر ئۇرۇشۇۇۇۇالرنىڭ ھەممىسۇۇۇۇىدە   ئۇيغۇۇۇۇۇر زەمبىرىكۇۇۇۇى)

بارچۇقئۇۇۇارت تۇۇۇېكىن چىنگىزخاننىۇۇۇڭ يېنىۇۇۇدا يانۇۇۇداش قومانۇۇۇدان بولىۇۇۇدۇ.  بۇۇۇۇ 

،  بارچۇقئۇۇۇۇارت تۇۇۇۇېكىن يەنە چىنگىزخۇۇۇۇان بىۇۇۇۇلەن بىلۇۇۇۇلە  ئۇرۇشۇۇۇۇالردىن كىۇۇۇۇيىن

(  ۋە تۇۇۇۇاڭغۇت چىڭخەيۇۇۇۇدەكۆكنۇۇۇۇۇر سۇۇۇۇاھىللىرىدا ) ( ،گەنسۇۇۇۇۇ تەۋەسۇۇۇۇىدەكەڭسۇۇۇۇايدا )

( ئېلىۇۇۇپ بارغۇۇۇان قۇۇۇارا خىتاينىۇۇۇڭ تەسۇۇۇىرىنى ھۇۇۇازىرقى نىڭشۇۇۇا تەۋەسۇۇۇىدەدۆلىتىۇۇۇدە  )

 'تۆھپىۇۇۇدار'،تۇۇۇازىالش ئۈرۇشۇۇۇلىرىغا قاتنىشۇۇۇىدۇ. چىنگىزخۇۇۇان بارچۇقئۇۇۇارت تېكىننۇۇۇى   

      .دېۇۇۇۇگەن شۇۇۇۇەرەپ  ئۇنۇۇۇۇۋانلىرى بىۇۇۇۇلەن قۇتلۇقاليۇۇۇۇدۇ  'ئىنتىزامچۇۇۇۇان'  'غالىۇۇۇۇپ'، 
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بولغۇۇان يۇۇۈز يىلۇۇدىن ئۇۇارتۇق ئىۇۇدىقۇت خۇۇانلىرى بارچۇقئۇۇارت تېكىنۇۇدىن تېمۇۇۇر بۇقاغىچە

چىنگىزخاننىۇۇڭ شۇۇاھزادىلىرى بىۇۇلەن  بۇۇالىلىق،-ۋاقىۇۇت  ئىچىۇۇدە، چىنگىزخۇۇان بىۇۇلەن ئاتۇۇا

تنى سۇۇاقالپ كېلىۇۇدۇ.  چىنگىزخۇۇان ئەۋالدلىرىۇۇدىن قۇباليخۇۇان تۇغقۇۇانلىق مۇناسۇۇىۋە-ئۇۇۇرۇ 

يۇۇۇۇەن ) خۇۇۇانلىقىيىلۇۇۇى سۇۇۇەددىچىننىڭ ئىچىۇۇۇدە  قۇرغۇۇۇان موڭغۇۇۇول  -1279 ىۇۇۇالدىم

مەنسۇۇەپلەردە بولىۇۇدۇ،  -ۋارسۇۇلىرى مۇۇۇھىم ئەمەل (دىمۇۇۇ  بارچۇقئۇۇارت تېكىننىۇۇڭسۇاللىسۇۇى

مۇناسۇۇىۋەت ئۆزۈلۇۇۈپ قالمايۇۇدۇ.  چاڭسۇۇا شۇۇەھىرىدەك جەنۇۇۇپتىكى مۇۇۇھىم سۇۇتېراتېگىيىلىك 

جۇايالردا  تەرتىۇپ سۇاقالش ئۈچۇۈن ئۇيغۇۇۇر قومانۇدانالر نۇى ئەۋەتىۇدۇ.  قۇۇبالي خۇۇان يەنە 

قاتۇۇارلىق   'ئۇيغۇۇۇر تۇۇوپ'ئەكىلىۇۇپ، ئىۇۇدىقۇت ئۇيغۇۇۇر خانلىقىۇۇدىن  ئۇسۇۇتىالرنى  خانبالىققۇۇا 

         ھەرخىۇۇل ئىلغۇۇار ھەربىۇۇي قۇۇورال  ياسۇۇاتقۇزۇپ، ئۇزىنىۇۇڭ ھەربىۇۇي كۇۇۈچىنى ئاشۇۇۇرىدۇ. 

     

ئەسىرگە كەلگەندە، بىر قىسىم چىنگىزخان ئەۋالدلىرى ئۇيغۇر مەدەنىيىتىگە  – 16مىالدى 

، بۇددىزى ىزىشامان ئاسسىمىالتسىيە بولۇشتىن ساقىلىنىش ئۈچۈن،  موڭغولالرنىڭ ئەسلىدىكى

 الما دىنىنى تاللىۋالىدۇ.   ۋە بۇ جەرياندا   يدۇنى  قايتىدىن تەرەققى قىلدۇرۇشقا باشاللىرىئەنئەنى

جوڭغار قەبىلىلىرى  چىنگىزخان ۋەسىيىتىدىن يۈز ئۆرۈپ، چىنگىزخان ئۇيغۇرالرغا  بۇ زاماندا 

.ىدۇبەرگەن ئىمتىيازالرغا  ئۆكتى قوپ  

  

ئارقا كۆرىنىشى:بىتىمنىڭ تارىخىي   

▲>چىنگىزخۇۇان قۇۇانۇنى< نۇۇى چىنگىزخۇۇان مىۇۇالدى 1211 يىلۇۇى كۇرۇلۇۇۇن يايلىقىۇۇدا  

ئاساسۇۇى مۇۇاددىلىق 'جاسۇۇاق' ) 60(  ئۆتكۇۇۈزۈپ  جاكارلىغۇۇان  داغۇۇدۇغىلىق  مۇراسۇۇىمقۇرۇلتۇۇاي ) 

قانۇننىۇۇڭ بەشۇۇىنجى ماددىسۇۇىدا، موڭغۇۇولالر ئۇيغۇۇۇر يېزىقۇۇى ئاساسۇۇىي (.   بۇۇۇ قۇۇانۇن

                                چېغىۇۇۇۇۇۇدىن باشۇۇۇۇۇۇالش شۇۇۇۇۇۇەرت دەپ بەلگىلەنۇۇۇۇۇۇگەن. ئۆگۈنۈشۇۇۇۇۇۇنى بۇۇۇۇۇۇاال 

     

▲>نايمان خانىقى< چىنگىزخاننىڭ جازاسىغا ئۇچرىغان بىر موڭغول قەبىلىسى )چىنگىزخاننىڭ 

  كۈچلۈك نىڭ ئىسمى تايانغان، ئۇنىڭ ئوغلى  (.  نايمان خانىدەپ ئېيىپالنغان ئانىسىنى ئۆلتۈرگەن

'ياۋايى' دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدىغان چىنگىزخان نايمانالرنى)يىلى بىر قىسىم  مەرچىلەرنى  -1132مىالدى 
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باالساغۇن بىلەن قەشقەرنى مەركەز قىلغان  كېلىپ، باشالپ غەربكە (  'مەرچى' دەپ ئاتىغان سۆز بىلەن  

ئۇزۇن  قارا خىتايالرغا  قوشۇلۇپ كېتىدۇ. ۋاتقان ( تىجاۋۇز قىلىغاتۈركستان)  خانلىقىغا قاراخانىيالر

دەپ  'قاراخىتاي خانى'ئۆزىنى    نى ئاغدۇرۇپ،قاراخىتاي خانلىقىنىڭ خانى گۇرخان  ، ئۆتمەي

پىالناليدۇ.  ئالدى  جاكارالپ، قاراخانىيالر دۆلىتىنىڭ ئۇيغۇر ئىسالى مەدەنىيىتىنى يۇقۇتۇشنى

بىلەن ئالمىلىق خانلىقىغا ئۇچتۇمتۇت ھۇجۇى قىلىپ،  ئوزار خاننى ئۆلتۈرۈپ، ئىلى ۋادىسىنى  

تاالن قىلىدۇ.  تۇرپان ئويمانلىقىدىكى ئىدىقۇت  ئۇيغۇر خانلىقىغا باندىت ئەۋەتىپ -بوالڭ

 پاراكەندىچىلىك سېلىشقا باشاليدۇ.

▲ >قاراخىتاي خانلىقى< مەنىسى غەربىي خىتاي خانلىقى،  موڭغول تارىخچىسى  بات ئەردەنى 

يىلالردا   – 1990موسكۋادە ئوقۇغان، يىلالردا   – 1980يىلى ئۇالنباتۇدا  تۇغۇلغان،   -1954بائابار  )

(  نىڭ بايان قىلىشىچە،   قاراخىتايالر  ئەڭ بۇرۇن  خىتايالشقان لوندوندا تەتقىق بىلەن شۇغۇلالنغان

ئۇالرنىڭ ئەسلى  نامى'قىتان' .  بۇ قوۋمنىڭ سەردارى ياللۇ  تاشىن  . سىموڭغول قەبىلىبىر 

موڭغولالردەك قاراملىق قىالاليدىغان كىشى.  بۇ مىكرىنى ياخشى ئۆگەنگەن ھەى  -لەىخىتايچە ھ

يىلى ھازىرقى بېيجىڭ شەھرى بىلەن ئىچكى موڭغولىيە  – 1115خىتايالشقان موڭغولالر مىالدى 

ئارىلىقىدا ياشايدىغان  جۈرجىت قەبىلىلىرىنىڭ  بىر قىسىم زىمىنىنى تارتىۋېلىپ، بىر دۆلەت 

يىلى جۈرجىت قەبىلىلىرى  – 1123مىالدى   قۇرۇپ، ئۇنى 'لياۋ' دەپ ئاتىغان.  بۇ دۆلەت

مىڭ ئادىمى كۆكخوت تەرەپكە كۆچىدۇ.  ئۇ  40  ئۇنىڭتەرىپىدىن  تارمار قىلىنغاندىن كېيىن، 

( تەرەپكە كۆچىدۇ.   تاڭغۇتالر تەرىپىدىن قوغالنغاندا ھازىرقى نىڭشايەردىن قوغالنغاندا تاڭغۇت )

نئەنىسى بۇيىچە تەڭرىگە ئاتاپ قوڭۇر ئۆكۈز  ئە ئۇيغۇر -ئىدىقۇت چېگرىسىغا كېلىپ، تۈرك

بىلەن ئاق ئاتنى قۇربانلىق قىلىپ، ئىدىقۇت ئۇيغۇر خانلىقىدىن ئەرەپ يۇرتلىرىغا  كېتىشكە  

مەدەنىيەتلىك ' بۇ قارا خىتايالرنى ئىدىقۇت ئۇيغۇر خانلىقى   يول ئېچىپ بېرىشنى تەلەپ قىلىدۇ.

ئىدىقۇت خانلىقىنىڭ زىمىنى ئارقىلىق بۇل قىلىپ، دەپ قاراپ،  ئىلتىماسىنى قو 'قوۋى ئىكەن

 غەربكە ئۆتۈشىگە  يول بېرىدۇ.  

قاراخىتايالر  باالساغۇن تەۋەسىگە كېلىپ قارشىلىققا ئۇچرىغاندا،  يەرلىك خەلق بىلەن ئۇرۇش   بۇ

يىلى   – 1132كېىلىپ ئورۇنلىشىدۇ. مىالدى  تەۋەدىگە( تارباغاتاي تەۋەسىدەقىلماي ،  ئېمىل )

دېگەن بىر دۆلەتنى قۇرىدۇ.   تاتار، كانجۇت قوۋملىرى بىلەن ئاالقە   'قاراخىتاي خانلىقى'

يەرلىكتىن كۆپلەپ دۇ. باغالپ، تېز سۈرئەت بىلەن سەمەرقەنت، يەتتەسۇ تەرەپلەرگە كېڭىيى
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'قاراخانىيالر خىتايلىرى'  دەپ ئاتايدۇ.  باالساغۇنغا كۈچلىنىپ، ئۆزلىرىنى ئەسكەر ئېلىپ، 

پ قىرغىزالنى بوي سۇندۇرىدۇ. كېلى  

قەشقەر، يەركەن، خوتەن، تۇرپانالرغا ئەلچى ئەۋەتىپ، ئۇالرنى بوي سۇنۇشقا ئۈندەيدۇ.  تا  

يىلى  قاراخىتاي – 1218   ئارمىيىسى چىنگىزخان بىلەن بارچۇقئارت تېكىننىڭ بىرلەشمە   

مۇجەزى ، ەاقىت ئىچىديىلدەك ۋ 70غا قارشى ئۇرۇشقا ئاتالنغانغا قەدەر بولغان ىخانلىق 

 ۋە  قائىدىلىرىنى  ىن ھېلىگەر  ھەى تۈركىي تىلپەيلى خىتايد-قاراى ، خۇي ەكموڭغولد

.  سېلىشنى توختاتمايدۇ چىلىكىپاراكەند قاراخانىيالر دۆلىتگە  ' قارا خىتايالر'ئۆگۈنىۋالغان 

 ئۇيغۇر ئىسالى مەدەنىيىتى ئىنتايىن  ئېغىر بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرايدۇ.  
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 ئالتىنجى بېتىم

 

ھۆكۈمىتى بىلەن شەرقىي تۈركستان كۈنى جوڭخۇامىنگو – 1ئاينىڭ – 2يىلى  –1946مىالدى 

.تۈزۈلگەنئوتتۇرىسىدا جۇمھۇرىيىتى ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتى   

ئۇيغۇر يىلالردىن بۇيان  الر ئۇيغۇربۇ  بىتىمگە مۇناسىۋەتلىك بولۇپمۇ تارىخچىالر، بۇ بىتىمنى 

 11'جوڭخۇامىنگو ۋەكىلى بىلەن شەرقىي تۈركستان جۇمىۇرىيىتى ۋەكىللىرى تۈزگەن   خەلقىغە

بۇ ەلىيەتتە ئەمقان ئىدى، ۋاتكىتابقا يېزىپ ھەى ئاغزىدا سۆزلەپ كېلىماددىلىق بېتىم' دەپ 

 شىڭ بىلەنگو ھۆكۈمىتى  جوڭمەركىزى >  اقويغان قوليازمىد ئىمزائىككى تەرەپ  بىتىمنىڭ نامى

جايالرنى ئىشغال قىلغان خەلق ۋەكىللىرى ئوتتۇرىسىدا قوراللىق  دىكى ئىدارە قىلىنۋاتقان  جاڭ

. يېزىلغان ئىكەن < دەپ توغرۇلۇق بىتىمجاڭجال مەسىلىسىنى تىنىچلىق يول بىلەن ھەل قىلىش 

  رەسىمگە قاراڭ:   فوتو ىتۆۋەندىك
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ئىدارە قىلىنىۋاتقان  ىكىد جاڭڭ ھۆكۈمىتى بىلەن شى گو  جوڭمەركىزى مەۋزۇسى:   نىڭبىتىم

قوراللىق جاڭجال مەسىلىسىنى   جايالرنى ئىشغال قىلغان خەلق ۋەكىللىرى ئوتتۇرىسىدا 

بىتىم. توغرۇلۇق   ھەل قىلىش بىلەن   يول تىنىچلىق   
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جاڭجىژجوڭجوڭخۇا مىنگو ھۆكۈمىتىنىڭ ۋەكىلى:                                    

سابىرھاجى رەھىمجان  خەلق ۋەكىللىلىرى:                                                       

ئوبۇلخەيرى پاشا                                                                                 

ئەھمەد قاسىمى                                                                                 

 

.كۈنى -2ئاينىڭ -1يىلى -35جوڭخۇا مىنگونىڭ   

1946- 1/2  

 

 

ئاتالغان؛   مۇدەپ 'جوڭ گو ''جوڭخۇا مىنگو' نىڭ نامى   ا ئىمزاالنغان قوليازمىديۇقارقى 

دەپ ئاتالغان.     'جاڭشىڭ 'زىمىننڭ نامى   بۇ ياشاپ كېلىۋاتقان ارىختىن بۇيانت الر ئۇيغۇر  

دەپ  'دۆلەت تىلى'جوڭخۇا مىنگو دېگەن دۆلەتتە قوللنىلىدىغان 'خىتاي تىلى'  نىڭ نامى 

ئاتالغان؛  شەرقىي تۈركستاندىكى ئۇيغۇر قاتارلىق تۈركىي تىللىق  يەرلىك خەلقلەرنىڭ تىلى 

.  ئاتالغان'مۇسۇلمان تىلى'  دەپ   

 

:كۆرىنىشى  بىتىمنىڭ تارىخىي ئارقا  

▲>جوڭخۇا مىنگو<  خىتاي مىللەتچىسى  سۈنجوڭسەن سەددىچىننىڭ ئىچىدە    مىالدى  

  تاشالپ  نى ئاغدۇرۇپ(چىڭ سۇاللىسى) خانلىقىيىلالردا مەۋجۇت بولغان مانجۇ -1911 -1644

  . داۋامالشقانيىلىغىچە  -1049يىلىدىن  -1912بۇ دۆلەت   ىتى.خىتاي دۆلقۇرغان 

( نۇۇى قۇرغۇۇان  ۋەتەن مىلۇۇلەت پارتىيىسۇۇى)  بۇۇۇ دۆلەتۇۇكە  گومىنۇۇداڭ دىن كېۇۇيىن، سۈنجوڭسۇۇەن

              يىلۇۇى  جوڭگۇۇو كوممۇنىسۇۇت پارتىيىسۇۇى– 1949 ئۇۇۇ ،   قىلىۇۇدۇ.  جاڭكەيشۇۇى ھۆكۈمرانلىۇۇق
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ئۇرۇشۇتا مەغلۇۇپ بولۇۇپ، چۇوڭ قۇرۇقلۇۇقتىن  ئىچكۇى بىلەن بولغۇان    (سوۋېت ئىتتىپاقى قۇرغان) 

نىڭ دۆلەت نامىنى ساقالپ قالىدۇ.  جوڭخۇا مىنگۇو  'جوڭخۇا مىنگو'تەيۋەن ئارىلىغا چېكىنىپ، 

يىلىدىن كېيىن، پەقەت تەيۋەن، پېڭخۇ، جىنمېن، مازۇ ئاراللىرىنىال  ئىدارە قىالاليدىغان -1971

  غا ۋەكىللىك قىاللمايدىغان ھالغا چۈشۈپ قالىۇدۇ.  ''جوڭگو   ۋە خەلقئارادا  دۆلەتكە ئايلىنىدۇ 

                                 

دەپ   'بەش مىللەتلىۇۇك جۇمھۇۇۇرىيەت'  ( يىىلۇۇى – 1912قۇرۇلغانۇۇدا   )دۆلىتۇۇى جۇڭخۇامىنگۇۇو  

قىزىۇل، سۇېرىق،    دۆلەت بايرىقىئۇنىڭ بۇ بەش مىللەتنىڭ ئىچىدە ئۇيغۇر يوق .    . ئاتالغان

خىتۇاي، مۇانجۇ،  نۇى رەڭبەش خىۇل لىك بايراق بولۇۇپ، بۇۇ كۆك، ئاق ۋە  قارا بەش خىل رەڭ

.    لىغۇانۋەكىللىك قىلىۇدۇ دەپ جاكاردېگەن بەش مىللەتكە  ، تىبەت(خۇيزۇ) موڭغۇل، مۇسۇلمان

          

يىلىغۇۇا كەلگەنۇۇدە، جاڭكەيشۇۇى جوڭخۇۇۇا مىنگونىۇۇڭ بەش رەڭلىۇۇك بۇۇايرىقىنى – 1928

 ھۇازىرقى جوڭخۇۇا مىنگۇو بۇايرىقى ) ىۇدۇئۆزگەرت يېشىل ئاسمان يۇۇرۇق كۇۈن شۇەكىللىك بايراققۇا

ۇرالرنى موڭغۇۇۇل ۈگۇۇداغۇۇۇر، ئىلنچۇۇۈن، ئىۇۇۋىنكى، شۇۇىبە، تۇجىيۇۇا، يشۇۇۇنداقال    (.  شۇۇۇ

 قۇازاق، تاجىۇك، تاتۇار، قىرغىۇز، ئۆزبېۇك، دوڭشۇىياڭ، سۇاالر، ئۇيغۇۇر، ؛  مىللىتىنىڭ تۇارمىقى

تىبەتلەرنىۇۇڭ  نىالرلۇبۇۇا، مىنبۇۇا  ؛( مىللىتىنىۇۇڭ تۇۇارمىقىخۇۇۇيزۇمۇسۇۇۇلمان) لەرنى بۇۇاۋئەن 

                  . ىۇۇۇۇدۇپ ئۇۇۇۇېالن قىلتۇۇۇۇارمىقى:  ئۇنىڭۇۇۇۇدىن باشۇۇۇۇقىالرنى خىتايالرنىۇۇۇۇڭ تۇۇۇۇارمىقى دە

     

 ▲  >شەرقىي تۈركستان جۇمھۇرىيىتى ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتى<  1944-يىلى 11-ئاينىڭ 12- كۈنى 

>جوڭخۇا مىنگو شىنجاڭ ئۆلكىلىك  گىچە يەنىكۈنى -1ئاينىڭ -7يىل-1946  غۇلجىدا قۇرۇلغان،

ئۆز دەۋرىدە ئىلى ، ئالتۇاي ، بۇ جۇمھۇرىيەت  نغا قەدەر مەۋجۇت. ابىرلەشمە ھۆكۈمەت< قۇرۇلغ

لىرى تەڭرىتاغنىڭ چاقىرىق- سۇتەشەبب ئۇنىڭ ۋېاليەتنى ئىدارە قىلغان،چۆچەكتىن ئىبارەت ئۈچ 

شىمالى ۋە جەنۇبىدىكى ھەممە يۇرتالرغا يېتىپ تۇرغان.  بۇۇ >شۇەرقىي تۈركسۇتان جۇمھۇۇرىيىتى 

ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتى< قوراللىۇق ئۇۇرۇش ئۇارقىلىق مۇانجۇ خانلىقىنىۇڭ  تىجۇاۋۇزىنى تەلتۈكۇۈس 

جوڭخۇۇا مىنگۇو ھۆكۇۈمىتى بىۇلەن تىنچلىۇق سۇۆھبىتى خىتاينىۇڭ  ئاغدۇرۇش ئالدىدا تۇرغاندا،

  كېۇيىن بۇۇ .ىدۇقورالسۇىزالندۇر ئۇۆزىنى  بىتىم تۇۈزۈپ بىرلەشۇمە ھۆكۇۈمەت قۇۇرۇپ،ئۆتكۈزۈپ 

 خىتايۇدا سۇوۋېت ئىتتىپۇاقى يىلۇى – 1949ەت  گۇمران بولۇشقا يۈزلەنگەندە، بىرلەشمە ھۆكۈم

                                     .ئىشغال قىلىنىدۇ   تەرىپىدىن خەلق جۇمھۇرىتى<  اقۇرغان >جوڭخۇ

 

▲>مانجۇ خانلىقى< ۋە >يېڭى چېگرا<  سەددىچىننىڭ سىرتىدىكى مانجۇالر مىالدى 1644- 

مىالدى ، خىتاي مىللەتچىلىكى ئەۋج ئالغان ميڭ سۇاللىسى) ئۆتۈپ  سەدىچىننى بۆسۈپ يىلى
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بۇ   (  قۇرىدۇ.چىڭ سۇاللىسى) خانلىقى مانجۇ تاشالپ (نى ئاغدۇرۇپ ردا مەۋجۇتيىلال – 1368-1644

يىلىغىچە داۋاملىشىدۇ. -1911سۇاللە مىالدى    

  

ۋە ئىشال قىلغان  شقا باشاليدۇتىجاۋۇز قىلىئىلى ۋادىسىغا ى يىل -1750مىالدى  خانلىقى مانجۇ  

 كېيىندىن يىلالر شۇ . ىدۇقىل تەسىس ( ئۆلكىسى يېڭى چېگرا) 'شىنجاڭ'يىلى  -1884   جايالردا 

   ايدۇ.توختىم موڭغول ئىستىالسىغا قارشى قوزغىالڭ يۇرتالردا قاتارلىق ئىلى ۋادىسىدىكى غۇلجا 

سىمۇ،  ۇپ تاشلىغان بولئاغدۇر خانلىقىنى موڭغول يىلى  -1911گەرچە جوڭخۇا مىنگو دۆلىتى 

 مانجۇ خانلىقى . ايدۇئىدارە قىاللم( چېگراسىنىيېڭى )نى ى''شىنجاڭ نىڭ  موڭغول خانلىقىنئۇ ئەمما 

 نىڭشىنجاڭ ئۆلكىسى' گە ئەۋەتكەن ئەمەلدارى شېڭسىسەي ئاللىقاچان  سوۋېت ئىتتىپاقى'  

مانجۇ خانلىقىدىن يۈز ئۆرىگەن ئىدى.   ېلىپ، ئەزا بولىۋگە بولشىۋىك پارتىيىسى  

سۇۇوۋېت ئىتتىپاقىنىۇۇڭ جوڭخۇۇۇا مىنگۇۇو پرىزىۇۇدېبتى جاڭكەيشۇۇى يىلىغۇۇا كەلگەنۇۇدە،  -1942  

مەركەزگە يۈتكەپ ئۆزىگە تارتىپ  قىزىقتۇرۇپ  گەخىتاي مىللەتچىلىكىشېڭسىسەينى گۇماشتىسى 

دۆلەت مىلۇلەت پارتىيىسۇىنىڭ ئاساسۇىيقاتالى گومىنداڭ پىرقىسى )بۇ رايونغا ېتىدۇ. شۇنىڭدىن كېيىن ك

ا غۇلجۇبۇۇ چاغۇدا . يدۇكىرىشكە باشۇال ى مىنگونىڭ ئىشغالىيەتچى قوشۇن( ۋە جوڭخۇا ىتەشۇكىالت

     .ئالىۇدۇ پارتلىغان  ئىلى قۇوزغىلىڭى تېخىمۇۇ ئەۋجە دەۋرىد مانجۇ خانلىقى  قاتارلىق يۇرتالردا 

         

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ غۇلجىدا تۇرۇشلۇق كونسۇلخانىسۇىنىڭ قوللىشۇى ۋە يۇاردىمىگە ئېرىشۇىپ  

 – 9ئاينىۇڭ – 11يىلۇى  – 1944  ىكەت قىلىۋاتقان 'غۇلجا ئۇازادلىق تەشۇكىالتى'مەخپى ھەر

. سۇوۋېت ئىتتپۇاقى ئوفىتسۇەرى پېتىۇر يۇدۇكۈنى  غۇلجىۇدا  چۇوڭ قۇوزغىالڭ  كۆتۈرۈشۇنى پىالنال

تەشۇكىالت ئەزاسۇى،  غۇلجىۇدا   مەخپىۇيرومانوۋېچ  بىلەن خىتاي كوممۇنىسۇت پارتىيىسۇىنىڭ 

كۇۈنى سۇوۋېت ئىتتىپاقىۇدىن بىۇر   – 6ئاينىۇڭ  – 11تۇغۇلغان ئۇيغۇر ئابۇدۇكېرىم ئابباسۇو  

.  'غۇلجۇا ئۇازادلىق تەشۇكىالتى' ېلىۇدۇقىسىمنى باشالپ قورغاس ئۇارقىلىق غۇلجىغۇا  ك قوراللىق 

 – 12ئاينىڭ  - 11 ىپ،رىشكەينىدىن غەلىبىگە ئې–قوراللىق قوزغىالڭ كەينى  يېتەكچىلىكىدىكى

            . يۇۇدۇ>شۇۇەرقىي تۈركسۇۇتان جۇمھۇۇۇرىيىتى ۋاقىتلىۇۇق ھۆكۇۇۈمىتى< قۇرۇلغۇۇانلىقىنى جاكارال كۇۇۈنى

          

كۇۈنى  – 15ئاينىۇڭ  -8يىلۇى -1945 جوڭخۇۇا مىنگۇو ھۆكۇۈمىتى  سوۋېت ئىتتىپۇاقى بىۇلەن 

>شۇۇەرقىي تۈركسۇۇتان   سۇۇوۋېت دوسۇۇلۇق ئەھدىنامىسۇۇى< ئىمزالىغانۇۇدىن كېۇۇيىن،->جوڭگۇۇو

ئۆزى بىلەن ھېچقانداق باغلىنىشى بولمىغۇان جوڭخۇۇا مىنگۇو  جۇمھۇرىيىتى ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتى<

بىۇتىم تۇۈزۈپ   11كۇۈنى  -2 ڭئاينىۇ -1يىلۇى  -1946بىلەن تىنچلىق سۇۆھبىتى ئۆتكۇۈزۈپ، 

ھاكىمىيىتىنى ېرىپ، ئۆزدېگەن ناى ئاستىغا ك( خىتاينىڭ يېڭى چېگراسى) شىنجاڭ' 'جوڭگو  قايتىدىن  
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قۇرغۇان ئايۇدا  – 10 يىلى-1949 خىتايدا سوۋېت ئىتتىپاقى  ئۇنىڭدىن كېيىن، تارقىتىۋېتىدۇ.  

ئىلۇى قوزغىلىنىۇڭ داق قىلىۇپ، شۇۇن . ىۇدۇجوڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى تەرىپىدىن ئىشغال قىلىن

ئۆتكۇۈزۈپ غالىبىيەت مېۋىسى  ئەۋۋەل جوڭخۇا مىنگوغا، ئاندىن جوڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىگە 

             ايۇۇدۇ. رول ئوين ئاكتىۇۇپسۇۇوۋېت ئىتتىپۇۇاقى ۋە ئۇنىۇۇڭ جاسۇسۇۇلىرى  لىۇۇدۇ. بۇۇۇ جەريانۇۇدا ىبېر

                  

▲جاڭجىجوڭ )1890 -1969-يىلالردا ھايات( خىتاي، ئەنخۇيدا تۇغۇلغان، گومىنداڭ ئارمىيسي 

گومىنداڭ ئارمىيىسى غەربىي شىمال   گېنىرالى، ھەربىي ئىشالر كومىتېتى سىياسىي بۆلۈى باشلىقى،

شەرقىي تۈركستان جۇمھۇرىيىتى  بىلەن بارىگاھىنىڭ مۇدىرى، جوڭخۇا مىنگو مەركىزى ھۆكۈمىتى

ئوتتۇرىسىدىكى سۆھبەتنى ئويۇشتۇرغۇچى،  جوڭخۇا مىنگو شىنجاڭ ئۆلكىلىك بىرلەشمە ھۆكۈمەت 

يىلىدىن كېيىن جوڭخۇا خەلق جۇمھۇريىيتي دۆلەت مۇداپىئە كومىتېتىنىنڭ  -1949  رەئىسى.

 مۇئاۋېن رەئىسى، مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتېيى دائىمى كومىتېتىنىڭ مۇئاۋېن باشلىقى.    

▲رەھىمجان سابىرھاجى )1906 -1973-يىلالردا ھايات( ئۇيغۇر، غۇلجىدا  تۇغۇلغان،  كاتتا  

ازادلىق تەشكىالتى يېتەكچىىلىرىنىڭ بىرى، شەرقىي تۈركستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ سودىگەر،  غۇلجا ئ

 -1949باش سۆھبەت ۋەكىلى، جوڭخۇا مىنگو شىنجاڭ ئۆلكىلىك بىرلەشمە ھۆكۈمەت ئەزاسى، 

يىلىدىن كېيىن جوڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى شىنجاڭ ئۆلكىسى خەلق ئىشالر نازىرى، ئۇيغۇر 

كېڭەش ئەزاسى. ئاپتونوى رايونلۇق سىياسىي   

▲ئوبۇلخەيرى پاشا ) 1890 – 1970-يىلالردا ھايات(،  ئوبۇلخەيرى تۆرە دەپمۇ ئاتىلىدۇ،  قازاق، 

ۋاقىتلىق   مەرتىۋىلىك ئائىلىدە تۇغۇلغان.  شەرقىي تۈركستان جۇمھۇرىيىتى 'تۆرە' نىلقىدا

ئەزاسى، شەرقىي تۈركستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ سۆھبەت ۋەكىلى، ئىلى ۋېاليىتى مۇئاۋېن  ەت ھۆكۈم

يىلىدىن كېيىن جوڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى شىنجاڭ ئۆلكىلىك ھۆكۈمەت – 1949ۋالىسى، 

ئەزاسى،  سىياسىي كېڭەش ئەزاسى، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوى رايونلۇق سىياسىي كېڭەش ئەزاسى. 

  

▲ئەھمەد قاسىمى )1914 -1949-يىلالردا ھايات( ،  ئەخمەدجان قاسىمى دەپمۇ ئاتىلىدۇ، ئۇيغۇر، 

غۇلجىدا تۇغۇلغان، سوۋېت ئىتتىپاقىدا موسكۋا ئەمگەكچىلەر كوممۇنىزى ئىنىستوتىدا ئوقۇغان، 

 – 1943  ،بىلەن شۇغۇلالنغان ھەركەتئىنقىالبىي يىلى غۇلجا قاتارلىق جايالردا مەخپى  – 1942

ي تۈرمىدىن بوشاتقاندىن كىيىن، شەرقىي تۈركستان جۇمھۇرىيىتى ۋاقىتلىقيىلى شىڭسىسە  
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بېتىم< دىن كىيىن جوڭخۇا  11>  ۋەكىلى. ئەزاسى، ھەربىي ئىشالر نازىرى، سۆھبەت ەت ھۆكۈم 

شىنجاڭدا جاھانگېرلىككە  '.  مىنگو شىنجاڭ ئۆلكىلىك بىرلەشمە ھۆكۈمەت مۇئاۋېن رەئىسى

مەركىزى دېگەن تەشكىالتنىڭ   'خەلقچىلىقنى ھېمايە قىلىش ئىتتىپاقىقارشى تۇرۇش، تىنچلىق ۋە 

ئايدا  جوڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنى قۇرۇش ئۈچۈن – 8يىلى  – 1949كومىتېت رەئىسى.  

سوۋېت ئىتتىپاقى ماڭىدۇ.  ەگبېيجىڭقاتنىشىش ئۈچۈ  ئۆتكۈزىلىدىغان سىياسىي كېڭەش يىغىنىغا

ئۇنىڭ ئىز . ىدۇھادىسىگە ئۇچراپ قازا قىلدى دەپ ئېالن قىل النىئايرۇپئۇنى ئۇچۇر ۋاستىلىرى 

نى ھازىرقى >شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوى رايۇنى<باسارى سەيپىدىن ئەزىزى ماۋزېدوڭغا ئەگىشىپ 

  قۇرۇپ چىقىدۇ. 
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 ئاپتورنىڭ قىسقىچە تەرجىمەھالى
 

 ئاپتور: قۇربان ۋەلى، مۇستەقىل تەتقىقاتچى

ئامېرىكا ئەركىن ئاسىيا رادىئوسىدىن ئارامغا چىققانيىلى  - 2012  

 

 تەتقىقات دائىرىسى:

مەدەنىيەتلىرى بۇيىچە سېلىشتۇرما تەتقىقات -ياۋروپا، خىتاي تىل  -تۈركىي، ھىندى  

 

 كەسپىي بىلىم:

يىلالردا بېيجىڭ ئۇنىۋېرسىتى جەنۇبىي ئاسىيا ئىنىستوتى ئاسپىرانتالر سىنىپىنىڭ  - 82 - 1979✪

كىرت كەسپىنى پۈتتۈرگەنسانسى  

ۋېرسىتى تارىخ پاكولتېتى ئارخېئولوگىيە نىشىمال ئۇ-يىلالردا شىئەن غەربىي - 75 - 1972✪

 كەسپىنى پۈتتۈرگەن. شىئەن، يەنئەن، دۇنخۇاڭ، تۇرپان، مېرەنلەردە پراكتېكا كۆرگەن.

 

 ئەسەرلىرى: 

يىلى، ئۈرۈمچى– 1986>بىزنىڭ تارىخىي يېزىقلىرىمىز <  ✪  

يىلى، ئۈرۈمچى-1987قىزىل مىڭئۆي رەسىملىرى ھېكايىسى<  >✪  

يىلى، ئۈرۈمچى  -1989  >قەدىمقى ئۇيغۇر تىلى لۇغىتى<✪  

يىلى، - 2015  تېخنىكا<->ئۇيغۇر تارىخىدىكى ھۆنەر  ✪  

 

 خىتاي ھۆكۈمىتى بەرگەن ‘ناى- ئۇنۋان’ الر:

مۇتەخەسسىس<>شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوى رايون دەرىجىلىك مۇنەۋۋەر  1988✪  

 >شىنجاڭدىكى قەدىمقى يېزىقالرنىڭ سىرىنى ئاچقان كىشى< ) >خەلق گېزىتى< 1987✪

( دىكى سانىدا كۈنى-23ئاي -1يىل -1987 خەۋىرى،   

تېخنىكا خادىم< ... -پەن   >شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوى رايون دەرىجىلىك تۆھبىدار 1986✪  
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 نەشىر قىلغان  ئەسەرلىرنىڭ تەسىرى :

غا  قارىتا سىلايىلى يازغان( دېگەن ماق-1981تيانشان دېگەن ناى ھەققىدە مۇالھىزە< )> ✪

 خىتاي ھۆكۈمىتى چەكلەش بۇيرۇقى چىقارغان، )ھازىرغىچە( 

يىلى  - 1983) >مەھمۇد قەشقەرى مازىرىنى ئارخېئولوگىيەلىك تەكشۈرۈش دوكالتى< ✪

مەھمۇد ‘يازغان( ئاپتونوى رايونلۇق ھۆكۈمەت تەرىپىدىن تەستىقلىنىپ، مەبلە  ئاجرىتىلىپ 

بىنا قىلدۇرۇلغان.’ قەشقەرى مازىرى  

قەدىمقى ‘>بۇغراخانالر تەزكىرىسى<نى نەشىر قىلىشتا ئاپتونوى رايونلۇق پارتكومنىڭ  ✪

 ى  مەخپى بۇيرۇقىغا ئەمەل قىلمىغانلىقتىنھەققىدىك’ قوليازمىالرنى ئۆزگەرتىپ نەشىر قىلىش

دەپ قارىالنغان.’ بارىن توپۇلىڭىنى قوزغاتتى‘يىلى  - 1990  

يىلى قەدىمقى ئۇيغۇرچە قوليازمىالردىن رەتلەپ، تەھرىرلەپ نەشىر قىلدۇرغان  -1988 ✪

ئايدا قەشقەردە چوڭ يىغىن ئېچىپ  - 5يىلى   - 2001كەسىپ رىسالىلىرى< ->ئۇيغۇر ھۆنەر

ۆيدۈرۈلگەن.ك  

 

 خىزمەت تەجرىبىسى:

مۇخبىريىلالردا  ئامېرىكا ئەركىن ئاسىيا رادىئوسىدا -1998-2012 ✪  

يىلالردا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوى رايونلۇق قەدىمقى ئەسەرلەر رەھبەرلىك -1986-1992 ✪

ىئاسپىرانت يېتەكچىس ئەزاسى، ئىشخانا مۇدىرى، باش تەھرىر ، شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتى اگۇرۇپپ  

يىلالردا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوى رايونلۇق مۇزېيىدا ئارخېئولو -1975-1986✪  

يىلالردا بايىغۇلىن ئوبالستلىق ھۆكۈمەتتە تەرجىمان-1962-1972✪  

 

 يۇرتى:

كۈنى چەرچەندە كارۋان ئائىلىسىدە تۇغۇلغان.-25ئاينىڭ -12يىلى-1946  
 


